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   سامانه ثبت حقوق و مزايا 
در مسير اجرا قرار گرفت

 سازمان اداري و استخدامي كشور دستورالعمل شيوه بهره برداري از سامانه حقوق 
و مزاي��ا براي تجميع همه پرداخت ها به مقامات، روس��ا و مديران همه دس��تگاه هاي 
اجرايي را به دس��تگاه هاي مش��مول ابالغ كرد. به گزارش ايرنا، بر پايه اين بخش��نامه 
همه دس��تگاه ها بايد پس از اخذ نام كاربري و شناسه ورود، قالب اطالعات همه اقالم 
پرداختي را از سامانه دريافت و پس از استقرار در سامانه اطالعاتي خود نسبت به ورود، 

تكميل و ثبت اطالعات اقالم پرداختي از ابتداي سال 1397 اقدام كنند. 
اقالم پرداختي ش��امل حق��وق، فوق العاده ه��ا، هزينه ها، كمك  هزينه ه��ا، كارانه، 
پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، 

نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقام ها، رييسان، مديران و كاركنان مي شود. 
همچني��ن دس��تگاه هاي اجرايي موظفند در بازه زماني بيس��ت و پنجم هر ماه تا 
حداكث��ر پنجم ماه بعد اطالعات پرداختي به مقام ها، رييس��ان، مديران و كاركنان را 
در سامانه اطالعاتي خود ثبت كرده و همزمان در سامانه حقوق و مزاياي سازمان نيز 
بارگذاري كنند. دس��تگاه هاي اجرايي حداكثر به مدت 10روز از تاريخ ابالغ بخشنامه 
فرصت دارند نام كاربري و شناس��ه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده، دريافت 
كنند. براس��اس اين اطالعيه، س��ازمان اداري و استخدام مسوول اعطاي نام كاربري و 
شناسه وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهوري، شوراي نگهبان، قوه 
قضاييه، مجلس شوراي اس��المي، صدا و سيما، قرارگاه سازندگي، بنيادها و نهادهاي 
انقالب اسالمي است.  همچنين كد شناسه بنيادها، نهادها و موسسه هايي كه زير نظر 

ولي فقيه اداره مي شوند از طريق دفتر مقام معظم رهبري ارائه مي شود. 
وزارت دادگستري مسوول ارائه كد شناسه سازمان ها و موسسه هاي وابسته به قوه 
قضاييه است.  كد شناسه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، سازمان ها و مراكز وابسته 

به مجلس شوراي اسالمي نيز از طريق هيات رييسه مجلس داده مي شود. 
طبق اطالعيه سازمان اداري و استخدامي، كد شناسه نهادها و موسسه هاي وابسته 
نيز بايد از طريق دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوط اعطا شود. در بخشنامه آمده است، 
پس از يك دوره آزمايشي و اصالحات احتمالي سامانه، نحوه دسترسي مراجع نظارتي 
و دسترسي عمومي به اطالعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقام ها، رييسان 
و مديران و سطح آنان توسط هيات محترم وزيران تصويب و ابالغ مي شود. مسووليت 
حس��ن اجراي اين امر و مراقبت از صحت و دق��ت ورود اطالعات همه اقالم حقوق و 
مزاياي پرداختي به افراد به عهده ذي حساب/ مدير مالي و باالترين مقام مجاز هزينه  
دستگاه اجرايي است. دي ماه 1395 در پي انتشار فيش حقوقي برخي مديران و براي 

شفافيت اقتصادي، دولت مكلف شد، سامانه ثبت حقوق و مزايا راه اندازي كند. 

  آزادي 3 زنداني امريكايي از كره شمالي
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، چهارش��نبه از آزادي س��ه ش��هروند 
زنداني امريكا در كره شمالي خبر داده است. به  گزارش رويترز، ترامپ با انتشار توييتري 
گفته اس��ت: »خوشحالم به اطالع تان برسانم مايك پمپئو وزير خارجه امريكا در حال 
بازگشت از كره شمالي به همراه سه مرد فوق العاده است. آنها در شرايط جسمي خوبي 
هستند و پمپئو مالقات خوبي با كيم جونگ اون داشته است. تاريخ و مكان مذاكرات نيز 
هماهنگ شده است.« رييس جمهوري امريكا همچنين خبر داده كه شخصا به استقبال 
از ش��هروندان امريكايي خواهد رفت. يك هفته پيش رييس جمهوري امريكا پيامي را 
در صفحه توييتر خود منتش��ر كرده بود كه گمانه زني ها در مورد آزادي ش��هروندان 
امريكايي زنداني در كره شمالي را پيش از انجام ديدار احتمالي ترامپ و كيم جونگ اون 
تقوي��ت كرده بود. كيم دونگ چول، كيم هاك س��ونگ و »توني كيم« س��ه ش��هروند 
امريكايي كره يي محبوس در كره ش��مالي بودند. اين دومين سفر وزير خارجه اياالت 
متحده به كره شمالي در 6هفته گذشته است. آزادي شهروندان امريكايي � كره يي در 
ش��رايطي اس��ت كه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي نيز اخيرا به چين سفر كرده و با 
شي جين پينگ رييس جمهوري اين كشور ديدار كرده است. اين دومين ديدار مقامات 
ارش��د كره شمالي و چين طي دو ماه گذشته است. رهبران دو كشور در شهر ساحلي 

داليان با يكديگر ديدار كرده اند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 14  صفحه 6 

تعادل| سه ش��نبه ش��ب براي ايران 
نقطه عط��ف تاريخي بود. در آن ش��ب 
دونال��د ترامپ  رييس جمه��وري امريكا 
خ��روج از برج��ام را اعالم ك��رد. او كه از 
ابتداي نامزدي رياس��ت جمهوري امريكا 
به طور مرتب بر طبل بي فايده بودن برجام 
مي كوبيد،  سه شنبه شب به طور رسمي از 
اين معاهده بين المللي با يك س��خنراني 
كه بوي تهديد از آن مي آمد، خارج ش��د. 
به دنبال سخنراني ترامپ،  حسن روحاني 
رييس جمه��وري ايران هم موضع خود و 

دولت را بيان كرد. 
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه خروج 
امريكا از برج��ام تصريح كاري بود كه از 
زمان توافق انج��ام داده بود، تاكيد كرد: 
اگر اهداف ايران را س��اير طرف ها تامين 
كنن��د، برجام برجا خواه��د ماند و مردم 
هيچ نگراني نداش��ته باش��ند؛ از مدت ها 
پيش مي دانس��تيم ترام��پ قابل اعتماد 
نيس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، حجت االسالم  والمسلمين حسن 
روحاني در گفت وگوي تلويزيوني با مردم 
درباره برجام ب��ا بيان اينكه برجام توافق 
بين الملل��ي و مورد تاييد س��ازمان ملل 
بود، تصريح كرد: اي��ران به اذعان آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي به تمام تعهدات 
خود عمل كرد و )امش��ب( مشخص شد 
كه عهدشكن كيس��ت.  رييس جمهور با 
بيان اينكه )امشب( شاهد يك تجربه مهم 
تاريخي بوديم، گفت: )امش��ب( به همان 
سخني رسيديم كه از 40سال پيش آن را 
تكرار مي كرديم و آن اينكه ايران كشوري 
اس��ت كه به تعهدات خود پايبندي دارد 
و امريكا كش��وري بوده ك��ه هيچ گاه به 
تعهدات خود پايبند نبوده است. روحاني 
افزود: تاريخ 40س��اله كشورمان و حتي 
قب��ل از آن به خوبي ب��ه ما مي گويد كه 
امريكايي ها نس��بت به ملت بزرگ ايران 
و نس��بت به ملت هاي منطق��ه همواره 
رفتار خصمانه يي داشته اند؛ از رفتار آنها 
در كودت��ا در ايران علي��ه دولت قانوني 
دكترمصدق تا مداخالت امريكايي ها در 
زمان رژيم گذش��ته، حماي��ت از صدام و 
همچنين سرنگوني هواپيماي مسافربري 
و كش��تن انس��ان هاي بي گناه توسط ناو 
امريكاي��ي و اقدامات��ي كه علي��ه مردم 
افغانستان، عراق، يمن و منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقا و علي��ه ملت هاي ديگر 

جهان روا داشته اند. رييس جمهور با اشاره 
به اينكه امريكايي ها )امشب( اعالم كردند 
كه از برجام خارج شدند، خاطرنشان كرد: 
اين در واقع تصريحي بود بر كاري كه آنها 
در ماه هاي گذش��ته هم به شكل ديگري 
انجام داده بودند. امري��كا بگويد از زمان 
توافق هسته يي تا امروز چه زماني به همه 
تعهدات خود عمل كرده بوده است؛ جز 
چند امضا و چند بيانيه، آيا هرگز به نفع 
مردم ايران و در چارچوب تعهدات برجام 

عمل كرده بودند يا نه؟
روحاني تصريح كرد: ملت ايران، طبق 
اذعان آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي 
به تعهد خود وفادار ب��وده و دولت ايران 
به هم��ه تعهداتي كه در برجام داش��ته 
عم��ل ك��رده و آنها را اجرا كرده اس��ت. 
امروز شاهديم كش��وري كه به تعهدات 

بين المللي احترام نمي گذارد، كيست.
رييس جمهور با يادآوري اينكه برجام 
تواف��ق بي��ن اي��ران و امريكا نب��وده كه 
امري��كا بخواهد اعالم كن��د از اين توافق 
خارج مي ش��ود، گفت: برجام يك توافق 
چندجانبه و يك توافق بين المللي بوده، 
برجام توافقي است كه مورد تاييد شوراي 
امنيت س��ازمان ملل و قطعنامه ۲۲31 
قرار گرفته است. بنابراين امريكا )امشب( 
رسما اعالم كرد كه به تعهدات بين المللي 

توجهي ندارد. 
روحان��ي با اش��اره به اينك��ه قبل از 
برجام ه��م آقاي ترامپ تعهدات خودش 
را نس��بت به توافق تغييرات آب و هوايي 
پاريس نقض ك��رد و از اين تعهد مهم و 
مفيد براي محيط زيس��ت جهاني خارج 
شد، اضافه كرد: او از توافقات ديگري هم 
مثل توافقات تجاري خارج شد. بنابراين 

اين امر سابقه دار است. 
رييس جمهور اظهار داشت: مردم در 
همين دقايق شاهد بودند كه تنها رژيمي 
كه از مواض��ع ترامپ حمايت كرد، رژيم 
نامشروع صهيونيستي بود؛ همان رژيمي 
كه دانشمندان هسته يي كشورمان را به 
شهادت رساند، همان رژيمي كه روزي در 
تاريخ سياسي و زندگي اش نيست كه در 
آن ظلم و جنايت عليه مردم منطقه و به 

ويژه ملت بزرگ فلسطين نباشد. 
روحان��ي تصريح ك��رد: از اين لحظه 
توافق برجام بين ايران و 5 كش��ور است. 
از اين لحظه 1+5، يك را از دس��ت داده 

اس��ت و در اين شرايط ما بايد منتظر آن 
باشيم كه اين كش��ورهاي بزرگ جهاني 
نسبت به اين توافق چگونه عمل خواهند 
كرد. به وزارت امور خارجه دس��تور دادم 
كه ظرف چند هفته آينده با مذاكرات با 
كشورهاي اروپايي و دو كشور بزرگ ديگر 
يعني روسيه و چين رايزني ها و هماهنگي  

و مذاكرات الزم را انجام دهد. 
رييس جمهور تاكيد كرد: اگر در پايان 
اي��ن مهلت و زمان كوت��اه به اين نتيجه 
رسيديم كه با همكاري 5 كشور مي توانيم 
همه آنچه در برجام خواس��ت ملت ايران 
بوده به دست آوريم، با وجود ميل امريكا 
و رژي��م صهيونيس��تي و تالش هاي آنها 
و حرف ه��اي بي نزاكت )امش��ب( ترامپ 
برجام پاي��دار خواهد ماند و ما مي توانيم 
به نف��ع صلح و امني��ت منطقه و جهان 

قدم هاي خودمان را  برداريم. 
روحاني ادام��ه داد: اگر ببينيم منافع 
ما تضمين نخواهد شد، به زودي با مردم 
ايران صحبت خواه��م كرد و تصميمات 
نظ��ام را در آن ش��رايط ب��ه اطالع مردم 
مي رسانم.  رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
مردم نبايد هيچ گونه نگراني براي آينده 
كشور داشته باش��ند، گفت: از هفته ها و 
ماه ها پيش به اين نتيجه رسيده بوديم كه 
ترام��پ به تعهدات بين المللي و از جمله 
به برجام وفادار نخواهد بود و براين مبنا 
تصميمات الزم را براي مسائل اقتصادي 
كشور اتخاذ كرديم و تصميمي كه نسبت 
به مسائل ارزي اتخاذ شد بر همين مبنا 

بود. 
روحاني افزود: ما با برجام بدون امريكا 
مواجه هس��تيم و مردم ش��اهد خواهند 
بود كه رش��د اقتصادي و آرامش و ثبات 
ب��ازار ادامه خواهد ياف��ت. رييس جمهور 
با اش��اره به اينكه ارز مورد نياز كشور را 
در شرايط آينده به خوبي تامين خواهيم 
كرد، خاطرنشان كرد: در كاالهاي اساسي 
و كااله��اي م��ورد نياز م��ردم هيچ گونه 
نگراني نبايد وجود داشته باشد. روحاني 
با تاكيد بر اينكه ملت ايران )از امش��ب( 
مصمم ت��ر و متحدتر از گذش��ته اس��ت، 
اظهار داشت: كار ترامپ يك جنگ رواني 
و يك فش��ار اقتصادي بود و ما نخواهيم 
گذاشت ترامپ در جنگ رواني يا در فشار 

اقتصادي به ملت ايران موفق شود.
ادامه در صفحه 8
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»تعادل« از بخش هاي مختلف اقتصاد پس از خروج ترامپ از برجام گزارش مي دهد

بيم هاي خارجي؛ اميدهاي ايراني
 صفحات 12،4،3 و13 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و معلمان:

 بدون تضمين اروپايي ها 
نمي شود برجام را ادامه داد

 صفحه 2 

دانش و فن

ارز ديجيتال نبايد 
محدود شود

10

»تعادل« از موضع يكپارچه مقامات و نهادها عليه خروج امريكا از برجام گزارش مي دهد

  روحاني:  برجام از 1+5 فقط
يك را از دست داده است

 تصميمي كه دونالد ترامپ در روز 
سه شنبه به طور رسمي خروج اياالت 
متح��ده را از توافق هس��ته يي ايران 
اع��الم ك��رد، الاقل به نهم س��پتامبر 
سال ۲015 برمي گردد،  زماني كه او 
همراه با س��ناتور تد كروز از تگزاس 
و في��ل روبرتس��ون در راهپيماي��ي 
واشنگتن دي سي ظاهر شد. در آنجا 
بود كه ترامپ گف��ت: »من هرگز در 
عمرم مذاكره ناقصي چون قرارداد با 

ايران نديده ام.« 
عمدت��ا  روز  آن  در  گفته هاي��ش 
بر چي��زي متمركز بود كه هميش��ه 
متمركز اس��ت: پ��ول. او درباره پولي 
صحب��ت ك��رد كه اي��ران ب��ه خاطر 
تعديل تحريم ها به آن دست مي يابد 
و پول��ي ك��ه در نتيج��ه توافق ها به 
دست ش��ركاي امريكا در اين توافق 
بريتاني��ا،  فرانس��ه، آلم��ان،  چي��ن و 
روسيه مي رسد. ترامپ گفت: آنها به 
پول زيادي دس��ت مي يابند... و ما به 
چيزي دس��ت نمي يابيم. افراد خيلي 
احمق��ي ما را هدايت مي كنند. با اين  
حال نكته يي كه او به آن اشاره نكرد، 
اي��ن بود كه در نتيج��ه اين معاهده، 
 بنگاه ه��اي امريكايي اج��ازه خواهند 
داش��ت كه با ايران تجارت كنند. آنها 

هم پول گيرشان مي آيد. 
در ماه دسامبر سال ۲016 درست 
چن��د هفته بع��د از انتخ��اب ترامپ، 
 ش��ركت بويينگ اعالم كرد كه براي 
فروش 180فروند هواپيما با ايران اير 
قرارداد بسته است. اين بنگاه هوا فضا 
كه دفتر مركزي اش در شيكاگوس��ت 
در بيانيه يي اعالم كرد: »توافق امروز 
به طور مس��تقيم ده ها هزار ش��غل و 
تقريبا صدهزار ش��غل در بخش هاي 
مربوط به ه��وا فضا در اياالت متحده 

ايجاد خواهد كرد.«
چهار ماه بعد ش��ركت بويينگ با 
يك خط هوايي ايراني ديگر به توافق 
فروش دست يافت. اين بار اين شركت 
توافق كرد ك��ه 30 فروند هواپيماي 
737 به خط هوايي آسمان بفروشد. 
ش��ركت بويينگ گفت كه هر دو اين 
قرارداد نتيجه توافق هسته يي ۲015 
اس��ت. در آوريل ۲017 اين شركت 
اعالم كرد ك��ه »بويينگ همكاري با 
خط��وط هوايي ايران را ب��ا توجه به 

رهب��ري دولت اياالت متح��ده ادامه 
خواه��د داد و هر قراردادي با خطوط 
هوايي اي��ران منوط ب��ه تاييد دولت 

اياالت متحده است.«
بويين��گ تنه��ا نبود. در آس��تانه 
معاهده هس��ته يي ايران، شلومبرگر، 
ش��ركت حف��اري نفتي مس��تقر در 
هوستون براي ورود دوباره به ايران كه 
در ميان بزرگ تري��ن توليد كنندگان 
نفت��ي جه��ان اس��ت  به ي��ك توافق 
اوليه دس��ت يافت. همچنين جنرال 
الكتريك، بنگاه ه��اي ديگر اقتصادي 
هم فرصت هاي خودشان را مي ديدند. 
سال گذش��ته  براي مثال شركت هاي 
اروپاي��ي و امريكاي��ي ك��ه تجهيزات 
لوازم خانگي مي س��ازند ب��ا مقامات 
ايران درباره احتمال س��رمايه گذاري 

در ايران مالقات كردند. 
اي��ران با جمعي��ت 80 ميليوني و 
400ميليارد  داخل��ي  ناخالص  توليد 
دالري يك كش��ور متوسط با درآمد 
متوس��ط اس��ت. اي��ن كش��ور هرگز 
براي ش��ركت هاي امريكايي يك بازار 
بزرگ نب��ود اما اگر حس��ن روحاني 
آزاد س��ازي  در  آن   رييس جمه��وري 
اقتص��اد و ب��اال ب��ردن رش��د موفق 
مي شد، مي توانس��ت يك بازار خوب 
ب��راي امريكا باش��د. بنا ب��ر گزارش 
بانك جهاني،  اقتصاد ايران در س��ال 
۲016 ب��ه خاطر رفع تحريم ها بهبود 
قابل توجه��ي را تجربه كرد. صادرات 
نفت دوبرابر ش��د و بازدهي در بخش 
غي��ر نفتي باال رفت. پ��س از اين بود 
كه انتخاب ترامپ رخ داد. اخيرا رشد 
اندكي كاهش ياف��ت؛ ارزش ريال به 
 شدت پايين آمد و برخي قراردادهايي 
كه با شركت هاي خارجي منعقد شده 
بود زير س��وال رفت. ماه گذش��ته كه 
همراه با مهلت 1۲ ماه مه  براي ترامپ 
بود كه از معاه��ده ايران بيرون بيايد 
يا تمدي��د كند،  بويينگ اعالم كردكه 
تحويل نخستين جت ها به ايران را به 
تاخير مي اندازد. در بهترين س��ناريو، 
اظه��ارات روز سه ش��نبه ترام��پ به 
چندي��ن م��اه س��ردرگمي بويينگ و 
ديگر بنگاه ه��اي امريكايي كه منتظر 
بودن��د، ببينند چگون��ه مي توانند به 
يك معاهده باكرام��ت پيش از اينكه 
تحريم ها عليه ايران نافذ ش��ود دست 

يابند،  پايان داد. 
در حال��ي ك��ه كار ترام��پ پ��اي 

كس��ب و كار امريكا ب��ا ايران را قطع 
ك��رده،  وضعي��ت براي ش��ركت هاي 
ديگ��ر كش��ورها متفاوت اس��ت. آنها 
ممك��ن اس��ت از رقب��اي امريكايي 
خود جلو بزنند. در چند ماه گذشته، 
خودروس��ازان اروپاي��ي مثل فولكس 
واگن،  ص��ادرات خودرو ب��ه ايران را 
از س��ر گرفته اند و رنو موافقت كرده 
كه يك كارخانه نزديك تهران بسازد. 
بنگاه ه��اي چين��ي ميليارده��ا دالر 
براي ارتقاي برخ��ي تجيهزات توليد 
نفت ايران س��رمايه گذاري كرده اند و 
س��يتي گروپ كه يك شركت دولتي 
چيني است براي گروهي از بانك هاي 
ايران يك خط اعتب��اري 10ميليارد 
دالري ايج��اد ك��رده اس��ت. همين 
هفته گذش��ته،  ايران اير تور و آسمان 
40 فرون��د جت مس��افربري كوچك 
به س��وخو، كه كارخانه هواپيما سازي 

روس است، سفارش داده اند. 
در ح��ال حاض��ر س��وخو توانايي 
رقابت ب��ا بويينگ ندارد اما ش��ركت 
اروپاي��ي ايرباس ك��ه دارد: زماني كه 
ايران اي��ر س��فارش 80 فرون��د جت 
ب��ه بويين��گ داد همزمان س��فارش 
100فروند را هم به ايرباس داد. س��ه 
فروند از اي��ن هواپيماها تحويل داده 
ش��ده و ايرباس نگفته ك��ه چه قصد 
و نيتي ب��راي مابقي دارد. ايرباس در 
كارخانج��ات خود از قطعات بس��يار 
زي��ادي كه س��اخت اي��االت متحده 
است، استفاده مي كند اما كشورهاي 
اروپاي��ي با ترام��پ بر س��ر تحميل 
دوب��اره تحريم ها موافق نيس��تند. به 
نظر مي  آي��د اين يك ج��دل ترانس 

آتالنتيك ديگر است. 
اگر آنچه ترامپ در س��ال ۲015 
گفته بود، حقيقت نداش��ت اما واقعا 
ام��روزه دارد. برخ��ي اف��راد خيل��ي 
احم��ق دارند، دولت اي��االت متحده 
را مي گردانن��د. او به جمعيتي كه در 
ماه سپتامبر جمع شده بودند، گفت: 
»اگر من برنده ش��وم آن قدر كارهاي 
پيروزمندانه مي كنم كه ش��ما خسته 
ش��ويد.« اما اگر تصمي��م او را درباره 
معاهده با ايران بر مبنا و معيار پولي 
بسنجيم، كار او يك باخت است. اگر 
صدمه يي ك��ه كار او به اصالح طلبان 
اي��ران مي زند را كن��ار بگذاريم، اين 
عم��ل او ب��راي كس��ب و كار امريكا، 
 كارگران امريكايي و مصرف كنندگان 
امريكاي��ي بس��يار بد اس��ت )تقريبا 
به ب��اال رفتن قيمت س��وخت كمك 

مي كند(. ملعون باد اين پيروزي 
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 تصميمي كه دونالد ترامپ در روز سه ش��نبه 
به طور رس��مي خروج اياالت متح��ده را از توافق 
هس��ته يي ايران اعالم كرد، الاقل به نهم سپتامبر 
س��ال ۲015 برمي گ��ردد،  زماني ك��ه او همراه با 
س��ناتور تد كروز از تگزاس و فيل روبرتس��ون در 
راهپيمايي واش��نگتن دي سي ظاهر شد. در آنجا 
بود كه ترامپ گفت: »من هرگز در عمرم مذاكره 
ناقصي چون قرارداد با ايران نديده ام.«  گفته هايش 
در آن روز عمدتا بر چيزي متمركز بود كه هميشه 
متمركز اس��ت: پول. او درباره پولي صحبت كرد 
كه ايران به خاطر تعديل تحريم ها به آن دس��ت 
مي ياب��د و پولي كه در نتيجه توافق ها به دس��ت 
ش��ركاي امري��كا در اين توافق بريتانيا،  فرانس��ه، 

آلمان،  چين و روسيه مي رسد ...

دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا عصر 
سه ش��نبه در جريان س��خنراني كه 11 دقيقه 
طول كش��يد، اعالم كرد كه كشورش از توافق 
هسته يي سال ۲015 ميالدي خارج مي شود و 
تحريم هايي كه در چارچوب اين توافق لغو شده 
بودند را بار ديگر عليه تهران به اجرا مي گذارد. 
تنها حاميان اين تصميم دونالد ترامپ، اسراييل 
و عربستان س��عودي بودند اما در مقابل، سران 
اتحادي��ه اروپا همچنين ديگ��ر امضاكنندگان 
توافق هسته يي ضمن ابراز تاسف در قبال اين 
اقدام ب��ر پايبندي خود بر برجام تاكيد كردند. 
يك��ي از تندترين واكنش ها را س��وزان رايس 
مش��اور امنيت ملي دوره دوم رياست جمهوري 

باراك اوباما داشته است ...

ملعون باد اين تصميم

واكنش جهان به خروج ترامپ 
از توافق هسته اي ايران
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توتال ايستاده است
گروه انرژي  نادي صبوري، عليرضا كياني 

وقت��ي كه اي��ران و غرب توانس��تند به توافق 
موس��وم به »برجام« دس��ت پيدا كنن��د، بهاي 
نفت خام در م��دت كوتاهي با 15درصد افزايش 
قيمت روبه رو ش��د. اين نشان مي داد كه هر گونه 
تزل��زل در برجام به طور قطع روي روند قيمت ها 
اث��ر مي گذارد. در عمل نيز ديروز بهاي نفت خام 
در نخستين واكنش به خروج امريكا از برجام به 
سطح بي س��ابقه 77.۲0دالر در هر بشكه رسيد. 
گ��زارش پيش رو عالوه بر نگاه��ي به اثر تصميم 
ترامپ بر بازار نفت از فضاي روز آخر نمايش��گاه 
نفت، گاز و پتروشيمي كه متاثر از همين تصميم 
بود نيز دورنمايي را ترس��يم كرده است. گفتني 
است، ديروز محمد مشكين فام مديرعامل شركت 
نفت و گاز پارس در نشس��ت خبري عنوان كرد 
كه ش��ركت توتال بعد از اعالم خ��روج امريكا از 
برجام، پيامي مبني ب��ر همكاري نكردن با ايران 
ارسال نكرده اس��ت. از سويي يكي از نمايندگان 
اي��ن ش��ركت در غرفه توت��ال در نمايش��گاه به 

خبرنگار »تعادل« گفت ...

 جان كاسيدي   



 تنهايي دامنه دار امريكا
همزمان با واكنش هاي عمومي كشور درباره برجام؛ اعضاي 
كابينه دوازدهم هم در جريان گفت وگوهاي رس��انه يي روز 
گذشته خود تالش كردند تا نسبت به ماجراجويي هاي تازه 
امريكا واكنش نش��ان دهند. ديروز همچنين هيات دولت به 
رياس��ت رييس جمهور، شرايط كشور پس از خروج امريكا از 
برجام را مورد بررسي قرار داد. در اين نشست، اعضاي دولت 
ضمن بررس��ي شرايط كشور پس از خروج امريكا از برجام و 
تبادل نظر درباره آن تصميمات الزم را اتخاذ و به دستگاه هاي 

ذي ربط ابالغ كردند. 

 براي تمام سناريوهاي امريكا آماده بوديم 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور اعالم كرد: خروج ترامپ 
از برجام قابل پيش بيني بود، براي تمام سناريوهاي احتمالي 
امريكا از لحاظ سياس��ي و اقتصادي آماده بوديم. وي افزود: 
موض��وع خروج امريكا از برجام موضوعي اس��ت كه از ماه ها 
پيش مطرح شده و در جلسات مختلف در حوزه هاي متفاوتي 
همچون اقتصادي و سياس��ي همه تصميمات با سناريوهاي 

مختلف درباره اين موضوع اتخاذ شده است. 

 مردم نگران اقدامات ترامپ نباشند
 حس��ينعلي اميري، مع��اون پارلمان��ي رييس جمهور با 
اش��اره به برنامه ريزي هاي دولت ب��راي مقابله با اقدامات 
رييس جمه��ور امريكا گفت: به مل��ت عرض مي كنم كه 
ج��اي هيچ نگراني وج��ود ندارد. او اف��زود: صحبت هاي 
رييس جمهور كش��ورمان در واكنش به اين اقدام ترامپ 
يك صحبت بس��يار متقن، منطق��ي و بيان كننده اراده 
ملت بزرگ ايران بود. اي��ن موضع گيري ترامپ مردم ما 
را منس��جم تر،  متحدتر و يكپارچه كرد و ما قطعا شاهد 

انسجام و وحدت بيشتر مردم خواهيم بود. 

 امريكا از هميشه تنهاتر است
سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: 
دنيا از لحاظ حقوقي و سياس��ي با اي��ران همراه و امروز 
امريكا از هميشه تنهاتر است. وي همچنين درباره تغيير 
زمان نمايشگاه كتاب از ماه ارديبهشت به ماه ديگر اظهار 
كرد: نزديك به 30س��ال اس��ت كه نمايش��گاه كتاب در 
ارديبهشت ماه برگزار شده است و وقتي كه تقويم تاريخي 
حدود 30سال اين رويداد را در خود دارد، جابه جا كردن 

آن كاري غيرممكن است.  

 دولت برنامه هاي الزم را
براي مقابله با اقدامات امريكا تهيه كرده است

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره به 
اينكه دول��ت برنامه هاي الزم را ب��راي مقابله با اقدامات 
امريكا تهيه كرده و تحت تاثير القائات و فضاس��ازي هاي 
رواني قرار نمي گيرد، گفت: اكنون شرايط خيلي متفاوت 
شده و نسبت به سياست هاي امريكا در دنيا بي اعتمادي 
شديدي وجود دارد.  معصومه ابتكار درباره موضع امريكا 
مبن��ي بر خروج از برجام و عكس العمل ايران اظهار كرد: 
دول��ت با اقتدارتر از قبل درب��اره مواضع احتمالي دولت 
امريكا برنامه ريزي خوبي داش��ته است. در جلسه هيات 
دولت هم كامال مشخص بود كه دولت با برنامه ريزي قبلي 

به اين موضوع ورود كرده است. 

  رييس جمهور امريكا زير تيغ انتقاد هم پيمانان
واكن��ش منفي جامعه بين الملل به تصميم نابخردانه ترامپ 
خيلي طوالني نش��د. تنها دقايقي از اع��الم خروج امريكا از 
برجام نگذش��ته بود كه موگريني رييس سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا با انتقاد از تصميم دولت ترامپ، بر حمايت اين 
اتحاديه از توافق تاكيد كرد، وزراي خارجه سه كشور فرانسه، 
آلمان و بريتانيا نيز بر پايبندي كشورشان به برجام خبر دادند 
و مقامات سياسي ديگر كشورها نيز در مقام دفاع از توافق و 
حمله به ترامپ برآمدند. در همين رابطه، روز گذشته اتحاديه 
اروپا در بيانيه يي ضمن ابراز تاس��ف از تصميم دولت امريكا، 
تاكيد ك��رد: »تا زماني كه ايران به اج��راي تعهدات مرتبط 
هس��ته يي اش ادامه دهد، همان گونه كه تاكنون انجام داده و 
آژان��س بين المللي انرژي اتمي نيز در ۱0 گزارش خود آن را 
مورد تاييد قرار داده است، اتحاديه اروپا هم به اجراي موثر و 

كامل توافق هسته يي متعهد باقي خواهد ماند.«
 

 ايران به توافق پايبند بوده است
لودريان وزير امور خارجه فرانس��ه هم روز گذش��ته در يك 
گفت وگوي راديويي با اش��اره به گفت وگوي تلفني ماكرون 
و روحاني، از ديدار مقامات ايراني با مقامات فرانسه، بريتانيا 
و آلمان خبر داد و گفت كه »اين ديدارها ممكن اس��ت با 
حضور نمايندگاني از توتال و ديگر شركت هاي اقتصادي و 
تجاري بزرگ در منطقه انجام شود.« به باور لودريان توافق 
هسته يي از بين نرفته اس��ت و اروپايي ها به گونه يي عمل 
خواهن��د كرد كه ايران نيز در توافق بماند. همان طور كه به 
گفته او »گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نش��ان 

مي دهد ايران به توافق هسته يي پايبند بوده است.« 

 برجام دستاورد بزرگي است
يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ديروز 
در بيانيه يي با بيان اينكه ايران ذيل برجام تحت سخت ترين 
رژيم راس��تي آزمايي هس��ته يي جهان ق��رار دارد و اين يك 
دستاورد مهم در زمينه راستي آزمايي است، گفت كه »آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تا به امروز مي تواند تاييد كند كه ايران 
به تعهدات مرتبط هس��ته يي اش عم��ل مي كند و آژانس به 

دقت تحوالت مربوط به اين توافق را نظارت كرده است.«

 خروج امريكا تاسف آور است
 از ش��رق هم وزي��ر امور خارجه ژاپن واكنش نش��ان داد و 
خروج امريكا را تاسف برانگيز خواند، اگر تاثير اين خروج به 
اندازه يي باش��د كه حفظ آن را با مش��كل مواجه كند. تارو 
كان��و با بيان اينكه توكيو پيامدهاي خ��روج امريكا از توافق 
هس��ته يي را از نزديك زيرنظر خواهد داشت، تاكيد كرد كه 
»ژاپن آماده است تا با ديگر طرف هاي توافق براي حفظ آن 

همكاري كند.«

 جهان از برجام حمايت مي كند 
دبيركل سازمان ملل نيز با ابراز تاسف نسبت به خروج امريكا 
از برجام از تمام كش��ورهاي عضو خواست با وجود اين اتفاق 
همچنان از توافق هس��ته يي حمايت كنند. به اعتقاد آنتونيو 
گوترش برجام يك دس��تاور بزرگ منع اش��اعه هسته يي و 
ديپلماس��ي بوده. او همچنين از طرف هاي برجام خواس��ت 
به طور كامل به تعهدات خود پايبند باش��ند و خواس��تار آن 
است كه تمام كش��ورهاي عضو سازمان ملل كماكان از اين 

توافق حمايت كنند.

روي خط برجام

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و معلمان:

بدون تضمين اروپايي ها نمي شود برجام را ادامه داد

نمايندگان مجلس بررسي جزئيات لوايح مربوط به FATF را آغاز كردند

پارلمان در مسير تصويب لوايح مالي
هرچه به پايان تعليق موقت ايران از ليس��ت 
س��ياه گروه ويژه اقدام مال��ي )FATF( نزديك 
مي ش��ود، س��رعت مجلس در تصوي��ب قوانين 
مرب��وط به لواي��ح مال��ي افزايش مي ياب��د. روز 
سه ش��نبه كلي��ات لوايح اصالح قان��ون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم و پولشويي تصويب شد، روز 
گذشته هم بخشي از جزئيات اين دو اليحه مورد 
بررس��ي قرار گرفت، آن هم در روزي كه صحن 
مجلس از تصميم سه ش��نبه ش��ب ترامپ مبني 
ب��ر خروج از برجام، ملتهب ب��ود. نمايندگان روز 
گذشته دو  بندي از اصالحيه دولت را به تصويب 
رس��اندند كه يكي تركيب اعضا و وظايف شوراي 
مقابله و پيش��گيري از جرايم پولش��ويي و تامين 
مالي تروريس��م را تعيين مي كرد، ديگري هم به 
توقيف تجهيزات مربوط به پولشويي مي پرداخت.  
نمايندگان مجل��س در روز اول تصويب جزئيات 

دو اليح��ه مالي، ابتدا م��اده 4 اليحه را تصويب 
كردند. ماده 4 اعضاي ش��ورايي را تعيين مي كند 
كه وظيفه پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي 
و تامين مالي تروريس��م را برعهده دارد. پيش از 
اين تع��دادي از نمايندگان مخال��ف لوايح مالي 
ضمن مخالفت با كليات، دولتي بودن تركيب اين 
شورا را به نقد كشيده و با اشاره به اينكه شوراي 
عالي مقابله و پيش��گيري از جرايم پولش��ويي و 
تامين مالي تروريس��م ماهيتا حاكميتي اس��ت، 
از دولتي ب��ودن تركيب در اليح��ه دولت انتقاد 
ك��رده بودند. با اين ح��ال، نمايندگان مجلس با 
تصويب ماده 4 اين اليحه با تركيب پيش��نهادي 
موافق��ت كردن��د. بر اين اس��اس، اين ش��ورا به 
رياس��ت وزير امور اقتصادي و دارايي با عضويت 
وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، كشور، 
دادگس��تري، امور خارجه، نماين��ده رييس قوه 

قضاييه، دادس��تان كل كش��ور يا نماينده وي و 
رييس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي 
و رييس س��ازمان اطالعات سپاه و سه نماينده از 
كميس��يون هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي 
و قضاي��ي و حقوقي و ريي��س كل بانك مركزي 
تش��كيل مي ش��ود.  همچنين نمايندگان ماده 3 
اليح��ه اصالح قان��ون مبارزه با پولش��ويي را در 
جلس��ه روز گذشته تصويب كردند. براساس ماده 
3؛ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا 
امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
از ارتكاب جرايم، اعم از جرايم منشا و پولشويي، 

به دست آمده باشد. 
همچنين طبق تبصره يك اين ماده جرم منشا 
موضوع اين ماده اعم اس��ت از اينكه در داخل يا 
در خارج از كش��ور واقع شده باش��د مشروط بر 
اينكه جرم واقع ش��ده در خارج از كش��ور ايران 

نيز مطابق قانون جرم باش��د. تبصره ۲ اين ماده 
ه��م تاكيد مي كند كه كليه آالت و ادواتي كه در 
فرآيند جرم پولشويي وس��يله ارتكاب جرم بوده 
ي��ا در اثر جرم تحصيل ش��ده يا حي��ن ارتكاب، 
اس��تعمال يا براي اس��تعمال اختص��اص يافته و 
در ه��ر مرحله از مراحل تعقيب و رس��يدگي به 
دس��ت آيد در صورت احراز اطالع مالك از قصد 
مجرمانه بودن مرتكب توقيف مي ش��ود. براساس 
اين تبصره، همچني��ن اين ابزار و اموال از لحاظ 
ش��يوه نگهداري و س��اير امور تابع مقررات ماده 
)۱4۷( قان��ون آيين دادرس��ي كيف��ري مصوب 

4 / ۱۲ /۱3۹۲ خواهد بود. 
همچنين نمايندگان »جرم منشا« را اين گونه 
تعري��ف كردند: »هر رفتاري اس��ت ك��ه مطابق 
م��اده دو قانون مج��ازات اس��المي مصوب يكم 
ارديبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر اين 
قانون تخلف��ات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ب��ا اصالحات بعدي، همچنين عرضه و 
خريد خارج از شبكه  فرآورده هاي نفتي و دارويي 
جرم محسوب مي ش��ود.« براساس اين گزارش، 
مال مش��روع نيز در اين قانون، ه��ر نوع دارايي 

اع��م از مادي يا غيرمادي منق��ول يا غيرمنقول، 
مش��روع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز 
مال��ي و همچنين كليه اس��ناد معين حق اعم از 
كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام 
ي��ا اوراق بهادار اس��ت و مال حاص��ل از جرم هر 
مالي كه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم از جرم 
منش��ا به دس��ت آيد در جرايم اقتصادي و جرم 
تامين مالي تروريس��م مال موضوع جرم يا مالي 
كه ب��راي ارتكاب جرم اختصاص داده ش��ده در 

حكم مال به دست آمده از جرم است. 
همچني��ن در مصوبه نمايندگان درباره مش��اغل 
مالي كه درگير با پولش��ويي هس��تند آمده اس��ت: 
»در تعريف مش��اغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين 
آن معام��الت زيادي را به ص��ورت نقدي انجام داده 
و از نظ��ر پولش��ويي در مع��رض خطر ق��رار دارند 
از قبي��ل پيش فروش كنن��دگان مصرف ي��ا خودرو، 
طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش هاي 
قيمتي، فروش��ندگان عتيقه جات و هر نوع محصول 
گرانقيمت.« همچنين نماين��دگان مجلس ماده ۲ 
اين قانون درباره تعاريف پولشويي را براي بررسي 

بيشتر به كميسيون حقوقي ارجاع دادند. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز)چهارشنبه( به مناسبت هفته 
معلم در دانش��گاه فرهنگيان حض��ور يافتند و در 
ديدار هزاران نفر از دانشجويان و معلمان، منزلت 
و جايگاه واالي معلمان را همچون معيش��ت آنان 
بسيار مهم و نيازمند توجه كامل خواندند و اجراي 
زمان بندي شده سند متقن و جامع تحول آموزش 
 و پرورش را بس��يار الزم و زمينه ساز نوسازي اين 

دستگاه عظيم و سرنوشت ساز برشمردند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني مق��ام معظم 
رهبري؛ ايشان همچنين در سخنان مهمي درباره 
»امريكا« و »برجام« با اش��اره به استمرار عزت و 
عظمت ملت اي��ران و بي نتيجه ماندن توطئه هاي 
دش��منان تاكيد كردن��د: بارها گفت��ه بوديم »به 
امريكا اعتماد نكنيد« اين ه��م نتيجه اش. درباره 
مذاك��ره ب��ا 3 كش��ور اروپايي ه��م مي گوييم به 
اينه��ا هم نبايد اعتم��اد كرد و براي ه��ر قرارداد 
بايد تضمين ه��اي واقعي و عمل��ي بگيريد وگرنه 

نمي شود به اين شكل حركت را ادامه داد. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي با اش��اره به 
حرف هاي س��خيف و سبك ديشب ترامپ گفتند: 
اين شخص عالوه بر بيش از ۱0دروغ آشكار، ملت 
ايران و جمهوري اس��المي را ه��م تهديد كرد كه 
بنده از طرف ملت ايران به او مي گويم »شما غلط 

مي كنيد«. 
ايش��ان مساله امريكا را مس��اله يي مهم، جدي 
و غيراحساساتي برش��مردند و خاطرنشان كردند: 
دشمني مس��تمر، عميق و براندازانه امريكايي ها، 
دشمني با اينجانب يا ديگر مسووالن كشور نيست 
بلك��ه خصومت با مجموعه نظام اس��المي و ملتي 
اس��ت كه اين نظام را انتخاب ك��رده و در راه آن 

حركت مي كند. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي در همي��ن زمينه 
افزودند: حتي در دولت اوباما كه نامه مي نوش��تند 
و حرف هاي��ي مي زدند، درصدد بران��دازي بودند 
اما ب��ه دروغ مي گفتند، هدفم��ان براندازي نظام 

اسالمي نيست. 
رهبر معظ��م انقالب در بازخوان��ي كوتاه روند 
منتهي به ق��رارداد برجام افزودند: وقتي مس��اله 
هسته يي و تحريم ها شروع شد، برخي چهره هاي 
ش��ناخته ش��ده به اينجانب مي گفتند »چرا روي 
مس��اله هسته يي مي ايس��تيد« اين مساله را كنار 

بگذاريد تا امريكايي ها خباثت و دشمني نكنند. 
ايش��ان افزودند: اين ح��رف البته از چند زاويه 
غلط بود؛ يكي اينكه انرژي هس��ته يي نياز واقعي 
كشور است و تا چند سال ديگر، ايران به ۲0هزار 

مگاوات برق هسته يي نياز دارد. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المي در همين زمينه 
خاطرنش��ان كردند: مي گوييد براي تامين نياز خود 
به انرژي، »نفت« داريد اما مگر نفت، ابدي است؟ آيا 
وقتي نفت تمام شد تازه به دنبال امكانات هسته يي 
برويم؟ آيا نسل هاي آن روز ما را لعنت نمي كنند كه 

چرا به موقع سراغ انرژي هسته يي نرفتيد؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: همان موقع 
به اين مس��ووالن مي گفتم »انرژي هسته يي بهانه 
اس��ت اگر اين را كوتاه بيايي��د، امريكايي ها بهانه 
ديگ��ري مي گيرن��د« آنها مي گفتن��د »اينجوري 
نيس��ت« اما حاال ديديد كه همين  جوري است و 

آنچه مي گفتيم، تحقق يافت. 
ايش��ان افزودند: مساله هس��ته يي را به شكلي 
ك��ه مخالفان ايران مي خواس��تند، قبول كرديم و 
زير بار رفتيم اما دشمني امريكا و بهانه گيري آنها 

تمام نشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به بهانه هاي 
امريكا درب��اره توان دفاعي و حضور منطقه يي ايران 
تاكيد كردند: اگر فردا اعالم كنيد كه ديگر موش��ك 
توليد نمي كني��م يا برد آنها را محدود مي كنيم اين 
مساله تمام مي شود اما حتما يك بهانه و قضيه ديگر 
را مطرح مي كنند چراكه دع��واي آنها با ما بنيادي 
است و امريكا با اصل جمهوري اسالمي مخالف است. 
ايش��ان عل��ت اصلي اي��ن خصومت ش��ديد را 
پي��روزي انق��الب اس��المي و تش��كيل جمهوري 
اس��المي و كوتاه شدن دست امريكايي ها از ايران 
دانس��تند و افزودند: آنها مي خواهند نظام را نابود 
و مجددا ب��ر ايران داراي ذخاي��ر مهم و موقعيت 

راهبردي حكم فرمايي كنند. 
افزودن��د:  اس��المي  انق��الب  معظ��م  رهب��ر 
امريكايي ها نوكران��ي مي خواهند كه مانند برخي 

حكام كش��ورهاي منطقه فقط اطاع��ت كنند اما 
جمهوري اسالمي عزت خود و ملت ايران را به رخ 
آنها مي كش��د و اين عظمت و سرافرازي براي آنها 

قابل تحمل نيست. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به نامه يي 
ك��ه ترامپ چند روز قبل براي حكام كش��ورهاي 
خليج فارس فرستاده است، افزودند: رييس جمهور 
امريكا در نامه به اين كش��ورها دستور مي دهد كه 
اي��ن كارها را بكني��د و آن كاره��ا را نكنيد، آنها 
مي خواهن��د با نظام اس��المي همي��ن گونه رفتار 
كنند اما نمي توانند چراكه جمهوري اسالمي ذلت 
ملت و كشور را در دوران قاجار و پهلوي به عزت و 
استقالل و ايستادگي تبديل كرده و از منافع ملي 

خود كوتاه نمي آيد. 
ادام��ه  در  اس��المي  انق��الب  معظ��م  رهب��ر 
سخنانشان رفتار زشت و س��خيف ترامپ را قابل 
انتظار خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه 
مس��ووالن مختل��ف امريكايي در همه س��ال هاي 
پس از انقالب افزودند: كساني كه آن خصومت ها 
را نس��بت به ملت اي��ران انج��ام مي دادند اكنون 
استخوان هايش��ان زير خاك اس��ت اما جمهوري 
اس��المي ايستاده اس��ت، اين آقا هم روزي بدنش 
زير خاك مي رود اما جمهوري اس��المي همچنان 

ايستاده و سرافراز خواهد بود. 
بخش مهم ديگري از سخنان امروز رهبر معظم 

انقالب اسالمي به »برجام« اختصاص داشت. 
ايش��ان با يادآوري تذكرات مكرر و مكرر خود 
در جلس��ات خصوص��ي و عمومي به مس��ووالن 
درب��اره پرهيز از اعتم��اد به امري��كا افزودند: به 
مس��ووالن گفتيم قب��ل از هر ق��رارداد از طرف 
مقابل تضمين هاي واقعي بگيريد و به حرف آنها 

اعتماد نكنيد. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري ش��روط 
خ��ود براي پذيرش برجام از ط��رف ايران گفتند: 
يك��ي از اي��ن ش��روط، تضمين كتب��ي و امضاي 
رييس جمهور وقت امريكا مبني بر برداشته شدن 
تحريم ها بود البته مسووالن محترم تالش كردند 
اما نتوانس��تند و نتيجه اش اين ش��د كه بعد از دو 
س��ال و نيم عمل كردن ايران ب��ه همه تعهدات، 
رييس جمه��ور امريكا ضمن خروج از برجام، ملت 

ايران را تهديد هم مي كند!
رهبر معظم انقالب اسالمي در فراز بسيار مهم 
ديگري از سخنانش��ان به برخ��ي حرف ها درباره 
ادامه دادن برجام با 3 كشور اروپايي اشاره كردند 
و افزودند: من به اين 3 كش��ور هم اعتماد ندارم و 
مي گويم به اينها هم اعتماد نكنيد. اگر مي خواهيد 
ق��راردادي ببنديد، تضمين واقعي و عملي بگيريد 
واال ف��ردا اينها هم همان كار ام��روز امريكا را به 

شيوه ديگري خواهند كرد. 
ايشان خاطرنش��ان كردند: اينها گاهي درحال 
لبخند، خنجر را در سينه طرف مقابل فرو مي برند 
و ب��ا تعريف و تمجيد ظاهري و اينكه ما مي دانيم 
ش��ما قرارداد را به هم نمي زني��د، اهداف خود را 

دنبال مي كنند. رهبر معظم انقالب اسالمي درباره 
كار با اروپايي ها افزودند: اين مساله بسيار حساس 
است اگر توانس��تيد تضمين قطعي و قابل اعتماد 
بگيريد كه البته بسيار بعيد است، اشكالي ندارد و 
حركت را ادامه دهيد وگرنه نمي شود به اين شكل 

حركت را ادامه داد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، مس��ووالن كشور را 
در مع��رض آزموني بزرگ توصيف و تاكيد كردند: 
مس��ووالن در معرض »آزمون ب��زرگ« قرار دارند 
ك��ه آيا عزت و اقتدار اين مل��ت را حفظ خواهند 
كرد يا نه. بايد عزت و منافع ملت به معني واقعي 

كلمه تامين شود. 
ايش��ان افزودند: البته خوش��بختانه مسووالن 
هم همين مس��اله تامي��ن مناف��ع را گفته اند اما 
ب��راي تحقق اي��ن هدف بايد با دقت، هوش��ياري 
و عاقالن��ه ب��ا اروپايي ه��ا روبه رو ش��د و به حرف 
مسووالن اروپايي اعتماد نكرد چراكه صرف حرف 
زدن اعتبار ندارد و آنها در عالم ديپلماس��ي كامال 

بي اخالق عمل مي كنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش ديگري از 
سخنانش��ان، اين ديدار را به لحاظ حضور در جمع 
جامعه عظيم الش��أن معلمان، يكي از شيرين ترين 
ديدارها توصيف كردند و با اشاره به جمله معروف 
امام خميني )ره( كه معلمي »ش��غل انبياء« است، 
خاطرنشان كردند: متاسفانه هنوز جايگاه و منزلت 
معلم ب��ه صورت واقعي در جامعه تبيين نش��ده و 
در اذهان عمومي ش��كل نگرفته است كه اين كار 
فقط با صحب��ت امكان پذير نيس��ت بلكه نيازمند 
برنامه ريزي و كارهاي هنري در ابعاد مختلف است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي ب��ا تاكي��د ب��ر 
اينك��ه تعلي��م و تربي��ت عمومي باي��د در جهت 
برخ��ورداري از عدال��ت و تربي��ت انس��ان هايي 
باش��د،  عدالت پ��رور، عدالت س��از و عدالتخ��واه 
افزودند: جهت گيري و اهداف آموزش وپرورش در 
دوران ۱۲س��اله تحصيل بايد به گونه يي باشد كه 
دانش آم��وز جايگاه خ��ود را در كاروان حركت به 
س��مت پيش��رفت بيابد و با احساس مسووليت و 
با روحيه آزادانديشي، راستگو، بلندهمت، شجاع، 
ف��داكار، پاكدامن و پرهي��زكار، تربيت و تحويل 

جامعه شود. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي، عرص��ه تربيت 
جوان��ان واال و ب��ا انگيزه و با هم��ت را عرصه يك 
جنگ ب��زرگ و واقعي دانس��تند و گفتند: برخي 
مي خواهند الالي��ي بخوانند تا م��ا خوابمان ببرد 
و متوجه اين جنگ نش��ويم، در حالي كه جريان 
مقاب��ل نظام اس��المي به  ش��دت ت��الش دارد از 
راه هاي مختلف مانع تربيت نس��ل جوان با چنين 

خصوصياتي شود. 
ايش��ان با اش��اره به وجود الگوهاي برجسته و 
ف��راوان در جامعه خاطرنش��ان كردن��د: ما براي 
تربيت نس��ل جوان منطبق بر اه��داف و آرمان ها 
و جهت گيري هاي نظام اس��المي دچ��ار فقر الگو 
نيستيم كه س��راغ فالن شخصيت تاريخي بيگانه 

بروي��م، بلك��ه الگوهاي بزرگي همچون ش��هداي 
هس��ته يي، شهيد چمران، ش��هيد آويني و شهيد 
حججي داريم كه با احساس مسووليت و با قدرت 
و عزت و براي افتخار و س��ربلندي ملت در مقابل 

دشمن ايستادند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ادامه با تاكيد بر 
لزوم تعليم »علم نافع« در آموزش وپرورش گفتند: 
نبايد نگرش به آموزش وپرورش همانند نگرش به 
ديگر دستگاه ها و ادارات باشد، زيرا اين مجموعه، 
فرصت كم نظير و ۱۲س��اله براي انتقال صحيح و 
جام��ع آرمان هاي انقالبي و مل��ي و نهادينه كردن 
هويت ملي در كودكان و نوجوانان در اختيار دارد. 
ايش��ان افزودند: آموزش وپرورش براي رسيدن 
به اهداف واالي خود نيازمند نوسازي است و اين 
نوس��ازي با تحقق س��ند تح��ول آموزش وپرورش 

امكان پذير است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي تحقق سند تحول 
را از واجب تري��ن كاره��ا برش��مردند و گفتند: با 
وج��ود اقدامات انجام  ش��ده اما گزارش ها نش��ان 
مي دهد، تاكنون فقط كمتر از ۱0درصد از س��ند 

تحول آموزش وپرورش تحقق يافته است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: مطالبه 
اصلي من از آموزش و پرورش اين اس��ت كه براي 
تحقق س��ند تحول، زمانبندي دقيقي معين و اين 

سند اجرا شود. 
ايش��ان يكي ديگ��ر از كارهاي ض��روري براي 
تحقق سند تحول آموزش وپرورش را آشنايي بدنه 
آموزش وپرورش با اين سند دانستند و در خصوص 
معاونت پرورش��ي نيز گفتند: من بارها بر موضوع 
معاونت پرورشي تاكيد كرده ام و انتظار اين است 
وزير محترم كه فردي با انگيزه و با نشاط هستند، 

اين موضوع را به طور جدي پيگيري كنند. 
يكي ديگ��ر از نكاتي كه رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي مورد تاكيد قرار دادند، توجه همه جانبه 
و كام��ال حرفه ي��ي و ب��دون تبعيض ب��ه موضوع 

تيزهوشان و مدارس سمپاد بود. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ادامه در خصوص 
سند ۲030 نيز گفتند: من سال گذشته رسما و علنا 
و با قاطعيت، اجراي اين سند انحرافي را منع كردم 
كه با استقبال مسووالن هم مواجه شد اما شنيده ام 
در بخش هاي مختلف، برخي مفاد س��ند ۲030 در 
حال اجراست كه اين به معناي قرار دادن مهم ترين 

مساله كشور در اختيار بيگانگان است. 
ايشان افزودند: معني ندارد كشوري همچون 
ايران با اين سابقه و فرهنگ و با اين نظام مقتدر، 
برنامه هاي آموزش��ي و تربيتي خود را از ديگران 
بگيرد.  رهبر معظم انقالب اس��المي همچنين به 
موضوع دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه هاي تربيت 
معلم پرداختن��د و گفتند: دانش��گاه هاي تربيت 
معل��م باي��د از نظر كيفي و كمي توس��عه يابند، 
زيرا تا چند س��ال آينده تعداد زيادي از معلمان 
بازنشسته مي شوند و كشور با بحران كمبود معلم 
مواجه خواهد ش��د. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با 

تاكي��د بر اينك��ه »معلمي« يك حرف��ه هنري و 
تخصصي است و نياز به آموزش دارد، خاطرنشان 
كردند: متاس��فانه در خصوص دانشگاه فرهنگيان 
و دانش��گاه هاي تربيت معلم كوتاهي ش��ده است 
و اين دانش��گاه ها از لحاظ استاد، بودجه و فضاي 

آموزشي دچار كمبودهاي جدي هستند. 
ايش��ان از وزارت عل��وم، س��ازمان مديريت و 
سازمان امور اس��تخدامي خواس��تند با همكاري 
وزارت آموزش وپرورش اين مش��كالت را برطرف 
كنند و س��هميه جذب اعضاي هي��ات علمي اين 

دانشگاه ها را افزايش دهند. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در خصوص جذب 
اساتيد براي دانشگاه هاي فرهنگيان تاكيد كردند: 
اس��اتيد اين دانش��گاه ها بايد از لحاظ خصوصيات 
فك��ري و از لحاظ علمي و تدين و روحيه انقالبي، 
جزو ش��اخص ترين ها و منطبق با معيارهاي سند 

تحول باشند. 
ايشان با تاكيد بر اينكه هسته هاي گزينش در 
رعايت اين معيارها نبايد هيچ گونه مس��امحه يي 
انجام دهند، اس��اتيد و دانش��جويان دانشگاه هاي 
تربي��ت معلم را به ان��س با آثار ش��هيد مطهري 

توصيه كردند. 
رهبر معظم انقالب در پايان سخنانشان، آينده 
كشور را روش��ن و متعلق به ملت به ويژه جوانان 
عزيز اين سرزمين دانستند و تاكيد كردند: آينده 
اي��ران ما، بدون تردي��د به مراتب بهت��ر از امروز 

خواهد بود. 
پيش از س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمي، 
آقاي حس��ين خنيفر رييس دانش��گاه فرهنگيان، 
خانم عادلي رييس پرديس دانش��گاهي نس��يبه، 
خان��م زهره اس��المي نيا دانش��جومعلم دانش��گاه 
فرهنگيان، س��هراب مروتي اس��تادمعلم دانشگاه 
فرهنگي��ان و آق��اي رامين نصيري معل��م نمونه 
كش��وري به نمايندگي از دانش��جويان و استادان 
دانش��گاه فرهنگي��ان و معلم��ان كش��ور به طرح 

دغدغه ها و ديدگاه هاي خود پرداختند. 
محورهاي مطالب مطرح شده به اين شرح بود: 
 لزوم حمايت همه جانبه از دانشگاه فرهنگيان 

و ارتقاي كمي و كيفي آن
 ضرورت نهادينه كردن علم، ايمان، مهارت و 

كارآفريني در دانش آموزان
 انتقاد از اجرايي نش��دن سند تحول بنيادين 

آموزش وپرورش
 ل��زوم توج��ه جدي ب��ه معيش��ت و منزلت 

اجتماعي فرهنگيان
 لزوم اصالح س��اختار ج��ذب هيات علمي و 

نيروي انساني در دانشگاه فرهنگيان
 نياز ب��ه جذب و افزايش تعداد معلم با توجه 
به افزايش تعداد دانش آموزان و بازنشستگي تعداد 

زيادي از معلمان در سال هاي آينده
 ض��رورت تحقق عدالت آموزش��ي و توجه به 

دانش آموزان مناطق محروم و عشايري
همچنين آقاي بطحايي وزير آموزش وپرورش 
در گزارشي، معلمان را كانون اساسي و موثرترين 
عنص��ر در نظام تعلي��م و تربيت خوان��د و گفت: 
برنامه ريزي و تحول در آموزش وپرورش با تكيه بر 
س��ند تحول بنيادين آن، پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماع��ي، كيفيت بخش��ي به م��دارس دولتي و 
افزايش اختيارات آنها، كاربردي كردن آموزش ها و 
توسعه مهارت ها از مهم ترين رويكردها و اقدامات 

انجام  شده در آموزش وپرورش بوده است. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي همچني��ن 
در ب��دو ورود ب��ه دانش��گاه فرهنگي��ان در جمع 
از  آموزش وپ��رورش، جمع��ي  وزارت  مس��ووالن 
اساتيد دانش��گاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و 

نمايندگان معلمان استان ها حضور يافتند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در س��خنان كوتاهي 
ب��ا تاكيد بر اينك��ه هزينه ك��ردن منابع در بخش 
آموزش در واقع س��رمايه گذاري براي آينده كشور 
است، افزودند: اگر اين سرمايه گذاري امروز انجام 

نشود، فردا خسارت آن را همگان خواهند ديد. 
ايش��ان با انتق��اد از برخي تعابي��ر غلط مبني 
بر اينك��ه دس��تگاه هايي چ��ون آموزش وپرورش 
بودجه كش��ور را مي بلعند، گفتند: نبايد اين افكار 
انحرافي مبناي تامي��ن بودجه آموزش وپرورش با 
شيوه هاي شك برانگيز و مشكل زا قرار بگيرد، بلكه 
آموزش وپرورش بايد همچون گذش��ته به صورت 

دولتي اداره شود.
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3 كالن
۵ اقدام گمركات براي اعالم 
وصول و خروج صادرات كاال 
تع�ادل| مديركل دفتر صادرات گمرك ايران 
در بخش��نامه يي بر لزوم پيگيري اعالم وصول و 
خروج محموالت صادراتي توسط گمركات مبدا 
و م��رز خروجي به تمام گم��ركات اجرايي تاكيد 

كرد. 
علي اكب��ر ش��اماني مديركل دفت��ر صادرات 
گمرك ايران در بخش��نامه يي ب��ر لزوم پيگيري 
اعالم وصول و خروج محموالت صادراتي توسط 
گمركات مبدا و م��رز خروجي به تمام گمركات 

اجرايي تاكيد كرد. 
در اين بخش��نامه دستور داده شده كه موارد 
ذي��ل به صورت مس��تمر تحت پيگي��ري توأمان 

گمركات مبدا و مرز خروجي قرار گيرد: 
۱- گمركات مبدا موظفند نسبت به بررسي و 
تعيين تكلي��ف وضعيت كليه رديف هاي صادراتي 
اعالم خروج نش��ده )ثب��ت، خروج، ابط��ال و با 
هماهنگ��ي مركز مبارزه با جرايم س��ازمان يافته 
پيگيري قضايي( مربوط به س��نوات قبلي اقدام و 

از نتيجه اين دفتر را مطلع فرمايند. 
۲- گمركات مب��دا موظفند تا حصول نتيجه 
نس��بت ب��ه پيگي��ري و تعيين تكلي��ف وضعيت 
كليه اظهارنامه هاي صادراتي س��ال جاري )ثبت، 
خروج، ابطال و با هماهنگي مركز مبارزه با جرايم 

سازمان يافته پيگيري قضايي( اقدام فرمايند. 
۳- گم��ركات مب��دا موظفن��د پ��س از انجام 
تشريفات صادراتي، ظرف مدت حداكثر يك هفته 
نس��بت به پيگيري اعالم وص��ول و خروج از مرز 
كاالهاي صادراتي در س��امانه جامع امور گمركي 
اقدام و در صورت ع��دم حصول نتيجه و احتمال 
عدم خروج كاال در اس��رع وقت نسبت به استعالم 
از گم��رك مرزي مربوطه اقدام و طي رونوش��تي، 
مراتب جهت اطالع و پيگيري به س��تاد نظارت يا 

اداره كل استان متبوع آن منعكس گردد. 
۴- در صورت احراز عدم خروج كاال، نس��بت 
ب��ه پيگيري قضايي ب��ا رعايت بخش��نامه مورخ 
۹۵/۱۲/۳ مرك��ز مبارزه با جرايم س��ازمان يافته 

اقدام گردد. 
۵- گم��ركات مرزي پ��س از وصول كاالهاي 
صادرات��ي در اجراي ماده ۱۱۸ آيين نامه اجرايي 
قان��ون امور گمرك��ي ضمن ثبت اع��الم وصول 
حامل هاي مربوطه در سامانه جامع امور گمركي، 
الزم است پس از خروج كل محموله صادراتي از 
مرز بالفاصله نس��بت به ثبت اعالم وصول نهايي 
پروانه در س��امانه موصوف اق��دام نمايد. مقتضي 
اس��ت دس��تور فرماييد ضمن اقدام الزم مراتب 
 را ب��ه كليه گم��ركات و واحده��اي تابعه ابالغ و 
بر حس��ن اج��راي آن نظ��ارت مس��تمر معمول 

نمايند. 

گمرك

اقتصاد ايران پس از خروج ترامپ از برجام

بيم هاي خارجي و اميدهاي ايراني
گروه كالن| آيسان تنها| 

ترامپ از برجام خارج ش��د و اتحاديه اروپا ماند. 
به همي��ن دليل به گمان بس��ياري از كارشناس��ان 
اقتص��ادي ازجمل��ه حس��ين عبده تبري��زي آينده 
اقتصادي كش��ور منوط به تصمي��م اروپا و پايبندي 
عملي آن به برجام اس��ت. هر چند كه بسياري هم 
معتقدند حتي در صورت عدم مقاومت اروپا در برابر 
امري��كا، ايران مي تواند با نگاه ب��ه داخل مثل ايجاد 
بهب��ود در فضاي كس��ب و كار و همچنين افزايش 
موافقتنامه هاي منطقه يي با كشورهاي همسايه افق 
روش��ن تري براي اقتصاد كش��ور رقم بزند. وقتي در 
بيست  و س��وم تير ماه س��ال ۱۳۹۴ قرارداد برجام 
مي��ان اي��ران و كش��ورهاي ۱+۵ امضا ش��د، كمتر 
كس��ي پيش بين��ي مي كرد ك��ه در س��ال هاي بعد 
رييس جمهوري در امريكا بر مس��ند قدرت بنشيند 
ك��ه با وجود پايبن��دي ايران بر برج��ام و تاييد آن 
توس��ط آژانس بين المللي انرژي اتم��ي، به صورت 
يك جانبه از برجام خارج ش��ده و ابايي هم از تحمل 
هزينه هاي مربوط به خوردن برچس��پ بي تعهدي و 
غيرقابل اعتمادي امريكا نداشته باشد. مساله يي كه 
يك��ي از همراهان تيم مذاكره كننده امريكا در زمان 
رياس��ت جمهوري اوباما هم روز گذشته بر آن تاكيد 
ك��رد: »در امريكا كس��ي پيش بين��ي نمي كرد اين 
امريكا باشد كه جرزني مي كند.« البته دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امري��كا، پيش از جلوس بر مس��ند 
ق��درت و در جريان مب��ارزات انتخاباتي خود تاكيد 
كرده بود ك��ه خود را متعهد به برج��ام نمي داند و 
از آن خ��ارج خواهد ش��د و از زماني هم كه بر س��ر 
كار آم��د اين تهديد خ��ود را عملي ك��رده بود هر 
چند ب��ه صورت علني اعالم آن ب��ه تاخير افتاد. به 
هر حال مجموع��ه اقداماتي كه توس��ط دولت وي 
انجام ش��ده ب��ود و به موجب آن يك دور از فش��ار 
بين المللي اقتصادي بر ايران تحميل شده حاكي از 
آن بود كه امريكا نقض عهد كرده. نمود چنين امري 
را ما در ايجاد محدوديت براي واردات اس��كناس به 
كشور و همچنين محدوديت هايي براي نظام بانكي 
ديديم. آن گونه كه اوبر بانك اتريش هم اعالم كرده 
ب��ود محدوديت هاي امريكا اج��ازه همكاري با ايران 

را نمي دهد. 
اروپ��ا هنوز در برجام مانده اس��ت. ش��ايد اين 
موضوعي اس��ت كه به موج��ب آن هنوز برخي به 
آينده برجام اميدوارند. فدريكا موگريني مس��وول 

سياس��ت خارج��ي اتحادي��ه اروپ��ا، بالفاصله بعد 
از نط��ق خ��روج از برج��ام ترامپ اع��الم كرد كه 
اتحادي��ه اروپ��ا همچنان به برجام پايبند اس��ت و 
يك روز بعد ه��م اتحاديه اروپا در بيانيه يي مطرح 
كرد تا زماني كه اي��ران به اجراي تعهدات مرتبط 
هس��ته يي اش ادام��ه ده��د، اتحاديه اروپ��ا هم به 
اجراي موثر و كامل توافق هس��ته يي متعهد باقي 
خواهد ماند و رفع تحريم هاي مرتبط هس��ته يي را 
بخ��ش ضروري از اين تواف��ق مي داند. با اين حال 
هنوز ترديدهايي نس��بت به آينده ارتباط ايران با 
اتحادي��ه اروپا وجود دارد. موضوعي كه طبق گفته 
مقامات ايراني در آينده تعيين تكليف خواهد شد 
و ب��ا توجه به اهميت اقتص��ادي برجام براي ايران 
اگ��ر مان��دن در برجام آن گونه ك��ه انتظار مي رود 
براي ايران عايدي نداش��ته باش��د در خروج از آن 
تعل��ل نخواهد ك��رد. اينكه اروپا چ��ه خواهد كرد 
هنوز بر كس��ي روشن نيس��ت. نكته اينجاست كه 
ترامپ تاكنون تالش ك��رده اروپا را با خود همراه 
كند و اگر بنا بر ترجيح باش��د باي��د ديد كه اروپا 
ك��دام را ب��ر ديگري ترجي��ح خواه��د داد. با اين 

ح��ال طبق آمارهايي كه مركز آم��ار اتحاديه اروپا 
منتش��ر كرده در سال ۲0۱6 حجم مبادالت ايران 
و اتحادي��ه اروپ��ا ۱۴ ميليارد دالر ب��وده در حالي 
ك��ه حجم تجارت اتحاديه اروپا ب��ا امريكا بيش از 
600ميليارد دالر محاسبه ش��ده است بنابراين از 
اين عددها ش��ايد بتوان پيش بيني كرد كه اگر بنا 
بر ترجيح باش��د به نظر مي رس��د كه امريكا براي 

اتحاديه اروپا گزينه جذاب تري براي انتخاب باشد. 
آن گونه كه حس��ين عبده تبريزي در اين راستا به 
»تع��ادل« گفت: آينده اقتص��ادي ايران در ارتباط 
برجام بس��ته به برخورد اروپاست به اين دليل كه 
 خروجي كه امريكا از برجام كرد يك خروج سخت 
)HARD EXIT( بوده است. اروپايي ها پيش تر 
 از امريكا خواس��ته بودند كه تصميم به خروج نرم 
)SOFT EXIT( از برجام بگيرد. به اين معنا كه 
خ��ود رابطه اش را با ايران قطع كند و تصميماتش 
به حيط��ه خارج از امريكا و در واقع اروپا نكش��د. 
تاكن��ون نيز اروپا طرف معامله ايران بوده اس��ت و 
جزو مشتريان نفتي ما به حساب مي آمد. همچنين 

به ايران كاال صادر مي كرده و وام مي داده و... 
وي ادامه داد: با اين حال امريكا تصميم به خروج 
س��خت از برجام گرفت. درست است كه تصميماتي 
ك��ه گرفته در قلم��رو امريكا بوده ول��ي تاكيد كرده 
اس��ت كه اگر ش��ركت هاي اروپايي بخواهند با ايران 
كار كنند، امريكا به آنها فش��ار خواه��د آورد. حتي 
زمان بندي كرده است كه طي سه ماه، 6 ماه و... چه 
اقداماتي انجام خواهد داد؟ عبده تبريزي اظهار كرد: 
بنابراين در نقطه يي كه اكنون ايس��تاده ايم همه چيز 
بستگي به مقاومت اروپايي ها دارد. اگر در برابر امريكا 
مقاوم��ت كنند و روابط خ��ود را با ايران حفظ كنند 
خروج امريكا از برجام تاثير چنداني بر اقتصاد ايران 
نخواهد داشت چراكه تاكنون نيز ما با امريكا ارتباط 
چنداني نداش��ته ايم ولي اگر تن به خواس��ت امريكا 
دهند احتماال وضعيت براي ايران سخت خواهد شد. 

 چه مي توان كرد؟
بنا بر آنچه گفته ش��د ش��ايد تصمي��م عاقالنه 
اين باش��د كه چش��م به اروپا نداش��ته باشيم. در 
ش��رايط كنوني نگاه به داخل كش��ور و دل بستن 
به ظرفيت هاي داخل كش��ور، موضوعي اس��ت كه 
كارشناس��ان اقتصادي هم ب��ه آن تاكيد مي كنند. 
گرچه اقتصاد ايران به فروش نفت وابس��ته اس��ت 
و در ص��ورت پايبند نبودن اروپا به برجام نيز ايران 
ب��ا محدوديت ف��روش نفت روبه رو خواهد ش��د و 
همان گون��ه ك��ه آماره��اي بانك مرك��زي و مركز 
آمار ايران هم اعالم كرده اند بخش مهمي از رش��د 
اقتصادي در ايران س��ال هاي قبل به رش��د بخش 
نفت و س��رريز آن به بخش هاي ديگر وابسته بوده 
اس��ت ولي به هر حال نبايد فرام��وش كرد كه در 

سال هاي تحريم درآمد نفتي ايران به ساالنه كمتر 
از 6۵ ميليارد دالر نرسيد. در حالي كه در سال هاي 
بعد كه گفته مي شد تحريم ها برداشته شده درآمد 
نفتي ايران س��االنه در حدود ۵۵ ميليارد دالر بود. 
به اين معن��ي نبايد چندان نگران تحريم و كاهش 

فروش نفت و تاثير آن بر اقتصاد بود. 
به گمان بسياري از كارشناسان مهم تر از تحريم  
شدن يا نش��دن، بهبود فضاي كسب و كار از سوي 
اركان نظام سياس��ي اس��ت. اين ام��ر به ويژه از اين 
جهت اهميت دارد كه س��رمايه گذار ايراني احساس 

امنيت كرده و پول خود را سرمايه گذاري كند. 

 وقت صرفه جويي
چه دول��ت و چه مردم باي��د صرفه جويي كنند. 
اين موضوعي اس��ت كه كارشناس��ان ب��ر آن تاكيد 
داشته و معتقدند كنترل هزينه هاي دولت و كاهش 
ريخت وپاش ه��اي بودجه ي��ي و همچني��ن افزايش 
س��رمايه گذاري در بخش ه��اي عمراني كش��ور به 
نحوي كه پروژه هاي نيمه تمام به س��رانجام برسند، 

از اولويت هاي مهم دولت است. 
آن گون��ه ك��ه س��عيد لي��الز مي گوي��د، اي��ن 
صرفه جوي��ي صرفا ب��ه دولت مربوط نيس��ت بايد 
در ش��رايط كنون��ي م��ردم اي��ران ني��ز حركت به 
س��مت صرفه جويي در برخي بخش ه��اي اقتصاد 
اي��ران به ويژه مصرف انرژي را در دس��تور كار قرار 
دهن��د. طبق آمارها اكنون روزانه ۲00ميليون ليتر 
گازوييل و بنزين و 7۵0 ميليون مترمكعب گاز در 
اي��ران مصرف مي ش��ود. در بزرگي اين عدد همين 
ب��س كه كل ص��ادرات روزانه گاز روس��يه به اروپا 
حدود ۵00 ميليون متر مكعب است و آن گونه كه 
انديشمندان اقتصاد سياسي مطرح مي كنند روسيه 
با همين امكان خود توانس��ته در بس��ياري از امور 

اروپا را مجبور به همراهي با خود كند. 
نكت��ه ديگري كه كارشناس��ان مط��رح كرده و 
معتقدند در چش��م انداز وضعيت اقتصادي كش��ور 
موث��ر اس��ت افزاي��ش موافقتنامه ه��اي اقتصادي 
منطقه يي اس��ت. ايران مي تواند ب��ا برقراري روابط 
اقتصادي بيشتر با كشورهاي منطقه اعم از روسيه، 
تركمنس��تان،  اوكراين، تركي��ه و... تجارت خود را 
توس��عه دهد. فراموش نكنيم كه كشور همسايه ما 
تركيه در اوج س��ال هاي تحريم هم هيچ گاه به طور 
كامل مبادالت تجاري خود با ايران را قطع نكرد. 

بنابراين در نقطه يي كه اكنون 
ايستاده ايم همه چيز بستگي به مقاومت 

اروپايي ها دارد. اگر در برابر امريكا 
مقاومت كنند و روابط خود را با ايران 

حفظ كنند خروج امريكا از برجام تاثير 
چنداني بر اقتصاد ايران نخواهد داشت 

چراكه تاكنون نيز ما با امريكا ارتباط 
چنداني نداشته ايم ولي اگر تن به 

خواست امريكا دهند احتماال وضعيت 
براي ايران سخت خواهد شد
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بيانيه بانك مركزي در رابطه با خروج امريكا از برجام:

تقاضاهايارزيباوقفهمواجهنميشود
بانك ها يك ميليارد دالر ارز خريدند

گروه بانك و بيمه 
با وجود اعالم خ��روج امريكا از برجام، به دليل 
اجراي تدريجي لغو رفع تحريم ها يا برقراري دوباره 
تحريم هاي امريكا كه در دوره 90 تا 180 روزه رخ 
خواه��د داد و همچنين شروع عرضه سكه طال كه 
ت��ا پايان ارديبهشت حدود 800 هزار سكه تحويل 
م��ردم خواهد شد، نه تنها نرخ سك��ه و طال ثابت 
مانده بلكه شاخص هاي اقتصادي ازجمله شاخص 
كل بورس ته��ران مثبت شده و نشان مي دهد كه 
بازار تحت تاثير جو رواني خروج امريكا از برجام قرار 
نگرفت��ه و به عوامل واقعي و بنيادي توجه داشته و 
تنها براي چند ساعت اخباري در مورد رشد نرخ ارز 
حاشيه بازار در كشورهاي منطقه منتشر شده است. 
ب��ه گزارش »تعادل«، برخي كارشناسان در اين 
زمينه معتقدند كه در حال حاضر نمي توان انتظار 
داشت كه تصميم سياسي امريكا بالفاصله بر بازار 
ارز و ط��ال اثرگ��ذار باشد زيرا هن��وز به لحاظ فني 
اتفاق��ي رخ ن��داده و اعالم مواض��ع ترامپ، امضاي 
فرمان تحريم ها و بياني��ه وزارت خزانه داري امريكا 
OFAC فعال يك تصميم سياسي است و اجراي 
فني آن به زمان نياز دارد و در يك دوره 180 روزه 
اجرا خواهد شد و ل��ذا نرخ هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي و برخي رسانه ها اعالم شده، واقعي نيست 
و تحت تاثير آثار رواني بازار اعالم شده و نرخ واقعي 
بازار نسبت به روزهاي قبل تغييري نداشته است. 

 ه��ر قطعه سكه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
روز چهارشنبه در بازار تهران ۲ ميليون و ۷0 هزار 
تا ۲ميليون و 1۲0 هزار تومان دادوستد شد و اين 
موض��وع نش��ان مي دهد كه خبر خ��روج امريكا از 
برجام روي نرخ ارز حاشيه بازار اثري نداشته و نرخ 
سكه نيز نسبت به روزهاي قبل تقريبا با ثبات است. 
برخي فعاالن ب��ازار ارز و سكه و طال مي گويند: 
از آنج��ا كه تحريم هاي امريكا به تدريج و به صورت 
تحريم هاي ثانويه اجرا مي شود و فعال اثري بر بازار 
نفت، درآمد ارزي كشور، رفتار شركاي تجاري ايران 
ازجمل��ه چين، هند، كره جنوب��ي،  روسيه و اروپا و 
روابط بانكي و... ندارد در نتيجه هنوز اتفاق بنيادي 
در ب��ازار ارز و طال رخ نداده و اينكه برخي نرخ هاي 
حاشي��ه بازار در هرات، اربيل و دوبي و سليمانيه و 
بانه را بين 6800 تا 8هزار تومان اعالم كرده اند كه 
نشانه اثر رواني كوتاه مدت بر بازار بوده است. اما در 
ساعات عصر چهارشنبه، بازار به ثبات قبلي بازگشت 

و همان نرخ هاي روزهاي قبل برقرار شد. 
 به عبارت ديگر، ثبات نرخ سكه طال در بازار تهران 
به خوبي نشان مي دهد كه نرخ حاشيه بازار ارز در 
صرافي هاي كشورهاي همساي��ه نيز ثابت مانده و 
تغيير محسوس و واقعي نداشته است و در روزهاي 
آينده بايد ديد ك��ه چه اثري مي تواند بر بازار ارز و 

طال داشته باشد. 

 رشد 46 هزار توماني سكه 
اخبار ب��ازار طال نشان مي ده��د كه قيمت هر 
قطع��ه سكه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد با ۴6 
ه��زار و ۵00تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه 
۲ ميلي��ون و ۷0 ه��زار و ۵00توم��ان تعيين شد. 
همچنين ه��ر قطعه سكه تمام به��ار آزادي طرح 
قديم نيز با 1۵ ه��زار تومان رشد در مدت مشابه، 

يك ميليون و 9۳9 هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۲6 هزار تومان 
كاهش قيم��ت 986 هزار توم��ان و هر قطعه ربع 
به��ار آزادي نيز با 10 هزار توم��ان افت ۵8۳ هزار 
توم��ان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي با كاهش 
۴ه��زار توماني به قيمت ۳6۲ ه��زار تومان معامله 
ش��د. هر گرم طالي 18 عي��ار نيز با رشد 1۲ هزار 
و 600 توماني به قيم��ت ۲01 هزار و 900 تومان 

ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار رسمي ارز نيز، قيم��ت هر دالر امريكا 
ب��دون تغيير نسبت به روزه��اي گذشته ۴ هزار و 
۲00تومان تعيي��ن شده است. همچنين نرخ يورو 
با ۲۷تومان كاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و 
۷9 تومان و هر پوند نيز با 10 تومان افت ۵ هزار و 

68۴ تومان تعيين شد. 

 اختالف قيمت پيش خريد با بازار
400 تا 500هزار تومان

تحويل سكه هاي پيش فروش با بازپرداخت يك 
ماهه در حالي آغ��از شده كه اختالف قيمت آن با 
نرخ ۲ميليون و 100 هزار تومان بازار معادل ۴00 تا 
۵00هزار تومان است و خريداران سود قابل توجهي 
از محل فروش نصيب شان مي شود. در مجموع بابت 
يك ميليون سكه يك ماهه پيش فروش شده سودي 

نزديك ب��ه ۵00 ميليارد تومان ب��راي كل فروش 
ايجاد مي شود. 

بن��ا بر آمار بانك مركزي ۵ ميليون و 900 هزار 
قطع��ه سكه در س��ال 1۳9۷ به خري��داران توزيع 
مي شود كه ۷99 ه��زار قطعه سكه در ارديبهشت 

ماه، تحويل خريداران خواهد شد. 
باتوجه به قيمت يك ميليون و ۵90 هزار توماني 
سكه پيش فروشي با سررسيد يك ماهه مردم براي 
خري��د ۷99هزار سكه يك ماه��ه يك هزار و ۲۷0 
ميليارد و ۴10ميليون توم��ان پرداخت كردند كه 
البته باتوجه به قيم��ت ۲ ميليون توماني سكه در 
حال حاضر ارزش اين ميزان سكه يك هزار و ۵98 

ميليارد تومان خواهد بود. 
براساس آمار ۷ ميليون و 6۵0 هزار قطعه سكه 
تمام بهار آزادي، بيشترين ميزان پيش خريد سكه 
در است��ان تهران و اصفهان ب��وده و سكه ها توسط 
11۴ هزار و ۴6۳نفر پيش  خريد شده كه ميانگين 

تعداد براي هر نفر 6۷ سكه است. 

 بازار طال شوك نداشت
از س��وي ديگر، عض��و هيات رييس��ه اتحاديه 
فروشندگان طال در مورد اثر خروج امريكا از برجام 
بر بازار سكه گفت: اگرچه شب گذشته پس از خروج 
امريكا از برج��ام براي ساعاتي بازار طال با نوسانات 
قيمت مواج��ه شد اما در حال حاضر شرايط با روز 
گذشته تفاوت چنداني ندارد و شوك قيمتي به طال 
وارد نش��ده است. همچنين پيش بيني مي شود در 

روزهاي آينده افزايش قيمت نداشته باشيم. 
محمد كشتي آراي اظهار كرد: شب گذشته پس 
از خ��روج امريكا از برجام ب��راي مدتي قيمت طال 
به ويژه در فضاي مج��ازي نوساناتي داشت و نوعي 
ش��وك قيمتي مشاهده شد اما از صبح چهارشنبه 
اي��ن التهابات برطرف ش��ده و فضا به سمت ديروز 
مي رود. كشت��ي آراي همچنين به پيش بيني هايي 
كه مبني بر تاثير بازار طال از وضعيت برجام وجود 
داشت، اشاره كرد و افزود: فعال بازار طال در شرايط 
عادي است و حتي پيش بيني مي كنيم در روزهاي 
آينده با نوعي ثبات قيمت مواجه شويم و قيمت ها 
باالت��ر از حد فعلي نرود. بي شك تحويل سكه هاي 
پيش فروش شده نيز عاملي مثبت در كنترل بازار و 

كاهش قيمت ها خواهد بود. 
 

 بيانيه بانك مركزي در رابطه با خروج 
امريكا از برجام

بانك مركزي در پي خروج اياالت متحده امريكا 
از برجام اعالم ك��رد كه اين بانك از مدت ها پيش 
تمهيدات الزم را براي مقابله با نقض برجام توسط 
امريكا انديشيده و ب��ه همين منظور، مجموعه يي 
از تدابي��ر ب��راي اين منظ��ور اتخاذ و اج��را شده 
است. خوشبختانه با اقدامات و سياست هاي بانك 
مرك��زي، اكنون منابع و مصارف ارزي كشور تحت 
اش��راف و كنترل كام��ل ق��رار دارد و نظام بانكي 
كشور با محوريت بانك مركزي توانايي كامل براي 

پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي كشور را دارد. 
اين نهاد سياست گذار پولي در بيانيه خود آورده 
است ك��ه ملت شريف ايران ب��ار ديگر شاهد عدم 
پايبندي اياالت متحده امريكا به تعهدات بين المللي 
خود بود. با وج��ود پايبندي ايران به مفاد برجام و 
اذع��ان آژانس بين المللي ان��رژي هسته يي و ساير 
دولت ه��اي عضو به اين ام��ر، اياالت متحده امريكا 
ب��ا خروج از برج��ام بار ديگر بدعه��دي و غيرقابل 

اطمين��ان بودن خ��ود را به تمام جهاني��ان اثبات 
ك��رد. اين امر البته براي ملت شريف ايران موضوع 
جديدي نبود و در دو سال گذشته، امريكا مكررا با 
اجرا نكردن بندهاي مختلف برجام، عدم پايبندي 
خود ب��ه تعهدات بين المللي را ب��ه طرق گوناگون 

نشان داده و اثبات كرده بود. 
بانك مركزي، با پيش بيني بدعهدي هاي امريكا 
از مدت ها پيش تمهيدات الزم را براي مقابله با نقض 
برج��ام توسط امريكا انديشيده و به همين منظور، 
مجموعه يي از تدابير براي اين منظور اتخاذ و اجرا 
شده اس��ت. خوشبختانه با اقدامات و سياست هاي 
 بانك مرك��زي، اكنون منابع و مصارف ارزي كشور 
تحت اشراف و كنترل كامل قرار دارد و نظام بانكي 
كشور با محوريت بانك مركزي توانايي كامل براي 
پاسخگوي��ي به تمام نيازه��اي ارزي كشور را دارد. 
سياست هاي مذكور ب��ا محوريت حمايت از توليد 
ملي موج��ب كنترل جريان ورود و خ��روج ارز در 
كش��ور شده و بدين ترتي��ب، توانايي بانك مركزي 
براي پاسخگويي به نيازه��اي ارزي كشور افزايش 

يافته است. 
از اين رو، بانك مركزي به تمام فعاالن اقتصادي 
اطمين��ان مي دهد كه نقض برج��ام توسط امريكا 
موجب ايج��اد وقف��ه در پاسخگويي ب��ه نيازها و 
تقاضاهاي ارزي كش��ور نخواهد شد و تامين تمام 
نيازها كماكان ادامه خواهد يافت. در اين راستا بانك 
مركزي با همكاري دولت و ساير قوا با رصد شرايط 
سياسي و اقتصادي موجود، اقدامات و سياست هاي 
متناسب را براي حفظ و تداوم رشد و توسعه كشور 

اتخاذ خواهد كرد. 
 

 جهانگيري: نگران تامين ارز نباشيد
در همين ح��ال، اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمه��ور در ادامه جلسات ست��اد اقتصادي 
سامانده��ي ام��ور ارزي ضمن تاكيد ب��ر ضرورت 
تامي��ن نيازه��اي واقعي و پيش بين��ي نشده ارزي 
م��ردم و شركت ه��اي حقيقي و حقوق��ي، اظهار 
داشت: خوشبختانه اقدامات موثر و قابل توجهي از 
سوي كارگروه تشكيل شده در بانك مركزي براي 
شناسايي اين نيازها و تامين ارزي آنها انجام شده و 

هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.
مع��اون اول رييس جمه��ور بار ديگ��ر از بانك 
مرك��زي و ساي��ر دستگاه هاي مرتب��ط خواست تا 
ب��ا اطالع رساني شفاف و دقيق م��ردم را در جريان 
اقدام��ات انجام شده قرار دهن��د تا هيچ ابهامي در 
جامعه نسبت به تامين نيازهاي واقعي ارزي مردم 

وجود نداشته باشد. 
معاون ارزي بانك مركزي در اين جلسه با اشاره 
به شناسايي و تامين ارز بيش از ۳۵نوع خدمات كه 
پيش از اي��ن در سامانه نيما پيش بيني نشده بود، 
گفت: ترتيبي اتخاذ كرده ايم كه نياز همه گروه هايي 
كه در چارچوب مقررات دولت خواستار ارز با قيمت 
مص��وب هستند، برطرف شود ب��ه  طوري كه هيچ 

درخواست تامين ارز واقعي بدون پاسخ نماند. 
در اين جلسه كه وزراي نفت، جهاد كشاورزي، 
صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، روساي كل بانك مركزي و سازمان برنامه 
و بودجه و معاون اقتص��ادي رييس جمهور حضور 
داشتن��د، گزارش��ي از آخرين وضعي��ت تامين ارز 
كاالهاي اساس��ي و دارو، تخصي��ص ارز مورد نياز 
واردات و نيز بازگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه 

اقتصاد كشور ارائه شد. 

 بانك ها يك ميليارد دالر ارز خريدند
 همچنين مع��اون اول رييس جمه��ور با اعالم 
اينكه صادركنندگان يك ميلي��ارد دالر از ارز خود 
را به بانك ها فروختند، تاكيد كرد: امريكا مي خواهد 

فضاي داخلي و اقتصاد ايران را ناامن جلوه بدهد. 
جهانگي��ري پس از نشست ب��ا توليدكنندگان، 
صادركنندگ��ان، واردكنندگ��ان و مدي��ران عامل 
بانك ه��اي كش��ور درب��اره مسائ��ل ارزي گف��ت: 
رييس جمهور امريكا از روز نخست سر كار آمدنش، 
رسالتش اين بود كه فضاي داخلي و اقتصاد ايران را 
ناامن جلوه دهد و در طول يك سال چند بار تعليق 
تحريم ها را تمديد كرد كه اين كار خيلي پُرضررتر 

براي اقتصاد ايران بود. 
وي تصري��ح كرد: اين جزو سياست هايشان بود 
و تالطم هايي در ب��ازار ارز ايران ايجاد شد و دولت 
به ناچار سياست هاي جديد ارزي را اتخاذ كرد. اگر 
نقدي متوجه دولت باشد اين است كه اگر يك ماه 
زودتر اين سياست ها را در پيش مي گرفت، موثرتر 
بود. جهانگيري گفت: دشمن��ان به جنگ اقتصاد 
ايران آمده اند و مي خواهند اقتصاد ايران را زمينگير 
كنند و فشارهاي آنچنان از اين محل به مردم ايران 
وارد مي كنند كه مردم ايران از اين فشارها به تنگ 
بياين��د و م��ن به مردم ايران ع��رض مي كنم همه 
تدابير اتخاذ شده و هيچ اتفاق منفي در اقتصاد ايران 
نمي افتد. اين عضو كابينه با اشاره به سياست هاي 
ارزي دول��ت خاطرنش��ان كرد: ك��ار خيلي خوبي 
صورت گرفت��ه و ايجاد ثبات اقتصادي در كشور از 
وظاي��ف دولت هاست. تصورم اين بود حدود دو ماه 
براي ثبات ب��ازار طول بكشد، خوشبختانه يك ماه 
نرسي��ده جلسه برگزار شد. حدود ۵0 ميليارد دالر 
تفاهمنامه امضا كرديم ب��راي استفاده از خط هاي 
فاينانس بيش از ۳0ميليارد دالر با دولت ضمانتنامه 
ص��ادر كرديم با وج��ود اين در چني��ن اقتصادي 

ضعف هايي هم وجود دارد. 
جهانگي��ري گفت: ح��دود ۲00ميلي��ارد دالر 
ص��ادرات و واردات كشور اس��ت درحالي كه همه 
ارز داد و ست��د خيابان ها به چند ميليون دالر هم 
نمي رس��د و در قبال همين چن��د ميليون بياييم 
درباره تجارت خارجي ۲00ميليارد دالري اظهارنظر 

منفي كنيم؟
وي تصريح ك��رد: آقاي سيف گ��زارش داد كه 
6.۵ ميلي��ارد دالر ارز تخصي��ص شده طي همين 
م��دت كمتر از يك ماه و به بخش عمده آن فروش 
رفت��ه و صادركنندگ��ان و وارد كنندگان با همين 
قيم��ت ۴۲00تومان به فعاليتش��ان ادامه دادند و 
صادركنندگان با همي��ن نرخ بيش از يك ميليارد 
دالر ارزش��ان را به نظام بانك��ي فروختند و اين به 
اين معني است كه اقتصاد كشور با سرعت بيشتري 

نسبت به گذشته به كارش ادامه مي دهد. 
جهانگي��ري تصريح كرد: برنامه ما اين است كه 
اگ��ر حتي منابع ما محدودتر ه��م شود، مي توانيم 
آن را مديريت كنيم و اگر حتي منابع بيشتر شود، 
محدوديت ها را به راحتي مي توانيم كاهش دهيم. 

مع��اون اول رييس جمهور با بيان اينكه از اتخاذ 
سياست ه��اي جديد ارزي همه دستگاه ها و نهادها 
حمايت كردند، گفت: م��ن نامه يي به مقام معظم 
رهبري نوشتم با اين تقاضا كه قوه قضاييه، نيروهاي 
امنيتي، صدا و سيما و دستگاه هاي مختلف حمايت 
كنن��د، دستوري كه مقام معظم رهب��ري دادند از 
ف��رداي آن روز يك عزم مل��ي در قواي سه گانه در 
نهاده��اي حاكميت در فع��االن اقتصادي به فضل 

الهي در نظام بانكي وجود دارد كه اين كار با سرعت 
بيشتر ادامه يابد. 

وي از تشكي��ل كميته يي در بانك مركزي خبر 
داد كه ه��ر روز در آن جلسه يي برگ��زار و نواقص 
سياست ه��اي جديد را بررسي و راهكارهاي جديد 
اتخ��اذ مي كن��د بنابراي��ن اگر كس��ي درخواست 
پيشنهادي دارد، ارائه كند تا در اين كميته بررسي 
شود و بانك مركزي آمادگي دارد هر نياز واقعي را 

تامين كند. 
جهانگيري درباره تامين كاالهاي اساسي كه از 
يارانه استفاده مي كنند، گفت: با سياست هاي اتخاذ 
شده كاالهاي اساسي با تغيير نرخ ارز نبايد افزايش 
قيمت ياب��د و در كاالهاي ديگر نيز اگر روزنه هايي 
براي سوءاستفاده وجود دارد مثال درباره نرخ مس 

بايد وزارت صمت راه سوءاستفاده را ببندد. 

 عرضه ۱.۲ ميليارد دالر ارز در سامانه نيما
 همچنين رييس كل بانك مركزي در مورد عرضه 
ارز صادراتي به سامانه نيما گفت: صادركنندگان از 
۲۲فروردين امسال تا 18 ارديبهشت يك ميليارد و 
۲00ميليون دالر ارز حاصل از صادرات را به سامانه 
نيما و نظام بانكي واگ��ذار كردند. از زمان استقرار 
سامانه نيما آرامشي نسبي ايجاد شده و از ذي نفعان 
درخواس��ت كرديم تا هر گونه نظ��ر و پيشنهاد را 
براي روند تكاملي سيستم با بانك مركزي در ميان 
بگذارند. ولي اهلل سيف افزود: ظرف يك سال و نيم 
گذشته دولت ترامپ هيچگونه اقدامي در راستاي 
پايبن��دي اش به توافق برجام انج��ام نداد و عمدتا 
با مانع تراشي و فضا س��ازي سعي داشت تا اقتصاد 

كشورمان را دچار التهاب كند. 
وي ب��ا اشاره ب��ه برنامه ريزي ه��اي قبلي براي 
شرايط احتمال��ي آينده افزود: با تصميماتي كه در 
۲۲فروردين اتخاذ شد، شرايط ارزي را تحت كنترل 
داري��م و با توجه به مصون س��ازي اقتصاد كشور از 

التهابات ارزي امروز شرايط خوبي داريم. 
رييس كل بان��ك مركزي از بررس��ي نيازهاي 
منطقي و قابل قبول در كميته يي در بانك مركزي 
و ست��اد اقتصادي دولت خبر داد ت��ا پس از تاييد 
بالفاصل��ه در فهرست اقالم مج��از قرار گرفته و در 

سامانه نيما تحت پوشش كافي ارز قرار بگيرد. 
سيف ب��ا اشاره به تالش هاي دولت ترامپ براي 
ايج��اد مشكالت ب��راي كشور ب��ا كمترين هزينه 
تصريح كرد: دولت امريكا با تصميم ديشب منزوي 
ش��د چراكه ديگر طرف هاي برجام و ساير كشورها 
مواضع ب��ر حق ايران را تاييد كردن��د و تنها رژيم 
صهيونيستي بود كه از تصميم ترامپ حمايت كرد. 

 به بازار ارز شوك وارد نمي شود
 از سوي ديگر مهدي تقوي، كارشناس اقتصادي 
در م��ورد اثر خروج امريكا از برج��ام گفت: از آنجا 
ك��ه ارز گزارشگري در ايران به ي��ورو تبديل شده 
است، خروج امريكا از برجام شوكي بر بازار ارز وارد 

نمي كند. 
مه��دي تقوي در گفت وگو ب��ا ايبنا درباره تاثير 
خروج امريكا از برجام بر بازار ارز كشور اظهار كرد: 
با توجه به اينكه اروپا از برجام خارج نشده بنابراين 
وضعيت تجاري ايران مي تواند همانند گذشته باشد 

و اخالل جدي در مبادالت تجاري ايجاد نشود. 
اي��ران مي توان��د عالوه ب��ر بهره گي��ري از توان 
و تولي��دات داخلي مواد مورد نياز خ��ود را از اروپا 
تامي��ن كند و خروج امريكا باعث شوك به بازار ارز 
نمي شود. وي افزود: چندي پيش دولت اعالم كرد 
كه يورو را در ب��ازار ايران جايگزين دالر مي كند و 
پيش بيني مي شود به زودي يورو در بازار ايران ارز 
اصلي محسوب شود. اتحاديه اروپا كماكان بر برجام 
پايبن��د است و به همين دلي��ل در تامين يورو در 
كشور با مشكلي مواجه نخواهيم شد بنابراين بازار 

ارز با نوسان قابل مالحظه يي مواجه نخواهد شد. 
تقوي با بيان اينك��ه در بازار ارز كشور با پديده 
خاص مواجه شديم ك��ه براساس آن صرافي ها ارز 
را در اختي��ار دالالن قرار مي دادند و نرخ ها در كف 
خيابان و توسط اين افراد تعيين مي شد، ادامه داد: 
بانك مرك��زي در برنامه ريزي هاي خود بايد از اين 
پديده جلوگيري كند كه البته در ماه اخير اقداماتي 
ني��ز در اين خص��وص انجام شده اس��ت. براساس 
نظريه ه��اي اقتصادي نرخ ارز با ارقام 6 هزار تومان 
يا باالتر براي اقتصاد ايران رقمي كاذب است و اين 
ارقام با هي��چ محاسبات اقتصادي همخواني ندارد. 
براي جلوگيري از مشكالت در بازار نه تنها بايد ارز 
در اختيار بانك ها قرار گيرد بلكه بايد ارز در اختيار 

صرافي ها محدود شود. 

بازار سكه و طالي ايران در ماه ها، هفته ها 
و روزه��اي گذشت��ه از رخداده��ا و عوام��ل 
متع��ددي تاثير پذيرفته كه اين عوامل به دو 
دسته دروني و بيروني قابل تقسيم است. در 
بخش خارج��ي و بيروني مي توان به افزايش 

بهاي جهاني اونس طال اشاره كرد.
تنه��ا در يك هفته اخير فل��ز زرد با رشد 
ح��دود ۷دالري مواج��ه شده و خ��ود را به 
ب��االي 1۳1۷دالر رسان��ده اس��ت. عالوه بر 
اي��ن برخ��الف يك ده��ه گذشته ب��ا اتمام 
طالي موجود در اليه ه��اي سطحي معادن، 
استخراج كنندگان ب��راي دستيابي به ذخاير 
طاليي كه در عم��ق چند كيلومتري معادن 

قرار دارد بايد هزينه بيشتري كنند كه همين 
عامل به رشد تدريج��ي قيمت اونس كمك 
ك��رده است. تنش هاي سياس��ي و اقتصادي 
كه در عرص��ه بين الملل ايجاد شده نيز يكي 
از عوامل��ي اس��ت ك��ه از خ��ارج از مرزها بر 
ب��ازار داخلي طال تاثير گذاشته است. در اين 
زمينه مناقشات اقتصادي و تجاري امريكا با 
چي��ن و اروپا همچني��ن كره شمالي مواردي 
است كه تحليلگران ب��ازار طال را به اين باور 
رسانده ك��ه بهاي اونس ط��ال روند صعودي 
را ط��ي خواهد كرد. شاي��د مهم ترين عامل 
بيرون��ي كه اين روزها بر بازار طالي ايران اثر 
گذاشته است، موضوع برجام و خروج امريكا 

باشد كه با تحريم هاي 90تا 180روزه آينده 
اثرات مختلفي بر بازار طال و ارز و ساير بازارها 
خواهد داشت.  از ماه ها پيش رييس جمهوري 
امريك��ا تهديدات خ��ود را درخصوص خروج 
از برج��ام رسانه يي ك��رده و در ماه هاي اخير 
هيج��ان بازار افزايش يافته است. نكته يي كه 
در اي��ن خصوص بايد به آن اش��اره كرد اين 
اس��ت كه با تقويت زيرساخت هاي صنعتي و 
توليدي كشور، ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران 
از اين عوامل بيروني كه تحت كنترل نيستند 
ني��ز كاهش خواه��د يافت. ام��ا درخصوص 
عواملي كه از داخل كشور به رشد قيمت ها در 
ب��ازار طال منجر شده است، تحليل اقتصادي 

و منطق��ي نمي ت��وان ارائ��ه داد. در ب��ازاري 
ك��ه در مدت كوتاهي نرخ سك��ه از محدوده 
1.۷ميلي��ون توم��ان به ۲.1ميلي��ون تومان 
افزايش يافته است، تحليل اقتصادي جايگاه 
چنداني ندارد و بيشتر اين هيجانات است كه 
بازار را به پيش مي برد لذا همانطور كه نرخ ها 
باال مي رود، مي تواند باعث كاهش نرخ ها شود.

اين درحالي است كه دولت از ۲1فروردين 
ماه امسال با اج��راي سياست يكسان سازي 
نرخ دالر، طرح هاي مختلفي براي ساماندهي 
بازار ارز و بازار موازي آن يعني سكه در دست 
اجرا دارد كه بايد منتظر به ثمر رسيدن آنها 
ب��ود. بنابراين در شراي��ط فعلي كه هنوز اين 

سياست ها به نتيج��ه نرسيده است هر گونه 
تحليلي پشتوانه كافي ندارد و به همين دليل 
باي��د به دول��ت فرصت داد تا ب��ا پيش بردن 
سياست ه��اي خود در آينده يي نزديك آن را 
به نتيجه برساند. در شرايطي كه بازار سكه و 
طال با نوسانات شديد قيمتي مواجه مي شود 
ب��ه طور معمول برخي از م��ردم براي كسب 
سود ي��ا حفظ ارزش دارايي ه��اي خود براي 
خريد سكه و طال اقدام مي كنند. اين درحالي 
است كه هيچ ضمانتي براي اينكه خريداران 
طال و سكه در آين��ده به سود برسند، وجود 
ندارد و در صورتي كه وضعيت تغيير كند به 

طور قطع آنها متضرر خواهند شد. 

عباداهلل محمد ولي
 عضو انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت 

طال و جواهر

یادداشت

بازارسكهبهكجاميرود

 وضعيت فعلي از سال هاي
90 و 9۱ بهتر است

گروه بانك و بيم�ه  مجيد شاكري كارشناس 
ارزي با بيان اينكه بسترهاي فعلي براي مقابله با 
تحريم ها مناسب ت��ر از سال هاي 90 و 91 است، 
گف��ت: مي توانيم ب��ا تغيير نقش��ه ارزي كشور و 
توسع��ه روابط با سه كشور چين، روسيه و عمان، 
از بُع��د مالي از تحريم هاي پي��ش رو عبور كنيم. 
باتوجه به اظهارات ترامپ و دستورالعمل اجرايي 
ك��ه صادر كرده و همچني��ن توضيحات اوفك به 
نظ��ر مي رسد اگرچه به لح��اظ سياسي خروج از 
برج��ام رخ داده اما اين اتفاق به لحاظ فني هنوز 

رخ نداده است. 
وي در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس اف��زود: حت��ي 
تحريم هايي كه قرار ب��ود تا سه روز ديگر مجددا 
براي 180 روز ديگر تمديد شود، چند روز زودتر 
تمدي��د شده و حت��ي اگر ترامپ اع��الم مي كرد 
180 روز ديگر تعليق تحريم ها را تمديد مي كنم، 
وضعي��ت در آن شراي��ط ب��ا شراي��ط فعلي هيچ 
تفاوتي نداشت و ب��ه لحاظ نتيجه اجرايي همين 

اتفاق مي افتاد. 
اي��ن كارشناس مسائل ارزي تصريح كرد: پس 
خروج بيشتر سياسي اس��ت تا فني. هر چند كه 
پنجره مشخ��ص مذاكراتي و ي��ك مهلت زماني 
برجام��ي را در مقابل ايران قرار داده است. تقريبا 
تصور اين اس��ت كه يك مهل��ت زماني خواهيم 
داشت و ان��واع و اقسام فشاره��اي فرابرجامي از 
مسيره��اي قانون��ي و غيرقانوني ب��راي واداشتن 
ايران به پذيرش تحكمات از دولت ترامپ اعمال 
مي ش��ود، بدون آنكه در اي��ن 180 روز برجام به 

معناي اعمال تحريم هاي اصلي لغو شده باشد. 

 ادامه اجراي برجام بدون امريكا ممكن 
نيست

وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اجراي برج��ام بدون 
امريكا بي معناست، گفت: عملكرد قانون سيسادا 
و ساير قواني��ن تحريمي كه ممكن است تا 180 
روز ديگر بازگ��ردد، اجراي برجام با اروپا و بدون 
امريك��ا را غيرممك��ن مي كند. امريك��ا ابزارهاي 
فرامرزي ب��راي تحريم دارد. بانك ه��اي اروپايي 
نيازمن��د استفاده از چرخ��ه دالر هستند و هيچ 
مقام سياسي اروپاي��ي حاضر به حذف يك بانك 
از چرخ��ه مبادالت دالري نيس��ت. بنابراين اروپا 
نمي تواند بدون امريكا برجام را ادامه دهد. اينكه 
ايران براي اتمام حجت با كشورهاي توافق كننده 
بح��ث اجراي برجام بدون امريك��ا را با اروپايي ها 
مطرح كند، بح��ث ديگري است اما اين تصور به 

لحاظ فني اشتباه است. 

 وضعيت فعلي از سال هاي 90 و 9۱ بهتر است
شاك��ري با بي��ان اينكه هم اكن��ون شرايط به 
لح��اظ نسبت به شراي��ط تحريم ه��اي قبلي در 
سال ه��اي 90 و 91 از جهاتي بهتر است، افزود: 
در س��ال 90 يك دوره 6ماهه زم��ان صرف شد 
تا الي��ه ضخيم��ي از شبكه صراف��ي، متفاوت از 
وضعي��ت پيش از آن ايجاد شود كه اين اقدام در 
كنت��رل نرخ ارز بسيار موثر ب��ود و توانست بهاي 
آن را در يك سطحي حفظ كند. همچنين تجربه 
راه ان��دازي مركز مب��ادالت ارزي وج��ود دارد و 

مي توانيم از آن ساختار هم استفاده كنيم. 
وي ادام��ه داد: از بُعد مال��ي مولفه هاي خوبي 
وج��ود دارد كه نشان مي ده��د وضعيت تا حدي 
بهتر از س��ال  90 و 91 است. در سال هاي 90 و 
91 حج��م واردات بيشتر از صادرات بود و دولت 
مجب��ور شد بخش��ي از واردات را كه شامل مواد 
اولي��ه و كاالهاي واسطه يي ه��م مي شد، كاهش 
ده��د اما هم اكنون نسب��ت نزديكي بين صادرات 
و واردات برق��رار اس��ت و نياز ج��دي به انقباض 

واردات نداريم. 

 محدود شدن كانال هاي ارزي در دوبي
اين كارشن��اس مالي اضافه ك��رد: اما زواياي 
ديگ��ري هم وج��ود دارد ك��ه نشان دهنده نقاط 

ضعف در شرايط فعلي است.
اول اينكه ديگر آن شبكه صرافي كه در دوبي 
وج��ود داشت و بخش قابل توجه��ي از نياز ارزي 
كش��ور را در آن سال ها تامي��ن مي كرد، به دليل 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده محدود شده 
است و با اجراي اين قانون فشار بر شبكه صرافي 

بيشتر هم مي شود. 
وي مساله ديگر را نسب��ت نقدينگي به توليد 
ناخال��ص داخلي دانست و گف��ت: در سال 90 و 
91 نسب��ت نقدينگي به تولي��د ناخالص داخلي 
60درص��د ب��ود ام��ا در پايان س��ال گذشته اين 
نسب��ت از ح��دود 100درصد هم فرات��ر رفته و 
اي��ن وضعيت، نگراني را نسبت به سفته بازي هاي 

احتمالي افزايش مي دهد. 

 توسعه روابط با چين، روسيه و عمان
شاك��ري تاكيد كرد: ام��ا در مقابل اين بيم ها، 
اميدهايي وجود دارد. ما مي توانيم با تغيير نقشه 
ارزي كش��ور از بُعد مال��ي از تحريم هاي پيش رو 
عب��ور كنيم. ايج��اد و توسعه رواب��ط اقتصادي و 
ارزي ب��ا كشورهاي عمان، روسيه و چين و ايجاد 
كانال ه��اي ارزي با اين كشوره��ا يكي از راه هاي 

عبور از جريان ارزي فعلي است. 
وي با بي��ان اينكه اين پيشنه��اد ارتباطي به 
تقسيم ه��اي سياسي به بلوك غرب و بلوك شرق 
ندارد، افزود: اي��ن پيشنهاد به خاطر نقشي است 
ك��ه اين كشورها مي توانن��د در نقشه ارزي ايران 
ايف��ا كنند و اتفاق��ا منافع اين كشوره��ا با ايران 
همپوشان��ي دارد. اين فرصت��ي است كه در سال 

90 و 91 به اين شكل وجود نداشت. 
اي��ن كارشن��اس ارزي تصري��ح ك��رد: البته 
مشكالت��ي براي توسع��ه رواب��ط ارزي با روسيه 
و چي��ن وج��ود دارد اما اين مشك��الت غيرقابل 
ح��ل نيستن��د و مي توان ب��ا رايزني هاي سياسي 
 و اقتص��ادي و برنامه ري��زي دقيق اي��ن موانع را

به تدريج برطرف كرد. 

گزارش
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5 بورس و فرابورس
 پيام محكم بازار
به نمايش امريكا

مديرعامل ي��ك شركت تامين سرمايه بازگشايي 
مثب��ت بازار سرماي��ه در روز گذشت��ه را تاكيدي بر 
بي اهميت��ي سخنان ترام��پ دانس��ت. محمودرضا 
خواجه نصيري ب��ا اشاره به اينك��ه ماه هاست تهديد 
ترامپ درباره خروج از برجام باعث شده فضاي رواني 
كاهنده ي��ي در اقتصاد و بازار سهام و ارزش پول ملي 
ايجاد شود، گفت: البته فاكتورهاي اقتصادي رخ داده، 
عكس العم��ل رفتاري نسبت به ي��ك اتفاق است كه 
بخشي از آن نيز بيش از اندازه بوده است. به گزارش 
سنا، وي با اشاره به اينكه پس از خروج رسمي ترامپ 
از برجام، خان��م موگريني و س��ران اتحاديه اروپا بر 
پايبندي خود به برج��ام تاكيد كردند، اظهار داشت: 
با توجه به تاكيد اروپا بر پايبندي به برجام، نگراني ها 
از مشكالت اقتص��ادي به دلي��ل تهديدهاي ترامپ 
در كشور رفع شده اس��ت. اين كارشناس ارشد بازار 
سرمايه با تاكيد بر اينك��ه سخنان ترامپ صرفا يك 
»شوآف« است و تاثير گذاري بر اقتصاد ندارد، گفت: 
در دو سال گذشت��ه ترامپ هيچ همكاري بر مبناي 
برج��ام نداشته و حتي مانع هم ب��وده است، فقط تا 
امروز اين روند رفتاري بوده و از اين به بعد روي كاغذ 
آورده مي شود. خواجه نصيري در ادامه به آثار خروج 
ترامپ از برجام در بعد بين المللي اشاره كرد و گفت: 
احتماال از اي��ن به بعد قيمت نفت در سطح باالتري 
قرار بگي��رد كه باعث افزايش درآمدهاي ارزي كشور 
ما خواهد ش��د. خواجه نصيري بازگشايي مثبت بازار 
سرماي��ه در روز چهارشنبه را م��ورد توجه قرار داد و 
تاكيد كرد: اين بازگشايي مثبت نشان داد كه قدرت 
حمايتي بازار سرمايه در سمت سرمايه گذاران حقوقي 
قابل توجه است. اين حمايت بسيار گسترده و جدي 
خواه��د ب��ود و هم  اكنون بيش از ه��ر زمان ديگري 
منابع حمايتي پيش روي ب��ورس قرار گرفته است. 
خواجه نصيري با تاكيد بر اينكه اگر نوساني در بازارها 
رخ دهد واكنش ها روان��ي و بسيار كوتاه مدت است، 
گفت: بازارها به زودي به ثبات و تعادل مي رسند. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: به سرمايه گذاران توصيه 
اكيد دارم، منطقي و به دور از احساس و هيجان فكر 
كنند و تصميم بگيرن��د. فراموش نكنند كه همه ما 
تحليلگران مالي عالقه يي نداريم با انتشار سيگنال هاي 
احساسي باعث ضرر و زيان سرمايه گذاران بشويم. وي 
تاكي��د كرد: اگر با هم متحد باشيم، اطمينان داشته 
باشيد كه اتفاق بدي در راه نيست و به سوي ساحل 

آرامش در حركت خواهيم بود. 

 لغو يا اجراي برجام
تاثيري بر بورس ندارد

مگر ب��ا اجرايي شدن برجام چه اتفاقي براي بازار 
سرماي��ه افتاده است كه حاال با لغو برجام نگران اين 
موضوع باشيم. عليرضا آري��ا كارشناس بازار سرمايه 
گفت: تغييرات قيمت ارز و تك نرخي شدن آن يكي 
از مهم تري��ن و تاثيرگذارترين عوامل بر بازار سرمايه 
اس��ت كه بر اين اساس اميدواري��م تك نرخي بودن 
و مان��دن ارز كماك��ان ادامه داشته باش��د تا مطابق 
آن تكليف بنگاه ه��ا و سرمايه گذاران مشخص باشد. 
به گزارش تسنيم، وي گف��ت: بازار سرمايه هميشه 
از پتانسيل الزم ب��راي كسب سود حتي در روزهاي 
منفي برخوردار است، اما نكته مهم در خصوص اين 
بازار اين است كه چون بازار سهام يك بازار تخصصي 
است بنابراين كسب سود در آن نيز به مهارت بااليي 
نياز دارد. بنابراين افرداي كه قصد حضور و كسب سود 
در اين بازار را دارند بايد از ابرازهايي كه ريسك حضور 
آنها را در بازار سرمايه كم مي كنند، مانند صندوق ها 
استفاده كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه خروج 
اي��االت متحده از برجام چه تاثيري بر معامالت بازار 
سرماي��ه خواهد داشت، تصريح ك��رد: مگر با اجرايي 
شدن برجام چه اتفاقي براي بازار سرمايه افتاده است 
ك��ه حاال با عدم اجراي آن نگران اين موضوع باشيم. 
وي ادامه داد: البته ممكن است چند روزي جو رواني 
منف��ي از اين اتفاق بر معامالت حاكم شود، اما بدون 
شك بازار سرمايه راه خود را در پيش خواهد گرفت. 

 بهترين سال  مالي
بازار  سرمايه

م��ردم رفتارهاي هيجاني در ب��ازار بورس نداشته 
باشند، چراكه سال ۹۷ يكي از بهترين سال هاي مالي 
براي بازار سرمايه كشور است. نويد اختري زاده با اشاره 
به خروج امريكا از برجام گفت: اگرچه ممكن است كه 
خروج ترامپ از برجام، آثار اقتصادي براي ايران داشته 
باشد، اما به هرحال در بازار سرمايه ايران تاثير منفي 
نخواه��د گذاشت و حتي اگر به ص��ورت كوتاه مدت، 
شاخص رو به كاهش نهد، در يك يا دو روز به سرعت 
جبران خواهد شد؛ همان طور كه روز گذشته هم بازار 
سرمايه بي تف��اوت به تصمي��م رييس جمهور اياالت 
متح��ده امريكا، روز را با افزايش شاخص آغاز كرد. به 
گزارش مه��ر، اين تحليلگر بورس بيان كرد: با لحاظ 
ك��ردن جميع شرايط، ولي من فكر مي كنم كه رفتار 
هيجاني برخي سهامداران در يك تا دو روز رخ دهد، 
اما به سرعت بازار به روال عادي بر خواهد گشت. وي 
تصريح كرد: پيش بيني شاخص به اين نحو است كه 
اگرچه ممك��ن است شاخص كل، افتي را تا محدوده 
۸۹ ه��زار واحد داشته باشد، ام��ا بعد از آن مجدد به 
روال صعودي ادامه خواهد داد؛ چراكه سال ۹۷ سال 
مناسبي براي سرمايه گ��ذاري در بازار سرمايه كشور 
است و پيشنهاد من به سهامداران اين است كه امسال 
در بازار سرمايه، سرمايه گ��ذاري كنند. اين در حالي 
است كه موافق رشد بازار سرمايه در سال ۹۷ هستم 
و موج هيجاني كه ممكن است براي فروش سهام به 
وجود آيد، حداكثر دو روز بيشتر دوام نخواهد داشت. 
وي خاطرنشان كرد: افق سال ۹۷ بازار سرمايه بسيار 
روشن است و به عنوان تحليلگر پيشنهادهاي خريد 
خوبي را براي خريد سهام داشته و تاكيد مي كنم كه 
سهامداران رفتار هيجاني را از خود دور كنند؛ چراكه 
واكنش منفي ب��ازار خيلي كوتاه مدت خواهد بود، در 
حالي كه چشم انداز ب��ازار سرمايه در سال ۹۷ بسيار 

روشن است. 

ديدگاه

مروري بر آمار معامالت ديروز

»بورس« بي تفاوت به اظهارات ترامپ
رييس انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن مطرح كرد

تحقق اهداف در افق ۱۴۰۴ به كمك بورس  كاال
گروه بورس 

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در نخستين روز  كاري 
پ��س از اعالم خروج اياالت متحده امريكا از برنامه جامع اقدام 
مشت��رك روند صع��ودي چند روز اخير خ��ود را ادامه داد و با 
افزاي��ش ۸5 واحدي توانست رقم ۹3ه��زار و 6۹1 واحد را به 
خ��ود اختصاص دهد. ع��الوه بر اين، شاخص هاي ب��ازار اول و 
دوم ب��ه ترتيب 56 و 204واحد صع��ودي شدند. اين درحالي 
اس��ت كه در بازار دي��روز نمادهاي پاالي��ش نفت بندرعباس، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، شركت ارتباطات سيار ايران، 
فوالد خراسان، تاپيكو و مخاب��رات بيشترين تاثير مثبت را بر 
شاخص ثبت كردند. افزون بر اين در بازار ديروز فوالد مباركه با 
بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد بيشتر اين متغير شد. 

همچنين گروه هاي فلزات اساسي، خودرو و فرآورده هاي نفتي 
ب��ا بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 
بازار قرار گرفتند. اين درحالي است كه صدرنشيني بازار نيز با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي تكنوتار، گروه صنعتي 
سپاهان، لعابيران، فوالد خراسان، سرمايه گذاري مسكن شمال 
ش��رق، الكتريك خودرو ش��رق و نيروترانس بود. بر اين اساس 
سرمايه گ��ذاران بورسي روز گذشته براي خريد اوراق مشاركت 
شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق صكوك 
سايپ��ا، اوراق مشارك��ت شه��رداري شي��راز و اوراق مشاركت 
شهرداري مشه��د بيشترين تقاضاها را ثبت كردند. به گزارش 
سنا، در مقابل بيشترين عرضه ها در اوراق صكوك سايپا، سهام 
كنتورسازي ايران و اوراق مشاركت شهرداري شيراز ثبت شد. 

رييس انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن 
اي��ران مي گويد، بورس كاال مي توان��د در شفاف شدن خريد و 
فروش ه��اي اين حوزه نقش مهمي ايفا كن��د. به گزارش سنا 
مهرداد اكبريان، رييس انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان 
سن��گ آهن ايران معتق��د است كه بورس ك��اال براي صنعت 
سنگ آه��ن شفافيت مي آورد و اين موض��وع محاسن زيادي 
براي اين صنع��ت دارد. وي ادامه داد: امروز عمده ترين دغدغه 
بين تامين كنندگان سنگ آهن داخلي با مصرف كنندگان اين 
محص��ول در بازار داخلي است. اي��ن موضوعي است كه اخيرا 
ايج��اد ش��ده و متاسفانه ناظ��ري ندارد و همچن��ان در بحث 
قيمت گذاري آن با مشكل همراه هستيم. به طور معمول منابع 
مالي خريداران نامعلوم و مبهم است. اكبريان افزود: متاسفانه در 

بازار داخلي در زمينه قيمت گذاري، نحوه پرداخت ها، زمان بندي 
و مي��زان عرضه و تقاضا با مشكل مواجه هستيم. كاري كه در 
اي��ن رابطه انجام مي شود، نظم انف��رادي است يعني خريدار و 
فروشن��ده به صورت انفرادي با هم ب��ه توافق مي رسند اما در 
اف��ق 1404 نمي توان با نظم انفرادي اين ك��ار را انجام داد در 
نتيج��ه كاركرد بورس كاال در اي��ن مورد مشخص مي شود. به 
گفته رييس انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن 
ايران، بورس كاال مانند يك ديوار شيشه يي است به طوري كه 
اين بازار با توجه به شرايط واقعي موجود در بازار، ميزان مصرف 
سنگ آهن كش��ور را مشخص مي كند و در نتيجه بورس كاال 
ابزار بسيار جذابي ب��راي معامله سنگ آهن و فرآورده هاي آن 

خواهد بود. 

سلطاني نژاد راهكارهاي بورس  كاال براي توسعه بازار سنگ آهن را تشريح كرد

»كشف پريميوم« ابزاري جذاب براي فوالدي ها و سنگ آهني ها
كشف پريميوم يك ابزار كاربردي و منعطف 
به خص�وص ب�راي صنايعي مثل س�نگ آهن و 
فوالد ك�ه مصرف كنن�دگان و توليدكنندگان 
بلندم�دت دارد، اس�ت. اي�ن اب�زار مي توان�د 
براي سررس�يدهاي با بازه زماني مختلف قرار 
گي�رد و فرم�ول تعيين قيمت معامل�ه نهايي، 
پيش پرداخت و نوع معامله نهايي آن قابل تغيير 
براي بهينه س�ازي براساس نياز طرفين معامله 
اس�ت. به گزارش كاالخب�ر، پنجمين همايش 
بين المللي س�نگ آهن اي�ران با حضور جمعي 
از مسووالن، اس�اتيد و صاحب نظران و فعاالن 
صنايع معدني كشور همچون مهدي كرباسيان 
و جعف�ر س�رقيني از معاون�ان وزي�ر صنعت، 
معدن و تج�ارت، مصطفي موذن زاده مش�اور 
مع�اون اول رييس جمهور، حامد س�لطاني نژاد 
مديرعامل بورس كاالي ايران و اعضاي انجمن 
س�نگ آهن، عصر ديروز در سالن همايش هاي 
بين الملل�ي ص�دا و س�يما برگزار ش�د. حامد 
س�لطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران در 
اين همايش، ظرفيت ه�اي بورس كاال در رونق 
تجارت سنگ آهن ايران را تشريح كرد و گفت: 
ب�ا تالش هايي كه ص�ورت گرفته، قرار اس�ت 
سنگ آهن به عنوان كااليي كه در اقتصاد ايران 
اثرگذار است، در بورس كاال كشف قيمت شود 

و به سمت فضاي بازاري سوق پيدا كند. 

 رشد معامالت سنگ آهن در بورس هاي 
كااليي جهان

سلطاني نژاد، معامالت سنگ آهن در بورس هاي 
كاالي��ي جهان را مورد بررسي قرار داد و اظهار كرد: 
 بررسي روند قيمتي سنگ آهن در بازارهاي جهاني طي 
40 سال گذشته نشان مي دهد كه بهاي اين محصول 
از حدود سال 2000 ميالدي از يك روند پايدار خارج 
شده و ب��ا نوسانات قيمتي شدي��دي رو به رو شده 
است. سلطاني ن��ژاد از بورس كاالي شيكاگو، بورس 
سنگاپور و بورس كاالي داليان به عنوان اصلي ترين 
بورس هاي كااليي جه��ان كه به معامله سنگ آهن 
مي پردازند، نام برد و افزود: معامالت آتي سنگ آهن 
در بورس كاالي داليان در ميان 40 قرارداد مشتقه 
برت��ر فلزات در سال 201۷ جايگاه دوم را در اختيار 
گرفت و اي��ن قرارداد در ب��ورس سنگاپور با فاصله 
زي��ادي نسبت به بورس ك��االي داليان رتبه بيست 
و دوم را ب��ه خود اختص��اص داد. مديرعامل بورس 
كاالي ايران درخصوص جزئيات قراردادهاي مشتقه 
سنگ آهن در بورس كاالي داليان چين عنوان كرد: 
معام��الت قرارداده��اي آتي سنگ آه��ن در آماري 
قابل توج��ه از 2 ميليون ق��رارداد در سال 2013 به 
342 ميليون قرارداد در سال 201۷ رسيده است كه 
اين حجم معامله در سال 201۷ معادل 34ميليارد 
تن سنگ آهن است. اين حجم معامله در شرايطي به 
ثب��ت رسيده كه كل توليد ساالنه سنگ آهن حدود 
2.3 ميليارد تن در سال ب��وده است. وي ادامه داد: 
بورس كاالي نيويورك به عن��وان زيرمجموعه گروه 
بورس كاالي شيكاگو در دو بخش معامالت اختيار 
معامل��ه و قرارداده��اي آتي به معامل��ه سنگ آهن 
مي پردازد كه در س��ال 2015 حجم معامالت آتي 
سنگ آهن به 13۹ ميليون قرارداد و حجم معامالت 
اختي��ار معامله آن به ۷4ميليون ق��رارداد رسيد. در 
سال 2016 نيز تعداد حجم قراردادهاي آتي اختيار 
معامله سنگ آه��ن در اين بورس به ترتيب به 202 
ميليون و ۷2 ميليون قرارداد رسيد كه نشان دهنده 
رش��د روز افزون استف��اده از قراردادهاي مشتقه در 

حوزه بازارهاي كااليي است. 

 سنگ آهن در بورس  كاالي  ايران
سلطاني نژاد در ادامه به روند معامالت سنگ آهن 

در ب��ورس ك��االي اي��ران پرداخ��ت و درخصوص 
تاريخچه پذيرش سنگ آهن در بازار فيزيكي اظهار 
كرد: بورس ك��االي ايران تاكن��ون بيشتر ميزبان 
سنگ آهن صادراتي بوده است؛ به طوري كه پذيرش 
سنگ آهن در رينگ صادراتي در خرداد ماه 13۹0 
انج��ام شد و طي شهريور ماه 13۹6 سنگ آهن در 

رينگ داخلي نيز مورد پذيرش قرار گرفت. 

 روش هاي معامالتي در بازار فيزيكي
وي به ابزارهاي معامالتي بورس كاالي ايران نيز 
اشاره كرد و در تشريح ان��واع روش هاي معامالتي 
در بازار فيزيكي گف��ت: در بازار معامالت كاالهاي 
فيزيك��ي مي ت��وان از 6 روش مختل��ف معامالت 
نقدي، سلف، نسيه، كشف پريميوم، تهاتر و پيمان 
آت��ي استفاده كرد كه از مي��ان آنها معامالت تهاتر 
و پيمان آتي هنوز در ب��ورس كاال راه اندازي نشده 
است. وي ضمن تشريح مزيت و نحوه انجام معامله 
و فرآين��د تسويه هر ك��دام از روش هاي معامالتي 
در ب��ازار فيزيكي بورس ك��اال، از امكان بهره گيري 
از قراردادهاي بلندمدت ب��راي صنعت سنگ آهن 
سخن گفت و اظهار ك��رد: قراردادهاي آتي خاص 
و كش��ف پريميوم ابزارهاي پوش��ش ريسك براي 
رفع نگراني عرضه كنندگان و خريداران درخصوص 
امكان فروش محصول خود يا امكان تامين كاالي 
مورد نياز خود براي چند مقطع زماني مشخص در 
آينده هستند كه برمبناي آنها مي توان قراردادهاي 
بلندمدت منعقد كرد. سلطاني نژاد افزود: در قرارداد 
آتي خ��اص مبادله كااليي ب��ا مشخصات خاص با 
قيمت مشخص و تحويل در زمان مشخص در آينده 
انجام مي شود و ابزاري براي پوشش ريسك و رونق 
مبادالت تجاري محسوب مي شود. در قرارداد كشف 
پريميوم نيز مبادله كاال با اختالف قيمتي مشخص 
نسبت به قيمت مرجع و تحويل در زمان مشخص 
در آينده صورت مي پذي��رد و ابزاري براي پوشش 

ريسك و رونق مبادالت تجاري به شمار مي رود. 

 كشف پريميوم، ابزاري كاربردي
مديرعام��ل ب��ورس ك��االي اي��ران، مكانيسم 
معامالت قرارداد كشف پريميوم را نيز توضيح داد و 
گفت: معامالت كشف پريميوم قراردادي است كه 
در ب��ازار فيزيكي معامله مي ش��ود و به موجب آن، 

طرفين متعهد مي شوند كه در زمان مشخصي در 
آينده )تحوي��ل، حمل يا بارگيري( كاال را براساس 
قيمت نهاي��ي )قيمت مبنا به ع��الوه مابه التفاوت 
توافق شده( معامله نمايند. خريدار بخشي از ثمن 
معامل��ه را در زمان تواف��ق، به فروشنده پرداخت و 
تسويه مابقي وجه متعاقبا و براساس شرايطي انجام 
مي شود كه در زمان عقد قرارداد مشخص مي گردد. 
در اين ق��رارداد، پريميوم مبلغ يا درصدي است كه 
جهت محاسبه قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا 
از قيمت مبنا كسر م��ي شود و قيم��ت مبنا قيمتي 
است كه در زمان تعيين شده در اطالعيه عرضه، 
مي ش��ود.  اعالم  بورس  قبول  مورد  مرجع  توسط 
وي ادام��ه داد: به اين ترتي��ب، معامله نهايي زماني 
بين طرفين منعقد مي ش��ود كه در قرارداد كشف 
انجام آن طبق ضوابط  به  پريميوم طرفين متعهد 
بورس شده ان��د. اين معامله در زمان مشخص شده 
نهايي،  قيمت  براساس  پريميوم  كشف  قرارداد  در 
توسط بورس ميان طرفين قرارداد كشف پريميوم 
به صورت قرارداد نقد، نسيه يا سلف منعقد مي گردد. 
قيمت نهايي در اين قراردادها از فرمول توافق شده 
بين طرفي��ن و پريميوم كشف شده قابل محاسبه 
است. به گفته سلطاني نژاد، ابزار كشف پريميوم به 
تازگ��ي در بورس فلزات لن��دن مورد استقبال قرار 
گرفته و اين نوع قراردادهاي بلندمدت در دنيا بسيار 
مرس��وم شده است؛ به طوري كه اين ابزار مخصوصا 
براي صنايعي مثل سنگ آهن كه مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان بلندمدت دارد، كاربردهاي فراواني 
دارد. مديرعامل بورس ك��االي ايران اظهار داشت: 
كشف پريمي��وم، ابزاري منعطف است كه مي تواند 
براي سررسيدهاي كوتاه م��دت يا بلندمدت مورد 
استفاده قرار گرفته و فرمول تعيين قيمت معامله 
نهاي��ي، پيش پرداخت و نوع معامله نهايي آن قابل 
تغيير براي بهينه سازي براساس نياز طرفين معامله 

است. 

 پوشش ريسك با كمك ابزارهاي مشتقه
سلطاني ن��ژاد به امكان پوشش ريسك به كمك 
ابزاره��اي معامالتي ب��ورس كاالي اي��ران در بازار 
مشتقه نيز اشاره ك��رد و با بيان اينكه در اين بازار 
مي ت��وان از دو اب��زار اختيار معامله و ق��رارداد آتي 
استفاده ك��رد، نحوه معامل��ه و فرآيند تسويه اين 

ابزاره��ا را تشريح كرد. به گفته وي در قراردادهاي 
آتي طرف خريدار متعهد مي شود مقدار معيني كاال 
در آين��ده را به قيمت مشخص خري��داري كند و 
فروشنده نيز تعهد دارد، مقدار معيني كاال در آينده 
را به قيم��ت مشخص به خريدار بفروشد كه انجام 
اين معامالت مي تواند ريسك هاي قيمتي و فروش 

و تامين كاال در آينده را پوشش دهد. 

 ابزارهاي معامالتي در بازار مالي
سلطاني ن��ژاد با اش��اره به ابزاره��اي معامالتي 
ب��ورس كاالي ايران در بازار مالي به بيان ويژگي ها 
و فرآيند تسويه آنها پرداخت و گفت: در بازار مالي 
بورس ك��االي اي��ران درحال حاض��ر اوراق سلف 
موازي استاندارد، صندوق كااليي و گواهي سپرده 
كااليي استفاده مي شود و دو ابزار اوراق خريد دين 
و حق امتياز از ديگ��ر ابزارهاي مالي طراحي شده 
در بورس ك��االي ايران است كه هن��وز راه اندازي 
نشده اس��ت. به گفته سلطاني نژاد موارد شمول در 
بازار سنگ آهن همچون حق بهره برداري از معادن، 
كاهش رانت ه��اي موجود در فرآيند اعطاي مجوز، 
شفاف س��ازي فرآين��د و آمار و اطالع��ات صدور تا 
بهره ب��رداري از حق امتياز و شفاف و رقابتي شدن 
درآمد دولت از طريق واگذاري امتيازها از مهم ترين 
مزاياي آغ��از معامالت حق امتي��از در بورس كاال 
محسوب مي شود. وي افزود: اخيرا اوراق حق امتياز 
در ش��وراي عالي بورس به تصوي��ب رسيده كه بر 
مبناي آن مي توان حق پروانه بهره برداري از معادن 
را با استفاده از اين اوراق به عنوان يك ابزار مالي در 

بورس كاال مورد معامله قرار داد. 

 مهم ترين عوامل در قيمت گذاري نادرست 
سنگ  آهن

وي ضم��ن بررسي روند فعلي بازار سنگ آهن، 
مواردي همچون عدم شفافيت در بازار سنگ آهن، 
اطالعات نامتقارن و ناقص در بازار و نيز وجود بازار 
غيرمتمركز و پراكندگي عرضه و تقاضا را از عوامل 
اصلي قيمت گذاري نادرس��ت و عدم توازن سنگ 
آهن برشمرد و گفت: در اين راستا يكي از راه هاي 
پيشنهادي اين بوده كه قيمت هاي محصوالت كل 
زنجيره از قيم��ت شمش فوالد تبعيت كند كه در 
اين حالت نيز به دليل نوسان متفاوت و گاهي غير 

هم جهت ان��واع محصوالت زنجي��ره در بازارهاي 
جهاني قيمت گذاري نادرست را در پي دارد. 

 معايب وجود بازار انحصاري
سلطاني نژاد درخصوص معايب پيش رفتن بازار به 
سوي انحصار عنوان كرد: باال بردن قيمت ها و كسب 
سود نامتعارف، كيفيت پايين محصوالت در فضاي 
غيررقابتي، عدم تالش براي توليد محصوالت جديد، 
ايجاد ت��ورم با فشار هزينه يي به مصرف كنندگان و 
عدم پويايي قيمت ها و عدم اصالح تخصيص منابع 

از معايب بازارهاي انحصاري است. 

 راهكارهايي براي توسعه بازار سنگ آهن
وي درخص��وص راهكار پيشنه��ادي در جهت 
بهبود و توسعه بازار سنگ آهن اظهار كرد: راه حل 
پيشنهادي بورس كاالي ايران، ساماندهي يك بازار 
متمرك��ز سنگ آهن در ب��ورس و اصالح قيمت با 
مكانيسم عرض��ه و تقاضاست. در اين راستا اجراي 
مصوب��ه مجل��س در م��اده 3۷ قانون رف��ع موانع 
توليد رقابت پذي��ر و تبصره آن راهگشا خواهد بود. 
سلطاني نژاد در اين ب��اره گفت: به كمك اين ماده 
قانون��ي مي توان سنگ آهن را براساس يك فرآيند 
عرضه و تقاضا در ب��ورس به عنوان يك ماده اوليه 
كشف قيمت كرد. در اين صورت پس از 3بار عرضه 
و ع��دم وجود تقاض��ا مي توان نسبت ب��ه صادرات 
محص��ول اقدام ك��رد و اين راه��ي براي تشخيص 
م��ازاد محصول است. به اين ترتي��ب با اجراي اين 
ماده قانون��ي و عرضه سنگ آهن در رينگ داخلي 
بورس كاال، مباحث مرب��وط به مازاد عرضه سنگ 
آه��ن در صورت وجود و حذف ع��وارض صادراتي 
براي سنگ آهن��ي كه مازاد عرض��ه آن در داخل 
احراز شده، حل و فصل مي شود. مديرعامل بورس 
كاالي ايران افزود: همچنين مي توان از طريق »ارائه 
ان��واع ابزاره��اي معامالتي نوين در ب��ورس كاالي 
ايران ب��ر پايه يك بازار نق��دي منسجم و شفاف« 
براي رونق تجارت و توسعه بازار سنگ آهن كمك 
گرفت كه تاكيد مي كنم يك��ي از ابزارهاي جذاب 
ب��راي فع��االن صنعت فوالد و سن��گ آهن كشف 
پريمي��وم خواهد بود. سلطاني نژاد در ادامه در بيان 
مزاياي عرضه سنگ آهن در بورس گفت: تضمين 
تعهدات طرفين معامله، معافيت مالياتي، معافيت 
از تشريف��ات مزايده و مناقصه، تع��ادل و توازن در 
زنجيره فوالد، افزايش شفافيت در صورت هاي مالي 
شركت ها، افزايش حضور بخش خصوصي با افزايش 
شفافيت همچنين انعكاس سريع اثر نوسان قيمت 
محصول بر سهام شركت ها از مزاياي عرضه سنگ 

آهن در بورس است. 
سلطاني ن��ژاد كاهش سياست هاي كنترلي، رفع 
ساي��ر موانع رقاب��ت، حضور حداكث��ري باالدست 
و پايين دس��ت زنجيره و ثب��ات سياست گذاري را 
براي شكل گي��ري بازار نقد منسج��م الزم دانست 
و درخص��وص مناف��ع توسعه بازار سن��گ آهن در 
ب��ورس كاال گفت: عرض��ه سنگ آه��ن در بورس 
موجب ايجاد مرجعيت قيمتي، همراهي قيمت هاي 
داخلي با قيمت ه��اي جهاني، بهره مندي از مزاياي 
ساي��ر ابزارهاي نوين معامالتي و كشف پريميوم در 
يك بازار شف��اف و رقابتي مي شود. سلطاني نژاد در 
خاتمه سخنان خود با بيان اينكه مدت هاست براي 
عرضه سنگ آهن در ب��ورس مذاكراتي انجام شده 
و درحال حاض��ر در اين حوزه عدم شفافيت وجود 
دارد و اطالعات كامال نامتقارن بوده و موجب ابهام 
در قيمت گ��ذاري اين محصول ش��ده است، گفت: 
مكانيسم معامالت بورس كاال ازجمله قرارداد كشف 
پريميوم آغازي براي حل دغدغه صنايع باالدست و 
پايين دست زنجيره فوالد است تا از اين طريق بتوان 
به رونق تجارت و توسعه بازار سنگ آهن كمك كرد. 

ريي��س سازمان بورس از بهبود وضعيت سودآوري و فروش 
شركت ها با توجه به ن��رخ ارز برآوردي در بودجه آنها خبر داد. 
وي گفت: اصالح دستورالعمل معامالت اعتباري به نحوي انجام 

خواهد شد كه تاثيري روي بازار سهام فعلي نداشته باشد.
ريي��س سازمان بورس و اوراق به��ادار پيرامون تاثير خروج 
امريكا از برجام بر بازار سهام بيان كرد: بر اساس ماده 2۸ قانون 
رف��ع موانع توليد » صن��دوق تثبيت بازار سرماي��ه « عهده دار 
حماي��ت از سهامداران خرد ب��وده و در مواقع مختلف در بازار 
سه��ام فعال است. به گزارش ف��ارس، همچنين در صورت نياز 

نيز صندوق توسعه بازار سرمايه كه وظايف مشابهي با صندوق 
تثبيت دارد همچنان عمليات بازارگرداني سهام را دنبال مي كند. 
شاپور محمدي با بيان اينكه جاي هيچ نگراني براي حمايت از 
سهامداران در بازار سهام نيست، عنوان كرد: سهامداران حرفه يي 
بازار سهام با اشراف به آثار رواني اخبار پيراموني برجام بر عدم 
آثار بلندمدت چنين اقدام هايي واقف بوده و هم  اكنون با توجه 
ب��ه استراتژي بلندمدت خود و س��ودآوري شركت ها تمايلي به 
ف��روش سهام ندارند. به گفت��ه وي سودآوري شركت ها بهتر از 
دوره هاي مال��ي قبل است و انتظار م��ي رود، استراتژي كسب 

بازدهي در روند بلندمدت ب��ازار سهام ادامه يابد. اين در حالي 
است ك��ه در مواقع مقطعي اگر عده ي��ي بخواهند، دارايي هاي 
خود را نقد كنند به طور حتم صندوق تثبيت كمك خواهد كرد. 
رييس سازمان بورس ادام��ه داد: ممكن است، روند بازار سهام 
اندكي با اف��ت و خيزهاي طبيعي ناشي از ريسك هاي ديگري 
روبه رو شده باشد و در عين حال با تعديل ها و اصالح قيمتي كه 
صورت گرفته در نهايت منجر به شكل گيري وضعيت با ثبات در 

شرايط فعلي شده است.
ب��ه باور وي بازار سه��ام هم  اكنون در وضعيتي كه بتواند بر 
اساس سودآوري شركت ها ثب��ات داشته باشد، قرار گرفته و با 
تحليل مناسبي كه سرمايه گ��ذاران انجام مي دهند و بر اساس 
افق بلندمدت سرمايه گذاري خود مي توانند نظاره گر وضعيتي 
مناس��ب در ب��ازار باشند. وي در برابر اي��ن پرسش كه با توجه 
ب��ه گزارش هاي دريافتي از ناشران بورسي و فرابورسي از سوي 

سازمان بورس وضعيت سودآوري شركت ها چگونه است، گفت: 
وضعي��ت سودآوري شركت ها با توجه به ن��رخ ارز برآوردي در 
بودج��ه آنها، اغل��ب حاكي از وضعيت بهت��ر درآمدي و فروش 
مناس��ب شركت ها داشته و در مجم��وع از لحاظ تاثيرات ارزي 
و فروش وضعيت مناسبي براي شركت هاي بورسي رقم خورده 
است. محمدي از تمهيدات مناسب نظام بانكي و بازار پول سخن 
گفت و افزود: با كمك همه اركان سياست گذاري كشور وضعيت 
بهتري براي بازار سرماي��ه وجود خواهد داشت. وي به موضوع 
اخ��ذ تسهيالت اعتب��اري كارگزاري ها از بانك ه��ا اشاره كرد و 
گفت: در اين مورد هماهنگي كامل با بانك مركزي وجود داشته 
و اصالح اين اعتب��ارات در روند منطقي دنبال مي شود. اصالح 
دستورالعمل معامالت اعتب��اري را نيز به نحوي انجام خواهيم 
داد كه آثاري بسيار ماليم و در حدي است كه تاثيري روي بازار 

سهام فعلي نداشته باشد. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

وضعيت مطلوب بورس با كمك همه اركان سياست گذاري
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 ضرورت ايجاد موازنه
در تراز تجاري ايران و برزيل

پايگاه خبري اتاق ايران  اعضاي كنگره و رييس گروه 
دوس��تي ايران و برزيل با رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران ديدار كردند. در اين نشست 
كه پيرو سفر 3 هفته پيش وزير امور خارجه و جمعي 
از فع��االن اقتصادي اتاق ايران به كش��ور برزيل برگزار 
ش��د، حمايت همه جانبه از توسعه سرمايه گذاري هاي 
متقابل بين دو كشور مورد بحث قرار گرفت. همچنين 
در اين نشست مذاكرات و توافقات انجام شده در برزيل 
مط��رح و برلزوم ايجاد موازنه در ت��راز تجاري بين دو 
كشور تاكيد شد.  غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران 
درخص��وص حجم برآورد مراودات اي��ران و برزيل كه 
حدود 2.5ميليارد دالر است، تاكيد كرد: ارتباط ديرينه 
و صميمانه ايران و برزيل پشتوانه خوبي براي گسترش 
س��طح مناسبات دو كشور است. از آنجا كه زمينه هاي 
متنوعي براي همكاري هاي مش��ترك وجود دارد بايد 
با آماده سازي بس��ترهاي الزم، برنامه بلندمدتي براي 
توس��عه روابط ايران و برزيل طراحي كرد. او همچنين 
همكاري بخش هاي خصوصي دو كش��ور را در سطح 
مطل��وب ارزيابي ك��رد و گفت: اتاق مش��ترك ايران و 
برزيل مدتي اس��ت كار خ��ود را آغاز كرده و در همين 
مدت توانسته در سطح قابل قبولي حركت كند. البته 
در طول چند سال گذشته به دليل برخي محدوديت ها 
دو كش��ور نتوانس��تند از روابط خوب سياسي خود در 
حوزه اقتصاد بهره ببرند. اما خوش��بختانه در طول دو 
سال گذش��ته با كاهش محدوديت ها، احياي روابط از 
سوي دو طرف دنبال شده است. رييس پارلمان بخش 
خصوصي كشور يادآور شد: ايران و برزيل مي توانند در 
بخش انرژي، نفت و گاز، پتروش��يمي، قطعات خودرو، 
صنايع غذايي به ويژه گوشت قرمز و كشت فراسرزميني 
ب��ا يكديگر هم��كاري كنند. ش��افعي در بخش ديگر 
سخنان خود با اش��اره به اين نكته كه ايران امن ترين 
مسير دسترسي كشورها به منطقه محسوب مي شود، 
تصري��ح كرد: ايران و برزي��ل مي توانند عالوه بر روابط 
دوجانبه به دليل دسترس��ي مناس��ب به كش��ورهاي 
منطقه خود همكاري ها را در س��طح سه جانبه و حتي 
چندجانبه گس��ترش دهند.  در ادامه »آواندرو رومن« 
نماين��ده كنگره و رييس گروه دوس��تي ايران و برزيل 
ضمن تاييد اظهارات شافعي در مورد زمينه هاي متنوع 
همكاري بين دو كش��ور تاكيد كرد: تكنولوژي هاي نو، 
مع��دن، انرژي هاي نو از ديگر زمينه هاي همكاري بين 
دو كش��ور هستند. در س��فر 3هفته قبل هيات ايراني 
به برزيل مذاكرات خوبي در مورد همكاري دو كش��ور 
در حوزه انرژي هاي نو انجام شد. او همچنين از برنامه 
برزيل براي متعادل كردن حجم تجارت بين دو كشور 
سخن گفت و تاكيد كرد: درحال حاضر ميزان صادرات 
برزيل به ايران بيش از صادرات ايران به برزيل اس��ت و 
از آنجا كه تجارت يك جاده دوطرفه بوده و بايد انگيزه 
الزم براي ادامه همكاري ها وجود داشته باشد، برزيل به 

دنبال راهي براي ايجاد تعادل است. 

3 ضلع توسعه پايدار
نايب ريي��س ات��اق اي��ران اع��الم ك��رد: بخ��ش 
خصوصي آمادگي دارد در راس��تاي تقويت و توسعه 
زيرساخت هاي ش��هري و تبديل شهرها به شهرهاي 
ايمن تر، سازگارتر با توسعه و محيط زيست و جذاب تر 
براي زندگي شهري با مديريت شهري و مديريت ملي 
همكاري كند. در همايش نگرشي نوين به بازسازي و 
بازآفريني ش��هرها، ايجاد شهرهاي توليدي پايدار كه 
در وزارت راه و شهرس��ازي برگزار شد، پدرام سلطاني 
نايب رييس اتاق اي��ران اظهار كرد: با توجه به ارتباط 
تنگاتنگ توسعه ش��هري با اقتصاد و سرمايه گذاري، 
نق��ش بخش خصوصي در آن مي تواند چه در ايران و 
چه در ساير كشورها جدي تر و پررنگ تر باشد. سلطاني 
معتقد است، شهرها براي سده ها محل تحقق روياي 
اقتصادي سپس توسعه اجتماعي و فرهنگي كشورها 
بوده اند درحالي كه جريان توس��عه شهرها به همراه 
خود مش��كالتي آورده است. او توضيح داد: مشكالتي 
ازجمله تراكم، آلودگي هوا، نبود مسكن كافي، ضعف 
زيرس��اخت ها، ترافيك و... حاصل توجه ديرهنگام و 
ناكافي به مساله توسعه شهرهاست. نايب رييس اتاق 
ايران با اش��اره به اعداد و ارق��ام تصريح كرد: درحال 
حاضر جمعيت ش��هري دنيا ح��دود 3.5ميليارد نفر 
تخمين زده ش��ده يعني قريب به 50درصد جمعيت 
دنيا شهرنش��ين اس��ت و پيش بيني مي شود در سال 
2030 اين رقم به 60 درصد افزايش يابد. س��لطاني 
با اش��اره به معضل مهاجرت در اي��ران ادامه داد: اين 
درحالي است كه در ايران براساس آخرين آمار منتشر 
شده حدود 70درصد از جمعيت شهرنشين است كه 
نشان از س��رعت باالتر مهاجرت از روستا به شهر در 

ايران در قياس با جهان دارد. 
 او همچنين درباره جمعيت حاشيه نشين گفت: 
آماره��اي بين المللي نش��ان مي ده��د از جمعيت 
شهرنشين متوسط 25درصد حاشيه نشين هستند 
درحال��ي كه اين رق��م در ايران ح��دود 20درصد 
اعالم ش��ده اس��ت. س��لطاني درباره علل س��رعت 
يافتن مهاجرت به ش��هرها توضي��ح داد: تغييرات 
اقليمي و محيط زيست، مش��كل آب و پديده هايي 
مثل ريزگردها موجب شده در سال هاي اخير روند 
مهاجرت از شهرهاي مناطق جنوبي و غربي و شرقي 
به سمت تهران و شهرهاي بزرگ سرعت پيدا كند. 
او اين پديده را هشداري نسبت به ناپايداري جدي 
در آمايش جمعيتي س��رزمين و پايداري شهرهاي 

متوسط و كوچك در اين مناطق عنوان كرد. 
به گفت��ه او، بخش خصوص��ي و جامعه مدني 
را 2ضل��ع از 3ضلع همكاري در س��طوح مختلف 
دانست و افزود: در صورتي  كه اين 2ضلع همكاري 
تنگاتنگ و مستمر با ضلع سوم يعني دولت نداشته 
باش��ند، مديريت اين معضالت در س��ال هاي آتي 
ب��راي دولت بغرنج تر خواهد ش��د. او به تنگناهاي 
عديده دولت در زمينه بودجه و مسائل مالي اشاره 
ك��رد و گفت: در اين ش��رايط بخ��ش خصوصي و 
جامعه مدني بايد آگاهانه و كنش��گرانه به موضوع 
ورود كند. اگرچه باور ما براين اس��ت كه هنوز در 
س��طح دولت پذيرش اين همكاري س��ه جانبه به 
ميزان الزم وجود ندارد اما اين كاس��تي نبايد مانع 

از فعاليت هاي دو بخش ديگر شود. 

اخبار

ارز حاصل از صادرات كاغذ به واردات مواد اوليه توليد اختصاص پيدا كند

احتكار در بازار »پاپيروس«
تعادل  محمدمهدي حاتمي 

همزم��ان با اوج گيري فروش كاغذ در كش��ور 
به دليل برگزاري نمايش��گاه كتاب تهران، كاغذ 
در ب��ازار كمياب ش��ده اس��ت. برخ��ي معتقدند 
حاال كه امريكا ب��ه صورت يك طرفه از توافقنامه 
برجام خارج ش��ده، نابس��اماني را باي��د عالوه بر 
بازار كاغذ در س��اير بازارها هم جست وجو كرد، 
اما عده يي هم هس��تند كه مي گويند نابس��اماني 
در ب��ازار كاغ��ذ صرفاً ب��ه دليل نوس��ان ارزي و 
تنش هاي سياس��ي نيس��ت. به عقيده اين گروه، 
آنچه بازار كاغذ كش��ور را دس��تخوش آشفتگي 
ك��رده، انگيزه هاي مختلفي اس��ت كه به احتكار 
كاغذهاي وارداتي دامن زده اس��ت: گران ش��دن 
كاغذ از سوي توليدكننده چيني كه موجب شده 
واردكنن��دگان هم قيمت ها را ب��اال ببرند و عدم 
ترخيص محموله هاي كاغذ از گمركات كش��ور، 
به س��وداي س��ودهاي باالتر در ماه هاي آتي. در 
اين ميان اما پيش��نهاد سنديكاي توليدكنندگان 
كاغذ و مقوا مبني بر بازگش��ت ارزهاي حاصل از 
صادرات محصوالت كاغذي به واردات مواد اوليه 
توليد كاغذ به كشور، اميدهايي را به وجود آورده 
است. در صورت عملي شدن اين پيشنهاد، توليد 
كارخانه هاي كاغذسازي داخلي رونق مي گيرد و 

به اين ترتيب، سد احتكار هم مي شكند. 

 دالرهاي صادراتي در جيب كاغذسازان داخلي
همين چن��د وقت قبل بود ك��ه معاون اول 
رييس جمهور در ش��يوه نامه يي ۱2بندي، شيوه 
ف��روش ارز حاصل از ص��ادرات را ابالغ و براي 
۹5 درصد ارز حاصل از صادرات صادركنندگان 
تعيي��ن تكلي��ف كرد. فح��واي اين ش��يوه نامه 
۱2 بندي در واقع الزام صادركنندگان اقتصادي 
به بازگردان��دن ارزهاي حاص��ل از صادرات به 
چرخ��ه اقتصاد ب��ود تا دوباره ب��ه قصد واردات 
كااله��اي واس��طه يي )و البت��ه ن��ه كااله��اي 
مصرفي( مورد اس��تفاده ق��رار گيرند. اكنون اما 
يكي از اعضاي سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و 
مقوا براي استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات، 

در امر واردات كاغذ، پيشنهاد تازه يي دارد. 
اميرحس��ين اس��ماعيل پور، در اين رابطه به 
مهر گفت��ه اس��ت: صادركنندگاني ك��ه نگران 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات خود هس��تند، 
مي توانند ب��ا ارز صادراتي خود اقدام به واردات 
كاغذ كنند. اس��ماعيل پور گف��ت: براي تحقق 
رش��د توليد و فروش محص��والت، راهكارهاي 
مختلفي در نظر گرفته ش��ده ك��ه از جمله آن 
مي ت��وان به فروش كارمزدي از طريق همكاري 
ب��ا ش��ركت هاي صادركننده اش��اره ك��رد؛ به 
گونه ي��ي كه ش��ركت هايي كه نگران برگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات محصوالت توليدي خود 
هس��تند، مي توانند ب��ا ارز صارداتي خود اقدام 

ب��ه واردات كاغذ كنن��د و به ما تحويل دهند تا 
محص��ول را توليد و به آنها تحوي��ل دهد. او با 
اش��اره به برآورد تولي��د 2۴هزارتن انواع ورق و 
كارتن در س��ال مالي ج��اري، تصريح كرد: در 
صورت به كارگيري از حداكثر توان توليد خود 
و استفاده از دستگاه هاي خطوط توليد بتواند تا 
۴5هزار تن محصول توليد كند و بودجه س��ال 
مالي جاري با توجه به ش��رايط اقتصادي كشور 

محتاطانه تدوين شده است. 
به گفته اس��ماعيل پور، ب��ا اجراي اختصاص 
ارز صادرات��ي ب��ه واردات كاغذ، از يك س��و ارز 
صادرات��ي ش��ركت ها در چرخه اقتص��ادي به 
گ��ردش درمي آيد و از س��وي ديگ��ر توليد به 
ص��ورت كارمزدي صورت مي گي��رد و پرداخت 
اختالف قيمت بابت خريد كاغذ بر شركت هاي 
صادركننده تحميل نمي شود؛ ضمن اينكه بهاي 
تمام شده آنها نيز كاهش مي يابد. او اظهار كرد: 
هم��كاري ب��ا ش��ركت هاي تامين كنن��ده مواد 
مصرف��ي به صورت تهاتر يكي ديگر از راهكارها 
اس��ت؛ مي توان با محصوالتي ك��ه دوره فروش 
آن كوتاه اس��ت، اين امر را اجرايي كرد. شرايط 
مناس��ب فروش ب��راي مش��تريان را يكي ديگر 
از راهكاره��اي اي��ن مجموعه جهت دس��تيابي 
ب��ه ه��دف افزايش تولي��د و فروش برش��مرد. 
اسماعيل پور با بيان اينكه در سال هاي گذشته 
دوره وصول مطالبات باال بوده و اين امر س��بب 
انباشت س��رمايه نزد مشتريان شده بود، افزود: 

در ش��رايط فعلي با به كارگي��ري راهكارهايي، 
دوره وصول مطالبات كاهش يافته و از اين پس 
مش��كلي از بابت دوره وص��ول مطالبات وجود 
ندارد و حتي به دنبال وصول مطالبات گذش��ته 
نيز هس��تيم. او از اقدامات اين مجموعه جهت 
درياف��ت مجوز عرضه كارتن س��ه ال و پنج ال به 
ص��ورت ورق در بورس كاال خبر داد و گفت: در 
صورت دريافت اين مجوز عرضه اين محصوالت 
تا پايان خردادماه محتمل اس��ت و اين موضوع 
مي تواند زمينه حض��ور در بازار هاي خارجي را 

ايجاد مي كند. 

 توليد كدام كاغذ؟
با اين همه، حتي در صورت اجرايي ش��دن 
پيش��نهاد اختصاص ارزهاي حاصل از صادرات 
به واردات مواد اوليه توليد كاغذ، نمي توان تاثير 
اين اقدام بر بازار كاغذ را به درستي پيش بيني 
كرد. آمار منتش��ر شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حكايت از روند افزايش��ي توليد 
انواع كاغذ در سال ۱3۹6 نسبت به سال ۱3۹5 
در كش��ور دارد. مطابق آماره��ا، توليدات حوزه 
كاغ��ذ اعم از روزنام��ه، چاپ و تحرير، تيش��و، 
بس��ته بندي و مقوا به 770 هزارتن رس��يد كه 
نس��بت به س��ال ۱3۹5 از رش��د 32 درصدي 
برخوردار بوده است. براساس آمار اعالمي، سال 
گذشته ۱00هزارتن كاغذ بسته بندي روي ريل 
صادرات قرار گرفت كه در نوع خود بي س��ابقه 

بود. ام��ا در عين حال آمارها حكايت از كاهش 
توليد كاغ��ذ در حوزه چاپ، تحري��ر و روزنامه 
دارد. بناب��ه اظه��ارات معاون مدي��ركل صنايع 
ش��يميايي و س��لولزي وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت داليل كاهش تولي��د كاغذ در حوزه 
چ��اپ، تحري��ر و روزنامه را ش��ركت هاي فعال 
در اي��ن حوزه به دليل مقرون ب��ه صرفه بودن 
توليد ساير كاغذها كمتر مبادرت به توليد كاغذ 

چاپ، تحرير و روزنامه مي كنند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه با توجه به تس��هيل 
واردات و افزاي��ش قيم��ت كاغ��ذ، عده ي��ي كه 
واردكنن��ده حرفه ي��ي نيس��تند و فق��ط پ��ول 
دارن��د به اين حوزه وارد ش��ده اند و حتي برخي 
توليد كنندگان نيز به دليل ش��رايط سخت توليد 
به سمت و سوي واردات روي آورده اند و بيم آن 
مي رود كه سازمان ها و نهادها و ارگان هاي نظامي 
و نيمه دولتي و بانك هاي كش��ور نيز براي كسب 
س��ود بيش��تر به اين عرصه بيايند و اين موضوع 
موج��ب بر هم زدن آرامش بازار ش��ود. از طرفي 
اين سياس��ت دول��ت منجر به تس��هيل واردات 
كاغذي ش��ده كه از گذش��ته باوجود توان باالي 
توليد داخل تعرفه واردات براي آن در نظر گرفته 
نش��ده بود. فع��االن اين حوزه ني��ز از تصميمات 
دول��ت كه تنها ب��راي مهار افزاي��ش قيمت ها و 
ب��دون در نظر گرفت��ن ش��رايط توليد كنندگان 
داخلي گرفت انتق��اد مي كنند و مهم ترين عامل 
براي توقف توليد كاغذ تحرير و روزنامه مي دانند. 

 سوداگري و احتكار در بازار
ف��ارغ از تصميم��ات دول��ت اما آي��ا مي توان 
بخشي از نابساماني بازار را به واردكنندگان بازار 
كاغ��ذ هم ربط داد؟ يكي از فعاالن صنعت چاپ 
كه خواس��ت نامش فاش نش��ود، در گفت وگو با 
»تعادل« ب��ه داليل ناياب ش��دن كاغذ در بازار 
اش��اره ك��رد و گفت: نوس��ان ارزي فقط يكي از 
دالي��ل به ه��م ريختگ��ي در بازار كاغذ اس��ت. 
او ادام��ه داد: در واق��ع نمي ت��وان تم��ام قضيه 
را در بي ثبات��ي ن��رخ ارز خالص��ه ك��رد، بلك��ه 
زياده خواهي برخ��ي از واردكنندگان هم در اين 
زمينه تاثيرگذار اس��ت. همين حاال اگر ش��ما به 
انبارهاي كاغذ در شورآباد، شهر قدس يا خيابان 
فيروزبه��رام مراجعه كني��د، مي بينيد كه انبارها 
پر از كاغذ هس��تند و به همين دليل استفاده از 
لفظ »احتكار« در اين مورد چندان هم نادرست 

نيست. 
اين فعال صنعت چاپ ادامه داد: نابس��اماني 
در ب��ازار كاغذ اما در واقع از نوروز س��ال ۱3۹6 
ش��روع ش��د. عمده واردات كاغذ ايران از چين 
انجام مي ش��ود و در آن زم��ان چيني ها چيزي 
در ح��دود ۱00 دالر ب��ه ازاي هر ت��ن كاغذ، بر 
قميت كاغ��ذ صادراتي خود اضافه كردند. با اين 
همه يك حساب و كتاب ساده هم نشان مي دهد 
كه اي��ن افزايش قيمت نمي تواند تاثير زيادي بر 
قيمت هر كيلوگرم كاغذ داش��ته باشد. اما گويا 
اين افزايش قيمت مجوزي به واردكنندگان داد 
ت��ا قيمت ها را افزايش دهن��د. از طرف ديگر، از 
زماني كه وزارت ارشاد اعالم كرده واردات كاغذ 
مش��مول دريافت ارز 3800 توماني مي ش��ود و 
واردكنندگان مي توانن��د مابه التفاوت ارز 3800 
تومان��ي و ارز ۴200 تومان��ي را دريافت كنند، 
تقاضا ب��راي واردات افزايش پيدا كرده اما دولت 
هنوز اقدامي ب��راي تخصيص ارز 3800 توماني 
انج��ام نداده اس��ت. در نتيجه ب��ازار كاغذ دچار 

آشفتگي شده است. 
او ادامه مي دهد: از طرفي برخي محموله هاي 
وارداتي كاغذ هم به دليل پيش بيني س��ودهاي 
باالتر در آين��ده، حتي از گم��رك ترخيص هم 
نش��ده اند. او در مورد تخصي��ص ارزهاي حاصل 
از ص��ادرات براي واردات مواد اوليه مورد نياز در 
تامين كاغ��ذ هم مي گويد: اين اتف��اق مي تواند 
تاثي��ر بس��يار مثبتي بر ب��ازار كاغذ بگ��ذارد. با 
اين كار، كارخانه ه��اي توليد كاغذ داخلي رونق 
بس��يار پيدا مي كنن��د و در نتيجه احتكار هم از 
بي��ن مي رود. اكنون كارخانه هايي مانند كارخانه 
كاغذ خوزستان كه از نيشكر كاغذ توليد مي كند 
يا كارخانه كاغذس��ازي نكاء س��همي كمتر از 2 
درص��د از بازار كاغذ كش��ور را در اختيار دارند. 
سوال اين است كه چرا كارخانه هاي بسيار بزرگ 
كاغذ در كشور بايد با ظرفيت پايين كار كنند. 

خدم��ات پ��س از ف��روش بخش��ي از خدم��ات مربوط به 
مشتريان اس��ت كه  بايد پس از تحويل كاال به مشتري و طي 
دوره اس��تفاده مصرف كننده از كاال در دوره ضمانت)گارانتي( 
و تعهد)وارانتي( تحقق يابد. در كش��ورهاي توس��عه يافته و در 
س��طح بنگاه هاي موفق، موضوع خدمات پس از فروش بيشتر 
از اينكه امري تكنيكي و فني براي ش��ركت باشد يك ضرورت 
و اصل مديريتي اس��ت كه تمام جنبه هاي ارتباط با مشتريان 
را مدنظ��ر دارد ل��ذا خدمات پس از ف��روش يكي از مهم ترين 
گام ه��اي الزم در ارتقاي كيفيت محصول و نهايتا فايده مندي 
اين خدمات در ايجاد و حفظ رضايت مصرف كنندگان است. 

هر چه درجه س��رمايه يي و با دوام بودن كاال بيشتر باشد، 
خدمات پس از فروش داراي اهميت بيش��تري خواهد بود لذا 
خدمات پس از فروش در صنايعي مانند خودرو مي تواند نقش 
مهمي در ايجاد بازار و حفظ رضايت مش��تريان داش��ته باشد. 
در واقع ش��بكه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو عالوه 
بر انجام تعهدات تعريف و تعيين ش��ده پس از تحويل خودرو، 
وظيف��ه تكميل چرخ��ه توليد و رفع عي��وب و نواقص فرآيند 

توليد را نيز برعهده دارد. 
اين درحالي اس��ت ك��ه ضعف خدمات پ��س از فروش در 
زنجي��ره ارزش خ��ودرو يكي از ايرادات اصل��ي اين صنعت در 
كشور اس��ت. به اين ترتيب كه بعضا شركت هاي عرضه كننده 
خودرو داخلي سختگيري و حساسيت الزم را نسبت به مرحله 
نهاي��ي تولي��د ندارند و گوي��ا بخش كنترل كيف��ي نهايي در 
فرآيند خط توليد ش��ركت  هاي عرضه كننده داخلي، موضوعي 

تشريفاتي و كم اهميت قلمداد مي شود. 
گ��واه اين ادعا تعداد عيوب مش��اهده ش��ده در 3ماهه اول 
مالكيت خودرو )ش��اخص IQS( است كه بيشترين نارضايتي 
را از اي��ن صنع��ت ب��ه هم��راه داش��ته اس��ت. از مهم ترين و 
عمومي تري��ن عيوبي كه از س��ال ۱3۹2 تاكنون همچنان در 
خودروهاي توليد داخل مش��اهده مي ش��ود، عبارتند از: رگالژ 
نبودن درب خودروه��ا، صداي غيرعادي و زياد موتور خودرو، 
ص��داي غيرع��ادي از گيربكس خودرو و مصرف س��وخت باال 
كه عمده آنها  بايد ب��ا مميزي دقيق تر در فرآيند توليد اصالح 
و خ��ودرو بي نقص تحويل متقاضي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت 

 )IQS( ايرادات مشاهده ش��ده در 3ماهه اول مالكيت خودرو
در 6 گروه قيمتي خودروهاي داخلي قابل  مالحظه بوده است. 
نكات كليدي: مراجعه مالكان خودرو به شبكه نمايندگي هاي 
خدم��ات پس از فروش ش��ركت هاي عرضه كننده خودرو براي 
برطرف كردن عيوب ذاتي خودروهاي نو )صفركيلومتر( مستلزم 
صرف وقت و بعضا تحميل هزينه هاي مضاعف است و اين موضوع 
ب��ه نوعي انتقال بار مس��ووليت برطرف كردن اي��رادات خودرو 
توس��ط عرضه كننده به مصرف كننده است. افزايش مراجعه به 
ش��بكه نمايندگي ها براي برطرف كردن عي��وب خودروهاي نو 
و صفركيلومتر منجر به ترافي��ك كاري نمايندگي ها، تاخير در 
ايفاي تعهدات جاري )تامي��ن قطعه، تعمير و...( بعضا پرداخت 
جريمه خس��ارت توقف خودرو در نمايندگي ها )موضوع قانون 
حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان خ��ودرو و آيين نامه اجرايي 
آن(... و در نهايت نارضايتي مصرف كننده و عدم وفاداري به برند 
ملي و عدم تمايل و رغبت به خريد خودرو توليد داخل خواهد 
ش��د كه در اين خصوص پيش��نهاد مي ش��ود: ۱- شركت هاي 
خودروسازي و نمايندگي هاي خدمات پس از فروش آنها مانند 
ساير شركت ه�اي خودروس�ازي ج�هان به انج�ام خ�دمات پس 
از ف��روش و بازخوردهاي حاصل از نظ��رات مراجعان به منزله 
فرصتي سرمايه يي نگاه كنند و ضمن اجتناب از نگاه هزينه يي 

به خدمات پس از فروش بيش��ترين استفاده را از اين امكان در 
جهت ارتقاي كيفيت محصول و رفع كاستي هاي فرآيند توليد 

محصول كنند. 
2- الزم اس��ت، نظ��رات و بازخوردهاي حاص��ل از مراجعه 
مش��تريان ب��ه نمايندگي ه��اي خدم��ات پس از ف��روش طي 
فرآيندي مكانيزه و خودكار به صورت مستقيم به مديران خط 
توليد منعكس ش��ود و ارتباطي مستقيم و هدفمند بين بخش 

توليد و خدمات پس از فروش برقرار شود. 
3- موض��وع يادش��ده ب��ا اولويت در دس��تور كار ش��وراي 
سياست گذاري صنعت خودرو )به عنوان سياست گذار صنعت 
خودرو كش��ور( قرار گرفته تا شركت هاي عرضه كننده در يك 
بازه زماني مشخص با برنامه ريزي صحيح مكلف به اصالح رويه 
نادرس��ت موجود و بهبود شاخص با اس��تفاده از بازخوردهاي 

مذكور شوند. 
۴- ايرادات مش��اهده ش��ده در 3ماهه اول مالكيت خودرو 
)IQS( توس��ط مديران ش��ركت هاي خودروساز احصا شود و 
ب��ه تفكيك ايرادات مربوط به قطعه يا ايرادات مرتبط با مونتاژ 
و تولي��د در دس��تور كار واحد كنترل كيفي ب��راي به حداقل 

رساندن آن در يك بازه زماني مشخص قرار گيرد. 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

 قراردادهاي قبلي ايران
لغو نمي شود

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد كه خروج امريكا از برجام، 
كار را يكس��ره و تكليف همه را مش��خص كرد، اما نه تنها قراردادهاي 
بين المللي لغو نمي شود بلكه قراردادهاي جديدي هم امضا خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، عالء ميرمحمدصادقي معتقد اس��ت همان بهتر كه 
ترامپ و امريكا از برجام خارج ش��دند چراكه طي ماه گذش��ته همواره 
با تهديد و بالتكليف گذاش��تن ايران و ديگر كشورها همه را در حالت 
تعلي��ق و نگراني گذاش��ته بودند، اما اينكه باالخ��ره امريكايي ها چهره 
واقعي خودش��ان را نشان دادند و از برجام خارج شدند، حداقل تكليف 
همه را روشن كرده اند و ديگر حالت تعليقي وجود ندارد. حاال همه چيز 
بس��تگي ب��ه اروپايي ه��ا دارد و اگر در برج��ام بمانند، چن��دان زياني 
نمي كني��م. او ب��ا بيان اينكه مي توان برجام را ب��ا اروپايي ها در صورت 
تامين مناف��ع ملي ادامه داد، افزود: نه تنه��ا قراردادهاي بين المللي و 
خارج��ي م��ا كه ارتباطي با امري��كا ندارد، لغو نمي ش��ود بلكه همه ما 
اميدواري��م كه قراردادهاي جديدي كه در دس��تور كار و در حال امضا 
بود، به امضا برس��د. قراردادهاي بلندمدتي كه مي تواند در ادامه روابط 
بين المللي و تنگاتنگ ايران با كشورهاي مختلف از جمله اتحاديه اروپا 
اثرگذار باش��د. ميرمحمد صادقي تصريح ك��رد: خروج امريكا از برجام 
هيچ تاثيري نمي تواند روي ايران بگذارد چرا كه بايد در شرايط كنوني 
همه همدل و يكدل باش��يم تا بتوانيم از شرايط به وجود آمده سربلند 

و موفق خارج شويم.

 ارز ارزان براي تامين
مواد اوليه

رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به سخنان معاون وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت مبني بر تخصيص ۴.5ميلي��ارد دالر ارز ۴200 توماني براي 
ثبت سفارش كاالها، خبر داد: اتحاديه هاي نيز صنفي مي توانند همانند 
بخش صنع��ت از دالر با ن��رخ ۴200 تومان اس��تفاده كنند. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق اصن��اف ايران، علي فاضلي در مصاحبه با خبرگزاري 
صدا و س��يما، افزود: در تعامل با دولت مقرر ش��د اتحاديه هاي صنفي از 
جمله افراد حقيقي و حقوقي براي تامين ارز مواد اوليه، ماش��ين آالت، 
مواد جانبي و كاالهاي مصوب و ثبت س��فارش آنها از ارز ۴200 توماني 
اس��تفاده كنند. او ادامه داد: از روز گذشته اقدامات اوليه براي تخصيص 
ارز و واردات كاالهاي اتحاديه هاي صنفي آغاز ش��ده است. او همچنين 
در بخش ديگري از س��خنان خ��ود افزود: اگ��ر اتحاديه هاي صنفي در 
گمركات مشكلي براي ثبت سفارش داشته باشند، مي توانند اين موضوع 
را ب��ه اتاق اصناف اطالع دهن��د. فاضلي گفت: در بخش صنوف توليدي 
و خدم��ات فني بيش از ۴50 هزار بنگاه كوچك و متوس��ط در كش��ور 
فعاليت دارند كه در برخي موارد مزيت آنها از صنعت باالتر است. رييس 
اتاق اصناف ايران همچنين در گفت وگو با ايسنا، ضمن تاكيد بر اينكه از 
ورود جريانات سياس��ي به اتاق اصناف جلوگيري شده و مي شود، درباره 
ماليات بر ارزش افزوده گفت كه اصناف از ماليات فراري نيستند اما اين 
قانون پنج ساله بوده اما بيشتر از آنچه مصوب شده، در حال اجراست كه 

با توجه به ركود موجود، ادامه آن به صالح نيست.

از خود تحريمي در شرايط فعلي 
جلوگيري شود

عض��و هيات نمايندگان اتاق تهران، گفت: در ش��رايط اقتصادي جديد 
بع��د از خ��روج امريكا از برج��ام بخش خصوص��ي و دولت بايد مس��ائل 
اقتصادي كش��ور را با يكديگر به صورت ش��فاف در ميان بگذارند تا فشار 
س��ازمان هاي مختلف از فعاالن اقتصادي برداشته شود. به گزارش فارس، 
سيدحسين س��ليمي در مورد تاثيرات خروج امريكا از برجام براي اقتصاد 
و س��رمايه گذاري هاي  خارجي، گفت: ايران روزهايي را كه با مشكالت نقل 
و انتق��ال پول ناش��ي از تحريم هاي بين المللي مواجه ب��ود طي كرد اما با 
برجام فرصتي ايجاد ش��د تا برخي مشكالت اقتصادي دوره تحريم ها حل 
شود.  او افزود: احتماال با خروج امريكا از برجام تا حدودي سرمايه گذاران 
خارجي براي سرمايه گذاري در ايران دچار ترديد شوند. سليمي با اشاره به 
اينكه اروپايي ها هنوز در برجام مانده اند، اظهار داشت: ممكن است برخي 
ش��ركت هاي بزرگ بين المللي ك��ه با امريكا كار مي كنن��د براي برقراري 
ارتباطات تجاري با ايران از امريكا تاثير بگيرند. او با بيان اينكه به هرحال 
خروج امريكا از برجام ممكن است تاثيراتي را درخصوص باال بردن هزينه 
واردات و نقل و انتقال پول براي فعاالن اقتصادي و توليد كنندگان داشته 
باش��د، گفت: بنابراين نبايد اجازه داد تا برخي مشكالت اقتصادي داخلي 
بر عملكرد فعاالن اقتصادي اثرگذار باش��د.  س��ليمي با تاكيد بر اينكه در 
اين ش��رايط بايد از خود تحريمي  جلوگيري كرد، گفت: به نظر مي رسد در 
اين ش��رايط بايد دولت و اتاق هاي بازرگاني با برگزاري جلس��اتي مسائل 

اقتصادي كشور را با يكديگر به صورت شفاف در ميان بگذارند. 

جايگاه خدمات پس از فروش در زنجيره ارزش كاال 

تحليل
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7  جهان
وكيل ترامپ از ميلياردر روس 

نيم ميليون دالر گرفته است
گروه جهان| وكيل يك بازيگر فيلم هاي غيراخالقي 
امريكايي كه مدعي است با دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا رابطه داش��ته اس��ت، گفت مايكل كوهن وكيل 
ترامپ از ش��ركتي متعلق به يكي از اليگارش هاي روِس 
مشمول تحريم هاي اخير امريكا، حدود 500 هزار دالر 

پول دريافت كرده است. 
به گ��زارش رويترز، مايكل آوناتي وكيل اس��تورمي 
دنيلز مدعي ش��ده ويكتور وكس��لبرگ از تاجران روس 
نزدي��ك به والديمير پوتين رييس جمهوري روس��يه و 
ان��درو اينترات��ر از خويش��اوندان وي در فاصله ماه هاي 
ژانويه تا آگوس��ت 2017 )دي 1395 تا مرداد 1396(، 
طي 8 مرحله و از طريق ش��ركتي به نام كلمبوس نووا 
500ه��زار دالر به كوهن پرداخ��ت كرده اند. به گزارش 
هفته گذش��ته نيويورك تايمز، ماموران پليس در سال 
جاري به عنوان بخش��ي از تحقيقات رابرت مولر بازرس 
ويژه پرونده مداخله روسيه در انتخابات و تباني با كارزار 
ترامپ، از وكس��لبرگ بازجويي كرده اند. واشنگتن ماه 
گذشته وكس��لبرگ و چند نفر ديگر از نزديكان پوتين 
را در تالفي مداخله احتمالي كرملين در انتخابات سال 
2016 امريكا و آنچه ديگر »فعاليت هاي مخرب« مسكو 

ناميد، تحريم كرد. 
ريچارد اونز از وكالي شركت كولومبوس نووا در اين 
باره گفت اين ش��ركت پس از انتصاب دونالد ترامپ در 
ژانويه س��ال 2017، كوهن را به عنوان »مشاور تجاري 
در حوزه هايي چون س��رمايه گذاري در بخش امالك و 
ديگر معامالت« استخدام كرد. او افزود: »كلومبوس نووا 
در انحصار امريكايي ها بوده و اينكه وكسلبرگ هرگونه 
دخالتي در پرداخت اين مبالغ به كوهن داشته باشد به 

وضوح نادرست است.«
آوناتي همچني��ن از مبالغي كه ش��ركت مخابراتي 
»اي تي اند تي« متعلق به امريكا، ش��ركت داروس��ازي 
نوارتيس متعلق به سوييس و صنايع هوا فضاي كره به 
كوهن پرداخت كرده اند نيز پرده برداش��ت. به گفته او 
تم��ام اين مبالغ در اواخ��ر 2017 و اوايل 2018 به وي 
پرداخت شده اند. پليس فدرال امريكا ماه گذشته خانه، 
دفت��ر و ات��اق هتلي را كه كوهن در آن اقامت داش��ت، 
براي كش��ف هرگونه س��ند و مدرك��ي دال بر پرداخت 

حق السكوت و ديگر معامالت تجاري تفتيش كرد. 
اين افش��اگري مي تواند بر فشارها بر كوهن بيفزايد. 
آوناتي يك ش��نبه گذشته به گاردين گفت: ترامپ با رو 
شدن مدارك اين پرونده، مجبور به استعفا خواهد شد؛ 
»ش��ايد او ماجرا را به گونه يي ديگر وانمود كند، اما قويا 
معتقدم مداركي درباره اشتباهات او و اطرافيانش وجود 

دارد كه كار را براي ماندن او دشوار مي كند.«

توافق نفتي بغداد و اربيل 
دولت اقليم كردستان عراق از قبول پيشنهادش ازسوي 
بغ��داد مبني بر صادرات نفت كرك��وك به تركيه از طريق 
اقليم خبر داده اس��ت. به گزارش الحيات، دوطرف پيش تر 
مذاكرات درخص��وص اختالفات نفتي پيچيده را به بعد از 
انتخابات كه قرار اس��ت 12 مه برگزار ش��ود، موكول كرده 
بودند. تفاهم اوليه درخصوص مس��ائل مرتبط با مديريت 
فرودگاه ها و گذرگاه هاي مرزي در اقليم به امضا رسيده اند و 
بغداد گفته حقوق ماهانه كارمندان را پرداخت مي كند. اين 
اتفاق پس از امتيازدهي  كردها در پي پيامدهاي همه پرسي 

استقالل كردستان عراق بوده است. 

چند انفجار انتحاري در كابل 
س��ه انفجار مهيب چهارشنبه كابل را لرزانده كه چند 
زخمي برجاي گذاشته است. به  گزارش يورونيوز، پليس 
كابل اعالم كرده انفجارها در نزديكي يك مركز پليس واقع 
در مركز ش��هر رخ داده اس��ت. گفته شده، يك بمب گذار 
انتحاري خود را در مقابل مركز پليس در مركز شهر كابل 
و در منطقه يي نزديك س��فارتخانه كشورهاي خارجي و 

ادارات دولتي منفجر كرده است. 

چند حمله به اهداف اقتصادي 
در عربستان سعودي

مناب��ع يمني از اقدام ارت��ش و كميته هاي مردمي در 
شليك چندين موشك به اهداف اقتصادي رژيم سعودي 
در رياض به تالفي جنايات مس��تمر آل سعود عليه ملت 
يمن خبر دادند. به گزارش الجزيره، يگان موشكي يمن، 
بندر الجاف و اهداف اقتصادي ديگري در ش��هر رياض را 
با چندين موشك بالس��تيك از نوع »بركانH2 « هدف 

قرار داده است. 

ديدار وزراي دفاع عراق و ايتاليا 
روبرتا پينوت��ي وزير دفاع ايتاليا، در س��فري از پيش 
اعالم نش��ده به بغداد با همتاي عراقي خود ديدار كرد. به 
گزارش سومريه نيوز، دو طرف عراقي و ايتاليايي شماري از 
پرونده هاي امنيتي و هماهنگي در زمينه آموزش نيروهاي 
عراق��ي در مرحله آتي را بررس��ي كردن��د. ايتاليا يكي از 
اعضاي ائتالف بين المللي ضدداعش به رهبري واشنگتن 

است. 

هشتگ »كافي است« 
تركيه   اي ها عليه اردوغان

پس از اينك��ه رييس جمهور تركيه گف��ت  اگر مردم 
بخواهند وي اس��تعفا خواهد داد بيش از يك ميليون نفر 
در فضاي توييتر از هشتگ »تامام« به معناي »بس است« 
اس��تفاده كردند. به گزارش رويت��رز، رقباي رجب طيب 
اردوغان در انتخابات نيز از اين هش��تگ استفاده كردند. 
مح��رم اينجه  كاندي��داي بزرگ ترين حزب اپوزيس��يون 
تركيه گفته »زمان مي گذرد، ديگر بس است.« سخنگوي 
اردوغان با رد موج توييتري گفته بيشتر كساني كه از اين 
هش��تگ استفاده كرده اند از كشورهايي بودند كه اعضاي 

فتو )حاميان گولن( و پ ك ك در آنجا فعال هستند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

واكنش جهان به خروج ترامپ از توافق هسته اي ايران

رايس: ترامپ احمقانه ترين تصميم را گرفت

گروه جهان|
دونال��د ترام��پ رييس جمهوري امري��كا عصر 
سه شنبه در جريان س��خنراني كه 11 دقيقه طول 
كشيد، اعالم كرد كه كش��ورش از توافق هسته يي 
س��ال 2015 ميالدي خارج مي شود و تحريم هايي 
كه در چارچ��وب اين توافق لغو ش��ده بودند را بار 
ديگر عليه تهران به اجرا مي گذارد. تنها حاميان اين 
تصميم دونالد ترامپ، اس��راييل و عربستان سعودي 
بودند اما در مقابل، س��ران اتحاديه اروپا همچنين 
ديگ��ر امضاكنن��دگان توافق هس��ته يي ضمن ابراز 
تاسف در قبال اين اقدام بر پايبندي خود بر برجام 

تاكيد كردند. 
يكي از تندترين واكنش ها را سوزان رايس مشاور 
امنيت ملي دوره دوم رياست جمهوري باراك اوباما 
داش��ته است. رايس چهارش��نبه در نيويورك تايمز 
نوش��ت: »ترام��پ احمقانه تري��ن و در عي��ن حال 
حساس ترين و پرپيامدترين تصميم در حوزه امنيت 
مل��ي امري��كا را در دوران كاري��ش گرفت. تصميم 
غيرمدبرانه او به هيچ عن��وان ايران را وادار نخواهد 
كرد كه بار ديگ��ر پاي ميز مذاكره برگردد... ترامپ 
حاال اين بهانه را به دس��ت ايران داد تا او هم اخالقا 
خ��ود را موظف نداند به اين تواف��ق پايبند بماند و 
خود را از هر قيد و  بندي در اين امر آزاد ببيند. حال 
ايران ديگر قادر خواهد بود فعاليت هاي هس��ته يي 
خود را از س��ر بگيرد، بي آنكه كسي سرزنشش كند 
ك��ه چرا توافق را نقض كرده اس��ت... ترامپ با اين 
تصميم آش��كارا درخواس��ت  نزديك ترين متحدان 
امريكا را ناديده گرفت. اين متحدان ماه هاس��ت كه 
سعي مي كنند ايرادهاي ترامپ به توافق را برطرف 
كنند. ترامپ اما به جاي توافق با متحدان واشنگتن 
به ايشان مي گويد »برويد گم شويد«؛ او حال تمام 
ش��ركت هاي اروپايي را به  دليل عمل به يك توافق 
خوب جريمه مي كند... هزينه هاي رهبري امريكا بر 
جهان فوق العاده گزاف است. وقتي امريكا يك جانبه 
يك توافقنامه بين المللي را كه نقض نشده، منسوخ 
اعالم مي كند، يعني اينكه ما در نگاه جهانيان ديگر 
قابل اعتماد و پاس��خگو نخواهيم بود. ما همين كار 
را قب��ال هم با توافق آب و هواي��ي پاريس و پيمان 
مشاركت دو سوي اقيانوس آرام )ترانس پاسيفيك( 
انج��ام داديم. ام��ا خطر تواف��ق هس��ته يي ايران، 

بي نهايت باالست.«
راي��س در بخش ديگري از مطل��ب خود آورده 
اس��ت: »اكنون با نقض عهد امريكا، جايگاه روسيه 
و چين در منطقه محكم تر خواهد شد. اسراييل هم 
يورش خواهد برد تا مجادله اش را با ايران ش��ديدتر 
كند. هيچ بعيد نيس��ت كه پ��اي امريكا هم به اين 
جدال كش��يده شود. ش��خص ترامپ از سر غرور و 

دش��مني آخرين مي��خ را بر تابوت برج��ام كوبيد، 
ام��ا هيچ جايگزين قابل اعتم��ادي براي آن معرفي 
نك��رد. ترامپ تصريح ك��رده با افزودن بر فش��ارها 
مي توان ايران را وادار كرد توافقي بهتر را به مذاكره 
گذارد. اما فقط كساني كه هيچ چيز راجع به ايران 
نمي دانند، تصور خواهند كرد كه ايران تحت فش��ار 
راضي خواهد ش��د، قولي را كه س��ه سال قبل داده 
اين بار بدهد و اما در رابطه با كره شمالي، اگر ترامپ 
تص��ور مي كند كه با اي��ن كارش پيامي قوي براي 
حل مشكل مشابه كره شمالي داده، كامال در اشتباه 
اس��ت. ترامپ در آستانه مذاكرات با دشمني كه به 
مراتب پيش��رفته تر اس��ت و غير قابل پيش بيني تر، 
اين پيام را مي دهد ك��ه نمي توان به امريكا اعتماد 
كرد... هنوز معلوم نيس��ت فردا چه خواهد شد، اما 
بدون شك اوضاع بدتر از امروز خواهد بود. وقتي از 
اين تصميم همه چيز به افتضاح كش��يده شد؛ آنگاه 
طبق استاندارد معمول اين گونه لحظه ها ترامپ در 
صحنه ظاهر مي ش��ود و گناه را ب��ه گردن ديگران 
مي اندازد. اين ديگران شامل رقباي سياسي ترامپ، 
مقامات سلف ترامپ، اروپايي ها و ايراني ها خواهند 
بود. اما مس��لما فقط يك نفر است كه مسوول تمام 
اين افتضاح خواهد بود و آن شخص رييس جمهوري 
ترامپ اس��ت.« روس��يه نيز كه يكي از اصلي ترين 
امضاكنن��دگان توافق هس��ته يي با ايران اس��ت در 
واكنش��ي تند به تصميم ترامپ اعالم كرده خروج 
امريكا از برج��ام بي اعتنايي توهين آميزي به قواعد 
بين المللي اس��ت. به گزارش بي بي س��ي در بيانيه 
وزارت خارجه روس��يه آمده: »امريكا يك بار ديگر 
خالف خواس��ت و اراده ديگر كشورها گام برداشته 
اس��ت.« كرملي��ن ضم��ن محكوم ك��ردن تصميم 
رييس جمهوري امريكا براي خارج كردن كشورش 
از برجام گفته: »اين تازه ترين گواه بر اين است كه 

امريكا قابليت مذاكره كردن را ندارد.«
رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه 
نيز با اش��اره به غل��ط بودن تصمي��م ترامپ گفته 
اس��ت: »بازنده خروج از برج��ام امريكا خواهد بود. 
دليل��ش هم اين اس��ت كه به توافق��ي كه خودش 
امض��ا كرده، پايبند نمانده اس��ت.« اردوغان با بيان 
اينكه واش��نگتن از ابتدا نيز به تعهداتش در برجام 
پايبند نبوده، گفت: »ش��ما نمي توانيد هر وقت كه 

خواستيد، توافق هاي بين المللي را لغو كنيد.«

قط��ر نيز در موضع گيري متفاوت از عربس��تان، 
ام��ارات و بحري��ن اع��الم ك��رده ك��ه حماي��ت از 
تصمي��م ترامپ در نق��ض برجام منطقي نيس��ت. 
قطر در ش��رايطي اقدام ترام��پ در خروج از برجام 
را تاييد نكرده كه عربس��تان، بحري��ن و امارات در 
موضع گيري هايي ش��تابزده، ضدايراني و قابل تامل 
تصميم ترامپ را ش��جاعانه خوانده اند. جك استراو 
وزير خارجه اسبق بريتانيا نيز گفته تصميم ترامپ 
براي خروج از برجام خطرناك و فاقد توجيه اس��ت. 
جك استراو از اينكه ديگر طرف هاي برجام از جمله 
بريتانيا اعالم كرده اند به برجام پايبند خواهند ماند، 
ابراز خرس��ندي و تصريح كرده تمام نيروها بايد در 
جه��ت تداوم كارايي برجام ب��دون حضور امريكا به 

كار بسته شود. 
وزير خارجه پيش��ين امريكا نيز تصميم ترامپ 
را اش��تباهي ب��زرگ توصيف كرده اس��ت. هيالري 
كلينت��ون در توييت��ر نوش��ت: »خ��روج از تواف��ق 
هسته يي با ايران اش��تباهي بزرگ است. اين اقدام 
باعث كاهش ضريب امنيت امريكا و كمرنگ شدن 
اعتماد به اين كش��ور خواهد ش��د. هر كس��ي فكر 
كند، اقدام نظامي و بمباران مي تواند پاسخگو باشد 

سخت در اشتباه است.«
شبكه س��ي ان ان نيز با اشاره به تقويت موقعيت 
بين المللي روس��يه نوشته: »روس��يه چندان هم از 
اين شرايط ناراضي نيست. اين نخستين باري است 
ك��ه پس از مدت ها روس��يه در كنار جامعه جهاني 
و كش��ورهايي چون فرانس��ه، بريتاني��ا و آلمان كه 
متحدان امريكا به شمار مي روند در يك جبهه قرار 
مي گيرد. حال امريكا كه بدون هيچ طرح جايگزيني 
و خالف توصيه متحدان اروپايي اش از آن خارج شد 

در انزوا قرار گرفته است.«
نشريه تايم نيز با ابراز نگراني از تاثيرات تصميم 
ترامپ بر اقتصاد امريكا نوش��ته: »عواقب ناش��ي از 
خروج ترامپ از برجام از جمله احتمال افزايش بهاي 
نف��ت، افزايش تورم و كاهش روند رش��د اقتصادي 
امري��كا به اقتصاد امريكا لطمه خواهد زد و در واقع 
اين امريكاس��ت كه آس��يب بيش��تري از تحريم ها 
خواهد ديد، مس��اله يي كه ترامپ هيچ اشاره يي به 
آن نداشته است. گفته شده، تحريم ها بخش نفتي 
ايران را هدف قرار خواهد داد و فعاليت شركت هاي 
ان��رژي با ايران را كاهش و قيم��ت نفت را افزايش 

خواهد داد. اما كاهش عرضه نفت ايران مي تواند به 
افزايش قيمت ها و بي ثباتي بيشتر ژئوپليتيكي منجر 
ش��ود كه به افزايش تورم و كاهش رش��د اقتصادي 
در داخل امريكا منجر خواهد ش��د.« تايم در ادامه 
پيش بين��ي كرده كه عواقب خروج از برجام ش��ايد 
در كوتاه مدت مشخص نش��ود اما مصرف كنندگان 

امريكايي به زودي متوجه اين فشار خواهند شد. 

 اشتباه محاسباتي
شبكه سي بي سي نيز در گزارشي با عنوان »اقدام 
خودپرستانه« نوش��ته: »اين فاجعه بارترين تصميم 
ترامپ در تمام طول دوران رياست جمهوري اوست. 
تصميم ترامپ مصيب بار، ترس��ناك، بدون تامل و 
يك طرفه بود. ترام��پ از زمان آغاز به كار دولتش 
باره��ا و بارها درباره برجام حرف زده اما سه ش��نبه 
و درس��ت زماني كه فرمان خروج از برجام را امضا 
مي كرد يك سوال اساسي از او شد كه پاسخي براي 
آن نداش��ت. يك خبرنگار زمان��ي كه ترامپ فرمان 
خروج را امضا مي كرد، پرسيد »آقاي رييس جمهور 
خروج ش��ما از برجام چطور مي توان��د امريكا را به 
ج��اي امن تري تبدي��ل كند؟ پرسش��ي كه ترامپ 
ترجيح داد آن را ناديده بگيرد ش��ايد چون پاسخي 

براي آن نداشت.«
نشريه آتالنتيك نوشته: »در دوران باراك اوباما، 
عربستان س��عودي و متح��دان خاورميانه يي امريكا 
تالش بس��ياري داشتند تا باراك اوباما را قانع كنند 
كه ايران تهديدي جدي براي امنيت منطقه اس��ت 
اما موفق نش��دند. س��پس ترامپ آمد ك��ه به  نظر 
مي رسيد مش��تاق اس��ت تا چنين ديدگاه هايي را 
درباره تهديد بدخيم اي��ران تاييد كند. اما واقعيت 
اين است كه با خروج امريكا از برجام، امنيت منطقه 
ن��ه تنها بهتر نش��ده بلكه چش��م انداز آينده نيز در 
سايه يي از ابهام قرار گرفته است آن هم در شرايطي 
كه دولت ترامپ ثابت كرده هيچ تعهدي نس��بت به 

امنيت منطقه ندارد.«
نشريه اكونوميست نيز در گزارشي با عنوان »قمار 
بزرگ ترامپ بر سر ايران« نوشته: ترامپ هشتم ماه 
مه  بزرگ ترين ش��رط بندي دوران رياست جمهوري 
خود را انجام داد. او در اقدامي كه وحشت اروپايي ها 
و ذوق زدگ��ي متحدان��ي چون اس��راييل را در پي 
داش��ت امريكا را از توافق برجام خارج كرد. ترامپ 

با اطمينان گفته كه خارج شدن از برجام امريكا را 
امن ت��ر خواهد كرد اما اين اظهارات به  ظاهر محكم 
)اما توخالي( به س��بك ترامپ نمي تواند تهديدهاي 
ناش��ي از چنين تصمي��م خطيري علي��ه امريكا را 
پنه��ان كند. ترامپ عالوه بر خروج از برجام در يك 
مورد ديگر نيز قمار كرده است. او تصور مي كرد كه 
اصرار فرانسه، آلمان و بريتانيا مبني بر حفظ توافق 
يك بلوف سياس��ي اس��ت؛ پس زماني كه امريكا از 
اين توافق خارج ش��ود، متحدان اروپايي واشنگتن 
ني��ز از آن خ��ارج خواهند ش��د. با اين ح��ال تنها 
دقايق��ي پس از خروج امريكا ترزا مي  نخس��ت وزير 
بريتانيا، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه و 
آنگال مركل صدراعظم آلمان در بيانيه يي مشترك 
با اش��اره به گزارش آژان��س بين المللي انرژي اتمي 
درب��اره پايبندي اي��ران به توافق اع��الم كردند كه 
همچنان در برج��ام خواهند ماند. ترامپ س��ال ها 
پيش گفته بود كه هيچ گاه قمار را دوس��ت نداشته 
و ترجي��ح مي دهد وارد بازي ش��ود ك��ه مي داند از 
آن پي��روز خارج مي ش��ود. او با اين حال اين عادت 
قديمي را فراموش كرد و با اش��تياق وصف ناشدني 
براي از ميان بردن هر آنچه ميراث اوباماست، دست 
به قمار بزرگي زد. حال اگر محاسبات او غلط از آب 
در بياي��د، هزينه گزافي خواه��د پرداخت كه نتايج 
احتمال��ي آن مي تواند جنگ تج��اري ميان امريكا 
و اروپا، تشديد خش��ونت ها در منطقه خاورميانه و 
خس��ارات جبران ناپذير به سال ها تالش براي عدم 
اشاعه تسليحات هسته يي باشد. اقدام ترامپ قماري 

است كه هيچ برنده يي نخواهد داشت.«
واكنش ها به تصميم ترامپ براي خروج از برجام 
تنها به كش��ورهاي اروپايي و خاورميانه يي محدود 
نشده اس��ت. آسيايي ها هم نظرات مختلفي در اين 
راس��تا ابراز داش��ته اند. به گزارش يورونيوز، گونگ 
ش��يائو شنگ نماينده ويژه چين در امور خاورميانه 
گفته: »تمام كشورها بايد به توافق هسته يي برجام 
پايبند باش��ند و ب��ا گفت وگو و مذاك��ره براي حل 
اختالفات اس��تفاده كنند.« هند و چين بزرگ ترين 
خري��داران نفت ايران به ش��مار مي روند. چين كه 
بزرگ ترين خريدار نفت خام ايران اس��ت در اواسط 
س��ال 2016 و بع��د از رفع تحريم ها ت��ا 900 هزار 
بشكه در روز از ايران خريداري مي كرد. اما اين آمار 
در سال 2018 كاهش يافته و به حدود روزانه 600 

هزار بشكه رسيده است. 
وزير خارجه ژاپن نيز چهارش��نبه تصريح كرده 
توكي��و از نزديك ب��ر تاثيرات خروج واش��نگتن از 
برج��ام نظ��ارت دارد. ت��ارو كونو همچني��ن تاكيد 
كرده كش��ورش به گفت وگو با ديگر اعضاي توافق 
هسته يي ايران درباره حفظ برجام گفت وگو مي كند. 

رايس:
»ترامپ احمقانه ترين و در عين حال حساس ترين و پرپيامدترين تصميم در حوزه امنيت ملي امريكا را در دوران كاريش گرفت. 

تصميم غيرمدبرانه او به هيچ عنوان ايران را وادار نخواهد كرد كه بار ديگر پاي ميز مذاكره برگردد...

                                                                                                            

 درخواست كمك آرژانتين
از صندوق بين المللي پول

والديمير پوتين: روسيه بايد 
»دالرزدايي« شود

 حذف تصوير نخست وزير بريتانيا 
از دانشگاه آكسفورد 

گروه جهان|
والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهوري روس��يه در موضع گيري مهمي در 
ابتداي دور چهارم رياس��ت جمهوري خود تاكيد كرد كه يكي از اهداف او 
در اين دوره قطع وابستگي اقتصاد كشورش به دالر امريكاست. به گزارش 
اس��پوتنيك، پوتين در آغاز دور جديد رياس��ت جمهوري خود گفت، قطع 
كردن وابس��تگي اقتصاد كش��ورش به دالر يكي از اهداف اوست و انحصار 
ارز دالر را براي معام��الت خطرناك مي داند. اين اظهارات پوتين درحالي 
مطرح شد كه چين و روسيه در تالش براي افزايش فروش نفت به صورت 

دوجانبه و تقويت همكاري هاي مالي با يكديگر هستند. 
رييس جمهور روسيه در سخنراني خطاب به پارلمان كشورش»خالصي« 
اقتصاد روس��يه از انحصار خطرناك دالر امري��كا ازجمله در قيمت گذاري 
نفت در بازارهاي جهاني را خواس��تار ش��د و تاكيد كرد كه داليل بنيادين 
چنين وضعيتي با مسائل امنيتي مرتبط است. پوتين افزود:»پيش تر عادت 
داشتيم كه س��اده لوحانه رفتار كنيم اما حاال مي بينيم كه قوانين سازمان 
تجارت جهاني اغلب شكس��ته مي شوند به داليل سياسي محدوديت هايي 
اعمال مي شود و اسمش را تحريم مي گذارند و در عين حال هر چه بيشتر 
اي��ن محدوديت ها را اعمال مي كنند تا به امتي��ازات مطلوب رقابتي خود 

دست يابند.«
او تصريح كرده اين به اصطالح »محدوديت«هاي جديد اصول تجارت 
جهاني را مي ش��كنند و موجب مي ش��وند كه جهان ببين��د، انحصار دالر 
امريكا در بس��ياري از مناطق خطرناك است. به گفته پوتين »دالرزدايي« 
بايد به شكل اصولي پيگيري و حمايت شود تا حاكميت كشور حفظ شود. 
پوتين در سخنراني در پارلمان درباره اينكه چه ارز ديگري جايگزين دالر 

مي شود، اظهار نظر نكرد. 

گروه جهان|
دول��ت آرژانتين ب��راي مقابله با چالش جديد اقتصادي در اين كش��ور 
ب��ه دنبال مذاكره با صندوق بين المللي پول اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، مائوريسيو مكري رييس جمهوري آرژانتين روز سه شنبه اعالم كرد 
كه براي جبران ضررهاي ناش��ي از كاهش ارزش پزو واحد پول اين كشور 
جهت دريافت بس��ته كمك هاي مالي با صن��دوق بين المللي پول مذاكره 
مي كند. او افزود: »به عنوان يك اقدام پيشگيرانه تصميم گرفتم تا مذاكره 
با صن��دوق بين المللي پول با هدف دريافت خط اعتباري از اين نهاد آغاز 
ش��ود.« گريس��تين الگارد رييس صندوق بين المللي پول نيز اعالم كرد: 
مذاك��رات با هدف يافتن راه هايي براي تقوي��ت اقتصاد آرژانتين به زودي 
آغاز مي شود. وي از بيانيه اخير رييس جمهوري آرژانتين در مورد آغاز اين 
مذاكرات استقبال و تاكيد كرد كه هدف، بهبود وضعيت اقتصاد اين كشور 

امريكاي التين است. 
نخس��تين واكنش بانك مركزي آرژانتين به كاهش ارزش پزو، افزايش 
ن��رخ بهره به 40 درصد بود؛ ام��ا پس از كاهش دوباره ارزش پزو آرژانتين 
در برابر دالر، رييس جمهوري اين كشور با رييس صندوق بين المللي پول 
گفت وگو كرد؛ اما هنوز مش��خص نيست ميزان اعتباري كه آرژانتين براي 
بهب��ود وضعيت اقتص��ادي خود نياز دارد، چقدر اس��ت. مكري افزود: »ما 
به دنبال راهي هس��تيم كه ما را از كس��ادي و ركود بيرون بياورد. هدف ما 
جلوگيري از وقوع بحران اقتصادي بزرگي اس��ت كه ما را به عقب مي راند 
و به هر كسي آسيب مي زند.« وزير اقتصاد آرژانتين نيز اعالم كرد: »هنوز 
زود است در مورد جزئيات اين مذاكره و شرايط پيشرو صحبت كنيم، اما 
تواف��ق كرده ايم كه صندوق بين المللي پ��ول حمايت هاي مالي در اختيار 

ما قرار دهد.«

گروه جهان|
باال گرفتن اعتراض ها نس��بت به سياس��ت هاي ضدمهاجرتي نخست وزير 
بريتانيا، باعث ش��د تصوير »ترزا مي« از بخش افتخارات دانش��كده جغرافي 
دانشگاه آكسفورد حذف شود. به گزارش ايرنا، اين تصوير پس  از آن از سوي 
مقامات دانش��گاه پايين آورد شد كه جمعي از دانشگاه معترض پويشي را در 
فضاي مجازي با هش��تگ »او جغرافي دان نيست« راه اندازي كردند. عالوه بر 
اين معترضان ش��عارهايي را همچون »موسس فضاي تنفر عليه مهاجران«، 
»بگذاريد مهاجران وارد ش��وند« و »محافظ��ه كاران را به دريا بيندازيد« روي 
تصوير او نوشته بودند كه سبب شد تا مقامات دانشگاه در اقدامي واكنشي، اين 
تصوير را پايين بياورند. دولت محافظه كار بريتانيا به دليل رسوايي پنهان كاري 
در پرونده مهاجران كش��ورهاي كاراييب موس��وم به نسل ويندراش به شدت 
تحت فشار قرار دارد. نسل ويندراش كساني هستند كه از كشورهاي كاراييب 
در دهه ه��اي 50 و 60 مي��الدي به همراه والدين خود هم زمان با نخس��تين 
موج مهاجرت ها از كشورهاي هم سود )تشكلي عمدتا از مستعمره هاي سابق 
بريتانيا( به بريتانيا آمده بودند. وزارت كشور بريتانيا اخيراً هزاران كارت ورودي 
متعلق به آنها را نابود كرد كه اين اقدام، اثبات حقوق شهروندي اعضاي فاقد 
ويزاي نسل ويندراش را سخت تر مي كند. اين امر سبب شد تا چندين نشست 
اضطراري در پارلمان بريتانيا به منظور رس��يدگي به وضعيت اقامت اين افراد 
برگزار ش��ود كه در هر نوبت احزاب مخالف خواس��تار كناره گيري امبر راد از 
وزارت كشور شدند. ناظران براين باورند كه سياست هاي ضدمهاجرتي دولت 
»مي«، منجر به ايجاد فضاي تنفر و تشديد بيگانه هراسي در جامعه شده است. 
آنها همچنين معتقدند كه اين مس��اله پس از رأي مردم بريتانيا به خروج از 
اتحاديه اروپا تاكنون نمود بيشتري پيداكرده و سبب تجلي انديشه هاي راست 

افراطي در كشور شده است. 



ادامه از صفحه اول
رييس جمه��ور اف��زود: تاري��خ نش��ان خواه��د داد 
همان گونه كه ملت ما در برابر همه توطئه ها پيروز بوده 

در اين ماجرا هم پيروز خواهد بود. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: به س��ازمان انرژي اتمي 
دس��تور دادم، آمادگي الزم را ب��راي اقدامات بعدي در 
صورت نياز داش��ته باش��ند تا در صورتي كه مورد نياز 
باش��د، غني سازي صنعتي خودمان را بدون محدوديت 
آغ��از كنيم و ما تا اج��راي اين تصميم چند هفته صبر 
مي كنيم؛ با دوستان و متحدان خودمان، با اعضايي كه 
پ��اي برجام و توافق برجام امضا كردند و وفادار خواهند 

بود به رايزني مي پردازيم. 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه چيز وابسته به 
منافع ملي ماست، گفت: اگر منافع ملت ما در برجام 
تامين باشد ما همين روند را ادامه خواهيم داد و اگر 
برجام بخواهد كاغذي باش��د بدون اينكه منافع ملت 
ايران را تضمين كند، آنگاه راه بس��يار روشني پيش 

روي خود داريم. 
روحاني اف��زود: به مردم ايران اطمينان مي دهم كه 
دول��ت از ماه ها پيش براي تمام ش��رايط برنامه الزم را 
آم��اده كرده و به هيچ عنوان مش��كل ح��ادي پيش رو 
نخواهي��م داش��ت و از اين مقط��ع تاريخي ب��ا اتحاد، 

هماهنگي و استقامت به خوبي عبور خواهيم كرد. 
رييس جمهور با بيان اينكه مردم ما مشكالتي را در 
زندگي روزمره خودش��ان در هفته ها، ماه ها و سال هاي 
آينده به حول و قوه الهي احساس نخواهند كرد، اظهار 
داش��ت: )امشب( از يك نظر متاس��فم كه مردم امريكا 
كه مردم بزرگي هستند، گرفتار زمامداراني شده اند كه 
حيثيت آنها را زير پا گذاشته است و از طرفي خوشحال 
هستم كه يك موجود مزاحم از برجام خارج شده است. 
روحاني تاكيد ك��رد: بي ترديد راهمان را با موفقيت 
ادامه مي دهيم و من به زودي در يك مصاحبه مفصل با 

مردم عزيز و بزرگوارمان صحبت خواهم كرد. 

 ملت امريكا گرفتار فردي ناشي در سياست
اما اين تنها موضع گي��ري مقامات ايراني نبود. علي 
الريجاني  رييس مجلس ش��وراي اسالمي هم ديروز در 
مجلس با بيان اينكه خروج امريكا از توافق هس��ته يي 
بي اعتمادي به تعهدات اين كشور را به اوج خود رساند، 
گفت: در مقابل ملت ايران نشان داد در مناقشات ابتدا 

راه گفت وگو از طريق سياسي را دنبال مي كند. 
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در جلسه علني 
ديروز )چهارش��نبه 19 ارديبهشت ماه( مجلس شوراي 
اسالمي در نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه شب 
گذشته همگان س��خنان خام و سخيف رييس جمهور 
امريكا را مشاهده كردند، گفت: بيش از يك سال است 
كه اين فرد شوي ديپلماتيك اجرا مي كند و يك روز در 
حضور رهبران كش��ورهاي جهان در سازمان ملل اعالم 
مي كند ملت كره شمالي را نابود مي كنم و رييس جمهور 
كش��ور كره شمالي را بارها به تمسخر مي كشد اما يك 
روز همه حرف هاي خود را فراموش كرده و مي گويد فرد 

محترمي است و مذاكره مي كنيم. 
رييس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: يك روز 
اتحاديه اروپا را در م��ورد تعرفه هاي محصوالت تهديد 
مي كند و روز ديگ��ر اعالم مي كند در مورد هم پيمانان 
اج��را نمي كنم؛ يك روز اعالم مي كند از س��وريه خارج 
مي شود، به زودي، به زودي؛ اما دو روز بعد مناطقي در 

اين كشور را بمباران مي كند. 
وي افزود: شب گذش��ته اعالم مي كند همه بدانند 
م��ن حرفي را ك��ه مي زنم اجرا مي  كن��م؛ آقاي ترامپ 
فك��ر مي كند تاريخ كش��ورها و اذه��ان ملت ها مطابق 
ذهن فراموش��كار خود دچار نس��يان مي ش��ود كه اين 
حوادث همگي نشان مي دهد ملت امريكا گرفتار فردي 

خودشيفته و ناشي در سياست شده اند. 
 الريجاني ادامه داد: آيا اين اقدامات براي كش��وري 
كه مدعي مديريت جهاني است، سرشكستگي آور نيست 
كه حتي هم پيمانان آن تالش مي كنند او را از اقدامات 

احمقانه باز دارند و وي را كنترل كنند. 
 

 ترامپ نقش دزدان سرگردنه را پيدا كرده است
رييس قوه مقننه همچنين اضافه كرد: آقاي ترامپ 
ذوق كرده اس��ت كه در قبال اقدامات ش��رارت آميز از 
برخي كش��ورهاي كوته فكر منطقه اخاذي مي كند؛ آيا 
اين شأن افتخارآميزي است كه نقش دزدان سرگردنه 
و آلت دست تعدادي مسووالن رذل منطقه نظير رژيم 
صهيونيستي را پيدا كرده است و تمام هم و غم خود را 
مصروف آن مي كند كه آنچه رييس جمهور قبلي امريكا 

انجام داده را تخريب و آن را غلط قلمداد كند. 

  توافقي كه به تاييد سازمان ملل رسيد
وي در ادامه با بيان اينكه رييس جمهور امريكا با اين 
اقدامات از جمله خروج از توافق هسته يي بي اعتمادي به 
تعهدات اين كش��ور را به اوج خود رسانده است، عنوان 
كرد: در مقابل ملت ايران نش��ان داد در مناقش��اتي كه 
دارد ابتدا راه گفت وگو و حل و فصل مس��ائل از طريق 
سياس��ي را دنبال مي كند و ملت ايران شاهد بودند در 
قبال درخواست امريكا و تعهد كتبي رييس جمهور اين 
كش��ور مبني بر حفظ حقوق ايران در غني سازي وارد 
گفت وگو با 1+5 شد و بعد از مذاكرات طوالني توافقي را 

پذيرفت كه به تاييد سازمان ملل رسيد. 
 الريجان��ي ادامه داد: ام��روز رييس جمهور امريكا 
ادع��ا مي كند ما نگران توانمندي ايران در س��ال هاي 
آينده هس��تيم و با وقاحت مي گويد ايران به س��وي 
سالح هسته يي مي رود و دنيا را ناامن مي كند؛ كسي 
اين ح��رف را مي زند كه ده ها ه��زار بمب و كالهك 
هسته يي توليد كرده و مستمرا آن را به روز مي كند و 
در جنگ هاي س��ال هاي گذشته نوع خفيف شده آن 

را به كار برده است. 
رييس نهاد قانونگذاري كشورمان در ادامه خطاب به 
ترامپ اظهار داشت: با اين اوصاف امنيت جهاني با رفتار 
ش��ما به خطر مي افتد يا با توهماتي كه در مورد ايران 
مي پراكنيد. رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: آن 
هم در موقعيتي كه رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي فتوا دادند كه توليد و نگهداري س��الح هاي 
كش��تار جمعي حرام اس��ت. پس از اعالم خروج امريكا 
از توافقنامه مالحظه كرديد كه رژيم صهيونيس��تي از 
اي��ن اقدام امريكا حمايت كرد ك��ه البته توقعي غير از 
آن نمي رود البته همه كش��ورها از جمله اروپا و روسيه 

آن را رد كردند. 

 چند هفته فرصت براي حيات توافق هسته اي
الريجان��ي گفت: آقاي ترامپ اي��ن واكنش ها اندازه 
عقالنيت عمل ش��ما را نش��ان مي دهد. آقاي روحاني 
رييس جمهور كش��ورمان و رييس شوراي عالي امنيت 
ملي اعالم كردند با توجه به اعالم نظر اروپا و تماس هاي 
آنان، چند هفته فرصت براي حيات توافق هسته يي قائل 
مي شوند كه اين اقدام هم نشان مي دهد ايران به دنبال 
رفتار عكس العملي و ماجراجويانه نيس��ت البته بايد به 
اين واقعيت اش��اره كرد كه با توجه ب��ه نوع رفتارهاي 
سال هاي دور اروپا، چندان به ادعاي اوليه اروپا در پابرجا 
نگه داشتن توافق هسته يي نمي توان اطمينان داشت اما 

ب��راي چند هفته ارزش آزمون ديگ��ري را دارد تا براي 
همگان اتمام حجت ش��ود كه ايران همه راه هاي حل و 

فصل سياسي و مسالمت آميز را طي كرده است. 
وي اف��زود: اين مقطع صرفا يك روزنه يي اس��ت تا 
اروپا نش��ان دهد وزن الزم را براي حل و فصل مس��ائل 
بين المللي را دارد يا نه؟ يا آنها هم به دنبال چانه زني هاي 
ديگر هس��تند كه پاسخ اين موضوع را مسووالن كشور 

مانند وزير خارجه داده است. 

 ترامپ از كفايت عقالني برخوردار نيست
الريجاني تصريح كرد: به نظر مي رسد آقاي ترامپ از 
كفايت عقالني براي حل و فصل مسائل برخوردار نيست 
و زبان زور براي چنين فردي كارس��ازتر است تا نتيجه 
خصلت هاي مغرورانه خ��ود را دريافت كند، اگر اروپا و 
كشورهاي مهم مانند روسيه و چين اين خأل بين المللي 
را پر كنند ش��اهد راهي براي ادامه مسير باشد در غير 
اين صورت جمهوري اسالمي با اقدامات هسته يي ايشان 

را سر عقل مي آورد. 
 

 آمادگي تام سازمان انرژي اتمي
وي ادامه داد: اين را بدانند كه در چنين ش��رايطي 
ايران هيچ تعهدي ندارد كه در جايگاه گذشته خود در 
مساله هسته يي قرار گيرد. با تمام اين اوصاف كه عرض 
شد، الزم است كه سازمان انرژي اتمي آمادگي تام براي 
از سرگيري تمام ابعاد فعاليت هسته يي را داشته باشد و 
بعد از نتايج مذاكرات وزارت خارجه با اروپا، طبق قانون 

اقدام متقابل، اقدامات خود را شكل دهد. 

 همه جريانات سياسي همصدا باشند
ريي��س نهاد قانونگذاري افزود: اين ضرورت وجود 
دارد همه جريانات سياس��ي و ق��واي مختلف در اين 
مس��ير همصدا باش��ند و وفاق و همدل��ي و يد واحد 
به اين گونه اقدامات سبك س��رانه نش��ان دهد. شايد 
برخي اقدامات جزئي و حاشيه س��از و برخي اقدامات 
رسانه يي ناپخته در كشور نيز اين موجودات سطحي 
را در امريكا به وسوسه انداخت. وي گفت: از گذشته 
درس بگيري��م و نش��ان دهي��م ملت اي��ران با همه 
اخت��الف نظرها در مقابل دش��من حريص و طمعكار 
و بي اخالق يك صدا و پش��تيبان يكديگر است و الزم 
است متناسب با شرايط ساز و كارهاي تصميم گيري 
براي ايجاد فضاي آرام در كشور فراهم كنيم، در اين 

زمينه تدابير الزم انديشيده شده است. 

 پيگيري مذاكرات وزارت خارجه با اروپا
رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: توقعات در اين 
مقطع بايد متناسب با شرايط تعديل شود، ما در 40سال 
گذشته در ش��رايط بسيار سخت تر از اين وضعيت قرار 
گرفته اي��م و آن را تحم��ل كرديم و مطمئن هس��تيم 
كه با وفاق ملي در كش��ور پاس��خ پشيمان كننده يي به 

امريكايي ها و صهيونيست ها خواهيم داد. 
رييس نهاد قانونگذاري يادآور شد: كميسيون امنيت 
 ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس الزم اس��ت در اين

2 الي 3 هفته مستمرا مذاكرات وزارت خارجه با اروپا را 
پيگيري كند و نظارت هاي الزم را داشته باشد و نتيجه 
را به مجلس ارائه كند تا تصميم گيري نهايي انجام شود.

 ايران براي اتمام حجت برجام را پذيرفت
در همين ارتباط رييس ستادكل نيروهاي مسلح نيز 
گفت: برجام مطلوب كشور ما نبود اما براي اتمام حجت 
به جهان آن را پذيرفت اما آن كش��ور استكباري به اين 
امضاي خود هم پايبند نبود.  به گزارش مهر، سرلشكر 
محمدحسين باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
در نخس��تين همايش ملي مهارت آم��وزي كاركنان 
وظيف��ه نيروهاي مس��لح كه در س��الن همايش هاي 
امام علي)ع( برگزار ش��د، اظهار داشت: در اين مدت 
يك سال ونيم كه رييس جمهور جديد امريكا روي كار 
آمده وزير دفاع امريكا مي گويد بارها به او فشار آورده 
كه بايد براي تهاجم به ايران آماده شويد و اين ارتش 
امري��كا بوده ك��ه آن رهبر بي خ��رد را آگاه كرده كه 

تهاجم به ايران به اين سادگي نيست. 
وي ادامه داد: از اين نمونه باز هم داريم؛ در س��ه 
ماه گذش��ته اين فرد جوان و بي خرد حاكم ش��ده در 
عربستان با امريكا هركدام به گردن ديگري مي اندازد 
كه ش��ما حمله كنيد ما حمايت مي كنيم و هزينه آن 
را پرداخ��ت مي كنيم اما هر دو پا پس مي كش��ند و 
طرف ديگر را ترغيب مي كنند. اين نعمتي اس��ت كه 
خداون��د متعال به بركت ملت همراه و سختكوش��ي 
نيروهاي مس��لح به دست آمده اس��ت.  رييس ستاد 
كل نيروه��اي مس��لح تصريح كرد: هرگاه دش��منان 
ما احس��اس كردند نمي توانند تهاجم نظامي داش��ته 
باش��ند به سمت جنگ اقتصادي رفتند و مقام معظم 
رهب��ري فرمودند ك��ه جنگ امروز با نظام اس��المي 
جنگ اقتصادي اس��ت و وزارت خزانه داري امريكا به 

عنوان قرارگاه جنگ عليه ايران عمل مي كند. 
سرلشكر باقري با اشاره به اقدام اخير ترامپ در خروج 

از برجام گفت: ما با نظامي روبه رو هس��تيم كه ملت ما 
بزرگواري كرد و برجام را پذيرفت، برجام مطلوب ملت 
ما نبود اما براي اتمام حجت بر جهان آن را پذيرفت اما 
آن كشور استكباري حتي به اين امضاي خود هم پايبند 
نبود تا همه جهانيان بفهمند كه حق كجا حاكم است 
و باطل كجاس��ت.  وي افزود: از سوي ديگر ما در داخل 
تجربه كنيم كه اگر مي خواهيم رشد كنيم بايد روي پاي 
خود بايستيم و به برجام و غير آن توجه نكنند.  رييس 
كل ستاد نيروهاي مس��لح ادامه داد: ملت ايران آن قدر 
ظرفي��ت دارد كه به عنوان ق��درت منطقه يي و جهاني 
در آينده سربلند كند و اين نيازمند تغيير نگاه به داخل 
كشور است.  سرلش��كر باقري اظهار داشت: اين تجربه 
نش��ان داد كه هر چند به ص��ورت تاكتيكي بايد دنبال 
كس��اني راه بيفتيم اما در نهايت بايد دس��ت به زانوي 

خودمان بگيريم و كشور را بسازيم. 

 همه بايد در مساله برجام  هماهنگ باشيم
همچنين فرمانده كل س��پاه پاس��داران تاكيد كرد: 
مساله خروج امريكا از برجام در آينده جمهوري اسالمي 
ايران بسيار تعيين كننده است و همه بايد در اين ارتباط 
يكدل و هماهنگ و با نگاه عميق، در راس��تاي تقويت 
توانمندي ه��اي داخلي گام  برداري��م و بر ظرفيت هاي 

دروني كشور متمركز شويم. 
به گزارش ايرنا، س��ردار سرلشكر پاسدار محمدعلي 
جعف��ري روز چهارش��نبه در نخس��تين همايش ملي 
مهارت آموزي كاركنان وظيفه )سربازان( اين مطلب را 
بيان داش��ت. فرمانده كل س��پاه درباره خروج امريكا از 
برجام همچنين گفت: خروج شرورانه امريكا از برجام را 
به فال نيك مي گيريم، هر چند امريكايي ها پيش از اين 

هم اعتباري نداشتند. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه »يك بار ديگر كامال 
روش��ن ش��د و به اثبات رس��يد كه امريكايي ها زورگو 
هس��تند«، گفت: امريكايي ها براي هيچ گونه مذاكره و 
تعاملي قابل اعتماد نيس��تند.  وي افزود: مساله خروج 
امري��كا از برج��ام در آين��ده جمهوري اس��المي ايران 
بس��يار تعيين كننده اس��ت و همه بايد در اين ارتباط 
يكدل و هماهنگ و با نگاه عميق، در راس��تاي تقويت 
توانمندي هاي داخل��ي گام برداريم و ب��ر ظرفيت هاي 

دروني كشور متمركز شويم. 
سرلش��كر جعفري با بيان اينكه نيروهاي مس��لح با 
نگاه به ظرفيت هاي داخل كش��ور موجب عزت و اقتدار 
شده اند، گفت: به اميد خدا در ساير بخش هاي كشور نيز 

اين نگاه به وجود خواهد آمد. 
وي همچنين تصريح ك��رد: »اميدواريم اين فرصت 
يك تا دو هفته يي كه رييس جمهوري ش��ب گذش��ته 
اعالم كردند به پايان برس��د؛ بديهي است كه اروپايي ها 
در انتخ��اب بين امريكا و اي��ران، امريكا را برمي گزينند 
چراكه آنها وابسته به امريكا هستند و نمي توانند مستقل 

و آزادانه تصميم بگيرند.«

 خدا را شكر مي كنيم كه امريكا از برجام 
خارج شد 

فرمانده كل ارتش نيز گفت: بزرگ ترين خس��ارت 
برجام، مشروعيت بخشيدن به مذاكره با امريكا بود. 

به گزاش تسنيم، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش صبح ديروز در همايش ملي مهارت 
آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح با اشاره به خروج 
امريكا از برجام گفت: خدا را شكر مي كنيم كه امريكا از 
برجام خارج شد اين طبيعت نظام سلطه و نگاه خاصي 
اس��ت كه آنها به ما دارند. وي افزود: مي بايست هر روز 
هش��دارهاي راهبردي قرآن را با خودمان مرور كنيم و 
بداني��م كه آنها تا آخر دنبال اين هس��تند ك��ه ما را از 
راه حق مان خارج كنند. فرمانده كل ارتش تصريح كرد: 
من از روز اول معتقد بودم بزرگ ترين خس��ارت برجام 
مشروعيت بخش��يدن به مذاكره با امريكا و بزرگ ترين 
سود آن همين اثبات عدم پايبندي آنها به تعهدات شان 
اس��ت. سرلشكر موسوي با بيان اينكه ما ملتي بزرگ و 
كش��وري غني داريم، اظهار داش��ت: ما همه ظرفيت ها 
ب��راي آقايي و عزت را درون خودمان داريم و اميدواريم 
اين درس��ي كه ديش��ب امريكايي ها دادند براي جهان 

آموزنده و مفيد باشد. 
وي با اش��اره به رفتارهاي رژيم آل سعود تاكيد 
كرد: س��عودي ها هم از درس هاي عبرت آموز تاريخ 
هس��تند و اينكه براي مطرح كردن خودش��ان به 
امريكا و صهيونيست ها مي چسبند بسيار عبرت آموز 
است. ما به وعده هاي خدا اعتماد داريم و اگر بر سر 
مواضع خودمان بايستيم پيروزي نهايي اين ميدان 

خواهيم بود.
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ايران8
تب كريمه كنگو در فردوس 

تاييد نشد
مديركل دامپزشكي استان خراسان جنوبي گفت: 
تمامي نمونه گيري هايي كه از فرد متوفي مشكوك به 
بيماري تب كريمه كنگو در شهرستان فردوس انجام 

شده، منفي است. 
محم��د اصغ��رزاده روز گذش��ته در گفت وگو با 
ايرن��ا افزود: با اعالم مورد مش��كوك ابتال به بيماري 
تب كريمه كنگو در شهرس��تان ف��ردوس نيروهاي 
دامپزش��كي با تم��ام قوت وارد عمل ش��دند و تمام 
فعاليت ه��اي بهداش��تي اعم از سمپاش��ي و س��اير 

بررسي هاي مورد نياز را انجام دادند. 
وي بيان كرد: براساس بررسي هاي انجام شده فرد 
مشكوك به اين بيماري، دامدار نبوده و هيچ تماسي 

هم با دام نداشته است. 
وي با گاليه از افراد غيرمرتبط و غيرمس��وول با 
دامپزش��كي و علوم پزش��كي گفت: شايعه پراكني و 
بزرگ جل��وه دادن بيماري هايي كه هنوز صحت آن 
مشخص نشده اس��ت نتيجه يي جز تشويش اذهان 
عمومي نخواهد داشت. مديركل دامپزشكي خراسان 
جنوبي اظهار كرد: تمام اقدام هاي بهداش��تي مورد 
ني��از را با توجه به خطر زياد اين بيماري، دانش��گاه 
علوم پزش��كي انجام داده اما طبق گزارش هايي كه 
انجام ش��ده اين فرد در كنار كهولت سن به بيماري 
قلب��ي و دياب��ت دچار بوده اس��ت. وي تصريح كرد: 
تمام اف��رادي كه با اين ف��رد در ارتباط بودند طبق 
الزام هاي بهداش��تي موجود بستري و خوشبختانه با 
منفي بودن نمونه گيري ها مرخص شده اند. اصغرزاده 
افزود: با توجه به اطالع رساني به موقع و رعايت نكات 
بهداشتي توسط مردم در چند سال گذشته از وجود 
اين بيماري در اس��تان عاري هس��تيم و با توجه به 
فرارس��يدن فصل گرما و توليد مثل كنه ها دامداران 

نكات ايمني را رعايت كنند. 
وي اظه��ار كرد: مردم ضمن خودداري از خريد و 
ذبح دام هاي غيرمجاز با رعايت اصول بهداشتي، دام 

خود را در كشتارگاه ها ذبح كنند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا در فردوس، اين زن ميانس��ال 
اهل روستاي حس��ين آباد شهرستان فردوس هفته 
گذش��ته پس از مش��اهده عاليم تب به بيمارستان 
حضرت رس��ول)ص( ف��ردوس مراجعه مي كند و به 
دليل شباهت عاليم بيماري به تب كريمه كنگو در 
قرنطينه بهداشتي بستري و همه الزامات بهداشتي 

نسبت به اين بيماري به كار برده مي شود. 
نمونه و آزمايش هاي انجام ش��ده به تهران ارسال 
مي ش��ود اما بيمار مش��كوك به ت��ب كريمه كنگو 
هفدهم ارديبهشت فوت كرد. تب كريمه كنگو نوعي 
بيماري خونريزي دهنده و جزو بيماري هاي مشترك 
بين انسان و دام است كه هيچگونه عالئم باليني در 
جمعيت دامي ندارد و از طريق تماس افراد با گوشت، 
خون، ترش��حات دام آلوده يا گزش و له كردن كنه 
آلوده به اين بيماري، ش��يوع پيدا مي كند. سمپاشي 
دام و اماك��ن دامي مهم تري��ن راه براي كاهش ابتال 
انساني به تب كريمه كنگو است و تجهيز كشتارگاه ها 
و رعايت پوشش بهداشتي شامل دستكش و ماسك 
توس��ط كس��اني كه اقدام به كش��تار دام مي كنند، 
مي تواند جلو پيش��روي اين بيماري را بگيرد. استان 
مرزي خراسان جنوبي 11 شهرستان و 460 كيلومتر 
مرز مش��ترك با افغانس��تان دارد و مركز شهرستان 

فردوس در فاصله 195 كيلومتري بيرجند است. 

ممنوعيت خروج پياز زعفران 
برقرار است

وزارت جه��اد كش��اورزي ب��ا تاكيد بر اس��تمرار 
ممنوعي��ت خروج پياز زعفران از كش��ور اعالم كرد: 
افزايش عملكرد در هكتار، توسعه كشت و همچنين 
برندسازي توسعه بازارهاي صادراتي اين محصول در 

دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، اين وزارتخانه 
در واكنش به ادعاي برخي رس��انه ها مبني بر پيشي 
گرفتن افغانس��تان از ايران در تولي��د زعفران، با رد 
اين ادعا بر ممنوعيت خروج پياز زعفران از كش��ور 

همچنان تاكيد كرد. 
ممنوعيت خروج پياز زعفران از ايران براي حفظ 
ذخاير ژنتيكي كشور است و موضوع قاچاق احتمالي 
اي��ن محصول از طريق معاونت ه��اي امور باغباني و 
توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي اين وزارتخانه، 
س��تاد مركزي مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز، نيروي 
انتظامي، مرزباني كش��ور و ساير دستگاه ها و مراجع 

ذي ربط به  طور مستمر پيگيري مي شود. 
با توجه به ارزش افزوده باال و نياز آبي كم، توسعه 
كشت گياه زعفران از جمله برنامه هاي مصوب وزارت 
جه��اد كش��اورزي در اجراي سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت كه برندس��ازي و توس��عه بازارهاي 
صادراتي اين محصول در دستور كار قرار گرفته است. 
ظرفي��ت توليد زعف��ران در اي��ران از 30 تن در 
سال 1368 طي سال هاي اخير به بيش از 300 تن 
رسيده كه س��االنه حدود 200 تن آن به كشورهاي 

هدف صادر مي شود.
برخي كارشناس��ان براي��ن باورند ك��ه با وجود 
محدوديت صادرات پياز زعفران در دولت هاي يازدهم 
و دوازده��م، اما در دولت هاي قبلي ب��ه قدري پياز 
زعفران به شكل رسمي و قاچاق از كشور خارج شده 
كه افغانس��تان را به يك رقي��ب در توليد و صادرات 
آن تبديل كرده اس��ت زيرا هر 7سال ريشه اين گياه 
به س��ه تا پنج برابر افزايش مي يابد و ديگر نيازي به 
واردات مجدد ندارد. همچنين گفته مي ش��ود، پياز 
زعفران به دليل ماهيت خش��ك ب��ودن در خارج از 
فصل كاش��ت قابليت جابه جاي��ي دارد و بدون هيچ 
مشكلي از طريق قاچاق مي تواند از كشور خارج شود. 
حتي تجار افغاني در ايران زعفران توليدي كشور ما 
را خري��داري و در دنيا تحت عن��وان زعفران افغاني 
به فروش مي رس��انند كه اين نيز به ضرر منافع ملي 

كشور ما خواهد بود. 
طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ايران براي 
هر نفر يك گرم است كه در مجموع ساالنه بيش از 

80 تن از اين محصول به مصرف داخلي مي رسد. 
اين گياه دارويي و نش��اط آور روزانه بايد بين 10 تا 
20 ميلي گرم و ماهانه نزديك به پنج گرم مصرف شود.

اخبار كشاورزي

دي��روز نماين��دگان مجل��س در نامه يي 
به مق��ام معظم رهب��ري تاكي��د كردند كه 
در ص��ورت مح��روم مان��دن ملت اي��ران از 
دس��تاوردها و منافع توافق هس��ته يي قطعا 
مجلس دولت را مكلف خواهد كرد تا با اقدام 
متقابل و س��خت، دش��من را از عهدشكني 

پشيمان كند. 
از  مل��ت، جمع��ي  خان��ه  گ��زارش  ب��ه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نامه به 
مقام معظم رهبري اظهار بي اعتمادي كامل 
به دولت عهدش��كن امريكا را صريحا اعالم و 
تاكيد كردند تحت هيچ شرايطي به دشمنان 
اجازه نخواهند داد ك��ه از نجابت ملت ايران 
سوءاستفاده كنند تا خواسته هاي نامشروع به 
كشور تحميل ش��ود، متن نامه به اين شرح 

است: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رهبر فرزانه انقالب اس��المي، حضرت آيت اهلل 

خامنه اي دامت بركاته
سالم عليكم 

پذيرش برجام توسط ملت بزرگ ايران اهداف مهمي 
را دنب��ال مي كرد ك��ه رفع تحريم ها و گش��ايش در 
اقتصاد كشور جزو مهم ترين آنهاست. متاسفانه باوجود 
پايبندي اكيد جمهوري اسالمي ايران به مفاد برجام، 
طرف مقابل و به خصوص دولت پيمان ش��كن اياالت 
متح��ده امريكا از ابت��داي انعقاد اي��ن معاهده مهم، 
همه تالش خود را ب��راي محروم كردن ملت ايران از 
دس��تاوردهاي برجام به كار بسته و اخيرا آقاي ترامپ 
بحث خروج امريكا از برجام را مطرح كرده اس��ت. ما 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان فرزندان 
و سربازان حضرتعالي با گرايش هاي مختلف سياسي، 
ضم��ن بيعت مجدد ب��ا آن رهب��ر بزرگ��وار و اظهار 

بي اعتمادي كامل به دولت عهدش��كن امريكا صريحا 
اعالم مي كنيم كه تحت هيچ ش��رايطي به دش��منان 
كش��ور اج��ازه نخواهيم داد كه از نجاب��ت ملت ايران 
سوءاس��تفاده كرده و خواسته هاي نامش��روع خود را 
به كش��ور ما تحميل كنند. برج��ام نتيجه تالش هاي 
پيگير دولت محترم و دستگاه ديپلماسي متعهد كشور 
اس��ت و اگر قرار باش��د ملت ما از دستاوردها و منافع 
آن محروم بماند، قطعا مجلس شوراي اسالمي، دولت 
محترم را مكلف خواهد كرد با اقدام متقابل و سخت، 
دشمن را از عهدشكني پشيمان كند. در پايان ضمن 
تاكي��د مجدد بر وحدت و همدلي همه قواي كش��ور 
از رييس جمهور محترم، وزي��ر محترم امور خارجه و 
مذاكره كنندگان عزيز كشورمان كه در روزهاي اخير، 
مواضع ملت ايران در نفي هرگونه مذاكره مجدد روي 
برجام را به صورت ش��فاف و قاطعانه اعالم داشته اند، 

تشكر مي كنيم. 

نامه نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري

اتحاديه اروپا در بيانيه يي ضمن تاكيد بر لزوم حفظ برجام اعالم كرد تا 
زماني كه ايران به اجراي تعهدات هس��ته يي خود ادامه دهد، اين اتحاديه 

به ادامه اجراي كامل و موثر توافق هسته يي متعهد مي ماند. 
در بياني��ه رس��مي اتحادي��ه اروپ��ا ك��ه روز چهارش��نبه در پاي��گاه 
اطالع رس��اني ش��وراي اين نهاد منتشر شد، آمده اس��ت: اتحاديه اروپا از 
بيانيه رييس جمهوري امريكا براي خروج از توافق هس��ته يي برجام عميقا 
متاس��ف اس��ت. برجام به طور اجماعي به تاييد قطعنامه 2231 ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل رس��يده و مولفه يي كليدي از س��اختار منع اشاعه 

هسته يي جهاني است و براي امنيت منطقه حياتي است. 
در اين بيانيه كه توس��ط فدريكا موگريني مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا به نمايندگي از اين اتحاديه منتش��ر ش��د، تاكيد شده است: 
تا زماني كه ايران به اجراي تعهدات مرتبط با هس��ته يي خود ادامه دهد، 

چنانك��ه تاكن��ون انجام داده و آژانس بين المللي ان��رژي اتمي نيز در 10 
گزارش پياپي آن را تاييد كرده است، اتحاديه اروپا به ادامه اجراي كامل 

و موثر توافق هسته يي متعهد خواهد ماند. 
بياني��ه افزوده اس��ت: برداش��تن تحريم هاي مرتبط ب��ا )فعاليت هاي( 
هس��ته يي بخش مهمي از توافق هس��ته يي اس��ت و اتحادي��ه اروپا بارها 
تاكيد كرده اس��ت كه برداش��تن تحريم ها تاثيري مثبت بر روابط تجاري 
و اقتص��ادي با ايران دارد. اتحاديه اروپا بر تعهد خود براي تضمين اجراي 

اين مساله تاكيد مي كند. 
در پاي��ان بياني��ه اتحادي��ه اروپا آمده اس��ت: برجام نتيجه 12 س��ال 
ديپلماس��ي اس��ت كه در مورد ه��دف اصلي آن نتيج��ه داده و كار كرده 
اس��ت. اتحاديه اروپا مصمم است كه با جامعه بين المللي براي حفظ اين 

توافق كار كند.

اتحاديه اروپا: به اجراي كامل و موثر برجام متعهد مي مانيم

»تعادل« از موضع يكپارچه مقامات و نهادها عليه خروج امريكا از برجام گزارش مي دهد

 روحاني:  برجام از 5+1
فقط »يك« را از دست داده است
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گروه جهان  طال تسليمي 
در  امري��كا  رييس جمه��وري  ترام��پ،  دونال��د 
كمپين ه��اي انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
2016 داس��تان هاي قابل  توجه��ي درباره نقش 
امري��كا در امور بين المللي تعريف كرد؛ اظهاراتي 
احساسي كه سرشار از اشارات به متحداني آزاد، 
جهاني س��ازي لجام گسيخته و سياست خطرناك 
هس��ته يي بود. ترامپ پناهجوي��ان و مهاجران را 
به مثابه تبهكاران به تصوير كشيد، به دولت هايي 
همچ��ون روس��يه و چين ارج نهاد، حقوق بش��ر 
و آزادي ه��اي دموكراتي��ك را ناديده گرفت و به 
عنوان نام��زد رياس��ت جمهوري امريكا چهره يي 
غمن��اك از ضعف و نزول س��طح اين كش��ور در 
جه��ان به تصوي��ر كش��يد و وع��ده داد كه اين 
وضعي��ت را تغيير مي دهد. اكن��ون بيش از يك 
س��ال از ورود ترامپ به كاخ س��فيد مي گذرد و 
امريكا هر روز بيش��تر به چشم انداز ناخوشايندي 
كه ترامپ پيش بيني كرده بود، نزديك مي شود. 
طب��ق نتاي��ج نظرس��نجي مرك��ز تحقيقاتي 
»پي��و« در ج��والي 2017 نزديك ب��ه نيمي از 
امريكايي ه��ا با اي��ن اظهارات ترام��پ كه امريكا 
باي��د »توجه كمت��ري به مش��كالت در خارج از 
كشور مبذول دارد و بر مشكالت داخلي متمركز 
ش��ود« موافق هستند. اين احس��اس قابل درك 
اس��ت. خانواده هاي امريكايي با مشكالتي مواجه 
هس��تند؛ بر موقعيت ش��غلي، خان��ه، فرزندان و 
پس انداز خود متمركز شده اند؛ نگران هزينه هايي 
هس��تند كه در نتيجه لغو اليحه خدمات درماني 
مجبورن��د بپردازن��د و فرصت��ي ب��راي توجه به 
مش��كالتي كه ممكن اس��ت در آينده نه چندان 
نزديك كيلومترها دورتر از امريكا پديدار ش��ود، 
ندارند؛ مشاركت در امور جهاني وضعيت بسياري 
از امريكايي ه��ا را وخيم ت��ر ك��رده و از اهمي��ت 
سياس��ت هاي خارجي نزد آنها كاس��ته است؛ از 
نظر آنها جهاني س��ازي و جهان شمولي به   معناي 
نظام پيچيده يي از نفوذ، ثروت و قدرت است كه 
منفع��ت ثروتمن��دان و افراد با نف��وذ را به بهاي 

زندگي ديگران تامين مي كند. 
دختران و پسران طبقه كارگر براي جنگ هايي 
با انگيزه هاي نادرس��ت و پايان نامشخص، قرباني 
مي ش��وند؛ فرصت هاي ش��غلي آنها ب��ه خارج از 
كشور فرس��تاده مي شود و معيشت اقتصادي آنها 
در وهل��ه دوم اهميت ق��رار مي گيرد؛ امريكايي ها 
امروز احساس امنيت كمتري دارند و تروريسم به 
كشورشان رسيده است؛ داعش و ديگر گروه هايي 
افراطي بيش از اندازه قدرتمند به نظر مي رس��ند؛ 
پيروزي در افغانس��تان و عراق و ديگر كشورها با 
وجود س��ال ها از خود گذش��تگي همچنان دور از 
دسترس اس��ت. جاي تعجب ندارد كه بسياري از 
امريكايي ه��ا معتقدند، سياس��ت خارجي بازدهي 

نداشته است. 
15ماه از رياس��ت جمهوري ترامپ مي گذرد و 
او هنوز س��عي دارد به اي��ن نگراني ها دامن بزند. 
دس��توركار بين المللي ترامپ بر اين مبنا تنظيم 
ش��ده كه ب��ه امريكايي ه��ا بگويد باي��د انتخاب 
كنن��د: ميان امنيت در داخ��ل يا صلح در خارج؛ 
ميان حقوق بش��ر ي��ا هزينه هاي تمام  نش��دني؛ 
ميان هم��دردي و قدرت؛ ميان ش��فقت يا زور. 
اين گزينه ه��ا و انتخاب هاي اش��تباه مي تواند تا 
بي نهاي��ت ادامه داش��ته باش��د. در جهان در هم 
تنيده امروزي تمايز قائل ش��دن بين چالش هاي 
جهان��ي و داخل��ي توهم��ي بيش نيس��ت. روي 
برگرداندن امريكا از دني��ا هيچ تاثيري در ايجاد 
امني��ت در اين كش��ور و ش��كوفايي آن نخواهد 
داش��ت. رويك��رد »اول امري��كا«ي ترام��پ در 
زمينه سياس��ت خارجي به منزوي شدن امريكا 
مي انجام��د و اين امكان را ب��راي ديگران فراهم 

مي آورد كه آينده را آنها رقم بزنند. 
هزين��ه  ام��روز  امريكاي��ي  خانواده ه��اي 
شكس��ت هاي اي��االت متح��ده را در رس��يدگي 
ب��ه تغيي��رات آب و هوايي با صورت حس��اب هاي 
سرسام آور بيمه در برابر سيل مي پردازند و بودجه 
ش��هرها در راس��تاي رس��يدگي به خرابي هايي 
ك��ه توفان ه��ا، ران��ش زمي��ن و آتش س��وزي ها 
به ب��ار مي آورند به ه��در مي رود. م��ردم امريكا 
كم و كاس��تي ها در تالش هاي دولت در مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر را با مش��اهده همگاني  ش��دن 
گراي��ش به مصرف مخدر ح��س مي كنند. حريم 
خصوصي و امنيت شخصي آنها از طريق حمالت 
بين المللي س��ايبري تهديد مي شود، رسانه هاي 
اجتماعي از س��وي عناص��ر خارجي هدف گرفته 
مي ش��وند و حق��وق دموكراتيك ارزش��مند آنها 
يعني راي هايش��ان به اختي��ار والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روس��يه زير پا گذاشته مي شود. 
م��ردان و زنان امريكاي��ي همچنان لباس نظامي 
ب��ه تن خانواده هايش��ان را ت��رك مي كنند تا در 
جنگ هايي حضور داش��ته باش��ند ك��ه نه هدف 

مشخصي دارند و نه استراتژي براي خروج. 

سياس��ت خارجي تنها مختص ب��ه آن چيزي 
نيس��ت كه در دوردس��ت ها اتف��اق مي افتد؛ تنها 
ب��ر جنگ ها در خ��ارج مربوط نمي ش��ود بلكه بر 
هزينه ه��اي داخلي نيز تاثير مي گذارد؛ سياس��ت 
خارجي تنها به س��الح  در خارج از كشور خالصه 
نمي شود و رايانه ها در داخل را نيز شامل مي شود؛ 
تنها بحران ها و بيماري ها در قاره هاي ديگر نيست 
و بيماري ه��ا و بي عدالتي در خيابان هاي امريكا را 
نيز در برمي گيرد. هيچ ش��كي نيس��ت كه تهديد 
جهاني كه امريكا امروز با آن مواجه اس��ت، جدي 
اس��ت: افزايش قدرت چين، مداخالت گس��ترده 
روس��يه، اختالفات فزاينده در اروپا و كناره گيري 
اياالت متحده از رهبري جهاني به اين معناس��ت 
ك��ه نظم جهاني ش��كل ديگري به خ��ود خواهد 

گرفت. 
نش��انه هاي تغيي��ر همين حاال نيز مش��هود 
اس��ت: اگرچه امريكا همچنان بزرگ ترين اقتصاد 
جهان است اما اكنون چين قدرتمندترين بازيگر 
صحنه اقتصادي جهان محسوب مي شود و قدرت 
سياسي و اقتصادي خود را به شركت هاي چيني 
نيز منتق��ل مي كند. اگرچه ش��ركت اپل از نظر 
ارزش در بازار بزرگ ترين شركت در جهان است 
اما تيم كوك، مديرعامل اين ش��ركت، مسووليت 
سهامداران آن را بر عهده دارد و نه قانون گذاران 
امريكاي��ي؛ اي��ن درحالي اس��ت ك��ه »جك ما« 
ميلي��اردر چيني از چنين مس��ووليتي برخوردار 
نيست. س��رمايه داري دولتي در چين و تاثيرات 
آن به چالشي جدي براي بازار آزاد جهاني تبديل 
شده است. اينكه امريكا چطور با چنين مساله يي 
برخ��ورد مي كند ن��ه تنها تعريف كنن��ده امنيت 
خانواده ه��اي امريكاي��ي اس��ت بلكه ب��ر زندگي 
نس��ل هاي بع��دي نيز تاثي��ر مي گ��ذارد. همين 
واكنش هاس��ت كه تعيين مي كن��د، ايده آل هاي 
دموكراتيك اياالت متحده زنده بمانند يا به مرور 

زمان به ورطه نابودي كشيده شوند. 
تصحيح اين روند به چيزي بيش��تر از رويكرد 
كوته بينان��ه و خودخواهانه ترام��پ در زمينه امور 
خارجي نياز دارد. سياست خارجي رييس جمهوري 
منتخب امري��كا بايد با مس��ائل داخلي در زمينه 
ارتقاي دموكراسي، آزادي فردي و كرامت انساني 
همخواني داش��ته باشد. اگر مردم امريكا بخواهند 
همان اندازه كه در خدمات بهداش��ت و درمان يا 
كنترل اس��لحه يا جنبش مقابله ب��ا تجاوز نقش 
دارند در سياس��ت خارجي نيز نقش داشته باشند 
بايد روايتي جذاب تر از سياست خارجي و چرايي 

اهميت آن بشنوند. 

 روايت هايي جديد از سياست خارجي
فاصله ش��هر پاريس در فرانسه از رودخانه فال 
در ايالت ماساچوست حدود 5500كيلومتر است. 
اگرچ��ه توافقنام��ه آب وهوايي پاري��س در مكاني 
نسبتا دور تنظيم شده اما براي مردمان اين ايالت 

در جنوب ش��رقي امريكا كه عمدتا از قشر كارگر 
هستند، تغييرات آب و هوايي بخش اصلي زندگي 
روزمره است. واكنش نامناسب امريكا به گرمايش 
جهاني با ويراني زيرساخت هاي محلي، هدر رفتن 
بودجه شهري و افزايش نرخ بيمه سيل در سراسر 
منطقه همراه بوده اس��ت. ش��هر ب��راي پرداخت 
هزينه 174ميليون دالري به روزرس��اني سيستم 
فاضالب شهري با مشكالت عديده مواجه است و 
زيرساخت هاي فرسوده كنوني نمي توانند تغييرات 
ش��ديد آب و هواي��ي را ب��دون ايجاد خط��ر براي 
سالمت و امنيت عمومي دوام آورند. ميانگين نرخ 
بيمه س��يل در منطقه در 6 س��ال گذشته حدود 
12درص��د افزايش داش��ته اس��ت. ب��راي چنين 
جامعه يي تصميم ترامپ به خارج كردن امريكا از 
پيمان پاريس آن  هم در ش��رايطي كه بزرگ ترين 
توليدكننده دي اكس��يدكربن در تاريخ بشر است 
براي م��ردم اين ايالت در حد حرف نيس��ت و بر 

واقعيت زندگي روزمره تاثير مي گذارد. 
از آتالنتا تا افغانستان حدود 24ساعت راه است. 
ام��ا در ايالت جورجيا صدها ه��زار خانوار زير بار 
س��نگين جنگ هاي امريكا در خاورميانه هستند؛ 
اي��ن ايالت بي��ش از هر ايالت ديگ��ري در امريكا 
نيروي نظامي در خارج از كش��ور دارد. كاروليناي 
جنوب��ي و تگزاس نيز تف��اوت چنداني با جورجيا 
ندارند. ب��راي خانواده ها و جوام��ع اين ايالت ها و 
ديگ��ران در سراس��ر امريكا، جنگ ه��ا در عراق و 
افغانس��تان تنها داس��تان هايي در نيويورك تايمز 
نيس��تند؛ حقايقي سخت و خشن هستند كه با از 
دست دادن اعضاي خانواده و هزينه هاي اقتصادي 
سرس��ام آور لمس مي ش��وند. طب��ق برآوردها از 
11س��پتامبر 2001 تاكنون بيش از 5.6 تريليون 
دالر از ماليات هاي پرداختي توس��ط امريكايي ها 
كه مي توانست در ساخت مدرسه و پل و... هزينه 
شود براي جنگ هزينه شده است. ترامپ در زمان 
نام��زدي ب��راي رياس��ت جمهوري از جنگ بدون 
استراتژي خروج و درگيري هايي كه چندين دهه 
هزينه هاي آنها بر دوش ماليات دهندگان امريكايي 
بوده است به  شدت انتقاد كرد. اما پس از ورود به 
كاخ سفيد، سياس��ت خارجي جسته  و  گريخته او 
با مخاطره درگيري ه��اي نظامي بي مورد با ايران، 
كره شمالي، روسيه و حتي تركيه كه يك متحد در 

پيمان ناتوست، همراه بوده است. 
ويرجينياي غربي ايالت چندان بزرگي نيست. 
اي��ن ايالت با الردو، نزديك تري��ن محل در مرز با 
مكزيك ح��دود 3000كيلومتر فاصل��ه دارد؛ اما 
ب��ه  ش��دت از همه گي��ري اعتياد به م��واد مخدر 
آس��يب ديده اس��ت. اين تراژدي امريكايي نتيجه 
سهل انگاري دولت، منفعت طلبي بخش خصوصي 
و اس��تثمار خارجي است. تجويز اهمال كارانه دارو 
و قواني��ن نامناس��ب در برخورد با ش��ركت هاي 
داروس��ازي امري��كا را در منج��الب قرص ه��اي 
مسكن انداخته اس��ت. نظام سالمت رواني كه به 
طرز فاجعه آميزي به آن بي توجهي مي ش��ود نيز 
تاثير بس��زايي در اين زمينه داش��ته است. هزينه 
اعتياد افزايش يافت��ه و كارتل هاي مواد مخدر در 
مكزيك ب��راي برطرف كردن تقاض��اي امريكايي 
فرصت را غنيمت ش��مرده اند: امروزه 95درصد از 
هرويي��ن و متعلقات مصرفي در امريكا از مكزيك 
وارد مي ش��ود. ام��ا همزمان با تح��ول در بحران، 
مواد مخدر نيز متحول ش��ده اس��ت. فنتانيل كه 
يك زهر كش��نده ساخته دست بشر است از مواد 
شيميايي تشكيل شده كه در آزمايشگاه هاي چين 
س��اخته و به طور مستقيم از اين كشور يا به طور 
غيرمس��تقيم از طريق مكزيك و عمدتا از طريق 
بنادر به  ص��ورت قانوني وارد امريكا مي ش��ود. به 
عبارت ديگر، س��اخت ديوار 70ميليارد دالري در 
مرز مكزيك هيچ كمكي در جلوگيري از همه گير 
ش��دن اعتياد به مواد مخدر نمي كند و شايد بهتر 
باشد چنين بودجه يي صرف رسيدگي به سالمت 
رواني، ش��دت  عم��ل در برخورد با ش��ركت هاي 

داروسازي و اقدامات درست در مرزها شود. 
از نبراس��كا ت��ا س��وريه بي��ش از 10ه��زار و 
500كيلومتر فاصله اس��ت. با اين حال، اين ايالت 
بيش��ترين س��رانه پناهجو)76پناهجو به ازاي هر 
100هزار س��كنه( را در قياس با ديگر ايالت هاي 
امريكا دارد. براي س��اكنان اي��ن ايالت مناظرات 

درب��اره سياس��ت پذيرش پناهجو تنه��ا اظهارات 
در تاالره��اي واش��نگتن و نهاده��اي بين المللي 
نيس��ت؛ بلكه در مراكز شهري، كليساها، مدارس، 
آژانس ه��اي خدماتي و ديگ��ر نهادهاي محلي در 
جريان اس��ت. اي��ن نهادهاي محلي هس��تند كه 
مجبورند ب��راي برخورد با پناهجوي��ان راهكاري 
بينديشند چراكه كشور توانايي و تمايلي به اقدام 
در جه��ت سياس��ت گذاري حس��اس مهاجرت را 

ندارد. 
ايال��ت  از  دورت��ر  هزاركيلومت��ر   8 روس��يه 
ويس��كانزين اس��ت. اما اين فاصله موجب امنيت 
راي دهن��دگان اين ايالت واقع در غرب امريكا در 
مواجهه با تالش هاي روس ها براي نفوذ و مداخله 
در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 نشد. به 
گفته مقامات اطالعاتي امريكا، ايالت ويسكانزين 
يك��ي از 7 ايالتي ب��ود كه پايگاه ه��اي اينترنتي 
دولتي يا س��امانه ثبت نام براي راي دهي در آنها 
در آستانه انتخابات سال 2016 در معرض خطر 
سايبري قرار گرفت؛ ديگر ايالت ها آالسكا، آريزونا، 
كاليفرنيا، فلوريدا، النوي و تگزاس بودند. پس از 
آن مش��خص ش��د كه عناصر خارجي همچنين 
نيروگاه هاي برق و ديگر زيرس��اخت هاي حساس 
امريكا را نيز هك كرده اند. دشمنان امريكا بدون 
اينكه حتي خانه هاي خود را ترك كرده باشند از 
رس��انه هاي اجتماعي استفاده كردند تا به جامعه 
اياالت متحده آس��يب برسانند. اين جبهه جديد 

سايبري نه محدوديتي مي شناسد و نه مرزي. 
از  بي��ش  چي��ن  پايتخ��ت  پك��ن  ش��هر 
11هزاركيلومت��ر از ش��هر اس��كرانتون در ايالت 
پنس��يلوانيا دور است. اما وقتي مس��اله مناظره 
درباره سياس��ت تجاري امريكا مطرح مي ش��ود، 
اين دو ش��هر ب��ه خوب��ي ارتب��اط انتخاب ها در 
سياست هاي داخلي و خارجي دو كشور را نشان 
مي دهند. هيچ ش��كي نيست كه جهاني سازي از 
بسياري جهات به نفع مصرف كنندگان، تجارت ها 
و ش��كوفايي كلي امريكا بوده است؛ قشر متوسط 
امري��كا از اس��تانداردهايي در زندگ��ي برخوردار 
اس��ت كه براي ش��هروندان كش��ورهاي درحال 
توسعه رويا هستند. با اين حال بايد اعتراف كرد 
كه تجارت آزاد هم��واره تجارتي منصفانه نبوده 
اس��ت. جوامع صنعتي و كارگ��ران در امريكا به 
ش��يوه و اندازه هاي متف��اوت از الگوهاي تجاري 
جهان��ي آس��يب ديده ان��د. اينكه پيش��نهادهاي 
حمايت گرايي)حمايت از توليدات داخلي( در هر 
دو طرف مورد توجه راي دهندگان قرار مي گيرد 
قابل توجيه اس��ت اما حالل اين مش��كل تدابير 
نصفه  و  نيمه ملي گرايي همچون تعرفه هاي اخير 
بر واردات فوالد و آلومينيوم نمي تواند باش��د كه 
صناي��ع كلي��دي را در معرض آس��يب هاي يك 

جنگ تجاري قرار مي دهند. 

 راهي كه امريكا پيمود
هي��چ روايتي به  تنهايي ب��ه وجود نمي آيد به 
وي��ژه زماني كه مس��اله به ام��ور جهاني مربوط 
باش��د. براي ترغي��ب مردم امريكا به مش��اركت 
در سياس��ت خارجي فعاالنه به تصويري ش��فاف 
از جهان امروزي نياز اس��ت و تنها در آن صورت 
فوريت ها مشخص مي ش��وند: چين ممكن است 
هنوز قدرتي تثبيت شده نداشته باشد، اما بزودي 
مهم مي ش��ود و اين مساله تنها برتري اقتصادي 
امريكا يا آوازه آن در جه��ان را تهديد نمي كند، 
بلك��ه تهديدي ب��راي ارزش ه��اي دموكراتيك و 
آزادي هاي فردي خواهد بود كه امريكا از سال ها 
پي��ش وقت خود را صرف دفاع از آن در داخل و 

خارج از مرزها كرده است. 
زماني كه امريكا هدايت معماري نظم جهاني 

را پ��س از جن��گ جهاني دوم بر عه��ده گرفت، 
رهب��ران اياالت متحده دريافتن��د كه منافع اين 
كش��ور با كمك به اينكه ديگر كشورها نيز رفتار 
منصفانه را درك كنند، آس��ان تر تامين مي شود. 
آن��گاه به ج��اي اينكه جهاني بس��ازند كه برخي 
كش��ورها در آن »برنده« و برخي ديگر »بازنده« 
باش��ند در جهت س��اخت جهاني ت��الش كردند 
كه امريكا و بس��ياري از ديگر كش��ورها در آن به 

صورت مشابه سود ببرند. 
با اين حال امروز هيچ يك از قدرت هاي غربي 
نفوذ سياس��ي و اقتصادي ندارند و ديگر معماري 
اواخر ده��ه 1940 نظم جهان��ي را تامين كننده 
اه��داف و تمايالت خود نمي دانند. اگرچه حق با 
آنهاست اما به نظر مي رسد دولت ترامپ به جاي 
تالش براي اس��تفاده از قدرت امري��كا در ايجاد 
نظم جدي��د و بهتر جهاني در جهت فروپاش��ي 
نظ��م قديمي گام برم��ي دارد و حتي اين روند را 

تسريع مي كند. 
چنين كاري اش��تباه اس��ت. امريكا بايد راهي 
منطقي بيابد تا ب��راي قدرت هاي نوظهور امكان 
ابراز وجود بيش��تري در نظام كنوني بين المللي 
فراهم  آيد. اگ��ر نهادهايي همچون بانك جهاني، 
صندوق بين المللي پول و شوراي امنيت سازمان 
مل��ل متحد در بازتاب ش��رايط موج��ود در نظم 
و ق��درت جهاني امروز بهتر عم��ل نكنند، آنگاه 
نهاده��اي جايگزين��ي همچون بانك توس��عه و 
س��رمايه آس��يا با حمايت چين، آنها را به چالش 
خواهد كش��يد. امريكا بايد در ارتباط با تقاضاي 
خارجي براي قدرت بيش��تر در نهادهاي جهاني 
از ن��گاه كردن از دريچه » ب��ازي مجموع صفر« 
دست بردارد و در جهت مذاكره بر سر تمهيدات 
جدي��دي تالش كند ك��ه منافع چن��د جانبه را 
فراهم آورن��د. اياالت متحده زمان��ي در دفاع از 
موضع خود آزادي عمل الزم را به دست مي آورد 

كه آمادگي تغيير قواعد بازي را داشته باشد. 

  نگاهي به آينده
ترام��پ در ارتباط با سياس��ت خارجي لوحي 
از انتخاب هاي اش��تباه را پيش روي مردم امريكا 
گذاش��ته اس��ت. اما حقيقت اين اس��ت كه يك 
گزينه ب��راي انتخاب وج��ود دارد؛ گزينه يي كه 
تاثيرگ��ذار خواهد بود: آيا امري��كا بار ديگر تعهد 
خود را ب��ه موضوعاتي همچ��ون آزادي، كرامت 
انس��اني، دموكراس��ي در داخل و در خارج ابراز 
خواهد داشت يا منتظر از بين رفتن اين ارزش ها 
مي ماند؟ آيا در پي توهين هاي اخير يا فرصت ها 
بر س��ر ارزش ها، وعده ها و آزادي هاي اساسي كه 
در قانون اساس��ي امريكا نيز آمده است، سازش 
خواه��د ك��رد و از آنها مي گ��ذرد؟ دوران برتري 
بي قيد و ش��رط امريكا به پايان رس��يده است، اما 
فص��ل بعدي نق��ش امريكا در جه��ان همچنان 
در حال نوش��ته شدن اس��ت. امريكا مي تواند در 
حركت جهان به س��مت نظم جديد، نقشي تازه 
براي خود بياب��د و اگر چنين نكند، نتيجه بدون 
منافع و ارزش هاي امريكايي تعيين خواهد ش��د. 
به عبارت ديگر، چين الگوي مختص خود را براي 
رهبري جهاني دارد و آماده ايفا كردن اين نقش 
است. اين الگو به جاي فرد بر دولت تمركز دارد و 
الگويي است كه به جاي آزادي بر پيروي تمركز 
دارد. اين الگوي تعامالت بر مبناي سرمايه داري 
دولتي است كه به نفع دوستان پكن تمام خواهد 
شد؛ الگويي نيست كه به منفعت و رشد مشترك 
بينجامد ي��ا به حقوق فردي احترام بگذارد يا در 

كل به نفع همه جهان باشد. 
دموكراس��ي آش��فته است. با س��رعتي خيلي 
پايين ت��ر از آنچ��ه مطلوب اس��ت، پيش مي رود 
و آنهاي��ي را ك��ه ب��ه دنب��ال حل و فصل س��ريع 
مش��كالت هس��تند، به وحش��ت مي ان��دازد. اما 
250س��ال پيش امريكا يك انتخاب كرد: آزادي 
اراده ارزش جنگي��دن دارد. امريكايي ه��ا اي��ن 
مس��اله را پيش بين��ي كرده بودند كه بازگش��ت 
سرمايه هايش��ان ش��ايد به صورت پيروزي ها در 
مي��دان جنگ يا حت��ي افزايش تولي��د ناخالص 
داخل��ي نباش��د؛ بلكه به صورت ق��درت مردمي 
ظاهر مي شود كه حاضر به گذشتن از آزادي هاي 

خود نخواهند بود. 

نشست داليان، صداي پكن 
در مذاكرات با كره شمالي

كارشناس��ان مي گوين��د نشس��ت اخي��ر ميان 
رهب��ران كره ش��مالي و چي��ن با ه��دف حصول 
اطمينان از ش��نيده ش��دن صداي پكن در ديدار 
كيم جون��گ اون با رييس جمه��وري امريكا ترتيب 
داده ش��ده ب��ود. كريس��توفر بودين در گزارش��ي 
ب��راي آسوش��يتدپرس نوش��ت، ش��ي جين پينگ 
مناف��ع  مي خواه��د  چي��ن،  رييس جمه��وري 
استراتژيك كشور خود را در شبه جزيره كره حفظ 
كند، به ويژه اينكه پيونگ يانگ را دولتي دوس��ت 
ب��راي خود مي بيند كه جداكننده يي ميان چين و 

نيروهاي امريكا و كره جنوبي است. 
به گزارش ايس��نا، تنها ي��ك روز پس از ديدار 
رهب��ر كره ش��مالي ب��ا ش��ي جين پينگ، ماي��ك 
پمپئ��و وزير خارجه امريكا به كره ش��مالي رفت تا 
جزئيات نشس��ت دونالد ترامپ و كيم جونگ اون را 
نهايي كن��د. در همين حال، كي��م تمايل خود را 
درخصوص برخورداري از حمايت چيني ها در اين 
مذاكرات و به ويژه درخواست براي رويكرد »مرحله 
به مرحله و همگام« براي خلع س��الح هس��ته يي 
ابراز كرد كه با درخواست ترامپ براي پايان فوري 
برنامه هاي هس��ته يي پيونگ يانگ در تضاد است. 
باني گليسر مشاور ارشد مركز مطالعات بين المللي 
و اس��تراتژيك واشنگتن دي س��ي در ام��ور آس��يا 
گفت: »به نظرم ش��ي مي خواهد از مواجه ش��دن 
با نتيجه يي غافلگيركننده از نشست كيم و ترامپ 
جلوگيري كند.« ش��ي و كيم دوشنبه و سه شنبه 
در بندر داليان در ش��مال چين گفت وگو كردند؛ 
اين دومين ديدار رهبران دو كشور پس از گذشت 
تنها يك ماه از س��فر اعالم نش��ده كي��م به پكن 
در اواخر ماه مارس بود. نخس��تين س��فر خارجي 
كيم جون��گ اون از زمان برعه��ده گرفتن رهبري 
كره ش��مالي به چين در 6 س��ال گذش��ته، نشاني 
قدرتمن��د از رابط��ه پايدار ميان اين همس��ايگان 

كمونيست محسوب مي شود. 
مايكل م��ازا عضو اتاق فكر موسس��ه »امريكن 
اينترپراي��ز« گف��ت نشس��ت دالي��ان همچنين از 
اي��ن جهت قابل توجه اس��ت كه ق��رار بود پيش 
از بازگش��ت كيم ب��ه چين، ش��ي از پيونگ يانگ 
ديدار كند و اين نش��ان مي ده��د كه باالخره كيم 
با پذيرش نقش »ش��ريك كوچك تر« در روابط با 
چين، پ��س از دوره طوالني روابط پرتنش با پكن 
موافق��ت كرده اس��ت. در ميان��ه صحنه هاي آرام 
گفت وگوي اين دو رهبر در كنار آب هاي اقيانوس 
و قدم زدن آنان در باغ، رس��انه هاي دولتي به نقل 
از ش��ي نوشتند: »چين در پايبندي به خلع سالح 
هسته يي ش��به جزيره كره، از كره شمالي و امريكا 
براي حل مس��ائل اين منطقه از طريق گفت وگو و 

مذاكره حمايت مي كند.«
كي��م گفت��ه كره ش��مالي ب��ه خل��ع س��الح 
هس��ته يي پايبند مي ماند و اگر »طرف مربوطه« 
تهديده��اي  و  خصومت آمي��ز  سياس��ت هاي  از 
امنيتي اش عليه پيونگ يانگ دست بكشد، نيازي 
به س��الح هاي هس��ته يي ندارد و اين اش��اره يي 
روش��ن به امريكا محسوب مي شود. زمان و مكان 
دقي��ق ديدار كيم جونگ اون و دونالد ترامپ هنوز 
مشخص نشده است. كاخ سفيد اعالم كرد ترامپ 
در تماسي تلفني با شي، درخصوص اين نشست 
و »تحوالت اخير شبه جزيره كره« گفت وگو كرده 
اس��ت. كاخ سفيد همچنين افزود: »ترامپ و شي 
درخص��وص اهميت ادامه اعم��ال تحريم ها عليه 
كره ش��مالي تا انحالل دايم برنامه هاي هسته يي 
و موش��كي اين كش��ور توافق كرده ان��د.« ترامپ 
پي��ش از اي��ن تم��اس تلفن��ي، در توييتر خود 
نوش��ت: »برنامه ريزي ها در ح��ال انجام و روابط 
در حال ش��كل گيري هس��تند. اميدواريم توافقي 
صورت گيرد و با كمك چين، كره جنوبي و ژاپن، 
آينده يي هم��راه با موفقيتي ب��زرگ و امنيت به 

دست  آيد.«
گليس��ر، مشاور ارشد آس��يايي مركز مطالعات 
بين المللي و اس��تراتژيك واشنگتن دي س��ي گفته 
»ش��ي« مي خواهد مطمئن ش��ود كه در مذاكره 
كره ش��مالي با واش��نگتن منافع كشورش محفوظ 
مي مان��د ك��ه در پايين ترين س��طح، ب��ه معناي 
برخ��ورداري از »يك صندل��ي دور ميز مذاكرات« 
اس��ت. گلوبال تايمز كه توس��ط حزب كمونيست 
حاكم چين منتش��ر مي ش��ود نوش��ت، چگونگي 
حل مس��ائل در ش��به جزيره كره ازجمله مس��اله 
هس��ته يي، نمي تواند به تنهايي از جانب واشنگتن 
تعيين ش��ود. واش��نگتن بايد به نظ��رات و منافع 
پكن احترام بگذارد، زيرا پيش تر از چين خواس��ته 
ك��ه در اين مس��اله هم��كاري كند. ماي��كل مازا 
مي گويد، شي با دو بار ميزباني از كيم پيش از اين 
نشست، دست كم بطور نمادين از »تقدم چين در 

شبه جزيره كره« دفاع مي كند. 
چي��ن در جنگ كره طي س��ال هاي 1950 تا 
1953 س��ربازاني را براي جنگ به نفع كره شمالي 
به اين كشور فرستاد و تا سال ها پس از آن، روابط 
ميان اين دو كشور »به نزديكي لب و دندان« بود. 
ام��ا پس از روي كار آمدن كيم و تعهدش به دنبال 
كردن برنامه موش��ك هاي بالس��تيك و تسليحات 
هسته يي، اين روابط رو به وخامت گذاشت. حدود 
90درص��د تج��ارت خارجي كره ش��مالي با چين 
است، اما در سال هاي اخير پكن تحريم هاي امريكا 
عليه اقتصاد كره ش��مالي را رعايت كرده است. اين 
فش��ارها پس از آزمايش هس��ته يي كره شمالي در 
ماه س��پتامبر كه به طرز چش��مگيري قدرتمندتر 
از آزمايش هاي پيش��ين اين كش��ور ب��ود، تا حد 

قابل توجهي افزايش يافت. 
استيو تس��انگ مدير موسسه چين در مدرسه 
مطالعات ش��رقي و آفريقايي لن��دن گفت: »پيام 
مه��م از نظر ش��ي اين اس��ت كه چي��ن بازيگري 
كليدي براي حل مس��اله ش��به جزيره كره است و 
نشس��ت داليان براي تاييد دوباره اين پيام به ويژه 
براي دونالد ترامپ بوده است.« تسانگ افزود: »در 
همين حال احتماال كيم به اين منظور در نشست 
داليان حاضر ش��ده كه نش��ان ده��د چين متحد 

كره شمالي باقي مي ماند.«

ديدگاه

دستوركار بين المللي ترامپ بر اين مبنا 
تنظيم شده كه به امريكايي ها بگويد 

بايد انتخاب كنند: ميان امنيت در داخل 
يا صلح در خارج؛ ميان حقوق بشر يا 

هزينه هاي تمام  نشدني؛ ميان همدردي و 
قدرت؛ ميان شفقت يا زور. اين گزينه ها 
و انتخاب هاي اشتباه مي تواند تا بي نهايت 

ادامه داشته باشد

                                                                                                      

دموكراسي آشفته است. با سرعتي 
خيلي پايين تر از آنچه مطلوب است، 
پيش مي رود و آنهايي را كه به دنبال 
حل و فصل سريع مشكالت هستند، به 
وحشت مي اندازد. اما 250سال پيش 

امريكا يك انتخاب كرد: آزادي اراده 
ارزش جنگيدن دارد

                                                                                                      

امريكا موقعيت خود را در جهان از دست مي دهد

 سياست خارجي
 سراسر شكست ترامپ
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دانشوفن10
توسعه همكاري ايران و اتحاديه 

مخابراتي آسيا و اقيانوسيه 
مهر| وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در ديدار با 
دبيركل اتحاديه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه بر گسترش 
همكاري ه��اي موج��ود در ح��وزه فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات و نيز اقتصاد ديجيتال تاكيد كرد. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي با آري وان هورانس��كي 
دبيركل اتحاديه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه )APT( ديدار 
و گفت وگو كرد. در اين جلس��ه آذري جهرمي با اشاره به 
وضعيت رشد شاخص هاي ICT در ايران طي سال هاي 
اخير گفت: ايران از ابتداي تشكيل اتحاديه مخابراتي آسيا 
و اقيانوسيه حضور داشته و همكاري هاي نزديكي را با اين 
اتحاديه انجام داده است. وي با تاكيد بر ضرورت استفاده 
از فناوري اطالع��ات و ارتباطات در حوزه هاي ديگري از 
اقتصاد ديجيتال همچون كش��اورزي، س��المت و انرژي 
افزود: با همكاري هاي اخير با كش��ورهاي همسايه چون 
روسيه، تركيه، آذربايجان و هند، سعي مي كنيم از ظرفيت 

بازارهاي يكديگر بهره ببريم. 

شروع فعاليت ويروس باج گير 
»آيرون«

ماهر| مركز ماهر از مش��اهده و رصد باج افزار آيرون 
)Iron( در فضاي سايبري خبر داد كه پس از رمزگذاري 

فايل ها از قربانيان تقاضاي بيت كوين مي كند. 
مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي 
رايانه يي در پي مش��اهده و رصد فضاي سايبري از شروع 
فعاليت باج افزار Iron خب��ر داد. اين باج افزار به نام هاي 
Iron Locker و Iron Unlocker ني��ز ش��ناخته 
مي شود. بررسي ها نش��ان مي دهد، فعاليت اين ويروس 
باج گير در ابتداي ماه آوريل س��ال ۲۰۱۸ ميالدي شروع 
ش��ده و به نظر مي رسد تمركز آن بيش��تر روي كاربران 
انگليسي زبان است. مركز ماهر تاكيد كرد: »پس از تحليل 
و بررس��ي باج افزار مذكور، آنچه براي ما واضح است، اين 
است كه باج افزار Iron در طراحي و توسعه، حداقل از سه 
خانواده باج افزارهاي مختلف كپي برداري كرده اس��ت.« 
طبق يافته هاي مرك��ز ماهر، باج افزار آيرون همانند اكثر 
باج افزاره��ا، پس از رمزگذاري فايل ها از قربانيان تقاضاي 

بيت كوين مي كند. 

 اعالم مشخصات
 P سيستم عامل اندرويد

فون آرنا| شركت گوگل به طور رسمي از جديدترين 
نسخه سيستم عامل محبوب و پرطرفدار اندرويد ملقب به 

اندرويد P رونمايي كرد. 
ش��ركت گ��وگل ش��ب گذش��ته در جري��ان رويداد 
Google I/O ۲۰۱۸ ك��ه در آمفي  تئاتر ش��رالين در 
مانتين ويو برگزار ش��د، از نسخه بتا و پيش نمايش دوم 
 ،P جديدترين نسخه از سيس��تم عامل اندرويد، اندرويد
رونمايي كرد و بدين ترتيب برخي مشخصات و قابليت هاي 

جديد آن نيز معرفي شد. 
 P از مهم تري��ن قابليت هاي جديدي كه ب��ه اندرويد
اضافه شده است و به طور آزمايشي براي برخي گوشي هاي 
هوشمند اندرويدي قابل دسترسي قرار گرفته اند، مي توان 
به ويژگي هاي تغيير رابط كاربري، س��المتي ديجيتال، 
اساليس در اندرويد پي، باتري تطبيقي، روشنايي خودكار 
و تطبيقي، چرخش صفحه به صورت دستي اشاره كرد. 

 يكپارچه سازي دستيار صوتي
با »نقشه گوگل«

ت�ك كرانچ| دس��تيار صوتي اختصاص��ي گوگل به 
اپليكيشن نقشه گوگل مپ اضافه مي شود. 

به نظر مي رس��د كه دستيار صوتي گوگل اسيستنت 
مي خواهد با سرويس نقشه گوگل مپ ادغام شود، چراكه 
 ۲۰۱۸ Google I/O ش��ركت گوگل در جريان رويداد
كه شب گذشته برگزار شد، اعالم كرد كه تصميم گرفته 
اس��ت در تابس��تان جاري ۲۰۱۸ ميالدي اين سرويس 
نقش��ه و دستيار صوتي هوشمند شگفت انگيز با يكديگر 
يكپارچه سازي شوند. ادغام اين دو سرويس شگفت انگيز 
و كاربردي مي تواند براي آن دسته از كاربراني كه از نقشه 
گوگل اس��تفاده زيادي مي كنند، بسيار مفيد و كاربردي 
خواهد بود، چراكه با نمايش نوار باريكي در قسمت پاييني 
صفحه نمايش قادر خواهند بود همزمان با باز بودن گوگل 
مپ، به جست وجوي صوتي اماكن مورد نظر خود بپردازند. 
بر اساس گفته هاي گوگل، نسخه جديد اندرويدي گوگل 
مپ با چنين قابليتي به روزرس��اني خواهد شد و سپس 
كاربران گوشي هاي آيفون با سيستم عامل IOS نيز در 
اواخر س��ال جاري مي توانند اين آپديت را دريافت كنند. 
دستيار صوتي گوگل )google assistant( هم همانند 
دستيار صوتي Siri در گوشي هاي هوشمند آيفون و ساير 
محصوالت اپل اس��ت اما پيشرفت گوگل اسيستنت در 
طول يك س��ال از عمر خود، از كل پيشرفت سيري در 

هفت سال گذشته بيشتر بوده است. 

پاي »شيائومي« به اروپا باز شد
جي اس ام آرنا| شركت چيني شيائومي اعالم كرده 
ك��ه مي خواهد به زودي و رس��ما وارد بازار كش��ورهاي 
اروپايي از جمله فرانسه و ايتاليا شود. از آنجا كه شيائومي 
چهارمي��ن توليدكننده بزرگ محص��والت تكنولوژي و 
گوش��ي در جهان محسوب مي ش��ود، حاال در تازه ترين 
اق��دام اعالم كرده اس��ت ك��ه قصد دارد ق��دم به عرصه 
فروش گوشي و گجت هاي هوشمند كشورهاي اروپايي 
بگذارد و بازار اين قاره س��بز را نيز همچون بس��ياري از 
كشورهاي ديگر، قبضه كند.  شركت چيني شيائومي كه 
به تازگي از ساير رقباي هموطن خود سبقت گرفته و با 
غول هاي تكنولوژي و برندهاي برتر توليدكننده گجت ها 
و گوشي هاي هوشمند به رقابت تنگاتنگي پرداخته است، 
س��عي دارد س��هم خود را از بازار محصوالت فناوري در 
جهان توس��عه دهد. پيشتر شيائومي اعالم كرده بود كه 
تصميم گرفته در س��ال جاري ۲۰۱۸ مي��الدي حدودا 
۱۰۰ميليون دستگاه گوشي هوشمند به بازارهاي جهاني 
عرضه خواهد كرد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته ۲۰۱۷، ش��اهد يك رش��د و افزايش ۴۳ 
درصدي خواهد بود. شيائومي سال گذشته توانست تنها 

۷۰ ميليون دستگاه گوشي هوشمند را روانه بازار كند. 

اخبار

ايجاد پلتفرم داخلي براي استفاده از ارزهاي رمزنگاري شده بين المللي

ارز ديجيتال نبايد محدود شود
گروه دانش و فن|

 نشس��ت تخصص��ي بررس��ي مفاهي��م اوليه 
ح��وزه ارزه��اي رمزنگاري ش��ده، ب��الك چين و 
كاركرده��اي آن برگ��زار ش��د. در اين جلس��ه كه 
توسط كميسيون هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، 
س��رمايه گذاري و بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
ايران برگزار ش��د؛ مهدي فقيهي دبير ستاد توسعه 
فناوري اطالعات معاونت علمي رياست جمهوري، 
حميدرض��ا احمدي��ان مدي��ركل ن��وآوري وزارت 
ارتباطات، عبدالرضا نوروزي نايب رييس كميسيون 
ICT ات��اق بازرگاني و ك��وروش پرويزيان رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني حضور 

داشتند. 
در اين جلسه با تاكيد بر لزوم پذيرش بالك چين 
از س��وي دولت و بخش خصوصي از وجود نداشتن 
سياست مشخص توسط بانك مركزي در خصوص 

ارزهاي رمزنگاري  شده انتقاد شد. 
كوروش پرويزيان رييس كميس��يون بازار پول 
و س��رمايه ات��اق بازرگاني با تش��ريح كاركردهاي 
فناوري بالك چين در اين جلس��ه ابراز داشت: كار 
بالك چين دولت گريزي و خروج از نظارت دولتي ها 
ب��وده و مي خواهد گفتمان بين المللي را جايگزين 
نگاه هاي محلي كند. وي افزود: توجه داشته باشيد 
كه موضوع نظارت پذي��ري در بالك چين متفاوت 
است و در شرايطي كه حتي براي ايجاد يك صرافي 
بايد اساسنامه و مجوز بانك مركزي را اخذ كند اما 
ارزهاي ديجيتال مشمول چنين مجوزها و اقداماتي 
نمي ش��وند. اكنون بالغ بر ۱۴۰كشور دنيا ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده فعال است و مثال براي بيت كوين 
۳۲۰ ميليارد دالر س��رمايه ذكر مي ش��ود و براي 
اتريوم اين رقم حدود ۷۰ ميليارد دالر است. پس در 
همين عمر محدود ارزهاي ديجيتال صدها ميليارد 
دالر سرمايه گذاري ش��ده و اين سرمايه گذاري در 
حال گسترش است و اتاق بازرگاني ايران نمي تواند 
ب��ه روند تغيي��رات ص��ورت گرفته در اي��ن حوزه 

بي توجه باشد. 
وي خاطرنشان كرد: ارز ديجيتال الزامات خاص 
خود را دارد و نبايد فقط در خصوص آن محدوديت 
ايجاد كرد و بايد با تشكيل جلسات در اتاق بازرگاني 
روي آن جمع بن��دي صورت گي��رد تا نظر بخش 

خصوصي در اين حوزه به اطالع مسووالن برسد. 

مقررات گذاري در عرصه بالك چين
مه��دي فقيهي دبي��ر معاون علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري نيز در اين جلس��ه در خصوص 
الزامات سياس��ت گذاري و مقررات گذاري در حوزه 
بالك چين، بيان داش��ت: بالك چي��ن يك فناوري 
ب��ر مبناي تئوري جبر فناورانه اس��ت، بنابراين در 
جوامعي كه اعتماد عمومي باالتر است بالك چين 

تهديد كمتري براي سيستم ها تلقي مي شود. 
وي ادامه داد: بالك چين نياز به پروس��س هاي 
قوي داشته كه با پيشرفت فناوري به آن رسيده ايم، 
همچني��ن بحث ش��فافيت و نياز به ش��فاف بودن 
بالك چين باعث شده كه اين شبكه مورد توجه قرار 
گيرد. در اين سيستم نظارت عمومي براي فعاالن 
در شبكه شفافيت را به وجود مي آورد. توجه داشته 
باشيد كه بالك چين فقط ارز رمز پايه نيست و در 
مباحثي مثل زنجيره تامين هم كاربرد دارد و براي 
مثال با كمك آن قصد خريد هر كااليي را داش��ته 
باشيد مي توانيد مسير توليد و عرضه و مشخصات 

محصول را به ش��كل كامل مش��اهده كنيد؛ پس 
بالك چين مي تواند باعث ايجاد اعتماد و شفافيت 

بيشتر شود. 
فقيه��ي با ذكر اينكه اگ��ر حكومت ها خود را از 
بالك چين عقب بكش��ند به هر ص��ورت اين موج 
مي آيد خاطرنشان ساخت: دولت ها بايد وارد مبحث 
بالك چين شوند و به چالش هاي آن بيش از حد تكيه 
نكرده و نگاه نكنند. در مقطع كنوني و در شرايطي 
كه انتقال پول با سختي هايي در كشور همراه است 
اس��تفاده از ارزهاي رمزپايه مي تواند كارآمد باشد. 
ب��ا وجود آنكه از س��ال 9۲ بحث بيت كوين مطرح 
شده اما همچنان بانك مركزي سياست مشخصي 
ن��دارد و فقط به تازگي هش��دار داده ك��ه وارد آن 
نش��ويد. اين در حالي اس��ت كه تركيه اقداماتي را 
انج��ام داده و امكان تبديل بيت كوين به لير تركيه 
در فرودگاه خود را فراهم كرده است. برخي كشورها 
هم بيت كوين را ب��ه عنوان كاال در نظر گرفته و از 
آن مالي��ات مي گيرند بنابراين ما نيازمند هش��دار 

صرف در اين حوزه نيس��تيم بلكه بايد متناسب با 
بالك چين در بخش قوانين و مقررات اقدامات الزم 
را انجام دهيم. در عرصه قوانين فناوري اطالعات و 
قانون تجارت الكترونيك و در زمينه قوانين مالكيت 
فكري و كپي رايت نيز بايد اقدامات الزم باتوجه به 
فناوري بالك چين انجام ش��ود. همچنين ما قانون 
حماي��ت از داده ها نداريم كه مبتني بر بالك چين 
اين قوانين بايد ايجاد ش��ود و ما نيازمند كار جدي 
در حوزه سياست گذاري و مقررات گذاري هستيم. 

وي در ادامه از ايجاد پلتفرم داخلي براي استفاده 
از ارزه��اي رمزنگاري ش��ده بين الملل��ي در آينده 

نزديك خبر داد. 

الزام ورود بالك چين به كسب و كار 
حميدرض��ا احمدي��ان مديركل دفت��ر نوآوري 
و حماي��ت از س��رمايه گذاري وزارت ارتباط��ات و 
فناوري اطالعات نيز در اين جلس��ه ب��ا ذكر لزوم 
پذيرش بالك چين در كشور گفت: بايد چه در اليه 

سياست گذاري و چه در اليه كسب و كار بالك چين 
را بپذيريم و آن را در اليه حاكميت و سرمايه گذاري 
وارد كنيم. در كشور ما اما با هيجان وارد اين عرصه 
ش��ديم و همه خواستند سراغ ارزهاي ديجيتالي و 
ماين ك��ردن بروند. به هر روي م��ا مي پذيريم كه 
وارد عرصه بالك چين ش��ويم اما واقعيت اين است 
كه بايد به معضالت نيز توجه داشته باشيم. وجود 
هكرها و در دس��ترس ناپذير بودن برخي اطالعات 
از جمله معضالت موجود در اين عرصه اس��ت. در 
فض��اي نوآوري ه��م گرفتاري هاي مرس��وم وجود 
دارد مث��ال بخ��ش دولت��ي لختي نه��اد و مقررات 
محدودكننده دارد كه بس��ياري از اين مش��كالت 
را بالك چين مي تواند ح��ل كند و نيز مي تواند به 
صنعت ما كمك كند اما تمام اين مس��ائل نياز به 

بررسي دارد. 
به گزارش روابط عمومي فدراس��يون ICT اتاق 
بازرگان��ي اي��ران، وي افزود: در حركت به س��مت 
نوآوري سه پارامتر توجه به مقوله فرآيندي، تنظيم 
مقررات و الزامات مورد نياز و گس��ترش فرصت ها 
و معرفي كس��ب و كار بالك چين به استارت آپ ها 
توسط دانش��گاهيان بايد مد نظر قرار گيرد. سعي 
ما بر اين اس��ت كه قوانين را ط��وري بچينيم كه 
هم��ه ديتاها را محرمانه ندانيم تا ديتا چه در حوزه 
پولي و چه در حوزه اطالعات سنسورهاي اينترنت 
اشيا راحت گردش كند. در نهايت بالك چين يك 
ضرورت اس��ت كه بايد براي آن فرهنگ س��ازي و 
بسترسازي كنيم تا مقررات را براي ورود جامعه به 
بالك چين به گونه يي مهيا كنيم تا همه نخواهند به 

ارزهاي رمزنگاري شده ورود كنند. 
مداح علي پژوهش��گر و مدرس دانشگاه شريف 
هم در اين جلس��ه به معرفي نحوه كاركرد ارزهاي 
رمزنگاري شده و فناوري بالك چين پرداخت و ابراز 
داش��ت: با كمك اين سيستم مي توان از تحريم ها 
ف��رار كرد و البته سيس��تم مبتني ب��ر بالك چين 
سرعت انجام فعاليت بانكي را نيز افزايش مي دهد. 

وي خاطرنشان كرد: از جمله چالش هاي ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده اين است كه مفهوم پول با تعريف 
سنتي آن دچار مشكل مي شود و شيوه احراز هويت 
افراد نيز چالش ديگر اين عرصه است كه با انتشار 
مقاله يي در س��ال ۲۰۰۸ و تولد بيت  كوين راه حلي 

براي از بين رفتن اين مشكالت ايجاد شده است. 

مهر|
محققان ژاپني موفق ش��دند در نوعي ساختار شبه سلولي، 
يك نسخه دست  س��از DNA به  منظور همانند سازي توليد 

كنند. 
تكثير DNA يكي از عملكردهاي ضروري يك سلول زنده 
محسوب مي  ش��ود كه امكان تقسيم س��لولي، تكثير و انتقال 
اطالع��ات ژنتيكي ب��ه زاده  هاي يك س��لول را فراهم مي  كند 
و شبيه س��ازي اين عملكرد يك گام ضروري در توليد س��لول 

مصنوعي محسوب مي شود. 
هم اكنون محققان موفق شده اند در نوعي ساختار شبه سلولي، 
يك نس��خه دست  س��از DNA به  منظور همانند سازي توليد 
كنند. مكانيسم  هاي فرودست همانند سازي DNA شامل سه 
 (RNA)mRNA به نوعي DNA مرحله مهم اس��ت؛ ابتدا
رونويسي ش��ده و س��پس به پروتئين  ها ترجمه مي  شود. اين 
پروتئين  ه��ا بار بس��ياري از اعمال حياتي س��لول را بر عهده 
دارن��د به طوري كه برخي از آنها در تكثير DNA ايفاي نقش 
مي  كنند و در نهايت س��بب مي  ش��وند هر سلول دختري يك 

كپي از ماده ژنتيكي سلول مادري را دارا باشد. 
 E. محقق��ان ژاپني از طريق اس��تخراج تركيبات س��لولي
coli و س��انتريفيوژ آنها توانستند يك سيستم كوچك منفرد 
براي س��نتز mRNA و پروتئين شبيه س��ازي كنند. گروهي 
ديگر از محققان برآن ش��دند تا با تكميل اين چرخه با فرايند 
همانندس��ازي DNA، جريان كامل اطالعات ژنتيكي در يك 

ساختار شبه  سلولي به نام ليپوزوم را بازسازي كنن. 
اين دانش��مندان طبق تحقيقاتي در س��ال ۲۰۱۸، به اين 

نتيجه رسيدند كه ماشين همانندسازي ويروس ɸ۲9 به سبب 
ژن��وم كوچك و تعداد مح��دود پروتئين  هاي آنها )اين ويروس 
براي همانندس��ازي DNA تنها نيازمند ۴ پروتئين اس��ت( و 
كارآمدي باالي اين ويروس در كدكردن اين پروتئين  ها گزينه 

مناسبي براي اين كار به نظر مي  رسد. 
دانشمندان تالش كردند تا ژن هاي كدكننده پروتئين  هاي 
مرب��وط به همانندس��ازي DNA در اين ويروس را با كدهاي 
ژنتيكي الزم براي انجام فرايند رونويسي و ترجمه در يك مدل 
 DNA تركيبي ادغام كنند. آنها موفق به س��اخت يك نسخه
منحصر به فرد شدند كه دربرگيرنده اطالعات ژنتيكي مربوط 
به جايگاه مناس��ب براي اتصال ريبوزوم و فاكتور هاي ضروري 
براي توليد پروتئين  ها بود. هدفي كه امروزه محققان به دنبال 
آن هستند اين اس��ت كه واحد تنظيم  كننده انتقال اطالعات 
ژنتيك��ي را با عملكرد هاي س��لولي ضروري همچون رش��د و 

تقسيم تركيب كنند. 

ديجيتال ترندز|
 به نظر مي رسد كه شبكه اجتماعي اينستاگرام قصد معرفي 
قابلي��ت جديد افزودن اس��تيكرهاي موزيك و جس��ت وجوي 

موسيقي را به پلتفرم استوري هاي خود دارد. 
شبكه هاي اجتماعي همچون اينستاگرام در چند سال اخير 
ه��ر يك براي جلب رضايت كاربران خود و افزايش محبوبيت و 
استفاده توس��ط كاربران، گاهي قابليت ها و امكانات جديدي را 
اضافه و ارائه مي كنند. يك��ي از اين قابليت هاي جذاب، افزودن 
تصاوير و ويديو به عنوان استوري بود كه تنها به مدت ۲۴ ساعت 

قابل مشاهده از سوي مخاطبان است. 
قابليت افزودن استوري هاي اينستاگرام در ماه آگوست سال 
گذش��ته ۲۰۱۶ ميالدي به اين شبكه اجتماعي اضافه شد و از 
هم��ان ابتدا ميليون ها طرفدار را به خود جذب كرد. از آن زمان 
تاكنون كه حدود بيش از يك سال مي گذرد، مي توان گفت اين 
قابليت مهم ترين و پرطرفدارترين قابليتي اس��ت كه تاكنون به 
اپليكيشن اينس��تاگرام افزوده شده است و هر از گاهي قابليت 

جديدي به بخش استوري هاي اينستاگرام افزوده مي شود. 
ح��اال به نظر مي رس��د، اينس��تاگرام در راس��تاي توس��عه 
قابليت هاي اس��توري خود مي خواهد ويژگي جديدي را به آن 
اضافه كند و آن هم افزودن استيكرهاي مبني بر موسيقي روي 

ويديوهاي منتشر شده است. 
ب��ه تازگي تع��دادي از كاربران متخصص و فع��ال در حوزه 
تكنولوژي، به كدهاي طراحي و برنامه نويس��ي هاي جديدي در 
اين شبكه اجتماعي برخورده اند كه نشان مي دهد استيكرهاي 

موزيك به استوري اضافه خواهد شد. 

اين كدهاي طراحي جديد حاكي اس��ت كه اينس��تاگرام در 
آينده يي نزديك ميزبان قابليت جديدي به نام »جس��ت وجوي 
موس��يقي« خواهد بود كه به كاربران اي��ن امكان را مي دهد تا 
موس��يقي هاي موردنظر خود را بر اس��اس س��بك موس��يقي 

جست وجو كرده و به استوري هاي خود بيفزايند. 
هنوز اطالعات رسمي و جزئيات دقيقي از اين قابليت جديد 
منتشر و اعالم نشده است اما بايد منتظر باشيم تا ببينيم آيا اين 

ويژگي به اينستاگرام قدم مي گذارد يا خير. 
اينس��تاگرام يكي از محبوب ترين ش��بكه هاي اجتماعي در 
ميان كاربران فضاي مجازي به ش��مار مي رود كه در اين ميان، 
نس��ل جوان و نوجوان از آن اس��تقبال بيشتري نسبت به ساير 
رده هاي سني كرده اند. اين شبكه اجتماعي در ماه سپتامبر سال 
گذشته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان شبكه هاي 
اجتماعي دست يافت و آن هم جاي دادن بيش از ۸۰۰ ميليون 

كاربر فعال در ماه بود. 

افزوده شدن جست وجوي موسيقي و »استيكر« به »اينستاگرام«دانشمندان DNA مصنوعي توليد كردند

كاربرزاويه

نيواطلس|
 محققان سوييس��ي مش��غول ابداع يك روش س��اده هس��تند تا با قرار دادن آينه هاي 
منعكس كنن��ده كوچك در پنجره ها آنها را هوش��مند و اتاق هاي خانه را به فضايي راحت تر 
تبديل كنند. محققان EPFL و Empa در س��ويس مش��غول ساخت پنجره هاي هوشمند 
ساده يي هستند كه شفاف مي ماند اما به همه اشعه هاي نور اجازه ورود به خانه را نمي دهند 
و همزم��ان از ورود گرم��ا نيز جلوگيري مي كنند. اين محققان با كمك ليزرهايي دقيق يك 
ساختار ميكرو روي سطح يك فيلم ساختند. آينه هاي كوچك كه به لنزهاي CPC مشهورند، 
روي خلل و فرج اين سطح بخار شده و روي خلل و فرج اين سطح مي نشينند. فيلم فراوري 
شده را مي توان روي شيشه يا پنجره هاي دوجداره قرار داد. در اين وضعيت طيفي از آينه هاي 
كوچك نور خورشيد را به شيوه يي كارآمدتر وارد اتاق مي كنند و حتي تاريك ترين گوشه ها را 
نيز روشن مي كنند.  محققان در آزمايش هاي خود توانستند ۸۰ درصد نور ورودي به پنجره 

را منحرف و آن را به طور افقي در اتاق منتشر كنند. 

ميل آنالين|
بيل گيتس و مارك زاكربرگ قصد سرمايه گذاري در پروژه يي دارند كه با استفاده از 

فناوري هاي نوين به كودكان مبتال به اختالالت يادگيري كمك مي كند. 
بيل گيتس و مارك زاكربرگ قصد دارند با همكاري يكديگر فناوري هاي نويني براي 
كودكاني بسازند كه دچار اختالالت يادگيري هستند. در حال حاضر آنها مشغول بررسي 

چند پروژه در اين زمينه هستند. 
 درهمين راستا آنها روي يادگيري رياضيات، نوشتن و عملكرد مغز )حوزه هاي كليدي 
كه براي دس��تيابي به موفقيت آكادميك اساس��ي است( تمركز كرده اند.  ايده اصلي آن 
اس��ت كه با به كارگيري فناوري هاي نوين به برخ��ي كودكان كمك كنند كه به دليل 
عملكرد ضعيف فعاليت هاي مغزي از جمله حافظه و مشكالت رفتاري مربوط به اوتيسم، 
قادر به يادگيري نيستند. در همين راستا آنها به دنبال اطالعات و ايده هاي مختلف در 
حوزه هاي آموزش و تربيت هستند. البته هنوز ميزان سرمايه گذاري مشخص نشده است.

سي بي اس|
 اوبر در كنفرانسي از طرح اوليه تاكسي هاي هوايي شهري رونمايي كرد كه تا دو سال 
ديگر راه اندازي مي شوند. هزينه سفر با اين تاكسي هاي هوايي ۱.۸۴ دالر به ازاي هر مايل 
خواهد بود. اوبر قصد دارد شبكه يي از تاكسي هاي پرنده شهري بسازد. اين شركت براي 
نخس��تين بار در اجالسي در لس آنجلس از طرح اوليهUber Air رونمايي كرد. تاكسي 
طراحي شده به طور عمودي از زمين بلند مي شود و فرود مي آيد. پيش بيني مي شود اين 
سيستم تا دو سال ديگر آماده حمل مسافران در آسمان شهرهاي شلوغ باشد.  اوبر قصد 
دارد خدمت تاكس��ي هوايي را تا۲۰۲۰ راه اندازي كند و نمونه خودران اين تاكس��ي نيز 
تا ۱۰ س��ال ديگر ارائه مي ش��ود. هزينه اين سفر به ازاي هر مايل ۱.۸۴دالر خواهد بود.  
دارا خسروشاهي مدير ارشد اجرايي اوبر در اين باره گفت: ما مي خواهيم شبكه يي از اين 
وسايل نقليه ايجاد كنيم تا مردم عادي بتوانند در مسافت هاي طوالني تر از تاكسي هاي 

هوايي استفاده كنند و با هزينه يي معقول از ترافيك در امان بمانند. 

جلوگيري پنجره هوشمند از ورود نور و گرما  رونمايي »اوبر« از طرح اوليه تاكسي هواييهمكاري غول هاي فناوري براي كمك به كودكان

دريچه رويدادفراسو
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11 بنگاهها
 ظرفيت سدهاي كرمانشاه پر از آب است

كرمانش�اه| سرپرس��ت شرك��ت آب منطقه ي��ي 
است��ان كرمانشاه از سرريز چهار سد استان به دليل 
بارندگي ه��اي خ��وب دو روز اخير خب��ر داد. مروت 
قبادي اظه��ار ك��رد: بارندگي هاي چن��د روز اخير 
باعث شده ميانگين بارش ه��اي استان در سال آبي 
ج��اري به 511 ميلي متر برسد ك��ه نسبت به دوره 
بلندمدت 9درصد رشد داشته است. او با بيان اينكه 
اي��ن  بارندگي ها تاثي��ر بسزاي��ي در افزايش ذخيره 
سدهاي استان داشته، افزود: هم اكنون 811ميليون 
مترمكع��ب آب پشت 8 سد در دس��ت بهره برداري 
استان ذخي��ره است كه مع��ادل 97درصد ظرفيت 
سدهاست. به گفت��ه اين مسوول، چهار سد مخزني 
آزادي، تنگ حمام، سليمانشاه و زاگرس نيز به دليل 
بارندگي هاي اخير سرريز كرده اند. قبادي بيان كرد: 
بارندگي ه��اي چند هفته گذشته نيز بار ديگر باعث 
سرريز اين چهار سد شده بود. سرپرست شركت آب 
منطقه يي استان كرمانشاه ادامه داد: نبايد فراموش 
ك��رد كه با وجود بارش هاي مناسب امسال و سرريز 
سدهاي مخزني استان، وضعيت منابع آب زيرزميني 
همچنان نگران كننده است و طبق آمارهاي موجود 
خشكسالي هاي متوالي و برداشت هاي غيراصولي از 

اين منابع همچنان آثار مخربي بر دشت ها دارد. 
 ت�اش سوييس�ي ها ب�راي ايجاد ني�روگاه 

خورشيدي
جاجرم| مع��اون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استان��داري خراسان شمالي گف��ت: تالش ها 
براي آغ��از به كار مجدد سرمايه گ��ذار سوييسي در 
جاجرم براي ايجاد نيروگاه خورشيدي در حال انجام 
است. مجيد پورعيسي با اش��اره به اينكه حدود دو، 
سه هفته يي است ك��ه اجراي پروژه ساخت نيروگاه 
خورشيدي توسط سرمايه گذار سوييسي در جاجرم 
تعطيل شده اس��ت، افزود: پيگيري ها در حال انجام 
است تا فعاليت مجدد اين سرمايه گذار در اين منطقه 
تا آخر ارديبهشت ماه آغاز شود. او ادامه داد: از سوي 
ديگر تالش مي شود تا پروژه هاي سرمايه گذاري كه 
هنوز به مرحله اجرايي نرسيده اند اما تعهد شده كه 
در استان اجرايي شود نيز در مرحله انجام قرار گيرد. 
گفتني اس��ت اين نيروگاه به ظرفي��ت 30 مگاوات 
در جاجرم ب��ا ارزش ارزي سرمايه گ��ذاري خارجي 
37.5ميلي��ون يورو در س��ال گذشته به مرحله اجرا 

رسيد. 
 تدوين نخستين سند كسب وكار شهري در 

همدان
هم�دان| رييس مرك��ز مطالع��ات و پژوهش هاي 
شوراي اسالمي شهر هم��دان از تدوين سند »شهر 
دوستدار كسب وكار« در مركز مطالعات شوراي شهر 
هم��دان خبر داد و گف��ت: اين سند با هدف تقويت 
كسب وكار و به عن��وان نخستين سند با اين ويژگي 
در كشور تدوين مي شود. حميد بادامي نجات درباره 
تدوين طرح »شهر دوستدار كسب وكار« اظهار كرد: 
معاون وزي��ر، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
مديران ساير اداراتي كه زيرمجموعه حوزه كارآفريني 
استان هستند، در جلس��ه مشتركي با شوراي شهر 
و شه��رداري ب��ه بررس��ي راهكارهاي رف��ع موانع 
كسب وكار پرداختند. او با بيان اينكه مركز مطالعات 
و پژوهش هاي شورا با همكاري شهرداري و اداره  كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تدوين سندي با عنوان 
شهر دوستدار كسب وكار كرده اند، افزود: اين طرح با 
نام اختصاري »شوك��ا« معرفي شده كه نماد گوزن 

ايراني و دقت و سرعت است. 
 ص�دور هش�دار توف�ان ش�ن در ۷ ش�هر 

سيستان وبلوچستان
زاهدان| رييس گروه پيش بيني و هشدار هواشناسي 
سيستان وبلوچستان با هشدار نسبت به وقوع توفان 
ش��ن در 7 شهر سيستان وبلوچست��ان، گفت: مردم 
روز جمع��ه از فعاليت در فضاي ب��از اجتناب كرده و 
در مج��اورت ساختمان هاي نيمه كاره و درختان قرار 
نگيرند. علي مالشاهي ضمن اشاره به صدور اخطاريه 
جوي شماره 2 اين سازمان اظهار داشت: پيرو اطالعيه 
جوي شماره 7 سه شنبه 18 ارديبهشت هشدارهاي 
الزم در اخطاري��ه ج��وي شم��اره 2 هواشناس��ي 
سيستان وبلوچستان اعالم شد. رييس گروه پيش بيني 
و هشدار هواشناسي سيستان وبلوچستان ادامه داد: در 
روزهاي پنج شنبه و جمعه وزش باد شديد با سرعت 
80 تا 90 كيلومتر بر ساعت شهرهاي بزمان، دلگان، 
نصرت آباد تا سفيدابه، زاهدان، خاش و ميرجاوه را در 
ب��ر خواهد گرفت و سبب توفان شن و كاهش شديد 

ديد در اين مناطق مي شود. 
 افتتاح 66 طرح عمران�ي، محروميت زدايي

در سردشت
سردش�ت|  به مناسب��ت گراميداشت هفته بسيج 
سازندگ��ي 66 ط��رح در روستاه��اي كم برخوردار 
سردش��ت افتتاح شد. مسوول بسيج سازندگي سپاه 
سردش��ت در مراسم افتتاح خان��ه عالم در روستاي 
سيون��ه از تواب��ع بخ��ش وزين��ه سردش��ت، گفت: 
كمك به ساخت مساج��د و خانه عالم، جاده سازي، 
كانال كشي و پل سازي، ساخت سرويس هاي افتتاح 
و بهره برداري از 66 طرح عمراني، محروميت زدايي، 
بهداش��ت عمومي، مرمت و بازسازي مدارس و خانه 
محرومين، غسالخانه، آبرسان��ي، احداث كانال دفع 
فاضالب و هدايت آب هاي سطح��ي، پرورش زنبور 
عس��ل و دام سنگين، احي��ا و اصالح باغات، پرورش 
ماكيان و صنايع تبديلي ازجمله اين طرح ها هستند.  
 كش�ت گياه�ان داروي�ي در ۴۵۰ هكتار از 

اراضي لنده
ش�هركرد| ۴50 هكت��ار از اراض��ي منطقه ييالقي 
شهرست��ان لنده به كشت گياهان دارويي اختصاص 
يافت��ه است. فرماندار لنده در حاشيه بررسي كاشت 
گياهان دارويي در ۴50 هكتار از اراضي لنده گياهان 
داروي��ي در منطقه ييالقي كوه سي��اه و سفيد اين 
شهرست��ان گف��ت: اداره منابع طبيع��ي شهرستان 
لنده و اف��راد محلي طي چند س��ال گذشته، ۴50 
هكت��ار از اراضي منطقه ييالق��ي شهرستان لنده را 
زير كش��ت گياهان دارويي ازجمله آنغوزه، كرفس و 
بيله��ر برده اند. دارا كريمي نژاد افزود: كوه سياه، دلي 
مهرجان و دلي خيار كار از مناطق ييالقي شهرستان 
لن��ده مزايا و ظرفيت بسيار خوبي در سطح استان و 
شهرست��ان هم براي گردشگران و هم براي كشت و 

رشد گياهان دارويي دارد. 

اخبارشهرستانها

رييس مجلس خبر داد

ماموريت ويژه تعاوني ها براي جذب نقدينگي سرگردان

تجليل از همراه اول به عنوان حامي اول كسب و كارهاي نو پا

گروه بنگاه ها  
ريي��س مجلس ده��م در دي��دار اعضاي هيات 
رييس��ه اتاق تع��اون و فراكسيون تعاون مجلس بر 
ضرورت تالش اين بخش ب��راي هدايت نقدينگي 
به سمت حوزه توليد و سرمايه گذاري تاكيد كرد و 
گفت: تعاوني ها بايد با برنامه ريزي نسبت به جذب 

نقدينگي در كشور اقدام كنند. 
به گزارش ايرنا، علي الريجاني بعدازظهر ديروز 
در ديدار اعضاي هيات رييسه اتاق تعاون كل كشور 
و روساي اتحاديه هاي تعاوني و اعضاي فراكسيون 
تعاون با بيان اي��ن مطلب افزود: در شرايط كنوني 
مي��زان نقدينگ��ي در كشور بسي��ار باالست البته 
بسياري از اين منابع به دليل آنكه مسير مشخص 
و شفافي ب��راي بهره گيري در تولي��د وجود ندارد 
به سم��ت بازارهاي ديگر مانن��د ارز و طال منتقل 
مي شوند از اين رو اتاق تعاون مي تواند برنامه ريزي 
ويژه ي��ي را براي جذب اين منابع و سرمايه ها انجام 
ده��د. رييس مجلس دهم در اين ديدار با اشاره به 
جايگ��اه مهم و اساسي تعاوني ه��ا در كشور گفت: 
قب��ول داريم ك��ه تعاوني ها در سطح��ي كه قانون 
اساسي براي آن تعيين كرده، قرار ندارند كه به نظر 
من در اين رابطه نقش قوانين به ويژه قانون تعاون 
بسي��ار قابل توجه است حال ب��ه نظر مي رسد كه 
اين قانون مزاحمت هايي را براي تشكيل تعاوني ها 
و رون��د فعاليت اين تشكل ها ايجاد كرده است زيرا 
در شرايط كنوني شركت هاي خصوصي در قياس با 
تعاوني ها راحت تر و روان تر مشغول به كار هستند. 
در اين نشست همچنين مسووالن بخش تعاون 
توضيحاتي را درب��اره موانع بخش توليد و صنعت 
همچنين مشكالت صادركنندگان و توليدكنندگان 
نقش بان��وان در حوره تعاون، مي��زان اشتغال زايي 
تعاوني ها براي بانوان و مشكالت سرمايه گذاران در 

حوزه مسكن ارائه كردند. 

 آمادگي مجلس براي اصاح قانون تعاوني ها
الريجاني ادامه داد: در شرايط كنوني بايد فكر و 
برنامه ري��زي درستي صورت داد تا بخش تعاون در 
كشور سامان يافته و حضور افراد و سرمايه گذاران در 
اين بخش ساده تر صورت گيرد البته در اين رابطه 
اقداماتي نيز انجام شده به طوري كه مجامع سهامي 
عام را با فرضيه و نصاب هاي مشخص جزو تعاوني ها 
ق��رار داديم تا اين بخش تا حدودي تقويت شود از 
اين رو اعضاي فراكسيون تعاون و نمايندگان مجلس 
براي بهبود وضعيت تعاوني ها و تسهيل روند فعاليت 

اين بخش آمادگي الزم را براي اصالح قانون تعاون 
دارن��د. وي ادامه داد: اتاق هاي تعاون و بازرگاني در 
شرايط كنوني مي توانند برنامه يي را تدوين كنند كه 
براساس آن با ايجاد شركت هاي سهامي عام بزرگ، 
سرمايه گذاري خوبي را در حوزه هاي سودآور مانند 
پتروشيم��ي و خودروسازي ص��ورت دهند كه اين 
مسال��ه مي تواند به جذب نقدينگي و هدايت آن به 
سمت توليد كمك شاياني كند از اين رو مجلس و 
مسووالن مرتبط در اتاق هاي تعاون و بازرگاني بايد 

در اين رابطه برنامه ريزي كنند. 
الريجاني با اشاره به اهميت حوزه صادرات فرش 
و ض��رورت حمايت از اي��ن بخش گفت: قطعا بايد 
تمام دستگاه ها براي ارتقاي جايگاه صادرات فرش 
به كشورهاي مختل��ف تالش كنند زيرا در شرايط 
كنون��ي اين حوزه آسيب هاي��ي ديده كه بايد براي 
رفع و بهب��ود آن برنامه ريزي ك��رد. البته متوليان 
اين بخ��ش نگراني هاي مالي در م��ورد حضور در 
نمايشگاه هاي بين المللي همچنين انجام تبليغات 
ب��راي فروش محص��والت خ��ود دارن��د از اين رو 
مجل��س در بودجه سال ج��اري اعتبارات خوبي را 
براي جايزه هاي صادراتي در نظر گرفته است از اين 
رو وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد سهم حوزه 

فرش از اين اعتبارات را مشخص كند تا فعاالن اين 
بخش بدون دغدغه مالي به فعاليت بپردازند. 

رييس ق��وه مقنن��ه كش��ور ادام��ه داد: اخيرا 
پيشنه��ادي را مط��رح كردي��م ك��ه خوشبختانه 
دستگاه هاي اجرايي درحال فراهم كردن بسترهاي 
اج��راي آن هستند كه براس��اس آن دستگاه هاي 
دولتي ب��راي حماي��ت از محصول چ��اي داخلي 
تشوي��ق ب��ه استف��اده از آن به ج��اي محصوالت 
خارج��ي مي شوند از اين رو م��ا روش را مي توانيم 
براي حمايت از صنعت فرش نيز عملياتي كنيم به 
طور مثال كارت هاي اعتباري در نظر گرفته شود تا 
افراد براي تهيه فرش خود جهت تكميل جهيزيه از 

آن استفاده كنند. 

 تعلل در پوشش بيمه اي قاليبافان تخلف است
الريجان��ي با اشاره به موضوعات مطرح شده در 
نشس��ت ديروز درخصوص ع��دم حمايت بيمه يي 
سازمان تامين اجتماع��ي از فرشبافان و قاليبافان 
گف��ت: اگر اي��ن سازم��ان در بحث بيم��ه كردن 
فرشباف��ان و قاليبافان تعلل و تخلفي مي كند بايد 
ب��ا آن برخورد شود زيرا حمايت هاي بسياري براي 
بهب��ود وضعيت سازمان تامي��ن اجتماعي صورت 

گرف��ت. رييس مجلس در ادامه با اشاره به مباحث 
مطرح شده درخصوص مشكالت مرزنشينان گفت: 
قطعا مرزنشين��ان مشكالت بسياري دارند كه بايد 

براي حل آنها تالش و برنامه ريزي صورت گيرد. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي بر لزوم توسعه 
روستاها تاكيد كرد و گف��ت: مجلس براي توسعه 
روستاها مق��رر كرده تا تسهيالت ك��م سود براي 
سرمايه گ��ذاران ارائه شود تا اشتغ��ال در روستاها 
رونق بگي��رد كه قطعا تعاوني ها نيز جزو اين حوزه 
محسوب شده و سهم اين بخش از اعتبارات مذكور 

بايد پرداخت شود. 
وي ب��ا اشاره به اهميت جايگ��اه بخش تعاوني 
مسكن گفت: در شرايط كنوني مشكالت بسياري 
براي سرمايه گذاران در اين حوزه وجود دارد و عمال 
افراد براي گذراندن مراحل اداري بايد كفش آهني 
به پا كنند البته در قانون برنامه توسعه تاكيد شده 
كه پنجره واحدي ايجاد تا براساس آن يك دستگاه 

متولي رسيدگي به امور شود. 

 براي توسعه تعاوني ها برنامه ريزي شود
حميدرض��ا فوالدگ��ر، رييس كميسي��ون ويژه 
حماي��ت از توليد و اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس 

نيز در اين ديدار با اشاره به اقدامات اين كميسيون 
براي حمايت از حوزه تعاون گفت: خوشبختانه اين 
كميسي��ون در مجلس نهم با اص��الح قانون، اتاق 
تعاون را همتراز ات��اق بازرگاني قرار داد. همچنين 
براس��اس آن قانون اصالحي، نح��وه انتخابات اتاق 
تعاون اصالح شد به طوري كه براساس قانون دولت 
نمي تواند در انتخابات و مسائل مديريتي اتاق تعاون 
دخالت كند. از طرف ديگر براساس اصالحيه جديد 
قانون اص��ل ۴۴ حساب تعاوني هاي سهامي عام از 
ني��م درصد به 5 درصد ارتقا يافت ت��ا با اين اقدام 
تعاوني هاي سهامي عام براي سرمايه گذاران جاذبه 

پيدا كنند. 
سيدناصر موسوي الرگاني نيز با اشاره به مشكالت 
كنون��ي قاليبافان در كشور گف��ت: متاسفانه امروز 
قاليبافان با مشكالت بسياري به ويژه در بحث بيمه 
روبه رو هستند به طوري كه اين افراد 10سال حق 
بيمه به صورت مداوم پرداخت كرده اند اما زماني كه 
تنها يك ساعت حق بيمه را ديرتر پرداخت كنند، 
بيم��ه آنها قطع و سازمان تامي��ن اجتماعي حتي 
از پرداخت سنواتي كه بيم��ه را پرداخت كرده اند، 
امتناع مي كند سپس براي بازنشسته كردن همان 
افراد كه سنشان گذشت��ه است، اعالم مي كند كه 

بايد 20ميليون تومان پرداخت كنند. 
شهباز حسن پور بيگلري در اين ديدار نيز با اشاره 
به اهميت اجراي قانون مرتبط با فعاليت تعاوني ها 
گف��ت: متاسفان��ه هيچ ك��دام از دستورالعمل هاي 
مرتبط با قوانين فعالي��ت تعاوني ها از سوي دولت 
تصويب و ابالغ نشده است از اين رو بايد كارگروهي 
براي رسيدگي به اين امور در مجلس تشكيل شود. 
بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران با بيان 
اينكه بخش تعاون يكي از اركان مهم اقتصاد كشور 
محسوب مي شود، گفت: در شرايط كنوني 100هزار 
تعاوني فعال دركشور وج��ود دارد كه متاسفانه در 
5 س��ال اخير فعاليت يك س��وم آنها متوقف شده 
است. از طرف ديگر براساس آمارها هم اكنون حدود 
13ميليون نفر در تعاوني ها عضو بوده و 25ميليون 

نفر از اين طريق مشغول به فعاليت هستند. 
بهرامي، رييس اتحاديه ف��رش و صنايع دستي 
در اين نشست همچنين گفت: در سال 9۴ حدود 
۴70هزار نفر تحت پوش��ش بيمه قرار گرفتند اما 
متاسفانه اين آمار بع��د از آن 158هزار نفر ريزش 
داشته است از ط��رف ديگر براي حمايت از كاالي 
فرض ايراني نياز به يارانه نمايشگاهي است كه بايد 

مبلغي براي اين حوزه صورت گيرد. 

از شركت ارتباطات سيار ايران به عنوان شركت 
برتر حام��ي فعاليت هاي دانشگاه صنعتي اصفهان 
تجليل شد. به گزارش »تعادل« به نقل از اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران در راستاي 
ارج نه��ادن ب��ه اقدام��ات هم��راه اول درخصوص 
مشارك��ت ب��ا دانشگ��اه در زمينه شت��اب  دهي و 
حماي��ت از تيم  هاي كسب وك��ار جوان و نخبه در 
مراسمي كه روز سه شنبه 18 ارديبهشت ماه و به 
مناسبت چهلمين سالگرد تاسيس دانشگاه صنعتي 
اصفه��ان برگزار  شد از همراه اول به عنوان يكي از 
كارفرمايان كليدي دانشگاه صنعتي اصفهان تقدير 
شد و دكتر نيكوفر، قائم مقام مديرعامل همراه اول 
تندي��س و لوح تقدي��ر را دريافت كرد. اين مراسم 
با حض��ور منصور غالمي وزير عل��وم، تحقيقات و 
فناوري، محس��ن مهرعليزاده استان��دار اصفهان، 
ق��درت اهلل ن��وروزي شهردار اصفه��ان، حميدرضا 
نيكوف��ر قائم مقام مديرعامل هم��راه اول، محمود 
مدرس هاشمي ريي��س دانشگاه صنعتي اصفهان 
و جمع��ي از اساتيد دانشگ��اه و دانشجويان عصر 
روز سه شنبه 18 ارديبهش��ت ماه در اين دانشگاه 

برگزار شد. 
براس��اس اين گزارش شرك��ت ارتباطات سيار 
ايران در راستاي تكمي��ل جريان تبديل شدن به 
يك واحد ديجيتال)Digital Unit( و هم  راستا 
با تكميل زنجيره ايده تا محصول و در جهت تقويت 

هر چه بيشت��ر تعام��الت و همكاري هاي علمي، 
پژوهش��ي و آموزشي و اقتصادي ب��ا دانشگاه هاي 
كش��ور و در جه��ت شكل  گيري واحده��اي فناور 
فع��ال در زمين��ه فناوري ه��اي نوي��ن اطالعات و 
ارتباط��ات، اق��دام به عق��د ق��رارداد و موافقتنامه  
ب��ا دانشگاه هاي »شهي��د بهشتي«، »شي��راز« و 
»صنعت��ي اصفهان« ك��رده است. اي��ن شركت  ها 
كه با نام  ه��اي تجاري »هوشمن��د اول بهشتي«، 
»هوشمن��د اول برت��ر شي��راز« و »هوشمند اول 
برناي اصفهان« و به ترتي��ب با نام هاي اختصاري 
هاب، هاب شيراز و هاب اصفهان تاسيس شده  اند 
ع��الوه ب��ر پرداختن ب��ه فعاليت  ه��اي شتابدهي 
ايده ه��ا و حمايت از استارت آپ  ه��ا به فعاليت در 
 ح��وزه تجميع  كنندگ��ي خدم��ات ارزش افزوده

)Value Added Services( نيز مي  پردازند. 
هاب ه��اي دانشگاهي به عنوان ب��ازوي اجرايي 
همراه اول در ارائه خدمات شتابدهي به استارت آپ  ها 
و ايده ه��اي نوين به ارائه خدم��ات مختلف ارزش 
اف��زوده مانند توليد محتوا، نرم افزار، بازي رايانه يي، 
فيلم و انيميشن، صناي��ع فرهنگي خالق، اسباب 
 بازي، فيلم و موسيقي، تبليغات خالق، محصوالت 
و خدم��ات مرتبط ب��ا امنيت اطالع��ات و شبكه، 
محص��والت و خدمات ح��وزه توريسم، محصوالت 
مرب��وط ب��ه ح��وزه ورزش و مانند آنها ب��ا تمركز 
ب��ر خدم��ات ارزش اف��زوده موباي��ل مي پردازند و 

مي كوشن��د كه در حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن 
همراه و در راست��اي توانمندسازي بازيگران بالقوه 
و بالفع��ل بازار ICT و ني��ز سرمايه گذاري و ايجاد 
بسترهاي الزم جهت بومي سازي فناوري هاي نوين 

در اين عرصه فعاليت كنند. 

 آخرين دستاوردهاي همراه اول در سومين 
نمايشگاه تخصصي الكامپ اهواز

هم��راه اول ب��ا ارائ��ه آخري��ن دستاورده��اي 
هوشمندسازي و  اينترنت اشيا، در سومين نمايشگاه 

تخصصي الكامپ اهواز حضور دارد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، سومين نمايشگاه تخصصي الكامپ در 
حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات، در بخش هاي 
كسب و كاره��اي فاوا، دولت الكترونيك، بانكداري 
الكترونيك، ارتباط��ات و رسانه ديجيتال، كسب و 
كارهاي نوپا )استارت آپ(، كامپيوتر، امنيت شبكه، 
تجارت الكترونيك، روباتيك و اينترنت اشيا 20 تا 

23 ارديبهشت ماه در اهواز برگزار مي شود. 
هم��راه اول در اي��ن نمايشگ��اه، جديدتري��ن 
محص��والت و خدم��ات سازمان��ي، راهكاره��اي 
هوشمندس��ازي و اينترنت اشيا، راهكارهاي بانكي 
و  پرداخ��ت و دول��ت الكتروني��ك را در غرفه خود 
ارائه مي كند. عالوه بر اين در حوزه هوشمندسازي 
و  اينترن��ت اشيا با مباح��ث هوشمند سازي شبكه 

ان��رژي، مديري��ت هوشمند ناوگان حم��ل و نقل، 
نمايش شه��ر هوشمند از طريق واقعي��ت افزوده؛ 
در ح��وزه راهكارهاي بانك��ي و پرداخت با مباحث 
ارائ��ه راهكارهاي بانكي، پرداخ��ت و صندوق هاي 
فروشگاهي ب��راي بانك ها، شركت ه��اي پرداخت 
مبادي گمركات و فروشگاه ها، در حوزه محصوالت 
و خدم��ات با حوزه هاي سروي��س شماره مجازي، 
خط ويژه سازماني، چتر ديتاي سازماني، بسته هاي 
اشتراكي و اختصاصي ديتا، شبكه خصوصي مجازي 
موباي��ل، شبك��ه اختصاصي امن هم��راه و معرفي 
سامانه هاي ف��روش و خدمات هم��راه سازماني و 

همچنين خدمات دولت الكترونيك و دولت همراه 
در اين نمايشگاه حضور دارد. 

حمايت از توليد داخل��ي، معرفي ظرفيت هاي 
بخ��ش خصوص��ي در عرصه فن��اوري ارتباطات و 
اطالعات استان خوزست��ان، معرفي و توسعه بازار 
آخري��ن دستاورده��ا در زمينه فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات، تعام��ل ميان سازمان ه��اي دولتي و 
بخش خصوصي جهت پيشب��رد اهداف مرتبط در 
حوزه فاوا، معرفي استارت آپ ها و فراهم سازي بستر 
مناس��ب براي ارائ��ه ايده هاي جدي��د و... از اهداف 

برگزاري اين نمايشگاه است. 

پارس خودرو نماينده انحصاري محصوالت نيسان در ايران است
شركت پارس خودرو از سال 1365 كه قرارداد 
تولي��د و فروش محصوالت نيسان در ايران منعقد 
شده، به عن��وان نماينده انحصاري اين شركت در 
اي��ران فعاليت داشته است. به گ��زارش »تعادل« 
و به نقل از سايپاني��وز، بر اساس قرارداد فيمابين 
نيسان ژاپن و پارس خ��ودرو، تمام فرآيند توليد، 
فروش و خدمات پس از فروش محصوالت نيسان 
كه تاكنون بيش از 156ه��زار دستگاه خودرو در 

ايران توليد و فروخته شده را شركت پارس خودرو 
از گ��روه خودروسازي سايپا به عهده داشته است. 
اي��ن همكاري مشت��رك از س��ال 1365 با توليد 
نيسان پات��رول شروع و در س��ال 1380 با توليد 
خودروهاي ماكسيما و پيكاپ دوكابين گسترش 
يافته است. به گفته مجتبي نظري معاون ارتباطات 
گروه خودروس��ازي سايپا، با وجود اينكه به دليل 
تحريم ها در چند س��ال اخير همكاري با شركت 

نيسان متوق��ف شده ولي خط��وط توليد نيسان 
در شرك��ت پارس خودرو همچن��ان برقرار و تمام 
تجهيزات اين خطوط پابرجاست. نظري همچنين 
خب��ر از انجام مذاكرات ب��ا شركت نيسان و توليد 
محص��والت جدي��د در شركت پارس خ��ودرو در 
صورت انجام توافقات جديد داده است كه در اين 
صورت مدل هاي مختل��ف از گروه نيسان توسط 
شريك قديمي خود در ايران توليد خواهد شد. او 

در خصوص اينكه بعضي از شركت هاي وارد كننده، 
خود را نماينده انحصاري نيسان معرفي كرده اند، 
گف��ت: اين موضوع به هيچ عن��وان صحت ندارد، 
اگرچ��ه بعضي شركت ها براي ف��روش چند مدل 
از اي��ن برند در كشور فعالي��ت مي كنند ولي اين 
موضوع مبي��ن نماينده انحص��اري بودن شركت 
نيس��ان در ايران نيست و اظهارات��ي از اين قبيل 
ك��ذب است و به لح��اظ حقوقي از س��وي گروه 
خودروسازي سايپا پيگيري خواهد شد. نظري در 
پاي��ان با اشاره به اينكه سال هاست، شركت پارس 
خ��ودرو از گروه سايپا در زمين��ه آموزش و ايجاد 

شبكه خدم��ات پس از فروش نيس��ان در كشور 
فعالي��ت مي كند، گف��ت: پارس خ��ودرو با ايجاد 
117 نمايندگ��ي، تدريس استانداردهاي خدماتي 
نيس��ان و ايج��اد نمايندگي هاي مج��از مطابق با 
استانداردهاي جهاني در بيش از 30 سال همكاري 
مشترك، حضور داشت��ه و هيچ گاه اين فعاليت با 
يك شبكه چند نماينده يي در كشور قابل مقايسه 
نيست ل��ذا شركت هاي وارد كننده اين محصوالت 
باي��د توجه كنند فروش تعداد كمي از محصوالت 
شركت نيسان در داخ��ل، دليلي بر ايجاد جايگاه 

ويژه براي آنان نخواهد بود. 

چهره هاي استاني

مازن�دران|  سفير ازبكست��ان در تهران با بيان اينكه در دولت جديد ازبكستان تحكيم و گسترش روابط با 
جمه��وري اسالمي م��ورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به معافيت ه��اي مالياتي سرمايه گذاران ايراني 
مي توانند از فرصت هاي تجاري ازبكستان استفاده كنند. به گزارش ايرنا، بهادر عبداهلل اف ديروز در دومين روز از 
سفر خود به مازندران در نشست با مديران دستگاه هاي اجرايي، مديران بنگاه ها و فعاالن اقتصادي در محل اتاق 
بازرگاني مازندران افزود: تمركز جدي دولت ازبكستان به بخش خصوصي است و آمادگي حضور سرمايه گذاران 
جمهوري اسالمي به ويژه استان مازندران در اين كشور وجود دارد. او با بيان اينكه سرمايه گذاري در ازبكستان 
به معناي واردات و صادرات انواع محصوالت و كاالهاي كشور سرمايه گذار است، بيان داشت: امروز ازبكستان با 
190 كشور دنيا ارتباط اقتصادي دارد. سفير ازبكستان در تهران با تاكيد بر اينكه تحكيم و گسترش روابط اقتصادي ازبكستان با كشورهاي 

همسايه در اولويت فعاليت هاي اقتصادي كشورش است، گفت: امروز بيش از هزار برند كاالي خارجي در ازبكستان فعاليت دارند. 

سرمايه گذاران ايراني از فرصت هاي تجاري ازبكستان استفاده كنند
اصفه�ان| ام��روزه حماي��ت از اقتصاد و تولي��د داخل به عنوان ي��ك راهبرد اساس����ي در هم�����ه 
كش���وره��اي توسعه يافته يا در حال توسعه در دستور كار قرار دارد. تا جايي كه حتي بسياري از كشورهاي 
عض��و سازمان تجارت جهاني با اعم��ال تعرفه هايي هرچند غيرمتعارف، درصدد حمايت از اشتغال و صنايع 
داخل��ي خود برآمده اند. به گزارش »تعادل« هدي توالييان معاون خريد فوالد مباركه در خصوص ديدگاه و 
عملكرد اين شركت در زمينه توجه به توليدكنندگان داخلي و استفاده از كاالي ايراني مي گويد: »از صنعت 
فوالد در تمام دنيا به عنوان يك صنعت مادر و پايه گذار بسياري از صنايع بزرگ نام برده مي شود. در كشور 
ما نيز در باالدست زنجيره تامين اين صنعت معادن سنگ آهن و ساير تامين كنندگان مواد اوليه قرار دارند و 
در پايين دست آن نيز شركت ها و توليدكنندگاني هستند كه با استفاده از انواع ورق و ديگر محصوالت فوالدي در كارخانه هاي خود، 

محصوالت نهايي را توليد و به دست مصرف كننده مي رسانند كه اين بخش ها از محصوالت ايراني استفاده مي كنند.

تامين ۹۲ درصدي كاالي مورد نياز فوالد مباركه از داخل
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اقتصاد اجتماعي12
 هيچ موميايي تحويل

پزشكي قانوني نشده است
ريي��س سازم��ان پزشك��ي قانوني گف��ت: هيچ 
موميايي تحويل پزشك��ي قانوني نشده است. احمد 
شجاعي اظهار كرد: در بحث پزشكي قانوني مهم ترين 
نياز مردم بحث مراجعات سرپايي است. او با اشاره به 
اينكه ساخت وسازهاي فيزيكي و ساختماني خوبي 
در پزشك��ي قانوني لرستان انج��ام شده است، ادامه 
داد: در بح��ث تجهيزات  جز بحث آزمايشگاه ژنتيك 
ك��ه در مقياس منطقه يي است تم��ام تجهيزات در 
استان ها وجود دارد. شجاعي به كمبود نيروي انساني 
در پزشك��ي قانوني لرستان اشاره و با بيان اينكه در 
است��ان با كمبود پزشك مواجه هستي��م، ادامه داد: 
پزشكي قانوني لرست��ان از حيث ارائه خدمات رتبه 
س��وم را در سطح كشور دارد. رييس پزشكي قانوني 
كشور با بيان اينكه نسبت به پزشكي قانوني هاي دنيا 
هيچ كمبودي نداريم، خاطرنشان كرد: پيشرفته ترين 
دستگاه ه��اي مورد نياز علم پزشكي قانوني را داريم. 
وي با اشاره به اينكه آمار خودكشي در كشور پايين 
اس��ت، اظهار كرد: آمار خودكش��ي هيچ وقت واقعي 
نيس��ت ولي در كل بعضي از انعك��اس آمارها اثرات 
منفي دارد. شجاعي ب��ا بيان اينكه امكان تشخيص 
اجساد موميايي وجود دارد در مورد خبرهايي مبني 
بر كشف ي��ك موميايي جديد گفت: تاكنون چنين 
چي��زي تحويل پزشكي قانوني نش��ده است. رييس 
پزشكي قانوني در ادام��ه گفت: قصور پزشكي زنان 
و زايم��ان در رتب��ه اول قص��ور پزشكي ق��رار دارد. 
شجاعي همچنين به سقوط هواپيماي ياسوج اشاره 
و افزود: تعداد ۵۹ جسد قربانيان اين حادثه تحويل 
خانواده ه��اي آن��ان شد. اين مس��وول آمار معاينات 
پزشكي قانوني را در سال گذشته يك ميليون و ۶۶۶ 
هزار مورد عنوان كرد و افزود: از اين تعداد يك ميليون 
و ۱۱۰ ه��زار مرد و مابقي را زنان تشكيل داده اند. او 
معاين��ات عام در بخش نزاع را ۵۴۴ هزار مورد اعالم 
كرد و يادآورشد: از اين تعداد ۳۷۰ هزار معاينه نزاع 
مربوط به مردان و مابقي مربوط به زنان بود؛ به لحاظ 
فراوان��ي تعداد مراجعات نزاع استان لرستان در رتبه 
۱۵ كش��ور قرار دارد اين مق��ام قضايي در مورد آمار 
مراجع��ات پزشكي قانوني لرست��ان افزود: در استان 
طي سال گذشته ۱۱ هزار مراجعه به پزشكي قانوني 
صورت گرفته است و كمترين مراجعات نزاع مربوط 
به استان هاي خراسان جنوبي، ايالم و سمنان است. 
رييس پزشكي قانوني كشور آمار مرگ ومير ناشي از 
اعتي��اد را ۳۰۱۲ نفر عنوان كرد و يادآور شد: از اين 
تع��داد ۲۶۵۹ مورد مربوط به مردان و مابقي را زنان 

تشكيل مي دهند. 

 اعتبار ۵ هزار ميليارد توماني
براي قانون معلوالن 

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره 
به اينك��ه براي اجراي كامل قانون حمايت از حقوق 
معلوالن نياز به ۵ ه��زار ميليارد تومان اعتبار است، 
گفت: انتظار داريم دولت در بودجه ۹۸ اين اعتبار را 
بدهد. حسين نحوي نژاد با اشاره به آخرين وضعيت 
قان��ون حمايت از حقوق معلوالن و اجراي آن اظهار 
كرد: با ابالغ اين قان��ون از سوي رييس جمهور بايد 
آيين نام��ه اين قانون تهيه و ابالغ ش��ود. او افزود: با 
توجه به مشخص شدن وظايف هر يك از سازمان ها 
و دستگاه ه��ا بخش��ي از اين آيين نام��ه  بايد توسط 
وزارتخانه هاي بهداش��ت و درمان و راه و شهرسازي 
تهيه شود. معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي 
با بي��ان اينكه مواد اين اليح��ه در دو بخش مالي و 
حقوقي براي افراد داراي معلوليت تنظيم شده است، 
به مهر گفت: براساس اين قانون، افرادي كه به علت 
ش��دت معلوليت نتوانند شغلي پي��دا كنند حداقل 
دستم��زد را در قالب مستم��ري دريافت مي كنند. 
نحوي ن��ژاد ادام��ه داد: تامي��ن هزينه ه��اي درماني 
افراد معل��ول يكي از دغدغه هاي اين گروه از جامعه 
محسوب مي شود بط��وري كه بخش قابل توجهي از 
هزينه هاي درماني و توانبخشي و كاردرماني معلوالن 
از آنها گرفته مي شود كه در قانون جديد اين خدمات 

تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت. 

ثبت بيش از ۱۱درصد طالق ها 
در سال اول 

مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اينكه حدود نيمي 
از طالق ه��اي ثبت ش��ده در ۵ سال نخست زندگي 
مشت��رك رخ مي دهد، از كاهش حدود ۹.۵درصدي 
ثبت ازدواج در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد. 
جواد رضوي با بيان اينكه حدود ۱۱درصد طالق هاي 
ثبت ش��ده در ۱۰ ماه نخست سال گذشته، با طول 
مدت كمتر از يك سال از آغاز زندگي مشترك اتفاق 
افتاده اند، گفت: ح��دود ۱۱ درصد از طالق ها نيز با 
طول مدت يك تا دو سال از آغاز زندگي مشترك رخ 
داده اند. او با اش��اره به اينكه ۴۷درصد از طالق هاي 
ثب��ت شده نيز در پن��ج سال اول زندگ��ي به وقوع 
پيوسته ان��د، به ايسنا گف��ت: بنابراين مي توان گفت 
نزديك به نيم��ي از طالق هاي ثبت شده مربوط به 
پنج سال نخست زندگي مشترك هستند. به گفته 
مديركل دفت��ر برنامه ريزي و نظارت بر امور جوانان، 
ثبت ازدواج هاي سال ۹۶ نسبت به ازدواج هاي سال 
۹۵، حدود ۹.۵درصد كاهش داشته و ميزان طالق ها 
نيز حدود يك درصد افزايش را نشان مي دهد. رضوي 
با اش��اره به روند وقوع ازدواج و طالق طي سال هاي 
گذشته نيز اظهار كرد: روند افزايش ميزان طالق در 
س��ال ۹۶ نسبت به س��ال ۹۴، نشان دهنده افزايش 
حدود ۲درصدي ط��الق در كشور است. به گفته او 
بررس��ي اين روندها نشان مي دهد افزايش تصاعدي 
ط��الق نسبت به سال هاي گذشت��ه تا حدي كندتر 
شده است. مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر امور 
جوان��ان افزود: با انتشار كامل اطالعات ثبتي مربوط 
ب��ه ازدواج و طالق، مي توانيم رده هاي سني زوجين 
در هر استان را بررسي كنيم و براساس تحليل هاي 
آماري به برنامه ريزي براي نوع اقدامات و فعاليت هاي 

اولويت دار هر استان بپردازيم. 

اخبار

بررسي تاثير خروج ترامپ از برجام بر وضعيت دارو در ايران

دارو، بي تاثير از امريكا
با وج��ود خروج امريك��ا از برجام، مسووالن 
معتقدند، اين تصميم تاثي��ري در بازار دارويي 
كش��ور نخواهد داشت، چرا ك��ه پشتوانه كشور 
در تامين دارو، توليدات داخلي است. آنطور كه 
آمارها نشان مي ده��د، ۹۵ درصد داروي مورد 
نياز بيم��اران در ايران، توليد داخل بوده و پنج 
درص��د باقي مان��ده ازكشوره��اي اروپايي وارد 
مي ش��ود بنابراين مسووالن حوزه دارو و درمان 
معتقدند شرايط عادي كنوني تغيير نمي كند و 

بازار دارو از اين اتفاق شوكه نمي شود. 
اواخر سال ۱۳۸۶، با شدت گرفتن تحريم ها 
عليه ايران، نخستين زمزم��ه تاثير تحريم ها بر 
حوزه دارو و درمان هم به گوش رسيد، تا سال 
۱۳۹۰، وخامت چنين وضعيتي محسوس نبود 
اما بعد از آن با تمام شدن ذخاير دارويي كشور، 

بحران دارو شدت گرفت.
بيم��اران مبت��ال ب��ه سرط��ان، هموفيلي و 
بسي��اري از بيماري هاي خ��اص ديگر، كمبود 
دارو را ب��ا تم��ام وجود درك كردن��د و گاه بر 
اث��ر نب��ود دارو بسي��اري از آنها ج��ان خود را 
از دس��ت دادند تا جايي ك��ه براساس گزارش 
روزنام��ه نيويورك تايم��ز واردات دارويي ايران 
از امريك��ا و كشوره��اي اروپاي��ي بي��ن سال 
۲۰۱۱تا ۲۰۱۲ح��دود ۳۰درصد كاهش يافت 
و گزارش ه��اي يك شبك��ه تلويزيوني هلندي 
هم در همان زمان، حكايت از كاهش صادرات 
۵۰درصدي دارو از امريك��ا به ايران داشت اما 
با تصوي��ب برجام در س��ال ۱۳۹۴ و به دنبال 
آن پاي��ان يافتن تحريم ها كه مبادالت ارزي را 
آسان كرد، اميد، آرامش و ثبات بر بازار دارويي 
حاك��م شد، اگرچه كمبود بودج��ه و اعتبار در 
داخل كش��ور،  اين حوزه را ب��ا چالش هايي رو 
ب��ه رو كرده است اما برداشته شدن محدوديت 
ب��راي خري��د و واردات دارو روزنه اميدي براي 
بيم��اران خاص كه مدت ها چش��م انتظار دارو 
بوده و مجب��ور به پرداخ��ت هزينه هاي گزاف 
براي آن بودند ايج��اد كرد، اما با خروج امريكا 
از برجام، ب��ار ديگر نگراني ها براي اين موضوع 
جان گرفت كه البت��ه مسووالن آن را بي دليل 
دانسته و معتقدند اي��ن اتفاق تاثيري در تهيه 
دارو ن��دارد چ��را كه بيشتر داروه��اي وارداتي 
ايران، از كشورهاي اروپايي صورت مي گيرد كه 

همچنان به برجام پايبندند.
روز گذشت��ه اي��رج حريرچي، مع��اون كل 
وزارت بهداشت و سخنگ��وي وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزشكي اعالم ك��رد، خروج 

امريكا از برجام تاثيري بر بازار دارو و تجهيزات 
پزشكي نخواه��د گذاشت، چراكه وابستگي مان 

به داروي وارداتي بسيار اندك است. 
او افزود: »با توجه به تمهيداتي كه انديشيده 
ش��ده و ب��ا توجه به تواني ك��ه در داخل كشور 
داريم و ب��ا تكيه بر توان دانشمندان خودمان و 
توليدات مان، وابستگي دارويي مان به محصوالت 
خارجي بسيار اندك است و ميزان قابل توجهي 

از داروها را خودمان توليد مي كنيم.«
وي تاكيد ك��رد: »ما وابستگي مان به داروي 
واردات��ي بسيار اندك است و با توجه به توانايي 
دانشمندان م��ان اكث��ر داروي م��ان را خودمان 
تولي��د مي كنيم. در حال حاض��ر ميزان ذخيره 
بسي��ار مناسب��ي داريم و با توجه ب��ه تواني كه 
دولت در حوزه ارز و منابعي كه براي اين حوزه 
دارد، مردم مطمئ��ن باشند كه مشكلي در اين 
زمينه نخواهيم داشت. درخواست مان آن است 

كه مردم در اين زمينه نگران نباشند.«
حريرچي همچنين گف��ت: »بايد توجه كرد 
ك��ه دارو و تجهيزات پزشك��ي هيچگاه تحريم 
نمي ش��ود. در دوره گذشت��ه تحريم ها هم فقط 

در حوزه نحوه انتقال ارز مشكالتي داشتيم كه 
اكنون با تمهيداتي كه مسووالن اتخاذ كرده اند، 

مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.«

 نظام دارويي كشور شوكه نمي شود
اظه��ارات حريرچ��ي در حال��ي اس��ت كه 
مسووالن سازمان غذا و دارو هم معتقدند،  هيچ 
رابط��ه خاص دارويي ميان ايران و امريكا وجود 
نداشت كه اكنون دستخوش تغيير شود. كيان 
جهان پ��ور، سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره 
اين موض��وع بيان كرد: »خ��روج يك كشور از 
برجام كه كمترين مراودات دارويي را با ما دارد، 
قطعا تاثيري بر بازار دارو ما نخواهد داشت. بازار 
داروي��ي ما در حال حاض��ر آرام است ومشكلي 
نخواهي��م داش��ت و نظام دارويي اي��ران از اين 

اتفاق شوكه نمي شود.«
او افزود: »حدود ۹۶ درصد داروهاي ما توليد 
داخل اس��ت و مشابه داخلي دارد، بخش عمده 
نيازه��اي دارويي ما در داخ��ل تامين مي شود، 
تنه��ا ۴ درصد داروه��اي ما از طري��ق واردات 
تامي��ن مي شود، اين ۴ درص��د شامل داروهاي 

بيماري خاص و صعب العالج مي شود كه مشابه 
داخلي ندارد كه در تالش هستيم، مشابه سازي 
اين دارو ه��ا نيز توسط مراك��ز مربوطه هر چه 

سريعتر صورت گيرد.
از  درص��د   ۴ اي��ن  از  عمده ي��ي  قسم��ت 
كشورهاي مختلفي تامين مي شود و تنها خاص 
كشورهاي اروپاي��ي يا امريكايي نيست. الزم به 
ذك��ر است كه ايران، چندان م��راودات دارويي 
ب��ا امريكا ندارد و لذا نباي��د در اين مورد نبايد 

چندان نگران بود.«
جهانپور بيان ك��رد: »با توجه به بي اعتمادي 
كه از ابت��دا انعقاد برجام نسبت به امريكا وجود 
داش��ت، سازمان غ��ذا و دارو، پيشگام از خيلي 
از ارگان ه��ا، براي جلوگيري از بروز مشكالت به 
حمايت از كاالي داخل��ي، محدوديت واردات و 
رفع وابستگ��ي حتي از كشورهاي غير از اياالت 
متح��ده پرداخ��ت، و تمهيدات��ي در اين زمينه 
انديشي��ده شد ت��ا در صورت خ��روج امريكا از 
برجام، در زمينه دارو با مشكل مواجه نشويم.لذا 
ما رد اين زمينه ب��ا شوك غير مترقبه يي روبرو 
نيستي��م و هيچ مشكلي در زمينه دارو احساس 

نمي كنيم وبازار دارويي ما كامال آرام است.«
سخنگ��وي سازم��ان غ��ذا و دارو همچنين 
درب��اره نگراني كه پيرامون افزايش نرخ ارز بعد 
از تصميم امريكا براي خ��روج از برجام و تاثير 
آن در رون��د صعودي قيمت دارو افزود: »خروج 
ي��ك كش��ور از برجام ك��ه كمترين م��راودات 
دارويي را ب��ا ما دارد، قطعا تاثيري بر بازار دارو 
ما نخواهد داشت. بازار دارويي ما در حال حاضر 
آرام اس��ت و به دليل اينك��ه بازار دارو پيوستي 
ب��ا برجام نداشته است، چن��دان تاثيري از اين 
قضيه نپذيرفته است و با مشكلي در اين زمينه 

روبرونخواهيم شد.
موضوع قيمت يك موضوع اقتصادي است و 
چندان ارتباطي با اين قضيه ندارد. قيمت گذاري 
در سازمان غذا و دارو يك عمل مستمر است كه 
در طول سال توس��ط كميسيون قيمت گذاري 
و ب��ر اس��اس هزينه ه��اي توليدكنن��ده تامين 
مي ش��ود. مكانيسم قيمت گ��ذاري امسال ابالغ 
شده است و قيمت گذاري طبق روال سال هاي 
قب��ل و بطور مستمر و هرم��اه و بعضا هر هفته 
ص��ورت مي پذيرد و ما در حوزه قيمت گذاري با 
شوك روبرو نخواهيم ب��ود. در خصوص قيمت 
دارو تاكنون نوسان��ات قيمت بدين صورت كه 

قيمت فراز و فرود داشته باشد نداشتيم.
اگر قيم��ت دارويي افزايش ي��ا كاهش پيدا 
كرده منشأ آن مي تواند به پوشش هاي بيمه يي 

بازگردد.
اين قضي��ه خصوصا درباره داروهاي خارجي 
بيماري هاي خاص صادق است. نوسان به دليل 
اين نب��وده كه سازمان غ��ذا و دارو قيمت ها را 
تغيي��ر داده اس��ت، بلك��ه بح��ث پوشش هاي 
بيمه يي در اينجا مط��رح مي شود. پوشش هاي 

بيمه يي ممكن است براي داروهاي
داخلي بيشتر شده يا براي داروهاي خارجي 
ب��راي بيماري ه��اي خاص كمتر ش��ده باشد و 
بيم��اري ب��راي خري��د دارو مبل��غ بيشتري را 
پرداخته است، لذا اين تصور برايش پيش آمده 
است كه قيم��ت دارو افزايش پيدا كرده است، 
اي��ن در صورتي است كه قيم��ت يكسان است 
امادر پوشش بيمه يي تغييراتي رخ داده است.«

او در اي��ن خصوص اف��زود: » قيمت تنها در 
صورتي تغيير مي كند كه هزينه توليد كننده يا 
وارد كننده بيشتر ش��ود، قيمت منطقي خواهد 
شد. م��ا اين مژده را مي دهيم ك��ه با مكانيسم 
جدي��د قيمت گذاري برخي داروهاي خارجي با 

كاهش قيمت مواجه خواهد شد.«

انسداد مرزه��اي غرب كشور، هم كولب��ران را از درآمد 
اندك محروم كرده و هم بازارچه هاي مرزي را با مشكل رو 
به رو كرده است. كولبراني كه قرار بود دولت مشكالت شان 
را ح��ل كند، حال با مشك��الت جدي تري رو به رو شده اند. 
نماين��ده سردش��ت در مجلس ب��ا اشاره به اينك��ه به دليل 
انس��داد مرزها مشكالتي در مرزها در ح��ال ايجاد است از 
رييس جمهور خواست با سفر به مناطق مرزنشين مشكالت 

معيشتي كولبران را از نزديك مشاهده كند. 
رسول خضري با ي��ادآوري اينكه طرح ساماندهي معابر 
كولب��ري در اغلب كميسيون هاي تخصصي مجلس تصويب 
ش��ده است، گفت: اين ط��رح هن��وز در كميسيون امنيت 
تعيي��ن تكليف نشده كه با پيگي��ري از كارگروه درخواست 
 كردي��م هرچ��ه سريع ت��ر آن را تصويب و تعيي��ن تكليف

كنند.
نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسالمي، 
ب��ا يادآوري ديدار ديروز خود با وزير امور و اقتصاد و دارايي 
و پيگيري مشكالت كولبران، به خانه ملت گفت: همچنين 
وزراي صنع��ت، معدن و تجارت، كش��ور و اقتصاد و دارايي 
ديروز طي نشستي سه جانبه موضوع معابر كولبري را مورد 
بررس��ي قرار دادند تا نتايج اي��ن نشست مشترك در هيات 

دولت مطرح شود. 
او ب��ا بيان اينكه به طور مداوم پيگير مشكالت كولبران و 
ساماندهي آنها هستيم، اظهار كرد: نياز است هر چه سريع تر 
ساماندهي معابر كولبري و كولبران در دستور كار قرار گيرد 
زي��را مشكالت��ي در مرزه��ا در حال ايجاد است ك��ه بايد با 
سامانده��ي از آنها پيشگي��ري كرد. اين نماين��ده مردم در 
مجلس دهم، تصريح كرد: انتظار مي رود با حمايت مجلس و 

دول��ت و تدوين و تصويب قوانين و دستورالعمل هاي اصولي 
تردد كولبران به صورت قانونمند انجام شود تا بتوانند نسبت 

به تامين معيشت خود اقدام كنند. 
خض��ري بر ل��زوم توجه ب��ه معيشت، امني��ت و اقتصاد 
معيشت مرزنشينان تاكيد ك��رد و گفت: متاسفانه دولت با 
اقدام ناگهاني و انسداد معابر مرزي در مسير تامين معيشت 
بي��ش از ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر كولب��ر مشكل ايجاد كرد و در 

حال حاضر وضعيت كولبران بغرنج است.
نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس دهم ساماندهي 
معابر كولب��ري را نيازمند تعامل مناس��ب مجلس و دولت 
دانس��ت و ادامه داد: از رييس جمه��ور تقاضا داريم همانند 
سفر به مناطق زلزله زده كرمانشاه سفري نيز مناطق مرزي 
داشت��ه باشد و وضعيت معيشتي كولب��ران و مرزنشينان را 
از نزدي��ك نظاره گر باشد؛ در سفره كولبران زلزله اقتصادي 
اتفاق افت��اده و رييس جمهور بايد به اين وضعيت رسيدگي 

كند. 

انسداد مرزها و مشكالت معيشتي در غرب كشور
اقدام��ات دولت ها ب��راي كاهش آلودگي ه��وا تا به حال 
موف��ق نبوده است. اي��ن را عضو كميسي��ون شوراها و امور 
داخل��ي كشور در مجلس گفته و با اش��اره به اينكه تاكنون 
هيچ ط��رح و اليحه يي براي مقابله با آلودگي هوا به مجلس 
ارائ��ه نشده، خواستار ورود فراكسيون محيط زيست مجلس 

براي تهيه طرح شد. 
قاسم ميرزايي نيكو با اشاره به اينكه سياست دستگاه هاي 
اجرايي در سال ۹۶ درجهت كاهش آلودگي هوا موفقيت آميز 
نبود، گفت: در سال گذشته كميته يي با عضويت شهرداري، 
سازم��ان محيط زيس��ت، وزارت كشور و برخ��ي نمايندگان 
مجلس براي اتخاذ راهكاري درخصوص مقابله با آلودگي هوا 
تشكيل شد؛ بنابراين همين كميته درحال حاضر بايد نسبت 
به وجود ضعف ه��ا و برنامه هاي خود درسال جاري پاسخگو 
باش��د. نماين��ده دماوند در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه دستگاه هاي اجراي��ي در سال ۹۶ تصميمات بسياري 
را در خص��وص تعطيلي مدارس و افزايش ساعت هاي اجراي 
طرح ترافيك در زمان افزايش آلودگي هوا براي مقابله با اين 
مشكل اجرايي كردند، افزود: اما هيچ  يك از اين راه حل ها در 
درازمدت نتيجه يي موثري ندارد؛ بنابراين مسووالن مربوطه 
در اين كميته ازجمل��ه استاندار در شهرهاي ديگر و وزارت 
كشور به طور كلي بايد نسبت به هرگونه مشكل در ين رابطه 

توضيح دهند.
او با تاكيد بر اينكه هركميته يا شورايي بايد با جديت به 
وظايف خود درحوزه مقابله با آلودگي هوا عمل كند، به خانه 
ملت گفت: اينك��ه برخي مواقع نسبت ب��ه افزايش آلودگي 
ه��وا و وج��ود برخي گازه��اي خطرناك دره��واي پايتخت 
هشدارهايي مطرح مي شود، براي رهايي از اين مشكل كافي 

نبوده و بايد برنامه هاي الزم به صورت كارشناسي شده براي 
اين بخش پيشنه��اد شود؛ البته فراكسي��ون محيط زيست 
درمجل��س هم مي تواند درصورت ني��از طرحي را براي حل 

اين مشكل ارائه دهد. 
عض��و كميسيون شوراها و امورداخل��ي كشور با اشاره به 
اينكه تاكنون هيچ ط��رح و اليحه يي براي مقابله با آلودگي 
ه��وا به مجل��س ارائ��ه نشده اس��ت، گفت: درح��ال حاضر 
بهتري��ن راهكار براي پيگيري بحث مقابله با آلودگي هوا كه 
به ط��ور قطع با امنيت داخلي كشور ارتب��اط دارد، رايزني و 
گفت وگ��وي بيشتر با كميته مقابل��ه با آلودگي هوا و تدوين 
طرحي در مجلس است؛ به طور حتم مي توان در طرح مورد 
نظ��ر دستگاه هاي مسوول در اين بح��ث را مشخص كرده و 
ميزان خطر را راستي آزمايي كرد. يك كارشناس واحد پايش 
شرك��ت كنترل كيفيت هواي ته��ران گفت: يكي از گازهاي 
موج��ود در ه��واي پايتخت ك��ه حاصل فروپاش��ي اورانيوم 

موجود در خاك است، »رادون« نام دارد. 

سياست گذاري هاي ناموفق كاهش آلودگي هوا

رييس كميته امداد امام خميني)ره( تاكيد كرد

ضرورت آناليز »فقر« در ايران
ريي��س كميته امداد امام خمين��ي)ره( درآمد هر يتيم به 
طور متوس��ط در كشور را ۱۴۵هزار تومان اعالم كرد و گفت: 
مددجوي��ان ما غير از مددجويان ت��ك  نفره نيازمند ۱۰۰هزار 
واحد مسكوني هستند؛ با تحليل اين آمار درمي يابيم كه آناليز 
فقر ضروري است. تفاهمنامه يي بين استانداري ايالم و كميته 
امداد امام خميني)ره( با حضور فتاح و سليماني، استاندار ايالم 
در زمينه  كاهش فقر و توانمندس��ازي نيازمندان منعقد شد. 
پروي��ز فتاح در اين مراسم ضم��ن قدرداني از هماهنگي بين 
مديران استان براي كمك به مددجويان اظهار كرد: مددكاري 
افتخاري است كه بع��د از پايان يافتن دوران مسووليت ادامه 
مي ياب��د. او با بي��ان اينك��ه ۶ درصد جمعي��ت كشور تحت 
پوش��ش اين نهاد حمايتي است، اظهار ك��رد: در استان ايالم 
۱۰درصد جمعيت تحت پوشش كميته امداد است. وي ميزان 
درآمده��اي مردمي اين نهاد را در سال گذشته در كل كشور 
۲۱۰۰ميلي��ارد تومان اعالم كرد و گف��ت: اين ميزان در ايالم 

۳۲ميليارد تومان بوده است. رييس كميته امداد تصريح كرد: 
درآمد هر يتيم به طور متوسط در كشور ۱۴۵هزار تومان و در 
ايالم ۳۰۰هزار تومان است. فتاح با بيان اينكه در سال گذشته 
در ك��ل كشور ۱۴۰۰ميليارد تومان وام اشتغال به مددجويان 
داده ش��ده است، گفت: اين مبل��غ در ايالم ۴۰ميليارد تومان 

بوده است. 
او ميزان وام قرض الحسنه به مددجويان را در كل كشور در 
سال گذشته ۵۰۰ ميليارد تومان اعالم و اظهار كرد: اين ميزان 
در ايالم ۱۰ميليارد تومان بوده است. رييس كميته امداد امام 
خمين��ي)ره( با بيان اينك��ه در سال گذشت��ه ۴۰۰۰ميليارد 
توم��ان از منابع دولتي براي ام��داد هزينه شد كه سهم ايالم 
۱۰۰ميليارد تومان بوده است، تصريح كرد: الزم است اين آمار 

تحليل شود تا نتايج درستي از اين آمار گرفته شود. 
فتاح گفت: مددجويان ما غير از مددجويان تك  نفره در كل 
كشور نيازمند ۱۰۰هزار واحد مسكوني هستند كه اين نياز در 

ايالم ۱۵۰۰واحد است. 
او اظهار كرد: با تحليل اين آمار درمي يابيم، ضروري است 
كه فقر آناليز و دليل اين پديده مشخص شود و مطمئنا نظام 
اسالم��ي مي تواند بر فقر غلبه كند. رييس كميته امداد ضمن 
قدرداني از تالش هاي دولت براي رفع فقر گفت: در اين مدت 
مستمري مددجويان با كمك دولت ۳برابر شده و جهت گيري 

دولت در مبارزه با فقر كامال درست است و به سمت رفع فقر 
رفته ايم و حدود ۱۵درصد مددجويان كم شده كه اين حركت 

نيازمند تقويت شدن است. 
اي��ن تفاهمنام��ه در ۷مح��ور مختلف منعق��د و تعهدات 
استان��داري ايالم و كميته امداد كش��ور در آن مشخص شده 
اس��ت. احداث ي��ا خريد ۵۰۰ واحد مسكون��ي در طول مدت 
۳سال، اج��راي ۲هزار فرصت شغلي پايدار ب��راي نيازمندان، 
احداث زائرسرا در مهران براي خدمات رساني به زائران عتبات 
عاليات با اولوي��ت مددجويان با تامين ۳هزار متر مربع زمين 
توس��ط استانداري ايالم و ساخ��ت توسط كميته امداد كشور 
ازجمله محورهاي اين تفاهمنامه است. تكميل اردوگاه فرهنگي 
مددجوي��ان كميته ام��داد ايالم با تامين اعتب��ار ۳۰درصدي 
استان��داري ايالم و ۷۰درصدي از س��وي كميته امداد مركز، 
تامين يك ه��زار مورد جهيزيه نوعروس��ان مددجو به ارزش 
۲۰ميليارد ريال، سپرده گذاري در صندوق قرض الحسنه امداد 
واليت كميته امداد ب��ه ارزش ۲۰۰ميليارد ريال با تامين ۵۰ 
درصدي استانداري و ۵۰ درصدي كميته امداد مركز و ساخت 
۲۰۰واحد مسكوني در روستاه��ا و شهرهاي زير ۲۰هزار نفر 
جمعيت با تسهيالت پرداختي بنياد مسكن از ديگر محورهاي 
اي��ن تفاهمنامه است. اجراي اين تفاهمنامه از ۱۸ ارديبهشت 

ماه ۹۷ به مدت ۳سال خواهد بود. 
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»تعادل«بررسيميكند

معادله مسكن پس از خروج امريكا از برجام
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

پ��س از چندين ماه انتظار، سه ش��نبه ش��ب 
دونالد ترامپ فرم��ان خروج اياالت متحده امريكا 
از برج��ام را امضا كرد. متقاضيان و فروش��ندگان 
مس��كن كه دو، سه ماهي در انتظار اعالم تصميم 
ترامپ بودند و اين انتظار در كاهش آمار معامالت 
مسكن اس��فند س��ال گذش��ته و فروردين سال 
جاري هم مش��هود بود، هم اكنون با اعالم خروج 
امري��كا از برج��ام، از بالتكليفي ماه هاي گذش��ته 
خارج شده اند، اما نگراني ها درباره آينده اين بازار 

همچنان ادامه دارد. 
اي��ن نگران��ي در مي��ان برخ��ي كارشناس��ان 
اقتص��ادي هم مش��اهده مي ش��ود و علت آن هم 
تاثيرگذاري نوس��انات نرخ دالر بر قيمت مس��كن 
اس��ت و باتوجه به اينك��ه در روزهاي اخير قيمت 
دالر افزايش چشمگيري داشته است، اين نگراني 
درباره رشد قيمت مسكن و از سوي ديگر كاهش 
بيش از پي��ش حجم معامالت وجود دارد. در اين 
ميان، تعداد ديگري از كارشناس��ان مي گويند كه 
اين اقدام تاثير چنداني بر بازار مسكن ندارد، زيرا 
اي��ن بازار،  بازاري داخلي اس��ت و خروج امريكا از 
برج��ام نمي تواند تاثير چنداني بر بخش مس��كن 
داشته باشد و افزايش ناگهاني نرخ ارز هم ادامه دار 
نيس��ت و طي هفته هاي آتي آرامش به بازار ارز و 

مسكن بازمي گردد. 
عباس اكبرپور اس��تاد دانش��گاه ك��ه در زمره 
كارشناس��اني قرار دارد كه چن��دان به اثرگذاري 
تصميم جديد اياالت متحده بر بازار مسكن معتقد 
نيس��ت، درباره خروج امري��كا از برجام و تاثير آن 
بر بازار مس��كن به »تعادل« مي گويد: اين تصميم 
تاثير مستقيم و كوتاه مدتي بر بازار مسكن ندارد، 
زيرا مصالح نيروي كار بخش مسكن، داخلي است 
پس اين اقدام نمي تواند تاثير مستقيم چنداني بر 

بازار داشته باشد. 
اكبرپ��ور مي افزاي��د: اما بحث بر اين اس��ت كه 
آيا آرامش س��رمايه گذاران در بخش مسكن ادامه 
پيدا مي كند؟ پيش بيني مي ش��ود باتوجه به اينكه 
ش��ركاي اروپايي، چيني و روسي قول مساعدت به 

ايران داده ان��د و درصورتي كه اروپايي ها تمهيدات 
الزم را درنظر بگيرند، مش��كلي براي بازار مس��كن 

ايجاد نمي شود. 
او اضاف��ه مي كن��د: ايران در بخش س��اختمان 
نيازهاي اندكي به واردات دارد و ارتباطات بانكي با 
اروپايي ها بيش از گذشته افزايش يابد، اثرات خروج 

امريكا از برجام چندان اثرگذار نخواهد بود. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بخش مسكن، 
 خروج امري��كا از برجام تاثي��ري در كوتاه مدت بر 
بازار مس��كن ندارد و تاثير اي��ن اقدام در بلندمدت 
هم بستگي به عملكرد ش��ركاي ايران در برجام و 

اتحاديه اروپا دارد. 
اكبرپور ادامه مي دهد: درصورتي كه تعامل اروپا 
با ايران، منطقي و مثبت باشد، بازار مسكن تاثيري 

از خروج امريكا از برجام نمي پذيرد. 

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ممكن است 
حجم ساخت و سازها تحت تاثير افزايش ارتباطات 
اقتص��ادي اي��ران و اروپا قرار بگي��رد، مي گويد: در 
صورتي ك��ه اروپا و اي��ران از فرص��ت پيش آمده 
به خوبي اس��تفاده كنند، مي توانيم ش��اهد رش��د 
س��رمايه گذاري اروپايي ها در س��اخت و س��ازهاي 
صنعتي و انبوه سازي باش��يم و ابزارهاي الزم براي 
مقاوم سازي س��ازه ها ازجمله سيستم هاي كنترل 

غيرفعال فراهم كند. 
او درباره افزايش ن��رخ ارز پس از اعالم تصميم 
ترامپ و تاثير اين نوسانات بر قيمت مسكن، اظهار 
مي كند: افرادي كه در بخش مسكن سرمايه گذاري 
مي كنن��د، ب��ه دو بخ��ش عرضه و تقاضا تقس��يم 
مي ش��وند؛ در بخش تقاضا برخ��ي خريداران براي 
س��رمايه گذاري اقدام به خريد مي كنند كه آنها به 

سمتي حركت مي كنند كه بيشترين سود را داشته 
باش��د. اكبرپور اضافه مي كند: خريداراني كه براي 
نخس��تين بار اقدام به خريد مي كنند يا آنهايي كه 
قصد تبديل به احس��ن را دارند با خريداران بخش 
اول متفاوتند و به نظر مي رسد كه نوسانات نرخ ارز 
و به تبع آن افزايش قيمت مسكن، كوتاه مدت بوده 
و اين دسته از خريداران نبايد نگران خروج امريكا 

از برجام باشند. 
اين اس��تاد دانش��گاه بيان مي كند: پيش بيني 
مي شود طي هفته هاي آينده،  تالطم بازار ارز آرامش 
خاص��ي را تجربه مي كند و حج��م خريد و فروش 

مسكن به شرايط ماه هاي گذشته بازمي گردد. 
اكبرپور با اش��اره به افزايش ساخت و سازها در 
هفته هاي آتي مي گوي��د: پس از كاهش هيجانات 
ناش��ي از تصميم جدي دولت امريكا نه تنها حجم 

خريد و فروش ها نس��بت به دو، س��ه ماهه گذشته 
افزايش مي يابد، بلكه س��اخت و س��ازها هم رونق 
مي گيرن��د، زيرا هم تكليف ط��رف عرضه و تقاضا 
مش��خص شده است، هم هيجانات خروج امريكا از 

برجام كاهش يافته است. 

اثرگذاريخانههايخاليبرحجمتقاضا
نگران��ي درباره تصمي��م جديد امري��كا بر بازار 
مس��كن ايران تنها عامل نگراني در بخش مسكن 
نيس��ت. وجود باالي خانه هاي خالي و نبود جديت 
الزم در وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي پيگي��ري 
و اج��راي قانون ماليات بر خانه ه��اي خالي هم از 
مس��ائلي است كه مي تواند اثرگذاري مستقيمي بر 

بازار مسكن داشته باشد. 
اين اس��تاد دانش��گاه در اين باره اظهار مي كند: 
در ايران به طور متوس��ط ح��دود 3 ميليون واحد 
مسكوني خالي وجود دارد كه اين موضوع مي تواند 
در مي��زان تقاضا ب��راي خريد و حجم س��اخت و 

سازهاي جديد اثرگذار باشد. 
اكبرپور ادامه مي دهد: درصورتي كه حجم بااليي 
از خانه هاي خالي وارد بازار ش��ود، قيمت ها كاهش 
مي ياب��د و اگر اين واحدها عرضه نش��وند ش��اهد 
افزاي��ش قيمت ها خواهيم بود، بنابراين بايد تالش 
ش��ود تا هرچه زودتر با راه اندازي سامانه ماليات بر 

خانه هاي خالي، اين قانون اجرايي شود. 
او اضافه مي كند: البته وجود تعدادي خانه خالي 
در تمامي كش��ورها طبيعي و معمول است اما اگر 
اين تعداد افزايش يابد )به عنوان نمونه رقم خانه هاي 
خال��ي در ايران بيش از حد معمول اس��ت( حجم 
تقاضا براي س��اخت و ساز كاهش مي يابد و همين 

موضوع قيمت مسكن را افزايش مي دهد. 
اين اس��تاد دانشگاه با اش��اره به عوامل مختلف 
براي س��اخت و س��از مس��كن مي گويد: عالوه بر 
تاثير باالي خانه هاي خالي برس��اخت و ساز، سن 
كم چرخه س��اخت و ساز )12 تا 15 سال( موجب 
شده است كه همواره شاهد ساخت و ساز در كشور 
باشيم، از اين رو، با فرمول جهاني نمي توانيم ساخت 

و ساز در ايران را بسنجيم. 

پوششبيمهشخصثالث
درصنعتهوانوردي

در جري��ان س��انحه پرواز 
ش��ركت   3704 ش��ماره 
اظهارات  آس��مان  هواپيمايي 
بيم��ه  پيرام��ون  مختلف��ي 
هواپيماي سانحه ديده مطرح 
ش��د. اين اظهارات نه در باب 
درباره  بلكه  جزئيات مس��اله، 
ساده ترين و ابتدايي ترين جنبه 
مس��اله بود: آيا اي��ن هواپيما 
تحت پوش��ش بيمه ب��ود؟ با 

انتشار تصوير بيمه نامه هواپيماي سانحه ديده، ترديدها 
از ميان رفت، ولي مندرجات و شرايط بيمه نامه آنچنان 
مورد توجه قرار نگرفت. يكي از اين مندرجات مربوط به 
سقف پوشش بيمه خسارت اشخاص ثالث است. يعني 
حداكثر ميزاني كه شركت بيمه در قبال اشخاص ثالث، 
متعهد به پرداخت آن اس��ت. منظور از اش��خاص ثالث، 
كس��اني هس��تند كه رابطه قراردادي با متصدي حمل 
و نقل هوايي ندارند، اين دس��ته اش��خاص ممكن است 
خارج از هواپيما بر اثر س��انحه هوايي، دچار خس��ارت 
بدني يا مالي ش��وند. اما چه ميزان پوش��ش بيمه يي در 
اي��ن خصوص بايد تهيه ش��ود؟ آيا هر متصدي حمل و 
نقل هوايي يا بهره بردار هواپيما، در تعيين ميزان پوشش 
بيمه خسارت اشخاص ثالث به ميل و اختيار خود عمل 

مي كند و از آزادي مطلق برخوردار است؟ 
بايد گفت، بر پايه مقرره شماره 785 پارلمان و شوراي 
اروپا كه در ساير كشورها نيز مقررات آن مقرره مورد الهام و 
اقتباس قرار گرفته است، اوال ميزان پوشش بيمه  خسارت 
 اشخاص ثالث بر مدار »حداكثر وزن برخاست هواپيما« 
ك��ه   )Maximum Take Off Mass/weight(
در 10 دس��ته وزن��ي طبقه  بندي ش��ده اند، مش��خص 
مي شود. ثانيا اين ميزان، حداقل مقداري است كه بايد 
تهيه ش��ود. در نتيجه، دو هواپيماي با وزن يكس��ان يا 
دسته وزني مش��ابه، بايد از حداقل ميزان پوشش بيمه 
خسارت اشخاص ثالث يكس��اني برخوردار باشند. براي 
مث��ال، اگر دو يا چند هواپيم��اي »اي تي آر 212-72« 
در قلم��رو اتحادي��ه اروپا مش��غول به فعاليت باش��ند، 
متصديان يا بهره ب��رداران اين هواپيماها بايد حداقل به 
ميزان »80/000/000 حق برداش��ت ويژه« كه معادل 
مبلغي به ميزان 116/000/000 دالر اس��ت، پوش��ش 
بيمه براي خس��ارت اش��خاص ثالث خري��داري كنند، 
زي��را اين هواپيما از نظر وزني در دس��ته هواپيماهاي با 
وزن 12/000 ت��ا كمت��ر از 25/000 كيلوگرم حداكثر 
وزن برخاس��ت قرار مي گي��رد. اين درحالي اس��ت كه 
سقف پوشش بيمه خسارت اشخاص ثالث در بيمه نامه 
هواپيماي سانحه ديده شركت هواپيمايي آسمان، برابر 
با 20/000/000 دالر قيد ش��ده اس��ت ك��ه به مراتب 
كمت��ر از ميزان پوش��ش بيمه همان ن��وع هواپيما در 
كش��ورهاي ديگر است. گذش��ته از پايين بودن سقف 
مذكور، مساله ديگر آن است كه آيا در ايران نيز همانند 
س��اير كش��ورهاي اروپايي، هواپيماهاي با وزن يكسان 
يا دس��ته وزني مش��ابه، از حداقل ميزان پوشش بيمه 
خسارت اشخاص ثالث يكسان و برابري برخوردارند؟ يا 
آنكه اين امر به مصلحت و صالحديد متصديان حمل و 
نقل هوايي و بهره برداران هواپيما وابسته است؟ پرواضح 
اس��ت كه در فضاي اجبار متصديان حمل و نقل هوايي 
و بهره برداران هواپيما به تهيه پوشش بيمه، صالحديد 
و مصلحت آنان در تعيين حداقل ميزان پوش��ش بيمه 
خس��ارت اش��خاص ثالث، امري مطل��وب و قابل تاييد 
نمي باش��د، زيرا اين صالحديد و مصلح��ت مي تواند تا 
بدان جا پيش رود كه هدف بيمه اجباري را نقض كند، 
 چن��دان كه يك متصدي يا بهره ب��ردار براي هواپيماي 
»اي تي آر 72-212« خود به ميزان 1/000/000 دالر يا 
حتي كمتر از آن، بيمه خسارت اشخاص ثالث خريداري 
كند. به نظر مي رس��د كه در ايران، هارموني در اين باره 
وجود ندارد و مساله تابع صالحديد و مصلحت متصديان 
حمل و نقل هوايي و بهره برداران هواپيما است؛ ولي اگر 
س��ازمان هواپيمايي كشوري يا اشخاص ديگر مساله را 
تابع نظم و نظام از پيش تعيين شده مي دانند و بر اين 
باورن��د كه در ايران نيز وضعيت همانند حقوق اتحاديه 
اروپاس��ت و تبعيض ميان هواپيماهاي با وزن يا دسته 
وزني مش��ابه، وجود ندارد، الزم اس��ت براي رفع ابهام و 

شفافيت، ما را از حقيقت مطلب باخبر كنند. 

افتتاحنخستينمسيربينالمللي
هواييدرفرودگاهگرگان

مديركل فرودگاه هاي اس��تان گلس��تان اعالم كرد كه از 
تابستان امسال يك مسير پرواز برنامه يي جديد ميان گرگان 
به باكو برقرار خواهد شد. به گزارش ايسنا، رامين آذري اعالم 
كرد: فرودگاه گرگان در طول سال هاي گذشته جز پروازهاي 
حج تمتع و عتبات عاليات هيچ پرواز برنامه يي دايمي نداشته 
اما با آغاز پروازها در مسير گرگان- باكو اتفاقي جديد در اين 
رابطه ش��كل خواهد گرفت. به گفته او در كنار آذربايجان، 
فرودگاه گرگان همواره آمادگي داش��ته كه با فرودگاه هاي 
تركمنس��تان پروازهاي برنامه يي داشته باشد اما با توجه به 
دشواري فرآيند دريافت ويزا تاكنون اين اتفاق اجرايي نشده 
است. مديركل فرودگاه هاي استان گلستان با اشاره به رشد 
قابل توجه عملكرد فرودگاه گرگان در قياس با س��ال هاي 
گذشته تصريح كرد: تا سال 13۹5 پروازهاي برنامه يي تنها 
به س��ه شهر زاهدان، مشهد و تهران انجام مي شد، در حال 
حاضر اما به دو مسير كيش و بندرعباس پروازهاي برنامه يي 
و به دو مس��ير اصفهان و رشت پروازهاي فصلي داده شده 
است و 7 ايرالين داخلي در فرودگاه گرگان فعاليت مي كنند. 
با پيگيري هاي صورت گرفته هواپيماي  ام برائر 145 شركت 
پويا اير نيز پايگاه اصلي خود را در فرودگاه گرگان قرار داده 
است. آذري درباره عملكرد فرودگاه گرگان در سال گذشته 
هم گفت: خوش��بختانه ما از نظر تعداد پرواز از عدد 2747 
نفر در سال 13۹5 به 4073 پرواز در سال 13۹6 رسيديم 
كه حاكي از رشد 48درصدي در عملكرد اين فرودگاه است. 
از نظر تعداد مسافر نيز فرودگاه گرگان در سالي كه گذشت 
بي��ش از 2۹5 ه��زار نفر را جابه جا كرد كه حاكي از رش��د 
32درص��دي در اين زمينه اس��ت. از نظر جابه جايي بار نيز 

رشد 45 درصدي به ثبت رسيد. 

يادداشت

خبر

عضو ارش��د تيم مذاكره كننده با ش��ركت هاي بويينگ 
و ايرب��اس در واكنش به اظه��ارات وزير خزانه داري امريكا 
گف��ت: چ��ه در قرارداد با ايرباس و ATR و چه در س��اير 
قرارداد ها بايد منتظر عكس العمل اروپايي ها باش��يم كه آيا 
در اج��راي قرارداد ها منافع ايران را هم در نظر مي گيرند؟ 
و اينكه اين حمايت چقدر در قرارداد ها عملياتي مي شود. 
اصغر فخريه كاشان در گفت وگو با ايلنا در مورد تصميم 
امريكا براي خروج از برجام و اظهارات اس��تيون منوچين 
وزير خزانه داري امريكا مبني بر اينكه مجوزهاي دو شركت 
بويينگ و ايرب��اس براي فروش هواپيماي مس��افربري به 
ايران لغو خواهد ش��د، تاكيد كرد: اينكه تنها يك روز پس 
از اين تصميم امريكا بخواهيم درباره سرنوش��ت قرارداد ها 
صحب��ت كني��م كمي زود اس��ت و جواب خيلي روش��ني 
وجود ندارد. وي افزود: بايد ببينيم، عكس العمل اروپايي ها 
چيس��ت، چراكه قراردادهاي زيادي در دو سال گذشته با 
ش��ركت هاي اروپايي منعقد شده اس��ت هرچند كه سفير 
امري��كا در كش��ورهاي اروپايي اعالم كرده ط��ي 6 ماه از 
قرارداد ها خارج ش��وند اما هنوز چيزي مش��خص نيست و 

اروپايي ها اعالم كردند كه در برجام مي مانند. 
مشاور وزير راه و شهرس��ازي در امور بين الملل و عضو 
ارشد تيم مذاكره كننده با ش��ركت هاي بويينگ و ايرباس 
گفت: اروپايي ها اعالم كردند از برجام و شركت هايي كه با 
ايران وارد قرارداد شده اند، حمايت مي كنند اما بايد ببينيم 

مواض��ع اروپايي ها در قرارداد ها چيس��ت و تا چه حد اين 
حمايت عملي خواهد شد. 

وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه زود اس��ت درب��اره واكنش 
ش��ركت هاي اروپايي در ق��رارداد با ايران قض��اوت كنيم، 
گفت: بايد ديد اقدام��ات عملي اروپايي ها چه خواهد بود، 
آيا مي خواهند ريس��ك قرارداد ها را پوشش دهند و اينكه 
قرارداد ها را با شرايط آن زمان ادامه دهند. فخريه كاشان با 
بي��ان اينكه اروپا اعالم كرده در معاهده برجام خواهد ماند 
ام��ا بايد بررس��ي كرد كه حضور اروپايي ه��ا در برجام چه 
منافعي براي كش��ورمان دارد و اگر اين حمايت تنها لفظي 
باش��د و در اجرا و ادامه قرارداد ها بي اثر باشد در آن زمان 

ايران هم تصميماتي به نفع منافع ملي خواهد گرفت. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي در پاس��خ ب��ه اينكه در 
گذش��ته اعالم كرديد، ش��رايط جديد در ه��ر زمان براي 
قراردادهاي ايرباس عطف به ماسبق نمي شود، آيا امروز كه 
امريكا از برجام خارج ش��ده به قرارداد ايرباس مانند آنچه 
به امضا رس��يده عملياتي خواهد شد، گفت: اگر اروپايي ها 
مي گويند از برجام خارج نمي ش��وند، اين موضوع درس��ت 
است و شرايط جديد نبايد عطف به ماسبق شود و قرارداد 
با ايرباس بايد مانند آنچه به توافق رسيده ايم به اجرا برسد.

 وي افزود: حال اگر موضوع برجام نباش��د و مجوزهايي 
كه در گذش��ته صادر شده باطل اعالم شود در اين صورت 

شرايط فرق خواهد كرد.

 وي با اش��اره به شرايط قرارداد با ايرباس كه بخشي از 
قطعات مورد نياز س��اخت هواپيم��ا را از امريكا خريداري 
مي كند، گفت: ش��ركت ايرباس 100درصد اروپايي اس��ت 
و مانن��د برخ��ي ش��ركت هاي اروپايي بخش��ي از قطعات 
و تجهي��زات خ��ود را از امريكا خري��داري مي كند اما تابع 
امريكا نيست. وي تاكيد كرد: در هر صورت چه در قرارداد 
ب��ا ايرباس و ATR و چه در س��اير قرارداد ها بايد منتظر 
عكس العمل اروپايي ها باش��يم كه آيا در اجراي قرارداد ها 
مناف��ع ايران را هم در نظر مي گيرند؟ و اينكه اين حمايت 

تا چقدر در قرارداد ها عملياتي مي شود. 

لغومجوزفروشهواپيماهايبويينگوايرباس
پي��ش از اظهارات فخريه كاش��ان گزارش ش��ده بود كه 
دول��ت دونالد ترام��پ رييس جمهوري امري��كا پس از نقض 
تعهدات خود در برجام، مجوز فروش هواپيماهاي مسافربري 
بويين��گ و ايرباس را لغو مي كند. به گ��زارش ايرنا به نقل از 
رويترز، استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا پس از خروج 
واشنگتن از برجام اين خبر را در يك كنفرانس خبري اعالم 
كرد. به نوش��ته رويترز، ايران اير بعد از توافق هسته يي 200 
هواپيما شامل 100 هواپيماي ايرباس، 80 هواپيماي بويينگ 
 ATR و 20 هواپيماي ديگر از ش��ركت فرانسوي-ايتاليايي
س��فارش داده بود. در همين چارچ��وب تاكنون 11 هواپيما 
شامل 3 فروند ايرباس و 8 فروند ATR به ايران تحويل شده 

اس��ت. وزارت خزانه داري امريكا پس از ي��ك دوره ۹0 روزه 
اجازه صادرات هواپيماي مس��افربري، قطعات و خدمات اين 

هواپيماها به ايران را نخواهد داد. 
ايرباس كه يك شركت هواپيماس��ازي اروپايي است، روز 
سه ش��نبه قبل از كنفرانس خبري منوچي��ن اعالم كرد كه 
تصمي��م ترامپ را بررس��ي خواهد ك��رد. وزارت خزانه داري 
امريكا همچنين اعالم كرد كه پس از دوره ۹0 روزه مجوزي 
را ك��ه به ش��ركت هاي امريكايي اجازه مي ده��د تا در مورد 

قراردادهاي تجاري با ايران مذاكره كنند، لغو خواهد كرد. 
ي��ك منبع آگاه گفت: مجوز بويينگ تا س��پتامبر 2020 
اعتبار داش��ت. گوردون جاندرو سخنگوي بويينگ، پيش از 
اظهارات منوچين گفته بود: ما به پيروي از دولت امريكا ادامه 

مي دهيم و هر چيزي طبق همين فرآيند انجام مي شود. 
دنيس مويلنب��رگ رييس اجرايي بويينگ، ماه گذش��ته 
گفته بود كه اين ش��ركت برنامه ي��ي براي تحويل هواپيما به 

ايران در سال جاري ندارد. 
ترامپ روز سه ش��نبه با تكرار اتهام هاي خود عليه ايران و 
ضعف هاي ادعايي توافق هسته يي اعالم كرد اين كشور ديگر 
در برجام نخواهد ماند. اين در حالي است كه همه كشورهاي 
مشاركت كننده در برجام و همچنين اتحاديه اروپا نسبت به 
چنين اقدام��ي در بي توجهي به توافق هاي معتبر بين المللي 
هش��دار داده و تاكيد كرده اند كه به هم��راه ايران اين توافق 

مهم را حفظ خواهند كرد. 

واكنشمشاوروزيرراهبهاظهاراتوزيرخزانهداريامريكا

ايرانشهر
تشديدبرخوردباپالكهايمخدوشخودروها

معاون اجتماعي پليس راهور تهران بزرگ از تشديد برخورد با مخدوش 
كردن پالك خودرو براي ورود به محدوده طرح ترافيك خبر داد. 

به گزارش تس��نيم، معاون اجتماعي پليس راه��ور تهران بزرگ از 
تش��ديد برخورد پليس با مخدوشي پالك خودروها خبر داد. براساس 
اين گزارش، س��رهنگ مس��عود جبارزاده گفت: متاسفانه با آغاز طرح 
ترافيك س��ال جديد با تعداد معدودي از رانندگان مواجه هستيم كه 
براي تردد در محدوده طرح ترافيك اقدام به پوشش يا مخدوش كردن 
پالك خودرو خود مي كنند. معاون اجتماعي پليس راهور تهران بزرگ با 
تاكيد بر تشديد برخورد با اين تخلف افزود: به اطالع همشهريان تهراني 
مي رس��انيم كه اين اقدام نه تنها تخلف رانندگي بلكه جرم محس��وب 

مي شود و طبق قانون با متخلفان برخورد حقوقي خواهد شد. 

لزوموروداستانداريبهبرگزارينمايشگاهخودرودرتهران
احمد مس��جدجامعي، عضو شوراي شهر تهران برگزاري نمايشگاه 

خودرو و ايجاد ترافيك ناشي از آن را عرفا و قانونا نادرست دانست. 
ب��ه گزارش ايس��نا، مس��جدجامعي در م��ورد حواش��ي برگزاري 
نمايش��گاه بين المللي خودرو در تهران گفت: نمايش��گاه خودرو عرفا 
و قانونا نبايد در محل نمايش��گاه هاي دايمي سئول برگزار شود چراكه 
مديريت ش��هري در راستاي احترام به قواعد شوراي شهر و احترام به 
وقت و زمان ساكنان آن منطقه نسبت به ساخت مجموعه شهرآفتاب 
اقدام كرده اس��ت. وي با بيان اينكه ش��هرآفتاب تنه��ا به دليل اينكه 
ش��هروندان تهراني گرفتار مشكالت ناش��ي از برگزاري نمايشگاه هاي 
پربيننده نش��وند، ساخته شده است، اظهار كرد: شهرآفتاب با سرمايه 
مردم تهران س��اخته شده و حتي س��رمايه گذاري شد تا خط مترو به 
آنجا امتداد يابد و برگزاري نمايشگاه هاي پربيننده به غير از شهرآفتاب 
بي توجهي به ضوابط و مقررات اس��ت. عضو شوراي شهر تهران گفت: 
نمي دانم چرا در دوره قبلي ش��وراي شهر، دولت همكاري بيشتري در 
اينگونه مسائل با مديريت شهري داشت اما حاال شرايط متفاوت است. 
مسجدجامعي با بيان اينكه نبايد در مورد عدم برگزاري نمايشگاه هاي 
پربيننده، برگش��ت به عقب داشته باش��يم، ادامه داد: گويا اين اتفاق 
رو در رويي دس��تگاه هاي اجرايي و مردم اس��ت چراكه مردم ناراضي 
هس��تند و زندگ��ي خصوصي آنها را ب��ه هم مي ريزيم و الزم اس��ت، 
مسووالن شهر تهران اعم از فرماندار يا استانداري وارد ميدان شوند. 

هياتبازرسيدرشهرداريتهرانمستقرشد
هيات بازرسي امور وزارت كشور و شهرداري ها براي بررسي عملكرد 
معاونت توسعه منابع انساني در شهرداري تهران مستقر شد. به گزارش 
فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هيات بازرسي 
امور وزارت كش��ور و ش��هرداري ها تا 20تير ماه سال ۹7 براي بررسي 
عملكرد معاونت توسعه منابع انساني ش��هرداري تهران در شهرداري 
مس��تقر اس��ت. چنانچه كاركنان و ش��هروندان درخصوص عملكرد و 
اقدامات اين دس��تگاه اجرايي ش��كايت يا اعالماتي دارند، مي توانند به 
هيات بازرسي مستقر به آدرس خيابان بهشت، شهرداري تهران، طبقه 
چهارم، ضلع غربي اتاق 422 مراجعه يا با ش��ماره تلفن گوياي 136يا 
ش��ماره تلفن 55635103 تماس بگيرند. همچنين سامانه رسيدگي 
http:// به ش��كايات س��ازمان بازرسي كل كشور به  نش��اني اينترنتي

shekayat.bazresi.ir آماده دريافت شكايات و اعالمات شهروندان 
در اين زمينه است. 

ابالغدستورالعملاجراييبودجه۹۷شهرداريتهران
دس��تورالعمل اجرايي 37 ماده يي قانون بودجه سال ۹7 شهرداري 

تهران ابالغ شد. 
به گزارش مهر، بودجه سال ۹7 شهرداري تهران به عنوان مهم ترين 
س��ند مالي سياس��ت گذاري كوتاه مدت، انعكاس دهن��ده اولويت هاي 
ش��هرداري تهران در اداره شهر و قراردادي بين شهروندان و كارگزاران 
آنها در خصوص چگونگي تامين منابع و تخصيص آن براي دستيابي به 

اهداف كوتاه مدت و بلندمدت است. 
 با توجه به اينكه س��ال جاري، س��ال پاياني برنامه پنج س��اله دوم 
شهرداري تهران )13۹7 - 13۹3( است، بودجه سال ۹7 در چارچوب 
اهداف تعريف ش��ده در اين برنامه و با توجه به مس��ائل و چالش هاي 
اقتصادي و رعايت رويكرد صرفه جويي در هزينه ها و نيز افزايش سهم 
درآمدهاي پايدار، تمركززداي��ي و واگذاري وظايف به مناطق، تقويت 
انضباط و ش��فافيت مالي، پاس��خگويي، افزايش اثربخش��ي پروژه ها و 
فعاليت ها و همچنين با در نظر گرفتن مفاد اسناد باالدستي تنظيم و به 
تصويب شوراي اسالمي شهر تهران رسيده است.  سرپرست شهرداري 
تهران در دس��تورالعمل اجرايي قانون بودجه سال ۹7 مديريت شهري 
با اشاره به كاهش تراز عملياتي بودجه عمومي شهرداري تهران در سه 
س��ال اخير و احتمال تداوم محدوديت مالي در س��ال ۹7 و نيز براي 

زمينه س��ازي الزم براي شروع برنامه پنج ساله س��وم شهرداري تهران 
)1402- 13۹8( از كلي��ه واحدهاي اجرايي خواس��ت تا در هزينه كرد 
منابع مالي تخصيص داده ش��ده، ش��فافيت در اختصاص منابع مالي، 
صرفه جوي��ي در هزينه ه��ا، افزايش به��ره وري در هزينه كرد و وصول 
مطالبات و بازپرداخت بدهي ها را به عنوان مالك هاي ارزيابي عملكرد 

اجرايي بودجه سال ۹7 مدنظر قرار دهند. 
 سميع اهلل حسيني مكارم با ابالغ اين دستورالعمل به عنوان معاونان 
و مشاوران شهردار، ش��هرداران مناطق، مديران كل ستادي و مديران 
عامل سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري تهران در تحقق اهداف 
مذكور جهت اجرا ابراز اميدواري كرد در س��الي كه توسط مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( به نام »سال حمايت از كاالي ايراني« نامگذاري 
شده است، با حسن تدبير مسووالن و مجريان، شاهد تحقق برنامه هاي 
سال ۹7 شهرداري تهران و بهبود در »حكمراني شهري« به عنوان يكي 
از اجزاي مهم »حكمراني ملي« باشيم.  دستورالعمل مذكور در 37ماده 
ابالغ ش��ده و مس��ووليت اجراي مفاد آن به باالتري��ن مقام واحدهاي 
اجرايي شهرداري تهران محول ش��ده و سرپرست شهرداري تهران از 
مسووالن و مجريان خواسته تا نسبت به ارائه گزارش هاي ادواري اجراي 

دستورالعمل فوق به شهردار تهران اقدام كنند. 

كارنامهترابريهواييكشوردرفروردين۹۷
آمار ش��اخص هاي هوانوردي فروردي��ن ۹7، از جابه جايي بيش از 
4 ميليون و 500 هزار مس��افر در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت 

فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي دهد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي 
ايران، طبق آمار ارائه ش��ده از سوي گروه آمار و اطالعات هوانوردي 
و فرودگاه��ي معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي ش��ركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي اي��ران، فرودگاه هاي تحت مالكيت اين 
ش��ركت در فروردين، با انجام 36842 فروند نشس��ت و برخاس��ت 
توانس��ته است اين تعداد مس��افر را به همراه نزديك به 50 ميليون 
كيلوگرم بار و مرس��والت پس��تي جابه جا كند. بر همين اساس در 
فروردي��ن ۹7، فرودگاه مهرآباد با 11هزار و 348 فروند بيش��ترين 
نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه جايي بيش از 
يك ميليون و 318 هزار مس��افر پرترافيك ترين فرودگاه بوده است 
و ف��رودگاه امام خميني )ره( با نزديك به 5767 فروند نشس��ت و 

برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 8۹0 هزار مسافر دومين فرودگاه 
پرترافيك كشور و فرودگاه مشهد با 5576 فروند نشست و برخاست 
و اع��زام و پذي��رش بيش از 811 هزار مس��افر در جايگاه س��ومين 

فرودگاه كشور قرار دارد. 
در اين بين فرودگاه امام خميني)ره( با ارس��ال و پذيرش بيش 
از 16 ميليون بار و مرس��والت در رتبه نخس��ت قرار دارد و پس از 
آن مهرآباد با ارس��ال و پذيرش بي��ش از 11 ميليون كيلوگرم بار و 
فرودگاه مشهد با ارسال و پذيرش نزديك به 7 ميليون و 775هزار 

كيلوگرم بار در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
طب��ق اي��ن آم��ار س��هم پروازه��اي داخل��ي از كل پروازهاي 
فروردي��ن ۹7، نزديك به 28780 فروند اس��ت ك��ه طي آن بيش 
از 3 ميلي��ون و 2۹6 هزار مس��افر و بي��ش از 28 ميليون كيلوگرم 
بار منتقل ش��ده  اس��ت. باتوجه ب��ه اينكه تمام پروازه��اي فرودگاه 
مهرآباد داخلي اس��ت، در اي��ن بخش نيز اين ف��رودگاه طبق آمار 
آم��ده در ب��اال، در رتبه نخس��ت ق��رار دارد و پ��س از آن فرودگاه 
مش��هد با بي��ش از 4688 فروند نشس��ت و برخاس��ت، نزديك به 
 685 ه��زار اع��زام و پذيرش مس��افر و ارس��ال و پذي��رش بيش از

 5 ميليون و 600هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 
2633 فروند نشس��ت و برخاس��ت، اعزام و پذيرش نزديك به 264 
هزار مس��افر و ارس��ال و پذيرش بي��ش از 2ميلي��ون و 40۹ هزار 
كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد. همچنين طبق اين آمار سهم 
پروازهاي خارجي فروردي��ن ۹7، در فرودگاه هاي بين المللي تحت 
مالكيت ش��ركت فرودگاه ها نيز، نشس��ت و برخاست 8062 فروند 
هواپيما اس��ت كه طي آن بيش از يك ميليون و 208 هزار مسافر و 
بيش از 21 ميليون و 435هزار كيلوگرم بار منتقل ش��ده  است. در 
اين بخش فرودگاه امام خميني )ره( با نشس��ت و برخاست بيش از 
56۹6 فرون��د هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 888 هزار مس��افر و 
ارسال و پذيرش نزديك به 16 ميليون كيلوگرم بار و مرسوالت، در 
رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 888 
فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 126هزار مس��افر و ارس��ال 
و پذي��رش بيش از 2 ميليون و 174 ه��زار كيلوگرم بار و فرودگاه 
اصفهان با نشس��ت و برخاست 362 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش 
45106 مسافر و ارسال و پذيرش نزديك به 730هزار كيلوگرم بار 

در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند.

ميالدصادقي
پژوهشگر
حقوقهوافضا
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي وضعيت فرش دستباف ايران را بررسي كرد

زنگ خطر براي صنعت فرش
تعادل  

بررسي هاي آماري حاكي از اين است كه سهم 
ايران از بازارهاي جهاني فرش از 41درصد در سال 
2003 به 31 درصد در سال 2013 كاهش يافته 
اس��ت. عالوه ب��ر اين، ارزش اف��زوده واقعي فرش 
دس��تباف ايران در دوره 1383-1391 )به قيمت 
ثاب��ت س��ال 1390( كاهش ح��دود 60درصدي 
را تجرب��ه ك��رده و از 122.53 ميلي��ارد ريال به 
49.51ميليارد ريال رس��يده است. تحليل منتشر 
شده از س��وي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي نيز نش��ان دهنده آن است كه مشكالت 
س��اختاري و مديريت��ي فرش دس��تباف مانع از 
رش��د جهش��ي و حضور رقابت پذير اين صنعت و 
نقش آفرين��ي آن در الگوي پيش��رفت و عدالت و 
اقتصاد مقاومتي ش��ده است. از ديگر سو در حال 
حاض��ر وزارت صنعت، معدن و تج��ارت نيز فاقد 
بدنه و ماموريت مناسب و پررنگ در حوزه توسعه 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط، توسعه روستايي 
و فقرزدايي است. از اين رو ساختار سياست گذاري 
ف��رش دس��تباف بايد به نح��وي تغيي��ر يابد كه 
حمايت ه��اي دول��ت از تجار به س��مت حمايت 
از توس��عه زنجيره هاي صادرات  مح��ور مردم نهاد 
متمرك��ز باش��د. بنابراين بهبود نظ��ام مديريت و 
برنامه ريزي فرش دس��تباف امري ضروري به نظر 
مي رسد. اين تحليل همچنين پيشنهاد مي كند كه 
برنامه جامع توس��عه فرش دستباف تدوين و اجرا 
شود و در اين راس��تا اطالعات طرح تدوين نظام 
جامع مديريت هنر صنعت فرش دس��تباف ايران 

به روزرساني و استفاده شود. 

 سهمي كه آب رفت
براس��اس آمارها س��هم ايران از ص��ادرات فرش 
دس��تباف، در دوره 2013-2003 كاه��ش يافته و 
از 41.24 درصد به 31.22درصد رس��يده است. اما 
به طور عكس س��هم رقباي ايران مانند هند و تركيه 
در ح��ال افزايش بوده اس��ت، به نحوي كه كش��ور 
هند توانس��ته اس��ت س��هم خود را از 11.83درصد 
در س��ال 2003 ب��ه 26.36درصد در س��ال 2013 
افزايش دهد و اين ام��ر مي تواند زنگ خطري براي 
صنعت فرش دستباف ايران باشد. عالوه بر اين سهم 
فرش دس��تباف ايران از صادرات غيرنفتي كشور در 
س��ال 1383 ب��ه 7.5درصد بوده كه ب��ه 0.7درصد 
در س��ال 1393 كاهش يافته است. به عبارت ديگر 
سهم فرش دس��تباف از صادرات غيرنفتي كشور در 
دوره 1393-1383 تقريب��ا 91 درصد كاهش يافته 
اس��ت. از طرفي هرچند بررس��ي آمار ارزش افزوده 
فرش دس��تباف به قيمت هاي جاري نش��ان  دهنده 
رش��د ظاهري در اين صنعت اس��ت، اما بررسي هاي 
دقيق تر حاكي از آن است كه اين رشد واقعي نبوده و 
ناشي از تورم است. به طوري كه ارزش افزوده واقعي 
فرش دستباف ايران )به قيمت ثابت 1390( در دوره 
1391-1383 كاه��ش حدود 60 درصدي را تجربه 
كرده و از 122.53ميليارد ريال به قيمت سال 1383 
به 49.51ميليارد ريال در سال 1391 رسيده است. 
از س��وي ديگر بيشترين كاهش س��االنه در اين 
دوره ب��ه ترتيب مربوط به س��ال هاي 1390-1391 
و 1386-1385 اس��ت. اين آمار حاكي از نابساماني 
و تضعيف فرش دس��تباف و ارزش افزوده واقعي آن، 
حتي در دوره هايي اس��ت كه مش��كل تحريم جدي 
هم وجود نداش��ته اس��ت. بنا بر اظهار مس��ووالن و 
مش��اهدات ميداني، ش��اغالن و ميزان توليدات اين 
صنعت در نواحي روستايي و عشايري نيز نسبت به 
گذش��ته كاهش را تجربه كرده اس��ت. اين در حالي 
است كه روزگاري نواحي روستايي و عشايري كانون 
اصلي توليد فرش هاي اصيل و صادراتي ايراني بودند. 

 وقتي همه براي فرش تصميم مي گيرند
يكي از مهم ترين مواردي كه مي تواند در توسعه 
هر صنعتي از جمله فرش دس��تباف موثر باش��د، 
وجود نظام مناسب مديريت و سياست گذاري براي 
تدوين و اجراي سياس��ت هاي اثربخش اس��ت. در 
ش��رايط كنوني، چندين دستگاه اجرايي در زمينه 

فرش دس��تباف فعالي��ت دارند ك��ه در اين ميان 
مي ت��وان به وزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز 
ملي فرش ايران و س��ازمان توسعه تجارت ايران(، 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي )موزه ملي فرش 
ايران(، س��ازمان ميراث فرهنگي و صنايع دس��تي 
و كميته ام��داد امام خميني )ره( اش��اره كرد. بر 
اين اس��اس تعدد مراكز تصميم گيري از مهم ترين 
عوامل مشكل ساز براي توسعه صنعت فرش ايران 

به شمار مي آيد. 
از س��وي ديگ��ر بررس��ي ابع��اد مختل��ف اين 
صنعت در كش��ور نش��ان مي دهد كه چالش هايي 
از جمله وجود ضعف اساس��ي در ابعاد ساختاري، 
مديريت��ي، توليدي و تج��اري در كنار تحريم ها و 
عدم اتخ��اذ راهبردهاي فعاالن��ه در اين خصوص 
موجب ش��ده اس��ت تا فرش ايران دوره تنزلي را 
در عرص��ه رقابت ه��اي جهاني س��پري كند و در 
شرايط نامناس��بي قرار گيرد. هرچند در سال هاي 

اخي��ر حركت رو به رش��دي بر اث��ر تغيير عوامل 
بيروني آغاز شده اس��ت، ولي مشكالت ساختاري 
و مديريتي فرش دس��تباف مانع از رشد جهشي و 
حضور رقابت پذير اين صنعت و نقش آفريني آن در 

الگوي پيشرفت و عدالت خواهد شد. 
بر اس��اس مصوبه دولت، الزم اس��ت كليه امور 
مربوط ب��ه سياس��ت گذاري، برنامه ريزي، نظارت، 
هداي��ت و حماي��ت صنعت فرش دس��تباف، امور 
تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط 
و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي 
از ساير دستگاه هاي اجرايي منتزع و در يك واحد 
سازماني در حوزه مركزي وزارت بازرگاني تجميع 
ش��ود. همچنين مصوبه مذكور مقرر داش��ت كليه 
وظاي��ف تصديگري و واحده��اي مربوط به توليد، 
بازرگاني، خريدوفروش فرش دس��تباف از وظايف 
دس��تگاه هاي اجراي��ي ذي ربط ح��ذف و همراه با 

امكانات مربوط به بخش غيردولتي واگذار شود. 

 چالش هاي توسعه فرش دستباف
از س��وي ديگر براي توس��عه فرش دس��تباف 
چالش هاي��ي از جمل��ه كاهش تع��داد بافندگان 
فرش در مناطق روستايي، كاهش توليد، كاهش 
تمايل بافنده ها به بافت فرش روس��تايي، جايگاه 
غيرش��فاف فرش دستباف روس��تايي در قوانين 
بودجه س��نواتي كش��ور و عدم تحقق مناس��ب 
اهداف برنامه پنجم، اثربخشي پايين سازمان هاي 
نامناس��ب كارگاه هاي  غيردولت��ي، س��اماندهي 
توليدي، شرايط نامناسب شغل بافندگي، فقدان 
صرفه اقتص��ادي بافت، كم توجهي به ارزش هاي 
كيفي و هويتي فرش دستباف، ساختار نامناسب 

بازار و تسلط واسطه ها را مي توان نام برد. 
از ديگر س��و بافندگان روستايي با محدوديت 
دسترسي به منابع مالي و اعتباري مواجه هستند 
و اعتبارات مناسب در اختيار بافندگان واقعي قرار 
نگرفته و در بس��ياري از موارد دچار انحراف شده 

اس��ت. اين رويه موجب مي ش��ود كه روستاييان 
بافنده در تهيه مواد اوليه دچار مش��كل ش��ده و 
براي تامين مواد اوليه به دالالن وابس��ته ش��وند. 
در خصوص بحث بيمه نيز مش��كالت بس��ياري 

وجود دارد. 
همچني��ن ب��ه دليل نب��ود س��ازوكاري براي 
شناسايي س��ليقه مصرف كننده، اغلب بافندگان 
توج��ه چندان��ي ب��ه كيفي��ت باف��ت و س��ليقه 
مصرف كنن��ده ندارن��د و از هم��ان طرح ه��ا و 
نقش��ه هاي قديمي اس��تفاده مي كنند. باال بودن 
قيمت تمام ش��ده فرش ايراني و ورود فرش هايي 
ب��ا قيم��ت پايي��ن در بازارهاي جهاني توس��ط 
كش��ورهاي رقيب يكي ديگر از مش��كالت فرش 
دستباف است. از س��وي ديگر از مهم ترين عللي 
كه در كاهش صادرات دخي��ل بوده اند، مي توان 
به كاهش تقاضاي جهاني فرش دستباف، اطالع 
اندك دست اندركاران هنرصنعت فرش دستباف 
از وضعي��ت توليد و تجارت فرش در كش��ورهاي 
رقي��ب و حت��ي از وضعي��ت واردكنن��دگان اين 
كاال، وج��ود كااله��اي جانش��ين و مكمل مانند 
كف پوش هاي صنعتي و ماش��يني در كنار تغيير 
در س��بك زندگ��ي و س��اليق مصرف كنندگان، 
تحريم ه��ا، بحران ه��اي مال��ي در اروپ��ا و ركود 
اقتصادي در كش��ورهاي اروپايي ن��ام برد. عالوه 
ب��ر اين، نب��ود مراكز فراگير تهي��ه و توزيع مواد 
اوليه در داخل كش��ور س��بب ش��ده است كه از 
ظرفيت هاي موجود مواد اوليه در داخل كش��ور 
)مانند پش��م( استفاده مناسبي نشود و ابزارآالت 
و م��واد اوليه مورد نياز بافندگان در بس��ياري از 
موارد با قيمت باال و كيفيت نامناسب از خارج از 

كشور تامين شود. 

 اقدام شتابزده در تشكيل مركز ملي فرش
اينها همه در حالي است كه تشكيل »مركز ملي 
فرش« كه با توجه به وس��عت عمليات بايد در حد 
معاونت وزارتخانه طراحي مي ش��د، عمال به سطح 
اداره كل در وزارت بازرگان��ي تقليل يافت. اين امر 
س��بب عدم انطباق امكانات و مسووليت هاي مركز 
مذكور در زمينه مديريت و سياس��ت گذاري فرش 
دستباف شد. در حال حاضر اين مركز فاقد استقالل 
مالي بوده و تواني براي جذب نيروهاي متخصص و 
كارآمد ندارد. ارتباطات اين مركز با س��اير نهادها و 
دستگاه هاي موثر بر توسعه فرش دستباف، تعريف و 
نهادينه نشده است. براي مثال در ايجاد رشته فرش 
و ظرفيت جذب دانش��جو در اين رشته، هماهنگي 
موثري بين مرك��ز ملي و وزارتخان��ه مذكور ديده 
نمي ش��ود. بنا بر اظهار برخي مصاحبه ش��وندگان، 
مركز ملي فرش حتي قدرت و اختيار س��ازماندهي 
نمايشگاه هاي فرش دستبافي را كه در تهران برگزار 
مي ش��وند، ندارد و مج��وز برگزاري آنه��ا از طريق 
دس��تگاه هايي مانند سازمان توس��عه تجارت اعطا 
مي شود. طبق يافته هاي تحقيق در برخي سال ها، 
تع��داد برگزاري اين نمايش��گاه ها به حدي افزايش 
مي يابد كه عمال به ايجاد چالش براي فروشندگان 
دايمي فرش دستباف در سطح شهر منجر مي شود.  
اين در حالي است كه فرش دستباف داراي ماهيت 
بين بخشي بوده و ابعاد مختلفي از جمله توليد مواد 
خام مانند ابريشم، پش��م، پنبه، رنگ هاي طبيعي، 
نخ و غيره، آموزش قاليبافان، توس��عه تش��كل هاي 
قاليباف��ي )ب��ا اس��تفاده از ظرفيت ه��اي موجود(، 
بازاريابي و تجارت، تحقيقات، توس��عه زيرساخت ها 
و كارگاه ها، ايمني و بهداشت كار و تامين اجتماعي 
و تامين مالي و اعتبارات دارد كه بايد در قالب يك 

برنامه جامع مد نظر قرار گيرد. 
سياس��ت گذاري چني��ن برنامه ه��اي جامعي و 
نظارت مستمر بر اجراي همه جانبه آنها، تنها از عهده 
يك كميته يا كميس��يون چند تخصصي بر مي آيد. 
در صورت اجراي صحيح اين برنامه ها، دستاوردهايي 
مانند رش��د ارزش افزوده، بهبود اش��تغال، توس��عه 
فرهنگي، بهبود درآمد فع��االن زنجيره توليد فرش 
دستباف به خصوص بافندگان، بهبود كيفيت زندگي 

و بهبود صادرات قابل انتظار خواهد بود. 

تخصيص 4.5 ميليارد دالر 
ارز 4۲۰۰ توماني

مه�ر   مع��اون وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
از تخصي��ص 4.5 ميلي��ارد دالر ارز 4200تومان��ي 
براي ثبت س��فارش كاالها خبر داد و گفت: س��امانه 
ثبت س��فارش بسته نيست و محدوديتي وجود ندارد. 
مجتبي خسروتاج در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
برخ��ي فعاالن اقتصادي عنوان مي كنند كه س��امانه 
ثبت سفارش به دليل يكسان سازي نرخ ارز و تخصيص 
دالر 4200 توماني براي برخي كاالها بس��ته اس��ت، 
گفت: هيچ خللي در كار ثبت س��فارش وارد نش��ده و 

مشكلي در سامانه ثبت سفارش وجود ندارد. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تج��ارت افزود: البته 
به س��ازمان توس��عه تجارت نيز اعالم شده كه سامانه 
ثبت سفارش بسته است، اما با بررسي كه صورت گرفت، 
مش��خص شد كه اختالل در يكي از خطوط مخابراتي 
اين مش��كل را به وجود آورده است، اما در حالت كلي 
هيچ محدوديتي براي ثبت سفارش كاالها وجود ندارد و 

هم  اكنون ثبت سفارش در حال انجام است. 
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار مهر مبني بر 
اينكه آيا آماري وجود دارد كه چه ميزان ثبت سفارش 
با دالر 4200توماني انجام ش��ده است، تصريح كرد: 
با توجه به اعالم رس��مي رييس كل بانك مركزي، از 
بيس��ت و دوم فروردين ماه سال جاري تاكنون، بيش 
از 4.5ميلي��ارد دالر ارز تخصيص داده ش��ده اس��ت. 
رييس كل س��ازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به 
پرسش ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينكه مجلس هم 
مي خواهد طرح دوفوريتي براي بازار ارز داش��ته باشد 
كه بر اس��اس آن، صادركنن��دگان مي توانند به ازاي 
ف��روش ارز حاصل از صادرات خود ب��ا نرخ 4 هزار و 
200 توم��ان از مش��وق هاي جديد بهره مند ش��وند، 
آي��ا دولت توانايي اعطاي اين مش��وق ها را با توجه به 
محدوديت بودجه دارد، گفت: به هر حال هر طرحي 
كه بار مالي به دولت تحميل كند، از س��وي ش��وراي 

نگهبان رد خواهد شد. 

نگران تامين سنگ آهن 
نيستيم

شاتا  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به برنامه ريزي براي توليد 55ميليون تن فوالد در افق 
1404 گفت: بابت تامين سنگ آهن مورد نياز توليد 
بخش فوالد نگراني وجود ندارد. مهدي كرباسيان در 
پنجمين همايش بين المللي سنگ آهن ايران افزود: 
در افق 1404 نزديك به 160ميليون تن سنگ آهن 
ب��راي توليد فوالد نياز داري��م كه اين ظرفيت اينك 
حدود 70 ميليون تن است و بايد به بيش از دوبرابر 
افزايش يابد.  رييس هيات عامل س��ازمان گسترش 
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( 
تاكيد كرد: نگراني درباره كمبود سنگ آهن مورد نياز 
به تدريج كمتر مي شود، زيرا دولت به دنبال حمايت 
از مع��ادن كوچك و متوس��ط بوده و كش��ور از نظر 

اكتشافات معدني بكر مانده است. 
او با اش��اره به معدن طالي موته يادآوري كرد: با 
پشتيباني از معادن كوچك، توليد اين معدن از ساالنه 
200 كيلوگرم در سال هاي گذشته به بيش از 600 
كيلوگرم در س��ال 1396 افزايش يافت. كرباس��يان 
تصري��ح كرد: در س��ال هاي گذش��ته مع��دن جزو 
اولويت هاي اقتصادي كش��ور نبود اما ايميدرو برنامه 
اكتشاف در پهنه يي به وسعت 250هزار كيلومترمربع 
را كليد زد و 15 محدوده معدني آن را مشخص كرد 
كه با استقبال بخش خصوصي همراه شده است.  به 
گفته او، معدن روباز بزرگ براي سنگ آهن در كشور 
پيش بيني نمي شود و از لحاظ فناوري بخش معادن 
زيرزميني در مضيقه ايم. اينها نشان مي دهد در زمينه 

اكتشاف اين بخش عقب ماندگي داريم. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت به صادرات 
6 ميليون تني كنس��انتره در سال 1396 اشاره كرد 
و آن را نشان دهنده توجه به مقوله فرآوري برشمرد. 
او همچنين تش��كيل كنسرسيوم اكتشافي از سوي 
ش��ركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني كشور را 
خواس��تار شد و گفت: دولت از اين امر مهم حمايت 
مي كند. كرباسيان ادامه داد: متاسفانه حقوق دولتي 
معادن در زيرساخت هاي مورد نياز اين حوزه هزينه 
نمي شود، در حالي كه توسعه زيرساخت ها و تامين 

ماشين آالت معدني بسيار مهم است. 

افزايش توليد، در قبال 
خروج امريكا از برجام

ايس�نا  مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع، كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران اعالم كرد: با توجه به خروج 
امري��كا از برجام، مي��زان توليد و ص��ادرات كاالهاي 
صنعت��ي را افزايش مي دهيم كه 12 دس��ته كااليي 
در اولويت هستند. صادق نجفي معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت، ادام��ه داد: تمام تالش مان را به كار 
مي گيريم تا ميزان توليد، عرضه و صادرات كش��ور را 
افزايش دهيم و فرصت سازي كنيم. او افزود: در بخش 
صنايع كوچك باتوجه به اينكه عموم سرمايه گذاران، 
كارآفرين��ان داخل��ي هس��تند، قطع��ا اگ��ر بتوانيم 
برنامه ريزي خوبي داشته باشيم با مشوق هاي در نظر 
گرفته شده مي توانيم ميزان صادرات، توليد و عرضه 
در كشور را افزايش دهيم.  نجفي با بيان اينكه خروج 
امريكا از برجام بايد به همكاري هر چه بيش��تر ملت 
و كارآفرينان ايراني منجر شود، اظهار اميدواري كرد: 
در بخش توليد، عرضه و ص��ادرات حمايت هاي الزم 
صورت گيرد و همان گونه كه ملت ايران پيش از اين 
نيز نشان داده بودند، بتوان در مقابل دشمن تراشي ها 
ايس��تادگي كرد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به اينكه در بخش توليد، عرضه و صادرات 
اقدام��ات مختلفي براي تكميل زنجيره توليد مدنظر 
قرار گرفته است، اظهار كرد: 10 تا 12 دسته كااليي 
هستند كه اگر بتوانيم روي توليد آنها متمركز شويم، 
با توجه به جايگاهي كه در بازار دارند، مي توانيم ميزان 
صادرات را افزايش دهيم. رس��ته هايي نظير پوشاك، 
كيف، كف��ش و لوازم يدكي از جمله اين 12 رس��ته 

كااليي هستند. 

تعادل  
وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت با اش��اره به 
زمينه ه��اي مناس��ب همكاري هاي بي��ن ايران و 
كرواس��ي گفت: كرواس��ي مي تواند دروازه توسعه 
همكاري ه��ا با اروپا باش��د و م��ورد توجه فعاالن 
اقتصادي ايراني قرار بگيرد. محمد ش��ريعتمداري 
در ديدار با وزير اقتصاد جمهوري كرواس��ي افزود: 
براي توسعه روابط با كرواسي و تقويت و گسترش 
روابط بين دو كش��ور تاكيد دارم و به طور متقابل 
اي��ران نيز با توجه ب��ه بازار وس��يع 80 ميليوني 
خودش و بازار وس��يع شكل گرفته در كشورهاي 
اطراف براي حضور كرواس��ي در همه فعاليت هاي 

اقتصادي منطقه مي تواند مورد توجه باشد. 
ب��ه گزارش ش��اتا، او ابراز امي��دواري كرد كه 
اين س��فر آغاز خوبي براي ايجاد جهش در روابط 
اقتصادي دو كشور باش��د. شريعتمداري با اشاره 
به اينك��ه 110ميليون تن ظرفيت جديد فوالد با 
70درصد پيش��رفت فيزيكي براي تكميل زنجيره 
فوالد درحال تكميل اس��ت، گف��ت: روابط بانكي 
ب��ه عنوان يك ض��رورت مطرح اس��ت و يكي از 
زيربناهاي مورد نياز توسعه روابط اقتصادي است 
و مي ت��وان گفت يكي از نيازمندي هاي اصولي ما 

برقراري روابط تسهيل شده بانكي است. او اظهار 
كرد كه برخي شركت هاي كروات در زمينه نفت 
وگاز و پتروشيمي و خودرو عالقه مند به همكاري 
مشترك هستند و من با استقبال از همكاري هاي 
صنعتي از حضور كنسرسيوم شركت هاي كرواسي 
كه با حمايت بانك نوس��ازي و حمايت از توسعه 
صادرات كشور كرواس��ي براي سرمايه گذاري در 
حوزه پتروش��يمي با ايران اعالم آمادگي كردند، 
اس��تقبال مي كن��م و در زمينه ه��اي تكنولوژي، 
ICT ،IT انرژي ه��اي تجديدپذير، مواد غذايي، 
صناي��ع تبديلي و... فعاليت ه��اي متقابل درحال 

انجام است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره 
به طرح نوس��ازي ن��اوگان تج��اري و خودروهاي 
س��نگين كش��ور گفت: قصد داريم ظرف 3س��ال 
آينده حدود 200هزار دس��تگاه خودرو سنگين را 
نوسازي كنيم و مذاكرات ما با شركت هاي اروپايي 
درحال انجام اس��ت و براي اين هدف پش��تيباني 
مالي 14ميليارد دالري نياز است كه بخشي از آن 
حتما بايد از طريق فاينانس خارجي تامين ش��ود 
و اميدواريم كرواس��ي بتواند در اين زمينه ايفاي 
نقش كند. شريعتمداري گفت: با وجود 6 ميليارد 

دالر صادرات مواد غذايي از ايران به جهان فعاليت 
مشترك ايران و كرواس��ي مي تواند در اين زمينه 

راه حل خوب توسعه روابط باشد. 
او با بيان اينكه در زمينه كشتي سازي عالقه مند 
به همكاري هس��تيم، گفت: كش��ور كرواس��ي در 
زمينه س��اخت قايق و كش��تي تجربه خوبي دارد 
و اين درحالي اس��ت ك��ه يك��ي از اقدامات مهم 
ما نوس��ازي ناوگان تجاري دريايي كوچك اس��ت 
و با وجود 3500ش��ناور كوچك دريايي در بنادر 
جنوب قديمي ب��ودن آنها هزينه هاي زيادي را بر 
لجس��تيك ما تحمي��ل مي كند. ش��ريعتمداري با 
اش��اره به وجود 11ميليون بازديد ساالنه از كشور 
كرواس��ي گفت: در صورت تش��كيل شركت هاي 
مشترك گردشگري، ايران يكي از مهم ترين مراكز 
گردش��گري است و براي تحقق اين هدف تسهيل 
در ص��دور وي��زا يكي از پيش نيازها براي توس��عه 
همكاري هاس��ت و مكانيس��م كميسيون مشترك 
روش خوب��ي براي پيگي��ري مذاكرات اس��ت. او 
ب��ا اع��الم آمادگي براي به امضا رس��اندن نقش��ه 
راه توس��عه همكاري هاي ح��وزه صنعت،  معدن و 
تجارت گفت: از اهتم��ام بخش خصوصي در اين 
زمينه ها كامال اس��تقبالل مي كنيم و ش��ركت در 

نمايش��گاه ها و تبادل هيات هاي تج��اري، ارتباط 
دقيق ت��ر و عمي��ق ش��ركت هاي بازرگاني ضامن 

تحقق اين هدف است. 
»مارتين��ا دالي��چ« معاون نخس��ت وزير و وزير 
اقتص��اد جمهوري كرواس��ي نيز در اين نشس��ت 
گفت: در چند سال اخير تماس هايي براي توسعه 
روابط داشتيم و با سفر رييس جمهور كرواسي به 
ايران، اين س��فر زمينه هايي براي شروع تجارت و 
كسب وكار را آغاز كرد و اين ديدارها به گسترش 
چارچوب همكاري هاي دو كشور كمك مي كند. 

او ب��ا اش��اره به برگزاري نمايش��گاه نفت، گاز و 
پتروشيمي در كش��ورمان گفت: نمايندگان برخي 
ش��ركت هاي كروات در اين نمايشگاه فرصت هايي 
براي همكاري به دس��ت آوردن��د. »داليچ« افزود: 
عميق��ا بر اي��ن باورم كه فرصت براي گس��ترش و 
افزايش همكاري بين دو كش��ور فراهم اس��ت و با 
وجودي كه سال گذشته حجم مبادالت تجاري دو 
كشور 30ميليون دالر بود ولي بر اين باورم ظرفيت 
و قابليت هاي دو كشور بسيار بيشتر از اين است.  او 
با برش��مردن قابليت هاي همكاري دو كشور گفت: 
عمدتا در نفت وگاز، مهندسي، ايجاد زيرساخت ها، 
فناوري اطالعات و حوزه صنايع غذايي توانايي هاي 
مشتركي وجود دارد و شركت ملي نفت كرواسي از 
سال گذشته مبادالت نفتي را با ايران شروع كرد و 
امسال نيز ادامه مي يابد و عالقه مند است كه دوباره 
به ايران بازگردد. داليچ مذاكرات برخي شركت هاي 
ح��وزه صنايع غذايي و توليد وس��ايل حمل و نقل 

و خودرو را با ش��ركت هاي ايراني در مراحل نهايي 
عنوان كرد و اف��زود: يكي از مدافعان جدي بخش 
خصوصي براي استفاده از اين فرصت ها و تخصيص 
زمان درس��ت براي انجام فعاليت هاي اقتصادي با 
ايران هستم.  او با اشاره به ديدارش با رييس بانك 
مرك��زي ايران گفت: درباره موانع بانكي پيش رو و 
شيوه پرداخت بين دو كشور مذاكره شد و اطمينان 
دارم با همكاري مشترك مشكالت بانكي قابل حل 

است. 
دالي��چ در ادامه با بيان اينكه س��ال گذش��ته 
4هزار ايراني از كش��ورش بازدي��د كردند، گفت: 

كرواسي مقصد گردشگري خوبي در اروپاست. 
او آمادگ��ي ش��ركت هاي بزرگ كشتي س��ازي 
و نيز بازس��ازي و نوسازي كش��تي را خودروهاي 
س��نگين و نيز تولي��د واگن را ب��راي همكاري با 
كش��ورمان در اين زمين��ه اعالم ك��رد. »داليچ« 
افزود: با شكل گيري كميته مشترك همكاري هاي 
اقتص��ادي اي��ن كميته مي تواند به منزله س��تون 
فقرات��ي براي تبادل نظر و بس��ط هم��كاري بين 
شركت هاي منفرد عمل كند. وزير صنعت، معدن 
و تجارت كشورمان نيز موافقت خود را با تشكيل 
اي��ن كميته اعالم كرد و افزود: با تش��كيل كميته 
مش��ترك همكاري ه��اي اقتصادي تح��ت عنوان 
كميسيون مش��ترك همكاري ها، اين همكاري ها 
در ه��ر س��طحي كه كرواس��ي عالقه مند باش��د، 
قابليت تش��كيل دارد و مي توان با تهيه نقشه راه 

براساس آن حركت كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با وزير اقتصاد كرواسي مطرح كرد

تمايل به توسعه تبادالت تجاري با كروات ها 

مقايسه صادرات فرش دستباف ايران با كشورهاي رقيب طي سال هاي ۲۰13-۲۰۰3 )ميليون دالر(
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ايران
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15 نفت و انرژي
كاهش محسوس تلفات 

توزيع برق
ايس�نا  مع��اون وزير ني��رو در امور ب��رق و انرژي 
بيان كرد: با اقدام��ات صورت گرفته در بخش توزيع 
توانستيم در س��ال گذشته تلفات برق را از ۱۵درصد 
به ۱0.7درصد كاهش دهيم و اين مساله موجب شد 
تا ساالنه ۱0ميليارد كيلووات ساعت صرفه جويي انرژي 
صورت گيرد. همايون حائري در بيس��ت و س��ومين 
كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق كه در روز 
چهارشنبه برگزار شد با اشاره به اقدامات سال گذشته 
بخش توزيع اظهار كرد: مدرن كردن شبكه هاي توزيع 
يكي از اقدامات بسيار شاخصي بود كه با كمك بخش 
خصوصي و دانش��گاهيان انجام شد.  معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژي با اش��اره به چالش هاي امس��ال 
تابستان براي گذر از بحران خاموشي گفت: پيش بيني 
مي شود كه با خرد جمعي و كارهاي مهندسي بتوانيم 
تابس��تان س��خت امس��ال را بدون وجود خاموش��ي 
پشت س��ر بگذاريم و امس��ال زمان مناسبي است تا 
بخش توزيع با كارهاي خود به صورت ش��اخص تري 
خودنمايي كند.  حائري با بيان اينكه در تابستان سال 
ج��اري نياز به تمركز و يكپارچگ��ي در بخش توزيع 
داري��م، عنوان كرد: به دليل كاهش بارندگي ها ميزان 
منابع توليد برق كاهش يافته كه اين مساله مسووليت 

بخش توزيع را سنگين تر كرده است. 

سرانجام خط منحني لوله صلح 
ايرنا   بنا به درخواس��ت نخس��ت وزير پاكستان از 
تهران خواس��ته شده تا براي آغاز دور جديد مذاكرات 
گازي، نماين��ده ويژه خود را تا قبل از آغاز ماه مبارك 
رمضان به پاكس��تان اعزام كند.  به گ��زارش روزنامه 
جنگ چاپ پاكس��تان، مقامات ايران و پاكس��تان در 
مرحله اول تالش مي كنند كه از سرگيري احداث خط 
لوله گاز را آغاز كنند.  اين خط لوله انتقال گاز با توجه 
به آنكه توافق ش��ده بود، هند و پاكستان براي تامين 
امنيت آن اختالفات خود را كاهش دهند به خط لوله 
صلح موس��وم شد. قرار بود كه در صورت توافق نهايي 
يك ه��زار و ۱00كيلومت��ر از اين خط لول��ه در ايران، 
يك هزار كيلومتر در پاكستان و 600 كيلومتر در هند 
احداث شود. پاكستان كه به بهانه تحريم ها و فشارهاي 
خارجي تاكنون به تعهدات خود براي تكميل خط لوله 
آي  پي در خاك خود عمل نكرده است، عنوان مي كند 
كه سخت در تالش است تا با احداث خط لوله مربوط 
به طرح آي پي در خاك خود)بيش از 700كيلومتر( هر 
چه سريع تر زمينه واردات گاز طبيعي از ايران را فراهم 
كند.  ضرب االجل تعيين شده در قرارداد گازي آي پي 
همزمان با پايان سال 20۱4ميالدي به پايان رسيد و 
جمهوري اسالمي ايران مدت ها قبل از سر رسيدن اين 
ضرب االجل به تعهد خود عمل كرد و خط لوله گاز را 
در خاك خود از ميدان هاي گازي جنوب تا نزديك مرز 

پاكستان احداث كرد. 

 54 دشت هرمزگان
ممنوعه شده اند

پاون   مديرعامل شركت آب منطقه يي هرمزگان 
بي��ان كرد: ۵4 دش��ت هرمزگان ممنوعه ش��ده اند 
و بيش از 9۵درصد برداش��ت از اين دش��ت ها انجام 
مي شود.  هوشنگ ماليي با بيان اينكه شاخص هاي 
بح��ران آب در هرم��زگان به مرات��ب نامطلوب تر از 
متوسط شاخص كشوري اس��ت، اظهار كرد: بحران 
خشكس��الي و كاهش 80 درصدي ن��زوالت جوي 
همچنين كاهش 9۵درصدي روان آب هاي اس��تان 
نسبت به س��ال گذش��ته تنها منجر به كمبود آب 
از نظر كمي نش��ده بلكه بر كيفيت آب نيز تاثيرات 
نامطلوبي نهاده اس��ت.  ماليي درخصوص وضعيت 
دشت ها اعالم كرد: عمده دشت هاي استان هرمزگان 
داراي بيالن منفي هس��تند و از 74دشت تعداد ۵4 
دشت ممنوعه شده اند كه بيش از 9۵درصد برداشت 
از اين دشت ها انجام مي شود و مابقي دشت ها نيز از 
لحاظ پتانس��يل آب زيرزميني ضعيف بوده و از نظر 
ش��وري نيز فاقد پتانسيل هس��تند.  وي افزود: حفر 
چاه هاي جديد، توسعه منابع آب و افزايش برداشت 
از چاه ه��اي بهره برداري در دش��ت هاي داراي بيالن 
منف��ي و ممنوعه مجاز نيس��ت.  وي در ادامه يكي 
از چالش هاي سال آبي را تامين آب شرب شهرها و 
روستاهاي هرمزگان عنوان كرد و افزود: بزرگ ترين 
دغدغه استان تامين آب شرب شهرهاي بندرعباس و 
بندر خمير با جمعيت حدود 700هزار نفر است كه 

قبال از منابع آب سطحي تامين مي شد.

كوتاه از دنياي انرژي

گشت و گذار »تعادل« در ال به الي خبرها و ميان غرفه هاي بيست وسومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي

توتال ايستاده است

در سومين نمايشگاه آب و فاضالب مطرح شد

لزوم توجه به تاب آوري شبكه آب ايران
تعادل  

س��ومين جش��نواره و نمايش��گاه توانمندي ه��اي 
بهره ب��رداري و نگه��داري در صنع��ت آب و فاضالب 
كشور، در تاريخ ۱۵ الي ۱9 ارديبهشت ماه در نمايشگاه 
بين المللي ش��هر آفتاب برگزار شد. دبير كميته علمي 
سومين نمايشگاه توانمندي هاي بهره برداري و نگهداري 
در صنعت آب و فاضالب كشور بيان كرد: اين جشنواره 
با موضوع محوري »تاب آوري« برگزار شد. موضوع مهم 
تاب آوري باتوجه به وقوع زلزله و زمين لرزه هاي متعدد 
در بخش هاي مختلف كشورمان، مورد توجه جدي قرار 
گرفته است. البته تاب آوري تنها در حوزه مخاطرات و 
بالياي طبيعي محدود نمي شود، بلكه در هر شرايط و 
به هر دليلي كه سيس��تم از حالت تعادل خارج شود با 
افزايش تاب آوري سيستم، بازگشت به شرايط طبيعي و 
تداوم خدمات سريع تر و با هزينه كمتر انجام مي شود. 
در اين زمينه مي توان به موضوع مهم اقتصاد مقاومتي 
اشاره نمود كه يكي از اركان مهم آن افزايش تاب آوري 

در برابر تكانه ها و فشارهاي خارجي است. 
علي چاوشيان با بيان اينكه مركز منطقه يي مديريت 
آب ش��هري به ابتكار آقاي اردكانيان وزير نيرو و تحت 
پوش��ش يونسكو در بهمن ۱38۱ راه اندازي شد، اظهار 
كرد: اين مرك��ز عالوه بر انجام تعه��دات منطقه يي و 

بين الملل��ي، موضوع مه��م آموزش و ظرفيت س��ازي 
و همچني��ن انتقال تكنول��وژي و بومي س��ازي آنها را 
در دس��تور كار دارد. بنابراين مقرر ش��د تا در سومين 
جشنواره، مركز منطقه يي مديريت آب شهري به صورت 
فع��ال در زمينه برگزاري كارگاه ه��اي تخصصي براي 

مديران و كارشناسان عالقه مند همكاري كند. 
چاوش��يان در ادامه افزود: اين جشنواره در 6 محور 
برگزار ش��د كه هر 6 محور ذيل عنوان اصلي تاب آوري 
تعريف ش��دند. محور اول مديريت شرايط اضطراري و 
لزوم افزايش تاب آوري است. محور دوم مديريت تقاضا و 
مصرف است كه باتوجه به تاكيدات وزير نيرو، از اهميت 
بااليي برخوردار بوده و از عوامل مهم افزايش تاب آوري 
يا به عبارت ديگر س��ازگاري با ش��رايط كم آبي است. 
محور سوم به كيفيت آب و فاضالب مي پردازد. موضوع 
مهم تامين آب بهداش��تي و س��الم و دفع بهداش��تي 
فاضالب از نكات مهم مورد توجه در محور سوم است. 
مح��ور چهارم به تاسيس��ات آب و فاضالب مي پردازد. 
باتوجه به فرس��وده بودن بخش��ي از تاسيس��ات آب و 
فاضالب، بازسازي و ارتقا و استفاده از فناوري هاي نوين 
مي تواند منجر به افزايش تاب آوري شود. در محور پنجم 
مديريت هوشمند تاسيسات در شبكه توزيع آب مورد 
بحث و بررس��ي قرار مي گيرد و درنهايت محور ششم 

جش��نواره كه باتوجه به وضعيت اقتصادي حال حاضر 
كش��ور از اهميت بس��زايي برخوردار است، به موضوع 
نح��وه و مدل س��رمايه گذاري و مديري��ت دارايي هاي 
فيزيكي در ش��بكه هاي آب و فاضالب پرداخته است.  
وي تصريح كرد: يكي از تفاوت هاي اصلي اين جشنواره 
با دو جش��نواره پيش از آن، جنبه بين المللي آن است. 
باتوجه به فضاي نويني كه بعد از انتصاب آقاي اردكانيان 
وزير نيرو و ارائه برنامه هاي ايشان شاهد هستيم، يكي 
از اهداف اين جش��نواره توسعه ارتباطات بين المللي و 
دعوت از ش��ركت هاي صاحب فناوري براي شركت در 
اين جشنواره است. در اين زمينه تاكنون هماهنگي هاي 
متعددي با س��ازمان هاي مرتبط در كشورهاي اروپايي 
ازجمله آلمان، فرانس��ه، هلند و مجارستان و همچنين 
كشورهاي آسيايي به ويژه ژاپن و كره جنوبي انجام گرفته 
است.  چاوشيان خاطرنش��ان كرد: در اين جشنواره از 
س��ازمان هاي بين المللي متعدي نظير يونسكو، برنامه 
اسكان بش��ر ملل متحد UNHABITAT، انجمن 
بين الملل��ي آب IWA و س��ازمان بهداش��ت جهاني 

WHO نيز جهت اعزام مدرس دعوت به عمل آمد. 
دبي��ر كميته علمي جش��نواره در رابط��ه با ميزان 
اثرگذاري اين جش��نواره در به روزرس��اني دانش فني 
بخش آب و فاضالب بيان كرد: اين جش��نواره مي تواند 
گام موث��ر و بلندي در به روزرس��اني دانش و اطالعات 
تخصصي مديران ش��ركت هاي آب و فاضالب و تقويت 
ارتب��اط بي��ن ش��ركت هاي آب و فاضالب ش��هري و 

روستايي و بخش خصوصي بردارد. 

گروه انرژي  نادي صبوري، عليرضا كياني 
وقت��ي كه اي��ران و غرب توانس��تند به توافق 
موس��وم به »برجام« دس��ت پيدا كنن��د، بهاي 
نفت خام در م��دت كوتاهي با ۱۵درصد افزايش 
قيمت روبه رو ش��د. اين نشان مي داد كه هر گونه 
تزل��زل در برجام به طور قطع روي روند قيمت ها 
اث��ر مي گذارد. در عمل نيز ديروز بهاي نفت خام 
در نخستين واكنش به خروج امريكا از برجام به 
سطح بي س��ابقه 77.20دالر در هر بشكه رسيد. 
گ��زارش پيش رو عالوه بر نگاه��ي به اثر تصميم 
ترامپ بر بازار نفت از فضاي روز آخر نمايش��گاه 
نفت، گاز و پتروشيمي كه متاثر از همين تصميم 
بود نيز دورنمايي را ترس��يم كرده است. گفتني 
است، ديروز محمد مشكين فام مديرعامل شركت 
نفت و گاز پارس در نشس��ت خبري عنوان كرد 
كه ش��ركت توتال بعد از اعالم خ��روج امريكا از 
برجام، پيامي مبن��ي بر همكاري نكردن با ايران 
ارسال نكرده اس��ت. از سويي يكي از نمايندگان 
اي��ن ش��ركت در غرفه توت��ال در نمايش��گاه به 
خبرنگار »تعادل« گف��ت: »تصميم ترامپ هنوز 
خيلي تازه اس��ت و نمي توان درباره آن اظهارنظر 
ك��رد.« گفتني اس��ت، توتال قرار اس��ت در فاز 
نخست توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي يك ميليارد 
دالر در ايران سرمايه گذاري كند. مشروح گزارش 

را در ادامه مي خوانيد. 
سه ش��نبه ش��ب به وقت تهران، دونالد ترامپ 
رييس جمهور اي��االت متحده تصميم خود مبني 
بر خروج امريكا از برنامه جامع اقدام مش��ترك يا 
همان توافق اتمي بين المللي موسوم به »برجام« 
را اع��الم كرد. ديروز ب��ازار نفت فرصت پيدا كرد 
ت��ا به خبري ك��ه مدت ها نگران��ي از آن يكي از 
عوامل افزايش قيمت ها در چند هفته اخير شده 
بود، پاس��خ دهد. چهارش��نبه در حالي كه ايران 
ميزبان ش��ركت هاي بزرگ حوزه نفت و گاز بود، 
قيم��ت نفت در واكنش به اق��دام ترامپ و اعالم 
خب��ر اعمال »بيش��ترين تحريم ها« بر س��ومين 
توليدكننده اوپك، رش��د چشمگير 3درصدي را 
تجربه كرد تا ركورد قيمت ها در س��ه سال و نيم 

گذشته را بشكند. 
سه ش��نبه ش��ب ترام��پ ب��ا نادي��ده گرفتن 
توصيه ه��اي ش��ركاي اروپاي��ي امري��كا از توافق 
بين المللي كه س��ال 20۱۵ با ايران به دست آمده 
بود، خارج شد. اين اقدام ترامپ از نگاه ناظران به 
افزايش تنش هاي ژئوپليتيك در منطقه خاورميانه 
منجر شده و به نااطميناني ها درباره عرضه جهاني 
نفت، آن  هم در زماني كه بازار در تنگنا واقع شده، 

دامن مي زند. 
قيمت فيوچرهاي نفت خام برنت در بازار ديروز 
در مقطعي به باالترين سطح خود از نوامبر 20۱4 
به اين سو رسيد تا بش��كه يي 77.20 دالر معامله 
شود. قيمت شاخص نفت جهاني بشكه يي ۱.8 دالر 
يا 2.4 درصد افزايش داش��ت و در س��اعت ۱0:۵0 
صبح به  وقت گرينوي��چ 76.6۵دالر قيمت گذاري 
ش��د. نفت خام امريكا نيز با افزايش ۱.7دالري در 
هر بشكه به قيمت هاي باالي خود در سال 20۱4 
نزديك ش��د و 70 دالر و 76 سنت در هر بشكه به 
 فروش رس��يد. در چين كه بيشترين واردات نفت 
خام از ايران را دارد، ارزش دالري فيوچرهاي نفت 
خام در بازار ش��انگهاي به قيمت هايي رسيد كه از 

زمان راه اندازي اين بازار بي سابقه بوده است. 
برداشته  شدن تحريم هاي بين المللي عليه ايران 
در عوض اعمال محدوديت بر برنامه هسته يي اين 
كش��ور موجب ش��د تا ايران بار ديگر جايگاه خود 
ب��ه عنوان يكي از توليدكنندگان بزرگ نفت را به 
دس��ت آورد و بتوان��د صادرات خ��ود را در آوريل 
س��ال جاري به 2.6 ميليون بشكه در روز برساند. 
اي��ن حجم از تولي��د، ايران را بعد از كش��ورهاي 
عربستان س��عودي و عراق به سومين توليدكننده 
نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك 
تبديل كرد. كناره گيري امريكا از برجام به معناي 
اين اس��ت كه اين كش��ور در صورت��ي كه توافق 
جديدي حاصل نش��ود، پس از ۱80روز تحريم ها 

عليه ايران را دوباره اعمال كند. 

 گزينه هاي ديگر روي ميز
پيش بيني تحليلگ��ران از ميزان كاهش توليد 
اي��ران بعد از اعم��ال مجدد تحريم ه��اي امريكا 
چيزي بين 200 هزار بشكه در روز تا يك ميليون 
بش��كه در روز اس��ت. اما از آنجا كه بازگرداندن 
تحريم ها فرآيندي زمانبر است، عقيده تحليلگران 
اين است كه اثرگذاري تحريم ها در سال 20۱9 

بيشتر هويدا شود. 
چندين پااليشگاه در آسيا ديروز اعالم كردند كه 
به  دنبال منبعي جايگزين براي نفت ايران هستند. 
با افزايش صادرات نفت شيل با قيمت هايي ارزان تر 
از قب��ل، تعدادي از كش��ورها از مدتي پيش اتكاي 
خ��ود بر نفت ايران و س��اير منابع نفت »متعارف« 
را كاه��ش داده اند. با اين همه و به گزارش رويترز، 
وزارت بازرگان��ي، صنعت و ان��رژي كره جنوبي در 
بيانيه يي اعالم كرده اس��ت كه به  دنبال مذاكره با 
مقامات امريكايي براي گرفتن معافيت از تحريم ها 

براي واردات نفت ايران است. 
ساكريت ويجاياكار مدير شركت مشاوره انرژي 
تريفكتا در اين باره به رويترز گفت: »صادرات نفت 
ايران به آسيا و اروپا در پايان سال جاري و در سال 
آتي بدون ش��ك كاهش مي يابد ك��ه دليل آن نيز 
جست وجوي كشورهاي واردكننده نفت ايران براي 
پيدا كردن گزينه هاي ديگري براي تامين نياز خود 
و با انگيزه درنيفتادن با واشنگتن و مصون ماندن از 

تحريم هاست. 
ام��ا اين تنها اثر خروج امريكا از برجام در حوزه 
انرژي نيس��ت. صنع��ت نفت ايران طب��ق ارزيابي 
نهادهاي باالدس��تي به 200ميليارد دالر س��رمايه 
خارجي احتياج دارد. تابس��تان سال گذشته ايران 
توانس��ت بخش كوچكي از اين نياز را با قراردادي 
در فاز ۱۱ پارس جنوب��ي برطرف كند. اين قرارداد 
با كنسرس��يومي به رهبري ش��ركت توتال فرانسه 
منعقد ش��د. از همان زمان عنوان ش��د در صورتي 
ك��ه توتال ب��ه دليل ش��رايط خاص از اي��ن پروژه 
خارج شود، سهام مديريتي آن در پروژه به شركت 
سي ان پي س��ي چين منتق��ل خواهد ش��د. اغلب 
رسانه هاي بين المللي بالفاصله پس از اعالم خروج 
ترامپ از برجام به سرنوشت احتمالي پروژه فاز ۱۱ 
پارس جنوبي كه هدف آن احداث 2 سكوي تقويت 
فشار از سوي شركت توتال بود، پرداختند. پاتريك 
پويانه مديرعامل اين شركت پيش از اين گفته بود 
كه توتال به دنبال كس��ب مجوز براي اين پروژه در 
صورت خروج امريكا از برجام اس��ت. اما مش��خص 

نيست كه در ادامه چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
پاتريك پويانه همچنين تابستان سال گذشته و 
قبل از انعقاد قرارداد با ايران در پاسخ به اين پرسش 
كه چط��ور غول فرانس��وي با وضعي��ت ابهام آميز 
تحريم ها حاضر به س��رمايه گذاري در ايران است، 
گفته است: »اين پروژه به ريسك يك ميليارد دالري 
آن مي ارزد.« ارزش كل پروژه افزايش فش��ار در فاز 

۱۱ پارس جنوبي 4.8 ميليارد دالر است. 

 نمايشگاه؛ پرهياهو حتي پس از خبر ترامپ
گردش مي��ان غرفه هاي خارج��ي در روز آخر 
بيست وس��ومين نمايش��گاه بين المللي نفت، گاز، 
پاالي��ش و پتروش��يمي، ح��ال و هواي��ي متفاوت 
نس��بت به روزهاي قبل داشت. هر چند مكالمات 
فارسي كه به گوش مي خورد مملو از خبري بود كه 
سه شنبه شب انتشار يافت اما صحبت با غرفه داران 
خارجي بيش��تر با محافظه كاري همراه بود. بعضي 
ش��ركت هاي خارج��ي، به خصوص ش��ركت هاي 
اروپايي نگراني هايي در مورد آينده داشتند اما اين 
احس��اس را آش��كار نمي كردند. ميهمانان خارجي 
نمايشگاه اغلب در ابراز نظر در مورد خبر بد ترامپ 
اكراه داش��تند و از »تازگ��ي خبر« مي  گفتند. افراد 
حاضر در غرفه ش��ركت فلويتن ايتاليا كه براي بار 
س��وم در نمايش��گاه حضور پيدا كرده  بودند با ابراز 
تاس��ف از تصميم امريكا از تبعيت شركت خود از 
قانون اتحاديه اروپا گفتن��د. اما در عين حال ميل 
قلبي خود به همكاري با ايران را نيز مخفي نكردند. 
اي��ن ش��ركت توليدكننده اتص��االت مرتبط با 
 LMF پمپ هاي س��رچاهي است. نماينده شركت

اتريش كه توليدكننده كمپرس��ورهاي فشار قوي 
اس��ت هم براي بار شش��م در نمايش��گاه شركت 
مي كرد و مواضع شركت ايتاليايي در مورد تبعيت 

از قانون اتحاديه اروپا را تكرار كرد. 
از مي��ان غول ه��اي اروپاي��ي، ش��ركت توتال 
بزرگ ترين غرفه را در سالن خليج فارس، جايي كه 
اعم غرفه شركت هاي خارجي در آن قرار داشت به 

خود اختصاص مي داد. 
 شركت توتال نخستين و شايد بزرگ ترين غرفه 
در س��الن خليج فارس بود كه اكثر ش��ركت هاي 
خارجي را در خود جاي داده بود. مسوول اين غرفه 
در گفت وگويي كوتاه و در پاسخ به سوال خبرنگار 
»تعادل« در مورد دورنماي همكاري توتال با ايران 
گفت:»شرايط بسيار حساس است، خبر تحريم ها 
نيز به  ش��دت تازه و از اين رو هيچ ابراز نظر قطعي 

نمي توان كرد«. 
يكي از غرفه داران شركت جي سي ولوز در مورد 
دورنمايي همكاري اروپا به  خصوص اسپانيا با ايران 
عنوان كرد:»توافق هس��ته يي راه هاي ورود به بازار 
ايران را باز كرد و االن نس��بت به آينده همكاري ها 

خوش بيني وجود دارد«. 
 در همين س��الن و در قس��متي كه به فرانسه 
اختص��اص يافته بود يكي از مس��ووالن پاويون به 
»تعادل« گفت: »عالقه بسياري براي سرمايه گذاري 
در ايران از س��وي شركت هاي فرانسوي وجود دارد 
اما امكان بازگش��ت تحريم ها ممكن است اوضاع را 
تغيير دهد.« وي ادامه داد:»درحال حاضر چاره يي 
جز منتظر ماندن براي شرايط پيش  رو نداريم.« از 
طرفي مسوول غرفه شركت FDC كره كه وسايل 
تامين ايمني در جايگاه هاي نفتي را توليد مي كند، 
گفت كه اين ش��ركت ۱0س��ال اس��ت كه با ايران 
درحال همكاري اس��ت و بعيد اس��ت، تحريم هاي 

امريكا بتواند در اين امر خللي ايجاد كند. 
نمايندگان كهنه كار بخ��ش خصوصي صنعت 
نف��ت ايران اما ديروز كمتر نگراني اي را درخصوص 
تاثير بر كس��ب وكار خود بعد از تصميم ترامپ به 
خ��رج مي دادند. يكي از اين افراد كه مي خواس��ت 
نامش فاش نش��ود به »تعادل« گفت:»ما ۱0سال 
است كه به كار كردن در شرايط سخت و تحريمي 
ع��ادت كرده ايم. ما در نهاي��ت راه خودمان را پيدا 
خواهيم كرد و امروز ديگر بخش خصوصي چندين 

سال پيش نيستيم«. 
اما نشس��ت خبري محمد مش��كين فام نيز كه 
ديروز در جريان نمايش��گاه برگزار شد تحت تاثير 
مساله خروج امريكا از برجام قرار گرفت. مديرعامل 
ش��ركت نفت و گاز پارس، ميزان س��رمايه گذاري 
توتال در بخش ه��اي طراحي و برگزاري مناقصات 
را 90ميليون دالر اعالم كرد و گفت: پس از خروج 
امريكا از برجام گزارش��ي از شركت توتال مبني بر 
همكاري نكردن در توس��عه ف��از ۱۱پارس جنوبي 

دريافت نكرديم. 
محمد مش��كين فام صبح ديروز)چهارشنبه ۱9 
ارديبهش��ت ماه( در آخرين روز از بيست وسومين 
نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي 
در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درخص��وص ادامه 

همكاري ش��ركت توتال در توس��عه فاز ۱۱پارس 
جنوبي با توجه به تصمي��م اخير رييس جمهوري 
امريكا اظهار كرد: تاكنون پيامي از اين شركت براي 
همكاري نكردن در ف��از ۱۱پارس جنوبي دريافت 
نكرديم و اين شركت به همكاري خود براي توسعه 
اين ميدان ادام��ه مي دهد.  وي گفت: روابطمان با 
ش��ركت توتال بر مبناي ق��رارداد و احترام متقابل 
است و فكر نمي كنم از اين بابت مشكلي ايجاد شود. 
مديرعامل ش��ركت نفت وگاز پارس به ديدار با 
مديران حاضر توتال در نمايشگاه نفت تهران اشاره 
كرد و افزود: در اين ديدار جزئيات بيشتر توسعه فاز 
۱۱ بررسي شد. اگر قرار بود توتال همكاري خود را 
با ايران قطع كند هرگز درباره جزئيات وارد بحث و 
تبادل نظر نمي شد و اين امر حاكي از جدي بودن 

توتال در انجام كارهايش است. 
به گفت��ه مش��كين فام تاكنون ش��ركت توتال 
90ميليون دالر براي توس��عه فاز ۱۱پارس جنوبي 
در بخش ه��اي طراحي و برگزاري مناقصات هزينه 

كرده است. 

 فاز 11 بدون توتال 
مديرعامل ش��ركت نفت وگاز پ��ارس با بيان 
اينك��ه تمهي��دات الزم ب��راي توس��عه ف��از ۱۱ 
انديش��يده ش��ده كه يك��ي از آنه��ا تحريم هاي 
احتمالي است، ادامه داد: توسعه اين فاز براي ما 
از اولويت برخوردار است و قطعا فاز ۱۱ را توسعه 
مي دهيم اگر توتال باشد با آنها ادامه مي دهيم و 
اگر توتال نباش��د، گزينه هاي A و B را براي اين 

ادامه فعاليت در اين فاز درنظر گرفته ايم. 
وي در توضيح اين مكانيس��م اف��زود: چنانچه 
توت��ال از توس��عه اين فاز كنار بكش��د، گزينه اول 
ادامه همكاري با ش��ركت چيني سي ان پي سي آي 
ش��ريك ديگر كنسرسيوم توس��عه دهنده است و 
چنانچه ش��ركت چيني هم نيايد با توجه به اينكه 
ش��ركت پتروپارس فازهاي ۱2و ۱9 را توسعه داده 
همچنين تجربه حضور در پ��ارس جنوبي را دارد، 
كار را ادامه مي دهد.  مش��كين فام گفت: توس��عه 
فاز ۱۱پارس جنوبي در 2بخش ديده ش��ده كه در 
بخش نخست كه شامل توليد گاز طبيعي، حفاري 
چاه، ساخت سكوي انتقال گاز به خشكي مي شود، 
شركت پتروپارس مش��كلي نخواهد داشت؛ اما در 
بخش دوم توس��عه كه مربوط به ساخت سكوهاي 
فش��ارافزا مي شود با توجه به اينكه فناوري ساخت 
اين سكوها در ايران موجود نيست، امكان دارد در 
اين ارتباط با مش��كالتي مواجه شويم و نتوانيم از 
خدمات بين المللي استفاده كنيم كه شايد در اين 

مورد تجديدنظر كنيم. 
وي با تاكيد بر اينكه نگران ترك توتال از فاز ۱۱ 
نيستيم، تصريح كرد: با توجه به موضع اتحاديه اروپا 
درخصوص خروج امريكا از برجام مشكلي در مورد 
توسعه فاز ۱۱ به وجود نمي آيد و توتال به فعاليت 

خود در فاز ۱۱ ادامه مي دهد. 
مش��كين فام گفت: با اين ح��ال كار در فاز ۱۱و 
پارس جنوبي هرگز متوقف نمي شود ما مناقصه هاي 

اين فاز را انجام مي دهيم. 

 متوقف  نمي شويم 
مديرعامل ش��ركت نفت وگاز پارس با بيان اينكه 
ايران از 20سال گذشته توسعه پارس جنوبي را شروع 
كرده و در سال هاي گذشته با وجود تنگناهاي زيادي 
كه در اين بخش داشته اما هرگز متوقف نشده است، 
ادام��ه داد: از 6 ماه قبل خودم��ان را براي هر اتفاقي 
آماده كرده و برنامه ريزي ه��اي الزم را در اين زمينه 
انج��ام داده ايم.  وي با بي��ان اينكه عمده پيمانكاران 
پارس جنوبي ايراني هستند، افزود: با توجه به اينكه 
بخش قابل توجهي از كاالهاي مورد نياز پارس جنوبي 
وارد ش��ده اس��ت يا به زودي وارد مي ش��ود بنابراين 

نگران تحريم هاي احتمالي نيستيم. 
مديرعام��ل ش��ركت نف��ت وگاز پ��ارس درباره 
رفع مش��كالت مال��ي پيمانكاران ني��ز تصريح كرد: 
هيچ مش��كلي ب��راي تامين منابع مال��ي پيمانكاران 
نداريم ضمن اينكه ب��ه ارزيابي نياز مالي پيمانكاران 
براي تكمي��ل پروژه هاي آنها مي پردازيم و س��ازمان 
حسابرسي مس��تقل هزينه كرد پيمانكاران در پارس 
جنوب��ي را ارزيابي مي كنند.  مش��كين فام ادامه داد: 
ب��ر اين اس��اس تسويه حس��اب ها براس��اس گزارش 
سازمان حسابرسي به آنها پرداخت مي شود بنابراين 
پيمانكاران نگران نباش��ند زيرا براي اجراي كارهاي 
باقي مانده در پارس جنوب��ي منابع داريم و چنانچه 
كار را نيز به اتمام برسانند به نحو احسن با آنها تعامل 
خواهيم داشت.  وي درباره ورود تجهيزات سكوهاي 
B و C فاز ۱3 نيز گفت: تجهيزات وارد و مقدمات كار 
هم ش��روع شده و براس��اس تاريخ اعالمي طي 6 ماه 

آينده اين سكوها نيز توليدي خواهند شد. 

 حل مسائل با هند 
مديرعام��ل ش��ركت نفت وگاز پ��ارس همچنين 
درباره توس��عه مي��دان گازي فرزاد B  ب��ا بيان اينكه 
مس��ائلمان با ش��ركت هندي حل ش��ده و به  زودي 
نيز قرارداد توس��عه اين ميدان امضا مي ش��ود، افزود: 
 براس��اس توافق ه��اي انج��ام ش��ده، بخش��ي از گاز

فرزاد B  به ميدان هاي نفتي تزريق شده و بخش ديگري 
از اين گاز در اختيار ظرفيت خالي پااليشگاه هاي گاز 

پارس جنوبي براي پااليش قرار مي گيرد. 
وي درباره توس��عه اليه نفتي پارس جنوبي نيز 
يادآور ش��د: مذاكرات توسعه اين ميدان پيش تر با 
شركت مرس��ك درحال انجام بود اما پس از خريد 
ش��اخه مرسك از س��وي توتال مذاكرات با آن نيز 
متوقف ش��د.  مديرعامل شركت نفت و گاز پارس 
با بيان اينكه چند ش��ركت براي توسعه اليه نفتي 
پارس جنوب��ي ابراز عالقه كرده اند، تصريح كرد: به 
دليل ش��رايط خاص ميدان، توسعه آن به تخصص 
باالي شركت نياز دارد. اين امر در انتخاب شركت ها 

براي توسعه مهم است. 
به گفته مشكين فام، ش��ركت نفت وگاز پارس 
مجري توس��عه اليه نفتي پارس جنوبي و شركت 
نفت فالت قاره شركت بهره بردار اين ميدان است. 

 وي در پاسخ به اين سوال كه سال گذشته چه 
ميزان ميعانات گازي در پارس جنوبي توليد ش��د، 
ميانگين توليد ميعانات گازي را 600 هزار بش��كه 

در روز اعالم كرد.
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عكسروز

عكس:مهر مسابقاتفوتبالانتخابيتيممليجانبازانومعلوالن

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

اورهانپاموك:ايرانمثلوطنخودماست
اورهان پاموك گفت: زماني كه كتاب هايم در ايران و به فارسي ترجمه يا چاپ مي شود شادي مضاعفي به من دست مي دهد 
اما نارضايتي هم دارم. دوست دارم باتوجه به معاهده برن و كپي رأيت، كتاب هايم به شكل منظم با اجازه خودم و دقیق، در 
يك مجموعه و از طرف يك انتشارات منتشر شود. اورهان پاموك نويسنده تركیه يي برنده جايزه نوبل ادبیات كه در سفري 
چند روزه و همزمان با برپايي نمايشگاه كتاب تهران به ايران سفر كرده، با بیان اينكه »تاريخ و فرهنگ ايران و تركیه درآمیخته 
است«، گفت: كتاب هايم به ٦٠ زبان دنیا ترجمه شده است اما وقتي به ايران مي آيم انگار وطن خودم است. در تهران بودن 
براي من لذت بخش اس��ت و اين دومین بار اس��ت كه به ايران آمده ام. كتاب هايم نیز از ٢٥ سال پیش به فارسي ترجمه شده 
است. پاموك همچنین متذكر شد: زماني كه كتاب هايم در ايران و به فارسي ترجمه يا چاپ مي شود شادي مضاعفي به من 
دست مي دهد اما نارضايتي هم دارم. دوست دارم با توجه به معاهده برن و كپي رأيت، كتاب هايم به شكل منظم با اجازه خودم 

و دقیق، در يك مجموعه و از طرف يك انتشارات شايد توسط فردي مثل آقاي فصیحي منتشر شود. 

چهرهروز

نگاهيبهحجمصادراتاتحاديهاروپابهايراندرپسابرجام

نگرانياروپاييانازواكنشايراندرقبالبرجام
گروهگوناگون|

سه ش��نبه، دونالد ترام��پ خروج 
امري��كا از برج��ام را اع��ام ك��رده و 
گفت دستور اعمال مجدد تحريم ها علیه ايران را 
به زودي صادر خواهد كرد. ريیس جمهوري ايران 
نیز پ��س از تصمیم ترامپ گف��ت: از اين لحظه 

توافق برجام بین ايران و ٥ كشور خواهد بود. 
آن طور كه گفته ش��ده، اروپ��ا درحال تاش 
براي حف��ظ برجام پس از خ��روج امريكا از اين 
تواف��ق اس��ت؛ ه��ر چند ك��ه در تص��ور برخي 
تحلیلگ��ران، اي��ران پ��س از اعم��ال تحريم ه��ا 
دچار مش��كاتي خواهد ش��د اما طبق تازه ترين 
گزارش هاي منتشر ش��ده، بیشترين خسارت در 
ص��ورت لغو برجام متوجه اتحادي��ه اروپا خواهد 
شد. طبق آمار منتشر شده، شركت هاي اروپايي 
پس از امضاي قرارداد ٢٠1٥ از توس��عه و تقويت 
روابط تجاري با ايران بهره مند ش��دند. در س��ال 
٢٠1٢ ارزش تج��ارت و ص��ادرات اروپا به ايران 
ح��دود 1٥.٥میلیارد دالر بود كه در س��ال هاي 
٢٠13و ٢٠14 ب��ه كمت��ر از 1٠میلی��ارد دالر 
كاهش يافت. آن طور كه گفته شده در آن زمان 
به دلیل مذاكرات درباره توافق هسته يي با ايران 
بس��یاري از شركت ها س��عي بر ثابت نگه  داشتن 
س��طح معامات با ايران داش��تند. طبق گزارش 
يورواس��تات از مبادالت 7.4میلیارد دالري ايران 
و اتحاديه اروپا در س��ال ٢٠13 خبر داد و اعام 
كرد پس از اجراي توافق هس��ته يي ژنو صادرات 
اروپا به ايران با رش��د ۹درصدي ركورد ۹ماهه را 
شكس��ته است. توافق هس��ته يي ژنو از ٢٠نوامبر 
٢٠1٥ به اجرا گذاشته شد كه براساس آن برخي 
محدوديت ها در مبادالت تجاري ايران برداش��ته 
ش��د. براين اس��اس حجم صادرات اروپا به ايران 
در همان ماه هاي اولیه توافق به ۹.٢میلیارد دالر 
رس��ید. پس از آن حجم صادرات اروپا به ايران با 
افزايش قابل  توجهي در سال ٢٠1٦ روبه رو بوده 
و 1٦.4میلیارد دالر رس��ید. به گفته تحلیلگران 
اين افزايش درحالي بود كه به  دنبال تحريم هاي 
بین الملل��ي علیه اي��ران در س��ال هاي ٢٠11 تا 

٢٠13، ص��ادرات كش��ورهاي اروپاي��ي به ايران 
روند نزولي داشت. به  عاوه كارشناسان اقتصادي 
اي��ران كاهش م��راودات تجاري در اي��ن دوره را 
پديده ي��ي فراگی��ر و در كن��ار تحوالتي همچون 
ركود اقتصادي و كس��ادي ب��ازار غرب مي دانند. 
همچنین گفته شده كه افزايش مراودات تجاري 
دو طرف را پس از س��ال ٢٠1٥ تاكنون دلیلي بر 
موفقیت توافق هس��ته يي و اجرايي شدن برجام 

بوده و نشان از سودمندي اين قرارداد دارد. 
در سال ٢٠17 نیز صادرات اروپا به ايران سیر 
صع��ودي خود را ادام��ه داده و تا مرز ٢٥میلیارد 
دالر افزايش يافت. طبق آمار منتشر شده از اتاق 
بازرگاني بريتانیا و ايران، بازگش��ت ايران به مدار 
اقتصاد جهاني به دنبال توفق هسته يي و افزايش 
تعامات سیاس��ي تاثیر قاب��ل  توجهي بر فضاي 

تجاري ايران و اروپا داشته است. 
طب��ق تحلیل ه��اي ارائه ش��ده، كش��ورهاي 
اروپايي با موفقیت در ايران سرمايه گذاري كرده 
و مش��اركت هاي بس��یاري در پروژه هاي مختلف 
داش��تند. آن طور كه گفته ش��ده، ش��ركت هاي 
اروپايي به  دنبال مش��اركت در يك بازار درحال 

رشد هس��تند. برخاف شركت هاي امريكايي كه 
به دنبال تنش هاي سیاسي با احتیاط بیشتري به 
سمت سرمايه گذاري در ايران حركت مي كردند. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده قبل و پس 
از برجام، حجم صادرات امريكا به ايران نوس��ان 
چنداني نداش��ته و از 3٠٠میلی��ون دالر افزايش 

نیافته است.
 ب��ا توج��ه به لفاظي ه��اي منفي واش��نگتن، 
اتحاديه اروپا در تاش اس��ت ت��ا برجام و روابط 
تج��اري خود با ايران را حف��ظ كند. آن طور كه 
گفته ش��ده اگر دونالد ترامپ دوباره تحريم ها را 
علیه ايران اعمال كند، اتحاديه اروپا به اقدامات و 

تصمیم هاي او تن نخواهد داد. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، ساعتي قبل 
از اعام تصمیم دونال��د ترامپ مبني بر خروج از 
برجام، اتحاديه اروپا از ديدار هلگا اش��مید معاون 
سیاست خارجي اتحاديه اروپا به همراه نمايندگان 
فرانسه، بريتانیا و آلمان با عباس عراقچي معاون 
وزير خارجه ايران در بروكس��ل خبر داد. آن طور 
كه گفته شده، كشورهاي اروپايي در اين ديدار از 
توافق هسته يي میان ايران و 1+٥ حمايت كردند. 

آمارنامه

بازارهنر

درشبافتتاحيهكن2018چهگذشت
هفتادويكمی��ن جش��نواره فیلم كن 
ديش��ب ف��رش قرمز خ��ود را زي��ر پاي 
چهره هاي س��ینماي جه��ان پهن كرد و 
هنرمندان زيادي با حضور كیت بانشت 
و مارتین اسكورسیزي به تماشاي »همه 

مي دانند« اصغر فرهادي نشستند. 
ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس، پیش 
از نماي��ش فیلم »هم��ه مي دانند« اصغر 
فرهادي به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره 

فیلم كن، كیت بانشت و مارتین اسكورسیزي فرش 
قرمز اين دوره را افتتاح كردند و سپس میهمانان ديگر 

با عبور از فرش قرمز راهي كاخ جشنواره شدند. 
هفتادويكمین دوره جشنواره فیلم كن با درخشش 
همیشگي خود در نخستین سال پسا هاروي واينستین 
شروع به كار كرد و فیلم »همه مي دانند« اسپانیايي زبان 
س��اخته اصغر فرهادي با ب��ازي پنه لوپه كروز و خاوير 

باردم را به عنوان فیلم افتتاحیه به نمايش درآورد. 
يكي از نقطه عطف هاي اين فستیوال كه ممنوعیت 
سلفي گرفتن روي فرش قرمز بود توسط برخي حاضران 
روي فرش قرمز ناديده گرفته شد و با گوشي هاي خود 
از خود و اطراف سلفي گرفتند. اسكورسیزي كه نخل 
طاي كن را براي »راننده تاكسي« دريافت كرده براي 
گرامیداشت سالگرد نمايش فیلم »خیابان هاي مین« 
در س��ال 1۹73 در ك��ن حضور داش��ت. در حالي كه 
او قرار بود نخس��تین فردي باشد كه روي فرش قرمز 
مي رود از بانش��ت ريیس هیات داوران كن خواست 
تا وي را همراهي كند. در هر حال بانش��ت به عنوان 
ريی��س هی��ات داوران در مركز توجه ب��ود. وي كه از 
اعض��اي ابتدايي جنبش حماي��ت از زنان با نام »وقت 
تمام است« است به گزارشگران گفت جنبش »#من 
هم همین طور« در هر بخش فس��تیوال امسال نقشي 

خواهد داشت، اما عاملي براي انتخاب آنها 
نخواهد بود. او گفت: آيا دوست دارم زنان 
بیشتري را در رقابت ببینم؟ طبیعي است. 
آيا بايد انتظار و امید داش��ته باشم تا اين 

اتفاق در آينده بیفتد؟ امیدوارم. 
در بخ��ش رقابت��ي جش��نواره ك��ن 
امس��ال ٢1 فیلم با ه��م رقابت مي كنند 
كه شامل فیلم هايي از اسپايك لي، پاول 
پاولیكوفس��كي )كارگردان برنده اس��كار 
براي »آيدا«( و ژان لوك گدار خواهد بود. سه فیلم نیز 
از كارگردان هاي زن شامل نادين الباكي، ايوا هوسون 
و آلیس رورواچر در اين بخش حضور دارند. فیلم اصغر 

فرهادي نیز از فیلم هاي بخش رقابتي است. 
امس��ال نخستین س��ال برگزار ش��دن كن بدون 
واينس��تین ب��ود. او ط��ي دو دهه گذش��ته حضوري 
چش��مگیر در كن داش��ت و يك��ي از چهره هاي اين 
جشنواره بود. با اين حال در همین جا بود كه چندين 

مورد از آزارهاي جنسي توسط وي رخ داد. 
تیري فرمو مدير هنري جشنواره كن گفت: رسوايي 
واينستین شوك بزرگي براي جشنواره بوده و موجب 

شد تا كن بیشتر به برابري جنسیتي توجه كند. 
اي��وا دوورني از اعضاي گروه داوري امس��ال گفت: 
سینما صداست و اين راهي است كه من فارغ از اينكه 
از كجا مي آي��م- از كامپتون كالیفرنیا- قادر هس��تم 
تا انس��انیت خانواده يي در ايران يا ش��انگهاي را درك 
كن��م. فیلم اين امكان را مي دهد تا صداي بقیه جهان 
را بش��نويم. در مراسم يك شنبه شب اصغر فرهادي با 
بازيگران فیلمش پنه لوپه كروز، خاوير باردم و ريكاردو 
داري��ن روي ف��رش قرم��ز رفت و پ��س از آن در كاخ 
جشنواره با ديگر میهمانان شاهد نمايش نخستین فیلم 
اسپانیايي زبانش به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره شد. 

ترجمهايتاليايي»سووشون«رونماييشد
ترجم��ه  ايتالیايي »سووش��ون« اثر 
سیمین دانش��ور با حضور سفیر ايتالیا 
در سراي ملل سالن بین الملل نمايشگاه 

كتاب رونمايي شد. 
مائورو كنچاتوري س��فیر ايتالیا، در 
اين نشس��ت اظهار كرد: اغل��ب درباره  
روابط گذش��ته  اي��ران و ايتالیا صحبت 
مي ش��ود اما نبايد رواب��ط فعلي اين دو 
كش��ور را از ياد ببريم. زمان آن رسیده 

است كه فرهنگ نوين دو كشور به اهالي شناسانده 
شود. او افزود: امروزه حافظه  عمومي مردم با مسائل 
گوناگون خدش��ه دار شده اس��ت و به همین دلیل 

نويسندگان وظیفه  سنگیني بر دوش دارند. 
سفیر ايتالیا در ايران اظهار كرد: رمان با وقايعي 
كه به تصوير مي كش��د نوعي همزادپنداري را براي 
خواننده ايجاد مي كند و ترجمه  كتاب »سووشون« 
ك��ه تصويرگر دوره  مهمي از تاريخ ايران بوده كاري 

ارزنده و قابل تقدير است. 
بلقیس س��لیماني داس��تان نويس نی��ز در اين 
نشس��ت با اش��اره به اينكه صحبت ك��ردن درباره  

سیمین دانش��ور سهل و ممتنع است، 
گفت: س��هل از اين منظر ك��ه درباره  
سیمین دانشور بسیار سخن رفته است 
و ممتنع از اين نظر كه فرصت دلجويي 
از خانم دانش��ور را ب��ه خاطر نقدي كه 
درباره  »جزيره  سرگرداني« منتشر كرده 

بودم، هیچ گاه نیافتم. 
او با اش��اره به اينكه »سووش��ون« 
بدون ش��ك در لیست س��ه رمان مهم 
و برت��ر ايراني ق��رار دارد، گفت: رك��ورد كتاب هاي 
نويس��ندگان زن ايراني با آث��ار زويا پیرزاد و فهمیه 
رحیم��ي شكس��ته ش��د ام��ا همچن��ان معتقدم 
»سووشون« بهترين اثر زنان نويسنده  ايراني است. 

اين نويسنده با اشاره به اينكه »سووشون« دوران 
تاريخي بس��یار مهمي را نمايندگي مي كند، گفت: 
اشغال ايران توس��ط قواي متفقین در پايان جنگ 
جهاني دوم، مبارزات مردمي علیه استعمار، ناامني 
اجتماعي و جابه جايي قدرت در رمان »سووشون« 
مدنظ��ر قرار گرفته و گويي دانش��ور ب��ا اين كتاب 
آيینه يي روبه روي دوره تاريخي از ايران گرفته است. 

دنيايزنانهايكهطعم»پتاسيم«گرفت
نقاشي  نمايشگاه  »پتاس��یم« عنوان 
گیسو اس��كندري اس��ت كه روز جمعه 
٢1 ارديبهش��ت ماه در گالري نگر افتتاح 
مي ش��ود. نمايشگاه نقاش��ي »پتاسیم« 
ش��امل آثاري از تجس��م زنانه و رمزگونه 
دنی��اي گیس��و اس��كندري اس��ت كه 
جمع��ه ٢1 ارديبهش��ت م��اه در گالري 
نگر گش��ايش مي يابد. گیسو اسكندري، 
نقاش و مجسمه س��از اس��ت كه تاكنون 

چندي��ن نمايش��گاه گروهي برگزار كرده اس��ت. آثار 
نقاشي ارائه ش��ده او در اين نمايشگاه كنكاشي است 
براي بیان ح��س زيبايي و دروني نقاش كه با تصاوير 
زني از جنس س��نت و مدرنیته آمیخته ش��ده است. 

آثار هنرمند بازتاب ذهن دروني اوس��ت 
ك��ه كوش��یده هوي��ت زن ايران��ي را از 
وراي دنی��اي رنگارنگ نگاره ها به دنیايي 
س��یاه و سپید و خاكستري پديدار سازد 
و همچون عنصري با پتانس��یل مش��ابه 
با پتاس��یم، خواه از وجه��ه فرم و رنگ و 
خ��واه وراي تاثیراتش بر محیط پیرامون 
خود باش��د. افتتاحیه »پتاسیم« جمعه 
٢1 ارديبهش��ت ۹7 در »گال��ري نگ��ر« 
خواهد بود و عاقه مندان مي توانند براي بازديد از اين 
نمايش��گاه از ٢3 تا ٢٦ ارديبهش��ت، از ساعت 1٦ تا 
٢٠ به قیطريه، خیابان روشنايي، ضلع جنوبي پارك، 

خیابان دالرام، پاك 33، زنگ 3 مراجعه كنند. 

تصميمتاريخيترامپ
درمياناتهامهايش

تايمز:
ديروز، تصمیم تاريخي 
ترام��پ در خروج از توفق 
هس��ته يي ب��ا اي��ران، در 
ص��در اخبار جه��ان قرار 
گرفت. صفح��ه اول تمام 
روزنامه ها، خبر از امضاي 
فرم��ان اجراي��ي خ��روج 
امريكا از برجام را منتشر 
كردن��د. آنط��ور ك��ه در 

گزارش صفحه اول تايمز گفته شده، ريیس جمهور 
امريكا بعد از س��خنان خود در كاخ س��فید و طرح 
ادعاه��اي واهي علیه ايران و بی��ان اين موضوع كه 
امريكا از برجام خارج مي شود، فرمان اجرايي خروج 
از برجام را امضا كرد. آنطور كه گفته ش��ده، دونالد 
ترامپ ريیس جمهوري امريكا، واكنش بسیار تندي 
نس��بت به ديدار محمدجواد ظري��ف و جان كري، 
نش��ان داد. اين ديدار پیش از اعام خروج امريكا از 
برجام صورت گرفت. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
ترامپ در تويیتر خود خط��اب به جان كري، وزير 
خارجه پیش��ین امريكا اعام كرده كه در اين مورد 

دخالت نكند و از مذاكرات كنار رود. 

نيويوركتايمز:
نیويورك تايمز نیز، با 
امريكا  انتشار خبر خروج 
از برج��ام، اع��ام كرد كه 
اين تصمیم دونالد ترامپ، 
مي تواند كره شمالي را با 
تردي��د روبه رو كند. پیش 
از  بس��یاري  در  اي��ن  از 
بود  گزارش ها گفته شده 

كه كره ش��مالي سال هاس��ت اعتمادي به تعهدات 
امريكا در توافقات مختلف نداشته و خود را براي اين 
موضوع آماده كرده است. خروج يك جانبه امريكا از 
توافق هسته يي و لغو تعهدات اين كشور، اكنون بار 
ديگر بر نگراني هاي كره شمالي مي افزايد. زماني كه 
ترامپ شب گذش��ته اعام كرد در توافق هسته يي 
باقي نمي ماند، پیامي را براي كیم جونگ اون، رهبر 

كره شمالي ارسال كرد. 
به گفته ترامپ: اق��دام امروز حاوي پیام مهمي 
بود. تهديدات امريكا ديگر تو خالي نیس��ت. وقتي 
قولي مي دهم، به آن عمل مي كنم. گفته مي ش��ود 
كه همان موضوعاتي كه باعث شد ترامپ از توافق با 
ايران خارج شود در مذاكره با كره شمالي نیز محل 
مناقش��ه خواهد بود و تا اندازه يي مي توان گفت كه 

اين موانع بیشتر از توافق با ايران هستند. 

واشنگتنپست:
در میان عهدشكني هاي 
توفق  ترام��پ در م��ورد 
هسته يي با ايران و واكنش 
جهانیان نس��بت به اقدام 
امريكا،  ريیس جمه��وري 
پرونده هاي اخاقي ترامپ 
وارد مرحل��ه جديدت��ري 
شده است. طبق گزارشي 
كه واش��نگتن پس��ت در 

صفح��ه اول خود نوش��ته، وكیل بازيگ��ر فیلم هاي 
غیراخاقي كه پیش تر با ترامپ رابطه نامشروع داشته 
اس��ت در گزارش��ي اعام كرد وكی��ل ترامپ پس از 
انتخابات سال ٢٠1٦ مبلغ ٥٠٠ هزار دالر از روس ها 
دريافت كرده است. طبق گزارش ها، وكیل اين بازيگر، 
اعام ك��رد اين مبلغ ممكن اس��ت ب��راي پرداخت 
حق السكوت از س��وي كوهن به دنیلز استفاده شده 
باشد، تا درباره روابط خارج از چارچوب خود با ترامپ 
س��كوت كند. اين اتفاقات زماني صورت گرفته است 
كه سواالت مهمي درباره مداخله روسیه در انتخابات 
رياست جمهوري سال ٢٠1٦ امريكا مطرح شده است. 

كيوسك

تاريخنگاري

تبعيد دادگر به باكو 
مخبرالسلطنه درباره حسین دادگر يا همان عدل الملك نوشته است: »زمانی 
كه رضاشاه از سفر تركیه مراجعت فرمودند، عدل الملك ريیس مجلس نطقی به 
عن��وان خیرمقدم ايراد كرد كه ضمن آن گفته بود، ترقیات و پیش��رفت ايران از 
تركیه بیش��تر است كه موجب تغیر شديد شاه شده و كام او را قطع كرده بود. 
دادگر، مردى خس��یس و مال اندوز بود. در تهران مس��تغاتی براى خود دست و 

پا كرد و با خستی كه در خرج كردن داشت هر روز بر ثروت او اضافه می شد.«
اما همه تملق ها و مال اندوزي هاي دادگر در نهايت براي روزهاي سخت او به 

دادش نرسید. 
بیستم ارديبهشت 1314 حسین دادگر مشهور به عدل الملك ريیس نظمیه 
و نماينده نخس��ت تهران كه در 3 دوره گذش��ته رياست مجلس شوراي ملي را 

برعهده داشت به دنبال پرونده سازي سرلشكر آيروم به باكو تبعید شد. 
او اواس��ط 1314 درحالی كه با قدرت كامل بر مجلس ايران رياست می كرد 
مورد غضب رضاش��اه واقع ش��د و نزديك بود به سرنوش��ت تیمورتاش و سردار 
اس��عد دچار شود ولی فروغی به داد او رسید و شاه را راضی كرد كه دادگر ايران 
را ترك كند. از كش��ور به باكو تبعید ش��د و مدت ها در كش��ورهاى سويیس و 
بلژيك و فرانسه زندگی می كرد و در ايام جنگ از نظر معیشت متحمل سختی 

و گرفتارى شد. 
او بعد از سال ٢٠ و تبعید رضاخان به ايران بازگشت و در انتخابات دوره اول 
س��نا از طرف مردم مازندران س��ناتور شد و هنگام انتخابات رياست مجلس سنا 

يكی از كانديداها بود. 
اواخر دوره دوم س��نا، دادگر به علت س��قوط از پلكان خانه مسكونی خود به 

شكستگی پا دچار ش��د. مدتی در اروپا به معالجه پرداخت و بهبود نسبی يافت 
ولی از آن تاريخ غالبا به مطالعه در منزل وقت می گذرانید. عدل الملك دادگر يكی 
از وزراي تحصیلكرده بود كه به زبان هاى خارجی نیز آشنايی داشت. او در سال 

134۹ در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. 

ميراثنامهايستگاه

»همهميدانند«يادآورآثارهانكهوكاپوال
جديدترين فیلم اصغ��ر فرهادي كه 
يك شنبه ش��ب به عنوان فیلم افتتاحیه 
هفتادويكمی��ن جش��نواره فیلم كن به 
نمايش درآمد ديروز بازتاب وس��یعي در 

نشريات سینمايي داشت. 
ب��ه گ��زارش گاردين، فیل��م »همه 

مي دانند« اصغر فرهادي كه ديشب براي نخستین بار در جشنواره فیلم كن 
به نمايش درآمد با نقدهاي مختلفي روبه رو شده است. 

منتق��د ورايتي در اين باره نوش��ت: بین فیلم »گذش��ته« كه در پاريس 
س��اخته ش��د و درام جديد اس��پانیايي »هم��ه مي دانند«، اصغ��ر فرهادي 
كارگردان ايراني برنده جايزه اس��كار بیش��تر به نگاه تعلیق آمیز وودي آلن 
گرايش پیدا كرده و به ساخت فیلم هايي با بازيگران زيبا در كشوري اروپايي 
روي آورده اس��ت. منتقد هالیوود ريپورتر هم نوشت: ماجراهاي خانوادگي، 
تفاوت طبقاتي، كودكاني كه اين وسط زير سقف ها خرد مي شوند )و بیشتر 
جنبه استعاري دارد( رازهاي سر به مهر قديمي كه ناگهان به سطح مي آيند 
و... روي كاغذ »همه مي دانند« داراي مواد كاسیك و بهترين كار فرهادي 
است اما به جاي همه سوال هايي كه درباره مسوولیت اخاقي از جنبه هاي 
مختلف مطرح مي ش��د، او در آخرين فیلم بلندش كه براي نخس��تین بار به 
زبان اس��پانیايي ساخته شده بیشتر به ژانر مشخص گرايش پیدا كرده و به 
ماجراي آدم ربايي در جايي مي پردازد كه بیش��تر روستايي و به دنبال پول 
بیشتر هستند. نتیجه عجیب و غافلگیرانه است كه بخشي از كار را به سمت 
فیلمي تريلر و بخش��ي را به س��مت درام خانوادگي سوق مي دهد و در اين 
میان بازيگران محبوبي كه گرد آورده فیلم را براي خانه هاي هنري سراسر 

جهان جذاب مي كند. 

حجراتقديميمسجدجامعاروميهاحياميشود
مديركل میراث فرهنگي صنايع دس��تي 
و گردش��گري آذربايج��ان غرب��ي از احیاي 
 حج��رات قديم��ي مس��جد جام��ع ارومیه

خبر داد. 
جلیل جباري با اشاره به تبیین اهمیت 
مس��جد جامع ارومیه به عن��وان يك مكان 

تاريخي-مذهبي كه مي تواند در توسعه گردشگري استان تاثیر بسزايي داشته باشد 
اظهار كرد: با توجه به پیش��ینه تاريخي اين مس��جد بايد ن��گاه ويژه يي در احیاي 
حجرات قديمي مس��جد كه در دهه هاي قبل تخريب ش��ده بود داش��ته باشیم. او 
اظهار كرد: موضوع احیاي حجرات قديمي مس��جد تاريخ��ي جامع ارومیه كه در 
دوره هاي قبل تخريب شده بود، بازگشت آن به حالت اولیه، توجه به پتانسیل هاي 
گردشگري و معرفي اين اثر تاريخي به گردشگران و حضور نمازگزاران در شبستان 
تاريخي آن با ايجاد امكانات خدماتي از اولويت هاي كاري اداره كل میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان با تعامل دستگاه هاي مختلف است. جباري افزود: 
حجرات اطراف صحن، براس��اس كتیبه هاي موجود در سردر ورودي چهلستون در 
اوايل دوره زنديه حجرات اطراف صحن توسط رضا قلي خان حاكم ارومیه در زمان 
كريم خان زند احداث ش��ده است. از سويي ديگر، تاش براين است كه بخشي از 
شبستان مسجد كه در دهه هاي قبل براثر تعريض خیابان اقبال ارومیه از بین رفته 
بود در جريان ايجاد حجرات، پس از هماهنگي هاي الزم بازسازي شود. او با اشاره به 
پیشینه تاريخي اين بنا تصريح كرد: قدمت كالبد فعلي گنبد خانه كه قديمي ترين 
بخش مسجد است به دوره سلجوقي مي رسد. قدمت محراب گچبري نفیس مسجد 
نیز به س��ال ٦7٦ ه.ق مي رسد. چهلس��تون ضلع غربي گنبد خانه نیز كه در دوره 
صفويه بازسازي شده اس��ت روي بقاياي قديمي تر احداث شده است، چنان كه در 

حفاري هاي كف آن آثاري از دوره ايلخاني به دست آمده است. 
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