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دولتراهبهكجاميبرد؟
بهارهمهاجري| معاونسردبير|

در تاريخ 40 ساله پس از انقالب هيچ دوره يي مانند 
ح��اال پرپيچ و خم نبوده اس��ت. در هيچ دوره يي مانند 
حال حاض��ر، دولت با مصايب و مش��كالت اين چنيني 
مواجه نبوده اس��ت. در هيچ دوره يي مثل حاال مردم با 
نگراني از خواب برنمي خاستند و نمي پرسيدند كه »چه 
مي شود؟« اينها واقعيت هايي است كه دولتمردان با آن 
مواجه هستند. فاصله كاهش ارزش پول ملي كشور طي 
يك روز – روز يك شنبه با دوشنبه – حداقل 10درصد 
بوده اس��ت. اگر اين مقياس را به س��ال گذشته ببريم، 
كاه��ش ارزش پ��ول ملي باور كردني نيس��ت، بيش از 
يك برابر بوده اس��ت. اينها را نوش��تيم تا اين پرسش را 
طرح كنيم ك��ه »دولت راه به كج��ا مي برد؟« پيش از 
اين، درهمين روزنامه نوشته شده بود كه اعضاي دولت 
فعلي، دولتمردان زمان جنگ اقتصادي  نيستند. به اين 
مضمون ك��ه آنها براي دوران صلح، صالح هس��تند اما 
در مقطعي كه ابرقدرت��ي مانند امريكا يك جنگ تمام 
عيار اقتصادي راه انداخته به طوري كه اثر الينفك آن را 
مي توان در معيش��ت مردم مشاهده كرد – به طور مثال 
كافي است گزارش خرده فروش��ي مواد خوراكي بانك 
مرك��زي منتهي به 22 تير م��اه را ببينيد كه قيمت ها 
نس��بت به سال گذشته در مورد ميوه ها به طور متوسط 
بي��ش از 55 درصد، گوش��ت قرمز بيش از 25 درصد و 
تخم مرغ 46 درصد افزايش داشته است– بي عملي آنها 
باعث مي ش��ود كه عرصه هر روز بر مردم تنگ تر شود. 
اگر به اين بي عملي، فس��اد اقتصادي كه متاسفانه ثمره 
ناميم��ون مديران طالح و بي صالحيت اس��ت، را اضافه 
كني��م، نمي توانيم انتظارات بجاي مردم كه خواس��تار 
تغيي��ر تي��م اقتص��ادي و تنبيه مدي��ران بي صالحيت 
هس��تند، را ناديده بگيريم.  مگر مي ش��ود براي واردات 
بيش از 6 هزار خودرو به طور غيرقانوني ثبت س��فارش 
بش��ود اما برخورد فقط در حد مديران مياني باش��د و 
مديران باالتر،  تش��ويق ش��وند؟! مگر ايران چه چيزي 
از كش��وري مانند كره جنوبي كمت��ر دارد كه وزيرش 
به  دليل سرنگوني يك قايق تفريحي و كشته شدن چند 
دانش آموز هم عذر خواهي مي كند و هم اس��تعفا؟! اما 
ب��راي مديران ما دريغ از يك عذر خواهي چه رس��د به 
اس��تعفا. اين مديران كه از ش��رايط بحراني سواستفاده 
مي كنند و ب��ه فكر منافع خود هس��تند مديران زمان 
جنگ اقتصادي نيستند. هنوز كه تحريم ها به طور كامل 
شروع نشده،  بهتر است رييس دولت فكري به حال اين 
دست از مديران بكند در غير اين صورت زماني مي رسد 

كه ديگر حتي تعويض مديران هم كارساز نيست. 

دولتاليحهتفكي�كوزارتخانهه�ارامجددابه
مجلسميفرستد؛ايسنا| معاون پارلماني رييس جمهور 
گفت: در ش��رايط فعلي تفكي��ك وزارتخانه ها براي دولت 
اهميت بااليي دارد، به دنبال راه حل هاي قانوني هس��تيم 
ت��ا مجددا اين اليح��ه را كه با ش��ش راي كمتر از صحن 
علن��ي مجلس خ��ارج ش��ده را به مجلس تقدي��م كنيم.  
حس��ينعلي اميري در ارتباط با بازگش��ت اليحه  تفكيك 
برخ��ي از وزارتخانه هاي دولت از مجل��س،  اظهار كرد: در 
صحن علني مجلس با ش��ش راي كم، اين لوايح رد ش��د. 
اين لوايح در شرايط فعلي كشور براي ما بسيار مهم است 
و حال��ت فوق العاده يي پيدا مي كن��د.  او ادامه داد: به ويژه 
در بخ��ش مربوط به تفكيك صنعت و معدن از تجارت كه 
يكي از ضرورت هاي غيرقابل انكار در شرايط فعلي است، در 
راستاي چابك سازي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان ما 

به اين اليحه احتياج داريم. 
همسايگانباگروهكهابرخوردنكنندپايگاههاي
تروريس�تهاراميزنيم؛تسنيم|معاون امنيتي وزير 
كش��ور مي گويد: اگر كش��ورهايي كه مقر تروريست ها در 
آنجا وجود دارد با تروريس��ت ها برخ��ورد نكنند، مقرهاي 
تروريست ها در »جدار مرز« را هدف قرار مي دهيم.  حسين 
ذوالفقاري درباره ناامني هاي اخير در مناطق ش��مالغرب و 
جنوب ش��رق كشور، گفت: عقبه اين گروه هاي تروريستي 
در برخي كش��ورهاي همسايه است ما اطالع داريم كه در 
حوادث اخير، برخي كشورها و سرويس هاي اطالعاتي آنان 
در ايجاد ناامني از گروه هاي تروريستي حمايت مي كردند. 
سومينسفيرزنمعرفيخواهدشد؛فارس|معاون 
زنان و خانواده رييس جمهور گفت: من از آقاي ظريف بابت 
انتخاب دومين س��فير خانم تشكر مي كنم. يقينا اين روند 
ادامه دارد و فكر مي كنم س��ومين س��فير زن نيز معرفي 
خواهد شد.  معصومه ابتكار گفت: من از اقاي ظريف بابت 
انتخاب دومين س��فير خانم تشكر مي كنم. يقينا اين روند 
ادامه دارد و فكر مي كنم س��ومين س��فير زن نيز معرفي 
خواهد ش��د. وي در مورد انتصاب اس��تاندار از بين بانوان 
نيز ادامه داد: در مورد استانداران تقاضا مي كنيم با توجه به 
حضور بانوان در مناصبي چون فرمانداري و بخش��داري به 

زودي شاهد حضور استاندار زن نيز باشيم. 
طرحتاسيسس�ازمانمليجوانانتقديمهيات
رييس�همجلسشد؛ايس�نا| س��يده فاطمه حسيني 
سخنگوي فراكسيون جوانان مجلس شوراي اسالمي گفت: 
»با توجه به اينكه دولت اخيرا اليحه انتزاع وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي را به مجلس ارائه كرده فراكسيون جوانان 
ني��ز طرح انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و تاس��يس 
سازمان ملي جوانان را تقديم هيات رييسه مجلس كرد تا 
اين دو اليحه و طرح به صورت همزمان در مجلس بررسي 
شود. « مجلس چندي پيش با اليحه اصالح ساختار دولت 
كه در آن انتزاع وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازي و 
صنعت، معدن و تجارت پيش بيني شده بود، مخالفت كرد. 
نپذيرفتنFATFمان�عموفقيتايراندراقتصاد
جهانيميش�ود؛ايلن�ا| »راب ماكر« س��فير بريتانيا در 
اي��ران در م��ورد اينكه آيا پذيرش مف��اد FATF در قانون 
ايران به عنوان يكي از موانع و پيش ش��رط هاي اين بس��ته 
از نظر اروپايي ها عنوان ش��ده اس��ت، گفت: اين مقوله جزو 
موانع بسته پيشنهادي نيست، بلكه چيزي است كه جلوي 
موفقيت ايران در اقتصاد جهاني را گرفته اس��ت. در نتيجه 
اگر ايران به س��اير كش��ورهاي جهان در مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريس��م و قوانين بانكداري جهاني نپيوندد، 
مش��كل بزرگي بر سر روابط بانكي ايران و ساير نقاط جهان 
وجود خواهد داشت. او افزود: نپيوستن به مفاد اين قانون در 
واقع مانع تجارت با ايران و يكپارچگي اقتصاد ايران با جهان 
به عالوه موانع ديگر براي سرمايه گذاري در اين كشور است. 

سرمقاله

روي موج خبر

رييسجمهوريدرديدارباهياترييسهفراكسيوناميدمجلسدهممطرحكرد:

تاكيدبراجرايوعدهها

ترامپخشمخودازموضعروحانيرابايكتوييتنشانداد

تبليغوتهديد؛سياستامريكادربرابرايران
يك روز پس از آنكه حسن روحاني در پيامي آشكار 
به امريكا، دولت اين كشور را از تحريم نفتي ايران برحذر 
داش��ت و گفت »صلح با ايران م��ادر صلح ها و جنگ با 
اي��ران مادر جنگ هاس��ت«؛ دونالد ترام��پ در توييتي 
تهديد آميز، با حروف بزرگ انگليسي كه نشان از خشم 
او داشت، نوشت كه »ديگر هرگز، هرگز امريكا را تهديد 
نكنيد، چرا كه در غي��ر اين صورت با پيامدهايي روبرو 
خواهيد ش��د كه كمتر كس��ي در تاريخ ديده است. ما 
ديگر آن كشوري نيستيم كه حرف هاي جنون آميز شما 
درباره خشونت و مرگ را تحمل كند. مواظب باشيد.« 
آتش اين نزاع لفظي آنجا شعله ور شد كه رييس جمهور 
در سفر به سويس با اشاره به تالش امريكا براي به صفر 
رساندن فروش نفت ايران، تاكيد كرد معنا ندارد وقتي 
ايران نمي تواند نفتي صادر كند، ديگر كش��ورها بتوانند 
نفت خود را صادر كنند. پيامي آشكار از سوي ايران به 
امريكا، پس از آنكه اين كشور به ادبيات مصالحه جويانه 
ايران واكنش��ي منفي نشان داد؛ چنانكه برجام را زيرپا 
گذاشت، تحريم هاي پيش��ين را بازگرداند و در تالشي 
آشكار در پي هرج و مرج در امنيت داخلي ايران بر آمد. 

كارزارتبليغاتيعليهايران
در همين راس��تا، روز گذش��ته پمپئو وزير خارجه 
اي��االت متحده در جمع تع��دادي از ايرانيان امريكا كه 
از مخالفان دولت ايران به ش��مار مي آيند، در ادعاهايي 
بي اساس، مقامات ايراني را به دخالت در امور كشور هاي 
منطقه مته��م كرد؛ همان اتهامي ك��ه دولت ترامپ از 

ابت��دا آن را دس��تمايه حمله به ايران قرار داده اس��ت. 
در عي��ن حال او با اش��اره به س��خنان ترامپ گفت كه 
امريكا حاضر به گفت وگو با ايران و كاهش فش��ارها بر 
جمهوري اسالمي است، مشروط بر آنكه واشنگتن تغيير 
و چرخش��ي ملموس، قابل راس��تي آزمايي و پايدار در 
سياست هاي تهران مشاهده كند. در حالي وزير خارجه 
امريكا در چنين مراسمي سخنراني كرد كه خبرگزاري 
رويترز روز ش��نبه در گزارش��ي از راه اندازي يك كارزار 
گس��ترده تبليغاتي عليه جمهوري اسالمي از جمله در 

شبكه هاي اجتماعي خبر داده بود. 
كارزاري كه ش��ماري از مقام ها و مسووالن كنوني و 
پيشين امريكا در آن حضور دارند. اين خبرگزاري هدف 
از اج��راي اين طرح عليه ايران توس��ط ترامپ را ايجاد 
ناآرامي در كش��ور و اعمال فشار بر تهران براي متوقف 
كردن برنامه هس��ته يي و برخي فعاليت هاي منطقه اي 

ايران عنوان كرده بود. 
به نوش��ته رويترز مطابق اين طرح س��خنراني ها و 
كارزارهايي در ش��بكه هاي اجتماعي راه اندازي ش��ده 
كه اطالعات مورد استفاده در آنها بعضا »اغراق شده« 
اس��ت؛ اطالعاتي كه هدف آن تخطئ��ه و بدنام كردن 
مقامات ايران است. ظاهرا سخنراني روز گذشته وزير 
امور خارجه امريكا و طرح ادعاهايي عليه مقامات ايراني 
در همين راستا بوده است. تحليلگران غربي مي گويند 
دولت ترامپ در رابطه با ايران به دنبال رسيدن به آن 
نقطه يي اس��ت ك��ه پيش از اين با كره ش��مالي بدان 
رس��يده بود.  با اي��ن حال تع��دادي از مقامات غربي 

واكن��ش منفي به توييت تهديدآميز ترامپ داش��تند. 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه آلم��ان در اين باره از 
دو طرف خواس��ت كه خويش��تنداري به خرج دهند. 
كريستوفر برگر گفت: ما از گفت وگو و مذاكره حمايت 
مي كني��م و از همه طرف ها درخواس��ت مي كنيم كه 
خويش��تنداري در پيش گرفته و از لفاظي و حمالت 
كالمي خودداري كنند. برگر افزود: »تهديد به كاربرد 
نيروي نظامي هيچگاه س��ودمند نبوده است و به نظر 
من به ويژه در اوضاع وخيم خاورميانه، اين راه مفيدي 

براي تعامل به شمار نمي رود. « 
از س��وي ديگر، يك عضو كميته ه��اي اطالعات و 
رواب��ط خارجي مجلس نماين��دگان امريكا دليل اين 
توييت ترامپ را انحراف اذهان از رسوايي هاي او دانست. 
جوآكين كاسترو با انتقاد از سياست هاي رييس جمهور 
كشورش، خطاب به ترامپ گفت: »آقاي رييس جمهور 
جنگ لفظي با ايران از شما در برابر باب مولر محافظت 
نمي كند.« اش��اره اين عضو مجلس نمايندگان امريكا 
به تحقيقات باب مولر سرپرست تيم تحقيقات درباره 
ارتباط ميان دستياران ترامپ با روسيه به اتهام دخالت 
مس��كو در انتخابات رياس��ت جمهوري 6102 امريكا 
اس��ت كه به پيروزي ترامپ منجر شد.  نماينده ايالت 
تگزاس در ادامه نوشت: »عالوه بر اين، شما يك تهديد 
مشابه را نيز عليه كيم جونگ اون )رهبر كره شمالي( 
پيش از نشس��ت س��نگاپور مطرح كرده بوديد و االن 
برنامه هسته يي كره ش��مالي از هر زماني قدرتمندتر 
اس��ت.« اين بار هم تنها حامي��ان ترامپ مقامات رژيم 

صهيونيستي و عربس��تان س��عودي بودند. آنچنانكه 
بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي روز 
دوشنبه در ابتداي جلسه كابينه موضع مقامات امريكا 
در قبال ايران را مورد تحسين قرار داد. نتانياهو گفت 
كه مي خواه��د از دونالد ترامپ رييس جمهور و مايك 
پمپئو وزير امورخارجه امريكا به دليل موضع سختشان 
عليه ايران قدرداني كند. به ادعاي او »قدرت ها سال ها 
اس��ت كه تسليم ايران شده اند و بسيار خوب است كه 

مي بينيم امريكا در حال تغيير اين معادله است.«

واكنشقاطعايران
ب��ا اين حال، تا به ام��روز واكنش ايران دربرابر 
كنش هاي امريكا س��كوت و مصالحه نبوده است. 
همانطور كه روحاني در س��خنراني روز يكش��نبه 
خ��ود در جمع س��فراي ايران در ديگر كش��ورها، 

بارديگ��ر بر موضع پيش��ين خود تاكي��د كرد. او 
اين بار، موضع تهديد آميز خود مبني بر عدم اجازه 
به ديگر كشورها براي صادرات نفت در صورت به 
صفر رسيدن صادرات نفت ايران را شدت بخشيد. 
روحاني ك��ه اين موضعش به بس��تن تنگه هرمز 
تعبير شده بود، تاكيد كرد منظورش صرفا بستن 
تنگه هرمز نبوده اس��ت: »تنگه هاي زيادي داريم؛ 
تنگه هرمز فقط يكي از آنهاس��ت.« موضعي كه با 
حمايت مقام معظم رهبري هم مواجه شد. ايشان 
س��خنان رييس جمهور مبني بر اينكه »اگر نفت 
ايران صادر نش��ود، نفت هيچ كشوري در منطقه 
صادر نخواهد ش��د« را س��خناني مهم و حاكي از 
سياست و رويكرد نظام دانستند. از اين رو، وظيفه 
وزارت ام��ور خارج��ه را پيگيري ج��دي اينگونه 

مواضع رييس جمهور عنوان كردند. 

گروهايران|
جلس��ات مش��ترك با هدف اتخ��اذ راهبرد 
مشترك براي عبور از چالش هاي پيش رو، يكي 
پس از ديگري از راه مي رس��ند. در روزهايي كه 
روحاني در گيرودار تغيي��رات احتمالي كابينه 
است ديدار با اعضاي فراكسيون اميد به عنوان 
مهم ترين بازوي حمايتي دولت در مجلس معنا 
و مفهوم خاصي را به افكار عمومي و رس��انه ها 
متبادر مي كند. كابينه يي كه اين روزها دوست 
و دشمن اذعان مي كنند كه نيازمند تزريق روح 
تازه و انرژي نو است و بايد چهره هاي كارآمدتر 
به خود ببيند؛ در چنين شرايطي است كه قبل 
از آغاز اين نشس��ت برخي رسانه ها تحليل هايي 
درخصوص تغييرات كابينه و حضور اصالح طلبان 
در تركيب كابينه دوازدهم منتش��ر مي كنند و 
ديدار رييس جمهوري با فراكس��يون اميد را در 
راستاي اين تركيب جديد اصالح طلبانه كابينه 
ارزياب��ي مي كنند؛ ارزيابي هاي��ي كه پيش بيني 
مي كنن��د كابين��ه دوازدهم بي��ش از هر زمان 
ديگري رنگ اصالح طلبي به خود بگيرد. سخنان 
رييس جمه��وري نيز در ديدار دي��روز با اعضاي 
فراكس��يون اميد نشان از آن دارد كه دولت روي 
حمايت و همراهي فراكسيون اميد حساب جدي 
باز كرده اس��ت و تالش مي كند تا از ظرفيت هاي 
تخصص��ي و حرفه يي اعضاي فراكس��يون به نفع 

توسعه پايدار كشور استفاده كند. 
مطاب��ق نشس��ت هاي قبل��ي ب��ا روحان��ي؛ 
اصالح طلبان نيز به روش��ني اع��الم كرده اند كه 
هرگ��ز به دنبال س��هم  خواهي نبوده و نيس��تند؛ 
ام��ا معنا و مفه��وم اين راهبرد اين نيس��ت كه 
اصالح طلب��ان توصيه و مش��اوره هاي خود را از 
دولت دريغ كنن��د و برعكس آنها اعالم كرده اند 
هر كجا كه به مشاركت و مديريت آنها در دولت 
نياز باش��د آم��اده خدمتگزاري هس��تند. برخي 
چهره هاي برجسته فراكسيون اميد هم به دولت 
توصيه كردند كه هرگ��ز ارتباط خود را با مردم 
قطع نكن��د و از ظرفيت هاي مردم براي عبور از 
گردنه هاي س��خت پيش رو استفاده كند. ديدار 
روز گذشته فراكسيون اميد و حسن روحاني در 

چنين جوي پيش رفت. 
الياس حضرتي عضو هيات رييسه فراكسيون 
اميد بعد از نشس��ت با روحان��ي در گفت وگويي 
رس��انه يي تاكيد كرد: »آق��اي روحاني راجع به 
تغيي��رات و ترميم در كابينه چي��زي نگفتند و 
س��كوت كردند تنه��ا اعضاي فراكس��يون اميد 
تذكرات��ي دادن��د. البته س��كوت رييس جمهور 
طبيعي اس��ت و تا زماني كه اف��رادي را معرفي 

نكردند نمي توانند بگويند.«

شنيدنصدايواحددركشور
رييس جمه��ور ب��ا اش��اره به ض��رورت تقويت 
هماهنگي و همدلي هرچه بيشتر دولت و مجلس، 
بر تالش مضاعف همه مسووالن در راستاي توجه 
ب��ه مطالبات و رفع مش��كالت مردم و كش��ور در 

شرايط كنوني تاكيد كرد. 
ب��ه گ��زارش پاد، حس��ن روحاني دي��روز در 
نشس��ت صميم��ي با ريي��س و اعض��اي هيات 
رييسه فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا بيان اينك��ه آرمان، گفتم��ان و اهداف دولت 
تدبير و اميد با فراكس��يون اميد مجلس بس��يار 
نزدي��ك ب��وده و منجر به ش��كل گيري تعاون و 
همكاري مثبتي در راستاي حل مشكالت مردم 
و توس��عه كشور در س��ال هاي اخير شده است، 
اظهار داشت: امروز كشور و ملت ايران با شرايط 
جديدي روبرو ش��ده اس��ت كه ايج��اب مي كند 
مس��ووالن بيش از هر زمان ديگري با همدلي و 
همكاري براي عبور از مشكالت و پاسخگويي به 

نيازهاي جامعه تالش كنند. 

رييس جمه��ور ضم��ن تقدي��ر از حمايت هاي 
فراكس��يون اميد مجل��س از برنامه هاي دولت، به 
تشريح مهم ترين مس��ائل حوزه سياست خارجي 
و اقتصاد پرداخت و گفت: در ش��رايط ويژه يي كه 
امروز به واس��طه خروج يكجانبه امريكا از برجام با 
آن مواجه هس��تيم، مديريت شرايط براي گذر از 
اين دوران، حفظ اميد به آينده در كش��ور بس��يار 
حائز اهميت اس��ت و بايد بكوشيم تا مردم نسبت 

به آينده، هيچ گونه نگراني نداشته باشند. 
 روحاني با اش��اره به اينكه شرايط و اقتضائات 
فعلي، گس��ترش تعامل و همكاري بيش از پيش 
مجل��س و دولت در موضوعات مختلف را ضروري 
مي سازد، خاطرنش��ان كرد: امروز تعاون و ارتباط 
دولت و مجلس بايد براي دستيابي به اهداف مهم 
و س��امان دادن به برخي مش��كالت كشور شكل 
بگيرد تا بتوانيم در كنار هم كار بزرگي را در تاريخ 

سياسي ايران رقم بزنيم. 
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه دولت تدبير و 
اميد همچنان مصمم پاي وعده هاي خود به مردم 

در دوران انتخابات ايس��تاده و براي عملي كردن 
قول هاي��ش تالش مي كند؛ آم��ار مثبت در زمينه 
اشتغال، فقر زدايي، صادرات غير نفتي، درآمدهاي 
عمومي دولت و اختصاص بيس��ت برابري بودجه 
عمراني در چهار ماهه س��ال جاري را كه با وجود 
ش��رايط و مش��كالت خاص سياس��ي و اقتصادي 

محقق شده، گواه بخش مهمي از آنها دانست. 

اهميتاجرايوعدهها
محمدرضا عارف رييس فراكس��يون اميد مجلس 
نيز در اين نشست موفقيت دولت در عمل به وعده ها 
و اج��راي برنامه هايش را دغدغه اصل��ي اعضاي اين 
فراكس��يون عنوان ك��رد و بر ض��رورت هماهنگي و 
همكاري بيش��تر دولت و مجلس در راستاي پاسخ به 

مطالبات مردم و رفع مشكالت كشور تاكيد كرد. 
همچني��ن تع��دادي از اعض��اي هيات رييس��ه و 
فراكسيون اميد مجلس ش��وراي اسالمي نيز در اين 
دي��دار به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پيرامون 

مسائل و موضوعات مختلف پرداختند. 

ض��رورت تعام��ل گس��ترده دول��ت و مجلس به 
ويژه در ش��رايط كنوني، پاس��خ گويي ب��ه مطالبات 
و خواس��ته هاي م��ردم، ضرورت كمك ب��ه دولت در 
راس��تاي اجرايي كردن برنامه ها و عمل به وعده هاي 
خود به مردم، اصالح س��اختارهاي اقتصادي كش��ور، 
تقويت بخش خصوصي، ضرورت سخن گفتن بيشتر و 
صادقانه مسووالن با مردم، حمايت از سخنان قاطعانه 
رييس جمهور در همايش سفرا، توجه به لزوم تغيير و 
تحول در اعضاي دولت در راس��تاي ايجاد تحرك در 
فعاليت ها، توجه به اعتراض هاي صنفي، تقويت ارتباط 
مس��ووالن و نخبگان كش��ور، توجه به صرفه جويي، 
استفاده از نخبگان اقوام، مذاهب و اقليت ها در رده هاي 
مختلف مديريتي، تقدير از توجه ويژه دولت به جايگاه 
زنان و دختران، مقابله با فساد، حفظ و تقويت اميد و 
نشاط در كش��ور، اعتماد به جوانان، توجه به سرمايه 
اجتماعي و اعتماد مردم و ضرورت استمرار عقالنيت و 
تعامل سازنده با جهان از جمله موضوعات مطرح شده 

در اين جلسه بود. 

سكوترييسجمهوريدربارهتغييراتكابينه
الياس حضرتي عضو هيات رييسه فراكسيون اميد 
بعد از جلسه درباره جزيياتي كه در اين نشست مطرح 
ش��د گفت: رييس جمه��ور درباره رف��ع حصر گفتند 
تالش هاي زيادي كردم و جلس��ات زيادي گذاش��تم 
منته��ا اينكه به مردم گ��زارش بدهم تاثيري در اصل 
ماجرا ندارد اما من همه تالش��م را ك��ردم. همانطور 
ك��ه در انتخابات گفتم من مخالف هرگونه حصرم اما 
بااينكه پيگيري هايم تبديل به يك معضل سياس��ي- 

اجتماعي شود، موافق نيستم. 
حضرتي با اش��اره به مباحث اقتصادي مطرح شده 
در دي��دار ب��ا روحاني، گفت: در ح��وزه اقتصادي نيز 
مباحث��ي مطرح ش��د مبني بر اينكه دول��ت بايد در 
خص��وص هدايت نقدينگي و كنت��رل آن اقداماتي را 
انجام دهد. همچنين راجع به مس��اله س��هميه بندي 
سوخت و چگونگي تخصيص ارز به كاالهاي مختلف 

صحبت هايي مطرح شد. 
او ادام��ه داد: درباره مش��كالت ح��وزه اقتصادي 
رييس جمه��ور گفتن��د با وج��ود اينكه فش��ارهاي 
بين المللي بر ما وجود دارد دولت موفقيت هاي زيادي 
داش��ته اس��ت. قبل از اينكه ترامپ رسماً تحريم ها را 
اعالم كند، اين تحريم ها اعمال شده است و  بانك هاي 
دني��ا محدوديت هايي پيدا كردند و همكاري هايي كه 
در سطح بين الملل داش��تيم كاهش پيدا كرده است 
اما ما 750 هزار شغل در دولت دوازدهم در طول يك 
س��ال گذشته ايجاد كرديم كه اين رقم بسيار خوب و 
كارنامه درخشاني اس��ت. براي نخستين بار در طول 
تاريخ تعداد شاغلين به 24 ميليون و 60 هزار رسيده 

است و هيچ وقت به اين اندازه شاغل نداشتيم. 
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چهرهها

وزي��ر اطالع��ات تاكيد ك��رد: بايد 
تريبون داران و رسانه ها به گونه يي عمل 
كنند كه مروج اميد و دلگرمي در جامعه 
باشند و از ايجاد نااميدي و بي اعتمادي 
در جامعه پرهيز كنند. به گزارش ايرنا، 
سيد محمود علوي  گفت: امروز وزارت 
اطالعات ب��راي مردم امنيت آور و براي 
دشمنان رعب آور است.  وزير اطالعات با تاكيد بر رعايت حق الناس 
گفت: اگر كرامت انسان ها س��لب شود زمينه شرارت در رفتار آنها 
فراهم مي شود و اگر بدنبال امنيت پايدار هستيم بايد به سراغ امنيت 
درون زا برويم.  علوي با بيان اينكه بيشتر مديران نظام سالم هستند 
و نبايد طوري ترسيم شود كه عمده مديران ناسالم هستند و فقط 
تعدادي سالم هستند، گفت: به گفته رهبر معظم انقالب نبايد دولت 
طوري ترسيم ش��ود كه ناكارآمد است. اگر طوري ترسيم شود كه 
مديران همه فاسد و دروغگو هستند و بين مسووالن نزاع وجود دارد 
و دنيا هم با ما دشمن هستند، مردم چه تصوري خواهند داشت و به 
چه چيزي اميد داشته باشند؟ وزير اطالعات از كساني كه در حوزه 
افكار عمومي تاثيرگذار هستند خواست كه به گونه يي عمل كنند 
كه مردم اميد داش��ته باش��ند و در بيان مشكالت به گونه يي عمل 

نكنند كه مردم نااميد و بي اعتماد شوند. 

رسانههاازترويجنااميدي
پرهيزكنند

رييس قوه قضاييه با اشاره به شهادت 
تعدادي از پاسداران و بسيجيان عزيز در 
مريوان از س��وي عده يي فريب خورده و 
مزدور اجانب طي روزهاي اخير، اظهار 
كرد: عامالن اين جنايات و عناصر پشت 
پرده آن پاسخ قاطعي دريافت مي كنند. 
به گزارش »تع��ادل« به نقل از اداره 
كل رواب��ط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه 
مس��ووالن عالي قضايي با اشاره به جنگ اقتصادي و رواني دشمن 
علي��ه اي��ران، تصريح كرد: مدتي اس��ت كه هي��ات حاكمه امريكا 
با توهمات ناش��ي از مش��اوره هاي غلط عوامل ض��د انقالب گمان 
مي كند كه وضعيت اقتصادي كش��ورمان را بر هم زده است. البته 
فش��ارهاي دشمن بي تاثير نيست اما در پيش آمدن برخي شرايط، 
مطمئنا سوءمديريت ها اثرگذار بوده است. كشور ما داراي امكانات 
و اس��تعدادهاي فراوان از نظر ثروت هاي خدادادي و منابع انس��اني 
است و فقط الزم است با تدبير صحيح از اين امكانات استفاده شود.  
رييس قوه قضاييه در ادامه افزود: شنيدم كه آقاي ترامپ در پاسخ 
به اظهارات رييس جمهوري محترم كشورمان تهديدهاي متكبرانه 
و بلندپروازانه يي داشته است اما سخن روز گذشته رييس جمهوري 

محترم، سخن همه مردم و مجموعه نظام است. 

سخنديروزرييسجمهور
سخنهمهمردماست

معاون سياسي وزير امور خارجه 
كش��ورمان با بيان اينكه مذاكرات بر 
سر بسته پيشنهادي اروپا ادامه دارد، 
گفت: خواس��ته ما فروش نفت ايران 
و بازگش��ت پول نفت اس��ت و اين 
مذاك��رات براي اين اس��ت كه ما به 
يك سازوكار عملي براي ادامه فروش 
نفت خود برسيم. به گزارش ايسنا، سيدعباس عراقچي معاون 
سياس��ي وزير امور خارجه كش��ورمان گفت: اگر ايران نتواند 
صادرات نفت داشته باشد طبيعتا اينگونه نيست كه بنشيند و 
نگاه كند كه بقيه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانيم 
صادرات داشته باشيم ديگران هم نخواهند توانست، گزينه ها، 
اختيارات و انتخابات ايران زياد اس��ت، اينطور نيست كه يك 
راه حل و يك تنگه هرمز وجود داش��ته باشد. عراقچي با بيان 
اينكه گزينه هاي متعددي ب��راي مواجهه با اقدام امريكا عليه 
ايران وجود دارد، تصريح كرد: من اميدوارم به نقطه يي نرسيم 
كه اين بخواهد عملي ش��ود. فكر مي كنم كه جامعه جهاني، 
متحدين امريكا به خصوص اروپايي ها، چين، روسيه و هند هم 
خواهان رس��يدن به اين نقطه نيستند و به همين دليل با ما 

مذاكره مي كنند تا خواسته هاي ايران تامين شود.  

خواستهايرانفروشنفتايران
وبازگشتپولشاست

معاون اول قوه قضاييه از دستگيري 
5 متهم در پرونده ثبت سفارش خودرو 
خبر داد و گفت كه چهار نفر در بازداشت 
هستند.  به گزارش تسنيم، غالمحسين 
محسني اژه  اي درباره پرونده هاي اخير 
س��كه، ارز و خودرو اظهار كرد: يكي از 
دستگير شدگان مديركل سازمان توسعه 
تجارت و ديگري معاون او اس��ت و يك نفر هم طراح اين س��امانه 
اس��ت كه اخيراً منفصل ش��ده بود كه وي نيز بازداشت شده و فرد 
چهارم نيز خانمي است كه تا دو سه ماه پيش يعني همزمان با ثبت 
اين س��فارش ها همكاري و مسووليت داشته است.  سخنگوي قوه 
قضاييه افزود: به دادستان ها گفته شد روند رسيدگي را تسريع كنند 
و هي��چ گونه اغماضي در خصوص فردي كه مورد اتهام قرار گرفته 
است و در هر موقعيتي كه باشد، نكنند. همچنين دادستان تهران 
و دادس��تان كل كشور در اين خصوص نامه هايي به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نوش��ته بودند و دادستان كل كشور نيز نامه يي به 
بانك مركزي نوشته بود كه هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش ها 
ليست آنها را براي ما بفرستيد و روز پنجشنبه بانك مركزي آن را 
براي دادس��تان تهران و كل كش��ور فرستاد كه امروز دادستان كل 

كشور گفت سي دي آن فرستاده شده است و بررسي مي كنيم.

دستگيريمديركلسازمانتوسعهتجارت
درپروندهثبتسفارشخودرو
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3 كالن
اختصاص۶۵ هزار ميليارد 

براي اشتغال
آيين نامه اجرايي برنامه ملي اش��تغال فراگير با هدف 
توسعه اشتغال و نوسازي صنايع باالي ۶۰ درصد پيشرفت 
ابالغ شد و ۶۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد از محل قانون بودجه، 
صندوق توس��عه و بانك مركزي اختصاص يافت.   برنامه 
اش��تغال فراگير به عنوان س��ند توسعه اش��تغال ملي در 
سراسر كشور اوايل سال گذشته با هدف افزايش جمعيت 
شاغل به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد.  
در همي��ن راس��تا آيين نامه اجرايي و پي��ش بيني منابع 
اجراي اين برنامه در س��ال ۹۷ به تازگي به دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ابالغ ش��ده اس��ت.   فعاليت هاي مش��مول اين 
آيين نامه شامل رس��ته فعاليت هاي منتخب، بازسازي و 
نوسازي صنايع، تكميل و راه اندازي طرح هاي كشاورزي، 
صنعتي و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيشرفت 
فيزيكي باالي ۶۰ درصد، اجراي طرح هاي صنايع كوچك 
و حمايت از توس��عه خوشه هاي كس��ب و كار، بافت هاي 
فرسوده و طرح هاي حمل و نقل عمومي و ريلي از جمله 
جايگزيني خودروهاي عمومي و ماش��ين آالت كشاورزي 
فرسوده، كارورزي جوانان و طرح هاي اشتغالزايي مناطق 
مرزي، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي است. 
بر اس��اس اين آيين نام��ه، دس��تگاه هاي اجرايي موظف 
هس��تند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابالغ اين آيين نامه، رسته 
فعاليت هاي منتخب خود را شناس��ايي و برنامه ايجاد يا 
تثبيت اش��تغال شامل موارد زير را همراه با توزيع استاني 
تهيه و به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسانند.  
همچنين وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري 
دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظف است ظرف ۱۰ روز پس 
از تدوين برنامه ايجاد اشتغال كشور، برنامه سياست هاي 
فعال بازار كار از جمله كارورزي، مهارت آموزي در محيط 
كار واقعي، اعمال مشوق هاي بيمه كارفرمايي و طرح هاي 
خرد اشتغال زايي، يارانه دستمزد، برنامه آموزش مورد نياز 
براي توسعه رسته هاي مصوب را با هماهنگي دستگاه هاي 

اجرايي مربوط به تفكيك استان، تهيه كند. 

جزييات منابع مالي برنامه 
اشتغال فراگير در سال ۹۷

طبق آنچه مهر گزارش كرده منابع مالي و تسهيالت 
پرداختي به متقاضيان اجراي برنامه هاي اشتغال فراگير 
در سال ۹۷ از س��ه منبع اعتبارات قانوني بودجه، منابع 
صندوق توسعه ملي و تسهيالت بانكي پيش بيني شده 
اس��ت. از محل اعتب��ارات قانون بودج��ه ۳ هزار ميليارد 
تومان از محل اعتبارات جدول ش��ماره ۹ پيوست قانون 
بودج��ه، ۲۰ درصد از اعتب��ارات طرح هاي تملك دارايي 
سرمايه يي تا س��قف ۱۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان و ۵ 
هزار ميليارد تومان از محل افزايش منابع ناشي از فروش 
داخلي فراورده هاي نفتي اختصاص يافته است.  از محل 
منابع صندوق توسعه ملي نيز ۱۵ هزار ميليارد تومان در 
چارچوب مصوبات هيات امناي صندوق، ضوابط، مقررات 
و اسناسنامه نزد بانك هاي عامل سپرده گذاري مي شود و 
با تلفيق منابع بانك ها به طرح هاي برنامه اشتغال فراگير 
تخصيص مي يابد.  همچنين قرار است از محل منابع بانك 
مركزي ۳۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيالت 
در اختيار موسس��ه هاي عامل قرار گيرد و اين موسسات 
نيز بايد تس��هيالتي معادل آن به صورت تلفيق با منابع 
بانك مركزي براي پرداخت تس��هيالت اختصاص دهند.  
بر اس��اس منابع پيش بيني شده براي اشتغال فراگير در 
سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي 
طرح هاي اشتغال، بازسازي و نوسازي صنايع هدفگذاري 
شده اس��ت.  در چارچوب اين آيين نامه سازمان برنامه و 
بودجه موظف اس��ت با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي پس از تاييد برنامه ايجاد و تثبيت اشتغال سال 
۱۳۹۷ هر دس��تگاه، فرايند اجرا، ميزان منابع ملي، نوع 
حمايت ها و مشوق ها و س��هم هر استان را كه بر اساس 
ش��اخص هاي نرخ بيكاري، تعداد بيكاران، درآمد سرانه، 
نرخ هاي بيكاري زنان، جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي 
و س��اير شاخص هاي تخصصي تعيين و ظرف ۲۰ روز از 
تاريخ ابالغ��ي اين آيين نامه، براي اجرا به دس��تگاه هاي 
اجراي و استانداري ها ابالغ كند.  همچنين بانك مركزي 
موظف ش��ده است با همكاري س��ازمان برنامه و بودجه، 
صندوق توسعه ملي، موسس��ه هاي عامل و دستگاه هاي 
اجراي��ي مربوط، دس��تورالعمل اجراي��ي متضمن نحوه 
تس��هيل پذيرش طرح ه��ا و درخواس��ت ها، گردش امور 
بانكي، دريافت وثايق، اعطاي تسهيالت و وجه التزام را در 

چارچوب قوانين و مقررات مربوط ابالغ كند. 

 واردات برخي از كاالها
به كشور ممنوع شد

مع��اون اقتصادي رييس جمهور گفت: واردات برخي 
از كاالهاي گروه چهارم كه اكثراً كاالهاي ساخته ش��ده 
و مصرفي اس��ت، ممنوع اعالم  شد  محمد نهاونديان با 
اشاره به اينكه چگونه شرايط ويژه اقتصادي را تبديل به 
شرايط مس��اعد اقتصادي كنيم اظهار كرد: هنر تبديل 
تهدي��د ب��ه فرصت را كس��اني كه به مص��اف چالش ها 
مي رون��د در روزهاي دش��وار مي توانند از خود نش��ان 
دهند.  وي افزود: شرايط اقتصادي كشور ويژه است اما 
ما مردان وزنان ويژه در اين كشور كم نداريم كه بتوانند 
اين شرايط را به يك فرصت پرواز تبديل كنند.  معاون 
اقتصادي رييس جمهور عنوان كرد: س��ال ۹۶ به دنبال 
س��ال هاي پياپي نرخ منفي رشد س��رمايه گذاري ثابت 
در اقتصاد ايران، ش��اهد نرخ مثبت رشد سرمايه گذاري 
بوديم كه در ۴ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادي 
ايران نزديك به دو برابر متوس��ط نرخ رش��د اقتصادي 
هشت س��ال قبل بوده اس��ت.  وي بيان كرد: بي سبب 
نيس��ت كه بدخواهان ايران عزم خ��ود را جزم كرده اند 
كه درحركت مس��تمر رو به رش��د اقتصاد ايران خللي 
وارد كنند اما همان كس��اني كه توانسته اند اين مسير را 
با انس��جام و تقسيم كار هدفمند به اينجا برسانند قطعاً 
هس��تند و از اين به بعد هم ادامه مي دهند.  نهاونديان 
تصريح كرد: در سياست هاي ارزي اخير كه به مناسبت 
همين شرايط ويژه اتخاذش��د يك نكته محوري وجود 
دارد و آن حمايت از صادرات و توليد ملي اس��ت؛ براي 
رويكرد احتياط آميز با منابع ارزي، جز تصميمات اصلي 
كه گرفته شده اين است، واردات برخي از كاالهاي گروه 
چهارم كه اكثراً كاالهاي ساخته ش��ده و مصرفي است، 

ممنوع اعالم شده است. 

اخبار كالن

تغيير تيم اقتصادي گريبان چه كسي را مي گيرد؟

12 نفر بر لبه تيغ
گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها|

اقتصاد ايران ۱۲ مس��وول اجرايي اقتصادي دارد كه 
هر يك متولي بخشي از اقتصاد ايران هستند. ۱۲مقام 
سياس��ت گذار اقتصادي فقط در دول��ت! موضوعي كه 
همواره مورد انتقاد برخي كارشناس��ان ب��وده. ناظر بر 
اينك��ه اين ۱۲ مس��وول اجرايي در نهاي��ت حوزه هاي 
متداخ��ل دارند. همواره بحث هاي��ي مطرح بوده مبني 
بر مثال ادغام وزارت اقتصاد با س��ازمان برنامه و بودجه 
يا وزارت كش��اورزي با وزارت صنعت، معدن و تجارت. 
برخي در راس��تاي كوچك سازي دولت مي گفتند بهتر 
اس��ت حوزه هاي كاري برخ��ي وزارتخانه ها با يكديگر 
ادغام شوند. چرا كه اداره دولت با اين همه دم و دستگاه 
امور را پيچده تر و پروسه حل مسائل را طوالني تر كرده 
است. موضوعي كه البته دولت چندان جدي نگرفت و 
البته كارشناسان نيز اين را مطرح كرده اند كه اگر دم و 
دستگاه وزارتخانه ها با يكديگر ادغام نمي شوند حداقل 
بايد س��ازوكاري را به كار بست كه با يكديگر هماهنگ  
باش��ند.  با اين حال تجربه ۴۰ س��اله مديريت اجرايي 
اقتصاد ايران نيز حاكي از آن بوده كه حصول هماهنگي 
نيز چندان ميسر نيس��ت. به طوري كه عدم هماهنگي 
مي��ان تصميم گيران اقتص��ادي عمدت��ا در دولت هاي 
مختلف مطرح بوده اس��ت. همچنانك��ه تاريخ مديريت 
اجرايي اقتصاد ايران خبرهايي مبني بر اختالفات شديد 
محس��ن نوربخش و حس��ين نمازي، محسن نوربخش 
و طهماس��ب مظاهري، طهماس��ب مظاهري با محمد 
ستاري فر و... را در خود ثبت كرده است. اختالفاتي كه 
بعضا از خاستگاه انديشه يي آنها بر مي خواست و منجر به 
آن مي شد كه دستگاه ها نه تنها مكمل يكديگر نباشند 
ك��ه بعضا متناقض با يكديگر كار كنن��د و البته درباره 
چنين وضعي ناظرين مي گفتند كه حكم دست انداز بر 

سر راه اقتصاد كشور را دارد. 

 ميراث معنوي اختالف براي دولت روحاني
اف��راد عوض ش��دند ول��ي اختالفات باق��ي ماندند. 
همچنان كه ديديم دولت يازدهم نيز درگير اختالفات 
اعضاي كابينه بود. اختالفات ميان رييس بانك مركزي 
با وزير اقتصاد، وزير اقتصاد با رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه، وزير راه و شهرس��ازي با رييس بانك مركزي و 
مشاور رييس جمهور ، وزارت كشاورزي با وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت و...  اختالفات بعضا آنقدر شديد بود كه 
برخي دستگاه هاي اقتصادي عمال وجود برخي مشكالت 
را منوط به عملكرد دستگاه هاي ديگر مي دانستند. مثال 
وزارت اقتصاد بارها مطرح كرده بود كه تداوم تورم تك 
رقمي و ايجاد رش��د اقتصادي پايدار حاصل نمي ش��ود 
مگر با اصالح نظام بودجه ريزي كه انجام نش��ده بود.  با 
اين حال مباحث پيرامون اختالفات ميان اعضاي دولت 
فقط يكي از نقدهاي��ي بود كه به مجموع عملكرد تيم 
اقتصادي دولت يازدهم مي ش��د. گفته مي ش��د نه تنها 
اعض��اي تيم اقتصادي دولت با هم هماهنگ نيس��تند 
بلكه بعضا تصميمات متناقض با يكديگر هم مي گيرند. 
تي��م اقتصادي دولت از حيث ديگ��ري هم مورد انتفاد 
بود اينكه ميانگين س��ني تصميم گيران اقتصاد كشور 
۶۳ س��ال بود. بس��ياري نقد مي كردند ك��ه چرا دولت 
اج��ازه ورود به نخبگان جوان را نداده چرا باز و بار ديگر 
همان هايي هدايت امور را به دست گرفته اند كه سال ها 
از تصميم گيران اقتصادي كش��ور بوده اند و آنچه امروز 
در اقتصاد ايران مي بينيم بخشي از كارنامه آنهاست. هر 
چند كه فش��ارهاي مجلس و كارشناس��ان به دولت در 

نهايت تغيير چنداني به دنبال نداشت. 
به اين ترتيب كه عمدتا وزرا و مس��ووالن اقتصادي 
بار ديگر به عنوان مس��وول اقتصادي در دولت دوازدهم 
معرفي ش��دند. به غير از چند تغيير جزئي. شامل تغيير 
وزراي صنع��ت،  معدن و تجارت، اقتص��اد و ارتباطات و 
فن��اوري و همچني��ن ايجاد ي��ك معاون��ت اقتصادي. 
تغييراتي كه نه تنها انتقادات را كمتر نكرد كه تش��ديد 
هم كرد. مثال بس��ياري از كارشناسان نقد مي كردند كه 
درست است كه رفتن پيرترين وزير كابينه يازدهم يعني 
محمدرضا نعمت زاده اتفاقي بود كه بايد در دس��تور كار 
قرار مي گرفت ولي بس��ياري انتقاداتي را درباره كارنامه 
وزي��ر جايگزي��ن هم مط��رح مي كردند. ضم��ن اينكه 
كارشناس��ان درباره تغيي��ر وزير اقتصاد ه��م انتقاداتي 
داشتند و سواالتي را درباره اصل تغيير در وزارت اقتصاد 
مط��رح كردند. ب��ا اين حال مهم ترين و بيش��ترين نقد 
مربوط به چند وزارتخانه ديگري بود كه بدون تغيير ماند 
اعم از وزارت راه و شهرسازي و وزارت كار و سازمان هايي 
مانن��د برنامه و بودجه و بان��ك مركزي همچنين ايجاد 
معاونتي به اس��م معاونت اقتصادي كه به زعم بسياري 
توجيهي نداش��ت و فقط به تعداد تصميم گيران اضافه 
مي كرد.  نكته اينجا بود كه ميانگين سن تيم اقتصادي 
دولت دوازدهم از ابتداي امر فقط ۳ سال كمتر از دولت 
قبل بود و آن هم به گفته بس��ياري به كمك تنها وزير 

جوان كابينه يعني محمد آذري جهرمي. 

 سرنوشت اين 12 نفر
با وج��ود انتقادات موج��ود رييس جمهور بر حفظ 
افرادي كه به عنوان اعضاي تيم اقتصادي و ساير وزراي 
اقتصادي معرفي كرده بود پافشاري كرد و البته اكنون 
و پس از گذر كمتر از يك س��ال از سكانداري اين افراد 
ام��روز و با به هم ريختن برخي بازارها زمزمه تغيير آنها 
از دولت به گوش مي رس��د البته كه از مجلس نيز خبر 
آمده كه درباره برخي وزرا اگر دولت دست به كار نشود 
خود اقدام خواهد كرد همچنان كه اس��تيضاح مسعود 

كرباسيان را با ۹۰ امضا كليد زده است. 

 نوبخت و انصراف از يكي از دو مقام كليدي
محمدباقر نوبخت يكي ازس��كانداراني اس��ت كه اين 
روزه��ا خبر بركناري اش از س��ازمان برنام��ه وبودجه به 
گوش مي رس��د. اين روزها اخب��اري وجود دارد مبني بر 
اينكه قرار اس��ت وي پس از ش��ش س��ال حضور مداوم 
در دو س��مت مهم دولتي يعني رياس��ت سازمان برنامه 
و بودجه و س��خنگويي دولت عاقبت از يكي از آنها يعني 

رياس��ت س��ازمان برنام��ه و بودجه كن��ار رود و به يك 
س��مت سخنگويي اكتفا كند. سازمان متبوع وي يكي از 
سازمان هايي بود كه در شش سال گذشته مورد انتقادات 
ش��ديد كارشناسان قرار داش��ت. كارشناسان مي گفتند 
س��ازمان برنامه بودجه نويسي مملكت را كه با سيستمي 
كهنه و منسوخ اداره مي شود اصالح نكرده. بودجه كشور 
هنوز مبتني بر عملكرد نيست و سازمان برنامه قاطعيت 
الزم را در حذف نان خوران اضافي بودجه نداش��ته است. 
س��ازمان برنامه همچنين براي تامين هزينه هاي دولت 
مناب��ع اوراق را هم به كار گرفته كه همين هم مورد نقد 
است. نقد به اينكه منابع مالي حاصل از فروش اوراق نبايد 
توسط دولت صرف هزينه هاي بودجه شود. اين موضوع 
در كنار روي دادن اتفاقاتي مانند فيش هاي حقوقي وجهه 
سازمان برنامه و بودجه را تضعيف كرد. به سازمان برنامه 
و بودجه نقد مي شد پرداخت هاي نابرابر را اصالح نكرده و 
بعد هم كه تصميم گرفت اليحه يي بهتر از قانون خدمات 
كشوري بنويسد و تقديم مجلس كند اين اليحه ضعيف 
و ناكارآم��د بود و ايرادات قانون قبل��ي را برطرف نكرده 
بود. از خود سازمان برنامه هم خبر مي رسيد كه نوبخت 
كمتر از روساي پيشين سازمان برنامه و حتي حد معمول 
در س��ازمان حضور مي يابد. با وج��ود همه اين انتقادات 
نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ابقا شد تا يكسال پس 
از تمديد حضور او در س��ازمان برنام��ه و به هم ريختن 
اوضاع اقتصادي كش��ور نوك پيكان بسياري از مشكالت 
اقتصادي كش��ور به س��مت او و سازمان متبوعش نشانه 
رود. اين روزها احتمال خروج نوبخت از س��ازمان برنامه 
و بودجه بيش از هر زماني در دو س��ال گذش��ته قوي تر 
است و البته گفته مي شود كه احتماال وي با علي طيب نيا 
وزير اقتصاد دولت يازدهم جايگزين خواهد شد. فردي كه 
بسياري خروج او از دولت را به دليل اختالفاتش با نوبخت 

قلمداد مي كردند. 

 ولي اهلل سيف و جابه جايي مالباختگان!
سيف روزهاي خوبي را نمي گذراند. رييس ۶۶ ساله 
بانك مركزي كه از ابتداي رياستش به دليل تحصيالت 
غير اقتصادي اش )حسابداري(، مورد انتقاد كارشناسان 
پولي و بانكي بود اين روزها متهم اصلي رشد نقدينگي 
در اقتصاد ايران است. نقدينگي كه طبق آمارهاي بانك 
مركزي از ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته و از توليد 
ناخالص داخلي فرا تر رفته اس��ت. برخي كارشناسان از 
حجم نقدينگي كشور كه در دولت روحاني ۳ برابر شد 
به عنوان بمب ساعتي ياد مي كنند كه عنقريب ممكن 

است به كار افتاده و منجر به جهش قيمت ها شود. 
در كنار اين وضعيت يك��ي از مهم ترين انتقادات به 
سيف موضوع موسسات مالي غيرمجاز بود. موسساتي كه 
در زمان سيف ايجاد نشدند ولي تا سال هاي اول حضور 
وي در بانك مركزي به حيات خود ادامه دادند. تا اينكه 
با مشكالتي از قبيل بعضا اختالس و بعضا ورشكستگي 
از عه��ده ايف��اي تعه��دات خود ب��ه س��پرده گذاران بر 
نيامدند. اينچنين ش��د كه س��ال گذشته سپرده گذاران 
خش��مگين آن نسبت به وضعيت نظارتي بانك مركزي 
در مقابل نهادهاي دولتي تجمع مي كردند و عليه سيف 
ش��عار مي دادند. با اين ح��ال راه حل بانك مركزي براي 
حل مش��كل مالباخت��گان نيز چاپ ۳۰ ه��زار ميليارد 
توم��ان پول بود تا با تحميل ت��ورم آن به مردم كوچه و 
خيابان مالباختگي را از س��پرده گذاران به مردم منتقل 
كند. اقدامي كه به زعم كارشناس��ان امروز خود از عامل 
افزايش قيمت هاس��ت. به زعم كارشناسان بانك مركزي 
در سال هاي زمامداري سيف از نظارت كافي و مقتدرانه 
برخوردار نبود و نتيجه آن هم رعايت نش��دن مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار بود. بعضا س��ود بانكي ۱۵درصد 
تصويب شده بود ولي بانك ها تا ۲۰ درصد سود مي دادند. 
سيف همچنين مقابل گسترش پايه مالياتي مهمي چون 
اخذ ماليات از س��ود سپرده نيز ايستاد تا به اين ترتيب 
دريافت س��ود از س��پرده بانكي براي صاحبانش ثروت 
بي دردس��ر به همراه بياورد و پول به س��مت بازارهايي 

مانند بازار سرمايه و توليد جريان نيابد. 
س��يف در مديريت التهاب��ات اخي��ر ارز نيز مقصر 
ش��ناخته مي ش��ود و اينك��ه منابع كش��ور را در قالب 
س��كه با قيمت نامناس��ب به حراج گذاشت و نتوانست 
بحران ارز را مديريت كن��د. حتي اعالم نرخ ۴۲۰۰ ارز 
توس��ط جهانگيري نيز منجر به آن نشد كه فشارهاي 
رواني عليه سيف به دنبال نابساماني هاي يعدي ارز كمتر 
شود همچنانكه از نظر بسياري مسوول بخش بزرگي از 

بحران هاي اخير ارزي كسي نيست جز ولي اهلل سيف. 
اين روزها صحبت رفتن سيف نيز جدي شده است. 
برخ��ي منابع آگاه در دول��ت مي گويند به احتمال زياد 
رياس��ت سيف بر بانك مركزي كه به پايان دوره قانوني 
۵ س��اله اش نزديك مي ش��ود ديگر تمديد نخواهد شد 
و احتماال در ماه آينده رياس��ت پرحاش��يه وي بر بانك 

مركزي به پايان دوره خود مي رسد. 

 محمد نهاونديان و معاونت خاموش
حضور نهاوندي��ان در دولت دوازدهم كه از نزديكان 
رييس جمه��ور به حس��اب مي آي��د از ابت��داي ام��ر با 
حاشيه هاي زيادي همراه بود. گفته مي شد كه قرار است 
وي به عنوان وزير اقتصاد معرفي شود با اين حال مجلس 
اعالم كرده بود كه به نهاونديان راي اعتماد نمي دهد و 
در نتيج��ه رييس جمهور از معرف��ي وي به عنوان وزير 
اقتصاد صرف نظر كرده و به دستور وي معاونت اقتصادي 
رييس جمهور ايجاد شد تا وي به عنوان معاون اقتصادي 
در دول��ت دوازدهم يك مقام كليدي را به عهده بگيرد. 
از هم��ان ابتداي وورد نهاونديان حض��ور وي در دولت 
با حاش��يه هايي همراه بود. بسياري گفتند كه با توجه 
به پيشينه معاونت اقتصادي در زمان مرحوم نوربخش 
اكنون ايجاد چنين معاونتي فايده نخواهد داشت ضمن 
اينكه به تكثر تعداد تصميم گيران هم منجر مي ش��ود.  
ضمن اينكه دقيقا وظايف نهاونديان در س��مت جديد 
نيز مشخص نبود. او خود در پاسخ به خبرنگاران گفته 
بود ك��ه وظيفه اش ايجاد هماهنگ��ي ميان بخش هاي 
مختلف اقتصادي در وزارتخانه هاست. مثال ميان وزارت 

كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت. با اين حال 
از دستگاه متبوع نهاونديان هيچگاه گزارشي منتشر نشد 
كه مشخص شود وي دقيقا در يكسال گذشته چه كرد. 
آنچه از ظاهر امر پيدا بود وي عمدتا به چند سخنراني 
و اعالم و بعضا تكرار مواضع مس��ووالن اقتصادي دولت 
اكتف��ا كرد. وي البته به عضويت ش��وراي پول و اعتبار 
ه��م درآمد و به اين ترتي��ب و طبق آنچه براي ناظرين 
قابل رصد بود ش��ايد بتوان راي وي در جلسات شوراي 
پول و اعتبار را مهم ترين اقدام او در زمان حضورش در 
معاونت اقتصادي دانس��ت. با اين حال به نظر نمي رسد 
كه تغييراتي كه اين روزها از آن صحبت مي شود گريبان 
وي را بگيرد چرا كه نه براي حضور وي در دولت مهلتي 
تعيين ش��ده كه زمان خود نزديك باش��د و نه مجلس 
قانونا امكان استيضاح و عزل وي را دارد. بنابراين ظاهرا 
اگر تغييري هم شامل حال اعضاي دولت باشد معاونت 

بي صداي نهاونديان از آن مصون است. 

 كرباسيان و تالش براي هماهنگي
مسعود كرباس��يان مديريت خوانده. به همين دليل 
حض��ور وي در وزارت اقتصاد م��ورد انتقاد اقتصاددانان 
ب��ود. آن��ان مي گفتند ك��ه وزارت اقتصاد كه به ش��كل 
س��نتي به دس��ت يك اقتصادخوان��ده اداره مي ش��ده 
بنابراين بايد اين سنت حسنه حفظ مي شد و همچنان 
ي��ك اقتصاد دان س��كان امور را به دس��ت مي گرفت. با 
اين حال وي طرفداراني هم داش��ت مي گفتند درس��ت 
است اقتصاد نخوانده ولي در عوض مدير اجرايي خوبي 
اس��ت. همچنانك��ه در دولت يازدهم گم��رك را خوب 
اداره كرد. با اين حال كارشناس��ان اقتصادي مي گفتند 
سياست گذاري مالي، همكاري در سياست گذاري پولي 
و اصالحات زيرس��اختي كه در وزارت اقتصاد به عنوان 
س��ازمان درآم��دزا ب��راي دولت ضروري اس��ت چيزي 
نيس��ت كه صرفا از عهده يك مدي��ر خوب برآيد. با اين 
حال كرباس��يان نيز با وجود اين انتقادات به عنوان وزير 
اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفي شد تا با كسب 
راي اعتماد باالي ۲۴۳ نفري بر مسند وزير اقتصاد تكيه 
زند. با اين حال يك س��ال نگذش��ته وزير اقتصاد از نظر 
همان مجلس يكي از مس��ببين التهاب��ات اخير حاكم 
بر اقتصاد ايران شناس��ايي ش��ده. طب��ق اخبار مجلس 
استيضاح او با ۹۰ امضا تقديم هيات رييسه شده است. 
حضور وي در وزارت اقتصاد نيز حاشيه  چنداني نداشت. 
با حضور وي در اين وزارتخانه ديگر خبري از جلس��ات 
پر جنجال ش��وراي پول و اعتبار نبود. با سازمان برنامه 
نيز مش��كل چنداني نداشت همچنانكه به زعم بسياري 
احتماال كرباس��يان امير باقري كه پيش تر رييس دفتر 
اقتصاد كالن س��ازمان برنامه وبودجه بود را به اين دليل 
به س��مت معاونت بانك و بيمه خود منصوب كرد كه با 
سازمان برنامه همراه تر باشد. البته همين رويكرد به زعم 
بسياري نقطه ضعف وي قلمداد مي شد چراكه به گفته 
حس��ين قضاوي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد دولت 
يازدهم كه مدتي هم معاون بانك و بيمه كرباسيان بود 
وي بيشتر سعي خود را بر هماهنگي گذاشته و در نتيجه 
جايي كه الزم بود تصميم گيري و مخالفت كند آنطور كه 
الزمه مقام سياست گذار مالي بود در صحنه حاضر نشد. 
درباره عملكرد كرباسيان نيز به زعم ناظران وي عمدتا به 
اجراي برنامه هاي اقتصادي وزارت اقتصاد دولت يازدهم 

و رونمايي از پيشرفت آن پروژه ها اكتفا كرد. 

 شريعمتداري و مهلكه خودرو
محمد شريعتمداري يكي ديگر از وزرايي است كه 
اين روزها بحث تغيير آن از مجلس به گوش مي رسد 
هرچند معلوم نيست اسم وي در ليست ترميم كابينه 
از سوي دولت جاي دارد يا خير؟ وزير ۶۲ساله دولت 
دوازده��م بيش��تر از آنكه پيش��ينه صنعتي و معدني 
داشته باش��د پيش��ينه تجارتي دارد. بنابراين به زعم 
برخي كارشناس��ان حض��ور وي در وزارتخانه يي كه 
هم متولي صنعت اس��ت و هم مع��دن و هم تجارت 
ب��ه ضرر تولي��د و صنايع و در ع��وض به نفع تجارت 
تمام مي شود. از عملكرد وي انتقادات جدي مي شود 
مبني بر اينك��ه از عهده تنظيم بازار به خوبي برنيامده 
و نتوانسته يا نخواسته جلوي گراني هاي بازار خودرو 
را بگيرد. از س��وي ديگر از عهده به سرانجام رساندن 
طرح س��اماندهي بازار خودرو بر نيام��ده و اين خود 
ب��ه گراني ها دامن مي زند. علي��ه وي به ويژه انتقادات 
زي��ادي مطرح ش��ده درباره بحث اخير ثبت س��فارش 
خودرو كه گفته ش��د سايت سامانه ثبت سفارش هك 
ش��ده و نزديك به ۶۵۰۰ خ��ودروي لوكس به صورت 
غيرقانوني ثبت سفارش شده است. موضوعي كه افكار 
عمومي را علي��ه وي هدايت كرد حاال بايد منتظر ماند 
و ديد كه ش��ريعتمداري كه در س��ال ۱۳۹۲ س��وداي 
رياست جمهوري را در سر مي پروراند خواهد توانست از 
مهلكه ثبت س��فارش خودرو نجات پيدا كرده و از موج 

تغييرات تيم اقتصادي دولت در امان بماند يا خير؟

 ربيعي و استمرار بيكاري 
وقتي اقتصاددانان دولت دوازدهم معرفي مي شدند 
انتظار عمومي بر اين بود كه علي ربيعي به عنوان يكي 
از گزينه هاي تغيير باشد. با اين حال شانس با وي همراه 
بود هم دولت و هم مجلس به او اعتماد كرد تا س��كان 
وزارت كار را ب��ه عهده بگيرد. ضمن اينكه دوبار تالش 
براي اس��تيضاح وي هم به نتيجه نرسيد. وزير ۶۳ساله 

دولت متهم است كه در سال هاي گذشته بيشتر شعار 
داده ت��ا عمل كرده باش��د. برخ��ي از حوزه هايي كه به 
وي مرب��وط و مورد انتقاد اس��ت مرب��وط به حوزه هاي 
رفاهي است. آنچه در قالب كودكان كار و خيابان امروز 
مي بينيم و زنان دستفروش مترو و... مشاهده مي شود. 

وي همچنين متهم اس��ت كه در سال هاي گذشته 
اقدام موثري براي ارتقاي كيفيت زندگي كارگران نكرده 
و هنوز دستمزد آنها با حداقل درآمد الزم براي زندگي 
فاصله دارد. بخش��ي از مس��ائل و مشكالت بيكاري باال 
در اقتص��اد ايران نيز به ربيع��ي برمي گردد و اينكه وي 
طرح مناسبي براي به كار گرفتن ۶ ميليون بيكار كه سه 
ميليون آنها تحصيلكرده اند نداش��ته و عمدتا طرح هاي 
اين وزارتخانه مانند كارورزي نيز نتيجه چندان مطلوبي 
نداش��ته است. حاال بايد منتظر ماند ديد كه وي كه در 
شش سال حضورش در دولت هيچگاه از سايه استيضاح 
و تغيير در امان نبوده ولي همراه بر سر كار باقي مانده 

اين بار در دولت باقي مي ماند يا خير؟

 زنگنه در حاشيه امن دولت
بي��ژن نامدار زنگنه يك��ي از وزراي پرجنجال دولت 
اس��ت. هرچند كه ماجراي كرس��نت منجر به آن شده 
بود كه از ابتداي ورود وي به دولت او هموازه مورد نقد 
جري��ان مخالف دولت قرار بگيرد ول��ي به همان اندازه 
نيز در داخل دولت و حاميان دولت طرفدار داش��ت. به 
دنب��ال امضاي قرار داد برجام و پس از تحريم ها فروش 
نفت ايران از روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه به ۲ 
ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه )براي دوره اي(، افزايش يافت. 
به همين دليل ش��ايد برخي وي را وزير موفقي بدانند 
بس��ياري امضاي قرار داد توتال و موفقيت نسبي ايران 
در مذاك��رات اوپك را هم از اقتدار زنگنه مي دانس��تند. 
ب��ا اين حال با خروج ترامپ از برجام اكنون اين تهديد 
وج��ود دارد كه دوباره فروش نفت ايران كاهش خواهد 
ياف��ت و قرار داد توتال هم مطابق انتظارها اجرا نش��د. 
از سوي ديگر بسياري نس��بت به آينده وضعيت ايران 
در اوپ��ك هم ابراز نگراني مي كنند. از اين س��و ش��ايد 
نق��د منتقدان به زنگنه اين باش��د كه وي كه به عنوان 
ش��يخ الوزرا مطرح اس��ت و در تمام��ي دولت هاي بعد 
انقالب به جز دولت احمدي نژاد حضور داش��ته آنگونه 
كه انتظار مي رود در زمان تحريم موفق به مديريت امور 
نيس��ت لذا موفقيت وي صرف مختص به زماني است 
كه گشايش حاصل ش��ده. سال گذشته حسين راغفر، 
اقتصاددان انتقادات تندي را عليه وي مطرح كرد و اين 
را گف��ت كه وي با وجود نقش پررن��گ خود در وزارت 
نفت بعد انقالب نتوانسته نيروي متخصص الزم تربيت 
كن��د و در اين حوزه مجبور به واردات نيروي انس��اني 
هس��تيم. احمد توكلي هم انتقاداتي را مطرح كرد ناظر 
بر اينكه قراردادهايي كه وزارت نفت به دنبال آن است 
بعضا توجيه اقتصادي ندارد.  با اين حال بيژن زنگنه در 
دولت چهره يي محبوب اس��ت و ناظران احتمال تغيير 
آن را از س��وي دولت بعيد مي دانن��د حاال بايد ديد كه 
انتقاداتي كه عليه زنگنه مطرح ش��ده براي مجلس به 
قدري پر رنگ بوده كه در نقطه كنوني به جابه جايي وي 

در ميان ۱۱ نفر ديگر اولويت دهد يا خير؟

 عباس آخوندي و جنجال هاي بي پايان
ش��ايد مهم تري��ن نق��دي ك��ه علي��ه وزي��ر راه و 
شهرس��ازي دولت دوازدهم و يازدهم مطرح مي شود، 
عدم ساماندهي پروژه مسكن مهر باشد. موضوعي كه 
وعده اتمام آن س��ال به س��ال تمديد شد،  ولي دولت 
يازدهم تمام ش��د و يك س��ال هم از دول��ت دوازدهم 
گذشت ولي هنوز به سرانجام نرسيده. در كنار مسكن 
مهر جاده تهران شمال هم هست كه عباس آخوندي 
درباره اين پ��روژه نيز از دولت يازده��م تاكنون مدام 
ضرب االجل هاي��ي را تعيين كرده ولي خ��ود را به آن 
نرسانده است. درباره راهس��ازي نيز انتقادات قديمي 
پابرجاس��ت. مناطق محروم از قبيل جاده هاي نواحي 
مرزي كش��ور هنوز جاده مناس��ب ندارن��د و فعال هم 
كه خبري از جاده س��ازي براي آنها نيس��ت. خانه  هم 
همچنان در تهران و ش��هرهاي بزرگ گران است و در 
سبد هزينه خانوار س��هم بزرگي را به خود اختصاص 
مي ده��د. آخوندي همچنين بزرگ ترين متهم بر قرار 
نشدن سامانه ملي امالك و اسكان است كه قرار بود به 
موجب آن از خانه هاي خالي ماليات اخذ شود. دو سال 
و نيم از تصويب قانون گذشته و هر سوال خبرنگاران از 
آخوندي در اين باره جواب درخوري دريافت نمي كنند 
و به زعم كارشناسان همين اقدام وي منجر به آن شده 
كه اهرمي براي متعادل ش��دن قيمت خانه ها به وجود 
نيايد. آخوندي يكي از وزرايي است كه بيش از سايرين 
مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته. بيش��تر به خاطر 
فيلمي كه از وي منتش��ر ش��د در حالي كه در پاسخ 
به س��وال ش��هروندي كه از او درباره باال بودن قيمت 
پاركينگ فرودگاه امام خميني مي پرس��يد پاسخ داده 
بود: »قيمتش كم است و ماشينت را اينجا پارك نكن«. 
اين پاس��خ وي موجي را علي��ه او به راه انداخت.  وزير 
۶۰ساله راه و شهرسازي دولت يازدهم و دوازدهم نيز 
جزو وزرايي اس��ت كه در مجلس نيز چندان محبوب 
نب��وده چرا ك��ه در دور اول معرف��ي وي او با راي لب 
مرز توانس��ت به كابينه راه يابد و طي شش سال دوبار 
هم استيضاح شد. هرچند اس��تيضاح وي راي نياورد. 
آخوندي ني��ز جزو گزينه هايي بوده كه هم از س��وي 

كارشناس��ان و هم از س��وي افكار عمومي فشار براي 
تغيي��ر وي باال بوده حاال بايد ديد ك��ه آنچه از آن به 
عنوان ترميم كابينه ياد مي شود شامل حال او خواهد 

شد يا خير؟

 رضا اردكانيان و احياي خاطرات خاموشي
احتماال قضاوت درباره عملك��رد اردكانيان نيازمند 
گذر زمان بيشتري است. كمتر از يكسال است كه وي 
به عنوان وزير نيرو معرفي ش��ده و وزارتخانه متبوع وي 
ميراث دار مش��كالت فراواني اعم از كاهش شديد منابع 
آب و به تبع آن كاهش ظرفيت عملياتي نيروگاه هاست. 
با اين حال در همين مدت كوتاه نيز انتقادات جزئي 
عليه وي وارد ش��ده اس��ت از جمله اينكه معاونت هاي 
خود را دير معرفي كرد و اين منجر به آن ش��د كه امور 
با كندي پيش رود. همچنين خاموش��ي هاي اخير نيز 
به پاي عملكرد وي نوش��ته مي شود. ناظر بر اينكه وي 
نتوانس��ت آنگونه كه الزم است تقاضاي برق را مديريت 
كند. با اين حال به نظر نمي رسد كه با توجه به نو بودن 
حضور وي در دولت اردكانيان اين وزير ۶۲ س��اله جزو 

گزينه هاي احتمالي تغيير مجلس يا دولت باشد. 

 آذري جهرمي و ام گشتي كه بر فيلتر نشست
از جلس��ه معرفي وزير جوان ۳۶ س��اله يك جمله 
رييس جمهور بيش��تر در اذهان مانده و آن اين اس��ت 
كه »به وزير ارتباطات گفته ام دستش روي دكمه فيلتر 
ن��رود«. با اين همه تلگرام فيلتر ش��د و با وجود اينكه 
جهرمي در لفافه گفت كه موافق فيلتر نبوده ولي افكار 

عمومي او را هم در اين ماجرا مقصر دانست. 
پيام رسان داخلي سروش هم در زمان وي راه اندازي 
ش��د. كه البته آنگونه كه كارشناس��ان مي گويند مورد 
استقبال واقع نشد. وي البته در موضوعي مانند انتشار 
ليست ارز بگيران حوزه متبوع خود هم پيشگام شد كه 
واكنش هاي مثبتي را به دنبال داش��ت. درباره عملكرد 
جوانترين وزير دولت نيز قضاوت زود است هر چند كه 
وي در مدت گذش��ته نيز نتوانس��ت با وجود وعده هاي 
پيش از راي اعتماد در راستاي ارتقاي كيفي اينترنت در 
سطح كشور اقدامات الزم را انجام دهد. با اين تفاسير به 
نظر نمي رسد كه نه مجلس و نه دولت اكنون ادله كافي 

براي بركناري آذري جهرمي داشته باشد. 

 حجتي و صادرات آب مجازي
 منتق��دان مي گويند حجتي در توزي��ع اعتبارات و 
فرصت هاي وزارت كش��اورزي عملكرد مناسبي نداشته 
اس��ت ضمن اينكه در برندس��ازي نيز موف��ق نبوده و 
صادرات تقويت نشده است. منتقدان به تنظيم بازار در 
اين حوزه هم نقد داشتند اينكه بازار بعضا به نحوي كار 
كرده كه قيمت برخي محصوالت كشاورزي از توليد آن 
كمتر بوده و از سوي ديگر در دوره هايي با مازاد محصول 
در برخ��ي بازارها از جمله مرغ رو به رو ش��ديم كه اين 
به ورشكس��تگي بعضي مرغ��داران منجر ش��د. درباره 
واردات برخي محصوالت نامناس��ب تراريخته نيز كه به 
زعم كارسنايان س��المتي برخي مردم مناطق كشور را 
تهديد مي كرد حجتي هم��واره مورد نقد بود.  حجتي 
درباره عدم س��اماندهي مناسب زمين هاي كشاورزي و 
كند پيش رفتن كش��اورزي صنعتي هم مورد نقد بوده 
ب��ا اين همه موضوعي كه بيش از همه مورد توجه قرار 
گرفت��ه صادرات آب مج��ازي در قالب ميوه هايي مانند 
هندوانه بوده اس��ت كه به عزم كارشناس��ان كشاورزي 
در ش��رايطي كه ايران با كمبود منابع آبي روبه روس��ت 
اقدام س��نجيده يي نبوده.  با اين حال به نظر نمي رسد 
آنچ��ه امروز درباره ب��ه هم ريختگي بازارها و هش��دار 
ب��راي افزايش تورم و... مطرح مي ش��ود چندان گريبان 
حجتي وزير ۶۳ س��اله دولت دوازدهم را بگيرد و طبق 
پيش بيني ها احتماال وي دراين مقطع بر كرسي خود در 

وزارت جهاد كشاورزي باقي مي ماند. 

 نيلي با شايعاتي درباره استعفا
مس��عود نيلي،  در دولت يازدهم و دوازدهم بيش��تر 
نقش همراه و مش��اور رييس جمهور را داشت. او كه در 
دولت اول روحاني مشاور اقتصادي رييس جمهور بود و 
در دولت دوم وي نقش دس��تيار ويژه رييس جمهور را 
به عهده گرفت در هيچ بخش اقتصاد ايران مس��ووليت 
رس��مي نداردكه بتوان بابت عملك��رد آن بخش وي را 
اس��تيضاح ك��رد و درباره آن توضيح خواس��ت هرچند 
سمتي مانند دستيار ويژه رييس جمهور احتماال باعث 
مي ش��ود كه وي باب��ت هرچند امروز ب��ر اقتصاد ايران 

مي رود و به طور كلي مواخذه شود. 
بااين حال دس��ت مجلس از نيلي كوتاه اس��ت. در 
قانوني فرصتي براي اس��تيضاح از مش��اور يا دس��تيار 
رييس جمه��ور مطرح نش��ده. گرچه اف��كار عمومي و 
كارشناس��اني كه وي را مسبب بس��ياري از مشكالت 
اقتصاد ايران در سال هايي كه برنامه هاي توسعه يي كه 
وي نوشته بود مي دانستند امروز اتهامات بسياري را عليه 
وي وارد مي كنند. شايد به همين دليل هم در هفته هاي 
اخير شايعه اس��تعفاي وي از سوي برخي طرفدارانش 

مطرح شد كه البته روابط عمومي وي تكذيب كرد. 
البته بعيد به نظر مي رسد كه دولت نيز در اين مقطع 
تصميم به جابه جايي وي بگيرد. مگر اينكه عمال بخواهد 
اعالم كند در س��ال هاي گذشته مشي نيلي بر اقتصاد 

ايران حاكم بود و حاال بايد از آن اعالم برائت كرد. 
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جايزه ملي مسووليت اجتماعي 
به بانك انصار رسيد

ب��ه پاسداش��ت اهتم��ام در ايف��اي مس��ووليت 
اجتماع��ي و دف��اع از كاالي ايران��ي، جاي��زه ملي 
مسووليت اجتماعي از سوي سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري )CSR( به بانك انصار 
اهدا شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وتبليغات 
بانك انصار، در نخستين آيين رونمايي از ثبت ملي 
مكتب نس��تعليق ميرعماد كه ب��ا حضور علي اصغر 
مونس��ان، مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري ايران، 
معاون ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
ايران، مدير بخش فرهنگ كميسيون ملي يونسكو- 
اي��ران، مديركل دفت��ر ثبت آثار و حف��ظ و احياي 
ميراث معنوي و طبيعي و جمعي از مديران بانك ها، 
شركت هاي بيمه و ساير سازمان هاي بزرگ صنعتي و 
تجاري در مجموعه تاريخي فرهنگي سعدآباد برگزار 
شد، جايزه ملي مسووليت اجتماعي به پاس اهتمام 
منحصربه فرد در ايفاي مسووليت اجتماعي به بانك 
انصار اهدا ش��د. براس��اس اين گزارش، در پايان اين 
گردهمايي، همچنين به دليل مشاركت فعال بانك 
انصار در آيين رونمايي از ثبت ملي مكتب نستعليق 
ميرعماد و ب��ه پاِس حمايت از فرهنگ و هنر ايران، 
نام اين بانك بر لوح و كتيبه جهاني ميرعماد ثبت و 
به عنوان يك سند ملي و تاريخي، در موزه سعدآباد 

قرارگرفت.

دبيركل بانك مركزي   رفت
گ�روه بانك و بيمه| محم��ود احمدي دبيركل 
بانك مركزي ب��ا پايان يافتن ق��رارداد كاري اش، از 
بانك مرك��زي رفت. به گزارش »تع��ادل«، محمود 
احمدي كه تاكنون س��مت دبيركلي بانك مركزي 
را بر عهده داش��ت، ب��ه دليل پايان يافت��ن قرارداد 
كاري و ع��دم تمديد اين ق��رارداد، از بانك مركزي 
خداحافظ��ي كرد. وي كه كارمند بازنشس��ته بانك 
مركزي بود، بعد از بازنشس��تگي دعوت به كار شد و 
در قالب قرارداد كاري به عنوان دبيركل بانك مركزي 
منصوب ش��د. هنوز جانشيني براي وي اعالم نشده 
است. وي در چند سال اخير تالش گسترده يي براي 
ساماندهي موسسات غيرمجاز  از جمله تعاوني منحله 

ثامن الحجج داشته است.

 انتشار فهرست گيرندگان
ارز رسمي

مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
اعالم كرد: ليس��ت همه دريافت كنندگان ارز به نرخ 
رس��مي را تا چند روز آينده منتش��ر خواهيم كرد. 
مهدي كسرايي پور در برنامه پايش از تصميم ستاد 
اقتصادي دولت در جلس��ه ش��ب گذشته خبر داد و 
اظهارداشت: براساس مصوبه اين ستاد، بانك مركزي 
ليست همه دريافت كنندگان ارز به نرخ رسمي را تا 
چند روز آينده منتشر خواهد كرد. پيش از اين بانك 
مركزي فهرس��ت ده ها شركت و نهاد دريافت كننده 
ارز به نرخ رس��مي را منتشر كرد كه گفته مي شود 
ن��ام بخش عمده دريافت كنندگان ارز دولتي در اين 

ليست نبوده است. 

 تغيير ارز گزارشگري
IFRS در مسير

يك كارشناس حوزه ارز با اشاره به اقدامات انجام 
شده در اين حوزه گفت: در بخش صورت هاي مالي 
به سمتي رفته ايم كه عالوه بر اجرايي كردن الزامات 
IFRS، به س��مت تبديل نوع ارز محاسباتي از دالر 
به يورو حركت كني��م. پويا فرج الهي در گفت وگو با 
ايِبنا با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده براي مقابله با 
نوس��انات ارزي اظهار داش��ت: در ماه هاي گذش��ته 
دو اق��دام مهم در ح��وزه ارزي انجام ش��د كه يكي 
تبديل ارز گزارشگري از دالر به يورو و ديگري ابالغ 
بخشنامه هاي جديد ارزي براي جلوگيري از نوسانات 
بازار بود. رييس اداره ارزي موسس��ه مالي و اعتباري 
ملل درباره تغيير ارز گزارشگري از دالر به يورو گفت: 
با توجه به الزامات بين المللي در عرصه بانكي يكي از 
مسيرها براي ادامه حركت، استانداردهاي بين المللي 
حسابداري مالي است. وي با بيان اينكه الزاماتي در 
بانكداري بين الملل وجود دارد كه رعايت نكردن آنها 
تبعاتي براي كشور خواهد داشت، افزود: يكي از اين 
الزامات IFRS بوده كه بانك مركزي طي چند سال 
گذشته در حال تدوين سياست هاي اين بخش است 
و بسياري از بانك ها آن را اجرايي كرده اند. فرج الهي 
تصريح كرد: در بخش صورت هاي مالي به س��متي 
پيش رفته ايم كه عالوه بر اجرايي كردن الزامات مورد 
نظر IFRS، به س��مت تبديل نوع ارز محاسباتي از 

دالر به يورو حركت كنيم. 

ادغام تمام بانك هاي نظامي 
در يك بانك دولتي

 معاون بانك مركزي با اشاره به اينكه در ارتباط 
ب��ا اصالح نظام بانك��ي بايد هزينه ه��اي بانك ها را 
كاه��ش و بهره وري را افزايش دهيم، گفت: در نظر 
داريم بانك هاي وابس��ته به نيروهاي مس��لح را در 
يك بانك دولتي ادغام كنيم و اين برنامه اصالحي 
وسيع تر است و اميدواريم با اصالحاتي كه در شبكه 
بانكي صورت خواهد گرفت بانك هاي با صالبت تري 
داشته باشيم. به گزارش فارس، فرشاد حيدري در 
جلس��ه كارگروه بانكي استان لرستان اظهارداشت: 
در اقتصاد مل��ي تامين منابع از طري��ق بانك ها يا 
بازار س��رمايه انجام مي ش��ود و اقتصاد ما در زمينه 
تامين مال��ي بانك محور اس��ت. وي ادامه داد: در 
بحث رونق توليد بهترين و مناس��ب ترين سياست 
توليد بهبود فضاي كس��ب و كار اس��ت، بدترين و 
مخرب ترين پارازيت موسس��ات پولي در كشور بود 
كه اين موسس��ات مولد ده��ه ۶۰ و ۷۰ بوده و در 

دهه ۸۰ و ۹۰ گسترش يافتند. 

اخبار

بازار ارز و طال به مواضع سياسي ايران و امريكا واكنش نشان داد

قيمت سكه، ۳ ميليون و 400 هزار تومان!
نرخ دالر رسمي به 4373 تومان رسيد

گروه بانك و بيمه| 
به دنبال س��خنان روز يك شنبه 31 تيرماه ۹۷ 
آقاي روحاني رييس جمهور خطاب به امريكا و ترامپ 
كه با دم شير بازي نكنيد، روز دوشنبه در سخنان 
مايك پومپئو وزير خارجه امريكا و توئيت ترامپ در 
پاسخ به سخنان آقاي روحاني، بار ديگر تهديدها و 
ادعاهاي امريكا مطرح شده و در اين راستا، بازار ارز 
و طال نيز نسبت به اين موضع گيري هاي سياسي دو 
طرف ايران و امريكا واكنش نش��ان داد. به گزارش 
»تعادل«، روز دوش��نبه يكم مردادماه ۹۷ در بازار 
ته��ران، به دنبال افزايش نرخ ارز در حاش��يه بازار، 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي با 1۷۴ هزار تومان 
افزايش قيمت با رقم 3 ميليون و 3۶1 هزار تومان 
به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با 1۷۶ هزار تومان رشد به ارزش 
3 ميليون و 1۴۴ هزار تومان داد و س��تد ش��د. هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۸۴ هزار تومان افزايش 
قيمت يك ميليون و ۶۲۸ هزار و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان رش��د در مدت 
مش��ابه به ارزش ۸1۷ هزار تومان معامله ش��د. هر 
قطعه سكه گرمي با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش 
۴۵۶ هزار تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 
1۸ عيار نيز با رشد ۲1 هزار و ۸۰۰ توماني به ارزش 

۲۷۴ هزار تومان فروخته شد. 

 افزايش قيمت سكه آتي
از س��وي ديگر، نرخ آتي تحويل س��كه تا پايان 

س��ال ۹۷ نيز به ۴ ميليون تومان رسيده است كه 
نش��ان مي دهد فروشنده و خريدار انتظار دارند كه 
نرخ سكه در ماه هاي آينده نيز افزايش داشته باشد. 
 قيمت سكه آتي تحويل دي ماه 13۹۷ به بيش از

3 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد، همچنين قيمت 
 س��كه آتي تحويل شهريور ماه سال 13۹۷ بيش از

3 ميلي��ون و ۵۰۰ ه��زار تومان اس��ت. در بازار ارز 
رسمي نيز، هر دالر امريكا با ۸ تومان افزايش نسبت 
به روز گذش��ته ۴ هزار و 3۷3 تومان قيمت خورد. 
هر يورو با 13 تومان رشد ۵ هزار و 13۲ تومان و هر 
پوند نيز با 1۴ تومان افزايش ۵ هزار و ۷۴۷ تومان 
ارزش گذاري شد. رييس اتحاديه فروشندگان طال 
و جواهر ضمن اعالم اينكه سكه به باالترين قيمت 
رسيده است، گفت: بحث هايي كه در محافل داخل 
و خارج از كشور مطرح مي شود، بر افزايش قيمت 
سكه اثرگذار است. از سوي ديگر حال و روز فعلي، 

انتظار افزايش قيمت را خواهد داشت. 
ابراهيم محمدولي، افزود: هر گرم طالي 1۸ عيار 
۲۷۵ هزار و 1۵۰ تومان و هر مثقال طالي 1۷ عيار 
يك ميليون و 1۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. سكه  

يك گرمي نيز ۴۵۲ هزار تومان فروخته مي شود. 
ريي��س اتحادي��ه فروش��ندگان ط��ال و جواهر 
در پاس��خ ب��ه عل��ت افزايش قيمت س��كه و تاثير 
س��خنان رييس جمهوري بر بازار گفت: عملكرد و 
سياست گذاري ها باعث شده اين روزها قيمت طال 
و سكه افزايش داشته باشد. افزايش قيمت ارز هم 
طبيعتا بر قيمت طال و سكه اثرگذار است، چراكه 

طال فلزي اس��ت كه اگر يك نف��س هم كم و زياد 
شود، مي تواند در قيمت آن تغيير ايجاد شود. 

محمدولي با اش��اره به تقاضاي موجود در بازار 
سكه توضيح داد: تقاضا براي خريد سكه زياد نيست 
و در اين موقعيت افزايش قيمت ها هم به اين دليل 

نيس��ت. بارها گفته ش��ده پيش فروش اوراق سكه 
خيلي نمي تواند تاثير خوبي داشته باشد. درواقع در 
موضوع سكه و طال، پيش فروش اثر ندارد يا خيلي 
كوتاه مدت است. وي درباره قيمت آتي طال و سكه 
نيز اظهار كرد: قيمت را نمي توان پيش بيني كرد اما 

حال و روز فعلي، انتظ��ار افزايش قيمت را خواهد 
داشت. البته ما راضي نيستيم افزايش قيمت داشته 
باشيم و مي خواهيم آرامش در بازار برقرار باشد كه 
داد و ستد انجام شود، زيرا اين نوسانات موجود در 

بازار، اجازه داد و ستد را نمي دهد. 

۹ راهبرد و ۱3۰ سياست از سوي مجلس براي مقابله با فساد مطرح شد

اصالح قانون پولي و بانكي و قانون جرم رانت خواري

گروه بانك و بيمه| 
مجلس معتقد اس��ت از طريق ۹ راهبرد و 13۰ 
سياس��ت از جمل��ه اصالح قانون پول��ي و بانكي و 
تصويب قانون جرم رانت خواري مي توان فساد را در 
ايران ريشه كن و با اشكال مختلف آن مقابله كرد. 

جلوگيري از بروز فس��اد و تالش دولت ها براي 
حذف خالء هاي شكل گيري فساد به ويژه در بخش 

اقتصادي، يكي از مس��ائل مهم مط��رح در اقتصاد 
اي��ران و از خواس��ته هاي مهم مردم در س��ال هاي 
اخير است. افشاء برخي پرونده هاي كالن اقتصادي، 
سوءاس��تفاده هاي مالي، ران��ت و دريافت وام هاي 
كالن از برخي بانك ها و موسسات باعث حساسيت 
جامعه به موضوع مبارزه با فساد و ريشه كن كردن 

اشكال مختلف آن در كشور شده است. 

مقام��ات مي گوين��د رس��يدگي ف��وري و ويژه 
به پرونده فس��ادهاي كالن اقتص��ادي و محاكمه 
مفس��دان از خواس��ته هاي بح��ق جامعه اس��ت و 
آنها مي كوش��ند در اي��ن زمينه ب��دون هيچگونه 
مالحظه يي برخوردهاي صريحي داش��ته باش��ند. 
مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه با بررسي 
موضوع فس��اد، برخي راهكاره��اي مهم و اولويتي 
را در مقوله مبارزه با فس��اد مطرح كرده اس��ت. در 
بخش��ي از گزارش اين مركز با تاكيد بر ارائه برخي 
راهبرده��اي قوه مقننه در پيش��گيري از فس��اد، 
۹ راهبرد مطرح ش��ده و آمده اس��ت: شفاف سازي 
فرايند تصميم گيري شوراها و كميسيون ها، ارتقاي 
كارايي نهاد قضايي در پيشگيري و مبارزه با فساد، 
مديريت تعارض منافع، ارتقاي انضباط مالي دولت و 
پيشگيري از تخصيص غيربهينه منابع، سالم سازي 
فعاليت هاي اقتصادي، ارتقاي نقش نهادهاي مدني 
و عمومي در پيش��گيري و مبارزه با فس��اد، تعامل 
و همكاري با نهادها و س��ازمان هاي بين المللي در 
راستاي اهداف كنوانس��يون مبارزه با فساد، بهبود 
عملكرد دستگاه هاي نظارتي در راستاي حاكميت 
قانون و نظام مند كردن رويه هاي كنترل و ارزيابي، 
نهادينه سازي فرهنگ شفافيت و سالمت و عدالت. 

 تدوين ۹ راهبرد و ۱3۰ سياست
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با 
توجه به وضعيت فعلي كش��ور و كاركردهاي قوه 
مقننه، جهت توفيق در امر پيشگيري قاعده مند 
و مبارزه قاطع با فساد، تحقق هر يك از راهبردها 
در قال��ب ۴ ح��وزه تقنيني، نظارت��ي، اجرايي و 
ترويجي پيش��نهاد ش��ده كه مش��تمل بر تعداد 
13۰ سياست اس��ت. مجلس معتقد است فرض 
بر اين اس��ت كه رانت جويان، مفسدان و كساني 
كه تاكنون از موقعيت هاي تعارض منافع به نحو 
حداكث��ري در جهت منافع ش��خصي و گروهي 
خ��ود بهره مند بودن��د، در مقابل س��ازوكارهاي 
شفاف س��ازي و پيش��گيرانه مقاوم��ت و هزين��ه 
كنند و حتي به افراد دس��ت اندركار اتهاماتي را 
نيز وارد سازند. از س��وي ديگر، داعيه ضد فساد 
داش��تن به خودي خود دليلي بر پاكدست بودن 
يا عاري از جرم و تخلف بودن فردي نيست. بلكه 
نحوه پيگيري ام��ور، اقدامات و پرهيز از تبعيض 
و س��طحي نگري در مس��ائل اساس��ي است كه 
تعيين كنن��ده حدود، ثغ��ور و عمق داعيه مبارزه 
با فساد اس��ت. بنابراين راه حل اساسي اين مورد 
در راس��تاي ارتقاي اثربخشي اقدامات قوه مقننه 
اين اس��ت كه اصالت و اعتب��ار اصلي به قواعد و 
سازوكارها داده شود نه به اشخاص يا نماينده يي 

خاص. 
مجل��س در پيش��نهادات خود ۲3 سياس��ت 
تقنين��ي، 3۵ سياس��ت نظارت��ي، ۴۰ سياس��ت 
اجرايي و 3۲ سياس��ت ترويجي را طراحي و ارائه 

ك��رد. در عين حال، اين سياس��ت ها در قالب ۹ 
راهبرد اصلي عنوان شده كه به عنوان نمونه براي 
اجراي راهبرد سالم س��ازي فعاليت هاي اقتصادي 
1۴ سياست و براي عملياتي شدن راهبرد ارتقاي 
كاراي��ي نه��اد قضايي در پيش��گيري و مبارزه با 

فساد نيز 1۷ سياست پيش بيني شده است. 

 اصالح قانون پولي و بانكي
از س��ويي در بخش اقدام��ات تقنيني مواردي 
مانن��د پيگي��ري ارائه اليحه ش��فافيت اقتصادي، 
مش��اركت در ارتق��ا و تس��ريع در تصوي��ب آن و 
همچنين الزام دس��تگاه هاي دولتي به شفافيت و 
اعالم عمومي روش هاي تامين منابع مالي و هزينه 
كرد آنها در قانون بودجه سال ۹۷ از طريق اصالح 

قانون برنامه و بودجه را دنبال مي كند. 
همچنين در بخش اقدام��ات نظارتي مواردي 
مانند نظ��ارت بر ُحس��ن اجراي قانون س��المت 
نظام اداري و مبارزه با فس��اد و همچنين نظارت 
بر ُحس��ن اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به 

اطالعات مطرح است. 
در قال��ب راهب��رد سالم س��ازي فعاليت ه��اي 
اقتصادي نيز موضوع پيگي��ري و ارائه طرح جرم 
رانت خواري و تصوي��ب آن، اصالح قانون پولي و 
بانكي كش��ور و قانون عمليات بانكي بدون ربا در 
راستاي پذيرش مسووليت پيشگيري و سالم سازي 
نظام اقتصادي توسط دستگاه هاي اجرايي و بانك 
مرك��زي و اصالح قانون مج��ازات اخالل گران در 

نظام اقتصاي كشور مطرح است. 

زهرا لطيفي|
دولت ه��ا به دليل نقش خ��ود در تامين بودجه 
زيرساخت ارتباطي كش��ور، جزو مهمي از اقتصاد 
ديجيتال هستند و دولت هاي مترقي، كسب وكارها، 
شهروندان و س��ازمان ها را با نقشه راه مشخص در 

اقتصاد ديجيتال حمايت مي كنند. 
اقتصاد هوشمند يا ديجيتال به گستره وسيعي 
از فعاليت ه��اي اقتصادي اش��اره دارد كه از دانش 
و اطالع��ات ديجيتال��ي به عن��وان عوامل كليدي 
توليد استفاده مي كنند. اينترنت، محاسبات ابري، 
داده ه��اي عظيم، فين ت��ك و ديگ��ر فناوري هاي 
ديجيتال جديد براي جم��ع آوري، ذخيره، تجزيه، 
تحليل و به اش��تراك گذاري اطالع��ات ديجيتال، 

ابزارهاي اقتصاد ديجيتال هستند. 
مولفه هاي اصلي اقتصاد هوش��مند، دارايي هاي 
ديجيتال، هويت ديجيتال و قراردادهاي هوش��مند 
هستند. پيشرانه هاي اصلي اقتصاد ديجيتال، توليد 
پيش��رفته، روباتيك، اتوماس��يون صنعت��ي، منابع 

جديد داده يي از طريق اتصال به اينترنت و موبايل، 
محاس��بات ابري، تجزيه و تحلي��ل كالن داده ها و 
هوش مصنوعي هس��تند. ديجيتالي كردن اقتصاد 
باعث ايجاد فرصت ها و افزايش كارايي مي شود. زيرا 
فناوري هاي ديجيتالي باعث رشد اقتصادي، ايجاد 
نوآوري و فرصت هاي ش��غلي جديد مي ش��وند. در 
واقع مي توان گفت اقتصاد ديجيتال تمام جنبه هاي 
زندگي افراد يك جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و 
بر نحوه ارتباط افراد و ايجاد تغييرات گسترده جامعه 
شناختي تاثير مي گذارد. در اقتصاد ديجيتال فعاليت 
اقتصادي از ميلياردها ارتباط آنالين روزانه بين افراد، 
كسب و كارها، دستگاه ها، داده ها و فرآيندها حاصل 
مي ش��ود. در واقع س��تون فقرات اقتصاد ديجيتال، 
روابط بين افراد، سازمان ها و دستگاه هايي است كه 
از طريق اينترنت، تكنولوژي تلفن همراه و اينترنت 
اش��يا )IoT( حاصل مي شود. به هر تقدير، اقتصاد 
ديجيتال در حال ش��كل گيري است و باعث تغيير 
مفاهي��م متعارف در مورد س��اختار كس��ب و كار؛ 

چگونگي تعامل بنگاه ها و چگونگي دريافت خدمات، 
اطالعات و كاال توسط مصرف كنندگان نهايي است. 
در همين بستر اس��تفاده تهاجمي از داده ها، سبب 
تغيي��ر مدل هاي تجاري مي ش��ود و عالوه بر توليد 
محصوالت و خدمات جديد، باعث ايجاد فرآيندهاي 
جديد شده كه در نهايت منجر به ايجاد يك فرهنگ 
جديد مديريت مي گردد. اين تغييرات شركت ها را 
مجبور مي كند كه دوباره مرزهاي سنتي و زنجيره 
ارزش خود را بازنگري كنند و از شركت هاي جوان 
در مورد پيشبرد تحول ديجيتال بهره برداري كنند. 
اقتصاد هوشمند داري پتانس��يل تغييرات اساسي 
در فعاليت هاي اقتصادي، محيط اجتماعي اس��ت 
و در ح��ال حاضر ش��اهد كاربرد گس��ترده اقتصاد 
ديجيتال و به تبع آن، رش��د اقتص��ادي و نوآوري 
س��ريع در كش��ورهاي پيشرفته هس��تيم. اقتصاد 
ديجيت��ال كه ش��بكه  جهاني در اقتص��اد از طريق 
ارتباطات نوين اس��ت نياز به يك بس��تر امن دارد 
و دولت ه��ا به موجب نقش س��نتي خود در تامين 

بودجه اوليه براي زيرس��اخت ارتباطي كشور، جزو 
مهمي از اقتصاد ديجيتال هس��تند. همچنين يك 
دولت مترقي در اقتصاد ديجيتال، كس��ب و كارها، 
ش��هروندان و سازمان ها را با يك نقشه راه مشخص 

حمايت مي كند. 
با در نظر گرفتن شكاف مهارت هاي ديجيتالي 
و تف��اوت در س��طح مق��ررات و زيرس��اخت هاي 
كش��ورهاي مختلف، مي توان گفت همه كش��ورها 
نمي توانند از مزاياي حادث شده از اقتصاد ديجيتال 
كام��ل بهره مند ش��وند. در بعضي كش��ورها موانع 
اجتماعي و اقتصادي براي تحقق اقتصاد ديجيتال 
وجود دارد. از آنجا كه در اقتصاد ديجيتال با مسائل 
جديد مربوط به اعتماد، حريم خصوصي و شفافيت 
روبرو هستيم، براي افزايش شموليت، نيازمند درك 

عميقي از آن هستيم. 
اگرچ��ه در ح��ال حاض��ر ش��اهد تجربه رش��د 
اقتصادي باال، نوآوري سريع و كاربرد گسترده آن در 
بخش هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته هستيم. 

ام��ا با وجود فرصت هاي فراوان ارائه ش��ده توس��ط 
اقتصاد ديجيتالي، بعضي كشورها هنوز به طور كامل 
توانايي استفاده از فناوري هاي ديجيتالي براي توسعه 
پاي��دار را درك نكرده اند و ش��اهد زيرس��اخت هاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات ضعيف، عدم توس��عه 
مهارت هاي مناسب و موانع اجتماعي و اقتصادي در 

اقتصاد ديجيتال هستيم. 
در نهايت براي درك بهتر نقش اقتصاد ديجيتالي 
در ايران و چگونگي اثرگذاري فناوري هاي ديجيتال 
در اقتصاد، بايد بررس��ي ش��ود كه چگونه مي توان 
سياست ها و مقررات و مهارت هاي انساني را تغيير 
داد، تا به تحول ديجيتال در ايران سرعت بخشيد. 
همچنين وضعيت فعلي اقتصاد ديجيتال در ايران، 
از جمله مس��ائل مربوط ب��ه جريان هاي ديجيتال؛ 
تجارت الكتروني��ك؛ تكنولوژي ه��اي مالي؛ نقش 
آموزش، مهارت ها و نوآوري در اقتصاد ديجيتال؛ و 
پيامدهاي تحول ديجيتالي در چشم انداز اقتصادي 

ايران بايد واكاوي شود. 

گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه امروز 
بساط موسسات غيرمجاز از اقتصاد ايران برچيده 
شده است، گفت: در شرايط التهابات ارزي، كشور 
ش��اهد بروز قاچاق پنهان با كم نمايي صادرات يا 
بيش نمايي واردات مي شود همچنين پديده خروج 
سرمايه از كشور در قالب قاچاق ارز كه در بسياري 
م��وارد با مباحث پول ش��ويي و فس��اد نيز همراه 
اس��ت مي تواند به بي ثباتي بازار ارز و به تبع آن به 

بي ثباتي در كليت اقتصاد منجر شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ك مركزي، 

ولي اهلل س��يف كه در نشست »تخصصي بررسي 
راهكارهاي مبارزه با اخالل و قاچاق ارز« س��خن 
مي گفت، درباره اقدام��ات دولت و بانك مركزي 
در زمينه مديريت بازار ارز عنوان كرد: سياس��ت 
مداخله يي بانك مركزي بايد با حفظ و صيانت از 
ذخاير ارزي كش��ور و در نتيجه افزايش مقاومت 
اقتصاد نس��بت به ش��وك هاي بيرون��ي تنظيم 
مي شد. از اين رو، ستاد اقتصادي دولت در اواخر 
بهمن ماه سال 13۹۶ نسبت به ارائه و اجراي يك 
بسته سياستي كوتاه مدت )ش��امل انتشار اوراق 
گواهي س��پرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد، انتش��ار 

گواهي سپرده  ريالي مبتني بر ارز و اجراي طرح 
پيش فروش س��كه طال( اقدام كرد تا از يك سو 
التهابات بازارهاي ارز و طال را كنترل و از س��وي 
ديگر سياليت سپرده هاي بانكي را كاهش دهد و 
از حجم نقدينگي بكاهد. در طول دو هفته اجراي 
اين سياست، نقدينگي قابل توجهي جمع آوري و 
تا حد زيادي موجب بازگشت آرامش به بازار ارز 

در روزهاي پاياني سال 13۹۶ شد. 
ريي��س كل بانك مركزي در ادامه به تش��ريح 
سياست دولت در تخصيص ارز به گروهاي كااليي 
مختلف پرداخت و گفت: در چنين شرايطي، دولت 

براي مديريت بهينه و تخصيص كاراتر منابع ارزي و 
با هدف مهار اختالالت بازار نسبت به اولويت بندي 
كاالها اقدام كرده است. بر اين اساس، اولويت اول 
به كاالهاي اساسي و ضروري اختصاص يافته است 
كه ارز آن توسط بانك مركزي از محل درآمدهاي 
ناش��ي از فروش نفت خام و ميعانات گازي تامين 
خواهد شد. اولويت دوم شامل كاالهاي واسطه يي 
و ماش��ين آالت اس��ت كه تامين ارز اين گروه از 
محل صادرات پتروشيمي، فوالد و مواد معدني و از 
طريق سامانه نيما صورت خواهد گرفت و اولويت 
سوم براي كاالهاي مصرفي در نظر گرفته شده كه 
مح��ل تامين ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي 
اس��ت كه ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما نيستند. 
همچني��ن س��از و كار الزم براي انج��ام معامالت 
ارز بي��ن »صادركنندگان گ��روه ۲۰ درصدي« و 
»واردكنندگان كاالهاي داراي اولويت سوم« نهايي 

و در قالب بازار ثانويه ارز طراحي و در تيرماه سال 
جاري راه اندازي شده است. گروه چهارم نيز شامل 
كاالهاي غيرضروري و لوكس هس��تند كه واردات 
آنها ممنوع شده اس��ت. رييس كل بانك مركزي 
با اشاره به كاهش نس��بت قاچاق به كل واردات 
كشور طي سال هاي 13۹3 تا 13۹۵ گفت: حجم 
قاچاق وارداتي در سال هاي ۹۵-13۹3 به ترتيب 
مع��ادل 1۵.۷، 1۴.۵ و 1۲.1 ميليارد دالر برآورد 
شده است. بر اين اساس نسبت قاچاق واردات به 
كل واردات كش��ور در طول اين سال ها به ترتيب 
مع��ادل ۲۲.1. ۲۰.۴ و 1۷.1 درصد بوده اس��ت. 
م��روري بر س��ير تغييرات نس��بت مزبور حاكي 
از اين اس��ت ك��ه با وجود كاهش ق��در مطلق و 
نس��بت، حجم قاچاق وارداتي كماكان در سطوح 
باالي��ي ق��رار دارد و لذا بايد اقدام��ات الزم براي 

محدودسازي آن با قدرت پيگيري و اجرا شود. 

نقش دولت در اقتصاد ديجيتال و بانكداري الكترونيك

رييس كل بانك مركزي مطرح كرد

خروج سرمايه مي تواند به بي ثباتي بازار منجر شود 

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
 بورس آتي سكه

بسته نشده است
مديرعام��ل ب��ورس كاال گفت: بورس آتي س��كه به 
فعاليت خود ادامه مي دهد و خبر متوقف شدن آن كذب 
اس��ت. به گ��زارش كاال خبر، حامد س��لطاني نژاد افزود: 
بورس آتي س��كه يك بازار رسمي و قابل كنترل است و 
هر بازاري كه مديريت ريسك مشتريان را بر عهده دارد 
ممكن است محدوديت هايي را براي آن اعمال كنيم اما 
اين محدويت ها بعد از مدتي برداشته مي شود. وي ادامه 
داد: اخذ موقعيت هاي فزاينده خريد و فروش در بازار آتي 
سكه يكي از همين محدوديت هايي است كه براي مدتي 
متوقف مي شود ولي اتفاق ويژه يي در مورد بازار نيفتاده و 

متوقف شدن كامل بازار يك خبر كذب است. 
سلطاني نژاد گفت: در همه جاي دنيا بازارهاي مشتقه 
ضربه گير و نوس��ان گي��ر بازارهاي نقد هس��تند چون 
در بازاره��اي آتي عموم معام��ات منجر به تحويل كاال 
نمي شود و اين بازارهاي مشتقه كمك مي كند بسياري 
از نوس��انات بازار خنثي ش��ده و مانع از ورود سفته بازان 
به بازار مي ش��ود. مديرعامل بورس كاال افزود: با كنترل 
بازاره��اي آتي بايد به اين بازارهاي رس��مي جهت دهي 
ش��ود تا افراد س��فته باز به جاي اينكه در بازارهاي غير 
رس��مي كار كنند در اين بازارهاي كنترل ش��ده خريد 
و ف��روش كنند و بايد از ش��ايعات در م��ورد اين بازارها 
بپرهيزي��م. وي گفت: تقويت بازارهاي رس��مي و بورس 
باعث مي ش��ود تا ما اطاعات دقيق��ي در مورد خريد و 
فروش هاي بازار به دست آوريم و تضعيف اين بازارها به 
ضرر ماست. سلطاني نژاد خاطرنشان كرد: برنامه يي براي 
بسته شدن بازار آتي س��كه نداريم و با تقويت بازارهاي 

آتي رسمي از هرج و مرج بازار جلوگيري مي كنيم. 

ساعت كاري آتي سكه به 3 بعداز ظهر رسيد 
از س��ويي ديگر، بورس كاال با انتشار اطاعيه رسمي 
از تغيير ساعت شروع جلسه معاماتي قراردادهاي آتي 
س��كه طا و زعفران خبر داد. به گزارش س��نا، مديريت 
توس��عه بازار مش��تقه بورس كاال با انتش��ار اطاعيه يي 
اع��ام كرد: در اجراي م��ورد يك بند »ب« ماده الحاقي 
دستورالعمل اجرايي معامات قراردادهاي آتي سكه طا 
در بورس كاال، امروز اول مرداد ماه ۹۷ س��اعت ش��روع 
جلس��ه معاماتي قراردادهاي آتي سكه طا و زعفران از 
س��اعت ۱۵ خواهد بود. افزون بر اي��ن، قراردادهاي آتي 
با دوره گش��ايش به مدت ۳۰ دقيقه در ابتداي جلس��ه 
معامات��ي آغاز و پس از حراج تك قيمتي با دوره عادي 

معاماتي ادامه خواهد داشت. 

 آخرين فرصت ثبت شماره شبا 
در سامانه سهام عدالت

مش��موالن س��هام عدالت كه تاكنون اقدام به ثبت 
شماره شباي بانكي خود در سامانه سهام عدالت جهت 
دريافت س��ود اين سهام نكرده اند تا ۱۵ مردادماه امسال 
فرص��ت دارن��د كه اقدام ب��ه اين كار كنن��د. به گزارش 
س��ازمان خصوصي سازي، دريافت ش��ماره شباي بانكي 
مشموالن جهت واريز سود سال مالي ۱۳۹۵ شركت هاي 
سرمايه پذير به حساب مشموالن در حالي از ۳۰ فروردين 
ماه س��ال ۹6 تاكنون از طريق س��امانه سهام عدالت در 
حال اجرا بوده اس��ت ك��ه از يكم تيرماه س��ال جاري، 
سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دريافت شماره 
 ش��باي مشموالن براي بروزرس��اني و همچنين بررسي 
درخصوص نحوه ادامه دريافت ش��ماره شبا از مشموالن 
س��هام عدالت از دس��ترس خارج و امكان ثبت ش��ماره 
ش��باي بانكي جديد در اين س��امانه فراهم نبود. بر اين 
اساس با توجه به درخواست هاي مكرر مشموالن سهام 
عدال��ت، اين امكان از روز 24 تيرماه تا روز ۱۵ مردادماه 
براي مدتي محدود فراهم ش��ده است تا مشموالن اقدام 
به ثبت شماره شباي حساب بانكي خود در سامانه سهام 
عدال��ت ب��ه نش��انيwww. samanese.ir  كنند. بر 
اين اساس س��ازمان خصوصي سازي به مشموالن سهام 
عدالت كه تاكنون اقدام به ثبت شماره شباي بانكي خود 
ننموده اند اعام مي دارد كه از فرصت ايجاد ش��ده زماني 
تا ۱۵ مردادماه امس��ال جهت ثبت و وارد نمودن شماره 

شباي بانكي خود استفاده و اقدام به اين كار كنند.

 عملكرد ۹ ماهه »پارسان« بررسي شد: بررسي 
صورت هاي مالي ش��ركت نفت و گاز پارسيان از افزايش 

22 درصدي سودانباشته پايان دوره خبر مي دهد. 
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان در گزارش ۹ ماهه 
به ازاي هر سهم ۳4۸ ريال سود شناسايي كرد كه نسبت 
به مدت مشابه قبل 2۰ درصد افزايش داشت. به گزارش 
سنا، پارسان اطاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي ۹ 
ماهه منتهي به پايان خرداد امس��ال را با شناسايي سود 
۳4۸ ريالي منتشر كرد. اين شركت در مدت مشابه سال 
قبل به ازاي هر سهم 2۹۱ ريال سود ساخته بود كه در 
گزارش امس��ال با 2۰ درصد رشد مواجه شد. همچنين 
پارسان در پايان دوره ۱2 ماهه گذشته سود ۵4۱ ريالي 
براي هر س��هم س��اخت. بررس��ي صورت هاي مالي اين 
ش��ركت از افزايش 22 درصدي سود انباشته پايان دوره 
خبر مي دهد. همچنين سود سهام، درآمد سود تضمين 
ش��ده و درآمدهاي عملياتي در اين مدت افزايش داشته 
اما سود فروش سرمايه گذاري ها افت كرده است. از ديگر 
س��طرهاي صعودي در صورت مالي اين ش��ركت سود 

خالص با افزايش 2۰ درصدي است. 
 »غشهداب« س�ود 52 ريالي ساخت: شركت 
كش��ت و صنعت شهاب ناب خراس��ان در دوره ۳ ماهه 
منتهي به ۳۱ خرداد ۹۷، در صورت هاي مالي حسابرسي 
نش��ده خود به ازاي هر سهم ۵2 ريال سود محقق كرده 
است. اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش 
۱۰۰ درصدي داشته كه عمدتا به خاطر افزايش فروش 

۵۸ درصدي اعام شده است. 
 س�ود 34 ريالي »لپارس«: خاصه تصميمات 
مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان سهام براي دوره 
مالي يك س��اله منتهي به 2۹ اسفند س��ال ۹6، برگزار 
شد و به ازاي هر سهم،  ۳4 ريال سود نقدي مصوب شد.

ديدگاه

خصوصيسازي

رويخطشركتها

»تعادل« وضعيت نماد هاي مشمول تعليق و تعليق شده را بررسي مي كند

ورشكستههاوبانكهادرانتظارشفافسازي

مروري بر آمار معامالت اول مرداد

ريزش خفيف همه شاخص ها در تاالر حافظ
قله نش��يني شاخص كل بورس كه اين روزها با ركورد 6 رقمي 
ش��دن تاريخي خود، ت��اش زيادي براي ج��ذب نقدينگي انجام 
مي دهد، روز گذش��ته با ريزش كوتاهي به اندازه ۱۷۱ واحد، ديگر 
نماگره��اي بازار را نيز به تبعيت از خ��ود منفي كرد. به طوري كه 
مش��اهده نماگرها حاك��ي از ريزش ش��اخص هاي قيمت »وزني 
ارزش��ي« و »ه��م وزن« به ترتي��ب ۵۰ واح��د و ۱۱۰ واحد بود. 
همچنين ش��اخص كل هم وزن نيز روند نزولي طي كرد و با ۱۵۵ 
واحد ريزش، به رقم ۱۸ هزار و 2۸2 رس��يد. بايد توجه داشت كه 
شاخص قيمت هم وزن به دليل آنكه روند حركت تمامي سهم هاي 
بازار را به صورت همگن نمايان مي كند، ريزش معناداري را نشان 
مي دهد. معنايي كه ش��ايد صحه اي بر شايعه و ادعاي فعاالن بازار 

مبني بر تاثير توييت ترامپ بر وضعيت بازار است. 
2 روز پيش حسن روحاني، رييس جمهوري ايران گفته بود كه 
جن��گ با ايران، مادر جنگ ها و صلح با ايران، مادر صلح ها اس��ت. 

امريكا به دنبال اهدافي فراي تحريم است و به امريكا هشدار داد با 
دم شير بازي نكنيد، پشيمان كننده است. 

ترامپ هم به اين موضع رييس جمهور ايران واكنش نشان داد 
و صبح روز گذش��ته در توئيتر خطاب به روحاني نوشت: »هرگز و 
هيچ وقت امريكا را تهديد نكن،  در غير اين صورت از عواقب آن رنج 
خواهي برد كه نظير آن را كمتر كسي در تاريخ تجربه كرده است. 
ديگر كشوري نيس��تيم كه حرف هاي ديوانه  وار شما از خشونت و 
مرگ را تحمل كند. مراقب باش.« با اين حال به دليل آنكه عوامل 
زياد ديگري همچون نوسانات نرخ طا، افزايش تاريخي جديد اين 
كاالي س��رمايه اي و احتمال سرازير ش��دن بخشي از سرمايه هاي 
س��رگردان به سمت بازار طا، احتمال اصاح شاخص پس از يك 
دوره رشد و حتي به هم پيوستگي دايره وار اين عوامل به يكديگر 
وجود دارد،  نمي توان به طور قطع ريزش روز گذش��ته بازار را ناشي 
از تويي��ت منفي ترامپ برخواند. نگاهي ب��ه ريز آمار معامات روز 

گذش��ته در بورس تهران نش��ان مي دهد كه ارزش كل معامات 
به بيش از2۵۷ ميليارد تومان رس��يد كه حاصل دس��ت به دست 
شدن بيش از 6۹۷ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 6۵ 
هزار و ۷۱۱ نوبت داد و ستد بود. همچنين نمادهاي فوالد مباركه 
اصفهان، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تبريز و پتروش��يمي 
پارس كه شش��مين روز معاماتي در ب��ورس تهران را مي گذراند، 
بيش��ترين تاثير مثبت را در روند افت و خيز شاخص كل داشتند. 
در روز يكشنبه، نمادهاي معاماتي صنايع پتروشيمي خليج فارس، 
نفت و گاز پتروشيمي تامين و معدني چادرملو،  حداكثر تاثير گذاري 

منفي در حركت شاخص كل را داشتند. 

 كاهش اندك آيفكس
ش��اخص كل فرابورس نيز در روز گذشته روند منفي اما اندكي 
داش��ت. به طوري كه ۳ واحد رشد منفي داش��ته و به رقم ۱2۱۹ 
رسيد. نخستين روز از دومين ماه تابستان ۹۷ با ثبت معاماتي به 
ارزش بيش از ۸۰۳ ميليارد ريال در نتيجه داد و ستد نزديك به ۹۱۰ 
هزار ورقه بهادار در تابلو اوراق با درآمد ثابت فرابورس س��پري شد 
كه اين به معني اختصاص يافتن 6۱ درصد از ارزش كل معامات 
فرابورس به اين بازار است. روز گذشته نزديك به ۱66 ميليون ورقه 

بهادار به ارزش بيش از هزار و ۳۰۱ ميليارد در اين بازار داد و ستد 
شد كه اين ميزان از معامات در بيش از 2۵ هزار نوبت معاماتي 
رقم خورد. در ادامه معامات در بازار ابزار هاي نوين مالي فرابورس 
نيز داد و س��تد بيش از ۹۱ هزار ورقه به ارزش بيش از 6۱ ميليارد 
ريال در تابلو تسهيات مسكن انجام شد كه تسه تير ۹۷ بيشترين 
حج��م و ارزش معامات��ي را به خود اختصاص داد و بيش��ترين و 
كمترين قيمت ها مربوط به تس��ه هاي خ��رداد ۹۷ و مرداد ۹۵ با 
قيمت هاي 6۹۱ و ۵64 هزار ريال بود. صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله هم در روزي كه گذش��ت ش��اهد جا به جايي بيش از 
۳ ميلي��ون ورقه به ارزش بي��ش از 62 ميليارد رالر بودند كه نماد 
»اعتماد« بيشترين حجم و ارزش معاماتي را در اختيار گرفت. در 
سمت ديگر بازار رصد معامات سهام نشان مي دهد در روز جاري 
بيش از ۱۷ ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۳6 ميليارد ريال در بازار 
اول و بيش از 6۹ ميليون سهم به ارزش بالغ بر 22۹ ميليارد ريال 
در بازار دوم فرابورس معامله ش��ده اس��ت. همچنين سه تابلو بازار 
پايه در نخستين روز معاماتي مردادماه،  در مجموع از معامله بيش 
از ۷4 ميليون س��هم به ارزش بيش از ۱۰۷ ميليارد ريال ميزباني 
كردن��د كه تابلو هاي الف، ب و ج ب��ه ترتيب ۵، 62 و ۳۳ درصد از 

حجم كل معامات اين بازار را از آن خود كردند. 

گروه بورس| مسعود كريمي|
 آخري��ن بررس��ي ها از معامات س��هام در بورس 
تهران نشان مي دهد كه تا پايان معامات روز دوشنبه 
۷2 نماد از شركت هاي بازار سهام در ليست نماد هاي 
مش��مول تعليق قرار گرفته اند. اين در حالي است كه 
۷ ش��ركت اعم از شركت هاي قند ثابت خراسان، قند 
هكمتان، كنتورس��ازي ايران، بانك پاسارگاد، صنايع 
آذرآب، داده گس��تر عصر نوين - ه��اي وب و قند نقش 
جهان به صورت كامل از داد و س��تد  هاي بازار منع و 
تعليق شده اند. بر اين اساس، تفاوت ميان شركت هاي 
مش��مول تعليق و تعليق شده را مي توان در معامات 
آنها مش��اهده كرد. به طوري كه شركت هاي مشمول 
تعليق امكان معامات روزانه سهام شركت را در بورس 
دارند اما در مقابل ش��ركت هاي تعليق شده به دليل 
اينكه از ميزان شفافيت قابل قبول برخوردار نيستند 
اجازه داد و س��تد سهام را ندارند و نماد معاماتي آنها 
متوقف اس��ت. از طرف ديگر، تا زماني كه گزارش��ات 
ش��فاف از سوي اين ش��ركت ها در بازار منتشر نشود 
نماد معامات��ي متوقف خواهند مان��د. اين در حالي 
اس��ت كه عملكرد نامناس��ب و زيان ده بودن شركت 
از م��وارد اثر گذار در فرآيند تعليق محس��وب خواهد 
ش��د. افزون بر اين، با توجه به اينكه س��ازمان بورس 
با استراتژي افزايش شفافيت در معامات بازار سهام و 
كاهش نماد  هاي متوقف در بورس اقدام به پياده سازي 
چنين فرايندي كرد، مشاهده مي شود كه سهامداران 
با نگاهي به نماد هاي جديدي كه در كنار نام شركت ها 
قرار مي گي��رد و به نوعي نش��ان دهنده كامل نبودن 
اطاع��ات يا بهره مندي ش��ركت از ميزان ش��فافيت 
پايين اس��ت اقدام به خريد و فروش سهام مي كنند. 
در همي��ن حال با نگاهي به آمار هاي منتش��ر ش��ده 
مشاهده مي ش��ود كه نماد بانك هايي از جمله انصار، 
ملت، س��ينا، اقتصاد نوين، صادرات ايران، پارس��يان، 
پست بانك ايران و تجارت در ليست نماد هاي مشمول 
تعليق ج��اي گرفته اند. اين در حالي اس��ت كه اكثر 
نماد هاي بانكي طي سال گذشته با توجه به زيان هاي 
زيادي كه داشتند در معامات بورس بازگشايي شدند 
و كارشناس��ان بازار سرمايه معتقدند كه اين اتفاق به 
دليل افزايش نقدش��وندگي، شفاف سازي و آزادسازي 
پول بلوكه ش��ده س��هامداران اين ش��ركت ها صورت 

گرفته است. 

 بررسي داليل تعليق
در همين رابطه، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 
پارس ايده بنيان در خصوص چرايي تعليق شركت ها 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« عنوان كرد: ب��ا نگاهي به 
ليس��ت نماد هاي مشمول تعليق مش��اهده مي شود 
كه نماد  ش��ركت   ها به داليل متفاوتي در اين ليس��ت 
قرار گرفته اند. از جمل��ه اين داليل مي توان به گزينه 
مش��مول ماده ۱4۱ قانون تجارت اش��اره كرد كه در 
مقابل نماد ش��ركت قرار گرفته است. به عنوان مثال 
شركت سيمان كردستان، سيمان درود، ايران خودرو 
ديزل، قند ش��يرين خراسان، نوس��ازي و ساختمان 

تهران، فرآورده هاي نس��وز  آذر كه مشمول ماده ۱4۱ 
قانون تجارت هس��تند. وي گف��ت: زماني كه چنين 
گزينه ي��ي رو به روي نم��اد نقش ببندد به اين معني 
است كه ش��ركت بيش از پنجاه درصد سرمايه، زيان 
انباش��ته دارد. به اين معني كه، اگر س��رمايه شركت 
يك ميليارد تومان اس��ت تقريبا ۵۰۱ ميليون تومان 
زيان انباشته دارد. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد 
اس��ت كه اين دست از ش��ركت ها در قانون تجارت يا 
بايد اعام ورشكستگي كنند يا اينكه به واسطه دارايي 
موجود، افزايش سرمايه  دهند تا از مشموليت در ماده 
۱4۱ قانون تجارت خارج شوند. اين در حالي است كه 
كاهش سرمايه يكي ديگر از گزينه هاي خروج از اين 

ماده قانوني محسوب خواهد شد. 
عل��ي پروين بيان كرد: يك��ي ديگر از گزينه هاي 
مطرح ش��ده در ليس��ت نماد   هاي مش��مول تعليق، 
زيان ده ش��دن عملكرد شركت ها طي دو سال مالي 
متوالي است. بر اين اساس، برخي از شركت ها همانند 
پتروشيمي آبادان، سيمان شرق، صنايع كاغذ سازي 
كاوه، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان، رينگ سازي 
مش��هد، شهد ايران، كاشي س��راميك حافظ، حمل 
و نقل بين المللي خليج فارس، اي��ران  خودرو و... به 
دليل زيان ده ش��دن عملكرد شركت ها طي دو سال 
مالي متوالي در ليست نماد هاي مشمول تعليق قرار 
گرفته اند. اين در حالي است كه به طور كلي تحريم، 
عملكرد نامناس��ب ش��ركت، ركود، كاهش كيفيت 
كارايي و... از عوامل مطرح شده و موثر در اين گزينه 
به شمار مي روند. به گفته وي شركتي همانند سيمان 
شرق كه در ليست مشمولين تعليق قرار گرفته است 
به طور قاطع مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه اين 

شركت به علت اثرپذيري از شرايط تحريمي در چنين 
ليستي قرار نگرفته است. بلكه در اين مورد مي توان 
دولت را به عنوان مقصر اصلي نشان داد چرا كه حدود 
4 سالي مي ش��ود كه بودجه عمراني اين شركت به 
صفر رسيده است. اين در حالي است كه در شركت 
پولي  هم وجود ندارد كه اقدام به س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي عمراني كند و از اين طريق بتوان از سيمان 
بهره مند ش��د. گفتني است، در حال حاضر صادرات 
س��يمان به عراق با مشكات عديده يي مواجه است. 
از س��ويي، مقامات عراقي هم اجازه ورود س��يمان را 
به اين كشور نمي دهند. اين كارشناس بازار سرمايه 
در خصوص عدم ارائه صورت هاي مالي ميان دوره يي 
۳، ۹ و ۱2 ماهه حسابرس��ي نش��ده نيز عنوان كرد: 
ش��ركت ها موظف  هس��تند كه گزارش هاي ۳، 6، ۹ 
ماهه به فاصله س��ال مالي خود تا نهايت يك ماه در 
بازار منتشر كنند. به عنوان مثال، در صورتي كه سال 
مالي شركتي 2۹ اسفند ماه سال ۹6 در نظر گرفته 
ش��ود. اين شركت مجاز اس��ت كه گزارشات ۳ ماهه 
خود را تا ۳۱ تير ماه س��ال ۹۷ اعام كند. در صورتي 
كه اين گزارش در بازار منتش��ر نشود به دليل اينكه 
موضوع شفافيت مطرح است سازمان بورس در گام 
نخست به شركت اخطار مي دهد و نام شركت را وارد 

ليست مشمول تعليق مي كند. 

 نگاهي به ساختماني ها و ساير صنايع
مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان با اش��اره 
به نماد شركت نوسازي و ساختمان تهران نيز تصريح 
كرد: اين دس��ت از شركت ها بجاي اينكه ساختماني 
باش��ند معموال به صورت مجتمع هاي تجاري و برج  

هس��تند. اين در حالي است كه، طي چند سال اخير 
ش��اهد ثبات قيمتي در حوزه مسكن بوديم و فروش 
خاصي هم در اين حوزه صورت نگرفت. بر اين اساس، 
به تازگي رش��د بااليي در اين حوزه ش��كل گرفت اما 
اكث��ر مجتمع هاي تج��اري همچن��ان افزايش قابل 
توجهي را تجرب��ه نكرده اند. به طور كلي، مجموع اين 
اتفاقات نش��ان از زيان انباش��ته دارد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه با اشاره به نماد  هاي قندي از جمله قند 
شيرين خراسان نيز گفت: يكي از داليل عمده يي كه 
نماد اين دست از شركت ها مشمول تعليق قرار گرفته 
است مربوط به موضوع كم  آبي مي شود كه مستقيما 
كش��ت اين دست از شركت ها را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. وي در خصوص شركت هاي خودرويي موجود 
در ليست مشموالن تعليق بيان كرد: خودرويي ها به 
داليل متفاوتي از جمله اينكه هزينه هاي مالي آنها با 
هزينه هاي س��اخت و توليد همخواني ندارد و بدهي 
بانكي بس��يار زيادي هم در اين گروه قابل مش��اهده 
است، بنابراين، سود سازي در خودرويي ها وجود ندارد 
و عما زيان انباش��ته محس��وس تر است. علي پروين 
معتقد اس��ت كه اكثر شركت هاي خودرويي مشمول 

ماده ۱4۱ قانون تجارت هستند. 

 بانك هاي بورسي
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اشاره به شركت هاي 
بانكي موجود در ليست مشمول تعليق نيز ابراز داشت: 
به عن��وان مثال بانك صادرات ب��ه عنوان بزرگ ترين 
بان��ك خاورميانه در گزارش��ات ۵ س��ال اخير با زيان 
عملياتي همراه شد و در قالب فروش شركت هاي زير 
مجموعه همانند س��رمايه گذاري غدير و... خود را در 

جريان معاماتي به صورت سود ده نشان مي داد اما در 
عمل سيستم بانكي با مشكل مواجه بود. مدير تحليل 
كارگزاري پارس ايده بنيان گفت: در گذشته برخي از 
بانك ها سود بااليي را به سرمايه گذاران خود اختصاص 
دادند. اين در حالي اس��ت كه هي��چ صنعتي در بازه 
زماني كه كشور در ركود قرار داشت سودي به ميزان 
2۰ ال��ي 2۵ درصد به مجموعه خود اختصاص نداد و 
فقط بانك ها چنين روندي را پياده  س��ازي مي كردند. 
به گفته وي، مي بايس��ت يك بانك حدود ۵۰ درصد 
 س��ود كس��ب كند تا با كس��ر هزينه بتواند با خالص

2۵ درص��دي مانده، س��ود به س��هامداران اختصاص 
دهد. از س��ويي ارائه وام، كه هيچ وقت چنين وام هايي 
در راس��تاي اختصاص به سهامداران بازنگشت، باعث 
افزاي��ش هزينه اين نهاد ها طي مرور زمان ش��د. علي 
پروين وام هاي مشكوك الوصول را يكي ديگر از موارد 
مطرح ش��ده در اين مهم عنوان كرد. بر اين اس��اس، 
چنين م��واردي در نهايت مي توان��د منجر به خروج 
س��رمايه از سيستم بانكي كشور ش��ود كه بخشي از 
س��رمايه وارد ملك و بخش ديگري كه در بانك باقي 
ماند به سهامداران و سپرده گذاران تخصيص پيدا كرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: عما سيستم بانكي 
كار اجرايي و سيس��تم اجرايي س��ود آوري نداشت. از 
همين رو، اين مهم طي مرور زمان باعث شد تا بانك ها 
وارد زيان س��نگين شوند. تا كنون هم چنين شرايطي 
ادامه دار بوده است و بانك ها نتوانستند سيستم خود را 
طوري تنظيم كنند تا منجر به شناسايي سود عملياتي 
ش��ود. وي افزود: بانكي ها گزارشات خود را به صورت 
شفاف اعام كردند و مشاهده مي شود كه تعداد زيادي 
از نماد صنعت بانك در ليست نمادهاي مشمول تعليق 
ق��رار گرفته اند. از همين رو، س��ازمان بورس به دليل 
نقدشوندگي بازار و خارج شدن پول سرمايه گذاران كه 

به نوعي بلوكه شده بود اقدام به بازگشايي آنها كرد. 

 واگذاري به بخش خصوصي
عل��ي پروين تاكيد ك��رد: در صورتي كه نماد هاي 
مش��مول تعليق هم ب��ه نوعي متوقف ش��وند به طور 
قطع حدود 2۵ درصد ش��ركت ها بسته مي شوند. اين 
در حالي است كه سازمان بورس تحت هيچ شرايطي 
اق��دام به اين عمل نمي كند چرا كه در پي آن بازار به 
ميزان زيادي كوچك خواهد شد. وي افزود: برخي از 
شركت هايي كه به نوعي به سيستم دولتي وابسته اند، 
نمي توان انتظار اعام ورشكستگي آن را داشت. چرا كه 
اين دس��ت از ش��ركت ها با بيكاري جامعه، اشتغال و 
موضوع امنيتي جامعه دست  به گريبان هستند. مدير 
تحلي��ل كارگزاري پ��ارس ايده بنيان پيش��نهاد داد: 
واگذاري شركت ها به بخش خصوصي مي تواند شرايط 
را به طور مطلوب تري تغيير دهد. اين در حالي اس��ت 
كه در ش��رايط فعلي اقتصادي بعيد به نظر مي رس��د 
كه س��رمايه گذار خصوصي اقدام به ورود در بازار كند 
چرا كه در پي اين اتفاق مي بايست با هزينه هاي مربوط 
به دولت، بانك، كارگ��ر، امور مربوط به ماليات، بيمه 

تامين اجتماعي و... دست و پنجه نرم كند. 

معاون هماهنگي جهانگيري: 
دالالن و سوداگران درباره بورس كاال آدرس غلط مي دهند

مع��اون هماهنگي و نظارت مع��اون اول رييس جمهوري با بيان 
اينكه دالالن و س��وداگران از گذش��ته با جوسازي و ارائه آدرس هاي 
غلط به مسووالن، قصد تخريب بورس را داشته اند، گفت: بدون شك 
اگر محصوالت در بورس كاال عرضه نش��ود به س��رعت شاهد ايجاد 

انحصار در بازارهاي كاالي كشور خواهيم بود. 
به گزارش ايرنا، آغاز نوس��ان نرخ دالر در ماه هاي اخير، بازارهاي 
مختلف كااليي را دچار التهاب كرد و دالالن و س��وداگران نيز از اين 
فرصت استفاده كرده و به گراني ها دامن زده و حتي موجب كمبود 

برخي كاالي مورد نياز صنايع مختلف شدند. 
در اين ميان، سوداگراني كه وجود بازار شفاف بورس را تهديدي 
ب��راي جوالن خود مي بينند، تاش هايي را انجام دادند تا در كاركرد 
ب��ورس كاال اخ��ال ايجاد ك��رده و حتي برخي كااله��ا را از چرخه 
معامات بورس خارج كنند. پس از اينكه دولت تصميم به تك نرخي 
ك��ردن ارز با نرخ 42۰۰ تومان گرفت، ب��ورس كاالي ايران همانند 
همه نهادهاي ديگر موظف ش��د قيمت پايه محصوالت را براس��اس 
دالر رس��مي قرار دهد و اين در ش��رايطي بود كه ارز در بازار آزاد با 
نرخ هايي بيشتر معامله مي شد. اين تفاوت قيمتي بين دالر تك  نرخي 
و بازار آزاد، موجب شد قيمت محصوالت پتروشيمي و فلزي عرضه 
ش��ده در بورس كاال با توجه به محاس��به قيمت پايه برمبناي دالر 
42۰۰ توماني حتي از كش��ورهاي همسايه نيز كمتر باشد و دالالن 
و سوداگران در قالب توليدكننده، به خريد از بورس كاال روي آورند 
و اي��ن محصوالت را به بازارهاي خارج��ي صادر كنند. بدين ترتيب، 
تقاضاي كاذب به ويژه براي محصوالت پتروشيمي و فلزي ايجاد شد 

كه از س��ويي رشد قيمت هاي پايه و از سوي ديگر كمبود   مواد اوليه 
براي توليدكنندگان واقعي را به همراه داشت. 

 راه اندازي بورس كاال با هدف مقابله با رانت
در اين رابطه رضا ويس��ه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول 
رييس جمهوري با تشريح كاركردهاي بورس كاالي ايران در اقتصاد 
كشور گفت: راه اندازي بورس كاال، تاشي براي مقابله با سوداگري و 
رانت خواري در بازارهاي كااليي بود. وي با يادآوري داليل راه اندازي 
بورس كاال در كشور كه با تشكيل بورس فلزات در سال ۱۳۸2 آغاز 
ب��ه كار كرد، گفت: بين س��ال هاي ۱۳۷6 ت��ا ۱۳۸۰ به دليل اجراي 
پروژه ه��اي جديد در كش��ور ب��ه يك باره با افزاي��ش حجم تقاضاي 
محص��والت فوالدي و فلزي و س��رمايه گذاري در اين حوزه روبه رو 
ش��ديم. وي افزود: در آن زمان افزايش قيمت فلزات و نقش مخرب 
واس��طه ها به حدي رس��يد كه قيمت محصول توليد ش��ده از درب 
كارخانه تا رسيدن به بازار مصرف با رشد چند برابري مواجه مي شد، 
به عبارتي محصول براي رس��يدن به مصرف كننده چند دست ميان 
واسطه ها مي چرخيد و سود اصلي به جيب آنها مي رفت. ويسه افزود: 
همين عامل و وجود رانت هاي عظيم در بازار محصوالت فلزي كشور 
باعث ش��د تا دولت به دنبال راه چاره ي��ي جديد براي تنظيم بازار و 
قيمت ها بيفتد. از آن جهت كه مس��ووالن اقتصادي وقت، اعتقادي 
به س��هميه بندي نداش��تند و بر اصول اقتصاد بازار تكيه مي كردند، 
بهترين روش، راه اندازي يك بازار متش��كل ب��راي تجميع عرضه و 
تقاضاي محصوالت فلزي با عنوان بورس فلزات تهران انتخاب ش��د. 

معاون هماهنگي و نظارت مع��اون اول رييس جمهوري اظهار كرد: 
به اين ترتيب نخس��تين بورس كااليي كشور با معامات فلزات آغاز 
به كار كرد و با ايجاد فضاي تعادلي ايجاد ش��ده، بس��يار سريع اثرات 
تش��كيل بورس فلزات در قيمت محصوالت و رسيدن سود اصلي به 
توليدكننده مشاهده شد. به گفته ويسه، مزاياي ايجاد بورس فلزات 
باعث شد تا اين بازار توسعه يابد و به تدريج با تشكيل بورس كاالي 
اي��ران انواع محصوالت در حوزه هاي صنعتي و معدني، پتروش��يمي 
و فرآورده هاي نفتي و كش��اورزي در اين ب��ورس عرضه و معامله تا 

شفافيت در روند معامات كاالهاي كشور حكمفرما شود. 

 تالش دالالن براي ايجاد بازاري غيرشفاف
به گفته ويس��ه، افرادي كه مخالف وجود بورس كاال هستند يك 
خواس��ته اصلي دارند و آن »خارج ش��دن معامات كاالها از فضاي 
ش��فاف و واقعي و قدرت گرفتن بازارهاي غيرشفاف و كاذب« است؛ 
بدون شك اگر محصوالت در بورس كاال عرضه نشود به سرعت شاهد 
ايجاد انحصار در بازار كاالي كش��ور خواهيم بود. معاون هماهنگي و 
نظ��ارت معاون اول رييس جمهوري به فضاي كنوني اقتصاد كش��ور 
و فعالي��ت انحصارگران و واس��طه ها اش��اره كرد و اف��زود: اگر امروز 
محص��والت در بورس كاال عرضه نش��ود، انحصارگران و واس��طه ها 
كه افراد پر قدرتي هس��تند، پس از جمع آوري محصوالت از بازار و 
انتقال به انبارها، زمينه كاهش كاال را فراهم كرده و به هر قيمتي كه 

بخواهند مواد را به متقاضيان مي فروشند. 

 نبايد از فشارها و تهمت هاي دالالن ترسيد
ويس��ه در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي مي تواند مانع از 
فعاليت اين افراد جوياي رانت و پرقدرت ش��ود؟ گفت: »قانون« و 
»اقتدار مجريان قانون« دو عامل اصلي در مقابل رسيدن اين افراد 

به خواسته هايشان است. وي به بيان يك خاطره در زمان راه اندازي 
بورس فلزات پرداخت و افزود: به ياد دارم در زمان راه اندازي بورس 
فلزات، مخالفان به مكانيسم بورس انتقاد نمي كردند بلكه با تهمت 
زدن به مديران وقت، سعي در رسيدن به اهدافشان داشتند. معاون 
هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهوري خطاب به مسووالن 
بورس كاال گفت: با وجود ش��رايط بحراني اقتصاد كشور و فشارها، 
اين انتظار مي رود كه مس��ووالن بورس كاال از تهمت ها نترسند و 
خسته نشوند بلكه با پافشاري و استمرار در جهت ايجاد شفافيت 
در اقتصاد و حمايت از توليد قدم بردارند. ويس��ه در ادامه بر لزوم 
توسعه سريع تر فعاليت هاي بورس كاال تاكيد كرد و گفت: در بين 
س��ال هاي ۱۳۸4 تا ۱۳۹2 به دليل نوس��انات زياد در پست هاي 
مديريت كشور، ش��اهد رفتارهاي سليقه يي با بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي و آزم��ون و خطاهاي زي��ادي بوديم به ط��وري كه در 
تصميم گيري ها س��ايق جاي استدالل و مسائل علمي را گرفته و 
اين سبب مغفول ماندن گسترش بورس كاال شده بود. وي با بيان 
اينكه در دوره اخير با نگاه مناس��ب به مباحث اقتصادي از س��وي 
دولتمردان و مجلس، امروز بورس كاال به بلوغ خوبي رسيده است، 
افزود: اين كافي نيست و بايد با همكاري دولت و مجلس و اصاح 

قوانين جديد، شاهد توسعه معامات در بورس كاال باشيم. 
معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهوري اظهار 
كرد: هنوز بسياري از محصوالت مهم كشور در بورس كاال به طور 
پيوس��ته عرضه نمي ش��ود، براي نمونه عرضه زعفران و پسته به 
عنوان دو محصول مهم كش��ور هنوز به طور شايس��ته در بورس 
كاال رونق نگرفته كه اين موضوع به دليل مقاومت عده يي خاص 
است. در شرايطي كه عرضه اين محصوالت در بورس در راستاي 
حف��ظ منافع توليدكننده و مصرف كننده واقعي الزم اس��ت، اما 

سوداگران با آن مخالفند. 
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بيش از ۶۹۴ هزار بازرسي 
از اصناف كشور

پاي�گاه خب�ري اتاق اصن�اف اي�ران| تعداد 
كل بازرس��ي ها از صنوف سراسر كش��ور در سه ماه 
نخست س��ال جاري ۶۹۴ هزار و ۸۶۵ مورد بود كه 
۳۶هزار و ۹۹۵ پرونده با برآورد جريمه پيش��نهادي 
به ارزش بيش از ۱۷۱ميلي��ارد و ۴۸۳ميليون ريال 
تشكيل شده است. در اين مدت ۲۸هزار و۱۹۸ فقره 
شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شد 
ك��ه ۵۸درصد در بخ��ش كاال و ۴۲ درصد در بخش 
خدمات بود. همچنين از مجموع ش��كايات دريافتي 
۲۴ درص��د به صورت حض��وري، ۵۳ درصد تلفني 
و ۲۳ درص��د به صورت كتبي دريافت و رس��يدگي 
شده است. در عين حال پس از بررسي هاي معموله 
و ارزيابي كارشناس��ان تعداد ۲۶ ه��زار و ۷۴۶مورد 
شكايت قابل پيگيري تش��خيص داده شد كه براي 
رسيدگي و برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذي ربط 
ارسال ش��ده اس��ت. همچنين از كل شكايات قابل 
پيگيري ۱۹درصد منجر به رضايت شاكي، ۲۹ درصد 
متخلف، ۳۰ درصد غيرمتخلف و ۲۲ درصد در دست 
بررسي است. در پي اين بازرسي ها بيشترين عناوين 
تخلف مربوط به درج نكردن قيمت، گران فروش��ي و 

عدم صدور صورتحساب گزارش شده است. 

خرما روي دست نخل داران 
ماند

ايرنا| رييس انجمن مل��ي خرماي ايران اعالم 
كرد: كمبود كارتن هاي مناس��ب براي جمع آوري 
خرماه��اي مضافت��ي موجب ش��ده ت��ا صدها تن 
محصول روي دس��ت نخل��داران برخ��ي مناطق 
خرماخيز كش��ور باقي بماند. محسن رشيد فرخي 
اظهار كرد: دوره برداش��ت خرما ساالنه از ابتداي 
مرداد تا پايان مهرماه اس��ت و استان هاي كرمان، 
سيستان و بلوچس��تان و فارس كه داراي رطب و 
خرماي مضافتي با رطوبت باال هس��تند، با معضل 
كمب��ود كارت��ن روب��ه رو ش��ده اند. او اضافه كرد: 
نوس��ان قيمت ارز باعث ش��ده كه توليد كنندگان 
كارتن اقدام ب��ه افزايش بيش از ۳۵ درصدي نرخ 
آن كنن��د. همچنين برخي براي افزايش كس��ب 
درآمدش��ان اقدام ب��ه صادرات بخ��ش عمده اين 
كارتن ها به كش��ورهاي همسايه مي كنند كه خود 
منج��ر به كمبود اين كاال در داخل كش��ور ش��ده 
اس��ت. او گف��ت: پيش از اين قيم��ت مجموع ۱۳ 
كارتن ويژه بس��ته بندي خرماي مضافتي و رطب 
بي��ن ۱۹۰ تا ۲۱۰ هزارتومان ب��ود، اما امروز نرخ 
اي��ن كاال به بيش از ۲۹۰ هزارتومان رس��يده كه 
توليد كنن��دگان را ب��ا مش��كل تامي��ن آن روبه رو 

ساخته است. 

 توليد ابزارآالت ايراني
در چين

ايسنا| رييس اتحاديه ابزارفروشان توليد داخلي 
را هزينه ب��ر خواند و گفت: توليد مناس��ب در بازار 
ابزارآالت منوط به توليد محصوالت حرفه يي است 
كه دستيابي به اين مهم به تكنولوژي روز نياز دارد 
و اين در حالي است كه بخشي از محصوالت داخلي 
در كشور چين توليد مي شود. بهروز غمام نو در رابطه 
با ش��رايط بازار ابزار آالت، اظهار كرد: حدود پنج تا 
۱۰درصد از نياز بازار ابزارآالت از طريق توليد داخلي 
و مابق��ي آن از طريق واردات ك��ه عمدتا مبدأ آن 
چين است، تامين مي شود. او گفت: نبود تكنولوژي 
س��اخت و توليد ابزارآالت عام��ل اصلي تامين نياز 
بازار از طريق واردات اس��ت و توليد داخلي تنها در 
زمينه ابزارآالت دستي توان پاسخگويي به نياز بازار 
را دارد ك��ه با توجه ب��ه اين حجم محدود از توليد، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ممنوعيت واردات 
براي ابزار آالت در نظر گرفته و ش��رايط نامناسبي 
در بازار ابزارآالت ايجاد ش��ده اس��ت. او درباره عدم 
اس��تفاده از شركت هاي خودروس��ازي از ابزارآالت 
ايراني براي جعب��ه ابزار خودرو، تصريح كرد: توليد 
در شرايط فعلي به صرفه نيست و واردات ابزارآالت 
س��اده از كشور چين به نسبت توليد داخلي هزينه 
كمتري دارد. غمام نو تاكيد كرد: موضوع اصلي اين 
اس��ت كه ايران بايد به تكنول��وژي توليد ابزارآالت 
حرفه يي دس��ت پيدا كند و اين مهم فقط با كمك 
دولت به دست مي آيد. رييس اتحاديه ابزارفروشان 
خاطرنش��ان كرد: براي حماي��ت از توليد داخلي و 
ارتقاي تكنولوژي س��اخت ابزارآالت نياز به تجميع 
س��رمايه و رفع دغدغه توليدكننده مبني بر اينكه 
مش��تري براي محصوالت توليدي آن وجود داشته 
باش��د و از س��وي ديگر محصوالت مشابه كه قابل 
رقابت باشد به كشور وارد نشود، زيرا توليد ابزارآالت 

حرفه يي نياز به سرمايه قابل توجهي دارد. 

كمبود منابع مالي اصناف 
توليدي 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق 
اصن��اف اردبيل گفت: يك��ي از دغدغه هاي اصناف 
و بازاري��ان كمبود نقدينگي اس��ت ك��ه با توجه به 
افزايش س��طح عمومي قيمت ها، بخشي از فعاالن 
اقتصادي با كمب��ود منابع مالي براي س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي و خدمات فني مهندسي 
و واحده��اي توزيع��ي روبه رو ش��ده اند. ش��اهپور 
رضايي افشار با بيان اينكه بايد تامين مالي فعاالن 
اقتصادي و اصناف متناس��ب با وضعيت موجود در 
اقتصاد باشد، افزود: نوسانات بازار ارز در حال حاضر 
يكي از مش��كالت اصلي اصناف و بازاريان اس��ت و 
بيشترين مساله كسبه نبود ثبات در بازار ارز است 
كه الزم است فكري به حال كسبه و بازاريان شود. 
او تصريح كرد: نبود ثبات بازار ارز، كمبود نقدينگي 
و ممنوعي��ت ترخيص كااله��اي وارداتي از جمله 
مسائل مهمي است كه بايد براي حل اين مشكالت 
تدابيري در نظر گرفته شود. رضايي افشار افزود: با 
وجود همه مشكالت، گشت مشترك بازرسي براي 

كنترل وضعيت بازار نيز انجام مي شود. 

اخبار

رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

فقط SMEها مي توانند در ايران بمانند

در نشست مشترك 5 كميسيون تخصصي اتاق بازرگاني ايران مطرح شد

نبايد توقع كاهش نرخ ارز را داشت
كميس��يون هاي »صنايع«، »بازار پول و سرمايه«، 
»سرمايه گذاري«، »احداث  و خدمات فني و-مهندسي« 
و »مع��ادن و صنايع معدني« ات��اق بازرگاني ايران در 
نشستي مش��ترك »راه هاي برون رفت از شرايط فعلي 
و كاهش اثر تحريم« را مورد بحث و بررسي قرار دادند. 
ب��ه گزارش پايگاه خبري ات��اق بازرگاني ايران، در اين 
نشست عالوه بر حضور روسا و اعضاي كميسيون هاي 
مذكور، احمد عزيزي مشاورعالي بانك مركزي به ايراد 
سخنراني پرداخت. به اعتقاد احمد عزيزي مشاورعالي 
بانك مركزي كه در نشس��ت مش��ترك ۵كميسيون 
تخصصي اتاق بازرگاني ايران حاضر شده بود، مديريت 
ب��ازار ارز در گ��روي انج��ام دو اقدام مهم اس��ت؛ اول: 
بخش بندي بازار و دوم: كس��ب سود از طريق اختالف 

قيمت در دو بازار يا به اصطالح »آربيتراژ«. 

عزيزي در مقايسه يي تطبيقي ميان ايران و ديگر 
كشورهاي دنيا، مهم ترين راهكارهاي اثربخش براي 
برون رفت از ش��رايط فعلي را تشريح كرد. به اعتقاد 
او، يكي از مهم ترين ايراداتي كه به سيستم بانكداري 
كشور وارد است، نبود الگوي بانكي متنوع براي رفع 
نيازهاي بازار و در عوض تبعيت از يك الگوي بانكي 
اس��ت. مش��اورعالي بانك مركزي در اين نشست با 
تاكيد بر اين موضوع كه متاسفانه سيستم اقتصادي 
كشور قاعده مند كار نمي كند و اين سيستم درگير 
تناقض اس��ت، گف��ت: ايران نظ��ام ارزي ندارد و به 
عبارتي تفكري پش��ت اين نظام ارزي وجود ندارد. 
همي��ن موضوع اس��ت كه باعث ش��ده تصميماتي 
گرفته شود كه با واقعيت منطبق نيست. عزيزي در 
ادامه تصريح كرد: در ش��رايط فعلي مساله، نرخ ارز 

نيست، بلكه مسيري است كه اين نرخ طي مي كند. 
در همين ش��رايط انتظار م��ي رود تا ثبات معقولي 
حاكم باشد. به نظر مي رسد تا زماني كه دولت نپذيرد 
نرخ ارز توسط صادركنندگان آزاد شود، نبايد توقع 

كاهش نرخ ارز را داشت. 
به گفته احمد عزيزي مشاور عالي بانك مركزي، 
از س��ال ۶۰ تا س��ال ۹۶، نقدينگي ۳ هزار برابر و 
دالر ۴۰۰ برابر شده است. دليل اصلي اين موضوع 
ه��م به عدم تعادل��ي برمي گردد ك��ه در بازارهاي 
مختلف وجود دارد و فش��ار آن به يك باره در بازار 
ارز تخليه مي شود. او تاكيد كرد: متاسفانه در طول 
س��ال هاي گذشته، بنابر اشتباهي كه وجود داشت 
از يك طرف از ارز به عنوان لنگر اس��مي براي ثبات 
اس��تفاده كرديم و از ط��رف ديگر تقويت پول ملي 

را به ج��اي به��ره وري اقتصاد هدف ق��رار داديم. 
عزيزي معتقد است بررسي بازار ارز حاكي از تكرار 
الگوهايي است كه در سال هاي قبل هم اتفاق افتاده 
است و متاس��فانه طي ۵ سال گذشته با يك سري 

ناسازگاري هاي سياستي مواجه هستيم. 
مشاورعالي بانك مركزي با اشاره به مهم ترين 
چالش هاي��ي كه اقتصاد امروز ايران با آنها مواجه 
اس��ت، ادام��ه داد: »تك نرخي ك��ردن نرخ ارز و 
ح��ذف صرافي ها«، الزام صادركنن��دگان به نرخ 
دس��توري، خودتحريمي ها، وابستگي به ارزهاي 
واس��ط مانند دالر و يورو، وابستگي به پيام رسان 
متمركز س��وييفت و اغراق در نقش س��وييفت، 
واردات مديريت نشده، محدوديت هاي بانك هاي 
ايران��ي در ارتباط با بانك ه��اي بين المللي، نقل 
و انتق��ال وج��وه، جايگزي��ن ش��دن صرافي ها و 
وابس��تگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي كشور به 
برخي نقاط خاص مانند دوبي و... « از مهم ترين 
چالش ه��اي اقتص��اد ايران هس��تند. او در ادامه 
س��خنان خود گفت: در اين ميان »نااطميناني و 

خروج س��رمايه از كشور، افزايش انواع ريسك ها، 
محدوديت هاي جديد در مسيرهاي نقل و انتقال 
ارزي كش��ور در دوبي، تركي��ه و چين« منجر به 

تشديد افزايش نرخ ارز شده اند. 
احمد عزيزي مشاور عالي بانك مركزي با تاكيد بر 
ضرورت اصالح نظام سياست گذاري با هدف كاهش 
اثر تحريم ها به ارائه راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت براي تحقق اين هدف پرداخت. بر همين 
اس��اس، »اص��الح نظام اقتص��ادي«، »س��امان دهي 
و اس��تقالل بان��ك مرك��زي«، » اجراي نظ��ام ارزي 
مناس��ب« از جمله راهكاره��اي كوتاه مدتي بود كه 
احمد عزيزي براي عبور از تحريم ها پيش��نهاد كرد. 
همچنين »آزادسازي بازار ارز و طراحي مدل مديريت 
بازار ارز، تغيير ارز ب��ر مبناي برابري پول ملي، تهيه 
الگوي مناسب تامين مالي، خطوط اعتباري، مديريت 
بدهي هاي ارزي، مديريت ذخاير و مديريت ريس��ك 
دولت ه��ا و بنگاه ها« نيز از م��وارد ديگري بود كه به 
عن��وان راهكارهاي ميان مدت و بلندمدتي از س��وي 

مشاور عالي بانك مركزي به آنها اشاره شد. 

س�وييس را، حت�ي با وج�ود آنكه عضو 
منطقه يورو نيس�ت و از سياست هاي مالي 
اتحادي�ه اروپا پي�روي نمي كن�د، مي توان 
قط�ب بانكي اروپا در نظ�ر گرفت. از طرفي 
با توج�ه به اينكه تا پي�ش از خروج امريكا 
از برج�ام، روابط تج�اري و بانكي ميان اين 
دو كشور به سطح مناسبي رسيده بود، فكر 
مي كني�د در آينده نزديك چ�ه تغييري در 
س�طح روابط تجاري و بانك�ي ميان ايران و 

سوييس به وقوع بپيوندد؟ 
م��ن فكر مي كنم تداوم رابطه بانكي ميان ايران 
و س��وييس در ماه هاي آينده بسيار دشوار خواهد 
بود، آن هم به اين دليل كه بسياري از اين بانك ها، 
بانك هاي خصوصي هس��تند و گردش هاي دالري 
بااليي هم دارند و عالوه بر اين بس��ياري از آنها در 
اياالت متح��ده امريكا هم ش��عباتي دارند. بر اين 
اساس، من فكر مي كنم عمده بانك هاي سوييسي 
از ادامه مراودات مالي و تجاري با طرف هاي ايراني 

صرف نظر خواهند كرد. 
البته در هفته هاي اخير زمزمه يي شنيده 
مي شد كه براي تداوم جريان تجاري و حفظ 
فرآيندهاي مبادالت مالي بين ش�ركت هاي 
ايران�ي و اروپاي�ي، ممك�ن اس�ت برخ�ي 
بانك ه�اي ايراني ش�عباتي در كش�ورهاي 
اروپاي�ي راه اندازي كنند يا حتي بانك هايي 

تاس�يس ش�وند كه تنه�ا ط�رف معامله با 
ايران باش�ند. آيا در اين صورت شركت هاي 
سوييس�ي مي توانن�د همچن�ان در اقتصاد 

ايران بمانند؟
اين امكان وجود دارد و مقدمات آن هم فراهم 
ش��ده، اما حتي اگر تم��ام تالش ها در اين زمينه 
هم به نتيجه برسد، اين بانك ها عمدتا تنها براي 
واريز پول و ورود كاال به ايران فعال خواهند بود. 
به عبارت س��اده تر، بانك هايي كه به اين ش��كل 
فعالي��ت مي كنند، ديگر قادر ب��ه متقاعد كردن 
سرمايه گذاران براي س��رمايه گذاري در ايران، يا 
گشايش فاينانس نيستند. از اين جهت، من فكر 
مي كنم اين بانك ها در نهايت فقط مي توانند در 
زمين��ه واردات غالت، دارو يا تجهيزات پزش��كي 
فعاليت كنند. عالوه بر اين، حتي آغاز به كار اين 
بانك ها هم دس��ت كم به حدود يك س��ال زمان 
احتياج دارد و عدم شكل گيري آنها تا اين لحظه، 
به اين دليل اس��ت كه ما از زم��ان انعقاد برجام، 
هيچ س��از و كاري براي ايج��اد چنين بانك هايي 
ت��دارك نديده اي��م. در واق��ع ش��ايد پيش بيني 
نمي كردي��م كه برج��ام ممكن اس��ت در نهايت 
ب��ه چنين نقطه يي برس��د. با اي��ن همه من فكر 
مي كن��م اگر بتوانيم اين مدل از بانك ها را ايجاد 
كنيم، دس��ت كم براي جابه جاي��ي ارز مورد نياز 
براي غالت، دارو و تجهيزات پزشكي مفيد فايده 

خواهد بود. 
آق�اي نظ�ام مافي، ب�ه نظر ش�ما اين در 
واقع مش�ابه همان الگويي نيس�ت كه گفته 
مي شود روس�يه در قبال ايران اتخاذ كرده 
است؟ يعني اينكه در بهترين حالت ما قادر 
باش�يم بخشي از نفت مان را بفروشيم و در 

مقابل، تنها غذا و دارو وارد كنيم؟
خوب در واقع هدف نهايي امريكا هم رسيدن 
به همين نقطه اس��ت. يعني اينك��ه ايران بتواند 
در بهتري��ن حال��ت نفت را با غ��ذا و دارو مبادله 
كن��د. من فك��ر مي كنم اگر اج��ازه بدهند ايران 
بتواند از طريق چني��ن بانك هايي قادر به حفظ 
بخش بس��يار كوچكي از مراودات مالي و تجاري 
خود با اروپا باش��د، هدف فقط و فقط غذا و دارو 
خواهد بود و نه چيزي بيشتر. به عبارت ساده تر، 
از طريق اين س��از و كار اي��ران مجاز خواهد بود 

واردات غذا و داروي خود را ادامه دهد. 
آيا دولت سوييس، چه به صورت داخلي 
و چه از طريق اتحاديه اروپا اهرم فشاري در 
اختيار دارد كه بتواند براي تداوم تجارت با 

ايران معافيت هاي مالياتي بگيرد؟
ببينيد، س��وييس عضو اتحاديه اروپا نيس��ت 
و ه��ر چن��د به عن��وان ي��ك كش��ور تاثيرگذار 
اروپاي��ي مي تواند نقش مهمي براي حفظ ارتباط 
تجاري اي��ران با جهان بازي كن��د، همچنان به 

ص��ورت انفرادي تصميم مي گي��رد و نه از طريق 
فرآيندهاي قانون��ي اتحاديه اروپا. از طرف ديگر، 
دولت امريكا هم به تازگي اعالم كرده كه به هيچ 
عنوان در زمينه تحريم ه��اي ايران معافيت هاي 
م��وردي اعطا نمي كن��د. از اين جه��ت من فكر 
مي كن��م اي��ن موض��وع عمدتا  ب��ه تصميم خود 
بانك ها بر مي گردد و در مورد سوييس، همانطور 
كه گفتم بانك ها به دليل رابطه يي كه با طرف ها 
امريكاي��ي دارن��د و همين طور ب��ه دليل حجم 
مبادالت دالري خود در سطح جهان، بعيد است 

ادامه حضور در ايران را قبول كنند. 
يك�ي از م�واردي ك�ه ش�ايد بتوان�د در 
ش�رايط جديد كفه ت�رازو را تا حدي به نفع 
ايران س�نگين كند، اين اس�ت كه ايران به 
دليل تفاوت ميان ن�رخ ريال و دالر، اكنون 
از جهاتي ارزان تر از هميشه هم شده است. 
در واقع شايد برخي سرمايه گذاران خارجي 
بتوانند شركت هايي در ايران تاسيس كنند 
كه ش�عبه يي در امريكا ندارن�د و به همين 
دلي�ل تحريم نش�دني هس�تند و البته اين 
ش�ركت ها هم مي توانند از مزاي�اي نيروي 
كار بس�يار ارزان و دسترس�ي آس�ان ب�ه 
منابع انرژي در ايران بهره مند ش�وند. فكر 
مي كنيد اي�ن الگو در ماه ه�اي آينده قابل 

اجرا باشد؟

بله، اين امكان كماكان وجود دارد. در اين زمينه، 
به ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط )SMEها( و آن 
دس��ته از شركت هايي كه در امريكا فعاليتي ندارند، 
مي توانن��د فعال ش��وند. با اين هم��ه، موضوعي كه 
اهميت دارد، در نهايت فضاي كلي سرمايه گذاري و 
آينده كسب و كار در ايران است. پول موجود بسيار 
ترس��ويي اس��ت و به محض ايجاد بحران و شرايط 
اضط��راري، راه ف��رار را در پيش مي گيرد و به جاي 
امن پناه مي برد. به اين ترتيب، بايد ببينيم آيا از ديد 
خارجي ها، فضاي عمومي اقتصاد ۸۰ ميليون نفري 
ايران امن هس��ت يا نه؟ آيا آنها در چنين شرايطي 
بازار ايران را بر بازار برزيل يا ويتنام ترجيح مي دهند؟ 
اينها نكاتي هستند كه سرمايه گذاران هميشه به آنها 
توجه مي كنند و بدون توجه به آنها تصميم نهايي را 
اتخاذ نمي كنند. من هميشه معتقدم بازار ايران براي 
س��رمايه هاي خارجي و به خصوصي SMEها، بازار 
امن و جذابي اس��ت، اما بايد ببينيم كه آيا آنها هم 
همين نظر را دارند يا ن��ه. در واقع به صرف ارزان تر 
بودن يك اقتصاد نمي توان به اين نتيجه رس��يد كه 
آن اقتصاد مي تواند سرمايه زيادي هم به خود جذب 
كن��د. از اين جهت، اگر بخواهيم در ش��رايط فعلي 
همچنان بر حضور س��رمايه هاي خارجي در اقتصاد 
اي��ران تاكيد كنيم، فكر مي كنم اتاق بازرگاني ايران 
باي��د بيش از قبل به SMEه��ا توجه كند، چرا كه 
تنها اين شركت ها مي توانند در اقتصاد ايران بمانند. 

نشست كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران با بررسي 
مسائل روز و مشكالتي كه سد راه فعاالن اقتصادي اين بخش قرار 
دارد، برگزار شد. حسين حسينقلي نايب رييس كميسيون معادن 
و صنايع معدني در اين نشس��ت پس از ارائه گزارش ديدار فعاالن 
صنعت معدن با محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت 
بيان كرد: گزارش دقيقي از مشكالت صنايع معدني و خواسته هاي 
فعاالن اين صنعت به وزير ارائه شد و ايشان در جريان اعتراضات 
قرار گرفت. در اين جلس��ه روش��ن شد كه گزارش هاي قبلي ارائه 
ش��ده به وزير كامال ب��ا واقعيت مغايرت دارد و بر همين اس��اس 
ضروري اس��ت تا جلس��ات حضوري فعاالن صنعت با وزير به طور 

مرتب برگزار شود. 
او همچنين تاكيد كرد: اين خواس��ته دولت از فعاالن صنايع 
معدن��ي كه ارز خود را از س��امانه نيما تهي��ه كنند، به هيچ وجه 
عملي نيس��ت. از طرفي در اين شرايط خواسته فعاالن اقتصادي 
واقعي اين است تا ارز ۴۲۰۰ توماني به كاالهايي اختصاص يايد 
كه جزو كاالهاي ضروري جامعه محس��وب مي شود. حسينقلي 
افزود: متاس��فانه در حال حاضر نقدينگي ب��ه يكي از مهم ترين 
مش��كالت بنگاه هاي اقتصادي تبديل شده و همه بنگاه ها درگير 
اين مش��كل هس��تند. او در پاس��خ به انتقاد يكي از حاضران در 
خص��وص قيمت گ��ذاري كااله��اي معدني، اظهار ك��رد: حدود 
يكس��ال و نيم گذشته طي نامه نگاري هاي انجام شده با سازمان 
توس��عه تجارت و گمرك، خواس��تار تغيير نح��وه قيمت گذاري 
ش��ديم كه خوش��بختانه جواب مثبت را گرفتيم. در حال حاضر 
هم نگراني از اين بابت براي فعاالن صنايع معدني وجود ندارد و 

آمادگي تغيير قيمت ها و واقع بينانه شدن آنها وجود دارد. 
در ادامه غالم س��رور نوتي زهي، نايب رييس كميسيون معادن و 

صنايع معدني اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر خودتحريمي ها 
به يكي از مهم ترين معضالت فعاالن اقتصادي تبديل ش��ده است و 
اينكه تصميمات اتخاذشده همسو با تصميمات دشمن و يك طرفه 
است، بسيار جاي تاسف دارد. به گفته نايب رييس كميسيون معادن 
و صناي��ع معدني اتاق اي��ران يكي از مهم ترين اش��تباهات دولت، 
تك نرخي كردن ارز باهدف مديريت بازار است كه فايده يي ندارد و 
ضروري است تا دولت در اين زمينه از نظرات كارشناسان بهره مند 
ش��ود. به پيش��نهاد نوتي زهي، بايد بازاري موازي با بازار فعلي ارز 

تشكيل و تك نرخي كردن ارز منحل شود. 
فريد دهقاني مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي 
معدني كه به عنوان مهمان نشس��ت ماهانه كميس��يون معادن و 
صنايع معدني حضور داشت، در خصوص ارائه تسهيالت به صنايع 
معدني و فعاالن اين عرصه توضيحاتي ارائه كرد. به اعتقاد او صنايع 
معدني يكي از رقابت پذيرترين صنايع هس��تند كه اقتصاد كش��ور 
را سرپا نگه داشته اس��ت. مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني با اش��اره به تسهيالت در نظر گرفته شده براي 
فعاالن صناي��ع معدني، بيان كرد: افراد متقاض��ي مي توانند بدون 
داشتن وثيقه س��نگين به بانك ها براي دريافت تسهيالت مراجعه 
كنن��د. تنها طرح هاي��ي مي توانند از اين پروژه بهره مند ش��وند كه 
متعلق به معادن كوچك يا متوس��ط و همچنين بخش خصوصي 
باشند. به گفته دهقاني ۱۵ هزار ميليارد تومان سقف تسهيالت در 

نظر گرفته شده براي فعاالن صنايع معدني است. 
او تاكيد كرد: تعداد طرح هاي معدني كه در سامانه صندوق بيمه 
س��رمايه گذاري براي دريافت تسهيالت ثبت نام كرده اند، بسيار كم 
اس��ت بنابراين مي بايست معدن كاران و فعاالن معدني با توجه به 

كمبود زمان از اطالعات اين طرح  آگاهي پيدا كنند. 

در نشست كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران ابراز شد

نگراني فعاالن اقتصادي از تحريم هاي داخلي
معاون اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

از اهدافي كه توان اجرايش را نداريم، پرهيز كنيم
نشس��ت هم انديش��ي تش��كل هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي استان مركزي تشكيل و بر ضرورت 
نقش آفريني تشكل هاي اس��تاني تاكيد شد. معاون تشكل هاي 
اتاق بازرگاني ايران در اين نشس��ت با اش��اره به نقش تاثيرگذار 
تشكل ها در جامعه گفت: تشكل ها مي توانند كمك كنند تا از اين 
شرايط خارج شويم و با شناسايي راهكارهاي مقابله با تحريم ها 
و دلگرمي دادن به اعضاي خود نقش بسزايي را در برون رفت از 
ش��رايط فعلي دارند. نادر سيف اظهاركرد: استان مركزي هم به 
لحاظ جغرافيايي و هم صنعتي از جايگاه ويژه يي برخوردار است؛ 
فعاليت ۳ هزار واحد صنعتي و توليدي و اشتغال ۱۰۰ هزار نفر 

در اين واحدها گواهي بر اين ادعاست. 
او اف��زود: صنايع مختلفي در اين اس��تان فعاليت مي كنند و 
مي توان گفت تمام زنجيره صنعت در اين استان وجود دارد. به 
همين دليل اين استان از جايگاه ويژه يي برخوردار است و بايد در 
حوزه تشكل ها نگاه ويژه يي به اين استان شود. معاون تشكل هاي 
اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: اس��تان مركزي در گذشته تنها 
دو تش��كل داش��ته، اما هم اكنون تعداد قابل توجهي از تشكل ها 
در اي��ن اس��تان فعاليت دارن��د و تعدادي هم بزودي تاس��يس 
مي ش��وند. سيف بيان كرد: عالوه بر ۳۴ اتاق در سطح كشور كه 
سرويس دهي مي شود، ۲۰۰ تشكل ملي و ۱۲ تشكل باالدستي 
هم داريم كه به تشكل هاي شهرستاني ما اضافه مي شود.  سيف 
با تاكيد بر توس��عه كمي و كيفي بيان كرد: رويكرد تش��كل ها 
مبتني بر قانون اتاق بازرگاني ايران است و تصميمات راهبردي 
خود را براي جلوگيري از اعمال س��ليقه هاي شخصي با دريافت 
نظ��رات هيات راهبردي انجام مي دهي��م. او با تاكيد بر حمايت 
كيفي ادامه داد: اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 

سراس��ر كش��ور جداي از اركان و زيرمجموعه هاي خود قادر به 
فعاليت نيستند و تشكل ها حكم بال هاي اتاق ها را دارند. معاون 
تشكل هاي اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد: تالش مي كنيم كه در 
حمايت هاي مادي نگاه مان توس��عه گرا باشد، در حوزه آموزش 
سال گذشته ۸۰ سرفصل آموزشي در سطح ملي و استاني را با 

۱ هزار و ۸۰۰ نفر شركت كننده دنبال كرديم. 
س��يف در توضيح مهم ترين اقداماتي كه سال گذشته انجام 
ش��د، افزود: يك��ي از اين مهم ترين كاره��ا، ارزيابي و رتبه بندي 
تش��كل هاي سراسر كش��ور بود كه باهدف داش��تن شناخت از 
وضعيت موجود و حركت به سمت توسعه صورت گرفت. او افزود: 
۹۵ درصد تش��كل ها در اين رتبه بندي و ارزيابي شركت كردند 
و در اين ارزيابي ۶۰۰ معيار و ش��اخص مدنظر در سطح كشور 
باهدف شناخت وضعيت موجود اقتصادي و حمايت از تشكل ها 
مدنظ��ر قرار گرفت. براي مثال يكي از اين معيارها »حكمراني« 

بود كه مهم ترين و سنگ بناي هر تشكلي است. 
معاون تش��كل هاي اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به نقش 
تاثيرگذار تشكل ها در جامعه گفت: تشكل ها مي توانند كمك 
كنند تا از اين ش��رايط خارج شويم و با شناسايي راهكارهاي 
مقابل��ه ب��ا تحريم ه��ا و دلگرمي دادن به اعض��اي خود نقش 
بس��زايي را در برون رفت از شرايط فعلي دارند. سيف تصريح 
كرد: منابع بودجه اتاق واقعا محدود است، اما تالش مي كنيم 
ك��ه مجوز افزايش بودجه تش��كل ها را از رييس اتاق بگيريم. 
به گفت��ه معاون تش��كل هاي ات��اق بازرگاني اي��ران، بودجه 
تشكل هاي استاني در س��ال هاي ۹۶ و ۹۷ نسبت به گذشته 
باالتر است و اين بيانگر نگاه اتاق به توسعه تشكل هاي استاني 

بوده است. 

محمدمهدي حاتمي| 
دومين ش�وك ارزي سال جاري ممكن 
اس�ت تا چند روز آينده به وقوع بپيوندد. 
بر اس�اس برنامه زمان بندي ش�ده وزارت 
خزان�ه داري امري�كا، در نيمه م�رداد ماه 
تحريم ه�اي مرتب�ط با صنعت خ�ودرو و 
نيز فل�زات قيمتي به ض�رب االجل خود 
مي رس�د و اين بر نگراني ها در مورد حفظ 
رواب�ط تجاري با ش�ركت هاي خارجي در 
ماه ه�اي آت�ي مي افزايد. ام�ا آيا وضعيت 
تجاري ايران و حضور سرمايه هاي خارجي 
در اقتصاد ايران قرار اس�ت به صورت پله 
به پله رو به وخام�ت بگذارد؟ رييس اتاق 
بازرگاني ايران و سوييس، از جمله افرادي 
اس�ت كه در عين واقع بيني معتقد است 
پاس�خ به اين پرسش الزاماً مثبت نيست. 
واقع بيني شريف نظام مافي از آن رو است 
كه معتقد اس�ت بانك هاي خارجي به طور 
عام و بانك هاي سوييس�ي به طور خاص، 

به زودي اقتصاد ايران را ترك مي كنند. او 
عالوه بر اين معتقد است اگر ايران بتواند 
بانك هايي وي�ژه در اروپا ايجاد كند كه با 
امريكا هم مراوده مالي نداش�ته باش�ند، 
اين بانك ه�ا در نهايت تنها در جابه جايي 
پول براي مصارف غذايي و دارويي كاربرد 
خواهن�د داش�ت و ن�ه چيز ديگ�ر و اين 
البته هدف نهايي امريكايي ها هم هست. 
نظ�ام مافي با اين همه همچن�ان آن قدر 
خوش بين هست كه به تداوم رابطه تجاري 
مي�ان ش�ركت هاي ايران�ي و اروپايي در 
فرداي خروج ي�ك جانبه امريكا از برجام 
باور داشته باش�د؛ رابطه يي كه به باور او، 
البته تنها در قالب ش�ركت هاي كوچك و 
متوس�ط )SMEها( مق�دور خواهد بود و 
به همين جهت، ات�اق بازرگاني ايران بايد 
بيش از پيش به فك�ر راه هايي براي حفظ 
رابطه ميان شركت هاي ايراني و SMEهاي 

اروپايي باشد. 
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7  جهان

 كره شمالي اعالم پايان جنگ كره
را خواستار شد

 باز شدن قريب الوقوع 
تنها گذرگاه تجاري غزه

 انتشار اسكناس هاي جديد ونزوئال 
به تعويق افتاد

گروه جهان|
كره ش��مالي از همسايه جنوبي خود خواس��ت به توافقات سران دو كشور در 
قالب بيانيه صلح »پانمونجوم« عمل و به صورت رسمي پايان جنگ سال 1953 

ميالدي شبه جزيره كره را اعالم كند. 
خبرگزاري رسمي كره شمالي با انتشار بيانيه يي اعالم كرد: »كره جنوبي وظيفه 
دارد به تعهدات س��ران دو كشور عمل و پايان جنگ را اعالم كند.« از زمان پايان 
جنگ در س��ال 1953 ميالدي تاكنون منطقه ش��به جزيره كره در حالت ش��به 
جنگي به  سر مي برد چراكه طرفين پيمان متاركه نبرد دارند، اما رژيم دايمي صلح 
را امضا نكرده اند. در ادامه بيانيه كره ش��مالي آمده اس��ت كه رهبران دو كشور در 
جلس��ه تاريخي ماه آوريل سال جاري ميالدي در روستاي مرزي با برقراري رژيم 
دايمي صلح و پايان رس��مي جنگ كره به توافق رس��يدند. كره شمالي در روزهاي 
اخير از مسووالن كره جنوبي به شدت انتقاد مي كند و هشدارهايي را درباره بهبود 
روابط و برقراري رژيم صلح مطرح كرده است. خبرگزاري يونهاپ از كره جنوبي هم 
نوشت كره شمالي از تعلل امريكا و كره جنوبي براي پايان دادن رسمي به جنگ و 
امضاي رژيم دايمي صلح ناخرسند است و از اين كشورها مي خواهد تا اين موضوع 
را فيصل��ه دهند. در همين حال، كانگ كيوانگ وا وزي��ر خارجه كره جنوبي كه از 
سفر امريكا به كشورش بازگشته است، گفت: »با وجود درخواست هاي كره شمالي، 
فش��ارها بر اين كش��ور كاهش نخواهد يافت.«  او همچني��ن اظهارنظرها و اخبار 
مربوط به كاهش تحريم ها و كاسته شدن از فشارهاي اقتصادي عليه كره شمالي را 
رد كرد و گفت كه تحريم ها و فشارهاي تجاري و اقتصادي بر پيونگ يانگ تا خلع 
سالح هسته يي ادامه خواهد يافت. او درباره درخواست كره شمالي براي اعالم پايان 
جنگ كره و برقراري رژيم دايمي صلح نيز گفت كه خيلي سخت بتوان زمان آن 
را اعالم كرد. ظاهرا دو كره مي خواهند پايان رس��مي دوران متاركه جنگ امسال 
اعالم ش��ود، اما واش��نگتن تاكيد مي ورزد كه اين موضوع بايد پس از خلع سالح 

هسته يي كره شمالي اتفاق بيفتد. 

گروه جهان|
وزير دفاع اس��راييل از باز ش��دن تنها گذرگاه مرزي با ن��وار غزه براي نقل و 
انتق��ال كاال مش��روط به تداوم برقراري آتش بس خبر داد. در صورت باز ش��دن 

گذرگاه، محدوده ماهي گيران فلسطيني براي صيد نيز گسترش مي يابد. 
به گزارش دويچه وله، اس��راييل اعالم كرده در صورتي كه آتش بس با حماس 
برقرار بماند، تنها گذرگاه مرزي براي نقل و انتقال كاال به غزه را دوباره باز مي كند. 
گ��ذرگاه »كرم ابوس��الم« محل عبور محموله هاي كاال از جمله س��وخت و گاز از 
اس��راييل به نوار غزه است. آويگدور ليبرمن، وزير دفاع اسراييل يك شنبه با اشاره 
به گذرگاه مرزي با نوار فلسطيني نشين غزه واقع در جنوب اسراييل گفت چنانچه 
يكش��نبه و دوشنبه آرامش برقرار باش��د، آنگاه اجازه خواهد داد كه روز سه شنبه 
كرم ابوس��الم فعاليت عادي خود را از س��ر بگيرد. در جري��ان تظاهرات اعتراضي 
فلس��طيني ها در مرز غزه و اسراييل در جمعه گذشته، يك سرباز اسراييلي كشته 
شد. ارتش اسراييل نيز در پاسخ، دست به حمالتي تالفي جويانه زد كه در جريان 
آن به گزارش منابع فلسطيني، سه جنگجوي حماس و يك غيرنظامي فلسطيني 
كش��ته شدند. بعد از آن حماس در س��اعات اوليه بامداد روز شنبه اعالم كرد كه 
با ميانجي گري مصر و س��ازمان ملل متحد، بر س��ر آتش بس با اس��راييل توافق 
كرده اس��ت. اسراييل نهم ژوئيه گذشته اقدام به بستن گذرگاه تجاري مرزي كرم 
ابوس��الم »تا اطالع ثانوي« كرد. دليل اين اقدام واكنش به حمالت فلس��طينيان 
با »بالون هاي آتش زا« به اس��راييل، اعالم ش��د. پيشتر گفته ش��ده بود تنها ورود 
محموله هاي غذا و دارو و كمك هاي بشردوستانه از اين قاعده مستثنا خواهد بود. 
افزون بر اين، بر محدوديت ها عليه ماهي گيران فلسطيني افزوده شد و آنها به جاي 
استفاده از محدوده 9 مايلي پيشين، تنها مي توانستند در محدوده 6 مايل دريايي 
)هر مايل دريايي 1۸5۲ متر است( از ساحل به صيد ماهي بپردازند. ليبرمن ديروز 
گفت سه ش��نبه آينده با باز شدن گذرگاه كرم ابوسالم، محدوده صيد ماهي گيران 

فلسطيني نيز مي تواند دوباره گسترش يابد. 

گروه جهان|
به دلي��ل پدي��ده ابرت��ورم در ونزوئ��ال، دول��ت برنامه حذف چن��د صفر از 

اسكناس هاي فعلي و انتشار اسكناس هاي جديد را به تعويق انداخت. 
به گزارش بلومبرگ، نيكالس مادورو رييس جمهور ونزوئال، پيش��تر در نظر 
داش��ت تا پايان ماه ژوئن براي تقويت بوليوار- واحد پولي اين كشور- 3 صفر 
را از اس��كناس ها حذف كند ام��ا به دليل آماده نبودن بان��ك مركزي و تورم 
بسيار شديد اين برنامه به چهارم اوت )حدود ۲ هفته ديگر( موكول شد. بانك 
مركزي ونزوئال حاضر به پاس��خگويي به س��واالت خبرنگاران در اين خصوص 
نشد. در حال حاضر تورم ماهانه ونزوئال 6۰. ۷۷ درصد است و قيمت ها روزانه 
حدود 3.4 درصد افزايش مي يابند. انتشار بي حساب و كتاب باعث شده است 
ارزش بوليوار به نحو غير قابل باوري سقوط كند. از اواخر سال گذشته، دولت 
ونزوئال از برخي تامين كنندگان خواس��ته اس��ت تا 4 ميليارد اسكناس جديد 
وارد ب��ازار كنند. به دليل كمبود كاغذ پول، دولت از موسس��ات خارجي براي 
چاپ پول اس��تفاده مي كند. پيش از مادورو، هوگو چاوز رييس جمهور اس��بق 
ونزوئال، دست به اقدام مشابهي زده بود و 3 صفر را از بوليوار حذف كرده بود 
ه��ر چند كه به دلي��ل تورم باال، اين اقدام چندان موثر نبود. از زمان روي كار 
آمدن مادورو به دليل تش��ديد تحريم ها و سياس��ت هاي غيرقابل كنترل مالي 
دولت، ارزش بوليوار بيشتر تضعيف شده است. در بازار هاي سياه ارز در ونزوئال 
كه تنها راه مبادله ارز خارجي در اين كشور است، هر 1.3 يورو به قيمت پنج 
ميليون ۲۰۰هزار بوليوار خريداري مي ش��ود.بر اساس پژوهشي كه قيمت هاي 
اق��الم مختلف را ط��ي بيش از يك دهه در ونزوئال بررس��ي كرده ميزان تورم 
س��االنه به 4۰هزار درصد رسيده و اين كش��ور بدترين بحران اقتصادي تاريخ 
خود را تجربه مي كند. دور باطل ناش��ي از ابرت��ورم كمر اقتصاد و ارزش پول 
ونزوئال را شكس��ته اس��ت. اصطالح ابر تورم به وضعيتي اطالق مي شود كه با 

افزايش پرشتاب نرخ تورم، ارزش پول رايج به شدت سقوط كند.

 تصويب پيش نويس
قانون اساسي جديد كوبا 

گروه جه�ان| مجمع ملي كوب��ا پيش نويس قانون 
اساسي جديد اين كشور را تصويب كرد. اين پيش نويس 
كه اصالحات قابل توجهي را در پي خواهد داش��ت اواخر 
ماه جاري ميالدي به همه پرسي عمومي گذاشته مي شود. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاري فرانس��ه، ميگل دي��از كانل 
رييس جمه��وري كوب��ا، در نشس��ت پارلم��ان گفت��ه: 
»ش��هروندان كوب��ا در راي دادن به اي��ن پيش نويس، در 
مس��ير دفاع از انقالب ش��ان متحدتر خواهن��د بود. « در 
پيش نويس طرح قانون اساسي جديد كوبا كه بررسي آن 
از ش��نبه در پارلمان آغاز ش��ده، واژه »كمونيسم« حذف 
ش��ده و جاي خود را به تاكيد روي »نظام سوسياليسم« 
داده است. همچنين در اين پيش نويس براي نخستين بار، 
مالكيت خصوصي را در كوبا به رسميت شناخته است. در 
قانون اساسي كنوني كوبا تنها مالكيت دولتي، مشاركتي، 
كشاورزي، شخصي و سرمايه گذاري مشترك به رسميت 
ش��ناخته مي ش��ود. اين قانون مي تواند رس��ميت قانوني 
بيش��تري به تجارت ه��اي كوچك بدهد ك��ه در نتيجه 
اصالح��الت بازار و تغيير در اقتص��اد بيمار تحت كنترل 
دولت، شكوفا شده اند. اين اصالحات سبب تشكيل بخش 
خصوص��ي كوچك اما پرنوس��ان ش��دند و تالش ها براي 
جذب بيش��تر سرمايه گذاران خارجي را در پي داشتند. از 
ديگر بخش هاي مهم پيش نويس قانون اساس��ي، كاهش 
دوره رياست جمهوري به دو دوره پنج ساله و تعيين سن 
حداكثر 6۰ س��ال در آغاز دوره نخست رياست جمهوري 

هر فرد است. 
طرح مذكور در صورت تصويب، پست نخست وزيري را 
اضاف��ه كرده و رييس مجلس را همزمان به عنوان رييس 
شوراي دولت تعيين مي كند. اصالحات و تغييرات جديد 
قانون اساس��ي كوبا در حال��ي گمانه زني هاي مختلفي را 
مطرح كرده كه مي تواند زمينه س��از تح��والت جديد در 
آينده اين كش��ور امريكاي التين باش��د. رائول كاس��ترو 
رييس جمهوري پيشين كوبا، در ماه هاي پاياني حضور در 
اين سمت در محافل مختلف از اعمال اصالحات جديد در 
حوزه هاي مختلف س��خن به ميان آورده بود كه مي تواند 
آينده اين كش��ور كمونيس��تي را دس��تخوش تغييرات 
جديدي كند. از آن زمان به بعد موضوع اصالحات بنيادين 
در كوبا بر سر زبان ها افتاد اما بر اين موضوع تاكيد شد كه 
اين اصالحات به معناي تغييرات بنيادين در سياست هاي 
كالن نظ��ام كوبا نخواهد ب��ود. بحث اج��راي اصالحات 
گس��ترده در كوبا به دنبال انتقال قدرت از رائول كاسترو 

به ميگل دياز كانل مطرح شد.

 حمله داعش
به استانداري اربيل 

افراد مس��لح داعش به استانداري اربيل در كردستان 
عراق حمله كردند. به گزارش دويچه وله، دست كم دو تن 
از مهاجمان به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي كشته شده 
و دو تن از مهاجمان در داخل ساختمان خود را منفجر 
كردند. اربيل مقر دولت خودمختار اقليم كردس��تان، از 

جمله آرام ترين شهرهاي عراق بوده است. 

انفجار مهيب هنگام بازگشت 
دوستم به افغانستان

وق��وع انفج��اري مهي��ب در كابل بازگش��ت ژنرال 
عبدالرشيد دوستم معاون رييس جمهوري، به افغانستان 
را تحتالش��عاع قرار داد. ژنرال دوستم از اين انفجار جان 
س��الم به در برد اما دس��ت كم 11 نفر كش��ته شدند. به 
گزارش بي بي سي، كمي پس از ورود دوستم به افغانستان 
انفجار بزرگي در نزديكي فرودگاه كابل روي داده است. 
دوستم پس از يك سال از تركيه به افغانستان باز گشته 
اس��ت. او كه 63 سال دارد س��ال پيش، پس از تشديد 
اختالف��ات با رييس جمه��ور و اتهام آزار مقام پيش��ين 

جوزجان مجبور به ترك كشور شد. 

 قطر: دنبال تشديد تنش
با امارات نيستيم

هدف قطر تشديد بحران با امارات نيست بلكه برطرف 
كردن ضررهايي است كه شهروندانش از اقدامات امارات 
متحمل ش��ده اند. به گزارش ايسنا، س��خنگوي وزارت 
خارجه قطر گفته كش��ورش قصد ندارد بحران با امارات 
را تشديد كند بلكه آن چه كه برايش مهم است استفاده 
از راهكارهاي قانوني و برطرف كردن ضررهايي است كه 
شهروندانش از اقدامات امارات متحمل شده اند. عربستان 
سعودي و متحدانش از جمله امارات، قطر را به حمايت 
از تروريسم متهم كرده و رابطه خود را با اين كشور قطع 

كرده اند. 

آغاز بررسي پرونده هاي فساد 
در اردن

نخس��ت وزير اردن با اعالم آغاز بررس��ي پرونده هاي 
فساد هشدار داده هيچ فاسدي در اردن در امان نخواهد 
بود. به گزارش ايس��نا، عمر الرزاز گفته موافقت پادش��اه 
اردن درباره انجام تحقيقات درخصوص پرونده فس��اد با 
همه اس��امي موجود در آن را گرفته اس��ت. الرزاز گفته: 
»عناوين فساد معلوم هستند و عادالنه نيست كه ماليات 
را افزايش دهيم در حالي كه هنوز بررس��ي پرونده هاي 

فساد را شروع نكرده ايم.«

كمك  فوري كويت به عراق
در سايه شرايط دشوار و كمبود برق در شهر بصره 
و ديگر شهرهاي عراق، كويت كمك هاي فوري به اين 
كش��ور ارائه كرد. به گزارش اسكاي نيوز، وزارت برق 
و آب كويت 1۷ ژنراتور برق س��يار با قدرت 3۰ هزار 
كيل��ووات براي رفع بحران برق در بصره به عراق داده 
است. عراق درحال حاضر به دليل افزايش دماي هوا و 
كمبود نيروگاه هاي توليد برق، با كمبود ش��ديد برق 

مواجه شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بانك مركزي چين 74 ميليارد دالر به نظام بانكداري تزريق كرد

تالش پكن براي مقابله با كندي رشد اقتصادي
گروه جهان|

بان��ك مركزي چين دوش��نبه در تالش براي 
مقابله با كاهش س��رعت رش��د اقتصادي، 53۰ 
ميلي��ارد يوآن )براب��ر با ۷4 ميلي��ارد دالر( پول 
نقد را به ش��كل وام به بانك هاي تجاري، به نظام 
بان��ك داري كش��ور تزريق كرد ك��ه جديدترين 
نش��انه دال بر حركت سياس��ت گذاران به سمت 
تسهيل سياست هاي پولي بود. افزايش تنش هاي 
تجاري بين چين و امريكا بر سر مسائلي همچون 
تعرفه هاي م��ازاد وارداتي و مالكي��ت معنوي بر 
فضاي تجاري هر دو كش��ور تاثير گذاش��ته و با 
كاه��ش ارزش يوان در حدود يك ماه گذش��ته 

همراه بوده است. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، از زمان 
كمپين ه��اي انتخابات��ي چين را به دس��تكاري 
عم��دي ارزش ي��وآن متهم مي ك��رد و حاال در 
جديدتري��ن اظه��ارات تن��ش زا بين دو كش��ور، 
استيون منوچين وزير خزانه داري اياالت متحده 
از بررسي تضعيف عمدي يوآن توسط پكن براي 
كمك به صادرات خبر داده اس��ت. اين مس��اله 
ب��ا واكن��ش وزارت خارج��ه چين همراه ش��د و 
سخنگوي اين وزارت خانه هر گونه نيت و اقدامي 
در جهت تضعيف يوآن را رد كرد. فايننشال تايمز 
نوش��ته، بانك مركزي چين دوش��نبه در اقدامي 
جديد در تس��هيل سياس��ت هاي پولي از اعطاي 
وام ه��اي يك س��اله از طريق برنامه تس��هيالت 
وام دهي ميان دوره خبر داد كه در سال هاي اخير 
به ابزاري قدرتمند براي بانك مركزي در افزايش 
ذخاير پولي بانك ها تبديل ش��ده اس��ت. از ديگر 
اقدام��ات بانك مركزي چين در زمينه تس��هيل 
سياس��ت هاي پول��ي مي توان به كاهش س��طح 
ذخاير ارزي ضروري در بانك ها اش��اره كرد. اين 
اقدام عمال در تالش براي مقابله با كاهش سرعت 

رشد تجاري چين صورت گرفته است. 
الورن��س ِجي. الو اس��تاد عل��وم اقتصادي در 
دانش��گاه هنگ كنگ در سوث چاينا ديلي به اين 
مساله اش��اره كرد كه تاثير مس��تقيم تنش هاي 
تجاري چي��ن و امري��كا بر اقتص��اد چين اندك 

خواهد بود و كمتر از ۰.5 درصد از توليد ناخالص 
داخلي اين كش��ور را تحت تاثي��ر قرار مي دهد و 
از اي��ن رو مي ت��وان آن را مديريت ك��رد؛ اما اين 
تنش ها تاثيرات غيرمستقيم و رواني هم خواهند 
داش��ت كه از نمونه آنها مي ت��وان به بي اعتمادي 
در بازاره��ا و در نتيجه افت ارزش س��هام اش��اره 
كرد. به طور مش��ابه، نرخ مبادالتي يوآن نيز تحت 
تاثير اين تنش ها قرار گرفته و از آغاز سال ۲۰1۸ 

تاكنون ۲ درصد از ارزش يوآن در برابر دالر امريكا 
كاسته شده است. با اين حال، نرخ مبادالتي چين 
از آغاز ماه ژوئن در برابر س��بد ارزهاي تجاري در 
نظام مبادالت تجاري ارزي، ثابت مانده اس��ت. با 
اين ح��ال، كاهش قابل توجه ارزش يوآن در برابر 
دالر غيرمحتم��ل به نظر مي رس��د چ��را كه اين 
كش��ور همچنان از توازن تج��اري در زمينه كاال 
و خدمات س��ود مي برد و حف��ظ ثبات در ارزش 

يوآن نفع بيش��تري برايش دارد. ب��ا اين حال به 
گزارش رويترز، استيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا روز جمعه پكن را به دس��تكاري در ارزش 
يوآن با هدف كمك به صادرات متهم كرد و گفت 
عملكرد ضعيف يوان به عنوان بخش��ي از گزارش 
نيمه س��ال اين وزارت خانه درباره دس��تكاري ارز 
مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. ترامپ پيش��تر 
در كمپين هاي انتخاباتي گفته بود كه چين را به 

عنوان دس��تكاري كننده ارزش ارز معرفي خواهد 
ك��رد، اما تاكن��ون مقامات دول��ت او در اين باره 

سخني نگفته بودند. 
گن��گ ش��وانگ س��خنگوي وزارت خارجه 
چين در واكن��ش به اين اظه��ارات منوچين 
گفت ك��ه ارزش ارز چين در نتيجه فش��ارها 
در ب��ازار و در نتيج��ه عرضه و تقاض��ا تغيير 
كرده و پكن هيچ تمايلي به كاس��تن از ارزش 
يوآن براي كمك به صادرات ندارد. يوان چين 
تحت تاثير مناقش��ات تجاري اخير با امريكا و 
عملكرد قوي دالر از آغاز س��ه ماهه دوم سال 
تاكن��ون بي��ش از ۷ درص��د ارزش خود را در 
برابر دالر از دس��ت داده است. طبق اطالعات 
دولت امريكا، اين كش��ور در س��ال ۲۰1۷ حدود 
5۰5 ميلي��ارد دالر از چي��ن كاال وارد كرده كه 
اين مساله به كسري تجاري 3۷6 ميليارد دالري 
امري��كا با چين انجاميده اس��ت. واردات چين از 
امريكا در پنج ماهه اول س��ال ۲۰1۸ در مجموع 
به ۲۰5 ميليارد دالر رس��يد و به كسري تجاري 
15۲ ميلي��ارد دالري امري��كا با چي��ن انجاميد. 
دولت ترام��پ اوايل اين ماه ب��ر واردات از چين 
ب��ه ارزش 34 ميليارد دالر تعرف��ه اعمال كرد و 
چين نيز در اقدامي مشابه اين تعرفه ها را تالفي 
كرد. ترامپ اعالم كرده آماده اس��ت تا بر واردات 
كاال از چي��ن ب��ه ارزش 5۰۰ ميليارد دالر تعرفه 
اعمال كند. گنگ در پاس��خ به اين مس��اله گفت 
تهديد و ارع��اب در زمينه تجاري هرگز در مورد 
چين جوابگو نخواهد بود. او همچنين در اش��اره 
به اظهارات منوچين درباره بررس��ي دس��تكاري 
عم��دي ارز و تضعيف يوآن توس��ط پكن گفت: 
»به ط��رف امريكاي��ي توصيه مي كني��م آرامش 
خود را حف��ظ كند و رويك��ردي منطقي به اين 
مساله داش��ته باشد.«اگرچه وزارت خارجه چين 
هيچ قدرتي در زمينه سياس��ت هاي پولي ندارد، 
اما تنها وزارت خانه ايست كه جلسه اخبار روزانه 
دارد ك��ه خبرنگاران خارجي نيز مي توانند در آن 
شركت كنند. بانك مركزي چين و اداره تبادالت 

ارزي تاكنون در اين باره اظهارنظر نكرده اند.  

مشاور سابق ترامپ به ياري راست هاي افراطي قاره سبز مي رود 

بنيادي براي قيام پوپوليست هاي اروپا

گروه جهان|
چهار ماه پيش بود كه استراتژيس��ت و مش��اور 
پيشين دونالد ترامپ در ميان ابراز احساسات اعضاي 
حزب راست افراطي فرانسه موسوم به »جبهه ملي« 
گفت “بايد به اتهام نژادپرستي افتخار كرد. “ او حاال 
مي خواهد با راه ان��دازي يك بنياد، تكيه گاهي براي 
پوپوليس��ت هاي راست گراي اروپا باش��د و آنها را از 

سراسر قاره سبز زير يك چتر جمع كند. 
به گزارش دويچه وله، استيو بنن مشاور جنجالي 
سابق ترامپ، به دنبال تاسيس بنيادي براي حمايت 
از پوپوليست هاي اروپاست و حتي براي تاثيرگذاري 

بر انتخابات ۲۰19 پارلمان اروپا با نمايندگان احزاب 
افراطي اين منطقه ديدار كرده اس��ت. بنن پيشتر 
)دهم م��اه م��ارس( در يك س��خنراني با موضوع 
»چگونه پيروزي ممكن اس��ت« با اش��اره به اينكه 
حزب جبهه ملي فرانس��ه بخش��ي از يك جنبش 
جهاني اس��ت، گفته بود: »وقتي ب��راي آزادي تان 
مبارزه مي كنيد، شما را بيگانه ستيز مي نامند. وقتي 
براي كشورتان مبارزه مي كنيد، شما را نژادپرست 
مي خوانند. عمر اين كلمات منزجر كننده به پايان 
رس��يده اس��ت. بگذاريد آنها ش��ما را نژادپرست، 
بيگانه س��تيز و ناسيوناليس��ت بنامند. اين اتهامات 

را مانند يك نش��ان افتخار بپذيريد. زيرا هر روز ما 
قوي تر مي شويم و آنها ضعيف تر. «

حال نشريه ديلي بيست خبر داده، سازمان استيو 
بنن با عنوان »جنبش« مي خواهد برانگيزاننده يك 
قيام راست پوپوليس��تي پيش از انتخابات پارلمان 
اروپ��ا در آغاز س��ال ۲۰19 ميالدي باش��د. طبق 
اين گزارش، محافظه كار 64 س��اله امريكايي قصد 
دارد پ��س از انتخابات ميان دوره يي آغاز ماه نوامبر 
در اي��االت متحده، نيمي از وقت خ��ود را در اروپا 

سپري كند. 
بر اس��اس اطالعات ديلي بيست، استيو بنن به 
يك »ابرگروه« از پوپوليست هاي راست در پارلمان 
اروپا نظر دارد كه مي تواند تا يك س��وم نمايندگان 
اي��ن پارلم��ان را پس از انتخابات س��ال ۲۰19 در 
خود جاي دهد. گزارش همچنين تصريح مي كند 
كه جناحي متحد با چنين ابعاد بزرگي مي تواند به 
شكلي جدي در روند كار پارلمان اروپا اخالل ايجاد 
كرده و به نفوذ عظيم استيو بنن در درون جنبش 

پوپوليستي بينجامد. 

 بروكسل، مقر بنياد »بنن« 
دويچه وله نوش��ته، انتظار مي رود كه مقر بنياد 
»جنبش« استيو بنن در بروكسل باشد؛ هدف هم 
كمك به گروه هاي راس��تگراي در حال ظهوري در 
اروپا اس��ت كه بدون س��اختار سياسي حرفه يي يا 

بودجه يي قابل توجه فعاليت مي كنند. 
گفته شده، بنياد جنبش قرار است از جمله در 
انتش��ار هدفمند اطالعات، نظرسنجي، پيام رساني 
هدفمند و جست وجوي انديشكده ها به ملي گرايان 
راست اروپا كمك كند. در حال حاضر 1۰ نفر براي 
انجام اين وظايف در نظر گرفته ش��ده اند. نش��ريه 

ديلي بيس��ت نوش��ته، اس��تيو بنن با تاسيس اين 
بنياد مي خواهد بديلي در برابر جورج س��وروس در 
اروپا باش��د. جورج سوروس، سرمايه گذار مجارتبار 
امريكايي و از حاميان اتحاديه اروپا اس��ت كه گفته 
مي شود از سال 19۸4 تاكنون بيش از 3۲ ميليارد 
دالر در اروپ��ا براي آرمان ه��اي ليبرال و كمك به 
گروه هايي با اين گرايش هزينه كرده اس��ت. استيو 
بنن درباره شيوه كار سوروس گفته است: »سوروس 

استاد است؛ او شيطان، اما استاد است. «
به گزارش رس��انه ها، بنن به هنگام ديدار هفته 
گذش��ته دونالد ترامپ از بريتاني��ا در لندن اقامت 
داش��ته و در هتلي پنج س��تاره ميزبان نمايندگان 
جريان ه��اي راس��ت اروپا بوده اس��ت. اين معتمد 
پيش��ين ترامپ در گفت وگو با »ديلي بيست« در 
مورد اين ديداره��ا گفته: »چنان موفقيتي حاصل 
ش��د كه ما استخدام پرس��نل را آغاز خواهيم كرد. 
« ب��ه گفته خ��ود بنن، به خص��وص ائتالف دولتي 
در ايتالي��ا از حزب بيگانه س��تيز لي��گ و جنبش 

پوپوليستي »پنج ستاره« او را دلگرم مي كند. 
بنن همچنين گفته در يك س��ال گذش��ته با 
بس��ياري از نمايندگان جريان هاي راستگراي اروپا 
مانن��د نايجل فاراژ رهبر س��ابق حزب اس��تقالل 
بريتاني��ا، مارين لوپ��ن رهبر جبهه ملي فرانس��ه، 
ويكتور اوربان نخست وزير راستگراي مجارستان، و 
نيز با نمايندگان احزاب پوپوليستي لهستان رايزني 

كرده است. 
اس��تيو بنن ك��ه پيش از اين رياس��ت س��تاد 
انتخاباتي دونالد ترامپ را نيز برعهده داش��ت، پس 
از پيروزي ترامپ به عنوان استراتژيس��ت ارش��د او 
وارد كاخ س��فيد شد اما ديدگاه هاي افراطي و ملي 
گرايانه اش انتقادات بس��ياري را به همراه داشت و 

س��رانجام به اخراج او از كاخ س��فيد در اوت سال 
گذش��ته ميالدي منتهي شد. اس��تيو بنن پس از 
خروج از كاخ س��فيد بار ديگر فعاليت هايش را در 

رسانه هاي راست افراطي امريكا گسترش داد. 
استراتژيست سابق ترامپ كه با توجه به ظهور و 
رشد طيف هاي سياسي راست گرايانه افراطي در اروپا 
اميدوارانه از پيروزي اش سخن مي گويد، جايي گفته: 
»از سفرهايم به سراسر جهان آموخته ام كه تاريخ در 
كنار ماس��ت و بر پيروزي هاي ما مي افزايد؛ و اينكه 

جهان وطني ها پاسخي براي آزادي ندارند. « 
رس��انه ها در شرايطي از تاس��يس بنياد استيو 
بن��ن خبر داده اند كه هفته گذش��ته ب��اراك اوباما 
رييس جمهوري پيشين امريكا، در يكي از مهم ترين 
س��خنراني هاي خود پس از پايان زمامداري اش با 
انتقاد از سياستمداران جهان به دليل بي توجهي به 
حقايق از آنان خواس��ته ت��ا در برابر افراطي گري و 

سياست هاي پوپوليستي به پا خيزند. 
باراك اوباما در مراسمي به مناسبت بزرگداشت 
صدمين س��الگرد تولد نلس��ون ماندال در آفريقاي 
جنوب��ي با تاكيد ب��ر اينكه برخي راس��تگرايان در 
غرب به قدرت رس��يده و سياس��ت  مرزهاي بسته 
را در پيش گرفته اند، هش��دار داده كه امروز نوعي 
نژادپرس��تي ملي گرايانه آشكار به چشم مي خورد. 
رييس جمه��وري س��ابق امريكا عليه پوپوليس��م 
خزنده و سياس��ت اقتدارگرايانه هش��دار داده و از 
منافع دموكراسي ليبرال سخن گفته كه به اعتقاد 
او نويدبخش بهترين آينده براي بش��ر است. اوباما 
س��خنانش را با اين نگاه مثبت ب��ه پايان برده كه 
»باورتان را از دست ندهيد. به راه تان ادامه دهيد. به 
ساختن ادامه دهيد. صدايتان را بلند كنيد. هر نسل 

فرصت بازسازي جهان را دارد. «

گنگ شوانگ سخنگوي وزارت خارجه چين گفت: »ارزش ارز چين در نتيجه فشارها در بازار و در نتيجه عرضه و تقاضا تغيير كرده و 
پكن هيچ تمايلي به كاستن از ارزش يوآن براي كمك به صادرات ندارد.« يوان چين تحت تاثير مناقشات تجاري اخير با امريكا و عملكرد 

قوي دالر از آغاز سه ماهه دوم سال تاكنون بيش از 7 درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است
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پرونده8
محدوديت مشروط كشت برنج 

در مازندران
دبيرانجمن برنج كشور با بيان اينكه محدوديت كشت 
برنج در استان مازندران منوط به شرايط آبي است، گفت: 
توليد برنج در س��ال جاري از 2.2ميليون تن نمي تواند 

كمتر باشد. 
جميل عليزاده ش��ايق در گفت وگ��و با خبرنگار مهر 
درباره مباحث مطرح شده مبني بر ممنوعيت كشت برنج 
در نقاطي در اس��تان مازندران، اظهارداشت: محدوديت 
كش��ت برنج در اس��تان مازندران منوط به شرايط آبي 
اس��ت. وي اضافه كرد: از ديرباز كش��ت برنج در نقاطي 
از اس��تان هاي گيالن و مازندران كه معموال نوار ساحلي 
هستند، با ريس��ك بااليي همراه بوده است و كشاورزان 
مي دانن��د كه وقتي در اين نقاط برنج كش��ت مي كنند 
ممكن اس��ت به محصولش��ان آب نرس��د و كشت شان 
آسيب ببيند. اين مساله يي است كه همواره وجود داشته 
اس��ت. دبيرانجمن برنج كشور با بيان اينكه بهار امسال 
بارندگي ه��اي خوبي در مازن��دران و گيالن اتفاق افتاد، 
گفت: از حدود 2۴۰ هزار هكتار كش��ت برنج در استان 

مازندران تنها 2 هزار هكتار آن خسارت ديده است. 
ش��ايق ادامه داد: اخيرا نيز وزارت جهاد كش��اورزي 
اعالم ك��رده ما نمي تواني��م به كش��اورزان بگوييم چه 
محصول��ي به كارند يا نكارند، بلكه تنها در مناطقي كه با 
بحران آب مواجه هس��تند مي توانيم اعالم كنيم كشت 
صورت نگيرد، ضمن اينكه نام هيچ منطقه يي را نمي بريم 
و اين مساله با توجه به شرايط آبي اعمال مي شود. ضمن 
اينكه به اس��تانداري ها اين اختيار داده شده كه با توجه 
به شرايط منطقه خود در اين زمينه تصميم گيري كنند. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در 
گذشته وزارت جهاد در اين زمينه عجوالنه برخورد كرد، 
اضافه كرد: اين وزارت خانه ابتدا اعالم كرد كش��ت برنج 
در ۱۴ استان ممنوع است و بعد اين جمله را تصحيح و 
اعالم كرد كشت ممنوع نشده بلكه محدود شده است اما 
لفظ ممنوعيت از ذهن ها پاك نشد. شايق تصريح كرد: 
اگ��ر آن زمان وزارت جهاد ب��ه جاي مطرح كردن بحث 
ممنوعيت، گفته بود مشكل آب داريم و كشاورزان كشت 
برن��ج را محدود كنند اين مس��ائل به وجود نمي آمد در 
حال حاضر در بسياري از نقاط كه كمبود آب وجود دارد 

كشاورزان كشت خود را محدود كرده اند. 
وي درباره وضعيت توليد در س��ال جاري نيز گفت: 
تاكنون وضعيت كشت بد نبوده و ميزان توليد امسال از 

2.2 ميليون تن كمتر نخواهد بود

واكسيناسيون آنفلوآنزاي 
پرندگان در ۷ استان پر خطر

معاون س��ازمان دامپزش��كي كش��ور گفت: از چند 
هفته گذشته واكسيناسيون مرغداري هاي تخم گذار در 
استان هاي قزوين، تهران، البرز و قم آغاز شده و تا پايان 
شهريور در ۷ اس��تان پر خطر در مقابل آنفلوآنزاي حاد 

پرندگان واكسيناسيون انجام مي شود. 
علي صفر ماكن علي در پاسخ به اينكه باالخره موضوع 
تامين واكس��ن آنفلوآنزاي پرندگان براي پيش��گيري از 
اپيدمي اين بيماري در فصل پاييز به كجا رسيد، گفت: 
واكسيناسيون در قالب يك برنامه ملي در دستور كار قرار 
گرفته اس��ت و از چند هفته گذشته كار واكسيناسيون 
در اس��تان هاي قزوين، تهران و البرز آغاز شده و از هفته 

گذشته استان قم هم جزو برنامه قرار گرفته است. 
وي اضافه كرد: قرار اس��ت تا برنامه واكسيناس��يون 
آنفلوآنزاي پرندگان در ۷ اس��تان پرخطر كه مزارع مرغ 
م��ادر در آنه��ا قرار دارد انجام ش��ود ت��ا بتوانيم قبل از 
شهريورماه كه پيش بيني موج آنفلوآنزاست 5 ميليون و 

2۰۰ هزار قطعه مرغ مادر را پوشش دهيم. 
وي در م��ورد نحوه تامين واكس��ن اينگونه توضيح 
داد كه به دو ش��ركت مجوز داده اي��م كه ۱2۰ ميليون 
واكس��ن آنفلوآنزا را وارد كرده و در دسترس قرار دهند. 
معاون س��ازمان دامپزشكي در پاسخ به خبرنگار فارس، 
مبني بر اينكه برخي معتقدند واكس��ن آنفلوآنزا چندان 
هم نمي تواند در پيشگيري از بيماري موثر باشد، گفت: 
تلقيح واكس��ن 3 ويژگي دارد كه 8۰ درصد از طيور در 
برابر عفونت محافظت مي ش��وند، مضاف بر اينكه پخش 
ويروس بين ۷5 تا 8۰ درصد كاهش مي يابد و سوم اينكه 
در صورتي كه پرنده يي واكسينه باشد، انتشار ويروس از 

پرونده واكسينه به غير واكسينه كاهش مي يابد. 
وي همچنين در پاسخ به آنهايي كه معتقدند به دليل 
تنوع ويروس آنفلوآنزا واكس��ن ممكن اس��ت اثربخشي 
چنداني نداشته باشد، گفت: تجربه جهاني مي گويد وقتي 
واكسيناسيون هدفمند داشته باشيم، حداقل 8۰ درصد 
جمعيت طي��ور در مقابل بيماري محافظت مي ش��ود، 
مضاف بر آنكه ما واكس��ن ها را براساس نقشه اطالعات 
ژنتيكي كامل ويروس كه در كش��ور براي نخس��تين بار 
ترس��يم كرده ايم، تهيه كرده آن را به مراجع بين المللي 
فرستاده ايم و براساس آن واكسن را انتخاب و خريداري 
كرده ايم. ماكنعلي همچنين در مورد كيفيت واكسن هاي 
تهيه ش��ده و مبدا واردات آن گفت: اين دو نوع واكسن 
تاييديه FDA و EMA را دارند كه يكي از آنها از امريكا 

و ديگري از يك كشور اروپايي تهيه شده است. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه سرم س��ازي رازي در تامين 
واكسن آنفلوآنزا چه نقشي دارد، هم گفت: به اين موسسه 
و ش��ركت پس��وك كه توان توليد واكس��ن آنفلوآنزاي 
پرن��دگان را دارن��د اعالم كرده آيم كه ب��ه هر ميزان كه 
توان و توليد واكسن حاد پرندگان را داشته باشند از آنها 

خريداري خواهيم كرد. 
طي دو س��ال گذشته به دليل شيوع آنفلوآنزاي حاد 
پرندگان در كشور بيش از 3۰ درصد مرغداري هاي مرغ 
مادر و تخم گذار معدوم سازي شدند كه هزينه هنگفتي 
را به كش��ور تحميل كرد، تا جايي كه در يك بازه زماني 
مجبور ب��ه واردات تخم مرغ ش��ديم و همچنين امكان 

صادرات مرغ و تخم مرغ از بين رفت. 
سازمان دامپزشكي تزريق واكسن آنفلوآنزا را يكي 
از جلوگي��ري از ش��يوع اين بيماري عن��وان كرد كه 
حرف و حديث  زيادي در مورد اثربخشي اين واكسن، 
تحميل هزينه به كش��ور و در عين حال كيفيت اين 
واكس��ن ها به وجود آم��د تا جايي ك��ه برخي عنوان 
كردند كه واكسن هاي وارداتي از چين و هند اثر الزم 
را نخواهد داش��ت. موضوعي كه اكنون معاون سازمان 
دامپزش��كي آن را به صراحت رد مي كند. هرس��اله با 
شروع فصل پاييز موج شيوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان 

در مرغداري هاي كشور افزايش مي يابد.

اخبار كشاورزي

اقتصاد ناپيداي تلويزيون

سياست ارتباطي يا بخت آزمايي عمومي

گذر از تحريم ها با مقاومت هوشمندانه اقتصادي
عب��ور موفقيت آمي��ز از دامي ك��ه »دونالد ترام��پ« با همفكري 
همپيمانان خويش براي ايران گسترانيده است، راهكارهاي ابتكاري 
و جديدي مي طلبد تا با مديريت صحيح و مقاومت هوشمندانه بتوان 
در مسير خنثي ساختن و كم اثر كردن اين دسيسه ها حركت كرد و 

در دوران تحريم اقتصاد كشور را به شكوفايي رساند. 
سياست هاي تهاجمي و نسنجيده دونالد ترامپ، عرصه جهاني به 
ويژه منطقه راهبردي خاورميانه را با چالش هاي جدي روبرو ساخته 
اس��ت. خروج يك جانبه امريكا از توافق هسته يي و آغاز تحريم هاي 
ناعادالنه عليه ايران، نمونه يي آش��كار از اين عهدشكني ها و جنجال 
آفريني ها محس��وب مي ش��ود، كارشناس��ان اقتصادي و سياسي در 
ش��رايط كنوني وحدت و انسجام را نقطه عطفي در گذر از اين برهه 

حساس مي دانند. 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري در جمع سفيران 
خارج��ي و فعاالن اقتص��ادي در 25 تير ۱39۷ خورش��يدي گفت: 
»دول��ت و بخش خصوصي بايد براي مديريت صحيح در اين مقطع، 
بس��يج شده تا به زندگي مردم آس��يب وارد نشود، بنابراين كنار هم 
خواهيم بود و البته ملت ايران بايد متحد در اين صحنه حضور داشته 
باش��د، ضمن اين راهبردي به نام مقاومت هوش��مندانه اقتصادي در 
مقابل تحريم هاي امريكا اتخاذ كرده ايم تا مس��ائل اقتصادي كشور را 
حل و فصل كنيم پس نشان خواهيم داد كه در دوران تحريم، اقتصاد 

كشور را نجات خواهيم داد. «
پژوهش��گر ايرنا براي يافتن راهكارهاي مناسب براي رويارويي با 
تهدي��دات امريكا با »مهدي مطهرنيا« عضو هيات علمي دانش��گاه و 

پژوهشگر مسائل سياسي به گفت وگو پرداخت. 

  مقاومت هوشمندانه تركيبي از قدرت نرم و سخت
مقاومت هوشمندانه نوعي ايس��تادگي ناشي از تركيب عالمانه و 
هدفمند قدرت نرم و س��خت را دربرمي گي��رد. به بيان ديگر قدرت 
هوش��مند در حقيقت تركيبي از قدرت سخت و نرم به شمار مي رود 
و بنابراين هوش��مندي، محصول تالقي 2 ق��درت در صحنه عمل با 
هدفمندي خاص و برنامه ريزي مشخص است. اينكه در حوزه اقتصاد، 
مقاومت هوشمندانه وجود داشته باشد تا بتوان در تحريم ها از آن بهره 

برد، از يك طرف مي بايس��ت از قدرت س��خت يعني تنبيه و تشويق 
استفاده كرد و در بزنگاه هاي مورد لزوم از آنها بهره برد اما بدون هيچ 
ترديدي نمي توان به آنها بس��نده كرد. بلكه بايد با گسترش فرهنگ 
مقاومت و بهره برداري از وضعيت كنوني اقتصادي، يك فضاي مناسب 
ب��راي مقاومت اليه هاي گوناگون مردم ب��ه وجود آورد و اين نيازمند 
ايجاد يك وحدت عمليات��ي در ميان نخبگان حاكم خواهد بود و به 
عبارت ديگر آنچه با عنوان هوشمندي در عرصه اقتصادي و رويارويي 
با تحريم گفته مي ش��ود به اعتماد و اعتبار مردم به هيات حاكمه در 
باالترين ميزان نياز دارد و اين اعتماد نس��بت به نظام حاكمه سبب 
مي شود كه همه با يكديگر و در كنار هم تالش هاي خود را براي ايجاد 
يك فضاي همگرايي و همياري در عرصه اقتصادي و مقاومت در برابر 

تحريم ها به كار بندند. 

 وحدت عملياتي عامل گسترش فرهنگ مقاومت
جامع��ه ايران��ي در چهار دهه گذش��ته براي دس��تيابي به 
اس��تقالل اقتص��ادي، هزينه هاي گزاف��ي را پرداخت كرده اما 
اكن��ون در چارچ��وب وضعي��ت كنوني جامعه مل��ي به نوعي 
تزاحم معنايي، مفهومي، رفتاري و كنشي ميان هيات حاكمه 
و اليه هاي گوناگوني از طبقه هاي متوسط و پايين جامعه دچار 
ش��ده اس��ت كه اين مس��اله همگرايي و به دنبال آن مقاومت 
هوش��مندانه را با تزلزل روبرو مي س��ازد. همان گونه كه اشاره 
ش��د، مقاومت هوش��مندانه 2 وجه س��خت و نرم دارد، دولت 
ت��ا حدود زيادي مي تواند با برخورد با عوامل فس��اد اقتصادي 
از منظر س��خت افزاري وارد عمل ش��ود و حركت در بن مايه 
اقتصاد را به ارمغان آورد اما اين به تنهايي كافي نيس��ت بلكه 
همراهي مردم را براي مقاومت در برابر تحريم مي طلبد و اين 
امر مس��تلزم همگامي و همدلي مسووالن در ترازهاي مختلف 
هيات حاكمه با مردم و اس��تفاده از اي��ن وحدت عملياتي در 

جهت گسترش فرهنگ مقاومت در جامعه است. 
م��ي توان با تالق��ي و بهره برداري همزمان از قدرت س��خت و 
وح��دت ملي براي رويارويي با تحريم ه��ا زمينه هايي را ايجاد كرد 
ك��ه اي��ران بتواند از وضعيت كنون��ي نه به عن��وان تهديد بلكه به 

مثابه فرصت اس��تفاده كند. اين امر مس��تلزم آماده شدن شرايط و 
مقدماتي است كه بتواند يك همبستگي ملي و وحدت عملي را در 

ميان تمام قشرها ايجاد كند. 

  انتظار اعتدالي از ديپلماسي سياسي 
ديپلماسي فعال مي تواند زمينه هاي ايجاد تنفسي محدود را براي 
اقتصاد ايران فراهم آورد. امريكا 3۰ درصد قدرت اقتصاد جهان و بيش 
از ۷۰ درصد نفوذ اقتصادي در رگ هاي اقتصاد جهان را دارا اس��ت و 
بنابراين بايد گفت كه تحريم يكجانبه امريكا به تنهايي يك محدوديت 
اقتصادي گس��ترده براي هر كشوري محسوب مي شود و كشورهاي 
ديگر مانند كشورهاي اروپايي، روسيه و چين در حد توان تعريف شده 
خود در برابر امريكا ياراي مقاومت دارند و ايران با ديپلماسي فعال قادر 
خواه��د بود به اين مقاومت در حد و اندازه خود كمك كند، هر چند 
نمي توان نقش ديپلماس��ي را در اقتصاد را ناديده گرفت اما باال بردن 
انتظارها از ديپلماسي به اندازه يي كه اروپا و شرق در آينده از اقتصاد 
ايران حمايت كامل خواهند كرد، خطرناك است و آنچه آشكار است 

در اين زمينه نبايد افراط و تفريط در پيش گرفت. 

  جلب اعتماد عمومي با شفاف سازي و مبارزه با مفاسد
اگر فس��اد در جامعه ايران نهادينه نش��ده باشد بايد گفت فساد 
سيس��تماتيك شده اس��ت و ديگر يك فس��اد محدود و قابل ناديده 
گرفتن، نيس��ت. بنابراين اگر از اين فساد در حال رشد به هر روشي 
پيشگيري نشود سبب واگرايي مردم خواهد شد. مبارزه و سركوب با 
اين فساد سيستماتيك به صورت ايجاد انگيزه ميسر خواهد بود و با 

نيروهاي فعال و قابل اعتماد بايد به رويارويي با آن برخاست. 
»معصوم��ه آقاپور عليش��اهي« عض��و هيات رييس��ه و دبير اول 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، ناظر شوراي اقتصاد و 
نماينده مردم شبس��تر، وضعيت كنوني را موقعيتي خطير و دش��وار 
براي اقتصاد ايران دانست و پرهيز از تصميمات شتابزده را عاملي مهم 

در نجات اقتصادي عنوان كرد. در ادامه اين گفت وگو را مي خوانيم: 

  نجات اقتصاد با پرهيز از تصميمات شتابزده
امريكا پيش از خروج از برجام، اقتصاد ايران را مين گذاري كرده و با 
شناسايي دقيق راهكارها و راه هاي اداره كشور، برنامه ريزي مفصلي در 
اين ارتباط انجام داده بود. بنابراين ارگان هاي مختلف در ايران نيز براي 

تقابل با اين شرايط بايد از تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي شتابزده 
پرهي��ز كنند و درباره موضوع��ات مختلف به صورت آني تصميم گيري 
نش��ود. مس��اله ديگر در ارتباط با هوشمندانه عمل كردن اين است كه 
واقعيت هاي اقتصادي جامعه ديده شود و بخش خصوصي و مردم را در 
تصميم گيري ها مش��اركت و مطالبه هاي آنها را بر نظر خود اولويت داد. 
يكي از مشكالتي كه در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي اقتصادي 
وجود دارد، اين اس��ت ك��ه متوليان امر به همه ام��ور در حد تئوري و 
تجربه ه��اي خيلي محدود در بخش خصوص��ي و تجارت مي نگرند، در 
حالي كه اصل مهم چرخه اقتصادي، بخش خصوصي و مردم هستند و 
ابتدا چالش هاي آنها را بايد در نظر گرفت و در كنار آنان تصميم گيري 
ك��رد. به عنوان مثال به ص��ورت ناگهاني، ورود هزار و 32۱ كاال ممنوع 
شد، آيا پيش از آن تقاضاي اين كاالها در كشور دسته بندي و هدفمند 
شده بود و توان توليد داخلي و ميزان وابستگي به خارج در ارتباط با اين 
محصوالت سنجيده شده بودند؟ زماني كه ورود اين تعداد كاال ممنوع 
مي ش��ود، فضايي باز براي قاچاق اين كاالها مهيا خواهد شد و پس در 

حقيقت اين تصميم گيري هوشمندانه نيست.
 

  ضرورت توجه به ديدگاه هاي بخش خصوصي
در ارتباط با تصويب تمام قوانين صادرات و واردات و همچنين اجراي 
آنها مي بايست ديدگاه هاي بخش خصوصي لحاظ شود. تاجران و بخش 
خصوص��ي پيش از ارگان هاي دولت��ي در ارتباط با واحدهاي توليدي و 
شرايط اقتصادي بازارسنجي و بازارشناسي مي كنند و حسگرهاي خطر 
براي آنها روش��ن مي ش��ود، بنابراين بايد تصميم گيري ها، هوشمندانه 

صورت بگيرد چراكه اكنون زمان آزمون و خطا نيست. 

  ضرورت پرهيز از انتقام جويي و تخريب
براي مقاومت هوش��مندانه بايد از انتق��اد، انتقام جويي و تخريب 
پرهي��ز كرد و با وح��دت و همدلي به فكر نجات اقتص��اد ايران بود. 
مي بايس��ت م��ردم و حكومت با هم افزايي و ه��م فكري براي هدف 
مش��ترك كه نجات اقتصاد ايران اس��ت، همگام ش��وند. اينك زمان 
تعام��ل، وحدت و هم فكري با مردم، بخش خصوصي، توليدكننده و 
ش��نيدن حرف و مطالبات آنها است. هيات حاكمه بايد اهرمي باشد 
براي تصميم ه��اي خوبي كه بخش خصوصي مي گيرد و ابزار الزم را 
براي اجرايي شدن اين تصميم فراهم كند و اكنون زمان تكريم تمام 

مسووالن به بخش خصوصي و مردم است. 
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از مدت ها قبل ش��كلي از قرعه كش��ي و التاري به 
شيوه يي رايج براي جلب مشاركت عمومي تبديل شده 
است. اين قرعه كشي ها در قالب تبليغات تلويزيوني هم 
عرضه شده است. پيش��قراول اين نوع جلب مشاركت 
نهادهاي اقتصادي و ب��ه خصوص بانك ها بوده اند. اين 
راه را اپراتوره��اي موبايل و ديگر موسس��ات اقتصادي 
كوچك ت��ر مانن��د توليدكنندگان م��واد غذايي دنبال 
كرده اند. اين موضوع حاكي از رس��ميت يافتن و رواج 
اين »فرهنگ شانس« در قالب يك راهبرد ارتباطي در 

جامعه ماست. 
فرهنگ شانس بنيان اين قبيل نمايش هاي تبليغاتي 
اس��ت. اين نمايش هاي تبليغاتي ساختار و پيام بسيار 
ساده و آشنايي دارد: ما يك فعاليت مشروع و متضمن 
خي��ر همگاني داريم؛ فعاليتي كه نه فقط در ذات خود 
ايرادي ندارد بلكه بسيار هم خوب است و عالوه بر اين 
متضمن س��ود هم هست. ش��ما، هم مي توانيد از اين 
منفعت بهره مند شويد وهم، مي توانيد با اتكاء بر عنصر 
»شانس« اتفاقا به منافع غيرمعمولي دست بيابيد. تكيه 
بر عنصر شانس يا معادل هاي ديرآشناي بومي آن يعني 
اقبال، بخت، دولت و... پيشران اين نوع از سياست هاي 
ارتباطاتي بوده است كه صد البته تالش شده است زير 

پوشش هايي مانند »خير عمومي« مغفول بماند. 
بنگاهي اقتصادي كه مردم را به مشاركت در قرض 
الحس��نه، قرضي كه بنا به اعتقاد به خدا داده مي شود، 
فرامي خواند با هالهل ش��انس كه مسموم كننده نيت 
الهي مش��اركت كنندگان اس��ت، چه بايد بكند؟ تدبير 
بسيار ساده اس��ت: قرض دادن به خدا چندان مقدس 
اس��ت كه مي شود شانس و فرهنگي را كه پيرامون آن 
شكل گرفته است در جوف آن پنهان كرد. به اين ترتيب 
بستر براي نوعي اقتصاد سياسي شكل مي گيرد كه در 
آن ظاهرا كسي از خود نمي پرسد چرا و چگونه هالهل 
شانس كه ويرانگر عقالنيت است احيا و در صورت هاي 
فريبا به جامعه تزريق مي شود. متاسفانه در اعتراض به 
اين كار صدايي ش��نيده نشده است يا صداي اعتراض 
به اين كار، ش��نيده نشده است. ملوث كردن اعتقاد به 
خير عمومي و دغدغه هاي مشترك مردم يك جنبه از 
مضرات اين نوع تبليغات است و وجه ديگر آن »ترويج 
فرهنگ شانس« و »تقدير گرايي غيرعقالني« است كه 
تبعات بسيار مخربي دارد. در اين نوشته تالش خواهم 
كرد با تمركز بر تبليغات��ي كه حول و حوش تيم هاي 
ورزش��ي و به خصوص تيم ملي و جام جهاني فوتبال 
در تلويزيون اتفاق مي افتد، درباره اين راهبرد ارتباطي و 
پيشران آن، فرهنگ شانس و پيامدهاي آن بحث كنم. 
برنامه هاي تلويزيوني و خصوصا برنامه هاي ورزشي 
جوالنگاه تبليغاتي ش��ده اس��ت كه مخاطب را دعوت 
مي كند با هزينه يي اندك در مس��ابقه يي شركت كند 
كه مآال به يك قرعه كشي و انتخاب يك يا چند برنده 
خوش شانس و اهداي جايزه يي قابل توجه مي انجامد. 
اين تبليغات س��اختار آش��نايي دارد كه در سطور باال 
به آنها اش��اره ش��د: طرح يك خير عموم��ي )در نقش 
توجيه كننده ي��ي كه در پيش صحنه قرار داده، پررنگ 
مي ش��ود(، پيوند زدن يك كاال يا پديده مصرفي به آن 
خير عمومي، س��اختن بنايي از جنس روياها و آرزوها 
و ارزش ه��اي اجتماع��ي كه از طريق ش��ركت در يك 

قرعه كشي در انتهاي يك مسابقه امكان پذير مي شود. 
ش��ركت در اي��ن مس��ابقات )بخواني��د قمارهاي 
موجه( متضمن برخي برخورداري ها معرفي مي ش��ود؛ 
برخورداري از امكاناتي كه خود مقدمه برخورداري هاي 
بع��دي )مث��ال امكانات يك اپليكيش��ن( اس��ت. اين 
برخورداري بهايي اندكي دارد كه مخاطب بايد بپردازد 
)مثال، خريد يك كاال و ارس��ال كد آن، يا ارس��ال يك 

پيامك و نصب يك اپليكيش��ن پس از دريافت آن(. اما 
آن چه چندان مورد توج��ه قرار نمي گيرد هزينه هاي 
خريد بليت اين بخت آزمايي و پرداخت وروديه شركت 
در اي��ن قمار عمومي، و مختصرا اقتصاد سياس��ي اين 

بخت آزمايي عمومي است. 
در واق��ع، هزينه ه��ا در غوغايي كه ب��ا بزرگنمايي 
ش��راكت در ارزشي عمومي و محترم مانند حمايت از 
تيم هاي ملي برپا مي ش��ود، گم مي ش��ود. درآمدهاي 
ناش��ي از ارسال مثال چند ميليون پيامك به برنامه يي 
تلويزيوني چقدر اس��ت؟ اين سود نصيب كه مي شود؟ 
و مهم تر از آن اينكه چرا بايد يك موسسه به مشاركت 
در امري ملي و پس��نديده مثل حماي��ت از تيم ملي، 
جايزه ي��ي آن هم از خالل يك ش��به قمار بدهد؟ اين 
مشروعيت بخشي از حساب چه كس��ي پرداخت و از 
كدام منبع فرهنگي تامين مي ش��ود؟ چرا بايد لطافت 
يك نيت ملي )مشاركت ملي در خير عمومي( به لوث 
منفعت مخفي يك بخش از ملت و س��ودجويي فردي 
آلوده ش��ود ؟ اقتصادي ش��دن و تالش بي مباالت براي 
نمايش دادن هرچيز و همه چيز، از مفاهيم ذهني گرفته 
تا ارزش هاي مس��لم، خود از پيامدهاي انحصار بي مرز 
و ناپاس��خگويي رس��انه يي كه قرار بوده است خدمت 

عمومي ارائه كند، نيست؟
اي��ن راهبرد ارتباطي ك��ه در آن انگيزه ها، مقاصد، 
هزينه ها، و سود برگزار كنندگان در بوته يي از ابهام گم 
مي شود تاثيرات عديده يي بر تصور عملي مخاطبان از 
وضعيتي كه در آن به سر مي برند و تعريف خود در اين 
وضعيت، برجاي مي گذارد. از جمله تاثيرات كوتاه مدت 
اين تبليغات لجام گسيخته، سمج، مكرر و مالل آور كه 
صورتي از تكدي پيدا كرده اس��ت، خستگي از هجوم 
مزاحم و بي پرواي رسانه، خشمي فروخورده، احساس 
ناكام��ي، و زدگي از رس��انه اس��ت و از زم��ره تاثيرات 
درازمدت نامحسوس اين نوع تبليغات تقويت فرهنگ 
اعتقاد به ش��انس اس��ت كه در ادامه نكاتي درباره آن 

عنوان مي شود. 
اعتقاد به شانس در سرشت خود يك خرافه است، 
خرافه يي كه ممكن است با وضعيت اجتماعي و سياسي 
خاص تقويت يا تضعيف شود يا اين وضعيت ها را تقويت 
يا تضعيف كند. اين اعتق��اد تاثيري جدي بر فرد دارد 
و او را در م��واردي بي انگيزه، در مواردي فرصت طلب، 
دچار رويا و خيال پردازي، و از همه مهم تر به موجودي 
فردگرا و گريزان از كنش هاي مشاركتي تبديل مي كند. 
هر ش��كل از تقويت اين خرافه سم مهلكي براي بسط 

عقالنيت و مانعي جدي براي پيشرفت است. اعتقاد به 
شانس يعني هيچ چيز سر جاي خودش نبوده، قاعده يي 
جز تصادف در جهان در كار نيست. معتقدان به شانس 
قاعدتا با اين انگاره ذهني به عالم خواهند نگريست كه 
قواعد آن را نبينند. اين گروه الجرم آمادگي بيش��تري 
براي شكس��تن و گريز از آنها خواهند داش��ت. در اين 
فرهنگ خطا، مجازاتي، و نيكي هم ثوابي در پي نخواهد 
داشت. اگر فرد موفقي را ببينيم نبايد به دنبال زحمات 
تالش ها و توانايي هاي او بگرديم و عوامل عيني منتهي 
به توفيق او، حتي اگر آن عوامل صاف و صريح در مقابل 

چشمانمان باشد، ديده نخواهد شد. 
روي ديگ��ر س��كه اعتقاد به اقبال و بخ��ت، باور به 
ش��وربختي و بداقبال��ي و متضمن افس��ردگي تعميم 
يافته يي اس��ت كه هر رخدادي را جلوه يي از بداقبالي 
معرفي مي كند. فرهنگ شانس هستي را به دو بخش 
منقس��م مي كند: عوامل محدود خوش بختي و اقبال، 
و انبوه بي ش��ماري از عوامل شوربختي و بداقبالي. اين 
هستي ظاهرا سفيد و سياه البته كه بيشتر سياه ديده 
مي ش��ود چون واقعيت زندگي ف��رد، نظر به توهماتي 
كه درباره خوش��بختي و حدود بيكران اس��طوره هاي 
برخورداري وجود دارد، با سفيدي مطلق بسيار فاصله 
دارد. حجم فزاينده سياهي ها، حرمان هاي متراكم ناشي 
از ناكامي ه��اي ذهني و س��ياهي هاي عينيت يافته به 
خص��وص در جوانان زمينه يي ب��راي توجيه رفتارهاي 
خش��ونت آميز خواهد بود. از آن جا كه در اين فرهنگ 
خوش��بختي و موفقيت اتفاقي است كه در يك لحظه 
نامشخص و ناپايدار رخ مي نمايد، لذا صبوري براي طي 
مراحل ضروري معنايي نخواهد داش��ت. آن چه جاري 
است، فلج شدن و تسليم بي قيد و شرط در قبال سيل 

حوادث در حال وقوع است. 
از جمل��ه تاثي��رات كوتاه مدت اي��ن تبليغات لجام 
گسيخته، سمج، مكرر و مالل آور كه صورتي از تكدي 
پيدا كرده اس��ت، خستگي از هجوم مزاحم و بي پرواي 
رسانه، خشمي فروخورده، احساس ناكامي، و زدگي از 
رسانه است و از زمره تاثيرات درازمدت نامحسوس اين 

نوع تبليغات تقويت فرهنگ اعتقاد به شانس است. 
جواي��زي كه در اين التاري ب��ه برندگان محدودي 
از خيل بي شمار متقاضيان تعلق مي گيرد نيز موضوع 
قابل تاملي اس��ت. يكي از اين جوايزي كه در بسياري 
از اي��ن التاري ها وعده داده مي ش��ود، خودرو اس��ت. 
فحواي تشويق جوانان به شركت در يك مسابقه بخت 
آزمايي كه احتماال به برنده ش��دن يك دستگاه خودرو 

مي انجامد چيست؟ آيا كس��ي به اين فكر كرده است 
كه در متن هاي رسانه يي كه اين بخت آزمايي ها توليد 
مي كنند، معرفي خ��ودرو به مثابه غايت قصوايي براي 
جوانان جامعه چه معنايي دارد؟ زندگي، يك ماش��ين، 
و ديگر هيچ؟! خودروهاي خارجي نش��انه يي از برتري 
برخي التاري ها بر ديگر بخت آزمايي هاس��ت! ش��ايد 
تحلي��ل روانكاوانه به ما بگويد انتخاب خودرو به منزله 
جايزه اي��ن بخت آزمايي ها نش��انه يي از معرفي راهي 
جايگزي��ن و بي خطر براي اعمال عامليت در ش��رايط 
بي قدرت شدگي، و ابزاري نمادين براي اطفاي نيازهاي 

دروني و خواسته هاي رواني سركوب شده است. 
وضعيت اجتماعي مي تواند منجر به تقويت فرهنگ 
ش��انس و باور به اقبال و بخت ش��ود. زماني كه چيزي 
س��ر جاي خود نباشد، زماني كه تصادف قدرتي قاهره 
داش��ته باش��د و بر ضوابط و هنجارهاي عقالني حكم 
براند؛ يا زماني كه مردم راهي براي دستيابي به خواسته 
خود نداشته باشند اما ذوق موفقيت را در جان داشته 
باشند و در اين هوا و هوس نفس بكشند، دست به دامن 
شانس و اقبال خواهند شد. در جامعه يي با اين وضعيت، 
كس��ي در پي س��اماندهي به س��اختارهاي اجتماعي 
نخواهد بود چرا كه نه خود عميقا باور دارد سازوكارهاي 
نهادي و راه هاي جمعي و صبورانه متضمن خوشبختي 
و صرفه و صالح فردي و جمعي اس��ت و نه كس��ي كه 
منادي اقدامات جمعي باش��د باور خواهد ش��د. افراد، 
حتي به فرض مشاركت براي رفع مشكالت و دردهاي 
جمعي، به احتمال زياد پش��ت نقاب مشاركت صوري 
خود، متاثر از انگاره تعيين كنندگي ش��انس و مداخله 
قطع��ي اقبال، به راه حل هاي فردي انديش��يده، آنها را 
پيگيري خواهند كرد. در چنين وضعيتي، مش��اركت 
مومنانه و صبورانه، كنشي چندان با معنا نمي تواند باشد 
و اين نتيجه يي جز ضعف بنيادين نهادهاي مش��اركت 
جمعي به دنبال نخواهد داش��ت. وضعيت سياسي هم 
ممكن اس��ت منجر به تنومند شدن اين باور شود، اگر 
اراده نيروهاي سياس��ي بر اين قرار گيرد كه مردم باور 
كنند دس��تاوردهاي برخي ناشي از شانس و تصادف و 
لذا تقديري موهوم اس��ت؛ نيز اگر اراده سياسي بر اين 
قرار گي��رد كه مردم در وضعيت هاي��ي كه راهي براي 
رس��يدن يا نزديك ش��دن به هدف ها و آرزوهاي خود 
ندارند، راه كم خطر و بلكه شيوه خطرزداي »يا بخت يا 
اقبال« را در پيش بگيرند. قدرت قاهره اقبال، البته كه 
در اين نوع نگاه سياسي ممكن است اين تصور را بپرورد 
كه موقعيت حاكمان با اكسير اقبال كه متضمن نوعي 

حقانيت در بي حقي همگاني است، مشروع تلقي شود. 
پخش مس��ابقه هاي پيامك��ي از تلويزيون در قالب 
تبليغات س��مج، ممكن است منافع كوتاه مدتي داشته 
باشد و مثال، موجب تقويت برخي اپليكيشن ها، كدهاي 
دستوري موبايلي، يا شبكه هاي اجتماعي داخلي شود، 
ام��ا در درازمدت با تضعيف مبان��ي عقالنيت، موجب 

تخريب فرهنگي عظيمي خواهد شد. 
وضعي��ت اقتصادي ه��م ايضا ممكن اس��ت زخم 
هوس هاي برنيامده را با ضماد اقبال بي حس و كرخت 
كند. صاحبان قدرت اقتصادي با اتكا به شهوت عمومي 
ب��راي نيل به ثروتي ب��ادآورده كه مي تواند زندگي فرد 
»خوش ش��انس« را زير و رو كند، لش��كر تيره روزان را 
ب��ه صف داوطلبان��ي تبديل مي كنند ك��ه آماده اند در 
بخت آزمايي عمومي ش��ركت و اندك س��رمايه خود را 
ايثار كنند و پيش از آن از قدرت تفكر و عقالنيت خود 
چشم بپوش��ند. اين لشكر داوطلب تامين كننده منابع 
مالي و نيروي بازتوليد كننده قدرت توانمندان اقتصادي 
خواهد ش��د. خريد بليت بختازمايي با پرداخت بهايي 
ناچيز امكانپذير مي شود، اين قطره ها جمع مي شود و 
مثال در تع��داد باالي ده ميليون پيامك در يك برنامه 
تلويزيوني، دريايي را براي سرمايه گذار فراهم مي كند. 
وقتي پشت اين اقدام يك فرد قرار داشته باشد، مي شود 
او را افش��ا و قبح اين خدعه را، تلكه كردن كساني كه 
س��رمايه عقالنيت و اندك سرمايه مادي خود را تحت 
پوشش رسانه موسوم به »ملي« خواهند باخت، برمال 
كرد. طرفه اين اس��ت كه اين كار به عامليت نهادهاي 

عمومي به اجرا درآمده است. 
در چني��ن وضعيت هايي نظ��ام اخالقي احتماال به 
تبعي��ت از مولفه ه��اي قدرتمند فرهن��گ و جامعه و 
سياست و اقتصاد، دست به كار مي شود. نظام اخالقي 
از طريق كارگزارانش، گاهي كاري نمي كند جز ناديده 
گرفتن. مثال از كنار زشتي توسل به بخت و اقبال كه در 
هيات قمارنماهاي جمعي )التاري ها و پيامك هاي بخت 
آزمايي( رخ نموده اس��ت، براحتي مي گذرد. گاهي هم 
دامن اخالق با توسل به اكسيري توجيه كننده )با خرج 
ك��ردن از انبان آرمان هاي جمعي، مثال حمايت از تيم 
ملي يا مش��اركت در امر خير( آلوده مي شود، وقتي كه 
امر خير بافتاري براي توجيه اين قمارنماهاي گروهي 

مي سازد. 
س��رگرم كنندگي يكي از كاركردهاي رسانه هاست 
اما قاعدتا جا دارد بپرس��يم آيا ايفاي اين كاركرد به هر 
قيمتي پذيرفتني است يا خير. شركت در يك التاري 
و قم��ار موجه، نوعي انحرافي از ماجراجويي اس��ت كه 
بر ش��انه هاي شانس اس��توار مي ش��ود. نتيجه نهايي 
ماجراجويي رسانه يي كنوني، اقدامي ظاهرا فرهنگي و 
باطنا اقتصادي است كه نتيجه يي جز تقويت فرهنگ 
ش��انس ندارد. اين بهاي گزافي نيست كه رسانه يي كه 
غايت قصواي آن »ملي« نمودن است از جيب فرهنگ 
مي پردازد تا ش��ماري از مخاطبان از دست رفته را، ولو 
موقتي، جذب كند؟ تا كج��ا و در ازاي چه بهايي بايد 
ش��مار پيامك هاي دريافتي را شاخصي براي موفقيت 

يك برنامه به حساب آورد؟
پخش مس��ابقه هاي پيامك��ي از تلويزيون در قالب 
تبليغات س��مج، ممكن است منافع كوتاه مدتي داشته 
باشد و مثال، موجب تقويت برخي اپليكيشن ها، كدهاي 
دستوري موبايلي، يا شبكه هاي اجتماعي داخلي شود، 
ام��ا در درازمدت با تضعيف مبان��ي عقالنيت، موجب 
تخريب فرهنگي عظيمي خواهد ش��د. اين شرايط، از 
منظري برخاسته از فرهنگ بخت مدار است اما اگر نقطه 
عزيمت ما عامليت امروزين مان باشد، اين نوع تبليغات 
مق��وم فرهنگ بخت مدار با تمام پيامدهاي آن اس��ت. 
يادمان باشد كه از ديرباز مقابله با فرهنگ بخت و اقبال 
مورد توجه كساني مثل ناصرخسرو بوده است. وي، به 
زغم مروجان صورت هاي گوناگون بخت آزمايي، فرمود: 

»روشنان فلكي را اثري در ما نيست!«.
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»تعادل«چالشهاوچشماندازهايسرمايهگذاريدربازارملكرابررسيميكند

سودآفريني توقف ناپذير مسكن
گروهراهوشهرسازي| شهالروشني| 
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افزاي�شنجوم�يقيمته�اوكاه�شش�مار
معام�التب�ودهاس�ت.دراي�نح�ال،قطعا
كس�انيكهميخواهن�دبازارمناس�بيبراي
س�رمايهگذارينقدينگيخودانتخابكنند،
بهس�متيك�يازبازارهايم�وازيمثلبازار
س�كهوطال،ارزميروندكهبيشترينبازدهي
راداش�تهباش�ند.دراي�نمي�ان،ب�هگفت�ه
كارشناس�انچيزيك�هازدورنم�اياقتصاد
ايرانتاانتهايسال۹۷استنباطميشوداين
اس�تكهبازارمس�كنبهاحتمالزياد،رشدي
آرامراتجرب�هخواه�دكردورفتاري،ش�بيه
رفتاربازارملكدرششماههدومسال۹۶را
بهنمايشخواهدگذاش�ت.اينعدهمعتقدند
بازارمس�كنباوج�ودركودچندس�الههنوز
همنس�بتبهبازارهايديگ�رظرفيتبااليي
درجذبوخروجيب�االينقدينگيدارد.اما
دراي�نميان،برخيازكارشناس�انمعتقدند
حضوردربخشمس�كنباي�دصرفادربخش
توليدمس�كنبهخصوصمتراژهايمتوس�ط
وكوچ�كوزمينه�ايكلنگ�يباش�دتادر
اي�نبرههزمانيبتواندعاي�ديمطلوبيبراي

سرمايهگذارداشتهباشد.
  

سودآوريمسكنزيرسوال
در همين حال، سللعيد اسللامي بيدگلي، دبير 
كانون نهادهاي سللرمايه گذاري با بيان اينكه ميزان 
سود حاصل از سللرمايه گذاري در بخش مسكن به 
قيمت نهادها و وضعيت بازار بسللتگي دارد، گفت: 
با تغييرات قيمت ممكن اسللت، بخش مسللكن در 
برهه زماني داراي سللود باشللد. اما در حال حاضر 
اين بخش دچار چالش هايي شده كه سودآوري آن 
را زير سللوال برده اسللت.  سعيد اسللامي بيدگلي 
افزود: به همين دليل با ايجاد تورم در بخش مسكن 
مي توانيم بخشللي از سللرمايه گذاري ها را به سمت 

بازار مسكن بكشانيم. 
وي گفت: نبايد فراموش كرد بخش مسكن در 
تهللران نزديك به 40درصد و در شللهرهاي ديگر 
كمتللر از 40درصد و در متوسللط اقتصاد كشللور 
حدود 33 درصد سللبد مصرفي )به صورت اجاره( 

بازگشت سرمايه دارد. 
دبير كانللون نهادهاي سللرمايه گذاري گفت: با 
افزايش قيمللت نهادهاي مي توانيم انتظار داشللته 
باشيم قيمت مسكن افزايش داشته و به تبع آن نرخ 
تورم و ميزان خروجللي نقدينگي در اين بخش نيز 
افزايش داشته باشد.  وي در بخش ديگر سخنانش 
گفت: سللهم باالي بخش مسكن در توليد ناخالص 
داخلي و همين طور اشتغال زايي به اين معني است 
كلله تكان هاي تحريك كننده در اين بخش مي تواند 
منجللر به پويايي اقتصاد شللود، از اين رو، خروج از 

ركود مسكن بايد در اولويت باشد. 
اين مسللوول بابيان اينكه ركود معامات مسكن 
باعث شللده طرف عرضلله تمايلي به ساخت  وسللاز 
جديد نداشللته باشللد، افزود: درصورتي كه كمبود 
عرضلله وجللود نداشللته باشللد، بايللد به سللمت 

سياست هاي پولي حامي طرف تقاضا رفت. 
اسامي بيدگلي درعين حال تاكيد كرد: با توجه 
به كمبود منابع بانك ها، تسللهيات بايد به شللكل 
اهرمي و مثا به شللكل وام ساخت پرداخت شود تا 
در كنار نقدينگي سللازنده ها، تبديل به منابع مفيد 

شده و درنهايت در اختيار خريداران قرار بگيرد. 

تبعاتنگاهسرمايهايبهملك
فرهاد بيضايي، كارشناس حوزه مسكن نظر 
متفاوتي نسبت به سيل نقدينگي به سمت بازار 
مسللكن دارد. او در اين مورد گفت: در ديدگاه 
مسووالن و برخي از فعاالن عرصه ساخت وساز، 
بازار مسكن به عنوان ضربه گير اقتصادي لحاظ 
شده و معتقدند نقدينگي هاي سرگردان بايد به 
سمت بازار مسكن سرازير شود درحالي كه اين 

مورد بسيار نادرست و ناصحيح است. 
وي افزود: به طوركلي مسللكن يك كاالي كاما 
مصرفي اسللت و نبايد به عنللوان ضربه گير اقتصاد 

محسوب شود. 
بيضايللي با اشللاره بلله اينكه بللا روانلله كردن 

نقدينگي ها به سمت مسللكن باعث افزايش قيمت 
خواهيم شللد گفت: نگاه سرمايه يي به بازار مسكن 
صدمات جبران ناپذيللري به زندگي اجتماعي مردم 

وارد مي كند. 
اين كارشللناس اقتصاد مسللكن گفللت: هجوم 
نقدينگي ها به سمت مسكن به عنوان كاالي اساسي 
مردم صدمات متعددي ازجمله طاق و مشللكات 

رواني را به دنبال خواهد داشت. 
وي درخصوص تبعات نگاه سرمايه يي به مسكن 
گفللت: هنگامي كه به مسللكن به عنوان يك كاالي 
سرمايه يي نگاه شللود وجود تورم در بازار آن امري 
پذيرفته شده تلقي مي شود كه تضمين كننده سود 
ناشللي از حضور تقاضاهاي سللرمايه يي اسللت. اما 
در نگاه به مسللكن به عنوان يللك كاالي مصرفي، 
تنها سللود ناشللي از توليد و عرضه مسللكن موجه 
شللمرده مي شود. نگاه سرمايه يي نه تنها ميان مردم 
پذيرفته شللده اسللت، بلكه سياسللت گذاران بخش 
مسللكن هم اين نگاه را پذيرفته و در سياست هاي 
اعمالي خود براي مقابله با اين نگاه كاري نمي كنند. 

سوداگرانازبازارقهرنميكنند
بلله گفته منصللور غيبي، كارشللناس اقتصاد 
مسللكن تللا زمانللي كلله بللازار مسللكن داراي 
ارزش افزوده باشد و به عنوان يك كاالي تجاري 
لحاظ مي شود، سرمايه گذاري در آن معنا داشته 

و هدفمند است. 
غيبي افللزود: آيا كسللي را مي شناسلليد كه 
تخم مللرغ را بللراي سللرمايه گذاري انبللار كند؟ 
بي گمللان نگه داشللت ايللن محصللول عايدي و 
ارزش افزوده يللي براي سللرمايه گذار خود ندارد. 
اما مسللكن همواره مزيت اقتصادي براي ايرانيان 
داشللته اسللت و از ديرباز پللدران و مللادران به 
فرزندان خود توصيلله مي كردند تا نقدينگي هاي 

مازاد خود را به زمين و ملك تبديل كنند. 
وي با اشللاره به اينكه متاسللفانه بخشللي از 
سوداگران همواره در كمين آالرم هاي ارسالي از 
سللوي بازار مسكن بوده اند گفت: به طور مثال در 
چند سال اخير به واسللطه ركود سنگين مسكن 
بخشي از سوداگران با خريد و انباشت زمين هاي 
كلنگللي بلله دنبال توطئه هللاي جديللد در بازار 

مسكن در سال هاي آتي هستند. 
غيبي گفت: نكته قابل توجه اين است كه اين 
صنف به هيچ عنوان از بازار مسكن به واسطه ركود 

قهر نمي كنند يا مسللير خللود را تغيير نمي دهد. 
چرا كه معتقد است بازار مسكن همچنان سودده 

است. 
اين كارشناس اقتصاد مسكن يادآور شد: به هر 
روي از ابتداي سللال جديد نيز ديديم كه بخشي 
از ساخت وسللازهاي انباشت شده اين صنف وارد 
جامعلله مصرفي شللده و در بازه كوتاهي سللود 
سرشللاري را عايد آنها كللرد.  وي گفت: همواره 
سللودهاي كان پشللت پرده بازار مسكن بوده و 
اين مورد با كاهش مقطعي سللود بازار مسللكن 

به واسطه ركود از بين نمي رود. 
اين كارشناس اقتصاد گفت: شايد بازار مسكن 
به صللورت مقطعي در پشللت پللرده اقتصاد قرار 

بگيرد اما به هيچ عنوان حذف يا محو نمي شود. 
وي درنهايللت گفت: به هللرروي عدم مديريت و 
كنترل تقاضاهاي سوداگرانه و سرمايه يي در بخش 
مسللكن تشللديد تللورم در اين بخش را بلله دنبال 
دارد. از ايللن رو، جهت بهبود در وضعيت مسللكن 
الزم اسللت به عنوان يك كاالي مصرفي به اين كاال 
توجه كرد و سياسللت هايي متناسب با اين نوع نگاه 

اتخاذ كرد. 

ملكتاچهوقتسرمايهايخواهدبود؟
در هميللن زمينلله حميدرضللا قاضللي زاهدي، 
كارشللناس بازار ساخت وسللاز بابيان اينكه ريسك 
پايين و سود باالي بخش مسكن، سبب شده است 
تقاضاهاي سللرمايه يي بسياري به سمت اين بخش 
اقتصاد متمايل شللوند. گفت: بررسللي شاخص هاي 

اساسي كيفي مسكن نيز مويد اين ماجراست. 
قاضللي زاهللدي افزود: بازار مسللكن يللك بازار 
خللاص بوده و مرز بين مصرفي و سللرمايه يي بودن 
آن نامشللخص اسللت. چراكه اين بازار هم مصرفي 
و كاالي ضللروري براي مصرف كننده اسللت و هم 
پشتوانه يي براي سرمايه گذاري. از اين رو، تا زماني 
كلله تقاضاي مصرفي در اين حوزه ديده مي شللود، 

سرمايه گذاري نيز وجود خواهد داشت. 
وي در خصوص منشللأ انواع تقاضللاي مصرفي 
مسللكن گفت: تقاضاي نوع اول به واسللطه تشكيل 
خانوارهللاي جديد اسللت. اين تقاضا در كشللوري 
همچللون ايران كه در سللال هاي اخيللر با جمعيت 
چشللمگير جللوان و در سللنين ازدواج روبرو بوده 
اسللت، از اهميللت بااليي برخوردار اسللت. الزم به 
ذكر است در سال هاي ۹0 تا ۹۵ به صورت ميانگين 

سللاالنه شللاهد ۷۵0 هزار ازدواج بوده ايم. بنابراين 
بازار مسللكن براي تامين نياز ايللن خانواده ها، بايد 

آمادگي داشته باشد. 
زاهللدي در خصوص تقاضاي نوع دوم نيز گفت: 
ايللن تقاضا ناشللي از نياز خانوارهايي اسللت كه در 
واحدهايي سللكونت دارند كه متناسب زندگي آنها 
نيسللتند؛ يعني يا فرسللوده و ازكارافتاده اند و نياز 
به بازسللازي جللدي دارند يللا امكانللات اوليه يك 
واحد مسللكوني مانند حمام، سرويس بهداشتي يا 
آشللپزخانه را ندارند. بنابراين بازار مسكن بايد نياز 

اين دسته افراد را نيز تامين كند. 
زاهللدي در خصللوص بخش سللوم تقاضللا نيز 
گفت: تقاضاي سللوم پاسللخي براي نياز طبيعي در 
بازار مسكن اسللت. جابه جايي ها و معاماتي كه در 
بازار مسللكن رخ مي دهد نياز به واحدهايي دارد كه 
اين نقل و مكان ها را ممكن سللازد.  اين كارشناس 
ساخت وسللاز بابيان اينكه سه عامل ذكرشده باعث 
افزايللش ميزان مفهللوم سللرمايه گذاري در بخش 
مسكن مي شللود گفت: تقاضاي نوع اول، بيشترين 
تاثير را در بخش سللرمايه يي مسللكن دارد چراكه 
چشم پوشللي از مسللكن به عنوان يك نياز اساسي 

غيرممكن است. 
وي درنهايت افللزود: تا زماني كه تقاضا مصرفي 
براي بازار مسللكن وجللود دارد جنبه سللرمايه يي 
مسللكن از بين نخواهد رفت. مگر اينكه دولت ورود 

مطلوبي در اين حوزه داشته باشند. 

حذفسياستهايسرمايهاي
در همين زمينلله عطا آيت اللهي، كارشللناس 
بازار مسكن بابيان اينكه بايد سياست گذاري هاي 
سللرمايه يي در بازار مسللكن حذف شللود گفت: 
سياسللت گذاري هاي حوزه مسكن به گونه يي بايد 
باشللد كه كسي مسللكن يا زمين را به اميد گران 
شدن در سال هاي بعد نخرد. مي توان گفت با اين 
ديللدگاه بايد برنامه ريزي هللاي جديد و راهبردي 
بللراي برون رفت از مشللكات موجود و خروج آن 

از ركود ارائه و تدوين كرد. 
وي گفللت: يكللي از راهكارهللاي حياتي براي 
حذف نگاه سرمايه يي به بازار مسكن، اخذ ماليات 
اسللت و انجام اين كار برخاف اظهارنظر بسياري 
از كارشناسللان براي دولت بسلليار سهل و آسان 
است. به عنوان مثال اگر فردي يك واحد آپارتمان 
بلله قيمت 100 ميليون تومان بخرد و سللال بعد 

بخواهد همان آپارتمان را بفروشد به قيمت 120 
ميليللون تومان؛ 20 ميليون تومان سللود عايدش 
خواهد شللد. اين زمان مناسللب ترين زماني است 
كه دولت مي تواند درصد بااليي از ميزان اختاف 
قيمت با سال گذشللته را به عنوان ماليات از فرد 

دريافت كند. 
آيت اللهي گفت: اخذ سود اين ملك توسط دولت 
باعث خواهد شد مالك ديگر نظر مثبتي به انباشت 
ملك خود نداشته و تصميم مي گيرد بودجه اش را 
به اين شكل به اميد سود افزايش قيمت مسكن در 

سال هاي بعد سرمايه گذاري نكند. 
وي گفت: اين نگاه باعث يك اتفاق خوش آيند 
در بازار نيز مي شللود. زماني كه سللرمايه گذار از 
سللود ناشي از انباشت سللرمايه خود نااميد شود 
نقدينگي هاي خللود را وارد توليللد خواهد كرد. 
اين همان ديدگاهي است كه در كشورهاي دنيا 
وجود دارد. با نگاهي به سياسللت هاي مسللكني 
كشللورهاي ديگر دنيللا، مي بينيم كلله حتي در 
حوزه اجاره مسكن، سياست هايي وجود دارد كه 
همگي ناشللي از نگاه مصرفي به مسكن است، نه 

سرمايه اي!
اين كارشللناس بللازار مسللكن درنهايت گفت: 
بنابراين پايه و اساس برخي معضات نگاه نادرست 
اسللت و تغيير نوع نگاه اقتصاددانان، مسووالن در 

مجلس و دولت مي تواند راهگشا باشد. 

بازارمسكنارزشافزودهخوبيدارد
در همين زمينه پرويز كاكايي، كارشللناس بازار 
اقتصاد بابيللان اينكه با تامل در حسللاب هاي ملي 
مركز آمار ايران مشللاهده مي شللود كلله طي دوره 
13۸۵ تللا 13۹0 )دوران رونللق و پيللش از ركود 
بخش مسللكن(، متوسللط سللهم ارزش افزوده )به 
قيمت ثابت( بخش ساختمان از كل توليد ناخالص 
داخلي كشللور برابر با ۶ درصد بوده است، گفت: با 
اين حال در ركود سللاختماني سال هاي ۹1 تا ۹۵، 
اين بخش رشللد منفي 3 تا 1۶ درصد در سللال را 
پشت سللر گذاشللت، به طوري كه در سال هاي ۹1، 
۹2 و ۹3، ارزش افزوده بخش ساختمان ساالنه 3 تا 

4 درصد -در هرسال- كاهش پيدا كرد. 
اين آمارها در حالي بيان مي شللود كه جزييات 
آمار بانك مركزي درباره نرخ رشللد اقتصادي سال 
۹۶ حاكي اسللت: ارزش افزوده بخش »ساختمان«، 
در سللال گذشللته 2/ 1 درصد افزايللش پيدا كرد. 
اين ميزان رشللد مثبت، پس از ۵ سال رشد منفي 
پي درپي در ارزش افزوده بخش »سللاختمان«، رقم 

خورده است. 
پرويز كاكايي گفت: البته اين ميزان در سال ۹۷ 

با وجود ركود افزايشي بوده است. 
وي بابيللان اينكه اين آمارهللا دليل مبرهني در 
خصللوص اهميت سللرمايه گذاري در بازار مسللكن 
است گفت: بر اين اساس در طي دوران رونق، سال 
۹۶ و سال جاري اندازه باالي تقاضاي نهايي بخش 
ساختمان كه سهم عمده يي از آن مربوط به تشكيل 
سللرمايه است موجب شللده كه بخش ساختمان از 
ظرفيت حائز اهميتي براي تحرك آفريني در اقتصاد 
برخوردار باشللد و يكي از بخش هللاي اثرگذار براي 

خروج ركود صنايع مرتبط باشد. 
وي گفللت: تللا زماني كلله مرز بيللن مصرفي و 
سللرمايه يي بازار مسللكن نامشخص اسللت، خارج 
كردن دسللت هاي سوداگران و منتفعان از اين بازار 

غيرممكن است. 
كاكايي با اشللاره به اينكه اگر كسللاني به دنبال 
روانلله كردن نقدينگي هاي خود در بخش مسللكن 
هسللتند بايد نگاهي به بازار امللاك متراژ كوچك 
و زميللن داشللته باشللند، گفللت: بخللش زمين به 
واسللطه ارزش افزوده باال و امللاك متراژ پايين به 
علت تقاضاي بيشللتر به واسطه قيمت هاي معقول 
مي تواند براي سللرمايه گذاري مطلوب تر باشللد. هر 
چند كه به علت ركود سللنگين خواب اين دو حوزه 

نيز بسيار باال است. 
وي در نهايت گفللت: در حال حاضر،  رونق و به 
عبارتللي رشللد قيمت، در بازارهاي ارز و سللكه رخ 
مي دهللد و تا زماني كه اين دو بازار شللاهد افزايش 
قيمت ها با خريداران آني باشللد، خواب نقدينگي ها 
در بخللش مسللكن و حتي سللاخت و سللاز توجيه 

منطقي براي سوداگران ندارد.

تعزيراتيكردناجارهمسكن
جوابنميدهد

نايب رييس اتحاديه مشللاوران اماك با تاكيد بر 
اينكلله با تعزيراتي كردن بازار مسللكن نمي توان آن 
را كنترل كرد، گفت: قاعده فكري تسللليط مي گويد 
مردم بر اموال غيرمنقول خودشان مسلط هستند و 
بر همين اسللاس هيچ كللس نمي تواند قيمت ملك 

كسي را تعيين كند. 
حسللام عقبايللي در گفت وگو با تسللنيم درباره 
پيش نويس اليحلله الحاق يك ماده و چند تبصره با 
قانون روابط موجر و مسللتاجر سال ۷۶، اظهار كرد: 
چند نكته حقوقي در اين پيش نويس وجود دارد به 
خصوص اينكه نبايد موجللر نرخ اجاره بها را بيش از 

10درصد افزايش دهد، وجود دارد. 
او اداملله داد: به نظرم در رابطه با تعيين سللقف 
افزايش اجاره بها به فرض اينكه اليحه قانوني شد، اگر 
مالك ميزان اجاره بها را بيشللتر از 10 درصد افزايش 
دهد تكليف چيسللت؟ در صورت افزايش بيشللتر از 
سقف اجاره بها چه مجازاتي براي موجر در نظر گرفته 
شللده اسللت؟ عقبايي با بيان اينكه دست مستاجر 
زير سللنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمديد 
بلله جاي 10 درصد، 20 درصللد اجاره بها را افزايش 
مي دهد، آيا در اليحه پيش بيني شللده كه چگونه او 
را مجازات مي كنند. نايب رييس اتحاديه مشللاوران 
امللاك با بيان اينكلله صرف گفتن تعيين سللقف 
10 درصدي خوب اسللت، گفت: اساسا آيا مي توان 
مجازاتي براي سرپيچي موجران از چنين قانوني )به 
فرض تصويب( پيش بيني كرد. موجر در زمان تمديد 
مي گويد 30 درصد نللرخ اجاره بها بايد افزايش يابد، 
مستاجر قبول نمي كند نتيجه چه مي شود. موجر به 

مستاجر مي گويد: »خانه ام را مي خواهم بلند شو«
عقبايي افزود: حاال كه وزيرراه و شهرسازي چنين 
پيشنهادي -تعيين سقف 10 درصدي براي افزايش 
نرخ اجاره بها- را ارائه كرده اند آيا با مجلس و شوراي 

نگهبان براي اين منظور مذاكره كرده اند؟
او اظهار كرد: در اسام مالكيت را داريم كه بسيار 
محترم است همچنين قاعده فكري تسليط را داريم 
كلله مي گويد مللردم بر اموال غيرمنقول خودشللان 
مسلط هستند. بر اساس همين قاعده تسليط كسي 

نمي تواند قيمت ملك كسي را تعيين كند. 
نايب رييس اتحاديه مشللاوران امللاك ادامه داد: 
در يك كشللور سوسياليستي يا كمونيستي زندگي 
نمي كنيللم كه دولت بتواند براي اموال غيرمنقول ما 
تصميم گيري كند.  عقبايي تاكيد كرد: فرض كنيم 
پدري خانه يي را براي فرزندش به يادگار مي گذارد. 
كارشللناس مي گوينللد اجاره اين خانلله ماهانه يك 
ميليون تومان اسللت، اما كسي كه به او ارث رسيده 
مي گويد كمتللر از 3 ميليون تومان نمي دهيم. حال 
بر اساس كدام قانون مي توانيد از اين كار جلوگيري 
كنيد. قطعا نمي توانيد. رييس سابق اتحاديه مشاوران 
اماك با اشللاره به اينكه زمين، امللاك، باغ، ويا، 
آپارتمان و... مانند كاالي اساسللي مردم نيستند كه 
بتوانيم روي آن قيمت گذاري كنيم، اظهار كرد: اگر 
از باب اجتماعي به اين موضوع نگاه كنيم همه موافق 
اين هستند حركتي براي اقشار كم درآمد انجام شود 
تا فشار كمتري به آنها وارد ايد اما راهكار اين مساله 

تعزيراتي كردن بازار نيست. 
عقبايي با يادآوري اينكه سازمان امور مالياتي هر 
سال ضرايب مالياتي را تعيين مي كند، گفت: با توجه 
به وضعيت اقتصادي ممكن است در يك سال كمتر 
يا بيشللتر از 10 درصد نرخ اجاره الزم باشد افزايش 
يابد، در اين صورت مالك قانون گذار را دور مي زند. 

بلله گفتلله او، موجر بلله مسللتاجر مي گويد: اگر 
مي خواهي بنشلليني در قللرارداد 10 درصد افزايش 
اجاره بها را مي نويسلليم تا كسي به من گير ندهد اما 

20 درصد مابقي را يك چك حامل بنويس. 
اين مقام مسللوول تاكيد كللرد: از نظر اجتماعي 
نمي توانيم قيمت مسكن را با حركت تعزيراتي كنترل 
كنيم چون بايد توازن در اين بازار به وجود ايد. زماني 
قيمت يك سلليمكارت موبايللل 3.۸ ميليون تومان 
بود و همللان زمان قيمت يك پيكان يك ميليون و 
۸00هزار تومان. كسللي كه مي خواست سيم كارت 
بخللرد بايد به اندازه قيمت دو دسللتگاه پيكان پول 
پرداخللت مي كرد.  او يادآور شللد: امللا االن قيمت 
سلليم كارت ۵ هزار تومان است كه يك سيم كارت و 
اينترنت نيز هديه آن اسللت. چرا اينگونه شد؟ چون 
اپراتورهاي متعللددي وارد بازار شللدند و انحصار از 
بين رفت. بازار رقابتي شد هم اكنون جمعيت كشور 
۸0ميليون نفر است اما 200 ميليون سيم كارت در 

كشور داريم. 

حمايتاتحاديهامالك
ازاستارتاپهايمسكن

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران 
اماك اسللتان تهران گفت: ايللن اتحاديه مخالف 
توسعه استارتاپ هاي مسكن نيست اما نبايد رشد 
اين اسللتارتاپ ها نقش مشللاوران اماك را حذف 
كند.  به گزارش مهر،  قلي خسروي گفت: اتحاديه 
مي خواهللد ايللن اسللتارت آپ ها نقش مشللاوران 
اماك را حذف نكنند، تا آسيبي به بدنه اقتصادي 

كشور وارد نشود. 
او گفت: قانون مدني و تجارت در سللال 131۷ 
نوشللته شللده و 40 سللال اسللت كه مي خواهيم 
تغييرات زيادي در آن وارد و بسياري از مشكات 
آن اصاح شود، اما تا به امروز در اين تغيير موفق 

نبوده ايم. 
او ادامه داد: در سال هاي ۶۸، ۸۶ و ۹1 سه جهش 
در قيمت مسكن داشته ايم و همه مشكات اقتصادي 
كشللور را در بخش مسللكن مي داننللد، در صورتي 
كه اينطور نيسللت و اگر هم باشد، مشاوران اماك 

مسووليتي بر تغيير قيمت هاي مسكن ندارند. 
اين مقام مسوول درباره دريافت ماليات بر ارزش 
افزوده در بنگاه هاي اماك از مردم گفت: 1۷4 شغل 
در كشور وجود دارد، نمي دانم چرا برخي علت ماليات 
بر ارزش افزوده را هللم اتحاديه اماك مي دانند، در 
صورتي كه تللاش كرديم تا در قراردادهاي توافقي، 
اين مبلغ را بر اساس نرخ توافق طرفين تعيين كنيم 
و بدين شكل تا حد توان اين ماليات را كنترل كرديم. 

خبر

در سللال ۹۶ با ورود بازار مسكن 
تهران به اپيزود رونق، رشللد قيمت 
مسللكن پس از چهار سللال، از نرخ 

تورم عمومي  پيشي گرفت. 
بخش  سللرمايه گذاران  اينحال  با 
از  انتظاراتشللان  نبايللد  مسللكن 
سللودآوري، همانند دوره هاي رونق 

پيشين باشد. 

افرادي كه در گذشللته در حوزه مسكن سرمايه گذاري 
مي كردنللد، با توجلله به كمبللود مزمن سللمت عرضه و 
همچنيللن با لحاظ حجم عظيم تقاضا ناشللي از متولدين 
دهه هللاي 13۵0 و 13۶0، بللا بازار تضمين شللده براي 
واحدهاي مسللكوني مواجه بودند و عما سللرمايه گذاري 
در بخش مسكن، يك سرمايه گذاري كم ريسك با بازدهي 
بللاال بود؛ اما در حال حاضر ديگللر تعداد ازدواج ها همانند 
گذشته نيسللت )پيش بيني مي شللود تعداد ازدواج ها در 

سللال جاري نسللبت به سللال ۸۹ با كاهش ۵0 درصدي 
مواجه باشد(. از سوي ديگر سمت عرضه هم با 2 ميليون 

و ۶00 هزار واحد مسكوني خالي مواجه است. 
بنابراين با لحاظ شللرايط هر دو سللوي بازار مسللكن، 
انتظار كسللب سود، مشللابه دوره هاي رونق پيشين، واقع 

بينانه نيست. 
با وجود اينكه سللرمايه گذاران واحدهاي مسكوني طي 
دهه هاي 13۷0 و 13۸0 به حاشلليه سودهاي باال عادت 

كردند، به تدريج از اوايل دهه 13۹0 به اين باور رسلليدند 
كه اين بازار تغيير كرده اسللت و انتظارات خود از سود را 

تعديل نمودند. 
اين مساله مختص خريداران مسكن نبوده و سازندگان 
مسكن را نيز شامل مي شود. كاهش نرخ تنزيل از 30درصد 
بلله 20 درصللد در امكان سللنجي اقتصللادي پروژه هللاي 

ساختماني طي ساليان اخير، در همين راستا است. 
منبع:كانالتلگراميبازارمسكن

بازگشللت سللرمايه به همراه سللود 
منطقي، نخسللتين شرط ورود سرمايه 
و سللرمايه گذاران بلله پروژه ها اسللت. 
اقتصاد هللاي دولتي كه عدم شللفافيت 
و رانت از مشللخصه هاي بارز آنهاست، 
مانند يك چند ضلعي هسللتند كه بنا 
به شللرايط بازار و شللرايط روز جامعه، 
نقدينگللي در گوشلله يي از آن جمللع 
مي شود. گوشلله هايي مانند بازار طا، 
ارز، مسللكن و... ايللن نللوع اقتصاد ماحصل عدم شللفافيت و 
عدم مديريت منسللجم است. هربار كه نقدينگي به گوشه يي 
سللرازير مي شود، شاهد تورم و سللودهاي غيرمنطقي در آن 
گوشلله هستيم. اما اقتصاد شفاف و روان مانند دايره است كه 
نقدينگللي به طور دايم و يكنواخت در اين اقتصاد، در گردش 
اسللت. هيچ انتظللار غيرمنطقي و رانتي وجود نللدارد و افراد 
معموال با ريسللك يكسللان و منطقي اقدام به سرمايه گذاري 

مي كنند. كاالهاي اساسي كه تامين كننده نيازهاي اصلي و اوليه 
شهروندان يك جامعه است، حساسيت زيادي در برابر نوسانات 
بازار از خود نشان مي دهد. اين حساسيت در قالب افزايش قيمت 
يا عدم فروش از سللمت فروشنده و هجوم مصرف كنندگان، به 
علت ناچاري و نياز مبرم، از طرف خريداران نمود پيدا مي كند. 

بللازار مسللكن از جمللله زاويه هللاي اقتصاد ايران اسللت 
كلله در دوره هاي نامنظللم و بنا به شللرايط روز، مورد توجه 
سرمايه گذاران قرار مي گيرد. در دهه ۸0 شمسي ورود حجم 
زيللادي از نقدينگي از سللمت بانك هللاي خصوصي، موجب 
تاطم شديدي در بازار مسكن شد، به طوريكه قيمت ملك تا 
3 برابر افزايش يافت. پايين بودن نرخ مصالح و فراواني نيروي 

كار باعث حد اكثر شدن سود سرمايه گذاران شد. 
با اعام شروع طرح مسكن مهر، اين بازار پررونق به سمت 
خريداران ميل كرد و با كاهش شللديد سلليل تقاضا در بازار 
آزاد، ترمز افزايش قيمت ها كشلليده شللد. در سال هاي دهه 
۹0 تا امروز به دليل حجم نوسانات شديد كه موجب 4 برابر 

شللدن نرخ رسمي و ۷ برابر شللدن نرخ غيررسمي ارز شده، 
حجم خريداران مسكن به طور چشمگيري كاهش پيدا كرده 
اسللت. در طي اين سللال ها با وجود ميل شديد سازندگان به 
بازگشت سودهاي 200 درصدي در اين بازار، به دليل كاهش 
شديد ارزش پول ملي و به دنبال آن ناتواني خريداران، شاهد 
كاهش حجم سللاخت و سللازها و معامللات بوده ايم. عوامل 
فوق در كنار حدود 2.۵ ميليون خانه خالي از سللكنه و ساير 
مولفه هاي جمعيتي، مانند كاهش نرخ ازدواج، افزايش طاق، 
كاهش نرخ رشللد جمعيت باعث نزولي شللدن تقاضا در بازار 
مسللكن شده است. با شروع سللال ۹۷ و افزايش يك باره نرخ 
ارز، هزينه ساخت مسكن به شدت افزايش پيدا كرده است. در 
اين شرايط ريسك سللرمايه گذاري در بازار مسكن باالست و 
سازندگان بايد با حداقل سود اقدام به ساخت واحد ها بكنند. 
در حللال حاضر هزينه سللاخت يك متر مربع سللاختمان با 
مصالح معمولي در شهرستان ها به حدود 1.2 ميليون تومان 
رسيده اسللت. در اين شرايط بازارهاي سللهل الوصولي مانند 

سللكه و ارز كه افزايش لحظه يي قيمت ها را تجربه مي كنند، 
گوي سللبقت را از بازارهايي مانند بازار مسللكن كه سللرعت 
گردش پول و ريسللك نقد شللوندگي بااليي دارنللد ربوده و 

رغبت سازندگان را به شدت كم كرده است. 
البتلله به غير از بازارهاي طللا و ارز و تا حدي بازار بورس، 
سللاير بازار ها نيز بللا وجود افزايش تصاعدي قيمت ها، شللاهد 
كاهش شديد رونق هسللتند. تفاوت شوك اقتصادي سال ۹1 
با سال ۹۷ در اين نكته است كه در سال ۹1 به دليل پشتوانه 
مالي قابل قبول مردم، با افزايش شديد قيمت ها، شاهد هجوم 
خريللداران و رونق در بازارها بوديم. اما در حال حاضر، با وجود 
تورم واقعي باالي ۵0 درصدي، مردم توان مالي ورود به بازارها 
و رونق بخشللي به آنهللا را ندارند. ادامه رونللد كنوني موجب 
بي تفاوتي مردم شللده است. در اين شرايط به غير از بازارهاي 
بسيار كوتاه مدت و بعضا روزانه كه دوره برگشت سرمايه بسيار 
كوتاهي دارند، سللاير بازارها بايد با ريسك و بازدهي پايين به 

كار خود ادامه دهند.

سود سرمايه گذاري در مسكن، مثل گذشته نيست

افزايش ريسك سرمايه گذاري در ملك

بهروزملكي
كارشناسمسكن

ايمانرفيعي
كارشناسساختوساز
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دانشوفن10
»ناسا«اطالعاتماهوارهاي

خودرابهكسبوكارهاميدهد
انگج�ت| ناس��ا ابزار جدي��دي توس��عه داده 
اس��ت كه اطالعات حجيم ماهواره يي را تجميع و 
س��ازماندهي مي كند تا كس��ب و كارها به صورت 
هدفمند از آنها بهره ببرند. ناس��ا چندي است كه 
اطالعات خام ماهواره يي خود را به طور گس��ترده 
در دس��ترس گذاشته اس��ت. با اين حال، در حال 
حاضر تصميم به كمك به كسب و كارهاي بخش 

خصوصي از طريق اين اطالعات گرفته است. 
ناس��ا يك ابزار سنجش در اختيار گذاشته است 
كه اس��تفاده از اطالعات ماهواره ه��ا را براي اهداف 
تج��اري، از جمل��ه اس��تفاده در كس��ب و كارها و 
همچنين حفاظت و پژوهش تس��هيل مي كند. اين 
كار، اطالعات ماهواره يي را كه در ده ها وب س��ايت 
پراكنده ش��ده است، هماهنگ و كمك مي كند كه 
پاي��گاه داده يكپارچه يي را فراهم كند. بدين ترتيب 
كه شما مجبور نخواهيد بود براي مطالعات اتمسفر 
به يك وبس��ايت بروي��د و براي مطالع��ه در مورد 
جنگل ها به يك وبس��ايت ديگر برويد. نگراني ناسا 
اين است كه استفاده هاي صرفا علمي از اين داده ها 
با سيس��تم جديد كاهش يابد. ناسا مي گويد پيش 
از اين مقدار بس��يار زيادي از داده )در حد چندين 
پتابايت( ارائه مي شد، اما هيچ انباري وجود نداشت 
كه بتوان همه چيزهاي مورد نياز را پيدا كرد. حال، 
اين ابزار مي تواند اس��تفاده بيش��تر از اين داده ها را 

براي همه اهداف فراهم كند. 

طراحيرباتبااحساس
وييرد| دانشمندان امريكايي نمونه اوليه رباتي 
را توليد كرده اند كه بيش��تر از يك ربات است و با 

داشتن پوست، از حس المسه بهره مي برد. 
دانشمندان دانش��گاه »كرنل« )Cornell( در 
امري��كا، نمونه اولي��ه رباتي را تولي��د كرده اند كه 
داراي پوستي است كه شبكه يي از واحدهاي بافت  
پوس��تي را پوشش مي دهد. ش��كل اين بافت هاي 

پوستي بر اساس احساس ربات تغيير مي يابند. 
اس��تاد   )Guy Hoffman( هافم��ن«  »گاي 
دانشگاه كرنل و دستيار اين مطالعه گفت: ايده توليد 

اين ربات از دنياي حيوانات گرفته شده است. 
وي اظهار كرد، من هميش��ه معتقدم كه ربات ها 

نبايد تنها از انسان ها مدل سازي و كپي شوند. 
هافم��ن ادام��ه داد، ربات ها دقيق��ا حركت ما را 
كپي ب��رداري نمي كنن��د ول��ي با زب��ان مختص به 
خودش��ان با ما ارتباط برقرار مي كنن��د. وي افزود، 
طراحي اين ربات يك گام مقدماتي محسوب مي شود 
و راه جديدي را پيش روي ما مي گذارد كه راجع به 
طراحي ربات ها دوباره فكر كنيم. چالش هاي آتي اين 
پيشرفت استفاده از آن در ربات هاي خودمختار است. 
از اهداف توس��عه اين ابداع اين است كه ربات هايي 

توليد شوند كه به تغييرات عاطفي پاسخ مي دهند. 

فيلمبرداريازعمق100متري
آبباپهپادزيردريايي

گيزمگ| يك شركت چيني، يك پهپاد زيرآبي 
ابداع كرده اس��ت كه مي توان��د از عمق 100 متري 
 Chasing« دريا فيلمبرداري كند. ش��ركت چيني
Innovation«، نوعي پهپاد زيردريايي ابداع كرده 
است كه نسبت به پهپادهاي ديگر، عملكرد بهتري 
 )Gladius( »دارد. اين پهپاد موسوم به »گالديوس
مي تواند بيش از چهار س��اعت در عمق 100 متري 
ش��ناور باشد. گالديوس به يك دوربين مافوق دقيق 
با حافظه داخلي 64 گيگابايت و نورافكن هاي 2400 
لوم��ن مجهز اس��ت كه ام��كان اكتش��افات جذاب 
زيردريايي را فراهم مي كن��د. پهپادهاي زيردريايي، 
مزاي��اي قاب��ل توجه��ي از جمل��ه تواناي��ي كنترل 
ش��ناور بودن دارند كه اين ويژگي، آنها را نسبت به 
پهپادهاي هوايي كارآمدتر مي س��ازد زيرا پهپادهاي 
هوايي براي ماندن در آسمان بايد به صورت پيوسته، 
ان��رژي صرف كنند. همچنين، پهپادهاي زيردريايي 
مي توانند اس��تفاده بيش��تري از باتري داشته باشند 
كه نياز به شارژ باتري را كاهش مي دهد. گالديوس، 
به دو فناوري بلوتوث و واي فاي مجهز اس��ت و 64 
گيگابايت حافظه داخلي براي ذخيره سازي اطالعات 
دارد. وزن اين پهپاد، پنج كيلوگرم اس��ت كه موجب 
مي شود فرورفتن در زير آب ساده تر باشد. قيمت اين 

پهپاد 2199 دالر تعيين شده است. 

سازگاريبلندگويهوشمند
»اپل«باتماسهايصوتي

انگج�ت| اگ��ر چه اپ��ل تا ب��ه ح��ال در مورد 
برنامه هاي خود براي به روزرساني بلندگوي هوشمند 
هوم پد اطالع رساني نكرده، اما اين بدان معنا نيست 

كه اين شركت قصد چنين كاري را ندارد. 
اين ش��ركت در حال آزمايش نس��خه بتاي به 
روز شده سيستم عامل iOS 12 است و با اين به 
روزرساني امكانات زيادي را به بلندگوي هوشمند 

هوم پد اضافه مي كند. 
از جمله اي��ن امكانات مي توان به پش��تيباني از 
برقراري تماس هاي صوتي با استفاده از هوم پد اشاره 
كرد. بنابراين از اين به بعد به جاي آغاز مكالمات خود 
از طريق آيفون يا انتقال آن به هوم پد در گام بعدي 
مي توانيد از همان آغاز مكالمه خود را با اس��تفاده از 
هوم پد انج��ام دهيد. يكي ديگر از تغييرات هوم پد 
جديد اپل امكان تنظيم زمان هاي متعدد براي انجام 
و پيش��برد امور مختلف اس��ت. افزوده شدن امكان 
يافتن آيفون گم ش��ده، پشتيباني از زبان اسپانيايي 
و ويژگي حل مش��كل خدم��ات واي – فاي به طور 
خودكار براي تسهيل برقراري ارتباط ميان آيفون و 
هوم پد از جمله ديگر مزاياي به روزرس��اني سيستم 

عامل اين بلندگوي هوشمند است. 
اپل هنوز اعالم نكرده كه اين خدمات راچه زماني 
در دس��ترس كاربران قرار مي دهد. احتمال مي رود 
نهايي كردن برخي از قابليت هاي يادش��ده بيش از 

چند ماه به طول بينجامد. 

اخبار

دبيرشورايعاليفضايمجازيدرحاشيهجلسهبااعضايكميسيونصنايع:

»توييتر« رفع فيلتر نمي شود 
گروهدانشوفن|

روز گذش��ته وزير ارتباط��ات و فناوري براي 
بررس��ي مي��زان تحقق اح��كام قانون��ي و نتايج 
كمي و كيفي خدمات ارائه ش��ده پيرامون دولت 
الكترونيك در كميس��يون صنايع مجلس حاضر 
ش��د و توضيحاتي پيرامون اين مسائل به اعضاي 
كميس��يون ارائه كرد در اين جلس��ه ابوالحس��ن 
فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز 

حضور داشت. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي در حاشيه 
اين جلس��ه گفت: ش��وراي عالي فضاي مجازي 
تاكنون در رابطه با بازشدن توييتر يا بسته شدن 

اينستاگرام هيچ بحث و بررسي نداشته است. 
در حاشيه حضور در جلسه كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اسالمي، اظهار داشت: 
ش��وراي عالي فضاي مجازي براي پيام رس��ان ها 
مصوبه يي دارد كه اين مصوبه در حال اجرا است. 
فعال به طور خاص در اين مصوبه راجع به ش��بكه 

اجتماعي اينستاگرام بحثي مطرح نشده است. 
وي گفت: البته از گذش��ته تاكن��ون، ماه ها و 
سال هاس��ت كه مردم و نخب��گان بعضا در مورد 
بازشدن يا بسته شدن پيام رسان ها صحبت هايي 
مي كنند اما ش��وراي عالي فضاي مجازي تاكنون 
در رابط��ه ب��ا بازش��دن توييتر يا بس��ته ش��دن 

اينستاگرام هيچ بحث و بررسي نداشته است. 
فيروزآب��ادي در مورد تلگ��رام نيز تاكيد كرد: 
در مورد تلگرام هم بحث به همين صورت است. 
فيلتر تلگرام ي��ك تصميم قضايي بوده كه اتخاذ 
ش��ده و از آنجاي��ي كه ما رويكردم��ان خروج از 
انحصار تلگرام بوده، با تصميم قضايي، اين بحث 

خروج از انحصار محقق شد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه ممكن است 
ب��ا تحقق خروج از انحص��ار، احتمال رفع فيلتر 

تلگ��رام نيز وجود داش��ته باش��د؟ گف��ت: اگر 
خدمات داخل��ي پايداري برقرار ش��ود احتمال 
تجديدنظر وج��ود دارد كه البته اين موضوع به 

عهده قوه قضاييه است. 
 محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در حاش��يه جلسه كميسيون 
صناي��ع و مع��ادن مجل��س گفت: طب��ق قانون 
برنامه شش��م توسعه در ش��اخص توسعه دولت 
الكترونيك، جمهوري اسالمي ايران رشدي ۳0 
رتبه ي��ي را بايد حاصل ك��رده و جايگاه جهاني 

خود را ۳0 رتبه بهبود ببخشد. 

وي ادامه داد: امس��ال گزارش س��ازمان ملل 
حاكي از اين است كه در سال اول اجراي برنامه 
ششم توسعه، جمهوري اسالمي ايران رشد 20 
رتبه يي را در توس��عه دول��ت الكترونيك تجربه 
كرده كه حاصل مجموعه اقدامات در حوزه هاي 
زيرس��اختي و مش��اركت عمومي در استفاده از 

دولت الكترونيك است. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با تاكيد 
بر اينكه فرآيند ش��كل گيري دولت الكترونيك 
با ش��تاب خوبي در حال پيشرفت است، گفت: 
به لحاظ ميزان رشد در شاخص توسعه عمومي 

دولت الكترونيك، جمهوري اس��المي رتبه سوم 
در جهان را دارد طبيعتا بايد مجموعه اقداماتي 
كه براي توسعه دولت الكترونيك انجام مي شود 
با همين س��رعت پيش برود تا به جايگاه پيش 

بيني شده در برنامه ششم دست يابيم. 
آذري جهرم��ي در خصوص مي��زان آمادگي 
زيرس��اخت ها ب��راي اجراي دول��ت الكترونيك 
گفت: عمده زيرس��اخت هاي فني پياده س��ازي 
دولت الكترونيك امروز آماده است و بخش هاي 
مختل��ف ش��امل مراك��ز داده و مراك��ز تبادل 
اطالعات دولت الكترونيك راه اندازي شده است. 

وي اظهارداش��ت: پروتكل ها و استانداردهاي 
تب��ادل اطالعات ابالغ ش��ده اس��ت. بخش هاي 
مختل��ف زيرسيس��تم هاي دول��ت الكتروني��ك 

آمادگي هاي الزم را دارد.
هرچند در برخي از زيرسيستم ها مثل بحث 
ذينفعان، كاداس��تر و امض��اي الكترونيكي بايد 
اقدامات بيشتري انجام شود. اين بخش ها از نظر 
فني مشكلي ندارند فقط از لحاظ تعيين تكليف 
ساختارهاي مديريتي و مسوول مشكالتي دارند 
كه در حال حل اس��ت. ان ش��اءاهلل شاهد تحول 
در فرآيند اجرايي كش��ور و شفافيت و مقابله با 

فساد باشيم. 
در ادام��ه عزي��ز اكبريان رييس كميس��يون 
صناي��ع و معادن مجلس در اين خصوص گفت: 
در اح��كام قان��ون برنامه شش��م تكاليفي براي 
دولت در نظر گرفته شده است به همين منظور 
امروز جلس��ه خوبي را با وزير ارتباطات، رييس 
س��ازمان امور اداري اس��تخدامي و س��خنگوي 

شوراي عالي فضاي مجازي داشتيم. 
وي ادامه داد: مش��كل اساس��ي ما جزيره يي 
فك��ر ك��ردن اس��ت. بس��ياري از س��ازمان ها و 
وزارتخانه هاي ما به دنبال اين هس��تند كه فقط 
در جزيره خودشان دولت الكترونيك را تشكيل 
دهند در حالي كه دولت الكترونيك عام است. 

رييس كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
گفت: مقرر ش��د جلس��ات كارگ��روه ارتباطات 
كميسيون با اين مجموعه ها هر دو هفته يك بار 

ادامه پيدا كند. 
اكبري��ان اظهاركرد: در قانون بودجه س��ال 
آينده بودجه متمركز و خوبي را در اين خصوص 
در نظر خواهيم گرفت. گزارشي در اين خصوص 
آماده خواهد شد كه براي رياست مجلس ارسال 

مي شود. 

ايسنا| يك شركت روسي مدعي شده است كه قصد دارد بزرگ ترين دستگاه چاپگر 
سه بعدي در جهان را بسازد. 

با توجه به افزايش استفاده و استقبال روزافزون از دستگاه هاي جديد فناوري همچون 
پرينترهاي سه بعدي، شركت هاي كوچك و بزرگي زيادي كه در حوزه تكنولوژي فعاليت 
مي كنند، نيز در چند سال اخير به فكر ساخت و توليد دستگاه هاي پيشرفته يي كه به 

چاپ سه بعدي و چند بعدي داده هاي ورودي آن مي پردازند، افتاده اند. 
 )AMT-SPETSAVIA group( اين شركت روسي كه يي ام تي اِسِپتساويا گروپ
نام دارد، ادعا كرده است كه مي خواهد با ساخت يك دستگاه پرينتر سه بعدي تحت عنوان 
اس 500، يك س��اختمان ش��ش طبقه كامل با ابعادي به طول 11.5 در 11 متر و ارتفاع 
15 متر را در كمترين زمان ممكن بس��ازد. اين شركت همچنين در بيانيه ديگري كه در 
يكي از روزنامه هاي روسي آورده شده است، گفته پرينتر سه بعدي اس 500 قادر خواهد 
بود يك وسيله يي به طول طول و عرض 11.5 در 11 و ارتفاع 5.4 متر بسازد. بسياري از 
كارشناسان فعال در حوزه فناوري بر اين باورند كه در چند سال آينده، شاهد ساخت و ساز 
ساختمان و برج هايي خواهيم بود كه تنها در عرض چند ساعت ساخته و تمام مي شوند و 
اين كار تنها توسط يك دستگاه چاپگر سه بعدي انجام خواهد پذيرفت. الكساندر ماسلوف 
- مديرعامل اين شركت روسي - گفته است: از طرف شركت هاي مختلف از ما تقاضاهاي 
بسياري شده بود كه چنين دستگاه بزرگ و پيشرفته يي را بسازيم تا روياي ساختمان سازي 
در كوتاه مدت را محقق س��ازيم. وي در ادامه اظهار كرده كه به تحقق اين آرزوي ديرينه و 
محال بس��يار اميدوار است. بر اساس گفته هاي وي، انتظار مي رود نخستين نسخه از اين 

چاپگر سه بعدي در اواخر سال 201۸ ميالدي آماده بهره برداري شود. 

سايبرتك| برخي از سناتورهاي امريكايي از غول هاي تكنولوژي درخواست كرده اند 
كه بر مسدودسازي قابليت دامين فرانتيگ كه براي دور زدن فيلترينگ استفاده مي شد، 

بار ديگر تجديدنظر كنند. 
چن��د ماه پيش بود دقيق��ا همزمان با ب��اال گرفتن تب و ت��اب فيلترينگ برخي از 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي، شركت هاي گوكل و آمازون اعالم كردند كه سرويس 

و قابليت دامين فرانتيگ خود را مسدود و غيرفعال كرده اند. 
اين سرويس يكي از راهكارهاي اصلي برخي پيام رسان هاي فيلتر شده همچون تلگرام 
و همچنين بسياري از توسعه دهندگان فيلترشكن يا VPN بوده است تا به وسيله آن 

بتوانند فيلترينگ را دور بزنند. 
ب��ا اين اقدام گوگل و آم��ازون، ترفند عبور از فيلترينگ ديگر براي توس��عه دهندگان 
پيام رس��ان هايي همچون س��يگنال، تلگرام و وي پي ان  )VPN( هايي همچون سايفون 
كار نخواهد كرد. به همين دليل، بس��ياري از كاربران و توس��عه دهندگان اپليكيشن هاي 
موباي��ل و برنامه هاي رايانه از چنين اقدامي كه توس��ط گوگل و آم��ازون صورت گرفت، 
ناخشنود و شاكي شده اند.  قابليت دامين فرانتيگ اين امكان را به توسعه دهندگان برخي 
از اپليكيشن ها مي داد تا از سرورهاي گوگل به عنوان يك پروكسي امن استفاده كنند تا 
كاربران بتوانند فيلترينگ كشورهايش��ان را دور بزنن��د. نمايندگان گوگل همان زمان در 
واكنش به اين اقدام گفته بودند كه اين سرويس تنها براي مدت زمان محدودي فعال سازي 
ش��ده بوده و هرگز براي دور زدن فيلترينگ آن را فعال و اجرا نكرده بوده اس��ت. حاال هم 
تصميم گرفته است كه ديگر از اين سرويس پشتيباني نكند و اين مساله هيچ ارتباطي با 

مسائل روز همچون فيلترينگ و مسدودسازي اپليكيشن هايي نظير تلگرام ندارد. 

انگجت| گزارش هيات نظارت »مركز ارزيابي امنيت س��ايبري هواوي« در انگليس 
نشان مي دهد دستگاه هاي اين شركت از لحاظ امنيتي ايمن نيستند. 

همزمان با تالش هواوي براي ورود به بازارهاي انگليس و امريكا، اين ش��ركت براي 
ورود به اين بازارها با مشكالتي روبرو شده است. در امريكا سازمان هاي اف بي اي، سيا و 
NSA درباره خريد موبايل هاي اين شركت هشدار داده اند. از سوي ديگر اپراتور مخابراتي

AT&T از برنامه خود براي ارائه موبايل هاي اين شركت در امريكا كنار كشيد و خرده 
فروشي Best Buy نيز سفارش خود را متوقف كرد. 

اين در حالي اس��ت كه در انگليس نيز گزارش س��االنه هيات نظارت »مركز ارزيابي 
امنيت س��ايبري هواوي« )HCSEC( نش��ان مي دهد نگراني هاي��ي درباره فرايند هاي 
مهندس��ي نرم افزار هواوي وجود دارد. همچنين دس��تگاه هاي اين شركت ممكن است 
ريس��كي براي ش��بكه هاي مخابرات انگليس دربر داشته باش��ند. HCSEC در 2010 
ميالدي همزمان با انتقال زيربناي مخابراتي هواوي به وجود آمد تا دولت انگليس بتواند 
فعاليت هاي آن را به دقت بررسي كند. 4 سال بعد هيات نظارت تشكيل شد كه يكي از 
مديران ارشد هواوي و نمايندگان ارشد سطوح مختلف دولتي و مخابراتي در آن حضور 
داشتند. به هرحال به نوشته اين گزارش، محدوديت هايي در فرايندهاي مهندسي هواوي 
وجود دارد كه ريس��ك هاي جديدي در شبكه مخابرات انگليس و چالش هاي دربخش 
مديريتي ايجاد مي كند. HCSEC مش��غول بررس��ي توانايي هواوي براي ارائه كدهاي 
دوگانه براي محصوالتش است. به اين ترتيب تضمين مي شود چنين كدي حاوي هيچ 
بدافزاري نيست كه بتواند به سيستم هاي مخابراتي انگليس آسيب بزند. اين گزارش نشان 

داد فقط يكي از چهارمحصول هواوي داراي نرم افزاري قابل اعتماد است. 

ساختمان سازي با پرينتر سه بعدي  دستگاه هاي »هواوي« ايمن نيستندغيرفعال سازي قابليت »دامين فرانتيگ«

زاويه سايبركاربر

بيزنساينسايدر| محققان دانشگاه ناتينگهام يك هدست 
اس��كنر مغز را توس��عه داده اند كه فعاليت هاي مغز را به شكل 
نورهاي مختلف روي يك س��اختار نوراني به شكل مغز انسان 

نشان مي دهد. 
محققان دانشگاه ناتينگهام يك نمايش نوري ايجاد كرده اند 

كه توسط فعاليت مغز كنترل مي شود. 
كارب��ر با اس��تفاده از اين هدس��ت مي تواند ب��ا تفكر خود، 

رنگ هاي اين ساختار را تغيير دهد. 
روش��ن شدن هر قسمت از اين ساختار نوراني كه به شكل 
مغز انس��ان طراحي ش��ده، نش��ان دهنده اين اس��ت كه كدام 

قسمت از مغز كاربر فعاليت بيشتر يا كمتري دارد. 
اين هدس��ت از روش ثب��ت فعاليت الكتريك��ي در مغز يا 
الكتروانس��فالوگرافي يا الكترومغزنگاري يا هم��ان نوار مغزي 
)EEG( استفاده مي كند و سيگنال ها را به يك جعبه نوري كه 

باالي سر كاربر آويزان است، مي فرستد. 
كنش هاي مشخص، موجب ايجاد فركانس هاي مختلف مغز 
مي ش��ود، به طوري كه به عنوان مثال، باز كردن چش��م باعث 
آبي شدن چراغ ها مي شود كه نشان دهنده افزايش فعاليت در 
مغز اس��ت. اين موضوع به اين علت اس��ت كه ما با باز كردن 
چشم هايمان، در حال دادن اطالعات بصري بيشتر به مغزمان 
براي پردازش هس��تيم. اما در نقابل، بس��تن چش��م ها موجب 
مي شود چراغ ها به رنگ قرمز تغيير كنند كه نشان دهنده يك 

مغز كمتر فعال، به دليل عدم تحريك بصري است. 
دانش��گاه ناتينگهام نمايشي را براي نش��ان دادن كاركرد 

مغز ترتيب داد كه در ويديوي زير مي بينيد. اما تيم محققان 
در ح��ال كار روي ي��ك روش جديد و دقيق تر براي اس��كن 

مغز است. 
آنها يك اسكنر مغناطيس انس��فالوگرافي )MEG( جديد 
كه يك جايگزين براي اس��كن س��نتي ام. آر. اي )MRI( است، 
طراحي كرده اند. اسكن هاي ام. آر. اي نيازمند اين است كه بيمار 
به شكل ثابت بنش��يند كه براي كودكان و افرادي كه مشكل 

حركتي دارند، مي تواند مشكل ساز باشد. 
اسكنر جديدي كه در حال توسعه است، به شكل يك كاله 
ايمني بر س��ر گذاش��ته مي ش��ود و به بيماران امكان مي دهد 
آزادان��ه حركت كنند. البته اين اس��كنر جديد هنوز در مرحله 
اوليه توس��عه است و تنها دو اسكنر در انگلستان ساخته شده 
است، اما هدف اين تيم اين است كه آن را در عرض 10 سال 

آينده به طور گسترده يي در دسترس قرار دهد. 

پاورن�س| مديرعامل مايكروس��افت در رويدادي گوش��ي 
اندرويدي خود را كه در آن از سرويس هاي مايكروسافت استفاده 

مي كند، به نمايش گذاشت. 
برخالف آنكه مايكروسافت نتوانست سيستم عامل اختصاصي 
براي خود توس��عه دهد و در برقراري سيستم عامل ويندوزفون 
موفق نبود، حاال س��اتيا نادال - مديرعامل مايكروس��افت - با به 
نمايش گذاش��تن گوشي اندرويدي خود نش��ان داد از خدمات 
متنوع مايكروس��افت بهره مي گيرد. سيستم عامل اندرويد كه 
يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين سيستم هاي عامل نصب 
شده در گوشي هاي هوشمند اندرويدي است كه به مايكروسافت 
بيشترين اجازه را براي گسترش و توسعه سرويس ها و پلت فرم 
خود داده است تا با جايگزيني اپليكيشن هاي پيش فرض خود 
بتواند همچنان خدمات بي نظير و كاربري خود را در دس��ترس 
كارب��ران قرار ده��د. به تازگي گزارش ه��اي جديدي در فضاي 
مجازي منتشر شده است كه نشان مي دهد مايكروسافت براي 
عرضه و معرفي يك گوشي هوشمند اندرويدي برنامه هايي در سر 
دارد كه احتمال مي رود شباهت ظاهري بسياري به گوشي هاي 

گلكسي اس 9 و گلكسي اس ۸ سامسونگ داشته باشد. 
وي از خدمات و س��رويس هاي مايكروس��افت كه در گوشي 
اندرويدي خود اس��تفاده مي كند، به پست الكترونيك اوت لوك 
 ،)Linkedin( لينكدي��ن )Outlook(، ش��بكه اجتماع��ي 
پيام رسان اسكايپ )Skype(، نرم افزارهاي مايكروسافت آفيس 
)Microsoft Office(، مرورگ��ر اينترنتي مايكروس��افت اج 

)Microsoft edge browser( و غيره اشاره كرد. 

اين در حالي است كه چندي پيش گزارش هاي بسياري مبني 
بر تالش مايكروسافت براي توسعه و توليد يك گوشي هوشمند 
مبتني بر سيس��تم عامل اندرويد در فضاي مجازي منتشر شد. 
از آنجا كه چندي پيش اميدها به پيش��رفت و توس��عه سيستم 
عامل ويندوز براي گوشي هاي هوشمند نااميد شد و مايكروسافت 
هم كه تاكنون به طراحي و توسعه گوشي هايي با سيستم عامل 
ويندوزف��ون مي پرداخت، از اين كار دس��ت برداش��ت و فاتحه 
گوش��ي هاي ويندوزي را خواند، تنها دو سيس��تم عامل اندرويد 

و iOS در عرصه موبايل و گوشي هاي هوشمند باقي ماندند.
حاال به نظر مي رسد مايكروسافت نيز درصدد توسعه، توليد 
و عرضه يك گوش��ي هوش��مند با بهره مندي از سيستم عامل 
اندرويد است تا بتواند در عرصه رقابت تنگاتنگ ميان غول هاي 
تكنولوژي و توليدكنندگان قدرتمند موبايل در جهان به رقابت 

بپردازد. 

استفاده مديرعامل»مايكروسافت« از گوشي اندرويدي ابداع هدست تبديل فعاليت مغزي به نمايش نوري

دريچهرويداد
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چهره هاي استاني

 واحدهاي »تازه س�از« امتح�ان زلزله را خوب 
پس دادند؛ كرمانشاه  

رييس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه 
از مقاوم��ت واحدهاي تازه س��از در زلزله روز گذش��ته 
تازه آب��اد خب��ر داد و افزود: اي��ن واحدها كوچك ترين 
آس��يبي نديدند. رضا خواجه اي با اش��اره به زلزله 5.9 
ريش��تري روز )يك شنبه( تازه آباد، گفت: بالفاصله بعد 
از وقوع زلزله 25 تيم ارزياب به مناطق زلزله زده اعزام 
ش��دند.: بعد از ارزيابي صورت گرفته مش��خص ش��د 
101 واحد مس��كوني فرس��وده كه همگي در مناطق 
روستايي قرار داشتند دچار آسيب شدند. با شناسايي 
صورت گرفته، اين واحدها نيز در كنار ساير واحدهاي 
آسيب ديده قبلي، از تسهيالت و كمك بالعوض براي 
ساخت برخوردار مي شوند. او با بيان اينكه هيچ يك از 
واحدهاي در حال س��اخت در زلزله روز گذشته دچار 
آس��يب نشدند، گفت: تمام واحدهاي احداثي نوع يك 
كه درحال س��اخت هستند در اين زلزله كوچك ترين 

آسيبي نديدند. 
از س�وي  ب�ازار  نوس�انات  رص�د  ض�رورت   
دس�تگاه هاي اجرايي؛كرج |معاون امور اقتصادي و 
توسعه منابع استاندار البرز گفت: دستگاه هاي نظارتي 
بيش از پيش در شرايط فعلي تحركات و نوسانات بازار 
را رصد كنند. عباداهلل كامكار در جلس��ه ستاد تنظيم 
بازار استان با بيان اينكه جلسات از اين پس به صورت 
هفتگي برگزار مي ش��ود، گفت: كاال هاي اساس��ي در 
اس��تان به اندازه كافي، ذخيره شده و مشكلي در اين 
زمينه در استان وجود ندارد. كامكار در راستاي تنظيم 
بازار استان نسبت به تشريح و اهميت تامين كاالهاي 
اساسي مردم اشاره كرد و تمامي دستگاه ها را به اجرا و 

نظارت دستورات باالي دستي ملزم كرد. 
 علي بهارمس�ت سرپرست ش�هرداري رشت 
شد؛رشت |با پذيرش استعفاي مسعود نصرتي، با 10 
راي اعضاي ش��ورا علي بهارمست به عنوان سرپرست 
ش��هرداري رشت انتخاب ش��د. معاون شهردار منطقه 
دو، مديرعامل سازمان عمران شهرداري رشت، معاون 
حم��ل و نقل ترافيك، معاون اداري مالي ش��هرداري، 
معاون خدمات ش��هري، معاون عمراني شهرداري در 
كارنامه كاري علي بهارمس��ت ديده مي ش��ود. گفتني 
اس��ت علي بهارمست پيش از اين در شهريور سال 92 
به عنوان سرپرست شهرداري رشت انتخاب شده بود. 

 تاييد صورت هاي مالي سازمان منطقه آزاد ارس 
با درجه مطلوب؛ارس|كارگروه تخصصي شوراي عالي 
مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي صورت هاي مالي س��ال 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1۳9۶ س��ازمان منطقه آزاد 
ارس را بررسي و تاييد كردند. اعضاي كارگروه تخصصي 
ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي )مجمع 
عمومي ساالنه منطقه آزاد ارس( با حضور معاون توسعه 
مديريت، مدير امور مجامع و حسابرس��ي داخلي، مدير 
س��رمايه گذاري، بودجه و برنامه ريزي دبيرخانه شوراي 
عال��ي مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادي و رييس و اعضاي 
هيات مدي��ره، معاونين و مديران س��ازمان منطقه آزاد 
ارس و اعضاي كارگروه تخصصي برگزار ش��د. در پايان 
اين نشست نيز گزارش حسابرسي سازمان تحت عنوان 
اظهارنظر »مطلوب« قرائت ش��د و اعضاء كارگروه شورا 
پس از اس��تماع گزارش و بحث و بررسي، صورت هاي 
مالي و عملكرد س��االنه سازمان منطقه آزاد ارس را در 

سال منتهي به به 29 اسفندماه 1۳9۶ تاييد كردند. 
 ارز ۴۲۰۰ توماني مبناي عرضه محصوالت فوالد 
مبارك�ه در ب�ورس كاال؛ اصفه�ان |محمود اكبري 
معاون ف��روش و بازارياب��ي فوالد مباركه درپاس��خ به 
س��واالتي درخ���صوص م���كانيس���م ع���رض����ه 
محصوالت ف��والدي در بورس كاال گفت: ازآنجاكه اين 
ش��ركت، تامين كننده ورق بسياري از توليدكنندگان 
نهايي است، در بورس كاال نيز براساس مقررات شوراي 
رقابت و براس��اس مبناي قيمتي ابالغ شده، نمادهاي 
ورقه��اي گرم را عرضه مي كند. او در ادامه افزود: عرضه 
محص��والت فوالدمبارك��ه در ب��ورس كاال در يكي از 
نمادهاي ورق گرم شركت مبتني بر قوانين و مقرراتي 
است كه شوراي رقابت براساس يك مبناي قيمتي ابالغ 
كرده اس��ت. ازاين رو ش��ركت بر اساس مبناي قيمتي 
شوراي رقابت، كاالهاي خود را در بورس كاال متناسب 
ب��ا ارز ۴200 توماني عرضه مي كند. در نمادهاي ديگر 
نيز به همين صورت عمل مي كنيم؛ به گونه يي كه پايه 
قيمتي براي محصوالت ديگر شركت با مقررات شوراي 
رقابت متفاوت اس��ت، اما در نهايت بر اساس همان ارز 
۴200 توماني عرضه مي شود. يكي از مشكالت عرضه 
در بورس كاال به صنايع پايين دستي مربوط مي شود. 

 جريمه ميلي�اردي قاچاقچي كاال در ميرجاوه؛ 
زاهدان|مدي��ركل تعزي��رات حكومتي سيس��تان و 
بلوچس��تان از جريمه ۳ ميليارد و ۳08 ميليون ريالي 
قاچاقچي كاال در ميرجاوه خبر داد.حيدر ميرزايي اظهار 
داش��ت: مامورين گارد و انتظامات گمرك شهرستان 
ميرج��اوه در حين كنترل خودروه��اي عبوري تعداد 
۶ عدد كپس��ول جيوه كه هرك��دام ۶5 كيلوگرم وزن 
داشتند را از يك دستگاه خودروي تانكر به ظن قاچاق 
كش��ف كردند. مديركل تعزيرات حكومتي سيستان و 
بلوچستان افزود: در همين راستا خودرو توقيف، متهم 
دستگير و اقدامات مربوط به رسيدگي پرونده در شعبه 

سوم بدوي زاهدان آغاز شد. 
 نمايش�گاه ف�رش  ابريش�م در مراغه؛تبري�ز| 
شانزدهمين نمايشگاه فرش ابريش��م مراغه، امروز در 
محل دايمي نمايش��گاه هاي مراغه افتتاح شد. در اين 
نمايش��گاه بي��ش از ۳ هزار تخته فرش ابريش��م، گل 
ابريش��م و تابلو فرش از دس��ت بافته ه��اي هنرمندان 
مراغه ي��ي به نمايش در آمده اس��ت. ع��الوه بر فرش 
مراغه، دست بافته هايي از هنرمندان قم، زنجان، بناب، 
ملكان و س��ردرود هم در 18 غرفه عرضه ش��ده است. 
در صنعت فرش مراغه 1۴ هزار نفر فعاليت داش��ته و 
ساالنه حدود 50 هزارمترمربع فرش ابريشم دستباف 
توليد مي كنن��د. 95 درصد فرش هاي مراغه، به علت 
بافت ريز، تنوع طرح و اس��تفاده از مواد اوليه مرغوب، 

قابليت صادرات دارد. 

اخبارشهرستانها

جهانگيري از وزارت صنعت و اتاق بازرگاني درخواست كرد

اطمينان بخشي به مردم در خصوص كاالهاي اساسي

تبليغات يكي از اپراتورهاي تلفن همراه شائبه ساز شد

دعوت مردم به تحريم توليد ملي؟

گروه بنگاه ها|
در روزهايي كه دشمنان قسم خورده كشور تمام 
ابزارهاي اقتصادي، رس��انه اي، ارتباطي و... خود را 
به كار گرفته اند تا در مس��ير طبيعي توسعه كشور 
س��نگ اندازي كنند؛ راهبرد اجراي��ي ايران برزاي 
مقابله با اين تحركات اهميتي سرنوشت ساز دارد؛ 
راهبردي كه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
ستاد اقتصاد مقاومتي مسوول تبيين و تشريح ابعاد 
و زواياي گوناگون آن اس��ت و گزاره هاي مورد نياز 

آن را مشخص مي كند. 
 معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش ارايه 
شده توسط نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در م��ورد راهكارهاي مقابله با تحريم بخش صنعت 
ضمن تاكيد بر اهميت بخش صنعت كشور، گفت: 
بخش صنعت بسيار تعيين كننده و مهم است كه بايد 
در دوره تحريم بيشتر از آن مراقبت صورت بگيرد. در 
اين بخش مي توان تهديدهاي ناش��ي از تحريم را به 
فرصت تبديل كرد. جهانگيري ديروز در جلسه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي، افزود: در دوران تحريم 
بخش توليد بايد پابرجا بماند و واحدهاي صنعتي و 
توليدي از وضعيت پايدار و مناسبي برخوردار باشند. 
او همچنين با اشاره به اهميت و نقش وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، بر ضرورت تمركز 
ويژه اين دو وزارتخانه بر تامين كاالهاي اساس��ي به 
خصوص در ش��رايط پيش رو تاكيد ك��رد و گفت: 
اولويت اصلي دولت تامين به وفوركاالهاي اساس��ي 
مورد نياز مردم در هر شرايطي و عرضه به بازار است. 
او با بيان اينكه بار اصلي اداره كشور در بخش تامين 
اقالم و كاالهاي اساس��ي بر دوش اين دو وزارتخانه 
است، از همه نهادها و دستگاه هاي مختلف خواست 
حمايت هاي الزم را از اين دو دس��تگاه اجرايي انجام 
دهن��د تا برنامه هاي دولت براي مقابله با تحريم ها و 
بي اثر كردن توطئه هاي دشمنان به خوبي اجرا شود. 

 تحريم خودروهاي ايراني
ريي��س س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي 
همچنين با تاكيد بر اهميت صنعت خودروس��ازي 
و اشتغال فراواني كه در اين صنعت و صنايع پايين 
دست آن وجود دارد، به تحريم صنعت خودرو ايران 
از س��وي امريكا اشاره و خاطرنشان كرد: الزم است 
جلس��ه اي با مديران صنعت خودرو سازي كشور و 
نيز نمايندگان قطعه سازان در دبيرخانه ستاد برگزار 
ش��ود و مس��ائل و نيازهاي آنها مورد بررسي قرار 
گيرد تا در ش��رايط پيش روي كشور، ضمن حفظ 
اشتغال اين صنعت و صنايع پايين دست آن، تامين 
نيازهاي مردم در بخش صنعت خودرو با مش��كل 
مواجه نشود. او همچنين با اشاره به توانمندي هاي 

گس��ترده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در حوزه ه��اي مختلف صنعتي، اظهار داش��ت: در 
شرايط تحريم، مي توانيم از ظرفيت ها و فرصت هاي 
گس��ترده موجود در كش��ور نظير توانمندي هاي 
وزارت دفاع براي پيشبرد اهداف و رونق توليد كشور 
استفاده كرده و تحريم ها را به فرصت براي توسعه 

كشور تبديل كنيم. 
او خاطرنش��ان ك��رد: در ش��رايط تحريم بايد 
تنظي��م ب��ازار و نظارت ني��ز با تمرك��ز و جديت 
بيشتري انجام شود و فعاليت دستگاه هايي مانند 
س��ازمان تعزيرات حكومتي بايد پر رنگ تر شود تا 
افراد س��ودجو نتوانند دس��ت به سوءاستفاده هاي 
مختل��ف نظي��ر احت��كار كاال بزنند. مع��اون اول 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اهتمام ويژه دولت 
بر اين است كه در شرايط تحريم به توليد و ثبات 
اقتصادي كش��ور آسيبي وارد نش��ود، گفت: براي 
اي��ن منظور الزم اس��ت مجموع��ه اي با محوريت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعيت واحدهاي 
تولي��دي و بازار را به صورت لحظه اي رصد كنند و 
تصميماتي مناسب و به موقع براي رفع تنگناهاي 

واحدهاي توليد اتخاذ كنند. 
او ادام��ه داد: با وجود محدوديت ه��اي فراوان، 
دولت تاكنون محدوديتي براي ارز ناشي از صادرات 
بخش خصوصي قائل نشده است و صادركنندگان 
مي توانند ارز حاصل از ص��ادرات خود را به قيمت 
توافقي در بازار ثانويه به وارد كنندگان بفروشند كه 

اگر اين اتفاق به خوبي ش��كل بگيرد اثرات مثبتي 
به همراه خواهد داش��ت. ضمن آنكه انتظار دولت 
از بخش خصوصي همراهي بيش��تر با دولت براي 

كنترل بازار ارز كشور در شرايط جديد است. 
جهانگي��ري از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و اتاق بازرگاني ايران خواس��ت با اس��تفاده از همه 
ظرفيت ه��اي داخلي زمينه توليد و توزيع كاالهاي 
مورد نياز در كشور را فراهم كنند تا مردم اطمينان 
داشته باشند كه نه تنها كاالهاي اساسي بلكه ساير 
اقالم مورد نياز به مقدار كافي در بازار وجود دارد و 
توليد و ثبات اقتصادي در كشور پابرجا خواهد بود. 

 ضرورت تمركززدايي از ساختار تصميم گير
پزش��كيان نائب رييس اول مجل��س دهم هم 
در اين جلس��ه با تاكيد بر ض��رورت تمركز زدايي 
س��اختارهاي تصميم گي��ري از مرك��ز كش��ور به 
ستادهاي استاني، شهرس��تاني و روستايي، گفت: 
اس��تان ها و مناطق مختلف كشور نبايد براي حل 
مش��كالت خود به مرك��ز مراجعه كنن��د چرا كه 
دسترسي و پاسخگويي به همه مشكالت با تاخير 
مواجه مي ش��ود و الزم اس��ت در مناطق مختلف 
كشور ساختارهايي براي تصميم گيري و پاسخگويي 

به مشكالت وجود داشته باشد. 
او همچني��ن اس��تفاده از قابليت ه��اي فناوري 
اطالعات در توزيع كاال را پراهميت توصيف كرد و 
اظهار داشت: بايد شرايطي ايجاد شود تا هر كاال از 

لحظه توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده قابل 
رصد باشد تا سوءاستفاده گران نتوانند كاالها را انبار 

و احتكار كنند. 
در اين جلس��ه رييس ات��اق بازرگاني، صنايع و 
معادن و كشاورزي ايران هم با تاكيد بر اينكه توليد 
و صادرات مي تواند ناجي اقتصاد كشور باشد، گفت: 
اگر توليد كشور رونق پيدا كند صادرات هم موفق 
خواهد بود و ات��اق بازرگاني برنامه ها و راهكارهاي 
مدوني را براي برون رفت از ش��رايط تحريم آماده 
كرده است. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
نيز با اش��اره ب��ه توانمندي هاي اي��ن وزارتخانه در 
بخش هاي مختلف به وي��ژه بخش صنعت، گفت: 
بالغ بر 5 هزار ش��ركت صنعت��ي توانمند از بخش 
خصوصي در زيرمجموعه فعاليت هاي وزارت دفاع 
ش��كل گرفته اند كه از ظرفيت و توانمندي بااليي 
برخوردار هس��تند و در دوران تحريم هاي پيش رو 
آمادگي دارند كه به توليد و صنعت كش��ور كمك 
كنند. در اين جلس��ه كه وزراي ام��ور اقتصادي و 
دارايي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
نيرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور 
در امور زن��ان و خانواده و رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردش��گري نيز حضور 
داشتند موضوع تحريم ها و پيشنهادات اجرايي براي 
كاه��ش اثرات احتمالي تحري��م در بخش صنعت، 

معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گزارشي از 
دستاوردهاي دولت تدبير و اميد ارايه كرد و گفت: 
بهره برداري از 2۶200 طرح ايجادي و توس��عه اي 
ب��ا س��رمايه گذاري 110 ه��زار ميلي��ارد تومان و 
اش��تغالزايي براي ۴۳1 هزار نف��ر در دولت يازدهم 
اتفاق افتاده كه منجر به ظرفيت سازي هاي جديد 
در زنجيره هاي صنعتي و معدني كشور شده است. 
وي آزاد سازي 80 درصد پهنه هاي معدني براي 
مشاركت بخش خصوصي در اكتشاف و بهره برداري 
و نيز افزايش ظرفيت استخراج مواد معدني از 580 
ميليون تن به ۶80 ميليون تن را از دس��تاوردهاي 
دولت تدبير و اميد در حوزه معدن برشمرد و گفت: 
در دولت تدبير و اميد 92 شهرك و ناحيه صنعتي 
جديد به بهره برداري رس��يده است ضمن آنكه در 
صادرات غيرنفتي و بهبود تراز تجاري كش��ور و نيز 
افزاي��ش بازارهاي هدف با رش��د قابل مالحظه اي 
روبرو بوده ايم. رحماني در ادامه اين گزارش كاهش 
و ادغ��ام مجوزها و دس��تورالعمل ها از 89 مورد به 
۴7 مورد را از ديگر دس��تاوردهاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دانست و خاطرنشان كرد: در دولت 
تدبير و اميد ش��اهد بهبود فضاي كسب و كار، رفع 
موانع توليد و تش��كيل مستمر كارگروه هاي ملي و 
استاني بوده ايم و براي تامين مالي صنايع كوچك 
و متوسط تصميمات راهگشايي اتخاذ شده و حدود 
5۳ ه��زار واحد تولي��دي توانس��ته اند از ۳7 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت بهره مند شوند. 
در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آثار تحريم هاي پيش رو در بخش صنعت تبيين شد 
و سپس گزارشي از اهم سياست هاي كالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ب��راي دوران تحريم ارايه 
گرديد. براساس اين گزارش تثبيت اشتغال موجود، 
اس��تفاده از ظرفيت كشورهاي همس��ايه، تنظيم 
بازار، تامين و توزيع كاال با قيمت مناسب، تضمين 
تامين نيازمندي هاي اساس��ي و ضروري خانوارها 
با قيمت مناس��ب و حمايتي، كنت��رل و مديريت 
قيمت ها و تش��ديد نظارت بر ب��ازار و جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي، شفاف سازي و تسهيل 
فرايندهاي كاري كه ناش��ي از تحري��م مجبور به 
اجراي آن هس��تيم و شناس��ايي گلوگاه هاي فساد 
خيز براي مبارزه جدي با فساد از ديگر برنامه هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ش��رايط پيش 

رو و مقابله با تحريم ها خواهد بود. 
در ادام��ه اين گزارش ب��رآورد حداقل نيازهاي 
ريال��ي و ارزي س��ال 97 در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و الزامات و 
پيشنهادات اين وزارتخانه براي عملكرد مناسب و به 

موقع در شرايط تحريم تشريح شد.

زمزمه هاي جديد كاربران فض��اي مجازي براي 
تحريم خريد خودروه��اي داخلي و مانور تبليغاتي 
آگاهانه ي��ا ناآگاهانه يكي از اپراتورهاي تلفن همراه 
حول اين موضوع، براي يكي از خودروسازان داخلي 
ش��ائبه ايجاد ك��رد. به گزارش »تع��ادل« به نقل از 
باش��گاه خبرنگاران پويا؛ چند هفته يي مي شود كه 
كاربران فضاي مجازي كش��ور همچون رويه يي كه 

س��ه چهار س��ال پيش اتفاق افتاد سعي در هدايت 
كمپي��ن »نخريدن خ��ودروي داخل��ي« دارند و بار 
ديگر زمزمه هاي تحريم خري��د تا كاهش قيمت ها 
در برخي شبكه ها به چشم مي خورد. كمپين هايي، 
ك��ه چند نمون��ه از آن به اش��كال مختلف طي اين 
سال ها با اهدافي نظير اعتراض به قيمت هاي نجومي 
خودروهاي داخلي و مقابله با كيفيت نازل محصوالت 

توليدكنندگان ايراني اين بخش برگزار شد اما نه تنها 
نتيجه يي در بر نداشت بلكه در مواردي شاهد بوديم 
كه قيمت خودروها را به شكل رسمي، گران تر كرد. 
با وجود اينكه اجراي چنين پويش هايي بر ميزان 
توليد كمپاني هاي داخلي تاثيرگذار بود يا به عبارتي 
بر افزايش توليدات انباشت ش��ده آنه��ا افزود اما در 
نهايت همان سال 9۴ با اجرايي شدن بسته سياستي 
بانك مركزي براي تحريك تقاضا و فروش كاالهاي 
انباشت و اعطاي تس��هيالت 25 ميليون توماني به 
متقاضي��ان خريد خودرو، ب��ار ديگر حجم تقاضا در 
بازار ارتقا يافت و رسالت كمپين ها به بن بست رسيد. 
بع��د از اجراي چند نمونه ناموفق از اين دس��ت 
كمپين ها، برخي از فعاالن اقتصادي با اشاره به بازار 
انحصاري توليد خودرو در كشور و رانت هاي بسياري 
كه پيرامون آن شكل گرفته به صراحت عنوان كردند 
كه رسالت اين قبيل كارها شفاف و مشخص نيست 
و حت��ي كارب��ران فضاي مجازي ك��ه در اين قبيل 
فرآيندها ش��ركت مي كنند، هن��وز به صورت دقيق 
نمي دانند كه به دنبال چه هس��تند و با اين تحريم 

مي خواهند شاهد چه اتفاقي در بازار باشند. 
به همي��ن منظور پيام آنها به ص��ورت دقيق به 
گوش كس��اني كه دس��ت اندركاران اصلي اين بازار 

هستند، نمي رسد و نهايتا با توجه به اينكه نياز همه 
خودروس��ازان ممكن است فروش ميليوني در سال 
نباش��د و با توليد چند هزار خ��ودرو هم بتوانند به 
هدف خود در بازار دس��ت پيدا كنند، چندان وقعي 

براي اين قبيل كارها قائل نشوند. 
البت��ه در مي��ان اجرا يا گاهي ك��ه برخي از اين 
كمپين ها با شكس��ت مواجه مي شد، توپ در زمين 
تخريب گ��ران اقتص��ادي و برخي فعاالن سياس��ي 
انداخته و گفته مي شد كه راهبري كمپين ها دست 

آنها بوده است تا تنظيم بازار كشور را برهم بزنند. 
س��واي از اينكه تحليل گراني هم با انتقاد از رويه 
برگ��زاري اي��ن كمپين ها معتقدند كه بايد دس��ت 
واسطه ها از بازار خودرو كوتاه شود تا بعد از آن بتوان 
وارد مراحل ديگر برخورد با مفسدان اين حوزه شد، 
اما بار ديگر زمزمه هايي از جنس همان كمپين هايي 
كه عمال هيچ��گاه با موفقيت مواجه نبود در فضاي 
مجازي به گوش مي رسد و ظاهرا دامنه آن به فضاي 
جامعه نيز كشيده ش��ده است. اهميت اين موضوع 
زماني محرز مي ش��ود ك��ه مع��اون ارتباطات گروه 
خودروسازي س��ايپا به تبليغات يكي از اپراتورهاي 
تلفن همراه در سطح جامعه واكنش نشان مي دهد و 
مي نويسد: »معاون محترم بازاريابي شركت ايرانسل 

به استحضار مي رساند طي چند روز گذشته تبليغاتي 
در سطح كشور براي شركت ايرانسل در حال انجام 
اس��ت كه پيام »فعال ماش��ين نخريد و سيم كارت 
بخريد« را دس��تمايه تبليغ قرار داده اس��ت. )نمونه 

عرضه پل ستارخانه در تهران( 
همان گونه كه مستحضر هستيد هدف تبليغات 
چهار س��ال گذش��ته كمپي��ن خ��ودرو نخريد كه 
به طور وس��يع در فضاي مجازي جريان سازي شد، 
لطم��ه به صنعت خ��ودرو داخل��ي و ايجاد فرصت 
براي خودروس��ازان خارجي برنامه ريزي ش��ده بود 
كه ب��ا درايت مس��ووالن صنعت خودروي كش��ور 
كمپين به شكس��ت انجاميد. امسال نيز نبض هايي 
از همان جريان ش��روع به تپيدن كرده كه متوليان 
صنعت خودروي كش��ور در حال تحليل و رصد آن 
هستند؛ هر چند با توجه به شرايط اقتصادي فعلي 
و شناسايي سرش��اخه هاي كمپين اقدامات آنان تا 
اين لحظه عقيم مانده است. از همين رو با توجه به 
اينكه پيش بيني مي شود، طي روزهاي آتي تبليغات 
ش��ركت ايرانس��ل وارد فازهاي جديدي شود، لطفا 
دس��تور فرماييد در اسرع وقت براي دوري از شائبه 
جريان سازي و همراهي با كمپين هايي عليه صنعت 

خودرو، اقدام به تغيير پيام تبليغات شود.« 

اردبيل   فرمان��دار اردبيل گفت: 
در حوزه آب ش��رب در اردبيل زنگ 
خط��ر و آژير قرمز به ص��دا درآمده و 
بايد به دنبال راه چاره يي براي تامين 
آب ش��رب در اين ش��هر پرجمعيت 
باش��يم. به گزارش »تعادل« به نقل 
از فرمانداري اردبيل، جواد زنجاني در 
جلسه مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان اردبيل اظهار كرد: 
استراتژي اول ما در شهر اردبيل توجه به تامين آب شرب براي 
شهروندان است كه در سال هاي گذشته اين مساله مورد غفلت 
واقع شده و چندان اقدام دورانديشانه در اين حوزه انجام نشده 
است. وي نگاه جامع به مساله آب در اردبيل را در يك افق 20 
س��اله با تامين اولويت دار آب شرب، بخش صنعت و كشاورزي 
يادآور شد و خاطرنشان كرد: ما از لحاظ كمي و كيفي در تامين 
آب شرب در اردبيل دچار مشكل جدي هستيم و در اين زمينه 
زن��گ خطر و آژير قرمز به صدا درآمده اس��ت. فرماندار اردبيل 
گفت: به م��وازات كارهايي كه به صورت مقطعي و ميان مدت 
انجام مي شود بايد در افق 20 ساله براي تامين آب شرب 850 
هزار نفر جمعيت شهر اردبيل تدبيري درست بينديشيم چرا كه 
اين جمعيت نه قابل جابه جايي هس��تند و نه هجرت مي كنند. 
زنجاني افزود: اقتصادي ترين و فني ترين روش ها در تامين آب 
ش��رب بايد مورد توجه قرار گيرد تا ب��ه صورت كمي و كيفي 
بتوانيم دغدغه تامين آب شرب را در شهر اردبيل برطرف كنيم. 

 آژير قرمز براي آب اردبيل 
به صدا درآمده است

اصفه�ان   نخس��تين نشس��ت 
كارگروه ش��ماره 5 معاونان خدمات 
مشتركين شركت هاي آبفاي شهري 
به ميزباني اصفهان برگزار ش��د. در 
اين نشس��ت مديركل دفتر اقتصاد 
و تعرفه ش��ركت مهندس��ي آب و 
فاضالب كش��ور در سخناني، هدف 
از تشكيل كارگروه هاي پنج گانه معاونان خدمات مشتركين 
را ايج��اد ي��ك ش��بكه ارتباطي ق��وي براي ايج��اد وحدت 
رويه در ارائه خدمات متنوع به مش��تركين دانس��ت. شهرام 
حيدريان افزود: اعضاي اين كارگروه ها بايد نسبت به تشكيل 
كميته هاي اس��تاني خود اقدام كرده و ضمن اخذ و پردازش 
نظرات و ديدگاه هاي كارشناسان ادارات آبفاي هر استان، آن 
را به كارگروه هاي منطقه يي و كشوري ارائه كنند. مديرعامل 
آبفاي اس��تان اصفهان نيز در اين نشست بر شناسايي نقاط 
قوت و ضعف آيين نامه عملياتي ش��ركت هاي آب و فاضالب 
تاكيد ك��رد و گفت: اعضاي اين كارگروه ها بايد با اس��تفاده 
از نظرات كارشناس��ان حقوقي، نسبت به بازنگري و ويرايش 
آيين نامه عملياتي با توجه به شرايط و مقتضيات روز جامعه 
اقدام كنند. هاش��م اميني با اش��اره به اينكه در حال حاضر 
مردم از طريق رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي مطالبه گر شده 
و مس��ائل را رصد مي كنند. بر اين اس��اس باي��د با تدبير در 

كمترين زمان پاسخگوي مطالبات مردم بود.

 پاسخگويي به مطالبه هاي مردمي 
از طريق شبكه هاي اجتماعي

هرم�زگان  قائم مق��ام رييس 
س��ازمان راه��داري وحم��ل ونقل 
جاده يي گفت: آشنايي با مشكالت 
رانندگان در پايان��ه بار بندرعباس 
و بررس��ي مطالب��ات بح��ق آنه��ا 
س��ازمان  اصل��ي  اولويت ه��اي  از 
راه��داري و حمل و نق��ل جاده يي 
اس��ت. به گزارش ف��ارس، مهران قرباني دي��روز در ديدار با 
رانندگان در پايانه بار بندرعباس اظهار كرد: خواس��ته هاي 
بحق و مطالبات رانندگان از اولويت مهم س��ازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي بوده اس��ت و ت��ا حد امكان درصدد 
رفع مس��ائل و مش��كالت آنها اهتمام مي ورزيم. او افزود: با 
توجه به اينكه هرمزگان يكي از اصلي ترين قطب هاي حمل 
ونقلي در كشور محسوب مي ش��ود، رصد امورات مربوط به 
خواسته هاي بحق رانندگان، گفت وگوي مستقيم با رانندگان 
و آش��نايي با مسائل و مشكالت آنها در پايانه بار بندرعباس 
از مهم ترين اهداف س��فر به اين استان بوده است. قائم مقام 
رييس س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده يي در ادامه 
به بازديد از محوطه پايانه بار، س��الن اع��الم بار، پاركينگ، 
اس��تراحتگاه، امكانات رفاهي و همچنين بازديد س��رزده از 
نحوه فعاليت ش��ركت هاي حمل و نقل كاال اشاره و تصريح 
ك��رد: تمامي مراحل از ورود به پايانه تا اعزام به ش��هرهاي 

مقصد مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت.

 مطالبات رانندگان
اولويت اول كشور است

آذربايجان غربي  محمد جاني 
خارج��ي  بازرگان��ي  اداره  ريي��س 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايج��ان غربي از آغ��از پايش و 
بررس��ي كارت ه��اي بازرگان��ي در 
اس��تان خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران؛ جان��ي گف��ت: ب��راي 
نظارت بهينه و هوشمند جهت بهبود شرايط دريافت كارت 
بازرگاني، دارندگان فعلي و درخواست هاي جديد مورد پايش 
و بررس��ي قرار خواهند گرفت. حس��ين محمد جاني اظهار 
داش��ت: كارت هاي بازرگاني صادر شده در استان آذربايجان 
غربي 857 فقره اس��ت ك��ه در اختيار اش��خاص حقيقي و 
حقوقي قرار دارد. وي تصريح كرد: در س��ه ماهه اول س��ال 
جاري كارت بازرگاني صادر شده ۴۶ فقره و كارت هاي تمديد 
ش��ده 110 فقره است كه نسبت به س��ه ماهه اول سال 9۶ 
شاهد افزايش بيش از 70 درصدي تمديد كارت هاي بازرگاني 
هستيم. رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت آذربايجان غربي گف��ت: دارندگان كارت بازرگاني 
حق واگ��ذاري آن به غير ب��راي واردات را ندارند در صورت 
احراز واگذاري كارت اتاق ه��اي بازرگاني، صنايع و معادن و 
كش��اورزي ايران، اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مي توانند طبق اصالحيه تبصره ۴ جزو )۳-۳( بند ۳ 

نسبت به تعليق يا ابطال كارت اقدام كنند.

 دارندگان كارت بازرگاني 
حق واگذاري واردات را ندارند
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اقتصاد اجتماعي12
 حمايت  هاي مادي و معنوي

از قربانيان اسيد پاشي 
طراح طرح تش��ديد مجازات اسيد پاشي گفت: 
بخ��ش حماي��ت از قرباني طرح مذك��ور، مجرم را 
مكلف ب��ه جبران خس��ارت هاي م��ادي و معنوي 

قرباني از جمله هزينه هاي درمان و دارو مي كند. 
فاطمه حس��يني در م��ورد قواني��ن حمايتي از 
قربانيان اسيد پاشي در طرح تشديد مجازات اسيد 
پاش��ي، گفت: ما در اين طرح يك��ي از مواردي كه 
مد نظر داش��تيم، جبران خسارات مادي و معنوي 
قرباني اس��يد پاش��ي اس��ت؛ به عبارتي حمايت از 
قرباني بعد از وقوع جرم بخش��ي از اين طرح است. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر در 
مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه كليات طرح 
تشديد مجازات اسيد پاشي در كميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس تصويب ش��ده است، ابراز اميدواري 
ك��رد كه جزيي��ات آن نيز، خصوصاً م��ورد مذكور 
به ط��ور كامل تصويب ش��ود و در ادامه مورد تاييد 

شوراي نگهبان نيز قرار بگيرد. 
او ادام��ه داد: بخش حمايت از قرباني اين طرح، 
مجرم و اس��يد پ��اش را مكلف مي كند ب��ه غير از 
ديه يي كه بايد پرداخت كند بايد هزينه هاي مادي 
و معنوي تحميل شده به قرباني از جمله هزينه هاي 
درم��ان و دارو، رفت و آمد و... را نيز متقبل ش��ود. 
حس��يني به خانه ملت گف��ت: در بخش حمايتي 
پيشنهاد مش��خص ما اين بوده است، ممكن است 
در كميس��يون قضايي شكل ديگري به خود بگيرد 
و براي قس��مت حمايت از قرباني متوليان ديگري 
هم به جز حكم مجرم در نظر گرفته شود. البته در 
همي��ن طرح ديه فرد بايد از محل ماليات پرداخت 
ش��ود كه اين هم مي تواند جزو حمايت هاي مادي 

به حساب  آيد. 

 كمبود ۳۰ هزار مشاور
در مدارس 

مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و 
پرورش گفت: ۳۰ هزار مش��اور كم داريم تا بتوانيم 
خدمات مشورتي خود را به همه مدارس ارائه دهيم. 
مس��عود ش��كوهي درباره دير ابالغ شدن امكان 
تغيير رش��ته پايه ۱۱ به ۱۲ با استقرار نظام جديد 
آموزش��ي ۶. ۳. ۳ در آم��وزش و پرورش در س��ال 
تحصيلي پيش رو و عدم آگاهي مش��اوران مدرسه 
از چنين امكاني، گفت: سند تحول بنيادين در واقع 
بعد از ابالغ اس��تلزاماتي نياز داشت و متاسفانه اين 
تغيي��ر بنيادين در آم��وزش و پرورش ناقص متولد 
شد. بخشي از اين اتفاق ناشي از نابهنگام بودن كار 

و عدم تمهيدات الزم در اين زمينه بود. 
او ادامه داد: بخش��نامه جديد دير ابالغ ش��د اما 
به نظ��ر دانش آموزان تا ش��هريورماه فرصت كافي 
براي خواندن چند درس خاص براي تغيير رش��ته 
را دارند. ضمن اينكه امكان اين تغيير را بايد مراجع 
تصميم گير مصوب كنند. مدي��ركل امور تربيتي و 
مش��اوره وزارت آم��وزش و پرورش درب��اره كارايي 
هداي��ت تحصيلي نيز به مهر گفت: آنچه در س��ند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش به آن اش��اره شده 
است و آيين نامه اجرايي هم هست، بسترهايي نياز 
دارد كه اگر فراهم و كامل اجرا شود يكي از بهترين 
تكاليف و وظايفي اس��ت كه آم��وزش و پرورش به 
درستي بايد انجام دهد تا از هدر رفتن منابع انساني 

و مالي جلوگيري كند. 
او اف��زود: متاس��فانه هن��وز خانواده ها آمادگي 
الزم را ندارن��د ب��راي اج��راي كام��ل اين س��ند 
هدايت تحصيلي و نظام آموزش��ي ما هنوز بر وجه 
عملك��رد تحصيلي و نمره تاكيد دارد و دانش آموز 
پايه نهم ما كه بايد دس��ت به انتخاب رش��ته بزند 
هنوز آمادگي و فرهيختگي و تمايزيافتگي را براي 
ش��ناخت فرصت ها در اين زمينه به دست نياورده 
اس��ت. ش��كوهي ادامه داد: نقش مشاوران در اين 
ميان بس��يار مهم اس��ت اما ما در حال حاضر ۱۷ 
هزار مش��اور فعال در مدارس داريم كه مطلوبمان 
داشتن حدود ۴۸ هزار مشاور است. يعني ۳۰ هزار 
مش��اور كمبود داريم تا بتوانيم خدمات مشورتي 

خود را به همه مدارس ارائه دهيم. 
او اظهار كرد: يكي از كاركردهايي كه در س��ند 
تحول بنيادين به آن اش��اره ش��ده اين اس��ت كه 
وظيف��ه آموزش و پرورش اين اس��ت كه بايد ورود 
كند براي طراحي مسير زندگي دانش آموزان. بخش 
طراحي مسير تحصيلي و شغلي به عهده ما گذاشته 
شده است. اين مسير زندگي و سازه آرايي نيازمند 
افراد متخصص اس��ت و كار هر كسي نيست. براي 
همين م��ا هر چقدر نيروي متخصص در مدرس��ه 
داشته باشيم در اين وظيفه كارآمدتر خواهيم بود. 

 تالش براي سرمايه گذاري
در توليد علم 

مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهور بر لزوم 
س��رمايه گذاري هاي بيش��تر در تولي��د علم تاكيد 
كرد. سورنا ستاري درباره حمايت از استارت آپ ها 
و ش��ركت هاي دان��ش بنيان گفت: به طور وس��يع 
در محي��ط كس��ب و كار ب��ه اس��تارت آپ ه��اي 
ح��وزه بيوتكنولوژي كم��ك مي كنيم، در واقع اين 
حمايت ها به نوعي در راستاي اجرايي سازي قانون 
حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت. رييس 
بنياد ملي نخب��گان در خصوص آمار ۹۸ درصدي 
توليد دارو در داخل كش��ور به ايلنا گفت: اين آمار 
كامال صحت دارد. ما ۹۸ درصد داروها را در داخل 
توليد مي كنيم، اما نكته حائز اهميت اين است كه 
از نظر ارزشي داروهايي كه وارد مي كنيم، قيمتي تر 
از ميزاني است كه در داخل توليد مي كنيم. معاون 
علمي و فن��اوري رييس جمهور اقتصاد دانش بنيان 
را يك��ي از پايه هاي اصلي اقتصادي ايران در آينده 
دانس��ت و همچنين جايگاه ايران در دنيا را از نظر 
توليد علم در حوزه زيست فناوري در رتبه سيزدهم 
و در حوزه س��لول هاي بني��ادي در رتبه چهاردهم 
اع��الم و تاكيد كرد ك��ه بايد س��رمايه گذاري هاي 

بيشتري در اين زمينه ها صورت بگيرد.  

اخبار

مسووالن و كارشناسان محيط زيست بر سر آلوده بودن يا نبودن بزرگ ترين درياچه جهان توافق نظر ندارند

روزگار تيره و تار خزر

درآمد كالن سلبريتي ها از اينستاگرام و تلگرام
ح��اال ديگ��ر خيلي ه��ا ب��راي تبليغ��ات كاال و 
خدماتش��ان، مس��تقيم س��راغ رس��انه هاي رسمي 
يا صدا و س��يما نمي روند. حت��ي صفحات خبري و 
اطالع رس��اني اينترنتي هم تبليغاتشان كمتر شده 
و در عوض، س��لبريتي هاي مجازي در اينس��تاگرام 
و تلگ��رام، به مرجعي براي انتش��ار تبليغات تبديل 
شده اند. عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست 
علمي كشور با اش��اره به درآمدهاي سلبريتي ها در 
فضاي مجازي گفت: س��لبريتي ها در ايران از ۳۵ تا 
۱۵ ميليون تومان مي گيرند و در اينستاگرام پست 
مي گذارن��د كه اين مبلغ براي تلگ��رام ۱۰ ميليون 
اس��ت. امير ناظمي، در سلسله نشست هاي »رسانه، 
اف��كار عمومي و بازنمايي رويداد« كه در وزارت رفاه 
برگزار شد به جايگاه ش��بكه هاي اجتماعي در دنيا 
اشاره كرد و گفت: سلبريتي ها اصلي ترين بازيگران 
شبكه هاي اجتماعي هس��تند. دو نوع سلبريتي در 
حوزه عموم��ي و خصوصي داريم. او افزود: ش��اهد 
كس��ب درآمد سلبريتي ها از شبكه هاي اجتماعي و 
اثرگذاري آنها هستيم. باالترين درآمد از پست هاي 
اينستاگرامي در دنيا مربوط به خواننده مشهور »سلنا 
گومز« است؛ وي هر پس��ت خود را ۵۳۰ هزار دالر 
مي فروش��د. در واقع با سلبريتي هايي مواجهيم كه 

قرارداد فيلم و ب��ازي مي بندند اما عمده درآمد آنها 
تحت الشعاع پستهاي اينستاگرامي است. عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات سياست علمي افزود: در ايران 
در حوزه تخصصي فناوري، پستهاي وزير ارتباطات 
جزو ۵ نفر اول پربازديد است. سلبريتي هايي در اين 

حوزه تخصصي داريم كه از وزير پرمخاطب ترند. 
او با بيان اينكه س��لبريتي ها در اي��ران از ۳۵ تا 
۱۵ ميليون تومان مي گيرند و در اينستاگرام پست 
مي گذارند و اين مبلغ براي تلگرام ۱۰ ميليون است 
اظهار كرد: اكنون جايگزين هاي رسانه هاي متداول 
كاركردهاي خود را دارند و با افرادي روبرو هس��تيم 
كه صرفا بلندگو هس��تند بدون آنكه فكري پش��ت 
بيانات همه آنها باش��د. ناظمي اف��زود: در اين ميان 
براي روابط عمومي ها راهبرد اول شناسايي بازيگران 
كليدي و جذب آنهاس��ت. تغيي��ر از متن به تصوير 
راهبرد دوم اس��ت. تصوير و ويدئو اكنون اثرگذارتر 
اس��ت. راهبرد سوم اين است كه نمي توان در مقابل 
بسياري مس��ائل بي تفاوت بود و سكوت حاوي پيام 
تاييد اس��ت و ديگر تاكتيك خوبي نيس��ت. راهبرد 
چهارم ني��ز ارائه پيام ضمني به ج��اي پيام صريح 
اس��ت. اس��داله رازاني، معاون ام��ور هلدينگ هاي 
شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با 

بيان اينكه همه مي دانيم در كش��ور ما سرنوش��ت 
م��ردم به دولت گره خورده اس��ت اظهار كرد: گفته 
مي شود اقتصاد ايران، دولتي است و تاكيد مي شود 
راه صالح و رستگاري خصوصي سازي است؛ هرچند 
بحث فراتر اس��ت و امروز عالوه بر اقتصاد، آموزش، 
فرهنگ، امني��ت، انتظامات، عمران، امور ش��هري، 
تش��كيالت قضايي همه دولتي اند و نقطه ثقل همه 

امور مردم، دولت است. 
او اف��زود: هرگونه نارس��ايي و ع��دم كارآمدي 
مس��تقيما همه نظام را زيرس��وال مي ب��رد. مردم 
با پي ب��ردن به اين پيوس��تگي سرنوشتش��ان به 
عملكرد دولت، به ش��دت رفتار حاكميت و دولت را 
رصد مي كنند. رازان��ي با بيان اينكه ايرانيان تحت 
تاثير سرنوش��تي كه در طول تاريخ داشته اند رفتار 
اجتماعي و سياسي خاصي دارند و مردمي هستند 
كه هم به ش��دت دين خواه هستند گفت: به تعبير 
دكتر بشيريه، ايرانيان در طول تاريخ حكومت ديني 
داشته اند و حتي پيش از اسالم از جمله ساسانيان و 
كيانيان از اين قاعده مستثني نبودند. دين در كشور 
ما ريشه دارد. ويژگي ديگر مليت خواهي است. هيچ 
ايراني نيس��ت كه حس وطن پرستي نداشته باشد. 
ويژگي س��وم تجدد خواهي است. به همين دليل 

انتظ��ارات همه مردم از دولت باال و كارش بس��يار 
سخت است. او افزود: در اين ميان ثبت رويدادها و 
توجه به چگونگي انعكاس آن در بازنمايي رويدادها 
اثرگذار اس��ت. وقايع خوب��ي رخ مي دهد اما ثبت 
نمي شود. محمد آقاس��ي مدير مركز افكارسنجي 
دانش��جويان ايران )ايس��پا(، نيز با بيان اينكه ۱۰ 
دغدغه و مطالبه اول مردم، مسائل اقتصادي است 
گف��ت: در دو پيمايش ملي كه داش��تيم مواردي 
چون محيط زيست و كم آبي و... جزو اولويت هاي 
پايين تر بودند كه حاكي از آن است كه ديالوگ بين 

مردم، رسانه و حاكميت برقرار نشده است. 
او افزود: س��ال گذش��ته در دو مقط��ع از مردم 
پرس��يديم دوس��ت داريد جل��وي »ت��ورم« گرفته 
ش��ود يا »اشتغال« ايجاد ش��ود؟ بيش از ۸۰ درصد 
م��ردم اش��تغال را انتخ��اب كردن��د. در حالي كه 
صاحب نظران معتقدند تا تورم كاهش نيابد ش��غل 
ايجاد نمي ش��ود. آقاس��ي با بيان اينكه مفهوم افكار 
عمومي بس��يار مهجور است گفت: هر چه مي گذرد 
احس��اس مي كنم به نوعي مردم س��االري وكالتي 
و نه مردم س��االري مش��ورتي تن داده ايم. او افزود: 
افكارعمومي از روزي كه بش��ر به وجود آمده شكل 
گرفته اما زماني آكادميك تر شده كه با ساخت جديد 
سياسي دولت- ملت ها روبرو شد كه برخي دولت ها 
ملت هاي متفاوتي را براي آن بس��ته بندي مي كنند. 
افكار عمومي داراي قدرتي اس��ت كه مي تواند سويه 
دولت ها را تعيين كند. آقاس��ي به مفهوم دولت هاي 

شكننده اش��اره كرد و گفت: مفهوم دولت شكننده 
يك باب جدي در دنياس��ت و مبتني بر اختالل در 
س��ه قطب از جمله اعمال اقت��دار، ارائه خدمت به 
مردم يا مشروعيت حاكميت است. اگر مي خواهيم 
فضاي عمومي همانند فضاي عمومي در دولت هاي 
غيرش��كننده را داشته باشيم نخستين كارمان بايد 
اين باشدكه براي افكار عمومي جايگاه تعريف كنيم. 
به گزارش ايس��نا، عبداله گيويان، پژوهشگر رسانه 
و ارتباطات نيز در اين نشس��ت به برخي مشكالت 
ج��دي در نظام ارتباطاتي اش��اره ك��رد و گفت: در 
تبليغات رسانه ملي زماني كه مي خواهند يك زندگي 
خوب را به ش��رط اس��تفاده از يك كاال تبليغ كنند 
يك زندگي لوكس متوسط به باالي غربي را نمايش 
مي دهن��د. او ادام��ه داد: آيا ما ب��ه عنوان يك ملت 
آرزوي مش��تركي داريم؟ اس��طوره سعادت چيست 
و آيا يك لحظه تاريخي داش��ته ايم كه مشتركا اين 
كامروايي را تصوير كرده باشيم؟ گيويان با بيان اينكه 
نه در سطح نظري و نه عملي هيچ تعبير مشخصي از 
آنچه مي خواهيم نداريم گفت: مقصر كيست ؟ قصور 
جمع��ي ما در خلق و بازنمايي اين اس��طوره تبعات 

ويرانگري در زندگي امروز ما دارد. 
او افزود: در پازل سراس��ري نظام ارتباطاتي اين 
اس��طوره مغفول اس��ت. يكي از اصلي ترين وظايف 
اهالي رسانه اين است كه تالش كنند ذرهاي زمينه 
س��اخت اين اس��طوره را فراهم كنند كه بخشي از 

رسالت رسانه است و وظيفه ملي تلقي مي شود. 

ريحانه جاويدي|
بزرگ ترين درياچه جهان در ش��رايط مناسب 
محيط زيس��تي ق��رار ن��دارد؛ سال هاس��ت كه 
آلودگي هاي نفتي، س��موم كش��اورزي و صنعتي 
و انبوه زي��ادي از زباله حاش��يه رودخانه ها وارد 
رگ هاي خزر ش��ده و با هر موجي كه به ساحل 
مي زن��د، آلودگيش زي��ر و رو مي ش��ود. روزگار 
خزر تيره و تار اس��ت و سال هاس��ت با آبي بودن 
خداحافظ��ي كرده، اين روزها ه��ر چه مي گذرد 
بيش��تر ب��ه خاكس��تري تغيير رن��گ مي دهد و 
در گوش��ه و كنارش س��بزي جلبك ها به چشم 
مي خ��ورد. جلبك هايي ك��ه رويش مازادش��ان 
حكايت از افزايش آلودگي آب دارد. با اين وجود 
توافق نظري ميان مسووالن و كارشناسان محيط 
زيست بر سر وضعيت آلودگي درياي خزر وجود 
ندارد. در حالي كه كارشناسان معتقدند آلودگي 
خزر در س��ال هاي اخير نه تنها بيشتر شده بلكه 
هر چه مي گ��ذرد افزاي��ش مي يابد، مس��ووالن 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بر اس��تاندارد 

بودن وضعيت خزر تاكيد دارند. 
ضياالدين الماس��ي، سرپرس��ت دفتر بررس��ي 
آلودگي هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور درباره اين موضوع به »تع��ادل« مي گويد: 
»بر اس��اس آماري كه مركز تحقيقات خزر وابسته 
ب��ه وزارت نيرو در دو فصل گرم و س��رد دو س��ال 
گذش��ته منتشر كرد مي توان گفت كه پارامترهاي 
كيفي نس��بت به اس��تانداردهاي محيط زيس��تي 
وضعيت مناسبي دارد. از طرف ديگر اعداد و ارقامي 
كه از سوي معاونت محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيست اعالم كرد هم حكايت از آن 
دارد كه آلودگي بااليي در خزر نش��ان داده نش��ده 
است اما درباره ورود آالينده ها بر اساس كانون هاي 
آلودگي ش��اهد آن هس��تيم كه در بخشي از نقاط 
مانند س��احل متل قو و انزلي مقدار آلودگي باالتر 

از استاندارد است.«
او درب��اره برنامه هاي حفاظت از خزر افزود: »دو 
گ��روه برنامه براي حفاظت از خزر دنبال مي ش��ود 
كه يكي در س��طح بين المللي و ديگري در سطح 
مل��ي قرار دارد. در س��طح بين المللي در راس��تاي 
كنوانس��يون تهران كه بين پنج كشور حاشيه خزر 
امضا شده است، پروتكل هايي براي همكاري منطقه 
در نظر گرفته ش��ده كه ش��امل مقابله با آلودگي 
نفتي و ارزيابي اثرات محيط زيستي اقدامات براي 
حفاظت از تنوع زيستي خزر است. يكي از اقدامات 
اخيري هم كه در راس��تاي اين كنوانس��يون انجام 
شده، تبادل علمي و تحقيقاتي بين كشورهاي عضو 

بود كه با هدف استفاده از نتايج تحقيقات سامانه يي 
با اين هدف گس��ترش پيدا كرد. در سطح ملي هم 
طرح هايي در برنامه شش��م توسعه تعريف شده كه 
يكي از آنها كه در حيطه اختيارات سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اس��ت، مي ت��وان از پايش محيط 
زيستي منطقه نام برد. از طرف ديگر تفاهم نامه هايي 
هم با وزارت بهداشت و وزارت كشور براي سالمت 
آب هاي س��احلي صورت گرفته و از برنامه هايي كه 
همواره از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيست 
براي حفاظ س��المت درياي خزر دنبال مي ش��ود، 
مذاك��ره ب��ا وزارت نيرو ب��راي جلوگي��ري از ورود 
فاضالب ش��هري به دريا و صحبت با وزارت كشور 
براي تعجيل در اجراي طرح هاي مناسب براي حل 

معضل پسماندهاست.«
الماس��ي درب��اره مهم ترين عوام��ل آالينده كه 
س��المت دري��اي خ��زر را تهديد مي كن��د، گفت: 
»خوش��بختانه در س��واحل خزر توس��عه سنگين 
صنعتي مانند عسلويه نداشتيم به همين دليل بار 
آلودگي صنعتي در خزر باال نيس��ت اما عاملي كه 
خزر را آلوده مي كند تغيير كاربري اراضي و تعرض 
به حريم س��واحل،  مديريت پسماند شهري و دفع 
اصولي آنها و س��موم كشاورزي اس��ت كه اگر هر 
كدام از اين مواد آالينده به خزر وارد ش��ود اوضاع 
را نگران كننده كرده و محيط زيس��ت اين درياچه 
را تهديد مي كند كمااينكه در شرايط فعلي همين 
موارد گفته شده، از مهم ترين تهديدها عليه درياي 

خزر به شمار مي رود.«

 شرايط محيط زيستي خزر نامساعدتر از قبل
اظه��ارات الماس��ي درب��اره اس��تاندارد ب��ودن 
ش��اخص هاي محيط زيستي درياي خزر، در حالي 
اس��ت كه معاون تحقيقاتي پژوهش��كده اكولوژي 
درياي خزر ش��كوفايي جلبك ها در سواحل خزري 
را نش��انه افزاي��ش آلودگي اين درياچه دانس��ت و 
اع��الم كرد به ط��ور يقين با اين وضعيت، ش��رايط 
اكوسيس��تمي و زيس��ت محيط��ي دري��اي خزر 

نامساعدتر شده است. 
حس��ن فضل��ي درب��اره اي��ن موض��وع گفت: 
»جلبك ه��اي درياي��ي نق��ش بس��يار مهمي در 
چرخه هاي بيوش��يميايي محيط  هاي آبي دارند و 
پايه و اساس زنجيره غذايي در اكوسيستم هاي آبي 
محسوب مي شوند. يكي از علت هاي افزايش جلبك 
در درياي خزر افزايش دما است اما صد البته وقتي 
مواد مغذي بر اثر افزايش آلودگي ها زياد شود، رشد 

توده يي جلبك ها بيش از اندازه خواهد شد.«
او ب��ه ورود آلودگي ه��اي مختل��ف از طري��ق 

رودخانه هاي منتهي به درياي خزر از س��وي پنج 
كشور حاشيه اين دريا اشاره كرد و توضيح داد: »از 
آنجايي كه درياي خزر همانند يك »كاس��ه آب« 
متصور اس��ت با ورود ان��واع آلودگي هاي صنعتي، 
كش��اورزي و نفتي روز به روز شاهد نابودي زيست 
محيطي اين دريا هستيم. وجود جلبك ها در محل 
شنا به عنوان يكي از عوامل بيماري، محتمل است. 
به هر حال رشد بيش از حد جلبك ها در اصطالح 
علمي »بلوم آلودگ« محسوب مي شوند و به نوعي 

عامل انتقال دهنده بيماري نيز مي توانند باشند.«

 توافق بر سر عوامل آالينده 
با اين وجود مهم ترين منابع آلوده كننده درياي 
خزر، موضوعي اس��ت كه هم مس��ووالن سازمان 
محيط زيست و هم كارشناسان بر سر آن توافق 
نظر دارند. اسماعيل طلوعي، دكتراي حوزه آب و 
سازه هاي هيدروليكي درباره منابع آالينده درياي 
خزر به ايس��نا گفت: »آلودگي درياي خزر ناشي 
از دو منب��ع نفت��ي و غيرنفتي اس��ت. منابع غير 
نفتي آلوده كننده درياي خزر ش��امل فاضالب ها 
اعم از خانگي، صنعتي، كش��اورزي و بيمارستاني 
بوده و ش��يرابه هاي حاصل از تجميع و انباش��ت 
زبال��ه نيز از ديگر عوام��ل آلوده كننده منابع آبي 
است كه نهايتا به درياي خزر سرازير مي شود. از 
طرف ديگر رقابت براي اس��تحصال نفت از كف 
دريا در كشورهاي همسايه و مجاور درياي خزر 
بدون در نظر گرفتن ضوابط زيس��ت محيطي از 
علل بارز آلودگي درياي خزر بوده و جريان هاي 
دريايي و س��احلي موجود در خزر كه از سمت 

غرب به ش��رق بوده باعث انتق��ال اين آلودگي 
به سمت جنوب درياي خزر و ايران مي شود.«

طلوعي با اشاره به اينكه با ساخت آزاد راه تهران- 
شمال مشكالت درياي خزر دو صد چندان مي شود، 
افزود: »هجوم مسافر و خيل عظيم جمعيت وارده 
به اس��تان هاي ش��مالي كه هيچ گونه زيرساخت 
ديگري غير از س��اخت راه براي آنان در نظر گرفته 
نشده، قطعا و مسلما آلودگي منابع محيط زيستي 
و به ويژه در درياي خزر را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراين بايد براي فاضالبي كه از خانه ها، كارگاه ها، 
صنايع و كشتزار ها خارج مي شود، شاخصه خاصي 
وجود داشته باشد تا در رودخانه   ها رهاسازي شوند. 
رعايت اس��تانداردهاي تصفيه فاضالب مي تواند به 
آلودگ��ي مناب��ع آبي و به ويژه دري��اي خزر كمك 
ش��اياني كند، زيرا اكثر رودخانه هاي شمال كشور 

حامل اين فاضالب ها هستند.«
طلوع��ي در مورد آلودگي نفت��ي درياي خزر با 
اش��اره به رژيم حقوقي و پروتكل هاي متعدد بين 
كش��ورهاي همس��ايه خزر تاكيد كرد: »بايد نظام 
ديپلماسي قوي با نظارت هاي دقيق در اين مورد از 
سوي كشور اعمال شود تا با رعايت استانداردهاي 
اس��تخراج و پااليش نفت اين آلودگي به دريا وارد 
نش��ود؛ در اين زمينه لزوم نگاه ويژه و دغدغه مند 

متوليان امر، ضروري است.«

 سهم خارجي ها در آلودگي خزر
در حالي كه تصور برخي از افراد از جمله برخي 
نمايندگان مجلس بر اين اس��ت ك��ه بخش قابل 
توجهي از آلودگي خزر ناشي از فعاليت كشورهاي 

همسايه حاشيه اين درياچه است، آنطور كه الماسي 
مي گويد، تاكنون جز يك مورد، شواهد ديگري در 
اين راستا مشاهده نشده است. او درباره اين موضوع 
بيان كرد: »تاكنون جز يك مورد، موارد ديگري كه 
محرز ش��ود كشورهاي همسايه،  بخش ايراني خزر 
را آلوده مي كنند،  ديده نش��ده است. اين يك مورد 
هم حادثه نفتي بود در كشور آذربايجان كه سبب 
شد گلوله هاي نفتي به سواحل ايران برسد و بخش 

ايراني خزر را آلوده كند.«
اما از طرف ديگر عزت اهلل يوسفيان مال، نماينده 
مردم آمل والريجان در مجلس شوراي اسالمي نظر 
ديگر درباره اين موضوع دارد. او پيش از اين با انتقاد 
از اينك��ه تمامي فاضالب هاي صنعتي كش��ورهاي 
حاش��يه درياي خزر به س��مت اين دريا س��رازير 
مي ش��ود، گفته بود: »سهم ايران از آلودگي درياي 
خزر بسيار ناچيز و اندك بوده و ورود فاضالب هاي 
صنعتي و خانگي به دريا نيز ديده نمي ش��ود البته 
ممكن اس��ت فاضالب ها ب��ه صورت جزئ��ي وارد 
رودخانه ها ش��وند كه اين امر ني��ز تاثير زيادي در 
آلودگ��ي دريا ندارد. ش��رايط اقليمي و جغرافيايي 
درياي خزر به گونه يي است كه تمامي فاضالب هاي 
كشورهاي همس��ايه به سمت ايران روانه مي شود، 
آلودگي ها به سمت سواحل استان هاي شمالي روانه 
و در اين رابطه بيش��ترين صدمه و آس��يب متوجه 
ايران مي شود. متاسفانه در حال حاضر فك خزري 
به دلي��ل حفاري هاي نفت��ي و ورود فاضالب هاي 
كارخانجات و واحدهاي توليدي كشورهاي حاشيه 
در دريا قابل رويت نبوده و نسل برخي آبزيان ديگر 

نيز در معرض انقراض است.« 

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، با تاكي��د بر اينكه نبود 
تع��ادل در ميزان ورودي و خروجي ه��ا عامل اصلي تحميل بار 
مالي بر تامين اجتماعي بوده، راه برون رفت از مشكالت اقتصادي 
صندوق هاي بيمه يي را ايجاد قانوني جامع دانست. حسن لطفي 
در مورد عدم تناس��ب در ورودي و خروجي تامين اجتماعي كه 
مي تواند موجب برهم خوردن تعادل مالي اين س��ازمان ش��ود 
گفت: نبود قانوني جامع يكي از مش��كالتي اس��ت كه در حوزه 
صندوق هاي بازنشس��تگي كشور وجود دارد، كما اينكه تعدادي 
از ۱۸ صندوق بيمه يي موجود داراي ۲۰۰۰صفحه قانون بوده و 
برخي از آنها هم حتي فاقد يك خط قانون هستند و هيچ راهكار 
قانوني براي اداره صندوق ندارند. نماينده مردم رزن در مجلس 
شوراي اسالمي، ادامه داد: عدم وجود قانون واحد باعث شده اكثر 
صندوق هاي بيمه يي با ورشكستگي مواجه شوند كه الزم است 
اين امر اصالح ش��ود، كما اينكه در اين مورد به آقاي ربيعي هم 
پيشنهاد داده ام كه قانوني جامع براي تمام صندوق هاي بيمه يي 
كش��ور ايجاد كنيم كه با اس��تقبال وي مواجه ش��د. او در بيان 
مزاي��اي ايجاد قانوني واحد ب��راي صندوق هاي بيمه يي به خانه 
مل��ت گفت: ايجاد قان��ون واحد در حوزه بيمه باعث مي ش��ود 
ورودي و خروجي تمام صندوق ها مشخص شود، چرا كه تاكنون 
هيچ مالك و معياري براي ورودي صندوق ها نداش��ته ايم، كما 
اينكه ممكن اس��ت فردي ۱۵ س��ال هم در يك بخش مشغول 
به كار باش��د، اما حق بيمه پرداخت نكند كه قطعا اين موضوع 

در نحوه ارائه خدمات صندوق هاي بازنشستگي كشوري مشكل 
ايجاد مي كند. لطفي افزود: هم اكنون دولت بايد اليحه يي براي 
ايجاد قانوني جامع براي تمام صندوق هاي بيمه يي ارائه دهد تا 
ضمن تعيين معيار واحد ب��راي ورودي و خروجي آنها، منابع و 
مصارفشان هم مشخص شود. او اظهار كرد: در روند ارائه خدمات 
از س��وي صندوق تامين اجتماعي هم مطابق با اس��تانداردهاي 
جهان��ي بايد تعداد ۶ نفر را تحت پوش��ش بيمه قرار دهد تا در 
پي پرداخت حق بيمه آنها بتوان يك نفر را بازنشسته كرد، ولي 
در اينجا اين س��وال ايجاد مي شود كه شش نفري كه به درآمد 
تامين اجتماعي اضافه مي ش��وند چه افرادي هس��تند؟ لطفي 
يادآورشد: هم اكنون يكي از مشكالت اساسي كه مي تواند تامين 
اجتماعي را با بحران مواجه  كند، اين است كه غالبا شش نفري 
كه به درآمد اين س��ازمان اضافه مي شوند داراي حداقل حقوق 
هس��تند، كما اينكه كارگري كه ماهانه يك ميليون و دويست 
ه��زار تومان حقوق دريافت مي كند تنها هفتاد هزار تومان بابت 
بيمه پرداخت مي كند، در نتيجه ش��ش نفر ورودي از اين قشر 
تنها ۴۲۰هزار تومان حق بيمه پرداخت مي كنند، و اين در حالي 
است كه فردي كه از اين سيستم بازنشسته مي شود حداقل بايد 
ماهانه يك ميليون و دويست هزار تومان دريافت كند، از سوي 
ديگر تعهداتي برعهده دولت بوده كه توان پرداخت آنها را ندارد، 
بنابراين بار مالي اين بخش بر تامين اجتماعي تحميل مي شود كه 

بايد مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را پرداخت كند. 

نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: ستاد احيا در منطقه 
درياچه اروميه نيروي كافي نداش��ته و تمركز الزم را براي انجام 

فعاليت هاي بيشتر كارشناسي شده ندارد. 
هادي بهادري در مورد اظهارات رييس سازمان محيط زيست 
مبني براينكه ۶۰ درصد از مصوبات به پروژه هاي احياء درياچه 
اروميه تخصيص داده شده است، گفت: براي پروژه هاي اساسي 
درياچ��ه اروميه درحوزه كاهش مصرف آب و جهاد كش��اورزي 
طبق اطالعات كس��ب ش��ده كمت��ر از ۳۰ درصد تخصيص ها 
صورت گرفته است، البته دربخش هاي ديگر ممكن است ميزان 
تخصيص ها افزايش داشته باشد؛ ضمن اينكه شايد از محل اوراق 
خزانه اعتباراتي را در نظر گرفته اند كه اين روش ها در اين منطقه 

تاثيري در پيشرفت فعاليت ها ندارد. 
نماينده مردم اروميه درمجلس ش��وراي اسالمي، با اشاره به 
اينكه بخش عمده فعاليت ها فرهنگ سازي و كار با مردم و جوامع 
محلي براي استفاده از آبياري تحت فشار به ويژه آبياري قطره يي 
است، افزود: متاسفانه در اين زمينه كار كمتري صورت گرفته و 
نياز اس��ت كه كارها گسترده شود، همچنين بحران جدي حال 
حاضر اين منطقه مساله انتقال آب به درياچه با روش هاي سنتي 
است؛ به عنوان مثال استفاده از جوي هاي خاكي سبب اتالف ۵۰ 
درصد آب در مس��ير مي شود، ضمن اينكه دولت هيچ برنامه يي 

براي الگوي كشت ارائه نكرده است. 
او ب��ا بيان اينكه چاه هاي غيرمجاز درحال گس��ترش بوده و 

درحوزه هاي كار با مردم ستاد احياء درياچه اروميه فعاليت هاي 
ضعيفي داشته است، تصريح كرد: ستاد احياء درمنطقه درياچه 
نيروي كافي نداش��ته و تمركز الزم را ب��راي انجام فعاليت هاي 
بيش��تر كارشناس��ي ش��ده ندارد، اين ستاد بيش��تر يك مركز 
فرماندهي در تهران بوده و شرايطي كه پروژه به شكل پيمانكاري 
انجام مي ش��ود؛ كارها به خوبي پيش رفته و متاسفانه دربرخي 
شرايط فعاليت ها به درستي صورت نمي گيرد، البته برنامه احياء 

از سال ۹۳ آغاز شده است. 
بهادري با اش��اره به اينكه از ۴ سال شروع به كار ستاد احياء 
درياچه اروميه ۲ سال عقب هستيم، گفت: رضايت قابل قبولي 
از برنامه هاي س��تاد احياء درياچه اروميه وجود ندارد، متاسفانه 
۵۰ درصد برنامه ها تاكنون اجرايي نشده است؛ در شرايطي كه 
دولت و مس��وولي در اين مدت تغيير نك��رده چرا بايد از اجراي 
نيمي از برنامه ها عقب باش��يم، ضمن اينك��ه هر دولتي پس از 
اين برنامه هاي دولت فعلي را براي احياء درياچه قبول نمي كند؛ 

بنابراين در گام اول ستاد بايد احياء شود. 
اي��ن نماينده م��ردم درمجلس ده��م، با بي��ان اينكه اصل 
فعاليت ها بايد در منطقه درياچه اروميه انجام ش��ود، افزود: چرا 
س��تاد احياء قبول نمي كند مديريت اين ستاد در تهران در حل 
مش��كالت درياچه اروميه تاثيري ندارد، متاس��فانه طي ۵ سال 
اخير پروژه هاي غير پيمانكاري پيشرفتي در احياء درياچه اروميه 

نداشته است. 

۵۰ درصد برنامه احياي درياچه اروميه اجرايي نشده است نبود تعادل در ورودي و خروجي  صندوق هاي بيمه اي



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Tue. July   24. 2018  1156   سه شنبه2   مرداد 1397     10 ذي القعده 1439  شماره   

با نزديك شدن به زمان اجرايي شدن تحريم ها از سوي مسووالن دولتي مطرح شد

2راهكار عبور از تحريم هاي صنعت هوايي

تهران 242 گود رها شده دارد

آدرس 95 گود پرخطر پايتخت 

گروه راه و شهرسازي|
با اجرايي ش��دن برجام، صنعت هوايي كشور 
بيش از ساير بخش هاي حمل ونقل، شاهد تغيير 
و تحوالت اساس��ي ش��د و حتي مي توان امضاي 
ق��رارداد با س��ه ش��ركت هواپيماس��از بويينگ، 
ايرب��اس و ATR را مهم ترين دس��تاورد برجام 
تلقي كرد. البته اجراي قراردادهاي خريد هواپيما 
در همان ابت��داي كار و با خروج امريكا از برجام 
در ارديبهشت ماه سال جاري و درحالي كه تنها 
 )ATR 11 هواپيما )3 فروند ايرباس و 8 فروند
از 200 هواپيم��اي معامل��ه ش��ده و مندرج در 
قراردادهاي هما با ش��ركت هاي هواپيماساز وارد 

كشور شده بود، به حالت تعليق درآمد. 
درهمان روزهاي نخست پس از خروج ترامپ 
از برج��ام، مس��ووالن ارش��د حوزه هواي��ي ابراز 
امي��دواري مي كردند كه قرارداده��اي ايران اير، 
آسمان، قشم اير و... با ش��ركت هاي هواپيماساز 
آس��يب نمي بين��د ام��ا با فس��خ ق��رارداد خريد 
80 فرون��د هواپيما از س��وي بويينگ و حرف و 
حديث هاي پي��ش آمده درباره لغو قرارداد خريد 
97 هواپيماي ايرباس باقي مانده برهمه مس��جل 
شد كه نمي توان به آينده اين دو قرارداد اميدوار 
بود. اما ش��رايط ق��رارداد 20 فرون��د هواپيماي 
ATR با دو قرارداد ديگر تفاوت داشت. مديران 
ارشد اين ش��ركت اگرچه اعالم كردند كه حاضر 
به ريس��ك نيس��تند و با ش��رايط امري��كا كنار 
مي آيند ام��ا همچنان به تالش ه��اي خود براي 
جلب رضايت امريكا به تحويل 4 فروند هواپيماي 

ديگر اين شركت ادامه مي دهند. 
در اين ميان به نظر مي رس��د مسووالن ارشد 
هوايي كه پيش از اين به اجراي دوباره قراردادها 
ب��ا وجود خ��روج امريكا از برجام امي��دوار بودند 
درتالش هس��تند كه از تمام ت��وان داخلي براي 
تامين برخي قطعات بهره ببرند اما اين به معناي 
ناامي��دي از اج��راي قراردادهاي خري��د هواپيما 
نيست و شواهد حاكي از آن است كه وزارت راه و 
شهرسازي برنامه هايي هم براي تعليق قراردادها 

به مدت يكسال به جاي فسخ آنها دارد. 

 تالش براي حفظ قراردادهاي خريد
درهمين راستا، عضو ارشد تيم مذاكره كننده 
قرارداده��اي خريد هواپيماه��اي جديد با تاكيد 
بر اينكه ت��الش براي حف��ظ قراردادهاي خريد 
 ATR هواپيما از سه شركت ايرباس، بويينگ و
ادامه دارد،  گفت: امكان معلق نگه داشتن هر يك 

از اين قراردادها تا 12 ماه وجود دارد كه در اين 
ب��ازه زماني احتمال تحوالت��ي در مجلس امريكا 
وجود دارد كه مي تواند تصميمات ترامپ را تحت 

تاثير خود قرار دهد. 
او درباره سرنوشت قراردادهاي خريد هواپيما 
از س��ه شركت هواپيماس��از در شرايطي كه منع 
ف��روش هواپيم��ا به اي��ران براي اين ش��ركت ها 
وج��ود دارد، تاكيدكرد: ترجيح بر اين اس��ت كه 
قراردادهاي خري��د هواپيما در حالت فعلي باقي 
بمانند و فسخ نشوند تا اينكه شرايط مجددا احيا 
 ATR ش��ود اما سه ش��ركت ايرباس، بويينگ و
بناب��ر ال��زام قانوني مجب��ور به فس��خ قراردادها 
هس��تند و وزارت راه وشهرسازي براي تمام اين 

موارد در حال مذاكره با شركت ها است. 
فخريه كاشان ادامه داد: اين سه شركت تحت 
فش��ار دولت امريكا تمايل به فس��خ قراردادها با 
اي��ران اير دارند و بنابر مقررات��ي كه امريكايي ها 
وضع كردند بايد يا 14 اگوست به بعد يا ۶ نوامبر 
به بعد دفاتر و حس��اب هاي هم��كاري با ايران را 
ببندند، به همين دليل خواس��تار روش��ن كردن 

تكليف قراردادها هستند. 
او گف��ت: ام��ا در اي��ن ط��رف وزارت راه و 

شهرسازي هم بنا به قراردادها معتقد هستيم كه 
هن��وز فرصت حفظ قراردادها را داريم و در حال 
مذاكره با اين شركت ها براي عدم فسخ قراردادها 
هستيم، در نهايت يا قراردادها فسخ يا معلق باقي 

مي مانند. 
فخريه كاش��ان با بيان اينكه نفع معلق ماندن 
قراردادها اين است كه براي انعقاد قرارداد دوباره 
در ش��رايط مطلوب نياز به انجام مذاكرات جديد 
نيست، ادامه داد: امكان معلق نگه داشتن هر يك 
از اين قراردادها تا 12 ماه وجود دارد كه در اين 
ب��ازه زماني احتمال تحوالت��ي در مجلس امريكا 
وجود دارد كه مي تواند تصميمات ترامپ را تحت 

تاثير خود قرار دهد. 
 مشاور وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل 
با تاكيد بر اينكه در صورت فسخ قراردادها تحت 
تاثي��ر خروج امري��كا از برجام زيان و خس��ارتي 
متوجه س��ه شركت نمي ش��ود، گفت: يعني اين 
ط��ور نخواهد ب��ود كه با فس��خ اي��ن قراردادها 
بويين��گ، ايرباس و ATR به اي��ران اير غرامت 
بپردازن��د اما به طور قطع ع��دم فروش اين تعداد 
هواپيما به ايران خ��ودش زيان بزرگي براي اين 
شركت ها محسوب مي شود به ويژه براي ايرباس 

و ATR كه سفارش��ات ايران را به مرحله توليد 
رسانده اند. 

او افزود: همه تالش ها بر اين بود كه قراردادي 
داش��ته باش��يم كه نه ايران دچار زيان شود و نه 
ش��ركت هاي طرف قرارداد. اگر اين قرارداد را در 
ش��رايط ديگري كه ناش��ي از برجام نبود فس��خ 
مي كردند به طور قطع بايد خس��ارت به ايران اير 
پرداخت مي كردند اما اين قراردادها در شرايطي 

فسخ مي شود كه تابع نظر آنها نيست. 
فخريه كاشان درباره احتمال تحويل دو فروند 
هواپيماي ATR به اي��ران اير گفت: نمايندگان 
اين ش��ركت در حال مذاكره هس��تند تا فروش 
سفارش��ات اي��ران كه ب��ه مرحله توليد رس��يده 

مشمول استثناهايي شود. 

 تهاتر نفت ايران با سوخوي روسي؟
اصغ��ر فخريه كاش��ان، درباره احتم��ال تهاتر 
نفت ايران با س��وخوي روس��ي اظهار كرد: ساير 
ش��ركت هاي هواپيمايي در خري��د هواپيماهاي 
س��وخو چه با موتور روس��ي و چ��ه موتور غربي 
مخت��ار هس��تند ام��ا وزارت راه و شهرس��ازي 

برنامه يي براي مذاكره با سوخو ندارد. 

او با بيان اينكه هيچ توصيه و دستوري مبني 
بر تهاتر نفت ايران با هواپيماي روس��ي به وزارت 
راه و شهرسازي نشده است، گفت: هيچ برنامه يي 
ب��راي نوس��ازي ناوگان اي��ران اير با اس��تفاده از 

هواپيماهاي سوخو نداريم. 

 بهره گيري از توان داخلي براي تامين قطعات
درحالي كه فخريه كاشان هنوز به اجراي اين 
قراردادها در آينده اميدوار است، رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري معتقد به اس��تفاده از توان 
داخل��ي براي تامي��ن برخي قطع��ات اولويت دار 
هواپيما اس��ت، علي عابدزاده دراين زمينه گفت: 
اج��ازه نمي دهي��م فعالي��ت صنع��ت هوانوردي 

متوقف شود. 
عابدزاده با اشاره به تحريم مجدد امريكا عليه 
جمهوري اس��المي ايران گفت: هدف گذاري اين 
است كه اجازه توقف فعاليت صنعت هوانوردي را 
ندهيم و تصميمات مراجع مختلف درون امريكا 

اهميتي ندارد. 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: 
اگر هواپيما به ايران تحويل دهند، از آن استفاده 
مي كنيم و اگر تحويل ندهند، به همان روشي كه 
پيش از اين صنعت هوانوردي را اداره مي كرديم، 
نمي گذاري��م  داد:  ادام��ه  او  مي كني��م.  اداره 
سياس��ت هاي خصمانه امريكا علي��ه ملت ايران 
به نتيجه برس��د، نخس��تين اولويت اين است كه 
هواپيماهايي كه در اختيار داريم و در اس��تفاده 
از آنها تجربه داريم را مورد استفاده قرار دهيم. 

عابدزاده همچنين با اشاره به گسترش سهم 
بخ��ش خصوصي از حمل و نق��ل هوايي گفت: 
بخ��ش خصوصي در صنعت هوان��وردي تقويت 
ش��ده و امروز بيش از 70 درصد جابه جايي ها را 
بخش خصوصي انجام مي دهد و اميدوار هستيم 
در چند سال آتي اين سهم به صد درصد برسد، 
امروز بخش خصوصي فعال اس��ت و مي تواند از 
مش��كالت گذر كند. رييس سازمان هواپيمايي 
كش��وري در م��ورد خري��د هواپيماي س��وخو 
سوپرجت براي ايرالن هاي ايراني گفت: سازمان 
هواپيمايي كش��وري با هيچ شركتي براي خريد 
هواپيم��ا مذاكره نمي كند، بلكه اين بهره برداران 
ي��ا هم��ان ايرالين ها هس��تند كه ب��راي خريد 
مذاكره مي كنند. اما سازمان هواپيمايي كشوري 
از هر تالش��ي براي خريد و اجاره هواپيما از هر 
كدام از تامين كنندگان هواپيما در هر كش��وري 

حمايت مي كند. 

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران 
از وجود 242 گود رهاش��ده در پايتخت خبر داد 
و گفت: از مجموع گودهاي رهاشده در تهران 9۵ 
گ��ود پرخطر، 4۶ گود ميان خطر و 101 گود كم 

خطر محسوب مي شوند. 
به گزارش مهر، س��يد حميد موسوي با اشاره 
به پراكندگ��ي گودهاي پرخطر در پايتخت گفت: 
بيش��ترين تعداد گودهاي پرخطر با 14 مورد در 
منطق��ه يك قرار دارد و پ��س از آن منطقه 22 با 
11 گ��ود و منطقه 18 با 7 گود بيش��ترين تعداد 
گودهاي پرخطر را در خود جاي داده اند. در مابقي 
مناطق نيز تعداد گودهاي پرخطر كمتر از 7 مورد 
اس��ت و در عين حال در مناطقي مانند 1۶ و 19 
هيچ گود پرخطري مشاهده نشده است. مديركل 
معماري و س��اختمان شهرداري تهران در توضيح 
معيار تمايز گودها از حيث ميزان خطر عنوان كرد: 
براب��ر مفاد مبحث هفتم مقررات ملي س��اختمان 
)پي و پي سازي( هرگونه گود با عمق بيشتر از 20 
متر با خطر بس��يار زياد تلقي مي شود و گودهاي 
با عمق كمتر از 20 متر در گروه گودهاي با خطر 
زي��اد يا معمولي قرار مي گيرند، البته در اين مورد 
باتوجه به اينكه گود با شيب پايدار ايجاد شده يا با 
دي��وار قائم، گودهاي زير ۶ متر يا 9 متر به عنوان 

گودهاي معمولي لحاظ مي شوند. 

به گفته موس��وي، برابر مف��اد اين ضوابط اگر 
آب در گود جاري باش��د )ت��راوش( گود از حيث 
ميزان خطر، زياد و بس��يار زياد تلقي مي ش��ود. 
همچنين، اگر خاكي كه در آن گودبرداري انجام 
مي شود دستي يا فاقد چس��بندگي قابل اعتماد 
باش��د، نمي ت��وان خطر گ��ود را معمولي در نظر 
گرفت. وي وجود س��اختمان »بس��يار حساس« 
در كنار گود را از ديگر معيارهاي تش��خيص گود 
به عن��وان پرخطر معرفي ك��رد و گفت: چنانچه 
س��اختمان بدون اسكلت باش��د يا نشانه آشكار 
عالئم فرس��ودگي و ضعف زياد در باربري در آن 
ديده ش��ود، يا به دليل ارزش تاريخي و فرهنگي 
بنا در صورت نشس��ت خس��ارات زي��ادي به آن 
وارد شود، سازه در دس��ته ساختمان هاي بسيار 

حساس قرار مي گيرند. 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران 
در بخش ديگري از س��خنانش به متوس��ط عمر 
گوده��اي تهران پرداخت ك��رد و گفت: از 242 
گود رها ش��ده 27 مورد عمرش��ان تا يك س��ال 
است، 11۶ مورد بين 1 تا 3 سال، 77 مورد بين 
4 تا 10 سال و 28 گود عمرشان باالي 10 سال 
است. موسوي ادامه داد: در رابطه با عمق گودها 
ني��ز عمق 12 مورد باالي 2۵ متر، 92 مورد بين 
10 ت��ا 2۵ متر، ۵2 مورد بين ۵ تا 10 متر و 8۵ 

مورد زير ۵ متر اس��ت. ضمن اينكه 7 گود نيز به 
دليل ش��رايط خاص، امكان اندازه گيري دقيق را 
نداش��تند كه اين مورد در دس��ت بررسي است. 
وي با اش��اره به وج��ود گودهاي با اهميت گفت: 
از ابتداي فروردين 9۶ تا به امروز 2 هزار و 17۶ 
پروانه ب��راي بناهايي ك��ه داراي زيرزمين بيش 
از يك طبقه هس��تند، صادر ش��ده است. از اين 
تعداد، هزار و 797 مورد ش��روع به كار كرده اند 
و ه��زار و 80 مورد از مواردي كه ش��روع به كار 
كرده اند، به مرحله سقف طبقه همكف رسيده اند. 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران با 
بيان اينكه در اين ميان، 717 گود باقيمانده جزو 
گودهاي با اهميت محس��وب مي ش��وند و عنوان 
رهاش��ده يا خطرن��اك به آنها تعل��ق نمي گيرد، 
تاكيد كرد: بيش��ترين تعداد گودهاي بااهميت با 
199 مورد در منطقه 1 و پس از آن با 100 مورد 
در منطقه 2 و 91 مورد در منطقه 3 قرار دارد. 

موس��وي با تاكيد بر اقدامات اخير ش��هرداري 
ته��ران در راس��تاي رص��د و نظ��ارت ب��ر گودها 
تصري��ح كرد: ظ��رف ۶ ماه گذش��ته از 279 گود 
در تهران بازديد كرده و از ش��هرداري هاي مناطق 
خواس��ته ايم تا با مالك براي تعيين تكليف سريع 
گودها وارد مذاكره يا به اس��تناد ماده 14 بند ۵۵ 
قانون شهرداري ها خود وارد عمل شوند. به گفته 

مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران 
طي ۶ ماه گذشته تعداد گودهاي رهاشده از 279 

مورد به 242 گود كاهش يافته است. 
موسوي با اش��اره به محدوديت هاي مديريت 
ش��هري درخصوص ورود فني ب��ه گودها، گفت: 
براس��اس قانون ورود فني ب��ه ملكي كه پروانه و 
مهندس ناظر دارد با عواقب خاصي همراه است، 
ب��ه اين معني ك��ه اگر اتفاقي رخ دهد دس��تگاه 
نظارت و مالك پاسخگوي مراجع قضايي نيستند 
و شهرداري را به دخالت در اجرا متهم مي كنند. 
وي با تاكيد بر س��اير محدوديت هاي مديريت 
ش��هري عنوان ك��رد: از لحاظ قانون��ي زماني كه 
مالك پروانه س��اختماني خود را دريافت مي كند 
و گودبرداري انجام مي ش��ود، شروع به كار محقق 
ش��ده است. در اين ش��رايط، اگر عمليات متوقف 
بمان��د و زمان مندرج در پروانه طي ش��ود، مالك 
بايد عوارض تطوي��ل را پرداخت كند و بعد از آن 

پروانه باطل شده تمديد مي شود. 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران 
در پاس��خ به س��والي مبني بر پر ش��دن گود برج 
ميالد طي ماه هاي آينده بيان كرد: پروانه گود برج 
ميالد س��ال 91 صادر شد و عمق آن 4 متر است. 
با توجه به گروه بندي موجود و اهميت برج ميالد، 
گود در گروه گودهاي با خطر بسيار زياد قرار دارد. 

در حال حاضر جواز ملك فاقداعتبار است و پس از 
پرداخ��ت عوارض تطويل مي توان پروانه را تمديد 

كرد. 
موس��وي ادام��ه داد: با اين وج��ود، اين اداره 
الزم  اخطاريه ه��اي  منطق��ه  ش��هرداري  و  كل 
را صادركرده ان��د و در م��اه جاري ه��م موضوع 
پيگيري ش��ده اس��ت. البت��ه بر اس��اس نظرات 
كارشناسان اداره كل معماري و شهرسازي، گود 
برج ميالد ش��رايط نگران كننده ن��دارد، اما براي 
روش��ن ش��دن تكليف گود در صورتي كه عوامل 
مربوطه اقدام نكنند، به اس��تناد بند 14 ماده ۵۵ 
قانون ش��هرداري ها گود پر مي شود. اگرچه هنوز 
دس��توري در اين مورد دريافت نكرده ايم و بايد 
ببيني��م متوليان پروژه چ��ه اقدامي مي كنند. به 
گفته مديركل معماري و شهرس��ازي شهرداري 
ته��ران گود اي��ران زمين نيز ب��ه دليل موقعيت 
مكان��ي آن و عمق 30 متري در گروه گودهاي با 
خطر بسيار زياد قرار دارد. موسوي با بيان اينكه 
مال��ك برخ��ي از گودهاي پرخطر دس��تگاه هاي 
دولت��ي و برخ��ي ديگر بخش خصوصي اس��ت، 
عن��وان كرد: يكي ديگ��ر از گودهاي پرخطر برج 
س��پهر اس��ت كه مالكي��ت آن در اختي��ار بانك 
صادرات اس��ت و ضروري است تا از سوي مالك 

تعيين تكليف شود. 

 بدهي هاي طرح ترافيك 
آنالين محاسبه  نمي شود

مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: 
بدهي هاي افرادي كه در سامانه »تهران من« ثبت نام كرده اند، به 

صورت آنالين محاسبه نمي شود. 
به گزارش مهر، علي پيرحس��ينلو در پاس��خ به اين پرسش 
كه برخي افراد كه فراموش كرده اند، اعتبار الزم را در حس��اب 
ش��هروندي خود واريز كنند و پس از چند روز حساب خود را 
شارژ مي كنند اما بدهي هاي گذشته از آنها كسر نمي شود، آيا 
احتمال جريمه ش��دن اين افراد وجود دارد؟ گفت: بدهي ها به 
صورت آنالين محاسبه نمي شود چه در مورد خبرنگاران و چه 

افرادي كه به نحوي از طرح ترافيك استفاده مي كنند. 
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه ممكن است حساب شهروندي فردي به اندازه كافي 
شارژ نش��ده باشد و پس از چند روز اين حساب را شارژ كند، 
به طور لحظه يي اين بدهي از حس��اب فرد برداشت نمي شود، 
بلكه هر هفته يك بار محاسبه كلي انجام مي شود و بدهي هاي 
گذش��ته كسر خواهد ش��د، افزود: اطالعات دوربين ها طي دو 
مرحله آناليز مي ش��ود؛ در مرحله نخست اطالعات تخليه شده 
قرائت ش��ده و م��واردي كه در خصوص صحت پالك ش��كي 
وجود دارد، عامل انس��اني نيز اين مورد را چك كرده و پس از 
اطمينان از دقيق بودن پالك، اطالعات براي س��ازمان فناوري 
اطالعات ارسال مي شود كه اين فرآيند چند روز طول مي كشد 

و ب��راي همين با تاخير چند روزه هزينه هاي تردد از حس��اب 
شهروندي كسر مي شود. 

 رايزني با قرارگاه خاتم 
براي رفع موانع پروژه هاي تهران

نشست مشترك ش��هردار تهران با فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء)ص( براي رفع مشكالت و موانع در انجام پروژه هاي 

شهري امروز به ميزباني قرارگاه خاتم برگزار شد. 
ب��ه گزارش مه��ر به نقل از ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء 
)ص(، س��ردار عباداهلل عبداللهي فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبي��اء)ص( در اين نشس��ت به ضرورت همكاري و مس��اعدت 
شهرداري با قرارگاه در جهت انجام پروژه هاي شهري اشاره كرد و 
گفت: مردم شهر تهران از مجموعه مديريت شهري انتظار دارند 
با مديريت جهادي موانع و مشكالت پيشروي اين شهر را مرتفع 

كنند. 
وي با اش��اره ب��ه وضعيت كنوني جامع��ه و ضرورت تالش 
مضاعف مديران در رفع مش��كالت م��ردم، اظهار كرد: يكي از 
راهكارهاي مهم در شرايط كنوني براي شهرداري اولويت بندي 
پروژه هاي در حال اجراست، زيرا كه اين اولويت بندي با توجه 
به ميزان درآمد شهرداري، به مديران كمك مي كند تا وضعيت 

پروژه هاي در دست اجرا، مشخص شود. 
وي با بيان اينكه در انجام پروژه هاي شهري رفع معارضان، 
پرداخت طلب پيمان��كاران و رفع گره هاي اداري امري مهم و 

ضروري است، ادامه داد: تالش مي كنيم پروژه هاي شهري كه 
در دست اجراست را بر اس��اس تعهدمان به سرانجام برسانيم 
اما از مجموعه ش��هرداري نيز انتظار داريم كه به تعهدات خود 

عمل كند و براي تامين هزينه هاي پروژه ها اقدام نمايد. 

 پيشنهاد بازديد از خط 7 مترو به چمران
چندي پيش مهدي چمران رييس س��ابق ش��وراي ش��هر 
تهران مدعي شده بود كه مشكل اصلي مترو تهران تهيه واگن 
و قطار است و خط 7 مترو نيز با همان مشخصات قبلي مجدداً 
افتتاح ش��ده اس��ت. در پي اين اظهارات، پورسيدآقايي معاون 
حم��ل و نقل و ترافيك ش��هردار تهران، چم��ران را به بازديد 

مشترك از خط 7 مترو در حضور خبرنگاران فراخواند. 
ب��ه گزارش مهر، پورس��يدآقايي پيش��نهاد كرد: اي��ن بازديد 
از ايس��تگاه مهديه آغاز ش��ود كه به تازگي افتتاح ش��ده است و 
خاطرنش��ان كرد آمادگي دارد در ادامه، تجهيزات س��يگنالينگ 
نصب شده، تهويه هاي ايس��تگاهي و ميان تونلي و ديگر اقدامات 

صورت گرفته براي ايمن سازي خط هفت را به نمايش بگذارد. 

 70درصد باغ هاي نابود شده تهران 
مربوط به منطقه  يك است

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران معتقد است كه 
مصوبه موسوم به برج_باغ كه ريشه در طرح تفصيلي و جامع دارد 

را نمي شود يك شبه متوقف كرد. 

ب��ه گزارش اقتص��اد آنالين، پيروز حناچ��ي درباره آخرين 
وضعيت طرح جايگزين مصوبه موس��وم به برج_باغ گفت: اين 
مصوبه ريش��ه در طرح تفصيلي و جامع دارد و يك شبه و آني 
نمي ش��ود آن را متوقف كرد. براي طرح جايگزين آن جلساتي 

را برگزار كرده ايم و پيش نويس آن آماده شده است. 
وي ادامه داد: حدفاصل س��ال 93تا 9۵، حدود 23۵مجوز 
برج_باغ صادر ش��ده كه مساحتي بالغ بر 109هكتار را شامل 
مي شده است. 70درصد آنها در منطقه 1و 30درصد مابقي در 
مناطق 7، ۶، ۵، 3، 2بوده اس��ت و در جنوب ش��هر هم تقريبا 

باغي نداريم. 
معاون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران اضافه كرد: ما 
بايد ارزيابي كنيم كه چه اتفاقي و چگونه افتاده و براي آن راه حلي 
در نظر بگيريم. توقف اين مصوبه براي حفظ باغات باقي مانده بوده 
و لغو صرف ج��واب نمي دهد. بايد راهكاري براي حفظ رگ هاي 
حياتي شهر تهران پيدا كنيم. در عين حال توقع ساخت برج نيز 

براي برخي ايجاد شده كه بايد آن را هم سامان دهيم. 
وي ادامه داد: طرحي كه به صحن ش��ورا ارائه مي شود بايد با 
نگاه كارشناسي و با در نظر گرفتن منافع شهرداري، صاحبان باغ و 
شهروندان باشد. البته هنوز زمان دقيقي را براي ارائه آن به صحن 

شورا نمي توانم اعالم كنم. 
حناچ��ي درباره صدور مجوز_برج ب��اغ در بعضي مناطق بعد 
از توق��ف اين مصوبه، گفت: تعداد آنها زياد نبوده و اغلب مناطق 
توجيه دارند كه مجوز ها مربوط به قبل از توقف مصوبه بوده است. 

 پروازهاي عبوري از كشور 
كاهش نيافته است

برخالف برخ��ي گمانه زني هاي به وج��ود آمده در 
رابط��ه با كاهش تع��داد پروازهاي عبوري از آس��مان 
كش��ور، قائم مقام مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها اين 
موضوع را تكذيب كرد. حسين اسفندياري در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: آخرين آمارها از برنامه  پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران نشان مي دهد كه شرايط مانند 
گذش��ته ادامه دارد و هرچند رشد خاصي هم به ثبت 
است اما هيچ كاهشي در پروازهاي عبوري نداشته ايم. 
به گفته او، در حال حاضر ش��رايطي فراهم ش��ده كه 
بتوان از امكانات ش��ركت  فرودگاه ها نهايت استفاده را 
برد و طبق آنچه در س��ال هاي گذشته اتفاق افتاده در 
حال حاضرهم شركت هاي بين المللي از ظرفيت آسمان 
ايران اس��تفاده مي كنند. قائم مقام مديرعامل شركت 
فرودگاه ها درباره از سرگيري تحريم ها در آبان امسال 
و احتم��ال تاثير گذاري آن بر كاهش پروازهاي عبوري 
از آس��مان ايران، گفت: در طول س��ال هاي گذش��ته 
اقدامات الزم براي حفظ توان رقابتي آس��مان ايران را 
انجام داده ايم و اين شرايط در رابطه با تصميمات آينده 
هم ادامه خواهد يافت. اسفندياري درباره احتمال خارج 
شدن ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي از فرودگاه هاي 
ايران اظهار كرد: هر شركتي سياست هاي خاص خود 
را دارد و بايد ديد هر يك از اين ايرالين ها چه تصميمي 

درباره آينده خود مي گيرند. 

 آسيب به ۱0۱ خانه روستايي 
كرمانشاه بر اثر زلزله يك شنبه

مديركل بازس��ازي بنياد مس��كن انقالب از صدمه 
101 واحد مس��كوني روس��تايي به دلي��ل زلزله روز 
يك شنبه استان كرمانشاه خبر داد و گفت: در اين زلزله 
هيچ آسيبي به واحدهاي بازسازي شده روستايي وارد 
نشده است. مجيد جودي در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به وقوع زلزله ۵.9 ريش��تري ديروز كرمانشاه در ثالث 
باباجان��ي، اظهار كرد: اين زلزله آس��يب هاي جدي به 
خانه هاي غيرايمن 9 روستا وارد كرد. او افزود: در حال 
حاضر 2۵ اكيپ بنياد مسكن انقالب اسالمي در حال 
ارزيابي خس��ارت هاي وارد شده به واحدهاي مسكوني 
روستايي هستند. جودي با تاكيد بر اينكه اين ارزيابي ها 
روز دوشنبه به پايان مي رسد، تصريح كرد: پرونده هاي 
مرب��وط براي نوس��ازي اين واحدهاي مس��كوني طي 
هفت��ه جاري آغاز مي ش��ود. مديركل بازس��ازي بنياد 
مسكن انقالب اسالمي با اشاره به پرداخت 30 ميليون 
تومان وام براي س��اخت به روستاييان، گفت: عالوه بر 
اين 10 ميليون وام معيشتي، ۵ ميليون تومان كمك 
هزينه )بالعوض( و 2 ميليون تومان كمك بالعوض به 

روستاييان پرداخت مي شود. 

  آغاز بيمه تكميلي رايگان
900 هزار راننده كاميون 

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: براي نخستين بار 
در تاريخ حمل ونقل جاده يي كشور، طرح گسترده بيمه 
تكميلي رايگان 900 هزار راننده حمل ونقل بار از روز 
دوشنبه آغاز مي ش��ود. به گزارش تسنيم، عبدالهاشم 
حس��ن نيا اظهار كرد: براي رف��اه حال رانندگان حوزه 
حمل ونقل جاده يي كاالي كشور، طرح بيمه تكميلي 
براي 900 هزار نفر رانندگان حمل ونقل كاال به همراه 
همسرانشان به صورت رايگان اجرايي مي شود. او افزود: 
رانندگان ش��اغل در بخش حمل ونق��ل جاده يي كاال 
مي توانند با مراجعه به مراكز ارائه كارت هوش��مند در 
سراس��ر كشور نس��بت به تكميل اطالعات خود اقدام 

كنند. 

 صدور مجوز سير به واگن هاي 
مسافري باالي ۳0 سال

معاون ناوگان ش��ركت راه آهن از صدور مجوز سير 
واگن هاي مس��افري با طول عمر باالي 30 سال خبر 
داد و گف��ت: اين مجوز مش��روط به رعاي��ت الزامات 
كنترلي دستورالعمل پيوست تا تاريخ 98.3.31  تمديد 
مي شود. به گزارش ايلنا، مجتبي تفقدي افزود: فهرست 
واگن ه��اي قابل س��ير هر 1۵ روز جه��ت برنامه ريزي 
براي پيش فروش اعالم خواهد شد. تفقدي با اشاره به 
همكاري مستمر بين شركت هاي راه آهن و شركت هاي 
مس��افري ريلي بيان كرد: تا اين لحظه همه شركت ها 
برنامه بازس��ازي واگن هاي باالي 30 س��ال خود طي 
2 تا 3 س��ال آينده را اعالم كرده اند. اوگفت: ش��ركت 
حمل ونقل ريلي رجا به خاطر در اختيار داشتن تعداد 
بيش��تري از واگن هاي باالي 30 سال، برنامه بازسازي 
3 الي 4 س��اله ارائه كرده  اما برنامه س��اير شركت ها 2 

ساله است. 

 پيشنهاد همكاري براي 
تكميل مسكن مهر پرديس

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي، 
گفت: در مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي 
اعالم آمادگي مي كنيم تا براي موضوعات فني، تهيه 
بسته هاي مالي و منابع و همچنين مطالعات اقتصادي 
در صورت تمايل ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد، 
مساعدت و همكاري الزم را براي حل مسائل مسكن 
مهر پرديس، داشته باشيم. محمد شكرچي زاده گفت: 
بر اس��اس بازديد ميداني كه از منطق��ه و واحدهاي 
مس��كن مهر پرديس داش��تيم به نظر مي رس��د كه 
در جانمايي بس��ياري از س��اختمان هاي پروژه، دقت 
الزم انج��ام نگرفت��ه اس��ت و باي��د هزينه هايي براي 
پايدارس��ازي ش��يرواني ها و همچنين محل استقرار 
ساختمان ها انجام شود كه به گفته مديرعامل شركت 
عمران شهرهاي جديد اين كار در دستور كار شركت 
فوق قرار دارد. رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي، از نقاط قوت مس��كن هاي مهر پرديس 
را س��اخت چندين مدارس در آن ش��هر عنوان كرد 
و افزود: س��اخت مدارس در واحدهاي مس��كن مهر 
پرديس كمك موثري مي كند تا مفهوم ش��هر در آن 

منطقه شكل بگيرد. 

اخبار

در شهر
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خودرو

گزارشپايشمليمحيطكسبوكاردربهار1397نشانميدهد

حال بد كسب وكار در فصل بهار

ثبتسفارش340هزارتنكاغذ
مهر|پنجمين جلسه كميته ساماندهي كاغذ مطبوعات 
ب��ا حضور نماين��ده وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و با 
تشكيل كارگروه تخصصي تعيين قيمت و حجم وارداتي 
درخواس��ت هاي واردات كاغذ برگزار شد. معاون مديركل 
صنايع شيميايي وزارت صنعت در اين جلسه با اعالم ثبت 
سفارش ۳۴۰ هزارتن كاغذ تاكنون، گفت: تالش مي كنيم 
جزييات نهايي از اين ثبت س��فارش ها را به اطالع عموم 
برس��انيم. محمدعلي اسفندياري، همچنين از تاييد عدم 
افزايش قيمت واردات براي درخواست هاي جديد خبر داد 
و گفت: بالغ بر ۱۰ ميليون دالر براي شرايط ثانويه وارداتي 

در نظر گرفته ايم. 

بازنگريكارتهايبازرگاني
شاتا|معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي 
وزارت صمت به روساي سازمان هاي استاني اين وزارتخانه 
دس��تور داد تا تمام��ي پروندهاي مربوط ب��ه كارت هاي 
بازرگاني فعال و غيرفعال را به ترتيب زمان صدور، مجددا 
در م��دت زمان حداكثر يك ماه م��ورد بازنگري قرار داده 
و گ��زارش نتايج حاص��ل را در پايان هر هفت��ه به دفتر 
هماهنگي امور استان هاي اين معاونت ارسال كنند. در پي 
دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه صدور 
و تمديد كارت هاي بازرگاني در شهرستان ها با تاييد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت و صدور يك كارت بدون 
دقت كافي از هيچ رييس سازمان استاني پذيرفته نيست 
و تاكي��د وي بر اين موضوع كه باي��د با دقت كامل همه 
كارت هاي غيراصل را باطل يا تعليق كنند، يونس الستي 
دس��توري خطاب به روساي سازمان هاي استاني صنعت، 
معدن و تجارت صادر كرد. در اين دستور آمده است كه با 
توجه به شرايط كنوني كشور و لزوم برنامه ريزي دقيق در 
دستگاه هاي متولي و موثر در بازرگاني خارجي و به ويژه 
كارت هاي بازرگاني، مقتضي است دقت كامل در فرآيند 
صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني اعمال شود. همچنين 
تمام��ي پرونده هاي مربوط به كارت ه��اي بازرگاني فعال 
و غيرفع��ال به ترتيب زمان ص��دور مجددا در مدت زمان 
حداكث��ر يك ماه مورد بازنگري ق��رار گرفته و در صورت 
مشاهده هرگونه مغايرت نسبت به تعليق يا ابطال كارت 
مربوطه اقدام و گزارش نتايج حاصل را در پايان هر هفته 
به دفتر هماهنگي اموراستان هاي اين معاونت ارسال كنيد. 

مهلت۶ماههترخيصخودرو
مهر|با موافقت دولت مهلت ورود خودرو از س��ه ماه 
به ۶ ماه افزايش يافت. هيات وزيران در جلسه تيرماه 97 
به پيش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد 
اصل ۱۳۸ قانون اساسي ايران، در مورد شرايط ترخيص 
خودروهاي س��واري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان 
ورود خودرو تصميمات جديدي اتخاذ كرد. براين اساس؛ 
عبارت »سه ماه« به عبارت »تا شش ماه« تغيير كرد؛ به 
اين معنا كه مهلت ورود خودرو از س��ه ماه به ش��ش ماه 
افزايش يافت. چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت 
طي نامه اي از وزير اقتصاد خواس��ته بود مهلت ترخيص 
جهت ترخيص خودروهاي ثبت س��فارش شده به ۶ ماه 

افزايش يابد. 

خودرو»هنتنگ«
مجوزپيشفروشندارد

و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت  س��ازمان  ايس�نا|
توليدكنن��دگان اعالم ك��رد: خودرو »ه��ن تنگ«مجوز 
پيش فروش ندارد. س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد: با توجه به استعالم متقاضيان 
در ارتباط با صحت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي 
پنج س��اله جهت خودروي »هن تنگ« توس��ط شركت 
»آرين موتور پويا«، اين موضوع تكذيب مي ش��ود. طبق 
اعالم س��ازمان حمايت، تاكنون مجوز پيش فروش براي 
خ��ودروي مذك��ور صادر نش��ده و اين خ��ودرو خدمات 
گارانتي از سوي شركت آرين موتور پويا ندارد. بر اساس 
اين گزارش، تبليغات فروش اين خودرو توس��ط يكي از 

شركت هاي غيرنماينده، مورد تاييد نيست. 

صدورمجوز3خودرو
برايورودبهبازار

ايسنا|در مرحله دوم اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه 
خودرويي، خط توليد هيچ خودرويي متوقف نشد و سه 
خودروي جديد نيز مجوز ورود به بازار دريافت كردند. در 
حالي اجراي اس��تانداردهاي ۸۵ گانه خودرويي طي سه 
مرحله از سوي سازمان ملي استاندارد ايران كليد خورده 
است كه ابتداي تيرماه سال جاري به عنوان دومين مرحله 
از اج��راي طرح مذكور اعالم ش��ده بود و خودروس��ازان 
مكلف بودند با رعايت ۶۳ اس��تاندارد تعيين شده مجوز 
تولي��د عرضه به بازار دريافت كنند. اين در حالي اس��ت 
ك��ه در مرحله اول اجراي ط��رح مذكور در ابتداي ديماه 
سال گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملي استاندارد 
ايران تعيين شده بود كه ۲۵ خودروي سواري و سنگين 
جاده يي موفق به رعايت استانداردهاي مربوطه نشدند و 

خط توليد آنها با توقيف روبه رو شد. 
حال بنابر اعالم س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران، خط 
توليد هيچ خودرويي در مرحله دوم اجراي استانداردهاي 
۸۵ گان��ه خودرويي متوقف نش��ده و عالوه بر اين س��ه 
 »FAW« خ��ودروي »س��يتروئن«، »وانت آميك��و« و
مج��وز ورود به بازار ايران را دريافت كردند و توانس��تند 
استانداردهاي ۸۵گانه را پاس كنند. نكته قابل اشاره اينكه 
صرفا در مورد خودروهاي توليدي داخل كشور كه از قبل 
خط توليد آنها وجود داش��ته، زمان بندي سه مرحله يي 
مدنظ��ر قرار گرفته، كه در اين مرحل��ه هيچ يك از اين 
خودروها با توقف خط توليد روبه رو نش��دند. هر چند در 
مرحله اول ۲۵ خودرو با توقف خط توليد روبه رو شدند. اما 
خودروه��اي وارداتي و خودروهاي جديد توليدي موظف 
به رعايت استانداردهاي ۸۵ گانه از همان ابتداي دي ماه 
سال گذشته هستند كه س��ه خودروي سيتروئن، وانت 
آميكو و FAW در اي��ن مقطع زماني موفق به دريافت 

مجوز جهت ورود به بازار ايران شدند. 

نگاهي به عملكرد ۲۵ ساله مناطق آزاد نشان مي دهد اين مناطق 
كه در ابتدا با هدف توليد و صادرات تش��كيل شد نه تنها به رسالت 
خ��ود عمل نكرد، بلكه بر خالف ماهيت خود به محلي براي قاچاق 
و واردات بي رويه تبديل ش��د. از اين رو، بهرام شهرياري نايب رييس 
هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوشاك ايران طي 
نامه يي به علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي، مشكالت 

مناطق آزاد را ترسيم كرد. 
در متن اين نامه آمده اس��ت: »اليحه ايجاد مناطق آزاد تجاري 
و ويژه اقتصادي جديد در دستور جلسه اين هفته مجلس شوراي 
اس��المي قرار دارد. نگاهي به عملكرد ۲۵ س��اله مناطق آزاد نشان 
مي دهد، اين مناطق كه در ابتدا با هدف توليد و صادرات تش��كيل 
ش��ده بودند، نه تنها به رسالت خود عمل نكرده اند، بلكه بر خالف 
ماهيت خود به محلي براي قاچاق و واردات بي رويه تبديل شدند. 
در حال��ي كه انتظار مي رفت با توجه به تاكيدات مكرر مقام معظم 
رهب��ري در م��ورد حمايت از توليد ملي و با توجه به آنكه ايش��ان 
امسال را س��ال حمايت از كاالي ايراني نام گذاري كردند، مجلس 
شوراي اس��المي در اين خصوص ورود جدي كرده و با استفاده از 
ظرفي��ت نظارتي خود اقدام به اص��الح مناطق آزاد كند و مرهمي 
باشد بر زخم هاي عميق صنعت پوشاك  و ساير اصناف آسيب ديده، 
اما در كمال تعجب ش��اهد آن هس��تيم كه نه تنها اين مهم اتفاق 
نمي افت��د بلكه بيم آن مي رود كه برخ��ي از نمايندگان مجلس با 
نگاه هاي بخش��ي و منطقه يي اقدام به تصويب اين مناطق كرده و 
خواس��ته يا ناخواس��ته منافع ملي را قرباني منافع منطقه يي خود 
كنند. الريجاني، در زماني كه كش��ور درگير يك جنگ اقتصادي 

تمام عيار اس��ت و دشمن  زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي ما را 
هدف قرار داده، آيا اهتمام مجلس به چنين اليحه يي زيبنده است؟ 
آيا در شرايط اقتصادي فعلي به صالح كشور و جزو اولويت هاست؟ 
پر واضح است تصويب ايجاد مناطق آزاد جديد اشتباهي فاحش و 
خطايي استراتژيك است و در واقع موجب تشديد بحران اشتغال، 
آس��يب بيشتر به اقشار زحمتكش كارگر و خانواده هايشان و فشار 

بيشتر به بدنه توليدكنندگان و صنعتگران خواهد شد.
شايد گفته شود كه در اصالحات اليحه ايجاد مناطق آزاد جديد 
»واردات كاالي به صورت مس��افري به هر نقطه از كش��ور ممنوع 
است«، لكن بايد خدمت جنابعالي عرض كنيم كه در قانون ايجاد 
مناطق آزاد اروند، ارس و انزلي در سال ۸۲، نيز واردات كاالي همراه 
مسافر از طريق اين مناطق ممنوع شده بود، اما با تالش نمايندگان 
مربوطه، چندين مرتبه پيشنهاد لغو ممنوعيت ورود كاالي همراه 
مس��افر از مناطق جديد مطرح گرديد؛ نهايتا در سال ۸9 با قانون 
ايجاد يك منطقه آزاد )ماكو( و بيست وس��ه منطقه ويژه اقتصادي، 
دولت ملزم به يكسان س��ازي مقررات ورود كاالي همراه مسافر از 
مناطق آزاد ش��د و بدين ترتيب ۴ منطقه جديد نيز همانند كيش، 

قشم و چابهار از اين امتياز بهره مند شدند. 
لذا خواهشمند است با توجه به تجربه تلخ عملكرد مناطق آزاد در 
ضربه به توليد ملي و كاالي ايراني و تشديد قاچاق و به جهت حمايت 
از كارگران مظلوم ايراني كه در اين بحران هاي اقتصادي بيش از پيش 
در معرض آسيب هستند، از جنابعالي به عنوان رييس قوه مقننه و 
عضو شوراي عالي اقتصاد خواهشمنديم در اين خصوص اقدام عاجل 

كرده و از بروز فاجعه يي ديگر در اقتصاد ملي جلوگيري نماييد.«

اتاق بازرگاني ايران ديروز ميزبان اعضاي كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس بود. در اين نشست كه با هيات 
رييسه اتاق ايران و جمعي از فعاالن بخش خصوصي، به بررسي 
وضعي��ت كنوني و پيش روي اقتصاد كش��ور ب��ا آغاز دور جديد 
تحريم ه��اي امريكا عليه ايران پرداختند. ريي��س اتاق بازرگاني 
ايران طي س��خناني در اين نشست گفت: اين براي نخستين بار 
است كه اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي به 
پارلمان بخش خصوصي آمده اند و بايد اين حضور را به فال نيك 
گرفت. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران، غالمحسين 
شافعي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور گفت: اقتصاد و جامعه 
ما در حال گذر از ش��رايط خاصي اس��ت و عب��ور از آن نيازمند 
همدلي ميان اركان مختلف كش��ور اس��ت. او افزود: تاكيد رهبر 
معظم انقالب در ش��رايط كنوني بر تهيه نقش��ه راه براي تقويت 
توليد وبخش خصوصي اس��ت. بخش خصوصي ضعيف پاش��نه 
آشيل اقتصاد ما خواهد بود. شافعي همچنين خواستار همكاري 
نزديك ت��ر ميان ات��اق بازرگاني ايران به عن��وان نماينده بخش 

خصوصي كشور و مجلس شوراي اسالمي شد. 
فعاالن اقتصادي حاضر در اين نشست، نااطميناني حاكم در 
فضاي اقتصادي كشور و عدم وجود اعتماد الزم به سياست هاي 
اقتص��ادي دول��ت در ميان فعاالن بخش خصوص��ي را يكي از 
چالش هاي جدي اين روزهاي كش��ور دانس��تند. به گفته آنها 
عدم وجود ثب��ات در قوانين و همچنين بي برنامه بودن دولت 
در مواجهه با چالش هاي امروز اقتصاد، موجب ش��ده تا بخش 
خصوصي نتواند براي آينده كس��ب وكار خود برنامه ريزي كند. 

اما از س��ويي ديگر، محمدرضا كرباسي، معاون بين الملل اتاق 
ايران، با ارائه گزارشي به تشريح اقدامات اتاق بازرگاني ايران در 
طول سال هاي اخير با رويكرد توسعه مناسبات اقتصادي كشور 
با همسايگان در قدم اول، ۳۰ شريك اول تجاري كشور در قدم 
دوم و در نهايت ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان پرداخت. كرباسي دو 
پيش��نهاد نيز در اين راستا مطرح كرد. او با اشاره به نامناسب 
بودن زيرساخت ها براي توسعه همكاري با كشورهاي همسايه، 
پيشنهاد داد تا مجلس توجه ويژه يي به اين مساله داشته باشد. 
معاون بين الملل اتاق ايران همچنين پيش��نهاد كرد: ش��رايط 
قانوني الزم براي امض��اي توافقنامه هاي تجارت آزاد و تجارت 

ترجيحي با ديگر كشورها فراهم شود. 
اما از آن س��و، حشمت اهلل فالحت پيش��ه، رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ب��ا بيان اين مطلب كه 
طبق قانون بايد در بخش سياست گذاري خارجي توجه ويژه يي 
به بخش خصوصي داشته باشيم، گفت: با همين هدف در جمع 
فع��االن بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران حاضر ش��ده ايم. 
بخ��ش خصوصي بايد در اين دوره حس��اس وارد ميدان ش��ود، 
مطالبه گ��ري كند و از ظرفيت هايي كه دارد در راس��تاي مقابله 
با آثار تحريم اس��تفاده كند. او همچنين رويكرد و اولويت اصلي 
اين كميس��يون را بازس��ازي دروني اقتصاد كش��ور عنوان كرد 
وگفت: براي اينكه اين نشس��ت به نتيجه برسد، نيمه مرداد ماه 
جلس��ه پيگيري خواهيم داش��ت. رييس كميسيون امنيت ملي 
همچنين گفت: در مورد نكاتي كه مطرح شد، به صورت جداگانه 

گزارش هايي تهيه مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. 

رييسكميسيونامنيتمليمجلسدراتاقبازرگانيايرانمطرحكرد
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مناطقآزادبهرسالتخودعملنكرد

با حضور رييس س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز و رييس 
سازمان ثبت احوال، تفاهم نامه همكاري با عنوان »بهره برداري 
از سامانه اس��تعالم الكترونيكي هويت توس��ط ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز به صورت بر خط و آنالين« به امضا رسيد. به 
گزارش فارس، رييس س��ازمان ثبت احوال كشور روز گذشته 
در مراس��م انعقاد تفاهم نامه همكاري بين ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز و س��ازمان ثبت احوال كشور گفت: سازمان 
ثبت احوال در س��ال هاي اخير توس��عه زيادي داشته و پايگاه 
اطالعات جمعيت كش��ور به روز رس��اني شده و روز به روز در 
حال عرضه خدمات بيش��تري هستيم. حميد درخشاني نيا در 
مورد انعق��اد تفاهمنامه همكاري با س��تاد مرك��زي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز افزود: براساس مذاكرات و اقدامات انجام شده 

بين سازمان ثبت احوال كشور وستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال امكان بهر ه مندي برخط پايگاه اطالعاتي جمعيت كش��ور 
براي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز فراهم آمده است. 
رييس س��تاد مرك��زي مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز هم در 
اي��ن نشس��ت گفت: ثبت اح��وال براي هر كش��وري يك نقطه 
سوق الجيش��ي و اطالع��ات در اختي��ار ثب��ت  اح��وال اس��اس 
برنامه ريزي است و اگر كشوري به توسعه يافتگي رسيده است، 
در ابت��دا جمعيت خود را ش��ناخته و براس��اس اطالعات دقيق 
برنامه ريزي كرده اس��ت. علي موي��دي خرم آبادي افزود: بخش 
اعظمي از آس��يب ها در بخش هاي مختلف امنيتي، اقتصادي و 
اجتماعي به دليل به روز نبودن اطالعات جمعيتي بوده است. او 
اظهار كرد: ما براي اينكه بتوانيم به توسعه يافتگي در حوزه هاي 

مختلف برس��يم، بايد اطالعات را دقي��ق از ثبت احوال دريافت 
كنيم و امروز اگر اقتصاد ما دچار آس��يب ش��ده اين اس��ت كه 
براساس جمعيت دقيق برنامه ريزي نشده و به موقع از اطالعات 
جمعيتي اس��تفاده نشده اس��ت. مويدي خرم آبادي با اشاره به 
فوايد اس��تفاده از كارت هوش��مند اظهار كرد: در گذشته براي 
اينكه هويت فردي شناس��ايي شود، ۱۰ س��ازمان را به خدمت 
مي گرفتي��م اما اكنون با كارت هوش��مند ب��ا يك كليك هويت 
افراد به راحتي قابل دس��ترس اس��ت. او با بي��ان اينكه تاكنون 
هويت  افراد براي ما قابل شناس��ايي نبود، اظهار كرد: با ش��روع 
اين تفاهم نامه نان و خوراك صدها قاچاقچي به خطر مي  افتد و 
ما به صورت آنالين مي توانيم هويت افرادي كه در يك عرصه در 
حال ضربه زدن به اقتصاد و امنيت ما هستند، به خطر مي افتد. 

قراردادهمكاريفيمابينستادمبارزهباقاچاقوسازمانثبتاحوالمنعقدشد

تشخيصهويتواردكنندگانبهصورتآنالين

ميانتيتر

تعادل|
محيط كس��ب وكار در ايران به نامساعدترين 
وضعيت خود، دست كم در طول دو سال گذشته 
رسيده است. نتايج پايش ملي محيط كسب و كار 
در بهار ۱۳97، حاكي از اين اس��ت كه ش��اخص 
ملي محيط كس��ب و كار در فصل بهار نسبت به 
فصل گذش��ته افتي معادل ۶.۱۳ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه در س��ال گذش��ته افتي معادل 
۸.۱۰ درصد را تجرب��ه كرده كه اين بدان مفهوم 
اس��ت كه فضاي كسب وكار براي فعاالن اقتصادي 
نامس��اعدتر ش��ده اس��ت. براس��اس اين گزارش، 
فعاالن اقتصادي مش��اركت كننده، به ترتيب سه 
مولفه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه و محصوالت«، »دش��واري تامين مالي 
از بانك ه��ا و بي ثبات��ي سياس��ت ها« و »قوانين، 
مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار« را 
نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور 
نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند. از طرفي 
مطابق بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه، در ۴ دوره 
نخس��ت اجراي اين طرح، »دشواري تامين مالي 
از بانك ها« همواره به عنوان نامس��اعدترين مولفه 
كسب وكار ارزيابي شده بود. از سوي ديگر، براساس 
نتايج اين پيماش، وضعيت محيط كس��ب وكار در 
بخش صنعت در مقايس��ه ب��ا بخش هاي خدمات 
و كشاورزي نامناس��ب تر ارزيابي مي شود. اين در 
حالي است كه ش��اخص ملي محيط كسب و كار 
در هر س��ه حوزه، در قياس با مدت مش��ابه سال 
قبل، دچار افت شده اس��ت. همچنين يافته هاي 
گزارش پاي��ش ملي محيط كس��ب وكار در بهار 
۱۳97 نش��ان دهنده آن اس��ت ك��ه اس��تان هاي 
و  سيستان وبلوچس��تان  ش��مالي،  »خراس��ان 
خوزس��تان« ب��ه ترتي��ب داراي بدترين وضعيت 
محيط كسب وكار و در مقابل »استان هاي گيالن، 
فارس و زنجان« به ترتيب داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها ارزيابي 
ش��ده اند. از ديگر نتايج مهم اين گزارش، مي توان 
ب��ه وضعيت بنگاه هاي اقتصادي ب��ر مبناي اندازه 
آنه��ا در مدت زمان مورد بررس��ي اش��اره كرد. از 
ديگر نتايج به دست آمده در اين پايش، وضعيتي 
نامساعد بنگاه هاي كوچك است. به طوريكه مطابق 
آمارها، بنگاه هاي با ۶ تا ۱۰ نفر كاركن با شاخص 
۶.۴۰ واح��د داراي بدترين وضعيت و بنگاه هاي با 
۲۰۰نفر و بيش��تر كاركن با ش��اخص ۵.97 واحد 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به 

ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. 

كسبوكاردرفصلبهار
گزارش پاي��ش ملي محيط كس��ب و كار كه 
از س��وي مركز آمار و اطالعات اتاق ايران منتشر 
ش��ده، نشان دهنده آن اس��ت كه شاخص فضاي 
كس��ب و كار در به��ار ۱۳97 وضعي��ت بدت��ري 
نس��بت به زمس��تان ۱۳9۶ پيدا كرده اس��ت. بر 
اس��اس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب  
وكار اي��ران در به��ار ۱۳97، رقم ش��اخص ملي، 

۶.۱۵ )نمره بدترين ارزيابي ۱۰ اس��ت( محاسبه 
ش��ده كه به  مراتب بدتر از وضعيت اين ش��اخص 
نس��بت به ارزيابي فصل گذشته )زمستان ۱۳9۶ 
با ميانگين ۵.۸۰( است. اين در حالي است كه از 
ابتداي ثبت اين شاخص در پاييز ۱۳9۵، وضعيت 
كنوني بدترين وضعيت براي محيط كسب و كار 
در كش��ور بوده است. بر اين اساس، شاخص ملي 
محيط كسب و كار در پاييز ۱۳9۵ معادل ۵.۸۶ 
واحد، در زمس��تان ۱۳9۵ معادل ۵.۸۳ واحد، در 
به��ار ۱۳9۶ )بهترين ش��اخص ارزيابي ش��ده در 
ط��ول دوره م��ورد مطالعه( مع��ادل ۵.۶9 واحد، 
در تابس��تان ۱۳9۶ معادل ۵.77 واحد و در پاييز 

۱۳9۶ معادل ۵.۸۵ واحد بوده است. 
از ديگر سو، ميانگين ارزيابي »محيط اقتصادي« 
عدد ۶.۳۳ اس��ت كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 
۵.۸۶ حاصل ش��ده بود و ميانگي��ن ارزيابي محيط 
نهادي عدد ۶.۲۸ اس��ت كه در فصل گذشته عدد 
۶.۱۰ ارزيابي شده بود. بر اين اساس، همانند فصل 
گذشته »محيط جغرافيايي« با شاخص ۴.۸۳ واحد 
و »محيط مالي« با ش��اخص ۸.۲۴ واحد به ترتيب 
مس��اعدترين و نامس��اعدترين محيط ه��ا برآورده 
شده اند. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است كه از 
ديد فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين پايش، 
در اكثر اس��تان ها، وضعيت بيشتر مولفه هاي موثر 
بر محيط كس��ب  وكار ايران در بهار ۱۳97، به طور 

قابل توجهي نامساعدتر شده است. 

ترمزهايسهگانهفضايكسبوكار
در بهار ۱۳97، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده 
در اي��ن پايش، به ترتيب س��ه مولف��ه »غيرقابل 
پيش بين��ي بودن و تغييرات قيم��ت مواد اوليه و 

محصوالت«، »دش��واري تامين مالي از بانك ها و 
بي ثباتي سياست ها« و »قوانين، مقررات و رويه هاي 
اجراي��ي ناظر بر كس��ب وكار« را نامناس��ب ترين 
مولفه هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به ساير 
مولفه ها ارزيابي كرده اند. قابل ذكر است كه در ۴ 
دوره نخس��ت اجراي اين طرح، »دشواري تامين 
مال��ي از بانك ها« به عنوان نامس��اعدترين مولفه 
كس��ب وكار ارزيابي شده بود اما در ۳ دوره پاييز و 
زمستان ۱۳9۶ و بهار ۱۳97، »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت«، 
نامساعدترين مولفه كسب وكار ارزيابي شده است. 
اين به معني آن اس��ت كه فضاي كسب و كار 
در ايران در طول يك س��ال گذش��ته، نه فقط از 
عدم دسترس��ي ب��ه منابع مالي رنج ب��رده، بلكه 
بيش از پيش درگير س��ردرگمي ناشي از عوامل 
بيروني بوده است. تغيير مسيرهاي ناگهاني جريان 
نقدينگي در چند ماه اخير كه البته فارغ از مقصد 
نهايي، به س��مت بازارهاي غير مولد رفته است، 
نشانه يي از احس��اس عدم ثبات در ميان فعاالن 
اقتص��ادي اس��ت. اين البته به معني آن نيس��ت 
كه معضل عدم دسترس��ي به نقدينگي از طريق 
بانك ها، كه در چند دوره مورد بررسي در گذشته 
در صدر گاليه ها قرار داش��ته، اكنون مرتفع شده 
اس��ت. تداوم روند تورم ركودي در ماه هاي آينده، 
نه فقط توانايي دسترس��ي بنگاه ه��ا و صنايع به 
منابع مالي در بانك ها را با دش��واري بيشتري رو 
به رو مي كند، كه توانايي بانك ها براي تزريق اين 
منابع را هم دس��تخوش افت شديد خواهد كرد. 
به اين ترتيب، به نظر مي رسد روند افت شاخص 
ملي محيط كسب و كار در ماه هاي آتي، تشديد 

خواهد شد. 

صنعتدررتبهآخر
بر اس��اس يافته هاي اين طرح در بهار ۱۳97، 
استان هاي »خراسان شمالي، سيستان وبلوچستان 
و خوزس��تان« به ترتيب داراي بدترين وضعيت 
محيط كسب وكار و استان هاي »گيالن، فارس و 
زنجان« به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط 
كس��ب وكار نس��بت به س��اير اس��تان ها ارزيابي 
ش��ده اند. با ذكر اين نكته كه مثبت بودن درصد 
تغييرات به معني بدتر ش��دن وضعيت نسبت به 
دوره هاي پيشين مورد مطالعه است، آمارها نشان 
مي دهند استان خوزستان با ۱۵.۲۱ واحد درصد 
تغيير نس��بت به فصل گذش��ته، شاهد بيشترين 
افت شاخص در طول يك فصل بوده است. استان 
كردس��تان با ۱۸.۸۸واحد درصد تغيير نسبت به 
فصل مشابه در سال گذشته اما بيشترين افت در 
زمينه ش��اخص ملي محيط كسب و كار در طول 
يكسال گذشته را تجربه كرده است. از ديگر سو، 
باالترين ميزان بهبود شاخص ملي محيط كسب 
وكار در مقايسه با فصل گذشته، مربوط به استان 
آذربايجان شرقي بوده است. شاخص ملي محيط 
كس��ب و كار در اين اس��تان، در مقايسه با فصل 

گذشته، ۲.۵۴ واحد درصد بهبود يافته است. 
اف��زون ب��ر اين، بر اس��اس نتاي��ج اين پايش 
در به��ار ۱۳97، وضعيت محيط كس��ب وكار در 
بخش صنعت )با ش��اخص ۶.۲۴( در مقايس��ه با 
بخش هاي خدمات )با شاخص ۶.۱9( و كشاورزي 
)با شاخص ۶.۱۲( نامناسب تر ارزيابي شده است. 
اين البته در حالي اس��ت كه شاخص در هر سه 
حوزه، در قياس با مدت مش��ابه سال قبل، دچار 
افت ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه، بخش صنعت 
بهتري��ن وضعيت خود را در به��ار ۱۳9۶ تجربه 

كرد. در اين فصل، ش��اخص ملي محيط كسب و 
كار معادل ۵.۵۲ واحد بوده اما در تابستان همان 
س��ال، به ۵.7۳ واحد، در پاييز به ۵.۸۳ واحد و 
در زمس��تان به ۵.۸۴ واحد رسيده و به طور كلي 

روندي نزولي را طي كرده است. 
اما ك��دام رش��ته فعاليت هاي اقتص��ادي در 
اين مدت موف��ق بوده و كدام رش��ته فعاليت ها 
بيش��ترين افت را ش��اهد بوده اند؟ در بين رشته 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي برحس��ب طبقه بن��دي 
استاندارد، رش��ته فعاليت هاي »اداري و خدمات 
پشتيباني«، »خدمات مربوط به تامين جا و غذا« 
و »ساختمان« داراي بدترين وضعيت كسب وكار 
و رش��ته فعاليت ه��اي »امالك و مس��تغالت«، 
»اطالعات و ارتباطات و آب رس��اني«، »مديريت 
پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه« بهترين 
وضعيت كس��ب وكار را در مقايسه با ساير رشته 

فعاليت هاي اقتصادي دركشور داشته اند. 

»كوچكها«درمسيرحذف
در اين فصل براي نخستين بار وضعيت محيط 
كسب وكار كشور برحسب تعداد كاركنان شاغل 
در بنگاه ه��اي اقتص��ادي نيز مورد پرس��ش قرار 
گرفته اس��ت كه بر اس��اس نتايج به دست آمده، 
بنگاه هاي با ۶ تا ۱۰ نفر كاركن با شاخص ۶.۴۰ 
واح��د داراي بدتري��ن وضعي��ت، و بنگاه هاي با 
۲۰۰نفر و بيش��تر كاركن با شاخص ۵.97 واحد 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت 
به ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. اين نتيجه البته 
چندان دور از انتظار نيست. بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگ تر، در شرايط نامناس��ب اقتصادي توانايي 
بيش��تري ب��راي حل معضالت دارن��د و به دليل 
در اختيار داش��تن نقدينگي باالتر، س��هم بيشتر 
از ب��ازار و حت��ي حمايت هاي دولت��ي و نهادي 
بيش��تر، امكان��ات بيش��تري براي ت��اب آوردن 
ش��رايط دارند. اين در حالي اس��ت كه بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك تر، احتمال بيشتري براي اعالم 
ورشكس��تگي، تغيير حوزه فعاليت يا تعديل نيرو 
دارند و از اين جهت آسيب پذيري بيشتري دارند. 
ب��ه اين ترتي��ب، ه��ر گونه سياس��ت گذاري 
در زمين��ه اجراي ي��ك طرح ملي ب��راي نجات 
بنگاه ه��اي اقتصادي، باي��د ناظر ب��ه بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط )SME( باشد. افزون 
بر آس��يب پذيري بيش��تر اين بنگاه ه��ا اما دليل 
ديگري هم ب��راي حمايت بيش��تر از آنها وجود 
دارد. در ماه ه��اي پي��ش رو، بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگ در كش��ور در معرض بيشترين تهديد هاي 
تحريمي خواهند بود. شركت هاي خارجي طرف 
قرارداد بنگاه هاي بزرگ اقتص��ادي در ايران )به 
وي��ژه در زمينه هايي مانند انرژي، صنعت خودرو 
و حم��ل و نقل( به ناچار روابط خود با طرف هاي 
ايران��ي را قط��ع خواهند كرد و در اين ش��رايط، 
بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط، تنه��ا اميد ايران 
براي تداوم روابط مالي و تجاري با ش��ركت هاي 

خارجي خواهند بود. 
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15 نفت و انرژي
 تكذيب بنزين دو نرخي

از سوي وزير نفت
شانا| ديروز وزيرنفت، مطرح شدن بحث دو نرخي 
ش��دن قيمت بنزين را شايعه دانس��ت و گفت: فعال 
درب��اره اين موضوع چيزي در دولت تصويب نش��ده 
اس��ت. در روزهاي آخر تيرماه، غالمرضا شرقي، عضو 
كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي به تسنيم 
گفته بود كه دولت پيش��نهاد دو نرخي شدن قيمت 
بنزين را به مجلس ارائه كرده اس��ت. اما بيژن زنگنه، 
وزير نفت جمهوري اسالمي ايران در روز گذشته ارائه 
پيش��نهاد دو نرخي شدن قيمت بنزين به مجلس را 

تكذيب كرد. 
در اين راس��تا عليرضا رجب پور، مدي��ر بازرگاني 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي اي��ران نيز 
اخبار برخي رسانه ها مبني بر تعطيلي و توقف عرضه 
بنزين در جايگاه هاي ش��هر تهران به دليل دونرخي 
ش��دن بنزين را رد كرد و اف��زود: تعطيلي جايگاه ها 
ب��ه اين دليل صحت ندارد و فع��ال برنامه يي براي دو 
نرخي شدن بنزين وجود ندارد و در صورت تغييرات، 

اطالع رساني هاي الزم انجام خواهد شد. 
رجب پ��ور اظهار ك��رد: ازدحام موج��ود در برخي 
جايگاه ها مرب��وط به تعطيالت تابس��تاني و افزايش 
س��فرهاي برون ش��هري اس��ت و توزي��ع بنزي��ن در 

جايگاه هاي عرضه سوخت بي وقفه ادامه دارد. 
وي با اش��اره به اينكه افزايش مص��رف بنزين در 
تابس��تان گرم امسال به ويژه ماه هاي مرداد و شهريور 
قابل پيش بين��ي بود، تاكيد كرد: س��وخت كافي در 
انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي وجود 

دارد و مردم به شايعات توجهي نكنند. 

 هديه 30 هزار مگاواتي
كويت به عراق

ايرنا| »محمد بوشهري« مشاور وزارت آب و برق 
كويت اعالم كرد: كش��ورش 17 ژنراتور توليد برق به 
عراق هديه داده اس��ت تا براي مقابله با قطع برق در 
استان هاي جنوبي اين كشور مورد استفاده قرار گيرد. 
به نوش��ته پايگاه خبري »الخلي��ج الجديد«، اين 
ژنراتورهاي توليد برق قادر به توليد 30 هزار مگاوات 
برق هس��تند. براس��اس اين گزارش، اي��ن مولدهاي 
برق به دستور ش��يخ »صباح االحمد الجابر الصباح« 
امير كويت به عراق هديه داده ش��ده اس��ت. عراق در 
سال هاي گذشته برق مورد نياز خود براي استان هاي 
جنوبي اين كشور را از ايران تامين مي كرد اما به دليل 
نياز داخلي، ايران صادرات برق را به اين كشور متوقف 
كرد. استان هاي جنوب و مركز عراق در طول دو هفته 
اخي��ر در اعتراض به وضعيت بد معيش��تي و ضعف 
خدمات اوليه دولتي مانند برق و آب ش��رب س��الم و 

معضل بيكاري شاهد تظاهرات مردمي است. 
طب��ق اع��الم وزارت برق عراق اين كش��ور روزانه 
 ب��ه 23 هزار مگاوات برق ني��از دارد كه خود مي تواند

15 هزار و 700 مگاوات آن را توليد كند. 

تامين 30 درصد آب نيروگاه 
اصفهان از پساب

پ�اون| مديرعامل ش��ركت مديري��ت توليد برق 
اصفه��ان درب��اره اجراي پ��روژه تصفيه خانه فاضالب 
ش��هري جهت تامين آب مورد نياز نيروگاه اصفهان 
خب��ر داد: عمليات اجراي پروژه تصفيه خانه فاضالب 
ش��هري محدوده نيروگاه، در داخل اين نيروگاه كليد 
خ��ورده و با به بهره برداري رس��يدن اين پروژه حدود 
30 درص��د از آب مورد نياز نيروگاه اصفهان از طريق 
تصفيه پساب شهري تامين خواهد شد و به يك توليد 
حداقلي، ولي ثابت و قابل اتكا دست پيدا خواهيم كرد. 
البته سرعت پيشرفت اين پروژه نيز متناسب با تزريق 

نقدينگي است. 
بهمن نيكي در زمينه مشكالت ناشي از قطع آب 
رودخانه زاينده رود و كمبود آب مورد نياز واحدهاي 
ني��روگاه اصفهان اظهار داش��ت: طراح��ي واحدهاي 
نيروگاه اصفهان بر اس��اس برج تر است و آب مصرفي 
واحدها از طري��ق ۴ حلقه چاه فلمن كه در مجاورت 

رودخانه زاينده رود احداث شده بود، تامين مي شد. 
 وي افزود: طبيعي اس��ت كه با قطع آب رودخانه 
زاينده رود و عدم تغذيه چاه هاي فلمن از طريق بستر 
رودخانه به تدريج آب دهي اين چاه ها كاهش يافته و 
نهايتا به صفر برسد، لذا يكي از شريان هاي اصلي توليد 

برق در اين نيروگاه، دچار چالش شديد شد. 
نيكي در خصوص مش��كالت ناش��ي از اين اتفاق 
گفت: اصلي ترين دغدغه شركت مديريت توليد برق 
اصفهان تامين برق مطمئن و پايدار اس��ت كه تحت 
تاثير يك عامل بيروني )قطع آب رودخانه زاينده رود( 
قرار گرفت و متاس��فانه در حال حاضر شاهد كاهش 

توليد برق در نيروگاه اصفهان هستيم. 

 كم فروشي بنزين
در استان البرز نداريم

ايس�نا| مدير ش��ركت پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه البرز در خصوص مباحث مطرح ش��ده درباره 
كم فروش��ي بنزي��ن و دس��تكاري پمپ ه��اي بنزين 
خاطرنشان كرد: شركت پخش ۴ بار در ماه با تيم هاي 
خ��ود و يك بار در ماه به همراه تعزيرات و هر س��ه ما 
يك بار به همراه رس��انه ها در جايگاه هاي توزيع حاضر 
و به بررس��ي پمپ ها مي پردازد تا امكان سوءاس��تفاده 
به حداقل برس��د. ضمن اينكه هم��ه پمپ هاي توزيع 
سوخت داراي پلمب است كه اگر دستكاري شود فرد 
متخلف با جريمه يك ميلي��ون توماني مواجه خواهد 
ش��د. ابراهيم توسلي در ادامه افزود: با توجه به نظارت 
دقيق و مداومي كه در اين بخش وجود دارد خيلي به 
ندرت اين اتفاق رخ مي دهد كه آن هم ممكن است به 
خاطر از كاليبر خارج شدن پمپ باشد. وي در خصوص 
حجم بنزين عرضه ش��ده در اس��تان البرز، با توجه به 
شروع فصل تابستان و افزايش مسافرت ها اظهار كرد: 
در ح��ال حاضر با وجود اينكه در فصل مس��افرت قرار 
داريم و تقاضا براي بنزين به خصوص در اس��تان البرز 
زياد است، هيچ مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد و 
جايگاه ها به خوبي كار توزيع سوخت را انجام مي دهند. 

كوتاه از دنياي انرژي

قيمت نفت خام در واكنش به افزايش تنش ها صعود كرد 

نفير بازار نفت از خطر ژئوپليتيك
نخستين معامالت هفتگي طالي سياه در مواجهه با فاكتورهاي غير هم سو

»بلومبرگ« گزارش داد 

بازار نفت بدون حفاظي به نام اوپك

ترجمه| عليرضا كياني| 
تص��ور دني��اي ب��دون اوپك! اين خواس��ته 
حامي��ان قانون جدي��د در هر مجلس س��نا و 
نمايندگان امريكاس��ت. نسخه هاي متفاوتي از 
»قان��ون ممنوعيت فعاليت كارتل هاي صادرات 
و توليد« يا اليحه »نوپك«، در حال بررسي در 
هر دو مجلس كنگره اياالت متحده اس��ت و از 
شواهد اين چنين پيداست كه كاخ سفيد اين بار 
حمايت بيشتري از چنين طرحي داشته باشد. 
پيش تر جورج بوش و باراك اوباما تهديد كرده 
بودند كه در ص��ورت تصويب چنين قانوني در 

كنگره، آن را وتو مي كنند. 

اي��ن اليحه حوزه اعم��ال قانون ضد انحصار 
اياالت متحده را گسترش داده تا اعضاي اوپك 
را نيز متاثر كن��د. موافقان و حاميان اين طرح 
اعتقاد دارند كه اعضاي اوپك »از سهميه توليد 
خود براي باال نگه داشتن تصنعي قيمت نفت« 
اس��تفاده كرده اند. امريكا كشوري است كه اگر 
قانون اساس��ي اش دويست س��ال بعد از تاريخ 
نگارش واقعي  آن مي خواست از نو نوشته شود، 
حتما درون آن و كنار حق حمل س��الح، حق 
دسترس��ي به بنزين ارزان نيز بايد قيد مي شد. 
از همين رو هم، چنين استداللي خريدار دارد. 
البته افق ديد را بايد فراتر از نزديك ترين پمپ 

بنزين برد و اينجاس��ت كه تصور ما از سرزمين 
موعود مخدوش مي شود. 

اوپك س��هميه هاي توليد را در س��ال 1982 
معرف��ي ك��رد؛ زماني كه براي س��ومين س��ال 
پياپي تقاضا براي نفت سقوط كرده بود و توليد 
كشورهايي مانند هند و مكزيك عرضه را افزايش 
مي داد. هدف اين س��ازمان در آن برهه  از زمان، 
تخصي��ص توليد مي��ان كش��ورهاي عضو براي 
مواجهه با مازاد روزانه 12 ميليون بشكه يي بود. 
عربستان سعودي، همانند سال 2016، پيش از 
معرفي سهميه ها توليد خود را 30 درصد كاهش 
داده بود اما نمي توانس��ت به تنهاي��ي بار توازن 

عرضه و تقاضا را به دوش بكشد. 
اما اگر اوپك دست به دست هم نمي داد چه 
اتفاقي مي افتاد؟ مطمئنا رانندگان در امريكا يا 
هرج��اي ديگر دنيا براي مدت��ي از ارزان بودن 
بنزي��ن ل��ذت مي بردند. اما اين داس��تان براي 
هميشه ادامه پيدا نمي كرد. حتي با وجود اتخاذ 
اقداماتي در جهت مديريت عرضه، قيمت نفت، 
بنا به داده هاي BP، تنها به 1۴ دالر در بش��كه 

آن هم در سال 1986 رسيد. 
اگ��ر اعضاي اوپ��ك به همان رون��د توليد خود 
ادامه مي دادند، قيمت چقدر سقوط مي كرد؟ حتما 
قيم��ت آنقدر پايين مي رفت ك��ه توجيه اقتصادي 
توليد نفت در آالسكا، خليج  مكزيك، درياي شمال، 
غرب كانادا و بس��ياري از هم��ان مناطقي كه حاال 
قلب تپنده توليد »غيراوپك« ش��ده را زير س��وال 
ببرد. مديريت عرضه اوپك، جا را براي 33 ميليارد 
بشكه نفت غيراوپك در 20 سال بعد از آن باز كرد. 

تازه پس از اين 20 س��ال ظرفيت عرضه غيراوپك 
به سطح سال 1978 رسيد. 

ام��ا نزديك به ۴0 س��ال بع��د، جهان جاي 
ديگريست. اگر اليحه »نوپك« به قانون تبديل 
مي ش��د و اين كارتل نفتي نمي توانست از خود 
در براب��ر كنگ��ره محافظت كند، چ��ه اتفاقي 
مي افتاد؟ سطرهاي زير شمايي از دنياي بدون 
اوپك را ترس��يم مي كند. اگر اوپك نبود، هيچ 
تالش جمع��ي براي ايجاد توازن ميان عرضه و 
تقاضا انجام نمي شد. عربستان سعودي به كرات 
اعالم كرده است كه اين كشور به تنهايي توازن 
بازار را برقرار نمي كن��د. براي اينكه ببينيم در 
عمل نبود اوپ��ك چه حاصلي را در پي خواهد 
داشت كافيست به چهار سال پيش نگاه كنيم؛ 
زمان��ي كه هر عض��و اوپك هر چقدر دوس��ت 
داش��ت به بازار نفت تزري��ق مي كرد. قيمت به 
26 دالر در هر بشكه سقوط كرده بود و شرايط 
براي رانندگان به مثابه بهش��ت ب��ود. اما براي 
صنعت نف��ت امريكا و ظرفيت توليدي كه قرار 
است در آينده زوال طبيعي در ميادين كنوني 

را جبران سازد، وضعيت كابوس وار بود. 

 بايد حواسمان به آرزوهايمان باشد
پايان محدوديت توليد عربس��تان به ش��دت 
ب��ه صنايع نفت��ي در اياالت متح��ده ضربه زد. 
همان زماني كه عربس��تان سعودي توليد خود 
را افزايش م��ي داد، تعداد دكل ه��اي نفتي در 
امري��كا 80 درصد افت كرد. تنها جايي در دنيا 
كه حفاري از حركت بازنايستاد، خاورميانه بود. 
هم��ان زمان ها بود كه تلفن ها در خاورميانه به 
صدا درمي آمد و خواس��ته هايي مطرح مي شد. 
يك��ي از اين تماس ها از س��وي مش��اور انرژي 
كاندي��داي رياس��ت جمهوري اي��االت متحده، 
دونال��د ترامپ، ب��ود. آقاي مش��اور در تماس 

خود مي خواس��ت كه اوپك براي كاهش توليد 
دس��ت به كار ش��ود، توليد را كاهش دهد و به 
داد قيمت ها برسد؛ همان قيمت هايي كه براي 
صنعت شيل امريكا بسيار پايين بود. اگر اليحه 
نوپ��ك قانون ش��ود، انگيزه نگه داش��ت ذخاير 
مازاد براي كش��ور ها به ش��دت كاهش مي يابد. 
در دهه هاي گذشته، اشتياق به نگه داشتن اين 
ذخاير، س��وپاپ اطمينان��ي در برابر اختالالت 
عرضه بود است. مطالعه يي در مركز تحقيقات 
و مطالع��ات نفت ملك عبداله، برآورد كرده كه 
منافع س��االنه ذخاير مازاد اوپك براي اقتصاد 
جهاني از س��ال 2016 به اين س��و چيزي بين 
170 ت��ا 200 ميليارد دالر بوده اس��ت. اوپك 
با كاهش نوس��انات قيمت در دوران اختالالت 
عرضه، اين منافع را رقم زده است. اين مطالعه 
نش��ان مي دهد كه بدون حفاظ��ي به نام اوپك، 
قيمت نفت در دوران انقالب ليبي مي توانست 
ب��ه 300 دالر در هر بش��كه برس��د. در ميان 
كش��ورهاي مصرف كنن��ده نف��ت، بزرگ ترين 
ذخاير در امريكا نگه داري مي ش��ود. اما همين 
ذخاي��ر عظيم اس��تراتژيك نتوانس��ت كمبود 
عرضه در زمان تهاجم نظامي عراق به كويت در 
سال 1990 را بي اثر كند و براي جبران خأل 5 
ماهه عرضه ليبي در سال 2011 نيز با چالشي 
بزرگ مواجه بود. حال نيز ذخاير اس��تراتژيك، 
بيش از ۴ ماه نمي تواند نبود نفت ايران در بازار 
پس از بازگش��ت تحريم ه��اي امريكا را جبران 
س��ازد. درحال حاض��ر، كار اش��تباه حمله به 
بزرگ ترين دارنده ذخاير مازاد درجهان اس��ت، 
آن هم زماني كه ب��ازار نفت بزرگ ترين اختالل 
عرض��ه در 30 س��ال اخير را پي��ش روي خود 
مي بيند. اما حمله به متحدان و بي ثبات كردن 
بازار يكي از سرگر مي هاي محبوب اين روز هاي 

واشنگتن است. 

گروه انرژي| نادي صبوري|
به��اي نفت خ��ام ديروز 2 رون��د متفاوت را 
از س��ر گذران��د. در ابتداي روز و در نخس��تين 
معامالت هفته جاري نگراني از كاهش ش��ديد 
تقاض��ا، بهاي طالي س��ياه را ح��دود 1 درصد 
كاهش داد. اما تكان��ه ژئوپليتيكي پس از آنكه 
دونال��د ترامپ اظهاراتي تهديدآميز را در مقابل 
سخنان حس��ن روحاني رييس جمهوري ايران 

مطرح كرد، به بازار نفت وارد آمد. 
بهاي نفت خام برنت ديروز در ابتدا با كاهش 
10 س��نتي به 72 دالر و 97 سنت رسيد. اين 
كاه��ش ب��ه دنب��ال آن رقم خورد ك��ه وزيران 
دارايي و روساي بانك مركزي كشورهاي گروه 
20 بيانيه پاياني نشس��ت خود را به هشدار در 
زمينه به خطر افتادن رشد اقتصادي جهان كه 
در نتيجه تشديد تنش هاي تجاري قوت گرفته 
اس��ت، اختصاص دادند. اين هشدار، بازار نفت 
خام را نگران كاهش قابل توجه در تقاضا كرده 

و روند قيمت را نزولي كرد. 
بهاي نفت خام وس��ت تگ��زاس اينترمديت 
در س��اعت نخس��ت معامالت ديروز 13 سنت 
 ي��ا 2 درصد كاهش داش��ته و به 68 دالر و 13 
س��نت رس��يد. به گزارش ايرنا وزي��ران دارايي 
و روس��اي بانك ه��اي مركزي 20 ق��درت برتر 
اقتص��ادي جهان عصر ش��نبه هفت��ه جاري در 
پايان نشس��ت اين گ��روه در بوئن��وس آيرس 
آرژانتي��ن تصري��ح كردن��د كه باي��د مذاكرات 
بيش��تري ب��راي جلوگي��ري از تش��ديد جنگ 
تج��اري در جهان ص��ورت گي��رد، در غير اين 
صورت رش��د اقتصادي جهان به خطر مي افتد. 
آنها تاكيد كردند: واقعيت اينكه رشد اقتصادي 
جهان خوب اس��ت و بيكاري به كمترين سطح 
در 10 س��ال گذشته رس��يده، اما خطر كاهش 
اين رشد در كوتاه مدت و بلندمدت زياد است. 

البت��ه واكنش ب��ازار نفت به اي��ن اظهارات، 
مح��دود و در حدود 1 الي 2 درصد بود؛ ش��ايد 
يك��ي از داليل اين واكنش مح��دود به اين باز 
مي گش��ت كه اساس��ا در روزهاي اخير چالش 
مه��م بازار نف��ت »اختالالت در عرض��ه« بوده 
اس��ت. از زمان طرح امكان كاس��ته شدن قابل 

توجهي از حجم عرضه نفت خام ايران، سومين 
توليدكنن��ده نفت خ��ام اوپك، س��ايه ترس از 
كمبود عرض��ه بر بازار افتاده اس��ت. اين وقتي 
معنا دار تر مي شود كه در كنار اختالالت عرضه 
از س��وي ليبي و نيجريه و موضوع تحريم نفتي 

ونزوئال نيز قرار بگيرد. 
در اواس��ط ظهر روز گذش��ته، بازار به خوبي 
ثاب��ت كرد كه آنچه واقعا به آن اهميت مي دهد 
موضوع آينده عرضه نفت خام »ايران« اس��ت. 

ب��ه دنبال فضاي ايجاد ش��ده پيرامون اظهارات 
رؤس��اي جمه��ور اي��ران و اي��االت متحده كه 
جمالتي تهديدآميز را خطاب به كش��ور مقابل 
مط��رح كرده بودند، بهاي نف��ت خام برنت 95 
س��نت افزايش يافت. واكنش بازار نفت به اين 
اظهارات به قدري ش��ديد ب��ود كه بالفاصله در 
كن��ار خبر اصلي بلومب��رگ در خصوص فضاي 
ميان ايران و امريكا قرار گرفت. بلومبرگ نوشت 
كه به��اي نفت خام ب��ه دنبال تن��ش فزاينده 

مي��ان ايران و اياالت متح��ده، در جهت عكس 
نگراني اش از تاثير منفي جنگ تجاري بر رش��د 

اقتصادي جهان حركت كرده و افزايش يافت. 
به��اي نفت خ��ام برنت در راس��تاي همين 
ماجرا به 7۴ دالر و ۴ سنت رسيد. محموله هاي 
تحويل سپتامبر وست تگزاس اينترمديت نيز با 
67 سنت افزايش به 68 دالر و 93 سنت در هر 
بشكه رس��يدند. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اي��االت متحده صب��ح دي��روز در اكانت توييتر 

خود خطاب به رييس جمهوري ايران با حروف 
»بزرگ« نوشت كه تهديد دوباره امريكا تبعاتي 
خ��ارج از تصور خواهد داش��ت. توق��ف يكي از 
پروژه هاي نفتي شركت توتال در درياي شمال 
نيز به ترس از اختالالت عرضه در روز گذش��ته 
دامن زد. هري چيلينگوريان استراتژيست بازار 
نفت در بانك بي ان پي پاريباس مي گويد: »بازار 
نف��ت خام با تركيبي از عوام��ل مختلف مواجه 
اس��ت كه بيشتر به س��وي صعودي بودن سير 
مي كنن��د. از جمل��ه آنها تش��ديد لفاظي ميان 
ايران و اياالت متحده محس��وب مي ش��ود كه 

خطر ژئوپليتيك را افزايش مي دهد.«
او اضاف��ه ك��رده اس��ت ك��ه اعتصاب��ات در 
تاسيس��ات نفتي توتال در درياي شمال نيز به 
اين حال��ت صعودي بازار نفت خ��ام دامن زده 
اس��ت. بلومبرگ نوشته است كه مواضع مطرح 
شده در نشس��ت گروه 20 توانس��ت طيفي از 
مخاط��رات عرضه را از ليب��ي و ونزوئال تا ايران 
خنثي كند. اين خبرگزاري واكنش روز گذشته 
بازار نفت به لفاظي روئس��اي جمه��ور ايران و 
اي��االت متحده را به نوع��ي، ادامه واكنش بازار 
به تهديد مبني بر بس��ته ش��دن تنگ��ه هرمز، 
مهم ترين گلوگاه انتقال نفت جهان تلقي كرده 
اس��ت. حس��ن روحاني رييس جمه��وري ايران 
13 تي��ر ماه به صورت تلويح��ي از امكان ايران 
براي بس��تن تنگه هرمز صحب��ت كرده بود. در 
آن روز واكن��ش بازار آنقدر ش��ديد نبود. طبق 
داده هاي اداره اطالعات انرژي امريكا در س��ال 
2016 روزانه 18.5 ميليون بش��كه نفت خام از 
تنگه عبور داده شده و بخش مهمي از تبادالت 
LNG دنيا نيز از آن نقطه انجام مي ش��ود. وله 
هانسن، مدير اس��تراتژي كاال در ساكسو بانك 
در اي��ن زمينه مي گويد: »به ط��ور قطع محيط 
فعلي بازار شما را به فروش نفت خام در بورس 
ترغيب نمي كند« او اما در خصوص واكنش بازار 
به لفاظي ميان ايران و امريكا عنوان كرده است: 
»ب��ازار نفت خام عجالتا اي��ن موضوع را جنگ 
كلمات و چيزي كه بعيد است بتواند به صورت 
 فيزيك��ي مانع اخ��الل عرضه نفت خام ش��ود 

در نظر گرفته است«.

ايسنا|
ريي��س گ��روه بررس��ي هاي حقوق��ي ش��ركت 
مديري��ت منابع آب ايران گفت: بايد س��اختارها در 
حوزه اس��تفاده از آب تغيير كرده و اين مس��اله را 
به خود مردم بس��پاريم تا از حفر چاه هاي غيرمجاز 
جلوگيري ش��ود و همچنين از قواي سه گانه در اين 

رابطه كمك بخواهيم. 
س��يدمحمود منتظري در همايش »چالش هاي 
حقوق��ي حكمران��ي آب« ك��ه از س��وي انجم��ن 
حقوق شناس��ي و خانه انديشمندان علوم انساني با 
مش��اركت انديش��كده تدبير آب ايران برگزار شد، 
اظهار كرد: در حوزه آب چالش هاي مختلفي مطرح 
اس��ت و در مورد اين بحران بايد برنامه هاي كوتاه، 

بلند و ميان مدت انديشيده شود. 
وي افزود: متاس��فانه در چرخه مديريت جايگاه 
ذي نفع��ان و بهره ب��رداران نادي��ده گرفته ش��ده و 
مش��اركتي در رابطه با مديريت آب هاي زيرزميني 

انديش��يده نش��ده اس��ت. رييس گروه بررسي هاي 
حقوقي ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران تصريح 
ك��رد: موضوع مط��رح ديگ��ر در قان��ون، حفاظت 
و بهره ب��رداري از آب اس��ت كه در اين راس��تا بايد 
صاحبان چاه ها پروانه دريافت كنند. برداشت بيش 
از حد، آب مخازن را تهي كرده كه منجر به كاهش 

منابع آب هاي زيرزميني شده است. 
منتظ��ري خاطرنش��ان كرد: از س��ال ۴7 تا 89 
چن��د قانون در حوزه آب به تصويب رس��يد كه هر 
يك مزايا و معايبي داشته است. از جمله پيامدهاي 
ناش��ي از تغييرات در قوانين مرتبط با آب، افزايش 
اس��تفاده بي رويه از منابع آب زيرزميني بوده است. 
وقتي يك ام��ر غيرقانوني به ام��ري قانوني تبديل 
شود، انگيزه جلوگيري از اين مسائل از بين مي رود. 
وي يادآور شد: حفر چاه هاي خانگي يكي ديگر 
از مشكالت حوزه آب است كه افراد در منازل خود 
اقدام به حفر چاه مي كنند. رييس گروه بررسي هاي 

حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران اظهار كرد: 
بايد س��اختارها تغيير كن��د و كار را به خود مردم 
بسپاريم تا براي پيشگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز 
جلوگيري كنند. همچني��ن بايد از ذي مدخالن در 
اي��ن زمينه همكاري و نيز از قواي س��ه گانه كمك 

بخواهيم. 
منتظ��ري عنوان كرد: چالش ديگر در حوزه آب 
در مورد بس��تر رودخانه هاس��ت كه افراد به صورت 
كاش��ت درخت و ايجاد حصار و فنس و... مش��كل 
ايجاد مي كنند و از مش��كالت ديگ��ر در اين حوزه 
مديري��ت چندگانه در بس��تر و حريم رودخانه ها را 

مي توان برشمرد. 
وي، راهكار حل مشكالت حوزه آب را همكاري 
دستگاه هاي اجرايي خواند و گفت كه دستگاه هاي 
مرتبط قبل از صدور سند در رابطه با استعالم اقدام 
كنن��د. وي از قوه قضاييه خواس��ت با كس��اني كه 

چاه هاي غيرمجاز حفر مي كنند برخورد شود. 

در ادام��ه اي��ن همايش، محم��د فاضلي رييس 
مرك��ز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو 
اظهار كرد: در دو موضوع حقوق آب و حكمراني آب 
چالش هاي جدي وجود دارد. هر س��اختار حقوقي 
با يك توازن اجتماعي پش��تيباني مي ش��ود كه در 
حقوق آب هم بايد يك توازني از نيروهاي اجتماعي 
شكل گيرد و تا زماني كه اين توازن شكل نگيرد به 

نتيجه نخواهيم رسيد. 
وي افزود: متغير بعدي ايدئولوژي سياست مداران 

و سياست گذاران است كه هر يك از آنها از ذهنيت 
خاص��ي برخوردار اس��ت و ما با مانع ذهني بس��يار 
بزرگي مواجه هس��تيم كه به ي��ك الگوي خاص از 
توسعه عالقه شديدي دارد. ذهن هايي كه كارهايي 
كه بايد با مشاركت مردم انجام شود را نمي پذيرند و 

بايد منتظر بمانيم تا اين آدم ها كنار بروند. 
فاضلي عنوان كرد: تا زماني كه حقوق آب فقط 
در عرصه كاغذ و قانون باش��د و در ساير موضوعات 

تالشي نكنيم، كاميابي نخواهيم داشت. 

رييس گروه بررسي هاي حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران: 

ساختارهاي حوزه آب را به مردم بسپاريم

از زمان طرح امكان كاسته شدن قابل توجهي از حجم عرضه نفت خام ايران، سومين توليدكننده نفت خام اوپك، سايه ترس از كمبود 
عرضه بر بازار افتاده است. اين وقتي معنا دار تر مي شود كه در كنار اختالالت عرضه از سوي ليبي و نيجريه و موضوع تحريم نفتي ونزوئال نيز 
قرار بگيرد. در اواسط ظهر روز گذشته، بازار به خوبي ثابت كرد كه آنچه واقعا به آن اهميت مي دهد موضوع آينده عرضه نفت خام »ايران« 

است. به دنبال فضاي ايجاد شده پيرامون اظهارات رؤساي جمهور ايران و اياالت متحده كه جمالتي تهديدآميز را خطاب به كشور مقابل 
مطرح كرده بودند، بهاي نفت خام برنت 95 سنت افزايش يافت
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عكسروز

عكس:ايرنا كورههایآجرپزیدرمريوان

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

چهارمينحراجمليباآثارميليارديكليدميخورد
درحالي از ديروز اول مردادماه آثار چهارمین حراج 
ملي به نمايش گذاشته شد كه كلید حراج اين آثار 

در روزهاي ۴ و ۵ مرداد زده مي شود. 
اول  امروز  از  رايزن  بین المللي  همايش هاي  مركز 
مردادماه میزبان آثاري خواهد بود كه در روزهاي ۴ 
و ۵ مرداد ماه چوب حراج به آنها زده خواهد شد. 
اين حراج با محوريت آثار هنري در تمامي رشته هاي 

هنري برگزار مي شود. 
هنر  هستند،  معتقد  ملي  حراج  برگزاركنندگان 
اين  است.  مادي  زندگي  در  سفیر  قدرتمندترين 
و  بوده  گردش  در  تاريخ  طول  در  همواره  قدرت 
توانسته فرهنگ را طي جرياني آرام اما ماندگار اشاعه 
دهد. امروزه اين نیاز حس مي شود كه بايد فراتر از 
اشاعه فرهنگ به هنر نگاه كرد. در واقع هنر به ابزار 
قدرتمندي براي توسعه فرهنگي و اقتصادي مبدل 
شده است. ايران به عنوان مركز غني از هنر، پتانسیل 
فراواني براي استفاده از اين ابزار قدرتمند دارد. در اين 
دوره از حراج ملي، بیش از 1۵0 اثر هنري ارائه شده 
است كه در دو بخش قدما و معاصر ارائه مي شود. اگر 
نگاهي به بخش قدما كاتالوگ چهارمین حراج ملي 
بیاندازيم شاهد آثاري از جعبه الكي میرزاآقا امامي، 
مرواريد  و  ياقوت  طال،  گردنبند  طاليي،  آينه  قاب 
منسوب به دوره قاجار تا قلمدان هفت گنبد منسوب 
به آقا اسماعیل نقاش باشي، مجموعه ده عددي عصا 
از دوره قاجار، قاب آينه مطلي منسوب به تفرشي، 
و...  زنديه  دوره  از صنايع دستي  لگن مسي  آفتابه 

خواهیم بود كه به مزايده گذاشته مي شود. 
همچنین در بخش معاصر، آثاري از پرويز كالنتري، 

فرامرز پیالرام، ناصر اويسي، غالمحسین امیرخاني 
به همراه ديگر آثار از هنرمندان به نمايش گذاشته 

مي شود. 
مدير  و  راديو  مجري  و  كارشناس  محمودوند  زهرا 
چهارمین حراج ملي درخصوص گران ترين اثر موجود 
در حراج گفته  است: شايد بتوان گفت، مجموعه قرآن 
است  قیمت گذاري شده  تومان  میلیارد  طال كه ۴ 
گران ترين اثر ارائه شده در اين حراج است، البته آثار 

700، 800 میلیوني نیز در مجموعه موجود است. 
البته برگزاركنندگان معتقد هستند، هراندازه برگزاري 
حراج ها در عرصه هاي هنري بیشتر باشد اين امر به 
نفع اقتصاد هنر و جامعه هنري خواهد بود، با اين 
وجود منتقدان، برگزاري حراج ملي را با حراج تهران 
موازي مي دانند و معتقد هستند؛ دست هاي پشت 
تجسمي  هنرهاي  عرصه  ديدن  آسیب  پرده سبب 
مردادماه  تا چهارم  اول  اساس،  اين  بر  خواهد شد. 
نمايشگاه آثار چهارمین حراج ملي و ۴ و ۵ مرداد 
مراسم حراج از ساعت 1۹ با اجراي پژمان بازغي در 

مركز همايش هاي بین المللي رايزن برگزار مي شود.

»الزانيا«پروانهنمايشگرفت
فیل��م س��ینمايي »الزانیا« ب��ه تهیه كنندگي 
احم��دي و كارگرداني حس��ین قناع��ت پروانه 

نمايش گرفت. 
طبق اعالم دس��ت اندركاران اي��ن فیلم، اين 
فیل��م كمدي كه ب��راي اكران عید فط��ر آماده 
نمايش بود با صادر نش��دن مجوز نمايش امكان 
اكران پیدا نكرد و قرار است طي هفته هاي آينده 

راهي سینماها شود.
»الزانیا« ي��ك كمدي پربازيگ��ر براي اكران 
امس��ال اس��ت و جواد رضويان پس از گذش��ت 
س��ال ها دوري از س��ینما گفته مي شود با نقش 
تازه و متفاوتي در اين فیلم كمدي حضور دارد. 
بازيگ��ران اين فیل��م جواد رضوي��ان، ارژنگ 
امیرفضلي، بهنوش بختیاري، نفیسه روشن، رضا 
ناجي، پارس��یا شكوري، يوس��ف صیادي، اصغر 
سمسارزاده، ساعدهدايتي، رضا رويگري، عباس 

محبوب، محمد شیري، علي كاظمي، آرين خلج، 
رضا رياحي، اردشیر كاظمي، احمد ياوري شاد، 
سپهر س��هرابي، قباد شاهپوري، مهدي حدادي، 
محم��د رضا عرب، حس��ین روزب��ه، علي بیك و 
يوس��ف تیموري هستند. نويس��ندگان فیلمنامه 
حس��ین قناع��ت و احمد احم��دي و كارگردان 

حسین قناعت است. 

اكرانفيلمهايكوتاهادامهمييابد
جلس��ه ه��م انديش��ي كارگردان��ان مجموع��ه 
فیلم هاي كوتاه نوروزي و اكران تابستانه فیلم كوتاه 
با مدير گروه »هنر و تجربه« برگزار ش��د و قرار شد 
كه اكران تابس��تانه فیلم هاي كوتاه با نمايش ۶ اثر 
از مردادماه آغاز ش��ود.  ب��ا توجه به موفقیت اكران 
مجموعه فیلم ه��اي كوتاه ن��وروز، كارگردانان اين 
فیلم ه��ا به همراه كارگرداناِن طرح اكران تابس��تانه 
فیلم ه��اي كوت��اه با حض��ور جعفر صانع��ي مقدم 
مديرعامل س��ینماي »هنر و تجربه« و امیرحسین 
علم الهدي جلس��ه هم انديش��ي براي تداوم اكران 

مجموعه فیلم هاي كوتاه را برگزار كردند.
در اين جلس��ه كاوه مظاهري كارگ��ردان فیلم 
كوتاه »روتوش« و آرين وزيردفتري كارگردان فیلم 
»هنوز نه« از تجربه هاي اكران فیلم هاي كوتاه نوروز 
س��خن گفتند و داليل موفقیت هاي اين فیلم ها را 
در اكران برشمردند. اين فیلمسازان ضمن استقبال 
از نمايش فیلم هاي كوتاه در دوره جديد س��ینماي 
»هن��ر و تجربه«، ب��ر هم افزايي بین فیلمس��ازان، 
سینماي »هنر و تجربه« و نمايندگان و عالقه مندان 

اين نوع س��ینما در شهرهاي مختلف تاكید كردند. 
اكران تابس��تانه فیلم هاي كوتاه از هفته دوم مرداد 
م��اه آغاز مي ش��ود.  »س��ايه فیل« س��اخته آرمان 
خوانساريان، »هشتگ ساعت چهار« ساخته عاطفه 
محرابي، »تناوب« ساخته علي خوشدوني فراهاني، 
»سكوت« س��اخته مشترك فرنوش صمدي و علي 
عس��گري، »باران آهس��ته مي بارد« ساخته سعید 
نجاتي، »مارلون« س��اخته درن��از حاجیها از جمله 
فیلم هايي هستند كه قرار است از هفته دوم مرداد 

به نمايش در آيند. 

شرِقپرمخاطره
فايننشالتايمز: 

اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
انتخابات پاكستان منتشر 
كرد. طب��ق اين گزارش، 
انتخاباتي  تبلیغات  امروز 
در اين كش��ور ممنوع و 
نیز  سراس��ري  انتخابات 
س��وم  چهارش��نبه  روز 
مردادم��اه در پاكس��تان 

برگزار مي شود. بر اساس گزارش فايننشال تايمز، 
عمران خان، بالول بوتو، طرفداران حزب مس��لم 
لیگ - نواز - و ديگر احزاب پاكستان امروز آخرين 
همايش ها و گردهمايي هاي سیاس��ي خود را در 
شهرهاي اين كشور برگزار مي كنند. گفته شده كه 
عمران خان سیاس��تمدار پاكستاني و رهبر حزب 
تحريك انصاف سوار بر موج پوپولیسم از زرپرستي 
نخبگان سیاس��ي پاكس��تان انتقاد كرده و وعده 
مي دهد تا در صورت پیروزي در انتخابات پارلماني 
امسال به فساد شايع پايان دهد. همچنین، شهباز 
شريف، ريیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز شريف 
گفت: اگر كمیسیون نظارت بر انتخابات نتواند از 
تقلب در رأي گیري جلوگیري كند كسي نمي تواند 

اعتراضات مردمي را مهار كند.
 

نيويوركتايمز:
در  انفج��ار  وق��وع 
كابل،  ف��رودگاه  نزديكي 
افغانس��تان  پايتخ��ت 
دس��ت كم 1۴ كش��ته و 
بی��ش از ۵0 زخم��ي بر 
آنطور  گذاش��ت.  ج��اي 
ك��ه در صفح��ه اول اين 
روزنامه گفته ش��ده، اين 
حمل��ه انتح��اري تنه��ا 

دقايقي پس از آن روي داد كه عبدالرشید دوستم، 
معاون ريیس جمهوري افغانستان سرانجام پس از 
مدتي بیش از يك سال تبعید در تركیه، دوباره به 
افغانستان بازگش��ت و فرودگاه كابل را به مقصد 
مركز اين شهر ترك كرد. »حشمت اهلل ستانكزي« 
سخنگوي پلیس كابل نیز 11 كشته و ۴8 زخمي 
را در اي��ن حمله تايید كرد و گفت كه نوع حمله 
انتحاري بود. ژنرال دوس��تم پس از 1۴ ماه تبعید 
در تركیه بعدازظهر يك شنبه به افغانستان برگشت 
و در فرودگاه كابل با استقبال گرم مقامات بلندپايه 
دولتي، نمايندگان مجلس، رهبران احزاب سیاسي 
و مردم قرار گرفت.  منابع خبري افغانستان اعالم 
كردند كه گروه تروريس��تي داعش مسوولیت اين 

حمله را برعهده گرفته است. 

والاستريتژورنال:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خ��ود، خبر 
از قهرمان��ي ايتالی��ا در 
مس��ابقات گلف جهاني 
منتش��ر كرد. طبق اين 
فرانچس��كو  گ��زارش، 
به  س��رانجام  مولیناري 
روياي كودكي اش رسید 
و قهرمان مسابقات اوپن 

كارنوستیه اسكاتلند شد. مولیناري ايتالیايي در 
بازي بي نظیر خ��ود در راند آخر مدعي يكي از 
بهترين بازيكنان گلف ش��د. او در شرايط بسیار 
سخت و طاقت فرسا توانست در راند آخر با زدن 
دو ضرب��ه آزاد دو گل به ثمر برس��اند و به عنوان 
نخس��تین ايتالیايي بعد از گذش��ت 23 سال از 
قهرماني كوس��تانتینو روك��و قهرماني اين دوره 
از مس��ابقات را به خود اختصاص داد. ايتالیا در 
10 بازي قبل در سال هاي گذشته تنها توانسته 
بود يك بار در س��ال 2013 ج��زو ده تیم برتر 

مسابقات جهاني ايتالیا بشود. 

كيوسك

هنرمنديكهدر62سالگينقاششد
توران زنديه كه آثارش را با تكنیك كالژ خلق مي كند، اس��تفاده از اين تكنیك را به دلیل عالقه اش به چهل تكه هاي 
مادرش و تاثیر آنها در دوران كودكي خود مي داند.  توران زنديه هنرمند نقاش كه با يك اثر در نمايشگاه گروهي نقاشي »و 
اين منم« حضور دارد با اشاره به عنوان نمايشگاه »و اين منم« و تاكید بر مِن نقاش، توضیح داد: عنوان نمايشگاه مي گويد 
تصوري را كه نقاش از خودش دارد بیان كند و به همین دلیل اثرم نیز من را روايت مي كند، چراكه همیشه با مانع روبرو 
بودم. البته هیچ وقت از پا نیفتادم و مايوس نشدم. با وجود اينكه امكانات اجتماعي و خانوادگي اجازه نداد 37 سال نقاشي 
بكشم در حالي كه 37 سال تمام وجودم نیاز به نقاشي كردن داشت اما به دلیل بار سنگین زندگي و مسوولیت هايم چنین 
امكاني نداش��تم، در نهايت در ۶2 س��الگي زماني كه بازنشسته شدم صفحه ديگري در زندگي من باز شد و نقاشي را آغاز 

كردم و االن پس از 1۵ سال بیش از هزار نقاشي كشیده و از 70 سالگي هر سال يك نمايشگاه برگزار كرده ام. 

چهرهروز

تاريخنگاري

تاييد مرجعيت امام خميني )ره( پس از بازداشت

دس��تگیري  از  پ��س   ،13۴2 م��رداد  دوم 
امام خمین��ي)ره( و روي��داد 1۵ خ��رداد 13۴2، 
تع��دادي از علم��ا و مراجع از قم، مش��هد و ديگر 
شهرها به تهران آمدند و با تنظیم نامه اي مبني بر 
تايید مرجعیت ايشان، خواستار آزادي امام شدند. 
پس از گفت وگوهاي فراوان، س��رانجام قرار ش��د 
كه س��ئوالي به عنوان اس��تفتا درب��اره مقام علمي 

آي��ت اهلل خمین��ي )ره( از آيات عظام ب��ه عمل ايد و 
آنها در پاس��خ تايید كنند كه ام��ام خمیني يكي از 
مراجع تقلید اس��ت. متن كامل سوال و جواب ها در 
صفحات 3۶ تا ۴0، جزوه شكس��ت نخستین توطئه 
علی��ه آي��ت اهلل العظمي خمیني و نهضت اس��المي 
ايران درج ش��ده اس��ت. پانزدهم تیر 13۴2 س��ید 
محمدهادي میالني س��اكن مشهد، آيت اهلل خمیني 

را از مراجع تقلید ش��ناخت. ش��انزدهم تیر نیز سید 
شهاب الدين مرعش��ي نجفي و كاظم شريعتمداري 
هم مرجعیت ايش��ان را تايی��د كردند.  پنجم مرداد 
13۴2 گلپايگاني و میالني و ش��ريعتمداري فتواي 
مش��تركي صادر كردند و از اص��ل دوم متمم قانون 
اساسي مشروطه، تفسیري در فتواي خود نوشتند. 

مطابق مفه��وم اصل دوم متمم قانون اساس��ي 
علماي تراز اول مصونیت داش��ته و حبس و توقیف 
و تبعی��د آنان مخالف قانون اس��ت زيرا كه علماي 
تراز اول در قوانیني كه از مجلس��ین بگذرد )از نظر 
موافقت يا مخالفت با شرع( حق رد و قبول دارند و 
بنابراين در مقامي فوق مجلس قرار گرفته و حاكم 

بر هیات قانونگذاران هستند. 
يازدهم امرداد 13۴2 سرلش��كر حسن پاكروان 
ريیس س��ازمان اطالعات و امنیت كشور، به ديدار 
آي��ت اهلل خمین��ي در پادگان عش��رت آب��اد رفت 
و ب��ه وي اعالم كرد ك��ه او آزاد اس��ت. همان روز 
س��یدروح اهلل خمیني، قمي و محالت��ي از زندان به 
وياليي درمنطقه داوديه تهران منتقل شدند و مردم 
گ��روه گروه براي ديدن آنه��ا آمدند. مدت كوتاهي 
پ��س از آن، س��ازمان اطالعات و امنیت كش��ور به 
آقاي��ان اطالع داد كه مي توانند ب��ه خانه هاي مورد 
نظ��ر خودش��ان بروند. امام خمیني ب��ه منزل يكي 
از بازاري��ان به نام روغن��ي در قیطريه رفتند، قمي 
خانه ي��ي در زرگنده و محالت��ي خانه يي در قلهك 

اجاره كردند. 

نتايجنظرسنجيهادرموردنگاهامريكاييهابهتحقيقات»رابرتمولر«

امريكاييها،طرفداردشمنترامپ
گروهگوناگ�ون| پس از روي كار 
آمدن دونال��د ترامپ، احتمال دخالت 
روسیه در انتخابات امريكا، بزرگ ترين 
چالش پی��ش روي دولت بود. هرچن��د كه دونالد 
ترام��پ، به طور كامل هرگون��ه ارتباطي میان تیم 
انتخاباتي خود با روس��یه را تكذي��ب مي كند، اما 
پرونده راش��اگیت، هر روز ب��ا اتهام جديدي علیه 

آنها روبرو مي شود. 
طبق گزارش هايي كه پیش از اين منتشر شده، 
سازمان هاي اطالعاتي امريكا به دنبال كشف اطالعات 
محرمانه از دولت استرالیا، تحقیقاتي در مورد ارتباط 
میان س��تاد انتخاباتي ترامپ و روسیه در انتخابات 
۶102 امريكا آغاز كرد. آنطور كه گفته ش��ده، پس 
از اخراج جیمز كومي، ريیس اداره تحقیقات فدرال 
امريكا اي��ن پرونده را وارد چال��ش جدي تري كرد. 
براساس گزارش هاي منتشر شده، علت اخراج ريیس 
اف  ب��ي  آي، خودداري او از انجام درخواس��ت ترامپ 
بوده اس��ت؛ ترامپ و وزير دادگس��تري اش از جیمز 
كومي خواسته بودند پیش از رفتن به جلسه كنگره 
كلیات آنچه مي خواهد در آنجا بگويد در اختیار آنها 
ق��رار دهد. همچنین، يك روز پ��س از ورود ماموران 
اف بي آي به دفتر كار مايكل كوهن، وكیل ش��خصي 
ترامپ، كاخ س��فید تهديد كرد كه ريیس جمهوري 
امريكا اي��ن ق��درت را دارد كه حتي راب��رت مولر، 
دادس��تان ويژه پرونده راش��ا گی��ت را بركنار كند؛ 
اقدامي كه به گفته بس��یاري از تحلیل گران، نوعي 

خودكشي براي ترامپ به شمار مي رود. 
همانطور كه در بس��یاري از گزارش ها منتش��ر 
ش��ده، ترامپ و برخ��ي از كابین��ه او، تالش هاي 
بسیاري براي كارشكني در روند پرونده راشاگیت 
ص��ورت داده و مي خواهن��د مول��ر و تیمش را در 
اف��كار عمومي امريكا، تخريب كنن��د. با اين حال، 
نتايج نظرسنجي ها از مردم امريكا، نشان مي دهد 
كه تالش هاي ترامپ ب��راي نامعتبر كردن پرونده 
تحقی��ق در م��ورد دخال��ت روس��یه در انتخابات 
۶102، بي نتیجه مانده اس��ت، چرا كه بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد كه بیش��تر مردم امريكا مس��وول 
تحقیق��ات درباره دخال��ت روس��یه در انتخابات 
كشورش��ان را بیش از ريیس جمهوري خود قبول 

دارند. 

آنطور كه گفته ش��ده، ترام��پ در تويیتي اعالم 
كرده ب��ود كه تحقیق��ات رابرت مول��ر درباره اين 
مداخله روسیه هرگز نبايد از همان ابتدا به جريان 
مي افتاد. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، بیش از 
يك س��ال از تحقیقات مولر مي گ��ذرد و ترامپ در 
حال��ي اعالم كرده كه تحقیقات مول��ر از ابتدا بايد 
متوق��ف مي ش��د، كه در آغ��از فعالیت تی��م مولر، 
تقريبا س��ه چهارم امريكايي ها بر اين باور بودند كه 
تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ۶102 

بايد ادامه يابد. 
طبق نتايج نظرسنجي ، در ماه مي 7102، حدود 
37 درصد از امريكايي ها بر اين باور بودند كه مولر 
بايد بدون وقفه به تحقیق��ات خود درباره احتمال 
دخالت روس��یه در انتخاب��ات ۶102 امريكا ادامه 
دهد. در آن زمان، تنه��ا ۴2 درصد از مردم امريكا 
با نظر ترامپ- مبني بر اينكه مولر نبايد تحقیقات 
دخالت روس��یه را ادامه دهد- همسو بودند. از آنجا 
كه بس��یاري از امريكايي ها در انتظار نتیجه نهايي 
پرونده راشا گیت هستند، گذر زمان و طوالني شدن 
تحقیقات، باعث شده درصد افرادي كه موافق ادامه 
تحقیقات مولر بودند، كاهش يابد. به نظر مي رس��د 
ك��ه مخالفت اين افراد ب��ا توقف تحقیقات مولر، به 
معناي اعالم نتیجه هر چه س��ريع تر باش��د. آنطور 
ك��ه در نتايج نظرس��نجي گفته ش��ده، در جوالي 

7102، حدود 2۶ درصد از امريكايي ها موافق ادامه 
تحقیقات مولر و تیم همراهش بودند كه اين افراد 
در مارس 8102، به 0۶ درصد رس��ید. در اين ماه، 
حدود 73 درص��د از امريكايي ها بر اين باور بودند 
كه تحقیقات مولر بايد پايان يابد. به نظر مي رس��د 
با دستیابي تیم مولر به اطالعات قابل توجه از اتهام 
دخالت روسیه در انتخابات ۶102 امريكا، مردم اين 
كشور بر اين باورند كه اين اطالعات به دست  آمده 
براي اعالم نتیجه نهايي از س��وي مولر كافي باشد. 
بر اين اس��اس، در آوريل 8102، حدود 3۴ درصد 
از امريكايي ه��ا بر اين باور بودند كه تحقیقات مولر 
در خصوص راشا گیت، بايد پايان يابد كه شمار اين 
افراد در ژوئن 8102، حدود ۵۴ درصد اعالم ش��د. 
ب��ا اين حال، همچنان بیش از نیمي از امريكايي ها، 
اع��الم كرده اند ك��ه تحقیقات رابرت مول��ر درباره 
احتم��ال ارتباط اعضاي كمپی��ن انتخاباتي دونالد 
ترامپ با مقامات روس عادالنه اس��ت و بايد بدون 
وقف��ه ادامه يابد. همچنین، با وجود حمالت دونالد 
ترامپ و جمهوري خواهان در چند هفته گذش��ته 
به س��ازمان اف بي آي درباره كنترل روند تحقیقات 
روس��یه و س��رور ايمیل ه��اي ش��خصي هیالري 
كلینتون، نام��زد دموكرات انتخابات امريكا، به نظر 
مي رسد كه بیشتر امريكايي ها همچنان نظر مثبتي 

درباره اين تحقیقات و سازمان اف بي آي دارند.

آمارنامه

ميراثنامه

بادگیرهاي يك س��ويه اردكان ساده ترين نوع 
بادگیر يك جناحي هستند كه جزو جدايي ناپذير 

معماري دشت يزد – اردكان به شمار مي روند. 
س��اخت بادگیر ي��ك روش ابداعي ايراني براي 
ايج��اد فضايي خنك در داخ��ل خانه هاي مناطق 
كويري اس��ت، روشي كه از روزگاران دور با ايجاد 
تهوي��ه مطبوع، فض��اي داخلي خان��ه را برخالف 
محیط گرم بیرون��ي براي اهل خانه خنك و قابل 

تحمل مي كرده است. 
البته اين سازه ها در شهرهاي مركزي و جنوب 
ايران بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب در انواع 
مختلف��ي طراحي و اجرا مي ش��وند ول��ي در اين 
بین بادگیرهاي اردكاني كه يكي از ش��اخصه هاي 
معماري اين منطقه از فالت مركزي ايران اس��ت، 
از س��ادگي خاصي برخوردار است و همین ويژگي 
آنها را در كانون توجه گردشگران قرار داده است. 

»حمی��د مش��تاقیان« ريی��س اداره می��راث 
فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري اردكان 
در اي��ن م��ورد در گفت وگ��و با ايس��نا مي گويد: 
بادگیرهاي اردكاني در معماري خانه هاي دش��ت 
يزد - اردكان به عنوان ش��اخص و معرف معماري 
خاص كوير، رخ نمايي مي كند به طوري كه بادگیر 
يك سويه اردكاني جزو جدايي ناپذير معماري اين 

دشت به شمار مي رود. 

او اضافه مي كند: بادگیرهاي اردكاني رو به سمت 
ش��مال و ش��مال غربي )بادي كه از سمت اصفهان 
مي وزد( س��اخته مي ش��ود و از سمت چشمه غرب، 
ش��رق و جنوب منفذي ندارد. مشتاقیان مي گويد: 
س��اختار اين بادگیرها از لحاظ معماري س��اده ولي 
از نظر اقتصادي مقرون به صرفه اس��ت به طوري كه 

مي تواند براي هر اتاق يك بادگیر ساخت. 
او با تاكید بر اينكه بادگیرهاي اردكاني ساده ترين 
ن��وع بادگیر يك جناحي اس��ت، تصري��ح مي كند: 
اين ن��وع بادگیر همواره پش��ت به بادهاي ش��ديد 
و آزار دهن��ده و فق��ط در جه��ت باده��اي خنك و 
نسیم هاي مطبوع شمالي  ساخته مي شود و به دلیل 
ن��وع طراحي، عملكرد تهويه و تخلی��ه هوا را انجام 
مي دهد. اين مسوول با بیان اينكه بادگیرها با اشكال 
مختلف در شهرهاي مركزي و جنوب ايران بر حسب 
ارتفاع و جهت باد مطلوب، طراحي و اجرا مي شوند، 
مي گويد: بادگیرهاي اردكاني ابعاد نسبتا كوچك تر و 
داراي شكل اولیه تري نسبت به ساير انواع خود دارند. 

بادگيرهاييكسويهاردكان
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