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 چرا قيمت مس��كن در تهران طي فروردين 
ماه به حدود 30درصد افزايش يافت؟ چه عواملي 
در اين مس��اله دخيل بودند؟ چه راهكاري براي 
ممانعت از جهش قيمت ملك در كش��ور وجود 
دارد؟ بي گمان، افزايش 30درصدي قيمت ها در 
بازار مس��كن پايتخت، بيش از اينكه تحت تاثير 
عوام��ل دروني اين بازار همچ��ون افزايش تقاضا 
باش��د، از عوامل بيروني همچون نرخ ارز تبعيت 
مي كن��د. چ��ه آنكه از دي ماه ب��ه بعد، همزمان 
با آغاز روند افزايش��ي قيمت ها در بازار مس��كن، 
عمده متقاضي��ان مصرفي به دلي��ل افت قدرت 
خري��د، اين ب��ازار را ترك كردن��د و زمينه روند 
نزول��ي تعداد معامالت ملك طي 4 ماهه اخير را 

فراهم آوردند ...

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
 بررسي آمار منتشر شده بانك مركزي درباره 
تحوالت بازار مسكن در فروردين ماه سال جاري 
حاكي از آن اس��ت كه با كاه��ش 2.3درصدي 
س��هم خريد و فروش واحدهاي نوساز نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل، اين سهم بين واحدهاي 
6 تا 10 س��ال ساخت و باالي 15 سال سن بنا 
تقس��يم شده اس��ت. در واقع آمار بانك مركزي 
گوياي رشد 2.1درصدي فروش واحدهاي باالي 
15 سال عمر بناست. اما افزايش خريد و فروش 
واحدهاي كلنگي درحال��ي صورت مي گيرد كه 
قيمت ها در فروردين ماه بطور متوس��ط رش��د 
29.5درص��دي داش��ته و حج��م معامالت هم 
6.3درصد كاهش را نس��بت به فروردين س��ال 

گذشته تجربه كرده است ...

ماراتن تملك ملك

آدرس گران ترين قديمي سازها در تهران

سرمقاله

گزارش
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 بررسي مطالبات 
اقتصادي مرزنشينان

متولي تجاري كشور با تاخير در منطقه مرزي غرب 
كشور حاضر ش��د تا به اعتراض بازاريان مرزي پاسخ 
دهد. مس��دود شدن مرز تجاري ايران با عراق در سال 
گذش��ته و اعمال »تعرفه هاي تجاري متمم« از سوي 
دولت عراق طي هفته هاي اخير واكنش مرزنشينان را 
به دنبال داشت. اما اين اقدام كه براي كوله بران نوعي 
تهديد معيشتي به شمار مي رفت، موجي از اعتصابات و 
اعتراضات را به دنبال داشت. اما حال مجتبي خسروتاج 
روز گذش��ته در جمع بازاريان شهرهاي مريوان و بانه 
حاضر ش��د تا به اعتراضات صنفي در شهرهاي مرزي 
غرب كشور پايان دهد. در عين حال، »افزايش ميزان 
 تخفيفات گمرك��ي براي كااله��اي وارداتي از طريق 
پيله وري، امكان ورود كاالهاي موجود در آن سوي مرز 
و ضرورت تسريع در انجام فرآيندهاي عملي مبادالت 
م��رزي پيله وري مطاب��ق با خواس��ته هاي بازاريان« 
مهم تري��ن مطالبات فعاالن اقتصادي در جريان ديدار 
خس��روتاج از منطقه مرزي بود. البته رييس دستگاه 
تجاري كش��ور به مرزنش��ينان وع��ده داد كه پيگير 

مطالبات آنها باشد...

 مجيد اعزازي   

سرمقاله

  ماراتن تملك ملك

 چرا قيمت مس��كن در تهران طي فروردين ماه ب��ه حدود 30درصد افزايش 
ياف��ت؟ چه عواملي در اين مس��اله دخيل بودند؟ چه راه��كاري براي ممانعت از 
جهش قيمت ملك در كش��ور وجود دارد؟ بي گمان، افزايش 30درصدي قيمت ها 
در بازار مسكن پايتخت، بيش از اينكه تحت تاثير عوامل دروني اين بازار همچون 
افزايش تقاضا باش��د، از عوامل بيروني همچون نرخ ارز تبعيت مي كند. چه آنكه 
از دي ماه به بعد، همزمان با آغاز روند افزايش��ي قيمت ها در بازار مس��كن، عمده 
متقاضيان مصرفي به دليل افت قدرت خريد، اين بازار را ترك كردند و زمينه روند 
نزولي تعداد معامالت ملك طي 4 ماهه اخير را فراهم آوردند. درصورتي كه روند 
صعودي قيمت ها در بازار مس��كن طي ماه هاي آينده با همين شتاب تداوم يابد، 
بي گمان، بخش بزرگ تري از متقاضي��ان مصرفي به دليل ناتواني از تامين هزينه 
خريد ملك، به طور موقت از اين بازار خارج خواهند ش��د. اين همه درحالي است 
كه براس��اس نتايج سرشماري و نفوس س��ال 95 حدود 2.5 ميليون خانه خالي 
در كش��ور )500 تا 600 هزار واحد در تهران( وجود دارد و از بيش از 2 ميليون 
واحد مس��كوني در كش��ور نيز در حكم اقامتگاه دوم استفاده مي شود. در همين 
حال، نتايج سرشماري هاي نفوس و مسكن در سال هاي 13۸5، 1390 و 1395 
نشان مي دهد از تعداد مالكين مسكن طي اين 10 سال، حدود ۸ درصد كم شده 
و به همين ميزان بر تعداد مس��تاجران اضافه ش��ده است به گونه يي كه هم اينك 
از 24 ميليون و 1۸5هزار خانوار كش��ور،  7 ميليون خانوار مستاجر )36.۸درصد 
جمعيت ايران( هس��تند. با وجود اين، نس��بت اجاره نشيني در دنيا از اين نسبت 
در ايران باالتر اس��ت، به همين دليل، جامعه ايران از اين نظر در وضع نامناس��بي 
قرار ندارد. با اين حال، طي حدود 50 سال گذشته همواره اين سوال مطرح بوده 
كه چرا برخالف س��اير كشورهاي جهان و به ويژه كش��ورهاي پيشرفته، در ايران 
ميل به تملك ملك و گريز از اجاره نشيني بر فضاي جامعه سيطره داشته است؟

پاس��خ اين مساله را بايد در زير پوس��ته اقتصاد كالن كشور جست وجو كرد؛ 
جاي��ي كه درآمدهاي دالري نف��ت عمده ترين منبع تامي��ن هزينه هاي دولت و 
كش��ور است. طي 50 س��ال گذش��ته، ماحصل تبديل درآمدهاي دالري نفت به 
ريال و تزريق ريال به اقتصاد چيزي جز تورم فزاينده نبوده اس��ت. در اين ميان، 
زمين، ملك و مس��تغالت يگانه حافظ و مقوم ارزش پول بوده )تورم مس��كن از 
س��ال 6۸ تا پايان 91 حدود 13هزار و 700درصد اس��ت!( و احتماال تا يك دهه 
آين��ده ني��ز خواهد بود. از اين رو، مي توان در كنار اس��تقالل ناش��ي از مالكيت، 
از ت��ورم گري��زي از طريق تملك به عنوان جاذبه ه��اي صاحب خانه بودن نام برد. 
ازس��وي ديگر، اجاره نش��يني هزينه هاي مادي و معنوي متعددي در ايران دارد. 
همان ط��ور كه تورم عموم��ي، بازدهي فزاينده ناش��ي از افزايش قيمت ملك در 
ط��ول زمان را تضمين مي كند، بازدهي فزاينده ناش��ي از دريافت اجاره توس��ط 
موجر )پرداخت فزاينده اجاره ازس��وي مس��تاجر( را نيز ضامن مي شود. با وجود 
اينك��ه بازده دريافت اجاره در ايران حدود 6 درصد اس��ت و نس��بت به بازارهاي 
ديگر، س��ودآوري قابل توجهي براي مالكان ندارد، اما افزايش س��االنه اجاره براي 
قش��ر مزدبگير، زندگي را بيش از پيش بر آنها س��خت كرده و مي كند. افزون بر 
اين مس��اله، قراردادهاي يك س��اله اجاره و جابه جايي هاي مكرر، سخت گيرهاي 
بعضا نامناسب و بي دليل موجران نسبت به مستاجران و نبود سيستم اجاره داري 

حرفه يي در كشور نيز ازجمله دافعه هاي اجاره نشيني در ايران به شمار مي رود. 
در چنين بس��تري اس��ت كه نوس��ان نرخ ارز و در پ��ي آن افزايش انتظارات 
تورمي براي ماه هاي آتي، منجر به اين شده است كه مالكان واحدهاي مسكوني، 
رقم ه��اي باالت��ري را به عنوان قيمت پيش��نهادي ارائه كنند. آنه��ا مي دانند كه 
تقاضاي بالقوه براي ملك و مستغالت همچنان وجود دارد و از همين رو، نسبت 
به اينكه تا چه حد به پول نقد احتياج داش��ته باش��ند، قيمت پيش��نهادي را به 
ق��درت خريد متقاضي دور يا نزديك مي كنند. همزمان متقاضيان مصرفي نيز در 
ماراتني بي انتها تالش مي كنند به هر طريقي ش��ده، با تامين هزينه خريد واحد 
مس��كوني، از چرخه تورمي اجاره نشيني، خود را به چرخه تورمي مالكيت پرتاب 
كنند تا ش��ايد دمي از اين هياهوي بي پايان رهايي يابند.  بي گمان،  س��رمايه يي 
بودن مسكن ناشي از اقتصاد بيمار كشور است و تا زماني كه اصالحات اساسي در 

سياست هاي اقتصادي صورت نگيرد، اين مشكل ادامه خواهد يافت. 

 روايت نماينده مجلس 
از موانع قراردادهاي خريد هواپيما

عضو كميس��يون عمران مجلس، گفت: بيش��ترين مش��كالت پيش روي بويينگ 
براي فروش هواپيما به ايران مبادالت بين بانكي اس��ت كه تا رفع نش��ود قراردادها به 
س��رانجام نمي رسد. سيدكمال الدين ش��هرياري در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
قراردادهاي منعقد شده درخصوص نوسازي ناوگان هوايي كشور، گفت: هيچ مشكلي 
براي تحويل هواپيماهاي ايرباس طبق قراردادها وجود ندارد. عضو كميس��يون عمران 
مجلس ش��وراي اس��المي، با يادآوري مش��كل پيش روي تحويل ايرباس ها به ايران، 
افزود: پرداخت وجه و سهم طرف ايراني مشكل اصلي اين قرارداد است. وي ادامه داد: 
باتوج��ه به فاينانس بودن قرارداد و تغييراتي كه در نرخ ارز رخ داده و مش��كالتي كه 
در زمينه مبادالت ارزي پيش آمده در تحويل ايرباس وقفه و تاخير ايجاد شده است. 

بويينگ به نسبت ايرباس تعهد بيشتري به تحريم ها دارد
نماينده دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه درخصوص قرارداد 
با بويينگ قضيه تفاوت دارد، تصريح كرد: بويينگ به نس��بت ايرباس تعهد بيش��تري به 
تحريم هاي امريكا دارد ضمن اينكه مسائلي كه در مورد ايرباس به لحاظ مالي وجود دارد 

در قراردادهاي بويينگ نيز وجود دارد. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينك��ه الزمه توليد هواپيما وجود 
تقاضاس��ت، گفت: هواپيما مانند كاالهاي ديگر نيس��ت كه توليد و بعد عرضه ش��ود، 
هميش��ه تقاضا بايد عرضه را مديريت كند از اين رو بايد متقاضيان س��فارش داده تا 
كارخانه ها توليد كنند. وي ادامه داد: بنابراين اگر ايران در 4 س��ال گذشته سفارشي 
براي س��اخت هواپيما ب��ه بويينگ داده ب��ود و پس از ايران هم كش��ورهاي ديگري 
س��فارش س��اخت داده باش��ند، اگر ايران نتواند به تعهدات ضمن قرارداد يا در زمان 
قرارداد خود عمل كند ش��ركت سازنده، هواپيمايي كه س��اخته را به كشوري كه در 
نوب��ت بعد از ايران بوده، واگذار مي كن��د. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد 
بر اينكه هواپيما چيزي نيست كه كارخانه توليد كرده و بعد به دنبال مشتري بگردد، 
افزود: هميش��ه مش��تري ها بايد پيش تر س��فارش خود را اعالم كنند و براساس نوع 

قرارداد و زمان سفارش، زمان تحويل هواپيما تعيين مي شود. 
وي با بيان اينكه اگر يكي از كش��ورها نتواند طبق قرارداد به تعهدات خود عمل كند 
هواپيماي توليد شده ديگر براي آن كشور انبار نمي شود، گفت: هواپيماي توليد شده بايد 
از خط توليد خارج و در صف سرويس دهي قرار بگيرد از اين رو تحويل هواپيما به امارات 
امري عادي است. شهرياري با تاكيد بر اينكه بويينگ از برهم خوردن قرارداد با ايران ضرر 
نمي كند، افزود: س��ازندگان هواپيما به ويژه بويينگ و ايرباس به قدري متقاضي در صف 
دارند كه آنها به برخي ها زمان تحويل 10ساله مي دهند به همين دليل آنها مشترياني كه 

راحت تر بتوانند با آنها معامله كنند را در اولويت قرار مي دهند. 
وي ادام��ه داد: براي ش��ركت هايي مانند بويينگ و ايرباس كش��وري مانند ايران كه 
متاس��فانه امريكا و غرب براي انجام معامالت آن مشكل ايجاد مي كند مشتري مناسبي 

به شمار نمي رود. 

خريد هواپيماها با فاينانس داخلي صورت خواهد گرفت
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه خريد هواپيما با فاينانس داخلي صورت 
خواهد گرفت، افزود: س��رمايه گذاران داخلي پول آن را تامين كرده و بعد از محل فروش 
بليت وجوه فاينانسر برگردد. وي تاكيد كرد: بيشترين مشكالت پيش روي بويينگ در اين 

حوزه مبادالت بين بانكي است كه تا رفع نشود قراردادها به سرانجام نمي رسد. 
ش��هرياري ب��ا بيان اينك��ه خريد هواپيما 100درصد به نفع كش��ور اس��ت، گفت: 
حمل ونقل هوايي يك صنعتي اس��ت كه هر كش��وري سعي مي كند سهم بيشتري از 
اي��ن صنعت را به خود اختصاص دهد. باتوجه به موقعي��ت ژئوپليتيكي و جغرافيايي 
كش��ورمان در منطقه مي توانيم به پلي ميان ش��رق و غرب تبديل ش��ويم. وي ادامه 
داد: ايران از يك طرف به دروازه هاي اروپا متصل بوده و از س��وي ديگر دروازه آس��يا 
محس��وب مي ش��ود از اين رو از نظر جايگاه جغرافيايي شايد بهترين موقعيت را براي 
حمل و نقل هوايي و پروازهاي بين المللي داش��ته باش��يم كه متاسفانه بعد از انقالب 
به دليل نداش��تن تجهيزات و هواپيما اين فرصت از ما گرفته ش��ده و كش��وري مانند 
تركيه و دوبي جايگزين ش��ده اند. عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه قبل از انقالب با داشتن پيشرفته ترين هواپيماها در واقع نخستين خطوط 
دنيا را دراختيار داش��تيم، تصريح كرد: خريد هواپيما و تجهيز ناوگان به هواپيماهاي 

با سن كم و نسل سوم ضرورت دارد. 

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي



  رييس جمه�وري قانون حماي�ت از معلوالن را 
ابالغ كرد-پاد| رييس جمهوري قانون حمايت از معلوالن 
را ب��راي اجرا ب��ه وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي و نيز 
س��ازمان بهزيستي ابالغ كرد.  بر اين اساس در اجراي اصل 
يكصد و بيس��ت و سوم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران، »قانون تفسير چگونگي امهال وام« نيز جهت اجرا به 
»وزارت كشور« و »وزارت امور اقتصادي و دارايي« ابالغ شد.

 واكنش موالوردي به قتل 2 كودك در گلستان 
و مشهد-ايسنا| دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق 
ش��هروندي در واكنش به قتل »محمدحسين« در مشهد، 
گفت: »تكرار اين فجايع و اين درجه از خش��ونت و قساوت 
و بي رحم��ي غيرقابل باور و تحمل بوده و يك مورد آن هم 
زياد است.«  شهيندخت موالوردي در واكنش به قتل فجيع 
»محمدحس��ين« كودك 10 س��اله در مشهد و همچنين 
»س��الله« كودك 5 س��اله در روس��تاي  گري شهرس��تان 
آق قالي اس��تان گلس��تان با انتشار يادداش��تي در صفحه 
منسوب به خود در اينستاگرام، نوشت:  با شنيدن خبر قتل 
فجيع دو كودك معصوم، بار ديگر قلب انسان ماالمال از درد 

و اندوه وصف ناشدني مي شود. 

 »اس�نپ« هي�چ ربطي ب�ه س�پاه ندارد-ايلنا| 
سخنگوي سپاه با تكذيب برخي شايعات گفت: باوجود برخي 
شايعات »اسنپ« هيچ ربطي به سپاه ندارد.  سردار سرتيپ 
دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسوول روابط عمومي 
كل س��پاه در پاسخ به سوالي پيرامون شايعات مطرح شده 
درخصوص ارتباط سامانه هوشمند حمل ونقل »اسنپ« به 
اين نهاد، اظهار كرد: باوجود ش��ايعاتي كه از مدت ها پيش 
زمزمه شده اس��ت، براي تنوير افكار عمومي و آگاهي ملت 
عزيز ايران تاكيد مي كنيم، نه تنها »اسنپ«، بلكه هيچ يك 
از سامانه هاي هوشمند حمل و نقل شهري، ارتباطي با سپاه 
نداش��ته و ندارند.  وي افزود: از آحاد مردم ش��ريف به ويژه 
رانندگان زحمتكش و اداره كنن��دگان آژانس ها كه در ارائه 
خدمات به شهروندان عزيز با مشكالتي هم مواجه شده اند، 

انتظار مي رود به اين شايعات توجهي نكنند. 

  نام متهمان قبل از اثبات جرم منتشر نمي شود- 
ايرنا| مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را 
در طرح الحاق يك تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي 
كيفري اختالفي بين مجلس شوراي اسالمي و اين شورا در 
مورد انتشار جريان محاكمه و ذكر نام متهمان قبل از اثبات 
جرم تاييد كرد. ش��وراي نگهبان اين مصوبه را براي اصالح 
به مجلس بازگردانده ب��ود اما نمايندگان 24دي ماه 96 بر 
مصوبه قبلي خود اصرار كردند و آن را براي اعالم نظر نهايي 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. 

 ادغ�ام يا تفكيك وزارتخانه ها طي 3 ماه  آينده 
مشخص مي شود- تسنيم| سخنگوي كميسيون اصالح 
ساختار دولت با اشاره به بررسي هاي اين كميسيون درباره 
ادغ��ام يا تفكي��ك وزارت خانه ه��ا گفت: ادغ��ام يا تفكيك 
وزارتخانه ه��ا طي 3ماه  آينده مش��خص مي ش��ود. قاس��م 
ميرزايي نيكو با اش��اره به اينكه طرح هايي در زمينه اصالح 
س��اختار دولت از س��وي نمايندگان مطرح و به كميسيون 
شوراها و امور داخلي كشور ارائه شده است، افزود: به دليل 
اينك��ه به تدريج حجم طرح ها و لوايح افزوده ش��د و امكان 
بررس��ي آنها در كميسيون هاي مربوطه نبود، هيات  رييسه 
تصميم گرفت، كميس��يون مش��تركي در اين زمينه ايجاد 
ش��ود. طرح كميسيون ويژه از س��وي نمايندگان به هيات 
رييس��ه مجلس تقديم و به تصويب اعضاي هيات رييس��ه 
رسيد. اين نماينده مجلس افزود: كميسيون مشترك اصالح 
س��اختار دولت در مجلس با 22عضو تشكيل شد و الياس 

حضرتي به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شدند.

روي موج خبر

سنگيني سايه سياست روي موضوعات اقتصادي، صداي دو مقام دولتي را درآورد

دست اندازهاي سياسي بر سر راه اقتصاد

معاون اول رييس جمهوري در جمع جوانان:

جامعه جوان نيازمند فضاي آزاد است
»نمي دانيم چرا با وجود پيگيري ها، عده يي اصرار 
دارند مش��كالت جوانان حل نش��ود.« اين پرسشي 
اس��ت كه معاون اول رييس جمهوري در همايشي با 
موضوع »جوانان« با طرح آن تالش مي كند تا توجه 
افكار عمومي و رس��انه ها را متوجه اف��راد، گروه ها و 
 رس��انه هايي كن��د كه ب��ه موضوعات كالن كش��ور 
)ازجمله مش��كالت جوانان( سياسي و جناحي نگاه 
مي كنند و بنا بر همين داليل سياسي هم بر سر راه 
برنامه ريزي هاي اجرايي دولت سنگ اندازي مي كنند 
ت��ا در روند تحق��ق وعده ها و مطالبات قش��ر جوان 

اخالل ايجاد كنند. 
با اين مقدمات نشست هم انديشي روساي مجامع 
سازمان هاي مردم نهاد سراسر كشور و جوانان احزاب 
و تش��كل ها صبح ديروز با حضور اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهوري، مسعود سلطاني فر وزير 
ورزش و جوان��ان و نمايندگان مجامع س��ازمان هاي 
مردم نه��اد در آكادم��ي المپي��ك گش��ايش يافت. 
نشس��تي ك��ه در جريان آن تالش ش��د ت��ا با طرح 
مطالبات و موضوع��ات مربوط به جوانان تصويري از 
مهم ترين اولويت هاي كشور در اين بخش ارائه شود. 
اولويت هايي كه از منظر معاون اول رييس جمهوري 
بحث اش��تغال و آزادي هاي اجتماع��ي در راس قرار 

دارد و مجموعه كش��ور بايد در راستاي حل و فصل 
نهاي��ي اي��ن مش��كالت گام بردارن��د. جهانگيري با 
تشريح اين فضاي مخرب رس��انه يي به اين واقعيت 
اش��اره مي كند كه راهكار عبور از چالش هاي موجود 
كشور و پاس��خگويي به مطالبات نسل هاي مختلف 
نه از طريق جهت گيري هاي سياسي و جناحي بلكه 
از طريق گفت وگوي ملي و مش��اركت همگاني است 
كه به بار مي نش��يند.  مع��اون اول رييس جمهوري 
ب��ا مخاطب قرار دادن جوانان كش��ور تاكيد كرد كه 
رييس جمهوري و اساسا تيم اجرايي دولت به وعده ها 
و پيمان هايي كه در زمان انتخابات با گروه هاي جوان 
و مردم بس��ته اس��ت پايبند اس��ت و به اين واقعيت 
اشاره كرد كه وجود مشكالت و ضعف ها در كشور به 
معناي فراموشي وعده ها نيست و دولت به وعده هاي 
خود پايبند است. جهانگيري با اشاره به دغدغه هاي 
سياس��ي و مطالبات جوانان از دولت دوازدهم، گفت: 
جامعه جوان نيازمند فضاي آزاد اس��ت و بايد فضاي 
نقد و امن وجود داش��ته باشد و جوان بايد احساس 
كن��د كه نقدش در همه س��طوح مديري��ت اجرايي 
كش��ور تاثيرگذار اس��ت. مع��اون اول رييس جمهور 
همچني��ن به تاكي��د مجدد رييس دول��ت دوازدهم 
بر انجام وعده هاي داده ش��ده اش��اره ك��رد و افزود: 

ب��ه وعده هاي رييس جمهوري و دول��ت باور داريم و 
اگر ضعفي وجود دارد به معناي خلف وعده نيس��ت. 
جهانگيري افزود: دغدغه سياسي و مطالبات از دولت 
دوازده��م، مطالبات به ح��ق مردم، جوان��ان و همه 
ش��ركت كنندگان و راي دهندگان در انتخابات است 
كه در دس��تور كار دولت قرار دارد و رييس جمهوري 
نيز هفته گذش��ته بار ديگر بر پايبندي به وعده هاي 
داده ش��ده، تاكيد كرده است و بر سر وعده هاي خود 
هستند. اين گونه نيس��ت كه در همه جا با موفقيت 
پيش رفته ايم، قبول مي كنم كه نارسايي هايي وجود 

دارد و در مواردي مي توانستيم قوي تر عمل كنيم. 

 واسپاري مسووليت ها به جوانان
جهانگي��ري در زمين��ه انتق��اد برخ��ي مبني بر 
ض��رورت واس��پاري مديريت به جوان��ان گفت: فكر 
نمي كنم منظور اين اس��ت كه 18 وزي��ر و معاونان 
رييس جمهوري از جوانان باش��ند. دولت در مجموع 
بي��ش از 200 هزار مدير در كش��ور دارد كه جوانان 
مي توانند در اين س��طوح به كار گرفته شوند و بايد 
اين باور به وج��ود آيد كه مي توان از توانمندي آنان 
اس��تفاده كرد. مع��اون اول رييس جمه��وري گفت: 
ب��ر قول خود ايس��تاده ايم و حتم��ا در بدنه دولت از 

جوانان اس��تفاده مي كنيم و همان طور كه گفتيم تا 
پايان برنامه شش��م توس��عه 30درصد از مديران نيز 
بايد از زنان باش��ند. فكر مي كنم ديدگاهي كه درباره 
جوانان وجود دارد به عنوان فرصت اس��تثنايي و مهم 
براي توسعه كشور است و نبايد از تكرار اين موضوع 

خسته شويم. 
او به وحش��ت برخ��ي در واگ��ذاري مديريت به 
جوانان اش��اره كرد و افزود: ديدگاهي هم وجود دارد 
كه از سپردن مديريت به جوانان هراس دارند و سعي 
مي كنند جوان هراسي را در جامعه تشويق و ترغيب 
كنند كه اگر جوان ها س��ركار بياين��د بايد كنترل و 
محدود ش��وند. امروز بهترين فرصت كشور، استفاده 
از جوان��ان اس��ت و مي توان آينده اي��ران را تضمين 
كرد، با اس��تفاده از نس��ل جوان مي توانيم از موانع و 
چالش ه��ا عبور كنيم. جهانگيري ب��ا يادآوري اينكه 
جوان��ي اقتضائاتي دارد، تصريح ك��رد: بايد بپذيريم 
يك��ي از اقتضائات جواني نش��اط در جامعه اس��ت و 
جامعه جوان بايد با نش��اط و شاد باشد. اين ديدگاه 
كه مي توانيم بدون نش��اط از جوان ها استفاده كنيم، 
اشتباه است. آموزش، تفريح و مشاركت هاي سياسي 
از اقتضائات جوانان است و اگر خوب عمل نكرده ايم، 
ضع��ف مديران اس��ت. مع��اون اول رييس جمهوري 
اظهار داشت: جامعه جوان نيازمند فضاي آزاد است 
و بايد فضاي نقد و امن وجود داش��ته باش��د و جوان 
بايد احساس كند كه نقدش در همه سطوح مديريت 
اجرايي كش��ور تاثيرگذار اس��ت. حرمت جوانان بايد 

حفظ شود و بي جا در زندگي آنها دخالت نشود. 

  دخالت هاي بي جا نسبت به جوانان 
نتيجه بخش نيست

جهانگيري با طرح اين سوال كه چقدر از دخالت هاي 
بي جا نس��بت به جوانان نتيجه گرفته ايم؟ يادآور شد: اگر 
نتيج��ه گرفتيم اين كار را ادامه دهيم و اگر نتيجه عكس 
داد آن روش را اصالح كنيم. بايد كاري كنيم كه آينده در 

ذهن جوانان بهتر از امروز باشد. 
مع��اون اول رييس جمه��وري خاطرنش��ان كرد: هيچ 
مساله يي وجود ندارد كه قابل حل نباشد و تمام چالش ها 
و دغدغه هاي امروز پيش رو ملت در زمينه هاي اقتصادي، 
سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي قابل حل است و شرط آن 
اين است كه اعتماد مردم را نسبت به آينده سلب نكنيم. 
جهانگيري همچنين گفت: جوانان را از آينده نترسانيم 
و بايد كاري كنيم كه جوان مطمئن باش��د آينده بهتري 

پيش روي اوست. 
وي ادام��ه داد: زمان��ي گروه ه��اي سياس��ي و احزاب 
جلس��اتي داش��تند و به دنبال هم افزايي اي��ن گروه ها در 
بزرگ تره��ا بوديم كه نش��د و ام��روز گفت وگوهاي ملي 
بزرگ ترين نياز ايران اس��ت كه باي��د از ميان جريان هاي 
سياس��ي، دولتي ها و قواي سياسي شكل بگيرد و جوانان 
مي توانن��د اين كار را ادامه دهن��د و الگويي براي ديگران 
ش��وند. معاون اول رييس جمهوري گف��ت: زماني كه نياز 
كشور تفاهم و وحدت است، به خصوص در مقابل زبان هاي 
تهديد كه ب��ا پررويي از يكديگر مي پرس��ند كه در ايران 
دخالت نظامي مي كنيد يا خير؟ براي مقاومت و ايستادگي 
در مقابل اين حركت نيازمند تفاهم در كش��ور هستيم و 

عده يي بايد باني اين تفاهم شوند.

گروه ايران|
در حالي بيش از دو سال از اجراي برجام مي گذرد 
كه اين توافق نتوانس��ته گره كور مراوده بانكي ايران 
با سيس��تم بانك��ي بين الملل��ي را باز كن��د. تحريم 
بانك مركزي جمهوري اس��المي برداش��ته شده؛ اما 
تهديدهاي امريكا، بانك هاي بزرگ را براي همكاري 
با ايران مردد ساخته است. در عين حال كه نام ايران 
 )FATF( در ليس��ت س��ياه گروه ويژه اق��دام مالي
تبديل به س��دي محكم در برابر پيوستن بانك هاي 
ايراني به سيستم بين المللي شده است. باز شدن اين 
گره هم به دست مجلس شوراي اسالمي است. دولت 
طي چند س��ال اخير 4 اليحه را به مجلس فرستاده 
تا با تصويب آنها، ايران براي هميش��ه از ليست سياه 

FATF خارج شود. 
»الح��اق ايران به كنوانس��يون مب��ارزه با جرايم 
س��ازمان يافته فرامل��ي )پالرم��و( «، »الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانس��يون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم«، »اصالح قانون مبارزه 
با پولش��ويي« و »اصالح قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريس��م« 4 اليحه يي اس��ت كه دولت به مجلس 
ارسال كرده. در اين بين تنها پيوستن به كنوانسيون 
پالرمو مصوب شده كه آنهم پشت سد شوراي نگهبان 

گرفتار شده است. 

 ايراد به ترجمه متن »پالرمو«
اين اليحه كه سال گذشته در مجلس مصوب شده 
بود، براي تاييد به ش��وراي نگهبان ارس��ال شد؛ اما به 
دليل آنچه اين ش��ورا ترجمه اشتباه متن كنوانسيون 
خواند، به مجلس بازگردانده شد. اتفاقي كه حاشيه هاي 
فراواني داشت؛ از درخواست نمايندگان مخالف پيوستن 
اي��ران به اين كنوانس��يون براي بررس��ي و راي گيري 
دوباره گرفته تا حمل��ه آنان به دولت و رييس جمهور. 
اما روز گذشته معاون حقوقي رييس جمهور در نامه يي 
به عل��ي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��المي 

ش��ائبه اشتباه در ترجمه متن كنوانس��يون را رد كرد 
و گفت كه »ش��بهات الحاق به كنوانس��يون پالرمو با 
تعامل كارشناسي قابل حل اس��ت.« لعيا جنيدي در 
نامه خود آورد: »ايرادات ش��وراي نگهبان نس��بت به 
ترجمه كنوانس��يون، در متن اليحه ارس��الي از سوي 
رييس جمهور به مجلس شوراي اسالمي وجود ندارد و 
متن ارسالي دولت متضمن يك ترجمه دقيق و صحيح 
از زبان اصلي به زبان فارس��ي اس��ت. لذا اين اشكاالت 
در فرآينده��اي بعدي و پ��س از خروج اليحه از حوزه 
مس��ووليت دولت به وجود آمده اس��ت.« او نسبت به 
موضع گيري هاي سياسي در اين باره واكنش نشان داد 
و تاكيد كرد: »با اين وصف، اش��كاالت به سادگي و از 
طريق تعامل كارشناسي قابل حل است و جنبه سياسي 
دادن ب��ه موض��وع با توجه به اينكه بس��ياري از موارد 
احتماال در مرحله تاي��پ مجدد به وجود آمده، موجه 
نيست.« اشاره جنيدي به سياسي كردن ايراد شوراي 
نگهب��ان، به اظهارات تني چن��د از نمايندگان مخالف 
دولت باز مي گردد. احتماال حسينعلي حاجي دليگاني 
يكي از اين نمايندگان مورد اشاره جنيدي بود، كه در 
اظهاراتي دولت را مته��م به خيانت كرد. اين نماينده 
مدعي شد »اگر چنين اتفاقي در هر يك از كشور هاي 
امري��كا يا اروپا رخ مي داد دول��ت يا وزير مربوطه را به 
خاطر اين تقلب استيضاح و بركنار مي كردند.« ابوترابي 
ديگ��ر نماينده اصولگراي مجلس هم مدعي ش��د كه 
اين براي نخس��تين بار نيست كه دولت در ارائه لوايح، 
ترجمه اشتباه به مجلس مي فرستد. او ادعا كرد دولت 
در برجام هم سه بار ترجمه اشتباه به مجلس فرستاد 
كه به اع��الم مركز پژوهش ه��ا آن را اصالح كرد. اين 
رويكرد برخي گروه هاي سياسي حتي منجر به انتقاد 
سفير ايران در آلمان شد. علي ماجدي كه روز گذشته 
در هماي��ش تج��اري و بانكي ايران و اروپا س��خنراني 
مي كرد، از چالش هاي ايران براي پيوستن به سيستم 
بين المللي بانكي گفت و در بخش��ي از س��خنانش از 
سياسي شدن موضوعات اقتصادي انتقاد كرد. با تاكيد 

بر اينكه سيس��تم پولي و بانكي كش��ور بايد به روز و 
آپديت شود، گفت: »متاسفانه بعضا ابزارهاي اقتصادي 
در كش��ور تبديل به يك موضوع سياس��ي مي شوند. 
FATF يك ابزار اقتصادي است. ولي چرا ما در كشور 

آن را سياسي مي كنيم؟«

 احتمال تصويب لوايح تا شهريورماه
  FATF با اين حال، سه اليحه ديگر دولت درباره
در مجلس بالتكليف مانده اس��ت. در حالي كه گروه 
ويژه اقدام مالي اسفندماه سال گذشته براي چندمين 

بار قرارگيري ايران در ليست سياه اين سازمان را معلق 
كرد. اين س��ازمان تا خردادماه به ايران فرصت داد كه 
الزامات اين سازمان را اجرايي كرده و براي هميشه از 
ليست سياه خارج شود. اما آن طور كه از مجلس خبر 
مي رس��د، تصويب اين لوايح دست كم تا شهريورماه 
زم��ان مي برد. اين را رييس فراكس��يون ديپلماس��ي 
و منافع ملي مجلس ش��وراي اس��المي در نشستي با 
حض��ور وزير اقتصاد اعالم ك��رد. كواكبيان زماني كه 
با انتقاد تلويحي كرباس��يان وزير اقتصاد از تاخير در 
تصويب لوايح مواجه ش��د، گفت ك��ه لوايح مربوط به 

همكاري اي��ران با گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در 
كميسيون هاي مجلس در دست بررسي است و انتظار 
مي رود تا ش��هريور ماه به نتيجه برس��د. به گفته اين 
نماينده مقرر شده است نمايندگان همراهي فعاالنه يي 
در جلس��ات علني مجلس براي تصويب لوايح مربوط 
به FATF داش��ته باش��ند كه اكنون اي��ن لوايح در 
كميسيون هاي قضايي وحقوقي و امنيت ملي مجلس 
در حال بررس��ي و چكش كاري اس��ت. ح��ال دولت 
براي خروج كامل از ليس��ت سياه چشم به مجلس و 
تصميماتش دوخته اس��ت. تصميماتي كه بايد منجر 
به رفع اتهامات و شبهات گروه ويژه اقدام مالي درباره 
ايران ش��ود. بر اس��اس آنچه اين گروه منتش��ر كرده 
است، FATF نگراني هاي ويژه و فوق العاده يي درباره 
شكس��ت ايران در رسيدگي به كاهش ريسك تامين 
مالي تروريسم و در نتيجه تهديد جدي عليه يكپاچگي 
سيستم مالي بين المللي دارد. اين سازمان به همه اعضا 
و نهادهاي تصميم گيري تاكيد كرده است كه به همه 
موسسه هاي مالي شان توصيه كنند كه توجه ويژه يي 
به روابط تجاري و معامله با ايران و شركت هاي تجاري 
 FATF .و موسس��ه هاي مالي ايراني داش��ته باشند
همچنين بيانيه هاي س��ال هاي گذش��ته خود درباره 
اي��ران را دوباره مورد تاكيد قرار داد و براس��اس آن از 
اعض��ا و نهادهاي تصميم گير خواس��ت ك��ه اقدامات 
مقابله يي موثري را در پيش بگيرند تا بخش هاي مالي 
خود را از ريسك پولشويي و تامين مالي ترورسيم در 
ايران حفظ كنند. آنها در بيانيه سال 2016 هم تاكيد 
كرده بودند اگر اي��ران نتواند گام هاي معني داري در 
سيس��تم مبارزه با تامين مالي تروريسم خود بردارد، 
FATF ب��ار ديگر از اعضاي خود خواهد خواس��ت تا 
اقدامات پيش��گرانه موثر و س��خت تري را در دستور 
كار ق��رار دهند. هر چند آنه��ا در آخرين بيانيه خود 
در اس��فند سال گذش��ته از اقدامات ايران در راستاي 
رفع ش��بهات استقبال و ابراز اميدواري كردند كه اين 

تالش ها به نتيجه برسد. 
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ايران2

چهرهها

فرمان��ده كل ارت��ش با بيان اينك��ه معارف دفاع 
مقدس ما را از س��ختي ها و مش��قات ام��روز و فردا 
س��ربلند بيرون خواهد آورد، اظه��ار كرد: امروز هم 
كش��ور ما در جنگ با نظام س��لطه به س��ركردگي 
ب��ا س��ختي ها و  امري��كاي جهانخ��وار و جنگ��ي 

ويژگي هاي خاص خود است. 
به گزارش ايس��نا، امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موس��وي در مراس��م افتتاح دوره هاي معارف جنگ 
دانشجويان دانش��كده هاي افسري ارتش با گراميداش��ت ياد و خاطره شهيد 
سپهبد صيادش��يرازي به عنوان مبدع و مبتكر و بنيانگذار دوره هاي پربركت 
مع��ارف جنگ افزود: ش��هيد صيادش��يرازي م��ردي بود كه س��ال ها پيش با 
دورانديش��ي و تدبيري ك��ه در عمق اين انس��ان الهي وجود داش��ت به اين 
تش��خيص رسيد كه بايد اين سازوكار پربركت را تاسيس كند تا معارف دفاع 
مقدس به جوانان آينده منتقل شود. كاري كه بارها و بارها توسط مقام معظم 
رهبري مورد تاييد و تش��ويق و تاكيد ب��راي تعميق و ادامه آن صورت گرفته 
اس��ت.  او يادآور ش��د: در آموزه هاي ديني ما، سختي ها و راحتي ها به خودي 
خود نه خوب هس��تند و نه بد بلكه اين انسان ها و راه انسان هاست كه تعيين 

مي كند نتيجه اين سختي ها و راحتي ها خوب يا بد باشد. 
فرمانده كل ارتش با بيان اينكه »بعضي آدم ها، جوامع، ملت ها و كش��ورها 
در سختي ها و فش��ارها نابود مي شوند و بعضي با اين فشارها و سختي ها اوج 
مي گيرن��د« تصري��ح كرد: دوران دفاع مقدس، دوراني بود كه كش��ور، ملت و 
رزمندگان ما از جنبه هاي مختلف در فش��ارهاي س��خت و طاقت فرس��ا قرار 
گرفتن��د اما با رهبري ام��ام)ره( از اين آزمايش بزرگ س��ربلند بيرون آمدند 
و ت��ا بلندي ه��اي عزت اوج گرفتند.  او با تاكيد بر اينكه »هيچ كش��ور، ملت، 
جامعه و انس��اني در رفاه، راحتي و تن آسايي به جايي نرسيده است« حاصل 

راحت طلبي را ذلت، شكست و حداقل در جا زدن دانست. 

 ايران در جنگي
 با ويژگي هايي خاص درگير است

وزير ورزش و جوانان از پرداخت 12هزارميليارد 
تومان تس��هيالت ازدواج به يك ميليون و 175هزار 

متقاضي در سال 1396 خبر داد. 
ب��ه گزارش ايرنا، مس��عود س��لطاني فر ديروز در 
نشس��ت هم انديش��ي رييسان مجمع س��ازمان هاي 
مردم نهاد سراسر كشور و جوانان احزاب و تشكل ها 
در مورد ميزان تس��هيالتي كه در سال هاي اخير به 
ازدواج جوانان اختصاص يافت، گفت: در س��ال 92 
مجموع تس��هيالت قرض الحسنه پرداخت ش��ده به جوانان تا سقف 3ميليون 
تومان، دو هزار و 900ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال 1395 با سقف 
10ميليون توم��ان به 9هزار و 800 ميليارد تومان يعني به 3/5 برابر افزايش 
يافت. او ادامه داد: اين تسهيالت در سال گذشته به مرز 12هزارميليارد تومان 
رس��يد كه از بين حدود يك ميليون و 290ه��زار نفر متقاضي يك ميليون و 

175هزار نفر اين تسهيالت را دريافت كردند. 
وزي��ر ورزش و جوان��ان تاكي��د ك��رد: ت��الش دول��ت تحق��ق وعده ها و 
سياست  هاست كه مهم ترين آن مش��اركت اجتماعي جوانان به عنوان حقوق 

شهروندي است. 
سلطاني فر خاطرنشان كرد: دولت تالش مي كند مشاركت اجتماعي جوانان 
را كه با نگاه امنيتي در دولت هاي گذش��ته محدود ش��ده بود به فضاي امن و 
سالم تبديل كند. او يادآور شد: بر اين باوريم اگر مشاركت جوانان تحقق پيدا 
نكند موارد مختلفي از جهت شخصي و اجتماعي براي كشور به وجود مي آيد. 
وزي��ر ورزش و جوانان تصريح ك��رد: هيچ كس نمي تواند منكر ش��ود كه 
مجموع��ه دولت براي تحقق زمينه هاي مش��اركت جوانان قدم هاي اساس��ي 
برنداش��ته اس��ت.  س��لطاني فر گفت: در عصر حاضر اين حقوق غيرقابل انكار 
ش��هروندي است و مجموعه دولت بحث دسترسي به اطالعات و شفاف سازي 

را به عنوان يك سياست و رويكرد مهم در دستور كار خود قرار داده است. 

 12 هزار ميليارد تومان تسهيالت ازدواج
 سال گذشته پرداخت شد

روز گذش��ته وزراي خارجه ايران، روسيه و تركيه در مسكو آخرين 
تحوالت س��وريه را بررسي كردند. نشستي سه جانبه كه نتيجه آن در 
بيانيه يي 12 بندي منتشر شد. تاكيد بر تماميت ارضي سوريه، همكاري 
3 كشور در مبارزه با گروه هاي تروريستي، كارآمدي روش نشست آستانه 
براي حل بحران، تسهيل گفت وگوي سوري- سوري و تالش براي آغاز 
هر چه زودتر كميته قانون اساس��ي س��وريه ازجمله مواردي بود كه در 

بيانيه پاياني نشس��ت ظريف، الوروف و اوغلو مورد اش��اره قرار گرفت. 
مواردي كه پيش تر در دومين نشس��ت س��ران اين 3كش��ور در تركيه 
مورد اش��اره قرار گرفته بود. در اين بين موضع واحد اين 3كشور درباره 
ادعاي حمله ش��يميايي ارتش سوريه به دوما را مي توان مهم ترين بند 
بيانيه پاياني دانست؛ آنجا كه اين 3كشور هر گونه استفاده از سالح هاي 
ش��يميايي در سوريه را شديدا محكوم كرده و خواستار بررسي فوري و 

حرفه يي هر گزارشي در اين باره مطابق با كنوانسيون منع توسعه، توليد، 
ذخيره س��ازي و به  كارگيري سالح هاي شيميايي و امحاي آنها از سوي 
سازمان منع سالح هاي شيميايي به عنوان اصلي ترين مرجع ذي صالح 
بين المللي براي احراز استفاده از سالح هاي شيميايي شدند. در حاشيه 
اين نشس��ت، ظريف و الوروف نيز در ديداري دو جانبه به گفت وگو با 
يكديگ��ر پرداختند؛ گفت وگويي كه به نظر حول برجام بوده اس��ت. به 

نوش��ته خبرگزاري تاس، الوروف در اين ديدار گفته كه »روسيه نسبت 
به تالش ها براي بازنگري توافق هسته يي با ايران نگران است.« وزير امور 
خارجه روس��يه تاكيد كرد:»ما از اينكه روسيه از ايران در سازمان هاي 
بين الملل��ي و مطابق با حقوق بين الملل به ويژه تا زماني كه صحبت از 
توافق هس��ته يي با ايران به ميان باشد، حمايت مي كند بسيار خرسند 

هستيم و به اين همكاري در آينده نيز ادامه خواهيم داد«.

موضع واحد ايران، روسيه و تركيه در قبال تحوالت دمشق

 اهداي قرآن از سوي 
 رهبر معظم انقالب  به

2 خانواده  شهيد روستاي فردو 
در مراس��م يادواره س��رداران و 115 ش��هيد روستاي 
فردوي قم، دو جلد كالم اهلل مجيد اهدايي از س��وي رهبر 

معظم انقالب اسالمي به دو خانواده شهيد تقديم شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حضرت آيت اهلل  خامنه اي، روز  جمعه )هفتم ارديبهشت ماه 
97( در مراس��م يادواره س��رداران و 115 شهيد روستاي 
فردوي قم، دو جلد كالم اهلل مجيد اهدايي از س��وي رهبر 
معظ��م انقالب اس��المي، به مادر ش��هيد جاويداالثر اكبر 
گلباش��ي و پدر ش��هيد مدافع حرم اهل بيت عليهم السالم 

مهدي ايماني تقديم شد. 
پاي��گاه اطالع رس��اني KHAMENEI. IR تصوي��ر 
دس��تخط حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ابتداي قرآن هاي 

اهدايي را منتشر مي كند. 
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3 كالن
تعيين ماليات مقطوع مشاغل 

خرد تا پايان ارديبهشت 
فارس  معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان امور 
مالياتي كشور از برگزاري جلسات با اصناف براي تعيين 
ماليات مقطوع مش��اغل خرد تا پايان ارديبهش��ت ماه 
خبر داد. نادر جنتي در مورد جلس��ه اخير وزير اقتصاد 
با اصناف و توافقات و مسائل طرح شده مالياتي ميان آنها 
اظهار كرد: مباحث كلي در اين جلس��ه و مش��كالت و 
بحث حمايت از اصناف ميان وزير اقتصاد و رييس اتاق 
اصناف مطرح ش��د تا در سال حمايت از كاالي ايراني و 

توليد داخل گشايش هايي ايجاد شود. 
معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان امور مالياتي 
ب��ا ابراز امي��دواري از اينكه بتوانيم با توجه به ش��رايط 
اقتصادي با اصن��اف در رابطه با ماليات توافق داش��ته 
باش��يم، گفت: اي��ن توافق باي��د به گونه يي باش��د كه 
رضايت من��دي ب��ازار و مودي��ان و در عين حال حقوق 

دولت تامين شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه راجع  به چه مصاديقي 
بحث ش��د، گفت: قرار ش��د، ميان س��ازمان مالياتي و 
اصناف جلساتي برگزار و مصاديق مباحث و نوع حمايت 

از ماليات آنها مشخص شود. 
جنتي با اشاره به اينكه سال گذشته طبق ماده 100 
قانون ماليات هاي مستقيم با اصناف توافق كرديم، بيان 
داشت: اميدواريم اين رويكرد و نيز امسال فراهم و طي 
دستورالعملي اعالم ش��ود. معاون سازمان امور مالياتي 
به ظرفيت هاي قانوني براي رسيدن به توافق با اصناف 
اشاره كرد و يادآور شد: اين موضوع نياز به مقررات دارد 
و سال گذشته نيز طبق تبصره 100 قانون ماليات ها اين 

امكان فراهم شد. 
وي تاكيد كرد: طبق آيين نامه اداري قانون ماليات ها 
3 گروه مش��اغل داريم كه گروه س��وم، مشاغل جزو و 
خرد هستند كه ماليات آنها مقطوع تعيين و 8 درصد به 

ماليات آنها افزوده شد. 
معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان امور مالياتي 
عنوان كرد: البته اين توافق تبصره هايي داشت و گفتيم 
اگر اسناد و مداركي به دست آيد كه نشان دهنده ماليات 
بيشتر باشد، وصول خواهيم كرد، ولي اگر اسنادي وجود 
نداش��ت، بنا به افزايش 8 درصدي، ماليات اخذ خواهد 
ش��د. جنتي با بيان  اينكه هنوز مي��زان افزايش ماليات 
عملكرد سال 96 گروه سوم مشاغل تعيين نشده است، 
عنوان كرد: اين موضوع در جلس��ات آينده بررس��ي و 
جمع بندي مي ش��ود. براي گروه مشاغل اول و دوم نيز 

طبق قانون عمل مي كنيم. 
اين مقام مس��وول افزود: تا پايان ارديبهشت فرصت 
داريم، ماليات مقطوع مشاغل گروه سوم را تعيين كنيم. 
مهلت دريافت اظهارنامه اشخاص حقيقي از اول تا پايان 
خردادماه اس��ت و اش��خاص حقوقي نيز از اول تا پايان 
تيرماه فرصت دارند، اظهارنامه هاي خود را تسليم كنند. 
وي در مورد اينكه اكنون حس��اب هاي بانكي را چگونه 
براي ماليات ستاني دريافت مي كنيد، بيان داشت: قرار 
اس��ت بانك مركزي اطالعات حساب ها را جمع آوري و 

به سازمان مالياتي ارسال كند. 

ماليات

وزارت اقتصاد اثرات سياست هاي تعرفه اي بر شاخص هاي كالن را بررسي كرد

عوامل ساختاري هزينه هاي تجاري
گروه اقتصاد كالن 

يك بررس��ي از س��وي وزارت اقتصاد درباره »آثار 
سياست هاي تعرفه يي بر اقتصاد ايران« نشان مي دهد 
ك��ه با اينك��ه در دهه هاي اخير همراس��تا با كاهش 
نرخ هاي تعرفه در جهان، متوسط تعرفه در ايران هم 
كاهش يافته است، اما با اين حال هنوز ميانگين تعرفه 
در اي��ران باالتر از ميانگين جهان اس��ت. اين گزارش 
با بررس��ي اث��رات خرد و كالن كاهش تعرفه نش��ان 
مي دهد كاهش تعرفه ها موجب افزايش توليد ناخالص 
داخلي، كاهش تورم، افزايش واردات و افزايش نرخ ارز 
مي ش��ود، اما ميزان اين اثرات اندك است چراكه »به 
نظر مي رسد دليل اصلي هزينه هاي تجاري در عموم 
كاالهاي تجاري كش��ور نه موانع تعرفه يي بلكه موانع 
غير تعرفه ي��ي واردات )تعداد مجوزه��اي الزم براي 
واردات، زم��ان الزم براي اخ��ذ مجوزها، رانت واردات 

كاالهاي خاص براي گروه هاي خاص و...( است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در بند )د( م��اده ۴ قانون 
برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه اقتصادي كشور به 
اص��الح سياس��ت هاي ارزي، تج��اري و تعرفه يي با 
رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت پذير س��اختن كاالي 
توليد داخل براي صادرات اشاره شده است كه در اين 
ميان، تغيير تعرفه هاي وارداتي يكي از ابزارهاي اجراي 
سياست هاي بند ياد شده است. با تغيير تعرفه ها، اگر 
كاالي وارداتي استفاده مصرفي داشته باشد، به صورت 
مستقيم و اگر استفاده واسطه يي يا سرمايه يي داشته 
باشد، به صورت غير مستقيم قيمت ها تغيير مي كند. 
اي��ن افزايش قيمت ها در چرخه اقتصاد بر بخش هاي 
مختلف اثر مي گذارد و باعث تغيير هزينه هاي توليد، 
تقاض��اي عوامل توليد، درآمد عوام��ل توليد، در آمد 
و تقاض��اي خانوار، ف��روش بنگاه ها، س��طح عمومي 
قيمت ها و غيره مي شود. اين اثرات به صورت همزمان 

در بازارهاي به هم وابسته اتفاق مي افتد. 
با شكل گيري س��ازمان تجارت جهاني، نرخ هاي 
تعرف��ه در جهان رو به كاهش بوده اس��ت. در ايران 
ني��ز ميانگين تعرفه ها كاهش يافته اما با اين وجود، 
ميانگين تعرفه ها در ايران باالتر از ساير كشورهاست. 
در تم��ام گروه كاالها نرخ تعرف��ه در ايران باالتر از 
متوسط جهاني نيس��ت و باالتر بودن ميانگين نرخ 
تعرفه ه��ا در ايران عمدتا به اين دليل اس��ت كه در 
اقالم وارداتي خاصي كه وزن قابل توجهي در س��بد 
واردات��ي دارند، مانند خودرو و قطعات آن، نرخ هاي 
تعرفه باال است. با اين وجود در بخش قابل توجهي 
از اق��الم واردات��ي، ميانگين ن��رخ تعرفه ها در ايران 
نزديك ب��ه ميانگين جهاني اس��ت بنابراين كاهش 

تعرفه ها نمي تواند شوك قيمتي بزرگ و معني داري 
را در اقتصاد كشور ايجاد كند. 

 واكاوي اجزاي صادرات و واردات ايران
روند شاخص باز بودن اقتصاد ايران كه به صورت 
مجموع ص��ادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي 
تعريف مي ش��ود، بيش��تر تحت تاثير صادرات نفت 
خ��ام اس��ت و همراه با آن نوس��ان مي كن��د. از نظر 
مقايس��ه مي��ان ص��ادرات و واردات، هم��واره ارزش 
صادرات كشور بيش��تر از ارزش واردات بوده است و 
كش��ور تراز بازرگاني مثبتي داشته است. اما اگر تنها 
صادرات غير نفتي و گازي در نظر گرفته شود، متوجه 
مي شويم كه در همه سال ها ارزش صادرات غير نفتي 
كمتر از واردات اس��ت، بطوري كه در س��ال 139۵ 
ارزش كل صادرات 33درصد بيشتر از ارزش واردات 
بوده است، درحالي كه ارزش صادرات غير نفتي تنها 

۵۵ درصد ارزش واردات بوده است. 
بررس��ي داده هاي صادرات ايران نش��ان مي دهد 
كه يكي از ويژگي هاي صادرات در ايران س��هم قابل 

توجه صادرات نفت و گاز و پتروشيمي در كل ارزش 
صادرات اس��ت، بطوري كه قبل از سال 1390  بيش 
از 80 درصد ارزش صادرات ناش��ي از صادرات نفت، 
گاز و پتروشيمي بوده است. نكته ديگري كه در مورد 
صادرات ايران حائز اهميت اس��ت آن است كه عمده 
اقالم صادراتي كشور مواد خام هستند و ارزش افزوده 
بااليي را براي كش��ور به هم��راه ندارند. عالوه بر اين 
تنوع در س��بد صادراتي كشور زياد نيست. به طوري 
ك��ه در س��ال 1390 از 10قلم ص��ادرات غير نفتي 
كش��ور، چهار مورد آن محصوالت پتروش��يمي بوده 
اس��ت. در مقابل واردات كشور در مقايسه با صادرات 
تنوع بيشتري دارد؛ بطوري كه در سال 1390 تعداد 
اقالم وارداتي كشور ۵ هزار و 600 مورد بوده است در 
حال��ي كه تعداد اقالم صادراتي غير نفتي تنها 3هزار 
و 2۵0مورد بوده است. از نظر مصرف كاالي وارداتي، 
عمده واردات ايران مربوط به مواد واسطه يي است و 
بعد از آن كاالهاي سرمايه يي و مصرفي قرار دارند و 
پس از آن به بررسي وضعيت نظام تعرفه يي كشور و 

روند آن در ايران و جهان پرداخته شد. 

 عدم حساسيت متغيرها به نرخ تعرفه
در پژوهش حاضر، س��ناريوي كاهش ۴0درصدي 
نرخ تعرفه شبيه س��ازي شده اس��ت. نتايج حاصل از 
شبيه س��ازي ها نش��ان مي دهد كه با كاهش تعرفه ها 
توليد ناخالص داخلي افزاي��ش، تورم كاهش، واردات 

افزايش و نرخ ارز افزايش مي يابد. 
نتايج كمي نش��ان مي دهد ك��ه متغيرهاي كالن 
چندان به تغييرات نرخ تعرفه حساس نيستند. دليل 
آن است كه با وجود نرخ باالي تعرفه بر واردات برخي 
گ��روه كااليي خاص )مانند خودرو و قطعات آن(، نرخ 
تعرفه ها در بسياري از اقالم وارداتي چندان تفاوتي با 
ميانگين جهاني ندارد. در سال 1390 حدود 3۵درصد 
از اقالم وارداتي كه ۵۷ درصد از ارزش واردات كش��ور 
را تشكيل مي دهند با نرخ تعرفه زير ۵ درصد به كشور 

وارد شده است. 
 ع��الوه بر اين بخش قابل توجه��ي از محصوالت 
وارداتي يا به صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم يارانه 
درياف��ت مي كنند يا توس��ط س��ازمان هاي دولتي و 
شبه دولتي با نرخ تعرفه اندك به كشور وارد مي شوند. 

در مورد واردات كاالهاي اساسي مواد غذايي، سوخت 
و دارو ك��ه بخش قاب��ل توجهي از واردات كش��ور را 
تشكيل مي دهند، نرخ تعرفه موثر بسيار پايين و حتي 
منفي اس��ت. به عبارت ديگر اگرچه گمرك از واردات 
اين كاالها تعرفه دريافت مي كند اما يارانه هايي كه به 
طور مستقيم و غيرمس��تقيم بابت واردات اين كاالها 
پرداخت شده، بيش از تعرفه هاي گمركي بوده است. 

بر اس��اس اطالعات ماتريس حسابداري اجتماعي 
سال 1390 نرخ تعرفه موثر)با احتساب تعرفه گمركي 
و يارانه ه��ا( در 21درصد از واردات كش��ور منفي و در 
36درصد بين صفر تا 3درصد بوده است. بنابر اين نرخ 
تعرفه موثر در بسياري از كاالها هم سطح و حتى كمتر 
از ميانگين جهاني اس��ت و ش��وك تعرفه يي اثر قابل 

توجهي را بر متغيرهاي كالن كشور نخواهد داشت. 

 موانع غيرتعرفه اي عامل افزايش هزينه تجاري
نتايج شبيه س��ازي اث��رات خ��رد و كالن كاهش 
تعرفه ها نش��ان مي ده��د كه كاه��ش تعرفه ها باعث 
افزايش توليد ناخال��ص داخلي، كاهش تورم، افزايش 
واردات و افزايش نرخ ارز مي شود، اما ميزان اين اثرات 
اندك است. مطالعات تجربي ديگر نيز به نتايج مشابهي 
رس��يده اند و تجربه هاي اخير اقتصاد ايران نيز مطابق 
اس��تدالل هاي يادش��ده اس��ت. ميانگين تعرفه ها در 
س��ال 1390 حدود 12درصد و در سال 139۵ حدود 
9درصد بوده است. به عبارتي تعرفه ها در سال 139۵ 
معادل 2۵درصد نس��بت به سال 1390 كاهش پيدا 
كرده است، اما به نظر نمي رسد كه اين كاهش تعرفه 

اثر چنداني بر رشد اقتصادي و تورم گذاشته باشد. 
به نظر مي رسد دليل اصلي هزينه هاي تجاري در 
عموم كاالهاي تجاري كش��ور نه موانع تعرفه يي بلكه 
موان��ع غير تعرفه ي��ي واردات مانند تع��داد مجوزهاي 
الزم براي واردات، زمان الزم براي اخذ مجوزها، رانت 
واردات كاالهاي خاص براي گروه هاي خاص و... است. 
اهميت موانع غي��ر تعرفه يي بر هزينه هاي تجاري در 
ادبيات تجارت بين الملل مورد تاكيد قرار گرفته است. 
همچنين ح��ذف موانع غير تعرفه ي��ي يكي از پيش 
ش��رط هاي الحاق به س��ازمان تجارت جهاني اس��ت. 
اهميت موانع غير تعرفه يي به حدي اس��ت كه برخي 
سازمان هاي بين المللي به صورت دوره يي به بررسي و 
اندازه گيري موانع غيرتعرفه يي در كشورها مي پردازند؛ 
اما متاس��فانه در اي��ران شاخص س��ازي، اندازه گيري 
دوره يي و ارائه گ��زارش از موانع غيرتعرفه يي تاكنون 
مورد توجه قرار نگرفته و الزم اس��ت كه در اين زمينه 

اقدام شود. 
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تامين مالي نيروگاه  انديمشك 
توسط بانك صنعت 

 علي اشرف افخمي، رييس هيات مديره و مديرعامل 
بان��ك صنعت و مع��دن گفت: بانك صنع��ت و معدن 
احداث نيروگاه هاي انديمشك و اميديه با ظرفيت جمعا 

1500مگاوات را تامين مالي مي كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن 
افخمي كه در س��فر به استان خوزس��تان، در ديدار با 
غالمرضا شريعتي اس��تاندار خوزستان سخن مي گفت 
ضمن اعالم اين خبر افزود: استان خوزستان حق بزرگي 
بر گردن كش��ور ما دارد و بانك صنعت و معدن تالش 
مي كند تا در حد توان خود در راستاي توسعه صنعتي 
استان گام برداش��ته و از اين طريق بخشي از اين حق 

را ادا كند. 
مديرعام��ل بان��ك صنع��ت و معدن تصري��ح كرد: 
خوشبختانه نقش اين بانك تاكنون در استان خوزستان 
پررنگ ب��وده در اين خصوص مي توان از پتروش��يمي 
مس��جد س��ليمان با تامين مالي 432ميلي��ون يورو و 
700نفر اش��تغال و فوالد روهينا جنوب با 100ميليون 
يورو تسهيالت و 445نفر اشتغال نام برد كه مي توانند 

چهره اين بخش از كشورمان را دگرگون كنند. 
وي در مورد نقش بانك صنعت و معدن در حوزه 
نيروگاه��ي گفت: اين بانك توانس��ته اس��ت 6 هزار 
مگاوات از 70هزار مگاوات ظرفيت توليد برق كش��ور 
را تامي��ن مالي كند كه اين رق��م 9درصد از ظرفيت 
ياد شده اس��ت. افخمي گفت: بانك صنعت و معدن 
در صنايع ريلي پروژه قطار سريع الس��ير تهران- قم- 
اصفه��ان به مبلغ يك ميلي��ارد و 800 ميليون دالر و 
پروژه برقي سازي قطار تهران- مشهد به ميزان يك و 
نيم ميليارد دالر را تامين مالي كرده كه با اتمام آنها 
تحول چش��مگيري در اين بخش از صنايع كشورمان 

اتفاق خواهد افتاد. 
اي��ن مدير بانك��ي ضمن بيان اينك��ه تامين مالي 
اح��داث 3ط��رح آب ش��يرين ك��ن جمعا ب��ه مبلغ 
360ميليون دالر توس��ط بانك صنعت و معدن انجام 
ش��ده و هر يك از آنها روزان��ه 100هزار متر مكعب 
ظرفي��ت دارد افزود: انتظار ما اين اس��ت كه بتوانيم 
مثل كشورهاي حوزه خليج فارس استفاده بهينه يي 

از آب شيرين كن ها داشته باشيم. 
استاندار خوزستان نيز در اين ديدار ضمن قدرداني 
از خدمات بانك صنع��ت و معدن و نقش اين بانك در 
توسعه صنعتي استان گفت: هرجا كه سخن از سيستم 
بانكي اس��ت نقش بانك صنعت و معدن از برجستگي 
خاص��ي برخوردار اس��ت ك��ه اين ام��ر حاصل تالش 
مس��ووالنه اين بان��ك در اجراي طرح ه��اي صنعتي و 

توسعه صنعتي و اقتصادي كشور است. 

 مجيد  قاسمي
عضو شوراي عالي »عتف« شد

دكتر مجيد قاس��مي، مديرعامل بانك پاس��ارگاد 
با اكثريت آرا عضو ش��وراي عالي عتف)وزارت علوم، 
تحقيق��ات و فناوري( از بي��ن انجمن هاي علمي برتر 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و انجمن هاي وزارت 

بهداشت و درمان انتخاب شد. 
در اي��ن انتخابات ع��الوه بر ايش��ان، دكتر بهزاد 
قره ياض��ي به عنوان عضو اصل��ي و دكتر محمدامين 
قاض��ي راد به عن��وان عض��و علي البدل ني��ز انتخاب 
ش��ددند. اي��ن انتخ��اب شايس��ته را از ط��رف بانك 
پاس��ارگاد و انجمن مديريت ايران صميمانه تبريك 

مي گوييم. 

 تسهيالت بانك ملت
براي اعزام به عتبات عاليات

بانك ملت، طرح اعطاي تس��هيالت قرض الحسنه 
به دانش��گاهيان ب��راي اعزام به عتب��ات عاليات را با 
افزايش سقف اين تسهيالت، تا پايان خردادماه سال 

جاري، تمديد كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، با تمديد اين 
طرح و افزايش س��قف فردي تسهيالت، دانشجويان 
و اس��تادان دانش��گاه مي توانند براي اعزام به عتبات 
عاليات به صورت هوايي، از 20 ميليون ريال و س��فر 
زميني از 13 ميليون ريال تس��هيالت قرض الحسنه 

بانك ملت استفاده كنند. 
پيش از اين، س��قف اعطاي اين تس��هيالت براي 
س��فرهاي هوايي به عتبات 15 ميليون ريال و براي 

سفرهاي زميني 10 ميليون ريال بوده است. 
ب��ر اين اس��اس، بانك مل��ت مبل��غ 20 ميليارد 
ريال براي اعطاي تس��هيالت قرض الحس��نه عتبات 

دانشگاهيان، اختصاص داده است. 

۱۵۰ ميليارد وام قرض الحسنه 
مهر براي اشتغال زايي روستايي 
مرتض��ي اكب��ري مديرعامل بانك قرض الحس��نه 
مه��ر ايران از ام��كان پرداخ��ت 150 ميليارد تومان 
تس��هيالت قرض الحس��نه اش��تغال زايي روستايي، با 

مشاركت بنياد بركت خبر داد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك قرض الحس��نه 
مهرايران، مرتضي اكبري در مراسم امضاي تفاهمنامه 
هم��كاري با بني��اد بركت ب��راي اعطاي تس��هيالت 
قرض الحسنه به طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور 
بيان داش��ت: در اجراي سياس��ت هيات مديره بانك 
مبني بر هدايت عمده تس��هيالت به حوزه اش��تغال 
و ب��ا هدف رفع رك��ود و بيكاري در اقتصاد كش��ور، 
در مذاكراتي با بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره( ظرف 2هفته، براي اعطاي 
تهسيالت اشتغال زايي روستايي به تفاهم رسيديم و 

اميدواريم به زودي روند پرداخت عملياتي شود. 
وي ادامه داد: در اين تفاهم هزار و پانصد ميليارد 
ريال وام با ن��رخ كارمزد 3 تا 4درصد و در دوره هاي 
بازگش��ت 48 تا 60 ماه��ه به روس��تاييان پرداخت 

خواهد شد.
مديرعامل بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران اظهار 
داش��ت: س��ال گذش��ته، 752 هزار فقره تسهيالت 
قرض الحسنه با اعتبار 82 هزار ميليارد ريال پرداخت 

شد كه 55درصد آن مربوط به حوزه اشتغال بود. 
وي افزود: بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران بنا بر 
ماهي��ت كاري خود در حوزه هاي معيش��ت، درمان، 
ازدواج و اش��تغال تس��هيالت كم بهره با نرخ كارمزد 
3 ت��ا 4درصد به افراد كم بضاع��ت و كمتر برخوردار 

اعطا مي كند.

اخبار

هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي در سال 96 توسط بانك ها پرداخت شد

كاهش سهم سرمايه در گردش و رشد سهم ايجاد و توسعه
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

تسهيالت پرداختي بانك ها طي 12 ماهه سال 
1396 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 6139.1 هزار 
ميليارد ريال اس��ت كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ 655.5 هزار ميليارد ريال )معادل 
12درصد( افزايش داش��ته است. اين رقم اگرچه 
نس��بت به تس��هيالت 548 هزار ميليارد توماني 
س��ال 96 افزايش 65 هزار ميلي��ارد توماني دارد 
اما رش��د آن به 12درصد محدود ش��ده در حالي 
كه در سال 95 رشد تسهيالت دهي بانك ها بيش 

از 30درصد بود. 
به گزارش »تعادل«، از س��وي ديگر،  تحوالت 
عمده در تركيب تس��هيالت دهي بانك ها نش��ان 
مي ده��د ك��ه س��هم ام��ور توس��عه يي و ايجاد و 
تعميرات كه مي تواند به رش��د سرمايه گذاري ها، 
ايج��اد واحده��ا و فازهاي جديد تولي��د، افزايش 
اش��تغال كم��ك كند نس��بت به س��ال هاي قبل 
افزايش قابل توجهي داش��ته و از حدود 15درصد 
در س��ال هاي قبل به 18درصد رس��يده اس��ت. 
همچنين سهم خريد كاالي شخصي از تسهيالت 
نيز كه به رش��د تقاضا در ش��رايط ركود نس��بي 
كمك مي كند، و قبال زير 5درصد بوده در س��ال 

96 به 7درصد افزايش يافته است. 
اما در مقابل ش��اهد كاهش س��هم سرمايه در 
گردش از تس��هيالت هس��تيم كه ب��راي روي پا 
مان��دن و ادامه حيات و تامي��ن نقدينگي روزمره 
واحدهاي اقتصادي پرداخت مي ش��ود. آمار نشان 
مي ده��د در حالي كه در 10 س��ال اخير س��هم 
س��رمايه در گ��ردش بي��ن 64 ت��ا 70درصد كل 
تس��هيالت را تشكيل مي داده، در سال 96 به زير 
62درصد كاهش يافته و ش��اهد بهبود نس��بي و 
تناس��ب منطقي آن هس��تيم و به تدريج از سهم 
س��رمايه در گردش كم شده و به سهم امور ايجاد 
و توسعه و خريد كاالي شخصي كه به رشد تقاضا 
و س��رمايه گذاري و توليد واشتغال كمك مي كند 

افزوده شده است. 

 سهم ۱8درصدي ايجاد و توسعه و تعمير 
نزديك به 18درصد تس��هيالت بانكي در بخش 
ايجاد و توس��عه و تعمير پرداخت شده كه نسبت به 
سهم آن در ماه ها و سال هاي گذشته كه بين 14 تا 
15درصد بوده است افزايش قابل توجه داشته است 
و نش��ان مي دهد كه در رويك��رد بانك ها تحوالتي 
رخ داده و به ج��اي پرداخت 63 تا 68درصد وام ها 
كه به س��رمايه در گ��ردش و روي پا ماندن واحدها 
اختصاص دارد، در س��ال 96 تالش ش��ده كه سهم 

س��رمايه در گردش به كمت��ر از 62درصد محدود 
ش��ود و در مقابل س��هم ايجاد و توسعه و تعميرات 
و همچنين سهم خريد كاالي شخصي افزايش يابد. 
براي��ن اس��اس، 9.9 درص��د به مبل��غ كمتر از 
61هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، 
4.9 درصد تسهيالت معادل 30 هزار ميليارد تومان 
براي توس��عه واحده��ا و افزايش فازه��اي جديد و 
3.1درصد تسهيالت معادل 19 هزار ميليارد تومان 
ب��راي تعميرات واحدهاي اقتصادي پرداخت ش��ده 
ك��ه مي تواند به افزايش تولي��د، راه اندازي، افزايش 
اش��تغال و س��رمايه گذاري هاي بيش��تر در اقتصاد 

كشور منجر شود. 

 6۱ درصد تسهيالت سرمايه در گردش بود 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، س��هم 
تس��هيالت پرداخت��ي در قالب س��رمايه در گردش 
در كلي��ه بخش هاي اقتصادي طي 12 ماهه س��ال 
جاري مبل��غ 3788.8 هزار ميلي��ارد ريال )معادل 
61.7درصد كل تس��هيالت پرداختي( است كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال قبل مبلغ 277 هزار 
ميلي��ارد ريال مع��ادل 7.9 درصد افزايش داش��ته 
است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين سرمايه 

در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 
جاري معادل 1456.8 هزار ميليارد ريال بوده است 
كه حاكي از تخصيص 38.4درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش كليه بخش هاي اقتصادي 

)مبلغ 3788.8 هزار ميليارد ريال( است. 
 مالحظ��ه مي ش��ود از 2.1742 هزارميلي��ارد 
ري��ال تس��هيالت پرداخت��ي در بخ��ش صنعت و 
مع��دن مع��ادل 6.83درصد آن )مبل��غ 8.1456 
ه��زار ميليارد ريال( در تامين س��رمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تامين منابع براي اين بخش توس��ط بانك ها در 

سال جاري است. 

 43 هزار ميليارد تومان تسهيالت
خريد كاالي شخصي 

اقتص��اد دانان در ش��رايط ركود نس��بي توصيه 
مي كنند كه بانك ها ب��راي افزايش تقاضا و كاهش 
رك��ود و ايجاد رونق نس��بي و ب��ه خصوصي خريد 
كاالي ايراني و رشد توليد داخلي وافزايش اشتغال، 
از طريق وام خريد كاالي ش��خصي به رش��د تقاضا 
كمك كنند. از اين رو در س��ال 96 معادل 43 هزار 
ميليارد تومان معادل 7درصد كل تس��هيالت را به 

خريد كاال اختصاص داده اند. 

 29هزار ميليارد تومان خريد مسكن 
از س��وي ديگر، در س��ال 96 معادل 29 هزار 
ميلي��ارد تومان يا 4.7درصد تس��هيالت نيز براي 
خريد مس��كن اختصاص يافت��ه و اين موضوع نيز 
مي تواند روي رونق بخش مسكن اثرگذار باشد اما 
همانط��ور كه رقم محدود زير 5درصد تس��هيالت 
خريد مس��كن نش��ان مي دهد در سال 96 بخش 
مس��كن ب��ا ركود نس��بي و محدودي��ت در خريد 
مس��كن و معامالت ملك و همچنين دريافت رقم 
29 هزار ميليارد توماني وام خريد مس��كن مواجه 

شده است. 

س��اير امور كه البته جزييات آن براي ما روشن 
نيس��ت رقم قابل توجه 53 ه��زار ميليارد تومان 
مع��ادل 8.7درص��د وام ه��ا را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت.  كه به راه اندازي و توسعه و تعميرات 
واحدها و راه اندازي واحدهاي قبلي و جديد كمك 
مي كند نيز معادل ميانگين از 28 تا 612 ميليون 
در كل بخش ه��اي اقتص��ادي مبل��غ 614 ه��زار 
ميلي��ارد توم��ان براي بي��ش از 9 ميليون و 358 
هزار واحد اقتصادي تس��هيالت پرداخت شده كه 
ميانگين هر پرداخت معادل 65 ميليون 600 هزار 

تومان بوده است.
در بخ��ش خدمات 252 ه��زار ميليارد تومان 
براي تعداد 5210912 فقره تسهيالت با ميانگين 
پرداخت هر فقره 485 ميليون ريال پرداخت شده 
اس��ت.  همچنين 174 هزار ميلي��ارد تومان براي 
تعداد 284330 فقره تسهيالت به بخش صنعت و 
معدن با ميانگين پرداختي هر فقره 6127 ميليون 
ريال پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي 

ساير بخش ها است. 
از س��وي ديگ��ر، در بخش بازرگان��ي 85 هزار 
ميليارد توم��ان براي تعداد يك ميليون و 52هزار 
فق��ره تس��هيالت ب��ا ميانگين پرداخ��ت هر فقره 

80ميليون تومان پرداخت شده است. 
 در ضم��ن در بخش مس��كن 51 هزار ميليارد 
تومان ب��راي تعداد يك ميلي��ون و 61 هزار فقره 
تسهيالت با ميانگين پرداخت هر فقره 48 ميليون 

تومان پرداخت شده است. 
درضمن در بخش كش��اورزي 49 هزار ميليارد 
تومان براي تعداد ي��ك ميليون و 745 هزار فقره 
تسهيالت با ميانگين پرداخت هر فقره 28 ميليون 

تومان پرداخت شده است. 
بانك مرك��زي تاكيد كرده كه باي��د در تداوم 
مس��ير جاري مالحظات مربوط به كنترل تورم را 
نيز درنظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت گرفتن 
پتانس��يل تورمي ناش��ي از فش��ار تقاضاي كل در 

اقتصاد نيز بود.
بر اين اس��اس ضروري اس��ت به افزايش توان 
مالي بانك ه��ا از طريق افزايش س��رمايه و بهبود 
كفاي��ت س��رمايه بانك ه��ا، كاه��ش تس��هيالت 
غيرج��اري و بازگردان��دن آنها به مس��ير صحيح 
اعتبارده��ي بانك ه��ا، افزايش به��ره وري بانك ها 
در تامين س��رمايه در گردش تولي��دي، پرهيز از 
فش��ارهاي مضاعف ب��ر دارايي بانك ه��ا و ترغيب 
بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان 
يك ابزار مهم درتامي��ن مالي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه يي كرد. 

دس��تورالعمل محاس��به س��رمايه نظارتي و كفايت سرمايه 
موسسات اعتباري با هدف انطباق با استانداردهاي بين المللي و 

شرايط كنوني نظام بانكي اصالح و ابالغ شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، در دس��تورالعمل 
جديد سعي بر آن بوده كه با بهره گيري از آخرين استانداردهاي 
بين المللي از جمله اسناد منتشره در اين زمينه از سوي كميته 
بال و هيات خدمات مالي اس��المي )IFSB( و با نظرداش��ت به 
ش��رايط و اقتضائات فعلي نظام بانكي كشور، چارچوب مقررات 
مربوط به كفايت سرمايه و سرمايه نظارتي تا حد امكان منطبق 

و هماهنگ با استانداردهاي بين المللي باشد. 
متعاق��ب ابالغ بخش��نامه ش��ماره 96. 111597 مورخ 17 
تيرم��اه س��ال 96 و با توجه به جديد بودن مفاد دس��تورالعمل 

مذكور، برخي س��واالت و ابهامات از س��وي شبكه بانكي كشور 
در خصوص روش هاي محاس��باتي مطرح ش��د ك��ه تغييرات و 
اصالحاتي را در روش هاي محاس��باتي ايجاب مي كرد. از اين رو، 
به اس��تناد اختيارات مقرر در ماده )27( دستورالعمل، تغييرات 
پيش��نهادي، در بيست و هشتمين جلس��ه مورخ 6 اسفند ماه 
سال 96 كميس��يون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك 
مرك��زي جمهوري اس��المي ايران مطرح و م��ورد تصويب قرار 

گرفت. 
تغيي��رات مذكور ش��امل نحوه م��وزون به ريس��ك نمودن 
مطالبات از موسس��ات اعتباري، نحوه تعديل مانده مطالبات بر 
اس��اس ارزش وثايق، و محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش 

ريسك بازار است. 

گروه بانك و بيمه   باوجود كاهش نرخ اونس جهاني به 1323 دالر كه بعد از مالقات روس��اي جمهور كره ش��مالي و كره جنوبي 
و موضوع پيگيري صلح در ش��به جزيره كره و همچنين كاهش التهابات اتمي با كره ش��مالي، رخ داد، اما در بازار ايران نرخ س��كه با 
افزايش باالي 20 هزار تومان مواجه ش��د و برخي كارشناس��ان دليل آن را نزديك تر ش��دن به زمان اعالم تصميم امريكا براي ماندن 

يا خروج احتمالي از برجام ارزيابي مي كنند.
به گزارش »تعادل«، برخي صاحب نظران و فعاالن بازار نيز معتقدند كه توقف حراجي سكه و اعالم محدوديت در ضرب سكه 
كه باعث توقف پيش فروش س��كه يك ماهه و س��ه ماهه شده اس��ت، باعث كاهش عرضه سكه به بازار مي شود و همين موضوع 

رشد قيمت طال و سكه را به همراه داشته است. 
روز شنبه 8 ارديبهشت 97 تهران قيمت انواع سكه در بازار افزايش يافت و قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)امامي(  در بازار تهران با 22 هزار تومان افزايش نس��بت به پنج ش��نبه يك ميليون و 790 هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 14هزار و 500 تومان رشد قيمت نسبت به مدت مشابه، يك ميليون و 740 هزار 
تومان داد و ستد شد.  در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز با 7هزار تومان افزايش قيمت نسبت به پنج شنبه، 875هزار 

تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي هم با 3هزار و 500 تومان رشد در مدت مشابه 540 هزار تومان معامله شد. 
همچنين هر قطعه س��كه گرمي با افزايش يك هزار توماني نس��بت به پنج شنبه 350 هزار تومان فروخته شد. هر گرم طالي 

18 عيار نيز با يك هزار و 154تومان رشد 173 هزار و 33تومان ارزش گذاري شد.
براس��اس اعالم بانك مركزي، قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير نس��بت به روز پنجشنبه 4هزار و 200تومان تعيين شده بود. 

همچنين نرخ يورو با 19تومان افت 5 هزار و 95 تومان و هر پوند نيز با 16تومان كاهش 5 هزار و 786 تومان تعيين شد. 

ابالغ دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي  و كفايت سرمايه

طالي 18 عيار 173 هزار تومان شد

مديرعامل گروه اردنس هلند در سخنان خود در همايش 
بانكي و تجاري ايران و اروپا، دانش و مديريت فني را مالك 

انتخاب مديران معرفي كرد
به گزارش »تعادل«، كالس ويرتزما مديرعامل گروه اردنس 
هلن��د با موضوع تاثي��ر رفتار افراد در مذاك��رات بين المللي، 
افزود: بسياري از مديران سطح C عنوان مي كنند كه نيروي 
انساني مهم ترين منابع و ارزش ما هستند اما چند شركت از 
اين دسته شركت ها در زمينه مديريت منابع انساني تخصص 
دارند.  وي اظهار داشت:  معموال شركت ها مديران خود را بر 
اس��اس دانش و مديريت فني انتخاب مي كنند در حالي كه 
بايد س��طح مديريت و دانش سازماني در نظر گرفته شود تا 

نتايج مناسبي حاصل شود. 

به گفته وي، در صورتي كه مديران با ش��وق با كارمندان 
و اف��راد صحبت نكنند قاعدتا در زمينه بهره وري و مذاكرات 
سازماني مشكالت حادي ايجاد مي شود به همين دليل است 
كه دانش مذاك��ره و برخورد با كارمن��دان از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت.  مديرعامل گروه اردنس هلند گفت: سطح 
سازمان در ايران بسيار حساس و مهم است. در حقيقت اين 
موضوع در اقتصاد و فوتبال به وضوح آش��كار است و توانسته 

شاخص هاي مناسبي را ايجاد كند. 
وي گفت:  جامعه هلند يك جامعه زن محور و حساس در 
زمينه مش��اركت مناس��ب مردم در اقتصاد كه نشانه بارز آن 
قديمي ترين بازار بورس دنيا است كه توانسته شهرت جهاني 

پيدا كند و در اقتصاد جهاني تاثير بزرگي داشته باشد. 

بانك مركزي، سند »ويژگي هاي اصلي نظام هاي حل و فصل موثر موسسات مالي« از انتشارات هيات ثبات مالي را ترجمه و به شبكه بانكي 
ابالغ كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بحران هاي مالي و باالخص بحران هاي بانكي تهديدهايي هس��تند كه به طور بالقوه مي توانند 
ثبات و س��المت نظام مالي و بانكي را در هر كش��وري با مخاطرات جدي مواجه كنند بر همين اس��اس، ضروري اس��ت مقامات سياس��ت گذار و 
ناظر بازارهاي مالي، اقدامات و تدابير الزم براي پيش��گيري و مديريت بحران ها را اتخاذ كنند تا بتوانند عالوه بر نش��ان دادن واكنش س��ريع به 
وقاي��ع بحران��ي  با كمترين هزينه آن را مديريت نمايند.  در همين خصوص بحران مالي س��ال 2007 مي��الدي و آثار آن بر بخش واقعي اقتصاد 
در كش��ورهاي درگير به خوبي نش��ان داد كه مقامات بخش هاي مختلف مالي در كش��ورهاي ذي ربط در انجام واكنش هاي سريع جهت كنترل 
ريس��ك ها و ضعف هايي كه آنها را تهديد مي كرد، ضعف ها و كاس��تي هاي جدي داش��تند. لذا براي رفع اين نقيصه، سازمان هاي بين المللي نظير 
هيات ثبات مالي، بانك تس��ويه بين المللي و همچنين مقامات ناظر مالي در كش��ورهاي عمدتا توس��عه يافته، اصالحات مختلفي را در حوزه هاي 
س��ه گانه ايجاد ترتيبات نهادي مناس��ب، تدارك اطالعات كافي و مربوط و تدارك ابزارهاي قوي و كارا در چارچوب هاي قانوني و مقرراتي خود 
اعمال كردند.  از جمله مهم ترين اين نوآوري ها در پيشگيري و مواجهه با بحران هاي مالي و بانكي، ايجاد چارچوب هاي نهادي و ابزارهاي اجرايي 
قوي درخصوص موضوعات بازس��ازي و حل و فصل مالي بانك ها و س��اير موسس��ات مالي مشكل دار بوده است. چه قبل از آن بسياري از كشورها 
فاقد حمايت قانوني، سياس��ت ها و رويه هاي الزم براي بازس��ازي و حل و فصل بانك هاي مشكل دار بودند و ابزار كمك به چنين بانك هايي عمدتا 
روش نجات از بيرون بود.   در همين راس��تا، كش��ورهاي عضو گروه بيس��ت در س��ال 2009 با افزايش دامنه اهداف و وظايف مجمع ثبات مالي 
 به تاس��يس هيات ثبات مالي اقدام كرد. اين هيات در س��ال 2011 ويژگي هاي اصلي نظام هاي حل و فصل مالي موثر موسسات مالي را با عنوان
»the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions( »Key Attributes(  مش��تمل ب��ر 

12سرفصل تهيه و براي اعضاي گروه بيست الزام آور كرد.

دانش و مديريت فني مالك انتخاب مديران بانكي

انتشار سند ويژگي هاي نظام هاي موثر موسسات مالي 

مجيد عينيان  صاحب  نظر پولي و بانكي 
قيمت مس��كن تنها متاثر از عرضه و تقاضاي فعلي نيس��ت و 
انتظارات قيمتي آتي مي تواند بر قيمت كنوني اثرگذار باش��د و 
به نظر مي رس��د جمع بندي فعاالن بازار اين است كه مسكن در 

آينده بازدهي بااليي خواهد داشت
س��والي كه اين روزها در اذهان فعاالن اقتصادي وجود دارد 
اين اس��ت كه وضعيت بازار مسكن با آزاد شدن نقدينگي پشت 
س��د نرخ هاي سود سپرده چه خواهد ش��د. نقدينگي كشور در 
چند س��ال گذش��ته چندين برابر شده اس��ت. بارها شنيده ايم 
كه نس��بت نقدينگي ب��ه توليد ناخالص داخلي اس��مي باالتر از 
صد در صد ش��ده است و اين در كش��ور ما سابقه نداشته است. 
س��ابقه اقتصاد ايران نش��ان از ارتباط نقدينگي با قيمت مسكن 
دارد و اين نگران كننده اس��ت. از س��وي ديگر تركيب نقدينگي 
با هيچ دوره يي از اقتصاد ايران قابل مقايس��ه نيست. سپرده هاي 
بلندمدت بخش عمده نقدينگي را به خود اختصاص داده است. 
آيا اثر س��پرده هاي بلندمدت يا شبه پول با پول در وضعيت بازار 
مسكن يكسان است؟ رش��د باالي نقدينگي البته مختص مدت 
كوتاه اخير نيس��ت و چندين س��ال است كه نرخ رشد نقدينگي 
باالس��ت در حالي كه نرخ رشد قيمت در بازار مسكن باال نبوده 

است. آيا اين روند پايدار خواهد بود؟

با دس��تور بانك مركزي از شهريور ماه س��ال گذشته نرخ هاي 
س��پرده هاي بلندم��دت محدود ش��د ولي با توجه ب��ه فرصت 10 
روزه بانك مركزي بخش عمده يي از س��پرده ها تبديل به س��پرده 
بلندمدتي شدند كه در ابتداي شهريور ماه امسال قرارداد آنها پايان 
خواه��د پذيرفت. با تبديل س��پرده هاي بلندمدت به س��پرده هاي 
بلندمدت جديد با نرخ پايين تر مصوب بانك مركزي وضعيت ثبات 
قيمتي س��ال هاي گذشته مي تواند ادامه يابد ولي آيا سپرده گذاران 
س��پرده هاي خود را همچنان به شكل بلندمدت نگه داري خواهند 
كرد؟ س��وال مهم اين است كه صاحبان س��پرده هاي بلندمدت با 
س��پرده هاي خود چ��ه خواهند كرد؟ وضعيت صع��ودي بازار ارز و 
هجوم منابع مالي به اين بازار و س��پس در پي آن به بازار س��كه و 
پيش فروش سكه نش��ان داد كه منابع لزوما پشت سد سپرده هاي 

بلندمدت نخواهند ماند. 
در بررسي وضعيت آينده بازار مسكن شايد حتي مهم تر از سوال 
در مورد رفتار س��پرده گذاران، اين س��وال باشد كه بانك مركزي با 
نرخ هاي سپرده چه خواهد كرد؟ سياست گذار پولي نشان داده است 
در مواجه��ه با جهش هاي قيمتي در بازارهاي دارايي از سياس��ت 
خود در قبال كاهش نرخ سود عقب نشيني خواهد كرد. اما آيا اين 
عقب نش��يني پس از وارد شدن ش��وك به بازارهاي دارايي خواهد 
بود يا پيش از آن؟ آيا بانك مركزي سياس��ت كاهش اجباري نرخ 

سپرده هاي بلندمدت را پيش از ابتداي شهريور امسال كنار خواهد 
گذاش��ت يا پس از آن يا چون برخالف بازار ارز، توجهات در مورد 
افزايش قيمت مسكن چندان متوجه بانك مركزي نخواهد شد اصال 

چنين سياستي اتخاذ نخواهد كرد؟
پاس��خ گويي به سوال فوق ش��اه كليد پيش بيني وضعيت آتي 
بازار مس��كن اس��ت. بانك هاي مركزي در دني��ا معموال گزارش 
سياس��ت پولي منتش��ر مي كنن��د ك��ه در ابتداي س��ال، آتيه 
سياس��ت پولي كش��ور را حداقل براي يك سال ترسيم مي كند 
ولي سياس��ت گذار پولي در ايران معموال وضعيت آتي را ترسيم 
نمي كند ي��ا اگر در مورد آينده اظهارنظر مي كند متاس��فانه در 

مقابل شوك هاست و معموال چندان معتبر نيست. 
ب��ا تمام اي��ن ابهامات در م��ورد آينده، ش��واهد در حال حاضر 
مي تواند راهنماي ما باشد. با وجود آنكه به نظر مي رسد هنوز بخش 
بزرگي از سپرده هاي بانكي در قالب سپرده هاي بلندمدت با سود باال 
تا شهريور 97 قفل شده اند، ورود مقاديري از اين نقدينگي در بازار 
مسكن يا تصور فعاالن بازار مبني بر ورود نقدينگي در ماه هاي آتي 
باعث افزايش قابل توجه قيمت در بازار مس��كن شده است. در اين 
ميان تصميم جديد شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ تسهيالت 
مس��كن براي بخشي از متقاضيان اگرچه براي تحرك بخشيدن به 
بازار مس��كن تصميمي مناسب است ليكن شايد زمان آن مناسب 

نباشد.  اگرچه شايد متقاضيان تسهيالت مسكن يكم همان افرادي 
نباشند كه به زودي سپرده هاي بلندمدت خود نقد كرده و وارد بازار 
مسكن خواهند كرد ولي در وضعيت فعلي برخي از تصميم ها باعث 

تحريك سمت تقاضاي مسكن مي شود. 
افزايش هاي اخير قيمت در بازار مسكن البته همچنان همراه با 
تعداد معامالت كم در بازار اس��ت و بيانگر سوال مهمي است. چرا 
قيمت ها با وج��ود ركود )تعداد معامالت كم( افزايش دارد؟ قيمت 
مس��كن به عنوان يك دارايي تنه��ا متاثر از عرضه و تقاضاي فعلي 
نيس��ت. انتظارات قيمت��ي آتي مي تواند بر قيم��ت كنوني اثرگذار 
باش��د و به نظر مي رس��د جمع بندي فعاالن بازار مسكن اين است 
كه دارايي مس��كن در آينده بازدهي بااليي خواهد داشت. حال اين 
س��وال مطرح است كه آيا فعاالن بازار مسكن منتظر سرازير شدن 
نقدينگي پشت سد نرخ هاي باالي سود سپرده هستند؟ در شرايطي 
كه نرخ تس��هيالت مس��تقل از نرخ تورم تعيين مي شوند، مي توان 
نش��ان داد نرخ تورم آتي بر س��طح قيمت فعلي مسكن تاثيرگذار 
است. آيا فعاالن بازار مسكن انتظار افزايش تورم به مقاديري بيش 
از نرخ تس��هيالت دارند؟ هر كدام از اين داليل، عامل اصلي رش��د 
قيمت در بازار مسكن باشد، نشانگر اين است كه فعاالن بازار مسكن 
برخالف سياست گذاران منتظر نمانده اند و انتظارات خود از آينده را 

هم اكنون وارد معامالت خود كرده اند. 

اثر سياست هاي بانكي و پولي بر بازار مسكن

با افزايش سهم ايجاد، تعمير و توسعه به 
18درصد و سهم خريد كاالي شخصي 

به 7درصد از سهم سرمايه در گردش 
كاسته شده و به 61.7درصد رسيده است

9ميليون و 358 هزار واحد اقتصادي با 
ميانگين 65.6 ميليون تومان در سال 96 

تسهيالت بانكي دريافت كردند 
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5 بورس و فرابورس
افزايش حجم و ارزش معامالت

گروه بورس| طي هفته منتهي به ۶ ارديبهش��ت 
م��اه، حدود ۷۵۸ ه��زار و ۸۸۶ تن انواع كاال به ارزش 
بيش از ۱۷ هزار و ۶۰۴ ميليارد ريال در بورس كاالي 
ايران مورد داد و س��تد قرار گرفت كه به ترتيب رشد 
۴۲ و ۵۶ درص��دي حجم و ارزش رانس��بت به هفته 
ماقب��ل تجربه كرد. بر اين اس��اس، هفته گذش��ته در 
تاالر محص��والت صنعتي و معدني، ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ 
تن ان��واع كاال به ارزش ۶ ه��زار و ۹۸۱ ميليارد ريال 
معامله شد. همچنين، در اين تاالر، ۲۱۶ هزار و ۵۳۳ 
تن فوالد، ۴ هزار و ۷۰۵ تن مس، ۲۴۰ تن آلومينيوم، 
۱۲ تن كنس��انتره فلزات گرانبها و همچنين ۱۴۰ تن 
كنسانتره موليبدن از س��وي مشتريان خريداري شد. 
در س��ويي ديگر، در هفت��ه معامالتي مذك��ور در دو 
بخش داخل��ي و صادراتي ت��االر فرآورده هاي نفتي و 
پتروش��يمي، ۴۹۰ هزار و ۳۹۲ تن انواع كاال به ارزش 
۹ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال به فروش رس��يد. در اين 
تاالر، ۱۰۸ هزار و ۹ تن قير، ۷۶ هزار و ۳۷۳ تن مواد 
پليمري، ۲۱۶ هزارت��ن وكيوم باتوم، ۲۴ هزار و ۱۲۰ 
تن ل��وب كات، ۳۰ هزار و ۳۳۷ تن مواد ش��يميايي، 
۱۳ هزار و ۲۹۰ ت��ن گوگرد، ۲۵۰ تن عايق رطوبتي، 
يك هزار تن س��الپس واك��س و همچنين ۲۱ هزار و 
۱۲ تن روغن خريداري ش��د. بر اس��اس اين گزارش، 
تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران نيز طي 
هفته مذكور، ش��اهد معامله ۴۴ هزار و ۹۴۲ تن انواع 
كاال ب��ه ارزش بيش از ۶۸۸ ميليارد ريال بود؛ در اين 
تاالر داد و س��تد ۳۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم، ۴۲ هزار 
قطعه جوجه ي��ك روزه، ۵۰ تن دانه هاي روغني، يك 
هزار و ۹۵۰ تن ش��كر و ۹ هزار و ۵۰۰ تن روغن خام 
مش��اهده ش��د. بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز در 
هفته گذش��ته ش��اهد معامله ۶۷ تن ضايعات فلزي و 

يك هزار و ۵۰۰ تن محصوالت معدني بود.

 نگاهي بر عملكرد 6 ماهه شاهد: شركت شاهد 
اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي شش ماهه منتهي 
به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
۳۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، 
شركت با انتشار عملكرد شش ماهه نخست سال مالي ۹۷ 
خود اعالم كرد در نيمه نخس��ت س��ال مالي جاري مبلغ 
۱۵۹ ميليارد و ۲۲۰ ميليون ريال سود سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۵۹ ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۳۹۲درصد افزايش داشت. عالوه بر اين، »ثشاهد« 
در دوره ش��ش ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ ۱۲ ريال 
س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن 
سود خالص به س��ود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
يك هزار و ۴۱۸ ميليارد و ۶۸۴ ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش 9 درصدي عملكرد 96 سيمان خاش: 
سيمان خاش اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي ۱۲ 
ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسي نشده و با 
سرمايه معادل ۱۲۵ ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، 
س��يمان خاش با انتش��ار عملكرد ۱۲ ماهه سال مالي ۹۶ 
خ��ود اعالم ك��رد در دوره ۱۲ ماهه ياد ش��ده مبلغ ۱۸۰ 
ميليارد و ۸۷۷ ميليون ريال سود سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ ۴۴۷ ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۹ درصد افزايش داش��ت. بر اين اساس، »سخاش« 
در دوره ۱۲ ماهه مش��ابه سال مالي قبل مبلغ يك هزار و 
۳۲۲ ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با 
افزوده ش��دن سود خالص به سود انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ ۲۸۳ ميليارد و ۷۰۶ ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي س�ه ماهه س�يمان 
مازندران: س��يمان مازندران اطالعات و صورت هاي مالي 
مياندوره يي س��ه ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند م��اه ۹۶ را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل ۴۱۱ ميليارد ريال 
منتشر كرد. بر اين اس��اس، شركت با انتشار عملكرد سه 
ماهه س��ال مالي ۹۷ خود اعالم كرد در دوره سه ماهه ياد 
ش��ده مبلغ ۴۵ ميليارد و ۸۱۲ ميليون ريال سود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۳۷ ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۷۱ درصد كاهش داش��ت. »سمازن« در 
دوره سه ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ ۱۲۷ ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص دوره به س��ود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۲۴۹ ميليارد و ۸۱۹ ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش 55 درصدي عملكرد يكساله »وبوعلي«: 
سرمايه گذاري بوعلي اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي شده و 
با س��رمايه معادل يك هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت با انتش��ار عملكرد يكساله مالي ۹۶ خود 
اعالم كرد در ۱۲ ماهه گذش��ته مبل��غ ۴۷۰ ميليارد و ۷۹۹ 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
۲۹۴ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل ۵۵ افزايش داش��ت. 
گفتني اس��ت، »وبوعلي« در دوره ۱۲ماهه مشابه سال مالي 
قبل مبلغ ۱۹۰ ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داده 
بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ ۴۹۴ ميليارد و ۴۰۹ ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد. 
  افزاي�ش ارزش ب�ازار »وصنع�ت«: ش��ركت 
سرمايه گذاري صنعت و معدن صورت وضعيت پرتفوي يك 
ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۹۷ را حسابرسي نشده و با 
سرمايه معادل چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ 
فروردين ماه ۹۷ تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل پنج هزار و ۸۹۳ ميليارد و ۷۱۴ 
ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۷ هزار و ۲۶۶ ميليارد و 
۲۹۵ ميليون ريال در س��بد سهام خود داشت. بهاي تمام 
ش��ده سهام بورسي اين ش��ركت در دوره ياد شده معادل 
۱۲۵ ميليارد و ۱۲۰ ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره ب��ه مبلغ ش��ش هزار و ۱۸ ميلي��ارد و ۸۳۴ ميليون 
ريال رس��يد، در حالي ك��ه ارزش بازار آن ني��ز با افزايش 
۱۵۵ميلي��ارد و ۴۱ ميليون ري��ال در پايان دوره معادل ۷ 
هزار و ۴۲۱ ميليارد و ۳۳۶ ميليون ريال محاس��به ش��د. 
گفتني است، »وصنعت« در يك ماهه گذشته تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۷۸ 
ميلي��ارد و ۴۷۷ ميليون ري��ال و مبلغ ۶۵ ميليارد و ۹۷۸ 
ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل ۱۲ ميليارد و 

۴۹۹ ميليون ريال زيان شناسايي كرد.

تاالرنقرهاي

رويخطشركتها

مروري بر آمار معامالت ديروز

واكنش منفي بورس
يك مدير خارجي عنوان كرد

ظرفيت هاي بازار  سرمايه ايران ناشناخته است
گروه بورس|

 ب��ورس تهران در معامالت روز گذش��ته با كاهش ۵۱۱ 
واحدي همراه ش��د و به رقم ۹۴هزار و ۲۸۴واحدي سقوط 
كرد. طي هفته گذشته بازار هاي مالي ازجمله بورس تهران، 
س��فر مك��رون رييس جمهور فرانس��ه و ديدارش ب��ا دونالد 
ترام��پ، رييس جمهور اياالت متحده امريكا را مثبت ارزيابي 
كردن��د و اكث��ر نماگر هاي بازار س��هام در پ��ي اين موضوع 
س��بزپوش ش��دند. اما در ادامه اظهار نظر هاي مطرح شده از 
خروجي اين نشس��ت با احتمال افزايش تحريم به بهانه هاي 
مختلف همراه ش��د و اين موضوع به نوعي اصلي ترين عامل 
در جهت ريزش قيمت هاي ديروز سهام در تابلو قرمز بورس 
تهران محس��وب مي شود. بر اين اس��اس در داد و ستد  هاي 
ديروز فرابورس شاخص اين بازار با كاهش بيش از ۵ واحدي 
به رق��م ۱۰۵۴واحد افت كرد. از س��ويي ديگر در معامالت 
نخس��تين روز هفته در بورس تهران، بانك تجارت و پااليش 
نفت تبريز، بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كردند. 
عالوه بر اين در معامالت روز گذشته بانك تجارت با معامله 
۳۹ميليون حجم بيش��ترين حج��م معامالت و پااليش نفت 
تبريز با معامله ۴۶ميليارد ريال بيش��ترين ارزش معامالت را 
ثبت كردند. همچنين در بازار ديروز فلزات اساس��ي، خودرو 
و فرآورده هاي نفتي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در 
صدر برتري��ن گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. اين درحالي 
اس��ت كه صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رش��د قيمت 
متعلق به نمادهاي پارس س��رام، داروس��ازي دكتر عبيدي، 
پمپ س��ازي ايران، آلومينيوم ايران، فرآورده هاي نسوز آذر، 

صنايع ش��يميايي ف��ارس و لوله و ماشين س��ازي ايران بود. 
براس��اس اين گزارش، نمادهاي رينگ سازي مشهد، كاشي 
تكس��رام، ليزينگ خودرو غدير، چرخش��گر، آبادگران ايران، 
سايپا ديزل و ايران تاير با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 
ج��دول معامالت نشس��تند. اف��زون بر اين س��رمايه گذاران 
بورس��ي روز گذش��ته براي خريد واحده��اي صندوق امين 
يك��م، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري ش��يراز و اوراق مشاركت 
ش��هرداري مشهد بيش��ترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي 
خري��د را ثب��ت كردند. اين درحالي بود كه در س��وي ديگر 
بازار اوراق مشاركت شهرداري تهران، اوراق صكوك گل گهر، 
اوراق صكوك س��ايپا، سهام كنتوسازي و واحدهاي صندوق 
پارند پايدار س��پهر با بيش��ترين عرضه ها مواجه شدند. اين 
نمادها طوالني ترين صف هاي فروش را داش��تند. به گزارش 
سنا در معامالت روز شنبه فوالد مباركه، ملي مس، پااليش 
نف��ت اصفهان، پاالي��ش نفت تهران، كش��تيراني و آس��ان 
پرداخت پرش��ين با بيش��ترين تاثير منفي بر شاخص باعث 
افت اين متغير ش��دند. خدم��ات انفورماتيك با بيش��ترين 
تاثير مثبت بر ش��اخص مانع افت بيش��تر اين متغير ش��د. 
همچنين ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب ۳۵۴ 
و يك هزار و ۱۳۵ واحد نزولي شدند. در پايان داد و ستدها 
سرمايه گذاران بورسي بيش از ۴۵۹ميليون برگه سهم، حق 
تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند كه 
ارزش اي��ن مبادالت بي��ش از ۹۰۲ميليارد ري��ال بود و در 

۴۱هزار نوبت معامالتي انجام شد.

ايران داراي منابع بسيار غني و اقتصاد بسيار پابرجايي 
اس��ت اما ظرفيت هاي بازار پول و س��رمايه آن در دنيا به 
ميزان الزم شناخته شده نيست. عارف سلطان، مديرعامل 
گروه رتبه بندي ايده آل ريتينگ در س��نگاپور عنوان كرد: 
ب��ه عنوان يك ف��رد خارجي از ديدن اين همه پيش��رفت 
در زمينه بازار س��رمايه اسالمي در ايران بسيار شگفت زده 
شدم اما كسي از اين پيشرفت ها با خبر نيست. به گزارش 
س��نا، وي در اين خص��وص ادامه داد: بازارهاي س��رمايه 
اسالمي در كشورهاي ديگر جهان، توسعه و پيشرفت هاي 
خ��ود را در زمينه بازار به تمام دني��ا منعكس مي كنند تا 
همه از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين كشور ها بهره مند 
ش��وند و ايران نيز بايد ظرفيت هاي بازار س��رمايه خود را 

بيشتر معرفي كند. 
عارف سلطان در اين خصوص افزود: ابزارهاي معامالتي 
در كش��ور هاي اسالمي در مقايس��ه با جهان كمتر است و 
به همين دليل كش��ورهاي اس��المي با شناخت يكديگر و 
آش��نايي بيش��تر با بازارها مي توانن��د از ابزار هاي يكديگر 
بهره برداري و در مس��ير توس��عه حركت كنند. به همين 
جهت نياز اس��ت كه ايران نيز بازار س��رمايه اسالمي خود 
را به اش��خاص حقيقي و كش��ورها معرفي كند تا در اين 
گام ها س��همي داشته باش��د. وي گفت: براي اينكه ايران 
از اين موقعيت ناش��ناخته خارج ش��ود باي��د بازار خود را 
توس��ط ابزارهاي مختلف تبليغاتي مثل برگزاري رودش��و 
و كنفرانس هاي مختلف معرفي كند. وي در اين خصوص 
خاطرنش��ان ك��رد: برگ��زاري پلتفرم ه��اي بين المللي از 

س��وي س��ازمان بورس و هماهنگي كنفرانس هاي متعدد 
مي تواند موجب شناس��اندن موقعي��ت اقتصادي ايران در 
منطقه ش��ود. از اين طريق كشورهاي اسالمي نيز متوجه 
خواهند ش��د كه بازار سرمايه اسالمي ايران به بلوغ كافي 
رسيده است و فرصت هاي سرمايه گذاري در آن را بررسي 
مي كنند. اين مقام مسوول ابراز اميدواري كرد كه با شروع 
روند تبليغاتي بازار س��رمايه اسالمي ايران، سرمايه گذاران 
خارجي مي توانند براي س��رمايه گذاري، بازار ايران را يكي 

از ملزومات آتي سرمايه گذاري خود قلمداد كنند. 
وي در ادامه درخصوص برگزاري كارگاه هاي تبليغاتي 
اذع��ان كرد: برگزاري رودش��و در كش��ورهايي ك��ه بازار 
اس��المي در آن رونق دارد، مي تواند كلي��د موفقيت بازار 

سرمايه ايران باشد. 
وي گفت: برپايي كارگاه در لندن، سوييس، كشورهاي 
اروپاي��ي و مال��زي مي توان��د موج��ب برجس��ته ش��دن 
فعاليت هاي بازار س��رمايه ايران شود. عارف سلطان يكي 
ديگ��ر از روش هاي معرفي بازار س��رمايه ايران را از طريق 
بانك توسعه اس��المي دانست و عنوان كرد: همكاري هاي 
بيش��تر با نهادهاي اس��المي مثل بانك توس��عه اسالمي 
مي توان��د موجب بهبود اين روند ش��ود. به اين ترتيب كه 
بانك توسعه اسالمي تمام اطالعات كشور شما درخصوص 
ب��ازار را به ديگر كش��ورهاي عضو خود ارس��ال مي كند و 
پيش��رفت هاي اخير ش��ما به صورت گ��زارش مكتوب به 
گوش ديگر كش��ورهاي اس��المي رس��يده و موقعيت هاي 

سرمايه گذاري را براي آنها شفاف مي كند. 

حامد سلطاني نژاد اعالم كرد

 معامالت آتي زعفران در بورس كاال راه اندازي مي شود

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد 

توسعه نظام تامين مالي در حمايت از توليد ملي

گروه بورس|
بورس كاالي ايران درصدد اس��ت ت��ا با راه اندازي 
قرارداده��اي آت��ي زعفران در جهت كش��ف روزانه و 
لحظه يي قيمت، مديريت ريس��ك نوس��انات قيمتي 
ب��راي فعاالن ب��ازار و پايان تجارت مبهم و س��ودمند 
براي كش��ورهاي ديگر و در آخر تبديل شدن ايران به 
مرجعي��ت قيمتي اين محصول در دنيا قدم بردارد. به 
گزارش كاال خبر، سهم ايران در توليد جهاني زعفران 
حدود ۹۰ درصد اس��ت اما ايران به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده زعفران دنيا، تعيين كننده اصلي قيمت اين 
محصول نيس��ت و متاسفانه برندهاي معروف زعفران 
در كش��ورهاي اروپايي و برخي كش��ورهاي واس��طه 
ص��ادرات زعفران ايران به كش��ورهاي مصرف كننده، 
قيمت زعفران را مش��خص مي كنند. همچنين مطابق 
برخي آمارها از گ��ردش مالي حدود ۸ميليارد دالري 
زعفران و محصوالت آن در جهان، س��هم ايران كمتر 
از ۳۰۰ ميليون دالر در س��ال اس��ت كه با پيشتازي 
جهاني اي��ران در توليد زعفران تناس��بي ندارد. يكي 
از راهكارهاي رفع اين كاس��تي و بهره مندي بيش��تر 
زعفران كاران كشور از منافع دسترنج خود، راه اندازي 
بازار آتي زعفران است تا هدف جلب توجه كليه تجار 
و برنده��اي مع��روف زعفران دنيا به اي��ن بازار جهت 
كش��ف روزانه و حتي لحظه يي اين محصول راهبردي 
كشاورزي كشور محقق ش��ود كه بورس كاالي ايران 
نيز در همين زمينه، برنامه راه اندازي قراردادهاي آتي 

زعفران را با جديت در دستور كار دارد. 

 ابزاري رايج در دنيا
در همي��ن رابطه حامد س��لطاني نژاد مديرعامل 
ويژگي ه��اي  در خص��وص  اي��ران  كاالي  ب��ورس 
قرارداده��اي آت��ي عن��وان ك��رد: قراردادهاي آتي 
از جمل��ه قراردادهاي مش��تقه به حس��اب مي آيد 
كه ب��ا توجه ب��ه ويژگي هاي منحصر ب��ه فرد خود 
مورد اس��تقبال فع��االن بازار قرار گرفت��ه و يكي از 
محبوب تري��ن و رايج تري��ن ابزارهاي مال��ي دنيا به 
حساب مي آيد. وي خاطرنش��ان كرد: مشتريان در 
اين قراردادها متعهد به خريد يا فروش دارايي پايه 
در زمان��ي در آينده مي ش��وند و البته قيمت مورد 
معامله در روز انجام معامله تعيين مي شود. بنابراين 
با توجه ب��ه اينكه تحويل در آينده انجام مي ش��ود 

نيازي به پرداخت كل ارزش معامله نيست. 
مديرعام��ل ب��ورس كاال گفت: اف��راد مي توانند 
وجهي به عن��وان تضمين نزد ات��اق پاياپاي بورس 
كاالي ايران در حساب خود توديع و تا چند برابر آن 
وجه نس��بت به معامله براي تحويل كاال و پرداخت 
در آين��ده اقدام نمايند. ب��ه عنوان مثال، يك فرد با 
توديع ۵۰۰ هزار توم��ان به عنوان »وجه تضمين« 
مي تواند نسبت به خريد يا فروش ۵ ميليون تومان 
زعفران در بورس كاال اقدام كند. س��ود و زيان افراد 
نيز ب��ه صورت روزانه با توجه به تغييرات قيمت در 

همين بازار، با آنان تسويه خواهد شد. 

 پوشش ريسك كاالهاي كشاورزي و صنعتي
حامد س��لطاني نژاد در پاس��خ به سوالي مبني 
ب��ر اينكه هم اكن��ون قراردادهاي آت��ي روي چه 
محصوالتي در بورس كاالي ايران معامله مي شود 
نيز بيان كرد: هم اكنون معامالت آتي روي س��كه 
بهار آزادي در بورس كاالي ايران انجام مي ش��ود 
كه براي پوشش ريس��ك عوامل موثر بر فعاليت 
تجاري در كش��ور مورد توجه بس��ياري از فعاالن 
صنع��ت و بازرگاني قرار گرفته اس��ت. وي اظهار 
داش��ت: در اين حوزه ورود مستقيم قراردادهاي 
آتي به پوش��ش ريس��ك كاالهاي كش��اورزي و 
صنعت��ي همواره مدنظر ب��ورس كاالي ايران نيز 
بوده اس��ت كه در همين راس��تا مطالعات و كار 
كارشناس��ي روي داراي��ي پايه زعف��ران صورت 
پذيرفت. زعفران، گران ترين محصول كش��اورزي 
و همچنين نمونه بسيار خوبي از سودآوري، دوام 

و توليد كاربر محور است.
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران تصريح كرد: 
در ح��ال حاضر ايران ب��ا توليد بيش از ۹۰درصد 
از زعفران جه��ان، توليدكننده برتر اين محصول 
ب��وده و ايجاد مرجعيت قيمت��ي اين محصول در 
كش��ور همواره از دغدغه هاي بخش كش��اورزي، 
وزارت جه��اد كش��اورزي و زعف��ران كاران بوده 
اس��ت. از اي��ن رو راه ان��دازي بازار آت��ي زعفران 
مي تواند اين هدف مهم كه مهم ترين چش��م انداز 
بورس كاالي ايران در خصوص كاالهاي مهم ملي 

است را محقق كند. 

 ارتقاي شفافيت در بازار
وي در واكن��ش به اين موض��وع كه مزيت اين 
قراردادها ب��راي اقتصاد كش��اورزي و به خصوص 
محصول زعفران كش��ور چيس��ت نيز عنوان كرد: 
ايج��اد مرجعيت قيمت محصول زعف��ران در دنيا 
مي توان��د نقش موثري در انتقال بخش��ي از منافع 
حاص��ل از تجارت زعفران در كش��ورهاي ديگر به 
كشور خودمان داشته باش��د. هدايت سرمايه هاي 
عالقه مند به تجارت در بخش مولد اقتصاد كش��ور 
به س��وي خريد و فروش اين محصول در بازار آتي 
مي توان��د، قيمت واقعي زعفران كش��ور را آش��كار 
س��ازد و از تجارت مبهم و بعضا بس��يار س��ودمند 
براي كش��ورهاي ديگر به تجارت ش��فاف و داراي 
منفعت براي فعاالن داخلي زعفران سوق دهد. وي 
افزود: قراردادهاي آتي يكي از مهم ترين ابزارهايي 
اس��ت كه بورس ه��اي كاالي��ي جه��ت كمك به 
مديريت ريسك نوسانات قيمتي در اختيار فعاالن 
بازارهاي كااليي ق��رار مي دهند. اين ابزار مي تواند 
به اطمينان بخشي بيشتر خريداران و فروشندگان 
زعفران نس��بت به امكان معامله محصول در آينده 
با قيمت��ي كه هم اكن��ون روي آن توافق مي كنند 
بينجامد؛ اين موضوع ريسك فعاليت در اين بخش 

را كاهش مي دهد. 
س��لطاني نژاد ابراز داش��ت: به اين ترتيب بورس 
كاالي ايران مطالعات كارشناس��ي گسترده يي براي 
كمك به فعاالن بازار زعفران و ارتقاي ش��فافيت در 
اين بازار را در دس��تور كار قرار داده اس��ت و هدف 

اصلي راه اندازي قراردادهاي آتي پوش��ش ريس��ك 
قيمت معامالت زعفران در ايران است. وي گفت: از 
اين منظر، ويژگي مهم قراردادهاي آتي در پوش��ش 
ريس��ك قيمت كاالها مي تواند يكي از دغدغه هاي 
مهم فعاالن بازار زعفران از جمله عرضه كنندگان و 

متقاضيان را تا حد زيادي مرتفع كند. 

 منافع توليدكنندگان
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران تاكي��د كرد: 
در ح��ال حاضر و با معامالت س��نتي اي��ن دارايي، 
امكان پوش��ش ريس��ك ب��راي توليدكنن��دگان و 
فع��االن ب��ازار زعفران وج��ود ندارد اي��ن در حالي 
اس��ت كه با راه اندازي اين معامالت امكان مديريت 
و پوش��ش ريس��ك به خوبي فراهم خواهد ش��د تا 
توليدكنن��دگان و فعاالن ب��ازار بتوانند منافع خود 
را درقبال پيامدهاي ريس��ك تغييرات و نوس��انات 
قيمت پوش��ش دهند. همچنين امكان برنامه ريزي 
و مديريت بلندمدت عرضه و تقاضا توس��ط فعاالن 
اين بازار مهيا مي شود و همزمان، معامالت ابزارهاي 
مش��تقه به عنوان يكي از س��تون هاي اصلي توسعه 

بازار سرمايه كشور توسعه مي يابد. 

 كشف قيمت واقعي
وي درباره اينكه آي��ا تا كنون زعفران در بورس 
كاالي ايران معامله ش��ده اس��ت يا خير نيز افزود: 
معام��الت زعف��ران در ب��ورس كاالي اي��ران هم 
ب��ه صورت گواهي س��پرده كااليي و ه��م در بازار 

فيزيكي به س��ه صورت نقد، س��لف و نسيه انجام 
مي شود. راه اندازي و رونق معامالت گواهي سپرده 
كاالي��ي براي زعف��ران در ب��ورس كاالي ايران به 
كشف ش��فاف قيمت ها كمك كرده و اينكه روزانه 
معامله گران نس��بت به فعاليت و كش��ف نرخ انواع 
زعفران از جمله نگين، س��رگل، پوشال مرغوب و 
معمولي و زعفران دس��ته، اق��دام مي كنند، كمك 
ش��اياني به رفع ابهامات در اين بازار كرده اس��ت. 
به اين ترتيب فعاالن بازار هر روز در بورس كاالي 
اي��ران مي توانن��د قيمت ه��اي اين محص��والت را 
براساس معامالت واقعي مشاهده كنند كه اين يك 
اتفاق مثبت است. بنابراين پيش بيني مي كنيم در 
پي افزايش آگاهي و آش��نايي فعاالن بازار زعفران، 
قرارداده��اي آتي اين محصول نيز از رونق و حجم 

معامالت مناسبي برخوردار شود. 

 چگونگي ورود به بازار
س��لطاني نژاد در خص��وص اينك��ه چه كس��اني 
مي توانن��د در اين بازار فعاليت كنن��د، عنوان كرد: 
ب��ا راه اندازي معام��الت قراردادهاي آتي زعفران در 
ب��ورس كاالي ايران امكان انجام معامالت روي اين 
دارايي در سراس��ر كش��ور و از طريق ش��ركت هاي 
كارگزاري امكان پذير خواهد بود. عالقه مندان ورود 
به اين بازار الزم است براي معامله اين محصول در 
قالب قراردادهاي آتي، ابتدا كد معامالت مش��تقه را 
از طريق كارگزاري هاي بورس كاالي ايران دريافت 

كنند. 
وي گفت: ب��راي اخذ كد وجود دو حس��اب در 
اختيار و شخصي در يكي از بانك هاي سامان و ملت 
ضروري است تا وجوه تضمين و سود و زيان روزانه 
در اين حس��اب ها اعمال ش��ود. همچنين براساس 
مصوبه اخير كميته آتي، الزم است فعاالن نسبت به 
مطالعه دستورالعمل ها و مقررات اين بازار اقدام و در 
آزموني كه پيرامون اين مقررات برگزار مي شود نيز 
ش��ركت كنند. با توجه به معامالت اهرمي و امكان 
معامله محصول با پرداخت بخشي از قيمت )تا يك 
دهم( و چندبرابر شدن سود يا زيان سرمايه گذاران، 
الزم است تا آش��نايي آنان با مقررات و ماهيت اين 
بازار احراز ش��ود. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران در 
پايان اذعان داشت: اميد مي رود با تدوين رويه هاي 
اجرايي و آموزش و فرهنگ سازي اين معامالت و با 
همكاري ش��ركت هاي كارگزاري بتوان در آينده يي 
نزديك ش��اهد راه ان��دازي قرارداده��اي آتي روي 
زعفران باشيم. درخواست من از فعاالن و تجار بازار 
زعفران و همچنين فعاالن بازار آتي سكه اين است 
كه نس��بت به فعاليت و معامل��ه روي اين محصول 
اهتمام داشته باش��ند و عالوه بر استفاده از مزاياي 
اين بازار و به ويژه امكان پوش��ش ريسك قيمتي به 
مرجعيت قيمتي اين محصول مهم كشاورزي كشور 
ياري رسانند و از اين طريق به تحقق شعار اعالمي 

سال از سوي مقام معظم رهبري كمك كنند.

مدي��ر نظارت بر ب��ازار اوليه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
سياست هاي اين سازمان را در زمينه اقتصاد مقاومتي و حمايت از 
كاالي ايراني در سال جاري تشريح كرد و از روان سازي و تسهيل 
در فرآين��د افزايش س��رمايه ش��ركت ها خبر داد. عل��ي بيگ زاده 
گفت: يكي از مهم ترين مواردي كه به تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از توليد ملي منجر مي شود توسعه نظام تامين 
مالي، حركت به س��وي تامين مالي بازار محور و طراحي ابزارهاي 
تامين مالي جديد اس��ت. به گزارش س��نا، وي افزود: در راستاي 
تالش هاي صورت گرفته براي تحقق اهداف فوق، زمينه يي فراهم 
ش��د تا اقتص��اد مقاومتي و بح��ث حمايت از تولي��د از دو جنبه 
پيگيري ش��ود: يكي تامين مالي بهينه و فعاليت هاي بخش توليد 
ك��ه به تاب آوري بخ��ش واقعي اقتصاد منجر مي ش��ود و ديگري 
جل��ب اعتماد ذي نفعان و س��رمايه گذاران حقيقي و حقوقي براي 
اينكه منابع مالي خود را از مسير درستي در اختيار بخش واقعي 
اقتصاد قرار دهند. مدير نظارت بر بازار اوليه توضيح داد: از منظر 
كارايي تامين مالي مي توان اينگونه توضيح داد كه رس��يدگي به 
درخواس��ت هاي تامين مالي در بازار س��رمايه با دقت و براساس 
بررس��ي گزارش هاي توجيهي انجام مي ش��ود و ب��ه دليل نظارت 

چند اليه يي كه صورت مي گيرد، منابع در مس��ير درستي مصرف 
خواهد شد. 

وي اظهار كرد: در س��ال ۹۶ با نظارت هايي كه صورت گرفت 
و ابزارهاي جديدي مثل اوراق اجاره مبتني بر س��هام كه به بازار 
معرفي ش��د، حجم تامين مالي ص��ورت گرفته از طريق ابزارهاي 
تامي��ن مالي ب��ه ۶۴۸,۷۷۵ ميليارد ريال رس��يد؛ در صورتي كه 
مبلغ تامين مالي صورت گرفته با انتش��ار ابزارهاي مالي در سال 
۱۳۹۵ ب��ه مي��زان ۲۹۲,۳۸۰ميليارد ريال ب��ود. در مجموع با در 
نظر گرفتن افزايش س��رمايه ش��ركت ها، تاسيس شركت در بازار 
س��رمايه و عرضه اوليه س��هام، مجموع تامين مالي انجام شده در 
بازار اوليه و ثانويه بالغ بر ۸۲۸,۵۲۴ ميليارد ريال بود. اين رقم در 
مقايسه با مبلغ ۵۲۷,۶۴۶ ميليارد ريال تامين مالي صورت گرفته 
در س��ال ۹۵ رش��د قابل توجهي داشته اس��ت. اين مقام مسوول 
درخصوص بعد دوم يعني جلب اعتماد س��رمايه گذاران گفت: به 
دلي��ل وجود اركان مختلف در انتش��ار يك اوراق و نظارتي كه بر 
اين اركان صورت مي گيرد، ريسك دارندگان اوراق و اركان انتشار 
كنترل مي ش��ود؛ از اين رو مردم و س��رمايه گذاران نيز نسبت به 

سرمايه گذاري در اوراق با اطمينان بيشتري عمل مي كنند. 

 نقش بازار  سرمايه در رقابت پذير شدن توليد ملي
بيگ زاده همچنين با اشاره به شعار امسال در حمايت از كاالي 
ايراني افزود: در تبيين شاخص هاي حمايت از توليد ملي مواردي 
مثل افزايش توليد، رقابت پذير ش��دن توليد ملي و سرمايه گذاري 
فعاالن اقتصادي در امر توليد بيان ش��ده اس��ت كه بازار سرمايه 
مي توان��د در اين زمينه ها نقش مهم��ي ايفا كند. وي درخصوص 
كاه��ش هزين��ه تامي��ن مال��ي و رقابت پذير ش��دن توليد گفت: 
نرخ تامين مالي در بازار س��رمايه نرخ ش��فافي اس��ت و براساس 
مكانيس��م عرضه و تقاضا مشخص مي ش��ود. به اين ترتيب كسي 
نمي تواند در بازار موازي و غيرش��فاف هزينه تامين مالي را براي 
فع��االن اقتصادي افزايش دهد. همچنين با رقابتي ش��دن فضا و 
ش��كل گيري نهادهاي مالي جديد نرخ اركان انتش��ار اوراق نيز از 
ي��ك بازه معقول فرات��ر نخواهد نرفت و آن بخ��ش از نرخ تامين 
مالي كه بازار سرمايه مي تواند بر آن ميسر باشد به شكل مطلوبي 
تعيين مي شود. البته بخش مهمي از رقم نرخ تامين مالي با توجه 
به سياست گذاري هاي مربوط به بازار پول و مستقل از تصميمات 
اخذ ش��ده در بازار سرمايه مشخص مي شود. بيگ زاده ضمن بيان 
اينكه در س��ال گذش��ته با ابزارهاي مختلف بدهي و س��رمايه يي 

منابع مالي به سمت توليد هدايت شد و اين روند امسال به شكل 
بهتري پيش خواهد رفت، افزود: بخشي از شركت هاي ثبت شده 
نزد س��ازمان از ابزار افزايش سرمايه استفاده كرده اند كه در سال 
پيش رو با توجه به اصالحات صورت گرفته در فرم ها و مستندات 
مربوط به افزايش سرمايه شركت ها و الزامات برنامه ششم توسعه 
مبني بر الكترونيكي ش��دن فرآيند برگزاري مجامع و استفاده از 
حق تقدم، افزايش س��رمايه ش��ركت ها با سهولت بيشتر و نظارت 
بهتري صورت مي گيرد. همچنين در س��ال گذشته با انتشار انواع 
ابزار بدهي گروه هايي ازجمله خودروس��ازي، پتروشيمي، صنايع 
معدن��ي، س��يمان و واس��طه گري هاي مالي از منابع ب��ازار بدهي 
اس��تفاده كردند كه امسال تنوع اس��تفاده كنندگان از بازار بدهي 
افزايش خواه��د يافت. مدير نظارت بر بازار اوليه با بيان اينكه در 
سال جديد با طراحي ابزارهاي جديد و طراحي ابزارهاي متناسب 
ب��ا نياز صنع��ت، زمينه الزم براي اس��تفاده از منابع مالي را براي 
توليدكنن��دگان و ارائه دهن��دگان خدمات فراه��م خواهيم آورد، 
افزود: س��ازمان بورس و اوراق بهادار از پيشنهادهاي پژوهشگران، 
تش��كل هاي حرفه ي��ي و نهادهاي مالي در راس��تاي ابزار س��ازي 

استقبال مي كند. 
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پيشنهادي براي فرهنگ سازي 
توليد ملي 

يوسف حسن پوركارساالري|
مدير گروه پژوهش هاي بازرگاني خارجي موسسه 

مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
يك��ي از ويژگي ه��اي توليدات داخلي وابس��تگي باال به 
توسعه بازار داخلي است. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته 
نزديك به 83 درصد از ارزش توليدات صنعتي به بازار داخلي 
عرضه مي ش��ود از اين حيث رشد توليدات داخلي وابستگي 
بااليي به توس��عه بازار مصرف داخلي دارد. توسعه بازار توليد 
داخل��ي ب��ا دو چالش اصلي مواجه اس��ت: 1( توس��عه بازار 
كاالهاي قاچاق كه س��االنه نزديك به 12ميليارد دالر است 
2( واردات مصرفي كاال س��االنه به ميزان 6 ميليارد دالر 3( 
نگرش مثبت مصرف كنندگان به كاالهاي خارجي و س��طح 
پايين حمايت از مصرف و توليد داخلي و استفاده از برندهاي 
خارجي براي نمايش جاي��گاه اجتماعي. با عنايت به فضاي 
موجود، تشويق مصرف كنندگان به خريد و مصرف كاالهاي 
ايراني، يكي از مصاديق حمايت از توليد ملي اس��ت. با توجه 
ب��ه وجود ظرفيت اجتماعي باالي م��دارس، تدوين و اجراي 
برنامه ه��ا و اقدامات موثر بر تغيي��ر نگرش مصرف كنندگان 
از طريق ارائه برنامه هاي آموزش��ي متنوع وبه ويژه فرهنگي 
ضرورت دارد. در اين ارتباط دو دسته اهداف اصلي را مي توان 
تبيين نم��ود: افزايش آگاهي مصرف كنن��دگان درخصوص 
برندهاي مطرح داخلي در مقايسه با برندهاي خارجي موجود 
و دوم افزايش جنبه عقاليي و ملي گرايي مصرفي اشاره كرد. 
جهت دست يابي به اهداف پيش گفته و با لحاظ ظرفيت ها، 
اختيارات و محدوديت هاي مدارس، رئوس برنامه ها و اقدامات 

براي تحقق شعار سال 97 به شرح ذيل پيشنهاد مي شود: 
1- برگ��زاري تور بازديد از برندهاي توليد داخلي به 
همراه خانوارها و دانش آموزان و مديران در محصوالتي 
كه سهم بااليي در سبد مصرفي دانش آموزان و خانواده  
آنها دارد. ش��امل لوازم آرايشي )خميردندان، نخ دندان 
و...(، پوشاك، لبنيات، عينك، دارو، لوازم تحرير، خودرو 

و بيسكويت و شكالت. 
2- دعوت از مدي��ران برندهاي مطرح توليد داخلي 
نظير ش��يرين عس��ل، پاتن جامعه و... . جهت عرضه و 
نمايش محصوالت توليدي خود و همچنين س��خنراني 
در مناس��بات هاي مختلف و بيان ويژگي هاي محصول 

در مدارس. 
3- برگزاري تور بازديد از نمايش��گاه هاي محصوالت 

داخلي نظير نمايشگاه صنايع غذايي، پوشاك. 
4- برگزاري جش��نواره هاي برنده��اي مطرح توليد 

داخلي در مدارس. 
5- تدوي��ن پرسش��نامه جه��ت باال ب��ردن آگاهي 
خانواده ه��ا در زمين��ه آث��ار اقتص��ادي و رفاهي خريد 

محصوالت داخلي خصوصا در زمينه افزايش اشتغال. 
6- برگزاري مس��ابقات در خصوص معرفي برندهاي 

مطرح داخلي. 
7- پيش��نهاد اختصاص هفته حمايت توليد ملي در 

مدارس. 
8- تدوين بس��ته سياس��ت هاي كلي وزارت آموزش و 
پرورش در حمايت از توليد ملي و ابالغ آن به مدارس كشور. 
9- ايجاد گفتمان واحد حمايت از توليد ملي در مدارس 
كشور از طريق تشكيل اتاق هاي فكر با دانش آموزان نخبه و 

مشاركت اولياي دانش آموزان و مديران مدارس. 
10- برگزاري جشنواره انتخاب مديران برتر مدارس در 

حمايت از توليد ملي. 
11- ايج��اد بانك اطالع��ات ايده هاي برت��ر چگونگي 

حمايت از توليد ملي توسط مدارس كشور. 
12- دعوت از هنرمن��دان و گروه هاي مرجع براي 
ترغيب دانش آم��وزان به اس��تفاده از برندهاي داخلي 

براي نمايش جايگاه اجتماعي. 
13- ايجاد سازكارهايي براي تعهد فردي وگروهي 
براي خريد محصوالت داخلي به عنوان مثال تش��كيل 
و راه ان��دازي ش��بكه يي تحت عنوان »دوس��تان لوازم 
تحرير داخلي« اس��ت. يا ايجاد شبكه هاي تحت عنوان 

»دوستان خميردندان ايراني« و غيره. 
14- افزاي��ش تعام��الت ب��ا اتاق ه��اي بازرگاني و 
رس��انه ها و صدا و س��يما جهت هم افزايي برنامه هاي 

حمايت از توليد ملي مدارس كشور.

پس لرزه هاي قرارداد تعرفه 
ترجيحي با تركيه

مهر| عض��و هيات نماين��دگان ات��اق بازرگاني تهران 
ب��ا بيان اينكه قرارداد تعرفه ترجيح��ي ايران و تركيه تنها 
منجر به فروش راحت تر گاز ايران به اين كشور شد، گفت: 
توليدكنندگان ايراني از اين قرارداد متضرر ش��دند و شاهد 
س��رازير ش��دن كاال و پوش��اك قاچاق از مرزها به كشور 
هستيم. اسداهلل عسگراوالدي تصريح كرد: انعقاد قراردادي 
ك��ه به زيان بخش توليد اس��ت، راهكاري ب��راي مبارزه با 
قاچاق كاال محسوب نمي شود. بنابراين نمي توان ادعا كرد 
كه ق��رارداد تعرفه ترجيحي به كمك مقابله با قاچاق كاال 
از تركيه به ايران آمده اس��ت. در شرايط كنوني بيشترين 
حجم قاچاق از سوي تركيه به ايران انجام مي شود. او گفت: 
قرارداد تعرفه ترجيحي كه ميان ايران و تركيه منعقد شده 
آس��يب هاي جدي به صنايع كوچك و متوسط كشور وارد 
كرده اس��ت بر اين اساس كسي موافق انعقاد و اجراي اين 
قرارداد نيس��ت، زيرا اين ق��رارداد به كمك توليدكنندگان 
تركيه آمده و توليدكنندگان ايراني زيان انعقاد اين قرارداد 
را مي پردازن��د. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
ادامه داد: با انعقاد اين قرارداد، ميزان قاچاق كاال از تركيه به 
ايران افزايش يافته است. به نحوي كه انعقاد قرارداد تعرفه 
ترجيح��ي ميان ايران و تركيه فقط موجب ش��د تا دولت، 

راحت تر گاز ايران را به ترك ها بفروشد. 

برگزاري نخستين نشست 
كارگروه مركز ملي رتبه بندي 

نخس��تين نشس��ت كارگ��روه تخصص��ي نمايندگان 
تش��كل هاي بازرگاني در مركز ملي رتبه بن��دي اتاق ايران 
برگزار ش��د. در اين جلس��ه امين اهلل فره��ادي، مديرعامل 
مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران با اش��اره به تكاليف قانوني 
و ضرورت تش��كيل مركز ملي رتبه بن��دي و نيز عزم هيات 
رييس��ه اتاق ايران براي اج��راي قوانين با ه��دف نهادينه 
ك��ردن فرهنگ رتبه بندي، شفاف س��ازي و به ويژه حمايت 
از فع��االن اقتص��ادي عضو اتاق تاكيد كرد. در ادامه روس��ا 
و دبي��ران انجمن هاي حاضر در جلس��ه نكاتي در خصوص 
ضرورت تعامل و همگرايي بيش��تر و نيز شفاف سازي براي 
افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي و شاخص هاي 

تخصصي رتبه بندي در حوزه بازرگاني مطرح كردند. 

يادداشت

اخبار

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن حوزه كاغذ بررسي مي كند

رويگرداني از توليد كاغذ
گروه تشكل ها|

 آمار منتش��ر شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت حكايت از روند افزايشي توليد انواع كاغذ در 
س��ال 1396 نسبت به س��ال 1395 در كشور دارد. 
مطابق آمارها، توليدات ح��وزه كاغذ اعم از روزنامه، 
چاپ و تحرير، تيش��و، بس��ته بندي و مق��وا به 770 
هزارتن رس��يد كه نسبت به سال 1395 از رشد 32 
درصدي برخوردار بوده اس��ت. براساس آمار اعالمي، 
سال گذش��ته 100 هزارتن كاغذ بس��ته بندي روي 
ري��ل صادرات قرار گرفت كه در نوع خود بي س��ابقه 
بود. اما در عين آمارها حكايت از كاهش توليد كاغذ 
در ح��وزه چاپ، تحرير و روزنامه دارد. بنابه اظهارات 
معاون مديركل صنايع ش��يميايي و سلولزي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داليل كاهش توليد كاغذ در 
حوزه چاپ، تحرير و روزنامه را شركت هاي فعال در 
اين حوزه به دليل مقرون به صرفه بودن توليد ساير 
كاغذه��ا كمتر مبادرت به توليد كاغذ چاپ، تحرير و 
روزنامه مي كنند. اما فعاالن حوزه كاغذ نظر ديگري 
در اي��ن ب��اره دارن��د و يكي از دالي��ل كاهش توليد 
كاغذ در كش��ور را سياست هاي غلط و ضد حمايتي 
دولتمردان مي دانند. بنابه اظهارات رييس سنديكاي 
توليدكنندگان كاغذ و مقوا، اتخاذ سياس��ت هايي از 
قبيل تس��هيل واردات و اختص��اص ارز مبادله يي به 
واردكنن��دگان كاغذ موجب مي ش��ود ني��از به كاغذ 
در حوزه چاپ، تحرير از خارج تامين ش��ود و توليد 
كارخانجات داخلي نيز دپو يا خمير ش��ود. از اين رو، 
توليدكنن��دگان توليد اين نوع كاغذ ترجيح به دليل 
مق��رون به صرفه نبودن وعدم حمايت تغيير رويكرد 
داده و ديگ��ر به توليد كاغذ در حوزه چاپ، تحرير و 

روزنامه نمي پردازند. 

 سياست هاي ضد حمايتي توليد 
گراني 25درصدي كاغذ در پاييز س��ال گذش��ته 
واكنش هاي زيادي را به دنبال داش��ت. اگرچه نبايد 
اين موضوع را از نظر دور داش��ت كه بازار كاغذ طي 
سال هاي گذشته با بحران هاي زياد ي از جمله ركود  
مواجه ش��د ؛ ركود ي كه به گفته فع��االن اين حوزه 
هن��وز هم مهار نش��د ه و د امنگير صنع��ت كاغذ د ر 
كش��ور نيز شد ه است. اما بررسي وضعيت فعلي بازار 
كاغذ نش��ان مي دهد كه تقريبا از يك س��ال گذشته 
تاكنون با طرح موضوع حذف يارانه كاغذ مطبوعات 
و نشريات و توزيع نشدن حواله هاي كاغذ در كشور، 
گراني كاذبي را در اين بازار رقم زده اس��ت. اما از آن 
سو، دولتي ها كه شاهد آشفته بازار گراني كاغذ بودند، 
بيكار ننشس��ته و براي عبور از اين بحران تش��كيل 
جلس��ه دادند. ب��ر همين اس��اس مهم ترين خروجي 
ستاد تنظيم بازار كاغذ، رونمايي از تصميمات جديد 
دولتم��ردان براي اختصاص ارز مبادله يي به اين كاال 
بود. اين در حالي است كه با وجود توان باالي توليد 
و رفع نياز كش��ور در كارخانه هاي توليد كاغذ وجود 
دارد و تخصي��ص ارز مبادله يي به واردات كاغذ تنها 
به واردات بي رويه اين كاال و اش��باع بازار كش��ور از 
كاالي واردات��ي دامن زد و تقاضا براي كاغذ توليدي 

كارخانه ها با كاهش شديدي مواجه شد. 
از آنس��و، گزارش ه��ا حاك��ي از اي��ن اس��ت كه 
سياست ها و تصميمات غير كارشناسي به ورشكسته 
ش��دن كارخانه هاي داخلي دامن زنده است. چراكه 
ابت��داي مهرماه س��ال گذش��ته ب��ود كه س��ازمان 

جنگل ه��ا، مراتع و آبخيزداري كش��ور در ابالغيه اي 
از توقف قراردادهاي بهره ب��رداري صنعتي و تجاري 
در جنگل هاي ش��مال طي س��ال ج��اري خبر داد. 
تصميمي كه به گفته رييس اين سازمان يك تصميم 
مهم و اساسي در راستاي پايداري جنگل و براساس 
قانون پنج س��اله ششم توسعه انجام شده است. اما با 
ابالغيه توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال حجم 
قابل توجهي از چوب مصرفي نيازمند واردات شد در 
حالي كه يكي از زمينه ه��اي مصرفي چوب زراعتي 
جنگل هاي ش��مال كاغذ است و كاغذ به عنوان يك 
كاالي فرهنگي و نماد توسعه يافتگي به خودي خود 
داراي اهميت فراواني است. اين تصميم باعث شد تا 
كارخانه هاي تولي��دي كاغذ در تهيه مواد اوليه خود 

نيز با مشكل جدي مواجه شوند. 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه فع��االن ح��وزه كاغذ 
مي گويند كاغذ داخلي هم به محيط زيس��ت آسيب 
نمي رس��اند و ه��م جل��وي خ��روج ارز را مي گيرد. 
جهانگير شاهمرادي، مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعت��ي اس��تان البرز وضعيت فعل��ي صنعت چاپ 
و كاغ��ذ را اينگون��ه ش��رح مي ده��د: »مش��كالت 
زيست محيطي در ايران بس��يار زياد است و معضل 
كم  آب��ي و قط��ع درخت��ان س��بب ايج��اد آلودگي 
زيس��ت محيطي در كشور مي شود. به گفته جهانگير 
ش��اهمرادي، در كش��ور به دو ميليون تن كاغذ نياز 
اس��ت، حدود يك ميلي��ون و 300 هزار تن كاغذ به 
كشور وارد مي ش��ود كه ارز زيادي را از ايران خارج 
مي كند و ح��دود يك ميليارد دالر پ��ول بايد براي 
واردات كاغذ هزينه ش��ود و حدود 700 هزار تن نيز 
كاغذ در كش��ور توليد مي ش��ود. اگر كاغذ بازيافتي 
اس��تفاده ش��ود چهار درخت قطع مي شود؛ چراكه 
محققان كش��ور به راه��كاري دس��ت يافتند كه به 
جاي بريدن درختان يا اس��تفاده از خمير وارداتي از 
تفاله هاي نيش��كر كه به آن باگاس مي گويند، خمير 
كاغ��ذ تهيه كنن��د. در حال حاضر جل��وي خيلي از 

كارخانه ه��ا را گرفتند كه درخت را قطع نكنند و به 
همين دليل خمير چوب از خارج وارد مي شود. بايد 
يادآور ش��د كه كاغذ يكي از محصوالتي است كه در 
GDP و رش��د اقتصادي تاثير قابل اشاره يي دارد و 
بايد در ارتباط با س��اماندهي بازار آن چاره انديش��ي 
ش��ود. با توجه به تس��هيل واردات و افزايش قيمت 
كاغذ، عده يي كه واردكننده حرفه يي نيستند و فقط 
پول دارند به اين حوزه وارد ش��ده اند و حتي برخي 
از توليد كنندگان نيز به دليل ش��رايط سخت توليد 
به س��مت و س��وي واردات روي آورده اند و بيم آن 
مي رود كه سازمان ها و نهادها و ارگان هاي نظامي و 
نيمه دولتي و بانك هاي كش��ور نيز براي كسب سود 
بيش��تر به اين عرصه بيايند و اين موضوع موجب بر 
هم زدن آرامش بازار ش��ود. از طرفي اين سياس��ت 
دول��ت منجر به تس��هيل واردات كاغذي ش��ده كه 
از گذش��ته باوج��ود توان باالي تولي��د داخل تعرفه 
واردات ب��راي ان در نظر گرفته نش��ده بود. فعاالن 
اي��ن حوزه ني��ز از تصميماتي دولت ك��ه تنها براي 
مه��ار افزاي��ش قيمت ها و ب��دون در نظ��ر گرفتن 
شرايط توليد كنندگان داخلي گرفت انتقاد مي كنند 
و مهم تري��ن عامل براي توق��ف توليد كاغذ تحرير و 

روزنامه مي دانند. 

 رشد ۳۲ درصدي توليد كاغذ
البته از آنس��و، آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت 
صنعت، معدن وتجارت حاكي از اين اس��ت كه سال 
گذش��ته توليدات حوزه كاغذ اعم از روزنامه، چاپ و 
تحرير، تيش��و، بس��ته بندي و مقوا به 770 هزار تن 
رسيد كه نسبت به سال 1395 از رشد 32 درصدي 

برخوردار بوده است. 
معاون مديركل صنايع شيميايي و سلولزي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تشريح اين آمارها به شاتا 
گفت: بطور كلي مصرف انواع كاغذ در ايران به دليل 
تغيير الگوي مصرف توس��عه صنعت��ي رو به افزايش 

است و سال گذشته مجموع توليد كاغذ كشور در يك 
ش��رايط بسيار عالي قرارداشت. بنابه اظهارات محمد 
علي اسفندياري، س��ال گذشته توليدات حوزه كاغذ 
اعم از روزنامه، چاپ و تحرير، تيش��و، بس��ته بندي و 
مقوا به 770 هزار تن رسيد كه نسبت به سال 1395 
از رش��د 32 درصدي برخوردار بود. معاون مديركل 
صنايع ش��يميايي و س��لولزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: س��ال گذش��ته جز كاهش توليد 
در ح��وزه كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه خوش��بختانه 
س��اير حوزه ها از رش��دقابل توجهي برخوردار بودند. 
همچنين به گفته او، كاغذ بسته بندي طي 12 ماهه 
س��ال گذشته به توليد بي سابقه 540 هزار تن رسيد 
كه 60 درصد نس��بت به س��ال 1395 رشد را نشان 
مي دهد. همچنين مطابق آمار اعالمي، سال گذشته 
100 هزارت��ن كاغذ بس��ته بندي روي ريل صادرات 
ق��رار گرف��ت كه در نوع خود بي س��ابقه ب��ود. او در 
بخش ديگري از س��خنان خود ضمن اش��اره به توان 
37 درصدي توليد كاغذ تيشو كشور در سال 1396 
گفت: خوشبختانه در س��ال گذشته نه تنها مجموع 
نياز بازار از توليدات داخلي تامين شد بلكه 12 هزار 
تن از اين كاغذ روي ريل صادرات قرار گرفت. معاون 
مديركل صنايع ش��يميايي و سلولزي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت با بيان اينكه كاغذ تيش��و در توليد 
دس��تمال كاغذي كاربرد دارد، افزود: اين كاال امروز 
با مدرنترين ماشين آالت و بهترين كيفيت در كشور 
تولي��د و به بازارهاي مصرف داخلي و خارجي عرضه 
مي ش��ود. او در عين حال اش��اره ب��ه كاهش توليد 
كاغ��ذ در حوزه چاپ، تحري��ر و روزنامه اظهار كرد: 
ش��ركت هاي فعال در اين حوزه ب��ه دليل مقرون به 
صرفه بودن توليد س��اير كاغذها كمت��ر مبادرت به 

توليد كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه مي كنند. 
حال ريي��س س��نديكاي توليدكنن��دگان كاغذ 
و مق��وا، در گفت وگو با »تع��ادل« تصميمات دولت 
براي تس��هيل واردات كاغ��ذ را مهم ترين عامل براي 

توقف تولي��د كاغذ در كارخانه هاي داخلي مي داند و 
در اي��ن باره به تعادل مي گوي��د: كارخانه هاي توليد 
كاغذ روزنامه و تحرير به علت حمايت نشدن از سوي 
دستگاه هاي متولي تعطيل شدند، زيرا تمام نياز بازار 
از طريق واردات انجام شد و توليدات اين كارخانه ها 

دپو يا خمير مي شود. 
به گفته ابوالفضل روغني گلپايگاني، واردات كاغذ 
تحري��ر و روزنامه به دليل ارائه تس��هيالتي همچون 
ارز مبادله يي ب��ه واردكنندگان ب��راي آنها جذابيت 
دارد و حت��ي توليدكنن��دگان نيز به ج��اي توليد به 
واردات اي��ن كاال روي آورده اند. اما از آنس��و، برخي 
خبره��ا حاك��ي از اين اس��ت ك��ه ع��دم حمايت از 
توليدكنن��دگان داخلي اين محصول، موجب ش��ده 
ت��ا تا تولي��د كارخانه ها به تعطيلي كش��انده ش��ود. 
البته رييس س��نديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا، 
ضم��ن رد چنين اظهاراتي، مي گويد: ما نمي خواهيم 
واردات كاغ��ذ به كش��ور ممنوع ش��ود، اما حداقل با 
حمايت از كارخانه ه��اي داخلي به آنها امكان رقابت 
با محصوالت خارجي داده ش��ود. او با اشاره به اينكه 
3 كارخانه توليدكننده كاغذ چاپ و تحرير در كشور 
كه در س��ال 96 توليد جدي نداشتند، گفت: از سال 
گذش��ته تاكنون با اينكه ش��عار »اقتصاد مقاومتي« 
مط��رح بود، تقريباً هيچ كاغذ تحرير و روزنامه يي در 
كش��ور توليد نشده است. مشكل اينجاست كه كاغذ 
خارجي را حاضر هستيم به هر قيمتي تهيه كنيم اما 
براي تعيين قيمت كاغذ داخلي شرايط سختي براي 

توليد كنندگان اعمال مي شود. 
روغن��ي گلپايگان��ي ب��ا انتقاد از عملك��رد برخي 
دس��تگاه هاي دولت��ي اف��زود: كارخانه ه��اي داخلي 
مي توانن��د 60 درصد ني��از داخلي كاغ��ذ روزنامه و 
40 درصد نياز كل كش��ور به كاغ��ذ تحرير را تامين 
كنند. اما بايد اين اع��الم نياز صورت بگيرد، كه اين 
ه��م جزو وظايف آموزش و پرورش يا وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمي اس��ت؛ چراكه اين نهادها استفاده 
انبوه اين نوع كاغ��ذ را دارند. اما برخي نهادها مانند 
آموزش وپ��رورش و وزارت ارش��اد از خري��د كاغ��ذ 
داخلي اس��تقبال نمي كنند و به س��مت خريد كاغذ 
واردات��ي روي مي آورن��د. همچنين ب��ه گفته رييس 
سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا، چندي پيش 
س��رمايه گذاري هاي خوبي در حوزه كاغذ انجام شد، 
اما اين اين روند س��رمايه گذاري اش��تباه بود؛ چراكه 
به جاي س��رمايه گذاري بر حوزه توليد كاغذ، شاهد 
ورود س��رمايه به حوزه توليد كاغذ بس��ته بندي كه 
مازاد بر مصرف توليد داش��تيم، بودي��م. او علت امر 
را صدور مجوز بي حس��اب و كتاب از س��وي وزارت 
صنعت مي داند، كه موجب ش��ده م��ا با اتالف منابع 

مواجه شويم. 
بناب��ه اظهارات اي��ن فعال اقتص��ادي، هم اكنون 
كيفيت تولي��د داخل از لحاظ كيف��ي فاصله اندكي 
با كاغذ مش��ابه چين��ي و اندونزيايي دارد، اما همين 
كاغذها از اندونزي وارد مي ش��ود. اين در حالي است 
كه كارخانه هاي كاغذ كشور نيز در طول مدت زمان 
مش��خصي مي توانند كاغذ با آن كيفيتي كه مشتري 
مي خواه��د را تامين كنند. از ديگر س��و، واردات اين 
نوع كاغذ كه مصرف انبوهي در كش��ور دارد و تاثير 
مس��تقيم روي قيمت انواع ديگر كاغذ دارد مي تواند 
از نوس��انات ارز تاثير مس��تقيم بگيرد و باعث نوسان 

قيمت در بازار كشور شود. 

هدايت دانش آموزان به سمت كارآفريني احتكار و گراني پوشاك نداريم
ايسنا|

در ب��ازار پوش��اك ش��اهد افزاي��ش قيم��ت و بعضا عدم 
عرضه محص��والت مختلف يا نوعي احتكار مواجه هس��تيم 
و فروش��ندگان در برخي موارد اعالم كرده اند كه هيچ كس 
حاضر نيس��ت در وضعيت مبهم ارزي جنسش را بفروشد و 
ضرر كند، اما ابوالقاس��م شيرازي رييس اتحاديه پوشاك در 
اين ب��اره مي گويد: در زمينه پوش��اك افزايش قيمت جايي 
ندارد و امكان احتكار نيس��ت اما با تخلفات به صورت جدي 
برخورد مي كنيم. ابوالقاس��م شيرازي گفت: نوسانات نرخ ارز 
در قيمت هيچ تاثيري نداش��ته است، چراكه توليدات امروز 
و حتي تابس��تاني اين صنعت به ماه هاي گذش��ته ربط دارد. 
البت��ه برخي هم مي خواهند براي آين��ده توليد كنند كه در 

برخي موارد براي تامين مواد اوليه نياز به ارز وجود دارد. 
او افزود: آن قدر پوشاك در بازار وجود دارد و از كاالهاي 
وارداتي اش��غال ش��ده اس��ت كه ديگر فضاي رقابتي اجازه 
نمي دهد افزايش قيمت داش��ته باش��يم. هم اكنون قيمت ها 
پايين است و اگر گردش كار افزايش پيدا كند خود به خود 
در كاهش قيمت نيز اثرگذار اس��ت. با توجه به اينكه امسال 
ش��عار حمايت از كاالي ايراني مطرح شده است، جهشي در 
توليد صورت گرفته و بسياري از فروشگاه ها نسبت به عرضه 
كاالي ايراني رغبت پيدا كرده اند و مردم نيز رويكردش��ان به 

اين سمت تقويت شد. رييس اتحاديه پوشاك ادامه داد: اگر 
توليدات داخلي ايران از نظر قيمت تمام ش��ده داراي مزيت 
نس��بي نباشد، نمي توان به اين هدف به صورت كامل دست 
يافت. راهكار اين است كه هزينه هاي سرباري مانند ماليات 
و ع��وارض حق بيمه و غيره كه در اختيار دولت اس��ت بايد 
براي توليدكننده متفاوت باشد؛ بنابراين دولت براي آن بايد 
تدبيري بينديش��د تا در حوزه توليد و خدمات اس��تفاده از 
كاالي ايراني صرفه اقتصادي داش��ته باشد و توليدكنندگان 
بتوانند رقابت س��الم داش��ته باش��ند. به گفته شيرازي، در 
گذش��ته كاالي ايراني در اش��غال كاالي غيرمجاز بزرگ بود 
و هم اكنون در اش��غال كاالي وارداتي مجاز است و برندهاي 
مختلف مجوز مي گيرند و بدون س��قف و محدوديت توسعه 
پيدا مي كنند، چراكه كار بس��يار س��خت تر شده و ادامه كار 

منوط به اين است كه دولت وارد كار شود. 
او در پاسخ به اين س��وال كه چرا در بازار پوشاك شاهد 
احت��كار و ع��دم عرض��ه هس��تيم؟ تاكيد كرد: پوش��اك به 
هيچ وجه قابل احتكار نيس��ت؛ چراك��ه جزو جنس و كاالي 
فصلي به ش��مار مي رود و اگ��ر در فصل خود فروش نرود به 
كاالي استوك تبديل مي شود. اما اگر كسي اين كار را انجام 
بدهد تخلف اس��ت و در صورت پيگيري م��ردم با متخلفان 

برخورد مي شود. 

نخستين س��مينار آموزش��ي كارآفريني ويژه دانش آموزان 
اس��تان فارس با حض��ور يك ه��زار و 350 دانش آموز دختر و 
پس��ر مقطع تحصيلي دبيرستان و مديران، معلمان و مشاوران 
مقاطع مختلف تحصيلي چهار ناحيه شهر شيراز در محل اتاق 
ش��يراز برگزار و دانش آموزان با جنبه ه��اي تقويت كارآفريني 

آشنا شدند. 
نائب رييس س��ازمان ملي كارآفريني كش��ور معتقد اس��ت 
كارآفرين��ي نيروي محرك قوي در توس��عه اقتصادي اس��ت و 
فرآين��د كار آفرين��ي نيازمند خالقي��ت، ايده پ��ردازي و ابداع 
روش هاي نوين است. يلدا راهدار در اين سمينار گفت: معلمان 
و خانواده ه��ا بايد دانش آموزان را به س��مت كارآفريني هدايت 

كنند تا در آينده شاهد نسل پويا و موفق تري باشيم. 
او بي��ان ك��رد: در ح��ال حاض��ر تع��داد زي��ادي نيروي 
تحصيلكرده، مهندس و پزش��ك در جامع��ه وجود دارد كه 
نمي توانند شغل ايجاد كنند در حالي كه اگر اين استعدادها 
 در مس��ير درس��ت هدايت ش��ده بود ام��روز ب��ا انبوهي از 
فارغ التحصيالن بيكار روبه رو نبوديم. راهدار افزود: كارآفريني 
نيروي محرك قوي در توس��عه اقتصادي است و فرآيند كار 
آفريني نيازمند خالقيت، ايده پردازي و ابداع روش هاي نوين 
اس��ت. به گفته او، دانش آموزان بايد با تصميم گيري آگاهانه 
و صحي��ح آينده خود را تضمين كنند. اگر مس��ير درس��ت 

انتخاب نش��ود آينده متناسب با توانمندي، رضايت فردي و 
نيازهاي جامعه محقق نمي شود. 

راه��دار اف��زود: دانش آموزان بايد مس��ير انتخاب رش��ته و 
زندگ��ي خ��ود را مبتني بر آينده پژوهش��ي تعيين كنند تا در 
آين��ده بتوانند ب��ا تاكيد بر توانمندي هاي خ��ود به عنوان يك 
كارآفرين موفق باش��ند. همچني��ن دانش آموزان بايد به خوبي 
خود را ش��ناخته، استعدادها و توانايي هاي خود را تقويت و در 

راستاي ايده پردازي هاي خالقانه تالش و همت كنند. 
نائب رييس سازمان ملي كارآفريني با بيان اينكه كارآفريني 
نياز زندگي آينده اس��ت، عنوان كرد: كارآفريني خلق بينش��ي 
ارزش��مند از هيچ، فرآيند دس��تيابي به فرصت ها و شكلي پويا 
از رفتار اقتصادي اجتماعي اس��ت كه افراد را قادر به انجام يك 
فعالي��ت جديد مي كند. به گفته او، نظام آموزش��ي، خانواده و 
خود دانش آموزان نقش مهمي در آموزش و هدايت نسل آينده 
و ورود آنها به ب��ازار كار دارند. فرآينده آموزش و هدايت افراد 
به س��مت بازار و كس��ب و كار تحت عوامل مختلفي از جمله 

تكنولوژي و علم قرار دارد. 
 راهدار افزود: ورزش و هنر دو مقوله مهم است كه مي تواند 
زمينه بروز ايده ها و خالقيت هاي فراواني در دانش آموزان باشد. 
آموزش و پ��رورش و خانواده ها بايد به عاليق و توانمندي هاي 

دانش آموزان دراين زمينه توجه كنند.

رييس اتاق آبادان عنوان كرد

استقبال بازرگانان از ارز تك نرخي
بزرگ تري��ن تصمي��م اقتص��ادي دول��ت در س��ال جدي��د، 
يكسان سازي نرخ ارز است كه نهادهاي اقتصادي دولت را در حوزه 
اقتصاد به تكاپو واداشته است. اگرچه هنوز مسائلي وجود دارد كه 
مي تواند يكسان س��ازي ن��رخ ارز يا آينده آن را ب��ا چالش مواجه 
كند، اما آنچه طي بيش از يك ماه گذش��ته بر بازار ارز گذش��ت، 
اتفاقي بي س��ابقه بود كه بسياري از فعاالن و حتي سياست گذاران 
اقتصادي كش��ور را نيز غافلگير كرد. نتيج��ه افزايش قيمت ارز و 
حواشي سياسي و اجتماعي كه پس از آن رخ داد، ضرورت توجه 
به موض��وع »تعيين تكليف نرخ ارز« را مط��رح كرد. رييس اتاق 
آب��ادان در اين باره مي گوي��د: بزرگ ترين تصميم اقتصادي دولت 
در س��ال جديد، يكسان س��ازي نرخ ارز است؛ اما دولت بايد سعي 
كند همين وضعيت ثبات را حفظ كند. نرخ تورم با نرخ ارز ارتباط 
داشته باش��د، از وضعيت بي ثبات بازارهاي داخل اثرپذيري دارد. 
ب��راي همين دولت بايد در امنيت و ثبات بازار داخلي تمام تالش 
خود را انجام دهد. مس��عود خياط زاده، به پايگاه خبري اتاق ايران 
از اثرات مثبت اين تصميم دولت مي گويد. او يك سان س��ازي نرخ 

ارز را گامي مثبت در جهت بازگش��ت ثبات، اطمينان و امنيت به 
بازار مي داند، اما نسبت به چالش هاي پيش رو هشدار مي دهد. 

به گفت��ه خي��اط زاده با مصوب��ات فعلي اگر ني��از متقاضيان با 
تخصيص هاي قانوني برآورده نش��ود، هيچ جايگزيني براي تامين 
آن پيشنهاد نش��ده يا هنوز نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به 
داخل كش��ور باوجود مشكالت موجود در مبادالت ارزي مشخص 
نيس��ت. رييس اتاق آبادان مي گويد: تك نرخي ش��دن دالر براي 
زمان مش��خصي كار بسيار خوبي اس��ت و بازرگاني داخلي از اين 
اقدام استقبال مي كند. طغيان نرخ ارز و ثبت ركوردهاي جديد و 
باورنكردني، آن هم به صورت لحظه به لحظه، يادآور ش��رايط بغرنج 
كشور در سال هاي نه چندان دور بود. تجربه گراني كه آسيب هاي 

فراواني را بر اقتصاد كشور وارد كرد. 
خياط زاده معتقد اس��ت: بدون توج��ه به داليل به وجود آمدن 
اين وضعيت، بايد توجه داشت كه اين شرايط مي توانست اقتصاد 
كش��ور را در يك مسير بي بازگشت قرار داده و ميزان بي اعتمادي 
ب��ه واحد پول ملي را افزايش دهد. از اين رو دولت بهترين تصميم 

را در اين ش��رايط گرفته و بخش بازرگاني و كل بخش خصوصي 
از تثبيت ش��رايط اس��تقبال مي كند. هركسي كه به عنوان دولت 
مس��ووليتي در حوزه اقتصاد كالن دارد، بايد راه حلي پيدا مي كرد 
كه ارز از كش��ور خارج نش��ود. او راز ماندگار سياس��ت تك نرخي 
شدن ارز را اين مي داند كه نرخ 4200 تومان نرخ پايه يي ارز باشد 
و س��االنه اين نرخ بر اساس تورم داخلي و خارجي محاسبه شده و 
تغيير كند؛ اگرچ��ه ما هنوز نگران آينده همين وضعيت ثبات در 

بازار ارز هستيم. 
خي��اط زاده درباره تاثير افزايش قيمت دالر از 3700 تومان به 
4200 توم��ان روي نرخ تورم مي گويد: در تعيين نرخ جديد براي 
ارز، تفاضل نرخ پول داخلي به ارز خارجي محاس��به  شده است و 

حتما همين مساله در نرخ تورم هم تاثيرگذار است. 
اما بيش��تر از اينكه نرخ تورم با نرخ ارز ارتباط داش��ته باش��د، 
از وضعي��ت بي ثبات بازارهاي داخ��ل اثرپذيري دارد. براي همين 
دول��ت باي��د در امنيت و ثب��ات بازار داخلي تم��ام تالش خود را 
انج��ام دهد. او مي گويد: فعاالن اقتصادي بخش خصوصي در اتاق 

بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي دنبال تعيين و تكليف نرخ 
ارز بودن��د؛ هم صادركننده ها و هم واردكننده ها به داليل متعدد، 
متقاضي تك نرخي شدن ارز بودند اما اينكه بر چه اساسي نرخ ارز 

تعيين شود، محل اختالف نظر بود. 
او ادام��ه مي دهد: البته مش��كل اصلي ب��ازار ارز در ايران اين 
است كه اين بازار نسبت به همه مصرف كننده ها خوب عمل نكرده 
اس��ت. در اين بازار حت��ي براي هيچ گروهي، ن��ه واردكننده ها و 
توليدكننده ها و نه متقاضيان نرخ براي ارز مس��افرتي گشايش��ي 
نش��ده است. دولت بايد هرچه سريع تر بتواند جلوي اين مساله را 

بگير و راهكاري براي حل مساله ارائه دهد. 
اين فعال اقتصادي چش��م انداز اقتصاد س��ال 97 را با توجه به 
بازگش��ت ثبات به بازار ارز مثبت ارزيابي كرده و معتقد است كه 
دولت بايد هرچه س��ريع تر به ثبت س��فارش، نحوه تخصيص ارز 
به واردات و ص��ادرات و ديگر مصرف كنن��ده راه كاري ارائه دهد، 
وگرنه ممكن اس��ت بار ديگر چند نرخي بودن به سيس��تم ارزي 

كشور بازگردد. 
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7  جهان

 كناره گيري رييس
غول آلومينيوم روسيه

 درخواست ترامپ
براي خاتمه تحقيقات »روسيه گيت«

 درخواست د ه ها هزار نفر
در اسلواكي براي برگزاري انتخابات 

گروه جهان  
تحريم هاي امريكا رييس غول آلومينيوم روس��يه را وادار كرده تا براي منافع اين شركت 
از س��مت خود استعفا دهد. به گزارش فايننش��ال تايمز، اولگ دريپاسكا رييس بزرگ ترين 
توليدكننده آلومينيوم روس��يه روس ال پذيرفته با واگذاري سهام خود به شركت مادر اي ان 
پالس از فش��ار تحريم هاي امريكا بر اين ش��ركت بكاهد. امريكا دريپاسكا را به عنوان يكي از 
اوليگارش ه��اي نزديك به والديمير پوتين متهم كرده كه در جهت اهداف دولت روس��يه و 
خالف منافع اياالت متحده اقدام كرده اس��ت. قيمت س��هام اين ش��ركت نهم آوريل در پي 
تحريم هاي امريكا به شدت سقوط كرد. اين تحريم ها در پي مناقشات سياسي اعمال شد كه 
با مسموم شدن يك جاسوس سابق روسيه به نام سرگئي اسكريپال در سالزبري بريتانيا آغاز 
ش��د. اين تحريم ها هفت اليگارش روس و ۱۲ ش��ركتي را كه در كنترل آنهاست و ۱۷ مقام 
دولت روس��يه را هدف قرار داده است.  ديميتري پشكوف سخنگوي كاخ كرملين گفته بود 
تحريم ها تمام عرف ها را نقض مي كند، غيرقانوني و غيرقابل قبول است و بايد مورد بررسي 
دقي��ق قرار بگيرد. به گفته او، دولت روس��يه تمام تدابير ممكن را براي به حداقل رس��اندن 
تبعات منفي تحريم ها انجام خواهد داد. واشنگتن اعالم كرده افراد و شركت هاي تحريم شده 
به اين دليل در فهرس��ت قرار گرفته اند كه از فعاليت هاي ش��رورانه دولت روسيه در سراسر 
جهان سود مي برند. از غول هاي ديگر روسيه كه هدف اين تحريم هاست مي توان به آلكسي 
ميلر مدير شركت دولتي انرژي گازپروم، اشاره كرد. به گزارش بي بي سي، آلكسي ميلر مدير 
شركت توليد انرژي گزپروم نيز در فهرست تحريم هاي امريكاست.  روس-ال كه هفت درصد 
آلومينيوم جهان را توليد مي كند، اعالم كرده بود از اينكه در فهرست تحريم هاي امريكا قرار 
گرفته متاسف است. جان مير تحليلگر معادن شركت اس پي انگل به رويترز گفته بود چون به 
نظر مي رسد تحريم هاي امريكا ادامه  دارد، سرمايه گذاران نمي دانند چه سهامي را نگهدارند و 
كدام را بفروشند. به گفته اين تحليلگر اقتصادي سرمايه گذاران بايد سهام خود را در روس ال 
و اي ان پالس و شركت هاي ديگر تا هفتم ماه مه بفروشند. جسپر اللر از گروه تحقيقاتي لندن 
كاپيتال نيز گفته بود كه تحريم ها تبادل مالي به دالر را براي ش��ركت هاي روس��ي و مالكان 

تريلياردرشان تقريبا غيرممكن مي كند و اين ارز اصلي در تجارت بين المللي است. 

گروه جهان  
در پ��ي گ��زارش جمهوري خواه��ان كنگره مبني ب��ر اينكه كمپي��ن ترام��پ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ با مسكو همدستي نداشته است، رييس جمهوري امريكا تاكيد كرد كه 
تحقيقات روس��يه گيت بايس��تي اكنون پايان يابد. به گزارش پايگاه خبري هيل، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، در پيامي توييتري نوشت: »گزارش كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان 
امريكا منتش��ر ش��د. هيچ مدركي از همدستي و توطئه كمپين ترامپ با روسيه به دست نيامده 
اس��ت. كمپين كلينتون براي دريافت اطالعاتي عليه ترامپ به يك ش��ركت تحقيقاتي از منابع 
روسيه پول داده است. واي! كال شكار جادوگر است! بايد اكنون پايان يابد!« توئيت ترامپ اندكي 
پس از آن منتش��ر شد كه جمهوري خواهان كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان امريكا گزارش 
نهايي خودشان از عمليات هاي نفوذي روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ را منتشر كرده بودند.  در گزارش 
جمهوري خواهان كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان آمده اس��ت، در حالي كه اين كميته هيچ 
مدركي از همدستي، هماهنگي يا توطئه كمپين ترامپ با دولت روسيه پيدا نكرده، تحقيقات از 
»قضاوت ضعيف و اقدامات نسنجيده« كمپين هاي هر دو نامزد انتخاباتي يعني ترامپ و كلينتون 
حكايت دارد. دموكرات هاي اين نهاد اطالعاتي از تاييد گزارش مذكور خودداري و تحقيقات اين 
كميته را »س��اختگي و به نفع ترامپ« توصيف كردند. نانس��ي پلوسي، دموكرات ارشد مجلس 
نمايندگان امريكا تاكيد كرد با وجود انتشار گزارش جمهوري خواهان، دموكرات هاي اين مجلس 
به تحقيقات خودشان در اين زمينه ادامه خواهند داد.  منتقدان رييس جمهوري امريكا نگرانند كه 
او از اين گزارش براي مانع تراشي بر سر تحقيقات فدرال درباره نفوذ روسيه در انتخابات و اخراج 
رابرت مولر، رييس ش��وراي ويژه تحقيقات يا ناظر او، راد روزنستاين معاون دادستان كل امريكا 
سوءاستفاده كند. كاخ سفيد احتمال اينكه ترامپ اين دو مقام را اخراج كند، بعيد ندانسته است. 
رييس جمهوري امريكا همچنين در توئيت ديگري دموكرات ها را به »دروغگويي« با هدف تضعيف 
دولت متهم و گفته است كه رابرت مولر هرگز نبايد براي تحقيقات درباره احتمال همدستي ميان 
كمپين او و روس��يه انتخاب مي ش��د: »كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان امريكا نتيجه گرفته 
كه هيچ گونه همدس��تي ميان كمپين من و روس��يه نبوده است. اين يك شوخي بزرگ از طرف 

دموكرات ها بر پايه دروغ  است. هرگز نبايد شوراي ويژه منصوب مي شد.«

گروه جهان  
قت��ل ي��ان كوچي��اك روزنامه ن��گار افش��اگر، اس��لواكي را ت��كان داده و به اس��تعفاي 
نخس��ت وزير، رييس پليس و چند سياس��تمدار ديگر انجاميده اس��ت. اكن��ون هزاران نفر 
 ب��ه خيابان ها ريخته  و ش��عار انتخابات پارلماني جديد س��ر داده اند. به گ��زارش دويچه وله، 
دو ماه پس از قتل يان كوچياك روزنامه نگار كاوشگر اسلواكي، هزاران نفر از مردم در براتيسالوا 
عليه دولت تظاهرات كردند. خواست اصلي معترضان، برگزاري انتخابات پارلماني در نخستين 
فرصت است؛ انتخاباتي كه موعد آن دو سال ديگر است.  مخالفان و منتقدان دولت اسلواكي 
مي گويند جابه جايي و كناره گيري بسياري از مقامات در ماه هاي اخير، نتوانسته اعتماد مردم 
را باز گرداند. خبرگزاري آلمان به نقل از برگزاركنندگان تظاهرات براتيسالوا نوشته ۸۰هزار 
نفر طوماري را براي انتخابات جديد امضا كرده اند. يان كوچياك و نامزدش كه هر دو ۲۷ساله 
بودند، در ۲۱ فوريه ۲۰۱۸ به قتل رس��يدند. پليس مي گويد هر دو نفر در وضعيتي همانند 
صحنه اعدام، تيرباران شده اند. قتل اين دو، تنها يك هفته پيش از مراسم ازدواج آنها صورت 
گرفت. كوچياك در حال تحقيق پيرامون مناسبات مشكوك مالي بين مقامات دولت و پاره يي 
از بازرگان��ان اس��لواكي با مافياي ايتالي��ا بود.  پس از قتل كوچياك، مقال��ه ناتمامي از او در 
رس��انه ها منتشر شد كه در آن نوشته بود، كاس��بكاراني در شرق اسلواكي با همكاري گروه 
مافيايي آندرانگتا در ايتاليا، در اختالس از نهادهاي مالي اتحاديه اروپا دست دارند. كوچياك 
سياستمداران اسلواكي را نيز به زدوبند با مافيا و خالفكاران مالي در داخل كشور متهم كرده 
بود.  كوچياك چند ماه قبل از آنكه به قتل برسد، به پليس خبر داده بود كه به صورت تلفني 
تهديد مي شود؛ اما پليس به اين شكايت، وقعي نگذاشته بود. او از جمله خبرنگاراني بود كه 
اسناد پاناما در رابطه با پولشويي را افشا كرد. تظاهرات اعتراضي در واكنش به قتل كوچياك، 
از اوايل مارس ش��روع شد. با باال گرفتن اعتراض ها، بسياري از مقامات دولت، روساي پليس 
و دادگس��تري استعفا دادند. روبرت فيكو نخست وزير و روبرت كاليناك، وزير كشور از جمله 
مقاماتي بودند كه كنار رفتند. فراخوان معترضان به برگزاري انتخابات جديد از اين روست كه 
دو ماه از قتل يان كوچياك مي گذرد اما هنوز معلوم نيس��ت عامالن اين جنايت چه كساني 

بوده اند و دامنه نفوذ عوامل مافيايي در دستگاه دولتي چقدر است.

احتمال خروج نيروهاي 
امريكا از شبه جزيره كره

گ�روه جهان   وزير دفاع امري��كا گفته در صورتي كه 
كره ش��مالي خروج س��ربازان اياالت متحده از شبه جزيره 
ك��ره را ب��ه عنوان بخش��ي از فرآيند دس��تيابي به توافق 
صلح خواس��تار شود، با متحدان شان در اين باره گفت وگو 
مي كنند.  به گزارش اسپوتنيك، ژنرال جيمز ماتيس وزير 
دفاع امريكا، در جريان ديدار با همتاي لهس��تاني خود در 
پنتاگون گفت: »اين مساله را با متحدان مان در گام نخست 
و سپس با كره شمالي مورد بررسي قرار مي دهيم.« او افزود: 
»به نظرم، ما بايد در اين مسير گام  برداريم، مذاكره كنيم و 
تالشي براي ارائه پيش شرط ها يا فرضيات درباره اينكه اين 
مذاكرات به چه صورت پيش مي رود، نكنيم. ديپلمات ها در 

حال حاضر بايد با يكديگر همكاري داشته باشند.«
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، و كيم جونگ اون 
رهبر كره شمالي، قرار است ماه مه يا اوايل ژوئن سال جاري 
ميالدي ديدار كنند و به بررسي خلع سالح اتمي شبه جزيره 
كره بپردازند. هر دو طرف براي توقف برنامه اتمي كره شمالي 
وارد مذاكره مي ش��وند. امريكا كمپين فشار حداكثري را بر 
كره شمالي اعمال كرده و جامعه بين الملل را در اين زمينه 
رهبري مي كند.  رهبران دو كره جمعه نخس��تين نشست 
خود را پس از حدود ۷۰ س��ال در دهكده مرزي پانمونجوم 
برگزار كردند و اكنون كره  جنوبي به دنبال ارائه يك نقشه راه 
براي ديدار بين رهبران امريكا و كره ش��مالي است كه صلح 
را در ش��به جزيره كره به ارمغان مي آورد. به گزارش رويترز، 
نشست رهبران دو كره نتيجه تالش هاي بيش از سه ماه از 
جانب رهبران دو كش��ور براي تغيير ديدگاه سياس��ي پس 
از تهديدهاي نظامي و آزمايش هاي موش��كي سال گذشته 
محسوب مي شود. آنچه اين تغيير لحن براي دورنماي يك 
صلح بلندمدت در ش��به جزيره كره به وج��ود آورده هنوز 
سوالي بي پاسخ است به طوري كه تحليلگران مي گويند مون 
جائه اين رييس جمهوري كره  جنوبي و كيم جونگ اون رهبر 
كره ش��مالي به دنبال كاهش تنش خواهند بود. خبرگزاري 
دولتي كره شمالي شنبه نشست ميان رهبران پيونگ يانگ 
و سئول را نقطه عطفي براي شبه جزيره كره دانسته و از آن 
استقبال كرده است. اين خبرگزاري همچنين بيانيه مشترك 
كيم جونگ اون و مون جائه  اين را به صورت مجزا منتش��ر 
كرده اس��ت. كيم جونگ اون و م��ون جائه اين به همكاري 
براي تحقق »خلع س��الح هسته يي كامل« شبه جزيره كره 
متعهد شدند و روي هدف مش��ترك شبه جزيره »عاري از 
اتم« موافقت كردند. هفته هاي آتي براي مقامات كره  جنوبي 
بسيار پربار خواهند بود. مون جائه اين ممكن است با ترامپ 
و احتماال پيش از نشس��ت او بار ديگر با رهبر كره ش��مالي 
ديدار داشته باشد. همچنين انتظار مي رود رييس جمهوري 
كره  جنوبي در نشس��تي س��ه جانبه در اوايل مه سال جاري 

ميالدي با رهبران ژاپن و چين نيز ديدار كند. 

حمايت ناتو از پيشنهاد 
صلح كابل به طالبان

ائت��الف ناتو اعالم كرده از پيش��نهاد اخير اش��رف غني 
رييس جمه��ور افغانس��تان، درخصوص مذاك��رات صلح با 
طالبان حمايت مي كند و اين اتفاق را يك فرصت بي سابقه 
ب��راي پايان دادن به جنگ در اين كش��ور خواند. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، وزراي خارجه نات��و در بيانيه يي در جريان 
اجالسش��ان در شهر بروكس��ل اعالم كردند اين ۲۹ كشور 
هم پيمان در پش��تيباني خود از اين پيشنهاد متحد هستند 
و از راه حل سياس��ي كه به خش��ونت ها پايان دهد، حمايت 
مي كنند. رييس جمهور افغانستان اخيرا به طالبان پيشنهاد 
برگ��زاري يك مذاكرات صلح بي قيد و ش��رط به همراه يك 
آتش بس و همچنين به رس��ميت ش��ناختن آنها به عنوان 
يك حزب سياسي، آزادي برخي زنداني ها و چندين مشوق 
ديگر را داده است. اين در حالي است كه طالبان تاكيد كرده 

نيروهاي بين المللي بايد خاك اين كشور را ترك كنند. 

حمله انصاراهلل به مراكز 
اقتصادي و حياتي عربستان

انصاراهلل يمن اعالم كرده هش��ت موشك بالستيك به 
س��مت جيزان در جنوب عربستان شليك كرده  است. به 
گفته اعضاي انصاراهلل هدف اين موشك ها »مراكز اقتصادي 
و حياتي« عربس��تان بوده اس��ت. به گزارش يورونيوز، در 
مقاب��ل وزارت دفاع عربس��تان اعالم كرده ۴ موش��ك را 
رهگي��ري و در آس��مان منهدم كرده اس��ت. پيش از اين 
انصاراهلل يمن تهديد كرده بود كه انتقام مرگ صالح الصماد، 

رييس شوراي عالي سياسي اين گروه را خواهد گرفت. 

احضار كاردار آلمان در آنكارا 
به وزارت خارجه تركيه

وزارت خارجه تركيه كاردار آلمان در آنكارا را احضار 
كرده و خواس��تار ارائه توضيحات درباره حضور مقامات 
آلمان در نشستي با سخنراني صالح مسلم رهبر پيشين 
حزب اتحاد دموكراتيك كردهاي سوريه، شد. به گزارش 
حريت، تركيه تاكيد كرده خواس��تار اس��ترداد مس��لم 
هستند. مسلم ۲۵ فوريه در پراگ بنا به درخواست تركيه 
از جمهوري چك بازداش��ت شد اما دو روز بعد دادگاهي 
در چك وي را به شرط ماندن در داخل مرزهاي اتحاديه 
اروپا آزاد كرد. آنكارا آزادي وي را سياسي و خالف قوانين 
بين المللي خوانده است. تركيه حزب اتحاد دموكراتيك 

كردهاي سوريه را بخشي از پ ك ك  مي داد. 

عبداهلل گل: در انتخابات 
كانديدا نمي شوم

رييس جمهور پيش��ين تركيه با وج��ود گمانه زني هاي 
انجام ش��ده مبني بر احتمال كانديداتوري وي در انتخابات 
زودهنگام حتي از سوي احزاب اپوزيسيون، هرگونه نامزدي 
در انتخاب��ات را رد كرد. به گزارش ش��بكه خبري ان تي وي، 
عبداهلل گل گفته: »تنها خواسته من برقراري ثبات و آرامش 
در كشور است. در حال حاضر به دنبال كانديداتوري نيستم.« 
وي درب��اره گمانه زني ها درب��اره اختالفاتش با رجب طيب 
اردوغ��ان گفته: »با هيچ كس مس��اله ش��خصي ندارم. تنها 
دغدغه من سياس��ت و چشم انداز آينده كشور است. آرزويم 
اين است كه آينده تركيه روشن باشد، در همين راستا انرژي 
موجود در كشور را نه به سمت مسائل منفي بلكه به سمت 

مسائل مثبت سوق دهيم.«

د ريچه

كوتاه از منطقه

بخش هاي شيالت و مالي در روند خروج از اتحاديه اروپا سرنوشت ساز هستند

فراز و فرودهاي سردار برگزيتي »ترزا مي«

اروپا نگران پايان معافيت تعرفه هاي وارداتي دولت امريكاست

بروكسل در تب و تاب اجتناب از جنگ تجاري
گروه جهان 

معافيت تعرفه يي اتحاديه اروپا از سوي دولت امريكا 
سه شنبه به پايان مي رسد، امري كه دولتمردان را در 
بروكسل به  شدت نگران كرده است. بلومبرگ نوشته 
»همزمان با نش��انه گيري س��ر اتحاديه اروپا از سوي 
دولت ترامپ، بروكسل نسبت به تبعات جنگ تجاري 

متحدان غربي هشدار داده است. «
ب��ه گ��زارش بلومبرگ پ��س از اينك��ه اياالت 
متحده اعالم كرد: تقاض��اي اروپا معافيت بي قيد 
و شرط تعرفه هاي واردات فلز را نخواهد پذيرفت، 
بروكس��ل نس��بت به هزينه هاي س��نگين جنگ 
تج��اري ترن��س آتالنتيك هش��دار داده اس��ت. 
يوه��ان ون اورتل��دت وزير دارايي بلژيك ش��نبه 
به خبرنگاران گفته اس��ت: »جن��گ تجاري يك 
بازي دو سر باخت اس��ت به همين خاطر نسبت 
ب��ه آن بايد بس��يار مراقب باش��يم. زماني كه به 
عكس العمل هايمان فكر مي كنيم بايد خونسردي 
خ��ود را حفظ كنيم. هيچ كس در اين بازي پيروز 
نيس��ت پس بهتر اس��ت از آن اجتن��اب كنيم.« 
اتحاديه اروپا تهديد كرده كه فهرس��ت بلندبااليي 
از محص��والت امريكاي��ي را مش��مول تعرفه هاي 
گمركي باال كند، از لباس گرفته تا نوشيدني. اين 
در حالي اس��ت كه دولت ترام��پ از اروپا، كانادا 
و ديگر متحدان خود خواس��ته كه پايان معافيت 
 تعرفه ه��اي واردات آلومينيوم و ف��والد از ابتداي

ماه مه  را بپذيرند. 

بلومبرگ نوشته، پايان معافيت تعرفه يي از سوي 
دول��ت امريكا، اتحاديه اروپا را در ش��رايط بس��يار 
دش��واري قرار مي دهد، زيرا يا بايد درخواست هاي 
اي��االت متحده را بپذيرد كه به معناي نقض قوانين 
تجارت بين الملل خواهد بود يا با تعرفه هاي سنگين 

امريكايي روبه رو شود. 
دونال��د ترامپ اخي��را ني��ز در كنفرانس خبري 
مش��ترك با آنگال مركل صدراعظ��م آلمان در كاخ 
س��فيد بار ديگر از مازاد تجاري باالي اتحاديه اروپا 
در تج��ارت ب��ا امريكا ش��كايت كرده اس��ت. گفته 
ش��ده، م��ازاد تجاري امري��كا و اروپ��ا ۱۵۰ميليارد 
دالر اس��ت. دونال��د ترامپ گفت��ه مي خواهد روابط 
تجاري منصفانه يي با اروپا داش��ته باشد. به گزارش 
دويچه وله، آنگال مركل نيز همزمان نسبت به انتقاد 
اياالت متحده امريكا از ش��ركاي ناتو تفاهم نش��ان 

داده است. 
ش��بكه سي ان بي س��ي درب��اره پاي��ان معافي��ت 
تعرفه يي دولت امريكا نوش��ته: »م��دت معافيت هر 
كش��ور از تعرفه هاي ف��والد و آلوميني��وم بر مبناي 
پيش��رفت حاص��ل ش��ده در مذاك��رات در خصوص 
اين مس��اله و ساير مس��ائل تجاري متفاوت است. به 
عنوان نمونه، كانادا و مكزيك به  دليل پيش��رفت در 
مس��ائل فوالد و آلومينيوم در مذاكرات نفتا كه اواخر 
هفته جاري از س��رگرفته مي شود، معافيت گرفتند. 
ام��ا وضعيت مذاك��رات امريكا با برزيل، اس��تراليا و 
آرژانتين مش��خص نيست. معافيت كره جنوبي نيز از 

تعرفه ها دايمي اس��ت زيرا تحت يك قرارداد تجاري 
جديد با سهميه ها موافقت كرده است. رابرت اليتيزر 
نماينده تجاري امريكا، فرآيند معافيت هاي كشورها 
 جز اتحادي��ه اروپا را هدايت مي كند. پرونده معافيت 
اتحادي��ه اروپا در دس��ت ويلبر راس وزي��ر بازرگاني 
امريكاس��ت. همچني��ن وزارت بازرگاني ب��ر فرآيند 
معافي��ت كاالها نظارت دارد و تمام اين فرآيند تحت 
نظارت شوراي امنيت ملي قرار دارد.« ترامپ به بهانه 
امنيت ملي، تعرفه ۲۵ درصدي براي واردات فوالد و 
تعرفه ۱۰درصدي براي واردات آلومينيوم وضع كرده 
ام��ا تا اول ماه مه معافيت موقت��ي از اين تعرفه ها را 
براي برخي شركاي تجاري امريكا قائل شده است. 

انتظار مي رود با اعمال اين تعرفه ها قيمت فوالد 
امريكا تا پايان سال ۲۰۱۸ميالدي از رقم ۴۷۶ دالر 
به ازاي هر تن قبل از آغاز رياس��ت جمهوري دونالد 
ترام��پ به مبلغ ۷۰۰ دالر ب��ه ازاي هر تن افزايش 
ياب��د. اگرچ��ه توليد كنن��دگان فوالد در خ��ارج از 
امريكاي ش��مالي اعالم كرده اند كه مي توانند از اين 
توفان بدون آنكه اختالل اساسي در فعاليت هايشان 
ايجاد ش��ود بگذرند، اما بس��ياري از كشورها نگران 
تالفي ديگر رقباي امريكا و ايجاد يك جنگ تجاري 
جهان��ي در پي اين تصميم ترامپ هس��تند. اياالت 
متحده امريكا در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي ۳۶ميليون 
ت��ن فوالد وارد كرد كه اين ميزان كمتر از ۸ درصد 
از كل معام��الت ۴۷۳ميلي��ون دالري بازار جهاني 

فوالد در سال گذشته ميالدي بود. 

 آمادگي براي تقابل سرسختانه 
اين تنها اتحاديه اروپا نيست كه نگران تعرفه هاي 
وارداتي امريكاست. سياست هاي دولت ترامپ بيش از 
اروپا چين را نگران كرده اس��ت؛ به طوري كه وزارت 
بازرگاني چين ش��نبه بار ديگر تاكيد كرد پكن خود 
را براي سرسختانه ترين فشارها و اقدامات ضد تجاري 

امريكا آماده كرده است. 
چين در تازه ترين واكنش خود هشدار داده هر تصميم 
محدودكننده يي از س��وي امريكا درباره تجارت، اقتصاد، 
سرمايه گذاري و مسائل فني اين كشور را مرعوب نخواهد 
كرد. در بيانيه يي كه وزارت بازرگاني چين منتشر كرده، 
آمده: »امريكا در تالش است تا سرمايه گذاري هاي چين 
را در بخش هاي علوم و فنون از جمله فناوري پيش��رفته 
محدود كند ولي پكن براي هر شرايطي برنامه ريزي كرده 

و با يكجانبه گرايي مخالف است. 

وزارت بازرگاني امريكا پيش تر اعالم كرده شركت هاي 
 )ZTE( امريكايي ۷س��ال ف��روش قطعات به ش��ركت
بزرگ ترين س��ازنده تلفن هاي هوش��مند دني��ا به  دليل 
ص��ادرات برخي تجهيزات مخابراتي در س��ال هاي اخير 

بدون كسب مجوز از واشنگتن را ممنوع كرده است. 
ع��الوه بر اتحاديه اروپا و چين، كش��ورهاي هند، 
روسيه، نروژ، س��نگاپور، س��وييس، تركيه و ونزوئال 
نيز نگراني خود را نس��بت به تعرفه هاي امريكا براي 
واردات فلزات ابراز كرده اند. صندوق بين المللي پول 
هم ب��ه تصميم ترامپ ب��راي ق��راردادن تعرفه هاي 
گمرك��ي روي محص��والت ف��والدي و آلومينيومي 
انتقاد ش��ديدي وارد كرده است. سخنگوي صندوق 
بين المللي پول هشدار داده اين گمركات احتماال نه  
تنها آسيب هايي را در خارج از امريكا بلكه همچنين 

به اقتصاد امريكا وارد مي كند. 

گروه جهان  طال تسليمي 
روس��اي بانك مرك��زي اروپا و بريتانيا مس��وول 
ش��ده اند تا تهديدهاي احتمال��ي برگزيت در بخش 
خدمات مالي را بررسي كنند، اگرچه نمي توان از اين 
»كارگروه جديد فني« انتظار معجزه داشت. پتانسيل 
برگزيت ب��راي ايجاد اخت��الل در قراردادهاي چند 
تريليون دالري و ده ها ميليون سياست تضميني به 
يكي از منازعات بريتانيا و اتحاديه اروپا تبديل شده 
است. اگرچه لندن و بروكسل هنوز به هيچ تفاهمي 
دس��ت نيافته اند، اما دول��ت بريتانيا اي��ن كارگروه 
جدي��د را كه به درخواس��ت وزارت خزانه داري اين 
كش��ور و كميسيون اروپايي تشكيل شده، در يافتن 
راه ح��ل براي ادامه كار بانك ها و بيمه كنندگان پس 
از خروج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا مي دانند. اما تنها 
بخش مالي نيس��ت كه حساس و در روند مذاكرات 
برگزيت موثر است. در حالي كه ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا نقش��ه راه خروج پر خطر لندن از اتحاديه را 
طراحي مي كند، يك نفر تقريبا بيش از همه بر او و 
نقشه هايش تاثير مي گذارد و آن وزير مسوول بخش 
شيالت است. مايكل گوو وزير محيط زيست بريتانيا 
كمتر از يك س��ال است كه مسووليت اين وزارتخانه 
را بر عهده دارد، اما تاثير او بر دولت و برنامه ها براي 

خروج از اتحاديه اروپا غير قابل انكار است. 
بلومبرگ نوش��ته، اكنون كه ترزا مي  جلسه مهم 
با گروه خ��ود درباره آينده روابط تج��اري بريتانيا-

اتحادي��ه اروپ��ا را پي��ش رو دارد، همه چش��م ها به 
مايكل گوو ۵۰ ساله دوخته شده كه در سال ۲۰۱۶ 
رهبري كمپين برگزيت را بر عهده داش��ت. پرسش 
اين اس��ت كه آيا از برنامه ترزا م��ي  براي همكاري 
نزدي��ك گمركي با اتحاديه اروپ��ا حمايت مي كند؟ 
حاضر به س��ازش در زمينه برگزي��ت خواهد بود و 
مي گذارد بريتانيا در اتحاديه گمركي اروپا بماند؟ يا 
كه خنجري در سينه رقبايش فرو مي كند و رهبري 

را بر عهده مي گيرد؟
كيتي پرير مس��وول پيشين روابط عمومي دفتر 
نخس��ت وزيري ت��رزا مي  ماي��كل گ��وو را »آزمون 
كارآمدي« سياس��ت برگزيت ترزا مي خواند و گفت: 
»او عمل گرا و منعطف است و نه يك تندرو مهاجم. 
اگر او موافقت خود را اعالم كند، دفتر نخست وزيري 
مي داند كه سياس��ت مزبور از س��وي ديگ��ران نيز 

پذيرفته خواهد بود.«

 از خيانت به جانسون تا درگيري با »مي«
صعود گوو به اين س��طح از تاثيرگذاري داس��تان 
خارق العاده يي از رقابت سياسي است. حدود دو سال 
پيش به نظر مي رس��يد، دوره فعاليت سياسي مايكل 
گوو به پايان رسيده اس��ت. ترزا مي  در دومين روز از 
نخست وزيري خود در سال ۲۰۱۶ مايكل گوو را به كه 
آن زمان وزير دادگس��تري بود به اتاق خصوصي خود 
در داخل مجلس عوام احضار و در جلسه يي كه تقريبا 

دو دقيقه طول كشيد، او را اخراج كرد. 
ت��رزا مي  به مايكل گوو گفته بود كه به وفاداري او 
شك دارد و دليل آن هم واضح بود: چند روز پيش از 
اين اتفاق و در تب و تاب پس از همه پرس��ي برگزيت، 
گوو ابتدا رياس��ت كمپين بوريس جانس��ون را براي 
رهبري حزب حاكم محافظه كار بر عهده داش��ت؛ اما 

صبحي كه جانسون قصد داشت نامزدي خود را براي 
رهبري حزب اع��الم كند، گوو خ��ودش را به عنوان 
نامزد رهبري حزب معرفي كرد و گفت جانسون براي 
اين كار مناس��ب نيس��ت. تصميم گوو فرصت هر دو 
سياس��تمدار را از بين برد، اما مس��ير را براي ترزا مي 

 هموار كرد. 
گ��وو ج��داي از خيانت به دوس��ت خود، س��ابقه 
درگي��ري  با ترزا مي  در كابينه ديوي��د كامرون را نيز 
در كارنام��ه خود دارد؛ زماني ك��ه گوو وزير آمورش و 
پرورش و ترزا مي  وزير كشور بود. در سال ۲۰۱۴ گوو 
با فيونا هيل مش��اور ارش��د ترزا مي  درگير شد كه در 
نهايت به اخراج هيل انجاميد. دو س��ال بعد، ترزا مي 
 قدرت را در دس��ت داش��ت؛ هيل به دولت بازگشته و 

جايي براي گوو باقي نمانده بود. 

 اثبات وفاداري
اما گوو در دوراني كه هيچ اميدي به بازگشت 
او به دولت نبود، ب��ه عنوان يكي از قانون گذاران 
پارلمان وفاداري قابل  توجهي به ترزا نش��ان داد 
و از سياس��ت هاي نخس��ت وزير در مصاحبه هاي 
تلويزيوني و مجلس ع��وام دفاع كرد و در نهايت 
توانس��ت ب��ا نزديكي ب��ه نيك تيموت��ي رييس 
كاركنان دفتر نخس��ت وزيري، كانال ارتباطي به 
دس��ت آورد كه به  منزله راه بازگش��ت به كابينه 

بود. 
ترزا م��ي  وقتي كه اكثري��ت را در پارلمان از 
دست داد، هيل و تيموتي را اخراج كرد و گيوين 
برول را به عنوان رييس دفتر خود برگزيد. برول 
مشاور ش��خصي پارلماني گوو بود و تيموتي هم 

مي دانس��ت كه گ��وو از مدت ها پي��ش خواهان 
وزارت محيط زيس��ت اس��ت. پيام خيلي زود به 
ترزا مي  رس��يد و او هم ب��ا آن موافقت كرد. گوو 
با مس��ووليت قانونگذاري هاي كشاورزي و محيط 
زيس��ت، اكنون يك��ي از س��مت هاي كليدي در 

اجراي برگزيت محسوب مي شود. 

 سردار برگزيت
مس��ووليت كنوني ب��رول كم��ك و همكاري 
ب��ا ترزا مي  در اج��راي برگزيت اس��ت. او به گوو 
احت��رام مي گذارد و به ه��وش او ارزش مي نهد و 
عمدتا درباره سياست گذاري برگزيت با او مشورت 
مي كند. ديگر مقامات كليدي كابينه ترزا مي  نيز 
عمدت��ا با گوو مش��ورت مي كنند. ب��ه  گفته افراد 
آگاه، ترزا مي  به گوو به چش��م صداي عمل گرايي 
در داخل كابينه مي نگرد در حالي كه جانسون در 
سمت وزير خارجه عمدتا تمايلي به سازش ندارد. 
ام��ا ديويد ديويس وزير برگزيت نيز در گرايش به 

مصالحه با گوو اشتراك دارد. 
تراز م��ي  همزمان ب��ا مذاكرات با بروكس��ل، 
مجبور اس��ت نظر محافظه كاران مشكوك به اروپا 
در بريتاني��ا را ني��ز جلب كند. اگر آنها احس��اس 
كنند كه نخس��ت وزير به ديدگاه برگزيت سخت 
خيان��ت مي كند، جايگاهش به خطر خواهد افتاد. 
از اي��ن رو جلب نظر گوو براي ت��رزا مي حياتي به 
نظ��ر مي رس��د، چرا ك��ه اكثريت هيچ ش��كي به 
موضع گي��ري او در قبال برگزي��ت ندارند. به هر 
ح��ال او به عن��وان رهبر كمپين خ��روج از عامل 

وقوع برگزيت بوده است. 
اكنون يك پرس��ش ديگر در سياست بريتانيا 
باقي اس��ت كه كسي پاسخ آن را نمي داند: اينكه 
چه كس��ي رهبري محافظه كاران را در انتخابات 
سراسري بعدي در س��ال ۲۰۲۰ برعهده خواهد 
داش��ت. تا آن زمان بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج 
ش��ده و دوره انتقالي نيز به پايان رس��يده است. 
تمركز بر س��اخت آين��ده بريتانيا پس از برگزيت 
خواهد ب��ود. بس��ياري از محافظ��ه كاران بر اين 
باورن��د ك��ه صف نام��زدي براي جانش��يني ترزا 
مي طوالني خواهد ب��ود و انتظار مي رود گوو هم 
يكي از آنها باش��د؛ اگرچه خودش اصرار دارد كه 

اين طور نيست. 
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پرونده8
  هشدار در مورد

بيوتروريسم دامي
رييس سازمان دامپزش��كي كشور گفت: متخصصان 
مي توانند به محض دريافت سويه جديد بيماري طيور يا 
دام واكس��ن آن را ظرف يكي دو س��ال ساخته و زودتر از 
اروپا روانه بازار كنند و 95درصد واكس��ن دام و 65درصد 
واكس��ن طي��ور در كش��ور توليد مي ش��ود. ب��ه گزارش 
فارس، عليرضا رفيعي در حاش��يه گردهمايي روز جهاني 
دامپزشكي با اش��اره به اينكه هم اكنون يكي از تهديدات 
در دنيا بيوتروريس��م به ويژه در حوزه دام و طيور اس��ت، 
خاطرنش��ان ك��رد: آن چيزي كه بيماري ه��اي دامي در 
دنيا را تهديد مي كند، بيوتروريسم است كه ممكن است 
در س��ال هاي آينده به ش��دت آن اضافه شود و هم اكنون 
كش��ورهايي مانند امريكا، ويروس و ميك��روب 6-5 نوع 
بيم��اري را در حوزه ذخاير اس��تراتژيك خ��ود دارند كه 
مي توانند از آن سوءاس��تفاده كنند و جنگ ميكروبي راه 
بيندازند. وي با اشاره به اينكه اين موضوع مربوط به امروز 
و جديد نيست، خاطرنشان كرد: از اين چند نوع بيماري 5 
مدل آن عامل حيواني دارد كه معروف ترين آن سياه زخم، 
مشمشه و تب برفكي است. وي همچنين در مورد آخرين 
وضعيت كش��ور در حوزه تامين و توليد واكسن هاي مورد 
ني��از دام و طيور گفت: براي كنت��رل بيماري هايي مانند 
سل و آنفلوآنزاي فوق پرندگان ايمن سازي دام و طيور در 
مزرعه ضروري اس��ت، چراكه خط مقدم حفظ و حراست 
از س��رمايه هاي دامي و پيشگيري از بيماري هاي انسان و 
دام همين حوزه است. رييس سازمان دامپزشكي كشور با 
بيان اينكه ايران داراي متخصصان جوان و تجهيزاتي است 
كه امكان فعاليت در حوزه واكسن سازي آن هم به صورت 
ق��وي چه در بخش دولتي و چ��ه خصوصي دارد، تصريح 
كرد: 4 ش��ركت دانش بنيان هم طي سال هاي گذشته در 
اين زمينه وارد ش��ده اند و اكنون 95درصد واكسن دامي 
در داخل توليد مي ش��ود و فقط 5درصد وارداتي اس��ت. 
رفيعي همچنين در مورد توليد واكسن هاي طيور به ويژه 
واكس��ن آنفلوآنزاي پرندگان هم گفت: بيش از 65درصد 
واكسن مورد نياز طيور هم در داخل كشور توليد مي كنيم 
و تنها 35درصد وارداتي است و ظرفيت بخش خصوصي 
به جايي رسيده است كه مي گويند به محض آنكه سويه 
جديدي از واكس��ن را داشته باش��يم، زودتر از كشورهاي 
اروپايي مي توانيم واكس��ن آن را توليد و روانه بازار كنيم، 
در حالي كه در گذشته ده ها سال طول مي كشيد، تا يك 
واكس��ن ساخته ش��ود، ولي اكنون اين مشكل حل شده 
اس��ت. وي همچنين از امض��اي تفاهم نامه يي با معاونت 
علمي فناوري رياست جمهوري در راستاي به خودكفايي 
رسيدن در حوزه واكسن خبر داد و گفت: اكنون 4 شركت 
دانش بنيان در حوزه واكس��ن فعاليت مي كنند و س��االنه 
2.5 ميليارد دوز واكس��ن دام و طيور در كشور مورد نياز 
است. رييس سازمان دامپزشكي كشور همچنين در مورد 
وضعيت آخرين شيوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان در كشور 
گفت: ماه ها است كه اين نوع بيماري در 22 استان كشور 
متوقف ش��ده و كانون ه��اي آن از كانون هاي صنعتي ما 
خارج شده و به شكل پراكنده در برخي مراكز صنعتي يا 
بومي استان ديده مي شود، ولي همه بايد دست به دست 
هم دهيم، تا در اين زمينه بيماري اپيدمي نداشته باشيم. 

 اولتيماتوم به واردكنندگان 
نهاده هاي دامي

معاون وزيرجهاد طي نامه يي به واردكنندگان نهاده هاي 
دامي از آنان خواست باتوجه به اينكه پرداخت مابه التفاوت 
ارزكاالهاي اساس��ي از اوايل هفته آينده آغازمي شود، از 
افزاي��ش قيمت نهاده هاخودداري كنن��د. به گزارش مهر، 
علي اكبر مهرفرد معاون وزير جهادكشاورزي طي نامه يي 
به واردكنندگان نهاده هاي دامي از آنان خواست: با توجه 
به اينكه از اوايل هفته آينده، سامانه جامع تجارت، بانك 
مرك��زي، وزارت جهاد كش��اورزي و گم��رك جمهوري 
اسالمي ايران آمادگي الزم را براي ارائه خدمت در رابطه با 
پرداخت 4۰۰۰ ريال به ازاي هر دالر براي واردات كاالهاي 
اساسي به ويژه ذرت و كنجاله سويا خواهند داشت، انتظار 
مي رود در جه��ت همكاري براي اجراي سياس��ت ارزي 
جديد دولت اقدام الزم در جهت عرضه كافي كاال در بازار 

و عدم تغيير قيمت به عمل آيد.  

  ذبح غيربهداشتي
و »تب  كريمه كنگو« 

در شرايطي كه اخيرا خبر مرگ يك زن در كرمان به 
دليل ابتال به بيماري »تب كريمه كنگو« از سوي دانشگاه 
علوم پزش��كي اين اس��تان تاييد ش��د، رييس سازمان 
دامپزش��كي اعالم كرد كه اگر به گونه يي عمل كنيم كه 
حتي يك مورد ذبح غيربهداش��تي دام نداش��ته باشيم، 
مطمئنا خب��ري از »تب كريمه كنگو« هم نيس��ت. به 
گزارش ايسنا، تب كريمه كنگو بيماري ويروسي مشترك 
بين انسان و دامي است كه هيچ عالئم و نشانه هايي روي 
دام زن��ده ن��دارد و از دو طريق خون و گوش��ت آلوده و 
كنه هاي ناقل اين ويروس به انس��ان منتقل مي ش��ود و 
فصل خاصي براي شيوع اين بيماري وجود ندارد. در اين 
راستا مهدي شفيعي - مدير گروه مبارزه با بيماري هاي 
دانشگاه علوم پزش��كي كرمان - مرگ يك نفر به دليل 
ابت��ال به تب كريمه كنگ��و را تاييد كرده و گفته كه اين 
زن 46 ساله ساكن يكي از روستاهاي شهرستان بافت به 
دليل گزش كنه آلوده به تب كريمه كنگو مبتال شده بود 
كه با وجود انجام اقدامات درماني متاسفانه جان خود را از 
دست داد. عليرضا رفيعي پور - رييس سازمان دامپزشكي 
- ضم��ن تاييد اين خبر درب��اره چگونگي و كم و كيف 
بيماري تب كريمه كنگو به ايسنا اين گونه توضيح داد كه 
تب كريمه كنگو بيماري است كه در ۱2 ماه سال خطر 
ش��يوع و گسترش آن وجود دارد و چرخش اين ويروس 
در كش��ور قابل انكار نيست و هر جايي كوتاهي صورت 
بگيرد شاهد اتفاقات ناگواري مانند تلفات انساني رخ داده 
اخير در اس��تان كرمان خواهيم بود. وي افزود: اگر همه 
موارد و نكات بهداشتي به ويژه در زمينه ذبح دام رعايت 
ش��ود، قطعا شاهد بروز و شيوع اين بيماري در جمعيت 
انساني نيستيم و اگر به گونه يي به توصيه ها عمل كنيم و 
حتي اگر يك راس دام بدون نظارت متخصصان و ناظران 
دامپزش��كي ذبح نشده و فروخته نشود، حتي يك مورد 
تلفات انس��اني نخواهيم داشت. در غير اين صورت وقوع 
چنين اتفاقات و بروز مشكالت ناشي از تب كريمه كنگو 
دور از انتظار نخواهد بود. رييس س��ازمان دامپزش��كي 
كش��ور ادامه داد: در كل بايد ب��ه گونه يي برنامه ريزي و 
تصميم گي��ري كنيم كه براي هيچ مناس��بت مذهبي و 
غيرمذهبي ذب��ح دام در كوچه و خيابان ها بدون نظارت 
دامپزشكي انجام نش��ود و حتي قصاب هاي روستايي و 

عشايري نيز در اين زمينه آموزش ديده باشند.

اخبار كشاورزي

آلودگي هوا و سياست انرژي

هشدار؛ 4.5ميليون نفر در جهان در آستانه  مرگ

گام بزرگ دو كره در مسير صلح
ديدار س��ران كره شمالي و جنوبي توجه بسياري 
از رس��انه هاي عربي را به خود جلب كرد. بس��ياري 
اي��ن دي��دار را بارقه اميدي براي ح��ل اختالفات و 
پايان دادن به بحران در شبه جزيره كره مي دانند و 
برخي ديگ��ر حضور نيروهاي امريكا در كره جنوبي 

را مانعي در اين مسير مي دانند. 
نشس��ت سران كره شمالي و جنوبي روز گذشته 
هفت��م ارديبهش��ت ب��ا حض��ور »مون جائ��ه اين« 
رييس جمهوري كره جنوب��ي و »كيم جونگ اون« 
رهبر كره ش��مالي در روستاي مرزي »پانمونجوم« 

موسوم به »خانه صلح« برگزار شد. 
رهب��ران دو كش��ور ابتدا در خ��اك كره جنوبي 
با يكديگر دس��ت دادند اما چن��د لحظه بعد »اون« 
از »اي��ن« خواس��ت ب��ا عب��ور از خ��ط وارد خاك 
كره ش��مالي شود كه اين پيشنهاد با تبسم و لبخند 
رييس جمه��وري كره جنوب��ي مورد اس��تقبال قرار 
گرف��ت. پس از چن��د ثانيه دوباره ه��ر دو رهبر به 

خاك كره جنوبي بازگشتند. 
اون نخس��تين مقام ارشد كره ش��مالي است كه 
پس از پايان جنگ دو كره در سال ۱953 ميالدي 
وارد خاك كره جنوبي شد. رهبران دو كره در بيانيه 
پايان��ي نشس��ت روز جمعه در مورد »خلع س��الح 
كامل ش��به جزيره كره« به توافق رسيده و موافقت 
كردند »توافق متاركه جنگ به معاهده صلح تبديل 
شود و هر اقدام خصمانه عليه يكديگر را پس از اين 

پايان دهند.«
سران دو كشور موافقت كرده اند براي اين هدف 

با جامعه بين المللي همكاري كنند. 
ايرن��ا در تحليلي افزود: اين نشس��ت به صورتي 
وي��ژه مورد توجه رس��انه هاي عربي ق��رار گرفت و 

تحليل هاي گوناگوني در اين زمينه منتشر شد. 

 گام بزرگ دو كره در مسير صلح 
روزنامه ه��اي »االهرام« و »اليوم الس��ابع« مصر 
و »العرب��ي الجدي��د« چ��اپ لندن، ش��بكه خبري 
»الجزيره« قطر و صفحه عرب��ي تارنماهاي »دويچه 
ول��ه« آلمان و »مبتدا« مصر با پوش��ش اخبار ديدار 
رهبران دو كره، تالش اين دو كشور براي پايان دادن 
به ش��بح جنگ در ش��به جزيره كره و برقراري صلح 

پايدار را مورد توجه قرار دادند. 
ب��ه نوش��ته روزنام��ه االه��رام، روس��تاي مرزي 
»پانمونجوم« موس��وم به خانه صلح ش��اهد رويداد 
تاريخي بود كه در آن باالترين مقامات دو كره پس از 

سال ها با هم ديدار كردند. 
برپاي��ه اظه��ارات »ايم جونگ س��يوك« يكي از 
كارمندان دفتر رياس��ت جمهوري كره جنوبي در اين 
ديدار روي خلع س��الح هسته يي و رسيدن به صلح 
پاي��دار پيش از هر چيزي ديگر تمركز ش��د. اين دو 
رهب��ر در خ��ط ترس��يم مرزها درخ��ت صنوبري را 

كاشتند كه نماد صلح و رفاه است. 
ب��ه نوش��ته روزنام��ه الي��وم الس��ابع، »دمتري 
پيس��كوف« س��خنگوي كرملي��ن دي��دار رهب��ران 
كره ش��مالي و كره جنوبي را س��تود و اين موضوع را 

رويدادي بسيار مثبت به شمار آورد. 
»والديمي��ر ش��امانوف« رييس كميت��ه دفاع در 
مجلس دوماي روس��يه ه��م گفت: دي��دار رهبران 
كره ش��مالي و جنوبي نشان مي دهد امكان همگرايي 
دو كشور وجود دارد. واقعيِت رسيدن دو رهبر از نسل 
جديد به اين سطح نشان مي دهد كه امكان اتحاد به 
عنوان مل��ت واحد وجود دارد اما اين موضوع تنها از 
راه گفت وگو امكان پذير نيست، بلكه نياز به اقدامات 

اجرايي در اين زمينه است. 
به نوش��ته تارنماي دويچه وله، س��ران دو كره با 

هم دس��ت دادند و لبخند بر چه��ره آنان نمايان بود. 
برپايه اظهارات مسووالن كره جنوبي رهبران دو كشور 
مذاكرات آش��كار و جدي درباره خلع سالح هسته يي 
در ش��به جزي��ره كره و برقراري صل��ح پايدار در اين 

منطقه داشتند. 
روزنام��ه العربي الجديد نوش��ت: دي��دار تاريحي 
رييس جمهوري كره جنوبي با رهبركره شمالي صفحه 
تازه ي��ي از روابط ميان دو كش��ور رقيب را گش��وده 
اس��ت. در اين زمينه »يون يانگ چانگ« سخنگوي 
رييس جمهوري كره جنوب��ي تصريح كرد رهبران دو 
كش��ور گفت وگ��وي صريح و صادقانه ي��ي براي خلع 
س��الح و برق��راري صلح دايم در ش��به جزيره كره و 

توسعه روابط دوجانبه داشتند. 
به نوش��ته ش��بكه خبري الجزيره، نشست سران 
دو ك��ره اميدها را براي پايان دادن به فضاي جنگ و 
دشمني ميان دو همسايه زنده كرده است. اما ناظران 
هشدار داده اند حل مسائل پيچيده مانند خلع سالح 

هسته يي نياز به زمان و تالش بيشتري دارد. 
رهبر كره شمالي از يكم ارديبهشت جاري )2۱ ماه 
جاري ميالدي( آزمايش هاي هس��ته يي و موشكي را 
متوقف ك��رده و از گفت وگو با جامعه بين الملل براي 
برقراري صلح و رش��د اقتصادي سخن به ميان آورده 

است. 
به نوش��ته تارنماي مبتدا، »چنج شياوخه« استاد 
دانشكده مطالعات بين الملل دانشگاه »رنمين« پكن 
گفت: دس��تاورد اصلي ديدار رهب��ران دو كره بهبود 
روابط اين دو كش��ور اس��ت. رهبر كره شمالي هنوز 
هم بايد نشان دهد براي از بين بردن برنامه هسته يي 
خود آمادگي دارد. نشست امروز گامي در مسير خلع 
س��الح هسته يي است، اما نمي توان آن را گام بزرگي 

به شمار آورد. 

 حضور امريكا مانعي در مسير صلح دو كره 
روزنامه »راي اليوم« چاپ لندن نوش��ت: درست 
اس��ت كه رهب��ران دو كره در براب��ر دوربين ها با هم 
دس��ت دادند و به ط��ور نمادي��ن از مرزهاي يكديگر 
عب��ور كردند و متعهد به تالش ب��راي پايان دادن به 
س��الح هسته يي در ش��به جزيره كره و برپايي صلح 
پايدار ش��دند. اما براي تحقق همه وعده ها و تعهدها 
نياز به مذاكره، امتياز دهي، نشان دادن حسن نيت و 
بي توجهي به دخالت هاي خارجي به ويژه امريكا است. 
اون با تعليق همه آزمايش هاي هسته يي و موشكي به 
ديدار رييس جمهوري كره جنوبي رفت و با اين اقدام 

حسن نيت خود را نشان داد. 
مي توان گفت او به بيش��تر اهداف خود رس��يده 
اس��ت و اكنون كره شمالي به مرحله بااليي از قدرت 
بازدارندگي هس��ته يي رسيده است. اين كشور داراي 
موشك هاي پيشرفته يي است كه مي تواند كاليفرنيا، 
واشنگتن و نيويورك را هدف قرار دهد. به يقين اين 

كشور از اين دستاوردهاي اساسي چشم پوشي نخواهد 
كرد مگر اينكه 28 هزار سرباز امريكا پايگاه هاي خود 
را در كره جنوبي ترك كنند و چتر هس��ته يي امريكا 
از اين منطقه برداشته شود و اين موضوعي است كه 

واشنگتن با آن مخالفت مي كند.
مس��ير صلح هنوز هم طوالني اس��ت و بمب هاي 
امريكا در طول مس��ير وجود دارد. زيرا امريكا از زمان 
جنگ ۱95۰ مي��الدي ميلياردها دالر در كره جنوبي 
سرمايه گذاري كرده است و به راحتي تسليم نخواهد 
شد. اما باز هم تمايل رهبران دو كره براي صلح و پايان 
دادن به تنش تحول مهمي اس��ت كه با خوش بيني 
همراه است. عبارت زيبا و پرمحتوي رييس جمهوري 
كره جنوبي كه گفت »ما ملتي واحد هستيم و دليلي 
ب��راي جنگ وجود ندارد« نش��ان مي دهد كه روحيه 
تازه يي در ش��به جزيره كره حاكم ش��ده است كه در 
آن بر همزيستي به دور از دخالت هاي خارجي تمركز 

خواهد شد. 

طبق بررس��ي هاي آژانس بين المللي انرژي اگر 
سياس��ت هاي ان��رژي تغيير نكنند تا س��ال 2۰4۰ 
تع��داد مرگ وميره��اي زودرس ناش��ي از آلودگي 

بيرون خانه يي به 4.5 ميليون نفر خواهد رسيد. 

 آثار مخرب زيست محيطي آلودگي هوا
آلودگي هوا آث��ار قابل  توجهي روي س��المتي، 
محيط زيس��ت و اقتص��اد دارد. بر اس��اس گزارش 
سازمان جهاني بهداشت، هر ساله حدود 7 ميليون 
نف��ر بر اثر آلودگي هوا در جهان مي ميرند كه نيمي 
از آن مربوط به آلودگي بيرونخانه يي است. آلودگي 
ه��وا در ح��ال حاض��ر بزرگ ترين تهديد س��المت 
محيط ز  يستي است و باعث ايجاد و تشديد بسياري 
از بيماري ه��ا مي ش��ود بيماري هايي مانند آس��م و 
سرطان. طبق بررسي هاي آژانس بين المللي انرژي 
اگر سياس��ت هاي انرژي تغيير نكنند تا سال 2۰4۰ 
تع��داد مرگ وميره��اي زودرس ناش��ي از آلودگي 

بيرونخانه يي به 4.5 ميليون نفر خواهد رسيد. 

 اثرات مخرب اقتصادي آلودگي هوا
آلودگي هوا غير از خس��ارت هاي محيط زيستي، 
از نظ��ر اقتص��ادي ني��ز هزينه هاي بس��ياري را به 
كش��ورها تحميل مي كند. آلودگي هوا عوارض خود 
را به چند طريق روي اقتصاد نشان مي دهد؛ افزايش 
هزينه هاي زندگي بش��ري، كاهش توانايي كاركرد 
مردم، افزايش اثرات مهم روي مواد غذايي، تخريب 
آثار تاريخي و فرهنگي، كاهش توانايي اكوسيس��تم 
ب��راي ب��رآوردن نيازه��اي اجتماع��ات و افزاي��ش 
هزينه ه��اي ترميم. مطالعات جديد نش��ان مي دهد 
كه هزينه هاي سالمت ناشي از استفاده سوخت هاي 
فس��يلي نس��بت به مالياتي كه از اين بخش گرفته 
مي شود 6۰۰ درصد است؛ به اين معني كه به ازاي 
ه��ر واحد ياران��ه كه به بخش انرژي فس��يلي تعلق 
مي گيرد ش��ش واحد هزينه س��المت افزايش پيدا 

مي كند. 

 سوخت هاي فسيلي منبع اصلي آلودگي 
هواي شهرها

هم��ه آلودگ��ي در ش��هرها از مص��رف ان��رژي 
و س��وختهاي فس��يلي در بخش ه��اي صنع��ت و 
حمل ونقل ناش��ي مي ش��ود. طبق گ��زارش آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي عل��ت اصل��ي انتش��ار آلودگي 
توليد و اس��تفاده تنظيم نش��ده و غير بهينه انرژي 
اس��ت. آژانس همچنين علت اصل��ي آلودگي هوا را 

سوخت هاي فسيلي مي داند. 

 آلودگي هوا و سياست گذاري هاي انرژي
آلودگي هوا با سياس��ت گذاري هاي انرژي رابطه 
تنگاتن��گ دارد و يك��ي از مس��ائل كلي��دي براي 
سياس��ت هاي انرژي است. بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته سياست هاي دقيقي براي نقش سيستم 
انرژي در رسيدن به توسعه پايدار تدوين كردند. اين 
سياست ها در جهت رسيدن به انرژي در دسترس، 
پاك و قابل اعتماد برنامه ريزي ش��ده اند. براي مثال 
اس��تراتژي انرژي اتحاديه اروپا براي دسترس��ي به 
سيس��تم انرژي رقابتي، پايدار و امن تالش مي كند. 
به طور مش��ابهي، گروه مشاور دبيركل سازمان ملل 
متحد در مورد ان��رژي و تغييرات آب وهوايي هدف 
خود را تضمين به دسترس��ي خدمات انرژي مدرن، 
قابل اعتماد، مقرون به صرفه و پايدار تعيين مي كند. 

 راهكارهاي سياست گذاري براي كاهش 
آلودگي هوا

راهكارهاي سياس��ت گذاري كه همراه با فش��ار 
بر قس��مت عمده مردم باشند، از نظر امكان پذيري 
سياسي با محدوديت مواجهند؛ به اين مفهوم كه آن 
سياست ها با تهديد منافع مردم به عنوان مهم ترين 
گروه ذي نفع در رابطه با سياست گذاري هاي كاهش 
آلودگ��ي ه��وا كاراي��ي الزم و پاي��داري بلندمدتي 
نخواهند داش��ت. ب��ا وج��ود اينكه سياس��ت هاي 

محدوديت ترافيكي در كوتاه مدت برخي مش��كالت 
را حل مي كنند ولي در صورتي كه اين محدوديت ها 
تقاضاي ضروري مردم به حمل ونقل را مختل كنند 
ع��الوه بر اينك��ه باعث نارضايتي مي ش��وند راه حل 
بلندمدت��ي براي رفع مش��كل آلودگي هوا نخواهند 
ب��ود. بدين منظ��ور در اي��ن مقاله با ي��ك ديدگاه 
سيستمي و جامع در سياس��ت گذاري انرژي سعي 
ش��ده اس��ت راه كارهاي عملي كه از نظر سياس��ي 
امكانپذير و كارا باشند و در بلندمدت پايداري الزم 
را داشته باشند با توجه به شرايط ايران براي كاهش 

آلودگي هوا پيشنهاد شده است. 

 اصالح قيمت بنزين همراه با اصالح كيفيت 
بنزين و اصالح قيمت خودرو

اكثر سياست گذاران و كارشناسان معتقد هستند 
كه اصالح قيمت بنزين مي تواند مهم ترين سياست 
در جه��ت كاه��ش مص��رف آن و در نتيجه كاهش 
آلودگي هوا باش��د. اما تجربيات ناشي از هدفمندي 
يارانه ها كه مهم ترين بخ��ش آن به اصطالح اصالح 
قيم��ت بنزين بود نش��ان مي دهد كه ب��دون اتخاذ 
سياست هاي تكميلي، كاهش مصرف آن به صورت 
مقطع��ي خواهد بود و بعد از مدت��ي عواملي مانند 
ت��ورم باع��ث خواهد ش��د روند مص��رف به صورت 

گذشته ادامه يابد.
طبق آمار بعد از افزايش قيمت بنزين در فاز اول 
هدفمندي يارانه ها، مص��رف آن به صورت مقطعي 
كاهش يافت و مصرف كنن��دگان بخش حمل ونقل 
گاز طبيع��ي مايع را جايگزي��ن آن كردند و مصرف 
كلي انرژي در حمل ونقل با نرخ گذشته ادامه يافت 
و افزايش مصرف گاز طبيعي كاهش مصرف بنزين 

را جبران كرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه گاز طبيعي ماي��ع نيز در 
انتش��ار آالينده ه��اي هوا تفاوت چندان��ي با بنزين 
و گازويي��ل ن��دارد جايگزين مص��رف آن به جاي 
بنزي��ن در كاه��ش آلودگي هوا موث��ر نخواهد بود. 
طبق مطالعات انجام ش��ده توس��ط دانشگاه هاروارد 
 CNG روي خودروهاي تبديل  ش��ده به س��وخت
مونواكس��يدكربن،  آالينده ه��اي  تولي��د  مق��دار 
هيدروكربن هاي خروجي و انتشار ذرات بسيار ريز، 
بيش��تر از حد مجاز بوده است. همچنين به گزارش 
ترنس��پورت اند اينوايرنمنت )T&E(، بر اساس يك 
مطالعه مس��تقل و جدي��د، افزايش مصرف گازهاي 
طبيعي به عنوان س��وخت خودروها و ماش��ين هاي 

باري در كاهش مي��زان توليد گازهاي گلخانه يي و 
آلودگي هوا موثر نيس��ت. در حالي كه سوخت هايي 
چون بنزين تركيبي، الكتريسيته و هيدروژن كمك 
بس��يار بزرگي در كاهش س��رعت گرم شدن كرده 
زمين دارند، ميزان توليد گازهاي گلخانه يي ناش��ي 
از س��وخت گاز طبيعي متراكم و مايع، نس��بت به 

موتورهاي ديزلي تفاوتي ندارد. 
سياس��ت هاي تكميل��ي ك��ه مي توان��د در كنار 
اصالح قيم��ت بنزين، در كاه��ش آلودگي هوا موثر 
باش��د اصالح كيفيت بنزين مصرفي و كاهش قيمت 
خودرو باكيفيت اس��ت. يكي از مهم ترين عواملي كه 
در آلودگي هواي ش��هر تهران بيان مي شود كيفيت 
پايين بنزين مصرفي است كه پايين تر از استانداردها 
جهاني است و باعث مي شود مقدار انتشار آالينده ها 

نسبت به مقدار مصرف آن بيشتر باشد. 
ع��دم كارايي اص��الح قيمت بنزي��ن و گازوئيل 
در هدفمن��دي يارانه ها ب��راي بهبود وضعيت هواي 
كالن ش��هرها، كيفيت پايي��ن خودروهاي بنزيني و 
گازوئيلي بود. كيفيت وس��ايل نقليه ايران نس��بت 
به اس��تانداردهاي جهاني به طور قابل توجهي پايين 
است و پتانسيل كاهش مصرف انرژي در اين بخش 
حتي در صورت خواس��ت مصرف كنن��دگان وجود 
ندارد و هرچقدر هم قيمت بنزين افزايش يابد تاثير 
زيادي در كاهش مصرف آن نخواهد داش��ت يا گاز 
طبيعي جايگزين آن خواهد ش��د. بنابراين كاهش 
قيمت خ��ودرو باكيفيت )در نتيج��ه كاهش تعرفه 
واردات خ��ودرو و افزايش كيفيت خودروهاي توليد 
داخل��ي( و در نتيجه آن اص��الح كيفيت خودروها 
باي��د در كنار اصالح قيمت بنزين و گازوئيل به كار 

گرفته شود. 
 توجه به سياس�ت هاي جهاني تغيير اقليم و 

كاهش توليد كربن به همراه رشد اقتصادي
ج��دي نگرفتن و عمل نكردن به سياس��ت هاي 
پيم��ان آب وهوايي پاريس مي توان��د به يك فاجعه 
در حوزه س��المت عمومي منجر شود. سياست هاي 
انرژي پاك نه تنها آالينده كربن كه مربوط به تغيير 
آب وهواي��ي اس��ت را كاهش مي دهد بلكه س��طح 
انتش��ار ديگر آالينده هايي مانند اكس��يد س��ولفور، 
اكس��يد نيتروژن و ذرات معلق كه به سالمت انسان 
ضربه مي زنند را ني��ز پايين مي آورد. بنابراين حتي 
بدون نگراني در مورد اثر گرمايش آالينده كربن در 
جو زمين، توافقنامه پاريس راه طوالني براي كاهش 

آلودگي هوا در سراسر جهان است. 

 گسترش حمل ونقل عمومي از نظر سهولت و 
قابليت اطمينان و اعمال محدوديت ترافيكي

اثبات شده است كه تالش ها براي كاهش آلودگي 
هوا در بخش حمل ونقل از نظر هزينه-فايده به صرفه 
اس��ت. مطالعات در امريكا نش��ان داده است كه هر 
دالري ك��ه براي برنامه كاهش انتش��ار از حمل ونقل 
خ��رج مي ش��ود تقريبا ن��ه دالر در بخش س��المت 
عمومي و محيط زيس��ت فايده دارد. واضح است كه 
به دليل استانداردهاي پايين ايران نسبت به امريكا از 
نظر انتش��ار در بخش حمل ونقل، اين فايده در ايران 

بيشتر خواهد بود. 
همان طور كه بيان ش��د اعم��ال محدوديت هاي 
ترافيك��ي اعم از طرح ترافيك و زوج و فرد، بيش��تر 
به عموم مردم فش��ار مي آورد .هرچند در كوتاه مدت 
مفيد اس��ت در صورتي كه با سياس��ت هاي تكميلي 
همراه نباش��ند از نظر اجراي��ي كارآمد نخواهند بود، 
به اي��ن صورت كه اج��راي اين طرح ها ب��ه تنهايي 
باعث كاهش ظرفيت شبكه حمل ونقل شده و صرفاً 
هزينه ه��اي جابه جايي را افزاي��ش مي دهد. يكي از 
سياست هاي تكميلي كه مي توان در كنار طرح هاي 
محدودي��ت ترافيكي دنبال كرد گس��ترش ش��بكه 

حمل ونقل عمومي است. 
گس��ترش حمل ونقل عمومي يكي از راهكارهاي 
كش��ورها براي مقابله با آلودگي هواي كالن ش��هرها 
اس��ت. بر اس��اس اعالم ش��هرداري تهران، در حال 
حاضر سهم ش��بكه حملونقل عمومي در جابه جايي 
مس��افران با احتساب تاكس��ي ها، اتوبوس ها و مترو 

كمتر از پنجاه درصد است.
حمل ونق��ل ريل��ي درون ش��هري ك��ه يك��ي از 
در  عموم��ي  حمل ونق��ل  توس��عه  ش��اخص هاي 
كالن ش��هرها محسوب مي شود، هنوز نتوانسته است 
س��هم بايسته خود را در جابه جايي روزانه شهروندان 
تهراني به دس��ت بياورد. س��هم مت��رو از جابه جايي 
مس��افران در ش��هر تهران حدود ۱3 درصد اس��ت 
كه در مقايس��ه با س��هم آن در شهرهاي كشورهاي 
مترقي كه به 5۰ درصد مي رس��د خيلي كمتر است. 
در تهران روزانه حدود ۱8 الي 2۰ ميليون سفر انجام 
مي گيرد كه دو ميليون س��فر آن سهم مترو است و 
اين نش��ان مي دهد كه پتانسيل زيادي براي افزايش 

سهم حمل ونقل عمومي وجود دارد. 
يك��ي از اقدام��ات مثبتي كه اخيراً ب��راي افزايش 
س��هم حمل ونقل ريلي انجام ش��ده است تفاهمنامه 
مش��ترك وزارت نفت و شهرداري تهران است كه اگر 

به صورت كامل اجرايي شود مي تواند تعداد سفرهاي 
روزانه مترو را از دو ميليون به هفت ميليون برساند كه 
عدد قابل توجهي براي افزايش سهم آن از تعداد سفرها 
است. بر اساس اين قرارداد، قرار است شهرداري تهران 
واگن ها و به تبع آن تعداد مس��افران را افزايش دهد و 
در ادامه وزارت نفت در ازاي هر مس��افر كه شش دهم 
ليتر صرفه جويي بنزين به همراه دارد، مبلغي معادل 
9.8س��نت پرداخت كند و در مجموع اين وجه براي 

بازپرداخت واگن ها هزينه شود. 

 اصالح قيمت انرژي در صنعت به همراه 
كمك به تامين مالي بهينه سازي انرژي

طبق گزارش آژانس بين الملل��ي انرژي در ايران 
س��االنه بيش از 34ميلي��ارد دالر يارانه س��وخت و 
انرژي پرداخت مي شود. پرداخت اين ميزان يارانه در 
صورت صرفه جويي به فرصت تبديل خواهد شد. جدا 
از مالحظات سياسي، اين گونه سياست هاي يارانه يي 
از منظر محيط زيس��تي نيز مضر هستند. همان طور 
كه بيان شد پرداخت يارانه هاي انرژي باعث افزايش 
هزينه هاي س��المت شده و اين خود موجب مي شود 
هزينه هاي عمومي بيش��تر افزايش يابد. هزينه هاي 
س��المت مربوط به مصرف انرژي هاي فس��يلي 6۰۰ 

درصد يارانه هاي انرژي است. 
از طرف ديگر بهينه سازي انرژي يكي از موثرترين 
و پرس��ودترين روش ها براي كاهش مصرف انرژي و 
قطع انتشار آلودگي است. به عنوان مثال كشور چين 
استفاده از بهينه سازي انرژي به عنوان سالحي براي 
مقابله با آلودگي را به طور جدي در دس��تور كار خود 
ق��رار داد. اين راهكارها بر ش��هرهاي بزرگ متمركز 
مي شود چون كه اوالً اين شهرها در مركز مبارزه عليه 
آلودگي هوا قرار داشتند و دوم پتانسيل بااليي براي 
كاهش آلودگي هوا داشتند. اين كشور از يك دهه قبل 
بهره وري انرژي را به عنوان سياس��ت هاي اولويت دار 
قرار داده است و با استفاده از اين سياست توانستند 
از س��ال 2۰۰6 تا 2۰۱۰، بيست درصد شدت انرژي 
را كاهش دهند و ب��ا توجه به اينكه مصرف انرژي و 
در نتيجه انتشار آالينده ها رابطه مستقيمي با شدت 
انرژي دارد كاهش آن باعث كاهش انتشار آالينده ها 
خواهد شد. طبق بررسيهاي آژانس بين المللي انرژي، 
افزايش س��رمايه گذاري در حوزه بهره وري انرژي به 
اندازه 7 درصد يا 4.7 تريليون دالر تا س��ال 2۰4۰، 
مي تواند مرگ ومير زودرس ناشي از آلودگي هوا را به 

2۰8 ميليون كاهش دهد. 

 نتيجه گيري
آلودگي هوا عالوه بر خسارت هاي زيست محيطي، 
ضررهاي اقتصادي نيز به كش��ورها تحميل مي كند. 
س��االنه بيش از 7 ميليون نفر ب��ه مرگ ومير زودرس 
ناش��ي از آلودگ��ي هوا دچ��ار مي ش��وند. مهم ترين 
منابع آلودگي هوا مصرف انرژي هاي فس��يلي است و 
انتشار آالينده ها با سياس��ت گذاري هاي انرژي رابطه 
مستقيمي دارد و سياس��ت هاي انرژي در اين زمينه 
تاثير قابل  توجهي دارد. بيشتر كشورها سياست هايي 
در جهت دستيابي به انرژي هاي پاك و قابل دسترس 
است. يكي از سياست هاي نامناسب در زمينه انرژي، 
سياس��ت هاي يارانه يي است كه باعث افزايش مصرف 
انرژي هاي فسيلي و انتشار آالينده هاي هوا شده است. 
راهكارهاي مقابله ب��ا آلودگي هوا بايد ديدي كلي نگر 
داشته باشد و سياست هايي كه جنبه هاي امكان پذيري 

سياسي را در نظر نمي گيرند، ناپايدار هستند.
در اي��ن مقال��ه راهكارهايي بر اين اس��اس براي 
سياس��ت گذاري در جهت كاهش آلودگي هوا مطرح 
ش��د كه عبارتند از: ۱( اصالح قيم��ت بنزين همراه 
ب��ا اصالح كيفيت بنزين و اص��الح قيمت خودرو 2( 
توجه به سياس��ت هاي جهاني تغيير اقليم و كاهش 
توليد كربن به همراه رش��د اقتصادي 3( گس��ترش 
حمل ونقل عمومي از نظر سهولت و قابليت اطمينان 
و اعمال محدوديت ترافيكي و 4( اصالح قيمت انرژي 
در صنعت به همراه كمك به تامين مالي بهينه سازي 

انرژي. 
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»تعادل« از برگزاري ششمين همايش تجاري و بانكي ايران - اروپا گزارش مي دهد 

تامينماليباخروجامريكاازبرجامبهمشكلنميخورد
مديريت ۸۷ميليارد دالر منابع مالي ايران پس از برجام - واگذاري ۳۰درصد پوشش بيمه اتكايي ايران به اروپا - كاهش شكاف بانكي بين ايران و جهان

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
ششمين همايش تجاري و بانكي ايران - اروپا 
با حضور جمع��ي از مقامات عالي رتبه كش��وري، 
مديران ارش��د ش��بكه بانكي، ش��ركت ها، فعاالن 
اقتصادي، انديشمندان، صاحبنظران و متخصصان 
حوزه هاي مختلف برگزار ش��د تا بار ديگر راه هاي 
گس��ترش هر چه بيش��تر روابط تج��اري و بانكي 
بي��ن اي��ران و اروپا را بررس��ي كنن��د. مهم ترين 
نكات مطرح ش��ده در اين همايش، موضوع مقابله 
با خ��روج احتمالي امريكا از برج��ام، تامين مالي، 
مديري��ت ۸۷ميليارد دالر منابع مالي ايران پس از 
برجام و كاهش ش��كاف بانكي بين ايران و جهان، 
تدوين س��ند ملي مقابله با ريس��ك پولش��ويي و 
اص��اح گام به گام نظام پولي بود و كارشناس��ان 
و مس��ووالن، بر بهبود رابطه پولي و بانكي با اروپا 
ب��راي مقابله با خروج احتمال��ي امريكا از برجام و 
همچنين بهبود روش هاي تامين مالي و فاينانس 

تاكيد كردند. 
به گزارش تعادل، ولي اهلل س��يف، در حاش��يه 
شش��مين همايش تجاري و بانكي اي��ران و اروپا 
در جمع خبرن��گاران گفت: همايش تجاري ايران 
و اروپا براي بررسي مشكات در روابط ميان ايران 
و اروپا و ش��ناخت و رفع مشكات تجاري و بانكي 
از سه س��ال پيش با يك همايش در تهران و يك 
همايش در فرانكفورت با هدف گس��ترش و بهبود 
روابط آغاز شد و توانسته تا پيشرفت هايي در بحث 
بانك��داري و اقتصاد را در روابط ميان ايران و اروپا 

با همكاري بانك هاي بزرگ اروپايي ايجاد كند. 

 تامين مالي با خروج احتمالي امريكا
از برجام 

رييس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه، هيچ 
مشكلي درباره تامين مالي و بحث سرمايه با خروج 
احتمالي از برجام وجود ندارد، گفت:  س��ناريوهاي 

مختلف درباره برجام بررسي شده است. 
ريي��س كل بان��ك مركزي با بي��ان اينكه هيچ 
مش��كلي درباره تامي��ن مالي و بحث س��رمايه با 
خروج احتمالي از برجام وجود ندارد، تصريح كرد: 
س��ناريوهاي مختلف درباره برجام بررس��ي شده 
و راهكارهاي مختلف نيز در دس��تور كار اس��ت و 
مسائل بر اساس روال پيش مي رود و هيچ نگراني 
وجود ندارد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه 
دس��تيابي به نرخ تورم تك رقمي در س��ال جاري 
دور از دسترس نخواهد بود، از تدوين سند ريسك 
پولش��ويي ملي و ارزيابي ريسك هاي كشوري در 

حوزه پولشويي خبر داد. 
رييس كل بانك مركزي اظهارداش��ت: با وجود 
برخي مشكات، منافع مشترك شركت ها، بانك ها، 
تجار، س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي انگيزه و 
ظرفيت الزم براي فائق آمدن بر چالش ها و ايجاد 
روابطي وثيق بين اي��ران و اروپا را فراهم مي كند. 
اما اين فقط پيش��ينه تاريخي و انگيزه ها نيستند 
كه آينده بهتري براي روابط تجاري و بانكي ايران 
و اروپ��ا را نوي��د مي دهند بلكه بررس��ي تحوالت 
س��ال هاي اخير نيز از فراهم شدن بسترهاي الزم 
خبر مي دهد كه بررس��ي آنها در چنين نشس��تي 
شايان توجه است. س��يف افزود: حدود پنج سال 
قب��ل دولت جديد در حال��ي اداره امور را بر عهده 
گرفت كه روابط سياس��ي-اقتصادي بين المللي و 
ش��اخص هاي اقتصاد ايران در سطح مطلوبي قرار 
نداش��تند. در آن زم��ان روابط بانك��ي بين المللي 
كشور به محدودترين سطح خود در تمام سال هاي 
پس از انقاب رسيده بود. در حالي كه محدوديت 
عدم برقراري رابطه مس��تقيم با نظام مالي امريكا 
به دليل تحريم هاي مختلفي كه از ابتداي انقاب 
وضع ش��ده بود وجود داشت اما تا پيش از آخرين 
دور از تحريم ه��اي مالي ايران، بانك هاي ايراني با 
همكاري بانك هاي اروپايي امكان استفاده از طيف 
متنوعي از خدمات را داشتند. اما در پي وضع دور 
جدي��دي از تحريم ها كه نظام مالي ايران را هدف 
گرفت��ه بود، كلي��ه بانك هاي اي��ران و حتي بانك 
مركزي جمهوري اس��امي ايران، توس��ط اياالت 
متحده امريكا تحريم ش��دند و ب��ه دليل فرا ملي 
بودن اين تحريم ها، بانك ه��اي غير امريكايي نيز 
در صورت ارائه مس��تقيم يا غيرمس��تقيم هرگونه 
خدمات��ي ب��ه بانك ه��اي ايراني، ب��ا مجازات هاي 

سنگيني روبرو مي شدند. 
وي تاكي��د ك��رد: در چنين ش��رايطي، به غير 
از تع��داد مع��دودي از بانك ها كه ب��ا هزينه هاي 
بس��يار باال و غير متعارف، خدمات محدودي را به 
بانك ه��اي ايراني ارائه مي دادند، هيچ بانك مهم و 
معتبر بين المللي، روابط كارگزاري قابل اتكايي با 
بانك هاي ايراني نداش��ت و به  ناچار نقل و انتقال 
وج��وه، از كانال هاي غير متع��ارف و با هزينه ها و 
مخاطرات باال انجام مي ش��د. اينها صرفا بخش��ي 
از هزينه ه��اي ناش��ي از تحريم ه��اي بين المللي 

وضع شده عليه كشور بود. 
سيف خاطرنش��ان كرد: بانك مركزي در كنار 
ايفاي وظيفه خود در حوزه سياست گذاري پولي، 
در سال هاي اخير در حوزه اصاح نظام بانكي نيز 
اقدام��ات موثري را در دس��تور كار خود قرار داده 
است. بررس��ي واقعيت هاي شبكه بانكي كشور در 
زمان ش��روع به كار دولت، حكايت از فاصله قابل 
توجه چارچوب هاي قانوني، مقرراتي و نظارتي در 
ايران با تحوالت نظ��ارت احتياطي پس از بحران 
مالي جهاني داش��ت. همچنين وجود آربيتراژهاي 
نظارتي بين نظام بانكي و موسسات غيرمجاز پولي 
و رشد قارچ گونه اين موسسات، بازار پول كشور را 
با چالش هاي جدي مواجه ساخته بود. يكي ديگر 
از موضوعاتي كه مي بايس��ت نظام بانكي كش��ور 
اجرايي ك��ردن آن را در دس��تور كار قرار مي داد 
مطابقت با تغييرات ش��گرف در زمينه ش��فافيت 
و گزارش��گري مالي بود. عاوه بر اي��ن در دوران 
تحريم، نظام بانكي ايران از تحوالت عرصه مبارزه 

با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم فاصله گرفته 
بود و اين فاصله بايد از ميان مي رفت. 

 مطالبات غيرجاري 
س��يف اظه��ار داش��ت: در زمين��ه مطالب��ات 
غيرج��اري بانك ه��ا نيز ب��ا توجه ب��ه اينكه حل 
ريش��ه يي اين معض��ل داراي پيچيدگي هاي زياد 
و نيازمند فراهم ش��دن بس��ترهاي الزم است، در 
اين مدت در درجه اول متوقف كردن روند مخرب 
ايجاد مطالبات غيرجاري در دستور كار قرار گرفته 
و در كنار آن براي فراهم آوردن بسترهاي قانوني، 
مقررات��ي و س��اختاري الزم، تاش هاي ش��ايان 
توجهي انجام شده است. تاش هاي بانك مركزي 
براي حل معضل مطالبات معوق به تدوين مقررات 
و بس��ترهاي قانوني الزم محدود نشده بطوري كه 
با تكيه بر رويكرد س��ازنده دستگاه قضايي كشور 
در اي��ن خصوص، وصول اين مطالب��ات با روند و 
سرعت قابل قبولي آغاز شده است. وي ادامه داد: 
اجرايي كردن گام به گام اصول نوين گزارش��گري 
مالي در بانك ه��ا يكي ديگ��ر از اصاحات مدنظر 
بان��ك مركزي بود كه در س��ال هاي اخير ش��اهد 
اجرايي ش��دن آن بوده ايم. بان��ك مركزي پس از 
 IFRS اباغ صورت هاي مالي همگرا با اس��تاندارد
و تدوي��ن صورت هاي مالي بانك ها بر اس��اس اين 
اس��تاندارد، در حال شناس��ايي ضعف ها و برطرف 
ك��ردن برخي مش��كات موجود در اي��ن حوزه تا 

اجرايي شدن مطلوب اين استانداردها است. 

 پولشويي
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: حوزه مبارزه 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم همواره يكي از 
محوري تري��ن اصاحاِت مورِد تاكيد بانك مركزي 
بوده اس��ت. در اين راس��تا خأل قانوني موجود در 
ح��وزه مبارزه با تامين مالي تروريس��م با تصويب 
قان��ون مربوطه برطرف ش��ده و بان��ك مركزي با 
همكاري دولت و ساير نهادهاي ذيربط، اصاحات 
ضروري در قانون مبارزه با پولش��ويي را نيز آماده 
و ب��ه مجلس محت��رم ارائ��ه كرده اس��ت. عاوه 
بر اين در س��ال گذشته با كمك س��اير نهادهاي 
دخيل در ام��ر مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريسم، ارزيابي ريس��ك هاي كشوري در حوزه 
پولشويي و تهيه س��ند ريسك پولشويي در ايران 
ب��ا اتكا بر ظرفيت هاي دروني آغاز ش��ده و انتظار 
مي رود تا چند ماه آتي حاصل اين تاش ها با ارائه 
سند ريسك پولش��ويي ملي به ثمر بنشيند. سند 
ريسك ملي با شناسايي دقيق تر ضعف هاي موجود 
در نظ��ام مالي اي��ران، اولويت بن��دي اصاحات را 
تسهيل و تدوين برنامه اقدام را ميسر خواهد كرد 
و موجب خواهد شد اجراي نظام مند اصاحات در 
حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با 

جديت و اثر بخشي بيشتري دنبال شود. 

 اصالحات بانكي
وي گفت: هدف از بيان مطالب ياد ش��ده، ارائه 
گزارش��ي اجمال��ي از رئوس و گس��تره اصاحات 
جاري در حوزه پولي و بانكي و نه بررسي تفصيلي 
اين اصاحات بود، با اين هدف كه به حاضران در 
اين جم��ع اطمينان خاطر بدهد كه بانك مركزي 
و دولت با ش��ناخت صحيح از مشكات موجود در 
مسير گسترش روابط تجاري، برنامه يي دقيق، گام  
به گام، پيوس��ته و جامع را براي حل مسائل پولي 
و بانك��ي طراحي كرده  و ب��ا تعهد باال آن را دنبال 
مي كند، هرچند كه اقتضائات اجرايي باعث شود تا 
براي به ثمر نشستن همه اين اصاحات ضروري، 

تاش و زمان بيشتري صرف شود. 

 برجام تا زماني كه صادرات نفت بدون 
مشكل باشد، ادامه دارد

همچنين در ادامه مراس��م معاون بين الملل و 
بازرگاني وزارت نف��ت گفت: تا زماني كه صادرات 
نفت بدون مشكل باشد، عوايد حاصل از فروش آن 

را به راحتي دريافت كني��م، تامين پروژه ها انجام 
ش��ود، از نظر صنع��ت نفت »برج��ام« ادامه دارد. 
»اميرحسين زماني نيا« معاون بين الملل و بازرگاني 
وزارت نفت روز شنبه در ششمين همايش تجاري 
بانكي ايران و اروپا افزود: باقي بودن برجام به اين 
معني اس��ت كه باي��د تجهيزات صنع��ت نفت به 
راحتي از بازارهاي جهاني خريداري شود و حمل 

و نقل كشتي ها و نفتكش ها دچار مشكل نشود. 
وي از مقطع كنوني به عنوان مقطعي حساس 
ياد كرد و گفت: گفته مي ش��ود برجام تحت فشار 
است در حالي كه خيلي از قراردادهاي بين المللي 
ديگري نيز تحت فش��ار اس��ت؛ حتي خود ترامپ 

رييس جمهوري امريكا نيز تحت فشار است. 
زماني نيا با بيان اينكه بيشترين بهره در دوران 
كوت��اه بع��د از برج��ام را در صنعت نف��ت و گاز 
داش��تيم، گفت: در اين مدت در مقايسه با قبل از 
برجام حدود 1.4 ميليون بش��كه نفت و گاز روزانه 
بيش��تر توليد كرديم و حدود 1.1۸ميليون بشكه 
در روز افزاي��ش صادرات داش��تيم. وي به افزايش 
400درصدي توليد ايران از ميدان مشترك غرب 
كارون اشاره كرد كه با سرمايه گذاري هاي داخلي 
انجام شده است و ادامه داد: در اين دوره برداشت 
گاز از 2۸5ميلي��ون مترمكع��ب ب��ه 553ميليون 
مترمكعب رسيده و اينها نشانگر رشد خوب در اين 
حوزه اس��ت. به گفت��ه وي 92درصد خانواردهاي 
شهري و ۷6 درصد خانوارهاي روستايي از نعمت 

لوله كشي گاز برخوردار هستند. 
بي��ان ك��رد: 42درص��د س��وخت  زماني ني��ا 
نيروگاه هاي ما در س��ال 1392 سوخت مايع بود 
و با افزايش توليد گاز و سياس��ت گذاري هاي وزير 
نفت، گاز جايگزين ش��ده و زير 10درصد سوخت 
نيروگاه ها سوخت مايع هس��تند. وي اضافه كرد: 
چن��د قرارداد ب��زرگ بر مبن��اي مدل هاي جديد 
قراردادي براي كارهاي باالدس��تي در دست اقدام 
داريم البته مس��اله ترامپ رييس جمهوري امريكا 
ب��ا اين موضوع مرتبط اس��ت و ب��راي همين اين 
قراردادها ب��ه كندي پيش مي رود تا تكليفش��ان 
روشن ش��ود. معاون بين الملل وزارت نفت گفت: 
ح��دود 6 ميلي��ارد دالر منابع براي ش��ركت هاي 
داخل��ي و طرح هاي كوچك س��رمايه گذاري براي 
نگهداش��ت و افزاي��ش توان تولي��د داخلي تامين 
كردي��م و با جديت پيش خواهيم گرفت. زماني نيا 
همچنين درباره ص��ادرات گاز نيز گفت: به زودي 
60ميليون مترمكعب در روز صادرات گاز خواهيم 
داش��ت و پنج طرح پتروش��يمي شامل طرح هاي 
پتروش��يمي، مرواريد، كاويان، فاز دوم پتروشيمي 
تخت جمش��يد، عسلويه، پتروش��يمي انتخاب در 

سال 139۷ عملياتي مي شوند. 

 تاسيس ۴ دفتر بيمه اروپايي در ايران
همچنين همتي ريي��س كل بيمه مركزي در 
ادامه مراس��م شش��مين همايش تجاري و بانكي 
ايران و اروپا اعام كرد: با مذاكرات انجام شده بين 
صنعت بيمه ايران و ش��ركت هاي بزرگ اروپايي، 
30 درصد از ريس��ك حوادث فاجعه آميز طبيعي 

ايران نزد اين شركت ها بيمه اتكايي شده است. 
عبدالناص��ر همت��ي با بيان اي��ن مطلب افزود: 
ريس��ك ح��دود 4 ه��زار و 500 ميلي��ارد تومان 
س��رمايه را به ش��ركت هاي بيمه اروپاي��ي واگذار 
كنيم و به تدريج انتظار داريم اين رقم باالتر رود و 
بتوانيم گستره جهاني اين ريسك را توزيع كنيم. 
وي با بيان اينكه صنع��ت بيمه ايران در طول 
دو دهه گذش��ته رش��د خوبي داشته است، گفت: 
صنعت بيمه در ايران در 2 دهه گذشته 4.5 برابر 
توليد ناخالص داخلي رش��د داشته و نفوذ بيمه به 
سرعت در حال پيش��رفت است؛ براساس تصويب 
مجلس در پايان برنامه ششم نفوذ بيمه به مراتب 
بايد از 2.3 درصد بيشتر شود كه اين امر نيازمند 
سرمايه گذاري اس��ت. همتي با بيان اينكه ضريب 
نفوذ در رشته هاي بيمه اجباري تقريبا كامل است، 
گفت: با اين ح��ال در بيمه هاي اختياري كمتر از 

20 درصد زير پوشش بيمه قرار دارد. به گفته وي، 
نفوذ بيمه عمر در ايران كمتر از 20درصد و بيمه 

آتش سوزي منازل كمتر از 15 درصد است. 
رييس كل بيمه مركزي همچنين گردش مالي 
صنعت بيمه در ايران در س��ال گذش��ته را بيش 
از 13 ميلي��ارد يورو اعام كرد و افزود: با توس��عه 
فرهنگ بيمه مي توان رشد بيشتري را در صنعت 

بيمه ايران شاهد بود. 
وي با يادآوري تشكيل حساب ويژه اتكايي در 
زمان تحريم خاطرنشان كرد كه امروز نيز صنعت 
بيم��ه آمادگي دارد تا در ص��ورت خروج امريكا از 
برجام همان س��اختار را كه حفظ كرده اس��ت، به 
كار گرفته و هيچ مجموعه يي در داخل ايران بدون 

پوشش بيمه باقي نخواهد ماند. 
رييس شوراي عالي بيمه همچنين صنعت بيمه 
را يك صنعت بين المللي توصيف كرد و گفت: ما از 
ارائه پوشش اتكايي به خارجي ها و بالعكس استقبال 
مي كنيم. رييس كل بيمه مركزي از اعطاي مجوز 
به س��ه شركت بيمه گر داخلي براي كسب پوشش 
اتكايي مونيخ ري در زمينه بيمه هاي عمر خبر داد 
و گفت: اميدوار هس��تيم با اي��ن كار دانش فني و 
محص��والت جديد در زمينه رش��ته بيمه عمر را با 
آموزش نيروي انساني به ايران منتقل كنيم. همتي 
تصريح كرد كه حق بيمه س��االنه در رش��ته بيمه 
عمر 40 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و 
اين موضوع نشان دهنده ظرفيت باال براي همكاري 
بين ايران و اروپاست. همتي گفت: در زمينه نفت 
و گاز و پتروشيمي كارهاي خوبي را شروع كرده ايم 
كه يكي از آنها توسعه فاز 11 پارس جنوبي است؛ 
اين موضوع با شركت توتال فرانسه در حال پيگري 
اس��ت و بيمه آن برعهده بيمه هاي داخلي اس��ت 
و در ص��ورت به نتيجه رس��يدن، مي تواند يكي از 
اقدامات موفق صنعت بيمه ايران با اروپا باشد. وي 
با بيان اينكه ايران يكي از 10 كشور زلزله خيز اول 
دنياس��ت، اظهار داشت: يكي از اقدامات مهم براي 
ايران داشتن پوشش هاي كافي در اين زمينه است؛ 
ما قصد داريم از »كت مدلينگ« ريس��ك زلزله را 
بررس��ي كنيم. وي با اش��اره به عاقه مندي برخي 
ش��ركت هاي اروپاي��ي و ترديد برخ��ي ديگر براي 
همكاري با ايران گفت: رش��د 20 درصدي ساالنه 
صنعت بيمه در ايران افق روش��ني براي همكاري 
بين ش��ركت هاي بيم��ه ايراني و خارجي اس��ت. 
ريي��س كل بيمه مركزي همچنين از تاس��يس 4 
دفتر بيمه اروپايي در ايران خبر داد و اين موضوع 

را مقدمه يي براي توسعه روابط طرفين خواند. 

 مديريت ۸۷ميليارد دالر منابع مالي 
ايران پس از برجام

در ادامه مراس��م شش��مين هماي��ش تجاري 
و بانك��ي ايران و اروپا رييس پژوهش��كده پولي و 
بانكي گفت: بعد از برج��ام ۸۷ميليارد دالر منابع 
مالي ايران مديريت شده كه دستاورد خوبي بوده 

هرچند توقع ما بيش از اين است. 
عل��ي ديواندري اظهار امي��دواري كرد كه اين 
همايش در حوزه توس��عه همكاري ها بين ايران و 
اروپا با توجه به اينكه اروپا ش��ريك بزرگ تجاري 
ايران است، منجر به يافتن راهكارهايي براي حل 
مش��كات و موانع پيش رو ش��ود. ديواندري ادامه 
داد: در سه سال گذشته پنج همايش برگزار شده 
كه ح��دود 6000 نفر در اين همايش ها ش��ركت 
داش��تند و 3۷ س��خنراني كليدي و 3۷ جلس��ه 
فني و تخصصي در اين زمينه برگزار ش��ده است. 
همچني��ن 23 پنل تخصصي و فن��ي حول محور 
مباح��ث ايران و اروپ��ا در 5 همايش قبلي برگزار 
ش��ده اس��ت. وي اعام كرد: بعد از برجام حدود 
۸35 رابطه كارگزاري با 2۷۸ بانك خارجي برقرار 
ش��ده در حال��ي كه قب��ل از برجام تع��داد روابط 
كارگزاري بس��يار محدود ب��ود و تنها 5 تا 6 بانك 

حاضر به همكاري با ايران بودند. 
ديوان��دري اعام كرد: در طول دو و نيم س��ال 
گذشته 3۸ هزار و 409 ال سي توسط نظام بانكي 

ايران باز شده و بيش از 150 هزار تراكنش بانكي 
با ارقام قابل توجه انجام شده است. دبير ششمين 
هماي��ش تجاري و بانكي اي��ران و اروپا ادامه داد: 
بع��د از برجام ۸۷ ميلي��ارد دالر منابع مالي ايران 
مديريت ش��ده كه دس��تاورد خوبي بوده هرچند 

توقع ما بيش از اين بوده است. 

 اتصال ۲۵۰ بانك اروپايي از طريق 
سيستم سوئيفت به ايران

در ادامه مراس��م شش��مين همايش تجاري و 
بانكي ايران و اروپا آنه ماري فندر هيدن مس��وول 
بخش ايران در پروزه چش��م انداز ايران در اتحاديه 
اروپ��ا گفت:  بيش از 250 بان��ك اروپايي از طريق 

سيستم سوئيفت به ايران وصل شده اند. 
آنه م��اري فندر هيدن اظهار داش��ت: اتحاديه 
اروپا از اين ابتكار عمل فوق العاده استقبال مي كند 
ك��ه همه اف��رادي را كه به توس��عه اقتصادي بين 
ايران و اروپا متعهد هستند گرد هم آورده است. 

وي با اش��اره به داليل اهمي��ت برجام و نقش 
آن در روابط اقتصادي اظهار داشت: برجام حاصل 
12 س��ال مذاكره بود و توانس��ت مشكل طوالني 
مدت را با آرامش و صلح حل كنند و قابل مذاكره 

مجدد نيست. 
وي ادامه داد: اهمي��ت و اعتبار برجام فراتر از 
ايران بوده و يك قرارداد بين المللي است و اكنون 
زمان مناس��بي براي زير س��وال بردن اين قرارداد 
نيس��ت. س��ازمان انرژي اتمي نيز اعام كرده كه 
ايران به تعهدات خود در برجام پايبند بوده است. 
فندرهيدن با اش��اره به اينكه نماينده امريكايي در 
كميسيون هماهنگي تاكيد كرده كه همچنان بايد 
به برجام ادام��ه داد، تصريح كرد: بعد از برجام در 
جهت منافع مردم ايران تحريم هايي برداشته شد 
و ايران توانس��ت نس��بت به بازارهاي جهاني بازتر 
ش��ود و بس��ياري از موانع برداشته شد. همچنين 
ايران به 12 درصد رش��د دست يافت و به گزارش 
صندوق بين المللي پول )imf( در دو سال پيش رو 
به چهار تا پنج درصد رشد اقتصادي مي رسد. وي 
تاكيد ك��رد: تعدادي از بانك هاي اروپايي تبادالت 
مال��ي خود را با ايران تس��هيل كردند و اين گامي 
رو به جلو اس��ت و بس��ياري از بانك هاي اروپايي 
كانال هاي��ي را ب��راي نقل و انتقال مال��ي با ايران 
ب��ه وجود آوردند و بي��ش از 250 بانك اروپايي از 

طريق سيستم سوئيفت به ايران وصل شده اند. 

 لوايح چهارگانه دولت
همچنين در ادامه مراس��م شش��مين همايش 
تج��اري و بانك��ي اي��ران و اروپا انص��اري معاون 
ديپلماس��ي اقتص��ادي وزارت ام��ور خارجه ايران 
گف��ت: لواي��ح چهارگانه دول��ت، نظ��ام بانكي را 

استاندارد مي كند. 
غامرضا انصاري اظهار داش��ت: راهبرد دولت، 
انجام اصاحات گس��ترده مقررات و چارچوب هاي 
بانك��داري در ايران با حضور موثر بخش خصوصي 
اس��ت. فرصت تبادل دوجانبه تج��اري و بانكي با 
اس��تفاده از ظرفيت هاي برجام بايد به مسيرهاي 
تازه تري هدايت ش��ود و اي��ن توافق تاريخي نبايد 

تحت تاثير فشارهاي دولت امريكا قرار گيرد. 
انص��اري با انتق��اد از هجمه هايي كه امريكا در 
مس��اله برجام بر ايران وارد مي كن��د، اعام كرد: 
امريكا ب��ا تخريب ادام��ه دار برجام قص��د دارد تا 
اجراي بهين��ه اين  تعهد بين المللي را زير س��وال 
ببرد اما درمقابل كش��ورهاي جهان و به خصوص 
اروپايي ها بايد با شكل دادن نوع جديدي از اتحاد 
ب��ا حفظ اس��تقال خ��ود، در اج��راي توافق هاي 

جهاني نقش سازنده و پررنگي را ايفا كنند. 

 مذاكره مستقيم با اتحاديه اروپا درباره 
مسائل بانكي و تجاري

در ادامه مراس��م شش��مين هماي��ش تجاري 
و بانك��ي اي��ران و اروپا عباس آخون��دي وزير راه 
و شهرس��ازي با اش��اره به تحوالت جهان و نقش 
اروپا اظهار داش��ت: اروپا نقش تعيين كننده يي در 
پيش��برد دنيا به س��مت صلح يا حركت به سمت 

توسعه جنگ و ناآرامي در دنيا دارد. 
وزير راه و شهرسازي پيشنهاد كرد كه در حوزه 
مس��ائل بانكي و اقتصادي با اتحاديه اروپا مذاكره 
ش��ود. دنيا در وضعي��ت فعلي در ح��ال انتقال از 
ي��ك وضعيت تك قطبي به تعادلي جديد اس��ت 
و كشمكش هاي بس��يار جدي در حال انجام بوده 
و تحوالتي ك��ه در پس گفت وگوها در حال انجام 

است تحوالتي بسيار سخت تر و عميق تر است. 
آخوندي با بيان اينك��ه بازيگران جديدي وارد 
ب��ازي ش��ده اند و ارتجاع و عقبگ��ردي در نقش و 
موقعيت امريكا در حال مش��اهده است، ادامه داد: 
زماني امريكا خود را نگهب��ان و پايگاه جهان آزاد 
و اقتص��اد بازار و رقابتي در جهان مي دانس��ت اما 
بعد از فروپاشي ش��وروي امريكا از اين موضوع به 
تدريج عقبگرد كرد و تعداد زيادي از انديشمندان 
امريكاي��ي ابراز نگراني و پيش بيني كردند كه اين 
وضعيت تك قطبي امريكا در جهان هم اين كشور 

را از درون مي پوساند و هم قابل تداوم نيست. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي تاكيد ك��رد: ترامپ به 
هيچ وج��ه به دنبال اقتصاد آزاد نيس��ت و در حال 
بازگش��ت امريكا به دوران مركانتيليس��م است و 
نمي توان رفتار اين فرد و تصميم هاي جديد امريكا 

را با سيستم اقتصاد آزاد ارزيابي كرد. 
آخوندي خاطرنشان كرد: اين رفتار جهان و اروپا 
را با تهديد بزرگي مواجه مي كند و مركانتيليس��م 
آثار وحش��تناكي را در دنيا مي تواند داشته باشد. 
وي افزود: همچنين اس��راييل به عنوان يك رژيم 
اش��غالگر هر چند هيچگاه مش��روعيت نداش��ته، 
در س��ال هاي اخي��ر در ضعيف ترين حد مقبوليت 
قرار گرفته كه موجب ش��ده دس��ت ب��ه اقدامات 

پُرريسك تري بزند.

نهادهاي مالي مستقل از 
بانك ها براي توسعه

ژاله زارعي| صاحب نظر پولي و بانكي|
موسسات مالي مستقل به عنوان نهادهاي عمومي 
غيرحزبي مستقل از دولت مركزي، مجلس و سيستم 
بانكي هستند كه وظايف ارزيابي، پيش بيني يا تحليل 

عيني و هنجاري از سياست مالي را برعهده دارند. 
همچنين در راستاي افزايش اعتبار سياست مالي 
و پايداري مالي دولت تش��كيل شده اند. اگرچه فرض 
شده كه معرفي قواعد مالي دولت مي تواند يك روش 
درمان��ي موثر در برابر افزايش مداوم كس��ري بودجه 
دولت ه��ا باش��د، اما بايد پ��ا را هم فراتر گذاش��ته و 
نهادهاي مالي واقعي تشكيل گردد تا نظارت صحيح 
بر اجراي سياس��ت مالي و انطب��اق آن با قواعد مالي 
تبيين ش��ده به آنها واگذار ش��ده باش��د. به عبارتي، 
برخي كشورها براي تحقق خواسته هاي قواعد مالي و 
نظارت بر سياست بودجه يي و اجراي آنها، بر استفاده 
از نهادهاي مالي )Fiscal Institutions( به عنوان 
جايگزين يا مكملي براي قواعد مالي تاكيد نموده اند. 
اين نهادها در راستاي افزايش اعتبار سياست مالي و 

پايداري مالي دولت تشكيل شده اند. 
تحقيقات كميس��يون اروپا در سال 2006 نشان 
داد به طور متوسط كشورهايي كه داراي حداقل يك 
نهاد مس��تقل از دولت براي ارزيابي سياست مالي در 
دوره زماني 1995-2005 دارن��د، داراي مازاد اوليه 
باالت��ري بوده و نس��بت بدهي كل��ي دولت هاي آنها 
به طور متوس��ط در 10 س��ال گذش��ته كاهش يافته 

است. 
تعداد نهادهاي مالي مس��تقل در س��ال هاي اخير 
در حال افزايش است. گزارش هاي بانك مركزي اروپا 
در س��ال 2015 نش��ان مي دهد 4۷ نهاد مستقل در 
سال 2014 در 25 كشور حوزه اروپا فعال بوده است. 
 Fiscal( نهاده��اي مالي ب��ه ش��وراهاي مال��ي
مس��تقل  مال��ي  مقام��ات  و   )Councils
  Independent Fiscal Authorities((

تقسيم مي شوند. 
ش��وراهاي مال��ي ب��ه عن��وان نهاده��اي عمومي 
غيرحزبي مس��تقل از سيس��تم بانكي، دولت مركزي 
يا مجلس هس��تند ك��ه مي توانند ب��ا پيش بيني هاي 
متغيرهاي كان اقتص��ادي و بودجه يي، تامين مالي 
عموم��ي، تحليل اثر ش��وك ها و نظ��ارت بر عملكرد 
مالي در پياده س��ازي سياس��ت مالي مناسب، دولت 
را ياري رس��انند. با وجود اين، مهم ترين وظيفه اين 
نهاد مستقل در بسياري از كشورها، نظارت بر انطباق 

رفتار مالي دولت با قواعد مالي است. 
براس��اس قواني��ن تعريف ش��ده در بس��ياري از 
كشورها، ش��وراهاي مالي موسسات دولتي و مستقل 
هس��تند. با اين حال، در برخي كشورها، اين شوراها 
به يكي ديگر از نهادهاي عمومي مانند بانك مركزي 
)اتريش و اس��توني(، دفتر حسابرس��ي ملي )فرانسه، 
جمهوري مالت و ليتواني( وابسته هستند. همچنين 
اعضاي اين ش��وراها معموال توسط پارلمان، دولت يا 

ساير نهادها مانند بانك مركزي منتصب مي شوند. 
مقام��ات مال��ي مس��تقل نمي توانن��د هيچ گونه 
مداخله يي روي سياست مالي داشته باشند و وظيفه 
اصلي آنها صرفا ارائه توصيه هاي سياس��تي يا ارزيابي 
عملكرد مالي دولت در مقابل اهداف  تعريف شده در 

قواعد مالي است. 
بررس��ي ش��وراهاي مالي در كش��ورهاي مختلف 
نش��ان داده است كه شوراهاي مالي بلژيك و اسپانيا 
بيش��ترين اس��تقال و اثرگذاري بر فرآيند بودجه را 
داشته اند. همچنين اين نهادها در كشورهاي بلژيك، 
هلند، آلمان و اتريش از استقال سياسي برخوردارند؛ 

هرچند، ميزان اين استقال نيز پايين است. 
مقايس��ه بين نهادهاي مالي نشان داده است مقامات 
مالي مستقل، عموما نقش بيشتري در انضباط مالي دولت 
داش��ته اند. حال سوال اين  اس��ت كه آيا مي توان در ايران 
ني��ز نهادهاي مالي مس��تقلي را تعريف و تش��كيل داد تا 
به صورت مس��تقل بر سياست مالي نظارت نموده و بتواند 
ش��كاف بين اهداف تبيين ش��ده در برنامه ششم توسعه 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگ��ي و عملكرد مالي دولت ها 
را كاهش دهد و نهايتا در راس��تاي انضباط مالي دولت و 

تحقق قواعد مالي گام بردارد؟
بررس��ي آمار ارائه شده توسط صندوق بين المللي 
پ��ول در س��ال 2014 نش��ان مي ده��د اي��ران جزو 
كش��ورهايي است كه در آن ش��وراي مالي مستقلي 
تاسيس نشده است. براي تشكيل نهاد مالي مستقل 
ي��ا تقويت و ارتقاي كيفيت عملكرد مجلس ش��وراي 
اسامي و دولت در ايران بايد گام هايي برداشته شود 

كه به صورت ذيل بيان مي گردد. 
نخس��ت، دولت ها بايد بپذيرند كه سياست مالي 
در بسياري از دوره هاي رونق و ركود اقتصادي، حتي 
باوج��ود تعريف قواعد مالي در برنامه هاي پنج س��اله 
توس��عه، موافق چرخه يي بوده است و نيز بر اين باور 
باش��ند كه تش��كيل نهادهاي مالي مستقل مي تواند 
آنها را در افزايش اعتبار سياست مالي ياري نموده و 
از اتخاذ سياست هاي صاحديدي جلوگيري نمايد. 

از  حاص��ل  اجتماع��ي  آس��يب هاي  دوم،  باي��د 
پياده س��ازي سياس��ت  مالي موردنظر توسط دولت يا 
نمايندگان احزاب سياس��ي بررسي ش��ود. اين امر در 
مورد سياست پولي روشن است، زيرا بر همگان آشكار 
اس��ت در صورت افزايش نقدينگي، تورم خيلي فراتر 
خواهد رفت و ممكن اس��ت عواقب غيرقابل قبولي به 
ارمغ��ان آورد. بنابراين درخصوص سياس��ت مالي نيز 
بايد كاما مش��خص گردد كه عوارض ناشي از حضور 
مداوم كس��ري هاي بودج��ه دولت و انباش��ت بدهي 
عموم��ي از نظر اجتماعي مضر ب��وده و مي تواند تورم 
را افزايش و به دنبال آن رفاه اجتماعي را كاهش دهد. 
س��وم، در هر حوزه خاص باي��د يك اجماع جامع 
روي آنچ��ه مفهوم »سياس��ت مناس��ب« را نش��ان 
مي دهد، وجود داشته باش��د. به عنوان نمونه اجماع 
روي ثبات قيمتي براي سياس��ت پولي همواره وجود 
داش��ته اس��ت. لذا بايد هدفي براي موازنه بودجه يا 
نس��بت بدهي به توليد ناخالص داخلي براي سياست 
مالي تعريف ش��ده باشد تا براساس اهداف مشخص، 
نظ��ارت و ارزياب��ي رفت��ار مالي دولت ب��ه يك نهاد 
مس��تقل امكان پذير باش��د. در صورت فقدان چنين 
اجماعي، ش��رايط س��خت و پيچيده يي ب��راي تبادل 

سياستي به وجود خواهد آمد. 
چه��ارم، درصورتي مي توان ارزياب��ي و نظارت بر 
سياس��ت مال��ي را به نهادهاي مالي مس��تقل واگذار 
نمود ك��ه هماهنگ��ي كام��ل بين سياس��ت گذاران 
و نهاد مربوطه وجود داش��ته باش��د. ب��ه  عبارتي اين 
هماهنگ��ي بايد توس��ط ترتيبات نه��ادي و عملياتي 

كاما پشتيباني شوند. 
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دانشوفن10
خاكمريخبهزمينميآيد

اس�پيس| ناس��ا و س��ازمان فضايي اروپا توافقنامه يي 
مش��ترك براي انتق��ال نمونه خاك از مريخ ب��ه زمين امضا 
كرده اند. ناس��ا و سازمان فضايي اروپا قصد دارند با همكاري 
يكديگر تكه يي از مريخ را به زمين بياورند! اين دو س��ازمان 
فضاي��ي توافقنامه يي با هدف تحقيق درباره روش هاي انجام 
ماموريت ه��اي آتي امض��ا كرده اند. هدف از اي��ن ماموريت 
جمع آوري نمونه هايي از خاك سياره سرخ است. البته اين كار 
فعاليت چالش  برانگيزي است و بايد حداقل در سه ماموريت 
انجام شود. اين ماموريت ها با ساخت »كاوشگر مريخ ۲۰۲۰« 
ناسا آغاز مي شود اما گام نهايي شامل پرتاب موشك به مريخ 
است. اين درحالي اس��ت كه تاكنون هيچ موشكي به مريخ 
پرتاب نشده است. ديويد پاركر مدير بخش اكتشافات رباتيك 
و انساني سازمان فضايي اروپا مي گويد: ماموريت انتقال نمونه 

خاك مريخ بسيار سخت اما قابل انجام است. 

ايجادتغييراتجذاب
دراستورياينستاگرام

ورج| اينستاگرام بي س��روصدا در حال افزودن قابليتي 
جدي��د به اين ش��بكه اجتماعي اس��ت كه عدم مش��اهده 

پست هاي ارسالي دنبال كنندگان را ممكن مي كند. 
يك��ي از كارب��ران توييت��ر با بررس��ي كدنويس��ي هاي 
اينس��تاگرام به طور تصادفي متوجه تغييرات مذكور ش��ده 
اس��ت. در عين حال اينستاگرام هنوز به طور رسمي خبري 
در مورد اين تغييرات اعالم نكرده و در پاس��خ به س��واالت 
خبرنگاران تصريح كرده كه در حال حاضر هيچ چيز براي به 
اشتراك گذاري در اين زمينه به طور رسمي در اختيار ندارد. 
به هر حال در صورت ايجاد تغييرات يادشده در اينستاگرام 
كاربران مي توانند برخي افراد را تعقيب كنند، اما ديگر خبري 
در مورد فعاليت هاي آنها دريافت نكنند و پست ها و استوري 
اف��راد يادش��ده را مش��اهده نكنند. يكي ديگ��ر از تغييرات 
احتمالي در اينستاگرام امكان واكنش نشان دادن به استوري 
با امكان��ات متنوع تر و نه فقط در قالب ارس��ال نظر يا پيام 
مستقيم است كه البته هنوز در اين زمينه اطالعات بيشتري 
در دس��ترس نيست، اما گفته مي شود واكنش آني و ارسال 
شكلك هاي مختلف در دس��تور كار اينستاگرام قرار گرفته 
است. همچنين قرار اس��ت امكان ضبط استوري به صورت 
صحنه آهسته هم فراهم شود. اين تغيير به خصوص در مورد 
گوشي هايي كه دوربينشان چنين قابليتي ندارد مفيد است. 
طبقه بندي استوري هاي ذخيره شده بر مبناي تاريخ تقويم 

هم يك تغيير احتمالي ديگر در اينستاگرام خواهد بود. 

هوشمصنوعيبرنامهنويسي
رايادگرفت

فيوچريسم| كدنويسي و برنامه نويسي براي توليد انواع 
نرم افزار كار س��اده يي محسوب نمي شود، اما ارتش امريكا از 
اب��داع هوش مصنوعي خاصي براي كدنويس��ي نرم افزارهاي 
جديد خبر داده است.  BAYOU نام ابزار هوش مصنوعي 
تازه يي اس��ت كه مانند يك موتور جس��ت وجوي كدنويسي 
عمل مي كند. اين ابزار ابتدا از شما مي پرسد كه قصد نگارش 
چ��ه نوع برنامه و نرم افزاري را داريد. بدين منظور كاربر تنها 
بايد چند كليدواژه را وارد كند و سپس BAYOU كدهاي 
جاوايي را در اختيار ش��ما قرار مي دهد كه مي توانند نرم افزار 
مورد نيازتان را در اختيار شما قرار دهند. ابزار يادشده توسط 
گروهي از محققان علوم رايانه در دانشگاه رايس ابداع شده و 
تامين بودجه اين طرح تحقيقاتي توسط گوگل و ارتش امريكا 
صورت گرفته است. BAYOU براي نرم افزار نويسي كدهاي 
منب��ع ۱۵۰۰ برنامه اندرويدي را بررس��ي و تجزيه و تحليل 
مي كند كه متشكل از ۱۰۰ ميليون خط كدنويسي جاوا است. 
سپس هوش مصنوعي BAYOU اين كدها را بطور منطقي 
 BAYOU و مناس��ب در كنار يكديگر ق��رار مي دهد. البته
ب��راي توليد هر ن��وع نرم اف��زار و به خص��وص نرم افزارهاي 
كاربردي پيچيده مناسب نيست و يك گام نخستين در اين 
زمينه محسوب مي شود، اما مي توان اميدوار بود در آينده از 
اين طريق برنامه نويسي و توليد نرم افزار از يك كار تخصصي 

و انحصاري به كاري همه گير و ساده تر مبدل شود.

آيفون6.1اينچيلمس
سهبعديندارد

اپلاينسايدر| تحليلگر مشهور محصوالت اپل به تازگي 
اعالم كرده اس��ت كه گوش��ي جديد آيفون 6.۱ اينچي، از 
قابليت لمس سه بعدي بي بهره خواهد بود.  مينگ چي كو  
تحليلگر مشهور محصوالت اپل فعال در موسسه تحقيقاتي 
Securities KGI  در تازه تري��ن پيش بين��ي خود اعالم 
كرده اس��ت كه گوشي هاي هوشمند آيفون ۱. 6 اينچي كه 
قرار است در نيمه دوم سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي معرفي و 
سپس روانه بازار شوند، فاقد فناوري لمس سه بعدي خواهند 
بود ولي به جاي آن، از فناوري CGS براي افزايش مقاومت 
نمايشگر بهره مند خواهد شد. اپل با اينكه گوشي آيفون ۱۰ 
)ايكس( را با نمايشگر اولد عرضه كرد، اما مي خواهد همچنان 
به روند توليد و عرضه گوش��ي هاي مجهز به صفحه نمايش 
LCD ادامه دهد. به همين خاطر انتظار مي رود جانشينان 
آيفون ۸ و ۸ پالس از داش��تن پنل هاي اولد بي بهره باشند. 
اين تحليلگر مشهور مي گويد: آيفون هاي جديد مدل ۲۰۱۸ 
اپ��ل احتماال از يك فناوري لمس جدي��د بهره مي برند كه 
اين امر فقدان تجهيز به لمس سه بعدي را به دنبال خواهد 
داش��ت. وي در ادامه برآوردهاي خود عنوان مي كند كه اين 
آيفون ها احتماال وزن كمتر و س��بك تري خواهند داشت و 
نسبت به ضربه از مقاومت باالتري برخوردارند. انتظار مي رود 
 ۲۰۱۸ LCD قيمت پاي��ه آيفون هاي مجهز به نمايش��گر
اپل، ۵۵۰ دالر باش��د، اين درحالي است كه برچسب قيمت 

ارزان ترين نسخه آيفون ۸ از 6۹۹ دالر آغاز مي شود.

اپلهدستواقعيتمجازيو
افزودهميسازد

سينت| گزارش هاي جديد نشان مي دهد اپل مشغول 
توليد هدس��تي مجهز ب��ه فناوري هاي واقعي��ت مجازي و 
واقعي��ت افزوده اس��ت. گزارش هاي جديد نش��ان مي دهد 
ش��ركت اپل مشغول توليد هدس��تي با فناوري هاي AR و 
VR است. اين شركت قصد دارد نمايشگر K۸ براي هريك 
از چشمان طراحي كند كه از كيفيت بهترين تلويزيون هاي 
فعلي نيز بهتر اس��ت. اين هدست به رايانه يا موبايل متصل 
نمي ش��ود. به هرحال پروژه مذكورT۲۸۸ نام گرفته و هنوز 
در مراحل اوليه اس��ت اما به نظر مي رسد در ۲۰۲۰ عرضه 
مي شود. البته احتمال دارد اپل برنامه هاي توليد خود را نيز 
تغيير دهد. از س��وي ديگر اين شركت از اظهار در اين باره 
نيز خ��ودداري كرد. اپل پيش از اين نيز س��راغ پروژه هاي 
كوچك ت��ر واقعي��ت مج��ازي رفته ب��ود. اما اين هدس��ت 

سرمايه گذاري بزرگ در واقعيت مجازي به حساب مي آيد.

اخبار

استقبالازپيامرسانهايداخلي

25درصد كاربران از تلگرام كوچ كردند
گروهدانشوفن|

با ابالغ دبير شوراي عالي فضاي مجازي به وزارت 
ارتباطات، مجوز صادره مركز ملي فضاي مجازي براي 
استقرار سرورهاي ش��بكه توزيع محتواي پيام رسان 
تلگ��رام )CDN( در ايران باطل اعالم و س��رورهاي 

مربوط از مدار خارج شد. 
ش��ركت ارتباطات زيرساخت در راستاي شفافيت 
س��اختارمند ك��ه آن را راهبردي اساس��ي در وزارت 

ارتباطات مي داند، به اطالع عموم مي رساند: 
عصر روز پنج شنبه ابالغيه يي توسط دبير محترم 
شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي واصل شد كه بر اساس آن، مجوز قانوني صادره 
آن مركز در سال ۱3۹۵ درخصوص استقرار سرورهاي 
شبكه توزيع محتواي پيام رسان تلگرام )CDN( در 

ايران لغو و باطل اعالم شده است. 
بر اس��اس روال ه��اي قانوني، »ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت« موظف اس��ت نس��بت به خ��روج اين 
 سرورها از مدار اقدام نمايد و از اين پس، ترافيك اين 
پيام رسان تنها از طريق »ارتباطات بين الملل كشور« 
راهيابي خواهد ش��د، ضمن آنكه، اجراي اين ابالغيه 
مركز ملي فضاي مجازي، ممكن است كاهش كيفيت 

استفاده از اين پيام رسان را در پي داشته باشد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه معاون فرهنگ س��ازي و 
توس��عه كس��ب و كارهاي مركز فن��اوري اطالعات و 
رس��انه هاي ديجيتال وزارت ارش��اد با اشاره به اعالم 
سياست هاي حمايتي كشور از پيام رسان هاي داخلي 
و شكس��تن انحصار پيام رس��ان هاي خارجي، از كوچ 
۲۵درصدي كاربران ايراني از تلگرام به پيام رسان هاي 
داخلي خبر داد. محمدصادق افراسيابي با تشريح روند 
برگزاري دو نشست مسووالن فضاي مجازي كشور و 
مركز فناوري اطالعات و رس��انه هاي ديجيتال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي با مس��ووالن پيام رسان ها و 
كانال هاي باالي ۱۰۰ هزار كاربر اظهار داشت: امروزه 
ش��ركت هاي دانش بنياني با ظرفيت و توانمندي هاي 

بااليي در كش��ور وجود دارند كه ب��ه فرآيند انتقال و 
كوچ از پيام رسان هاي خارجي به داخلي و بومي كمك 
مي كنند تا مشكلي براي مردم و مخاطبان و صاحبان 

كسب و كارهاي فرهنگي ديجيتال به وجود نيايد. 
وي تاكي��د كرد: امروز مس��ووالن نظام با توجه به 
برخي مسائل از جمله ضرر و زيان هاي فراوان تلگرام، 
به اين نتيجه رسيده اند تا هرچه سريع تر روند انتقال و 
كوچ از پيام رسان  خارجي به داخلي و بومي مهيا شود. 
اين مدرس دانشگاه، شكستن انحصار پيام رسان هاي 
خارجي به ويژه تلگرام را براي كش��ور مهم دانست و 

گفت: بيشتر اجزاي مرتبط با نظام به نوعي درگير ارائه 
راهكارهاي مختلف براي اين نقل و انتقال هس��تند تا 
كار و روند كوچ به نحو احس��ن انجام شود و صاحبان 
كس��ب و كارهاي ديجيتال دچار ضرر و زيان نش��وند 
و در اين مس��ير برخي دانشگاه هاي مهم كشور مانند 

صنعتي شريف هم راهكارهايي ارائه كرده اند. 

پروندهدولتيهادرتلگرامبستهشد
وي همچنين با اش��اره به بخش��نامه ابالغي 
نهاده��اي  ب��ه  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 

زيرمجموع��ه قواي مجري��ه، مقنن��ه و قضاييه، 
دولت��ي  موسس��ات  وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها، 
نهادهاي  اس��تانداري ها،  دولت��ي،  ش��ركت هاي 
عمومي غيردولتي و دس��تگاه هايي كه ش��مول 
قانون بر آنها مس��تلزم ذكر يا تصريح نام اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: در اين بخش��نامه آمده است 
براي حمايت از پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي 
و ايج��اد مزي��ت رقابتي، تمام دس��تگاه هاي ياد 
ش��ده موظفند ظ��رف يك هفت��ه از تاريخ ابالغ 
اين بخش��نامه هر گونه فعالي��ت و ارائه خدمات 

خود را از طريق پيام رسان هاي اجتماعي داخلي 
انجام دهن��د و بس��ترهاي الزم در اين زمينه را 
فراه��م كنند. افراس��يابي ادام��ه داد: از آنجا كه 
۲۹ فروردي��ن م��اه تاري��خ ابالغ اين بخش��نامه 
بود لذا روز، هش��تم ارديبهش��ت آخرين مهلت 
دستگاه هاي دولتي براي استفاده از تلگرام است 
و الزم است طبق بخشنامه ابالغي توسط معاون 
اول محترم رييس جمهوري، تمامي دستگاه هاي 
دولتي به كار خودشان در تلگرام خاتمه دهند. 

به گفته وي خوشبختانه روند نقل و انتقال از 
پيام رس��ان هاي خارجي به داخلي رشد صعودي 
ب��ه خ��ود گرفت��ه به طوري ك��ه تاكنون ش��اهد 
هس��تيم نزديك به ۲۵درصد كاربران تلگرام به 

پيام رسان هاي داخلي كوچ كرده اند. 
معاون فرهنگ سازي و توسعه كسب وكارهاي 
مركز فن��اوري اطالعات و رس��انه هاي ديجيتال 
وزارت ارش��اد ب��ه آماره��اي مركز مل��ي فضاي 
مجازي كش��ور اش��اره كرد و گفت: آمارها نشان 
از كم شدن بار ترافيك تلگرام و از طرفي كاهش 

توليد محتوا است. 
به گفت��ه وي البته هرچند ممكن اس��ت كه 
برخي همزمان در دو پيام رسان  داخلي و خارجي 
حضور داش��ته باشند اما آنچه حايز اهميت است 
كوچ از پيام رس��ان تلگ��رام به پيام رس��ان هاي 
داخلي اس��ت كه روند س��رعت و شتاب به خود 
گرفته اس��ت. افراس��يابي تصريح كرد: با عنايت 
به پايان مهلت تعيين ش��ده در بخشنامه ابالغي 
معاون اول رياست جمهوري، پيش بيني مي شود 
از امروز نيز ش��اهد كاهش ميزان كاربران دولتي 
تلگرام و كوچ آنها باشيم. وي تاكيد كرد: نيازمند 
همدلي و همراهي هم��گان در حركت ملي اين 
نقل و انتقال از پيام رسان هاي خارجي به داخلي 
هس��تيم تا بدون هيچ گونه دغدغه و استرس��ي 

شاهد اين انتقال باشيم. 

تككرانچ|
 بازار گوش��ي هاي هوشمند در جهان به خصوص در چين به شدت اشباع شده است. بسياري 
از تحليلگران مدت ها پيش به شركت هاي توليدكننده گوشي و محصوالت تكنولوژي هشدار داده 
بودند كه بازار گوشي هاي هوشمند به زودي اشباع خواهد شد. حاال مرور مختصري بر آمار به دست 
آمده، به نظر مي رسد اين پيش بيني ها سرانجام به واقعيت پيوسته و درست از آب درآمده است. 

چين كه بزرگ ترين بازار گوشي هاي هوشمند و محصوالت تكنولوژي در جهان به شمار مي آيد، 
حاال شاهد سقوط شديدي در ميزان خريد و فروش گوشي هاي هوشمند است، به گونه يي كه با 
توجه به جمعيت اين كشور، آمار فروش اين محصوالت بسيار ناچيز و اندك شده است. رشد بازار 
محصوالت در حوزه تكنولوژي در سال هاي اخير، چين را تبديل به يكي از سودآورترين بازارهاي 
جهان كرده بود اما در سال ۲۰۱۷ اين روند رو به رشد با كاهش شديدي رو به رو شد و موجب شد 
براي نخستين بار رشد بازار گوشي هاي هوشمند در اين بازار پرفروغ متوقف شود كه اين به وضوح 

نشان دهنده رسيدن بازار به نقطه اشباع است. 
به تازگي موسس��ه تحقيقاتي كاناليز گزارش جديدي را منتش��ر كرده است كه نشان مي دهد 
عرضه گوش��ي در سه ماهه نخست و آغازين سال ۲۰۱۸ ميالدي در مقايسه با مدت مشابه خود 
در سال گذشته، دچار ۲۱درصد افت و كاهش شده است. براساس اين گزارش، مجموع كل تعداد 
گوشي هاي عرضه شده در بازار چين هم كمتر از ۱۰ ميليون دستگاه بوده كه اين از سال ۲۰۱3 
تاكنون بس��يار بي سابقه بوده است. اين آمار گوياي آن است كه از هر ۱۰ عرضه كننده گوشي، ۸ 
عرضه كننده با كاهش ش��ديد فروش مواجه شده اند و ميزان فروش شركت هاي فعال و پرفروشي 
نظير سامسونگ، جيوني و ميزو در چين نيز به كمتر از نصف تقليل يافته است. تنها عرضه كننده يي 
كه در چين برخالف ساير رقبايش، دچار كاهش شديد عرضه و فروش گوشي نبوده است، شيائومي 
است كه توانست ۱۲ ميليون دستگاه گوشي هوشمند را به بازار عرضه كند و در نتيجه اين رشد 

3۷ درصدي، ارزش سهام خود را به ۱۰۰ ميليون دالر رساند. 

فيوچريسم|
دانش��مندان آلماني در تالش براي ابداع نس��ل جديدي از كلمات عبور هس��تند كه در قالب 
روش هاي محافظت فيزيكي طبقه بندي نمي شوند و با استفاده از مواد شيميايي راه دسترسي به 

اطالعات را هموار مي كنند. 
اگر چه كنار گذاش��ته ش��دن كلمات عبوري مانن��د password123 كار س��اده يي به نظر 
نمي رسد، اما ناامني حاصل از استفاده از چنين كلمات عبوري تا بدان حد زياد است كه پژوهشگران 
را براي حفاظت از داده هاي بس��يار حساس و طبقه بندي ش��ده به فكر طراحي روش هاي جديد 

حفاظتي انداخته است. 
رمزگذاري شيميايي بر مبناي نتايج تركيب برخي انواع خاص مولكول ها و بهره گيري از ساختار 

اتمي آنها يك روش خالقانه و منحصر به فرد به نظر مي رسد. 
در اين روش مي توان براي باز كردن حصار يا قفل يك كيف از آغش��تن س��طح آن به برخي 
نمونه هاي مولكولي از طريق يك دس��تمال اس��تفاده كرد. اگر چه چنين ش��يوه يي بي شباهت با 

داستان هاي جاسوسي به نظر نمي رسد، اما قرار است در عمل به واقعيت بپيوندد. 
براي باز كردن قفل ها بدين ش��يوه افراد بايد بدانند به چه ش��يوه يي مي توانند كليد مولكولي 
رمزگشا را كه ممكن است در يك محلول يا در يك دستمال كاغذي مخفي شده باشد، به دست 
آورند. همچنين مي توان اين كليدها را به گونه يي طراحي كرد كه خود حاوي اطالعاتي خاص يا 

كليدي ديجيتالي باشند كه در قالب كلمه عبور براي رايانه ها، گوشي ها و... به كار روند. 
محققان آلماني تا به حال ۵۰۰ هزار كليد مولكولي با ساختارهاي متنوع طراحي كرده اند كه 

مي توانند به عنوان كلمات عبور به كار روند و به دشواري قابل حدس زدن هستند. 
براي رمزگش��ايي از اين قفل هاي شيميايي، اس��كن كردن مولكول هاي آنها بايد با استفاده از 
همان تجهيزاتي صورت بگيرد كه زيست شناسان از آنها براي تجزيه و تحليل يافته هاي شان بهره 

مي گيرند. البته هنوز تا تجاري سازي اين نوع كلمه هاي عبور راه درازي در پيش است. 

هكرنيوز|
 پژوهش��گران فعال در حوزه امنيت س��ايبري به تازگي در يافته اند كه اس��پيكرهاي 

هوشمند الكساي آمازون قابليت شنود و جاسوسي از كاربران را دارند. 
اي��ن روزها كه بحث بر س��ر آس��يب پذيري، حفره هاي امنيتي و امكان جاسوس��ي در 
محصوالت مختلف حوزه تكنولوژي باال گرفته است، محققان امنيتي در تالشند تا با كشف 
اين ضعف هاي امنيتي، كاربران و ش��ركت هاي توليدكننده اين محصوالت را آگاه و مطلع 
سازند تا عالوه بر اينكه حواس خود را در اين باره بيشتر جمع  كنند، به برطرف كردن اين 

مسائل امنيتي نيز بپردازند. 
حاال به تازگي پژوهش��گران فعال در حوزه امنيت س��ايبري قابليتي را در اسپيكرهاي 
هوش��مند محبوب و پرطرفدار شركت آمازون موسوم به »الكسا« يا »اكو« كشف كرده اند 
كه به اين محصول كاربردي اجازه مي دهد صداي كاربران در محيط خانه و سركارشان را 
ثبت و شنود كند و در صورت برقراري اتصال به اينترنت و شبكه جهاني وب، اين فايل هاي 
صوتي خصوصي كاربران توس��ط هكرها، مجرمان س��ايبري و حتي نهادهاي اطالعاتي و 

امنيتي شنود و رديابي شوند. 
به عقيده آنها، اس��پيكرهاي هوش��مند اكوي آمازون همواره صداي كاربران را ثبت و 
ضبط مي كنند و انگار كه شما يك دستگاه جاسوسي را خود با دستان خود به خانه آورده 
تا تمامي اطالعات رد و بدل شده شما را به صورت فايل هاي صوتي دريافت كرده و امكان 

سوءاستفاده از آن را به سايرين و افراد ناشناس احتمالي بدهد. 
بطور كلي، اسپيكرهاي هوشمند به كاربران اين امكان را مي دهند تا در صورت داشتن 
مشغله، وسايل خانگي خود را با دستورهاي صوتي كنترل كنند به عنوان مثال، از وضعيت 
آب و هوا و جديدترين اخبار مطلع ش��ده، تايمر و زنگ هش��دار براي خود تنظيم كرده، با 

دوستان و خانواده خود تماس برقرار كرده و پيامك رد و بدل كنند. 

بازار گوشي هاي هوشمند اشباع شد اسپيكرهاي هوشمند آمازون جاسوسي مي كنندرمزهاي عبور شيميايي مي شوند

بازار فراسوكاربر

ماهر|
مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه يي 
ضمن هش��دار نس��بت به انتشار باج افزار با سوءاس��تفاده از درگاه 
 مديريتي iLO اعالم كرد: س��رورهاي ش��ركت ماشين هاي اداري 
اچ. پي )HP( مورد حمله قرار گرفته اس��ت و تعدادي از قربانيان 

آن نيز در ايران شناسايي شده اند. 
س��رويس iLo ي��ك درگاه مس��تقل فيزيكي اس��ت كه براي 
مديريت و نظارت س��رورهاي شركت HP از سوي مديران شبكه 
اس��تفاده مي ش��ود؛ اين س��رويس حتي در صورت خاموش بودن 
س��رورها به مهاجم قابليت راه اندازي مجدد و دسترسي غيرمجاز 
را مي ده��د. باج افزاره��ا )Ransomware( گونه يي از بدافزارها 
هستند كه دسترسي به سيستم را محدود كرده و ايجادكننده آن 
براي برداشتن محدوديت درخواس��ت باج مي كند. برخي از انواع 
آنها روي فايل هاي هاردديسك رمزگذاري انجام مي دهند و برخي 
ديگر ممكن است به سادگي سيستم را قفل كنند و پيام هايي روي 
نمايشگر نشان دهند كه از كاربر مي خواهد مبالغي را واريز كنند. 
باج افزارها نخست در روسيه مش��اهده شدند اما در ماه هاي اخير 
تعداد حمله هاي باج افزارها به كش��ورهاي ديگر از جمله استراليا، 
آلمان و اياالت متحده امريكا افزايش يافته اس��ت. مركز مديريت 
امداد و هماهنگي عمليات رخداده��اي رايانه يي اعالم كرد: رصد 
فضاي مجازي در ۲۴ ساعت گذشته، نشان دهنده حمالتي مبتني 
بر  آسيب پذيري  هاي موجود در سرويس  iLo سرورهاي  HP بوده 
اس��ت. »هيولِت پاكارد )Hewlett-Packard( يا به اختصار اِچ 
پي« )HP( به عنوان يكي از پيشروهاي ساخت و توليد چاپگرهاي 
رنگي و س��ياه و سفيد بين كاربران دنياي ديجيتال شناخته شده  
و محصوالت اصلي شركت اچ . پي شامل چاپگر، ِسرور، رايانه هاي 

قابل حمل، تلفن هاي همراه هوش��مند و لوح ه��اي رايانه )تبلت( 
و نرم افزارهاي مديريت ش��بكه اس��ت. مركز ماه��ر اعالم كرد كه 
 iLO 3 و iLO 2 حمالت يادشده روي نسخه هاي مختلف مانند
و iLO 4 مشاهده شده است. براساس گزارش اين مركز، با اعالم 
حمله باج  افزاري از س��وي يكي از قربانيان از وقوع نوع جديدي از 
حمله باج افزاري روي درگاه هاي iLO اطمينان حاصل و متعاقب 
آن بررسي هاي بيشتر براي شناس��ايي قربانيان حمله انجام شده 
و با تعدادي از قربانيان در ايران و كش��ورهاي ديگر براي بررس��ي 
بيشتر، تماس برقرار شده است. مركز ماهر اعالم كرد: رصد فضاي 
آدرس اي. پي )IP( كشور بر روي درگاه هاي iLO انجام گرفت و 
س��رورهاي آسيب پذير شناسايي شده و با شماري از صاحبان اين 
سرويس  بر روي بستر اينترنت كه در معرض تهديد هستند تماس 

گرفته و هشدار الزم ارائه شد. 

روابطعموميوزارتارتباطات|
 وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات از آماده ش��دن مدل 
آزمايش��ي ارز مل��ي ديجيت��ال خب��ر داد و گف��ت: در برابر ارز 
ديجيت��ال برگش��ت به عقب معني ندارد و باي��د آن را پيگيري 

كنيم تا به نتيجه برسيم. 
محمدجواد آذري جهرمي در مورد مصوبه اخير بانك مركزي 
پيرامون ممنوعيت اس��تفاده از ارزه��اي ديجيتال گفت: مصوبه 
بانك مركزي به عنوان سياس��ت گذار اصلي پول و مالي كش��ور 
در مورد ارزهاي رمزنگاري ش��ده مثل بيت كوين كه به بانك ها 
و صرافي ها اعالم كرده كه اس��تفاده از آنها ممنوع اس��ت، بدين 
منظور نيس��ت كه به كارگيري ارز ديجيتال در توس��عه داخلي 

ممنوعيت يا محدوديت دارد. 
وي با اش��اره به پروژه مش��تركي كه در اين زمينه با حضور 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، پژوهشگاه پولي و مالي 
بان��ك مركزي و پس��ت بانك ايران در جريان اس��ت، افزود: در 
جلسه مش��ترك هفته گذشته كه براي بررسي ميزان پيشرفت 
اين پروژه برگزار شده بود، اعالم كردند كه مدل آزمايشي آماده 
ش��ده اس��ت. آذري جهرمي با بيان اينكه نتيجه تحقيق بايد به 
س��واالتي در بخش هاي مختلف تبديل بش��ود تا در حالت هاي 
مختلف به مدل برس��يم كه بعد از آن پياده س��ازي شود، اظهار 
كرد: در برابر ارز ديجيتال برگش��ت به عقب معني ندارد چراكه 
پيك��ره آينده دنيا بر اس��اس تكنولوژي بالك چين اس��ت و به 

همين دليل بايد آن را پيگيري كنيم تا به نتيجه برسيم. 
عضو كابينه دولت دوازدهم تصريح كرد: نگراني بانك مركزي 
ناش��ي از خروج ارز و آسيب ديدن مردم و موضوعات اينچنيني 
اس��ت كه بر همين اس��اس تصميم گرفتند ت��ا خريد و فروش 

بيت كوين را ممنوع كنند، چراكه بيت كوين همه ارز ديجيتال 
نيس��ت و آينده چارچوب و پيكره اينترنت دنيا مبتني بر بالك 

چين خواهد بود. 
 باالتري��ن مق��ام مس��وول ح��وزه ICT كش��ور همچني��ن 
مهارت آموزي در عرصه ICT را يكي از شاخص هاي رتبه بندي 
كش��ورهاي دنيا دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: در كشور ما سواد 
آكادميك دانشجويان خوب است اما سواد عملي فارغ التحصيالن 
و كساني كه وارد بازار كار مي شوند، خوب نيست لذا طرحي در 
اين م��ورد در ذيل برنامه هاي خود داريم كه رييس دانش��كده 
پست و مخابرات مجري آن است براي توسعه آموزش عملياتي 
و اس��تفاده از فناوري ه��ا تفاهمنامه هاي��ي ب��ا ادارات كل كار 
اس��تان ها، اس��تانداري ها و ادارات كل ICT استان هاي سراسر 

كشور امضا شده و بودجه خوبي نيز به آن اختصاص داديم. 

وزير ارتباطات: مدل آزمايشي ارز ملي ديجيتال آماده شدسرورهاي HP هدف حمله سايبري قرار گرفت 

دريچهرويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تولي�د 60 درص�د كنس�رو ماهي كش�ور در 
شهرك هاي شيالتي چابهار- زاهدان| رييس سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان در حاشيه 
بازدي��د مهندس صالحي نيا مع��اون وزير صنعت ، معدن و 
تجارت و اعضاي سنديكاي كنسرو كشور از پتانسيل هاي 
صنايع شيالتي چابهار  و كنارك گفت: 2شهرك صنعتي و 
3ناحيه صنعتي در شهرس��تان هاي چابهار و كنارك فعال 

هستند. 
نادر ميرش��كار افزود: اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
داراي 28ش��هرك صنعتي و ناحيه صنعتي است كه يك 
شهرك صنعتي در چابهار و يك شهرك صنعتي در كنارك 
و نواحي صنعتي نگور ، بريس و پس��ابندر نيز در چابهار و 
كنارك فعال هستند. او ادامه داد: عمده صنايع مستقر در 
اين شهرك ها شيالتي و 60 درصد كنسرو ماهي كشور در 
همين مناطق توليد  و اي��ن منطقه به عنوان قطب اصلي 
صنايع شيالتي كشور محس��وب مي شود. ميرشكار افزود: 
خوش��ه صنعتي شيالت در اس��تان ايجاد شده و با افتتاح 
كارخان��ه بزرگ توليد قوطي كنس��رو اين زنجيره تكميل 
و نگاه ها نيز به س��مت ص��ادرات بيش از پيش محصوالت 

شيالتي به ويژه به روسيه معطوف خواهد شد . 
 انتقال ش�بانه درختان قطع ش�ده زعفرانيه به 
پارك عباس ميرزا- تبريز| نايب رييس ش��وراي اسالمي 
كالن شهر تبريز از انتقال شبانه درختان قطع شده زعفرانيه 
به پارك عباس ميرزا خبر داد. »س��ونيا انديش« با اشاره به 
قطع چندين درخت در منطقه زعفرانيه تبريز در پي عمليات 
ساخت وس��از اظهار ك��رد: به محض اط��الع از اين موضوع، 
هماهنگي و پيگيري هاي الزم توس��ط مس��ووالن مربوطه و 
شهردار منطقه 2 انجام گرفت. او با تاكيد بر اهميت صيانت 
از درختان خاطرنشان كرد: به  علت اهميت موضوع و پرهيز 
از نابودي درختان، موضوع در دستور كار شهرداري منطقه 2 
تبريز قرار گرفته و درختان مذكور توسط پرسنل زحمت كش 
معاون��ت خدمات ش��هري منطقه 2 به پ��ارك عباس ميرزا 
منتقل شدند. نايب رييس شوراي اسالمي كالن شهر تبريز با 
بيان اينكه فضاي سبز براي شوراي اسالمي كالن شهر تبريز 
از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت، يادآور ش��د: فضاي سبز 

تضمين كننده حيات نسل هاي بعدي است. 
 چهارمحال و بختياري؛ تنها توليد كننده نيترات 
پتاس�يم صنعتي كش�ور- ش�هركرد| رييس سازمان 
صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختياري گفت: 
در دو س��ال اخير چهارمحال و بختياري تنها توليد كننده 
نيترات پتاسيم صنعتي كشور معرفي شده است. سيدنعيم 
امامي اظهار كرد: كارخانه توليد نيترات پتاسيم در شهرك 
صنعتي شهركرد جزو بزرگ ترين كارخانه هاي خاورميانه 
اس��ت. او با بيان اينكه هم اكن��ون يك واحد توليد نيترات 
پتاس��يم در چهارمحال و بختياري فعاليت دارد، افزود: به 
طور متوسط ساالنه حدود 8 هزار و 400تن نيترات پتاسيم 
در اين كارخانه توليد مي شود كه پيش بيني شده امسال تا 
30هزار تن افزايش يابد. امامي با اشاره به انعقاد قراردادهاي 
صادراتي اي��ن واحدهاي توليدي با ش��ركت هاي خارجي 
گفت: در نخس��تين گام، قرارداد 20ميلي��ون دالري براي 
ارس��ال نيترات پتاسيم به كشورهاي جمهوري آذربايجان 

و ارمنستان منعقد شده است. 
 افزاي�ش 237 درص�دي ص�ادرات س�فال از 
گمرك همدان- همدان| مديركل گمرك استان همدان 
از افزاي��ش 237درص��دي ص��ادرات س��فال در فروردين 
امس��ال خبر داد و گفت: در فروردين امسال يك ميليون 
و 117هزار دالر س��فال از گمرك استان صادر شده است. 
جمال خشوعي با اشاره به اينكه در اين ايام 107تن سفال 
از استان همدان صادر شده است، افزود: صادرات سفال در 
فروردين امس��ال به رتبه اول و عمده ترين صادرات استان 
رسيده است. او با بيان اينكه صادرات كشمش در فروردين 
امس��ال 71درصد كاهش داش��ته اس��ت، تصريح كرد: در 
فروردين امسال 913تن كشمش به ارزش يك ميليون دالر 
از گمرك استان صادر شده كه با 71درصد كاهش به رديف 
س��وم جدول صادرات استان تنزل كرده است. خشوعي از 
كاهش 71درصدي صادرات سيمان خبر داد و يادآور شد: 
صادرات س��يمان نيز در فروردين امسال با كاهش روبه رو 
شده به طوري كه در اين مدت 8000 تن از اين محصول 
به ارزش 432هزار دالر از گمرك استان صادر شده است. 

  تگ�رگ بيش از 50 ميليارد ريال خس�ارت به 
روانسر وارد كرد- كرمانشاه| فرماندار روانسر اعالم كرد 
كه بارش تگرگ در روز جمعه)هفتم ارديبهش��ت( بيش از 
50 ميليارد ريال خسارت به اين شهرستان وارد كرده است. 
حسين ويس مرادي افزود: روز گذشته شاهد بارش شديد 
تگرگ و جاري ش��دن س��يل در سطح شهر روانسر بوديم 
كه خس��ارت هايي را به اموال عمومي و مردم وارد كرد. او 
اضافه كرد: بارش تگرگ خسارت هاي بسياري به خودروها، 
شيش��ه هاي منازل و تجهيزات ش��هري همچون تيرهاي 
چ��راغ برق وارد كرد. فرماندار روانس��ر با بيان اينكه اندازه 
تگرگ هاي باريده ش��ده در روانسر از يك توپ پينگ پنگ 
بزرگ تر بود، گفت: ب��ر اثر اصابت تگرگ 4 نفر از كودكان 
اين شهرس��تان نيز مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند. 
ويس مرادي ادامه داد: همچنين جاري شدن سيل در سطح 
شهر روانسر بخشي از معابر و گذرگاه هاي شهري را تخريب 

كرده است. 
 خس�ارت 77 ميليارد توماني س�يل و تگرگ 
به كش�اورزان- كرمانش�اه| 77ميليارد و 141ميليون 
تومان در اثر حوادثي همچون س��يل، تگرگ و سرمازدگي 
به بخش كش��اورزي استان كرمانشاه خس��ارت وارد شده 
است. رييس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان كرمانشاه 
گفت: بر اثر بارش هاي خس��ارت 77ميليارد توماني سيل، 
تگرگ و س��رمازدگي به بخش كشاورزي استان كرمانشاه 
و وقوع سيل، تگرگ و سرمازدگي 152هزار و 805 هكتار 
زراعت، هزار و 563 هكتار باغ، 30راس دام سبك و 9هزار و 
851كيلوگرم ماهي به تعداد 60 هزار قطعه در استان دچار 
خسارت شده است. خسرو شهبازي افزود: خسارت بخش 
زراعت هم بيش از 38ميليارد و 27ميليون تومان بوده كه 
شامل خس��ارت به 108هزار و 775هكتار گندم، 39هزار 
و 495هكت��ار جو، 3هزار و 250هكتار چغندر قند، هزار و 

14هكتار دانه هاي روغني و 270هكتار حبوبات است. 
  تقدير از مديرعامل سابق شركت گاز مركزي-

روابط عمومي ش�ركت گاز مرك�زي| حميدرضا عراقي 
معاون وزير نفت ومديرعامل ش��ركت ملي گازايران با ارسال 
ل��وح تقديرازجواد مهندس كه به افتخاربازنشس��تگي نائل 
آمده ان��د، تقديربه عم��ل آورد.  برپايه اين گ��زارش در لوح 
تقديمي چنين آمده است: اكنون كه پس از 37سال خدمت 
صادقانه در راه توسعه وتعالي صنعت نفت وگاز كشوربه افتخار 
بازنشستگي نائل ش��ده ايد، بدينوسيله از تالش ها ومساعي 
بي دريغ جنابعالي در گسترش وپيشرفت اين صنعت عظيم، 
تشكر وقدرداني مي كنيم. بدون ترديد مردمان اين سرزمين، 
تالش هاي ايثارگرانه وشبانه روزي جنابعالي در راه پيشرفت 
واعتالي ميهن عزيزوخدمت به مردم شهيدپرور را فراموش 
نكرده، همواره دعاي خير ايش��ان وهمكاران شركت بدرقه 
راهتان خواهد بود. فرصت را مغتنم شمرده، ازدرگاه احديت 
دوران بازنشس��تگي توام با سعادت، سالمت وموفقيت براي 

جنابعالي وخانواده محترمتان آرزومندم. 

اخبارشهرستانها

از سوي بنياد بركت و بانك قرض الحسنه مهر ايران امضا شد 

تفاهمنامه 1500ميليارد ريالي براي اشتغال زايي روستايي
گروه بنگاه ها|

از  يك��ي  روس��تايي  اش��تغال زايي  موض��وع 
اولويت هايي اس��ت ك��ه اقتصاد كش��ورمان براي 
رس��يدن به توس��عه پاي��دار به آن احتي��اج دارد؛ 
اولويتي كه بسياري از شاخص هاي ديگر اقتصادي 
از آن اثر مي گيرد و سرمايه گذاري در آن از جمله 
مهم ترين اولويت هاي كشور است؛ بر اساس چنين 
اهميت ساختاري است كه شنيدن خبر تفاهمنامه 
بني��اد بركت ب��ا يك��ي از بانك هاي كش��ور براي 
افزايش دامنه هاي اشتغال زايي در روستاها اهميت 
افزون ت��ري پيدا مي كن��د. تفاهمنام��ه همكاري 
1500ميلي��ارد ريالي كه براي اعطاي تس��هيالت 
قرض الحسنه براي اشتغال زايي روستايي و اجراي 
اقتصادي اجتماع محور،  طرح هاي توانمندس��ازي 
ميان بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( و بانك قرض الحس��نه مهر ايران 

منعقد شده است. 
بر اس��اس اين تفاهمنامه كه صبح ديروز امضا 
ش��د در طول مدت قرارداد بالغ ب��ر 150ميليارد 
تومان وام قرض الحس��نه به طرح هاي اشتغال زايي 
و اجتماع محور بنياد بركت در روس��تاها و مناطق 
محروم اختصاص مي يابد. سقف اين وام 30ميليون 
تومان و با بازپرداخت حداكثر 60 ماهه پيش بيني 

شده است. 
مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حض��رت امام )ره( در مراس��م امضاي اين 
تفاهمنام��ه با تاكيد بر اهميت اش��تغال زايي براي 
جوانان گفت: رويكرد ما در حوزه اش��تغال، نگاهي 
سيس��تماتيك به  ويژه در مناطق محروم است تا 
مناب��ع منجر به توليد ش��ده و درآمد پايدار ايجاد 
كند. سعيد جعفري ادامه داد: ستاد اجرايي فرمان 
حض��رت ام��ام )ره( با توجه ب��ه دغدغه هاي مقام 
معظم رهبري در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتي، 
توج��ه ويژه يي به اين موض��وع دارد و تمركز خود 
را روي اي��ن حوزه قرار داده تا نتيجه فعاليت ها به 
اشتغال پايدار جوانان در مناطق محروم و روستاها 

منجر شود. 
مديرعام��ل بنياد بركت تاكي��د كرد: در همين 
راس��تا بنياد بركت به نمايندگي از س��تاد اجرايي 
فرم��ان حضرت ام��ام )ره( از حدود 2 س��ال قبل 
مطالعات��ي را انجام داده و ب��ه چارچوبي از حيث 
منابع و بحث نظري رس��يده است و امروز در كنار 
الگوهاي مشاركتي در بنياد بركت، شاهد عملياتي 
شدن الگوي مشاركتي در جوامع محلي به ويژه در 
روستاها و مناطق محروم در زمينه ايجاد اشتغال 

پايدار هستيم. 
او عملياتي ش��دن طرح هاي آسمان و آفتاب را 
در همين راس��تا توصيف كرد و گفت: بايد بتوانيم 

مش��اركت جوامع محلي را با اج��راي اين طرح ها 
جلب كنيم و با توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي 
مردم و با شناسايي مزيت هاي اقتصادي هر منطقه 
در جامعه هدف و شناس��ايي آن، توليد و توزيع و 
بازارياب��ي را به صورت يك زنجيره كامل داش��ته 
باش��يم. جعفري گفت: اگر توليد منجر به فروش 
محصول نشود، ش��غل پايدار نخواهد بود. بنابراين 
هدفمند كردن توليد با توجه به مزيت هاي نسبي 
ه��ر منطق��ه و تنوع بخش��ي به س��بد محصوالت 
روس��تاييان بس��يار مهم اس��ت. در همين راستا 
بايد در كنار حمايت و تكميل چرخه كش��اورزي 
و دام��داري از تن��وع توليد ديگ��ر محصوالت نيز 

بهره مند شويم. 
مديرعام��ل بنياد برك��ت اف��زود: در كنار اين 
بايد به ج��اي س��رمايه گذاري روي صنايع بزرگ 
ب��ا منابع كالن به س��مت منابع خرد و مش��اغل 
كوچك برويم. بنياد بركت در س��ال 96 در حوزه 
اش��تغال از طري��ق طرح ه��اي اجتماع محور در 6 
منطقه محروم كشور حدود 1100 شغل را ايجاد 
كرد و امس��ال هم برنامه ريزي كرده ايم تا با فعال 
كردن هزار گروه كه در هر گروه 20 نفر مشاركت 
دارن��د، در مجموع 20 هزار نفر را مش��مول طرح 
آسمان كنيم كه در نتيجه آن براي حدود 7 هزار 
نفر ش��غل پايدار ايجاد خواهد شد. او تاكيد كرد: 

در 10س��ال اخير از س��وي س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( ح��دود 8900ميليارد تومان در 
بخش هاي محروميت زدايي سرمايه گذاري شده و 
حدود 350بنگاه فعال ش��ده اند ك��ه از اين تعداد 

180 بنگاه به مردم واگذار شده است. 
جعفري رويكرد بنياد بركت را ادامه طرح هاي 
اجتماع مح��ور عنوان كرد و گف��ت: اين طرح هاي 
اجتماع محور ب��ه فعاليت ها و اقدامات بنياد بركت 
جهت مي دهد و مسير حركت را مشخص مي كند. 

 روند مهاجرت معكوس
ريي��س هيات مدي��ره بنياد بركت ه��م در اين 
مراسم روند مهاجرت جمعيت از روستا به شهر را 
از چالش هاش مهم كشور در حال حاضر برشمرد 
و گفت: از سال 1353 نسبت جمعيت روستايي از 
75درصد كل كش��ور به 26 درصد رسيده است و 
اگر مشكل اشتغال را در روستا حل نكنيم با توجه 
به سهمي كه بخش كشاورزي از كل اشتغال دارد، 
جمعيت روس��تايي تا 10 سال آينده به 12درصد 
كاه��ش پي��دا مي كن��د و اين يك خط��ر جدي 

اجتماعي، اقتصادي و امنيتي براي كشور است. 
او با اش��اره به مش��كالت عمده دولت در اداره 
كش��ور، ح��ل كامل مش��كل اش��تغال را از عهده 
دول��ت خارج دانس��ت و گفت: دولت ب��ه تنهايي 

قادر نيست مساله اشتغال را حل كند. بنابراين ما 
الزاما بايد اشتغال روستاها را از انحصار كشاورزي 
و دامپروري خ��ارج كني��م و در زمينه هاي ديگر 
فعاليت هاي��ي انجام دهي��م تا بتوانيم با توس��عه 
اش��تغال، جوانان روستايي را در روستاها ساكن و 

تثبيت كنيم. 
عس��كري آزاد افزود: با توسعه آموزش عالي در 
بسياري از روس��تاها افراد با تحصيالت باال داريم 
كه دچار مشكل اشتغال هستند و بايد اين مشكل 

را حل كنيم. 
رييس هيات مديره بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان اينكه براي 
حل مشكل اشتغال در روستاها نزديك به دو سال 
مطالعه در بنياد بركت انجام ش��ده، خاطرنش��ان 
كرد: ما براي اين كار دو طرح به نام هاي آس��مان 
و آفتاب ارائه داديم.  طرح آس��مان توسعه مشاغل 
خانگي با روش علمي و فني است، طرح آفتاب هم 
براي استاندارد كردن، بس��ته بندي، آماده سازي، 
ف��رآوري و بازارياب��ي محص��والت طراحي ش��ده 
و قرار اس��ت فعاليت هاي خانگي روس��تايي را در 
س��طح اس��تان و منطقه و حتي صادرات خارجي 
پش��تيباني كند. عس��كري آزاد با بيان اينكه براي 
آموزش روس��تاييان برنامه ريزي ش��ده و براي هر 
يك از مش��اغل مدل كس��ب و كار طراحي ش��ده 

است، افزود: اين طرح ها از طريق تسهيل گراني كه 
آموزش مي بينند و در اين طرح استخدام مي شوند 
ب��ه مردم آم��وزش داده مي ش��ود و در آخر كار با 
اختصاص منابع مالي كه به نحو وام قرض الحسنه 
اعطا مي ش��ود، كليد مي خورد. رييس هيات مديره 
بنياد برك��ت با بيان اينكه براي تامين منابع مالي 
با مراكز مالي متعددي مذاكرات داش��تيم و موفق 
ش��ديم با بانك قرض الحس��نه مهر ايران به تفاهم 
برسيم، گفت: براس��اس اين تفاهمنامه قرار است 
با مشاركت بنياد بركت و بانك قرض الحسنه مهر 
ايران، 150ميليارد تومان براي اعطاي تس��هيالت 
در حوزه طرح هاي اش��تغال زايي روس��تايي بنياد 

بركت تخصيص  يابد. 
عس��كري آزاد با اع��الم اينكه س��قف وام هاي 
اعطايي در اين طرح 30ميليون تومان خواهد بود، 
گفت: هدف گذاري ما ايجاد 7هزار ش��غل از محل 

اعطاي اين تسهيالت است. 

 تسهيالت بدون كارمزد
اكب��ري مديرعام��ل بانك قرض الحس��نه مهر 
ايران هم در اين جلس��ه گفت: بانك قرض الحسنه 
مهر اي��ران به دليل ماهيت كار خود يعني اعطاي 
تسهيالت قرض الحس��نه بدون سود با كارمزد سه 
تا چه��ار درصد، مي تواند در اش��تغال زايي خرد و 
كوچك نقش بس��زايي داشته باش��د . از سال هاي 
گذشته بانك تمام تالشش را كرده تا در بحث هاي 
معيشت، درمان، ازدواج و اشتغال زايي موثر باشد و 
بتواند تسهيالت خوبي با كارمزد كم به بخش هاي 
مولد جامع��ه و بخش هايي ك��ه نيازهاي ضروري 

دارند، اعطا كند. 
او افزود: بانك قرض الحس��نه مهر ايران س��ال 
گذش��ته 752هزار فقره تس��هيالت با مبلغ حدود 
8200 ميلي��ارد تومان اعطا كرده اس��ت كه بين 
50 تا 55 درصد اين عدد در زمينه اش��تغال زايي 
بوده اس��ت. 45 درص��د از اين وام ها هم در زمينه 
معيش��ت، درم��ان و ازدواج بوده و ب��ا هدف رفع 
نيازهاي ضروري افراد كمتر برخوردار كشور اعطا 
ش��ده است. امسال طبق سياستي كه هيات مديره  
بان��ك تعيين كرده اس��ت، مي خواهي��م با همت 
نهادهايي مثل بنياد بركت مسير اعطاي تسهيالت 

بانك را به سمت اشتغال زايي ببريم. 
اكبري با ابراز خرس��ندي از امضاي تفاهمنامه 
اشتغال زايي روستايي با بنياد بركت، درباره ساز و 
كار پراخ��ت وام هاي موضوع اين تفاهمنامه گفت: 
به موجب اين تفاهم ه��زار و پانصد ميليارد ريال 
وام با ن��رخ كارمزد 3 تا 4 درص��د و در دوره هاي 
بازگش��ت 48 تا 60 ماهه به روس��تاييان پرداخت 

خواهد شد.

هرمزگان|
استاندار هرمزگان حوزه كشتي سازي 
را در ايجاد اش��تغال پايدار بس��يار مهم 
دانست و گفت: نمايندگان مجلس براي 
واگذاري كار توليد و ساخت كشتي هاي 
كشور در استان هرمزگان حمايت الزم را 

داشته باشند. 
 به گزارش ايس��نا، فريدون همتي در 
نشست شوراي اشتغال هرمزگان اظهار كرد: هرمزگان ظرفيت توليد 
كشتي كشور را دارد و مي تواند با مشاركت كشتي سازي هاي معروف 

دنيا نياز كشور را در اين بخش تامين كند. 
او اف��زود: اگر اين كار در اس��تان محقق ش��ود در اين صنعت 
مي توان براي افزون بر 6 هزار نفر از مهندس��ان و دانش آموختگان 
رشته هاي مرتبط با صنعت كشتي سازي شغل ايجاد كرد. همتي 
در بخش ديگري از سخنان خود به حوزه نفت و گاز اشاره و اظهار 
كرد: فاز دوم پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس با توليد 24ميليون 
ليتر بنزين يورو پنج براي نخس��تين بار در كش��ور ارديبهشت ماه 
امسال با حضور رييس جمهوري افتتاح مي شود. نماينده عالي دولت 
در هرمزگان، ظرفيت كنوني توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه نفت 
بندرعب��اس را 12 ميليون ليتر اعالم كرد و اف��زود: به دنبال اين 
هستيم كه 50درصد سوخت كشور در استان هرمزگان توليد شود. 
او وجود هفت پااليش��گاه در اس��تان هرمزگان را بخش مهمي از 
ظرفيت هاي مهم اش��تغال در حوزه نفت و گاز برش��مرد و عنوان 
كرد: به دنبال اين هستيم كه اين استان قطب توليد فرآورده هاي 
نفتي در كش��ور باشد. همتي با اشاره به ظرفيت منطقه انرژي بر 
پارس��يان و توسعه سواحل مكران خاطرنشان كرد: جايگاه استان 
هرمزگان در توسعه اقتصاد ملي و بودجه هاي عمومي باالتر از ساير 
استان هاست. او اضافه كرد: در سال 19 هزار ميليارد تومان درآمد 
نفت اين اس��تان به خزانه كشور واريز شد در حالي كه بسياري از 
روستاهاي هرمزگان در بخش هاي مهمي ازجمله زيرساخت هاي 

روستايي و درمان وضعيت خوبي ندارند. 

 واگذاري توليد و ساخت كشتي هاي كشور 
به هرمزگان

اصفهان|
ب��ا توج��ه ب��ه اهمي��ت توس��عه 
ب��ه روز آوري  و  جدي��د  طرح ه��اي 
محصوالت توليد ش��ده فوالد مباركه 
برنامه هاي جدي��دي را در اين بخش 
در دستور كار قرار داده است. محمود 
اكبري معاون فروش و بازاريابي فوالد 
مبارك��ه از توليد محص��ول جديد در 
اين شركت در سال جاري خبر داد و گ�ف��ت: ب��راي س���ال 
ج�����اري هدف گ�ذاري ش���رك�ت بر آن اس��ت ت��ا به زودي 
ورق هاي��ي با ضخامت كمتر از 2 ميلي متر )يعني 1.8( را توليد 
كن��د. او با تاكي��د بر اينكه امكان توليد انب��وه اين محصول در 
شركت فراهم است، تصريح كرد: فوالد مباركه مي تواند با توليد 
اين محصول، بخشي از نياز كشور را كه از محل واردات تامين 

مي شد، توليد كند و در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد. 
اكبري زمان توليد و فروش اين محصول را خرداد يا تيرماه 
س��ال جاري اعالم كرد و با اشاره به ميزان فروش هدف گذاري 
شده فوالد مباركه براي سال 97 اظهار كرد: برنامه فروش سال 
جاري فوالد مباركه به ميزان 7 ميليون و 600 هزار تن اس��ت 
كه نسبت به سال گذشته با افزايش 600 هزار تني همراه شده 
اس��ت. اين در حالي است كه قرار اس��ت براي تامين بازارهاي 
داخلي بيش از 80درصد اين ميزان محصول به بازارهاي داخلي 

اختصاص يابد. 
او اف��زود: ميزان فروش گروه ف��والد مباركه )فوالد مباركه، 
فوالد هرمزگان، ورق خودرو شهركرد، فوالد اميركبير كاشان و 
شركت گالوانيزه تاراز( در مجموع حدود 9ميليون و 600 هزار 

تن براي سال جاري هدف گذاري شده است. 
اكبري ادامه داد: البته بازارهاي هدف براس��اس محصوالت 
صادراتي تعريف مي ش��وند؛ به عنوان مثال، ش��رق آس��يا بازار 
خوبي براي اسلب ايران است. در واقع بازارهاي هدف متناسب 

با محصوالت انتخاب مي شود.

هدف گذاري توليد ورق هاي گرم زير 2ميلي متر 
در فوالدمباركه

خراسان رضوي|
ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تج��ارت خراس��ان رضوي گف��ت: خانه 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي، 
مركز تجاري را در عمان تجهيز كرده كه 

به زودي افتتاح خواهد شد. 
راضيه عليرضايي ديروز در مراس��م 
تفاهمنام��ه تجار جوان ه��رات با خانه 
صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوي اظهار كرد: ما به صورت 
قطعي به اين مطلب رسيديم كه دوران مشاركت تجاري در صورتي 
دوام پيدا مي كند كه ما به اقدامات مش��ترك در سرمايه گذاري و 
فعاليت ه��اي صنعتي بپردازيم. از اين جه��ت تجارت هر قدر كه 
رابطه مس��تحكمي باش��د، امروز ب��ا توجه به نياز ايجاد ش��غل و 
فعاليت ه��اي اقتصادي توليد داخلي افغانس��تان و اراده دولت اين 
كشور در افغانستان بايد از صنعت اين كشور حمايت كنيم. وي با 
بيان اينكه يكي از بزرگ ترين شركاي افغانستان ايران بوده است، 
ادامه داد: بايد به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي در اين كشور 
برويم ودر حال حاضر اولويت هاي افغانستان اولويت هاي جديدي 
 بوده، همچنين در مرحله آغازيني از يك توس��عه زيرس��اختي و 
زيربنايي اعم از گاز، جاده و... در پيش گرفته است. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوي خاطرنش��ان كرد: بايد 
تجار ايراني به اين امر توجه كنند كه بازار و شرايط افغانستان در 
حال تجربه تغييراتي در فعاليت هاي خود بوده كه بايد متناس��ب 
با ن��وع فعاليت هاي تجاري بهبود يابند. رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراس��ان رضوي با اش��اره به ظرفيت هاي موجود 
در افغانس��تان، نياز تجار جوان هرات دستيابي به سرمايه گذاري 
مشترك در حوزه توليد است، تصريح كرد: در واقع تجار افغانستان 
خواهان اين امر هس��تند كه عالوه بر تجارت كه براساس صادرات 
و واردات اس��ت، بتوانند س��رمايه گذاري انجام دهند و تكنولوژي 
فرآوري مواد اوليه خود را داش��ته باش��ند و افغانس��تان به عنوان 

پايگاه تجاري براي صادرات رقابت پذير و كيفي باشد. 

 مركز تجاري عمان
به زودي افتتاح مي شود

كردستان|
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كردستان با اشاره به اينكه كار كودكان 
كمتر از 15 س��ال ممنوع اس��ت، گفت: 
در ص��ورت فعاليت و كار كودكان در هر 
مكاني در سنين زير 15 سال، اداره كار 
به محض شناسايي برخورد خواهد كرد 
و هر فرد و ه��ر كارگاهي نمي تواند اين 
كودكان را به كار وادارد. به گزارش ايس��نا، برهان صلواتي ديروز در 
همايش روز جهاني ايمني و بهداش��ت كار با اشاره به اينكه اشتغال 
و بيكاري مهم ترين مس��اله مورد بحث در خصوص اداره تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اس��ت، اظه��ار كرد: گرچه ايجاد اش��تغال يكي از 
جدي ترين دغدغه هاي دولت است اما تنها مسووليت و دغدغه اداره 
كار نيس��ت. او توجه به نيروي كار را تنها يكي از وظايف وزارت كار 
دانست و افزود: كارگري كه كار مي كند صاحب فكر و انديشه، هنر 
و مهارت اس��ت و سرمايه يي براي كارگاه و جامعه محسوب مي شود 
كه در صورت بروز هر گونه آس��يب براي اين قش��ر نه تنها كارگاره 
بلك��ه جامعه نيز تحت تاثير قرار مي گيرد.مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كردس��تان عنوان ك��رد: وظيفه ما بازرس��ي از واحدهاي 
كارگري به جهت حفظ ايمني كارگران و آموزش كارفرمايان اس��ت 
ك��ه اداره تعاون، كار و رف��اه اجتماعي همواره وظيفه خود را در اين 
زمينه انجام داده است. او كار كودكان را معضلي اجتماعي دانست و 
تصريح كرد: كودكي تعريف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاصي 
دارد كه بايد مانع از ورود كودكان به عرصه كار ش��ود اما متاس��فانه 
گاها مش��كالت اقتصادي خانواده ها، موجب ورود كودكان به عرصه 
كار و فعاليت در سنين پايين مي شود كه اين امري پسنديده نيست. 
صلواتي در خصوص راهكار رفع و ريش��ه كن كردن اين معضل بيان 
كرد: دولت تنها يك ضلع حل اين مشكل است و سازمان ها، نهادها، 
موسس��ات خيريه و مردم همه بايد دس��ت به دست هم داده و كار 
ك��ودكان را به حداقل برس��انند و در صورتي ك��ه كودكي هم كار 

مي كند، بايد در چارچوب قوانين ايران باشد. 

 كار كودكان كمتر از 15 سال 
ممنوع است

برزيل 1.2 ميليارد يورو در ايران سرمايه گذاري مي كند
سفير برزيل در آبادان

يكي از مهمترين برنامه هاي دولت دوازدهم براي 
افزايش دامنه هاي صادراتي كش��ور توسعه مناسبات 
ارتباط��ي ب��ا كش��ورهايي اس��ت كه ش��باهت هاي 
اقتصادي نزديكي با كش��ورمان دارند؛ برزيل يكي از 
همين كشورهاست كه  با توجه به مراودات فرهنگي 
نزديكي كه با ايران دارد دورنماي توسعه صادرات در 
كش��ورمان را در دستور كار قرار داده است.در همين 
زمينه سفير برزيل در تهران گفت: برزيل 1.2ميليارد 
يورو براي اجراي طرح هاي س��رمايه گذاري در ايران 

اختصاص داده است. 
 به گزارش »تعادل« به نقل از اتاق آبادان »رودريگو 
دي آزردوس��انتوس« دي��روز در ديدار ب��ا اعضاي اتاق 
بازرگان��ي آبادان اظه��ار كرد: براي ارتقاي مناس��بات 
تجاري نيازمند ايج��اد و تفاهم بانكي و ارزي دوجانبه 

هس��تيم. او گفت: هم اكنون روابط تجاري دو كش��ور 
از س��وي دو بانك برزيلي با شبكه بانكي ايران درحال 
انجام است ولي براي گسترش آن از ايجاد شعب بانكي 
اي��ران در برزيل ني��ز حمايت مي كنيم. س��فير برزيل 
افزود: براي گس��ترش روابط بايد از ظرفيت هاي بخش 

خصوصي ايران در تعامالت دوجانبه استفاده كرد.

 صادرات ايران به برزيل 100 ميليون دالر 
واردات 2،6 ميليارد دالر 

سفير برزيل در ادامه گفت: ساالنه حدود 100ميليون 
دالر كاال از ايران به برزيل صادر مي شود كه اين مقدار با 
توجه به حجم باالي واردات ايران از برزيل متوازن نيست. 
وي اظه��ار ك��رد: ص��ادرات كاال از برزيل ب��ه ايران 
2.6ميليارد دالر در س��ال است. وي گفت: كشور برزيل 

نيازمند خريد محصوالت پتروش��يمي، شيميايي، نفتي 
و كود شيميايي اس��ت و ايران مي تواند بخش مهمي از 
آن را برآورده كند. سفير برزيل اظهاركرد: در بخش هاي 
اقتصادي، ورزشي و گردشگري آماده توسعه مناسبات با 
ايران هس��تيم و در زمينه صدور ويزا نيز مش��كلي براي 
سرمايه گذاران و گردشگران ايراني نيست. سفير برزيل در 
ادامه آبادان را يك شهر راهبردي توصيف كرد و گفت: در 
صورت اعالم خواهرخواندگي آبادان با يكي از ش��هرهاي 
برزيل كار صدور ويزا نيز تس��هيل مي ش��ود. رييس اتاق 
بازرگاني آبادان نيز در اين نشس��ت گفت: كشور برزيل 
پيش و پس از برجام مناس��بات تج��اري خوبي با ايران 
داش��ته و دارد. مس��عود خياط زاده گفت: اتاق اصناف به 
عنوان بخش خصوصي آماده همكاري دو جانبه با بخش 
خصوصي برزيل اس��ت. س��فير برزيل روز جمعه)هفتم 

ارديبهش��ت( وارد آبادان ش��د و پس از بازديد از منطقه 
آزاد اروند، ديدار دو تيم صنعت نفت آبادان و اس��تقالل 
خوزستان در هفته پاياني ليگ برتر را نيز از نزديك تماشا 

كرد. وي در روز دوم س��فر خود)هش��تم ارديبهشت( با 
پيشكسوتان ورزش آبادان، اعضاي اتاق بازرگاني و برخي 

مسووالن محلي نشست دوستانه برگزار كرد. 
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اقتصاد اجتماعي12

 پاسخ وزارت بهداشت
به يك مطلب 

روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي با ارسال جوابيه يي به انتشار يك مطلب در 

روزنامه تعادل پاسخ داد. 
متن كامل اين جوابيه به اين شرح است: 

»پي��رو درج مطلب با عنوان افزايش خودس��رانه 
تعرفه هاي پزشكي توسط برخي مراكز درماني مورخ 
97/2/2 خواهش��مند اس��ت دس��تور فرماييد براي 
روش��ن شدن افكار عمومي نس��بت به درج پاسخ به 

شرح ذيل اقدام و همكاري الزم صورت گيرد. 
طبق پاس��خ دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش ه��اي پزش��كي 
براس��اس بند ال��ف ماده 9 قانون دايم��ي برنامه هاي 
توسعه كش��ور، تعرفه خدمات تش��خيصي و درماني 
همه س��اله پ��س از تعيين در ش��وراي عال��ي بيمه 
سالمت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور 
به تصويب هيات محترم وزيران رسيده و براي تمامي 

ذينفعان الزم االجرا است. 
الزم به ذكر اس��ت دريافت هرگونه تعرفه مازاد بر 
تعرفه هاي مصوب هيات محترم وزيران فاقد وجاهت 
قانوني بوده و مطابق با دس��تورعمل نظارتي از طريق 
دفتر اعتباربخش��ي و نظارت بر ام��ور درمان وزارت 
متبوع و اداره نظارت بر تخلفات پزشكي دانشگاه هاي 

علوم پزشكي سراسر كشور قابل پيگيري است. 
قابل توج��ه اس��ت ت��ا اع��الم تعرفه ه��اي جديد، 
همچن��ان تعرفه هاي س��ال گذش��ته ب��راي تمامي 
ارائه كنندگان در بخ��ش دولتي، عمومي، غيردولتي، 

خيريه و خصوصي الزم االجرا است. 

جوابيه

سوانح و حوادث، شايع ترين 
علت مرگ جوانان ايراني

رييس اداره س��المت جمعيت، خان��واده و مدارس 
وزارت بهداشت اعالم كرد: از سال 90 تا 95 آمار ازدواج 

در كشور به ميزان 25درصد كاهش يافته است. 
حامد بركات��ي اظهار كرد: با توجه ب��ه اينكه امروزه 
ارتباطات بس��يار گسترده يي در حوزه ملي و بين المللي 
وجود دارد و اخبار درس��ت و نادرس��تي دست به دست 
مي شود و همچنين الگوسازي هاي مختلفي براي جوانان 
وج��ود دارد و عالوه بر آن مراقبت در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي، ايدز و... براي جوانان ضروري است، برنامه هاي 
متعددي در اين زمينه تدوين ش��ده اس��ت. يكي از اين 
برنامه ها در حوزه ازدواج سالم و با توجه به سياست هاي 
جمعيتي مقام معظم رهبري اس��ت. در اين برنامه براي 
جوانان دانش��جو و خارج از دانشگاه كالس هاي آموزشي 

با موضوع سالمت ازدواج و همسرگزيني اجرا مي شود. 
او ادامه داد: شايع ترين علت مرگ جوانان مانند ساير 
گروه هاي سني، سوانح و حوادث است كه بخش بيشتر 
آن مربوط به حوادث ترافيكي است. در طرح تحول نظام 
سالمت ارائه خدمت به جوانان كه بيشتر در دانشگاه ها، 
س��ربازخانه ها و حوزه ه��اي علميه بود در ش��بكه هاي 
بهداشت و درمان ادغام شد. به همين منظور از آذر سال 
1393 بسته خدمت جوانان در شبكه بهداشت روستايي 
به صورت فعال و در ش��بكه بهداشت شهري به صورت 
غيرفعال اجرا مي ش��ود. رييس اداره س��المت جمعيت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به تدوين سند 
نظام س��المت جوانان اعالم كرد: اين سند تا پايان سال 
اجرا شده و برنامه هاي مشخصي براي مديريت رفتارهاي 
مخاطره آميز در نظر دارد. طبق بررس��ي كه روي علت 
مرگ جوانان انجام ش��ده پنج عامل اصلي آن شناسايي 
ش��ده و در حال برنامه ريزي براي كاهش آن هس��تيم. 
بيماري هاي غيرواگير، س��وانح و حوادث، خودكش��ي و 
اعتياد جزو اين موارد هس��تند. بركاتي در ادامه با تاكيد 
بر اينكه پيشگيري از مرگ جوانان يكي از تاثيرگذارترين 
عوامل در زمينه افزايش اميد به زندگي در كشور است، 
تصريح كرد: در حال حاضر اميد به زندگي در مردان 74 
و زنان 76 س��ال است. برنامه جامع نظام مراقبت مرگ 
جوانان در مراحل پاياني اس��ت و اميدواريم به زودي در 

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خارج از آن ارائه شود. 
او ادام��ه داد: از بي��ن 19 ميليون و 500 هزار جوان 
كش��ور، 50.5درص��د آنه��ا مذكر هس��تند. 72درصد 
جمعيت جوانان كش��ور ساكن ش��هرها و 28درصد در 
روستاها زندگي مي كنند. 29درصد جوانان دچار اضافه 
وزن و چاق��ي و 13درصد جمعيت كل اين گروه چاق 
هس��تند. به همين منظور برنامه هايي براي پيشگيري 
از چاقي از س��نين نوجواني برنامه ريزي ش��ده و پروژه 
پيشگيري از چاقي كودكان با كمك دفتر بهبود تغذيه 

وزارت بهداشت به زودي كليد مي خورد. 

وجود ۳ ميليون زوج نابارور 
در كشور

نماينده س��ميرم در مجلس با يادآوري وجود 3 ميليون 
زوج نابارور در كشور، گفت: اگر نرخ باروري به وضعيت فعلي 
پيش رود تا سال 1400 به صفر خواهد رسيد.  اصغر سليمي 
با يادآوري 3 ميليون زوج نابارور در كشور ناباروري را عاملي 
موثر در كاهش نرخ مواليد دانست و گفت: اگر نرخ باروري به 
وضعيت فعلي پيش رود تا سال 1400 به صفر خواهد رسيد؛ 
براساس آمارهاي مسووالن وزارت بهداشت طبق سرشماري 
سال 1395، سن زنان 15 ميليون خانوار بين 15 تا 49 سال 
بود كه 20درصد اين خانواده ها نابارور بودند.  نماينده سميرم 
در مجلس شوراي اسالمي با هشدار نسبت به اينكه ساختار 
سني كشور در حال پيشروي به سمت پيري است ناباروري 
را عاملي موثر در كاهش نرخ باروري دانست و به خانه ملت 
گفت: اگر به دنبال رش��د جمعيت و فرزندآوري در كش��ور 
هس��تيم بايد حمايت هاي بيمه يي و اقتصادي مناسبي را از 
زوج هاي نابارور داشته باشيم. او با يادآوري توجه نمايندگان 
به حمايت بيمه يي از ناباروري در برنامه شش��م، اظهار كرد: 
در بودجه 97 اعتباري پيش بيني شده اما بسيار اندك بوده و 
امكان پوشش زوج ها را ندارد نياز است اعتبارات كافي را در 
بودجه ساالنه براي درمان ناباروري درنظر گرفت زيرا هزينه 
درمان ناباروري بسيار سرسام آور بوده و اين موضوع مهم ترين 

چالش زوج هاي نابارور است. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ده��م، از كمبود مراكز 
تخصص��ي درمان ناباروري در كش��ور انتقاد ك��رد و گفت: 
تجهيز و افزايش مراكز درماني و پوش��ش بيمه يي براساس 
سياس��ت هاي كلي جمعي��ت ابالغي از س��وي مقام معظم 

رهبري بايد در دستور كار وزارت بهداشت قرار گيرد. 

اخبار

از هشدار وزارت بهداشت تا تعجب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

موج شيوع تب مالت

سالمت، »اجتماعي« مي شود

معاون اجتماعي وزير بهداش��ت ضمن تش��ريح 
اقدام��ات وزارت بهداش��ت در زمين��ه س��ه جنب��ه 
اجتماع��ي ش��دن س��المت يعني مش��اركت مردم، 
همكاري هاي بين بخش��ي و مشاركت افراد شاخص 
در ح��وزه س��المت، مهم تري��ن برنامه ه��اي وزارت 
بهداش��ت را در اين حوزه و در س��ال 97 برش��مرد.  
محمدهادي ايازي با اش��اره به اقداماتي كه در حوزه 

اجتماعي ش��دن س��المت انجام ش��ده است، گفت: 
اوال بايد به اين پرس��ش پاس��خ دهيم كه هدف مان 
از اجتماعي ش��دن سالمت چيست و اصال اجتماعي 
ش��دن سالمت به چه معني اس��ت؟. بايد توجه كرد 
كه نخس��تين مس��اله در اجتماعي ش��دن سالمت 
موضوع مش��اركت اس��ت. به اين معني كه مردم در 
امور مربوط به سالمت خودشان نقش آفرين باشند. 

بنابراي��ن ما بايد زمينه مش��اركت م��ردم را فراهم 
كني��م؛ چراكه م��ردم مي توانند در حفظ س��المتي 

خودشان مشاركت داشته باشند. 
او اف��زود: دومين جنبه اجتماعي ش��دن س��المت، 
مساله همكاري و مشاركت سازمان ها با عنوان مشاركت 
بين بخشي در حوزه س��المت است. بايد توجه كرد كه 
همه دستگاه هاي موجود در كشور اعم از محيط زيست، 
شهرداري ها، وزارت ارشاد و... و در سالمت جامعه نقش 
دارند. مش��اركت افراد خاص و صاحب نظر نيز سومين 
جنبه اجتماعي ش��دن سالمت اس��ت؛ به طوريكه افراد 
خاص اعم از چهره هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و... كه 
در ميان مردم داراي نفوذ هستند مي توانند در سالمتي 
مردم نقش داش��ته باشند. ايازي درباره نخستين جنبه 
اجتماعي ش��دن س��المت يعني مش��اركت مردمي، به 
ايسنا گفت: موضوع مشاركت مردم در سال هاي گذشته 
در چند بخش حوزه س��المت ديده ش��ده اس��ت؛ اول 
مش��اركت در توسعه زيرساخت هاي سالمت بوده كه با 
كمك خيرين سالمت انجام شده است. بايد توجه كرد 
كه درحال حاضر 875 خيريه س��المت در كشور وجود 
دارد كه اين خيريه ها 40 بيمارس��تان و 400 درمانگاه 
ب��راي ارائه خدمت به مردم دارند. معاون اجتماعي وزير 
بهداش��ت با بيان اينكه پيش بين��ي كرده ايم كه حدود 
570 خيريه به عنوان پش��تيبان بيمارستان هاي دولتي 
راه اندازي شود، افزود: تاكنون حدود 270 مورد خيريه 
پش��تيبان بيمارستان در كش��ور راه اندازي شده است. 
اقدام ديگر در اين زمينه حمايت و تعامل با سازمان هاي 
مردم نهاد س��المت بوده است. خوشبختانه در اين دوره 
س��ازمان هاي مردم نهاد سالمت س��ازوكاري در داخل 

وزارتخان��ه پيدا كردند. در گذش��ته ن��ه خيريه ها و نه 
س��من ها در وزارت بهداشت متولي نداشتند، اما اكنون 
با راه اندازي معاونت اجتماعي اين سازمان ها و خيريه ها 

متولي دارند. 

 وجود ۶۸۰ سازمان مردم نهاد سالمت در كشور
اي��ازي با بيان اينكه در حال حاضر 680 س��ازمان 
مردم نهاد در حوزه سالمت و در شهرستان ها، استان ها 
و مركزيت كشور فعاليت دارند، ادامه داد: برخي از اين 
سازمان ها به صورت ملي فعاليت مي كنند مانند انجمن 
ام اس، هموفيلي، تاالسمي و...، برخي هم فقط در سطح 
اس��تان فعالند و در فرهنگسازي، آموزش و... مي توانند 
نقش آفرين باش��ند و در عين حال مي توانند مطالبات 
بيماران را هم دنبال كنند. بر همين اساس با پيگيري  
همين س��ازمان ها و مساعدت مجلس شوراي اسالمي 
امسال چهار بيماري به ليست بيماري هاي خاص اضافه 
ش��د كه ش��امل بيماري اوتيس��م، ام اس، بيماري هاي 

متابوليك و اي بي بود. 

 راه اندازي كانون هاي سالمت در محله ها
وي ب��ه برخي مصوبات ش��وراي عالي س��المت و 
امني��ت غذايي كه با رياس��ت رييس جمه��ور برگزار 
مي ش��ود، اشاره و اظهار كرد: در شوراي عالي سالمت 
و امنيت غذايي كه در آذر ماه س��ال 96 برگزار ش��د، 
مصوب شد كه كانون هاي سالمت در سطح محالت در 
كل كشور راه اندازي شود. بايد توجه كرد كه راه اندازي 
اين كانون ها فرصتي را ايجاد مي كند تا مردم به صورت 
ساختارمند درگير مسائل مربوط به سالمت شان شوند. 

به عنوان مثال ما در كش��ور ح��دود پنج ميليون نفر 
مبتال به ديابت داريم و حدود پنج ميليون نفر هم در 
آس��تانه ديابت قرار دارند،  اين افراد براي داشتن يك 
زندگي خوب بايد س��بك زندگي شان را اصالح كنند. 
اي��ن اقدامات مي تواند در س��طح محله انجام ش��ود؛ 
به طوري كه در س��طح محالت كانون هاي سالمت را 
راه اندازي كنيم، به افراد آموزش داده و توانمندش��ان 

كنيم تا سبك زندگي شان را اصالح كنند. 
ايازي افزود: همچنين در حال حاضر 8.2درصد 
مردم كشور س��المندند و در برخي از استان ها اين 
رقم بس��يار بيشتر اس��ت. به عنوان مثال در گيالن 
حدود 13.2درصد سالمند وجود دارد. بنابراين خانه 
س��المندان مي تواند در س��طح محله شكل بگيرد، 
براي افراد س��المند برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي 
برگزار ش��ده و زندگي بهتر داشته باشند و كيفيت 
زندگي ش��ان ارتقا يابد يا در حوزه س��المت مادر و 
ك��ودك مي توان اقداماتي را انج��ام داد. بايد بدانيم 
كه از روزي كه نطفه در رحم مادر بس��ته مي ش��ود 
ت��ا پايان دو س��الگي را 1000 روز طاليي مي ناميم 
كه بالغ بر 90درصد انسان در اين 1000 روز شكل 
مي گيرد و بيشترين سرمايه گذاري را بايد براي اين 
دوران داشته باشيم، اما بسياري از مادران و پدران 
از اين موضوع اطالع ندارند. اگر ما كارگاه هاي مادر 
و كودك را در س��طح مح��الت برگزار كنيم و افراد 
در اين كارگاه ها شركت كنند، مي توانند روي رشد 
فرزندان ش��ان تاثيرات خوبي داشته باشد. همه اين 
موضوعات مي تواند تعيين كننده باش��د و به همين 

دليل ما در سطح محالت كار مي كنيم. 

هرب�ار در مقاطع مختلف س�ال، ش�يوع يك 
بيم�اري موج�ي از نگران�ي را بي�ن م�ردم ايجاد 
مي كن�د، اين ب�ار هم نوب�ت به تب مالت رس�يد، 
بيماري مشترك ميان انسان و دام كه از فروردين 
تا تير فراگير مي شود. كارشناسان مصرف لبنيات 
س�نتي را از دالي�ل اصل�ي انتق�ال اي�ن بيماري 
مي دانن�د. با اي�ن وجود اگرچه مس�ووالن جامعه 
دامپزش�كي و وزارت بهداشت خبر از بروز مجدد 
اين بيماري همزمان با ش�روع فصل بهار مي دهند 
اما برخي از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي، 
بروز آن را غيرمحتمل مي دانند. اين در حالي است 
كه در س�ال 9۵، 14 ه�زار و 9۰۰ مورد ابتال به تب 
مالت در كشور ثبت شد، اين آمار در سال 9۶، 1۵ 
هزار و 1۰۰ مورد گزارش شد و پيش بيني مي شود 
اين آمار در س�ال 97، افزايش يابد. از طرف ديگر 
ب�ا وجود چنين آم�ار و ارقامي ك�ه حكايت از آن 
دارد، تب مالت در رده بيماري هاي شايع در ايران 
اس�ت، تجهيزات آزمايشگاهي براي تشخيص آن 

به ميزان كافي وجود ندارد. 
  

 شيوع تب مالت عجيب است
نخس��تين بار در روزه��اي پايان��ي فروردين، رييس 
انجم��ن علوم و صنايع غذايي ايران، نس��بت به ش��يوع 
تب مالت در ايران هش��دار داد. محمدحس��ين عزيزي 
گفت: »مصرف لبنيات سنتي از جمله اصلي ترين عامل 
انتقال تب مالت است، بر اين اساس استفاده از شير هاي 
نجوشيده و پنير هاي توليد شده توسط شير باز و سنتي، 
ويروس تب مالت را منتقل كرده و فرد مصرف كننده را 
آل��وده به بيماري مي كند.  او افزود: فصل بهار ش��رايط 
براي شيوع ويروس تب مالت فراهم است بنابراين رعايت 
نكات بهداش��تي در اين فصل امري ضروري است. اين 
درحالي است كه مصرف محصوالت لبني سنتي همچون 
پنير تبريزي و ش��ير هاي كيلويي در شهرها، به عاملي 
براي انتقال بيماري از روس��تا ها به شهر ها تبديل شده 
اس��ت. با اين حال بعد از اظه��ارات عزيزي، حيدرعلي 
عاب��دي، عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس ش��وراي 
اسالمي، انتشار اين خبر را عجيب دانست و افزود: »ابتال 
به تب مالت به آلودگي حيواني برمي گردد به اين معنا كه 
سازمان غذا و دارو بر روند توليد لبنيات در كشور نظارت 
نداشته يا سازمان دامپزشكي روي سالمت دام ها نظارت 
ندارد. هم اكنون تمام محصوالت لبني كش��ور توس��ط 
كارخانجات ش��ناخته شده توليد مي ش��ود كه زيرنظر 
سازمان دامپزشكي فعاليت دارند، بنابراين شيوع بيماري 

تب مالت خبر عجيبي است. 
او يادآور ش��د: اين خب��ر در صورتي مي تواند صحت 
داشته باشد كه يا قاچاق دام وجود داشته باشد يا سازمان 
دامپزشكي وظيفه خود را به درستي انجام ندهد كه در 
پي آن دام هاي آلوده در كش��ور وجود داش��ته باش��د يا 
س��ازمان غذا و دارو وظيفه خ��ود را در زمينه نظارت بر 
فعاليت كارخانجات توليد محصوالت لبني به درس��تي 

انجام نداده باشد. 

 لبنيات سنتي سامان ندارد
تاكيد عابدي بر توزيع محصوالت لبني از سوي 
كارخانه هاي شناخته شده كه سبب مي شود شيوع 
ت��ب مالت در ايران از نظ��ر او عجيب به نظر آيد در 
حالي است كه بعد از راه افتادن موج نگراني درباره 
مصرف روغن پالم در لبنيات پاستوريزه، بسياري از 
مردم به اس��تفاده از لبنيات س��نتي روي آورده اند. 
موضوعي كه مس��ووالن جامعه دامپزش��كي كشور 
و مس��ووالن وزارت بهداشت بر آن تاكيد مي كنند. 
چهارم ارديبهشت، رييس جامعه دامپزشكان كشور 
در نشس��ت خبري خود درباره اي��ن موضوع گفت: 
»لبنيات سنتي هيچ ساماني ندارد و چه كاري بايد 
براي س��اماندهي آنها انجام داد؟  شيوع و گسترش 
بيماري هايي مانند تب مالت به دليل اش��تباهات و 
ابهاماتي بود كه از سوي برخي مسووالن رده باالي 
دولت��ي در گذش��ته درباره مصرف پالم در ش��ير و 
لبني��ات مطرح ش��د و حتي با وج��ود اينكه بعد از 
آن اين ابهامات توس��ط همان مقامات كنار گذاشته 
شد و آنها س��عي كردند تا اذهان عمومي را به نفع 
افزاي��ش مصرف ش��ير و لبنيات تغيي��ر دهند، اين 

اتفاق نيفتاد. 
او اف��زود: در پ��ي اي��ن تبليغ��ات منف��ي م��ردم 
تمايل بيش��تري به س��مت مصرف لبنيات سنتي و 
فروشنده هايي كه هيچ شناسنامه يي براي محصوالت 
خود نداشتند، پيدا كردند و همين مساله سبب شد تا 
تبعات و ع��وارض آن در جامعه كه بيماري تب مالت 
نيز شامل آن مي ش��ود، افزايش يابد اما اين مساله را 

بايد مدنظر ق��رار داد كه هيچگاه از مصرف لبنيات و 
ش��ير فرار نكنيم حتما از برندهاي مشخص و معتبر 
استفاده كنيم چرا كه اگر مشكلي در اين محصوالت 
به وجود بيايد، حداقل مصرف كنندگان مي دانند بايد از 
چه كسي به كدام برند شكايت كنند اما اگر يك كيسه 
ش��ير از لبنيات سنتي خريداري كنند، هيچ مدرك و 
استداللي براي پيگيري حقوق شهروندي شان ندارند. 

 پناه بردن از مضرات پالم به تب مالت
با وجود اينكه يك��ي از داليل رونق بازار مصرف 
لبنيات س��نتي، اس��تفاده از روغن پالم در لبنيات 
پاستوريزه بود، آن طور كه رييس اداره زئونوز وزارت 
بهداش��ت، مي گويد، اطالعات موثقي وجود دارد كه 
توليد كنندگان لبنيات سنتي به طور افراطي از پالم 
استفاده مي كنند به اين ترتيب هم خطرات استفاده 
بي رويه از پالم سالمت مردم را تهديد مي كند و هم 
تب مالت كه از طريق لبنيات دامي غيرپاس��توريزه 
به انسان منتقل مي شود در كمين آنهاست. حسين 
عرفان��ي درباره اين موضوع در نشس��ت خبري روز 
گذش��ته خود بيان كرد: »با توجه به اينكه نظارتي 
ب��ر روند تولي��د لبنيات س��نتي وجود ن��دارد، اين 
محص��والت قابليت تاييد ندارند. افزايش اس��تفاده 
م��ردم از لبنيات س��نتي، ممكن اس��ت به ش��كل 
غيرمس��تقيم در افزاي��ش بيماري هاي��ي مانند تب 
مالت ك��ه از طريق لبنيات منتقل مي ش��وند، موثر 
باش��د. ما اطالعات موثقي داريم كه نشان مي دهد 
در بسياري از مراكز تهيه لبنيات سنتي نيز از روغن 

پالم در حد افراط اس��تفاده مي شود. مردم از ترس 
پالم به اين لبنيات رجوع كردند، اما حاال جز موارد 
غيربهداش��تي، پالم نيز در اين محصوالت مشاهده 
ش��ده اس��ت. در مجموع همچنان توصي��ه وزارت 
بهداش��ت مصرف لبنيات پاستوريزه با درصد چربي 

كم است.«
او افزود: »سازمان دامپزشكي فعاليت خود را در مورد 
واكسيناس��يون دامي انجام مي دهد و ما نيز به صورت 
پيوسته درخواست كرده ايم پوشش واكسيناسيون دامي 
را در مورد تب مالت افزايش دهد، با وجود اين زحمات 
آنها به اندازه نيس��ت. جابه جايي دام و هويت نداش��تن 
آنها مش��كل را دو چندان مي كند. قسمت عمده يي از 
دامداري ما سنتي است؛ مي توانيم ضمن حفظ اين بافت 
مشكالت بهداشتي آنها را نيز برطرف كنيم. بنياد مسكن 
انقالب اس��المي مي توان��د بحث دام��داري را در نقاط 
عشايري و روستايي طوري انجام دهد كه ضمن رعايت 
استانداردهاي سالمت و منتقل نشدن بيماري از دام به 

انسان، بحث دسترسي و دامپروري نيز ممكن باشد.«
ريي��س اداره زئونوز وزارت بهداش��ت بي��ان كرد: 
»بيماري ت��ب مالت در دنيا مورد غفل��ت قرار گرفته 
است. مردم بايد به سطحي از فرهنگ بهداشتي برسند 
كه راه هاي انتقال را بدانند و به نگرش��ي برسند كه آن 
را ب��ه كار بگيرند؛ چون ايران روي كمربند جغرافيايي 
ت��ب مالت قرار دارد و مهم ترين تصميمي كه مي توان 
در اين زمينه گرفت، كنترل بيماري اس��ت، نه ريشه 
كني. زيرس��اخت هاي دامپروري، محص��والت لبني، 
پاستوريزه و گوش��تي نيز بايد به شكلي اصالح شوند 

ك��ه احتمال انتقال بيماري كاه��ش يابد. اين موضوع 
نيز به هماهنگي درون و برون بخش��ي نياز دارد. الزم 
است همه دستگاه هاي مسوول در اين زمينه به صورت 

مشترك برنامه ريزي منسجمي داشته باشند.«

 مبارزه با تب مالت بدون تجهيزات
چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه پيش از ش��روع 
س��ال جديد كه همزمان با فص��ل فراگيري تب مالت 
است، عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي با اشاره به 
اينكه بيماري تب مالت نسبتا در ايران شايع است، اعالم 
كرد: وزارت بهداشت با وجود اطالع از كمبود كيت هاي 

تشخيصي، براي رفع اين مشكل پاسخگو نيست. 
احمد ميمندي افزود: »سال هاس��ت آزمايش��گاه هاي 
تشخيص پزشكي كشور به واس��طه استفاده از كيت ها و 
معرف هاي تشخيصي آزمايشات رايت و حتي ويدال توليد 
داخل كش��ور با نام انس��تيتو پاس��تور و پيش از آن با نام 
انس��تيتو رازي آشنا هستند و تقريبا تمام آزمايشگاه هاي 
كش��ور اعم از بخش دولتي و خصوصي از محصوالت اين 
موسسات صاحب نام كشور استفاده مي كردند.  وي افزود: 
در قياس با محصوالت وارداتي س��اخت ديگر كشورها و با 
توجه به قيمت مناسب و كيفيت قابل قبول اين محصوالت 
براساس نتايج حاصله از ارزيابي هاي خارجي كيفيت و نيز 
اظهارات مصرف كنندگان و جايگاه آنها در حوزه تشخيص، 
پيگيري و با توجه به اقدامات متناس��ب درماني در حوزه 
بالين��ي محص��والت مش��ابه هيچ ش��ركت خارجي طي 
ساليان گذش��ته ياراي رقابت با اين محصوالت را نداشته 
اس��ت. عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ادامه داد: 
به همين دليل به دنبال تعطيلي خط توليد موسسه رازي 
كرج، تنها محصول ايراني موجود در بازار بدون رقيب باقي 
ماند، تا اينكه از مدتي قبل به داليلي نامش��خص و بدون 
وجود كيت جايگزين، توليد اين محصوالت وطني ساخت 

موسسه پاستور نيز كامال متوقف شد. 
ميمندي عنوان كرد: متاس��فانه متوليان امر، از اداره 
كل تجهيزات پزشكي گرفته تا آزمايشگاه مرجع سالمت 
بدون توجه به كمبودهاي حاصله، پس از حدود يك سال 
هنوز هم قادر به حل مشكل فقدان اين محصوالت نبوده 
و در قبال اعتراضات آزمايشگاه ها، خود را به نشنيدن زده 
و پاسخگو نيستند.  وي بيان داشت: اين در حالي بوده كه 
روزانه پزشكان زيادي هنگام مواجهه با بيماران مشكوك 
به تب مالت، به عنوان نخستين قدم، اقدام به درخواست 
يك يا چند تست از آزمايش هاي خانواده رايت مي كنند و 
مطابق با راهنماي باليني تشخيص تب مالت كه از سوي 
وزارت بهداش��ت تدوين شده است، نخستين گام جهت 
شناسايي بيماران مبتال به بروسلوز، استفاده از روش هاي 

سرولوژيك مبتني بر آگلوتيناسيون است. 
عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي گفت: حال 
سوال مهم اين بوده، در كشوري كه بروسال و تب مالت 
نسبتا ش��ايع اس��ت، چگونه بايد به تشخيص رسيد تا 
كمترين هزينه به مردم، نظام سالمت و بيمه ها تحميل 
ش��ود، آيا متوليان امر توان پيش بيني چنين كمبود و 

نقصاني را نداشتند.

رييس اداره كنترل ايدز و بيماري هاي آميزشي 
وزارت بهداش��ت ضمن اعالم آخرين موارد ابتال به 
اين بيماري در كش��ور، برنامه هاي وزارت بهداشت 
براي كنترل اين بيماري در جوانان را تشريح كرد. 
پروين افس��ركازروني در نشست خبري درباره 
برنامه اين وزارتخانه براي پيشگيري و كنترل ايدز 
و بيماري هاي آميزش��ي در جوان��ان توضيح داد و 
گفت: طبق برنامه چهارم اس��تراتژيك پيش��گيري 
و كنت��رل اي��دز، 11 اس��تراتژي در اي��ن زمين��ه 
وجود دارد كه اطالع رس��اني و آم��وزش به جوانان 
و نوجوان��ان محور اصلي اي��ن فعاليت ها قرار دارد. 
به همين منظور آموزش و كس��ب مهارت توس��ط 
نوجوان��ان و جوانان درباره ش��ناخت اين بيماري و 
چگونگي پيش��گيري از ابتال به آنها در دستور كار 

قرار گرفته است. 
او با اشاره به همكاري وزارت آموزش و پرورش 
براي ارائه اين برنامه ها به دانش آموزان و نوجوانان 
ادامه داد: هدف ما تا پايان س��ال 98 اين است كه 
70درصد دانش آموزان آموزش هاي الزم را در اين 
زمينه كس��ب كنند. عالوه ب��ر آموزش و پرورش با 
هالل احمر و وزارت عل��وم نيز تفاهمنامه هايي در 

اين زمينه امضا ش��ده اس��ت تا نوجوانان و جوانان 
بتوانن��د آم��وزش ببينن��د و به عن��وان مربي، اين 
دانس��ته ها را به همس��االن خود منتق��ل كنند. با 
نيروهاي مس��لح نيز تفاهم نامه يي براي آموزش به 
سربازان هنگام ورود به خدمت و همچنين در طول 

آن امضا شده است. 
رييس اداره كنترل ايدز و بيماري هاي آميزشي 
وزارت بهداشت افزود: يكي از برنامه هاي ما آموزش 
ب��ه نوجوانان و جواناني اس��ت كه ب��ه دليل زمينه 
خانوادگي بيش��تر در معرض ابتال به اين بيماري ها 
ق��رار دارند يا به رفتار پرخط��ر گرايش دارند و آن 
را انج��ام مي دهند. در اين زمين��ه برنامه يي به نام 
باشگاه سالمت جوانان و نوجوانان اجرا مي شود كه 
در نظ��ر داريم فعاليت هاي آن را گس��ترش دهيم. 
يكي از ش��ركاي اصل��ي ما براي تعال��ي فرهنگي، 
روحاني��ون و رهبران مذهبي هس��تند و اميدواريم 
امس��ال بتوانيم اجراي اين بخش از برنامه ها را در 

اولويت خود قرار دهيم. 

 آخرين آمار ابتال به ايدز تا ابتداي ديماه 9۶
كازروني درخصوص آخرين آمار ابتال به اچ ايوي/

ايدز در كش��ور نيز توضي��ح داد و گفت: تا ابتداي 
دي م��اه حدود 36 هزار و 571 م��ورد ابتال به اين 
بيماري تش��خيص داده شده كه 50 درصد آن در 
گروه سني 21 تا 35 سال اتفاق افتاده است. موارد 
شناسايي ش��ده 40درصد آمار مبتاليان هستند و 
60درصد آنها هنوز از وضعيت خود آگاهي ندارند. 
شاخص ها نش��ان مي دهند كه ما اين موارد را دير 
شناس��ايي مي كنيم. به همين دليل احتمال اينكه 
اف��راد 21 تا 35 س��اله در س��نين نوجواني به اين 
بيماري مبتال ش��ده باش��ند، وجود دارد. همچنين 
بيشتر موارد ابتال به اچ اي وي/ايدز در سنين كمتر 
از 15 سال به دليل انتقال بيماري از مادر به كودك 

درگير آن شده اند. 
او اظهار كرد: يكي از سياس��ت هاي ما در زمينه 
درم��ان افرادي كه وارد مرحله ايدز ش��ده اند، آغاز 
درمان به محض تش��خيص اس��ت. چ��ون درمان 
امروز به عنوان راهكاري براي پيش��گيري محسوب 
مي ش��ود و فرد زندگي عادي تري خواهد داش��ت. 
عالوه بر آن با توجه به اينكه حجم ويروس در بدن 
بيمار كاهش پيدا مي كند، از انتقال به ديگران نيز 

جلوگيري مي شود. 

شناسايي تنها ۴۰ درصد مبتاليان به ايدز 
رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان سازمان 
بهزيس��تي با تاكيد بر اينك��ه »گل«، دومين ماده 
مخدر مصرفي در كشور است، گفت: 13 درصد از 

معتادان كشور گل مصرف مي كنند. 
فاطمه عباسي در كارزار رسانه يي پيشگيري از 
مصرف گل در 14 اس��تان، افزود: بر اساس آخرين 
شيوع شناس��ي مصرف مواد مخدر، 84.6درصد از 
مصرف كنندگان مردان مجرد و با تحصيالت ديپلم 
و زي��ر ديپلم و 15.4 درصد از مصرف كنندگان نيز 
زنان هس��تند. او با اش��اره به اينك��ه 15 درصد از 
مصرف كنندگان » گل« دانشجويان هستند، اظهار 
ك��رد: دانش آموزان ني��ز 3.7 مصرف كنندگان اين 

ماده مخدر بوده اند. 
رييس مركز توس��عه پيشگيري و درمان سازمان 
بهزيس��تي علت ديگر توجه به پيشگيري از مصرف 
مواد مخدر گل و حش��يش را دسترس��ي آس��ان به 
اين مواد دانس��ت و گفت: امكان كش��ت و توليد بذر 
حشيش و ش��اهدانه در محل هاي مناسب حتي در 

باغچه خانه ها وجود دارد. 
عباسي در ادامه با تاكيد بر اينكه برخي از جوانان 
فكر مي كنند مصرف حشيش و گل اعتيادآور نيست، 

اظه��ار كرد: اين تصور غلطي اس��ت، چرا كه اين دو 
ماده نه تنها اعتيادآور هس��تند بلكه عوارض جسمي 
و روحي نيز مانند توهم به همراه دارند. كس��ب لذت 
ناسالم از سوي جوانان نيز يكي ديگر از داليل گرايش 

آنان به مصرف اين مواد است. 
وي با تاكيد بر اينكه مصرف گل دروازه مصرف 
مواد مخدر ديگر اس��ت تصريح كرد: اين ماده نيز 
مانند س��يگار آغاز كننده مصرف ديگر مواد مخدر 
اس��ت و بس��ياري از معتادان ممكن است مصرف 

مواد را از گل شروع كنند. 
رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان سازمان 
بهزيستي با اش��اره به نخستين كمپين پيشگيري 
از مصرف گل افزود: نخستين كارزار رسانه يي 28 
اسفند 96 آغاز شد و در روزهاي پنجم و سيزدهم 
فروردين ماه س��ال جاري در پايتخت اجرا ش��ده 
و با اس��تقبال خوبي همراه ش��د. مرحله دوم اين 
كارزار نيز هش��تم تا دهم ارديبهش��ت ماه در 14 
اس��تان پرخطر و برتر در حوزه گردشگري برگزار 
مي شود. اميدواريم بتوانيم با رويكرد كاهش تقاضا 
به كاهش ش��يب آس��يب هاي اجتماعي و مصرف 

مواد مخدر كمك كنيم. 

آمار جديد از مصرف »گل«
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»تعادل«قيمتواحدهايكلنگيكوچكتراز200مترمربعپايتخترابررسيميكند

آدرس گران ترين قديمي سازها در تهران
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

 بررس��ي آمار منتش��ر ش��ده بانك مركزي درباره 
تح��والت بازار مس��كن در فروردين ماه س��ال جاري 
حاكي از آن اس��ت كه با كاهش 2.3درصدي س��هم 
خريد و فروش واحدهاي نوس��از نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل، اين س��هم بين واحدهاي 6 تا 10 س��ال 
ساخت و باالي 15 س��ال سن بنا تقسيم شده است. 
در واقع آمار بانك مركزي گوياي رش��د 2.1درصدي 

فروش واحدهاي باالي 15 سال عمر بناست. 
ام��ا افزاي��ش خريد و ف��روش واحده��اي كلنگي 
درحالي ص��ورت مي گيرد كه قيمت ه��ا در فروردين 
ماه بطور متوس��ط رشد 29.5درصدي داشته و حجم 
معامالت هم 6.3درصد كاهش را نس��بت به فروردين 
سال گذشته تجربه كرده است. در اين ميان، افزايش 
فروش واحدهاي كلنگي به خوبي نش��ان مي دهد كه 
تمايل س��ازندگان براي ساخت و س��از افزايش يافته 
است و اين موضوع يكي از نشانه ها ظهور رونق مسكن 

است. 
البته ناگفته نماند كه رونق مسكن طبعا با افزايش 
همگام قيمت ها و معامالت همراه است، اما در شرايط 
كنوني فقط افزايش قيمت ها را شاهد هستيم. ضمن 
اينكه تعداد قراردادها هم با كاهش روبه رو بوده است. 
پس اعالم قطعي ش��روع دوره رونق نيازمند گذشت 
زمان بيشتري است، زيرا در وضعيت كنوني بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند كه تغيير فاكتورهاي بخش 
مسكن )افزايش قيمت و كاهش معامالت( حكايت از 
ورود س��وداگران به اين بخش دارد و برهمين اساس 
براي اعالم نظر قطعي، حداقل بايد تا نيمه دوم س��ال 

جاري منتظر بمانيم. 
 بررسي هاي ميداني روزنامه تعادل نشان مي دهد 
كه واحدهاي كلنگي مناطق شمالي و غربي تهران از 
لحاظ قيمت گران تر از ساير مناطق هستند و حتي در 
برخي موارد قيمت كلنگي هاي غرب تهران از مناطق 

شمالي بيشتر است. 
 ديگر نتيجه به دست آمده از بررسي هاي ميداني 
تعادل اين اس��ت كه در هرمنطقه ب��ا افزايش متراژ، 
قيم��ت هر مترمربع و به تبع آن قيمت كل واحد هم 
افزايش مي يابد. البته با يك مش��اهده س��طحي هم 
مشخص مي شود كه اغلب فايل هاي واحدهاي كلنگي، 

متراژي باالي 200 مترمربع را دارند. 
  

شمالتهران
قيم��ت واحدهاي كلنگي مناطق ش��مالي تهران 
همچون واحدهاي نوس��از باالست، ضمن اينكه پس 
از تخرب و س��اخت اين واحدها، س��ود حاصل بسيار 
قابل توجه اس��ت، بنابراين سرمايه گذاري براي خريد 

واحدهاي كلنگي شمالي بسيار پرارزش است. 
 براي خريد يك واحد كلنگي در خيابان شريعتي 
كه 200 مترمربع مساحت دارد، بايد 2 ميليارد تومان 
در چنته داش��ته باشيد، زيرا قيمت هرمترمربع از اين 

واحد كلنگي 10 ميليون تومان است. 
ي��ك واحد كلنگ��ي 165 مترمربع��ي در ازگل با 
قيمت هرمترمربع 12 ميليون تومان با قيمت كل يك 

ميليارد و 980 ميليون تومان فروخته مي شود. 
براي خري��د يك واحد كلنگي 120 مترمربعي در 
كاش��انك بايد يك ميليارد و 80 هزار تومان داش��ته 
باش��يد، چون قيمت زمين اين واحد مسكوني حدود 

9 ميليون تومان است. 
در صورت��ي كه خواهان خري��د يك واحد كلنگي 
200 متري در خيابان قيطريه هستيد، در نظر داشته 
باش��يد كه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين 
منطقه 10 ميليون تومان است و قيمت كل يك واحد 

كلنگي 2 ميليارد تومان مي شود. 

مركزتهران
قيمت واحدهاي كلنگي مركز پايتخت نس��بت به 
ش��مال تهران ارزان تر اس��ت و به عنوان نمونه قيمت 
يك واحد مس��كوني 115 متري در يوسف آباد تهران 

2 ميلي��ارد تومان اس��ت، زي��را قيم��ت هرمترمربع 
واحدمس��كوني كلنگي در اي��ن منطقه 17 ميليون و 

391 هزار تومان است. 
براي خري��د يك واحد مس��كوني 130 متري در 
خياب��ان طالقاني بايد 900 ميلي��ون تومان در چنته 
داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 

در اين منطقه 6 ميليون و 900 هزار تومان است. 
يك واحد مسكوني 150 متري در خيابان انقالب 
با حساب هر مترمربع 8 ميليون تومان، يك ميليارد و 

200 ميليون تومان به فروش مي رسد. 
اگر قصد خريد يك واحد مسكوني 133 متري در 
جنوب خيابان وليعصر را داريد بايد براي هر مترمربع 
از اين واحد مسكوني 6 ميليون تومان پرداخت كنيد 
و ب��راي خريد اين واحد 798 ميليون تومان در چنته 

داشته باشيد. 

غربتهران
نگاهي به قيمت واحدهاي كلنگي غرب پايتخت 
نش��ان مي دهد كه قيمت اين واحده��ا درمواقعي از 

واحدهاي شمال تهران گران تر است.
 البت��ه اين موضوع براي واحدهاي ش��مال غربي 
پايتخت از جمله س��عادت آباد، شهرك غرب، گيشا 

و... بهتر صدق مي كند. 
ي��ك واحد كلنگ��ي 200 مترمربع��ي در دهكده 
المپي��ك با قيمت 2 ميلي��ارد و 200 ميليون تومان 
فروخته مي شود، چون قيمت هرمترمربع واحدگلنگي 

در اين منطقه حدود 11 ميليون تومان است. 
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني كلنگي 113 
متري در منطقه اشرفي اصفهاني را داريد، بايد براي 
هرمترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 7 ميليون 
تومان پرداخت كنيد كه برهمين اس��اس قيمت كل 

اين واحد 791 ميليون تومان مي شود. 
درصورتي كه در فكرخريد يك واحد كلنگي 120 
متري در گيش��ا هستيد، بايد براي هر مترمربع از اين 
واحد 18 ميلي��ون و 333 هزار تومان پرداخت كنيد 
كه قيمت كل واح��د 2ميليارد و 200 ميليون تومان 

ميي شود. 
ب��راي خريد يك واح��د كلنگ��ي 183 متري در 
شهران بايد 2 ميليارد و 196 ميليون تومان بپردازيد، 
زيرا قيمت هر مترمربع واحد كلنگي در اين منطقه 12 

ميليون تومان است. 

شرقتهران
ارزش واحده��اي كلنگي ش��رق تهران نس��بت 
به مناطق غربي، ش��مالي و مركزي ارزانتر اس��ت و 
بنابراين اگر قصد خريد يك واحد كلنگي به مساحت 
105 مترمربع در خيابان نارمك شرق تهران را داريد 
باي��د براي هر مترمربع 15 ميلي��ون تومان پرداخت 
كنيد كه قيمت كل اين واحد كلنگي يك ميليارد و 

575 ميليون تومان مي شود. 
ي��ك واحد كلنگي در منطق��ه تهرانپارس با144 
مترمربع مس��احت و قيمت هر مترمربع 11 ميليون 
و 800 ه��زار توم��ان به قيمت ي��ك ميليارد و 700 

ميليون تومان فروخته مي شود. 
براي خري��د يك واحد كلنگ��ي 154 مترمربعي 
در خياب��ان پيروزي بايد يك ميليارد و 386 ميليون 
تومان ب��ه صاحبخان��ه پرداخت كني��د، زيرا قيمت 
هرمترمربع واحد مس��كوني كلنگي در اين منطقه 9 

ميليون تومان است. 
ش��ما كه به دنب��ال خريد يك واحد مس��كوني 
127 مترمربعي در نظام آباد هس��تيد، بايد براي هر 
مترمربع 3 ميليون و 500 هزار تومان پرداخت كنيد 
كه برهمين اس��اس قيمت كل يك واحد مس��كوني 

444 ميليون تومان مي شود. 

جنوبتهران
قيمت واحدهاي كلنگي جنوب پايتخت ارزان تر از 
ساير مناطق است و اگر قصد ساخت و ساز واحدهاي 
كلنگي را داريد خريد اين واحدها از بقيه به صرفه تر 
اس��ت. به عنوان نمونه يك واحد كلنگي 140متري 
در خيابان خيام تهران با قيمت هرمترمربع 4 ميليون 

تومان، 560 ميليون تومان مي شود. 
اگ��ر قصد خريد ي��ك واحد كلنگ��ي در منطقه 
بهمنيار را داريد بايد ب��راي هرمترمربع 4 ميليون و 
166 ه��زار تومان پرداخت كنيد كه با اين حس��اب 
قيمت كل واحد كلنگي 500 ميليون تومان مي شود. 
ب��راي خريد ي��ك واحد كلنگ��ي 160 متري در 
ش��هرري بايد يك ميلي��ارد و200 ميليون تومان در 
چنته داش��ته باش��يد، زيرا قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در اين منطقه 7 ميليون و 500 هزار تومان 

است. 
ي��ك واحد كلنگي 120 مت��ري در خاني آباد به 
قيم��ت 648 ميليون تومان فروخته مي ش��ود، زيرا 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه 5 

ميليون و 400 هزار تومان است. 

اخذعوارضاز
تابلوهايشهريممنوعشد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه اخذ عوارض 
از تابلوهاي منصوب و غيرمنصوب، مصوب شوراي اسالمي 
ش��هر تهران را ابطال كرد. به گزارش مهر به نقل از روابط 
عمومي ديوان عدالت اداري به دنبال ش��كايت از مصوبه 
س��ال 1389 شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص اخذ 
عوارض از تابلوهاي منصوب و غيرمنصوب، هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري اعالم كرد با توجه به راي صادره شماره 
415 سال 95 اين هيات در خصوص همين موضوع و الزم 
االتباع بودن آراء صادره هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ماده 92 قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوبه ياد 
شده شوراي اسالمي ش��هر تهران را مغاير قانون و خارج 
از حدود اختيارات مقام تصويب كننده دانس��ته و راي به 

ابطال آن مي دهد. 

انعقاد۸0قراردادكالنشهري
بدونمناقصه

معاون برنامه ريزي ش��هرداري تهران گفت: 80 قرارداد 
ب��االي يك ميليارد توم��ان در 6 ماهه اخير بدون مناقصه 
منعقد شده است. به گزارش ايلنا، حجت ميرزايي با اشاره 
به نتايج س��امانه ش��فافيت ك��ه در آن قراردادهاي باالي 
يك ميليارد در 6 ماه اخير در ش��هرداري تهران بارگذاري 
و منتش��ر شده است، گفت: در اين س��امانه 310 قرارداد 
باالي يك ميليارد تومان منتشر شده است كه 80 قرارداد 
آن بدون مناقصه بس��ته ش��ده اس��ت و البته پيمانكارها 
متعدد بوده اند. اين س��امانه، اطالعات را شفاف مي كند و 
در نخس��تين مرحله به ما اين اج��ازه را مي دهد به عنوان 
ش��هرداري يا مديريت ش��هري، در اي��ن فرآيند بازنگري 
كني��م و ببينيم آيا اين رويه كه 80 قرارداد بدون مناقصه 
بسته شود درست بوده يا خير و آيا همين رويه بايد ادامه 
پيدا كند يا بايد بازنگري ش��ود. وي ادامه داد: شعار »شما 
غريبه نيستيد« را به صورت جدي بايد محقق كنيم براي 
اينكه ش��هرداري يك سازمان بخش عمومي است و همه 
منابع و مصارف آن به بخش عمومي مربوط مي ش��ود. در 
حقيقت هيچ وجه خصوصي در مورد س��ازمان وجود ندارد 
و همه اينها بايد شفاف آنجا بارگذاري شود، اين تنها راهي 
است كه مي توانيم نشان بدهيم كه ادعاي ما براي اصالح 
ساختار حكمراني شهر جدي است. ميرزايي افزود: از آنجا 
كه مبارزه با فس��اد خواست مشترك شهرداري و مديريت 
ش��هري اس��ت، تصور من اين نيس��ت كه با رفتن نجفي 
اين روند كند ش��ود. اين امر خواست مشترك شهرداري 
و ش��وراي ش��هر اس��ت، همچنين بخش محوري برنامه 
مديريت شهري جديد كه شامل شفافيت حداكثري است 
و ب��ا قدرت ادامه پيدا مي كند. من معتق��دم كه مبارزه با 
فساد امروز اعتبار شهرداري تهران است. معاون شهرداري 
تهران با تاكيد بر لزوم تقويت س��امانه شفافيت ادامه داد: 
اگر من شخصا شهردار بش��وم بخش مهمي از برنامه ام را 
به تقويت اين س��امانه  شفاف سازي و بارگذاري حداكثري 
اطالعات شهرداري اختصاص مي دهم. يعني همه  اطالعات 
ممكني كه انعكاس��ي از رفتار روزمره ش��هرداري است در 
اين س��امانه بارگذاري خواهد شد كه اين شامل سفرهاي 
خارجي، خريدها، فروش ه��ا، مناقصات، مذاكرات، حقوق 
مديران و هر نوع معامله يي است كه صورت مي گيرد. وي 
ادامه داد: همه  اينها بايد به  صورت شفاف اعالم شود، حتي 
امتي��ازات و مجوزهاي خاصي كه واگذار مي ش��ود، مجوز 
طرح ترافيك، مجوزهاي خاص كه براي پرونده هاي بزرگي 
كه توسط كميسيون ها صادر مي شود و ويژگي محرمانگي 
ندارد؛ به  نظر من همه  اينها را بايد در آنجا بارگذاري كرد. 

ايرانشهر

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران از افتت��اح 90 ميليارد پروژه 
مخابراتي و فناوري اطالعات در حوزه هوانوردي در آينده نزديك خبر داد و گفت: تمام 
اين تكنولوژي هاي جديد توس��ط متخصصين داخلي به اجرا رسيده است. به گزارش 
ايلنا، رحمت اهلل مه آبادي در مراس��م انعقاد تفاهم نامه بين شركت فرودگاه ها و معاونت 
علمي و فناوري رييس جمهوري با اشاره به رشد و پيشرفت صنعت حمل و نقل هوايي 
اظهار كرد: امروز ش��اهد تبادل تفاهم نامه يي بين ش��ركت فرودگاه ها و معاونت علمي 
رياس��ت جمهوري هستيم كه مي تواند نقطه عطفي در عرصه دستيابي به فناوري هاي 
پيشرفته صنعت فرودگاهي در آينده نه چندان دور باشد. وي افزود: در چارچوب اين 
توافق نامه قرار بر اين است تا با ايجاد يك درگاه واحد فرصت ويژه يي براي دانش پژوهان 
و صنعتگران نخبه كش��ور براي تامين نيازمندي هاي اين صنعت فراهم كند. مه آبادي 
با اش��اره به افتتاح چندين پروژه در زمينه فناوري هاي صنعت هوانوردي گفت: افتتاح 
رسمي 22 پروژه مخابراتي و فناوري اظالعات به ارزش بيش از 90 ميليارد تومان كه با 
حضور معاون علمي و فناوري رييس جمهور انجام مي شود همگي به دست متخصصان 
ايراني شاغل در شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران انجام شده كه در برخي از آنها 
توانسته ايم در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم. اين پروژه ها گامي جدي و استوار به 

سوي ايجاد فرودگاه هاي هوشمند در كشور هستند. 

 افتتاح 90 ميليارد تومان پروژه مخابراتي
در حوزه هوانوردي

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه سوخو قصد 
دارد تجهيزات امريكايي هواپيماهاي خود را كاهش دهد تا براي 
ف��روش هواپيما به ايران نيازي به دريافت مجوز اوفك نداش��ته 
باش��د، گفت: تكنولوژي هواپيماي س��وخو به روزت��ر از توپولف 
است و قابل مقايسه با يكديگر نيستند. به گزارش ايلنا، مقصود 
اسعدي ساماني درباره امضاي تفاهمنامه خريد هواپيماهاي سوخو 
كه اخيرا شركت هواپيمايي آسمان و ايران ايرتور با اين شركت 
امض��ا كردند، اظهار ك��رد: قراردادهاي ش��ركت هاي هواپيمايي 
داخلي با بويينگ و ايرباس به قوت خود باقي است، اما بايد از هر 
فرصتي براي نوسازي ناوگان هوايي كشورمان استفاده كرد. وي 
ادامه داد: بايد بپذيريم كه ناوگان هوايي كشورمان فرسوده است 
و نياز به نوس��ازي دارد. يك��ي از گزينه هاي كاهش عمر ناوگان 
هوايي كشورمان هم خريد هواپيماهاي سوخو است. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي گفت: اين شركت روسي درصدد كاهش 
تجهيزات امريكايي هواپيماي سوخو است تا براي فروش آن به 
ايران نيازي به اخذ مجوزهاي اوفك نباشد. وي افزود: قرار بر اين 
اس��ت كه بخش��ي از اين تجهيزات از سوي شركت هاي اروپايي 
تامين ش��ود تا نيازي نباش��د كه به دليل استفاده از سيستم ها 
و تجهي��زات امريكاي��ي براي ف��روش اين هواپيماهاي روس��ي 
ب��ه ايران مجوز اوف��ك را دريافت كنند. اسعدي س��اماني درباره 
قيمت هواپيماهاي س��وخو 100گفت: به ور قطع قيمت فروش 
اي��ن هواپيماها متفاوت از قيمت كاتول��وگ خواهد بود، چراكه 
يك س��ري از آپش��ن ها و تجهيزات آن تغيير مي كند و در ادامه 
مذاكرات چانه زني هايي هم در مورد تعيين نرخ انجام مي ش��ود. 
وي درباره اس��تقبال مسافران ايراني از ورود هواپيماهاي روسي 
به ناوگان كش��ورمان گفت: به ط��ور قطع هر هواپيمايي كه وارد 

ناوگان كشورمان مي شود، توانسته مجوزهاي مورد نياز از سوي 
س��ازمان هواپيمايي را كسب كند و در غير اين صورت سازمان 
هواپيمايي ب��ه هيچ وجه به هواپيماهاي غير ايم��ن اجازه پرواز 
نخواهد داد. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تاكيد كرد: پيش 
از آنكه تفاهمنامه خريد هواپيماهاي س��وخو تبديل به قرارداد 
ش��ود، ايمني و اس��تانداردهاي آن توسط س��ازمان هواپيمايي 
بررسي خواهد شد. از سوي ديگر، هواپيماي سوخو قابل مقايسه 
با آنتونوف و توپولف ها نيست، چراكه از تكنولوژي هاي به روزتري 
برخوردارند. وي ادامه داد: تاكنون دو شركت هواپيمايي آسمان 
و ايران ايرتور تفاهمنامه خريد هواپيماهاي سوخو 100 را منعقد 
كردند و س��اير ايرالين ها هم به دنبال اج��اره اين مدل هواپيما 
هستند. در ش��رايطي دو ايرالين ايراني با شركت روسي سوخو 
تفاهمنام��ه خريد امضا كرده اند كه هفته گذش��ته در خبري از 
سوي مقام هاي بويينگ اعالم شد كه هواپيماهايي كه قرار بوده 
است امسال به ايران اير تحويل شود،  تحويل نخواهد شد. گفته 
مي ش��ود، قرار است اين هواپيماها به يكي از كشورهاي حاشيه 
جنوبي خليج فارس فروخته ش��ود. به گ��زارش مهر و به نقل از 
رويترز، روز چهارشنبه از مدير اجرايي بويينگ، دنيس مويلنبرگ 
در كنفرانس��ي تلفني كه طي آن از درآمد 23. 4 ميليارد دالري 
اين شركت در ربع اول سال خبر داد، در مورد وضعيت نامشخص 
آينده تحريم هاي امريكا بر فروش 15 هواپيماي بردبلند 777 اين 
شركت به ايران كه قبال مجوز صادرات دريافت كرده بودند، سوال 
ش��د. قرار بود 3 فروند از اين هواپيماها طبق برنامه زمان بندي، 
امس��ال به ايران تحويل شوند. مويلنبرگ در پاسخ به اين سوال 
گفت: تحويل هواپيما به ايران به صورت هماهنگ با سياست هاي 

دولت امريكا،به تعويق افتاده است. 

پرواز سوخو از فراز مجوز اوفك؟ 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در بيانيه يي 
اق��دام آخون��دي در تعليق پروانه اش��تغال ب��ه كار رييس نظام 
مهندسي ساختمان تهران را غيرقانوني دانست و گفت: اقدام وزير 
راه و شهرسازي به زودي ابطال مي شود. به گزارش تسنيم، فرج اهلل 
رجبي رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور 48 ساعت 
پس از تعليق پروانه اشتغال به كار رييس سازمان نظام مهندسي 
اس��تان تهران توس��ط وزير راه و شهرسازي بيانيه يي خطاب به 
اعضاي هيات مديره هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور 
صادر كرد. اين بيانيه كه فاقد سربرگ و شماره است عينا در ذيل 
مي آيد؛ »همچون شما، از تصميم وزارت راه و شهرسازي مبني 
بر تعليق پروانه اش��تغال رييس محترم سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان استان تهران و از برخورد نازل آن وزارتخانه و تالش 
براي پاك كردن صورت مساله متعجب و متاسف شدم و از اين 
رو نكاتي را يادآوري مي كنم: 1-  وزارت راه و شهرسازي به دنبال 
ايجاد فضايي است تا با مرعوب كردن روساي سازمان هاي نظام 
مهندسي، آنان را بدون توجه به امانت مهندسان كشور و برخالف 
مصوبات ش��وراي مركزي س��ازمان نظام مهندسي مجبور كند 
آيين نامه دولت را زير پا بگذارند و دس��تورالعمل غيرقانوني وزير 
راه و شهرسازي را اجرا كنند. اينكه در مكاتبه معاون وزارتخانه با 
اداره كل راه و شهرسازي استان تهران، امضاي شخص وزير مبني 
بر تعليق پروانه اشتغال، ضميمه نشده است، نكته يي دارد و آن 
اين است كه بند )ج( ماده )23( آيين  نامه مربوط به »ابالغيه  هاي 
قانوني وزارت راه و شهرس��ازي« است و ايشان به خوبي مي داند 
كه اوال دس��تورالعمل مورد مناقش��ه مغاير آيين نامه دولت و لذا 
غيرقانوني است و ثانيا رييس سازمان نظام مهندسي استان، نه 
تنها آن دستورالعمل را از مسير قانوني يعني بند )ذ( ماده )116( 

آيين نامه دريافت نكرده است، بلكه مصوبه شوراي مركزي مبني 
ب��ر عدم اجراي آن را دريافت كرده اس��ت. مضافا اينكه معاونان 
محترم عمراني اس��تانداري ها و شهرداري هاي سراسر كشور بنا 
به دستور وزير محترم كشور، از اجراي اين دستورالعمل به دليل 
مغايرت آشكار با آيين نامه دولت منع شده اند، لذا خود مويد اين 
اس��ت كه اقدام وزارتخانه مذكور نسبت به تعليق پروانه اشتغال 
رييس محترم س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
غيرقانوني و فاقد ارزش حقوقي است. 2- اينجانب ضمن تقبيح 
اي��ن اقدام غيرحرفه يي و تاكيد بر قانون��ي بودن ادامه همكاري 
آقاي مهندس حس��ن قربانخاني به عنوان رييس سازمان نظام 
مهندس��ي ساختمان اس��تان تهران از تمام مهندسان عضو آن 
سازمان درخواست مي كنم تا كمال همكاري را با ايشان مبذول 
كنند و از ايش��ان نيز مي خواهم تا با قاطعيت به وظايف قانوني 
خود ادامه دهند و ضمن همكاري كامل با شهرداري تهران و در 
فضايي آرام از بروز هرگونه وقفه در ارائه خدمات به ش��هروندان 
جلوگيري كنند. 3- روش ما تقيد به قانون است و كماكان متكي 
به قانون و آيين نامه هاي دولت به وظايف خود عمل خواهيم كرد. 
وزارت راه و شهرسازي نبايد براي سازماني با نزديك به 500هزار 
عضو مهندس، مس��تمرا بحران آفريني كند و مسير اصالح آن را 
با چالش مواجه كند و بهتر اس��ت از تحميل نظرات غيرواقع و 
مغاير قانون پرهيز كند.  در خاتمه، يك بار ديگر از همه همكاران 
خود درخواست مي  كنم تا به عنوان امانتداران مهندسان كشور 
و مدافعان حقوق بهره برداران، به وظايف قانوني خود ادامه دهند 
و اطمين��ان مي دهم كه به زودي ابط��ال اين اقدام غيرقانوني و 
ساير دستورات غيرقانوني وزارت راه و شهرسازي به آگاهي آنان 

خواهد رسيد.«

اقدام وزير راه و شهرسازي ابطال مي شود

سازمانثبتاسنادوامالككشور
ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانايالم

آگهيفقدانسندمالكيتپالك1135/45۸اصلي
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المثني اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
صفري-رييسثبتاسنادوامالكشهرستانايالم

آگهيتملك
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رييس سازمان توسعه تجارت با نمايندگان بازاريان مريوان و بانه ديدار و گفت وگو كرد

بررسي مطالبات اقتصادي مرزنشينان 
تعادل   

متولي تجاري كش�ور ب�ا تاخير در منطقه 
مرزي غرب كش�ور حاضر شد تا به اعتراض 
بازاريان مرزي پاس�خ دهد. مس�دود شدن 
مرز تجاري ايران با عراق در س�ال گذش�ته 
و اعمال »تعرفه هاي تجاري متمم« از س�وي 
دولت ع�راق ط�ي هفته هاي اخي�ر واكنش 
مرزنشينان را به دنبال داشت. اما اين اقدام 
ك�ه براي كوله ب�ران نوعي تهديد معيش�تي 
ب�ه ش�مار مي رف�ت، موج�ي از اعتصابات و 
اعتراض�ات را ب�ه دنب�ال داش�ت. ام�ا حال 
مجتب�ي خس�روتاج روز گذش�ته در جم�ع 
بازاري�ان ش�هرهاي مري�وان و بان�ه حاضر 
ش�د تا به اعتراض�ات صنفي در ش�هرهاي 
م�رزي غرب كش�ور پاي�ان ده�د. در عين 
ح�ال، »افزايش مي�زان تخفيف�ات گمركي 
ب�راي كاالهاي واردات�ي از طريق پيله وري، 
ام�كان ورود كااله�اي موج�ود در آنس�وي 
مرز و ضرورت تس�ريع در انجام فرآيندهاي 
عمل�ي مبادالت م�رزي پيل�ه وري مطابق با 
خواس�ته هاي بازاري�ان« مهم ترين مطالبات 
فعاالن اقتصادي در جريان ديدار خسروتاج 
از منطقه م�رزي بود. البته رييس دس�تگاه 
تجاري كش�ور به مرزنش�ينان وعده داد كه 
پيگير مطالبات آنها باشد. مجتبي خسروتاج 
در پاس�خ به برخ�ي مطالبات مرزنش�ينان، 
در زمين�ه وارد ك�ردن حجم زي�اد كاالهاي 
خريداري ش�ده كه در آنس�وي مرز مانده و 
همچنين پيرامون افزايش تخفيفات گمركي 
كه مش�وق كاف�ي براي ورود گردش�گران و 
خريد از بازارهاي اين شهر را فراهم مي كند، 
تاكي�د ك�رد: در جلس�ه يي كه ب�ه زودي با 
حضور مس�ووالن كش�وري و وزارت كشور 
برگزار خواهد شد، به طور قاطع از اين موارد 
دف�اع خواهم كرد. اما از آنس�و، بهارس�تان 
نش�ينان نيز درصدد راه حلي مناس�ب براي 
حل مشكل مرزنشينان وكوله بران برآمدند. 
براساس طرح پيش�نهادي مجلسي ها، همه 
كوله ب�ران باي�د بتوانند به ص�ورت تعاوني 
فعاليت كنند و راه حل پيش�نهادي آنها اين 
اس�ت كه دولت به كوله بران تسهيالت ارائه 
دهد تا بتوانند خودروهاي سنگين خريداري 
كنن�د و بتوانند در ب�ازه زماني ميان مدت از 
كوله بري خارج ش�ده و وارد ش�غل رس�مي 
ترانزيت زميني شوند. در مقابل حدود ٢٠ تا 
٣٠ درصد از درآمدهاي ناشي از اين ترانزيت 
به خود گمركات مرزي اين مناطق اختصاص 
داده ش�ود. از ديگر اهداف ترس�يم ش�ده، 
سياس�ت س�رمايه گذاري صنعت�ي با هدف 
صادرات در اين مناطق است تا بتوان برخي 

از كوله بران را به اين مشاغل ترغيب كرد. 
   

 ماجراي كوله بران
ماج��را از اعتصاب مغازه داران ش��هرهاي بانه 
و مريوان نس��بت به بسته ش��دن مرزهاي زميني 
اي��ران ب��ا عراق آغاز ش��د و البته به اين ش��هرها 
محدود نماند. دامنه اعتصابات اكنون به شهرهاي 
بانه، پيرانش��هر و سردش��ت هم رس��يده و عمال 
ش��هرهاي تجارت محور در دو استان كردستان و 
آذربايجان غربي را درگير كرده است. اقتصاد اين 
شهرها بر مبناي واردات كاال از كشورهاي منطقه 
)عمدتا عراق( و فروش مجدد آن در داخل كشور 
مي گ��ذرد و در واق��ع، كاركردي مش��ابه مناطق 
آزاد تج��اري در ديگ��ر نقاط كش��ور دارند. با اين 
همه، آنچه معيشت عمده مردم در اين شهرها را 
متفاوت از برخي ش��هرهاي مرزي در ايران كرده، 

پيوند خوردن آن با موضوع »كوله بري« است.
كوله بران با استفاده از توانايي فيزيكي و بدني 
و گاهي هم اس��تفاده از حيوان��ات باربر، كاالها را 

از مسيرهاي س��خت كوهستاني عبور مي دهند و 
اين البت��ه براي آنها بي خطر هم نبوده اس��ت. تا 
همي��ن چندي پيش نيز درگيري ه��ا و تعقيب و 
گريزهاي��ي ميان كوله بران و مرزباني كش��ور رخ 
م��ي داد و اي��ن ماجرا تا زمان اش��اره مقام معظم 
رهبري ب��ه موضوع كوله ب��ري و قاچاق، بيش و 
كم ادامه داشت. چندي پيش مقام معظم رهبري 
خواس��تار مبارزه جدي تر با قاچاق ش��دند و البته 
گفتند منظور از قاچاق فعاليت كوله بران نيست. 

)نقل به مضمون( 
اما مش��كالت كوله بران با بس��ته ش��دن مرز 
ايران و عراق از س��وي دولت عراق دوچندان شد. 
دولت عراق به داليلي كه هنوز روش��ن نيس��ت، 
سخت گيري هاي مرزي بيشتري در مرزهاي خود 
با ايران اعمال كرده و از جمله، بر برخي گروه هاي 
كاالي��ي ايراني، »تعرفه هاي تجاري متمم« اعمال 

كرده تا واردات آنها به عراق دشوارتر شود. 

 روايت متفاوت
ب��ا اي��ن هم��ه، برخ��ي مس��ووالن معتقدند 
اعتصاب��ات اخير در ش��هرهاي مرزي، نه توس��ط 
كوله بران يا عامه مغازه داران در اين ش��هرها، كه 
توسط برخي تاجران بزرگ هدايت مي شده است. 
به عنوان نمونه، مديركل امور مرزي وزارت كشور 
به تازگي مدعي ش��ده برخي تاجران در تجمعات 
اخير بانه دست داشته اند. به گزارش ايلنا، شهريار 
حيدري گفت: مرزنش��ينان در تجمعات اخير بانه 
شركت نداشتند و يك عده تاجر و مغازه دار پشت 
اي��ن قضيه بودند. حيدري درباره آخرين تحوالت 
در مناط��ق مرزنش��ين و همچنين تجمع در بازار 
بانه گفت: يك سري امتيازات در قالب تصميمات 
دول��ت براي مردم مرزنش��ين تا ش��عاع بيس��ت 
كيلومتري در مناطق غربي استان هاي آذربايجان 
غربي، كردستان، كرمانش��اه و همچنين تا شعاع 
۵۰ كيلومتري استان سيستان و بلوچستان قائل 
ش��ده ايم. او تاكي��د ك��رد: قرار بر اين اس��ت اين 
امتيازات��ي كه دولت مي دهد مس��تقيما به جيب 

مردم برود.
در گذش��ته روال اينگونه بود كه تعدادي تاجر 
گردانن��ده اين امتيازات بودند؛ آنها كاال ها را تهيه 
مي كردند و آنها را به داخل براي فروش مي آوردند، 
اي��ن چرخه در اختيار تع��داد محدودي تاجر بود 
كه عمال مرزنش��ينان را ب��ه كارگران خود تبديل 
كرده بودند. او ادام��ه داد: ما اين چرخه را حذف 

كردي��م به جاي اينكه اين امتي��ازات را به تاجران 
بدهي��م به خود مردم مرزنش��ين مي دهيم به هر 
حال آنان مرزدار هستند. به گفته شهرياري، كدام 
مرزنش��ين در اين اجتماعات دخيل بوده اس��ت؟ 
كدام مرزنش��ين در اين اجتماعات ش��ركت كرده 
؟ اين جريان دس��ت يك عده تاجر بوده است. او 
ادام��ه داد: ما امتيازاتي را براي مرزنش��ينان قائل 
هس��تيم و به دنبال اين موضوع هس��تيم كه در 
اين چرخه يك عده يي دالل كه حق مرزنش��ينان 
را مي خورند از چرخه حذف شوند و امتيازاتي كه 
دولت در نظر گرفته به مردم مرزنشين داده شود. 

 دولت چه كرده است؟
ح��دود 1۰ روز پي��ش ماج��راي اعتصابات در 
ش��هرهاي مرزي كش��ور اما به مسيري تازه رفت. 
س��عيد جليلي، عضو محمع تش��خيص مصلحت 
نظام براي رايزني با معترضين به شهرهاي مرزي 

سفر كرد و با آنها به گفت وگو نشست. 
اما آيا دولت واقع��ا كاري براي بهبود وضعيت 
معيشتي شهروندان اين مناطق انجام نداده است؟ 
پاسخ اين است كه دولت از مدت ها قبل اقداماتي 
را ب��راي ت��داوم س��از و كارهاي تج��اري در اين 
مناط��ق كليد زده و البته ب��راي آنكه اين مناطق 
صرفا درگاه واردات به كش��ور نباشند، اصالحاتي 
هم در دستور كار قرار داده كه شايد به نوبه خود 
انتقاداتي برانگيخته باشند. اما در روزهاي ابتدايي 
اسفندماه سال 1396 براي نخستين بار در كشور 
»كارت الكتروني��ك« ب��راي مب��ادالت كااليي به 
ش��يوه پيله وري در مرزها در ش��هر بانه رونمايي 
شد. با آغاز اين طرح از اين پس اقسام مختلفي از 
كاالهاي واردات��ي به جز كاالهاي فصلي يا داراي 
نمايندگ��ي در اي��ران، پس از اخ��ذ تاييديه هاي 
گمرك��ي، بهداش��تي اس��تاندارد و...، از طري��ق 
ترانزيت داخلي به بازارچه مرزي »س��يرانبند« در 
شهر بانه منتقل مي شود و با برخورداري از برخي 
مزاياي قانوني و معافيت هاي مالياتي، در بازارهاي 

اين شهرستان عرضه مي شود. 
سرپرس��ت مركز واردات و امور مناطق آزاد و 
وي��ژه گمرك ايران در مراس��م فعاليت پيله وري 
از بازارچه س��يرانبند بانه گفته ب��ود: با تمهيدات 
فراهم ش��ده و ابالغ مصوبه دولت به رياس��ت كل 
گمركات كردستان، از امروز مبادالت مرزي پيله 
وري ب��ه عنوان نخس��تين بازارچ��ه محل اجراي 
مصوب��ه دولت در س��يرانبند بانه آغاز ش��د. علي 

معقولي، مبلغ مصوب براي اعطاي سود بازرگاني 
به مرزنشينان را 9۰۰ ميليارد تومان براي فعاالن 
بازارچه هاي ۴ اس��تان مرزي در كش��ور ذكر كرد 
واف��زود: به مرزنش��ينان داراي كارت الكترونيك، 
ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اعطا مي شود. به گفته او، 
براي افرادي كه اس��امي آنها از طريق سامانه هاي 
وزارت كش��ور ثبت، تاييد و به گمرك اعالم شده 
است، به ازاي كاالهايي كه از بازارچه سيرانبند به 
ش��يوه پيله وري و با استفاده از كارت الكترونيك 
مرزنش��يني ترخيص مي كنند، ماهانه ۵۰۰ هزار 
تومان در سود بازرگاني تخفيف لحاظ خواهد شد. 
او همچني��ن مزاياي خاص اج��راي اين طرح كه 
در واقع مش��وق هاي اصلي مبادالت پيله وري به 
ش��مار مي رود را عدم ثبت س��فارش از يك سو و 
معافي��ت كامل ۴ درصد ماليات كارت بازرگاني از 

سوي ديگر نام برد. 

 اقدام ديرهنگام وزارت صنعت
اكن��ون ام��ا وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ديرهنگام دس��ت ب��ه اقدامات��ي در اي��ن زمينه 
اس��ت؛ به طوريكه رييس س��ازمان توسعه تجارت 
را با بس��ته يي از پيشنهادها روانه شهرهاي مرزي 
كش��ور كرده اس��ت. مجتب��ي خس��روتاج كه در 
رأس ي��ك هيات بلندپاي��ه از مديران بخش هاي 
مختلف اقتصادي و بازرگاني دولت به كردس��تان 
س��فر كرده بود، در ديدار با نمايندگان بازاريان و 
مرزنشينان شهرس��تان هاي مريوان و بانه با بيان 
اي��ن مطلب، افزود: با توجه به مصوباتي كه دولت 
در س��ال گذش��ته پيرامون س��اماندهي مبادالت 
م��رزي ابالغ كرده و همچنين فعاليت هايي كه در 
گذش��ته از طريق معابر موقت مرزي انجام ش��د، 
ظاهرا معافيت هاي گمركي در نظر گرفته شده در 
اين طرح پايين اس��ت و بازاريان عالقه مند بودند 
اي��ن موضوع و ديگر مشكالتش��ان را از نزديك با 
مس��ووالن بخش هاي مختلف اقتصادي و تجاري 

دولت مطرح كنند. 
او دراي��ن دي��دار تاكي��د كرد كه مش��كالت 
مناط��ق م��رزي كردس��تان و ديدگاه ه��اي آنان 
پيرامون اجراي طرح س��اماندهي مبادالت مرزي 
را با امانت داري و نظر مساعد به مسووالن مرتبط 
كش��وري منتقل خواهد ك��رد و در عين حال به 
بازاريان اين اطمينان را داد كه دولت منافع ملي 

را توأم با منافع مرزنشينان لحاظ خواهد كرد. 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود بااشاره 

به شعار امسال در زمينه حمايت از توليد و كاالي 
ايران��ي گف��ت: واحدهاي توليدي توق��ع دارند از 
محص��والت آنها حمايت ش��ود، همچن��ان كه به 
هم��ان ميزان انتظ��ار مي رود دروازه هاي كش��ور 

براي تجارت باز شود. 
خسروتاج نشست خود با نمايندگان بازاريان و 
فعاالن اقتصادي شهرس��تان هاي مريوان و بانه را 
فرصت خوبي دانس��ت تا هم دغدغه هاي دولت با 
تعريف دقيق از منافع ملي به مردم و مرزنشينان 
منتقل ش��ود و ه��م پيش��نهادات منطقي تجار و 
بازرگانان استان كه با ايجاد اصالحاتي در مصوبه 
دول��ت، زمينه فعاليت س��الم تجاري در اس��تان 
كردستان را شكل مي دهد، بشنود و به مسووالن 

كشوري گزارش دهد. 
او درباره مهم ترين دغدغه هاي بازاريان مريوان 
و بانه ي��ي در زمينه اج��راي مصوبه س��اماندهي 
مب��ادالت مرزي بيان ك��رد: ه��م در زمينه وارد 
كردن حجم زياد كاالهاي خريداري ش��ده كه در 
آنسوي مرز مانده و هم پيرامون افزايش تخفيفات 
گمركي كه مش��وق كافي براي ورود گردشگران 
و خري��د از بازارهاي اين ش��هر را فراهم كند، در 
جلسه ايي كه به زودي با حضور مسووالن كشوري 

و وزارت كشور به طور قاطع دفاع خواهم كرد. 
خسروتاج ادامه داد: ايجاد منطقه آزاد تجاري، 
صنعتي در بانه و مريوان هم به شرطي كه با نگاه 
فرآوري و تولي��د كاالهاي صنعتي صادرات محور 
در منطقه آزاد، مورد حمايت دولت است. افزايش 
ميزان تخفيفات گمركي براي كاالهاي وارداتي از 
طريق پيله وري، امكان ورود كاالهاي موجود در 
آنسوي مرز و ضرورت تسريع در انجام فرآيندهاي 
عمل��ي مب��ادالت م��رزي پيل��ه وري مطاب��ق با 
خواس��ته هاي بازاريان، مهم ترين مطالبات فعاالن 
اقتصادي در جريان ديدار خسروتاج از منطقه بود. 

 راه حل پيشنهادي چيست؟
ف��ارغ از ل��زوم رايزني ه��اي ديپلماتي��ك ب��ا 
مقام��ات عراقي براي ايجاد گش��ايش هاي مرزي 
و ني��ز در نظر گرفتن تس��هيالت ب��راي كولبران 
ام��ا راه حل هاي ديگري هم ب��راي بهبود وضعيت 
معيشتي شهروندان مناطق مرزنشين وجود دارد. 
عبدالكريم حس��ين زاده، نماينده نقده و اش��نويه 
و ريي��س فراكس��يون حقوق ش��هروندي مجلس 
شوراي اسالمي در يادداشتي به موضوع كوله بران 
اش��اره كرده و گفته بود: »م��ا اخيرا طرحي را در 
مجلس تهيه كرديم كه بر اس��اس آن، همه كوله 
بران بايد بتوانند به صورت تعاوني فعاليت كنند.

راه حل پيشنهادي ما اين بود كه دولت به كوله 
بران تس��هيالت ارائه دهد ت��ا بتوانند خودروهاي 
س��نگين خريداري كنند و بتوانند در بازه زماني 
ميان مدت از كوله بري خارج ش��ده و وارد شغل 
رس��مي ترانزي��ت زميني ش��وند. همزم��ان بايد 
ح��دود ٢۰ ت��ا 3۰ درصد از درآمدهاي ناش��ي از 
اين ترانزيت ب��ه خود گمركات مرزي اين مناطق 
اختص��اص داده ش��ود و همزم��ان الزم اس��ت، 
سياس��ِت سرمايه گذاري صنعتي با هدف صادرات 
در اين مناطق را در دستوركار قرار داده و بخشي 
از كوله بران را نيز به اين مشاغل ترغيب كنيم. «
واقعيت اين اس��ت كه تقويت زيرس��اخت هاي 
اقتص��ادي و ني��ز تواناي��ي اقتصادي ش��هروندان 
مناطق مرزنش��ين، احتماالً خ��ود به خود موجب 
ورود آنها ب��ه حوزه هاي مول��د فعاليت اقتصادي 
خواهد ش��د و از بدل ش��دن مرزها به دروازه هاي 
واردات ني��ز جلوگيري خواهد ك��رد. اين موضوع 
اما زيرمجموعه يي از كليت اقتصاد ايران اس��ت و 
ش��ايد تا زمان بهبود گسترده شاخص هاي كالن 
اقتص��ادي، توس��ل ب��ه راه حل ه��اي كوتاه مدتي 
مانند ارائه تس��هيالت به كوله ب��ران براي خريد 
خودروهاي ترانزيتي بتواند راه حلي برد-برد براي 

مرزنشينان و دولت به دست دهد. 

فهرست كاالهاي وارداتي 
مشمول استاندارد اجباري

سازمان ملي استاندارد جديدترين فهرست كاالهاي 
وارداتي مش��مول رعايت مق��ررات اس��تاندارد اجباري 
براي س��ال 139۷ را منتش��ر كرده و تعدادي از كاالها 
را به آن افزوده اس��ت. در جديدترين فهرس��ت كاالهاي 
وارداتي مشمول رعايت مقررات استاندارد اجباري براي 
س��ال 139۷ كه از سوي سازمان ملي استاندارد منتشر 
شده، تغييراتي اعمال شده كه بر اساس آن برخي كاالها 
مش��مول دريافت استاندارد اجباري قرار گرفته اند و يك 
كاال نيز از شمول اين موضوع خارج شده است. بر اساس 
آخرين تغييرات سازمان ملي استاندارد كاالهاي بلبرينگ 
و رولبرين��گ صنعتي تا قطر داخل��ي 1۰ اينچ، ٢1 قلم 
ابزارآالت، ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك، الكتروپمپ آب 
خانگي، انواع بلندگو و 13 قلم كاال مرتبط با آتش نشاني 
از تاريخ 1396/3/1تاريخ ثبت س��فارش اوليه مش��مول 
استاندارد اجباري هستند. از سوي ديگر متولي استاندارد 
كش��ور، تور ماهيگيري وارداتي را از تاريخ 1396/3/1 از 
ش��مول اس��تاندارد اجباري خارج كرده است. همچنين 
در فهرس��ت ابالغي تاكيد شده است كه فقط واحدهاي 
توليدي المپ روشنايي داراي پروانه بهره برداري معتبر، 
مجاز به واردات اجزا و قطعات المپ هس��تند. س��ازمان 
ملي استاندارد، تغييرات كتاب مقررات صادرات و واردات 
سال 139۷ را در فهرست ذيل اين پيش گفتار اعمال و 
كليه تغييرات اعمال شده در فهرست را نيز با رنگ زرد 

مشخص كرده است. 

 هند رقيب ايران
در بازار جهاني فرش 

ايرن�ا  ريي��س مركز ملي فرش اي��ران از هند به 
عنوان مهم ترين رقيب فرش دستباف ايران نام برد و 
گفت: اين كش��ور شانه به شانه ايران در بازار جهاني 
فرش دستباف حركت مي كند. حميد كارگر افزود: به 
همان ميزان كه در سال هاي اخير خيالمان از رقيبي 
مانند چين آس��وده مي ش��ود، دغدغه هايي نسبت به 
حضور هن��د در بازارهاي بين الملل��ي وجود دارد. او 
اضافه كرد: چين كه روزگاري يكي از رقباي شاخص 
م��ا در فرش دس��تباف بود، اكنون به ش��اخص ترين 
بازار جديد فرش دس��تباف ايراني تبديل شده است 
و ديگر كشورها از جمله پاكستان، افغانستان، تركيه 
و نپال نيز رقيب هاي ابرقدرتي براي فرش دس��تباف 
ايران نيس��تند. رييس مركز ملي فرش ايران، افزود: 
»پاكس��تان، افغانس��تان، تركيه و نپال« نتوانسته اند 
سهم قابل توجهي از بازار جهاني فرش دستباف را از 
آن خ��ود كنند. او گفت: هند چند عامل را به عنوان 
مزيت و برگ برنده به خدمت گرفته كه يكي از آنها، 
دس��تمزد پايين در هند است. كارگر افزود: دستمزد 
پايين، قيمت تمام ش��ده فرش دس��تباف را در اين 
كشور بس��يار كاهش مي دهد و اين امر رقابت پذيري 
فرش دس��تباف هند را در بازارهاي جهاني دوچندان 
مي كند. ب��ه گفته او، از طرف ديگر، هندي ها جديت 
ما روي حف��ظ اصالت هاي ف��رش را ندارند؛ به بيان 
ديگر راحت تر تس��ليم خواست مش��تري مي شوند و 
آماده اند تا س��فارش خريدار را توليد كنند؛ در حالي 
ك��ه ايراني ها در توليد فرش تا حدودي تعصب دارند. 
كارگر در ارتباط با ديگ��ر مزيت هاي هندي ها در به 
دس��ت آوردن بازارهاي بين الملل��ي فرش گفت: آنها 
مش��كالت صادركنندگان ما را در نقل و انتقال ارز و 

مسائلي اينچنيني ندارند. 
بر اساس آمار اعالم ش��ده گمرك ايران در پايان 
س��ال 96 پس از چند س��ال ميزان ص��ادرات فرش 
دس��تباف ايران به ب��االي ۴۰۰ميليون دالر رس��يد 
و در مجم��وع 1٢ماه��ه بي��ش از ۴٢۴ ميليون دالر 
فرش دس��تباف با وزن نزديك ب��ه ۵هزار و ۴۰۰ تن 
ب��ه بازارهاي هدف صادر ش��د. اين مي��زان صادرات 
نس��بت به س��ال 9۵ رش��دي حدود 18 درصدي را 
نش��ان مي دهد و تداوم اين روند افزايش��ي مي تواند 
نويدبخش وضعي��ت بهتري براي اين كاالي ايراني و 
صادرات مهم غيرنفتي كش��ور باش��د. آلمان، ايتاليا، 
فرانسه و سوييس در اروپا، امريكا در امريكاي شمالي، 
امارات، كويت قطر و لبنان در غرب آس��يا و ژاپن در 
شرق آسيا، از بازارهاي س��نتي فرش دستباف ايران 
محس��وب مي ش��ود. چين، روس��يه، آفريقاي جنوبي 
و برخي كش��ورهاي امريكاي التي��ن نيز از بازارهاي 

جديد فرش دستباف ايران به شمار مي رود. 

 رد ادعاي واردات
كيلويي پوشاك از گمركات

مدي��ركل دفتر خدم��ات بازرگان��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بيان اينكه واردات پوش��اك از گمرك 
كيلوي��ي انجام نمي ش��ود، گفت: كد شناس��ه كاال روي 
پوشاك عملياتي شده است، اما براي جلوگيري از عرضه 
پوش��اك قاچاق بايد كد  رهگيري عملياتي شود. عباس 
تاب��ش در مورد نحوه واردات پوش��اك و اظه��ار آن در 
گمركات كش��ور گفت: در حال حاضر كدشناسه كاال در 
مورد 1٢ گروه كاالي هدف عملياتي ش��ده و كد شناسه 
كاال براي پوش��اك هم اجرا ش��ده است. او با بيان اينكه 
واردات پوشاك از گمركات ديگر به صورت كيلويي انجام 
نمي ش��ود، گفت: نصب كد شناسه روي پوشاك وارداتي 
و تولي��د داخلي الزامي اس��ت. مدي��ركل دفتر خدمات 
بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال 
حاضر الصاق كد شناس��ه كاال بر روي پوشاك، عملياتي 
شده، اما براي مبارزه با واردات پوشاك قاچاق، حتما بايد 
كد رهگيري هم عملياتي شود. وي گفت: براساس قانون، 
يك س��ال پس از انجام كد شناسه بايد كد رهگيري كاال 
هم عملياتي شود. تابش با بيان اينكه ارتباط وب سرويسي 
با گمرك هنوز عملياتي نش��ده اس��ت، اظهار داشت: با 
برقراري اين ارتباط، فس��اد كمتر مي شود، زيرا به جاي 
افراد، ارتباطات از طريق سيس��تمي انجام مي شود. وي 
اف��زود: كد رهگيري كاال اي��ن امكان را فراهم مي كند تا 
مس��ير هر كاال از مبدا تا مقصد كامال مش��خص و قابل 
رهگيري باشد، به عبارتي با راه اندازي كد رهگيري امكان 
گردش كاالي قاچاق در سطح عرضه مقدور نخواهد بود. 
به گفته تابش ثبت سفارش كليه 1٢ گروه كااليي شامل 
دخانيات، موبايل و تجهيزات س��يم كارت خور، پوشاك، 
لوازم خانگي، داروها و كاالهاي س��المت محور، خودرو، 
قطعات يدكي خ��ودرو، طال و مس��كوكات، محصوالت 
كش��اورزي و داروهاي دامي، فرآورده ه��اي نفتي و گاز 
و پتروشيمي، س��رگرمي و اسباب  بازي در سامانه جامع 
تجارت انجام مي ش��ود و در م��ورد اين 1٢ گروه كااليي 

نصب كد شناسه كاال عملياتي شده است. 

تسنيم 
موضوع بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، هميش��ه توس��ط 
دولت مردان مورد ش��ك و شبه قرارمي گرفت كه قرار است در 
سامانه »نيما« شفافيت الزم براي آن ايجاد شود. بر اين اساس 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران گفت: در اين سامانه كليه 
فعاليت هاي ارزي قابل مش��اهده اس��ت و بانك مركزي از كليه 
مصارف ارزي به صورت لحظه يي خبردار مي شود و بطور دقيق 
مي دان��د كه ارز حاصل از صادرات در چه محلي به فروش رفته 

يا براي واردات چه كااليي به كار گرفته شده است. 
محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: 
بر اس��اس اعالم مسووالن بانك مركزي اين طرح از نيمه بهمن 
ماه س��ال گذش��ته كليد خورده و در روزهاي گذش��ته به طور 
رس��مي آغاز به كار كرده است. به نظر نمي رسد كه اين سامانه 
جديد خ��ود عاملي براي كاهش صادرات يا افزايش آن باش��د، 
بلكه بيشتر به عنوان ابرازي براي شفايت مالي بازار ارزي است. 
محم��د الهوتي اظه��ار كرد: بر اس��اس توضيحاتي كه روي 
كاغذ درباره س��امانه نيما توس��ط دولت ارائه  ش��ده اس��ت اين 
سامانه مانعي پيش روي تجارت نيست و به بانك مركزي براي 

مديري��ت بهتر بازار ارز كمك مي كند. با تصميمات اخير ارزي، 
صادركنندگان با چهار روش مي توانند ارز خود را واگذار كنند؛ 
اما در همه موارد بايد عمليات انجام ش��ده در سيستم نيما ثبت 

شود. 
الهوتي خاطرنش��ان كرد: بر اين اساس مشخص مي شود ارز 
واردات كاال از چ��ه محلي تامين ش��ده و همچنين از اينكه ارز 
حاصل از صادرات در اختيار واردات غيرقانوني و خروج سرمايه 
قرار نگيرد پيش��گيري مي كند. به گفته او، به نظر مي رس��د كه 
اين طرح مانع جديدي به روي صادرات كش��ور نباش��د اما در 
صورتي كه با اجراي س��امانه »نيما«، احياناً مانع جديدي پيش 
روي صادرات و واردات كش��ور ايجاد كند، رتبه تجارت كش��ور 
دوب��اره تنزل مي يابد، اما بر اس��اس توضيحات��ي كه روي كاغذ 
درباره اين س��امانه ارائه  ش��ده اس��ت مانعي پيش روي تجارت 

نيست و به بانك مركزي براي مديريت بهتر كمك مي كند. 
الهوت��ي، در اين دس��تورالعمل نرخ محص��ول صادراتي بر 
اس��اس قيمت درب كارخانه در نظر گرفته  شده و درصورتيكه 
صادركنن��ده ايراني كاالي خود را بر اس��اس قيمت تحويل در 
محل به خريدار وعده داده باش��د، مبلغ هزينه اضافي از ميزان 

تعهد كسر مي شود. 

ريي��س اتاق كرمانش��اه با اش��اره ب��ه برگزاري 
در  كش��ور  ايران��ي  كاالي  نمايش��گاه  نخس��تين 
كرمانش��اه، گفت: اگر اس��تقبال از نمايشگاه خوب 
باشد تالش مي كنيم در سال هاي آتي نيز نمايشگاه 

را دوباره برگزار كنيم. 
كيوان كاش��في، عضو هيات رييس��ه اتاق ايران 
گفت: با توجه به نام گذاري امس��ال به عنوان سال 

حماي��ت از كاالي ايران��ي از س��وي مق��ام معظم 
رهبري، تصميم گرفتيم نخستين نمايشگاه كاالي 
ايراني كش��ور را در كرمانشاه برگزار كنيم. كاشفي 
از اس��تقبال بس��يار خوب واحدهاي توليدي براي 
حضور در اين نمايشگاه ياد كرد و افزود: 6۵ شركت 
تاكنون براي حضور در نمايشگاه ثبت نام كرده اند. 
به گفته عضو هيات رييس��ه اتاق ايران، با توجه به 

اينك��ه اولويت با واحدهاي توليدي اس��تان بوده و 
تخفيف خوبي براي آنها در نظر گرفته شده، حدود 
۷۰ تا ۷۵ درصد واحدهاي ش��ركت كننده از داخل 

استان هستند. 
او عنوان كرد: مابقي واحدهاي ش��ركت كننده 
نيز از هش��ت اس��تان ديگر كش��ور و از واحدهاي 
توليدي خ��وب و با كيفيت هس��تند. رييس اتاق 
كرمانشاه يادآوري كرد: واحدهايي كه در نمايشگاه 
حضور دارند در بخش هاي مختلف قطعات خودرو، 
مواد غذايي، لوازم خانگي، فرش ماشيني، پوشاك 
ك��ه خيل��ي روي آن تاكي��د داريم، مبلم��ان و... 
هستند. كاشفي با اش��اره به خط قرمز مهمي كه 

براي واحدهاي ش��ركت كننده در نظر گرفته شده 
بود، تاكيد كرد: فقط واحدهايي در نمايشگاه ثبت 
نام كردند كه تم��ام مواد اوليه و حتي دانش فني 
آنه��ا نيز ايراني و مربوط به داخل كش��ور اس��ت. 
رييس اتاق كرمانش��اه درب��اره برنامه هاي جانبي 
ك��ه براي اين نمايش��گاه در نظر گرفته ش��ده نيز 
گفت: قرار است نشستي با حضور مسووالن استان 
از جمله اس��تاندار، بانك ها، واحدهاي توليدي و... 
برگزار كنيم تا واحدها به بيان مسائل و مشكالت 

خود بپردازند. 
او گفت: در قالب اين نشس��ت راهكارهايي براي 
حمايت واقعي از كاالي ايراني از جمله بهبود فضاي 

كس��ب و كار، صادرات كاالهاي ايران��ي و... مطرح 
خواهد ش��د. كاش��في ابراز اميدواري كرد با برپايي 
اين نمايشگاه دورنماي خوبي از كاالي توليد داخل 
اس��تان در ذهن مردم شكل بگيرد و افزود: اين كار 
باعث مي شود مردم بدانند چه كاالهاي با كيفيتي 
در داخل اس��تان توليد مي ش��ود و نسبت به خريد 
آن ترغيب شوند. او تاكيد كرد: اگر استقبال از اين 
نمايش��گاه خوب باشد تالش مي كنيم در سال هاي 
آت��ي نيز آن را برگزار كنيم. كاش��في با بيان اينكه 
دراين نمايش��گاه بر روي برندهاي داخلي اس��تان 
مانور ويژه داده خواهد ش��د، اف��زود: اميدواريم اين 
نمايشگاه براي استان هاي ديگر كشور نيز الگو شود.

نظارت »نيما« بر تمام فعاليت هاي ارزي 

رييس اتاق كرمانشاه خبر داد

احتمال تداوم نمايشگاه كاالي ايراني

مهر 
مدير امور خاورميانه يك كمپاني خودروس��از فرانس��وي با 
تاكيد بر اينكه فرانس��وي ها س��رمايه گذاري بس��ياري در حوزه 
صنع��ت خ��ودرو در ايران داش��ته اند، گف��ت: فرانس��وي ها به 
راحتي از س��رمايه گذاري خود در ايران نمي گذرند. كريس��توفر 
وارد در جمع خبرنگاران با اش��اره به عالقه مندي ش��ركت هاي 
فرانس��وي براي ورود ب��ه بازار ايران و مان��دگاري در آن گفت: 
نكته حائز اهميت در حوزه كاري خودروسازان فرانسوي با ايران 
عالقه مندي اي اس��ت كه خودروسازان فرانسوي براي حضور در 

بازار بكر ايران دارند. 
مدير امور خاورميانه يك كمپاني خودروس��از فرانس��وي در 
خصوص تحوالت سياس��ي آينده ايران و احتمال خروج ترامپ 
از برج��ام گفت: دنيا به طرف جل��و پيش مي رود و هيچ چيزي 
نمي تواند مانع عشق مردم به خودرو شود؛ بنابر اين فرانسوي ها 
نيز تا وقتي اين عش��ق و عالقه را مشاهده كرده و نسبت به آن 
مطمئن باشند، به فعاليت خود در بازار ايران ادامه خواهند داد.
او تصريح كرد: ما اطمينان داريم آينده بس��يار روشني پيش 
روي خودروهاي فرانسوي در ايران وجود دارد؛ پس ما با قدرت 
ب��ه فعاليت خود ادام��ه مي دهيم و آنقدر ب��ه اين حركت خود 

ايم��ان داريم كه در دو س��ال آينده ۵ خ��ودرو جديد به ايران 
خواهيم آورد. 

وارد خاطرنشان كرد: به خاطر حساسيتي كه بر روي كيفيت 
خودروهاي فرانسوي وجود دارد، براي توليد در كشورهاي ديگر 
س��خت گيري هاي خاص خود را داريم و فعال به س��بب برخي 
ش��رايط كه در ايران وجود دارد، به فكر توليد در ايران نيستيم 
ام��ا اين به بدان معني نيس��ت كه در آينده ني��ز چنين اتفاقي 
صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنكه برخي خودروهاي فرانس��وي 
اكنون فقط در فرانس��ه توليد مي شود و اگر بخواهيم روزي در 
ايران توليد داش��ته باش��يم، بايد يك ش��ريك مطمئن در كنار 

ما باشد.
وارد در خص��وص تامي��ن قطعات و خدم��ات پس از فروش 
مشتريان ايراني در صورت اعمال تحريم ها و لغو برجام گفت: ما 
تمام س��عي و تالش خودمان را براي حضور در ايران مي كنيم؛ 
اما اگر اتفاقي بيفتد براي كل ش��ركتها اس��ت؛ يك سري امور 
از دس��ت ما خارج اس��ت اما چون برخي گروه هاي خودروهاي 
فرانس��وي در ايران س��رمايه گذاري زيادي كرده اند تمام تالش 
خود را براي حضور در ايران خواهند كرد و تا آخرين ساعت به 

خدمات خود ادامه خواهيم داد. 

خودروسازان فرانسوي  از ايران نمي روند
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15 نفت و انرژي
300 شهر درگير تنش آبي

ايس�نا  رضا اردكانيان، وزير نيرو، از كاهش قابل توجه 
بارندگي ها در برخي نقاط كش��ور ياد كرد و گفت: اگرچه 
در استاني مانند كرمانشاه كاهش بارندگي نسبت به سال 
گذش��ته در حد چند درصد بوده، اما در برخي اس��تان ها 
مانند سيستان وبلوچس��تان، هرمزگان و... ۷۵ تا ۸۰درصد 

كاهش بارندگي نسبت به سال گذشته داريم. 
وي افزود: از س��وي ديگر با تغييرات اقليمي هم مواجه 
هستيم، بگونه يي كه نس��بت به ۵۰ سال گذشته حدود دو 
درج��ه افزايش دما داريم و حتي اگر بارندگي هم مناس��ب 
باش��د اين گرم ش��دن هوا ميزان تبخير را ني��ز باال مي برد.  
اردكانيان افزايش جمعيت كش��ور و باال رفتن مصرف را نيز 
عامل ديگري دانس��ت كه بحران كم آبي را تشديد مي كند.  
اردكانيان بر لزوم تجديد نظر در شيوه هاي مصرف آب تاكيد 
و اظهار كرد: خصوصا در بخش كش��اورزي بايد تالش كنيم 
با آب كمتر محصول خش��ك بيش��تري به دس��ت بياوريم.  
وي س��پس به وضعيت تنش آبي در شهرهاي كشور اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: در ش��رايطي كه آب م��ورد نياز در يك 
منطقه با آب موجود برابر نباش��د تن��ش آبي رخ مي دهد و 
به هر ميزاني هم كه كس��ري آب داشته باشيم ميزان تنش 
بيشتر خواهد بود.  به گفته وزير نيرو، اكنون حدود ۳۰۰ شهر 
كشور با جمعيت حدود ۱۷ ميليون نفر در تنش آبي هستند. 

 تيراندازي دوم
در پااليشگاه بيدبلند

ايلن�ا  مدي��ر روابط عموم��ي پااليش��گاه گاز بيدبلند 
خليج ف��ارس، هداي��ت اهلل درخش��نده، درب��اره جزئيات 
تيراندازي دوم به س��مت پااليشگاه بيدبلند اظهار داشت: 
س��اعت 2۳ پنج ش��نبه ش��ب تيراندازي دوم به س��مت 
پااليش��گاه رخ داد ك��ه در پي آن عاملين توس��ط پليس 
دس��تگير ش��ده، اكنون تحقيقات ادامه داشته و دراختيار 
دس��تگاه قضايي قرار گرفته اس��ت. وي درباره نحوه وقوع 
تيران��دازي دوم گفت: در كنار جاده مواصالتي اختصاصي 
پااليش��گاه يك جاده چهار بانده بين بهبهان و رامهرمز دو 
پ��ل روگذر ب��راي تردد وجود دارد كه از روي پل ش��رقي 
به س��مت درب اداري تيراندازي شد. مدير روابط عمومي 
پااليش��گاه گاز بيدبلند خليج فارس افزود: در حال حاضر 
پااليش��گاه در امنيت كامل به سر مي برد.  وي يادآور شد: 
پروژه پااليش��گاه گاز بيدبلند سرمايه ملي براي كل ايران 
است، اگر حواشي كمتر باشد، با هر روز زودتر به سرانجام 
رسيدن، 2.۵ ميليون دالر به اقتصاد كشور كمك مي شود.  
الزم به ذكر است كه نيمه شب چهارم ارديبهشت دو راكب 
موتورس��يكلت به س��مت خودروهاي حراست پااليشگاه 
بيدبلند تيراندازي كردند و پس از آن متواري شدند. در روز 
پس از حادثه اول، درخشنده عنوان كرده بود: هنوز انگيزه 
موتورسواران مشخص نيست و دوربين هاي مدار بسته كليه 
اقدامات را ثبت كرده اند و فيلم ها براي پيگيري در اختيار 

نيروهاي امنيتي- قضايي قرار مي گيرد. 
 

 دورنماي شبكه گازرساني
در سال جاري 

حس��ن منتظر تربتي، مديرعامل ش��ركت مهندس��ي 
و توس��عه گاز گف��ت: تا پايان امس��ال 2 بخش از خط نهم 
سراس��ري با هدف تامين گاز كريدور غرب كشور راه اندازي 
مي ش��ود. منتظر تربتي درباره راه اندازي خط نهم سراسري 
در س��ال ۹۷ گفت: هدف از راه اندازي خط نهم سراس��ري 
تامين گاز مورد نياز در بخش غربي كش��ور است، به همين 
دليل همه تالش خود را براي اجرايي شدن اين خط به كار 
گرفته اي��م.   وي افزود: هدف س��ال ۹۷، تامين گاز كريدور 
غرب با بهره مندي از خطوط شش��م و نهم سراسري است، 
اين دو خط در كنار هم مي توانند نيازهاي گاز بخش خانگي، 
صنعتي، نيروگاهي و صادراتي در غرب كشور را تامين كنند.  
مديرعامل ش��ركت مهندسي و توس��عه گاز، با بيان اينكه 
هدف تامين گاز عس��لويه تا مياندوآب است، اظهار كرد: 2 
بخش از خط نهم سراس��ري براي راه اندازي تا پايان امسال 
در نظر گرفته ش��ده  كه در ادامه خط شش��م سراس��ري از 
منطقه دهگالن تا مياندوآب ب��ه قطر ۵۶ اينچ خواهد بود.  
الزم به ذكر است كه امسال باقي مانده خط لوله انتقال گاز 
ششم سراسري، بخشي از خط نهم سراسري شامل دهگالن 
تا مياندوآب و همچنين خطوط فرعي مانند خط كاش��مر 
راه اندازي مي ش��ود. احداث خط نهم سراسري سبب ايجاد 
توازن در انتقال گاز مي ش��ود، زيرا ش��بكه گاز متناسب با 

ميزان توليد گاز در كشور تعريف مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي

نگاهي به 7 تاكتيك در مديريت آب

چگونه با خشكسالي بجنگيم؟
ترجمه:  مهدي نيكوئي 

كيپ تاون، پايتخت آفريق��اي جنوبي و محل 
زندگ��ي 4ميلي��ون نفر، در حال از دس��ت دادن 
آخرين قطره هاي آب در دس��ترس خود اس��ت. 
شايد ش��رايط كنوني اين شهر، بسيار وحشتناك 
به نظر برس��د اما هيچ گاه كم آبي به طور يك باره 
اتف��اق نمي افت��د. رهبران آفريق��اي جنوبي، چه 
در س��طوح ملي و چه در سطوح استاني و حتي 
ش��هري، هيچ گاه به موضوع آب توجه نداشتند و 
تنها زماني به فكر افتادند كه س��ايه بحران بر سر 

آنها گسترده شده بود. 
اش��تباهات مرتبط با آب در اين كشور، فراوان 
بوده اند و مي توان آنها را در هر س��طحي مشاهده 
كرد. كيپ ت��اون هيچ برنامه جام��ع و بلندمدتي 
ب��راي انطب��اق منابع آب��ي خود ب��ا جمعيت در 
حال رشدش نداش��ت. هيچ برنامه رسمي، توليد 
محص��والت كش��اورزي كم آب بر يا اس��تفاده از 
فناوري هاي صرفه جويي در آب را تش��ويق نكرد. 
تنها ۵ درصد از فاضالب و پس��اب هاي اين كشور 
به مصارف صنعتي يا آبياري گياهان رس��يد. آب 
ارائه ش��ده به مش��تركان كيپ تاون شايد دهه ها 
اس��ت كه راي��گان يا مش��مول يارانه ه��اي قابل 
توجه دولت اس��ت و به اي��ن صورت، هيچ انگيزه 
اقتص��ادي ب��راي صرفه جويي مش��تركان وجود 
ندارد. ام��ا جالب توجه تر از همه اي��ن موارد، آن 
است كه مس��ووالن آفريقاي جنوبي، هيچ گاه به 
ساخت مراكز نمك زدايي براي شيرين كردن آب 
اقيان��وس، اقدام نكردند؛ آن هم در ش��رايطي كه 
اين ش��هر در كنار يك ساحل طوالني قرار گرفته 

و اقيانوس آرام جنوبي در آغوشش است. 
با اين حال، حتي براي مشكل آفريقاي جنوبي 
هم راه حل هايي وجود دارد. اين كشور بايد چشم 
خود را ب��ه تجربه جهانيان بين��دازد تا مديريت 
آب را حت��ي ب��ا وج��ود كمبود ش��ديد آن و در 
خشكسالي هاي طوالني بياموزد. برخي سيستم ها 

در اين زمينه تجربياتي را به دست آورده اند. 
چالش پرآب نگه داش��تن بيابان هاي خشك، 
دغدغه ذهن بس��ياري از آنها ش��د. در اوايل دهه 
۶۰ ميالدي 2 برنامه آبي ش��روع ش��د كه بيشتر 
شبيه داس��تان هاي علمي-تخيلي بودند. با توجه 
به آنكه آب مورد اس��تفاده به وس��يله دوش هاي 
حمام، ماش��ين هاي ظرفش��ويي و دستشويي ها 
قابل پيش بيني بود، يك شبكه فاضالب گسترده 
در تمام س��رزمين هاي اش��غالي ايجاد شد كه به 
عنوان ي��ك منبع جايگزين ب��زرگ براي آب به 

شمار مي رفت. 
ت��ا اواي��ل ده��ه ۱۹۸۰جم��ع آوري و تصفيه 
فاض��الب و پس��اب تبديل به اقدام��ي روتين در 
سرزمين هاي اشغالي شد و دولت يك شبكه آبي 
موازي ايجاد كرد كه پساب هاي تصفيه شده را به 
مزارع اين كشور انتقال مي داد. امروزه، ۹۰درصد 

از فاضالب ها و پساب هاي آن منطقه به طور كامل 
تصفيه مي ش��وند و پس از پاك س��ازي كامل، به 

مصرف كشاورزي مي رسند. 
از منظر مقايس��ه، بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه در اس��پانيا )كه دومين كش��ور جهان از نظر 
بازيافت و تصفيه فاضالب و پس��اب اس��ت(، تنها 
۱۷درصد از پس��اب ها دوباره اس��تفاده مي شوند. 
اي��ن رق��م در اياالت متحده امريكا بس��يار كمتر 
اس��ت. دومي��ن برنامه ب��زرگ آبي نيز در س��ال 
۱۹۶۰ شروع شد. اين برنامه، نمك زدايي آب دريا 
و اس��تفاده از آن در بخش ه��اي مختلف بود. در 
آن زمان، يك واحد نمك زدايي آزمايشي توانست 
يك مترمكع��ب آب )۱۰۰۰ ليتر( را با ۱4 دالر، 
نمك زدايي كند اما هم اكن��ون همين ميزان آب 
را با ۵۰ س��نت نمك زداي��ي مي كند و به عبارتي 
هزينه نمك زدايي و شيرين سازي آب دريا را 2۸ 
مرتبه كمتر كرده است. فرآيند كنوني نمك زدايي 
آب دري��ا به ص��ورت فيزيكي انجام مي ش��ود. با 
 عب��ور دادن آب دري��ا از روزنه هاي��ي كه حدود 
۰.۵ نانومت��ر ع��رض دارند، تمام م��واد نامحلول 
در آب )از جمل��ه نمك(، ب��ه دام مي افتند و آب 
باقي مانده، كامال شيرين خواهد بود. در حقيقت، 
آب حاصل از اين فرآيند، به حدي شيرين و پاك 
است اس��ت كه بايد مقداري امالح معدني به آن 

اضافه شود. 
اين 2 فناوري به تنهايي مي توانند مانع از آن 
شوند كه بحران ديگري مشابه با بحران كيپ تاون 
در جه��ان تكرار ش��ود و حتي اگر ت��ا اين اندازه 
اثربخش نباشند، وقوع چنين بحراني را به تعويق 
خواهن��د انداخت. البته ه��ر دوي اين فناوري ها 
گرانقيم��ت هس��تند و گاه��ي براي كش��ورهاي 

كم درآمد قابل استفاده نيستند. 
در ح��ال حاض��ر، كش��ورها به طور متوس��ط 
۷۰درص��د از آب ش��يرين خود را ص��رف توليد 
غذا مي كنن��د. در اين ميان، كش��ورهايي كه در 
مصرف آب، به ش��دت ناكارا هستند )مانند مصر، 
اتيوپي و ايران( تا ۹۵درصد آب ش��يرين خود را 
در كشاورزي صرف مي كنند. در چنين شرايطي، 
اس��تفاده از آبي��اري قطره ي��ي مي تواند نس��بت 
مصرف آب در بخش كشاورزي را به شدت كاهش 
دهد. اس��تفاده از آبياري قطره يي، عالوه بر آنكه 
تنها به اندازه نيمي از روش هاي س��نتي آبياري، 
آب مص��رف مي كن��د، مي تواند مي��زان توليدات 

كشاورزي را افزايش دهد. 
در اين ش��يوه آبياري، مي توان كودهاي مايع 
را هم به صورت قطره يي اس��تفاده كرد تا آلودگي 
آب هاي س��طحي به كمترين ميزان خود برسد. 
در ه��ر دو كش��ور هند و چين كه در س��ال هاي 

اخير، سيستم آبياري قطره يي را به طور گسترده 
اس��تفاده كرده اند، هم ميزان توليدات كشاورزي 
افزايش يافته و هم آلودگي آب هاي س��طحي به 
وس��يله كودهاي سنتي، محدود شده است. هند، 
وام ها و يارانه هايي براي كشاورزان فراهم ساخته 
ت��ا آنها ب��راي اقتباس س��ريع آبي��اري قطره يي، 
انگيزه كافي داش��ته باش��ند. از ديگر راه هايي كه 
كش��ورهاي درگي��ر بح��ران آب، در مصرف آب 
صرفه جويي مي كند، جلوگي��ري از هدررفت آن 
اس��ت. در سراسر جهان، ش��بكه هاي آب، حدود 
۳۰درصد از آب انتقالي خود را از دست مي دهند 
كه اين موضوع به دليل شكس��تگي و نش��تي در 
لوله ه��ا و همچنين نوس��ان در برق ش��بكه هاي 
آب اس��ت. اما در اين روش در برخي سيتم هاي 
پيشرفته  يكي از اولويت هاي آبي خود را كاهش 
نش��ت و هدررف��ت آب از طري��ق نگه��داري و 

تعميرات پيشگيرانه تعيين كرده باشد. 
به اين صورت، پي��ش از آنكه لوله هاي انتقال 
آب نيازمند تعميرات اضطراري ش��وند، نس��بت 
ب��ه تعمير ي��ا تعويض آنه��ا اقدام مي ش��ود. در 
ح��ال حاضر، مي��زان اتالف در ش��بكه آب تحت 
كنترل ش��ان  كمت��ر از ۱۰درص��د اس��ت ك��ه از 
دالي��ل آن بايد ب��ه اس��تفاده از الگوريتمي براي 
پيش بيني محل آتي شكستگي و نشت، ابزارهاي 

تعمي��ر لوله هاي زيرزميني و اس��تفاده از ابزاري 
س��ونارمانند براي شناس��ايي روزنه هاي كوچك 

قابل رشد، اشاره كرد. 
اينكه اينها توانسته در مديريت آب، به خوبي 
عمل كند و الگوي خوبي براي كش��ورها باش��د، 
ناش��ي از هيچكدام از اقداماتي نيست كه در باال 
بيان ش��دند؛ بلكه دليل اصلي آن، طيف گسترده 
فعاليت ها و يكپارچه سازي آنها است كه بهره وري 
در مصرف آب را به بيش��ترين حد ممكن رسانده 
اس��ت. اما خارج از فضاي فن��اوري نيز، دولت ۳ 
رويه خ��اص و اثرگذار را همواره در دس��تور كار 

خود داشته است. 
نخس��ت آنكه متخصصان و نه سياستمداران، 
سياس��ت هاي آبي را تدوي��ن و تعيين مي كنند. 
برجسته ترين مقامات در حوزه آب )كه كميسيونر 
آب خوان��ده مي ش��ود و بر تم��ام مقام هاي آبي 
نظارت مي كند(، پس از انتخاب به وس��يله يكي 
از وزراي كابينه، به مدت ۵ سال خدمت مي كند. 
اين مقام مسوول، تمام تصميم گيري هاي مرتبط 
ب��ا آب را انجام مي ده��د. نيروهاي كاِر در اختيار 
او ني��ز، به طور كامل از اف��راد باتجربه و بامهارت 
هس��تند كه از مداخالت سياس��ي رايج در ديگر 

نقاط جهان، مصونيت دارند. 
م��ورد دوم آن اس��ت كه تمام س��اكنان بايد 
هزينه ه��اي تامين، انتقال و پاكس��ازي آب را به 
دوش بكشند. در حوزه آب، هيچ يارانه يي پرداخت 
نمي شود. با اين رويكرد، نه تنها از ديدگاه نظري، 
مصرف كنن��دگان نس��بت ب��ه آب مصرفي خود، 
محتاط تر هس��تند، بلك��ه از فناوري هاي جديد و 
كم هزينه ي��ي نيز كه بتوان��د موجب صرفه جويي 
در آب ش��ود، اس��تقبال مي كنند. اين وضعيت، 
به ش��كل گيري يك حلقه مطل��وب از اختراع ها 
و نوآوري هايي هاي��ي منج��ر مي ش��ود كه به طور 
مرتب، كارايي بيش��تري در بخ��ش آب به دنبال 

خواهند داشت. 
در نهاي��ت، احترام ب��ه آب و حفاظت از آن را 
در فرهنگ خود نهادينه س��اخته است. كودكان 
از هم��ان دوران مهدكودك درب��اره كارايي آب، 
مي آموزند. س��ازمان ملل متحد پيش بيني كرده 
كه تا س��ال 2۰2۵، تا حدود دو سوم از جمعيت 
جهان، در ش��رايط تن��ش آبي زندگ��ي خواهند 
كرد. با تغيير اقليم، رش��د جمعيت و رشد ثروت، 
احتماال ميزان تقاضاي آب در س��ال هاي پيش رو 
به ش��دت افزاي��ش خواهد ياف��ت. افزايش قيمت 
مواد غذايي، ناآرامي هاي اجتماعي، ورشكستگي 
برخي از كشورهاي شكننده و حتي مهاجرت هاي 
گس��ترده و تغييرات اساس��ي در نظ��م جهاني، 
مي توانن��د نتاي��ج چني��ن وضعيتي باش��ند. اما 
همان طور كه تجربه نشان مي دهد، نيازي نيست 

كه هيچكدام از اين اتفاقات، رخ دهد. 
منبع: فارين پاليسي

جاي خالي »اگزون موبيل« در مهماني نفتي امريكا
گروه انرژي  عليرضا كيانى 

نفت فراوان شيل در امريكا ممكن است اين كشور را در آينده نزديك به غول دنياي 
نفت بدل كند. اما قدرتمندترين شركت نفتي امريكا يعني اگزون موبيل هنوز به خاطر 

دير رسيدن به سفره شيل در ركود به سر مي برد. 
روز جمع��ه اگزون گزارش جديدي را از وضعيت دش��واري ك��ه در آن قرار گرفته 
منتش��ر كرد. طبق اين گزارش توليد نفت و گاز طبيعي اين شركت در فصل اول سال 
جاري ۶درصد كاهش يافته است. اين مساله با وجود افزايش اخير در قيمت نفت خام 
اتفاق افتاده اس��ت.  اين خبر ناگوار براي اگزون تازگي ندارد چراكه توليد اين شركت 
در ۷ فصل از ۸ فصل گذشته رو به كاهش بوده است. برايان يانگ برگ، تحليلگر ارشد 
انرژي در موسس��ه خدمات مالي ادوارد جونز در اين باره به س��ي ان ان گفت: »اگزون 

مي خواهد به بقيه بپيوندد اما خيلي دير به مهماني رسيده است.«
ش��ورون، ش��ركت امريكايي رقيب اگزون با وجود كوچك تر بودن موفق شده كه با 
س��رعت بيش��تري از رشد ش��يل و افزايش قيمت ها بهره ببرد. توليد جهاني شورون با 
افزايش ۶ درصدي در فصل گذش��ته مواجه ش��ده كه به سود غيرمنتظره ۳۳درصدي 

اين شركت منجر شده است. 
از همين رو تعجبي ندارد كه س��ريع ترين رشد ش��ورون در منبع نفت شيل امريكا 
يعني حوضچه پرمين اتفاق افتاده؛ جايي كه توليد ۶۵درصد افزايش يافته است. اگزون 
تالش مي كند كه خود را به قافله برساند اما صبر وال استريت در حال لبريز شدن است. 
غول نفتي جهان اعالم كرده كه توليد نفت ش��يل در پروژه اين ش��ركت در حوضچه 

پرمين و باكان رشد نه چندان چشمگير ۱۸ درصدي داشته است. 
با اينكه امريكا در آس��تانه شكستن ركورد توليد نفت در سال 2۰۱۸ است، افزايش 
توليد اگزون در فصل اول س��ال جاري تنها 2درصد بوده اس��ت. توليد كلي نفت اين 
ش��ركت در هفت فصل از هشت فصل اخير رش��دي نداشته است و توليد نفت اكنون 

كمتر از يك دهه پيش است. 
پ��اول مولكانوف از ش��ركت خدمات مالي ريموند جيمز درباره وضعيت اكس��ان به 
س��ي ان ان گفت: »توليد در ش��رايط بدي قرار دارد. معلوم اس��ت ك��ه اين خبر خوبي 
نيس��ت.« س��هام اگزون روز جمعه ۳درصد كاهش يافت و در طول س��ال اخير نيز با 
رش��دي تنها 4درصدي مواجه بود. در همين مدت س��هام ش��ورون 2۰درصد افزايش 

داشت و سهام شركت نفتي كونكو فيليپس نيز ۳۸درصد رشد را تجربه كرد. 
دارن وودز مدير اگزون در تالش بوده در مورد موقعيت ش��ركت به س��رمايه گذاران 
اطمينان دهد. وي در همين راستا اعالم كرده كه به يمن كشف و كسب مالكيت منابع 
جديد، اگزون در »موقعيت خوبي قرار گرفته كه نويد بخش رش��د در آينده اس��ت«. 
اگزون همچنين اعالم كرده كه مخارج سرمايه يي خود را ۱۷درصد افزايش مي دهد. 

در اين ميان، خبر خوب براي اين شركت نفتي اين است كه بيشترين مقدار جريان 
نقدي حاصل از عمليات و فروش دارايي از سال 2۰۱4 به اين سو را تجربه كرده است. 
اين افزايش جريان نقدي با وجود زلزله كشور پاپوا گينه نو رقم خورده است كه باعث 

شد توليد اگزون در اين كشور متوقف شود. 
با اين همه، اگزون هنوز چوب اقدامات اش��تباهي را مي خورد كه ركس تيلرس��ون 
در زمان رياس��ت در اين ش��ركت مرتكب شد. نهايتا تيلرس��ون اگزون را سال گذشته 
ترك كرد تا وزير خارجه امريكا ش��ود. تحت مديريت تيلرس��ون، اين شركت به كندي 
پتانس��يل نفت ش��يل در تغيير روند بازي نفت را درك كرد. پيش��رفت هاي تكنولوژي 

توانست قفل درياي نفت محبوس زير زمين را باز كرد. 
يانگ برگ در اين باره مي گويد: »آنها شيل را چنان با اهميت نمي دانستند.«

به جاي خرج كردن روي نفت پربار ش��يل در ايالت هاي تكزاس و داكوتاي شمالي، 
ش��يل با حفظ خط مشي غول هاي نفتي پول هاي هنگفتي را صرف پروژه هاي پر هزينه 

از جمله در روسيه، آالسكا و خليج مكزيك كرد. 
با اين همه، بعضي از اين قمارهاي عظيم نتيجه يي براي اگزون در بر نداش��ت. در 
اين ميان، ناكام ماندن تالش اگزون در يارگيري با غول نفتي روسيه يعني روس نفت با 
اعمال تحريم هاي امريكا براي اين ش��ركت بسيار گران تمام شد. در ماه مارس، اگزون 

قيد س��رمايه گذاري مشترك با روس نفت را زد تا يكي از دستاوردهاي بزرگ تيلرسون 
را لغو كرده باشد. 

مدت كوتاهي پس از رفتن تيلرسون، اگزون با خريد دارايي هايي در حوضچه پرمين 
به ارزش ۵.۶ميليارد دالر در ژانويه 2۰۱۷ به ش��يل س��المي دوباره گفت. اين قرارداد 
مقياس حضور اگزون در پر رونق ترين منبع ش��يل امريكا يعني پرمين را دوبرابر كرد. 
اين قرارداد همچنين بزرگ ترين خريد اگزون پس از تملك4۱ ميليارد دالري شركت 
تولي��د گاز اكس ت��ي او انرژي در س��ال 2۰۱۰ آن هم پيش از آنك��ه قيمت گاز طبيعي 

سقوط كند به حساب مي آيد. 
مالكان��ف در اي��ن باره مي گويد: »اين معامله فوق العاده ب��د موقع و يكي از بدترين 
خريد ها در تاريخ كسب و كار انرژي بود. بيشتر تقصير بر گردن ركس تيلرسون است. 

خري��د اكس تي او انرژي دور ريختن 4۰ ميليارد دالر بود.« قبل از س��ال 2۰۱۵، غول 
نفتي امريكايي به جاي س��رمايه گذاري روي ش��يل، پول هنگفتي را صرف بازخريد بد 
موقع اوراق قرضه يي كرد كه اين ش��ركت س��ابقا  منتش��ر كرده بود. از آن زمان به بعد 
س��هام اگزون موبيل س��يري نزولي را طي كرد و در نتيجه آن بازخريد اوراق در حدود 

سال 2۰۱4 و همزمان با سقوط قيمت نفت متوقف ساخته شد. 
يانگ ب��رگ در اين باره عقيده دارد: »آنها اوراق بس��يار زي��ادي را در زماني نابه جا 

بازخريد كردند.«
روز جمع��ه اگزون موبيل اعالم كرد كه هنوز نمي خواهد اوراق خود را بازخريد كند؛ 
خبري كه اسباب ناراحتي وال استريت را فراهم كرد. با اين همه اين شركت موفق شد 

سود سهام خود را بيش از مقدار مورد انتظار افزايش دهد. 
يانگ برگ عقيده دارد كه با توجه به راهي كه اگزون تا رس��يدن به رقيب هايش در 
پيش دارد، تصميم براي توقف بازخريد اوراق، عقالني به نظر مي رسد. او در اين باره به 
سي ان ان گفت: »اين حركت نشان دهنده راهبرد اگزون در جهت افزايش رشد است.«
CNN Money :منبع
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بازارهنر

»پاهايبيقرار«منوچهرهاديدرانتهايراه
تهیه كننده س��ريال »پاهاي بي قرار« 
از تصويربرداري ۴۳ قس��مت اين سريال 
ب��ه كارگردان��ي منوچهر ه��ادي و پايان 
تصويربرداري آن تا نیمه تیر ماه خبر داد. 
اي��رج محم��دي با اش��اره ب��ه روند 
تصويربرداري سريال ۶۰ قسمتي »پاهاي 
بي ق��رار« گفت: حدود ۴۳ قس��مت اين 
س��ريال تصويربرداري ش��ده است؛ البته 
يكس��ري از سكانس هاي اين ۴۳ قسمت 

باقي مانده كه مش��غول تصويربرداري هس��تیم و ۷۰ 
درصد پیشرفت كار داشتیم. 

او به لوكیش��ن هاي تصويربرداري »پاهاي بي قرار« 
اش��اره و اظه��ار ك��رد: عوامل س��ريال در حال حاضر 
در يكي از بیمارس��تان هاي ش��مال ش��هر مش��غول 
تصويربرداري هس��تند و سپس در لوكیشن جاده ها و 
اطراف لواسان تصويربرداري را ادامه خواهند داد. تمام 
بازيگران فصل حاضر سريال، مقابل دوربین هستند و 
از فصل گذش��ته فقط آقاي سیروس همتي و مهدي 
صباحي ب��ا گريم متف��اوت رو ب��ه روي دوربین قرار 
مي گیرند. تهیه كننده »پاهاي بي قرار« به ايسنا گفت: 

تدوي��ن و صداگ��ذاري همزمان س��ريال 
را انجام مي دهی��م و تا نیمه هاي تیر ماه 
مش��غول تصويربرداري هس��تیم تا زمان 
پخش س��ريال را اع��ام كنند. محمدي 
در پايان با اش��اره به آهنگس��از »پاهاي 
بي قرار« گفت: مس��عود سخاوت دوست 
به عنوان آهنگس��از س��ريال به جمع ما 
پیوس��ته  اس��ت. مس��عود رايگان، پانته آ 
به��رام، حمید گ��ودرزي، آرش مجیدي، 
شاهرخ استخري، لیندا كیاني، مهدي صباحي، افسانه 
ناصري، سمیرا حسن پور، سیروس همتي، پويا امیني، 
سامان صفري، سانیا ساالري و... در اين سريال ايفاي 
نقش مي كنند. مجموعه تلويزيوني »پاهاي بي قرار« در 
دو فصل گذش��ته و حال، ماجراه��اي دو خانواده را از 
زم��ان قبل انقاب تا عصر حاضر به تصوير مي كش��د. 
اين س��ريال مجموعه يي خانوادگي و اجتماعي است 
كه در آن به مفاس��د اقتصادي نیز پرداخته مي ش��ود. 
س��ريال »پاهاي بي قرار« به كارگرداني منوچهر هادي 
و به تهیه كنندگي ايرج محمدي در ۶۰ قسمت تولید 
مي شود و از شبكه پنج سیما به روي آنتن خواهد رفت. 

بيانحقايقبازبانطنز
كارگ��ردان »هم��ه دزده��ا ك��ه دزد 
نیستند« با اشاره به متفكرانه بودن اين اثر 
نمايشي در عین كمدي بودن عنوان كرد 
اجراي اين نماي��ش مديون حمايت هاي 

میكايیل شهرستاني است. 
مهدي ارجمند كارگردان »همه دزدها 
كه دزد نیس��تند« درباره اج��راي اين اثر 
نمايشي به مهر گفت: اين نمايش اجراي 
عموم��ي خ��ود را از ۱۹ فروردين ماه در 

تماشاخانه س��ه نقطه آغاز كرده است. اين نمايشنامه 
نوشته داريو فو اس��ت اما براي اجراي عمومي توسط 
میكايیل شهرس��تاني دراماتورژي ش��ده و مخاطبان 
ش��اهد اجراي��ي ۴۵ دقیقه يي خواهند ب��ود. او درباره 
داليل انتخاب اين نمايش��نامه توضیح داد: من عاقه 
زيادي به داريو فو دارم چون اين نويس��نده حقايق را 
به ش��كلي طنز بیان مي كند و متاسفانه مساله يي كه 
در جوامع بشري ناديده گرفته مي شود همین حقايق 
است. نمايشنامه »همه دزدها كه دزد نیستند« نیز در 
عی��ن كمدي بودن نیاز به تفكر دارد و به همین دلیل 
اين متن را براي اجرا انتخاب كردم. من پیش از اين و 
در سال گذشته نیز نمايشنامه »مرده فروشي« داريو فو 

را به صورت نمايشنامه خواني اجرا كرده بودم. 
ارجمند با اش��اره به اينكه مدت ۱۰ سال است كه 

دستیار میكايیل شهرستاني است درباره 
حضور وي در اين نمايش توضیح داد: من 
در كارهاي مختلفي كه آقاي شهرستاني 
ب��ه صحنه مي ب��رد در كنار وي هس��تم 
و ب��ا كمك او امس��ال نخس��تین تجربه 
كارگرداني ام را روي صحنه بردم. بازيگران 
اين اثر نمايشي نیز از میان هنرجويان و 
بازيگران آقاي شهرستاني با همفكري وي 

انتخاب شده اند. 
او در پاي��ان متذكر ش��د: بهمن م��اه تمرين هاي 
نمايش را آغاز كرديم و از اسفند ماه به سراغ میزانسن 
و طراحي صحنه و فضاسازي كار رفتیم. ابتدا قرار بود 
نماي��ش در خانه نمايش اداره تئاتر اجرا ش��ود كه به 
داليلي میسر نشد. اين نمايش حاصل زحمات میكايیل 
شهرستاني اس��ت و خوشحالم كه با همه مشكات و 
نامايمتي هايي كه ب��راي وي وجود دارد اين هنرمند 
همه تمركزش را بر آموزش گذاشته و سال هاست كه 

فقط با هنرجويانش كار مي كند. 
مسعود آشوري، منصور رضايي، الهام رضايي، فرزان 
اسديان، سیما حقي، هستي مسلم زاده، امید داودوندي 
بازيگران »همه دزدها كه دزد نیستند« هستند كه تا 
۱۹ ارديبهشت ماه س��اعت 2۰:۳۰ در تماشاخانه سه 

نقطه روي صحنه است. 

بررسيامكاننمايشفوتبالدرسينماها
ريیس كانون پخش كنندگان سینماي 
ايران با معرفي پرفروش ترين سینماها در 
فروردين ۹۷ بیان كرد كه امكان نمايش 

فوتبال در سینماها را دنبال مي كنیم. 
كان��ون  ريی��س  س��رتیپي  عل��ي 
پخش كنندگان سینماي ايران با اشاره به 
آغاز فعالیت سینماهاي جديد و افزايش 
فروش گیشه گفت: با افتتاح سینماهاي 
»مگامال«، »باغ كتاب«، »اطلس مشهد« 

و »ش��هر آفتاب« كه جزو ۱۵ س��ینماي برتر كش��ور 
هستند شاهد تغییر بس��یار زيادي در افزايش فروش 
گیش��ه در فروردين ماه سال ۹۷ بوديم و امیدواريم با 
اضافه ش��دن سالن هاي سینمايي مجتمع هايي كه به 
زودي در سراسر كشور افتتاح مي شوند، گیشه سینما 
رونق پیدا كند. او ادامه داد: در واقع با افزايش پتانسیل 
سالن هاي س��ینما در كش��ور، امكان اكران فیلم هاي 
بیشتري در سینماها وجود دارد و مردم نیز با توجه به 
كیفیت باالي سالن هاي تازه تاسیس عاقه بیشتري به 
ديدن فیلم هاي سینمايي پیدا مي كنند. اين تهیه كننده 
س��ینما توضیح داد: ۱۵ سینمايي كه در فروردين ماه 
س��ال ۹۷ از فروش قابل توجهي برخ��وردار بودند به 
ترتی��ب عبارتن��د از »ك��ورش«، »آزادي«، »هويزه«، 

»مل��ت«، »مگام��ال«، »ب��اغ كت��اب«، 
»چهارس��و«،  »فرهن��گ«،  »زندگ��ي«، 
»ساويز«، »ايران«، »شكوفه«، »ماندانا«، 
»اطلس« مش��هد و »شهر آفتاب« شیراز 
كه از اين بین سینماهاي »مگامال«، »باغ 
كتاب«، »اطلس« و »ش��هرآفتاب« سال 
گذشته در ناوگان سینمايي كشور نبودند. 
او به مهر گفت: مساله قابل توجه اين 
است كه در مجتمع هاي جديد سینمايي 
امكانات قابل توجهي در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد؛ 
امكاناتي كه بي ش��ك در سطح س��ینماهاي خارجي 
اس��ت. اي��ن س��ینمادار توضی��ح داد: امیدواريم براي 
پرديس هاي سینمايي كه بیش از ۶ سالن سینما دارند، 
شرايطي را فراهم كنیم تا بازي هاي حساس فوتبال به 
خصوص بازي هاي ايران به صورت محدود نمايش داده 
ش��ود. براي اجراي اين طرح به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي پیشنهادات الزم ارائه شده است تا ببینیم چه 

تصمیمي در اين زمینه گرفته مي شود. 
س��رتیپي در پايان گف��ت: همچنی��ن امیدواريم 
اكران ه��اي ماه مبارك رمضان نیز در س��ال جاري به 
صورت گسترده تر انجام شود و در شهرستان ها نیز اين 

طرح اجرا شود. 

فصليجديد
درتاريخدوكره

تايمز:
دي��دار رهبران دو كره، 
فصل��ي ت��ازه در تاريخ دو 
كش��ور رقم زده است. اين 
موض��وع ك��ه از مهم ترين 
س��رخط خب��ر روزنامه ها 
در هفت��ه گذش��ته بوده، 
همچنان توجه رسانه ها را 
به خود جلب كرده اس��ت. 
روزنامه تايمز نیز با انتشار 

تصوير ديدار رهبران كره شمالي و جنوبي، به گزارشي 
در اين باره پرداخ��ت. طبق اين گزارش، خبرگزاري 
رس��مي كره ش��مالي از ديدار روز جمع��ه رهبر اين 
كش��ور با ريیس جمهوري كره جنوبي ستايش كرده 
و گفته اس��ت اين ديدار باعث رفاه در ش��به جزيره 
كره مي شود. رسانه رس��مي كره شمالي ديدار كیم 
جونگ اون و مون جائه اين را تاريخي خواند و از رهبر 
كره شمالي به خاطر آنچه عشق او به مردم كشورش 
خواند تقدير كرد. اين در حالي است كه روزنامه هاي 
كره جنوبي اس��تقبال محتاطانه يي از اين نشس��ت 
كردند و از كره شمالي به خاطر عدم تعهد صريح براي 
ترك برنامه هسته يي انتقاد كردند. آن طور كه در اين 
گزارش گفته شده, رهبران دو كره روز جمعه با صدور 
بیانیه يي تاكید كردند كه دو كش��ور براي رسیدن به 
پیمان صلح تاش خواهند كرد. دو رهبر پس از ديدار 
دوم خ��ود در روز جمعه اعام كردن��د دو كره براي 
گفت وگوهاي سه جانبه با حضور امريكا يا چهارجانبه 
با حضور چین، براي تبديل توافق آتش بس به پیمان 
صلح تاش خواهند كرد. پس از پايان جنگ دو كره 
در سال ۱۹۵۳ دو كره به صورت رسمي پیمان صلح 
امضا نكرده  و تنها میان آنها آتش بس برقرار است. در 
»بیانیه پانمونجوم« كه به امضاي دو رهبر رسیده كره 
جنوبي و شمالي بر تعهد دو كشور براي غیرهسته يي 
ش��دن كامل ش��به جزيره كره تاكید كردند. در اين 
بیانیه تاكید ش��ده كه كره جنوبي و ش��مالي هر دو 
معتقدند ابتكار عمل كره شمالي براي غیرهسته يي 
شدن شبه  جزيره كره بسیار مهم و حیاتي است و هر 
دو كش��ور معتقدند هر يك بايد مسوولیت هاي خود 
در اين زمینه را عمل كنند. دو كش��ور همچنین بر 
اتفاق نظر خود براي همكاري با جامعه جهاني جهت 

غیرهسته يي شدن شبه جزيره كره تاكید كرده اند.

نيويوركتايمز:
در صفح��ه اول خ��ود 
از  عكس��ي  انتش��ار  ب��ا 
غزه،  ن��وار  درگیري ه��اي 
شمار كشته و مجروحین 
راهپیماي��ي روز جمعه را 
منتش��ر كرد. ب��ه گزارش 
مقا م هاي  تايمز،  نیويورك 
بهداش��تي و درمان��ي در 
ن��وار غ��زه اع��ام كردند 

كه ارتش اس��رايیل روز جمعه با ش��لیك به س��وي 
تظاهرات كنندگان��ي كه در نوار م��رزي میان غزه و 
اسرايیل گرد آمده اند، سه فلسطیني را كشته و حدود 
۳۰۰ نفر ديگر را روانه بیمارستان كرده است. آنطور 
كه گفته ش��ده، تجمع اعتراضي فلسطینیان در اين 
منطقه از چند هفته پیش آغاز ش��ده و قرار است تا 
پانزدهم ماه مه آينده كه هفتادمین سالروز تشكیل 
كشوري به نام اسرايیل است ادامه يابد. فلسطینیان 
ساكن نوار غزه اين روز را كه همچنین مصادف است 
با هفتادمین سال شكس��ت ارتش اعراب از اسرايیل 
و افتادن كنترل نوار غزه به دس��ت دولت اس��رايیل، 
روز نكبت )ش��وم( مي خوانند و مي گويند با برگزاري 
اين تجمع ها كه قرار است بیش از ۴۰ روز ادامه يابد 
در پي جلب توجه جهاني به بحران خاورمیانه اند. اين 
تجمع ه��ا كه اكنون وارد پنجمین هفته خود ش��ده 
تاكنون چندين كشته و صدها زخمي برجاي گذاشته 
است. در حالي كه رژيم صهیونیستي مي گويد بیشتر 
كشته شدگان شبه نظامیان حماس و ديگر گروه هاي 
ش��به نظامي در غزه بوده اند، فلسطینیان مي گويند 
اغلب جان باختگان معترضان غیرمسلحي بوده اند كه 

هدف گلوله قرار گرفته اند. 

كيوسك

گنجينهايكهبهخاكسپردهشد
علي آوارگان، نوازنده و س��ازنده قیچك منطقه بلوچس��تان بعد از يك دوره بیماري از دنیا رفت و روز گذش��ته در روستاي 
صفرزهي ار توابع دش��تیاري در بلوچس��تان به خاك سپرده شد. اسحاق بلوچ نسب، هنرمند پیشكسوت موسیقي بلوچي اظهار 
كرد: علي آوارگان در ۸۶ س��الگي از دنیا رفت و هفتم ارديبهش��ت ماه در روس��تاي صفرزهي دشتیاري به خاك سپرده شد. او 
يكي از گنجینه هاي بزرگ موس��یقي ايران زمین به خصوص اس��تان سیستان و بلوچستان بود كه عمر خويش را در راه ترويج 
هنر بومي سپري كرد و سال هاي سال رنج و غرور را به زيباترين هنرمندي در نواي خويش مي آفريد. هنرمند توانايي كه عاوه 
بر مهارت در نوازندگي از مطرح ترين س��ازندگان س��از قیچك بود. خدمات هنري ايشان در تاريخ فرهنگ و هنر ايران ماندگار 
خواهد بود. او ادامه داد: علي آوارگان هم قیچك مي س��اخت و هم اين س��از را خوب مي نواخت اما بیش��تر در مراسم گواتي و 
موس��یقي درماني شركت مي كرد. اين هنرمند مدتي پیش س��كته قلبي كرده بود و چند بار هم در بیمارستان مشهد بستري 

شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت. 

چهرهروز

نگاهيبهميزاننفوذنيروهايدولتيوطالباندرافغانستان

واليتهايدربندافغانستان
گروهگوناگون

ح��دود ۱۷ س��ال از حض��ور ناتو در 
افغانس��تان مي گ��ذرد. باوج��ود برخي 
موفقیت هاي��ي كه ناتو توانس��ته در زمینه مبارزه با 
تروريس��م و خروج طالبان داشته باشد، اما همچنان 
در بس��یاري از نقاط افغانس��تان، اه��داف اولیه ناتو 
تامین نشده اس��ت. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
ناتو از سال 2۰۰۱ تحت كنترل امريكا، در تاش بود 
كه افغانس��تان را از نفوذ گروه ستیزه جوي طالبان، 
خ��ارج كند. اين در حالي اس��ت كه در اواخر س��ال 
2۰۱۷، اداره بازرس��ي عمومي امريكا براي بازسازي 
افغانس��تان، در گزارشي اعام كرد كه مناطق تحت 
نفوذ طالبان در افغانس��تان افزايش يافته اس��ت. در 
بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده كه پس از اعام 
اس��تراتژي ترامپ براي افغانستان حمات هوايي و 
نظامیان امريكايي در اين كشور افزايش يافته  است. 
بر اين اس��اس، گزارش هاي رس��مي نشان مي دهند 
مناطق تحت كنترل طالبان در سال 2۰۱۷ میادي 
نسبت به گذشته دو برابر شده است. طبق تازه ترين 
آمارهاي منتش��ر ش��ده، حدود ۴ درصد از مجموع 
مناطق افغانستان، در حال حاضر تحت كنترل كامل 
گروه طالبان ق��رار دارد. به گفته تحلیلگران، تقويت 
ش��دن مجدد نیروهاي طالب��ان و القاعده و طوالني 
مدت  شدن جنگ در افغانستان، نشان مي دهد بايد 
بازنگري در اه��داف، عملكرد و ش��یوه هاي اجرايي 
نات��و در افغانس��تان صورت پذي��رد. آنطور كه پیش 
از اين گفته شده، تس��لط دولت افغانستان در سال 
2۰۱۶، نس��بت به س��ال 2۰۱۵، ح��دود ۱۵درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. طبق تازه تري��ن گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، در حال حاضر، حدود ۱۴ منطقه از 
افغانستان، تحت تسلط كامل طالبان قرار دارد. اين 
در حالي اس��ت كه در سال گذش��ته میادي، گروه 
طالبان اعام كرد كه حدود ۳۴۹ شهرس��تان را در 
اختیار دارد اما اين ادعا از سوي حكومت افغانستان 
رد ش��د. هرچند كه بطور كامل مشخص نیست كه 
طالبان بر كدام ش��هرهاي افغانس��تان تسلط دارند، 
اما گفته مي ش��ود كه واليت هاي جنوبي، ش��رقي و 
جنوب غربي، بیش��ترين مناطق تحت نفوذ و كنترل 
طالبان هس��تند. در اين میان، در ۶۶ درصد از ۴۰۰ 

واليت افغانس��تان، نیروهاي طالبان، به طور پراكنده 
حضور داش��ته و فعالیت مي كنند اما تحت تس��لط 
كامل آنها نیس��ت. آن طور كه گفته شده، شمار اين 
مناطق، به 2۶۳ واليت مي رس��د. طبق بس��یاري از 
گزارش ها، با پايان فصل س��رما و كاهش بارندگي ها، 
طالب��ان پناهگاه هاي خ��ود را به دلیل كمبود آب در 
كوهستان ها ترك كرده و به اطراف روستاها آمده اند. 
بس��یاري از خبرها نیز حاك��ي از درگیري طالبان با 
نیروه��اي امنیت��ي به دنب��ال اين بازگشت هاس��ت. 
در س��ال هاي گذش��ته، گفته ش��ده بود كه امريكا 
و نات��و، در حال حاض��ر حدود ۱۴ هزار س��رباز در 
افغانس��تان دارند، اما مقامات امريكايي بر اين باورند 
ك��ه چندهزار س��رباز ديگر نیاز اس��ت ت��ا بتوان در 
مقابل گس��ترش تروريس��م و طالبان در افغانستان 
ايس��تادگي كرد. همچنین دولت افغانس��تان نیز، از 

اين درخواست استقبال كرده است. 
آنط��ور كه گفته ش��ده، دولت كاب��ل در مجموع 
به ۵۶,۸درصد از مناطق اين كش��ور كنترل يا نفوذ 
دارد. اين در حالي اس��ت ك��ه در اين گزارش اعام 
ش��ده كه حدود ۳۰درصد از واليت هاي افغانستان، 
تحت كنت��رل كامل دولت اين كش��ور اس��ت. اين 
آماره��ا حاكي از آن اس��ت كه دولت افغانس��تان از 
س��ال 2۰۱۵ تاكنون، كمترين میزان كنترل و نفوذ 

را بر واليت هاي خود دارد. طبق آمار منتشر شده، از 
مجموع ۴۰۰ واليت در افغانستان، تنها حدود ۱2۰ 

منطقه در كنترل كامل نیروهاي دولتي قرار دارد. 
در اين میان، گفته ش��ده كه در ماه هاي گذشته، 
مخالفان مسلح دولت افغانستان در ۹ شهرستان اين 
كشور پیش��روي داشتند و اكنون نیز ۱۳,۳درصد از 
شهرستان هاي افغانستان را تحت كنترل خود دارند. 
اين در حالي اس��ت كه بسیاري از تحلیلگران بر اين 
باورند كه دولت افغانستان، مي تواند مناطق بیشتري 
را تحت كنترل داش��ته باش��د؛ چراكه در بس��یاري 
مناظ��ق، نژادها و قوم ه��اي مختل��ف، همچنان به 
صورت قبیله يي هدايت مي ش��وند و دولت مي تواند 

با نفوذ در آنها، كنترل مناطق را به دست بگیرد. 
باتوجه به اطاعات منتشر شده از نفوذ طالبان و 
مناطق تحت كنترل دولت افغانستان، سربازرس ويژه 
امريكا در امور بازس��ازي افغانس��تان، تصمیم گرفته 
تا ش��مار تلفات ارتش و نیروهاي پلیس افغانس��تان 
را ك��ه مس��وولیت درگیري ب��ا طالب��ان را بر عهده 
داش��تند، محرمانه نگ��ه دارد و در گزارش هاي خود 
منتشر نكند؛ به گفته برخي مقامات امريكايي، دلیل 
پنهان كاري هاي واش��نگتن درب��اره وضعیت جنگي 
در افغانس��تان، افزايش فشارها بر ارتش امريكا براي 

پیروزي در جنگ افغانستان است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»آنابل3«ميآيد
سومین قسمت از فیلم ترسناك »آنابل« 
در دستور س��اخت كمپاني »نیوالين« قرار 
گرفت. به گ��زارش ورايتي، كمپاني نیوالين 
قصد دارد تا ادامه فیلم هاي ترسناك خود را 
با ساخت سومین قسمت »آنابل« پي بگیرد. 
»آنابل ۳« قرار است ۳ جوالي 2۰۱۹ راهي 

سینماها شود. گري دوبرمن كه نويسنده فیلمنامه دو قسمت قبلي فیلم اين عروسك 
ترسناك است، با قسمت سوم اين فیلم، نخستین تجربه كارگرداني خود را نیز انجام 
مي دهد. او فیلمنامه اين قسمت را نیز نوشته است. چهار فیلم از مجموعه فیلم هاي 
ترس��ناك در دنیاي »احضار روح« كه شامل دو قسمت قبلي »آنابل« هم مي شود، 
بیش از ۱,۱میلیارد دالر در سراس��ر جهان فروش كرده است. پنجمین فیلم از اين 
مجموعه با عنوان »راهبه« قرار است ۷ سپتامبر 2۰۱۸ اكران شود. دوبرمن فیلمنامه 
»راهبه« را با همكاري جیمز ون از تهیه كنندگان فیلم نوش��ته اس��ت. وي در عین 
حال يكي از س��ه نويس��نده فیلم پرفروش ترسناك »آن« است و قسمت دوم آن را 
كه با عنوان »آن: فصل 2« اكران مي شود نیز مي نويسد. جان آر. لونتي فیلم نخست 
»آنابل« را كارگرداني كرد كه فیلمي مرتبط با »احضار روح« در س��ال 2۰۱۳ بود. 
ديويد اف سندبرگ نیز فیلم ديگر آنابل با عنوان »آنابل: مخلوق« را كارگرداني كرد 
كه داستانش پیش از فیلم »آنابل« اصلي است و داستان يك عروسك ساز وهمسرش 
را روايت مي كند كه پس از دست دادن دختر كوچكشان در خانه خود از يك راهبه 
و چند دختر يك يتیم خانه پذيرايي مي كنند ولي آنابل كه مخلوقي تس��خیر شده 
است زندگي آنها را به هم مي ريزد. اين فیلم ها كه با بودجه پايین ساخته شده اند با 
استقبال زياد مخاطبان در سراسر جهان روبه رو شده اند و »آنابل« 2۵۷میلیون دالر 
و »آنابل: مخلوق« ۳۰۰ میلیون دالر در سراسر جهان فروش كرد. از اين مجموعه به 
ترتیب »احضار روح« در سال 2۰۱۳ با بازي ورا فارمیگا و پاتريك ويلسون، »آنابل« 
درباره عروس��كي روح زده در سال 2۰۱۴، »احضار روح 2« در سال 2۰۱۶، داستان 

دوم »آنابل« با عنوان »آنابل: مخلوق« در سال گذشته ساخته شده اند. 

يككشفباستانشناسيتكاندهندهدر»پرو«
باس��تان شناس��ان موفق به كشف يك 
گور دس��ته جمعي از ۱۴۰كودك شدند كه 
قلبشان از سینه هاشان بیرون كشیده شده 
اس��ت. به گزارش واشنگتن پُست، اين گور 
دس��ته جمعي كه »الس لیاماس« نام دارد، 
شامل اسكلت هاي ۱۴۰ كودك بین ۵ تا ۱۴ 

س��ال اس��ت كه حدود ۵۵۰ سال پیش به عنوان بخشي از يك آيین سنتي كشته 
شده اند. در اين محوطه كه در نزديكي شهر »تروخیو« در پروي امروزي واقع شده 
اس��ت عاوه بر كودكان 2۰۰راس الما)ش��تر بومي امريكاي جنوبي( نیز در همان 
روز قرباني و دفن شده اند. اين گورستان ظاهرا توسط امپراتوري باستاني »چیمو« 
ساخته شده و گمان مي رود اين كودكان براي در امان ماندن از سیل ناشي ار پديده 
»ال نینو« در آن زمان قرباني ش��ده اند. »گابريل پريتو« پروفسور باستان شناسي از 
دانش��گاه ملي پرو كه سرپرست اين اكتشاف باستان شناسي بوده معتقد است: آنها 
مهم ترين چیزشان را به خدايان تقديم كرده اند و كودكان مهم ترين چیز بودند چرا 
كه آنها بازنماي آينده هس��تند. »الماها« نیز از اهمیت بااليي برخوردار بودند چرا 
كه اين افراد هیچ چارپاي باربر ديگري در اختیار نداش��تند و اين موجودات بخش 
مهمي از اقتصاد آن جوامع محس��وب مي ش��دند. كودكان رو به دريا و الماها رو به 
رشته كوه هاي »آند« در شرق دفن شده اند. كاوش ها در اين محوطه باستان شناسي از 
سال 2۰۱۱ آغاز شده ا اما اخبار اين اكتشاف اخیرا توسط نشنال جئوگرافیك منتشر 
شده كه از اين پروژه حمايت مالي مي كرده است. سرپرست تیم باستان شناسي در 
اين كاوش همچنین عنوان كرده، محققان عاوه بر استخوان رد پاي كودكان را نیز 
در اي��ن محوطه پیدا كرده اند كه از باران و فرس��ايش در امان بوده اند و اين ردپاها 
حاكي از آن است كه اين كودكان از شهري كهن به نام »چان چان« در فاصله يك 
كیومتري »الس لیاماس« آورده شده  و قرباني شده اند. نكته تكان دهنده ديگر اين 
است كه روي قفسه سینه اين كودكان آثار جراحت مشخص بوده و ظاهرا كسي كه 
مسوول قرباني كردن آنها بوده، تاش مي كرده قلب آنها را نیز از بدنشان خارج كند. 

تاريخنگاري

اخراج ايراني هاي عراق 
نهم ارديبهش��ت ۱۳۴۸ بیش از يك هزار نفر ديگر 
از ايرانیان رانده ش��ده از عراق وارد كشور شدند. با موج 
گس��ترده اخراج ايرانیان، امام خمین��ي ديدارهاي خود 
را با فرس��تادگان دولت عراق قطع كرد. نخس��تین رد 
پاهاي اخراج روحانیون و ديگر اقش��ار ايراني از عراق را 
مي توان در ارديبهش��ت ۱۳۴۸ شمسي يافت كه پس 
از ش��دت يافتن اختافات مرزي بی��ن ايران و عراق بر 
سر حاكمیت بر اروندرود و همچنین باال گرفتن مساله 
حاكمیت ايران بر جزاير س��ه گانه، دولت عراق تصمیم 
به افزايش فش��ارها بر ش��هروندان ايراني ساكن عراق 
گرفت. دولت شاهنشاهي ايران، در آن زمان جدي ترين 
هم پیمان منطقه يي رژيم صهیونیستي بود و پس از آنكه 
كش��ورهاي عربي در جنگ اعراب و اس��رايیل در سال 
۱۳۴۶ شكست خوردند، بحران در روابط دو كشور ايران 
و عراق نیز تشديد ش��د. روزنامه كیهان ۹ دي ۱۳۵۰، 
خب��ر از »اخراج ۴۱ هزار ايراني از عراق در 2۴ س��اعت 
گذش��ته« داد. همزمان تحوالت داخلي عراق و ايران، 
به س��ويي مي رفت كه ايرانیان ساكن عراق، نخستین 
قربانیان تاريخي تغییر مناس��بات ديپلماتیك باش��ند. 
دولت ش��اه پس از باال رفتن افس��انه يي قیمت نفت و 
درآمدهاي نفتي در سال هاي پاياني دهه ۴۰ شمسي، 
ت��اش كرد مج��د و عظمت حكومت شاهنش��اهي را 

زنده كند و با برگزاري جشن هاي 2۵۰۰ ساله، يكه تاز 
خاورمیانه شود. همین موضوع، بهانه يي شد براي دولت 
ع��راق تا بیش از ۶۰ هزار نف��ر از ايرانیان مقیم عتبات 
عالیات و مخصوصا كربا را با عدم تمديد اقامت، وادار به 
اخراج كند. همچنین در آغاز جنگ ايران و عراق، صدام 
دستور اخراج عده زيادي از كردهاي فیلي را صادر كرد. 
رژيم بعث اموال آنها را مصادره كرد و دست خالي و پاي 

پیاده در مرزهاي ايران رها كرد، غیر از اين ۹ تا ۱2 هزار 
از نوجوانان آنها را از ترس اينكه براي ايران بجنگند به 
عنوان گروگان در عراق نگاه داش��ت كه البته بعدها در 
»نگره السلمان« همه را به شهادت رساند. از میان اين 
آوارگان تنها كس��اني كه پدرهايشان شناسنامه ايراني 
داشتند موفق به گرفتن شناسنامه شدند و بسیاري از 

اهالي پشتكوه از گرفتن شناسنامه بازماندند. 
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