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   دستور روحاني براي اقدام به 
كاهش فوري قيمت كود اوره

رييس جمهوري پس از پيگيري هاي وزير جهاد كشاورزي و در پي افزايش قيمت 
كود اوره برخالف مصوبات گذش��ته هيات دولت، دس��تور اقدام فوري براي بازگشت 
قيمت اين نهاده به قيمت قبلي را صادر كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، در 
پي افزايش قيمت كود اوره برخالف مصوبات گذش��ته هيات دولت، ستاد هدفمندي 
يارانه ها و مصوبات كارگروه تنظيم بازار، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در نامه يي 
به رييس جمهوري با اش��اره به اينكه كود شيميايي اوره پرمصرف ترين كود كشاورزي 
مورد نياز توليدات بخش زراعي كشور بوده كه 70 درصد نياز كودي بخش را به خود 
اختصاص مي دهد، عنوان داشت: ميزان توليد داخلي كود اوره بيش از 5 ميليون تن در 
س��ال است كه 2 ميليون تن آن مصرف بخش كشاورزي است و 3 ميليون تن مابقي 
نيز توسط پتروشيمي ها به خارج از كشور صادر مي شود. وي در ادامه با اعالم اينكه بر 
اساس مصوبات گذشته هيات دولت، ستاد هدفمندسازي يارانه ها و همچنين مصوبات 
اخي��ر كارگروه تنظي��م بازار قيمت فروش هر كيلوگرم كود اوره به بخش كش��اورزي 
6.125 ري��ال اس��ت، اظهار داش��ت: به رغم مصوبات مذكور متاس��فانه ش��ركت هاي 
پتروش��يمي از ابتداي تيرماه س��ال جاري مبناي قيمت گذاري كود اوره تحويلي به 
بخش كش��اورزي را قيمت ارائه ش��ده در بورس قرار داده و مذاكرات و تالش هاي اين 
وزارتخانه براي جلوگيري از افزايش قيمت منجر به نتيجه نشده است. حجتي در ادامه 
با اش��اره به تاثيرات افزايش لجام گسيخته قيمت فروش اين نهاده بر بخش كشاورزي 
و همچني��ن با عنايت به اينكه به دليل محدوديت مناب��ع دولت، يارانه تخصيصي به 
كود اوره توسط دولت به صفر رسيده، از رييس جمهوري درخواست كرده تا كود اوره 
تحويلي به بخش كشاورزي همچنان با قيمت مصوبات قبلي در اختيار اين بخش قرار 
گيرد. در پي اين نامه، روحاني رييس جمهوري خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت، 
دس��تور اقدام فوري براي بازگش��ت قيمت اين نهاده به »قيمت قبلي« را صادر كرد. 
براس��اس اين گزارش، هيات وزيران در جلسه 1397/4/14 به پيشنهاد 020/26004 
مورخ 1396/10/16 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره )3( ماده واحده قانون 
اص��الح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1373- تصويب كرد: قيمت فروش��ي كود 
اوره تحويلي به وزارت جهاد كشاورزي توسط شركت هاي پتروشيمي توليد كننده اوره، 
مادامي كه شركت هاي مذكور خوراك گاز مصرفي خود را براساس نرخ اعالمي، وزارت 
نفت دريافت مي كنند، توس��ط كارگروه تنظيم بازار تعيين خواهد شد و پرداخت مابه 
التفاوت به شركت هاي پتروشيمي منوط به انجام حسابرسي يارانه يي توسط سازمان 

حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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باالخ��ره بعد از چن��د هفته وعده و 
وعي��د درباره راه اندازي ب��ازار ثانويه ارز 
در بورس، روز س��ه ش��نبه اين بازار در 
»سامانه نيما« راه اندازي شد و نخستين 
كش��ف قيمت ارز توافقي در آن سامانه 
صورت گرف��ت. اما چرا به رغم تاكيدات 
زياد اين اتفاق مه��م در بورس صورت 

نگرفت. 
در اصل بزرگ تري��ن مانع راه اندازي 
ب��ازار ثانوي��ه ارزي در ب��ازار س��رمايه 
را مي ت��وان در ع��دم آش��نايي فعاالن 
ب��ازار ارز با س��امانه ها و س��ازوكار هاي 
بورس تهران دانس��ت. در واقع، راحتي 
كاركرد هاي س��امانه نيما براي فعاالن 
اين بازار مي تواند علت ديگري در عدم 
اقبال تش��كيل اين بازار ارزي در بورس 
كش��ور درنظر گرفته شود. به طور كلي 
در تم��ام دنيا از ب��ورس به عنوان يكي 
از ش��فاف ترين بخش ه��اي بازار  ه��اي 
مالي ياد مي ش��ود. چرا كه در اين حوزه 
بر خالف س��اير بازار ها عرضه كنندگان 
نيس��تند  تقاضاكنندگان مش��خص  و 

و معام��الت در بازار س��هام به صورت 
پيوس��ته و خودكار ب��ا يك ديگر تطابق 
داده مي ش��وند. اين  موضوع كه هر كاال 
و خدماتي وارد بازار س��رمايه ش��وند و 
از طري��ق س��امانه هاي رس��مي بورس 
معامالت آنها به وق��وع بپيوندد به طور 
قطع شفاف ترين حالت ممكن در داد و 

ستد ها را شكل خواهد داد. 
اين در حالي است كه، گاهي اوقات 
مش��اهده مي ش��ود برخ��ي از فعاالن 
اقتص��ادي در صنف ه��اي متفاوت اعم 
از س��اختمان، مس��كن، ارز و... دانش، 
اطالع��ات و ش��ناخت كاف��ي از بورس 
را ندارند و متاس��فانه اي��ن افراد بر اين 
باورند كه س��ازوكار معامالتي در بورس 
خيلي س��خت تر از ساير بازار هاي مالي 
اس��ت كه اين مورد ه��م در جاي خود 
مي توان��د دليل��ي براي ح��ذف بورس 
از راه ان��دازي بازار ثانويه ارزي كش��ور 
محسوب شود. از طرفي، طي چند وقت 
گذش��ته گمانه زني هاي��ي در خصوص 
خريد و فروش ملك و امالك به بورس 
تهران مطرح بود كه متاس��فانه ش��اهد 
موضوع گيري هاي غيركارشناسي در اين 

زمينه بودي��م و تقريبا تمام منتقدان با 
اجراي چنين فرآيند معامالتي در بورس 
مخالفت مي كردند. چنين مخالفت هايي 
از اين مهم نش��ات گرفته مي ش��ود كه 
منتقدان با س��ازوكار بورس به صورت 
كامل آشنايي ندارند، اين دست از افراد 
تصوراتي همانند ناديده گرفته شدن يا به 
عبارتي ديگر حذف كامل بنگاه هاي مالي 
را دارند كه درنهايت با فشار اين فعاالن 
معامالت آپارتمان در بورس منتفي شد. 
به طور معمول خدم��ات و كاالهايي در 
بورس مورد معامله قرار مي گيرند كه در 
واقع از توازن مشخصي برخوردار باشند. 
علت ديگر حذف ب��ورس از بازار ثانويه 
ارز را مي توان در اين موضوع دانس��ت 
كه صرافي ها، بان��ك مركزي يا فعاالن 
كنوني بازار ارز بر اين باور هس��تند كه 
اگر ب��ازار ثانويه ارزي وارد بورس تهران 
ش��ود به نوعي آنها در جريان معامالتي 
ناديده  گرفته مي شوند و همين موضوع 
عاملي در راستاي مخالفت با راه اندازي 
اين بازار در شفاف ترين بخش اقتصادي 

كشور شد. 
ب��ر اي��ن اس��اس، مي ت��وان گفت 
متاس��فانه چنين عدم رغبتي توانست 
منجر به فش��ار يا هر چيز ديگري شود 
كه بازار ثانويه در بورس راه اندازي نشود. 
فعاالن و بازيگران اقتصادي كشور بهتر 
اس��ت بدانند كه هر چيزي اگر به اين 
بازار راه پيدا كند بايد اين نكته را مورد 
توج��ه قرار دهند كه نه��اد بورس فقط 
يك بستر شفافي است كه در بلند مدت 
معام��الت در آنجا به ط��ور قطع به نفع 
اقتصاد كشور و بازيگران آن خواهد شد. 

سخن نخست

چرا بورس از بازار ثانويه ارز حذف شد
 حامد ستاك   
تحليلگر  بورس
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»تعادل« از تاثير دعواي تعرفه اي چين و امريكا بر صادرات جهان گزارش مي دهد
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

باالخ��ره بعد از چند هفته وع��ده و وعيد درباره 
راه اندازي بازار ثانويه ارز در بورس، روز س��ه ش��نبه 
اين بازار در »سامانه نيما« راه اندازي شد و نخستين 
كشف قيمت ارز توافقي در آن سامانه صورت گرفت. 
اما چرا به رغم تاكيدات زياد اين اتفاق مهم در بورس 
ص��ورت نگرفت. در اصل بزرگ ترين مانع راه اندازي 
بازار ثانويه ارزي در بازار سرمايه را مي توان در عدم 
آش��نايي فعاالن بازار ارز با سامانه ها و سازوكار هاي 
بورس تهران دانس��ت. در واقع، راحتي كاركرد هاي 
س��امانه نيما براي فعاالن اين ب��ازار مي تواند علت 
ديگري در عدم اقبال تش��كيل اين ب��ازار ارزي در 

بورس كشور درنظر گرفته شود ...

گروه انرژي| نادي صبوري|
 شايد اين روزها مفهوم و جايگاه »مديريت 
منابع آب« خيلي بيش��تر از گذش��ته مشخص 
شده باشد. اساس��ا »چگونگي توزيع« در زمان 
محدودي��ت، اهميتي ويژه پي��دا مي كند. وقتي 
پ��اي آب به مي��ان مي آي��د كه ن��ه فقط يك 
»كاال« بلكه »نياز اساس��ي بشر« است كه اين 
اهميت صد چندان مي شود. روز گذشته محمد 
حاج رسوليها مديرعامل شركت مديريت منابع 
آب نشس��تي خبري را برگزار ك��رد تا آخرين 
آماره��اي توزيع آب در ايران ك��ه به طور ويژه 
آب پش��ت سدها را شامل مي ش��ود، در اختيار 

خبرنگاران قرار دهد...

چرا بورس از بازار ثانويه ارز 
حذف شد

جهت گيري هاي جديد سياست  
توزيع آب در ايران
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گزارش
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جمعيت 100 ميليوني 
ايران تا سه دهه آينده

مدي��ركل دفتر آم��ار و اطالع��ات جمعيتي و 
مهاجرت س��ازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه در 
مس��ائل جمعيتي بايد صريح ب��ود و وضعيت حال 
چنان كه گفته مي ش��ود تيره و تار نيست، در عين 
حال گفت: جمعيت كش��ور طي سه دهه آينده به 
100 ميليون نفر مي رسد. محمدباقر عباسي، بيان 
كرد: »موض��وع جمعيت در اي��ران در قرن حاضر 
ي��ك دغدغه همگاني بوده اس��ت. ما قرن حاضر را 
ب��ا جمعيت 10 ميليوني آغاز كرده ايم و در حال به 
پايان رس��اندن آن با جمعيتي بيش از ۸0ميليون 
هس��تيم. با تغييرات رخ داده در كش��ور، گسترش 
شهرنش��يني، تحول س��بك زندگي، گذار از روابط 
خانوادگي پدرس��االرانه به رواب��ط مدني، تحوالت 
بازار كار، آمار ازدواج و... عمال جمعيت ايران درگير 
مس��ائلي نوظهور و تجرب��ه نش��ده در تاريخ خود 
اس��ت.«او به موضوع سالمندي اشاره كرد و با بيان 
اينكه با افزايش فرزند آوري هم تعداد س��المندان 

سال هاي آتي دستخوش تغيير نخواهد شد ...

 حامد ستاك   

س��ومين كنفران��س امنيتي ته��ران برگزار مي ش��ود. 
كنفرانس��ي كه عنوانش »امنيت منطقه يي در غرب آسيا، 
چشم انداز ثبات، همكاري و پيشرفت جمعي« خواهد بود. 
تصمي��م به برگ��زاري اين كنفرانس براي س��ومين بار آن 
هم با موضوع غرب آس��يا، پ��س از آن صورت مي گيرد كه 
بحران هاي منطقه وارد مرحله جديدي شده است؛ چنانچه 
سوريه در مرحله گذار از جنگ به تغيير سياسي قرار دارد، 
عراق با شكست داعش به ثبات نسبي رسيده، در عين حال 
با بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه ايران، شرايط سياسي 
منطقه دچار تحوالتي ش��ده اس��ت. به نوشته خبرگزاري 
ايرنا، نخس��تين و دومين كنفرانس امنيتي تهران با شعار 
»گفت وگو، احت��رام، اعتماد و همكاري متقابل جهت نيل 
به امنيت و پيش��رفت جمعي« در غرب آسيا، درسال هاي 
1395 و 1396 برگ��زار ش��د. بنا به اع��الم دبيرخانه اين 
كنفرانس با توجه به دستاوردها و انعكاس گسترده مواضع و 
ديدگاه هاي سخنرانان و شركت كنندگان دو كنفرانس قبلي 
كه هر يك با حضور افزون بر 200 نفر از مقامات سياس��ي 
و تحليلگران داخلي و خارجي برگزار ش��د، امسال پيش از 
برگزاري كنفرانس اصلي در تهران، س��ه سمينار داخلي و 
خارجي )بين المللي و منطقه يي( در ماه هاي آبان، آذر و دي 
تشكيل مي شود. اين س��مينارها، چارچوبي اصيل و بومي 
براي بحث و بررس��ي مسائل منطقه اي، تبيين راهبردها و 
سياس��ت هاي امينتي و خارجي جمهوري اسالمي ايران و 
ط��رح ايده ها و راهبردهاي درون زا ب��راي نيل به امنيت و 
پيشرفت جمعي خواهد بود. در نشست اصلي و سمينارهاي 
داخلي و خارجي سومين كنفرانس امنيتي تهران، مهم ترين 
مس��ائل و موضوعات امنيتي در غرب آس��يا و فرصت ها و 
چالش ه��اي امنيتي منطق��ه اي، براي يافت��ن راه حل ها و 
راهكارهاي مناس��ب و مطلوب، مورد بحث و بررس��ي قرار 
مي گيرد. همكاري و منازعه در غرب آسيا، پيشرفت جمعي 
در غرب آس��يا، راهبرد بازيگران منطقه يي و فرامنطقه يي 
در قبال صلح و ثبات در غرب آس��يا، سياست هاي دفاعي 
و امنيتي همكاري جويانه در غرب آسيا، ماهيت و الزاماِت 
منطقه ي��ي و بين المللي نظم امنيت��ي منطقه يي در غرب 

آسيا، ديپلماس��ي دفاعي در غرب آسيا، ديپلماسي دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران، نقش و جايگاه راهبردي جمهوري 
اس��المي ايران در صلح و ثبات منطقه يي در غرب آسيا و 
الگوهاي تسليحاتي و كنترل تس��ليحات در غرب آسيا از 
جمله مهم ترين محورهاي مباحث كنفرانس امنيتي تهران 

و سمينارهاي مقدماتي آن است. 
در چارچوب سومين كنفرانس امنيتي تهران دو سمينار 
داخلي با درجه »علمي و پژوهش��ي« نيز در ماه هاي آذر و 
دي امسال از سوي چند مركز راهبردي جمهوري اسالمي 
ايران از جمله دانش��گاه و پژوهش��گاه عال��ي دفاع ملي و 
تحقيقات راهبردي، شوراي راهبردي روابط خارجي، مركز 
بررسي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري، مركز مطالعات 
سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، و مركز مطالعات 
راهبردي ديپلماس��ي دفاعي وزارت دفاع با همكاري ساير 

موسسات و نهادها برگزار مي شود. 
براي فراهم ش��دن بستر مناس��ب براي هم انديشي و 
هم افزايي فكري نخبگان علمي و اجرايي در حوزه امنيت 
منطق��ه اي، پيش از برگ��زاري اين س��مينارها، مهم ترين 
محورها و موضوعات آنها به صورت نشست هاي تخصصي 

در يكي از دانشگاه هاي همكار برگزار مي شود. 
براي تقويت جنبه هاي بين المللي و منطقه يي كنفرانس 
عالوه بر ميهمانان خارجي شركت كننده در كنفرانس هاي 
پيش��ين از مقامات سياسي فعلي و سابق كشور و صاحب 
نظران علمي و اجرايي كشورهاي مختلف نيز براي شركت 
در اين كنفرانس دعوت ش��ده اند. براساس اعالم دبيرخانه 
اين كنفرانس، محورهاي دقيق مباحث س��مينارها، تاريخ 
برگزاري هر يك از آنها، نحوه ثبت نام و ارس��ال مقاالت و 
پژوهش ها و تازه ترين خبرهاي مرتبط با سومين كنفرانس، 
در روزهاي آينده در سايت رسمي كنفرانس امنيتي تهران 
اطالع رس��اني مي ش��ود. پيش تر ريي��س دبيرخانه دايمي 
كنفران��س امنيتي تهران ه��دف از برگزاري اين كنفرانس 
را ايج��اد مجمعي براي گفت وگو، اعتمادس��ازي و تقويت 
همكاري بين كشورهاي غرب آسيا براي رسيدن به امنيت 

و پيشرفت جمعي عنوان كرد. 

چشم انداز امنيتي غرب آسيا در كنفرانس امنيتي تهران

نشست ناتو در سايه هراس از تكرار فاجعه نشست گروه7 آغاز شد

اروپايي ها نگران ترامپ غيرقابل پيش بيني
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روايت رييس فراكسيون اميد از دليل تصويب تعليق يكي از لوايح مالي

اگر5ثانيهوقتداشتيم،تعويقCFTراينميآورد

عباس عراقچي خبر داد

خروج دالر از روابط تجاري ايران با شركاي اقتصادي
گروه ايران|

معاون سياس��ي وزير امور خارج��ه تاكيد كرد: در 
جلسه روز جمعه در وين، برخي راهكارهاي عملياتي 
در حوزه بانكي و نفت مطرح شد كه همه وزيران امور 
خارجه بر آن تاكيد داشتند، ازجمله اين راهكارها، كنار 
گذاش��تن دالر از معامالت ايران و شركاي اقتصادي 
خود اس��ت كه بايد هرچه سريع تر تدقيق و عملياتي 
شود.  به گزارش ايلنا، سيدعباس عراقچي نشست اخير 
كميس��يون مش��ترك برجام را نمايش صريح انزواي 
امريكا در عرصه بين الملل ارزيابي كرد و گفت: بيانيه 
اين نشست حاوي نكات قابل توجهي است كه موفقيت 
جمهوري اسالمي ايران در بيان و اعمال خواسته هاي 

خود را نشان مي دهد. 
وي ادامه داد: در اين جلس��ه برخ��ي راهكارهاي 
عملياتي در حوزه بانكي و نفت مطرح ش��د كه همه 
وزيران ام��ور خارجه بر آن تاكيد داش��تند، از جمله 

اين راهكارها، كنار گذاش��تن دالر از معامالت ايران و 
ش��ركاي اقتصادي خود است كه بايد هرچه سريع تر 
تدقي��ق و عمليات��ي ش��ود.  اين ديپلم��ات عاليرتبه 
كشورمان در پاسخ به سوالي درباره دستاوردها و نتايج 
نشست اخير كميسيون مشترك برجام كه در سطح 
وزيران امور خارجه در روز جمعه در وين برگزار ش��د، 
اظهار داشت: بيانيه پاياني نشست، بيانيه يي قوي در 
بيان اراده اعضا به حفظ برجام و در تقابل آشكار با اراده 
امريكا به نابودي اين توافق بود و نكات قابل توجهي در 
آن بود كه بيانگر موفقيت جمهوري اسالمي در بيان و 
اعمال خواسته هاي خود است.  عراقچي در تشريح اين 
نكات به اعالم تعهد مجدد وزيران خارجه كشورهاي 
عضو برجام بر اجراي كامل و موثر اين توافق ازجمله 
در ح��وزه رفع تحريم ها، اذعان به اينكه رفع تحريم ها 
و برخ��ورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله، بخش 
كلي��دي و حياتي برجام اس��ت و اس��تقبال از ادامه 

همكاري    هاي صلح    آميز هسته يي با ايران اشاره كرد. 
وي اف��زود: از هم��ه مهم ت��ر تاكيد وزي��ران امور 
خارجه ش��ركت        كننده در نشست بر »تعهد« خود در 
موضوعاتي همچون حفظ و ارتقاي روابط گسترده   تر 
اقتصادي با ايران، حفظ و استمرار كانال هاي موثر مالي 
ب��راي تعامل با ايران، تداوم ص��ادرات نفت و ميعانات 
گازي، محصوالت نفتي و پتروش��يمي و تداوم روابط 
حمل و نقل زميني، هواي��ي، ريلي و دريايي ازجمله 

كشتيراني و بيمه است. 

 تاكيد بر مقابله با آثار تحريم هاي امريكا 
رييس تيم كارشناسي مذاكره    كننده ايران و 4+1، 
تعه��د وزيران ام��ور خارجه كش��ورهاي عضو برجام 
طب��ق بيانيه بر تقويت پوش��ش هاي اعتبار صادراتي، 
حمايت روش��ن و موثر از كنش��گران اقتصادي كه با 
ايران تجارت مي كنند، به ويژه ش��ركت هاي كوچك و 

متوسط، تشويق سرمايه گذاري هاي بيشتر در ايران و 
حمايت از كنش��گران اقتصادي در سرمايه گذاري ها و 
ديگر فعاليت هاي تج��اري و مالي را كه با ايران انجام 
مي شود يا در رابطه با ايران است از ديگر نكات مهمي 
دانس��ت كه در بيانيه پاياني نشست اخير وين بر آن 

تاكيد شده است. 
عراقچ��ي اضافه كرد: گردهم  آوردن كارشناس��ان 
بخش ه��اي دولت��ي و خصوصي، از جمل��ه از طريق 
ايجاد و تقويت ش��وراهاي تجاري مش��ترك، حمايت 
عملي از تجارت و سرمايه گذاري در ايران و حمايت از 
شركت هاي خود در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي 
اي��االت متحده از ديگر تعهداتي ب��ود كه وزيران امور 
خارجه شركت   كننده در كميسيون اخير برجام طبق 

بيانيه بر آن صحه گذاشتند. 
عراقچي ادامه داد: وزيران امور خارجه كش��ورهاي 
عضو برجام در اين بيانيه اظهار تاس��ف عميق خود را 
نسبت به خروج امريكا از برجام اعالم كردند و در يك 
مقابله آشكار با تحريم هاي يكجانبه امريكا، تعهد كردند 
كه براي اجراي موثر موضوعات فوق راه   حل   هاي عملي 
طراحي و حتي ديگر كشورها را نيز به اتخاد سياست ها 
و ايجاد س��ازوكارهاي مشابه در روابط اقتصادي خود 
با ايران تش��ويق كنند. وي اف��زود: بيانيه وزيران امور 

خارجه ايران و 1+4 به لحاظ سياسي يك بيانيه قوي 
در بيان اراده اعضا براي حفظ برجام است و آشكارا در 
مقابل اراده امريكا براي نابودي برجام و اعمال مجدد 

تحريم ها بر ايران قرار دارد. 
معاون سياسي وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه 
آنچه براي جمهوري اسالمي اهميت دارد ترجمه اين 
عزم و اراده به راه   حل   هاي عملياتي است به گونه يي كه 
منافع ايران در عمل و به صورت ملموس، در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي به ويژه نفتي و بانكي تامين ش��ود، 
تصريح كرد: البته برخي راهكارهاي عملياتي در حوزه 
عمليات بانكي و خريد نفت در جلس��ه وزرا ارائه شد 
كه بايد هرچه س��ريع تر تدقيق و عملياتي شوند.  به 
گفته عراقچي، كنار گذاش��تن دالر از معامالت ايران 
و شركاي اقتصادي خود ازجمله اين راهكارها بود كه 
هم��ه وزراي امور خارجه ش��ركت    كننده بر آن تاكيد 
داش��تند.  وي اضافه كرد: جمهوري اسالمي ايران از 
نزديك با طرف    هاي اروپايي، روسي و چيني در تماس 
و تبادل نظر اس��ت و جلس��ات كارشناسي در سطوح 
مختلف ادامه دارد. بديهي اس��ت ك��ه اگر در نهايت 
انتظارات كش��ورمان از تالش هاي اين كشورها تامين 
نش��ود، جمهوري اسالمي ايران ابزارهاي خود را براي 

مواجهه با هر شرايطي در اختيار دارد.

گروه ايران|
رييس فراكسيون اميد دليل تعويق دو ماهه بررسي 
اليحه پيوستن ايران به CFT را تلقي برخي نمايندگان 
مبني بر عدم راي آوردن آن در صحن دانس��ت و گفت 
كه اگر 5 ثانيه وقت بيشتر براي جمع بندي وجود داشت، 
مسكوت ماندن دوماه اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم راي نمي آورد.  به گزارش 
»تعادل« به نقل از تسنيم، محمدرضا عارف در نشست 
خبري كه روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اين فراكسيون اميد موافق مسكوت ماندن اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
)CFT( ب��ود، گفت: قبل از طرح اين موضوع در مجلس 
بحثي مطرح نشد، صبح كه در مجلس حاضر شديم اين 
موضوع بيان ش��د كه ممكن است به دليل فضاي ايجاد 
ش��ده اين اليحه راي نياورد. نماين��ده دولت هم تقريبا 
موافق بود كه به نحوي اقدام ش��ود كه نتيجه نهايي آن 
راي آوردن اين اليحه ش��ود از اين رو اگر اقدامي منجر 
به تاخير در بررسي اين اليحه شود كه نتيجه نهايي آن 

راي آوري باشد نيز موافق بود. 
وي افزود: در همان روز ايرادات شوراي نگهبان براي 
اصالح معاهده پالرمو در مجلس مطرح شد كه 89 راي 
منفي آورد. تلقي اين بود كه ممكن اس��ت با اين ميزان 
 CFT راي منفي به اصالحيه اليحه پالرمو، نمايندگان به
راي ندهند، به همين دليل جمع بندي بر تعويق دو ماهه 

راي گيري اين اليحه شد. 
عارف اف��زود: در همان زمان يكس��ري از اعضاي 
فراكس��يون اعالم كردند كه اي��ن اليحه مي تواند راي 
الزم را از مجل��س كس��ب كند به همي��ن دليل بهتر 
است كه به مس��كوت ماندن دو ماهه آن راي ندهيم. 
ما دير به اين جمع بندي رسيديم يعني اگر حتي پنج 
ثانيه بيش��تر وقت داشتيم مسكوت ماندن اين اليحه 
 FATF راي نمي آورد. به هر حال خوشبختانه مجددا
ب��ه ما تا آخر آبان وقت داده كه مي توانيم تا آن زمان 

درباره CFT تصميم گيري كنيم. 

 منافع جريان ها در گرو گفت وگو
او در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، با اش��اره به 
ضرورت توجه به گفت وگو ميان جريان هاي سياس��ي 
فع��ال در كش��ور، اظهار داش��ت: گفت وگ��و در ذات و 
فرهنگ كشور ما است. ما همواره از گفت وگو كه يكي 
از چالش هاي درون انقالب اس��ت اس��تقبال مي كنيم، 
جريانات سياس��ي بايد به اين نتيجه برسند كه منافع 

آنها در گرو گفت وگو كردن است. 
ريي��س فراكس��يون اميد مجلس با بي��ان اينكه از 
زواياي مختلف بايد به بحث و گفت وگو پرداخته شود، 
گفت: بهترين راه براي پرداختن به اين موضوع رس��انه 
است؛ البته بايد ببينيم رسانه ها امروز در چه جايگاهي 

قرار دارند.  عارف تصريح كرد: رسانه ها در شكل گيري 
افكار عمومي، هدايت افكار عمومي و روشنگري نقش 
بي بديلي دارند. البته تا رسيدن به جايگاه مطلوب خود 
فاصله زيادي دارند.  وي با اش��اره به مش��كالت كشور 
و رس��انه ها گفت: بايد عملكرد رسانه ها آسيب شناسي 
ش��ود، يكي از مشكالت ما اين است كه فضاي عمومي 
كش��ور اعتماد مناسبي به رس��انه هاي داخلي ندارند.  
رييس شوراي سياس��ت گذاري اصالح طلبان با تاكيد 
بر اينكه يكي ديگر از مش��كالت اين است كه اصحاب 
رسانه احساس استقالل نمي كنند، اظهار داشت: بايد از 
رسانه ها حمايت هاي الزم انجام شود. البته برخي مواقع 
ه��م وجود دارد كه رس��انه يي درصدد بحث موضوعي 
است كه آن موضوع به فرد، جناح يا دولت برمي خورد. 
اين موضوع نيز وجود دارد كه دولت حمايت  هاي الزم 

را از رسانه ها نمي كند. 

 نافي نقد مشفقانه رسانه ها نيستيم
عارف عنوان كرد: وقتي به رسانه ملي مي رسيم 
اين مس��ائل تشديد مي ش��ود. اين رسانه در جايگاه 
رس��انه ملي دربرگيرنده نظرات مختلف نيس��ت. به 
جاي توجه به راهبرد ملي به شكل سليقه يي برخورد 
مي كن��د؛ به طور مثال در م��ورد رقص يك دختر و 
نش��ان دادن يك بازجويي در رسانه ملي به كاهش 

معض��الت فرهنگي كمك مي كند يا مس��اله ايجاد 
مي كند.  وي ب��ا بيان اينكه ما بايد كمك كنيم كه 
رس��انه ها در جايگاه خود قرار گيرند، اضافه كرد: ما 
بايد تالش كنيم كه نگاه مردم به رس��انه داخلي به 
نسبت رسانه هاي خارجي بيشتر شود و در ارائه اخبار 
به مردم وسواس داشته باشيم. گاهي يك خبر كذب 
باعث از بين رفتن اعتماد مردم به رسانه هاي داخلي 
مي ش��ود. متاسفانه تخريب افراد در رسانه ها يكي از 
مش��كالت موجود در رسانه هاي داخلي است؛ البته 
ما نافي نقد مشفقانه نيستيم.  رييس فراكسيون اميد 
مجلس رسانه ها را از ارائه تيترهاي غيرواقعي برحذر 
داش��ت و گفت: عملكردها بايد دلسوزانه نقد شود و 
به دنبال مچ گيري نباش��يم. باي��د از ايجاد درگيري 
»حيدري-نعمتي« در كشور جلوگيري كنيم. شايد 
در گوش��ه يي يك خبري وجود داشته باشد كه نياز 

نباشد آن رسانه يي شود. 
عارف با اش��اره به فعاليت ش��بكه هاي اجتماعي، 
اظهار داشت: همواره نگاه ها به شبكه اجتماعي منفي 
بوده بايد كاري را انجام دهيم كه شبكه هاي اجتماعي 
داخلي توان رقابت با شبكه هاي اجتماعي خارجي را 
داشته باشند.  وي افزود: بطور مثال ديد ما به اينترنت 
نگاه خوبي نيست؛ البته اينترنت يك شاهراه است كه 

نمي توان آن را بست. 

 موضوع سپنتا در دستوركار مجمع تشخيص 
رييس فراكس��يون اميد درباره پيگيري هاي انجام 
شده براي موضوع »سپنتا نيكنام« اضافه كرد: طرحي 
در مجلس براي اين موضوع تدوين ش��د و با مخالفت 
شوراي نگهبان مواجه ش��ديم. موضوع در دستوركار 

مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. 
عارف افزود: در يكي از جلسات مجمع اين موضوع 
مطرح و درباره آن بحث ش��د اما ادامه به جلس��ه بعد 
موكول ش��د. اين موضوع در جلسه بعد از دستوركار 
خارج شد و دستور خارج از نوبتي مطرح شد. يكي از 
آنها استمهال اعتبارات عمراني تا پايان شهريور بود كه 
اگر تا پايان تير تصويب نمي شد به مشكل بر مي خورد. 
ديگري الحاق ايران به پيمان آ.س . آنكه اولويت داشت 
و باعث ش��د بحث سپنتا مطرح نش��ود. اميدواريم به 

عنوان نخستين دستور جلسه آينده مطرح شود. 
وي ادام��ه داد: موض��وع س��پنتا نيكن��ام در دو 
كميس��يون سياس��ي امنيتي و حقوقي مطرح شده 
بود. قبال نظر اين دو كميسيون مختلف بود اما جلسه 
مش��تركي تشكيل ش��د و كميس��يون مشترك نظر 
مساعد داد كه اميدواريم نظر اين كميسيون مشترك 
در صح��ن مجمع هم ب��ه تصويب برس��د؛ البته اين 
موضوع نيازمند دو س��وم راي است كه قدري مشكل 

است ولي ان شاءاهلل حل خواهد شد. 

رييس فراكسيون اميد با تاكيد براينكه بحث هايي 
به مانند اينكه گفته مي شود مجلس مركز دروغ پردازي 
عليه كشور است بايد كنار گذاشته شود، افزود: نماينده 
به اس��تناد قانون اساس��ي حق دارد در همه زمينه ها 

اظهارنظر كند و حرمتش هم بايد حفظ شود. 
وي گفت: متاسفانه آستانه تحمل ما پايين آمده، 
نماينده يي حرف مي زند و به جاي اينكه صحبت برادر 
و همكارش را نقد كند، مي گويد اينها س��رباز ترامپ 
هس��تند در حالي كه نمايندگان از هفت خان رستم 
عبور كردند و نمايندگي پروسه پيچيده و طوالني دارد. 
ما بايد در فضاي صميمي و اخالق مدارانه حركت كنيم 
و اميدواريم خدا به ما توفيق بدهد كه ذره يي از اخالق 
عبور نكنيم.  عارف در پاس��خ به سوالي درباره اعمال 
محدوديت  براي مولوي عبدالحميد، اظهار داشت: اين 
موضوع از س��وي آقاي صادقي در فراكسيون پيگيري 
مي ش��ود و بايد ايشان گزارشي در اين باره به اعضاي 

فراكسيون ارائه كند. 

 واكنش فراكسيون اميد به استيضاح روحاني
عارف در پاس��خ به پرس��ش ديگ��ري درباره عدم 
موضع گيري فراكس��يون اميد در قبال انتشار اخباري 
مبن��ي بر پيگيري طرح اس��تيضاح رييس جمهور در 
اين فراكسيون، گفت: اين قدر اين موضوع روشن بود 
كه نه تنها به بيانيه بلك��ه به موضع گيري هم نيازي 
نبود، موضع ما نس��بت به دولت حمايت در عين نقد 
مش��فقانه است. ما بايد دولت را در اين شرايط خاص 
حمايت كنيم و از فراكسيون هاي ديگر هم مي خواهيم 
با نگاه به منافع مل��ي از دولت حمايت كنند. در اين 
ش��رايط نه تنها اس��تيضاح رييس جمهور، بلكه حتي 
سوال از رييس جمهور كه حق مجلس است در دستور 
كار ما قرار نگرفته اس��ت البته ممكن اس��ت روزي از 
رييس جمهور سوال كنيم ولي استيضاح و عدم كفايت 
رييس جمهور در دستور كار ما نبوده است. اين موضوع 
از سوي يك نماينده مطرح شده كه با فراكسيون اميد 
ارتباط دارد و حتي اگر عضو فعال فراكسيون باشد بايد 

موضوع فردي او را جدا از فراكسيون بدانيم. 
وي ب��ا بيان اينكه در حال حاضر اس��تيضاح پنج 
وزير در مجلس مطرح اس��ت، افزود: البته هيچ كدام 
از اين استيضاح ها فراكسيوني نيست، ما آيين نامه يي 
در رابطه با استيضاح ها در فراكسيون اميد نوشتيم كه 
يك نوع از استيضاح ها، استيضاح فراكسيوني است و 
نياز به اين است كه 10 نماينده عضو فراكسيون آن را 
تقاضا كنند و اگر تاييد شد موضع ما استيضاح خواهد 
بود اما غير از اين اگر باشد نماينده حق دارد استيضاح 
را امضا كند و اگر موضوع جدي ش��د در فراكس��يون 
مطرح مي ش��ود كه به آن راي بدهيم، حمايت كنيم، 

آتش به اختيار باشيم يا با آن مخالفت كنيم. 

چهرهها

ي��ك عض��و كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي درخصوص 
تغيي��رات در تيم اقتصادي دولت گفت: 
تيم اقتص��ادي در دول��ت نقطه اصلي 
تصميم گيري و برنامه ريزي است كه بايد 
پوياتر و شاداب تر از گذشته باشد.  الياس 
حضرتي در گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه 
مطرح مي شود طرح استيضاح رييس جمهور را اصالح طلبان كليد 
زدن��د نه جريان تندرو و مخالف دولت، گفت: اصالح طلبان به هيچ 
عنوان دنبال اس��تيضاح رييس جمهور نيس��تند آنان هميش��ه در 
تمامي مراحل پشتيبان ايش��ان بودند، از روزي كه نامزد انتخابات 
رياس��ت جمهوري شد تا روزي كه عنوان منتخب مردم را به دست 
آورد م��ورد حمايت كل اين جريان بوده اس��ت.  نماينده تهران با 
اش��اره به انتقاداتي كه اين روزها به تيم دولت مي شود، گفت: البته 
اين حمايت به معني اين نيس��ت كه م��ا ضعف ها و بعضا عملكرد 
ضعيف را نمي بينيم، به هر حال انتقاداتي وجود دارد اما اين انتقادات 
موجب نمي ش��ود از موضع خود عقب نش��يني كني��م.  وي تاكيد 
كرد: در مجلس نه اصالح طلبان و نه اصولگرايان دنبال اس��تيضاح 
رييس جمهور نيس��تند.  نماينده دهمين مجلس ش��وراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: يك تعداد تندرو ك��ه عضو جبهه پايداري بودند، 
استيضاح رييس جمهور را مطرح كردند و به دنبال اين داستان بودند 
كه آنها هم ديگر پيگير نيس��تند.  حضرتي درخصوص ترميم تيم 
اقتصادي دولت و اينكه چه كساني بايد حذف يا اضافه شوند، بيان 
كرد: من نمي توانم بگويم چه كساني بايد حذف يا اضافه شوند اما آن 
چيزي كه مشخص است، بايد تيم اقتصادي دولت تغيير رويه دهد. 

 تيم اقتصادي دولتي
بايد پوياتر باشد

فرمانده انتظامي ناجا معتقد اس��ت 
جوانان م��ا به امر مهم حج��اب اعتقاد 
دارند. هر چند اندك افرادي هستند كه 
در ش��بكه هاي معاند با موضوع حجاب 
با عناد برخ��ورد كرده و گاهي برخي از 
كس��اني كه خارج از كشور نشسته اند، 
براي زنان عفيف كشورمان در اين زمينه 

تصميم گرفته و تصور مي كنند مردم ما از آنها پيروي مي كنند. 
به گزارش ميزان، سردار اشتري فرمانده انتظامي ناجا در همايش 
ملي چادر هاي آسماني گفت: امروز حجاب براي برادران و خواهران 
يك امر ضروري است و اگر مي خواهيم در جهت پاسداشت انقالب 
و تدابير مقام معظم رهبري قدم برداريم، يكي از موضوعات الزم كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد، موضوع حجاب است.  وي افزود: براساس 
وظيفه ديني و قانوني، هر مسلماني وظيفه امر به معروف و نهي از 
منكر را دارد. سازمان ها و نهاد هاي دولتي و حاكميتي در اين زمينه 
مسووليت دارند و همه مردم و نهاد ها و مسووالن براي امر به معروف 
و نهي از منكر وظيفه دارند.  اش��تري ادامه داد: مردمان جامعه ما 
فطرتا با عفاف و حجاب موافق هستند. در پيمايشي كه انجام شده 
بيش از ۷0درصد از خانم ها قائل به حجاب و عفاف هستند. حجاب 
موضوعي فطري اس��ت و براس��اس فطرت پاك خواهران و برادران 

جامعه اسالمي روي اين مساله كار كرده و آن را تبيين مي كنيم. 
وي با اشاره به اينكه كار در زمينه حجاب و عفاف عقيده قلبي 
مي خواهد، بيان كرد: ما معتقديم هر مقداري كه بر اساس شرع به 
موضوع حجاب پرداخته شود باعث افزايش آرامش و ارتقاي امنيت 

در جامعه خواهد شد. 

 برخورد عنادآلود شبكه هاي معاند
با موضوع حجاب

رييس س��ازمان زندان ها خواس��تار 
فرهنگ س��ازي در جامعه براي حمايت 
از زنداني��ان آزاد ش��ده و جذب آنان در 
مشاغل براي جلوگيري از بيكاري آنان 
و پيش��گيري از بازگشت مجدد برخي 
از آنان به چرخه جرم ش��د.  به گزارش 
مي��زان، جهانگير طي س��خناني گفت: 
شناس��ايي كامل خانواده هاي زندانيان و ش��ناخت مشكالت آنان و 
اجراي طرح هاي حمايتي به صورت كامل براي آنان يكي از اقدامات 
مهم در راس��تاي تكميل چرخه اصالح و تربيت در زندان هاس��ت.  
وي با اش��اره به برخي از طرح هاي حمايتي گفت: طالق همسران، 
اعتي��اد، ترك تحصيل و ورود افراد خانواده به چرخه جرم از جمله 
مهم ترين آس��يب هايي است كه خانواده زندانيان را تهديد مي كند.  
رييس س��ازمان زندان ها در ادامه بيان كرد: برنامه گسترده يي براي 
شناسايي فرزندان زندانياني كه ترك تحصيل نموده بودند شروع و 
بخ��ش قابل توجهي از آنان را با كم��ك وزارت آموزش و پرورش به 
كالس هاي درس برگردانديم. رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه 
افزود: شناس��ايي خانواده هاي در معرض فروپاشي و ارائه طرح هاي 
حمايتي ازجمله آموزش آنان نيز ازجمله طرح هاي سازمان زندان ها 
براي حمايت از خانواده زندانيان بود.  مش��اور رييس دس��تگاه قضا 
در ادامه اظهار داش��ت: در مديريت نوي��ن زندانباني نياز به اصالح 
س��اختار ها و توجه به شيوه هاي جديد در امر زندانباني داريم.  وي 
ب��ا بيان برخي نكات بازديد به ط��رح راهكار هاي مديريتي و نكات 
كارب��ردي براي اجراي دقيق سياس��ت ها و راهبرد ه��اي زندانباني 

اسالمي پرداخت. 

 لزوم حمايت از زندانيان آزاد شده
و بازگشت آنان به چرخه جرم

مش��اور مقام معظم رهبري در امور 
بين الملل در مورد همزماني س��فر وي 
به مس��كو با س��فر نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستي گفت: وجود يا عدم حضور 
او در روس��يه هيچ تاثيري در ماموريت 
استراتژيك ما در مسكو ندارد.   علي اكبر 
واليتي كه قرار اس��ت پيام مقام معظم 
رهبري و رييس جمهور را به پوتين رييس جمهور روسيه ابالغ كند، 
در بدو ورود به مس��كو اظهار كرد: رابطه ايران و جمهوري فدراتيو 
روسيه رابطه يي استراتژيك است و در طي سال هاي اخير مجموعه 
روابط دو جانبه و منطقه يي رو به افزايش و ارتقا بوده و همكاري هايي 
كه در منطق��ه بين مجموعه جبهه مقاومت ب��ه محوريت ايران و 
روس��يه در تقابل با تروريسم و بانيان آن صورت گرفت در سوريه و 
ساير كشورهاي منطقه يك الگوي مثال زدني از همكاري هاي مثبت 
بين ايران و روسيه است كه فقط يك رابطه استراتژيك و بلندمدت 
مي تواند چنين همكاري هايي را توجيه كند. وي افزود: از سوي ديگر 
در حوزه بين المللي هم كمك هايي كه روسيه به جمهوري اسالمي 
ايران در س��ازمان ملل كرد و همكاري هايي كه دو طرف در برجام 
داش��ته اند، از مصاديق ديگر همكاري هاي راهبردي بين دو كشور 
اس��ت. واليتي بيان كرد: مضافا بر اينك��ه روابط دو جانبه در حوزه 
سياسي، اقتصادي، امنيتي، دفاعي و هسته يي حكايت از يك برنامه 
دراز مدت بين دو كشور مي كند و شرايط كنوني كه شرايط بسيار 
حساسي است كه دنيا تحت تاثير هژموني يك فرد عاصي به عنوان 
رييس جمهور امريكا نسبت به قوانين بين المللي است ضرورت اين 

همكاري ها بيشتر و بيشتر مي شود. 

 حضور نتانياهو در روسيه تاثيري در
ماموريت استراتژيك ايران ندارد

 روحاني وقوع حادثه اتوبوس سنندج را تسليت 
گفت؛ تعادل| رييس جمهور در پيامي با ابراز همدردي 
و تس��ليت به خانواده هاي جان باخت��گان حادثه تلخ و 
تاس��ف بار در ترمينال مس��افربري سنندج از مسووالن 
استاني به ويژه استاندار به عنوان نماينده دولت خواست 
تا نسبت به بررس��ي دقيق علت وقوع اين حادثه اقدام 
ك��رده و تالش و اهتم��ام ويژه يي براي رس��يدگي به 
خانواده هاي داغديده و تسكين آالم آنان داشته باشند. 
همچنين علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي 
و چند نفر از مقامات دولتي اين حادثه را تسليت گفته 

و بر پيگيري داليل اين حادثه تاكيد كردند. 
 رابطه جهانگيري و نهاونديان صميمي اس�ت؛ 
تعادل| دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت با تكذيب 
انتخ��اب نهاونديان به عنوان رييس بانك مركزي اعالم 
كرد كه روابط جهانگيري و نهاونديان، هميش��ه بر پايه 
همكاري نزديك و صميمانه بوده اس��ت. در بخشي از 
مت��ن اطالعيه آمده اس��ت: آقاي دكت��ر نهاونديان در 
چند نوبت، شخصا شايعه استعفاي دكتر سيف و قبول 
مس��ووليت خود را تكذيب كرده اند. روابط آقاي دكتر 
جهانگيري و دكتر نهاونديان، هميشه بر پايه همكاري 
نزدي��ك و صميمانه بوده اس��ت. در ادامه توضيح داده 
ش��ده اس��ت: جايگاه و كيفيت رابطه آقاي جهانگيري 
با رييس جمهور، نيز هرگز به گونه يي نبوده اس��ت كه 
ايشان نياز داشته باشد با تهديد به استعفاء، نظر خود را 

به كرسي بنشاند. 
 كلي�ات ط�رح نظام رس�انه هاي نوين كش�ور 
بررسي ش�د؛ برنا| در جلسه آخر شوراي عالي فضاي 
مجازي، رييس مركز گزارشي از وضعيت رسانه هاي نوين 
در فضاي مجازي كشور و پيشرفت هايي كه در سال هاي 
اخير در زمينه پيش��رفت رس��انه هاي نوين در كشور از 
قبيل توس��عه سكوهاي اطالع رس��اني و خدمات رساني 
چندرس��انه يي به وجود آمده، ارائه كرد. اعضاي شوراي 
عال��ي فضاي مج��ازي در ادامه جلس��ه، كلي��ات طرح 
رس��انه هاي نوين را براي ش��كوفايي بيش��تر آنها و رفع 
مشكالت و آسيب هاي موجود مورد بحث و بررسي قرار 
دادند و مقرر گرديد در جلس��ه آينده اين ش��ورا، طرح 

ترسيم نقشه راه تهيه و مورد بررسي قرار گيرد. 
 احتمال ارائه مجدد اليح�ه ايجاد ۳ وزارتخانه 
جديد از سوي دولت؛ تسنيم| يك عضو كميسيون 
ش��وراهاي مجلس از احتمال ارائه مجدد اليحه ايجاد 
۳ وزارتخانه جديد از س��وي دولت به پارلمان خبر داد. 
قاس��م ميرزايي نيكو گفت: با وجود اينكه اليحه اصالح 
ساختار دولت از دستوركار مجلس خارج شده، اما اين 
احتمال وجود دارد ك��ه دولت در آينده اليحه  ديگري 
مجددا در اين باره به مجلس ارائه كند. عضو كميسيون 
شوراهاي مجلس در تشريح علل مخالفت نمايندگان با 
تفكيك س��ه وزارتخانه، اضافه كرد: نمايندگان مجلس 
معتق��د بودند كه تفكيك اين وزارتخانه ها در ش��رايط 
فعلي كش��ور ضرورتي ندارد و مانعي براي چابك سازي 

دولت است. 
 مدارك ۱۷ شركت دريافت كننده ارز دولتي در 
حال بررسي است؛ ايسنا| مديركل تعزيرات حكومتي 
استان تهران در رابطه با ليست 40 شركتي كه براي ورود 
كاال ارز دولتي دريافت كرده، ولي مرتكب گرانفروش��ي 
ش��ده اند، گفت: مدارك 1۷ ش��ركت دريافت كننده ارز 
دولتي براي ورود كاال دريافت ش��ده و وزارت صنعت در 
حال بررسي مدارك آنها هستند و تاكنون تخلفي به ما 
اعالم نشده است. محمد علي اسفناني در خصوص اينكه 
آيا پرونده تخلفي در رابطه با شركت هايي كه براي ورود 
كاال ارز دولتي دريافت كرده اند تش��كيل ش��ده يا خير، 
افزود: هنوز هيچ پرونده يي در اين زمينه تشكيل نشده 
اس��ت چون گزارش تخلف را بايد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و س��ازمان حمايت مصرف كنندگان به ما ارائه 

دهد كه تاكنون گزارشي به ما نداده اند. 
 شاكيان از برنامه هاي صداوسيما شكايت خود 
را به ش�وراي نظارت اعالم كنند؛ ايسنا| يك عضو 
هي��ات نظارت بر صداوس��يما با بي��ان اينكه قطعا اين 
هيات موضوع پخش مس��تند بيراه��ه و اعترافات چند 
دختر جوان را بررس��ي خواهد كرد، گفت: الزم اس��ت 
صداوس��يما اگر بنايي براي پخش كارهاي سفارشي از 
سوي هر ارگان و نهادي دارد، استقالل رسانه يي خود را 
حفظ كرده و دقت نظر بيشتري را داشته باشد. احساس 
قاضي زاده افزود: چنانچه هر شخص حقيقي و حقوقي 
نسبت به برنامه هاي صداوس��يما شكايت داشته باشد 
مي تواند آن را به ش��وراي نظارت بر صداوس��يما براي 

بررسي منعكس كند. 
 امريكا مجوزي به ايرباس براي قرارداد به ايران 
نمي دهد؛ ايلن�ا| يكي از مقام��ات امريكا گفته بعيد 
به نظر مي رس��د دولت امريكا مج��وزي در حمايت از 
ادام��ه ارائه خدمات هواپيمايي به ايرالين هاي ايراني به 
كمپاني هايي نظير »ايرب��اس« و »اي تي آر« بدهد. اين 
مقام امريكايي گفته دولت امريكا بعيد است با درخواست 
جديد ATR براي فروش هواپيماهاي مسافربري داراي 
موتورهاي توربين دار موافقت كند. بر اساس اين گزارش 
اين كمپاني ها اخيرا به ايران اير هواپيما فروخته اند، اما 
آنه��ا قادر ب��ه ارائه خدمات هواپيمايي ب��ه ايران در اثر 

سخت گيري هاي اخير امريكا عليه اين كشور نيستند. 
 ايران نقش كليدي در ثبات سوريه دارد؛ ايسنا| 
سرگئي ش��ويگو وزير دفاع روسيه در گفت وگو با يك 
روزنامه ايتاليايي، تاكيد كرد: ايران و تركيه نقش كليدي 
در ثبات وضعيت سوريه ايفا مي كنند. وي افزود: ايران 
و همچني��ن تركيه در طول تاريخ از بازيگران اصلي در 
منطقه بوده اند و نقش��ي مهم در ايجاد ثبات در سوريه 
ايفا مي كنند. ش��ويگو همچنين با بي��ان اينكه امريكا 
يك استراتژي مش��خصي براي سوريه ندارد، گفت كه 
واش��نگتن تاكنون هيچگونه كمك مالي براي حمايت 
از غيرنظامياني كه در س��وريه تح��ت تاثير جنگ قرار 

گرفته اند، اختصاص نداده است. 
 راه برون رفت از مشكالت تفكر و اقدام انقالبي 
اس�ت؛ تس�نيم|  آيت اهلل جنتي با تاكي��د بر اينكه با 
برنامه ريزي و تفكر انقالبي مي توان مش��كالت كشور را 
ح��ل كرد، گفت: بايد جامعه و به ويژه نيروهاي انقالبي 
را به حل مش��كالت اميدوار ك��رد، زيرا تزريق نااميدي 
در جامعه خواست دشمنان است. دبير شوراي نگهبان 
در پايان با اش��اره به توطئه دشمنان از جمله امريكا و 
عربس��تان س��عودي براي به زان��و درآوردن ملت ايران 
خاطرنش��ان كرد: ان ش��اءاهلل با امدادهاي غيبي الهي، 
رهنموده��اي داهيان��ه و اميدواركنن��ده مق��ام معظم 
رهبري و ف��داكاري نيروهاي انقالبي از اين مرحله نيز 

با سربلندي عبور خواهيم كرد. 
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3 كالن
 تصويب آيين نامه تسويه 

مطالبات و بدهي هاي دولت
هيات وزيران يكي از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه 
س��ال 1397 كل كشور درباره تسويه مطالبات و بدهي هاي 
دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه پرداخت را بررسي 
و تصويب كرد.  در جلس��ه روز گذش��ته چهارشنبه، هيات 
وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد نسبت به 
تسويه بدهي هاي دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه 
نوع اول تا مبلغ 20 هزار ميليارد ريال و نوع دوم تا مبلغ يك 
ميليون ميليارد ريال اقدام كند.  اسناد نوع اول شامل اسناد 
تعهدي خاصي اس��ت كه براي تس��ويه بدهي قطعي دولت 
با مطالباتش از اش��خاص متقاضي مشمول صادر مي شود و 
اسناد نوع دوم نيز آن دسته از اسناد تعهدي خاص است كه 
براي تسويه بدهي قطعي دولت به اشخاص متقاضي مشمول 
با بدهي اش��خاص مذكور به بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي صادر 
مي شود.  همچنين به موجب آيين نامه ياد شده، بدهي هاي 
قطعي دولت به اش��خاص متقاضي كه تا پايان سال 1396 
ايجاد ش��ده اند، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول 
و بدهي هاي ايجاد شده تا پايان سال 1395 از طريق صدور 
اس��ناد تس��ويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.  همچنين 
تهاتر بدهي ه��اي نهاد ه��اي عمومي غيردولت��ي، بانك ها، 
شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي، 
آموزش و پرورش و ش��ركت  ملي نفت اي��ران، اتحاديه ها و 
اس��تان هاي مقدس��ه، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و 
قطعي س��ازمان تامين اجتماعي تا مبل��غ 500هزار ميليارد 
ريال، تا سقف 5هزار ميليارد ريال از منابع اين جزو به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و شركت هاي وابسته و تابعه 
آن كه حداقل 30 درصد از س��هام يا مالكيت آنها متعلق به 

ستاد مذكور باشد، اختصاص مي يابد. 

  ضرورت جبران لطمات
آمران اخاللگر اقتصادي

نماين��ده تبري��ز در مجل��س گفت: محاكم��ه آمران 
و مجري��ان اخالل در نظ��ام اقتصادي كش��ور و جبران 
آسيب هاي اقتصادي ناشي از اقدامات آنان بسيار حياتي 
و ضروري است.  محمداسماعيل سعيدي در گفت وگو با 
ايسنا اظهار داش��ت: با اخاللگران اقتصادي بايد برخورد 
قاطع كرد. بخش عمده يي از مش��كالت اقتصادي كشور 
ناشي از بازي اخاللگران و سودجويان اقتصادي است.  وي 
ادامه داد: آمران اخالل در نظام اقتصادي كشور مسووالني 
هس��تند كه زمينه جوالن و سوءاس��تفاده س��ودجويان 
اقتص��ادي و ارزي را در بان��ك مرك��زي و وزارتخانه هاي 
اقتصاد، صنعت و معدن و نظام بانكي به وجود آوردند. اين 
افراد با انحراف در تعيي��ن اولويت هاي واقعي و پرداخت 
ارز به كاالهاي غيرضرور و لوكس هم باعث خروج ارز در 
اين شرايط سخت اقتصادي از كشور شدند و هم اقتصاد 
كالن كشور را گرفتار نابس��اماني ها و تالطم هاي شديد 
كردند. اين افراد در نهايت سودجويي بستر داخلي فشارها 
و تحريم ه��اي اقتصادي غرب را به وج��ود آوردند.  اين 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس دادستاني كل كشور، 
س��ازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي، 
بانك مرك��زي، وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معدن و 
تجارت و ديوان محاسبات كشور را مجموعه دستگاه هاي 
نظارتي كشور دانست كه بايد نابساماني هاي اقتصادي را 
با تدبير و تصميمات مناسب از ورطه تشديد بحران هاي 
اقتص��ادي خارج كنن��د و به هيچ وج��ه در برابر آمران و 

مجريان اخاللگر كوتاه نيايند. 

  نهادهاي دولتي بستر 
رانت خواري را فراهم كرده اند

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: متاس��فانه شاهد يك 
آنارشيس��م اقتصادي هستيم كه در آن تمام اجزا و عوامل 
دولت به ج��اي وظايف حاكميتي خود وارد تصدي گري و 
بنگاهداري ش��ده اند.  احسان سلطاني در گفت وگو با ايلنا 
در مورد ضرورت انتشار ليست دريافت كنندگان ارز دولتي 
گف��ت: به نظر بن��ده در اين اوضاع بي ثب��ات اقتصادي، به 
جاي اعالم اس��امي دريافت كنندگان ارز بايد با سازمان ها 
و مس��ووالني كه اين ارز را در اختيار اين افراد قرار داده اند، 
برخورد جدي شود. در واقع اين نهادهاي دولتي هستند كه 
با هموار كردن مسير، بستر رانت خواري را فراهم مي كنند. 
سلطاني تاكيد كرد: البته نهادهايي مانند صدا و سيما 
ك��ه از اين ارز متنفع ش��ده  بايد پاس��خگو باش��د كه چرا 
وارد كارهاي بيزنس��ي شده اس��ت. وي با انتقاد از عملكرد 
دولتمردان گفت: متاسفانه شاهد يك آنارشيسم اقتصادي 
هس��تيم كه تمام اج��زا و عوامل دولت به ج��اي وظايف 
حاكميتي خود وارد تصدي گري و بنگاهداري شده اند. در 
اين آنارشيس��م اقتصادي كه به نام اقتصاد آزاد بر كش��ور 
حاكم شده است هر كسي مي تواند هركاري را انجام دهد، 
چ��ون نه دولت موضوعيت دارد و نه بخش خصوصي.  اين 
كارشناس بخش صنعت با اشاره به عملكرد شبه دولتي ها 
در سيس��تم بانكي گفت: با توجه به اينكه بانك ها وظيفه 
تامي��ن مالي بخ��ش خصوصي را دارن��د، تقريبا 90درصد 
بانك هاي خصوصي در اختيار شبه دولتي هاست و اين نشان 
مي دهد تنها اين بخ��ش در اقتصاد ايران موضوعيت دارد.   
وي ادامه داد: براس��اس آمار بهم��ن 96 تقريبا 300 هزار 
ميليارد تومان با كسر تسهيالت در اختيار اين بخش بوده 
است كه بايد پاسخگو باشند اين ميزان نقديندگي در كجا 
مصرف ش��ده است.  س��لطاني با انتقاد از شرايط حاكم بر 
اقتصاد كشور گفت: اقتصاد ايران دچار يك ابتذال اقتصادي 
شده است و فساد تبديل به يكي از الزامات فعاليت تجاري 
ش��ده كه هيچ برخوردي هم با آن صورت نمي گيرد.  وي 
افزود: با اين وجود اين ش��رايط نابسامان، اوضاع اقتصادي 
كشور قابل كنترل و اداره است به شرطي كه دولت مستقل 
و مس��وول داش��ته باشيم. اين كارش��ناس با اولويت بندي 
نياز هاي ارزي كش��ور گفت: اولويت اول بايد با داروها، مواد 
غذايي يا صنايع تامين كننده مواد غذايي باشد كه بايد وارد 
و ذخي��ره ك��رد و در درجه دوم ماش��ين آالت و مواد اوليه 
صنعتي قرار دارند.  وي اضافه كرد: در فاز سوم بايد ارز را به 
سمت واردات كاالهاي صنعتي نيمه ساخته مانند كنسانتره 
ميوه و قطعات خودرو سوق داد كه مجموع اين سه بخش 

تقريبا 20 تا 25 ميليارد است. 

اخبار

ديدگاه

براساس آخرين رتبه بندي شاخص جهاني  نوآوري

ايران 10 پله صعود كرد
گروه اقتصاد كالن|

اي��ران در رتبه بن��دي بين الملل��ي ن��وآوري 
اقتص��ادي 10 پله صع��ود كرده اس��ت. نوآوري 
اقتصادي ش��اخصي اس��ت كه به طور مشترك از 
 ،)WIPO( سوي سازمان جهاني مالكيت فكري
دانش��گاه كورنل و س��ازمان اينس��اد محاس��به 
مي ش��ود. در گزارش س��ال 2018 اين سازمان 
اي��ران با جهش��ي 10 پله ي��ي در 65 قرار گرفته 
اس��ت در حالي كه سال گذش��ته )2017( رتبه 

75 و در سال 2015، 106 بوده است. 
به گ��زارش »تعادل« ش��اخص جهاني نوآوري 
نام گزارش��ي اس��ت كه هر ساله توس��ط سازمان 
جهاني مالكيت فكري )WIPO( منتشر مي شود 
و در آن ب��ه رتبه بن��دي كش��ورها از منظر نوآوري 
 مي پ��ردازد. س��ازمان جهان��ي مالكي��ت معن��وي
 )World Intellectual Property Organization(
يا WIPO يكي از 16 آژانس تخصصي سازمان 
ملل اس��ت. »وايپو« با امض��اي توافقنامه يي در 
اس��تكهلم در س��ال 1967 »براي تش��ويق آثار 
خالقانه در راس��تاي حماي��ت از مالكيت معنوي 
در جهان« تاسيس ش��د. اين سازمان هم اكنون 
189 كش��ور عضو دارد و 2۴ معاهده بين المللي 
را مديريت مي كند و مقر آن در ژنو سوييس قرار 
دارد. مديركل فعلي وايپو فرانس��يس گري است 
ك��ه در اول اكتبر 2008 به اين س��مت منصوب 
ش��د. يكي از مهم ترين اعضاي ناظر اين سازمان 
ك��ه در زمين��ه اختراعات در س��طح بين المللي 
فعاليت مي كند، فدراسيون بين المللي مخترعان 
اس��ت.  ش��اخص رده بندي ن��وآوري جهاني اين 
س��ازمان با همكاري دانش��گاه كورنل، س��ازمان 
»اينساد« اعالم مي ش��ود كه طبق آن، سوييس 
براي هش��تمين سال متوالي به عنوان نوآورترين 
اقتصاد جهان معرفي ش��ده است. اين كشور در 
رده اول يا دوم ش��اخص هاي اين رده بندي چون 
ش��اخص هاي مرتبط ب��ا »اي پ��ي«، توليدات با 
تكنولوژي باال و متوسط، مخارج تحقيق و توسعه 

و كيفيت دانشگاه هاي داخلي قرار دارد. 

 خاصيت دانش در توليد
ن��وآوري از منظ��رگاه اقتص��ادي ب��ه عنوان 
اصلي ترين عامل توس��عه توليد و رشد بهره وري 
شناخته مي شود. آن طور كه اقتصاددانان شهيري 
مانند توم��اس پيكيت��ي بيان مي كنند، مس��ير 
همرسي )رس��يدن اقتصادهاي درحال توسعه به 
كشورهاي پيشرفته( نه با جذب سرمايه خارجي 
يا تس��هيل رفت و آم��د س��رمايه، خودكفايي و 
امثالهم بلكه تنها با دانش و نوآوري در س��اختار 
و ش��يوه هاي تولي��دي دانش مح��ور مي گذرد. 
بررس��ي هاي اي��ن اقتصاددان فرانس��وي نش��ان 
مي دهد كه كش��ورهاي جنوب شرق آسيا زماني 
توانس��تند به رش��دهاي متداوم صعودي دست 
يابن��د كه از طريق گش��ايش دروازه هاي تجاري 
)براي تجارت كاال نه تبادل س��رمايه( توانس��تند 
ب��ا ارتباط گي��ري از دانش روز فاصل��ه خود را با 
جديدترين تكنولوژي هاي توليدي كاهش دهند. 
در واقع اين كش��ورها توانس��ته اند خود را به مرز 
تكنولوژي جهاني برس��انند؛ عرصه يي كه در آن 
با به روزترين دانش هاي بشري محشور مي شوند.  
مهم ترين خاصيت دانش در توليد در اين اس��ت 
كه مي تواند با استفاده از جديدترين تكنولوژي ها 
س��رعت توليد را باال و هزينه ه��ا را كاهش دهد 
و از اي��ن طريق به رقيبي بالمن��ازع در بازارهاي 

بين المللي بازيگرداني كرد. 

 رشد بهره وري فارغ التحصيالن مهندسي
براس��اس گ��زارش جدي��د س��ازمان مالكيت 
فكري ايران توانس��ته است در شاخص هاي رشد 
به��ره وري و فارغ التحصيالن علمي و مهندس��ي 
رتبه مطلوبي را كس��ب كن��د و مزيت رقابتي در 
زمينه هاي سرمايه گذاري، انتشارات علمي و فني 

و توليدات فني داشته باشد. 
اين رش��د قابل توجه مرهون رشد در ابعادي 
همچون خروجي هاي دانش و فناوري )از جايگاه 
90 در س��ال 2015 ب��ه جاي��گاه ۴1 در س��ال 
2018( و خروجي ه��اي خ��الق )از جايگاه 116 

در س��ال 2015 به جايگاه 59 در س��ال 2018( 
اس��ت كه بي شك توسعه زيس��ت بوم نوآوري و 
كارآفريني و همچنين توس��عه اس��تارت آپ هاي 
فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي نقش خوبي 

در كسب اين جايگاه داشته است. 
براس��اس گزارش س��ال 2018 سازمان جهاني 
مالكي��ت فك��ري، اي��ران ب��ا رش��دي 10 پله يي 
يكي از بيش��ترين رش��دها را در ميان كشورهاي 
هم تراز خود داش��ته اس��ت. نكته قابل توجه اينكه 
 جاي��گاه كش��ورمان در ش��اخص كاراي��ي نوآوري
)Innovation Efficiency Ratio(، از رتب��ه 
56 در س��ال 2017 ب��ه رتبه 11 در س��ال 2018 
رس��يده اس��ت.  اين امر بيش��تر مرهون وضعيت 
مناس��ب ش��اخص هاي مربوط به ابع��اد خروجي 
اس��ت و نشان از اين موضوع دارد كه ايران توانسته 
است با وجود ضعف در برخي شاخص هاي مربوط 
ب��ه ورودي ها، خروجي ه��اي نوآوارن��ه مطلوبي را 
ارائ��ه دهد.  همچنين بر اس��اس گ��زارش مذكور، 
 ايران در ميان 3۴ كش��ور با درآمد متوسط به باال
 )upper-middle-income countries(
در رتبه 16 و در ميان 9 كش��ور آسياي مركزي و 

جنوب غربي آسيا در رتبه دوم قرار دارد. 

 رشد سرمايه انساني و پژوهش 
براس��اس جدولي كه در آن، جايگاه كشورها 
در رتبه بندي كلي ش��اخص جهاني نوآوري ارائه 
شده اس��ت، رتبه كش��ورمان از جايگاه 106 در 
سال 2015 به جايگاه 65 در سال 2018 رسيده 
اس��ت كه در مقايسه با گزارش سال 2017، بعد 
سرمايه انس��اني و پژوهش نيز همانند سال هاي 
قبل رتبه قابل اعتنايي داشته است و در رتبه ۴5 

بين كشورهاي مورد بررسي قرار دارد. 
بعد زيرساخت با 12 رتبه بهبود از جايگاه 99 
به جاي��گاه 87، پيچيدگي كس��ب و كار با 7 پله 
بهبود از رتبه 115 به رتبه 108، پيچيدگي بازار با 
6 پل��ه بهبود رتبه از جايگاه 112 به جايگاه 106، 
در آخر بعد نهادها با ۴ رتبه تنزل، از جايگاه 106 

به جايگاه 110 در بين كش��ورهاي مورد بررسي 
رسيده است. 

بن��ا بر اين گزارش، يكي از ويژگي هاي گزارش 
شاخص جهاني نوآوري، نگاه همه جانبه و متوازن 
ب��ه هم��ه ابعاد اثرگ��ذار بر نوآوري اس��ت و مرور 
داده ه��اي ج��دول جديد رتبه بندي كش��ورها در 
س��ازمان جهاني مالكيت فكري نشان از اين دارد 
كه رشد شاخص هاي كشور، چه در بازه هاي چهار 
ساله )از سال 2015 تا 2018( و چه در مقايسه با 
سال گذشته، در اغلب قريب به اتفاق ابعاد، با رشد 
همراه بوده است. اما نكته قابل توجه اينكه با وجود 
رشد رتبه كلي كشور در سال هاي اخير، برخي از 
ابعاد كه به ورودي هاي ن��وآوري برمي گردد رتبه 
مطلوب��ي ندارند و اين ضعف و عدم توازن در رتبه 
ابعاد، نبايد با رش��د قابل توجه و رتبه بسيار خوب 
ابعاد ديگر كه منتج به بهبود در رتبه كلي ش��ده 

است، ناديده گرفته شود. 

 سكونتگاه هاي دانش 
بر اس��اس گ��زارش س��ازمان مالكيت فكري 
انگلي��س،  هلن��د، س��وئد،  از س��وييس،  پ��س 
س��نگاپور، امريكا، فنالن��د، دانم��ارك، آلمان و 
ايرلن��د در رده ه��اي دوم تا دهم اي��ن رده بندي 
ق��رار گرفته اند. كش��ورهاي كره جنوب��ي، ژاپن، 
هنگ كنگ، لوكزامبورگ، فرانس��ه، چين، كانادا، 

نروژ و اس��تراليا نيز به ترتيب در رده هاي بعدي 
نوآورترين كشورهاي جهان قرار گرفته اند. چين 
براي نخس��تين بار موفق شده است در جمع 20 
كش��ور برتر نوآور قرار گيرد ك��ه موفقيتي براي 

دولت اين كشور محسوب مي شود. 
فرانس��يس گ��ري، دبيركل س��امان مالكيت 
فك��ري گفت��ه اس��ت: صع��ود س��ريع چين در 
رده بندي نشان دهنده مسير استراتژيك تعيين 
شده توسط مقامات عالي اين كشور براي توسعه 
ظرفيت هاي نوآورانه در اين كش��ور و حركت به 
سمت تغييرات بنيادي در بخش هاي اقتصادي 
و صنايع دانش بنيان ت��ر براي حفظ مزيت هاي 
رقابتي است. ايران پس از هند به عنوان دومين 
اقتصاد نوآور منطقه آسياي جنوبي و مركزي و 
ش��صت و پنجمين اقتصاد ن��وآور جهان معرفي 
شده است كه در مقايسه با سال گذشته حاكي 
از صعود 10 پله يي كشورمان است. پس از هند 
و ايران، قزاقس��تان س��ومين اقتص��اد نوآور اين 

منطقه است. 
و مرك��زي، ش��يلي،  امري��كاي جنوب��ي  در 
كاستاريكا و مكزيك صاحب نوآورترين اقتصادها 
هستند و در منطقه ش��مال آفريقا و خاورميانه، 
ام��ارات و قبرس در رده ه��اي اول قرار دارند. در 
ش��رق آس��يا نيز س��نگاپور، كره جنوبي و ژاپن 

رده هاي اول تا سوم را در اختيار دارند. 

دعواي تعرفه اي چين و امريكا ادامه دارد

سهم ايران از جنگ تجاري جهاني
پس از اينكه واش��نگتن برنامه خود براي وضع 
تعرفه بر 200 ميليارد دالر ديگر از واردات چين را 
اعالم كرد، دالر امريكا از باالترين سطح 7 هفته يي 
خود در برابر ين پايي��ن آمد. به اين ترتيب دوباره 
تنش ها بي��ن دو اقتصاد اول دنيا باال گرفت. جنگ 
تج��اري امريكا و چي��ن، دو ابرقدرت اصلي اقتصاد 
جهان آغاز ش��ده و جنگ اين دو ق��درت تاثيرات 
متفاوت��ي را بر اقتصاد نقاط مختل��ف دنيا خواهد 
گذاش��ت. تاثيراتي كه به زعم كارشناسان اقتصاد 
براي ايران يك »فرصت اس��ت« كه مي تواند از آن 

بهره جويد. 
به گزارش تعادل، بلومبرگ روز گذشته گزارش 
داد كه در اوايل معامالت آسيايي چهارشنبه، وقتي 
كه نقدينگي بازارهاي ارز جهان در كمترين سطح 
خ��ود قرار گرفت، خبر تعرفه گذاري امريكا بر 200 
ميليارد دالر ديگر از واردات چين اعالم ش��د و يك 
واكنش سريع براي فروش دارايي هاي ريسك دارتر، 
را به همراه آورد. به اين ترتيب دالر بالفاصله از نرخ 

111.25 ين به نرخ 110.85 ين سقوط كرد. 
در هفته هاي گذشته، تصميمات دونالد ترامپ 
در كاخ س��فيد نگراني را براي متحدان هميشگي 
امريكا، كان��ادا و اروپا، بيش از ه��ر زمان ديگري 
افزايش داده است. به نظر آنها ترامپ و كاخ سفيد 
ب��ه جاي اتخاذ سياس��ت هاي هماهنگ تك روانه 
عمل مي كند و همين مس��اله نگراني كشور هاي 
متح��دش را برانگيخته اس��ت. اكن��ون با افزايش 
تعرفه گذاري ه��اي امري��كا و چي��ن ب��ر كاالهاي 
يكديگر مي توان ادعا كرد جنگ تجاري ميان اين 

دو آغاز شده است. 

 جنگ تجاري چيست؟
كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني متعهد 
هس��تند تا با ترويج تجارت آزاد از ش��كل گيري 
تج��ارت غيرمنصفانه جلوگيري ب��ه عمل آورند. 
تج��ارت غيرمنصفان��ه ب��ه معناي آن اس��ت كه 
كش��وري ب��ا اعط��اي يارانه هاي دولت��ي به يك 
محص��ول موجب ارزان تر ش��دن آن نس��بت به 
توليد س��اير اعضاي اين س��ازمان شود. چنانچه 
كش��وري از اي��ن ماجرا زيان ببين��د، مي تواند از 
طري��ق س��ازمان تجارت جهاني ش��كايت كند و 
به قانع كردن كش��ور مقابل بپردازد. راه حل دوم 
اين اس��ت كه مذاكره دو يا چند جانبه كشورها 
با يكديگر آغاز ش��ود. گزينه س��وم اما زماني رخ 
مي دهد كه مساله از اختالف تجاري فراتر رود و 
به تعبير كارشناسان حوزه تجارت بين الملل وارد 
يك جنگ تجاري ش��ود. در اين شرايط دو طرف 
با پافش��اري بر مواضع خود راه را بر دستيابي به 
ه��ر توافقي مي بندند و تنش سياس��ي ميان آنها 
افزايش مي يابد. جهاني سازي پروژه يي در مقابل 

چنين جنگ ها و فشارهايي بود. 
اكنون مس��اله اين اس��ت كه اي��االت متحده 
امريكا به عنوان مهم ترين حامي جهاني س��ازي و 
باز كردن در كش��ورها رو به محصوالت يكديگر، 
مي خواهد خود را از اين بازي بيرون بكشد. پيش 
از اين بسياري از كشورهاي جهان سوم و درحال 
توسعه با جنبش هاي گوناگون ضد جهاني سازي 
مواجه مي ش��دند. حال به نظر مي رس��د با حاكم 

شدن انديش��ه ناسيوناليس��تي در اقتصاد امريكا 
و ت��الش براي تقويت توليد در اين كش��ور، قلب 

جهاني سازي با مشكل رو به رو شده است. 

 ريشه جنگ تجاري
امريكايي ها حدود 22 تريليون دالر بدهي دارند 
ك��ه به زعم كارشناس��ان اين بزرگ ترين مش��كل 
اقتصادي اين كش��ور است. در امريكا اين بدهي را 
كسري دوقلو مي نامند كه به معناي كسري تجاري 
و بودجه جاري به ش��كل همزمان اس��ت. اين امر 
اقتصاد اياالت متحده را س��ال به سال در وضعيت 
وخيم تري ق��رار مي دهد و دونالد ترامپ قصد دارد 

اين ماجرا را به نحو ديگري مديريت كند. 
در گذش��ته امريكايي ها بارها اعالم كرده اند كه 
نس��بت به كس��ري تجاري 130 ميلي��ارد دالر در 
س��ال خود نس��بت به اروپا ناراضي بوده اند و بارها 
از ط��رف مقابل خواس��ته اند راه حلي براي رفع اين 
مش��كل بيابد. از سوي ديگر كسري تجاري امريكا 
تنها به اروپا خالصه نمي ش��ود و در مقابل چين و 
ژاپن نيز اياالت متحده با اين مشكل دست و پنجه 
نرم مي كند. اين كسري تراز تجاري، سبب شده تا 
در سال هاي متوالي ابرقدرت جهان با كسري بودجه 
هم مواجه شود و هزينه دولت نيز روز به روز افزايش 

يافته است و بدهي روز به روز افزايش يافت. 
در اين زمينه وحيد شقاقي در گفت وگو با تعادل 
چني��ن توضيح مي ده��د: دولت چي��ن به صورت 
عمدي دس��ت به كاهش عمدي قيمت يوان زده و 
مشكالتي را براي تجارت جهاني ايجاد كرده است. 
امريكا از مدتي پيش نسبت به دستكاري نرخ يوان 
به چيني ها هشدار داده بود و آن را نوعي جنگ ارزي 
برشمرد كه به معناي تغيير از باال در نرخ بازار ارز به 
 گونه يي است كه به سود توليد ملي يك كشور ديگر 
باشد. امريكايي ها مي گويند چيني ها نرخ غيرواقعي 
را براي واحد پول خود تعيين مي كنند. اين فشارها 

سبب نشد تا طرف چيني دست از اين كار بكشد، 
اما هنگامي كه ترامپ سكان امور را در واشنگتن به 
دست گرفت مشكالت حادتر شدند و درنهايت كار 
به جايي رس��يد كه امريكا اقدام به تعرفه گذاري بر 

كاالهاي چيني كرد. 
او خاطرنش��ان ك��رد: تعرفه ه��اي امريكا در 
مقاب��ل كااله��اي چيني قب��ل از ه��ر چيز در 
راس��تاي كاه��ش بدهي اين كش��ور و مقابله با 
كس��ري بودجه و تراز تجاري آن است اما هنوز 
نمي توان با قاطعيت گفت تا چه اندازه اين مهم 
عملي خواهد ش��د. چرا كه چين نيز ديگر يك 
كش��ور دست و پا بسته در مقابل اياالت متحده 
نيس��ت. چيني ها با توجه ب��ه توانايي  اقتصادي 
خود مي توانند تصميماتي را در دستور بگذارند 

كه به زيان اقتصاد امريكا باشد. 
در همي��ن زمينه در روزهاي گذش��ته رابرت 
اليتازر نماينده تجاري امريكا گفته اس��ت: براي 
بيش از 1 سال است كه دولت ترامپ صبورانه از 
چين درخواست كرده است كه اقدامات ناعادالنه 
تج��اري خود را متوقف كند، بازار خود را باز كند 
و در رقاب��ت واقعي بازار مش��اركت كند. به جاي 
اينكه چين نگراني هاي به حق ما را برطرف كند، 
ش��روع به تالفي بر عليه كاالهاي امريكايي كرده 

است. هيچ توجيهي براي اين اقدامات نيست. 

 تاثيري كه جنگ تجاري بر ديگر كشورها دارد
در روزهاي گذش��ته خبرگزاري هاي متعددي 
از جمله س��ي ان ان گزارش كرده بودند كه جنگ 
تجاري بين چين و امريكا توانسته اقتصاد برخي 
كش��ورهاي آسيايي را متضرر كند. كشورهايي از 
قبيل مالزي، س��نگاپور،  كره جنوبي و تايوان كه 
برخ��ي مواد اوليه را به چي��ن صادر مي كردند تا 
چين از آنها در توليد كاال بهره ببردو آنها را صادر 
كند اكنون با محدوديت روبه رو ش��ده اند. اكنون 

س��وال اينجاس��ت كه با توجه به اينكه ايران نيز 
يكي از كشورهاي صادر كننده مواد خام بر چين 
اس��ت آي��ا در اين جنگ تج��اري متضرر خواهد 

شد؟

 ايران از جنگ تجاري چه تاثيري مي گيرد؟ 
در س��ال 2017 حجم ص��ادرات ايران به چين 
معادل 39 ميليارد دالر بوده است. كه از اين ميزان 
20 ميليارد دالر آن از نفت و پتروشيمي بوده است. 
مابقي كاالهايي كه ايران به چين صادر مي كند نيز 
محصوالت كشاورزي ايران از قبيل زعفران، پوست 
دباغي ش��ده، فرش،  خرما، عصاره شيرين بيان و... 
بوده است. كاالهايي كه بايد ديد آيا جنگ تجاري 
تاثيري روي آن خواهد گذاش��ت ي��ا خير؟ در اين 
زمينه اسداهلل عسگراوالدي در گفت وگو با »تعادل«، 
اظهار كرد: جنگ تجاري بين چين و امريكا تاثيري 
منفي روي مبادالت ايران با چين ندارد طبق آنچه 
چين اعالم كرده اين كش��ور همچن��ان به برجام 
متعهد است و اكنون نيز براي ماه آبان نمايشگاهي 
در چين داريم كه اين كشور يك غرفه رايگان 500 
متري در اختيار ما قرار داده است. لذا تاكيد مي كنم 
طبق آنچه كش��ور چين اعالم كرده محدوديتي در 

صادرات ايران به چين پيش نخواهد آمد. 
در همي��ن رابطه و درب��اره تاثيري كه جنگ 
تج��ار امريكا و چي��ن مي تواند ب��ر اقتصاد ايران 
بگذارد، وحيد ش��قاقي ش��هري، اقتص��اددان و 
مدرس دانشگاه به تعادل گفته است: هر اختالفي 
مي توان��د پديدآورن��ده فرصت ه��ا و تهديدهاي 
مختص به خود باشد. چين امروز ماحصل فرصت 
طلبي اين كش��ور در جنگ س��رد ميان امريكا و 
ش��وروي ب��ود. در آن فض��ا بود ك��ه چيني ها با 
فاصله گرفتن از سياست هاي بلوك شرق و انجام 
اصالحات، موفق شدند سرمايه گذاري هاي بزرگي 
در بخش صنعت و توليد خود جذب كنند و پس 

از چند دهه تبديل به يك ابرقدرت واقعي شوند. 
درنتيجه ب��راي ايران نيز مي توان��د فرصت هايي 

ايجاد شود. 
او ادام��ه داد: »اي��ن جن��گ ارزي چنانچه با 
يك اس��تراتژي مش��خص از س��وي ايران مواجه 
ش��ود، مي تواند چين را بيش از پيش به س��وي 
ما بكش��اند. با اتفاقاتي كه مي��ان امريكا و چين 
مي افت��د، به نظر م��ن چين تبديل ب��ه فرصتي 
بزرگ تر از اروپا خواهد شد؛ درنهايت اروپا بخشي 
از تمدن غرب اس��ت اما چيني ها چنين نيستند. 
البته در زمان تحريم هاي آغاز دهه 90 چيني ها 
بدقولي هايي در قبال ايران داش��تند و ايران نيز 
بع��د از توافق برجام با چيني ه��ا خوش برخورد 
نبود، ولي با اين وجود دو كشور هم اكنون منافع 

مشتركي خواهند داشت.«
از  بس��ياري  »هم اكن��ون  گف��ت:  ش��قاقي 
كشورهاي اروپايي و شرق آسيا سعي مي كنند از 
معامله نفتي با ايران خودداري كنند اما چيني ها 
حاضر به انج��ام اين كار نيس��تند و اين يكي از 
جلوه هاي جدالي است كه مي تواند به سود ايران 

تمام شود.«

 خبري به نفع ايران
در روزه��اي گذش��ته رس��انه هاي چين��ي با 
اش��اره به گفته يكي از مقامات گروه پتروشيمي 
دانگ مينگ، گ��زارش دادند كه اين پااليش��گاه 
مستقل چيني، خريد نفت امريكا را متوقف كرده 

و به نفت ايران روي آورده است. 
در اي��ن گ��زارش آم��ده اس��ت: پك��ن درحال 
برنامه ريزي براي وض��ع تعرفه بر واردات نفت خام 
از امريكا اس��ت و در نظ��ر دارد نفت غرب آفريقا و 
خاورميانه، ش��امل نفت ايران را جايگزين آن كند. 
چين پيش از اين اعالم كرده بود كه به تحريم هاي 
امريكا علي��ه ايران پايبند نخواهد بود. تحليل گران 
ان��رژي معتقدند وض��ع اين تعرفه ها ك��م و بيش 
قطعي شده اس��ت و به زودي واردات نفت به آسيا 

را دگرگون خواهد كرد. 

 افق جنگ تجاري 
به زعم كارشناس��ان اقتص��ادي جنگ تجاري 
روابط اقتصادي بين كشورها را تغيير داده است. 
مثال در حالي كه احتماال با وضع تعرفه چيني بر 
كاالي امريكايي، نفت ايران جايگزين نفت امريكا 
در چين مي ش��ود، كره  جنوبي ه��م طبق برخي 
اخبار ممكن اس��ت خريد نفت اي��ران را كاهش 

دهد به خريد نفت امريكا روي خواهد آورد. 
 در همين راس��تا اسد اهلل عسگر اوالدي معتقد 
اس��ت جنگ تجاري در نهايت به ضرر امريكا بوده 
و چي��ن برنده اين جنگ خواهد بود چراكه اقتصاد 
چي��ن طوري كار كرده كه اي��ن روزها در خانه هر 
امريكاي��ي پ��ر از كاالهاي مصرفي چيني اس��ت! 
كاالهايي كه وضع تعرفه امريكا بر آنها، آنها را گران 

كرده و اين بر اقتصاد امريكا لطمه مي زند. 
در نتيج��ه آنچه اي��ن فعال بخ��ش خصوصي 
مي گوي��د احتماال در اين جن��گ نزديكي ايران به 
كشوري كه شانس بيش��تري براي برنده شدن در 

بلندمدت دارد احتماال به نفع اوست. 
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بانك آينده رتبه نخست بانك ها 
در رونق توليد

بانك آينده موفق به كس��ب رتبه نخس��ت بانك هاي 
خصوصي، در اجراي طرح رونق توليد كشور شد. 

براساس ارزيابي و گزارش منتشر شده از سوي وزارت 
كشور، از ابتداي سال 1396 تا تاريخ 20 فروردين ماه سال 
1397، بان��ك آينده، در بين بانك هاي خصوصي، از نظر 
مبلغ و تعداد تس��هيالت پرداختي، رتب��ه اول را به خود 
اختصاص داده است. بانك آينده، در راستاي اولويت هاي 
تعيين  شده مبني بر حمايت از بخش هاي واقعي اقتصاد، 
افزايش توليد داخلي و توجه به مقوله اشتغال، برنامه هاي 
هدف من��دي در جهت تامين نيازه��اي مالي واحدهاي 
توليدي، به ويژه واحدهاي كوچك و متوسط )SME( را 
در دستور كار خود، قرار داده است. بر همين اساس، اين 
بانك در ارتباط با تامين منابع مالي و پاسخگويي به نياز 
فعاالن اقتصادي، تاكنون، توانسته است؛ عالوه بر تعامل 
پويا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اين عرصه، خود 
نيز راس��ا و با بازاريابي مستقيم، مشتريان واجد شرايط 
را شناس��ايي و پاسخگوي بخش��ي از نيازهاي آنها باشد. 
بر همين اساس، دس��تاورد حاصل از اين رويكرد در بازه 
زماني پيش گفته، تصويب پرداخت تعداد 218 تسهيالت 
پرداخت��ي به مبلغ 8,460 )هش��ت ه��زار و چهارصد و 
ش��صت( ميليارد ريال بوده كه از ط��رف بانك آينده، به 
بنگاه هاي خرد و متوسط مورد هدف، پرداخت شده است. 

 شباهنگ شهريار و 
انقالب شهريار فاقد مجوز هستند
واحد اعتباري ش��ركت تعاوني روس��تايي شباهنگ 
شهريار و واحد اعتباري شركت تعاوني روستايي انقالب 
ش��هريار، بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و به صورت 
غيرقانون��ي مبادرت به عمليات بانك��ي كرده اند و بانك 
مرك��زي از طري��ق مراجع قضايي نس��بت به پيگيري 
موضوع اقدام كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، دو واحد اعتباري با نام هاي شباهنگ و انقالب 
وابسته به شركت هاي تعاوني روستايي با همين عناوين 
در شهرس��تان شهريار و حومه بدون اخذ مجوز از بانك 
مركزي اقدام به عمليات بانكي )جذب س��پرده از عموم 
مردم، ارائه تس��هيالت و...( كرده ان��د. از اين رو ضروري 
اس��ت، هموطنان عزيز براي جلوگي��ري از به مخاطره 
افت��ادن اموال خود با در نظر داش��تن غيرقانوني بودن 
انج��ام عمليات بانكي توس��ط دو واحد اعتباري مذكور 
از س��پردن دارايي هاي خود ب��ه آن خودداري كنند. در 
غير اين  صورت، بانك مركزي هيچ گونه مس��ووليتي در 
قبال تضييع حقوق مشتريان اين واحدهاي اعتباري به 

خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت. 

تصميمي براي تغيير نرخ سود 
بانكي اتخاذ نشده است

قائم مقام بانك مركزي با اش��اره به بررسي متغيرهاي 
پولي در بانك مركزي گف��ت: هم اكنون تصميمي براي 
تغيير نرخ س��ود بانكي اتخاذ نشده است. اكبر كميجاني 
در گفت وگو با ايبنا افزود: بانك مركزي پيوسته متغير هاي 
پولي را بررس��ي مي كند و نرخ سود از مباحثي است كه 
همواره در دستور كار و بررسي است. موضوع متغير هاي 
پولي همواره مي تواند در دس��تور مطالعات باشد ولي در 

شرايط كنوني اين امر در دستور كار نيست. 

 افزايش نرخ سود بانكي
به صالح نيست

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش نرخ 
سود بانكي در شرايط حاضر به هيچ وجه به صرفه و صالح 

اقتصاد كشور نيست. 
محمدرضا پورابراهيمي در مصاحبه با راديو با اش��اره 
به اينكه مبناي اصلي تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي 
»شاخص تورم« است، افزود: تعيين نرخ سود بانكي بيشتر 
مبتني بر ميزان نرخ تورم در اقتصاد هر كش��وري است 
بنابراين هرچه نرخ تورم در اقتصادي پايين تر باشد طبق 
قاعده نرخ سود سپرده ها نيز پايين تر است. وي همچنين 
اظهار داشت: نرخ بازده واقعي نيز براساس همين شاخص 
محاسبه مي شود. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: براي مثال در يك كشوري نرخ 
تورم اگر 10درصد باش��د در عمل 2درصد باالتر از تورم 
نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار مي گيرد. وي افزود: 
اگر در همان كش��ور نرخ س��ود س��پرده 8درصد باش��د 
به طور مس��لم نرخ بازده يي واقعي فردي كه براساس اين 
نرخ در بانك س��رمايه گذاري كرده منفي 2درصد است. 
پورابراهيمي همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
موافق افزايش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي در شرايط 
فعلي اقتصاد كشور هس��تيد يا خير، اظهار داشت: سود 
س��پرده هاي بانكي يكي از عوامل بازدارنده فعاليت هاي 

اقتصادي در تمامي كشورها باالخص ايران است. 

تكليف دارايي هاي سمي 
بانك ها روشن شود

حسين سليمي مي گويد: تا زماني كه تكليف دارايي هاي 
سمي بانك ها روشن نشود، اصالح ساختار بانكي امكان پذير 
نيست. نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
بازرگاني گفت: اين موضوع سال هاس��ت سيس��تم بانكي 
اي��ران را آزار داده و مش��كالت متعددي را براي آن ايجاد 
كرده است. وي با تاكيد بر اينكه بانك ها در ازاي مطالبات 
معوقي كه از برخي مشتريان بد حساب خود دارند، وثايقي 
را نيز دريافت كرده اند كه اقدامي روي آن صورت نگرفته 
اس��ت، ادامه داد: نكته مهم اينجاست كه بسياري از اين 
ذخاير ديگر قابليت نقدش��وندگي خود را از دست داده اند 
اما همچنان در محاسبات بانك ها مورد استناد قرار گرفته 
و تبديل به دارايي سمي مي شوند. اين كارشناس اقتصادي 
تاكيد كرد: اين چنين اس��ت كه دارايي هاي س��مي نظام 
بانك��ي ايران را تحت تاثير قرار مي دهد و از س��وي ديگر 
به دليل بانك محور بودن اقتصاد، كليت اقتصاد نيز از اين 
وضعيت تاثير منفي مي گيرد. دارايي سمي، به آن دسته 
از دارايي هاي مالي گفته مي شود كه قابليت نقدشوندگي 
آنها، از دست رفته و بازار ثانوي براي معامله آنها نيز به دليل 

كمبود تقاضا، ديگر موجود نيست. 

اخبار

با خريد ارز صادراتي از سامانه »نيما« و تحويل به وارد كننده صورت مي گيرد

ورود صرافي ها به بازار ارز ثانويه
افت ۱۱۵ هزار توماني قيمت سكه در بازار

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 صرافي ها مي توانند با توجه به درخواس��ت هاي 
خريد ارز موجود بابت واردات ثبت س��فارش شده 
با اولويت سوم، به خريد ارز با نرخ اعالم شده اقدام 
كرده و پس از خريد و تس��ويه با صادركننده، بايد 
به فروش ارز خريداري ش��ده به متقاضي خريد ارز 
)واردكننده( براي واردات ثبت سفارش شده اولويت 
س��وم اقدام كنند. اين امكان نيز در س��امانه نيما 

فراهم شده است. 
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي در اين زمينه 
اع��الم كرد: س��از و كار الزم ب��راي انجام معامالت 
ارز بين صادركنندگان گروه 20درصدي براس��اس 
تقس��يم بندي وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
صرافان مجاز و واردكنندگان كاالهاي داراي اولويت 
س��وم وزارت صمت نهايي شده و فعاليت بازار دوم 

ارز آغاز شده است. 
اين معامالت به دو طريق قابل انجام است: خريد 
و ف��روش ارز و امتياز واردات ب��ه صورت توافقي و 
خريد و فروش ارز و امتياز واردات در سامانه نيما. 

در روش اول ك��ه خري��د و ف��روش ارز و امتياز 
واردات ب��ه ص��ورت توافقي اس��ت صادركننده به 
ص��ورت توافق��ي، ارز و امتي��از واردات خ��ود را با 
استفاده از سامانه جامع تجارت ايران به واردكننده 
واگذار مي كند و واردكننده كاالهاي اولويت س��وم 
پس از طي مراحل ثبت سفارش، تشكيل پرونده در 
بانك عامل و اظهار كاال به گمرك، نسبت به واردات 
اقدام مي كند. اين روش از روز چهارشنبه 13 تيرماه 

اجرايي شده است. 
در روش دوم ك��ه خريد و ف��روش ارز و امتياز 
واردات در سامانه نيماست صادركننده به عرضه ارز 
حاصل از صادرات خود در سامانه نيما اقدام مي كند 
و در طرف مقابل، صراف باتوجه به درخواست هاي 
خريد ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با 
اولويت س��وم، به خريد ارز با نرخ اعالم شده اقدام 
مي كند. پس از خريد و تسويه با صادركننده، صراف 
بايد به فروش ارز خريداري شده به متقاضي خريد 
ارز )واردكننده( براي واردات ثبت س��فارش ش��ده 
اولويت س��وم اقدام كند. اين امكان نيز از امروز در 

سامانه نيما فراهم شده است. 
بازار ثانويه ارز روز سه شنبه با مجوز بانك مركزي 
فعاليت خود را به صورت رسمي كليد زد و بر همين 
اس��اس 10 هزار درهم حاصل از صادرات غيرنفتي 
با نرخ 20۵0 تومان )معادل دالر 7۵23 تومان( در 

سامانه جامع تجارت معامله شد. 
نرخ دالر همزم��ان با دومي��ن روز از راه اندازي 
بازار ثانويه در بازار آزاد روند كاهش��ي را آغاز كرده 
و ب��ه گفته صرافان ن��رخ دالر حتي در كوچه پس 
كوچه هاي چهارراه اس��تانبول نيز روندي كاهشي 
دارد. ن��رخ دالر در ب��ازار س��ياه ك��ه در هفته هاي 
گذشته ارقامي باالتر از 8 هزار تومان را لمس كرده 
بود، هم اكنون با رقمي معادل 7 هزار و 740 تومان 

در حال انجام اس��ت. در همي��ن حال صرافان بازار 
مي گوين��د كه نرخ دالر در بازار اصلي ارز و چهارراه 
اس��تانبول روند نزولي را همچن��ان طي مي كند و 
پيش بيني مي ش��ود ريزش قيمت ها ادامه داش��ته 
باش��د. البته ن��رخ دقيق اين بازار ب��ا توجه به آغاز 

معامالت هنوز قطعي نشده است. 
اما در اين ميان نخستين خريدار بازار ثانويه كه 
روز گذش��ته معامالت اين بازار را آغاز كرد، اظهار 
داش��ت: باتوجه به اينكه بازار ثانويه ارز بدون سقف 
و ك��ف قيمتي و به طور كامال توافقي اس��ت، بدون 
دامنه نوسان به فعاليت خود ادامه مي دهد و منافع 
صادر كنندگان غيرنفت��ي را تضمين مي كند و در 
عين ح��ال نياز واردكنندگان گروه كااليي س��ه را 

تامين مي كند و باعث ثبات نرخ ارز خواهد شد. 
اين صراف كه نخس��تين معامله در بازار ثانويه 
را به نام خود ثبت كرده در پاس��خ به اين سوال كه 
آي��ا امكان مصرف ارز در اين ب��ازار براي گروه هاي 
ديگ��ر هم وج��ود دارد، گفت: قطعا خي��ر. در بازار 
ثانوي��ه تامين ارز توس��ط صادركنندگان غيرنفتي 
)گروه كااليي 3( انجام مي شود و براي وارد كنندگان 
گروه كااليي سه هم مصرف مي شود، ساير گروه ها 
ه��م ارز خود را دارند. براي مثال گروه كااليي دو از 
ارز پتروش��يمي ها استفاده مي كنند و گروه كااليي 
ي��ك هم از ارز نفتي. در همي��ن حال صرافان بازار 
مي گويند هر چند در روز گذشته تنها يك معامله 
در بازار ثانويه ارز انجام شده، اما همين امر محركي 
براي تش��ويق بازار سياه دالر براي كاهش قيمت ها 

شده و حتي مي توان گفت بازار آرام شده است.

 افت ۱۱۵ هزار توماني قيمت سكه در بازار
به دنبال اعالم ورود صرافي ها به خريد و فروش 
ارز توافقي صادركنندگان، بازار طال و سكه واكنش 
نش��ان داده و در شرايطي كه اونس جهاني به نرخ 
12۵0 دالر اعالم شده، قيمت سكه با 11۵ هزار و 
۵00 تومان كاه��ش 2 ميليون و 720 هزار تومان 

به فروش رسيد.
چهارشنبه بيستم تير ماه 97 در بازار تهران هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير 
قيمت به ارزش 2 ميليون و 6۵4 هزار تومان داد و 
ستد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 30 هزار 
توم��ان افت يك ميلي��ون و 3۵3 هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با 20 هزار تومان كاهش 
به ارزش 697 هزار تومان معامله شد. براساس اين 
گزارش، هر قطعه س��كه گرمي بدون تغيير قيمت 
396 هزار تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 
18 عيار نيز با افت 6 هزار و 700 توماني به ارزش 

226 هزار و 800 تومان فروخته شد. 
در بازار رس��مي نيز ه��ر دالر امريكا با 9 تومان 
رش��د 4هزار و 310 تومان قيمت خورد. همچنين 
هر يورو با 2 تومان كاهش نسبت به روز گذشته ۵ 
هزار و ۵4تومان و هر پوند نيز با 1۵ تومان افزايش 

۵ هزار و 71۵ تومان ارزش گذاري شد. 
به گفت��ه فعاالن بازار، نرخ ارز در حاش��يه بازار 
نيز كاهش قابل توجهي داشته و نرخ هايي كه قبال 
تا 9هزار تومان ب��اال رفته بود اكنون به زير 8 هزار 
تومان رس��يده و برخي از ن��رخ 7740 تومان خبر 
داده اند و پيش بيني مي ش��ود كه با ورود صرافي ها 

به بازارثانويه، بخش عمده ي��ي از تقاضاي ارز براي 
واردات كاالهاي گروه سوم تامين شده و در نتيجه 
فش��ار بر حاش��يه بازار ارز كاهش يابد و در نتيجه 
مي توان انتظار داش��ت كه حداقل ت��ا 1۵ مرداد و 
ش��روع تحريم هاي ارزي و طال، نرخ دالر و ارز روند 

كاهشي يا با ثبات نسبي داشته باشد. 
ازس��وي ديگر، سازمان توس��عه تجارت نيز در 
اطالعيه يي از مهيا ش��دن امكان خريد و فروش ارز 
به نرخ توافقي از طريق صرافي هاي داراي مجوز از 
 بانك مركزي در سامانه جامع تجارت از چهارشنبه 

20 تيرماه خبر داد. 
واردكنن��دگان الزم اس��ت با ثبت س��فارش در 
س��امانه جامع تجارت ب��ا ويژگي هاي نوع عمليات 
ارزي بانك��ي؛ -محل تامي��ن ارز: از محل صادرات؛ 
انتخاب كاالهاي گ��روه 3 و مراجعه به بانك عامل 
و ثبت درخواس��ت گواهي ثبت آماري از نوع »ارز 
اش��خاص از محل صادرات« در پرتال ارزي توسط 
بان��ك عامل، ارائه وثايق و تعهد الزم به بانك عامل 
پس از تاييد گواه��ي ثبت آماري در بانك مركزي 
و تاييد دريافت تعهد توس��ط بانك عامل در پرتال 
ارزي، مراجعه به سامانه جامع تجارت، بخش خريد 
ارز و طي كردن فرآيند خري��د ارز از صرافي اقدام 

كنند. 
مس��ير دسترس��ي به بخش خريد ارز ش��امل 
عمليات ارزي، مديريت عمليات ارزي بانكي و خريد 
ارز است. فرآيند خريد ارز در سامانه جامع تجارت 
همچون گذشته است؛ درخواست واردكنندگان از 
طريق س��امانه نيما براي صرافي هاي مجاز ارسال 

مي شود و آنها مي توانند پيشنهادهاي خود را روي 
درخواست ثبت كنند، سپس واردكننده با انتخاب 
يكي از پيشنهادها فرآيند خريد ارز را طي مي كند. 

تنها تفاوت در توافقي بودن نرخ ارز است. 

 براي تعيين نرخ ارز بايد صبر كرد
 نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
بازرگاني تهران با استقبال از راه اندازي ثانويه ارز از 
روز گذش��ته گفت: با اين ح��ال هنوز براي تعيين 

قيمت ارز در اين بازار بايد صبر كرد. 
سيدحسين سليمي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
راه اندازي بازار ثانويه گفت: روز گذش��ته تنها يك 
معامله با درهم امارات در بازار ثانويه ارز انجام شد و 
در حال حاضر نمي توان براساس يك معامله درباره 

نرخ ارز در اين بازار اظهارنظر كرد. 
وي تصريح كرد: دس��ت كم باي��د 10 معامله با 
ارزهاي مختلف در اين بازار توسط صادركنندگان 
و واردكنندگان انجام شود تا بتوان به قيمتي براي 
نرخ ارز در آن دست يافت. عضو هيات مديره بانك 
خاورميانه گفت: راه اندازي بازار ثانويه ارزي از سوي 
بان��ك مركزي اقدام درس��تي بود زيرا در ش��رايط 
موجود خريدار و فروشنده ارز مي توانند در آن داد 

و ستد كنند. 
نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران اظهارداشت: راه اندازي بازار ثانويه قطعا به از 
بي��ن رفتن حباب در نرخ ارز كمك مي كند؛ با اين 
حال بخش خصوصي معتقد بود كه بازار ثانويه بايد 
در بورس باش��د و صادركننده به عنوان فروش��نده 
و واردكننده به عنوان خري��دار در بورس به قيمت 

توافقي براي ارز دست پيدا كنند. 
س��ليمي درباره قيمت 7 ه��زار و ۵23 توماني 
درهم معامله ش��ده در روز گذش��ته در بازار ثانويه 
نيز اظهارداشت: به دليل آنكه تنها يك معامله با اين 
ارز در بازار ثانويه انجام شده نمي توان درباره نرخ ارز 
صحبت كرد زيرا رقابتي براي آن انجام نشده و براي 

تعيين قيمت همچنان بايد صبر كرد. 
وي ادامه داد: راه ان��دازي بازار ثانويه ارزي اقدام 
درستي بود زيرا روش قبلي كه دولت در پي اجراي 
آن ب��ود، با مخالفت بخش خصوص��ي روبه رو بود؛ 
صادركنندگان با نرخ 4 هزار و 200 توماني ارز خود 
را وارد بازار نمي كردند و از طرف ديگر واردكنندگان 
ني��از به ارز براي تامين م��واد اوليه و كاالهاي خود 

داشتند. 
س��ليمي خاطرنش��ان كرد: اس��تفاده از سامانه 
نيم��ا نيز از آنجا كه نياز ب��ه ثبت نام و نوبت گيري 
دارد، زمان ب��ر اس��ت و برخ��ي واردكنندگاني كه 
ب��ه ارقام كوچك براي تامين م��واد اوليه مورد نياز 
خود احتياج دارند مي توانند از بازار ثانويه استفاده 
كنند. روز گذشته بازار ثانويه ارزي براي فروش ارز 
صادراتي صادركنندگان به واردكنندگان كاالهاي 

داراي اولويت سوم راه اندازي شد.

شفاف سازي در بازار ارز و سكه
وهاب قليچ|

ورود مس��تقيم مق��ام معظم رهبري به آش��فتگي هاي چند 
ماه اخير بازار س��كه و ارز و درخواس��ت رسيدگي و ارائه گزارش 
دقيق از مقامات مس��وول در اين حوزه اقدامي مثبت در جهت 

شفاف سازي و مبارزه با مفاسد اقتصادي است. 
طي چند روز گذش��ته خبري در فضاي رس��انه يي كشور از 
جان��ب منابع آگاه نقل قول ش��د كه رهبر معظ��م انقالب طي 
نامه يي خطاب به رييس محترم جمه��ور، ضمن ابراز نگراني از 
اخبار منتشر ش��ده در خصوص واگذاري ارز و سكه در ماه هاي 
اخير و ابهاماتي كه در افكار عمومي ايجاد كرده اس��ت دس��تور 
فرمودند؛ ضمن رس��يدگي به موضوع، گزارش دقيقي تهيه و به 

محضر ايشان ارسال شود. 
مقام معظم رهبري مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسي 
)وظايف  و اختيارات  رهبري( مبني بر »نظارت  بر حسن  اجراي  
سياست هاي  كلي  نظام « همواره در جلسات عمومي و خصوصي 
در خصوص مشكالت و نارسايي هاي اقتصادي، توجه به اقتصاد 
مقاومتي، تقويت بخش خصوصي و اجراي سياس��ت هاي كلي 
اصل 44، اصالح الگوي مصرف، حمايت از كار و توليد داخلي، 
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي و س��اير حوزه هاي مه��م اقتصاد، 
رهنمودها و توصيه هايي را به مس��ووالن قوا مبذول داشته اند؛ 
اما ورود اخير ايشان به مساله يي خاص همانند بازار ارز و سكه 

مي تواند بيانگر نكات مهمي باش��د: تالطمات بازار ارز و س��كه 
پديده يي غريب با اقتصاد ايران نيس��ت و دولت هاي مختلف به 
تناس��ب ش��رايط داخلي و خارجي كمابيش با چالش هاي اين 
دو ب��ازار روب��ه رو بوده اند. اما آنچه در چالش اخير برجس��ته تر 
از چالش هاي گذش��ته نم��ود مي يابد در كليدواژه »س��رمايه 
اجتماع��ي« خالصه مي ش��ود. ناگفته پيداس��ت كه كش��ور از 
حيث مس��ائل عرصه بين المللي همواره در معرض تحريم ها و 
تهديدهاي خارجي خصوصا از س��وي كشورهاي ابرقدرت قرار 
داشته است. اما اين مسائل طي چند ماه گذشته با خروج يك 
طرفه امريكا از برجام، فش��ار اين كش��ور بر طرف هاي تجاري 
م��ا مبني بر اعم��ال تحريم ايران از حيث مب��ادالت تجاري و 
نفتي، ايجاد جبهه در كشورهاي غربي جهت افزايش فشارهاي 
اقتصادي و رس��انه يي عليه ايران همگي شرايط دشوار و كمتر 

قابل پيش بيني را براي كشور رقم زده است. 
آنچه در اين بين حايز اهميت اس��ت، عزم و انسجام ملي در 
بين طبقات مختلف اجتماع جهت پشتيباني و حمايت از دولت 
و نظام اسالمي در اين جنگ نابرابر است. آنچه قادر است به اين 
حركت ملي منتج شود، وجود سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
به مسووالن و طبقه برنامه ريز حاكميت است. كما آنكه در دوران 
بسيار سخت جنگ هشت س��اله تحميلي يا سال هاي پرآشوب 
اوايل پيروزي انقالب اسالمي، حمايت مردمي، دست برتر نظام 

در شكست دشمنان و بدخواهان بوده است. اين تجربه گرانقدر 
نويد اين را مي بخش��د كه چنانچه نياز به پش��تيباني مستحكم 
مردمي در مقابله نظام با مقاصد اس��تكبار جهاني و ايادي آن را 
داريم، چاره يي جز تقويت س��رمايه اجتماعي نخواهيم داشت. از 
اين رو نش��ر ابهاماتي در افكار عمومي مبني بر وجود رانت جويي 
در واگذاري ارز و س��كه و برخورداري غيراستحقاقي نزديكان به 
منافذ قدرت، بزرگ ترين ضربه را به پايه هاي سرمايه اجتماعي و 
اميد و باور آحاد جامعه به مديران ارشد نظام وارد مي كند، كما 
آنكه اين موضوع در مباحثي پيش از اين نيز مس��بوق به سابقه 
بوده است. از اين باب، دغدغه معظم له در رفع شبهات و ابهامات 
افكار عمومي در خصوص واگذاري ارز و س��كه در ماه هاي اخير 

مي تواند از جنبه حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي تعبير شود. 
جدا از مس��اله توجه به اين سرمايه حياتي و لزوم ابهام زدايي 
از افكار عمومي، مساله ديگري وجود دارد و آن اينكه در شرايط 
فعلي توزيع نامتناسب ارز دولتي، ضربه يي مهلك به بدنه توليد 
داخلي خواهد بود. هم��ان بدنه يي كه از اركان اقتصاد مقاومتي 
است و حمايت از آن همواره مورد توصيه مقام معظم رهبري قرار 
داشته است. بي شك بخشي از واردات كشور متعلق به كاالهاي 
واس��طه يي و نهاده يي اس��ت كه ب��راي افزايش كم��ي و كيفي 
توليدات داخلي مورد نياز اس��ت؛ نظر به محدوديت درآمدهاي 
ارزي و عدم امكان تخصيص ارز ترجيحي به تمام نيازها، چنانچه 

حمايت ارزي مناس��بي از اين دسته كاالهاي وارداتي واسطه يي 
و نهاده يي صورت نگي��رد و نياز بخش توليد در تامين ارز مورد 
نياز تماما به بازار آزاد حواله داده شود، روشن است كه اين مسير 
انتهاي��ي جز افزايش هزينه هاي توليد، افزايش قيمت ها، كاهش 
رقابت پذي��ري محصوالت داخلي در مواجهه با كاالهاي مش��ابه 

خارجي و افزايش بيكاري به همراه نخواهد داشت. 
مورد س��وم به ايجاد نااطميناني و بي ثباتي در ساير بازارها بر 
 )transitivity principle( اثر اصل س��رايت پذيري يا تعدي
برمي گردد. بر اساس اين قاعده، نابساماني و افزايش حباب گونه 
نرخ ها در بازارهاي پيش��رو )كه مي تواند نش��ات گرفته از اجراي 
نامناس��ب سياست هايي همچون توزيع ارز دولتي و سكه باشد( 
اين امكان را فراهم مي كند تا ساير بازارها و بخش هاي اقتصادي 
نيز درگير تالطمات، بي ثباتي ها و نااطميناني هايي شوند. برآيند 
جمعي اي��ن نااطميناني ها، تضعي��ف پيش بيني پذيري اقتصاد، 
كاهش ورودي سرمايه خارجي و افزايش خروجي سرمايه داخلي 
ب��ه بيرون مرزه��ا خواهد بود. به هر تقدير ورود مس��تقيم مقام 
معظم رهبري به آش��فتگي هاي چند ماه اخير بازار سكه و ارز و 
درخواس��ت رسيدگي و ارائه گزارش دقيق از مقامات مسوول در 
اين حوزه، اقدامي مثبت در جهت شفاف سازي، مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و كانون ه��اي رانت خواهي و ايجاد دلگرمي براي آحاد 

طبقات جامعه ارزيابي مي شود. 

 گروه بانك و بيمه|
طرح��ي 7 ماده يي به صورت يك فوريت��ي در مجلس اعالم 
وصول ش��د كه به دنبال ارائه راهكار جديد مقابله با تحريم هاي 

امريكا و همچنين انعقاد پيمان هاي پولي با 24 كشور است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، چند روز پيش ولي اهلل س��يف رييس 
كل بان��ك مركزي از پيگيري ها براي اجرايي ش��دن پيمان هاي 
پولي با كشورهاي عراق، روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد. 
س��يف درباره وضعيت پيمان هاي پول��ي، گفت: به ظرفيت هاي 
پيمان هاي پولي دو و چندجانبه آگاه هس��تيم و در اين رابطه با 

برخي از كشورها پيمان هايي منعقد شده است. 
رييس شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: مدلي كه در خصوص 
پيمان ه��اي پولي در دنيا اجرا مي ش��ود فضايي در خصوص كل 
عمليات تجاري ايج��اد نمي كند؛ بنابراين انجام اين مهم تمامي 
مشكالت را حل نمي كند. وي افزود: از موضوع انعقاد پيمان هاي 
پولي غفلت نش��ده و حتي نوع نگاه كش��ورهاي مختلف به اين 
موضوع رصد ش��ده اس��ت. رييس كل بانك مركزي يادآور شد: 
پيم��ان پولي دو جانب��ه ايران و تركيه عملياتي ش��ده و در اين 

رابطه به چند ال س��ي نيز عمل ش��ده و در آينده موضوع انعقاد 
پيمان هاي پولي با كشورهاي عراق، روسيه و آذربايجان پيگيري 

مي شود. 
در روزهاي گذشته اليحه يي در مجلس به صورت يك فوريتي 
دريافت شده كه در آن بر راه اندازي و استفاده از پيام رسان هاي 
مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي 
تاكيد ش��ده است. در بخشي از اين طرح نمايندگان آمده است: 
اعمال تحريم ها توس��ط امريكا و افزايش هزينه هاي اس��تفاده از 
نظام پرداخت بين المللي كه تحت اختيار و نظارت امريكا و ساير 
كشورهاي غربي است، موجب خروج مبادالت تجاري بين المللي 
ايران از قالب هاي رسمي بانكي شده و سبب شد كه اين مبادالت 
با روش هايي از قبيل صرافي ها يا شبكه هاي پيچيده ارزي ساير 
كشورها انجام شود. غيررسمي شدن مبادالت بين المللي امكان 
استفاده از روش هاي پرداختي رايج و كم هزينه يي مانند گشايش 
اعتبار اس��نادي كه از روش هاي رس��مي بانكي انجام مي شود را 
ناممكن ساخته اس��ت. بنابراين نتيجه اين پيچيدگي ها افزايش 
هزينه ها و دش��واري تج��ارت بين المللي ب��راي بازرگانان ايراني 

اس��ت. در شرايط فعلي كه بانك هاي بزرگ جهان حاضر به نقل 
و انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران نيستند و عمدتا 
از جريمه ها و تحريم هاي امريكا واهمه دارند، هيچ نش��انه يي از 
بهبود روابط بانكي ايران با خارج از كش��ور ديده نمي ش��ود و تا 
هنگامي كه ايران نيازمند نظام مالي امريكا و اروپا باقي بماند، نه 
تنها فش��ارها باقي خواهند ماند، بلكه افزايش نيز خواهند يافت. 
اين در حالي است كه تاكنون ايران طرحي عملياتي و جدي در 
راستاي بي اثر كردن تحريم هاي مالي امريكا تدارك نديده است. 
نگاه دقيق به ساختار و شيوه اعمال تحريم ها نشان مي دهد 
كه به طور كلي دو عنصر كليدي عامل اصلي فش��ارها بر اقتصاد 
اي��ران ب��وده و در تحريم هاي جديد نيز بر آن دو تاكيد ش��ده 
اس��ت. اين دو عنصر عبارتند از: تس��ويه معامالت با اس��تفاده 
از دالر و پي��ام رس��ان هاي مالي از طريق س��وئيفت. براي حل 
دو مش��كل فوق دو راهكار پيمان ه��اي پولي دو و چندجانبه و 
سيس��تم پيام رس��ان موازي س��وئيفت وجود دارد. پيمان پولي 
دوجانب��ه يك كانال ام��ن بانكي براي انجام مب��ادالت تجاري 
بين المللي اس��ت كه در آن به جاي اس��تفاده از دالر يا س��اير 
ارزهاي واس��ط در پرداخت ها و دريافت ه��ا، از ارزهاي ملي دو 
كشور اس��تفاده مي ش��ود. با اين روش امكان ايجاد محدوديت 
در مس��ير نقل و انتقاالت بانكي ايران از بين مي رود و ريسك و 
هزينه هاي تجارت نيز كاهش مي يابد. عالوه بر اين الزم اس��ت 

فرآيند پيام رساني مبادالت خارجي ايران نيز از وابستگي صرف 
به سيس��تم پيام رساني مالي بين المللي سوئيفت خارج شود تا 
عالوه بر از بين رفتن امكان نظارت امريكا، شرايط براي كاهش 
هزينه ها و افزايش س��رعت مبادالت خارجي ايران فراهم شود. 
از طرف��ي در حال حاضر با ظه��ور فناوري هاي جديد مالي اين 
ام��كان وج��ود دارد كه بانك مركزي اي��ران ارز ديجيتالي ملي 
مخصوص خود را منتشر كند تا بدين ترتيب ابزارهاي پرداختي 
كش��ور متنوع و مبادالت تسهيل شود و به دنبال آن وابستگي 
به نظام هاي مالي كنوني كاهش يابد. اين طرح ش��امل 7 ماده 
است. در ماده 3 اين طرح آمده است: بانك مركزي موظف است 
پيمان هاي پولي دو و چندجانبه براي اس��تفاده از ارزهاي ملي 
در دريافت ها و پرداخت هاي تجاري و اقتصادي را با حداقل 24 
كشور چين، روسيه، هند، تركيه، پاكستان، برزيل، عراق، ژاپن، 
كره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، تركمنستان،  ارمنستان، قطر، 
عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بالروس، سريالنكا، 

لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي كند. 
همچنين در ماده 4 اين طرح نيز آمده اس��ت: بانك مركزي 
موظف اس��ت زمينه اتصال كارت هاي بانكي ايران به نظام هاي 
پرداخت بانكي كشورهاي فوق و ساير كشورها را جهت استفاده 
از ارزهاي ملي در داخل اين كشورها و ايران به صورت متقابل 

فراهم كند. 

نمايندگان در طرح يك فوريتي ارائه كردند 

انعقاد پيمان پولي با ۲۴ كشور
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5 بورس و فرابورس
 »وخ�ارزم« از يك قرارداد شفاف س�ازي 
كرد: سرمايه گذاري خوارزمي با انتشار اطالعيه يي در 
خصوص انعقاد يك قرارداد مهم شفاف س��ازي كرد. 
بر اين اساس س��رمايه گذاري خوارزمي موضوع اين 
قرارداد را امهال و تعيين تكليف تس��هيالت فروش 
اقساطي ماشين آالت، زمين، ساختمان و تاسيسات 
مجموع��ه نيروگاه منتظر قائم اعالم كرده اس��ت. به 
اين ترتيب تس��ويه بدهي س��رمايه گذاري خوارزمي 
با بانك ص��ادرات از طريق واگذاري يك مورد پروژه 
ساختماني )ملك شهرك هما( و سهام شركت هاي 
بورس��ي و غيربورس��ي )توس��عه فناوري اطالعات 
خوارزمي، داده پردازي خوارزمي، گروه سرمايه گذاري 
مسكن، س��رمايه گذاري پارس آريان( مطابق با نامه 
4524/16/2 مورخ چهارم مهرماه س��ال 96 صورت 

مي گيرد. 
 نگاه�ي ب�ر پرتف�وي مديري�ت صنعت 
شوينده توسعه صنايع بهشهر: شركت مديريت 
صنع��ت ش��وينده توس��عه صنايع بهش��هر صورت 
وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 
96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت در 
ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 96 
تعدادي از س��هام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي 
تمام شده معادل 851 ميليارد و 182 ميليون ريال 
و ارزش بازار مع��ادل 3هزار و 840 ميليارد ريال در 
سبد سهام خود داش��ت. همچنين بهاي تمام شده 
سهام بورسي اين شركت در دوره ياد شده معادل 56 
ميليارد و 906 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره ي��ك ماهه به مبلغ 908 ميليارد و 88 ميليون 
ريال رس��يد، در حالي كه ارزش ب��ازار آن با كاهش 
برابر 428 ميليارد و 873 ميليون ريال در پايان دوره 
مع��ادل 3هزار و 411 ميلي��ارد و 616 ميليون ريال 
محاسبه شد. بر اس��اس اين گزارش، »شوينده« در 
يك ماهه گذش��ته سهام هيچ ش��ركت بورسي را به 
فروش نرس��اند، اين در حالي اس��ت كه تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 

56 ميليارد و 906 ميليون ريال خريداري كرد. 
 افزاي�ش تولي�د انواع خ�ودرو در 3ماهه 
امس�ال: آمار س��ه ماهه توليد انواع خودرو تا پايان 
خردادماه امس��ال 336 هزار و 699 دستگاه بود كه 
با توجه به آمار مدت مش��ابه س��ال گذش��ته )307 
هزار و 666 دس��تگاه( افزايش 9.4درصدي داش��ت. 
بر اساس گزارش دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت آمار تجمعي توليد 
خودرو س��واري تا پايان خردادماه امسال 317 هزار 
و 810 دس��تگاه بود كه با توج��ه به آمار تجمعي تا 
پايان خردادماه 1396 )290 هزار و 887 دستگاه( با 
9.3درصد افزايش همراه بود. بر همين اساس تا پايان 
خردادماه امس��ال 244 دستگاه ون در كشور توليد 
ش��د كه با توجه به توليد 210 دستگاه ون در مدت 
مشابه سال گذشته با افزايش 16.2درصدي روبه رو 
بودي��م. در زمينه توليد وانت ني��ز تا پايان خردادماه 
97، 14هزار و 80 دس��تگاه توليدي داش��تيم كه با 
احتساب 13 هزار و 9 دستگاه توليدي خردادماه 96، 
شاهد افزايش 8.2درصدي بوديم. توليد ميني بوس و 
ميدل باس كش��ور در خردادماه امسال نيز با افزايش 
131.3 درص��دي همراه بود. بر اين اس��اس تا پايان 
خردادماه امس��ال 488 دس��تگاه خودرو در كش��ور 
توليد ش��د كه با احتساب آمار تجمعي مدت مشابه 
سال گذشته )211 دس��تگاه( به اين افزايش توليد 
رسيديم. در زمينه توليد كاميونت، كاميون و كشنده 
نيز در خردادماه امسال 3 هزار و 848 دستگاه خودرو 
توليد ش��د و اين رقم در خردادماه گذشته 3 هزار و 
30 دس��تگاه بود كه افزايش 27درصدي داشت. در 
مجموع آمار تجمعي توليد انواع خودرو در خردادماه 
امس��ال 336 هزار و 699 دستگاه بود كه با توجه به 
آمار مدت مش��ابه سال گذش��ته )307 هزار و 666 
دستگاه( با افزايش 9.4 درصدي همراه بود. بر اساس 
آمار تجمعي ارائه ش��ده از سوي دفتر صنايع خودرو 
و ني��رو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه 
خودروسازي سايپا در خردادماه امسال افزايش توليد 
21.7 درصدي داش��ت. تا پايان خردادماه 97، 150 
هزار و 83 خودرو در سايپا توليد شد و آمار تجمعي 
تا پايان خردادماه س��ال گذش��ته 123 هزار و 274 

دستگاه بود. 
 انتشار عملكرد يكساله »فملي«: مجمع 
عمومي عادي س��االنه ش��ركت ملي صنايع مس 
ايران روز يك ش��نبه هفته جاري برگزار ش��د. بر 
اين اس��اس، ش��ركت در س��ال مال��ي 96 موفق 
ب��ه تحقق س��ود 490 ريال��ي به ازاي هر س��هم 
ش��د كه 150ري��ال از آن را در مجمع تقس��يم و 
200ريال از سود هر س��هم براي افزايش سرمايه 
در نظ��ر گرفته ش��د. به گزارش س��نا، در ابتداي 
اين جلس��ه مديرعامل ش��ركت ملي صنايع مس 
ايران با بيان اينكه ش��ركت مس در سال گذشته، 
عملكرد مثبت و قابل  توجهي داش��ته است، گفت: 
ميزان كل فروش اين ش��ركت در سال مالي 96، 
حدود 88، 628ميليارد ريال برآورد ش��ده اس��ت. 
مديرعامل ش��ركت مس با اش��اره ب��ه برنامه هاي 
پيش روي ش��ركت ملي صنايع مس ايران گفت: 
از اولويت هاي اصلي اين ش��ركت در سال جاري، 
اجراي طرح هاي توس��عه يي و تحق��ق اهداف اين 
شركت مطابق با سند چش��م انداز 1404، خواهد 
بود. از سويي احداث نيروگاه سيكل تركيبي براي 
توليد برق به ظرفيت 500 مگاوات، توس��عه ذوب 
سرچشمه، تغيير تكنولوژي ذوب از فرايند ريورب 
به فلش براي ايجاد ظرفيت س��االنه 280 هزار تن 
مس آندي حاصل از كنسانتره، راه اندازي سيستم 
انتق��ال گاز خروجي از كنورترها و احداث كارخانه 
پااليشگاه خاتون آباد از جمله طرح هاي توسعه يي 
شركت مس هس��تند كه مدير امور برنامه ريزي و 
نظارت ش��ركت مس به عنوان طرح هاي راه اندزي 
ش��ده در سال 1396 از آنها نام برده مي شود. اين 
در حالي است كه، طرح احداث كارخانجات اسيد 
كرم��ان، طرح تجهي��ز معدن و اح��داث كارخانه 
تغلي��ظ درآلو، دره زار و چاه فيروزه، طرح توس��عه 
ذوب خاتون آباد، طرح توليد مس كاتدي سونگون، 
انتقال آب خليج فارس، ط��رح توليد مس كاتدي 
سونگون، طرح جامع آب و برق ازجمله طرح هاي 

توسعه يي در دست اجراي شركت مس هستند.

رويخطشركتها

كارشناسان عوامل تاثير گذار در داد و ستد سهم هاي بورسي را بررسي مي كنند

بيم و اميد سهامداران

در نشست ستاد تنظيم بازار مقرر شد

تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي و فوالد از طريق بورس كاال
در نشست 6 ساعته ستاد تنظيم بازار كه با حضور نمايندگان 
دولت، ش��ركت هاي توليد كنن��ده ف��والدي و نمايندگان بخش 
خصوصي برگزار شد، مقرر گرديد برنامه ريزي و سازماندهي الزم 
براي تنظيم بازار محصوالت پتروش��يمي و فوالد از طريق بورس 
كاال ب��راي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين اقالم 
انجام ش��ود. به گزارش كاالخبر، در اين جلسه نمايندگان دولت 
و توليد كنندگان محصوالت فوالدي نيز براي بررسي تنظيم بازار 
محصوالت فوالدي حضور يافتند. در اين نشس��ت كه به رياست 
حس��ن يونس س��ينكي برگزار ش��د، مقرر گرديد برنامه ريزي و 

س��ازماندهي الزم ب��راي تنظيم ب��ازار محصوالت پتروش��يمي 
و ف��والد از طريق بورس كاال براي حماي��ت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان اين اقالم انجام شود. بر اين اساس نتيجه نهايي 
متعاقبا در اين زمينه اعالم خواهد ش��د. در جلس��ه روز گذشته 
همچنين با تصويب كارگروه ستاد تنظيم بازار مقرر شد كماكان 
واردات گوش��ت گرم گوس��فندي با ارز 3800 تومان و پرداخت 

يارانه ريالي حدود 4هزار تومان براي هر كيلوگرم ادامه يابد. 
ياران��ه ريالي مابه التفاوت قيمت تمام ش��ده واردات با قيمت 
مصوب و تثبيتي تنظيم بازار است. به اين ترتيب عالوه بر يارانه 

ريالي، دولت به ازاي واردات هر دالر گوشت، يارانه يي برابر با 400 
توم��ان يعني فاصله قيمتي 3800 تا 4200 را پرداخت مي كند. 
كارگروه س��تاد تنظيم بازار از س��ازمان برنامه و بودجه خواست 
نس��بت به تامين اعتبارات م��ورد نياز براي اي��ن بخش، جهت 
پيشگيري از توقف تامين حمايت دولت از سرانه مصرف پروتئين 
خانوارهاي ايراني اقدام كند. الزم به ذكر است با توجه به كاهش 
توليد داخلي گوش��ت گوس��فندي از يك سو و افزايش نرخ ارز و 
تاثير آن بر خروج غيرقانوني دام زنده سبك از سوي ديگر، قيمت 
دام زنده افزايش پيدا كرد. با تدبير ستاد تنظيم بازار كشور و در 

جهت حمايت از س��فره مردم، صادرات رسمي دام زنده ممنوع و 
هشدارهاي الزم براي پيشگيري از خروج غيرقانوني دام اعالم شد. 
در اين راس��تا به همه استانداران و ماموران گمركات و نيروهاي 
خدوم مرزي ابالغ ش��د تا از خروج هر گونه دام سبك و سنگين 
جلوگيري كنند. طبق اطالعات واصله اين اقدام ستاد تنظيم بازار 
منج��ر به كاهش قيمت دام زنده از 24هزار تومان در هر كيلو به 
حدود 21هزار تومان در ميادين دام ش��ده است. انتظار مي رود با 
تداوم اجراي اين سياست، قيمت دام سبك به سطح قيمت هاي 

قبلي يعني حدود 16 هزار تومان در هر كيلوگرم كاهش يابد. 
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اين روز ها نماگر بازار س��هام با عواملي همانند 
كاهش حجم و ارزش معامالت ش��ركت ها باتوجه 
به نزديك شدن به فصل مجامع و افزايش سرمايه 
از مح��ل تجديد ارزياب��ي دارايي هاي ش��ركت ها 
دس��ت و پنجه نرم مي كن��د. از همين رو، برخي از 
س��رمايه گذاران در سهم هاي مختلف همگام با فرا 
رس��يدن زمان مجامع ش��ركت ها اقدام به فروش 
س��هام در هر قيمتي مي كنند. در همين حال، اين 
دس��ت از سهامداران بر اين باورند كه سياست هاي 
جديد در مجمع مي تواند مس��ير آينده ش��ركت را 
به نوعي مش��خص كند. بر اين اساس، در صورتي 
ك��ه سياس��ت گذاري هاي تازه نتواند پاس��خگوي 
نياز هاي افراد باشد در نتيجه فروش سهام شركت 
با مش��كالت عديده يي همراه خواهد شد. از طرفي 
با توجه به اين موضوع كه س��ود هاي نقدي پس از 
برگزاري مجمع به سرمايه گذاران تعلق مي گيرد اما 
اين دست از س��رمايه گذاران اقدام به فروش سهام 
مي كنند زيرا معتقدند ممكن است كه هيچ وقت اين 
سود به آنها نرسد. از سويي ديگر، برخي كارشناسان 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها را 
چراغ سبز ش��ركت براي جذب س��هامدار معرفي 
مي كنند كه در همين رابطه، يك كارش��ناس بازار 
س��رمايه با بررسي افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها توسط شركت هاي بازار سرمايه و 
نگاه ه��اي مثبت و منفي به اين فرآيند به طور كلي 
اي��ن موضوع را مثبت ارزيابي ك��رد. فرهاد رمضان 
عنوان كرد: ركود حاكم بر ش��ركت ها در سال هاي 
گذش��ته باعث كاهش حاشيه س��ود اين بنگاه ها و 
به تبع آن افت اعتبار آنها نزد نهادهاي مالي ش��ده 
است. به گزارش سنا، وي با تاكيد بر اينكه اميدنامه 
و حقوق صاحبان س��هام ش��ركت ها شاخص هاي 
بس��يار مهم براي تعيين س��قف اعتبار نزد بانك ها 
اس��ت، گفت: ركود حاكم بر اقتصاد در س��ال هاي 
گذشته، شركت ها را با مشكالت مالي زيادي مواجه 
كرد كه باعث ريزش حاش��يه س��ود در بنگاه هاي 
اقتصادي ش��د. اين كارش��ناس بازار س��رمايه در 
ش��رايط كاهش حاشيه سود، تنها راهكار باال بردن 
حقوق صاحبان س��هام را افزايش سرمايه دانست و 
گفت: بحران نقدينگي باعث مي شود امكان افزايش 
سرمايه از محل آورده نقدي يا سود شركت ها وجود 
نداش��ته باش��د، همچنين از محل افزايش قيمت 
سهام نيز براي س��هامداران خرد سودي شناسايي 
نمي شود. بر همين اساس افزايش سرمايه از محل 

آورده نق��دي نه تنها در توان بنگاه ها نيس��ت بلكه 
مورد استقبال نيز قرار نمي گيرد. به گفته رمضان، 
در ش��رايط فوق بهترين راه��كاري كه قانون گذار 
در اختيار ش��ركت ها قرار داده، افزايش س��رمايه از 
محل تجديد ارزيابي دارايي ها است تا با اجراي آن 
مقداري از دارايي ه��اي بنگاه هاي اقتصادي به روز 
ش��ود و ميزان اعتبار آنها نزد بانك ها افزايش يابد. 
به اين ترتيب نظام پولي نيز براي تسهيالت دهي به 

شركت ها ترغيب مي شود. 

 رشد اقبال بازاري
وي درباره مزيت هاي افزايش س��رمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها گفت: به روز رساني دارايي 
شركت ها، عامل محركه يي است كه باعث مي شود 
سهام بيش��تر از گذش��ته مورد توجه فعاالن بازار 
س��رمايه قرار گيرد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
معتقد است اين فرآيند ضمن اينكه باعث افزايش 
اعتبار شركت نزد نظام بانكي مي شود، سهامداران 
عمده را نيز براي نگهداري سهام ترغيب كرده، رونق 
و افزاي��ش گردش مالي در بورس را به همراه دارد. 
اين كارشناس بازار سرمايه درباره اختالف ديدگاه 

بين سهامداران خرد و عمده درباره افزايش سرمايه 
از محل تجديد ارزياب��ي دارايي ها گفت: زماني كه 
اي��ن نحوه تامين مالي مطرح ش��د اطالع رس��اني 
عموم��ي به خوبي انج��ام نگرف��ت و ناآگاهي بازار 
نس��بت به اين فرآيند اخت��الف ديدگاه هايي را به 
وجود آورد. وي افزود: وقتي بنگاهي با زيان مواجه 
مي شود عالوه بر اينكه سهامش در بازار مورد اقبال 
ق��رار نمي گيرد، اعتبارش ن��زد بانك ها نيز كاهش 
مي يابد. رمضان با تاكيد بر اينكه وقتي س��هامي با 
افزايش قيمت مواجه نشده و مورد معامله نيز قرار 
نمي گيرد در بازار فراموش مي شود، گفت: در نتيجه 
اين ش��ركت زيانده باقي مي ماند و توسط سهامدار 
عمده حمايت نمي ش��ود، در اين ش��رايط زيان به 
صورت تصاعدي باال مي رود، ش��ركت با ماده 141 
قانون تجارت مواجه، ملزم به تعيين تكليف شده و 
ب��ه نقطه اول خود برمي گردد. وي چنين روندي را 
باعث زيان سنگين سهامداران خرد دانست و گفت: 
بر همين اس��اس اگر اين روش تامين مالي كامل 
و صحيح به بازار س��رمايه معرفي و تحليل ش��ود، 
بهترين راهكار براي خروج شركت ها از ركود است و 
باعث احيا و تزريق نقدينگي تازه مي شود. رمضان با 

اشاره به اينكه در اين روش افزايش سرمايه، هرچند 
وجه نقدي وارد شركت نمي شود اما دارايي ها به روز 
شده و ارزش شركت افزايش مي يابد، گفت: افزايش 
ارزش ش��ركت ها باعث اقبال بازار به سهام آنها نيز 

مي شود. 

 استهالك و پرداخت ماليات
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه اي��ن فرآيند 
را ب��راي ش��ركت هايي ك��ه دارايي ه��اي ثابت و 
تجهي��زات زيادي دارند، بس��يار مفيد دانس��ت 
و اظه��ار داش��ت: يك نكت��ه منف��ي در افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها وجود 
دارد ك��ه نقط��ه اخت��الف س��هامداران عمده و 
خرد اس��ت. وي ادامه داد: در اي��ن روش تامين 
مالي، اس��تهالكي كه در موع��د قانوني به عنوان 
درآمد شناخته ش��ده و ملزم به پرداخت ماليات 
مي ش��ود به بن��گاه اقتصادي آس��يب خواهد زد؛ 
اما ش��ركت هايي كه آگاهي كام��ل از اين روش 
داش��تند با اج��راي بهتر آن از اي��ن نقطه ضعف 
عبور كردند. رمضان تجديد ارزيابي ماشين آالت 
و س��اختمان را كه استهالك پذير است و در يك 

بازه زماني 4 الي 5 س��اله هزينه آن استهالك به 
عنوان درآمد با ماليات س��نگين مواجه مي شود، 
تنها نكته منفي اين روش تامين مالي اعالم كرد 
و افزود: برخي شركت ها به نحو بهتري اين قانون 
را اج��را مي كنند و دارايي هايي مثل چاه هاي آب 
و زمي��ن، امتي��از تلفن همراه و غي��ره را تجديد 
ارزيابي مي كنند كه در س��رفصل دارايي ها شامل 

استهالك نمي شوند. 

 مجمع عامل كاهش حجم و ارزش معامالت 
از س��ويي ديگر، ابراهيم خليلي كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به روند معامالتي بازار سهام گفت: 
بحث توقف و بازگش��ايي نماده��اي معامالتي در 
فصل برگزاري مجامع ش��ركت ها موجب مي شود 
گ��ردش نقدينگي در بازار ط��ي اين مدت كاهش 
پي��دا كرده و حجم و ارزش معامالت نيز افت كند. 
ابراهيم خليلي بيان كرد: با توجه به ش��رايط فصل 
مجامع و تصميماتي كه توس��ط شركت ها در اين 
مدت گرفته مي شود، بطور معمول مجامع شركت ها 
كليت بازار س��هام را به داليل مختلف تحت تاثير 
ق��رار مي دهد كه از جمله اين م��وارد بحث توقف 
و بازگش��ايي نمادهاي معامالتي اس��ت كه موجب 
مي ش��ود گردش نقدينگي در بازار طي اين مدت 
كاه��ش پيدا كرده و حج��م و ارزش معامالت افت 
كند. به گزارش ايبنا، اين كارش��ناس بازار سرمايه 
گفت: در اين ميان موضوعي كه موجب حساسيت 
بيشتر معامله گران در فصل مجامع مي شود توقف 
طوالني مدت نمادهاي معامالتي اس��ت و به همين 
دليل سهامداران تصميم مي گيرند پيش از برگزاري 
مجامع ش��ركت ها اقدام به فروش سهام خود كنند 
ك��ه البته با سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده تاحدودي 
اين مش��كل برطرف ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنين موضوعي كه همزمان با فصل مجامع در 
بازار س��رمايه مطرح است، سودي است كه با اما و 
اگرهاي بس��يار ميان سهامداران تقسيم مي شود و 
در برخي موارد به دس��ت سرمايه گذاران نمي رسد. 
خليلي اذعان داش��ت: اين در شرايطي است كه در 
برخي مواقع اين سودها دير به حساب سهامداران 
واريز مي شود يا اينكه سود تقسيمي مجامع هيچ گاه 
به سهامداران داده نمي ش��ود. اين كارشناس بازار 
س��رمايه اضافه كرد: بر اين اساس، سازمان بورس 
اوراق بهادار به عنوان يك نهاد ناظر بايد با استفاده 
از ابزارهاي قانوني، تمام تالش خود را براي احقاق 

حق سهامداران اعمال نمايد. 

تاالرنقرهاي

بينالملل
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در جريان معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص كل با 
كاهش يك هزارو 343 واحدي همراه ش��د و به رقم 109 هزارو 
505 واحدي س��قوط كرد. اين در حالي اس��ت كه سهامداران 
تاالر شيشه يي طي روز گذشته شاهد عرضه اوليه يك شركت 
در بورس تهران بودند. بر اين اساس روز چهارشنبه تعداد 300 
ميليون س��هم معادل 5 درصد از س��هام ش��ركت پتروشيمي 
پارس ب��ا نماد )پارس( ب��ه روش ثبت س��فارش به قيمت هر 
س��هم 24000ري��ال در بورس تهران كش��ف قيمت و معامله 
شد. همچنين با عرضه اوليه اين شركت در بورس تهران تعداد 
ش��ركت هاي فعال در بورس به 326 شركت رسيد و به ارزش 
بازار 144000ميليارد ريال افزوده ش��د. افزون بر اين، شركت 
»پارس« به عنوان پانصد و بيست و دومين شركت پذيرفته شده 
در بورس تهران اس��ت و در عرضه اوليه ديروز، حدود 182هزار 
كد معامالتي اقدام به خريد كردند و تعداد حداكثر 1898سهم 

به هر كد معامالتي حقيق��ي و حقوقي تخصيص يافت. افزون 
بر اين در معامالت آخرين روز كاري هفته ديگر ش��اخص هاي 
ب��ازار نيز در مس��ير نزول قرار گرفتند و ش��اخص هم وزن نيز 
ب��ه عنوان نماد عملكرد صنايع بزرگ و كوچك بورس��ي نيز به 
سطح 33 هزار و 97 واحد رسيد. اين در حالي است كه ديروز 
حجم معامالت با رش��د 10.5درصدي نسبت به روز معامالتي 
گذش��ته به 828 هزار سهم رس��يد، ارزش معامالت نيز با افت 
2.4درصدي نيز نس��بت به روز سه ش��نبه به يك هزار و 893 
ميليارد ريال رسيد. بر اين اساس ديروز بيشترين رشد قيمتي 
در ش��ركت سيمان داراب مشاهده شد. در مقابل اما داروسازي 
اسوه بيشترين افت قيمتي را ميان نمادهاي بورسي ثبت كرد. 
اف��زون بر اين بيش��ترين ارزش معامله در نماد ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان به ثبت رسيد، بر همين اساس ارزش معامله اين 
س��هم به 159 هزار و 204 ميليارد ريال رسيد. بعد از »فوالد« 
نيز نمادهاي »فاسمين«، »فارس« و »امين يكم« قرار گرفتند. 

 حجم معامالت فرابورس بيش از 545 ميليون ورقه
از س��وي ديگر آخرين روز كاري اين هفته در فرابورس ايران 
با دس��ت به دس��ت ش��دن بيش از 379 ميليون سهم به ارزش 
بي��ش از 694 ميليارد ريال در 107 هزار و 635 نوبت معامالتي 
در مجم��وع دو بازار اول و دوم فرابورس به پايان رس��يد و نماد 
ذوب متعلق به شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با مبادله 140 
ميليون س��هم به ارزش 173ميليارد ريال باالترين ميزان حجم 
و ارزش معام��الت را در مجموع اي��ن دو بازار به خود اختصاص 
داد. همچنين در معامالت روز چهارشنبه حجم كل معامالت در 
بازار ه��اي 9 گانه فرابورس به بيش از 545 ميليون ورقه به ارزش 
2 هزار و 653 ميليارد ريال رسيد و شاخص كل نيز افت نزديك 
به 12 واحدي را تجربه كرد. بررسي نمادهاي اثرگذار بر آيفكس 
نش��ان مي دهد نماد هاي »هرمز«، »زاگ��رس« و »ذوب« با تاثير 
منفي تا س��قف حداكثر 3.3واحدي بر افت شاخص كل سهيم 
 بودن��د. در مقابل دو نماد »م��ارون« و »ارفع« تا نزديك حداكثر
2 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر به جا گذاشته و مانع از افت بيشتر 
آن شدند. عالوه بر اين روز گذشته نماد »زبينا« متعلق به شركت 
كش��اورزي و دامپروري بينالود نيش��ابور كه روز  سه شنبه شاهد 
 عرضه اوليه آن در ب��ازار دوم فرابورس ايران بوديم، با نزديك به
5 درصد افزايش قيمت دومين نمادي بود كه بيش��ترين رش��د 

قيم��ت روزان��ه را به ثبت رس��اند و در تابلو نماده��اي پربازديد 
فرابورسي نيز پس از نماد »ذوب«، نماد شركت پتروشيمي غدير 
كه هفته گذشته در بازار اول عرضه اوليه شده بود، پربيننده ترين 
نماد معامالتي ش��ناخته ش��د. در اين نماد »شغدير« همچنين 
افزون بر 81 ميليون سهم به ارزش بيش از 163.5ميليارد ريال 
مورد معامل��ه قرار گرفت و اين نماد پس از »ذوب« بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامالت را به خود اختص��اص داد. در اين ميان 
مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام مربوط به شركت هاي 
ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان و 
آتيه داده پرداز يك شنبه هفته آتي 24 تير ماه برگزار خواهد شد 
از اين رو نماد اين شركت ها در پايان معامالت ديروز متوقف شد. 
همچنين ديروز در مجموع س��ه تابلو الف، ب و ج بازار پايه نيز 
نزديك به 155ميليون سهم به ارزش 184ميليارد و 890 ميليون 
ريال جا به جا شد كه نماد »فاهواز« متعلق به شركت نورد و لوله 
اهواز با معامله بيش از 15 ميليون سهم بيشترين حجم معامالتي 
را ب��ه خود اختص��اص داد. اين در حالي اس��ت كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( نيز ديروز ميزبان معامله بيش 
از 10ميليون ورقه به ارزش 201ميليارد و 830 ميليون ريال بود 
و نماد »اعتماد« در صدر اين بازار به لحاظ ثبت باالترين ميزان 

حجم و ارزش معامالت ايستاد.

مروري بر آمار معامالت ديروز
عرضه اوليه در بورس تهران

افزايش درگيري بين واشنگتن و پكن نشان مي دهد
سقوط فلزات اساسي در بازار  هاي جهاني

س��هام ش��ركت هاي چيني روز گذش��ته با بدترين وضعيت 
كاري خود نس��بت به هفته هاي اخير رو به رو ش��دند در حالي 
ك��ه ترامپ، تعرفه ه��اي 10 درصدي را ب��ر 200 ميليارد دالر از 
محصوالت چين��ي اعمال مي كند. به گزارش س��نا، جديدترين 
حركت واشنگتن براي اعمال تعرفه ها كه تنها چند روز از مقابله 
به مثل هر دو كش��ور نس��بت به اعمال تعرفه ه��اي 34 ميليارد 
دالري بر واردات محصوالت به مرزها گذش��ته اس��ت، در حالي 
اتفاق افتاد كه جنگ تجاري ميان اين دو كشور هر روز سخت تر 
و پيچيده تر مي شود. از همين رو، نگراني سرمايه گذاران نسبت به 
كاهش ميزان رشد اقتصادي چين با اعمال تعرفه هاي جديد هر 
روز بيش��تر و بيشتر مي شود در حالي كه قبل از آغاز جنگ هاي 
تعرفه يي نيز اين كش��ور با آهستگي رش��د اقتصادي همراه بوده 

اس��ت. در اين ميان، شاخص شانگهاي با افت 1.6 درصدي رو به 
رو شد در حالي كه شاخص بلوچيپ CSI با كاهش 1.7درصدي 
همراه شد. همچنين، تهديد به اعمال تعرفه بر 200 ميليارد دالر 
از محصوالت چيني به مرزهاي امريكا به اين معني است كه تقريبا 
نيمي از كل ميزان واردات محصوالت چيني به امريكا شامل اين 
تعرفه خواهد ش��د. اين در حالي است كه، بخش صادرات چين 
با اين روند با خس��ارت هاي چش��مگيري رو به رو مي شود و در 
بازار رقابتي دنيا با تنزل رتبه همراه خواهد ش��د. از سويي ديگر، 
اعمال تعرفه روي كاالهايي مثل محصوالت غذايي، تنباكو، زغال، 
مواد ش��يميايي، تاير، غذاي حيوانات خانگي، قطعات مصرفي و 
الكترونيكي تصميم جديد كاخ س��فيد بوده است. اين رفتارهاي 
نامتعارف تجاري موجب افت شديد قيمت كاموديتي ها در ساعات 

معامالتي امروز در بازارهاي جهاني ش��د و كاهش شديد قيمت 
مس، نيكل و روي در بازارهاي جهاني بسيار برجسته بود. قيمت 
مس در اين ميان با ضعيف ترين عملكرد خود نسبت به يك سال 
گذشته رو به رو شد در حالي كه قيمت روي به 13 ماهه گذشته 
بازگش��ت. همچنين، قيمت مس براي تحويل در سه ماه آتي در 
بورس فلزات لندن با افت بيش از 3.8درصدي در هر تن رو به رو 
شد و به 6 هزار و 92 دالر رسيد. قيمت روي نيز خسارت بسيار 
زي��ادي را از اين جنگ هاي تجاري ديد و با افت 4.8درصدي در 
بورس لندن رو به رو ش��د و هر تن از اي��ن كاال معادل 2 هزار و 
521 دالر رس��يد. اين در حالي اس��ت كه، در بورس لندن ديگر 
فلزات اساسي نيز افت ش��ديدي را متحمل شدند. قيمت نيكل 
با افت 3درصدي رو به رو ش��د و به 13 هزار و 752دالر رسيد و 

قيمت س��رب 2.1درصد افت كرد و ه��ر تن دو هزار و 240 دالر 
معامله ش��د. در بورس كاالي شانگهاي نيز نيكل و سرب با بيش 
از دو درص��د افت قيمتي معامله ش��دند. اما در فيليپين، قيمت 
صادرات س��نگ نيكل با افت بيش از 17درصدي در سال جاري 
رو به رو ش��د و ضعيف تري��ن قيمت را در اين كش��ور به عنوان 
دومين توليدكننده بزرگ نيكل به ثبت رساند. اما در بازار داخلي 
كشور، به دليل ريزش قيمت هاي فلزات پايه در بازارهاي جهاني، 
گروه هاي فلزي و معدني دي��روز را با افزايش عرضه آغاز كردند، 
بطوري كه در بيشتر گروه هاي دالر محور، معدني و پتروشيمي، 
افت قيمت و فشار فروش را شاهد بوديم. در اين بين، گروه روي 
با فشار فروش مضاعفي همراه شد و تمامي نمادها در اين گروه، 

صف فروش را تجربه كردند. 
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مانتوهاي جلوباز جمع آوري 
مي شوند

ايس�نا| رييس اتحاديه صن��ف توليدكنندگان و 
فروشندگان پوشاك از ممنوعيت فروش مانتوي جلوباز 
خبر داد. ابوالقاسم شيرازي با اشاره به شرايط مطلوب 
در توليد پوش��اك مناسب در كش��ور اظهار كرد: اين 
وظيفه با محوريت ارشاد، مد لباس و اتحاديه در حال 
انجام اس��ت، ضمن اينكه مكان هايي توسط كارگروه 
مد لباس براي عرضه پوش��ش هاي كامال اسالمي در 
نظر گرفته ش��ده است. او با اش��اره به فروشگاه هاي 
عرضه مانتوهاي مناس��ب با رويكرد اس��المي افزود: 
آدرس ۲۰۰ فروش��گاه مانتو با پوشش كامال اسالمي 
در سطح ش��هر تهران براي دسترس عموم مردم در 
سايت اتحاديه پوشاك قرار گرفته است كه اين مانتوها 
كامال جلوبسته، آزاد و طراحي شده  توسط كارگروه مد 
لباس است. شيرازي تصريح كرد: اين طرح در بهمن 
سال گذشته انجام ش��د و مدل هاي طراحي  شده به 
توليدي ها انتقال پيدا كرد. او افزود: در حال حاضر اين 
مدل ها در فروشگاه ها عرضه مي شود. رييس اتحاديه 
صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك با انتقاد از 
عرضه برخي توليدات داخلي با برند و مارك خارجي 
در كشور خاطرنشان كرد: در ارتباط با مانتو، وارداتي از 
خارج كشور صورت نمي گيرد و طي دو سال گذشته 
۹۹ درصد از محصوالت مانتو در داخل كش��ور توليد 
ش��ده اس��ت، چراكه در زمينه طراحي پيشرفت هاي 
خوبي داشتيم به خصوص از زماني كه جشنواره فجر 
فعال ش��ده است. شيرازي تصريح كرد: استفاده از نام 
برند خارجي در واقع اشتباه توليدكننده است و هدف 
از نصب برند خارجي، ايجاد جاذبه براي مشتري است. 

كاهش تب ارز در پي ايجاد 
بازار ثانويه

تسنيم| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در واكنش 
ب��ه ايجاد ب��ازار ثانويه ارز گفت: پيش بيني  مي ش��ود 
بخش��ي از بازار فعلي ارز ك��ه به طور كاذبي در كوچه 
و ب��ازار و خيابان ها در جريان اس��ت با كاهش تب و 
تاب مواجه شود و نرخ ارز كه حباب دارد كاهش يابد. 
كيوان كاش��في گفت: ايجاد بازار ثانويه مي تواند نرخ 
ارز را به تعادل برس��اند اما بايد چند روز به آن اجازه 
داد تا از عمرش بگذارد و صرافي ها دوباره باز شوند تا 
نوع دادوستدها مشخص شود. او افزود: بعد از اين امر 
)كاهش نرخ ارز(  نيازمند وضع سياس��ت هايي توسط 
بانك مركزي هستيم تا ديگر شاهد چنين پرش هايي 
در نرخ ارز نباش��يم؛ اين سياست هاي ميان مدت بايد 
توسط اين دستگاه به صورت مديريت شده انجام شود. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: همچنين 
باي��د مابه التف��اوت تورم داخلي و خارج��ي در مواقع 
مش��خص اضافه شود با اين ش��رايط مي توان اميدوار 
بودكه ثبات نرخ ارز ادامه يابد. كاش��في در ارتباط با 
راه اندازي بازار ثانوي��ه ارز اظهار كرد: اتاق بازرگاني از 
ابتداي امر اعالم كرده بود كه با توجه به وضعيت منابع 
ارزي به نظر نمي رسد كه بتوانيم ارز تك نرخي دست 
يابي��م. او افزود: بازار ثانويه يكي از اقداماتي بود كه از 
ابتدا بايد انجام مي ش��د اما در آن زمان توجه نش��د و 
حال كه بازار ملتهب و از ارز تك نرخي سوءاس��تفاده 
و روند صادرات و واردات كشور با يك اختالل عجيب 
مواجه شده است و حاال حاالها طول خواهد كشيد تا 
به ثبات الزم برس��د، حاال به اين نتيجه رسيده اند كه 
بازار ثانويه ايجاد شود. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
ادامه داد: بازار ثانويه قطعا مورد نياز اس��ت ما عقيده 
داريم كه منابع ارزي كشور بايد صيانت شود؛ به نظر 
مي رس��د كه دش��مني امريكا با ايران ادامه خواهد 
داشت بنابراين با اين روند بايد حداقل پيگيري هاي 
الزم را ب��راي مقابله انجام دهيم كه يكي از ملزومات 

آن صيانت از منابع ارزي كشور است. 

برنامه اي براي جذب نقدينگي 
وجود ندارد

ايس�نا| ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران و عراق، 
مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران و افزايش نقدينگي 
را نبود تعادل بين گردش اقتصاد و حجم پول دانست 
و اظه��ار كرد: بهترين راه ب��راي ايجاد تعادل در اين 
بخش، جهت گيري به سمت توليد است، چراكه اگر 
اين حجم از پول به سمت توليد برود، باعث اشتغال 
و رش��د توليد مي شود كه اجراي اين راهكار نيازمند 
توجه ويژه دولت اس��ت. يحيي آل اسحاق گفت: در 
حال حاضر حجم نقدينگي و درصد رشد آن نسبت 
به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم باالست. 
او افزود: اين در حالي است كه در ماه هاي اخير نيز با 
شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگرداني نقدينگي 
و حجم باالي آن موجب ش��د تقاضا ب��راي ورود به 
ب��ازار ارز ب��راي خريد دالر باال رود و اقتصاد كش��ور 
در سمت وسويي نامناس��ب قرار گيرد. رييس سابق 
اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
با بي��ان اينكه يكي از پايه ه��اي حوزه هاي مختلف 
اقتصاد نقدينگي اس��ت، اظهار كرد: طي چند سال 
گذش��ته نقدينگي چند برابر ش��ده و از حدود ۵۶۰ 
ه��زار ميليارد تومان به ۱۵۰۰ ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
تاكيد ك��رد: اين حجم عظي��م از نقدينگي بايد در 
فضاي اقتصادي كشور به  صورت متعادل در چرخش 
باشد و در سمت وسويي مناسب قرار بگيرد. او گفت: 
در غير اين صورت اين نقدينگي هر روز به يك س��و 
ازجمله بازار ارز، س��كه، مس��كن، خودرو و... كشيده 
مي ش��ود كه آثار مخرب برجاي مي گ��ذارد. رييس 
س��ابق اتاق تهران بي��ان كرد: از ديگ��ر راهكارهاي 
اساسي كه باعث هدايت اين حجم از نقدينگي ها به 
سمت وسوي درست مي ش��ود، اين است كه صنايع 
كوچك و متوسط كه در آنها حداكثر ۵۰ نفر اشتغال 
دارند و ۹۴ درصد بخش صنعت را تشكيل مي دهد، 
مورد توجه قرار گيرد. او افزود: اين در حالي اس��ت 
ك��ه كمترين حجم نقدينگ��ي در اختيار واحدهاي 
كوچك ق��رار مي گيرد؛ چراك��ه بانك ها ۸۰ درصد 
از حجم نقدينگي، اعتبارات و تسهيالت ش��ان را به 
واحدهاي بزرگ ارائه مي كنند و اين واحدها عمدتا 

با مشكل سرمايه در گردش روبرو هستند.

اخبار

»تعادل« عدم اجراي صحيح نظام استانداردسازي را آسيب شناسي مي كند

چندپارگي در نظام استانداردسازي

مقصران سوءاستفاده از صدور كارت هاي بازرگاني چه كساني هستند؟

بخش خصوصي مقصر نيست
گروه تجارت| 

با تنگ تر ش��دن حلقه تحريم ها و ارزشمندتر 
ش��دن دارايي هاي ارزي كشور، س��خت گيري ها 
در م��ورد واردات ه��م رو به افزايش اس��ت و در 
همين راس��تا، ظاهرا سوءاس��تفاده هاي احتمالي 
از كارت ه��اي بازرگاني در كانون توجه هس��تند. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س مي گويد: 
اين كميس��يون به زودي به موض��وع كارت هاي 
بازرگاني ورود خواهد كرد و البته اين را هم اضافه 
مي كند كه اصالحاتي كه تاكن��ون در اين زمينه 
صورت گرفته، بار مش��كالت را سنگين تر خواهد 
كرد. محمدرضا پورابراهيم��ي در حالي به حذف 
بند مربوط به سوء پيش��ينه دارن��دگان كارت هاي 
بازرگاني اشاره مي كند كه در سوي مقابل مجتبي 
خسروتاج رييس س��ازمان توسعه تجارت بر لزوم 
تس��هيل مقررات درياف��ت كارت ه��اي بازرگاني 
تاكيد مي كند. اين اما در حالي است كه اتاق هاي 
بازرگان��ي ب��ه عنوان متول��ي ص��دور كارت هاي 
بازرگان��ي مي گويند عمده سوءاس��تفاده هايي كه 
تاكنون از اين كارت ها ص��ورت گرفته، مربوط به 
بخ��ش دولتي و ش��ركت هاي خصولت��ي بوده اما 

قصور به پاي بخش خصوصي نوشته شده است. 
  

مع��اون صادراتي وزير صنع��ت در يك برنامه 
تلويزيوني گفت: بعضي افراد براي فرار مالياتي به 
دنبال تور زدن افرادي هس��تند كه آشنايي با اين 
كار ندارند. اين عده از كارت بازرگاني افراد مبتدي 
استفاده كردند تا مفاصاحساب مالياتي را پرداخت 
نكنن��د و از اين طريق ردپايي از خود نگذاش��ته 
باش��ند، اما در چند س��ال گذش��ته حساسيت ها 
درباره كارت بازرگاني زياد ش��ده اس��ت. مجتبي 
خس��روتاج افزود: كارت هاي بازرگان��ي از ابتداي 
انقالب صادر مي شوند، اما شايد در سال هاي قبل 
اين قدر حساس��يت در اين مورد وجود نداش��ت. 
ما از اس��تان هاي مختلف به خصوص استان هاي 
محروم كشور افرادي را داشتيم كه كارت بازرگاني 

خود را در اختيار افراد سودجو قرار دادند. 
محمدرض��ا پور ابراهيم��ي رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجل��س هم گف��ت: به نظر مي رس��د 

سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني در س��ال هاي 
گذش��ته نيازمند به بازنگري اساس��ي ب��ود، از اين 
جه��ت كه ه��م وزارت صنعت و مع��دن به عنوان 
متولي و مجري قانون و همچنين اتاق ها به عنوان 
نمايندگان پارلمان هاي بخش خصوصي به عنوان 

رويكردي نهايي كار را قانوني كنند. 

 اصالحيه مشكلي را حل نمي كند
پورابراهيمي افزود: اخيرا نامه يي مبني بر اصالح 
قانون كارت هاي بازرگاني به امضاي وزير صنعت و 
معدن رسيده كه براي معاون اول رييس جمهور هم 
ارسال شده است. اين اقدام، در كنار سياست هاي 
ارزي غلط دولت درباره ن��رخ ثابت ۴۲۰۰ توماني 
رخ داد كه ش��رايط خ��اص را براي كش��ور ايجاد 
ك��رد و عمال با عالقه مند كردن همگان به واردات، 
ميزان واردات را به 3۰ ميليارد دالر رساند. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت: اين درحالي 
اس��ت كه در اصالحيه اخير به جاي حل مش��كل 
به مشكالت اضافه شده است. به عنوان نمونه، قرار 
است بند مربوط به سوء پيشينه حذف شده كه اين 
خالف مقررات اس��ت. هويت افراد بايد مش��خص 
باشد تا فعال اقتصادي رصد شود كه در اين رابطه، 
كد اقتصادي حذف شده است. اتفاق بعدي هم اين 
است كه رشته هاي بازرگاني در اين كار حذف شده 
اس��ت كه به نظر مي رسد اين وضعيت براي صدور 
كارت ه��اي بازرگان��ي فاجعه اس��ت. پورابراهيمي 
تاكي��د كرد: مجلس در اين باره حتما ورود خواهد 
كرد و در كميسيون اقتصادي مجلس، اين موضوع 

مطرح خواهد شد. 

 تجارت بايد تسهيل شود
خس��روتاج رييس سازمان توسعه تجارت اما در 
ادامه گفت: صدور كارت بازرگاني در ۱۵سال اخير 
از حالت تمركز خارج شده و به صورت غير متمركز 
در سراسر كشور انجام مي ش��ود و اتاق بازرگاني و 
وزارت صنع��ت و معدن براي ص��دور كارت اقدام 
مي كنند. با اين همه، در س��ه سال اخير اتاق هاي 
بازرگاني و وزارت صنعت و معدن به صورت جدي 
پيگيري كرده اند و كارت هايي كه ش��رايط الزم را 

نداشتند، شناسايي و باطل كرده اند. او افزود: صدور 
كارت در كش��ور به صورت غير متمركز و اس��تاني 
انجام مي ش��ود اما در بخش ش��رايط و ضوابط اين 
به رويك��رد ما درباره ش��رايط خارجي برمي گردد. 
در كل بخش صادرات غير نفتي در س��ال گذشته، 
ده ه��زار نفر فعال در بخش صادرات داش��تيم كه 
براي كش��وري كه ساالنه ۴7 ميليارد دالر صادرات 
مي كند اي��ن تعداد فعال اقتصادي كافي نيس��ت. 
زماني كه جواني مي خواهد وارد كار تجارت ش��ود، 
نبايد مجموعه يي از ش��رايط سنگين را برايش قرار 
دهيم بنابراي��ن اگر مي خواهيم فعاالن اقتصادي را 
افزايش دهيم بايد بدانيم كه اين كار ممكن اس��ت 

ضايعاتي نيز داشته باشد. 
خس��روتاج ادام��ه داد: در مورد ص��دور كارت 
بازرگاني در ۵ سال گذشته اين گونه بود كه شخصي 
ك��ه مي خواه��د وارد كار بازرگاني ش��ود، مي تواند 
حداكثر در سه رشته فعاليت داشته باشد و ثبت نام 
كند و پيش��نهاد به جلسه دولت در اين رابطه داده 
شد. اما در جلسه دولت مقرر شد موانع و مشكالت 
سر راه فعاالن اقتصادي را كاهش دهيم و نگاه دولت 
نيز اين اس��ت كه فعال بايد نگاه سخت گيرانه تر را 
بسته به ش��رايط كشور داشته باش��يم و امروز در 
شرايطي نيستيم كه تس��هيالت بيشتر بدهيم. او 
گف��ت: يكي از نگراني ها درباره محل كس��ب و كار 
بوده كه بر اين اس��اس، محل بايد شناسه رهگيري 

داشته باشد تا سوءاستفاده ممكن نباشد. 

 سوءاستفاده دولتي ها و خصولتي ها
از كارت بازرگاني

اما از آن س��و مظف��ر عليخاني مع��اون فني و 
خدم��ات ات��اق بازرگاني ديگر مهم��ان اين برنامه 
از بخ��ش خصوصي بود، كه در توضيح س��از و كار 
اتاق بازرگاني براي احراز شرايط متقاضيان دريافت 
كارت بازرگاني گفت: طبق ماده ۱۰ قانون صادرات 
و واردات، صدور و تشكيل پرونده متقاضيان به عهده 
اتاق هاي بازرگاني و تاييد شرايط متقاضي بر عهده 
سازمان توسعه تجارت اس��ت. اتاق خارج از موارد 
قانون نمي تواند س��از و كاري را براي احراز شرايط 
متقاض��ي اعمال كند. او با اش��اره به اينكه تاكنون 

3۶ هزار كارت از س��وي اتاق ها صادر ش��ده است، 
گفت: طبيعتا عده يي به دنبال سوءاستفاده هستند 
اما مشكل جدي اين اس��ت كه كارت بازرگاني به 
ابزار وصول مطالبات دولت تبديل ش��ده، در حالي 
كه بايد ابزار احراز هويت فرد باشد. عليخاني افزود: 
در چند س��ال اخير با همكاري ات��اق ايران، وزارت 
صنعت و س��ازمان گمرك انحرافات كاهش زيادي 

پيدا كرده است. 
او درباره امكان انتقال كارت بازرگاني به شخص 
ثالث گفت: دارن��ده كارت نمي تواند امتياز خود را 
منتق��ل كند، ام��ا در عين حال نمي ت��وان از حق 
مدن��ي افراد در دادن وكالت به غير جلوگيري كرد. 
بر اس��اس همين ساز و كار وكالت براي استفاده از 
كارت با پيگيري ضميمه هاي قانوني مانند وكالتنامه 
مي ش��ود، پي برد كه چه كس��ي از كارت استفاده 
كرده است. او با انتقاد از ايجاد كارت هايي با عنوان 
كارت يك بار مصرف گفت: طبق آمار به دست آمده 
از گمرك، دست شركت هاي دولتي و خصولتي در 
ايج��اد اين نوع كارت ها ديده مي ش��ود و نبايد اين 
اتفاق به پاي شركت هاي خصوصي نوشته شود. او 
با بيان اينكه قوانين براي مديريت اقليت يك يا دو 
درصدي سوءاستفاده گران تصويب مي شود، گفت: 
در مواردي كه براي احراز ش��رايط متقاضيان براي 
مديري��ت يك درصد پيش بيني ش��ده، ۹۹ درصد 
ديگ��ر را با مش��كالت عديده مواجه كرده اس��ت، 
قانون بايد طوري پيش بيني شود كه فضا براي افراد 

شايسته و درست كار تسهيل شود. 
معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني با اش��اره به 
برخي شرايطي كه توسط اتاق بازرگاني براي اصالح 

قانون پيشنهاد ش��د، گفت: كارگروهي متشكل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ايران و گمرك 
در صورت تصويب هيات وزيران تشكيل مي شود كه 
انحرافات و تخلفات در استفاده از كارت بازرگاني را 

بيش از پيش كاهش خواهد داد. 

 ۹ شرط دريافت كارت بازرگاني
مديركل دفتر حقوقي س��ازمان ام��ور مالياتي 
ني��ز گفت: ب��ا وجود آنك��ه تاكنون از اي��ن كارت 
سوءاس��تفاده هاي زيادي ش��ده، اما اكنون شرايط 
ويژه يي وضع شده و محدوديت مناسبي ايجاد شده 
است. تاجمير رياحي به شرايط احراز دريافت كارت 
بازرگاني در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره 
كرد و افزود: ۹ ش��رط براي گرفتن كارت بازرگاني 
الزم اس��ت. رياحي گفت: شرط س��ني ۲3 سال و 
حداقل مدرك تحصيلي ديپلم از جمله شرايط به 
دست آوردن كارت بازرگاني است. به گفته او، اين 
درحالي اس��ت كه برخي دارندگان كارت بازرگاني 
حتي س��واد خواندن و نوش��تن هم ندارند. رياحي 
داشتن محل كسب فعاليت يا مركز تجاري به صورت 
ملكي يا استيجاري براي دارندگان كارت بازرگاني 
را از جمله ۹ قانون اخذ كارت بازرگاني دانس��ت. او 
در مورد صدور يا تمديد گواهي اخذ كارت بازرگاني 
و مالي��ات به ماده ۱۸۶ قانون ماليات ها نيز اش��اره 
كرد و افزود: كس��اني كه كارت بازرگاني خود را در 
قبال اندك مبلغي به غير واگذار مي كنند، مشمول 
پرداخت ماليات مي شوند. او همچنين گفت: مردم 
از دادن ماليات ناراحت نيستند بلكه از تبعيض ها و 

شيوه هاي نادرست ناراحت هستند. 

تعادل| مجتبي عبدي |
افزايش كيفيت كاال منجر به افزايش بهره وري 
و منافع وابسته به آن مي گردد. اين در حالي است 
كه پياده س��ازي نظام استانداردسازي در ايران كه 
منجر به باالبردن كيفيت كاال مي ش��ود، به صورت 
پراكنده و ناقص اجرا مي ش��ود و شكل يكپارچه و 
جامعي ن��دارد. بنابراين به نظر مي رس��د، مواردي 
همچون »نبود راهبرد مشخص، نبود قوانين كافي 
ومناسب، عملكرد ناهماهنگ، عدم نظارت صحيح 
و بط��ور كلي بيگانگ��ي با مفه��وم كيفيت« جزو 
چالش هايي باش��د كه اجراي پياده س��ازي صحيح 
نظام اس��تاندارد و رسيدن به كيفيت مطلوب را به 
حاشيه رانده است. از آنجايي كه كيفيت محصوالت 
و ارائه مناس��ب خدمات از مهم ترين علل و عوامل 
رش��د اقتصادي اس��ت، اما به عقيده فع��االن اين 
حوزه، در ش��رايط فعلي كه تم��ام فاكتورهاي الزم 
براي مديريت كيفيت در قالب يك سيس��تم را در 
اختيار داريم، ش��اهد عدم فعاليت هماهنگ تمام 
مجموعه هاي ذي ربط در مديريت كيفيت هستيم. 
حال به گفته رييس انجمن مديريت كيفيت ايران 
به سياس��ت هايي نياز داريم تا ضمن تعريف معيار 
براي توليد كاالي با كيفيت، از توليد كاالي بد نيز 
جلوگيري كند. از آن س��و، قانون جديدي كه در 
بهمن ماه س��ال گذش��ته به تصويب هيات دولت 
رس��يد، به عنوان دس��تاويزي براي رفع نواقص و 
كاس��تي ها در اجراي اس��تاندارد به ياري سازمان 
اس��تاندارد آمده و به اين س��ازمان اج��ازه داده تا 
در انج��ام وظايف خود از تش��كل ها كمك بگيرد. 
اينجاست كه تش��كل هايي كه در حوزه استاندارد 
و كيفيت فعاليت دارند، مي توانند در رس��يدن به 
كيفيت مطلوب در سطح كالن كشور موثر باشند. 

  
در محيط ه��اي پررقاب��ت ام��روز كيفيت يك 
نكته كليدي و اساس��ي است. همراه با يكپارچگي 
جهان��ي اقتص��اد، مدل ه��اي س��ازماني جديدي 
مانند س��ازمان هاي مج��ازي، زنجيره هاي تامين، 
س��ازمان هاي گسترده و ش��ركت هاي چند مليتي 
پا ب��ه عرصه نهاده و باعث ش��ده ك��ه تئوري هاي 
مديريت كيفيت كاال نيز وارد مراحل جديدي شود. 
به طور كلي سيستم هاي مديريت اطالعات كيفيت 
سنتي بيشتر بر فعاليت هاي كيفي داخلي سازمان 
تمركز داش��ته اند ك��ه اين امر براي س��ازمان هاي 
گس��ترده و جهاني امروز كارايي نخواهد داشت. در 
حال حاضر بر پايه روش كش��ور هاي توسعه يافته 
در حوزه مديريت كيفيت، در قالب يك سيس��تم، 
اطالعات مورد ني��از خود را از بخش هاي مختلفي 
مانند مشتريان و تامين كنندگان در سراسر جهان 
گردآوري مي كنند. حوزه ديگري كه بيش��تر افراد 
در كسب و كار يا غير از آن، نسبت به آن شناخت 
كاف��ي ندارند، معنا و قيمت كيفيت اس��ت. اگرچه 
طيف بس��ياري بر اين باورن��د، توليد محصوالت با 
كيفيت، در مقايس��ه با تولي��د محصوالت معيوب 
ي��ا نامرغوب پر هزينه تر تمام مي ش��ود. اما اين امر 
حقيقت ندارد. در واقع مديريت كيفيت، محصوالت 
را با عيوب كمت��ر و هزينه يايين تر توليد مي كند. 

كنترل كيفيت كاال يك فرهنگ اس��ت كه بايد تا 
اعم��اق جامعه راه يابد. تولي��د كاالهاي با كيفيت 
داخلي و ترويج فرهنگ اس��تفاده از كاالي داخلي 

نقش بسزايي بر اقتصاد خواهد داشت. 

 خأل مديريت كيفيت در ايران
از آن سو متخصصان حوزه كيفيت بر اين باورند 
كه مديريت كيفيت در كش��ور ما نهادينه نش��ده 
و بعض��ا به  صورت پراكنده و ناقص اجرا مي ش��ود. 
ريي��س انجمن مديريت كيفيت ايران در گفت وگو 
با »تعادل« با بيان اينكه كيفيت داراي سه رويكرد 
است، گفت: مرغوبيت از نگاه مصرف كننده، قيمت 
و هزينه در مقايسه با رقبا و عامل زمان كه مباحثي 
مانند دوام و سرعت دسترسي را در برمي گيرد كه 
در بس��تر نوآوري و خالقيت قرار مي گيرند. فرزين 
انتصاريان افزود: محصول يا خدمتي باكيفيت است 
كه از ديدگاه مشتري و مصرف كننده مرغوب بوده 
و قيمت آن نيز مناسب باشد و دوام و دسترسي به 
آن نيز در حدي كه تعريف شده، باشد و همچنين 

خود را همواره در تمام ابعاد فوق به روز كند. 
ب��ه گفت��ه انتصاري��ان، به طور كل��ي هدف هر 
سازماني توليد محصول است و براي باقي ماندن در 
صحنه بايد محصول و خدمت ارائه شده از بابت اين 

ابعاد خوب و باكيفيت باشد. 
او افزود: رويكرد مديريت كيفيت باعث مي شود، 
بين شيوه هاي مديريتي سنتي و مديريت كيفيت 
كه شيوه جديد مديريت است، تفاوت قائل شويم. 
ب��ه گفته ريي��س انجمن مديري��ت كيفيت ايران 
مديريت كيفيت تنها وس��يله براي دس��تيابي به 
موفقيت پايدار است، اما مديريت كيفيت در كشور 
ما نهادينه نش��ده اس��ت. به اعتقاد او، اين ش��يوه 

مديريتي در ايران، بعضا به  صورت پراكنده و ناقص 
اجرا مي شود، اما شكل يكپارچه و جامعي ندارد. 

ريي��س انجمن مديريت كيفيت اي��ران با بيان 
اينكه در مديري��ت كيفيت، رويكرد فرآيندي مهم 
اس��ت اما در مديريت سنتي رويكرد بخشي گفت: 
بخش هايي ك��ه فرآيندها به  صورت تكه تكه در آن 
اجرا مي شوند. او افزود: در رويكرد مديريت كيفيت، 
تالش مي ش��ود كه هر يك از واحدهاي سازمان به 
 صورت مستقل مسوول كيفيت باشند و ديگر صرفا 
بخشي از يك تشكيالت بدون داشتن مسووليت در 
مقابل كيفيت محصول نهايي نيس��تند. انتصاريان 
در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه در 
مديريت كيفيت، اس��تراتژي به  گونه يي اس��ت كه 
همه ذي نفعان ديده مي ش��وند گفت: هدف از اين 
اس��تراتژي موفقيت پايدار است كه ركن موفقيت 
پاي��دار، رضايت مش��تري و مصرف كننده به اضافه 
رضاي��ت متوازن ذي نفع��ان ديگر اس��ت. او افزود: 
بنابراين بايد ذي نفعان سازمان شناسايي و نيازهاي 

آنها به  خوبي تعريف شود. 
آنچ��ه در بح��ث كيفيت بي��ش از همه به آن 
نيازمنديم داش��تن يك سيس��تم يكپارچه است. 
اگرچه هم اكنون اين سيس��تم با اجزاي خود در 
كش��ور موجود اس��ت اما در عمل هيچ خروجي 
ن��دارد تنها به اين دليل كه اجزاي اين سيس��تم 
به درس��تي تعريف نش��ده و با يكديگر همسو و 

هماهنگ عمل نمي كنند. 

 چالش هاي سيستم استانداردسازي
در عي��ن ح��ال ريي��س كميس��يون رقاب��ت، 
خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق بازرگاني ايران 
در بررس��ي سيس��تم مديريت كيفيت در ايران با 

طرح اين پرسش كه آيا ما سيستم مديريت كيفيت 
نداريم يا اينكه اين سيستم به درستي كار نمي كند 
به »تعادل« گفت: در مورد كاركرد درست سيستم 
مديريت كيفيت در كش��ور بايد گفت كه برخي از 
اركاني كه بايد در اين سيستم باشند، در جاي خود 
ق��رار نگرفته و تعامل الزم را ب��ا يكديگر ندارند. به 
گفته او بنابراين به نظر مي رس��د نگاه سيس��تمي 
در جامعه، مس��ووالن و ق��واي حاكميتي به حوزه 

استاندارد وجود ندارد. 
حس��ن فروزان فرد تاكيد ك��رد: آنچه به معناي 
كيفيت مطرح مي شود، حاصل برقراري يك سيستم 
اس��ت و همه اين اركان از جمله مصرف كنندگان، 
توليد كنندگان، سازمان ملي استاندارد كه در قالب 
قانون جديد بيش از پيش متولي امر معرفي شده، 
بايد در قالب يك سيستم آمده و نقش خود را بازي 
كنند و در جاي خود قرار بگيرند تا ارتباطات داخل 
اين سيستم بهبود پيدا كند. او افزود: در اين صورت 

است كه به بهبود سطح كيفيت خواهيم رسيد. 
او ادام��ه داد: در ح��ال حاضر اجزاي سيس��تم 
مديريت كيفيت در جامعه ما وجود دارد اما ارتباط 
حرفه يي بين سيستم كه بايد مديريت را به وجود 
بياورد برقرار نيس��ت؛ در حالي كه هم مشتري در 
بازار است، هم توليدكننده و هم محصول، اما آنچه 
مي تواند به يك خروجي تحت عنوان كيفيت كمك 
كند كه تا به امروز به آن دست پيدا نكرده ايم، اين 
است كه اين اجزا و اركان بايد در كنار هم و در قالب 

يك سيستم فعاليت كنند. 
ع��الوه ب��ر اي��ن ديگر مش��كالت پي��ش روي 
استانداردسازي استفاده نادرست از ابزارهايي است 
كه براي كنترل كيفيت و جلوگيري از تخلفات در 
اختيار داريم. به گفته انتصاريان، معضالت بزرگي 

همچون عدم وجود نگاه سيس��تمي به استاندارد و 
نياز به تعريف معيارهاي درست براي اين حوزه، در 
كشور داريم كه موجب شده به كيفيت الزم دست 
نيابيم. به گفته او، سيس��تمي ك��ه در آن با وجود 
قوانين حماي��ت از مصرف كننده، اختيارات الزم را 
به مصرف كننده نداده ت��ا در صورت زيان ديدن از 

حقوق خود دفاع كند، بي كفايت است. 
ريي��س انجم��ن مديري��ت كيفيت اي��ران در 
خصوص پيشگيري از توليد كاالي بي كيفيت گفت: 
كشور هاي توسعه يافته معيارها و استاندارد هايشان 
را در قالب مقررات فني، مشخص و تعريف مي شود 
و يك متولي نيز به عنوان مس��وول نظارت بر اجرا 
دارد. او افزود: سياست هايي را نياز داريم كه از توليد 
كاالي بد جلوگيري كند. به گفته انتصاريان، رويكرد 
پيشگيرانه و حل مس��اله قبل از آنكه اتفاق بيافتد 

مساله اساسي است. 
به گفت��ه انتصاريان، هماهنگ ب��ودن اهميت 
بيش��تري نس��بت به مواد اوليه و توليد دارد. براي 
رس��يدن به يك اصول صحيح در مديريت كيفيت 
نيازمند راهبرد مش��خص، روش برنامه ريزي شده، 
اب��زار مناس��ب ب��راي هماهنگي بيش��تر و برنامه 
يكپارچه ب��راي مديريت هس��تيم. رييس انجمن 
مديريت كيفيت ايران اضافه كرد كه خوش��بختانه 
قان��ون جدي��د نظام استانداردس��ازي كش��ور، در 
س��ال گذشته تصويب و ابالغ ش��ده كه اين قانون 
بر اساس رويكرد كش��ورهاي توسعه يافته تنظيم 
ش��ده و هم اكنون نيز در سازمان توسعه استاندارد 
در برنامه هاي گس��ترده يي وجود دارد تا اين قانون 
اجرا ش��ود. به گفته او در اين قانون، بخش كيفيت 
فراتر از استاندارد س��ازي ديده شده است؛ بطوريكه 
نه تنها براي سازمان ملي استاندارد بلكه براي كليه 
دستگاه هاي اجرايي و تشكل ها و حتي رسانه ها در 
اي��ن قانون به نش و وظايفي در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. در ادامه اين بحث فروزان فرد با بيان اينكه 
قانوني كه ابالغ ش��ده ظرفيت ه��اي خوبي در آن 
وجود دارد، گفت: در اين قانون به سازمان استاندارد 
اجازه داده ش��ده برخي م��وارد را كه الزم مي داند، 
ب��ه بيرون از س��اختار خود و به تش��كل ها منتقل 
كن��د و آنها را به كمك بگيرد. او افزود: اينجاس��ت 
كه تش��كل هايي مثل انجم��ن مديريت كيفيت يا 
تشكل هاي ديگري كه در حوزه استاندارد و كيفيت 
فعاليت دارند مي توانند به اين طرح ها كمك كنند. 
رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
سالمت اداري اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: فارغ 
از اينك��ه اين قانون كامل و جامع اس��ت زمينه را 
براي تعامل گروه ها و تشكل ها براي ارتقاي كيفيت 
باز كرده است. به گفته فروزان فرد در قانون جديد 
سازمان اس��تاندارد، ظرفيت هاي خوبي پيش بيني 
شده و اگر اين قانون به درستي پياده سازي و اجرا 
ش��ود، مي تواند س��طح كيفيت را در ايران افزايش 
ده��د. او اف��زود: در عين ح��ال اين قان��ون باعث 
شفاف سازي وظايف و روابط مجموعه هاي ذي ربط 
درحوزه مديريت كيفيت ش��ده كه در اين صورت 
ش��اهد عملكرد تمام اجزا در قالب يك سيس��تم 
هماهنگ و يكپارچه در نظام استاندارد خواهيم بود. 
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7  جهان

 امريكا مواضعش را در قبال
كره شمالي نرم تر كرد

 اوكراين پروژه صادرات گاز
روسيه به آلمان را متوقف مي كند

بلوكه شدن كمك ۲ ميليون يورويي 
دولت فرانسه به حزب لوپن

گروه جهان|
امريكا كه تا چند روز پيش به طور مرتب كره شمالي را به  لحاظ نظامي و اقتصادي 
تهديد مي كرد، حاال مي گويد به  دنبال حل صلح آميز مساله هسته يي شبه جزيره كره 
اس��ت. به گزارش ايرنا، مواضع مقام هاي امريكا از جمله دونالد ترامپ رييس جمهوري 
و ماي��ك پمپئو وزير خارجه نش��ان مي ده��د كه آنها در حال تعدي��ل و نرم تر كردن 
راهبردهايشان در برابر كره شمالي هستند.  اين تحول در حالي است كه به دنبال سفر 
اخير وزير خارجه امريكا به كره شمالي، پيونگ يانگ اعالم كرده است رفتار واشنگتن 
در طول مذاكرات و گفت وگوها گستاخانه و گنگستري بوده و اين زورگويي روند خلع 
س��الح هس��ته يي را تحت تاثير قرار مي دهد. اين موضوع باعث شد تا كره جنوبي نيز 
رايزني هاي گس��ترده تري را با امريكا براي حراس��ت از استمرار گفت وگوها آغاز كند.  
ترامپ در تازه ترين اظهاراتش كه نش��اني از تحول در سياست واشنگتن در برابر شبه 
جزيره كره است، گفته: هديه كوچكي را براي كيم جونگ اون رهبر كره شمالي آماده 
كرده است. خبرگزاري يونهاپ چهارشنبه از كره جنوبي و به نقل از ترامپ نوشته »تا 
زماني كه هديه داده نشود كسي از ماهيت آن اطالعي نخواهد داشت.« ترامپ پيش تر 
هم ابراز اطمينان كرده بود كه كره شمالي به توافق دو كشور براي خلع سالح هسته يي 
و از آن مهم تر به قولي كه طرفين با دست دادن با يكديگر در اين زمينه داده اند، پايبند 
اس��ت. وي همچنين احتمال داده بود كه چين به  دليل اختالفات تجاري با امريكا در 
مذاكرات واش��نگتن � پيونگ يانگ دخالت منفي داش��ته است.  وزير خارجه چين اما 
تاكيد كرده موضع پكن درباره موضوع كره ش��مالي ثابت بوده است. سخنگوي وزارت 
خارج��ه چين هم در واكنش به اظهارات دونالد ترامپ كه گفته بود چين احتماال در 
مذاكرات كره شمالي و امريكا مداخله مي كند، گفته است چين به شيوه يي مقتضي در 

اين باره واكنش نشان خواهد داد. 

گروه جهان| 
پترو پوروشنكو دوشنبه در بروكسل با رييس شورا و رييس كميسيون اروپا ديدار 
كرد و درباره اصالحات اساس��ي در اوكراي��ن و تضمين امنيت تبادل انرژي به اروپا 
گفت وگو كرد. پيام مهم رييس جمهوري اوكراين به بروكسل قطع صادرات گاز نورد 
استريم بود. كي يف مي خواهد به هر قيمتي شده پروژه لوله گذاري گاز روسيه موسوم 
به گاز نورد استريم را متوقف كند.  به گزارش يورونيوز، براي رييس جمهوري اوكراين 
همان طور كه از گفت وگوي او با ژان كلود يونكر و دونالد تاسك مشهود بود، كي يف 
عمليات صادرات گاز نورد استريم را تنها يك پروژه تجاري نمي داند و آن را پروژه يي 
استراتژيك و سياسي مي بيند كه روسيه با هدف تضعيف اوكراين به كار بسته است. 
طرح لوله گذاري گاز نورد استريم به روسيه اجازه مي دهد به طور مستقيم گاز اين 
كش��ور را به آلمان صادر كند. اين كار از طريق لوله گذاري در كرانه درياي بالتيك 
انجام مي شود. اوكراين در حال حاضر درآمد قابل  توجهي از صادرات گاز روسيه به 
اروپا دارد و اين كش��ور درآمد زيادي را در صورت عملي ش��دن اين طرح از دس��ت 
خواهد داد. نورد استريم قراردادي دوجانبه بين آلمان و روسيه است و اتحاديه اروپا 
باره��ا اعالم كرده ك��ه منفعتي در اين قرارداد نخواهد داش��ت. با اين حال با توجه 
به قدرت و نفوذ آلمان به نظر نمي رس��د كه اتحاديه اروپا بتواند اين كش��ور را براي 
متوقف كردن اين طرح قانع كند. بيش از 80درصد انرژي فس��يلي اروپا را روس��يه 
تامين مي كند.  به گزارش اس��پوتنيك، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا ديروز 
چهارش��نبه در يك صبحانه كاري با ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو ضمن انتقاد از 
توافق حاصل شده بين برلين و مسكو در زمينه انرژي گفت: روسيه از طريق منابع 
انرژي آلمان را كنترل مي كند. او افزود: »آلمان اسير روسيه است، زيرا بخش زيادي 

از انرژي خود را از روسيه مي گيرد. «

گروه جهان| 
در پ��ي تصميم دو قاضي فرانس��وي كمك دولتي ۲ميلي��ون يورويي به حزب 
راست گراي تندرو اتحاد ملي به رهبري مارين لوپن بلوكه شد.  به گزارش يورونيوز، 
مارين لوپن رهبر حزب اتحاد ملي )جبهه ملي س��ابق( فرانس��ه در واكنش به اين 
تصمي��م گف��ت: »دو قاضي اين تصميم را با نقض اص��ل برائت و بدون اينكه حكم 
دادگاه��ي در كار باش��د، گرفته اند. آنها با اين تصميم مي خواهند نخس��تين حزب 
اپوزيسيون فرانسه را به قتل برسانند. اين كار آنها بدون احترام به قواعد قانوني انجام 
شده است. اين واقعا حمله به دموكراسي است. « او همچنين گفت كه تصميم دادگاه 
بر مبناي يك بند قانوني گرفته شده كه به مصادره پول هاي به دست آمده از قاچاق 
مواد مخدر اختصاص دارد. مارين لوپن اين دو قاضي را به جبهه گيري سياسي متهم 
كرد و گفت به مثابه وكالي پارلمان اروپا عمل كرده اند. لوپن گفت: بدون اين كمك 
دولتي، حزب او تا بيش از ماه آگوس��ت دوام نمي آورد. ۲ميليون يورو بلوكه ش��ده 
تقريبا نيمي از بودجه 4.5ميليون يورويي است كه حزب اتحاد ملي بايد از يارانه هاي 
دولت فرانسه دريافت كند.  اين تصميم قضات در پي تحقيقاتي گرفته شده كه طي 
آن مارين لوپن و اعضاي حزب وي در پارلمان اروپا به سوءاس��تفاده از منابع مالي 
اتحاديه اروپا در سال هاي ۲00۹ تا ۲0۱۷ متهم شدند. قضات فرانسوي حزب اتحاد 
ملي را متهم كردند كه از بودجه اروپايي براي پرداخت حقوق كادرهاي ثابت حزب 
در فرانسه استفاده كرده اند. گفته مي شود كه حدود ۷ ميليون يورو از بودجه يي كه 
اتحاديه اروپا براي پرداخت به دستياران نمايندگان حزب مارين لوپن پرداخت كرده 
در فرانس��ه از جمله براي پرداخت به محافظ شخصي و دو منشي ژان ماري لوپن، 
بنيانگذار جبهه ملي )پدر مارين لوپن( هزينه شده است. تاكنون مارين لوپن و ۹ نفر 

از هم حزبي ها او در اين ماجرا متهم شناخته شده اند. 

هشدار چين درباره طرح تعرفه 
۲۰۰ ميليارد دالري امريكا 

گروه جهان| امريكا طرح تازه يي براي افزايش 
تعرفه ۲00 ميليارد دالر واردات از چين ارائه كرده 
اس��ت. وزارت بازرگان��ي چي��ن در بيانيه يي گفته 

دست به اقدام متقابل مي زند. 
ب��ه گزارش رويت��رز، اياالت متح��ده قصد دارد 
۱0درصد تعرفه ب��ر ۲00ميلي��ارد دالر واردات از 
چين وض��ع كند. اين طرح پس از آن اعالم ش��د 
ك��ه دونالد ترامپ تهديد كرد اگر چين دس��ت به 
واكنش متقاب��ل در برابر تعرفه ه��اي امريكا بزند، 
واش��نگتن دوباره تالفي خواهد كرد. دولت امريكا 
هفته گذشته تعرفه برخي كاالهاي وارداتي از چين 
را ك��ه ارزش آنها به ۳4 ميليارد دالر مي رس��د، به 
۲5درصد رس��اند. چين نيز اع��الم كرد تعرفه هاي 
تالفي جويانه ي��ي دقيقا به همان ميزان بالفاصله به 

اجرا گذاشته شده است. 
راب��رت اليتاي��زر نماينده ام��ور بازرگاني دولت 
امري��كا گفت��ه »به خاط��ر تالفي چي��ن و به اين 
خاطر كه چين دس��ت به تغيير رفت��ار خود نزده، 
رييس جمه��وري دس��تور داده روند وض��ع تعرفه 
۱0درصدي بر ۲00ميلي��ارد دالر واردات از چين 
آغاز شود.« انتظار مي رود، اقدامات تازه بر بازارهاي 
جهان��ي و نگراني هاي ش��كل گرفته از وقوع جنگ 
تجاري تاثير بگذارد. ترامپ صريحا از سياست هاي 
تجاري چين، دسترسي ش��ركت هاي امريكايي به 
بازار آن كشور و كسري تجاري ۳۷5ميليارد دالري 
طرفي��ن انتقاد كرده  و با تعرفه هاي تازه خواس��تار 
تغيير رفتار چين شده است. دولت چين در مقابل 
مي گوي��د امريكا از روابط بازرگاني دو طرف س��ود 
مي برد و پك��ن مايل به ورود به يك جنگ تجاري 

نيست هرچند واهمه يي هم از آن ندارد. 
وزارت بازرگاني چين چهارش��نبه در بيانيه يي 
گفته چاره ديگري ندارد جز اينكه در پي اقدامات 
متقابل الزم باش��د. چين هشدار داده اين اقدامات 
و واكنش ها به آن، روابط تجاري دو طرف را ويران 
خواهد كرد. دستيار وزير بازرگاني چين در جريان 
نشستي در پكن گفته طغيان تعرفه هاي دو طرف 
در مقياس بزرگ در نهايت به تخريب داد و س��تد 
مي��ان چين و امري��كا مي انجامد. اي��االت متحده 
نخس��تين و چين دومين اقتصاد گس��ترده جهان 
هس��تند. با اين حال افزايش تعرفه از سوي امريكا 
بر واردات از چين به  مراتب آس��ان تر است، چراكه 
واردات س��ال گذشته امريكا از چين بيش از 500 
ميليارد دالر بود در حالي كه واردات چين از امريكا 
بال��غ بر ۱۳0ميليارد دالر بود. تحليلگران معتقدند 
اين كس��ري در تراز داد و ستد خود سبب مي شود 
كه پكن راه س��ختي براي مقابله با تعرفه هاي تازه 

امريكا در برابر خود داشته باشد. 

 بازنگري امريكا
در استراتژي نظامي افغانستان 
مقام ه��اي امريكاي��ي در حال آماده ش��دن 
ب��راي بازنگري در اس��تراتژي نظامي امريكا در 

افغانستان هستند.
به گزارش هيل، اين اقدام از سوي مقام هاي 
واشنگتن پس از آن صورت مي گيرد كه دولت 
امريكا نتوانست به پيش��رفت قابل مالحظه يي 
در مواجه��ه با طالبان در س��ال ۲0۱۷ دس��ت 
پيدا كن��د. امريكايي ه��ا گفته اند، كاخ س��فيد 
هنوز دس��تور رس��مي بابت اين بازنگري نداده 
ام��ا قرار اس��ت اين دس��تور در ماه ه��اي آتي 
صادر ش��ود. نگراني ترامپ ناشي از هزينه هاي 
جنگ ۱۷ساله افغانستان است كه بيش از يك 

تريليون دالر هزينه در پي داشته است. 

بازداشت مقام ارشد نظامي 
به اتهام فساد در عربستان

عربس��تان س��عودي از بازداش��ت يك مسوول 
ارش��د در وزارت دفاع اين كشور به اتهام دريافت 
رش��وه ۲۷0 ه��زار دالري خب��ر داد. ب��ه گزارش 
راي اليوم، بازداش��ت اين مقام ارشد حدود هشت 
ماه پس از دستگيري چندين شاهزاده و مسووالن 
ارشد سابق و كنوني عربس��تان به اتهام فساد رخ 
داده اس��ت. بر اس��اس بيانيه دادستان كل دو نفر 

ديگر نيز در اين پرونده بازداشت شده اند. 

بازگشايي مسير بين المللي 
بغداد - الرمادي 

منابع امنيتي از بازگش��ايي مس��ير بين المللي 
بغ��داد – الرمادي عراق خب��ر داده اند. به گزارش 
النشره، مس��ير بين المللي بغداد – الرمادي كه از 
۲0۱4 بسته ش��ده بود با حضور وزير كشور عراق 
بازگش��ايي شده اس��ت. اين مس��ير بين المللي به 
 دليل كنترل داع��ش و عمليات نظامي كه پس از 
آن براي آزادسازي صورت گرفت، بسته شده بود. 

 حمله انتحاري
به كمپين انتخاباتي در پاكستان

در بحبوح��ه نگراني ه��اي امنيت��ي پي��ش از 
انتخاب��ات، يك انفجار انتحاري در ش��مال غرب 
پاكستان دست كم ۲0 كشته برجاي گذاشت. به 
گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اين انفجار انتحاري 
در گردهمايي انتخاباتي هارون بيلور در پيش��اور 
منجر به كش��ته ش��دن وي ش��ده اس��ت. بيلور 
يكي از كانديداهاي حزب ملي عوامي پاكس��تان 
بود. اين نخستين حمله گس��ترده عليه كمپين 
انتخاباتي براي انتخابات پارلماني آتي پاكس��تان 

محسوب مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نشست ناتو در سايه هراس از تكرار فاجعه نشست گروه7 آغاز شد

اروپايي ها نگران ترامپ غيرقابل پيش بيني
گروه جهان|

دونالد ترامپ متخاصم يا متحد؟ اين پرسش��ي 
است كه رهبران اروپايي در نشست دو روزه پيمان 
آتالنتيك شمالي )ناتو( كه چهارشنبه در بروكسل 
آغاز شد با آن روبه رو هستند. گفته شده، بسياري از 
رهبران كشورهاي اروپايي عضو ناتو نگرانند دونالد 
ترامپ بيشتر به عنوان يك متخاصم تا يك متحد با 

آنان سر يك ميز بنشيند. 
به گزارش دويچه وله، نشس��ت دو روزه ناتو كه 
بزرگ ترين پيمان نظامي جهان اس��ت و ۲8 عضو 
دارد چهارش��نبه آغاز شده اس��ت. اين نشست در 
ش��رايطي آغاز ش��ده كه ترامپ بار ديگر از اعضاي 
ناتو خواسته بودجه دفاعي خود را تا ۲ درصد توليد 
ناخالص داخلي افزايش دهند. اين موضوع اما سبب 
انتقاد هم پيمانان اروپايي امريكا شده است به طوري 
كه دونالد تاس��ك رييس شوراي اروپا، ضمن انتقاد 
از سياس��ت هاي ترامپ گفته اروپا در زمينه دفاعي 
بيشتر از روسيه حتي به اندازه چين هزينه مي كند. 
دونال��د ترام��پ رييس جمهور امريكا پ��س از اين 
نشس��ت با والديمير پوتين همتاي روسي خود در 

هلسينكي فنالند ديدار خواهد كرد. 
اياالت متحده بيش از دوسوم مخارج فعاليت هاي 
ناتو را تا مين مي كند. به گفته ناتو اين مبلغ در سال 
۲0۱۷ حدود ۶8۶ ميليارد دالر بوده و حاال ترامپ 
از اعضاي ناتو مي خواهد سهم بيشتري را در تامين 

هزينه هاي اين پيمان نظامي متقبل شوند. 

 ديدار نگران كننده با پوتين 
گذشته از فشار امريكا براي افزايش سهم دفاعي 
كشورهاي اروپايي و جنگ تجاري كه كاخ سفيد نه 
تنه��ا عليه چين بلكه متح��دان اروپايي امريكا آغاز 
ك��رده، ديدار ترامپ با همتاي روس��ي خود پوتين، 
هم اروپايي ها را نگران كرده اس��ت. به نظر مي رسد 
اظهارات ترامپ هم به اين نگراني ها دامن زده است. 
او در آس��تانه س��فر به اروپا گفته ديدار با والديمير 
پوتين به مراتب راحت تر از حضور در نشست ناتو يا 

سفر به بريتانياست. 
رييس ش��وراي اروپا اما در پاسخ گفته ترامپ در 
هلسينكي به ياد داشته باشد كه شريك استراتريك 
امريكا كيس��ت و با چه كسي مش��كل دارد. دونالد 
تاس��ك با لحني كنايه آميز گفت��ه: »امريكاي عزيز، 

قدر متحدانت را بدان كه زياد هم نيس��تند.« تاسك 
پيش ت��ر نيز ب��ه رهبران اتحاديه اروپا هش��دار داده 
بود كه با رياس��ت جمهوري ترامپ بايد خود را براي 
بدتري��ن حاالت ممكن آماده كنند. برخي ناظران بر 
اين باورند اينكه قرار اس��ت ترامپ پس از نشس��ت 
س��ران ناتو به ديدار همتاي روس خود برود اساس��ا 

براي اجالس ناتو مخرب است. 
مايكل جنويز تحليلگر مس��ائل سياسي با اشاره به 
تنش ه��اي متحدان غربي مي گويد: »مس��بب بحران 
كنوني ناتو و دوري امريكا از متحدانش ترامپ اس��ت. 
رييس جمهوري امريكا انتقاد از دوس��تان و متحدان را 
برگزيده تا بهانه و دليلي براي نزديك شدن به پوتين و 

روسيه داشته باشد.«
در ماه هاي گذشته دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا ب��ر واردات كاالهاي اروپايي به اين كش��ور 
تعرفه گمركي بيش��تري وضع ك��رده و همچنين با 
اين استدالل كه اروپا به اندازه اياالت متحده در ناتو 
هزينه نمي كند تهديد كرده بود كه حفاظت نيروهاي 
امريكايي از بخش هايي از اروپا را لغو خواهد كرد. وي 

همچنين تاكيد كرده بود اروپايي ها بايد بيش از اينها 
براي دفاع از خودشان هزينه كنند. 

دونال��د ترام��پ ب��ا همي��ن رويك��رد در آغاز 
مذاكرات��ش در بروكس��ل در دي��دار ب��ا ين��س 
اس��تولتنبرگ دبيركل ناتو، گفت��ه: »به خاطر من 
اعضاي ناتو 40 ميليارد دالر كمك بيش��تر به ناتو 
ارائه كردن��د اما كافي نبوده چ��ون امريكا هزينه 
بسيار بيشتري پرداخت مي كند و ديگر كشورها به 
خصوص برخي از آنها س��هم كافي را نمي پردازند. 
اين روند دهه هاس��ت كه ادام��ه دارد و اين براي 
ماليات دهندگان امريكايي منصفانه نيست و ما آن 
را عادالن��ه خواهيم كرد. بنابراي��ن از دبيركل ناتو 
مي خواهم روي اين مس��اله به طور جدي تري كار 
كند. فكر مي كنم دبي��ركل مثل من فكر مي كند 
و احتماال تنها كس��ي اس��ت كه با من هم عقيده 
اس��ت.« ترامپ همچني��ن بابت حماي��ت آلمان 
از تواف��ق خط لوله گاز درياي بالتيك با روس��يه، 
ش��ديدا از برلين انتقاد كرده و آنها را اسير روسيه 
خوانده اس��ت. وزير دفاع آلمان اما چهارشنبه در 

واكنش به س��خنان ترامپ گفته كشورش زنداني 
سياست روسيه نيست. اورسال فون درالين گفته: 
»قطعا مسائل زيادي با روسيه داريم و ترديدي در 
آن نيس��ت. از طرف ديگر، شما بايد خط ارتباطي 
ميان كش��ورها يا ائت��الف و مخالف��ان را بي  هيچ 

شكي حفظ كنيد.«

 هراس از ناشناخته ها
رويترز با اش��اره به برگزاري نشس��ت دو روزه ناتو 
نوش��ته: »با اينكه نات��و به  دليل برگزاري نخس��تين 
نشس��ت دوس��االنه اش در مقر ميليارد دالري جديد 
بروكس��ل بايد احس��اس پيروزمندانه بيشتري داشته 
باشد، بسياري از رهبران حاضر در اين نشست به دليل 
رويارويي با ترامپ مضطرب و نگران هس��تند؛ چرا كه 
رييس جمهوري امريكا تاكنون با چشم پوشي از رعايت 
ادب، هر چه در ذهن داش��ته بيان كرده و به متحدان 
ناتو هش��دار داده كه مبلغ هنگفتي را بدهكارند و بايد 
براي توقف تروريس��م اقدامات بيشتري صورت دهند. 
هيچ كس دقيقا نمي داند كه ترامپ در نشست ناتو چه 

خواهد گفت و ديپلمات ها نيز نگران واكنش احتمالي 
رهبران اروپايي هس��تند كه مي تواند شرايط متشنج 

فعلي را وخيم تر كند.«
شبكه س��ي ان ان نيز با اش��اره به اينكه اروپايي ها 
دريافته اند امريكا ديگر آن رهبري نيس��ت كه مدت ها 
بر آن تكيه داش��تند، نوش��ته: »ناتو ب��ه معناي اتحاد 
توافق كنندگان براي دفاع جمعي است اما اين نگراني 
وجود دارد كه نشس��ت چهارشنبه و پنج شنبه با هرج 
و مرج��ي كه ترامپ به وجود م��ي آورد، خاتمه يابد يا 
مصالح��ه و امتيازگيري در آن صورت دهد. آنچه همه 
س��ران كش��ورهاي عضو ناتو را نگران ك��رده غيرقابل 
پيش بيني بودن ترامپ اس��ت مانند آنچه در اجالس 

گروه۷ در كانادا رخ داد.«
شبكه فرانس۲4 نيز نوشته: »اين يك نشست سخت 
و تنش زاس��ت، زيرا بيشتر اعضا مي دانند سهم خود را 
در بودجه ناتو پرداخت نكرده اند. واقعيت اين است كه 
۲4 كشور عضو هنوز به تعهد افزايش ۲درصدي توليد 
ناخالص ملي براي هزينه ه��اي دفاعي عمل نكرده اند 
و حال مش��كل اصلي در ديدار بروكس��ل اين اس��ت 
كه امريكا خالف ديگر اعض��اي ناتو ۳، 5درصد توليد 
ناخالص داخلي را به اين موضوع اختصاص داده، يعني 
ترامپ مي تواند متحدان امريكا را س��رزنش و نشست 
را ت��رك كند. او فردي خودش��يفته اس��ت و توجهي 
ندارد كه اين نشس��تي بين المللي بوده، بلكه بيش��تر 
متوجه حاميان خود در امريكاست. بزرگ ترين هراس 
اروپايي ها در نشس��ت ناتو خودنمايي رييس جمهوري 
امريكاست؛ زيرا ذهن همگان همچنان متوجه نشست 
گروه ۷ در كاناداست، نشستي كه ترامپ آن را برهم زد 

و حاال همه نگرانند اين سناريو بار ديگر تكرار شود.«
فران��س ۲4 در پايان نتيجه گرفته كه اعضاي ناتو 
نمي توانند ترامپ را با خود همراه كنند، بلكه ناگزيرند با 
وي همراه شوند و در دو سال پيش رو اقدام به افزايش 
بودج��ه نظامي خود بر مبن��اي توليد ناخالص داخلي 
كنند. پيمان ناتو كه در س��ال ۱۹4۹ و براي مقابله با 
تهديد شوروي تشكيل ش��د، بر مبناي همكاري هاي 
عمي��ق با امريكا فعاليت مي كند كه ب��ا زرادخانه هاي 
هس��ته يي و غيرهس��ته يي خود به امنيت اروپا كمك 
مي كند. از زمان الحاق كريمه از اوكراين به روسيه در 
س��ال ۲0۱4، ناتو هدف گذشته خود را تجديد كرد و 
گردان هايي را به بالتيك و لهستان فرستاد تا از هرگونه 

تهاجم احتمالي از سوي روسيه جلوگيري كنند. 

اميدي به افزايش نرخ بهره در تركيه نيست 

نگراني سرمايه گذاران از سياست هاي داماد اردوغان
گروه جهان| 

انتصاب برات البايراك داماد رجب طيب اردوغان 
به عنوان وزير دارايي تركيه موج جديدي از نگراني ها 
را در بازارهاي اين كش��ور در پي داشت و به كاهش 
ارزش سهام در بازار بورس استانبول منجر شد. ارزش 
لي��ر تركيه نيز در واكنش به اي��ن انتصاب ۳ درصد 
سقوط كرد. اقتصاد تركيه در شرايط نابساماني به سر 
مي ب��رد و تكيه زدن يكي از اق��وام رجب اردوغان بر 
مس��ند قدرت مالي در شرايطي كه رييس جمهوري 
عمدتا به مداخله در سياست گذاري هاي بانك مركزي 
متهم مي ش��ود، بر نگراني س��رمايه گذاران خارجي 

افزوده است. 
يكي از مديران ارشد سرمايه در بازارهاي نوظهور 
در پيامي توييتري نوش��ته: »الباي��راك بايد خيلي 
س��ريع در جهت ايجاد اطمين��ان در بازارهاي مالي 
حرك��ت كند. « اردوغان پس از پيروزي در انتخابات 
رياست جمهوري مهمت شيمشك معاون نخست وزير 
را از س��متش بركنار كرد و وزير دارايي سابق نيز از 
س��متش كنار گذاشته ش��د. اين در حالي است كه 
بسياري از سرمايه گذاران اردوغان را به  دليل اقدامات 
و مداخالتش كه به تضعيف بانك مركزي انجاميده، 
مورد انتقاد قرار داده اند. پيتر وس��ت ماكات س��فير 
س��ابق امريكا در تركيه در اشاره به انتصاب البايراك 
گفت: اين مس��اله شماري از سرمايه گذاران و فعاالن 
در بازاره��اي مال��ي را نگران كرده ب��ه اين دليل كه 

پيش تر در زمان فعاليت او در سمت وزير انرژي، سود 
چنداني شامل حال آنها و بازار نشده است. 

فايننش��ال تايمز در گزارش��ي در اين باره نوشته، 
سه سال پيش كه البايراك وارد عرصه سياسي شد، 
معلوم بود ك��ه در محدوديت هاي فعاليت به عنوان 
وزير انرژي محبوس نمي ش��ود. داماد اردوغان كه تا 
پيش از آن مديريت يك ش��ركت تجاري را بر عهده 
داشت، خيلي س��ريع خود را در موقعيتي يافت كه 
مي توانست مواضع دولت در عمليات نظامي را تعيين 
كند، به س��فرهاي مقامات رده باال به خارج از كشور 
بپيون��دد و اردوغان را در كمپين ه��ا همراهي كند. 
اما با اين حال، عده خيلي اندكي انتظار داش��تند كه 
اين تجارب براي سپردن مسووليت اقتصاد كشور به 
البايراك 40 س��اله كافي باشد، به ويژه در زماني كه 
نگراني هاي زيادي درباره س��المت اقتصادي تركيه 
وجود دارد. البايراك روز سه ش��نبه كه به طور رسمي 
مسووليت وزارت هاي خزانه داري و دارايي را بر عهده 
گرفت، وعده داد براي حفظ نظم مالي و پايين آوردن 
نرخ در حال رشد تورم، شبانه  روز تالش خواهد كرد. 
ام��ا س��رمايه گذاران خارج��ي ك��ه س��ال ها از 
موضع گيري ه��اي ن��رم مقامات مالي آس��وده خاطر 
بودند، نگران چگونگي تغيير شكل اقتصاد در دستان 
يكي از اعضاي خانواده اردوغان هس��تند كه چندان 
شناخته شده هم نيست. بالفاصله پس از انتشار خبر 
انتصاب البايراك، لير تركيه كه از از آغاز سال جاري 

ميالدي تاكنون ۱۷ درصد از ارزش خود را از دس��ت 
داده، س��ه درصد س��قوط كرد كه بيشترين كاهش 
ارزش ي��ك روزه از كودت��اي نافرجام جوالي ۲0۱۶ 
تاكنون محسوب مي شد. آندرسا تزين تحليلگر ارشد 
در فيدلتي اينترنشنال گفت: »سرمايه گذاران خارجي 
او را به خوبي نمي شناسند. ما در مورد پيشنهادهاي 
احتمال��ي او ب��راي م��دل جديد اقتص��ادي چيزي 
نمي دانيم و نمي دانيم كه درباره نرخ مبادالت ارزي يا 

سطح نرخ بهره چطور مي انديشد. «
البايراك كه فرزند يك نويسنده برجسته اسالمي 
و دوس��ت قديمي رييس جمهوري تركيه است، در 
سال ۲004 در مراس��مي با شكوه با بيش از هفت 
هزار ميهمان در اس��تانبول با اس��را دختر اردوغان 
ازدواج ك��رد و در س��ال هاي پ��س از آن به يكي از 
نزديك ترين افراد مورد اعتماد اردوغان تبديل شد. 
الباي��راك پيش از ورود به پارلمان در س��ال ۲0۱5 
بيش��تر وقت خود را در ش��ركت چاليك هولدينگ 
گذرانده بود. يكي از نخس��تين اقداماتش در س��ال 
۲00۷ كه مديرعامل ش��ركت شد، خريد يك گروه 
رسانه يي مطرح بود كه به يكي از تريبون هاي مهم 
دولت تبديل شد. اين خريد ۱.۱ميليارد دالري كه 
بخ��ش عمده هزينه آن توس��ط بانك ه��اي دولتي 
تامين ش��ده بود، به كاهش رتبه اين رسانه توسط 

آژانس رتبه بندي فيچ انجاميد. 
الباي��راك كه تقريب��ا بالفاصله پ��س از فعاليت 

ب��ه عنوان يك قانون گ��ذار پارلم��ان ارتقا گرفت و 
جايگاهي در كابينه يافت، در س��ه سال فعاليت به 
عنوان وزير ان��رژي و منابع طبيع��ي بازخوردهاي 
متفاوتي را ش��اهد بود. تاجران از جمله چهره هاي 
ارش��د در بخش انرژي عمدتا از اين مساله شكايت 
داش��تند كه او فردي مغرور بود و به س��ختي قرار 
مالق��ات مي داد. يك��ي از اين تاج��ران گفت: »كار 
كردن با او به ش��دت سخت اس��ت. او خودش را از 
همه برتر مي داند و خود را به عنوان نايب سلطنتي 
در حال س��اخت، معرفي مي كند. « بسياري بر اين 
باورند كه اردوغان ۶4 س��اله به دامادش به چش��م 

جانشين خود مي نگرد. 
در داخ��ل دول��ت، البايراك در پ��ي اختالفات و 
مناقش��ه هايش با ديگر وزرا مش��هور است. متحدان 
احم��د داووداغلو داماد اردوغان را به س��ايه  انداختن 

تدريجي ب��ر عملكرد نخس��ت وزير پيش��ين متهم 
مي كنن��د تا جايي ك��ه او مجبور ب��ه كناره گيري از 
س��متش ش��د. بعدها البايراك با بن عل��ي ييلدريم 
جانش��ين داووداغلو و همچنين سليمان سويلو وزير 

كشور درگير شد. 
در انظار عمومي الباي��راك تكرار كننده اظهارات 
اردوغ��ان درباره ت��الش قدرت ه��اي خارجي براي 
پايين كشيدن تركيه است. اردوغان در كمپين هاي 
انتخاباتي در مقابل فشار سرمايه گذاران براي افزايش 
ن��رخ بهره مقاوم��ت كرد و البايراك هش��دار داد كه 
بحران ارزي »منش��ا  خارجي« داشته و هدف از آن 
س��قوط دولت بوده است. با س��ابقه چنين اظهاراتي 
طبيعي است كه س��رمايه گذاران اميدي به افزايش 
ن��رخ بهره ندارند و اين در حالي اس��ت كه اين اقدام 

براي متوقف كردن تورم ضروري است. 
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جامجهاين8
 خروس ها ركورددار رسيدن به فينال 

تيم ملي فرانس��ه با غلبه بر بلژيك به فينال جام 
جهاني 2018 روسيه رسيد تا ركورددار شود. 

تيم ملي فرانسه در ديدار نيمه نهايي جام جهاني 
2018 روس��يه مقاب��ل بلژي��ك به برت��ري يك بر 
صفر رس��يد و راهي فينال ش��د. اين در حالي است 
كه فرانس��ه در 20 س��ال اخير ركورددار رسيدن به 
اي��ن مرحله از جام هاي جهاني اس��ت. خروس ها در 
س��ال هاي 1998، 2006 و 2018 ب��ه جام جهاني 
رسيده اند كه از اين حيث ركورددار هستند.  فرانسه 
در صورت قهرماني در 2018 دومين س��تاره خود را 

بر پيراهن خواهد زد. 

 ترك تبارها را نبايد به جام جهاني مي بردند
سرمربي اس��بق بايرن مونيخ و بورسيادورتموند 
معتقد اس��ت در جام جهاني روس��يه از دو بازيكن 

ترك تبار در تيم ملي آلمان نبايد استفاده مي شد. 
اوتمار هيتسفلد در مصاحبه يي كه امروز منتشر 
شد، مخالفتش را با استفاده از مسعود اوزيل و ايلكاي 
گون دوغ��ان اعالم كرد.  وي معتقد اس��ت به خاطر 
جنجالي كه پيش از ش��روع جام، اين دو بازيكن به 
خاطر گرفتن عكس با رجب اردوغان، رييس جمهور 
تركيه ايجادكردند، نه فقط باعث لطمه به خود شدند 
بلكه به تيم آلمان نيز در مس��ابقات روس��يه آسيب 
زدند.  هيتسفلد اظهار كرد: فكر مي كنم بردن اوزيل 
و گون دوغان به جام جهاني در حالي كه تحت فشار 
زيادي هم بودند،  درست نبود. بايد با نبردن آنها، در 
واقع از اين دو مراقبت مي شد تا بعد از جام دومرتبه 
كارشان را در تيم ملي بتوانند از سربگيرند. آن وقت 
تيم در جام جهاني از آرامش برخوردار مي شد، چون 

بازيكنان تيم مرتب با اين مساله درگير بودند. 
مس��وول پيش��ين باواريايي ها همچنين از اينكه 
يواخي��م لو با وجود ناكامي در جام جهاني در تيم به 

كار ادامه دهد، ابراز خوشحالي كرد. 
او اظه��ار ك��رد: يواخيم لو 12 س��ال كار بزرگ 
براي تيم ملي انجام داده و با تيم آلمان به دستاورد 
عظيمي رس��يده اس��ت. او مي تواند بازهم براي تيم 

كارهاي بزرگي انجام دهد. 

 بلژيك؛ خداحافظي در اوج 
روبرت��و مارتينز مربي تيم مل��ي بلژيك پس از 
باخت مقابل فرانس��ه در نيمه نهاي��ي جام جهاني 
گفت: مي خواهيم در بازي بعدي موفق ش��ويم تا 
در اوج كارمان به پايان برسد. اين تيم سزاوار مقام 

سومي را دارد. 
به گ��زارش ف��ارس، روبرت��و مارتين��ز پس از 
شكس��ت تيمش مقابل فرانس��ه و ع��دم صعود به 
فينال جام جهاني 2018 روس��يه گفت: متاسفانه 
روي ي��ك ضرب��ه ايس��تگاهي گل خوردي��م. در 
نيمه نهايي تفاوت ها در اين لحظات رقم مي خورد. 
بازي نزديكي بود و آنها خوش ش��انس بودند و در 

زدن ضربه آخر بهتر بودند. 

 ايران؛ تيم سي ودوم جام جهاني ۲۰۱۸ 
س��عيد فائق��ي مع��اون فني پيش��ين س��ازمان 
تربيت بدن��ي گفت: ف��ارغ از امتيازهايي كه گرفتيم، 
طبق آمارهايي كه در س��ايت فيفا منتشر شده، تيم 

سي و دوم جام جهاني 2018 بوديم. 
فائقي در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به عملكرد 
فني تيم ملي در جام جهان��ي 2018 گفت: فارغ از 
امتيازهايي كه گرفتيم، طبق آمارهايي كه در سايت 
فيفا منتشر شده، تيم سي و دوم جام بوديم. آمارها 
به چند بخش در فاز هجومي، دفاعي، كيفيت بازي 
و... تقس��يم مي ش��ود كه وقتي به اين بخش ها نگاه 
مي كنيم ما به  لح��اظ بازي و مالكيت توپ وضعيت 
نامناسبي داشتيم. در پاس ها نيز وضعيت مان خوب 
نب��ود و حت��ي مي��زان پاس هاي صحيح م��ا حدود 
40درصد بود و 60 درصد پاس اشتباه داده ايم، كنار 
اينها در بخش دفاعي ما جزو بهترين تيم ها بوديم، اما 
به اين نكته توجه كنيم كه چقدر از توانايي بازيكناني 
كه خارج از كشور هستند، استفاده كرديم؟ عملكرد 
بچه هاي ما خوب بود و عالوه بر پست تخصصي خود 
در چند پس��ت ديگر هم به تيم ملي كمك كردند، 
اما اگر قرار بود آنها را در پس��ت غيرتخصصي بازي 
بدهيم، چرا نفرات ديگر را در پست تخصصي خود به 

جام جهاني نبرديم؟
معاون فني پيشين سازمان تربيت بدني با اشاره به 
زحماتي كه كي روش طي سال هاي اخير براي فوتبال 
ايران كشيده است، گفت: او در اين چند سال زحمت 
كشيده، اما جامعه ما هم چون به لحاظ فرهنگي دروغ 
شنيدن را دوست دارد، اكنون هم اين دروغ را قبول 

كرده كه ما باخت را با برد عوض كرده ايم. 

 بليت هاي جام جهاني  33 هزار دالر!
بليت ه��اي بازي ه��اي باقيمانده ج��ام جهاني 
2018 روس��يه تا 2 ميليون روبل )33 هزار دالر( 
در بازار س��ياه عرضه مي ش��ود.  به گ��زارش ايرنا، 
بازار بليت مس��ابقات جام جهاني كه از نخس��تين 
روزها شروع ش��د همچنان داغ است و با توجه به 
افزايش قيمت از س��وي فيف��ا و نزديكي به زمان 
اتمام جام جهاني، قيمت ها س��ر به فلك گذاشته 
اس��ت.  در فض��اي مج��ازي عرض��ه بليت ه��اي 
ديدارهاي باقيمانده ج��ام جهاني افزايش يافته و 
هزاران اطالعيه براي فروش بليت در ش��بكه هاي 
اجتماعي به چش��م مي خورد. روزنامه ايزوس��تيا با 
اش��اره به اينك��ه بهاي بليت ه��اي ديدارهاي جام 
جهاني ده ها برابر بيش��تر از مي��زان واقعي عرضه 
مي ش��ود، گزارش داده است كه بليت براي هر نفر 
در بازي هاي نيمه نهايي و فينال تا 2 ميليون روبل 
رس��يده است هرچند كه ممكن است بليت تقلبي 
باشد.  بليت هاي مسابقات باقيمانده در شبكه هاي 
اجتماعي وكنتاكته، فيس بوك، اودناكالس��نيكي 
از  اينس��تاگرام عرض��ه مي ش��وند و تع��دادي  و 

فروشندگان روس و مابقي خارجي هستند. 
يوگني رابچفسكي مدير شركت روسي سئوسالب 
)دس��ت اندركار نظارت بر فضاي مجازي( به روزنامه 
روس��ي گفت: بيشتر فروشندگان از ساكنان مسكو، 

سن پترزبورگ و نيژني نووگراد هستند. 
در همي��ن حال مقامات ورزش روس��يه به مردم 
توصيه مي كنند كه بليت ها را تنها از س��ايت فيفا يا 

مراكز رسمي عرضه بليت خريداري كنند.

روي خط 2018

اميرعباس آذرم وند|
حواش��ي اي كه بر سر مس��اله تحريم هاي نايك و 
ممانعت اين شركت از دادن كفش هايش به بازيكنان 
تيم ملي فوتبال ايران به وجود آمد، بحثي را در ميان 
فوتبال دوستان ايراني دامن زد؛ هواداران فوتبال با ابراز 
نارضايتي از تصميمات اي��ن برند معروف، مي گفتند 
فوتبال از سياس��ت بايد جدا باشد. اين گفته امروز به 
مذاق بسياري از رسانه ها خوش آمد و به آن پرداخته 
شد، با اين وجود وقتي كمي به عقب تر بازگرديم پيوند 
جدي ميان فوتبال و سياس��ت خود را نشان مي دهد. 
حتي امروز هم وقتي پا به ورزشگاه هاي خانگي برخي 
از تيم ها گذاشته مي شود، شعارهاي نامتعارف و گهگاه 
افراطي در كنار بنرهايي با ش��عارهاي ساختار شكن 

خود نمايي مي كند. 
بيل مك گ��ورن مربي فوتبال امريكايي، در رابطه 
با دلي��ل عدم تمايل مردم اي��االت متحده به فوتبال 
مي گويد فوتبال ورزش��ي سوسياليستي است. اينكه 
فوتبال سوسياليستي است يا ليبراليستي، يك مساله 
است و اينكه آيا ميادين فوتبال جدا از سياست هستند 
هم يك بحث. فوتبال در ذات خود يك ورزش اس��ت 
اما از آنجا كه هواداران بسياري دارد تبديل به ورزشي 
اجتماعي ش��ده است. همين مس��اله سبب مي شود 
در ش��رايطي فضاي اين ورزش عميقا سياس��ي شود. 
در كش��وري مانن��د ايران فضاي سياس��ي در فوتبال 
تفاوت هاي زيادي با كش��ورهاي ديگر جهان دارد. اگر 
در ايران انتخاب مديران سياس��ي از سوي حاكميت 
دليل سياسي بودن اين ورزش محسوب مي شود، در 
كش��ورهاي ديگر بسياري از باشگاه ها كلوب هواداران 

يك جريان سياسي هم مي شوند. 
در گذش��ته يي نه چن��دان دور، فوتبال به ويژه در 
اروپا صف بندي سياس��ي و حت��ي طبقاتي پيدا كرد. 
در انگلستان منچستر يونايتد و وستهام تيم كارگران 
بودند. كارگران مع��دن انگليس در دهه 80 هنگامي 
كه در مقابل سياس��ت هاي مارگارت تاچر دس��ت به 
اعتصابات گسترده زدند، حمايت هاي ستارگان فوتبال 
را از خود مش��اهده كردند. در ايتاليا و در شهر ميالن، 
اينتر تيم طبقات دارا و آث ميالن تيم فرودستان بود. 
ليورنو تيم كمونيست ها و ورونا و التزيو تيم راست هاي 
فاشيس��تي. بارس��لونا جدايي طلب��ان و رئال مادريد 
سلطنت طلبان را به وجد مي آورد. هر چند در دو دهه 
گذشته، فوتبال هم به اصطالح حرفه يي شده و منطق 
پول بيش از هر زماني بر مناسبات اين ورزش حكومت 
مي كند، باز هم هستند تيم هايي كه خود را در قسمت 

چپ و راست تعريف مي كنند. 
»م��ا معتقديم ك��ه با ش��ما اص��ول و آرمان هاي 
مش��تركي داري��م كه روحي��ه زاپاتيس��تي را بازتاب 
مي ده��د. ما به دنياي بهتري فك��ر مي كنيم، دنيايي 
كه »جهاني س��ازي« شده نيس��ت، اما از غناي تنوع 
فرهنگ ها و س��نت هاي همه مردم سرش��ار است. از 

اين نظر اس��ت كه ما مي خواهيم از مبارزه شما براي 
حفظ ريش��ه ها و دف��اع از آرمان هايتان پش��تيباني 
كنيم.« اين بخش��ي از نامه خاوير زانتي فوتباليست 
مشهور آرژانتيني تيم اينترميالن به فرماندهي جنبش 
زاپاتيس��ت هاي مكزيك است؛ نامه يي به همراه چند 
هزار يورو براي حمايت از فعاليت شورشي ها در مقابل 
پليس. اينتر كه تيم دست راستي هاي ميالن بود گويا 
پ��س از تحول آث ميالن به يك تيم »امروزي« و آغاز 
حاكميت برلوسكني بر آن، نقش تيم رقيب را برعهده 
گرفت. اين در حالي است كه پس از اين نامه مدير اين 
باشگاه در پاسخ به فرمانده ماركوس گفت: »هر انقالبي 
از روي نقطه پنالتي در زمين خودي آغاز مي شود و با 

گشودن دروازه حريف پايان مي يابد.«

در سرزمين چكمه، اين تنها جلوه هاي چپگرايي 
در فوتبال نيس��ت، سمبل سوسياليسم و كمونيسم 
در اي��ن كش��ور را ه��واداران ليورن��و از آن خ��ود 
كردند. س��رود معروف مردم متحد هرگز شكس��ت 
نمي خورند، س��رود رسمي اين باش��گاه است و در 
ميان س��كوهاي ه��واداران تعداد پرچم هاي س��رخ 
كمونيستي و فلسطين بيش از هر پرچم ديگري به 
اهتزاز در آمده است. ليورنويي ها هرگز روش سنتي 
حمايت از تيم خود را رها نكردند و با وجود اينكه در 
سال هاي گذشته بارها به دسته هاي پايين تر سقوط 
كردند، حاضر نش��دند قواني��ن و ارزش هاي خود را 
تغيير دهند. س��تاره اين تيم با شماره 99 لوكارلي 
بود. او كه يك فوتباليس��ت كمونيس��ت محس��وب 

مي ش��ود، به دليل اينكه در يك بازي دوستانه ملي 
پس از گلزني پيراهني با تصوير چگوارا را به نمايش 
گذاشت، ديگر به تيم ملي دعوت نشد اما هواداران 

ليورنو همواره او را سمبل خود مي دانند. 
در س��وي ديگر ايتاليا، ه��واداران التزيو دقيقا در 
مقابل تمام ارزش هايي هس��تند كه ليورنويي ها از آن 
دف��اع مي كنند. آنها خود را هوادار بنيتو موس��وليني 
مي دانن��د و با وجود مش��كالتي ك��ه آوردن بنرهاي 
فاشيستي به ورزشگاه ها براي هواداران ايجاد مي كند، 
گهگاهي چني��ن كاري را انجام مي دهند. در اين تيم 
پائولو دي كانيو با س��الم هاي فاشيستي خود همواره 
خبرس��از مي ش��د.  در اس��كاتلند هواداران سلتيك 
گالس��كو همواره با حواش��ي سياس��ي خود خبرساز 

مي ش��وند. ه��واداران س��بزهاي اس��كاتلند را عمدتا 
مهاجران ايرلندي تشكيل مي دهند كه به شدت حامي 
جنبش فلسطين هستند. هرگاه اسراييل به سمت غزه 
يا كرانه باختري حمله مي برد ورزشگاه سلتيكي ها پر 
مي شود از پرچم هاي فلسطين چراكه آنها آرمان ملي 
خود را همراستا با آرمان فلسطيني ها مي دانند و بارها 
بابت اين حمايت خود از س��وي يوفا با جريمه نقدي 

مواجه شدند. 
بارس��لونا همزماني تيم چپگرايان و جدايي طلبان 
كاتاالن بود، البته با حرفه يي ش��دن فوتبال از ميزان 
چپگرايي بارسايي ها كاس��ته شد ولي ميهن پرستي 
كاتاالني آنها هيچ گاه تغييري نكرد. در همين تحركات 
اخير ب��راي اس��تقالل كات��االن حمايت هاي ضمني 
بازيكنان بارسلونا هم ديده شد تا سرانجام جرارد پيكه 
در تمرين تيم ملي اسپانيا از سوي هواداران هو شود. 
در طرف مقابل رئال مادريد تيم پادش��اه اسپانيا است، 
منظور اين نيست كه پادشاه مالك اين باشگاه است؛ 
نه رئالي ها همواره خود را سربازان پادشاه مي دانند و به 
همين دليل ال كالسيكو اسپانيا همواره نقش مهمي 
در جدال دو گرايش اصلي سياس��ت در اين كشور را 

داشته است. 
در ميان تيم هاي دست راستي فوتبال، هيچ تيمي 
به پاي باش��گاه اس��راييلي بيتار اورش��ليم نمي رسد. 
اي��ن تيم كه در س��ال 1936 از مي��ان جوانان گروه 
تروريستي آرگان تشكيل شد، معروف ترين سرودش 
»فلس��طيني ها، روستاهاتون رو مي س��وزونم«، است. 
هر چند اين باش��گاه هيچ گاه نتوانس��ته به موفقيت 
چش��مگيري در سطح جهان يا آسيا و اروپا نائل شود 
ولي گرايشات به ش��دت دست راستي و عرب ستيزانه 
اين تيم همواره حواشي را براي آن ايجاد كرده است. 
البته نمي توان توقع داشت تيمي كه قاتالن ديرياسين 
تاسيس كردند، تبديل به تيمي ميانه رو شود، اما ميزان 
افراطي بودن طرفداران اين تيم به اندازه يي است كه 
در خود اسراييل هم هر كسي حاضر به حمايت از آنها 

نيست، مگر صهيونيست هاي افراطي. 
فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري مجرد 
نيست و رابطه ديالكتيكي خود را با زمانه و اطرافش 
دارد. به همين دليل نمي ش��ود در مقابل سياس��ي 
ش��دن فضاي فوتبال ايس��تاد. در ايران كه هميشه 
تالش مي ش��ده سياس��ت در هر جايي ظاهر نشود، 
هنگامي كه در دهه 40 ايران اسراييل را در امجديه 
شكست داد، سراسر كشور غرق شادي شد، نه چون 
تيم ملي پيروز ش��ده، بلكه به خاطر اينكه تيم ملي 
در مقابل اس��راييل پيروز شده است. آن روز فوتبال 
نداي مردمي بود كه احس��اس مي كردند در مقابل 
ابرقدرت ها و دست نشاندگانش تحقير شدند. اكنون 
با وجود پولي تر شدن فضاي فوتبال هستند تيم ها، 
ه��واداران و بازيكنان��ي كه همچن��ان مي خواهند 

صداي ايدئولوژي متبوع خود هم باشند.

جام جهاني در فضاي مجازي

خروس ها با پيروزي در مقابل ش��ياطين به س��وي مسكو پرواز 
كردند. فرانس��وي ها كه آرژانتين و اروگوئ��ه را در مرحله حذفي از 
پيش روي برداش��ته بودند، بلژيك دوست داشتني را هم شكست 
دادند و براي برگزاري بازي فينال جام جهاني 2018 راهي مس��كو 
ش��دند. آخرين باري ك��ه آنها به جمع چهار تيم و س��پس فينال 
جام جهاني راه يافته بودند، ب��ه جام 2006 آلمان باز مي گردد كه 
در فين��ال به ايتاليايي ها باختند و قهرماني را از دس��ت دادند. برد 
سه شنبه شب فرانسوي ها سر و صداي زيادي در فضاي توييتر كرد؛ 
هرچند به نظر اين دو تيم طرفداران پر و پاقرصي نداشتند و بيشتر 
پس از حذف آلمان، برزيل و آرژانتين بود كه نگاه ها به س��وي آنان 
جلب شد. اين در توييت هاي فوتبال دوستان ايراني هم مشهود بود؛ 

چنانكه كاربران توييتر فارسي بيش از آنكه به بازي بپردازند؛ پيمان 
يوسفي گزارشگر را مورد انتقاد قرار دادند. گزارشگري كه به اعتقاد 
آنان بازي را از جذابيت انداخته بود. كاربري در اين باره توييت كرد: 
»در حال شام بازي مي بينيم. صحنه هيجان انگيز ميشه بايد يكي 
داد بزنه بقيه توجهشون جلب شه وگرنه آقايوسفي دنياديده تر از اين 
حرفاس كه اين حمالت س��اده به وجدش بياره يه ذره اوج بگيره.« 
يا كاربر ديگري كه به بخش��ي از گزارش يوسفي انتقاد داشت: »تو 
رو خدا اين پيمان يوسفي چي ميگه! ميگه شياطين سرخ دو دقيقه 
وقت دارند تا شيطوني شون رو نشون بدن! منظورش هم اين بود كه 
بلژيك دو دقيقه وقت داره گل مساوي رو بزنه تبريك به فرانسويا تو 
بازي فرانسه بلژيك اعالم بيطرفي كرده بودم كه فرانسه حذف نشه. 

« فرد ديگري هم نوشت: »پيمان يوسفي كال از دست رفته قبال اين 
جوري نبود امشب كلكسيوني از پريشاني بود. صفت هاي كشدار و 
بيجا و پرت و پال، عطف هاي بي مناسبت و غير مرتبط، سوتي دادن 
و تالش براي ماس��تمالي روي اعصاب ب��ود.« كاربر ديگري هم به 
مسابقه يي كه چند سال پيش براي يافتن استعدادهاي گزارشگري 
برگزاري مي ش��د اشاره كرد كه انتخاب پيمان يوسفي نشان داد از 
آن مسابقه چيزي در نيامده است: »يعني از اون مسابقه گزارشگر با 
اون همه هزينه دوتا آدم با استعداد بيرون نيومد كه پيمان يوسفي 
اينج��وري گند نزنه به اعصابمون؟« كاربر ديگري نوش��ت: »وقتي 
پيمان يوس��في به قول خودش يك خبر خوش به فرانسوي ها داد 
كه نيم قرن پيش تو يك بازي رسمي بلژيك رو بردن، نصف مردم 
فرانسه با خيال راحت كه تيمشون ميره فينال تلويزيون رو خاموش 
ك��ردن كه بخوابن صبح زود  برن س��ركار!« فرد ديگري هم توييت 
كرد: »تنها كسي ك از ديدن بازي فرانسه بلژيك با گزارش پيمان 
يوسفي لذت مي بره خودشه كه نمي فهمه چي داره ميگه، احتماال 

100درصد هم گوشي گذاشته تو گوشش.«
اما اين توييت ها تنها نوش��ته هاي كاربران توييتر فارسي درباره 
بازي بلژيك و فرانس��ه نبود. در دقايق پاياني بازي برخي بازيكنان 
فرانسه دست به وقت كشي زدند كه اين كار آنان عالوه بر اعتراض 
بازيكنان فرانس��ه، واكنش هاي��ي را هم در توييتر در پي داش��ت. 
كاربري در اين باره نوشت: »يك بيماري هست اصلش مال اطراف 
خليج فارس به خصوص كشور هاي عربيه. اما به اروپا هم رسيده. تو 
انگليس و فرانسه هم شايع شده. اين طوريه كه فوتباليست هاش از 
دقيقه 70 به اونور دونه دونه شبيه كالغ هاي قارچ خور پخش ميشن 
رو زمين و به توپ هم حساس��يت دارن هي دور ميكنن از زمين.« 
كاربر ديگري هم به س��طح پايين تعدادي از بازيكنان بلژيك اشاره 
كرد كه به اعتقاد او بازيكناني همچون هازارد و دبروين در اين تيم 
حيف شدند: »هازارد و دبروين و كورتوا توي بدشانسي سه هيچ از 
دهه شصتي هاي ما جلو هستن سه تا از بهترين استعدادهاي تاريخ 
فوتبال وس��ط يه تعداد هم تيمي ضعيف.« كاربري هم به خوش و 
بش تيري آنري بازيكن س��ابق تيم ملي فرانسه كه در حال حاضر 
از اعضاي كادر فني تيم ملي بلژيك است، اشاره كرد: »تيري آنري 
قبل از ش��روع بازي رفت سمت نيمكت فرانس��ه و ديديه دشام رو 

بغل كرد. احتماال از ليگ برتر خودمون الگو گرفتن ولي يادش��ون 
نب��ود اول ت��و كنفرانس مطبوعات��ي بايد چهار تا ناس��زا رد و بدل 
كنند.« تعدادي هم از كادر فني بلژيك انتقاد كردند: »آقاي مارتينز 
يعني اين دمبله و  ويتس��ل از نايگوالن بهتر بودن؟ بهترين هافبك 
دفاعي بلژيك رو نياوردي فقط رو لجبازي؟ حاال بشين بازي معركه 
هافبك هاي دفاعي فرانس��ه رو تماشا كن و دفاع سوراخ بلژيك كه 
ب��ه هيچ تيمي نه نگفت.« با اينكه وضعي��ت پخش بازي هاي جام 
جهاني در صدا و س��يما به نس��بت روزهاي ابتدايي جام بهتر شده 
است، اما برخي باز هم حجم باالي تبليغات در حين بازي و پس از 
آن را مورد انتقاد قرار داده اند. اين انتقاد بيشتر به پخش زيرنويس 
حين بازي بوده اس��ت كه براي برخي اعصاب نذاش��ته: »ش��رطي 
ش��دم! نمي تونم تبليغات زيرنويس فوتبال فرانسه بلژيك را نخونم! 
تن ماهي، تخمه آفتابگردون، شيرآالت بهداشتي، پنير لبنه، شيشه 
دوجداره، كتا ب هاي تستي، اذان صبح و آباداني ها ماليات بديد! چه 

خبره؟ حواسمو پرت مي كنند.«
در اي��ن بين باخت بلژيكي ها براي كس��اني كه به تازگي هوادار 
اين تيم شده اند، خيلي تلخ بود. برخي كاربران هوادار بلژيك سعي 
كردن��د، طعم تلخ باخت را كمي از بين ببرن��د؛ تا آنجا كه از دايره 
فوتب��ال خارج ش��ده و براي كل كل هاي خود از دوچرخه س��واري 
مايه بگذارند: »اين روزها در فرانسه، مسابقات دوچرخه سواري تور 
دو فرانس در جريان هس��ت و باالتر از فرانس��وي هايي مثل رومان 
ب��ارده و آرنول��د دمار، پيراهن طاليي به تن گ��رگ فان آورمائت از 
بلژيك هست!« البته اين تلخي باخت براي بازيكنان بلژيك بيشتر از 
هوادارانشان بود. ادن هازارد كه به نظر در صورت حضورش در تيمي 
همچون رئال مادريد مي تواند به محبو ب ترين بازيكن جهان تبديل 
شود، در پايان بازي طعنه يي به بازي دفاعي فرانسه زد وگفت: »من 
ترجيح مي دهم با اين بلژيك شكست بخورم تا با اين فرانسه پيروز 
شوم. ولي آنها خيلي خوب دفاع مي كردند و موثر بودند. نتوانستيم 
نقطه ضعفي پيدا كنيم. يك لحظه جادو اگر در زمين پيدا مي شد 
به گل مي رسيديم. ما تيم بلژيك فوق العاده يي را تا به اينجا تماشا 
كرده ايم كه تيم هاي قدرتمندي را حذف كرده است.« اين مصاحبه 
او در توييتر سر و صداي زيادي كرد و بسياري با اشاره به آن به بازي 

دفاعي فرانسوي ها تاختند. 

از حمله به پيمان يوسفي تا انتقاد به وقت كشي فرانسوي ها

فوتبالي ها در توييتر چه گفتند؟

ريحانه جاويدي|
ناكامي رونالدو، مس��ي و نيم��ار در جام جهاني، 
س��بب شده تا احتمال كسب توپ طال توسط ديگر 
بازيكنان افزايش يابد.  روزنامه ورزش��ي اس��پانيايي 
ماركا در گزارش��ي به اين موضوع پرداخته و تحليل 
كرد كه با حذف اين فوق س��تاره هاي فوتبال س��اير 
فوتباليست ها چقدر شانس اين را دارند تا توپ طالي 
ج��ام جهاني 2018 را از آن خود كنند. اين روزنامه 
نوشته است: »از سال 2007 جايزه توپ طال همواره 
بين رونالدو و مس��ي جابه جا شده است. آخرين بار 
ريكاردو كاكا پس از درخشش در ميالن و قهرماني 
در اروپا و جهان با اين تيم، توانست بهترين بازيكن 
جهان ش��ود. از آن زمان ليونل مس��ي و كريستيانو 
رونال��دو هر كدام 5 مرتبه اين عن��وان را از آن خود 
كرده اند. تنها كس��اني كه در اين س��ال ها توانستند 
براي اين دو چالش هايي ايجاد كنند، ژاوي، اينيستا 
و ريبري بودند. در ابتدا كارشناسان نيمار جونيور را 
گزينه يي ايده آل براي از پيش رو برداش��تن دوگانه 

رونالدو-مس��ي معرفي مي كردند اما مصدوميت در 
ط��ول فصل و نمايش هاي ضعي��ف در جام جهاني، 
س��بب ش��د تا او از بين گزينه هاي روي ميز خارج 
شود.  با كنار گذاشتن ستاره هاي حذف شده از جام 
جهاني، 5 بازيكن مي توانند براي رونالدو و مسي در 

راه كسب توپ طالي جديد، خطراتي ايجاد كنند. 

 فرانسه: دو فوق مهاجمش
مث��ل نيمار، كيليان امباپه ه��م در طول فصل 
4 عن��وان را ب��ا پاري س��ن ژرمن به دس��ت آورد. 
ام��ا او برخالف همتاي برزيلي اش، در روس��يه نيز 
درخش��يد و همچنان در جام حض��ور دارد. با يك 
نماي��ش هيجان انگيز برابر آرژانتين ارزش هايش را 
نش��ان داد اما او به خوبي مي دان��د براي اينكه در 
نظرسنجي ها نفر اول باشد، بايد در دو بازي بعدي 
هم بدرخشد.  كنار دست امباپه، آنتوان گريژماني 
حض��ور دارد كه فصل را ب��ا قهرماني ليگ اروپا به 
پاي��ان رس��اند و در طول جام جهان��ي نيز يكي از 

چهره ه��اي اصلي تيم فرانس��ه بوده اس��ت. براي 
خروس ها، گريژمان بازيكني قدرتمند و مستحكم 

در لحظات حساس مانند پنالتي است. 

 كرواسي: اسطوره  اي كه ستايش نشده
در پايان ج��ام جهاني، هيچ بازيكني از كرواس��ي 
نمي توان��د اليق ت��ر از مودريچ براي كس��ب توپ طال 
باشد. ارزش هافبكي نظير مودريچ براي تيم ملي واضح 
است. او يك قهرمان ستايش نشده در مادريد به شمار 
مي رود، كس��ي كه ش��انس قهرماني هاي رئال در اروپا 
را افزاي��ش مي دهد و در افزاي��ش تعداد آنها نيز نقش 

پررنگي داشته است. 

 بلژيك: عصاي دست گوارديوال و مارتينز
اگرچ��ه كوين دي بروين در ليگ برتر نتوانس��ت 
عن��وان بهترين بازيك��ن را به دس��ت آورد و آن را به 
محمد صالح واگذار كرد، اما در تيم ملي فرم باشگاهي 
را حفظ كرد؛ كاري كه محمد صالح از انجام آن عاجز 

بود. س��تاره منچسترس��يتي همچنان در كنار روملو 
لوكاكو و ادن هازارد مي درخش��د و اميدوار است نسل 
طاليي بلژيك را به س��رانجام برس��اند و در بازي هاي 

آينده نيز نمايش هاي اين چنيني داشته باشد. 

 انگلستان: كاپيتان و آقاي گل
درنهايت، گل ها بخش مهم و جدانشدني در فوتبال 
هستند و هيچ كس نمي تواند مثل هري كين گلزني 
كند. جام جهاني محلي است كه اهالي فوتبال در آن 

عملكرد مهاجم و كاپيتان انگليس را ببينند. كس��ي 
كه در تاتنهام 30 گل زده و اميدوار به كس��ب كفش 
طالي جام جهاني اس��ت ماركا اي��ن 5 بازيكن را در 
كنار مسي و رونالدو قرارداده و از كاربرانش خواسته تا 
بهترين بازيكن جهان در سال 2018 را انتخاب كنند. 
در اين نظرسنجي رونالدو، مسي و مودريچ بيشترين 
راي را آورده ان��د كه اين موضوع رابطه مس��تقيمي با 
اسپانيولي بودن سايت و البته تعلق بيشتر كاربرانش 

به هواداران مادريدي دارد.

توپ طالي جام جهاني 2018 سهم چه كسي مي شود؟

آن گاه كه فوتبال سياسي بود

كشاكش چپ و راست در چمن
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چرا ليبراليسم دچار بحران شده است؟

مرگ هاي بي شمار ليبراليسم
گروه جهان| طال تسليمي|

نويسنده: دنيل اچ كول|
دولت ه��اي دموكراتيك نوين بر اصول ليبرال 
پايه ريزي ش��ده كه به منظور ايجاد پايه  و  اساس 
جامعه يي منصف و عادل در نظر گرفته ش��ده اند. 
ليبراليسم به صورت واكنشي عليه قدرت مطلق و 
در حمايت از استقالل فردي در محافظت آزادي 
وج��دان و اجراي قوانين ظه��ور يافت. همانطور 
كه جوديت ش��كالر نظريه پرداز سياسي در سال 
1998 در كتاب »افكار سياس��ي و انديشمندان 
سياسي« نوش��ته: »قديمي ترين اصل ليبراليسم 
اين است كه در سرزنش نخستين دفاع كنندگان 
از مدارا كه ريش��ه در وحشت داشت، اعالم كرد 
خشونت، شيطان مطلق و اهانت به خدا و بشريت 
اس��ت.« اگرچه جوام��ع ليبرال هميش��ه به اين 
اصول پايبند نبوده اند كه البته در برخي جنبه ها 
مايه خرس��ندي است، اما نمي توان اين مساله را 
ناديده گرفت كه جوامع سياس��ي بنا نهاده شده 
بر مبناي اصول ليبرال تقريبا در بيشتر زمينه ها 
از رژيم هاي استبدادي تر، كمونيستي يا فرقه يي، 

عملكرد بهتري داشته اند. 
باتوجه به مس��ائل ياد ش��ده، اين سوال پيش 
مي آيد كه چرا امروز اغلب مي خوانيم ليبراليسم 
دچار بحران ش��ده، س��قوط كرده يا نابود ش��ده 
اس��ت. محققان و دانش��مندان پيرو بس��ياري از 
ايدئولوژي ها عمدتا درگي��ر امضاي گواهي فوت 
و انتش��ار آگهي درگذشت ليبراليسم هستند، اما 
در بيش��تر موارد تعريف مش��خصي از اينكه چه 
منظوري دارن��د، ارائه نمي كنن��د. برخي مدعي 
هس��تند كه ليبراليس��م در عمل به وعده هايش 
شكس��ت خورده اس��ت. برخي ديگر اين مساله 
را مط��رح مي كنن��د ك��ه ليبراليس��م ب��ه دليل 
موفقيت��ش در ايج��اد جامعه ي��ي آزاد بر مبناي 
پايه هاي��ي خطرناكي همچون اس��تقالل فردي، 
خنث��ي بودن در برابر زندگ��ي خوب و بازار آزاد، 
موضوعيت خود را از دس��ت داده اس��ت. اگرچه 
محقق��ان و دانش��مندان در موض��وع و نوع بيان 
انتقادها تفاوت هايي دارند، اما به نظر مي رسد بر 
س��ر اينكه ليبراليسم ديگر توانايي حل مشكالت 
عميق اجتماعي، فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي 
ما را ندارد و »دوام آوردني« نيس��ت، متفق القول 

هستند. 
ام��ا در اتفاقي نه چن��دان تصادفي، همه اين 
انتقادها در كش��ورهاي ليبرال مش��اهده، نوشته 
و منتش��ر مي ش��وند و همين مس��اله خود يكي 
از ش��اخصه هاي اصل��ي نش��ان دهنده موفقي��ت 
ليبراليس��م از طري��ق مش��اركت در گفت وگو و 
بيان اختالف نظرها تحت محافظت قانوني اس��ت 
كه اقدامي با ذات ليبرالي محس��وب مي شود. در 
حقيق��ت، اصل و ذاتي ليبراليس��م در اين زمينه 
تنها شرايطي است كه در آنها رقابت بر سر قدرت 
و نفاق نه تنها پذيرفتني است، بلكه پرورش داده 
مي شود. هيچ كسي در يك حكومت ديكتاتوري 
نمي توان��د ادعا كند ليبراليس��م مرده اس��ت. اما 
بدبيني منتقدان ليبراليس��م با توجه به ش��رايط 
سياس��ي دلس��ردكننده كنوني ك��ه نگراني هاي 
ظه��ور مجدد پوپوليس��م ملي گرايانه در آن موج 
مي زند، چن��دان غيرمنطقي به نظر نمي رس��د؛ 
پوپوليس��مي كه در اتفاقي همچ��ون برگزيت و 
سياس��ت ها و اظهارات رهبران��ي همچون دونالد 
ترام��پ در امريكا، والديمير پوتين در روس��يه و 

ويكتور اوربان در مجارستان مشهود است. 
در عي��ن حال، پيش بيني پاي��ان قريب الوقوع 
ليبراليسم را به سختي مي توان يك داستان تازه 
قلمداد كرد. محققان و دولتمردان دس��ت كم در 
يك قرن و نيم گذش��ته مرتبا از مرگ ليبراليسم 
يا بحران عميقي كه گريبان آن را گرفته، سخن 
گفته اند. بازنگري مرگ هاي بي ش��مار ليبراليسم 
مي توان��د درس هايي درباره آنچه امروز در جهان 

رخ مي دهد، بياموزد. 
در مطلبي منتش��ر ش��ده در فوريه 1900 در 
مجله »بلكوود ادينبرگ«، با اش��اره به ش��رايط 
حزب ليبرال بريتانيا و در عين حال ليبراليسم به 
عنوان يك نظريه سياسي، ادعا شد كه ليبراليسم 
مرده است. نويسنده ناش��ناس اين مطلب كه از 
حزب محافظ��ه كار بريتاني��ا بود، از ليبراليس��م 
تحت عنوان »فلس��فه حرامزاده« و »زيادي« ياد 
ك��رد و در كل اين  چنين نتيج��ه گرفت: »خوب 
اس��ت بداني��د كه ليبراليس��م مرده اس��ت.« در 
همان س��ال در سراسر آتالنتيك، ادوين گادكين 
موسس و س��ردبير هفته نامه »نيشن« در مطلب 
نااميدكننده يي از »كسوف ليبراليسم« در امريكا 
و سايه ملي گرايي طمع كارانه جديد بر آن نوشت. 
او در اين مطلب آورد: »بيانيه اس��تقالل ديگر در 
هيچ كس��ي ش��ور و هيجان ايجاد نمي كند. اين 
اب��زاري خجالت آور اس��ت كه باي��د توضيح داده 
ش��ود.« گادكين بر اين باور بود كه قانون اساسي 
ليبرال اياالت متحده ب��ا روال جديد ضد ليبرال 

خود پا را از حد فراتر نهاده است. 
در 1906 والديمير جابوتيسنكي صهيونيست 
جن��اح راس��تي در مطلبي تحت عنوان »انس��ان، 
گرگ انس��ان نما« ادعا كرد ليبراليسم مرده است 
به اي��ن دليل كه تنها يك روياي واهي اس��ت. او 
ليبراليس��م را به دليل »ماهيت همه شمولي« آن، 
»مفهوم��ي گس��ترده و مبهم« توصي��ف كرد كه 
»چيزي بيش از رويا درب��اره نظم و عدالت بدون 
خش��ونت، روياي جهاني ش��كل گرفت��ه از حس 
همدردي جهاني، بردباري و باور به خوبي ذاتي و 
درستكاري انسان« نيست. از ديدگاه جابوتيسنكي 
آنچ��ه اين رويا را نابود مي ك��رد، پذيرش حقيقت 

ماهيت خشونت طلب و متعصب انساني بود. 

هيچ ي��ك از مخالف��ان اروپايي ليبراليس��م يا 
محافظ��ه كاران انگليس��ي زبان آن هرگز درصدد 
تحليل بي غرضانه ليبراليس��م يا نهادهاي ليبرال 
برنيامدند. در مقابل، آنها محورهاي سياسي را در 
هم آميختند از آنها عليه ليبراليس��م و نهادهاي 
وابسته به آن استفاده كنند چراكه آنها را مانعي 
بر سر برنامه هاي سياس��ي خود مي دانستند. در 
هم��ان بازه زمان��ي، بس��ياري از ليبرال ها درباره 
آين��ده ليبراليس��م نگراني هايي داش��تند. زماني 
كه فردريش ف��ون هايك درصدد نوش��تن »راه 
بردگي« برآمد )1944( و كارل پوپر هم »جامعه 
آزاد و دش��منانش« را ب��ه رش��ته تحرير درآورد 
)1945(، حال و هواي مدافعان ليبراليس��م تيره 
و تار بود و چشم انداز دوام بلندمدت آن مبهم به 

نظر مي رسيد. 
حت��ي پ��س از شكس��ت نازيس��م در زم��ان 
جن��گ جهاني دوم ك��ه پيروزي ليبراليس��م در 
غرب و كمونيس��م در اروپاي مركزي و ش��رقي 
بود، آگهي هاي درگذش��ت ليبرليس��م همچنان 
طبق روال گذش��ته منتشر مي ش��دند. گري ويلز 
تاريخ ن��گار ليب��رال در 1969 در كت��اب خ��ود 
تحت عنوان »نيكس��ون آگونيس��ت« ب��ا وجود 
اش��اره به اينكه »دس��تاورد تاريخي« ليبراليسم 
دس��تاوردي بزرگ ب��وده، اما باز ه��م مرگ آن 
را اع��الم ك��رد. از نظر وي��ل، ريچارد نيكس��ون 
آن را كش��ت. در رون��دي كه چن��دان غيرقابل 
پيش بين��ي نب��ود، مفس��راني همچ��ون ويل كه 
گرايش هاي دموكراتيك داش��تند، سياستمداران 
جمهوري خواه را به كش��تن ليبراليسم محكوم، و 
در عين حال چهره ه��اي محافظه كار نيز همين 
اته��ام را عليه دموكرات ها مط��رح مي كردند. آر 
امت تيرل س��ردبير »امريكن اس��پكتر« در سال 
2011 وقتي كه »مرگ ليبراليسم« را اعالم كرد، 
ظهور ترامپيس��م را پيش بيني نكرده، بلكه دولت 

باراك اوباما را محكوم دانسته بود. 
كمپي��ن ترامپ و اظهارات او بعد از انتخابات، 
همراه با ماهي��ت ملي گرايان��ه برگزيت، انتخاب 
دولت هاي غيرليبرال در مجارس��تان و لهس��تان 
ك��ه قص��د دارن��د رقاب��ت انتخابات��ي را ناب��ود 
س��ازند و شكس��ت نس��بي بهار عربي همگي بر 
ش��دت مناظرات در اين زمين��ه افزودند. برخي 
روزنامه ن��گاران و محققان اعالم كردند كه جهان 
ما دچار بي نظمي ش��ده و زمان آن رسيده كه از 
نو انديش��يدن را آغاز كنيم. برخي حتي تا جايي 
پيش رفتند كه گفتند باتوجه به اينكه ليبراليسم 
مرده يا در حال مرگ اس��ت، بايس��تي دكترين 

جديدي جايگزين آن شود. 
ژانويه امس��ال »امريكن كانزروتيو« مطلبي را 
تحت عنوان »اعالم مرگ ليبراليس��م كالسيك« 
منتش��ر كرد كه خالصه كتاب »چرا ليبراليس��م 
شكس��ت خورد« نوش��ته پاتريك دنين )2018( 
ب��ود؛ كتاب��ي ب��ا رويكرد به ش��دت انتق��ادي به 
شكس��ت هاي ليبراليسم. يك ماه بعد، در مطلبي 
در »آتالنتي��ك« اين س��وال مطرح ش��د: »چه 
چيزي ليبراليس��م را مي كشد؟« در همين حال، 
دانش��مندان علوم سياسي سعي داشتند توضيح 
دهند كه »دموكراسي ها چگونه مي ميرند« و علل 
روزنامه نگاراني  دموكراتيك« چيست.  »بي ثباتي 
همچون ادوارد لوك در مواجهه با روند آرام رشد 
اقتص��ادي به تحليل »عقب نش��يني ليبراليس��م 
غرب��ي« پرداختند و ش��رايط كنوني آن را وخيم 
توصيف كردند. آدام گپنيك ماه مارس گذش��ته 
در مطلبي در »نيويوركر« درباره اين مساله ابراز 
تعجب كرد كه ش��ايد ليبرال ها در طرف اشتباه 
در تاريخ هستند، چراكه »غير ليبرال بودن« يك 

حقيقت هميشگي زندگي خواهد بود. 
اينكه دريابيم از همه اين اعالنات چه مي شود 
برداشت كرد، دشوار است. همه آنها يك استعاره 
را به ذهن مي آورند: »نظريه مخاطره« كه توسط 
آلبرت هيرش��مان مطرح ش��ده است. هيرشمان 
در »فصاحت و بالغت واكنش��ي )1991( « اين 
ادعا را مورد تحليل قرار داده كه اصالحات انجام 
شده توس��ط دولت ها همواره نهادهاي ليبرال و 
آزادي فردي را به خطر انداخته اند. او درباره اين 
قضيه دو مشاهده قطعي داشت: 1( پيش بيني ها 
همواره درس��ت به نظر مي رس��ند، به اس��تثناي 
م��واردي كه حقيقت ندارن��د؛ و 2( از آنجايي كه 

دفع��ات چنين بياناتي به مي��زان قابل توجهي از 
اتفاقي بودن بيش��تر است، در پيشبرد نمونه هاي 
گوناگ��ون نظريه مخاط��ره بايد نوع��ي جذابيت 

فكري ذاتي و سودمندي وجود داشته باشد. 
يك��ي از نمونه ه��اي تاريخ��ي هيرش��من در 
ارتب��اط با اين پيش بيني بود كه قانون اصالحات 
س��ال 1832 در ارتباط با تغيي��ر نظام انتخاباتي 
انگلي��س و قانون اصالحات س��ال 1867 مرتبط 
با زجر مضاعف بس��ياري از مردان طبقه كارگر، 
به »م��رگ آزادي« در انگليس مي انجامد. چنين 
اتفاقي نيافتاد. در حقيقت انديش��ه نياز ممانعت 
از راي دادن م��ردان طبقه كارگر براي محافظت 
از ليبراليس��م، ام��روز داراي پارادوك��س و حتي 

متناقض به نظر مي رسد. 
جذابيت فكري در نظريه مخاطره در حقيقت 
بايستي بسيار زياد بوده باشد، چرا كه اغلب اعالم 
ش��ده ليبراليسم مرده اس��ت. در اين زمينه يك 
تحلي��ل »گوگل بوكس ان گ��رام / نمودار دفعات 
تكرار يك عبارت در مجموعه كتاب هاي گوگل« 
انجام و نس��بت تعداد كتاب هاي حاوي عباراتي 
خ��اص به كل كتاب ه��اي موج��ود در مجموعه 
گ��وگل ك��ه بي��ش از 30 ميليون كتاب اس��ت، 
بررسي شد. طبق اين تحليل ها، نخستين مرتبه 
اعالن مرگ ليبراليسم در اواخر دهه 1870 بود؛ 
اگرچه هيرشمان معتد است كه نخستين ادعاها 
درباره مرگ ليبراليسم به دهه 1930 برمي گردد. 
بعد از آن دفعاتي هم از مرگ ليبراليسم در قرن 
بيس��تم سخن گفته شده؛ اما ليبراليسم در عمل 
از ده��ه 1920 ب��ه بع��د تغريبا به ط��ور متناوب 

همواره در حال مرگ بوده است. 

همان ط��ور ك��ه نم��ودار باال نش��ان مي دهد، 
دفع��ات م��رگ كمونيس��م ب��ا توجه ب��ه درصد 
كتاب ه��اي موجود در مجموعه گوگل كه عبارت 
»مرگ كمونيس��م« را ش��امل مي ش��وند، بيشتر 
از ليبراليس��م بوده اس��ت. اما مساله اين جاست 
ك��ه نويس��ندگان م��رگ آن را پي��ش از نابودي 
حقيق��ي اش اعالم نكردند. در مقابل، دس��ت كم 
براي 150 س��ال از مرگ ليبراليسم سخن گفته 
ش��ده در حالي كه حقيقتا نمرده اس��ت. درباره 
فاشيس��م هم تقريبا از همان زمان مطرح شدن 
آن در ده��ه 1920، مك��ررا م��رگ آن را اعالم 
مي كردن��د، اما دفعات آن بس��يار كمتر از موارد 
پرداختن به مرگ ليبراليسم بوده است. دست كم 
فاشيس��م براي مدت زمان كوتاه��ي در اروپاي 
غربي و امريكاي شمالي حقيقتا در حال نزع بود. 
بخ��ش كتاب هاي گ��وگل ب��راي عبارت هاي 
»م��رگ محافظ��ه كاري« ي��ا »مرگ اس��تبداد« 
نم��وداري ارائ��ه نكرد ك��ه نش��ان مي دهد اين 
عب��ارات ب��ه دفعات كاف��ي در كتاب ه��اي ثبت 
ش��ده با سال هاي انتش��ار 1860 تا 2008 تكرار 
نش��ده اند كه حتي س��همي يك درصدي از همه 
كتاب هاي موجود را در اين بازه زماني 148 ساله 
به خ��ود اختصاص دهند. به ندرت بوده كس��ي 
كه م��رگ اس��تبداد را فرياد كند و اين مس��اله 
مهر تاييدي اس��ت بر همان تفك��ر گوپنيك كه 
مي گفت غيرليبرال ب��ودن احتماال يك حقيقت 
جدايي ناپذير از زندگي است. مرگ محافظه كاري 
هم خيلي به ندرت اعالم ش��ده است. اكنون اين 
س��وال مطرح مي ش��ود كه چرا زماني كه به نظر 
مي رس��د اس��تبداد به عنوان يك نظريه سياسي 
هيچگاه مرگي را تجربه نك��رده و محافظه كاري 
هم دفع��ات نادري م��رده، اين هم��ه به كرات و 
به ط��ور مداوم از مرگ ليبراليس��م س��خن گفته 

شده است؟
در اين زمينه مي توان چند نظريه آزمايشي 
را مطرح كرد. اول اينكه معناي »ليبراليس��م« 

همواره مبهم بوده اس��ت. مونتس��كويي حدود 
300 س��ال پي��ش در اي��ن باره گف��ت: »هيچ 
واژه ي��ي تاكنون به ان��دازه آزادي )ليبرتي( اين 
هم��ه معاني متفاوت نداش��ته و به ش��يوه هاي 
گوناگ��ون ب��ه ذه��ن خط��ور نكرده اس��ت.« 
همين مس��اله را مي ت��وان ب��ه واژه نزديك به 
آن يعن��ي ليبراليس��م بس��ط داد. همانطور كه 
جرم��ي والدرون فلس��فه دان حقوقي در 1987 
نوش��ته، »ليبراليس��م« ي��ك تئ��وري واحد را 
توصي��ف نمي كند، بلكه به مثاب��ه چتري براي 
خانواده ي��ي بزرگ از تئوري هاي ش��كل گرفته 
در كش��ورهاي گوناگون و توس��ط نويسندگان 
مختلف اس��ت كه معان��ي متفاوتي براي آن در 
نظر گرفته اند و هي��چ گاه قصد ايجاد يك نظام 
كامل ب��راي دولت داري را نداش��ته اند. آن طور 
ك��ه ِجي ج��ي مركوئي ديپلمات و فلس��فه دان 
برزيل��ي در كتاب فوق الع��اده خود تحت عنوان 
»ليبراليسم: قديمي و جديد )1991( « نوشته، 
نزدي��ك به 30 گونه مختلف ليبراليس��م وجود 
دارد. مركوئ��ي با ارائه تعريفي نش��ان داده كه 
چطور متفكران ليبرال گوناگون تفكر متفاوتي 
درباره ليبراليس��م داشته اند. با چنين تنوعي در 
معاني، ممكن است كه يك نمونه از ليبراليسم 
»بمي��رد« يا ناپديد ش��ود و اين م��رگ بر بدنه 
كلي تئوري هاي ليبرال داللت نداش��ته باش��د. 
براي نمونه، ممكن است رفاه يك كشور از بين 
برود، اما قوانين مربوط به آن در قانون اساس��ي 
همچون نظام هاي اقتص��ادي بازار آزاد، تجارت 
آزاد بين الملل��ي و آزادي ف��ردي در انتخ��اب، 

وابستگي و بيان از بين نرود.

برخ��ي نوليبرال ها از جمله پي��روان هاياك و 
لودويك فون مايسس بطور قطع از كاهش سطح 
رفاه عمومي به عنوان لطفي به ليبراليسم استقبال 
مي كنند. ديگر ليبرال هاي ترقي خواه پيرو تفكرات 
لئون��ارد هابه��وس، ج��ان دوِوي يا آمارتيا س��ن 
ممكن است به عقب نشيني از ليبراليسم »نوين« 
بيانديش��ند. اما در نهايت، ليبراليسم بطور عمده 

زنده خواهد ماند. 
مش��كل موج��ود براي هر كس��ي ك��ه مرگ 
ليبراليس��م را اع��الم مي كن��د اي��ن اس��ت كه 
ليبراليس��م چندين س��تون و بعد دارد: حقوقي، 
سياسي، اقتصادي و اخالقي )يا مذهبي(. تضعيف 
ي��ا ناپديد ش��دن يك يا دو س��تون ليبرال براي 
اعالم مرگ ليبراليسم به طور كلي، كافي نخواهد 
بود. براي نمونه ممكن است فردي درباره اصلول 
پايه ليب��رال همچون تعهد ب��ه انتخاب و تعامل 
فردي ابراز ش��ك و ترديد كن��د، اما همچنان به 
آزادي بيان متعهد بماند. بر همين اساس، ممكن 
اس��ت يك نف��ر درباره بازارها ي��ا تجارت كنترل 
نش��ده ش��ك و ترديد داشته باش��د، اما به ديگر 
ش��اخصه هاي ليبراليس��م همچون عدم تبعيض 
طب��ق قواني��ن، امنيت حقوق مالكي��ت و آزادي 
در ارتباط��ات و تعامالت احت��رام بگذارد. اگرچه 
ليبراليس��م به معناي مرزهاي آزاد نيست، اما در 
عي��ن حال با اعمال محدوديت بر مهاجرت صرفا 
بر مبناي ظاهر مهاج��ران احتمالي، جايي كه از 
آن آمده ان��د، زبان��ي كه به آن س��خن مي گويند 
و ارجحيت ه��اي مذهبي ش��ان، مخالف اس��ت. 
اختالف نظ��ر ليبرال ها بر س��ر چگونگ��ي بازارها 
و تجارت آزاد بس��يار ش��ديد اس��ت، اما به ندرت 
كس��ي پيدا مي ش��ود كه فكر كند هيچ كنترلي 
نبايد وجود داش��ته باش��د. آنها همچنين بر سر 
محافظت از حقوق مالكيت در برابر منافع رقابتي 
و بطور كلي تر بر سر اندازه، گستره و ميزان نفوذ 
»دولت« در امور، اختالف نظر ش��ديدي دارند كه 
اين اختالف نظرها خود نش��انه يي از تنوع داخلي 

و پيچيدگي ليبراليس��م است. با اين حال، برخي 
عقايد اساس��ي هس��تند كه تقريبا همه ليبرال ها 
درب��اره آنه��ا توافق نظر دارند. ب��راي نمونه، آنها 
موافق اين مس��اله هس��تند كه ارتق��اي فردي و 
پيش��رفت اجتماع��ي در گ��رو چيزي اس��ت كه 
آدام اس��ميت در س��ال 1759 از آن ب��ه عنوان 
»اخالقيات« ياد كرده است. آنها همچنين اعتقاد 
دارند كه قوانين اساسي و حقوقي و سياست هايي 
كه يك جامعه تعيين مي كند، همواره آزمايش��ي 
هس��تند. اين خصيصه نوين ليبراليس��م به ويژه 
از آن نظ��ر اهمي��ت دارد ك��ه ايج��اب مي كند 
ليبرال ها برخ��الف طرفداران تفك��رات مذهبي 
و ديگ��ر تفكره��ا، گفت وگو داش��ته باش��ند و با 
اختالف نظرهاي سياس��ي و ديگ��ر موارد جدي، 
بدون خود برت��ر بيني و با احترام به ديدگاه هاي 

مخالف، برخورد كنند. 
هما ن طور كه ليبراليس��م زمينه يي گس��ترده 
ب��راي ادراك هاي متف��اوت از »زندگي خوب« را 
هم راس��تا با تعهد به انتخاب فردي فراهم آورده، 
برخ��ي اين ش��اخه را نقط��ه ضعف ليبراليس��م 
مي دانند. خوزه اورتگا گست فلسفه دان اسپانيايي 
ب��ا اين ديدگاه كامال مخالف اس��ت. او در س��ال 
1930 و درس��ت در زمان��ي ك��ه در غرب مرگ 
ليبراليس��م را فرياد مي زدن��د در كتاب »انقالب 
توده ها« نوشت كه ليبراليسم را مي توان به عنوان 
»برترين نوع س��خاوت« دانست. او اين مساله را 
مطرح كرد ك��ه در رژيم هاي ليبرال، اكثريت كه 
قدرت طرف آنهاست حق زندگي كردن با شرايط 
خودش��ان را به اقليت ضعيف تر اعطا مي كنند و 
بدين ترتي��ب، به آنهايي كه دي��دگاه متفاوتي از 

جامعه خوب دارند، احترام مي گذارند. 
اما همين س��خاوت از نظر بس��ياري مي تواند 
يك��ي از نقط��ه قوت هاي نش��ان دهنده موفقيت 
ليبراليس��م حقيقي باش��د. كارل پوپر فلسفه دان 
اتريش��ي بريتانياي��ي ك��ه خ��ود را ي��ك ليبرال 
»خوش بين« مي دانست، شماري از دستاوردهاي 
ليبرال را به عنوان حقايقي غيرقابل انكار، نام برد. 
او در س��ال 1986 به اين مس��اله اشاره كرد كه 
در قي��اس با جوامع ليبرال، هي��چ زمان ديگري 
به بش��ريت به عنوان يك فرد ارزش داده نش��ده 
اس��ت. پوپر نه باور داش��ت كه در بهترين جهان 
ممك��ن زندگ��ي مي كنيم و نه چش��م خود را به 
روي مش��كالت اجتماعي كه در جوامع سوسيال 
وجود داشت، بسته بود؛ اما معتقد بود كه جوامع 
ليبرال مدرن بهترين نظام هاي سياس��ي هستند 
ك��ه انس��ان هاي جايز الخط��ا س��اخته اند. او باور 
داش��ت كه چنين جوامعي بهترين بس��تر براي 

ارتقاي فردي و ارتقاي اجتماعي هستند. 
پوپر پيروزي ليبراليسم را نزديك به نيم قرن 
پي��ش از ناپديد ش��دن پرده آهنين در ش��رق و 
مركز اروپا، جش��ن گرفت. ميليون ها نفر از مردم 
در اين مناطق آن زمان به ليبراليسم به ديده نور 
اميد براي كشورهاي شان با وعده آزادي فردي و 
از آن باالتر ش��كوفايي اقتصادي، مي نگريستند. 
فروپاش��ي ناگهاني رژيم هاي كمونيستي حقيقتا 
»پيروزي« ليبراليس��م بود. اگرچه موفقيت خود 
مفهوم��ي مبهم و جامع اس��ت. اعض��اي جوامع 
ليب��رال تنها مي توانند پيروزي نس��بي را انتظار 
بكش��ند. اما جاه طلبي ها و اميدهاي ليبراليس��م 
همواره از دستاوردهاي حقيقي آن پيشي گرفته 
اس��ت. از س��وي ديگر، كوته انديشي است اگر به 
شكس��ت هاي ليبراليسم به چشم چيزي بيش از 

شكست هاي موقت و نسبي نگريسته شود. 
در نهايت، بايد گفت كه ليبراليس��م نه وعده 
و ن��ه راه حل ه��اي آماده براي مش��كالت ما ارائه 
نمي دهد. ليبراليس��م نه اش��اره يي به س��عادت 
جهاني اس��ت و نه ه��م معني با مدين��ه فاضله. 
در نگاه��ي ميانه رو ت��ر، ليبراليس��م ب��ه دنب��ال 
محدود كردن قدرت سياس��ي و توانمندس��ازي 
اف��راد به تنهايي و در جوامع داوطلبانه اس��ت تا 
بتوانن��د آزادانه در زمينه ه��اي گوناگون زندگي 
تجرب��ه بياندوزند. زماني كه شكس��ت مي خوريم 
كه ناگزي��ر اين اتفاق مي افت��د، نهادهاي ليبرال 
بايستي امكان يادگيري ما از شكست سياست ها 
را فراهم آورند و مسير را براي مان روشن سازند. 
اين امكان يادگيري از اشتباهات به طور همزمان 
تضمي��ن برخي پيش��رفت ها و منب��ع نارضايتي 
هميش��گي اس��ت. نارضايتي بازتاب شكنندگي 
ذاتي ليبراليسم اس��ت. اما منتقدان و طرفداران 
هر دو به يك اندازه به دس��ت كم گرفتن مقاومت 
وفق پذير ليبراليسم و موفقيت آن، گرايش دارند. 
ليبراليس��م هر اندازه هم كه پيش��رفت داشته 
باش��د، همچنان از ش��ك و ترديدهايي كه درباره 
آن احساس مي كنيم، جدا نخواهد بود. اين شك و 
ترديدها بايد توجه ما را جلب كنند و حتي سبب 
ش��وند از منتقدان ليبراليس��م به دليل مشخص 
كردن نقص هاي آن، تش��كر كنيم. در عين حال، 
ني��ازي به توجه به آگهي هاي فوت ليبراليس��م و 
ص��داي بلند اعالن كنندگان مرگ ليبراليس��م به 
صورت كلي، نيس��ت. تا جاي��ي كه در زمينه حل 
مشكالت به ليبراليسم مربوط مي شود، الزم است 
تخمي��ن بزنيم، تجرب��ه كنيم و نظريه ه��ا درباره 
بهتري��ن ابزار حفظ و ارتقاي تطبيق خود با زمين 
را از نو بنويس��يم. اعالم »مرگ ليبراليسم« شايد 
در رسانه ها به مثابه زنگ هشدار باشد يا به فروش 
كتاب ه��ا كمك كن��د، اما هيچ يك از مش��كالت 
واقعي كه جامعه ليبرال مدرن با آن مواجه اس��ت 
را ح��ل نمي كند و از جمله آتها هم تهديدها عليه 
ارزش هاي ليبرال اس��ت كه همگان وجود آنها را 

تاييد مي كنند و به آنها اهميت مي دهند. 
Aeon منبع: پايگاه اينترنتي

 اتحاد مسكو
با پوپوليست هاي اروپا

عالقه ش��ديد ب��ه ج��ام جهاني باعث ش��ده 
تخمين زده ش��ود ح��دود يك ميلي��ون هوادار 
فوتبال، كه بس��ياري از اروپا و امريكا هستند، به 
مسكو و ساير ش��هرهاي روسيه، سفر كنند. اين 
امر احتماال باعث خواهد ش��د ش��كاف به وجود 
آمده بين روس��يه و غرب تا حدي پوشيده شود. 
در واقع، روابط روسيه و اروپا امروزه صرفا كاري 
است؛ يعني جنگ سرد جديدي آغاز شده است. 
به نوش��ته شفقنا، آيا اين اميد كه روسيه پس 
از ش��وروي »به غرب خواهد پيوس��ت«، هميشه 
در ح��د ي��ك توهم بوده اس��ت و همي��ن گونه 
باق��ي مي ماند؟ برخي تاريخ روس��يه را زير و رو 
كردن��د و از ظلم و س��تم قوم تاتار تا نبود »عصر 
روشنگري« گفتند تا بر اين نتيجه صحه بگذارند؛ 
برخي نيز معتقد هس��تند كه غريبگي روسيه با 
غرب برحس��ب اتفاق بوده است. به عنوان مثال، 
الكساندر لوكين، دانشمند علوم سياسي روسيه، 
در كت��اب اخير خود با عنوان »چين و روس��يه: 
ايجاد روابط حس��نه جديد« استدالل مي كند با 
وجود اينكه چين با روس��يه بيش از هر كش��ور 
ديگري، بر سر مس��ائل ارضي اختالف نظر دارد، 
تغيير موضع كرملين در قبال چين، يك »نتيجه 
طبيعي« بود. روس��يه، به عن��وان يك ابر قدرت 
شكس��ت خورده، مي خواس��ت اين كفه ترازو كه 
به نفع چين س��نگيني مي كرد را كمي به حالت 

تعادل برساند. 
آن طور نبود ك��ه بگوييم چاره ي��ي براي اين 
مس��اله وجود نداشت. بنا به گفته لوكين، پس از 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، غرب دو گزينه 
پيش رو داش��ت: س��خت تالش كند تا روس��يه 
را ب��ا عضوي��ت در ناتو و كمك مالي براي رش��د 
اقتص��ادي وارد دنياي غرب كند يا اينكه ذره ذره 
به قول خودش��ان، اين »هسته دنياي خودسر و 
متم��رد« را نابود كنند. در واق��ع، همان طور كه 
لوكين مي گوي��د، رهبران كش��ورهاي غربي راه 
دوم را انتخ��اب كردند و نات��و و اتحاديه اروپا را 
گس��ترش دادند و در اين رون��د هيچ اعتنايي به 
آزادي خواهان روس��يه كه هش��دار مي دادند اين 
سياس��ت ها باعث تقويت قدرت طلبي اين كشور 
خواهد ش��د، مبذول نداش��تند. با اين حس��اب، 
واكنش ه��اي روس��يه را باي��د غالباً به حس��اب 
دفاع گذاش��ت. تصرف شبه جزيره كريمه توسط 
روس��يه، پاس��خي به تالش آش��كار نات��و براي 
نزديك ش��دن به مرزهاي روسيه و بيرون راندن 

ناوگان هاي روسيه از درياي سياه بود. 
لوكين طرفدار اص��ل »واقع گرايي« در روابط 
بين المل��ل اس��ت كه بر اس��اس آن كش��ورهاي 
مس��تبد همواره س��عي خواهند كرد روابط خود 
را با توج��ه به اصل توازن ق��درت تنظيم كنند. 
تالش ه��اي غرب ب��راي به پيروزي رس��يدن در 
جنگ س��رد به ان��دازه تالش هاي روس��يه براي 
معكوس كردن اي��ن روند قابل پيش بيني بودند. 
در مقابل ديدگاه كلي در غرب اين اس��ت كه در 
حال حاضر كش��ورها يا به ميل خود يا به اجبار 
طب��ق اصول قواني��ن بين الملل عم��ل مي كنند. 
اكنون غرب، روس��يه را به خاط��ر نقض قوانين 
بين الملل��ي تحري��م كرده و اين در حالي اس��ت 
روسيه غرب را در تالش براي تجزيه سرزمينش 
مقص��ر مي داند. اين جنگ س��رد جديد تا وقتي 
كه غرب يا روس��يه از جاه طلبي هاي خود دست 
نكش��ند، پايان نخواهد يافت. راه ديگر اين است 
ك��ه هر دو طرف به دنبال منافع مش��ترك مهم 

باشند. 
ورق براي پوتين با انفالب هاي رنگي سال هاي 
2004 و 2008 در اوكراين و گرجستان برگشت. 
س��وال بي پاسخ اين اس��ت كه چگونه »حكومت 
مس��تبد فاس��د« به تثبيت رس��يد و چ��را هنوز 
ه��م با اقبال عمومي در روس��يه مواجه اس��ت؟ 
مس��ائل اقتصادي مي تواند بخش��ي از اين داليل 
باش��د. اصالح طلبان روسيه در پايان دهه 1980 
اقتص��ادي اس��تقبال  ليبراليس��م  از  مش��تاقانه 
كردند. آنها پيرو نئوليبراليس��م ميلتون فريدمن 
و مارگارت تاچ��ر بودند. نتيجه آني اين تالش ها 
براي پياده س��ازي اصول نئوليبراليسم، فروپاشي 
اقتص��ادي روس��يه ب��ود. وقت��ي نئوليبراليس��م 
اقتص��ادي به طور ج��دي اجرايي ش��د، مقامات 
ليبرال روس��يه هرگونه شانس��ي براي جانشيني 
كمونيسم را از دس��ت دادند. آسيب سياسي كه 
آنها به جنبش ليبرال وارد كردند، آن قدر شديد 
ب��ود كه بهبود اقتصادي بعدي نيز مرهمي بر آن 

نشد. 
اح��زاب  ظه��ور  اخي��ر،  س��ال هاي  در  ام��ا 
پوپوليستي در اروپا براي نخستين بار كشورهاي 
غرب��ي را ط��رف صحبت رژيم پوتي��ن قرار داده 
اس��ت. متئو س��الويني، رهبر حزب ليگ ايتاليا 
كه در ح��ال حاضر وزير امور داخلي كش��ور در 
دولت ائتالفي ايتاليا اس��ت، ب��ه فضاي صميمانه 
ديدارش با پوتين در سال 2014 اشاره مي كند: 
»ما در م��ورد تحريم هاي پ��وچ اتحاديه اروپاي 
بزدل درباره روسيه صحبت كرديم، اتحاديه اروپا 
ب��ه جاي اينكه از منافع ش��هروندانش دفاع كند 
در راستاي منافع سرمايه داران اقتصادي حركت 
مي كند.« س��الويلي در ادامه گفت: »ما در مورد 
مسائل مهمي از قبيل محافظت از استقالل ملي، 
مبارزه با مهاجران غيرقانوني و دفاع از ارزش هاي 
مرسوم، صحبت كرديم.« باتوجه به اين اظهارات 
س��الويني مي توان نتيجه گرف��ت همگرايي بين 
ارزش هاي روس��يه و غ��رب، حداقل در برخي از 

كشورهاي غربي، اتفاق افتاده است. 
اتحاد تاكتيكي بين كرملين و پوپوليس��ت ها، 
روي��اي تحقق ي��ك ائت��الف ايدئولوژيك كه »از 
ليس��بون ت��ا والديووس��توك« ادامه داش��ت را 
ب��ه حقيقت نزديك ت��ر كرده اس��ت. ائتالفي كه 
براس��اس ارزش هاي »يوروآس��يايي« و نه غربي، 
ش��كل خواهد گرف��ت. اينكه چني��ن پروژه هاي 
ژئوپولتيك��ي در حال حركت از حاش��يه به متن 

هستند، بايد زنگ هشداري براي همه باشند. 

ديدگاه
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دانشوفن10
 فيلتر »اينستاگرام«

ازسال ۹۲ مطرح شد
مهر| وزير ارتباطات با بيان اينكه موضوع بس��تن 
ش��بكه  اجتماعي اينستاگرام از سال ۹۲ شكل گرفت، 
گف��ت: پيش كش��يدن ماج��راي دختر حاشيه س��از 
اينستاگرام، حاصل تصميم كساني است كه منافعشان از 
شفافيت ارزي درخطر است.  محمدجواد آذري جهرمي 
در ي��ك برنامه راديويي درباره فيلترينگ اينس��تاگرام 
ك��ه زمزمه هاي آن مطرح اس��ت، گفت: همان طور كه 
قب��ا گفتم، اي��ن زمزمه ها مطلب جديدي نيس��ت و 
موضوع بس��تن شبكه هاي اجتماعي از سال ۹۲ شكل 
گرف��ت.  وزير ارتباطات افزود: به نظرم اين زمزمه هاي 
اخير ي��ك بحث انحرافي براي انح��راف افكار عمومي 
از موضوع شفاف س��ازي بود و اتاق فكرهايي پشت آن 
ق��رار دارد.  وي با بيان اينكه پيش كش��يدن موضوع 
دختر خانمي كه در اينس��تاگرام فعال بود و فيلتر اين 
شبكه اجتماعي، حاصل تصميم اتاق فكرهايي بود كه 
منافعشان از موضوع شفاف سازي ارزي به خطر افتاده 
است، گفت: البته نه اينكه بگويم صداوسيما و مسوول 
محترمي كه در اين موارد مصاحبه كرده است، اتاق فكر 
هستند.  آذري جهرمي يادآور شد: وقتي فضاي كشور 
روي مطالبه شفاف گرايي قرار گرفته تا تكليف ارزهايي 
كه گرفته شده مشخص شود، يك باره خانمي تبديل 
به س��وژه خبري بزرگي مي شود كه كل دنيا شروع به 
صحبت كردن درباره او مي كنند كه به نظر من طبيعي 
نيس��ت.  وزير ارتباطات و فناوري اطاعات همچنين 
درب��اره تغييرات احتمالي كابين��ه دولت و تغيير وزير 
ارتباطات نيز گف��ت: گمانه زني هاي زيادي در اين باره 
وجود دارد ولي تصميم را آقاي رييس جمهور مي گيرد؛ 

درباره خودم هم چيزي نشنيدم. 

 انگليس »فيس بوك« را
۵۰۰ هزار دالر جريمه كرد

تلگراف| فيس بوك به دليل نشت اطاعات كاربران 
خ��ود در رس��وايي »كمبريج آناليتي��كا« در انگليس 
۵۰۰هزار دالر جريمه ش��ده است.  فيس بوك به دليل 
نقش خود در جم��ع آوري اطاعات ۸۷ ميليون كاربر 
)در رس��وايي كمبريج آناليتيكا( در انگليس ۵۰۰هزار 
پوند جريمه شده است.  بنابر تشخيص سازمان نظارت 
بر حفاظت از اطاعات انگليس، اين ش��بكه اجتماعي 
نتوانس��ته از اطاعات كاربران خ��ود محافظت كند و 
اج��ازه داده اطاعات ش��خصي آنان توس��ط ديگران 
جمع آوري ش��ود. به اين ترتي��ب طبق قانون حفاظت 
از اطاع��ات ۱۹۹۸ اين كش��ور، اين نش��ت اطاعاتي 
به حس��اب مي آيد.  اگر اين افش��اي اطاعات پس از 
م��اه م��ه  ۲۰۱۸ اتف��اق مي افتاد، تحت قان��ون جديد 
فيس بوك احتماال با جريمه بيش��تري روبه رو مي شد 
كه ش��امل ۴ درصد درآمد ساالنه يا ۲۰ ميليون يورو 
اس��ت.  اين نخس��تين جريمه براي م��ارك زاكربرگ 
است و كارشناسان معتقدند چند جريمه ديگر نيز در 
انتظار فيس بوك است، زيرا دفتر كميسيون اطاعات 
انگليس همچنان مش��غول تحقيق درباره فرآيند هاي 

اشتراك گذاري اطاعات فيس بوك است. 

برنامه مسيرياب، تصادف  
خودروها را پيش بيني مي كند

فون آرن�ا | اپليكيش��ن وي��ز )Waze( گوگل قرار 
است قابليت جديدي را به پلتفرم خود بيفزايد تا بتواند 

تصادفات خودرويي را هم پيش بيني كند. 
 اپليكيش��ن مس��يرياب و موقعيت ي��اب وي��ز كه 
توسط ش��ركت گوگل توسعه داده ش��ده است، از اين 
پس مي خواهد قابليت جديدي را به مس��يريابي خود 
بيفزاي��د تا كاربران بدين وس��يله بتوانند احتمال بروز 
تصادف خودرويي را تش��خيص دهند، محل اس��تقرار 
نيروه��اي پليس راهنمايي و رانندگي را بيابند و ميزان 
ترافيك راه هاي مختلف را شناسايي كنند.  گزارش هاي 
منتشره حاكي است كه گوگل قصد دارد با جمع آوري 
و گ��ردآوري داده هاي مربوط ب��ه موقعيت جغرافيايي 
كاربران، به تكميل پلتفرم مس��يريابي خ��ود بپردازد.  
اضافه شدن اين قابليت به اپليكيشن ويز مي تواند براي 
بسياري از رانندگان و كاربران اين برنامه كه براي پيدا 
كردن مناسب ترين مسير از آن استفاده مي كنند، بسيار 
مفيد و كاربردي باش��د. در صورتي كه چنين قابليتي 
به اپليكيشن ويز اضافه شود، كاربران قادر خواهند بود 
زمان، مكان و نوع وسائل نقليه  كه موجب بروز تصادف 
شده اند را مشاهده كرده و به اطاعات آن دسترسي پيدا 
كنند. اين امر مي تواند به رانندگان در پيش بيني مسير 

بدون تصادف كمك بسزايي كند. 

سقوط سهام »توييتر« پس از 
پاكسازي حساب هاي جعلي

سي ان بي س�ي| طي روزهاي گذش��ته خبري 
درخصوص توييتر منتش��ر شد كه نشان مي داد اين 
پلتفرم اقدام به پاكسازي گسترده حساب هاي جعلي 
كرده اس��ت.  پاكسازي حس��اب هاي جعلي توييتر 
براي كارب��ران اين پلتفرم اجتماعي به مثابه خبري 
خوش در نظر گرفته مي شود، اما همين موضوع براي 

سهامداران به يك كابوس تبديل شده است. 
برخي منابع ناشناس گزارش دادند كه كاهش نرخ 
شديد كاربران توييتر مي تواند بر معيارهاي كاربري 
اين ش��ركت در س��ه ماهه دوم فعاليتش تاثيرگذار 
باشد.  اما در كنار اين حدس و گمان ها، خروج تعداد 
زيادي از اكانت هاي توييتر باعث ش��د؛ اين شركت 
بدترين روزهاي س��هام خود را از ۲۷ مارس تاكنون 
تجرب��ه كند، يعن��ي تا ۱۰ درصد كمت��ر از ماه هاي 
گذشته.  جك دورسي مديرعامل و بنيانگذار توييتر 
در راستاي نش��ان دادن حسن نيت خود به مردم و 
دولت اياالت متحده اقدام به پاكس��ازي حساب هاي 
جعلي توييتر كرده است اما همان طور كه سهامداران 
پيش بيني مي كردند، اين پاكسازي منجر به كاهش 
شديد ارزش سهام شركت شده است.  اما دل هاروي 
معاون مديرعامل توييتر براي جلب اعتماد كاربران 
در توييت هايي نوشت كه به تعليق درآمدن يا حذف 
برخي حساب هاي كاربري به معناي تاثير گذاري بر 

رفتارهاي كاربران فعال نيست و نخواهد بود.

اخبار

مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرد

خأل  »قانون ملي فضا« بايد برطرف شود
گروه دانش و فن|

بررس��ي دفتر مطالعات فناوري ه��اي نوين مركز 
پژوهش هاي مجل��س از خأل »قانون مل��ي فضا« در 
كشور حكايت دارد و تش��كيل جلسات شوراي عالي 
فضايي )كه با تعويق همراه اس��ت( الزمه اجراي اين 

قانون محسوب مي شود. 
 توجه به ظرفيت هاي حوزه فضايي كشور با عنايت 
به منويات مقام معظم رهبري و اس��ناد باالدستي و با 
هدف رشد و شكوفايي اين حوزه، يكي از ماموريت هاي 
مهم دولت به شمار مي رود. امروزه با توسعه و ارتقاي 
فعاليت هاي متنوع و پيچيده فضايي در جهان، حجم 
سرمايه گذاري ها با توجه به مشاركت روبه رشد بخش 
خصوص��ي و حمايت دولت ها افزايش يافته و به مرور 
بس��ياري از كشورهاي پيش��رو را به تدوين و اجراي 

قوانين ملي فضايي ترغيب كرده است. 
ب��ر اي��ن اس��اس دفت��ر مطالع��ات ارتباطات و 
فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسامي در گزارش��ي به بررسي چالش ها و الزامات 
تدوي��ن »قانون ملي فضا« و ضرورت آن در كش��ور 
پرداخت��ه اس��ت.  در اين گزارش آمده اس��ت: نظر 
به هزينه بر ب��ودن فعاليت هاي فضايي و محدوديت 
منابع مالي دولتي در بخش فضا، استفاده از ظرفيت 
و توان سرمايه گذاري بخش خصوصي در پرتو اصل 
چهل وچهارم قانون اساس��ي، يكي از شاخص ترين 
راهبرده��اي پيش��رفت در اي��ن حوزه اس��ت و از 
مهم ترين شروط تحقق آن ايجاد بسترهاي حقوقي 
و قانوني مناسب و به روز شونده خصوصا در موضوع 
تدوين و تصوي��ب »قانون ملي فضا« با هدف ايجاد 
هماهنگي و رشد و توس��عه فعاليت هاي فضايي در 

عرصه ملي و فراملي است. 
قانون ملي فضايي را مي توان در قالب يك مجموعه 
جامع مشتمل بر قوانين حاكم بر فعاليت هاي فضايي 
تعريف كرد كه در آن، قوانين فضايي بين المللي )نظير 
معاهدات، كنوانس��يون ها و قطعنامه ها( و قوانين ملي 
ب��راي هماهنگي و س��ازماندهي فعاليت هاي فضايي، 
خصوص��ا بسترس��ازي در زمين��ه س��رمايه گذاري و 

مشاركت بخش خصوصي، ماحظه شده است. 
اين قانون عموما در كش��ورهاي پيش��رو صاحب 
فناوري فضايي مش��اهده شده كه در عمده آنها نقش 
بخش خصوصي به عنوان اپراتور فعاليت هاي فضايي و 
دولت به عنوان مالك و رگوالتور مشهود است. در اين 
قانون جايگاه و نح��وه فعاليت بازيگران حوزه فضايي 
تبيين شده و غالبا ناظر بر جنبه اقتصادي و همچنين 

تعامات بين المللي صلح آميز است. 
اي��ن درحالي اس��ت كه بخ��ش خصوصي در 
اي��ران براي ورود به ح��وزه فضايي با چالش هاي 
متعددي روبرو اس��ت كه از آن جمله مي توان به 
عدم تبيين ش��فاف مح��دوده فعاليت هاي بخش 
خصوص��ي و دولتي، ع��دم كفاي��ت راهبردها و 

سياس��ت هاي حمايت گرانه و حضور كمرنگ در 
زنجيره ارزش جهاني فضا اش��اره كرد؛ در تمامي 
اين موارد خأل »قانون ملي فضا« مشهود است. 

 قانون ملي فضا به روز شود
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس با اش��اره ب��ه ايجاد 
وابس��تگي ها به فناوري هاي نوين و ب��ا تاكيد براينكه 
»قان��ون ملي فضا« در زمره قوانين به روز ش��ونده قرار 
مي گيرد، آورده است: با وجود اينكه در قوانين باالسري 
كشور به توسعه همه جانبه تاكيد شده، اما به طور صريح 
به تدوين و تصويب قانون ملي و استفاده از ظرفيت هاي 

كشور در حوزه فضا اشاره  نشده است. 
براين اساس از مهم ترين ملزومات اجراي قانون ملي 
فضا در كش��ور تشكيل جلسات شوراي عالي فضايي و 
همچنين ارتقاي جايگاه سازمان فضايي ايران به عنوان 
يك س��ازمان توس��عه  با عملكرد آژان��س ملي فضايي 

مستقل خواهد بود. 
بر اين اساس در مهم ترين سرفصل هاي پيشنهادي 
براي قانون ملي فضا به اين موضوع اش��اره شده است، 
چ��را كه به نظر مي رس��د ب��ا توجه به نقش ش��وراي 
عال��ي فضايي به عنوان نهاد باالس��ري در حوزه فضا و 
هماهنگ كننده بازيگران اي��ن عرصه حتي در صورت 
تصويب قانون ملي فضا در مجلس ش��وراي اس��امي، 
پياده س��ازي و اجراي »قانون ملي فضا« جز در س��ايه 
تش��كيل منظم جلسات ش��وراي عالي فضايي چندان 
موثر و نتيجه بخش نخواهد بود.  مطابق با اين گزارش، 
ض��رورت تدوين »قانون ملي فضا« در حوزه بين الملل 
ني��ز به لزوم توس��عه همكاري هاي بين الملل��ي و ارائه 
رويكرد ش��فاف تري از فعاليت ه��اي صلح آميز فضايي 
جمهوري اسامي ايران در مجامع جهاني بازمي گردد. 

در اي��ن زمين��ه موضوعات مرتبط ب��ا فعاليت هاي 
فضاي��ي به اس��تناد معاهدات بين المللي م��اوراي جو 
و همچني��ن برقراري س��ازوكارهاي قانون��ي با هدف 
حمايت از مش��اركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در فعاليت ه��اي فضايي بايد در تدوين قانون ملي فضا 
م��ورد توجه ق��رار گيرد.  ذكر اين نكت��ه حايز اهميت 
اس��ت كه »قانون ملي فضا« با توجه به ماهيت خود و 
با وجود داشتن ابعاد بين المللي وابسته به قوانين اصلي 
كشور پذيرنده است.  وضعيت ايران در قبال معاهدات 
بين المللي در حوزه فضا حاكي از آن است كه ايران از ۵ 
معاهده و توافقنامه مصوب سازمان ملل متحد، تنها دو 
پيمان تعهد )مسووليت( و موافقتنامه امداد )نجات( را 
پذيرفته است كه در اين ميان »معاهده فضاي ماوراي 
جو و پيمان ثبت«، تنها به امضاي دولت رس��يده و به 
معن��اي روي��ت آن بدون تعهد پذيرش اس��ت كه اين 

موافقتنامه نيز تعيين تكليف نشده است. 
با توجه به معاهدات ياد شده و ساير كنوانسيون ها 
اين موضوع در درجه اهميت است كه جز كنوانسيون 
اتحاديه بين المللي مخابرات در س��ال ۱۹۹۲ ميادي، 

س��اير موارد امضا ش��ده ي��ا پذيرفته ش��ده مربوط به 
دولت ه��اي قب��ل از انقاب اس��امي اس��ت.  در بعد 
بين المللي پذيرش معاهدات بين المللي فضاي ماوراي 
جو از سوي جمهوري اس��امي ايران، با توجه به عدم 
تضاد با منافع ملي و تاكيد فراوان آنها به صلح آميز بودن 
تم��ام فعاليت ها، خصوصا معاهده فضاي ماوراي جو به 
عنوان شالوده اصلي ساير معاهدات، عاوه بر آنكه مبين 
ماهيت صلح آميز فعاليت هاي فضايي كشور و موثر در 
ايجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعاليت هاي فضايي 
اس��ت، مي تواند به نحوي در تس��هيل، ارتقاي سطح و 
افزايش مشاركت هاي بين المللي صلح آميز در حوزه فضا 
موثر واقع شود. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از 
عدم كفايت قوانين حمايتگرانه و ش��فاف با هدف 

ترغيب بخش خصوصي به ورود و سرمايه گذاري در 
فعاليت هاي فضايي و همچنين عدم تبيين حيطه 
فعاليت هاي بازيگران اين حوزه در كش��ور حكايت 
دارد.  اين گزارش با اشاره به حضور كمرنگ صنايع 
داخل��ي در زنجي��ره ارزش جهان��ي و حجم پايين 
ص��ادرات محصوالت و خدم��ات در حوزه فضايي، 
تاكيد مي كند كه »قانون ملي فضايي« اين ظرفيت 
را دارد كه با اجراي سياست هاي حمايتگرانه، دولت 
را در زمين��ه حمايت از بخ��ش خصوصي و ايجاد 

چشم انداز روشن سرمايه گذاري ياري كند. 
ع��اوه بر آن قانون ملي فضا مي تواند با تبيين 
نقش هر يك از بازيگران اين حوزه به نحو صريح تر 
و ش��فاف تري محدوده قانوني فعالي��ت بازيگران 

بخش خصوصي را در كنار ساير بخش هاي دولتي 
مشخص كرده و زمينه را براي ورود صنايع داخلي 
ب��ه زنجيره ارزش جهاني و توس��عه همكاري هاي 
بين المللي با هدف انتقال فناوري و افزايش حجم 

صادرات در اين حوزه فراهم آورد. 
در اين راستا در دولت يازدهم گام هايي در جهت 
تدوين »قانون ملي فضا« در كش��ور برداش��ته شده 
اس��ت. مهم ترين چارچوب هاي تدوي��ن قانون ملي 
فضا براس��اس تجربه ساير كشورها قوانيني است كه 
به نحوي بارز ناظر بر رعايت جنبه بين المللي حقوق 
فضايي مبتن��ي بر معاهدات بين المللي اس��ت و در 
جهت توسعه و استفاده از فناوري هاي فضايي صلح 
آميز با ماحظه قانون اساسي و منافع ملي است.  از 
جمله موضوعات مطرح در اين باره مي توان به معاهده 
فضاي م��اوراي جو، نظارت مس��تمر بر فعاليت هاي 
فضايي، ثبت اش��ياي فضايي و تعيين محتواي آن، 
جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي فضايي مطابق با 
ماده كنوانسيون مسووليت )تعهد( و نيز تبيين ساير 
موضوعات حايز اهميت در حوزه فضا از جمله حقوق 
مالكيت فكري، تضمين هاي مالي، مقررات مربوط به 
بيمه، قواعد مربوط به ثبت و مسووليت، حقوق حمل 

ونقل، حل و فصل اختافات اشاره كرد. 

 پيشنهاد ارتقا به آژانس ملي فضايي 
مركز پژوهش هاي مجلس با تاكيد بر لزوم استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي »قانون ملي فضا« پيشنهاد 
كرد كه سازمان فضايي ايران به عنوان بازوي اجرايي 
قواني��ن به جايگاه يك س��ازمان توس��عه  با عملكرد 

»آژانس ملي فضايي« ارتقا يابد. 
در اين جايگاه، سازمان فضايي ايران مي تواند در 
امور قوانين و مقررات و سياست ها و رويه هاي دولتي 
شامل صدور مجوز ساخت وتوليد، ارائه مشوق ها براي 
بخش توليدي، مش��اركت دولت در سرمايه گذاري 
در برنامه ه��اي مش��ترك صنعت��ي و مش��وق ها يا 
معافيت ه��اي ماليات��ي مرتبط با توس��عه صنعت و 
خدمات تاثيرگذار و تسهيل كننده باشد.  همچنين 
اين آژانس ملي مي تواند با رفع موانع سرمايه گذاري 
صنعت��ي در حوزه فضا رويكردهاي تحرك و كارايي 
و خوداتكايي و خطرپذيري را در فعاليت هاي فضايي 
كش��ور در راستاي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل وچهارم قانون اساسي و مقررات اجرايي مربوط 
به آن پياده س��ازي كند.  در اين گزارش بر برقراري 
يك رژيم قانون��ي براي فعاليت هاي فضايي تجاري، 
انجام اصاحات در مورد قوانين موجود مانع فعاليت 
بخش خصوصي، ايجاد نهادي براي نظارت بر فعاليت 
بخش خصوصي، برقراري رژيم مسووليت در رابطه 
با فعاليت ه��اي بخش خصوصي به عن��وان اهداف 
مش��اركت بخش خصوص��ي در فعاليت هاي حوزه 

فضايي كشور تاكيد شده است. 

سي ان بي سي| مستر كارت در 
حال مذاكره ب��ا بانك هاي انگليس 
است تا ش��يوه شناس��ايي امنيتي 
مبتن��ي بر اس��كنر اثر انگش��ت را 
راه ان��دازي كن��د. مس��تر كارت در 
تاش است، شيوه يي را توسعه دهد 
كه بر اساس آن، كاربران مستركارت 
داراي جديدترين ش��يوه بررس��ي 
هويت خواهند ش��د. در واقع مستر 
كارت در تاش است تا كارت هايي 

مبتني بر اسكنر اثر انگشت طراحي كند. كارت هايي كه براي بررسي هويت مشتري ها مورد 
استفاده قرار مي گيرد.  انتظار مي رود كه حركت به سوي فرم هاي پرداخت بيومتريك مثل 
سنسورهاي اثر انگشت و فناوري هاي اسكن چشم، امنيت مالي و مبارزه با تقلب را بهبود 
بخش��د.  هم اكنون اين ش��ركت كارت هاي اعتباري نوعي جديد و متفاوت از كارت ها را با 
اسكنر اثر انگشت ساخته است كه براي تاييد هويت مشتري مورد استفاده قرار مي گيرد. 

پيش بيني مي ش��ود كه اين كارت ها جايگزين اس��تفاده از كلمه عبور ش��ده و سرعت 
پ��ردازش پرداخت آناين و معامات را ارتقا دهد. يكي از س��خنگوهاي اين ش��ركت در 
گفت وگو با سي ان بي سي تاييد كرد كه در مورد راه اندازي كارت هاي بيومتريك با بانك ها 
صحبت كرده است. سرپرست تيم امنيتي مستركارت نيز در اين خصوص گفت: »استفاده 
از كلمه عبور براي تاييد اعتبار شخصي در حال منسوخ شدن است. در تكنولوژي پرداخت، 
اين چيزي اس��ت كه ما نيز بايد به آن دقت كرده و از اس��كنر اثر انگشت به جاي رمزهاي 
عبور استفاده كنيم. فناوري هاي نوآورانه مانند هوش مصنوعي مي تواند روش احراز هويت 
را تس��هيل كند.« طبق قوانين جديد، مش��تريان پس از هر پنج بار پرداخت بدون تماس 
هويت خود را تاييد مي كنند. بر اس��اس گفته هاي مس��تركارت اين ش��ركت هم  اكنون 
فناوري بيومتريك را در آفريقاي جنوبي مورد آزمايش قرار داده اس��ت. ويزا )رقيب اصلي 

مستركارت( نيز در حال انجام آزمون هاي بيومتريك در قبرس است. 

ورج| اينس��تاگرام در ماه اكتبر 
قابليت نظرس��نجي را به اين شبكه 
اجتماع��ي اف��زود ت��ا كارب��ران به 
امكانات بيش��تري دسترسي داشته 
باش��ند. حاال اي��ن قابليت متنوع تر 

نيز شده است. 
از اي��ن ب��ه بعد مخاطب��ان هر 
كارب��ر مي توانند در ص��ورت اعام 
او  از  را  س��واالتي  وي،  آمادگ��ي 
ط��رح ك��رده و اين س��واالت را در 

بخش اس��توري هر فرد ثبت كنند.  اينس��تاگرام مي گويد ارائه اين خدمات راهي جديد 
براي آغاز مكالمه ميان كاربران از طريق اس��توري در ش��رايطي اس��ت كه فرد عكس يا 
ويديويي براي اشتراك گذاري در دسترس ندارد. اين خدمات جديد روشي خاقانه براي 

به اشتراك گذاري ايده هاي جذاب در اختيار افراد مي گذارد. 
قابليت جديد در بخش برچس��ب ها يا استيكرهاي در دسترس است. كاربر پس از ضربه 
زدن با انگشت روي اين بخش مي تواند مطلبي را تايپ كند كه نشانه آمادگي وي براي دريافت 
سواالت كاربران است. به عنوان مثال فرد مي تواند بنويسد در ايستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس 

هستم. از من يك سوال بپرس!
در ادامه تعقيب كنندگان هر فرد مي توانند به اين س��واالت پاس��خ دهند و كاربر مي تواند 
پاسخ هاي ياد شده را مشاهده كند. البته با توجه به اينكه خدمات جديد در مرحله آزمايشي 
اس��ت، پاسخ ها گاهي در بخش دايركت مشاهده مي شود و گاهي نيز در فهرست افرادي كه 

استوري را مشاهده كرده اند، قابل دسترس است. 
كاربر همچنين مي تواند بررس��ي كند كه چه كس��اني به سواالت وي پاسخ داده اند و اين 
پاسخ ها براي ماحظه عموم قابل رويت خواهد بود، اما نام كاربري يا عكس فردي كه به سوال 
طرح شده پاسخ داده به طور عمومي قابل مشاهده نخواهد بود. خدمات ياد شده هم در نسخه 

اندرويد و هم از طريق نسخه  او اس اينستاگرام قابل دسترس خواهد بود. 

ورج| ي��ك برنام��ه جال��ب و 
مبتكرانه به كاربران كمك مي كند 
كه در س��فر برترين اطاعات را به 
سرعت دريافت كنند. اطاعاتي مثل 
تاريخچه شهرها و زمان رسيدن به 
مقصد از جمله اين اطاعات است. 

ي��ك برنامه جال��ب و مبتكرانه 
ب��ه كاربران كمك مي كن��د كه در 
س��فر برترين اطاعات را به سرعت 
درياف��ت كنن��د. اطاعات��ي مثل 

تاريخچه شهرها و زمان رسيدن به مقصد از جمله اين اطاعات است. 
بس��ياري از ما عادت داريم در هر ش��رايطي از س��رويس هايي مث��ل ويكي پديا براي 
دسترس��ي به اطاعات استفاده كنيم. اما اگر بدون آنكه ناچار باشيم مرتب ويكي پديا را 

بررسي كنيم، اطاعات مهم خودشان به سراغمان بياييند چه؟
اپليكيش��ن جديد و جالب ارائه شده توس��ط شركت »Malte Ubl«، يك اپليكيشن 
كاربردي براي افرادي اس��ت كه در س��فر هستند. اين شركت از زيرمجموعه هاي كمپاني 

گوگل است. اما اين برنامه جالب دقيقا چگونه كار مي كند؟
اين برنامه به صورت خودكار موقعيت مكاني كاربر را پيدا كرده و بر اساس محل سفر 
وي، مقاالت مرتبط با شهر يا تاريخچه آن را به كاربر معرفي مي كند. جالب تر از همه اينكه 

حتي اگر مايل باشيد، مي توانيد اطاعات را به صورت صوتي نيز دريافت كنيد. 
 اين برنامه با فايرفاكس و گوگل كروم همكاري دارد. سازنده اين برنامه در اين خصوص 
مي گويد: »من اين برنامه را براي مصرف شخصي ايجاد كردم. اما بعدها پس از بازخوردهايي 

كه از دوستانم گرفتم، عاقه مند شدم كه به توسعه اين سيستم بپردازم.«
با همه اينها، اين برنامه جالب هنوز در مرحله آزمايشي است و مسيري نسبتا طوالني تا 
تكميل شدن در پيش دارد. اما شايد بد نباشد گاهي در حين سفراطاعات خود را به روز 

كنيم. خواه سفر زميني باشد و خواه سفر هوايي. 

مستركارت هاي »بيومتريك« در بريتانيا اپليكيشني براي تبديل به »ويكي پدياي سيار«طرح سوال توسط مخاطبان در »استوري«

زاويه اپليكيشنكاربر

سي نت| لنز اكسپرس و جديد اسنپ چت در دسترس كاربران 
قرار گرفت. اين لنز هوشمند به افزايش خاقيت هاي كاربران كمك 
مي كند.  اس��نپ چت براي افزايش محبوبيت خود بين كاربران باز 
هم از يك لنز جديد استفاده كرده است.  اين لنز جديد به كاربران 
در پيدا كردن خاقيت هاي اجتماعي آنان كمك مي كند. به گفته 
مديران اسنپ چت اين لنز اكس��پلورر در قالب يك به روزرساني از 
امروز در اختيار كاربران قرار مي گيرد.  ويژگي افزوده ش��ده در اين 
برنامه بر هوش مصنوعي استوار است و به كاربر اين امكان را مي دهد 
تا با مراجعه به بخش »گزينه ها« به لنزهاي دلخواه خود دسترسي 
داشته باشد.  براي استفاده از گزينه Explorer، نماد لبخند را كه 
روي بخش گزينه ها تعبيه شده ضربه بزنيد و سپس گزينه باز كردن 
قفل لنز را انتخاب كنيد. راه دوم نيز اين اس��ت كه لنز اس��نپ چت 
را در بخش اس��توري هاي منتخب خود باز كنيد.  لنز اكسپلورر در 
ابتدا فقط براي كاربران iOS در دسترس خواهد بود. اما هنوز زمان 
رونمايي از اين لنز براي كاربران اندرويدي مش��خص نش��ده است.  

جالب اس��ت، بدانيد اين شركت تنها در سطح بريتانيا ۱۲ ميليون 
نف��ر كاربر روزانه دارد و ۱۹۱ ميليون نفر از آن هر روز در سراس��ر 
جهان اس��تفاده مي كنند.  اسنپ چت براي نخستين بار ويژگي لنز 
را در س��ال ۲۰۱۵ اضافه كرد و بر اساس آمارها ۷۰ ميليون نفر در 
سراسر جهان از آن به طور متوسط 3 دقيقه در روز استفاده مي كنند. 

افت�ا| پژوهش��گران پ��س از بررس��ي فاي��ل APK يك��ي از 
برنامه ه��اي اندرويدي به اس��م GoPuff متوجه ش��دند كه اين 
برنام��ه بدون اطاع كاربران از صفحه موباي��ل آنها، ويديو تهيه و 
براي دامنه شركت سازنده، Appsee ارسال مي كند. برنامه ديگر 
TestFairy اس��ت كه بدون اطاع كاربران به تهيه اسكرين شات 
اق��دام مي كند. پژوهش��گران همچني��ن برنام��ه ويرايش عكس 
PaintLab را مش��اهده كردند كه تصاوير را بدون اطاع دادن به 
كاربران براي پردازش به س��رورهاي خود ارسال مي كند.  براساس 
اطاعات س��ايت افتا، خطر اصلي در اين گونه برنامه ها، اس��تفاده 
توسعه دهندگان از كتابخانه هاي third party است، بدون آنكه 
اطاع داشته باشند كه اين كتابخانه ها چه اطاعاتي را جمع آوري 
مي كنند.  پژوهشگران دانشگاه Northeastern تعداد ۱۷ هزار و 
 Google Play، ۲۶۰ برنامه از بازارهاي برنامه هاي موبايلي مانند
AppChina، Mi.com و Anzhi را بررس��ي كرده و دريافتند 
كه در عين حال درصد زيادي از برنامه ها از توانايي ضبط رسانه در 

گوشي هاي تلفن همراه استفاده نمي كنند.  مطالعات پژوهشگران 
اثبات كرده اس��ت كه چندين ريس��ك نقض حريم خصوصي در 
اكوسيستم برنامه هاي اندرويدي وجود دارد كه بدون اطاع يا اجازه 
كاربر، مجوزهاي رسانه ي را افزايش مي دهد و داده هاي تصويري را 
از طريق روش هاي غيرمنتظره با افراد ديگر به اشتراك مي گذارد. 

جاسوسي برنامه هاي اندرويدي از گوشي  كاربران»اسنپ چت« به روزرساني شد

سايبرفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

  اعتب�ارات دس�تگاه هاي اجراي�ي در قالب 
اسناد خزانه توزيع مي شود

اي�ام| فرماندار ايالم اعتب��ارات تملك دارايي هاي 
س��رمايه يي و توازن شهرس��تان در سال جاري را 428 
ميلي��ارد و 386 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: توزيع 
اعتبارات ميان دستگاه ها در قالب اسناد خزانه اسالمي 

صورت مي گيرد. 
نشس��ت  در  چهارش��نبه  روز  بس��طامي  مع��روف 
كميت��ه برنامه ري��زي شهرس��تان اي��الم اظه��ار كرد: 
بال��غ  و  برنام��ه  فص��ل، 22  در 19  اعتب��ارات  اي��ن 
ب��ر 220 پ��روژه عمران��ي توزي��ع ش��ده اس��ت. وي 
 اف��زود: اعتب��ارات امس��ال نس��بت به س��ال گذش��ته 
10 تا 12درصد كاهش داش��ته و مس��ووالن بايد اتمام 
پروژه ه��اي نيمه تمام را در اولويت برنامه هاي خود قرار 
دهن��د. فرماندار اي��الم تاكيد كرد: توزي��ع اعتبارات در 
س��ال جاري به صورت اسناد خزانه يي بين دستگاه هاي 
اجرايي انجام مي شود و باتوجه به كمبود بودجه امسال 
باي��د از اين اعتبارات بهره من��دي الزم را در بخش هاي 

مختلف ببريم. 
بس��طامي با بيان اينكه تكميل طرح هاي نيمه تمام 
س��ال جاري در اولويت ق��رار دارند، اضاف��ه كرد: يكي 
از ش��اخص هاي توزيع اعتبارات شهرس��تان طرح هاي 
عمراني نيمه تمامي است كه بيش از 70درصد پيشرفت 
فيزيكي دارند و در بحث اشتغال و سرمايه گذاري حايز 

اهميت هستند. 
وي با اش��اره به اينكه امسال پروژه جديدي تعريف 
نمي ش��ود، افزود: يكي از مش��كالت هزينه كرد بودجه، 
توزيع اعتبارات الزام آور است و سهم اين اعتبارات بيش 
از 80درص��د و ب��ه پروژه هايي كه خواس��ته و مطالبات 
اصلي شهرس��تان اس��ت، تعلق مي گيرد. فرماندار ايالم 
اضافه كرد: 50درصد اعتبارات امس��ال براي پروژه هاي 
نيمه تمام تعريف و 50درصد باقي مانده به س��ال آينده 

موكول مي شود. 
  آغاز گازرس�اني به 16 روستاي كات با 130 

ميليارد ريال اعتبار
طرح گازرساني به 16 روستاي شهرستان كالت در 
خراسان رضوي با حضور مديرعامل شركت گاز استان و 
تني چند از نمايندگان مردم مشهد و كالت در مجلس 
شوراي اسالمي آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعتماد در 
مش��هد، س��يدحميد فاني در اين مراسم گفت: شركت 
گاز خراسان رضوي ركورددار اجراي سياست هاي دولت 
تدبير و اميد در بحث گازرساني روستايي در كشور بوده 
اس��ت. وي افزود: در سال 96 موفق شديم به لطف خدا 
و تالش ش��بانه روزي كاركنان شركت گاز استان، 365 
روستا را گازرساني و عمليات اجرايي 365 روستا را آغاز 
كنيم، به تعبيري كه در سال گذشته هر 12 ساعت يك 
روستا گازرساني شد. امس��ال نيز عهد كرده ايم هر روز 
يك روس��تا و دو مورد صنعت را گازرساني كنيم. فاني 
در ادامه به تش��ريح وضعيت گازرساني روستاي كالت 
مطابق با آخرين تقس��يم بندي هاي كش��وري پرداخت 
و ادامه داد: در حال حاضر 9 روس��تاي كالت با ضريب 
نفوذ 59.6 گازدار هس��تند و ان شاءاهلل با بهره برداري از 
اين 16 روستا با جمعيت 1800 خانوار به ضريب 94.4 
خواهيم رسيد. وي اضافه كرد: 130 ميليارد ريال اعتبار 
ب��راي اجراي اين پروژه درنظر گرفته ش��ده اس��ت و با 
تعامل و همكاري مردم و مس��ووالن در زمان 365 روز 
موفق به بهره برداري از آن خواهيم شد. فاني همچنين 
از آمادگي ش��ركت گاز خراسان رضوي براي گازرساني 
به دو روس��تاي فاقد گاز »حمام قلعه« و »جليل آباد« 
در كالت خبر داد و گفت: در صورت مساعدت مسووالن 
براي صدور مجوزهاي الزم اين دو روستا نيز گازرساني 
ش��ده و به ضريب 100درصد خواهيم رس��يد. در اين 
جلس��ه، جمعي از نمايندگان مردم مش��هد و كالت در 
مجلس ش��وراي اسالمي حضورداش��تند. گفتني است 
كالت در ش��مال  ش��رقي استان خراس��ان رضوي و در 

فاصله 145 كيلومتري مشهد مقدس قرار دارد.
 گونه جديد درنا در كشور ثبت شد

ارومي�ه| رييس اداره حيات وحش محيط زيس��ت 
آذربايج��ان غربي از مش��اهده و ثبت گون��ه جديد درنا 
به نام درناي آناتولي براي نخس��تين بار در كشور و در 
منطقه چالدران خبر داد. اميد يوسفي با بيان اينكه اين 
پرن��ده ناياب كه در دنيا در معرض انقراض اس��ت براي 
نخس��تين بار در كش��ور و در منطقه چالدران مشاهده 
ش��د، افزود: امس��ال اين پرنده در تاالب پيراحمد ناتور 
شهرستان چالدران در استان آذربايجان غربي مشاهده 
ش��د. او با بيان اينكه به ندرت جمعيت از پرنده نادر در 
دنيا به 300 بال مي رس��د، اظهار داش��ت: هفته جاري 
پنج بال از اين پرنده در منطقه چالدران براي نخستين 
بار مش��اهده و به اسم كش��ور ثبت شد. يوسفي با بيان 
اينكه درناي آناتولي هم اكن��ون در دنيا تنها در تركيه، 
گرجس��تان، ارمنس��تان و بخشي از ش��مال غرب ايران 
موجود هس��ت، گفت: به دليل زيست اين پرنده در اين 

كشورها اسم آن را درناي آناتولي نامگذاري كرده اند. 
 تاكسي موبايل ها در سمنان راه افتادند

سمنان|سرپرست س��ازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداري سمنان از اجراي طرح تاكسي موبايل 
در ش��هر سمنان خبر داد. مجيد كاشي اظهار كرد: طرح 
تاكس��ي هاي اينترنتي يا تاكسي موبايل كه از اواخر سال 
1396 به صورت آزمايشي در دستور كار قرار گرفته بود، 
در تيرماه س��ال جاري به مرحله اجرا در آمد. او با اشاره 
به طرح تاكسي اينترنتي يا تاكسي موبايل افزود: نرم افزار 
»فرتاكسي ويژه مسافران« براي جابه جايي شهروندان و 
خدمات رس��اني آس��ان در زمان كمتر با كيفيت بهتر در 
عرصه حمل و نقل تهيه ش��ده است. كاشي ادامه داد: در 
دوران آزمايشي نواقص و كاستي هاي طرح احصا برطرف 
ش��د تا اين طرح در سال جديد به  صورت دايم خدمات 

اينترنتي به شهروندان ارائه كند. 
  تصادف سردار آزمون جدي نيست

گرگان| داماد خانواده آزمون، ضمن تاييد خبر تصادف 
س��ردار آزمون گف��ت كه حادثه جزئي ب��وده و فقط چند 
خراش جزئي در صورت س��ردار ايجاد ش��ده است. صبح 
يك ش��نبه خبر تصادف س��ردار آزمون در مسير بازگشت 
به استان گلستان باعث نگراني ورزش دوستان و هواداران 
او ش��د. با پيگيري انجام شده مشخص شد كه اين حادثه 
جزئي بوده و بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان در سالمت 
به سر مي برد. ايمان چركزي، داماد خانواده سردار آزمون 
كه همراه وي در اين حادثه است، در تماس تلفني با مهر 
ضم��ن تاييد اين حادثه اعالم كرد كه تصادف در محدوده 
اس��تان مازن��دران رخ داد و س��ردار غي��ر از چند خراش 

سطحي صدمه جدي نديده است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« برنامه هاي دولت براي توسعه مناطق مرزي را بررسي مي كند

چالش كسب و كار در مناطق مرزي

افتتاح فاز سه خط يك قطار شهري اصفهان با حضور معاون اول رييس جمهور 

خط يك مترو به سرانجام رسيد؛ اجراي خطوط دو و سه شتاب گيرد

گروه بنگاه ها|
وزير كش��ور اخيرا از اختصاص وام 5درصدي براي 
ايجاد اش��تغال و توليد در مناطق مرزي و تس��هيالت 
9درصدي ب��راي مناطق خارج از مح��دود مرزي خبر 
داده اس��ت. موضوعي ك��ه به نظر مي رس��د در امتداد 
راهبرده��اي قبل��ي دولت ب��راي بهبود ش��اخص هاي 
معيش��تي مردم مناطق مرزي اجرايي ش��ده تا مردم و 
جوانان مناطق مرزي به جاي استفاده از مشاغل كاذبي 
چون كولبري و... در مسير مشاركت در توليد و صادرات 
مولد كش��ور گام بردارند. البته اين دورنمايي است كه 
وزير كش��ور دولت دوازدهم از برنامه ريزي هاي اجرايي 
در مناط��ق مرزي ارائه مي كند و باي��د ديد آيا اين نوع 
تصميم سازي ها در صحنه عمل هم همان نتايجي را كه 
مس��ووالن در سخنراني ها و نشست هاي خبري به آنها 
اشاره مي كنند به دنبال دارند يا اينكه نتايج عيني آنها با 

وعده ها همخوان نيست. 
با اين مقدمات در جريان اين گزارش تالش ش��ده 
تا نگاهي به اولويت ها و چالش هايي بيندازيم كه مردم 
مناطق مرزي براي راه اندازي كسب و كار و مشاركت در 

توليد با آنها روبرو هستند. 

 اشتغال در برهوت
ماجراي اشتغال در مناطق مرزي از زماني به عنوان 
يك اولويت اساس��ي مطرح شد كه تعدادي از كولبران 
سردش��تي در مناطق م��رزي به دليل ب��رودت هوا در 
هنگام جابه جايي كاالها جان سپردند؛ بالفاصله پس از 
انعكاس اين واقعه بود كه موضوع كولبري به عنوان يك 
چالش جدي در ويترين رس��انه هاي گروهي نشست و 
مطالبات فراواني در اين خصوص مطرح شدند؛ شهريور 
ماه س��ال96 بود كه دول��ت دوازدهم در واكنش به اين 
مطالب��ات اعالم كرد كه راه اندازي بازارچه هاي مرزي را 
به عنوان مهم ترين راهكار جايگزين كولبري در دستور 

كار قرار داده است. 
 بر اساس تصميم دولت هر كدام از مرزنشينان واجد 
شرايط هرماه 500هزار تومان از تخفيف عوارض قانوني 
واردات معاف مي شدند. طرح هايي كه هر كدام تالش 
مي كردند بخشي از نيازهاي مردم در مناطق مرزي را 
پاسخ دهند.  هم اكنون از مجموع 31 استان كشور، 16 
اس��تان مرزي 57 بازارچه مشترك مرزي دارند كه از 
اين تعداد 27 بازارچه فعال هستند و 70 هزار كولبر در 
مجموع مرزهاي كشور فعاليت مي كنند. اعداد و ارقامي 
كه ضرورت برنامه ريزي براي اين حجم از مرزنشينان را 

يادآور مي سازد. با بررسي اجمالي مناطق مرزي به ويژه 
نواحي روستاهاي مرزي در مقايسه با مناطق مركزي 
كش��ور مي توان به ش��اخص هاي عمده ي��ي از جمله 
انزواي جغرافيايي مناطق م��رزي، دوري از قطب هاي 
صنعتي، اقتصادي و توس��عه نيافتگي در ابعاد مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي دست يافت. 
اين مناطق به دليل تماس با محيط هاي متنوع بيروني 
از ويژگي ه��اي خاص��ي برخوردارند. وج��ود مبادالت 
و پيوندهاي فضايي دو س��وي مرز و آس��يب پذيري و 
تهديدات مختلف در اين مناطق اهميت ويژه يي را در 
فرآيند برنامه ريزي، توسعه، آمايش سرزمين به مناطق 
مرزي داده است كه در صورت غفلت از آنها به طور جد 
شاهد چالش هاي عمده يي ازجمله عدم ثبات جمعيتي 
مناطق مرزنش��ين خواهيم بود، براس��اس يك چنين 
دورنمايي اس��ت كه دولت دوازدهم فرآيند توسعه در 
مناط��ق مرزي را در دس��تور كار قرار داده اس��ت تا از 
طريق توسعه بازارچه هاي مرزي زمينه كسب و كار را 

براي جوانان اين منطقه فراهم كند. 

 پرداخت تسهيات 5درصدي در مناطق مرزي
در آخرين دس��ت از تصميم س��ازي هاي دولتي در 
خصوص مناطق مرزي وزير كشور اعالم كرد: براي ايجاد 
اشتغال و توليد درمناطق مرزي تسهيالت 5درصدي و 
در مناطق خارج از محدوده مرزي، تسهيالت 9درصدي 

پرداخت مي شود. 
عبدالرضا رحماني فضلي در نشس��ت ستاد راهبري 
اقتصاد مقاومتي سيستان وبلوچستان اظهار داشت: هر 
سرمايه گذاري كه در مناطق مرزي سرمايه گذاري كند 
و به داليل امنيتي با مشكلي روبه رو شود، ضرر و زيان 
او از سوي دولت پرداخت خواهد شد. يك واحد توليدي 
نبايد به دليل مشكل در بازپرداخت اقساط تسهيالت، 
تعطيل ش��ود. وزير كش��ور ادامه داد: براي رونق توليد 
در كش��ور بايد همه دس��ت در دست يكديگر دهيم تا 
به پيش��رفت هاي مدنظر برس��يم. وي گف��ت: مديران 
بايد با غي��رت و تعصب مش��كالت واحدهاي توليدي 
خودش��ان را برطرف كنن��د. رحماني فضلي بيان كرد: 
همه مناطق جغرافياي كشور امكان استقالل اقتصادي 
خود را دارند و بايد اين فرصت در اختيار آنها قرار داده 
ش��ود. وي اظهار داشت: استان سيستان وبلوچستان از 
وجود نيروهاي توانمندي برخوردار اس��ت كه مديران 
براي برطرف كردن مش��كالت اين استان بايد به آنان 
فرص��ت خدمتگزاري بدهند. وزير كش��ور گفت: بنياد 

بركت در يك برنامه پنج ساله، 150 ميليارد تومان در 
سيستان سرمايه گذاري مي كند كه اميدواريم مشكالت 
اين منطقه برطرف ش��ود. وي تاكيد كرد: مش��كالت 
سيستان بايد به دست خود مردم اين منطقه بر طرف 
ش��ود. رحماني فضلي اظهار داش��ت: ما خدمتگزاران 
مردم هس��تيم و مردم ولي نعمتان ما هس��تند و بايد 
براي برطرف كردن مشكالت ش��ان نهايت تالش خود 
را به كار  گيريم.وزير كشور افزود: نخبگان سيستان بايد 
راهكارهاي توس��عه اين منطق��ه را ارائه كنند زيرا اين 
اق��دام آنان توس��عه هاي بعدي را رق��م خواهد زد. وي 
گفت: برخي مشكالت مردم نتيجه سوءمديريت برخي 
مديران اس��ت و بايد تالش كرد تا اين سوءمديريت ها 
برط��رف ش��ود. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور 
روز يك ش��نبه در راس هياتي براي بررس��ي مسائل و 
مشكالت خشكسالي سيستان وارد زابل شد و عالوه بر 
بازديد از طرح 46 هزار هكتاري آبياري اراضي كشاورزي 
دشت سيستان با لوله، از منطقه ويژه اقتصادي رامشار و 

بازارچه مرزي تخت عدالت ديدن كرد. 

 دولت زمينه اشتغال را فراهم كند
يكي از ساكنان مرزنشين استان آذربايجان غربي كه 
قبل از ممنوعيت كولبري توس��ط دولت در اين حوزه 
فعاليت مي كرد درخصوص توس��عه بازارچه هاي مرزي 
 و مطالب��ات مردم مناطق م��رزي از دول��ت مي گويد: 
»اي كاش مس��ووالني كه ب��راي مناطق مرزي تصميم 
مي گرفتند از مشكالت و نيازهاي مردم آگاهي داشتند 
و بعد اقدام به تصميم گيري مي كردند؛ بيشتر ساكنان 
مناطق مرزي براي بقا نيازمند شغل هستند؛ شك نكنيد 
اگر مرزنشينان درآمدي 1تا 1.5 ميليون توماني در هر 
ماه داش��ته باش��ند اقدام به كولبري يا هر شغل كاذب 

ديگري نخواهند كرد.«
س��امان كه با خبرنگار تعادل از طريق ش��بكه هاي 
اجتماعي گفت وگو مي كرد در پاسخ به اين پرسش كه 
اگر ش��رايط براي راه اندازي كسب و كار كوچك برايش 
فراهم ش��ود آيا از اين طرح استقبال مي كند؛ مي گويد: 
»چرا قبول نكنم؛ مگر مرزنشينان چه مي خواهند؟ آنها 
يك شغل آبرومند و يك لقمه نان براي سير كردن شكم 
خانواده ش��ان نياز دارند و اگر دولت بتواند به آنها براي 
ايجاد كسب و كار كمك كند؛ تصميمات دولت را روي 
چشمشان مي گذارند. من 26 سال سن دارم و 2 فرزند 
دخت��ر 3و 8 س��اله دارم؛ آرزويي ج��ز راحتي و آرامش 
خان��واده ام ندارم و اگر دولت براي كس��ب و كار كمكي 

در اختيارم قرار دهد با كمال ميل آن را مي پذيريم. اما 
معموال طرح هاي دولتي در اس��تان هاي مرزي براساس 
رابطه پيش مي رود و خانواده هايي كه آش��نايي ندارند 
در زمينه تسهيالت سرشان بي كاله مي ماند. اميدواريم 
اين طرح هاي تسهيالتي جديد براساس نياز واقعي اهالي 
توزيع شود و پارتي بازي صورت نگيرد.« سامان كه قبل 
از ممنوعيت كولبري؛ رتق و فتق امور زندگي خود را از 
طريق كولبري مي چرخاند بعد از محدوديت در زمينه 
فعاليت كولبران هنوز نتوانسته شغل مناسبي را دست 
و پا كند در اين زمينه مي گويد: »تعدادي از دوس��تانم 
راهي تهران ش��ده اند و در مترو دستفروشي مي كنند؛ 
من هم اگر نتوانم در شهر و ديار خودم كاري پيدا كنم 
چاره يي ندارم جز اينكه راهي تهران شوم و دستفروشي 
كنم. اما دوس��ت دارم باالي سر زن و بچه ام باشم و در 

وطن خودم كار كنم.«

 راه اندازي كارگاه مونتاژ توسط يك جوان 
روستايي در پاوه

اما هس��تند اف��رادي كه حتي در مي��ان دريايي از 
مش��كالت و كمبودها نيز گليم معيشت خود را از آب 
اقتصاد كش��ور بيرون مي كشند و زمينه راه اندازي يك 
كارگاه كوچك را فراهم مي سازند. محسن خالدي يكي 
از همين جوانان خالق روس��تاي »س��اتياري« بخش 
باينگان شهرس��تان پاوه اس��ت كه موفق به راه اندازي 
كارگاه مونتاژ لوازم خانگي در روس��تاي خود و ايجاد 

اشتغال براي چهار نفر از جوانان اين روستا شد. 

اي��ن جوان كارآفرين مي گوي��د: تصميم گرفتم 
براي ايجاد اش��تغال جوانان روس��تايم و كمك به 
رون��ق اقتص��ادي منطقه گامي ه��ر چند كوچك 
ب��ر دارم و براي اي��ن كار از فرصت م��رز كولبري 

شهرستان بهره ببرم. 
او افزود: در اين باره در جلسه يي با بخشدار باينگان 
و فرماندار پاوه درخواست واردات قطعات لوازم خانگي 
از مرز شوشمي را كردم كه مورد موافقت قرار گرفت. 
خالدي اف��زود: براي ش��روع كار از زيرزمين خانه 
مس��كوني پدرم در روستاي ساتياري استفاده كردم و 
 )LED( اقدام به واردات قطعات لوازم خانگي ميزهاي

از بازارچه مرزي شوشمي كرده و كار را آغاز كردم. 
او با قدرداني از همكاري همه جانبه هنگ مرزي 
ب��راي واردات اين قطعات از م��رز كولبري گفت: در 
مرحله اول كار را با يك ميليارد و 500 ميليون ريال 
سرمايه گذاري شخصي و بدون استفاده از تسهيالت 
دولتي ش��روع ك��ردم. در ادامه كار آم��وزش مونتاژ 
را ب��راي چهار نفر از جوانان روس��تا ش��روع كردم و 
هم اكنون اين جوانان با تسلط روزانه 16 تا 20 ميز را 
مونتاژ و روانه بازار فروش در شهرهاي پاوه، جوانرود 

و كرمانشاه مي كنند.
خالدي اف��زود: »در صورت موفقيت قصد دارم كار 
را به صورت كارگاه بزرگ تر و اشتغال بيشتر ادامه دهم 
و در مرحله بعدي با تش��كيل تعاوني روستا و استفاده 
از تس��هيالت دولتي گام ارزنده ي��ي را در جهت ايجاد 

اشتغال بيشتر رونق اقتصادي منطقه بردارم.«

فاز سه خط يك قطار ش��هري اصفهان با اعتباري بالغ بر 8000 
ميليارد ريال ش��امل 5 كيلومتر مس��ير و 6 ايستگاه جديد با حضور 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور، ش��هردار و اس��تاندار اصفهان، 
رييس و اعضاي شوراي ش��هر، نمايندگان مردم اصفهان در مجلس 

شوراي اسالمي و ديگر مقامات افتتاح شد. 
مع��اون اول رييس جمهور در اين مراس��م گفت: ام��روز نيازمند 
خدمات بيش��تري در زمينه حمل و نقل ش��هري هستيم چراكه در 
مقطعي از زمان بس��ياري از كالن شهرهاي كش��ور مانند اصفهان با 
مس��ائل شديد محيط زيستي مواجه شدند. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه يي شهرداري اصفهان، اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه براي 
رهاي��ي از آلودگي هوا بايد براي حمل و نقل ش��هري اقدامات جدي 
انجام داد، افزود: بارها براي حفظ سالمتي مردم تعطيالت پي در پي 
براي مدارس، ادارات و دانشگاه ها صورت گرفته كه مسائل ديگري را 
در پي دارد. بنابراين در اين زمينه بايد گام هاي موثري برداشته شود. 

 تكميل خطوط ديگر مترو نيز سرعت گيرد 
مع��اون اول رييس جمهور تاكيد كرد: در كالن ش��هري همچون 
اصفهان كه س��اخت مت��رو در آن به عنوان يك اولويت در دس��تور 
كار ش��هرداري قرار دارد، دولت ني��ز بايد كمك كند تا اين فرآيند با 
سرعت بيش��تري تكميل ش��ده و در اختيار مردم قرار گيرد. وي به 
تصويب بازپرداخت فاينانس به ازاي هر نفر كيلومتر مسافر كه توسط 
حمل و نقل ريلي جابه جا ش��ود، اش��اره و عنوان كرد: اين مصوبه در 
ش��وراي اقتصاد به دليل صرفه جويي در مصرف سوخت در دستور كار 
قرار گرفت مبني بر اينكه هر كس واگن مس��افري جديد وارد ناوگان 
كرد به ازاي هر نفر كيلومتر مسافر جابه جا شده دولت رقمي را به وي 

اختصاص دهد. اين كمكي قابل توجه به كالن شهر اصفهان خواهد بود. 
با اين ش��رايط اميد اس��ت خطوط ديگر متروي اصفهان نيز با سرعت 

بيشتري تكميل شده و در اختيار مردم قرار گيرد. 

 به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت بنزين نيستيم
جهانگي��ري اعالم كرد: بخش��ي از بنزين كش��ور را از خارج وارد 
مي كنيم، اما اين دغدغه وجود دارد كه آيا اخاللي در واردات آن ايجاد 
مي ش��ود يا خير؟ در اين راس��تا بايد برنامه هاي جدي در نظر گرفته 
شود. به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت بنزين نيستيم، اما به دنبال 
راهكاري براي اعتمادس��ازي در بين مردم در زمينه تامين س��وخت 
هستيم. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه رييس جمهور ابتداي 
امسال اعالم كرد براي نوسازي حمل و نقل درون شهري اتوبوس هاي 
قديم��ي از رده خارج و اتوبوس هاي جديد جايگزين آنها مي ش��ود، 
تصريح كرد: س��ال گذشته دو ميليارد دالر براي خريد دو هزار واگن 
جديد براي كالن شهر تهران اختصاص يافت تا زيرساخت هاي حمل 
و نقل عمومي با افزايش واگن ها توسعه و ميزان جابه جايي مسافران 
و رضايت مندي آنها افزايش يابد، همين سياست را در كالن شهرهاي 
شيراز، اصفهان و مشهد دنبال مي كنيم تا مردم بيشتر از حمل و نقل 
عمومي اس��تفاده كنند. وي با اش��اره به اينكه براي توليد 630 واگن 
مترو حساب بين المللي ال سي باز شده است، بيان كرد: تحقق نهايي 

اين مهم نياز به مصوبه شوراي اقتصاد دارد. 

 فاينانس براي قطار سريع السير اصفهان- تهران
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در س��ال گذشته فاينانس 
دو ميلي��ارد دالري براي قطار سريع الس��ير اصفهان-تهران اختصاص 

داده ش��د، گفت: در حال حاضر فاينانس و گش��ايش اعتبار آن انجام 
ش��ده و قطارها به سرعت به كش��ور وارد خواهد شد. وي خاطرنشان 
كرد: تكنولوژي جديدي كه به زودي در كش��ور شكل خواهد گرفت، 
برقي كردن راه آهن تهران-مش��هد و راه آهن گرمسار است تا امكانات 
ريلي در ايران توسعه پيدا كند. جهانگيري با بيان اينكه براي حمل و 
نقل حومه يي دستورالعمل هاي جديدي صادر شده است، گفت: روزانه 
صدها خودروي س��واري در جاده هاي كش��ور تردد مي كنند، اين در 
حالي اس��ت كه اگر راه آهن حومه يي به عنوان سياست جديد دنبال 
ش��ود، يك حلقه مناس��ب از راه آهن سريع السير و تلفيقي از مترو و 
راه آهن حومه يي شكل مي گيرد و بخش اعظمي از جابه جايي مسافر 
انجام مي شود. وي با بيان اينكه براي تاكسي ها و موتور سيكلت ها نيز 
برنامه ريزي هاي خوبي انجام ش��ده است، ادامه داد: اميدواريم از تمام 
فرصت ها اس��تفاده ش��ود و طرح هاي بزرگي كه نيازمند دانش است، 
در كش��ور بومي س��ازي گردد. معاون اول رييس جمه��ور تاكيد كرد: 
شهرداري ها خط مقدم طرح هاي بزرگ خواهند بود و به همين جهت 
در آينده نزديك جلسه يي با شهرداران كالن شهرها برگزار مي كنيم و 
دولت به ارتباط گيري با شهرداران كالن شهرها تاكيد دارد. وي با اشاره 
به توانمندي مهندس��ان داخلي اظهار كرد: طرح هاي مهمي كه امروز 
افتتاح شد، نشان از توان باالي مهندسان ايراني دارد؛ با كشوري كه از 
چنين مهندسان خبره يي برخوردار است، بايد با ادب و احترام با مردم 
وارد تعامل و گفت وگو ش��د؛ زيرا در گفت وگو و تعامل كس��ي متضرر 
نمي ش��ود. جهانگيري با تاكيد بر اينكه ما به توانمندي و منطق خود 
اعتماد داريم و پشتوانه اين اعتماد فعاليت ارزنده مديران داخلي كشور 
است، تصريح كرد: اصفهان بايد همچون ساير بخش ها در زمينه ارتقاي 

دانش بومي نيز تالش كند، بدرخشد و طرح هاي مهم افتتاح كند. 

 ميراث اصفهان در خطر سقوط قرار گرفته است
شهردار اصفهان در ادامه اين مراسم اظهار كرد: محور تمام فعاليت 
تيم مديريت جديد شهري اصفهان، انسجام، وحدت، همدلي و همت 
اس��ت و اميدواريم با همراهي همه بخش هاي كشور بتوانيم حركت 
پوياتر و جدي تر داش��ته باش��يم. قدرت اهلل نوروزي با اشاره به اينكه 
17 سال از زمان آغاز اجراي خط يك مترو اصفهان مي گذرد، اذعان 
داش��ت: اج��راي اين پروژه با چالش هاي متعددي روبه رو ش��د و در 
صورت تخصيص اعتبار به اين پروژه در زماني كه هم مي ش��د ش��هر 
را ارزان تر اداره كرد و هم وضعيت مالي ش��هرداري ها مناس��ب بود، 
مترو بسيار زودتر در اصفهان تكميل شده بود. وي با بيان اينكه سال 
گذشته عمليات اجرايي ايستگاه هاي ميدان امام حسين )ع( و ميدان 
انقالب 48 و 45 درصد پيشرفت داشت، تصريح كرد: از حدود چهار 
ماه قبل از نوروز 97 فعاليت ها با شتاب بيشتري پيش رفت تا اينكه 
در پايان سال 96 دو ايستگاه آماده بهره برداري شد. شهردار اصفهان 
گفت: با تالش هاي ش��بانه روزي كاركنان قطار شهري، ايستگاه هاي 
مس��ير ميدان آزادي به صفه تا اس��فندماه سال گذشته تكميل شد، 
مباحث فني و تاسيساتي اتمام يافت و به صورت موقت و آزمايشي در 

اختيار شهروندان قرار گرفت. 

مازندران|
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان مازندران گفت: مشكل عمده 
واحده��اي صنعتي نبود ب��ازار فروش 
اس��ت. مجتب��ي رض��وي در گفت وگو 
ب��ا ايلنا با اش��اره به اينك��ه اقتصاد ما 
سال هاس��ت ح��ال خوبي ن��دارد و به 
تبع آن صنعت نيز با مشكل مواجه است، اظهار داشت: در چنين 
ش��رايطي واحدهاي صنعتي فعال با شدت هر چه تمام تر در حال 
فعاليت هستند. او افزود: سال گذشته در شاخص هاي حوزه كسب 
و كار، در بين 160 كش��ور دنيا رتبه 120 را به دس��ت آورديم كه 
بيانگر آن است فضاي كسب و كار ما مطلوب نيست، وقتي فضاي 
كسب و كار مناسب نباشد اصوال مابقي كارها كه به  صورت زنجيره 

به آن وابسته است دچار مشكل خواهد شد. 
او با يادآوري اينكه خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران سه 
س��ال متوالي در ستاد تسهيل استان حضور مستمر دارد، تصريح 
كرد: با آگاه بودن از وضعيت سيستم و بررسي مداوم اين موضوع 
متوجه شديم بيش از 85 درصد مشكالت مطروحه در اين ستاد 
ناشي از مشكالت بانكي است و بعد از آن تامين اجتماعي و دارايي 
به ترتيب رتبه دوم و سوم را دارند و مابقي مشكالت متفرقه است. 
وي افزود: وقتي ش��مار زيادي از مش��كالت ب��ه حوزه بانكي 
برمي گردد، نش��ان دهنده اين است كه اساس و پايه اقتصاد ما بر 

حمايت بانكي استوار است كه اتكا به آن اشتباه تلقي مي شود. 

 مشكل عمده واحدهاي صنعتي 
نبود بازار فروش است

كرمان|
مديركل حفاظت محيط زيست استان 
كرمان با اشاره به اينكه 80درصد حيات 
وح��ش كرمان در معرض نابودي اس��ت، 
گف��ت: بيماري منتظ��ر تخصيص اعتبار 
نمي ماند و سهل انگاري و كوتاهي در اين 
مس��اله مديريت بحران در كرم��ان را به 
بحران مديريت تبديل مي كند. به گزارش تس��نيم، رضا جزيني زاده با 
اشاره به امحاي 10تن كاالي قاچاق در استان كرمان و با اشاره به اينكه 
امحاي كاالي قاچاق به صورت سوزاندن كار اشتباه و مغاير قانون است، 
اظهار داشت: مسووالن استان با بازي با كلمات قانون گريزي مي كنند 
و گرنه هر گونه تخريب محيط زيس��ت برخالف تاكيدات و فرمايشات 
مقام معظم رهبري است. وي با اشاره به اينكه كميسيون قاچاق كاال و 
ارز موظف است 10 روز قبل از امحا، محيط زيست و ساير دستگاه هاي 
مربوطه چون بهداشت و شهرداري را در جريان بگذارد، گفت: سوزاندن 
كاالي قاچاق تخريب محيط زيست و ضربه به آب، هوا و خاك و جفا به 
آيندگان است. مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمان با تاكيد بر 
اينكه مسائل زيست محيطي در درازمدت آثار خود را به جا مي گذارد، 
افزود: بحران ريزگردها در اس��تان نمونه ب��ارزي از اين بي توجهي در 
سال هاي گذشته است كه امروز آثار آن را مي بينيم. او با اشاره به اينكه 
ما بارها به اين مساله تاكيد كرده و مكاتبه و تماس تلفني داشتيم، بيان 
كرد: متاسفانه برداشت غلط از فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه 

تخريب محيط زيست را به دنبال داشته است. 

 ۸0 درصد حيات وحش كرمان
در معرض نابودي قرار دارد

فارس|
معاون گردش��گري و ام��ور زائرين 
اس��تانداري ف��ارس از اج��راي پروژه 
گردش��گري ش��كوه تخت جمشيد با 

همكاري شركت اتريشي خبر داد. 
به گ��زارش »تعادل« و ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومي اتاق بازرگاني ش��يراز، 
محمد ابراهيم فروزاني با اشاره به پروژه شكوه تخت جمشيد اظهار 
داشت: توافقنامه اوليه پروژه يي با عنوان پروژه شكوه تخت جمشيد 
بين شركت بين المللي LDA اتريش و شركت توسعه گردشگري 
ايران امضا ش��ده كه قرار است اين پروژه با تامين بودجه از طريق 
فاينانس در پنج بخش اجرا شود. فروزاني عنوان داشت: با اجراي 
اي��ن پروژه مي توان در جهت حفاظت از ديگر جاذبه هاي تاريخي 
اس��تان الگوبرداري كرد. او بيان كرد: ثبت منظر باستان شناس��ي 
ساساني فرصت هاي جديدي براي استان فارس ايجاد مي كند كه 
فعاالن صنعت گردشگري استان بايد از اين فرصت ها در راستاي 
توس��عه گردشگري استان متناسب با استانداردهاي فني و علمي 
بهره ببرند. معاون گردشگري و امور زائرين استانداري فارس با بيان 
اينكه ثبت جهاني منظر باستان شناس��ي ساساني جدا از مباحث 
گردشگري در ابعاد مختلف براي استان فارس و كشور ايران حايز 
اهميت اس��ت، افزود: محور ساساني يكي از افتخارات گردشگري 
استان فارس است كه ثبت جهاني اين محور موجب حفظ ظرفيت 

گردشگري ما در آينده مي شود. 

 پروژه شكوه تخت جمشيد 
با همكاري شركت اتريشي اجرا مي شود

زنجان|
اس��تان  تامين اجتماعي  مدي��ركل 
زنج��ان اظهار كرد: در س��ال گذش��ته 
شاهد افزايش 110هزار فرصت شغلي 
بوديم.  به گزارش ايسنا،  مسعود علياري 
شامگاه ديروز در هشتمين جلسه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان زنجان 
با اش��اره به اينكه يكي از ش��اخصه هاي اقتصاد مقاومتي و اهداف 
آن ايجاد اشتغال اس��ت، گفت: در اين ميان يكي از شاخص هايي 
كه مي تواند اش��تغال استان و كشور را به خوبي نشان دهد، تعداد 
بيمه شدگان در سطح استان و كشور تحت پوشش تامين اجتماعي 
است. او افزود: بيمه شدگان در تامين اجتماعي دو دسته هستند كه 
يكي از اين گروه ها، افرادي هستند كه در كارگاه ها به عنوان كارگر 
و كارفرما هستند كه به بيمه شدگان اجباري نيز شناخته مي شوند. 
علياري ادامه داد: دومين گروه از بيمه شدگان، بيمه شدگان مشاغل 
آزاد بوده كه خويش فرما هستند و خودشان، خود را بيمه مي كنند. 
مديركل تامين اجتماعي استان زنجان اظهار كرد: در سطح استان 
طي سال گذشته افزايش 110 هزاري فرصت شغلي و رقم بي سابقه 
110 هزار بيمه ش��ده اجباري را ش��اهد بوديم. اين مسوول افزود: 
به طور معمول بازنشستگان اواخر اسفندماه درخواست بازنشستگي 
خ��ود را مي دهن��د؛ چ��را كه به اي��ن طريق مي توانن��د از ضريب 
بازنشستگي سال بعد استفاده كنند. همين موضوع باعث مي شود تا 

در فروردين ماه تعداد بيمه شدگان اجباري پايين بيايد. 

 افزايش 110هزار فرصت شغلي
در زنجان طي سال گذشته



 Thu. July   12. 2018  1146   پنج  شنبه    21   تير 1397     28 شوال 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
سرازير شدن ۴۰۰ ميليون 

مترمكعب آب  به جنوب تهران
رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران با اشاره 
ب��ه اينكه س��االنه حدود ۴۰۰ميلي��ون مترمكعب 
آب هاي س��طحي به سمت جنوب پايتخت سرازير 
مي شود، گفت كه براي حل اين مشكل با همكاري 
دس��تگاه هاي مختل��ف طرح س��اماندهي آب هاي 
س��طحي تهران تهيه ش��ده اس��ت. محمدحسين 
بازگير افزود: بخشي آب هاي سطحي جاري شده، 
حاصل رود دره هاي ش��مال تهران و مس��يل هايي 
اس��ت كه از ارتفاعات ته��ران آب مي گيرند مانند 
مس��يل جاجرود، گالب دره، دربند، فرحزاد، اوين- 
درك��ه و رودخانه كن. بخش��ي ديگ��ر نيز حاصل 
نزوالت و س��رريزهاي داخل خيابان ها اس��ت كه 
عموما به آلودگي هاي سطح خيابان و پسماندهاي 

رها شده در سطح شهر آغشته مي شوند.
وي ادام��ه داد: فاضالب هاي خانگ��ي نيز به اين 
آب هاي س��طحي وارد مي شود و در مجموع كل اين 

آب آلوده به جنوب تهران سرازير مي شود.
رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران با بيان 
اينك��ه دس��تگاه هاي مختلف��ي از جمله س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، شهرداري تهران و شركت 
آب منطقه يي براي حل مش��كل س��رازير ش��دن 
فاضالب به جنوب تهران تش��كيل جلس��ه داده اند، 
گف��ت: از س��وي ش��هرداري و اداره آب منطقه يي 
طرحي براي س��اماندهي آب هاي س��طحي تهران 
تهيه شده است. بر اساس اين طرح آب هاي سطحي 
تهران با تكميل ش��بكه فاضالب مديريت مي شوند 
عالوه بر اي��ن احداث دو تصفيه خان��ه بزرگ براي 

تصفيه اين آب ها در نظر گرفته شده است.
بازگير با اش��اره به اينكه مجوز احداث اين سدها 
گرفته ش��ده اس��ت، اظهار كرد: با احداث اين سدها 
و تصفيه فاضالب مش��كل آب هاي آلوده يي كه وارد 
اراضي كشاورزي جنوب مي ش��وند نيز حل خواهد 
شد. وي با بيان اينكه اداره محيط زيست شهر تهران 
در پايش هاي خود منابع آالينده آب در باالدست را 
نيز شناس��ايي مي كند، تصريح كرد: تمام واحدهاي 
صنعتي و درماني در سطح شهر ملزم به برخورداري از 
سيستم تصفيه فاضالب هستند. بر اساس پايش هاي 
اداره محيط زيست نيز تعداد زيادي از صنايع آب بر 

در شهر تهران داراي تصفيه خانه فاضالب هستند. 

بسته هاي طرح تحول سالمت 
آب رفت

مع��اون برنامه ري��زي، راهب��ردي و هماهنگ��ي 
وزارت بهداش��ت، ب��ا عنوان اين مطل��ب كه طرح 
تحول س��المت غروب نكرده اس��ت، گفت: بعضي 
بس��ته هاي اين طرح، به دليل مشكالت مالي، كم 
شده است. علي اكبر حقدوست در نخستين نشست 
اقتصاد س��المت با موضوع جايگاه پزشكان عمومي 
در تيم سالمت با اش��اره به اينكه سيستم سالمت 
كشور بيمار اس��ت، اظهار داشت: سيستم سالمت 
كش��ور به راحتي درمان نمي ش��ود. وي با اشاره به 
اينكه برنامه ريزي ما براي آينده براس��اس تجربيات 
گذشته هاس��ت، افزود: دنيا به شدت در حال تغيير 
اس��ت و يكي از سواالت اين است كه آيا نرم افزارها 

در آينده جاي پزشكان را خواهند گرفت.
معاون برنامه ريزي، راهبردي و هماهنگي وزارت 
بهداش��ت با اشاره به اينكه سرعت آن  قدر باال رفته 
است كه در برخي موارد در حال درجا زدن هستيم، 
گف��ت: ما با ي��ك انقالب بزرگ در حوزه پزش��كي 
مواجهي��م. وي ادامه داد: ما يك دردهاي اجتماعي 
داريم از جمله اينكه به صورت تيمي نمي توانيم كار 
كنيم، كه در وزارت بهداشت نيز اين مشكل وجود 
دارد. مع��اون برنامه ريزي، راهب��ردي و هماهنگي 
وزارت بهداش��ت، تاكي��د كرد: باي��د همان طور كه 
جامعه پزشكي منافع صنفي خود را لحاظ مي كنند 

به فكر منافع سالمت كشور نيز باشند.
حقدوس��ت درباره طرح تحول سالمت، افزود: به 
هيچ عنوان طرح تحول سالمت غروب نكرده است، 
البته برخي بس��ته هاي طرح به دليل كمبود منابع 

مالي، براي پزشكان كمرنگ تر شده است.  

 رفع هم پوشاني
۳ ميليون بيمه گر

معاون بيمه يي س��ازمان تامين اجتماعي از رفع 
همپوشاني سه ميليون بيمه شده ميان سه صندوق و 
سازمان بيمه گر خبر داد و گفت: تعداد همپوشاني ها 

از ۶ ميليون به ۳ ميليون نفر رسيده است. 
 محمدحس��ن زدا در خص��وص اقدامات تامين 
اجتماعي ب��راي رفع همپوش��اني بيمه ش��دگان از 
سازمان هاي بيمه گر تاكيد كرد: در راستاي طرح رفع 
همپوشاني بيمه يي و شناسايي افرادي كه همزمان در 
چند سازمان بيمه گر بيمه هستند، توانستيم در مدت 
كوتاهي بيش از سه ميليون همپوشاني را شناسايي 
كنيم. وي با اشاره به اينكه تعداد همپوشاني ها بيش 
از ۶ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار نفر بود، گفت: بر اس��اس 
توافقنامه ي��ي كه ميان س��ازمان تامي��ن اجتماعي، 
سازمان بيمه س��المت و صندوق بيمه روستاييان و 
عشاير به امضا رسيده همپوشاني از اين سازمان ها در 

دستور كار قرار گرفته است. 
معاون بيمه يي س��ازمان تامين اجتماعي گفت: 
مش��كل قانوني در اين خصوص وج��ود دارد كه آن 
ني��ز بايد رفع ش��ود و با رفع اين مش��كل مي توانيم 
تمام همپوشاني هاي بيمه يي در سازمان هاي بيمه گر 
را برط��رف كنيم. وي گف��ت: به طور مثال فردي كه 
دفترچه بيمه نيروهاي مس��لح را دارد و در سازمان 
تامين اجتماع��ي نيز دفترچه بيم��ه دريافت كرده 
اس��ت و قانون اين اجازه را به آنها داده اس��ت اما در 
رفع همپوش��اني ها بايد فرد يكي از دفترچه بيمه ها 
را حذف و فقط تحت پوش��ش يك سازمان بيمه گر 
باش��د. زدا در پاسخ به اين س��وال كه آيا بيمه شده 
مي تواند به انتخاب خود يك دفترچه را حذف كند، 
گفت: خير اين امكان ندارد و بايد بيمه ش��ده اصلي 
صندوق يا س��ازماني كه هس��ت باقي بماند و دفتر 

سازمان ديگر را تحويل دهد. 

اخبار

مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال خبر داد

جمعيت 100 ميليوني ايران تا سه دهه آينده

روز گذشته بار ديگر ردي از بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك در استان كرمان ديده شد

طاعون نشخواركنندگان از پارك ملي »خبر« قرباني مي گيرد
طاعون نش��خواركنندگان كوچك، در روزهاي 
اخي��ر به جان حي��ات وحش پ��ارك ملي »خبر« 
دراس��تان كرمان افتاد، تاكنون 5۰ راس بز و قوچ 
كوهي به اين بيماري مبتال ش��ده و الشه هاي شان 
س��وزانده و دفن شد اما موضع گيري مسووالن اين 
استان نس��بت به آخرين وضعيت استقرار بيماري 
با تناقض هايي همراه اس��ت. درحالي كه مديركل 
دامپزش��كي اس��تان كرمان معتقد اس��ت از هفته 
گذش��ته تاكنون مورد جديدي از تلفات ناش��ي از 
شيوع طاعون نش��خواركنندگان كوچك در پارك 
ملي »خبر« در دام ها به دامپزشكي گزارش نشده، 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان كرمان از 
شيوع دوباره اين بيماري در منطقه خبر داده است. 

 حل بحران، بدون ستاد مديريت بحران
طاع��ون  ش��يوع  روزه��اي  نخس��تين  از 
نش��خواركنندگان كوچك در پارك ملي »خبر« 
نزدي��ك به ي��ك هفته مي گ��ذرد، بيم��اري كه 
موج��ش چن��د روزي فروك��ش كرد ام��ا از روز 
گذش��ته به گفته مسووالن محيط زيست استان 
كرم��ان ب��ار ديگ��ر ردي از اين بيم��اري ميان 
حيوانات منطقه ديده ش��د، با اين وجود عملكرد 
س��ازمان هاي متولي حل اين موضوع در روزهاي 
نخس��ت بعد از ش��يوع بيماري به گونه يي بود كه 
مديكر محيط زيس��ت اس��تان كرمان خواس��تار 
تشكيل يك س��تاد بحران براي حل اين بيماري 
ش��د. رضا جزيني زاده، هجده��م تير ماه، درباره 
اي��ن موض��وع بيان ك��رد: »در زمينه مب��ارزه با 
طاعون نشخواركنندگان كوچك به استانداري و 
مديريت بحران نامه ارس��ال كرديم كه اعتبارات 
در اختيار س��ازمان حفاظت محيط زيست استان 
ق��رار گيرد. اين بيماري، ي��ك بيماري خطرناك 
اس��ت كه همه دس��تگاه ها از جمله استانداري، 
دامپزش��كي، مركز بهداش��ت و فرمانداري بافت 

بايد وارد اين مس��اله شوند و اگر مديريت بحران 
در اين زمينه صورت نگيرد تبديل به يك بحران 

مديريت خواهد شد.«
او اف��زود: »تا اين لحظه هي��چ گونه همكاري 
در اس��تان كرم��ان در زمين��ه مبارزه ب��ا طاعون 
نشخواركنندگان كوچك با سازمان محيط زيست 
استان كرمان انجام نشده است. درخواست تشكيل 
ستاد مديريت بحران استان را داده ايم كه تاكنون 
اين جلسه تشكيل نشده و امكاناتي كه درخواست 
داده ايم در اختيار ما قرار داده نش��ده اس��ت. اگر 
اين بيم��اري از پارك ملي خبر به س��اير مناطق 
اس��تان نفوذ كند به يك خطر و بحران جدي در 
اس��تان تبديل مي ش��ود. تا اين لحظ��ه هيچ گونه 
اعتباراتي براي پيشگيري از اين بيماري دراختيار 
ما قرار داده نش��ده و امكانات ما جوابگو نيس��ت. 
اگ��ر اين بيماري از پارك به بيرون س��رايت كند، 
كل دام اهل��ي را از بين مي ب��رد و تلف مي كند و 
الزم است همكاري بيش��تر و نزديك تري نسبت 
به گذش��ته در اس��تان به وجود ايد. تاكنون با اين 
امكانات كمي كه دراختيار داش��ته ايم توانسته ايم 
بيم��اري را در پارك ملي خب��ر بافت مهار كنيم، 
اما اين امكانات جوابگو نيس��ت و اگر اين بيماري 
از پارك بيرون س��رايت كن��د به عنوان يك خطر 
بيوتروريست محس��وب مي شود و هزينه هايي كه 
در آينده پرداخت مي كنيم بيش از اينها اس��ت.« 
با اين وجود مديركل دامپزش��كي استان كرمان، 
معتقد است بالفاصله پس از اعالم گزارش مبني بر 
ش��يوع طاعون نشخواركنندگان كوچك در پارك 
ملي »خبر«، تيم هاي امنيت و بررسي بيماري هاي 
دام به منطقه اعزام شدند. او بيان كرد: »باتوجه به 
اهميت موضوع اكيپ هاي بيماري ياب دامپزشكي 
و مراقبت از بيماري ه��ا، در منطقه مذكور روزانه 
حضور پيدا كنند، ضمن آنكه توصيه هاي بهداشتي 
به اداره كل محيط زيست استان انجام شده و مواد 

ضدعفوني كنن��ده براي ضدعفوني آبش��خورهاي 
حي��ات وحش در اختيار اين نهاد قرار داده ش��ده 
و خوش��بختانه از هفته گذش��ته تاكن��ون مورد 
جديدي از تلفات به دامپزش��كي گزارش نش��ده 
اس��ت.« با اين وجود اگرچه مديركل دامپزشكي 
اس��تان كرمان اعتقاد دارد از هفته گذش��ته هيچ 
بيماري در منطقه مش��اده نش��ده،  اما آن طور كه 
جزيني زاده ميركل محيط زيس��ت استان كرمان، 
مي گويد،  از روز گذش��ته باز ه��م رد اين بيماري 
در منطقه مش��اهده شده است. او درباره جزييات 
اين موضوع به ايسنا گفت: »باتوجه به تالش هاي 
گسترده يي كه توس��ط اداره كل حفاظت محيط 
زيس��ت طي چند روز گذشته و بدون كمك هاي 
اس��تاني مخصوصا مديريت بحران اس��تان، انجام 
شد، منطقه پايش و تا روز گذشته بيماري كنترل 
ش��د اما متاسفانه از روز گذش��ته بيماري طاعون 
نشخواركنندگان در منطقه دوباره شيوع پيدا كرده 
اس��ت، لذا الزم است كه مديريت بحران استان به 
كمك محيط زيست بيايد زيرا اگر مديريت بحران 
به موقع اقدام نكند، هزينه هاي بيش��تري به بدنه 

دولت تحميل خواهد كرد.«
او افزود: »ساعات اوليه و روزهاي اوليه شيوع 
بيماري، س��اعات و روزهاي طاليي نام دارند كه 
اگ��ر در اين روزها اقدام��ات الزم صورت نگيرد، 
هزينه هاي زيادي به اس��تان تحميل خواهد شد. 
سرپرس��ت استانداري كرمان دس��تورات الزم را 
صادر كرده  كه اميدواريم دس��تورات وي اجرايي 
ش��ود و براي جلوگيري از خط��ر نابودي حيات 
وحش و دام اهلي، اق��دام به موقع انجام گيرد. از 
ط��رف ديگر ضمن تماس هاي مك��رر با مديريت 
بحران، چندين نامه نيز براي آنها ارسال كرده ايم 
كه اميدواريم هرچه زودت��ر اهميت اين موضوع 
روش��ن ش��ود تا از بحراني كه احتماال در آينده 

نزديك به وجود خواهد آمد، جلوگيري شود.«

 محيط زيست براي طاعون در كرمان چه كرد؟
سيامك مس��عودي رييس گروه بيماري هاي 
حيات وحش س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
درباره ش��يوع بيماري طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در اس��تان كرمان بي��ان كرد: »بيماري 
طاعون نش��خواركنندگان كوچك يك بيماري 
ويروسي و قابل انتقال از دام هاي اهلي كوچك 
)گوس��فند و بز اهل��ي( به علفخواران وحش��ي 
اس��ت، ام��ا قابل انتقال به انس��ان نيس��ت. در 
سال جاري نخستين مورد بيماري )PPR( در 
حيات وحش اس��تان كرمان در منطقه كهت و 
دق عليج��ان پارك ملي خبر گزارش ش��د كه 
موضوع براي نمونه برداري و اقدامات الزم براي 
پيش��گيري وكنترل بيماري مذكور در اس��رع 
وق��ت به اداره كل دامپزش��كي اس��تان كرمان 

اطالع رساني شد.«
او افزود: »اقدامات بهداش��تي و پيشگيرانه در 
حيات وحش باتوجه به ابالغ دس��تورالعمل هاي 
مربوط ب��ه پيش��گيري و كنت��رل بيماري هايي 
نظيرطاع��ون نش��خواركنندگان كوچ��ك وت��ب 
برفك��ي توس��ط معاونت محيط زيس��ت طبيعي 
و تنوع زيس��تي ب��ه ادارات كل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان ها ص��ورت مي گي��رد و متعاقب 

مش��اهده تلف��ات غيرعادي و تايي��د بيماري در 
پ��ارك ملي خبر، اقدامات الزم براي پيش��گيري 
و كنت��رل بيم��اري توس��ط اداره كل حفاظ��ت 
محيط زيست استان كرمان با تالش كارشناسان، 
محيط بانان و نيروهاي اجرايي اس��تان به عمل 

آمده و تداوم دارد.«
وي ادام��ه داد: اي��ن اقدامات ش��امل افزايش 
پاي��ش و بازديدهاي مس��تمر، بررس��ي وضعيت 
گله هاي علفخواران وحش��ي، جمع آوري و امحاء 
بهداش��تي الش��ه ها، ضدعفون��ي آبش��خورها و 
پيگيري واكسيناس��يون دام ه��اي اهلي از طريق 
اداره كل دامپزش��كي استان است. تاكنون الشه 
5۰ راس از علفخ��واران وحش��ي در منطقه خبر 
ش��امل كل، بز، قوچ و ميش وحشي جمع آوري و 

امحاء بهداشتي شده است.
وي اف��زود: »الزم به ذكر اس��ت ك��ه يكي از 
مهم تري��ن راه هاي پيش��گيري و كنترل بيماري 
مذكور، واكسيناسيون به موقع و فراگير دام هاي 
اهلي كوچك در كل كش��ور علي��ه بيماري هاي 
واگير دامي نظير طاعون و تب برفكي به خصوص 
در دام هاي كوچ رو اس��ت ك��ه پيگيري الزم به 
صورت مداوم از طريق سازمان دامپزشكي كشور 

صورت مي گيرد.«

مدي��ركل دفت��ر آمار و اطالع��ات جمعيتي و 
مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه در 
مس��ائل جمعيتي بايد صريح بود و وضعيت حال 
چنان كه گفته مي شود تيره و تار نيست، در عين 
حال گفت: جمعيت كشور طي سه دهه آينده به 

1۰۰ ميليون نفر مي رسد. 
محمدباقر عباسي، بيان كرد: »موضوع جمعيت 
در اي��ران در قرن حاضر يك دغدغه همگاني بوده 
است. ما قرن حاضر را با جمعيت 1۰ ميليوني آغاز 
كرده ايم و در حال به پايان رساندن آن با جمعيتي 
بيش از ۸۰ميليون هستيم. با تغييرات رخ داده در 
كشور، گسترش شهرنشيني، تحول سبك زندگي، 
گ��ذار از رواب��ط خانوادگي پدرس��االرانه به روابط 
مدن��ي، تحوالت ب��ازار كار، آم��ار ازدواج و... عمال 
جمعيت اي��ران درگير مس��ائلي نوظهور و تجربه 

نشده در تاريخ خود است.«
او به موضوع س��المندي اش��اره كرد و با بيان 
اينكه با افزايش فرزند آوري هم تعداد سالمندان 
سال هاي آتي دستخوش تغيير نخواهد شد بلكه 
نس��بت آنان ب��ه كل جمعيت ش��ايد كوچك تر 
ش��وند، به ايس��نا گف��ت: واقعيت آن اس��ت كه 
ش��هرهاي ما آمادگي زيست س��المندان را هنوز 
به دس��ت نياورده اند. محيط هاي سالمند دوست 
يك دغدغه جدي هس��تند. همچنين به اقتصاد 
س��المندان ني��ز بايد فكر كرد. وضعيت حس��اب 
انتقاالت در كش��ور بايد به دقت بررس��ي شود تا 
بدانيم س��رمايه هاي ف��ردي و خانوادگي چگونه 
تبادل مي ش��ود. باي��د از آينده خود ب��ه عنوان 

سالمند اطمينان نسبي داشته باشيم.«
وي با اش��اره ب��ه اينكه به ارائ��ه تمامي آمارها 
مي پردازيم و توجه بيش��تري ب��ه برخي به آمارها 
نداريم، اظهار كرد: به ش��كل شفاف و در تابعيت 
از قان��ون انتش��ار آزاد اطالعات، ب��دون هيچ گونه 
تبعيض، آمارهاي انس��اني توليد شده در سازمان 
ثبت احوال كشور را منتشر كرده ايم. در حقيقت از 
برنامه اول توسعه، اهتمام به ايجاد پايگاه اطالعات 
جمعيت كش��ور آغاز ش��د. اين پايگاه با هزينه و 
ممارس��ت زياد ش��كل گرفته و در حال حاضر به 
امكان هاي اوليه محاس��بات جمعيتي دست يافته 
است. همچنين با حل مشكل ثبت تغيير نشاني 
مي توان به رصد مدام وضعيت جمعيت كش��ور 

در آينده نزديك از طريق اين پايگاه پرداخت. 
مدي��ركل دفت��ر آمار و اطالع��ات جمعيتي و 
مهاجرت س��ازمان ثبت احوال در پاس��خ به اين 
س��وال كه مي توان از داده هاي پايگاه به محاسبه 
مي��زان ب��اروري كل به عنوان ي��ك دغدغه مهم 
ملي اقدام كرد، گفت: برپايه داده هاي اين پايگاه، 
ميزان باروري كل )يعني تعداد متوسط فرزنداني 
كه يك مادر در طول دوران باروري خود به دنيا 
مي آورد( در سال 1۳۹5 )براي زنان ايراني ساكن 

كشور( ۲.1۴ فرزند بوده است.
ب��راي خالص تر ك��ردن اين ش��اخص بايد با 
لحاظ كردن جمعيت زنان متاهل، ميزان باروري 
نكاح��ي را محاس��به نم��ود كه براي آن س��ال 
نش��ان دهنده رقم ۳.۴ فرزند اس��ت. يعني زنان 
ازدواج كرده ايراني به طور متوس��ط بيش از سه 
فرزند به دنيا مي آورند. نكته مهم تر آن اس��ت كه 
در پيمايش انجام ش��ده توسط پژوهشكده آمار، 

زوج هاي ج��وان در زمان ازدواج بطور متوس��ط 
خواس��تار ۲.۳ فرزند بودن��د و اين يعني بيش از 

سطح جانشيني.
 

 جمعيت ۱۰۰ ميليوني ايران طي ۳ دهه آينده
به گفته وي، در مس��ائل جمعيتي بايد صريح 
بود وضعيت حال چنان كه گفته مي ش��ود تيره و 
تار نيست. ما جمعيت نزديك به 1۰۰ ميليون نفر 

را در ۳۰ سال آينده تجربه خواهيم كرد. 
مدي��ركل دفت��ر آمار و اطالع��ات جمعيتي و 
مهاجرت س��ازمان ثبت احوال در ادامه در پاسخ 
به س��والي مبني براينكه ميزان باروري كل روند 
افزايش��ي خواهد داش��ت ي��ا خير، اظه��ار كرد: 
ضرورتا اينگونه نيس��ت. با گ��ذر زمان و تغييرات 
نس��لي حتي مي توان انتظار كاه��ش اين ميزان 
را نيز داش��ت. موضوعي كه در سال هاي انتهايي 
ده��ه ۸۰ رخ داد و باعث ش��د در س��ال 1۳۹۰ 

ش��اهد رقم 1.۸ براي ميزان باروري كل كش��ور 
باشيم يعني رقمي كمتر از سطح جانشيني. 

وي حف��ظ مي��زان ب��اروري كل در ح��ول و 
حوش س��طح جانش��يني را نيازمند فراهم شدن 
مولفه هاي متعددي خواند و گفت: جامعه ما گذار 
دوم جمعيتي را پش��ت سر گذاشته و بسياري از 
افراد متولد ده��ه ۶۰ حتي فرزندان دوم خود را 
نيز به دنيا آورده اند و ما آرام آرام ش��اهد مادران 
دهه هفتادي هس��تيم كه از لحاظ عددي تقريبا 
نصف مادران دهه ش��صتي هس��تند. ضمن آنكه 
افزاي��ش س��ن ازدواج باعث تاخي��ر در ورود به 
فرآيند باروري مي شود. اما فراموش نكنيم ما در 
حال گذار از پنجره طاليي جمعيت هستيم. اگر 
بتواني��م در اين دوران به س��ود جمعيتي حاصل 
از حض��ور ح��دود ۷۰درص��د جمعيت در س��ن 
فعاليت دس��ت پيدا كنيم، انگيزه هاي اقتصادي 
و اجتماعي و فرهنگي ش��كل گيري خانواده هاي 

بزرگ ت��ر را ايجاد كرده ايم. ضمنا توجه داش��ته 
باشيم، نسلي كه خود تك فرزند بوده و مشكالت 
آن را تجرب��ه كرده ان��د، ح��ال كه م��ادر و پدر 
مي ش��وند، به ش��رط فراهم بودن شرايط ممكن 
اس��ت تك فرزندي را به فرزن��دان خود تحميل 
نكنن��د و مج��ددا خانواده هايي با بعد وس��يع تر 

تجربه شود. 

 تعداد مواليد از سال ۱۳۹۵ روند كاهشي 
پيدا كرده  است

وي به وضعيت مواليد در كش��ور اش��اره كرد 
وافزود: تعداد مواليد كشور از سال 1۳۹5 به بعد 
روند كاهش��ي را تجربه كرده است. اين در حالي  
اس��ت كه پس از س��ال 1۳۸۰ كه تعداد والدت 
س��االنه به يك ميليون كاهش يافته بود، ش��اهد 
روند افزايش��ي بوديم كه در سال 1۳۹۴ به رقم 
يك ميليون و 5۷۰ هزار رسيد. اين روند كاهشي 
احتماال اس��تمرار خواهد يافت. ام��ا واقعيت آن 
اس��ت كه روند ثبت ازدواج در كش��ور از س��ال 
1۳۹۰ كاهش��ي بوده و سال به س��ال باتوجه به 
كاهش اف��راد در معرض ازدواج كمتر مي ش��ود. 
بديهي اس��ت در اين حالت خانواده هاي كمتري 
شكل مي گيرد و به شكل طبيعي با كاهش مواليد 
هم مواجه خواهيم ش��د. به گفته مديركل دفتر 
آم��ار و اطالعات جمعيتي س��ازمان ثبت احوال، 
تعداد مواليد ثبت شده در سال 1۳۹۶ برابر يك 
ميليون و ۴۸۷ هزار بوده است. يعني 1۸.۸ تولد 
به ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور. اين شاخص 

در سال 1۳۹5، 1۹.5 در هزار نفر بود. 
عباس��ي در پاي��ان با بي��ان اينك��ه يكي از 
ن��كات قابل توجه تغيي��رات رخ داده در مباحث 
جمعيتي، شروع فرآيند فرزندآوري است، گفت: 
در س��ال 1۳۹۶ حدود 1۴۶هزار نوزاد با فاصله 
يك س��ال و كمتر از ازدواج والدين ش��ان بدنيا 
آمده اند يعني حدود 1۰درصد. حدود 1۸درصد 
تولدها »تا دوس��ال بعد از تاريخ ازدواج« والدين 
رخ داده است واين به معناي اين است كه ديگر 
تش��كيل زندگي معن��اي بالفص��ل فرزندآوري 
را به هم��راه ندارد اين نيز بخش��ي از تغييرات 
اجتماعي رخ داده موثر بر روندهاي جمعيتي ما 

در ساليان آتي است.

مديركل نظارت بر اعتباربخش��ي و امور درمان 
معاونت درمان وزارت بهداشت از احصاء 1۶ مورد 
تخلف تعرفه يي در بيمارستان هاي خصوصي خبر 
داد و گف��ت: يكي از برنامه هايمان اين اس��ت كه 
صورت حساب هاي واحد الكترونيك داشته باشيم 
كه در پيشگيري از بروز تخلف بسيار موثر است. با 
اين اقدام هم بيمار و هم وزارت بهداشت به عنوان 
ناظر مي توانند به اين صورت حس��اب الكترونيك 

دسترسي داشته باشند. 
عليرض��ا عس��گري درباره وضعي��ت تخلفات 
تعرفه يي در بيمارستان هاي خصوصي، به ايسنا 
گفت: با بررسي هايي كه انجام داديم 1۶ مورد از 
جنس تخلفات تعرفه يي احصاء ش��د و آنها را به 
بيمارستان هاي خصوصي ابالغ كرديم تا از بروز 

آنها جلوگيري كنند. در عين حال دايما نظارت 
مي كنيم تا اين مشكالت رفع شوند. نظارت هاي 
ما به صورت دوره يي انجام مي شود و در جاهايي 
كه تخلفات شان شديد اس��ت، ساختاري ايجاد 
كرديم به نام ناظ��ر مقيم كه نظارت ها را مداوم 

انجام مي دهد. 
وي با بيان اينكه يكسري برنامه هاي نظارتي را 
براي آينده در دس��ت اجرا داريم، افزود: به عنوان 
مثال يكي از برنامه هايمان اين اس��ت كه صورت 
حساب هاي واحد الكترونيك داشته باشيم كه در 
پيش��گيري از بروز تخلف بسيار موثر است. بر اين 
اساس صورت حساب هايي كه براي بيماران صادر 
مي ش��ود، بايد يك فرمت واحد داش��ته باشند و 
اين فرمت واحد در يك اپليكيش��ن موجود باشد 

و بتوان صورت حس��اب را با قيمت واقعي خدمت 
مقايس��ه كرد و در نتيجه ما ه��م روي آن نظارت 
خواهيم داش��ت. البته با اين اقدام هم بيمار و هم 
وزارت بهداش��ت به عنوان ناظ��ر مي توانند به اين 
صورت حساب الكترونيك دسترسي داشته باشند. 
بايد توجه كرد كه چنين اقداماتي منجر به ايجاد 

شفافيت در بيمارستان ها مي شود. 
عسگري با بيان اينكه ايجاد صورت حساب هاي 
الكترونيك اس��تارت خورده است، ادامه داد: بعد 
از بررس��ي هاي الزم آن را به صورت پايلوت اجرا 
مي كنيم. از طرفي بايد بسترهاي آي تي و امنيتي 
آن بط��ور كام��ل فراهم ش��ود. ه��م اداره تعرفه 
وزارت بهداش��ت و هم بخش آي تي وزارتخانه در 
حال انجام اين اقدامات هس��تند. در صورتي كه 

صورتحساب هاي بيمارستاني الكترونيكي شوند، 
مي توان آن را جايگزين تمام نظارت هاي ادواري، 
فيزيكي و... كرد. البته در حال حاضر بازديدهاي 
ادواري جدي برحسب تخلفاتي كه احصاء كرديم، 
ب��ه عمل مي آوريم. از طرف��ي مردم هم از طريق 
شماره 1۹۰ مي توانند به ما در شناسايي تخلفات 

و برخورد با آنها كمك كنند. 

 وضعيت تخلفات تعرفه اي در مطب ها
مديركل نظارت بر اعتباربخشي و امور درمان 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت درباره وضعيت 
تخلفات تعرفه يي در بخش دولتي و خصوصي نيز 
گفت: در بخش دولتي به جرات مي توان گفت كه 
تخلفات تعرفه يي به خوبي كنترل ش��ده اند، مگر 
اينكه كس��ي مثال نق��ض آن را بياورد. در بخش 
دولتي اين ش��فافيت وج��ود دارد و هيچ كس از 
تعرفه دولتي شاكي نيس��ت. اما در مطب ها اين 

تخلفات همچنان گزارش مي ش��ود. بيش��ترين 
موارد تخلفي هم كه در مطب ها ديده مي ش��ود، 
تخلفات ويزيت اس��ت كه البته در همين زمينه 
هم ورود جدي داشته ايم و حتي به افراد شاخص 
حوزه پزش��كي هم تذك��ر داده و متخلفين را به 

تعزيرات حكومتي معرفي كرده ايم. 
عس��گري با تاكيد بر اينكه مردم مي توانند در 
اين حوزه ه��ا به ما كمك كنند، اظهار كرد: به هر 
حال ما اس��تانداردهاي ويزي��ت را اعالم كرديم و 
مش��خص است كه هر پزش��ك چه مبلغي را بايد 
ب��ه عنوان ويزيت از بيم��ار دريافت كند، حال اگر 
كسي بيش��تر از مبلغ تعيين شده گرفت، تخلف 
كرده و مردم هم بايد در شناس��ايي متخلف به ما 
كمك كنند. به هر ح��ال يكي از منابع اطالعاتي 
ما مردم هستند. بنابراين در اين حوزه حساسيت 
وجود دارد و مردم بايد حق طبيعي خود را بدانند 

و نسبت به آن اقدام كنند. 

احصاي 1۶ تخلف تعرفه اي در بيمارستان هاي خصوصي
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»تعادل«عواملموثربرتقاضاياستفادهازهواپيمابرايسفرهايداخليرابررسيميكند

تقاضاي سفرهاي هوايي بيش از آمارهاي اعالمي
گروهراهوشهرسازي|

 بر اساس تازه ترين آماري كه مديركل فرودگاه 
مهرآباد منتشر كرده است، حدود 4ميليون مسافر 
با بيش از ۳4 هزار پرواز در سه ماهه نخست سال 

جاري از اين فرودگاه جابه جا شده اند. 
نگاهي ب��ه آماره��اي مربوط ب��ه فروردين و 
ارديبهش��ت فرودگاه مهرآباد هم نش��ان مي دهد 
ك��ه اين فرودگاه در باالتري��ن جايگاه جابه جايي 
مس��افر در ميان فرودگاه ه��اي ديگر قرار دارد به 
گونه ي��ي كه در فروردين ماه ب��ا 11هزار و ۳48 
فروند پرواز بيش��ترين نشس��ت و برخاست را در 
ميان فرودگاه هاي كش��ور به خود اختصاص داده 
و با جابه جايي بي��ش از يك ميليون و ۳18هزار 

مسافر پرترافيك ترين فرودگاه بوده است. 
 اين ف��رودگاه ك��ه به طور متوس��ط بيش از 
1۵ميلي��ون مس��افر را در ط��ول س��ال جابه جا 
مي كند، در ارديبهش��ت م��اه 1۳۹۷ هم بيش از 
۳۰ درص��د پروازهاي ايران را انجام داده و حدود 
يك س��وم از مس��افران مقاصد داخلي را جابه جا 

كرده است. 
آمار قابل توجه جابه جايي مس��افر از فرودگاه 
مهرآباد در حالي منتش��ر ش��ده است كه حدود 
11هواپيم��اي برجام��ي طي 2س��ال گذش��ته 
وارد ن��اوگان هواي��ي ش��ده اند و ب��ه گفته اغلب 
كارشناس��ان افزايش ناوگان هوايي هما و به تبع 
آن كل ناوگان هوايي كشور، حجم خدمات رساني 
به مس��افران هوايي طي دو س��ال گذشته رشد 

خوبي داشته است. 
اما س��وال اين اس��ت كه آيا با خ��روج امريكا 
از برج��ام و لغو قرارداده��اي خريد 8۰ بويينگ، 
۹۷ ايرباس باقي مان��ده و 12فروند ATR باقي 
مانده چه سرنوش��تي خواهد داش��ت؟ آيا با لغو 
اي��ن قراردادها و قطع ورود هواپيماي نو به ايران 
شاهد كاهش حجم مسافران هوايي خواهيم بود 
يا اينكه عدم ورود هواپيماهاي نو به ناوگان حمل 

و نقل هوايي تبعات ديگري را به همراه دارد. 

احتمالافزايشقيمتبليت
كارشناس��ان بخش هوايي معتقدند كه تقاضا 
براي سفرهاي هوايي باالست و با لغو قراردادهاي 
خريد هواپيما از ش��ركت هاي هواپيماساز بزرگ 
دني��ا تاثيرچندان��ي در كاه��ش تقاضا ن��دارد و 

متقاضي��ان اصل��ي س��فرهاي هواي��ي همچنان 
باق��ي مي ماند اما با توجه به اف��ت حجم ناوگان 
هوايي نس��بت به دو، س��ه سال گذش��ته و ثابت 
ماندن تقاضا شاهد افزايش قيمت بليت خواهيم 
بود چون افزايش قيمت ب��ا كاهش عرضه امري 

طبيعي و ثابت شده است. 
در همين راستا عليرضا منظري معاون اسبق 
هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري با اش��اره به آمار جابه جاي��ي 4ميليون 
مس��افر از ف��رودگاه مهرآباد طي فص��ل بهار به 
»تع��ادل« مي گوي��د: به نظر مي رس��د كه حجم 
تقاضا براي س��فرهاي هواي��ي داخلي و خارجي 
بيش از رقمي است كه در آمار وجود دارد اما به 
دليل باالبودن قيمت بليت، بسياري از تقاضاهاي 

بالقوه، بالفعل نمي شود. 
منظ��ري مي افزاي��د: تقاض��ا براي س��فرهاي 
هوايي از س��وي مس��افران ايراني وجود دارد و با 
افزايش تعداد هواپيماهاي موجود، شاهد افزايش 

تقاضاه��ا هم خواهي��م بود، زيرا با رش��د ناوگان 
قيم��ت بليت ها هم كاهش مي ياب��د و بر همين 
اساس ميزان خريد بليت و انجام سفرهاي هوايي 

رشد مي كند. 
او ادامه مي دهد: با رشد ناوگان هوايي، رقابت 
ميان ايرالين ها افزايش مي يابد ضمن اينكه رشد 
عرض��ه هم كاهش قيمت ها را به همراه دارد. بر 
همين اس��اس، قيمت بليت كاهش مي يابد و به 
تبع آن درخواست براي خريد بليت هاي هواپيما 

افزايش مي يابد. 
معاون اس��بق هوان��وردي و ام��ور بين الملل 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري اظهار مي كند: بر 
همين اس��اس مي توان گفت كه افزايش ناوگان 
هوايي موجب رشد تقاضا براي سفرهاي هوايي 

مي شود. 
به گفت��ه منظري، با افزايش ن��اوگان هوايي، 
پرواز در مس��يرهاي كم تقاضا رشد مي كند اين 
موض��وع درب��اره فرودگاه هاي نيم��ه تعطيل هم 

ص��دق مي كند. يعن��ي با افزايش تع��داد ناوگان 
اي��ن فرودگاه هم ب��ه حالت فع��ال درمي آيند و 
تقاضاه��اي بالقوه ب��ه تقاضاه��اي بالفعل تبديل 

مي شوند. 
او بيان مي كن��د: افزايش ناوگان حمل و نقل 
هوايي مخصوصا افزاي��ش هواپيماهاي كوتاه برد، 
مي تواند به رشد تقاضا در فرودگاه هاي كوچك و 
نيم��ه تعطيل كمك كند و به حمل و نقل هوايي 

رونق  بخشد. 
معاون اس��بق هوان��وردي و ام��ور بين الملل 
س��ازمان هواپيمايي كشوري با اش��اره به خروج 
امريكا از برجام و لغو قراردادهاي مربوط به خريد 
از ايرباس، بويينگ و ATR مي گويد: با توجه به 
اينكه لغو اين قراردادها جدي است، حمل و نقل 

هوايي نيازمند ناوگان نو است. 
او ادام��ه مي دهد: در صورتي كه ميزان عرضه 
كاهش يابد و تقاضا همچنان ثابت باش��د و حتي 
افزاي��ش ياب��د قيمت بلي��ت هواپيما هم رش��د 

مي كن��د در واق��ع تجربه نش��ان داده كه قيمت 
بليت با كاهش عرضه افزايش يافته است. 

مي ش��ود  پيش بين��ي  مي گوي��د:  منظ��ري 
ك��ه ب��ا توق��ف ورود هواپيماهاي نو ب��ه ناوگان 
حم��ل و نق��ل هوايي با كاهش عرض��ه و به تبع 
آن افزاي��ش قيمت ه��ا مواجه ش��ويم مگر اينكه 
بتوانيم بر اين ش��رايط مديريت كرده و با رش��د 
بهره وري از هواپيماها ش��اهد كنترل قيمت هاي 
بليت هواپيما باش��يم. حال در ش��رايط كنوني و 
ب��ا لغو قراردادهاي ايران اير، آس��مان،  قش��م اير 
و... با ش��ركت هاي س��ازنده هواپيما براي خريد 
هواپيماه��اي نو و ثبات در تقاضا يا حتي افزايش 
در تقاضا چگونه مي توان انتظار داشت كه قيمت 
بليت هاي هواپيما در مسيرهاي داخلي و خارجي 

رشد چنداني نداشته باشد؟
كارشناسان حوزه حمل و نقل هوايي معتقدند 
كه ب��راي مديري��ت وضعيت موج��ود و كنترل 
قيمت بليت هواپيما، بايد بتوانيم از هواپيماهاي 
موجود بيشترين بهره وري را داشته باشيم چون 
ب��ا افزايش ميزان بهره وري مي ت��وان هزينه هاي 
ثابت و جاري ش��ركت هواپيمايي را بر اين تعداد 

پرواز سرشكن كرد. 
درواقع ه��ر چه تع��داد پروازها كمتر باش��د 
هزينه آن بيش��تر خواهد ب��ود و به همين خاطر 
اس��ت كه با افزايش به��ره  وري هواپيماها تعداد 
پروازه��ا هم افزاي��ش يافته و البت��ه هزينه آنها 

كاهش پيدا مي كند. 
كارشناس��ان اين حوزه معتقدن��د كه افزايش 
تعداد پروازها با افزايش تعداد صندلي هاي پرواز 
هم رابطه مس��تقيم دارد و در واقع ميزان عرضه 
افزايش مي يابد. به موازات آن بايد اقداماتي براي 
افزاي��ش تقاضا هم صورت بگيرد و بايد تغييراتي 
در قيمت و كيفيت و خدمات ايجاد كرد تا مسافر 
رغبت پيدا كند از ايرالين مورد نظر بليت خريده 

و با آن پرواز كند. 
درواق��ع ب��راي مديري��ت وضع موج��ود بايد 
اقدامات مختلفي ازسوي ايرالين ها براي افزايش 
خدمات و كيفيت و ايجادرقابت، افزايش بهره وري 
هواپيماه��ا ب��ا هم��كاري مش��ترك ايرالين ها و 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري انجام شود ضمن 
اينكه نبايد از فرصت خريد هواپيماهاي دس��ت 

دوم مناسب هم غافل ماند. 

مديرعاملشركتهواپيمايي
آسماناستعفاكرد

حس��ين عاليي مديرعامل ش��ركت هواپيمايي 
آسمان از سمت خود استعفا داد. 

به گزارش ايس��نا، عاليي كه در طول سال هاي 
گذش��ته رياس��ت يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
هواپيمايي دولتي ايران را در اختيار داشت، رسما 
از س��مت خود كنار رفت. او علت اس��تعفاي خود 
را پايان يافتن ماموريت هايش براي بهبود شرايط 
مالي آس��مان و اوضاع مالي اين شركت در شرايط 

فعلي عنوان كرده است.
س��قوط يك فروند هواپيماي ATR آس��مان 
در زمس��تان س��ال گذش��ته در منطقه ياس��وج، 
حاشيه س��ازترين اتفاقي بود كه در دوران رياست 

عاليي از شركت آسمان اتفاق افتاد. 
ب��ر اس��اس تصمي��م هيات مدي��ره هواپيمايي 
آس��مان و حك��م جمش��يد تق��ي زاده، مديرعامل 
صندوق بازنشستگي كشوري، »محمد گرجي« به 

عنوان مديرعامل جديد اين شركت منصوب شد.

۱۷شركتحملونقلمتخلف
دراستانتهرانتعطيلشد

پس از برگزاري جلس��ات كميس��يون ماده 12 
در قال��ب س��تاد و اداره كل راه��داري و حمل ونقل 
جاده يي اس��تان تهران و بررسي ۷۳ پرونده تخلف 
شركت هاي حمل ونقلي استان، راي بر تعطيلي 1۳ 
شركت از سوي ستاد و 4 شركت از سوي اداره كل 

استان صادر شد. 
به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده يي ب��راي كاهش تخلفات صورت 
گرفته از س��وي شركت هاي حمل ونقل جا ده يي و 
همچنين با هدف رس��يدگي به شكايات رانندگان 
ش��اغل در اين بخش در استان تهران، كميسيون 
م��اده 12 رس��يدگي ب��ه تخلف��ات ش��ركت هاي 
حمل ونقل در قالب كميسيون هاي ويژه ستادي و 
همچنين كميسيون  ماده 12 اداره كل راهداري و 
حمل ونقل جاده يي اين استان تشكيل جلسه داد. 
 مجيدرضا نصرا... نژاد مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده يي استان تهران ضمن اعالم اين مطلب 
افزود: طي ماه هاي گذش��ته كميسيون ماده 12 با 
هدف رس��يدگي و بررس��ي تخلفات تضييع كننده 
حق��وق رانن��دگان در قالب كميس��يون هاي ويژه 
س��تادي طي چهار بار برگزاري و بررسي تخلفات 
در محل پايانه بار استان تهران، تشكيل جلسه داد 
كه طي آنها ۳۵ پرونده تخلف بررسي شده و آراي  
ص��ادره مبني بر تعطيلي 1۳ ش��ركت حمل و نقل، 
جريمه 22 ش��ركت بوده اس��ت ك��ه درخصوص 
اجراي��ي ش��دن آراي ص��ادره اين كميس��يون ها، 
الزامات قانوني الزم االجرا ش��ده و نظارت الزم در 
ارتب��اط با اجراي احكام صادره اين كميس��يون ها 
از س��وي كارشناس��ان حقوقي و بازرسان سازمان 

انجام مي شود. 
 نصرا... ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه برگزاري جلس��ات 
كميس��يون م��اده 12 رس��يدگي ب��ه تخلف��ات 
ش��ركت هاي حمل و نقل استان تهران درخصوص 
بررس��ي تخلف��ات تضييع كننده حق��وق رانندگان 
اف��زود: ط��ي برگزاري اي��ن جلس��ات، ۳8 پرونده 
تخلف مورد بررس��ي قرار گرفت كه آراء كميسيون 
مبني بر تعطيلي 4 ش��ركت، جريمه 2۰ ش��ركت 
متخلف و 12 تذكر كتبي صادر ش��د و 2 ش��ركت 
ني��ز مورد تبرئه قرار گرفتند. مدي��ركل راهداري و 
حمل و نقل جاده يي استان تهران خاطرنشان كرد: 
بيشترين تخلفات مورد بررسي در ارتباط با تخلفات 
تضييع كننده حقوق رانندگان شامل اخذ كميسيون 
اضافي، عدم پرداخت كرايه و سوءاستفاده از كارت 

هوشمند رانندگان بوده است. 

كوچكارگرانافغانستاني
درنگهداشتشهراثريندارد

برخي فعاالن حوزه شهري معتقدند كوچ اتباع 
افغاني مي تواند در بحث نگهداش��ت ش��هر تهران 
مشكالتي ايجاد كند اما رييس كميسيون سالمت 
ش��وراي ش��هر مي گويد در صورت كوچ كارگران 

افغاني، نيروي انساني ايراني جايگزين مي شود. 
به گ��زارش مه��ر، براس��اس برخ��ي آمارهاي 
غيررس��مي در ح��ال حاض��ر بي��ش از 8۰درصد 
كارگ��ران جمع آوري زباله و نگهداش��ت ش��هر و 
فضاي س��بز فعال در ش��هر تهران كارگران افغاني 
هس��تند كه ديگر تمايلي ب��راي ادامه كار با وضع 
پيش آمده در حوزه نرخ ارز ندارند زيرا درآمدشان 

به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است. 
در س��ال هاي گذشته براي جايگزيني نيروهاي 
ايراني با افغاني تالش هايي انجام ش��د و به تمامي 
پيمانكاران اعالم ش��ده بود كه اجازه اس��تفاده از 
نيروهاي اتباع بيگانه را ندارند اما در عمل كمتر به 
اين بخشنامه ها عمل مي شد به ويژه در حوزه هايي 
كه كارگراني ايراني تمايلي به انجام آن نداشتنند. 
 محسن هاش��مي رييس شوراي شهر تهران 
معتقد اس��ت، كوچ كارگران افغاني جاي نگراني 
ندارد و نيروهاي ايراني جايگزين آنها مي ش��وند 
و ش��هرداري مشكلي از لحاظ نيروي كار در اين 
حوزه ها نخواهد داشت. زهرا صدر اعظم نوري هم 
معتقد اس��ت با رفتن نيروه��اي افغاني از حوزه 
خدمات ش��هري شهرداري دچار مشكل نخواهد 
شد. او مي گويد: براساس قوانين گذشته استفاده 
از اتب��اع افغاني ممنوع بود ام��ا فكر نمي كنم با 
وجود تعداد زيادي جوياي كار در داخل كش��ور 
ب��ا رفتن كارگ��ران افغاني ما دچار مش��كلي در 

حوزه هاي مختلف خدمات شهري شويم. 
صدر اعظم نوري مي گويد: اين طور نيس��ت كه 
كارگ��ران ايراني حاضر ب��ه كار در بخش تفكيك 
زبال��ه ي��ا فعاليت هاي دش��وار نباش��ند، پيش از 
اين ه��م اس��تفاده از اتباع كش��ورهاي خارجي 
دس��تورالعمل خاصي داش��ت و با وج��ود نيروي 
انس��اني بيكار مش��كلي بعد از مهاجرت نيروهاي 

افغان نخواهيم داشت. 

اخبار

گروهراهوشهرسازي|
 مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
مش��كل ضمانتنامه هاي ش��ركت هن��دي بابت 
حضور در پايانه بندر چابهار رفع ش��ده است و تا 
يك ماه آينده به عنوان بهره بردار در بندر چابهار 

حضور مي يابند. 
به گزارش فارس، محمد راس��تاد در حاش��يه 
همايش توس��عه صادرات از مس��ير درياي خزر 
در جم��ع خبرن��گاران درباره سرنوش��ت حضور 
شركت هندي به عنوان بهره بردار در بندر چابهار 
گف��ت: با هندي ها در آخرين مراحل تش��ريفات 
مستند س��ازي قرارداد هس��تيم ت��ا بهره برداري 
موق��ت از پايانه چابهار ش��روع ش��ود. ق��رار بود 
هندي ها نيمه ژوئن س��ال ميالدي جاري بيايند 
ك��ه مش��كلي در هماهنگي ب��راي ضمانت هاي 
ش��ركت هندي )IPGL( در حوزه بانكي وجود 
داشت كه بر اساس رايزني هاي اخير طرف هندي 
مشكالت خود را با بانك مربوطه هندوستان حل 
كرد. انتظار داريم كمتر از يك ماه آينده شركت 
هن��دي به طور عمليات��ي بهره ب��ردار پايانه بندر 

چابهار شود. 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي افزود: 
 با توجه به توس��عه چابهار و ايجاد ظرفيت حدود 
8 ميلي��ون تني در پايان فاز يك و رس��يدن به 
ظرفيت ۷۷ ميليون ت��ن در پايان فاز چهارم در 
واقع بستري فراهم ش��ده كه مبادالت كاال بين 
كش��ورهاي حاش��يه اقيانوس هند و كشورهايي 

نظير افغانستان و پاكستان ارتقاء يابد.
راس��تاد گف��ت: محمول��ه گن��دم ترانزيت��ي 
هندوس��تان ب��ه افغانس��تان از طري��ق چابه��ار 
رون��د مثم��ر ثم��ري داش��ت و در فرآيند حمل 
زمين��ي از چابهار هم مش��كالت ما كمتر ش��د. 
در س��رمايه گذاري هاي پيش رو در بندر چابهار 
رويك��رد س��ازمان بن��ادر و دريانوردي توس��عه 

ترانزيت است. 
وي با اش��اره به ارائه مشوق هاي تعرفه يي در 
ترانزيت دريايي از س��وي ايران گفت: تخفيفات 
تعرفه ي��ي مي تواند براي صاحب��ان كاال جذاب 
باش��د و س��ازمان بنادر تالش مي كن��د با ارائه 
مش��وق هاي مناس��ب و تخفيفات ج��ذاب آمار 

ترانزيت دريايي را از بنادر خود ارتقا دهد. 
او درباره ميزان تخفيفات تعرفه يي و مقايسه 
آن با تخفيفات تعرفه يي كش��ورهاي CIS اظهار 
كرد: پيشنهاد سازمان بنادر در تخفيف تعرفه ها 
در زمينه لجس��تيك و حمل و نقل مطرح شده 
اس��ت و ب��راي ارتقاي آم��ار ترانزي��ت از طريق 
شمال به جنوب و بالعكس از طريق خزر، فضاي 

مناسبي براي ارتقاء آمار ترانزيت داريم. 
مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي با 
بي��ان اينكه زنجيره حم��ل و نقل بايد هماهنگ 
و منس��جم با منافع مش��ترك باش��د، گفت: اگر 
كنسرسيوم يا ش��ركتي مشترك بين كشورهاي 
حاش��يه خزر با رويكرد مديريت زنجيره حمل و 
نقل ش��كل گيرد مي توانيم انتظار داشته باشيم 
بهب��ود كيفيت در حمل و نقل بين كش��ورهاي 
پيرامون خ��زر ايجاد ش��ود و در زمينه ترانزيت 
تح��ول قابل توجهي رخ دهد. راس��تاد افزود: در 
ترانزي��ت و حم��ل و نقل درياي��ي از نظر حمل 
كانتينري خالء هاي زيادي داريم؛ در جهان غير 
از كاالي فله خش��ك و مايع س��اير محموله ها از 
طريق كانتينر حمل مي ش��ود اما در كل درياي 

خزر سهم كانتينر تقريبا صفر است. 
او تاكي��د ك��رد: اگ��ر بخواهيم حم��ل و نقل 
باي��د در  كانتين��ري در خ��زر ش��كل بگي��رد 
قال��ب چارچ��وب منطقه يي، ش��ركتي كه گفته 
شد، تش��كيل ش��ود. مديرعامل س��ازمان بنادر 
و دريان��وردي تاكي��د ك��رد: ي��ك ش��ركت ي��ا 
كنسرس��يوم همكاري مش��ترك در زمينه حمل 
و نقل و لجس��تيك بين كشورهاي ساحلي خزر 
مي تواند بهبود كيفي��ت را رقم بزند. با همكاري 
شركت هاي كارگزاري درياي و بندري كشورهاي 
مختلف مي توان تفاهمات بين كشورها را فراهم 
كرد تا وضعيت ترانزيت خ��زر بهبود يابد. وقتي 
س��رمايه گذاري در زيرس��اخت بن��دري ايج��اد 
مي ش��ود بايد از آن ظرفي��ت بهره برد و ضرورت 
دارد ظرفيت بنادر خود را در شمال كشور به 2۵ 

ميليون تن برسانيم. 
معاون وزير راه وشهرسازي بااشاره به جزييات 
انعقاد قرارداد با سرمايه گذاران در پس كرانه بنادر 
شمالي كشور، گفت: موضوع بازاريابي از تعهدات 

اين قراردادهاست اما تالش مي كنيم شرايط را در 
راستاي سوددهي به سرمايه گذاران تغيير دهيم. 

او اضافه كرد: حج��م تجارت جهاني از طريق 
دري��ا 1۰.۳ ميلي��ارد تن اس��ت كه م��دام رو به 
افزايش است. در اطراف درياي خزر 1۳۵ ميليون 
ت��ن ظرفيت بندري وج��ود دارد كه ۳۰ ميليون 
تن آن س��هم ايران است.  با اين حال كل حمل و 
نقل درياي خزر ۳۰ميليون تن اس��ت كه معادل 
ظرفيت بنادر ماس��ت اما ما فقط از 6 ميليون تن 
معادل يك پنجم اين ظرفيت استفاده مي كنيم. در 
واقع بنادر حاش��يه خزر در كشور ما و استان هاي 
س��احلي از يك پنج��م ظرفيت بندري اس��تفاده 
مي كنن��د در حالي كه ضرورت دارد ظرفيت هاي 

نهفته بنادر به طور مناسب استفاده شود. 
راس��تاد گف��ت: م��ا در بن��ادر ش��مالي خود 
بابت جذب س��رمايه گذار ظرفيت هاي مناس��بي 
فراهم كرده اي��م و تاكيد داريم ك��ه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري بنادر نبايد معطل ش��ود و اگر به 
دنبال تجارت جهاني هستيم بايد از ظرفيت هاي 
صادراتي و ترانزيتي بنادر ش��مالي خود استفاده 
كني��م. بايد تعامل بيش��تري در منطق��ه از نظر 
بهره گي��ري از ظرفيت ها ايج��اد كنيم و همايش 
توسعه صادرات از خزر در اين مبحث بسيار موثر 
خواه��د بود. همچنين تجار و فعاالن اقتصادي ما 
بايد تعامل بيش��تري با كشورهاي منطقه داشته 
باش��ند و ضرورت دارد وضعيت تجاري منطقه ما 
بهبود يابد. بنادر حاش��يه خزر در واقع حلقه هاي 

ترانزيتي شمال- جنوب و شرق- غرب هستند. 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي اضافه 
كرد:  در راس��تاي تحقق اهداف توسعه ترانزيت و 
صادرات از خزر و توسعه تجارت دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي آماده اس��ت، اراضي مورد نياز 
پايانه ه��اي صادراتي و لجس��تيكي را صرف نظر 
از مليت ش��ركت ها در اختي��ار بخش خصوصي 
قرار دهد و با مدل هاي مالي مناس��ب بازگش��ت 
سرمايه و سود مطلوب براي سرمايه گذار محقق 
شود. همچنين با اعطاي تسهيالت از محل وجوه 
اداره شده و اعطاي يارانه به تسهيالت به فعاالن 
اقتص��ادي كمك مي كنيم تا در س��رمايه گذاري 

خود سود منطقي كسب كنند. 

صدورمجوزانتشاراوراقبرايمتروتهران
حس��ين رجب صالحي مديركل دفتر حم��ل و نقل ريلي 
درون ش��هري و حومه سازمان شهرداري ها و دهياري ها گفت: 
براي تامين اعتبارات در سال جاري مجوز انتشار ۹۰۰ ميليارد 
توماني اوراق مالي اس��المي از محل بودجه امس��ال براي مترو 
تهران صادر شده است. به گزارش ايسنا، رجب صالحي در اين 
باره گفت: در س��ال ۹6 نيز مجوز انتشار اوراق مشاركت مالي 
اس��المي به مبلغ 2 هزارميليارد تومان با تضمين ۵۰درصدي 
دولت براي مترو تهران صادر ش��د كه شهردار تهران موفق به 
انتشار ۷۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت شد. براساس گزارش 

پايگاه اطالع رساني وزارت كشور؛ وي در پاسخ به انتشار خبري 
در برخي رس��انه ها با عنوان »دولت كمتر از ۵درصد تعهداتش 
را ب��ه مترو پرداخت كرده اس��ت« اعالم كرد: ب��ا وجود اينكه 
پرداخت��ي دولت به مترو تهران از محل يارانه بليت مترو كمتر 
از سهم تعيين ش��ده بوده است، ليكن در عوض، مجوز انتشار 
اوراق مشاركت مالي در سال هاي ۹6 و ۹۷ صادر شده است. 

افزايشساعتكاريباغموزههادرتابستان
رييس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران از افزايش 
س��اعت كاري باغ موزه ها در تابس��تان و فعاليت خانه موزه ها 

در روزهاي تعطيل خبر داد. س��عيد اوحدي رييس س��ازمان 
فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران با اشاره به ويژه برنامه هاي 
فرهنگي ش��هرداري تهران در روزهاي تابستان گفت: همزمان 
با تعطيلي مدارس، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران 
س��تاد ويژه برنامه هاي تابستان را برپا كرد و درنهايت تصميم 
بر آن ش��د تا با اجراي ه��زار و 4۳۰ برنامه فراگير و محله يي، 
فضايي شاد براي شهروندان فراهم شود. وي سه موضوع جلب 
مشاركت هاي مردمي، توجه ويژه به جوانان، ايجاد نشاط و ارائه 
آموزش را از مهم ترين رويكردهاي برنامه هاي تابستاني امسال 
معرفي و عن��وان كرد: يكي از موضوعاتي كه همواره در تهران 

مطرح است، بحث حيات شبانه و استفاده از ظرفيت هاي شهر 
در ساعات پاياني شب است. اين موضوع به تازگي به طور ويژه 
م��ورد توجه س��ازمان قرار گرفته اس��ت و در آينده يي نزديك 
برنامه هاي متناسب با احياي زندگي شبانه در پايتخت تدوين 
مي ش��ود. رييس سازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران 
ادام��ه داد: با وجود اين، س��ازمان فرهنگي و هنري باتوجه به 
ظرفيت هاي موجود در نظر دارد تا س��اعت كاري باغ موزه ها را 
در ايام تابستان افزايش دهد و خانه موزه ها نيز كه پيش از اين 
در روزهاي تعطيل فعاليتي نداش��تند، در روزهاي تعطيل اين 

فصل پذيراي شهروندان خواهند بود. 

درحاشيههمايشتوسعهصادراتازمسيردريايخزرعنوانشد

بهره برداري هندي ها از بندر چابهار تا يك ماه ديگر
نماينده س��نندج، ديوان��دره و كامياران در 
مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره ب��ه اينكه 
ممنوعي��ت ت��ردد در خص��وص كاميون ه��اي 
حامل س��وخت عراقي اعمال شده است،  گفت: 
اين محدوديت براي تانكرهاي حمل س��وخت 
داخلي وج��ود ندارد، بنابراين خواس��تار اتخاذ 
تمهي��دات و تدابير الزم براي جلوگيري از اين 

نوع حوادث هستيم. 
سيدحس��ن عل��وي در گفت وگو با ايس��نا، 
ضمن تس��ليت حادثه دلخ��راش برخورد تانكر 
حمل س��وخت ب��ا اتوبوس مس��افربري بامداد 
گذش��ته در بلوار حسيني س��نندج اظهار كرد: 
پ��الك تانكر حمل س��وخت متعلق به اس��تان 

كرمانشاه بوده است و عراقي نيست. 
او اف��زود: متاس��فانه پ��س از ب��روز حادث��ه 
مس��افران در اتوبوس محصور شده و امكان فرار 

از آتش براي آنان وجود نداشته است. 
نماين��ده س��نندج، ديوان��دره و كامياران در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اين حادثه 
در بلوار داخل شهر رخ داده است، گفت: سوخت 

تانكر حمل سوخت »مازوت« بوده است. 

۱۱نفردرتصادفتانكرسوختجانباختند
 تص��ادف تانكر حامل س��وخت نفتا با يك 
اتوبوس در س��نندج موجب كش��ته شدن 11 
نفر از مس��افران اتوبوس و زخمي شدن ۷ نفر 

ديگر شد. 
به گزارش ايرن��ا، هيرش رضايي مدير روابط 
عمومي استانداري كردستان با اعالم خبر كشته 
شدن 11 نفر و زخمي شدن ۷ نفر بر اثر تصادف 
تانكر حامل سوخت نفتا با يك دستگاه اتوبوس 
در س��نندج اظهار كرد: اين حادث��ه بامداد روز 
گذش��ته در بلوار دكتر حس��يني شهر سنندج 
روي داد و بر اثر برخورد تانكر با اتوبوس انفجار 
ش��ديدي رخ داد و اتوب��وس مس��افربري آتش 

گرفت و در ميان شعله هاي آتش سوخت. 
وي افزود: چهار مس��افر اتوبوس و س��ه نفر 
از سرنش��ينان خودروهاي عب��وري نيز در اين 
حادثه مصدوم شدند كه با استفاده از آمبوالنس 
ب��ه مراكز درماني شهرس��تان س��نندج اعزام و 

تح��ت درمان قرار گرفتند. رضايي با بيان اينكه 
مصدوم��ان اي��ن حادثه رانندگي س��اعتي پس 
از م��داوا از مراكز بيمارس��تاني اين شهرس��تان 
ترخيص ش��دند، تاكي��د كرد: عل��ت وقوع اين 
حادثه توس��ط كارشناس��ان پليس راه در دست 

بررسي است. 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي س��نندج 
نيز گفت: در اين حادث��ه كه بامداد ديروز روي 
داد يك تانكر حامل سوخت نفتا از مسير شمال 
به جنوب بلوار دكتر حسيني سنندج در حركت 
بود كه با اتوبوس��ي كه خارج از ترمينال متوقف 

بود، برخورد مي كند. 
س��رهنگ رمضان نادري با بيان اينكه بر اثر 
اين برخورد و بواس��طه محموله سوختي تانكر، 
اتوبوس مسافربري آتش مي گيرد، اظهار داشت: 
علت اصلي اين حادثه توس��ط كارشناس��ان در 

دست بررسي است. 
شاهدان عيني اما مي گويند، اتوبوس پس از 
خروج از ترمينال براي اينكه مس��افران ديگري 
را خارج از محوطه ترمينال س��وار كند و تعداد 
مس��افرانش را افزايش دهد، مدتي در كنار بلوار 
متوق��ف بود كه تانكر س��وخت ب��ا آن برخورد 
مي كن��د. بام��داد سه ش��نبه نيز يك دس��تگاه 
اتوبوس تهران مريوان در گردنه صلوات آباد )24 
كيلومتري سنندج( دچار آتش سوزي شد و اين 
دس��تگاه اتوبوس به طور كامل در آتش سوخت 

اما به مسافران آن آسيبي وارد نشد. 
تانكرهاي س��وخت كه حامل نفتا هس��تند، 
از شهرس��تان مريوان وارد كردس��تان ش��ده و 
از طريق جاده اين اس��تان مواد س��وختي را به 
استان هاي جنوبي كشور منتقل مي كنند، عبور 
اين تانكرها از جاده اس��تان كردستان معموال با 
ح��وادث مختلفي از جمله س��قوط در دره ها و 

تصادف با خودروهاي ديگر همراه است. 
بهمن مرادنيا استاندار كردستان به مناسبت 
اين حادثه دلخراش و كشته شدن 11 نفر از هم 
اس��تاني ها با صدور پيام تسليتي سه روز عزاي 
عموم��ي در كردس��تان اعالم كرد. شهرس��تان 
س��نندج با ۵۰۰ هزار نفر جمعيت مركز استان 

كردستان است. 

درپيحادثهسنندجدرخواستشد

محدوديت تردد كاميون هاي سوختي در شب

در شهر
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كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در نامه اي خواستار لغو ابالغيه »كاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات« شد

روزهاي سخت صادرات
محمدمهدي حاتمي|

دانش��جويان اقتصاد س��رمايه در گردش را به 
»جريان خون« تش��بيه مي كنن��د و حاال به نظر 
مي رسد كه دولت قصد دارد فشار خون ارزي را در 
حوزه تجارت اي��ران افزايش دهد: ارزهاي حاصل 
از ص��ادرات كه قرار بود حداكثر ظرف مدت 6 ماه 
به چرخه تجاري كش��ور برگردند، حاال تنها 2 ماه 
فرصت دارند تا از حساب صادركنندگان به حساب 
واردكنندگان بروند. بر اس��اس ابالغيه معاون اول 
رييس جمه��ور ك��ه ح��دود 10 روز از امضاي آن 
مي گ��ذرد، صادركنن��دگان كاال مكلف ش��ده اند 
ظ��رف مدت 2 ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي 
گمرك��ي، 95 درص��د از ارز حاص��ل از ص��ادرات 
خ��ود را به چرخه اقتصاد كش��ور بازگردانند. اين 
در حالي اس��ت كه تا پيش از اي��ن ابالغيه، زمان 
مجاز براي بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات، 
6 ماه بود. حاال كميس��يون توس��عه صادرات اتاق 
ايران در نامه يي خواس��تار لغو اين تصميم شده و 
هش��دار داده كه تداوم اين روند، صادركنندگان را 
»متمايل ب��ه توقف جريان صادرات« خواهد كرد. 
اصلي ترين دلي��ل امضاكنندگان اين نامه هم اين 
اس��ت كه بس��ياري از اقالم صادرات��ي، به صورت 
فروش اقس��اطي، بلندمدت و اماني در كشورهاي 
ه��دف عرض��ه مي ش��وند و حتي در بس��ياري از 
فروش ه��اي نقدي نيز پرداخت مش��تريان با يك 
وقفه زماني و پس از تشريفات حمل و تهيه اسناد 
مربوط��ه صورت مي پذيرد. نكته اما آن اس��ت كه 
اين تنها هش��دار صادركنندگان كشور نسبت به 
وضعيت نامناسب اين حوزه نيست و اين موضوع 
در دو ماه اخير تكرار ش��ده است. ظاهرا آژير قرمز 

در اردوگاه صادرات به صدا در آمده است. 

 فشاري كه به صادركنندگان منتقل شد
اي��ن اما در حالي اس��ت كه به نظر مي رس��د 
با افزايش فش��ارهاي خارجي ب��ر اقتصاد ايران، 
فش��ارهاي دولت براي جلوگي��ري از هرز رفتن 
ه��ر ي��ك دالر داراي��ي ارزي كش��ور، بيش��تر و 
بيشتر مي ش��ود. نكته اما اينجاست كه اين فشار 
مس��تقيما به تجارت در بخش خصوصي منتقل 
مي ش��ود. ماجرا از زماني ش��روع ش��د كه حدود 
دو م��اه قب��ل، دولت ب��راي حفظ جري��ان ارزي 
ميان فرآيندهاي واردات��ي و صادراتي از طرحي 
ب��راي بازچرخاني ارزه��اي حاصل از صادرات در 
اقتصاد كش��ور رونمايي كرد. بر اساس اين طرح 
كه بعدها در قالب س��امانه »نيم��ا« هويت پيدا 
ك��رد، صادركنندگان ملزم مي ش��دند ارز حاصل 
از ص��ادرات خ��ود را مج��ددا به چرخ��ه تجاري 
كشور برگردانند و آن را به دست واردكنندگاني 
بس��پارند كه كاالهاي اساسي را از طريق مبادي 
رس��مي كشور وارد مي كنند. با اين همه، مشكل 
اين بود كه صادرات غير نفتي كش��ور عمدتا بين 

شركت هاي دولتي، ش��ركت هاي خصولتي و نيز 
بخش خصوصي واقعي تقسيم مي شد و البته اين 
خصوصي ه��ا بودند كه به دلي��ل محدوديت هاي 

وارداتي اعمال شده، متضرر مي شدند. 
اين در حالي اس��ت كه همزمان ب��ا رونمايي از 
سامانه »نيما«، دولت به صادركنندگان فرصتي 6 
ماهه داده بود تا ارزهاي صادراتي را به چرخه تجارت 
كشور برگردانند. وضعيت اما كمي بعد تغيير كرد 
و حدود 10 روز پيش بود كه اس��حاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمه��ور در ابالغيه يي اعالم كرد 
كه فرصت صادركنندگان براي بازگرداندن ارزهاي 
صادراتي از 6 ماه به 2 ماه كاهش پيدا كرده اس��ت. 
ابالغيه جهانگيري به دس��ت نهاده��اي متفاوت و 
پرشماري از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رس��يد. بر اساس اين ابالغيه، »در اجراي بند )15( 
تصوي��ب نام��ه ش��ماره ۴۳52/ت 55۳00ه مورخ 
1۳9۷/1/22 و اصالح بع��دي آن موضوع تصويب 
نامه ش��ماره ۸9۸۷/ت 55۳00ه مورخ 1۳9۷/2/2 
تصمي��م كارگ��روه موض��وع بن��د )1۴( تصويب 
نامه ياد ش��ده به ش��رح زير ابالغ مي شود: در بند 
)1( دس��تورالعمل ش��ماره 55۳00/۸۷۳9 مورخ 
1۳9۷/2/2 و تبصره )1( بند مذكور عبارت »شش 
ماه« به عبارت »دوماه« اصالح مي شود. الزم به ذكر 
اس��ت؛ پيش از اين در بند يك اين دس��تورالعمل 
آمده ب��ود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادي كشور، صادر كنندگان كاال مكلفند 
ظرف ش��ش م��اه از تاريخ صدور پروان��ه صادراتي 
گمرك��ي 95 درصد ارز حاص��ل از صادرات خود را 
)بر اس��اس ارزش FOB يا FCA يا EXW كاال( 
اس��تفاده كنند. در تبصره )1( بند مذكور هم آمده 
است: مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش 
از 6 ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجات تعيين 
خواهد ش��د. « با صدور ابالغي��ه جديد معاون اول 
رييس جمهور، صادركنندگان كاال مكلف مي شدند 
ظرف مدت 2 ماه از تاري��خ صدور پروانه صادراتي 
گمركي، 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را 

به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند. 

 تجارت دوام مي آورد؟
اما آيا كاهش ۴ ماهه فرصت بازگرداندن ارزهاي 
صادراتي به سادگي از سوي بخش خصوصي قابل 
تحمل اس��ت؟ پاس��خ به نظر منفي مي رسد. روز 
گذش��ته، كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران 
با ارس��ال نامه يي ب��ه مجتبي خس��روتاج، رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت، توقف صدور ابالغيه ها و 
بخش��نامه هاي متعدد عليه صادركنندگان بخش 
خصوصي و لغو ابالغيه جديد مبني بر كاهش زمان 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه اقتصاد 

كشور از 6 ماه به 2 ماه را خواستار شد. 
در اين نامه با اشاره به اينكه اقتصاد ايران با فرا 
رس��يدن تحريم ها روزهاي سختي به خصوص در 

كس��ب و انتقال درآمده��اي ارزي پيش رو خواهد 
داش��ت، صادركنندگان بخش خصوص��ي يكي از 
عوامل موثر در پيش��برد صادرات و ارزآوري كشور 
عنوان ش��ده اند كه باي��د از آنها حمايت ش��ود. با 
اين همه، نويس��ندگان نامه به اين نكته هم اشاره 
كرده اند كه موانع ايجاد ش��ده در ابالغيه هاي اخير 
از يك س��و و تغيي��رات مكرر آنها از س��وي ديگر 
باعث افزايش ابهامات و بالتكليفي در تصميم گيري 
صادركنن��دگان بخ��ش خصوصي ش��ده و آنها را 
متمايل به توقف جريان صادرات كرده اس��ت. اين 
همان نكته يي است كه در هفته هاي گذشته بازتاب 
زيادي در محافل اقتصادي داشت: وقتي تخصيص 
ارز ب��راي واردات از طريق تضمي��ن دولتي تا اين 
اندازه قطعي است، آيا واردات سود آورتر از صادرات 
نيس��ت؟ افزايش چش��مگير ميزان ثبت سفارش 
واردات در دو ماه��ه ابتدايي س��ال 1۳9۷ هم اين 
موض��وع را تاييد مي كرد. اين اما مهم ترين ايراد به 
طراحي س��از و كار بازچرخاني ارز در حوزه تجارت 
كش��ور نبود، چرا كه با كاهش فرصت بازگرداندن 
ارزهاي خارج��ي از 6 ماه به 2 ماه، صادركنندگان 
كشور با مشكل بزرگ تري مواجه مي شوند. در نامه 
ارسال شده تصريح شده است: »جديدترين تغييرات 
مشكل آفرين براي صادركنندگان بخش خصوصي، 
ابالغيه اخير دولت مبني بر كاهش زمان بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصاد كش��ور، از 
6 ماه به 2 ماه اس��ت كه اجراي آن موجب اخالل 
جدي در امر صادرات خواهد ش��د؛ چراكه بسياري 
از اقالم صادراتي كش��ور جهت حفظ رقابت پذيري 
به صورت فروش اقس��اطي، بلندم��دت و اماني در 
كشورهاي هدف عرضه مي شود و حتي در بسياري 

از فروش هاي نقدي نيز پرداخت مش��تريان با يك 
وقفه زماني و پس از تشريفات حمل و تهيه اسناد 
مربوطه صورت مي پذيرد و بر اين اساس اجراي اين 
ابالغيه باعث كاهش قدرت چانه زني صادركنندگان 

و رقابت پذيري محصوالت صادراتي خواهد شد.«
نامه كميس��يون توس��عه صادرات ات��اق ايران، 
اينگون��ه ادامه پيدا مي كند: »با توجه به موارد ذكر 
ش��ده و تحت شرايط دش��وار تحريم هاي خارجي 
و مش��كالت صادرات محصول از مب��دا ايران، اين 
ابالغيه و موارد مش��ابه قبل��ي آن، نه  تنها موجب 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور نمي شود بلكه حفظ 
س��هم كنوني اين بخش از صادرات كشور و تداوم 
رابطه با شركاي تجاري را نيز با چالش جدي مواجه 
مي كند؛ از اين رو انتظار مي رود سياست گذاري هاي 
داخل��ي، آزادي عمل��ي حتي بيش از گذش��ته را 
براي صادركنندگان واقعي بخش خصوصي فراهم 
كند. خواهشمند است دس��تور معافيت اين گروه 
از تمام محدوديت هاي ايجاد ش��ده در ابالغيه ها و 
بخشنامه هاي اخير صادراتي و ارزي را صادر كنيد.«

 هشداري در كنار هشدارهاي ديگر
تقاض��ا براي ع��دم كاهش زمان بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات اما در حالي صورت مي گيرد كه 
بخش خصوصي طي دو ماه اخير نس��بت به برخي 
تصميمات ديگر دولت در زمينه تجارت نيز واكنش 
نش��ان داده بود. به عنوان نمونه كميسيون توسعه 
ص��ادرات اتاق ايران در اوايل تيرماه نامه يي 6 بندي 
به رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران نوشت و 
خواس��تار »معافيت بي قيدوش��رط صادركنندگان 
بخش خصوصي واقعي از بخشنامه هاي اخير ارزي 

دولت« ش��د. از جمله مهم تري��ن موضوعات مورد 
اشاره در اين نامه كه اكنون بيش از دو هفته از زمان 
نگارش آن مي گذرد، »قيمت گذاري ثابت صادراتي« 
است. با اجرايي شدن فرآيند »بازار ثانويه ارز«، لزوم 
فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت هاي رسمي 
موضوعيت خود را از دس��ت مي ده��د، اما فرآيند 
قيمت گذاري دستوري كاالها همچنان پابرجاست. 

از ديگر نكات مورد اشاره در اين نامه مي توان به 
»ابهامات مالياتي در خريدوفروش ارز با نرخ توافقي« 
هم اش��اره كرد كه اكنون بيش از قبل موضوعيت 
پيدا كرده است. بر اين اساس، با وجود مجاز شمرده 
ش��دن مبادل��ه ارز در بازار، دغدغ��ه واردكنندگان 
خريدار نرخ توافقي اين اس��ت كه دستگاه مالياتي 
كش��ور، هزينه هاي ناش��ي از تهيه ارز توافقي را به 
رسميت نشناخته و نرخ رسمي را مبناي محاسبه 
هزينه كاالهاي وارداتي قرار دهد. اين موضوع باعث 
مي ش��ود كه ترديدهاي زيادي براي واردكنندگان 
در خريد ارز توافقي از صادركنندگان ايجاد ش��ود. 
همچنين كانال هاي فروش ارز توافقي صادركننده 

به واردكننده نيز شفاف نشده است. 
ازجمل��ه »حمل ونق��ل« ني��ز يك��ي ديگ��ر از 
هشدارهاي است كه صادركنندگان ايران، تداوم آن 
در آينده را نگران كننده مي دانند. در نامه كميسيون 
توس��عه صادرات اين طور آمده است: »از آنجا كه 
عمده پيمانكاران حمل ونقل بين المللي و نيز ساير 
ارائه دهندگان خدمات تجاري و بازاريابي، خدمات 
خ��ود را ب��ا ارزهاي رايج بين الملل��ي از جمله دالر 
عرضه مي كنند، الزم است تمهيدي انديشيده شود 
ت��ا ارز موردنياز بازرگان��ان )به ويژه صادركنندگان( 

براي اين موارد تامين شود.«

كاهش التهاب بازار 
خودروهاي خارجي

تس�نيم| رييس انجمن صنف��ي واردكنندگان 
خودرو گفت: با تصميم رييس جمهور انتظار مي رود 
در آين��ده نزدي��ك با عرضه و تس��هيل آزادس��ازي 
خودروهاي در گمرك مان��ده، افزون بر تنظيم بازار 
خودروه��اي خارجي قيمت هاي كاذب در اين حوزه 
ني��ز قدري تعديل ش��ود. ميثم رضايي با اش��اره به 
دس��تور رياس��ت جمهوري مبني بر ترخيص هرچه 
س��ريعتر تمامي اموال باقي مانده در گمركات كشور 
به وزير كش��ور، اظهارداشت: سياست اخير دولت در 
راستاي تخيله گمركات از كاالهايي كه به طور قانوني 
به داخل كشور آمده اند اما در گير و دار بخشنامه هاي 
دولتي وارد س��رزمين اصلي و بازار نشده اند، اگرچه 
تصميم��ي ديرهنگام اس��ت اما بدون ش��ك اثرات 
مثبت��ي در بازار خواهد داش��ت. او افزود: تاكيد وزير 
صنع��ت خطاب به وزير اقتصاد درخصوص تس��ريع 
در انجام اين فعاليت كه منجر به ترخيص خودروها 
و همچنين تحويل اين كاالها به مش��تريان خواهد 
ش��د، بدون ش��ك تعديل قيمت ها در بازار و تنظيم 
عرضه و تقاضا را در پي خواهد داشت. رييس انجمن 
صنف��ي واردكنندگان خودرو گف��ت: چراكه در اين 
ميان شركت هاي واردكننده بسياري از ماه هاي پيش 
تعهدات عمل نشده يي در قبال مشتريان داشتند كه 
با اين تصميم مي توانند به تعهدات شان عمل كنند. 
رضاي��ي تاكيد كرد: بر اين اس��اس خودروهاي ثبت 
سفارش شده و داراي قبض انبار در گمركات كشور 
كه عدم ترخيص آن موجب بروز مشكالت بسياري 
ب��راي ش��ركت هاي واردكننده خودرو و مش��تريان 
شان ش��ده بود به زودي از گمركات كشور آزاد و به 
دس��ت مشتريان خواهد رسيد. او در مورد اثرات اين 
تصميم در كوتاه مدت نيز گفت: به نظر مي رسد با اين 
تصميمات در آينده نزديك با افزايش عرضه خودرو 
به بازار و تزريق خودروهاي در گمرك مانده به بازار 
ش��اهد تنظيم قيمت ها و همچني��ن ايفاي تعهدات 

شركت هاي واردكننده به مشتريان شان باشيم. 

نرخ پايه براي دالر توافقي 
حذف شد

ايس�نا| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از حذف 
نرخ پايه براي دالر توافق��ي در واردات كاال خبر داد 
وگفت: مقرر ش��ده نرخ پايه يي در اين زمينه تعريف 
نش��ود و صادركنندگان و واردكنن��دگان با يكديگر 
توافق كنند. اما عرض��ه اين نوع دالر در بورس بهتر 
و ش��فاف تر ب��ود. عالء ميرمحمد صادق��ي گفت: بر 
اساس آخرين اطالعات و اخبار به دست آمده تعيين 
ن��رخ پايه براي دالر توافقي منتفي و مقرر ش��د اين 
دالر بين صادركنن��دگان و واردكنندگان به صورت 
توافقي مبادله ش��ود و عرض��ه و تقاضا در اين ميان 
حكمفرما باشد. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا اين گونه سياس��ت گذاري باعث ايجاد نوسان و بر 
هم خوردن تعادل نمي ش��ود؟ گف��ت: به هيچ وجه 
اين گونه نيس��ت، چراكه صادركنندگان نمي توانند 
ب��ه هر نرخ��ي كه بخواهن��د ارز خود را بفروش��ند. 
همچني��ن واردكنن��دگان بايد با قيمتي اي��ن ارز را 
خريداري كنند كه عرضه كاالي وارداتي شان در بازار 
به قيمت مناس��ب و منطقي تمام شود. او گفت: در 
غير اين صورت براي آنها صرفه نخواهد داشت و ارز 
صادركننده روي دستش مي ماند. ميرمحمد صادقي 
با بيان اينكه اين گونه تصميم گيري با هدف كاهش 
دخالت دولت اتخاذ ش��ده است، گفت: در ابتدا مقرر 
شده بود اين ارز در بورس مبادله شود اما پس از آن، 
اين تصميم گيري تغيير كرد و مبادله  ارز توافقي براي 
كاالهاي گروه سوم به سامانه نيما و صرافي ها واگذار 
ش��د كه در واقع صرافي ها نقش واس��طه را در اين 
مي��ان دارند. او ادامه داد: اما به نظر من مبادله ارزي 
از طريق بورس بهتر و شفاف تر بود، چراكه آن كسي 
كه مي خواس��ت ارز خود را به واردكننده يي بفروشد 
و واردكنن��ده نيز براي خري��د و واردات كاالي خود 
به بورس مراجعه مي كرد همه چيز شفاف مي شد اما 

مشخص نيست كه چرا اين تصميم تغيير كرد. 

 خودروسازان گارانتي تعمير
و قطعات را جدي بگيرند

ايسنا| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
خودروس��ازان »گارانتي تعمير تا سه ماه« و »تعويض 
قطعات تا 6 ماه« را بايد جدي بگيرند تا حق و حقوق 
مشتريان و مصرف كنندگان رعايت شود. سيدمحمود 
نوايي با اش��اره به نظارت س��ازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصوالت 
كارخانه ه��ا به ب��ازار اظهار كرد: ما قان��ون حمايت از 
مصرف كنندگان خودرو مصوب سال 1۳۸5 را داريم 
اما در سال 1۳91 آيين نامه يي نه چندان خوب در اين 
زمينه ابالغ شد. او افزود: به دنبال آن در سال 1۳95 
ني��ز دولت قانون اصالح ش��ده را ابالغ كرد كه در آن 
تمام حقوق مصرف كننده در حوزه خودرو ديده شده 
اس��ت. او خاطرنشان كرد: براساس اين قانون مصوب 
اگر خريدار از سيستم هايي نظير جعبه دنده، گيربكس 
و غيره نارضايتي داش��ته باشد بعد از دو بار مراجعه و 
در صورت تعمير نش��دن و رفع نشدن معايب خودرو 
مي تواند خ��ودروي خود را به كارخانه داده و تعويض 
كند كه در اين زمينه در سال هاي اخير اقداماتي نيز 
انجام شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
با تاكيد بر تالش خودروس��ازان ب��راي ارتقاي كيفي 
خودروي توليد ش��ده و توجه ب��ه گارانتي ها و حفظ 
قانون حمايت از مصرف كننده، گفت: قرار اس��ت در 
اين قان��ون اگر خودرويي بيش از حد اس��تاندارد در 
تعمي��رگاه بمان��د كارخانه موظف اس��ت پول خواب 
خودرو را نيز به مشتري بدهد. نوايي در مورد نظارت 
بر قيمت خودروهاي عرضه ش��ده از طريق كارخانه و 
نمايندگي ه��ا بيان كرد: ما بر خودروي دس��ت اول و 
ف��روش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ 
دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم. او گفت: در 
خودروهاي وارداتي نيز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه 
آن در بازار نظارت داريم و قطعا با متخلفين در افزايش 

بي رويه قيمت برخورد مي كنيم.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم كرد

مايحتاج ضروري مردم تامين شد

تعادل|
در حال حاضر صنايع ما با مش��كالت عديده يي 
روبه روس��ت، از جمله اين مسائل مي توان به مشكل 
نقدينگي، دش��واري بر س��ر راه نوس��ازي واحدهاي 
توليدي، هزينه باالي توليد، نداش��تن بازار صادراتي 
مطمئن و مس��ائل ديگري از اين دس��ت اشاره كرد. 
اين در حالي است كه رييس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان تهران از برگزاري جلساتي با حضور 
استاندار تهران براي رفع مسائل و مشكالت واحدهاي 
صنعتي خب��ر مي دهد و مي گوي��د: از اين طريق به 
مقابله براي تحريم ها خواهيم پرداخت. از ديگر سو، با 
خروج امريكا از برجام التهاباتي در بازار ارز و كاالهاي 
مصرفي ب��ه وجود آمد كه هنوز اين نگراني در ميان 
مردم براي تامين كاالي مورد نيازش��ان وجود دارد. 

اين در حالي اس��ت كه يداهلل صادقي رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران با بيان اينكه 
در تامي��ن مايحتاج ضروري مردم مش��كلي نداريم، 
اطمين��ان خاطر مي ده��د كه كاالهاي اساس��ي در 
كشور به اندازه كافي ذخيره شده اند. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: به دستور 
رييس جمهور كاالهاي اساسي مردم ذخيره سازي و با 
گران فروشان برخورد مي  شود. يداهلل صادقي ديروز در 
نشست خبري همايش صنعت و معدن استان تهران 
با بيان اينكه در تامين مايحتاج ضروري مردم مشكلي 
نداريم، افزود: با توجه به تاكيدات مكرر رييس جمهور 
مبني بر اينكه نبايد تحت هيچ ش��رايطي در زمينه 
تامين كاالهاي اساس��ي و مايحتاج ض��روري مردم 
با مش��كل مواجه ش��ويم، تدابير الزم در اين زمينه 
انديش��يده شده و ذخاير كشور به اندازه كافي است؛ 
بنابراين هيچ مش��كل و نگراني در ح��وزه كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز م��ردم وجود ن��دارد و هم اكنون 
در بازار اين محصوالت ش��اهد ثبات نسبي هستيم. 
صادقي افزود: همواره بر اس��اس مصوباتي كه وجود 
دارد، ذخيره س��ازي كاالهاي اساس��ي و استراتژيك 
بايد حداقل به مدت س��ه ماه وجود داشته باشد كه 
در اين زمينه، ش��ركت بازرگاني دولتي و پشتيباني 
ام��ور دام اين كار را به عهده مي گيرند، اما س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران نيز به عنوان 
عضوي از س��تاد تنظيم بازار، مطلع است كه ذخاير 

كافي وجود دارد. 

 تسهيل فرآيند مشكالت توليد
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران در خص��وص اقدام��ات انجام ش��ده براي 
رفع موانع و مش��كالت واحده��اي صنعتي گفت: 
براي تس��هيل فرآيند دريافت اعتبار و تسهيالت 
ستادي تحت عنوان س��تاد تسهيل تشكيل شده 
و عمده ترين مس��ائلي كه در آن بررسي مي شود، 
تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بوده؛ 
چرا كه اين مس��اله جزو يكي از نگراني هاي اصلي 

توليدكنندگان است.
او در ادامه افزود: در اين زمينه نمايندگاني كه 
از سوي استاندار انتخاب شده و به رييس كل بانك 
مركزي معرفي ش��ده اند و اگ��ر بانك ها از اعطاي 
تسهيالت به واحدهاي توليدي امتناع كنند، آنها 
را به هيات انتظامي بانك ها معرفي كرده و با آنها 
برخورد خواهد ش��د. او گفت: اين روش مي تواند 
در اجراي��ي ش��دن مصوبات كمك كننده باش��د. 
يداهلل صادقي همچنين از جلس��ات ستاد تسهيل 
به عنوان راه��كاري براي مقابله ب��راي تحريم ها 
عن��وان كرد و افزود: در اين راس��تا عمده تمركز 
ما بر واحدهاي توليدي كوچك و متوس��ط است 
و عمده پروانه هاي بهره برداري در اس��تان تهران 
نيز مرتبط با همين بخش است كه بر اين اساس 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، با سفر 
به تمام شهرس��تان ها مشكالت را بررسي كرده و 

مرتفع مي نمايد. 

 هدايت ارز پتروشيمي ها به سمت توليد 
ريي��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
اس��تان تهران در اين نشس��ت ضمن بيان اينكه 
ارز پتروشيمي ها با پيمان سپاري، به سمت توليد 
هدايت مي ش��ود، گفت: با مصوبه سران سه قوه، 
تصميماتي اتخاذ شده اس��ت كه صادركنندگان 
مواد پتروش��يمي و محصوالت ف��والدي، موظف 
به پيمان س��پاري ارزي باشند؛ بر اين اساس اين 
امي��دواري وجود دارد ك��ه منابع ارزي حاصل از 
صادرات بطور ش��فاف و بر اس��اس پيمان سپاري 
ارزي، تامين كنن��ده مواد اوليه و ماش��ين آالت و 
نيازمندي هاي واحدهاي توليدي باشد. او افزود: 
اين يك مصوبه محكم براي توليدكنندگاني است 

كه نياز به مواد اوليه دارند. 
صادقي ادامه داد: صادركنندگاني كه بايد ارز 
خود را به چرخه اقتص��اد آورده و به نرخ دولتي 
به سامانه نيما تحويل دهند، معموال شركت هاي 
غيردولتي بخش عمومي هس��تند كه مكلف بوده 
صادرات خود را بر اس��اس پيمان س��پاري ارزي 
انج��ام دهند و همي��ن امر، پش��توانه تزريق ارز 
خواهد بود. صادقي در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود در حوزه قطعي برق صناي��ع نيز گفت: در 
اوايل��ي ك��ه وزارت نيرو تصميم به خاموش��ي ها 
براي مديريت ش��بكه برق كشور گرفت، بسياري 
از صنايع كش��ور آسيب ديدند و حتي مواد اوليه 

برخي شركت هاي دارويي، فاسد شدند. 

نايب رييس اتاق ايران معتقد است كه فاصله زياد نرخ ارز دولتي 
و آزاد در ب��ازار عام��ل افزايش قيمت كاالها و خدمات اس��ت. به 
گفته پدرام سلطاني اختصاص يارانه نقدي براي اقشار آسيب پذير 
مي تواند بس��ياري از اين مشكالت را حل كند. به گزارش ايسنا، 
چندي پيش دولت اختصاص دالر دولتي به نرخ ۴200 توماني را 
در دستور كار خود قرار داد و مسووالن دولتي اعالم كردند به همه 
كاالهاي وارداتي، ارز با اين نرخ تعلق مي گيرد؛ اما با وجود اختصاص 
اي��ن ارز كه به گفته دولتمردان به 21 ميليارد دالر تخصيصي و 
12 ميليارد دالر پرداختي تا هفته نخست تيرماه امسال مي رسد، 
قيمت انواع كاالها طي ماه هاي اخير رو به افزايش بود و نوسانات 
در بازار همچنان برقرار اس��ت. در اين باره كارشناسان اقتصادي 
نظرات مختلفي ارائه كرده اند. نايب رييس اتاق ايران در پاس��خ به 
اين سوال كه چرا با وجود تخصيص دالر ۴200 توماني همچنان 
ش��اهد افزايش قيمت ها در بازار هستيم و دليل وضعيت كنوني 
بازار چيست؟ اين گونه توضيح داد: هنگامي كه فاصله زيادي بين 
نرخ ارز آزاد و دولتي در بازار وجود دارد، قاعدتا قيمت ها به سمت 

باال چس��بندگي پيدا مي كند؛ به اين معن��ي كه در صورت دو يا 
چند نرخي ش��دن ارز، بازار باالتري��ن نرخ را در نظر مي گيرد كه 
داليل آن مش��خص است و مي توان به افزايش تقاضا براي كاالها 
با اهداف مختلف اشاره كرد كه سبب مي شود قيمت آنها افزايش 
يابد. به همين دليل است كه گفته مي شود اگر دولت مابه التفاوت 
آن را براي اقش��ار آسيب پذير به صورت يارانه نقدي و افزايش آن 
جبران كند، بهتر است.« سلطاني افزود: بهترين كاري كه دولت 
مي تواند براي جلوگيري از رشد نقدينگي و مهار تورم انجام دهد، 
ايجاد انضباط پولي، مالي و بانكي و تعيين تكليف هر چه سريع تر 
موسس��ات مالي و اعتباري است كه در اين زمينه دولتمردان هر 
چه سريع تر بايد همه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را تعطيل 
كنن��د. نايب رييس اول اتاق ايران همچنين در خصوص عملكرد 
تيم اقتص��ادي دولت همچون وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
وزارت اقتصاد، بانك مركزي و... گفت: قطعا مس��ووالن اقتصادي 
بهتر از امروز مي توانستند عمل كنند اما نمي توان همه مشكالت و 

چالش هاي حوزه اقتصاد را به پاي تيم اقتصادي گذاشت.

نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

چرا با وجود دالر ۴۲۰۰ توماني، قيمت ها باال مي رود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

مشوق جديد ارزي به شركت ها
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت 50درصد 
ارز موردنياز شركت ها براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي 
را تقبل مي كند. حس��ين اسفهبدي در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كرد: شركت سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي ايران نيمي از 
ارز موردنياز شركت ها براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي 
را ب��ه عنوان مش��وق جديد پرداخ��ت مي كن��د. او ادامه داد: 
قرار اس��ت اين ارز در س��ه نمايش��گاه بين المللي آينده كه 2 
م��ورد آن در پاكس��تان و يكي ديگر در قطر برگزار مي ش��ود، 
ب��ه متقاضي��ان پرداخت ش��ود. مديرعامل ش��ركت س��هامي 
نمايشگاه هاي بين المللي اضافه كرد: هدف آن است كه حضور 
در نمايش��گاه هاي بين المللي براي افراد و ش��ركت ها از صرفه 
اقتص��ادي برخوردار باش��د و بتوانند در كش��ورهاي مقصد به 
اقدام هاي��ي مانند بازاريابي، امضاي ق��رارداد، راه اندازي دفتر يا 
ش��ريك يابي دست بزنند. اسفهبدي گفت: اكنون شركت هاي 
خارجي زيادي با مشاركت ايراني ها به فعاليت مشغولند و حتي 
توليدات ش��ان صادر مي ش��ود؛ شركت هاي مش��تركي با سهم 

مش��خص از مالكيت دو طرف ثبت ش��ده كه تامين فناوري بر 
عهده خارجي هاس��ت و طرف ايراني مس��ووليت تامين مكان، 
نيروي انساني و سرمايه ريالي را بر عهده دارد و دولت نيز اين 
س��رمايه گذاري را تضمين كرده است. او بيان كرد: با تصويب 
دول��ت، خارجي ها مي توانند س��هم درآمدي خود را از كش��ور 
خارج و به مقاصد ديگر منتقل كنند. از سويي ديگر، در حالي 
كه در س��ال 1۳95 معادل ۴ هزار ميليارد ريال، ش��امل س��ه 
هزار ميليارد ريال مشوق هاي صادراتي و يك هزار ميليارد ريال 
كمك در قالب س��ود بانكي براي صادركنندگان در نظر گرفته 
شد، اما در پايان آن سال، به دليل محدوديت منابع فقط 500 

ميليارد ريال از آن دراختيار صادركنندگان قرار گرفت.
اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران، س��ال 1۳95 فقط 5درصد مبلغ درخواس��تي و نزديك 
به 1۴درصد مبلغ ابالغ ش��ده جوايز و مشوق هاي صادراتي به 
سازمان توسعه تجارت تخصيص يافت؛ آن هم با گذشت حدود 

يك سال در روزهاي پاياني همان سال به صادركنندگان.



 Thu. July   12. 2018  1146   پنج  شنبه    21   تير 1397     28 شوال 1439  شماره 
energy@taadolnewspaper.ir  66420769 

15 نفت و انرژي
كاهش قيمت نفت به دنبال 

نرمش امريكا 
ايس�نا| قيمت  نفت پس از اينك��ه امريكا اعالم 
كرد درخواس��ت ها براي معافي��ت از تحريم ها عليه 
صادرات ايران را بررس��ي خواه��د كرد، در معامالت 
روز چهارشنبه سقوط كرد. همين طور، شدت گرفتن 
تن��ش بين دو اقتصاد بزرگ جه��ان و تهديد امريكا 
براي اعمال تعرفه هاي بيشتر بر كاالهاي چيني، نيز 

در كاهش قيمت نفت موثر بود. 
به گزارش رويترز، بهاي معامالت آتي نفت برنت 
1.10 دالر يا 1.4درصد كاهش يافت و به 77.76دالر 
در هر بش��كه رس��يد. بهاي نفت امريكا با 6۸ سنت 
ي��ا 0.9درصد كاهش به 73.43 دالر رس��يد. هر دو 
قيمت پايه در معامالت روز سه ش��نبه پس از اينكه 
آمار نشان داد ذخاير نفت امريكا هفته گذشته بيش 
از ح��د كاهش پيدا كرده اس��ت، افزايش پيدا كرده 

بودند. 
در حالي كه واش��نگتن پيش تر به كشورها اعالم 
ك��رده بود بايد كليه واردات نف��ت ايران را تا چهارم 
نوامبر متوقف كنند، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا 
روز سه شنبه اعالم كرد كه واشنگتن درخواست هاي 
برخي كش��ورها براي معافيت از تحريم ها را كه قرار 
است در نوامبر براي جلوگيري از صادرات نفت ايران 
به اجرا دربيايند، بررس��ي خواهد كرد. پمپئو گفت: 
كش��ورهاي متعددي ن��زد امريكا آمده و خواس��تار 
معافي��ت از تحريم ه��اي نفتي ايران ش��دند. ما اين 

موضوع را بررسي خواهيم كرد. 

هشدار ايران به هند درباره 
كاهش خريد نفت

تس�نيم| به گزارش پايگاه خبري ان دي تي وي، 
كاردار سفارت جمهوري اسالمي ايران در هند هشدار 
داد اگر دهلي نو نفت كش��ورهاي عربستان سعودي، 
امريكا و روس��يه را جايگزين نفت خ��ام ايران كند، 
تهران امتيازات ويژه يي كه ب��ه هند ارائه مي كند را 
لغو خواهد كرد. مسعود رضوانيان رهقي اين اظهارات 
را در ميزگردي كه از س��وي جبهه اقليت هاي هند 
برگزار شده بود، بيان داشت. وي با بيان اينكه ايران 
به عنوان دارن��ده منابع عظيم انرژي، نزديك ترين و 
امن ترين منبع تامين انرژي هند اس��ت گفت: ايران 
يك ب��ازار باز ب��راي تامين نيازه��اي هند همچون 
س��وخت، اوره، و ال ان جي نيز محس��وب مي شود و 
تهران نيازهاي هند را به خوبي مي شناسد. سرپرست 
سفارت ايران در دهلي نو همچنين با انتقاد از رويكرد 
دولت هن��د در قبال ايران گفت، تهران هر زمان كه 
مقدور بوده، تالش كرده در زمينه هاي راهبردي نظير 
انرژي و ارتباطات به هند ياري برس��اند، اما دهلي نو 
تعهدات خود در زمينه سرمايه گذاري در بندر چابهار 
را به ط��ور كامل اجرا نكرده اس��ت. رضوانيان رهقي 
گفت: اگر حضور هند در بندر چابهار داراي اهميت 
راهبردي اس��ت، دهلي نو بايد هر چه زودتر اقدامات 

الزم را در مورد اين بندر به انجام برساند. 

فروش گاز؛ منبع تامين 
۴۰درصد يارانه مردم

ش�انا|حميدرضا عراقي معاون وزير نفت در امور 
گاز، درباره جايگاه صنعت گاز در كشور گفت: اكنون 
به طور ميانگين بيش از 40درص��د از يارانه مردم از 
طريق فروش گاز تامين مي شود، همچنين استفاده 
از گاز به جاي س��وخت هاي ميان تقطير كه س��بب 
افزايش حجم ص��ادرات بنزين، گازوئي��ل و مازوت 
مي شود و نيز كمك به كاهش آلودگي محيط زيست، 

همه بيانگر موقعيت راهبردي گاز در كشور است. 
معاون وزير نفت، تامين گاز مستمر، پايدار و ايمن 
را وظيفه اصلي اين ش��ركت برشمرد. وي همچنين 
ماموريت ديگر ش��ركت مل��ي گاز را حضور فعال در 
فرصت هاي مناس��ب تجارت جهاني گاز دانس��ت و 
گفت: بايد تالش كنيم با ايجاد فرصت هاي رقابتي، 
حضور فعالي در اين بازار داش��ته باش��يم. عراقي در 
ادامه به سال گذشته اشاره كرد كه با وجود سرماي 
شديد در همه استان هاي كش��ور، گاز هيچ شهري 
قطع نشد و خدمت رساني اين شركت به طور مستمر 
ادام��ه ياف��ت. وي در بخش ديگر س��خنان خود با 
اشاره به برنامه اين شركت به منظور خصوصي سازي 
گفت: گام نخس��ت، برون سپاري فعاليت ها به بخش 
خصوصي است، بطوري كه مالكيت در اختيار دولت 
و اجراي كار برعهده بخش خصوصي باش��د كه اين 
كار هم اكنون در شركت ملي گاز در حال انجام است

 ضرر ميليوني توتال 
به خاطر خروج از ايران

تس�نيم|  پاتري��ك پويانه مديرعامل ش��ركت 
توتال ب��ه ش��بكه تلويزيوني بي اف ام گف��ت: توتال 
به دليل خروج از طرح توس��عه فاز 11 ميدان گازي 
پارس جنوبي در خليج فارس 40 ميليون دالر متضرر 
شده است. مدير شركت توتال اخيرا اعالم كرد كه به 
دليل عدم امكان معافيت از تحريم هاي جديد دولت 

امريكا، از پروژه پارس جنوبي ايران خارج مي شود. 
وي ب��ار ديگ��ر تاكيد ك��رد ك��ه راه ديگري جز 
خروج از اين پروژه نداش��ته است. پويانه گفت: شما 
نمي توانيد بدون دسترس��ي به سيستم مالي امريكا 
در 130 كشور جهان فعاليت داشته باشيد. بنابراين 
در حقيق��ت ما قواني��ن امريكا را اج��را مي كنيم و 
مجب��ور بوديم اي��ران را ترك كنيم. ش��ركتي مثل 
م��ا بايد به قوانيني كه در موردش به اجرا گذاش��ته 
مي شود احترام بگذارد. بنابراين ما بايد از ايران خارج 
مي ش��ديم. اما من اميدوارم يك روز بتوانيم به ايران 
برگرديم. پويانه تصريح كرد: براي شركتي در مقياس 
توتال كه ساالنه 15 ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام 
مي دهد، زيان 40 ميليون دالري چندان قابل توجه 
نيست. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در اوايل 
ماه مه اعالم كرد كه از توافق هسته يي با ايران خارج 
مي ش��ود و تحريم هاي جديدي را عليه ايران به اجرا 

خواهد گذاشت. 

كوتاه از دنياي انرژي

در نشست خبري مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران مطرح شد

جهت گيري هاي جديد سياست  توزيع آب در ايران

در گير و  دار نزديك شدن پاكستان به انتخابات رياست جمهوري

پالس هاي مثبت پاكستان براي خط لوله صلح
 گروه انرژي| 

بع��د از مدت ها تالش ايران براي وا داش��تن 
پاكس��تان به اق��دام در جهت اح��داث خط لوله 
گاز، ديروز نايب رييس مجلس سناي اين كشور 
اعالم كرد كه كش��ورش »بس��يار« مشتاق است 
كه ادامه پروژه خط لوله صلح را »هرچه زودتر« 
از س��ر بگيرد. صحبت هاي روز گذش��ته س��ليم 
ماندوي واال، نايب رييس مجلس سناي پاكستان 
كه در مالقات با مهدي هنردوس��ت سفير ايران 
در اسالم آباد س��خن مي گفت، حاوي نشانه هاي 
مثبتي بوده اس��ت. هر چند پاكستاني ها تاكنون 
نيز در كالم از اش��تياق صحب��ت كرده اند اما در 
واق��ع ادعا مي كنند ك��ه پول اح��داث اين خط 
لول��ه در خاك خ��ود را ندارند. خ��ط لوله انتقال 
گاز ايران- پاكس��تان قرار بود در قالب بخشي از 
قرارداد موس��وم به خط لول��ه صلح كه گاز ايران 
را به پاكس��تان و هند مي رس��اند انجام شود؛ اما 
با وجود آنكه اي��ران لوله گذاري در خاك خود را 
پيش از موعد به پايان رساند، پيشرفت اين پروژه 
در داخل خاك پاكستان همچنان روي رقم صفر 
درص��د مانده اس��ت. مهلتي كه اعالم ش��ده بود 
ايران به پاكستان براي تكميل خط لوله در خاك 
خود داده اس��ت 4 س��ال پيش به پايان رسيد و 
پيش��رفت پ��روژه در خ��اك اين كش��ور در اين 
مدت همچنان صفر بوده اس��ت. مشروح گزارش 
درخصوص تازه ترين مواضع پاكستان درخصوص 

اين خط لوله را در ادامه مي خوانيد. 
نايب رييس مجلس س��ناي پاكس��تان ديروز 
اعالم كرد كه كش��ورش بس��يار مش��تاق اس��ت 
تا ادام��ه پروژه خط لول��ه گاز ايران-پاكس��تان 
را هرچ��ه زودتر از س��ر بگيرد. به گ��زارش ايرنا، 
س��ليم ماندوي واال در ديدار مهدي هنردوس��ت 
س��فير جمهوري اسالمي ايران در اسالم آباد ابراز 
امي��دواري كرد: »خط لوله انتقال گاز از ايران به 
پاكس��تان به زودي روزهاي روشن خود را خواهد 

ديد.«
وي همچنين بر ضرورت افزايش حجم تجارت 
و س��رمايه گذاري ميان دو كش��ور به ويژه احياي 
مجدد ش��ركت س��رمايه گذاري ايران و پاكستان 
تاكيد كرد و گفت: »اين اقدام به نفع دو كش��ور 
اس��ت و مي توان از اين طريق كانال موثري براي 

تجارت و سرمايه گذاري مشترك ايجاد كرد.«
نايب رييس مجلس س��ناي پاكس��تان گفت: 
»ته��ران و اس��الم آباد ديدگاهاي مش��تركي در 
مس��ائل منطقه يي و بين المللي دارند و همچنين 

زمينه گس��ترده يي ني��ز براي گس��ترش روابط 
دوجانبه وجود دارد.«

وي خواس��تار تقويت گروه دوس��تي پارلماني 
اي��ران و پاكس��تان از طريق تب��ادل هيات هاي 
پارلمان��ي و همكاري در اين بخش ش��د و افزود: 
»اي��ران و پاكس��تان از ويژگي ه��اي مش��ترك 
فرهنگ��ي، مذهبي و منطقه ي��ي برخوردارند كه 
باعث رشد چشم انداز و رونق در منطقه مي شود.«

س��فير جمهوري اس��المي ايران ني��ز در اين 
نشس��ت ضمن تاييد ديدگاه ه��اي ميزبان گفت: 
»ايران و پاكس��تان مي توانن��د از طريق تعامالت 
پيش��رفت هاي  ب��ه  دوجانب��ه  همكاري ه��اي  و 

چشمگيري برسند.«
مهدي هنردوس��ت افزود: »تج��ارت دوجانبه 
و س��رمايه گذاري ب��ه نف��ع دو كش��ور اس��ت و 
باع��ث مي ش��ود ت��ا روزنه هاي جديد در مس��ير 

همكاري هاي مشترك باز شود.«
با وجود اينكه پاكس��تان ق��رارداد واردات گاز 
از ايران از طري��ق احداث خط لوله صلح را امضا 
كرده و اكنون نزديك به چهار س��ال است كه از 
ضرب االجل تعيين شده در اين قرارداد مي گذرد، 
اس��الم آباد تاكنون هيچ اقدامي در انجام تعهدات 
خود انجام ن��داده و هيچ گام عملي براي احداث 

خط لوله گاز در خاك خود برنداشته است. 
ايران پيش از پاي��ان ضرب االجل اين قرارداد 
)پايان دس��امبر س��ال 2014( ب��ه تعهدات خود 
عمل كرد و خط لوله صادرات گاز به پاكستان را 

تا نزديكي مرزهاي پاكستان احداث كرد. 
به گ��زارش روزنامه تعادل، اي��ران يك پروژه 
بس��يار بزرگ به نام خط لول��ه صلح را از منطقه 
عس��لويه به س��مت پاكس��تان اجرا كرد كه در 
طرف هاي قرارداد آن كشورهاي پاكستان و هند 
بودن��د. اين خط لوله قرار بود با احداث خط لوله 
انتقال گاز ايران به پاكس��تان تحقق يابد. احداث 
اين خ��ط لوله مدت ها مح��ور مذاكرات مقامات 
دو كش��ور مذكور بود تا اينك��ه در نهايت و بعد 
از تاخير بس��يار و با وج��ود مخالفت هاي پي در 
پي امريكا، مراس��م احداث خ��ط لوله انتقال گاز 
ايران به پاكس��تان موس��وم به »خط لوله صلح« 
بين آص��ف عل��ي زرداري رييس جمهوري وقت 
پاكس��تان و محمود احمدي نژاد رييس جمهوري 

سابق ايران، به امضا رسيد. 
اما مدتي بعد دولت هند خود را كنار كش��يد 
و دولت پاكس��تان هم اع��الم كرد كه هزينه هاي 
بخ��ش لوله گذاري در خاك خ��ود را ندارد و اگر 

اي��ران مي تواند، اين كار را خ��ودش انجام دهد. 
دلي��ل هند ب��راي كنار رفتن از پ��روژه خط لوله 
صلح، عبور آن از خاك پاكستان و تهديد امنيت 
پ��روژه در خاك آن كش��ور بود و پاكس��تان نيز 
نداشتن س��رمايه كافي براي اجراي آن را مطرح 
مي كرد. با اين وجود، داليل هر دو كش��ور براي 
خروج از پروژه خط لوله صلح، در مورد خط لوله 
تاپي مردود ش��د و هند براي پ��روژه تاپي عبور 
خطوط لوله از پاكس��تان را پذيرفت با آنكه خط 
لوله تاپ��ي از نقاطي به مراتب آس��يب پذيرتر از 
مسير خط لوله صلح در خاك پاكستان مي گذرد، 
از نظر هند، اين مساله امنيت اين كشور را تهديد 
نمي كند. پاكس��تان نيز هزينه ه��اي لوله گذاري 

بخش مربوط به خود را تقبل كرده است. 
ايران س��رمايه گذاري عظيمي در احداث خط 
لوله گاز از پارس جنوبي تا مرز خود با پاكس��تان 
كرده اما در مقابل پاكس��تان توفيقي در احداث 
ادام��ه اين خط لوله نداش��ته اس��ت. در نامه يي 
ك��ه پيش تر از س��وي وزير نفت ايران به ش��اهد 
خاقان عباس��ي وزير وقت نف��ت و منابع طبيعي 
پاكستان كه اكنون در قالب نخست وزير فعاليت 
مي كند، نوش��ته ش��د، ايران نارضايتي و نگراني 
 خود نس��بت به پيش��رفت صفر درصدي احداث 
7۸1 كيلومتر از خط لوله صلح واقع در پاكستان 

ابراز داشته است. 
در بدو ش��روع به كار دول��ت دوازدهم، بيژن 
زنگن��ه وزير نفت اي��ران با حض��ور در تلويزيون 
رسمي جمهوري اس��المي ايران گفت كه 2 روز 
پي��ش از بركناري نوازش��ريف به ش��اهد خاقان 
عباسي وزير نفت پاكستان نامه يي را درخصوص 
خط لوله صلح نوش��ته است. عباسي اما در ادامه 
به جاي نوازش��ريف كه متهم به رس��وايي مالي 
ش��ده است، نخس��ت وزير پاكستان ش��ده و نامه 
وزير نفت ايران بي پاس��خ مي مان��د. 11 مهرماه 
س��ال گذش��ته روزنام��ه انگليس��ي زب��ان چاپ 
اسالم آباد نوشت كه اين كشور به دنبال پاسخ به 
نامه وزير نفت ايران اس��ت. شاهد خاقان عباسي 
وزير نفت پيشين پاكس��تان كه پس از بركناري 
نوازشريف به سمت موقت نخست وزيري منصوب 
شد، تيرماه س��ال 2016 ميالدي در قامت وزير 
نف��ت و منابع طبيعي پاكس��تان ب��ه ايرنا گفته 
بود كه »ق��رارداد احداث خط لول��ه گاز از بندر 
»گوادر« تا »نوابش��اه« توسط يك شركت چيني 
قطعي و نهايي شده است و اين خط لوله تا پايان 
س��ال 2017 تكميل و به عنوان بخش��ي از خط 

لوله انتقال گاز ايران به پاكستان استفاده خواهد 
شد.«

بيژن زنگنه وزي��ر نفت ايران چندي پيش در 
تشريح افقي كه پيش روي اين خط لوله مي بيند 
ب��ه »تعادل« گفته بود: »م��ن فكر مي كنم نه در 
كوتاه مدت اما در مجموع اين اتفاق خواهد افتاد 
و گاز ايران به پاكس��تان م��ي رود. اما مهم ترين 
نكته در اين ميان لزوم ورود عنصري سوم است. 
طب��ق تجربه من براي حل اين معادله بين ايران 
و پاكس��تان، طرف سومي احتياج است كه بدون 

آن معادله حل شدني به نظر نمي رسد.«
او در ادام��ه عن��وان ك��رده بود: »پاكس��تان 
مي گوي��د پول نداريم لوله را بكش��يم و ما از اين 
طرف نگرانيم كه حتي اگر بتوانند، لوله را احداث 
كنند پ��ول گاز ما را پرداخ��ت نكنند. در نتيجه 
طرف س��ومي بايد وارد ش��ود كه بتواند عمليات 
تجاري را عهده دار ش��ود.« وزير نفت در پاسخ به 
اين پرس��ش كه اين طرف سوم كشور يا شركت 
به خصوص��ي خواهد ب��ود، عنوان ك��رد: »اكنون 
تعدادي از شركت ها براي اين منظور ابراز عالقه 
كرده اند، اما هنوز در واقع به نتيجه يي كه بتوانيم 

سه طرفه عمل كنيم، نرسيده ايم.«
پيش از اين هندوس��تان نقطه سوم اين خط 
لوله بود كه به بهانه تحريم هاي هسته يي پيشين 

عليه ايران از آن كنار كشيد. 
زنگنه در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« كه آيا 

اين شركت ها از كمپاني هاي بزرگ نفتي و گازي 
موس��وم به IOC و IGCها به ش��مار مي روند، 
عن��وان كرد: »هم نفتي ه��ا و هم گازي ها در اين 

بين وجود دارند.«
پيگيري ه��اي بع��دي »تع��ادل« از وزير نفت 
مشخص كرد كه احتماال شركت روسي گازپروم 
يك��ي از گزينه ها براي اين اتفاق اس��ت كه البته 
طبق گفته زنگن��ه هنوز نتايجي كه بتواند منجر 
به قراردادي 3جانبه ش��ود در بر نداش��ته است. 
پس از اين اظهارنظرها، در س��فر نماينده شركت 
گازپ��روم به تهران، موضوع ورود اين ش��ركت به 
پروژه صادرات گاز به پاكستان به صورت رسمي 

مطرح شد. 
با وجود آنكه س��خنان ناي��ب رييس مجلس 
س��ناي پاكس��تان، نش��ان از تمايل پاكستان به 
تكميل خط لول��ه گازي ايران-پاكس��تان دارد، 
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند ت��ا زماني كه 
حزب فعلي در پاكس��تان بر راس كار است عزم 
ج��دي براي همكاري گازي با ايران وجود ندارد. 
پاكستان در آستانه برگزاري انتخابات قرار دارد، 
حزب نواز از احزاب نزديك به عربس��تان اس��ت. 
بسياري بر اين باور هستند تنها به قدرت رسيدن 
حزب »مردم« اس��ت كه باعث مي شود خط لوله 

گازي ايران به پاكستان به سرانجامي برسد. 
انتخابات رياس��ت جمهوري پاكستان بين 11 

جوالي و 10 آگوست برگزار خواهد شد. 

گروه انرژي| نادي صبوري|
 ش��ايد اين روزها مفهوم و جايگاه »مديريت 
منابع آب« خيلي بيش��تر از گذش��ته مش��خص 
شده باش��د. اساس��ا »چگونگي توزيع« در زمان 
محدودي��ت، اهميت��ي ويژه پي��دا مي كند. وقتي 
پ��اي آب به ميان مي آيد كه نه فقط يك »كاال« 
بلكه »نياز اساس��ي بش��ر« است اين اهميت صد 
چندان مي شود. روز گذشته محمد حاج رسوليها 
مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب نشس��تي 
خب��ري را برگزار كرد تا آخري��ن آمارهاي توزيع 
آب در ايران كه بطور ويژه آب پش��ت س��دها را 
شامل مي ش��ود، در اختيار خبرنگاران قرار دهد. 
اين نشس��ت خبري همچني��ن محلي براي بيان 
جهت گيري ه��اي جدي��د در نحوه تقس��يم آب 
نيز بود. مش��اور وزير نيرو دي��روز 5 محور اصلي 
مباح��ث در كارگ��روه س��ازگاري ب��ا كم آبي را 
توصي��ف ك��رده و در مهم ترين بخ��ش اظهارات 
خود تاكيد كرد نس��خه يي واحد براي چالش آب 
در تمام ايران وجود ندارد و در هر منطقه بس��ته 
به شرايط آن، راهكارهايي در حال بررسي است. 
مش��روح گزارش »تعادل« در اين خصوص را در 

ادامه مي خوانيد. 
بارندگي در ايران نسبت به متوسط درازمدت 
كاه��ش قابل توجه��ي را تجربه كرده اس��ت. در 
حالي ك��ه عموما دوره هاي خشكس��الي اخير 9 
س��اله بوده اند، امس��ال ايران در يازدهمين سال 
كم بارش��ي ق��رار دارد اي��ن روند در كن��ار چند 
مساله ديگر باعث شده اس��ت برخي استان ها با 

مشكالتي شديد دست و پنجه نرم كنند. 
مديرعامل ش��ركت مديري��ت منابع آب ايران 
دي��روز با اش��اره به اي��ن وضعيت عن��وان كرد: 
»بارش هاي برفي كشور 70درصد كاهش داشته 
ك��ه روي افزاي��ش دماي تابس��تان اث��ر زيادي 
دارد. از س��ويي كاهش بارندگي در چند اس��تان 
سيستان وبلوچستان، هرمزگان، كرمان، فارس و 

بوشهر باالي 50درصد بوده است.«
اما همين وضعيت باعث شد كه رضا اردكانيان 
وزي��ر نيرو، به دنبال ايجاد كارگروه س��ازگاري با 
كم آب��ي رفته و در نتيجه اين كارگروه تش��كيل 
شود. نشست خبري ديروز حاج رسوليها فرصتي 
براي مورد پرس��ش قرار گرفتن محتواي جلسات 
كارگروه سازگاري با كم آبي بود. مشاور وزير نيرو 
5 محور اصلي مس��ائلي كه در چند ماه اخير در 
اين كارگروه مطرح ش��ده را بر ش��مرده و عنوان 
ك��رد: » چگونگ��ي توزيع آب و حج��م تحويلي 
آن به بخش هاي مختلف«، »لزوم شفاف س��ازي 
اطالع��ات«، »مصارف غيرض��روري آب مثال در 
ح��وزه فضاي س��بز«، »اقتص��اد آب و تعرفه« و 

»اطالع رساني درباره چالش پيش روي كشور در 
حوزه آب« مهم ترين مس��ائلي اس��ت كه در اين 

مدت در كارگروه مورد بحث قرار گرفته است. 
طب��ق اظه��ارات حاج رس��وليها، گزارش هاي 
مخصوص��ي از وضعي��ت آب 2 اس��تان اصفهان 
و خوزس��تان كه در چند مدت اخي��ر نيز باعث 
مشكالت مردم شده بود، در سطح ملي كارگروه 
سازگاري با كم آبي مورد بررسي قرار گرفته است. 
اما در حالي كه موض��وع نحوه آبياري فضاي 
س��بز در چند س��ال اخير يكي از مس��ائل مورد 
انتقاد بوده اس��ت، مديرعامل ش��ركت مديريت 
منابع آب ايران با اش��اره به يكي از خروجي هاي 
كارگروه س��ازگاري با كم آب��ي عنوان كرد كه در 
اي��ن كارگروه دس��تورالعمل هايي ب��راي كاهش 
30درص��دي فضاي س��بز در اس��تان هايي كه با 
محدوديت منابع آبي روبه رو هستند مطرح شده 
اس��ت. محمد حاج رس��وليها ديروز نبود دغدغه 
جدي براي س��دهاي ته��ران را نتيجه »مديريت 
مخزن س��دها« دانس��ت؛ وي اما در پاسخ به اين 
پرس��ش روزنامه »تعادل« كه آيا با اين تفاس��ير 
مي توان نتيج��ه گرفت كه »مديريت مخزن« در 
سد استان هايي چون فارس كه افت ذخاير پشت 
سد ش��ديدي را تجربه كردند، داراي ضعف بوده 
است عنوان كرد: »خير، برخي اتفاق ها در مخازن 
سدسازي واقعا نادر و خارج از مدل ها بوده است. 
وضعيت 3 الي 4 س��د از مجموع 170 سد ايران 

در چند س��ال اخير استثنا بوده است. براي مثال 
در حالي كه س��د زاين��ده رود اكنون ورودي زير 
500 ميلي��ون مترمكع��ب دارد، تا ب��ه حال آمار 
زير 700 ميليون مترمكعب در اين س��د به ثبت 

نرسيده بود.«
او در ادام��ه عن��وان ك��رد: »به اي��ن ترتيب 
نمي توان وضعيت سدهاي اس��تاني چون فارس 
را نتيجه ضعف در مديريت دانس��ت. اكنون 11 
س��ال است كه بارندگي نسبت به ميانگين كمتر 
است. براي پيدا كردن موقعيتي مشابه با وضعي 
كه اكن��ون در آن قرار داري��م بايد به كتاب هاي 

تاريخي مراجعه كنيم.«

 كارد روي استخوان غيرمجازها 
كاهش ش��ديد بارندگي كه مديرعامل شركت 
مديري��ت مناب��ع آب به آن اش��اره ك��رد، طبق 
گفته هاي مش��اور وزير ني��رو باعث افت وضعيت 
معيش��تي كش��اورزان شده اس��ت. طبق آخرين 
سرش��ماري مركز آمار ايران كه در س��ال 1395 
انجام شده اس��ت، 25.9درصد جمعيت ايران را 
جمعيت روستايي تشكيل مي دهد. اين جمعيت 
كه بيش از 20 ميليون نفر را ش��امل مي ش��ود. 
معيش��ت بخ��ش عمده ي��ي از اي��ن جمعيت به 
كش��اورزي گره خورده اس��ت. نتايج سرشماري 
عمومي كش��اورزي س��ال 1393 مركز آمار نيز 
نش��ان مي دهد نزديك به 5ميليون بهره برداري 

كش��اورزي در اي��ران حكايت دارد. ام��ا فعاليت 
بخشي از اين كشاورزان از طريق برداشت آب از 
چاه هاي غيرمجاز و بدون پروانه انجام مي ش��ود. 
وزارت ني��رو در چند س��ال اخير روندي نس��بتا 
رو به رش��د در بس��تن اين چاه ه��ا دنبال كرده 
بود. اما اظهارات ديروز حاج رس��وليها نش��ان داد 
مس��اله معيش��ت اين بخش باتوج��ه به كاهش 
بارندگي امس��ال باعث ش��ده اس��ت روند بستن 
چاه ها دس��ت به عص��ا دنبال ش��ود. مديرعامل 
شركت مديريت منابع آب ايران در اين خصوص 
عنوان كرد: »اساس��ا 3۸درصد كل چاه هايي كه 
 از ابتداي س��ال 13۸0 تاكنون بس��ته  شدند در

 3 الي 4 س��ال گذشته اتفاق افتادند اما در سال 
جاري به دليل كاهش بارندگي رويكرد سال قبل 
را ادامه نداديم. ما امسال به چاه هايي كه قبل از 

سال 13۸5 احداث شده اند ورود نكرديم.«
او در ادام��ه و در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
در نهاي��ت چه برنامه يي ب��راي اين چاه ها درنظر 
گرفته شده اس��ت عنوان كرد: »در اينجا ما بايد 
ب��ا همكاري قوه مقنن��ه راهكار قانون��ي را براي 
چاه هايي درنظر بگيريم كه از اين س��ال به قبل 
وجود داش��ته و اكنون به باغ تبديل شده اند. اگر 
گي��ر قانوني اين ماجرا حل ش��ود م��ا مي توانيم 
ب��ا جابه جاي��ي در چاه هاي غيرمجاز ب��ا مجاز، با 
آسيب كمتر به كش��اورزان به هدف خود دست 

پيدا كنيم.«

ام��ا در حالي ك��ه اظهارات عيس��ي كالنتري 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص 
سد گتوند و ارتباط آن با شوري كارون، در چند 
روز اخي��ر موجب داغ ش��دن دوب��اره بحث هاي 
هيجاني در اين خصوص ش��ده بود، ديروز محمد 
حاج رس��وليها مديرعامل شركت مديريت منابع 
آب ارتباط دادن تغيير كيفيت آب كارون به سد 
گتوند را كامال تكذي��ب كرد. او در اين خصوص 
 EC گفت: »در حال حاضر خروجي س��د گتوند
مع��ادل 600 ميكروموس دارد. )اين EC معادل 
EC آب ش��رب در برخي مناطق تهران اس��ت(. 
اين در حالي است كه EC پايين دست رودخانه 
كارون 10000 ميكروموس اس��ت. اين دو عدد 
اساس��ا قابل مقايسه نيستند.« او در ادامه عنوان 
كرد: »عالوه بر اين در س��ال جاري خروجي سد 

گتوند از طريق نيروگاه انجام شده است.«
ب��ه گزارش »تع��ادل« تونل هاي ني��روگاه كه 
امس��ال تخليه آب از طريق آنها انجام گرفته در 
تراز باالتري نس��بت به تخليه كننده هاي سد قرار 
دارند، به همين واس��طه ميزان شوري آبي كه از 
طريق نيروگاه تخليه شود، كمتر از آبي است كه 

در ترازهاي عمقي تر تخليه مي شود. 
اظه��ارات برخي فع��االن درخص��وص پيوند 
ميان ش��وري فعلي كارون و سد گتوند در حالي 
مطرح مي ش��ود كه پس از آنكه سازمان مديريت 
و برنامه ريزي كش��ور موسسه آب دانشگاه تهران 
را موظف بررس��ي گزارشي با عنوان »راهكارهاي 
رف��ع ش��وري آب مخزن س��د گتون��د و انتخاب 
راه��كار برتر« كرد، ش��وراي عالي آب براس��اس 
نتيجه گزارش موسس��ه آب، دس��تورالعمل هايي 
را در خص��وص حدنص��اب EC آبي كه از گتوند 
تخليه مي ش��ود در موقعيت هاي زماني متفاوت 
مش��خص كرد. اين دس��تورالعمل براس��اس نوع 
كشتي كه در پايين دس��ت كارون انجام مي شود 
اي��ن معيار را مش��خص كرده اس��ت. براي مثال 
در موس��م كشت غالت آس��تانه تحمل اين نوع 
محصوالت 1700 ميكروموس تعيين شده است، 
صيفي جات و نيشكر حس��اس ترين آستانه را در 

اين زمينه دارند. 
از آن س��و در موقعي از س��ال كه كش��تي در 
اطراف كارون انجام نمي ش��ود، گتوند اجازه دارد 

كه آب را با EC باالتري تخليه كند. 
حاج رس��وليها در نشس��ت خبري روز گذشته 
خ��ود با تاكيد بر اينكه EC خروجي فعلي س��د 
گتون��د پايين تر از دس��تورالعمل فعلي اس��ت و 
نمي تواند در ش��ور ش��دن رودخانه نقش داشته 
باش��د، »پس��اب ها« و تخليه »فاضالب« را دليل 

عمده شوري كارون توصيف كرد. 
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مينيمالهايمدرندرتاالروحدت
آثاري از استیو رايش، مايكل نايمن 
و فرخزاد اليق در قالب ش��ب موسیقي 
میني مالیس��ت معاصر در تاالر وحدت 
اجرا مي شود. آنس��امبل ايراني-اروپايي 
اينترنوا منتخبي از آثار میني مال مدرن 
را در ت��االر وحدت روي صحنه مي برند. 
آنسامبل اينترنوا كه از دو كوارتت ايراني 
به سرپرستي برديا كیارس و امیر باورچي 
و يك كوارتت اروپايي به سرپرستي دارا 

مورگان تشكیل شده است در روزهاي 25 و 26 تیر 
روي صحنه مي رود. اجراي ش��ب دوم اين آنسامبل 
بر موس��یقي مینیمالیس��ت معاصر متمركز اس��ت. 
آنها قرار اس��ت آثاري از استیو رايش، مايكل نايمن 
و فرخزاد اليق را اجرا كنند. موس��یقي استیو رايش 
كه از مهم ترين و پركارترين مینیمالیس��ت هاي دنیا 
به شمار مي رود و برخي او را تاثیرگذارترين موزيسین 
زن��ده امريكا مي دانند به ش��دت تح��ت تاثیر روابط 
پیچیده رياضي اس��ت اما در عین حال كه بر مقوله  
ريتم تمركز دارد بازي هاي ملوديك را هم چاش��ني 
آثارش مي كند تا مخاطب را به دنیاي جديدي وارد 
كند. مايكل نايمن هم اگرچه به عنوان يك آهنگساز 
و پیانیست میني مال آثار زيادي در اين حوزه دارد اما 

بیشتر با ساخت موسیقي فیلم  شناخته 
مي شود. ديگر موزيسیني كه قرار است 
آثارش در اين ش��ب اجرا ش��ود فرخزاد 
اليق اس��ت. او پزشك متخصصي است 
ك��ه در نخس��تین آلبوم موس��یقي اش 
با ش��هرام ناظ��ري همكاري و »ِس��فر 
عسرت« را منتش��ر كرد. اليق از همان 
ابتدا نشان داد نگاهي جديد به موسیقي 
ايراني دارد و قرار نیس��ت تنها موسیقي 
رديف دستگاهي را دستمايه كارش قرار دهد. هنوز 
ه��م بس��یاري از منتقدان اين آلب��وم را مهم ترين و 
جسورانه ترين اثر در كارنامه شهرام ناظري مي دانند. 
در گام بعدي او »هفت گاه معلق« را منتشر كرد كه 
حاال قرار اس��ت برخي از قطعات اين آلبوم در ش��ب 
موسیقي میني مالیس��ت معاصر اجرا شود. در شب 
اول اج��راي اينترنوا نیز آثاري از لوريس چكناوريان، 
شوستاكويچ و دبوس��ي روي صحنه مي رود و عوايد 
حاص��ل از هر دو اجرا به كودكان كار اختصاص داده 
مي شود. همچنین گروه برگزاركننده تصمیم گرفته 
اس��ت براي دانشجويان تخفیفي 25درصدي درنظر 
بگیرد. عالقه مندان مي توانن��د براي تهیه بلیت اين 

كنسرت به سايت تیوال مراجعه كنند. 

»رازبقا«درپاليز
نماي��ش »راز بقا« به نويس��ندگی 
مش��ترك علی نوراني، س��هیل كرمیار 
و امی��ر نجف و ب��ه كارگردان��ی صالح 
علوى زاده از اول مرداد ماه روي صحنه 
مي رود. تهیه كننده اين نمايش اشكان 

خطیبي است. 
بازيگران اين اثر نمايش��ي عبارتند 
از: آذي��ن آرم��ون، مه��دى آذربخش، 
امیر آينه، كیمیا الوانی، علی پس��یان، 

مصطفی پوريوس��ف، علی چاقوچی، سام دادخواه، 
رضا دش��تكی، ش��ايان ديلمقانی، پ��گاه زارعیان، 
امید س��لیمی، تارا صالحی، فاطمه عباسی، محمد 
عبدالون��د، فرزين فوالد پنجه، دن��ا فیروزيا، آرمیتا 
قبادى، مريم قاس��می، هديه كازرونی، محمد گل 
محمدى، پانیذ محمدى، كی��وان محمدى، پويان 
محم��ودى، هوم��ن مرديها، علی می��رى، بنیامین 
میالن، س��میرا نجارى، عرفان نظريان پور، نريمان 

نیك نژاد. 
از ديگر عوامل مي ت��وان به پگاه زارعیان، پويان 

)دس��تیاران  يگانه خديوى  محمودى، 
كارگردان(، حامد جاللی )مدير صحنه(، 
س��ارا مژده )طراح لباس(، نیلوفر نقیب 
ساداتی )طراح نور(، مريم برادران )طراح 
پوستر و بروشور و گرافیك(، پیام يارايی 
)عكاس و س��اخت تیزر(، سارا حدادى 
 )studio you - مش��اور رس��انه يي(
اش��اره كرد. در خالص��ه اين اثر چنین 
آمده است: »آيا ما همان چیزي هستیم 
كه از آن فرار مي كنیم؟«»راز بقا« اجراي عموم خود 
را از يكم مرداد س��اعت ۱۸ در تماشاخانه پالیز آغاز 
مي كند و بلیت فروش��ي اين نماي��ش هم اكنون در 
سامانه تیوال آغاز شده است. استندآپ كمدي »آن 
مرد با اسب آمد« به تهیه كنندگي اشكان خطیبي با 
اجراي میثم درويشان پور كمدين برگزيده خنداننده 
شو آخر تیر در تماشاخانه پالیز روي صحنه مي رود. 
اين نمايش كه پیش تر بنا بود در خرداد روي صحنه 
برود بنا به دلیلي با تغیی��ر زمان مجدد 2۸ تیر در 

تماشاخانه پالیز اجرا مي شود. 

»چندشب«بهنيوقانونرسيد
مدير برگزاري پروژه »چند ش��ب« 
با اش��اره به برگ��زاري دوره ت��ازه اين 
پروژه از انتش��ار آلبوم »ش��عر و فرياد« 
به آهنگسازي و خوانندگي بابك باربد 

خبر داد. 
افش��ین معصومي با اشاره به اينكه 
هفتمین دور از مجموعه كنسرت هاي 
»چند ش��ب« ب��ا عنوان »چند ش��ب 
س��ه تار« روزهاي 26، 2۷ و 2۸ تیرماه 

س��الِ  جاري با حضور ۱2 نوازنده  شناخته شده ساِز 
سه تار در تاالر رودكي تهران برگزار مي شود، گفت: 
هنرمنداني چ��ون رامین جزاي��ري، بابك راحتي، 
س��پیده مشكي، ارژنگ حسیني، شهاب آذين مهر، 
طینوش بهرامي، ارژنگ س��یفي زاده، پويان بیگلر، 
مهدي رس��تمي، وص��ال ع��رب زاده، فريبا هدايتي 
و ه��ادي آذرپیرا در تاالر رودك��ي تهران به اجراي 
مكاتب و شیوه هاي مختلف سه تارنوازي مي پردازند. 
او ادامه داد: مجموعه كنسرت هاي »چندشب« 
با هدف ياد آوري ريشه هاي اصلي موسیقي در ۱۰ 
دوره طراحي ش��ده كه در هر دوره به يك س��از از 
حوزه موس��یقي ايراني، كالسیك و نواحي خواهیم 
پرداخ��ت. البته طي دوره هاي گذش��ته ما ش��اهد 
برگزاري پروژه چند در حوزه هاي تار نوازي، سنتور 

نوازي، گیتار نوازي، عود نوازي، كمانچه 
نوازي و دو نوازي در بخش هاي مختلف 
بوديم كه به اذعان كارشناسان موسیقي 
توانس��ته مورد اس��تقبال عالقه مندان 
موس��یقي ايراني قرار گیرد. معصومي 
بیان كرد: پروژه »چند شب« براي ۱۰ 
دوره طراحي شده كه تاكنون ما هفت 
دوره از آن را برگزار كرديم و قرار است 
كه س��ه دوره باقي مانده تا پايان سال 
میزبان عالقه مندان باش��د. اين در حالي اس��ت كه 
دوره هشتم پروژه براي سازهاي ني و قانون طراحي 
ش��ده كه اطالعات تكمیلي آن در هفته هاي آينده 

منتشر مي شود. 
مدير موسس��ه فرهنگي و هنري »نغمه حصار« 
درب��اره فعالیت هاي ديگر اين موسس��ه نیز توضیح 
داد: آلبوم��ي را در دس��ت انتش��ار داري��م كه طي 
روزهاي آينده با عنوان »شعر و فرياد« در دسترس 
عالقه مندان موس��یقي قرار مي گیرد. در اين آلبوم 
بابك باربد نوازنده عود روي اش��عار احمد ش��املو و 
فروغ فرخزاد آهنگسازي و خوانندگي كرده كه تصور 
مي كن��م با توجه به حال و هواي متفاوت ملودي ها 
مي توان��د ازجمله آثار متفاوت موس��یقي ايراني در 

ماه هاي اخیر باشد. 

پاياننجاتدرغارماندگان
واشنگتنپست:

بس��یاري از روزنامه ها 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
موفقیت آمی��ز  پاي��ان  از 
عملیات نج��ات نوجوانان 
تايلندي خبر دادند. طبق 
گزارشي كه در واشنگتن 
پس��ت منتشر شده، يكي 
نیروي  از مقامات واح��د 
درياي��ي تايلند در صفحه 

رسمي فیس بوك خود با اعالم پايان موفقیت آمیز 
عملیات خطرناك��ي كه توجه دنیا را به خود جلب 
كرده بود از نجات تمام ۱2 نوجوان گرفتار شده در 
غار و مربي شان پس از ۱۷ روز خبر داد. نجات اين 
۱۳ نفر در حالي باعث خوش��حالي هاي بسیار شده 
كه جمعه گذشته يك غواص سابق نیروي دريايي 
تايلند روز جمعه طي يك عملیات براي نجات اين 
نوجوانان جان خود را از دس��ت داده و باعث اندوه 
بسیاري شد. به گفته كارشناسان، شرايطي كه در 
غار وجود داش��ته مي تواند باعث اتفاقات لحظه يي 
مانند بي خوابي يا مش��كالتي در ارتباط با تاريكي 
يا فضاي بس��ته ايجاد كند اما با گذشت زمان و با 
ش��كل گیري ش��خصیت اين نوجوانان مي تواند در 

آينده نیز مشكالتي به بار آورد. 

والاستريتژورنال:
اين روزنامه نیز ضمن 
انتش��ار عكس��ي از نجات 
نوجوانان تايلندي گزارشي 
از تشديد اختالف تجاري 
امري��كا با چی��ن با تهديد 
تعرفه هاي جديد منتش��ر 
ك��رد. طبق اي��ن گزارش 
دولت ترامپ در تازه ترين 
دور جن��گ تعرفه ي��ي با 

چین تهديد كرد ۱۰درصد تعرفه روي واردات چیني 
ب��ه ارزش 2۰۰میلیارد دالر وض��ع خواهد كرد. اين 
خبر بازارهاي س��هام را به ل��رزه انداخت و بازارهاي 
چین با بیشترين كاهش پیش��رو بودند. در واكنش 
به اين تهديدها ي��ك مقام بلندپايه وزارت بازرگاني 
چین هش��دار داد امري��كا با اين اقدام��ات به نظم 
تج��ارت جهاني لطمه مي زند. آن ط��ور كه در اين 
روزنامه گفته ش��ده، واشنگتن هفته گذشته تعرفه 
25 درص��دي را روي واردات چیني ب��ه ارزش ۳۴ 
میلی��ارد دالر وضع كرد و پك��ن بالفاصله با اعمال 
تعرفه هاي مشابه روي محصوالت امريكايي به ارزش 
۳۴ میلیارد دالر واكنش نشان داد. سرمايه گذاران از 
اين واهم��ه دارند كه جنگ تجاري میان دو اقتصاد 
بزرگ جهان به رشد اقتصاد جهاني آسیب وارد كند. 

 
چايناديلي:

اين روزنامه صفحه اول 
خود را به نشس��ت انجمن 
همكاري كشورهاي عربي و 
چین در پكن اختصاص داد. 
طبق گ��زارش چاينا ديلي، 
همكاري  انجمن  نشس��ت 
چی��ن و كش��ورهاي عربي 
ب��ا حض��ور وزراي خارجه 
ش��ركت كننده،  كشورهاي 

در پكن برگزار شد. هدف اين انجمن كه چهارده سال 
پیش بنیان گذاشته شده است، تسهیل روابط چین و 
كش��ورهاي عربي است. طبق اين گزارش، »شي جین 
پینگ« ريیس جمهور چین در سخنراني امروز در ابتداي 
اين نشست گفته بود، چین همكاري با كشورهاي عربي 
را در زمینه نفت و گاز س��رعت مي بخشد و بستر مالي 
براي همكاري صنعتي با اين كشورها را فراهم مي كند. 
همچنین در اين نشست، مقامات چین و كويت توافق 
كردند میان دو كشور روابط راهبردي برقرار كرده و در 
زمینه هاي متعددي از جمله مسائل امنیتي و اقتصادي 

همكاري مشترك داشته باشند. 

كيوسك

»ليليگلستان«ازكتابتازهاشخواهدگفت
رونمايي و جش��ن امضاي كتاب »آنچنان كه بوديم« با حضور لیلي گلس��تان، فواد نظیري و علي شروقي در شهر كتاب دانشگاه 

پنج شنبه ۳۱ تیر ماه ساعت 6 برگزار مي شود. 
 كتاب »آنچنان كه بوديم« نوشته لیلي گلستان توسط نشر حرفه هنرمند به چاپ رسیده است. لیلي گلستان درباره كتاب تازه اش 
مي گويد: تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كند، نخستین نوشته ام در مطبوعات، جوابیه يي بود به اوريانا فاالچي كه براي مصاحبه با شاه 
به ايران آمده بود. متاس��فانه پیدايش نكردم، پس در اين كتاب نیامد. او ادامه مي دهد: اما از همان وقت يك كیس��ه نايلوني داشتم 
كه هر آنچه در مورد كتاب هايم و بعد گالري ام يا نوش��ته يي از خودم در مطبوعات آمده بود، مي بريدم و در كیس��ه مي انداختم. يك 
كیسه شد، دو كیسه و بعد سه كیسه و در نهايت پنج كیسه پر از بريده هاي جرايد. بعد از سال ها رفتم سراغ كیسه ها. يك به يك را 
گشودم و از میان نوشته ها انتخاب كردم. در میان اين گزيده ها چندتايش برايم عزيزترند. عالقه مندان به شركت در مراسم رونمايي 

كتاب »آنچنان كه بوديم« لیلي گلستان مي توانند به آدرس خیابان انقالب، خیابان قدس نبش بزرگمهر، شماره ۹ مراجعه كنند. 

چهرهروز

نگاهيبهوضعيتبودجهنظاميناتودرآغازنشستبروكسل

بودجهامريكاييناتو
گروهگوناگون|

دي��روز نشس��ت نات��و در بروكس��ل 
آغ��از ب��ه كار ك��رد. اي��ن نشس��ت هم 
مانند جلس��ات اخیر كه دونال��د ترامپ در آن حضور 
داش��ت با نگراني هاي بس��یاري همراه ب��ود؛ چرا كه 
ريیس جمهوري امريكا س��ابقه بسیاري در كارشكني 
در جلس��ات بین الملل دارد. آن طور كه در بس��یاري 
از گزارش ها گفته شده، دونالد ترامپ پیش از اين در 
بسیاري از سخنان خود اعالم كرده بود در صورتي كه 
كشورهاي ديگر بودجه نظامي خود را جهت حمايت 
از نات��و افزايش ندهند، امري��كا از عضويت ناتو خارج 
مي ش��ود. همچنی��ن آن طور كه گفته ش��ده، دونالد 
ترام��پ پیش از آغاز نشس��ت در س��خناني در جمع 
خبرنگاران اعالم كرد كه در تالش براي افزايش بودجه 
اختصاص يافته به ائتالف نظامي ناتوست. او بر اين باور 
است كه مالیات دهندگان امريكايي فشار بسیاري براي 
جبران كمبود بودجه ناتو متحمل مي شوند. طبق آمار 
منتش��ر شده، طبق آمارها امريكا با 6۸6 میلیارد دالر 
بودجه نظامي حدود ۷2درصد كل بودجه اعضاي ناتو 
در سال 2۰۱۷ را به خود اختصاص داده بود. مجموع 
بودجه نظامي 2۹ عضو ناتو ۹5۷ میلیارد دالر در اين 
س��ال بوده اس��ت. هرچند كه ترامپ مدعي شده كه 

امريكا ۹۰درصد بودجه ناتو را پرداخت مي كند. 
به گفته بس��یاري از تحلیلگران پیش از نشس��ت 
بروكس��ل، بريتانیا بايد بودجه نظامي خود را افزايش 
دهد تا ترامپ از ترك ناتو منصرف شود. اين در حالي 
است كه بريتانیا در س��ال 2۰۱۷ حدود 2.۱ درصد از 
تولید ناخالص داخلي اين كش��ور سهم بودجه نظامي 
مي ش��ود. آن طور كه گفته ش��ده در س��ال گذش��ته 
می��الدي بريتانی��ا بی��ش از 55میلی��ارد دالر بودجه 
نظامي ناتو اختصاص داده اس��ت. فرانسه و آلمان نیز 
با اختص��اص بیش از ۴5میلی��ارد دالر بودجه نظامي 
نات��و، به  ترتیب رتبه هاي س��وم و چه��ارم را در میان 
كش��ورهاي عضو ناتو به خود اختصاص دادند. اين در 
حالي است كه در سخنراني پیش از نشست بروكسل، 

آن طور كه گفته شده بیشترين نقد ترامپ علیه آلمان 
بود. او در اين س��خنراني بابت حمايت آلمان از توافق 
خط لوله گاز درياي بالتیك با روس��یه شديدا از برلین 
انتقاد كرد و آنها را »اسیر روسیه« توصیف كرد. ترامپ 
همچنین آلم��ان را براي افزايش  ندادن بودجه نظامي 
س��رزنش كرد. ايتالیا نیز پنجمین كش��ور عضو ناتو با 
بودجه نظامي باالست؛ هرچند كه در میان كشورهايي 
قرار گرفته كه با وجود مخالفت هاي شديد ناتو تالش 
مي كند بودجه دفاعي خود را كاهش دهد. آن طور كه 
گفته ش��ده، حدود ۱.۱درصد از تولید ناخالص داخلي 
اين كشور معادل بیش از 2۳میلیارد دالر صرف بودجه 
نظامي ناتو مي شود. اين بودجه در كانادا 2۱میلیارد و 
2۷5میلیون دالر و در تركیه مرز ۱2میلیارد دالر را رد 
مي كند. آن طور كه گفته شده، الزام تركیه به افزايش 
هزينه هاي نظامي اش از سوي ناتو مقامات دفاعي اين 
كشور را به فكر باال بردن بودجه دفاعي انداخته است. 
در گزارش هايي كه هفته گذشته منتشر شد، دولت 
اسپانیا به س��ازمان ناتو متعهد شده كه بودجه نظامي 
خود را تا س��ال 2۰2۴، ح��دود ۸۰درصد افزايش داده 

و به ۱۸میلیارد يورو برس��اند. اين در حالي اس��ت كه 
طبق آمار منتش��ر ش��ده بودجه نظامي اين كشور در 
س��ال 2۰۱۷ حدود ۱2میلیارد دالر اعالم ش��ده است. 
اين بودجه در لهستان بیش از ۱۰میلیارد دالر، در هلند 
حدود ۹ میلی��ارد و ۷65 میلیون دالر بوده و نروژ نیز، 
حدود ۱.6درصد از تولید ناخالص داخلي خود را معادل 
بیش از 6 میلیارد دالر صرف بودجه نظامي ناتو مي كند. 
آن طور كه در اين گزارش ديده مي ش��ود، تفاوت 
قابل مالحظه در توان نظامي كشورهاي عضو ناتو نیز 
از ديگر موارد اختالف اس��ت. آن دس��ته از كشورهاي 
اروپايي كه با بحران اقتصادي دس��ت به گريبان بودند 
در سال هاي اخیر حاضر به افزايش بودجه نظامي خود 
نش��دند. به ويژه آنكه اين كش��ورها بايد براي افزايش 
بودج��ه نظامي بودجه بخش هاي رفاهي، آموزش��ي و 
خدمات عمومي خود را كاهش دهند. از س��وي ديگر 
كش��ورهاي اروپايي هم��واره نگران اين هس��تند كه 
امري��كا با تامین بیش از ۷۰درص��د بودجه ناتو در پي 
نفوذ روزافزون ب��ر اين اتحاد نظامي در زمینه انتخاب 

ماموريت هاي  ناتو و محتواي آنهاست. 

آمارنامه

تاريخنگاري

وقوع فاجعه مسجد گوهرشاد 
بیس��ت و يكم تیر ۱۳۱۴، نیروهاي حكومتي، قیام مردم مشهد در صحن 
مس��جد گوهرش��اد را كه در اعتراض به سیاس��ت هاي ضداسالمي رضاخان 

به ويژه كشف حجاب بود، سركوب كردند. 
به محض آنكه گزارش بست نشیني مردم در حرم علي بن موسي الرضا)ع( 
به رضا شاه رسید، به ماموران نظامي مشهد دستور صريح داد كه اگر تا فردا 
صب��ح، مردم بست نشس��ته را نپراكنند، به باالترين مج��ازات نظامي گرفتار 
خواهند ش��د. پلیس مشهد حكم به پراكنده ش��دن جمعیت حاضر )كه در 
اين مدت در آنجا تحصن كرده بودند( داد ولي مردم فرمان نبردند؛ از اين رو 
پلیس به قوه مجريه )استانداري( متوسل شد. پاكروان، استاندار، هم از ايرج 
مطبوعي فرمانده لش��كر خواست كه مردم گردآمده را پراكنده كند. سرتیپ 
مطبوعي نیز هنگ پیاده لش��كر را به س��ركوبي مردم گماشت؛ اين هنگ به 
فرماندهي س��رهنگ قادري اطراف صحن و حرم علي بن موس��ي الرضا)ع( و 
مسجد گوهرشاد را محاصره كرد و به تیراندازي به تحصن كنندگان پرداخت 

كه در نتیجه اش، عده زيادي از زائران و تحصن كنندگان كشته شدند. 
پس از واقعه مس��جد گوهرش��اد، محمدتقي بهلول به علت تحت تعقیب 
بودن به افغانس��تان گريخت. همچنین رژيم پهلوي در همان س��ال آيت اهلل 
سیدحس��ین طباطبايي قمي را از ايران به عراق تبعید كرد. پاكروان معتقد 
بود كه اس��دي، تولیت آس��تان ق��دس، در انگیزش و ش��وراندن مردم براي 
ايستادگي در برابر دستور دولت و به وجود آمدن اين خیزش، موثر و مشوق 
بوده اس��ت. س��رهنگ بیات ريیس شهرباني مش��هد بركنار شد و سرهنگ 
رفیع نوايي ريیس ش��هرباني آذربايجان كه پیشتر نزديك به ۱۰ سال ريیس 
ش��هرباني خراسان بود، به جاي او گمارده شد و براي رسیدگي به اين قضیه 
ماموريت يافت. اما نوايي با اس��دي از گذشته خرده حساب داشت و آن اين 
بود كه اس��دي به علت نزديكي به ش��اه، به ماموران دولتي شامل نوايي، در 

مش��هد چندان اعتنا نمي كرد. نوايي پس از يكي، دو ماه گزارش رس��یدگي 
خود را براي دولت فرس��تاد؛ وي در آن آش��كارا فاجعه گوهرش��اد را پیامد 
انگیزش ها و اقدام هاي اسدي اعالم كرد. ازآن رو هیاتي از تهران به سرپرستي 
سرهنگ آقاخان خلعتبري و عضويت سرهنگ عبدالجواد قريب و چند افسر 
ديگر به مشهد رفت و براساس پرونده تشكیل شده دستور دستگیري اسدي 
را صادر كرد. اين هیات به زور و با آزار از اسدي اقرار گرفت؛ دادگاه صحرايي 
به رياست خلعتبري و دادستاني سرهنگ قريب تشكیل يافت؛ دادگاه اسدي 

را محاكمه و به اعدام محكوم كرد. 

ميراثنامهايستگاه

نجاتبچههاازغارتايلندفيلمميشود
عملیات نج��ات كودكاني كه در غاري 
در تايلند گیر افت��اده بودند، به زودي در 

قالب فیلم راهي سینماها مي شود. 
به گزارش ورايتي، در حالي كه عملیات 
نجات نوجواناني كه در غاري زيرزمیني در 
تايلند گیر افتاده بودند به سالمت به انجام 
رسید، اكنون اعالم شده فیلمي بر مبناي 

اين رويداد س��اخته مي ش��ود. پیور فلیكس انترتینمت در تالش است، حقوق 
س��اخت فیلم از ماموريت نجات جان پسرهايي را كه با مربي شان در هزارتوي 
غاري در تايلند گرفتار ش��ده بودند به دس��ت آورد. مدير اين كمپاني گفته از 
احتمال ساخته شدن اين فیلم بسیار هیجان زده و اين موضوع برايش خیلي با 
اهمیت است. وي با تمجید از شجاعتي كه اين گروه در غار نشان دادند و تالشي 
كه ماموران براي بیرون كشیدن آنها به خرج دادند، اين ماجرا را بسیار با ارزش 
خواند. تالشي سه هفته يي متشكل از نیروهاي بین المللي در نهايت توانست اين 
دانش آموزان را كه براي گردش با مربي شان به غار رفته بودند و بر اثر باال آمدن 
آب آنجا محبوس ش��ده بودند، از دل زمین بیرون بكشد. ۱2پسر دانش آموز و 
مربي شان سرانجام سه شنبه به س��المت از غار بیرون آورده شدند. اين تیم از 
2۳ ژوئن به دلیل بارندگي ش��ديد و باال آمدن آب در غار، امكان بیرون آمدن 
نداشتند. اسكات مدير كمپاني پیور سال ها در تايلند زندگي كرده و در چهار روز 
آخر همراه عملیات نجات بود. وي افزود: يكي از داليلي كه اين داستان خیلي 
روي او تاثیر گذاشت، اين است كه همسرش با سامان كونان كه 6 جوالي طي 
عملیات نجات در اين غار كش��ته شد، بزرگ شده است. كمپاني پیور فلیكس 
تولیدكننده فیلم هايي درباره سرنوش��ت اس��ت و فیلم هايي چون »خدا نمرده 

است«، »پرونده يي براي مسیح« و »باور نمي كني؟« را در كارنامه دارد. 

كشفشواهديازدورهسلوكيواشكانيدرخرمآباد
سرپرس��ت هی��ات گمانه زن��ي براي 
تعیی��ن عرص��ه و پیش��نهاد حريم تپه 
س��رقالع ش��جاع آباد خرم آباد در استان 
لرستان گفت: با توجه به شواهد موجود 
اس��تقرارهاي اين اثر به دوره سلوكي و 

اشكاني تعلق دارند. 
نسترن مرادي گفت: در قرون اولیه تا 

میانه اسالمي نیز استقرارهاي ضعیفي بر روي اين محوطه شكل گرفته است.  
اين باستان ش��ناس همچنین به شكل گیري محوطه شجاع آباد روي تپه يي 
صخره يي - ش��ني اش��اره كرد و گفت: بقاياي معماري در بلندترين ارتفاع 
آن در بخش هاي ش��مالي، غربي و جنوبي مشهود است. اين باستان شناس 
همچنین از پراكندگي ساير مواد فرهنگي همچون قطعات سفالي گوناگون، 

قطعات شیشه يي و بقاياي استخواني در سطح محوطه خبر داد. 
او با اش��اره به آغاز گمانه زني براي تعیین عرصه و پیش��نهاد حريم اين 
محوطه با مجوز پژوهش��كده باستان شناسي پژوهش��گاه میراث فرهنگي و 
گردش��گري افزود: پ��س از حفر ۱۸ گمانه در جهت ه��اي مختلف خارج از 
عرصه قابل رويت، حدود عرصه و حريم تش��خیص داده ش��د. مرادي افزود: 
بعد از اتمام گمانه زني با استفاده از دوربین توتال استیشن محدوده عرصه، 
حريم و پیرامون آن نقشه برداري و پس از آن، مرحله پر كردن گمانه ها نیز 
انجام شد. او گفت: تعداد ۴ گمانه داراي بستر برجاي فرهنگي و در محدوده 
عرصه و همچنین تعداد ۳گمانه فاقد ش��واهد فرهنگي و در محدوده خارج 
از عرص��ه قرار دارند. به گفته وي حدود عرصه بر اس��اس گمانه هاي داراي 
بستر برجا و حدود حريم نیز بر اساس گمانه هاي فاقد شواهد فرهنگي و با 

در نظر گرفتن عوارض پیرامون تشخیص داده شد. 
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