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  كمالوندي: قادريم رآكتور جديد و قديم 
اراك را با هم بسازيم

س��خنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: با فرض ايجاد بدترين شرايط براي 
رآكتور اراك، متخصصان ايراني قادر به تكميل رآكتور بازطراحي شده فعلي 

و نيز بازسازي رآكتور قديمي با ساخت كالندرياي جديد هستند. 
بهروز كمالوندي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برخي اخبار و گمانه زني ها 
درب��اره اختالل در روند بازطراحي رآكت��ور اراك و توليد راديوايزوتوپ ها در 
س��ايت فردو اظهار كرد: اول اينكه به نظر مي رس��د اين اخبار و گزارش ها از 
س��وي برخي رس��انه هاي خارجي تالش براي ايجاد ابه��ام و ترديد در روند 
آينده همكاري هاي هسته يي ايران با كشورهاست؛ فعاليت ها و همكاري هايي 
كه كمترين مش��كلي براي آنها در آينده متصور نيس��ت. دوم براس��اس بند 
14 قطعنام��ه 2231، توافق��ات و قراردادهاي��ي كه بعد از برق��راري مجدد 
قطعنامه هاي تحريمي )با فرض نقض تعهدات از جانب ايران و بازگش��ت به 
وضعيت قبل از برجام و اين قطعنامه( مش��مول تحريم هاي س��ازمان ملل و 

شوراي امنيت نمي شوند. 
بند 14 قطعنامه 2231 تاييد مي كند كه اعمال مفاد قطعنامه هاي پيشين 
وفق بند 12 اين قطعنامه كه در آن به لغو قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه 
ايران پرداخته اس��ت، نسبت به قراردادهايي كه پيش از زمان اعمال بين هر 
طرف و ايران يا اش��خاص و نهادهاي ايراني امضا ش��ده باشد داراي اثر عطف 
به ماس��بق نخواهد بود، مشروط بر اينكه فعاليت هاي موردنظر اين قراردادها 

و اجراي آنها با برجام، اين قطعنامه و قطعنامه هاي پيشين منطبق باشد. 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي افزود: بر فرض كه بدترين ش��رايط در 
برجام به وجود مي آمد يعني ايران متهم به نقض برجام مي شد و كشورهاي 
1+5 موضوع را به ش��وراي امنيت مي بردند براساس بند 14 قطعنامه 2231 
توافق هاي قبلي مثل توافق ايران با چين در رابطه با اراك مشمول تحريم ها 
نمي ش��د. اما اين احتم��ال وجود دارد ك��ه امريكا با تحريم ه��اي يك جانبه 
بخواهد به ديگر كش��ورها براي همراهي با او فش��ار بياورد. در مورد كشوري 
مثل چين بس��يار بعيد است كه اين كشور بدون هيچ قطعنامه يي از شوراي 

امنيت سازمان ملل بخواهد از امريكا تبعيت كند. 
وي همچنين خاطرنش��ان كرد: متخصصان ايراني قادرند كار در رابطه با 
اراك را در چارچوب  بازطراحي اين رآكتور بدون كمك كش��ورهاي ديگر نيز 
ادامه دهند.  وي گفت كه ما اين توان را داريم عالوه بر ادامه ساخت رآكتور 
جديد، رآكتور قديمي را نيز با س��اخت كالندرياي جديد بازسازي كنيم و در 
ص��ورت لزوم هر دو كار را انجام مي دهيم. هم اكن��ون كار بازطراحي رآكتور 
اراك توس��ط متخصصان ايراني در حال انجام است و كشورهاي ديگر صرفا 
تاييد كننده طراحي هاي ما هستند. كمالوندي با اشاره به چارچوب همكاري 
اي��ران و 1+5 در رابطه ب��ا بازطراحي رآكتور اراك توضيح داد: چين و امريكا 
براس��اس تصميم 1+5 وظيفه انتقال تصميمات و نظرات ديگر كش��ورها در 
رابطه با اراك را به ما داش��تند و ح��اال با خروج امريكا، چين فعال به تنهايي 
اين مس��ووليت را دارد اما ممكن اس��ت 1+4 در آينده كش��وري ديگر را از 
بين خود جايگزين امريكا كنند. همچنين براس��اس توافقات كشورهاي 5+1 
باي��د جداگانه طراحي هاي ايران براي رآكتور جديد را به لحاظ علمي و فني 
تايي��د كنن��د كه اكنون امريكا از اين گروه خارج ش��ده اس��ت. عالوه بر اين 
حداقل سه كشور از 6 كشور )1+5( عالوه بر بازبيني طراحي ها وظيفه تامين 
تجهيزات رآكتور را برعهده دارند و با خروج امريكا، ديگر كشورها تغييري در 

وظيفه شان به وجود نخواهد آمد. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه درباره برخي اخبار و تحليل ها در 
رس��انه ها يا از سوي شخصيت هاي سياسي درباره مصاحبه بازرسان آژانس با 
دانش��مندان ايراني گفت: ما تا به حال نه درخواس��تي در اين باره داشته ايم 
و نه چنين اتفاقي افتاده اس��ت و اگر هم چنين درخواس��تي از سوي آژانس 
مطرح شود بديهي است كه آن را قبول نخواهيم كرد، همان طور كه تاكنون 

چنين چيزي را قبل يا بعد از برجام نپذيرفتيم. 

  الريجاني: كشور به پيوندهاي عميق سياسي 
نياز دارد

رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه دشمن اتحاد كشور را هدف قرار داده 
است، گفت: در شرايطي كه دشمنان با صراحت به دنبال نابودي نظام مقدس جمهوري 

اسالمي هستند، كشور به پيوندهاي عميق سياسي نياز دارد. 
به گزارش ايرنا »علي الريجاني« ش��امگاه پنج ش��نبه در همايش 15خرداد كه در 
صحن مطهر امامزاده جعفر)ع( پيش��وا برگزار ش��د، اظهار كرد: در غوغاي ديكتاتوري 
بين المللي كه امريكا به جهانيان تحميل كرده، اين نظام مقدس جمهوري اسالمي است 
كه زير بار زور نرفته و اقتدار خود را در منطقه به اثبات رس��انده اس��ت.  وي به ديدگاه 
كاس��ب كارانه رييس جمهوري امريكا اشاره كرد و گفت: ترامپ مي گويد؛ اگر پول ما را 
ندهيد از سوريه بيرون نمي رويم و پس از آنكه پول را گرفت، سوريه را موشك باران كرد 
و جاي تاسف است كه كشورهاي اسالمي در برابر اين حرف ها تسليم شده و به امريكا 
پول مي دهند.  رييس مجلس تصريح كرد: اين عزت مندي ملت ايران است كه در برابر 

تمامي ياوه گويي هاي استكبار ايستاده و جواب محكمي به آن مي دهد. 
الريجاني با اشاره به اصرار امريكا براي مذاكره با ايران گفت: ستيز امريكا و استكبار 
با مردم ايران و بهانه گيري هاي مداوم آنها به دليل روحيه ايستادگي و غيرت ملي، ديني 

و انقالبي ملت ايران است. 
وي گفت: اين روزها امريكا بر س��ر مس��اله هس��ته يي ماجراجويانه با ايران برخورد 
مي كند درحالي كه در گذش��ته نه چندان دور به واسطه كشور عمان اصرار بر مذاكره 
داشت.  رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: ايران براي مذاكره شروطي را تعيين كرد 
كه اين ش��روط پذيرفته ش��د و حتي رييس جمهوري امريكا در نامه يي كه براي ايران 
فرستاد و امروز به عنوان سندي مشخص در اختيار ايران است، شرط غني سازي ايران 
را قبول كرد.  وي با اشاره به سخنان سخيف وزير امور خارجه امريكا در تعيين شرط 
و شروط براي ايران گفت: از 12موردي كه وي در سخنان خود ايراد كرد 7مورد آن به 
مسائل منطقه يي و حضور ايران در عراق و سوريه مربوط مي شود كه اين نشان از اين 

واقعيت دارد كه موضوع امريكا با ايران سر مساله هسته يي نيست. 
الريجاني خطاب به مسووالن دولت امريكا گفت: شما داعش را به وجود آورديد و به 
جان مردم عراق انداختيد كه براي ملت ايران مزاحمت ايجاد كنند، حضور ايران در عراق 
به خواست دولت عراق بود كه همين وضعيت در سوريه نيز تكرار شد.  رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: هدف امريكا در ايجاد داعش، ايجاد وضعيت ناامني در ايران، 
سوريه و افغانستان بود، آنها بنا داشتند تا به وسيله داعش منطقه را به آتش كشيده و 
براي ايران و ملت ما نا امني بزرگي ايجاد كنند.  الريجاني گفت: مخالفت امروز امريكا 
با جمهوري اس��المي ايران به دليل حركت انقالبي مردم ايران و دشت ورامين در قيام 
خونين 15خرداد سال 42 است چراكه اين حركت ايران را به كشوري مستقل و انقالبي 
تبديل كرد.  وي بيان كرد: امريكا در جريان اين هجمه نيز همچون گذشته در مقابله با 

ايران اسالمي زمينگير شده و راه به جايي نمي برد. 
الريجاني گفت: اينكه رهبر معظم انقالب بارها اعالم كرده اند؛ بايد اقتصاد را به دست 

مردم بسپاريم به دليل ايجاد مقاومت در برابر تهديد دشمنان است. 
وي تاكيد كرد: زماني كه دشمن به صراحت به دنبال نابودي نظام مقدس جمهوري 
اس��المي است، كشور به پيوندهاي عميق سياس��ي نياز دارد و افراد موثر بايد مردم و 
مس��ووالن را با هم همدل كنند.  الريجاني گفت: امروز زمان اختالفات جزئي نيس��ت، 
همه بايد حول محور اس��تقاومت و تحت هدايت هاي رهبر معظم انقالب كه با درايت 

توطئه هاي دشمنان را خنثي كرد در برابر دشمن ايستادگي كنند. 
رييس مجلس خدمت به مردم را از وظايف اصلي مس��ووالن بيان كرد و گفت: 
كش��ور از ظرفيت هاي بسياري برخوردار اس��ت و مجلس و دولت با اختصاص يك 
و نيم ميليون دالر و به همين ميزان اس��تفاده از تس��هيالت بانكي براي اختصاص 
وام هاي ارزان قيمت، كشاورزان و فارغ التحصيالن دانشگاهي را در راه اندازي كسب 
وكاره��اي اقتصادي به ويژه در مناطق روس��تايي ترغيب مي كند. وي گفت: هدف 
از اختصاص اين تس��هيالت ارزان قيمت، ماندگاري جوانان در روس��تاها و حركت 
چرخ هاي اقتصادي اس��ت. الريجاني افزود: امروز كش��ور ب��راي مقابله با رفتارهاي 
اش��تباه امريكا آمادگي كامل را دارد، كاالهاي اساس��ي مردم تامين شده و به طور 

يقين با حمايت از كاالي ايراني مي توان اين فشار را نيز خنثي كرد.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

 منصور بيطرف 
 سردبير   

ش��ايد زمان��ي ك��ه امريكايي ه��ا 
يك��م  و  بيس��ت  ق��رن  ش��روع  در 
ب��ه دموكراس��ي خ��ود ب��ه  ش��دت 
مي باليدن��د- به ويژه پ��س از انتخاب 
ي��ك رييس جمه��ور سياه پوس��ت به 
نام ب��اراك اوبام��ا- هيچ وقت فكر آن 
را نمي كردن��د كه كمت��ر از يك دهه 
وارد عرصه يي شوند كه ترامپ پرده از 
چهره »استبداد امريكايي« را بركشد. 
ش��ايد واژه »اس��تبداد امريكايي« در 
اين زمانه كمي غريب به نظر برس��د 
ام��ا با نگاهي به اتفاق��ات 3دهه اخير 
ب��ه خصوص دوره جدي��د مي توان به 
وضوح اين »اس��تبداد« را مش��اهده 
كرد. اگ��ر تاكنون نگاه ما و انديش��ه 
ما در مورد اس��تبداد بيشتر به درون 
س��رزمين حكومت ها بوده اس��ت نه 
بي��رون آن ولي واقعيت جديد امريكا، 
چهره ي��ي بيرون��ي را از خود نش��ان 
داده كه »اس��تبداد« ناب ترين واژه يي 
اس��ت كه مي توان بر آن نهاد، آن هم 
در دوره ي��ي كه دني��ا از همه لحاظ، 
فرهنگ��ي، اقتص��ادي و اجتماعي به 
نظر به سمت ليبراليسم مي رود.  اگر 
در جس��ت وجوي معني »اس��تبداد« 
نگاهي به لغتنامه هاي انگليسي وبستر 
يا آكسفورد بيندازيم آن موقع تطبيق 
اي��ن واژه با رفتار امري��كا را به خوبي 
متوجه مي ش��ويم. وبستر، استبداد را 
»ق��درت مطلقه ي��ي« تعريف مي كند 
كه يك حكومت يا مس��تبد آن را »با 

اقتدار تم��ام براي تضعيف }ديگري{ 
اعم��ال مي كند«. همچني��ن لغتنامه 
انگليسي آكسفورد استبداد را »قدرت 
مطلقه ي��ي ك��ه ب��ه روش خش��ن و 
تضعيف كننده اعمال ش��ود« مي داند. 
آيا معناي اين واژه با حركات ترامپ در 
زمينه هاي سياست خارجي يا داخلي 
منطبق نيست؟ آيا نمي توان گفت كه 
اعم��ال تحريم هاي وحش��يانه ترامپ 
عليه اي��ران نمونه ب��ارزي از حركت 
»استبداد امريكايي« ترامپ است؟ آيا 
نمي توان گفت ك��ه اعمال تعرفه هاي 
باالي امريكا عليه واردات فوالد به آن 
كشور)كه بيش��تر از جانب متحدانش 
وارد امري��كا مي ش��ود( ت��ا آنها را كه 
در جن��اح او عليه ايران نايس��تاده اند 
تنبيه كند، رفتاري استبدادي است؟  
در واق��ع فرق »اس��تبداد امريكايي« 
با »اس��تبداد« هاي ديگ��ر در خصلت 
»اس��تبداد  نوي��ن  ويژگي ه��اي  و 
امريكايي« است. امريكايي ها درحالي 
ك��ه در درون كش��ور خ��ود در ظاهر 
از آزادي بي��ان اس��تفاده مي كنند و 
در ش��بكه هاي خ��ود باالتري��ن مقام 
حكوم��ت خ��ود- رييس جمه��ور- را 
به س��خره مي كش��ند و مهم تر از آن 
حق انتخاب كارگزاران كشورش��ان را 
براي خود قايل هس��تند اما در باطن 
رفت��اري متض��اد با آرمان ه��اي خود 
دارن��د. آنها حت��ي در داخل كش��ور 
خود حتي االمكان س��عي مي كنند از 
كوچك ترين مظاهر دموكراسي،  يعني 
شنيدن صداي مخالف غفلت ورزند و 

آن را ان��كار كنند. اينها را مي توان در 
مس��دود كردن پست منتقدان ترامپ 
در توييت��ر او ي��ا بازتعري��ف وظايف 
جدي��د فرمان��داران آن ط��ور كه در 
گ��زارش ام��روز صفحه 8 ه��م آمده، 
مشاهده كرد. در سياست خارجي هم 
نمونه مش��هود آن، رفتاري اس��ت كه 
امريكا با ايران و كشورهاي ديگر دارد. 
در اص��ل از يك ن��گاه  زماني مي توان 
كش��وري را تحريم كرد كه س��ازمان 
مل��ل در مق��ام نماين��ده دولت هاي 
جهان آن را وضع كند. در اين صورت 
مي توان گف��ت كه تصميم اكثريت بر 
اقلي��ت غلبه يافت��ه و بخش مهمي از 
دموكراس��ي اعمال شده است. اما اگر 
يك كشوري فقط به صرف پول و زور 
خود- مثل امريكا- بخواهد بر تصميم 
اكثريت غلبه كن��د آيا همان رفتاري 
را در پي��ش نگرفته كه يك مس��تبد 
اعم��ال مي كند؟ در اي��ن مرحله چه 
فرقي بين رفتار يك مس��تبد با رفتار 
امريكايي اس��ت؟  نش��ناختن »حق« 
ط��رف مقابل جزو ويژگ��ي و خصلت 
مه��م مس��تبد اس��ت كه ب��ه انحاي 
مختلف مي خواهد از زير بار آن شانه 
خالي كند. »استبداد امريكايي« تنها 
»حقي« را كه براي خود قايل اس��ت، 
آن اس��ت ك��ه »حق« ديگ��ري را به 
رسميت نشناس��د. او به ظاهر از واژه 
»ح��ق م��ردم« اس��تفاده مي كند اما 
نمي داند كه كمتري��ن »حق مردم«، 
»حق زندگي« است كه با تحريم هاي 
يكجانب��ه و خ��ارج از س��ازمان ملل 

مي خواه��د آن را بگي��رد. كما اينكه 
كان��ت ب��ه زيبايي خصلت ه��اي اين 
استبداد را كه در عصر جديد در قالب 
»اس��تبداد امريكاي��ي« نم��ود يافته، 
ترس��يم مي كند.  نخس��تين خصلت، 
اول اق��دام مي كنن��د بعد ش��رايط را 
متناس��ب با عمل تعدي��ل مي كنند. 
استبداد امريكايي  اول از برجام خارج 
مي ش��ود و بعد تحريم ه��اي يكجانبه 
را متناس��ب با خروج��ش از برجام و 
بر خالف قطعنامه هاي س��ازمان ملل 
اعمال مي كند. دومين خصلت، تقصير 
را گردن سايرين مي اندازند. استبداد 
امريكاي��ي دلي��ل خ��روج از برجام را 
درحالي بر گ��ردن ايران مي اندازد كه 
آژانس بين المللي ان��رژي بارها اذعان 
ك��رده كه ايران از تعهدات خود خارج 
نش��ده است؛ و سومين خصلت، تفرقه 
مي اندازد و حكومت مي كند. استبداد 
امريكايي براي پيشبرد كار خودش هم 
شركت هاي اروپايي و ديگر اقصا نقاط 
دنيا را تهديد مي كند و هم دولت هاي 
آنها را و در عين حال به برخي از آنها 
چراغ سبز هم نش��ان مي دهد. تعرفه 
باال ب��ر كااله��ا مي بندد ك��ه مخالف 
قواعد تجاري س��ازمان تجارت جهاني 
است اما در عين حال مي گويد كه اگر 
با من راه بياييد من هم با ش��ما كنار 
مي آيم.  اس��تبداد امريكايي، نس��خه 
مدرن اس��تبداد قديم اس��ت. ظاهري 
دموكرات دارد اما در باطن جز خش��م 
و نفرت از طرف مقابل چيزي را در آن 

پيدا نمي كنيد.

وزي��ر خارج��ه چي��ن و مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا تاكيد 
كردن��د كه پكن و بروكس��ل با وجود 
خروج امريكا از برجام همه تالش شان 
را ب��راي حف��ظ اي��ن توافق ب��ه كار 

خواهند گرفت. 
ايرن��ا ب��ه نق��ل از  ب��ه گ��زارش 
آسوش��يتدپرس، اتحاديه اروپا و چين 
اعالم كردن��د كه براي حف��ظ توافق 
هسته يي ايران همه تالش خود را به 
كار مي گيرند.  وزير امور خارجه چين 
در ديدار با فدريكا موگريني مس��وول 

سياس��ت خارج��ي اتحادي��ه اروپا در 
بروكسل گفت كه كشورش در حفظ 
برج��ام ثابت قدم خواهد ب��ود.  وانگ 
ي��ي در كنفرانس خبري مش��ترك با 
موگرين��ي افزود كه برجام از س��وي 
سازمان ملل متحد تاييد شده و همه 
طرف هاي اي��ن توافق وظيف��ه دارند 
آن را اج��را كنن��د.  وي تاكي��د كرد: 
چين، اتحاديه اروپا و ديگر كش��ورها 
در جه��ان ب��راي تضمين اس��تمرار 
اي��ران از منافع اقتصادي  بهره مندي 
برجام كه ناش��ي از خ��ود اين توافق 

اس��ت، همكاري كامل مي كنند و در 
هفته هاي آين��ده نيز به اين همكاري 
ادامه خواهند داد. همچنين موگريني 
در اي��ن كنفرانس خبري با تمجيد از 
چين گفت كه پك��ن، اتحاديه اروپا و 
ديگر شركا با همكاري كامل در تالش 

براي حفظ برجام هستند. 
سه ش��نبه 18 ارديبهشت و پس از 
ماه ها تالش س��ه قدرت اروپايي براي 
حفظ امريكا در برجام، دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري اين كش��ور با اعالم 
خروج واش��نگتن از توافق هس��ته يي 

گفت كه تحريم هاي رفع شده به مدد 
اين توافق، دوباره اعمال خواهند شد. 
اي��ن اق��دام ب��ا انتق��اد گس��ترده 
كش��ورهاي مختلف ازجمله مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا و سران 
انگليس، فرانس��ه و آلمان روبه رو شد 
ك��ه همگي اع��الم كردند ب��ه برجام 
پايبند مي مانند. كميس��يون اروپا نيز 
اع��الم كرد ك��ه روند تجدي��د قانون 
انس��داد را آغاز كرده تا ش��ركت هاي 
اروپايي فعال در ايران را از تحريم هاي 

امريكا محافظت كند. 
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چين و اتحاديه اروپا بر حفظ برجام تاكيد كردند

ش��ايد زماني ك��ه امريكايي ها در ش��روع قرن 
بيست و يكم به دموكراسي خود به  شدت مي باليدند- 
به ويژه پس از انتخاب يك رييس جمهور سياه پوست 
به نام باراك اوباما- هيچ وقت فكر آن را نمي كردند 
كه كمتر از يك دهه وارد عرصه يي شوند كه ترامپ 
پ��رده از چهره »اس��تبداد امريكايي« را بركش��د. 
شايد واژه »استبداد امريكايي« در اين زمانه كمي 
غريب به نظر برس��د اما با نگاهي به اتفاقات 3دهه 
اخير ب��ه خصوص دوره جديد مي ت��وان به وضوح 
اين »استبداد« را مش��اهده كرد. اگر تاكنون نگاه 
ما و انديش��ه ما در مورد اس��تبداد بيشتر به درون 
سرزمين حكومت ها بوده اس��ت نه بيرون آن ولي 
واقعيت جديد امريكا، چهره ي��ي بيروني را از خود 

نشان داده كه ...

به نظر مي رس��د اوپك در حال كوچك شدن 
اس��ت. از چند هفته اخير كش��ورهاي عرب عضو 
اين س��ازمان تالش هايي را ب��راي تصميم گيري 
درخصوص افزايش توليد نفت خام در نشست آتي 
اين سازمان به خرج داده اند. در ادامه اين تالش ها 
و پس از آنكه وزير نفت ايران در روز پنج شنبه در 
نامه يي به رييس اوپك خواستار موضع گيري اين 
سازمان در مقابل تحريم نفتي ايران شد، رويترز 
نوش��ت كه سران نفتي 3 كش��ور عربي امروز در 
عربستان گردهم مي آيند تا سياست هاي خود را 
در فروش نفت هماهنگ كنند. چنين گردهمايي 
با وجود س��ازمان اوپك كه ه��دف آن هماهنگي 
سياست هاس��ت، نوع��ي م��وازي كاري و در واقع 
تشكيل اوپكي ديگر در درون اوپك بزرگ به شمار 

مي رود...

  نسخه مدرن استبداد

تكرار سيماي اوپك در جواني
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بانك و بيمه

4

اعالم مصاديق پولشويي 
ارز همراه مسافر

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مدي��ركل دفتر مبارزه با جرايم س��ازمان يافته 
گمرك ايران، برخي شاخص ها و مصاديق پولشويي 

مرتبط با ارز همراه مسافر را اعالم كرد. 
برخي ش��اخص ها و مصاديق پولشويي مرتبط 
با ارز همراه مسافر از س��وي مديركل دفتر مبارزه 
با جرايم س��ازمان يافته گمرك ايران اعالم شد. در 
اين بخشنامه به تمامي گمركات اجرايي آمده است: 
پيرو بخشنامه 13 آبان ۹6 بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران موض��وع اصالحيه »دس��تورالعمل 
اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكي/ اوراق بهادار 
بي نام همراه مسافر« در رابطه با اضافه نمودن ماده 
)1۹( مبني بر الزام رعايت مفاد دستورالعمل مزبور 
براي مبالغ كمتر از س��قف مق��رر 10.000 يورو يا 
معادل آن به س��اير ارزها به ظن پولشويي يا تامين 
مالي تروريس��م، بدينوس��يله در اج��راي ماده 1۹ 
بخشنامه مذكور شاخص هاي ذيل به عنوان راهنما 

جهت اعمال آن عبارتند از:

 منصور بيطرف   

دولت ترامپ تعرفه ها عليه اروپا، مكزيك و كانادا را اعمال كرد

 آغاز جنگ تجاري
در چند جبهه



 تالش اروپ�ا براي مقابله ب�ا تحريم امريكا 
عليه ايران

ايس�نا| ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه 
روز پنج ش��نبه گفت: اتحاديه اروپا در زمينه محافظت 
از شركت هاي اروپايي در برابر تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به پيش��رفت هايي دست يافته است اما هنوز اين 
اقدامات كافي نيس��تند. لودريان در گفت وگو با شبكه 
تلويزيوني LCI فرانس��ه تصريح كرد: ما در يك زمينه 
پيش��رفت داش��ته ايم و آن اجراي قانون اروپا در سال 
۱۹۹۶ اس��ت كه ما آن را مدرنيزه كرده ايم و به ما اين 
اجازه را مي دهد كه از ش��ركت هايمان در برابر فش��ار 
امريكا محافظت كنيم اما هنوز هم كافي نيست. او در 
ادامه گفت: هنوز نياز است تا سازوكار مالي جداگانه يي 
از واحد ارزي دالر ايجاد كنيم همچون يورو يا ارزهاي 
ديگر كه به ش��ركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران 
كمك و در نتيجه تهران بتواند نفت خود را صادر كند. 
 سپنتا نيكنام نمي تواند به شوراي شهر يزد 

بازگردد
خانه ملت| قاس��م ميرزايي نيكو، عضو كميسيون 
ش��وراها و ام��ور داخلي كش��ور مجلس گف��ت: بنابر 
اظهارات مطرح و اخبار واصله، نظر مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام به نظ��ر و مصوبه مجلس ش��وراهاي 
اس��امي نزديك است. او افزود: در طرح مذكور تاكيد 
شده كه اصاح قانون از نخستين دوره پنجم شوراهاي 
شهر و روستا اجرايي شود يعني قانون عطف به ماسبق 
خواه��د ب��ود. ميرزايي نيكو در ادامه يادآور ش��د: اما با 
توجه به اينكه س��پنتا نيكنام به حك��م ديوان عدالت 
اداري۶ ماه از حضور در ش��وراي ش��هر يزد تعليق شد 
و اين حكم مجدد از سوي ديوان عدالت اداري تمديد 
شده است براي حضور مجدد وي نمي توان كاري كرد. 
 امريكا سياس�ت انزواي اي�ران را در پيش 

گرفته است
برنا| سرگئي الوروف در همايش مطالعات سياسي 
پريماكف ۲۰۱۸ گفت: درحال حاضر امريكا سياس��ت 
انزواي ايران را در پيش گرفته است به اميد آنكه بتوان 
ص��داي اين كش��ور را خفه كرد و آنان مجبور ش��وند، 
سياس��ت خود را تغيير دهند و ش��رايطي براي تغيير 
رفتار ايران ايجاد شود. وزير امور خارجه روسيه افزود: 
مس��كو قبا برگزاري كنفرانس امنيت��ي براي منطقه 

خليج فارس را پيشنهاد داد. 
 تش�كيل كميته تحقيق و بررسي وضعيت 

صندوق رفاه دانشجويان در مجلس
مهر| س��يدجواد س��اداتي نژاد، نماينده كاش��ان و 
آران و بيدگل در مجلس از تش��كيل كميته تحقيق و 
بررس��ي وضعيت صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 
خب��ر داد و گفت: اخباري مبني بر عق��د قراردادهاي 
خارج از چارچوب در اين صندوق و سخت كردن روند 
ارائه تس��هيات به دانش��جويان به مجلس رسيده بود 
كه اعضاي كميس��يون را به اين نتيجه رساند كه اين 
 مس��اله را پيگيري كنند. او افزود: بر اين اساس حدود

۶۰ نف��ر از نمايندگان درخواس��ت اعم��ال ماده ۲۳۶ 
آيين نامه داخل��ي مجلس را در اي��ن خصوص مطرح 
كردن��د كه اين درخواس��ت در كميس��يون آموزش و 
تحقيقات بررس��ي ش��د و در نتيجه آن، بنده و آقايان 
محمود صادقي، فرهاد فاحتي و جبار كوچكي نژاد به 
عنوان اعضاي كميته تحقيق و بررسي مسائل صندوق 

رفاه دانشجويان وزارت علوم انتخاب شديم. 
 اس�راييل ضرب شست محكمي از مقاومت 

در جوالن دريافت كرد
تس�نيم| دبي��ر س��تاد انتفاضه و قدس ش��وراي 
اس��راييل  گف��ت:  اس��امي  تبليغ��ات   هماهنگ��ي 
ضرب شس��ت محكمي از مقاوم��ت در جوالن دريافت 
كرد كه اين آغاز يك راه بزرگ اس��ت. رمضان شريف 
در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته 
تهران با بي��ان اينكه مهم ترين تاش اس��راييلي ها به 
فراموشي س��پردن آرمان فلسطين است، تصريح كرد: 
اين ابتكار حضرت امام )ره( كه متكي به انديشه  انقاب 
و حاميان آرمان فلس��طين بود، توانس��ت اين راهبرد 
اساس��ي اس��راييل را زير س��وال برد و هر سال در ماه 
رمضان يك بار ديگر ظلمي كه به مردم فلسطين رفته 

است، بازخواني مي شود. 
 امروز سياست خارجي امريكا در دنيا مورد 

تنفر قدرت هاست
 خطي��ب نماز جمعه اين هفته تهران با اش��اره به 
شرايط امروز امريكا گفت: امريكا امروز عاوه بر ضعف 
جدي و ناتواني در منطقه جنوب غربي آس��يا، اسطوره 
دموكراسي اش در جهان شكست خورده و جاي آن را 

نفرت، تفرقه و نژادپرستي گرفته است. 
ابوترابي ف��رد در خطب��ه  دوم نماز جمع��ه ديروز 
تهران با بيان اينك��ه امروز امريكا در جهان به عنوان 
مجرم شناخته مي شود، خاطرنشان كرد: شاهد زوال 
تدريجي امريكا و همچني��ن اقتدار ملت هاي منطقه 
هستيم؛ چراكه امريكا در چالش با مشكات اقتصادي 
خود است و بدهي دولت فدرال امريكا به ۲۰ تريليون 
يعني پنج برابر بودجه س��االنه اش مي رسد بنابراين، 
اين كش��ور توانايي ايستادگي در برابر امت اسامي را 

از دست داده است. 
او اضاف��ه كرد: امريكا ب��راي دس��تيابي به اهداف 
س��لطه طلبانه اش هزينه ه��اي زي��ادي در جنگ عراق 
متحمل شد تا بتواند يك پايگاه نظامي براي خود ايجاد 
كند اما با هزينه س��نگين و ذلت در برابر ملت مقاوم و 

شجاع عراق مجبور به ترك اين كشور شد. 
 دس�تور وزير كش�ور براي افزايش بودجه 

مرزي كشور
فارس|  بر اساس گزارش فرمانده مرزباني ناجا در 
جلس��ه كار ويژه مرز به رياس��ت وزير كشور از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون بيش از ۱۳تن ان��واع مواد مخدر 
در مرزها كش��ف و ضبط ش��ده اس��ت. در اين جلسه 
رحماني فضل��ي از افزاي��ش بودج��ه مرزي كش��ور در 

سال۹7 خبر داد. 
در ابت��داي جلس��ه كار وي��ژه مرز س��ردار رضايي 
فرمانده مرزباني ناجا گزارشي از اقدامات ناجا در دو ماه 
گذشته ارائه كرد، براساس گزارش فرمانده مرزباني ناجا 
از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از ۱۳ تن انواع مواد 
مخدر كشف و ضبط شده است. در ادامه اين جلسه نيز 
نماينده س��ازمان برنامه و بودجه گزارشي در خصوص 
ميزان اعتبارات تخصيص يافته مربوط به مرز ارائه كرد 
كه وزير كش��ور با انتقاد از كاهش بودجه مرتبط با مرز 
به نسبت سال گذشته خواستار پيگيري جدي سازمان 
برنامه و بودجه براي افزايش بودجه مرزي كشور شد. 
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چهرهها

دادس��تان تهران گفت: مديران شركت هاي هواپيمايي وقتي 
تاخير پرواز رخ مي دهد بايد احس��اس كنند كه خانواده آنها قرار 

است در اين پرواز حضور داشته باشند. 
جعفري دولت آبادي در جلس��ه با رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشور، مديركل شركت فرودگاه هاي كشور، مديرعامل شركت هاي 
هواپيمايي و تعدادي از معاونان دادستان تهران درباره بررسي علل 
تاخير پروازها با اش��اره به فلس��فه تشكيل جلس��ه و علت ورود 
دادستاني به اين موضوع اظهار كرد: به موجب ماده ۲۲ قانون آيين دادرسي كيفري يكي از 
وظايف دادستان حفظ حقوق عمومي است و دادستان را مكلف كرده كه براي حفظ حقوق 
عامه اقامه دعوي كند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ دادستان تهران يكي از مصاديق مهم 
حقوق عامه را وضعي دانست كه امروزه در برخي فرودگاه ها رخ مي دهد و افزود: در اصل ۱5۶ 
قانون اساسي بر دو وظيفه پيشگيري از وقوع جرم و احياي حقوق عامه تصريح شده است. 

او با بيان اينكه يكي از مصاديق تضييع حقوق مردم سرگرداني ناشي از تاخيرهاي بي مورد، 
 فروش بليت هواپيما با قيمت هاي متفاوت، عدم پاس��خگويي و رفتار نامناس��ب با مسافران 
برخي در فرودگاه هاست به مفاد گزارش هاي معاونان دادستان تهران در مورد تاخير پروازها 
و به برخي علل آن استناد كرد. دادستان تهران اعام كرد: به موجب گزارش ها، روزانه تاخير 
پروازها وجود دارد كه برخي تاخيرها غيرقابل قبول است و به مسافران نيز علت آن توضيح 

داده نمي شود و در برخي موارد نيز حقوق آنها رعايت نمي شود. 

اتمام حجت دادستان تهران با شركت هاي هواپيمايي
 »ابوالفضل شكوري« عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي 
گفت: در جامعه ما برخي گروه ها »رقابت« و »دش��مني« را خلط 
كرده اند و به اسم رقابت سياسي با دولت دشمني سياسي مي كنند. 
ش��كوري دي��روز در گفت وگو ب��ا ايرنا در م��ورد هدف برخي 
جريان ها از القاي ناكارآمدي دولت و ايجاد نااميدي در مردم گفت: 
من هم در برخي از امور دولت را موفق نمي دانم اما انتقاد سازنده 
مي كنم تا تقويت شده و بر مشكات پيروز شود. اين فرق مي كند 
با اينكه بياييم چوب الي چرخ دولت بگذاريم. اس��تاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس 
افزود: ضرر دشمني دولت به ملت برمي گردد، چون مجاري امور مردم همان مجاري در دست 
دولت است. تقويت دولت و تذكر دلسوزانه اشتباهات باعث حل مشكات مردم مي شود اما 
اگ��ر به بهانه انتقاد، مردم را از دولت ناراضي كنيم و ش��كاف دولت- ملت به وجود بياوريم، 
پيامدهاي منفي آن متوجه حاكميت جمهوري اسامي و مردم خواهد شد. ناكارآمدي دولت 
در انجام وظايفش موجب ضربه به نظام مي ش��ود. شكوري خاطرنشان كرد: هدف منتقدان 
دولت به ظاهر انتخابات آينده مجلس و رياس��ت جمهوري اس��ت درحالي كه به ملت ضربه 
مي زنند؛ در ش��رايطي كه همه انتظار دارند ميان گروه ها وحدت وجود داش��ته باشد و رهبر 
معظم انقاب به تازگي گفته اند كه كش��ور را دو قطب��ي نكنيد. مخصوصا اينكه »دوقطبي 
برجام« را برجس��ته كردند. آن طور كه فهميدم منظور رهبري اين است كه دوقطبي سازي 

كشور بر مبناي برجام و تضعيف دولت يك نوع خيانت به نظام است. 

برخي گروه هاي سياسي رقابت و دشمني را خلط كردند
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه كش��ورمان گف��ت: گزارش 
آزادي ه��اي مذهبي وزارت خارجه امريكا درباره ايران سياس��ي، 

غيرواقعي و مردود است. 
به گزارش سخنگو، بهرام قاس��مي در واكنش به انتشار گزارش 
وزارت ام��ور خارجه امريكا درخصوص آزادي هاي مذهبي در جهان 
گفت: جمهوري اس��امي ايران اين گزارش را غيرواقع بينانه، بي پايه  
و اس��اس و مغرضانه مي داند كه تنها با هدف بهره برداري هاي خاص 
سياسي تهيه شده است. قاسمي همچنين اظهار كرد: در اين گزارش بار ديگر تصويري تحريف 
 ش��ده و با تصوري سياس��ي از وضعيت آزادي هاي مذهبي در جمهوري اس��امي ايران همراه با 
ايراد اتهاماتي ناروا و دور از آنچه كه هست، ارائه شده و بي شك غيرقابل پذيرش و مردود است. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه درخصوص تفسيرهاي موجود در اين گزارش در مورد مذاهب و 
عقايد مذهبي خاطرنشان كرد: ارائه تفسيرهاي خيالي، خودساخته و بي اساس در مورد مذاهب و 
عقايد مذهبي در نهايت منجر به وخامت هر چه بيشتر تضادها، بحران ها و مشكات بين  مذهبي 
شده و هيچ نتيجه و فرجام سازنده و مثبتي به  همراه ندارد. براي حل  و فصل اختافات مذهبي 
و نزديكي آنان الزم اس��ت از سياس��ي كردن اين موضوع به  شدت اجتناب شود و تنها از طريق 
گفت وگو و احترام به عقايد ديگري و براساس ارزش هاي متعالي انساني و احترام به پيروان همه 
اديان الهي در اين مسير گام برداشت. به نظر مي رسد، دولت امريكا اين هدف مهم را به فراموشي 
سپرده و صرفا درصدد بهره برداري سياسي از وجود تنوع مذهبي در برخي كشورهاي جهان است.

واكنش دستگاه ديپلماسي ايران به گزارش وزارت خارجه امريكا

در شب والدت باسعادت كريم اهل بيت حضرت 
امام حسن مجتبي عليه السام جمعي از استادان 
زبان و ادب پارسي و شاعران جوان و پيشكسوت با 

رهبر معظم انقاب اسامي ديدار كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در اين ديدار 
با تحسين پيش��رفت ش��اعران جوان در آراستن 
لفظي و معنايي اش��عار، شعر فارس��ي را در طول 
تاريخ شعري »عفيف و محجوب« دانستند و تاكيد 
كردند: بكوشيد اين عفت و پاكي همچنان در شعر 

فارسي محفوظ و پايدار بماند. 

ايشان گفتمان سازي و جريان سازي در خصوص 
مسائلي همچون »عدالت، مقاومت و ترويج فضائل 
اخاقي« را از ديگر رسالت هاي شاعران برشمردند 
و افزودند: ش��عر فارس��ي همواره مملو از حكمت 
و اخ��اق، و در تولي��د و تعميق انديش��ه و اميد 
نقش آفرين بوده است كه بايد اين روحيه و حالت 

در شعر امروز نيز برجسته و درخشان باشد. 
رهبر معظم انقاب اسامي با اشاره به تاش ها 
و سرمايه گذاري هاي مخالفان انقاب براي منحرف  
كردن ش��عر و سوق دادن آن به مسائلي همچون 
»س��طحي نگري در انديشه، الابالي گري در عمل، 

وادادگي در سياس��ت و بي تفاوت��ي در مواجهه با 
دشمن« تاكيد كردند: در مقابل اين تاش ها بايد 
»حكمت، جديت و كوش��ش و انضباط در عمل، 
ژرف نگري در انديشه، استحكام هويت و مجاهدت 
در مقابل دشمن« در اشعار برجسته شود. ايشان 
همچنين س��رود و ترانه خوب را در ايجاد نشاط و 
حركت هاي اجتماعي مفيد، بسيار اثرگذار دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: بايد از فرصت عاقه مندي 
مردم به ش��عر در جهت انتقال مفاهيم مورد نياز 
جامعه به بهترين شكل استفاده كرد. در اين ديدار 
۳۱نفر از شاعران، اش��عار خود را در حضور رهبر 

معظم انقاب اس��امي قرائ��ت كردند. همچنين 
پيش از مراس��م، ش��اعران از نزدي��ك با حضرت 
آيت اهلل خامنه اي گفت وگو و آثار خود را به ايشان 

تقديم كردند. در اين ديدار نماز مغرب و عشاء نيز 
به امامت رهبر معظم انقاب اس��امي اقامه شد و 
حاضران روزه خود را به همراه ايشان افطار كردند.

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از شاعران و استادان زبان و ادب پارسي: 

بكوشيد شعر فارسي عفيف، حكمت آميز و اميدآفرين باقي بماند

روحاني در جمع اهالي فرهنگ و هنر:

رييس جمهوري به تنهايي نمي تواند مشكالت را حل كند

ديالوگ توييتري بر سر برجام
گروه ايران|

در حال��ي در خارج از مرزها مذاكرات براي حفظ توافق هس��ته يي 
جريان دارد كه در داخل صداي نقد مخالفان و پاسخ هاي موافقان اين 
توافق بلند تر از گذش��ته شده اس��ت؛ هر چند پژواك اين صداها مانند 
روزهاي ابتدايي امضاي برجام نيس��ت. با اين حال چهره هاي سياسي 
موافق و مخالف توافق در اظهارنظرهايي يكديگر را به نقد مي كش��ند. 
آخرينش هم توييت س��عيد جليلي عضو تيم مذاكرات ايران با طرف 
غرب��ي در دوران دولت نهم و دهم اس��ت كه به اعتق��اد او ايران مانند 
خري��دار خودرويي اس��ت كه براي خودرو ي��ك ميليوني يك ميليارد 
پرداخت كرده، اما دس��ت آخر چيزي هم نصيبش نشده است. جليلي 
در حساب ش��خصي خود در توييتر درباره برجام اين طور نوشته بود: 
»برجام مانند اين بود كه ماشين يك ميليوني را به مبلغ يك ميليارد 
خريداري كني اما طرف مقابل بعد از آنكه بخشي از پول را از ما گرفت، 
از دادن ماشين خودداري كند و با ماشين فرار كند و بعد شركاي او به 
شما بگويند بايد بقيه اقساط ماشين را بدهيد و بعد هم گفته شود يك 
مزاحم از معامله خارج شد.« توييتي كه واكنش چند نفر از چهره هاي 
نزدي��ك به دولت را برانگيخت؛ از حس��ام الدين آش��نا و حميد ميرزا 
ابوطالبي مش��اوران روحاني گرفته تا حميد بعيدي نژاد عضو ارشد تيم 
مذاكرات هس��ته يي و نصرت اهلل تاجيك ديپلمات سابق ايراني كه اين 
توييت جليلي را به نقد كشيدند. آشنا در پاسخ به اين توييت، جليلي 
را به صبر فراخواند و گفت كه نوبت پاس��خگويي در مورد ۶.5 سال او 

به زودي فرا مي رس��د. مشاور روحاني همچنين در توييتي كه به نظر 
در واكنش به اظهارنظر جليلي نگاش��ته شده بود، در چهار بند نوشت: 
»براندازان خارجي نظام را نشانه رفته اند. صحنه پردازان داخلي دولت را 
نشانه رفته اند. دولت مهم ترين خاكريز نظام است. رضايت ملت ضامن 
بقا و ارتقاي دولت و نظام است.« اما آشنا تنها مشاور روحاني نبود كه به 
اين موضوع واكنش نشان داد. حميد ابوطالبي مشاور رييس جمهوري 
نيز در پاسخ به اين تشبيه در حساب توييتري خود نوشت: »شما ۶سال 
پيش پش��ت فرمان اين ماشين بوديد؛ آن قدر از چراغ قرمز گذشتيد، 
ورود ممنوع رفتيد، توقف مطلقا ايستاديد و... تا خسارت ها و جريمه هاي 
آن هزار برابر قيمت ماش��ين شد، سپس ماشين را به دره فصل هفت 
منش��ور انداخته و گفتيد اينها كاغذ پاره اس��ت. اين ارثيه دوران شوم 

ماشين بازي و تمرين رانندگي جنابعالي است.«
حميد بعيدي نژاد نيز در دو توييت به طور تلويحي منتقدان برجام 
از جمله جليلي را مورد اش��اره قرار داد و آورد: »حاال ايران در برجام 
اش��تباه كرد، متن را دقيق مذاكره نكرد و اعتماد بيخودي كرد. اروپا، 
كانادا، ژاپن، روسيه و چين به عنوان اعضاي معاهده آسيا-پاسيفيك يا 
معاهده آب و هوايي پاريس يا نفتا كه ترامپ همه را رها كرد چطور؟ 
چ��را به جاي ديدن علت واقعي و مامت دش��من، خودمان را تحقير 
و تضعي��ف مي كنيم؟« س��فير ايران در بريتانيا همچنين به ش��روط 
ترام��پ براي باقي ماندن در توافقنامه »نفتا« اش��اره كرد و گفت: »با 
طرح ش��روط جديد ترامپ در آخري��ن لحظه، توافقنامه »نفتا« ميان 

امريكا، كانادا و مكزيك در آس��تانه فروپاش��ي قرار گرفته و امريكا در 
آس��تانه خروج از نفتا قرار دارد. مذاكرات امريكا و كانادا نيز متوقف و 
نخست وزير كانادا ضمن لغو سفر به امريكا براي توافق نهايي گفت عقل 

سليمي در واشنگتن نيست.«
نصراهلل تاجيك سفير سابق ايران در اردن هم در نوشته يي طعنه وار، 
آنچه به اعتقادش حكومت، نخبگان و مردم از توافق مي خواس��تند را 
به روشي كه او »ادبيات هاله نور« خواند، تشريح كرد. به باور تاجيك 
برج��ام حاصل اجماع ملي بود كه حكوم��ت آن را براي جلوگيري از 
بن بست كشور مي خواس��ت. نخبگان هم با آن به دنبال ايجاد فضاي 
تنفس��ي براي سياس��ت خارجي كش��ور و ختم پروژه ايران هراس��ي 
كه ريي��س دولت مهرورز محافظه كاران كلي��د زد، بودند و مردم نيز 
مي خواس��تند نفس راحتي كش��يده به رفاه دست يابند. او همچنين 
تاكيد كرد: »برجام را دولت بر اس��اس آرايي كه از مردم گرفته بود به 
عنوان رويكرد جديد تعامل با جامعه جهاني عملياتي كرد و موفق بود. 
حال اينكه بار تريلي را به ژيان يك ميليوني سياس��ت خارجي زديد 
ربط��ي به برجام ندارد! بار را كم كنيد ج��واب بگيريد! خودمان را در 

وضعيت آچمز قرار داده ايم و انتظار معجزه هم داريم!«
اما ديالوگ توييتري جليلي با حاميان برجام به همين جا ختم نشد. 
او در توييتي ديگر به يكي از س��خنان »باراك اوباما« رييس جمهوري 
پيش��ين امريكا اش��اره كرد كه به گفته او اوباما پ��س از امضاي توافق 
اعتراف كرده بود: »اگر توافق صورت نمي گرفت، تحريم ها خود به خود 

فرو مي پاشيد.« و جليلي اين را عين واقعيت دانست. حسام الدين آشنا 
بار ديگر سراغ صفحه جليلي رفت و براي او نوشت: »به سخنان اوباما 
كه براي مصرف داخلي در امريكا بيان ش��ده، استناد مي كنيد و آن را 
براي مصرف داخلي در ايران خرج مي كنيد. سخنان ظريف را كه براي 
مص��رف خارجي در امريكا بيان ش��ده را هم ب��راي مصرف داخلي در 
اي��ران خرج مي كنيد. در دوران مذاك��رات هم به زبان داخلي با طرف 
خارجي سخن مي گفتيد. ظاهرا شما كا مرد سياست داخلي هستيد 
نه سياست خارجي.« او همچنين طعنه يي به عضو سابق تيم مذاكرات 
هس��ته يي زد و گفت كه نمي دانس��تم تا اين حد به سخنان اوباما باور 
داش��تيد و آن را عين واقعيت مي دانستيد. آيا به سخنان ترامپ هم به 
همين مقدار اعتماد داريد؟ نصرت اهلل تاجيك سفير سابق ايران در اردن 
هم به اظهارنظر جليلي در مورد اثر تحريم ها قبل و پس از برجام پاسخ 
داد و گفت: »اوال اگر به فرض نس��ل قبلي تحريم ها در حال فروپاشي 
بود اما نسل بعدي كه هوشمند بودند در راه بود! و ثانيا جنبه توجيهي 
و مصرف داخلي داش��ت و ثالثا پول نفت ها كجا رفت؟ البد مانند بقيه 
وعده هاي رييس دولت مهرورز محافظه كاران س��ر سفره مردم آمد؟« 
در حالي جليلي سلسله توييت هايي را در زيرسوال بردن برجام نوشت 
ك��ه يكي از كاربران جمله يي از مقام معظ��م رهبري را براي اين دبير 
سابق ش��وراي امنيت ملي به اشتراك گذاشت كه بر اساس آن ايشان 
از چهره هاي سياس��ي خواس��ته بودند در مواجهه با برجام از سرزنش 

يكديگر خودداري كنند و دوقطبي بر اساس برجام شكل نگيرد. 

گروه ايران|
مراسم افطاري رييس جمهور با اهالي فرهنگ، هنر 
و س��ينما در حالي ش��امگاه روز پنج شنبه برگزار شد 
كه برخي حاش��يه هايي كه در آس��تانه اين مراسم در 
خصوص اعام انصراف تع��دادي از بازيگران از حضور 
در اين جمع مراس��م را تحت تاثير خود قرار داده بود؛ 
حاشيه هايي كه در طول هفته منتهي به مراسم باعث 
ش��د مخالفان دولت به همين بهانه در آتش انتقاد از 
دولت بدمند. اما روحاني در مراسم افطاري بدون اشاره 
صريح به انتقادات مطرح ش��ده از س��وي مخالفان در 
بخشي از صحبت هايش گفت: »سوال اينجاست كه چه 
كسي بايد اين مشكات را حل كند. آيا رييس جمهور 
ي��ا دولت ب��ه تنهايي مي توانند اين مش��كات را حل 
كنند يا اينكه همه بايد دس��ت به دست هم دهيم تا 

بر مشكات غلبه كنيم؟«
ديدار رييس جمهور با اهالي فرهنگ و هنر در شب 
نيم��ه ماه رمض��ان با تاكيد بر رف��ع محدوديت كاري 
هنرمندان و ش��نيده شدن صداي آنها همراه با اعتماد 
برگزار ش��د. ش��امگاه نهم خردادماه و همزمان با شب 
والدت امام حسن مجتبي )ع( با وجود برخي حاشيه ها 
كه ب��راي برپايي ميهماني افطار رياس��ت جمهوري با 
هنرمندان و اهالي فرهنگ به وجود آمده بود، جمعي از 
اهالي فرهنگ و هنر در آخرين روزهاي هفته به سالن 
اجاس سران رفتند تا در حضور رييس جمهور به بيان 
دغدغه ها و مشكات حوزه هاي كاري خود و نيز بخشي 

از مسائل و مشكات جامعه بپردازند.
رييس جمهور استفاده از قدرت فرهنگ، زبان هنر 
و هماهنگي و همصدايي را زمينه س��از پيروزي مردم 
دانس��ت و با بيان اينكه اصح��اب فرهنگ با زبان هنر 
و قلم، واقعيت ها را براي مردم تبيين مي كنند، تاكيد 
ك��رد: امروز به س��رمايه اجتماعي، اعتماد بيش��تر به 

يكديگر و اميد به آينده ايران نياز داريم. 
روحان��ي در ديدار صميمي با اهالي فرهنگ و هنر 
با اش��اره به اينكه اصحاب فرهنگ و هنر نيز گله هاي 
بحق��ي دارند و كمبودها را همه با هم بايد حل كنيم، 
اظهار داشت: بزرگ ترين درس رمضان، صبر و صلح و 

ايستادگي در برابر مشكات است. 

روحان��ي با ابراز خش��نودي از حض��ور در جمع 
فرهيخت��گان و اهالي فرهن��گ و اصحاب هنر كه با 
زبان قلم و هنر با مردم سخن مي گويند، گفت: همه 
امامان و پيامبران ما در طول تاريخ تحت فشار بوده، 
مورد نقد، اعتراض و حتي آزار و اذيت قرار گرفتند، 
اما كمتر امامي را در طول تاريخ س��راغ داريم كه از 
سوي نزديك ترين ياران و اصحابش تندترين نقدها 
و اعتراض ها را شنيده باشد. امام حسن مجتبي )ع( 
وقت��ي كه با دش��منان جنگيد به او خ��رده گرفتند 
ك��ه چ��را مي جنگ��د و آن زمان كه صل��ح كرد نيز 
مورد تند ترين اعتراض ه��ا قرار گرفت كه چرا صلح 
كرده يي. اما امام حسن مجتبي )ع( نيز همچون ماه 
ميادش، صبر و اس��تقامت را پيشه كرد تا ما نيز از 

او بياموزيم. 

رييس جمه��ور در ادامه س��خنان خ��ود با بيان 
اينكه همه م��ا مردم ايران يك ملت هس��تيم و در 
يك س��رزمين زندگي كرده و به ايران عزيز عش��ق 
مي ورزيم، تصريح كرد: همان طور كه همه ملت ها در 
طول حيات خود با مش��كات و سختي هايي روبه رو 
هس��تند ملت ايران نيز مش��كات و س��ختي هايي 
پي��ش روي خ��ود دارد و دو راه براي مواجهه با اين 

مشكات در مقابل خود مي بيند. 
روحان��ي ادامه داد: يك راه اين اس��ت كه تس��ليم 
مشكات ش��ويم و راه ديگر آن است كه ايستادگي و 
مقاومت كرده و آنچه مطلوب جامعه است، بسازيم. اين 
بستگي به انتخاب ماست كه در برابر مشكات پيچيده 
اقتصادي ايستاده و با برنامه ريزي براي حل آنها تاش 

كنيم يا تسليم شويم. 

 حل مشكالت از طريق مشاركت عمومي
رييس جمه��ور در ادامه با بي��ان اينكه همه قبول 
داريم كه با مشكات متعددي مواجه هستيم، تصريح 
ك��رد: هم اصحاب فرهنگ و هنر و هم همه ميهمانان 
ديگ��ري كه در زير اين س��قف ميهمان آنه��ا بوديم، 
فهرس��ت بلندي از مشكات را مورد اشاره قرار دادند، 
اما سوال اينجاست كه چه كسي بايد اين مشكات را 
حل كند. آيا رييس جمهور يا دولت به تنهايي مي توانند 
اين مشكات را حل كنند يا اينكه همه بايد دست به 

دست هم دهيم تا بر مشكات غلبه كنيم. 
روحان��ي با بي��ان اينكه اگر باور كني��م كه همه بايد 
با هم مش��كات را حل كنيم، پي��روزي قطعي از آن ما 
خواه��د بود، چنانك��ه وقتي تصميم گرفتي��م در توليد 
گندم خودكفا باش��يم، توانستيم و امسال سومين سالي 
اس��ت كه نه تنها نياز كش��ور به گن��دم در داخل توليد 
مي ش��ود بلكه قادريم بخشي از گندم توليدي در كشور 
را ني��ز صادر كنيم. رييس جمهور با طرح اين س��وال كه 
امروز كدام نياز ماس��ت كه حل و رفع آن نياز به حضور 
و همكاري اهل فرهنگ دارد، خاطرنش��ان كرد: امروز در 
كشور نياز به سرمايه اجتماعي قوي تر، اعتماد بيشتر به 
يكديگر و اميد بيش��تر به آينده اين كشور و ملت بزرگ 
فردا داريم و اين هدف و نياز محقق نمي شود، مگر اينكه 
بزرگ ترين قدرت كش��ور، يعني قدرت فرهنگي با همه 
توان پا به صحنه بگذارد. روحاني با اش��اره به اينكه امروز 
در ش��رايطي هس��تيم كه مي بينيم برخي ابرقدرت ها و 
كشورهاي منطقه در برابر ما سخن ناروا مي گويند، گفت: 
اگر تا ديروز در دعواي ما اكثريت كش��ورها حق را به ما 
نمي دادند، امروز اكثريت كشورهاي دنيا جز چند كشور 
معترفند و مي گويند كه حق با ايران است و اين افتخاري 
اس��ت كه در تاريخ براي ما ماندگار خواهد شد. ما ملتي 
هستيم كه به پيمان خود احترام مي گذاريم و در مقابل 
دولت ما دولتي قرار دارد كه پيمان و امضاي خود را زير 
پا گذاشته است. رييس جمهور ادامه داد: چگونه مي توان 
اين دو را با هم مقايس��ه كرد؛ ملت اي��ران به عهد خود 
وفادار بوده، پاي حقوقي كه به دست آورده است، ايستاده 
و در برابر فش��ارهاي ناجوانمردان��ه، ظالمانه، ناصحيح و 

برخاف مقررات بين المللي تسليم نخواهد شد. 

 اثرگذاري هنرمندان در توسعه كشور
رييس جمهور با طرح اين س��وال كه در اين شرايط 
چه كس��اني مي توانند همصدايي را در جامعه بيش��تر 
كنن��د، تصريح كرد: اين كار بي��ش از هر كس از عهده 
شما بر مي آيد كه با مردم با هنر و فرهنگ، قلم، تحليل و 
كتاب سخن مي گوييد. روحاني با بيان اينكه شما اهالي 
فرهنگ و هنر نيز  بحق از دولت متوقع هس��تيد و حق 
نيز با شماست، خاطرنشان كرد: كسي نمي تواند منكر 
ش��ود كه با وجود همه تاش هاي��ي كه وزراي فرهنگ 
ما در دولت هاي يازدهم و دوازدهم داش��تند، همچنان 
كمبودها و مشكات وجود دارند، اما امروز در شرايطي 
قرار داريم همان طور كه من و دولت من بايد سخن شما 
را بشنويم ش��ما نيز بايد نياز جامعه را بيش از گذشته 
لمس كرده و براي تحقق آن تاش كنيد. رييس جمهور 
با بيان اينكه ملت ايران قطعا در برابر مش��كات آينده 
پيروز خواهد بود، اظهار داشت: دولت در ۲سال گذشته 
بيش از 5۰ هزار بنگاه اقتصادي كوچك و بزرگ را ياري 
كرده و در مس��ير توليد قرار داده اس��ت.روحاني افزود: 
كشاورزان ما در ۴ سال گذشته توليد گندم را از ساالنه 
۴ ميليون تن به ۱۲ ميليون تن رس��انده اند و دولت نيز 
در طول اين س��ال ها قيمت خري��د تضميني گندم را 
به طور مثال از كيلوي��ي ۴۰۰ تومان به كيلويي ۱۳۰۰ 
 تومان رس��انده اس��ت و حتي با وجود پذيرش افزايش
۶۰ تا 7۰درصدي يا حتي ۱۰۰درصدي تورم طي ۴سال 
 نمي توانيم باور كنيم كش��اورز ما كه توليد محصولش
۳ برابر شده و قيمت فروش محصولش نيز ۳برابر شده 
همچنان مثل گذشته تحت فشار باشد. رييس جمهور 
تصري��ح ك��رد: قبول دارم ك��ه فش��ار در زندگي مردم 
همچنان وجود دارد، اما اين فش��ار كاسته شده و مثل 
گذش��ته نيس��ت. در هر حال ملت ايران با كار، تاش، 
وحدت و انس��جام به نقطه مطلوب خواهد رسيد و ماه 
مبارك رمضان بهترين فرصت براي آن است كه ببينيم 
چگونه مي توانيم با مقاومت، ايستادگي و ترويج دوستي 
بر مش��كات غلبه كرده و به هدف مان برسيم. پيش از 
سخنان رييس جمهور علي نصيريان، ستاره اسكندري، 
ش��ادي پيروزي و فاطمه معتمدآريا نيز به بيان نظرات 

خود پرداختند. 
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براي خصوصي  سازي 
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه 631 بنگاه 
در صف واگذاري به بخش خصوصي قرار دارند، گفت: سال 
گذش��ته سال مناس��بي در روند خصوصي س��ازي ها نبود.  
عبداهلل پورحسيني درباره چرايي رونق نداشتن واگذاري ها 
در سال 1396 گفت: سال گذشته از تير ماه تا آبان مواجه 
با تغيي��ر دولت بوديم و اي��ن تغيي��رات در وزارت اقتصاد 
ه��م رخ داد در نتيج��ه اين وضعيت در س��ال 1396 عمال 
واگذاري ها از اواخر آبان ش��روع ش��د.  وي درباره نظارت بر 
رون��د واگذاري ها هم گفت: نظارت ب��ر واگذاري ها بر عهده 
س��ازمان خصوصي سازي است. هر ش��ركتي كه در بورس 
پذيرفته شده باشد، مزايده آن در بورس انجام مي شود و اگر 
پذيرفته نشده باش��د؛ روند مزايده در خارج از بورس انجام 
مي گيرد.  رييس سازمان خصوصي سازي گفت: نام شركتي 
كه در ليس��ت واگذاري قرار مي گيرد، اختيار آن در دست 
وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت. در برخي مواقع براي 
تس��هيل امر واگذاري، تفويض اختيار هم صورت مي گيرد.  
پورحس��يني تاكيد ك��رد: بايد بپذيريم ك��ه ارزش بازدهي 
مبناي قيمت شركت ها در واگذاري ها باشد.  وي گفت: اگر 
ارزش بازدهي مبناي قيمتي باشد در روند واگذاري استقبال 
خوبي از اين بنگاه ها مي شود. رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: ارزش واگذاري برخي ش��ركت ها نزديك صفر است. 
در اين مواقع در روند قيمت گذاري به مشكل برمي خوريم. 

  ابزار ارتقاي كارايي سيستم 
مالياتي

پژوهش��كده پولي و بانكي- حسين ميرشجاعيان، 
معاون وزير اقتصاد اظهار كرد: ماليات از ديرباز مهم ترين 
روش تامي��ن مالي دولت ها بوده و نقش بي بديل آن بر 
كسي پوشيده نيست. توانمندي در اخذ ماليات مناسب 
به حكمراني بهتر و ايفاي نقش جدي تر دولت در فرآيند 
توس��عه كمك ش��اياني مي كند. معاون امور اقتصادي 
وزارت اقتصاد اظهار كرد: ماليات ستاني مناسب نيازمند 
سيستم هاي مالياتي مناسب و همكاري موديان مالياتي 
اس��ت. متاسفانه يكي از مهم ترين چالش هاي دولت ها 
در فرآيند ماليات س��تاني عدم تمكين مالياتي موديان 
به ويژه موديان ُخرد اس��ت.  ميرش��جاعيان ادامه داد: 
اين امر از يك س��و ناش��ي از عدم دسترسي اطالعاتي 
دول��ت به اين موديان بوده و از س��وي ديگر ناش��ي از 
پيچيدگي مقررات مالياتي و باال بودن هزينه هاي باالي 
تمكين براي موديان ُخرد اس��ت.  وي افزود: بهبود اين 
شرايط مستلزم استفاده از روش هايي است كه به ارتقاي 
ارتباط ميان ادارات امور مالياتي، موديان و حلقه هاي واسط 
ميان آنها منجر مي شود. فناوري هاي نوين و بهره گيري از 
شيوه هاي مدرن ارائه خدمات مي تواند يكي از گزينه هاي 
پيش روي ادارات مالياتي براي ارتقاي كارايي سيس��تم 

مالياتي و تمكين موديان در برابر آن باشد.

اخبار كالن

عضو پيشين صندوق توسعه ملي درباره برگشت تسهيالت ارزي هشدار داد

بحران بدهي هاي معوق در انتظار صندوق
 گروه اقتصادكالن  هادي سلگي  

نوس�انات ش�ديد ن�رخ ارز ج�دا از همه 
تبعات�ي كه دارد، صندوق هايي كه با ارز كار 
مي كنن�د را ني�ز تحت تاثير ق�رار مي دهد. 
اكن�ون ني�ز صن�دوق توس�عه ملي كش�ور 
ب�ه عنوان يك�ي از نهادهايي كه ب�ا ارز كار 
مي كن�د از تبع�ات نوس�انات ارزي در امان 
نمانده اس�ت و ام�روز مي بيني�م كه برخي 
فع�االن اقتصادي با توجه ب�ه وظيفه اصلي 
اي�ن نهاد ن�و كه ارائ�ه تس�هيالت ارزي به 
بخ�ش خصوصي اس�ت، دغدغه ه�اي قابل 
توجهي را نس�بت ب�ه بازپرداخت منابع وام 
گرفته ش�ده مطرح مي كنن�د. موضوعي كه 
يكي از اعضاي پيش�ين صن�دوق به عنوان 
اصلي ترين چالش ها در س�ال هاي آينده نام 

مي برد. 
  

به گ��زارش »تعادل« يك��ي از اعضاي بخش 
خصوص��ي اخيرا با توجه به ش��رايط نوس��انات 
نرخ ارز گفته اس��ت: »فعال اقتصادي عاقل نبايد 
به س��مت درياف��ت تس��هيالت ارزي از صندوق 
توس��عه ملي برود، چراكه احتماال به سرنوش��ت 
كساني دچار خواهد شد كه قبل از جهش ارزي 
س��ال 91 از حس��اب ذخيره ارزي وام گرفتند و 

نتوانستند بدهي خود را تسويه كنند.«
صندوق توس��عه ب��ر اس��اس ش��يوه نامه ها، 
اساسنامه و مصوباتي كه دارد، پرداخت و تسويه 
تس��هيالت خود را بر مبناي ارز انجام مي دهد و 
اين مس��اله در قراردادهاي صندوق با بانك هاي 
عامل نيز به  صراحت آمده اس��ت از اين  رو كسي 
كه از اين تس��هيالت اس��تفاده مي كند، چاره يي 
ج��ز بازپرداخت اصل و س��ود آن بر اس��اس ارز 

ندارد. 
در سال 1391 يك  شبه قيمت دالر از 1226 
تومان به 2500 تومان رس��يد و در ماه هاي اخير 
نيز ش��اهد بوديم ك��ه قيم��ت در دالر از حوالي 
3700 توم��ان ب��ه ب��االي 6 هزار تومان رس��يد 
و باعث ش��د كس��اني كه بده��كار ارزي بوده و 
مي خواس��تند براي تس��ويه بدهي خود ارز تهيه 
كنند، هزينه هاي بسيار سنگيني را متحمل شود. 
محم��ود دودانگ��ه عض��و پيش��ين صندوق 
توس��عه ملي در اين خصوص به »تعادل« گفت: 

در اساس��نامه صندوق ح��دود قرمزي در زمينه 
تسهيالت دهي تعيين شده كه اصلي ترين آنها به 
س��ه مورد »فعاليت اختصاصا ارزي«، »برقراري 
توازن بين بخش ها و استان ها« و »زاينده كردن 

منابع« مربوط مي شود. 
وي ادامه داد: بر اس��اس شرط اول بايد تمام 
فعاليت هاي صندوق توس��عه كه اصلي ترين آن 
تس��هيالت دهي اس��ت ب��ه ص��ورت ارزي انجام 
ش��ود. از طرفي بخش هاي مختلف )اقتصادي و 
اس��تاني( بايد به صورت متناس��ب از تسهيالت 
صندوق بهره ببرند. ش��رط سوم هم كه مي توان 
از آن به عنوان مهم تري��ن خط قرمز صندوق از 
آن ياد ك��رد، مي گويد چون مناب��ع صندوق به 
نسل هاي آينده مربوط اس��ت بنابراين بايد اين 
منابع به صورت زاينده مصرف ش��وند، يعني اگر 
ارزي به عنوان تسهيالت به يك طرح اقتصادي 
اختصاص داده مي شود بايد اين مبلغ با سود آن 

به صندوق برگردد. 
ب��ه گفت��ه وي در قالب اين  م��وارد، صندوق 
س��ازوكارهايي را تعري��ف كرده ك��ه طبق آنها 
بانك هاي عامل صن��دوق كه منابع اين صندوق 
را ب��ه طرح ه��اي اقتصادي تخصي��ص مي دهند 
حتما بايد اين موارد را رعايت كنند.  وي افزود: 
چي��زي ك��ه در اين بي��ن و با توجه به ش��رايط 

خاص اقتصاد كش��ور مهم اس��ت، اين است كه 
اگر بنگاه ها صادراتي نباشند و صرفا نگاهشان به 
بازار داخلي باش��د چون درآمدهاي ارزي ندارند 
در بازگرداندن ارز دچار مشكل مي شوند. عمدتا 
ب��ه اين دليل كه م��ا در برهه هاي مختلف دچار 
چالش ه��اي ارزي مي ش��ويم و ارزش پول ملي 
كش��ورمان كاهش پيدا مي كن��د و اگر بنگاهي 
صرفا فروش داخلي و درآمدش ريالي باش��د به 
س��ختي مي توان��د آن ارزي كه قب��ال به صورت 
تس��هيالت گرفته همراه با س��ودش به صندوق 
بازگرداند. لذا همان اتفاقاتي مي افتد كه در طول 
ساليان قبلي بر سر حساب ذخيره ارزي افتاده و 
عمال منابع اين صندوق با چالش مواجه مي شود. 
دودانگه ادامه داد: بنابراين بايد بنگاه هايي به 
فكر اخذ تسهيالت از صندوق باشد كه صادراتي 
بوده و درآمد ارزي داشته باشد چون تنها در اين 
صورت است كه مي توانند با تضمين عايدي ارزي 
خود اقساط صندوق را پرداخت كنند. همچنين 
صندوق توس��عه ملي نيز اگر مي خواهد ريس��ك 
خ��ود را كاهش دهد بايد در س��نجش طرح هاي 
س��رمايه گذاري صرف��ا به طرح هايي تس��هيالت 

دهند كه درآمد صادراتي دارند. 
بع��د دوم ماجرا نيز به سياس��ت گذاري كالن 
كش��ور برمي گردد كه حتما بايد ريسك نوسانات 

ارزي را براي فعاالن اقتصادي به حداقل برساند. 
اين مس��اله يكي از موضوعاتي بوده كه در زمان 
عضوي��ت بن��ده در صندوق توس��عه ب��ه عنوان 
پوش��ش ريس��ك گيرندگان تس��هيالت مطرح 
مي ش��د. به طور دقيق تر ما به دنبال س��ازوكاري 
بوديم كه به كم��ك بانك مركزي، دولت و بيمه 
ريسك مربوط به نوس��انات نرخ ارز را به حداقل 
برس��انيم. هدف اصلي س��ازوكار مذكور اين بود 
كه تنها بخش��ي از ريس��ك مربوط��ه را به خود 
س��رمايه گذار واگذار كنيم و بخش��ي از آن را به 
نهادهاي ديگر بس��پاريم. به اين شكل كه عمده 
ريس��ك به سياس��ت گذار كه خود باعث افزايش 

نرخ ارز مي شود، برگردد. 
اما با اين حال هنوز س��ازوكار ش��فافي براي 
پوشش ريسك سرمايه گذاران عملياتي به وجود 

نيامده است. 
دودانگ��ه در پاس��خ ب��ه اين مس��اله كه تا 
زمان حاض��ر چه مي��زان بدهكاري هاي معوق 
ب��ه صندوق وجود دارد، گفت: از س��ال 1391 
كه صن��دوق توس��عه كار خود را آغ��از كرد و 
تس��هيالت ارزي پرداخ��ت كرده اس��ت، چون 
دوره س��رمايه گذاري دو تا س��ه سال است و با 
توجه به مزيت هايي كه در س��ال هاي 1391 و 
1392 وجود داشت بخشي از اين منابع امكان 
اين را نداش��ت كه به طرح هاي سرمايه گذاري 
اختص��اص يابد و لذا فعال صن��دوق درگير اين 
موضوع نيس��ت اگرچه بخش��ي از تس��هيالتي 
ك��ه پرداخت كرده مربوط ب��ه بخش هاي نفت 
و پتروشيمي مي ش��ود. البته با توجه به درآمد 
ارزي اين بخش ها مشكلي براي بازپرداخت آنها 
وجود ن��دارد و با توجه به نوپ��ا بودن صندوق 
و نرسيدن نوبت س��رمايه گذاران و بازپرداخت 
اقس��اط، هن��وز صن��دوق درگير اين مش��كل 
نيست اما س��ال هاي آينده اين موضوع يكي از 
چالش هاي بزرگ صندوق و ذخيره ارزي كشور 

خواهد شد. 
بنابراين تاكيد مي كنم براي جلوگيري از اين 

موضوع بايد ريسك ها پوشش داده شوند. 
وي درباره پيش��نهاد خود براي اين پوش��ش 
ريس��ك توضي��ح داد: ذي نفعان مرب��وط به ارز 
ش��امل صندوق، بانك مركزي، دولت، بانك هاي 
عامل و سرمايه گذار و شركت هاي بيمه مي شوند. 

بنابراي��ن باي��د اي��ن 5 گروه در زمينه پوش��ش 
نوس��انات نرخ ارز تصميم گيري كنند. پيشنهاد 
ما اين بود كه تا 15 درصد نوسان ارز را بر عهده 
خود س��رمايه گذار بگذاريم كه به عنوان ريسك 

طبيعي سرمايه گذاري در نظر گرفته مي شود. 
به نظ��ر دودانگه از 15 تا 30درصد ريس��ك 
هم بايد به عهده بانك مركزي باش��د چون بانك 
مركزي متولي نرخ ارز است و تغييرات ارز متاثر 
از سياس��ت هاي آن است. همچنين از 30 تا 50 
درصد ريس��ك آن بايد به دولت محول كرد و از 
50 تا 70 درصد را ريس��ك را هم به بيمه ها داد. 
اگ��ر تغييرات باالتر از 70 درص��د بود بايد خود 

صندوق وارد كارزار شود و آن را بپذيرد. 
وي گفت: ن��گاه به اين پيش��نهاد مثبت بود 
ام��ا با اين حال نيازمند تكوين و عملياتي كردن 
اس��ت تا همه اين بازيگران بتوانند نقش خود را 

در پوشش نرخ ارز ايفا كنند. 
دودانگه درباره تمايل بيمه ها به ورود در اين 
پيش��نهاد گفت: اگر صرفا بگويي��م بيمه ها تمام 
ريس��ك را جبران كنند امكان پذير نيست چون 
نوس��ان نرخ ارز همه گير و بسيار گسترده است. 
سازوكار مذكور تنها بخشي از ريسك ها )50 تا 
70 درصد( را برعهده مي گيرد و اين مي تواند از 

نظر اقتصادي براي آنها نفع داشته باشد. 
ب��ه گفته وي در كش��ورهاي ديگر س��ازوكار 
مش��خصي ب��راي نوس��ان ن��رخ ارز پيش بيني 
كرده ان��د كه در اي��ران وجود ن��دارد. ما اكنون 
به ش��دت نيازمند طرحي فوري هستيم كه ضرر 
نوس��انات را بين هم��ه بازيگران توزي��ع كنيم. 
اي��ن موض��وع مي تواند هم��ه گروه ه��ا را براي 
نقش آفرين��ي تش��ويق كند و از طرف��ي اين امر 
مي تواند از انگيزه ه��اي دولت براي افزايش نرخ 

ارز بكاهد. 
گرچ��ه طب��ق آنچ��ه كارشناس��ان اقتصادي 
مي گويند اكنون و با توجه به نوس��انات ش��ديد 
ارز امكان خسران برخي بهره مندان از تسهيالت 
صندوق توس��عه ملي وجود دارد و بايد به نحوي 
جلو آن گرفته ش��ود ولي با توجه به آنكه منابع 
صندوق توس��عه ملي از محل منابع ملي تامين 
مي شود، ضروري است سازوكارهايي اتخاذ بشود 
كه نه بهره مندان خسران ببينند و نه منابع ملي 

تضييع شود. 

س��يد كامل تقوي نژاد رييس كل سازمان امور مالياتي بخشنامه يي در 
مورد صدور صورت حس��اب فروش ارز و حق العمل كاري در اجراي مواد 

95 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم صادر كرده است. 
در اين بخشنامه آمده است: با توجه به سواالت و ابهامات مطروحه از 
سوي ادارات كل امور مالياتي در ارتباط با صدور صورت حساب فروش ارز 
توس��ط اشخاص غير شاغل در بازار ارز كه اقدام به تبديل ارز مي كنند و 
همچنين تكليف قانوني آمر )فروشنده( در مورد صدور فاكتور در مواردي 
كه اقدام به ارس��ال كاال براي حق العم��ل كار )نماينده آمر( براي فروش 

توس��ط ايش��ان مي كنند، در اجراي م��واد 95 و 169 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و براي وحدت رويه در رس��يدگي هاي ماليات��ي مقرر مي دارد، 

موارد ذيل ملحوظ نظر قرار گيرد: 
الف( اش��خاصي كه جهت ني��از خود اقدام به تبدي��ل وجوه ارزي در 
صرافي هاي داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
و بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي مج��از مي كنند، اين فعاليت ها 
از مصادي��ق ف��روش كاال يا عرضه خدمات توس��ط اش��خاص حقوقي يا 
صاحبان مش��اغل نبوده بنابراين الزامي به صدور صورت حس��اب موضوع 
آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 31 تيرماه 
1394 توسط اش��خاص مذكور نخواهد داشت. بديهي است اين موضوع 
نافي انجام ثبت هاي حس��ابداري در دفاتر يا اس��ناد و مدارك مربوطه بر 
اساس استانداردهاي حسابداري و الزام ارسال اطالعات مربوطه در قالب 

فهرست خريد و فروش ارز نخواهد بود. 
ب( ب��ا توجه به م��اده 357 قانون تجارت مصوب س��ال 1361 چون 
حق العم��ل كار به اس��م خود، ولي به حس��اب آمر اق��دام به فروش كاال 
مي كند، بنا بر اين امر بابت فروش كاالهايي كه به حس��اب او و توس��ط 
حق العم��ل كار انجام مي ش��ود، ني��ازي به صدور صورت حس��اب فروش 
موضوع آيين نام��ه اجرايي ماده 95 قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 
31 تيرماه 1394 ندارد و ارس��ال فهرس��ت اطالع��ات اين گونه معامالت 
بر اس��اس جداول پيش بيني ش��ده موضوعه در س��امانه معامالت فصلي 

صورت مي گيرد. 

گروه اقتصادكالن  
اقتص��ادي مي گوي��د: در  ي��ك كارش��ناس 
ش��رايطي كه امريكا از برجام خارج شده، اتحاد 
و همگرايي فعاالن اقتصادي، مردم و مس��ووالن 
يك��ي از راه هاي مهم براي مقابله با امريكا و كم 

اثر كردن تحريم هاست. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، »ساس��ان شاه ويس��ي« 
كارش��ناس اقتص��ادي در اين ارتب��اط گفت: ما 
در مواجهه با يك تهديد بزرگ هس��تيم و يكي 
از مهم تري��ن محوره��اي تقابل با اي��ن تهديد، 

همگرايي است. 
وي اظه��ار كرد: ذي نفعان اقتص��ادي بايد با 
يك ن��گاه يكپارچه، هم افزا، منس��جم و اصولي 
ظرفيت ه��اي خود را به اش��تراك بگذارند و هر 
يك بر اس��اس قابليت ها و استعدادي كه دارند، 
ظرفيت سازي و فرصت سازي كنند؛ نقاط ضعف 
خود را بپوش��انند و در عين حال از فرصت هاي 

موجود حداكثر بهره برداري كنند. 
شاه ويس��ي با بيان اينكه اتح��اد يك رويكرد 
موثر، پويا و هدفمند اس��ت، گفت: نه فقط بايد 
بخش خصوصي، تعاون��ي، صنعتگران و تجار با 
هم متحد ش��وند بلكه باي��د گفتماني به وجود 
بيايد تا همه ذي نفعان اقتصادي متوجه نقش و 
جايگاه خود باشند و اعتماد متقابل بين دولت و 

بخش هاي خصوصي به وجود بيايد.  
وي تصري��ح كرد: مهم تري��ن مولفه قدرت و 

توانايي ملي اين است كه اين توانايي را به مردم، 
بخش خصوصي، تعاوني و اصناف انتقال دهيم تا 
س��هامداران بورس و كساني كه سهم بزرگي در 
اقتصاد ملي برعهده دارند، در اين تعامل حضور 

گسترده داشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: بارها در 
سياس��ت هاي كلي و ديدگاه هاي سياستمداران 
ارشد گفتمان مشترك مطرح شده اما متاسفانه 
شاهد هستيم كه از آن غفلت مي شود، بنابراين 
بايد براي توس��عه اقتصاد ملي اش��تراك گذاري 

ظرفيت ها، تعامل و همكاري داشته باشيم. 
شاه ويسي همچنين درباره برونگرايي اقتصاد 
كه از اركان اقتصاد مقاومتي به ش��مار مي رود، 
گفت: بس��ياري از كشورها به دنبال اين هستند 
كه اقتصاد خود را در عرصه بين الملل گسترش 
و اثرگذاري مولفه هاي ق��درت ملي را در حوزه 
اقتصاد تقويت كنند اما اين تمام اتفاق نيست. 

وي توضي��ح داد: بارها گفته ش��ده كه ايران 
بايد به سازمان تجارت جهاني )WTO( ملحق 
ش��ود اما پرس��ش اين اس��ت كه اي��ن الحاقيه 
چ��ه قابليت ه��ا و منافع��ي براي م��ا دارد و چه 
ظرفيت هايي را براي ما س��اقط مي كند و آيا ما 
اصال در اين حد هس��تيم ك��ه بخواهيم در اين 

عرصه وارد شويم؟ 
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اينكه 
اقتصاد اي��ران هنوز تك محصولي و وابس��ته به 

نفت اس��ت، گفت: هرچند در 15س��ال گذشته 
صادرات غيرنفتي كش��ور افزايش يافت اما سهم 
عمده آن مربوط به خام فروش��ي كاالهايي چون 

مواد معدني و پتروشيمي است. 
شاه ويسي اظهار داشت: بايد از خود بپرسيم 
كه ورود ما به بازار بين الملل چه مقدار مبتني بر 
فناوري و ارزش افزوده و به عنوان بازارسازهاي 
اثرگ��ذار و توليدكنن��دگان اثرگ��ذار در اقتصاد 

بين الملل است. 
اين كارش��ناس اقتصادي يادآور شد: بسياري 
از اقتصادهاي نوپديد كه سهم بزرگي در تاثيرات 
مثبت نرخ رش��د آت��ي و توليد ثروت داش��تند، 
پروسه يي را براي الحاق به تجارت بين الملل طي 
كردن��د و در وهله اول اراده مل��ي، ظرفيت هاي 
ملي و زيرس��اخت هاي خ��ود را ارتقا دادند. وي 
اذعان داش��ت: بخش بزرگي از صنعتگران كشور 
س��نتي يا نيمه سنتي هس��تند و كاركرد پذيري 
فن��اوري نوي��ن در اقتصاد ملي ب��ه خصوص در 
حوزه صنعتي قابليت پيدا نكرده است. شاه ويسي 
ب��ا بي��ان اينكه در يك صد س��ال گذش��ته تمام 
سرمايه گذاري ها را از نفت گرفته و در اين حوزه 
استفاده كرديم، گفت: هنوز وامدار بسيار بزرگي 
به س��رمايه گذاري هاي دانشي، مالي و اقتصادي 
در حوزه نفت هس��تيم و اين موضوع بيانگر اين 
اس��ت كه ديدگاه هاي ما نسبت به سهم پذيري و 

اقتصاد بين الملل دچار چالش است. 
وي تاكيد ك��رد: در كنار برونگرايي و ارتباط 
با جهان بايد ب��ه درونزا كردن اقتصاد نيز توجه 
كنيم ك��ه ظرفيت ها و زيرس��اخت ها براي يك 
مطالبه و رقابت پرقدرت همچنين ايجاد انگيزه 

براي ارزش افزوده بيشتر فراهم كند. 

ابالغ بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز اشخاص

يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد

راهكار مردمي مواجهه با تحريم



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Sat. Jun  2. 2018  1117   شنبه  12  خرداد 1397     17  رمضان 1439  شماره 

اطالعيه روابط عمومي بانك 
انصار در خصوص ادغام ثامن

روابط عموم��ي بانك انصار با انتش��ار اطالعيه يي 
در خص��وص ادغام ه��اي ص��ورت گرفت��ه در بانك 
انصار گفت: خداي بزرگ را ش��اكريم كه در يكي از 
حس��اس ترين مقاطع تاريخ نظام بانكي كشور بر ما 
منت نهاد و در اج��راي مرحله اول ماموريت خطير 
ادغام موسس��ه اعتباري ثام��ن در بانك انصار ياري 
بخشمان ش��د تا در س��ايه الطاف بيكرانش موجب 
آرامش و س��كينه قلبي سپرده گذاران شده و اعتماد 

آنان به اين مجموعه ارزشي را فراهم  كنيم. 
بي ترديد تحق��ق اراده نظام در س��اماندهي بازار 
غيرمتش��كل پولي و موسس��ات مالي و اعتباري از 
جمله موسسه اعتباري ثامن كه با چالش هاي جدي 
مواجه شده بود، بدون مشاركت و نقش آفريني هاي 
مراجع و نهادهاي تصميم گير و مرتبط ميسر و قرين 
توفيق نمي ش��د كه در اين ميان نقش بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران در طول يك سال گذشته 
در ح��وزه تامين نقدينگي و حمايت هاي مختلف از 

اهميت و درخشش بيشتري برخوردار بوده است. 
اين اقدام بزرگ كه در مدتي كوتاه با موفقيت به 
انجام رسيد در گرو همكاري و همدلي سپرده گذاران 
موسس��ه مذكور بود كه بدين وس��يله از آحاد مردم 
عزيز و مش��تريان فهيم و ش��ريف موسسه اعتباري 
ثامن كه با اعتماد، حمايت و همكاري هاي بي دريغ؛ 
بان��ك انصار را در اج��راي اين عمليات ياري كردند، 

قدرداني و سپاسگزاري مي كنيم. 
 بانك انصار عبور مطمئن و سربلند خود از صحنه 
اي��ن ماموريت و آزمون بزرگ اقتصادي، اجتماعي را 
مرهون ايمان و توكل به خداوند متعال و احس��اس 
وظيفه و تعهد جمعي فع��االن دو مجموعه و تداوم 
مجاهدت ه��ا و تالش ه��اي آن��ان و حس��ن اعتماد 
س��هامداران و سپرده گذاران دانسته و به فضل الهي 
در ادامه راه، تم��ام توان و ظرفيت هاي خود را براي 
خرس��ندي و رضايت بيش از پي��ش همگان به كار 

خواهد گرفت. 

تاسيس ۴ دفتر بيمه خارجي 
در ايران

 ريي��س كل بيمه مركزي از تاس��يس و فعاليت 
۴دفتر توس��ط بيمه گران خارجي در ايران خبر داد 
و افزود: يك درخواس��ت ديگر براي راه اندازي دفتر 
توسط ش��ركت هاي خارجي نيز در دستور كار قرار 

دارد. 
عبدالناصر همتي در گفت وگو با ايبنا با اعالم اين 
خبر گفت: تاسيس اين دفاتر البته به معناي فعاليت 
در ايران نيست بلكه بيشتر براي آن است كه بتوانند 
از ش��ركت هاي بيمه ايراني كار بگيرند. وي تصريح 
كرد: ش��ركت هاي بيمه اروپايي براي آنكه در ايران 
فعاليت كنن��د يا بايد در ايران ش��عبه داير كنند يا 
سهام ش��ركت هاي ايراني را بخرند. رييس كل بيمه 
مركزي خاطرنشان كرد: قبل از روي كار آمدن دونالد 
ترامپ در امريكا، ش��رايط به خوبي درحال پيشرفت 
بود اما بعد از آن روند همكاري ها مقداري كند شد. 
رييس ش��وراي عالي بيمه گفت: ما حق بيمه براي 
پوشش هاي اتكايي به طرف هاي اروپايي را به يورو 
پرداخت مي كنيم و در زمان بروز خس��ارت نيز به 

يورو اين خسارت ها را دريافت مي كنيم. 
همتي گفت: بيشتر ذخاير ارزي بيمه مركزي و 
شركت هاي بيمه نيز به يورو است؛ با اين حال براي 
پوشش برخي از ريسك هاي موجود در صنايع نياز 
به دالر و س��اير ارزها داريم ك��ه اين موضوع باعث 

مي شود تا حق بيمه مقداري گران تر شود. 
وي با اش��اره به اعطاي مجوز به چند ش��ركت 
ايراني براي پوشش اتكايي بيمه هاي زندگي اظهار 
كرد: ما پوشش هاي خوبي را از يكي از شركت هاي 
بيمه اروپايي در زمين��ه بيمه هاي زندگي گرفتيم؛ 
اين اجازه براي اين داده ش��د تا شركت هاي ايراني 
با محصوالت جديد بيمه گران اروپايي آشنا شده و 

آموزش هاي الزم را در اين زمينه ببينند. 
رييس ش��وراي عالي بيمه در عين حال بيشتر 
مش��كالت در روابط با بيمه گران اروپايي را مربوط 
ب��ه نقل و انتقال پول دانس��ت و افزود: حق بيمه و 
دريافت خس��ارت نيازمند انتقال پول است و هنوز 
سيستم بانكي نتوانسته اين مشكل را براي صنعت 

بيمه حل كند. 

 تقويت انگيزه اصالح
نظام بانكي در ۵ سال اخير

 يك كارش��ناس اقتصادي گف��ت: بانك ها براي 
افزايش انگيزه اجراي IFRS بايد بتوانند سود ايجاد 
و بر اساس آن ترازنامه بهتري منعكس كنند كه اين 
امر وقتي اتفاق مي افتد كه اصالح نظام بانكي صورت 

گيرد. 
رض��ا بوس��تاني در گفت وگو با ايبنا ب��ا تاكيد بر 
لزوم استانداردسازي صورت هاي مالي بانك ها اظهار 
داش��ت: اجراي IFRS دو نتيجه بسيار مهم دارد و 
كمك به شفاف س��ازي و ايجاد ابزار مقايس��ه براي 
 IFRS ارتب��اط با بانك هاي خارجي دو كاركرد مهم
اس��ت. وي اف��زود: بانك ها مي توانند ب��ا روش هاي 
مختلفي كه حساب هايش��ان را مي بندند، اطالعات 
متفاوتي را در اختيار ما قرار دهند، بنابراين نخستين 
نكته اين اس��ت كه ما بفهميم در بانك ها چه اتفاقي 
در حال رخ دادن است، براي مثال بانك ها در گذشته 
حجم زيادي س��ود شناسايي مي كردند كه با اجراي 
اين استانداردها مشخص شد بسياري از اين سودها 
واقعي نبوده اس��ت. بوس��تاني ادامه داد: نكته بعدي 
اين اس��ت كه به كمك IFRS مي توان بانك ها را با 
يكديگر مقايس��ه كرد و چنانچه يك بانك خارجي 
بخواهد با بانك هاي ايراني كار كند، مي تواند وضعيت 

ما را با بانك هاي ديگر مقايسه كند. 
 IFRS اين كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه
در كش��ور تاكنون به صورت جزئي اجرا ش��ده و راه 
طوالني براي اجراي كامل باقي  مانده اس��ت، گفت: 
بسياري از اين موضوعات چيزي نيست كه يك شبه 

اجرا شود و پروسه آن طوالني است.

اخبار

دالر رسمي ۴21۵۵ ريال شد

اعالم مصاديق پولشويي ارز همراه مسافر
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

مديركل دفتر مبارزه با جرايم سازمان يافته 
گم��رك اي��ران، برخي ش��اخص ها و مصاديق 
پولش��ويي مرتبط با ارز همراه مس��افر را اعالم 

كرد. 
برخي شاخص ها و مصاديق پولشويي مرتبط 
با ارز همراه مس��افر از س��وي مدي��ركل دفتر 
مبارزه با جرايم س��ازمان يافت��ه گمرك ايران 
اعالم شد. در اين بخشنامه به تمامي گمركات 
اجرايي آمده است: پيرو بخشنامه ۱۳ آبان ۹۶ 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران موضوع 
اصالحيه »دس��تورالعمل اجرايي ضوابط ناظر 
بر ارز/ اس��ناد بانكي/ اوراق بهادار بي نام همراه 
مس��افر« در رابطه با اضافه نمودن ماده )۱۹( 
مبني بر الزام رعايت مفاد دس��تورالعمل مزبور 
براي مبالغ كمتر از سقف مقرر ۱0.000 يورو 
يا معادل آن به س��اير ارزها به ظن پولش��ويي 
يا تامين مالي تروريسم، بدينوسيله در اجراي 
ماده ۱۹ بخشنامه مذكور شاخص هاي ذيل به 
عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از: افراد 
كثير الس��فر در هر ي��ك از مرزهاي ورودي و 
خروجي: اين فهرست مي تواند از طريق تعداد 
س��فر در ب��ازه زمان��ي محدود و فاق��د توجيه 

منطقي احصاء شود.
 مش��كوك به ارتب��اط با ليس��ت تحريمي 
)با دالي��ل و قرائن منطقي( به ش��رح مندرج 
در بن��د )ر( آيين نامه اجراي��ي قانون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم. اسامي افرادي كه مراجع 
قضاي��ي و ضابطان قضايي از گمرك اس��تعالم 
نموده يا سوءسابقه آنها به نحوي مقتضي براي 
گمرك جمهوري اس��المي ايران مسجل شده 

باشد. 
اظه��ار ارزهاي نامتعارف و غيرجهان روا كه 
توجيه اقتص��ادي و منطقي براي ورود آنها در 
مرز مورد نظر وجود نداش��ته باش��د. به عنوان 
نمونه اظهار ارز مربوط به كش��ورهاي آسياي 
دور يا منطقه غرب آس��يا در مرزهاي ش��رقي 
 كه فاق��د توجي��ه منطق��ي كاري و اقتصادي

باشد. 
ضمنا تاكي��د مي گردد ش��اخص هاي فوق 
صرفا واج��د جنبه تمثيلي ب��وده و محدود به 
اين شاخص ها نيست. لذا مقرر است در صورت 
مشاهده، ضمن بررسي بيشتر و در صورت ظن 
قوي در اجراي بخش��نامه مذك��ور اقدام الزم 

به عمل آورند. 
بديهي است ُحسن اجراي اين بخشنامه به 

عهده باالترين مقام اجرايي آن گمرك اس��ت.
از س��وي ديگر ب��ه دنبال كاهش ن��رخ اونس 
 جهان��ي ط��ال ب��ه ۱2۹۶ دالر، قيم��ت طالي
۱۸ عي��ار در ب��ازار روز پنجش��نبه ۱0 خرداد 
۹7 در ته��ران با كاهش ۳ هزار و ۴20 توماني 
به قيمت ۱۹۶ هزار ۵۸0 تومان معامله ش��د؛ 
اما قيمت انواع س��كه با نوسان قيمتي در اين 
بازار برخوردار بود و س��كه طرح جديد افزايش 

قيمت داشت. 
به گزارش »تعادل«، قيمت هر قطعه س��كه 
تم��ام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با 
2۴ ه��زار تومان افزايش 2ميليون و ۱۶۴ هزار 

تومان تعيين شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با ۳۵ هزار تومان رش��د نس��بت به 
روز گذشته، 2 ميليون و ۹۵ هزار تومان داد و 
ستد شد. در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با ۱۹ هزار توم��ان افزايش قيمت، يك 
ميلي��ون و ۸۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با 7 هزار تومان افت نسبت به مدت 

مشابه ۶۱۳ هزار تومان معامله شد. 
 از س��وي ديگر، ه��ر قطعه س��كه گرمي با
۱0 ه��زار توم��ان افزايش قيم��ت ۳7۵ هزار 
تومان معامله ش��د. هر گرم طالي ۱۸عيار نيز 
با ۳ هزار و ۳00 تومان افت ۱۹۶ هزار و 700 

تومان قيمت خورد. 
در ب��ازار ارز نيز بانك مرك��زي نرخ ۳۹ ارز 
را ب��راي امروز اعالم كرد كه براس��اس آن نرخ 
۳۶ ارز از جمله دالر نس��بت به روز چهارشنبه 
افزايش و قيمت يك واحد پولي كاهش يافت؛ 
ن��رخ 2 ارز نيز ثابت بود. ن��رخ هر دالر امريكا 
براي پنج ش��نبه ده��م خردادماه ب��ا ۱2 ريال 
افزايش نسبت به روز گذشته ۴2 هزار و ۱۵۵ 
ري��ال قيمت خ��ورد. همچنين ن��رخ هر پوند 
انگلي��س با 2۴۱ ريال افزايش نس��بت به روز 
قبل ۵۶ هزار و ۹۱ ريال و هر يورو نيز با ۵۸7 
ريال رش��د در مدت مش��ابه ۴۹ هزار و ۱۸۶ 

ريال ارزش گذاري شد.

 كنترل نوسان با فروش ارز كشور مقصد 
به مسافر

 در ارتب��اط با كنترل نوس��انات بازار ارز نيز 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اسالمي تاكيد كرد كه يكي از راه هاي مديريت 
بازار ارز، فروش ارز كشور مقصد به مسافران به 

خارج از كشور است. 

به گزارش خانه ملت، س��يدناصر موس��وي 
الرگان��ي درخصوص فروش ارز كش��ور مقصد 
به مس��افران خارجي، بيان داشت: پيمان هاي 
پولي دوجانبه از سال هاي گذشته مطرح است 
تا به واسطه آن مبلغ قرارداد واردات و صادرات 
بين دو كش��ور با پول همان كشور باشد با اين 

حساب مي توان ارز مسافرتي را تغيير داد. 
عض��و كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه 
داد: اگر ارز مس��افرتي، پول كشور مقصد باشد، 
مسافر مي تواند براي پرداخت پول هتل وكرايه 
تاكسي از ارز همان كشور استفاده كند، چراكه 
به طور مثال نمي توان كرايه تاكس��ي را با دالر 

پرداخت كرد. 
نماين��ده فالورجان در مجل��س تاكيد كرد: 
ارائه ارز كش��ور مقصد به مس��افر نه تنها باعث 
راحتي كار آنها مي ش��ود بلكه مانع نوس��انات 
ارزي در داخل كشور مي ش��ود، چراكه مسافر 
دالر م��ازاد ني��از خود را در ب��ازار آزاد خريد و 

فروش مي كرد و بر نوسانات بازار مي افزود. 
وي گفت: خري��د فروش ارز در ب��ازار آزاد 
تنها براي دالر و يورو اس��ت و ارزهاي خارجي 
ديگ��ر بازاري در اي��ران ندارند ب��ه اين جهت 

ارائه ارز كش��ور مقصد به مسافر مي تواند تاثير 
مستقيمي بر بازار ارزي كشور داشته باشد. 

عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س اظهار 
داش��ت: به نظر مي رس��د يك��ي از راه هايي كه 

مي تواند نوس��انات ارزي كشور را كنترل كند، 
ارائه ارز كش��ور مقصد به مس��افر است، دولت 
بايد روي اين پيشنهاد فكر و آن را پياده سازي 

كند. 

گروه بانك و بيمه   
بدهي دول��ت به ش��ركت ها، س��ازمان ها و 
نهاده��اي دولتي، عموم��ي و خصوصي، بدهي 
دولت به بانك ها، بدهي ش��ركت ها و سازمان ها 
ب��ه بانك ها و بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي، 
مجموعه يي زنجيره وار از مشكالت و چالش هاي 
بانكي و مالي كشور است كه همه با هم مرتبط 
هستند و براي رفع اين مشكالت بايد بدهي ها 
ي��ا به صورت تهاتر يا به صورت پرداخت بدهي 

دولت در دستور كار قرار گيرد. 
به گ��زارش »تعادل« يكي از س��ازمان هاي 
بزرگ طلبكار يا بدهكار در اين زمينه س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي اس��ت ك��ه براس��اس اعالم 
مديرعامل شس��تا با انب��وه بدهي دولت، بدهي 
س��ازمان به بانك ها و مطالبات عظيم سازمان 
از نهاده��ا و س��ازمان هاي دولتي همراه اس��ت 
به گونه يي كه شس��تا حدود ۱۴هزارميليارد به 

بانك ها بدهكار اس��ت. رقم تس��ويه بدهي هاي 
دولت به تامين اجتماعي ني��ز ۳0هزارميليارد 
تومان پيش بيني مي شود و در عين حال سقف 
مطالبات سازمان تامين اجتماعي از سازمان ها 
و ش��ركت هاي مختلف ۱۴0هزارميليارد تومان 
پيش بيني ش��ده اما آنچه حسابرسي شده، رقم 

۶0 هزارميليارد تومان است. 
 ب��ر اي��ن اس��اس حتي ب��ا در نظ��ر گرفتن

۶0 هزارميلي��ارد تومان طلب س��ازمان تامين 
اجتماعي و بده��ي ۱۴هزارميليارد توماني اين 
س��ازمان به بانك ها، روشن است كه زنجيره يي 
تسلس��ل وار در بي��ن س��ازمان ها و ش��ركت ها 
و دول��ت و بانك ها وج��ود دارد. در اين زمينه 
تامي��ن  س��رمايه گذاري  ش��ركت  مديرعام��ل 
اجتماعي)شس��تا( از تعيي��ن تكليف بدهي هاي 

دولت به تامين اجتماعي خبر داد. 
مرتض��ي لطفي در گفت وگو ب��ا ايبنا درباره 

تهات��ر بدهي ه��اي دولت ب��ه س��ازمان تامين 
اجتماع��ي اظه��ار ك��رد: در بودجه س��ال ۹7 
طرح��ي توس��ط نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اسالمي در كميسيون تلفيق ايجاد و مصوبه يي 
ب��ا عنوان بن��د »ه« تبص��ره ۵ قان��ون بودجه 

تصويب شده است. 
وي اف��زود: براس��اس اي��ن تصمي��م بخش 
عمده يي از بدهي هاي تامين اجتماعي به بانك 
مرك��زي به عنوان تامين بخش��ي از بدهي هاي 
اين س��ازمان صورت گيرد. اين رقم در بودجه 
۵0 هزارميلي��ارد تومان ديده ش��ده كه تامين 

اجتماعي در اولويت قرار دارد. 
تامين  س��رمايه گذاري  ش��ركت  مديرعامل 
اجتماعي)شس��تا( در ادام��ه گفت: مقرر ش��د، 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي بدهي ه��اي خود و 
ش��ركت هاي وابسته مثل شستا را در قالب اين 

مصوبه بودجه سال ۹7 با بانك ها تهاتر كند. 
لطف��ي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه شس��تا حدود 
۱۴هزارميليارد به بانك ها بدهكار است و تامين 
اجتماعي ني��ز رقم قابل توجه��ي بدهي دارد، 

افزود: برنامه ريزي صورت گرفته و طرح نيز در 
دولت مطرح و منتظر تصويب آن هستيم تا اين 

موضوع هر چه سريع تر عملياتي شود. 
وي در ادام��ه رقم تس��ويه بدهي هاي دولت 
به تامي��ن اجتماع��ي را ۳0هزارميليارد تومان 
پيش بين��ي كرد و اف��زود: در ذيل اين بند »ه« 
بن��د »ن« وج��ود دارد كه براس��اس آن دولت 
مكل��ف ش��ده، فعالي��ت در برخ��ي حوزه هاي 
اقتص��ادي را به تامين اجتماع��ي براي جبران 
بخ��ش ديگ��ري از بدهي ه��ا واگ��ذار كند كه 
درح��ال حاض��ر در مرحله گفت وگو س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي با دولت اس��ت كه اميدواريم 
پس از عملياتي ش��دن، بخش��ي از مشكالت از 

اين طريق رفع شود. 
لطف��ي درب��اره پيش بين��ي خود از س��قف 
مطالبات س��ازمان تامي��ن اجتماعي گفت: اين 
رق��م ۱۴0هزارميليارد تومان پيش بيني ش��ده 
اما آنچه حسابرسي شده، رقم ۶0 هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه هر س��اله افزوده مي ش��ود و 
در قان��ون بودجه پيش بيني ش��ده كه اين رقم 

افزايش نيابد و دول��ت بتواند بدهي  هاي جاري 
خود را پرداخت و اين رقم در طول چند س��ال 

تسويه شود. 
تامين  س��رمايه گذاري  ش��ركت  مديرعامل 
اجتماعي)شس��تا( افزود: البته در قانون برنامه 
پنجم ديده ش��د كه ظرف ۱0س��ال هر س��ال 
۱0درصد از بدهي ها تسويه شود كه اميدواريم 
عملياتي ش��ود. وي درباره واگذاري واحدهاي 
زيرمجموعه شس��تا گفت: شس��تا در راس��تاي 
رويك��رد خروج از بن��گاه داري و ورود به عرصه 
س��هامداري تصميم گرفته از بنگاه داري خارج 
ش��ود كه در اين راستا با برنامه ريزي و طراحي 
يك سامانه، شركت ها شناسايي و ارزش گذاري 
ش��ده و از طريق جرايد عمومي عرضه عمومي 

شده است. 
لطف��ي ادام��ه داد: پيگير هس��تيم با توجه 
ب��ه اينك��ه ارزش اي��ن ش��ركت ها ك��ه حدود 
۱۶هزارميليارد تومان پيش بيني ش��ده، بتوانيم 
ب��ا برنامه ريزي و همكاري با فرابورس در آينده 

انجام دهيم. 

بدهي ۱۴ هزار ميليارد توماني »شستا« به بانك ها

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(
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گروه بانك و بيمه 
موض��وع بده��كاران ب��زرگ بانك��ي و تاخير 
در پرداخ��ت بده��ي آنها به بانك ه��ا و اثر آن بر 
مطالبات معوق، قفل ش��دن منابع و گران شدن 
هزين��ه جذب پ��ول در بانك ها، مي��زان جريمه 
ديركرد بدهكاران، ممنوع الخروج ش��دن تعدادي 
از بده��كاران و حاش��يه هاي مختلف��ي كه براي 
بدهي ه��اي بانك��ي و جريمه آنها ايج��اد كرده، 
تخلف بانك ها و نظارت بر بانك ها و... از يك س��و 
باعث شده كه كارشناسان، مديران و نمايندگان 
مجل��س خواس��تار كاهش جريمه ه��اي ديركرد 
باش��ند و با تهاتر يا بخشش جريمه ها و پرداخت 
بدهي دولت به پيمانكاران مشكل آنها حل شود 
و از س��وي ديگ��ر، نگراني هاي��ي از بابت افزايش 
مطالب��ات معوق، تخلفات و فس��اد بانكي و مالي 

ايجاد كرده است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بانك ها ب��راي وصول 
مطالبات خود، برخي بدهكاران را ممنوع الخروج 
ش��ده اند و اخب��ار متعدد فس��ادهاي مالي، عدم 
پرداخ��ت بدهي ه��ا، خ��روج غيرقانون��ي برخي 
بده��كاران ب��زرگ، نح��وه نظارت ب��ر بانك ها و 
موسس��ات اعتباري، باعث حاش��يه هاي مختلف 
و دامن��ه داري در محافل اقتص��ادي، بازار پول و 
رسانه ها شده و اين حجم از مطالبات و حاشيه ها 
مي طلبد كه دولت س��ريع تر دست به كار اصالح 
بازار پول ش��ود و اجازه ندهد كه دور و تسلس��ل 

بدهي ه��ا و طلب ه��ا و جريمه ديرك��رد و هزينه 
س��نگين جذب منابع فشار بيش��تري بر اقتصاد 
وارد كند. در اين رابط��ه، علي وقف چي نماينده 
مجلس درخصوص نام��ه ۱۸۵ نفر از نمايندگان 
به رييس جمهور درباره اجراي بخشودگي جرايم 
معوق بانكي توليدكنندگان، اظهارداشت: يكي از 
چالش هاي پيش روي كش��ور بحث عدم فعاليت 
و نيمه فعال بودن بخش هاي كشاورزي، خدماتي 
و تولي��دي به دليل بدهي هاي بانكي آنها اس��ت. 
بس��ياري از بدهكاران بانكي عالقه مند به تسويه 
بدهي هاي خود هس��تند اما بانك ها و موسسات 
مال��ي و اعتب��اري عم��ل نمي كنن��د، از اي��ن رو 
نمايندگان در نامه يي به رييس جمهور خواس��تار 

بخشودگي شدند. 
عض��و كميس��يون كش��اورزي، آب و مناب��ع 
طبيع��ي مجلس با بي��ان اينكه بده��ي واحدها 
مي تواند از نظر مادي و رواني مش��كالت بس��يار 
زي��ادي را ايجاد كند، گفت: به دليل عدم دريافت 
مطالب��ات چرخش مال��ي در بانك ها نيز صورت 

نمي گيرد و ركورد بر آنها حاكم است. 
نماين��ده زنج��ان و طارم در مجلس ش��وراي 
اسالمي با اش��اره به اينكه مجوز فعاليت بانك ها 
توس��ط بانك مركزي براساس قانون صادر شده، 
ادامه داد: در بند )و( تبصره )۱۶( بودجه سال۹7 
آمده اس��ت كه در صورت پرداخت جرايم معوق، 

تسهيالت بانكي قابل تسويه است. 

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
در پايان با تاكيد بر اينكه با توجه به حساس��يت 
موضوع و اينكه بس��ياري از بدهكاران عالقه مند 
ب��ه تس��ويه بدهي ه��اي هس��تند ام��ا بانك ها و 
موسس��ات مالي و اعتباري عم��ل نمي كنند، از 
اين رو اي��ن موضوع طي بيانيه ي��ي با ۱۸۵ امضا 
به رييس جمهور ابالغ ش��د، خاطرنشان كرد: در 
اين نام��ه از رييس جمهور خواس��ته ش��د تا در 
سريع ترين زمان نسبت به اين موضوع اقدام كند. 

 بدهكاران كالن بانكي از مبادي رسمي 
كشور خارج نشده اند

اما از س��وي ديگر، دادستان عمومي و انقالب 
تهران در رابطه با خروج دو بدهكار بزرگ بانكي 
از مبادي غيررسمي اعالم كرد: دو بدهكار كالن 
بانكي كش��ور ممنوع الخروج بودن��د و از مبادي 

رسمي كشور نگريخته اند. 
به گزارش ايِبنا، عب��اس جعفري دولت آبادي 
در حاشيه نشس��ت دادستاني تهران با مسووالن 
س��ازمان و ش��ركت هاي هواپيماي��ي در جم��ع 
خبرن��گاران اف��زود: برخي اخبار منتش��ر ش��ده 

درخصوص اين دو متهم واقعي نيست. 
وي گفت: پرونده اين دو متهم با كيفرخواست 
ب��ه دادگاه رفت��ه و چندين نوبت ه��م محاكمه 
شده اند، اما هنوز منجر به صدور راي نشده است. 
اين دو مته��م ممنوع الخروج بودن��د و از پليس 

گذرنامه س��وال كرديم و گفتند ممنوع الخروجي 
به آنها اعالم ش��ده و از مجاري ديگر هم س��وال 
كرديم كه معلوم شد بدهي مالياتي هم داشته اند 

و فرار آنها از مسير رسمي نبوده است. 
جعفري دولت آبادي بيان داش��ت: اين پرونده 
در دادگاه مطرح اس��ت و تاكي��د كرديم كه اين 
حكم زودتر صادر ش��ود، اما ما طب��ق روال بايد 
ممنوع الخروج مي كرديم كه اين كار انجام ش��ده 
و مراجع انتظامي و نهادهاي امنيتي بايد در اين 

باره گزارش دهند. 

 تعيين مجازات  متناسب با تخلفات 
بانك ها

همچني��ن در مورد تعيين مجازات متناس��ب 
با تخلف��ات بانك ها، ني��ز معاون بان��ك، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تاكيد كرد كه مجازات تعيين ش��ده كنوني براي 
تخلف��ات بانك ه��ا پاس��خگو نيس��ت و بايد اين 
مجازات متناسب با تخلفات بانك ها تعيين شود. 
 عبدالرحمن نديمي بوش��هري درب��اره لوايح 
جديد بان��ك مركزي و قانون بانك��داري، گفت: 
در لوايح جديد به ويژه به س��اختار نظارتي بانك 
مركزي توجه زيادي ش��ده است. در حال حاضر 
يكي از خالهاي موجود در سيستم بانكي موضوع 

نظارت بانك مركزي بر بانك ها است. 
وي تاكي��د ك��رد: در حال حاض��ر در موضوع 

نظارت ب��ر بانك ها هم خ��أل مقرراتي و هم خأل 
ابزارهاي تنبيهي بانك ها وجود دارد. 

معاون امور بانك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي ادامه داد: يكي از 
مواردي كه در ش��وراي پ��ول و اعتبار درباره آن 
بحث مي شود، مجازات هايي است كه براي تخلف 
بانك ها ديده ش��ده اس��ت؛ مجازات هاي كنوني 

پاسخگو نيستند و بايد سنگين تر شوند. 
نديمي بوشهري توضيح داد: مجازات سنگين 
مانع از جرم مي ش��ود و بايد حتم��ا مجازات در 
حدي باش��د كه متخل��ف از انج��ام تخلف خود 
احساس نگراني داشته باش��د. عضو شوراي پول 
و اعتب��ار خاطرنش��ان ك��رد كه ق��درت برخورد 
بانك مرك��زي با بانك هاي متخلف بايد قوي تر و 

سريع تر باشد. 
وي با اش��اره به رايزني هايي كه با نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي درباره تصويب دو اليحه 
بانك مركزي و قانون بانكداري در جريان اس��ت، 
اظهار داش��ت: موض��وع نظارت و نح��وه تعيين 
مجازات بانك هاي متخلف بايد در زمان تصويب 

لوايح در مجلس مورد توجه قرار گيرد. 
نديمي بوشهري افزود: من پيگير اين موضوع 
هس��تم و در جلس��اتي ك��ه در مجلس ش��ركت 
مي كن��م، موضوع را دنبال مي كن��م زيرا نگراني 
دارم كاري كه انجام مي شود، ناقص باشد و نتواند 

به حل مشكالت كمك كند.

18۵ نماينده به روحاني نامه نوشتند

درخواست از رئيس جمهور براي بخشودگي جرايم بانكي
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5 بورس و فرابورس
 افزايش س�ود سال ۹۶ پااليش نفت الوان: 
شركت پااليش نفت الوان اطالعات و صورت هاي 
مال��ي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل يك هزار و 
1۴۳ ميلي��ارد و ۴22 ميليون ريال منتش��ر كرد. 
بر اين اس��اس، شركت با انتشار عملكرد 12 ماهه 
س��ال مالي 96 معادل يك ه��زار و ۴۵۴ ميليارد و 
112 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ يك هزار و 2۷2 ريال سود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل ۳1درصد رش��د كرد. همچنين، 
»ش��اوان« در سال مالي 9۵ به ازاي هر سهم 96۸ 
ريال س��ود محقق كرده بود. گفتني است به سود 
خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ يك ه��زار و ۵1۳ ميليارد 
و ۷۵۳ ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 رشد س�ود مجتمع فوالد خراسان: شركت 
مجتمع فوالد خراسان صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل ۸ هزار ميليارد ريال منتش��ر 
كرد. افزون بر اين، شركت در سال مالي 96 مبلغ 
يك هزار و 62۵ميليارد و 6۷۵ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 20۳ ريال 
س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل ۵6درصد 
افزايش داشت. در سويي ديگر، »فخاس« در سال 
مالي 9۵ مبلغ 1۳0 ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
اختصاص داده بود. بر اساس اين گزارش، به سود 
خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ يك ه��زار و ۷۴۵ ميليارد 
و ۸61ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تعديل مثبت »قصفها«: شركت قند اصفهان 
اطالعات و صورت هاي مال��ي 12 ماهه منتهي به 
29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل 19۵ هزار ميليون ريال منتشر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت با انتش��ار عملكرد 12 ماهه سال 
مالي 96 معادل 29۵ميليارد و ۵2۵ ميليون ريال 
س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك 
هزار و ۵16 ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد ك��ه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي 
قبل معادل ۷1درصد افزايش داش��ت. همچنين، 
»قصفه��ا« در س��ال مال��ي 9۵ به ازاي هر س��هم 
۸۸9ري��ال س��ود محقق كرده بود. اي��ن در حالي 
است كه، به سود خالص دوره نيز به سود انباشته 
ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهاي��ت مبلغ 29۸ 
ميليارد و 2۳۷ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 
دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. افزون 
ب��ر اين، قند اصفهان دالي��ل تغييرات واقعي دوره 
منتهي به پايان اس��فند 96 را نس��بت به اطالعيه 
قبلي اين گونه اعالم كرد: علت افزايش ۷9درصدي 
س��ود ناخال��ص مربوط ب��ه افزاي��ش 2۳درصدي 
ج��ذب چغن��در و افزاي��ش 69درصدي س��هميه 
شكرخام مالكيتي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي 
بالاس��تفاده توليد اس��ت. همچنين علت افزايش 
ساير هزينه هاي عملياتي مربوط به اعمال عوارض 
مازاد از محل واردات س��ال 9۴ است. اين شركت 
اعالم كرده اس��ت، افزاي��ش هزينه هاي عمومي و 
اداري مربوط به افزايش فعاليت واحدهاي مربوطه 
به علت افزايش زمان بهره برداري و افزايش فروش 

داخلي و صادراتي بوده است. 
 نگاهي به عملكرد »قچار«: شركت فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال وبختياري با س��رمايه ثبت 
ش��ده 1۴0هزار ميليون ريال گ��زارش فعاليت يك 
ماه��ه منتهي به پايان اس��فند ماه را منتش��ر كرد. 
همچنين، ش��ركت در اسفند ماه سال گذشته فقط 
۸00 تن تفاله خش��ك توليد كرد. در س��ويي ديگر، 
اين ش��ركت در م��اه مورد بررس��ي 221 ميليارد و 
۸۵۷ ميليون ريال انواع محصول را به فروش رساند. 
همچنين، سال مالي ش��ركت فرآورده هاي غذايي و 
قند چهارمحال وبختياري پايان اس��فند ماه سال 96 
است و اين شركت در 12 ماهه سال مالي 96 بيش 
از 12۸ هزار تن انواع محصول توليد كرد كه ش��كر 
توليدي از چغندرقند با توليد ۳۳ هزار تن بيشترين 
حجم توليد را در ميان محصوالت اين شركت داشت. 
براساس اين گزارش، »قچار« اعالم كرده است در 12 
ماهه منتهي به پايان اسفند سال گذشته، يك هزار و 
21۴ ميليارد و 6۸0ميليون ريال انواع محصول را به 

فروش رسانده است. 
 افزايش عملكرد يك ساله چرخشگر: شركت 
چرخشگر اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
12ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل 9۵2 ميليارد و 9۵ ميليون 
ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، ش��ركت با انتشار 
عملكرد يكس��اله مالي 96 خود اع��الم كرد در دوره 
12ماهه يادش��ده مبلغ ۳2 ميليارد و ۴26 ميليون 
ريال سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
۳۴ ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل ۷9درصد 
افزايش داشت. همچنين، »خچرخش« در دوره 12 
ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 19ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده ش��دن سود 
خالص به س��ود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۸1 ميليارد و 26ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 بررس�ي عملكرد مل�ي س�رب و روي ايران: 
ش��ركت ملي س��رب و روي اي��ران صورت هاي مالي 
12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با س��رمايه معادل ۳22 ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه بر اين، شركت در سال مالي 96 مبلغ 9۷ 
ميليارد و ۷۵۸ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ ۳0۴ ريال سود به ازاي هر سهم 
كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل روند رو به رشدي را نشان مي دهد. افزون بر اين، 
»فسرب« در سال مالي 9۵ مبلغ 1۴ ريال زيان به ازاي 
هر سهم اختصاص داده بود. همچنين، از سود خالص 
دوره نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر شد و درنهايت 
مبلغ ۳۸ميليارد و 2۳ ميليون ريال زيان انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« با نگاهي به تحوالت اخير، تحليل هاي متفاوت از بازار سرمايه را بررسي مي كند

ريزش بورس برجامي نيست

گروه بورس   
در پاي��ان معام��الت هفت��ه منتهي به   9خ��رداد ماه 9۷ 
ش��اخص كل نس��بت به هفته ماقبل با 0.1درص��د افزايش 
همراه ش��د. بر اين اساس، در داد و س��تد   هاي هفته گذشته 
ش��اخص كل با 1۳۳واحد افزايش نسبت به هفته ماقبل، به 
رقم 9۵۵۷۸واحد رسيد. اين در حالي است كه، شاخص بازار 
اول ب��ا ۷09واح��د افزايش به رقم 6۸6۸0 واحد بالغ ش��د و 
شاخص بازار دوم با ۳02۷ واحد افزايش عدد 199۳1۳واحد 
را تجربه كرد و به اين ترتيب ش��اخص بازار اول با يك درصد 
افزايش و ش��اخص بازار دوم با 1.۵درصد كاهش نس��بت به 
هفته ماقبل مواجه شدند. بر اين اساس، در ۵ روز كاري هفته 
گذش��ته ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 1۴۵۴۵ ميليارد 
ريال بالغ ش��د كه نس��بت به هفته ماقب��ل ۵2درصد كاهش 

يافته اس��ت. از سويي ديگر، تعداد 6۵۵۴ ميليون انواع اوراق 
به��ادار در بيش از 2۸2 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و 
به ترتيب ۴درصد و 2درصد افزايش را نسبت به هفته ماقبل 
تجربه كردند. اين درحالي اس��ت كه تعداد 6۷ ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به 
ارزش كل بيش از 69۸ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت 
و ب��ه ترتيب با ۳2درصد و ۳0درصد كاهش نس��بت به هفته 

ماقبل همراه شدند. 

 آغاز و پايان پذيره نويسي »تهران1«
از س��ويي ديگر، معام��الت در بازار هاي 9گان��ه فرابورس 
اي��ران در هفته يي كه گذش��ت در حالي به پايان رس��يد كه 
بازار س��وم فراب��ورس ايران ش��اهد پذيره نويس��ي واحدهاي 
صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه يكم دانش��گاه تهران در 
نم��اد »تهران1« بود و بدين ترتيب 0.1ميليون ورقه بهادار به 
ارزش 20 ميلي��ارد ريال در ۵ روز كاري هفته جاري در بازار 
س��وم فرابورس معامله شد. بر اين اساس، در هفته معامالتي 
گذش��ته ش��اخص كل در آخرين روز كاري در سطح حدودا 

1110واحدي ايس��تاد و ۳.0درصد نس��بت ب��ه ابتداي هفته 
صعود كرد. همچنين معام��الت در بازار هاي 9 گانه فرابورس 
اي��ران در ميانه خرداد  ماه با ثبت دادوس��تد يك هزار و ۵0۵ 
ميلي��ون ورقه به��ادار در 210هزار دفعه ص��ورت گرفت كه 
ارزش اين دادوس��تدها 11 هزار و ۳۳2 ميليارد ريال بود. بر 
اين اس��اس، معامالت بازارهاي فراب��ورس ايران نيز در حالي 
هفته پي��ش ادامه يافت كه بهترين عملكرد در رش��د حجم 
و ارزش معامالت را بازار هاي اول و پايه كس��ب كردند. عالوه 
بر اين، در مجموع بازارهاي پايه 6۳2ميليون س��هم به ارزش 
ي��ك  هزار و 196ميليارد ريال و در مجم��وع بازار هاي اول و 
دوم نيز ۸1۸ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۷9۷ ميليارد 
ريال مبادله ش��د. آمار س��اير بازار هاي فرابورس��ي همچنين 
حاكي از دادوس��تد به ترتيب تعداد ۵۴ و 0۵.0ميليون ورقه 
ب��ه ارزش ۸ ه��زار و ۳1۷، و 2۳.0 ميلي��ارد ري��ال در بازار 
ابزار ه��اي نوين مالي و بازار ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط 
است. از سويي ديگر، بيشترين تعداد معامالت متعلق به بازار 
پاي��ه فرابورس با ۷۴ هزار نوب��ت معامالتي بود كه 1۳درصد 
افزايش نس��بت به هفته ماقبل را نش��ان مي دهد. نگاهي به 

ابزاره��اي معامالتي در بازار ابزارهاي نوين مالي حاكي از آن 
اس��ت كه ارزش معامالت اوراق بدهي 16درصد كاهش يافته 
و افزاي��ش ارزش معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله و اوراق تس��هيالت مس��كن به ترتي��ب 6 و 29درصد 
بوده اس��ت. همچنين حجم معامالت اين سه ابزار به ترتيب 
ب��ا 1۴ و يك درصد كاهش و ۳0درصد افزايش روبه رو ش��ده 
است. براساس اين گزارش، همزمان ارزش معامالت خرد در 
بازاره��اي اول، دوم، پاي��ه و SME در فرابورس ايران نيز به 
2 هزار و ۸۳0ميليارد رس��يد كه گروه هاي فلزات اساس��ي و 
محصوالت ش��يميايي ب��ا ارزش معامالتي ب��ه ميزان ۵61 و 
۵۳۸ ميلي��ارد ريال به ترتي��ب 20 و 19درصد از ارزش كل 
معامالت را از آِن خود كردند و در صدر ايستادند. همچنين از 
پذيره نويسي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم 
دانش��گاه ته��ران در نماد »تهران1« در بازار س��وم فرابورس 
 ايران مي توان به عنوان مهم ترين رويداد هفته جاري ياد كرد. 
99.۷۵ هزار واحد اين پذيره نويس��ي )مجموع واحدهاي قابل 
پذيره نويسي( كه از تاريخ 9۷/۳/۵ آغاز شده بود با قيمت هر 

واحد 20 هزار تومان و ظرف دو روز كاري معامله شد. 

گروه بورس  مسعود كريمي 
نگاهي به آمار معامالت بازار س��رمايه نشان 
مي دهد كه ب��ا وج��ود گمانه زني ها درخصوص 
س��قوط تمام نماگر هاي س��هامي در پي خروج 
امريكا از برجام، بورس كش��ور همچنان از اقبال 
قابل توجهي در جامعه برخوردار است. به گونه يي 
كه شاخص هاي بازار س��هام طي ارديبهشت ماه 
س��ال ج��اري با افزاي��ش قاب��ل مالحظه يي در 
داد و س��تد ها هم��راه بودن��د. عالوه ب��ر اي��ن، 
معاون عمليات ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق به��ادار و تس��ويه وج��وه )س��مات( ني��ز 
ب��ه تاز گ��ي از ص��دور 200 ه��زار ك��د جديد 
س��هامداري در بازار س��رمايه ط��ي دومين ماه 
امس��ال خبر داد. اين در حالي اس��ت كه روند 
معامالت��ي ش��اخص كل در ۳ روز مياني هفته 
 گذش��ته در مدار منفي پيگيري شد و در ادامه 
6 صاحب نظ��ر ب��ازار س��رمايه در گفت وگ��و با 
»تع��ادل« كاه��ش نماگ��ر بورس كش��ور  را در 
چنين مقطع زماني امري طبيعي مطرح كردند 
و ريزش دماس��نج بازار را ماهيت بازار س��هام و 
تداوم حركت ش��اخص در فاز مثبت يا منفي را 
در چند روز متوالي بسيار خطرناك دانستند. به 
هر حال، با توجه به اينكه نوسان در ذات بورس 
در ه��ر نقط��ه از دنيا قرار دارد و ش��اخص  هاي 
معامالتي به س��رعت و بسيار شفاف به تغييرات 
و هر رويداد اقتصادي و سياس��ي واكنش نشان 
مي دهند درنتيجه نبايد افت قيمت س��هام را به 
عوامل ديگر ارتب��اط داد. در همين بين يكي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بدون درنظر 
گرفتن برآيند كل��ي معامالت بورس كه پس از 
عهدش��كني ترامپ در م��دار مثبت قرار گرفت، 
خروج امريكا از برنامه جامع مش��ترك را دليلي 
ب��ر ريزش هاي چند وقت اخي��ر بورس توصيف 
ك��رد. در همين حال و در نقطه مقابل با نگاهي 
به آمار  هاي منتشر ش��ده و ديدگاه  كارشناسان 

بورسي مشاهده مي ش��ود كه برخالف اظهارات 
اين نماينده مجلس واقعيت بورس در ش��رايط 
فعلي مورداقبال جامعه س��هامداري قرار گرفته 
و ريزش هاي اخير تحت تاثير برجام نبوده است. 

 روي خوش  بين المللي
در همين رابطه فريبا اخوان معاون عمليات شركت 
س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
عنوان كرد: ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي در ماه 
گذشته بيش از 200 هزار كد سهامداري جديد صادر 
كرد تا تعداد كدهاي س��هامداري بازار سرمايه به رقم 
10ميليون و 2۳۴ هزار كد برسد. وي از صدور ۳2 كد 

سهامدار خارجي در ارديبهشت ماه امسال خبر داد و 
اظهار داشت: 12 سهامدار حقيقي از كشورهاي اسپانيا، 
لهستان، اردن، هند، كويت، عراق )2 نفر(، افغانستان 
)۴ نفر( و يك ايراني مقيم س��وييس ماه گذش��ته با 
پشت سر گذاشتن مراحل قانوني، كد معامالتي فعاليت 
خود را در بازار س��رمايه ايران دريافت كردند. معاون 
عمليات ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي ادامه داد: 
20 س��رمايه گذار حقوقي خارجي نيز ماه گذشته كد 
سهامداري خود را از اين شركت دريافت كردند. اخوان 
درباره آمار اوراق حق تقدم تس��هيالت مسكن گفت: 
حدود ۷000 نفر در ماه گذش��ته با خريد ۳9۷ هزار 
اوراق تس��هيالت حق مسكن وارد فرآيند دريافت اين 

تسهيالت شدند. وي درخصوص سهامداران فعال بازار 
سرمايه در ارديبهشت ماه 9۷ افزود: تعداد 20۴ هزار 
كد حداقل يك تا 10 معامله )خريد يا فروش(، بيش 
از 22ه��زار كد بين 11 تا 20 معامل��ه و بيش از 29 
ه��زار كد بيش از 20 معامله را در ماه گذش��ته انجام 
دادند. نخس��تين كد س��هامدار خارجي بازار سرمايه 
ايران را آبان ماه سال ۷۳ يك شركت آلماني دريافت 
ك��رد و تاكنون 10۸۳ كد س��هامدار خارجي در اين 
بازار صادر ش��ده است. در حال حاضر سرمايه گذاراني 
از امريكا، انگليس، اس��پانيا، روسيه، آلمان، سوييس، 
س��وئد، لهس��تان، ازبكس��تان، جمهوري آذربايجان، 
چي��ن، هلند، هن��د، تركيه، لبن��ان، آفريقاي جنوبي، 

ژاپن، قب��رس، ايتاليا، امارات، نروژ، يون��ان، اندونزي، 
مالديو، لهستان، كانادا، جزاير كيمن، هنگ كنگ، قطر، 
عراق، پاكستان، سوريه، لوكزامبورگ، كويت، نيوزيلند، 
مالزي، كره جنوبي، گرجستان، ارمنستان، اردن، جزاير 
ويرجين، نيجريه و افغانستان فعال هستند. براساس 
اين گزارش، در اين فهرست نام ۳۵ سرمايه گذار ايراني 

مقيم خارج از كشور نيز ديده مي شود. 

 نقش امريكا در افت شاخص
از سويي ديگر، قرجه طيار عضو كميسيون اقتصادي 
مجل��س نيز بيان كرد: خروج امري��كا از »برجام« در 
مدت اخير در افت شاخص بورس موثر بوده است. به 
گزارش ايسنا به نقل از خانه ملت، وي درباره وضعيت 
شاخص بورس گفت: بايد پذيرفت شاخص بورس بازار 
عالوه بر اينكه متاثر از عوامل اقتصادي اس��ت تحت 
تاثير اخبار سياسي نيز قرار مي گيرد. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: سودآوري شركت هاي بورسي 
نقش مهمي در رونق بازار سرمايه دارد؛ بنابراين بايد 
پذيرفت در ش��رايطي كه بازار خريد و فروش دالر و 
سكه با رونق روبه رو شده به طور طبيعي انگيزه براي 
سوق نقدينگي به سوي بازارهاي مولد يا بازار سرمايه، 
كاهش مي يابد. نماينده گنبدكاووس در مجلس دهم 
ش��وراي اسالمي ادامه داد: خروج امريكا از برجام نيز 
در م��دت اخير در افت ش��اخص بورس موثر بوده اما 
تاثيرات مذكور به نوعي مقطعي اس��ت. طيار تصريح 
كرد: افت هاي ش��اخص بورس در هفته اخير معموال 
كمت��ر از ۳00 واحد بوده بنابراين نمي توان خيلي به 
اين ميزان كاهش هاي عدد شاخص توجه كرد البته 
اتخ��اذ تدابير براي رونق بازار بورس يك اصل بديهي 
است. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس يادآور شد: 
در هر صورت بايد با س��از و كارهاي اقتصادي شرايط 
تقويت شاخص بورس را فراهم كرد در اين راستا بايد 
مانع از فعاليت هاي س��وداگرانه در بازار بورس كشور 
ش��د و از طرفي بايد زمينه جذب نقدينگي هاي خرد 

در بازار فراهم شود. 

بازار قراردادهاي آتي زعفران در حالي از دوم خردادماه به 
صورت رس��مي در بورس كاال راه اندازي شد كه در اين مدت 
كوتاه با استقبال سرمايه گذاران و فعاالن بازار زعفران مواجه 
ش��ده به طوري كه طبق آمار حجم و ارزش اين معامالت رو 

به افزايش است. 
به گزارش اقتصاد آنالين، محمدرضا ماجد مدير معامالت 
آتي يك كارگ��زاري، به داليل افزايش قيمت و اس��تقبال از 
معام��الت آتي زعفران در نخس��تين روزه��اي راه اندازي اين 

قرارداد در بورس كاالي ايران اش��اره كرد و گفت: استقبال از 
معامالت آتي زعفران تحت تاثير فضاي عمومي كش��ور است 
به طوري كه در ح��ال حاضر س��رمايه گذاران تمايل دارند تا 
كااله��اي مصرف��ي را جايگزي��ن كاالهاي س��رمايه يي كنند 
بنابراين در جايي كه امكان كس��ب سودآوري بيشتري وجود 
داشته باشد، سرمايه گذاري مي كنند. وي افزود: كاهش ارزش 
پول ملي باعث شده تا سرمايه گذاران به هر كاالي ارزشمندي 
كه مي تواند براي آنها س��ود داشته باشد، تمايل پيدا كنند. بر 

اين اساس با راه اندازي بازار آتي زعفران توجهات به اين بازار 
جلب ش��ده است، زيرا زعفران محصولي است كه تابع عرضه 
و تقاضا بوده و قدرت تحليل پذيري دارد بنابراين با اس��تقبال 

سرمايه گذاران مواجه شده است. 
ماج��د تصريح كرد: در حال حاضر افراد به دنبال يك بازار 
س��ودآور و جبران ضررهاي ناش��ي از سرمايه گذاري در ساير 
بازارها هس��تند كه در اين ميان بازار زعفران مي تواند گزينه 
مناس��بي براي س��رمايه گذاري باش��د. زيرا اين بازار در كنار 

داشتن آپش��ن هاي جديد از بازار نقد شونده يي نيز برخوردار 
اس��ت ضمن اينكه عرضه كنندگان هم باعث ايجاد گردش و 
رونق بيشتر معامالت زعفران شده و به عرضه بيشتر محصول 
خود در بورس تمايل دارند. اين كارش��ناس بازار تاكيد كرد: 
معام��الت آتي زعف��ران در حالي راه اندازي ش��ده كه معامله 
و ص��ادرات اي��ن محصول برمبناي ن��رخ آزاد ارز باعث ايجاد 
اس��تقبال در ميان توليدكنندگان و س��رمايه گذاران و رونق 

بيشتر معامالت مي شود. 

 شفاف س�ازي قيمت در معامالت بورس كاال: زماني 
ك��ه گفته مي ش��ود، روند معام��الت در بورس كاال ش��فاف تر 
و منطقي ت��ر از هر بازاري اس��ت به اين معناس��ت كه هويت 
خري��داران قبل از ورود به بورس مش��خص مي ش��ود و مقدار 
محصول و نرخ خريد كامال ش��فاف اس��ت؛ با اين كار مي توان 
رصد كرد كه آيا مقدار حجم معامالت به صنايع پايين دس��ت 
رسيده است يا خير. در واقع شفافيتي كه در بورس كاال وجود 
دارد به معناي حذف رانت اس��ت. به گ��زارش اقتصاد آنالين، 
احم��د اناركي محمدي، عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ب��ا بيان مطلب ف��وق درباره نقش ب��ورس كاال در حذف رانت 
گفت: بورس كاال روش��ي اس��ت كه در آن شفاف سازي قيمت 
و معام��الت جريان دارد به طوري كه مي ت��وان بورس كاال را 
در حذف رانت موثر دانست. اين نماينده مجلس با بيان اينكه 
عرضه محصوالت در بورس كاال روش هاي گوناگوني دارد، بيان 
كرد: از روش هاي مختلفي مي توان محصوالت را در بورس كاال 
عرضه كرد روش نقدي، گواهي س��پرده كااليي يا با استفاده از 
روش هاي خريد س��لف و اوراق سلف موازي كه اين روش ها را 
بورس براي صنايع فراهم كرده و بايد بيش از اينها از روش هاي 
مدرن و شفاف بورس بهره برد. وي مهم ترين عاملي كه برخي 
صنايع هنوز از بورس كاال اس��تفاده نمي كنند را عدم آموزش 
دانس��ت و گفت: ما در كشور آموزش نديده ايم و كاربرد بورس 
كاال براي ما نا آشناس��ت؛ همچنين مردم و صنعتگران سنتي 
كار كرده اند و بايد رفته رفته روش هاي اس��تفاده از بورس كاال 
را تروي��ج دهيم كه اين امر مي توان��د در آينده بازار اقتصادي 
ما نقش بس��زايي داشته باش��د. به گفته وي بايد آموزش را از 
كتاب هاي درسي آغاز كنيم و معني بورس را در آن كتاب ها با 
زبان ساده براي دانش آموزان تعريف كرده و به تدريج آنها را با 
مزاياي بورس كاال آشنا كنيم. اناركي ادامه داد: حتي بسياري 

از تحصيلكرده ه��ا ه��م معني بورس را نمي دانن��د اما در چند 
س��ال اخير با هدايت و معرفي بورس توانستيم برخي از افراد 
سنتي را به سمت بورس كاال هدايت كنيم و آنها هم اكنون از 
معامله گران ثابت بورس هستند. اين عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با تاكيد بر توس��عه فرهنگ س��ازي كاركردهاي بورس 
كاال گفت: به فرهنگ س��ازي در زمينه بورس كاال نياز داريم و 
در كنار آن بايد به ش��يوه نظامن��د به آموزش در زمينه بورس 
كاال بپردازي��م تا بتوانيم در حوزه بازار كاال عمده محصوالت را 
به سمت بورس هدايت كرده تا در كاالهاي مزيت دار كشور به 

جايگاه اصلي خود در دنيا برسيم. 
 ضرورت اس�تفاده مطلوب از ظرفيت بورس: استفاده 
از ظرفيت بورس در راس��تاي اجراي سياس��ت خصوصي سازي 
در كش��ور مطلوب نبوده اس��ت. علي اكبر كريمي، نايب رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به مطلب ف��وق درباره 
رون��د اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ قانون اساس��ي نيز گفت: 
يك��ي از ظرفيت هاي خوب قانون اساس��ي توجه به بخش هاي 
خصوص��ي و تعاوني بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه يكي از 
چالش هاي كش��ور حجيم بودن بخش دولتي عنوان مي ش��ود. 
به گزارش تس��نيم، وي عنوان كرد: بعد از جنگ تحميلي روند 
خصوصي س��ازي آغاز ش��د و به علت بي انضباطي ها كه در اين 
موضوع وجود داشت مقام معظم رهبري سياست هاي اصل ۴۴ 
قانون اساسي را ابالغ داش��تند. نماينده اراك در مجلس اضافه 
كرد: بعد از ابالغ سياس��ت هاي اصل ۴۴ قانون اساسي موضوع 
خصوصي س��ازي دامنه بيشتري پيدا كرد و از ظرفيت بورس در 
اين راس��تا استفاده شد هر چند كه كافي نبود. كريمي در ادامه 
تصري��ح كرد: حجم قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي، خصوصي 
شدند اما بايد پذيرفت ميزان خصوصي سازي بايد بيشتر از اين 
مق��دار حركت مي كرد. وي ادامه داد: يك��ي از انتقادها به روند 

خصوصي سازي اين بود كه به جاي واگذاري شركت هاي دولتي 
به بخش خصوصي واقعي و مردم، شركت هاي خصوصي بيشتر 
به موسس��ات و نهاده��اي عمومي غيردولتي مانن��د بانك ها و 
بيمه ها واگذار شد و بيشتر موضوع كسب درآمد مالك بود. عضو 
هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس به خانه ملت گفت: از 
مديريت واقعي بخش خصوصي در ش��ركت هاي دولتي واگذار 
ش��ده كمتر استفاده شد البته برخي سوءاستفاده ها نيز در روند 

خصوصي سازي وجود داشت. 
 بورس تهران در آستانه نخستين عرضه اوليه سال 
1۳۹۷: بازيگران بازار س��رمايه در اوايل هفته جاري ش��اهد 
عرضه يك ش��ركت جديد در بورس ته��ران خواهند بود؛ هر 
ك��د حقيقي و حقوقي در اين عرضه مي تواند حداكثر ۵000 
س��هم با كف قيمت 620 تومان و سقف قيمت 6۵0 تومان را 
خريداري كنند. به گزارش ايس��نا، شركت بورس تهران اعالم 
كرده كه در سال 1۳9۷ بخشي از سهام 12شركت در بورس 
عرضه مي ش��ود اما درحال حاضر با گذش��ت حدود دو ماه و 
نيم از س��ال 1۳9۷ هيچ ش��ركتي عرضه اوليه نش��ده است. 
در اواخر س��ال 1۳96 ب��ود كه بورس ته��ران اعالم كرد كه 
قس��متي از سهم شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش با 
نماد »سپ« وارد بورس مي شود اما در آن زمان به علت آنچه 
مش��كالتي در گزارش دهي اين ش��ركت عنوان شد از عرضه 
اوليه اين شركت جلوگيري به  عمل آمد. اما به تازگي بار ديگر 
ش��ركت بورس اعالم كرده، تعداد 1۸0ميليون س��هم معادل 
10درصد از ش��ركت پرداخت الكترونيك سامان كيش براي 
نخستين بار در بورس عرضه مي شود. حداكثر سهميه يي كه 
هر ك��د حقيقي و حقوقي مي توان��د در اين عرضه خريداري 
كند، تعداد ۵000 س��هم با كف قيمت 620 تومان و س��قف 

قيمت 6۵0 تومان است. 

 بازگش�ت رونق به سهام آس�يايي: در معامالت روز 
گذشته با رونق اقتصاد كره و افت ارزش ين، بازارهاي آسيايي 
از سقوط بازگشت و بازارهاي اروپا با آرام شدن بحران ايتاليا 
رش��د كردند. به گزارش رويت��رز، روز جمعه درحالي  كه افت 
ارزش ي��ن باعث ش��د، س��هام ژاپن تقويت ش��ود و صادرات 
قدرتمن��د، بازاره��اي كره جنوب��ي را پ��ر رونق كرد، س��هام 
آسيايي از افت هاي اوايل ديروز خود بازگشتند؛ اگرچه ادامه 
داش��تن نگراني ها مربوط به سياست هاي تجاري امريكا، سود 
منطقه يي را محدود كرد. بر اين اس��اس در جريان معامالتي 
ديروز، س��هام اروپا هم از آهنگ قوي تر س��هام آس��يا پيروي 
كردند؛ فوتس��ي بريتانيا 0.1۵درصد باال آمد، داكس آلمان و 
كاك فرانس��ه هر كدام 0.۵درصد رشد كردند. از سويي ديگر 
گس��ترده ترين شاخص س��هام آسيا اقيانوس��يه ام اس سي آي 
بدون س��هام ژاپن 0.1درص��د باال آمد اما ب��راي هفته هنوز 
0.6درص��د ضرر ثبت كرده اس��ت. در طول هفت��ه با بحران 
سياسي ايتاليا اين شاخص به كمترين ميزان 6 هفته يي خود 
رس��يده بود. عالوه بر اين وحش��ت از جن��گ تجاري جهاني 
ك��ه در هفته ه��اي قبل تا ح��دودي فروكش ك��رده بود روز 
پنج ش��نبه با تعرفه هاي امريكا عليه متحدان خود و اقدامات 
تالفي جويان��ه آنها دوباره به اوج رس��يد. هر چند با داده هاي 
اميدبخش از س��وي اقتصاد كره جنوب��ي و ژاپن، حال وهواي 
بازارها تا حدودي بهتر ش��د؛ ش��اخص كوسپي كره جنوبي با 
انتش��ار داده هاي قوي صادرات 0.۷درصد رش��د كرد و نيكي 
ژاپن با اس��تفاده از افت ارزش ين در برابر دالر 0.2درصد باال 
آمد. در اين ميان س��هام چين كه ديروز قرار بود در شاخص 
بازارهاي نوظهور ام اس س��ي آي ليست شوند، پرنوسان بودند؛ 
كامپوزيت ش��انگهاي 0.۵ درصد افت كرد و سي اس آي۳00 

هم 0.۷۵درصد از ارزش خود را از دست داد. 

جذابيت بازار آتي زعفران براي سرمايه گذاران

نگاهي به تحوالت بازار

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

برآيند مثبت معامالت

بازار سرمايه
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تعيين مطالبات شركت هاي 
تجهيزات پزشكي تا هفته آينده

ب��ا توجه به اينكه مطالبات برخي از ش��ركت هاي 
تجهيزات پزش��كي حدود 3سال اس��ت كه پرداخت 
نش��ده، وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي 
دستوري صادر كرده تا ميزان مطالبات اين شركت ها 

هر چه سريع تر مشخص شود. 
به گزارش ايس��نا در نشستي خبري كه با حضور 
ريي��س انجم��ن توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان 
تجهيزات پزش��كي، نايب رييس كميسيون بهداشت 
مجلس ش��وراي اس��امي و نيز مدي��ركل تجهيزات 
و ملزومات پزش��كي س��ازمان غذا و دارو برگزار شد، 
مس��ائلي در ارتباط ب��ا مطالبات تجهيزات پزش��كي 
از مراك��ز درمان��ي، دس��تور وزير بهداش��ت مبني بر 
تعيين ميزان دقيق مطالبات ش��ركت هاي تجهيزات 
پزش��كي و نيز پرداخت آن مطرح شد. در ابتداي اين 
نشس��ت عباس مه- رييس انجمن توليدكنندگان و 
صادركنندگان تجهيزات پزش��كي- با تاكيد بر اينكه 
كمبود تجهيزات پزشكي در مراكز درماني محسوس 
اس��ت، اظهار كرد تصور اينكه تجهيزات پزش��كي در 
مراكز درماني به وفور پيدا مي ش��ود غلط اس��ت. وي 
همچنين از عدم پرداخت س��ه ساله مطالبات برخي 
از شركت هاي تجهيزات پزشكي توسط مراكز درماني 
خب��ر داد و خواس��تار پرداخت هر چه س��ريع تر اين 

مطالبات شد. 
رييس انجم��ن توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
تجهيزات پزش��كي از نحوه قيمت گ��ذاري تجهيزات 
پزش��كي توسط وزارت بهداش��ت انتقاد كرد و گفت: 
متاس��فانه تصميم گيري ها بر عهده يك نفر قرار داده 
ش��ده و كميس��يون قيمت گذاري تعطيل شده و هر 
كاري كه دوس��ت دارن��د، انجام مي دهن��د و در اين 
رابطه ش��ركت هاي تجهيزات پزشكي بيشترين ضرر 

را مي كنند. 
در ادام��ه اي��ن نشس��ت، محمدحس��ين قربان، 
نايب رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس ش��وراي 
اسامي نيز با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي بايد منطبق با واقعيت هاي موجود 
قيمت گ��ذاري كند، اظهار ك��رد كه هر چند در مورد 
دارو بس��ياري از مس��ائل كمتر ش��ده ام��ا در حوزه 

تجهيزات پزشكي كماكان مشكاتي وجود دارد. 
وي با اشاره به اينكه در پايان سال ۱3۹۶ مجلس 
مص��وب كرد ت��ا س��ازمان برنامه و بودج��ه 4هزار و 
۲۰۰ميليارد تومان جهت پرداخت مطالبات تجهيزات 
پزش��كي و دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي پرداخت كند، گفت: اين رقم توسط سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت بهداش��ت پرداخت ش��د و 
اين وزارتخانه نيز رقم مذكور را به دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي پرداخت كرد اما متاسفانه اين دانشگاه ها با 
تخلف هزينه مربوطه را در جاي ديگري به كار بردند 

و بدهي شركت هاي تجهيزات پزشكي پا برجا ماند. 
در بخ��ش پاياني اين نشس��ت نيز رضا مس��ائلي، 
مديركل تجهيزات و ملزومات پزش��كي سازمان غذا 
و دارو از تعيين تكليف ميزان مطالبات ش��ركت هاي 
پزش��كي بر حس��ب دستور وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي خبر داد و اعام كرد كه براس��اس 
دستور وزير بهداش��ت تا هفته آينده ميزان مطالبات 
ش��ركت هاي تجهي��زات پزش��كي از مراك��ز درماني 
محاس��به خواهد شد و اين وزارتخانه پيگير مطالبات 

شركت هاي مذكور است. 
وي اظه��ار ك��رد: مي��زان مطالبات ش��ركت هاي 
تجهيزات پزش��كي هم از طريق خود اين ش��ركت ها 
و هم از طريق دانش��گاه هاي علوم پزش��كي پيگيري 
مي شود و به زودي ميزان مطالبات معين خواهد شد. 

 50 واحد قطعه سازي
تعطيل شدند

دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي گفت: به دليل 
رشد ش��ديد قيمت مواد اوليه و ديگر هزينه هاي توليد 
۵۰ واحد قطعه سازي در هفته هاي اخير تعطيل شده اند. 
آرش محبي نژاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در 
چند ماه اخير قيمت مواد اوليه صنعت قطعه سازي به 
طور ميانگين 4۰درصد افزايش داشته است همچنين 
هزينه هاي حمل و نقل، حقوق و دس��تمزد و نرخ ارز 

نيز با افزايش همراه بوده است. 
وي با بيان اينكه به همين دليل درحال حاضر تمام 
واحدهاي قطعه س��ازي فعال با زي��ان به فعاليت خود 
ادامه مي دهند، خاطرنش��ان ك��رد: اگر قيمت قطعات 
توليدي بي��ن 3۰تا 3۵درصد افزايش نيابد پيش بيني 
مي كنيم ظرف يك ماه آينده ۲۰۰واحد قطعه س��ازي 

ديگر تعطيل شوند. 
دبير انجم��ن صنايع همگن قطعه س��ازي ادامه داد: 
مش��كل درحال حاضر اين است كه خودروسازان به اين 
دليل كه دولت مانع از افزايش قيمت خودروها ش��ده از 
افزايش قيمت قطعات دريافتي از قطعه سازان خودداري 
مي كنند؛ درحالي كه مش��كات بين صنعت خودرو كه 
ي��ك صنعت دولتي اس��ت و دولت بايد بين خودش��ان 
حل ش��ود و نبايد به بخش خصوصي منتقل ش��ود. وي 
افزود: ۹۰درصد توليدكنندگان مواد اوليه صنعت خودرو 
و قطعه ش��امل توليدكنندگان مس، آلومينيوم، فوالد و 
پتروش��يمي، دولتي هس��تند و همه اين واحدها نيز در 
هفته هاي اخير افزايش قيمت داشته اند اما قطعه سازان 
ك��ه مصرف كننده همين مواد اوليه هس��تند، به س��د 
خودروس��ازان برخورده اند و با درخواست افزايش قيمت 
آنها موافقت نمي شود. در اين شرايط اين پرسش مطرح 
است كه اگر افزايش قيمت بد است چرا از افزايش قيمت 

مواد اوليه دولتي اين صنعت جلوگيري نشده است؟
محبي ن��ژاد با بيان اينكه اگر خودروس��ازان به دليل 
ممانع��ت از افزايش قيم��ت خودروها ق��ادر به افزايش 
قيمت قطعات دريافتي نيس��تند زيان آن نبايد متوجه 
قطعه س��ازان ش��ود، تصريح كرد: قطعه سازان بنگاه هاي 
اقتصادي متعلق به بخش خصوصي هستند و طبيعتا تا 
مدت محدودي قادر به ادامه فعاليت با زيان هستند و با 

ادامه وضعيت فعلي همه ورشكست خواهند شد. 
وي اظهار كرد: دود ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي 
قطعه سازي در نهايت به چشم مردم و مصرف كنندگان 
خودرو خواهد رفت زيرا در آن صورت شاهد كاهش تيراژ 
و كيفيت خودروهاي توليدي همزمان با افزايش شديد 

قيمت ها در بازار خواهيم بود. 

اخبار

انتقاد صادركنندگان از سياست هاي ارزي

ابهام، پاشنه آشيل برنامه ارزي دولت

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان ايران مطرح كرد

 راه هاي برون رفت از چالش هاي سامانه نيما
دولت در ابتداي س��ال جاري به دنبال نوسانات بازار و در راستاي 
اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، صادركنندگان كشور را مكلف 
كرد تا صادرات خود را برمبناي ارز به نرخ 4۲۰۰ توماني در س��امانه 
نيما وارد كنند. اما در پايان ارديبهشت ماه به نقل از يكي از مسووالن 
دولتي اعام ش��د كه به زودي فهرستي از كاالهاي صادراتي را اعام 
مي كند كه برمبناي آن، فروش دالر حاصل از صادرات آنها به نرخي 
غير از 4۲۰۰ تومان امكان پذير خواهد بود كه براس��اس اين فهرست 

نام كاالهاي سنتي ازجمله پسته، زعفران، فرش و روده قرار دارد. 
براس��اس اين فهرست قرار است برخي كاالها از شمول اين طرح 
خارج ش��ده كه عمده اين كاالها از س��وي شركت ها و مجموعه هاي 

دولتي صادر مي شود از اين موضوع معاف شوند. 
اي��ن مقام مس��وول اعام ك��رد كه اي��ن امر باع��ث كم اظهاري 
صادركنندگان و رواج برخي رانت ها خواهد ش��د؛ چراكه آن دس��ته 
از صادركنندگان��ي كه اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ 
باالتري را دارند، از اين ش��رايط منتفع خواهند شد. اما در مقابل آن 
دس��ته از كاالهايي كه در اين فهرس��ت قرار مي گيرند، به طور قطع 
با ك��م اظهاري در گمركات يا كاهش انگي��زه صادركنندگان مواجه 
ش��ده و به طور قطع، شرايط براي صادرات آنها سخت تر خواهد شد؛ 
چراك��ه عما بايد مواد اوليه مورد نياز توليدات خود را بر مبناي دالر 
ب��ازار آزاد تهي��ه كنند و در مقابل، كاالهاي صادرات��ي خود را با نرخ 

دالر 4۲۰۰ توماني تحويل دولت بدهند. اما اكنون از سوي تشكل ها 
و اصناف گوناگون انتقاداتي نس��بت به اين طرح و ايجاد بازار س��ياه 
زيرزميني و رانت به وجود آمده كه معافيت برخي كاالهاي صادراتي 
را برخاف قانون وضع شده از سوي دولت مي دانند. صادركنندگان و 
توليد كنندگان معتقدند در بسياري از موارد خود وارد كننده كاالهاي 
وارداتي مورد نياز در كش��ور هس��تند و ارز حاصل از صادرات را براي 
اي��ن كار در نظر مي گيرند. از س��وي ديگر ارائ��ه برخي معافيت هاي 
صادرات��ي براي اقام خاص به مذاق صادركنندگان خوش نمي آيد و 
آن را مص��داق صريح اين نكته مي دانند در هر جايي كه قرار باش��د 

محدوديت يا تمايز ايجاد شود، زمينه ساز فساد و رانت خواهد شد. 
ارسان قاس��مي مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تكثير 
و پ��رورش و صادرات آبزيان ايران در اين خصوص معتقد اس��ت: در 
بخش��نامه بانك مركزي در اين زمينه اس��تثنايي ب��راي هيچ يك از 
اقام صادراتي عنوان نشده حتي صادرات شركت ها و صنايع توليدي 
دولتي، و به صراحت اعام ش��ده كه تمامي مراحل ثبت س��فارش و 
درياف��ت ارز براي صادرات و واردات بايد از طريق س��امانه نيما انجام 
ش��ود. البته بعد از آن نامه يي از س��وي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس به رييس بانك مركزي ارس��ال ش��د كه ط��ي آن در جهت 
حمايت از بخش كشاورزي خواستار معافيت صادراتي براي اين دسته 
از اقام ش��د. وي در ادامه با اش��اره به اينكه اجراي اين قانون نبايد با 

اس��تثنا و تمايز همراه باشد، تصريح داشت: ايجاد مسيرهاي موازي و 
مس��تثني كردن برخي اقام، كم اظهاري صادراتي را به دنبال خواهد 
داشت كه بي شك زمينه ساز فساد و رانت خواهد بود. اما بايد ديد در 
صورت به وجود آمدن اين شرايط دالر حاصل از آن به كجا مي رود؟ 
در اين ش��رايط اين ارز يا بايد در حس��اب هاي بانكي خارج از كشور 
بماند كه در حال حاضر بسياري از كشورها به دارندگان حساب هاي 
بانكي كه پاسپورت ايراني دارند اعام مي كنند نسبت به بستن حساب 
بانكي خود اقدام كنند. پس تنها راه موجود انتقال ارز به صورت قاچاق 
به ايران است كه در بازار سياه فروخته شود كه در اين صورت هم با 

توجه به بخشنامه دولت حكم قاچاق دارد. 
قاسمي با بيان اينكه بخشنامه هاي موازي نبايد صادركنندگان را 
تبديل به قاچاقچي ارز كند افزود: در بخش��نامه رس��مي دولت آمده 
است كه هر كااليي كه ثبت سفارش كنيد و دولت آن را بپذيرد، ارز 
آن از طري��ق ارزهاي موجود در بانك مركزي كه حاصل از واردات و 
فروش نفت است تامين مي شود. اين مساله به صراحت در بخشنامه 
بانك مركزي اعام ش��ده اس��ت هر چند نقايص زيادي دارد ولي در 
اين مورد خاص با شفافيت تمامي كاالهاي صادراتي را موردنظر قرار 
داده اس��ت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي اتحاديه تكثير و 
صادرات ابزيان ايران موفق به دريافت ارز 4۲۰۰ ش��ده اند، گفت: بله 
بس��ياري از هم��كاران ارز مورد نياز خود را ب��ا قيمت مصوب 4۲۰۰ 

توماني از طريق س��امانه دريافت كرده اند. اما مشكل اصلي در مدت 
زمان دريافت آن است زيرا در بسياري از موارد زمان ثبت سفارش تا 
دريافت ارز حدود ۲۵ روز تا يك ماه طول مي كشد. مديرعامل اتحاديه 
سراسري تعاوني هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان ايران با تاكيد 
بر اينكه تجارت جهاني منتظر دريافت ارز تاجر ايراني نمي ماند، يادآور 
ش��د: اين تاخير زماني مش��كات زيادي را به وجود آورده كه در اين 
زمينه ما به مس��ووالن بانك مركزي هم اع��ام كرده ايم كه تجارت 
جهان��ي منتظر دريافت ارز تاجر ايراني نمي ماند و ادامه اين وضعيت 
باعث از دس��ت رفتن بازارها مي شود. وي افزود: پروسه طوالني زمان 
دريافت ارز از س��امانه نيما صادركنندگان را با مشكات عديده يي در 
حفظ بازارهاي هدف خود روبرو س��اخته است. درمورد اشكال كار با 
س��امانه نيما در زمان اس��ت و اينكه خيلي از صادر كننده ها كاالهاي 
خ��ود را با قيمت گران تر از 4۲۰۰ تومان خريده اند االن به مش��كل 
برخورده اند. ما با كاركرد سيس��تم نيما مشكلي نداريم اما نسبت به 
عملكرد آن منتقديم زيرا فاصله زماني يك ماهه براي دريافت ارز در 
حالي كه در اين مدت مبلغ ريالي آن در حساب هاي بانكي بلوكه شده 
است قابل پذيرش نيست. قاسمي افزود: بايد به اين مشكات اعتصاب 
كاميونداران را نيز اضافه كرد كه جابه جايي كاالها را با موانع بسياري 
همراه س��اخته و موافقت هاي ضمني دولت نيز نتوانسته پاسخگوي 

درخواست هاي آنان باشد. 

با گذشت بيش از 4۰ روز از اعام سياست هاي ارزي 
دولت توسط معاون اول همچنان فعاالن اقتصادي درباره 
اين سياس��ت ها ابهام دارند و نمي دانند چه اتفاقي قرار 
است رخ دهد. به دليل مثبت بودن رشد صادرات در آمار 
دو ماهه دولت اين سياست ها را موفق مي خواند در حالي 
كه اصوال اين رشد نتيجه وضعيت تجارت در اواخر سال 
گذشته بود و ترديدهاي زيادي درباره وضعيت صادرات 
در ادامه امس��ال وجود دارد. براي مثال هنوز مش��خص 
نيست اگر صادركنندگان ارز را با نرخ توافقي در اختيار 
واردكنن��دگان ق��رار دهند س��ازمان ام��ور مالياتي چه 

تصمميي در خصوص دفاتر آنها مي گيرد. 

 داستان نيما
پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز دولتمردان 
تصميم گرفتند سياست گذاري جديدي براي ساماندهي 
آن انجام دهند و در اين زمينه سامانه يي به عنوان نيما 
)نظام يكپارچه سازي ارزي( راه اندازي و مقرر شد كه دالر 
4۲۰۰ توماني ب��راي همه واردكنندگان و نيازمندان به 
ارز ازجمله مس��افران، دانشجويان و تجار اختصاص يابد 
و صادركنندگان در راستاي شفاف سازي و تامين منابع 
ارزي كش��ور، ارز حاص��ل از صادرات خود را به س��امانه 
نيما براس��اس نرخ رسمي اعام ش��ده تحويل دهند تا 
واردكنندگان بتوانند از دالر 4۲۰۰ توماني استفاده كنند 
كه در اين زمينه مقرر شد ليست اقامي كه امكان عرضه 
درآمد صادراتي در اين سامانه را دارند اعام شود كه در 
اين زمينه محسن جال پور رييس سابق اتاق بازرگاني 
اي��ران مي گويد با وجود اع��ام اين تصميم و وعده هاي 
بسيار براي انتشار ليست مورد نظر هنوز هيچ فهرستي 
از اقام كاالهاي صادراتي مش��مول اين دس��تورالعمل 
جديد منتشر نشده است. وي اظهار كرد: در حال حاضر 
در ش��رايط تحريم قرار داريم و احتمال سخت تر شدن 
شرايط بين المللي كشور در آينده نيز وجود دارد. بنابراين 
حتما بايد تمهيداتي در اين زمينه انديشيده مي شد كه 
سامانه نيما و شفاف س��ازي در زمينه تامين، تسهيل و 
شفاف س��ازي منابع ارزي در همين راستاست اما اينكه 
تمهيدات مورد نظر اين باش��د كه حتما ليست اقامي 
معرفي شود، شايد بتوان گفت كه راه هاي جايگزيني هم 

وجود دارد و از راهكارهاي ديگر نيز استفاده كرد. 

 احتمال استثنا شدن كشاورزي
از س��وي ديگر تاش ه��اي زيادي به ويژه ازس��وي 
كميسيون اقتصادي مجلس در حال پيگيري است كه 
حداقل محصوالت كش��اورزي از ارائه ارز در نيما معاف 
ش��وند. جال پور در اين خصوص تصري��ح كرد: در اين 
زمينه بهتر است كه كاالهايي مشمول ليست اقام مورد 
نظر باشند و ارز حاصل از صادرات خود را به بانك مركزي 
و سامانه نيما برگردانند كه از ارز 4۲۰۰ توماني استفاده 
مي كنند يا آنكه تسهيات خاصي براي آنها درنظر گرفته 
مي ش��ود كه مي توان به مجموع پتروشيمي ها، ميعانات 
گازي و... ك��ه گاز ارزان، ان��رژي ارزان و خوراك ارزان به 
آنها اختصاص مي يابد، اش��اره ك��رد. اما كاالهايي مانند 
محصوالت كش��اورزي كه هيچ تس��هيات، يارانه و ارز 
دولتي 4۲۰۰ تومان��ي به آنها تعلق نمي گيرد، نبايد در 

قالب اين ليست قرار گيرند و سياست گذاري درستي در 
اين زمينه به شمار نمي رود و نمي تواند صادرات را تقويت 
كند. اين عضو اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد: در زمينه 
محصوالت كشاورزي بايد گفت محصولي مانند پسته كه 
مي خواهد در اين ليست قرار گيرد، سال هاست كه كود و 
سم مورد نيازش در داخل كشور توليد مي شود و بسياري 
از توليدكنندگان و صادركنندگان معتقدند كه نيازي به 
ارز دولتي يا 4۲۰۰ توماني ندارند و آزاد شدن نرخ ارز در 
اين زمينه مي تواند به رقابتي شدن بازار و تقويت توليد و 
صادرات آنها كمك كند اما در زمينه كود و سم اختصاص 
ارز دولتي و يارانه و... س��بب ش��ده تا رانتي در بازار آن 
ب��ه وجود بيايد و به همين دليل ما معتقد به حاكميت 

اقتصاد آزاد در بازار محصوالت كشاورزي هستيم. 

 قيمت ارز حاصل از صادرات نبايد دستوري 
تعيين شود 

جال پور اظهار كرد: تاجران نس��بت ب��ه راه اندازي 
س��امانه نيما يا حتي اعام سياس��ت جديد ارزي مبني 
بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و تهيه و انتشار ليست 
اقامي در اين زمينه اعتراض چنداني ندارند اما به نظر 
مي رسد اينكه به صورت تحكمي و دستوري قيمتي براي 
ارزهاي صادراتي و تحويل آن مش��خص كنيم، درست 
نيس��ت به صادرات آسيب مي رس��اند. به ويژه صادرات 
محصوالت��ي كه در قالب بخش خصوصي واقعي صورت 
مي گيرد بايد رقابتي باش��د و بتواند در داخل و خارج از 

كشور با اختيار تاجران مديريت شود. 
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران گفت: به نظر مي رسد 
دليل تاخير در اعام ليست اقامي مشمول دستورالعمل 
جديد ارزي اباغ شده اين است كه بررسي بيشتر ليست 
اقامي و چگونگي اجراي اين سياس��ت گذاري اس��ت، 

چراكه بس��ياري از فعاالن بخش خصوصي نس��بت به 
چگونگي و نحوه اجراي اين سياست انتقاد كرده بودند. 
هنوز هيچ ليس��تي از مراجع رسمي از بانك مركزي تا 
سازمان توسعه تجارت اباغ نشده است و تاجران منتظر 
و اميدوارند كه ليس��ت، جامع و براساس منطق درست 
اباغ ش��ود تا صادرات در اين زمينه بتواند ساماندهي و 

تقويت شود. 

 مشكل ابهامات
يكي از چالش هاي اساسي اين طرح اين مساله است 
كه مجازات هاي تخلف از آن به باالترين شكل مشخص 
ش��ده اس��ت اما هنوز مصداق هاي تخلف براي فعاالن 
اقتصادي مشخص نيس��ت. محمدرضا مودودي معاون 
سازمان توسعه تجارت مي گويد اگر صادركننده يي عاقه 
نداشته باشد كه ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه 
نيما يا سماصا كند، اظهاركرد: اگر افراد نخواهند اين ارز 
را به روش هاي تعيين ش��ده به چرخه اقتصادي كشور 
بازگردانند، مش��مول ماليات و جريمه ش��ده و متخلف 
محسوب مي شوند. براين اساس بحث هايي مانند معافيت 
صادركنندگان از ماليات ب��راي اين افراد لحاظ نخواهد 
شد. معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال 
كه در مجموع گفته مي ش��ود به واسطه تصميم اتخاذ 
شده امكاني ايجاد شده كه صادركنندگان بحثي مانند 
كم اظهاري را در پيش بگيرند يا فضايي رانت حاكم شود، 
گفت: بحث كم اظهاري و رانت همواره يكي از تهديدهاي 
نظام تجاري بوده اس��ت. هرگاه قرار اس��ت مشوق هاي 
صادراتي اختصاص داده ش��ود، برخ��ي صادركنندگان 
دوس��ت دارند نرخ پايه صادراتي خود را باالتر از واقعيت 
اعام  كنند و هرگاه بحث هايي مانند ماليات يا بازگشت 
ارز از مجاري قانوني مطرح مي شود، تاش برخي به اين 

معطوف مي شود كه نرخ پايه كمتري را اظهار كنند. اما 
به هر صورت كميته يي با حضور كارشناسان دستگاه هاي 
ذي ربط و بخش خصوصي مرتبط در گمرك تعريف شده 
كه وظيفه نرخ گذاري اقام صادرات��ي را برعهده دارد و 
درنهايت اين كميته تصميم گير اس��ت. مودودي اظهار 
كرد: كميته م��اده ۱4 با حضور بانك مرك��زي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
دستگاه هاي ذي ربط ديگر تشكيل شده كه موارد مرتبط 
با ارز صادراتي و وارداتي را رصد مي كند و چنانچه بخش 
خصوصي در اين زمينه مش��كل خاصي دارد مي تواند از 
طريق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از 

اين كميته پاسخ بگيرد. 

 ترازي كه مثبت نخواهد ماند
يكي از مش��كات اساس��ي كه در آينده گريبانگير 
اقتصاد خواهد شد اين است كه مثبت شدن تراز تجاري 
در دو ماهه اول امسال دولت را در اجراي طرح خود ثابت 
قدم تر كرده اس��ت. با وجود اينكه تراز تجاري كشور در 
دو ماه ابتدايي امسال نزديك به يك ميليارد دالر مثبت 
شده اس��ت، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني 
مي گويد با توجه به ابهاماتي كه سياست هاي ارزي ايجاد 
كرده، نمي توان ش��رايط صادرات و تجارت را حتي براي 
اواسط تابستان پيش بيني كرد، چه رسد بتوان براي پايان 

سال چشم اندازي در نظر گرفت. 
محمد الهوتي اظهار كرد: فصل الخطاب تحليل ها 
همواره آمارهاي رس��مي مبتني بر آنچه گمرك كشور 
اع��ام مي كند، اس��ت. م��ا طبق آمار گمركي ش��اهد 
افزايش ميزان صادرات كشور در دو ماه گذشته هستيم 
اما ش��ايد در دو ماه گذش��ته پيش بيني اين رقم ها را 
نداش��تيم، حال آمارها مي گويد كه صادرات غيرنفتي 

كش��ور نزديك به ۲۲درصد رش��د كرده و تراز تجاري 
كش��ور ح��دود يك ميليارد دالر مثبت ش��ده اس��ت. 
همچني��ن اعام ش��ده اس��ت كه در بخ��ش صادرات 
كاالهايي به غير از محصوالت پتروش��يمي و ميعانات 
گازي رشدي 4۰درصدي رخ داده است و گفته مي شود 
 در مي��ان كش��ورهاي صادركننده، افغانس��تان از رتبه

۶ يا 7 به رتبه چهارم رسيده است. الهوتي افزود: هيچ 
شكي وجود ندارد كه افزايش نرخ ارز در كشورها منجر 
به توس��عه صادرات مي ش��ود، كما اينكه در سه ماهه 
آخر س��ال قبل نيز شاهد بوديم كه با افزايش نرخ ارز، 
صادرات رش��د كرد و حتي پ��س از تعطيات نوروزي 
امس��ال نيز افزايش حج��م صادرات را ش��اهد بوديم. 
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران ادامه 
داد: به هر حال اين ش��رايط منجر به توس��عه صادرات 
مي شود. البته از س��وي ديگر مي توان به اين نكته نيز 
اش��اره كرد كه صادرات ميعانات و پتروشيمي ها كه در 
گذش��ته منفي بود، به ميزان اندكي مثبت شده است. 
همچنين به دنب��ال افزايش قيمت نفت درآمدزايي در 
اين بخش ها افزايش پيدا كرده است. وي افزود: با تمام 
اين تفاس��ير بايد به يك نكته توجه داشت و آن اينكه 
همانطور كه اش��اره ش��د ماك قضاوت ما درباره رشد 
اقتصادي، آمارهاي موجود اس��ت ام��ا اگر بخواهيم با 
توج��ه به آنچه در بازار مي گ��ذرد اظهارنظر كنيم بايد 
گفت سياس��ت هاي ارزي ابهاماتي را ايجاد كرده است. 
اين فعال تجاري گفت: اكنون گفته مي ش��ود كه بايد 
۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما بازگردد. 
نكته ديگر ابهاماتي اس��ت كه درباره نرخ توافقي وجود 
دارد. اگر قرار باشد نرخ ارز 4۲۰۰ تومان باشد، قطعا در 
بخش ه��اي صنعتي و توليدي خيلي براي صادركننده 
توجيه نخواهد داش��ت كه ارز حاصل از صادرات خود 
را با قيمت 4۲۰۰ توماني وارد سامانه نيما كند، چراكه 
بررس��ي هاي كوتاه نش��ان مي دهد ك��ه در بخش هاي 
مختلف صادركنندگان براي تامين مواد اوليه خود ملزم 
به پرداخت چه هزينه هايي هس��تند. بر اين اساس اگر 
قرار باش��د آنها ارز حاصل از صادرات خود را به قيمت 
4۲۰۰ تومان وارد اين سامانه كنند، قطعا ضرر مي كنند 
و انجام اين كار براي آنها منطقي نيست. وي همچنين 
اظهار كرد: طبق مس��تنداتي كه وجود دارد الزم است 
ليستي منتشر شود تا در قالب آن بخش هايي كه معاف 
از لزوم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما 
هس��تند معرفي ش��وند اما اكنون با گذشت 37 روز از 
اباغ مصوبه معاون اول رييس جمهور هنوز اين ليست 
ارائه نشده و صادركنندگان در نوعي باتكليفي هستند. 
همانطور كه اش��اره ش��د اكن��ون م��واردي مانند نرخ 
توافقي، معافيت صادركنندگان عراق و افغانستان از بند 
پ اباغيه مذكور در ش��رايطي كه اين معافيت ها براي 
صادركنندگان س��اير كشورها وجود ندارد و مواردي از 
اين دس��ت در ابهام قرار دارد و تا زماني كه اين مسائل 
مشخص نش��ود، نمي توان گفت كه شرايط صادرات و 
تجارت كشور چگونه پيش خواهد رفت. به عبارت ديگر 
با اين ش��رايط در پايان بهار حتي نمي توانيم اواس��ط 
تابس��تان را پيش بيني كنيم چه رس��د ب��راي آنكه از 
ابتداي سال براي ماه هاي پاياني به پيش بيني بپردازيم. 

رضا كامي، رييس اتاق بازرگاني ايران و تركيه با اشاره به اينكه از 
سال ۱۹۹۵ طرح ها و سرمايه گذاري هاي صنعتي در تركيه به صورت 
راهبردي آغاز شد و سال ۲۰۰۰ اين روند با سرعت بيشتري به كار 
خود ادامه و در اكثر موارد طرح مش��وق سرمايه گذاري عمومي بود 
كه منجر به س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي شد و تركيه را به 
ش��كل امروزي خود رساند و جزو ۱۵ اقتصاد برتر دنيا كرد گفت در 
اين طرح ها)مشوق سرمايه گذاري( معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، 
معافيت از عوارض گمركي و كس��ور مالياتي ديده شده است؛ كه در 
اين كسور مالياتي بر اساس نوع و كيفيت توليدات و زمان بندي هاي 
طرح توجيهي تا ۵۰ درصد ماليات اخذ نمي شود و در مناطق محروم 

اين كشور معافيت مالياتي تا ۱۰۰درصد نيز افزايش مي يابد. 
وي افزود از ديگر حمايت هايي كه از توليدكنندگان در اين كشور 
صورت مي گيرد ش��امل پش��تيباني در حق بيمه تامين اجتماعي و 
 پرداخت بخش��ي از سهم كارفرما با توجه به محل سرمايه گذاري از

7 تا ۱۰س��ال اس��ت. اختصاص زمين براي سرمايه گذاري با شرايط 

بس��يار س��هل و در بعضي از مواقع واگذاري براي مدت هاي طوالني 
مدت صورت مي گيرد كه در هر مورد براساس منطقه فعاليت متفاوت 
است. كامي در پاس��خ به اين سوال كه بر اساس چه معياري دولت 
تركيه تسهيات و مشوق هاي س��رمايه گذاري را به توليدكنندگان 
پرداخت مي كند تاكيد كرد: دولت تركيه از لحاظ اقتصادي كش��ور 
خود را به مناطق توس��عه يافته، نيمه توسعه يافته و در حال  توسعه 
و عدم توسعه تقسيم بندي كرده است و ميزان معافيت هاي مالياتي 
در مناطق ياد شده و با در نظر گرفتن نوع توليد متفاوت است و در 
مناطق محروم بطور كامل معافيت مالياتي وجود دارد. دولت تركيه 
با اين معافيت مالياتي و مش��وق هاي كه پرداخت مي كند به دنبال 
آن اس��ت كه مناطق مختلف خود را توس��عه دهد و بر اين اس��اس 
توانس��ته اند به صورت عام كل كش��ور را در معرض سرمايه گذاري و 
توليد قرار دهند و منجر به اين نشود كه سرمايه ها تنها به بخشي از 
كشور برود. همچنين سعي شده كه مشوق هاي سرمايه گذاري را به 
شكلي ارائه دهند تا با پتانسيل هاي موجود در منطقه سرمايه گذاري 

صورت گي��رد. به گفته رييس اتاق بازرگاني اي��ران و تركيه، دولت 
تركيه س��عي مي كند با عدم تمركز توليدات در يك منطقه س��طح 
كش��ور را در پوش��ش تولي��د خود ق��رار دهد و از مناط��ق محروم 
پش��تيباني و حمايت بيش��تري انجام مي دهند تا در آن مناطق نيز 
توليد و كارآفريني بيشتري انجام شود. به طور مثال در منطقه »وان« 
كه توليدات صنعتي وجود نداشت، خود دولت شهرك هاي صنعتي 
را براي صنايع نس��اجي و توليد لباس ايجاد و با ش��رايط آساني به 
توليد كنن��ده واگذار كرده اس��ت و برندهاي معروف تركيه به صورت 
سفارش��ي در آن ش��هرك ها فعاليت مي كنند تا مناطق محروم نيز 
توس��عه يابند. رييس اتاق ايران و تركيه در پاس��خ به اين سوال كه 
ميزان بهره بانكي براي تسهياتي كه توليدكنندگان در كشور تركيه 
دريافت مي كنند چند درصد است گفت ميزان سود تسهيات بانكي 
در اين كشور از ۶ درصد تا ۱۱درصد براساس منطقه سرمايه گذاري 
و نوع س��رمايه گذاري انجام  شده متفاوت است و همانطور كه گفته 
شد در برخي از مناطق اين كشور نيز دولت بخشي از سود تسهيات 
را به  جاي توليدكننده، پرداخت مي كند. به گفته وي بيشترين دليل 
موفقيت كش��ور تركيه، فعاليت صنايع كوچك و متوسط اين كشور 
است، هرچند كه نمي خواهم بگويم كه اين كشور صنايع بزرگ ندارد 
اما دليل موفقيت اصلي آنها به خاطر گس��ترش بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و متوسط در اين كشور است. با توجه به اينكه تركيه برنامه 

توس��عه اقتصادي خود را در تمام مناطق كشور دنبال مي كند عما 
امكان پذير نيس��ت كه در تمام مناطق صنايع بزرگ احداث ش��وند 
به همين منظور س��عي كرده ان��د صنايع كوچك و متوس��ط را در 
كشورشان توسعه دهند.  وي تاكيد داشت: توسعه صنايع كوچك و 
متوسط در اين كشور دو ُحسن دارد يك اينكه مي توانند صنايع خود 
را در تمام نقاط كش��ور توس��عه داده و آن را به يك منطقه منحصر 
نكنند و دوم در بخش توليد و سرمايه گذاري تمام مردم را درگير اين 
بخش كرده و درواقع با ايجاد واحدهاي كوچك و متوس��ط اقتصاد 
مردمي ايجاد كرده اند. در سرمايه گذاري هاي كان، با توجه با اينكه 
عموم جامعه نمي توان��د ورود پيدا كند و در نهايت منجر به اقتصاد 

سرمايه داري بخشي مي شود در اين كشور دنبال نمي شود. 
كام��ي در مقايس��ه آمار س��هم بخش خصوص��ي از كل اقتصاد 
در اي��ران و تركيه گفت تقريب��اً تمام اقتصاد تركي��ه، يعني حدود 
۹۹درصد اقتصاد اين كش��ور دس��ت بخش خصوص است. بخش از 
كارخانه هاي قديمي كوچك و بزرگي دولتي نيز كه در اين كش��ور 
وجود داش��ته به بخش خصوصي واگذار شده است حتي در بخش 
خدمات نيز مسووليت هاي به بخش خصوصي واگذارشده به طوري  
كه مسووليت هاي اجراي بنادر اين كشور نيز دست بخش خصوصي 
است. حتي س��ومين فرودگاه استانبول كه اكنون در دست ساخت 
بوده توسط بخش خصوصي با شرايط خاص خود درحال انجام است. 

رييس اتاق بازرگاني ايران و تركيه تحليل كرد

الگوي مشوق هاي سرمايه گذاري در تركيه
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اختالفات دهلي و لندن بر سر اخذ 
رواديد هندي ها

كيم جونگ اون: به خلع سالح هسته اي 
مرحله اي پايبنديم

 ده ها كشته و زخمي در بدترين روز 
اعتراض هاي نيكاراگوئه

گروه جهان|
 سفارت هند در لندن اعالم كرد نارندرا مودي نخست وزير هند، مخالف امضاي 
يادداشت تفاهم با بريتانيا براي بازگشت مهاجران غيرقانوني است زيرا لندن حاضر به 

تسهيل شرايط اخذ رواديد براي شهروندان هندي نيست. 
به گ��زارش اينديا آوتايمز، مقام هاي ديپلماتيك هندي گفته اند كه يادداش��ت 
تفاهم دوجانبه كه كارن ريجيجو مشاور وزير كشور هند، در ماه ژانويه سال جاري 
آماده كرده بود، از س��وي نارندرا مودي در طول س��فر وي به بريتانيا در ماه آوريل 
امضا نشده اس��ت. ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، سال گذشته به مودي اعالم كرده 
ب��ود لندن در صورتي ش��رايط رواديد را براي ش��هروندان هندي تس��هيل خواهد 
كرد كه هند س��رعت و تعداد بازگش��ت هندي هايي كه غيرقانوني به اين كش��ور 
س��فر كرده اند را افزايش دهد. س��خنگوي وزارت كشور هند گفته: »اين يادداشت 
تفاهم كه متن آن ازس��وي كارولين ناكس وزير مهاجران بريتانيا و كارن ريجيجو 
مش��اور وزير كش��ور هند، آماده شده بود مي توانست مس��ير را براي ثبت اسناد و 
بازگشت مهاجران هندي غيرمجاز از بريتانيا به هند آسان تر كند. با وجود سخنان 
نخست وزير بريتانيا مبني بر تسهيل شرايط صدور رواديد براي هندي ها، هنوز هم 
درخواس��ت رواديد ش��هروندان هندي به داليل مختلف و كم اهميت رد مي شود. 
اگر لندن ش��رايط بهتري ب��راي صدور رواديد براي چيني ها در نظر گرفته اس��ت 
چرا هندي ها از اين ش��رايط برخوردار نش��وند.« هندي ها پس از بنگالدش��ي ها و 
پاكستاني ها سومين جمعيت مهاجر غيرقانوني در بريتانيا هستند كه در اين كشور 
كار مي كنند. تخمين زده مي شود حدود 3هزار مهاجر هندي به طور غيرقانوني در 
بريتاني��ا حضور دارند. قوانين جديد مهاجرتي بريتانيا پس از خروج اين كش��ور از 
اتحاديه اروپا تاثير ش��ديدي بر فعاليت و سرمايه گذاري شركت هاي هندي در اين 

كشور گذاشته است. هند سومين سرمايه گذار بزرگ در بريتانياست. 

گروه جهان|
كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي در جريان ديدار با س��رگئي الوروف وزير خارجه 
روسيه گفته اراده جمهوري دموكراتيك خلق كره )كره شمالي( براي غيراتمي كردن شبه 
جزيره كره همچنان بدون تغيير، مستمر و پابرجاست. گفته شده، رهبر كره شمالي احتماال 

ماه آينده با والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه ديدار خواهد كرد. 
به گزارش بي بي س��ي، كيم جونگ اون همچنين ابراز اميدواري كرده روابط امريكا و 
كره ش��مالي و روند غيراتمي شدن شبه جزيره كره به صورت مرحله به مرحله پيشرفت 
كند و به راه حلي منجر ش��ود كه متضمن حفظ منافع تمام طرف ها به ش��يوه يي نو در 
دوراني نوين و شرايطي تازه باشد. از آنجا كه كره جنوبي تسليحات اتمي ندارد و امريكا نيز 
پايگاه هاي اتمي خود را از كره جنوبي برچيده، سخنان رهبر كره شمالي مشخصا به معني 
تصميم به كنار گذاشتن برنامه اتمي اين كشور است به طوري كه در برابر حذف بخشي 
از برنامه، بخشي از تحريم هاي بين المللي و تحريم هاي يك جانبه وضع شده توسط امريكا 
عليه كره شمالي لغو شود. اين در حالي است كه امريكا بر برچيدن فوري همه تاسيسات 

هسته يي تاكيد دارد. 
اما الوروف هنگام ورود به پايتخت كره ش��مالي به صراحت »مرحله به مرحله« بودن 
روند غيراتمي ش��دن شبه جزيره كره را خواستار شد و گفت: در مذاكرات كره شمالي با 
امريكا و كره جنوبي نيز هر طرف بايد در هر مرحله نيم قدمي به سوي طرف مقابل بردارد. 
الوروف همچنين از رهبر كره ش��مالي براي س��فر به روس��يه دعوت كرد. الوروف و كيم 
توافق كرده اند كه از تبادل نظر و همكاري مسكو و پيونگ يانگ پشتيباني كنند. همزمان 
در امريكا، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا پس از گفت وگو با كيم يول چونگ مقام ارشد 
كره شمالي گفت: »مذاكرات چند روز گذشته به پيشرفت بزرگي رسيده، اما زمان مالقات 
احتمالي بين دونالد ترامپ و كيم جونگ اون مشخص نيست.« پمپئو گفته رابطه امريكا و 

كره شمالي به چنان نقطه حساسي رسيده كه هدر دادن اين فرصت كم از فاجعه ندارد.

گروه جهان|
پلي��س نيكاراگوئ��ه اعالم كرده در جريان اعتراض هاي اين كش��ور تنه��ا در يك روز 
دس��ت كم ۱۵نفر كشته و بيش از ۲۰۰ نفر ديگر زخمي شدند. به  گفته شاهدان عيني، 
در جريان اعتراض هاي اواخر هفته گذش��ته گروه هاي شبه نظامي مسلح حامي دولت به 
روي معترضان آتش گش��ودند و اين روز را به »بدتري��ن روز« اين دوره از اعتراض ها در 

نيكاراگوئه تبديل كردند. 
ب��ه گزارش رويترز، نهاد متعلق به اس��قف هاي كاتوليك نيكاراگوئه اين خش��ونت ها 
را محكوم كرده و آن را »تجاوزگري سيس��تماتيك و س��ازمان يافته« خوانده اس��ت. اين 
نهاد هرگونه مذاكراه با دولت نيكاراگوئه را كه آخرين دور آن قرار بود پنج ش��نبه برگزار 
ش��ود، به حال تعليق درآورده اس��ت. تظاهرات اخيراً همزمان با روز مادر در نيكاراگوئه 
برگ��زار ش��د و ه��دف از آن يادبود كودكاني بود ك��ه بر اثر اين اعتراض ها جان ش��ان را 
ازدس��ت دادن��د. اعتراض��ات در نيكاراگوئ��ه از زمان برگ��زاري تاكن��ون در مجموع 8۰ 
كش��ته بر جا گذاش��ته اس��ت. اين اعتراضات ماه آوريل ابتدا از س��وي دانشجويان و به 
انگيزه تغيي��ر نظام رفاه و امنيت اجتماعي در نيكاراگوئه كليد خورد. فرانسيس��كو دياز 
مع��اون رييس پلي��س نيكاراگوئه گفته: »۱۵ نفر تنها بر اث��ر اقدامات گروه هاي مجرمي 
كه با پوش��يدن نقاب وارد عمل ش��ده بودند، كش��ته ش��دند.« او گفته هفت نفر از اين 
 كش��ته ها مربوط به ش��هر ماناگ��وا پايتخت نيكاراگوئه اس��ت. او همچني��ن تاييد كرده 
۲۱8 نفر در جريان ناآرامي ها زخمي شده اند. ارتش نيكاراگوئه اعالم كرده مشغول درمان 
برخي از اين زخمي ها ازجمله چند مامور پليس است. پارلمان اروپا اين رخدادها را محكوم 
كرده و آن را ناش��ي از »س��ركوبگري بي رحمانه« در نيكاراگوئه خوانده اس��ت. بروكسل 
همچنين برگزاري انتخابات را خواستار شده است. اخيرا معترضان در نيكاراگوئه از دانيل 
اورتگا رييس جمهور، خواسته بودند كه انتخابات رياست جمهوري را كه براي سال ۲۰۲۱ 

برنامه ريزي شده، جلو بيندازند. 

تشكيل دولت ائتالفي 
پوپوليست ها در ايتاليا 

گروه جهان| ب��ا موافقت رييس جمه��وري ايتاليا با 
تركيب دولت ائتالفي، چند ماه س��رگرداني سياس��ي در 
چهارمي��ن اقتصاد ب��زرگ اتحاديه اروپا به پايان رس��يد. 
اين موافقت پس از آن انجام ش��د كه جوزپه كونته نامزد 
نخست وزيري فهرستي از وزراي كابينه پيشنهادي اش را 
به رييس جمهوري ارائه كرد. كابينه پيشنهادي تركيبي از 
دو حزب عوام گراي جنبش پنج ستاره و حزب ليگ شمال 
است. تالش هاي پيشين براي تشكيل دولت به شكست 

خورده بود. 
سرجيو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا در ابتدا با گزينه 
پيش��نهادي كونته براي وزارت اقتص��اد مخالفت كرد و 
كارلو كوتارلي اقتصاددان س��ابق صندوق بين المللي پول 
را مس��وول تش��كيل دولت كرد. ولي با جايگزيني نامزد 
وزارت اقتصاد در فهرس��ت دول��ت ائتالفي كونته، ماتارال 
موافقت خود را با تش��كيل دولت به وسيله او اعالم كرد. 
علت مخالفت ماتارال با انتصاب پائولو س��اوونا، مخالفت او 
با اتحاديه اروپا بود. بي ثباتي سياسي اخير در ايتاليا پس 
از آن رخ داد ك��ه در انتخاب��ات پارلمان��ي چهارم مارس، 
گروه پوپوليست جنبش پنج ستاره توانست با 3۲درصد 
آرا به عنوان بزرگ ترين حزب راهي پارلمان ش��ود. حزب 
راس��تگراي ليگ هم در اين انتخاب��ات ۱8درصد از آرا را 
به دست آورد. جوزپه كونته نخست وزير جديد ايتاليا كه 
استاد حقوق در فلورانس است، نماينده پارلمان نيست و 
تاكنون اصال سابقه كار سياسي نداشته است. او اخيرا متهم 
ش��ده كه در كارنامه آكادميك خود اغراق كرده تا وجهه 
بين المللي اش را ارتقا دهد. او در رزومه يي در سال ۲۰۱3 
گفته بود كه مطالعات حقوقي خود را در دانشگاه نيويورك 
كامل كرده اما يك س��خنگوي اين نهاد گفته ركوردي از 
تحصيالت او در اين دانش��گاه وجود ن��دارد. او همچنين 
ادعا كرده بود كه در سال ۲۰۰۱ در كالج گرتون دانشگاه 
كمبري��ج تحقيقات علمي انجام داده اما يك س��خنگوي 
اين دانشگاه با اشاره به قوانين حفاظت از اطالعات گفت 
نمي تواند اين اظهارات را رد يا تاييد كند. اما جنبش پنج 
ستاره از نامزدي او حمايت كرد و گفت كه او قرباني يك 
كمپين افتراست. در كابينه جديد، لوئيجي دي مايو رهبر 
جنبش پنج س��تاره به عنوان وزير كار و صنعت انتخاب 
شده است. او وعده داده است كه درآمد طبقه فقير ايتاليا 
را به باالتر از ۷8۰ يورو در ماه برساند. ماتئو سالويني رهبر 
حزب راست افراطي ليگ نيز وزير كشور شد؛ او وعده داده 
اس��ت كه مهاجران غيرقانوني را از اين كشور اخراج كند. 
رهبر هر دو حزب ش��ركت كننده در ائتالف عالوه بر مقام 
وزارت، معاونان نخست وزير نيز محسوب مي شوند. پائولو 
س��اوونا نيز كه با انتصاب او براي وزارت اقتصاد مخالفت 

شده بود در نهايت وزير امور اروپايي شد. 

كسري تراز تجاري 27ميليارد 
دالري تركيه

داده ه��اي اقتصادي مركز آمار تركيه نش��ان مي دهد، 
كس��ري تجاري اين كش��ور در 4ماهه اول سال جاري به  
رقم ۲۷ميليارد و 334ميليون دالر رسيده است. به  گزارش 
آناتولي، صادرات تركيه در 4ماهه اول س��ال جاري به رقم 
۵۵ ميليارد و ۱۰۱ميليون دالر رس��يده و واردات نيز در 
4ماهه اول س��ال جاري 8۲ ميليارد و 43۵ ميليون دالر 
بوده اس��ت. ارقام منتشر شده مركز آمار و وزارت گمرك 
تركيه نش��ان مي دهد كه ميزان كسري تجاري تركيه در 
4ماهه اول س��ال جاري ۲۷ ميليارد و 334 ميليون دالر 
بوده و در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل 6۵درصد 

افزايش يافته است. 

 تكذيب مذاكرات محرمانه
 كابل و طالبان 

طالبان با انتش��ار بيانيه يي اظهارات فرمانده امريكايي 
درباره مذاكرات س��ري ميان اين گروه و مقام هاي دولت 
افغانس��تان را تكذيب كرده اس��ت. به گزارش بي بي سي، 
ذبيح اهلل مجاهد س��خنگوي طالبان گفت��ه اين ادعا براي 
انحراف افكارعمومي منتشر ش��ده است. جان نيكلسون 
فرمان��ده نيروهاي امريكايي و ناتو در افغانس��تان پيش تر 
گفته بود، دولت افغانس��تان و طالبان مشغول مذاكراتي 
محرمانه در سطح مقام هاي ارشد و مياني هستند. طالبان 
با زير س��وال بردن صالحيت دولت افغانس��تان به عنوان 
طرف مذاكره مي گويند تا زماني كه نيروهاي خارجي در 

افغانستان حضور دارند، مذاكره بي نتيجه خواهد بود. 

 آغاز به كار 
دولت موقت پاكستان 

با پايان دوره پنج س��اله دولت حزب حاكم پاكس��تان 
)مسلم ليگ ش��اخه نوازش��ريف( دولت موقت )انتقالي( 
اين كش��ور از پنج ش��نبه كار خود را آغاز كرد. به گزارش 
ايرن��ا با انحالل مجلس ملي پاكس��تان و مجالس ايالتي، 
معرفي سروزيران دولت انتقالي ايالت ها، دولت موقت روند 
امور كش��ور را براي برگزاري انتخابات سراسري بر عهده 
مي گيرد. دول��ت و رهبر جناح مخالف دولت پاكس��تان 
دوشنبه هفته جاري ناصرالملك رييس پيشين قوه قضاييه 
و قاضي بازنشس��ته ديوان عالي را به عنوان نخس��ت وزير 

موقت )دولت انتقالي( پاكستان انتخاب و معرفي كردند. 

آنكارا، امريكا را به بستن 
اينجرليك تهديد كرد

وزي��ر خارجه تركي��ه گفته تصويب نقش��ه راهي درباره 
س��وريه كه بر سر آن توافق ش��ده در صدر دستوركار سفر 
او به واشنگتن در سوم و چهارم ژوئن خواهد بود. به  گزارش 
تي آرتي، مولود چاووش اوغلو همچنين گفته پايگاه اينجرليك 
اين كش��ور تنها در صورتي تعطيل مي ش��ود كه مناسبات 
با امريكا به نقطه ش��كننده برس��د. پاي��گاه اينجرليك جزو 
تاسيسات نظامي استراتژيك در استان آداناست. روابط تركيه 
و امريكا اين روزها به  دليل اختالفات دو كش��ور در سوريه، 
خريد تجهيزات نظامي روسي توسط آنكارا و خودداري امريكا 

از استرداد فتح اهلل گولن به  شدت متشنج است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دولت ترامپ تعرفه ها عليه اروپا، مكزيك و كانادا را اعمال كرد

آغاز جنگ تجاري در چند جبهه
گروه جهان|

امريكا با جامه عمل پوشاندن به تهديدهاي افزايش 
تعرف��ه ف��والد و آلوميني��وم، روابط تجاري در س��وي 
آتالنتي��ك را وارد دوره جدي��دي ك��رده اس��ت. ويلبر 
راس وزير بازرگاني اياالت متحده گفت: از نيمه ش��ب 
پنج شنبه افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم براي 
اتحاديه اروپ��ا، كانادا و مكزيك اعمال مي ش��ود. اعالم 
اعمال افزايش تعرفه از س��وي دول��ت دونالد ترامپ با 
واكنش  هاي ش��ديدي در اروپا، كانادا و مكزيك همراه 

شده است. 
ب��ه گ��زارش يوروني��وز، ژان كل��ود يونك��ر رييس 
كميسيون اروپا گفت: »اعمال افزايش تعرفه امريكا غير 
قابل قبول اس��ت. امروز روز بدي ب��راي دنياي تجارت 
است. ما از منافع اروپا دفاع خواهيم كرد. « در بيانيه يي 
كه كميس��يون اروپا در همين راستا صادر كرد با اشاره 
ب��ه تالش هاي اتحاديه اروپا براي رس��يدن به توافق در 
ماه هاي گذش��ته با امريكا، اقدام واش��نگتن را غيرقابل 
قبول و مخالف با قوانين سازمان تجارت جهاني خوانده 
است. يونكر تصريح كرده كه اروپا منشا مشكالت امريكا 
نيس��ت بلكه به همان اندازه از اين مش��كالت آس��يب 
مي خورد. سيس��يليا مالم  ستروم كميس��ر امور تجاري 
اتحاديه اروپا گفته؛ پاس��خ اتحاديه اروپا متناسب و در 
انطباق با مقررات سازمان تجارت جهاني خواهد بود. او 
تاكيد كرده بروكسل مكانيسم هاي متناسب براي حل 
مناقشه را در سازمان تجارت جهاني فعال خواهد كرد. 

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به 
اعمال تعرفه هاي جديد بر واردات برخي فلزات از سوي 
امريكا، گفته بروكس��ل از منافع خود مقابل واشنگتن 
حفاظ��ت مي كند. فدريكا موگرين��ي با اين حال تاكيد 

كرده كه اتحاديه اروپا با هيچ كسي در جنگ نيست. 
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه هم با يادآوري 
دهه 3۰ميالدي و پيش از آغاز جنگ جهاني دوم گفت: 
»اين تصميم از جنبه هاي زيادي اشتباه است. اشتباهي 
كه منجر به ايجاد عدم توازن بين المللي مي ش��ود. اين 
اقدام منجر به ملي گرايي اقتصادي و تجاري مي ش��ود؛ 
ولي ملي گرايي مساوي است با جنگ. اين دقيقا همان 
تحوالتي است كه در س��ال هاي دهه 3۰ اتفاق افتاد.« 
رييس جمهور فرانس��ه در مكالم��ه تلفني با ترامپ هم 
تصمي��م او را براي اعمال افزاي��ش تعرفه واردات فوالد 
و آلوميني��وم غيرقانوني و اش��تباه خوان��ده و گفته كه 
بروكسل اقدامي متناس��ب و سخت در قبال اين عمل 
امري��كا در پيش خواهد گرفت. گفته ش��ده، ماكرون از 
ترامپ خواس��ته با اتحاديه اروپا، چين و ژاپن در جهت 

اعمال قوانين سازمان تجارت جهاني وارد مذاكره شود. 
برون��و لومر وزير اقتصاد فرانس��ه هم در دي��دار با وزير 
بازرگان��ي اياالت متحده امريكا ب��ه همتاي خود گفت: 
»ما تحت فش��ار وارد مذاكره نخواهيم شد. ما معتقديم 
كه تصميم اتخاذي امريكا غيرقابل قبول است و عواقب 
جدي براي اقتصاد جهاني به همراه خواهد داشت.« لومر 
در ادامه از رفتار امري��كا در قبال متحدان اروپايي  ابراز 
تعجب كرده و گفته اين دولت امريكاست كه مي خواهد 

وارد جنگ تجاري با بزرگ ترين متحد خود شود. 
ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانس��ه نيز گفته اقدام 
ترام��پ عمل��ي بي رحمانه و غيرقابل قبول اس��ت. اين 
يعني كسي باقي مي ماند كه قوي تر باشد. اما در روابط 
بين المللي و زندگي جهاني، قانون هر كس قوي تر است، 
مصداقي ندارد. روابط بين المللي، غرب وحشي نيست. 
لودري��ان در ادامه گفته ش��عار »اول امري��كا« در حال 

تبديل شدن به »امريكاي تنها« است. 
دولت بريتانيا هم نس��بت به تصميم واشنگتن ابراز 
تاسف كرده است. سخنگوي دولت بريتانيا گفته لندن 
و بروكسل متحدان نزديك واشنگتن هستند و معافيت 

از گمركات براي آنها بايد نامحدود باش��د. وزير تجارت 
بين الملل كابينه در س��ايه بريتانيا هم با انتقاد شديد از 
تصميم گفت��ه لندن نبايد زير بار زورگويي هايي ترامپ 
برود. بري گاردينر گفت: »تصميم اخير ترامپ بايد در 
كنار س��اير رفتارهاي او ديده و به آن پاس��خ محكمي 

داده ش��ود. بايد به روشني اعالم كنيم به ارعاب، تهديد 
و زورگويي هاي او تن نمي دهيم. « 

گفته شده، ترامپ قصد دارد كه در ادامه سياست هاي 
حمايت گرايانه خود واردات خودرو از آلمان را نيز ممنوع 
كند. رويترز به نقل از يك نشريه آلماني گزارش داده كه 

ترامپ آوريل گذش��ته در گفت وگو با ماكرون بر حفظ 
سياست تجاري اش تاكيد كرده و گفته به  دنبال توقف 

تردد مرسدس بنز در نيويورك است. 
اين در حالي است كه خودروسازان آلماني 9۰درصد 
از بازار خ��ودرو امريكا را در اختيار دارند. انتظار مي رود 
اروپا تعرفه هاي س��نگيني را روي محصوالت برندهاي 
مع��روف امريكايي اعمال كند كه هزينه يي دس��ت كم 
3ميليارد و 3۰۰ميليون دالري براي ش��ركت هاي اين 

كشور خواهد داشت. 
وزير اقتصاد مكزيك هم گفته در قبال امريكا روش 
مقابله  به مثل را در پيش خواهد گرفت و بر محصوالت 
كش��اورزي و صنعتي امريكا تعرفه واردات وضع خواهد 
كرد. نخس��ت وزير كان��ادا نيز به اعم��ال افزايش تعرفه 
واردات از سوي امريكا واكنش نشان داده است. جاستين 
ترودو ضمن لغو سفرش به امريكا گفته: »ما از تصميم 
دولت امريكا متاس��ف هستيم و بديهي است كه چنين 
اقدامي منج��ر به اقدامات تالفي جويانه خواهد ش��د.« 
نخست وزير كانادا با اعالم اينكه سفرش به امريكا براي 
ديدار با ترامپ را به دليل پيش شرط هاي غير قابل قبول 
تجاري لغو كرده، گفت: »اعمال تعرفه بر واردات فوالد و 
آلومينيوم از كانادا توهيني به دوستي و شراكت ديرينه 
امنيت��ي كانادا و امري��كا و به ويژه توهين��ي به هزاران 
كانادايي است كه در كنار نظاميان امريكايي جنگيدند 
و كش��ته ش��دند.« قرار بود ترودو در اين سفر با ترامپ 
درباره توافق تجارت آزاد امريكاي شمالي گفت وگو كند. 
در همين حال كريستال فري لند وزير خارجه كانادا هم 
گفته كه كشورش در واكنش به تصميم اياالت متحده 
براي كاالهاي امريكايي از جمله آهن و آلومينيوم از ۱۰ 
تا ۲۰درصد تعرفه تعيي��ن خواهد كرد. فري لند تاكيد 
كرده كه اين اقدام كانادا شديدترين اقدام تالفي جويانه 

تجاري كشورش در عصر پساجنگ خواهد بود. 
دولت ترامپ پيش تر نيز با اعالم اينكه تعرفه هايي 
را به ارزش ۵۰ميليارد دالر بر كاالها و خدمات چيني 
اعمال خواهد كرد، تعجب كارشناسان را برانگيخت. 
اعمال چني��ن تعرفه هايي س��رمايه گذاري چيني ها 
در اي��االت متحده را محدود خواه��د كرد. چين كه 
اعالم ش��ده بود ب��ا دولت ترامپ ب��راي جلوگيري از 
آغ��از جنگ تجاري به توافق رس��يده، در واكنش��ي 
تند اعالم ك��رده آماده اقدامات تالفي جويانه اس��ت. 
سخنگوي وزارت خارجه چين در اين باره گفت: »ما 
مي خواهيم اقدامات تالفي جويانه داشته باشيم. گرچه 
به  دنبال جنگ تجاري نيستيم اما اگر چنين جنگي 

اجتناب ناپذير باشد از آن نمي هراسيم.« 

گروه جهان| طال تسليمي|
پارلمان اسپانيا از دادن راي اعتماد به دولت ماريانو 
راخوي خودداري و او را از نخس��ت وزيري بركنار كرد. 
با بركن��اري راخوي از يك��ي از طوالني ترين دوره هاي 
رهبري بر يك كش��ور اروپايي، پدرو سانچز رهبر حزب 
اصلي اپوزيسيون اسپانيا )حزب كارگران سوسياليست( 
نخس��ت وزير اسپانيا شد. جلس��ه راي اعتماد به دولت 

راخ��وي در پي حكم دادگاه اس��پانيايي به محكوميت 
ش��ماري از اعضاي حزب مردم در پرونده فساد، برگزار 
شد؛ اما در حقيقت، سرنوشت او پنج شنبه و زماني رقم 
خورد كه سوسياليس��ت ها توانس��تند حمايت برخي از 
احزاب كوچك ت��ر در پارلمان از جمله حزب ملي گراي 
باس��ك را جل��ب و آنها را به راي ع��دم اعتماد ترغيب 
 كنند. به گزارش س��ي ان ان، از مجموع 3۵۰ قانون گذار 

۱8۰ نف��ر از راي عدم اعتم��اد به دولت حمايت كردند 
كه اكثريت مطلق بود. از آغاز دموكراسي اسپانيا )سال 
۱9۷8( اين نخس��تين مرتبه اس��ت كه نخس��ت وزير 
اينچنين سرنگون مي شود. راخوي 63 ساله از دسامبر 
۲۰۱۱ ميالدي بر مس��ند قدرت بوده است. آنا پاستور 
ريي��س پارلمان پس از راي گيري اع��الم كرد كه پدرو 
س��انچز از »اعتماد پارلمان« برخوردار است و از اين رو، 
نخس��ت وزيري جديد محس��وب مي ش��ود. راخوي كه 
خود نيز در صحن پارلمان حضور داش��ت، پيش از آغاز 
راي گيري مقابل نمايندگان به شكست خود اعتراف كرد 
و گفت: »فعاليت به عنوان رييس دولت اس��پانيا براي 
م��ن افتخاري بود. براي آينده اس��پانيا آرزوي موفقيت 
مي كنم. مي توان پيش بيني ك��رد كه راي عدم اعتماد 
تصويب خواهد شد و به اين ترتيب، پدرو سانچز رييس 
جديد دولت مي ش��ود. به او تبريك مي گويم. مفتخرم 
كه اس��پانيا اكنون در مقايس��ه با زمان آغاز به كار من، 
شرايط بهتري دارد. اميدوارم جايگزين من بتواند همين 
جمله را در پايان دوره خود بگويد.« باتوجه به اينكه پنج 
نماينده حزب ملي گراي باسك و همچنين نمايندگان 
كاتالونيا پنج شنبه اعالم كردند كه در اين راي گيري در 
كنار 84 نماينده حزب سوسياليست خواهند بود، نتيجه 
راي عدم اعتماد حتي پيش از راي گيري مشخص بود. 

 سانچز؛ نخست وزير جديد اسپانيا
فايننش��ال تايمز در گزارش��ي در اين باره نوشته، 
س��انچز يك سياستمدار چپ ميانه و حامي اتحاديه 
اروپاس��ت كه تا يك هفته پيش به نظر مي رسيد در 
حاش��يه مناظرات سياس��ي و با كسب قدرت فاصله 
زيادي دارد. دو سال پيش او در جنگ قدرتي تلخ در 
حزب خود پيروز ش��د. پس از راي دادگاه اسپانيا به 
محكومي��ت ۲9 نفر از اعضاي حزب مردم راخوي در 
پرونده فس��اد، سانچز بركناري او را از نخست وزيري 
خواس��تار ش��د و موضوع راي ع��دم اعتم��اد را در 
صح��ن پارلمان مط��رح كرد. منتقدان س��انچز او را 
فرصت طلبي تمام عيار مي دانند كه در ش��رايطي كه 
حزبش در نظرس��نجي ها موقعي��ت چندان مطلوبي 
نداشت، از جلسه راي اعتماد به راخوي براي رسيدن 
به نخس��ت وزيري اس��تفاده كرد. راخوي در اين باره 
گفته بود: »همه مي دانند كه سانچز هيچ گاه موفق به 
پيروزي در انتخابات نخواهد ش��د و دليل درخواست 
براي برگزاري جلس��ه راي اعتماد ه��م همين بوده 

است.«
ام��ا سياس��تمدار 46 س��اله ك��ه در اس��پانيا به 
»آقاي خوش تيپ« مش��هور اس��ت، اكنون هفتمين 
نخس��ت وزير دوران دموكراتيك اس��پانيا محس��وب 
مي شود. س��انچز گفته برنامه بودجه راخوي را ادامه 
خواه��د داد و از اي��ن رو، انتظ��ار تغيير قابل توجهي 
فوري در سياس��ت گذاري ها نمي رود. اما او همچنين 
تاكي��د كرده قصد دارد در برخ��ي زمينه ها همچون 
دستمزدها، حقوق بازنشس��تگي و برابري جنسيتي 

اصالحاتي ايجاد كند. يكي از بزرگ ترين چالش هاي 
پيش روي سانچز شرايط كاتالونيا محسوب مي شود 
و بحراني كه از س��ال گذشته در پي اعالم استقالل 
يك جانبه منطقه آغاز ش��د. سانچز گفته مي خواهد 
مذاكرات را با دولت اس��تقالل طلب كاتالونيا ازس��ر 
بگي��رد و انتظار مي رود رويكردي منعطف تر در برابر 

خواسته هاي منطقه داشته باشد. 

 انتخابات زودهنگام
باتوج��ه به اينك��ه حزب سوسياليس��ت تنها 84 
كرس��ي از مجموع 3۵۰ كرس��ي پارلمان اسپانيا را 
تحت كنترل دارد، دولت س��انچز بسيار ضعيف است 
و او ب��راي تصويب هر تدبي��ري به حمايت دو حزب 
استقالل طلب كاتالونيا، گروه استقالل طلب باسك و 
حزب »پدوموس/ما مي توانيم« نياز خواهد داش��ت. 
اين گروه از هم گس��يخته ك��ه راخوي آن را »دولت 
فرانكشتاين« ناميده، هيچ ديدگاه مشتركي در زمينه 

سياست گذاري ندارند. 
س��انچز اساس��ا مي تواند تا س��ال ۲۰۲۰ و زمان 
برگزاري انتخابات در موعد مقرر، در قدرت بماند. اما 
ضعف دولت چنين مساله يي را غيرمحتمل مي سازد. 
او پيش ت��ر وعده برگ��زاري انتخاب��ات زودهنگام در 
صورت نخس��ت وزيري را مطرح كرده، اما به زمانش 
اش��اره يي نكرده است. براي س��انچز، نخست وزيري 
در ش��رايط كنوني موقعيتي است كه مي تواند براي 
پيروزي هاي قطعي سياس��ي از آن اس��تفاده كند و 

محبوبيت حزبش را در نظرسنجي ها باال ببرد.  

پارلمان اسپانيا به راخوي راي اعتماد نداد  

رياست »آقاي خوش تيپ« بر دولت جديد مادريد

تجارت امريكا- اتحاديه اروپا

501 ميليارد دالر

صادرات امريكا به اتحاديه اروپا واردات امريكا از اتحاديه اروپا

593 ميليارد دالر
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پرونده8
تعطيلي ۶۰ مرغداري و مركز 

غيرمجاز پرورش ماهي
رييس س��ازمان دامپزش��كي كش��ور گفت: امسال 
تاكن��ون ۶۰مرغداري ، مركز تكثي��ر و پرورش ماهي و 
ديگر مراكز غيرمجاز با حكم قضايي تعطيل شده است. 
به گزارش ايس��نا عليرضا رفيعي پ��ور در آيين معارفه 
مديركل دامپزش��كي چهارمحال و بختياري با اش��اره 
به اينكه حوزه بهداش��تي و كنت��رل بيماري هاي دامي 
و نظارت ب��ر فرآورده ها و محص��والت دامي از وظايف 
س��ازمان دامپزشكي است، اظهار كرد: سال گذشته در 
حوزه بيماري هاي خطرن��اك دام از جمله تب برفكي، 
تب مالت، هاري و شاربن حوزه دامي بيش از ۳۸ درصد 
بيماري ه��ا كاهش يافت. رفيعي پور با اش��اره به اينكه 
شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان به كشور از دو سال 
گذشته آغاز شد، تصريح كرد: خوشبختانه طي روزهاي 
گذش��ته هيچ كانوني گزارش نش��د و تالش مي شود با 
اپيدمي آنفلوآنزا مواجه نش��ويم، گرچه ممكن است به 
صورت تكي و انفرادي كانوني گزارش شود. وي با اشاره 
به اينكه اين س��ازمان تا حدودي توانسته جلو طغيان 
بيماري را بگيرد، تاكيد كرد: امس��ال تمام دستگاه ها با 
اقداماتي كه انجام مي شود بايد تالش كنند جلو طغيان 
و اپيدمي آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان را بگيرند كه در 
اين ميان اطالع رس��اني از سوي رسانه ها نقش مهمي 
در كنترل آن دارد. رييس س��ازمان دامپزشكي كشور 
گفت: با همكاري محيط زيست كشور تاالب ها، آبگيرها 
و س��دهايي كه محل فرود پرندگان مهاجر هس��تند و 
به گونه يي مي توانند بيماري را اش��اعه دهند نيروهاي 
دامپزشكي به صورت منظم از پرندگان بومي، صنعتي 
و مهاج��ر آن منطقه نمونه برداري مي كنند تا چرخش 
ويروس كنترل شود. وي در ادامه با اشاره به اينكه تب 
كريمه كنگو يك بيماري چهار فصل و از سال ۷۸ وارد 
كشور شده است، بيان كرد: طي اين سال ها اين بيماري 
به تمام استان هاي كشور منتقل و آلوده به اين ويروس 
ش��ده اند كه متاسفانه امس��ال در اوايل ارديبهشت ماه 
ي��ك خانم در اس��تان كرمان بر اثر اي��ن بيماري فوت 
كرد. رييس س��ازمان دامپزش��كي كش��ور خاطرنشان 
كرد: امكان تش��خيص، درمان و واكسيناسيون در اين 
بيماري خطرن��اك، مرگ آفرين و مهلك وجود ندارد و 
تنها راه كنترل آن تبليغ، ترويج و اطالع رساني صحيح 
ب��ه مردم اس��ت. وي با اش��اره به اينك��ه تاكنون علم 
دامپزشكي نتوانسته براي تشخيص اين بيماري كاري 
انجام دهد، توصيه كرد: به هيچ عنوان كشتار دام جز در 
كشتارگاه انجام نشود و افراد از كنه فاصله بگيرند، زيرا 
امكان انتقال اين بيماري به انس��ان وجود دارد كه تنها 
با انجام اين اقدامات تب كريمه كنگو كنترل مي ش��ود.  
رفيعي پور با اش��اره به اينكه ۶۳۰ واحد از بين رفته بر 
اثر آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور در حال احيا 
ش��دن است، تصريح كرد: از ابتداي امسال سه هزار تن 
تخم مرغ از كشورهاي اوكراين، آذربايجان و تركيه وارد 
كشور شده است كه اين ميزان يك تا سه درصد مصرف 

كشور را در بر مي گيرد.  

 خسارت سرماي بهار
به محصوالت باغي 

معاون وزي��ر جهاد كش��اورزي در ام��ور باغباني 
گف��ت: بر اث��ر گرمازدگي اواخر زمس��تان گذش��ته، 
باغات پس��ته كرمان آس��يب زيادي ديدند، به طوري 
كه ۲هزار ميليارد تومان پس��ته بر اثر گرمازدگي در 
اين اس��تان از بين رفته است.  محمدعلي طهماسبي 
در گفت وگو با فارس در مورد خس��ارات وارد شده به 
محصوالت باغباني طي سه ماه اخير خاطرنشان كرد: 
كشور ما به دليل داش��تن اقليم هاي مختلف همواره 
با خس��ارت هايي همچون گرمازدگي و س��رمازدگي 
در محصوالت كشاورزي از جمله محصوالت باغباني 
مواجه است و س��رماي زودرس بهاره سرجمع 9هزار 
ميلي��ارد تومان ب��ه تمام محصوالت باغي در كش��ور 
خس��ارت وارد ك��رد.  وي همچنين به خس��ارتي كه 
امسال در باغات پسته كرمان به دليل گرمازدگي در 
پايان فصل زمس��تان رخ داده اش��اره كرد و گفت: در 
روزهاي آخر زمستان، گرما در اين استان تا ۳۲درجه 
هم رسيد و باعث ش��د تا آسيب جدي به جوانه هاي 
پس��ته زده ش��ود.  معاون حجتي به اين نكته اشاره 
كرد كه نهال پس��ته ب��ه دليل مقاومتي كه نس��بت 
به ش��وري و كم آب��ي دارد، در اس��تان هايي همچون 
كرمان فعال اس��ت و با آنكه تقريبا به جز دو اس��تان 
هرمزگان و بوشهر تقريبا پس��ته در همه استان هاي 
كشور كشت مي شود، اما همچنان بيشترين سطح زير 
كشت پسته در اس��تان كرمان انجام مي شود.  وي با 
تاكيد بر اينكه كشت پسته در زمين هاي حاصلخيز و 
آب ش��يرين عملكرد بيشتري در هكتار دارد، تصريح 
كرد: ما فكر مي كنيم، حتما پس��ته در جايي كه آب 
ش��ور اس��ت و كيفيت آب پايين مي آيد، بايد كشت 
ش��ود، در صورتي كه به  شدت به دنبال توسعه باغات 
پس��ته در نقاط مختلف از جمله غرب كشور هستيم 
و اكنون باغات پس��ته زيادي در اس��تان هاي فارس، 
سيستان و بلوچس��تان، ايالم و خوزستان ايجاد شده 
اس��ت.  طهماسبي پيش بيني كرد كه امسال با توجه 
به آس��يب هاي به وجود آمده ۲۰۰هزار تن پسته در 

كشور توليد شود. 
وي همچني��ن ب��ر اين نكت��ه تاكيد ك��رد كه بايد 
ب��راي احياي باغات پس��ته تس��هيالت ارزان قيمت با 
بازپرداخت هاي طوالني در اختيار پسته كاران قرار گيرد. 
ت��ا قبل از س��ال ۲۰1۶ ميالدي اي��ران به عنوان 
نخس��تين صادركننده پسته در دنيا شناخته مي شد، 
اما به مرور امريكايي ها ذخاير ژنتيكي پسته ايراني را 
به كش��ور خود قاچاق و كشت كردند تا جايي كه در 
س��ال ۲۰1۶ميالدي امريكا مقام اول پسته صادراتي 
دني��ا را به خ��ود اختص��اص داد و اي��ران مقام دوم 

صادرات را گرفت. 
اي��ن در حالي اس��ت كه بس��ياري از كارشناس��ان 
معتقدند كيفيت پس��ته ايراني به مراتب باالتر از پسته 
توليد امريكاست، اما نكته جالب توجه اينكه امريكا در 
اقدامي ناجوانمردانه تعرف��ه ۲۰۰درصدي براي واردات 

پسته ايراني به كشورش وضع كرده است. 
اما همچنان 59 كشور دنيا پسته مصرفي خود را از 
ايران وارد مي كنند و آلمان، عراق، پاكس��تان، ايتاليا و 
امارات جزو پنج كشوري هستند كه مرغوب ترين پسته 

ايراني را با باالترين قيمت خريداري مي كنند. 

اخبار

تغيير الگوي مهاجرت از »روستا به شهر« به »شهر به شهر«

مهاجرت اكولوژيك در ايران

ترامپ در دام يكجانبه گرايي
تحليلگران مس��ائل سياست بين الملل اعتقاد 
دارند در عصري كه بيش��تر كشورهاي جهان به 
فكر ش��كل دهي به نظم بين الملل��ي برپايه چند 
جانبه گراي��ي هس��تند، سياس��ت هاي ترامپ به 
وي��ژه در قبال اي��ران ضمن بر ه��م زدن موازنه 
ق��درت در عرصه جهاني، امني��ت اياالت متحده 
را دچ��ار چالش مي كند.  مهم تري��ن ويژگي كه 
دوره 1۸ماهه رياس��ت جمهوري »دونالد ترامپ« 
را برجس��ته مي كند، اتخاذ سياست هاي يكجانبه 
نسبت به مس��ائل بين المللي بوده است. چهل و 
پنجمي��ن رييس جمهوري اي��االت متحده از بدو 
ورود به كاخ سفيد تك روي و اتخاذ سياست هاي 

خودخواهانه را آشكارا دنبال كرد. 
خ��روج از پيم��ان آب و هواي��ي پاري��س كه 
كش��ورهاي جهان بيش��تر از ۲دهه براي امضاي 
آن رايزن��ي كردن��د، توق��ف ق��رارداد تج��اري 
ترانس پاس��يفيك)ميان امريكا و اروپا( و اعمال 
تعرفه ه��اي تجاري بر واردات به اياالت متحده از 
مهم تري��ن موضوعاتي بود كه ترامپ بدون توجه 
به خواس��ت ديگر كش��ورهاي جه��ان به صورت 
يكجانب��ه ب��ه آنها پش��ت پا زد. يك��ي از آخرين 
اقدامات يكجانبه ترامپ خروج از توافق هسته يي 
با ايران بود كه واكنش هاي گس��ترده بين المللي 

را به دنبال داشت. 

 مخالفت جهاني با رويكردهاي ترامپ
خروج واشنگتن از توافق هسته يي ايران ازجمله 
اقدامات چال��ش برانگيزي بود كه رييس جمهوري 
امري��كا ب��ا وجود مخالفت هاي 5كش��ور روس��يه، 
چين، فرانسه، انگليس و آلمان اتخاذ كرد. تارنماي 
»مورنينگ هرالد« استراليا در گزارشي خط مشي 
ترامپ در مسائل بين المللي را يكجانبه توصيف كرد 
و يك��ي از نمونه هاي بارز آن را كه با واكنش جهان 
همراه بود خ��روج از برجام دانس��ت.  اين گزارش 
اعتق��اد دارد خروج ترام��پ از توافق جهانيان را به 
واكنش در برابر يكجانبه گرايي كاخ سفيد وادار كرد. 
»ترزا مي« نخست وزير بريتانيا، »امانوئل ماكرون« 
رييس جمهوري فرانسه و »آنگال مركل« صدراعظم 
آلمان اين اقدام ترامپ را مايه تاسف و نگراني خود 
و جهان دانس��تند. هر ۳ رهبر اروپايي بر پايبندي 
خ��ود به برجام و همكاري كامل ب��ا ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي با وجود مخالفت هاي امريكا 
تاكيد كردند.  به نوشته روزنامه »نيويورك تايمز« 
نخس��ت وزيران بلژيك، استراليا، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا و بسياري از سران كشورهاي 
جهان نيز از ترامپ به علت بي توجهي به خواس��ت 
ديگر كشورها در حمايت از برجام انتقاد كردند. اين 
درحالي است تنها نخست وزير اسراييل و پادشاهي 
عربس��تان س��عودي از اين اقدام حمايت كردند. با 

اينكه برخي مقام هاي جمهوري خواه در امريكا هم 
از اقدام ترامپ تمجيد كردند اما مقام هاي دموكرات 

به طور كلي با اين اقدام ترامپ مخالفت كردند. 
يك��ي از مهم ترين واكنش ها به سياس��ت هاي 
رييس جمه��وري امريكا ب��ه تازگي از س��وي اين 
مقام آلماني رس��انه يي شد. تارنماي شبكه خبري 
بلومبرگ، در گزارش��ي از كاه��ش اعتماد رهبران 
كش��ورهاي جهان به سياست هاي كاخ سفيد خبر 
داد و با اش��اره به س��خنان صدر اعظم آلمان آورد 
مركل چند روز قبل در انتقاد از سياس��ت خارجي 
ترامپ، وي را به تش��ديد »يكجانبه گرايي« متهم 
كرد.  به اعتقاد اين مقام اروپايي، بي اعتبارس��ازي 
يكجانب��ه توافقي كه از س��وي جامعه بين المللي و 
حتي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد تاييد و 

تصويب شده بود، قابل پذيرش نيست. 
صدراعظم آلمان يكي ديگر از نمونه هاي سياست 
يكجانبه ترامپ را كه در تضاد با جامعه جهاني اتخاذ 
شد، تصميم سال گذشته وي در مورد توافق اقليمي 
پاري��س عنوان كرد كه نظم جهاني چندجانبه را با 

يك بحران واقعي درگير كرد. 

 خودسري ترامپ تهديدي براي امريكا
ترامپ همه توصيه، درخواست و حتي تهديدها 
را ناديده گرفت و هر آنچه مي خواس��ت و پيش از 
انتخاب��ات و عده داده بود در ح��وزه بين المللي به 
اجرا درآورد. در واقع رييس جمهوري اياالت متحده 
ب��ا بي اعتنايي به متحدان نزدي��ك خود اعتبار آنها 
را زير س��وال برد و وجهه اين كش��ورها در عرصه 

بين المللي را نابود س��اخت.  به نوش��ته نيويورك 
تايمز »نانسي پلوسي« رهبر دموكرات هاي مجلس 
امريكا در م��ورد اقدام ترامپ عنوان داش��ت همه 
كارشناس��ان و متحدان كاخ س��فيد اي��ن توافق را 
موفقيت آميز دانس��ته اند و حتي مقام ها و مشاوران 
ترامپ هم توافق را موثر ديده اند اما رييس جمهوري 
اي��ن واقعيت ها را ناديده گرفته اس��ت.  وي تاكيد 
كرد: تصميم عجوالنه رييس جمهوري، تنها امريكا 
را من��زوي مي كند و نه ايران را. زيرا متحدان ما به 
توافق احترام مي گذارن��د و در مقابل دولت امريكا 
اعتبار بين المللي و قدرت تاثيرگذاري خود در ميز 

مذاكرات را از دست مي دهد. 
تارنم��اي تحليلي »لوبالگ« ني��ز اقدام ترامپ 
در مخالف��ت ب��ا برج��ام را اس��توار ب��ر پايه هاي 
امپرياليس��تي توصي��ف ك��رد و نوش��ت: تصميم 
ترام��پ براي اي��ن كار بيش از هر چي��ز به علت 
مخالفت با اوباما و باهدف بي اعتبار كردن امضاي 
رييس جمه��وري پيش از خود و دس��تاورد بزرگ 

وي در حوزه سياست خارجي بود. 
ايرن��ا با بي��ان اي��ن مطلب اف��زود: ب��ه اعتقاد 
تحليلگران غربي اما ترامپ با اين كار خود نش��ان 
داد از هي��چ راهب��رد كالني در اي��ن زمينه پيروي 
نمي كند و تنها نيات فردي وي را در مقابل اكثريت 

رهبران جهان قرار داده است. 
رييس جمهوري امريكا احساس مي كند با انجام 
رفت��اري مغاير با قدرت هاي كم و بيش هم تراز با 
كاخ سفيد مي تواند ضمن برهم زدن وضع موجود، 
اقتدار و بزرگي واش��نگتن را به رخ رقباي امريكا 

بكشاند. لوبالگ سياس��ت خارجي دولت ترامپ را 
كامال يكجانبه گرا دانست و تصريح كرد: به ويژه آنكه 
در دوره يي اتخاذ ش��ده اس��ت كه جهان تمايلي به 
پذيرش برتري اياالت متحده ندارد. درحالي كه كاخ 
س��فيد خود را به عنوان يك بازيگر غيرقابل اعتماد 
نمايش داد، اروپا مس��ير خود را در برجام ترس��يم 
كرده اس��ت و تالش مي كند ت��ا از منافع اقتصادي 
بنگاه هاي خود دفاع كند.  گزارش بر اين باور است، 
نوع سياست هاي ترامپ نسبت به تهران نشانه يي از 
گس��تاخانه شدن رويكرد قدرت امريكاست؛ رفتاري 
كه باعث جدايي سياس��ت خارجي ديگر كشورها از 
كاخ سفيد شده است. اين رويه ها اكنون اروپا، روسيه 
و چي��ن را به يكديگر نزديك تر و از امريكا دور كرده 

است. 
تحليلگران مسائل سياست بين الملل اعتقاد دارند 
در عصري كه بيش��تر كش��ورهاي جهان به دنبال 
شكل دهي به نظم بين المللي بر پايه قواعد و مقررات 
در چارچوب چندجانبه گرايي هستند، سياست هاي 
ترامپ در قبال ايران نه تنها موازنه قدرت را در عرصه 
جهاني را بر هم مي زند بلكه امنيت اياالت متحده را 

دستخوش مخاطراتي خواهد كرد. 
در واقع ترامپ به جاي پرداختن به موضوعات 
مهم داخلي و بين الملل��ي با وارد كردن امريكا به 
معركه ه��اي ويران كننده و غيرض��رور، ظرفيت ها 
و توانايي هاي اين كش��ور را نابود مي كند. ترامپ 
اكنون همان مسيري را مي پيمايد كه پيش از اين 
قدرت ه��اي بزرگ را به خاطر غرور و خودس��ري 

دچار زوال كرده بود. 

چالش هاي محيط زيس��تي به خصوص مسائل 
مربوط به خشكسالي و بهره برداري بي رويه از منابع 
آبي در كش��ور هر روز عميق تر مي شود و به واسطه 
آن مسائل و مشكالت بسياري براي جامعه و دولت 
به وج��ود مي آي��د. در اين بين يك��ي از اصلي ترين 
خطرات��ي كه از جانب بس��ياري از متخصصان بيان 
مي ش��ود، س��يل مهاجرت س��اكنان مناطق درگير 
كمبود آب و ساير چالش هاي زيست محيطي است 
كه اين مس��اله به دليل وابس��تگي بيشتر معيشتي 
مردم روستا به منابع آب، جوامع روستايي را بيشتر 
در مع��رض چنين مهاجرت هايي ق��رار مي دهد. بر 
مبناي اين هش��دار اس��ت كه سياس��ت هايي براي 
مواجه��ه با مهاج��رت جامعه روس��تايي طراحي و 
اجرا مي گردند. براي مث��ال پروژه هاي تامين منابع 
آب جديد هم��واره با توجيه اهمي��ت جلوگيري از 
خيل مهاجرت روس��تاييان مطرح بوده است. اما آيا 
مس��ائل محيط زيستي و بطور خاص كمبود آب به 
واقع مي تواند موج مهاجرتي جديدي در كش��ور به 
دنبال داشته باشد؟ آيا تاكنون مسائل محيط زيستي 
روس��تاهاي ايران را به س��مت تخليه ش��دن برده 
اس��ت؟ اينگونه بحران ه��اي اكولوژي��ك واقعا چه 
سهمي از مهاجرت روس��تاييان كشور در يك دهه 
اخير را داشته اس��ت و چه بخشي از جامعه درگير 
با كمبود آب توانسته اند با تغيير در شيوه معيشت، 
با آن سازگار شوند؟ با تامين آب كشاورزي از طريق 
پروژه هاي��ي همچون سدس��ازي، جل��وي مهاجرت 
گرفته شده يا به س��رعت آن افزوده شده است؟ در 
ص��ورت نيافتن راهكار براي تطاب��ق با كم آبي، چه 
بخشي از جامعه روستايي مهاجرت خواهند كرد، و 
اين موضوع چه تاثيرات اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي خواهد داشت؟آيا تمامي روستاهاي كشور 
بايد هدف سياس��ت گذاري ب��راي تثبيت جمعيت 
باشند و در همه آنها براي اين موضوع سرمايه گذاري 
ك��رد يا با ش��رايط جدي��د اجتماع��ي، اقتصادي و 
زيس��ت محيطي، برخي از روستاها به ناچار خالي از 
سكنه خواهد شد؟ در راستاي تبيين و شفاف سازي 
مساله مهاجرت ناش��ي از مسائل زيست محيطي و 
پاسخ به س��واالت فوق نشس��ت تخصصي بررسي 
مهاجرت اكولوژيك با همكاري برنامه آب و توس��عه 
پژوهشكده سياست گذاري دانشگاه شريف به همراه 
انجمن علمي جمعيت شناسي دانشگاه تهران، شنبه 
۲۲ ارديبهشت در محل س��الن گفت وگو دانشكده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار گرديد. با توجه 
به بين رش��ته يي بودن موضوع مهاجرت اكولوژيك 
تالش شد از متخصصين حوزه هاي جامعه شناسي، 
جمعيت شناس��ي، اقتصاد توس��عه و محيط زيست 
براي آش��نايي با ابعاد مختلف مساله استفاده شود. 
از اي��ن رو آقايان دكتر فرزام پور اصغر س��نگاچين 
رييس گروه امور آمايش، برنامه ريزي و محيط زيست 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دكتر ولي اهلل 
رس��تم عليزاده عضو هيات علمي موسسه مطالعات 
و مديري��ت جام��ع و تخصصي جمعيت كش��ور به 
بيان نظرات خ��ود در مورد تحوالت كالن مهاجرت 
روستاي پرداختند و دكتر اسداهلل نقدي عضو هيات 
علمي دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه 
بوعلي سينا همدان و دكتر مرتضي افقه عضو هيات 
علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز 
جهت بررس��ي مهاجرت هاي روس��تايي استان هاي 
خوزستان و همدان به اين برنامه دعوت گرديدند. در 
ادامه خالصه يي از نظرات اين اساتيد ارائه مي گردد.

دكتر پور اصغر س��نگاچين تكيه سخنراني خود 
را برعوامل تاثيرگذار بر شكل گيري ساختار فضايي 
كش��ور در چند دهه گذشته قرار داد. ايشان در اين 
راستا به دو دسته عوامل غيرارادي و عوامل ارادي در 
شكل گيري عدم تعادل هاي منطقه يي اشاره كردند. 
عوامل غيرارادي بدين معنا است كه اراده و تصميم 
انس��ان در آن تاثيري نداش��ته اس��ت. از اين منظر 
مي توان گفت در سرزمين ايران هر جا آب بوده است 
جمعيت سكني گزيده است. بطور مثال در بخش هاي 
خشك كشور در اطراف گسل ها آب وجود داشته و 
به همين خاطر اس��كان جمعيت نزديك گس��ل ها 
ش��كل گرفته اس��ت. عوامل ارادي ناشي از مسائل 
اقتصادي، ويژگي هاي فرهنگي– سياسي و سياسي– 
نظامي بوده اس��ت و باعث شكل گيري برخي مراكز 
جمعيتي در كشور مانند مشهد، قم، زاهدان، ياسوج 
و مهران شده است. مجموع عوامل ارادي و غيرارادي 
منجر به توزيع ناموزون جمعيت و فعاليت در پهنه 
سرزمين ايران شده است. وي به پديده ماكروسفالي 

كه در اكثر كانون هاي جمعيتي ايران برقرار اس��ت 
اش��اره نمودند كه يك شهر بزرگ با تراكم جمعيت 
باال در كنار بدنه شهري و روستايي نحيف قرار دارند. 
داليل اين پديده انباشت ناشي از سرمايه گذاري هاي 
گذشته، اختالف درآمد بين كالن شهرها و ساير نقاط 
جمعيتي و اخيرا تشديد بحران هاي زيست محيطي 
ب��وده كه موج��ب جذب جمعيت به نقاط ش��هري 
معدودي شده اس��ت. از س��وي ديگر توسعه ايران 
دريا گريز و خشكي محور بوده است. شهرهاي كنار 
درياي ايران اكثرا ش��هرهاي متوسط هستند. ايران 
از قابليت هاي س��رزميني خود ب��ه خصوص درياها 
استفاده نكرده است كه دليل آن نبود امنيت در كنار 
دريا و فرهنگ خشكي محور بوده است. در اشاره به 
تاثيرات مسائل زيست محيطي بر جمعيت در ابتدا 
اشاره شد كه ايران به علت موقعيت جغرافيايي ناشي 
از ق��رار گرفتن در كمربند خش��ك جهان در مقابل 
تغييرات اقليمي بس��يار آسيب پذير است. تغييرات 
اقليمي در ايران باعث شده كه ميزان تبخير افزايش 
پيدا كند، دوره هاي خشكسالي طوالني تر شود و در 
نتيجه ميزان پتانسيل آبي و سرانه دسترسي به آب 
كاهش پيدا كند و با توجه به اين مس��اله به توضيح 
چرخه زير در مورد تاثي��رات متقابل فقر و تخريب 

محيط زيست پرداخته شد. 
دكت��ر رس��تم عليزاده در س��ه بخش بررس��ي 
مهاجرت هاي روستايي در ايران، پراكنش جمعيت 
روس��تايي با عنايت به توزيع آب و هوايي و عوامل 
مهاجرت هاي روس��تايي در ايران بحث هاي خود را 
ارائه كرد. او بيان داشت كه مهاجرت دو نوع ارادي 
و اضطراري دارد و از ابتداي تاريخ وجود داش��ته و 
در واقع انسان ها به دنبال نان، ماواي بهتر و امنيت 
بيش��تر از نقطه يي به نقطه ديگ��ر كوچ مي كردند. 
در ايران در گذش��ته صنعتي ش��دن، شهرگرايي، 
ابژه سازي ديگري ش��هري زمينه را براي مهاجرت 
روس��تا شهري را فراهم نموده است. علل مهاجرت 
جوانان روستايي غالبا نداشتن شغل مناسب، كمبود 
امكانات زيربنايي، رفاهي و بهداش��تي بوده اس��ت. 
بنابراين مي ت��وان گفت به ترتيب داليل اقتصادي، 
اجتماعي- فرهنگي و طبيعي – كش��اورزي داليل 
مهاجرت بوده اند. بررس��ي امواج مهاجرت نش��ان 
مي ده��د موج اول مهاجرت بعد از اصالحات ارضي 
در س��ال 1۳4۰ اتفاق افتاد كه مالك سابق حذف 
مي ش��ود و روس��تاييان از وابس��تگي به زمين رها 
مي شوند و مردم به سمت شهرها حركت مي كنند. 
تبعات اين موج انساني خود را در تحوالت سياسي 
نشان مي دهد به گونه يي كه عده اي از نظريه پردازان 
معتقدن��د، انقالب اس��المي را روس��تايياني كه به 
ش��هرها آمدند انجام دادند. م��وج دوم مهاجرت از 
س��ال ۶5 تا ۷۰ اتفاق افتاد كه نوسازي هاي بعد از 
جنگ موجب مهاجرت جديد روستاييان به شهرها 

گرديد. اين موج مهاجرت ناش��ي از رشد صنعت و 
خدمات در ش��هرها بود. اين امواج مهاجرت باعث 
گرديده اس��ت كه جمعيت روس��تايي كشور از ۶۸ 
درصد در س��ال 1۳۳5 به حدود ۲۶ درصد رسيده 
اس��ت و در واقع يك چه��ارم جمعيت فعلي ايران 
در روس��تا زندگي مي كنند. تبع��ات مهاجرت هاي 
گذشته خالي شدن روس��تاها، تغيير يافتن الگوي 
اس��تقرار جمعيت، س��المند ش��دن و زنانه شدن 
جمعيت روس��تايي و افزايش نسبت هاي وابستگي 
در محيط ه��اي روس��تايي و بره��م خ��وردن هرم 
س��ني جمعي��ت بوده اس��ت ك��ه در كل مي تواند 
پاي��داري س��رزمين را با مخاطره روب��ه رو كند. در 
بررسي ش��رايط حال حاضر مهاجرت ها بايد گفت 
مهاجرت ها هم اكنون بيش��تر شهر به شهر است و 
مهاجرت هاي روستا- شهري در حال كاهش است 
و روس��تا به روس��تا تقريبا در ح��ال از بين رفتن 
است و فقط 5 درصد مهاجرت ها را در برمي گيرد. 
مهاجرت ش��هر به شهر از ۳۸ درصد در حد فاصل 
1۳55 تا 1۳۶5 به ۶۸ درصد در آخرين سرشماري 
رسيده است و مهاجرت روستا به شهر از ۳۲ درصد 
به 14 درصد رس��يده است. جهت برقراري مبحث 
مهاجرت روستايي با شرايط اكولوژيكي بايد نكاتي 
را در نظر گرفت اول اينكه كمترين تراكم جمعيت 
روس��تاي در بخش هاي مركزي، ش��رقي و جنوبي 
كش��ور اس��ت و همين طور دش��ت هاي ممنوعه 
بيشتر در مركز و شمال شرق كشور قرار دارد. ثانيا 
شهرستان ها و اس��تان هاي مهاجر فرست ايران در 
حوزه روس��تايي اكثر مناطق مرزي ايران را شامل 
مي شوند و اس��تان هاي مهاجرپذير در مركز ايران 
و اس��تان هاي ش��مالي ق��رار دارند كه اين ش��كل 
مهاجرت از الگوهاي آب و هوايي تبعيت نمي كند. 
افراد از جاهايي كه مشكالت اكولوژيك دارند سعي 
مي كنند به سمت شمال ايران يا شهرهاي صنعتي 
اي��ران حركت كنند. در آينده دو س��ناريو را براي 
مهاجرت هاي روس��تايي مي ت��وان پيش بيني كرد 
س��ناريو اول اين است كه اگر ش��رايط اكولوژيك 
مناسب باش��د روند مهاجرت ها مثل سابق فردي، 
مردگزين و جوان گزين خواهند بود كه در راستاي 
ش��غل و تحصيل صورت خواه��د گرفت. تحوالت 
كاركردي و گذار به معيش��ت چندگانه و مش��اغل 
متعدد در روس��تاها خواهيم داش��ت كه مثال آن 
روس��تاهاي توريستي و صنعتي هس��تند كه اين 
تحوالت باعث ثبات جمعيت روستايي خواهد شد 
و جمعيت روستايي بين 15 تا ۲۰ ميليون نفر باقي 
خواهد ماند. سناريو دوم ناظر به موج سوم مهاجرت 
است در صورت وقوع بحران هاي اكولوژيك خواهد 
ب��ود. اين ن��وع از مهاج��رت بيش��تر خانوادگي و 
روس��تايي و بنيان كن خواهد ب��ود و باعث تخليه 
روس��تاها خواهد ش��د. بايد توجه داشت كه پاسخ 

در مقاب��ل بحران هاي اكولوژيك��ي متفاوت خواهد 
بود و بعضا افراد به سمت تغيير الگو كشت و نظام 
معيشتي براي س��ازگاري با شرايط جديد حركت 
مي كنند و بعض��ي نيز مهاجرت مي كنند. اما آنچه 
مسلم اس��ت اين اس��ت كه اگر موج سوم بخواهد 
شكل بگيرد تنها از دريچه شرايط اكولوژيك خواهد 
ب��ود هر چند مناطق مختلف رويكردهاي مختلفي 

براي مواجه با اين شرايط خواهند داشت.
دكتر نقدي دانشيار جامعه شناسي و متخصص 
حوزه حاش��يه نش��يني تمركز بحث خ��ود را روي 
مهاجرت و تغييرات اقليمي در اس��تان همدان قرار 
داد و بيان داش��ت كه استان همدان درگير بحران 
آب در فامني��ن، رزن، كب��ودر آهن��گ اس��ت. در 
مسائل آب س��ه موضوع تغيير اقليم جهاني و سوء 
مديري��ت منابع آب و درك و برداش��ت غلط مردم 
در اس��تفاده از منابع آب( مسابقه در باغ سازي )به 
صورت همزمان در تشديد بحران موثرند. براي مثال 
اكنون ش��هر ساوه درگير حاش��يه نشيني ناشي از 
مهاجرت هاي روستايي ش��ده است، به گونه يي كه 
در اين ش��هر حاشيه بر متن غالب گرديده است. از 
5۰ محله شهر ساوه حدود ۲5 محله درگير مسائل 
حاشيه نش��يني و مهاجرت است. در بررسي ريشه 
مهاجران شهر ساوه ابتدا به مهاجران استان مركزي 
و س��پس اس��تان همدان برمي خوريم. در بين اين 
مهاجران بر خالف الگوي س��نتي روستا شهري كه 
بر اس��اس اختالف درآمد روس��تا و شهر بوده است 
الگوي جديد بر اس��اس محاسبات اقتصادي نيست 
و بر اس��اس تغييرات اكولوژيك رخ داده در استان 
همدان با بحران مهاجرت روستايي روبه رو شده ايم 
كه آثار آن در ش��هر س��اوه قابل مشاهده است. در 
اس��تان همدان نوعي ديگر از مقابله با خشكسالي 
و بحران آب نيز در روس��تاها رواج پيدا كرده است 
به طور مثال روستاهاي دستجرد، لتگاه، نگارخاتون، 
اشترمل تجربه انطباق معيشت جايگزين با معيشت 
كش��اورزي را به صورت موفق از سر گذرانده اند و با 
تغيير شيوه كسب درآمد توانستند جمعيت روستا 
را پايدار نمايند. در اين روستاها توليد شلوار جين، 
جوراب، معامالت ضايع��ات و توليد مبل منبت به 

جاي كشاورزي رايج شده است. 
دكتر افقه اس��تاد اقتصاد توسعه دانشگاه شهيد 
چمران اهواز در قس��مت پاياني در تبيين وضعيت 
مهاجرت ها در اس��تان خوزس��تان بيان داشت كه 
خوزس��تان از ديرباز محل قشالق عشاير بختياري 
بوده اس��ت. از س��ال 19۰۸ تا انقالب اس��المي به 
واسطه كشف نفت و ايجاد تاسيسات نفتي خوزستان 
يكي از مهاجرپذيرترين اس��تان هاي كشور بود. بعد 
از انقالب مهاجرت ها تا س��ال 1۳9۰ بيشتر ناشي از 
مسائل فرهنگي و اجتماعي بوده است. خوزستاني ها 
آستانه تحملشان در مقابل نبود رفاه بسيار كمتر از 

ساير مناطق است. خوزستاني ها روحيه مزد بگيري 
دارن��د تا كارآفريني و خود اش��تغالي لذا از اين نظر 
كمتر به س��مت تجربه هايي مانند آنچه در همدان 
اتفاق افتاده اس��ت مي روند. دكتر افقه در بررس��ي 
ش��رايط مهاجرت در آخرين دوره سرشماري گفت: 
طب��ق آمار مدي��ركل ام��ور اجتماعي اس��تانداري 
خوزستان بين سال هاي 1۳9۰ تا 1۳95، ۲5۰ هزار 
نفر از استان خوزستان مهاجرت كرده اند و 1۷۰ هزار 
نفر به اس��تان خوزستان وارد شده اند. و بدين ترتيب 
مي توان گفت اس��تان خوزس��تان هم چند س��الي 
است كه مهاجرفرست شده است. مهاجرين استان 
خوزس��تان عموما مهاجرين كيفي هستند، عمدتا 
متخصصين، مديران باتجربه، معلمين و پزشكان كه 
مقاصد مهاجرت آنان ته��ران، البرز و اصفهان بوده 
است اما آماري وجود ندارد كه چه ميزان از مهاجران 
ناشي از مسائل اقليمي است. بطور مثال بنا به گفته 
مدير آموزش و پرورش استان خوزستان ۷۰۰ معلم 
در ليست انتقال هستند. افراد وارد شده اما افراد كم 
درآمد استان هاي محروم همجوار هستند كه به علت 
فقر به استان خوزس��تان مهاجرت كرده اند. از سال 
1۳9۰ در اس��تان خوزستان مسائل اقليمي بيشتر 
مهاجرت ها را تش��ديد كرده اما ريشه مهاجرت هاي 
برون اس��تاني بيشتر مس��ائل فرهنگي – اجتماعي 
ناش��ي از دعواي عرب و عجم و تاثيرات زندگي هاي 
عشايري در منطقه بوده است. خوزستان بيشترين 
آب ج��اري كش��ور را دارد و پنج رودخانه هميش��ه 
جاري در آن وجود دارد. كش��ت نيش��كر از س��ال 
1۳۶۸ در خوزستان آغاز شده و هم اكنون زمين هاي 
بسياري در استان خوزستان زير كشت نيشكر رفته 
اس��ت و اين مساله باعث ايجاد بحران اكوسيستمي 
شده است. واحدهاي صنعتي و كشاورزي كه زماني 
جاذب مهاجر بوده اند امروز با فعاليت هايش��ان خود 
دافع نيروهاي متخصص اين استان شده اند. بيشتر 
مهاجرت هاي استان خوزس��تان درون استاني بوده 
اس��ت و در س��ال هاي گذشته بس��ياري از ساكنان 
مناطقي كه كشت ديم داشته اند مهاجرت كرده اند 
و حاشيه نشين شهرها شده اند. در استان خوزستان 
۸5۰ هزار نفر حاش��يه نش��ين وج��ود دارد كه اين 
جمعي��ت از جمعيت پنج اس��تان ايالم، خراس��ان 
شمالي، سمنان، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير 

احمد بيشتر است. 
در پاي��ان اين نشس��ت مي توان نتاي��ج زير را از 

ارائه هاي اساتيد به دست آورد:
 آم��ار رس��مي كش��ور درك دقيق��ي از روند 
مهاجرت اكولوژيك نشان نمي دهد. براي مثال داليل 
مهاجرت در سرش��ماري ها انعكاس داده نمي شود، 
معموال مهاجرت از روس��تاها به ش��هرهاي كوچك 
حاش��يه و در مرحله بعد از آن شهر به كالن شهرها 
اس��ت، در صورتي كه اين موض��وع نيز در آمار قابل 
ردگيري نيس��ت. عالوه بر اين موارد جزييات آماري 

نيز منتشر نمي شود.
 در سال هاي گذشته الگوي مهاجرت از مناطق 
با بارندگي كم يا متوس��ط كه وابس��تگي اقتصادي 
زيادي به كش��اورزي داش��ته اند به سمت مناطقي 
است كه اقتصاد آنها كمتر مبتني بر كشاورزي بوده 

و بيشتر مبتني بر صنعت و خدمات است.
 مهاجرت تنها الگوي رفتار جوامع مواجه با از بين 
رفتن منابع آبي نيس��ت و تجاربي از تطابق با شرايط 
جديد و تغيير در ش��يوه معيشت از طريق راه اندازي 

كسب وكارهاي صنعتي و خدماتي وجود دارد.
 جمعيت روس��تايي كش��ور اكنون به تعادلي 
نس��بي رسيده است اما تنها چيزي كه مي تواند اين 
تعادل را تغيير دهد، تاثير مسائل اكولوژيك و ناتواني 

از تطابق با آن است.
 اطالعات دقيقي از توانمندي جذب مهاجران 
روس��تايي يك دهه اخير به شهرها وجود ندارد، اما 
به نظر مي رسد اين پديده منجر به حاشيه نشيني و 

به دنبال آن بزه كاري شده است.
 تاكنون هيچ پژوهش جامع و مناسبي در زمينه 
سهم مهاجرت اكولوژيك در مهاجرت هاي روستايي 
انجام نشده و نياز اين كار در كشور بسيار جدي است 
تا فهمي دقيقي از ابعاد و وسعت مهاجرت اكولوژيك 

و راهكارهاي مواجهه با آن به دست آيد.
 در مناطقي كه مسائل زيست محيطي تاثيرات 
بيشتري بر كيفيت زندگي و نه معيشت داشته است، 
الگ��وي مهاجرت نيروهاي متخصص تر و پردرآمدتر 

ديده مي شود. 
منبع: مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري
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تضعيف مباني اخالقي دموكراسي

چگونه پوپوليسم مي تواند ليبرال دموكراسي را سرنگون كند؟
مولف: ياشا مونك  

مترجم: ميالد اعظمي مرام 
گاردين- دهه هاي طوالني اي وجود دارد كه به 
نظر مي رس��د طي آنها حركت تاريخ كند و بي رمق 
شده است. عده يي پيروز و دسته يي بازنده انتخابات 
مي شوند، قوانيني تصويب و لغو مي شود، ستاره هاي 
تازه متولد مي ش��وند و اسطوره هاي قديمي سرازير 
گور مي ش��وند. ام��ا در روال عادي گذش��ت زمان، 
الگوهاي فرهنگ، جامعه و سياست ثابت مانده است. 
بع��د از اين دهه ها، س��اليان كوتاهي مي آيد كه 
ناگهان همه چيز تغيير مي كند. نورسيدگان سياسي 
عرصه را به دس��ت مي گيرن��د. راي دهندگان براي 
سياس��ت هايي جنجال به پا مي كنن��د كه تا ديروز 
فك��رش را ه��م نمي كردن��د. تنش ه��اي اجتماعي 
ك��ه مدت ها آتش زير خاكس��تر بوده ان��د در قالب 
طغيان هايي وحش��تناك ش��عله ور مي شوند. گويي 
نزديك اس��ت آن نظام حكومتي كه ظاهرا اليتغير 
بود، س��رنگون گ��ردد. ما االن داري��م در اين چنين 
لحظه يي زندگي مي كنيم. ت��ا همين اواخر، ليبرال 
دموكراسي پيروزمندانه س��لطنت مي كرد. با وجود 
تم��ام كاس��تي هايش، به نظر مي رس��يد بيش��تر 
ش��هروندان عميقا به شكل حكومتش��ان پايبندند. 
اقتصاد پيشرفت مي كرد. تعداد احزاب راديكال ناچيز 
بود. محققان سياسي فكر مي كردند كه دموكراسي 
در كش��ورهايي نظير فرانس��ه و اي��االت متحده از 
مدت ها پيش جاي پاي خود را محكم كرده اس��ت 
و در س��اليان آتي تغييرات اندكي خواهد داشت. به 
نظر مي رس��يد كه به لحاظ سياس��ي آينده تفاوت 
چنداني با گذش��ته نخواهد داشت. سپس آينده فرا 
رس��يد و البته كه معلوم شد بس��يار متفاوت است. 
ش��هروندان مدت هاست از سياست مأيوس شده اند؛ 
آنها اين روزها بي قرار، عصباني و حتي بيزارند. گويي 
مدت هاست كه نظام حزبي از حركت ايستاده است؛ 
حاال تعداد پوپوليست هاي اقتدارطلب در جهان- از 
امريكا گرفته تا اروپا و از آسيا گرفته تا استراليا- در 
حال افزايش است. مدت هاست كه راي دهندگان از 
احزاب و سياس��تمداران و دولت ها دلزده ش��ده اند؛ 
اكنون، بسياري از آنها از خود ليبرال دموكراسي نيز 
خسته ش��ده اند. انتخاب دونالد ترامپ براي رياست 
كاخ س��فيد بارزترين نمود بحران دموكراسي است. 
دش��وار مي توان در اهميت ظه��ور او اغراق كرد. اما 
اين انتخاب اصال رويدادي منفرد نيست. در روسيه و 
تركيه، منتخبان قدرتمند توانسته اند دموكراسي هاي 
بي تجربه را به ديكتاتوري هايي انتخابي تبديل كنند. 
در لهستان و مجارستان، رهبران پوپوليست از همان 
رويه استفاده مي كنند تا رس��انه آزاد را نابود كنند، 
نهادهاي مستقل را تضعيف كنند و دهان اپوزيسيون 
را ببندند. احتماال بزودي كشورهاي بيشتري همين 
مس��ير را طي مي كنند. در اتريش يك نامزد راست 
افراطي تقريبا پيروز انتخابات رياست جمهوري شد. 
در فرانس��ه يك چش��م انداز سياسي بس��يار متغير 
گشايش هايي تازه براي احزاب چپ افراطي و راست 
افراطي فراهم مي كند. در اسپانيا و يونان، نظام هاي 
حزبي مس��تقر با س��رعت هيجان انگي��زي در حال 
فروپاشي اند. حتي در دموكراسي هاي ظاهرا باثبات و 
بردبار سوئد، آلمان و هلند افراط گرايان موفقيت هايي 

بي سابقه را جشن مي گيرند. 
ديگر نمي توان ترديد داش��ت كه درحال ورود به 
يك برهه پوپوليستي هستيم. پرسش اين است كه 
آيا اين برهه پوپوليس��تي به يك عصر پوپوليس��تي 
تبديل مي شود و بقاي ليبرال دموكراسي را به چالش 
مي كشد؟ دموكراسي عمدتا وقتي ثبات دارد كه تمام 
كنشگران سياسي اصلي بخواهند در اكثر مواقع به 

قواعد بنيادين بازي دموكراتيك وفادار بمانند. 
برخي از اين قاعده ها رس��مي اند. رييس جمهور 
يا نخس��ت وزير به جاي تخطئه ك��ردن مدعيان به 
ق��وه قضاييه اجازه مي دهد تخلف��ات اعضاي دولت 
را پيگي��ري كند. او ب��ه جاي توقي��ف روزنامه ها و 
روزنامه ن��گاران مزاح��م، با انتقادات نش��ريات مدارا 
مي كند. وقتي انتخابات را مي بازد به جاي چسبيدن 

به قدرت با صلح و صفا منصبش را واگذار مي كند. 
اما بس��ياري از اين قاعده ها غيررسمي اند و اين 
امر باعث مي گردد كه وقتي نقض مي ش��وند، كمتر 
به چشم ايد. دولت ها براي به حداكثررساندن شانس 
پي��روزي خود، قوانين انتخاباتي را چند ماه پيش از 
انتخابات بازنويس��ي نمي كنند. سركش��ان سياسي 
حاكمان اقتدارطلب گذشته را ارج نمي نهند، تهديد 
نمي كنند كه مخالفانش��ان را به زندان مي افكنند يا 
حقوق اقليت هاي نژادي و ديني را نقض نمي كنند. 
بازندگان انتخاب��ات از محدودكردن دامنه منصبي 
ك��ه مخالف آنها در آخرين روزهاي كاريش��ان براي 
آن انتخاب ش��ده است، امتناع مي كنند. اپوزيسيون 
ترجيح مي دهد قاض��ي اي كه از ايدئولوژي اش بيزار 
اس��ت را تاييد كند تا اينكه منصبي از دادگاه عالي 
خالي بماند و ترجيح مي دهد تا درباره بودجه سازشي 

نصفه نيمه انجام دهد تا اينكه دولت تعطيل شود. 
به صورت خالصه، سياس��تمداراني كه س��همي 
واقع��ي در نظام دارند، احتماال به سياس��ت به مثابه 
ورزش��ي پُ��ر زد و خورد ن��گاه مي كنند ك��ه تمام 
ش��ركت كنندگان آن مي كوشند بر رقبايشان پيروز 
ش��وند. اما آنها عميقا به اين نكته نيز آگاه اند كه در 
تعقيب منافع حزبي شان بايد محدوديت هايي وجود 
داش��ته باش��د؛ اينكه اهميت پيروزي در انتخاباتي 
مهم ي��ا تصويب قانوني فوري از اهميت حفظ نظام 
كمتر است؛ و اينكه سياست دموكراتيك هرگز نبايد 
به جنگ��ي تمام عيار تنزل كند. ماي��كل ايگناتيف، 
نظريه پرداز سياس��ي و رهبر پيش��ين حزب ليبرال 
كانادا، چند سال پيش نوش��ت:»براي برقرار ماندن 
دموكراسي ها الزم است سياستمداران تفاوت دشمن 
با مخالف را تشخيص دهند. مخالف كسي است كه 
مي خواهيد بر او پيروز شويد. دشمن كسي است كه 

بايد او را نابود كنيد«. در اياالت متحده و بس��ياري 
از ديگر كش��ورهاي دنيا، س��ازوكارهاي دموكراسي 
ديگر چنين نيس��ت. همان گونه كه ايگناتيف اشاره 
ك��رد، ما به نحوي روزافزون»ش��اهد آنيم كه وقتي 
سياست دشمني بر سياست مخالفت فائق مي شود، 
چه اتفاقي مي افتد«. و گروه جديد پوپوليست هايي 
كه در دهه هاي گذش��ته صحنه سياسي را به دست 

گرفته اند، مسوول بسياري از اين اتفاقات هستند. 
ظه��ور ت��ازه واردان سياس��ي ب��ه هم��ان اندازه 
كه محتمل اس��ت نش��انه يي از س��المت و حيات 
دموكراتيك باش��د، مي تواند نش��انه ي��ك بيماري 
قريب الوقوع نيز باش��د. نظام هاي سياس��ي از رقابت 
تمام عيار انديشه ها و جايگزيني منظم نخبگان حاكم 
س��ود مي برند. احزاب جديد مي توانند به هر دو كار 
كمك كنند. آنها با تحميل مس��ائل مغفول مانده بر 
برنامه هاي سياسي، ميزان نمايندگي نظام سياسي 
را افزاي��ش مي دهن��د؛ آنه��ا ب��ا آوردن گروه��ي از 
سياستمداران جديد به عرصه، خوني تازه به رگ هاي 

نظام تزريق مي كنند. 
ب��ا اين هم��ه، داليل خوبي وج��ود دارد كه فكر 
كني��م تضعيف نظ��ام حزبي در اين م��دت چندان 
هم خيرخواهانه نبوده اس��ت. زيرا بسياري از احزاب 
جديد صرفا بديل هاي��ي ايدئولوژيك در درون نظام 
دموكراتيك ارائه نمي دهند، بلكه قوانين و هنجارهاي 

خود اين نظام را نيز به چالش مي كشند. 
ي��ورك هاي��در اتريش��ي، سياس��تمدار زيرك 
و كاريزماتي��ك اه��ل كارينتيا، يكي از نخس��تين 
پوپوليس��ت هايي بود كه به شهرت رسيد. اما وقتي 
به بازسنجي موذيانه گذشته نازي اتريش پرداخت، 
روش��ن ش��د كه تا چه ان��دازه به دنب��ال تضعيف 
هنجارهاي اساس��ي ليبرال دموكراسي است. هايدر 
در يك س��خنراني كه بس��ياري از حاض��ران آن از 
افسران پيشين اس اس بودند، مدعي شد:»سربازان 

ما جنايتكار نبودند؛ حداكثر، آنها قرباني بودند«. 
شكستن هنجارهاي سياسي از خصوصيات گريت 
وايلدرز، رهبر حزب آزادي هلند نيز هست. درحالي 
كه ديگر پوپوليس��ت ها مي كوشند تا ساختن مناره 
و پوش��يدن برقع را غيرقانون��ي اعالم كنند وايلدرز، 
احتماال براي اينكه از قافله جا نماند از آن هم فراتر 

رفته و خواستار ممنوعيت قرآن شده است. 
در نگاه اول شخصيتي نظير بپه گريلو در مقايسه 
با هايدر و وايلدرز، خيرخواه تر به نظر مي رسد. او وعده 
مي داد قدرت را از »كاست سياسي« منفعت طلب و 
ازپاافتاده مي گيرد و براي ايتاليايي مدرن تر و بردبارتر 
مبارزه مي كند. اما وقتي »جنبش پنج س��تاره« به 
شهرت رسيد، فورا به جنبشي ضد نظام تغيير چهره 
داد. حمالت آن به فس��اد افراد سياستمدار به آرامي 
ب��ه انكار رادي��كال اركان كليدي نظام سياس��ي، از 
جمله خود پارلمان، تبديل شد. تمايل روزافزون به 
نظريه هاي توطئه يا گفتن دروغ هايي آشكار درباره 
مخالفان سياس��ي باعث تداوم خشم عليه دستگاه 
سياسي ش��د.  اينكه چرا پوپوليست ها و تازه واردان 
سياسي مايل اند هنجارهاي بنيادين دموكراتيك را 
به چالش بكشند، تا حدي مساله يي تاكتيكي است: 
هرگاه پوپوليس��ت ها چنين هنجارهايي را بشكنند، 
محكومت يك صداي دس��تگاه سياسي را به دست 
مي آورند. و البته اين ثابت مي كند كه پوپوليست ها، 
همان گونه كه تبليغ مي كنند واقعا شكافي آشكار با 
وضع موجود را ترس��يم مي كنند. بنابراين در تمايل 
پوپوليست ها به شكس��تن هنجارهاي دموكراتيك 
يك نكته اجرايي وجود دارد: درحالي كه تحليلگران 
سياس��ي تحريك كننده ترين اظه��ارات آنها را گاف 
مي دانند همين تمايل آنها به دادن چنين گاف هايي، 

بخش بزرگي از دادخواهي آنهاست. 
ب��ه همي��ن داليل، خط��ر بي باكي ه��اي آنها را 
نبايد دس��ت كم گرفت. وقتي برخي از اعضاي نظام 
سياسي بخواهند قوانين را بشكنند، ديگران محرك 
بزرگي ب��راي انجام اين كار خواهند داش��ت. و اين 
همان كاري اس��ت كه آنها ب��ه نحوي فزاينده انجام 
مي دهند. با اينكه برخي از چشمگيرترين حمالت به 
هنجارهاي بنيادين دموكراتيك از سوي تازه واردان 
سياسي صورت مي گيرد، نمايندگان احزاب قديمي 
و استقراريافته به نحوي فزاينده متمايل مي شوند تا 

قوانين بنيادين بازي را تضعيف كنند. 
گهگاه احزاب استقراريافته چپ گرا وسوسه شده اند 
تا هنجاره��اي دموكراتيك را نقض كنند. در اياالت 
متحده، دموكرات ها مدت هاس��ت كه درگير اشكال 

ناپس��ندي از دستكاري مرزهاي حوزه هاي انتخابيه 
شده اند. در دوران رياست جمهوري اوباما، قوه مجريه 
نقش��ش را به شيوه هايي نگران كننده گسترش داد، 
شماري معين از روزنامه نگاران را به  خاطر دسترسي 
به اطالعات طبقه بندي  شده تحت پيگرد قانوني قرار 
داد و از دستورات قوه مجريه استفاده كرد تا كنگره 
را در حيطه سياس��ت گذاري از محيط زيست گرفته 
تا مهاج��رت دور بزند. با اين همه بيش��تر محققان 
سياسي معتقدند اكنون جمهوري خواهان با فاصله 
بهترين مثال براي حمله يي منجسم عليه هنجارهاي 
دموكراتيكي هس��تند كه يك حزب رسمي به آنها 
دس��ت يازيده است. حوادثي را به ياد بياوريد كه در 
پي انتخابات فرمانداري كاروليناي شمالي در ۲۰۱۶ 
رخ داد. روي كوپر، نامزد دموكرات ها، با تفاوت بسيار 
ناچيزي برنده يك انتخابات بس��يار مناقشه برانگيز 
شد. اما جمهوري خواهان به جاي اينكه بپذيرند اين 
انتخابات سكان فرمانداري را براي چهار سال آينده به 
او داده است، تصميم گرفتند وظايف او را بازنويسي 
كنند. در گذشته، فرماندار كاروليناي شمالي مسوول 
انتصاب ۱۵۰۰كارمند فرمانداري بود؛ اما طبق قانوني 
كه قانون گذار جمهوري خواه وقت تصويب كرد، از آن 
پس فرماندار مي توانست تنها ۴۲۵كارمند را تعيين 
كند. قبال فرماندار مي توانست تا ۶۶ نفر را در هيات 
امناي دانشگاه كاروليناي شمالي تعيين كند؛ اكنون 

او نمي تواند هيچ كسي را تعيين كند. 
سوگيرانه بودن آش��كار اين اقدامات را نمي توان 
منكر ش��د. بنابراين آنچه اهميت دارد اين است:در 
كاروليناي ش��مالي، جمهوري خواهان آش��كارا اين 
ايده را منكر ش��دند كه مي توانيم با انتخابات آزاد و 
منصفانه اختالفات سياس��ي را حل كنيم و مايليم 
 هنگام واگذاري دولت مخالفان سياس��ي خود را به 

رسميت بشناسيم. 

ش��هروندان كمت��ر از گذش��ته به دموكراس��ي 
متعهد هس��تند. براي مث��ال، با اينكه بي��ش از دو 
س��وم بزرگس��االن امريكايي مي گويند زيستن در 
دموكراس��ي ب��راي آنها حياتي اس��ت، كمتر از يك 
س��وم جوانان امريكايي چنين نظري دارند. جوانان 
نس��بت به بديل هاي اقتدارطلب نيز خوشبين ترند. 
براي مث��ال، دو دهه پيش ۲۵درصد از بريتانيايي ها 
گفتن��د كه اي��ده »حاك��م قدرتمندي ك��ه در بند 
پارلم��ان و انتخابات نيس��ت« را مي پس��ندند؛ اما 
اكن��ون ۵۰ درصد آنه��ا چنين نظ��ري دارند. اين 
نگرش ها به نحوي روزافزون در سياس��ت ما بازتاب 
مي يابد: از بريتانيا گرفته تا اياالت متحده و از آلمان 
گرفته تا مجارستان، احترام به قوانين و هنجارهاي 
دموكراتيك به صورت خطرناكي كاسته شده است. 
دموكراس��ي ديگر تنها دغدغه موجود نيست و اين 

نظام سياسي در حال فروپاشي است. 
مي دان��م هضم اين نتيجه گيري دش��وار اس��ت. 
دوس��ت داريم فكر كني��م با گذر زم��ان دنيا بهتر 
مي ش��ود و هر سال كه مي گذرد ليبرال دموكراسي 
پايه هايش را تحكيم مي كند. احتماال به همين خاطر 
اس��ت كه يكي از دعاوي من كه بيشترين ترديد را 
برانگيخته اين است كه جوانان به ويژه به دموكراسي 
نق��د دارند.  ب��ه داليلي روش��ن، مخصوص��ا براي 
امريكايي ها و بريتانيايي ها، پذيرفتن اين باور دشوار 
اس��ت كه جوانان ناراضي ترين قش��رند. باوجوداين، 
در آخري��ن انتخابات اياالت متح��ده جوانان عمدتا 
از هي��الري كلينتون، نامزد اس��تمرار وضع موجود، 
حمايت كردند: ۵۵ درصد راي دهندگان زير ۳۰سال 
حامي كلينتون بودند و تنها ۳۷درصد آنها به ترامپ 

رأي دادند. داستان برگزيت هم بسيار شبيه اين بود. 
درحالي كه دو سوم بريتانيايي هاي باالي ۶۰ سال به 
خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند، دو س��وم از نس��ل 

هزاره به وضع موجود رأي دادند. 
ام��ا در گ��ذر زمان، كش��ش جوانان به س��مت 
افراط گرايان سياس��ي بيشتر شده است. براي مثال 
طي دو دهه گذش��ته در كش��ورهايي نظير آلمان، 
بريتانيا و اياالت متحده ش��مار جوان هايي كه خود 
را چپ راديكال يا راست راديكال مي دانند، تقريبا دو 
برابر شده است. در سوئد، اين ميزان به بيش از ۳برابر 
رسيده است. نتايج نظرسنجي احزاب پوپوليست نيز 
همين امر را نش��ان مي ده��د. درحالي كه احتمال 
كمتري داشت كه جوانان به ترامپ يا بركسيت رأي 
دهند احتمال اينكه آنها در بيشتر كشورهاي دنيا به 

احزاب ضد سيستم رأي دهند بيشتر است. 
ب��راي مث��ال، مارين لوپ��ن جوان��ان را يكي از 
مشتاق ترين حاميان خود مي داند. در اين خصوص، 
به س��ختي مي توان فرانسه را يك استثنا دانست. بر 
عكس، نظرس��نجي ها در كشورهاي مختلفي نظير 
اتريش، يونان، فنالند و مجارستان نتايج مشابهي را 

نشان مي دهد. 
يكي از تبيين هاي ممكن براي اينكه چرا بسياري 
از جوانان از دموكراس��ي زده ش��ده اند اين است كه 
آنها چندان تصوري از زيستن در نظام هاي سياسي 
متف��اوت ندارن��د. افراد متولد ده��ه ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ 
در دوران كودكي تهديد فاشيس��م را تجربه كردند 
يا پرورده كس��اني اند ك��ه فعاالنه علي��ه آن مبارزه 
كرده بودند. آنها س��اليان آغازين زندگي ش��ان را در 
دوران جنگ س��ردي گذراندند ك��ه طي آن، ترس 
از توس��عه طلبي ش��وروي واقعيت كمونيس��م را به 
نحوي بس��يار واقعي بدان ها فهمان��ده بود. وقتي از 
آنها بپرس��يم كه آيا برايش��ان مهم است كه در يك 
دموكراسي زندگي كنند از اينكه بديل آن چه چيزي 

مي تواند باشد تصوري در ذهن دارند. 
در مقابل، نسل هزاره در كشورهايي نظير بريتانيا 
يا اياالت متحده به  ندرت دوران جنگ سرد را تجربه 
كرده اند و ش��ايد هيچ يك از كساني كه با فاشيسم 
مبارزه كرده اند را نشناسند. اين سوال كه آيا برايشان 
مهم اس��ت در يك دموكراس��ي زندگي كنند يا نه، 
ب��راي آنها به مراتب انتزاعي تر اس��ت. آي��ا اين بدان 
معناست كه اگر نظامشان واقعا با يك تهديد مواجه 

شود، بي ترديد به دفاع از آن خواهند شتافت؟
من زياد مطمئن نيستم. اين واقعيت كه جوانان 
تص��ور چنداني از زيس��تن در نظامي غي��ر از نظام 
خودشان ندارند، ممكن است آنها را به آزمايش گري 
سياس��ي ترغيب كند. جوانان به مشاهده و انتقاد از 
س��تم ها و تزويرهاي)بسيار واقعي( نظام خود عادت 
كرده اند و همين امر باعث ش��ده است تا بسياري از 
آنها جوانب مثبت آن را به اشتباه مسلم فرض كنند. 
از همان زماني كه فيلسوفان تامل درباره مفهوم 
اس��تقالل را آغاز كردند، تاكي��د خاصي بر آموزش 
مدني داشتند. از افالطون تا سيسرون و از ماكياوللي 
تا روسو، همه با اين مساله كلنجار رفته اند كه چگونه 

فضيلت سياسي را به جوانان القا كنيم. 
بنابراين، چندان شگفت نيست كه گروه كوچكي 
از وطن پرس��تان كه جرأت داشتند تا در زماني كه 
خودمختاري در دنيا معنا نداش��ت، يك نظام جديد 
جمهوري را در امريكا تاس��يس كنن��د، در اين باره 
نيز بس��يار انديش��يدند كه چگونه ارزش هايشان را 
به نس��ل هاي بعد منتقل كنند. جورج واشنگتن در 
»خطابه هاي هشتمين سال« خود پرسيد چه چيز 
مي توان��د از انتقال ارزش هاي مدني به »پاس��بانان 

آينده آزادي هاي كشور« مهم تر باشد؟
جيم��ز مديس��ون چند س��ال بعد تك��رار كرد: 
»مردمي كه مي خواهند حاكم خود باشند، بايد خود 
را به قدرتي مجهز سازند كه دانش به آنها مي دهد.« 
او از اين مي ترسيد كه در صورت غفلت از اين وظيفه 
حياتي كه امروزه ش��ديدا بجا به نظر مي رسد چه بر 
س��ر امريكا خواهد آمد:»يك حكومت مردمي بدون 
مردمي مطلع يا ابزارهاي كس��ب اطالعات، چيزي 
نيست جز »درآمدي به يك كمدي يا يك تراژدي«؛ 
ي��ا احتماال ه��ر دو آنها«.  در س��ده هاي نخس��ت 
حيات نظام جمه��وري، اين تاكيد بر آموزش مدني 
كش��ور را شكل داد. والدين مي كوشيدند شهروندان 
ف��ردا را تربيت كنن��د و با هم رقاب��ت مي كردند تا 
ببينند بچه ۴س��اله كدام يك از آنها مي تواند اس��م 
رييس جمهورهاي بيشتري را ببرد. مدارس سراسر 

اياالت متحده زمان زيادي را صرف آموزش اين نكته 
به دانش آموزان مي كردند كه »چگونه يك اليحه به 

قانون تبديل مي شود«. 
آموزش مدني در تمام اش��كالش، اس��اس پروژه 
امريكايي را- چنانكه براي مثال در بريتانيا، آلمان و 
اسكانديناوي نيز انجام شد- تشكيل مي داد. سپس 
در بحبوح��ه عص��ري با صلح و رفاه بي س��ابقه، اين 
انديشه كه اس��تقالل بايد در هر نسل دوباره پيروز 

شود رو به تضعيف نهاد. 
بس��ياري از متفكران محافظه كار درماني س��اده 
ب��راي اين بيماري هاي پيچيده پيش��نهاد كرده اند. 
همان گون��ه كه ديويد بروكس اخيرا در س��توني از 
نيويورك تايمز نوش��ت، بايد تاري��خ تمدن غربي را 
طوري تعليم داد كه »پيش روندگي آن مسلم« باشد: 
»شخصيت هاي بزرگي وجود داشتند- نظير سقراط، 
اراسموس، مونتسكيو و روسو- كه هر از گاه ملت ها 
را به مرزهاي دورتر آرمان اومانيستي سوق داده اند«. 
بروكس حق دارد كه بر اهميت آموزش مدني تاكيد 
كند. اما اين پيشنهاد او اشتباه است كه آينده علوم 
مدني بايد شامل گزارشي تذكره وار از گذشته باشد. 
به هرحال، در انتقادات بخش هايي از چپ آكادميك 
به ليبرال دموكراس��ي، با وجود تم��ام معايب آنها، 
بهره يي از حقيقت وجود دارد. با اينكه بس��ياري از 
متفكران روشنگري خواهان جهان شموليت بودند، 
گروه ه��اي وس��يعي را از مالحظ��ات اخالقي كنار 
گذاشتند. با اينكه بسياري از »مردان بزرگ« تاريخ 
دستاوردهايي بزرگ داشتند، اشتباهات وحشتناكي 
ني��ز كردن��د و با اينك��ه آرمان ليبرال دموكراس��ي 
بسيار شايسته دفاع است در مقام عمل همچنان با 

ستم هايي شرم آور مدارا مي كند. 
تاريخ روش��نگري و واقعيت ليبرال دموكراس��ي 
هر دو پيچيده اس��ت. هر تالش��ي براي طرح آنها با 
اصطالح��ات غيرانتقادي برخ��الف صداقت خواهد 
ب��ود ك��ه ارزش بنيادين روش��نگري اس��ت و اصل 
دموكراتي��ك بنيادين مبارزه براي برابري سياس��ي 
را تضعي��ف مي كند. تش��خيص اي��ن واقعيت ها -و 
نيز خش��م قابل درك عليه فراموشي راحت آنها در 
بخش بزرگي از جناح راس��ت- اس��ت كه بسياري 
از روزنامه نگاران و دانش��گاهيان امروزي را وسوسه 

مي كند تا در مسير نقد صرف و مدام گام بردارند. 
ام��ا صداقت فك��ري تمركز صرف بر س��تم هاي 
كنوني از تش��ويق نس��نجيده عظمت تمدن غربي 
بيش��تر نيس��ت. پس، براي اينكه آموزش مدني به 
آرمان هايش وفادار بماند، بايد ستم هاي واقعي و نيز 
دستاوردهاي بزرگ ليبرال دموكراسي را يادآور شود 
و بكوش��د دانشجويان را همان اندازه به اصالح اولي 

مصمم كند كه به دفاع از دومي ترغيب مي كند. 
بخ��ش الينفكي از اي��ن آموزش ه��ا بايد صرف 
توضيح داليلي شود كه چرا اصول ليبرال دموكراسي 
هنوز جذابيتي خاص دارند. معلمان و استادان بايد 
زمان بيشتري را صرف توضيح اين مطلب كنند كه 
بديل هاي ايدئولوژيك ليبرال دموكراسي- از فاشيسم 
گرفته تا كمونيسم از اتوكراسي گرفته تا تئوكراسي- 
االن نيز به  اندازه گذشته منزجركننده اند. و نيز اين 
آموزش ها باي��د درباره اين واقعيت صريح تر باش��د 
كه پاس��خ صحيح ب��ه تزوير، كنارگذاش��تن اصول 
جذابي نيس��ت كه غالبا رياكارانه اظهار مي ش��وند 
بلكه پاس��خ درس��ت اين اس��ت كه بيشتر بكوشيم 
تا س��رانجام به اين اص��ول جامه عمل بپوش��انيم. 
همان گونه كه در كتاب جدي��دم، »مردم در مقابل 
دموكراسي«، استدالل كرده ام، تنها زماني مي توانيم 
مانع ظهور پوپوليسم شويم كه تضمين دهيم نظام 
سياس��ي امروز ما مي تواند بر نقص هايي واقعي كه 
آن را تضعيف كرده اند، غلبه كند. مدت هاس��ت كه 
افراد عادي احس��اس مي كنند، سياس��تمداران در 
تصميم گيري هايش��ان توجهي به آنه��ا ندارند. آنها 
مرددند به يك دليل: مدت هاس��ت كه ثروتمندان و 
قدرتمندان تاثيرگذاري نگران كننده يي بر سياست 
عموم��ي دارند. پ��ل ارتباط��ي بين ذي نف��وذان و 
قانون گذاران نقش بس��يار زياد ثروت خصوصي در 
تامين امكانات مالي براي انتخابات و پيوندهاي محكم 
بين سياس��ت و صنعت عمال س��هم اراده مردم در 
سياست عمومي را كم كرده است. تمام موارد مذكور 
تاثيري بزرگ ب��ر توانايي دولت در نمايندگي كردن 
مردم عادي دارد. معيارهاي زندگي مردم عادي پس 
از رشدي سريع در دوره پساجنگ، چندين دهه است 
كه در بس��ياري از كشورهاي شمال امريكا و اروپاي 
غربي تغييري نكرده است. س��رخوردگي روزافزون 
از عدم پيش��رفت مادي نيز به نوبه خود به تش��ديد 
واكنش فرهنگي گسترده يي عليه تحقق آرمان هاي 
جامعه برابر چند قوميتي كمك كرده است. تنها از 
طريق يك اصالح كامل اساسي مي توان اين نقص ها 
را برطرف كرد. نهادها بايد تاثير پول بر سياس��ت را 
كنترل كنند و راه هايي جديد بيابند كه به شهروندان 
اجازه اظهار وجود بدهد. سياس��تمداران بايد اراده و 
تخيلشان را به كار بگيرند تا تضمين دهند كه ثمرات 
جهاني  شدن و تجارت آزاد به نحو بسيار عادالنه تري 
توزيع مي ش��ود. و شهروندان -يعني همه ما- حتي 
بايد بيشتر بكوشند تا نوعي وطن پرستي دربرگيرنده 
را بس��ازند كه از اقليت هاي آس��يب پذير در مقابل 
تبعيض دف��اع مي كند و همزمان ب��ر اموري تاكيد 
دارد كه باعث اتحاد مي ش��وند نه افت��راق. اما پروژه 
حفظ ليبرال دموكراسي به اصالحاتي بزرگ تر از رفع 
كاستي ها نيازمند اس��ت. پوپوليست ها توانستند به 
اين موفقيت هاي چشمگير برسند صرفا بدين خاطر 
كه مباني اخالقي نظام ما بس��ي بيش از آنچه فكر 
مي كرديم شكننده اس��ت. و از اين  رو هر كسي كه 
مي خواهد به احياي دموكراسي كمك كند ابتدا بايد 
كمك كند تا آن را بر مبناي ايدئولوژيك با ثبات تري 

بازسازي كنيم. 
منبع: ترجمان

 راهكار به دولت
براي تنظيم بازارنهاده ها

يك مقام مسوول گفت: براي تنظيم بازار نهاده ها، 
دولت مبل��غ ۴۰۰ تومان را به ج��اي واردكنندگان 
به صندوق حماي��ت از دامپروري وصندوق حمايت 
از طي��ور و ياصندوق حمايت ازتوس��عه كارخانجات 
خوراك دام تخصيص دهد. مجيد موافق قديري در 
گفت وگو با مهر در پاس��خ به اين پرسش كه داليل 
نابساماني گسترده بازار نهاده ها چيست، گفت: قبل 
از هر چيز ب��ه اين حقيقت تلخ و ناگوار بايد اعتراف 
كرد كه وضع اقتصاد صنايع دام، طيور و آبزيان كشور 
بيش از آنچه در تصور بگنجد، نامس��اعد بوده و اين 
بخش، بيمار و نابس��امان و لجام گس��يخته اس��ت؛ 
بنابراي��ن از تاثي��رات و تبعات اجتماعي و سياس��ي 
خطرناك و زيانبار آن نبايد غافل بود و اين در حالي 
است كه كمتر كسي به فكر چاره يي جدي و عملي 
اس��ت و اين بيماري مزمن در پيش چشم مسووالن 
و سياس��ت گذاران اقتصادي، ناچيز اس��ت. قديري 
درب��اره اينكه هم اكنون دولت براي س��اماندهي اين 
شرايط چه اقدامي مي تواند انجام دهد و راهكار اين 
مساله چيست؟، افزود: اگر بخواهيم واقعيت را بگويم 
اين اس��ت كه دولت امروز نمي تواند اقدام تاثيرگذار 
و خاصي انجام دهد؛ زيرا واقعيت بازار همين اس��ت؛ 
البته خوش��بختانه موجودي ذرت در بنادر جنوبي 
كش��ور بيش از يك ميليون و سيصد هزار تن است 

و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد. 
وي اضاف��ه كرد: ظاه��را واردكنندگان روي ذرت 
اوكراي��ن با قيم��ت ۱۰۱۰ تومان زي��ان مي دهند و 
درخصوص كنجاله سويا نيز روشن است كه حمايت 
از تولي��د داخ��ل جوابگوي نيازهاي كش��ور نبوده و 
كارخانجات روغنكش��ي امكان تامين و نياز به موقع 
اهال��ي صنايع دام و طيور را ندارند. قديري گفت: به 
نظر مي رسد آنهايي كه سال قبل روي افزايش تعرفه 
كنجاله س��ويا با دولت چانه زني و رايزني مي كردند، 
امروز بايد پاسخگوي اين نابساماني باشند؛ اما دولت 
براي پيشگيري مي تواند تس��هيالت بيشتري براي 
بازرگان��ان عرصه تجارت نهاده ه��اي دامي باالخص 
كنجاله س��ويا بدهد تا عرضه بيشتر شود يا شرايط 
تش��ويقي روي واردات كنجاله سويا اعمال كند. وي 
افزود: دولت بايد تعرفه كنجاله سويا را ۵درصد كاهش 
دهد و براي ديگر كنجاله هاي روغني ازجمله كنجاله 
تخ��م پنبه، كلزا، گلرنگ و آفتابگردان نيز ارز ۳۸۰۰ 
توماني تخصيص داده شود تا آرامش به بازار بازگردد 
و توليدكنندگان خوراك دام و پرورش دهندگان دام 
و طيور، مقداري از نيازهاي پروتئيني جيره دام را از 
اين مواد تامين نماين��د. اين فعال بخش خصوصي 
ادامه داد: در عين حال حمايت جدي از تشكل هاي 
معتبر جهت واردات نهاده هاي دامي از واجبات است. 
در حال حاضر يك كشتي كنجاله سويا ۱۲۵ ميليارد 
تومان قيمت دارد و جهت گش��ايش اعتبار حداقل 
۱۰درصد اي��ن مبلغ را بايد پرداخ��ت كرد. قديري 
با بي��ان اينكه با وجود وجود ظرفي��ت ارزش توليد 
بيش از ۵۷ هزار ميلي��ارد توماني در زنجيره تامين 
پروتئين كشور، هيچ تشكلي در صنعت اين ظرفيت 
سرمايه گذاري جهت واردات نياز حتي اعضاي خود 
را ندارد، گفت: البته ب��ا كمك دولت امكان افزايش 
تعداد تجار نهاده ه��اي دامي جهت افزايش عرضه و 

جلوگيري از دامپينگ ميسر نيست. 
اين فع��ال بخش خصوصي اضافه ك��رد: در اين 
خصوص نيز پيشنهاد مي شود كه مبلغ ۴۰۰ تومان 
را به جاي واردكنندگان به صندوق حمايت از صنايع 
دامپ��روري و صندوق حمايت از طي��ور يا صندوق 
حمايت از توسعه كارخانجات خوراك دام تخصيص 
دهند تا اين س��ازمان ها با پشتوانه بسيار قوي جهت 
واردات نهاده ه��اي دام��ي اقدام نماين��د؛ چراكه در 
حال حاضر طعم ۴۰۰ تومان اختالف ارز را س��ه گانه 
توليدكنندگان، واردكنندگان و مصرف كنندگان مزه 

نكرده اند و ظاهرا همگي ناراضي هستند.  

 انتقاد از مداخله غيرمجاز
در بازار پولي 

شيرزاد گفت: مداخله گري غيرمجاز در بازارهاي 
پولي در قالب واس��طه گري هاي وج��وه و اعتبارات، 
يك اش��تباه فاجعه بار دانس��ت. به گزارش سازمان 
تعاون روستايي، حسين شيرزاد مديرعامل سازمان 
مركزي تعاون روستايي در جلسه ستادي ساماندهي 
واحد ه��اي اعتباري اظهار ك��رد: اصالحات بنيادين 
در س��ازمان تعاون روستايي بدون همراهي مديران 
سيس��تم تعاوني، به هرج و مرج و بي سازماني ختم 
خواه��د ش��د. وي با اش��اره به وضعي��ت واحدهاي 
اعتباري س��ازمان تعاون روس��تايي گفت: وضعيت 
كنوني واحدهاي اعتباري يك اتفاق و تصادف نيست 
بلكه حاصل يك مديريت توام با تس��امح و تساهل و 
نتيجه انتخاب هاي نادرس��ت مديريتي مان طي ۱۰ 
سال اخير اس��ت. مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستايي ايران ادامه داد: هيچ راه جادويي جز محدود 
كردن شيوه هاي مديريتي بي حساب و كتاب و مطالعه 
نشده اين واحدها وجود ندارد و يكي از رويكردهاي 
مهم ارزيابي مديران استاني، قطعا شيوه مقابله آنها 
با اين واحدهاي اعتباري خواهد بود. ش��يرزاد گفت: 
فس��اد و ناكارآمدي در واحدهاي اعتباري محصول 
سو مديريت و برداش��ت ها از مفاهيم ماليه خرد در 
نظام تعاوني ها در دوره يي اس��ت كه هيچ استاندارد 
حس��ابداري و مالي قابل قبول، نهاد نظارتي تعريف 
ش��ده و پروتكل هاي بانكي يا صندوق داري نداريم 
و همچنين مفاهيم بانكداري را نمي فهميم و اصوال 
كفاي��ت و دانايي و دانش الزم را در حوزه هاي مالي، 
حسابداري و پولي نداريم. به گفته وي مداخله گري 
غيرمجاز در بازارهاي پولي در قالب واسطه گري هاي 
وجوه و اعتبارات، يك اش��تباه فاجعه بار اس��ت. وي 
ادامه داد: بطور سريع بايد رشد واحدهايي كه احيانا 
مورددار هستند متوقف شود و از عضويت اعضاي غير 
عضو شبكه تعاوني ها و مصارفي غير از مصارف بخش 
كشاورزي جلوگيري كرد. مديرعامل سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي ايران تصريح كرد: با هر مديري كه 
در اين معركه مفس��ده آميز معاضد، مباشر يا آمر به 

اين منكر باشد و سريعا برخورد خواهد شد. 

اخبار

اين روزها حرف  زدن از مصيبت هايي 
كه گريبان گير دموكراسي است، 

از هميشه آسان تر است. كافي است 
تلويزيون را روشن كنيد، يا روزنامه يي را 
باز كنيد و به محصول نهايي بزرگ ترين 
دموكراسي ادعايي تاريخ چشم بدوزيد: 

دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
كه مدام دارد فحش مي دهد، دروغ 

مي گويد و هر روز پرونده تازه يي از فساد 
و بي بندوباري اش رو مي شود. و درست 

به همين دليل است كه نياز به اصالح 
جدي دموكراسي امروز بيش از هر زمان 

ديگري حياتي است
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در پي نوسان نرخ ارز و كمبود كاال در بازار

كاالهاي  IT تا 50 درصد گران شد
گروه دانش و فن  

نوس��ان قيم��ت ارز در ب��ازار و افزاي��ش 
يك باره دالر باعث ش��د تا بس��ياري از كاالها 
در ب��ازار افزايش پيدا كن��د، در اين بين انواع 
كاالهاي آي تي از جمله تلفن همراه و قطعات 
كامپيوتري و لپ تاپ نيز جهش بي س��ابقه يي 
را در ب��ازار تجرب��ه ك��رد، ام��ا افزايش قيمت 
اي��ن كاالها به همين جا ختم نش��د چرا بكه 
با كمياب ش��دن قطعات و كاالها در بازار طي 
چند هفته اخير با افزايش مجدد مواجه شديم 
بطوري كه س��يدمهدي ميرمه��دي - رييس 
صنف اتحاديه فن��اوران رايانه- در گفت وگو با 
ايس��نا، با اشاره به تاثير افزايش قيمت دالر بر 
بازار كاالهاي آي تي بيان كرد: در يك ماه اخير 
روي كاالهاي IT بال��غ بر ۵۰ درصد افزايش 
قيم��ت داش��ته و حتي پس از زم��ان افزايش 
دالر، باز هم افزايش قيمت داش��تيم. صرفا به 
اي��ن دليل اينكه ثبت س��فارش اين كاالها از 
همان زمان اع��ام دالر ۴۲۰۰ توماني در ۲۰ 
فروردين، متوقف ش��ده است و واردكنندگان 
ما نتوانس��تند چه ب��ا دالر ۴۲۰۰ تومان و چه 

قيمتي باالتر كاال وارد كنند. 
وي در ادام��ه بي��ان ك��رد: بان��ك مركزي 
اع��ام كرده واردكنن��دگان تنها بايد از طريق 
سيستم بانكي وارد شوند و حق ندارند واردات 
از طري��ق بدون انتق��ال ارز و اعتبار مدتي هم 
انج��ام دهند. در صورتي كه در صنف ما بعضا 
از 3 تا 6ماه از اعتبار مدتي استفاده مي كردند 
اما االن ديگر نمي توانند از اين اعتبار استفاده 
كنن��د. بح��ث با بان��ك مركزي و مس��ووالن 
وزارت صنعت اس��ت تا كاري كنند كساني كه 
مي توانند از اعتبارش��ان استفاده كنند و اجازه 

ترخيص كاال دهند. 
ميرمه��دي ب��ا بي��ان اينكه كااله��ا اجازه 
ترخي��ص از گمرك دارن��د، افزود: حتي وقتي 
فروش��نده تاييد كند پول��ش را گرفته و كاال 
مج��از اس��ت از گم��رك ترخيص ش��ود، اين 
اتفاق به دليل دس��تور بانك مركزي و وزارت 
صنع��ت نمي افت��د. در صورت��ي ك��ه اگر اين 
كاالها وارد بازار ش��ود مطمئنا به ثبات بهتري 
مي رس��د و آرامش بيشتري خواهد داشت. ما 
اخطار دادي��م اگر اين امكان��ات را در اختيار 
واردكنندگان نگذارند تا نهايتا ۱۵ خرداد كاال 
داريم كه اين موضوع در بازار هم مشهود است 

و برخي كاالها به انتهاي بار خود رس��يده اند. 
تا ۱۵ خرداد هم بسياري از كاالها كه در انبار 

بوده، به كف انبار مي رسد. 
ريي��س اتحادي��ه فن��اوران رايانه ب��ا بيان 
اينك��ه ب��ه دلي��ل خ��أ دالر ۴۲۰۰ تومان و 
ثبت س��فارش ها كاال، ب��ا افزايش قيمت رو به 
رو هس��تيم، اظهار كرد: ما درخواس��ت داريم 
دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز كاال بياوريم 
و حداقل از اعتباري كه داريم اس��تفاده كنيم 
تا كاال وارد كشور شود و مردم استفاده كنند. 
البته در آينده كاالها هنگام ثبت س��فارش با 
دالر ۴۲۰۰ تومان وارد كش��ور مي ش��ود و با 
نظارت ما و سازمان حمايت و سازمان تعزيرات 
كاالها بر مبناي ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد 

شد نه دالر آزاد. 
ميرمهدي ب��ا بيان اينك��ه قيمت يك كاال 
نبايد تا پنج ميليون اضافه شود، گفت: تا قبل 
از اين هم مردم خيلي توان خريد نداش��تند و 
درآمد خود را صرف خورد و خوراك و پوشاك 
ك��رده و در IT س��رمايه گذاري نمي كردند و 
جزو س��بد خانوارش��ان نبود، ام��ا االن قيمت 
كاالها به ح��دي افزايش پيدا ك��رده كه يك 

كارمند و دانش��جو توان خريدش��ان نسبت به 
س��ال گذش��ته، ۷۰ درصد كاهش پيدا كرده 

است. 
وي همچنين خاطرنش��ان ك��رد: در حال 
حاض��ر متاس��فانه ع��اوه بر افزاي��ش قيمت 
كاال، مس��اله افزايش روند بيكاري وجود دارد؛ 
زيرا ش��ركت ها درآمدي ندارن��د و نمي توانند 
هزينه هايش��ان را تامي��ن كنن��د و مجبور به 
تعدي��ل اف��راد هس��تند. اي��ن موض��وع از دو 
ط��رف به صنف ما ضربه مي زن��د. زيرا ممكن 
اس��ت به لحاظ فني چندين س��ال روي اين 
افراد س��رمايه گذاري شده باش��د و آنها كار را 
مي شناس��ند. اگر بخواهند از كار خارج شوند 

آسيب وارد مي شود. 
همچنين ريي��س اتحاديه فناوران رايانه به 
ايلن��ا گف��ت: در لوازم جانب��ي ۷۰درصد و در 
قس��مت س��خت افزارها نيز 6۰درصد افزايش 
قيمت داش��ته ايم. همين كمبودها باعث شده 
كه امروز قيم��ت يك لپ تاپ مك بوك به ۲۲ 

ميليون تومان برسد. 
مه��دي كميجاني در رابطه با وضعيت بازار 
 IT يارانه گف��ت: 98 درص��د كاالي مصرفي

وارداتي است و ملزومات آن همچون كيبورد، 
اس��پيكر و موس مواد اوليه آنها از خارج تهيه 
مي ش��ود. همين امر س��بب ش��ده فعاليت ما 
ش��ديدا به قيمت ارز و نوس��انات آن وابس��ته 

باشد. 
رييس اتحادي��ه فناوران رايان��ه ادامه داد: 
فعاالن اين حوزه براي واردات و تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني مراجعه كردند اما اگر بخواهيم 
ميانگي��ن بگيري��م از ه��ر ۱۰ فقره س��فارش 
دو فق��ره از آنها به س��امانه نيم��ا ارجاع و ارز 
تخصيص يافته و بقيه آنها به نتيجه نرسيدند. 
وي ادام��ه داد: همين امر س��بب به وجود 
آمدن كمبود در بازار ش��ده ك��ه متعاقب آن 

قيمت ها افزايش پيدا كرده اند. 
كميجان��ي تصريح ك��رد: به ط��ور كلي در 
قسمت اكسسوري ۱۰۰درصد افزايش قيمت 
داش��ته ايم يا در ل��وازم جانبي ۷۰ درصد و در 
قس��مت س��خت افزارها نيز 6۰ درصد. همين 
كمبودها باعث ش��ده كه امروز قيمت يك لپ 
تاپ م��ك بوك به ۲۲ ميليون تومان برس��د. 
هرچند اين قيمت ها به نظر ما واقعي نيس��ت 
اما به دليل امريكايي بودن و كمبود جنس در 

بازار فروشندگان هر قيمتي را كه مي خواهند 
اعمال مي كنند. 

وي تاكي��د كرد: كاالهايي كه واردات آن از 
چين و مالزي اس��ت افزاي��ش قيمت كمتري 

داشته است. 
كميجان��ي اف��زود: قيم��ت يك ل��پ تاپ 
معمول��ي ت��ا قبل از عي��د نهايت��ا ۱۰ درصد 
افزايش داش��ت و ما اميدوار بوديم با توجه به 
كاه��ش ۱۰ درصدي تعرفه ل��پ تاپ و پايين 
آمدن قيمت آن شاهد بازگشت رونق در بازار 
باش��يم اما پس از اباغ بخش��نامه تك نرخي 
كردن ارز و مشكات حاشيه يي آن اكنون يك 
لپ تاپ ساده نس��بت به پيش از عيد حداقل 

6۰ درصد افزايش قيمت داشته است. 
وي گفت: برخ��ي از همكاران ما تجهيزات 
IT را به ص��ورت اعتب��اري وارد مي كردند و 
اين موض��وع بر روي قيمت تمام ش��ده تاثير 
بس��ياري داش��ت اما ديگر آن اعتبار در بازار 
دوبي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد 
دولت نمي گذارد كس��ي اعتباري خريد كند تا 

قيمت تمام شده كمتر شود. 
وي ادام��ه داد: امروز براي واردات ۵۰ هزار 
دالر قطعه بايد معادل ريالي آنها پول به بانك 
آن واريز شود عاوه بر آن 3۵ درصد از فاكتور 
ني��ز بايد به عنوان تعهد واردات كاال نزد بانك 
بماند تا جنس وارد و ترخيص شود كه معموال 
اين رقم بين س��ه تا پنج م��اه در اختيار بانك 
است. همين باعث مي ش��ود كه هزينه كاال و 

واردات افزايش پيدا كند. 
رييس اتحادي��ه فناوران رايانه تصريح كرد: 
ام��روز واردكنندگان دس��ت ب��ه عصا حركت 
مي كنند يا اگر ه��م بخواهند كار كنند با اين 

سيستم بانكي دچار مشكل هستند. 
وي گف��ت: توليدات داخ��ل در اين بخش 
نيز تا 3۵ درصد افزايش قيمت داش��ته است. 
ضمن آنكه ركود شدت بيشتري در اين حوزه 
گرفته اس��ت و آينده خوب��ي براي فعاالن اين 

حوزه پيش بيني نمي شود. 
در هر صورت به نظر مي رس��د با مشكات 
پي��ش آمده براي وارد كنن��د گان و افزايش و 
نوسان لحظه يي قيمت ارز كه منجر به گراني 
محصوالت شده است بس��ياري از كاربران در 
انتظار كاهش قيمت ها هس��تند، انتظاري كه 

هيچ تضميني براي آن وجود ندارد. 

گ�وگل    س��رويس آناين نقش��ه 
گ��وگل )Google Maps( قابلي��ت 
جدي��دي را به پلتف��رم خ��ود افزوده 
اس��ت ك��ه بدي��ن وس��يله كارب��ران 
موردنظر خود  كليدواژه هاي  مي توانند 
 google reviews قس��مت  در  را 
جس��ت وجو كنند.   س��رويس آناين 
نقش��ه گوگل )Google Maps( كه 

يك��ي از بهتري��ن، كامل تري��ن و به روزتري��ن اپليكيش��ن هاي نقش��ه گ��وگل در جه��ان را 
داراس��ت، ح��اال ب��ا اضاف��ه كردن قابلي��ت جديدي ب��ه پلت ف��رم خ��ود، مي خواهد محيط 
جس��ت وجو را ب��راي كاربرانش تس��هيل كرده و ب��ه آنها اين ام��كان را بدهد ت��ا به راحتي 
 كليدواژه ه��اي موردنظ��ر خود را در بخش مش��اهده نظ��رات كاربران ب��راي اماكن مختلف 
)google reviews( جس��ت وجو كنند.  به عنوان مثال، كاربران ناتوان حركتي و معلول در 
صورت��ي كه مي خواهند به مكان خاصي بروند، مي توانند در بخش مربوطه به جس��ت وجوي 
كليدواژه »ويلچر« بپردازند يا آن دسته از افرادي كه گياهخوارند و به دنبال رستوران و كافي 
ش��اپ گياهي مي گردند، مي توانند در قسمت مش��اهده نظرات كاربران درباره امكان عمومي 
مختلف، كليدواژه » گياهخواري« يا »vegetarian« را جس��ت وجو كرده و كافه رس��توران 

موردعاقه خود را بيابند. 
اين قابليت كه در هر دو سيستم عامل اندرويد و iOS قابل دسترسي و استفاده است، براي 
آن دسته از كاربراني كه به دنبال ويژگي هاي خاصي در امكان مختلف مي گردند، بسيار مفيد، 

سودمند و كاربردي خواهد بود.

ساينس   محققان براي نخستين بار 
ب��ا اس��تفاده از پرينت��ر س��ه بعدي و 
سلول هاي بنيادين، قرنيه چشم انسان 
را چ��اپ كردن��د.  در اي��ن تحقيق كه 
هن��وز در مرحله طراحي اوليه اس��ت، 
س��لول هاي بنيادين قرنيه و تركيبات 
طبيع��ي تركيب ش��د تا ي��ك جوهر 
زيس��تي براي چاپ ساخته ش��ود.  به 

گفته محققان دانش��گاه نيوكاس��ل، اين روش را مي توان در آينده براي تضمين وجود ذخاير 
نامحدود از قرنيه هاي انس��اني به كار برد.  قرنيه خارجي ترين اليه يي اس��ت كه چشم انسان را 
تش��كيل مي دهد و با كنترل و تمركز نور ورودي به چش��م نقش كليدي در قدرت بينايي فرد 
دارد.  به هرحال محققان در اين پژوهش از سلول هاي بنياديني استفاده كردند كه از قرنيه يك 
اهدا كننده س��الم استخراج ش��ده بود. در مرحله بعد آن را با آلژينات )ماده يي كه از آن دندان 
مصنوعي ساخته مي شود( و كاژن )اصلي ترين پروتئين ساختاري موجود در پوست( تركيب 
مي كنند تا ماده ژل مانند توليد شود.  در مرحله بعد محققان شكل قرنيه انسان را با يك پرينتر 
زيستي سه بعدي ارزان قيمت، چاپ كردند. اين فرايند كمتر از ۱۰ دقيقه طول كشيد و طي آن 
سلول هاي بنيادين رشد كردند.  چي كانون استاد دانشگاه نيوكاسل و رهبر اين تحقيق مي گويد: 
ژلي كه ما ساختيم تركيبي از آلژينات و كاژن است و هنگام توليد ماده سلول هاي بنيادين را 
زنده نگه داشت. اين ماده به اندازه يي سخت است كه شكل خود را حفظ كند و از سوي ديگر 
به اندازه يي نرم است كه درون دماغه پرينتر سه بعدي جا بگيرد.  به گفته محققان با كمك اين 

فناوري مي توان قرنيه هايي با اشكال و سايزهاي مختلف براساس نياز بيمار چاپ كرد. 

نيواطلس    كشف يك آسيب پذيري 
در درهاي هوش��مند به هكر ها اجازه 
مي  ده��د ت��ا در ات��اق را ب��از كنند و 
متاسفانه اين نوع قفل در هزاران هتل 
و ميليون  ها اتاق اس��تفاده شده است.   
تي��م تحقيقات��ي f-secure پ��س از 
هزاران ساعت كار، موفق به توليد كليد 
اصلي ش��دند كه به آنها اجازه ورود به 

هر اتاقي كه از فناوري vingcard شركت Assa Abloy استفاده مي  كند، داده مي  شود و 
جالب اين است كه هيچ ردي از اين ورود روي سيستم باقي نمي ماند و قابل رديابي نيست.  
تيم امنيتي f-secure اين آسيب پذيري را در نرم افزار شركت Assa Abloy كه بزرگ ترين 
توليدكننده نرم  افزار قفل  هاي هوش��مند در جهان است، پيدا كرده است. آغاز اين تحقيقات 
از آنجا ش��روع مي  شود كه لپ تاپ يكي از اعضاي اين تيم تحقيقاتي در هتل گم مي  شود و 
 Assa اين تيم تصميم به ش��روع تحقيقات مي  كند. نتايج تحقيقات در دس��ترس شركت
Abloy قرار گرفت و اين شركت پس از آن سريعا به روزرساني امنيتي براي برطرف كردن 
اين آسيب پذيري ارائه كرد.  براي ايجاد يك كليد اصلي براي دسترسي به يك اتاق محافظت 
شده توسط اين سيستم، نخستين نياز دستيابي به يك كارت كليد الكترونيكي است. هر كليد 
الكترونيكي موجود، قديمي يا منقضي شده مربوط به اتاق مي  تواند جوابگوي نياز اوليه باشد. 
براي به دست آوردن كليد الكترونيكي )magstripe يا RFID( مهاجم مي تواند داده  ها را 
از راه دور با ايستادن در نزديكي يك مهمان هتل يا كارمند كه داراي كارت كليد در جيبش 

است، بخواند و سپس از آن كارت به عنوان منبع استفاده كند. 

جست وجوي كليدواژه در نقشه گوگل هك درهاي هوشمند اتاق هتل هاچاپ قرنيه انسان با پرينتر سه بعدي
فراسو سايبررويداد

مه�ر    معاون س��ازمان تنظيم مقررات گف��ت: وضعيت كيفيت 
ش��بكه هاي تلفن همراه در كشور به صورت لحظه يي و آناين رصد 
مي شود و در شرايط فعلي نرخ غيرقابل قبولي از اين شبكه ها مشاهده 
نكرديم.  مجيد حقي در پاس��خ به وجود ش��كايات از س��وي برخي 
مش��تركان تلفن همراه مبني بر قطع و وصلي ه��اي مكرر در حين 
مكالمه با موبايل اظهار داشت: موضوع قطعي بين مكالمات نبايد از 
يك رِنج اس��تاندارد بيشتر باشد و در صورتي كه اين رخداد افزايش 
پيدا كند، آن را با آنچه كه در پروانه تعهد اپراتورها مش��خص ش��ده 

است، تطبيق خواهيم داد و مطابق آن اپراتور را جريمه مي كنيم. 
وي با بيان اينكه هم اكنون شبكه اپراتورهاي موبايل در كشور به 
صورت آناين و لحظه يي رصد مي شود، خاطرنشان كرد: در شرايط 
فعلي مشكلي در رصد و مانيتورينگ اين شبكه ها مشاهده نشده است 

و شاهد نرخ غيرقابل قطعي بين مكالمات نبوده ايم. 
حقي با اشاره به اينكه در صورتي كه ميزان تعهدات اپراتورها در 
زمينه ارائه كيفيت مكالمات با آنچه در پروانه فعاليت آنها مش��خص 
شده است، تطبيق نداشته و فاصله داشته باشد، به آنها تذكر مي دهيم 
و مطابق با موارد قانوني موارد با آنها برخورد مي كنيم، اضافه كرد: بايد 
آنچه از سوي ما رصد مي شود و آنچه كاربر احساس مي كند، يكسان 

باشد و تفاوتي ميان اين دو موضوع وجود نداشته باشد. 
معاون س��ازمان تنظيم مق��ررات با تاكيد بر اينك��ه حتي موارد 
ش��كايات را به صورت موردي بررس��ي خواهيم كرد، گفت: اصالت 
مانيتورينگ كيفيت شبكه هاي موبايل به آن چيزي است كه مردم 
احساس مي كنند و اين حس واقعي مردم بايد با نتايج بررسي ما در 
سامانه هاي كيفيت آناين يكسان باشد.  وي تاكيد كرد: در اين زمينه 
اگر مشتركي از كيفيت مكالمات خود ناراضي بود و مشكلي داشت، 

مورد را اعام كند تا به صورت آناين رصد شود.  حقي تصريح كرد: 
حق با مش��ترك اس��ت و نبايد قطع و وصلي شبكه موبايل در حين 
مكالمه از يك نرخي بيش��تر باشد؛ البته ما تاكنون كيفيت شبكه را 
به صورت آماري اطاع رساني كرده، اما در صورتي كه مواردي وجود 

داشته باشد، آن را نيز بررسي خواهيم كرد. 
گفتني است بر اساس اعام مركز آمار ايران تعداد مشتركان تلفن 
همراه مشغول به كار در سال ۱39۵ نسبت به سال ۱38۰، ۴۰ برابر 
شده است. به طوري  كه در سال ۱38۰، تعداد مشتركان ۲ ميليون و 
8۷ هزار و 3۵3 مشترك به 8۲ ميليون و 883 هزار و ۴۴۷ مشترك 
در سال ۱39۵ رسيده است.  براساس آخرين سالنامه آماري كشور 
)۱39۵(، به ازاي هر ايراني 6 س��اله و بيشتر، ۲.۱۵ خط تلفن همراه 
واگذار ش��ده كه ۱.۱6 خط از آن مشغول به كار هستند.  به عبارتي 
فقط ۵۴ درصد از خطوط واگذار شده تلفن همراه كشور، مشغول به 
كار هستند كه استان البرز با ۲۴ درصد به عنوان كمترين استان ها 
و كردس��تان و يزد با 63 درصد، بيش��ترين خطوط مشغول به كار، 
نسبت به خطوط واگذار شده تلفن همراه را به خود اختصاص داده اند. 

ساينس     دانشمندان علوم كامپيوتر و علوم پزشكي به كمك هم 
حسگرهايي را ايجاد مي كنند كه مي توانند مشكات بدن انسان را به 
راحتي از طريق وارد شدن به روده بيمار اندازه گيري و نتايج را براي 

تشخيص بيماري در خود ثبت كنند. 
 باكتري ها، مولكول ها و مواد ش��يميايي نهفته در بدن ما داراي 
نكات مهمي در مورد سامت ما هستند. دانشمندان علوم كامپيوتر 
و علوم پزش��كي به كمك هم حس��گرهايي را ايج��اد مي كنند كه 
مي توانند مشكات بدن انس��ان را به راحتي از طريق وارد شدن به 
روده بيمار اندازه گيري و نتايج را براي تشخيص بيماري در خود ثبت 
كنند، يا مي توان اين حسگرها را به عنوان يك برچسب روي دندان 

خود نصب كنيد براي رديابي وضعيت آسيب هاي دهان. 
اين سنسورها در خوك ها مورد آزمايش قرار گرفته است، با توجه 
ب��ه نتايج حاصل از اين آزمايش اين روش مي تواند مس��ائل مربوط 
به دس��تگاه گوارش و معده را بررس��ي كند. مشكات معده به كنار 
در يك مطالعه كه در مجله Nature Electronics منتش��ر شد، 
دانش��مندان يك سنسور ايمپلنت را طراحي كردند كه مي تواند در 
درم��ان فيزيكي تاندون هاي بافت هاي عضاني انس��ان براي ترميم 
كمك كند. اين حسگرها پس از آن آنكه ماموريت خود را در داخل 
بافت هاي انساني به اتمام رس��انيد، تجزيه مي شود؛ بنابراين نيازي 
به جراحي ديگري براي برداش��تن آن نيست. سايوگ فاكس، استاد 
جراحي ترميمي در دانشگاه استنفورد مي گويد: اين سنسور از مواد 
الستيكي ساخته شده اس��ت كه كمتر از يك سوم اينچ طول دارد 
و مخصوص بيماراني كه از آس��يب هاي تاندون هايشان رنج مي برند 
طراحي شده است.  يك آسيب جدي تاندون معموال نياز به جراحي 
دارد، ولي اين حسگرها مقدار فشاري كه بر روي تاندون وارد مي شود 

را اندازه گيري مي كند و مي تواند به بيماران با برنامه هاي توانبخشي 
به آنها كمك كند. براس��اس اطاعات س��ايت پليس فتا، سنسورها 
ك��ه اين اطاعات را جمع آوري مي كنند و نتايج را به يك گوش��ي 
هوشمند مي فرستد و اپليكيشن به بيمار دستور بازخورد مفيدتري 
مانند »استفاده از قدرت بيشتر« را فراهم كند.  پيش از اين محققان 
دانش��گاه كنكتيكات موفق به توليد نوعي حس��گر زيس��تي براي 
سنجش فشار داخلي بدن شده اند كه انجام برخي رويه هاي درماني 
را به علت حل ش��دن در بدن انس��ان س��اده تر مي كند. اين حسگر 
كوچك و منعطف براي بررسي برخي بيماري هاي مزمن ريه و تورم 
مغز قابل استفاده است و قبل از آنكه به طور كامل در بدن حل شود، 
مي تواند برخي اطاعات حياتي مربوط به بيماري هاي ياد ش��ده را 

براي پزشكان ارسال كند. 
حس��گر مذكور بدون ايجاد جراحت و آسيب به درون بافت هاي 
نرم بدن فرو مي رود و اطاعات را به طور بي س��يم براي دستگاه هاي 
پزشكي ارسال مي كند. انتظار مي رود استفاده عمومي از اين حسگر 

در آينده نزديك در دنياي پزشكي ممكن شود.

پايش آنالين كيفيت شبكه  تلفن همراه  ارسال سنسور به داخل بدن براي تشخيص بيماري

كاربر دريچه

ميليون ها دستگاه اينترنت 
اشيا در خطر حمله سايبري

افت��اي  راهب��ردي  مديري��ت  مرك��ز  ماه�ر  
رياست جمهوري نس��بت به تحت تاثير قرار دادن 
ميليون ها دس��تگاه مرتب��ط با فن��اوري اينترنت 
اش��يا )IoT( ب��ا حمل��ه ب��ه پروت��كل ارتباطات 
بي س��يم Z-Wave هش��دار داد.  مركز مديريت 
راهب��ردي امنيت فضاي تولي��د و تبادل اطاعات 
 Z-Wave اعام كرد: پروتكل ارتباطات بي س��يم
كه ب��راي بعضي از دس��تگاه هاي اينترنت اش��ياء 
)IoT( اس��تفاده مي ش��ود، داراي آس��يب پذيري 
ب��وده و موج��ب طراح��ي حمله يي مي ش��ود كه 
امكان ردگيري و تغيير ترافيك بين دس��تگاه هاي 

هوشمند را براي مهاجم فراهم مي كند. 
Z-Wave ي��ك پروتكل بي س��يم اس��ت كه 
توس��ط حدود ۲۴۰۰ فروش��نده عرضه مي ش��ود. 
تراش��ه هاي بي س��يم آن در ح��دود ۱۰۰ ميليون 
دس��تگاه هوشمند اس��تفاده مي ش��ود كه عمدتا 
توسط دستگاه هاي اتوماسيون خانگي براي ارتباط 
با يكديگر تعبيه ش��ده اس��ت.  Z-Wave از يك 
كليد ش��بكه مش��ترك براي رمز ترافيك استفاده 
مي كن��د. اين كليد بي��ن كنترلر و دس��تگاه هاي 
مش��تري هنگامي كه دستگاه ها به يكديگر متصل 
مي ش��وند مبادله مي ش��وند.  آخرين اس��تاندارد 
امنيت��ي Z-Wave، به ن��ام S۲، از يك پروتكل 
 Diffie-Hellman )ECDH( كلي��د  تواف��ق 
ب��راي ب��ه اش��تراك گذاش��تن كليدهاي ش��بكه 
منحص��ر به فرد بين كنترلر و دس��تگاه مش��تري 
در ط��ول فرايند جف��ت كردن اس��تفاده مي كند.  
لحظه جفت ش��دن دو دس��تگاه، دستگاهي كه از 
نس��خه جديدتر Z-wave s۲ استفاده نمي كند، 
 S۰ دو دس��تگاه را مجبور به استفاده از استاندارد
 S۰ مي كند. مش��كل اين است كه در اس��تاندارد
تمام ترافيك به طور پيش فرض با كليد رمزنگاري 

»۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. « رمز مي شود. 

 افزايش تمايل مجرمان
به كالهبرداري اينترنتي 

ايلن�ا    رييس پليس آگاهي ناج��ا با بيان اينكه 
افتتاح حس��اب با مدارك مفق��ودي باالترين آمار 
جراي��م اينترنت��ي را دارد، گفت: ط��ي تحقيقات 
انجام ش��ده و آمارهاي به دس��ت آمده، مجرمان 
تمايل بيش��تري ب��ه كاهبرداري ه��اي اينترنتي 
دارن��د. س��ردار محمدرضا مقيم��ي رييس پليس 
آگاه��ي ناجا ب��ه آمار كش��فيات كاهب��رداري و 
جعل اس��ناد دولتي اش��اره كرد و گف��ت: آمارها 
نشان دهنده اين است كه مجرمان تمايل بيشتري 
به كاهبرداري هاي اينترنتي دارند.  وي با اش��اره 
به روش هاي كاهب��رداري اينترنتي ادامه داد: در 
افتتاح  اينترنتي موض��وع  بين كاهبرداري ه��اي 
حس��اب با مدارك مفق��ودي و كارت به كارت به 
بهانه برنده ش��دن در مس��ابقات مختلف در صدر 
كاهبرداري ه��اي اينترنت��ي ق��رار دارد. س��ردار 
مقيمي ب��ا بيان اينكه يك��ي از مهم ترين مواردي 
كه باعث مي شود س��ارقان اينترنتي موفق شوند، 
طمع بيش از حد است، گفت: رسانه ها بايد در اين 
خصوص هش��دارهاي الزم را به مردم بدهند چرا 
كه س��ارقان با بهانه هاي مختلف به دنبال اخاذي 

از آنها هستند. 

راه اندازي مركز درمان اعتياد 
به پول مجازي 

ميل آنالي�ن   در اس��كاتلند مركزي ب��راي درمان 
اعتياد به پول مجازي ايجاد شده است. 

يك مركز توانبخش��ي در اسكاتلند كاسي براي 
درم��ان اعتياد به بيت كوين يا پول هاي مجازي ارائه 
كرده اس��ت.  بيمارستان كس��تل كريگ در نزديكي 
مرز اس��كاتلند در كنار معتادان به الكل، مواد مخدر 
و غي��ره، افرادي را درمان مي كند كه به پول مجازي 
اعتياد دارند.  به گفته كارشناسان معتادان به تجارت 
بي��ت كوين رفتارهايي مش��ابه قماربازه��اي آناين 
دارن��د. درهمين راس��تا معتادان به پ��ول مجازي با 
ش��يوه هايي درمان مي شوند كه در برنامه هاي اعتياد 
به قمار آناين وجود دارد.  به گفته اين بيمارس��تان 
هنوز آمار دقيقي از افراد مبتا به پول مجازي وجود 
ندارد. اما در سراس��ر جهان ۱3 ميلوين نفر مشغول 
مبادله آن هس��تند.  كريس بارن يكي از درمانگران 
اين مركز مي گويد: بازار ارزهاي ديجيتال با نوس��ان 
زياد و ريسك باال به مشكل اعتياد دامن مي زند، زيرا 

نوعي هيجان و گريز از واقعيت فراهم مي كند. 

اضافه شدن قابليت 
نظرسنجي به »فيس بوك« 

ونچور بيت   فيس بوك قصد دارد قابليت نظرسنجي 
را كه قبا در استوري هاي اينستاگرام وجود داشت و 
بسيار محبوب بود به مسنجر فيس بوك اضافه كند. 
فيس بوك قصد دارد نظرسنجي را در استوري هاي 
مس��نجر خود اس��تفاده كند. اين درحالي است كه 

استوري هاي اينستاگرام بسيار محبوب شده است. 
به هرحال اين ابزار در مس��نجر به كاربران اجازه 
مي ده��د، آپديتي از status خود را پس��ت كنند و 

دوستانشان مي توانند آن را تماشا كنند. 
اس��توري هاي  اي��ن نظرس��نجي در  از  پي��ش   
اينس��تاگرام فراهم ش��ده بود. كاربر براي استفاده از 
اين ويژگي نخس��ت تصوير يا ويدئويي در فيس بوك 
مس��نجر فيلمبرداري مي كند. در اينجا او اس��تيكر 
»نظرس��نجي« را اضافه و س��وال خ��ود را نيز تايپ 
مي كند. پس از آن دو پاس��خ از پيش تعيين ش��ده 
را انتخاب مي كند كه دوس��تان باي��د يكي از آنها را 
گزينش كنند.  پس از انتش��ار نظرسنجي، دوستان 
مي توانند با كليك روي گزينه پاسخ، به طور مستقيم 
در نظرس��نجي ش��ركت كنن��د. همچني��ن كاربران 
مي توانند با كش��يدن انگشت به سمت باال فهرستي 
از افرادي را مشاهده كنند كه نظرسنجي را مشاهده 

و پاسخ داده اند.
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چهره هاي استاني

شايعه نامعتبر بودن 
 شناسه هاي همراه اول

صحت ندارد
صورت حس��اب اين دوره همراه اول صحيح بوده 
و مشتركان به ش��ايعات منتشر شده در شبكه هاي 
مجازي توجه نكنن��د. اداره كل ارتباطات ش��ركت 
 CRM ارتباطات سيار ايران اعالم كرد، در پي تغيير
اين اپراتور فرمت شناسه قبض و پرداخت تغيير كرده 
و در آن ديگر از شماره موبايل استفاده نمي شود. لذا 
ش��ايعه نامعتبر بودن شناسه هاي اعالم شده صحت 
ندارد. در اين اطالعيه تصريح شده مشتركان همراه 
اول مي توانند با گرفت��ن كد #111*10* يا تماس 
با س��امانه ٩٩٩0 از درس��تي بدهي اعالم شده خود 
اطمين��ان يابند. همچنين مش��تركان اي��ن اپراتور 
مي توانند براي دريافت صورت حساب خود از طريق 
س��امانه ٩٩٩0 يا با ارسال حرف G )صورت حساب 
پايان دوره( يا حرف M )صورت حساب ميان دوره( 

به سرشماره ٩٩000٩ اقدام كنند. 

 انش�عاب آب، ب�رق و گاز م�دارس راي�گان 
مي ش�ود؛اردبيل| عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجل��س دهم گفت: هزينه انش��عاب آب، برق و گاز 
در مدارس به ش��رط رعايت الگ��وي مصرف رايگان 
بوده و اين مهم براي نخس��تين بار در كشور اجرايي 
مي ش��ود. محمد فيضي ديروز در بازدي��د و اهداي 
تجهيزات آموزش��ي ب��ه برخي مدارس شهرس��تان 
نير اس��تان اردبيل افزود: در سال هاي گذشته عدم 
پرداخ��ت اين قبيل هزينه ها براي مديران مدارس و 
دانش آموزان مش��كالتي به وجود آورده بود و تمركز 
نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي را كاهش مي داد. 
او بيان كرد: آموزش و پرورش خانواده بزرگي اس��ت 
كه با درآمد فعلي حتي توان ارائه خدمات آموزش��ي 
را از دس��ت داده لذا پرداخت هزينه هاي آب، برق و 
گاز براي آن بسيار مشكل ساز بوده و به همين دليل 

حذف اين هزينه ها در مدارس ضروري بود. 
كرم�ان  اس�تانداري  سرپرس�ت  فداي�ي   
ش�د؛كرمان| با حك��م وزير كش��ور »محمدجواد 
فدايي« سرپرست اس��تانداري كرمان شد. عبدارضا 
رحماني فضل��ي ضمن موافقت با اس��تعفاي عليرضا 
رزم حسيني از استانداري كرمان »محمدجواد فدايي« 
را به عنوان سرپرست استانداري كرمان منصوب كرد. 
رزم حسيني به دليل مش��كالت خانوادگي از سمت 

خود كناره گيري كرد. 
 تصويب ۲۰ درصدي افزايش كرايه تاكسي ها 
در تبريز؛تبريز| اعضاي شورا شهر به قيمت هايي كه 
از طرف كميسيون عمران و حمل و نقل در اليحه يي 
پيشنهاد شده بود، راي دادند و با افزايش ۲0درصدي 
قيمت كرايه تاكسي هاي درون شهري تبريز موافقت 
كردند. محمدحس��ين اكبرنژاد، مديرعامل سازمان 
تاكسيراني تبريز با بيان اينكه 18روز پيش با دستور 
رييس شوراي شهر اقدام به تهيه قيمت ها در دو بازه 
دي ماه 13٩6و ارديبهش��ت م��اه 13٩7 به صورت 
ميداني كرده ايم، افزود: در س��ال هاي گذشته به اين 
موضوع توجهي نش��ده و وضعيت معيشت رانندگان 
تاكس��ي س��خت اس��ت به طوري كه برخي از آنان 
ماهيانه مبلغ ۲ميليون تومان را به اقساط و سوخت 
ماش��ين مي دهند كه با حس��اب هزينه ها، ميانگين 

درآمد ماهيانه آنها ٩00هزار تومان است. 
 اعطاي بسته هاي تشويقي براي به  كارگيري 
خصوصي؛زاه�دان|  بخ�ش  در  مددجوي�ان 
معاون خودكفايي و اش��تغال اداره كل كميته امداد 
امام خميني)ره( سيس��تان و بلوچس��تان از اعطاي 
بس��ته هاي تش��ويقي براي به  كارگيري مددجويان 
كميت��ه امداد در بخش خصوص��ي خبر داد. پودينه 
با بيان اينكه ٩درصد جمعيت اس��تان تحت پوشش 
كميت��ه ام��داد هس��تند، اذع��ان ك��رد: 50 درصد 
مددجويان كميت��ه امداد به دليل بيماري و كهولت 
س��ن توان انجام كار ندارن��د و برنامه ريزي هاي اين 
نهاد براي 50 درصد باقيمانده صورت گرفته اس��ت. 
او درخص��وص بس��ته هاي تش��ويقي ب��ه  كارگيري 
مددجويان در ش��ركت هاي خصوصي گفت: به ازاي 
هر نفر مشغول به كار ۲0ميليون تومان تسهيالت به 

شركت ها داده مي شود. 
 اش�تغال 85.9 درصدي ش�اغالن اس�تان 
زنج�ان در بخش خصوصي؛زنجان| سرپرس��ت 
معاون��ت آم��ار و اطالع��ات س��ازمان مديري��ت و 
برنامه ريزي اس��تان زنجان گفت: س��ال گذش��ته 
٩.85 درصد ش��اغالن اس��تان در بخش خصوصي 
فعاليت داش��تند. اي��رج اميني با اش��اره به گزيده 
نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار اس��تان زنجان 
در س��ال گذشته اظهار كرد: براس��اس نتايج طرح 
آمارگيري از نيروي كار، نرخ بيكاري استان زنجان 
در س��ال گذش��ته معادل 10.4درصد بوده كه نرخ 
بيكاري مناطق شهري استان 1۲.8درصد و مناطق 
روس��تايي 6.4 درصد بوده است. اين مسوول ادامه 
داد: يكي از داليل پايين بودن نرخ بيكاري اس��تان 
نسبت به كشور، ش��رايط جغرافيايي و كوهستاني 
بودن اس��تان و امكان فعاليت كشاورزي و دامداري 
مردان و زنان روس��تايي در اين امر مهم اس��ت به 
ط��وري كه نرخ بي��كاري مردان و زنان اس��تان به 
ترتيب ٩.8و 1۲.٩درصد نس��بت ب��ه نرخ بيكاري 

مردان و زنان كشور پايين تر است. 
 طرح ساماندهي شكارچيان در لرستان آغاز 
ش�د؛خرم آباد | مع��اون اداره كل حفاظت محيط 
زيست لرس��تان از آغاز طرح ساماندهي شكارچيان 
خبر داد. نبي اهلل قائدرحمتي در اين خصوص گفت: 
از اي��ن پس در راس��تاي صدور پروانه هاي ش��كار و 
صي��د، متقاضيان بايد در س��امانه صدور مجوز هاي 
زيس��ت محيطي ثبت نام كنند. اين كار در راس��تاي 
س��اماندهي شكارچيان و ثبت اس��لحه آنان است و 
بدون ثبت نام در اين س��امانه پروانه شكار و صيدي 
صادر نمي شود. او ادامه داد: در اين سيستم به صورت 
جامع تمام اطالعات شكارچيان ثبت شده و در تمام 

نقاط كشور قابل دسترسي هستند.

ويژه

اخبارشهرستانها

با اعالم اعداد و ارقام نوسازي صنايع مطرح شد

كالف سر در گم نوسازي صنايع

كدام شركت بزرگ نخستين مجمع ساليانه را با بيشترين تقسيم سود برگزار كرد؟

گروه بنگاه ها  
س��ال گذش��ته دومين س��الي بود كه شبكه 
بانك��ي ب��راي حماي��ت از بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط و تامين مال��ي ويژه ب��راي توليد ورود 
ك��رد تا در كنار تس��هيالت عمومي كه به بخش 
مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي شود، 
اين بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از س��هم 
مش��خصي برخوردار ش��وند؛ بنابراين قرار بر اين 
ش��د تا اعتباري معادل ۲0ه��زار ميليارد تومان، 
جهت نوسازي و بهس��ازي 5000 واحد صنعتي 

مدنظر قرار گيرد. 
حال طرح نوسازي و بهس��ازي صنايع جهت 
اجرا در س��ال جاري نيز از سوي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به س��تاد فرمانده��ي اقتصاد 
مقاومت��ي ارس��ال ش��ده و در انتظ��ار تصوي��ب 
توسط اين س��تاد و ابالغ آن از سوي معاون اول 

رييس جمهوري است. 
رقم پرداختي در طرح »نوس��ازي و بهسازي« 

صنايع از ابتداي س��ال گذشته تا پنجمين روز از 
خرداد امسال در حالي از مرز 700 ميليارد تومان 
گ��ذر كرده كه قرار بود بر اس��اس اين طرح صرفا 
در سال گذش��ته اعتباري معادل 10هزار ميليارد 

تومان به 5000 واحد توليدي اختصاص يابد. 
نوس��ازي و بهسازي صنايع يكي از برنامه هاي 
اصل��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال 
13٩6 تلق��ي و بر اجراي آن توس��ط مس��ووالن 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت تاكيد ش��د؛ 
مس��اله يي كه به گفت��ه آنها نياز ج��دي و مبرم 
صنعت كش��ور اس��ت، چراكه با فرس��وده شدن 

بس��ياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امكان 
رقاب��ت تولي��دات صادرات گرا ب��راي واحدهاي 
مربوطه وجود ندارد و صنعت كشور در اين زمينه 

با چالش جدي روبه رو شده است. 
طرح نوس��ازي و بهس��ازي صنايع كه از سال 
گذشته براي نخس��تين بار كليد خورد، در سال 
ج��اري نيز ادامه خواهد ياف��ت و در حال حاضر 
منتظر تعيين و تصويب ميزان تس��هيالت توسط 

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است. 
ب��ا اين حال و با وجود اينكه از ابتداي س��ال 
گذش��ته باره��ا و باره��ا ب��ر طبل اج��راي طرح 

10هزار ميلياردي نوس��ازي و بهس��ازي 5000 
واح��د صنعت��ي كوبيده ش��د، اما با رس��يدن به 
روزهاي پاياني س��ال و به اذعان برخي مسووالن 
اين طرح شكس��ت خورده تلقي شد؛ طرحي كه 
از زمان آغاز آن تا پايان س��ال 13٩6 در مجموع 
ب��ه 185واحد صنعتي رقمي معادل 6۲0ميليارد 
توم��ان پرداخت ش��د. در اين طرح ق��رار بود تا 
سقف 10هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي به 
5000 واحد صنعتي متقاضي پرداخت ش��ود. بنا 
ب��ر اطالعاتي كه از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اختيار ايس��نا قرار گرفته اس��ت، با 

توجه به اينكه طرح نوس��ازي و بهسازي صنايع 
در س��ال جاري به ص��ورت مجزا از طرح س��ال 
گذشته، كليد نخورده و همچنان به عنوان دنبال 
طرح قبلي در حال اجراس��ت، تاكنون ۲36واحد 
توليدي و صنعت��ي رقمي معادل 706 ميليارد و 

737 ميليون تومان دريافت كرده اند. 
در ابت��داي س��ال 13٩6 قرار ب��ر اين بود كه 
س��ه طرح حمايتي تحت عناوين »رونق توليد«، 
»بهسازي و نوسازي صنايع« و »حمايت از توليد 
و اش��تغال« با اعتباري مع��ادل 50هزار ميليارد 
توم��ان مدنظر قرار گيرد. اي��ن طرح ها به ترتيب 
مربوط به رونق تولي��د 10 هزار واحد صنعتي با 
اعتباري معادل ۲0هزار ميليارد تومان، نوس��ازي 
و بهسازي 5000واحد صنعتي با اعتباري معادل 
10ه��زار ميليارد توم��ان و حماي��ت از توليد و 
اش��تغال 10هزار بنگاه اقتص��ادي و تامين مالي 
6000 واح��د نيمه تم��ام ب��ا پيش��رفت فيزيكي 

حداقل 60 درصد بود. 

بررس��ي برگزاري مجامع س��االنه ش��ركت هاي 
بورس��ي در دو ماه اول س��ال جاري نشان مي دهد، 
همراه اول نخستين شركت بزرگ بود كه با برگزاري 
اين رويداد، باالترين رقم سود پرداختي را هم توزيع 
ك��رد. به گزارش »تعادل« و به نقل از پايگاه خبري 
بورس پرس، در حالي اوج برگزاري مجامع س��االنه 
ش��ركت ها در تيرماه موسوم به فصل مجامع است 
كه بررس��ي هاي ب��ورس پرس نش��ان مي دهد ۲8 
شركت بورسي طي دو ماه نخست سال جاري اقدام 
به برگزاري مجمع با تقس��يم يا عدم تقس��يم سود 
كرده اند و طي دو ماه اول سال جاري هم 17 شركت 
با برگزاري مجمع س��االنه ب��راي دوره هاي مختلف 
س��ال مالي اقدام به تقسيم سود كردند كه حداكثر 
55 تومان و حداقل 4 ريال بود. بر اين اساس در بين 
شركت هايي كه طي فروردين و ارديبهشت اقدام به 
برگزاري مجمع س��االنه مربوط به دوره اسفند ٩6 

كرده اند، ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، نخستين 
شركت بزرگ بورس��ي بود كه اين رويداد ساالنه را 
رقم زد و حتي با تقس��يم سود 318 توماني به ازاي 
هر س��هم باالترين رقم پرداختي را هم به نام خود 
كرد. اين در حالي اس��ت كه »همراه« زيرمجموعه 
84 درصدي و مهم ش��ركت مخابرات ايران بوده و 
با برگزاري به موقع مجمع ساالنه، نقش ويژه يي در 
تحقق سودآوري شركت مادر دارد و زمينه برگزاري 
مجمع »اخابر« را فراهم مي كند. اين شركت طي دو 
س��ال گذشته پياپي توسط سازمان تنظيم مقررات 
راديويي به عنوان اپراتوري كه استفاده حداكثري از 
منابع داخلي داش��ته، شناسايي و جايگاه اول تعداد 
مشتركان دايمي و اعتباري را در ايران و خاورميانه 
داراست و س��هم بازار آن در مشتركان تلفن همراه 
حدود 60درصد اس��ت. از سوي ديگر سال گذشته 
٩.5 مش��ترك جديد اعتباري و 4٩1هزار مشترك 

جدي��د دايمي جذب ك��رده كه با توج��ه به تعداد 
مش��تريان فعال داراي ضريب نفوذ ٩0.3 درصدي 
اس��ت. همچنين كس��ب رتبه دوم ش��فافيت بين 
30۲ ش��ركت بورس��ي با فروش بالغ بر 1۲ميليارد 
تومان، رتبه سوم س��ودآوري در رتبه بندي شركت 
مديري��ت صنعتي در 100ش��ركت برتر و كس��ب 
3.1ميليارد تومان س��ود در س��ال گذشته در زمره 
ساير دستاوردهاي اين شركت ٩60 ميليارد توماني 
محسوب مي ش��ود. اين درحالي است كه »همراه« 
سال گذشته افزايش س��رمايه ۲00درصدي داده و 
تعداد سهام را به ٩.6 ميليارد سهم رسانده تا ارزش 
روز بازار )كه از ضريب تعداد سهام در آخرين قيمت 
هر سهم به دست مي آيد( در پايان سال ٩6 به بيش 
از 17.1هزار ميليارد تومان برس��د و منجر ش��ود، 
همراه اول در جايگاه س��ومين ش��ركت بزرگ بازار 

سهام از لحاظ ارزش روز قرار گيرد. 

فرمان��دار  جنوب�ي   خراس�ان 
خوس��ف گفت: شهرس��تان خوسف 
قابليت ه��ا و ظرفيت ه��اي مختلفي 
براي توس��عه دارد. محمد ش��فيعي 
در گفت وگ��و با ايس��نا اظه��ار كرد: 
ني��روگاه خورش��يدي 10مگاوات��ي 
شهرستان خوس��ف در حدود 6 ماه 
به بهره برداري رس��يده و برق توليدي آن به صورت آزمايشي 

وارد شبكه شده است.
فرماندار خوس��ف تصريح كرد: از ديگر پروژه هايي كه در 
اين شهرستان در دست اقدام است، كارخانه شمش چدن با 
زير بناي 3هزار متر مربع اس��ت. ش��فيعي از پيگيري فرآيند 
ف��رآوري ط��ال در بزرگ ترين معدن با بيش��ترين ذخاير طال 
در اس��تان در منطقه ش��ادان خوس��ف خبر داد و بيان كرد: 
شهرستان خوسف با داش��تن ۲3معدن فعال حدود 4درصد 
معادن استان را داراست. او افزود: بزرگ ترين معدن زيرزميني 

خاورميانه در روس��تاي معدن قلعه زري و وجود معدن طالي 
ش��ادان كه يكي از غني ترين معادن اس��تان را داراس��ت در 
شهرس��تان خوسف واقع اس��ت. فرماندار خوسف خاطرنشان 
كرد: با توجه به پيگيري هاي انجام ش��ده، سرمايه گذاراني از 
كش��ور چين در اين موضوع ورود پيدا كرده اند و نخس��تين 
كارخانه فرآوري طال در اين منطقه توس��ط س��رمايه گذاران 

خارجي احداث خواهد شد.
فرماندار خوس��ف با اش��اره به اينكه در زمينه تس��هيالت 
اشتغال زايي نيز اقدامات ارزش��مندي در شهرستان خوسف 
رقم خورده است، تصريح كرد: تصويب 30طرح با اشتغال زايي 
535 نف��ر با اعتبار 36ميليارد توم��ان و پيگيري دو طرح از 
محل اعتبارات ملي درحال انجام اس��ت. ش��فيعي ادامه داد: 
اين شهرس��تان از نظر ميزان ارائه تسهيالت اشتغال زايي در 
اس��تان، سومين شهرستان اس��ت و اين امر با توجه به اينكه 
از نظر جمعيت شهرس��تان خوسف در رتبه نهم استان است، 

اتفاقي قابل تحسين است. 

فرآوري ذخاير طال در بزرگ ترين معادن
اصفهان  سيدناصر موسوي الرگاني 
درخص��وص مزاياي عرض��ه فوالد در 
ب��ورس كاال اظهار كرد: در س��الي كه 
از س��وي مقام معظم رهب��ري به نام 
س��ال حماي��ت از كاالي اي���ران��ي 
نام گذاري ش����ده، برخ����ي صنايع 
پايين دستي به جاي تمركز بر توليد 
داخلي و افزايش اش��تغال به س��مت منفعت شخصي و تقويت 
واردات برخ��ي محصوالت گرايش دارند؛ چ����نانكه برخ���ي 
صنايع ازجمله صنايع پايين دس��ت فوالد به بهانه تامين نشدن 
نياز داخلي توسط توليدكنندگان داخلي در صنايع باالدست به 

دنبال كاهش تعرفه واردات انواع محصوالت فوالدي هستند.
به گ��زارش خانه ملت، عض������و كمي��س��يون اقتصادي 
مجلس دهم گفت: در س��ال هاي قب��ل، توليدكنندگان فوالد 
ازجمله مجتمع فوالد مباركه به عنوان بزرگ ترين توليدكننده 
محصوالت ف��والدي مورد نياز صنايع همچ��ون ورق، ميلگرد، 

نبش��ي، آهن و ساير محصوالت توان پاس��خگويي به نياز بازار 
داخل به ويژه صنايع پايين دس��تي را نداش��تند؛ به طوري كه 
برخي ضخامت هاي ورق هاي فوالدي يا در كشور توليد نمي شد 
يا توان توليد آن وجود نداش��ت. نماينده فالورجان در مجلس 
دهم افزود: اين درحالي اس��ت كه درحال حاضر ظرفيت توليد 
مجتمع ف��والد مباركه حدود 7.۲ميليون تن اس��ت و در كنار 
آن س��اير مجتمع هاي فوالدي نيز در كش��ور فعال اند. او تاكيد 
كرد: با توجه به اينكه طبق آمارهاي موجود، فوالد مباركه نياز 
صنايع پايين دستي كشور را تامين مي كند، اعمال تعرفه واردات 
محصوالت در اين حوزه، قانوني و اساس��ي بوده و به نفع توليد 
كشور است. در اين بين اگر برخي صنايع پايين دست در انديشه 
ديگري به جز توليد هستند به طور حتم راه به جايي نخواهند 
برد. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار كرد: بعضا عنوان 
مي ش��ود كه قيمت محصوالت در بازار داخلي بس��يار بيشتر از 
نرخ هاي جهاني است؛ اما مشاهده مي شود كه مصرف كنندگان 

پرشماري براي خريد اين محصوالت صف مي كشند.

فوالد مباركه نياز صنايع پايين دستي كشور را تامين مي كند

طرح »نوسازی و بهسازی صنايع« از ابتدای سال ۱۳9۶ تا پنجمين روز از خردادماه
وزارت صنعت، معدن و تجارت

گزارش طرح بازسازی 
و نوسازی تا تاريخ
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بر اساس تفاهمنامه يي كه ميان ستاد اجرايي 
فرم��ان حضرت ام��ام )ره( و اس��تانداري كرمان 
منعقد شده است، س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان معين اقتصادي شهرستان راور 
متعهد به ايجاد 1۲50 فرصت ش��غلي پايدار در 
س��ال 13٩7 در اين شهرس��تان شده است. اين 
فرصت هاي شغلي با اجراي ٩ طرح اشتغال زايي 
كوتاه م��دت در قال��ب مدل كس��ب و كار »طرح 
مهت��اب« بنياد بركت تامين خواهد ش��د و براي 
اين منظور 14ميلي��ارد و 600ميليون تومان در 
نظر گرفته ش��ده است. اركان اصلي طرح مهتاب 
شامل تامين نهاده ها، بازاريابي از طريق پشتيباني 

فروش و آموزش است. سعيد جعفري مديرعامل 
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( با اعالم استقرار گروهي متشكل از بنياد 
بركت و بانك قرض الحس��نه مهر ايران به عنوان 
بانك عامل در شهرستان راور گفت: در اين مرحله 
400 فرصت شغلي ايجاد خواهد شد و پيش بيني 
مي كنيم مابقي نيز تا پايان س��ال جاري محقق 

شود. 
مديرعام��ل بنياد برك��ت با تاكيد ب��ر اينكه 
اولويت اين مش��اغل با توجه به مزيت هاي نسبي 
و ظرفيت هاي اقتصادي شهرس��تان راور ش��امل 
كس��ب وكارهاي مربوط به حوزه هاي بوم گردي و 

گردشگري، صنايع دستي مانند قالي بافي، مشاغل 
خانگي و خدماتي مانند توليد پوشاك و مشاغلي 
چون دامداري خواهد بود، اظهار كرد: با توجه به 
قابليت هاي راور در توليد فرش دستباف قرار است 
400فرصت شغلي در زمينه قالي بافي ايجاد شود 
و اولويت بعدي با كسب وكارهاي ديگر خواهد بود. 
او در خص��وص اعم��ال نظارت هاي الزم براي 
اعطاي تسهيالت به شكل هدفمند به متقاضيان 
نيز توضيح داد: راهكارهايي را پيش بيني كرده ايم 
كه اين وام ها در مسير درست هزينه شود. در دو 
مرحله نظارت انجام مي شود؛ اول قبل از پرداخت 
وام، به اين ش��كل كه با بانك قرض الحسنه مهر 

ايران توافق كرده ايم ك��ه اعتبارات به جاي افراد 
متقاضي به تامين كننده ها پرداخت شود. مثال در 
كسب وكار قالي بافي به افرادي كه ابزار و ادوات و 

مواد اوليه را براي وام گيرنده تامين مي كنند. 
مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي 
فرم��ان حضرت امام )ره( ادام��ه داد: مرحله دوم 
نظ��ارت هم پس از پرداخت وام خواهد بود كه به 
اين منظور كميته هاي اشتغال ايجاد مي شود كه با 
بازرسي هاي دوره يي، كار نظارت را بر عهده دارند 
و در صورت احراز تخطي وام گيرنده بايد كل وام 
را به بانك بازگرداند. در عين حال شركت يا فرد 
پشتيبان وام گيرنده تعهد مي دهند كه حداقل تا 
پايان دوره پرداخت اقس��اط، حمايت خود را از او 
ادامه دهند. جعفري با تاكيد مجدد بر ريشه كني 
بيكاري در شهرستان راور تصريح كرد: اين نه تنها 
خواسته ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( كه 
يك خواسته عمومي است. همه تالش ما در بنياد 

بركت در راستاي تحقق اين مهم است. همه هم 
و غم ما اجراي باكيفيت اين طرح است و در اين 
خصوص بررس��ي ها و مطالعات الزم انجام ش��ده 
است. مديرعامل بنياد بركت تاكيد كرد: هدف ما 
فقط صرفا پرداخت وام و تس��هيالت نيست بلكه 
رويكردمان توانمندس��ازي اقتص��ادي، آموزش و 
ايجاد اش��تغال پايدار اس��ت و در اين رابطه تمام 

مكانيسم هاي نظارتي را پيش بيني كرده ايم. 
جعفري در پايان افزود: در فرآيند ايجاد شغل 
پايدار، راهبرد س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( الزام در توليد محصول يا خدمات به تناسب 
مزيت ه��اي منطقه يي، مهارت ه��ا و توانايي هاي 
مردم محل��ي و از همه مهم تر وج��ود بازار براي 
عرضه و ف��روش كاال و خدمات باكيفيت و قابل 
رقابت اس��ت. در اين راس��تا بنياد بركت نسبت 
به ارائه خدمات و تس��هيالت هدفمند در زمينه 

توانمندسازي شاغالن نيز مي پردازد.

از سوي بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 

مرحله اول طرح ايجاد ۱۲۵۰شغل پايدار در شهرستان راور آغاز شد
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اقتصاد اجتماعي12
تمايل مجرمان به 

كالهبرداري اينترنتي 
ريي��س پليس آگاهي ناجا با بي��ان اينكه افتتاح 
حس��اب با مدارك مفق��ودي باالترين آم��ار جرايم 
اينترنت��ي را دارد، گف��ت: ط��ي تحقيق��ات انج��ام 
ش��ده و آمارهاي به دس��ت آم��ده، مجرمان تمايل 
بيشتري به كالهبرداري هاي اينترنتي دارند. سردار 
محمدرضا مقيمي به آمار كش��فيات كالهبرداري و 
جعل اسناد دولتي اشاره كرد و به ايلنا گفت: آمارها 
نش��ان دهنده اين است كه مجرمان تمايل بيشتري 
ب��ه كالهبرداري هاي اينترنتي دارند. او با اش��اره به 
روش هاي كالهبرداري اينترنت��ي ادامه داد: در بين 
كالهبرداري ه��اي اينترنتي موضوع افتتاح حس��اب 
با مدارك مفق��ودي و كارت به كارت به بهانه برنده 
شدن در مسابقات مختلف در صدر كالهبرداري هاي 
اينترنت��ي ق��رار دارد. مقيمي با بي��ان اينكه يكي از 
مهم ترين مواردي كه باعث مي شود سارقان اينترنتي 
موفق شوند، طمع بيش از حد است، گفت: رسانه ها 
باي��د در اين خصوص هش��دارهاي الزم را به مردم 
بدهند، چرا كه سارقان با بهانه هاي مختلف به دنبال 

اخاذي از آنها هستند. 

هشدار نسبت به مصرف 
خودسرانه »ريتالين« 

معاون كل وزارت بهداش��ت با اش��اره به عوارض 
مصرف خودسرانه ريتالين گفت: مطالعات در داخل 
كش��ور نش��ان مي  دهد مصرف ريتالي��ن در برخي 
دانشجويان بعد از الكل، مواد خانواده حشيش، ترياك 
و ترامادول رتبه پنجم را به خود اختصاص مي  دهد. 

ايرج حريرچي با اش��اره به افزايش مصرف قرص 
ريتالين در ميان برخي دانش آموزان و دانش��جويان 
با آغاز فصل امتحانات گفت: ريتالين داروي محركي 
از خان��واده م��واد آمفتاميني و نام ژنري��ك اين دارو 
متيل فنيديت اس��ت. بايد توجه كرد كه ريتالين در 
درم��ان بيماري بيش فعال��ي و كم توجهي كودكان 
و نوجوانان به كار مي رود و دارويي اس��ت كه توسط 
نوجوانان و جوانان به ويژه محصالن و دانشجويان در 
شب  هاي امتحان و به طور عمده جهت بهبود تمركز 

و كاهش خواب مورد استفاده قرار مي گيرد. 
او با بيان اينكه گزارش هايي وجود دارد كه نشان 
مي دهد، فروش اين دارو در زمان برگزاري امتحانات 
تا ۵۰درصد افزايش مي يابد به ايس��نا گفت: يكي از 
علل ش��يوع قابل توجه مصرف اين دارو عدم اطالع 
از عوارض جانبي آن اس��ت. عوارضي از قبيل تهوع 
و استفراغ، بي اشتهايي، بي خوابي، افزايش اضطراب، 
احس��اس سرگيجه و س��ردرد، خارش و جوش هاي 
پوس��ت و در مواردي بروز حالت هاي روان پريش��ي 
اس��ت. عوارض مص��رف طوالني م��دت ريتالين يا 
مق��دار زياد و خود س��رانه آن مي توان��د از اين هم 
خطرناك تر باش��د و حتي موجب مرگ در نوجوانان 
و جوانان مي شود. از طرفي ريتالين در موارد مصرف 

خودسرانه، پتانسيل باالي اعتيادآوري دارد. 
حريرچي با بيان اينكه مطالعات نش��ان مي دهد 
كه مصرف همزمان ريتالين با الكل مي تواند عوارض 
جانبي ناش��ي از مص��رف آن را به طور قابل توجهي 
افزايش دهد و ش��انس مرگ ناش��ي از مصرف آن را 
افزايش مي ده��د، افزود: فروش ريتالين براي درمان 
اخت��الل بيش فعال��ي و كم توجه��ي و به طور كلي 
مصارف پزش��كي، با نسخه پزش��ك است و معموال 
در داروخانه ه��اي منتخ��ب و با تش��كيل پرونده به 
بيمار ارائه مي ش��ود. اما متاس��فانه همچون بعضي 
از داروه��اي ديگر كه قابليت س��وء مصرف دارند، از 
تعداد معدودي داروخانه ها نش��ت كرده و به ويژه در 
فصول برگزاري امتحانات به دليل افزايش تقاضا، در 
دسترس نوجوانان و جوانان قرار مي گيرد. وي تاكيد 
كرد: مطالعات در داخل كشور نشان مي  دهد مصرف 
ريتالي��ن در برخي دانش��جويان بع��د از الكل، مواد 
خانواده حشيش، ترياك و ترامادول رتبه پنجم را به 

خود اختصاص مي  دهد. 

 واگذاري بيمارستان هاي 
نيمه كاره به بخش خصوصي 

عضو كميسيون بهداش��ت مجلس با بيان اينكه 
وزارت بهداش��ت حج��م زيادي از بدن��ه دولت را در 
بر گرفته است، اس��تقالل بيمارستان ها را منوط به 
اداره آنه��ا در قالب هيات امنايي دانس��ت. منوچهر 
جمالي سوسفي تعبيري از استقالل بيمارستان ها به 
خانه ملت گفت: همه معتقد هستند كه دولت بايد 
بدن��ه خود را كوچك كن��د، از طرفي هم پروژه هاي 
نيمه كاره فراوان دارد، ضمن اينكه اعتبارات الزم براي 
تكميل اي��ن پروژه ها را هم ندارد، بنابراين راهي جز 
واگذاري باقي نمي ماند تا از اين طريق بيمارستان هاي 
نيمه كاره در چرخه ارائه خدمات قرار بگيرند. نماينده 
رودبار در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: در اين 
شرايط بايد بيمارس��تان هاي نيمه كاره را به بخش 
خصوص��ي واگذار كنند تا هم آنها را تكميل كرده و 
ه��م بتوانند كادر مورد نياز خ��ود را با بودجه بخش 
خصوصي تكميل كنند و هم مردم در شرايط بهتري 
ب��ه خدمات ارائه ش��ده در حوزه درمان دسترس��ي 
داشته باشند. او تاكيد كرد: اگر بيمارستان ها واگذار 
ش��وند قطعا ه��م وزارت بهداش��ت مي تواند بر روند 
ارائ��ه خدمات حوزه درمان نظارت داش��ته باش��د و 
هم بدنه دولت گس��ترده تر نمي شود، كما اينكه در 
شرايط كنوني تعداد زيادي از بيمارستان هاي كشور 
به صورت هيات امنايي اداره مي ش��وند و به صورت 
مستقل تصميم مي گيرند و برنامه هايي كه مد نظر 
دارند را اجرا مي كنند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم يادآور شد: هم اكنون اكثر بيمارستان هاي دولتي 
بدهكار هستند و در پي مشكالت مالي به دليل عدم 
تامين مطالبات��ي كه دارند با مش��كالت عديده يي 
مواجه هس��تند، چرا كه هم بخش گس��ترده يي از 
بدنه دولت توس��ط وزارت بهداشت اشغال شده كه 
نيروي انساني زيادي را تحت پوشش دولت قرار داده 
اما به دليل كمبود اعتبارات نمي توانند پاس��خگوي 
نيازهايشان باشند، ضمن اينكه درآمد بيمارستان ها 

نيز نمي تواند تامين كننده دستمزد آنها باشد. 

اخبار

بررسي ابعاد آموزش دانش آموزان

ضرورت ايجاد »پرونده بهداشت تربيتي« در مدارس

۶۰ تاالب  كشور خشك شده است
مع��اون امور تاالب ه��ا در دفتر زيس��تگاه هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست از خشك شدن ۶۰ 
تاالب هاي كش��ور خبر داد. مسعود باقرزاده كريمي 
درباره وضعي��ت تاالب ها گفت: ح��دود 3ميليون 
هكتار تاالب شامل ۱۰۵تاالب در كشور شناسايي 
شده اس��ت. حدود يك ميليون و 3۰۰ هزار هكتار 
از اي��ن تاالب ها يعني 3۰درص��د آن و معادل ۶۰ 
تاالب خشك شده است، اين 3۰درصد در تاالب ها 
متفاوت اس��ت و به طور مث��ال در گاو خوني حدود 
۹۰درصد، تاالب اروميه ۷۰درصد و تاالب گندمان 

۲۰ درصد خشك شده است. 
او ب��ا بيان اينكه ۶۰ ت��االب تحت تاثير ميزاني 
از خشكس��الي قرار گرفته اند، اظهار كرد: از جمله 
تاالب هايي كه به صورت كامل خش��ك شده است 
تاالب جازموريان اس��ت، البته اين تاالب ها به طور 
طيبع��ي هم از س��يالب هاي دور ه هاي چندس��اله 
آبگيري مي شدند بنابراين اين نوع خشك  شدن در 
برخ��ي تاالب ها اتفاق مي افتد. معاون امور تاالب ها 
در دفتر زيس��تگاه هاي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه در حال حاضر ۷۰درصد تاالب 
حورالعظيم آب گيري ش��ده اس��ت، به ايلنا گفت: 
كانون هاي گرد و غبار در منطقه دو دس��ته داخلي 
و خارجي هس��تند. بيشترين ميزان گرد و غبار در 

كش��ور از كانون هاي داخلي اس��ت كه شامل سه 
بخش مي شود؛ بستره خشك شده تاالب ها، اراضي 
كشاورزي رها شده، اراضي مرتعي و طبيعي كه به 
دليل چراي بي رويه دام پوش��ش گياهي خود را از 
دس��ت داده اند. اين سه عامل به تدريج باعث ايجاد 

كانون گرد و غبار در كشور شده اند. 
از  ديگ��ري  بخ��ش  در  باقرزاده كريم��ي 
صحبت هايش درباره برنامه هاي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در خصوص احياي تاالب ها گفت: 
كل برنامه هاي اجرايي احياي تاالب ها ش��امل ۴ 
دسته اليروبي مسيل ها، انحراف آب، كانال كشي، 
عمق ايج��اد كردن، كاهش تبخير كه بس��ته به 
نوع تاالب در قسمت هاي مختلف متفاوت است، 
به ط��ور مثال الگوي احياي ت��االب جازموريان با 
هامون در سيستان متفاوت است. وي ادامه داد: 
همچني��ن تعيين نياز آب��ي و حقابه و تامين آن 
از مهم ترين موضوعات در برنامه احياي تاالب ها 
اس��ت، چراكه اگ��ر بح��ث حقابه تامين ش��ود، 
پروفيل خاك را مرطوب مي كند و ما با مشكالت 
كمتري روبه رو هس��تيم. تدوين برنامه مديريت 
زيس��ت بوم تاالب و اجراي آن از ديگر برنامه هاي 
احياي تاالب هاس��ت. برنامه مديريت زيست بوم 
تاالب نحوه مديريت تاالب و س��اختار مديريتي 

را ترس��يم و ب��ا مش��اركت هم��ه ذي نفعان در 
حوضه آبريز تاالب تصميم مي گيرد نه در تاالب. 
مشاركت مردمي، طرح هاي كسب و كار معيشت 
جايگزي��ن از ديگ��ر برنامه هاي ماس��ت. معاون 
ام��ور تاالب ها در دفتر زيس��تگاه هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در پاس��خ به اين سوال 
كه درب��اره تاالب هايي كه در ش��رايط حاد قرار 
داشته و بطور كامل خشك شده اند چه برنامه يي 
داريد؟ توضي��ح داد: در خصوص تاالب هايي كه 
در شرايط حاد قرار دارند بايد ببينيم كدام يكي 
از برنامه ها زودتر ما را به نتيجه مي رس��اند. البته 
در تاالب ه��اي اس��تان اصفهان بح��ث حقابه ها 
تعيين ش��ده اما در تامين آن با مش��كل مواجه 
هس��تيم. براي تامين حقابه زاين��ده رود چندين 
بار مكاتباتي با دس��تگاه هاي مربوطه انجام شده 
اما در بحث زاينده رود تصميم مش��اركتي اس��ت 
و هم��ه ذي نفعان در ش��وراي هماهنگي زاينده 
رود تصميم مي گيرند. اين ش��ورا به رياست وزير 
نيرو و با حضور اس��تانداران سه استان،  معاونان 
دستگاه ها و نماينده كشاورزان باالدست و پايين 
دس��ت تشكيل ش��ده و متر مكعب به مترمكعب 

براي آب تصميم گرفته مي شود. 
باق��رزاده كريم��ي در خص��وص تامين حقابه 

هامون از افغانستان نيز گفت: افغانستان براساس 
معاهده يي كه س��ال ها پيش با ايران منعقد كرده 
موظف است س��االنه ۸۲۰ ميليون مترمكعب در 
س��ال حقابه ايران را تامين كند. اين حقابه براي 
نيازهاي كش��اورزي و شرب منطقه بوده است نه 
براي هامون ها چراكه در دوره يي كه اين معاهده 
نوش��ته شد بحث حفاظت از هامون مطرح نبوده 
اس��ت و س��يالب ها و جريان هاي ق��وي هيرمند 
اي��ن تاالب ه��ا را پر مي ك��رده اس��ت. وي ادامه 

داد: مذاكرات س��ازمان حفاظت محيط زيست با 
كشور افغانس��تان براي تامين اين ۸۲۰ ميليون 
متر مكعب حقابه كه براي كش��اورزي و ش��رب 
مصرف مي ش��ود نيس��ت، البته همين ميزان هم 
در حال حاضر تامين نمي شود اما مذاكرات ما با 
كشور افغانستان براي تامين حقابه هامون هاست 
و معتقديم بايد مطالعات مش��ترك در دو كشور 
انجام ش��ود تاكنون نيز كارگروه هاي مش��تركي 

برگزار شده و مطالعاتي قرار است، انجام شود. 

بر خالف آنكه كارشناس��ان آم��وزش و پرورش 
و مددكاران اجتماعي بارها گوش��زد مي كردند كه 
آموزش مسائل مرتبط با بلوغ دانش آموزان و افزايش 
مهارت كودكان در مراقب از خود مي تواند جلو بروز 
فجايع جبران نشدني را بگيرد، اما نداشتن محتواي 
قابل دفاع براي آموزش اين مس��ائل كه متناسب با 
فرهنگ ما باش��د و برخي مخالفت ها باعث متوقف 

شدن برنامه هاي آموزشي در اين زمينه شد. 
با اين حال بار ديگر اين موضوع به دغدغه جامعه 
تبديل ش��ده و برخي مسووالن باز هم بر اين نكته 
تاكيد كردند كه بايد براي آموزش مسائل مراقبت 
از خ��ود به كودكان و نوجوانان قدم برداش��ت. روز 
گذشته، رييس مركز مطالعات فقهي تعليم و تربيت 
و رييس س��ابق س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزش كش��ور، درب��اره ضرورت آموزش مس��ائل 
جنس��ي در آموزش و پرورش گفت: بنده بر اساس 
نظريه هاي تربيتي و طبي آموزش هاي بهداشت و 
س��المت جنسي و مراقبت هاي جنسي را في نفسه 
بدون اش��كال و جايز مي دانم اما در اين آموزش ها 
به صالحيت هاي آموزش دهنده، مراتب سني رشد، 
آموزش گيرنده و محتواي آموزشي و موضوع آموزش 
تاكيد دارم؛ زيرا اين نوع آموزش ها تيغ دولبه است و 
اگر صالحيت و شرايط رعايت نشود به اصطالح از 
قضا سكنجبين صفرا مي افزايد. هرچند سخت بودن 

به معناي حذف كردن نبايد باشد.«
حجت االس��الم والمس��لمين محي الدين بهرام 
محمديان اف��زود: »در اين ميان بايد به چند نكته 
توجه كرد از جمله اينكه اين آموزش ها بايد از خانه 
شروع شود و مادران نقش اساسي دارند. مادر بايد 
تا ۴ س��الگي نقاط ش��رمگين بدن را به فرزندانش 
بشناس��اند و اختصاصي بودن و پوشيدگي و حيا را 
در آن متذكر شود و بايد نمود اين امر را در پوشش 
داخل خانه توس��ط پدر و مادر و فرزندان بزرگ تر 

مراعات كرد.« 
معاون س��ابق وزي��ر آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه آموزش دختران در زمينه بهداش��ت بلوغ و 
بهداش��ت جنسي تا قبل از س��ن بلوغ توسط مادر 
و در صورت فقدان مادر توس��ط محارم درجه يك 
زن يا مربيان صاح��ب صالحيت مهدهاي كودك 
انجام ش��ود به ايس��نا گفت: »در مورد پسران نيز 
بايد مراقبت هاي تغذيه يي، پوش��ش، دوس��تان و 

خلوت گزيني به صورت محس��وس و نامحس��وس 
انجام شود. در مدرسه از كالس چهارم به بعد بايد 
مش��اوره با افراد صاحب صالحيت آغ��از و پرونده 
بهداشت تربيتي تنظيم شود. در دوره متوسطه اول 
نيز بهداش��ت بلوغ، مخاطرات بلوغ و در دوره دوم 
دبيرستان آسيب هاي اجتماعي، رفتارهاي پرخطر، 
تقواي جنس��ي و آمادگي هاي تشكيل خانواده بايد 

ارائه شود.«

 داشتن اطالعات درست 
براي گذر از مراحل رشد

اظه��ارات محمدي��ان درباره ض��رورت آموزش 
تربيت جنس��ي كودكان و نوجوانان و توجه به اين 
نكته كه سخت بودن آموزش چنين مسائلي نبايد 
به حذف آن منجر ش��ود، در حالي است كه پيش 
از اين مددكاران اجتماعي و كارشناسان آموزش و 
پرورش نس��بت به اين موضوع هشدار داده بودند. 
سيد حسن موسوي چلك رييس انجمن مددكاران 

اجتماعي ايران داش��تن اطالعات درست را يكي از 
نيازهاي اساس��ي هر فرد براي عبور از مراحل رشد 
دانس��ت و درباره اين موضوع بي��ان كرد: »طبيعتا 
يك��ي از اين نيازه��ا، نيازهاي جنس��ي و نيازهاي 
مرب��وط به س��المت دوران بلوغ اس��ت؛ موضوعي 
است كه نمي شود نسبت به آن بي توجه بود، چون 
وقتي بچه ها در اين دوران قرار مي گيرند اگر نتوانند 
اطالعات درس��ت را از منابع درست دريافت كنند، 
تالش مي كنند از راه هاي ديگر و چه بس��ا راه هاي 
نامطمئن به آن دسترس��ي داشته باشند. چندين 
گ��روه مي توانند در اين حوزه كم��ك كنند؛ گروه 
اول خانواده كه خودشان بايد اطالعات درستي در 
ارتباط با اين دوران داشته باشند و اين اطالعات را 
به موقع به اعضاي خانواده و فرزندان منتقل كنند.«
او افزود: »بعد از خانواده ها محيط  هاي اجتماعي 
مرتبط مي توانند در اين حوزه در چارچوب وظايف 
خود و ش��رايط سني، جسمي و س��واد افراد ايفاي 
نقش كنند و اطالعات فرد را در حوزه بلوغ افزايش 

دهن��د. به دليل اينكه بچه ها دوران بلوغ خود را در 
مدرسه مي گذرانند و با همساالن خود ارتباط دارند، 
معموال از مسووالن و اولياي مدرسه در كنار والدين 
اطالعات مي گيرند كه گاهي مواقع نقش همكالسي 
از خانواده و اولياي مدرسه بيشتر است، در حالي كه 
باال بردن س��واد افراد به باال بردن سالمت جنسي 
مي توان��د كمك كند تا از اين دس��ت مش��كالت 
كمتر اتفاق بيفت��د و اطالعات را از منابعي بگيرند 
كه درست تر باش��ند. نكته بعدي ساير محيط هاي 
اجتماعي و گروه هايي است كه افراد در آنها حضور 
دارند و در بحث پيش��گيري كار مي كنند، حتي در 
منابع ديني هم سرپوش��ي در خص��وص نيازهاي 
جنسي ندارند و اين منابع مي توانند كمك كنند تا 
اطالعات مربوط به سالمت جنسي در اختيار افراد 

قرار بگيرد.«

  اكتفا به كليات 
با وجود اين اگرچه كارشناس��ان و مسووالن بر 
ضرورت آموزش مطالب مربوط به مراقبت از خود به 
دانش آموزان تاكيد دارند اما نداشتن منبع اطالعاتي 
مناسب شايد يكي از مواردي باشد كه تاكنون مانع 
از پيش��برد اين هدف شده است. حجت اله بنيادي 
پژوهش��گر و كارشناس مس��ائل آموزش و پرورش 
درباره اين موضوع بيان كرد: »در برنامه درسي ملي 
كه يكي از زير نظام هاي مهم سند تحول است، به 
جاي ارائه چارچوب دقيق تر و ش��فاف تر براي نحوه 
ارائه صحيح اين آموزش ها، فقط به ذكر عبارت هاي 
كل��ي مبني بر توج��ه به تفاوت هاي جنس��يتي و 
بهداشت بلوغ و سالمت نوجواني اشاره شده است. 
ذكر كلي اين عبارت ها هيچ چش��م انداز روشني را 
براي تدوين محتواي آموزش��ي ي��ا تربيت افرادي 
توانمند و شايس��ته براي آم��وزش صحيح مواجهه 
با بلوغ و س��المت جنس��ي در دوره نوجواني ارائه 
نداده است. اين مساله در صورتي است كه ضرورت 
داش��ت و دارد كه در چارچوب برنامه درسي ملي 
سن شروع اين آموزش ها، چارچوب، نحوه تدوين و 
ارائه محتواي مرتبط با تكوين هويت جنسي و حتي 
نهادهاي مختلف كه بايد در اين زمينه همكاري و 

همراهي كنند معين مي شد.«
اين كارش��ناس آموزش و پ��رورش افزود: »هر 
چند كه نهادهاي مهم فرهنگي كش��ور و از جمله 

شوراي عالي انقالب فرهنگي با تصويب سند تحول 
بنيادين ض��رورت ارائه چنين آموزش هايي را مورد 
تاكيد قرار داده اند، اما پس از گذش��ت هفت س��ال 
از چني��ن تاكيداتي هنوز اق��دام درخور توجهي از 
سوي برنامه ريزان آموزشي صورت نپذيرفته است. 
عالوه بر اين كم توجهي انتقال دانش آموزان س��ال 
اول راهنمايي و اضافه كردن آنها تحت عنوان پايه 
ششم در مدارس ابتدايي يكي از اقدامات ناصحيح 
و متعارض با س��ند تحول بنيادين است كه از سال 

تحصيلي ۹۲-۱3۹۱ آغاز شده است.«
وي به نقش كمرنگ مش��اوران در مدارس نيز 
اش��اره و عنوان كرد: »در م��دارس يكي از وظايف 
عم��ده مش��اوران ارائ��ه آموزش ه��اي الزم دراين 
خصوص است، ولي متاسفانه به دليل كمبود نيروي 
انساني شايسته، درصد قابل توجهي از مدارس حتي 
به صورت ماهانه نيز از حضور مش��اور بي بهره اند. از 
سوي ديگر برخي مشاوران مدارس نيز از صالحيت 
و توانمن��دي الزم براي ارائه چني��ن آموزش هايي 
برخ��وردار نيس��تند. از ط��رف ديگر بهس��ازي و 
ب��ه روزآوري دانش و مهارت م��ورد نياز معلمان در 
مواجهه با تحوالت به دليل تنگناهاي شديد مالي 
در آموزش و پرورش روز به روز كمرنگ تر ش��ده و 
محدود به كتاب هاي جديد شده است. نكته جالب 
توجه اين اس��ت كه در م��دارس غير دولتي، توجه 
حداقلي الزم نيز براي بهس��ازي و توانمندس��ازي 
معلمان در زمينه هاي تربيتي وجود ندارد و بيشتر 
تاكي��د بر جنبه ه��اي علمي و درص��د قبولي آنان 

مي شود.«
اين كارشناس آموزش و پرورش افزود: »درباره 
آموزش اوليا نيز چند س��الي است كه به برگزاري 
كالس ه��اي آموزش خانواده اكتفا مي ش��ود كه به 
هيچ عنوان فضايي براي طرح اين مس��ائل نيست 
و بيش��تر جنبه رفع تكليف دارد. آموزش و پرورش 
مي تواند در قالب كتاب  هاي چند ده صفحه يي و با 
صراحت و ظرافت نحوه آگاهي دادن به دانش آموزان 
در مقابل تهديدهاي جنسي و ديگر موارد ضروري 
در خصوص مس��ائل جنس��ي و س��ن بلوغ را براي 
پدران و م��ادران تدوين و در اختيار آنها قرار دهد. 
ع��الوه بر اوليا هم��ه معلمان نيز ض��رورت دارد از 
طريق كتاب هاي مناس��ب آگاهي و اشراف الزم به 

آسيب هاي جنسي دانش آموزان داشته باشند.«

حدود يك س��ال اس��ت كه »چش��مه علي« ش��هرري هم 
درگيرودار كم آبي، خش��ك شدن آب چش��مه يا گاهي اوقات 
بازگش��ت آب به اين محوطه تاريخي طبيعي اس��ت؛ اما آنچه 
كه مهم اس��ت اينكه اين روزها بحث خشك شدن آب چشمه 
تاريخي »چشمه علي« موجبات نگراني دلسوزان ميراث تاريخي 
تهران را فراهم كرده اس��ت و بارها مسووالن امر هشدار دادند 
كه چشمه تاريخي »چش��مه علي« در معرض نابودي است و 
باي��د فكري به حال آن كرد. چندي پيش خليل آبادي رييس 
كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران در صحن علني شورا 
ضمن هشدار در مورد خشك شدن »چشمه علي« اظهار كرده 
بود: شكوه و جاذبه فاخرترين اثر تاريخي شهر ري امروزه دچار 
خدش��ه شده است و من در مسير خانه به چشمه علي رفتم و 
ديدم كه اين اثر چند هزار ساله اكنون آينه دق شده و به جاي 
آنكه آب در آنجا باش��د موش ها در كف اس��تخر چش��مه علي 
جوالن مي دهند. اين عضو ش��وراي ش��هر تهران گفته بود: بار 
ديگر تذكر مي دهم كه خشك شدن چشمه علي به دليل عبور 
تونل خط ۶ و خسارت به گذرگاه انتقال آب اين چشمه پذيرفته 
نيس��ت و از هيات رييس��ه مي خواهم كه درراستاي حمايت از 
حقوق مردم فكري به حال اين مهم داش��ته باشند. همچنين 
س��يداحمد محيط طباطبايي رييس ايكوم اي��ران كه اخيرا از 
محوطه چشمه علي شهرري ديدن كرده به ايسنا مي گويد: تا 
امروز نديده بودم چشمه علي شهرري به اين مرحله از خشكي 
برس��د. او با بيان اينكه پيش از اي��ن و در زمان هايي كه اعالم 
مي شد چشمه علي شهرري خشك شده، حداقل يك حوضچه 
آب كم در وسط درياچه هنوز وجود داشت، تاكيد مي كند: اما 
امروز به چشم خودم ديدم كه يك قطره آب هم در اين محوطه  
تاريخي طبيعي ديگر وجود ندارد، چش��مه درس��ت در مقابل 

كتيبه »فتحعلي شاهي« خشك، خشك است. 
چشمه علي و تپه تاريخي كنار آن، مهد تمدن و زندگي شهر 
باس��تاني ري بوده است و از آن جهت كه نخستين سكونت گاه 
انساني در محدوده تهران امروز به حساب مي آيد اهميت خاصي 
دارد. طبق كاوش هاي باستان شناسي اريك اشميت امريكايي و 
گروه او در سال هاي ۱3۱۴ تا ۱3۱۷ شمسي، قدمت سكونت در 
اطراف چشمه علي به حدود ۶۰۰۰ سال پيش مي رسد و حتي 
در اين كاوش ها، ظروفي از سفالين و منقوش به دست آمد كه 
برخي از آنها هم اكنون در موزه ملي ايران نگاهداري مي شود. در 
روايات اس��اطيري تاريخ ايران باستان، بناي نخستين ري را به 
ش��يث بن آدم يا هوشنگ پيشدادي فرزند كيومرث، و عده يي 
هم به يكي از پسران حضرت نوح )ع( به نام روي يا رازي نسبت 
مي دهند. مهم ترين سبب سكونت در اين محدوده و شكل گيري 
تمدن چش��مه علي را مي توان در وجود اين چشمه جست وجو 
كرد و اين چشمه و نهر آن، در دوره اشكاني با نام »نهر سورن« 
يا »نهر سورنا« ش��هرت داشت و پس از سقوط ساسانيان و در 
قرون اوليه هجري نام اين چشمه، به »چشمه علي« معروف شد. 
بنابر يك روايت، حضرت علي )ع( از كنار اين چشمه گذشت 
و جاي پاي اس��بش بر س��نگي نقش بست. البته گرچه اكنون 
اثري از آن جاي پاي نيست، اما به همين سبب، اينجا به چشمه 
علي معروف ش��د. روشن است كه اين روايت افسانه است، زيرا 
مي داني��م كه علي اميرالمومني��ن )ع( هرگز به ري نيامد. بنابر 
رواي��ت ديگري كه وجود دارد آن اس��ت كه چون قاتل يكي از 
فرزندان خاندان علي )ع( هنگام عبور از اينجا شمشير آغشته به 
خون خود را در آب اين چشمه شسته، مردم تا مدت ها آب نهر 
و چشمه را مكروه مي دانسته اند و پس از آن اين مكان به چشمه 

علي شهرت يافته است. 

نفس هاي آخر »چشمه علي« ۶۰۰۰ ساله
دفترچه ه��اي بيم��ه س��رانجام حذف مي ش��وند و ارائه 
ك��د مل��ي برابر با ارائ��ه خدم��ات درماني به بيم��اران در 
بيمارستان هاس��ت. گرچه اين طرح نياز به اصالح دارد زيرا 
كساني كه فاقد هويت و كارت ملي هستند يا اتباع خارجي 
غيرمج��از با توجه به نياز به كد ملي، نمي توانند از خدمات 
درماني استفاده كنند. تا پيش از اين درصورتي كه بيماري 
كد ملي هم نداش��ت، مي توانست از خدمات بيمه سالمت 

استفاده كند. 
عضو كميس��يون بهداشت مجلس از اجراي طرح حذف 
دفترچه هاي بيمه در ۲۰۰ بيمارس��تان ك��ه از تيرماه آغاز 
مي ش��ود به عنوان اقدامي در جهت مديريت صحيح منابع، 
تس��هيل روند نظارت و آماده كردن زيرس��اخت هاي الزم 

براي اجراي پرونده الكترونيك سالمت ياد كرد. 
يعقوب ش��يوياري در واكنش به انتشار خبري مبني بر 
حذف دفترچه هاي بيمه در ۲۰۰ بيمارس��تان واقع در ۲۹ 
اس��تان كش��ور از تيرماه گفت: اين اقدام مثبتي در جهت 
س��اماندهي حوزه درمان كشور اس��ت منوط بر اينكه يك 
كارت هوش��مند ي��ا روش جدي��دي به عن��وان جايگزين 
اس��تفاده از اين دفترچه هاي بيمه در اين بيمارستان ها در 
نظر گرفته ش��ده باش��د. نماينده ميانه در مجلس شوراي 
اس��المي به خانه ملت گف��ت: بي ترديد حذف دفترچه  هاي 
بيم��ه هم ب��ه نفع دريافت كنن��دگان و ه��م ارائه كنندگان 
خدمات اس��ت، ضمن اينكه در پروسه درمان به شكل هاي 
مختلفي از اين دفترچه هاي درماني سوءاس��تفاده مي شود، 
كما اينكه ممكن اس��ت بيماران به برخي مراكز درماني كه 
مراجعه مي كنند يك برگ بيشتر از دفترچه آنها جدا شود 
يا حتي احتمال مفقود شدن دفترچه وجود دارد كه با اين 

روش مي توان از اين نوع مش��كالت ممانعت به عمل آورد. 
او يادآور ش��د: حذف دفترچه هاي بيمه در بيمارس��تان ها 
مي تواند به نوعي آماده كردن زيرساخت هاي الزم در جهت 
اجراي پرونده الكترونيك س��المت باش��د، ضمن اينكه اگر 
در حذف دفترچه ها از نظر س��اختاري به خوبي عمل شود، 
دريافت خدمات براي بيمه شدگان سهل الوصل خواهد شد. 
شيوياري اظهار كرد: حذف دفترچه هاي بيمه و استفاده 
از كارت هاي هوش��مند يا هر روش الكترونيكي بجاي آن از 
تحمي��ل هزينه اضافه بر بيمه ه��ا نيز جلوگيري مي كند، از 
س��وي ديگر الكترونيكي كردن ارائ��ه خدمات درماني روند 
نسخه پيچي را هم تسهيل مي كند، كما اينكه از اشتباهاتي 
كه در روند درج نام يا دوز دارو توس��ط پزشك رخ مي دهد 
ممانع��ت به عمل مي آيد كه قطعا به نف��ع بيماران خواهد 
ب��ود. اين نماينده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان كرد: 
ح��ذف دفترچه ه��اي بيم��ه موج��ب نظ��ارت دقيقي تر و 
س��ريع تري نيز بر رون��د ارائه خدمات درمان��ي به بيماران 
مي ش��ود، از سوي ديگر افراد نمي توانند به ويژه در مواقعي 
كه با كمبود دارو مواجه هس��تيم به دفعات در يك مقطع 
زماني از داروخانه هاي مختلف دارو تهيه كنند و اين مشابه 
همان كارت هوش��مندي بوده كه در گذشته براي بيماران 

خاص صادر  شد. 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس، تاكيد كرد: 
بي ترديد اج��راي طرح حذف دفترچه هاي بيمه درماني در 
سيس��تم درمان بيمارس��تان ها گام مثبتي در جهت كنار 
گذاش��تن اين دفترچه ها از حوزه درمان كش��ور بوده و به 
كنترل ش��ديدتر بر روند درمان و مديري��ت صحيح منابع 

منتهي خواهد شد. 

آغاز حذف دفترچه هاي بيمه در بيمارستان ها از تير



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sat. Jun  2. 2018  1117   شنبه  12  خرداد 1397     17  رمضان 1439  شماره 

»تعادل«وضعيتبازارملكطيماههايآتيرابررسيميكند

3 پيامد منفي جهش قيمت مسكن
راهوشهرسازي|زهرهعالمي|

 ثبت جهش قيمت مسكن در ارديبهشت ماه سال 
جاري كه طي 6 س��ال گذشته، بي س��ابقه بود جدا از 
اينك��ه پيش بيني هاي مس��ووالن و كارشناس��ان بازار 
مس��كن مبني بر رشد قيمت مسكن با شيب ماليم را 
نقش بر آب كرد، نگراني ها درباره آينده قيمت مسكن 
طي نيمه اول س��ال جاري را نيز افزايش داد. اين رشد 
افسارگسيخته در قيمت مسكن به ويژه در برخي مناطق 
)به ويژه مناطق 2، 4 و 5( كه با رشدي 50 تا 70درصد 
همراه بود، پيامدهايي را هم به همراه داش��ت. افزايش 
قيمت مس��كن به ويژه درارديبهشت ماه تعميق ركود 
مس��كن را به همراه دارد، با رشد قيمت ها و تداوم آن، 
ق��درت مالي خانوارها كاهش مي يابد و همين موضوع 
حجم معام��الت را طي ماه هاي آتي كاهش مي دهد و 
مجموع اين عوامل يعني رش��د قيمت و كاهش قدرت 

خريد، عميق تر شدن ركود مسكن را درپي دارد. 
البت��ه ناگفته نماند كه تبعات منفي افزايش قيمت 
مس��كن تنها در عميق تر شدن ركود خالصه نمي شود 
و رش��د قيمت ها دربرخي مناطق پرمشتري پايتخت، 
متقاضيان خريد از اين مناطق و همچنين مستاجران 
س��اكن در اين مناطق را ناچار كرد كه با كاهش سطح 
توقعات خود گزينه هاي ديگري را مناطق پايين پايتخت 
درنظر بگيرند. پيامد س��ومي ك��ه افزايش قيمت ها به 
همراه دارد رش��د دفاتر مشاور امالك در سطح شهر و 
به ويژه در مناطق پرتقاضا براي خريد مس��كن اس��ت 
البته هم��واره رابطه يي دوطرفه مي��ان حضور دالالن 
و واس��طه گران با افزايش قيمت مس��كن وجود دارد و 
همان گونه كه با افزايش قيمت مسكن واسطه گران فضا 
را براي جوالن بهتر مي بينند و ش��اهد رشد قارچ گونه 
دالالن هستيم، حضور بيشتر دالالن و بازار گرمي آنها 

رشد قيمت مسكن را هم به همراه دارد. 

رشدقيمتارديبهشتبرابرباتورميكسال
مهدي روانش��ادنيا عضو هيات مديره سازمان نظام 
مهندسي تهران هم به تبعات منفي رشد قيمت مسكن 
در ماه هاي گذشته بر بازار مسكن اشاره مي كند و درباره 
افزايش قيمت مس��كن طي ماه هاي گذشته به فارس 
مي گويد: رش��د قيمت مسكن در 5 سال كمتر از تورم 
بوده، اما رش��د 8.2درصدي قيمت در ارديبهش��ت به 

اندازه تورم يك سال است. 
او درباره علت افزايش قيمت مسكن اظهار مي كند: 
رش��د 8.2درصدي قيمت مس��كن در ارديبهشت ماه 

نسبت به فروردين ماه قطعا به خاطر هجوم مردم براي 
خريد مس��كن بوده اس��ت، هر چند اين رش��د قيمت 
به خاطر ايجاد جو رواني، رش��د نرخ ارز و رش��د برخي 

نهاده هاي مسكن مي تواند باشد. 
روانشادنيا درباره تبعات رشد قيمت مسكن از ابتداي 
سال جاري مي گويد: قطعا به دليل قيمت هاي كاذب به 
وجود آمده، بازار مسكن در ماه هاي آتي و در نيمه دوم 
س��ال وارد ركود عميق خواهد ش��د و عده يي در دامن 

زدن بر رشد قيمت ها نقش دارند. 
او اظهار مي كند: رشد قيمت مسكن در مناطق 2، 4 
و 5 قابل مالحظه بوده است، اما در همين مناطق هم 

كاهش 17درصدي معامالت گزارش شده است. 
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، رشد قيمت مسكن 
در مناط��ق برخوردار مثل 4 و 5 موجب افت معامالت 
مي شود كه قطعا در نيمه دوم امسال اين اتفاق موجب 
تس��ري در ساير مناطق مي شود و ركود عميق در بازار 
ايجاد خواهد ش��د. روانشادنيا بيان مي كند: در اقتصاد 
يك اصطالحي وجود دارد كه به آن كشش پذيري كاال 
مي گويند، زماني كه قيمت كاال افزايش يابد كش��ش 

خريد براي خريد كاال كاهش مي يابد و اين موضوع در 
ته��ران رخ خواه��د داد و وقتي تعداد معامالت كاهش 

مي يابد، اين اتفاق در بازار مسكن رخ مي دهد. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به افزايش قيمت مسكن 
طي سال هاي گذشته مي گويد: قيمت متوسط آپارتمان 
در تهران در س��ال 92 ح��دود 3.5 ميليون تومان بود 
و ميانگين قيمت مس��كن در اسفندماه 96 حدود 5.7 
ميليون تومان است، پس معني آن اين است كه رشد 
قيمت مسكن در 5 سال گذشته 58درصد بوده و رشد 

نرخ تورم عمومي حدود 80درصد بوده است. 

كوچمتقاضيانبهمناطقكمبرخوردار
روانش��ادنيا معتقد است كه رشد قيمت مسكن در 
اين مناطق باعث شده تا متقاضيان خريد از اين مناطق 
كوچ كرده و به مناطق پايين تر مهاجرت كنند و در اين 

مناطق به دنبال خريد مسكن باشند. 
او ادامه مي دهد: زماني كه قيمت مسكن در مناطق 
4 و 5 به يك باره افزايش و قدرت خريد كاهش مي يابد، 
متقاضيان مس��كن براي حفظ ق��درت خريد مجبور 

هستند كه براي خريد مس��كن به مناطقي كه دولت 
تس��هيالت با نرخ سود كمتر پرداخت مي كند مراجعه 
كنند، پس مناطقي مثل مناط��ق 10 و 12 كه داراي 
بافت فرسوده است و تسهيالت با نرخ سود 6درصد اعطا 

مي شود بهترين گزينه مي تواند باشد. 

دالليعامليمهمدررشدقيمتها
او همچنين با اعتقاد براينكه رشد قيمت مسكن در 
5 س��ال گذشته به نسبت ساير كاالها از رشد كمتري 
برخوردار شده است، مي گويد: دولت بهتر است از طريق 
رسانه ها مردم را از هجوم براي خريد مسكن آن هم در 

برخي مناطق خاص آگاه كند. 
اين اس��تاد دانش��گاه درخصوص اينكه تا چه حد 
افزايش قيمت مس��كن به مشاوران امالك برمي گردد، 
مي گويد: اگر يك پژوهش درخصوص دليل تعداد باالي 
مشاوران امالك در مناطق 2 و 5 انجام شود مي توان در 
اين خصوص اظهارنظر بهتري كرد. روانشادنيا همچنين 
درباره نقش مشاوران امالك را در رشد يا كاهش قيمت 
مسكن اظهار مي كند: سوالي كه مطرح است اين است 

كه آيا پژوهش��ي درخصوص اينك��ه دليل تعداد باالي 
مش��اوران امالك در مناطق 5 و 2 و 4 چيست، سوال 
اين اس��ت كه رابطه تعداد باالي مش��اوران امالك در 

دوره هاي رونق و رشد قيمت مسكن چيست؟
او مي گويد: چنين پژوهش��ي صورت نگرفته است، 
بنابراي��ن اگر اين پژوهش انجام ش��ود مي توان ميزان 
تاثير تعداد مشاوران امالك در برخي مناطق با افزايش 
قيمت ها را اس��تخراج كرد، بنابراين با اس��تخراج اين 
مطالعه و پژوهش پاسخ يك سري سواالت داده شود. 

راهكارهايموجودبرايكنترلبازار
باتوجه به افزايش قيمت مس��كن و جهش ناگهاني 
آن در ارديبهشت ماه اما و اگرهايي درباره نقش دولت 
براي كنترل بيش از پيش قيمت مس��كن مطرح شد، 
حتي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
پيش��نهاد داد ك��ه دولت س��امانه يي را با ن��ام كنترل 
قيمت مس��كن راه اندازي كند، اين پيشنهاد با واكنش 
منفي كارشناس��ان روبه رو ش��د. روانشادنيا هم ضمن 
غيركاربردي بودن اي��ن روش مي گويد: اصوال در هيچ 
جاي دنيا مكانيس��م كنترل قيم��ت و نظارت قيمتي 
نتوانسته مفيد باشد، چراكه با اين اقدام بازارهاي ثانويه 
و قيمت هاي دوم و سوم ايجاد مي شود و اتفاقا موجب 
كاهش عرضه مسكن مي شود. اين استاد دانشگاه اظهار 
مي كند: دولت در اين وضعي��ت بايد مردم را از طريق 
رس��انه ها آگاه كند كه براي خريد مسكن آن هم براي 
يك س��ري مناطق خاص هجوم نبرند و موجب ايجاد 
حباب قيمت مسكن نشوند البته به دليل افزايش نرخ 
ارز و كاهش ارزش پول ملي خريد مسكن را بهترين كار 
براي حفظ سرمايه و حفظ ارزش پولي خود مي دانند و 
براي آن هم نمي توان كاري انجام داد. البته كارشناسان 
ديگر معتقدند كه ابزارهاي مالياتي بهترين راهكار براي 
كنترل قيمت مسكن اس��ت با اين شيوه تعادل ميان 
عرضه و تقاضا برقرار مي شود و با اين شيوه هم منفعت 
اقتصادي متقاضيان خريد مس��كن تامين مي شود هم 

حركت هاي اقتصادي افراد را جهت دهي مي كند. 
درواق��ع به كارگيري ابزار ماليات��ي تنها روش براي 
كنترل قيمت مس��كن در بازار است و شيوه هاي ديگر 
ازجمله نگاه دستوري به كنترل قيمت نه تنها در بازار 

مسكن در ساير بازارها هم بي تاثيراست. 
ناگفته نمان��د برخي ديگر از كارشناس��ان، اعمال 
سياس��ت هاي مناس��ب در بخ��ش زمي��ن را يكي از 
راهكارهاي مناسب براي كنترل قيمت مسكن مي دانند. 

تالشبرايفعالسازيخطوط
هواييايران-ازبكستان

وزي��ر راه و شهرس��ازي در س��فر به تاش��كند اظهار 
اميدواري كرد كه هر چه زودتر خطوط هوايي بين ايران و 

ازبكستان فعال شود. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه وزارت راه و شهرس��ازي، عباس 
آخوندي افزود: در اين سفر »آچيلباي رحمت  اف« معاون 
اول نخست وزير ازبكس��تان تاكيد بسياري بر فعال سازي 
حوزه حمل و نقل هوايي داشت كه در اين حوزه نيز چون 
داراي ارتباط مس��تقيمي با صنعت گردش��گري و صدور 

رواديد است بايد در تسهيل شرايط آن تالش كنيم. 
او افزايش روابط بين ايران و ازبكستان را به نفع 2كشور 
دانست و افزود: در مذاكرات انجام شده پيرامون تسهيالت 
تجاري صحبت كرديم چراكه  اكنون ميزان تجارت فعلي 
با توجه به ظرفيت هر 2كش��ور بس��يار پايين بوده و بايد 
از امكانات موجود حداكثر بهره وري را داش��ته و در جهت 
توسعه س��طح تجاري گام  برداريم. وزير راه و شهرسازي 
گفت: پيشنهادهاي بسيار مثبتي در زمينه گردشگري و 
صدور رواديد از س��وي طرف ازبكستاني در اين مذاكرات 

ارائه شد كه ايران از آنها استقبال مي كند.
 

اجرايبرخيخواستههاي
رانندگاننيازمندموافقتمجلس
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با بي��ان اينكه اجراي 
برخي خواسته هاي رانندگان كاميون و كاميون داران نياز 
به موافقت مجلس دارد، گفت: بخش��ي از خواس��ته هاي 
رانندگان كاميون و كاميون داران امكان اجرايي شدن در 
كوتاه مدت را دارد مانند افزايش نرخ كرايه كه اين خواسته 

به اجرا رسيد و كرايه بها تا 20درصد افزايش يافت. 
 عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: اينكه 
رانندگان كاميون مشمول قانون مرتبط با مشاغل سخت و 
زيان آور شوند را مجلس بايد تصويب كند و اجراي آن در 
حدود اختيارات سازمان راهداري نيست كه البته در اين 

باره هم با نمايندگان مجلس مذاكراتي انجام شده است. 
او ادام��ه داد: همچنين خواس��ته پرداخت يارانه بيمه 
رانندگان هم به اجرا رس��يد و درحال حاضر مشكل قطع 

يارانه بيمه رانندگان حل شده و به اجرا رسيده است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: امكان اجراي 
برخ��ي از خواس��ته هاي رانن��دگان و كامي��ون داران در 
كوتاه مدت وجود ندارد و بررسي و اجرايي شدن آن زمانبر 
است. هاش��م نيا ادامه داد: يكي از خواسته هاي رانندگان 
كاميون و كامي��ون داران تعيين كرايه بها براس��اس تن- 
كيلومتر اس��ت كه صنف مرتبط بايد طرح دقيق خود را 
در اين باره به س��ازمان راهداري ارائه دهد و اين طرح در 
كميس��يون تخصصي بررسي شود كه هنوز طرح تعيين 
كرايه بها بر مبناي تن- كيلومتر از سوي صنف رانندگان 

ارائه نشده است. 

احتكارلوازميدكي
ناوگانحملونقلجادهاي

رييس اتحاديه تعاوني هاي مسافربري با بيان اينكه از 
يك��م خرداد ماه قيمت بليت ناوگان حمل و نقل عمومي 
مس��افري بين ش��هري تا 20درصد افزايش يافت، گفت: 
عده يي با سوءاس��تفاده از گراني ب��ازار قصد احتكار لوازم 
يدكي و الس��تيك را دارن��د تا قيمت ها را بي��ش از اين 
افزايش دهند. احمدرضا عامري در گفت وگو با ايلنا ادامه 
داد: قيمت بليت حمل و نقل عمومي بين ش��هري مدتي 
بود كه ثابت مانده بود و با توجه به افزايش نرخ لوازم يدكي 

و الستيك در بازار بايد قيمت ها افزايش مي يافت. 
رييس اتحاديه تعاوني هاي مسافربري با اشاره به وعده 
دولت مبني بر فروش الستيك و لوازم مورد نياز رانندگان 
حمل و نقل عموم��ي با ارز دولتي گفت: دولت اين وعده 
را ب��ه رانندگان و صاحبان خ��ودرو فعال در حمل و نقل 
عمومي بين شهري داده است كه الستيك و لوزام يدكي 
را با ارز دولتي به فروش برساند و توزيع كند اما نمي دانيم 

در عمل چقدر به اين وعده خود پايبند خواهد بود. 
عامري گفت: برخي در بازار به افزايش قيمت ها دامن 
مي زنند و با احتكار برخي از لوازم و الستيك قصد افزايش 

قيمت ها را بيش از اين دارند. 

ايرانشهر

مهدي زارع مدير پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
گفت: كاهش ريسك زلزله، مبتني بر دو راهكار اجراي 
ممانعت از ساخت و ساز روي حريم گسل هاي  زلزله و 

بهره مندي از صنعت بيمه است. 
به گزارش مهر، مهدي زارع اس��تاد زلزله شناس��ي 
مهندس��ي پژوهش��گاه بين المللي زلزله كشور درباره 
اهميت تهيه نقشه پهنه هاي گسلي شهر تهران و ساير 
شهرها و همچنين اعالم عمومي اين نقشه ها به مردم و 
تمام دست اندركاران و تصميم گيران كالن كشور گفت: 
موضوع اعالم حريم گس��ل هاي فعال و شفاف س��ازي 
در مورد آنها مي تواند در شهرس��ازي، توسعه شهرها و 
حتي ايجاد شهرهاي جديد گامي موثر باشد در اينكه 
ش��هرهايي ايمن و با دوام ايجاد ش��وند؛ شهرهايي كه 
مي توانند در رفع نيازهاي شهروندان و صرفه اقتصادي 

كشور نقشي عمده داشته باشند. 
مدير پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ادامه داد: 
با س��اماندهي توسعه هاي شهري بر مبناي ممانعت از 
ساخت و س��از روي حريم گسل هاي پرخطر، كاهش 
ريس��ك رخ مي ده��د و اين كار مي توان��د در افزايش 
بهره وري نقش ايفا كن��د. زارع به يادآوري بازديدهاي 
ميداني خود از زلزله بم و درس هايي كه متاس��فانه از 
آن زلزله گرفته نش��د، پرداخت و اعالم كرد: در زلزله 
بم ش��اهد بوديم كه وقتي از غرب ش��هر وارد شهر بم 
مي ش��ديم به سمت شرق كه گس��ل بم در آنجا قرار 
داشت به تدريج تخريب و ويراني تا چه اندازه گسترش 
مي يافت. يعني دقيقا در جايي كه گسيختگي به سطح 

زمين رسيده بود، خرابي بيشتري را شاهد بوديم. 
اين اس��تاد دانشگاه و زلزله شناس افزود: در واقع با 
يادآوري مشاهدات خود از زلزله بم مي خواهم يادآوري 
كن��م كه در معرض بودن خطر ت��ا چه اندازه مي تواند 
در مي��زان تخريب ها تاثير بگذارد. در ايران هر تحليل 
ريس��كي كه انجام مي دهيم، شاهد هستيم كه هر جا 
معرضيت روي گس��ل ها باالست ميزان ريسك نيز در 
ش��رايط بااليي قرار دارد. زلزله ازگله در سرپل ذهاب 

روي گس��ل فعال واقع نبود اما شاهد بوديم كه زلزله 
7.2ريش��تري چ��ه تخريب هايي را به ب��ار آورد و اين 
زنگ خطري اس��ت براي كل كش��ور و به ويژه نقاطي 
كه روي گسل هاي فعال قرار دارند و معرضيت بااليي 
از نظر گسل دارند. وي با طرح اين پرسش كه چنانچه 
زلزله باالي 7 ريش��تر در كالن شهرهايي كه روي خط 
زلزله قرار دارند رخ دهد چه خرابي هايي به بار مي آورد، 
گفت: توجه به حريم گس��ل ها براي كنترل و كاهش 

ريسك در شهرسازي هاي آتي موثر خواهد بود. 
مدير پژوهش��گاه بين المللي زلزله شناسي در مورد 
س��اختمان هايي كه س��اخته ش��ده اند، مقاوم سازي و 
بهره مندي از صنعت بيمه را راهكار مناسبي برشمرد 
و اعالم كرد: هم اكنون گسل هاي شمال تهران، شمال 
تبريز، گسل مشهد، گسل بينالود از جمله گسل هاي 
فعالي هستند كه روي آنها ساخت و سازهاي فراواني 
ايجاد شده است و حتي شاهديم كه برج هاي متعددي 
در اين مناطق ش��هري داريم. در اين مناطق اوال بايد 
ب��ا اعم��ال قوانين و ج��دي گرفت��ن آن و ممانعت از 
ساخت وسازهاي بيش��تر از افزايش ريسك جلوگيري 
ك��رد. همچنين اگر سياس��ت گذاري كلي به اين نحو 
باش��د كه معرضيت را كنترل كني��م و معرضيت باال 
نرود، حداقل ريسك هاي بيش��تر را در آينده مي توان 
كنترل كرد. زارع تصريح كرد: با ممانعت از س��اخت و 
س��ازهاي جديد در مناطق پرريسك در 2 دهه آينده 
مي توانيم، كاري كنيم كه ميزان آس��يب در حد قابل 
 توجه��ي كاهش ياب��د. نكته دوم اين اس��ت كه براي 
ساختمان هاي موجود هم راه حل هايي وجود دارد تحت 
عنوان انتقال ريس��ك كه توسط بيمه انجام مي شود و 
ضرورت دارد تا در دستور كار قرار گيرد. در كشورهايي 
كه موض��وع بيمه را جدي مي گيرند مس��ائلي از اين 
دست حل شده است. بايد قوانين سختگيرانه يي براي 
بيمه وجود داشته باشد تا سازندگان از ساخت و ساز در 
نقاط پرريسك دوري كنند يا كاري كنند كه ميزان آن 
به مقدار قابل  مالحظه يي كاهش يابد. در صورت عدم 

پرداخت حق بيمه اجازه س��اخت و ساز به سازندگان 
داده نشود. استاد زلزله شناسي كشور اعالم كرد: از نظر 
توسعه شهري نيز در مناطق پرخطر بهتر است تا حدي 
كه امكان دارد اين مناطق خالي از س��كنه و تبديل به 
فضاهاي سبز شهري شوند. در عين حال ورود بيمه و 
نهادينه كردن قوانين بيمه نيز راهكار مناسبي است كه 

بهتر است، مدنظر قرار بگيرد. 
اين مقام مسوول بهره مندي مناسب از صنعت بيمه 
را براي ساخت و ساز نيازمند فرهنگ سازي دانست و 
گفت: ريس��ك در هنگام اهميت داشتن موجودي كه 
در وهله اول، شامل جان انسان ها و در وهله دوم اموال 
آنهاست براي مسووالن و تصميم گيران كالن معنادار 
ش��ود. به تدريج با فرهنگ س��ازي در اين زمينه و جا 
انداختن قوانين ممانعت از س��اخت و ساز روي حريم 
گسل هاي خطرناك به تدريج كشور به سمتي مي رود 

كه كاربرد اين قوانين پيش از گذشته باشد. 

تابآوريدرتهران؟
كالن ش��هرها و به ويژه تهران با توجه به مخاطرات 
بسياري كه آنها را تهديد مي كند و مهم ترين آن زلزله 
اس��ت  تا چه ميزان تاب آوري دارد؟ س��والي است كه 
مهدي زارع استاد پژوهش��گاه بين المللي زلزله به آن 
پاس��خ مي دهد. به گفته مهدي زارع ميزان تاب آوري 
در ايران باال نيس��ت و اين وضعيت در شهرهاي بزرگ 
ناشناخته اس��ت. به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه 
درباره تاب آوري گفت: نكته مدنظر تاب آوري اين است 
كه يك جامعه به ش��رايطي كه پيش از حادثه داشته 
بتواند، برگ��ردد. اين به دو صورت اس��ت؛ يكي اينكه 
وقتي اتفاقي مي افت��د جامعه و محيط انعطاف پذيري 
نشان مي دهد و مقداري از خرابي ها را مي پذيرد، ولي 
تحمل مي كند يا در نوع ديگ��ر تاب آوري به اين گونه 
اس��ت كه يك سيس��تم آن قدر مقاوم است كه دچار 
آس��يب جدي نمي شود. عضو پيوس��ته فرهنگستان 
عل��وم تاكيد كرد: از لحظه وقوع حادثه تاب آوري را به 
اين گونه تعريف مي كنند كه وقتي عملكرد سيس��تم 
افت مي كند، به عنوان مثال از 100درصد به 50درصد 
افت مي كند، طول مي كشد كه به حالت عادي برگردد. 
در واقع براي مثال مي توانيم به كارخانه يي اشاره كنيم 
كه پيش از زلزله روزانه يك هزار كنسرو توليد مي كرده 

و حاال بعد از حادثه ميزان توليد آن به 200 كنس��رو 
رسيده است. استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله افزود: 
نكته  مهم در تاب آوري اين اس��ت كه اين افت چقدر 
اس��ت؟ ممكن اس��ت ميزان تولي��د كارخانه يي هزار 
كنس��رو باشد اما بعد از حادثه تنها با افت 100كنسرو 
مواجه شود؛ اما كارخانه يي ديگر تمام توانمندي اش را 
از دس��ت بدهد. مساله ديگر اين است كه چقدر طول 
مي كش��د كه به وضعيت عادي و توليد پيش ازحادثه 
برگ��ردد. بنابراين هر چه ميزان اين افت و طول زمان 
بيشتر باشد مي گوييم كه تاب آوري آن سيستم پايين تر 
است. به عنوان مثال كشورهايي مانند افغانستان و نپال 
تاب آوري بسيار پاييني دارند و عملكرد آن قدر پايين 
اس��ت كه سيس��تم مي تواند كاركرد خود را از دست 
بده��د. به گفته وي، همچنين ت��اب آوري باال مربوط 
به كش��ورهايي اس��ت كه افت كم و برگش��ت پذيري 
س��ريع دارند مانند كش��ور ژاپ��ن كه در ح��وادث يا 
آس��يب نمي بيند ي��ا دچار افت كمتري مي ش��ود. به 
عنوان مثال در اين كش��ور خياباني كه خراب ش��ده 
باش��د در فاصله 48 تا 72 س��اعت تعمير مي شود، در 
حالي كه در كش��ور ما اگر بيمارستاني خراب شود تا 

بازگشت به حالت عادي ممكن است 2 تا 6سال زمان 
بب��رد. اين تفاوت تاب آوري كم يا زياد اس��ت. اس��تاد 
پژوهشگاه بين المللي زلزله در مورد تاب آوري در ايران 
با توجه به زلزله ها و اتفاق هايي كه در نيمه دوم س��ال 
گذشته رخ داد و از جمله مهم ترين آنها زلزله كرمانشاه 
بود، اظهار كرد: اتفاقاتي كه در طول چند ماه اخير در 
كشور افتاد، اتفاقي نبود كه در مناطق پرجمعيت رخ 
داده باش��د ولي در همان ها هم از نظر فيزيكي آسيب 
ديديم. در منطقه سرپل ذهاب 75درصد تلفات مربوط 
به ساختمان هايي بود كه در 10سال اخير ساخته شده 
بودند. بنابراين تاب آوري فيزيكي ما پايين اس��ت. اما 
تاب آوري نهادي و س��ازماني ش��ايد كمي از فيزيكي 
بيشتر باشد ولي در مورد تاب آوري رواني هم همچنان 
فكر مي كنم كه پايين اس��ت؛ زي��را وقتي كه زلزله يي 
رخ مي دهد بازار ش��ايعات داغ مي شود و مردم تحمل 
اين اتفاق را ندارند و اخبار منفي را خودش��ان بازتوليد 
مي كنند. همچنين ارزيابي ها در منطقه س��رپل ذهاب 
هم نشان داد كه تاب آوري اقتصادي ما هم باال نيست. 
در ي��ك كالم بخواهيم بگوييم، همچنان تاب آوري ما 

تاب آوري بااليي نيست. 

مديرپژوهشگاهبينالملليزلزلهشناسيعنوانكرد
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آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
باارزيابيساده

1- شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير، بهسازي و نگهداشت فضاي سبز در مناطق عملياتي با شماره 97/492
2- نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پالك 42- كدپستي 6714677745- دبيرخانه 

كميسيون مناقصات
3- ن��وع و كيفي��ت و كميت خدمات: پروژه ش��امل عمليات خاك برداري، پي كني، گود برداري، تس��طيح بس��تر خاكريزها، آب پاش��ي و كوبش، تهيه و نصب 
جدول هاي بتني پيش س��اخته، فرش كف با موزاييك ماش��يني آجدار ايراني، تهيه مصالح و اجراي رنگ آميزي در نماهاي سيماني و بتني با رنگ امولسيوني 
همبسپار )كوپليمر(، كندن چاله، اختالط بذور در كشت مخلوط، كاشت انواع نهال، قلمه ريشه دار، احداث تشتك يا چاله هاي فلسي براي نهال هاي تازه كاشت 
به وس��يله كارگر، كاش��ت انواع قلمه )قلمه كاري( به صورت مس��تقيم در بستر اصلي )عرصه( شامل كاشت قلمه، ش��اخه زني نهال، پوشش سطح تشتك هاي 
اطراف نهال ها با كاه و كلش جهت جلوگيري از تبخير، مرمت تش��تك هاي احداثي، تهيه و ريختن و پخش ش��ن رنگي، تهيه س��م و سم پاش��ي، كود حيواني، 

كود شيميايي، خريد گل و نهال تهيه پيكاپ دو كابين، تانكر آب پاش به ظرفيت حدود 20000 ليتر، مخزن باز )اتمسفريك(، الكترو پمپ روي خط و...
4- محل و مدت اجراي خدمات: مناطق عملياتي شركت نفت و گاز غرب- 12 ماه شمسي

5- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 923/050/000 ريال
6- آخرين مهلت ارسال نامه اعالم آمادگي: تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

7- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار: 18/461/000/000 ريال- منابع داخلي
8- پيش پرداخت: به ميزان 15درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

9- ش��رايط متقاضي: الف( داش��تن حداقل پايه 5 در رشته كشاورزي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري ها ب( گواهي 
صالحيت ايمني پيمانكاران/نامه تائيد صالحيت ايمني موقت ج( اساسنامه و آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره

10- نحوه ش��ركت در مناقصه: الف( اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط بايد بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت 
دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند ب( پس از دريافت كد 
كاربري و رمز عبور مي بايس��ت نس��بت به بارگذاري نامه اعالم آمادگي و مدارك مورد نياز در رديف 9 تا تاريخ ذكر ش��ده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند 
ج( پس از دريافت كتابچه مناقصه از س��امانه نس��بت به چاپ آن اقدام و س��پس اسناد مناقصه را مطابق دستورالعمل شركت در مناقصه )مندرج در كتابچه( 
تكميل و تا پايان وقت اداري روز يكش��نبه مورخ 97/04/03 تحويل دبيرخانه كميس��يون نموده و رس��يد دريافت نمايند د( تاريخ گش��ايش پاكات مالي روز 

سه شنبه مورخ 97/04/05 ساعت 14 مي باشد.
west. مناقصه گران��ي ك��ه به هر علت موفق به ثبت نام در س��امانه مذكور نگردند مي توانند نامه اعالم آمادگي خ��ود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك •

oilcompany@chmail.ir ارسال و اسناد مناقصه را دريافت نموده و به همراه مدارك مورد نياز در رديف 9، مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.
• به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارس��ال مي گردد ترتيب اثر داده نخواهد ش��د و هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي ش��ركت در 

مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
• ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

• ش��ماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / كارش��ناس امور حقوقي 38370072-083 )داخلي 2213( / كارش��ناس امور 
قراردادها 38370072-083 )داخلي 2218( دبيرخانه كميسيون مناقصات 38370072-083 )داخلي 2522(

روابطعموميشركتبهرهبردارينفتوگازغربنوبتاول:1397/03/09نوبتدوم:1397/03/12

نوبت دوم
كدفراخوان:3163568
شمارهمجوز:1397/968 شركت ملي نفت اريان

شركت نفت مناطق مرکزي اريان

رب )سهامي خاص( شركت بهره ربداري نفت و گاز غ
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معاونسازمانتوسعهتجارتدرگفتوگوبا»تعادل«ازالزاماتجديدصادراتيميگويد

اولتيماتوم ارزي به صادركنندگان 
تعادل|

ارز صادرات��ي، ط��ي هفته هاي  بازچرخان��ي 
اخير ب��ه دغدغه جدي صادركنن��دگان و بخش 
خصوصي تبديل ش��ده اس��ت. اگرچه براس��اس 
جديدتري��ن مصوب��ه دول��ت، بخ��ش دولت��ي و 
خصوصي به صورت دو بخش مجزا در اين چرخه 
بازگردان��ي ارز صادراتي درنظر گرفته ش��ده اند، 
اما به نظر مي رس��د، قرباني اصلي اين سياس��ت 
ارزي صادرات باش��د؛ چراكه از يك سو، نرخ دالر 
4200 توماني واردكنن��دگان را ترغيب كرده تا 
در چنين ش��رايطي، بيشتر به س��مت واردات و 
ثبت س��فارش كاالهاي غيرضرور ترغيب شوند. 
از س��وي ديگر، اين احتمال وجود دارد كه شاهد 
كم اظهاري صادركنندگان در اين چرخه الزام آور 
باش��يم. البته معاون سازمان توسعه تجارت، طي 
اظهاراتي به ايسنا به صادركنندگان هشدار داده، 
چنانچه از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود 
ب��ه چرخه اقتصاد كش��ور به همان چهار ش��يوه 
تعيين ش��ده، سرپيچي كرده يا ممانعت به عمل 
آورند، مش��مول ماليات و جريمه شده و متخلف 
محس��وب مي شوند. در همين راس��تا، »تعادل« 
ت��اش كرد تا در گفت وگو با محمدرضا مودودي 
معاون س��ازمان توسعه تجارت به برخي ابهامات 
ش��يوه جديد صادرات از نگاه فعاالن اقتصادي و 

بخش خصوصي پاسخ دهد. 

دغدغههايارزي
براساس دس��تورالعمل جديد ارزي دولت كه 
در فروردين ماه س��ال جاري منتش��ر شد، چهار 
ش��يوه براي بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات از 
س��وي بخش هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي 
تعيين شده كه براس��اس آن بخش هاي الزام آور 
براي بخش  خصوصي، كمتر از بخش هاي دولتي 
و شبه دولتي هستند. چراكه شركت هاي دولتي، 
ش��به دولتي، ش��ركت هاي وابس��ته به نهادهاي 
عموم��ي غيردولت��ي و ش��ركت هايي ك��ه تحت 
مديريت دولت هس��تند و حداقل ۸0درصد كل 
ص��ادرات را در اختيار دارند، مكلف ش��ده اند ارز 
حاص��ل از صادرات خ��ود را به دو ش��يوه مورد 
مصرف قرار دهند. بر اين اس��اس اين شركت ها، 
ملزم شدند ارز صادراتي خود را براي تامين مواد 
مورد نياز خود اس��تفاده كنند ي��ا اينكه آن را از 
طريق »سامانه نيما« به نظام بانكي و ارزي كشور 
وارد كنن��د، اما مجاز به واگذاري پروانه صادراتي 

خود به غير نيستند. 
اما بخش خصوصي كه تنها 20درصد صادرات 
غيرنفتي را در اختيار دارد، به 4 شيوه مي توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند. 

براساس اين دستورالعمل، صادركنندگان بخش 
خصوص��ي بايد ارز خود را با قيمت 4200 تومان 
مص��وب از طري��ق بانك ها ي��ا صرافي هاي مجاز 
ب��ه نظام بانكي كش��ور بازگردانند ي��ا اينكه اگر 
بدهي ارزي به دول��ت دارند، آن را از اين طريق 
تس��ويه كنند. از طرفي ه��م مي توانند يا معادل 
ميزان صادرات مندرج در پروانه صادراتي ش��ان، 
واردات داش��ته يا كد اظهارنامه صادراتي خود را 
در اختي��ار يك واردكننده غير ق��رار دهند تا از 
اي��ن طريق ارز حاصل از ص��ادرات براي واردات 
صرف و ثبت س��امانه ش��ود. با اين همه، به نظر 
مي رس��د اجراي سياس��ت ارزي جدي��د وزارت 
صنعت، دس��ت بخش خصوص��ي را براي مصرف 
ارز صادرات��ي كمي بيش��تر باز گذاش��ته باش��د. 
زي��را بخش خصوصي قادر خواه��د بود عاوه بر 
روش هاي مورد اش��اره براي بخش هاي دولتي و 
ش��به دولتي، كداظهارنامه صادرات��ي خود را در 
اختيار واردكنندگان ديگر نيز قرار دهد. عاوه بر 
اين، امكان تسويه حساب بدهي هاي ارزي بخش 

خصوصي با دولت نيز وجود دارد. 
موج��ود،  مصوب��ات  طب��ق  طرف��ي،  از 
صادركنندگان بايد درآمد ارزي خود را در پروانه 
صادراتي ش��ان اظهار كنند. در چنين ش��رايطي، 
آنها حت��ي به مدت 6 م��اه مي توانند اين درآمد 
را وارد »س��امانه نيما يا سماصا« نكنند، اما پس 
از آن الزم اس��ت در كميته يي كه در اين زمينه 
تشكيل شده، از سوي صادركنندگان اعام شود 
ك��ه به چه دلي��ل منطقي توانايي بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات خود به س��امانه را نداش��ته اند 
و كميت��ه درباره آنان تصميم مي گيرد. از اين رو، 
به گفته معاون س��ازمان توسعه تجارت، چنانچه 
صادركننده ي��ي نخواهد ارز حاص��ل از صادرات 
خود را وارد سامانه »نيما« كند، مشمول جريمه 
خواهد ش��د و از جمل��ه، از معافيت هاي مالياتي 

صادركنندگان برخوردار نخواهد شد. 

پاسخبهبرخيابهامات
با اين اوصاف اما به نظر مي رس��د، اصلي ترين 
دغدغ��ه و مش��كل پابرجاي صادركنن��دگان در 
مورد اس��تفاده از س��امانه »نيما«، يعني تفاوت 
مي��ان نرخ مص��وب دولت ب��راي دالر و نرخ آن 
در بازار، همچنان بدون پاس��خ باقي مانده است. 
صادركنن��دگان )به وي��ژه در بخش هاي دولتي 
و ش��به دولتي( ملزم ش��ده اند ارز صادراتي خود 
را دوب��اره به ش��بكه ارزي كش��ور برگردانند، اما 
براي تامين دس��ت كم بخشي از مواد اوليه مورد 
نياز توليد، نرخ ارز همچنان توس��ط بازار تامين 
مي ش��ود. به عب��ارت ديگر، چرا باي��د تجار را به 

تحم��ل تف��اوت ارز 4200 تومان��ي و ارز 6200 
توماني ملزم كرد. محمدرضا مودودي، در پاس��خ 
به چنين پرسشي معتقد است كه وضعيت ارزي 
جديد براي جلوگيري از سوءاستفاده سفته بازان 
ارزي ش��كل گرفت��ه و ه��دف از س��امانه فق��ط 
شفاف س��ازي تجارت اس��ت. به هر حال از سوي 
دولت يك نرخ رس��مي براي دالر اعام ش��ده و 
براساس آنچه از سوي بانك مركزي نرخ منطقي 
دالر بوده، قيمت گذاري صورت گرفته اس��ت. بنا 
به اظهاراتي كه مودودي به ايس��نا هم گفته بود، 
آمار دو ماهه نش��ان مي ده��د كه به همان اندازه 
ص��ادرات صورت گرفته، واردات هم انجام ش��ده 
اس��ت. ح��ال چنانچه اين روند به درس��تي اجرا 
ش��ود، ارز حاص��ل از صادرات ب��راي تامين مواد 

اوليه و واردات كافي خواهد بود. 
مودودي خط��اب به صادركنندگان هش��دار 
مي دهد: در صورت وارد نشدن ارز آنها از مجاري 
تعري��ف ش��ده، تامين م��واد اوليه ب��ا ارز آزاد و 
غيررسمي انجام خواهد شد. همين مساله موجب 
مي شود قيمت تمام شده براي صادركنندگان باال 
رود و درنهايت كساني كه از اين وضعيت متضرر 
خواهند ش��د، خ��ود صادركنندگان هس��تند. به 
گفته او، ب��ه همين دليل، باي��د نوعي همگرايي 
و همراه��ي بين دولت و بخش خصوصي ش��كل 
بگي��رد. اما با اين حال، پايش مبادالت مبتني بر 
ارز در كشور پيش از اين هم سابقه داشته و صرفا 
مح��دود به دوران نوس��ان هاي ارزي نمي ش��ود. 
س��امانه ثبت سفارش )ثبتارش( و ساز و كارهاي 
نظارتي گمرك ايران و س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز، همگ��ي بر انتق��ال و جابه جايي ارز در 
كش��ور نظارت دارند. اما ب��ا اين همه، محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��امي، در فروردين ماه امسال خبر از 
خ��روج حدود 30 ميليارد دالر ارز از كش��ور داد 
و آن را رقم��ي بي س��ابقه توصيف كرد از اين رو، 
اين پرسش قابل طرح است كه چه تفاوتي ميان 
س��امانه »نيما« و انبوهي از س��امانه هاي نظارتي 
مشابه كه تا به حال نتوانسته اند جلوي خروج ارز 

از كشور را بگيرند، وجود دارد؟
معاون س��ازمان توسعه تجارت ايران در گفت 
و گو با »تعادل« به اين پرسش پاسخ مي دهد. به 
گفته مودودي، مديريت بازار ارز به معني تقويت 
نظارت هايي نيست كه از قبل هم موجود بوده اند، 
بلكه هدف آن اس��ت كه جلو قاچ��اق ارز گرفته 
شود. در حال حاضر، براي جابه جايي پول حاصل 
از ص��ادرات، دو مس��ير يعني بانك ه��ا و صرافي 
وجود دارد كه ب��ا كنترل اين دو بخش، مي توان 

خروج ارز از كشور را هم كنترل كرد. 

بنا به اظهارات اين مقام مس��وول در سازمان 
توس��عه تج��ارت، چنانچ��ه ارزه��اي حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور برنگردد؛ به 
اين معناست كه يا اساسا صادراتي صورت نگرفته 

يا خروج ارز از كشور رخ داده است. 
يك��ي ديگ��ر از احتماالتي كه ممكن اس��ت 
در پ��ي اعم��ال دس��تورالعمل جدي��د ارزي رخ 
دهد، احتم��ال بروز كم اظه��اري درمورد ميزان 
ص��ادرات اس��ت. ح��ال م��ودودي در پاس��خ به 
چنين پرسش��ي مي گويد: در گمرك كشور يك 
كميته نرخ گ��ذاري وجود دارد كه نمايندگاني از 
اتحاديه ها و تشكل هاي توليدي و صادراتي و نيز 
س��ازمان توسعه و تجارت ايران نيز در آن حضور 
دارند. در اين كميته كه البته از مدت ها قبل هم 
تشكيل  شده اس��ت، نرخ هاي معمول و متعارف 
صادراتي براي كاالهاي مختلف تعيين مي ش��ود 
و بر همين اس��اس، جلو كم اظهاري درمورد نرخ 
كاالهاي صادراتي در خارج از كش��ور هم گرفته 

خواهد شد. 
اما پرسش��ي ديگر كه در اينجا مطرح اس��ت 
اينكه آي��ا اجراي اين سياس��ت موجب تقاضاي 
بيش��تر براي واردات به جاي صادرات، يا تبديل 
صادركنن��ده به واردكننده نخواهد ش��د؟ چراكه 
آمارها حاكي از اين است كه طي ۱۱ روز )از 26 
ارديبهشت ماه تا 6 خردادماه( حدود ۱0 ميليارد 
دالر ثبت سفارش صورت گرفته كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذش��ته، افزايش قابل توجهي 
را نش��ان مي ده��د. عاوه بر اين، در اس��تفاده از 
س��امانه »نيما« صادركننده دست كم در مواردي 
ناگزي��ر از خريد ارز به قيمت ب��ازار خواهد بود، 
ح��ال آنكه وارد كننده اطمينان دارد كه مي تواند 
ارز 4200 تومان��ي را از طريق س��امانه دريافت 

كن��د. به اين ترتي��ب، واردات، جذابيتي بيش از 
صادرات پيدا مي كند. اما معاون س��ازمان توسعه 
تج��ارت در اين مورد به »تع��ادل« نيز اين گونه 
توضيح مي دهد: ثبت س��فارش هميش��ه اندكي 
بيش از ميزان واقعي واردات است؛ چراكه ممكن 
اس��ت واردكننده نتوان��د مناب��ع ارزي موردنياز 
براي واردات را تامين كند. بنابراين، نمي توان از 
افزايش ميزان ثبت سفارش به اين نتيجه رسيد 
كه واردات به افزايش اس��ت و صادركنندگان به 
واردات روي آورده ان��د. همچنين بنا به اظهارات 
او، ارز موج��ود در كش��ور عمدتا ب��راي واردات 
كاالهاي »اساسي، سرمايه يي و نيز واسطه يي« 
مصرف مي ش��ود و صادركنن��دگان بخش هاي 
دولتي و شبه دولتي كه ملزم به تحويل ارز خود 
به سامانه »نيما« شده اند، با همان ارز مواد اوليه 
موردنياز خ��ود را وارد خواهند كرد. از اين رو، 
معاون سازمان توسعه تجارت چنين ديدگاهي 
را تاييد نمي كند كه بر اثر اجراي اين سياس��ت 
تمايل ب��ه واردات افزايش پيدا خواهد كرد. در 
عين حال، ب��ه اين نكته هم توجه داريم كه در 
م��ورد صادرات محصوالتي مثل طا، س��رب يا 
فوالد، نرخ دالر مصوب مي تواند به بازار داخلي 

هم آسيب بزند. 
او در پاي��ان اين را ه��م گفت كه كميته ماده 
۱4 با حض��ور نمايندگان بان��ك مركزي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و دستگاه هاي ذي ربط ديگر تشكيل شده 
كه موارد مرتبط با ارز صادراتي و وارداتي را رصد 
مي كند و چنانچه بخش خصوصي در اين زمينه 
مشكل يا انتقادي داشته باشد، مي تواند از طريق 
سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از 

اين كميته پاسخ بگيرد. 

تركهابهدنبالتصاحب
بازارخردهفروشيايران

ريي��س اتحاديه پوش��اك گفت: انعق��اد قرارداد 
تج��ارت ترجيحي مي��ان ايران و تركي��ه موجب به 
تعطيل��ي كش��اندن واحدهاي تولي��دي در ايران به 

خصوص در صنعت نساجي شده است. 
ابوالقاس��م ش��يرازي در گفت وگو با مهر با اعام 
اين مطلب گفت: توليدكنن��دگان ايراني با توجه به 
هزينه هاي سربار، ميزان ماليات، نرخ باالي تسهيات 
و 30درص��د هزينه بيمه كارگر و قيمت تمام ش��ده 

مواد اوليه قدرت رقابت با ساير كشورها را ندارند. 
وي افزود: با توجه به تمام اين معضات مسووالن 
ايراني با تركيه قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي منعقد 
كرده و در ليست اين قرارداد به ترك ها اجازه واردات 

كاالي تمام شده به خصوص پوشاك را داده اند. 
ش��يرازي ادام��ه داد: با توجه به ش��رايط صنعت 
مدلينگ در تركيه و پايين بودن قيمت تمام ش��ده 
عم��ا امضاي ق��رارداد تجارت تعرف��ه ترجيحي به 
ترك ها اين امكان را داده است تا بازار ما را در اختيار 

بگيرند. 
رييس اتحاديه پوشاك با انتقاد از تبعات قرارداد 
تج��ارت تعرفه ترجيحي با تركيه براي ايران تصريح 
كرد: ترك ها تا 3سال قبل توانستند، واحدهاي توليد 
پوشاك ايران را فلج و تعطيل كنند و از آن پس بازار 

خرده فروشي كشور را هدف قرار داده اند. 
اين مس��وول صنفي خاطرنش��ان كرد: متاسفانه 
همزماني تدوين آيين نامه ساماندهي واردات برند ها 
و صدور مجوز رسمي براي واردات كاال به ايران بازار 
را به طور كامل در اختيار ترك ها قرار داده اس��ت تا 
جايي كه طي چند س��ال اخي��ر غير از ترك ها هيچ 
نشان ديگري براي واردات به ايران ثبت نشده است. 
اي��ن فعال اقتصادي با انتقاد از صدور مجوز براي 
ترك ها جه��ت راه اندازي فروش��گاه هاي زنجيره يي 
گفت: صدور اين مجوز به معناي واگذاري كامل بازار 
كشور به خصوص در زمينه پوشاك به تركيه است، 
زيرا تركيه در توليد پوشاك به لحاظ مدل و تنوع و 
قيمت تمام ش��ده از ايران جلوتر اس��ت هر چند كه 
كيفيت كاالي ايراني باالتر اس��ت اما همين مولفه ها 
موجي مي شود تا بازار ما در اختيار تركيه قرار بگيرد. 

وارداتدامزندهبالمانعاست
مه�ر| وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
بخشنامه يي به 3۱ سازمان استاني خود اعام كرد؛ 
واردات دام زن��ده بامانع اس��ت. در اي��ن نامه  آمده 
اس��ت: طبق نام��ه ش��ماره ۱03۱/ ۵02/ ۹۷ مورخ 
۱3۹۷/03/06 وزارت جه��اد كش��اورزي در م��ورد 
ضوابط واردات دام زنده كشتاري، به آگاهي مي رساند 
كه واردات »دام زنده كشتاري« از مبادي زميني براي 
كشتار در كشتارگاه هاي صنعتي مورد تاييد سازمان 
دامپزشكي در نوار 20 كيلومتري مرزهاي زميني و 
كشتارگاه هاي واقع در اطراف فرودگاه هاي بين المللي 
همچنين مب��ادي دريايي )بنادر( براي كش��ورهاي 
اروپ��اي غربي، اس��تراليا، نيوزيلند، امري��كا، كانادا، 
اروگوئه، پاراگوئه در استان هاي خوزستان و سيستان 
و بلوچستان و راه هاي هوايي )فرودگاه هاي( اردبيل 
و پيام در اس��تان البرز از كش��ورهاي اروپاي غربي، 
اس��تراليا و نيوزيلند براي كش��تار در كشتارگاه هاي 
صنعت��ي اردبيل و زي��اران آبيك ب��ا رعايت ضوابط 
بهداش��تي، قرنطينه يي و مطابق پروتكل بهداشتي 

واردات دام زنده بامانع است. 

كاهشوارداترسمي
ايرانازتركيه

تسنيم| واردات رسمي ايران از تركيه در 4ماهه 
نخست 20۱۸ با افت ۱0.3درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ۹4۵ميليون دالر رسيد. از ديگر 
س��و آمارهاي منتشر شده توس��ط اداره آمار تركيه 
نشان مي دهد، مبادالت تجاري ايران با اين كشور در 
4ماهه نخس��ت سال جاري ميادي رشد 2درصدي 
داشته است. بنابراين مبادالت تجاري ايران و تركيه 
در 4ماهه نخس��ت س��ال جاري مي��ادي 3.62۵ 
ميليارد دالر اعام شده است. اين در حالي است كه 
اين رقم در 4 ماهه نخست سال قبل 3.۵۵ ميليارد 
دالر بوده است. بر اين اساس تركيه در ماه هاي ژانويه 
تا آوريل س��ال قبل ۱.0۵ميليارد دالر كاال به ايران 
ص��ادر كرده بود. اما واردات تركيه از ايران در 4ماهه 
نخست امسال رشد ۷ درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل داشته است. 
از ديگر سو تركيه در ماه هاي ژانويه تا آوريل سال 
قب��ل 2.۵ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده بود كه 
اين رقم در مدت مشابه امسال به 2.6۸ميليارد دالر 
افزايش يافته اس��ت. بر اين اساس ايران نوزدهمين 
مقصد صادراتي و شش��مين منبع واردات تركيه در 
4 ماهه نخست 20۱۸ شناخته شده است. از آن سو 
افت ارزش لي��ر تركيه از جمله داليل كاهش ارزش 
صادرات تركيه به ايران در 4ماهه نخست 20۱۸ بوده 
است. افزايش قيمت نفت نيز دليل عمده رشد ارزش 

واردات اين كشور از ايران در اين مدت بوده است. 

افزايشوارداتجوازروسيه
تس�نيم| در ب��ازه زمان��ي جوالي ت��ا مارس 
۱۸-20۱۷ مي��زان خري��د جوي ايران از روس��يه 
۱4۷درصد نس��بت به كل س��ال مالي 20۱6-۱۷ 
رش��د داش��ت و ركورد بيش��ترين ميزان خريد از 
روسيه را شكست. آمارهاي موسسه يو كي آر آگرو 
كنسالت نشان مي دهد، ميزان واردات جوي ايران 
از روس��يه در فصل جاري به دليل افزايش مصرف 
داخلي به  ش��دت افزايش يافته است. از آن سو به 
صورت سنتي قزاقس��تان بزرگ ترين تامين كننده 
جوي مورد نياز ايران اس��ت. اما با توجه به رش��د 
س��ريع مصرف جو در ايران، اين كش��ور از طريق 
افزايش خريد جو از ديگر كشورهاي ساحل درياي 
س��ياه در حال تامين نياز روزافزون خود است. در 
همين بازه زماني، واردات جوي ايران از قزاقستان 

به ۱.0۷ميليون تن رسيد. 

بررس��ي هاي ب��ازوي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اسامي، نشان مي دهد، بازار خودرويي ايران 
تحت تاثير ۵ شوك از قبيل »توقف ثبت سفارش براي 
نمايندگي هاي غيررسمي، توقف ثبت سفارش خودرو، 
اباغ دستورالعمل اس��قاط خودروهاي فرسوده، اباغ 
دستورالعمل جديد واردات خودرو و نوسان نرخ ارز«، 
قرار گرفته كه در س��ال هاي اخير در سونامي افزايش 
قيمت خودروه��اي وارداتي دخيل بودند. از آن س��و، 
حمايت تعرفه  يي بلندمدت از صنعت خودروس��ازي 
نيز چالش ديگري اس��ت كه باعث خروج اين صنعت 
از فض��اي رقابتي و افزايش قيمت خودرو هاي داخلي 
و خارج��ي را در بازار ايران به دنبال داش��ته اس��ت. از 
طرفي، بررس��ي ها نشان مي دهد كه كشور چين طي 
اقدامي از اول جوالي 20۱۸ تعرفه واردات انواع خودرو 
و قطع��ات يدكي به اين كش��ور را كاهش خواهد داد 
و ب��ه دنبال چنين تصميمي، 22 ش��ركت خودرويي 
اع��ام كردند كه قيمت هاي خ��ود را كاهش خواهند 
داد. اما در مقابل دولت امريكا تعرفه واردات خودرو را 
به 2۵درصد افزايش داده كه به نظر مي رس��د افزايش 
تعرف��ه، تهديدي براي مبادي عمده واردات خودرو به 
امريكا به ويژه كشورهاي مكزيك و كانادا باشد. اگرچه 
برخي صاحب نظران بر اين باورند كه ممكن است اين 
كشورها به علت عضويت در پيمان تجارت نفتا، بتوانند 
از افزاي��ش تعرفه مذكور مصون بمانند، اما پيامدهاي 
منفي افزايش تعرفه واردات خودرو در امريكا، تهديدي 
براي صنعت خودرو كش��ورهاي ژاپن و آلمان خواهد 
بود، چراكه بررسي آمارهاي تجارت خودرو در امريكا 
نش��ان مي دهد كه طي س��ال هاي گذش��ته همواره 

واردات از صادرات اين كشور سبقت گرفته است. 

5شوكخودرويي
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي، 
پنج ش��وك اصلي ش��امل »توقف ثبت سفارش براي 
نمايندگي هاي غيررسمي )گري ماركت ها( در دي ماه 
س��ال ۱3۹۵، توقف ثبت س��فارش خودرو در تيرماه 
س��ال ۱3۹6، اباغ دس��تورالعمل اسقاط خودروهاي 
فرسوده در مردادماه ۱3۹6، اباغ دستورالعمل جديد 
واردات خودرو در دي ماه ۹6 و همچنين نوس��ان نرخ 
ارز« را مي توان ۵ ش��وكي دانس��ت كه دو سال اخير 
بازار خودرويي كشور را دچار التهاب كرده و درنهايت 
به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي دامن زده است. 
اين در حالي اس��ت كه صنعت خودرو ايران سعي 
ك��رد بهترين اس��تفاده ها را از برجام بب��رد. از اين رو 
توافقنامه هايي نيز در اين باره با خودروسازان خارجي 
امضا شد، اما صنعت خودرو ايران، از مشكاتي دروني 
رنج مي برد. كيفيت و ايمني هميش��ه حلقه گمشده 
اين صنعت بوده اس��ت، ولي »طرح س��اماندهي بازار 
خودرو« قرار اس��ت اين صنعت را نجات دهد. بر اين 
اساس مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي و تحليل 
اين طرح پرداخته اس��ت. طبق اين گزارش، رويكرد 
كان اي��ن طرح، رقابتي كردن ب��ازار خودرو و به تبع 
آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصوالت 
صنايع خودروس��ازي كش��ور در افق ۱404 با روش 

تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. 
از طرفي، موضوع واردات خودروهاي سواري همواره 
داراي حساس��يت هاي خاص و ويژه يي بوده است. از 
اين رو برخي كارشناسان، واردات اين كاال را به عنوان 
واردات كاالي لوكس و غيرضروري تلقي كرده و آن را 

عامل��ي مخرب براي توليد داخلي و خروج ارز قلمداد 
مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي 
ب��راي ايجاد رقابت در ب��ازار خودرو و افزايش كيفيت 
تولي��د داخل نگاه مي كنند و آن را يك ضرورت براي 
پاسخ دهي به تقاضاي داخلي مي دانند. به همين دليل 
اختاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودي 
 اي��ن كاال و اعمال محدوديت هاي مق��داري و توقف 
ثبت سفارش ورود اين كاال همواره وجود داشته است. 
طبق اين گزارش، نامناس��ب ب��ودن خدمات پس 
از ف��روش خودروه��اي داخل��ي، ع��دم رضايتمندي 
مصرف كنن��دگان به دلي��ل ع��دم رعاي��ت حق��وق 
مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت هاي مكرر در 
طول يك س��ال، تحميل هزينه هاي اضافي ناش��ي از 
هزينه هاي غيرمرتبط با توليد توس��ط برخي مديران 
صنع��ت خودروس��ازي به مردم، وج��ود نقص فني و 
كيفيت پايي��ن در توليد، تاخي��ر در تحويل به موقع 
خ��ودرو، باال بودن تع��داد قطعات معي��وب، مصرف 
غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني )هيچ كدام از 
خودروهاي توليد داخل با قيمت زير ۵0ميليون تومان، 
داراي امنيت بااليي نيس��تند( )باالتر از س��ه س��تاره 
ايمن��ي(، باال بودن قيمت در مقايس��ه با خودروهاي 
مشابه خارجي، عدم پاس��خگويي به نياز بازار و عدم 
تحول در تكنولوژي توليد به دليل استفاده از فناوري 
قديمي، كنترل نامناس��ب كيفيت در مراحل مختلف 
توليد، رقابت انحص��اري در بازار به علت تعرفه باالي 
خودروهاي وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و... باعث 
شده واردات خودرو به عنوان بازاري در كنار بازار توليد 
خودروهاي داخلي شكل گيرد. ازسوي ديگر حمايت 
تعرفه ي��ي بلندمدت از صنعت خودروس��ازي به بروز 
مشكاتي در رقابت پذيري، افزايش قيمت محصوالت 
ب��دون كيفيت در مقايس��ه با محص��والت خارجي، 
افزايش تلفات جاده يي منجر به مرگ به دليل ايمني 

پايين برخي محصوالت داخلي و... منجر شده است. 

2رويكردمتفاوت
اما از آن س��و، بررس��ي رويكرد متفاوت دو كشور 
چين و امري��كا، ديتاهاي متفاوت��ي را به ما مي دهد. 
به طوري ك��ه در 22 مه 20۱۸ وزارت مالي، ش��وراي 
تعيي��ن تعرفه گمركي چي��ن اعام كرد ك��ه از اول 
ج��والي 20۱۸ تعرفه واردات ان��واع خودرو و قطعات 
يدك��ي به اين كش��ور كاهش خواه��د يافت. كاهش 
مذك��ور باالترين افت تعرفه در صنع��ت خودرو طي 
۱0 س��ال اخير خواهد بود. طبق اين تصميم بناست 
تا تعرفه 2۵درص��دي ۱3۵ قلم و 20درصدي 4 قلم 
واردات خ��ودرو به ۱۵درصد كاهش يابد. اقام مذكور 
ش��امل خودرو س��واري و كاميون مي شود. همچنين 
تعرفه مربوط به ۷۹ قلم قطعات خودرو هم از س��طح 
فعل��ي بين ۸ تا 2۵درصد ب��ه 6درصد كاهش خواهد 
ياف��ت. به دنبال تصمي��م دولت چين ب��راي كاهش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو، حداقل 22 ش��ركت خودرو 
اع��ام كرده اند كه قيمت هاي خود را كاهش خواهند 
داد. در همين راس��تا كارخانجات خودروسازي شامل 

ولوو، آئودي، لكس��وس و ميتسوبيش��ي طرح هايي را 
براي كاهش قيمت خودروه��اي خود از ۷200 يوآن 
)۱۱2۷ دالر( ت��ا 3۹2.۸ هزار يوآن بس��ته به مدل ها 
و برندهاي مختلف اع��ام كرده اند. از طرفي، باتوجه 
به اعام خبر مربوط به احتمال افزايش تعرفه واردات 
خودرو به امريكا به 2۵درصد، به نظر مي رسد افزايش 
تعرفه تهديدي براي مب��ادي عمده واردات خودرو به 
امريكا به ويژه كشورهاي مكزيك و كانادا باشد. اگرچه 
برخي صاحب نظران بر اين باورند كه ممكن است اين 
كشورها به علت عضويت در پيمان تجارت نفتا، بتوانند 
از افزايش تعرفه مذكور مصون بمانند ولي پيامدهاي 
منفي افزايش تعرفه واردات خودرو در امريكا، تهديدي 
براي صنعت خودرو كش��ورهاي ژاپن و آلمان خواهد 

بود. 

تجارتخودروييدرامريكا
اما در همين راستا، معاونت بررسي هاي اقتصادي 
ات��اق تهران، رون��د تجارت خودرويي امري��كا در بازه 
20۱0 تا 20۱۷ و همچنين فصل نخس��ت 20۱۸ به 
همراه بررس��ي احتمال افزايش تعرفه واردات خودرو 
در امريكا و در مقابل كاهش تعرفه واردات خودرو در 

چين، را مورد بررسي قرار داده است. 
 براس��اس اين تحليل، از آنجا كه امريكا از س��ال 
۱۹۹۵ به عضويت س��ازمان تج��ارت جهاني درآمده، 
طب��ق اطاعات س��ازمان تجارت جهان��ي، ميانگين 
س��اده تعرفه براي قس��مت كااليي تجهيزات حمل و 
نق��ل در امريكا 3.۱درصد بوده كه از ميانگين س��اده 
تعرفه كاالهاي صنعتي اين كش��ور يعني 3.2درصد، 
كمتر است. همچنين حداكثر نرخ تعرفه اعمالي براي 
تجهي��زات حمل و نق��ل در امريكا 2۵درصد اس��ت. 
۵۵.3درص��د از واردات اين گ��روه كااليي به امريكا با 
تعرفه صفر صورت مي گي��رد. از اين رو، روند تجارت 
خ��ودرو در امريكا طي ب��ازه 20۱۷- 20۱0 نش��ان 
مي دهد، اين كشور هم در زمينه صادرات و هم واردات 
خودرو فعال بوده و طي سال هاي مزبور هم واردات و 
 هم صادرات خودرو امريكا، تقريبا ۱.6 برابر شده است. 
بر اين اس��اس، طي ۸ سال منتهي به 20۱۷، همواره 
واردات از صادرات خودرو در امريكا بيشتر و ميانگين 
نس��بت واردات به صادرات براي اين بازه زماني حدود 
3.۱ بوده اس��ت. همچنين كمترين نس��بت مربوط 
 به س��ال 20۱4 اس��ت كه صادرات خودرو امريكا به 
60 ميليارد دالر و واردات آن ۱6۹ ميليارد دالر است. 
اين در حالي است كه تجارت خودرو جديد در امريكا 
در س��ال 20۱۷ بال��غ بر 24۸ ميلي��ارد دالر بوده كه 
۷۷درص��د از آن مربوط ب��ه واردات و 23درصد از آن 

متعلق به صادرات است. 
از ديگر س��و، طي س��ال 20۱۷ در مجموع ۸.2۷ 
ميليون دس��تگاه خ��ودرو ب��ه ارزش ۱۹۱.۷ ميليارد 
دالر وارد امريكا ش��ده كه از رشد 2.۸درصد نسبت به 
 س��ال 20۱6 برخوردار بوده است. در اين سال امريكا 
۱.۹۸ ميليون دس��تگاه خودرو ب��ه ارزش ۵۷ميليارد 
دالر هم صادر كرده كه در مقايس��ه با س��ال ماقبل، 

حدود 0.6درصد رشد داشته است. از طرفي، نزديك 
به 4۷درصد از ارزش واردات سال 20۱۷ امريكا فقط 
از دو كشور »مكزيك و كانادا«، انجام شده و واردات از 
كشورهاي »ژاپن، آلمان و كره جنوبي« به ترتيب 3۹.۷، 
20.2 و ۱۵.۷ ميليارد دالر بوده اس��ت. از ديگر س��و، 
واردات خودرو امريكا از چين در س��ال 20۱۷ حدود 
۵۸.4 هزار دستگاه و به ارزش ۱.46ميليارد دالر بوده 
كه سهم آن از كل ارزش واردات خودرو امريكا حدود 

2.2درصد است. 
 از سوي ديگر، مطابق آمارها، در ژانويه تا مارس 
20۱۸ ارزش كل تجارت خودروهاي جديد كش��ور 
امري��كا، نزديك به 60.2 ميلي��ارد دالر بوده كه در 
مقايس��ه با فصل مش��ابه 20۱۷، حدود 0.۸درصد 
كاهش داش��ته است. 23.۵درصد از تجارت خودرو 
اين كش��ور در فصل اول 20۱۸ مربوط به صادرات 
و ۷6.۵درصد مربوط به واردات است. بر اين اساس 
ت��راز بازرگاني خودرو س��واري امريكا در فصل اول 
20۱۸ ب��ا افت 3۱.۹ ميلي��ارد دالر روبه رو بوده كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال 20۱۷، حدود يك 
ميليارد دالر بهبود داش��ته است. از سوي ديگر، در 
مدت مورد بررس��ي در مجم��وع نزديك به 20۵۷ 
هزار دستگاه خودرو سواري به ارزش بيش از 46.۸ 
ميليارد دالر وارد امريكا شده كه از حيث تعدادي و 
ارزشي تنزل داشته و به ترتيب با كاهش 2.6درصد 
و ۱.6درص��د همراه بوده اس��ت. ام��ا در مقابل در 
همين م��دت، امريكا ح��دود 4۷4 هزار دس��تگاه 
خودرو ب��ه ارزش ۱3.۸ميليارد دالر صادر كرده كه 
اگرچ��ه از حيث تعدادي افت 2.۹درصدي را تجربه 

كرده اما رشد ارزشي 2.۱درصدي داشته است. 
همچنين داده هاي آماري نشان مي دهد، مهم ترين 
مبادي واردات خودرو امريكا در فصل ابتدايي 20۱۸ 
شامل كشورهاي مكزيك )۱۱.۷ميليارد دالر(، كانادا 
)۹.۹ ميليارد دالر( و ژاپن )۱0.2ميليارد دالر( هستند 
ك��ه 6۹درص��د از كل واردات خ��ودرو از طريق اين 
سه كشور انجام مي ش��ود. از آن سو، مهم ترين عوامل 
تاثيرگ��ذار بر تغيير ارزش��ي واردات خودرو به امريكا 
 را مي توان »كاهش واردات از كش��ورهاي كره جنوبي 
)2.6 - واح��د درص��د(، كان��ادا )2.4- واحد درصد( و 
آلم��ان )منفي يك واح��د درص��د( و در عين حال، 
افزايش واردات از كش��ورهاي ژاپن )يك واحد درصد( 
و مكزيك )0.۹ واحد درص��د( عنوان كرد. در همين 
م��دت مهم تري��ن مقاص��د صادراتي خ��ودرو امريكا 
ش��امل كش��ورهاي كانادا )۵.۹ ميليارد دالر(، چين 
)۱.۹ميليارد دالر( و آلمان )۱.6 ميليارد دالر( هستند 
ك��ه نزديك به 6۷درصد از كل صادرات امريكا به اين 

مقاصد صورت مي گيرد. 
بررس��ي ها گوياي اين اس��ت كه مهم ترين عوامل 
اثرگذار بر تغيير ارزشي صادرات خودرو در اين كشور 
در بازه موردنظر »افزايش صادرات به كانادا )4.2واحد 
درص��د( و آلمان )۱.3واحد درص��د( و در عين حال، 
كاهش صادرات به چين )2.2- واحد درصد( و استراليا 

)0.۷2- واحد درصد( باشد. 

حمايتتعرفهايبلندمدتازصنعتخودروسازيچهآثاريداشت؟

5 شوك بر بازار خودرو 
2رويكردمتفاوتخودروييچينوامريكا
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15 نفت و انرژي
 ژاپن به دنبال معافيت 
از تحريم ها عليه ايران

ايس�نا| يك مقام وزارت اقتص��اد، بازرگاني و 
صنعت ژاپ��ن از رايزني اين كش��ور براي معافيت 
از تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران خبر 
داد. دايس��وكه هيروت��ا به پايگاه خب��ري »اس اند 
پي گلوب��ال پالت��س« گفت: ش��ركت هاي ژاپني 
نمي خواهن��د، واردات نفتش��ان از ايران را متوقف 

كنند. 
وي در ادام��ه افزود: ژاپن در دوران تحريم هاي 
قبلي از سوي امريكا و اتحاديه اروپا معافيت گرفته 
ب��ود و تصور مي كند براي ادامه اين ميزان واردات 
از ايران همچن��ان از امريكا معافيت بگيرد. با اين 
حال ژاپن مي خواهد موضع امريكا در اين خصوص 
روشن ش��ود و براي همين منظور با دولت امريكا 
در تماس اس��ت. هيروتا اظهار ك��رد: وضعيت در 
دول��ت امريكا ه��ر روز تغيير مي كن��د و اكنون ما 
سرگرم جمع آوري اطالعات و ادامه تماس با دولت 

امريكا هستيم. 

 از نظر تا عمل هند 
در قبال تحريم ها

تس�نيم| به گزارش پاي��گاه خبري اكونوميك 
تايمز اس��تيت بانك هند )اس ب��ي آي( بزرگ ترين 
بانك اين كش��ور به تمام ش��عبات خ��ود در مورد 
تبع��ات هم��كاري با ش��ركت هايي ك��ه در حال 
تج��ارت با دو كش��ور تحت تحري��م امريكا يعني 
ايران و روسيه هستند، هشدار داد. به شعبات اين 
بانك بزرگ هندي كه در زمينه تس��هيل پرداخت 
پ��ول نفت ايران فعاليت دارند، گفته ش��ده كه به 
پااليش��گاه هاي هندي اطالع دهند كه در صورت 
ت��داوم اج��راي تحريم هاي اعالم ش��ده از س��وي 
امري��كا، اين بان��ك از تاريخ 4 نوامب��ر ديگر قادر 
ب��ه انجام اي��ن تراكنش ها نخواهد بود. بر اس��اس 
بخش��نامه يي كه در تاريخ 25 مه  صادر ش��ده، به 
تمام شعبات بانك اس بي آي دستور داده شده كه 
از هرگونه صدور اعتبار اس��نادي و ضمانت بانكي 
براي هرگون��ه معامله مرتبط با اي��ران خودداري 

كنند. 
اين در حالي اس��ت كه سوشما س��واراج وزير 
ام��ور خارجه هند اخيرا در كنفرانس خبري اعالم 
كرد كه كش��ورش تنها از تحريم هاي سازمان ملل 
تبعي��ت مي كند ن��ه تحريم هاي يك جانبه س��اير 

كشورها. 

 آبرساني با تانكر 
در 2000روستاي كرمان

ايس�نا| مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب 
روستايي استان كرمان با بيان اينكه 705روستاي 
اس��تان كرمان هم  اكنون به وسيله تانكر آبرساني 
مي ش��وند، اظهار كرد: پيش بيني مي ش��ود تعداد 
روس��تاهاي آبرساني به وس��يله تانكر در تابستان 

جاري به 2000 مورد برسد. 
علي رش��يدي در كارگروه سازگاري با كم آبي 
اس��تان كرمان با بيان اينكه كم آبي 50سال اخير 
بيش��ترين تاثير را روي روس��تاهاي استان كرمان 
گذاش��ته است، اظهار كرد: در سطح استان امسال 
با توجه به بازندگي هاي اخير و گرماي بي س��ابقه، 
تقريب��ا بيش از 90درصد منابع آب س��طحي را از 

دست خواهيم داد. 
وي ادامه داد: از 670حلقه چاهي كه در سطح 
روستاهاي اس��تان كرمان فعال است، 201 حلقه 
چاه با كمبود شديد آب مواجه مي شوند كه برخي 

از آنها كامال خشك خواهند شد. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نفت ايران از اوپك خواست در مقابل تحريم هاي فرامليتي موضع گيري كند

تكرار سيماي اوپك در جواني
 گروه انرژى| نادي صبوري|

ب��ه نظر مي رس��د، اوپك در حال كوچك ش��دن 
اس��ت. از چند هفته اخير كشورهاي عرب عضو اين 
سازمان تالش هايي را براي تصميم گيري در خصوص 
افزايش توليد نفت خام در نشس��ت آتي اين سازمان 
ب��ه خرج داده اند. در ادامه اين تالش ها و پس از آنكه 
وزير نفت ايران در روز پنج شنبه در نامه يي به رييس 
اوپك خواس��تار موضع گيري اين س��ازمان در مقابل 
تحريم نفتي ايران شد، رويترز نوشت كه سران نفتي 
3 كش��ور عربي امروز در عربستان گردهم مي آيند تا 
سياست هاي خود را در فروش نفت هماهنگ كنند. 
چنين گردهمايي با وجود س��ازمان اوپك كه هدف 
آن هماهنگي سياست هاست، نوعي موازي كاري و در 
واقع تش��كيل اوپكي ديگ��ر در درون اوپك بزرگ به 
شمار مي رود. اوپكي بدون ايران و ونزوئال كه در مورد 
اي��ران از همان ابتدا نيز ش��ك و ترديد فراواني براي 
پيوس��تن به آن وجود داشت اما ونزوئال همواره از آن 
نفع مي برد. كل اين جريان يادآور دوران جواني اوپك 
و نقش اعراب در شكل گيري آن است. در اين گزارش 
س��فري كوتاه به تاريخ ش��كل گيري اوپك بر اساس 
كتاب خواندني »يادداشت هاي فواد روحاني نخستين 
دبيركل اوپك« داريم و سعي مي كنيم به اين پرسش 
پاسخ دهيم كه شانس ايران براي همراه كردن اوپك 
با درخواس��ت خود همزمان با اينكه كشورهاي عرب 
عضو اوپك در حال قدرت گيري بيشتر هستند، چقدر 
است؟ ش��ايد بتوان كارگران صنعت نفت مكزيك را 
نخس��تين افرادي در تاريخ دانس��ت كه نشان دادند 
توليدكنن��دگان نفت خ��ام نيازمند اتحاد هس��تند. 
كشوري كه البته هيچ  وقت به اوپك نپيوست. اتحاديه 
كارگران صنعت نفت اين كشور در اواخر سال 1936 
از شركت هاي بزرگ نفتي تقاضاي افزايش دستمزد 
كردند، گفت وگوها به نتيجه نرسيد و كارگران دست 
ب��ه اعتصاب زدند. كار به دادگاه هاي مكزيك و ديوان 
عالي اين كش��ور كشيده شد و در نهايت راي به نفع 
كارگران صادر شد. اين روند در نهايت منجر به ملي 
ش��دن صنعت نفت مكزيك در س��ال 1938 شد كه 
باعث ش��د تا پيش از جنگ جهان��ي دوم، عمال اين 
كش��ور فقط بتواند نف��ت خود را به آلم��ان و ايتاليا 

بفروشد. 
مكزيك اما جرقه مطالبات ملي شدن صنايع نفت 
را زد و راه خ��ود را به صورت مجزا از ديگر كش��ورها 
ادامه داد، اما اين ديگر كش��ور امريكاي التين يعني 
ونزوئال بود كه پس از آنكه توانست 50 درصد از حق 
فروش نفت را از شركت هاي نفتي مطالبه كند، مسير 
همراه كردن ديگر كشورها با اين روند را دنبال كرد. 

در اين گيرو دار رژيم اش��غالگر قدس نيز در سال 
1948 اع��الم موجودي��ت كرد تا كش��ورهاي عرب 
بيش��تر از قبل به فكر اتح��اد نفتي بيفتند كه بتواند 
عليه دشمن مش��ترك استفاده ش��ود. 11سال بعد 
آنها نخس��تين كنگره نفتي را در قاهره برگزار كردند 
و از اي��ران و ونزوئال نيز به عن��وان عضو ناظر دعوت 
به عمل آوردند. نويس��ندگان كتاب »يادداشت هاي 
ف��واد روحاني« در مقدمه اين كتاب در اين خصوص 
مي نويسند: »اتحاديه عرب از بدو تاسيس در انديشه 
ايجاد س��ازماني براي حفظ منافع كش��ورهاي عربي 
صاح��ب نفت بود و تدريجا اين فكر تقويت ش��د كه 
چني��ن اتحادي ب��دون همكاري با دو كش��ور ديگر 
توليدكننده عم��ده يعني ايران و ونزوئال، فاقد قدرت 
الزم است و نمي تواند اقدام چشمگيري انجام دهد.«

امروز و در حالي كه 59 سال از آن روزها مي گذرد 
هر دو اين كش��ورها در معرض تحريم نفتي از سوي 
اياالت متحده قرار دارند و كشورهاي عرب عضو اوپك 
نيز پالس هاي��ي را در اين خصوص كه كمبود عرضه 
از س��وي اين كشورها را با افزايش توليد خود جبران 
خواهند كرد ارسال كرده اند، درست عكس چيزي كه 

در ابتدا قرار بود از سوي اوپك اتفاق بيفتد. 
همين مس��اله باعث ش��ده اس��ت، بي��ژن زنگنه 
وزير نفت دس��ت به نامه نگاري با اوپك بزند. ش��بكه 
اطالع رس��اني نفت و انرژي ارگان وزارت نفت اواسط 
روز پنج شنبه نوشت كه بيژن زنگنه وزير نفت نامه يي 
به س��هيل محم��د المرزوعي وزير ان��رژي و صنعت 
امارات و رييس دوره يي كنفرانس سازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نف��ت )اوپك( ارس��ال ك��رد. در ادامه 
عنوان ش��ده بود كه در اين نامه با اش��اره به تحميل 
تحريم يك جانب��ه و غيرقانوني اياالت متحده امريكا 
عليه جمهوري اس��المي ايران ك��ه ناقض توافق هاي 
بين المللي اس��ت و همچنين با اش��اره به »ماده 2« 
اساس��نامه اوپك كه به حماي��ت از منافع هر يك يا 
همه كشورهاي عضو تاكيد دارد، خواستار گنجاندن 
دستور كار جداگانه يي در كنفرانس آتي اوپك تحت 
عنوان »حمايت اج��الس وزراي اوپك از اعضايي كه 
تحت تحريم هاي غيرقانوني، يك جانبه و فرامرزي قرار 

مي گيرند« شده است. 
ب��ه گزارش »تعادل« در ماده 2 اساس��نامه اوپك 
آمده اس��ت: »وحدت و هماهنگي در سياس��ت هاي 
نفتي كش��ورهاي عض��و و تعيي��ن راه و چاره يي كه 
منافع كشورها را به صورت جداگانه و جمعي تعيين 
كند، هدف اصلي س��ازمان است.« در واقع اين بند از 
اساسنامه اوپك بر اين تاكيد دارد كه منافع كشورهاي 
عضو هم به صورت جمعي و هم به صورت جدا بايد در 
تصميم گيري ها در نظر گرفته شود. ايران اعتقاد دارد، 
تصميم براي افزايش توليد از س��وي سازمان در واقع 

در تضاد با منافع ايران قرار مي گيرد. 
البته گفتني اس��ت، بند 4 اين اساسنامه تصريح 
مي كن��د كه اگر تحريم يكي از اعضاي اين س��ازمان 

در نتيجه اعمال يكي از تصميم هاي جمعي از سوي 
وزرا باش��د، هيچ كش��ور ديگري نبايد از فروش نفت 
در اين وضع منتفع ش��ود. وزير نف��ت ايران در ادامه 
نام��ه خود تاكيده كرده اس��ت كه چنانچه در نتيجه 
اعم��ال تحريم ها از س��وي امريكا، س��هم جمهوري 
اس��المي ايران از بازار نف��ت كاهش يابد، پس از رفع 
محدوديت هاي غيرقانوني اعمال شده، ايران در اسرع 
وقت به س��طح توليد عادي خود بازخواهد گش��ت و 
هيچ گونه محدوديتي را در اين باره نخواهد پذيرفت. 

 قدرت گيري اتحاد عربي 
س��هيل المرزوعي رييس دوره يي اوپك با فاصله 
كمي بع��د از ارس��ال نامه وزي��ر نفت اي��ران به آن 
واكن��ش نش��ان داده و گف��ت كه درخواس��ت ايران 
علي��ه تحريم هاي نفتي فرامليتي امريكا در دس��تور 
كار اج��الس وزراي اين س��ازمان قرار خواهد گرفت. 
هر چند مشخص نكرد كه اين درخواست در اجالس 
تيرماه بررس��ي خواهد ش��د يا به اجالس سازمان در 
زمستان موكول مي ش��ود. اما مرزوعي قرار است كه 
نه در كس��وت رييس اوپك بلكه در قامت وزير انرژي 
امارات، امروز در ش��هر كويت عربستان شركت كند 
تا ب��ا خالد الفالح وزير انرژي عربس��تان س��عودي و 
بخيت الرشيدي وزير انرژي كويت ديدار داشته باشد. 
هدف از اين ديدار » هماهنگي سياس��ت ها در زمينه 
عرضه نفت به بازارهاي جهاني« اعالم ش��ده و طبق 
گزارش بلومبرگ ممكن است »محمد الرومهي« وزير 

نفت سلطنت عمان نيز در آن شركت كند. 
3 كشوري كه قرار است به صورت قطعي امروز با 
يكديگر ديدار كنند يك ويژگى مش��ترك دارند و آن 
»ظرفيت ش��ناور توليد نفت خام« است. اين ويژگي 
باعث مي شود با اعمال هرگونه دستوري در خصوص 
افزاي��ش توليد نفت خام، عربس��تان، كويت و امارات 

بيشترين نفع را از آن ببرند. 
البته هنوز مشخص نيست كه اين كشورها بتوانند 
حرف خود را به كرس��ي بنشانند. وزير نفت ايران نيز 
در نامه يي كه به رييس دوره يي اوپك ارسال كرده بر 

اين موضوع تاكيد داشته و يادآور شده است كه هيچ 
كشوري سخنگوي اوپك نيست و تصميم هاي سازمان 
تنها با اجماع همه اعضاي آن صورت مي گيرد. البته 
وزير نفت ايران بارها پيش از اين اعالم كرده است كه 
در اوپك زور با كشوري است كه سطح توليد باالتري 

را به خود اختصاص مي دهد. 

 بازگشت به گذشته
اين وضعيت يادآور دوراني اس��ت كه اتحاد نفتي 
اوپك بيش از هر چيز از خواس��ته اعراب براي اتحاد 
نش��ات مي گرف��ت و حتي در ايران مخالفان بس��يار 
زيادي براي پيوس��تن ب��ه آن وجود داش��ت. در آن 
زمان طيف قابل توجهي در اي��ران بر اين باور بودند 
كه همكاري با اوپك با منافع و مصالح درازمدت ايران 

منافات دارد. 
يكي از مهم ترين عواملي كه باعث مي شد، طيف 
قابل توجهي از جمله مديران ارشد وقت شركت ملي 
نفت ايران با پيوس��تن به اوپك مخالف باشند، رفتار 
مشابه توليدكنندگان نفت خام در روزهاي فعلي در 
زمان ملي ش��دن صنعت نفت ايران ب��ود. طبق آمار 
موجود عربستان س��عودي، كويت و عراق در آن زمان 
اجازه دادند، توليد نفت كشورشان به سرعت افزايش 
يابد و خأل توقف توليد نفت خام ايران پر شود. اما در 
نهايت ايران به اين دليل كه خود وزنه يي بسيار قابل 
توج��ه در معامالت نفتي به ش��مار مي رفت به اوپك 

پيوست. 
طبق آمار موجود در اواخر س��ال 1959ميالدي و 
مطرح ش��دن بحث شكل گيري اوپك، دوسوم ذخاير 
نفتي جهان، 38درصد توليد نف��ت دنيا و 90درصد 
نفت خ��ام مورد معامله در بازار را 5 كش��ور ونزوئال، 
عربستان س��عودي، اي��ران، كوي��ت و ع��راق تامين 
مي كردن��د. اين در حالي اس��ت كه اي��ران اكنون با 
فاصله يي بسيار زياد با عربستان و پس از عراق سومين 
توليدكننده نفت خام در اوپك اس��ت و س��همش از 
معامالت جهاني نفت خام به نسبت زمان شكل گيري 

اوپك افت بسيار زيادي را تجربه كرده است. 

 اوپك در مقابل دشمن مشترك 
ام��ا اوپك در پيش��ينه خود اقدام��ات جمعي 
در مقابل دش��من مش��ترك را داش��ته است. در 
طول كش��مكش نظامي ميان كشورهاي عربي و 
اس��راييل در س��ال 1973، اعضاي عرب سازمان 
كش��ورهاي صادركنن��ده نفت اوپك )ب��ه اضافه 
كش��ورهاي س��وريه و مصر( در واكنش به كمك  
امريكا و برخي كش��ورهاي غربي به اس��راييل در 
جريان جنگ يوم كيپور، تحريم هاي نفتي را عليه 
اين كشورها كه شامل كانادا، ژاپن، هلند، پرتغال، 
آفريقاي جنوب��ي، انگلس��تان و امريكا بودند، وضع 
ك��رد. اين تحريم ه��اي ه��م ممنوعيت هايي را بر 
ص��ادرات نفت و هم محدوديت هاي��ي را بر توليد 

نفت اعمال مي كرد. 
نهايتا در پاسخ به حمايت هاي امريكا از اسراييل، 
اوپ��ك قيمت نف��ت را 20درصد افزاي��ش داد و به 5 
دالر و 11سنت در هر بش��كه رساند. روز بعد وزراي 
نفت اوپك با تحريم همه جانبه، كاهش 5درصد توليد 
نسبت به توليد ماه سپتامبر و ادامه كاهش ماهانه 5 
درصدي عرضه تا زماني كه خواس��ته هاي سياسي و 

اقتصاد آنها محقق نشده باشد، موافقت كردند. 
در همان س��ال، تحريم نفتي اقتصاد امريكا را كه 
به  ش��دت به نفت وارداتي وابسته بود به ستوه آورد. 
به نوش��ته س��ايت دولتي تاريخ امري��كا، تالش هاي 
نيكسون رييس جمهور وقت اين كش��ور براي پايان 
دادن به بحران نشان دهنده تغيير موازنه قدرت مالي 
در جهان به سود كشورهاي توليدكننده نفت و آغازگر 
طرح ه��اي متفاوت در دولت هاي امريكا براي كاهش 
وابستگي درازمدت به نفت وارداتي بود. در ماه آوريل 
دولت نيكسون استراتژي جديد اين كشور براي توليد 

بيشتر نفت را اعالم كرد. 
با ش��روع تحريم  سير افزايش��ي قيمت نفت آغاز 
شد؛ ابتدا قيمت هر بشكه نفت 2برابر، سپس 3برابر 
و 4 برابر ش��د و از اين طريق فش��ار بسيار زيادي را 
بر مصرف كنندگان س��وخت وارد آورد و چالش هاي 
ساختاري را پيش روي ثبات اقتصادي در كشورهاي 
غربي قرار داد. همزماني تحريم ها با كاهش ارزش دالر 
باعث افزايش مصرف نفت و گاز در كشورهاي صنعتي 
ش��د و سبب ش��د تا اقتصاد جهاني در آستانه ركود 

قرار گيرد. 
بح��ران تاثي��ر مهم��ي روي رواب��ط بين الملل 
گذاش��ت و باعث ش��د برخي كش��ورها اروپايي و 
ژاپن راه خود را از سياس��ت هاي خارجي امريكا در 
خاورميانه جدا كنند. شرايط دشوار اقصادي امريكا 
را مجب��ور كرد تا به ميز مذاكره ب��ا اعراب بيايد و 
مقدمات پيمان صلح ميان اس��راييل و همسايگان 
عربي آن را فراهم كند. در انتها در 18 ژانويه سال 
1974 وزي��ر امور خارجه امريكا، هنري كس��ينجر 
با فرماندهان ارتش اس��راييل مذاكراتي را مبني بر 
صرف نظر كردن از بخش هايي از شبه جزيره سينا 
را به انجام رساند. تفاهمنامه و توافق بين اسراييل 
و س��وريه براي توليدكننده هاي ع��رب نفت كافي 
بود تا در ماه مارس 1974 نقطه پايان تحريم هاي 

نفتي را اعالم كنند. 
تاثيرات تحريم بسيار آني و فوري بروز يافت. اوپك 
شركت هاي نفتي را مجبور كرد تا شديدا پرداخت ها 
را افزايش دهند. قيمت نفت در س��ال 1974، 4برابر 
ش��د و به بشكه يي 12دالر رسيد و توليد سرانجام تا 

25 درصد كاهش يافت. 

نرخ آب و برق بايد اصالح شود
پ�اون|  وزير نيرو در حاش��يه بازدي��د از طرح هاي اين وزارتخانه در اس��تان تهران به 
بارش هاي مناسب در 2 ماه اخير اشاره كرد، اما از افت 25درصدي نزوالت جوي در سال 
جاري نسبت به س��ال گذشته گفت. رضا اردكانيان همچنين از مديريت مصرف و تقاضا 
در حوزه صنعت آب و برق به عنوان يكي از چالش هاي وزارتخانه تحت مديريت خود نام 
برد و گفت كه فاصله ميان قيمت پرداخت مشترك و قيمت آب و برق افزايش يافته و از 
همين رو قيمت آب و برق بايد افزايش يابد. وزير نيرو در اين سفر از هفت طرح مهم آبي 
در شهرس��تان هاي ورامين، قرچك، پيشوا، پاكدشت، پرديس و فيروزكوه با ارزش بالغ بر 
يك هزار و 400ميليارد تومان مورد بازديد كرد كه بخشي از آنها روز چهارشنبه افتتاح شده 
و عمليات مابقي پروژه ها نيز در حال انجام اس��ت. رضا اردكانيان در مراسم بهره  برداري از 
طرح هاي آبرساني شهرهاي جنوب شرقي استان تهران با اشاره به اين نكته كه كشور ما به 
عنوان يك كشور خشك و نيمه خشك تلقي مي شود، اظهار داشت: كم آبي و كم بارشي 
همزاد ما ايراني هاس��ت. وزير نيرو با بيان اينكه امروز ما از بهترين ش��اخص ها در جمعيت 
تحت پوشش آب سالم در شهرها برخوردار هستيم، تصريح كرد: روستاهاي ما به سرعت 
در حال وصل ش��دن به شبكه ها و تامين آب هاي مطمئن و پايدار هستند و اميدواريم در 
س��ال هاي اندك پيش رو قادر باشيم كه جمعيت روس��تاهاي خودمان را به سطح بااليي 
از حيث دسترس��ي به منابع آب سالم برس��انيم. اردكانيان از جمله كارهاي سخت پيش 
روي وزارتخان��ه متبوعش را مديريت مصرف و تقاضا در حوزه صنعت آب و برق دانس��ت 
و اضاف��ه كرد: اينكه م��ا همه آب هاي موجود را در قالب س��دهاي بزرگ و تصفيه خانه ها 
كنترل كنيم، كاري بسيار عظيم و حساس است. سازه هاي پيچيده يي را طراحي كرده و 
به بهره برداري رسانديم كه اينها دستاوردهاي عظيمي براي وزارت نيرو محسوب مي شود. 
وزير نيرو تصريح كرد: كار بزرگ تر و پيچيده تر ما اين است كه در برخورد بسيار نزديك و در 
تعامل تنگاتنگ با مصرف كننده در بخش هاي مختلف جامعه به ويژه در بخش كشاورزي، 
صنعت، ش��رب و بهداش��ت قادر باشيم كه بر چگونگي مصرف صحيح اين منابع نيز تاثير 
بگذاريم. وزير نيرو با اشاره به بازديد روز چهارشنبه خود از طرح هاي آبي اين وزارتخانه در 
استان تهران گفت: هفت طرح مهم آبي روز چهارشنبه در شهرستان هاي ورامين، قرچك، 
پيش��وا، پاكدشت، پرديس و فيروزكوه با ارزش بالغ بر يك هزار و 400ميليارد تومان مورد 
بازديد قرار گرفت كه بخشي از آنها همان روز افتتاح شد و عمليات مابقي پروژه ها نيز در 

حال انجام است. 

 چالش كم آبي با وجود باران هاي اخير
در حاش��يه ديداز از سد نمرود، وزير نيرو با اشاره به بارندگي هاي اخير در كشور عنوان 
داشت: در فروردين و ارديبهشت ماه بارندگي هاي خوبي رخ داد، ولي به لحاظ كم بارشي در 
6ماه ابتدايي سال آبي در فصل پاييز و زمستان گذشته، همچنان 28درصد نسبت به سال 
گذشته به طور متوسط از بارش كمتري برخوردار هستيم. اردكانيان در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا در سال جديد وزارت نيرو براي افزايش نرخ آب و برق برنامه يي دارد، بيان داشت: 
اين نرخ امروز بايد اصالح شود، چون فاصله قابل مالحظه يي با قيمت واقعي داريم. دولت در 
اين زمينه توافق خود را بر سر افزايش نرخ 7درصدي به عمل آورده است و اميدواريم اين 

فاصله نرخي امروز با قيمت تمام شده موجب اختالل در عرضه آب پايدار نشود. 
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بازارهنر

عكاسايرانيدرجشنواره»لوميكس«
از  مجموعه عك��س »زندگي پس 
ش��وك« فاطمه بهبودي كه ش��امل 
عكس هاي مستند از سه زلزله بزرگ 
ايران اس��ت به شش��مین جش��نواره 

عكاسي لومیكس راه يافت. 
فاطم��ه بهب��ودي ع��كاس خبري 
و مس��تند اجتماعي كه به شش��مین 
جش��نواره عكاس��ي لومیك��س براي 
عكاس��ان خبري جوان راه يافته است 

در اي��ن ب��اره به مهر گفت: جش��نواره عكاس��ي 
لومیكس براي عكاس��ان خبري جوان با تاكید بر 
عكس هاي خبري برگزار مي شود كه در اين دوره 
)س��ال ۲۰۱۸( پروژه هاي ۶۰ عكاس از سراس��ر 
جهان براي نمايشگاه آن انتخاب شده است و در 

هانوفر آلمان روي ديوار مي رود. 
او در توضیح بیشتر مجموعه يا پروژه عكاسي 
خ��ود بیان ك��رد: پروژه عكاس��ي من ب��ا عنوان 
»زندگي پس از ش��وك« درباره سه زلزله بزرگ 
اي��ران در س��ال ۲۰۱۲ تبريز، ۲۰۱۳ بوش��هر و 

۲۰۱۷ كرمانشاه است. 
بهبودي با اش��اره به دغدغه اصلي اش در اين 
پروژه عكاس��ي مس��تند كه بي توجهي نسبت به 
ايمني برابر زلزله اس��ت، گف��ت: »زندگي پس از 
شوك«، دغدغه اصلي من درباره زندگي ايراني ها 

و زلزله است چون با وجود اينكه ۹۰ 
درصد از خانه هاي ايراني ها روي خط 
زلزل��ه قرار دارد و تقريبا بیش��تر آمار 
كش��ته در زلزله هاي جهان متعلق به 
ايران اس��ت، باز هم ب��ه اين موضوع 
بي توجه هس��تند و اي��ن دغدغه من 
بود كه چرا ايراني ه��ا به اين موضوع 

اهمیتي نمي دهند. 
چ��را  اينك��ه  ب��ه  پاس��خ  در  او 
عكس هايش س��یاه و سفید هس��تند، نگاهش به 
اين نوع وقايع را س��یاه و سفید دانست و توضیح 
داد: به دلیل ش��وك ناگهان��ي زلزله و اثر تلخ آن 
بر زندگي مردم ترجیح دادم اين پروژه عكاس��ي 

بلندمدت را سیاه و سفید كار كنم.
اي��ن در مجموع��ه عكس ه��اي  ب��ر  ع��اوه 
اينچنیني، اغلب رنگ نمي تواند كمكي ششمین 
جشنواره عكاسي لومیكس براي عكاسان خبري 
جوان، ۳۰ خرداد ت��ا ۳ تیرماه )۲۰ تا ۲۴ ژوئن( 

در هانوفر آلمان برگزار مي شود.
فاطم��ه بهبودي پی��ش از اين دو نمايش��گاه 
عك��س در مال��زي و میانمار برگزار كرده اس��ت. 
او همچنین با مجموع��ه عكس  »مادران انتظار« 
در مس��ابقه ورلدپرس فوتو ۲۰۱۵ شايسته تقدير 

شناخته شد. 

»جالبوت«تابستانميآيد
از  »جالب��وت«  موس��یقي  گ��روه 
مجموعه هاي نوپاي موسیقي تلفیقي 
ب��ا انتش��ار تازه ترين آلب��وم خود در 
تابستان سال ۹۷، كنسرت هاي خود 
را در تهران و ش��هرهاي ديگر برگزار 

مي كند. 
محمدعل��ي ذاك��ري خوانن��ده و 
سرپرس��ت گروه موسیقي »جالبوت« 
توضی��ح داد: اج��راي گ��روه م��ا در 

جشنواره موس��یقي فجر سال گذشته با استقبال 
خوبي از س��وي مخاطبان مواجه شد و همین امر 
عزم ما را جدي ت��ر كرد كه بتوانیم هم در فضاي 
آلب��وم و هم برنامه ري��زي براي كنس��رت آثار با 

كیفیتي را ارائه دهیم. 
او افزود: مهم ترين برنامه يي كه طي هفته هاي 
اخی��ر درگیر آن هس��تیم، آماده س��ازي آلبوم و 
انتش��ار آن در تابستان امسال است كه بعد از آن 

مجموعه كنسرت هايي را نیز در تهران 
و شهرهاي ديگر برگزار خواهیم كرد. 
سرپرس��ت گروه موسیقي »جالبوت« 
درب��اره ويژگي هاي آلب��وم جديد به 
مهر گفت: آنچه در آلبوم جديد گروه 
موس��یقي »جالبوت« در نظر گرفته 
شده استفاده از ش��عرهاي بندري به 
وي��ژه موس��یقي هرمزگان اس��ت كه 
اين موسیقي با موسیقي هاي ديگر از 
جمله موس��یقي جز و ساير گونه ها تلفیق شده و 

صداي متفاوتي را به مخاطب ارائه مي دهد.
آنچه در گروه ما براي مخاطبان اجرا مي شود، 
تفاوت هاي زيادي با موس��یقي گ��روه »داماهي« 
دارد. ش��ايد وجه اشتراك ما با آنها در زبان باشد 
وگرنه فضاي موس��یقايي ما با اين گروه خوب كه 
اعض��اي آن از دوس��تان ما هس��تند، تفاوت هاي 

زيادي دارد. 

فروشخوبتگزاس،خجالتنكشوعصبانينيستم
تگ��زاس،  س��ینمايي  فیلم ه��اي 
خجال��ت نك��ش و عصباني نیس��تم 
همچن��ان به فروش خوب خود ادامه 

مي دهند. 
فیلم س��ینمايي تگ��زاس تاكنون 
میلی��ارد   ۸ مع��ادل  فروش��ي  ب��ه 
فیلش��اه  توم��ان،  ۳۸۰میلی��ون  و 
و  ۷میلی��ارد  ح��دود  فروش��ي  ب��ه 
نیستم  عصباني  تومان،  ۳۱۰میلیون 

ب��ه فروش��ي مع��ادل ۲میلی��ارد و ۴۵۰میلیون 
توم��ان، چهارراه اس��تانبول و خجالت نكش نیز 
هر يك به فروشي معادل ۲میلیارد تومان دست 
يافته ان��د. فیلم س��ینمايي ناخواس��ته نیز كه به 
تازگي اكران ش��ده به فروشي حدود ۲۶میلیون 

تومان دست يافته است.
از لح��اظ فروش هفتگي نی��ز فیلم تگزاس با 
فروش هفتگي يك میلیارد و ۱۹۰میلیون تومان 
تنها فیلم میلی��اردي هفته بود و براي پنجمین 
هفته متوالي در صدر جدول فروش قرار گرفت. 
تگزاس با در اختیار داش��تن ۱۳۸ سالن سینما، 
بیش��ترين تعداد س��الن در می��ان فیلم هاي در 

حال اك��ران را دارد. فیل��م خجالت 
نكش توانس��ت طي چند هفته اخیر 
با افزايش جذب مخاطب و رس��یدن 
ب��ه ف��روش هفتگ��ي ۵۰۷میلی��ون 
توم��ان، خود را ب��ه رتبه دوم جدول 
فروش هفتگي برساند. فیلم چهارراه 
اس��تانبول ب��ا حف��ظ ف��روش هفته 
گذش��ته خ��ود توانس��ت ب��ا فروش 
هفتگي ۴۲۱ میلی��ون تومان با يك 
پل��ه صعود در رتبه س��وم جدول فروش هفتگي 

قرار بگیرد. 
عصباني نیستم كه با فروش ۸۰۰میلیوني در 
هفته نخس��ت اكرانش يكي از امیدهاي كس��ب 
ركورد فروش در بین فیلم هاي غیر كمدي بود، 
در دو هفته اخیر با فروش ۳۴۱میلیون تومان در 
جايگاه چهارم جدول فروش هفتگي قرار گرفت. 
فیلم ه��اي اكران دوم به��ار از جمله عصباني 
نیستم، چهارراه استانبول، خوك، جشن دلتنگي 
و آن سوي ابرها همچنان تعداد سالن هايشان از 
فیلم هايي مانند التاري و فیلشاه كه ۱۱هفته از 

اكرانشان مي گذرد، كمتر است. 

خداحافظي
نخستوزيرراستگرا

الپايس:
بس��یاري  دي��روز 
از  خب��ر  نش��ريات،  از 
نخس��ت وزير  خداحافظي 
اس��پانیا منتش��ر كردند. 
طبق گ��زارش صفحه اول 
ال پايس با راي عدم اعتماد 
ماريانو  به  اسپانیا  مجلس 
نخس��ت وزير  راخ��وي، 
اين كش��ور بركنار ش��ده 

و پدرو س��انچز، رهبر حزب سوسیالیست به عنوان 
نخس��ت وزير جديد اين كشور سوگند ياد مي كند. 
آن طور كه گفته شده، راخوي نخستین نخست وزير 
اس��پانیا در تاريخ معاصر اين كش��ور اس��ت كه در 
مجلس راي عدم اعتماد مي گیرد. به دنبال رسوايي 
طوالني مدت فساد در حزب راستگراي مردم، حزب 
سوسیالیست خواهان راي عدم اعتماد به دولت شد 
كه با حمايت ديگر احزاب همراه شد. همچنین گفته 
ش��ده كه حزب سوسیالیست درحالي دولت جديد 
اس��پانیا را تش��كیل مي دهد ك��ه در مجلس داراي 
اكثريت نیس��ت و احتمال داده مي شود در هفته ها 

و ماه هاي بعد انتخابات برگزار شود. 

واشنگتنپست:
دول��ت ام��ري��ك���ا، 
تعرفه ه��اي جدي��د ب��ر 
و  آلومینی��وم  واردات 
ك��رد.  اع��ام  را  ف��والد 
ب��ه گ��زارش واش��نگتن 
كانادا،  كشورهاي  پست، 
مكزي��ك و اتحاديه اروپا 
كه صادركنن��ده اين دو 
كاال به امريكا هس��تند از 

اين به بعد بايد تعرفه بیش��تري بپردازند. آن طور 
ك��ه گفته ش��ده اين موضوع واكن��ش مكزيك را 
برانگیخته و مقامات اين كشور نیز اعام كرده اند 
كه آنها هم در مقابل تعرفه هايي در مورد كاالهاي 
وارداتي از امريكا اعمال خواهند كرد. كمیس��یون 
اتحاديه اروپا نیز تهدي��د به تعقیب حقوقي كرد. 
گفته مي شود، اعمال تعرفه بر واردات ممكن است 
افزايش قیمت كاالهاي مرتبط از محصوالت غذايي 
كمپوت و كنسرو گرفته تا خودرو را در پي داشته 
باشد. طبق اين گزارش كمیسیون اتحاديه اروپا در 
واكنش به اين امر اعام كرد نسبت به اين تصمیم 
امريكا شكايت كرده و از نهادهاي مرتبط با سازمان 

تجارت جهاني اين شكايت را دنبال مي كند. 

نيويوركتايمز:
كه  گزارش��ي  طب��ق 
نیويورك تايمز در صفحه 
اول خود منتشر كرد، وزير 
خارجه امريكا از پیشرفت 
در مذاكرات با كره شمالي 
خبر داده اس��ت. آن طور 
ك��ه در اين گزارش گفته 
شده »مايك پمپئو« وزير 
خارجه امريكا بعد از ديدار 

با هیات كره شمالي در يك نشست خبري گفت كه 
پیشرفت هاي خوبي در مذاكره با اين كشور صورت 
گرفته است. به گفته وزير خارجه امريكا كیم يونگ 
چول، مقام ارش��د كره ش��مالي كه به امريكا سفر 
كرده از نیويورك به واشنگتن مي رود تا نامه يي را به 
آقاي ترامپ تحويل دهد. به گفته پمپئو اگر »كیم 
جونگ اون« به خلع ساح هسته يي بپردازد، مسیر 
روش��ني در برابر كره شمالي قرار خواهد داشت و 
اگر اين مذاكرات موفقیت آمیز باشد واقعا تاريخي 
خواه��د بود. طبق گزارش نیويورك تايمز به گفته 
يك كارش��ناس امريكايي، خلع ساح كره شمالي 

حدود ۱۵سال طول خواهد كشید. 

كيوسك

الله�ّماْهِدن�یفيِهلِصالِ�ِحاألْعم�اِلواْق�ِضلیفي�ِهالَحوائَِج
واآلم�اِليامناليَْحتاُجالیالّتْفس�يروالس�ؤاِلي�اعالِمًابمافی

ُصدوِرالعالَمينَصّلعلیمحّمٍدوآلِهالّطاِهرين.

خداياراهنمايیامكندرآنبهكارهایشايستهواعمالنيكوبرآوربرايم
حاجتهاوآرزوهايمایكهنيازیبهسويتتفسيروسوالنداردایدانایبه

آنچهدرسينههایجهانياناست،درودفرستبرمحمدوآلاوپاكيزگان.

دعايروزهفدهمماهمباركرمضان

تاريخنگاري

سفر شوم رضاخان به تركيه 
دوازدهم خرداد ۱۳۱۳، تنها مسافرت خارجي رضاخان به تركیه آغاز شد. اين 
س��فر يك ماهه، انگیزه هاي او را براي تقلید ناقص از آتاتورك تش��ديد كرد. رضا 
شاه پس از بازگشت از تركیه دست به اقدامات زيادي زد تا به اصطاح ايران نیز 
همانند تركیه به تمدن و پیشرفت رهنمون شود. تا تاريخ خرداد ۱۳۱۴ كاه يك 
لبه كه به نام كاه پهلوي معروف بود، ناگهان ممنوع و به كاه تمام لبه )شاپو( 
تبديل شد. در واقع اين تقلیدي كامل از كاه هايي بود كه ترك ها پس از به قدرت 
رس��یدن كمال پاشا آتاتورك از آن استفاده مي كردند. رضا شاه معتقد بود كه با 
چنین تغییراتي اختاف ظاهري ايراني ها به اروپايي ها برداشته خواهد شد! يكي 
ديگر از رهاوردهاي مسافرت رضا شاه به تركیه الغاي عناوين بود كه ترك ها هم 
پس از تغییر رژيم امپراتوري عثماني به تركیه جديد، عناوين پاشا، آقاسي، افندي 
و... را منس��وخ ك��رده بودند. در ايران هم در تاري��خ ۹ مرداد ۱۳۱۴ نظامنامه يي 

تنظیم و براي عموم اعام شد.
با اجباري شدن كاه شاپو، مردم به دنبال واقعه يي بودند تا علنا به اعتراض علیه 
اين قانون دست يابند. طي سفر وزير معارف وقت، میرزا علي اصغر خان حكمت، 
به ش��یراز پس از برگزاري جش��ن و سخنراني وزير، تعدادي از زنان به روي سن 
آمده و با برداش��تن حجاب خود ش��روع به پايكوبي كردند. مردم شیراز به نشانه 
اعتراض در مسجد وكیل جمع شده و با سخنراني سیدحسام الدين فالي از علما 
و روحانیون متنفذ شیراز اين اعتراض به سراسر ايران كشیده شد. كشف اجباري 
حجاب سوغات شوم ديگر رضا شاه از تركیه به ايران بود. براي برداشتن حجاب 
زنان، مجالس جشن و سخنراني ابتدا در تهران و شهرهاي شمال ايران و سپس 
به تدريج در ساير شهرها برقرار شد. اما به دلیل اجباري بودن و مخالفت هاي فراوان 

مردمي، كاري از پیش نرفت تا اينكه روز ۱۷ دي ماه ۱۳۱۴ ش��اه به اتفاق ملكه 
و ش��اهدخت ها در جشن دانشسراي مقدماتي تهران بدون حجاب حاضر شدند.

حس��ین قلي مستعان نويسنده معروف روزنامه »ايران«، مهم ترين و بزرگ ترين 
روزنامه يومیه وقت، حوادث مقارن ۱۷ دي را از نگاه يك روزنامه نگار براي مجله 
»روشنفكر« به مديريت رحمت مصطفوي، به تاريخ پنج شنبه، ۱۴ دي ماه ۱۳۴۰ 
در ذي��ل عنوان هاي: »ولوله و چادرب��رداري در میان خانواده ها و محافل و مردم 
چنین نوشته است كه: بسیاري از فامیل ها براي اينكه زن هاي شان كشف حجاب 
نش��وند، از ايران مهاجرت كردند، عده يي معتقد بودند ديگر هیچ كس نبايد زن 
بگیرد، مردان متدين علیه بي حجابي كفن پوشیدند و عده يي از حاجي ها زن شان 

را طاق دادند.« 

احساسخألدرادبيات
آرش آذرپناه مي گويد: خأل مضمون اجتماعي و بي رنگ و بويي داس��تان ها در دهه ۸۰ باعث ش��د رويكرد به نوشتن از تاريخ شكل 

بگیرد. 
اين نويس��نده درباره رمان تاريخي و نوش��تن در اين  گونه ادبي اظهار كرد: خیلي از نويسنده هاي ما مي توانند داعیه نوشتن رمان 
تاريخي داشته باشند، اما رمان تاريخي تعريف مفصلي دارد. هر رماني، رمان تاريخي نیست و هر كتابي كه به بخشي از تاريخ بپردازد 

لزوما رمان تاريخي نیس��ت. رماني كه به تاريخ نپرداخته اما قصه اش در بس��تر تاريخ ش��كل گرفته اس��ت، مي تواند رمان تاريخي باش��د، مانند كتاب »شوهر 
آهوخانم« علي محمد افغاني. 

چهرهروز

نگاهيبهتعداداستارتآپهاييكميليارددالريمهاجران

مهمانهاينانآوردرامريكا
گروهگوناگون

از آغاز دولت جديد در امريكا، دونالد 
ترامپ تاش هاي بس��یاري براي از بین 
ب��ردن میراث اوباما صورت داد و بس��یاري از قوانین 
را لغو كرد؛ به خصوص قوانیني كه تس��هیاتي براي 
ورود، زندگي و كار مهاجران در امريكا ارائه مي كرد. 
آن طور كه گفته شده، دونالد ترامپ در ماه هاي اول 
رياس��ت جمهوري خود، محدوديت هايي براي ورود 
مهاجران از ۷ كشور مسلمان ايجاد كرد. همچنین، 
با ارائه ط��رح ديوار مرزي می��ان امريكا و مكزيك، 
سخت گیري هاي بس��یاري براي ورود مكزيكي هاي 
مهاجر به خاك امريكا اعمال كرد. اين در حالي است 
كه طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، دونالد ترامپ 
حتي قان��ون مهاجرتي به نام »اس��تارت آپ ويزا« يا 
»ويزاي راه اندازي ش��غل« را به تعويق انداخت؛ اين 
قانون به كارآفرين هاي خارج��ي اجازه مي داد براي 
راه اندازي كسب وكارهاي خود در امريكا اقامت داشته 
باشند. آن طور كه گفته شده، باراك اوباما، تاش هاي 
بسیاري براي تسريع روند اعطاي ويزاي كاري موقت 
 )H-B۱ براي مهارت هاي خ��اص در امريكا )ويزاي
ص��ورت داد. دونالد ترامپ، پس از آغاز فعالیت خود 
در كاخ س��فید، دس��تور تس��ريع روند را لغو كرد و 
ب��ر اين اس��اس، روند تايی��د ويزا براي اف��رادي كه 
خواهان اش��تغال موقت در شركت هاي فناوري هاي 
پیشرفته در امريكا هستند، طوالني تر شد. بسیاري 
از صاحب نظران، اين طوالني تر شدن روند تايید ويزا 
را لغ��و اين قانون تلقي مي كنن��د. آن طور كه گفته 
ش��ده، لغو قانون اعطاي ويزاي استارت آپ، مي تواند 
چالش هاي بس��یاري ب��راي اقتصاد و كس��ب وكار 
امريكايي هاي ايجاد كن��د؛ چراكه در صورت خروج 
س��رمايه گذاران از امريكا و لغو اقامت آنها در خاك 
اين كشور، بسیاري از مشاغل ايجاد شده توسط آنها 
لغو ش��ده و به تبع آن، بس��یاري افراد شغل خود را 
از دس��ت خواهند داد. بسیاري پیش بیني مي كنند 
كه باتوجه به خس��ارت هاي اقتصادي بسیاري كه با 
لغو ويزاي كارآفريني به اشتغال زايي در امريكا ايجاد 
خواهد شد، ممكن است اين تصمیم دونالد ترامپ با 

مخالفت هاي بسیاري روبه رو شود. 
در واق��ع آن ط��ور كه گفت��ه ش��ده، كارآفرينان 
مهاجر، نقش بسیار مهمي در اشتغال زايي امريكا ايفا 
كرده اند. براساس گزارش بنیاد ملي سیاست امريكا 
از مجموع ۸۷ استارت آپ امريكايي در سال ۲۰۱۶، 
حدود ۴۴ كس��ب وكار بی��ش از يك میلیارد دالري، 

مربوط به مهاجران در اين كش��ور ب��وده كه حدود 
۷۶۰ شغل در اين روند ايجاد شده است. 

تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده از سوي اين 
بنیاد، به معرفي كشورهاي مبدا مهاجراني كارآفرين 
در امريكا پرداخته است. طبق اين گزارش، مهاجران 
هندي، نقش قابل توجهي در ايجاد كس��ب وكارهاي 
جديد در امريكا ايفا كرده اند. طبق آخرين آمار رسمي 
اعام شده، در سال ۲۰۱۶، از مجموع ۸۷ استارت آپ 
در امريكا، حدود ۴۴ مورد مربوط به كسب وكارهاي 
جديد راه اندازي ش��ده توس��ط مهاجران هندي بود. 
آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، در 
س��ال هاي اخیر، به دلیل رشد قابل توجه هندي ها در 
فناوري اطاعات، در بسیاري از پروژه هاي امريكايي و 
اروپايي، ردپاي هندي ها ديده مي شود. همچنین گفته 
ش��ده كه ش��ركت هاي تكنولوژيك هندي در سطح 
جهاني بس��یار موفق ظاهر شده  و به عنوان سومین 
اكوسیستم استارت آپي جهان شناخته شده اند. بر اين 
اساس، هند به  يكي از كشورهاي پیشرو در نوآوري، 
فناوري و كارآفريني تبديل شده است. پس از هند، 
مهاجران هند، بیش��ترين میزان استارت آپ ها را در 
امريكا راه ان��دازي كرده اند و طبق اين گزارش، كانادا 
و بريتانیا با ۸ اس��تارت آپ از مجموع ۸۷ كسب وكار 
جديد در س��ال ۲۰۱۶ در امريكا، رتبه دوم و س��وم 
در اشتغال زايي توسط مهاجران را به خود اختصاص 
داده ان��د. اي��ن آمار درحال��ي اعام ش��ده كه طبق 
بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، كانادا در میان 
۲۵ اكوسیس��تم اس��تارت آپي دنیا با حدود ۱۱ هزار 

كسب وكار جديد، دومین محل تراكم استارت آپ ها 
در دنیاست. همچنین گفته شده كه تا پیش از اقدام 
بريتانیا براي خروج از اتحاديه اروپا، استارت آپ هاي 
اين كش��ور نیز در جايگاه نخست كشورهاي اروپايي 

قرار داشت. 
 طبق اين گ��زارش، در س��ال ۲۰۱۶، از مجموع 
۸۷ اس��تارت آپ ها در امري��كا، حدود ۷ كس��ب وكار 
يك میلیارد دالري راه اندازي شده اسرايیلي و ۴ شغل 
جديد، توسط آلماني ها ايجاد شد. براساس بسیاري 
از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در س��ال هاي اخیر، 
آلم��ان و در واقع برلین به نبض عرصه تكنولوژي در 
میان كش��ورهاي اروپايي تبديل شده كه با سرعت 
قابل توجه��ي در حال ايجاد اس��تارت آپ هاي موفق 

است.
در ماه هاي اخیر، آغاز جنگ تجاري میان امريكا 
و چین، نگراني هاي بس��یاري در م��ورد بحران هاي 
اقتصادي پیش رو ايجاد شده است. آن طور كه پیش 
از اين گفته شد، امريكا قصد دارد در ابعادي وسیع تر 
علیه چی��ن، ف��روش كمپاني ها و اس��تارت آپ هاي 
امريكاي��ي ب��ه چین را ممن��وع كند. اي��ن در حالي 
اس��ت كه در آخرين سال رياس��ت جمهوري باراك 
اوباما، حدود ۳ استارت آپ از مجموع ۸۷ كسب وكار 
ايجاد شده در امريكا، مربوط به مهاجران چیني بود. 
همچنین مهاجران فرانسوي نیز در آن سال، حدود 
۳ كسب وكار جديد در امريكا راه اندازي كرده بودند. 
آن ط��ور كه گفته ش��ده ۲ مورد از اس��تارت آپ هاي 
میلیارد دالري نیز، مربوط به مهاجران ايرلندي بود. 

آمارنامه

ميراثنامه

خانه يي است تاريخي با سبك اروپايي و اتريشي؛ 
به نظر مي رسد خانه با وجود تاريخي بودنش معماري 

دارد براي تمام نسل ها و با ناگفته هاي بسیار. 
خانه يي با راهروهايي پیچ در پیچ و درهاي چوب  
گردويي كه تو را به ۱۲۰ سال پیش مي برد، درهايي 
كه هنوز آخ نگفته اند و از آنها انرژي مي گیري؛ انرژي 
صاحبان گذش��ته و حال اين خانه را. خانه ظاهري 
ساده دارد ولي دروني شگفت انگیز. جوان تاجري از 
اهالي اروپا، آن را س��اخته و همس��ن با كافه نادري 

است. 
خانه مانند الماس در میان آپارتمان هاي تجاري 
بدقواره خیابان ولیعصر مي درخشد و قرابتش با تئاتر 
ش��هر از اصالت اين خانه و صاحبش حكايت دارد. 
قرابتي خاص وجود دارد میان خانه و تاريخ، خانه و 
فرهنگ و خانه و آرامش و همین اس��ت كه شهر و 
كشورها و مردم را با خانه هاي شان مي شناسند و اين 
خانه با همان نگاه اول تو را پیوند مي دهد با طبیعت 

و ب��ا ذوق هنرمندان��ه در خلق معم��اري اش. خانه 
ظاهري ساده دارد اما داراي نظمي زيبا در ساختار 
اس��ت و همه لوازم آرامش انسان در آن فراهم شده 
اس��ت؛ در البي خانه ش��ومینه يي مركزي قرار دارد 
كه سه طبقه خانه را گرم مي كند، بالكني مستطیل 
ش��كل و بزرگ دارد و داراي حی��اط با درخت هاي 
زيباس��ت، حريم در اتاق هاي مربع شكلش با ايجاد 
چند راهروي كوچك حفظ ش��ده و با وجود داشتن 
قدمت بیش از ۱۰۰ س��ال دوبلكس س��اخته شده 
است. حتما ديدن تهران، فضاي دلنشین تئاتر شهر، 
پارك دانشجو و كوه دماوند از بالكن اين خانه كه در 
آن دوران احتماال از بلندترين خانه هاي تهران بود، 

تماشايي بوده است. 
س��ردر خانه به ن��ام جعفر ترابي عض��و انجمن 
ارتوپدي ايران نام گذاري ش��ده است. مطب قديمي 
دكتر اتاقي اس��ت تقريبا خالي با پنجره هاي اورسي 
زيبا كه رو به حیاط باز مي شود و يك میز كار قديمي 

كه پر از گل هاي خوشبوس��ت و نش��ان تقديري از 
سوي فرانسوي ها روي آن. اما او كیست كه به عنوان 
يك غريبه براي فرانسوي ها نشان شوالیه كه باالترين 
مدال افتخار فرانسوي هاست از دست وزير بهداشت 
اين كشور در بیمارستان مونتلیه دريافت كرده است؟

به گزارش ايسنا، جعفر ترابي پروفسور در رشته 
ارتوپدي اس��ت و به درمان زخم پاي ديابتي در دنیا 
مش��هور است اما چه باعث ش��ده نام ترابي در دنیا 
ماندگار ش��ود، آن هم در شرايطي كه خارجي بودن 

براي اروپايي ها موضوعي فراموش نشده است. 

خانهايهمسنوسال»كافهنادري«

كارآفرينانمهاجريكهاقتصاداستارتآپيامريكاراشكلدادند
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