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  اصالح روش ها مهم ترين نياز برنامه سوم تهران 
يكي از بخش هايي كه نس��بت به ساير بخش ها نياز به 
تغيير جدي دارد و بايد دچار تحول و دگرگوني شود، نظام 
مالي شهرداري است كه هم رويكردهاي آن بايد تغيير كند 
و هم س��اختارها و روش هاي آن نيازمند تغيير است. منابع 
درآمدي پايدار طي سال هاي گذشته محدود بوده به گونه اي 
كه سال 95 فقط 21 درصد از درآمدهاي شهرداري از محل 
درآمدهاي پايدار تامين ش��ده اس��ت. با تالش هاي صورت 
گرفته امس��ال اين ميزان تا 31 درصد افزايش يافته است و 
به دنبال اين هستيم تا آن را به عنوان يك رويكرد اصلي در 
شهرداري دنبال كنيم. روش هاي قبلي تامين منابع بسيار پر 

هزينه بود از اين رو، تالش بر اين اس��ت كه هر چه بيش��تر اداره شهرداري به منابع 
پايدار متكي باشد. بايد روش هايي چون فروش دارايي ها، فروش تراكم مازاد و قانوني 
كردن تخلفات،  استقراض از بانك ها كه هزينه از جيب آيندگان است منسوخ شود و 
به سمت منابع پايدار حركت كنيم. عالوه بر اصالح نظام مالي، ساختار شهرداري هم 
نيازمند تغيير است. ديگر به شيوه كنوني نمي توان شهرداري را اداره كرد. بسياري از 
ش��ركت ها و سازمان هاي شهرداري عادت كرده اند كه به عنوان مركز هزينه فعاليت 
كنند و همواره از شهرداري كمك مالي بگيرند يا در بودجه هزينه يي براي آنها تعريف 
شده است. ساختارهاي اين سازمان ها بايد به گونه يي اصالح شود كه منبع درآمدشده 
و به س��مت خودكفايي بروند. س��ازمان ورزش، ميادين و تره بار،  سازمان زيبا سازي، 
س��ازمان سرمايه گذاري، امالك و مس��تغالت و شهروند بايد به اين سمت بروند كه 
ارزش افزوده ايجاد كرده و از منابع گذشته مصرف نكنند. در باب اصالح روش ها هم 
بايد تغييرات اساسي صورت گيرد تا شيوه هايي كه باعث هدر رفت منابع شده است را 
از ميان برداريم. نبود خزانه متمركز در شهرداري، ساختار نامناسب تحصيل درآمدها 
و اختيارت بي حد و حصري كه برخي بخش ها داشتند بايد اصالح شود تا شاهد نظم 
و انضباط درآمدها، تمركز و تجهيز منابع و در مرحله بعد انتخاب مناسب اولويت ها 
و قانونمند شدن واگذاري فرصت ها، مناقصه ها و مزايده ها باشيم تا در هزينه ها صرفه 
جويي شود و نظم مالي افزايش يابد. همچنين بايد كارهاي غير مرتبط با شهرداري 
واگذار و برخي از امور نيز در شرايط رقابتي برونسپاري شود. رانت و ترك تشريفات 
كنار گذشته ش��ده تا شفافيت كه از اولويت هاي شوراست در همه امور فعاليت ها و 
قراردادهاي شهرداري حاكم شود. اكنون منابع پايدار شهري متنوع نيست وتعداد آنها 
اندك است. در گذشته بسياري از راه هايي كه به درآمد ختم مي شود را رها كرده و 
به آنها توجه نكرده اند. ليستي داريم مربوط به سال 46 كه مصوب انجمن شهر بوده 

و شاهديم كه درآن تعداد منابع درآمدي بسيار متنوع بوده است. 
ادامه در صفحه 9

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 6  همين صفحه  

يادداشت سخن نخست

  تصميم هاي »سخت« در روزهاي دشوار!

با تشديد فشارهاي خارجي و بازگشت دور جديد تحريم ها، دولت چاره يي جز تغيير 
مس��ير فعلي اقتصادي كشور ندارد. دو مورد از اين اصالح مسير، در حوزه انرژي و ارز 
است. فاصله قيمتي هر ليتر بنزين خرده فروشي داخلي با عمده فروشي خليج فارس 
ب��ه بي��ش از 3 هزار تومان و فاصله قيمتي هر دالر دولتي ب��ا بازار آزاد نيز به حدود 5 
هزار تومان رسيده است. شكافي كه هر روز بر دامنه آن افزوده مي شود و تحليل رفتن 
منابعي كه نه فقط ثمري براي ارتقا توان ملي و توسعه اقتصادي كشور ندارد بلكه به 
هر چه رنگين تر ش��دن سفره قاچاقچيان و رانت خواران و حتي پوپوليست هاي سابق 
مي انجامد. چنانكه در مورد اين آخري در اخبار همين يكي دو روز اخير مي خوانيم كه 
رييس جمهوري س��ابق در سفر به خراسان شمالي باز از وعده سه برابر شدن يارانه ها 
سخن گفته است: »من به شما مي گويم با همان پولي كه از محل هدفمندي يارانه ها 
از مردم مي گيرند مي توانند اين 45 هزار تومان را حداقل س��ه برابر كنند...« )رس��انه 
ه��ا- 97/4/30( . اين يعني هم چوب و هم پياز خوردن دولت؛ دولتي كه يارا نه هايي 
عظيم را به بهاي فشار شديد به منابع اقتصادي و از بين بردن امكان توسعه بخش هاي 
مختلف كشور مي پردازد )يك فقره آن صنعت برق و عدم سرمايه گذاري در اين بخش 
به سبب مخالفت سازمان برنامه با افزايش قيمت ها – نامه وزير سابق نيرو( و از سوي 
ديگر بدهكار هم قلمداد مي شود! اين در حالي است كه با اصالح قيمت انرژي حدود 
250 هزار ميليارد تومان نصيب اقتصاد كشور مي شود كه مي توان آن را صرف بهبود 
واقعي زندگي مردم طبقات فرودست و نيز پرداخت بدهي هاي دولت و بسياري اقدامات 
مثبت ديگر نمود. در صورت اصالح قيمت ارز نيز ده ها هزار ميليارد تومان نصيب خزانه 

كشور و رفع كمبودهاي شديد هزينه هاي رفاهي و بهداشتي و آموزشي و... مي شود. 
متاسفانه چه در دولت اول و چه در دولت دوم آقاي روحاني در اصالح اين دو مولفه 
و البته مواردي ديگر اقدام ملموس��ي صورت نگرفت. تثبيت نرخ ارز با وجود تورم دو 
رقمي در بعضي از اين سال ها و در نتيجه افزايش واردات كاالهاي مصرفي و انتقال ارز 
به خارج از كشور و هدر رفت شديد انرژي و تخريب محيط زيست و. متاسفانه هيچ يك 
دستگاه برنامه ريزي كشور را به عنوان مغز متفكر دستگاه بوروكراتيك از خواب بيدار 
نكرد و به تكاپوي حل مساله نيانداخت و اين اصالحات ضروري به بهانه هاي همچون: 
»آماده نبودن شرايط« و »تشديد فشارها بر مردم و نارضايتي آنان« و. به تعويق افتاد. 
در نگاهي خوش بينانه و نه بدبينانه و فرض منافع رانتي »ائتالف گروه هاي غالب« 
از تداوم اين وضعيت )خشونت و نظام هاي اجتماعي – داگالس نورث(، مي توان عدم 
شناخت و اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتي را در اين خطاهاي مهلك سياست گذار موثر 
دانس��ت. به هر حال اكنون چون روز روشن است كه با تشديد فشارهاي جهاني و در 
نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي و صادرات غير نفتي وتداوم غفلت در اصالحات قيمتي 
- و ساير اصالحات اقتصادي - مي بايست منتظر افزايش كسري بودجه، افزايش بدهي 
دولت به بانك ها و ش��ركت ها، افزايش روند اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي و 
خلق پول وجهش نقدينگي و تورم افسارگسيخته و... باشيم.  تفوق بر اين وضعيت بس 
خطرناك از راه پذيرش قوانين اوليه اقتصاد يا همان دس��ت نامرئي بازار و ايجاد اراده 

سياسي واحد و سرمايه اجتماعي الزم و نقشه راه قابل قبول، امكانپذير است. 
در اي��ن ميان البته ارتقا توان اداري و اجرايي و كارشناس��ي دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور اهميت اساسي دارد. چنانكه اين روزها نيز موضوع اصالح كابينه در صدر اخبار 
اقتصادي قرار گرفته است. در اين مورد بايد متذكر شد در صورت قبول انجام اصالحات 
اقتصادي در مسير عنوان شده، ضروري است در نخستين فرصت، نقشه جامع اصالح 
ساختار اداري متناسب با اين گفتمان اقتصادي تدوين و تصويب و در فازهاي مختلف، 
اجراي��ي ش��ود. روش كنوني كه هر از چند گاهي وزارتخانه يي بدون وجود نقش��ه يي 
كالن و اقناع كارشناس��ان و افكار عمومي، مش��مول تفكيك يا ادغام مي شود )ارسال 
مجدد اليحه تفكيك س��ه وزارتخانه به مجلس با وجود مخالفت نمايندگان مجلس و 
اكثر كارشناسان و نيز تصويب ناگهاني و بدون مقدمه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در جلسه اخير هيات دولت !( راه بجايي نمي برد و كار اصالحات اقتصادي را 

بيش از پيش دشوار و شايد غير ممكن مي سازد. 
 به هر حال تا بيش از اين دير نشده دولت بايد بين تصميم »سخت« و تصميم »بد« 
يكي را انتخاب كند. مقدمه كار اما اين است كه اول تكليفش را با خودش روشن كند !
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»تعادل« ابعاد حقوقي نامه رييس ديوان الهه به »پمپئو« را بررسي مي كند

ايست به تحريم هاي امريكا؟
 صفحه 3 

نخستين تغيير كابينه اقتصادي كليد خورد

واكنش مثبت بازار ارز و سكه به همتي

 صفحات 3 و 4 

جهان

 مقابله با حمايت گرايي 
امريكا در اجالس »بريكس«
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رنا
: اي

س
عك

با تشديد فشارهاي خارجي و بازگشت دور جديد 
تحريم ه��ا، دول��ت چاره ي��ي جز تغيير مس��ير فعلي 
اقتصادي كشور ندارد. دو مورد از اين اصالح مسير، در 
حوزه انرژي و ارز اس��ت. فاصله قيمتي هر ليتر بنزين 
خرده فروش��ي داخلي با عمده فروش��ي خليج فارس 
ب��ه بيش از 3 ه��زار تومان و فاصل��ه قيمتي هر دالر 
دولتي با بازار آزاد نيز به حدود 5 هزار تومان رس��يده 
اس��ت. شكافي كه هر روز بر دامنه آن افزوده مي شود 
و تحليل رفتن منابعي ك��ه نه فقط ثمري براي ارتقا 
توان ملي و توس��عه اقتصادي كشور ندارد بلكه به هر 
چه رنگين تر شدن سفره قاچاقچيان و رانت خواران و 

حتي پوپوليست هاي سابق ...

گروه انرژي| نادي صبوري|
به نظر مي رس��د باالخره نخس��تين گام هاي 
ج��دي ب��ه س��وي تدوي��ن س��از و كاري براي 
صنعت برق كه بتواند ارائ��ه يارانه هاي هنگفت 
به »پرمصرف ها« را قطع كند در حال برداشتن 
اس��ت. محمودرضا حقي فام مع��اون هماهنگي 
توزيع شركت توانير كه اخيرا سمت »سخنگوي 
صنع��ت برق« را دريافت كرده اس��ت ديروز در 
جريان ي��ك برنام��ه در راديو گفت وگ��و كه با 
حض��ور چند خبرنگار برگزار ش��د، خبر داد كه 
رضا اردكانيان وزير نيرو در روز سه شنبه دستور 
تهي��ه »نظام تعرفه يي جديد« براي صنعت برق 
را صادر كرده اس��ت. نظامي كه حقي فام تاكيد 

دارد قصد آن افزايش قيمت...

 تصميم هاي »سخت« 
در روزهاي دشوار!

تحول در نظام تعرفه برق

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

ایرانشهر
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چرخش در برنامه ريزي 
براي شهر تهران

گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري| 
دومين برنامه 5 ساله شهر تهران تا پايان سال 
97 به اتمام مي رس��د و پس از آن بايد برنامه پنج 
س��اله سوم عملياتي شود. از همين رو، كار تدوين 
برنامه 5 ساله سوم عمال از ابتداي سال جاري كليد 
خورده و قرار اس��ت تا پايان ش��هريور تمام شود. 
اين برنامه توسط 9 كميسيون تخصصي معماري 
وشهرسازي، فرهنگي و اجتماعي، مديريت بحران، 
حمل ونقل و ترافيك، حكمراني ش��هر )شفافيت 
توسعه رقابت و مقابله با فساد( اقتصاد و ماليه شهر، 
محيط زيست، خدمات ش��هري، فني و عمراني و 
كميس��يون مناطق در حال بررسي و تهيه است. 
برنامه س��وم توس��عه براي دوره زمان��ي 139۸ تا 
1402 و ب��ا ه��دف بازخواني و تفحص در اس��ناد 
باالدستي ملي از جمله قانون اساسي، سياست هاي 
كل��ي ابالغي مق��ام معظم رهبري، برنامه شش��م 
توس��عه، طرح هاي جامع و تفضيلي شهر تهران و 

سياست هاي كلي ابالغي...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

محمود ميرلوحي 
 رييس كميته اقتصادي 

شوراي شهر تهران

گروه ايران| 
جلسه روز چهارشنبه هيات دولت 
در شرايطي برگزار شد كه خبر تغيير 
رييس كل بانك مركزي در واپس��ين 
س��اعات روز قب��ل، گمان��ه زني ها در 
خص��وص تغيي��ر تي��م اقتص��ادي را 
افزاي��ش داده ب��ود. ب��ر اين اس��اس، 
جلسه روز گذشته با خبر راي اعتماد 
هيات دولت جمهوري اس��المي ايران 
ب��ه عبدالناصر همتي به عنوان رييس 
كل جدي��د بان��ك مرك��زي اهميتي 
مضاع��ف يافت؛ عالوه ب��ر آنكه اخبار 
مربوط به كناره گيري عضو ديگر تيم 
اقتص��ادي، نوبخت نيز اين احتمال را 
تقويت كرد ك��ه ترميم تيم اقتصادي 
ب��ه تغيي��ر رييس كل بان��ك مركزي 

محدود نخواهد شد. 
بنا به اين گزارش، حس��ن روحاني 
روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت 
گفت: تهديدات پوچ و بي پايه و اساس 
برخ��ي حاكمان امريكا ارزش پاس��خ 
ن��دارد. باي��د در عمل به آنها پاس��خ 
دهيم. ايس��تادگي، وحدت، انس��جام 
ملت ايران، ايس��تادگي و تالش براي 
خنثي كردن توطئه ها، قدرتمندترين 
پاسخ به س��خنان س��خيف حاكمان 

امريكايي  خواهد بود. 
رييس جمه��وري افزود: ملت ايران 
از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتاري 
حاكمان امري��كا و نقض عهد آنها در 
هم��ه زمينه ه��ا ايس��تادگي و مقابله 
كرده و همواره راه مقاومت را انتخاب 
كرده است. امروز هم برخي حاكمان 
امريكا حرف ه��اي زيادي مي زنند كه 
بي پايه و اساس است و تهديدات پوچ 
از طرف برخي از اين حاكمان، نيازي 
به پاس��خ دادن و دهن به دهن شدن 
با آنها ندارد و انسجام و انتخاب مسير 
وح��دت و ايس��تادگي، محكم تري��ن 
پاس��خ به سخنان سخيف آنها خواهد 

بود. 
كرد:  خاطرنش��ان  رييس جمه��ور 
ه��ر چه ق��در ك��ه در داخل كش��ور 
ب��راي توليد و ص��ادرات تالش كنيم 
به معناي پاس��خ قاطع به توطئه هاي 
دش��منان مل��ت ايران خواه��د بود و 
همان اندازه كه م��ردم با دولت براي 
ثبات بازار همكاري كنند، پاسخ قاطع 
ما به س��ردمداران كاخ سفيد خواهد 

بود. 
روحان��ي تصريح كرد: دولت عالوه 
ب��ر تالش هاي ك��ه در داخل كش��ور 

انج��ام مي ده��د، اقدام��ات حقوقي و 
بين المللي خود را نيز شروع كرده كه 
شكايت حقوقي عليه امريكا در ديوان 
دادگس��تري الهه از آن جمله بشمار 
م��ي رود چرا كه تحريم هاي امريكا در 
تض��اد با قطعنامه ه��ا و تعهدات قبلي 
اين كشور بش��مار مي رود و اين حق 
ايران اس��ت كه در مرجع بين المللي 
از امريكا ش��كايت كند و دولت ايران 
اين ش��كايت را در ديوان الهه مطرح 

كرده است. 
وي اف��زود: در چند روز گذش��ته 
نخس��تين موفقيت در اين شكايت به 
دس��ت آمد و ديوان صراحتا به امريكا 
اعالم كرده كه تا رسيدگي به شكايت 
اي��ران حق ندارد كاري انجام دهد كه 
در اح��كام احتمالي اي��ن ديوان تاثير 
بگذارد و اين ب��ه نوعي به عنوان قرار 
تامين و موقت محس��وب مي ش��ود و 
اين هش��دار را به وزير خارجه امريكا 
صادر ك��رد كه بايد مراق��ب اعمال و 
برنامه هاي خود در اين زمينه باش��ند 
و اين هش��داري ب��ه امري��كا از زبان 
باالتري��ن مرجع حقوقي دنيا و رييس 

ديوان دادگستري الهه است. 
رييس جمه��ور با تاكيد ب��ر اينكه 
در ه��ر صحنه ي��ي روب��روي امري��كا 
ايس��تادگي مي كنيم، گفت: ش��كايت 
ب��ه ديوان دادگس��تري اله��ه صحنه 
حقوقي بود و در صحنه سياس��ي هم 
اين ايس��تادگي وج��ود دارد و اينكه 
امروز اكثريت قاطع كشورهاي جهان، 
اقدامات امريكا را نادرست، محكوم يا 
حداقل از آن اظهار تاس��ف مي كنند، 
نش��انه هايي از اين ايس��تادگي است. 
ما باي��د در هم��ه زمينه ه��ا در برابر 
توطئه هاي دشمنان ايستادگي كنيم. 
روحاني خاطرنش��ان ك��رد: دولت 
ب��راي  خ��ود  تالش ه��اي  رون��د  در 
خنثي س��ازي توطئه امريكا، اگر الزم 
بدان��د نيروه��اي ت��ازه  نفس��ي را به 
مجموع��ه خود مي افزاي��د و امروز در 
اين زمينه تصميم گرفته شد تا آقاي 
دكتر همتي به عن��وان رييس جديد 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
معرفي ش��ود و به ايش��ان ب��ه خاطر 
كس��ب اعتماد دولت و قب��ول اين بار 

مسووليت تبريك مي گويم. 
رييس جمهور گف��ت: دكتر همتي 
فردي ب��ا تجرب��ه در زمينه مس��ائل 
بانك��ي، مالي و پولي اس��ت و از آقاي 
دكتر سيف نيز به خاطر زحمات پنج 

س��اله گذش��ته قدردان��ي مي نماييم. 
ايش��ان به خوبي به وظيفه خود عمل 
كردن��د و تالش زي��ادي در مبارزه با 
فس��اد در زمينه موسس��ات غيرمجاز 
انجام دادند و نام ايشان در اين عرصه 

در تاريخ ايران ماندگار خواهد بود. 
روحان��ي ب��ا بي��ان اينك��ه »دكتر 
س��يف با همه توان در مس��ير مبارزه 
با فس��اد گام برداشت«، اظهارداشت: 
عل��ت اينكه برخي ها از دكتر س��يف 
ناراحتي دارند، به خاطر مقابله ايشان 
با فس��اد اس��ت. در دولت يازدهم نيز 
جزو افرادي بود كه تالش كرد تا تورم 
را كنترل كني��م و اينكه در حدود 3 
س��ال، تورم تك رقمي داشتيم، آقاي 
س��يف در اي��ن زمينه س��هم و نقش 

موثري داشتند. 
رييس جمه��ور اف��زود: در زمين��ه 
نيازمن��د ت��الش و  بانك��ي  مس��ائل 
همكاري با جهان هس��تيم و با وجود 
توطئه ه��اي امري��كا، بان��ك مركزي 
كش��ورمان تالش ه��اي مناس��بي در 
اين زمينه داش��ته اس��ت. اما با وجود 
همه اين تالش ها شرايط امروز ايجاب 
مي كن��د كه نيروي تازه نفس��ي وارد 
اين مقوله ش��ود. اميدواريم با انتخاب 
تاكتيك ها و شيوه هاي مناسب، شاهد 
تح��والت خوب��ي در مس��ائل ارزي، 

اقتصادي و بانكي باشيم. 

نوبخ�ت: درخواس�ت كناره گيري 
كردم، رييس جمهوري نپذيرفت

همچني��ن پ��س از جلس��ه هيات 
و  رييس جمه��وري  مع��اون  دول��ت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد 
بر اينكه »اكنون وقت تس��ويه حساب 
سياس��ي نيس��ت«، گفت: براي اينكه 
دس��ت رييس جمهوري ب��راي ترميم 
كابينه باز باشد، داوطلبانه درخواست 
ك��ردم از همه مس��ووليت هاي دولت 
كناره گيري كنم اما هنوز نتوانس��ته ام 

ايشان را قانع كنم. 
به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت 

در حاش��يه نشس��ت دولت در جمع 
خبرن��گاران افزود: »مردم را دوس��ت 
دارم و عالقه مندم اكنون كه بودن من 
نمي تواند با اين هم��ه زحمت، نفعي 
به مردم برساند شايد بيرون رفتنم از 

دولت بتواند كمك كند.«
س��خنگوي دول��ت در ادام��ه ب��ه 
نابساماني هاي بازار ارز و مشكالتي كه 
براي مردم به وجود آمد اشاره كرد و 
گفت: انتظار و مطالبه مردم اين است 
كه وضعي��ت اقتصادي ب��ه ويژه بازار 
ارز بهبود يابد. نوبخت اظهار داش��ت: 
عده يي اين موضوع بهبود بازار ارز را با 
ترميم و تغيير كابينه و تيم اقتصادي 
دولت همراه دانستند اما واقعيت اين 
است كه موضوع ارز با سازمان برنامه 
و بودجه ارتباطي ن��دارد؛ با اين حال 
ترجيح دادم براي اينكه زمينه اصالح 
و بهبود در كابينه پيش  آيد و دس��ت 
رييس جمه��وري باز باش��د داوطلبانه 

درخواست كناره گيري كنم. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در 
مورد واكنش هايي كه اين كناره گيري 
به همراه داشته است، افزود: »عده يي 
گفتند ك��ه چنين اقدام��ي فداكاري 
است و برخي ديگر اعالم كردند براي 
تسويه حس��اب سياس��ي، فضاس��ازي 

شده است. 
اظه��ار  مع��اون رييس جمه��وري 
داش��ت: اكن��ون بيش از ه��ر چيزي 
بايد نگران مردم و وضعيت اقتصادي 
كش��ور باش��يم؛ نظ��ام با فش��ارهاي 
خارجي مواجه اس��ت و وقت تس��ويه 

حساب سياسي نيست. 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
اضافه كرد: لحظه شماري مي كنم كه 
بتوانم همه مس��ائل را واگذار كرده و 
به عنوان يك معلم در كالس دانشگاه 
حض��ور يابم تا ب��ار مس��ووليت هاي 
مختلف از جمله پردخت هاي جاري، 
عمراني، يارانه و. از دوش��م برداش��ته 

شود. 
ادامه در صفحه 2

آخرين موضع روحاني درباره تغيير و تحوالت در دولت

الزم بدانيم نيروي تازه نفس اضافه مي كنيم

فاصله تورمي بين دهك ها 0.5 درصد شد
مح��دوده تغيي��رات ت��ورم دوازده ماه��ه در گ��روه عم��ده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخاني��ات« بين 9.4 درصد براي ده��ك اول تا 11.2 درصد 
براي دهك دهم اس��ت. طبق آنچه مركز آمار اي��ران گزارش داده، نرخ تورم 
كل كش��ور در تير ماه 1397 برابر ۸.7 درصد بوده كه در دهك هاي مختلف 
هزينه يي در بازه ۸.4 درصد براي دهك اول تا ۸.9درصد براي دهك هشتم 
نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين 9.4درصد براي دهك اول تا 11.2 درصد براي 
دهك دهم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراك��ي و خدمات« بي��ن 7.6 درصد براي دهك دوم ت��ا ۸.3 درصد براي 
دهك دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف 
هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 0.5 درصد رس��يد كه نس��بت 
ب��ه ماه قبل 0.2 واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 0.1 درصد 
افزايش و در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 

0.3درصد افزايش نشان مي دهد. 



 سه حقوقدان پيشنهادي عضويت در شوراي 
نگهبان معرفي شدند؛ ايرنا| رييس قوه قضاييه در 
نامه يي س��ه گزينه پيش��نهادي را براي انتخاب يك 
نفر ب��ه عنوان حقوقدان ش��وراي نگهبان به مجلس 
ش��وراي اس��امي معرفي كرد. آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني در اين نامه »س��يامك ره پيك«، »محمد 
حسن صادقي مقدم« و »احمد بيگي« را به عنوان سه 
گزينه پيش��نهادي حقوقدان شوراي نگهبان معرفي 
كرد. عباس��علي كدخداي��ي، نج��ات اهلل ابراهيميان، 
سام س��وادكوهي، س��يد فضل اهلل موسوي، محسن 
اسماعيلي و محمد رضا عليزاده 6 عضو حقوقدان اين 
دوره شوراي نگهبان هستند كه با درگذشت عليزاده 
يك نفر از سه نامزد معرفي شده از سوي رييس قوه 
قضاييه هفته آينده ب��ا راي نمايندگان مجلس بايد 

جايگزين مرحوم عليزاده شود. 
 ايران ش�ريك اس�تراتژيك تركيه اس�ت؛ 
ايس�نا| رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه 
روز چهارش��نبه در آستانه سفر به آفريقاي جنوبي 
براي ش��ركت در يك اجاس به خبرنگاران گفت: 
قطع روابط با شركاي استراتژيك مان در جهان كه 
براي ما مثل امريكا هستند، خاف درك ما از حق 
حاكميت است. او ادامه داد: ايران هم همسايه و هم 
شريك استراتژيك ماست. بسياري از توسعه روابط 
بر مبناي منافع مش��ترك اس��ت. وزير امورخارجه 
تركيه نيز با نامناسب خواندن تحريم هاي واشنگتن 
علي��ه ته��ران گفت كه آن��كارا از اي��ن تحريم هاي 

يكجانبه امريكا پيروي نخواهد كرد. 
 مجل�س اج�ازه افزايش قيمت بنزي�ن را به 
دول�ت نمي ده�د؛ خانه ملت| فريدون حس��نوند 
رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسامي 
گفت: مجلس و دولت هيچ طرحي مبني بر افزايش 
قيمت بنزين، سهميه بندي و چند نرخي كردن بنزين 
ندارند. حسنوند با بيان اينكه كميسيون انرژي پيش 
از س��ال 97 و پس از آن اع��ام كرد كه با دو نرخي 
و چند نرخ��ي كردن بنزين و افزايش قيمت مخالف 
است، ادامه داد: عده يي با برداشت نامناسب رسانه يي 
موضوع دو نرخي كردن بنزين را مطرح كردند كه به 
هيچ وجه صحت ندارد. وي با تاكيد بر اينكه مجلس 
به هيچ وجه موافق افزايش قيم��ت هيچ فرآورده يي 
همانند بنزين و گازوييل نيست، يادآور شد: مجلس 
مخالف��ت خود را با اين اق��دام دولت اعام مي كند و 
به دولت نيز اج��ازه افزايش قيمت نداده و نمي دهد. 
رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسامي، 
تصريح كرد: افزايش قيمت بنزين يا دو نرخي كردن 
بنزي��ن به مصوبه مجلس نياز دارد و دولت نمي تواند 
خودسرانه اقدامي انجام دهد و نبايد با طرح مباحث 

اينچنيني در مردم نگراني ايجاد كرد. 
 تذكر يك نماينده درباره استفاده از زبان هاي 
محل�ي در مدارس؛ تس�نيم| مصطفي كواكبيان 
نماينده مجلس در تذكري به وزير آموزش و پرورش 
با بيان اينكه طبق قانون اساسي زبان و خط مشترك، 
زبان فارس��ي اس��ت، گفت: متون درس��ي، اسناد و 
مدارك بايد براس��اس اين زبان باشد ولي استفاده از 
زبان هاي محلي در رس��انه هاي گروهي، مطبوعات و 
غيره آزاد است. بنابراين حرف وزير درست است كه 
آموزش دروس بايد براس��اس زبان فارسي باشد. چه 
اش��كالي دارد كه تدريس ادبيات محلي در مدارس 
ص��ورت بگيرد و اف��راد بتوانند ب��ه زبان هاي تركي، 

كردي و لري صحبت كنند. 
 با تالش س�پاه حري�ق در هورالهويزه مهار 
شده است؛ايسنا| فرمانده عمليات هوايي نيروي 
هوافضاي س��پاه با بيان اينكه كان��ون آتش و دود 
ناش��ي از آن در نيزارهاي هورالعظيم عراق اس��ت، 
اظهار كرد: با تاش نيروي هوافضاي سپاه حريق در 
نيزارهاي هورالهويزه به طور كامل مهار شده است. 
سردار شمس الدين فرزادي با اشاره به اقدامات اين 
نيرو در اطفاي حريق نيزاره��اي هورالعظيم عراق 
اظه��ار كرد: از تاريخ 27 تيرماه و طي اباغ فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه جهت اطفاي حريق نيزارهاي 
هورالعظي��م، 2 فروند بالگرد مي��ل 171 مجهز به 
تجهي��زات اطف��اي حريق با ظرفي��ت 4 تن آب به 

منطقه اعزام شد و اقدام به اطفاي حريق كرد. 
 ماجراي حيف و ميل 13 هزار ميليارد توماني 
در تعاون�ي ثامن الحجج؛باش�گاه خبرنگاران| 
قاضي باقري در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به 
پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج گفت: در 
برخي رسانه ها عنوان شده اين شركت تعاوني حدود 
1۳ هزار ميليارد از اموال مردم را حيف و ميل كرده 
اس��ت كه به هيچ وجه صحت ندارد. كيفرخواس��ت 
تنظيم شده است و مطابق آن مبلغ 12 هزار و ۸۰۰ 
ميليارد تومان س��پرده گيري شده، اما الزمه آن اين 
نيس��ت كه همه مبلغ حيف و ميل ش��ده يا از بين 
رفته باش��د. قاضي ادامه داد: مبلغي كه در جلس��ه 
97/4/24 از س��وي بانك مركزي اعام ش��د، حدود 
4 هزار ميليارد كسري براي شركت تعاوني بوده كه 
ب��ه عنوان ضرر وارده به س��پرده گذاران و تراز منفي 
شركت تعاوني است كه البته روي اين مبلغ هم بحث 

وجود دارد و متهم آن را انكار مي كند. 
 توضيحات اشرف بروجردي درباره حضورش 
در كتابخان�ه ملي؛فارس| ريي��س كتابخانه ملي 
توضيحاتي پيرامون فعاليت هاي ش��بانه روزي در اين 
كتابخان��ه ارائه كرد و گفت: بنده از س��اعت 6 صبح 
تا 11 ش��ب مش��غول به كار در كنار ديگر دوستانم 
هستم. اش��رف بروجردي، رييس س��ازمان اسناد و 
كتابخانه مل��ي درباره خبر عدم حض��ورش طي دو 
ماه اخير در كتابخانه ملي كه در فارس منتش��ر شده 
بود؛ اظهار داش��ت: برخي سعي مي كنند تاش هاي 
دولت را تحت الشعاع قرار داده و از عدم استقرار دولت 
اخباري را منتشر كنند. در حالي كه اين اخبار سودي 

جز نااميد كردن جامعه نخواهد داشت. 
  1۰فروند جنگنده »سوخو۲۲« سپاه پاسداران 
عملياتي شد؛-مهر|  1۰فروند جنگنده بمب افكن 
سوخو 22 كه به همت متخصصان داخلي بهينه سازي 
شده و ارتقا يافته بود، عملياتي شد. سردار حاجي زاده 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در مراسم رونمايي از 
اين جنگنده ها گفت: هواپيماي س��وخو 22 با وجود 
قابليت هاي پروازي ممتاز همچون س��رعت 2 و يك 
ده��م ماخ، ارتفاع پروازي ۵۰ هزار پا، به لحاظ برخي 
تجهيزات، به روز نبوده كه با همت متخصصان داخلي 

ارتقا يافت و وارد ناوگان هوايي سپاه پاسداران شد. 

روي موج خبر

»تعادل« ابعاد حقوقي نامه رييس ديوان الهه به »پمپئو« را بررسي مي كند

اجرايتحريمهايامريكامتوقفميشود؟

الزم بدانيم نيروي تازه نفس اضافه مي كنيم
ادامه از صفحه اول:

نوبخت ادام��ه داد: »ب��راي حالت هاي مختلف 
برجام و تحريم برنامه داريم؛ آنچه سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي وظيفه دارد، انج��ام مي دهد؛ با اين 
ح��ال براي باز كردن دس��ت رييس جمهوري، يك 
در هزار اگر امكان تس��ريع و كم��ك به انجام امور 
شود، آمادگي دارم با همه وجود و هرچه سريعتر از 
دولت كنار روم.« وي تاكيد كرد: »هيچ وابستگي به 
حضور در دولت ندارم، جز اينكه بار سنگيني روي 
دوش��م احساس مي كنم؛ بسياري چيزها اكنون بر 
ما حرام اس��ت و بايد به خاطر اين مس��ووليت آنها 
را انجام دهي��م.« معاون رييس جمهوري ادامه داد: 
»برخ��ي از رقباي سياس��ي اگر رضاي خ��دا را در 
نظر نمي گيرن��د، به خاطر مردم هم ش��ده بدانند 
كه اكنون وقت تس��ويه حس��اب نيست.« نوبخت 
اف��زود: »با اين حال بنده مرتب به رييس جمهوري 
درخواست كناره گيري را گفتم؛ البته اميدوارم آنچه 
تصميم مقتصي است گرفته شود؛ متاسفانه ايشان 
هر زم��ان كه اظهارنظر كرده اند در حضور يا غياب 
بنده، نشان از درك عميق و محبت هايي است كه 
بيش از ۳۰ س��ال من را مي شناسند و از روحيات 
و س��لوك اجتماعي من باخبرند.« رييس سازمان 
برنامه و بودجه به سخنان برخي سياسيون درباره 
اين سازمان اشاره كرد و گفت: »از سخنان يكي از 
ش��خصيت ها كه گفته شده »كسي به اين سازمان 
برود كه استقال نظر داشته باشد«، تعجب كردم.«

معاون رييس جمهوري يادآورش��د: »طبق اصل 
126 قانون اساس��ي، س��ازمان برنام��ه و بودجه از 

اختيارات خاص رييس جمهوري است؛ رييس اين 
س��ازمان با ديگر معاونت ها متفاوت است؛ اگر قرار 
بر اس��تقال باش��د بايد كار ديگري از دولت و اين 

مسووليت انتظار داشته باشيم.«
نوبخت خاطرنشان س��اخت: »نتوانسته ام آقاي 

رييس جمهوري را )به كناره گيري  ام( قانع كنم. 
وي در ادام��ه گف��ت: »از طرفي اصرار و فش��ار 
براي ترك اين مس��ووليت، يك فرصت طلبي تلقي 
مي شود كه در اين شرايط سخت برخي خواسته اند 
عافيت طلبي كنند« سخنگوي دولت با بيان اينكه 
كمتر از يك س��ال اس��ت كه اين كابين��ه و آقاي 
روحاني با راي گس��ترده مردم كار را ش��روع كرده 
است، گفت: رييس جمهوري خود را در برابر مردم 
متعهد مي داند؛ بيش از هر كسي تعهدهايي كه به 

مردم داده را مي شناسد. 
نوبخت افزود: رييس جمهوري آنچه براي مردم 
بهتر و به مصلحت نظام باش��د را فراموش نخواهد 
ك��رد. نوبخ��ت همچني��ن از پرداخ��ت مطالبات 
بازنشستگان بابت پاداش هاي آخر خدمت خبر داد 
و افزود: پيش از اين، پرداخت پاداش بازنشستگان 
ب��ا اولوي��ت فرهنگيان از تيرماه امس��ال ش��روع و 
1.2 ميلي��ارد تومان پرداخت ش��د. وي ادامه داد: 
پرداخت ه��اي بازنشس��تگان دانش��گاه ها و ديگر 
دس��تگاه ها از اين ماه آغاز مي شود و اميدواريم در 
ماه هاي آينده همه اين ن��وع مطالبات را پرداخت 
كنيم. نوبخت اظهار داشت: بنابر اين در ماه جاري 
عاوه بر اينك��ه مطالبات بازنشس��تگان فرهنگي 
پرداخت مي شود، دانشگاهيان و ساير دستگاه ها نيز 

پاداش بازنشس��تگي خود را دريافت مي كنند تا در 
چند ماه به تدريج اين مطالبات را تسويه كنيم. 

 11۰نفر شامل مصوبه ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان

معاون رييس جمهوري در پاس��خ به پرسش��ي 
مبني بر تاثير ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
در دولت نيز گفت: براساس آنچه امروز گزارش شد، 
نزديك به 11۰ نفر مشمول اين قانون مي شوند؛ اگر 
اين مصوبه به تصويب شوراي نگهبان برسد و قانون 
شود، به طور قطع آن را با دقت اجرا خواهيم كرد. 

وي همچنين در پاس��خ به پرسش��ي در مورد 
مواضع اخير امريكا گفت: »ما با وجود آنكه همواره 
ديوار بلند بي اعتمادي را مطرح مي كرديم، مدت ها 
با امريكايي ها وارد مذاكره شديم و وزير امور خارجه 
ما با وزير امور خارجه آنها مذاكره داشت؛ نتيجه آن 
مذاكرات به »برجام« ختم شد و در اجراي برجام، 
همه مجامع بين المللي و به ويژه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، 11 ب��ار اعام كرده كه تهران آنچه با 
واشنگتن و ساير كش��ورهاي اروپايي توافق كرد را 
انجام مي ده��د؛ امريكايي ها بودند كه از اين توافق 

بيرون آمدند و پيمان شكني كردند.«
س��خنگوي دولت اظهار داشت: »اگر بگويند ما 
با اين آدم هاي پيمان ش��كن كه به تعهدات قبلي 
وف��ادار نيس��تند مذاكره كنيم، به ط��ور قطع هيچ 
عقل س��ليمي اين را تايي��د نمي كند و ملت نيز به 
ما اين اجازه را نمي دهد.« نوبخت گفت: »اگر امريكا 
مي خواهد حسن نظر نش��ان دهد، بر پيمان قبلي 

پايبند باشد، آن را اجرا كند و نشان دهد اگر مذاكره 
كند، طبق آنچه توافق نهايي شد عمل مي شود؛ آن 

وقت تصميم ديگري گرفته مي شود.«
وي ادامه داد: اينكه در شرايط كنوني امريكايي ها 
پيمان قبلي خود را ناديده گرفته و مي گويند دوباره 

مذاكره كنيم، امري غيرمنطقي است. 

 واعظي استعفاي نوبخت را تكذيب كرد
از جمله حواش��ي جلس��ه ديروز، تكذيب خبر 
استعفاي نوبخت توس��ط واعظي بود. رييس دفتر 
رييس جمهوري خبر استعفاي »محمدباقر نوبخت« 
را نادرست اعام كرد و گفت: رييس سازمان برنامه 
و بودجه در پي مباحث��ي كه درخصوص تغييرات 
در دول��ت به وجود آمده صرفا ب��ا اعام آمادگي و 
بازگذاشتن دست رييس جمهوري در اين تغييرات 
بحثي را امروز با رس��انه ها مط��رح كرد. به گزارش 
پايگاه اطاع رس��اني دولت، »محم��ود واعظي« در 

پي انتش��ار خبر اس��تعفاي نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه ازس��وي برخي رسانه ها به واسطه 
سوء برداش��ت از گفت وگ��وي روز - چهارش��نبه - 
وي در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت، اين خبر را 
تكذيب كرد و اظهارداش��ت: آنچه رسانه ها از قول 
آق��اي نوبخت نق��ل كرده اند ب��ه هيچ وجه صحت 
ندارد. وي افزود: س��خنگوي دولت در پي مباحثي 
ك��ه درخصوص تغييرات در دول��ت به وجود آمده 
اس��ت صرفا با اعام آمادگي و باز گذاش��تن دست 
رييس جمهوري در اين تغييرات بحثي را با رسانه ها 
مطرح كردن��د. رييس دفتر رييس جمهوري يادآور 
شد: رييس س��ازمان برنامه و بودجه در عين حال 
گفت��ه در ه��ر جايگاهي از معلمي دانش��گاه تا هر 
مس��ووليت ديگري كه رييس جمه��وري امر كنند 
آمادگي مساعدت و خدمتگزاري به دولت و ملت را 
دارد. از اين نظر انتشار خبر استعفاي وي از سمت 

سازمان برنامه و بودجه به هيچ وجه صحت ندارد. 

گروه ايران|
هنوز زمان زيادي از ش��كايت اي��ران از امريكا 
نگذش��ته كه رييس ديوان بين المللي دادگستري 
در نامه يي ب��ه وزير امور خارج��ه اياالت متحده، 
از اين كشور خواس��ته كه از هرگونه اقدام جديد 
عليه ايران اجتناب كند. ظاهرا اين نامه در واكنش 
به بخش پاياني درخواس��ت دولت ايران است كه 
خواس��ته بود »امريكا اجراي مجموعه تحريم هاي 
اعمال شده از ۸ مه به اين سو را متوقف و از اعمال 

تحريم هاي جديد جلوگيري كند.«
ح��ال ريي��س مرك��ز حقوق��ي بين الملل��ي 
رياس��ت جمهوري اعام كرده كه بدنبال شكايت 
اي��ران، رييس دي��وان الهه طي نامه يي رس��مي 
خطاب به پمپئو وزير خارجه امريكا، به دولت آن 
كش��ور هش��دار داد كه طوري رفتار كند كه آثار 
تصميمات آتي ديوان در مورد درخواستهاي ايران 
خدش��ه دار نشود. كارشناس��ان بر اين باورند نامه 
رييس ديوان الهه نش��ان دهنده اهميت شكايت 
ايران است؛ اما آيا اين نامه به توقف موقت اجراي 
تحريم هاي امريكا ختم مي ش��ود؟ توضيحات يك 
كارشناس روابط بين الملل كه نشان مي دهد پاسخ 

اين سوال، »خير« است. 

 نامه رييس ديوان الزام آور نيست
ب��ا اين حال، داوود آقاي��ي مي گويد كه اگرچه 
نامه رييس ديوان بين المللي دادگستري به امريكا 
الزام آور نيس��ت؛ اما در مس��ير بررسي پرونده آثار 
رواني مثبتي به نفع ايران دارد. آقايي در گفت وگو 
با »تعادل« توضيح مي دهد: ديوان الهه به عنوان 
باالترين مرجع رس��يدگي به دعاوي بين المللي بر 
پايه قواع��د بين الملل عمل مي كند. از اين رو اگر 
رييس ديوان، مس��اله يي را مطرح مي كند، بايد بر 

اساس قواعد حقوقي باشد.
بر اين اس��اس اي��ران از دولت اي��االت متحده 
امري��كا به دليل نقض پيمان مودت كه در س��ال 
1۳۳4 بين دو كش��ور امضا ش��ده، شكايت كرده 

اس��ت و در ش��كواييه خود تاكيد كرده كه اياالت 
متحده بر اساس پيمان مودت بايد موانع تجاري با 
ايران را بر مي داشت و تسهيات الزم را براي اتباع 
ايراني در امور تجاري فراهم مي كرد، در حالي كه 
ب��ا اعمال تحريم هاي يكجانبه اين پيمان را زير پا 

گذاشته است. 
او مي افزاي��د: از اي��ن رو، عملكرد دولت امريكا 
نقض قاعده يي حقوقي است. در اين بين ايران در 
درخواست شكايت خود، از دادگستري بين المللي 
خواس��ته كه امريكا فورا و به هر وسيله يي كه در 
اختيار دارد، اجراي مجموع��ه تحريم هاي اعمال 
ش��ده از ۸ مه به اين س��و را متوق��ف و از اعمال 
تحريم هاي جديد جلوگيري كند و همچنين اين 
كشور بافاصله اجازه اجراي كامل معاماتي را كه 

پيش از اين نهايي شده اند بدهد؛ به ويژه توافقاتي 
ك��ه در موضوع ف��روش ي��ا اج��اره هواپيماهاي 
مسافربري، خريد قطعات يدكي و ديگر تجهيزات 

هواپيما نهايي شده اند. 
اين اس��تاد روابط بين الملل اعتق��اد دارد نامه 
ريي��س ديوان دادگس��تري به وزي��ر امور خارجه 
امري��كا مبني بر اجتناب از هرگون��ه اقدام جديد 
عليه ايران هم بر اس��اس همين درخواس��ت بوده 
است. با اين حال، او مي گويد كه نظر رييس ديوان 
الهه الزام آور نيس��ت: »تنها حك��م نهايي الزام آور 
است كه بر اساس نظر 1۵ قاضي صادر مي شود.«

آقايي ادامه مي دهد: ديوان به دو ش��كل حكم 
ص��ادر مي كند؛ حكم ترافعي ك��ه در زمان وجود 
منازعه بين دو كش��ور، طرفين ي��ا يك طرف به 

ديوان دادگس��تري بين المللي شكايت مي كند و 
همچني��ن در مواردي كه از ديوان نظر مش��ورتي 
خواسته مي شود. به گفته وي طرح شكايت ايران 
و نام��ه رييس ديوان هيچ ي��ك از اين دو مورد را 
پوشش نمي دهد و صرفا نظر رييس ديوان است. 

با اين ح��ال آقايي معتقد اس��ت، اگرچه نامه 
ريي��س ديوان ب��ه وزارت خارجه امري��كا الزام آور 
نيست، اما مي تواند در مس��ير حقوقي پرونده اثر 
گذار باش��د. چراكه امريكا قاعده حقوقي را رعايت 
نك��رده و نقض معاهده كرده اس��ت و اين موضوع 
از س��وي ديوان الهه كه ذيل سازمان ملل تعريف 
مي شود، مطرح شده است. از اين رو آثار رواني آن 
به نفع ايران است. اين كارشناس روابط بين الملل 
همچني��ن درب��اره صاحيت ديوان دادگس��تري 

بين الملل��ي ب��راي بررس��ي اين پرون��ده توضيح 
مي دهد: ايران براي ش��كايت از امريكا به معاهده 
مودت اس��تناد كرده است و با توجه به رويه و دو 
مرتبه ش��كايت اياالت متحده از ايران مستند به 
همين معاهده )بحث تس��خير س��فارت امريكا و 
حمله به س��كوهاي نفتي( مي ت��وان گفت دادگاه 

الهه صاحيت بررسي شكايت ايران را دارد. 

 قرار موقت؛ الزام يا اختيار؟
برخي بر اين باورن��د نامه يي كه رييس ديوان 
الهه نوش��ته، حكم ق��رار موق��ت دارد. حال اين 
پرس��ش مطرح مي ش��ود كه بر فرض اطاق نامه 
ريي��س ديوان ب��ه حكم موقت، آي��ا دولت امريكا 
ملزم به اجراي آن است؟  عزت اهلل مجدي نسب در 
مقاله يي با بررسي رويه و قوانين حقوق بين الملل 

به اين پرسش پاسخ داده است.
او درب��اره اينكه آيا با عدم اج��راي صدور قرار 
موقت از س��وي كشورها، ش��وراي امنيت سازمان 
ملل مي تواند به قضيه ورود كند، توضيح مي دهد: 
»عقيده رايج بر اين اس��ت كه شوراي امنيت فقط 
در مورد احكام صادره از سوي ديوان حق دخالت 
دارد و مس��تنكف از اجراي حكم را بنا به مورد با 
ص��دور توصيه نامه دعوت به اجراي حكم نموده يا 
اگر ضرورت دانس��ت اقدام حادتري به عمل آورد 
تصميم مقتضي اتخ��اذ خواهد كرد و اين حق به 
ش��وراي امنيت در مورد دستور موقت داده نشده 
اس��ت. چون نص صريح بند 2 ماده 94 منش��ور 
ملل متحد از حكم ديوان سخن مي گويد نه از هر 
تصميمي كه ديوان اتخاذ مي كند.« با اين حال او 
معتقد است، اين توجيه نمي تواند باعث بي تفاوتي 
ديوان نسبت به عدم تمكين دولت ها در مخالفت 

به اجراي دستور موقت شود. 
نامه رييس ديوان بين المللي دادگستري براي 
توقف اعمال جديد عليه ايران از س��وي امريكا در 
حالي است كه نخستين جلسه بررسي پرونده روز 

27 آگوست )۵ شهريور ماه( برگزار مي شود.  
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ايران2

چهرهها

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
كش��ورمان تاكيد كرد: دولت امريكا 
تص��ور مذاكره يك س��ويه و از س��ر 
زياده جويي و در سايه تهديد با ايران 
سرفراز را براي هميشه فراموش كند.  
به گزارش ايس��نا، بهرام قاس��مي در 
واكنش به تازه ترين سخنان مقامات 
مختلف امريكا كه همزمان با تهديد، درخواست مذاكره با ايران 
را مطرح مي كنند، اظهار كرد: ملت شجاع، متمدن و تاريخ ساز 
اي��ران همواره و در طول تاري��خ پر افتخار خود با بهره مندي از 
فرهنگ غني، هوش و خرد، بهنگام و در جاي خود، تهديد را با 
تهديد و تكريم را با تكريم پاس��خ داده است و هيچگاه در برابر 
زياده خواهي، سلطه جويي و فشار، لحظه يي در دفاع و حفاظت 
از حقوق مردم، تماميت ارضي و اس��تقال ايران تعلل نكرده و 
نخواهد كرد. اين ديپلمات ارشد كشورمان بار ديگر به مقامات 
دولت آقاي ترامپ توصيه كرد تصور مذاكره يك سويه و از سر 
زياده جويي و در سايه تهديد با ايران سرفراز را براي هميشه به 
فراموشي سپرده و در پي تكرار تجارب شكست خورده و ديرين 
خود نباش��ند. اياالت متحده بايد بيش از پيش بداند كه جهان 
كنوني و عصر حاضر، دوران س��لطه جويي و تحكم و يك سويه 
نگري نيست. نگاهي به افكار عمومي جهان و تصوير منفي آنان 
از عملكرد دولت امريكا، نشاني از تغيير و تحول عميق و كان 
در عرصه بين المللي اس��ت. امريكا بايد حد و اندازه خود را نگه 
دارد و جاي��گاه خود را در اين عصر و زمان بازشناس��د و جد و 
جهد بيشتري براي فهم جايگاه، شأن و نقش ايران بزرگ نمايد.

 كاخ سفيد تصور مذاكره يك سويه با ايران
را براي هميشه فراموش كند 

يك عضو اصاح طلب هيات رييسه 
مجل��س ضمن تش��ريح رون��د طرح 
پيشنهاد كميته مشترك فراكسيون 
اميد و دولت در جريان جلسه حدوداً 
2 س��ال قب��ل، از طرح مج��دد اين 
موضوع در نشس��ت اخي��ر خبر داد و 
گفت كه قرار اس��ت در آينده نزديك 
كميته مش��ترك فراكس��يون اميد و دولت تدبير تشكيل شود. 
عليرضا رحيمي در گفت وگو با ايلنا در اين باره توضيح داد: يكي، 
دو سال قبل و در جريان نخستين نشست مشترك هيات رييسه 
فراكس��يون اميد و رييس جمهور، آقاي عارف به عنوان يكي از 
راهكارهاي توسعه روابط ميان فراكسيون اميد و دولت به آقاي 
روحاني پيشنهاد داده بود كه كميته مشتركي ميان فراكسيون 
اميد و دولت تدبير و اميد تش��كيل ش��ود. وي اضافه كرد: بنابر 
پيشنهادي كه ازسوي رييس فراكسيون اميد در آن زمان مطرح 
شده بود، قرار بود با برگزاري جلسات منظم ماهيانه در كميته 
مشترك فراكس��يون اميد و دولت تدبير و اميد، ضمن افزايش 
تعامل ميان دو طرف، مس��ائل و موضوعات مختلف كشور نيز 
در اين كميته مشترك به بحث گذاشته شده و پس از بررسي 
دقيق موضوعات، خروجي و نتيجه در اختيار رييس جمهور قرار 
گيرد.او گفت: باتوجه به اهميت گس��ترش تعامل هرچه بيشتر 
در ش��رايط فعلي، موضوع تشكيل كميته مشترك فراكسيون 
اميد و دولت تدبير و اميد بار ديگر در جلس��ه اخير مطرح شد 
كه با استقبال طرفين روبرو شد كه بر اين اساس، قرار است اين 

كميته مشترك در آينده نزديك تشكيل شود. 

 تشكيل كميته مشترك فراكسيون اميد
و دولت تدبير 

در روزهايي كه ترامپ با خروج از 
ترام��پ براي جامعه بين الملل خط و 
نشان مي كشد و هر روز حاشيه تازه يي 
مي آفرين��د، ايران ت��اش مي كند بر 
اساس ضوابط قانوني تضمين شده در 
برجام تحقيقات و برنامه هاي هسته يي 
خود را دنبال كند. در همين خصوص 
رييس سازمان انرژي اتمي گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري 
بتواني��م در رابطه با فناوري كوآنتوم در فاصله هفت كيلومتري 
كار را به انجام برسانيم. به گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي در 
حاش��يه رونمايي از يك فناوري جدي��د در حوزه كوآنتوم در 
مركز ملي علوم، فنون لي��زر ايران در جمع خبرنگاران گفت: 
فناوري كوآنتوم در حوزه ارتباطات، كامپيوترها و ماشين هاي 
محاس��بات، بيولوژي، حسگرها و شبيه س��ازي مورد استفاده 
اس��ت. او اظهار كرد: خوشحالم امروز در اين مكان اعام كنم 
نخس��تين آزمايش��گاه مجهز به تحقيقات مرتب��ط با فناوري 
كوآنتوم در ايران در حال كار اس��ت كه اين آزمايشگاه در نوع 
خود در منطقه و جهان اسام بي نظير است. او افزود: دو سال 
پيش بنده اين دستور را دادم كه به عرصه فناوري كوآنتوم وارد 
شويم. اين فناوري درباره پديده هايي است كه در سطح اتم و 
زيراتم اتفاق مي افتد و با برداشت هاي ما از پديده هاي طبيعي 
ناسازگار است. به عنوان مثال اگر در يك چاهك كوآنتوم يك 
س��نگ كوآنتوم را بيندازيد اين انتظار مي رود كه اين س��نگ 
خود به خود بيرون بيايد، اما در حالت طبيعي چنين توقعي از 

سنگي كه در يك چاه مي افتد وجود ندارد.

 آزمايش كوآنتوم تا فاصله 7 كيلومتري
تا پايان سال

فرمانده س��پاه پاس��داران گفت: 
روساي جمهور امريكا بعد از پيروزي 
انق��اب اس��امي در هم��ه دوران 
ب��ه دنبال بران��دازي نظام اس��امي 
بودن��د و تاكنون اي��ن آرزو را به گور 
برده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
سردار سرلش��كر پاسدار محمد علي 
جعفري در جمع فرماندهان رده هاي مختلف س��پاه اس��تان 
فارس در ش��يرازبا اش��اره به اينكه حركت انقاب��ي دولت در 
مبارزه با دش��منان است و جاي تقدير دارد، بيان كرد: رفتار ها 
و حرف ه��اي رييس جمهور امريكا مانند پهلوان چوب پنبه يي 
اس��ت كه در كاخ خود نشسته و فقط شعار مي دهد. او با بيان 
اينكه روساي جمهور امريكا بعد از پيروزي انقاب اسامي در 
همه دوران به دنبال براندازي نظام اسامي بودند و تاكنون اين 
آرزو را به گور برده اند، به تهديدات سران امريكايي و اسراييلي 
اش��اره كرد و افزود: صحبت هاي آنان فقط در حد حرف است 
و ج��رات مقابله با ايران را ندارند، زيرا مي دانند نظام جمهوري 
اسامي قدرتمند به اراده مردم مسلمان خود است. فرمانده كل 
سپاه پاس��داران تصريح كرد: اينكه دولت امريكا اعام مي كند 
تا چند م��اه آينده اجازه نمي دهد قطره يي نفت از ايران خارج 
ش��ود رفتاري خنده دار بوده، و نمي دانند كه تمام گلوگاه هاي 
جابه جاي��ي نفتي در اختيار ايران اس��ت و هر لحظه كه نظام 
اسامي اراده كند صادرات نفت به تمام دنيا را مي بندد. فرمانده 
كل سپاه پاسداران اضافه كرد: دشمن با ايجاد فتنه انگيزي در 

داخل كشور قصد دارد مردم را از مسووالن نا اميد كند.

 حركت انقالبي دولت
جاي تقدير دارد
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3 كالن
فروش19 هزار و 400 ميليارد 
ريال سهام و شركت دولتي 

ايرنا| مش��اور رييس س��ازمان خصوصي سازي 
گفت: در س��ومين مزايده امس��ال 11 ش��ركت و 
بنگاه دولت��ي به ارزش 19 ه��زار و 400 ميليارد 
ريال به فروش رفت كه از نظر ارزش، بيش از كل 

واگذاري هاي پارسال است. 
سيد جعفر سبحاني گفت: در اين مزايده كه سوم 
مرداد برگزار ش��د، 16 شركت، انبار، سيلو و جايگاه 
س��وخت دولتي روي ميز ف��روش قرار گرفت كه در 
نهايت 11 بنگاه به بخش خصوصي واگذار شد؛ بخش 
عمده مبلغ اين واگذاري ها مربوط به كشت و صنعت 

و دامپروري مغان است. 
س��بحاني درباره موفقيت اين مزايده نس��بت به 
مزايده هاي گذش��ته، گفت: كاهش قيمت واگذاري 
يكي از داليل اين موفقيت اس��ت كه تالش كرديم 
هي��ات واگ��ذاري را متقاعد كنيم ت��ا از اين طريق، 
تسهيالتي براي خريدار واقعي بخش خصوصي فراهم 
شود.  مش��اور رييس سازمان خصوصي سازي افزود: 
در واگذاري جديد، قيمت ش��ركت كشت و صنعت 
مغان نسبت به دوره هاي قبل چهار هزار ميليارد ريال 
كاهش يافت. وي اضافه كرد: در واگذاري جديد رقم 
ثابتي براي حصه نقدي )سهم نقدي( در نظر گرفتيم 
و درباره كشت و صنعت و دامپروري مغان مبلغ آن 

را يك هزار ميليارد تومان تعيين كرديم. 
سبحاني اظهارداشت: تنفس 2 ساله پرداخت از 
ديگر تس��هيالتي است كه در اين واگذاري در نظر 
گرفتي��م تا بخش خصوصي بتوان��د از اين فرصت 

استفاده كند. 
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي گفت: قرار 
است امسال 630 بنگاه به تناوب قيمت گذاري و به 
مزايده گذاش��ته ش��ود و درصدد هستيم تمهيدات 
مش��ابهي را براي موفقيت مزايده هاي آينده در نظر 
بگيري��م.  به گزارش ايرنا، واگذاري س��هام دولت در 
شركت هاي دولتي مشمول سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي از طريق مزايده يا عرضه در بورس 
انجام مي شود و از ابتداي دولت تدبير و اميد تاكنون 
واگذاري اموال دولتي در قالب تهاتر با بدهي دولت به 

اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع شده است. 
دومين مزايده امسال 28 خرداد برگزار شد و 18 
يا 19 بنگاه در آن عرضه شد و تنها چهار بنگاه يعني 
تنها 20 درصد بنگاه هاي عرضه شده در اين مزايده 

به فروش رفت. 

پاسخ گمرك به معترضان
ايسنا| در پي اعتراض واردكنندگان لوازم آرايشي 
و بهداشتي به اشتباه در افزايش 10 درصدي عوارض 
گمركي و س��ود بازرگاني لوازم بهداشتي و عطريات، 
گمرك ايران اعالم كرد كه اين دس��تگاه تنها طبق 
تعرفه هاي اعالمي از س��وي سازمان توسعه تجارت 

عمل مي كند. 
در روزه��اي اخي��ر انجمن واردكنن��دگان لوازم 
آرايش��ي، بهداش��تي و عطريات با ارسال نامه يي به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معترض و مدعي شده 
بودند كه بر اس��اس مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
افزايش 10 درصدي عوارض گمركي و سود بازرگاني 
تنها مربوط به لوازم آرايشي بوده كه با اشتباه وزارت 
صنعت و گمرك اين افزايش تعرفه روي محصوالت 

بهداشتي و عطريات نيز اعمال شده است. 
بهمن ماه سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در اليحه بودجه سال 139۷ افزايش 
10 درصدي به عوارض گمركي و سود بازرگاني براي 
واردات لوازم آرايش��ي را اتخاذ كردند تا رقم عوارض 
از 26 به 36 درصد افزايش يابد و اينگونه بخش��ي از 
هزينه هاي مربوط به سازمان بهزيستي تامين شود. 

اواخر ارديبهش��ت ماه س��ال جاري در نامه يي از 
س��وي انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، 
آرايش��ي و عطريات ايران به اداره كل صنايع غذايي، 
دارويي و بهداش��تي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
لوازم آرايش��ي كه مش��مول افزاي��ش 10 درصدي 
عوارض گمركي و سود بازرگاني مي شوند اعالم شد. 
چند روز بعد و در اواي��ل خردادماه در نامه يي از 
سوي دفتر مقررات صادرات و واردات به مركز واردات 
و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك نگاش��ته 
ش��ده، فهرس��تي از كاالهاي مش��مول در خصوص 
تكليف دولت مبني بر اضافه ش��دن 10 درصدي به 
عوارض گمرك و س��ود بازرگاني لوازم آرايش��ي در 
س��ال 139۷ فهرس��تي از كاالهاي مشمول ارسال 

شده است. 
با اين حال و به دليل اشتباه پيش آمده يازدهم 
تيرماه س��ال ج��اري در نامه يي از س��وي انجمن 
واردكنندگان فرآورده هاي بهداش��تي، آرايش��ي و 
عطريات ايران به گمرك جمهوري اس��المي ايران 
تحت عنوان عدم تطابق تعرفه كاالهاي آرايش��ي 
كه به اش��تباه تعرفه محصوالت بهداشتي نيز ذكر 
شده است خواس��تار اصالح موضوع و ابالغ آن به 

گمركات كشور شد. 
اي��ن موضوع ب��ه نقطه يي رس��يد ك��ه برخي 
واردكنندگان، گمرك ايران را مقصر اين اش��تباه 
اعالم ك��رده بودند.  در اين راس��تا، علي معقولي، 
مديركل مركز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك ايران در گفت وگو با ايس��نا، گفت: گمرك 
تنها طبق تعرفه هايي كه از س��وي سازمان توسعه 
تج��ارت به م��ا اعالم مي ش��ود، عم��ل مي كند و 
پيش��نهاد ما اين اس��ت كه اگ��ر در اين خصوص 
مشكلي وجود دارد، دوستان به جاي مطرح كردن 
اي��ن بحث ها در فضاي رس��انه يي اعتراضات خود 
را ب��ه صورت حض��وري با ما مط��رح كنند تا اگر 
مش��كلي در اين زمينه وجود دارد، رس��يدگي و با 
اعالم مشكالت به سازمان توسعه تجارت موارد ياد 

شده اصالح شود. 
وي تاكيد كرد كه گمرك ايران بر اساس فهرست 
تعرفه هايي كه از سوي نهادهاي متولي اعالم تعرفه 

گمركي ابالغ مي شود، عمل مي كنند. 
ادع��اي واردكنندگان ل��وازم آرايش��ي مبني بر 
اش��تباه گمرك در حالي است كه گمرك ايران تنها 
مجري قوانين و سياست هاس��ت و جزو دستگاه هاي 

سياست گذار به حساب نمي آيد.

اخبار كالن

جلسه ترميم دستمزد كارگران برگزار شد
حمايت هاي اجتماعي به جاي افزايش دستمزد

گروه اقتصاد كالن|
بع��د از درخواس��ت نماينده هاي كارگ��ري براي 
ترميم دس��تمزد س��ال 9۷ كه طبق محاسبات آنها 
افزايش 20درصدي مزد امس��ال آنها در ثلث ابتدايي 
س��ال خنثي شده اس��ت، روز گذش��ته جلسه يي در 
شوراي عالي كار برگزار شده و در آن نه بر سر افزايش 
دس��تمزد بلكه ارائه حمايت هاي اجتماعي جايگزين 
توافق هايي صورت گرفت. آنطور كه اين نماينده هاي 
كارگ��ري ب��ه عن��وان نمونه ه��اي تاريخ��ي اينگونه 
حمايت هاي اجتماعي توضيح داده اند، بن كارگري يا 
توزيع كاالهاي اساس��ي از مصداق هاي اين حمايت ها 

محسوب مي شود. 
در مقاب��ل كارفرماي��ان هم با اينكه از مش��كالت 
خ��ود در بازار از جمله جهش ارز س��خن گفتند ولي 
پيشنهادكارگران را امكان پذير دانستهاند. نمايندگان 
كارفرمايي كاهش قدرت خريد مردم را عامل ركودي 
دانسته اند كه موجبات تضرر آنها را هم فراهم مي كند. 

 برگزاري جلسه ترميم دستمزد
به گزارش »تعادل« روز گذشته جلسه شوراي عالي 
كار با دستور كار »بررسي درخواست بازنگري دستمزد 
9۷ به دليل ش��رايط وي��ژه اقتصادي« برگزار ش��د؛ 
جلسه يي كه با درخواست نمايندگان كارگري به دليل 

شرايط اقتصادي خاص كشور ارائه شده بود. 
نمايندگان كارگري اخيرا خواهان بازنگري در رقم 
حداقل مزد س��ال 139۷ ش��ده بودند، آنها معتقدند 

افزايش دستمزد 19.8 درصدي اسفند 1396 در اين 
سه ماه و همراه با افزايش قيمت ارز و موج هاي گراني 
خنثي ش��ده است. بدين معني كه قدرت خريدي كه 
اي��ن افزايش قيمت به همراه داش��ت در همين ثلث 
ابتدايي س��ال با كاهش ارزش پول از بين رفته است. 
يك نماين��ده كارگري در اين خصوص گفته اس��ت: 
مقايس��ه اقالم ضروري خانوار در هفته پاياني دي ماه 
96 كه به عنوان معيار تعيين هزينه س��بد معيش��ت 
قرار گرفته اس��ت، با قيمت اقالم در هفته اول تيرماه 
امس��ال نشان مي دهد نه تنها افزايش دستمزد امسال 
ارزش خود را در سه ماهه اول سال از دست داده بلكه 
به نسبت همان مقطع، حتي ارزش دستمزد در برابر 

سبد معيشت خانوار هم منفي شده است. 
بر همين اس��اس نمايندگان كارگري شوراي عالي 
كار ب��ا امضاي نامه يي خواهان بازنگري در مزد س��ال 
139۷ شدند. در اين نامه خطاب به احمد مشيريان، 
دبير ش��وراي عالي كار نوشته ش��ده بود: »با توجه به 
شرايط پيش آمده اقتصادي كه منجر به تورم در اقالم 
ضروري خانوار گرديده است و به تبع آن قدرت خريد 
جامعه كارگري به شدت كاهش يافته است خواهشمند 
است موضوع بازنگري دستمزد سال 9۷ در دستور كار 

نخستين جلسه شوراي عالي كار قرار گيرد.«
متعاقب اين موضوع احمد مشيريان معاون روابط 
كار وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي و با تاييد اين 
درخواس��ت ، گف��ت: البته معموال بحث ه��اي مزدي 
در پايان س��ال در دستور كار ش��ورا قرار مي گيرد اما 

گروه هاي كارگري درخواست بازنگري را به شورا ارائه 
داده اند.  بازنگري در دستمزد محدود به سالي يك بار 
نيست در همين رابطه پيش  تر علي خدايي، از اعضاي 
كارگري شوراي عالي كار و يكي از امضاكنندگان نامه 
ترميم مزد نيز، ب��ه تعادل گفته بود: »اتفاقاتي كه در 
اقتصاد كشور رخ داد سبب شد تا ما درخواست جلسه 
براي ترميم مزد را داش��ته باش��يم. به باور ما افزايش 
مزدي امسال تماما بي اثر شده است و حاال بايد براي 
اين مهم چاره جويي ش��ود. آخرين ب��اري كه اعداد و 
ارقام سبد معيشتي خانوار را اعالم كرديم، مالك خود 
را روي قيمت هاي هفته آخر دي ماه 1396 قرار داديم. 
اين ب��ار قيمت ها را در هفت��ه اول تحليل كرديم و بر 
اين اس��اس ادعا مي كنيم تاثي��ر افزايش مزد نه تنها 
از بين رفته بلكه وضعيت معيش��تي نسبت به اسفند 
س��ال گذشته هم سخت تر شده است.  البته من ادعا 
نمي كنم كه تورم اكنون بيش از 20 درصد اس��ت اما 
مي گويم هزينه هاي ضروري زندگي يك خانواده آنقدر 
افزايش يافته اس��ت كه افزاي��ش 19.8 درصدي مزد 

نتوانسته زندگي آنها را بهبود بخشد.«
خدايي پيش از برگزاري اين جلسه شورا گفته بود 
كه »مذاكرات مزدي روز چهارشنبه پيرامون مباحث 
اوليه خواهد بود و عالوه بر آن، موضوعات ديگري در 
دس��تور كار شوراي عالي كار قرار دارند، در اين جلسه 
بيشتر موضوع پذيرش بازنگري در دستمزد و مسائل 
حقوقي به بحث گذاش��ته خواهد شد.«وي همچنين 
اعالم كرده بود كه بس��ته پيش��نهادي خ��ود را براي 

افزايش قدرت خريد كارگران با توجه به شرايط خاص 
اقتصادي تهيه كرده ايم و نمايندگان كارگري آمادگي 
دارند با رعايت اصل سه جانبه گرايي و توافق شركاي 

اجتماعي اين درخواست بررسي شود. 
بر اس��اس گفته هاي اين نماينده كارگري با توجه 
به اينكه كارگروه مزد در كانون عالي به صورت دايمي 
برگزار مي شود، سبد معيشت و وضعيت بازار به استناد 
آمارهاي رس��مي مورد مطالعه و بررس��ي قرار گرفته 
اس��ت تا در نشس��ت ش��وراي عالي كار ارائه شوند. بر 
اساس تفسير ما، قانون به هيچ عنوان صرفا بر »سالي 
يك بار« تاكيد نكرده بلكه قيد »هر ساله« در آن ذكر 
ش��ده بنابراين بازنگري در دستمزد محدود به سالي 

يك يا چند بار نيست. 

 حمايت اجتماعي به جاي افزايش دستمزد
با اين اوصاف در جلس��ه يي كه روز گذشته برگزار 
شد، مشخص شد كه در آن به جاي افزايش دستمزدها 
تنها از دريافت حمايت هاي اجتماعي متناسب بحث 
شده است. اسماعيلي ظريفي آزاد مديركل روابط كار 
و جبران خدم��ات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگ��و با خبرگزاري فارس درباره جزييات اين 
جلسه شوراي عالي كار گفته است: فعال تصميم گيري 
خاص��ي در اين زمينه گرفته نش��د و صرفا گروه هاي 
كارگري و كارفرمايي نظرات خاص خود را بيان كردند. 
وي ادام��ه داده اس��ت: ب��ا توجه به ش��رايط ويژه 
اقتصادي گروه هاي كارگري و كارفرمايي ديدگاه هايي 
در اين زمينه داشتند و نظر گروه هاي كارگري در واقع 
اصالح دس��تمزد نبود بلكه آنها پيشنهاد حمايت هاي 

اجتماعي دولت از كارگران را داشتند. 
وي گفته است: كارگران با توجه به شرايط خاص 
اقتصادي انتظ��ار افزايش دس��تمزد از كارفرمايان را 

ندارند بلكه پيشنهاد آنها ورود دولت به اين مقوله است 
كه البته عملي ش��دن پيش��نهاد آنها نيازمند بررسي 
راهكارها و همچنين امكان قانوني ورود دولت به اين 
مقوله اس��ت اما پيشنهاد خاصي كه دولت چگونه و با 
چه راهكارهايي حمايت اجتماعي از كارگران داش��ته 

باشد را ارائه نكردند. 
ظريفي آزاد بيان كرده است: كارگران به نمونه هاي 
تاريخي حمايت هاي دولت اشاره مي كردند مثال اينكه 
در مقطع��ي ب��ن كارگري يا توزيع كاالهاي اساس��ي 
يا س��تاد بس��يج اقتصادي وجود داش��ته را يادآوري 
مي كردند.  وي درباره دي��دگاه كارفرمايان نيز اظهار 
كرده اس��ت: كارفرماها هم از اوضاع ناراضي هستند، 
مشكالت ارز و بازار به توليد لطمه زده است و كاهش 
قدرت خريد مردم باعث ركود ش��ده اس��ت، آنها نيز 
افزايش دستمزد را امكان ناپذير مي دانستند اما در عين 
حال طبيعت��ا از ورود دولت و حمايت هاي اجتماعي 

دولت استقبال مي كنند. 
ظريفي آزاد همچنين درباره ديدگاه هاي نمايندگان 
دولت در نشست امروز شوراي عالي كار نيز بيان كرده 
اس��ت: نمايندگاني از وزارت اقتصاد و صنعت در اين 
جلس��ه گزارش هايي داش��ته اند و در قبال پيش��نهاد 
نمايندگان كارگري معتقد بودن��د كه چارچوب هاي 

قانوني اين كار بايد بررسي شود. 
به گفته مديركل رواب��ط كار وزارت تعاون در اين 
جلس��ه مقرر ش��د كه كميته دستمزد ش��وراي عالي 
كار مجددا فعال ش��ود و ظرف يك��ي دو هفته آينده 
پيش��نهادهاي كارگران و كارفرمايان در اين زمينه به 
كميته ارائه ش��ود.  اين مقام مس��وول در وزارت كار 
توضيح داده است: قطعا اين موضوع بيشتر از يك ماه 
طول نخواهد كش��يد و شوراي عالي كار در اين زمينه 

تصميم گيري خواهد كرد.

آيا نوبخت و كرباسيان مي مانند؟

نخستين تغيير كابينه اقتصادي كليد خورد
تعادل| آيسان تنها|

س�يف رفت ت�ا عبدالنا صر همت�ي به جاي 
وي بر مسند رياس�ت بانك مركزي بنشيند. به 
گمان بسياري نظر به اينكه عبدالناصر همتي از 
نزديكان طيب نيا و گزينه پيش�نهادي وي براي 
رياست بانك مركزي در سال 1392 بود، مي توان 
نتيج�ه گرفت كه دول�ت در نظ�ر دارد رضايت 
طيب ني�ا را ب�راي ورود ب�ه كابينه جل�ب كند. 
هرچند كه نزديكان طيب نيا به »تعادل« گفته اند 
كه فعال در جري�ان گفت وگوي رييس جمهور با 
طيب نيا براي بازگش�ت به دولت آنگونه كه الزم 
اس�ت توافقات صورت نگرفته است با اين حال 
اخبار حاكي از آن است كه اگر نهايتا او برگردد 
اين بار به س�ازمان برنامه  و بودجه خواهد رفت. 
يعني جايي كه در 5 سال گذشته تحت رياست 
محمدباقر نوبخت بوده و اين روزها فش�ار افكار 
عمومي براي خروج وي از آن س�ازمان ش�دت 
يافته است. خروجي كه خبر آن، هر چند كذب 
كمتر از يك س�اعت فضاي رس�انه  و شبكه هاي 

مجازي را تسخير كرد. 
  

به گزارش تعادل، صبح روز گذش��ته س��اعات 
پر خب��ري بود. ابتدا خبر رفتن ولي اهلل س��يف از 
بانك مركزي قطعي شد و پس از آن نيز باالفاصله 
اعالم ش��د عبدالناصر همتي، رييس پيشين بيمه 
مركزي كه اخيرا به عنوان س��فير ايران در چين 
منصوب ش��ده بود به عنوان رياست بانك مركزي 
معرفي ش��ده و از كابينه راي اعتماد گرفته است. 
رياس��ت غي��ر منتظ��ره همتي بر بان��ك مركزي 
بيش��تر به اين دليل مورد توجه است كه به گفته 
منابع نزديك به علي طيب نيا، وزير پيش��ين امور 
اقتصادي و دارايي،  همتي گزينه وي براي رياست 

بانك مركزي بوده است. 
طب��ق قانون، رييس بانك مرك��زي را بايد وزير 
اقتصاد پيش��نهاد كند. طبق اخبار موجود، در سال 
1392 هم كه طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد معرفي 
شده بود، گزينه پيشنهاد وي براي بانك مركزي، نه 
س��يف كه عبدالناصر همتي بود. با اين حال سيف 
در كابينه نزديكاني داش��ت ك��ه در نهايت نظر آن 
چربي��د و وي به عنوان رييس بانك مركزي معرفي 
ش��د. در س��ال هايي هم كه طيب ني��ا وزير اقتصاد 
بود و س��يف رييس بانك مركزي، اين دو دس��تگاه 
با هم اختالفات زيادي داش��تند. اختالفاتي كه در 
نشست هاي پرجنجال شوراي پول و اعتبار هم بروز 
مي كرد. اي��ن اختالفات ادامه داش��ت تا زماني كه 
دولت يازدهم تمام ش��د و رييس جمهور براي پايان 
دادن به اختالفات و ناهماهنگي ها به حذف طيب نيا 
از كابينه متمايل ش��د. با اين حال هنوز يك س��ال 
از آن تصميم مهم نگذش��ته اس��ت ك��ه بار ديگر 

س��خن بازگش��ت طيب نيا به كابينه مطرح شده. 
تصميمي كه به گمان بس��ياري از كارشناس��ان 
بايد سال گذشته و زمان چينش كابينه دوازدهم 
گرفته مي شد. بسياري آن زمان مطرح كردند كه 
از ميان سيف، طيب نيا و نوبخت كه تيم اقتصادي 
را تش��كيل مي دادند  با توجه به كارنامه آنها بهتر 
آن ب��ود كه طيب نيا حفظ مي ش��د، موضوعي كه 
انتخ��اب رييس جمهور نبود و احتماال فش��ارهاي 
اخير ناش��ي از التهابات بازار ارز و هشدار افزايش 
تورم و كاهش شديد قدرت خريد مردم، به اقدام 

براي بازگشت طيب نيا به كابينه منجر شد. 

 طيب نيا به كابينه باز مي گردد؟
مناب��ع آگاه به »تع��ادل« گفتند ك��ه طيب نيا با 
رييس جمهور ديدار داش��ته، همت��ي را هم به عنوان 
گزينه پيشنهادي مطرح كرده و رييس جمهور پذيرفته 
است، به جز اين پاره يي موارد ديگر هم بوده كه مورد 
موافق��ت قرار گرفت��ه با اين ح��ال رييس جمهور نيز 
ش��روطي داش��ته كه به گمان طيب نيا با اين شرايط 
امكان اصالح ساختاري اقتصاد ايران ميسر نبوده، لذا 
طيب نيا در آخرين س��اعات سه ش��نبه شب پيشنهاد 
حض��ور در كابينه را نپذيرفته اس��ت. با اين وجود به 
گمان بسياري انتخاب عبدالناصر همتي براي رياست 

بانك مركزي را مي توان نش��انه اين دانست كه دولت 
در ادامه نيز ب��راي بازگرداندن طيب نيا كه اين روزها 
طرف��داران زيادي هم در افكار عموم��ي پيدا كرده و 
برخي كارشناس��ان نيز بين گزينه هاي موجود وي را 

اصلح مي دانند تالش هايي بكند. 

 گزينه كرباسيان كه بود؟
طبق آنچه گفته ش��د ريي��س كل بانك مركزي 
اين بار هم به پيش��نهاد وزير اقتصاد معرفي نش��ده. 
هنوز هم مشخص نيست كه رييس  كل بانك مركزي 
مورد نظر كرباس��يان كه بود؟ مسعود كرباسيان كه 
به گفته معاون اس��بق بانك و بيم��ه اش آنقدر براي 
هماهنگ��ي با بانك مركزي ت��الش كرد كه آنجا كه 
الزمه سياس��ت گذار مالي بود در صحنه حاضر نشد، 
اين روزها درگير مس��اله استيضاح خود است و جزو 
گزينه هايي اس��ت كه احتمال تغيير آن در رسانه ها 
مطرح مي ش��ود. عالوه بر اينكه بعضي كارشناس��ان 
اقتص��ادي در بحران اقتص��ادي كنوني اقتصاد ايران 
اعالم كرده اند كه بهتر اس��ت ب��ار ديگر يك اقتصاد 
دان سكان وزارت اقتصاد را به دست گيرد، نهاد ناظر 
يعني مجلس شوراي اسالمي نيز استيضاح وي با 90 
امضا را تقديم هيات رييس��ه مجلس كرده اس��ت. با 
اين حال برخي اخبار حاكي از آن است كه نزديكان 

كرباس��يان با رايزني با مجلس و برخي رس��انه ها به 
دنب��ال آن هس��تند كه مقدمات را ب��راي ابقاي وي 
فراهم كنند. اميدواري كه ش��ايد با رفتن س��يف به 
عنوان عض��و قرباني كابينه كه مس��بب بحران هاي 
اقتصادي كنوني ش��ناخته مي ش��ود، تقويت ش��ود. 
گرچه طبق اخباري كه روز گذشته از مجلس رسيد 
اين اميدواري نبايد چندان هم ريشه دار باشد. چراكه 
بنابر آنچه امير خجسته،  رييس فراكسيون مبارزه با 
مفاسد اقتصادي به تسنيم گفته است براي مجلس 
تغيير صرفا يك ريي��س كل بانك مركزي كه طبق 
قانون دوران 5 س��اله رياس��تش به پايان رسيده بود 
كافي نيس��ت. اين نماينده مجلس گفته است: يكي 
از مطالبات اصلي ما تغيير وزير اقتصاد است چرا كه 
ايش��ان تخصصي در مباحث اقتص��ادي ندارند و اگر 
ايشان از سوي رييس جمهور تغيير نكند بايد در يكي 

دو هفته آتي شاهد استيضاح ايشان باشيم. 

 نوبخت و راه هاي نرفته 
ديروز اخبار پربازتاب ديگري هم منتش��ر ش��د. 
اخباري كه حواش��ي بيشتري از تغيير رياست بانك 
مركزي به دنبال داشت و آن تكذيب خبر استعفاي 
نوبخ��ت بود. ماج��را از اين قرار ب��ود كه محمدباقر 
نوبخت،  رييس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي 

دولت در حاشيه برنامه دولت در پاسخ به اين سوال 
كه آيا تغييرات تيم اقتصادي دولت ش��امل حال او 
هم خواهد ش��د، يا خير؟ به خبرنگاران اعالم كرده 
ب��ود كه از س��مت هايش اس��تعفا ك��رده و ترجيح 
مي دهد كه به دانشگاه بازگردد. خبري كه بالفاصله 
در رس��انه ها و ش��بكه هاي اجتماعي منعكس شد و 
بازتاب فراواني هم داشت. با اين حال بخشي از اين 
مصاحبه منتش��ر نش��ده يا مورد توجه قرار نگرفت. 
همان بخش��ي كه نوبخت در آن گفته بود »با وجود 
استعفاي من رييس جمهوري با خروج من از كابينه 

موافقت نكرده است.«
اي��ن بخش از س��خنان نوبخت بعدا م��ورد توجه 
ق��رار گرفت. وقت��ي كه محمودواعظ��ي رييس دفتر 
رييس جمهور در گفت وگو با پاد اصل استعفاي نوبخت 
را تكذيب كرد كه البته بالفاصله ويدئوي آنچه نوبخت 
گفته بود در فضاي مجازي منتش��ر ش��د. معلوم شد 
نوبخت واقعا گفته كه استعفا كرده است ولي در ادامه 

تاكيد كرده رييس جمهور آن را نپذيرفته. 
نوبخت در اين ويدئو سخنان ديگري هم گفته بود 
كه مورد توجه قرار گرفت. نوبخت گفته بود آنچه اين 
روزها در بازار ارز اتفاق افتاده و به موجب آن ش��اهد 
جهش نرخ ارز هس��تيم ربطي به سازمان متبوع وي 
يعني س��ازمان برنامه و بودجه ندارد. به زعم بسياري 
از اين س��خنان مي توان اين نتيجه را گرفت كه چون 
نوبخت التهابات اخير ارزي را به خود مربوط نمي داند 

احتماال فعال هم قصد رفتن از كابينه را ندارد. 
موضوعي ك��ه البته كارشناس��ان اقتصادي به آن 
پاس��خ داده و اين را مطرح كرده اند كه فارغ از نقشي 
ك��ه بودجه ريزي در التهاب��ات ارزي مي تواند ايفا كند 
اين نكته هم هست كه مشكالت كنوني اقتصاد ايران 
صرفا به بحث ارز مرتبط نيست. بخشي از آنچه امروز 
اقتصاد ايران از آن رنج مي برد، ريشه در بودجه نويسي 
نامناسب دارد كه در سال هايي كه نوبخت در سازمان 
برنامه بود هم اصالح نشد. بودجه يي كه هم تورم زاست 
و هم مانع رسيدن به اشتغال پايدار. بودجه يي كه هر 
س��ال كسري دارد و هر س��ال وعده  داده مي شود كه 
مبتن��ي بر عملكرد نوش��ته خواهد ش��د ولي محقق 
نمي ش��ود. اينها و برخي انتقادات ديگر جزو مواردي 
است كه البته نوبخت درباره آنها توضيحي نداد و صرفا 

با رابطه جهش ارز با سازمان متبوعش اكتفا كرد. 

 سرنوشت نوبخت در كابينه دوازدهم
در تمام روز سه ش��نبه اخب��ار حاكي از آن بود كه 
قرار اس��ت طيب نيا به جاي نوبخت به سازمان برنامه 
رود. ب��ا اي��ن حال ش��ب منابع نزديك ب��ه طيب نيا 
خب��ر دادند فعال از حض��ور طيب نيا در كابينه خبري 
نيست. از سوي ديگر طبق آنچه نوبخت درباره تالش 
رييس جمهور براي حفظش اعالم كرده، رفتن نوبخت 

از سازمان برنامه و بودجه هم فعال قطعي نيست.

يك اقتصاددان با بيان اينكه طي 40 سال اخير نقدينگي در ايران 
2900 برابر و قيمت دالر 800 برابر ش��ده اس��ت گفت: با توجه به 
اختالف ميان اين دو شاخص، احتمال دارد با قطع درآمدهاي نفتي 
قيمت دالر بيشتر شود.  دكتر غدير مهدوي در گفت وگو با ايسنا در 
خصوص آمار اعالم شده از تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه گفت: 
اگرچ��ه اين تورم 8.۷ درصد اعالم ش��ده اما با توجه به قيمت هاي 

كنوني بازار، تورم واقعي ساالنه رقمي باالتر از اين است. 
مهدوي يكي از مشكالت كشور ايران را فقدان آمار دقيق و شفاف 
عنوان كرد و افزود: فقدان اين آمار به دليل محاسبه نشدن بسياري 
از پارامترهاس��ت و همين موضوع باعث دش��وار شدن برنامه ريزي 
مي ش��ود.  وي خاطرنشان كرد: يكي از مشكالتي كه در اين بخش 
وجود دارد آمار بيكاري است كه دقت چنداني ندارد؛ شاخص ضريب 
جيني هم با چنين وضعيتي مواجه است.  اين استاد اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه ادامه داد: مثال ضريب جيني 3۷ درصد )ضريب جيني يك 

واحد اندازه گيري پراكندگي آماري اس��ت كه معموال براي سنجش 
ميزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده 
مي شود.( محاسبه مي شود در حالي كه بسياري از درآمدهاي كسب 
شده توسط بخشي از جامعه در ايران در هيچ جايي عنوان نمي شود 
و خيلي از كساني كه درآمدهاي باال دارند براي فرار از ماليات درآمد 
واقعي خود را اعالم نمي كنند يا بسياري از رانت هايي كه درآمد ايجاد 
مي كند مخفي مي شود، بنابراين در آمارهاي اقتصادي بايد درصدي 
از خطا را در نظر گرفت.  وي در ادامه درخصوص چشم انداز وضعيت 
اقتصادي كشور در آينده نزديك اظهار كرد: متاسفانه اوضاع خوبي 
پيش روي ما نيس��ت؛ شايد گفتن اين مباحث آثار رواني در جامعه 
داش��ته باش��د اما نگفتن واقعيت ممكن است زيان بيشتري داشته 
باشد.  مهدوي افزود: با اين شرايط بنده ترديد ندارم كه ظرف سه ماه 
آينده تورم افزايش خواهد يافت چون افزايش قيمت دالر به صورت 
مس��تقيم به افزايش قيمت بسياري از كاالها منجر خواهد شد و به 

صورت غيرمستقيم نيز بار رواني در اين وضعيت اثرگذار مي شود. 
اين اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه اف��زود: در اين موضوع هيچ 
ترديدي وجود ندارد و براي من بديهي است كه طي چند ماه آينده 
با تورم بيش��تري مواجه مي شويم؛ مگر اينكه در سياست هاي كالن 
تجديد نظر شود.  مهدوي در ادامه در خصوص چشم انداز پيش روي 
نرخ ارز در ايران نيز گفت: از س��ال 60 كه نرخ يك دالر 10 تومان 
بود تا امروز كه دالر در بازار آزاد به 8000 تومان رسيده است قيمت 
دالر 800 برابر ش��ده؛ در حالي كه نقدينگي در همين دوره 2900 

برابر شده است.
وي با بيان اينكه اين دو ش��اخص به نس��بت هم پيش مي روند، 
ادامه داد: چنانچه رش��د اقتصادي بااليي تجربه نش��ود، پتانس��يل 

افزايش قيمت دالر تا رقمي باالتر از ارقام فعلي وجود دارد. 
وي افزود: يكي از داليل اين موضوع، نبود رشد اقتصادي مناسب 
است؛ اگر به نسبت اين ميزان رشد نقدينگي، ساالنه حدود 6 درصد 
رش��د اقتصادي داشتيم باز بخشي از بار اين وضعيت كنسل مي شد 
اما چون در اين سال ها رشد اقتصادي چنداني نداشته ايم و نقدينگي 
با اين رقم بزرگ اضافه شده است بنابراين پتانسيل افزايش نرخ ارز 

و تورم باال در ايران به صورت ذاتي وجود دارد. اين يك محاسبه دو 
دو تا چهارتاس��ت چون نقدينگي افسارگسيخته زياد شده و قيمت 
دالر هم به نسبت آن پيش نرفته و رشد اقتصادي بااليي نداشته ايم، 
بنابراين ممكن است با تورم افسار گسيخته مواجه شويم.  وي با بيان 
اينكه دولت در طول اين سال ها به لطف درآمدهاي نفتي قيمت دالر 
را پايين نگه داشته بود گفت: اگر درآمد نفتي قطع شود دولت قادر 

به كنترل قيمت ارز نخواهد بود. 
وي در پاسخ به اينكه آيا در چنين شرايطي تغيير در تيم اقتصادي 
دولت مي تواند موثر باشد گفت: به نظر من بايد افراد جسور در رأس 
اقتصاد كشور قرار گيرند نه افرادي كه واقعيت ها را پنهان مي كنند؛ 
عوارض اين پنهانكاري متوجه جامعه اس��ت بنابراين به نفع اقتصاد 
كشور است كه مسووالني با چنين ويژگي هايي تغيير كنند. افرادي 
بايد در رأس اقتصاد كش��ور قرار گيرند كه نسبت به اين موضوعات 
حساس باشند و با نگاه كوتاه مدت و فقط براي دلخوش كردن مردم 
آم��ار ندهند چون وقتي مردم ببينن��د گفته ها با واقعيت همخواني 
ندارد نقش بار رواني در آسيب هاي اقتصادي بيشتر مي شود، بنابراين 

اگر قرار است تغييري انجام شود بهتر است در اين زمينه باشد.

يك اقتصاددان: تورم واقعي بيش از آمار رسمي است
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 ۲۲۵ريال سود هر سهم بيمه ما
مجمع عمومي عادي ساالنه بيمه ما )زيرمجموعه 
بورس��ي بانك ملت( با حضور حمي��د تاجيك عضو 
هيات مديره بانك ملت و اكثريت س��هامداران در روز 
۳۰ تير ماه برگزار و صورت هاي مالي سال ۱۳۹۶ اين 

شركت به تصويب رسيد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك مل��ت، در اين 
مجمع صورت هاي مالي س��ال ۹۶ به تصويب رسيد 
كه بر اس��اس آن س��ود خالص پس از كسر ماليات 
ش��ركت، مبلغ ۴۳۲ ميليارد ريال اس��ت. بر اساس 
اين گزارش، مجمع عمومي عادي س��االنه ش��ركت 
بيمه ما به رياس��ت تاجيك عضو هيات مديره بانك 
ملت، ابراهي��م پور مديرعامل و عض��و هيات مديره 
گروه مالي ملت، حجت بهاري فر مديرعامل بيمه ما، 
نمايندگان سازمان بورس، بيمه مركزي، حسابرس 
و بازرس قانوني ش��ركت برگزار شد. تاجيك در اين 
مجمع با ارائه گزارشي از فعاليت هاي زيربنايي بيمه 
ما در سال ۹۶ گفت: برنامه هاي راهبردي شركت در 
مسير رش��د، تعالي و توسعه پايدار سوق پيدا كرده 
است. در ادامه بهاري فر مديرعامل شركت بيمه ما 
نيز گزارش��ي از عملكرد و دستاوردهاي شركت در 
سال ۱۳۹۶ ارائه كرد و از افزايش ۵۸ درصدي سود 
خالص شركت نسبت به سال گذشته خبر داد. وي 
افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوي بيمه مركزي، 
بيمه ما امس��ال نيز داراي باالترين س��طح توانگري 
بوده و در جمع ش��فاف ترين شركت هاي بيمه يي بر 
اس��اس رتبه بندي ش��ركت هاي بورسي قرار گرفت. 
اين گزارش حاكي اس��ت در س��ال ۱۳۹۶ بيمه ما، 
رش��د ۲۱.۸۸درصدي پرتفوي را تجربه و با افزايش 
۵۴ درصدي در ميزان پرداخت خس��ارت ها، رقمي 
بالغ بر ۱۹۷ميليارد ري��ال به زيان ديدگان پرداخت 

كرده است. 

جوايز قرعه كشي حساب هاي 
قرض الحسنه اميد آينده

مراس��م قرعه كش��ي جش��نواره »حس��اب هاي 
قرض الحس��نه امي��د آين��ده«، ب��ا حض��ور اعضاي 
هيات مديره و جمعي از مديران و مس��ووالن حوزه 

بازرسي بانك آينده برگزار شد.
در اين مراس��م كه در س��اختمان مركزي بانك 
آين��ده در تهران برگزار ش��د؛ از مي��ان ۱۲ هزار و 
۱۰۴ )دوازه ه��زار و يكصد و چهار( حس��اب »اميد 
آينده«، ب��ه ۱۱۱ )يكصد و ي��ازده( نفر از صاحبان 
حساب، به قيد قرعه، جوايز نقدي و غيرنقدي تعلق 
 گرفت. جوايز اين دوره از جشنواره يك )۱( دستگاه 
پلي استيش��ن )PS۴( و ده )۱۰( دس��تگاه تبلت و 
يكصد )۱۰۰( كارت هديه پن��ج )۵( ميليون ريالي 
اس��ت. اس��امي برندگان اين دوره از جش��نواره در 
  www.ba24.irت��ارگاه بانك آينده ب��ه نش��اني
منتشر ش��ده است. جشنواره »حس��اب هاي قرض 
الحسنه اميد آينده«، متعلق به كودكان و نوجوانان 
بين س��نين ۷ تا ۱۵ س��ال اس��ت كه از تاريخ ۱۵ 
اس��فندماه ۱۳۹۶ لغايت ۱۵ تيرماه ۱۳۹۷ در يكي 
از ش��عب بانك آينده در سراس��ر كش��ور، حس��اب 
افتتاح كرده اند. حداقل موجودي الزم براي شركت 
در اين دوره از جش��نواره »اميد آينده« مبلغ ۲۰۰ 
)دويست( هزار ريال بود كه به ازاي هر ۱۰۰ )صد( 
هزار ريال موجودي حس��اب در يك روز، يك امتياز 

براي صاحب حساب در نظر گرفته شد. 

شركت خدمات انفورماتيك 
»رمزارز ملي« را ارائه كرد

ش��ركت خدم��ات انفورماتيك )وابس��ته به بانك 
مرك��زي( در راس��تاي ماموريت هاي س��ازماني خود 
و هم��گام با اه��داف راهبردي و سياس��ت هاي كالن 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رسما آمادگي 
بهره برداري آزمايشي از »رمزارز ملي پايه  ريال بر بستر 

زنجيره بلوك« را اعالم كرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي ش��ركت خدمات 
انفورماتيك، اين ش��ركت از ساليان گذشته مطالعات 
گس��ترده يي در اين ح��وزه آغاز كرده و با تش��كيل 
كارگروه ه��اي تخصصي و راه اندازي آزمايش��گاه هاي 
فني، عالوه بر رصد مداوم فناوري، گونه هاي مختلف 
رم��زارز را تولي��د و كاربري ه��اي آن را در مقي��اس 

آزمايشي مورد تحليل و بررسي قرار داده است. 
هدف از توسعه  زيرساخت »رمزارز ملي پايه ريال«، 
امكان س��نجي و ارزيابي قابليت ه��اي اين فناوري در 
تسهيل مبادالت اقتصادي، افزايش شفافيت و توسعه  

خدمات مالي و پرداخت در نظام بانكي كشور است. 
اين زيرس��اخت پيچيده و استراتژيك كه حاصل 
س��ال ها تالش و مطالعه متخصصان داخلي كش��ور 
است، قابليت آن را دارد كه رمزارز ملي را به پشتوانه  
پول ملي كشور ايجاد كرده و در فاز نخست در اختيار 
بانك هاي تجاري كش��ور قرار دهد تا از آن به عنوان 
توكن و ابزار پرداخت براي تبادالت، تسويه بين بانكي 
و توس��عه خدمات خ��ود بهره گيرند. بر اين اس��اس 
بانك ها قادر خواهند بود ب��ا تعريف انواع قراردادهاي 
هوش��مند در اين بستر، به توسعه و بهبود زيرساخت 
خدمات مالي و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتني 

بركيف پول و پرداخت هاي خرد، اقدام كنند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، نس��خه عمليات��ي اين 
زيرساخت پس از طي دوران آزمون و كسب بازخورد، 
در س��ه ماه آينده به صورت يك اكوسيس��تم باز در 
اختيار بانك ها، ش��ركت هاي ح��وزه فناوري و فعاالن 
نظام پول��ي و بانكي قرار مي گيرد. ش��ركت خدمات 
انفورماتيك به عنوان بازوي فناورانه بانك مركزي در 
اين فاصله، ضمن اس��تقبال از بهره گيري بازخوردها، 
پيش��نهادها و تجارب تمام فعاالن و عالقه مندان اين 
حوزه در غنابخش��ي و ارتقاي سطح كيفي آن در فاز 
عملياتي ش��دن، از تمامي فعاالن دعوت مي كند تا با 
بررسي و آزمون اين زيرساخت ملي در بهبود عملكرد 

و توسعه آن مشاركت كنند. 
بر اس��اس اين گ��زارش فناوري زنجي��ره بلوك و 
رمزارز، پديده نسبتا نوظهوري است كه از حدود يك 
دهه پيش در دنيا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار 

جايگزين پول معرفي شده است. 

اخبار

»تعادل« از تازه ترين تحوالت مديريتي در نظام بانكي ايران گزارش مي دهد

واكنش مثبت بازار ارز و سكه به انتصاب همتي
همتي بيستمين سكان دار بانك مركزي شد

گروه بانك وبيمه|
پس از گمانه زني هاي بس��يار در رابطه با اس��امي 
مختلفي كه براي انتخاب رييس جديد بانك مركزي 
به جاي ولي اهلل س��يف مطرح بود و پس از گفت وگو 
و رايزني ب��ا مديران بانكي و اقتص��ادي جهت ايجاد 
هماهنگي بيش��تر در تيم اقتصادي دولت، س��رانجام 
قرع��ه به نام عبدالناصر همت��ي افتاد و با تاييد هيات 

دولت، وي بيستمين رييس كل بانك مركزي شد.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته همتي در شرايطي 
در برج الجوردي ميرداماد حضور يافت و با جو نسبتا 
مثب��ت بازار ارز و طال مواجه ش��د كه ولي اهلل س��يف 
پس از ۵ س��ال مديريت و تالش هاي گسترده از سال 
۱۳۹۲ تا ۹۷، اكنون بانك مركزي را در س��خت ترين 
و پيچيده تري��ن دوران ترك مي كند و همتي نه تنها 
با انتظارات مختلف از س��وي دولت، مس��ووالن ارشد 
نظ��ام، توليدكنن��دگان، فعاالن اقتصادي و س��پرده 
گذاران مواجه اس��ت، بلكه شبكه بانكي نيز به واسطه 
فشارهاي بسيار براي تامين نقدينگي فعاالن اقتصادي 
و هزينه هاي س��نگين مديريت س��پرده و تسهيالت، 
با انبوهي از معض��الت مطالبات معوق، بدهي دولت، 
كفايت س��رمايه، اس��تانداردهاي بين المللي، قوانين 
مبارزه با پولشويي و FATF، صورت هاي مالي جديد 
بانك ها و انتظارات سهامداران روبه رو است و از رييس 
كل جديد حداقل انتظار دارد كه هزينه هاي سنگين 
جمع آوري نقدينگي و مقابله با التهاب بازار ارز و طال و 
تامين منابع براي دولت را روي دوش بانك ها تحميل 
نكند و موجبات بهبود ش��اخص هاي عملكرد بانك ها 

را فراهم كند. 
روز چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷، بازار طال و ارز به خبر 
تغيير رييس كل بانك مركزي واكنش نس��بتا مثبت 
نش��ان داد و برخالف روند روزه��اي اخير، كه هر روز 
ش��اهد افزايش قيمت ه��ا و نرخ ها بودي��م، بازارها با 
كاهش نرخ مواجه ش��د و قيمت سكه حدود ۱۰ هزار 
تومان، و نرخ دالر در حاشيه بازار ۲۰۰ تومان كاهش 
 داشت. همچنين شاخص كل بازار سرمايه نيز كه روز 
سه ش��نبه منفي بود با انتشار خبر انتصاب همتي به 

رياست كلي بانك مركزي مثبت شد. 
 اگرچه اين كاهش اندك اس��ت اما به طور نسبي 
نشانه واكنش مثبت و انتظار بازار براي روش مديريتي 
همتي محسوب مي شود كه مي تواند اثرگذاري نسبي 
بهتري را داش��ته باشد و حال بايد ديد كه در روزهاي 
آينده چه راهكارها و سياس��ت هايي از سوي مديريت 
جدي��د بانك مركزي مي تواند الته��اب بازار را كاهش 
ده��د. روز چهارش��نبه نرخ دالر در ب��ازار آزاد ۹ هزار 
و ۳۰۰ توم��ان و يورو ۱۰ ه��زار و ۹۵۰ تومان قيمت 
خورد. اين در حالي است كه نرخ دالر بعد از ظهر روز 
سه شنبه به ۹ هزار و ۵۳۰ تومان نيز رسيده بود و در 
پايان روز با توجه به افزايش زمزمه هاي تغيير رييس 
كل بانك مركزي تا ۹ هزار ۳۵۰ تومان كاهش يافت. 
همچنين قيمت سكه بهار آزادي بين ۱۰ تا ۴۵ 
هزار تومان كاهش نشان داد و نرخ سكه امامي در 
بازار ۳ ميليون و ۴۷۶ هزار تومان شد، در شرايطي 
كه روز س��ه شنبه س��كه ۳ ميليون و ۵۲۱ هزار 
تومان به فروش مي رس��يد. در روز چهارشنبه نيم 
س��كه يك ميليون و ۷۰۱ هزار تومان و ربع سكه 

۸۶۱ هزار تومان معامله شد. 
فع��االن بازار احتمال مي دهن��د كه با توجه به 
اميد در تغيير سياست هاي پولي، به تدريج قيمت 
ارز و س��كه روند با ثبات نس��بي داش��ته باشد و 
حداقل از افزايش هاي ش��ديد جلوگيري شود. در 
حال حاضر، به گفته كارشناسان سكه حدود ۷۰۰ 
هزار تومان حباب دارد كه انتظار مي رود اين حباب 

قيمتي طي روزهاي آينده كاهش يابد. 
حكم رياست كلي بانك مركزي در حالي با امضاي 
رييس جمهوري براي عبدالناصر همتي ثبت شده كه 
روحاني به طور مشخص محور توقعات خود را مسائل 
ارزي ق��رار داده اس��ت. به طوريك��ه رييس جمهوري، 
اصالح نظام بانكي، سياس��ت هاي مالي، پولي و بهبود 
روابط بانكي با دنيا و توسعه پيمان هاي پولي دو جانبه، 

حفظ و مراقبت از ذخائر ارزي را از اولويت هاي رييس 
كل جديد بانك مركزي ارزيابي كرده و به همه اعضاي 

دولت توصيه كرده كه با ايشان همكاري كنند. 
رييس جمهوري در جلس��ه دول��ت، اعتماد قاطع 
دول��ت ب��ه همتي را ب��ه عن��وان ريي��س كل بانك 
مركزي به ايش��ان تبريك گفت و افزود: همتي فردي 
تحصيل كرده، آگاه و داراي تجربه هاي ارزنده در بانك 
و بيمه، با نشاط، فعال و داراي روحيه، قوي و خوب و 

داراي توان است. 
سكان هدايت بانك مركزي به عنوان سياست گذار 
پولي و ارزي كش��ور در حالي به »عبدالناصر همتي« 
۶۱ ساله سپرده شده كه اقتصاد ايران در آستانه اعمال 
تحريم هاي امريكا قرار دارد و انتظار مي رود كه رييس 
جديد بتواند از نوس��ان هاي پيش آمده در بهاي ارز و 

سكه، و بازار پول بكاهد. 
اكنون كه نظام بانكي و پولي كش��ور با مشكالت 
عديده يي چون نقدينگي باال، صورت هاي مالي زيانده، 
سرپيچي بانك ها از نرخ هاي سود، حجم باالي دارايي 
منجمد و تسهيالت سررسيد و نكول شده روبه روست، 
انتظار مي رود در گام نخس��ت وضعي��ت نظام بانكي 
ساماندهي ش��ود و هزينه سنگين ۲۰۰ هزار ميليارد 
توماني جذب سود بانكي و انتشار اوراق سپرده ريالي 
۲۰ درصدي و احتماال رش��د نرخ س��ود سپرده براي 
كاه��ش التهاب ب��ازار ارز و طال را كاه��ش دهد. زيرا 
بخش عمده يي از تالطم ه��ا در بازارهاي موازي پول 
ناشي از عملكرد نادرست شبكه بانكي است و بانك ها 
به خاطر هزينه هاي س��نگين با زي��ان يا درآمد كم و 
فشارهاي هزينه يي مختلف مواجه هستند. صورت هاي 
مالي جديد توصيه شده بانك مركزي نيز باعث شده 
كه بس��ياري از بانك ها زيان ده معرفي شوند. بدهي 
سنگين دولت به بانك ها، تعدادي از بانك هاي بزرگ 
را با قفل ش��دن منابع و كمبود سرمايه و نقدينگي و 

زيان يا درآمد كم مواجه كرده است. 
بانك ها در بازار بين بانكي نيز با مش��كالت خلق 
پول، اضافه برداشت از بانك مركزي و... مواجه هستند 
و لذا در مديريت منابع بايد به گونه يي عمل شود كه 
هزينه ها رو به كاهش گذاشته و از فشارهاي وارد شده 

بر بانك ها و توليد و فعاليت هاي مولد كاسته شود. 

 حضور همتي در بانك مركزي
اي��ن در حال��ي اس��ت كه پ��س از اع��الم حكم 
قطعي توس��ط دولت، همتي به بانك مركزي رفته و 
ش��نيده هاي خبرنگار ما حاكي از وجود جو مثبت در 

ساختمان بانك مركزي است 
رييس جمهور در چند نكته يي كه در مورد رياست 
جديد بانك مركزي مط��رح كرده، اولويت هاي اصلي 

خود را سياس��ت هاي مالي و پولي،  اصالح نظام بانكي 
و در دو مورد خاص توسعه پيمان هاي پولي و حفظ و 
مراقبت از ذخائر ارزي كشور اعالم كرده است كه اين 
دو مورد آخر به طور ويژه مس��ائل ارزي را مورد توجه 
قرار مي دهد. ولي اهلل س��يف، رييس كل س��ابق بانك 
مركزي، در شرايطي بانك مركزي را ترك كرد كه نه 
تنها تحريم ش��د بلكه نرخ ارز و سكه در ماه هاي اخير 
به ش��دت رشد كرد و هزينه هاي بس��ياري براي رشد 
سود س��پرده و انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصدي روي 
دوش بانك ها س��نگيني مي كندو بانك مركزي را در 
سخت ترين و پيچيده ترين دوره هاي تاريخي خود قرار 
داده است. رييس جمهوري همچنين از همتي اصالح 
نظام بانكي را خواستار شده كه در اين رابطه نيز بايد 
گفت در س��ال هاي گذشته بارها اين موضوع مطرح و 
اقدامات��ي هم براي آن از جمله اصالح س��اختار مالي 
بانك ها و ترازنامه  آنها براي مطابقت با استانداردهاي 
جهاني و همچنين حركت به سمت اصالح نرخ سود 
بانكي يا ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز انجام شد، 
اما هيچگاه به طور كامل پيش نرفته اس��ت، در عين 
ح��ال كه دو اليحه بانك مركزي و قانون بانكداري در 
س��ال هاي گذشته با بحث ها و اختالف نظرهايي بين 
بانك مركزي، دولت و مجلس تدوين ش��د، ولي هنوز 
به تصويب و اجرا نرس��يده و اميد اس��ت كه در دوره 
مديري��ت جديد به نتيجه برس��د و برخي رفورم ها از 
جمله تغيير واحد پول ملي يا حذف ۴ صفر از آن در 

دستور كار قرار گيرد. 

 همتي، شايد مرد بحران ها باشد
عبدالناص��ر همتي كه اقتصاد خوانده و اس��تادي 
درس هاي اقتصاد در دانشكده هاي اقتصادي را در ۳۰ 
س��ال اخير در كارنامه خود دارد، پيش از اين س��ابقه 
حضور در بانك س��ينا، بانك مل��ي و بيمه مركزي را 
تجربه كرده است و به خصوص در مقطع بعد از فساد 
مالي بزرگ سه هزار ميليارد توماني با حضور خود در 
بانك ملي توانست به كاهش مشكالت اين بانك كمك 
كند و به نوعي مرد بحران ها در بانك ملي و پس از آن 
در بيمه مركزي باشد. او همچنين در بيمه مركزي به 

افزايش سودآوري شركت هاي بيمه كمك كرد. 
در هفته هاي اخير با تغيير مديريت بيمه مركزي، 
ق��رار بود كه همتي به عنوان س��فير اي��ران درچين 
حضور يابد تا در دوره تحريم هاي اقتصادي، در جهت 
كاهش مش��كالت اقتصادي با محوريت چين، نقش 
قابل توجهي را به عهده بگيرد، اما پس از رايزني هاي 
مختلف با مدي��ران اقتصادي، س��رانجام او به عنوان 
رييس كل بانك مركزي انتخاب ش��د تا شايد بتواند 

مرد بحران هاي اقتصاد ايران در دوره تحريم باشد. 

همت��ي، تاليف هايي در ح��وزه اقتص��اد دارد كه 
مهم تري��ن آنها كت��اب اقتص��اد كالن، مقدمه يي بر 
سياست هاي پولي و مالي اس��ت و توسعه اقتصادي، 
مش��كالت اقتصادي جهان س��وم و اقتصاد نفت نيز 
ديگر تاليفات وي به ش��مار م��ي رود. وي در مدت ۲ 
سال و طي دومين دوره حضور خود در بيمه مركزي 
به عنوان نهاد ناظر صنع��ت بيمه، تالش كرد جلوي 
رقابت هاي ناس��الم در اين صنع��ت را بگيرد، فعاليت 
ش��ركت ها در رش��ته هاي زيانده بيمه يي را انس��جام 
ببخش��د و با تعيين ن��رخ پايه، به نرخ ش��كني هاي 
غيرفني در رش��ته هاي زيان دهي چون شخص ثالث 
پايان دهد. تخصصي كردن رش��ته بيمه عمر از ساير 
رش��ته هاي بيمه يي و تالش براي توسعه ضريب نفوذ 
صنعت بيمه با توسعه بيمه عمر و نيز تخصصي كردن 
رش��ته هاي اين صنعت با پايان دادن به صدور مجوز 
فعاليت شركت هاي جديد بيمه در رشته هاي مختلط 
از ديگر دس��تاوردهاي وي در دوره ۲ ساله حضور در 

بيمه مركزي به شمار مي رود. 

 ۵8 سال سابقه فعاليت بانك مركزي 
بانك مركزي ايران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاس��يس 
ش��د و وظيفه آن حفظ ارزش داخلي و خارجي پول 
ملي كش��ور، انتشار اسكناس و ضرب سكه هاي فلزي 
رايج كشور، تنظيم مقررات مربوط به معامالت ارزي و 
ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كش��ور، 
تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كش��ور، نظارت بر 

بانك ها و موسسه هاي اعتباري است. 
اين بانك در عمر ۵۸ ساله خود ۱۷ رييس كل به 
ترتيب ابراهيم كاشاني، علي اصغر پورهمايون، مهدي 
سميعي، خداداد فرمانفرماييان، عبدلعلي جهانشاهي، 
محمد يگانه، حسن علي مهران، يوسف خوش كيش، 
محمدعل��ي مولوي، عليرض��ا نوبري، سيدمحس��ن 
نوربخش، مجيد قاس��مي، سيدمحمدحسين عادلي، 
سيدمحس��ن نوربخش، ابراهيم ش��يباني، طهماسب 
مظاهري، محمود بهمني و ولي اهلل سيف را ديده است 
و بايد ديد كه اين بار رييس كل هجدهم با چه تدبيري 

خود را در تاريخ نظام بانكي ماندگار خواهد كرد. 

 دستاوردهاي سيف
مهم ترين دستاورد سيف در اين ۵ سال ساماندهي 
موسسات غيرمجاز، پرداخت س��پرده سپرده گذاران 
اين موسس��ات و مقابله ب��ا غيرمجازها بوده اس��ت. 
رييس جمهوري با تشكر از سيف، ايستادگي در برابر 
موسس��ه هاي مالي، اعتباري غيرمجاز ك��ه به ايجاد 
انضباط بيش��تر و قاعده مند شدن آنها منجر شد را از 

خدمات ارزنده دوره مديريت سيف دانست.

اما س��يف با وجود اين دس��تاورد مهم، از س��وي 
كشورهاي غربي تحريم شد و در عين حال با وجود 
تالش هايي كه براي يكسان س��ازي نرخ ارز و كاهش 
نرخ س��ود بانكي داشت، اما به دليل رشد نقدينگي و 
خلق پول در بازار بين بانكي، تزريق ۳۰ هزار ميليارد 
تومان براي تامين سپرده هاي غيرمجازها، تحريم ها 
و خ��روج امريكا از برجام ب��ا التهاب هاي بزرگ طال 
و ارز مواج��ه ش��د. كارشناس��ان مي گويند كه بانك 
مركزي در بدترين ش��رايط ارز مبادله يي را حذف و 
يكسان س��ازي كرد. در شرايط نامناسب صورت هاي 
مالي بانك ها را تغيير داد و باعث بس��ته شدن نماد 
بانك ها و زيان ده شدن برخي بانك ها شد، و سياست 
تزريق ارز و س��كه نيز نتوانست به كاهش مشكالت 
كمك كند و سياس��ت بگير و ببن��د دالالن ارزي و 
تعطيل��ي صرافي ه��ا و قاچاق اعالم ك��ردن خريد و 

فروش ارز و... نيز مشكالت را افزايش داد. 
اي��ن كه س��يف ب��ا بدشانس��ي مواجه ش��ده و 
سياس��ت هاي متعارف بانكي ج��واب برعكس داده 
س��خني اس��ت كه عده يي ب��ه آن اعتق��اد دارند اما 
در عي��ن حال برخي صاحب نظ��ران مي گويند نهاد 
نظارت��ي و كارشناس��ي بانك مرك��زي بايد به موقع 
عمل مي ك��رد و با غيرمجازها مواجه مي ش��د، بايد 
 اثر حذف ارز مبادله اي و رش��د تقاض��ا براي دالر را 
پيش بيني مي كرد و اجازه نمي داد كه يكسان سازي 
نرخ ارز به رش��د ن��رخ دالر منجر ش��ود و نبايد بار 
ديگر از يكسان س��ازي نرخ ارز در ش��رايط تحريم و 
نرخ دالر ۴۲۰۰ توماني دفاع مي كرد زيرا همه اينها 
سياست هايي هس��تند كه در شرايط عادي مي تواند 
موثر باش��د اما در ش��رايط بحران و التهاب برعكس 
عمل مي كند و لذا ضعف كارشناس��ي بانك مركزي 
در اين مقطع موضوعي است كه عملكرد مديران اين 
نهاد مهم را با انتقاد هاي مختلف همراه كرده است. 

 ام��ا در عي��ن ح��ال بس��ياري از كارشناس��ان، 
انتقاده��اي مختلفي را در مورد س��رعت كند بانك 
مركزي، ع��دم انعطاف پذيري به موق��ع در مقابله با 
پديده موسس��ات غيرمجاز، س��كوت بانك و روابط 
عموم��ي آن در برخي مقاطع، و عدم اطالع رس��اني 
و كالبد ش��كافي مش��كالت بانك ها و غيرمجازها و 
رفت��ار برخي افراد متخلف مط��رح كرده اند و برخي 
صاحب نظران معتقدند كه به جاي معرفي هر يك از 
موسسات غيرمجاز به يك بانك مجاز و با اعتبار، بايد 
مبالغ سپرده ها از طريق خود اين موسسات به مردم 
پرداخت مي شد يا يك بانك دولتي مسووليت بانك 

عامل را به عهده مي گرفت. 
كارشناس��ان انتقادات بس��ياري را در مورد نحوه 
سياس��ت گذاري در مديريت ب��ازار ارز مطرح كرده 
بودند كه متوجه بانك مركزي بود هر چند كه برخي 
معتقد بودند اعمال فشار دولت بر بانك مركزي خود 
عاملي براي سياست گذاري هاي فعلي بوده است. اما 
در مورد ذخائر ارزي بايد گفت كه ولي اهلل س��يف در 
زمان حض��ورش در بانك مركزي بارها گفته بود كه 
ذخائر ارزي از شرايط مناسبي برخوردار است و اين 
اظه��ارات در حالي مطرح مي ش��د كه كارشناس��ان 
تاكي��د داش��تند حتي اگر ذخائر مناس��بي داش��ته 
باش��يم كمبود اس��كناس دالر به دليل تحريم هاي 
دالري حس مي ش��ود و اگر بازار به درستي كنترل و 
مديريت نشود بحران ارزي را بيش از پيش گسترش 
خواه��د داد. نتيجه ميلياردها دالر ارز ۴۲۰۰ توماني 
كه باعث انتقاد بس��ياري ب��ه اين تخصيص ارز ارزان 
ش��ده و ليست افراد وش��ركت هاي دريافت كننده را 
منتش��ر مي كنند نتيجه يي در كاهش نرخ دالر بازار 

آزاد نداشت. 
تعطيل��ي صرافي ه��ا و ب��ازار آزاد كه مش��كالت 
بس��ياري را ايجاد كرده نيز در كنار فروش ۸ ميليون 
سكه با حدود ۶۰ تن طال كمكي به كاهش نرخ طال 
نكرد و با وجود اين همه هزينه و تصميمات مختلف، 
هن��وز التهاب ب��ازار كاهش نيافت��ه و باعث گردش 
بخش��ي از نقدينگي در ب��ازار ارز و ط��ال و خودرو، 

مسكن و... شده است. 

عملكرد ۲ هفته اي بازار دوم بررسي شد

معامالت بازار ثانويه ۳۰۰ ميليون دالر شد
گروه بانك و بيمه|

انج��ام اع��الم  ب��ا  اقتص��ادي مجل��س   ريي��س كميس��يون 
 ۳۰۰ ميليون دالر معامله ارزي در بازار ثانويه، گفت: متاسفانه اصرار 
غير كارشناسي دولت بر ارز تك نرخي، تشكيل بازار ثانويه را سه ماه 
به تاخير انداخت. محمدرضا پورابراهيمي با اش��اره به جلسه ديروز 
س��وال از رييس جمهور در كميس��يون اقتصادي مجلس با حضور 
نمايندگان وي افزود: ۵ سوال اساسي در دستور كار بود كه يكي از 

آنها مباحث ارزي بود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه پيشنهاد 
مجلس از ابتداي امسال، تشكيل بازار ثانويه ارز بود، گفت: متاسفانه 
اصرار غير كارشناس��ي دولت بر ارز تك نرخي، تشكيل بازار ثانويه 
را س��ه ماه به تاخير انداخت و اين موضوع اثر منفي بر منابع ارزي 

كشور گذاشت. 
گزارش جمع بندي اين جلسه را تا روز چهارشنبه و پيش از پايان 
صحن علني به هيات رييسه مجلس ارائه خواهيم كرد. پورابراهيمي 
با اشاره به اينكه ۹۹ نفر از نمايندگان مجلس سوال از رييس جمهور 
را امض��اء كردن��د، افزود: اگر پس از اين گ��زارش، ۷۳ نفر از آنها بر 
س��وال خود باقي بمانند سوال در هيات رييس��ه بايد اعالم وصول 
شود و در بازه زماني مشخص، شخص رييس جمهور در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي حاضر مي شود و پاسخگو خواهد بود در غير 

اينصورت سوال از دستور كار خارج خواهد شد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه ب��ازار ثانويه با عم��ق كم خ��ود نمي تواند 
هدف گذاري ما را در اقتصاد، محقق كند، ادامه داد: بر اس��اس آمار 

ريي��س كل بانك مركزي ح��دود ۳۰۰ ميلي��ون دالر در دو هفته 
اخير معامالت انجام ش��ده كه در مقايس��ه با نياز كشور عدد بسيار 
ناچيزي است. رييس كميسيون مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت 
فق��ط ۲۰ درصد از درآمد صادرات غير نفتي را براي بازار ثانويه ارز 

اختصاص داده است كه تصميم اشتباهي است. 
پيش��نهاد ما اين است بازار ثانويه بايد براي محصوالت صادرات 
غير نفتي و پتروشيمي و انواع و اقسام محصوالت فلزي و سنگ آهن 
صادراتي باش��د كه ارزش آنها حدود ۳۰ ميليارد دالر اس��ت و ارائه 

نكردن ارز آنها به بازار ثانويه رانت و فساد را ايجاد مي كند. 
مناب��ع ارزي حاصل از كل صادرات غير نفتي بايد به بازار ثانويه 
تزريق ش��ود. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تاكي��د كرد: اگر بازار ثانويه عم��ق الزم را پيدا نكند و كل صادرات 
غيرنفتي به آن تزريق نشود نگراني جدي را براي تهيه كاالهاي مورد 

نياز واحدهاي صنعتي به وجود مي آورد. 
رييس كل بانك مركزي در اين زمينه در جلس��ه ديروز، نظراتي 
داد و ما هم نظرات خود را ارائه كرديم. وي افزود: نظر كميس��يون 
اقتصادي مجلس اين است كه به جز كساني مانند بيماران و داراي 
شرايط خاص از جمله گروه هاي ورزشي شركت كننده در مسابقات 
بين المللي، بقيه بايد ارز مسافرتي خود را از بازار ثانويه تامين كنند و 

با اين كار رانت در بخش گردشگري حذف خواهد شد. 
از سوي ديگر، پس از دو هفته از آغاز به كار بازار ثانويه، فعاالن 
بخش خصوصي، نقاط ضعف و قوت اين بازار را مورد بررس��ي قرار 
دادند. با آغاز به كار بازار ثانويه ارز صادركنندگان توانستند از طريق 

سامانه نيما و سامانه وزارت صمت براي فروش ارز خود اقدام كنند. 
در بازار ثانويه واردكننده و صادركننده با هم تفاهم مي كنند و پس 
از ثبت اين تفاهم در س��امانه جامع تجارت، واردكننده بايد از بانك 
گواهي ثبت آماري خود را دريافت و با ارائه آن به صادركننده، توافق 
نهايي انجام دهد كه اين توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و 
عملياتي مي ش��ود و در اين بين صرافي ها نيز به عنوان واسطه بين 
واردكننده و صادركننده عمل مي كنند. اما نكته قابل توجه در اين 

روند عدم تعيين سقف براي نرخ توافقي بازار ثانويه است. 
روال در ب��ازار ثانوي��ه به گونه يي اس��ت ك��ه صادركنندگان 
مي توانن��د ۲۰ درصد ارز حاصل از ص��ادرات غيرنفتي خود را با 
واردكنندگان دسته سوم مبادله كنند كه بايد دو طرف از طريق 
سامانه  وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده كنند كه در اين 
ص��ورت ارز، رال و امتياز واردات صادركنن��ده مورد مبادله قرار 
مي گيرد يا اينكه با استفاده از سامانه نيما صادركنندگان بتوانند 

ارز خود را به نرخ رقابتي بفروش برسانند. 
حال پس از حدود دو هفته از آغاز به كار اين بازار، مس��عود 
خوانس��اري، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران درب��اره فعاليت اين بازار گفت: ب��ه نظر من براي تحليل 
وضعيت اين بازار بايد كمي به عقب باز گرديم، زماني كه دولت 
در فروردين ماه سياست تك نرخي شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
را اع��الم كرد، نتيجه يي جز ايج��اد برخي هيجانات در بازار و به 

دنبال آن افزايش قيمت را نداشت. 
وي معتقد است برخي مشكالتي كه اكنون با آن مواجه هستيم 
به دليل اقداماتي اس��ت كه يا در گذش��ته انجام نشده يا دير اقدام 
شده، يكي از اين مشكالت كه اتاق بازرگاني از ۴ سال گذشته مكرر 
به دولت نسبت به اين موضوع هشدار داده بود ثبات طوالني مدت 

نرخ ارز بود كه پرش يك دفعه يي اين نرخ را در پي داشت. 
عضو هي��ات نمايندگان اتاق بازرگاني اي��ران، ادامه داد: دومين 

اش��كالي كه به نظر من اقدام كارشناسي ش��ده يي نبود، قيمت ارز 
۴۲۰۰ توماني بود كه از سوي دولت تعيين شد كه رقم واقعي نبود 
و به همين دليل تقاضا و ثبت سفارش افزايش يافت كه تمامي اين 

موارد نشان از اين بود كه تصميم كارشناسي نبود. 
بحث ديگري كه اتفاق افتاد، قاچاق اعالم شدن ارز بود زيرا دولت 
اين موضوع را در نظر نگرفته بود كه آيا در عمل هم مي توان به همه 
بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داد يا خير؟ كه شاهد 
اين بوديم در عمل اينگونه نشد و تصميم گيري دوباره يي انجام شد. 
اي��ن اقدام دولت يك گام به جلو اس��ت ك��ه اميدوارم بتواند 
به وضعيت فعلي بازار س��ر و ساماني بدهد. همچنين محمدرضا 
نجفي منش؛ رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني 
تهران نيز معتقد اس��ت: بازار ثانويه براي صادركنندگان با عدد 
۴۲۰۰ تومان س��ود و انتفاعي ندارد و از آنجايي كه قرار بود در 
حوزه ارز تك نرخي و آزاد س��ازي رخ دهد و قيمت توس��ط بازار 
تعيين ش��ود، اما قيمت ۴۲۰۰ تومان بس��يار پايين اس��ت. اين 
قيم��ت پايين موجب هجوم به بازار ش��د كه طب��ق آمار حدود 
۳۰ ميليارد دالر ارز دريافت ش��ده كه به نظر من اگر مش��ورتي 
براي تعيين اين عدد مي شد و انتخاب بهتري صورت مي گرفت، 

بي شك يا معضل هاي فعلي روبرو نبوديم. 
بازار ثانويه اتفاق خوبي در بازار ارز بود، اما بي ش��ك مدت زماني 
را الزم دارد تا جاي خود را پيدا كند و ارز به قيمت واقعي برس��د و 
تقاضاي ما از بانك مركزي و دولت اين است كه پس از كشف قيمت 
واقع��ي ارز، اين فضا را ايجاد كنند ك��ه قيمت گذاري از طريق بازار 
تعيين ش��ود. البته اين نكته هم وجود دارد كه با چنين ش��رايطي، 
ب��ا افزايش قيمت برخي كاالها مواجه خواهيم ش��د و به طور حتم 
براي مردم اين افزايش قيمت دش��وار خواهد بود كه دولت مي تواند 
با پرداخت يارانه به برخي كاالهاي اساس��ي كه براي مردم اهميت 

بيشتري دارد، به واقعي شدن قيمت ارز كمك كند. 
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5 بورس و فرابورس
 راه حل معضل اقتصادي

جذب نقدينگي در بازار سرمايه
نگاه دقيق به تاريخ بازار سهام نشان مي دهد كه پس 
از جهش قيمت ارز و افزايش ارزش دارايي ها؛ ش��اخص 
بورس رشد مي كند، بنابراين در شرايط فعلي تداوم روند 

صعودي شاخص اجتناب ناپذير است. 
محمودرضا خواجه نصيري، مديرعامل تامين سرمايه 
تمدن با بيان اين مطلب به س��نا گف��ت: تغييرات ايجاد 
شده در اقتصاد كالن كشور از جمله تكانه نرخ ارز و تورم 
مي تواند ارزش دارايي ها و س��ود ش��ركت هاي بورسي را 

افزايش دهد. 
وي افزود: بخش زيادي از سياست هاي اجرا شده براي 
كنت��رل بازارهايي همچون ارز و س��كه در ماه هاي اخير، 
موجب شده تا صنايع مختلف و شركت هاي بورسي نتوانند 
به لحاظ سود سازي و به دست آوردن حاشيه سود ناشي از 
فاكتورهاي اقتصادي، سود پيش بيني شده خود را محقق 
كنند. اين درحالي اس��ت كه با وجود همه محدوديت ها، 
گزارش هاي مالي شركت ها در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته نشان از افزايش سودآوري ناشران بورسي دارد. 
مديرعام��ل تامي��ن س��رمايه تم��دن با بي��ان اينكه 
هرچن��د در ح��ال حاضر به دلي��ل تحليل هاي��ي كه از 
ريسك هاي سيستماتيك ارائه مي شود، ممكن است روند 
س��رمايه گذاري در بورس كند شود، تاكيد كرد: اما اين به 

مفهوم ارزشمند نبودن سرمايه گذاري در بورس نيست. 
خواج��ه نصيري تصريح ك��رد: با وج��ود اينكه تمام 
دارايي موجود در كش��ور از جمله مس��كن، طال و... خود 
را با تغييرات ايجاد ش��ده تطبيق داده و رشد كرده اند، اما 
اين اتفاق هنوز در بورس رخ نداده و اين رشد با يك تاخير 

زماني در بورس ايجاد مي شود. 
به گفت��ه مديرعامل تامين س��رمايه تمدن با تعيين 
تكليف مس��ائل بين المللي و همچنين سياست هاي كه 
پيش بيني مي شود در آينده براي شركت ها و وضعيت آنها 
اتخاذ شود، افزايش س��ودآوري شركت ها بر اساس نتايج 
بازدهي و تحليل هاي كالن اقتصادي اجتناب ناپذير است. 
به كالم ديگر در نگاه ميان مدت به بازار س��رمايه افزايش 
بازده ش��ركت ها قابل تحقق است. معاون سابق نظارت بر 
بورس ها و بازارهاي س��ازمان بورس با اشاره به اينكه نگاه 
بلندمدت و ميان مدت به بازار س��رمايه اصل كسب سود 
است، خاطرنش��ان كرد: شايد در شرايط فعلي سياسي و 
اقتصادي س��رمايه گذاري در بورس براي كس��اني كه به 
دنبال سرمايه گذاري كوتاه مدت هستند، درمقايسه با ساير 
فرصت هاي س��رمايه گذاري جذابيت الزم را نداشته باشد 
اما بي شك در بلندمدت بازده بورس به عنوان بخش مولد 

اقتصاد بيش از ساير بازار ها است. 

فرصت سرمايه گذاري در بورس
به گفته مديرعامل تامين سرمايه تمدن در حال حاضر 
عدم تطبيق قيمت ها و ارزش ها در بورس به صورت بالقوه؛ 
از سوي سرمايه گذاراني كه نگاه عميق تري به فعاليت هاي 
اقتصادي دارند فرصت تلقي مي ش��ود و سرمايه آنها را به 

سمت بازارسوق مي دهد. 
خواجه نصيري خاطرنش��ان كرد: ب��ا وجود مجموعه 
اخباري كه مي تواند براي سرمايه گذاران در همه حوزه ها از 
جمله بازار سرمايه نگراني ايجاد كنند اما به نظر مي رسد ما 
با مانعي براي ورود نقدينگي به بازار سرمايه مواجه نيستيم 
و نگراني هاي احتمالي به مفه��وم عدم كاهش بازدهي و 

ارزش سهام شركت ها نيست. 
وي تصريح كرد: با هر س��ناريويي اعم از شرايط ثبات 
يا تكانه ه��اي اقتصادي، خلل��ي در افزايش س��ود آوري 
ش��ركت هاي بورسي ايجاد نمي شود. حتي با فرض حفظ 
سياس��ت هاي ارزي فعل��ي و محدوديت هاي��ي كه براي 
قيمت گذاري كاالها وجود دارد اما همچنان شرايط فعلي 

نسبت به وضعيت سال هاي قبل بهتر است. 
مديرعامل تامين سرمايه تمدن گفت: سرمايه گذاران 
هوش��مندي كه ن��گاه ميان مدت و بلندم��دت هدايتگر 
تصميم گيري هاي اقتصادي آنها است مي توانند با خيالي 
آسوده در اين بازار سرمايه گذاري كنند اما قطعا در شرايط 

فعلي سفته بازي و نوسان گيري توصيه نمي شود. 
وي عنوان كرد: با توجه به اينكه هنوز آثار راهكارهاي 
كنت��رل نقدينگ��ي و همچنين اج��راي روش هايي براي 
جلوگي��ري از ايج��اد حب��اب در بازار هاي م��وازي ديده 
نمي ش��ود، تاكيد كرد: دير يا زود سياس��ت ها به س��مت 
اس��تفاده از ابزاره��اي جايگزين بهتر مي��ل خواهد كرد. 
حمايت از بازار سرمايه و بهبود سودآوري شركت ها يكي از 
اين ابزارها است كه اكنون به نظر مي رسد اين سياست ها 
آغاز ش��ده و در حال شكل گيري است. قطعا تكميل اين 
فرآيند مي تواند صدمات ناش��ي از نقدينگي سرگردان به 
فضاي اقتصادي كش��ور را كاهش دهد. وي افزود: توصيه 
بس��ياري از صاحب نظران اقتصادي به سياس��ت گذاران 
اقتصادي كش��ور اين اس��ت كه به تنها و بهترين راه حل 
معضل اقتصادي كه همانا سياست گذاري مبتني برجذب 
نقدينگي در بازار سرمايه و حمايت از شركت ها و جلوگيري 

از ايجاد فضاي رانتي است توجه كنند. 

 صدور آني كد معامالتي
در سامانه »سجام«

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)س��مات( اعالم كرد: با توجه به بهره برداري سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتريان )س��جام(، شركت هاي كارگزاري 
مي توانند براي دريافت آني كد معامالتي اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي با اس��تفاده از گزينه »درخواس��ت صدور كد 
معامالتي« در سامانه كارا اقدام كنند. به گزارش سمات، در 
اطالعيه معاون عمليات شركت سپرده گذاري مركزي آمده 
اس��ت: ايجاد كد معامالتي از روز شنبه سيزدهم مردادماه 
جاري، صرفا با روش فوق امكان پذير اس��ت. س��جام يك 
س��امانه زير ساختي در بازار سرمايه است كه تمام فعاالن 
اين بازار اعم از س��رمايه گذاران، مشتريان و مديران نهادها 
در اين سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را 
در آن ثبت خواهند كرد. بر اس��اس اين گزارش، از طريق 
اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره موبايل، 
آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد ثبت مي شود. از آن 
به بعد هيچ نهاد مالي ني��ازي به دريافت مجدد اطالعات 
آن سهامدار ندارد. ثبت نام فعاالن بازار سرمايه در سامانه 

سجام از اوايل تيرماه جاري آغاز شده است. 

ديدگاه

خبر

»تعادل« راهكار هاي حمايت از بخش مولد اقتصادي را بررسي مي كند

صندوق هاي سرمايه گذاري پلي ميان بورس و سكه

معاون وزير صنعت: 

حمايت از بورس كاال جزو سياست دولت است
معاون وزير صنعت گفت: بورس داراي مخالفاني است 
كه از شفاف سازي مبادالت كاالها آسيب مي بينند و ديگر 
رانت��ي ب��راي آنها وجود ندارد؛ از اي��ن رو حمايت از بازار 

سرمايه و بورس كاال جزو سياست هاي دولت است. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با 
مهر عنوان كرد: مزيت هاي بورس كاال به عنوان بس��تري 
ش��فاف براي مبادالت كاالها، باعث ش��ده تا عرضه انواع 
محصوالت از جمله فوالد و پتروش��يمي ها در اين بازار به 
نفع توليدكننده و مصرف كننده واقعي باشد و اگر رضايتي 
از بورس كاال وجود ندارد، به نارضايتي عده يي رانت خوار 

برمي گردد. 

مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا بيان اينكه 
حماي��ت از ب��ازار س��رمايه و ب��ه ويژه ب��ورس كاال، جزو 
سياس��ت هاي دولت اس��ت، گفت: بورس كاالي ايران به 
عنوان ب��ازاري هدفمند، نقش مهمي در توس��عه و رونق 
بخشي به صنايع مختلف ايفا كرده و مي كند، بنابراين ما 
نيز در جايگاه خود در راستاي اين سياست ها، به همكاري 
نزديك در ح��وزه معدن و صنايع معدن��ي به ويژه حوزه 
فوالد و مس با بورس كاال ادامه مي دهيم تا به رونق بخشي 

اين صنايع كمك كنيم. 
وي تصريح كرد: حمايت از توليد در فضاي غيرش��فاف 
امكان پذير نيس��ت و از طريق ب��ورس كاال مي توان توازن 

ميان عرض��ه و تقاضا و حمايت از تولي��د را مهيا كرد، بر 
اين اساس در ابتداي راه اندازي بورس كاال، وزارت صنعت 
مجري طرح بود و در ادامه با حمايت كامل مجموعه دولت 
و وزارت اقتصاد و صنايع، تابلويي شفاف در مقابل همگان 
ق��رار گرفت. كرباس��يان گفت: به طور طبيع��ي نمي توان 
برخالف اوضاع اقتصادي كش��ور، انتظارات غيرمنطقي از 
روند معامالت بورس كاال داشته باشيم؛ چراكه اين بورس، 
آينه بخش واقعي اقتصاد اس��ت؛ همچنين بورس كاال به 
سياست هاي ارزي و ريالي كشور، مبادالت مالي، مقرارت 
ص��ادرات واردات و غيره مرتبط اس��ت كه ب��ا وجود اين، 
عملك��رد بورس كاال در راس��تاي تنظي��م بازارها و ايجاد 
س��المت در اقتصاد كش��ور مطلوب بوده اس��ت.  به گفته 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت، بورس كاال جايگاه 
مهمي در اقتصاد كشور پيدا كرده و قصد داريم براي ايجاد 

شفافيت، محصوالت جديدي را در بورس عرضه كنيم. 
كرباسيان افزود: گسترش بورس كاال در سال هاي اخير 

و عرضه كاالهاي مختلف از طريق آن نش��ان مي دهد كه 
بورس كاال مي خواهد به بازاري بزرگ تر و حتي بين المللي 
تبديل شود؛ بنابراين بايد به اين بازار بها داد و دستش را 
براي حركت در مسير قواعد اقتصاد آزاد و مكانيسم بازار 
باز گذاش��ت؛ از اين رو نهادهاي باالدس��ت بايد جسارت 
بيشتري به مديران بورس كاال بدهند تا بتوانند نقش خود 

را به خوبي در اقتصاد كشور ايفا كنند. 
وي گف��ت: اگ��ر مي خواهي��م از فس��اد و رانت خارج 
ش��ويم، بايد شفاف س��ازي كنيم؛ در كشورهاي پيشرفته 
مقرارت را ساده مي كنند و همين موضوع موجب مي شود 
رانتي وجود نداشته باش��د. در كشور ما به دليل مقررات 
پيچيده رانت هم بيش��تر اس��ت. در حقيقت به هر ميزان 
كه ش��فافيت و س��المت اقتصادي افزايش يابد، به همان 
مي��زان، آرامش و ثبات اقتصادي رش��د و فس��اد كاهش 
مي يابد و زمينه جذب س��رمايه گذاري داخلي و خارجي 

بيشتر فراهم مي آيد.

گروه بورس| مسعود كريمي|
حضور در بازاري مبتني بر ش��فافيت توام با 
ريسك پذيري ناچيز يكي از استراتژي هاي اصلي 
س��رمايه گذاران براي فعاليت در بازار  هاي مالي 
كشور محسوب مي شود. بر اين اساس، با توجه 
به اين موضوع كه گفته مي شود براي حضور در 
روند معامالتي بازار س��هام كشور بايد صاحبان 
س��رمايه از دان��ش و اطالعات كاف��ي برخوردار 
باش��ند، غيرمنطقي نيس��ت. چرا كه در غير اين 
صورت س��رمايه گذار بر خالف س��اير  بازار هاي 
موازي ب��ورس با زياني غير قاب��ل تصور مواجه 
خواهد ش��د. در همين راس��تا مشاهده مي شود 
كه به واس��طه تاسيس و راه اندازي صندوق هاي 
سرمايه گذاري همچنين مديريت صحيح پرتفوي 
اي��ن صندوق ها، س��اير افرادي كه ب��ه نوعي از 
اطالعات كافي، تحليل هاي بنيادي و تكنيكالي 
س��هام در ب��ورس برخوردار نيس��تند مي توانند 
اقدام به خريد يونيت  هاي س��رمايه  گذاري بدون 
هيچ س��قفي كنن��د. در همين ح��ال، با نگاهي 
به ليست صندوق هاي س��رمايه گذاري مشاهده 
مي شود كه صندوق هايي با پشتوانه طال در اين 
ليست توانس��ته اند بازدهي بيش��تري را نسبت 
ب��ه س��اير صندوق ها طي يك س��ال اخير براي 
س��رمايه گذاران خود به ارمغ��ان بياورند. بر اين 
اس��اس با توجه به تن��وع ابزار هاي معامالتي در 
بازار س��رمايه و به نوعي حذف برخي ريسك ها 
از جمل��ه هزينه نگه داري و امنيت س��رمايه به 
واسطه ورود به صندوق، برخي از سرمايه گذاران 
اقدام به خريد واحد هاي س��رمايه گذاري از اين 
طريق مي كنند ك��ه اين عامل مي تواند در كنار 
حمايت از بخش مولد اقتصادي، سرمايه گذاران 
را از رش��د و رونق س��اير بازار ها از جمله طال و 

سكه برخوردار سازد. 

 تسهيل دسترسي به بازار طال
در همي��ن رابطه، يكي از كارشناس��ان بازار 
س��رمايه معتقد اس��ت ك��ه در ح��ال حاضر 4 
صن��دوق فعال مبتني بر طال در بازار س��رمايه 
كش��ور وج��ود دارند. اي��ن در حالي اس��ت كه 
صندوق ه��اي ديگري هم با چنين س��ازوكاري 

تا كنون موافقت اوصولي را كس��ب كرده اند اما 
متاس��فانه پذيره نويسي نش��ده اند. احمد اميني 
در خصوص وظاي��ف صندوق هاي با پش��توانه 
ط��ال ني��ز گف��ت: اي��ن صندوق ه��ا ابزار هايي 
جايگزين در راستاي ورود به بازار طالي كشور 
محسوب مي شوند. بر اين اساس، به جاي اينكه 
س��رمايه گذار به صورت مستقيم اقدام به خريد 
سكه از صرافي ها كند مشاهده مي شود كه سكه 
در انب��ار خزانه ها نگه داري مي ش��ود و صندوق 
با خري��د معادل قب��ض انبار در نهاي��ت اقدام 
ب��ه عرضه اوراق به مردم مي كند. وي با اش��اره 
ب��ه مزيت هاي اينگون��ه از صندوق ها بيان كرد: 
خريد حج��م قابل توجه س��كه و نگه داري آن 
در انبار ها نس��بت به افرادي كه اقدام به خريد 
سكه به صورت خرد از صرافي ها مي كنند اصوال 
قيمت مناسب تري را در پي خواهد داشت. وي 
افزود: از سويي تسهيل دسترسي به بازار طال و 

حذف ريسك س��رقت سكه نيز از ديگر مزاياي 
س��رمايه گذاري در صندوق هاي مبتني بر طال 

محسوب خواهد شد. 

 حذف محدوديت خريد
به گفته اين تحليلگر بازار س��رمايه در حال 
حاضر قيمت سكه در محدوده 3 ميليون و 500 
هزار تومان نوسان دارد. از سويي هر واحد طال 
در صندوق بين يك هزار تومان تا 2 هزار تومان 
قيمت گذاري مي ش��وند، بر اين اساس هر مبلغ 
خردي به راحتي مي تواند در معرض خريد اين 
محصول قرار بگي��رد. احمد اميني در خصوص 
ميزان سقف خريد واحد هاي سرمايه گذاري در 
صندوق ه��ا گفت: ميزان مجازي براي خريد در 
صندوق هاي با پشتوانه طال تعريف نشده است 
و تمام افراد مي توانند بدون هيچ محدوديتي و 

با هر ميزان سرمايه اقدام به خريد كنند. 

 قوانين و مقررات
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درباره قوانين و 
مقررات حاكم در رون��د معامالتي صندوق ها نيز 
ابراز داش��ت: حداكثر 10 درصد صندوق مي تواند 
از اوراق درآمد ثابت س��پرده بانكي تشكيل شود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه حداق��ل 70 درصد بايد 
به صورت گواهي س��كه در صندوق، دارايي وجود 
داش��ته باش��د. از طرفي، 20 درص��د باقي  مانده 
مي تواند به صورت اوراق مش��تقه يا گواهي سكه 
به صورت مجدد س��رمايه گذاري صورت بپذيرد. 
وي درب��اره نقش صندوق ه��اي مبتني بر طال در 
عدم خروج نقدينگي از بازار س��رمايه عنوان كرد: 
اين دس��ت از صندوق ها ابزاري مناسب در جهت 
تنوع سازي در بازار سهام به شمار مي روند. بر اين 
اس��اس، در صورتي كه مدي��ر صندوق تصميم به 
متن��وع ك��ردن دارايي هاي خود ب��ا توجه به اين 
موض��وع كه اين تغيي��رات همبس��تگي كمي با 

شاخص س��هام داشته باش��د را بگيرد به راحتي 
چني��ن عملياتي قابل انجام خواهد بود. از طرفي، 
مدير صندوق به جاي اينكه درگير خريد فيزيكي 
سكه در بازار شود مي تواند با خريد يونيت ها سبد 
س��رمايه گذاري خود را متنوع كند. به گفته وي، 
ارزش هر يونيت برابر اس��ت با كل ارزش دارايي 
صن��دوق منهاي بدهي ها ك��ه در نهايت بر تعداد 

واحد هاي صادرشده تقسيم مي شود. 

 نقدشوندگي در روز هاي ملتهب بازار
احمد اميني در خصوص ميزان اس��تقبال از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مبتني بر طال بيان 
كرد: يكي از صندوق هاي موجود در بازار سرمايه 
كه از 16 ميليارد تومان سرمايه گذاري در خرداد 
ماه سال گذشته ش��روع به فعاليت كرد، اكنون 
رق��م 103 ميليارد تومان��ي را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه حفظ 
نقدش��وندگي و مديريت مناسب را از مزيت  هاي 
اصل��ي در موفقي��ت اينگون��ه از صندوق ه��ا در 
بازار س��رمايه مط��رح كرد. وي گف��ت: انعكاس 
واقعي بازدهي س��كه براي قش��ر س��رمايه گذار 
و نقدش��وندگي ب��اال در روز  هاي ملته��ب بازار 
ك��ه ام��كان ورود و خ��روج در لحظ��ه را براي 
سرمايه گذاران فراهم مي كند از ديگر مزيت هاي 
صندوق به ش��مار م��ي رود. امين��ي تصريح كرد: 
تمام صرافي هاي كش��ور يا بازار هايي كه خريد و 
فروش  س��كه به صورت فيزيكي در جريان است 
به محض تشديد نوسانات قيمتي معامالت قطع 
مي شود كه اين امر از نكات منفي سرمايه گذاري 
در اين بازار ها محس��وب مي شود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه اين موضوع ك��ه بازارگردان بتواند 
نوسانات 7 الي 8 درصدي را در معامالت روزانه 
ب��ه نوع��ي مديريت كن��د و افراد با ه��ر مبلغي 
بتوانند اق��دام به ورود يا خ��روج كنند را هم از 
ديگر مزيت صندوق هاي مبتني بر طال دانس��ت. 
به گفته وي در برخي مواقع مش��اهده مي ش��ود 
كه حقوقي ها در معامالت روزانه بازار س��رمايه، 
10 ميلياد تومان معادل 10درصد اندازه صندوق 
وارد يا از صندوق خارج كرده اند كه اين عمليات 

با موفقيت همراه بوده است. 

گروه بورس|
روز گذشته شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران پس از 
2 روز حركت نزولي پي در پي با افزايش 404 رقمي توانس��ت 
اين شاخص را در جايگاه 108 هزار و 800 واحدي مستقر كند. 
مثبت شدن شاخص كل در روز سوم مرداد، منجر به سبزپوشي 
تمام ش��اخص ها شد. به طوري كه ش��اخص هاي قيمتي »هم 
وزن« و »وزني- ارزشي« نيز توانستند به ترتيب 8 واحد و 118 
واحد صعود كنند. ش��اخص كل هم وزن نيز حسن ختام رشد 
ش��اخص هاي روز گذش��ته بود كه با جهش 11 واحدي خود، 

نمايانگر رشد دسته جمعي تمام سهام بازار شد. 
همچنين ديروز نمادهاي پااليشگاهي، پرچمدار رشد شاخص 
كل بودند، به گونه يي كه پااليش نفت تهران و پااليش نفت اصفهان، 
 توانس��تند در كنار شركت هاي فوالد مباركه و شركت ملي صنايع 
مس ايران مثبت ساز ترين سهام شاخص هاي كل باشند. در اين روز 
در بازار 2 بورس تهران كه به معامالت درون گروهي سهامدار عمده 
اختصاص دارد 80 ميليون سهم پتروشيمي شازند به ارزش كمتر 
از 27 ميليارد تومان كد به كد شد. گروه كارخانجات صنعتي تبرك 
 نيز با معامالت درون گروهي كمتر از 3۹ ميليون سهمي به ارزش
7 ميليارد تومان روبرو بود. از سويي ديگر، 22 ميليون سهم بانك 
صادرات ايران به ارزش بيش از 1.5ميليارد تومان به كدهاي درون 
گروهي سهامدار عمده انتقال يافت و 10 ميليون سهم ملي صنايع 
مس ايران به ارزش بيش از 2.5 ميليارد تومان ميان س��هامداران 
عمده معامالت انتقالي را تجربه كرد. براس��اس اين گزارش، بازار 
س��هام در حالي شاهد تحرك خريداران س��هام براي جمع آوري 
س��هم هاي در گروه فلزات اساسي و تك سهم هاي معدني بود كه 
بازگشت دوباره بازارهاي جهاني به مدار صعودي و افزايش قيمت 
جهاني نفت خام، باعث شد، تا معامله گران حقيقي دوباره در گروه 

پااليشي ها خريدار سهام باشند. 
رون��د متعادل عرض��ه و تقاضا در بازار س��هام در حالي ادامه 
دارد ك��ه ب��ه نقدينگي در گ��ردش بازار هر آنچه كه هس��ت به 
تبع عرضه هاي اولي��ه اخير و همچنين گردش دوباره پول ميان 
گروه هاي مختلف انجام مي دهد و اين در حالي اس��ت كه هنوز 
ميل به س��رمايه گذاري در بازارهاي موازي و غيرمتشكل به ويژه 
در حوزه هاي كااليي باال اس��ت. به اين ترتيب، در پايان معامالت 
ب��ورس، در ۹۹ هزار و 285 نوبت معامالت��ي، 2 ميليارد و 454 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 338 ميليارد تومان در بورس 
معامله شد و ارزش بازار به 415 هزار و 42۹ ميليارد تومان رسيد. 

 ذوب آهن و كاغذ پارس، صدرنشين فرابورس
فرابورس ايران آخرين روز از نخستين هفته كاري مرداد 
۹7 را در حالي به پايان رساند كه حجم معامالت در مجموع 
دو بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 247 ميليون سهم و 
ارزش اين داد و س��تد ها به رقم 587 ميليارد و 8۹0 ميليون 
ريال رسيد كه نسبت به روز گذشته افزايش 44 درصدي را 
تجربه كرده اس��ت. روند معامالت روز سوم مرداد ماه ۹7 در 
بازار ه��اي اول و دوم فرابورس به گونه يي ادامه يافت كه نماد 
معامالتي شركت ذوب آهن اصفهان با ثبت حجم معامالتي 
به ميزان بيش از ۹7 ميليون س��هم و نماد معامالتي شركت 
كاغ��ذ پارس با بيش از 150 ميلي��ارد ريال ارزش معامالتي 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي در مجموع اين دو بازار به 

خود اختصاص دادند. 
سه تابلو بازار پايه نيز آخر هفته خود را با ميزباني از معامله 
بيش از ۹۹ ميليون س��هم به ارزش بي��ش از 167 ميليارد 
ريال سپري كردند كه نماد هاي معامالتي شركت هاي سايپا 
ديزل و داروس��ازي تهران به ترتيب بيشترين حجم و ارزش 

معامالتي را در اين بازار در اختيار گرفتند. 
نگاه��ي به معامالت ب��ازار بدهي فرابورس ه��م حاكي از 
داد و س��تد بيش از يك ميليون ورق��ه بهادار به ارزش بيش از 
833 ميلي��ارد ريال در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت اس��ت كه 
جا به جاي��ي نزديك به 136 هزار ورق��ه »اخزا613« به ارزش 
اف��زون بر ۹3 ميليارد ريال در 50 نوب��ت معامالتي منجر به 
صدر نش��يني اين سري از اسناد خزانه اسالمي به لحاظ ثبت 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي شد. به عالوه تابلو تسهيالت 
مس��كن ني��ز ميزبان نقل و انتق��ال افزون بر 100 ه��زار ورقه 
بهادار به ارزش بيش از 66 ميليارد ريال بود كه تسه تير ۹7 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي و تسه مرداد ۹5 بيشترين 
رش��د قيمت يعني رش��د 4.5 درصدي را ب��ه خود اختصاص 
دادند. بررس��ي نماد هاي فرابورس��ي در روز گذش��ته نش��ان 
مي ده��د كه رش��د 13 واحدي آيفكس حاص��ل تاثيرگذاري 
مثبت نمادهاي معامالتي ش��ركت هاي پتروش��يمي زاگرس، 
پااليش نفت الوان و ذوب آهن بود كه توانس��ت شاخص كل 
فراب��ورس را در پل��ه 1232 واحدي مس��تقر كند. در نهايت، 
داد و س��تد ها در مجموع بازار هاي ۹  گان��ه فرابورس به حجم 
معامالتي به ميزان بيش از 338 ميليون سهم به ارزش افزون 

بر يك هزار و 654 ميليارد ريال انجاميد.  

نگاهي به معامالت تاالر شيشه اي در پايان هفته اول مرداد

400 پله صعود
بررسي وضعيت اخذ تسهيالت مسكن با »تسه« 

قيمت وام مسكن با اوراق ۶۷ هزار توماني چند؟
در حال حاضر قيمت اوراق مس��كن در فرابورس ايران 65 تا 
67 هزار تومان اس��ت كه اين قيمت نسبت به روزهاي گذشته 

چندان تغييري نداشته است. 
به گزارش ايس��نا، در ح��ال حاضر قيمت اوراق تس��هيالت 
مس��كن بانك مس��كن حدود 67 هزار تومان است. ديروز اوراق 
تسهيالت مسكن تير ماه 13۹7، 66 هزار و 100 تومان معامله 
شد و بيشترين قيمت تسه مربوط به اوراق آذر 13۹6 با قيمت 

هر برگ 67 هزار و 600 تومان بود. 
قيمت اوراق مردادماه 13۹5 كه س��ر رس��يد آن رو به اتمام 
اس��ت و مقدار تقاضايش كاهش يافته به حدود 61 هزار و 800 
تومان رس��يده و قيمت اوراق اس��فند 13۹6 به 66 هزار و 400 
تومان مي رس��د. همچنين به تازگي بانك ملي اقدام به انتش��ار 
اوراق تس��هيالت مسكن كرده است. اين اوراق در هفته گذشته 
كمت��ر از 60 هزار تومان بودند، اما در حال حاضر بين 60 تا 62 
هزار تومان هس��تند. از آنجايي كه نم��اد اين اوراق به تازگي در 
فرابورس ايجاد شده، معامله گران با آن نسبت به اوراق تسهيالت 
مس��كن بانك مسكن آشنايي كمتري دارند. اين موضوع نيز در 
مقدار عرضه و تقاضا و در نتيجه قيمت اين اوراق تاثيرگذار است. 
اگر قيم��ت اوراق 67 هزار توماني را مبنا قرار دهيم با توجه 
ب��ه اينكه زوج هاي تهراني براي دريافت وام 100ميليون توماني 
مسكن بايد 200 برگه تسهيالت مسكن خريداري كنند، آنها بايد 
13 ميليون و 400هزار تومان صرف خريد اين 200 برگ كنند. 
اين مبلغ با احتساب 20 ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد 
40 ب��رگ بهادار 2 ميليون و 680 ه��زار توماني خريداري كرد، 
 در مجموع براي دريافت وام 120 ميليون توماني مسكن حدود

16 ميليون و 80 هزار تومان  صرف كنند. 
همچنين زوج هاي غير تهراني كه در ش��هرهايي با جمعيت 
بيش��تر از 200 هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، مي توانند تا 
س��قف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ 
بايد 160 ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حس��اب بايد 10 
ميلي��ون و 720 هزار تومان بابت خريد اي��ن اوراق بپردازند كه 
با احتس��اب 2 ميليون و 680 هزار تومان براي خريد اوراق وام 
جعال��ه، در مجموع براي درياف��ت وام 100 ميليون توماني بايد 
13 ميلي��ون و 400 ه��زار تومان پرداخت كنن��د. عالوه بر اين 
زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير 200 هزار نفر 
مي توانند براي گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 120 برگ 
بهادار خريداري كنند كه بايد 8 ميليون و 40 هزار تومان بابت 

خريد اوراق بپردازن��د كه براي دريافت 20 ميليون تومان ديگر 
باب��ت وام جعاله بايد 2 ميليون و 680 هزار تومان بپردازند. اين 
زوج ه��ا در مجموع براي دريافت وام 80 ميليون توماني بايد 10 
ميلي��ون و 700 هزار تومان پرداخ��ت كنند. مجردهاي تهراني 
نيز مي توانند تا سقف 60 ميليون تومان و غير زوج هايي كه در 
مراكز استان هاي باالي 200 هزار نفر جمعيت دارند تا سقف 50 
ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي س��اكن در ساير مناطق 
تا س��قف 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر 
كدام بايد 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تس��هيالت مسكن 
را از فراب��ورس ايران خريداري كنند. با اين حس��اب مجردهاي 
تهراني بايد براي خريد اي��ن اوراق 8 ميليون و 40 هزار تومان، 
افراد س��اكن در مراكز استان باالي 200 هزار نفر جمعيت مبلغ 
6ميليون و 700 هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ 5ميليون و 
360 ه��زار تومان پرداخت كنند. البت��ه در صورت تمايل براي 
دريافت وام 20 ميليون توماني جعاله بايد مبلغ 2 ميليون و 680 

هزار تومان ديگر هم بپردازند. 
اوراق تسهيالت مسكن توسط بانك مسكن منتشر مي شود. 
اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي 
هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر 
تا دو دوره ش��ش ماهه قابل تمديد اس��ت. اين اوراق با توجه به 
اينك��ه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده داراي قيمت متفاوتي 
اس��ت. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رس��يده و 
دارنده اوراق از تس��هيالت آن اس��تفاده نكن��د، نماد معامالتي 
آن متوقف خواهد ش��د و وجوه پرداخت��ي ديگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد. 
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زمزمه بازرسي اجباري از 
آسانسورهاي مسكوني 

ايس�نا| درحالي كه س��ازمان اس��تاندارد از بازرسي 
ادواري آسانس��ورهاي واحده��اي ش��خصي همچ��ون 
واحده��اي عموم��ي خبر داده اس��ت، ريي��س اتحاديه 
صنف آسانسور معتقد اس��ت تا زماني كه درخواستي از 
سوي صاحبان آسانس��ورهاي واحدهاي شخصي وجود 
نداش��ته باش��د، امكان بازرس��ي هاي ادواري امكان پذير 
نيست. س��ازمان اس��تاندارد اس��تان تهران بعد از آنكه 
استانداردسازي آسانس��ورهاي عمومي را تا حدودي به 
س��رانجام رساند و گزارشي در اين زمينه مبني بر اينكه 
در س��ال گذشته ۷۰۰ آسانسور در بيمارستان هاي شهر 
تهران مورد بازرسي قرارگرفته، استانداردسازي و ارتقاي 
كيفيت كاال و خدمات و طرح موضوع بازرس��ي اجباري 
استاندارد آسانس��ور برج ها و اماكن مسكوني در دستور 
كار ق��رار داده و اين در حالي اس��ت كه به عقيده برخي 
از كارشناس��ان، بايد صاحب��ان اين واحده��ا در زمينه 

بازرسي هاي ادواري درخواست داشته باشند. 
در اي��ن زمين��ه ريي��س اتحاديه صنف آسانس��ور و 
توليدكنن��دگان و تعميركاران وس��ايل الكترومكانيكي 
تهران، گفت: بازرس��ي هاي ادواري آسانس��ور از گذشته 
در دستور كار بوده اما بازرسي هاي ادواري آسانسورهاي 
واحدهاي مسكوني بايد به درخواست صاحبان آسانسور 
انجام ش��ود. علي اكبر ايلخاني ادام��ه داد: اتحاديه صنف 
آسانس��ور در زمينه بازرسي و استانداردسازي با سازمان 
اس��تاندارد در ارتباط نزديك اس��ت و آموزش��گاهي در 
زمينه آموزش و ارتقاي دانش فني تكنيسين هاي مورد 
تاييد اتحاديه داير شده است و از سوي ديگر با همكاري 
شهرداري ها، مميزي كيفيت و استاندارد آسانسورها انجام 
مي شود. رييس اتحاديه صنف آسانسور خاطرنشان كرد: 
اتحاديه در زمينه بازرسي و استانداردسازي آسانسورهاي 
اماكن عمومي همچون ادارات و بيمارس��تان ها مي تواند 
دخالت داشته باشد اما در رابطه با آسانسورهاي واحدهاي 
شخصي اتحاديه بدون درخواست صاحبان آسانسور توان 

بازرسي و استانداردسازي آسانسورها را ندارد. 
او يادآور ش��د: س��ازمان اس��تاندارد براي واحدهاي 
عموم��ي كنترل ه��اي ادواري خود را انج��ام مي دهد و 
اطالعات به دست آمده از اين كنترل ها را براي بازرسي ها 
و استانداردس��ازي هاي پيش رو در اختيار اتحاديه قرار 
مي دهد. ايلخاني در پاسخ به اين سوال كه چند در صد 
ني��از بازار از طريق توليد داخلي تامين مي ش��ود، گفت: 
ح��دود ۳۰ درصد از ني��از بازار به وس��ايل و تجهيزات 
آسانسور از طريق توليد داخلي تامين مي شود و اين در 
حالي اس��ت كه اگر ظرفيت توليد در كشور افزايش يابد 
اين ت��وان وجود دارد كه حجم بيش��تري از نياز بازار از 

طريق توليد داخلي تامين شود. 

افزايش صادرات ايران به قطر
فارس| رييس اتاق مش��ترك ايران و قطر با اشاره 
به افزاي��ش صادرات اي��ران به قطر گف��ت: برنامه يي 
توسط اتاق مشترك ايران و قطر براي توسعه تجارت و 
سرمايه گذاري بين اين دو كشور در حال تدوين است. 
عدنان موسي پور اظهار كرد: قبل از اين اتفاقات تجارت 
ايران با قطر حدود ۷۰ ميليون دالر بود، اما طي 8 ماه 
و تا پايان س��ال 1۳96 صادرات ايران به قطر به 25۰ 
ميلي��ون دالر افزايش ياف��ت. او افزود: در مدت مذكور 
رواب��ط تجاري ايران با قطر تس��هيل ش��د و بعضي از 
كاالهاي ايران جايگزين كاالهاي عربستان شد. رييس 
كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در ادامه 
با اشاره به تدوين يك برنامه توسط اتاق مشترك ايران 
و قطر براي توس��عه تجارت با قطر تا پايان س��ال جام 
جهان��ي 2۰22 گفت: اين برنامه ب��ا دو هدف صادرات 
و سرمايه گذاري مشترك در حال تدوين است كه اگر 
دولت به وعده هاي خود عمل كند، پيش بيني مي شود، 
در گام نخست يعني سال 2۰2۰ صادرات ايران به قطر 
از 25۰ ميلي��ون دالر به ح��دود 8۰۰ تا 9۰۰ ميليون 
دالر افزاي��ش يابد. او با بيان اينكه رش��د تجارت ايران 
با قطر قابل توجه است، گفت: اما اين عدد در مقايسه 
صادرات ايران به س��اير كشورهاي عربي از جمله عراق 
رقم بس��يار ناچيزي اس��ت. رييس اتاق مشترك ايران 
و قط��ر با بيان اينكه هيچ مش��وق صادراتي از س��وي 
دولت براي توس��عه صادرات به اين كشور وجود ندارد، 
افزود: دولت بايد زيرس��اخت ها از جمله حمل و نقل را 
توسعه دهد. موسي پور در رابطه با تجارت ايران و قطر 
در صورت تحريم هاي پيش رو گفت: معموال تجارت با 
كشورهاي عربي كمتر دچار چالش هاي جدي ناشي از 
تحريم ها مي شود، اما تحريم هاي داخلي اثرات بيشتري 
روي تجارت ايران با كشورهاي عربي دارد. رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و قطر با بيان اينكه با كشورهاي 
عرب��ي مثل عمان و عراق رواب��ط تجاري خوبي برقرار 
است، افزود: وضعيت روابط تجاري ايران با اين كشورها 

بيشتر متاثر از مسائل داخلي و زيرساخت ها است. 

 رشد ۵۵ درصدي
صادرات زعفران

ايس�نا| صادرات زعفران ايران در س��ال جاري با 
افزايش 55 درصدي همراه بوده اس��ت. بر اساس آمار 
گمرك ايران از تجارت خارجي سه ماهه نخست سال 
جاري، در اي��ن مدت بيش از 56 تن انواع زعفران به 
ارزش ۷۷ ميليون و ۴۰1 هزار دالر از ايران صادر شده 
اس��ت. زعفران ايران در سال جاري به ۴6 كشور دنيا 
صادر شده كه در اين ميان 22 ميليون دالر از آن تنها 

به امارات متحده عربي صادر شده است. 
اي��ن آمار نش��ان مي دهد ك��ه هر گ��رم زعفران 
صادرات��ي در اين م��دت ب��ه ارزش 1.۳۷ دالر صادر 
شده اس��ت كه به اين ترتيب قيمت هر گرم زعفران 
صادرات��ي با فرض دالر 9۰۰۰ توماني حدود 12 هزار 
و ۴۰۰ تومان اس��ت. اين در حالي است كه در مدت 
مشابه سال گذش��ته، ميزان صادرات زعفران، ۳6 تن 
ب��ه ارزش ۴8 ميليون و ۷58 هزار دالر بوده اس��ت. 
به اين ترتيب صادرات زعفران در س��ه ماهه نخست 
سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 55 
درص��د از لحاظ وزني افزايش يافته اس��ت و ارزآوري 
آن نيز با رشد 58 درصدي همراه بوده است. در عين 
ح��ال قيمت زعفران ايران در بازارهاي صادراتي هيچ 
تغييري نسبت به سال گذشته نداشته و سال گذشته 

نيز همان 1.۳۷ دالر بوده است. 

اخبار

فعاالن بخش خصوصي در نشست اتاق بازرگاني تهران تبعات خروج امريكا از برجام را بررسي كردند 

تحريم و ضد تحريم به روايت بخش خصوصي

در نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد

كمبود مواد اوليه صنايع تبديلي كنسانتره و آبميوه
رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

 رانت خواران، مقصر آشفتگي بازارها
كميس��يون كش��اورزي و صناي��ع غذايي اتاق 
بازرگاني تهران ديروز در نشستي با حضور صاحبان 
صنعت آبميوه كش��ور و نيز معاون باغباني و برخي 
مديران وزارت جهاد كشاورزي به بررسي مشكالت 
واحدهاي توليدي اين حوزه از صنعت مواد غذايي 
و آش��اميدني پرداخت. »نبود واحد توليدي پالپ و 
پرك« و »بافت نامناس��ب پرتق��ال و نارنگي بومي 
ايران« براي توليد »پالپ« و »پرك« از مواردي بود 
كه به عنوان چالش هاي صنعت آبميوه مطرح شد. 
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، 
به گفته صاحبان كارخانه هاي توليد آبميوه حاضر 
در اين نشس��ت، در حال حاضر در كش��ور واحد 
تولي��دي كه پالپ و پ��رك را توليد كند يا وجود 
ندارد يا آنكه ميزان توليد به قدري محدود است 
كه پاسخگوي واحدهاي صنايع تبديلي نيست. از 
طرف ديگر، مديران كارخانه هاي توليد آبميوه با 
پال��پ و پرك در اين نشس��ت تصريح كردند كه 
بافت و ن��وع محصوالت پرتق��ال و نارنگي بومي 
ايران به گونه يي اس��ت ك��ه نمي توان از آن براي 
توليد پالپ و پرك استفاده كرد. در همين رابطه، 
س��هراب وفامهر يكي از توليدكنن��دگان آبميوه، 
جدي ترين مشكل در اين باره را واريته هاي ميوه 
نارنگ��ي توليدي در ايران عنوان كرد. به گفته او، 
در اي��ران تنها يك واحد تولي��دي پرك نارنگي 
مش��غول به فعاليت اس��ت در حالي كه كيفيت 
محصول اين واحد توليدي ب��ه دليل نوع واريته 
نارنگي بومي كشور براي استفاده در صنايع توليد 

آبميوه كشور مناسب نيست. 
او همچنين تصريح كرد كه قيمت توليدات 
داخلي اين بخش به مراتب گران تر از نمونه هاي 
وارداتي است. به گفته وفامهر، در حالي حداقل 
ميزان واردات پرك نارنگي به كش��ور 1۰ هزار 
تن در س��ال اس��ت كه ظرفي��ت توليدي تنها 
ش��ركت ايراني توليد كننده اين محصول بسيار 
كمت��ر از اي��ن مق��دار اس��ت. او در عين حال 

خاطرنش��ان كرد كه هيچ واحد توليدي پالپ و 
گوش��ت پرتقال در كشور براي تامين نياز مواد 

اوليه صنايع تبديلي وجود ندارد. 

 تنش بر سر توان صادراتي صنايع
با اي��ن حال، مدي��ران پژوهش��كده مركبات و 
ميوه هاي نيمه گرمسيري كه در اين نشست حاضر 
بودند، با بيان اينكه بسياري از ارقام پرتقال و مركبات 
در ايران توليد مي ش��ود، اذع��ان كردند كه تفاوت 
قيمت محص��ول داخلي پرك و پالپ با محصوالت 
وارداتي دلي��ل اصلي ناكام��ي توليدكنندگان اين 
بخش است. مرتضي گل محمدي با اشاره به اينكه 
توليد ساالنه مركبات در كشور در حدود ۴.5 ميليون 
تن است، افزود: برخي از توليدات آبميوه در داخل 
كش��ور، از رنگ و قند استفاده مي شود. در واكنش 
به اين سخنان اما، رييس كميسيون كشاورزي، آب 
و صناي��ع غذايي اتاق بازرگاني تهران آن را رد كرد 
و گفت: در حال حاض��ر كارخانه هاي صاحب برند 
در ايران محصوالتي توليد مي كنند كه قابل رقابت 
در بازارهاي صادراتي اس��ت و اينكه اين كارخانه ها 
در توليدات خ��ود از رنگ و مواد افزودني غيرمجاز 
اس��تفاده كنند، ادعاي واهي است. كاوه زرگران در 
قس��مت ديگري از س��خنان خود افزود: با وجودي 
كه قطعات ميوه تنها 5 درصد از محصوالت آبميوه 
تولي��دي صنايع را تش��كيل مي دهن��د، به صورت 
مكملي با كنسانتره هاي توليد داخل مورد استفاده 
قرار مي گيرند، از اين رو در صورتي كه قطعات ميوه 
موردنياز صنايع تامين نشوند، تقاضاي صنايع براي 

كنسانتره توليد داخل نيز كاهش خواهد يافت. 
زرگران همچنين بر ل��زوم ارتقاي تكنولوژي و 
تجهي��زات واحدهاي توليدي آبميوه و كنس��انتره 
در كش��ور تاكي��د كرد و گفت: اعطاي تس��هيالت 
ارزان قيمت براي ارتقاي تكنولوژي اين صنعت بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
در همي��ن ارتب��اط، ولي ال��ه داودآب��ادي دبير 

انجمن كنس��انتره و آبميوه ايران نيز با بيان اينكه 
كارخانه هاي توليدي اين بخش عالقه يي به واردات 
و تقب��ل هزينه هاي باالي آن ندارند، گفت: دغدغه 
اصل��ي واحدهاي توليدي آبميوه در كش��ور، توليد 
باكيفيت اس��ت. در حال حاضر ارق��ام متنوعي از 
مركبات در داخل ايران توليد مي شود، با اين حال 
پرتقال تامس��ون توليدي باغات كشور، براي توليد 
آبميوه با پالپ مناسب نيست. او همچنين بر تامين 
نقدينگي مورد نياز واحدها و كارخانه هاي توليدي 
اين بخش به شرط اعمال سود مناسب، تاكيد كرد. 

 دورريز 40 درصدي مركبات داخلي
محمدرضا شعباني، مديرعامل اتحاديه باغداران 
مازندران، نيز در اين نشس��ت طي سخناني با بيان 
اينك��ه ۴۰ درصد مركبات توليدي كش��ور دورريز 
مي شود، گفت: متاسفانه باغداران مركبات نمي دانند 
كه نيازهاي واحدهاي توليدي آبميوه و كنس��انتره 
چيس��ت. او افزود: صنايع تبديلي كشور مي توانند 
نيازه��اي خود را ب��ا باغداران در مي��ان بگذارند و 
مطمئن باش��ند كه مواد اوليه آنان به شرط قيمت 
خريد مناس��ب قابل تامين است. همچنين صنايع 
تبديلي بخش آبميوه و كنس��انتره بايد تكنولوژي 

واحدهاي خود را ارتقا دهند. 
پس از طرح اين مسائل، محمدعلي طهماسبي 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در ام��ور باغباني در 
س��خناني خاطرنش��ان ك��رد: واحده��اي توليدي 
آبميوه درخواست هاي خود در خصوص تخصيص 
ارز براي بازس��ازي و نوس��ازي صنايع و نيز تامين 
گردش نقدينگي واحدهاي خود را به وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. 
همچني��ن اس��فندياري مديركل صناي��ع تبديلي 
وزارت جهاد كش��اورزي در اين نشست تاكيد كرد: 
براي بخش هايي در صنعت آبميوه كشور كه توليد 
داخل وجود ندارد، ثبت سفارش واردات مواد اوليه 

مورد نياز اين واحدها انجام مي گيرد.  

تعادل|
خروج امريكا از توافق نامه برجام، ايران را 
در شرايط اقتصادي جديدي قرار داده است. 
اقدام ترامپ اين پرس�ش اساس�ي را فراروي 
فع�االن اقتص�ادي ق�رار مي دهد ك�ه خروج 
يكجانب�ه امريكا از برجام، ش�رايط كنوني را 
تا چه حد به ش�رايط پي�ش از برجام نزديك 
خواهد ك�رد. در اين ميان ام�ا نقش آفريني 
بخش خصوصي را نيز نبايد از نظر دور داشت 
و شايد بتوان پرسيد، فعاالن بخش خصوصي 
اساساً شرايط تحريم و راهكارهاي برون رفت 
از آن را چگونه تفسير مي كنند؟ فعاالن بخش 
خصوصي در نشس�تي در معاونت بين الملل 
ات�اق بازرگان�ي ته�ران، به بررس�ي »تبعات 
خ�روج يك جانبه امري�كا از برج�ام و اثرات 
آن ب�ر اقتصاد اي�ران« پرداختند. بر اس�اس 
گزارش ارائه شده در اين نشست، دور جديد 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، در كوتاه مدت 
بر فروش و صادرات محصوالت غيرنفتي ايران 
تاثير جدي نخواهد گذاشت و اثرگذاري آن بر 
فروش نفت ايران به توافقات صورت گرفته با 
س�اير طرف ها بستگي دارد. با اين همه، قطعا 
آثار مخرب زيادي ب�ر تعامالت مالي و انتقال 
پول به ايران خواهد داش�ت كه بيش از پيش 
ضرورت انعقاد پيمان ه�اي دو جانبه پولي را 
گوش�زد مي كند. افزون بر اين، دس�تيابي به 
محص�والت خاص صنعتي، به وي�ژه كاالهاي 
داراي ويژگي دو يا چندگانه قابل استفاده در 
صنايع حساس�يت برانگيز و آن دسته از كاال 
و خدماتي كه در انحصار تع�داد محدودي از 
تامين كنندگان شناخته شده دنيا قرار دارند، 

مجددا با محدوديت همراه خواهند شد. 
  

با خ��روج امريكا از برج��ام، وزارت خزانه داري 
امريكا طي بيانيه اي، برنامه زمان بندي ش��ده براي 
بازگشت تحريم هاي عليه ايران را اعالم كرد كه بر 
اس��اس اين بيانيه، برخي از تحريم ها كه به موجب 
برجام متوقف شده بودند، در دو مدت زماني ۳ ماهه 
و 6 ماهه مجددا برقرار خواهند ش��د. اين در حالي 
بود كه س��ه كشور اروپايي به اضافه چين و روسيه 
پايبندي خود به برجام را اعالم و خواستار پايبندي 
ايران به آن شدند. در مقابل، ايران براي باقي ماندن 
در برجام خواستار ارائه تضمين هاي اجرايي از طرف 
اروپايي ها مبتني بر فعاليت اقتصادي ايران در سطح 
بين المللي شده است. اما فارغ از اقدامات دولت در 
سطوح ديپلماتيك و اقتصادي، آيا فعاالن اقتصادي 
هم مي توانند در قالب تشكل ها نقشي براي كاهش 

مضرات تحريم ها ايفا كنند؟
فعاالن بخ��ش خصوصي در نشس��تي در اتاق 
بازرگاني تهران، به بررسي تبعات خروج يك جانبه 
امري��كا از برج��ام و اث��رات آن ب��ر اقتص��اد ايران 
پرداختند. معاون بين الملل اتاق بازرگاني تهران در 
اين نشس��ت با اش��اره به نقش اين اتاق در ترسيم 
چشم انداز كس��ب و كارها براي تجار و بازرگانان، از 
آمادگي بانك هاي س��وئد و اتريش براي همكاري 
در نق��ل و انتقال پولي با ايران خبر داد. محمدرضا 
بختياري با بيان اينكه اين دو كش��ور اروپايي براي 
همكاري هاي مالي با ايران پيش قدم شده اند، افزود: 
اجرايي ش��دن اين تصميمات مشروط به پيوستن 

ايران به FATF اس��ت. همچنين در اين نشست، 
آثار خ��روج امريكا از برجام از منظر يك حقوقدان 
مورد بررس��ي قرار گرفت. امين قنبري، كارشناس 
ارش��د حقوق بين الملل در اين رابطه، با اش��اره به 
اينكه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران، حاكميت 
قانون در ايران آس��يب جدي دي��د، افزود: در دوره 
برجام اين فرصت وجود داشت كه در بازسازي نظام 
اداري كشور، چاالكي صورت گيرد كه اين اتفاق رخ 
نداد. او مشكل اصلي را در نظام پولي و مالي كشور 
دانس��ت و برخي از راهكارهاي تسهيل در مواجهه 
ب��ا تحريم هاي جدي��د را تقوي��ت و دخالت بخش 
خصوصي در سياست گذاري هاي اقتصادي كشور، 
حمايت دولت از كس��ب وكاره��اي ايراني خارج از 
كش��ور و همچنين طرح دعاوي اي��ران نزد مراجع 

قضايي بين المللي عنوان كرد. 

 راهكار برون رفت از تحريم هاي بانكي
از آنسو، در اين نشس��ت، تاريخچه و دوره هاي 
مختل��ف تحريم هاي اعمالي عليه اي��ران در طول 
چهار دهه گذشته مرور شد و در گزارشي تفصيلي 
ش��دت و ضعف اين تحريم ها و آث��ار آن بر چرخه 
اقتصاد و كسب وكار ايران مورد واكاوي قرار گرفت. 
در اين گزارش، به قطع شريان  هاي مالي در سطح 
بين المللي براي اعمال فش��ار بر كش��ورهاي مورد 
غضب از ط��رف دولت هاي اي��االت متحده امريكا 
اشاره شد و اينكه در سال هاي اخير استفاده از اين 

ابزار عليه ايران شدت گرفته است. 
در ادام��ه اين نشس��ت و در بخ��ش ديگري از 
تحليل تحريم هاي آتي عليه ايران، امكان برون رفت 
از آن مورد ارزيابي قرار گرفت. برخي كارشناس��ان، 
انتقال پول از طريق بانك مركزي اروپا يا بانك هاي 
مركزي كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا را راه حلي 
عملي براي مصون ماندن از تحريم هاي مالي امريكا 
مي دانند. در عين ح��ال تحريم بانك مركزي اروپا 
به دليل هزينه هاي باالي تحري��م آن براي امريكا 
تقريبا غيرممكن اس��ت و اين در حالي اس��ت كه 

اساس��ا، بانك هاي مرك��زي براي نق��ل و انتقال و 
تس��ويه طراح��ي نش��ده اند، از اين رو اس��تفاده از 
اين روش مس��تلزم طراح��ي مكانيزم هاي جديد 
و هزينه بر اس��ت. در واقع اين پيش��نهادي بود كه 
در نخس��تين روزهاي خروج دولت امريكا از برجام 
توسط دولت هاي اروپايي ارائه شد اما در ادامه اين 
پيشنهاد مسكوت ماند و به نظر مي رسد كه طرف 

اروپايي اين راه حل را كنار گذاشته است. 
در اين تحلي��ل، همچنين به راهكار اس��تفاده 
از كش��ورهاي چين و روس��يه براي تسويه مالي با 
اي��ران و نيز اس��تفاده از پيمان هاي دو جانبه پولي 
و ارزهاي ملي در مبادالت خارجي اشاره و تصريح 
ش��د كه به كارگيري روش پيمان ه��اي دو جانبه 
ب��ا توجه به اينكه ح��دود 5۰ پيمان پولي مختلف 
ميان كشورهاي دنيا منعقد شده است، عملياتي تر 

و اجرايي تر باشد. 

 بيم و اميد به اتحاديه اروپا
اما آيا ايران مي تواند از ش��كاف ايجاد ش��ده 
مي��ان امري��كا و اتحادي��ه اروپا ب��راي دور زدن 
تحريم ها استفاده كند؟ بر اساس گزارش تحليلي 
مورد بررس��ي در اين نشست، ايران در موقعيتي 
دوگان��ه در قبال اتحاديه اروپ��ا قرار دارد و البته 
مي تواند از اين شرايط به نفع خود استفاده كند. 
در بخش��ي از اي��ن گزارش آمده اس��ت: »توافق 
برجام حاصل 12 س��ال مذاكرات فش��رده بود و 
خروج ي��ك طرفه امريكا از برج��ام واكنش تند 
مقامات اروپايي را به دنبال داشت. عدم همراهي 
اروپا با امريكا داليل مختلفي داشت كه از جمله 
مهم ترين آنها، ناديده گرفته ش��دن اروپا توسط 
امريكا را مي توان نام برد. اين موضوع البته باعث 
خدش��ه دار ش��دن وجهه امريكايي ها در اروپا و 
بي ثباتي بيش��تر منطقه خواهد شد، كه به نوبه 
خود، به افزايش تهديد هاي مهاجرتي به اتحاديه 
اروپا مي انجامد. از سوي ديگر، روسيه كه دومين 
ه��دف تحريمي امري��كا و هم پيم��ان ايران در 

منطقه است نيز به اين اقدام اياالت متحده روي 
خوش نشان نداد. چين نيز به عنوان كشوري كه 
مبادالت گس��ترده يي با ايران داشته و به دنبال 
احياي جاده ابريش��م اس��ت با اين اقدام امريكا 

همراهي نكرد. «
اين گزارش مي افزايد: »با اين حال، هم اكنون 
بيش��ترين موضع گيري ها عيله اقدام يك جانبه 
امري��كا توس��ط اتحادي��ه اروپا اتخاذ مي ش��ود. 
اروپ��ا به ط��ور مش��خص از اتخ��اذ دو راهب��رد 
»وض��ع مق��ررات بازدارن��ده علي��ه تحريم هاي 
امري��كا« و »ناديده گرفتن تحريم ه��اي امريكا 
توس��ط ش��ركت هاي اروپاي��ي ب��راي مقابله با 
تحريم هاي امريكا« صحبت كرده اس��ت. اما در 
ش��رايط كنوني، پيچيدگي و گس��ترده تر شدن 
تعام��الت ش��ركت هاي اروپايي ب��ا امريكايي ها 
از يك س��و و نيز توس��عه دامنه نف��وذ نظارت و 
كنترل هاي امريكا از س��وي ديگر، باعث مي شود 
تا ش��ركت هاي اروپايي ب��راي حفظ منافع خود 
به صورت داوطلبان��ه در اجراي قوانين تحريمي 
امري��كا مش��اركت كنند. اگرچه حج��م فعاليت 
ش��ركت هاي اروپايي در ايران به قدري نيس��ت 
ك��ه نگران اثرگذاري تحريم ها بر فعاليت آنها در 
ايران باش��يم. مشكل اساسي ايران پس از اعمال 
تحريم ها ناتواني در انتقال پول، كاهش صادرات 
نفت و كاهش احتمالي صادرات غير نفتي مانند 

محصوالت پتروشيمي و فلزي است.«

 نسخه روسيه و چين براي درمان تحريم
در بخ��ش ديگ��ري از اين گ��زارش، اين طور 
آمده است: »از آنجايي كه درهم تنيدگي اقتصاد 
روسيه و چين كمتر از كشور هاي اروپايي با امريكا 
است مي توان اميدوار بود كه تحريم هاي امريكا بر 
تعامالت اين كشور ها با ايران اثر كمتري بگذارد. 
همچنين جايگزين كردن چيني ها با شركت هاي 
اروپاي��ي يكي از گزينه هاي پي��ش روي ايران در 
دوران تحريم ها اس��ت. مساله يي كه در سال هاي 

اخير نيز ش��اهد آن بوديم. ام��ا انتظار مي رود كه 
ارتباطات تجاري و اقتصادي با چيني ها و روس ها 
نيز به سطح ش��ركت هاي كوچك تر و كم توان تر 
تنزل يابد. از س��وي ديگر ع��دم همراهي اين دو 
كشور با امريكا ش��رايط را براي ايجاد شبكه هاي 
انتق��ال پول در اين دو كش��ور مهيا مي كند. خيز 
روس��يه و چين در س��ال هاي اخير براي استفاده 
از ارز مل��ي ب��ه ج��اي دالر در معامالت خارجي، 
زمينه را براي رها ش��دن ايران از چرخه مبادالت 
دالري مهياتر از قبل كرده اس��ت. بنابراين انعقاد 
پيمان ه��اي پولي دوجانبه با اين دو كش��ور براي 
تسويه بدهي هاي و دخيل كردن ساير كشور هاي 
خري��دار نف��ت اي��ران )مانند هند، ك��ره جنوبي 
و ژاپ��ن( در اي��ن پيمان ها زمينه را ب��راي ايجاد 
يك شبكه مستقل تس��ويه بر اساس روابط ميان 
بانك هاي مرك��زي و مصونيت از تحريم ها فراهم 

خواهد كرد.«
اين گزارش مي افزايد: »در اينجا نبايد از نقش 
غي��ر قابل انكار هند در ت��داوم تجارت بين الملل 
ايران غافل شد. هندوستان در دور قبلي تحريم ها 
به واس��طه توافق پديد آمده ميان اين كش��ور و 
اي��ران درباره معامله با روپيه و ب��ا اتكا به قوانين 
تخفيف��ي امري��كا، واردات نفت خ��ود را از ايران 
ادام��ه داد. به نظر مي رس��د اين كش��ور در دور 
جديد تحريم ها به واس��طه عدم اجماع جهاني در 
خصوص تحريم اي��ران به مبادالت خود در ايران 
ادام��ه داده و به يكي از مقاصد صادراتي ايران در 

حوزه كاال و محصوالت عادي تبديل شود.«

 تاثير بلندمدت تحريم ها بر صنعت
صنع��ت در ايران در ف��رداي تحريم ها به كدام 
س��و مي رود؟ پاس��خ به اين پرس��ش در گزارش 
م��ورد اش��اره در اينگون��ه آمده اس��ت: »به نظر 
مي رسد دستيابي به محصوالت خاص صنعتي، به 
وي��ژه كاالهاي داري ويژگ��ي دو يا چندگانه قابل 
اس��تفاده در صنايع حساسيت برانگيز و آن دسته 
از كاال و خدمات��ي كه در انحصار تعداد محدودي 
از تامين كنندگان شناخته ش��ده دنيا قرار دارند، 
مج��ددا با محدوديت همراه ش��ود. كارشناس��ان 
معتقدند در خصوص فروش نفت بايد توجه داشت 
در صورت ايجاد قراردادهاي تجاري با كشورهاي 
طرف ق��رارداد اي��ران امكان حفظ ف��روش نفت 
در س��طوح فعلي يا حداق��ل جلوگيري از كاهش 
ش��ديد فروش آن وجود دارد. در خصوص تحريم 
س��اير صنايع ايران ش��امل فوالد و صنايع فلزات 
اساس��ي، محص��والت پتروش��يمي و... بايد توجه 
داشت كه با وجود افزايش هزينه هاي فروش براي 
صادركنن��دگان ايراني در اين حوزه ها عمال امكان 
تحريم كامل اين محصوالت وجود ندارد و بعيد به 
نظر مي رس��د صادرات آنها )دست كم براي سال 
جاري( با افت شديدي مواجه شود. كما اينكه در 
دور قبلي ك��ه تحريم ها عليه ايران همه جانبه بود 
و س��ازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز با آن همراهي 
مي كردند اين اتفاق ميس��ر نش��د. البته به دليل 
اينكه عمده اين صنايع به واردات مواد اوليه براي 
ت��داوم توليد نياز دارند، تحريم هاي اخير مي تواند 
فرآين��د تامين اين مواد را با اختالل مواجه كند و 
در بلندمدت ضمن اثر بر روي توليد باعث كاهش 

سطح كيفيت محصوالت شود. «

رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني 
ايران دلي��ل اصلي بي توجهي بازار به تخصيص ارز 
دولتي به واردات را ناش��ي از صرف نشدن ارزهاي 
تخصيص يافت��ه به واردات كااله��اي موردنياز بازار 
مي داند. خسرو فروغان در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق ايران، بيان كرد: برخي از واردكنندگان بخش 
خصوصي ب��راي دريافت ارز دولتي بايد هزينه هاي 
نامتعارف��ي بابت امضاي طالي��ي و داللي بپردازند 
كه قيمت ارز آنها را باال مي برد. رييس كميس��يون 
بازرگاني داخلي اتاق ايران دليل اصلي موثر نبودن 
تخصي��ص ارز دولتي بر قيمت هاي ب��ازار را صرف 
نشدن اين ارزها براي واردات كاالهاي موردنياز بازار 
عنوان كرد. فروغان با بيان اينكه اغلب واردكنندگان 
رس��مي و بخش خصوصي موف��ق در دريافت ارز 
دولتي از سامانه نيما نشده اند، گفت: از ابتداي سال 
تاكنون بيش از ۴۰ ميليارد دالر ثبت سفارش انجام 
ش��ده و حدود 15 ميليارد دالر از اين س��فارش ها 
تامين ارز شده اند اما بررسي ها نشان مي دهد فعاالن 
بخش خصوصي كه سال هاست واردكنندگان اصلي 
كاالي موردنياز بازار هس��تند كمت��ر از 2۰ درصد 

توانستند ارز دولتي بگيرند. 
 فروغ��ان تاكي��د ك��رد: واردكنندگان رس��مي 
مي دانن��د بازار دقيقاً به چه كااليي نياز دارد و ثبت 
سفارش هايش��ان هم براي تامين اي��ن نيازها بوده 
اس��ت نه دريافت رانت درحالي ك��ه تعداد زيادي 
از گيرن��دگان ارز دولت��ي در واردات دچ��ار تخلف 
شده اند و هدفشان نه تامين نياز بازار بلكه دريافت 
رانت هاي كالن و س��ودهاي بادآورده بوده است. او 
با اش��اره به اينكه گفته مي شود به واسطه احتكار و 
گران فروش��ي، نظام بازار دچار اختالل شده، گفت: 
اين مسائل همگي به ساختار غلطي برمي گردد كه 
در بحث تخصيص ارز، نظارت بر عملكرد واردكننده 
و توزيع كاال وجود داشته چراكه اغلب بخشنامه ها 
و ضوابطي كه در اين حوزه ها ايجاد شده، به گونه يي 
بوده است كه به بيشتر به رانت خواري كمك مي كند 

نه تنظيم بازار. رييس كميس��يون بازرگاني داخلي 
اتاق ايران ادامه داد: بر اين اس��اس نمي توان بازار را 
مقصر تمامي اتفاق��ات موجود قلمداد كرد هرچند 
در ب��ازار و در بخش خصوصي ني��ز امكان قصور و 
سوءاستفاده منتفي نيست اما بخش عمده مسائلي 
كه به آش��فتگي بازار انجاميده ناشي از تخلف هايي 
است كه افرادي خارج از بازار انجام داده اند. فروغان 
تاكيد كرد: اگر نياز كااليي بازار تامين نمي ش��ود، 
مقصر كس��اني هس��تند كه ارز دولت��ي هنگفتي 
گرفته اند اما به جاي واردكردن كاالي موردنياز بازار، 
به واردات كاالهاي غيرضروري و عمدتا سرمايه يي 

پرداخته اند كه بازار آن را لمس نمي كند. 
به عقي��ده او، بخش از واردكننده هايي نيز كه 
با گرفتن ارز دولتي همان كاالي موردنياز بازار را 
وارد كرده اند به داليلي آن كاالها را گران تر عرضه 
مي كنند. رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق 
ايران دو عامل را در تامين نشدن نياز كااليي بازار 
و ب��ه هم ريختن نظام آن موثر دانس��ت و اظهار 
كرد: از يك س��و بخش��ي از گيرندگان ارز دولتي 
به واس��طه روابط��ي كه داش��ته اند ارز گرفته اند و 
از س��وي ديگر بخش��ي از متقاضيان دريافت ارز 
دولتي با هزينه هاي باالتري موفق به دريافت آن 
شده اند ازاين رو قيمت تمام شده واردات آنها باالتر 

از قيمت مورد انتظار بازار بوده است. 
فروغ��ان افزود: متاس��فانه موض��وع امضاهاي 
طاليي و همچني��ن داللي در بحث تخصيص ارز 
دولتي ب��ه واردات كاال، زمينه ب��اال رفتن قيمت 
تمام ش��ده ارز براي واردكنندگان را فراهم كرده 
و گرچه دولت منابعي ارزي خود را برمبناي دالر 
۴2۰۰ توماني در س��امانه نيما عرضه مي كند، اما 
واردكننده باي��د هزينه هاي خارج از عرف زيادي 
براي درياف��ت آن بپردازد، درنتيجه عماًل واردات 
را ب��ا ارز گران تري انجام مي دهد و قيمت فروش 
كاال را ني��ز ناگزير باالتر از قيمت گذاري برمبناي 

ارز دولتي تعيين مي كند.  
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7  جهان

 درخواست كميسيون اروپا
براي پذيرش پناهجو در برابر پول

 اپوزيسيون فرانسه خواهان
راي عدم اعتماد به دولت شد 

 حمالت پراكنده در جريان
برگزاري انتخابات پاكستان

گروه جهان| 
كميسيون اروپا به كشورهايي عضو اين اتحاديه كه حاضر باشند مهاجران غيرقانوني 
گرفتار در دريا را بپذيرند به ازاي هر مهاجر پاداش مي دهد. اين تصميم ابتدا در آخرين 
نشست رهبران اروپايي در بروكسل و در پي عدم پذيرش مهاجران گرفتار در دريا توسط 
دولت جديد ايتاليا اتخاذ ش��د. اين نشس��ت در آخرين روزهاي ژوئن ميان رهبران ۲۸ 
كش��ور عضو اتحاديه اروپا در بروكس��ل برگزار شد و مهم ترين محور گفت وگوها مبارزه 
با بح��ران مهاجرت بود. به گزارش يورونيوز، در جريان نشس��ت پر تنش ژوئن رهبران 
اروپايي براي بررسي طرح ايجاد »طرح هاي تخليه منطقه اي« در كشورهاي ثالث براي 
نجات پناهجويان س��رگردان در آب هاي بين المللي به توافق رسيده بودند. در اين طرح 
همچنين بر انتقال افراد نجات يافته از كشورهايي كه در آن تخليه مي شوند به »مراكز 
تحت كنترل« در ديگر كش��ورهاي اروپايي تاكيد شده اس��ت. اتحاديه اروپا از ۲۰۱۵ با 
بحران حضور گس��ترده مهاجران غيرقانوني مواجه شده اس��ت. اسپانيا، فرانسه و مالت 
خالف ايتاليا از پذيرش مهاجران در ازاي پول استقبال كرده اند.  دولت ايتاليا ژوئن بنادر 
خود را به روي كشتي »آكواريوس« حامل ۶۲۹ مهاجِر نجات داده شده از امواج مديترانه 
بس��ت و اعالم كرد از اين به بعد كشور مالت بايد به جاي ايتاليا پذيراي مهاجران باشد. 
اما دولت مالت نيز از پذيرش اين كش��تي امتناع كرد. بدين ترتيب اين ۶۲۹ مهاجر كه 
توس��ط پزش��كان بدون مرز و در جريان چندين عمليات نجات از غرق شدن در درياي 
مديترانه نجات يافته بودند، همچنان در اين دريا س��رگردان مانده اند.  كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا همچنين موافقت كردند كه تمامي مراحل جابه جايي و اس��كان موقت در 
مكان هاي كنترل شده و به طور داوطلبانه از سوي كشورهاي عضو انجام شود. اين بدان 
معني اس��ت كه خود پناهجو حق انتخاب كشور ميزبان را ندارد و اعضا اتحاديه اروپا به 

صورت داوطلبانه هر پناهجويي را مي پذيرند. 

گروه جهان|
حزب محافظه كار مخالف دولت فرانس��ه، اعالم كرده به دليل رسوايي محافظ امانوئل 
ماكرون كه فيلم او در حال كتك زدن معترضان منتشر شده، خواستار برگزاري جلسه 
راي اعتماد به دولت شده است.  به گزارش رويترز، وزارت كشور و پليس فرانسه گفته اند 
دفتر رياست جمهوري در ماه مه از تحويل دادن اين محافظ به مراجع قضايي خودداري 
و اعالم كرد كه خود با اين محافظ برخورد خواهد كرد. ژرار كولوم وزير كشور فرانسه، در 
جلسه پرسش و پاسخ پيرامون اين موضوع در پارلمان گفته دفتر رياست جمهوري دوم 
ماه مه به او تضمين داده كه اين محافظ تنبيه خواهد شد و به همين دليل وزارت كشور 
در اين موضوع دخالت نكرد. رييس پليس شهر پاريس نيز اظهارات مشابهي ارائه كرده 
است. با اين حال گزارش ها حاكي است كه دفتر رياست جمهوري اقدامي در اين خصوص 
نكرده اس��ت.  كريس��تين جاكوب رييس فراكس��يون حزب جمهوري خواه در مجلس 
نمايندگان فرانسه گفته: »دولت وظيفه خود را انجام نداده و بايد در برابر پارلمان پاسخگو 
باشد. « حزب امانوئل ماكرون در پارلمان در اكثريت است و بعيد است نتيجه راي اعتماد 
منجر به سرنگوني دولت وي شود. در هفته پيش رو قرار است شماري از مقامات فرانسه 
براي ارائه گزارش در خصوص الكساندر بناال، محافظ ماكرون، در پارلمان فرانسه حاضر 
ش��وند. بناال از يك ش��نبه در بازداشت به س��ر مي برد. در ويديويي كه از الكساندر بناال 
منتشر شده، او در تاريخ اول ماه مه يك زن را به زور از صف تظاهرات بيرون مي كشد و 
سپس يك معترض مرد را كتك مي زند. رييس جمهور فرانسه كه جمعه الكساندر بناال 
را اخ��راج كرد، از زمان علني ش��دن اين ويديو هيچ اظهارنظري در اين خصوص نكرده 
است.  منتقدان مي گويند ماكرون از زمان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به تدريج 
از مردم عادي فرانسه فاصله گرفته است و تصميم دفتر رياست جمهوري مبني بر تحويل 

ندادن محافظ خطاكار ماكرون به مراجع قضاي نيز ناشي از همين فاصله است. 

گروه جهان|
انتخابات پارلماني پاكستان چهارشنبه با حمله خونين داعش به مركز راي گيري در 
ش��هر كويته آغاز ش��د. در اين حمله دست كم 3۵ تن كش��ته اند. همچنين در درگيري 
مسلحانه يي بين حاميان جناح سكوالر »حزب ملي عوامي« و طرفداران حزب »تحريك 
انصاف پاكستان« به رهبري عمران خان، دست كم يك نفر كشته و سه نفر ديگر زخمي 
ش��دند. پليس پاكستان همزمان از انفجار يك نارنجك در شهر الركانا در ايالت سند در 
جنوب اين كشور خبر داده است. حدود ۱۰۶ ميليون پاكستان براي تعيين دولت آينده 
اين كشور به پاي صندوق هاي راي رفتند.  به گزارش يورونيوز، اين انتخابات براي گزينش 
۲۷۲ نماين��ده مجل��س ملي كه در ۵3 مركز و ۸۵ هزار حوزه اخذ راي برگزار مي ش��ود، 
تكليف باالترين پس��ت هاي سياسي اين كشور يعني نخست وزيري و رياست جمهوري را 
براي مدت ۵ س��ال روش��ن خواهد كرد. رقابت اصلي بين عمران خان و نامزدهاي حزب 
متبوع نواز شريف رهبر حزب مسلم ليگ پاكستان خواهد بود. عمران خان سياستمدار ۶۶ 
ساله طرفدار حقوق بشر و قهرمان پيشين ورزش كريكت است و نواز شريف نخست وزير 
پيش��ين از حزب محافظه كار، هم اكنون در زندان به س��ر مي برد.  عمران خان كه گفته 
مي شود از حمايت نظاميان پاكستان برخوردار است براي افزايش شانس خود در جريان 
مب��ارزات انتخاباتي به جريان هاي تندرو اس��الم گرا رو آورد. بيش��تر تحليل گران چنين 
پيش بيني كرده اند كه هيچ يك از احزاب ش��ركت كننده در اين انتخابات اكثريت آراء را 
به دس��ت نمي آورند و دو حزب اصلي رقيب يعني تحريك انصاف به رهبري عمران خان 
و مس��لم ليگ به رهبري نواز ش��ريف مجبور به تشكيل يك دولت ائتالفي خواهند شد. 
مبارزات انتخاباتي در پاكستان زير سايه خشونت و ترور برگزار شد. مطابق گزارش ها در 
روزهاي گذش��ته و در جريان حمله به تجمع هاي انتخاباتي ۱۷۵ نفر، از جمله سه نامزد 

انتخابات به قتل رسيدند.

كمك 12 ميليارد دالري ترامپ 
به كشاورزان امريكايي

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا اعالم كرده 
براي جبران خس��ارت كشاورزان امريكايي از مقابله 
به مثل كشورها در برابر افزايش تعرفه هاي وارداتي 
امري��كا، ۱۲ ميليارد دالر به آنها كمك خواهد كرد. 
اين كمك ش��امل حال آنهايي مي ش��ود كه از افت 
قيمت محصوالت و دام در بحبوحه تش��ديد جنگ 

تجاري آسيب ديده اند. 
دونالد ترامپ همچنين در آستانه ديدار با ژان كلود 
يونكر رييس كميس��يون اروپا، در واشنگتن پيشنهاد 
داده دو طرف تمام تعرفه ها بر كاالهاي وارداتي يكديگر 
را حذف كنند. به گ��زارش يورونيوز، رييس جمهوري 
اياالت متحده در توئيتي نوشته: »نماينده اتحاديه اروپا 
دارد براي مذاكرات تجاري به واش��نگتن مي آيد. من 
يك پيشنهاد برايشان دارم. اينكه اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده همه تعرفه ها، موانع و يارانه ها را بردارند! به اين 
مي گويند بازار آزاد و تجارت منصفانه! اميدوارم آنها اين 
كار را انجام بدهند. ما كه حاضريم. ولي آنها اين كار را 
نخواهند كرد!« ترامپ در حالي اين پيشنهاد را مطرح 
كرد كه س��اعاتي پيش از آن در توييت ديگري نوشته 

بود تعرفه ها »بهترين« چيز هستند. 
در همين حال، اقدام ترامپ در جهت جبران خسارت 
كشاورزان امريكايي از تعرفه هاي تالفي جويانه متحدان 
تجاري اين كشور نش��ان مي دهد كه رييس جمهوري 
در جن��گ تجاري جدي اس��ت. س��وني پردي��و وزير 
كشاورزي امريكا، گفته اين كمك به اشكال مختلف از 
جمله پرداخت مستقيم به كشاورزان، خريد كاال براي 
برنامه هاي كمك غذايي و افزايش تالش براي گسترش 

بازارهاي صادراتي جديد امريكا صورت مي گيرد. 
نماين��دگان جمهوري خ��واه ايالت ه��اي زراعي در 
كنگره كه هش��دار داده بودند طرف��داران وفادار ترامپ 
از سياس��ت هاي تجاري او آسيب ديده اند، از اين بسته 
كمك به كشاورزان انتقاد كردند و معتقدند اگر جنگ 
تجاري كه قيمت سويا و ساير محصوالت را پايين برده 
اس��ت، تمام مي ش��د كمك بهتري به كش��اورزان بود. 
جري موران، س��ناتور جمهوري خ��واه از ايالت كانزاس 
گف��ت: »هرگز پول كافي براي حل مش��كل ناش��ي از 
تعرفه هاي چين روي كاالهاي امريكايي وجود نخواهد 
داشت. كشاورزان و دامپروران مي دانند كه دولت ترامپ 
به آنها اهميت مي دهد، اما آنها نگران تعرفه ها هستند.«

برنامه كمك مالي ك��ه نيازي به تاييد كنگره ندارد 
دو روز پيش از سفر ترامپ به آيوا كه بزرگ ترين ايالت 
توليدكننده س��ويا است، اعالم ش��د. كشاورزان بخش 
مهمي از پايگاه سياسي روستايي هستند كه در پيروزي 

ترامپ در انتخابات رياست جمهوري نقش داشتند. 

 بازگشت داعش به عراق
با نبردهاي چريكي

دول��ت عراق اين روزها در حالي ش��اهد بازگش��ت 
نيروه��اي داعش در قالب نبردهاي چريكي اس��ت كه 
سال گذشته اعالم كرده بود بر داعش پيروز شده است. 
رويت��رز با جم��ع آوري اطالعات و مصاحب��ه با مقامات 
دولتي، ارتش��ي و اطالعاتي عراق از بازگش��ت نيروهاي 
داعش به اين كش��ور با ه��دف تخريب دولت مركزي با 
استفاده از تاكتيك هاي جنگ چريكي خبر داده است. 
در اي��ن گزارش آمده كه نيروهاي داعش ماه ها پيش از 
اعالم رسمي پيروزي دولت عراق بر اين گروه تروريستي، 
در حال تغيير راهبرد خود بوده اند. بر اين اساس قرار بود 
كه نيروهاي داعش در صورت شكست و از دست دادن 

قلمرو، تاكتيك جنگ هاي نامنظم را در پيش بگيرند. 

ثروتمندان سعودي 
سرمايه گذاري نمي كنند

تجار ثروتمند عربس��تان به دليل ترسي كه كمپين 
مبارزه با فساد محمد بن سلمان وليعهد اين كشور ايجاد 
كرده تمايلي به س��رمايه گذاري در داخل كشورش��ان 
ندارند. بن س��لمان ب��ه بهانه مبارزه با فس��اد كمپيني 
را راه ان��دازي و تع��دادي از ش��اهزادگان و بازرگانان را 
بازداشت كرد كه اين امر فضايي از نگراني و بي اعتمادي 
را در عربستان به وجود آورده است. به فايننشال تايمز، 
ش��ركت هاي خصوص��ي به دنبال پنهان ك��ردن اموال 
خود هس��تند و برخي نيز به دنب��ال راهي براي تبديل 

سرمايه هاي خود به ارز خارجي مي گردند. 

اردوغان منع فروش »اف۳۵« 
به تركيه را تكذيب كرد

رييس جمه��ور تركيه اخبار منتش��ر ش��ده مبني بر 
ممنوعي��ت فروش جنگنده هاي اف3۵ به اين كش��ور را 
تكذيب ك��رد. به گزارش آناتولي، رج��ب طيب اردوغان 
گفته: »همانطور كه مي دانيد تصويب هر قانوني در امريكا 
در نهايت در اختيار رييس جمهور اس��ت. در ديدارمان با 
ترامپ در بروكس��ل او به من بيانيه مكتوبي را نشان داد 
و در آن هيچ گونه اشاره يي مبني بر منع فروش اف-3۵ 
نبود.« مجلس نمايندگان قرار است درباره اليحه فروش 

تسليحات نظامي به تركيه در روزهاي آتي راي دهد.
 

افزايش حمالت هوايي 
امريكا در افغانستان 

امري��كا در ش��ش م��اه نخس��ت س��ال ح��دود 
۲۹۱۱راك��ت و بمب عليه مواض��ع طالبان و داعش 
شليك كرده است. به گزارش رسانه هاي افغانستاني، 
فرماندهي مركزي نيروه��اي امريكا گفته اند نيروي 
هوايي در ش��ش ماه ۲۰۱۷ ح��دود ۱۶3۴ راكت و 
بمب عليه مواضع تروريس��ت ها پرتاب كرده بودند، 
امسال اين آمار به مراتب بيشتر بوده اند. سازمان ملل 
اعالم كرده شمار قربانيان غيرنظامي حمالت هوايي 
در سال جاري در مقايسه با سال گذشته ۵۲ درصد 

افزايش يافته است.  

دريچه

كوتاه از منطقه

۵ قدرت  نوظهور از اجالس آفريقاي جنوبي چه مي خواهند؟

مقابله با حمايت گرايي امريكا در اجالس »بريكس«
گروه جهان| طال تسليمي| 

سران كش��ورهاي برزيل، روس��يه، هند، چين 
و آفريقاي جنوبي از چهارش��نبه براي ش��ركت در 
اجالس بريكس در ژوهانس��بورگ گردهم آمده اند. 
اين نخستين نشست قدرت هاي اقتصادي نوظهور 
از آغ��از اعم��ال فش��ارهاي دولت دونال��د ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا، براي ايج��اد توازن مجدد 
در روابط تجاري و تبديل ش��دن چشم انداز جنگ 
تج��اري تمام عي��ار جهاني به تهدي��دي حقيقي، 
محسوب مي شود. از تهديد به پاره كردن قراردادهاي 
تجاري كنوني گرفته تا افزايش تعرفه هاي واردات 
فوالد و آلومينيوم، ترام��پ از زمان روي كار آمدن 
در كاخ س��فيد به اقدامات يك جانبه يي دست زده 
ك��ه متحدان تجاري اياالت متحده و رقبايش را به 
يك اندازه دچار نگراني كرده اس��ت و كش��ورهاي 
بريكس در خط مقدم اين تنش هاي جهاني بوده اند. 
اكنون، انتظار مي رود آفريقاي جنوبي زمينه را براي 
مبارزه متقابل تحت فرمان چين در برابر دستوركار 

حمايت گرايانه ترامپ فراهم آورد. 
بلومبرگ نوشته، شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، از زمان ورود به ژوهانس��بورگ تالش هايش را 
براي ايجاد دوس��تي و تحكيم نف��وذش در آفريقا از 
جمله در آفريقاي جنوبي از طريق سرمايه گذاري هاي 
ميليارد دالري، آغاز كرد. در صورت آغاز يك جنگ 
تجاري، در ميان كش��ورهاي بريكس چين بيش از 
همه آس��يب مي بيند. مارتي��ن ديويس مدير بخش 
بازارهاي نوظهور و آفريقا در شركت ديلويت، گفت: 
»انتظ��ار دارم بيانيه يي متهورانه ب��ه رهبري طرف 
چيني را در پايان نشس��ت بريكس ش��اهد باشم كه 
حمايت گراي��ي و غيرجهاني س��ازي در آن ب��ا هدف 
دس��ت نخورده ماندن و قابل پيش بيني بودن نظام 
تجارت جهاني، محكوم مي شود. دسترسي به اقتصاد 
جهان��ي از طريق تجارت بوده كه در بيش از دو دهه 

گذشته به موفقيت اقتصادي چين انجاميده است.«
»مادهور جاء« رييس تحقيق��ات موضوعي در 
بانك اس��تاندارد چارت��رد در اين باره گفت: »چين 
مهم تري��ن ش��ريك تج��اري در ائت��الف بريكس 
محس��وب مي ش��ود و احتماال س��عي خواهد كرد 
تاثيرات منف��ي حمايت گرايي بيش��تر امريكا را از 
طري��ق محرك هاي داخل��ي )در ح��وزه بريكس( 
جبران كند. كش��ورهاي بريكس دستوركار خود را 
در اين اجالس بيان خواهند كرد و در عين حال به 

تجارت و سرمايه گذاري بيشتر در ديگر كشورهاي 
عضو متعهد خواهند ش��د.« توليد ناخالص داخلي 
بريكس از س��ال ۲۰۰۰ بيش از ش��ش برابر شده 
و از ۲.۷ تريلي��ون در آن زمان، س��ال گذش��ته به 
۱۷ تريليون دالر رس��يده اس��ت. با اين حال طبق 
آمارهاي اس��تاندارد بانك در ژوهانسبورگ، ارزش 
تجارت بين اعضاي بريكس در پنج س��ال گذشته 
حدود ۹ درصد افت داش��ته و به 3۱۲ ميليارد دالر 
رس��يده اس��ت. ديويس افزود: »بريكس تاكنون از 
آنچه نبوده، يعني غربي، اطالع داش��ته است بدون 
آنكه درب��اره ماهيت حقيقي خود چيزي بداند. اما 
حاال با دولت ترامپ ناگهان منافع مش��تركي حول 

محور تجارت در حال ظهور است.«
امريكا پس از اعم��ال تعرفه بر كاالهاي چيني 
ب��ه ارزش 3۴ ميلي��ارد دالر، در دومي��ن مرحله از 
جن��گ تجاري تصمي��م گرفته ب��ر واردات كاال به 
ارزش ۱۶ ميلي��ارد دالر ديگر نيز تعرفه اعمال كند 
و پكن هم آماده مقابله به مثل است. اين در حالي 
اس��ت كه ترامپ به چين درباره اعمال تعرفه هاي 

تالفي جويانه جديد عليه واش��نگتن هشدار داده و 
گفته است در صورت استمرار درگيري هاي تجاري 
بر ۵۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي چين تعرفه 
در نظ��ر مي گيرد. اما به گ��زارش رويترز، درگيري 
بر س��ر تعرفه ها تنها به چين محدود نمي ش��ود و 
حت��ي آفريقاي جنوبي كه صادرات محدود فوالد و 
آلوميني��وم و خودرو به اياالت متح��ده دارد، نيز با 
موانع تجاري مواجه ش��ده است. راب ديويس وزير 
بازرگاني آفريقاي جنوبي در اين باره گفت: »وقتي 
كه با نظام تجاري قانون محور موافق نباشي، آنگاه 
مس��اله تنها قدرت خواهد ب��ود. و يك جانبه گرايي 
گزينه يي نيست كه براي بلندمدت بخواهي در نظر 
بگيري.« لي كگيانگ نخس��ت وزير چين هم اوايل 
م��اه جاري ميالدي در پاس��خ ب��ه اقدامات ترامپ 
گفته بود: »ما مخالف يك جانبه گرايي هس��تيم. ما 

از تجارت آزاد حمايت مي كنيم.«
ي��ك ديپلمات كه در تهي��ه پيش نويس بيانيه 
نهايي اجالس دخيل بود، در اين باره گفت اگرچه 
كش��ورهاي بريكس مس��تقيما امري��كا را محكوم 

نخواهند كرد، اما از چندجانبه گرايي و سازمان هايي 
همچون س��ازمان تجارت جهاني دفاع مي كنند. او 
اف��زود: »زبان بيانيه زباني اس��تاندارد نخواهد بود، 

چراكه اكنون در شرايط خاصي به سر مي بريم.«
آي ويتنس هم در گزارش��ي نوش��ت، باتوجه به 
تهديدهاي ترامپ به جنگ تجاري با چين و همزان 
ب��ا متحدان امري��كا همچون اتحادي��ه اروپا، تهديد 
موج��ود عليه تج��ارت جهاني در صدر دس��توركار 
اجالس بريكس خواهد بود. آفريقا و رشد دوام آوردني 
نيز امسال مورد توجه زيادي قرار مي گيرد. با وجود 
حض��ور افراد مهم بس��يار در اين اجالس، س��يريل 
راماف��وزا رييس جمه��وري آفريقاي جنوبي س��عي 
خواهد كرد نظر همگان را به خود جلب كند؛ اقتصاد 
كش��ورش در حال كوچ شدن اس��ت و بخش هايي 
همچون معدن و كش��اورزي به ش��دت تحت فشار 
هس��تند. رامافوزا به طور قطع س��عي خواهد كرد از 
سرمايه گذاري هاي بيشتر و توافقنامه هاي تجاري با 
ديگر كش��وران عضو بريكس اطمينان حاصل كند. 
س��ران برخي كش��ورهاي ديگر آفريقا نيز به عنوان 

بخش��ي از برنام��ه در حال اجراي گس��ترش حوزه 
دسترسي بريكس، در اين اجالس شركت مي كنند 
كه بيشتر به پيش��رفت ابتكارعمل كمربند و جاده 
چي��ن توجه دارن��د كه با كاهش موان��ع تجاري در 
سراسر آسيا همراه خواهد بود؛ احتماال آنها اميدوار 
هستند بتوانند به نوعي در اين برنامه شريك شوند. 

در همين حال، هيات برزيلي به دنبال شيوه هاي 
جديدي از همكاري به ويژه با چين به عنوان شريك 
اصلي تجاري اش، خواهد بود كه به اقتصاد آس��يب 
دي��ده آن كمك كند؛ اقتص��ادي كه عواقب جنگ 
تج��اري امريكا و جن��گ ارز آن را تهديد مي كند. 
برزيل همچنين با مش��كل بدهي مواجه است كه 
مش��كلي همه گي��ر در امريكاي التين محس��وب 
مي شود. در همين راستا، انتظار مي رود ميشل تمر 
رييس جمهوري برزيل، حمايت مالي بيشتر از سوي 

بانك جديد توسعه را خواستار شود. 
درباره روسيه، انتظار نمي رود كه پوتين از اهرم 
اقتصادي خاصي در برابر ديگر اعضا اس��تفاده كند، 
اما نفوذ سياس��ي قابل توجه روسيه احتماال كارت 
اصلي خواهد بود كه او در اجالس بازي مي كند. در 
حالي كه روابط روس��يه با برخي كشورها همچون 
بريتانيا به وخامت گراييده، پوتين مي تواند از فرصت 
موجود براي نش��ان دادن گرمي روابط كشورش با 
اعضاي بريكس اس��تفاده كن��د. همچنين با توجه 
به نشس��ت اخير پوتين و ترامپ، اجالس بريكس 
مي تواند فرصت خوبي براي ارتقاء موقعيت جهاني 
روسيه باشد. به ويژه انتظار مي رود روابط نزديك تر 
روس��يه و چين به يكي از موضوع��ات در اجالس 

ژوهانسبورگ تبديل شود. 
نقش��ي كه هند در اين اجالس ايفا مي كند نيز 
بس��يار جالب اس��ت. از يك س��و، مودي به دنبال 
توافقنامه ه��اي جديد براي كش��ورش كه دومين 
اقتصاد بزرگ بريكس بعد از چين است، خواهد بود. 
از س��وي ديگر، هند بازي ژئوپلتيك حساسي را با 
امريكا، چين و روسيه پيش مي برد. در كل، مي توان 
امي��دوار بود اجالس بريكس فرصتي براي نش��ان 
دادن دستاوردهاي بالقوه چندجانبه گرايي به جهان 
باشد و استراتژي هاي جديدي براي چند دهه آينده 
در نظ��ر بگيرد. بريكس هنوز ت��ا ايجاد چيزي كه 
نشان دهنده نظم جديد جهاني باشد، فاصله زيادي 
دارد؛ اما نتايج مثبت اجالس ژوهانسبورگ به طور 

قطع در سراسر جهان منعكس مي شود. 

به گفته »آي ام اف«، چين ارزش »يوآن« را دستكاري نكرده است 

صندوق بين المللي پول: ارزش دالر واقعي نيست
گروه جهان|

صن��دوق بين المللي پول در گ��زارش جديد 
خود با ورود به جنگ ارزي چين و اياالت متحده 
اع��الم كرده خالف يوان ك��ه ارزش آن مطابق با 
ارزش بنيادي آن است، قيمت كنوني دالر بيش 
از ارزش ذاتي آن اس��ت. اين نهاد مالي همچنين 
گفته تراز حس��اب جاري جهاني در حال حاضر 
زياد اس��ت كه باعث مي ش��ود ريسك هاي رشد 

اقتصادي و تنش هاي تجاري بيشتر شود. 
به گزارش رويترز، هر يوآن چين سه ش��نبه با 
رسيدن به ۶.۸۲۹۵ دالر به كمترين سطح خود 
در ۱3 م��اه اخير رس��يده و اين در حالي اس��ت 
كه مقام هاي چيني دس��تور آزادسازي برخي از 
قوانين پولي را براي حمايت از اقتصاد اين كشور 

در بحبوحه جنگ تعرفه يي صادر كرده اند. 
صندوق بين المللي پ��ول )اي ام اف( در گزارش 
س��االنه خود در خصوص نرخ ارز، مازاد و كس��ري 
حساب جاري اعالم كرده در اقتصادهاي پيشرفته، 
شكاف بين كس��ري و مازاد حس��اب جاري رو به 
كاهش اس��ت. بنا بر پيش بيني صندوق بين المللي 
پول، مازاد حس��اب جاري چين در ۲۰۱۷ ميالدي 
با كمي رش��د معادل ۱.۷ درصد از توليد ناخالص 
داخلي اين كش��ور بوده است. در اين گزارش چين 

در ميان كشورهاي با تراز مازاد و در كنار آلمان، كره 
جنوبي، هلند، سوئد و سنگاپور قرار گرفته است. از 
ط��رف ديگر امريكا، بريتانيا، تركيه و آرژانتين جزو 
كش��ورهايي معرفي ش��ده اند كه بيشترين كسري 
تراز حس��اب جاري را دارند. اطالعات اين گزارش 
بر حس��ب داده هاي حقيقي و تخمين هاي صورت 

گرفته توسط صندوق تهيه شده است. 
گزارش صندوق بين المللي پول در ش��رايطي 
منتشر ش��ده كه مقام هاي امريكايي در باالترين 
س��طوح، چين را به دستكاري در ارز خود متهم 
كرده اند. دونالد ترامپ جمعه هفته گذشته چين 
و اتحاديه اروپا را به راه انداختن جنگ ارزي ضد 
واش��نگتن از طريق دس��تكاري در نرخ ارز متهم 
ك��رده بود. اس��تيون منوچين وزي��ر خزانه داري 
امري��كا، نيز در همي��ن رابطه گف��ت: »به دقت 
تحوالت يوان را زيرنظر داريم تا مطمئن ش��ويم 

كه اين اتفاق عمدي بوده است يا خير.« 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه به گفت��ه صندوق 
بين الملل��ي پول در بررس��ي ميان مدت بنيادين 
 مش��خص ش��ده، نه يوآن، كه ارزش ب��ازار دالر
۸ تا ۱۶ درصد بيش��تر از ارزش ذاتي آن در سال 
گذشته بوده است و قيمت ها حباب داشته است. 
دونالد ترام��پ چند روز پيش ب��ا انتقاد از بانك 

مركزي امريكا گفته بود سياس��ت هاي نرخ بهره 
اين بانك باعث ش��ده اس��ت تا ارزش دالر بيش 
از حد افزايش يابد و بدين ترتيب از رقابت پذيري 

اين كشور كاسته شود. 
م��وري آبس��تفلد اقتص��اددان ارش��د صن��دوق 
بين المللي پول، درباره گزارش اخير اين نهاد به شبكه 
سي ان بي سي گفته است كه يكي از عوامل مهم فشار 
ارزي در چند ماه اخير تغيير تعرفه هاي تجاري بوده 
است. آبستفلد در حمايت از پكن گفته است: »هيچ 
نش��انه يي دال بر دستكاري ارزي توسط چين وجود 
ن��دارد و وزارت خزانه داري امريكا نيز در گزارش ماه 
آوريل خود به اين نتيجه رس��يده ب��ود. « اين مقام 
صندوق بين المللي پول پيشتر نيز به خبرنگاران گفته 
بود كه به اعتق��ادش احتمال وقوع يك جنگ ارزي 
ميان اقتصادهاي پيش روي جهان بس��يار نامعلوم و 
مبهم است؛ چرا كه بانك هاي مركزي اياالت متحده، 
اتحاديه اروپا و چين دقيقا بر اساس شرايط اقتصادي 
كشورهاي متبوعشان سياست گذاري مي كنند و بعيد 

است كه چنين جنگي راه بيفتد. 
صندوق بين المللي پول در گزارش سه ش��نبه 
خود همچنين بار ديگر با اش��اره به سياست هاي 
حمايت گرايانه اقتصادي هش��دار داده اس��ت كه 
چنين سياس��ت هايي گرچه با ه��دف حمايت از 

منافع كش��ورها اعمال مي ش��ود اما در بلندمدت 
نتيجه عكس خواهند داشت. آي ام اف بار ديگر از 
كشورهاي جهان خواسته تا براي كاهش كسري 
تج��اري كه يكي از عوامل بي نظمي امروز ش��ده 

گام هاي موثري را بردارند. 
موري آبس��تفلد در اين باره هش��دار داده در 
صورتي ك��ه تنش هاي تجاري ام��روز ادامه پيدا 
كن��د مي تواند نتاي��ج منفي بر رش��د اقتصادي 
جهان داشته باشد و اعتماد را در بازارهاي كسب 
و كار با چالش��ي جدي مواج��ه كند. او مي گويد: 
»همين حاال هم تهديدها تجاري و پاس��خ ها به 
اين تهديدات بر كسب و كارها تاثير گذاشته اند. 
م��ا االن در موقعيت��ي قرار داريم ك��ه هر لحظه 

ممكن است به اين شيب تند بلغزيم.« 
گ��زارش صندوق بين المللي پول در ش��رايطي 
منتشر شده كه ژان كلود يونكر رييس كميسيون 
اروپا چهارشنبه به عنوان آخرين راه حل اروپا براي 
جلوگي��ري از وقوع جنگ تجاري ب��ا امريكا راهي 
اياالت متحده اس��ت. يورونيوز نوش��ته، ترامپ در 
ديدار با يونكر با كمي عقب نشيني از سياست هاي 
س��ختگيرانه گذش��ته پيش��نهاد داده ك��ه تمام 
تعرفه هاي دو طرف را لغو كنن��د. رهبران اروپايي 
پيشتر با رد هرگونه پيشنهاد تجاري جديد به دولت 
امريكا اعالم كرده بودند تنها در صورتي با واشنگتن 
مذاك��ره خواهند كرد كه تعرفه ه��اي دولت امريكا 

عليه اروپا برداشته شود. 
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پرونده8
 از كشاورزان در برابر 

سرمازدگي حمايت شود
يك عض��و هيات رييس��ه كميس��يون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��امي تاكيد كرد كه بايد بايد از 
كشاورزان سراسر كش��ور به ويژه قزوين، بويين زهرا 
و آوج در برابر س��رمازدگي حمايت ش��ود. به گزارش 
ايس��نا، روح اهلل بابايي صالح نماينده مردم بويين زهرا 
در مجلس شوراي اس��امي در تذكر شفاهي جلسه 
علني ديروز مجلس ش��وراي اس��امي ضمن تبريك 
والدت ام��ام رضا )ع( گفت: بايد درباره س��رمازدگي 
فروردين ما سال ۹۷ كه در شمال كشور اتفاق افتاد، 
براي كشاورزان تصميم گيري شود، بايد از كشاورزان 
سراس��ر كش��ور به ويژه قزوين، بويين زهرا و آوج در 
برابر سرمازدگي حمايت شود. وي در تذكري به وزير 
نيرو گفت: وزير نيرو بايد در خصوص پلمب چاه هاي 
آب وارد عمل ش��ود، چرا كه كشاورزان در اين فصل 
از س��ال در حال برداشت محصول هستند. بابايي در 
تذكر ديگر به وزير كشور عنوان كرد: وزير كشور بايد 
به مناقشات بين مرزي آوج قزوين و رزن همدان ورود 
كنيد، مرزه��ا تعيين حدود ش��وند. يك عضو هيات 
رييسه كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسامي 
در تذك��ري به وزير آموزش و پ��رورش بيان كرد: در 
خصوص ادامه تحصيل فرهنگيان و مدارك تحصيلي 
آنها رفع مش��كل ش��ود تذكر داد. باباي��ي در تذكري 
ديگ��ر به وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: در 
خصوص جلوگيري از تعطيلي شركت هاي قطعه ساز 
و جلوگيري از تعديل نيروي كارگري به ويژه در استان 

قزوين اقدامات الزم انجام شود. 

 واردات مواد اوليه لوله هاي 
كشاورزي با ارز دولتي

مشاور وزير جهاد كشاورزي از پيشنهاد واردات مواد 
اوليه ساخت لوله هاي سيستم آبياري نوين كشاورزي با 
ارز ۴۲۰۰ توماني خبر داد. به گزارش مهر، عباس زارع روز 
گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به پيشنهاد واردات 
مواد اوليه ساخت لوله هاي آبياري كشاورزي اظهار داشت: 
اين موضوع هنوز نهايي نشده است اما پيشنهادي داده ايم 
كه اگر قرار باشد نتوانيم از توليدات داخلي استفاده كنيم، 
به ويژه با قيمت هاي كنون��ي كه از مهر ماه ۹۶ افزايش 
قيمت قابل توجهي يافته اس��ت، مواد مورد نياز را وارد 
كني��م. وي با بيان اينكه وزير جهاد كش��اورزي در اين 
رابطه دس��تور دادند تا بتوانيم با اس��تفاده از ارز مصوب 
بانك مرك��زي )ارز ۴۲۰۰ توماني( پلي اتيلن مورد نياز 
را وارد كنيم، تصريح كرد: ۸۰ درصد اقدامات اين حوزه 
انجام شده ولي هنوز نهايي نشده است. مشاور وزير جهاد 
كشاورزي خاطرنشان كرد: اميدواريم اين موضوع ظرف 
۱۰ تا ۱۵ روز آينده نهايي ش��ود و كمك كند به تعادل 
توليد و قيمت لوله هايي كه از مواد اوليه پلي اتيلن است. 
زارع در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به اينكه 
۴۰۰ هزار تن پلي اتيلن نياز همه طرح هاي آبي از جمله 
سامانه هاي نوين آبياري، رودخانه هاي محلي و طرح هاي 
جنوب و شرق كشور است، ادامه داد: درخواست شده از 
شركت نفت كه به نوعي اين ميزان مواد اوليه در اختيار 
تعاوني هاي توليد كننده لوله قرار بگيرد. وي تصريح كرد: 
تعاوني ها بايد بيش از اين جديت داش��ته باشند تا از 
اين س��هميه اس��تفاده كنند، اين مساله نيز تا ششم 

مردادماه نهايي مي شود.

  برداشت 115 درصدي
از سفره هاي آب زيرزميني

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ۹۵ درصد 
آب مصرفي در كش��ور ما آب كشاورزي است و فقط 
۲.۵درصد به مصرف ش��رب مي رس��د ك��ه در تامين 
همين ميزان آب ش��رب نيز دچار مش��كل هستيم و 
بدترين ش��رايط را داريم. بسياري از روستاها يك ماه 
است كه با تانكر آبرساني مي شوند كه تا ميانه شهريور 
هم اي��ن وضعيت ادامه خواهد داش��ت. احمد اناركي 
محمدي نماينده مردم رفس��نجان در مجلس شوراي 
اس��امي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، درباره وضعيت 
آب استان كرمان اظهار داشت: در حال حاضر تغييرات 
اقليمي و خشكس��الي ها از ش��اخ آفريقا تا شرق آسيا 
كشيده شده و كشور ما هم كه در مدار 3۰ درجه قرار 
گرفته از اين قاعده مستثني نيست. وي گفت: در چند 
سال اخير بارش ها و نزوالت كاهش يافته و بايد گفت 
كه شهرستان رفسنجان در آينده نسبت به آسيب هاي 
خشكسالي پيش تاز خواهد بود. اناركي محمدي افزود: 
در حال حاضر عاوه بر خشكسالي موضوع حفاظت از 
خاك نيز مطرح اس��ت، خاك در بسياري از مناطقي 
كه دچار خشكسالي شده در حال از بين رفتن است، 
حفره هاي زيرزميني خاك حالت كامپكت شده و بسته 
مي ش��ود. اگر آبي هم باش��د، نمي توانيم از بسترهاي 
زيرزميني برداش��ت داشته باش��يم. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس تصريح كرد: كشورهاي پرآب و سبز 
دنيا در ص��ورت مصرف ۲۰ درص��د از آب زيرزميني 
خود، خط قرمز و بحران اعام مي كنند و كشورهايي 
كه در مناطق خشك واقعند تا ۴۰ درصد اجازه دارند 
از آب هاي زيرزميني برداشت داشته باشند، كشور ما 
جزو ۴۰ درصدي ها بوده اما مي بينيم كه امروزه در كل 
كشور ۱۱۵ درصد از آب زيرزميني را برداشت كرده ايم. 
وي بيان كرد: ۹۵ درصد آب مصرفي در كشور ما آب 
كش��اورزي اس��ت و فقط ۲.۵ درصد به مصرف شرب 
مي رسد كه در تامين همين ميزان آب شرب نيز دچار 
مشكل هستيم و بدترين شرايط را داريم. اناركي درباره 
تاثير بارور كردن ابرها نيز گفت: با توجه به اينكه بارور 
ك��ردن ابرها با همه هزينه هايي كه دارد تنها 3 درصد 
در كل بارندگي تاثير دارد، نمي تواند روش مناس��بي 
براي تامين آب مورد نياز كش��ور باش��د. وي با اشاره 
به وضعيت آب شهرستان رفسنجان خاطرنشان كرد: 
ما در س��طح اين شهرس��تان فقط ۲ مخزن داريم كه 
تعريف آب آش��اميدني را دارد و بقيه آب سنگين و با 
آرسنيك، شوري و EC باال است و كيفيت آن از سطح 
اس��تاندارد جهاني و حتي كشوري پايين تر است. اين 
نماينده مجلس يادآور شد: با اين وضعيت ما در زمينه 
آب بهداشتي مشكل داريم بسياري از روستاها يك ماه 
است كه با تانكر آبرساني مي شوند كه تا ميانه شهريور 

هم اين وضعيت ادامه خواهد داشت. 

اخبار كشاورزي

اقتصاد توجه

توجهتانثانيهايچندميارزد
اگر از يك سرويس آنالين رايگان استفاده مي كنيد، خودتان محصولش هستيد

رد پاي دالالن در كمبود مواد اوليه بطري و بسته بندي
چندي اس��ت كمب��ود و گراني بط��ري، صنايع 
مرتبط ب��ا اين بخش را با مش��كات زيادي مواجه 
كرده است؛ بررسي ها نشان مي دهد تخلفي در عرضه 
توسط پتروشيمي ها در بورس رخ نداده و اين بار نيز 
رد پاي دالالن به چش��م مي خ��ورد كه از خاءهاي 

قانوني در برخي زمينه ها سوءاستفاده كرده اند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، در هفته هاي اخي��ر و پس از 
نوسان نرخ ارز رسمي و بازار ثانويه، بازار محصوالت 
پتروش��يمي به ويژه پت )PET - ماده اوليه توليد 
بطري آب معدني، روغن و مواد غذايي( دچار التهاب 
ش��ده به طوري كه عاوه بر افزاي��ش قيمت، بازار با 

كمبود آن مواجه است. 
در اين ميان برخي شركت هاي توليد آب معدني 
و... ادع��ا كرده اند كه ب��ه علت كمبود و گراني پت و 
عدم امكان بس��ته بندي، ناچار ش��ده اند كه ميزان 

توليد خود را كاهش دهند. 
در مواجه��ه ب��ا اي��ن وضعي��ت، از ي��ك س��و 
مصرف كنندگان بخش پايين دستي مي گويند، توليد 
و عرضه مواد اوليه كم ش��ده است اما از سوي ديگر، 
عرضه كنندگان بخش باالدستي اعام مي كنند كه 
با همه ظرفيت مشغول توليد محصوالت هستند و 

كاهش��ي در عرضه رخ نداده است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه هر ۲ گروه درس��ت مي گويند و مشكل 
اصل��ي به دالالن و س��وداگراني ب��از مي گردد كه با 
سوءاس��تفاده از ش��رايط موجود و با تضييع حقوق 
مصرف كنندگان واقعي، مش��غول خريد ارزان مواد 
اوليه در داخل و احتكار يا فروش گران به كشورهاي 

همسايه هستند. 
همچنين در بررسي علت كمبود و گراني مواد 
اوليه بط��ري، رد پاي توليدكنن��دگان »پلي فرم« 
نيز ديده مي ش��ود. توليدكننده »پل��ي فرم« مواد 
اوليه پت را از بورس كاال گرفته و با انجام عمليات 
تكميل��ي روي آنها بايد م��واد را آم��اده عرضه به 
كارخانه هاي توليد آب معدني، روغن نباتي و. كند، 
اما اين مساله رخ نداده و توليدات »پلي فرم سازان« 
به جاي كارخانه هاي داخلي، به خارج از مرزها صادر 
شده است. فعاالن صنايع پايين دستي پتروشيمي 
و توليدكنندگاني كه با مواد اوليه س��ر و كار دارند، 
مي گويند نوسانات نرخ ارز، باعث افزايش تمايل به 
صادرات محصوالت پتروشيمي ها شده به طوري كه 
آنها براي كسب درآمد بيشتر، كمتر محصوالت خود 
را در ب��ورس عرضه مي كنند؛ از اين رو تامين مواد 

اوليه واحدهاي تولي��دي مرتبط با اين محصوالت 
با مش��كل روبه رو ش��ده اس��ت. »حميد صمدي« 
رييس انجمن توليدكنندگان ظروف يك بار مصرف 
در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: بهاي مواد اوليه 
ظروف يك بار مصرف نس��بت به پارسال تقريباً ۲ 
برابر شده است. وي اظهار داشت: »بيشتر مواد اوليه 
ما داخلي اس��ت و افزايش قيمت به پتروش��يمي ها 
برمي گردد كه خ��وراك را ارزان تر مي گيرند اما نرخ 
محصول را باالتر مي گذارند و برخي نيز براي اينكه 

گرانتر بفروشند، در بورس كمتر عرضه مي كنند. «
ريي��س انجم��ن توليدكنندگان ظ��روف يك بار 
مصرف، ص��ادرات مواد اولي��ه، افزايش قيمت دالر، 
كاهش عرضه مواد اوليه در بورس و رقابتي شدن آن 

را از ديگر داليل گراني مواد اوليه عنوان كرد. 
صم��دي با يادآوري اينكه ظروف يك بار مصرفي 
پليمري و س��لولزي هس��تند، گفت: ساالنه بيش از 
يك ميليون تن مواد پليمري در تهيه ظروف يك بار 

مصرف استفاده مي شود. 
ريي��س انجم��ن توليدكنندگان ظ��روف يك بار 
مص��رف با اعام اينكه فع��االن زيادي در اين صنف 
مشغولند، مشكل مهم دراين صنف را گراني ظروف 

دانس��ت و تاكيد كرد كه كمب��ودي در بازار ظروف 
يك بار مصرف نداريم. »پيمان فروهر« دبير انجمن 
توليدكنندگان آب هاي معدني و آش��اميدني نيز در 
گفت وگ��و با ايرنا، از افزايش ۲۰ درصدي قيمت اين 
محصول خب��ر داد و گفت: با توجه به افزايش 3۷۰ 
درصدي قيمت مواد اوليه براي كارخانجات توليدي 
و بسته بندي آب معدني و نقش ۶۰ درصدي آن در 
قيمت نهايي آن، »اص��ًا ما نبايد آب معدني توليد 
كنيم«. وي با بيان اينكه مش��كل تامين مواد اوليه 
كارخانجات آب معدني از س��ه ماهه آخر پارس��ال 
ش��روع ش��د، گفت: اين وضعيت با بروز نوسان هاي 
ارزي ادامه يافت كه منجر شد پتروشيمي ها مبنا را 

نرخ ارز رسمي )۴۲۰۰ تومان( قرار دهند. 
فروهر اظهارداشت: »برخي مواد اوليه را خريدند 
و به صورت خام صادر كردند يا ارز آن را فروختند و 
برخي ديگر نيز مواد را به پلي فرم )ماده اوليه توليد 

بطري( تبديل و سپس صادر مي كنند«. 
وي افزود: »البته ي��ك عده دالل نيز وجود دارد 
كه مصرف كننده واقعي نيس��تند و اي��ن مواد اوليه 
را مي خرن��د و با توزي��ع در بازار اخت��ال به وجود 
مي آورند«. دبير انجمن توليدكنندگان آبهاي معدني 
و آشاميدن بزرگ ترين چالش اين حوزه را تهيه ماده 
اولي��ه توليدي بيان كرد و گفت: اين م��واد در بازار 
وجود ندارد و اگر هم باش��د ۴۰۰ درصد نس��بت به 

پارسال افزايش قيمت داشته است. 

توليدكنندگان بخش باالدستي اين اتهامات را 
رد و عامل بي ثباتي را دالالن معرفي مي كنند. 

»رضا مهدي ن��ژاد« مدير بازرگاني پتروش��يمي 
تندگويان به عنوان تنها توليدكننده پت در كشور در 
اين باره به خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: همه توليد 
پت اين پتروشيمي در بورس كاال عرضه مي شود و 
بر اين اساس در هفته چهار هزارو ۵۰۰ تا پنج هزار 

تن از طريق اين بورس به فروش مي رسد. 
وي با تكذيب صادرات پت توس��ط اين مجتمع 
پتروشيمي در ماه هاي اخير افزود: پس از التهاب بازار 
پت در كشور، هيچ صادراتي نداشتيم كه آمار گمرك 
نيز آن را تاييد مي كند. مدير بازرگاني پتروش��يمي 
تندگويان ادامه داد: از تيرماه پارس��ال ميزان تقاضا 
براي پت در كش��ور رو به افزايش گذاشت كه علت 
اصلي آن به تعطيلي يك واحد توليد پت در كش��ور 
امارات بازمي گردد، زيرا بخش��ي از نياز پت كش��ور 
توسط اين مجتمع اماراتي تامين مي شد. وي اضافه 
كرد: اما امسال با رشد شديد تقاضا براي پت مواجه 
ش��ديم كه ناشي از نوسان نرخ ارز و اختاف قيمت 

رسمي و بازار آزاد است. 
مدير بازرگاني پتروشيمي تندگويان گفت: پس 
از ال��زام به عرضه پت به ن��رخ ارز ۴۲۰۰ توماني در 
بورس كاال، دالالن از فرصت اس��تفاده كرده و آن را 
خريداري و به كش��ورهاي همسايه صادر كردند كه 

نسبت به آن اعتراض كرديم. 

مولف: تام چت فيلد|
مترجم: عليرضا شفيعي نسب|

ايان- همين االن كه اين مقاله را مي خوانيد، چند 
كار ديگر را به طور همزمان انجام مي دهيد؟ ايميلتان 
را ه��م چك مي كنيد، به توييترتان س��ر مي زنيد و 
صفح��ه فيس بوكت��ان را آپديت مي كني��د؟ ديويد 
فاس��تر واالس پنج س��ال پيش از لفظ »سروصداي 
كامل«اس��تفاده كرد، يعني آن »ايستمان خروشان 
همه چيزها و تجربيات خاص و نيز آزادي كامل فرد 
در رابطه ب��ا انتخاب بي نهايِت آنچه مي خواهد بدان 
توجه كند«. اما اين مفهوم امروزه به بخش��ي عادي 
از بافتار زندگي در س��ياره يي تبديل شده است كه 
تا س��ال آينده براي هريك از هفت ميليارد س��اكن 
خود، يك گوش��ي تلفن همراه خواهد داشت. همه 
ما اقتصاددانان توجه، اما از نوع آماتور هس��تيم كه 
لحظه هايمان را جم��ع آوري و تبادل مي كنيم – يا 
آنها را تماش��ا مي كنيم كه از ش��كاف هزاران كليپ 

يوتيوب پايين مي ريزد. 
اصطاحي هست كه مي گويد اگر از يك سرويس 
آناين رايگان استفاده مي كنيد، خودتان محصولش 
هس��تيد. اين سخني گيراست، اما بايد آن را به طور 
دقيق تر بيان كرد: محصول خوِد شما نيستيد، بلكه 
داده هاي رفتاري و فكت هاي قابل سنجش در مورد 
عاقه مندي هايتان اس��ت كه هم��واره براي فروش 
ادغام مي ش��وند، به طوريكه مجموع هر تراكنش )از 
جمل��ه تراكنش هاي خودتان( به س��ازوكاري براي 
كوك ك��ردن هرچه بهتر كس��ب وكار جذب و حفظ 

كاربران تبديل مي شود. 
مثًا اين را در نظر بگيريد: آپورفي، »وبس��ايت 
مخصوص مطالب وايرال«، در دس��امبر ۲۰۱۲ يك 
اسايدشوي معترفانه را منتشر نمود كه فوت وفن 
و روش هاي جلب توجه خ��ود را در فضاي مجازي 
به تفصيل بيان مي كند. مس��ووالن اين وب سايت 
بيان مي كنند كه يك مطلب براي اينكه واقعاً وايرال 
شود، بايد به گونه يي باش��د كه افراد هم بخواهند 
روي آن كليك كنند و هم آن را با بقيه به اشتراك 
بگذارن��د، كه آنها نيز به نوب��ه خود روي آن كليك 
ك��رده و با ديگران به اش��تراك خواهند گذاش��ت. 
يعني بايد مطالبي را با جذابيت آني انتخاب كنيم و 
سپس متن خاصه، عنوان، گزيده، تصوير و توئيتي 
را ك��ه آن مطل��ب را پخش خواهد نم��ود، با دقت 
زيادي تنظيم كنيم. اين كار مستلزم توليد حداقل 
۲۵ نس��خه مختلف از مطلبتان است؛ بهترين ها را 
تست مي كنيد و همواره آماده هستيد تا تمام ابعاد 
وب سايتتان را بهبود بخش��يد. براي اينكه اميدي 
باش��د، بايد همواره مطالب جديدي را به تعداد باال 
منتش��ر كنيد تا احتمال كليك خ��وري را افزايش 
دهيد و در عين حال، يك چشمتان به فيس بوك 
دوخته شده باشد. اينطور بود كه آپورفي وايرال ترين 
مطلب خ��ود را تحت عنوان »فردي زورگو گوينده 
اخب��ار را چاق خواند و گوينده اخبار او را در برنامه 
زنده نابود كرد« منتش��ر ك��رد. اين مطلب بيش از 
۸۰۰ هزار اليك فيسبوكي و ۱۱ ميليون نمايش را 

در يوتيوب به خود اختصاص داد. 
اما حتي تاش هاي آپورف��ي هم در برابر ابهت 
الگوريتمي سايت هايي نظير ياهو رنگ مي بازد. به 
گفته رايان هاليدي، نويسنده و بازارياب امريكايي، 
ياه��و در هر پنج دقيقه بي��ش از ۴۵ هزار تركيب 
مختل��ف از تيترها و تصاوي��ر را روي صفحه اصلي 
سايت خود امتحان مي كند. شركت هاي مواد غذايي 
با ارزيابي اينكه مش��تريان تا چه حد مي توانند در 
برابر خوردن و آش��اميدن محصوالتش��ان مقاومت 
كنن��د، مزه، ظاهر و جذابي��ت محض خوراكي ها و 
نوشيدني هاي خود را باال مي برند. در دنياي مجازي 
ه��م، فعاليت هاي هر ف��رد به ص��ورت معيارهايي 
بازخورد مي شود كه طبق آنها، حتمي تر به معناي 
بهتر اس��ت: يعني خوانندگان بيش��تر، بينندگان 
بيش��تر، ديده شدن بيش��تر، نفوذ بيشتر، تبليغات 
بيشتر، فرصت هاي بيشتر براي به كارگيري اسباب 

يكپارچه جمع آوري و فروش داده ها. 
پس با اي��ن اوصاف، توجه هم مانند نفت يا طا 
منبعي راكد و محدود است: يعني نوعي دارايي قابل 
ش��ان باه��وش آن را براي بهترين و  تجارت كه كااّ
باالترين پيش��نهاددهنده به مزاي��ده مي گذارند يا 
طوري به آن فكر مي كنند كه بيش��ترين سودزايي 
را داشته باشد. حتي اينطور گفته اند كه دنيا به »اوج 
توجه« رسيده است، چيزي شبيه به اوج توليد نفت، 
يعني لحظه يي كه ديگر توجهي نمي ماند كه صرف 

چيزي شود. 
اين يك برداش��ت از زمان اس��ت. اما اين نوعي 
كمي س��ازي هم هست كه بر مس��ائل كيفي ديگر 

مي چربد – حقيقتي كه جرج اچ گلدهابر بيست سال 
پيش در مقاله يي در مجل��ه وايرد آن را »خريداران 
توج��ه« ناميد. او اس��تدالل مي كند ك��ه توجه »به 
شكل هاي مختلفي درمي آيد: عشق، شناخت، اعتنا، 
اهميت دادن، تحسين،  انديشمندي،  فرمان برداري، 
مراقب��ت، ب��رآوردن اميال، كمك، توصي��ه، ارزيابي 
انتقادي، كمك در كسب مهارت هاي جديد و غيره. 
گروهباني كه در نظام به نيروهايش دستور مي دهد 
قطعاً به دنبال آن توجهي نيست كه مدونا در پي آن 
است. او بي شك خواهان آن نوع توجهي هم نيست 

كه من در نوشتن اين مقاله مي جويم.«
با وجود تمام پيچيدگي دنيايي كه در آن، بيشتر 
ساعات بيداري مان صرف مصرف و تعامل با رسانه ها 
مي شود، پيش��رفت چنداني در درك معناي توجه 
نداش��ته ايم. منظورمان چيست وقتي هم مدل هاي 
تجاري و هم ذهني را بر »منبعي« استوار مي كنيم 
كه صرف نظر از نيت و هدف، هرگاه نوع جديدي از 
سنجِش آن به وجود مي آيد، شكلي اساساً متفاوت 

به خود مي گيرد؟
در زبان التي��ن، فع��ل attendere )كه واژه 
انگليس��ي attention ب��ه معناي توج��ه از آن 
گرفته ش��ده اس��ت )لفظاً به معني كشيده شدن 
 ad به سمت چيزي اس��ت.( اين فعل تركيبي از
)به س��وي( و tendere )كشيده ش��دن( است و 
تصويري كهن الگويي را برمي انگيزاند: فردي كه به 
سوي ديگري خم مي ش��ود تا جسماً و ذهناً به او 

توجه كند. 
توج��ه ارتب��اط نزديكي ب��ا پيش بين��ي دارد. 
س��ربازان فوراً به حالت توجه )خبردار( درمي آيند 
تا آمادگي و احترام را نشان دهند. باتوجه به اينكه 
م��ا نمي توانيم ذه��ن ديگران را بخواني��م، از آنها 
مي خواهي��م تا عاقه و دغدغه ذهن��ي را از خود 
نشان دهند. معلمان فرياد مي زند »توجه كنيد!« 
تا دانش آموزان بي حالي كه حواسشان پرت شده، 
ب��ه جاي��ي برگردند كه جس��ماً در آن هس��تند. 
زمان، حضور و دق��ِت ظاهري براي ما اصلي ترين 
نشانه هاي چيزي هستند كه نهايتا غير قابل اثبات 

است: اينكه منظور ما را فهميده اند. 
البته اميد بر اين اس��ت كه معلمان خوب س��ر 
دانش آموزانشان فرياد نزنند، چون آنها به جز ملزم 
ك��ردن دانش آموزان به توج��ه هم مي توانند توجه 
آنها را جلب كنند. يونانيان و روميان باستان معتقد 
بودند كه اين جلب توجه هنري زيبا و مهم اس��ت 
كه بايد محور اصلي تحصيات باشد. كتاب راهنماي 
كاسيك اين حوزه فن بيان براي هرنيوس نام دارد 
كه ۲۱۰۰ س��ال پيش نوشته ش��ده است. در اين 
كتاب آمده »آرزويمان اين است كه شنوندگانمان 
پذي��را، مثبت نگ��ر و بادق��ت باش��ند«. در اص��ل، 
متمدن بودن بدين معنا بود كه در مورد چيزهاي 

بااهميت به ش��كلي مجاب كنن��ده صحبت كنيم، 
چيزهايي نظير قانون، رسوم، وفاداري و عدالت. 

زيربناي اين امر نه ش��رافت بود و نه ايدئاليسم، 
بلك��ه نوع��ي مصلحت انديش��ي بود ك��ه در يك 
فرايند پنج مرحله يي تجس��م مي ياف��ت. گزاره يي 
مجاب كننده دس��ت وپا كنيد، مولفه ه��اي آن را با 
ترتيبي برازنده نظم دهيد، سبك بيانتان را صيقل 
دهيد، نتايج را به حافظه يا رسانه بسپاريد، سپس 
محصول نهايي را با لحني ابراز كنيد كه بيشترين 
تاثيرگذاري را داشته باشد. اين فرايند به جز اينكه 
نسخه يي باستاني از كليد »به اشتراك گذاري« است، 
شباهت هاي قابل توجه ديگري هم با دستورالعمل 
آپورفي براي وايرال شدن دارد. سيسرو كه كتاب فن 
بيان براي هرنيوس را معموالً به او نسبت مي دهند، 
جز موارد باال تملق، رش��وه، تب��ادِل كمك و كذب 
مطل��ق را هم جزو اب��زار كارش مي ش��مرد. آنچه 

اهميت دارد نتيجه است. 
اما وقتي بحث از سيستم هاي اتوماتيك جمع آوري 
توجه است، قضيه چيزي فراتر از گوش فرادادِن يك 
نفر ب��ه فرد ديگر اس��ت؛ و فرايندهاي س��نجش و 
مجاب سازي، يك سري تمايات كلي نگرانه به خود 
مي گيرند. وقتي من نوعي بخواهم توجه جهان را در 
دنياي مجازي به خود ج��ذب كنم، يا بايد با قواعد 
سيس��تم بازي كنم )اليك ه��ا، لينك ها، كامنت ها، 
كليك ها، به اشتراك گذاري ها، توييت هاي مجدد( يا 
از كل جوايز درخشنده آن محروم شوم. ديويد باخ، 
نويسنده و مهندس امريكايي نرم افزار در مقاله يي با 
عنوان گوشه دارِ »حماقت كامپيوترها« )۲۰۱۲( در 
مجله n+۱ مي نويسد آنچه روي صفحه نمايش است 
در پيش فرض هاي خود هيچ چيز را به اندازه سادگي 

من نمي طلبد: 
ب��ا توجه به اينكه كامپيوتره��ا نمي توانند پيش 
ما بيايند و در دنياي مان با ما آش��نا ش��وند، ما بايد 
دنياي م��ان را با آنه��ا وفق دهيم و خودم��ان را به 
آنه��ا نزديك كنيم. زندگي ه��اي ما از جمله زندگي 
اجتماع��ي و دركم��ان را از خود به ش��كلي تعريف 

مي كنيم و ترتيب مي دهيم كه با چيزي مطابق باشد 
كه يك كامپيوتر مي تواند »بفهمد«. باهت آنها به 

ما سرايت مي كند. 
در دني��اي كامپيوتر، انجام كارها به روش��ي كه 
سيستم آن را »نفهمد« مثل اين است كه هيچ كاري 
انجام نداده باش��يم. چنين كارهايي غيرقابل درك و 
بي معنا هس��تند، مثل اينكه بخواهيم به پرينتر، به 
جاي كاغذ، موز بخورانيم. آنچه به حس��اب مي آيد 

همان چيزي است كه قابل حساب است. 
تم��ام اينها ظاه��راً ق��درت و البته مس��ووليت 
گس��ترده يي را در اختي��ار معماران سيس��تم قرار 
مي ده��د: كس��اني نظي��ر كدنويس ه��ا، طراحان، 
تبليغ كنندگان، كاشان حرفه يي رسانه و مرشدان 
رس��انه هاي اجتماعي كه كل تاششان در راستاي 

كليك هاي سودآور است. 
اما اين تصوير، يعني عروس��ك گردان هايي كه 
نخ هاي بقيه را مي گردانند – هرقدر هم فانتزي هاي 
را  كابوس ه��اي الدايت ه��ا  و  بچه كامپيوتري ه��ا 
محقق سازد – بس��يار مشكوك و زير سوال است. 
چارل��ز گوده��ارت در س��ال ۱۹۷۵ در به گويه ايي 
)كه بعدها به اس��م قانون گودهارت شناخته شد( 
اس��تدالل مي كند »وقت��ي يك معيار به س��يبل 
تبديل مي ش��ود، ديگر يك معيار خوب نيس��ت«. 
س��خت مي توان خاصه يي زيبات��ر از اين در مورد 
ايراد محوري اقتصاد توجه يافت. مهندس��اِن توجه 
به طور كارآمدي، مطبوعات را براي پولي ش��خصي 
توزيع مي كنند و بقيه هم نااميدانه تاش مي كنند 
تا هرطور كه ش��ده، هرچقدر ك��ه مي توانند توليد 
كنند. اين اتفاقات بيشتر يك نزاع پرهرج ومرج براي 

منفعت است تا تجارتي منطقي در منابع. 
هرقدر هم الگوريتم ها و فيلترها فريبكارانه باشند، 
صنايع كاملي از توجه ساختگي حول هرگونه سود 
احتمالي شكوفا و پژمرده مي شود. بررسي هاي اخير 
نش��ان داده كه دامنه دس��تاوردهاي اي��ن حوزه از 
»مزارع كليكي« كارگران كم درآمدي است كه توجه 
مصنوعي توليد مي كنند تا تاييديه هاي مزدورانه از 
سوي س��لبريتي هاي ش��بكه هاي اجتماعي و توده 
فالوورهاي خريداري ش��ده و فعاالن مردمي تقلبي. 
همه س��يبل ها دايماً در حال جابه جايي، پااليش و 

تخريب هستند. هيچ كس مسوول كنترل نيست. 
البته چه كسي گفته كه اصًا كسي بايد كنترل 
كند؟ با مشاهده داده هاي كان، تعريف شدن روابط 
و زنجي��ره پيامدها كه به طور مارپي��چ در قلمروي 
ثبت ش��ده حرك��ت مي كن��د، اطاع��ات را به جاي 
تسلط اش��تباه مي گيريم. اما اين در بهترين حالت، 
يك اش��تباه دسته بندي اس��ت و در بدترين حالت، 
تسليم شدن در برابر خزعبات آرزومندانه: تركيبي 
از پروپاگانداي بي دردس��ر و خودفريبي تسلي بخش 
كه ان��واع جدي��دي از عامليت را مط��رح مي كند، 

ب��دون اينكه درنگي كند تا متوجه درس��ت نمايي و 
باطل بودن واقعي آن چيزي شود كه عرضه مي گردد. 
جي. كي. چسترتون، نويسنده، هستي شناس و 
تناقض باف حرفه يي در پيش گفتار خود بر مجموعه 
مقاالتش ب��ه نام چيزك هاي فوق الع��اده )۱۹۰۹( 
داس��تان دو پس��ربچه را مي گويد كه ي��ك آرزو از 
هركدامش��ان برآورده مي ش��ود. يك��ي از آنها آرزو 
مي كند كه غول شود و ديگري آرزو مي كند خيلي 
كوچك ش��ود. از قضا غول ب��ه خاطر كوچك بودن 
زمي��ن زير پايش خيل��ي زود دلزده مي ش��ود. اما 
پس��ر نيم وجبي با شادماني شروع به كاوش دنياي 
بي انتهاي عجايبي مي كن��د كه قبًا باغچه جلوي 
خانه ش��ان بود. نتيجه اخاقي چس��ترتون از اين 

داستاْن بحث زاويه ديد است: 
اگ��ر كس��ي به من بگوي��د كه م��ن از كاه كوه 
مي س��ازم، با افتخار اعتراف مي كنم كه همينطور 
است. نمي توانم نسبت به كوه ساختن از كاه، شكلي 
موفق تر و پربارتر از سازندگي را تصور كنم... نسبت 
به اي��ن همه ارزش كوهنوردي ش��ك دارم، اينكه 
بر فراز همه چيز بروي��م و به همه چيز از باال نظاره 
كنيم. شيطان بزرگ ترين راهنماي كوهنوردي بود، 
زمانيكه عيس��ي مسيح را بر قله كوهي بسيار بلند 
برد و تمام قلمروهاي دنيا را به او نشان داد. اما لذت 
شيطان در ايستادن بر قله لذتي نهفته در عظمت و 
بزرگي نيست، بلكه لذت تماشاي كوچكي و حقارت 
اس��ت، اينكه تمام انسان ها زير پاي او مانند حشره 

كوچك هستند. 
اگ��ر توجه را به عن��وان محت��واي يك مخزن 
همگان��ي تعري��ف كني��م ك��ه بين مغ��ز تك تك 
انس��ان هاي زنده سرازير مي ش��ود، باز هم توجه را 
به همان شكل تقليل گرايانه ترفيع داده ايم. در اين 
تعريف، هيچ جايي نمي ماند براي برداشت از توجه 
به عنوان يك نوع س��ازندگي متقابل كه بيشتر از 
همدلي، به مصرف بودجه ش��بيه است، يا براي آن 
لحظات ثبت نش��ده يي كه ما حواسمان به خود، به 

فضاي اطراف يا به هيچ چيز است. 
بر اساس حماس��ي ترين ديدگاه، خوِد اطاعات 
اس��ت كه نخ ه��ا را مي گرداند: ميم هاي��ي با دامنه 
نامحدود كه »هدفش��ان« خودتبليغي محض است 
و تكامل ديوانه وارش��ان هرگون��ه روايت پس نگرانه 
را پشت س��ر مي گذارد. اين هم��ان نماي باالي كوه 
ش��يطان چسترتون اس��ت كه در گوش يك وبگرد 
زمزمه مي كند: خ��ودت را به اندازه كليدي كه روي 
آن كليك مي كني قابل تعويض كن و به اندازه همان 
سيس��تم هايي كه در آنها دخيل هستي، اتوماتيك 
ب��اش. با نگاه��ي از اين ارتفاع، ش��ما هيچ چيز جز 

فعاليت هاي ثبت شده تان نيستيد. 
اين ديدگاه هم مانند تمام ديدگاه هاي كلي نگرانه 
ه��م قدرتمند اس��ت و هم وقت��ي از نزديك به آن 
نگاه كنيم، سرش��ار از توهم��ات. روي تجربه فردي 
زوم كنيد تا يك چيز مبهم از دور آش��كار ش��ود: ما 
وقتي دقت خود را به يك دارايي قابل تعويض تبديل 
مي كنيم، از هيچ چيز پول نمي سازيم، بلكه زمانمان 

را به طور مزمن كم ارزش مي كنيم. 
يك تبليغ 3۰ ثانيه يي را در ازاي يك ويديو تماشا 
مي كنيم؛ تحسين دوستانمان را مي طلبيم؛ جمله ها 
و جمله ها و س��اعت ها و ساعت ها را به راحتي صرف 
آپديت وضعيت و پاس��خ هاي كليش��ه يي مي كنيم. 
هيچ ي��ك از اين كارها حس��اب بانكي م��ا را خالي 
نمي كند. اما هزينه انباش��تي اينها – گرچه سخت 
مي ت��وان آن را به صورت كمي محاس��به كرد – بر 
بسياري از چيزهايي كه اميدواريم در دل يك زندگي 

شاد جاي دهيم تاثير مي گذارد: 
چيزهايي نظير روابط عميق، فراغت سودمند، كار 

معنادار، آرامش ذهني. 
ما اليق چ��ه نوع توجهي از س��وي اطرافيانمان 
هس��تيم و چه توجه��ي مديون آن هايي��م؟ اگر ما 
مي خواهيم به معناي واقعي »ما« باش��يم، خودمان 
الي��ق چه ن��وع توجه��ي هس��تيم يا به چ��ه نوع 
توجهي نياز داريم؟ اينها سواالتي هستند كه حتي 
خوش كوك ترين مسابقه محبوبيت هم نمي تواند آنها 
را ح��ل كند. با اين حال، اگ��ر رضايتمندي و حس 
كنترْل معيارهايي جزئي از موفقيت هستند، بسياري 

از ما خودمان را بسيار ارزان مي فروشيم. 
آيا هنوز هم توجه مي كنيد؟ من مي توانم به دنبال 
نشانه ها باشم، اما نهايتا نمي توانم آنچه مي انديشيد يا 
انج��ام مي دهيد كنترل نمايم. و اين بايد نقطه آغاز 
هرگونه بحث معناداري باشد. هركس يا هرچيز غير 
از اين را به ش��ما بگويد، شما كامًا حق داريد حرف 
مرا ناديده گرفته و براي خودتان تصميم بگيريد چه 

چيز در هر لحظه بيداري منتظر شماست. 

ما اليق چه نوع توجهي هستيم و چه 
نوع توجهي را به ديگران بدهكاريم؟ 
توجهمان را بايد به چه چيزي و به چه 

قيمتي بفروشيم؟ هر كس با توجه به 
ساليق و خواسته هايش ارزش متمايزي 

براي توجهش قائل است و به اين 
سادگي ها نمي توان به معياري فراگير 

دست پيدا كرد، بااين همه همچنان 
مي شود گفت كه خيلي از ما توجهمان را 

بسيار ارزان مي فروشيم
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چرخش در برنامه ريزي براي شهر تهران
چرانيرويانسانيدرسازمانشهرداري5برابرژاپن37ميليوننفرياست؟  فقط30درصدبرنامهدومتوسعهپايتختعملياتيشدهاست

گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|
دومين برنامه 5 س��اله ش��هر تهران تا پايان سال ۹۷ 
به اتمام مي رس��د و پس از آن بايد برنامه پنج ساله سوم 
عملياتي شود. از همين رو، كار تدوين برنامه 5 ساله سوم 
عمال از ابتداي س��ال جاري كليد خورده و قرار اس��ت تا 
پايان شهريور تمام شود. اين برنامه توسط ۹ كميسيون 
تخصصي معماري وشهرس��ازي، فرهنگ��ي و اجتماعي، 
مديريت بحران، حمل ونقل و ترافيك، حكمراني ش��هر 
)شفافيت توسعه رقابت و مقابله با فساد( اقتصاد و ماليه 
شهر، محيط زيس��ت، خدمات شهري، فني و عمراني و 
كميس��يون مناطق در حال بررسي و تهيه است. برنامه 
س��وم توس��عه براي دوره زمان��ي ۱۳۹۸ ت��ا ۱۴۰۲ و با 
ه��دف بازخواني و تفحص در اس��ناد باالدس��تي ملي از 
جمله قانون اساس��ي، سياس��ت هاي كل��ي ابالغي مقام 
معظم رهبري، برنامه شش��م توسعه، طرح هاي جامع و 
تفضيلي ش��هر تهران و سياست هاي كلي ابالغي شوراي 
اسالمي شهر تهران در دست تهيه است. به گفته حجت 
ميرزايي، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي 
ش��هرداري تهران مهم ترين محور برنامه س��وم توس��عه 
پايتخت، تحول بنيادين سرمش��ق و رويك��رد از اقتصاد 
محلي، بس��ته و ناپوياي مبتني بر س��اختمان به اقتصاد 
مبتن��ي بر دانش و فناوري هاي نوين، مقاوم، رقابت پذير 
و هم پيوند با فرصت هاي ملي و جهاني و عبور از اتكا به 
مديريت »ساخت و س��ازي« به مديريت »ساز و كاري« 
و ارتقاي كيفيت نهادي و توجه به دس��تاوردهاي نهادي 
سياس��ت گذاري و آثار آن بر كيفيت زندگي و احس��اس 
رضاي��ت ش��هروندان و برخ��ورداري از فرصت هاي برابر 

توسعه انساني براي آنها است. 

اضافهشدنمباحثجديدبهبرنامهسوم
حجت ميرزايي در گفت وگو با »تعادل« در پاس��خ به 
اينكه آيا سرفصل هاي جديدي در برنامه سوم ديده شده 
اس��ت يا خير، تصريح ك��رد: حوزه هاي اصلي تغيير پيدا 
نك��رده اما در بعضي حوزه ها مانند فرهنگي و اجتماعي، 
معماري و شهرس��ازي موضوعات جديدي مطرح ش��ده 
اس��ت. موضوعاتي كه شورا در ابالغيه قبلي به آن توجه 
نكرده ب��ود. براي مثال، در حوزه شهرس��ازي صيانت از 
باغ ها، سيما و منظر ش��هري، بافت فرسوده و بافت هاي 
تاريخي مورد توجه قرار گرفته بود، اما موضوع حريم در 
آن ديده نش��ده بود كه آن را به برنامه اضافه كرديم. در 
حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز موضوع سياس��ت گذاري 
فرهنگي و آس��يب هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. ميرزايي با اشاره به برنامه دوم توسعه شهر تهران 
گف��ت: تاكنون كمتر از ۳۰ درصد اين برنامه اجرا ش��ده 
و مبن��اي عمل در ش��هرداري تهران قرار گرفته اس��ت. 
مديري��ت قبلي ش��هرداري تهران تدوين اي��ن برنامه را 
به طور كامل برون س��پاري ك��رده و اين برنامه توس��ط 
س��ازماني خارج از ش��هرداري تهران تدوين شده، از اين 
 رو، بدنه شهرداري با اين برنامه بيگانه است و هيچ دخل 
و تصرف��ي در تدوين آن نداش��ته اس��ت. البته برخي از 
بخش هاي محتوايي اين برنامه همانند توجه به مسووليت 
اجتماعي بنگاه ها بسيار خوب است و قطعا در برنامه سوم 
ني��ز مورد توجه قرار مي گيرد. هرچند كه مديريت قبلي 
ش��هري توجهي به مفاد اين برنامه نداش��ته اما ما خود 
را متعهد به اين مف��اد مي دانيم. وي ادامه داد: بازخواني 
برنامه دوم به ش��كل وسيع تر انجام مي شود و قرار است 
بعد از بازخوان��ي برنامه دوم، برنامه هاي��ي كه در برنامه 
سوم قابل تنفيذ است، شناس��ايي شود تا مواردي كه از 
پشتيباني مناسب برخوردار نيست اما موضوعيت خود را 

از دست نداده است را در برنامه سوم بگنجانيم. 

تدوينبرنامهسومدرمعاونتهايتخصصي
وي درباره مش��اركت ذي نفعان در تدوين برنامه پنج 
س��اله س��وم نيز گفت: در حال حاضر با سازماندهي كه 
انجام ش��ده هر يك از س��ازمان ها و حوزه هاي تخصصي 
خودش��ان برنامه را تدوين مي كنن��د، براي مثال، برنامه 
نوسازي بافت هاي فرسوده را سازمان نوسازي با همكاري 
س��اير ذينفعان تدوي��ن مي كند و معاون��ت برنامه ريزي 
ش��هرداري تهران در برنامه سوم نقش هماهنگ كننده و 
دبيرخانه يي دارد. در حقيقت برنامه در سطح شهرداري 
تهران پخش است و هر معاونتي در حوزه تخصصي خود 
مشغول تدوين برنامه است. پيش نويس ها در معاونت ها 
و سازمان ها تهيه شده و در مراحل تدوين، دستگاه هاي 
اجرايي اس��تاني و ملي، خبرگان، تشكل هاي تخصصي، 
شهرداري و شورا به صورت موثر حضور دارند و سه عضو 
ناظر نيز از زنان، جوانان و اصحاب رسانه در مراحل تدوين 

برنامه حضور دارند. 

تعريفعوارضجديد
ميرزايي در پاس��خ ب��ه اينكه آيا ع��وارض و ماليات 
جديدي در برنامه س��وم پيش بيني ش��ده است يا خير، 
اف��زود: ما هنوز دو ماه زمان داريم و آنچه تا امروز عنوان 
شده در حد ايده هاي كلي است. اصالح نظام ماليه شهري 
يكي از سرفصل هاي اصلي به شمار مي رود و ممكن است 
موارد جديدي از عوارض بر درآمدهاي شهري پيش بيني 
ش��ود يا ساز و كار و ش��يوه دريافت عوارض تغيير كند. 
براي مثال درآمدهاي احتمالي ناش��ي از هوشمند سازي 
در برنامه دوم ديده نش��ده ب��ود كه البته موضوعيت هم 
نداش��ته اس��ت؛ يا عوارض بر كس��ب و كارهاي جديد و 
مش��اركت هايي كه ش��هرداري مي تواند با اين كسب و 
كارها داشته باشد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بخش 
ديگر هم مربوط به نظام وصول درآمد است. اينكه چطور 
مي توانيم كارايي وصول مطالبات دارايي چه از شهروندان 
و مودي��ان و چه از دولت و س��اير كس��اني كه بدهي به 
ش��هرداري دارند را بهبود بخشيم. ميرزايي با بيان اينكه 
چاره يي جز بازسازي نظام ماليه نداريم، تصريح كرد: اين 
بازس��ازي بايد بر پايه محورهايي همچون افزايش سهم 
عوارض شهري با مبناي توان پرداخت و بهره مندي بيشتر 
از خدمات ش��هري و تنوع بخشي به ماليه شهري باشد؛ 

به طوري كه خدم��ات و كاالهايي كه ش��هرداري توليد 
مي كند متنوع ش��ود و س��هم درآمد آنها در تامين مالي 
افزايش يابد. عالوه بر اين، سهم تامين مالي شهر از طريق 
س��رمايه گذاري افزايش يابد و دولت نيز س��هم بيشتري 

براي تامين مالي شهر پرداخت كند. 

پرداختتهرانيهابهشهرداري؛صفردرصد
ميرزايي در پاسخ به اينكه آيا راهكاري براي تخفيف 
ماليات و عوارض براي اقش��ار ضعيف ه��م در برنامه در 
نظر گرفته مي ش��ود يا خير، عنوان كرد: اكنون پرداخت 
ش��هروندان تهراني به شهرداري نزديك صفر است. هيچ 
ش��هري در دنيا اينگونه نيس��ت. عوارضي كه شهروندان 
به عنوان ش��ارژ شهري پرداخت مي كنند از عوارض يك 
ماه آپارتمانشان كمتر است. اكنون كمتر آپارتماني پيدا 

مي شود كه هزينه شارژ آن زير ۱5۰ هزار تومان باشد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه پايه ه��اي جدي��د مالياتي براي 
شيوه هاي محاسبه و شيوه درآمدها از ديگر رويكردهاي 
تدوين برنامه 5 ساله سوم ش��هرداري است، اظهار كرد: 
هنوز بابت بس��ياري از خدمات شهري كه ارائه مي شود 
هزينه يي از ش��هروندان اخذ نمي ش��ود. همچنين براي 
رفتارهايي كه به مديريت شهري آسيب مي زند جريمه يي 
تعيين نش��ده يا ميزان جرايم بسيار اندك است. مواردي 
كه هم به عنوان بدهي به شهروندان ابالغ مي شود معموال 
وصول نمي شود. در واقع نرخ اعالم وصول قبض هايي كه 
براي شهروندان ارسال مي شود معموال كمتر از ۲5 درصد 
اس��ت. در بس��ياري از ش��هرها اگر منظر بيروني منزل 
شهروندي از اس��تانداردهاي عمومي خارج شود، زيبايي 
شهر را مخدوش كند و هر نوع آسيبي كه شهروندان به 
شهر وارد كنند مشمول جرايم سنگين شده و اين جرايم 

وصول مي شود. 
وي با اش��اره به ع��وارض و جرايم خ��ودرو گفت: در 
بسياري از كشورها سهم شهرداري ها از جرايم رانندگي 
مشخص اس��ت و قبوض جريمه خودرو دو بخش دارند 
كه يكي مربوط به پرداختي دولت مركزي و بخش ديگر 
مربوط به پرداختي شهرداري هاست. جرايم راهنمايي و 
رانندگي تهران بر اساس قانون بايد صرف حل مشكالت 
تهران اعم از توس��عه حمل و نقل عمومي و توسعه مترو 
ش��ود و هر مبلغي ك��ه از جرايم راهنماي��ي و رانندگي 
پرداخت ش��ود، مجددا منابع آن به جيب مردم پايتخت 
بر گ��ردد. جرايم راهنماي��ي و رانندگ��ي از جيب مردم 
پرداخت ش��ده و در خزان��ه دولت قرار دارد و تنها با يك 

مكاتبه ساده مي توان آن را پرداخت كرد. 

نبودقانون؛عاملاصليبرخيتخلفات
ميرزايي معتقد است، نبود قانون در بسياري زمينه ها 
باعث شده تا شهروندان دقت كافي بر رفتارهاي اجتماعي 
خود نداش��ته باشند. وي در اين خصوص گفت: واقعيت 
اين است تا زماني كه قانون با ضمانت هاي اجرايي وجود 
نداشته باش��د، بس��ياري از اين رفتارها تغيير نمي كند. 
براي مثال، موتورهاي كاربراتوري و خودروهاي فرسوده 
در بس��ياري از كش��ورها به دليل ايجاد آلودگي جريمه 
مي ش��وند. در شهرها و كش��ورهايي كه مباني اقتصادي 
روش��ني دارند، هزينه هاي اجتماع��ي ايجاد آلودگي هوا 
براي شهروندان دروني مي شود. چه براي خودورها و چه 

براي بنگاه هاي اقتصادي. 

رفتارفرصتطلبانهموتورسواران
ب��ا توجه به اينكه گفته مي ش��ود، بيش از ۳۰ درصد 
آلودگي هواي تهران ناشي از تردد موتورسواران است كه 
اغلب از اقشار ضعيف جامعه هستند و امكان خريد موتور 
انژكتوري يا موتور برقي را ندارند، در نظر گرفتن جريمه 
و عوارض ايجاد آلودگي هوا براي موتورس��وران در كشور 
ما عمال ممكن نيس��ت. اما معاون برنامه ريزي و توس��عه 
ش��هرداري اينگونه فكر نمي كند و معتقد است موضوع 
فقط مساله قدرت خريد نيست و در اين زمينه يك نوع 
رفتار فرصت طلبانه شكل گرفته است. به گفته وي بايد 
دو نوع سياست تشويقي وتنبيهي دركنار هم قرار گيرد. 
سياست تشويق مردم به خريد موتورسيكلت هاي برقي 
مي تواند شامل دريافت تسهيالت وام و برخي معافيت ها 
باش��د و در كنار آن براي اس��تفاده از موتورسيكلت هاي 
بنزين��ي باي��د جرايم س��نگين در نظر گرفته ش��ود تا 
همزمان كه مس��ير براي خريد وسايل نقليه پاك هموار 
مي ش��ود،  براي آلوده كنندگان نيز ش��رايط سخت شود. 
چاره يي جز اين نداريم. حتي مي توان مس��يرهاي تردد 
موتورهاي آالينده را محدود كرد و مانع ورود آنها به مراكز 
بخصوصي از شهر شد. وي افزود: البته برخي از ايده هاي 
كه در برنامه سوم ارائه شده از حيطه اختيارات شهرداري 
و ش��ورا خارج و نيازمند طرح در مجلس اس��ت. در واقع 
ما سه دسته احكام را در برنامه سوم پيشنهاد مي دهيم. 
دس��ته اول احكامي كه ش��هرداري بايد اجرا كند و نياز 
به مصوبه شوراي ش��هر دارد. دسته دوم، احكامي كه از 
طريق تعامل با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي در استان 
اجرايي مي شود مانند تعامل با سازمان بهزيستي و دسته 
سوم احكامي كه بايد در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
ش��ود و در برنامه عنوان ش��ده كه از طريق شوراي عالي 

استان ها يا از طريق دولت به مجلس تقديم شود. 

روشنئوليبراليستيجوابنميدهد
سعيد سادات نيا، كارشناس مسائل شهري در گفت وگو 
با »تعادل« نيز در پاس��خ به اينكه آيا تدوين برنامه سوم 
شهرداري به سرفصل هاي جديد نياز دارد يا خير، عنوان 
كرد: وظايف ش��هرداري مشخص اس��ت. ارتقاي حقوق 
ش��هروندي، ايجاد ايمني و رفاه براي ش��هروندان، حفظ 
محيط زيس��ت، تاب آوري ش��هري در مقاب��ل حوادث 
طبيعي و آتش س��وزي و نظافت و بهداش��ت ش��هري از 
مهم ترين س��رفصل ها و وظايف شهرداري ها در تمام دنيا 
به شمار مي رود. اما انجام اين وظايف نياز به مكانيسم هاي 
خاصي دارد. واقعيت اين اس��ت كه شهرداري را نمي توان 
با روش هاي نئو ليبراليستي و انتزاعي و روش هاي مالك 

محور و پول محور اداره كرد. روش��ي كه سال هاس��ت در 
ش��هرداري دنبال مي ش��ود. وي ادامه داد: بايد بر مبناي 
سرفصل هاي كنوني مشكالت و معضالت شناسايي شوند 
تا مشخص شود ريشه اين معضالت چيست و چه راه حلي 
مي توان ب��راي آن در نظر گرف��ت. در دوره آقاي نجفي، 
ش��هرداري تهران كار خوبي انجام داد و جهت بررس��ي 
معضالت ش��هر تهران سند تحويل و تحول را آماده كرد. 
س��ند تحويل و تحول به اين معناست كه چه مواردي با 
چه مختصاتي از شهردار قبلي تحويل گرفته شد. حدود 
5۰۰ صفحه گزارش تهيه ش��د و از آنجا كه ش��خصا در 
برخي جلسات كميس��يون معماري و شهرسازي حضور 
داش��تم تا حدودي در جريان اين گزارش ها قرار گرفتم. 
باورش سخت بود كه در دوره ۱۲ ساله مديريت قاليباف 
چنين اتفاقاتي در ش��هر افتاده باش��د. رقم ها وحشتناك 
ب��ود، 5۲ هزار ميليارد تومان بدهي ك��ه به اندازه بودجه 
س��ه سال ش��هرداري اس��ت. وجود 6۸ هزار نفر كارمند 
كه فقط ۱۴ هزار نفر در يك س��ال پاياني دوره مديريت 
قاليباف استخدام شده بودند. عالوه بر اينها تعداد زيادي 
شركت هاي پيراموني تشكيل شده بود كه شهرداري با آنها 
قرار داد مي بست. اگر شهرداري بنا داشت كارهاي خود را 

برونسپاري كند، پس اين همه پرسنل براي چه بود. 

نخستينگام،اصالحساختارسازماني
وي ادام��ه داد: برخي از س��اختمان هاي ش��هرداري 
ب��ه اندازه يك وزارتخان��ه بود كه عمال كار م��ردم را راه 
نمي انداختند و يك بروكراسي اداري پيچيده ناكارآمد بر 
شهرداري حكمفرما بود. كارها بسيار كند انجام مي شد. 
مديريت انجام كارها ارتباطي به تعداد نفرات ندارد و هر 
چه تعداد نفرات كمتر باش��د از ميزان بروكراسي حاكم 
كاسته خواهد شد. شهرداري توكيو با حدود ۳۷ ميليون 
نفر جمعيت ۱۴ هزار كارمند دارد. چرا شهرداري تهران 
بايد 5 برابر نيرو داشته باشد. اين كارشناس شهري ادامه 
داد: توكيو با جمعيت ۴ برابر جمعيت تهران مش��كالت 
خاص خودش را داش��ته و همواره در معرض زلزله هاي 
باالي ۷ ريشتر قرار داد. همچنين خدماتي كه در آنجا به 
شهروندان ارائه مي شود قابل مقايسه با شهرداري تهران 
نيست اما مي بينيم كه تعداد نيروي انساني در شهرداري 
تهران 5 برابر اين شهر پيشرفته است. در شهر لندن نيز 
ش��رايط همين گونه اس��ت و تعداد كارمندان شهرداري 
ب��ه كمتر از ۱۴ هزار نفر مي رس��د. بنابراين ش��هرداري 
در نخس��تين قدم بايد اصالحات س��ازماني انجام داده و 
چابكسازي شود. تهران از بسترهاي مناسبي براي تبديل 
ش��دن به يك شهر خوب برخوردار اس��ت اما متاسفانه 
تاكنون از اين ظرفيت ها به خوبي اس��تفاده نشده است. 
وي ادام��ه داد: در گام بع��دي ش��هرداري بايد با كاهش 
هزينه هاي جاري، به سمت درآمدهاي پايدار برود. بنابر 
آمار در س��ال هاي ۹۲ تا ۹6 حدود ۲۷۰ برج باغ و تعداد 
بس��يار زيادي برج هاي مس��كوني و مال طي سال هاي 
گذش��ته س��اخته ش��د كه دليل آنها فق��ط درآمدزايي 
ش��هرداري بود، در حالي كه شهر تهران به هيچ كدام از 
اي��ن مال ها و برج باغ ها نيازي نداش��ت. در واقع يكي از 
مهم ترين مشكالت ش��هر تهران به مديريت منابع مالي 
بر مي گردد كه طي سال هاي گذشته تهران آسيب هاي 

فراواني از اين بابت متحمل شده است. 

مكانيسماجرايبرنامهسوم
س��ادات نيا با اش��اره به اينكه مديريت منابع و منابع 
جايگزين س��اخت و ساز در برنامه س��وم وجود دارد اما 
كافي نيس��ت، اظهار داشت: البته برنامه 5 ساله سوم در 
مجموع برنامه خوبي اس��ت اما باي��د ديد اين برنامه ها با 
كدام نيروي انساني متخصص و با چه مكانيسمي اجرايي 
خواهد شد. آيا قرار است اين كار از طريق شركت هايي كه 
پيرامون شهرداري و با سهام هاي عجيب و غريب تشكيل 
شده اند، انجام شود؟ يكي از اين شركت ها شركت شهربان 
است كه مبناي قانوني ندارد و خودشان عنوان مي كنند 
كه س��عي مي كنيم تا با مامور قانون رو به رو نشويم زيرا 
به دليل قانوني نبودن بازنده خواهيم شد. يعني شهرداري 
مكانيسمي براي جلوگيري از تخلفات در شهر پيش بيني 
كرده و شركت هايي در اين خصوص تاسيس شده اما اين 

شركت ها فاقد وجاهت قانوني است. 
به گزارش »تعادل«، يكي از مباحث مطرح در برنامه 

پنج ساله سوم اصالح نظام مالي شهرداري است. 
س��ادات نيا در اي��ن باره گفت: اصالح نظ��ام مالي به 
معناي تقسيم عادالنه هزينه ها و درآمدهاست. زماني كه 
يك ملكي را از مسكوني به اداري تبديل مي كنيد ارزش 
آن چند برابر مي ش��ود اما اينكه ارزش افزوده ايجاد شده 

سهم چه كسي خواهد شد بسيار مهم است. درست اين 
اس��ت كه اين ارزش افزوده به شهر برگردد و جزو اموال 
عمومي ش��ده و در جهت توسعه شهر مورد استفاده قرار 
گيرد نه اينكه به جيب چند دالل برود. ترافيك يكي ديگر 
از مش��كالت شهر تهران به شمار مي رود كه سال هاست 
ش��هروندان با آن درگيرند، حت��ي محدوديت هاي ايجاد 
شده نتوانسته اند تاثيري بر ترافيك شهر بگذارند. گرماي 
طاقت فرس��اي تابس��تان هم تاثيري در ترافيك تهران 
نداشته و شما در هر ساعتي از شبانه روز كه از منزل خارج 
شويد حتي در ساعات بعد از نيمه شب شاهد ترافيك در 
خيابان ها و مس��يرهاي اصلي و پر تردد خواهيد بود. اين 
يعني شهر مشكل دارد. بنابراين حل اين مشكل چندين 
ساله نيز بايد در اولويت هاي اصلي برنامه سوم قرار گيرد. 
وي با اظهار اميدواري از اينكه شهرداري جديد اين روند 
را سرلوحه كارهاي خود قرار دهد، يادآوري كرد: متاسفانه 
طي سال هاي گذشته شهرداري ها همواره آسان ترين راه 
 را براي كس��ب درآم��د انتخاب كرده اند و راه را اش��تباه 

رفته اندكه نياز است اصالح شود. 

نيازتهرانبهعوارضجديد
وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه آيا ش��هر ته��ران نياز به 
ع��وارض و ماليات هاي جدي��د دارد يا خير عنوان كرد: 
قطعا همين طور است. عوارضي كه براي طرح ترافيك 
جدي��د در نظر گرفته اند خيلي بهتر از سيس��تم طرح 
ترافيك قبلي اس��ت. مردم كم ك��م ياد مي گيرند براي 
تردد با وس��يله نقليه ش��خصي در مناطق پر تردد بايد 
هزينه آن را بپردازند. اين يك مكانيس��م است كه هم 
براي شهرداري درآمد ايجاد كرده و هم به نوعي رفت و 
آمد را كنترل مي كند. البته اين طرح اشكاالت هم دارد 
و باعث ش��ده تا تعداد موتورس��يكلت ها در سطح شهر 
 بيش از ۲ برابر شود. گاه شاهد هستيم كه يك خانواده

۴ نفره پش��ت موتور نشس��ته اند كه بس��يار خطرناك 
است. موتور يكي از خطرناك ترين وسايل حمل و نقلي 

محسوب مي شود. 
وي اف��زود: از س��وي ديگر موتورهاي��ي كه اكنون 
در س��طح ته��ران حرك��ت مي كنند به دلي��ل بنزيني 
وكاربراتوري بودن به ش��دت آلوده كننده بوده و س��هم 
باالي��ي در آلودگي هواي ش��هر دارند. نياز اس��ت كه 
استفاده كنندگان از اين موتورها جريمه شوند. در واقع 
هر كسي كه براي شهر آلودگي و هزينه ايجاد مي كند 
باي��د هزين��ه آن را پرداخت كند. اين يك اصل اس��ت 
كه بايد رعايت ش��ود. وي در پاس��خ ب��ه اينكه معموال 
موتورس��واران از اقشار ضعيف ومتوسط جامعه هستند 
و جريمه كردن آنها به اين قش��ر صدمه مي زند، گفت: 
دولت و نيز شهرداري ها بايد از اين قشر حمايت كنند 
و تسهيالتي براي آنها در نظر بگيرند. بايد حمل و نقل 
عمومي را ارزان كنند تا ش��هروندان با رضايت كامل از 
اين وسايل براي تردد استفاده كنند. دولت مي تواند به 
جاي پرداخت يارانه به همه مردم براي اقش��ار ضعيف 
يارانه حمل ونقل در نظر گيرد. در ش��هرهاي پيشرفته 
ني��ز همين طور اس��ت. حمل و نقل عموم��ي را ارزان 
كرده و در مقابل استفاده از ماشين شخصي را با گران 
كردن بنزي��ن و در نظر گرفتن ماليات بر خودرو گران 
مي كنن��د تا مردم به اس��تفاده از حمل و نقل عمومي 
تش��ويق شوند. وي ادامه داد: در مجموع مي توان گفت 
عادالن��ه كردن هزينه ها و درآمدها با اولويت قرار دادن 
حقوق ش��هروندي، فضاهاي عمومي و محيط زيست، 
حم��ل و نقل عموم��ي ارزان و كاهش ترافيك در كنار 
اصالح نظام مالي و س��اختار ش��هرداري بايد در برنامه 

سوم شهرداري بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

اصالحروشها
مهمتريننيازبرنامهسومتهران
اكنون كه دنيا مس��ير رش��د و ترقي را طي مي كند، 
اين منابع ني��ز تغيير كرده و منابع جدي��د درآمدي به 
منابع قبلي افزوده ش��ده است. در هر محله و منطقه يي 
فرصت و كسب و كار جديدي كه در شهر ايجاد مي شود 
شهرداري سهم خودش را بررسي و دريافت مي كند. اما 
اينجا اينگونه نيست. پرداخت عوارض نوسازي براي هر 
واحد مس��كوني در تهران س��االنه ۹۸ هزار تومان است 
يعني هزينه صدور قبض براي فيش هاي عوارض بيشتر 
از مبالغ دريافتي اس��ت.در واقع س��االنه ۷ هزار ميليارد 
تومان در س��ال خرج مي كنيم تا ۲ هزار ميليارد تومان 
پول درياف��ت كنيم. اگر اين كار را متوقف كنيم 5 هزار 
ميليارد تومان به نفع شهرداري است. در سازمان پسماند 
نيز به دليل اشكاالت و روش هاي اشتباه و عدم تفكيك 
از مبدا ساالنه ۷۰۰ ميليارد تومان هدر مي رود. اين موارد 
بايد نظم پيدا كند و يك ارتباط معقول بين شهرداري و 

خدماتي كه به مردم داده مي شود، برقرار شود. 
بده��ي 5۲ هزار ميلي��ارد توماني ش��هرداري خود به 
تنهايي گوياي روش هاي اش��تباه در مديريت شهر تهران 
است. منابع آينده شهر را پيش خور كرده اند و شهرداري 
را با كوهي از بدهي به دست شهردار جديد دادند. در دوره 
گذشته با استقراض و اخذ وام از بانك هاي مختلف حقوق 
كارمندان را پرداخت مي كردن��د اما اكنون ديگر بانك ها 
مج��از به اعطاي وام به ش��هرداري نيس��تند. دارايي هاي 
شهرداري فروخته ش��د. در زمينه تراكم فروشي هم اگر 
قصد آن را داش��ته باشيم ديگر ش��رايط آن مهيا نيست. 
۲۰ سال احكام ماده ۱۰۰ را جمع كردند و با يك تصميم 
ناگهاني به آن جنبه قانوني بخش��يدند و در سال ۹5 سه 

هزار ميليارد تومان از محل ماده ۱۰۰پول گرفتند. 
نكته مهم ديگري كه در تدوين برنامه سوم بايد مورد 
توجه قرار گيرد، شرايط اقتصادي روز است. درست است 
كه در مصالح و مواد مورد نياز ش��هرداري تقريبا خودكفا 
هس��تيم و در اين ۱۱ ماه كه از عمر ش��وراي شهر پنجم 
 مي گ��ذرد تاكن��ون خريد خارج��ي زيادي نداش��ته ايم،
اما با توجه به كاه��ش ارزش پول ملي چنانچه بخواهيم 
رق��م بودج��ه را ثابت نگه داريم مق��دار واحد كار كاهش 
پيدا مي كند و متاس��فانه تغييرات اقتص��ادي در بودجه 
ش��هرداري هم تاثير مي گ��ذارد. در اي��ن زمينه مي توان 
از تجربه ش��هرهاي ب��زرگ و موفق دنيا اس��تفاده كنيم. 
ابرشهرهاي دنيا مي توانند الگوي خوبي در اين زمينه براي 
شهرداري ها باشند. اينكه چطور با بازارهاي بزرگ سرمايه 
دنيا ارتباط گرفته و در س��اخت مترو اتوبوس��راني با آنها 
 مش��اركت كرده اند. اكنون نيز بحث شهرهاي هوشمند و 
اس��تارت آپ ها مطرح اس��ت كه مي توان به آن ورود پيدا 
كرد. بايد در مس��ير تحول كس��ب و كار، درآمد و اقتصاد 
ش��هري خود را با آهنگ حركت، ن��وآوري و تصميم هاي 
جهان��ي و نيز با ش��رايطي ك��ه در دنيا معمول اس��ت و 
خدماتي كه شهروندان از ما توقع دارند، هم مسير كنيم. 
انتظار مي رود شهروندان نيز در اداره شهر و ساخت شهري 

زيست پذير، آرام و با كمترين مشكالت مشاركت كنند.

ادامه از صفحه اول

محمدكشانی مدير عامل فوالد خوزستان طی گفتگويی اعالم كرد: وقتی 
بازار فوالد بصورت يك نيمه پنهان و يك نيمه آش��كار عملياتی مي ش��ود، 

سرانجامی جز تبلور رانت های خودساخته نخواهد بود.
وی افزود: در حالی كه انتظار بود سياست های اتخاذ شده  وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت بتواند ش��رايط عمومی بازار ف��والد را به عنوان يك كاالی 
استراتژيك در همه مقاطع توليد اعم از سنگ آهن - فوالد خام و محصوالت 
نوردی به س��مت توجيه منطقی و اقتصادی هدايت نمايد، فش��ار مضاعف و 
غير قاب��ل توجيه بر توليدكنندگان فوالد خام و از س��وی ديگر رها نمودن 
دست های پنهان در قيمت گذاری محصوالت نوردی، تناقضی معنی دار را در 

شرايط تحريك آميز كشورمان به بازار تحميل نموده است.
كشانی با تاكيد بر حضور دالالن در بازار فوالد تصريح كرد: تداوم چنين 
رفتاری فقط می تواند به توس��عه فرهنگ داللی و بازرگانی بی ريشه و بدون 
هر گونه زحمت، بينجامد. وی افزود: از يك س��و توليدكنندگان فوالد خام 
 باالجب��ار در صف��وف بورس كاال، كاالی خويش را به بهای ۲۳۴۰ تومان عرضه مي نمايند، اما از ديگر س��و با رس��يدن قيم��ت ميلگرد در بازار آزاد به بيش از

۴ هزار تومان تفاوت معناداری معادل 6۰ درصد را تحت عنوان ارزش افزوده به بخش داللی، هدايت می نمايد.
مدير عامل ش��ركت فوالد خوزس��تان تاكيد نمود: مراكز مطالعات اقتصادی وزارتخانه های مختلف دولت به راس��تی توانايی تشخيص مراحل شكل گيری 
نهاده های توليد از بس��تر كنس��تانتره سنگ آهن تا محصولی مثل ميلگرد و س��اير محصوالت نوردی را ندارند كه اين گونه گرايش معناداری در حوزه توليد 

فوالد حادث شده است؟
وی افزود: به راستی اگر مفهوم نظارت عمومی دولت بر اقتصاد ملی اين گونه است، از شرايط عدم تسلط دولت بر بازار پس چه انتظاری مي توان داشت؟

مدير عامل فوالد خوزستان با اشاره به ضرورت حضور بيشتر سازمان بورس در توزيع همه محصوالت فوالدی در بازار تصريح كرد: در فرآيندی كه سازمان 
بورس به عنوان يك نهاد حافظ منافع عمومی مصرف كننده نتواند بر كاالهايی كه به مصرف نهايی می رس��ند، نظارت نداش��ته باش��د، زير سوال خواهد رفت، 
مكانيسمی كه در فلسفه وجودی آن نظم و انضباط و حمايت از حلقه نهايی مصرف و جلوگيری از حباب  قيمت مد نظر قرار گرفته اما وقتی بازار به صورت 

يك نيمه پنهان و يك نيمه آشكار عملياتی  شود، سرانجامی به جز تبلور رانت های خود ساخته، نخواهد بود.
فوالد خوزستان طی سه ماه نخست سال ۹۷ با سه درصد رشد، توليد خود را در فصل بهار به يك ميليون تن نزديك تر كرد.

مدير برنامه ريزی و كنترل توليد شركت فوالد خوزستان با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما تصريح كرد: بيشترين رشد توليد در اين مدت مربوط به گندله 
سنگ آهن در كارخانه شماره يك و بريكت سازی با ۱5 درصد و ماشين ريخته گری شمش اسلب با ۱۴ درصد رشد بوده است.

غالمرضا طالبی افزود: فوالدگران پرتالش شركت فوالد خوزستان در ادامه كارنامه درخشان توليد و عرضه شمش فوالد در سال گذشته، طی سه ماه بهار 
امسال توانستند به توليد ۹۷6هزار و ۴۳۴ تن شمش فوالد دست يابند كه نسبت به مدت مشابه سال پيش رشدی معادل ۳ درصد را نشان مي دهد و آغازی 

شايسته برای اين فوالدساز بزرگ كشور در سال جديد محسوب می شود.
طالبی يادآور ش��د اين رش��د توليد در شرايط دشوار آب و هوايی و با رعايت الگوی مصرف استاندارد و محدوديت های مورد انتظار توزيع برق خوزستان و 

اهواز در ماه های اخير استان حاصل شده است.
وی افزود: در همين مدت 6 درصد رشد توليد گندله سنگ آهن و 5 درصد رشد توليد شمش بيلت نيز حاصل تالش فوالدگران خوزستان در بخش های 

مواد اوليه و فوالدسازی بوده است.
به نقل از  مدير برنامه ريزی و كنترل توليد همزمان با اين رش��د توليد، رش��د ۴۳ درصدی در سيس��تم جمع آوری دود فوالدسازی آسمانی پاك و آبی در 
اين منطقه به ش��هروندان هديه كرده و گزارش��ات زيست محيطی و ايمنی در مدت ياد شده نيز بيانگر موفقيت شركت فوالد خوزستان در كاهش آالينده ها 
و س��پری نمودن ماه های بدون حادثه ش��ديد در تمامی بخش های اين صنعت بوده است.غالمرضا طالبی در پايان ابراز اميدواری نمود با همين روند مطلوب، 

تحقق اهداف برنامه ريزی شده فوالد خوزستان تا پايان فصل تابستان با تالش و همدلی مثال زدنی كاركنان شركت ادامه يابد.

مديرعاملفوالدخوزستان:

ابهامدربازارفوالدمنجربهرانتخودساختهميشود
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دانشوفن10
رسيدگي به شكايت هاي 

گران  فروشي اينترنت
خانه مل�ت| وزير ارتباطات گف��ت: در خصوص 
كالهبرداري هاي پيامكي شكايت هايي واصل شده و 

پيگيري هايي در حال انجام است. 
  محم��د جواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات در 
پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات چه اقدامي براي مقابله با كم فروشي 
اينترنت انجام مي دهد، گفت: تاكنون ش��كايتي در 
اين باره واصل نش��ده اما اگر ش��كايتي در خصوص 
كم فروشي يا گران فروشي اينترنت وجود داشته باشد 

به طور حتم به آن ورود خواهيم كرد. 
وي افزود: البته در خصوص كم فروشي اينترنتي 

در گذشته بررسي هايي انجام شده است. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات ادامه داد: 
در خصوص كالهبرداري هاي پيامكي شكايت هايي 

واصل شده و پيگيري هايي در حال انجام است. 

آلمان مدعي حمله سايبري 
ايران به اين كشور شد

خبرگزاري آلمان|  وزير كشور آلمان با اشاره به 
گزارش آژانس اطالعات داخلي اين كشور مدعي شد: 
ايران يكي از كشورهاي حمله كننده سايبري به آلمان 
است.  »هورست زيهوفر« وزير كشور آلمان با اشاره 
به گزارش آژانس اطالعات داخلي اين كشور مدعي 
شد ايران از جمله كشورهايي است كه آلمان را مورد 
حمله س��ايبري قرار داده است.  وي با بيان اينكه ما 
بدنبال راهي براي پاسخ به حمالت سايبري هستيم، 
افزود: به غير از ايران كش��ورهاي چين و روسيه نيز 
آلمان را مورد حمالت سايبري قرار داده اند. در چنين 
شرايطي آژانس اطالعات داخلي آلمان بايد با رديابي 
اينگونه حمالت آنها را خنثي يا پاكسازي كرده و در 

صورت لزوم دست به اقدامات متقابل بزند. 
اين در حالي اس��ت كه آلمان ادعا كرده كه منشا 
ش��ماري از حمالت سايبري كه از سال ۲۰۱۴ عليه 
آلمان صورت گرفته ايران است. مقامات ايران هنوز 

واكنشي به ادعاي وزير كشور آلمان نشان نداده اند.

هك تجهيزات برق امريكايي ها 
توسط هكرهاي روسي

رويترز| وال استريت ژورنال اخيرا افشا كرده كه 
هكرهاي روسي سال گذشته به بسياري از تجهيزات 
و زيرساخت هاي برقي در اياالت متحده امريكا نفوذ 
پيدا ك��رده و به اطالع��ات و برنامه ريزي هاي دقيق 
آن دسترس��ي يافته بودند، به گونه يي كه بس��ياري 
از س��ازمان ها و نهادهاي دولتي و حساس با مشكل 
قطع��ي و اخت��الل در اتصال به برق مواجه ش��ده و 
تعداد كثيري از دس��تگاه هاي برقي و الكتريكي نيز 
براي س��اعاتي مختل شده بودند.  دو سال پيش بود 
كه اقدام��ات مداخله جويانه هكرهاي تحت حمايت 
دولت روس��يه تبديل به يك موض��وع روز و داغ در 
جهان ش��د، به گونه يي كه بارها پليس فدرال امريكا 
)FBI(، نمايندگان مجلس سنا و كنگره و نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي از مداخالت گس��ترده روسيه در 
جري��ان انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ اياالت 
متح��ده امريكا كه در آن دونالد ترامپ پيروز ميدان 
ش��د، خب��ر دادند و بس��ياري از نهادهاي مس��وول 
برگزاري انتخابات را به اتهام كم كاري و سهل انگاري 
دستگير و بازخواست كردند.  حاال بار ديگر اخباري 
مبني بر دستكاري هكرهاي روسي در وسائل برقي 
و الكتريكي موجود در سازمان و نهادهاي امريكايي 
منتشر شده است كه مي تواند همچون اخبار قبلي، 
شفافيت روابط اين دو كش��ور را در هاله يي از ابهام 
فروببرد.  بر اساس اظهارات مقامات بلندپايه وزارت 
امنيت داخلي اياالت متحده امريكا، اين هكرها تحت 
حماي��ت يك گروه روس��ي تحت عن��وان »دراگون 
ف��الي« يا »انرجتيك بير« بوده اند و براي در اختيار 
گرفتن كنت��رل وس��ائل الكتريك��ي و الكترونيكي 
نهادهاي مهم و حياتي امريكا قصد مداخله داشتند. 

 ارتباط موبايل و خطر ابتال
به فراموشي زودرس 

فون آرنا| پژوهش��گران به تازگي دريافته اند كه 
اس��تفاده كودكان و نوجوان��ان از موبايل خطر ابتال 
به فراموشي آنها را در سنين بزرگسالي به طور قابل 
توجهي افزايش مي دهد.  بر اس��اس گزارشي كه به 
تازگي از س��وي موسسه علمي و پژوهشي »جوانب 
سالمت زيست محيطي« در كشور سوييس منتشر 
شده است، يك رابطه معنادار و عميق ميان استفاده 
ك��ودكان و نوجوانان از گوش��ي هاي همراه و ابتالي 
زودهنگام به بيماري فراموشي و آلزايمر وجود دارد و 
اين بدان معناست در صورتي كه خانواده يي موبايل 
را در سنين پايين در اختيار كودكانشان مي گذارند، 
بايد عواقب و آس��يب هاي احتمالي آن را نيز در نظر 
بگيرن��د.  نتايج اين تحقيقات كه روي ۷۰۰ نوجوان 
در سنين بين ۱۲ تا ۱۷ سال صورت پذيرفته، نشان 
مي دهد كه حافظه تصويري و ذهني اين افراد به طور 
قابل توجهي پس از مدتي استفاده طوالني از موبايل 
كاهش يافته اس��ت. محققان در اي��ن پژوهش ها از 
آزمايش هاي پرتون��گاري EMR radiation روي 

مغز افراد مورد آزمايش استفاده كرده اند. 
اي��ن پژوهش ه��ا همچنين ي��ك نتيجه جالب 
ديگر نيز داش��ت و آن هم اين بود از آنجا كه افراد 
راست دست معموال هنگام تماس و مكالمه، گوشي 
را برروي گوش س��مت راس��ت خ��ود مي گذارند، 
بيش��تر در معرض ابتال به فراموش��ي و از دس��ت 
دادن حافظه قرار مي گيرند.  اس��تفاده از موبايل و 
دستگاه هاي الكترونيكي متصل به اينترنت شامل 
مكالم��ات تلفني، ارس��ال و دريافت پي��ام كوتاه، 
بازي ه��اي آنالين و آفالين، اعتياد به ش��بكه هاي 
اجتماعي و چت در پيام رس��ان ها مي شود كه اين 
روزها نوجوانان و جوانان بس��ياري را درگير كرده 
و به يك معضل اجتماعي تبديل شده است كه به 
گفته پزشكان، سالمت نسل هاي آينده را به شدت 

به مخاطره خواهد انداخت.

اخبار

افزايش دماي زمين، فناوري را تهديد مي كند

نابودي زيرساخت هاي اينترنت در جهان
گروه دانش و فن| 

محققان ب��ه تازگي دريافته ان��د كه گرمايش 
زمي��ن و افزايش آب درياها عالوه بر خطراتي كه 
براي محيط زيس��ت ايج��اد خواهد كرد، موجب 
نابودي زيرس��اخت هاي اينترن��ت در جهان نيز 

خواهد شد. 
بس��ياري از پژوهش��گران و محققان با انجام 
تحقيقات جدي��د اعالم كرده اند كه گرم ش��دن 
زمي��ن و افزايش آب درياه��ا و اقيانوس ها براي 
زيرس��اخت هاي برقراري ارتباط��ات نظير كابل 
و هاب ه��اي اينترنت يك خط��ر و تهديد جدي 
محس��وب مي ش��ود به گونه يي كه در اين زمينه 
شهرهاي س��احلي بيش��تر در معرض خطر قرار 

مي گيرند. 
همانط��ور كه تغييرات زيس��ت محيطي نظير 
توفان هاي س��همگين مي تواند برقراري اينترنت 
در بس��ياري از مناط��ق جه��ان را ب��ا اخت��الل 
روبه رو كند ح��اال كارول بارفورد – كارش��ناس 
بيوژئوشيمي در دانش��گاه ويسكانسين امريكا – 
مي گويد: اين اتفاق خواه ناخواه در حال رخ دادن 
اس��ت و اطالعات بس��ياري وجود دارد كه نشان 
مي دهد آب درياها به شدت در حال افزايش است 
و اين امر به طور قطع سالمت كابل هاي اينترنتي 
را كه در داخل آب درياها تعبيه ش��ده است، به 

مخاطره خواهد انداخت. 
به گفته وي، افزايش س��طح آب درياها براي 
س��رويس اينترنت در ش��هرهاي س��احلي نظير 
نيويورك، سياتل و ميامي خطر بسيار بزرگ تري 
ايج��اد خواهد كرد. او به هم��راه گروهي ديگر از 
محققان از يك نقشه جهاني براي شبكه اينترنت 
و اطالعات مبني بر افزايش س��طح دريا رونمايي 
كرده ان��د كه رابطه مس��تقيم گرماي��ش زمين و 

اختالل در اينترنت را نشان مي دهد. 
خشكس��الي، گرم��ا، توفان و گ��رد و خاك از 
ابتداي قرن ۲۱ باعث شد تا دماي متوسط زمين 
۰.8 درجه افزايش پيدا كند و پيش بيني مي شود 
در صد س��ال آينده زمين بي��ن ۱ تا ۶.5 درجه 
گرم تر ش��ود. بنا ب��ر گزارش ناس��ا ۹۷ درصد از 
دانشمندان علم هواشناسي بر اين موضوع توافق 

دارند كه گرم شدن كره زمين يك پديده طبيعي 
نيس��ت بلكه بر اثر فعاليت هاي انس��ان به وجود 

آمده است. 
مي��الدي   ۱۹ س��ده   س��ال هاي  آخري��ن  از 
دانش��مندان حرارت متوسط زمين را ثبت كرده 
و تغييرات آن را بررس��ي كرده اند و بس��ياري از 
س��ازمان هاي علمي پيش��رو از ادامه اين وضع و 
صدمات جبران نش��دني آن بر زمين ابراز نگراني 
كرده ان��د. به طوري ك��ه در س��ال ۲۰۱۳ هيات 
 )IPCC( بين الملل��ي تغيي��رات آب و هواي��ي
گ��زارش داد تغيي��رات آب و هواي��ي بيش��تر از 
گذشته به فعاليت هاي انسان وابسته شده است. 
گرم ش��دن كره  زمين با پديده ي��ي به نام اثر 
گل خانه يي شناخته مي ش��ود آغاز مي شود. بين 
ج��و زمي��ن و اش��عه هاي دريافتي از خورش��يد 
تعادلي بر قرار اس��ت. در س��ال ۱8۹۶ س��وانت 

آرهنيوس كش��ف كرد كه نور خورش��يد پس از 
عبور از اتمس��فر به سطح زمين برخورد مي كند 
و سپس به سمت باال منعكس مي شود، گازهاي 
موجود در جو چيزي در حدود ۹۰ درصد از اين 
گرما را جذب كرده و س��طح زمي��ن را گرم نگه 
مي دارن��د. در واقع همين فرآين��د مفيد باعث پا 

گرفتن زندگي در اين سياره شده است. 
از سوي ديگر گرم شدن بيش از حد كره  زمين 
ناشي از فعاليت هاي انساني زماني رخ مي دهد كه 
مقداري زياد از انواع خاصي از گازها به اتمس��فر 
وارد ش��ود. گازهاي گل خانه يي ش��ناخته ش��ده 
شامل بخار آب، دي اكسيد كربن )CO2(، متان 
)CH4( و اكس��يد نيتروژن )N2O( اس��ت كه 
ش��ايع ترين آنها دي اكسيد كربن است. مقداري 
از CO2 موج��ود در ج��و ب��ر اث��ر فعاليت هاي 
طبيعي به وجود آمده اس��ت، ت��ا قبل از انقالب 

صنعتي نس��بت اي��ن گاز در جو چي��زي حدود 
۲8۰ قس��مت در ميليون )ppm( بوده است. در 
طول 8۰۰هزار س��ال گذشته، در دوره يخبندان 
ميزان اين گاز تا ppm ۱8۰ كاهش يافته اما در 
دوره هاي گرم باز به ppm ۲8۰ رس��يده است، 
 CO2 اما از زمان انقالب صنعتي سرعت افزايش
تا ۱۰۰برابر بيشتر از گذشته شده است. در سال 
۲۰۱۳ دانشمندان ميزان دي اكسيدكربن موجود 
در جو را ۴۰۰ppm اعالم كردند، چيزي حدود 
۳ تا 5 ميليون سال است كه زمين اين ميزان دي 
اكسيد كربن را تجربه نكرده است. CO2 تقريبا 
8۲ درصد گازه��اي گل خانه يي اياالت متحده را 
تشكيل مي دهد. اين گاز با به دام انداختن اشعه 
مادون قرمز خورش��يد باعث افزايش بي س��ابقه 
دماي زمين مي شود. دي اكسيد كربن از راه هاي 
مختلفي وارد جو مي شود؛ سوزاندن سوخت هاي 

فس��يلي مهم ترين دليل اين امر است و در درجه 
دوم جن��گل زداي��ي انس��ان باعث اي��ن افزايش 
مي شود. با كشته ش��دن هر درخت، دي اكسيد 
كربني كه آنها براي فتوسنتز ذخيره كرده بودند 
آزاد مي ش��ود، به اين ترتيب هر سال نزديك به 
يك ميليارد تن كربن وارد اتمس��فر مي شود. اما 
اس��تفاده از سوخت هاي فس��يلي نخستين علت 
افزايش دماي كره زمين اس��ت. سازمان حفاظت 
از محيط زيست اياالت متحده گازهاي متصاعد 
شده از سوختن سوخت هاي فسيلي را عامل ۳۲ 
درصد از كل گازهاي گل خانه يي منتش��ر شده از 
امري��كا و ۲۷ درص��د از CO2 آن كش��ور اعالم 

كرده است. 

 راه حل ناسا براي مقابله با گرما 
در حال حاض��ر اثرات گرماي��ش كره زمين 
در نقاط مختلفي از دنيا قابل مش��اهده اس��ت، 
خوش��بختانه نگراني هاي زي��ادي در اين مورد 
در ميان س��ران كشورهاي جهان به وجود آمده 

است.
بسياري از دانش��مندان معتقدند كه بازگشت 
به گذش��ته امكان پذير نيس��ت و نمي توان انواع 
خاص��ي از تخري��ب مث��ل يخ هاي ذوب ش��ده 
قطب��ي را ب��از گرداند ام��ا عده يي اعتق��اد دارند 
ك��ه اين س��ياره مي تواند اين زخ��م را نيز التيام 
بخش��د اگرچه ب��راي اين كار زمان الزم اس��ت. 
درواقع ب��راي از بين بردن اين ميزان گس��ترده 
از گازهاي گل خانه يي كه توس��ط انس��ان به جو 
وارد ش��ده صدها و شايد هزاران سال زمان الزم 
است. اما كارهاي زيادي است كه انسان با انجام 
آنها مي تواند به التيام زمين كمك كند، ناسا يك 
راه حل دو جانبه ش��امل كاهش انتش��ار گازهاي 
گل خانه يي و ايجاد ثبات در سطح گازهاي جو را 

براي حل اين مشكل مطرح مي كند. 
حال به نظر مي رس��د با افزايش دماي زمين 
و باالرفت��ن دما در كره جهاني زيرس��اخت هاي 
اينترنت در جهان با مشكل مواجه شود مساله يي 
ك��ه دانش��مندان و متخصص��ان فن��اوري باي��د 

راهكاري براي آن بينديشند.

نيويورك تايم�ز|   مديرعام��ل 
گوگل به تازگي از ظرفيت هاي باالي 
 مالي سرويس ترجمه آنالين گوگ
گفت��ه   )google translate(
اس��ت كه مي تواند تبديل به يكي 
از بزرگ تري��ن منابع درآمدي اين 
شركت ش��ود.  س��رويس مترجم 
گ��وگل ي��ك قابلي��ت كارآمد در 
رايانه ه��ا و گوش��ي هاي موباي��ل 

متصل به اينترنت است. اين سرويس به كاربران اين امكان را مي دهد كه زبانهاي خارجي 
مختلف را به زبان مادري يا برعكس ترجمه كنند. اين سرويس به ويژه هنگامي كه كاربر 

در كشور ديگري باشد بسيار كارآمد و مفيد است. 
حاال به تازگي س��خناني از سوي مديرعامل شركت توسعه دهنده سرويس ترجمه 
آنالين گوگل )Google translate(، در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده است كه به 
وضوح نش��ان دهنده پتانس��يل و ظرفيت هاي باالي اين س��رويس كاربردي است به 
گونه ي��ي كه به باور وي، يكي از بزرگ ترين منابع درآم��دي اين غول تكنولوژي در 

آينده، به طور قطع گوگل ترنسليت خواهد بود. 
بر اس��اس آماري كه وي در جريان گزارش مالي اين ش��ركت براي سه ماهه دوم سال 
جاري ۲۰۱8 ميالدي ارائه داد، اين اپليكيشن روزانه ۱۴۳ ميليون واژه را ترجمه مي كند 
كه عملكرد آن در طول زمان برگزاري بازي هاي فوتبال جام جهاني ۲۰۱8 روسيه به طور 
قابل مالحظه يي افزايش يافت. اين آمار از نظر او بسيار جالب توجه و ارزشمند است چرا 

كه نشان دهنده ظرفيت باالي اين سرويس و استقبال بي نظير كاربران از آن است. 
اين س��رويس كه ۱۲ س��ال پيش توسط ش��ركت امريكايي گوگل ارائه شد، قادر 
است تك واژه ها، واژه ها، عبارات و جمالت بسياري را از صدها زبان موجود در جهان 
ترجمه كند. اين سرويس با گذر زمان و پيشرفت تكنولوژي تحت تاثير قرار گرفت و 
از فناوري هاي به روزي همچون هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني بهره مند شد. 
پيچ��اي در جريان گزارش مال��ي گفت: من مفتخر و خش��نودم كه با حضور در 
جريان جام جهاني ۲۰۱8 روس��يه از ميزان كاربرد و س��ودمندي گوگل ترنس��ليت 

بازخوردهاي بسيار مثبتي را از سوي كاربران دريافت كرده ام. 
ب��ه گفته تحليلگران، با اينكه هم اكنون س��رويس ترجمه آنالين گوگل به صورت 
كامال رايگان در رايانه و گوشي هاي هوشمند قابل دسترسي است اما ممكن است با 
پيشرفت تكنولوژي و بهره گيري از هوش مصنوعي، اين سرويس به چنان هوشمندي 

و تكاملي برسد كه جايگزين مترجم در جهان شود.

 Vuze« دوربي��ن  گيزمگ| 
XR« تصاوي��ر را در دو حال��ت 
۳۶۰ درج��ه و ۱8۰ درجه ضبط 
مي كند ك��ه براي نخس��تين بار 
ام��كان ضبط فيلم ه��اي ۳بعدي 
و واقعيت مجازي را توس��ط يك 

دوربين فراهم كرده است. 
ب��ه تصاوير  تاكنون  احتم��اال 
۳۶۰ درج��ه ك��ه ب��ه بينندگان 

اجازه مي دهد ت��ا با حركت دادن يك نماد مركزي روي صفحه، تصوير را بچرخانند 
و نماي ۳۶۰ درجه محيط عكس را ببينند، برخورد كرده ايد و ش��ايد هم در يكي از 

مراكز تفريحي، هدست واقعيت مجازي را امتحان كرده ايد. 
 »HumanEyes Technologies« كه توسط شركت »Vuze XR« دوربين
توس��عه يافته اس��ت، نه تنها اجازه مي دهد كاربران خاطرات خود را به صورت ۳۶۰ 
درجه و كروي ثبت كنند، بلكه مي تواند با لمس يك دكمه به يك دوربين سه بعدي 

تبديل شود. 
اين دوربين، مناسب افرادي است كه مي خواهند عمق بيشتري را در ويديوهايي 
كه در رس��انه هاي اجتماعي به اش��تراك مي گذارند، براي مخاطبانش��ان به ارمغان 
بياورند تا تصاوير را جذاب تر و پرطرفدارتر كنند و حتي تصاوير را به صورت واقعيت 

مجازي ضبط كنند و نيازي به حمل دو دوربين مختلف نداشته باشند. 
تاكن��ون جزييات اندكي از نحوه عملكرد اين دوربين منتش��ر ش��ده اس��ت، اما 
مي دانيم كه اين دس��تگاه مي توان��د ويديوهاي ۳۶۰ درجه را ب��ا كيفيت K5.۷ در 
حال��ت اس��تاندارد ضبط كند. بدين صورت ك��ه دو دوربين اين دس��تگاه در مقابل 
يكديگ��ر قرار مي گيرند، ي��ا با لمس يك دكمه، به حالت ۱8۰ درجه و ضبط تصاوير 
به ش��كل واقعيت مجازي مي رود و به بينندگان اجازه مي دهد با پوش��يدن هدست 

واقعيت مجازي، خود را در فيلم غوطه ور كنند. 
با اس��تفاده از فن��اوري دوربين ۳۶۰ درجه و ۱8۰ درجه ب��راي واقعيت مجازي، 
در كنار قابليت اش��تراك گذاري فوري و پخش زنده و مستقيم، همگان مي توانند از 

عكس برداري آزادانه لذت ببرند. 
تصور كنيد با اين دوربين مي توانيد تصاوير يك كنسرت را به صورت ۳۶۰ درجه 

ضبط كنيد يا در دورهمي هاي خود، عكس و فيلم هاي واقعيت مجازي بگيريد. 
دوربين »Vuze XR« براي عرضه در آخرين فصل سال ۲۰۱8 و با قيمت حدود 

۴۰۰ دالر برنامه ريزي شده است. 

انگجت| پژوهشگران لهستاني 
موفق شدند با الگوريتم جديدي، 
هوش مصنوعي را براي شناسايي 
تفاوت ميان چش��م افراد مرده و 

زنده آموزش دهند. 
شناس��ايي عنبي��ه، يك روش 
زيست سنجشي است كه در آن با 
پردازش داده هاي به  دس��ت  آمده 
از تصاوي��ر عنبيه چش��م افراد و 

مقايسه آنها با داده هاي بانك اطالعاتي، مي توان به هويت آنها پي برد. 
 Warsaw University of( »گروهي از پژوهش��گران »دانشگاه فناوري ورشو
Technology( در لهس��تان، نوعي الگوريتم يادگيري ماش��يني ابداع كرده اند كه 
مي توان��د عنبيه اف��راد مرده و زنده را با دقت ۹۹ درصد از يكديگر تش��خيص دهد. 
آنها مجموعه داده هايي شامل اسكن عنبيه افراد زنده و مرده فراهم كردند و سپس، 

الگوريتم يادگيري ماشيني را براي تشخيص تفاوت ميان آنها آموزش دادند. 
چشم پزش��كان، تا مدت ها بر اين باور بودند كه س��اختار پيچيده عنبيه، منحصر 
به فرد اس��ت. اين جزييات معموال در تصاوير نزديك به مادون قرمز عنبيه مشخص 
مي ش��وند و تصاوير عنبيه در اين طول موج، كاربردهاي امنيتي گس��ترده يي دارند. 
در هر حال، اينگونه سيس��تم ها، بي نقص نيس��تند. براي مثال، سال گذشته هكرها 
توانس��تند يك تلفن همراه سامس��ونگ را با چاپ تصوير عنبيه شخص روي يك لنز 

تماسي و قرار دادن آن روي مردمك مصنوعي، باز كنند. 
پژوهشگران در اين بررسي، 5۷۴ تصوير نزيك به مادون قرمز را از عنبيه ۱۷ نفر 
در زمان هاي گوناگون پس از مرگ فراهم كردند. زمان ثبت اين تصاوير، بين پنج تا 

۳۴ روز پس از مرگ بود. سپس، ۲5۶ تصوير از عنبيه افراد زنده تهيه شد. 
س��ازندگان اين الگوريتم، با استفاده از دوربين يكساني، تصويربرداري مي كنند و 

اين تصاوير، در مجموعه داده هاي مربوط به جسد استفاده مي شود. 
نهايت��ا، پژوهش��گران، بيش��تر مجموعه داده ه��ا را براي آموزش سيس��تم هوش 
مصنوعي به كار بردند تا عنبيه افراد زنده و مرده را تشخيص دهند و از بقيه داده ها 

براي آزمايش الگوريتم خود استفاده كردند. 
نتايج اين بررس��ي نش��ان داد كه الگوريتم مي تواند عنبيه اف��راد مرده را با دقت 

تشخيص دهد و به ندرت، عنبيه افراد زنده را اشتباه طبقه بندي مي كند. 
البت��ه اين سيس��تم، محدوديت هايي نيز دارد. كاربرد دقيق سيس��تم، تنها براي 

عنبيه افرادي است كه ۱۶ ساعت يا بيشتر از مرگ آنها مي گذرد. 

برنامه  هاي گوگل براي سرويس ترجمه آنالين هوش مصنوعي و تشخيص مرگ از روي چشمدوربيني  با قابليت ضبط تصاوير واقعيت مجازي

دريچه فراسورويداد

فون آرنا|  واتس اپ نسخه جديدي را براي كاربران آيفون 
منتشر كرده كه به واسطه آن قادر خواهند بود با بهره گيري از 
دستيار صوتي سيري، براي گروه هاي واتس اپ پيام بفرستند. 
ش��ركت فيس بوك با در اختيار گرفتن و تصاحب ش��ركت 
واتس اپ در س��ال ۲۰۱۴، ۱۹ ميليارد دالر كسب كرد و از آن 
زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن قابليت هاي جديد بدنبال 

جذب و حفظ طرفداران اين پيام رسان محبوب بوده است. 
بر اساس گزارش هاي رسمي منتشر شده توسط واتس اپ، 
اين اپليكيشن پيام رس��ان داراي حدود ۱.۳ ميليارد كاربر در 
سراس��ر جهان است. اين پيام رس��ان محبوب در ماه سپتامبر 
س��ال گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان 
ش��بكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي دادن بيش از 

8۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 
اگر ش��ما نيز جزو آن دس��ته از كاربران iOS اپليكيش��ن 
پيام رس��ان واتس اپ هستيد، نس��خه به روزرساني شده اين 
اپليكيش��ن به همراه قابليت جديد و ج��ذاب آن مي تواند در 
تس��هيل انجام كارهاي روزمره شما كمك كرده و خبر بسيار 
خوشايندي برايتان محسوب شود چراكه تاكنون كاربران قادر 

بودند تنه��ا در چت و مكالمات خصوصي، از دس��تيار صوتي 
سيري Siri اپل استفاده كنند و پيام خود را به صورت صوتي 

ارسال و تبديل به پيام متني كنند. 
 iOS اما حاال واتس اپ با به روزرس��اني و آپديت نس��خه
خ��ود، به كاربران واتس اپي آيفون اين امكان را مي دهد تا در 
گروه هاي اين پيام رس��ان نيز بتوانند از دستيار صوتي سيري 
بهره مند ش��وند و در صورت داش��تن مش��غله و عدم توانايي 
در تايپ كردن و ارس��ال پيام هاي متني، از اين قابليت جديد 

استفاده كرده و لذت ببرند. 

سي ان بي س�ي| اپ��ل در واكنش به مش��كل و نقص فني 
م��ك بوك پرو ۲۰۱8، ضمن تاييد اين مس��اله اعالم كرد كه 
قصد دارد با انتش��ار زودهنگام يك به روزرساني نرم افزاري آن 

را براي هميشه برطرف كند. 
پس از آنك��ه اپل لپ تاپ هاي جديدش، م��ك بوك پرو ۱5 
اينچ��ي، را ب��ا بهره مندي از نس��ل هش��تم پردازنده هاي اينتل 
به روزرس��اني كرد و آنها را روانه بازارهاي جهاني كرد، موجي از 
شكايت ها و نارضايتي ها از سوي كاربران و خريداران اين محصول 
در فضاي مجازي منتشر شد و به گوش رسيد كه همه آنها از داغ 

كردن بيش از اندازه دستگاه خود ناراضي و شاكي بودند. 
طبق گزارش هاي پيش��ين، فن خنك كننده مك بوك پرو 
۱5 اينچي به خوب��ي كار نمي كند يا براي پردازنده قدرتمند 
به كار برده ش��ده در اين محصول كافي نيس��ت و نمي تواند 

دستگاه را به خوبي خنك كند. 
به گفته تحليلگران و كارشناسان فعال در حوزه تكنولوژي، 
اين مش��كل بس��يار جدي بوده و ممكن است به آسيب هاي 
ج��دي و نقض ه��اي س��خت افزاري و نرم افزاري بي ش��ماري 
در اي��ن لپ تاپ ه��ا بينجامد. وجود پردازنده فوق پيش��رفته و 

قدرتمند Core i۹ اينتل در اين لپ تاپ ها با توان پردازش��ي 
بس��يار بااليي كه دارد، نياز به يك خنك كننده فوق قدرتمند 
دارد تا از داغ ش��دن و صدمه رس��اندن به دستگاه جلوگيري 
كند اما به نظر مي رس��د كه لپ تاپ جديد اپل اين توانايي را 

ندارد و دستگاه به خوبي خنك نمي شود. 
اپل با انتش��ار بيانيه يي ضمن تاييد و اذعان به مشكل داغ 
ك��ردن بيش از اندازه دس��تگاه، عل��ت آن را وجود يك باگ 
و مش��كل نرم افزاري دانس��ت كه قرار اس��ت به زودي با يك 

به روزرساني برطرف شود. 

تبديل صوت به پيام متني در گروه هاي واتس اپ  نقص فني »مك بوك« با به روزرساني برطرف مي شود 

زاويه كاربر
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چهره هاي استاني

 ورود بيش از ۳ ميليون زائر به مش�هد الرضا)ع( 

مشهد   بيش از ۳ ميليون زائر همزمان با دهه كرامت 
به مش��هد الرضا وارد شده اند.  سخنگوي ستاد خدمات 
سفر خراس��ان رضوي گفت: از تاريخ 2۳ تير تا ديروز، 
دوم مرداد، ۳ ميليون و 159 هزار و 89۳ زائر و مس��افر 
به مش��هد مقدس وارد ش��ده اند.  فروزان افزود: در اين 
مدت دو ميليون و 467 هزارو 66۳ نفر با وسايل نقليه 
شخصي به مشهد الرضا سفر كرده اند. ۳۳7 هزارو 9۳6 
نفر از طريق حمل و نقل جاده اي، 195 هزارو 558 نفر 
از طريق ريل��ي، 158 هزارو 7۳6 نفر از طريق فرودگاه 
بين المللي هاشمي نژاد به مش��هد الرضا وارد شده اند.  
آمار زائران ورودي به مش��هد مقدس، در اين مدت در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال بيش از 7 درصد افزايش 
دارد.  ح��دود 10 درصد آمار ورودي زائران به مش��هد 

مقدس، خارجي هستند. 

 جزئي�ات حادثه تيراندازي ب�ه خودروي عضو 
شوراي ش�هر ش�ادگان؛ اهواز| فرماندار شادگان با 
اشاره به حادثه تيراندازي به خودروي عضو شوراي شهر 
گفت: قطعا علت اين حادثه سياسي نبوده است.  سعيد 
حاجيان اظهار كرد: ساعت 2۳:۳0 دوشنبه )اول مرداد 
ماه( دو سرنش��ين يك موتورسيكلت با اسلحه جنگي 
)كالش��ينكف( اقدام به تيراندازي به س��مت خودروي 
آقاي طاهر مقدم عضو ش��وراي شهر ش��ادگان كه در 
خيابان پارك  شده بوده، مي كنند. در زمان حادثه كسي 
در خ��ودرو حضور نداش��ت و خوش��بختانه اين حادثه 
تلفات جاني نداشته است. فرماندار شادگان تصريح كرد: 
نيروهاي انتظامي و امنيتي در حال بررسي اين حادثه 
هستند و سرنخ هايي به دست آمده است اما تاكنون به 

جمع بندي نرسيده ايم. 

 شناس�ايي تخلف يك ميلي�ارد ريالي يكي از 
بانك هاي خصوص�ي؛ گرگان| سرپرس��ت معاونت 
بازرس��ي و حمايت از مصرف كنندگان سازمان صنعت 
ومعدن گلس��تان گف��ت: پرونده تخلف ي��ك بانك در 
شهرستان گرگان به ارزش بيش از يك ميليارد و ۳۳6 
ميليون ريال تشكيل و براي صدور راي نهايي به تعزيرات 
حكومتي ارس��ال شد.  »علي اصغر اصغري« اظهار كرد: 
در پي گزارش دريافتي س��تاد خبري سازمان مبني بر 
ب��روز تخلف احتمالي در يك��ي از بانك هاي خصوصي 
شهرس��تان گرگان تيمي از بازرسان براي رسيدگي به 
موارد مطروحه اعزام و پس از بررسي هاي به عمل آمده 
تخلف عدم اجراي تعهدات و به تبع آن ايجاد خسارت 
به شاكي در استفاده از تسهيالت بانكي واحد مورد نظر 
شناس��ايي و محرز ش��د.  او افزود: با احراز تخلف ماده 
19 قانون حماي��ت از مصرف كنندگان همچنين ماده 
54 قانون تعزي��رات حكومتي، پرونده تخلف اين بانك 
به ارزش يك ميلي��ارد و ۳۳6 ميليون و 28 هزار ريال 
تش��كيل و براي صدور راي نهايي به اداره كل تعزيرات 

حكومتي استان ارسال شد. 

 ضرورت تقويت مغز متفكر تامين امنيت جاني 
و مالي شهروندان؛ اصفهان| معاون خدمات شهري 
ش��هرداري اصفهان گفت: س��ازمان آتش نشاني داراي 
س��ه ضلع نيروي انس��اني، تجهيزات و مديريت است. 
اين س��ازمان مغز متفكر تامين امني��ت جاني و مالي 
ش��هروندان و مركز عمليات مقابله با حوادث و س��وانح 
خطرناك اس��ت. حيدر قاس��مي در جلسه يي با حضور 
مديرعامل جديد سازمان آتش نش��اني و كاركنان اين 
سازمان با اشاره به اينكه حرفه آتش نشاني در فهرست 
مش��اغل س��خت و زيان آور قرار گرفته بي��ان كرد: در 
صورت تصويب اين موضوع شاهد بازنشستگي تعدادي 
از نيروهاي سازمان آتش نشاني خواهيم بود و به همين 
دليل شوراي شهر بايد در جهت تقويت نيروي انساني 

اين سازمان گام بردارد. 

 ع�ادات غل�ط مصرف ب�رق را كن�ار بگذاريم؛ 
زنج�ان|  مدير ش��ركت توزيع نيروي ب��رق خدابنده 
گفت: مشتركان از عادات غلط در مصرف برق بپرهيزند.  
مجيد حس��ين خاني اظهار كرد: در تابس��تان امس��ال 
ب��ا افزايش دماي ه��وا و كمبود ذخاير آبي در پش��ت 
نيروگاه هاي برق آبي، نيازمند همياري و همكاري همه 
مردم هستيم و اگر هر مشترك برق فقط 10 درصد از 
مصرف انرژي برق خود را به ويژه در ساعات اوج مصرف 
)12-16 بعد از ظهر و 19-2۳ ش��ب( نس��بت به سال 
گذشته كاهش دهد، صنعت برق مشكلي در تامين برق 
نخواهد داش��ت و با خاموشي نيز مواجه نخواهيم شد.  
او به مديريت مصرف در بخش كش��اورزي اشاره كرد و 
گفت: كشاورزاني كه از ساعت 12 تا 16 عصر موتورهاي 
چاه خود را خاموش كنند، 20 س��اعت بقيه استفاده از 

برق براي آنها رايگان حساب مي شود. 

 صدور حكم قضاي�ي براي متهمان پرونده ثبت 
احوال جنوب استان كرمان؛ كرمان| متهمان پرونده 
ثبت احوال جنوب اس��تان به مجازات حبس، ش��الق و 
انفص��ال از خدمات دولتي محكوم ش��دند.  سرپرس��ت 
مجتمع قضايي دادگاه هاي كيفري دو شهرستان كرمان 
گفت: متهمان در پرونده ثبت احوال جنوب اس��تان به 
صورت باندي در سه شهرستان جنوبي استان و در قبال 
دريافت رش��وه مبادرت به جعل اس��ناد سجلي و صدور 
شناس��نامه و كارت ملي به نام اتباع بيگانه و تحويل به 

آنها مي كردند. 

 اج�راي قان�ون؛ تنها راه نجات دش�ت قزوين؛ 
قزوين| اس��تاندار قزوين در بازديد از اداره كل بازرسي 
استان تاكيد كرد: اجراي قانون بدون تبعيض؛ تنها راه 
نجات دشت قزوين است.  عبدالمحمد زاهدي استاندار 
قزوين به همراه علي فرخزاد معاون عمراني استانداري، 
منوچهر حبيبي معاون اقتصادي، ابوالفضل ياري رييس 
سازمان برنامه وبودجه استان و عبدالرضا ميقاني مشاور و 
مديركل حوزه استاندار با حضور در اداره بازرسي استان 

قزوين با كاركنان اين اداره ديدار و گفت وگو كرد.

اخبارشهرستانها

گاليه سپرده گذاران ثامن الحجج از نهادهاي نظارتي

چرا اين موسسه غيرمجاز اجازه تبليغ داشت

حضور »همراه اول« با شعار »هوشمندي، همراه اول تو« در »الكامپ ۲۰۱۸«

گروه بنگاه ها|
يازدهمين جلس��ه دادگاه رسيدگي به پرونده 
موسس��ه ثامن الحجج ديروز ب��ا بيان گاليه هاي 
چند نفر از سپرده گذاران همراه بود، وكيل متهم 
رديف س��وم )كه متواري اس��ت( ني��ز در دادگاه 
حضور يافت و گفت: م��وكل من ممنوع الخروج 

نيست و تاكنون احضاريه دريافت نكرده است. 
به گزارش ايرنا، قاضي باقري در ابتداي جلسه 
گفت ك��ه متهم ردي��ف اول و دوم حضور دارند 
و اگ��ر چه متهم رديف س��وم حض��ور ندارد ولي 

وكيلي را به دادگاه معرفي كرده است. 
به��روز صف��ري، وكيل متهم رديف س��وم در 
جاي��گاه گفت: موكل من از جريان رس��يدگي به 
اين پرونده مطلع بود ولي نمي دانس��ت كه نامش 
ب��ه عنوان متهم اعالم ش��ده و ابالغ��ي هم به او 
نش��ده و فقط از طريق رسانه ها و فضاي مجازي 
مطلع شده كه البته روزنامه شرق نام او را اشتباه 

نوشته بود. 
وي از حض��ور موكل��ش در ته��ران و خيابان 
گان��دي خبر داد و گفت: او ي��ك خط تلفن هم 
دارد و ممنوع الخروج از كش��ور هم نيست. قاضي 
باقري از اين وكيل خواس��ت تا در جلسه بعد به 

همراه متهم رديف سوم در دادگاه حضور يابد. 
قاضي باق��ري همچنين از مته��م رديف اول 
درب��اره نقش مته��م رديف دوم س��وال كرد كه 
مديرعام��ل ثام��ن الحجج گفت: او هيچ نقش��ي 
نداش��ته و فقط در جلسه مجمع گفتيم كه عضو 

هيات مديره باشد«. 
مديرعامل موسس��ه ثامن الحجج افزود: متهم 
رديف س��وم پنج س��ال قبل از او در اين موسسه 
فعاليت مي كرده يعني نايب رييس هيات مديره و 
از س��هامداران بوده ولي از س��ال 90 ارتباطي با 

من نداشته است. 
قاضي باق��ري در ادامه نامه يي از متهم رديف 
س��وم را قرائ��ت كرد كه در 21 مرداد س��ال 91 
درخواس��ت اس��تعفاي خ��ود را از هيات مدي��ره 
خطاب به مديرعامل موسسه ثامن الحجج نوشته 
ب��ود كه متهم ردي��ف اول در اي��ن زمينه اظهار 

بي اطالعي كرد. 
اظهارات وكيل متهم رديف س��وم باعث ش��د 
ك��ه قاضي باقري از مطالبي كه در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��ده، گله كند، او گفت: صحيح نيست 
بگويند 1۳ هزار ميليارد توماني حيف و ميل شده 
بلكه 12 هزار و 800 ميليارد تومان سپرده گذاري 
شده اس��ت. اموال موسس��ه ثامن الحجج توقيف 

ش��ده و در اختيار مراجع قضايي است. تحقيقات 
از متهم هاي رديف دوم و س��وم به جلس��ه بعدي 
موكول شد و قاضي باقري گفت: با توجه به اينكه 
از 24 تير اس��نادي جديد به دادگاه ارائه ش��ده و 
وكالي متهم رديف اول براي ارائه اسناد و مدارك 
تقاضاي مهلت دارند جلس��ه بعدي دادگاه شنبه 

سيزدهم مرداد خواهد بود. 

 گاليه سپرده گذاران در دادگاه
اظه��ارات يك��ي از س��پرده گذاران موسس��ه 
ثام��ن الحج��ج در جلس��ه ديروز )چهارش��نبه( 
دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران م��ورد توجه 
حاضران قرار گرفت. قاضي باقري در اين جلس��ه 
س��پرده گذاري را م��ورد خطاب ق��رار داد تا در 

دادگاه صحبت كند. 
او گفت: تاكنون 55 س��اعت از عمرمان را بر 
روي صندلي ه��اي اين دادگاه نشس��ته ايم. آقاي 
قاضي، من ب��راي اين پرونده تاكن��ون 25 هزار 
كيلومت��ر را طي ك��رده ام و 11۳ بار ب��ه تهران 

آم��ده ام البت��ه اين دادگاه بيش آنكه به مس��ائل 
س��پرده گذاران بپردازد، به مشكالت ميان بانك 
مركزي و موسسه ثامن الحجج رسيدگي مي كند. 
او گفت: اموالم از دس��تم رفته است و خجالت 

زده همسر و فرزندانم هستم. 
قاضي باقري با تاييد س��خنان اين شاكي، به 
او گف��ت كه ت��ا لحظه آخر و پ��س از تحقيقات 
و بررس��ي كامل نمي تواند هيچ گونه اعالم نظري 

درباره اين پرونده داشته باشد. 
س��پرده گذار خطاب ب��ه قاضي گف��ت: بقيه 
مس��ووالن اين پرونده، رييس فالن شعبه و تمام 
كس��اني كه در اين پرونده مقص��ر بوده اند، كجا 

هستند؟ وي خطاب به متهم رديف اول گفت كه 
يكي از مسووالن شعبه هاي موسسه ثامن الحجج 
همسر استاندار بوده و به همه كاركنان استانداري 
هم اعالم كرده بود كه بايد حساب بانكي در اين 

موسسه باز كنند. 
او به ديگر مشكالت و آسيب هاي اجتماعي و 
خانوادگي سپرده گذاران مربوط به سال هاي اخير 
اش��اره كرد و خطاب به مته��م رديف اول گفت: 
آقاي مديرعامل موسس��ه بگو به چه كساني پول 
و تس��هيالت داده يي و بگو كه پول هاي ما را كجا 
خرج ك��رده اي«.  قاضي باقري پس از ش��نيدن 
اظهارات چند نفر از شاكيان خطاب به مديرعامل 

موسس��ه ثامن الحج��ج گف��ت: به هر كس��ي كه 
تسهيالت دادي، اگر رانتخواري كرده اند، نام ببر 

و وظيفه دادگاه، پيگيري است. 
رييس ش��عبه يك دادگاه كيفري در پاس��خ 
به س��خنان اعتراضي برخي سپرده گذاران افزود: 
دادگاه در چارچوب كيفرخواس��ت و اس��امي كه 
مطرح ش��ده رس��يدگي مي كند و كسي نبايد از 
دادگاه توقع داش��ته باش��د ولي بايد به س��متي 
حركت كنيم كه با تمام كساني كه مرتكب جرم 

مي شوند، برخورد صورت گيرد. 
سپرده گذار در ادامه صحبت هايش به انحراف 
اذهان مردم و س��پرده گذاران اشاره كرد و گفت: 
مس��اله م. م. ي��ا ا. ع. انحراف��ي اس��ت كه بانك 
مركزي ب��ه راه انداخته تا ذهن م��ا را در فضاي 

مجازي و رسانه ها گمراه كند. 
ع��الوه بر اين س��پرده گذار طلب��كار، دادگاه 
ب��ه دو نفر ديگ��ر از س��پرده گذاران موسس��ه 
ثامن الحجج فرصت سخن داد. يكي از آنان خود 
را جانباز جنگ تحميلي معرفي كرد و از حضور 
در 70 تجمعي س��خن گفت كه سپرده گذاران 
در طول سه سال گذشته براي رسيدن به طلب 

خود برپا كرده اند. 
يك��ي ديگ��ر از حاش��يه هاي جلس��ه ديروز 
جم��ع آوري امض��اي س��پرده گذاران موسس��ه 
مال��ي و اعتب��اري ثامن الحج��ج و تنظيم نامه 
ب��راي رياس��ت دادگاه بود. اين نامه دس��ت به 
دس��ت ميان حاضران مي گش��ت و ب��ه امضاي 

سپرده گذاران مي رسيد. 
روي س��خن اين نامه البته بي��ش از همه، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي و نقد عملكرد 
مس��ووالن آن بود. در بخشي از اين نامه آمده 
اس��ت: »ما س��پرده گذاران كج��اي معادالت 
پيچيده هس��تيم؟« و اين سوال نيز مطرح شد 
كه آيا روند س��اماندهي موسسات مالي مبتني 
ب��ر كار كارشناس��ي و مديريت بح��ران انجام 

گرفته است؟
در بخش��ي ديگر از اين نامه آمده اس��ت: آيا 
برنامه ساماندهي شما )بانك مركزي( اين بود كه 
در يك برنامه تلويزيوني اعالم كنيد كه موسس��ه 
ثام��ن الحج��ج غيرمجاز ب��وده تا م��ردم جهت 
دريافت سپرده هايش��ان به ش��عب اين موسس��ه 
هج��وم آورند؟ در صورتي كه مي دانس��تيد هيچ 
بانك و موسس��ه يي ظرفيت نقد ف��وري اموال را 
نداش��ته و پاسخگويي به همه س��پرده گذاران را 

نمي تواند داشته باشد. 

همراه اول در بيس��ت و چهارمين نمايشگاه 
بين المللي الكامپ، با شعار »هوشمندي، همراه 
اول ت��و« حضور مي يابد.  ب��ه گزارش »تعادل« 
به نقل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، اپرات��ور اول تلفن همراه كش��ور، 
جه��ت معرف��ي و ارائ��ه آخري��ن محصوالت و 
س��رويس هاي مبتني بر اينترنت پرسرعت، در 
نمايش��گاه بين المللي الكتروني��ك، كامپيوتر و 

تجارت الكترونيك )الكامپ( شركت مي كند. 
اپراتور اول در اين نمايش��گاه، با سرويس ها 
و خدم��ات متنوعي نظي��ر معرفي »محصوالت 
و خدمات س��ازماني«، »ف��روش محصوالت«، 
»خدمات مشتريان« و »نوآوري و جذب ايده« 

خدمت بازديدكنندگان اس��ت.  براس��اس اين 
گزارش، هم��راه اول با معرفي اپليكيش��ن ها و 
درگاه هاي خريد ش��ارژ و بس��ته هاي اينترنتي 
م��ورد تايي��د اي��ن ش��ركت، ثبت ن��ام آنالين 
انواع س��يم كارت ه��اي همراه اول در س��امانه 
»گلچي��ن«، فروش مودم، ش��ارژ و بس��ته هاي 
اينترنت��ي در فروش��گاه آنالي��ن هم��راه اول و 
معرف��ي س��رويس »مولتي س��يم« در خدمت 

بازديدكنندگان خواهد بود. 
 ،Usim ارائه كليه خدمات اع��م از تعويض
تراب��رد، ف��روش و فعال س��ازي س��يم كارت و 
فعال س��ازي خدم��ات غي��ر حض��وري، معرفي 
سرويس هاي »همراه يار«، »باشگاه مشتريان« 

و »هم��راه م��ن«، از ديگ��ر برنامه ه��اي همراه 
اول در نمايش��گاه اس��ت. همراه اول در بخش 
»محص��والت و خدمات س��ازماني« ب��ا معرفي 
سرويس ش��ماره مجازي، چتر ديتاي سازماني، 
 ،)MVPN( ش��بكه خصوصي مجازي موبايل
نمايش ش��هر هوشمند از طريق واقعيت افزوده 
)AR(، كنترل هوش��مند و مديريت هوش��مند 
روشنايي شهري در اين نمايشگاه حضور دارد. 
عالقه مندان براي بازديد از غرفه هاي همراه 
اول در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
الكامپ، مي توانند 6 تا 9 مرداد به س��الن خليج 
فارس و فضاهاي باز واقع در ورودي اين س��الن 

مراجعه كنند. 

ايالم| اس��تاندار اي��الم از اختصاص 
700 ميلي��ون دالر ب��راي توس��عه 
ميادين مش��ترك نفتي استان ايالم 
خبر داد و گفت: شوراي عالي اقتصاد 
مص��وب كرد ك��ه 4 درص��د از اين 
اعتبار براي توسعه استان در اختيار 

شوراي برنامه ريزي قرار گيرد. 
به گزارش ايس��نا، »قاسم سليماني دش��تكي« در جلسه ستاد 
اقتص��اد مقاومتي اس��تان اظه��ار كرد: مدي��ران در خصوص 
معرفي پروژه هاي س��ال 98 از هم اكنون با دس��تگاه هاي ملي 
و وزارتخانه ه��ا پيگيري كنند و به دنب��ال جذب اعتبارات در 

سطوح ملي باشند. 
او با تاكيد بر تسريع در بحث مبادله موافقت نامه ها با توجه به 
ابالغ اعتبارات گفت: در اين خصوص سازمان برنامه و بودجه 
اس��تان پيگيري الزم را صورت داده است و در خصوص اقدام 

دستگاه ها گزارشات الزم را به استانداري ارسال كنند. 
ريي��س س��تاد اقتص��اد مقاومتي اس��تان اي��الم از اختصاص 
700ميليون دالر براي توس��عه ميادين مشترك نفتي استان 
اي��الم خبر داد و گفت: با پيگيري هاي فش��رده يي كه صورت 
گرفت، ش��وراي عالي اقتص��اد مصوب كرد كه 4 درصد از اين 
اعتبار براي توسعه استان در اختيار شوراي برنامه ريزي استان 
قرار بگيرد.  سليماني دش��تكي از اختصاص 45 ميليارد تومان 
براي اجراي تونل كبيرك��وه و 15 ميليارد جهت تونل قالجه 
و 6.۳ ميليارد تومان ب��راي راه مرزي جاده مهران خبر داد و 
گفت: در زمينه س��رمايه گذاري و بحث توليد و اش��تغال هم 
تالش هاي بسيار خوبي انجام شده و سرمايه گذاران بزرگي در 
راه استان ايالم هستند.  استاندار ايالم در خصوص تسهيالت 
بخش كش��اورزي نيز خاطرنش��ان ك��رد: در مناطق زلزله زده 
تس��هيالتي كه براي بخش كش��اورزي در نظر گرفته شده به 
مدت دو سال براي بازپرداخت فرصت خواهند داشت.  در اين 
نشس��ت مش��كالت 5 واحد توليدي و مجتمع ورزشي رفاهي 

المپيك شهر ايالم بررسي شد.

 اختصاص 7۰۰ ميليون دالر براي
توسعه  ميادين مشترك نفتي ايالم

مازن�دران| مع��اون وزي��ر جه��اد 
كش��اورزي از باط��ل ش��دن مجوز 
مرت��ع داران ب��دون دام خب��ر داد 
و گف��ت: اكن��ون مج��وز ۳۳0هزار 
هكتار از مراتع سه استان مازندران، 
سمنان و تهران به نام افرادي است 
كه خودش��ان حتي ي��ك راس دام 

ندارند ولي اجاره هنگفتي از عشاير مي گيرند. 
كرمعلي قندالي ديروز در حاش��يه جلس��ه ش��وراي عشاير 
مازن��دران در گفت وگ��و با ايرنا افزود: مدارك و مس��تندات 
اين افراد به واحد هاي حقوقي و دس��تگاه هاي نظارتي ارائه 

شده است. 
او ب��ا بيان اينكه حتي ش��ماري از اي��ن پروانه ها غيرقانوني 
اس��ت، اضافه كرد: اكنون 21۳ هزار خانوار عشاير در كشور 
وج��ود دارد ك��ه براي چ��راي دام هاي آنان ي��ك ميليون و 

200هزار هكتار مرتع اختصاص يافته است. 
قندالي ادامه داد: طرح س��اماندهي عشاير را در دستور كار 
قرارداديم تا بتوانيم به عشاير در زمان كوچ و اسكان دايمي 

دريك محل خدمات مناسب ارائه دهيم. 
او افزود: عش��اير نياز ب��ه جاده مناس��ب، آب و انرژي پاك 
دارند تا بتوانند با توليد بيشتر در توسعه اقتصاد نقش پايدار 
داش��ته باشند.  قندالي يادآورش��د: تعدادي از عشاير امكان 
ك��وچ در مناطق را ندارند لذا با خدمات رس��اني و اس��كان 
اين گروه بايد از ظرفيت توليدي آنان نيز اس��تفاده مناسب 

داشت. 
او ب��ا بيان اينكه در حوزه بهره برداري از مراتع بهترين نقاط 
دراختيار عشاير است، ادامه داد: عشاير عالوه بر حفاظت از 

مراتع، فصل چرا را رعايت مي كنند. 
رييس س��ازمان امور عش��اير كش��ور گفت: ب��راي جبران و 
افزايش درآمد جامعه عش��اير توجه به توسعه كشت گياهان 
دارويي، كش��ت در اراضي ش��يب دار، گردشگري و صنايع 

دستي را با هدف كاهش فشار بر مرتع را داريم. 

 مجوز مرتع داران
بدون دام باطل مي شود

اصفه�ان| ش��هردار اصفه��ان در 
قال��ب س��ي و يكمين نشس��ت از 
سلس��له نشس��ت هاي اصفهان به 
گفت وگو با جمعي از مس��ووالن و 
ائمه جماعات مناطق شهر اصفهان 

پرداخت. 
به گزارش »تعادل« به نقل از اداره 
ارتباطات رسانه يي ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي 
در سي و يكمين نشس��ت از سلسله نشست هاي اصفهان 
اظه��ار كرد: از روز نخس��ت مس��ووليتمان در ش��هرداري 
تصميم خود را بر ارتباط با تمام مردم از گروه هاي مختلف 
گذاشتيم تا نظرات كارشناسي كارشناسان و صاحبنظران 

هر قشري را مبناي كار خود قرار دهيم. 
او با بيان اينكه هم اكنون در مقطع حساس��ي قرار داريم، 
تصريح كرد: عبور از اين شرايط و بحران ها صرفا با اتحاد، 
همدل��ي و با نيت پاك و خيرخواهان��ه و رعايت مصلحت 
جامعه و منفعت عمومي امكان پذير اس��ت. ش��هردار شهر 
اصفهان ش��هردار تمام ش��هروندان از ه��ر گروه و جناحي 
اس��ت و نمي تواند ميان آنان تفكيك قائل شود. از همين 
رو مردم را در بهره مندي از منفعت ش��هر و خدمات، برابر 
مي داني��م همانطور كه آيات و رواي��ات نيز بر اين موضوع 

تاكيد دارد. 
شهردار اصفهان هدف شهرداري را ايجاد اميد در دل هاي 
م��ردم ذكر كرد و افزود: به ط��ور حتم بدون جلب رضايت 
مردم كش��ور نمي توان مقابل فش��ارها ايستاد. ما در حال 
رفع مش��كالت يكي از پس از ديگري و در ش��رايط بسيار 
سخت موجود هس��تيم كه اين شرايط هم از شرايط كلي 

كشور نشأت مي گيرد. 
او با بيان اينكه ش��هرداري با ۳ هزار ميليارد تومان بدهي 
از دوره هاي گذش��ته مواجه اس��ت، تاكيد كرد: بخشي از 
اين بدهي مربوط به مس��ائلي اس��ت ك��ه ِدين هايي براي 

شهرداري ايجاد كرده و ديگر نبايد تكرار شود. 

 طرح برخي مسائل در محافل عمومي
به صالح شهر و كشور نيست

كرمانشاه| رييس اتحاديه بارفروشان 
كرمانشاه با اش��اره به افزايش حدود 
10 براب��ري قيمت هندوانه نس��بت 
به س��ال گذش��ته، گفت: اين گراني 
ناشي از كاهش توليد هندوانه توسط 
كش��اورزان است و ارتباط چنداني با 
صادرات ندارد. عيسي حاج علياني در 
گفت وگو با ايسنا، از افزايش قيمت قابل توجه هندوانه ياد كرد 
كه از كيلويي 100 تا 150 توماِن سال گذشته به كيلويي حدود 
1200 تا 1۳00 تومان در تابستان امسال رسيده است.  او اين 
افزايش 10 برابري قيمت را ناشي از كمبود هندوانه دانست كه 
فقط مختص به كرمانشاه نيست و در سراسر كشور ايجاد شده 
است. رييس اتحاديه بارفروشان كرمانشاه درباره داليل كمبود 
هندوانه در بازار اظهار كرد: طي دو، سه سال گذشته به شدت 
وفور هندوانه در بازار داشتيم كه باعث ضرر زياد كشاورزان شد.   
حاج علياني افزود: قيمت كيلويي 100 تا 150 تومان هندوانه 
در بازار سال گذشته، قيمت واقعي نبود و به دليل وفور هندوانه 
در بازار رخ داده بود. با وجود اين شرايط كشاورزان ديگر امسال 
كش��ت هندوانه انجام ندادند و شاهد كمبود آن در بازار بوديم.  
رييس اتحاديه بارفروش��ان كرمانشاه با انتقاد از نبود يك بانك 
اطالعاتي جامع كه كشاورزان اطالعات كشت ساالنه خود را در 
آن ثبت كنند، يادآوري كرد: اگر چنين بانكي داشته باشيم اين 
مشكل كه يك سال وفور يك ميوه را داشته باشيم و سال بعد 

كمبود آن را پيش نخواهد آمد. 
حاج علياني دليل ديگر كمبود هندوانه در بازار را سرما و تگرگ 
بهار امسال عنوان كرد كه به بسياري از محصوالت كشاورزي 
صدم��ه وارد كرد.  او معتقد اس��ت، كيفيت نامرغوب هندوانه 

موجود در بازار نيز به دليل همين سرما و تگرگ است. 
رييس اتحاديه بارفروشان كرمانشاه درباره صادرات هندوانه نيز 
تاكيد كرد: اين كمبود چندان متاثر از صادرات نيست، زيرا در 
س��ال هاي گذش��ته نيز صادرات هندوانه انجام مي شد و فقط 

مختص به امسال نيست.  

 چرا »هندوانه« امسال ۱۰ برابر
گران شد؟

صحيح نيست بگويند 13 هزار ميليارد توماني حيف و ميل شده بلكه 12 هزار و 800 
 ميليارد تومان سپرده گذاري شده است. اموال موسسه ثامن الحجج توقيف شده و
در اختيار مراجع قضايي است. تا لحظه آخر و پس از تحقيقات و بررسي كامل 

نمي تواند هيچ گونه اعالم نظري درباره اين پرونده داشته باشد
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اقتصاد اجتماعي12
طرح »تبديل مدارس متروكه 
به دهسرا«؛ ميان زمين و هوا

طرح تبديل مدارس متروكه به دهسرا كه چندي 
پي��ش مورد تاييد وزير آموزش و پرورش قرار گرفت 
اين روزها درگير بروكراس��ي اداري شده و به نوعي 
معلق مانده اس��ت. چندي پيش در پيش��نهادي از 
سوي وزارت كشور به آموزش و پرورش اين موضوع 
مطرح ش��د كه مدارس متروكه و بدون استفاده كه 
تعداد آنها به حدود ۲۰۰۰ باب مي رس��د در اختيار 
س��ازمان دهياري هاي وزارت كشور قرار گيرد تا آنها 
از اين مدارس به عنوان »دهس��را« يا »خانه روستا« 
استفاده كنند. به عبارت ديگر قرارشد اين دهسراها 
در روستاها همان فرهنگسراهاي شهري در مقياس 
كوچك باشند كه در آنها كالس هاي آموزشي براي 
زنان، دوره هاي توانمندس��ازي، دوره هاي مش��اوره  
اجتماعي و بهداش��تي براي خانواده ها و كالس هاي 

ورزشي براي جوانان و... برگزار شود. 
در اي��ن م��ورد س��عيدرضاجندقيا، مع��اون امور 
دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور نيز گفت: براس��اس نامه يي به استانداري و 
احص��اي اين م��دارس دريافتيم كه در روس��تاهاي 
كشور حدود ۲۰۰۰ مدرسه متروكه وجود دارد و به 
دليل اينكه هزينه ساخت بنا نيز زياد است، تصميم 
گرفتيم در صورت امكان از همين مدارس اس��تفاده 
كنيم. به همين دليل قرار شد كه با وزارت آموزش و 
پرورش هماهنگي هاي الزم صورت گيرد تا آنها اين 
مدارس متروك��ه را در اختيار دهياري ها قرار داده و 
از اين مدارس به عنوان »دهس��را« يا »خانه روستا« 
اس��تفاده ش��ود. او همچنين با اشاره به اينكه اعتبار 
اين »دهس��را« از بودجه دهياري ها تامين مي شود و 
همچنين مي توان اين بودجه اندك را با مشاركت هاي 
مردم��ي افزايش داد، اظهار كرد: اين طرح براي وزير 
آموزش و پرورش فرستاده شده است و منتظر پاسخ 
ايش��ان هس��تيم و فكر مي كنم با توج��ه به رويكرد 
مناس��ب وزير آموزش و پرورش به زودي به پاس��خ 
برسيم. اين درخواست مدت زيادي بي جواب نماند و 
با واكنش هايي از سوي آموزش و پرورش همراه شد 
به طوري كه وزير آموزش و پرورش اين طرح را تاييد 
كرد. پس از تاييد طرح از س��وي آموزش و پرورش، 
مع��اون امور دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كش��ور رويكرد وزير آموزش و پرورش 
را در اين زمينه مثبت دانس��ت و با اش��اره به اينكه 
باوجود تاييد طرح، اما فقط پيشنهادي از آموزش و 
پرورش مبني براينكه اين مدارس خريداري يا اجاره 
ش��وند دريافت كرديم و اين طرح درگير بروكراسي 
اداري شده است. با وجود تاييد طرح تبديل مدارس 
متروكه روس��تاها به دهسرا توس��ط وزير آموزش و 
پرورش اما به نظر مي رسد اين طرح همچنان ميان 
زمين و ه��وا مانده و مانند طرح ه��اي ديگر درگير 

بروكراسي اداري شده است. 

خبر

عدالت آموزشي كجاي سند تحول بنيادين آموزشي ديده شده است؟

بي عدالتي هاي فراموش شده آموزشي 
ريحانه جاويدي|

عدالت آموزش��ي، اگرچ��ه نامش همواره به 
عن��وان مهم تري��ن هدف در سيس��تم آموزش 
و پ��رورش اي��ران مط��رح بوده، ام��ا در عمل، 
تصميم گيري ها همواره ميان آموزش و پرورش 
و عدالت فاصله انداخته و آنها را فرس��نگ ها از 
هم دور كرده است تا جايي كه مصاديق عدالت 
در آموزش را بيشتر در صحبت هاي مسووالن 
مي توان جست وجو كرد و در عمل آنچنان كه 
قانون و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
براي اس��تقرار آن راهكار نشان داده، خبري از 

عدالت آموزشي نيست. 
در اقدام��ات عملي آم��وزش و پرورش، اين 
هدف مهم با عناوين متعددي زير پا گذاش��ته 
مي شود. برگزاري كنكور، سهم سوابق تحصيلي 
در قبولي دانشگاه، تعدد مدل هاي مختلفي از 
مدرسه و كليدواژه هميشگي كمبود بودجه از 
مهم ترين مواردي است كه عدالت را از آموزش 
و پرورش دور كرده است اما وجود هر كدام از 
اين عناوين آنقدر در برنامه ريزي ها عادي شده 
كه به عن��وان مانعي براي رس��يدن به عدالت 
محس��وب نمي ش��ود، حال آنكه هم مسووالن 
و هم كارشناس��ان آموزش بر اي��ن امر واقفند 
كه هر كدام از موارد مطرح شده، مانند سدي 
مي��ان آموزش و پ��رورش و عدالت آموزش��ي 
فاصل��ه انداخته و كار را به جايي رس��انده كه 
از نظ��ر برخي نمايندگان مجل��س، مي توان با 
صراحت گف��ت در آموزش و پ��رورش عدالت 

نداريم. 

 چرا عدالت با آموزش و پرورش غريبه 
است؟

كارشناس��ان آم��وزش معتقدن��د آنچه در 
تصميم گيري ه��اي آموزش و پرورش ش��اهد 
هس��تيم با آنچه در سند تحول بنيادين درباره 
عدالت آموزش��ي مطرح ش��ده اس��ت، فاصله 

بسياري با يكديگر دارند. 
محمدرضا نيك نژاد، كارشناس آموزشي در 
تش��ريح اين موضوع به تعادل گفت: »رويكرد 
تئوريك سند تحول به سمت عدالت آموزشي 
اس��ت اگر به مواردي كه در اين س��ند مطرح 
ش��ده توج��ه كنيم، درم��ي يابيم ك��ه اموري 

مانند آموزش و پرورش رايگان يا ايجاد مراكز 
پيش دبس��تاني رايگان در مناط��ق محروم از 
موضوعاتي كه آموزش و پرورش را به س��مت 
عدالت محوري س��وق مي دهد ام��ا وقتي اين 
راهكارها عملياتي مي شوند،  شاهد آن هستيم 
ك��ه زيرس��اخت هاي آموزش و پ��رورش براي 
برق��راري عدالت كافي نيس��ت. كمبود بودجه 
س��بب ش��ده تا وزارت آموزش و پرورش براي 
تامي��ن كمبودها خود به س��مت خانواده هاي 
دانش آموزان دس��ت دراز كن��د كه اين خود با 

عدالت آموزشي در تضاد است.«
او اف��زود : »در مورد ديگ��ر به طور مثال در 
قانون مش��خص ش��ده كه آم��وزش و پرورش 
وظيفه دارد در مناطقي كه حتي يك فرد الزم 
التعلي��م وجود دارد، اقدام به ايجاد مدرس��ه و 
امكان��ات آموزش��ي از جمله اس��تخدام معلم 
كن��د اما امروز از مس��ووالن آموزش و پرورش 
مي ش��نويم كه از وجود مدارس كم دانش آموز 
گالي��ه مي كنن��د و معتقدن��د لزوم��ي ندارد 

مدرس��ه يي با س��ه دانش آموزش وجود داشته 
باش��د در حالي كه اين موض��وع نبايد دغدغه 
آموزش و پرورش باش��د، بلكه اين امر وظيفه 
مس��ووالن اين وزارتخانه اس��ت علت اين امر 
هم در ي��ك موضوع خالصه مي ش��ود آن هم 
كمبود بودجه است، وزارتخانه يي كه در تامين 
حق��وق معلمان خود مانده و مجبور به گرفتن 
وام مي ش��ود، اساسا نمي تواند عدالت آموزشي 

را برقرار كند. 
البت��ه در كن��ار كمبود بودج��ه بايد به اين 
موضوع توجه شود كه آموزش و پرورش اگرچه 
در صحبت ها به عنوان اولويت مسووالن مطرح 
مي ش��ود اما در عمل هنوز تبدي��ل به اولويت 
نشده است. تا زماني كه آموزش جايگاه واقعي 
خود را پيدا نكند و تبديل به اولويت نش��ود،  تا 
زماني كه بودجه اي��ن نهاد به واقعيت نزديك 
نش��ود، نمي توان توقع داشت عدالت آموزشي 

برقرار شود.«
نيك نژاد با اش��اره به وظيقه س��اير نهادها 

در قب��ال عدالت آموزش��ي گفت: »دو س��ال 
پيش در همايش عدالت آموزش��ي، نمايندگان 
مجل��س مصوب كردند ك��ه نهادهاي مختلفي 
مانند آستان قدس كه از نظر اقتصادي شرايط 
مناسبي دارند، از درآمدهاي خود مبلغ معيني 
را ب��راي عدالت آموزش��ي در اس��تان هاي كم 
برخوردار اختصاص دهند، شوراي نگهبان هم 
اي��ن امر را تاييد كرد ام��ا در عمل هنوز هيچ 
كمكي از اين نهادها ارائه نشده است و اين امر 
نش��ان مي دهد آموزش و پرورش هنوز تبديل 
به اولويت نش��ده است. س��ند تحول بنيادين 
راه��كار ارائ��ه ك��رده اس��ت اما ب��راي اجراي 

راهكارها بودجه و امكانات نيست.«

 تنوع مدارس از عوامل اصلي 
نقض عدالت

ع��الوه بر كمب��ود بودجه كه ني��ك نژاد به 
آن اش��اره كرد، م��وارد مختلف��ي مانند تعدد 
مدل ه��اي متن��وع از م��دارس ه��م از جمله 

مصاديق نقض عدالت آموزشي است موضوعي 
كه رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي 
وزير آم��وزش و پرورش به آن اش��اره كرده و 
درب��اره آن گف��ت: »اعتق��اد ما اين اس��ت كه 
عدالت آموزش��ي برخ��ورداري از فرصت هاي 
براب��ر در دسترس��ي به آموزش نيس��ت، بلكه 
عدالت آموزش��ي يعن��ي كيفيت آموزش��ي و 
عدال��ت در فرصت ه��اي يادده��ي، يادگيري 
براي دانش آموزان، بنابراين ايجاد تنوع در نوع 
مدارس از عدالت آموزش��ي به دور اس��ت.« از 
ط��رف ديگر برخي نماين��دگان مجلس هم بر 
اين موضوع تاكيد داش��ته و معتقدند تنوع در 

مدارس با عدالت آموزشي سازگار نيست. 
اسداهلل عباس��ي، عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي درباره اين 
موضوع گفت: »دركش��ورهاي پيش��رفته دنيا 
عموما م��دارس دولتي و غيردولتي وجود دارد 
اما اين مهم در حالي اس��ت در كشورمان تنوع 
مدارس س��بب ايجاد فاصله طبقاتي مي شود. 
به دليل گسترش انواع مدارس، آموزشگاه هاي 
دولتي رها ش��ده اند و در برخ��ي اوقات تعداد 
دانش آم��وزان يك كالس به بي��ش از 3۰ نفر 
مي رس��د، اين مهم در حالي رقم مي خورد كه 
كيفيت آموزش در س��اير م��دارس غير دولتي 
به داليل مختلف بيش��تر است بنابراين عدالت 
آموزشي با افزايش تنوع مدارس رعايت نشده 

است.«
او اف��زود: » طب��ق س��ند تح��ول بنيادين 
در آم��وزش و پ��رورش، ان��واع م��دارس بايد 
س��اماندهي ش��ود، به عبارتي ديگر بايد تالش 
ش��ود مدارس را ادغام يا حذف كرد تا ش��اهد 
افزايش كيفيت آموزش و نزديك تر ش��دن به 
عدالت آموزش��ي باشيم. در حالي كه يكپارچه 
نبودن مدارس در كش��ور به نوعي سبب ايجاد 
تبعي��ض مي ش��ود و اين مولف��ه روي پرورش 
دانش آموزان تاثيرگذار است، امروزه به وضوح 
مي توان مشاهده كرد كه دانش آموزاني كه در 
مدارس غيردولتي درس مي خوانند راحت تر به 
دانش��گاه وارد مي شوند زيرا از خدمات بهتري 
برخوردار هستند در حالي كه اين خدمات در 
مدارس دولتي كمتر ديده مي شود و اين نقض 

آشكار عدالت آموزشي است.«

    فضای بين المللی پس از برجام برای صنعت فوالد كشور باز شد و شركت های 
فوالدی توانستند در صادرات ركوردهای خوبی را از خود برجای بگذارند. هر چند كه 
باوجود اين توافق، كشور نتوانست آن گونه كه بايد و شايد در جذب سرمايه گذاری 
موفق عمل كند. خروج آمريكا از توافق برجام صنعت فوالد كشور به ويژه بر صادرات 
و سرمايه گذاری تاثيرگذار بوده است. در اين راستا خبرنگار ماهنامه »اخبار فلزات« 
با مديرعامل شركت فوالد خوزستان  گفت وگو كرده است. محمد كشانی اعتقاد دارد 
با خروج آمريكا از برجام، مش��كالت متعددی در زمينه كشتيرانی، نقل و انتقاالت 
بانكی و ... به وجود می آيد، اما كشور ما تجربه خوبی در سال های تحريم كسب كرده 
اس��ت و می تواند اين تهديد را به فرصت تبديل كند. كش��انی همچنين می گويد 
مشكالت اقتصادی و همكاری نكردن سازمان ها بدتر از تحريم های بين المللی عمل 

می كنند و تحريم داخلی هستند. متن كامل اين گفت وگو را در ادامه می خوانيد.

به دنب�ال توافق برجام، صنعت فوالد كش�ور چ�ه فرصت هايی برای 
توسعه دارد؟

انتظ��ار صنعت ف��والد از برجام، انجام س��رمايه گذاری مس��تقيم خارجی و 
مش��اركت در س��رمايه گذاری توس��عه صنعت فوالد، تامين تجهيزات و قطعات 
برای بازسازی و نوسازی صنعت اين صنعت و استفاده از نظام بانكی بين المللی 
برای  نقل و انتقال وجوه ارزی بوده است كه در صورت تحقق اين مهم، امكان 
اس��تفاده از منابع مالی، بازارهای گس��ترده جهان��ی و تكنولوژی های نوين در 

صنعت فوالد فراهم می شود.
 

آيا صنع�ت فوالد كش�ور توانس�ت از فرصت برج�ام در بخش های 
مختلف مانند تامين مالی، تکنولوژی و صادرات به خوبی استفاده كند؟

ش��ركت های اروپايی مانند ش��ركت SMS، دنيلی، س��ارايه، اتوت و فوست 
آلپين از زمان اجرای برجام در اوايل س��ال ۲۰16، همكاری و مش��اركت خود 
را در پروژه های توليد و توس��عه فوالد ايران گس��ترش دادند، اما سرمايه گذاری 
مس��تقيم يا مش��اركت در س��رمايه گذاری قابل توجهی انجام نش��د و تنها در 

حد اندك در بخش��ی از پروژه های صنعت فوالد، به ص��ورت فاينانس اقداماتی 
انجام ش��د. بايد توجه داش��ت بهترين مس��ير انتقال تكنولوژی سرمايه گذاری 
مس��تقيم اس��ت و تا زمانی كه مش��كالت اين نوع س��رمايه گذاری حل نشود، 
نمی ت��وان انتظار به روز رس��انی فناوری تولي��د به وي��ژه در زمينه های كاهش 
هزينه ه��ای تولي��د، كاهش مص��رف آب، صرفه جوي��ی در مصرف ان��رژی و... 
داش��ت. همچني��ن در زمينه صادرات محصوالت فوالدی، در س��ال گذش��ته 
 صنعت فوالد كش��ور عملكرد بسيار مناسبی داش��ت و تحقق صادرات بيش از

8 ميليون تن، حاصل تالش صنعتگران اين عرصه و بهبود فضای تجاری ناشی 
از برجام بوده است.

 
صنع�ت فوالد كش�ور پس از خ�روج آمريکا از پيم�ان برجام، با چه 
چالش هايی در زمينه های ياد شده مواجه خواهد شد؟ چه فرصت هايی 

پيش روی اين صنعت قرار خواهد گرفت؟
آمري��كا از ابت��دای پي��روزی انقالب اس��المی، از تمام توان خود برای س��د 
كردن مس��ير انقالب اس��تفاده كرد. تداوم تحريم ها برای صنعت فوالد كش��ور 
دش��واری هايی را ايج��اد می كند، ام��ا نبايد نگران اين موضوع ب��ود، چرا كه با 
اس��تفاده از تجربيات قبلی و توان داخلی همه مشكالت برطرف خواهند شد. با 
آغاز تحريم ها ممكن اس��ت صادرات ايران دچار كندی شود. حتی اگر صادرات 
فوالد ايران متوقف نش��ود و به همين ميزان ادامه داش��ته باشد، هزينه های آن 
بيش از گذشته خواهد بود. عالوه بر اين، بسياری از شركت های سرمايه گذاری 
عقب نش��ينی خ��ود را از بازار ايران اع��الم كردند، البته در اين مي��ان نبايد از 
مش��كالت نقدينگی شركت ها غافل شد. به طور كلی مشكالت ناشی از بازگشت 
تحريم ه��ا را برای صنعت فوالد ايران می توان در چهار حوزه مختلف به ش��رح 

ذيل خالصه كرد:
- كش��تيرانی )حمل و نقل دريايی(: در صورت بازگش��ت تحريم ها تعدادی 
از ش��ركت های كش��تيرانی از حمل محموله های صادرات��ی از مبدا بنادر ايران 

خودداری خواهند كرد.

-  بيمه محموله های صادراتی: در صورت بازگش��ت تحريم ها، ش��ركت های 
بيمه ای بين المللی، محموله ه��ای صادراتی ايران را بيمه نخواهند كرد. در اين 
وضعيت مش��تريان از خريد مجدد و س��فارش محموله ه��ای جديد به دليل باال 

رفتن ريسك سفارش خودداری خواهند كرد.
- نظ��ام بانكی بين الملل: در صورت بازگش��ت تحريم ها، امكان نقل و انتقال 
وجوه ارزی حاصل از صادرات به وس��يله سيستم بانكی امكان پذير نخواهد بود. 
هم اكنون تعدادی از مش��تريان برای انتقال وجوه از سيس��تم بانكی اس��تفاده 
می كنن��د. بخش عمده ای از مش��تريان نيز حواله های ارزی خود را به وس��يله 
بانك ها انجام می دهند در نتيجه، بخش��ی از مش��تريان در عمل قادر به خريد 

محصوالت ايرانی نخواهند بود.
- مشتريان )كاهش سفارش��ات خريد(: بخشی از مشتريان اروپايی، آسيای 
جنوب ش��رقی و آمريكای جنوبی پس از امضای برجام، سفارش��ات خود را به 
ش��ركت فوالد خوزستان ارسال كردند و در دو سال گذشته بخشی از صادرات 
اين شركت را به خود اختصاص دادند. در صورت بازگشت تحريم ها، پيش بينی 

می شود كه اين گروه از مشتريان از ارائه سفارش جديد خودداری كنند.
 

چرا شركت های معتبر دنيا در زمينه فوالد پس از اجرای برجام برای 
انعقاد قرارداد به س�ختی پای كار آمدن�د و در نهايت به راحتی از ايران 

رفتند؟
ش��ركت های بين المللی بر مبنای منافع س��هامداران خ��ود اقدام می كنند 
و ب��ا توجه به س��ود حاصل��ه از فعاليت های خود در بازار آمريكا در مقايس��ه با 
س��ود حاصله از فعاليت در ب��ازار ايران تصميم می گيرن��د. از آنجايی كه ادامه 
فعاليت های تجاری با ايران بر روابط اقتصادی اين شركت ها با آمريكا تاثيرگذار 
اس��ت، بنابراين ش��اهد كاهش و در آينده قطع روابط بازرگانی اين شركت ها با 
اي��ران خواهيم بود. در عين ح��ال قراردادهای صنعت فوالد كش��ور يك طرفه 
اس��ت و نمی توان برای چنين مشكالتی چاره ای انديشيد. البته هنوز فضا برای 
شركت های معتبر تنگ نشده است و می توان اميدوار بود كه در زمان باقی مانده 
به تعهدات خود عمل كنند. اما اگر فضا باز هم تنگ تر شود، مانند سال 9۰ كه 

با صنعت فوالد ايران قرارداد داشتند، ايران را ترك خواهند كرد.
 

با توجه به اين وضعيت، آيا بازارهای فوالد ايران در منطقه و دنيا حفظ 
خواهد شد؟ به نظر شما صادرات فوالد ايران چه روندی را طی خواهد كرد؟

ايران به آمريكا فوالد صادر نمی كند و عمده صادرات به كش��ورهای آسيايی 
ش��امل تايلند، تايوان، اندونزی، فيليپين و همچنين كش��ورهای غرب آس��يا و 
شمال آفريقا شامل امارات و عمان و كشورهای اروپايی از جمله اسپانيا و ايتاليا 
انجام می ش��ود، اما از آنجايی كه ادامه همكاری های تجاری احتماال مش��كالت 
عدي��ده ای را برای تجارت اين كش��ورها ب��ا آمريكا ايجاد می كن��د، پيش بينی 
می ش��ود همكاری های تجاری با اين كش��ورها در صورت بازگش��ت تحريم ها 
كاهش يابد. مقاصد صادراتی توليدات فوالدی كش��ور ما از تنوع الزم برخوردار 
اس��ت و در صورت ايج��اد محدوديت برای هر يك از بازاره��ای صادراتی، بازار 
ديگری جايگزين می ش��وند. البته ممكن اس��ت به طور موقت مش��كالتی ايجاد 
شود، اما كشور ما وضعيت تحريم را نيز پيش از اين تجربه كرده است و تحريم 
مش��كل تازه ای برای صادرات فوالد ايران نيس��ت، بنابراين جای نگرانی وجود 
ندارد. عالوه بر اين، كش��ور ما بازار بزرگی دارد و بخش عمده ای از محصوالت 
در بازار داخلی به مصرف می رس��د كه اگر صنعت س��اختمان فعال تر شود، كل 

توليدات فوالد كشور را جذب خواهد كرد.
 

صنع�ت فوالد كش�ور با انجام چ�ه اقداماتی می توان�د اثرات خروج 
آمريکا را بر اين صنعت كاهش دهد؟ آيا نمونه ای از اين اقدامات وجود 

دارد؟
آمري��كا هي��چ گاه در صنعت فوالد ايران حضور نداش��ته اس��ت. موضوع وفا 

نكردن به تعهدات اروپا زير فش��ار آمريكا اس��ت كه با اتكای به توان داخلی و 
اجرای سياس��ت های اقتصاد مقاومتی قطعا مش��كلی برای صنعت فوالد كشور 
حادث نخواهد شد. سال ها است كه با استفاده از دانش و توان پوالدمردان، اين 
صنعت شاهد پيش��رفت های چشمگيری بوده است. به عنوان نمونه، رتبه فوالد 
ايران از ۲۲ در س��ال ۲۰۰۰ با هش��ت پله افزايش به 14 در سال ۲۰17 رسيد 

كه اين دوران مصادف با شديدترين تحريم ها بوده است.
با وجود اين، چالش هايی برای صنعت فوالد كش��ور به وجود خواهد آمد كه 

برای رفع چالش های احتمالی می توان برخی راهكارها را بيان كرد:

راهکار پيشنهادیچالشرديف

1
 كشتيرانی 

)حمل و نقل 
دريايی(

فروش به صورت CIF به جای 
FOB و تقبل هزينه و مخاطرات 

ناشی از حمل

بيمه محموله های ۲
استفاده از بيمه نامه های ايرانیصادراتی

3
نقل و انتقال وجوه 
ارزی به وسيله نظام 

بانكی بين الملل

1( دريافت وجه قراردادها با ارزهای 
كش��ورهای مقصد )لير تركيه، وون 
كره جنوبی، يوآن چين، روبل روسيه 

و روپيه هند(
قرارداده��ای  وج��ه  ۲( درياف��ت 

صادراتی به صورت ريال
بارت��ری  قرارداده��ای  3( انعق��اد 
درازمدت ب��رای واردات كنس��انتره 
س��نگ آهن، م��واد افزودن��ی مانند 
فروآلياژه��ا، الكترود گرافيتی )بدون 
ني��از به انتقال ارز يا رد و بدل كردن 

وجوه قراردادها(
4( تشكيل دفاتر در كشورهای هدف 
)آلمان، تركيه، عمان( و اس��تفاده از 
دفات��ر موجود برای فروش و دريافت 

وجوه ارزی

مش��تريان )كاهش 4
سفارشات خريد(

1( توس��عه بازار و ورود به بازارهای 
صادراتی جديد مانند هند و چين

۲( تش��كيل كنسرسيوم با مشاركت 
شركت های خارجی

چه پيش�نهادهايي را برای حمايت از بخش مع�دن و صنايع معدنی 
كشور برای جلوگيری از آسيب خروج آمريکا از برجام ارائه می دهيد؟

در وضعيت كنونی، ديپلماسی اقتصادی می تواند راهگشا باشد و شركت های 
فوالد ني��ز به عنوان بنگاه اقتصادی بايد تعامالت خود را با ش��ركت های معتبر 
افزايش دهند. از آنجايی كه نقدينگی يكی از مشكالت خواهد بود، سازمان های 
مالی مانند بانك  ها، دارايی، بيمه و... بايد از ش��ركت های فوالدی حمايت كنند 
تا به نوعی دچار تحريم داخلی نش��ويم و اين مش��كالت به تحريم های خارجی 
اضافه نش��وند. مهم ترين چالش صنعت فوالد وجود مشكالت در اقتصاد كشور 
است. اگر به اقتصاد داخلی توجه كنيم، قطعا مشكالت صنعت فوالد نيز كاهش 
خواهن��د يافت و دولت می تواند با اجرای پروژه های عمرانی و رونق بخش��ی به 
صنعت س��اختمان، جريانی از سازندگی و نشاط اقتصادی در كشور ايجاد كند 
كه نه تنها از تحريم ها آس��يب نبينيم، بلكه در چند س��ال بتوانيم كشور را آباد 

كنيم.

تحريم های خارجی كافی است؛ خودتحريمی چرا؟
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»تعادل«تشديدواگراييشيبقيمتهاازمعامالتملكرابررسيميكند

بازار مسكن در آستانه ركود تورمي
تعدادمعامالتمسكندرتيرماهنسبتبهخرداد۱۰درصدكاهشيافت 7ميليونتومان؛ميانگينقيمتهرمترآپارتماندرپايتخت

گروهراهوشهرسازي|
براس��اس تازه ترين آماري كه از س��وي دفتر 
برنامه ري��زي و اقتصاد مس��كن وزارت راه درباره 
تح��والت ب��ازار مس��كن در تيرماه س��ال جاري 
منتش��ر شده اس��ت، در اين ماه ۱۳ هزار و ۷۹۶ 
فقره معامله مسكن به امضا رسيده كه نسبت به 
ماه گذش��ته۱۴۱۳ فقره از تع��داد معامالت )۱0 

درصد( كاسته شده است. 
اين آمار حاكي از آن اس��ت كه متوسط قيمت 
مس��كن در تيرماه امسال براي هر مترمربع واحد 
مسكوني ۶ميليون و ۹۸۷ هزار تومان برآورد شده 
اس��ت، اين درحالي اس��ت كه متوسط قيمت هر 
مترمربع واحد مس��كوني در خرداد ماه امس��ال ۶ 
ميلي��ون و ۴۹0 هزار تومان ب��ود. از اين رو، طبق 
اين آمار، شاهد افزايش ۵00 هزار توماني متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نسبت به خرداد 
م��اه بوديم، ضم��ن اينكه همين مي��زان افزايش 
قيمت را )۵00 هزار تومان براي هر مترمربع( هم 

در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه داشتيم. 
آمارتحوالت بازار مس��كن در تيرماه نش��ان 
مي دهد كه با افزاي��ش قيمت هرمترمربع واحد 
مسكوني، حجم معامالت انجام شده هم كاهش 
يافته اس��ت، به عبارت ديگر رش��د قيمت ها به 
كاه��ش تع��داد قرارداده��اي خري��د و فروش 

انجاميده است. 
البت��ه ناگفته نمان��د كه رون��د افزايش قيمت 
مس��كن از ابتداي نيمه دوم س��ال گذش��ته آغاز 
شده بود و همگام با روند صعودي قيمت ها، حجم 
معامالت هم افزاي��ش يافت اما اين روند تا بهمن 
ماه ادامه يافت و در اين ماه و اس��فند س��ال ۹۶، 
اگرچه قيمت ها رش��د كرد اما تعداد قراردادهاي 
امضا ش��ده براي خريد و فروش كاهش داش��ت. 
شرايط بازار مس��كن در فروردين ماه سال جاري 
مانند دو ماه بهمن و اسفند بود، اما در ارديبهشت 
ماه و با نوسانات شديد رخ داده در بازار ارز، شاهد 
جهش قيمت مسكن و به دنبال آن رشد چشمگير 
)باالي 200 درصد( معامالت بوديم اما اين رشد به 
ارديبهش��ت ماه محدود شد و در خرداد ماه حجم 
معامالت نسبت به ماه قبل افت كرد، ضمن اينكه 

قيمت ها هم رشد قابل توجهي را تجربه كردند. 
آماري كه از بازار مس��كن تيرماه منتشر شده 
هم نش��ان مي دهد كه ب��ا ادامه رون��د صعودي 
قيمت ها شاهد تداوم روند نزولي حجم معامالت 
بوديم و واگرايي شيب قيمت ها از حجم معامالت 
ملك در ش��هر ته��ران نه تنها تداوم داش��ته كه 

تشديد هم شده است.
اما س��والي ك��ه دراينجا مطرح مي ش��ود اين 

است كه تداوم اين ش��رايط يعني افزايش قيمت 
و كاهش حج��م معامالت در ماه هاي آتي به كجا 
ختم مي شود؟ كارشناسان در ماه هاي اخير نسبت 
به ادامه اين شرايط هشدار داده و گفته بودند كه 
رشد ش��ديد قيمت ها موجب توقف روند صعودي 
معامالت مي ش��ود و در ادامه مس��ير مي تواند به 

ركود در بازار مسكن ختم شود. 

منطقهيكگرانترين
گزارش معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي از تحوالت بازار مسكن تهران در تير 
ماه حاكي از آن است كه گران ترين منطقه تهران، 
منطقه يك ب��ا ميانگين هر متر مربع ۱۵ ميليون 
و ۴۳ ه��زار تومان و ارزان ترين منطقه هم منطقه 

۱۸ با ميانگين هر متر مربع ۳ ميليون و ۳0 هزار 
تومان بوده اس��ت. منطقه سه با ميانگين هر متر 
مرب��ع ۱2 ميليون و ۶۶۷ هزار تومان در رتبه دوم 
مناطق گرانقيم��ت پايتخت در تيرماه قرار دارد و 
پ��س از آن منطقه ۶ با ميانگي��ن هر متر مربع ۹ 
ميليون و ۶۳0 هزار تومان، سومين منطقه لوكس 

پايتخت شناخته شد. 
همچنين در بخ��ش محله ه��اي ارزان تهران 
مي ت��وان به منطقه 20 ب��ا ميانگين هر متر مربع 
۳ ميلي��ون و ۱۵۶ه��زار توم��ان و منطق��ه ۱۷ با 
متوسط هر مترمربع ۳ميليون و 2۸۴ هزار تومان 
اش��اره كرد، ضمن اينك��ه ۱۱ منطقه در تهران با 
ميانگين كمتر از ۵ ميليون تومان در هر متر مربع 

واحدهاي مسكوني معامله شده اند. 

باالترينحجممعامالتدرمنطقه5
براس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي، از نظر 
تعداد معامالت هم مانند ماه هاي گذش��ته منطقه 
۵ ب��ا ۱۶۷0 فقره معامل��ه پرطرفدارترين منطقه 
پايتخت در زمينه خريد مسكن بود، اين در حالي 
است كه همين منطقه در ارديبهشت ماه با داشتن 
22۹۶ فقره معامله ركوددار تعداد معامالت مسكن 
در پنج س��ال اخير به شمار مي رود. پس از منطقه 
۵ هم منطقه ۴ و 2 به ترتيب با ۱۱2۶ و ۹۹۳ فقره 
معامله مس��كن، از ديگر محالت پرتقاضاي خريد 
مسكن به ش��مار مي رود. در تيرماه امسال منطقه 
۱۹ با داشتن تنها ۸۳ فقره معامله، كم تقاضاترين 
منطقه تهران به ش��مار مي رود كه اين روند در دو 

ماه گذشته هم تكرار شده بود. 

رشدقيمتمسكنادامهنمييابد؟
درحالي ك��ه براس��اس تازه ترين آم��ار دفتر 
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي قيمت 
هرمت��ر مربع واحد مس��كوني در تي��ر ماه به ۷ 
ميليون تومان رس��يده و صرفا ط��ي دوماه اخير 
ش��اهد افزاي��ش ي��ك ميلي��ون تومان��ي قيمت 
مس��كن بوديم و بس��ياري از كارشناسان نسبت 
به بازگش��ت دوباره ركود به بازار مسكن هشدار 
داده اند، مشاور سابق وزير راه و شهرسازي معتقد 
اس��ت كه در ماه هاي آينده قيمت مس��كن رشد 

چنداني نخواهد داشت. 
سعيد اس��المي بيدگلي  با بيان اينكه افزايش 
نرخ ارز و خروج مسكن از ركود بعد از ۵ سال از 
داليل رش��د قيمت مسكن بود گفت: چون مردم 
راجع به مس��كن محتاط ش��ده و هيجاني عمل 
نمي كنند، رش��د قيمت مسكن در ماه هاي آينده 

پيش بيني نمي شود. 
اس��المي بيدگل��ي در گفت وگو ب��ا فارس در 
مورد اينكه دليل نوس��انات قيمت��ي رخ داده در 
مسكن در ماه هاي گذشته چه بود، گفت: افزايش 
نرخ ارز و خروج مس��كن از ركود بعد از ۵ س��ال 
از داليل اصلي رش��د قيمت مس��كن در ماه هاي 
گذش��ته بود، ام��ا آنچه در ح��ال رخ دادن و در 
بخش هاي ديگر ممكن است اثرگذار باشد، حجم 

نقدينگي است كه در كشور وجود دارد. 
دبي��ر كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران 
اف��زود: بنابراين با هر تغييري در بازارها از جمله 
تغييرات ن��رخ بهره و ايجاد مناس��بات رواني در 
نرخ ارز ممكن اس��ت موجب شود كه اين جريان 

نقدينگي وارد بازارهاي مختلف شود. 
به گفته اس��المي بيدگلي حجم نقدينگي به 
حدي زياد اس��ت كه ممكن است هر بازاري را با 
تالطم جدي مواجه كند، بنابراين بازار س��رمايه 
هنوز ب��ه اندازه كافي توس��عه يافته نيس��ت كه 
بتواند تغييرات نقدينگي كه ممكن اس��ت ايجاد 
ش��ود را جذب كند، پس اميدواريم راهكارهايي 
ب��راي جذب نقدينگي در بازار س��رمايه داش��ته 

باشيم. 
او در پاس��خ ب��ه اينكه مس��كن ب��ا توجه به 
رش��د قيم��ت و كاهش قدرت خري��د آيا باز هم 
در ماه ه��اي آت��ي افزايش خواه��د يافت، گفت: 
به طوركل��ي نگران تورم ماه ه��اي آينده به دليل 
حجم باال نقدينگي هس��تيم، اما با توجه به رشد 
قيمت مس��كن در ماه هاي گذشته، بخشي از اين 
حج��م نقدينگي در بخش مس��كن جذب ش��ده 
است، اما مردم راجع به مسكن محتاط شده اند و 

كمتر هيجاني عمل مي كنند. 

فروشبليتقطارهاي
دورآخرسفرهايتابستاني

با اعالم ش��ركت راه آهن ف��روش بليت قطارهاي 
مسافري تابستان از صبح پنج شنبه آغاز مي شود. به 
گزارش ايسنا، طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته از 
صبح امروز، چهارم مرداد ماه فروش بليت قطارهاي 
مسافرتي كه از تاريخ ۱۶ مرداد تا ۳۱ شهريور امسال 
حركت مي كنن��د، كليد خواهد خ��ورد. اين فروش 
به طور همزمان در آژانس هاي مسافرتي و سامانه هاي 
اينترنت��ي فروش بليت ص��ورت خواه��د گرفت. با 
موافقت راه آهن چن��د هفته قبل قيمت بليت قطار 
۱0 درص��د افزايش ياف��ت. همچنين پس از كش و 
قوس هاي فراوان، با پا در مياني رييس جمهوري فعال 
واگن هاي با عمر بيشتر از ۳0 سال در صورت پشت 
سر گذاش��تن مراحل آزمايش فني، تا پايان خرداد 

۱۳۹۸ اجازه تردد خواهند داشت. 

ايرانگرمترميشود
كارشناس سازمان هواشناسي از تداوم بارش باران 
در استان هاي ساحلي درياي خزر و برخي استان هاي 
جنوبي كش��ور خبر داد و گفت: دما در اس��تان هاي 
نيم��ه غربي كش��ور افزاي��ش مي يابد. ب��ه گزارش 
تس��نيم، فريبا گودرزي اظهار كرد: براي استان هاي 
س��احل درياي خزر، شرق مازندران، غرب گلستان، 
برخي نقاط استان هاي شمال غرب و ارتفاعات البرز 
بارش هاي پراكن��ده، گاهي رعد و برق و وزش باد را 
داريم. او تصريح كرد: در جنوب كش��ور براي دو روز 
آينده رگبار و رعد و برق، وزش باد و گرد و خاك را 
خواهيم داشت. گودرزي افزود: در برخي نقاط غرب 
و جنوب غرب وزش باد و گرد و خاك را داريم، ضمن 
اينكه آب هاي خليج فارس مواج خواهد بود، همچنين 
اس��تان هاي نيمه غربي كش��ور طي امروز و جمعه 
افزايش دما را خواهند داش��ت و گرمتر مي ش��وند. 
كارشناس سازمان هواشناس��ي اظهار كرد: احتمال 
دارد در مناطق كوهس��تاني تهران رگبار پراكنده و 
رعد و برق را داشته باشيم ضمن اينكه تهران تا پايان 

هفته گرمي هوا را خواهد داشت. 

جزيياتطرحدولتبراي
حمايتازمستاجران

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با تش��ريح قانون 
حمايت از مس��تاجران گفت: افزاي��ش زمان قرارداد 
اجاره به دو س��ال و بيش��تر به مستاجران اطمينان 
خاطر بيشتري مي دهد كه هرسال مجبور به تغيير 
خانه نباش��ند. به گزارش تس��نيم، حامد مظاهريان 
اف��زود: نه تنها در بخش مس��كن در ديگر بخش ها 
ه��م قراردادهاي كوتاه مدت آس��يب رس��ان اس��ت 
بنابراين در جهت حقوق مس��تاجران پيشنهاد شده 
كه قراردادهاي اجاره به دوسال و بيشتر افزايش يابد.

مظاهريان درباره افزايش قيمت اجاره بها گفت: هدف 
اين اس��ت كه قرارداد ها را از يكس��ال افزايش دهيم 
اما اين طرح قرارداده��اي باالتر مثل قراردادهاي ۵ 
س��اله را شامل نمي شود. به گفته اين مقام مسوول؛ 
هدف اصلي اين است كه به اين خواسته مستاجران 
توجه شود ولي ۱0 درصد افزايش اجاره بها هم درنظر 
گرفته شده تا موجرها خيلي متضرر نشوند. او افزود: 
موجران با توجه به افزايش قيمت ملك كه در حال 
حاضر تا ۴0 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته 
س��ود خود را برده اند اما براي حمايت از مستاجرين 
مي بايس��ت افزاي��ش ۱0 درص��د را در نظر بگيرند. 
مظاهريان درباره ضمانت اجرايي اين طرح گفت: اين 
طرح در گذشته هم مطرح شده بود، اما سير قانوني 
نداشت در حال حاضر اين طرح عجوالنه نيست چون 
به صورت اليحه مطرح شده و مجلس هم نظر خود 
را اعالم مي كند. به جاي اينكه دولت بخواهد قرارداد 
را كنترل كند، خود مستاجر است كه به عنوان يكي 
از ذينفعان معامله مي تواند قرارداد را كنترل كند. او 
اضاف��ه كرد: اين قانون اگر مصوبه مجلس را بگيرد و 
موجر تقاضاي بيشتري كند مستاجر مي تواند از راه 
قانون پيگيري كند تا حقي ضايع نش��ود مگر اينكه 
توافقي بين موجر و مستاجر در افزايش بيش از ۱0 
درصد افزايش اجاره بها براي س��ال آينده شده باشد. 
به گفته معاون وزيرراه وشهرس��ازي در قانون جديد 
فقط براي س��ال دوم ۱0 درصد مي توان اجاره بها را 
افزايش داد و در غير اين صورت پيگرد قانوني دارد. 
مظاهريان تصريح كرد: موجر و مستاجر قراردادي را 

به صورت رسمي و غير رسمي منعقد مي كنند.

ايرانشهر

آگهيفقدانسندمالكيت
پالك۱823/۱968اصلي

آقاي يوسف لطافتي برابر وكالتنامه شماره 2۵۴0۷ مورخ ۱۳۹۷/0۴/۳0 دفترخانه ۸20 
تهران به وكالت از آقاي سجاد رفعتي طي درخواست وارده شماره ۹۹۷۹ مورخ ۹۷/0۴/۳۱ 
منضم به دو برگ استش��هاد محلي كه به تاييد دفترخانه ش��ماره 2۷ ايالم رس��يده مدعي 
اس��ت سند مالكيت شش��دانگ يك قطعه زمين پالك ۱۸2۳/۱۹۶۸ اصلي واقع در ايالم به 
علت جابجايي محل كار مفقود ش��ده اس��ت كه برابر پرونده ثبتي س��ند مالكيت ششدانگ 
ي��ك قطعه زمين پالك ۱۸2۳/۱۹۶۸ اصلي ذيل ثب��ت ۳۹۴۵0 صفحه ۱0۳ جلد 2۱۶ به 
نام احمد صادقي فرد صادر و تس��ليم گرديد س��پس برابر س��ند انتقال شماره ۹۶۱۴ مورخ 
۱۳۹۳/0۴/2۶ دفترخان��ه ۴۱ ايالم به نام س��جاد رفعتي منتقل گرديد و برابر س��ند رهني 
شماره ۱۹۳۴۶ مورخ ۱۳۹۳/0۹/۱۱ در قبال مبلغ ۵۵0/000/000 ريال به مدت ۶ ماه در 
رهن بانك ملت قرار گرفت و برابر نامه ش��ماره ۵۳۸۷۱ مورخ ۱۳۹۵/0۹/2۹ داديار ش��عبه 
چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم در قبال مبلغ هشتصد ميليون ريال بازداشت گرديد. 
لذا مراتب در اجراي تبصره ذيل ماده ۱20 آيين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس كه س��ند 
مالكيت نزد وي بوده و يا مدعي انجام معامله مي باش��د ظرف مدت ۱0 روز از تاريخ انتش��ار 
اين آگهي اصل سند مالكيت و يا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم 
ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت قانوني نس��بت به صدور س��ند مالكيت 

صفريالمثني اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
رييسثبتاسنادوامالكشهرستانايالم

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم
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»انجمن متخصصان فضاي سبز و منظر ايران« 
با انتقاد از ممنوعيت كاشت چمن در تهران، تاكيد 
كرد: اي��ن مصوبه، چالش ها و تبعات فراواني براي 
صنعت منظر ايجاد مي كند و اثرات آن در وضعيت 

كيفي محيط زيست شهري پديدار مي شود. 
به گزارش ايس��نا، انجم��ن متخصصان فضاي 
سبز و منظر ايران در نامه يي خطاب به مديرعامل 
س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز ش��هر تهران و با 
اشاره به اينكه مش��كل كم آبي در كشور محدود 
به چند سال اخير نيس��ت، آمده است: حدود دو 
دهه اس��ت كه كش��ور با اين بحران مواجه است. 
ص��دور دو نام��ه و ابالغيه درباره زم��ان آبياري و 
ممنوعيت كاش��ت چمن ظرف چند روز گذشته 
و آن هم پس از درخواس��ت عضو شوراي شهر، به 
خوبي گوياي اين مطلب اس��ت كه در چند سال 
اخير اقدامات زيرساختي الزم نظير مبحث بسيار 
مه��م »هوشمندس��ازي آبياري« ب��راي مديريت 

فضاي س��بز در كالن شهر تهران به خوبي صورت 
نگرفته است و اگر هم فعاليت هايي انجام شده به 
نس��بت زمان و منابع موج��ود در اختيار به هيچ 

عنوان كافي نبوده است. 
در ادام��ه اي��ن نامه عنوان ش��ده اس��ت: اگر 
فرآينده��اي الزم و آموزش��ي ب��راي مديري��ت 
پيمانكاران تحت نظارت سازمان صورت مي گرفت 
ديگ��ر نيازي به اس��تفاده از واژه »جريمه« درباره 
پيمانكاران فضاي سبز نبود. در اين نامه با تاكيد بر 
اينكه در دانش فضاي س��بز، مديريت برنامه ريزي 
و طراحي كاش��ت اصولي و روش مند بر هر اقدام 
ديگري مقدم است، اين سوال مطرح شده كه در 
س��ازمان چرا به جاي انجام اقدام ايجابي مديريت 
كاش��ت چمن اقدام س��لبي ممنوعيت استفاده از 
چمن صورت گرفته اس��ت؟ پيشنهاد مي شود به 
جاي پاك كردن صورت مس��اله، راهكار تخصصي 
آن ارائه ش��ود، چرا كه چم��ن يكي از اصلي ترين 

مولفه هاي مورد اس��تفاده براي »طراحان منظر« 
در طراحي و ساخت فضاهاي سبز مطلوب و مورد 
پذي��رش ش��هروندان اس��ت و در »صنعت منظر 
كش��ور« نيز متخصصان ارزنده يي وجود دارند كه 
در حوزه توليد و ف��رآوري بذر چمن بهبود يافته 
مشغول به فعاليت هس��تند و تجارب بين المللي 

فراواني نيز در اين عرصه وجود دارد. 
در ادامه نامه با بي��ان اينكه مصوبه ممنوعيت 
كاشت چمن به ظاهر منطقي است ولي چالش ها 
و تبع��ات فراواني ب��راي »صنعت منظ��ر« ايجاد 
مي كن��د، آمده اس��ت كه انجمن ب��ه هيچ عنوان 
ممنوعيت اس��تفاده از چمن در توس��عه هاي آتي 
فضاي س��بز را ب��ه عنوان يگانه راه��كار مديريت 
مناب��ع آبي بر نمي تابد و اعتقاد دارد اين مصوبه و 
مصوباتي از اين دس��ت كه بدون كار كارشناسي و 
صرفا به عنوان مسكن هاي موقتي تجويز مي شود، 
نه تنها بي فايده است بلكه شأن و منزلت مصوبات 

س��ازماني را نيز تقلي��ل مي ده��د. در پايان نامه 
»انجمن متخصصان فضاي س��بز و منظر ايران« 
آمادگ��ي خود را براي ارائ��ه راهكارهاي منطقي و 
گام به گام براي همفكري درباره توسعه فضاهاي 
س��بز مطلوب و مديريت پايدار منابع آبي اعالم و 
ابراز اميدواري كرده اس��ت كه هر نهاد و سازمان 

بايد به وظايف و رسالت هاي خود درباره مديريت 
پايدار منابع حياتي و زيس��تي كشور كمك كند و 
مديران ارش��د و كالن كشور چاره مديريت منابع 
آب��ي را در صناي��ع پر مصرف و حوزه كش��اورزي 
جس��ت وجو كنند و مثل هميشه ديواري كوتاه تر 

از فضاي سبز نيابند. 

همكاريايرانوآلماندرحوزهمديريتبحران
جمهوري اسالمي ايران و آلمان در حوزه مديريت بحران سوانح و حوادث در 
قالب اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي همكاري خواهند كرد. به گزارش مهر، 
يك هيات علمي از مراكز دانشگاهي و اجرايي آلمان به تهران سفر كرده است تا 
زمينه اجراي سه طرح تحقيقاتي – پژوهشي در حوزه مديريت حوادث و سوانح را 
با همكاري شهرداري تهران و ساير نهادهاي فعال در اين حوزه بررسي كند. اين 
هيات از پژوهشگران دانشگاه هاي آلماني داراي تجربه جهاني در اجراي طرح هاي 
پژوهشي با رويكرد خدمات علمي عام المنفعه هستند و قرار است طرح »جامع 
مديريت مخاطرات و جلب مشاركت داوطلبان در حوادث و سوانح« را با همكاري 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران تهيه كنند. اين هيات در طول روزهاي 
گذشته از سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران، ستاد مديريت بحران منطقه 
۶، مركز اورژانس كشور و دانشگاه علوم بهزيستي بازديد و با روساي سازمان هاي 
مديريت بحران كش��ور و نيز مديريت بحران تهران و جمعي از ش��هروندان عضو 
گروه ه��اي داوطلب امداد گر مالقات و گفت وگو داش��ته اند.  احمد صادقي رييس 
س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران در ديدار با اعضاي اين هيات، ضمن 
تشريح موقعيت لرزه خيزي پايتخت و ساير حوادث انسان ساز محتمل گفت: در 
كنار خطر زلزله در سال هاي اخير با تغييرات اقليمي شاهد پديده خشكسالي و 
فرونشس��ت نيز بوده ايم. ضمن آنكه س��يل و رانش زمين هم مخاطره يي جدي 
براي شهر به شمار مي آيد. وي افزود: تهران به لحاظ مخاطره زمين لرزه در رتبه 
شش��مين ش��هر پر مخاطره جهان قرار دارد از همين رو طي س��ال هاي گذشته 
مطالعات قابل توجهي با بهره گيري از تجربيات جهاني انجام و طرح هاي زيربنايي 
براي كاهش خطرپذيري به اجرا در آمده اس��ت اين روند ادامه دارد و بايد دست 
كم تا تحقق ۹0 درصد كاهش خطرپذيري ادامه يابد. پرفس��ور »مارتين واس« 
رييس اين هيات پژوهش��ي و اس��تاد دانشگاه برلين در تشريح اهداف برنامه اين 
گروه گفت: گس��ترش روابط علمي و پژوهشي با كشورهاي جهان از جمله ايران 
از اهداف دولت آلمان در حمايت از اين گروه پژوهش��گران دانشگاهي است. وي 

همكاري هاي علمي – پژوهش��ي را ضرورت توسعه پايدار و كاهش آالم بشر در 
رويارويي با حوادث و س��وانح خواند و گفت: براي س��اير كشورها فقط يك پروژه 
تعريف شده اما دولت آلمان با توجه به اهميت گسترش روابط و الزامات موجود، 
با اجراي سه پروژه در ايران موافقت كرده است. موضوع پروژه در فاز نخست طي 
شش ماه بررسي و نهايي مي شود و پس از آن مرحله مطالعاتي پروژه طي ۳ سال 

و مرحله اجرايي طي دو سال انجام مي شود. 

تهيهپيشنويسسندآسيبهاياجتماعيشهرتهران
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران از تهيه پيش نويس س��ند 
آس��يب هاي اجتماعي ش��هر تهران خبرداد. به گزارش مهر، محمدرضا جوادي 
يگانه در نشست »مقابله با فقر شهري؛ بررسي تجارب و مداخالت اجتماعي در 
منطقه ۱2« ضمن اش��اره به محول شدن تهيه سند آسيب هاي اجتماعي شهر 
تهران به اين مركز گفت: اين س��ند نتيجه مطالعات مهم و عاجلي است كه به 
غير از مطالعات پش��تيبان كه جزو كاركردهاي هر نهاد مطالعاتي اس��ت، از ما 
مطالبه ش��ده است. وي از تهيه پيش نويس چند صفحه يي اين سند خبر داد و 
افزود: نگاه ما به گونه يي است كه معتادان، زنان آسيب ديده، متكديان، كودكان 
كار و حتي معتادان متجاهر به اندازه ديگران حق به شهر دارند و نمي شود شهر 
را از آنها پاك سازي كرد. جوادي يگانه با بيان اينكه بهتر است شهرداري در امور 
اجرايي آسيب هاي اجتماعي ورود نكند، تصريح كرد: بهتر است زيرساخت، اجرا 
و نظارت را به خيريه ها، سمن ها و نهادهاي مذهبي بسپاريم چرا كه تجربه نشان 
داده اينگونه نهادهاي مدني به علت تجربه زيس��ته و پايداري كه دارند بس��يار 
كارس��ازتر از تجربه مديريت شهري عمل خواهند كرد. رييس مركز مطالعات و 
برنامه ريزي ش��هر تهران بر ضرورت بازنگري شهرداري در سياست هاي مواجه 
با آس��يب هاي اجتماعي تاكيد كرد و گفت: بر اس��اس يافته هاي علمي مسائل 
ش��هري از اين دست پاسخ خطي ندارند و راه حل آنها يك تابع سينوسي است 

كه تجربيات خرد براي حل آنها بسيار موثر خواهد بود. 

تامينسرانههايخدماتيباآزادسازيعرصههايشهري
رييس كميس��يون شهرس��ازي و معماري شوراي ش��هر تهران از توافق اوليه 
مديريت شهري تهران و شركت برق منطقه يي براي آزاد سازي عرصه هاي شهري 
داراي دكل هاي فش��ار قوي منطقه ۱۶ خبرداد. به گزارش ايسنا، محمد ساالري 
با اش��اره به بازديد خود از منطقه ۱۶ شهر تهران و محدوده قرارگيري دكل هاي 
برق فشار قوي در اين منطقه گفت: متاسفانه مجموعه قابل توجهي از عرصه هاي 
شهري در مناطقي مانند ۱۶، 20، ۵ و۴ و ساير مناطق زير اين دكل ها و كابل هاي 
فش��ار قوي كه وزارت نيرو و شركت برق منطقه يي شهر تهران براي تامين برق 
تهران استفاده مي كنند، قرار گرفته اند. وي ادامه داد: اين مساله موجب بالاستفاده 
ش��دن بخش قابل توجهي از اراضي باز ش��هري بدليل عوارض و خطرات ناشي 
از وجود اين دكل ها و كابل هاي فش��ار قوي ش��ده اس��ت. با پيگيري هايي كه در 
كميس��يون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران و از سوي نمايندگان مردم 
تهران در مجلس صورت گرفت، در جلسه فرمانداري تهران با نمايندگان شوراي 
ش��هر و نمايندگان مردم تهران در مجلس، ش��هرداران مناطق و مسووالن برق 
منطقه يي توافق ش��د، مطالعات مربوط به انتقال كابل ها انجام ش��ود و نهايتا با 
يك تصميم جدي نسبت به حل اين مشكل كه تعداد قابل توجهي از مناطق و 
عرصه هاي شهري را تحت تاثير قرار داده است، اقدام شود. اين عضو شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه در منطقه ۱۶ حدود ۴0 هكتار از اراضي باز شهري زير دكل ها 
و كابل هاي فشار قوي برق قرار گرفته اند اظهار كرد: ضرورت دارد برق منطقه يي 
و ش��هرداري تهران طي توافق با مش��اركت بخش خصوصي نسبت به آزادسازي 
اين عرصه ها اقدام كند تا بخش��ي از اين عرصه ها واگذار شود. ساالري ادامه داد: 
با اين تصميم يك تحول بسيار جدي در تامين سرانه ها و فضاي سبز و پارك ها 
در اين مناطق كه عمدتا ناطق كم برخوردار هستند صورت مي گيرد. انتظار ما از 
وزارت نيرو و شركت برق منطقه يي تهران اين است كه با آزادسازي عرصه هاي باز 
شهري كه زير اين دكل ها قرار دارند به تامين سرانه هاي خدماتي كمك كنند تا 

عرصه هاي آزاد شده در اختيار مردم جنوب شهر تهران قرار گيرد.

اعتراضبهممنوعيتكاشتچمندرپايتخت

در شهر
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آمار واردات و صادرات كشور در سه ماهه نخست سال 1397 توسط گمرك كشور منتشر شد

كارنامه تجاري بهار
تعادل|

كارنامه تجاري كش��ور در نخستين فصل از سال 
1397 كه توس��ط گمرك جمهوري اس��امي ايران 
منتشر شده، چندان رنگ و بويي از وضعيت عمومي 
اقتصاد كش��ور ندارد. در سه ماه نخست سال جاري، 
ايران بار ديگ��ر با زمزمه اعمال تحريم هاي اقتصادي 
رو به رو بود و س��ردرگمي جريان نقدينگي، بسياري 
از بازارها را به هم ريخته بود. با اين همه، بر اس��اس 
آماره��اي گمرك، در فصل نخس��ت س��ال 1397، 
صادرات غيرنفتي كشور با رشد ارزشي 15.6 درصدي 
نس��بت به مدت مشابه س��ال 1396 همراه بوده، اما 
ارزش واردات كشور حدود 3 درصد افت داشته است. 
اين ميزان رشد در صادرات كاالهاي غير نفتي را شايد 
بتوان به افزايش ن��رخ برابري دالر در برابر ريال ربط 
داد و كاهش ميزان واردات )با وجود افزايش چشم گير 
ثبت س��فارش در ماه هاي اخير( را هم مي توان ناشي 
از كاهش تقاضاي كل در پ��ي محدوديت هاي ارزي 
اخير دانست. بر اساس اين گزارش، طي فصل نخست 
س��ال 1397، صادرات كااليي كشور )به غير از نفت 
خام( به لحاظ دالري با رش��د 15.6 درصدي نسبت 
به فصل مشابه سال 1396 همراه بوده و معادل 11.6 
ميليارد دالر بوده اس��ت. اين در حالي است كه طي 
اين مدت، واردات كااليي كشور با افت ارزشي قريب 
ب��ه 3 درصدي، به حدود 11.3 ميليارد دالر رس��يده 
است. طي بازه مورد بررسي، تراز تجاري كشور مثبت 
و معادل 365 ميليون دالر بوده اس��ت. رش��د دالري 
صادرات ايران طي فصل نخس��ت س��ال 1397، در 
حالي اس��ت كه به لحاظ وزني، صادرات كش��ور افت 
نزديك به يك درصدي را ش��اهد بوده اس��ت. افزون 
بر اين، صنعت خودرو و قطعات كش��ور نيز طي سه 
ماهه 1397، افتي معادل 39 درصد در ارزش واردات 
و همين ميزان رش��د )مع��ادل 39 درصد( در ارزش 

صادرات را تجربه كرده است. 

 چين، همچنان شريك اول
ب��ر اس��اس گ��زارش گم��رك ايران كه توس��ط 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران 
مورد تحليل قرار گرفته اس��ت، در سه ماهه نخست 
س��ال 1397، متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي 
كشور 417 دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته، 16.8 درصد افزايش داشته است. متوسط 
كاالي واردات��ي نيز مع��ادل 1334 دالر به ازاي هر 

تن رقم خورده و نسبت به مدت مشابه سال 1396، 
حدود 0.45 درصد رش��د داشته است. در اين مدت، 
بزرگ ترين مقصد صادرات ايران، كش��ور چين بوده 
كه، با س��هم 19.3 درصدي، بيشترين ميزان كاال را 
از ايران وارد كرده است. پس از چين، امارات متحده 
عربي با س��هم 18.3درصدي و عراق با س��هم 15.2 
درصدي، بزرگ ترين مقاصد صادراتي ايران بوده اند. 
پس از عراق، افغانستان مقصد حدود 6.8 درصد، كره 
جنوبي مقصد حدود 6.5 درصد و هند مقصد حدود 
5.3 درصد از صادرات غير نفتي ايران بوده است. حدود 
3.6 درصد از كاالهاي صادراتي ايران نيز راهي تركيه 
شده و پاكستان با 2.4 درصد، تايلند با 2.2 درصد و 
اندونزي با 2.1 درصد، در انتهاي فهرست 10 مقصد 
نخست صادراتي ايران قرار مي گيرند. به اين ترتيب، 
ايران با 4 كش��ور از 10 كشوري كه مقصد صادراتي 
كاالهاي غير نفتي ايران اند، مرز مشترك دارد و عاوه 
بر اين، امارات متحده عربي نيز از نظر جغرافيايي در 
منطقه خاورميانه قرار دارد. تنها موارد استثنا در اين 
فهرست، كشورهاي چين، هند، كره جنوبي، تايلند و 
اندونزي هستند و هيچ كشور اروپايي در اين فهرست 
قرار ندارد. بيش��ترين ميزان صادرات كش��ور نيز به 
اقامي از قبيل ميعانات گازي )13.4 درصد(، پروپان 
مايع ش��ده )4.59 درصد( و ساير روغن هاي سبك 
و فرآورده ها به ج��ز بنزين )3.52 درصد( اختصاص 
داشته است. كاالي بعدي در اين فهرست، پلي اتيلن 
گريد فيلم با وزن مخص��وص )چگالي( كمتر از 94 
درصد است كه حدود 2.63 درصد از صادرات ايران 
را به خود اختصاص داده است. از ديگر سو، در ميان 
فصول كتاب مقررات صادرات و واردات، بيش��ترين 
صادرات كشور مربوط به فصول سوخت هاي معدني، 
روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير آنها 
)31 درصد(، مواد پاس��تيكي و اشياء ساخته شده 
از آن )13درص��د( و چدن آهن و فوالد )10 درصد( 
بوده است.  بررسي تمامي اقام عمده صادراتي ايران 
در مدت مورد اشاره، نشان دهنده آن است كه حتي 
صادرات غير نفتي ايران هم به شكل چشم گيري به 
توليدات نفتي وابس��ته اس��ت. اين موضوع اما از آن 
جهت نگران كننده اس��ت كه اي��ن اقام كااليي هم 
به دليل وابس��تگي به توليدات نفتي و افزون بر اين، 
دولتي و ش��به دولتي بودن شركت هاي توليد كننده 
آنها، به سادگي مش��مول تحريم هاي امريكا بشوند. 
توضي��ح اينكه بنا بر تصميم دولت براي تنظيم بازار 

ارز در كشور، توليدكنندگان محصوالت پتروشيمي 
)يعن��ي عم��ده محصوالتي كه در فهرس��ت باال هم 
بدان ها اش��اره شد(، موظف به ارائه ارزهاي حاصل از 
صادرات خود در سامانه »نيما« هستند. از نظر تامين 
ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي اما دولت 
روي اين شركت ها كه عمدتا خصولتي هم هستند، 
حس��اب ويژه يي باز كرده اس��ت. اما آي��ا در صورت 
تنگ تر شدن حلقه تحريم ها، اين شركت ها مي توانند 
از دام تحريم ها بگريزند؟ اين پرسش��ي است كه بايد 

خيلي زود پاسخي براي آن پيدا شود. 

 صادرات تك محصولي، واردات متنوع
 بر اساس اين گزارش، بزرگ ترين مبادي وارداتي 
ايران طي فصل نخست سال 1397 نيز چين با سهم 
26.1 درصد از ارزش كل واردات بوده اس��ت. امارات 
متحده عربي )15 درصد( و كره جنوبي )6.3 درصد( 
نيز در رده هاي پس از چين قرار داشته اند. با اين همه، 
بر خاف سبد صادرات كااليي ايران، در مورد واردات 
ايران متنوع تر عمل كرده است. آلماني هاي با حدود 
5.1 درصد از مجم��وع واردات 11.2 ميليارد دالري، 
چهارمين ش��ريك تجاري ايران هستند. در فهرست 
10 شريك نخس��ت تجاري ايران در بخش واردات، 
عاوه بر آلمان اما نام سوييس و فرانسه هم به عنوان 
شركاي اروپايي به چشم مي خورد. فدراسيون روسيه 
با حدود 3.4 درصد سهم از سبد وارداتي ايران نيز در 
جايگاه هش��تم قرار دارد و به اين ترتيب، كشورهاي 
ط��رف تجارت ايران در اين بخش، از نظر جغرافيايي 
تنوع زيادي دارند.  بيش��ترين ميزان واردات كش��ور 
نيز مرب��وط به قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل 
س��واري )4.8 درص��د(، ذرت دام��ي )3.9 درصد( و 
برنج )3.3 درصد( بوده اس��ت. در ميان فصول كتاب 
مقررات ص��ادرات و واردات، فصل ه��اي راكتورهاي 
هسته اي، ديگ بخار آب گرم، ماشين آالت و وسايل 
مكانيكي )8.6 درصد( قطعات منفصله ماشين آالت 
راهس��ازي، خودرو و ساير ماشين آالت )4.7 درصد( 
و ماش��ين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا آنها )4.3 
درصد( نيز بيش��ترين ارزش واردات بهار سال 1397 
را ب��ه خود اختصاص داده اند. اين اما در حالي اس��ت 
كه بررس��ي كااله��اي عمده در س��بد وارداتي ايران 
در فصل نخست س��ال 1397، نشان دهنده آن است 
ك��ه بر خاف صادرات كه عمدتا  بر محور محصوالت 
پتروش��يمي و مش��تقات نفتي مي چرخد، واردات به 

كشور تنوع به نس��بت زيادي داشته است. به عنوان 
نمونه، در فهرست 10 كاالي نخست در سبد وارداتي 
ايران، به غير از ذرت دامي و برنج، نام لوبياي س��ويا، 
گوش��ي تلفن همراه، اجزا و قطعات ماش��ين آالت و 
دستگاه ها، موز، جو و در نهايت قطعات منفصله جهت 

توليد خودرو نيز به چشم مي خورد. 

 صنعت خودرو در آينه تجارت
براس��اس آمارهاي گمرك، در س��ه ماهه نخست 
سال 1397، ايران حدود 28.3 ميليون دالر در بخش 
صنعت خودرو و قطعات صادرات داش��ته است. اين 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود 
39 درصدي همراه بوده اس��ت. طي اين مدت، ايران 
مع��ادل 3 ميليون دالر خودروهاي س��واري )معادل 
410 دس��تگاه( ب��ه كش��ورهاي جهان ص��ادر كرده 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال 1396، با رشد 50 
درص��دي در ارزش صادرات و با رش��د 25 درصدي 
در تعداد دستگاه ها همراه بوده است. متوسط قيمت 
صادراتي هر دستگاه خودرو سواري در فصل نخست 
س��ال 1397 معادل 7315 دالر بوده و اين در حالي 
است كه در فصل مشابه سال 1396، متوسط قيمت 
صادراتي خودروهاي س��واري مع��ادل 6051 دالر به 
ازاي هر دستگاه ثبت ش��ده است. در بخش قطعات 
خ��ودرو نيز صادرات ايران در فصل نخس��ت س��ال 
1397 معادل 25.3 ميليون دالر رقم خورده و نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته، رشد 37.5 درصدي را 
تجربه كرده است. در اين مدت ارزش صادرات قطعات 
خ��ودرو 8.4 برابر ارزش صادرات خودرو بوده اس��ت. 
بزرگ ترين مقصد صادراتي خودروهاي سواري ايران 
در فصل نخس��ت س��ال 1397 نيز عراق بوده است. 
ايران طي اين مدت ح��دود 2.5 ميليون دالر )341 
دس��تگاه( خودرو س��واري به عراق صادر كرده است. 

جمهوري آذربايجان نيز يكي از مقاصد مهم صادراتي 
خودرو س��واري ايران بوده كه طي سه ماهه 1397، 
ح��دود 260 ميليون دالر )40 دس��تگاه( از صادرات 
خودروهاي س��واري ايران را ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت. جالب توجه اس��ت كه طبق آمارهاي گمرك 
ايران در سه ماهه سال 1397، يازده دستگاه خودرو 
نيز به كش��ور فرانس��ه صادر كرده است. در فهرست 
بزرگ ترين مقاص��د صادراتي قطعات خ��ودرو ايران 
ني��ز عراق )با ص��ادرات حدود 18 ميلي��ون دالر( در 
ص��در جدول قرار دارد. پس از آن افغانس��تان، ايتاليا 
و فرانس��ه در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. ميزان 
واردات خودرو و قطعات كش��ور در س��ه ماهه س��ال 
1397 ح��دود 486 ميليون دالر بوده كه نس��بت به 
بهار 1396، افت 39 درصدي را تجربه كرده اس��ت. 
از اين ميزان واردات حدود 199 ميليون دالر مربوط 
به واردات خودروهاي س��واري )7040 دستگاه( بوده 
و 287 ميلي��ون دالر آن به واردات قطعات خودرويي 
اختصاص داشته است. واردات خودروهاي سواري در 
بهار سال 1397، نسبت به مدت مشابه سال 1396 به 
لحاظ ارزشي حدود 67 درصد و به لحاظ تعداد دستگاه 
نيز معادل 68 درصد افت داشته است. متوسط قيمت 
خودروهاي وارداتي ايران در س��ه ماهه 1397 معادل 
28.2 هزار دالر به ازاي هر دس��تگاه بوده كه نس��بت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 2.2درصدي داشته 
اس��ت. بزرگ ترين مبادي وارداتي خودروهاي سواري 
ايران نيز كره جنوبي با واردات حدود 76 ميليون دالر 
)3171 دستگاه(، امارات متحده عربي با واردات حدود 
52 ميليون دالر )1857 دس��تگاه( و عمان با واردات 
39 ميلي��ون دالر )839 دس��تگاه( بوده اند. همچنين 
ايران بيش��ترين واردات قطع��ات را از چين با واردات 
163.2 ميليون دالر، فرانس��ه با واردات 22.7 ميليون 
دالر و آلمان با واردات 21.9 ميليون دالر داشته است. 

افت ۲7 درصدي 
سرمايه گذاري خارجي

ايس�نا|حجم كل س��رمايه گذاري خارج��ي در 
بخ��ش صنعت، معدن و تجارت طي دوماهه س��ال 
ج��اري معادل 33 ميليون و 441 ه��زار دالر بوده 
كه در قياس با رقم 43 ميليون و 264 هزار دالري 
مدت مش��ابه س��ال قبل با افت 27 درصدي روبرو 
ش��ده اس��ت. وضعيت طرح هاي صنعتي، معدني و 
تجاري مص��وب در هيات س��رمايه گذاري خارجي 
به گونه يي اس��ت ك��ه تعداد اين طرح ه��ا تا پايان 
ارديبهشت ماه س��ال جاري هشت مورد بوده و اين 
درحالي اس��ت كه تعداد پروژه ها در مدت مش��ابه 

سال گذشته چهار مورد بوده است.  

تشكيل پرونده براي واردات 
خودروهاي خارجي در البرز

ايسنا|دادستان عمومي و انقاب مركز استان البرز 
از تشكيل يك پرونده در خصوص واردات خودروهاي 
خارج��ي در البرز خبر داد. حاجي رضا ش��اكرمي در 
توضيح اينك��ه البرز نيز در ميان اس��تان هاي داراي 
تخل��ف در واردات خودروه��اي خارجي بوده اس��ت 
گفت: ما يك پرونده در اين خصوص تش��كيل داده و 
در حال بررس��ي آن هستيم. او افزود: هنوز نمي توان 
گفت ك��ه دقيقاً چه اتفاقي در اي��ن پرونده رخ داده 
اس��ت و بايد پس از كامل كردن تحقيقات اظهارنظر 
كرد. االن نمي توان گفت كه تخلفي رخ داده است يا 
خير. شاكرمي خاطرنشان كرد: براي مشخص شدن 

موضوع بايد منتظر تكميل شدن پرونده باشيم. 

 عراق تعرفه واردات
را تا ۲۰۰ درصد افزايش داد

تس�نيم|براي جلوگي��ري از واردات بي روي��ه، 
كش��ور عراق تعرف��ه واردات 10 گ��روه كااليي را 
ت��ا 200 درصد افزايش داد. كش��ور ع��راق تعرفه 
واردات 10 گ��روه كاالي��ي مختلف ش��امل كت و 
ش��لوار مردانه، مواد ش��وينده، مرغ و فرآورده هاي 
آن، ژنراتور ه��اي برق، خامه، واكس��ن نيوكاس��ل 
و طاع��ون نش��خوار كنندگان كوچ��ك، بلوك هاي 
ثرمستون وساختماني، كتب درسي مقاطع ابتدايي 
و راهنمايي و چيپس س��يب زميني طبيعي را 20 
ت��ا 200 درصد افزايش داد. بر اين اس��اس، عراق 
اي��ن افزايش تعرفه را براي حمايت از توليد داخلي 
خود انجام داده اس��ت و پيش از اين نيز با افزايش 
تعرفه واردات ش��رايط ص��ادرات برخي از كاالها را 
به اين كش��ور دشوار كرده بود. اين در حالي است 
كه بخش قابل ماحظه يي از صادرات كاالهاي غير 
نفتي ايران در سال هاي گذشته به عراق بوده است. 

اتفاق عجيب در عرضه شمش فوالد خوزستان در بورس كاالي ايران
ام��روز تاالر صنعتی ب��ورس كاالی ايران 
ش��اهد عرضه 40 هزار تنی ش��مش فوالد 
خوزس��تان به قيم��ت پاي��ه 2340 تومان 
ب��ه ازای ه��ر كيلوگ��رم بود ك��ه در نهايت 
اي��ن عرضه ب��ا اتفاق عجيبی همراه ش��د و 
آن تقاض��ای 468 هزار تن��ی برای محموله 

مذكور است.
انجمن فوالد ايران در گزارشی اعام كرد 
عرضه ديروز فوالد خوزس��تان در بورس كه 
 با حجم تقاضای بااليی همراه ش��د س��قف

10 درص��دی قيمت را ثب��ت كرد و قيمت 
پايان��ی مطاب��ق هفته های اخي��ر به 2574 
 تومان رس��يد.اما اين پايان كار نبود به طوری كه محمد كش��انی مدير عامل فوالد خوزس��تان در گفت وگوی با معدن

24 خبر باطل شدن اين معامله را داد.
وی تصريح كرد:فشار به فوالدسازان بزرگ، ظهور رانت و حمايت از دالل بازی سه عامل نابسامانی در بازار شمش فوالد 
است.كشانی تصريح كرد: دولت متاسفانه به نظر فوالد سازان توجه نمی كند و شركت فوالدی داخلی در مورد سياست های 
بازار به هيچ عنوان وحدت رويه ندارند. دس��تورالعمل ها و مقررات به گونه ای طراحی ش��ده و به اجرا گذاش��ته می شود كه 
كارخانجات توليدی با مش��كل نقدينگی و سوددهی مواجه ش��ده و برعكس واسطه گری و داللی بر امورات كشور حاكم و 
ماحصل اين فرآيند افزايش قيمت ها در كف بازار و تورم ناخواس��ته برای آحاد جامعه اس��ت. به عنوان مثال ش��ركت فوالد 
خوزستان بيش از يك ماه است كه قيمت شمش خود را با نرخ ثابت 2340 تومان بورس كاال عرضه و در نهايت با رقابت 
صورت گرفته و به 2574 تومان می رسد. اين در حالی است كه قيمت ميلگردی كه به دست مردم می رسد به حدود 3900 
تومان رسيده است سوال اين است اين رانت بيش از 1000 تومان از جيب مردم نصيب چه كسانی می شود .وی در پايان 

تصريح كرد:طی روزهای آينده پشت پرده دالل بازی در بازار شمش را از طريق رسانه ها شفاف سازی مي كنم.
 

مدير عامل جديد باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان معرفی شد
به گزارش س��ايت باش��گاه فوالد خوزس��تان، 
ظهر ديروز جلس��ه هيات مديره باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالد خوزستان به رياست علی محمدی 
در ساختمان اين باشگاه برگزار و طی آن ضمن 
تقدير و تشكر از زحمات دكتر محمد رضا شريف 
در طول حضور خدمت ايشان در مجموعه باشگاه 
با عناوين عضو هيات مديره، رئيس هيات مديره 
و سرپرس��ت باش��گاه، دكتر حبيب  اهلل رضايی به 
عنوان مديرعامل جديد باش��گاه فوالد خوزستان 
معارفه ش��دند.  گفتنی است دكتر رضايی كه در 
طول ساليان اخير به عنوان نايب رئيس و يكی از 
اعضای هيات مديره در باش��گاه فوالد خوزستان 
مشغول به خدمت بوده اند، مديريت تربيت بدنی 
ش��ركت فوالد خوزس��تان، رياس��ت هيات فوتبال ش��هر اهواز را نيز در س��وابق خود دارد.   مديرعامل جديد باشگاه فوالد 
خوزستان پيش از تصدی اين  سمت به عنوان مديرامور اجتماعی و خدمات شركت فوالد خوزستان مشغول به فعاليت بود.  

وزير صنعت، مع��دن و تجارت طي اباغيه يي با 
تاكيد بر مواردي درخصوص بازبيني و كنترل ثبت 
سفارش هاي مربوط به واردات كاال در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت و انطباق درخواس��ت ها با مقدورات 
ارزي، دس��تور نظارت كامل بر عملي��ات اجرايي از 
س��وي معاونين خود را صادر كرد. به گزارش شاتا، 
محمد شريعتمداري همچنين با اشاره به لزوم توجه 
و دّق��ت بر اصالت و صاحيت واردكننده با ماحظه 
سوابق و مستندات تاكيد كرده است: »صرف داشتن 
كارت بازرگاني دليل برتاييد ثبت سفارش نيست و 
قطعاً بررسي سابقه يك ساله وارد كننده )يعني سابقه 
واردات در سال 1396( مگر براي واحدهاي توليدي 
شناخته ش��ده داراي كارت بازرگاني در اين مرحله 
الزامي اس��ت. همچنين رعايت مق��ررات و حّدهاي 
تعيين ش��ده مجاز براي واردات متناس��ب با سابقه 

صدوركارت ضروري است. «
همچنين، بنابر اباغ شريعتمداري، قيمت اظهار 
ش��ده در ثبت سفارش بر مبناي پيش فاكتور نبايد 

از قيم��ت جهاني و عرفي كاالي موردنظر باتوجه به 
سوابق خريدهاي گذشته، بيشتر باشد، اولويت ها و 
ضرورت هاي تعيين ش��ده از سوي دولت و اهميت 
كاالي وارداتي در تامين نيازهاي ضروري و اساسي 
مواد اوليه توليدات اس��تراتژيك بايد به دّقت مدنظر 
باش��د و اطمينان از ميزان مقدار اعام ش��ده براي 
واردات متناس��ب با نيازهاي داخلي و س��قف ارزي 
تعيين ش��ده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد. با 
اين اباغيه همچنين بايد مجموعه اقدامات و عمليات 
كاركنان به س��هولت در دسترس واحدهاي نظارتي 
وزارتخانه ازجمله حراست مركزي و دفتر بازرسي و 
رس��يدگي به شكايات قرار گرفته و امكان بازرسي و 
كنترل لحظه يي فراهم باشد. وزير صنعت،  معدن و 
تج��ارت در بخش ديگري از اين اباغيه تاكيد كرده 
است كه نتيجه اقدامات هفتگي در قالب گروه بندي 
كااله��اي هر اداره كل و ذكر تعداد ثبت س��فارش، 
رقم كل موارد تاييد شده و مواردي كه رد يا كاهش 
يافته اند بايد به دفتر وي اعام و گزارش شود. طبق 

اباغيه اخير شريعتمداري، مراجعه ذينفعان به دفاتر 
و اماكن وزارتخانه براي اين  منظور ممنوع اس��ت و 
بايد به طور جّدي از س��وي حراست ممانعت شود و 
مديران و كارشناسان هم بايد از پذيرش مراجعان به 
اين منظور خودداري كنند. بر اين اساس در صورتي 
كه ثبت سفارش كننده نسبت به فرايند رسيدگي يا 
رّد درخواست، معترض باشد تنها مي تواند اصالتا با 
ارائه مدارك شناسايي معتبر، به دبيرخانه رسيدگي 
ب��ه ش��كايت ثب��ت س��فارش در اداره كل مقررات 
ص��ادرات و واردات مراجعه و كتب��اً اعتراض خود را 
تسليم كند، اين اعتراضات به معاونت ذيربط ارجاع و 
مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت نياز پاسخ 
آن به صورت كتبي و توسط پست به نشاني متقاضي 
ارس��ال مي ش��ود. گفتني است ش��ريعتمداري اين 
اباغيه را خطاب ب��ه معاون صادراتي خود و رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران، معاون امور صنايع، 
مع��اون امور معادن و صنايع معدن��ي و معاون امور 

اقتصادي و بازرگاني صادر كرده است. 

رييس كميس��يون بازرگاني داخل��ي اتاق ايران 
دلي��ل اصل��ي بي توجه��ي ب��ازار به تخصي��ص ارز 
دولتي به واردات را ناش��ي از صرف نش��دن ارزهاي 
ب��ه واردات كااله��اي موردني��از  تخصيص يافت��ه 
ب��ازار مي داند. خس��رو فروغان مي گوي��د برخي از 
واردكنن��دگان بخش خصوصي ب��راي دريافت ارز 
دولت��ي بايد هزينه ه��اي نامتعارفي باب��ت امضاي 
طاي��ي و داللي بپردازند كه قيم��ت ارز آنها را باال 
مي ب��رد. رييس كميس��يون بازرگان��ي داخلي اتاق 
ايران دلي��ل اصلي موثر نبودن تخصيص ارز دولتي 
بر قيمت هاي بازار را صرف نش��دن اين ارزها براي 

واردات كاالهاي موردنياز بازار عنوان كرد. 
فروغان با بيان اينكه اغلب واردكنندگان رسمي 
و بخ��ش خصوصي موفق در درياف��ت ارز دولتي از 
س��امانه نيما نشده اند، گفت: از ابتداي سال تاكنون 

بيش از 40 ميليارد دالر ثبت س��فارش انجام شده 
و حدود 15 ميليارد دالر از اين س��فارش ها تامين 
ارز شده اند اما بررسي ها نشان مي دهد فعاالن بخش 
خصوصي كه سال هاست واردكنندگان اصلي كاالي 
موردنياز بازار هس��تند كمتر از 20 درصد توانستند 
ارز دولتي بگيرند. فروغان تاكيد كرد: واردكنندگان 
رسمي مي دانند بازار دقيقاً به چه كااليي نياز دارد و 
ثبت سفارش هايشان هم براي تامين اين نيازها بوده 
اس��ت نه دريافت رانت درحالي كه تعداد زيادي از 
گيرندگان ارز دولتي در واردات دچار تخلف شده اند 
و هدفشان نه تامين نياز بازار بلكه دريافت رانت هاي 

كان و سودهاي بادآورده بوده است. 
او با اشاره به اينكه گفته مي شود به  واسطه احتكار 
و گران فروشي، نظام بازار دچار اختال شده، گفت: 
اين مسائل همگي به ساختار غلطي برمي گردد كه 

در بحث تخصيص ارز، نظارت بر عملكرد واردكننده 
و توزيع كاال وجود داشته چراكه اغلب بخشنامه ها و 
ضوابطي كه در اين حوزه ها ايجاد ش��ده، به گونه يي 
بوده است كه بيشتر به رانت خواري كمك مي كند نه 
تنظيم بازار. رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق 
ايران ادامه داد: بر اين اساس نمي توان بازار را مقصر 
تمامي اتفاقات موجود قلمداد كرد هرچند در بازار و 
در بخش خصوصي نيز امكان قصور و سوءاس��تفاده 
منتفي نيست اما بخش عمده مسائلي كه به آشفتگي 
بازار انجاميده ناش��ي از تخلف هايي است كه افرادي 

خارج از بازار انجام داده اند.
فروغ��ان افزود: اگر ني��از كااليي ب��ازار تامين 
نمي ش��ود، مقصر كساني هس��تند كه ارز دولتي 
هنگفت��ي گرفته اند اما به ج��اي واردكردن كاالي 
موردنياز بازار، ب��ه واردات كاالهاي غيرضروري و 
عمدتا سرمايه يي پرداخته اند كه بازار آن را لمس 
نمي كند. به عقيده او، بخش��ي از واردكننده هايي 
ني��ز كه با گرفتن ارز دولتي همان كاالي موردنياز 
بازار را وارد كرده اند به داليلي آن كاالها را گران تر 

عرضه مي كنند. 

ش�اتا|معاون وزي��ر صنعت، مع��دن وتجارت در 
نشست مشترك با ش��ركت هاي مديريت صادرات و 
كارگاه ايجاد و توسعه شبكه هاي صادراتي از تدوين 
پيش نوي��س اليحه حمايت از فعاليت ش��ركت هاي 
مديريت صادرات خبر داد و گفت: بنگاه هاي كوچك 
ومتوس��ط براي حضور در بازارهاي صادراتي آگاهي 
كاف��ي ندارن��د لذا با كم��ك ش��ركت هاي مديريت 
صادرات مي توان صادرات محصوالت اين واحدها به 
كش��ورهاي خارجي را تسهيل كرد. صادق نجفي در 

اي��ن كارگاه با بيان مطلب فوق گفت: درحال حاضر 
93درصد صنايع كش��ور را صنايع كوچك تش��كيل 
داده كه اين صنايع نقش تعيين كننده يي در صنعت 
كشور برعهده دارند. اوبا اشاره به اينكه حدود 1800 
واحد صادراتي در شهرك ها ونواحي صنعتي مشغول 
به كار هس��تند، تصريح كرد: با كمك ش��ركت هاي 
مديري��ت ص��ادرات مي ت��وان ص��ادرات محصوالت 
 SMEها به كش��ورهاي خارجي را تس��هيل كرد. او 
ادام��ه داد: در حال حاضر 84 هزار واحد صنعتي در 

كشور فعاليت مي كنند كه افزايش سهم صادرات آنها 
در توسعه كشور بسيار حائز اهميت است. نجفي در 
بخش ديگري از س��خنانش ضمن حمايت از توسعه 
شركت هاي مديريت صادرات خاطرنشان كرد: توسعه 
صادرات غير نفتي از برنامه هاي مهم دولت به شمار 
مي رود كه در اين راستا 1300 ميليارد تومان اعتبار 
در نظرگرفته ش��ده است. او ادامه داد: با برنامه ريزي 
و اس��تراتژي درس��ت مي توان محصوالت واحدهاي 
صنعتي كوچك و متوسط را به سمت بازارهاي هدف 
هدايت كرد كه در اين راستا سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران آمادگي خود را جهت 

پيگيري و رفع مشكات اين صنايع اعام مي دارد. 

بر اساس ابالغ شريعتمداري صورت مي گيرد

نظارت كامل بر مراحل ثبت سفارش از سوي معاونين وزارت صنعت

رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران مطرح كرد

مقصر آشفتگي قيمت ها رانت خواران هستند

حمايت از فعاليت شركت هاي مديريت صادرات
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15 نفت و انرژي
 همبستگي نفت ايران
با امنيت انرژي ژاپن 

تس�نيم| ي��ك مقام دولتي ژاپ��ن بيان كرد 
ك��ه اين كش��ور به دنبال يك معافي��ت اوليه از 
تحريم ه��اي امريكا عليه ايران اس��ت و با توجه 
به نياز پااليش��گاه هاي ژاپني به نفت ايران اين 
جزو اولويت دارترين مس��ائل براي امنيت انرژي 

اين كشور است. 
به گزارش پايگاه خبري پالتس، ريو مينامي، 
مديركل نفت، گاز و منابع معدني وزارت اقتصاد 
ژاپن در پاس��خ به اين سوال كه آيا ژاپن خواهد 
توانس��ت اين معافيت را تا 4 نوامبر كسب كند 
گفت: »هر چ��ه زودتر بتوانيم اي��ن معافيت را 

بگيريم بهتر است.«
مينام��ي بي��ان كرد: »دول��ت امري��كا از ما 
خواس��ته تا خريد نفت از ايران را متوقف كنيم، 
ام��ا ما اي��ران را يك كش��ور بس��يار مهم براي 

تضمين امنيت انرژي ژاپن تلقي مي كنيم.«
وي همچني��ن گفت: »با توجه به اينكه ژاپن 
در نظ��ر دارد واردات نفت از ايران را ادامه دهد، 
ما قص��د داريم اين موضع را ب��ه امريكا منتقل 

كنيم و آنها را متوجه اين قضيه كنيم.«
آمارهاي رس��مي نش��ان مي ده��د، ژاپن در 
س��ال مالي 18-2017 )آوريل تا مارس( به طور 
متوس��ط روزانه 165 هزار و 481 بش��كه نفت 
از ايران خريداري كرده كه اين رقم نس��بت به 
س��ال مالي قبل از آن 28 درصد كاهش نشان 
مي ده��د. ايران 5.2 درصد از نفت وارداتي ژاپن 

را تامين مي كند. 
پي��ش از اين، تاكاش��ي تس��وكيوكا، رييس 
اتحاديه نفت ژاپن هم گفته بود، پااليشگاه هاي 
ژاپني از دولت اين كشور خواسته اند تا به دنبال 
معاف ش��دن از تحريم هاي امريكا از ايران باشد 
تا ش��ركت هاي ژاپني بتوانند خريد نفت خود از 

ايران را در سطح فعلي ادامه دهند.

گاز، سوخت 88 درصد 
نيروگاه ها 

پ�اون| مديركل دفتر پش��تيباني فني شركت 
توليد ب��رق حرارتي بيان كرد: به جز نيروگاه هاي 
چابهار، كنارك، زرند و س��يار نوش��هر و بهشهر، 
تمامي نيروگاه هاي حرارتي كش��ور به شبكه گاز 

كشور متصل هستند. 
غالمرض��ا مه��رداد افزود: س��وخت مصرفي و 
سوخت تحويلي امسال نسبت به مدت مشابه در 
س��ال گذش��ته به ترتيب به مي��زان 6.6 درصد و 

3.1درصد رشد داشته است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه س��وخت اول تمام��ي 
نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي، گازطبيعي و 
سوخت دوم آنها گازوئيل است، خاطرنشان كرد: 
مصرف تقريب��ي روزانه نيروگاه ه��اي حرارتي در 
فصل تابس��تان معادل 280 ميليون مترمكعب و 
در فصل زمستان معادل 170 ميليون مترمكعب 
گاز اس��ت كه در صورت عدم تامين سوخت گاز، 
به ازاي هر مترمكعب گاز تقريبا يك ليتر سوخت 

مايع مصرف مي شود. 
مهرداد مهم ترين مس��ائل نيروگاه هاي حرارتي 
كش��ور را به خص��وص درفصل زمس��تان تامين 
س��وخت پايدار آنها اعالم و تاكيد كرد: در س��ال 
گذش��ته گاز تحويل��ي به نيروگاه هاي كش��ور به 
ميزان 66.058 ميليون مترمكعب و سوخت مايع 
مازوت و گازوئيل مصرفي 8300 ميليون ليتربوده 
كه نشان دهنده مصرف بيش از 88 درصد سوخت 

گاز در نيروگاه هاي كشور است. 
مهرداد افزود: اس��تهالك قطع��ات توربين گاز 
به ازاي يك س��اعت كاركرد با س��وخت نفت گاز 
معادل يك ونيم س��اعت كاركرد با س��وخت گاز 
طبيعي است و در نيروگاه هاي بخاري نيز مصرف 
نفت كوره ب��ه لحاظ وجود گوگرد و برخي فلزات 
س��نگين در اين نوع س��وخت، هزينه هاي تعمير 
و نگه��داري بويلرها را در مقايس��ه با مصرف گاز 

طبيعي به شدت افزايش مي دهد.

پيچيدگي هاي حذف ايران 
از بازار نفت

ايرنا| يك كارش��ناس انرژي الجزايري با بيان 
پيچيده بودن بازار نفت، تصريح كرد: با توجه به 
مس��اله عرضه و تقاضا و تاثير آن بر قيمت نفت، 

حذف ايران از اين بازار كار ساده يي نيست. 
»عبدالرحمن مبتول« مدي��ر مركز مطالعات 
ان��رژي ش��ركت نف��ت الجزاير )س��وناتراك( در 
خصوص تهديدهاي امريكا مبني بر تحريم نفتي 
ايران گفت: ابتدا بايد اين مساله را مد نظر داشت 
كه عربستان كه امريكايي ها بر آن تكيه كرده اند، 
تاچه اندازه مي تواند جاي خالي ايران را در بازار 

نفت پر كند. 
مبتول در ادامه گفت: مش��كالت توليد نفت 
در ونزوئال كه اين روزها با بحران حاد اقتصادي 
مواجه اس��ت، بي ثبات��ي در ليب��ي و همچنين 
ش��رايط حاكم بر نيجريه مس��ائلي اس��ت كه بر 
ميزان ورود نفت به بازارهاي جهاني تاثير زيادي 
دارد و پيش از هرگونه قضاوت در خصوص بازار 
نف��ت، بايد اين عوامل كاه��ش عرضه را مدنظر 

قرارداد. 
وي عرضه بيش��تر نف��ت در بازارهاي جهاني 
را در ش��رايط كنوني خطرناك دانس��ت و گفت: 
اروپا به س��مت كاهش مصرف نفت پيش مي رود 
و درصدد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير است 
ك��ه اين مي تواند بر تقاضا براي نفت و در نتيجه 

قيمت آن تاثير بگذارد. 
مديرمركز مطالعات انرژي شركت نفت الجزاير 
اظهار كرد: به هر حال نبايد فراموش كرد س��هم 
اوپك از بازار نفت جهان 35درصد بيشتر نيست، 
دستورهاي امريكايي ها به سعودي ها مي تواند در 
توليد نفت اوپك تاثير بگذارد اما نمي تواند تاثير 

زيادي بر بازار جهاني داشته باشد.

كوتاه ازدنياي انرژي

»تعادل« از دستور براي بازنگري در ساز و كار تعيين قيمت برق گزارش مي دهد

تحول در نظام تعرفه برق
گروه انرژي| نادي صبوري|

به نظ��ر مي رس��د باالخره نخس��تين گام هاي 
ج��دي ب��ه س��وي تدوي��ن س��از و كاري براي 
صنعت ب��رق كه بتواند ارائ��ه يارانه هاي هنگفت 
به »پرمصرف ها« را قطع كند در حال برداش��تن 
اس��ت. محمودرض��ا حقي فام مع��اون هماهنگي 
توزيع شركت توانير كه اخيرا سمت »سخنگوي 
صنع��ت ب��رق« را دريافت ك��رده اس��ت ديروز 
در جري��ان يك برنامه در رادي��و گفت وگو كه با 
حضور چن��د خبرنگار برگزار ش��د، خبر داد كه 
رضا اردكانيان وزير نيرو در روز سه شنبه دستور 
تهيه »نظام تعرفه يي جديد« براي صنعت برق را 
صادر كرده است. نظامي كه حقي فام تاكيد دارد 
قص��د آن افزايش قيمت قب��ض مصرف كنندگان 
در الگوي مصرف نيس��ت بلكه هدفش گروهي از 
مشتركين اس��ت كه در دهك هاي باالي جامعه 
قرار داشته و بسيار فراتر از الگو مصرف مي كنند. 
مشروح مس��ائل مهم طرح ش��ده در اين برنامه 
خبري كه خبرن��گار روزنامه »تعادل« نيز در آن 

حضور داشت در ادامه مي خوانيد. 
حاال ديگر هم��ه در گفت وگوهاي روزمره، به 
آفتابي ب��ودن هواي ايران به عن��وان يك مزيت 
اش��اره مي كنن��د و همانطور كه س��عي دارند با 
خاموش��ي ها دس��ت و پنجه نرم كنند مي پرسند 
كه چرا در تمام اين س��ال ها س��عي نشده است 
آفتاب به برق تبديل ش��ود. محمود رضا حقي فام 
س��خنگوي صنعت ب��رق دي��روز در جريان يك 
گفت وگ��وي راديويي در پاس��خ به اين پرس��ش 
ك��ه چرا با وجود آفتابي بودن ايران، اس��تفاده از 
انرژي خورشيدي توسعه قابل توجهي پيدا نكرده 
اس��ت عنوان كرد: »قدرت نصب شده انرژي هاي 
تجديدپذي��ر در اي��ران نزديك ب��ه 650مگاوات 
اس��ت و ما قبول داريم كه عددي پايين اس��ت. 
در خصوص چرايي آن بايد به اين مس��اله توجه 
كرد ك��ه 2 راهكار ب��راي پوش��ش هزينه نصب 
تجهيزات اين نيروگاه ها كه بسيار باالتر از هزينه 

نيروگاه هاي فسيلي است وجود دارد.«
ب��ه گزارش »تع��ادل« اداره اطالع��ات انرژي 
امريكا هزينه احداث هر كيلو وات ساعت نيروگاه 
خورش��يدي و بادي را در سال 2015 به ترتيب 
2 ه��زار و 921 دالر و 1661 دالر اع��الم ك��رده 
است. در همين سال هزينه احداث هر كيلو وات 
س��اعت نيروگاه برقاب��ي 580 دالر و گازي 696 

دالر بوده است. 
معاون هماهنگ��ي توزيع توانير ديروز در ادامه 
توضيح خود در خصوص وضعيت س��رمايه گذاري 
در ان��رژي تجديدپذي��ر عنوان ك��رد: »در دنيا در 
روش نخس��ت از مناب��ع دولت��ي و عمومي براي 
توس��عه اين نوع نيروگاه ها اس��تفاده مي شود. اما 
عددي كه از منابع عمومي در ايران به اين بخش 
اختص��اص مي ياب��د عوارضي بس��يار اندك روي 
قبوض برق است كه براي مثال در سال گذشته در 
مجموع 600 ميليون تومان بوده اس��ت. اين عدد 
نيز بايد مشتركا براي توسعه برق روستايي و برق 
تجديد پذير مد نظر قرار مي گرفت كه منبع مالي 

پايدار و قابل توجه نبود.« او در ادامه عنوان كرد: 
»دومين روش در دنيا اس��ت كه با دستورالعمل و 
مق��ررات اين بخش از انرژي را توس��عه مي دهند. 
مثال در بخش ساختمان سازي دستورالعمل هايي 
دارند. اين در حالي است كه ما در ايران در انرژي 

ساختمان هيچ اجباري نداريم.«
حقي فام با اش��اره به اينكه برخ��ورد با انرژي 
درس��ت در حال انجام نيست گفت: »محدوديت 
منابع عمومي مسير پيشرفت در تجديدپذيرها را 

كند مي كند.«
اما براي بس��ياري اين پرسش مطرح است كه 
چرا در ش��رايط فعلي ك��ه مصرف برق پيك هاي 
جدي��دي از خود بر جاي مي گذارد و آمار حاكي 
از آن اس��ت ك��ه براي مثال مص��رف برق بخش 
س��رمايش در ايران نسبت به اس��تاندارد جهاني 
ارائه ش��ده از س��وي آژان��س بين الملل��ي انرژي 
17 درصد فاصل��ه دارد، چرا از ابزار قيمتي براي 
كاه��ش مصرف گروه ه��اي پر مصرف اس��تفاده 
نمي شود. سخنگوي صنعت برق در برنامه ديروز 
در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه صراحتا 
عنوان كنيد چه نه��اد يا گروهي مخالف افزايش 
ب��رق هس��تند و از چه چيز واهم��ه دارند عنوان 
كرد: »ما اكنون ارزان ترين برق را مي رسانيم. در 
تهران بزرگ متوسط قبوض برق 2 ماهه در سال 
1396 معادل 39 هزار تومان بوده اس��ت. يعني 
ماهانه به طور متوسط زير 20 هزار تومان در ماه 
ب��وده اس��ت. در اصفهان اين متوس��ط 14 هزار 

تومان در ماه اس��ت. هيچ خدمت ديگري چنين 
وضعيتي را تجربه نكرده است.«

او با اش��اره به اينكه »اقتصاد برق تحت فشار 
اس��ت« افزود: »س��ازمان حسابرس��ي به عنوان 
مطالبات انباشته ناشي از قيمت تكليفي و قيمت 
تمام ش��ده بدهي ما را بالغ ب��ر 30 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرده اس��ت. اثر اين فشار در توليد، 
توزيع و انتقال مشخص مي شود. درآمد ساالنه ما 
18 هزار ميليارد تومان است اما 30 الي 40 هزار 

ميليارد تومان انباشتگي بدهي است.«
مع��اون هماهنگي توزيع تواني��ر تصريح كرد: 
»من تصورم اين است كه سانسوري خودخواسته 
دركش��ور ما اعمال ش��ده اس��ت. دادن يارانه بر 
مصرف انرژي بر خالف منافع كشور است. وقتي 
م��ا حاملي با اهمي��ت مثل برق را آنق��در ارزان 
مي دهيم مش��خص اس��ت كه نمي توانيم مصرف 
را مديري��ت كنيم. م��ا اين موض��وع را به مردم 
صري��ح منتق��ل نكرديم. ما باي��د بگوييم كه چه 

فرصت هايي در حال از دست رفتن است.«
او ب��ا پذيرفت��ن تلويحي اينك��ه برخي نهادها 

نگران واكنش مردم به افزايش قيمت برق هستند 
عن��وان كرد: »من اعتق��اد دارم بايد مردم را آگاه 
كنيم كه قيمت ها اصالح ش��ود ت��ا رفاه افزايش 
يابد، اگر مردم اي��ن موضوع را دريافته و بپذيرند 
اين خواسته به مجلس و دولت خواهد رفت و آنها 
نگراني از تبع��ات افزايش قيمت را رفع مي كنند. 
االن فكر مي كنن��د اگر 20 درصد افزايش قيمت 
باش��د اتفاق خاصي مي افتد.« در اين قس��مت از 
برنامه پرسشي با اين مضمون مطرح شد كه چرا 
ساز و كاري براي افزايش قيمت ها در نظر گرفته 
نمي ش��ود كه پرمصرف ها تعرفه باالتري پرداخت 
كنند. حقي فام در پاس��خ به اين پرس��ش عنوان 
كرد: »در همين راس��تا آقاي رضا اردكانيان وزير 
نيرو روز سه ش��نبه دستور طراحي نظام تعرفه يي 
را صادر كردند كه مبتني بر نظام مصرف باشد«

او در تش��ريح جزييات چني��ن نظام تعرفه يي 
عنوان كرد: »م��ا در حال حاضر براي تعرفه برق 
پله هاي مختلف مصرف داريم، اما تجربه نش��ان 
داده اس��ت ك��ه روش فعل��ي بازدارندگي كافي 
را نداش��ته اس��ت. ما به دنبال تح��ول در مفهوم 

پيش��ين هس��تيم و مي خواهيم كل اين سيستم 
را تغيير دهيم.« مع��اون هماهنگي توزيع توانير 
تاكيد كرد: »ب��ه هيچ وجه درباره افراد در الگوي 
مصرف رقم باال نخواهد رفت اما براي پرمصرف ها 
باي��د فكري كرد. پرمص��رف مصرف را كم كند و 

اگر نكرد قيمت تمام شده پرداخت كند.«
او در بخش��ي از صحبت هاي خود عنوان كرد: 
»نهادهاي مختلف به اين خاطر كه فكر مي كردند 
افزايش قيمت برق روي مردم فشار وارد مي كند 
نگراني دارند« در اين قسمت از برنامه خبرنگاران 
به اين موضوع اش��اره كردند كه فشار روي مردم 
در زمان خاموش��ي فش��اري غير قابل مقايسه با 

افزايش تعرفه است.« 
حقي ف��ام ب��ا تاييد اين مس��اله عن��وان كرد: 
»افزايش قيمت حامل هاي انرژي نبايد به مفهوم 
اين باشد كه قرار است درآمد زيادي كسب شود 
بلكه بايد بازدارنده باش��د كه پرت انرژي كاهش 
يابد. موضوع بايد به ميان مردم رفته و مالحظات 
آنها دريافت ش��ود. اگر از اي��ن طريق جلو برويم 

نگراني در مجلس نيز رفع مي شود.«
معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به اينكه 
»برق��راري عدال��ت« محور مهم نظ��ام تعرفه يي 
جدي��د صنعت برق اس��ت در اي��ن خصوص كه 
طراحي آن چه زماني تكميل خواهد ش��د عنوان 
ك��رد: » از 2 هفته قب��ل مذاكرات در بخش هاي 
مختلف به ش��كل م��وازي در حال انجام اس��ت. 
همين روزه��ا از جمله در مجلس و هيات دولت 

نيز همزمان در حال بحث هستيم.«
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود به وجود 
ذهنيت اش��تباه در ميان افكار عمومي نس��بت به 
وضعيت صنعت برق در كشورهاي پيشرفته اشاره 
كرده و گفت: »براي مثال در فرانس��ه در ش��رايط 
عادي برق را 3 س��نت مي خرند اما در شرايط حاد 
گرمايي قيمت برق را 12 برابر مي كنند. اين از قبل 
نيز اعالم مي شود. خاموشي در كشورهاي مختلف 
تجربه مي ش��ود اما گاهي اين تصور وجود دارد كه 

فقط مربوط به ايران است.«
حقي فام با اش��اره به اينكه »صنعت برق بايد 
جوابگو باشد اما بايد اختياراتي نيز داشته باشد« 
عنوان كرد: »بايد اقتصاد برق براي مردم توضيح 
داده ش��ود. به نفع كل كش��ور اس��ت كساني كه 
اس��تفاده غيرمنطقي از برق دارند قيمت باالتري 

پرداخت كنند.«
س��خنگوي صنعت برق در بخ��ش پاياني اين 
گفت وگو در پاس��خ به اين نقد كه چرا در روزهاي 
ابتدايي قطعي برق اين مساله از سوي وزارت نيرو 
پذيرفته نمي ش��د عنوان كرد: »دماي هوا چند روز 
پيش از ش��روع اين دوره خاموشي پايين بود و اين 
تص��ور را در ما ايجاد كرد كه حتي االمكان صادرات 
وجود دارد. اما دماي هوا به صورت غيرخطي افزايش 
يافت. تصور بر اين بود كه اين موضوع ادامه نخواهد 
يافت اما روند دما ادامه دار شد و ما قبول داريم كه 

صنعت برق با شوك روبه رو شد.«
او تاكيد كرد: »ما از اين ماجرا ياد گرفتيم كه 

به شرايط اقليمي ايران خوشبين نشويم.«

پاون|
بنفش��ه زهرايي، دبير كارگروه ملي سازگاري با كم آبي به 
چه��ار مصوبه جديد اي��ن كارگروه در رابط��ه با كنترل جدي 
مصرف آب در حوزه فضاي س��بزي ش��هري و اصالح اساسي 
الگوهاي فضاي س��بز در ش��هرها اش��اره كرد و گفت: وظايف 
مش��خصي براي مهار مصرف بي روي��ه آب در آبياري فضاهاي 
س��بز ش��هري به ويژه چمن  در جلس��ه اخير كارگ��روه ملي 
س��ازگاري با كم آبي تعيين و به ش��هرداري ها و دستگاه هاي 

دولتي در تمامي استان ها ابالغ شده است. 
وي به چرايي ورود كارگروه ياد ش��ده به مساله آبياري فضاي 
س��بز شهري پرداخت و افزود: در ش��رايطي كه منابع آب كشور 
درگير چالش هاي متعددي اس��ت ما نيازمند آن هس��تيم كه در 
حوزه هاي مختلف مصرف آب بازنگري كنيم و روش هاي خود را 
با شرايط منابعي كه در اختيار داريم سازگار كنيم.  دبير كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي تصريح كرد: يكي از اين حوزه ها بحث 
مصرف آب در فضاي س��بز ش��هرها به ويژه كالن شهرهايي نظير 
تهران، مش��هد، اصفهان، ش��يراز، تبريز و... اس��ت. بدين منظور 
الزم اس��ت نوع فضاي س��بز و نوع آبياري خود را س��ازگار كنيم 
و نمي تواني��م ب��ه روش هاي نادرس��ت فعلي خ��ود ادامه دهيم.  
زهرايي از چهار مصوبه جديد كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي 
س��خن به ميان آورد و افزود: در زمينه تغيير روش هاي آبياري و 
الگوي فضاي س��بز ش��هري، ابتدا فعاليت را از خود دستگاه هاي 
دولتي آغاز كرده ايم و براس��اس آن استانداري ها موظف شده اند 
ممنوعي��ت آبي��اري چمن در تمام��ي فضاهاي س��بز متعلق به 
دس��تگاه هاي دولتي و ادارات را ابالغ كنن��د.  دبير كارگروه ملي 
س��ازگاري با كم آبي خاطرنش��ان كرد: همچنين اين دستگاه ها 

موظف خواهند بود ش��يوه هاي آبياري نوين براي ساير فضاهاي 
سبز را با هدف كاهش مصرف آب به كار ببرند.

 
   كاهش 30 درصدي آب مصرفي فضاي سبز 

 دبير كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي در بخش ديگري 
از صحبت ه��اي خ��ود اضافه كرد: اين تنها نقطه آغاز اس��ت 
و ش��هرداري ها به عنوان متوليان فضاي سبز شهري موظف 
ش��ده اند در مدت دو ماه برنام��ه عملياتي خود را درخصوص 
كاهش 30 درصدي آب مصرفي فضاي سبز و خدمات شهري 

نسبت به سال گذشته ارائه نمايند. 
زهرايي از ممنوعيت سه الگوي نامناسب در مصرف خبر داد 
و افزود: آبياري فضاي س��بز در بين س��اعات 9 ت��ا 17، آبياري 
نادرس��ت فضاي سبز به نوعي كه آب روي آسفالت جاري شود 
و شست وش��وي خيابان و پياده رو با آب شرب سه روش غلط و 
نامناسب مصرف آب در فضاهاي سبز شهري است كه از اين پس 
ممنوع ش��ده و شهرداري ها موظف به خودداري از آنها شده اند.  
وي همچنين از تدوين سازوكار تشويقي براي شهرداري هايي كه 
حفاظت و ارتقاي فضاي سبز شهرها را همزمان با كاهش مصرف 

آب اجرا كنند خبرداد. 
زهرايي به نقش مردم و به ويژه فعاالن محيط زيس��ت و آب 
در تحقق مصوبات ياد شده نيز اشاره كرد و گفت: با وجود اينكه 
از طريق وزارت كش��ور، اس��تانداري ها و نيز هم��كاران خود در 
وزارت نيرو و ش��ركت هاي آب منطقه يي در استان ها بر تحقق 
اين مصوبات نظارت مي كنيم اما پايداري و نهادينه شدن اين امر 
با نظارت مردمي و به ويژه سمن ها و فعاالن محيط زيست و آب 

در استان هاي مختلف كشور ممكن مي شود.

دبير جديد كارگروه ملي سازگاري با كم آبي مطرح كرد

ممنوعيت آبياري چمن در تمامي فضاهاي سبز دستگاه هاي دولتي
خبرگزاري پالتس در گزارشي نوشت

واردات نفت كره جنوبي از ايران در سرازيري

ايسنا| 
واردات نف��ت خام كره جنوبي از ايران در ژوئن نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 41 درصد كاهش يافت، در حالي 

كه خريد اين كشور از قزاقستان و مكزيك افزايش داشت. 
به گزارش پالتس، آماري كه از سوي شركت ملي نفت كره 
منتشر شد، نش��ان داد اين كشور در ماه ژوئن 5.49 ميليون 
بشكه نفت از ايران وارد كرده كه در مقايسه با 9.31 ميليون 
بشكه در ژوئن سال ميالدي گذشته، 41 درصد كاهش داشته 
است. واردات نفت كره جنوبي از ايران از نوامبر سال گذشته 
كه واردات اين كشور به ميزان 26.8 درصد بر مبناي سال به 
س��ال كاهش يافت و به 10.37 ميليون بشكه رسيد، پيوسته 
رو به كاهش بوده اس��ت. همچني��ن واردات نفت كره جنوبي 
از ايران در ژوئن نسبت به ماه مه 8.6درصد كاهش داشت. 

واردات نف��ت كره جنوبي از ايران در س��ال 2017 بر مبناي 
ساالنه 32.1 درصد رشد كرد و به 147.87 ميليون بشكه رسيد. 
ك��ره جنوبي كه يكي از متحدان نزديك امريكا به ش��مار 
م��ي رود، براي درياف��ت معافي��ت از تحريم هاي واش��نگتن 
درخواست كرده است. با اين حال واردكنندگان كره يي براي 
جبران خريد كمتر نفت ايران، وارداتشان از عربستان سعودي 

و ساير صادركنندگان غيراوپك را افزايش داده اند. 
واردات ك��ره جنوب��ي از عربس��تان س��عودي در ژوئ��ن 
25.9 درص��د نس��بت به ژوئن س��ال گذش��ته افزايش يافت 
و ب��ه 32.33ميلي��ون بش��كه رس��يد. واردات نفت از س��اير 
صادركنندگان اوپك مانند كويت و قطر نيز افزايش داش��ت. 
كره جنوبي همچنين از ساير منابع مانند قزاقستان، امريكا و 

مكزيك نفت بيشتري وارد كرد. 

واردات گريد س��بك سي پي س��ي قزاقستان در ماه ژوئن 
بيش از دو برابر افزايش يافت و به 4.24 ميليون بشكه رسيد، 
در حال��ي ك��ه خريد از مكزيك 90.2 درصد رش��د كرد و به 

3.01 ميليون بشكه رسيد. 
تامين كنن��دگان  از س��اير  واردات نف��ت ك��ره جنوب��ي 
خاورميانه در ژوئن بر مبناي س��االنه 10.6 درصد رش��د كرد 
و به 76.67ميليون بش��كه رس��يد. پس از 9 ماه كاهش ژوئن 
نخس��تين ماهي بود كه واردات نفت كره جنوبي از خاورميانه 

افزايش يافت. 
در فاصل��ه ژانوي��ه تا ژوئ��ن، واردات نفت ك��ره جنوبي از 
خاورميانه 7.3 درصد بر مبناي س��ال به س��ال كاهش يافت 

و به 427.25 ميليون بشكه رسيد. 
در مجموع ك��ره جنوبي در ژوئن 97.99 ميليون بش��كه 
ي��ا مع��ادل 3.27 ميليون بش��كه در روز نف��ت وارد كرد كه 
12.2درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته افزايش 
داش��ت. ميزان واردات نفت اين كشور در ژوئن نسبت به ماه 

مه سه درصد رشد داشت. 
واردات نف��ت اين كش��ور در فاصله ژانوي��ه تا ژوئن بر 
مبناي ساالنه 2.7 درصد رشد كرد و به 557.44 ميليون 

بشكه رسيد. 
در نتيج��ه واردات باالت��ر، ذخاي��ر نفت ك��ره جنوبي در 
ژوئ��ن 22.6 درصد رش��د كرده و به 53.07 ميليون بش��كه 
رس��يد. ذخاير نفت اين كش��ور از نوامبر 2015 رو به رش��د 
بوده اس��ت. ذخاير محصوالت نفتي كره جنوبي نيز در ژوئن 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 7.7درصد رشد كرد و به 

67.3ميليون بشكه رسيد. 

دادن يارانه بر مصرف انرژي بر خالف منافع كشور است. وقتي ما حاملي با اهميت 
مثل برق را آنقدر ارزان مي دهيم مشخص است كه نمي توانيم مصرف را مديريت 

كنيم. ما اين موضوع را به مردم صريح منتقل نكرديم. ما بايد بگوييم كه چه 
فرصت هايي در حال از دست رفتن است
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بازارهنر

درخواستمعرفيفيلماسكارازطرفخانهسينما
كانون كارگردانان س��ینماي ايران 
خواستار واگذاري هیات انتخاب فیلم 
ب��راي اس��كار فیلم خارجي ب��ه خانه 
س��ینما ش��د. در ۲۳ س��ال گذش��ته 
بنی��اد س��ینمايي فاراب��ي هر س��ال 
هیاتي را انتخاب مي كند تا نس��بت به 
تصمیم گیري و بررس��ي براي معرفي 
فیل��م به اس��كار اقدام كنن��د، اين در 
حالي اس��ت كه امسال براي نخستین 

بار كانون كارگردانان سینماي ايران رسما خواستار 
انتخاب فیلم توسط خانه سینما شده است. 

در نام��ه كانون كارگردانان س��ینماي ايران كه 
خطاب به ريیس س��ازمان سینمايي نوشته شده، 
آمده اس��ت: همان گونه كه مستحضريد مسوولیت 
معرفي فیلم براي شركت در اسكار فیلم خارجي بر 
اساس قوانین اسكار مي بايست توسط هیات داوري 
يا كمیته يي متشكل از هنرمندان و دست اندركاران 
صنعت سینما مانند كارگردان، تهیه كننده، بازيگر، 

تدوين گر،  فیلمنامه نويس،  فیلمبردار، 
سازنده موس��یقي، صداگذار و... باشد 
و بر خ��اف آنچه در س��ال هاي قبل 
انجام شده به هیچ وجه مدير و مسوول 
س��ینمايي و منتقد نمي توانند در اين 
كمیته عضويت داش��ته باشند. از اين 
رو خواهش��مند اس��ت ترتیبي اتخاذ 
فرمايی��د ت��ا كمیته انتخ��اب در نهاد 

صنفي خانه سینما تشكیل شود. « 
 ن��ود و يكمی��ن دوره اس��كار روز يك ش��نبه

۵ اس��فند ۱۳۹۷ در لس آنجلس برگزار مي ش��ود 
و نامزده��اي جايزه نی��ز روز دوم بهمن ماه اعام 
مي شوند. فیلم هايي كه از ۹ مهر ۱۳۹۶ تا ۸ مهر 
۱۳۹۷ حداقل هف��ت روز متوالي در حداقل يك 
س��ینما نمايش، بلیت فروش��ي و آگهي تبلیغاتي 
داشته اند، قابل بررسي هستند. فیلم انتخاب شده 
ب��ا م��دارك الزم بايد حداكثر ت��ا ۹ مهر به دفتر 

آكادمي معرفي شود. 

»ليالو...چندمسافر«راهيسفرايمانميشوند
»لیا و... چند مس��افر« نوش��ته و 
كارگرداني محمد رحمانیان نمايش��ي 
درب��اره ب��اور و اعتق��اد مردم ب��ه امام 
هش��تم شیعیان است كه اين روزها در 

تماشاخانه ايرانشهر به صحنه مي رود. 
و  نويس��نده  رحمانی��ان  محم��د 
كارگ��ردان تئات��ر در راس��تاي دغدغه 
چندس��ال گذش��ته اش در زمینه روي 
صحنه بردن موسیقي - نمايش اين بار 

نمايش تركیبي »لیا و... چند مسافر« را با همراهي 
صداي نیما مسیحا به صحنه برده است. در كارنامه 
كاري محمد رحمانیان پرداختن به شخصیت هاي 
مذهب��ي و ائمه اطهار )ع( زياد ديده مي ش��ود. اين 
هنرمند در نمايش هايي چون »پل«، »اس��ب ها«، 
»امیر«، »عشقه«، »نام تمام مادران... « و... توانسته 
با نگاهي متفاوت، منصفانه و كمتر ديده ش��ده در 
آثار نمايش��ي، اداي دين خود را به ش��خصیت ها و 
وقايع مذهبي به نمايش بگذارد. اش��راف رحمانیان 
در مورد مس��ائل ايدئولوژيك، مذهبي و تاريخي و 
همچنین نوع نگارش آثارش و اجراي آنها به گونه يي 
اس��ت كه مخاطبان مي توانند با آنها ارتباط برقرار 
كنند. وي در نگارش آثارش مخاطب را هم مدنظر 
ق��رار مي دهد و ت��اش دارد نمايش هايش با وجود 
شیوه هاي اجرايي و زواياي ديد متفاوت مثل آثاري 
چون »اسب ها«، »پل« و »عشقه«، تماشاگر عام را 

نیز به خود جذب كند. حاال رحمانیان 
در تازه ترين نمايش خود كه در س��الن 
سمندريان تماش��اخانه ايرانشهر روي 
صحنه برده است به مساله ايمان و باور 
افراد مي پردازد. نمايش اول كه »لیا« 
ن��ام دارد میهن پرس��تي و ايمان يك 
جانباز ش��یمیايي و همسرش لیا را به 
تصوير مي كشد. جانبازي كه عاقه مند 
به موس��یقي و ش��عر اس��ت و گفتار و 
رفتارش با تصوير كلیشه يي كه معموال از جانبازان و 

شهدا به ياد داريم، متفاوت است. 
در نمايش دوم »چند مس��افر«، ش��اهد حضور 
شخصیت هايي روي صحنه هستیم كه راهي مشهد 
مقدس هس��تند. هرك��دام از اين اف��راد جز راننده 
تاكس��ي كه از ديد خودش ش��اهد يك معجزه در 
جاده بوده با باوري كه به امام هش��تم )ع( دارند به 
اين سفر مي روند و هركس معتقد است دست خالي 
باز نخواهد گشت. نكته جالب توجه در اين نمايش 
اين است كه قرار نیست شاهد اتفاقاتي غیرطبیعي 
و وقوع معجزه از جانب امام رضا )ع( باشیم بلكه اين 
نمايش درباره باور و اعتقاد مردمي است كه از سنین 
و فرهنگ هاي مختلف به زيارت امامشان مي روند و 
حتي»گلین« يك��ي از كاراكترهاي نمايش با بازي 
باورپذي��ر مهت��اب نصیرپور آمده تا عزيز از دس��ت 

رفته اش را به امام رضا )ع( بسپارد. 

حال»جمشيدمشايخي«بهتراست
فرزند جمشید مشايخي اعام كرد 
كه وضعیت عمومي پدرش بهتر است و 

مي تواند به راحتي صحبت كند. 
س��ام مش��ايخي درب��اره وضعیت 
جس��ماني پدرش عنوان ك��رد: خدا را 
ش��كر حال پ��در خیلي بهتر اس��ت و 
مي تواند به راحتي گفت وگو كند با اين 
حال پزش��كان به دلیل فضاي كنترل 
و مراقبت در بخش اي س��ي يو ترجیح 

مي دهند وي همچنان در اين بخش باقي بماند. 
او با اش��اره به عیادت هنرمندان از پدرش اظهار 
كرد: هر عزيزي كه به ديدن پدرم آمده اس��ت اعم 
از هنرمند و افراد عادي اينقدر مفید بوده و به پدرم 
روحیه داده اس��ت كه من دس��ت ت��ك تك آنها را 
مي بوس��م. مشايخي با اش��اره به هنرمنداني كه به 
تازگي از پدرش عیادت كرده اند، به مهر گفت: علي 
دهكردي، امین حیايي، محمدرضا گلزار، امین تارخ، 
پ��وري بنايي از جمله هنرمنداني بودند كه در يكي 

دو روز اخیر به ديدن پدرم آمدند. 

او همچنی��ن با اش��اره ب��ه عكس 
س��لفي كه از چند هنرمن��د با پدرش 
منتش��ر شده اس��ت، گفت: اين عكس 
بازتاب هايي داشت و برخي از هنرمندان 
فكر مي كنند خانواده مشايخي با گرفتن 
عكس مخالف اس��ت، ام��ا من توضیح 
دادم ك��ه در آن عك��س هنرمن��دان 
حواسش��ان نبود كه به پدرم بگويند او 
ه��م به دوربین نگاه كند يا عینك بزند 
تا او هم با ظاهري آراسته و متوجه به دوربین نگاه 
كند. فرزند مش��ايخي اظهار كرد: من آن لحظه نزد 
پدرم نبودم، هنرمندان س��اعت ۹ ش��ب به بعد به 
ماق��ات آمده بودند و البته خیلي هم لطف كردند. 
م��ن مي دانم اين عزيزان نیت خیر داش��تند و اين 
میان يك اش��تباه سهوي رخ داد و اصا منظور اين 
نیست كه اين كار را تقبیح كنم كه هنرمندان عكس 
نگیرند. او در پايان گفت: اكنون باقي هنرمندان هم 
نگران هستند كه به عیادت پدرم بیايند درحالي كه 
عیادت هنرمندان باعث مي شود روحیه اش باال برود. 

تالشترامپبراي
آرامكردنكشاورزان

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشي ديگر 
از عملكرده��اي دونال��د 
ترام��پ منتش��ر ك��رد. 
طبق اين گزارش، دونالد 
ترامپ سه ش��نبه ش��ب 
اعام كرد ك��ه از برنامه 
مرب��وط ب��ه دوره ركود 
خواهد  اس��تفاده  بزرگ 

كرد كه ۱۲ میلیارد دالر به كش��اورزان امريكايي 
كمك كند تا جنگ تجاري اي را كه ريیس جمهور 
با چین، اروپا و سايرين به راه انداخته است، پشت 
سر بگذارند. گفته مي شود كه اين نشانه واضحي 
از اين اس��ت كه ترامپ عزم خ��ود را جزم كرده 
اس��ت تا در مساله تجارت، ساح تعرفه را محكم 
در دست خود نگاه دارد. اين حركت با هدف آرام 
كردن اعتراضات كشاورزي و قانون گذاران طرفدار 
كشاورزان از جمله جمهوري خواهان، انجام شد. 
ايالت هاي با جمعیت باالي روستايي و كشاورزي، 
در انتخاب��ات ۲۰۱۶ با اخت��اف بااليي از ترامپ 

حمايت كرده بودند. 

لوموند:
فرانسه  مخالف  جناح 
دي��روز اع��ام ك��رد كه 
خواستار عدم راي اعتماد 
به دولت اين كشور شده 
اس��ت. طبق گزارشي كه 
لومون��د در صفح��ه اول 
خود منتش��ر ك��رد، اين 
اقدام ح��زب محافظه كار 
فرانس��ه به دنبال بحران 

سیاس��ي به وجود آمده در اثر حاشیه هاي مربوط 
ب��ه ماجراي يك��ي از محافظان امانوئ��ل ماكرون، 
ريیس جمهوري اين كش��ور صورت گرفته است. 
همچنین، ديروز وزير كش��ور فرانسه در پارلمان 
اين كش��ور حاضر شد تا به س��وال نمايندگان در 
مورد رسوايي ضرب و جرح مخالفان دولت توسط 
دستیار ريیس جمهوري فرانسه پاسخ دهد. گفته 
مي ش��ود كه چندي پی��ش انتش��ار ويديويي از 
»الكساندر بناال«، دس��تیار ماكرون كه در جريان 
تظاهرات روز اول مي  )۱۱ ارديبهشت( در پاريس 
معترضان را مورد ضرب و جرح قرار داده بود باعث 

جنجال در جامعه فرانسه شد. 

الپايس:
آت��ن،  جنگل ه��اي 
همچنان در آتش هستند 
كش��ته هاي  ش��مار  و 
اي��ن حادثه، ب��ه ۷4 نفر 
رس��ید. ديروز، بس��یاري 
از روزنامه ه��ا، با انتش��ار 
عكسي از اين آتش سوزي 
گزارش هاي��ي  مهی��ب، 
درباره آن منتشر كردند. 

طبق گزارش ال پايس، س��خنگوي دولت يونان، 
با تايید آمار كشته و زخمي هاي اين آتش سوزي، 
اع��ام كرد كه اين حريق در حومه آتن روي داده 
و به ص��ورت كمربندي گس��ترش يافته اس��ت. 
بیش��تر قربانیان اين آتش سوزي افرادي بودند كه 
در اقامتگاه تفريحي ماتي واقع در 4۰ كیلومتري 
ش��مال ش��رقي آتن در كنار س��احل دريا حضور 
داش��تند. آنها هنگام بروز حادثه يا درون هتل يا 
در خودرو ب��ه دام افتادند. گفته مي ش��ود يونان، 
چهارمین كشور بزرگ اروپا، در زمینه تامین منابع 
جنگلي به ش��مار مي رود. طب��ق گزارش ها، اين 
حادثه، يكي از بزرگ ترين آتش سوزي هاي اخیر 
اين كشور است كه تلفات فراواني برجاي گذاشت. 

كيوسك

دانشجويانايرانيمرابهوجدآوردند

منتقد و مدرس نام آشناي امريكايي در ديدار با مديرعامل بنیاد سینمايي فارابي گفت: دانشجويان ايراني در دوره هاي آموزشي 
مرا به وجد آوردند و توقع چنین اس��تقبالي نداش��تم. جاناتان رزنبام منتقد امريكايي با علیرضا تابش مديرعامل اين بنیاد، ديدار و 
گفت وگو كرد. در اين جلس��ه كه با حضور رائد فريدزاده معاون امور بین الملل و كامیار محس��نین كارشناس امور بین الملل بنیاد 
سینمايي فارابي برگزار شد، رزنبام گفت: نسل جوان دنیا به دلیل وجود فضاي مجازي بسیار باهوش و كنجكاو عمل مي كند. در 
همین سفر من از دانشجويان ايراني نكات بسیاري فراگرفتم. نمونه يي ذكر مي كنم: در نمايي معروف از يكي از كمیاب ترين فیلم هاي 
با تار مجسمه يي وجود دارد. من با اينكه بارها فیلم را ديده و تدريس كرده بودم، ولي نمي دانستم كه آن مجسمه چیست. ولي 
يكي از هنرجويان ايراني تاريخچه اين مجسمه مجاري را براي من تعريف كرد و از اين جهت به وجد آمدم. وي تاكید كرد: از طرفي 

دانشجويان خیلي باهوش و كارآمد هستند. براي من تجربه خوبي بود و هیچ كجاي دنیا با چنین استقبالي مواجه نشده بودم. 

چهرهروز

بررسيشمارآتشسوزيهايجنگلدرگرمترينسالتاريخ

پرتغال،گورستاندرختها
الههباقري|

در سال هاي اخیر، با افزايش انتشار 
دي اكسیدكربن با شدت كنوني توسط 
انس��ان ها، آب و هواي جه��ان وارد حالتي غیر قابل 
پیش بیني ش��ده اس��ت. اين تغییرات، اين روزها با 
افزاي��ش و كاه��ش قابل توجه دماي ه��وا، بارش ها 
سیل آسا، توفان و... خود را نشان مي دهد. همچنین، 
تغییرات قابل توجهي در آب و هواي مناطق مختلف 
ايجاد ش��ده و گرماي بیش از حد در برخي مناطق، 
تخريب هاي بس��یاري بر جا گذاشته است. به گفته 
بسیاري از كارشناسان، تغییرات اقلیمي هوا، منجر به 
آب شدن يخچال هاي طبیعي شده كه اين موضوع، 
زمین را رو به گرم تر شدن مي كشاند. بر اين اساس، 
با افزايش دي اكس��یدكربن و دما، آتش س��وزي هاي 
طبیع��ي روز ب��ه روز در مناط��ق مختل��ف جه��ان، 
خودنمايي مي كنند. آنط��ور كه در خبرها به گوش 
مي رسد، ش��مار اين آتش سوزي ها هر سال افزايش 
يافته و زمان س��وختن جنگل ها طوالني تر مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه آتش س��وزي هاي طبیعي، 
عاوه بر تخريب جنگل ها و آسیب غیرقابل جبران به 
محیط زيست، هربار دي اكسید كربن بسیاري تولید 
كرده و موجب افزايش آالينده ها مي ش��ود. به گفته 
كارشناس��ان محیط زيست، حريق جنگل ها، از نظر 
سرعت پراكندگي آتش، وجود مواد اشتعال زا و تاثیر 
قابل توجه آب وهوا بر آت��ش، يكي از خطرناك ترين 
رويدادهاي طبیعي براي محیط زيس��ت به ش��مار 

مي رود. 
خبر آتش سوزي جنگل ها در سال هاي اخیر، به 
گزارش هاي تكراري در رسانه ها تبديل شده است. 
در هفت��ه گذش��ته، جنگل هاي آت��ن و كالیفرنیا، 
در محاص��ره آتش قرار گرفتن��د. پیش از اين نیز، 
آتش س��وزي هاي وسیعي در بسیاري جنگل ها رخ 
داده كه منجر به نابودي س��طح وسیعي از محیط 
زيس��ت ش��د. با توجه به اطاعات گزارش شده از 
ناس��ا ۲۰۱۶ ركورد جهاني گرم ترين س��ال تاريخ 
را مي ش��كند طبق تازه ترين آمار هاي رسمي ارائه 
شده در س��ال ۲۰۱۶، بیش��تر تعداد آتش سوزي 
در جنگل هاي پرتغال ثبت ش��ده است. آنطور كه 
گفته ش��ده، در اين س��ال، بیش از ۱۳ هزار مورد 

آتش سوزي در جنگل هاي پرتغال رخ دادو تلفات 
بس��یاري بر جاي گذاشت. همانطور كه گفته شد، 
آخرين آمار رس��مي از جنگل هايي كه بیش��ترين 
آتش سوزي ها را داشتند، در سال ۲۰۱۶ ارائه شده 
است؛ پس از اين آمار، جنگل هاي پرتغال در سال 
۲۰۱۷ نیز 4 آتش سوزي گس��ترده را تجربه كرد 
كه به گفته بس��یاري از كارشناسان، در سال هاي 
اخیر از نظر گس��تردگي، خسارت و تلفات جاني، 
بي سابقه بوده است. جنگل هاي اسپانیا نیز، ساالنه 
آتش سوزي هاي مهیبي را تجربه مي كنند كه منجر 
به نابودي بخش قابل توجهي از محیط مي ش��وند. 
در س��ال ۲۰۱۶، آنطور كه در آمار رس��مي اعام 
ش��ده، حدود ۹ هزار آتش س��وزي در جنگل هاي 
اس��پانیا رخ داد. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، 
جنگل هاي اس��پانیا، عاوه آتش سوزي هاي ناشي 
از افزايش دماي هوا، حريق هاي زمس��تاني را نیز 

تجربه مي كنند. 
در هفته ه��اي گذش��ته، خبره��اي بس��یاري 
مبني بر آتش  گرفتن جنگل هاي س��وئد منتش��ر 
ش��د. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، موج شديد 
گرما در س��وئد باعث آتش گرفتن جنگل هاي اين 
كش��ور شده اس��ت. آنطور كه گفته شده، در مدار 
قطب ش��مال واقع ش��ده، پنج مورد آتش سوزي 

گزارش ش��ده است. بر اساس آخرين آمار رسمي، 
در س��ال ۲۰۱۶، بیش از ۵۰۰۰ مورد آتش سوزي 
در جنگل هاي س��وئد و لهستان اعام شده است. 
در جنگل هاي ايتالیا و فرانسه نیز، در سال ۲۰۱۶ 

بیش از 4 هزار مورد آتش سوزي رخ داد. 
جنگل هاي فناند، يون��ان، لتوني و آلمان نیز، 
از گرم��اي س��ال ۲۰۱۶ در امان نب��وده و حدود 
۶۰۰ ت��ا ۹۰۰ مورد آتش س��وزي را تجربه كردند. 
آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، در 
روزهاي گذش��ته، پس از سوئد جنگل هاي نواحي 
مختلف يونان نیز طعمه حريق ش��د. هواي داغ و 
خش��ك همراه با بادهاي شديد آتش را به سرعت 

به نواحي ديگر رساند. 
بلغارس��تان، مجارس��تان و نروژ نیز، در س��ال 
۲۰۱۶، ح��دود ۳۰۰ ت��ا ۵۰۰ مورد آتش س��وزي 
جنگلي را تجربه كردند. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، در سال ۲۰۱۶، صدها گوزن در نروژ طعمه 
حريق گس��ترده يي ش��دند كه بخش هاي زيادي 
از جنگل ه��اي اي��ن كش��ور را در برگرفت��ه بود. 
جنگل هاي اتريش و روماني نیز، در س��ال ۲۰۱۶ 
كه ركورد جهاني گرم ترين سال تاريخ را شكسته 
ش��د، حدود ۱۷۰ ت��ا ۳۰۰ مورد آتش س��وزي را 

تجربه كردند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

مرگ رضاخان در تبعيد 
رضا پهلوي سه سال پس از سرنگون شدن حكومتش، در تبعیدگاه خود، شهر 
ژوهانس��بورگ آفريقاي جنوبي در سن ۶۶ سالگي درگذشت. رضا خان از مدت ها 
قبل از تبعید، دچار بیماري بود اما از پذيرفتن پزشك و قبول بیماري اش خودداري 
مي كرد. علي ايزدي، آجودان رضاخان مي نويس��د: »تامات روحي و عدم اعتنا به 
طبیب و دوا باعث اش��تداد بیماري بود. كم كم اغلب روزها احساس دل دردهاي 
شديدي مي كردند و چشم ايشان روز به روز ضعیف تر مي شد. از آغاز بیماري ايشان 
صبح را فقط در اتاق قدم مي زدند. در يكي از روزها كه من در خدمت ايشان بودم 
ديدم كه حتي در اتاق قادر به راه رفتن نیستند و به سختي طول اتاق را مي پیمايند 
متاس��فانه اين بیماري كه هرگز نمي خواستند وجود آن را هم باور نمايند و آن را 
مورد اعتماد قرار دهند روز به روز زيادتر مي شد و رفته رفته از قواي جسمي ايشان 
مي كاس��ت. هر وقت بیماري قلبي رو به شدت مي نهاد، بیش از همه جهاز هاضمه 
ايشان را ناراحت مي كرد از اين رو اين بار هم از دل درد اظهار تالم مي كردند، ولي 
چون از بیماري خود آگاه نبودند و نمي خواستند قبول هم كنند كه كسالتي دارند 
اين دل دردهاي پي در پي را ناشي از بدي غذا مي دانستند و از غذا و طبخ آن ايراد 
بسیار مي گرفتند و روزي نبود كه چندين بار به آشپزخانه سركشي نكنند. از آشپز 
ايراد نگیرند.«  رضا خان هر بهانه يي را مي آورد تا از اصل ترس و اضطراب بگريزد. 
اما مرگ س��رانجام در نیمه هاي شب به س��راغش آمد. علي ايزدي در خاطراتش 
مي نويس��د كه وي در حال برخاس��تن از جاي خود دچار حمله قلبي شد: »دچار 
حمله قلبي شديدي مي شوند و به زحمت خود را تا نزديك تختخواب مي رسانند 
و در آن جا به سختي زمین مي خورند به طوري كه يك دست و صورتشان مجروح 
مي شود و از هوش مي روند. « سرانجام رضا خان ساعت شش صبح روز چهارشنبه، 

چهارم مرداد ۱۳۲۳ از دنیا رفت. 

ميراثنامهايستگاه

سخنراني»ماركوالبرگ«برايمحصلها
والب��رگ در س��خنراني در  م��ارك 
در   LEAP بنی��اد  س��االنه  مراس��م 
»يو س��ي  ال  اي« از تجربیات خودش در 
زندگي ب��راي دانش آموزان حرف زد. به 
گزارش هالیوود ريپورتر، مارك والبرگ 
كه نامزدي اس��كار را در كارنامه دارد و 
عاوه بر بازيگري به عنوان تهیه كننده و 

يك فعال موفق اقتصادي هم شناخته مي شود در سخنراني خود در مراسم 
س��االنه بنیاد LEAP گفت همه اينها بدون مبارزه به دس��ت نیامده است. 
والبرگ در خاطراتش به س��ابقه همكاري با لئوناردو دي كاپريو هم اش��اره 
كرد. اين ۲ با هم در فیلم »خاطرات بس��كتبال« در س��ال ۱۹۹۵ همبازي 
بودند. والبرگ درباره اين فیلم كه شرح حال پنج بچه تا دوران جواني شان 
اس��ت كه از خاف هاي كوچك، كارش��ان را شروع مي كنند و بعد با مسائل 
مختلف روبرو مي ش��وند، گفت: دي كاپريو مرا براي آن فیلم نمي خواست، 
من هم فكر نمي كردم او انتخاب درس��تي براي آن فیلم باش��د. اين بازيگر 
كه در براب��ر گروهي ۵۰۰ نفره از دانش آموزان دبیرس��تان و كالج صحبت 
مي كرد، افزود: اما هر دوي ما بايد ياد مي گرفتیم كه به هم احترام بگذاريم 
و اين را ياد هم گرفتیم. در اين مراس��م كه يازدهمین مراس��م ساالنه لیپ 
ب��ود، والب��رگ بیان كرد كه او و دي كاپريو در ط��ول فیلمبرداري آن فیلم 
به يك پیوند رس��یدند. او گفت: موضوع اين حكايت، احترام و كسب راهي 
براي رسیدن به سطح باالي موفقیت است و اين كلیدي است كه بنیاد هم 

روي آن تمركز كرده است. 

تالشبراينجاتتپهفيروزاننهاوندازنابوديكامل
حفاظ��ت از تپ��ه تاريخي فی��روزان 
)رش��ید( و تعیی��ن تكلی��ف س��اخت و 
سازهاي گسترش حريم ش��هر فیروزان 
نهاون��د در همدان در بافت اصلي ش��هر 
ك��ه آس��یب هاي جبران ناپذي��ري به آن 
وارد ش��ده با تعیین عرص��ه و حريم اين 
تپه تاريخي آغاز ش��د. محسن جانجان، 

سرپرس��ت هیات باستان شناس��ي، با اعام اين خبر گفت: »تپه فیروزان« يا 
در زبان محلي »تپه رش��ید«، محوطه يي متعلق به دوران تاريخي )اشكاني-

ساساني( و اس��امي )سده هاي س��وم و چهارم قمري( در شمال شهرستان 
نهاوند و جنوب غربي ش��هر فیروزان قرار گرفته كه در س��ال ۱۳۸4 با شماره 
ثبت ۱۳۰44 در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده است. او افزود: تپه فیروزان 
)رش��ید( امروزه با گس��ترش ش��هر فیروزان نهاوند در بافت اصلي ش��هر ياد 
ش��ده قرارگرفته و آس��یب هاي جبران ناپذيري به آن وارد ش��ده، به گونه يي 
كه بخش هايي از اين تپه تس��طیح و گودبرداري ش��ده، بخش��ي از آن محل 
ريختن زباله هاي ش��هري و نخاله هاي س��اختماني اهالي شهر و بخش ديگر 
نیز براي ساخت گورستان شهر فیروزان كاما از بین رفته و تنها برجستگي 
اصلي اين تپه بر  جا مانده است. وي گفت: با توجه به قرارگیري تپه فیروزان 
)رشید( در حواشي و جاده ورودي شهر و همچنین گسترش قبرستان و گلزار 
شهداي فیروزان به سمت تپه و تعرض به عرصه و حريم تپه  ياد شده ضرورت 
مش��خص شدن عرصه و حريم در راس��تاي حفظ اين تپه و آثار فرهنگي آن 

را دو چندان كرد. 
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