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    مركز پژوهش هاي مجلس در مورد موانع غيرتحريمي توسعه 
روابط بانكي ايران با ساير كشورها گزارش داد

 اصالح دروني بانك ها به جاي اعطاي امتياز
 به بانك هاي خارجي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
معاونت پژوهش هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسللامي در 
گزارشللي با عنوان موانع غيرتحريمي توسللعه روابط بانكي ايران با ساير كشورها، به 
بررسللي اسللتانداردهاي مهم بين المللي و ايزوها در حوزه بانكداري شامل ايزوهاي 
بين المللي حوزه بانكداري، اسللتانداردهاي نظارت بانكي بال، استاندارد گزارشگري 
مالللي IFRS، اسللتانداردهاي ارزيابي بخش مالي، توصيه هاي مبارزه با پولشللويي 
ALM و تامين مالي تروريسللم CFT، برخي شاخص هاي عملكردي شبكه بانكي 
شامل بررسي وضعيت بانك هاي ايران در استانداردها و معيارهاي بين المللي در حوزه 
بانكداري استانداردهاي ارزيابي بخش مالي FSAP در ايران، CFT و ارزيابي برخي 
شاخص هاي عملكردي شبكه بانكي در ايران پرداخته است. به گزارش »تعادل«، اين 
گزارش نتيجه گرفته كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مهم ترين استانداردها 
و كدهاي شللناخته شللده بين المللي را در 15 حوزه رعايت اسللتانداردها و كدها، 
دسته بندي و تاييد كرده و هر ساله گزارش هايي با عنوان ROSCs 1 ارائه مي كند. 
استانداردها در زمينه شفافيت داده ها، سياست ها، اطاعات، شفافيت مالي و شفافيت 
سياسللت پولي و مالي توسط صندوق بين المللي پول توسعه يافته و بانك جهاني بر 
سه مورد حسابداري و حسابرسي، حاكميت شركتي و ورشكستگي و حقوق بدهكار 
تمركز دارد. سللاير اسللتانداردها نيز توسط ساير موسسات تنظيم استاندارد ازجمله 
بانللك جهاني، كميته بازل BCP و كميته اقدام مالي FATF تنظيم مي شللود.  با 
تجميع اين استانداردها، مي توان پنج دسته استاندارد اصلي با عناوين ايزوهاي بانكي، 
استانداردهاي بازل، استاندارد گزارشگري مالي IFRS، استانداردهاي ارزيابي بخش 
 CFT و تامين مالي تروريسم AML و توصيه هاي مبارزه با پولشويي FSAP مالي
را مورد بررسي قرار داد. بررسي هاي اين گزارش نشان داد جز بخش ايزوهاي بانكي، 
وضعيت ايران در ساير استانداردها اصا مناسب نيست، هر چند نقص هاي مهمي در 
بخش ايزوهاي بانكي نيز وجود دارد. اين گزارش به دنبال پاسللخ اين پرسش است 
كلله جز موانع و چالش هاي ناشللي از تحريم هاي امريللكا و غرب عليه ايران ازجمله 
تحريم هاي هسته يي و فشارهاي FATF، چه موانعي براي برقراري روابط كارگزاري 
گسللترده بين بانك هاي ايران با سللاير بانك ها در دنيا وجود دارد؟ بررسي ها نشان 
مي دهد دارايي هاي موهومي بانك ها، شللفاف نبودن صورت هاي مالي و ابهامات در 
بخش دارايي، زيان انباشته قابل توجه، عدم همخواني گزارشگري مالي بانك هاي ايران 
با استانداردهاي بين المللي، فاصله قابل توجه ساير استانداردهاي جهاني با وضعيت 
موجللود بانك هاي ايران، حجم باالي بدهي بانك هاي ايران به بانك مركزي و تداوم 
اضافه برداشت ها، بدهي باالي دولت به برخي بانك هاي ايران باتوجه به ريسك باالي 
دولت ايران از منظر بانك هاي خارجي، چالش هاي نظارت داخلي بانك ها و حاكميت 
شللركتي، چالش امنيت نرم افزاري بانك ها در كنار نداشللتن بسياري از استانداردها 
در اين زمينه تنها بخشللي از چالش هاي غيرتحريمي است كه بانك هاي ايران براي 

برقراري ارتباط با ساير بانك هاي خارجي با آن مواجه هستند. 

كفايت سرمايه 
در زمينه اسللتانداردهاي بازل، بخش عمده بانك هاي ايران، هنوز نتوانسللته اند 
حداقل نسللبت كفايت 8درصللد را رعايت كنند. عمده دليل ايللن امر، پايين بودن 
سللرمايه تعيين شده در بال يك در سال 1988 سللرمايه پايه، كاهش سودآوري و 
افزايش زيان هاي انباشته و حجم باالي دارايي هاي با ضريب ريسك باال در ترازنامه 
بانك هاسللت. مقوله هاي ديگر استاندارد بازل همچون حاكميت شركتي، رتبه بندي 
مشتريان، بنگاهداري بانك ها و سللرمايه گذاري دوبل بانك ها در يكديگر كه بيشتر 
در نسللخه هاي بعدي بيان شده، يا اساسللا در ايران مورد توجه قرار نگرفته يا بسيار 

ضعيف اجرا مي شود. 
ادامه در صفحه 4

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 8  صفحه 2 

كارلوس كي روش سرمربي تيم 
مل�ي فوتبال ايران اس�امي 35 
بازيكن زي�ر را براي رقابت هاي 
جام جهاني 2018 روسيه تعيين 
كرد. سايت  رسمي فدراسيون 
فوتب�ال اس�امي بازيكنان را به 

اين شرح اعالم كرد: 
دروازه بان ها: 

عليرضا بيرانوند )پرسپوليس( 
سيدحسين حسيني )استقال( 

رشيد مظاهري )ذوب آهن( 
امير عابدزاده )ماريتيمو پرتغال( 

مدافعان: 
رامين رضاييان )اوستنده بلژيك( 

وريا غفوري )استقال( 
)لس آنجلللس  بيت آشللور  اسللتيون 

اف سي امريكا( 
سيدجال حسيني )پرسپوليس( 

محمدرضا خانزاده )پديده( 
مرتضي پورعلي گنجي )السد قطر( 

محمد انصاري )پرسپوليس( 
پژمان منتظري )استقال( 

سيدمجيد حسيني )استقال( 
مياد محمدي )اخمت گروژني روسيه( 

اميد نورافكن )استقال( 
روزبه چشمي )استقال( 

سعيد آقايي )سپاهان( 
بازيكنان مياني: 

سعيد عزت اللهي )آمكارپرم روسيه( 
مسعود شجاعي )آ.ا.ك آتن يونان( 

احمد عبداهلل زاده )فوالد( 
سامان قدوس )اوسترشوندس سوئد( 

مهدي ترابي )سايپا( 
اشللكان دژاگلله )ناتينگهام فارسللت 

انگليس( 
اميد ابراهيمي )استقال( 

احسان حاج صفي )المپياكوس يونان( 
علي كريمي )سپاهان( 

سروش رفيعي )الخور قطر( 
علي قلي زاده )سايپا( 

وحيد اميري )پرسپوليس( 
مهاجمان: 

عليرضا جهانبخش )آلكمار هلند( 
كريم انصاري فرد )المپياكوس يونان( 

مهدي طارمي )الغرافه قطر( 
سردار آزمون )روبين كازان روسيه( 

رضا قوچان نژاد )هيرنفين هلند( 
كاوه رضايي )شارلروا بلژيك( 

معللاون اول رييس جمهوري گفت: 
با توجه به شللرايط ويللژه ماه مبارك 
رمضان و برنامه هاي خاصي كه مردم 
در ماه ضيافت الهي دارند، الزم است 
اقللام و كاالهللا با قيمللت و كيفيت 

مناسب در اختيار عموم باشد. 
بلله گللزارش پايگاه اطاع رسللاني 
معللاون اول رييس جمهوري، جلسلله 
سللتاد تنظيم بازار عصر روز گذشته و 
در آسللتانه حلول ماه مبارك رمضان 
به رياست معاون اول رييس جمهوري 

برگزار شد. 
اسللحاق جهانگيري در اين جلسه 
برلللزوم مديريت جدي و دقيق عرضه 
كاالهاي مورد نيللاز مردم در ايام ماه 

مبارك رمضان تاكيد كرد. 
جهانگيللري افللزود: بللا توجلله به 
شللرايط ويللژه ماه مبللارك رمضان و 
برنامه هللاي خاصي كه مللردم در ماه 
ضيافت الهي دارند، الزم اسللت اقام 
و كاالهللا با قيمت و كيفيت مناسللب 
در اختيار عموم باشللد. معللاون اول 
رييس جمهوري با قدرداني از اعضاي 
سللتاد تنظيم بازار به خاطر مديريت 
مناسللب قيمت كاالها در ايام پاياني 
سللال 96 و ايللام نللوروز، از اعضللاي 
با برنامه ريزي دقيق،  ستاد خواسللت 
شللرايطي فراهم كنند تا مردم در ماه 
مبللارك رمضان نيللز دغدغه يي براي 
تامين مايحتاج خود نداشللته باشند. 

جهانگيري بللا بيان اينكه برخورداري 
از ذخايللر مطمئن كاالهاي اساسللي 
همللواره يكللي از اولويت هللاي دولت 
بوده است، از وزراي جهاد كشاورزي، 
صنعللت، معللدن و تجللارت و رييس 
سللازمان برناملله و بودجه خواسللت 
جلسلله يي در اين باره برگللزار كنند 
و ضمللن بررسللي آخريللن وضعيت 
ذخاير كاالهاي اساسللي، تدابير الزم 
را براي داشتن ذخاير اطمينان بخش 
بينديشللند. در اين جلسه كه وزراي 
صنعللت، معللدن و تجللارت، جهللاد 
كشللاورزي، امللور اقتصللاد و دارايي، 
رييللس سللازمان برناملله و بودجلله 
كشللور، رييس اتاق اصنللاف تهران و 

رييس سازمان تعزيرات حكومتي نيز 
حضور داشتند، دبير ستاد تنظيم بازار 
گزارشي از برنامه ريزي هاي انجام شده 
براي مديريت بازار و قيمت كاالها در 
ايام مللاه مبارك رمضان ارائه كرد. در 
اين نشست همچنين نماينده وزارت 
صنعللت، معللدن و تجارت گزارشللي 
از برنامه توزيع سللبد كاال به اقشللار 
كم درآمللد و تحت پوشللش نهادهاي 
حمايتللي ارائه كللرد و از اجراي طرح 
ضيافللت رمضللان و توزيللع كاالهاي 
اساسللي 15درصد ارزان تللر از قيمت 
بللازار در فروشللگاه هاي زنجيره يي و 
مستقيم  عرضه  نمايشگاه هاي  برپايي 
كاال در ماه مبارك رمضان خبر داد. 

بانللك مركللزي در بخشللنامه يي 
پرداخللت هر گونلله سللود بانكي به 
حسللاب  دستگاه هاي مشللمول قانون 
مديريللت خدمللات كشللور را ممنوع 
مقللررات،  مديللركل  كللرد.   اعللام 
مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي 
اداره مطالعللات و مقررات بانكي بانك 
اطاع  جهللت  بخشللنامه يي  مركزي 
مديللران عامللل بانك هللاي دولتللي، 
غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، 
موسسللات اعتباري غيربانكي و بانك 

مشترك ايران- ونزوئا ارسال كرد. 
در ايللن بخشللنامه آمللده اسللت: 
بدين وسلليله برخي از تكاليف شبكه 
بانكي كشللور مقللرر در قانون بودجه 
سللال 1397 كل كشللور به شرح زير 
جهللت اسللتحضار و صدور دسللتور 

مقتضي اعام مي شود: 
- جللزء )1( ذيل بنللد )ح( تبصره 
ماده  مشللمول  دسللتگاه هاي   -)12(
)29( قانون برنامه ششللم توسللعه و 
مللاده )5( قانللون مديريللت خدمات 
كشللوري مجاز بلله دريافت سللود از 
جاري،  بانكي)حسللاب  حسللاب هاي 
پشتيبان، سللپرده گذاري كوتاه مدت، 
بلندمدت( مفتوح در بانك هاي دولتي 
و غيردولتي نيسللتند. در اجراي اين 
حكللم بانك هاي دولتللي و غيردولتي 
نيز مجاز به پرداخت سللود به حساب 
دسللتگاه هاي اجرايي كه فاقد قوانين 
و مقررات براي دريافت سود هستند، 
نيسللتند. بانك ها، شللركت هاي بيمه 
دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
صندوق ها، دانشللگاه ها و موسسللات 

مللأذون  دسللتگاه هاي  و  پژوهشللي 
از مقللام معظم رهبللري و هر يك از 
دسللتگاه هاي اجرايي كه در قوانين و 
مقررات يا اساسنامه مجاز به دريافت 
سللود هسللتند از شللمول اين حكم 

مستثنا هستند. 
- بنللد )و( تبصللره )16(- بللراي 
تسللويه  و  توليدكننللدگان  تشللويق 
مطالبللات بانك ها و موسسللات مالي 
و اعتبللاري چنانچه مشللتريان بدهي 
معوق خود را كه تا پايان سال 1396 
سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد 
تا پايان شللهريور ماه 1397 تسللويه 
نماينللد، بانك ها و موسسللات مالي و 
اعتباري مكلفند اصل و سللود خود را 
مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب 

جريمه دريافت و تسويه نمايند. 

- بنللد )الللف( تبصللره )20(- در 
اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
تمامي دسللتگاه هاي اجرايي موضوع 
مللاده )5( قانللون مديريللت خدمات 
كشوري ازجمله بانك ها و شركت هاي 
دولتي مكلفند در سال 1397 نسبت 
به استقرار يا تكميل سامانه)سيستم( 
حسللابداري قيمت تمام شللده، اقدام 
نمايند. خواهشللمند اسللت، دسللتور 
فرماييد ضمن تمهيد مقدمات اجراي 
موارد مطروحه، مراتب به قيد تسريع 
و بللا لحاظ مفاد بخشللنامه شللماره 
96.149153 مللورخ 1396.5.16 به 
تمامي واحدهللاي ذي ربط آن بانك، 
موسسه اعتباري غيربانكي اباغ شده 
و بر حسللن اجللراي آن نظارت دقيق 

به عمل  آيد. 

خبر سرمقاله

 پيشگويي به نام بازار

بهار و اوايل تابستان 94 همه  چيز تحت تاثير توافق هسته يي بود. 
مذاكللرات به دورهاي آخر خود رسلليده بود و هملله منتظر بودند كه 
نتيجه آن روشللن شود. هر زمان شرايط سللخت مي شد، توييت هاي 
ظريف و حضور وي در بالكن باعث دلگرمي شللد. در همين شللرايط 
بازار نيز براسللاس اخبار نوسللان مي كرد. بسياري از كارشناسان سعي 
داشتند، وضعيت بازار پس از توافق را پيش بيني كنند. نظر اغلب افراد 
اين بود كه وضعيت بازارها پس از توافق هسته يي بسيار مثبت خواهد 
بود. حتي يكي از كارشناسللان مشللهور اقتصللادي، عددهايي نجومي 
براي شللاخص بورس پس از برجام ذكر مي كرد. با وجود اين بعضي از 
كارشناسان كه اتفاقا تعداد آنها محدود بود اين هشدار را مي دادند كه 
بازار با هوشللمندي كامل نتيجه مذاكرات را پيش بيني و سللود آن را 
اصطاحا پيشخور كرده اسللت. فرداي برجام، بورس يك افت فاحش 
را تجربه كرد و اگر حقوقي ها به دسللتور دولت وارد كارزار نمي شدند 

احتماال يك روز تاريخي و سياه براي بازار سرمايه شكل مي گرفت. 
روي ديگر سكه امسللال اتفاق افتاد. آغاز سال 97 با نوسان قيمت 
ارز همراه بود. با وجود تمام تاش هاي دولت و ابزارهاي گوناگوني كه 
به كار گرفته شللده بود، بازار ملتهب بللود. تهديدهاي مختلف ترامپ 
مبني بر خروج از برجام بسللياري از دولتمللردان را نگران آينده بازار 
پللس از خروج امريللكا از برجام كرده بود. باالخره هفته گذشللته اين 
اتفاق رخ داد و امريكا از برجام خارج شد اما برخاف ماه هاي اخير كه 
بازار هميشه ملتهب بود نه در بورس اتفاق وحشتناكي رخ داد و نه ارز 
جهش شللديدي را تجربه كرد. تمام فشارهاي اقتصادي پيشاپيش به 
بازار وارد شده بود. اين  بار هم به نظر مي رسيد بازار دقيقا مي داند چه 
اتفاقي قرار است، رخ دهد و پيشاپيش قيمت ها خود را با واقعيت هاي 

آتي تطبيق داده بودند. 
بخشللي از اين واقعيت مربوط به ساختار تحليلي بازار است. تعداد 
زيللادي از فعللاالن اقتصادي در كنللار تحليل هاي بنيادين به سللراغ 
روش هاي تكنيكال مي روند. قاعده اول تحليل تكنيكال مي گويد همه 
خبرهللا و اطاعللات خود را در قالب يك نشللانه به نام قيمت نشللان 
مي دهنللد. روند قيمت به خوبي مي تواند آينللده اقتصاد را پيش بيني 
كنللد و به همين دليللل اين تحليل هللا در مواردي ماننللد دو تجربه 

تاريخي درباره برجام به خوبي آينده را پيش بيني مي كند. 
بخش ديگري از واقعيت ناظر بر نقش انتظارات و هيجانات در بازار 
اسللت. نه در روز توافق هسللته يي اتفاق خاصي در كشور رخ داد و نه 
با سخنراني دونالد ترامپ سللاختار اقتصادي كشور عوض شد. هر دو 
مسللاله انتظارات آتي و هيجانات بللازار را تغيير داد و اثرات واقعي آن 
ماه ها يا شللايد سال ها بعد ديده شود. اما بخشي از نوسانات قيمت كه 
به خاطر انتظارات و هيجانات اسللت، مي توانللد درك خوبي از آينده 

داشته باشد. 
حتللي اگر ايللن دو تجربه را بخواهيم از ديللدگاه انتظارات تحليل 
كنيم يللك واقعيت را بايد پذيرفت. بازار هوشللمند اسللت و توانايي 
پيش بينللي نقطه هاي حسللاس تاريخي را دارد. اين مسللاله بارها به 
روش هاي مختلف اثبات شده است. فعاالن اقتصادي كه سرمايه خود 
را در خطر مي بينند بسلليار قبل از كارشناسللان دولت به مسللائل و 
اتفاقات واكنش نشللان مي دهند. پس به جللاي آنكه دولت در زمان 
نوسللان بازارها به سراغ يافتن دشللمن فرضي يا متهم كردن افراد به 
ايجاد التهاب در بازار بيفتد، بهتر اسللت واقعيت اقتصاد را بپذيرد و با 
درك صحيحي از علت ملتهب شللدن بللازار خود را براي وقايع پيش 

رو آماده كند. 
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بانك مركزي سقف خروج ارز مسافري را 50 درصد كاهش داد

تغيير ضوابط ارز مسافرتي
 صفحه 4 

»تعادل« از راي قاطع شوراي شهر به شعار »شهر زيست پذير، شهروند مشاركت پذير« گزارش مي دهد

اعتماد پارلمان شهري 
پايتخت به افشاني

 صفحه 13 

جهان

چشم انداز قدرت 
پوپوليست ها در ايتاليا

7

تركيب تيم ايران در جام جهاني مشخص شد

تاكيد بر مديريت دقيق بازار در ماه رمضان 

بانك مركزي ابالغ كرد

پرداخت سود بانكي به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ممنوع شد
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بهار و اوايل تابستان 94 همه  چيز تحت تاثير 
توافق هسللته يي بود. مذاكرات بلله دورهاي آخر 
خود رسلليده بود و همه منتظر بودند كه نتيجه 
آن روشللن شود. هر زمان شرايط سخت مي شد، 
توييت هاي ظريللف و حضور وي در بالكن باعث 
دلگرمي شد. در همين شرايط بازار نيز براساس 
اخبار نوسان مي كرد. بسياري از كارشناسان سعي 
داشتند، وضعيت بازار پس از توافق را پيش بيني 
كنند. نظر اغلب افراد اين بود كه وضعيت بازارها 
پس از توافق هسللته يي بسيار مثبت خواهد بود. 
حتللي يكي از كارشناسللان مشللهور اقتصادي، 
عددهايللي نجومي براي شللاخص بورس پس از 

برجام ذكر مي كرد ...

هميشلله انتخابات در نهادهللاي مختلف 
از ماه هللا قبللل آغاز مي شللود. راي دهندگان 
و مللردم عللادي تنهللا روزهللاي منتهللي به 
انتخابللات را مي بيننللد درحالي كلله جريان 
انتخابللات معموال در چندين مللاه قبل و در 
چندين فاز آغاز مي شللود. طرف هاي درگير 
در مقابل همديگر مانند شللطرنج بازان ماهر 
مهره ها را به حركت درمي آورند و در مرحله 
نهايي است كه همه متوجه نتيجه مي شوند. 
انتخابللات اتاق بازرگاني نيز عما آغاز شللده 
است. گروه ها تاش دارند پايگاه راي مناسبي 
براي خود ايجاد كنند و به نهادها به چشللم 
پايگاه راي نگاه مي شللود. هنوز براي بسياري 
نحللوه پيوسللتن گروه ها به يكديگر روشللن 

نيست...

پيشگويي به نام بازار

به كجا مي رويم

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

نفت و انرژي

15

 آشتي ايران با 
فروشنده گازي بدعهد

گروه انرژي 
روز گذشللته بيللژن زنگنه وزير نفت با رشلليد 
مللردوف وزير امورخارجه تركمنسللتان ديدار كرد 
تا »با توجه به نظر مثبتي كه روسللاي جمهور دو 
كشللور دارند« همكاري هاي نفتي و گازي بين دو 
كشور توسعه يابد. روابط گازي ايران و تركمنستان 
چند سللالي درگير فراز و نشلليب بود. آخرين فاز 
اين مشللكات به دي ماه سال 95 باز مي گردد كه 
تركمنستان گاز را براي دومين بار روي ايران بست. 
اما شرايط از آن زمان تغيير كرده است. مرداد سال 
96، خط لوللله انتقال گاز دامغان-كياسر-سللاري 
افتتاح شللد تا وابستگي قسمت هاي شمالي كشور 
به گاز تركمنسللتان عما قطع شود. اما به عقيده 
كارشناسللان، روابط گازي ايران و تركمنستان بايد 
چيزي فراتر از رابطه فروشنده و خريدار نفت رفته 
و به يك هم افزايي ژئوپليتيك بدل شود. ديدار وزير 
نفت ايران و وزير خارجه تركمنستان نيز تبلور قدم 

برداشتن در همين راه به حساب مي آيد...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 نام�ه ۱۵۶نماين�ده ب�ه روحاني درب�اره قانون 
تنظيم بخش�ي از مقررات دولت؛تس�نيم| عضو 
هيات رييس��ه مجلس نامه ۱۵۶نف��ر از نمايندگان به 
رييس جمهور را در صحن علن��ي پارلمان قرائت كرد. 
بر اس��اس اين نامه، ماده ۱0 قانون تنظيم بخش��ي از 
مقررات مالي دولت به دولت اجازه مي دهد در صورت 
وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكس��الي، س��يل 
و غيره از تنخواه اس��تفاده كنند. امضاكنندگان تاكيد 
كردند براي پرداخت خسارت هاي اخير به محصوالت 
كشاورزي و دامداري رييس جمهور دستورات مقتضي 
را صادر كند و سازمان برنامه و بودجه، جهاد كشاورزي 
و مسووالن مربوطه پيگيري هاي الزم را انجام دهند تا 
مشكالت كشاورزان و دامداران در اين زمينه رفع شود. 
 تش�كيل مركز اطالعات مال�ي در وزارت امور 
اقتص�ادي و دارايي؛ايلنا| براي اجراي قانون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، 
»مرك��ز اطالعات مالي« زير نظر ش��ورا ب��ا وظايف و 
اختيارات مش��خص در وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تش��كيل مي ش��ود. بر اس��اس اين ماده هشت اليحه 
اصالح قان��ون مبارزه با پولش��ويي كه ب��ا راي موافق 
۱۴0 نماين��ده از ۲۱۷نماين��ده حاضر تصويب ش��د، 
وزارت اطالع��ات، نيروي انتظامي جمهوري اس��المي 
ايران، گمرك جمهوري اس��المي ايران، بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران، بانك ها، سازمان ثبت احوال 
كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان حسابرسي، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، س��تاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان 
تعزيرات حكومتي موظف هستند گزارش هاي اطالعات 
مالي يا اداري مش��كوك را به ص��ورت برخط به واحد 

اطالعات مالي ارسال كنند. 
 فراكس�يون اميد مجلس كميته اي براي علت 
آتش زدن برجام تشكيل داد؛ايرنا| بهرام پارسايي 
عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: پس از خروج امريكا 
از برجام شاهد آتش زدن نسخه نمادين برجام و پرچم 
امريكا در مجلس شوراي اسالمي بوديم كه در همين 
ارتباط قرار شد، كميته يي در فراكسيون اميد مسوول 
بررسي علت اصلي اين موضوع شود. به گفته پارسايي، 
پس از بررس��ي و ارائه گزارش اين كميته، فراكسيون 
امي��د در اي��ن ارتباط بيانيه ي��ي صادر خواه��د كرد. 
سخنگوي فراكس��يون اميد مجلس افزود: فراكسيون 
اميد كامال مخالف اين گونه حركات از تريبون رس��مي 

مجلس است. 
 گفت وگ�وي مك�رون و ترامپ درب�اره خروج 
امري�كا از برج�ام؛ ايس�نا| دفتر امانوئ��ل مكرون 
رييس جمهور فرانسه اعالم كرد كه وي در يك تماس 
تلفني با دونال��د ترامپ رييس جمه��ور امريكا درباره 
خروج وي از توافق هس��ته يي با ايران گفت وگو كرده 
اس��ت. مكرون كه مخالف خروج امري��كا از اين توافق 
اس��ت، در اين گفت وگو تاكيد كرده كه نسبت به تاثير 
اين اقدام بر تنش هاي منطقه خاورميانه بس��يار نگران 
اس��ت. دو طرف همچنين در اين تماس تلفني درباره 
مس��ائل تجاري رايزني كرده اند. دولت هاي اروپايي  در 
تالش اند تا ميليون ه��ا دالري كه از تجارت با ايران در 
نتيجه اجراي توافق هس��ته يي به دس��ت مي آورند را 

حفظ كنند. 
 همراه�ي جهان�ي با اي�ران در برج�ام را يك 
سرمايه تلقي كنيم؛پاد| رييس دفتر رييس جمهور 
گفت: همراهي جهاني با ايران در زمينه برجام را بايد به 
عنوان يك سرمايه تلقي كرده و براي مقابله با اقدامات 
ترامپ عليه كش��ورمان، وحدت، انسجام و صميميت 
بيش��تري در داخل كشور ايجاد كنيم. محمود واعظي 
با اشاره به خروج امريكا از برجام اظهار كرد: ما در اين 
شرايط نيازمند اين هستيم كه در داخل كشور در همه 
زمينه ها ازجمله زمينه اقتصادي خود را بيشتر تقويت 
كني��م و بايد موانع توليد را برطرف كنيم. او همچنين 
با تاكيد بر ضرورت همبس��تگي داخلي براي مقابله با 
اقدامات ترامپ بيان كرد: برخي اختالف سليقه ها ميان 
سياسيون وجود دارد اما در اين شرايط بايد بر وحدت، 
انسجام و صميميت بيشتر ميان جريان هاي سياسي و 

سران قوا تاكيد كنيم. 
 ص�دور حك�م اع�دام ب�راي متهم�ان حمله 
تروريس�تي به مجلس و حرم امام )ره(؛ايس�نا| 
ريي��س دادگاه انقالب از صدور حكم اعدام براي 8 نفر 
از متهمان حمله به مجل��س و حرم امام خميني)ره( 
خبر داد. موسي غضنفرآبادي با بيان اين مطلب اظهار 
ك��رد: براي 8 نفر از متهمان پرونده حمله به مجلس و 
حرم مطهر كه دادگاهشان در هفته هاي گذشته برگزار 
شد، حكم اعدام صادر شده است. او افزود: كيفرخواست 
پرونده ۱8نفر ديگر از اين متهمان صادر شده ولي هنوز 
پرونده به دادگاه نيامده اس��ت. ان ش��اءاهلل در مراحل 

بعدي به اتهام آنها رسيدگي خواهد شد. 
 تضمين هاي ج�دي از 3 كش�ور اروپايي اخذ 
ش�ود؛دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري|  رييس 
مجلس خبرگان رهب��ري تاكيد كرد: اختالف ظاهري 
امري��كا و 3كش��ور اروپاي��ي در موض��وع برجام نوعي 
تقس��يم كار بين آنان اس��ت. در مذاكرات با اروپايي ها 
الزم اس��ت، تضمين هاي جدي و محكمي براي ماندن 
در اين توافق اخذ شود. آيت اهلل احمد جنتي ديروز در 
بيانيه ي��ي در واكنش به خروج امري��كا از برجام افزود: 
دستگاه ديپلماسي كشور گرچه در چند سال گذشته 
تمام تالش خود را براي انجام توافق موس��وم به برجام 
به كار بس��ت؛ لكن در مواردي خطوط قرمز مورد نظر 
رهبري در اين توافق رعايت نش��د و درحالي كه ايران 
تمامي تعهدات خود را به صورت كامل به اجرا گذاشت؛ 
اما تضمين الزم از طرف مقابل دريافت نشد و زمينه را 

براي خروج امريكا از برجام فراهم نكرد. 
 نظر هي�ات منصفه مطبوعات اس�تان تهران 
درباره »آفتاب يزد« و »تابناك«؛ايلنا| س��خنگوي 
هيات منصفه مطبوعات استان تهران از جزئيات جلسه 
دادگاه مطبوعات و رسيدگي به پرونده روزنامه آفتاب 
يزد و س��ايت تابناك خبر داد. احمد مومني راد گفت: 
در اين جلس��ه به دو پرونده در شعبه ۶ دادگاه كيفري 
يك استان تهران و به رياست قاضي شقاقي رسيدگي 
شد. پرونده اول مربوط به روزنامه آفتاب يزد كه مدير 
مسوول آن دو اتهام داشت؛ يكي نشر اكاذيب و ديگري 
ت��الش براي ايجاد اخت��الف در جامعه كه در دو اتهام 
از س��وي هيات منصفه مطبوعات استان تهران مجرم 
شناخته شد و در هيچ يك مستحق تخفيف شناخته 

نشد.سايت تابناك هم مجرم شناخته نشد. 

روي موج خبر

روحاني در ديدار با رييس جمهوري سريالنكا: 

5كشور تضمين دهند، برجام باقي خواهد ماند
رييس جمهوري سريالنكا: صادرات نفت ايران افزايش يابد

نتايج تحقيق و تفحص مجلس از مديران دوتابعيتي منتشر شد

گزارش سياسي
س��رانجام پس از گذشت ماه ها، گزارش كميته 
تحقي��ق و تفحص از مديران دو تابعيتي منتش��ر 
شد؛ گزارش��ي كه پيش از انتشار سمت و سويش 
روش��ن بود، اين را هم تركيب اعضاي اين كميته 
نشان مي داد. آنجا كه اكثر اعضاي آن را نمايندگان 
مخال��ف دولت تش��كيل مي دادند. مت��ن گزارش 
ه��م پيش بيني ه��ا را تاييد ك��رد و هماني بود كه 
انتظارش مي رفت. براس��اس اعتقاد تهيه كنندگان 
گ��زارش تحقيق و تفحص از مدي��ران دوتابعيتي، 
خأل ه��اي قانوني و عدم حساس��يت برخي نهادها 
منجر به افزايش اين نوع از مديران ش��ده اس��ت. 
آنان همچنين مديراني ك��ه داراي كارت اقامت از 
ديگر كشورها هستند را هم در زمره دوتابعيتي ها 
فرض كرده اند كه نبايد در مديريت هاي دولتي به 
كار گرفته شوند. »عدم پرداختن به موضوع مجوز 
اقامت«، »فق��دان تصريح نوع رابطه اس��تخدامي 
در قان��ون«، »فق��دان ضمانت اج��راي موثر براي 
ممنوعيت ه��اي ش��غلي درنظ��ر گرفته ش��ده در 
قانون«، »عدم جرم انگاري استنكاف از خوداظهاري 
دارندگان تابعيت مضاعف حين مراحل اس��تخدام 
يا پس از آن« و »عدم تس��ري ممنوعيت اشتغال 
دارندگان تابعيت مضاعف اكتس��ابي، به دارندگان 

تابعيت مضاعف تحميلي درخصوص مشاغل عالي 
و حس��اس« ازجمله خأل هايي است كه از ديد اين 
جمع از نماين��دگان وج��ود دارد. در اين گزارش 
همچنين به موضوع اقامت اش��اره ش��ده اس��ت. 
اقامت��ي كه به باور اين نمايندگان در بس��ياري از 
كشورهاي جهان، يكي از راهكارهاي كسب تابعيت 
اس��ت. از اين رو فردي كه متقاضي صدور س��ند 
تابعيت اس��ت ابتدا مجوز اقامت دائم در آن كشور 
را پس از س��رمايه گذاري اقتصادي با كسب مجوز 
اقامت دائم يا ارائه خدمت خاص به آن كش��ور به 
دس��ت مي آورد. همچنين از نگاه اين نمايندگان، 
فرد پس از كسب مجوز اقامت دائم، مي تواند بدون 
اخذ رواديد آزادانه به آن كش��ور رفت و آمد داشته 
و هر مدت��ي كه تمايل دارد در آن كش��ور اقامت 
داشته باشد. به اعتقاد نويس��ندگان گزارش، »در 
برخي كشورها مانند اياالت متحده امريكا يا برخي 
كشورهاي اروپايي، مجوز اقامت دائم تقريبا با حق 
شهروندي )تابعيت( يكس��ان بوده و جز حق راي 
دادن و ساير حقوق سياسي شهروندي، تقريبا هيچ 
تفاوتي با حق ش��هروندي ن��دارد.« از اين رو، اين 
جم��ع از نمايندگان تفاوتي بي��ن تابعيت و اقامت 

قائل نيستند. 

 شناسايي دوتابعيتي ها
ام��ا يكي از چالش هاي اصل��ي مدعيان حضور 
مدي��ران دوتابعيتي ب��ا مخالفان اين ن��گاه، نحوه 
شناسايي افراد دوتابعيتي است. آنها براي بررسي 
اين چالش س��راغ چند وزارتخانه و نهاد رفته اند، 
اما به گفته آنان تنه��ا مرجع ثبت اطالعات افراد 
دوتابعيت��ي و تنها مرجع اس��تعالمي درخصوص 
تابعيت مض��اف اتباع ايران��ي وزارت امور خارجه 
اس��ت. وزارت ام��ور خارجه نيز در پاس��خ به اين 
كميته درخصوص نحوه ثبت اطالعات و شناسايي 
اين افراد و نحوه پاس��خ اس��تعالمات، با اشاره به 
اينكه روش هاي دس��تيابي ب��ه وضعيت تابعيتي 
و اقامت��ي افراد به ش��كل كامال  آش��كار توس��ط 
نمايندگي هاي سياس��ي و كنسولي كشورمان در 
خارج از كش��ور انجام مي گيرد، گفته است: »افراد 
در صورت مراجعه به نمايندگي هاي كشورمان در 
خارج از كشور جهت انجام خدمات كنسولي ملزم 
ب��ه ارائه مدارك هويتي و اقامتي خود در خارج از 
كشور هستند كه مامور كنسولي با بررسي اسناد 
ارائه شده نس��بت به ثبت وضعيت آنها در سامانه 
جامع كنس��ولي اقدام مي نمايند و بدين وسيله از 
طريق وزارت امور خارجه نهادهاي ذي ربط مانند 
وزارت اطالعات از ليست كساني كه داراي تابعيت 

ديگري هستند، آگاه خواهند شد.«
از سوي ديگر به گفته معاونت كنسولي وزارت 
ام��ور خارجه، »امكان شناس��ايي اف��راد مقيم در 
س��اير كش��ورها با اس��تفاده از ابزارهاي رسمي از 
طريق استعالم بي نتيجه است زيرا عمال كشورها 

به اس��تناد محرمانگي اطالعات ش��خصي افراد از 
پاسخگويي به استعالمات سر باز مي زنند.«

 بار سياسي گزارش
ام��ا در ادام��ه، بار سياس��ي اين گ��زارش فزوني 
مي يابد؛ آنجا كه ليس��تي از اس��امي كس��اني كه به 
ادعاي تهيه كنندگان گزارش، جاسوسان دوتابعيتي 
بودند، منتش��ر ش��ده اس��ت. چهره هاي��ي همچون 
سيدحسين موس��ويان مذاكره كننده ارشد ايران در 
مذاكرات هسته يي در س��ال 8۲ و دري اصفهاني كه 
در مذاكرات هسته يي با ۱+۵ به ايران مشاوره مي داد، 
ازجمله كس��اني هس��تند كه در اين گزارش به نام 
آنها اش��اره شده است. چهره هايي كه پيش تر بر سر 
اتهام جاسوسي آنان اختالفاتي بروز كرده بود. اتهام 
جاسوسي به موسويان را در سال هاي آغازين دولت 
نهم، محمود احمدي نژاد به او وارد كرده بود كه بعدها 
در دادگاه به اثبات نرس��يد. برخالف ادعاي گزارش 
تحقي��ق و تفحص از مديران دوتابعيتي، موس��ويان 
نه به اتهام جاسوس��ي كه به اتهام »اخالل در امنيت 
ملي« مجرم ش��ناخته و براس��اس ماده ۵0۷ قانون 
مجازات اس��المي، به دو س��ال حبس تعليقي و پنج 
سال محروميت از مش��اغل دولتي محكوم شد. آنها 
همچنين از دري اصفهاني نيز نام بردند كه به ادعاي 
آن��ان پذيرش اجراي FATF به عنوان پيش ش��رط 
امض��اي برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوي 
كه راه رفت و برگشت براي آن وجود نداشته باشد، از 
نتايج مشاوره او بوده است. در ادامه گزارش، به بحث 
تابعيت بس��تگان سببي و نسبي مسوولين نظام هم 

اش��اره شده و اعضاي هيات تحقيق و تفحص مدعي 
شده اند »مسوولين كشور به دليل اعتماد به فرزندان 
و بس��تگان خود از يك سو يا تحت فشار سرويس ها 
براي حفظ منافع فرزندان و بس��تگان از سوي ديگر 
به طور مستقيم و غيرمس��تقيم اهداف دشمن را در 
كش��ور پياده سازي مي نمايند.« اما وجه سياسي اين 
گزارش زماني روش��ن تر مي شود كه به طور مشخص 
ب��ه دوتابعيت��ي بودن فرزن��دان وزير ام��ور خارجه، 
نفت و برخي مش��اوران و دس��تياران رييس جمهور 
اش��اره مي ش��ود. از س��وي ديگر، اعضاي تحقيق و 
تفحص دايره كس��اني كه به اعتقاد آنان نبايد از آنها 
در دولت اس��تفاده شود را به مش��اوران وزرا و... هم 
گسترش داده اند. كساني كه به گفته اين نمايندگان 
اغلب به دليل داش��تن تخصص، مهارت يا ارتباطات 
بين المللي به مس��وولين نظام نزديك مي شوند يا با 
معرفي افراد ديگر مورد اقبال مسوولين قرار مي گيرند 
و در تكميل پروژه نفوذ نقش اساس��ي ايفا مي كنند. 
آنها از سيامك نمازي نام مي برند كه براساس گزارش 
هيات تحقيق و تفحص با ايجاد موسسات تحقيقاتي 
و آموزشي و با چند صدهزار دالر بودجه كه از سوي 
وزارت خارجه امريكا تامين مي شد اقدام به شناسايي 
افراد مس��تعد اقتصادي و فرهنگي نمود و دوره هاي 
آموزش��ي ترويج دموكراسي و اقتصاد آزاد مبتني بر 
نظريات اقتصاد رب��وي و امريكايي را برگزار كرد. در 
انتهاي گزارش هم هيات تحقيق و تفحص از مديران 
دوتابعيتي متن قانون پيشنهادي خود را ارائه مي كند 
ك��ه بر حذف مديران داراي تابعيت مضاعف و كارت 

اقامت تاكيد شده است. 

گروه ايران 
»با تضمين ۵كشور برخالف ميل صهيونيست ها 
و امريكا، برجام باقي خواهد ماند« اين عباراتي است 
ك��ه رييس جمهوري از طريق آنه��ا تالش كرده تا 
راهب��رد ايران در فضاي تازه بعد از خروج ترامپ از 
برجام را روشن كند. خروجي كه هر چند شايد در 
بدو امر به نظر برسد كه آسيب هاي جدي به برجام 
و اقتص��اد ايران وارد مي كند ام��ا از منظر روحاني 
تهديدي اس��ت كه ايران آن را به فرصت توسعه و 
پيش��رفت بدل خواهد كرد. بر اس��اس اين راهبرد 
تازه است كه رييس دولت دوازدهم اعالم مي كند: 
»اگر ۵ كشور ديگري كه در توافق هسته يي همراه 
ما بودند به تعهد خود عمل كنند و تضمين دهند 
منافع ايران ب��ا ادامه برجام محقق مي ش��ود، اين 
تواف��ق برخالف ميل امريكا و رژيم صهيونيس��تي، 
باقي خواهد ماند.«رييس جمهوري ايران در نشست 
مش��ترك خبري با »ماتريپاال سريس��ينا« همتاي 
سريالنكايي خود و پس از امضاي ۵سند همكاري 
ميان دو كش��ور اظهار داش��ت: اس��اس سياس��ت 
خارجي بر مبناي اخالق، اعتماد و توجه به مقررات 
بين المللي است و بس��يار خوشحاليم كه ايران در 
هرگون��ه توافق��ي كه امضا كرده ب��ه تعهدات خود 
پايبند بوده است و متاسفيم كه يكي از كشورهاي 
۱+۵ يعن��ي امريكا توافق مهم هس��ته يي كه مورد 
تاييد سازمان ملل قرار گرفته را نقض و اعالم كرد 
از توافق خارج مي ش��ود. روحاني اين اقدام امريكا 
را به معناي »زيرپاگذاش��تن اخالق، سياست و راه 
صحيح ديپلماتيك و مقررات بين المللي« ارزيابي 
كرد و گفت: در صورتي كه ۵كشور ديگر كه در اين 
تواف��ق همراه ما بوده اند به تعهد خود عمل كنند و 
ب��ه طرف ايراني تضمين دهند منافع ايران با ادامه 
برجام محقق خواهد شد، اين توافق برخالف ميل 

امريكا و رژيم صهيونيستي، باقي خواهد ماند. 

 فروش نفت و مواد پتروشيمي
رييس جمه��وري در ابت��داي اي��ن نشس��ت از 
اينكه ميزبان هيات عالي رتبه س��ريالنكا به رياست 
رييس جمهور آن كشور است، ابراز خرسندي كرد 
و گفت: روابط دو ملت بزرگ ايران و س��ريالنكا به 
قرن ها پيش بازمي گردد. ده ها س��ال اس��ت كه دو 
مل��ت و دولت روابط سياس��ي صميمانه يي دارند. 
ظرفيت هايي براي روابط اقتصادي و تجاري بين دو 
كشور وجود دارد كه متاسفانه در سال هاي اخير به 
اندازه كافي از آن استفاده نشده است. روحاني فروش 

نفت خام ايران به سريالنكا و مواد پتروشيمي مصالح 
ساختماني خدمات فني و مهندسي را از موضوعات 
مورد بحث در مذاكره دو كشور در سعدآباد عنوان 
ك��رد. رييس جمهوري گفت: ايران تجربه س��اخت 
س��د و نيروگاه و برق رساني به روستاهاي سريالنكا 
را داش��ته اس��ت. ما پروژه س��د نيروگاه را به اتمام 
خواهيم رساند و در زمينه برق رساني فعاليت هاي 
خ��ود را ادام��ه مي دهي��م. روحاني ارائ��ه خدمات 
در زمينه راه آهن، س��اخت پااليش��گاه و توس��عه 
پااليشگاه دهلي، همكاري هاي علمي و دانشگاهي 
علوم پزش��كي و ص��ادرات دارو به س��ريالنكا را از 

جمله تفاهمات و توافقات در مذاكرات عنوان كرد 
و گفت: مقرر ش��د، كميته مش��تركي به زودي در 
تهران تش��كيل شود تا همه زمينه هاي اقتصادي و 
تجاري و خدمات فني و مهندس��ي كه بحث ش��د 
در آن پيگيري ش��ود. با توجه به جاذبه هاي ايران 
و جاذبه هاي س��ريالنكا اميدوارم رفت و آمد مردم 
تسهيل و پرواز مستقيم بين تهران و كلمبو برقرار 
ش��ود. رييس جمهوري همكاري تهران - كلمبو در 
زمينه مس��ائل سياس��ي و بين المللي و حمايت از 
يكديگر در مجامع بين الملل��ي را مورد تاكيد قرار 
داد و گف��ت: مبارزه با تروريس��م م��ورد تاكيد دو 

كشور است. ايران همان طور كه در عراق به مردم و 
دولت عراق كمك كرد و خوشبختانه ديروز شاهد 
انتخاب��ات آزاد در ع��راق بوديم، كمك هايي هم به 
مردم و دولت سوريه در مبارزه با تروريسم انجام داد 
و همچنان براي مبارزه با تروريس��م آماده ياري به 
دولت ها و ملت ها خواهد بود. روحاني گفت: جنايات 
و تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه مردم منطقه و 
مردم فلس��طين كه ۷0 سال اس��ت، ادامه دارد را 
محكوم مي كنيم و معتقديم همه كشورهاي جهان 
از ملت مظلوم فلس��طين باي��د حمايت كرده و در 
برابر تجاوزات ايس��تادگي كنند. رييس جمهوري 

نظ��رات اي��ران و س��ريالنكا در زمين��ه مس��ائل 
بين المللي و منطقه يي را نزديك توصيف كرد. 

 ارتقاي مناسبات تجاري و اقتصادي
اما در روزهايي كه دش��منان كش��ورمان تالش 
مي كنند تا چش��م انداز فضاي اقتصادي كشورمان را 
تيره و تار نشان دهند؛ اعالم خبر افزايش واردات نفت 
س��ريالنكا از ايران معنا و مفهوم خاصي را به اذهان 
عمومي متبادر مي كند. رييس جمهوري سريالنكا از 
دولت ايران خواس��ت كه با توجه به نياز اين كش��ور 
ب��ه نفت، ص��ادرات اين محص��ول را افزايش دهد و 
گفت: مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور افزايش 
مي يابد. ماتريپاال سريسينا ديروز در نشست مشترك 
خبري كه با حضور روحاني پس از امضاي پنج سند 
همكاري برگزار شد، ضمن تشكر از رييس جمهوري 
ايران براي دعوت از وي افزود: با افتخار اعالم مي كنم 
كه مناسبات اقتصادي و تجاري بين دو كشور پس از 
پايان اين سفر تقويت مي شود. او به تشريح محورهاي 
مذاكرات ب��ا طرف ايراني خود در حوزه هاي مختلف 
پرداخت و خاطرنشان كرد: سريالنكا و ايران بايد به 
همكاري خود در راستاي ارتقاي مناسبات تجاري و 
اقتصادي ادامه دهند. سريسينا با يادآوري اينكه ايران 
يكي از خريداران عمده چاي سريالنكاست، ادامه داد: 
اين كش��ور براي مدت هاي طوالني وارد كننده نفت 
خام از ايران بود و در واقع اين دولت اين كشور بود كه 
۵0 سال قبل پااليشگاه نفتي را در سريالنكا احداث 
كرد. در مذاكرات با رييس جمهوري تقاضا كرديم كه 
صادرات نفت خام ايران به س��ريالنكا افزايش يابد و 
هرگونه نياز اين كشور را در اين بخش برطرف كند. 
سيريسينا با يادآوري اينكه امروز تفاهمنامه هايي در 
زمين��ه صادرات دارو و تجهيزات پزش��كي، مبارزه با 
مواد مخدر، همكاري در عرصه سينما و همكاري هاي 
علم��ي و فناوري بين دو كش��ور امضا ش��د، اظهار 
داشت: س��ريالنكا خود را متعهد به اجراي همه اين 
تفاهمنامه ها مي داند و خواهان برقراري پرواز مستقيم 
بين دو كش��ور براي افزايش تعامالت و آمد و ش��د 
بين مردم و فعاالن اقتصادي دو كش��ور اس��ت. او با 
دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصي ايران براي 
سرمايه گذاري در س��ريالنكا تصريح كرد: تسهيالت 
مناسبي براي تشويق سرمايه گذاران در اين كشور در 
نظر گرفته ايم تا مناس��بات تجاري و اقتصادي خود 
با ديگر كش��ورها و از جمله ايران را افزايش دهيم و 
پيشاپيش از همه تالش ها و مساعدت هاي ايران براي 

توسعه سريالنكا قدرداني مي كنم.
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ايران2

چهرهها

 معاون اول رييس جمهوري گفت: 
اجراي سياست هاي جديد ارزي امكان 
مديريت بهتر كشور در شرايط جديد 
را فراهم كرده اس��ت. به گزارش ايرنا، 
اس��حاق جهانگيري ديروز در جلسه 
س��تاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي 
افزود: دولت ب��ا برنامه ريزي و تدوين 
راهكاره��اي مختلف آمادگ��ي الزم را براي مديريت كش��ور در 
هر ش��رايطي دارد. او با يادآوري گزارش دست اندركاران سامانه 
نظام يكپارچه معام��الت ارزي)نيما( درخص��وص عملكرد اين 
سامانه استقبال وارد كنندگان، صادر كنندگان و بانك ها از سامانه 
نيم��ا را اميدبخش توصيف كرد. مع��اون اول رييس جمهوري از 
دستگاه هاي مرتبط خواس��ت تا با هماهنگي يكديگر در جهت 
روان سازي جريان تجارت خارجي و تامين نياز متقاضيان واقعي 
ارز حركت كنند. ولي اهلل س��يف، رييس كل بانك مركزي هم در 
اين جلسه گفت: اين سامانه با قابليت انعطاف پذيري باال ابزار الزم 
براي سياس��ت گذاري بهتر و مديريت بازار ارز را در اختيار كشور 
قرار داده و ما را براي مواجهه با ش��رايط جديد اقتصادي متاثر از 

تصميمات سياسي در عرصه بين المللي تواناتر كرده است. 

 دولت براي مديريت كشور 
با شرايط جديد برنامه دارد

معاون اول قوه قضاييه در پاس��خ 
ب��ه س��والي درخص��وص ب��ازار ارز و 
اخاللگ��ران ارزي گف��ت: منش��أ اين 
مس��اله اخاللگران ارزي نيس��تند و 
تنها با بگير و ببن��د قوه قضاييه اين 
امر حل نمي ش��ود. به گزارش ايسنا 
محسني اژه اي در حاشيه ديدار با اشتر 
اوصف علي، دادستان كل پاكستان در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به س��والي درباره اينكه حكم اعدام 8 متهم پرونده تروريستي 
حمله به مجلس و حرم مطهر صادر شده است، گفت: بله حكم 
صادر شده و به دليل اينكه حكم قطعي نشده از بيان جزييات 
معذورم. او در پاسخ به سوال ايسنا درباره آخرين وضعيت بقايي 
گفت: وي درحال تحمل كيفر در زندان است و هر وقت نيازي 
به اقدامات درماني داشته باشد، انجام مي شود. اگر هر مقداري 
كه نياز است نه تنها وي بلكه هر زنداني اگر در داخل زندان بايد 
انجام شود در داخل و اگر بايد در خارج از زندان و به بيمارستان 
برود، انجام مي ش��ود. معاون اول قوه قضايي��ه افزود: از آخرين 
وضعيت وي اطالعي ندارم ولي اگر چنانچه نياز به اقداماتي مثل 

پزشك داشته باشد، انجام مي شود.

 با بگير و ببند
مشكل ارزي حل نمي شود

وزير امور خارجه كشورمان، چين 
را از نزديك ترين دوستان ايران خواند 
و گف��ت: اطمينان داريم كه چيني ها 
در كنار ما خواهند بود. ظريف در بدو 
ورود به پكن گفت: ما با چين همواره 
روابط خوبي داش��تيم. قبل از برجام 
روابط مان با چين خيلي خوب بود و 
در دوران برجام چين با فاصله زيادي شريك تجاري ايران بود. 
ام��روز ما اطمينان داريم كه چيني ها در كنار ما خواهند بود و 
قرار اس��ت در اين زمينه صحبت كني��م. عالوه بر وزير خارجه 
چين هيات ايراني با مقامات ديگر در ساير حوزه هاي مورد عالقه 
نيز گفت وگو خواهد كرد. او درباره سفرش به مسكو و بروكسل 
نيز گفت: ما سفرمان را با چين و روسيه كه همواره با مردم ايران 
قبل و بعد از تحريم ها بودند، شروع كرديم. روابط مان با چين و 
روسيه حساس بوده و بعد از تحريم ها مهم خواهد بود. با اتحاديه 
اروپا باتوجه به اينكه كشورهاي اتحاديه بيشترين درخواست را 
از ايران داش��تند با خارج ش��دن امريكا از برجام در اين توافق 
بماند از اين رو بايد ببينيم چگونه كشورهاي اروپايي مي خواهند 

تضمين كنند كه منافع ايران تامين مي شود.

 اطمينان داريم چيني ها
در كنار ما مي مانند

رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: پژوهش در حوزه خانواده بسيار 
ض��روري بوده و مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس بايد در اين زمينه اقدام الزم 
را ب��ه عم��ل آورد و آن را در اولويت 
قرار دهد. علي الريجاني در جلس��ه 
فراكس��يون خانواده مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه برخي موضوعات في الذات مهم است اما 
در دسته بندي كميسيون ها نگاه كمتري مي شود، افزود: مساله 
خانواده مساله بسيار مهمي است چراكه جامعه سالم از خانواده 
سالم نشأت مي گيرد. رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با 
تاكيد بر اينكه پژوهش در حوزه خانواده بس��يار ضروري بوده و 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس بايد در اي��ن زمينه اقدام الزم را به 
عمل آورد، عنوان كرد: در ظاهر رسيدگي به برخي مسائل بسيار 
س��هل بوده اما در واقع سخت است لذا كار پژوهشي در حوزه 
خانواده بايد در اولويت قرار گيرد. رييس مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: همچنين در حوزه كاهش آمار طالق نياز به مطالعه 
داريم كه بايد در اين زمينه به كار برخي دانشگاه ها كه مطالعه 

و پژوهش داشته اند، توجه كرد.

 كار پژوهشي در حوزه زنان 
و خانواده افزايش يابد

چهار يادداشت تفاهم مشترك و يك سند همكاري ميان ايران و سريالنكا 
با حضور حس��ن روحاني و ماتريپاال سريس��ينا روس��اي جمهوري دو كشور 
امضا ش��د. نخستين يادداشت تفاهم همكاري در زمينه مبارزه با مواد مخدر، 
روانگردان و پيش س��ازها بود كه از طرف ايران عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كش��ور و از سوي س��ريالنكا تيالك ماراپانا وزير امور خارجه اين كشور امضا 
كردند. همچنين يادداشت تفاهم همكاري در زمينه سالمت، علوم پزشكي، 
دارو و تجهيزات پزشكي ميان ايران و سريالنكا امضا شد. اين يادداشت تفاهم 
را س��يد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 

نمايندگي از س��وي ايران و وزير بهداشت، تغذيه و داروهاي بومي سريالنكا 
امض��ا كردند. همچنين س��ومين يادداش��ت تفاهم همكاري ميان موسس��ه 
اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و موسسه استاندارد سريالنكا در زمينه 
استاندارد سازي، آموزش و خدمات آزمايشگاهي ميان دو كشور بود كه امضا 
شد. چهارمين يادداشت تفاهم همكاري هم در زمينه صنعت فيلم ميان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران و شركت ملي فيلم جمهوري سريالنكا به امضا 
رس��يد. ايران و سريالنكا همچنين يك س��ند همكاري در زمينه برنامه ها و 

مبادالت فرهنگي، علمي و آموزشي امضا كردند.

5 سند همكاري ميان ايران و سريالنكا امضا شد
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3 كالن
   اصالحيه بودجه ۹۷ 

به رييس جمهور ابالغ شد
 ريي��س مجلس اصالحي��ه بودجه ۹۷ را ب��ا اصالحاتي در

۲ ردي��ف بودجه دفاع��ي و همچنين مناب��ع بودجه عمومي 
دولت براي اجرا به رييس جمهور ابالغ كرد. به گزارش تسنيم، 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي اصالحيه قانون 
 بودج��ه س��ال ۹۷ را براي اج��را به رييس جمه��ور ابالغ كرد. 
بر اين اس��اس، تغييراتي در ماده واحده، تبصره 1۲ و ۲رديف 
بودجه درخصوص وزارت دفاع و پش��تيباني اصالحاتي ايجاد 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب، بودجه س��ال ۹۷ از حيث منابع 
۷40.000.000.1۲.۲31.5۲3 ريال خواهد بود، منابع عمومي 
نيز 4.438.604.688.000.000 ريال اس��ت كه عبارت است 
از 3.86۷.866.14۹.000.000 ريال به عنوان منابع عمومي و 
همچنين 5۷0 هزار ميلي��ارد ريال به عنوان منابع اختصاصي. 
همچني��ن رديف مربوط به كليه وجوه ارزي ناش��ي از دعاوي 
حقوقي بين المللي و كشورهاي خارجي به 31هزار ميليارد ريال 
تغيير كرد. گفتني است رديف هزينه يي با عنوان وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح-تقويت بنيه دفاعي ۲8.01۹.138 
ميليون ريال )۲800ميليارد تومان( تغيير كرد. دومين اصالح 
نيز در رديف حفظ توان توليد صنايع دفاعي ايجاد شده و رقم 

مربوطه به 6.1۹۷.4۷0 ميليون ريال تغيير كرده است. 

   بخشنامه جديد گمرك درباره 
پيش دريافت حقوق ورودي

براساس بخش��نامه گمرك، حقوق ورودي اظهاري صاحب 
كاال همزمان با اظهار كاال از اول خرداد ماه سال جاري به صورت 
نقدي پيش دريافت خواهد شد. به گزارش تسنيم، گمرك ايران 
در بخش��نامه مهمي به گمركات سراس��ر كش��ور اعالم كرد تا 
حقوق ورودي اظهاري صاح��ب كاال را همزمان با اظهار كاال از 
اول خرداد ماه سال جاري به صورت نقدي پيش دريافت نمايند. 
در بخشنامه خطاب به ناظرين، مديران كل و مديران گمركات 
اجرايي آمده اس��ت: در راستاي حمايت از توليد داخل و بهبود 
فضاي كس��ب وكار و براي پيشگيري از ايجاد اظهارنامه هاي در 
جريان و بالتكليف، جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي 
ناشي از معطلي اظهارنامه ها در سامانه جامع امور گمركي، تحقق 
درآمدهاي گمركي و در راس��تاي اج��راي تبصره ذيل ماده 65 
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، گمركات موظفند از تاريخ 
اول خرداد ۹۷ حق��وق ورودي اظهاري صاحب كاال را همزمان 
ب��ا اظهار كاال به صورت نقدي پيش درياف��ت كنند.  واحدهاي 
توليدي و فعاالن اقتصادي در صورت احراز ش��رايط مندرج در 
بخشنامه مورخ ۲6 /1۲ /۹6 مجاز به ارائه ضمانتنامه جهت حقوق 
ورودي اظه��اري خواهند بود. همچنين، براي حصول اطمينان 
از اج��راي مقررات گمركي و وصول وجوه متعلقه، كاال از حيث 
تعرفه، ارزش و ساير مشخصات كاال و مجوزهاي الزم و همچنين 
صحت مندرجات اظهارنام��ه، مورد ارزيابي و كنترل هاي دقيق 
قرار گيرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختالف ناش��ي از 
اظهار ناصحيح نسبت به مورد با لحاظ مفاد ماده 108 قانون امور 

گمركي و رعايت كامل مقررات مربوطه اقدام كنند. 

اخبار كالن

»تعادل« بررسي مي كند

اخذ ماليات از ثروتمندان در كما
گروه اقتصادكالن|

 ماليات بر مجموع درآم��د يك پايه مالياتي مهم 
اس��ت كه در دنيا به دو جهت افزاي��ش درآمد دولت 
و عادالنه تر شدن نظام توزيع درآمدي به كار مي رود. 
اي��ن پايه درآمدي براي اخذ درآم��د از ثروتمندان به 
كار م��ي رود. موضوعي كه به گمان كارشناس��ان بايد 
در نظ��ام مالياتي ايران گنجانده ش��ود. در اين زمينه 
جمش��يد پژويان مي گويد: عالوه بر همه مزاياي اين 
پايه مالياتي براي اقتصاد اي��ران مي توانيم به موجب 
اخذ ماليات بر مجموعه درآمد ش��اهد كاهش قاچاق 

و فساد هم باشيم! 
به گ��زارش »تعادل«  طبق آخري��ن اطالعاتي كه 
رييس سازمان امور مالياتي ارائه كرده، نسبت ماليات 
به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 8 درصد است. 
يعني 8 درصد از توليد ناخال��ص داخلي در ايران در 
قالب ماليات پرداخت مي ش��ود. در كوچكي اين عدد 
همين بس كه نسبت مالياتي به طور ميانگين در جهان 
حدود 14درصد اس��ت. در كشورهايي مثل نروژ اين 
عدد ۲۷درصد و در سوييس نيز حدود ۲8درصد اعالم 

شده است. 
در همين نزديكي ها هم در كش��ور تركيه نسبت 
ماليات به توليد ناخالص داخلي معادل ۲0درصد، در 

ارمنستان 15درصد و در قطر هم 1۷ درصد است. 
بنا بر آنچه گفته شد، به نظر مي رسد دولت ظرفيت 
افزايش درآمد مالياتي خود را دارد و اگر بخواهد درآمد 
مالياتي خود را تا ميانگين جهاني باال ببرد، اين ميزان 
تا بيش از ۲00هزار ميليارد تومان مي رسد. با توجه به 
اينكه اكنون درآمد مالياتي حدود 115 ميليارد تومان 
است، اين افزايش درآمد مي تواند بسياري از مشكالت 

كمبود منابع بودجه يي را برطرف كند. 
به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي دولت در 
شناس��ايي پايه هاي مالياتي ضعيف عمل كرده است. 
يكي از اين پايه هاي مالياتي كه مورد توجه كارشناسان 
اقتصادي قرار دارد، »ماليات بر مجموع درآمد« است. 
پايه يي كه تا پاي به قانون تبديل ش��دن رفت ولي به 

نتيجه نرسيد... 

 ماليات بر مجموع درآمد چيست؟
مالي��ات بر مجموع درآمد مبتن��ي بر اخذ ماليات 
از جمع كليه درآمدهاي اش��خاص است و از مجموع 
درآمد افراد از مانند س��رمايه، كار، اجاره، س��ود سهام 
و... دريافت مي شود. اين ارقام منعكس كننده وضعيت 

كلي رفاهي و درآمدي اشخاص است و اگر بر اخذ اين 
نوع ماليات تاكيد شود، مي توان اميدوار بود كه توزيع 
درآمد در جامعه عادالنه تر ش��ود. ع��الوه بر اين، پايه 
مالياتي اين ظرفيت را دارد كه چون اطالعات شفافي 

از درآمد افراد ارائه مي كند، جلو فساد را بگيرد. 
جمش��يد پژويان يكي از اقتصادداناني اس��ت كه 
به گفته خودش س��ال ها براي به اجرا درآمدن قانون 
ماليات بر مجموع درآمد تالش كرده است؛ تالش هايي 
كه از به نتيجه نرسيدن آنها گاليه دارد. مطابق تعريفي 
ك��ه اين اقتص��اددان از »ماليات بر مجم��وع درآمد« 
مي ده��د، اين مالي��ات نه تنها درآمده��اي حاصل از 
حقوق و دستمزد را شامل مي شود، بلكه درآمدهايي 
كه در ادبيات اقتصادي به عنوان سهم سرمايه )مانند 
اجاره بها، س��ود و...( هس��تند را هم دربرمي گيرد. در 
حال��ي كه ماليات بر ثروت به آن قس��مي از دارايي ها 
اعمال مي ش��ود كه در توليد ب��ه كار نمي رود. پژويان 
در گفت وگ��و با »تعادل« اظهار كرد: ماليات بر درآمد 
كه ستون اصلي و كليدي كشور محسوب مي شود، در 
قانون ماليات هاي مستقيم در س��ال 1345 از سوي 

مجلس تصويب شد. 
ب��ه گفته اين اقتص��اددان ماليات ب��ر درآمد پايه 
اصلي تمام سيس��تم مالياتي يك كشور است، چراكه 
در اي��ن نوع مالي��ات به ج��اي اينكه از م��ردم انواع 
مختلف ماليات ها گرفته ش��ود، در انتهاي هر س��ال 
مالي همان گونه كه در مورد اش��خاص حقوقي صدق 
مي كن��د، اش��خاص حقيقي ني��ز اظهارنام��ه خود را 
تسليم امور مالياتي مي كنند. در اين اظهارنامه ها هم 
درآمدهاي افراد در طول سال مشخص مي شود و هم 
اينكه بعضي از هزينه ها كه هم بر اساس قانون كشورها 

شامل معافيت از ماليات است، مشخص مي شود. 
البته اگر كس��ي در گذش��ته مالياتي بر درآمد 
داش��ته كه عمدتا ش��امل ماليات بر دس��تمزد و 
حقوق اس��ت )چون اين نوع ماليات هميش��ه هر 
ماه از حقوق كس��ر مي ش��ود و به خزانه مي رود( 
زمان��ي ك��ه مالي��ات كل درآمد از جمل��ه درآمد 
حقوق و كار بر اس��اس جداول مشخص شود، آن 
ماليات را كه قبال به عنوان ماليات دس��تمزد داده 
ش��ده از آن كسر مي ش��ود. اين مشمول نرخ هاي 

تصاعدي هم مي شود، يعني تنها موردي در قانون 
ماليات هاست كه تا سطح بااليي از حركت تصاعد 

را دربرمي گيرد. 
پژويان معتقد اس��ت؛ اين نوع ماليات محس��نات 
زي��ادي دارد و غي��ر از اينكه منبع��ي مطمئن براي 
درآمدهاي دولت است، به دليل مشخص كردن افراد 
با درآمدهاي بيش��تر، نوعي ماليات عادالنه محسوب 

مي شود. 
وي گفت: اين در حالي اس��ت كه در ماليات بر 
حقوق افراد با درآمدهاي باال را مش��خص نمي كند 
چون ممكن اس��ت، فردي باشد كه تنها يك منبع 
درآمد باال داشته باشد و در مقابل كساني هم وجود 
دارند ك��ه منابع مختلف درآمدي دارند؛ افرادي كه 
داراي امالك، مستغالت، باغ و... هستند ولي حقوق 
پاييني دارند، در مجموع درآمد آنها بس��يار بيشتر 

از فرد اول است. 
وي اف��زود: اگر از اين ش��خص اول ك��ه به دليل 
مهارتش تنها از يك منبع درآمدي اس��تفاده مي كند 

ماليات تصاعدي گرفته شود، عادالنه نخواهد بود. 

ب��ه گفته پژويان حس��ن بزرگ ديگ��ر ماليات بر 
درآمده��ا اين اس��ت؛ از جايي كه مودي��ان بايد تمام 
درآمدهاي خود را در اظهارنامه ها به طور شفاف عنوان 
كنند، ام��كان اظهار درآمده��اي غيرقانوني اي مانند 
رش��وه، قاچاق و... وجود ندارد. بنابراين مي توان گفت 
ماليات بر مجموع درآمد مي تواند جلو فساد را تا حد 
زيادي بگيرد. كس��اني هم كه از اين گونه درآمدهاي 
غيرقانوني استفاده مي كنند، سعي مي كنند از طريق 
پولشويي و حتي پرداخت ماليات آن، امكان استفاده از 

آن را براي خود ايجاد كنند. 
به اعتقاد اين اقتصاددان براي كنترل اين افراد 
به برخي قوانين ديگر نياز داريم كه در حال حاضر 
در بس��ياري از كش��ورها اجرا مي ش��ود؛ قوانيني 
كه م��ردم را موظف كرده هم��ه خريدهاي عمده 
را از طري��ق سيس��تم بانكي انج��ام دهند. كنترل 
اين جريان وجوه مي تواند به طور ش��فاف عملكرد 
اقتصادي افراد را مش��خص كند؛ به اين شكل كه 
وقتي ف��ردي هزينه اش بيش از درآمدش باش��د، 
ابهامي در فعاليت ه��اي اقتصادي بروز مي كند كه 
وي را قاب��ل ردگي��ري مي كن��د. بنابراين تصويب 
قان��ون مجموع مالي��ات بر درآم��د مي تواند تمام 
راه ه��اي فرار از اظه��ار مجموع داراي��ي واقعي را 

ببندد. 
پژويان در پايان با طرح اين موضوع كه دولت قبل 
مي توانس��ت ماليات بر مجموع درآمد را تصويب كند 
ولي از اين كار س��ر باز زد، گفت: دولت مي توانس��ت 
در جريان تصويب قانون ماليات هاي مس��تقيم، اخذ 
مالي��ات از مجموع درآمد را هم كليد بزند ولي چنين 
نكرد و كشور را از يكي از پايه هاي مالياتي مهم كه به 
موج��ب آن مي توان عدال��ت را در جامعه برقرار كرد، 

محروم كرد. 
 وي قب��ال هم در يك مصاحبه گفت��ه بود: بعد از 
تغيير دولت، آقاي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي 

اين بخش ها را از اليحه دولت قبل خارج كرد. 
در اين راس��تا علي عسكري  رييس سابق سازمان 
ام��ور مالياتي پيش تر اظهار ك��رده بود كه خروج اين 
بخش از اليحه دولت به دليل آماده نبودن زيرساخت ها 
بوده است. موضوعي كه مورد تاييد اقتصاددانان نيست 
همچنانك��ه وحيد ش��قاقي به »تع��ادل« گفت: وزير 
اقتصاد پيش��ين عالقه مند به اخذ ماليات از اين پايه 
مالياتي بود ولي به دليل فش��ار صاحبان منافع موفق 

به اجراي آن نشد.
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سقف خروج ارز مسافري 50 درصد كاهش يافت

تغيير ضوابط ارز مسافرتي
 حجم دالر ۷000 توماني بسيار كم است                    روايت سيف از ورود سرپرست مسلح موسسه مالي غيرمجاز به  بانك مركزي

 گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري    
 بانك مركزي اعالم كرد: خروج ارز ، اسناد بانكي 
و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر مجموعا تا سقف 
مبلغ پنج هزار )5.000( يورو يا معادل آن به ساير 
ارزه��ا از مرزهاي هوايي و تا س��قف مبلغ دو هزار 
)2.000( يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي 

زميني، ريلي و دريايي مجاز است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، خروج 
ارز       ، اس��ناد بانك��ي و اوراق به��ادار بي نام مجموعا 
م��ازاد بر مبلغ پنج ه��زار )5.000( يورو يا معادل 
آن به س��اير ارزها براي مرزهاي هوايي و مبلغ دو 
ه��زار )2.000( يورو يا معادل آن به س��اير ارزها 
براي مرزهاي زميني، ريلي و دريايي توس��ط هر 
مس��افر به خارج از كش��ور، منوط به اظهار آن در 
زمان ورود به كشور و مشروط به ارائه رسيد چاپي 
حاوي كد رهگيري صادره از سوي باجه بانك ملي 
ايران و تا س��قف مبلغ مندرج در رسيد مزبور در 
مبادي خروجي به گمرك جمهوري اسالمي ايران 

خواهد بود. 
همچنين ورود ارز، اس��ناد بانكي و اوراق بهادار 
بي ن��ام، كماكان تا س��قف مبل��غ 10 ه��زار يورو 
)10.000( يا معادل آن به س��اير ارزها مجاز بوده 
و ب��راي ورود مبالغ بي��ش از آن، اظهار در مبادي 
ورودي الزامي است. همچنين شبكه بانكي موظف 
است نسبت به سپرده گيري مبالغ ارزي مسافران، 

گردشگران به كشور اقدام كند. 

  كاهش قيمت سكه 
از سوي ديگر، تحوالت بازار طال نشان مي دهد 
كه با وجود اعالم اخبار حاش��يه بازار ارز كه از دالر 
7000 توماني خبر داده، اما قيمت انواع س��كه روز 
يك ش��نبه در بازار تهران كاهش محسوس داشت 
كه نشان مي دهد تحت تاثير عرضه زياد سكه هاي 
پيش فروش ش��ده و كاهش ن��رخ اونس جهاني به 
1314دالر و كاه��ش حباب و كنترل بازار ارز، نرخ 
سكه تمام بهار طرح جديد 103 هزار تومان كاهش 

يافته است. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )امامي( ديروز در بازار تهران 
با 103هزار تومان كاهش نس��بت به روز ش��نبه 2 
ميليون و 2 هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 24 
ه��زار تومان اف��ت در مدت مش��ابه، يك ميليون و 
۹57هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم سكه 

بهار آزادي با ۹ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به 
روز ش��نبه يك ميليون و ۹ هزار تومان و هر قطعه 
رب��ع بهار آزادي نيز با 10 هزار تومان افت در مدت 

مشابه 5۹3هزار تومان معامله شد. 
از س��وي ديگر هر قطعه سكه گرمي با افزايش 
10هزار توماني نسبت به روز شنبه به قيمت 377 
هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 1۸عيار نيز 
ب��ا افت 3 هزار و ۶00 توماني به قيمت 1۹3هزار و 

700تومان ارزش گذاري شد. 
در بازار ارز نيز قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير 
4 ه��زار و 200تومان تعيين ش��د. اف��زون بر اين، 
هر يورو بدون تغيير نس��بت به روز ش��نبه 5 هزار 
و 1۶ توم��ان و هر پوند نيز 5 ه��زار و ۶۸7 تومان 

ارزش گذاري شد. 

 انتظارات بانكي ايران از برجام
همچنين ولي اهلل سيف در حاشيه جلسه ارزي 
در مجلس اظهار داش��ت: در حال حاضر مذاكراتي 
بين ايران با س��ه كشور اروپايي، چين و روسيه در 
حال انجام اس��ت كه طبيعت��ا با توجه به مقدماتي 
كه براي اين مذاكرات پيش آمده قرار ش��ده ايران 

در ش��رايطي قرار گيرد كه احساس كند از برجام 
انتفاع الزم را مي برد و اگر قرار باشد، زمينه يي براي 
حركت مثبت اقتصاد ما در برجام ايجاد نشود، ايران 

نمي تواند به تعهداتش عمل كند. 
رييس كل بانك مركزي گفت: برقراري ارتباط 
با بانك هاي مرك��زي اروپايي و ارتباط با بانك هاي 
بزرگ اروپاي��ي براي بانك مرك��زي و نظام بانكي 
كش��ور از بحث هاي اساسي اس��ت كه در مذاكره 
با پنج كش��ور دنبال مي كنيم. يك��ي از محورهاي 

اساسي مذاكرات، ارتباطات بانكي است. 
وي درباره نتايج تصميمات اخير ارزي نيز گفت: 
در يك ماه گذشته كه از اين تصميم مي گذرد و با 
وج��ود اينكه ابتداي كار بوده بالغ بر 7ميليارد دالر 
ارزه��اي مختلف براي واردات به كش��ور تخصيص 
داده شد و همچنين 4ميليارد دالر تامين ارز كرديم 
كه نش��ان مي دهد، مس��ير واردات جاري اس��ت و 

هيچ گونه وقفه يي در آن وجود ندارد. 
ريي��س كل بانك مرك��زي اف��زود: در رابطه با 
صادرات ب��ا وجود وقفه يك هفته يي به دليل عدم 
آشنايي صادركنندگان و راه اندازي سامانه نيما، يك 
ميليارد و 200 ميليون دالر ارز ناشي از صادرات به 

سامانه نيما عرضه ش��ده كه حاكي از آن است كه 
اين مدل كارايي خود را نشان داده و ايرادي ندارد. 
در رابطه ب��ا نيازهاي متفرقه يي كه وجود دارد 33 
مورد شناسايي شده و كميته فعالي در بانك مركزي 
با حضور دستگاه هاي ديگر تشكيل شده و هر نوع 
نيازي كه به عنوان نياز واقعي و منطقي شناسايي 

شود، تامين ارز خواهد شد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه تع��ادل الزم را در منابع و 
مص��ارف ارزي كش��ور داري��م و از اين جهت جاي 
نگراني نيس��ت، گف��ت: صحبت هايي درب��اره دالر 
۶۸00 و 7 هزار توماني ش��نيده مي شود اما حجم 
بسيار كوچكي است كه در پستوها مبادله مي شود. 
قرار نيست ارز كشور را براي قاچاق و تامين نيازهاي 
انتقال س��رمايه تخصيص دهيم، چراكه ارز كشور 
س��رمايه ملي و متعلق به ۸0 ميليون ايراني است 

و بايد به نيازهاي واقعي و منطقي تخصيص يابد. 
وي افزود: ظرف يك ماه گذش��ته بيش از 100 
ميليون يورو بر همين مبنا به مسافران، بيماران و 
دانشجوان ارز فروخته شد و در آينده نيز ادامه پيدا 
مي كند و براي هر يك فرآيند و ساز و كار مناسب 

ابالغ و عملياتي شده است. 

غالمعل��ي  ك��ه  اس��ت  حال��ي  در  اي��ن 
روز  نشس��ت  تش��ريح  در  جعفرزاده ايمن آب��ادي 
يك ش��نبه 23 ارديبهشت فراكس��يون مستقلين 
والي��ي با حضور س��يف اظهار داش��ت: رييس كل 
بانك مركزي در نشس��ت با نمايندگان گفت يكي 
از موسس��ات 12هزار ميليارد توم��ان پول مردم را 
در حالي جمع كرده بود كه سرپرس��ت آن ديپلم 
نداشت و مس��لح وارد بانك مركزي مي شدو حتي 

من را نيز تهديد مي كرد. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه آقاي سيف 
مط��رح كرد ك��ه تاكنون يك نف��ر در قوه قضاييه 
محكوم نشده است، تصريح كرد: پرداخت خسارت 
به ضررديدگان از خطوط اعتباري صورت مي گيرد 
كه پش��توانه آن از دارايي هاي موسسات است و از 
جيب مردم برداشته نشده و حدود 23هزار ميليارد 
توم��ان با توجه به دارايي موسس��ات خط اعتباري 
تشكيل شده كه حدود 15 هزار ميليارد تومان آن 

تا به حال پرداخت شده است. 

 ۷ ميليارد دالر براي تامين نيازهاي واقعي 
سيف اعالم كرد كه تاكنون حدود 7 ميليارد دالر 
ارز 4 ه��زار و 200هزار تومان براي تامين نيازهاي 
واقعي كش��ور تخصيص داده ش��ده و بيش از يك 
ميليارد و 200ميليون دالر براي كاالهاي اساس��ي 
و دارو پرداخت ش��ده است، با اجراي سياست هاي 
جديد ارزي طي يك م��اه اخير حدود يك ميليارد 
و 200ميلي��ون دالر ديگ��ر ارز از صادركنن��دگان 
غيرنفت��ي از طريق س��امانه نيما و س��امانه بانكي 

خريداري شده است. 

 طرح دوفوريتي در صورت عدم توافق با 
دولت 

در همي��ن رابط��ه محمدرض��ا پورابراهيم��ي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در كميسيون 
برنامه ريزي، هماهنگ��ي، نظارت و مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز استان كرمان اظهار داشت: قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز از سال ۹2 كار عملياتي و اجرايي 
آن شروع شده اس��ت. عواملي كه التهاب اخير در 
باراز ارز ايجاد كرد عوامل غير اقتصادي اس��ت، اما 
متاس��فانه مديريت در بانك مركزي باعث شده ما 
امروز شاهد چنين وضعيتي باشيم. فكر مي كنم تا 
پايان خردادماه س��ال جاري قانون مبارزه با كاالي 

قاچاق نهايي و قانون جديد ابالغ شود.

اصالح دروني بانك ها به جاي اعطاي امتياز به بانك هاي خارجي
ادامه از صفحه اول:

IFRS استانداردهاي 
اس��تانداردهاي IFRS نيز كه صحت اطالعات 
ارائه ش��ده توس��ط بانك ها در صورت هاي مالي را 
تايي��د مي كند، به تازگي مورد توج��ه قرار گرفته، 
اما اقدامات نهادهاي نظارتي در اين زمينه حداقلي 
بوده مانند ترجمه بخشي از اين استانداردها در سال 
13۹4 و حتي اجراي همين استانداردهاي حداقلي 
نيز ازسوي بانك ها رعايت نشده است. اين استاندارد 
از س��ال 2005 آغاز ش��ده و بسياري از كشورها تا 
س��ال 2011 به اهداف تعيين شده دست يافته اند. 
اين درحالي است كه ايران جزو 23 كشور از 157 
كشوري بوده كه اين استانداردها را رعايت نمي كند. 
همچنين ب��ه دليل تف��اوت س��اختار فعاليت 
بانك��داري در اي��ران با بانك ه��اي جهان همچون 
حرم��ت ربا، نياز به يك چارچ��وب بومي براي اين 
استانداردها وجود دارد كه با وقفه 10 ساله از سال 

13۹4 توسط بانك مركزي شروع شده است. 

 شفافيت در سياست گذاري پولي و مالي 
 FSAP برنام��ه ارزياب��ي جام��ع بخش مال��ي
شفافيت در سياس��ت گذاري پولي و مالي، مقررات 
بخ��ش مالي و نظ��ارت بر آن، يكپارچگ��ي بازار و 
تضمي��ن كيفيت را مورد توجه ق��رار مي دهد. قرار 
بر اين بود كه ايران نيز از س��ال 2005 به ليس��ت 
كش��ورهايي كه توسط اين ش��اخص مورد ارزيابي 
قرار مي گيرند، افزوده ش��ود كه تصميم گيري هاي 
سياس��ي مانع از اين امر شد. ارزيابي جامعي نيز از 
وضعيت بانك هاي ايران براس��اس اين شاخص در 
داخل كشور انجام نشده است. تنها پژوهشكده پولي 
و بانكي در س��ال 13۹1، سه بخش از اين شاخص 
را ارزيابي كرده كه براس��اس آن، وضعيت ايران در 
مجموع متوسط ارزيابي مي شود. مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز ش��فافيت در نظام بانكي را براس��اس 
بخش��نامه بانك مرك��زي ارزيابي كرده كه نش��ان 
مي دهد بانك ها در انتش��ار صورت هاي مالي خود 
براساس بخشنامه عمدتا خوب عمل كردند و نمره 
قبولي گرفتند، اما در مورد مديريت ريسك بسيار 
ضعيف عمل كرده اند. در زمينه حاكميت شركتي 
نيز تقريبا نيمي از موسس��ات به صورت قابل قبولي 
عمل كرده ان��د. در مجموع بانك ها حتي در حدود 
50درصد از اين بخشنامه كه حداقل استانداردهاي 
ش��فافيت اس��ت را رعايت نكرده اند و از اين جهت 
مي توان گفت نظ��ام بانكي ايران به ميزان مطلوب 

شفاف نيست. 

 مبارزه با پولشويي 
وضعيت اي��ران در زمينه مبارزه با پولش��ويي 
و تامي��ن مالي تروريس��م نيز مناس��ب نيس��ت. 

متاس��فانه در تمام سال هاي انتشار اين گزارش از 
س��ال 2012، غير از س��ال 2013، ايران به عنوان 
پرريس��ك ترين كش��ور از نظر خطر پولش��ويي و 
تامين مالي تروريس��م رتبه بندي ش��ده است. در 
سال 201۶ نيز ايران براي سومين سال متوالي از 
نظر شاخص پولشويي بازل، جايگاه نخست خود را 
حفظ كرده است. يكي از داليل اين وضعيت، شيوه 
تصميم گيري در FATF تصميم گيري اجماعي و 
س��هم باالي نظر FATF در رتبه بندي بازل وزن 
ح��دود ۶0درصد در ش��اخص كلي بازل اس��ت. 
تصميمات اتخاذ ش��ده در FATF بايد به صورت 
اجماعي باشد و باتوجه به حضور كشورهايي نظير 
امريكا، عربس��تان و... بديهي است كه راي به ضرر 

ايران داده خواهد شد. 

 شاخص كملز 
برخي ش��اخص هاي عملكردي نيز وجود دارد 
كه اس��تفاده از آنها براي ارزيابي بانك ها مرس��وم 
اس��ت. يكي از اين شاخص ها، شاخص كملز است 
كه كفايت سرمايه، كيفيت دارايي، مديريت، سود و 
نقدينگي بانك را ارزيابي مي كند. بررسي بانك هاي 
ايران براساس اين شاخص نشان مي دهد، بانك هاي 
ايران در تمام اجزاي شاخص كملز بدتر از ميانگين 
جهاني و اس��تانداردهاي تعريف شده در اين زمينه 
است. لذا اگر يك بانك خارجي فارغ از استانداردها و 
صرف مقايسه بانك ايراني با ميانگين جهاني بخواهد 
بانك مربوطه را با شاخص هاي عملكردي همچون 
شاخص كملز ارزيابي كند، نتايج نااميدكننده يي به 

دست خواهد آورد. 
بنابراي��ن در مجموع باي��د گفت كه همخواني 
ضعيفي بين س��اختار صورت هاي مالي بانك هاي 
ايران با استانداردهاي جهاني وجود دارد. بنابراين 
اگر بانك هاي خارجي قصد ارزيابي بانك هاي ايران 
براي برقراري روابط كارگزاري را داشته باشند، در 
نخس��تين قدم با مش��كل مواجه خواهند شد. از 
سوي ديگر به دليل رعايت ضعيف استانداردهاي 
گزارش��گري مالي و نب��ود نهاده��اي ناظر قوي، 
بانك خارج��ي نمي تواند به اطالعات ارائه ش��ده 
در صورت هاي مالي بان��ك اعتماد كند. حتي در 
صورت اعتماد، وضعيت موجود بانك هاي ايران در 
زمينه هاي مختلف مانند نس��بت كفايت سرمايه، 
س��اختار حاكميت شركتي، ش��فافيت، مبارزه با 
پولش��ويي و تامين مالي تروريسم و غيره مناسب 
نيس��ت. حتي ش��اخص هاي عملكردي همچون 
كملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد بانك هاي ايران 
را تايي��د مي كنند. تمام اين موارد س��بب خواهد 
شد، بانك خارجي ارزيابي مناسبي از بانك ايراني 
نداشته و روابط كارگزاري با وي برقرار نكند، فارغ 

از اينكه بانك هاي ايران تحريم هستند يا خير. 

 اصالح دروني بانك ها به جاي اعطاي 
امتياز به بانك هاي خارجي

بر اين اساس به نظر مي رسد براي توسعه روابط 
بانكي بين المللي ايران، تاكيد و تمركز بايد پيش از 
هر چيز بر اصالح دروني نظام بانكي باشد، نه اعطاي 
امتياز به بانك ه��اي خارجي جهت برقراري روابط 
كارگزاري. به بيان ديگر، كاهش ريسك بانك هاي 
داخلي با اص��الح وضعيت ترازنام��ه بانك ها و نيز 
ساختار حاكميت شركتي در بانك ها بايد در اولويت 
قرار گيرد، نه پرداخت هزينه به عنوان صرفه ريسك 

همكاري بانك هاي خارجي با بانك هاي ايراني. 

 بدتر شدن شاخص هاي عملكردي بانك ها 
برخالف ذهنيت مردم و برخي نخبگان كشور 
بخ��ش قابل توجهي از مش��كالت برقراري روابط 
كارگزاري بانك هاي ايران با بانك هاي دنيا، ناشي 
از علل غيرتحريمي است. در طول دوره تحريم هاي 
س��خت، روابط بانك هاي ايران با شركاي خود در 
ساير كشورها قطع شد، اما رخدادهاي جهاني در 
حوزه بانكداري از جمله اجراي استانداردهاي بازل 
3، قوانين سختگيرانه تر در حوزه پولشويي و تامين 
مالي تروريسم، لزوم شناسايي دقيق تر مشتريان و 
غيره سبب ش��د، بانك هاي ايران بيش از پيش از 
اس��تانداردهاي روز دنيا عقب باش��د. در كنار اين 
مس��اله، به دليل شرايط نامناسب اقتصادي كشور 
در دوره تحريم ه��ا و تضعي��ف ترازنام��ه، كفايت 
سرمايه، كيفيت دارايي و... بانك هاي ايران نسبت 
به زمان قبل از تحريم ها شرايط نسبتا بدتري پيدا 

كردند. 
همچني��ن سياس��ت گذاران باي��د متوجه اين 
موضوع باش��ند ك��ه عدم توس��عه رواب��ط بانكي 
بين المللي ما، در گرو توقف يا رفع تحريم ها نيست، 
بلكه حتي در صورت برطرف شدن كامل تحريم ها، 
موانع همچنان فراروي روابط بانكي بين المللي ايران 

خواهد بود. 
تداوم تحريم هاي غرب و سختگيري هاي امريكا 
در خصوص ايران نيز منجر به چالش كنوني بانك ها 
براي احياي روابط بين المللي ش��ده است. بنابراين 
تحريم هاي گذش��ته و فعلي تنها بخش��ي از موانع 
پيش روي بانك ها براي پيوس��تن به شبكه بانكي 
بين الملل��ي اس��ت. بنابراين حت��ي در صورت رفع 
كامل تحريم ها، باز هم بانك هاي ايران دچار چالش 
اساسي براي برقراري روابط كارگزاري با بانك هاي 

خارجي خواهند بود. 
استانداردها و فاكتورهاي بسياري براي سنجش 
س��المت و پاي��داري بانك وج��ود دارد. اغلب اين 
استانداردها توس��ط نهادهاي بين المللي پيشنهاد 
ش��ده اند، ب��ا اين حال به طور گس��ترده اس��تفاده 

مي شوند. 

 15 استاندارد بانكي 
صن��دوق بين الملل��ي پ��ول و بان��ك جهاني، 
مهم ترين اس��تانداردها و كدهاي ش��ناخته شده 
بين الملل��ي را در 15ح��وزه دس��ته بندي و تاييد 
 ROSCs كرده و هر ساله گزارش هايي با عنوان
ارائ��ه مي ده��د ك��ه در آن مي��زان رعاي��ت اين 
اس��تانداردها از س��وي كش��ورهاي مورد مطالعه 
بررسي مي شود. از اين تعداد، 2 استاندارد مربوط 
ب��ه بازارهاي س��رمايه، يك اس��تاندارد مربوط به 
بيمه و 4 اس��تاندارد مربوط به سياست گذاري در 
حوزه ش��فافيت مالي است كه ارتباط مستقيمي 
به عملكرد بانك ها ندارد. ۸ اس��تاندارد باقيمانده 
نيز حوزه هاي مش��تركي دارند كه با تجميع آنها 
مي ت��وان 5 دس��ته اس��تاندارد اصلي ب��ا عناوين 
ايزوهاي بانكي، استانداردهاي بازل، استانداردهاي 
گزارش��گري مالي IFRS، استانداردهاي ارزيابي 
بخ��ش مال��ي FSAP و توصيه ه��اي مب��ارزه با 
 CFT و تامين مالي تروريسم AML پولش��ويي

را بررسي كرد. 
مجموع��ه ايزوه��اي تعري��ف ش��ده در حوزه 
بانكداري بيش��تر جنبه هاي فني و زيرس��اختي 
بانك ه��ا را هدف قرار مي دهد. وضعيت بانك هاي 
ايران در ايزوه��اي بانكي بهتر از وضعيت موجود 

در ساير استانداردهاست. 

اس��تاندارد ب��ازل در ورژن اوليه خ��ود عمدتا 
بر شاخص نسبت كفايت س��رمايه تاكيد داشت، 
ام��ا به مرور در نس��خه هاي ب��ازل 2 و بازل 3 به 
مس��ائلي همچون اص��الح ضريب ريس��ك براي 
ان��واع دارايي ها، ريس��ك هاي عملياتي، حاكميت 
ش��ركتي، س��رمايه گذاري هاي دوب��ل بانك ها در 
يكديگر و شرايط بحران اقتصادي نيز توجه كرده 
اس��ت. استاندارد مهم ديگر كه اخيرا نيز در مورد 
ايران بيش��تر مطرح ش��ده و مورد توجه مجامع 
بين المللي قرار گرفته است، استانداردهاي مبارزه 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم است كه در 
 FATF ايران بيش��تر با نام نهاد ارائه  دهنده آن

شناخته مي شود. 
اما تم��ام اين اس��تانداردها و ش��اخص ها در 
صورت��ي قاب��ل ارزياب��ي صحيح خواه��د بود كه 
اطالعات ارائه شده از سوي بانك درباره وضعيت 

آن واقعي و صحيح باشد.
 IFRS در اينجا استانداردهاي گزارشگري مالي
اهميت پيدا مي كند. تنها 2 مورد از استانداردهاي 
گزارشگري مالي جهاني داراي معادل حسابداري 
در ايران اس��ت. اكثر اس��تانداردهاي گزارشگري 
ايران با نس��خه هاي به روز شده گزارشگري مالي 
جهان��ي فاصله زيادي دارد و اغلب آنها از س��وي 

بانك هاي ايران رعايت نمي شوند. 

بررسي عملكرد شفافيت در سياست گذاري پولي و مالي، مبارزه با پولشويي، شاخص 
 كملز، استانداردهاي IFRS و كفايت سرمايه نشان مي دهد كه بانك هاي ايران بايد

به جاي اعطاي امتياز به بانك هاي خارجي، به دنبال اصالح دروني نظام بانكي و تقويت 
شاخص هاي عملكردي، استانداردها و ايزوها باشند. در زمينه استانداردهاي بازل، بخش 

عمده بانك هاي ايران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت كفايت 8درصد را رعايت كنند

                                                                                                      

بهره برداري از سيمان غرب 
آسيا توسط بانك ايران زمين

كارخانه سيمان غرب آسيا هفته گذشته با حضور 
رييس جمهور و مس��ووالن اس��تان خراسان رضوي 
به طور رسمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي بانك اي��ران زمين، در اين 
مراسم حسن روحاني رييس جمهوري از تالش نظام 
بانكي كشور در راه اندازي واحدهاي توليدي قدرداني 
و بيان كرد: من هميش��ه نيمه خال��ي ليوان را نگاه 
مي كنم اما نبايد از خدماتي كه ارائه مي شود، بگذريم. 
بانك ها س��تون توس��عه اقتصادي هستند و توسعه 
اقتصادي و جذب س��رمايه داخل��ي و خارجي بدون 
بانك ميسر نيس��ت. در همين مراسم شريعتمداري 
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نيز با اش��اره به 
اش��تغال زايي كه كارخانه س��يمان غرب آسيا براي 
اين منطقه دارد، بيان داشت: كارخانه سيمان غرب 
آسيا با سرمايه گذاري بانك ايران زمين ظرفيت توليد 
ساالنه يك و نيم ميليون تن كلينكر را دارد و جدا از 
ظرفيت باالي كارخانه در توليد سيمان، بهره برداري 
از اين طرح مي تواند كمك ش��اياني به رشد اشتغال 
در منطقه داشته باشد. بخشي عمده از سرمايه گذاري 
اين پروژه توس��ط بانك ايران زمين و بخش��ي ديگر 
با همكاري بانك صنعت و معدن انجام ش��ده است. 
اين كارخانه توليد آزمايش��ي خود را از سال گذشته 
شروع كرده و محصوالتش به كشورهاي منطقه صادر 
ش��ده است. الزم به ذكر اس��ت با راه اندازي كارخانه 
سيمان غرب آسيا هزار و ۸00 تن به ظرفيت توليد 
سيمان كش��ور افزوده شده و براي 424 نفر اشتغال 
مستقيم ايجاد خواهد شد و اين امرتاثير بسزايي در 
فعال سازي فضاي كسب و كار استان خواهد داشت. 
شهرستان تربت جام در 1۶7كيلومتري جنوب شرقي 

مشهد قرار دارد. 

جلوگيري از ورشكستگي 
صندوق هاي بيمه

ايلناز ابراهيمي  صاحب  نظر پولي و بانكي 
دول��ت به عن��وان گام نخس��ت در مس��ير حل 
مشكالت و سر و سامان دادن به مسائل صندوق هاي 
بازنشستگي بزرگ در كوتاه مدت چاره يي جز مداخله 

مستقيم براي جلوگيري از ورشكستگي آنها ندارد. 
چند روز پي��ش جناب آق��اي رييس جمهور در 
جش��نواره يي به مناس��بت روز كارگر اعالم كردند، 
امسال سازمان تامين اجتماعي 52 هزارميليارد تومان 
به مستمري بگيران اختصاص داده است. پول حاصل 
از ف��روش نفت كمتر از 100هزارميليارد تومان بوده 
و حدود 55 درصد آن به مس��تمري بگيران پرداخت 
مي ش��ود. اين گفته به مفهوم آن است كه معضالت 
و مسائل صندوق هاي بازنشستگي كشور كه تا پيش 
از اين  گاهي از آن ياد مي شد، وارد فاز جديدي شده 
است. سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 
كش��وري بزرگ ترين صندوق هاي بيمه گر كش��ور 
هستند كه در مجموع حدود 20ميليون از جمعيت 
كشور را به عنوان بيمه  شده يا مستمري بگير اصلي 
تحت پوشش خود دارند كه در اين بين سهم سازمان 
تامي��ن اجتماعي با ح��دود 17ميليون نفر بس��يار 
چش��مگير اس��ت. درحال حاضر از اين 17ميليون 
نفر بيش از 3ميليون نفر بازنشسته شده و به عنوان 
مس��تمري بگير مطرح هس��تند. به اين ترتيب اگر 
افراد وابس��ته به اين بيمه شدگان و مستمري بگيران 
اصل��ي را نيز به اين ارق��ام اضافه كنيم حدود نيمي 
از جمعيت كش��ور تح��ت  تاثير تحوالت س��ازمان 
تامين اجتماعي قرار دارند. بنابراين س��ازمان تامين 
اجتماعي به نوعي تبديل به ابرسازماني شده كه در 
علم اقتصاد از اينگونه سازمان ها، نهادها و شركت ها 
 too(»به عنوان »بس��يار بزرگ براي ورشكس��تگي
big to fail( ياد مي ش��ود. اصطالح »بسيار بزرگ 
براي ورشكستگي« براي نهادهايي استفاده مي شود 
ك��ه به دليل اندازه بزرگ و گس��تره وسيعش��ان در 
اقتصاد، ورشكسته ش��دن آنها باعث ايجاد ضربه يي 
س��نگين و ش��وكي بزرگ به اقتصاد ملي مي شود و 
مي تواند كاركرد ساير اجزاي اقتصاد اعم از شركت ها، 
س��ازمان ها و بازارهاي مرتب��ط را كامال مختل كند. 
يكي از شاخص هاي مهمي كه براي ارزيابي وضعيت 
مال��ي و ني��ز چش��م انداز كوتاه م��دت و ميان مدت 
صندوق هاي بازنشس��تگي مورد توجه قرار مي گيرد 
نس��بت يا ضريب پشتيباني است. ضريب پشتيباني 
نسبت تعداد افرادي كه حق بيمه مي پردازند به تعداد 
افرادي است كه از تامين اجتماعي يا ساير صندوق ها 
مستمري مي گيرند. نكته هش��داردهنده اين است 
كه درحال حاضر سازمان تامين اجتماعي با نسبت 
پشتيباني حدود 4.5 و صندوق بازنشستگي كشوري 
با نسبت پشتيباني كمتر از يك از نظر نقدينگي در 
كوتاه مدت دچار بحران هس��تند. اين نسبت در بين 
س��اير صندوق هاي بازنشس��تگي همچون صندوق  
بازنشس��تگي ف��والد، صنعت نفت، بانك ه��ا، صدا و 
س��يما و... كه ازجمل��ه صندوق هاي بازنشس��تگي 
صنفي هس��تند نيز چن��دان بهتر نب��وده و حول و 
حوش عدد يك است. اين درحالي است كه با توجه 
به حق بيمه پرداختي نس��بت پشتيباني بايد باالتر 
از ۶ باش��د تا بتوان نقدينگ��ي الزم براي جوابگويي 
به مس��تمري بگيران را فراهم آورد. به نظر مي رسد 
با تغييرات هرم جمعيتي كش��ور و گذر جمعيت به 
سمت ميانسالي و سالمندي، افزايش اميد به زندگي 
و نيز طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد كه به ويژه 
از سال 13۸۹ به بعد اجرا شده و دوره پرداخت حق 
بيمه را كاهش و در مقابل دوره دريافت مستمري را 
افزايش داده، اميد چنداني به بهبود و افزايش نسبت 
پشتيباني در س��ال هاي آينده وجود ندارد. عالوه بر 
اين محدود شدن ورود افراد به اين صندوق ها بنا به 
برخي از داليل اقتصاد كالن نظير بيكاري، اش��تغال 
ناق��ص و تن ن��دادن به طرح هاي بيمه يي از س��وي 
برخ��ي از كارفرمايان و ش��اغلين بر ش��دت معضل 

افزوده است. 

خبر

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
پربازده و كم بازده ترين 

صنايع بورس
گروه بورس  پربازده و كم بازده ترين صنايع بورس 
براس��اس اطالعات بورس اوراق بهادار تهران براي 
دوره ۳۰ روز منتهي به ۱۹ ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري اعالم شد. بر اين اساس، صنعت »محصوالت 
چوب��ي« با بازده��ي ۱۳.۱درص��د، در صدر صنايع 
بورس��ي دوره ۳۰ روز منتهي به ۱۹ ارديبهشت ماه 
۹۷، ق��رار گرفت. افزون بر اين، براس��اس اطالعات 
منتش��ر ش��ده از س��وي ب��ورس ته��ران، صنعت 
»استخراج زغال س��نگ« با افت با )۱4.6  درصدي( 
بيش��ترين كاهش بازدهي را در اين دوره زماني در 

بين همه صنايع تاالر شيشه يي تجربه كرده است.
اين گزارش مي افزايد: صنعت فرآورده هاي نفتي، 
كك و س��وخت هس��ته يي با ۱۹.5درصد بيشترين 
ارزش و صنع��ت بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري با 
۱8.46درصد بيش��ترين حجم معامالت هفتگي را 
 به خ��ود اختصاص داده اس��ت. در هفته منتهي به 
۱۹ ارديبهش��ت ماه، شاخص كل بورس اوراق بهادار 
ته��ران در پايان معام��الت به رق��م ۹۳.6۹۱ واحد 
رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته ۷۹ واحد 
افزايش را به ثبت رسانده است و افزون بر اين، تعداد 
 روزهاي كاري هفته گذش��ته 5 روز، حجم معامالت 
5.524 ميليون س��هم و ارزش آن ۱2.5۰۱ميليارد 
ريال بود كه حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته 
دوم ارديبهش��ت ماه به ترتي��ب ۱4۰ و ۱۹2درصد 
افزايش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران 
در پاي��ان معامالت هفته س��وم ارديبهش��ت ماه به 

6۰8.۳.6۹2 ميليارد ريال رسيد. 

 عرض�ه صك�وك اج�اره 920 ميلي�ارد ريال�ي 
صبا نف�ت: صكوك اجاره ۹2۰ ميليارد ريالي ش��ركت 
مهندس��ي و ساختماني صبا نفت )س��هامي خاص( در 
هفته جاري از طريق شركت فرابورس ايران به مدت سه 
روز كاري با روش حراج عرضه مي شود. غالمرضا ابوترابي 
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي، با اعالم اين 
خبر به سنا افزود: با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، 
شركت واسط مالي فروردين دوم )با مسووليت محدود( 
به عنوان ناش��ر، اقدام به انتش��ار صكوك اجاره به مبلغ 
۹2۰ ميليارد ريال از طريق شركت فرابورس ايران براي 
خريد نقدي يك قطعه زمين و يك باب س��اختمان )هر 
دو واق��ع در تهران( از باني اوراق )ش��ركت مهندس��ي و 
س��اختماني صبا نفت( و اجاره به ش��رط تمليك آنها به 
وي مي كند. مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي 
بازار س��رمايه توضي��ح داد: اين اوراق 4 س��اله و با نرخ 
اجاره بهاي ۱5درصد اس��ت كه اين اجاره بها هر سه ماه 
يك بار توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تس��ويه وجوه به حساب دارندگان اوراق واريز مي شود. 
ابوترابي درخصوص ديگر اركان انتش��ار اين اوراق اظهار 
داش��ت: ضامن اين اوراق، شركت سرمايه گذاري اهداف 
)س��هامي عام( است. شركت تامين سرمايه بانك مسكن 
)س��هامي خاص( ني��ز مس��ووليت بازارگردان��ي و تعهد 
پذيره نويسي اين اوراق را برعهده دارد. وي تصريح كرد: 
در اين اوراق، شركت واسط مالي فروردين دوم )ناشر( به 
وكالت از خريداران اوراق، دارايي هاي مبناي انتشار اوراق 
را كه ش��امل يك قطعه زمين و يك باب ساختمان )هر 
دو واقع در تهران( است از شركت مهندسي و ساختماني 
صبا نفت )باني( خريداري و سپس آنها را به صورت اجاره 
به ش��رط تمليك به وي واگ��ذار مي كند. تاكنون، هفت 
مورد تامين مالي در حوزه صنعت نفت و پتروش��يمي از 
طريق انتشار انواع صكوك در بازار سرمايه صورت گرفته 
كه يك مورد سررسيد شده و مابقي در حال معامله است. 
 اختص�اص 187 ري�ال س�ود به ازاي هر س�هم 
حف�اري ش�مال: ش��ركت حفاري ش��مال اطالعات و 
صورت هاي مالي ميان دوره يي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر 
ماه ۹6 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه معادل 2 هزار 
و 6۰5ميليارد و 4۰5 ميليون ريال منتش��ر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت در پايان دوره ۹ ماهه س��ال مالي ۹6 با 
سرمايه معادل 2هزار و 6۰5 ميليارد و 4۰5ميليون ريالي 
موفق به كس��ب مبلغ 48۷ ميليارد و 88۰ميليون ريال 
س��ود خالص شد و بر اين اس��اس مبلغ ۱8۷ ريال سود 
به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل ۳4درصد كاهش نشان مي دهد. 
همچنين، »حفاري« در دوره ۹ ماهه مش��ابه سال مالي 
قبل مبلغ 28۳ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرده 
بود. اين در حالي اس��ت كه، با اضافه شدن سود انباشته 
ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت مبلغ يك هزار 
و ۷84ميليارد و 48۱ ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره يك ساله در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار عملك�رد س�ال مال�ي 96 داروس�ازي 
ابوريحان: ش��ركت داروس��ازي ابوريح��ان اطالعات و 
صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي ۱2 ماه��ه منتهي به 
2۹اس��فند ماه ۹6 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 
288ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، شركت در 
پاي��ان دوره ۱2 ماهه منتهي به پايان س��ال مالي ۹6 با 
سرمايه معادل 288 ميليارد ريالي موفق به كسب مبلغ 
۳۷4ميليارد و 85۳ ميليون ريال س��ود خالص شد و بر 
اين اس��اس مبلغ يك هزار و ۳۰2 ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 5۱درصد كاهش نشان مي دهد. براساس اين 
گزارش، »دابور« در دوره س��ال مالي قبل مبلغ 2 هزار و 

652 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. 
 نگاهي بر عملكرد يك س�اله »كفرا«: ش��ركت 
فرآورده هاي نس��وز ايران اطالعات و صورت هاي مالي 
ميان دوره يي ۱2 ماهه منتهي به 2۹ اسفند ماه ۹6 را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل ۳۷2ميليارد و 
886ميليون ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت 
در پايان س��ال مال��ي ۹6 با س��رمايه ۳۷2 ميليارد و 
886ميليون ريالي موفق به كس��ب مبلغ 284ميليارد 
و ۱62ميليون ريال س��ود خالص شد و بر اين اساس 
مبلغ ۷62 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت 
كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
۱۷5درص��د افزايش نش��ان مي دهد. اف��زون بر اين، 
»كفرا« در ۱2 ماهه س��ال مال��ي قبل مبلغ 2۷۷ريال 

سود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. 

آمار

رويخطشركتها

رييس سازمان بورس با تاكيد بر صيانت از سرمايه فعاالن تشريح كرد

3 ابزار جديد معامالتي در كميته فقهي نهايي شد
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود 
ابزارهاي نوين از جمله اوراق اجاره سهام به بازار 
سرمايه در سال جاري خبر داد. شاپور محمدي 
با اش��اره به مطالب فوق عنوان كرد: ابزارهايي 
ك��ه تاكنون در كميته فقهي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار نهايي ش��ده و براي بازار س��رمايه 
جديد است، شامل اوراق وكالت، اوراق منفعت 
و اوراق اجاره س��هام مي شود. به گفته محمدي 
در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفي شده بود، 
اما اوراق اجاره س��هام در بازار نداشتيم كه اين 
ابزار هم در س��ال جاري معرفي مي شود؛ ضمن 
اينكه اوراق جعاله و ان��واع ابزارهاي موجود در 
بازار مانند اوراق مشاركت يا اوراق مرابحه بهبود 
و توس��عه پيدا خواهند كرد. سخنگوي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در خص��وص برنامه هاي 
اين س��ازمان بع��د از خروج امري��كا از برجام و 
نحوه مواجهه با ريسك هاي سيستماتيك اظهار 
داشت: خوشبختانه پتانس��يل ها و توانايي هاي 
اقتص��اد ما به گونه يي اس��ت كه ريس��ك هاي 
اخي��ر، تاثير چنداني بر اقتصاد كش��ور ندارد و 
در بلندمدت اين تاثير بر بازار سرمايه نيز بسيار 

اندك است. 
محمدي با بي��ان اينكه صندوق تثبيت بازار 
س��رمايه هم مطابق م��اده 28 قانون رفع موانع 
توليد، نقش حمايت از س��رمايه گذاران خرد را 
دارد، تاكيد كرد: بازار س��رمايه از س��رمايه هاي 
فع��االن اين ب��ازار همچن��ان صيان��ت خواهد 
ك��رد. ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
همچنين افزود: امس��ال س��ودآوري شركت ها 
بهتر از س��ال هاي قبل اس��ت و امي��د مي رود 
ك��ه افراد بتوانند بر اس��اس تحليل هاي علمي، 
س��رمايه گذاري هايي داش��ته باشند كه هم افق 
بلندم��دت را دنب��ال كنن��د و هم تن��وع را در 
پرتف��وي خود لحاظ كرده باش��ند. محمدي در 
پاسخ به سوالي در خصوص اينكه بازار سرمايه 
تا چه حد واكنش ها به تحوالت سياسي اخير را 

پيش خور كرده است، گفت: به هر حال بخشي 
از اصالحات قيمتي در ب��ازار كه قبل از خروج 
امريكا از برجام اتفاق افتاده اس��ت، به مس��ائل 
بين المل��ل و سياس��ي مرتبط بوده و بخش��ي 
ناش��ي از اين بوده كه برخي سهم ها رشدهايي 
را تجرب��ه كردند و وارد فاز اس��تراحت ش��دند. 
مشاهده مي شود كه بازار با تحليل منطقي همه 
عوام��ل را در كنار هم مي بين��د و صرفا به يك 

عامل سياسي توجه نمي كند. 

 پتانسيل  بلندمدت تعيين كننده مسير 
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: البت��ه اين اس��تدالل را هم كه بخش��ي از 

تغييرات از قبل اتفاق افتاده است، نمي توان رد 
كرد؛ اما ما معتقديم كه به هرحال پتانسيل هاي 
بلندمدت ش��ركت ها تعيين كننده مس��ير بازار 
سرمايه اس��ت و اگر نوسان هاي كوتاه مدتي هم 
اتفاق مي افت��د، در بلندمدت اصالح مي ش��ود. 
محمدي در پاسخ به سوالي درخصوص احتمال 
هداي��ت بخش��ي از نقدينگي جامعه به س��مت 
بورس در شرايط كنوني هم گفت: امسال توليد 
باي��د براي س��رمايه گذاران پرجاذبه باش��د و با 
توجه به اينكه بحث نرخ هاي سود سپرده و نرخ 
ارز نيز وارد فاز منطقي مي ش��ود، اميد است با 
اصالحات بانك مركزي بازار ها به س��متي بروند 
كه بازارهاي پرپتانسيل مثل بازار سرمايه مورد 

توجه بيش��تري قرار بگي��رد و با اين اصالحات، 
بازار س��رمايه بخش��ي از نقدينگي را هم جذب 

كند. 
به��ادار  اوراق  و  ب��ورس  ريي��س س��ازمان 
همچني��ن عرضه كتاب ه��اي تخصصي مرتبط 
با بازار س��رمايه را در س��ي و يكمين نمايش��گاه 
بين الملل��ي كتاب تهران مطلوب توصيف كرد و 
گفت: از چند ناش��ر تخصص��ي در حوزه مالي- 

اسالمي بازديد كرديم. 
در همين حال ش��اهد آن بوديم كه كارهاي 
خوبي در نمايشگاه انجام شد و استقبال خوبي 
هم صورت گرفت. وي درخصوص تفاهمنامه ها 
و اقدامات انجام ش��ده در زمينه فرهنگ سازي 

و معرفي ابزارهاي مالي اس��المي اظهار داشت: 
پيش از اين تفاهمنامه يي در حوزه بازار سرمايه 
و معامالت با دانش��گاه الزهرا امضا كرده بوديم 
كه خوشبختانه هم اكنون به ثمر نشسته و چند 
كتاب مالي به طور مش��ترك با دانش��گاه الزهرا 

منتشر شده است. 
محم��دي اف��زود: ب��ا دانش��گاه ته��ران هم 
تفاهمنامه يي امضا كرديم و با دانش��گاه عالمه 
نيز تفاهمنامه يي منعقد خواهيم كرد. همچنين 
ب��ا ح��وزه علمي��ه در زمينه انتش��ار مجالت و 
ابزارهاي مالي اس��المي تفاهمنام��ه داريم كه 
اميد است سال آينده ش��اهد انتشار كتاب ها و 
نش��ريات مش��تركي در حوزه هاي مالي با همه 

فعاالن اين حوزه باشيم. 

 فرهنگ سازي و ساده سازي
س��خنگوي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 
همچنين از تهيه دستورالعمل ها و مباحث فقهي 
جديد پيرامون ابزارهاي مالي اسالمي خبر داد و 
گفت: خوشبختانه كارهاي خوبي انجام شده و در 
حال حاضر چندين جلد در حوزه ابزارهاي مالي 
اسالمي منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها 
و هم مباح��ث فقهي ابزارهاي مالي اس��المي را 
در مجلدهايي تنظيم مي كنيم تا در تمام كش��ور 

توزيع شود. 
محم��دي ب��ا تاكي��د بر ض��رورت اس��تمرار 
فرهنگ سازي و ساده سازي مفاهيم بازار سرمايه 
تا رس��يدن به نقطه اي��ده آل به وي��ژه در حوزه 
كودك اظهار داش��ت: در معرفي و ترويج ادبيات 
بازار س��رمايه نبايد به داخل اكتف��ا كرد؛ بر اين 
اس��اس تصميم داريم چند نس��خه از كتاب هاي 
فرهنگ س��ازي در حوزه كودك را كه از س��وي 
انتشارات بورس آماده شده است، براي كشورهاي 
فارسي زبان مثل تاجيكستان و افغانستان ارسال 
كنيم تا پس از بررس��ي، س��رفصل هاي آن را در 

كتاب هاي درسي خود بگنجانند. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
در معام��الت روز گذش��ته ب��ا افزاي��ش 2۷4 
واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم ۹4 هزار و 
۱65 واح��دي را ب��ه خود اختص��اص دهد. در 
همين حال، برخي كارشناس��ان بازار س��رمايه 
بر اي��ن باورند كه حمايت س��هامداران حقوقي 
در معامالت روز گذش��ته منجر به رش��د نماگر 
بورس ش��د. بر اين اس��اس، در داد و ستدهاي 
روز گذشته بورس تهران س��رمايه گذاران بيش 
از ۷۰۳ ميليون برگه س��هم، حق تقدم و س��اير 
دارايي ه��اي مالي را در بازار دس��ت به دس��ت 
كردند. ارزش مبادالت دي��روز بيش از يك هزار 
و 4۳4 ميلي��ارد ريال ب��ود و در 5۰ هزار نوبت 
معامالتي انجام ش��د. همچنين، ب��ورس تهران 
شاهد رشد دسته جمعي هفت شاخص منتخب 
خود بود. اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص هاي 
ب��ازار اول و دوم ني��ز به ترتي��ب ۱56 و ۷۹۳ 

واحد ارتقا يافتند. همچنين، نمادهاي ش��ركت 
ارتباط��ات س��يار، س��ايپا، پتروش��يمي ج��م و 
پتروشيمي مبين ديروز بيش��ترين تاثير مثبت 
را بر ش��اخص ثبت كردند. اين در حالي بود كه 
صنايع پتروش��يمي خليج ف��ارس، تاپيكو و ملي 
مس با بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص مانع 
رش��د بيش��تر اين متغير ش��دند. افزون بر اين، 
صنايع خودرو، فلزات اساس��ي و تامين آب، برق 
و گاز با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در 

صدر برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. 
ب��ر اي��ن اس��اس، صدرنش��يني ب��ازار نيز با 
بيش��ترين رش��د قيم��ت متعلق ب��ه نمادهاي 
س��يمان هگمت��ان، آلومينيوم ايران، نس��اجي 
و  بروج��رد، س��يمان دورود، صناي��ع كاش��ي 
سراميك س��ينا، دارويي لقمان و سيمان تهران 
ب��ود. در مقابل نمادهاي توليد م��واد اوليه دارو 
پخش، لنت ترمز ايران، افست، قند نقش جهان، 
شهد ايران، س��رمايه گذاري توسعه آذربايجان و 

توسعه شهري توس گس��تر با بيشترين كاهش 
قيم��ت در انته��اي جدول معامالت نشس��تند. 
به گزارش س��نا، س��رمايه گذاران بورسي ديروز 
ب��راي خريد واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق 
مشاركت شهرداري س��بزوار، سهام سايپاديزل، 
اوراق صك��وك س��ايپا، س��هام س��رمايه گذاري 
سايپا، س��هام آلومينيوم ايران و اوراق مشاركت 
شهرداري شيراز بيشترين تقاضا را ثبت كردند. 
در نمادهاي برتر روز گذشته بيش از ۷۱ميليون 
تقاضا براي انواع اوراق ثبت شد. در مقابل اوراق 
صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري مشهد 

با بيشترين عرضه ها به كار خود پايان دادند. 
در پاي��ان معامالت ديروز س��ايپا ب��ا معامله 
56 ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت و 
پتروش��يمي مبين ب��ا معامله ۹۹ميلي��ارد ريال 

بيشترين ارزش معامالت را ثبت كردند. 

 توقف نماد معامالتي در بازار دوم 
در س��ويي ديگ��ر، معامالت فراب��ورس ايران 
دي��روز درحال��ي پاي��ان يافت ك��ه در مجموع 
بازار هاي اول و دوم فرابورس ش��اهد جا به جايي 
نزديك به ۱۳۳ميليون س��هم ب��ه ارزش بالغ بر 
۳52 ميلي��ارد ري��ال بوديم. در اي��ن ميان نماد 

»زاگرس« كه بيش��ترين ارزش معامالتي را در 
بازاره��اي اول و دوم ب��ه خ��ود اختصاص داده 
اس��ت به دليل برگزاري مجم��ع عمومي عادي 
ساالنه صاحبان سهام در روز سه شنبه، در پايان 
معامالت متوقف ش��د. همچنين، ديروز شاخص 
كل فراب��ورس ايران با بي��ش از ۷ واحد افزايش 
در ارتف��اع باالت��ر از ۱۰8۱ واح��دي ايس��تاد و 
حجم معامالت در بازار هاي ۹ گانه بيش از ۳48 
ميلي��ون ورقه و ارزش آن ب��ه بيش از 2 هزار و 
4۹ ميليارد ريال رسيد. در مجموع بازار هاي اول 
و دوم فرابورس نيز ش��اهد جا به جايي نزديك به 
۱۳۳ ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۳52ميليارد 
ريال بوديم ك��ه در اين ميان نم��اد »زاگرس« 
با بيش از ۱2۰ ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين 
ارزش معامالتي و س��هامي ذوب آهن اصفهان با 
بيش از 5۷ ميليون جابه جايي س��هم، بيشترين 
حجم معامالت��ي را در بازاره��اي اول و دوم به 
خود اختصاص دادند. عالوه بر اين، بيش از 2۰۹ 
ميليون س��هم به ارزش نزديك به ۱۷2 ميليارد 
ريال در س��ه تابل��وي بازار پاي��ه و نزديك به 4 
ميليون ورقه بهادار متعلق به صندوق هاي قابل 
معامل��ه )ETF( به ارزش اف��زون بر 56ميليارد 

ريال در روز گذشته معامله شدند. 

بر اين اساس، در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز 
ديروز بيش از يك ميليون ورقه بهادار با ارزش��ي 
بالغ بر ي��ك هزار و 4۰۹ميلي��ارد ريال جابه جا 
ش��د كه با تغيير مالكيت 5۰۰هزار ورقه بهادار 
به ارزش بيش از 442ميليارد ريال، »اشاد۹4« 
بيش��ترين حج��م و ارزش را در معام��الت اين 
ب��ازار به خود اختص��اص داد. همچنين، نگاهي 
به معامالت تابلو تس��هيالت مس��كن نيز نشان 
مي دهد بيش از ۹۰ هزار ورقه تس��ه با ارزش��ي 
بالغ بر 5۹ ميليارد ريال معامله ش��ده اس��ت و 
امتياز تس��هيالت مس��كن مهر ۹6 با بيشترين 
حجم و ارزش همچن��ان در صدر معامالت اين 
تابل��و قرار دارد. افزون بر اي��ن، ديروز همچنين 
نماد ه��اي »ذوب«، »زاگ��رس« و »اپ��رداز« به 
ترتيب پر بيننده تري��ن نماد ها بودند و نماد   هاي 
»زاگ��رس« و »ذوب« با بي��ش از 4 واحد تاثير، 
مثبت تري��ن اهرم ه��اي  ش��اخص كل فرابورس 

شناخته شدند. 
در عي��ن ح��ال نم��اد معامالت��ي ش��ركت 
پتروش��يمي زاگ��رس، ب��راي برگ��زاري مجمع 
عموم��ي عادي س��االنه صاحبان س��هام در روز 
سه ش��نبه مورخ 25 ارديبهشت ۱۳۹۷ در پايان 

معامالت روز يك شنبه متوقف شد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

شاخص در كانال 94000 واحد

در حال تدوين و بررس��ي امور حقوقي و اداري هس��تيم 
و تدارك ه��اي الزم درخص��وص نرم افزاره��ا و بس��ترهاي 
الكترونيكي نيز در اين زمينه لحاظ خواهد ش��د. به گزارش 
سازمان خصوصي سازي، پوري حس��يني رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي در خصوص س��هام عدالت متوفيان گفت: 
تعيين تكليف اين دس��ته از مش��موالن موضوع��ي زمانبر و 
پيچيده به لحاظ حقوقي و اداري اس��ت كه البته بررس��ي و 

اقدامات الزم در اين زمينه در س��ازمان خصوصي س��ازي در 
حال انجام اس��ت. رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: 
به عنوان مثال كليت موضوع از اين قرار اس��ت تا اصل سهام 
عدالت و س��ود آن ميان وراث تقسيم شود، حاال اگر يكي از 

وراث هم فوت كرده باشد اين موضوع پيچيده تر مي شود. 
وي اضافه كرد: بر اين اس��اس همان  گونه كه اش��اره شد 
در حال تدوين و بررس��ي امور حقوقي و اداري در اين زمينه 

هستيم و تدارك هاي الزم در خصوص نرم افزارها و بسترهاي 
الكترونيكي نيز در اين زمينه لحاظ خواهد ش��د. رييس كل 
سازمان خصوصي س��ازي اذعان داشت: در اين زمينه تالش 
خواهي��م كرد ت��ا در چند م��اه آينده پ��س از فراهم آمدن 
زيرساخت هاي الزم، اطالع رساني مناسبي در خصوص نحوه 
تقس��يم اصل سهام عدالت و سود آن ميان وراث و همچنين 

مدارك مورد نياز انجام دهيم. 

رييس كل سازمان خصوصي سازي مطرح كرد

رسيدگي به امور سهام عدالت و سود مشموالن متوفي

 جذابي�ت قيمت هاي كاموديتي براي بازار س�رمايه 
ايران: كاموديتي ها در ماه ه��اي اخير در محدوده هاي كوچك 
دچار نوسان شده اند و در اين بين بازار نفت به دليل تنش هاي 
سياس��ي وارد ش��ده از س��وي امريكا و همچني��ن آمار كاهش 
ذخاير نفت در اين كش��ور با افزايش قيمت رو به رو بوده اس��ت. 
مهرزاد منتظري كارشناس بازار سرمايه در خصوص روند قيمت 
كاموديتي ها در هفته گذش��ته به س��نا گفت: مهم ترين تغيير 
قيمت فلزات اساسي مربوط به فلز روي بود كه در سال 2۰۱8 
با افت چش��مگيري رو به رو بوده و با افت نس��بي بين ۳هزار تا 
۳هزار و 5۰۰دالر مواجه بوده اس��ت. وي در اين خصوص ادامه 
داد: علت افت قيمت اخير نيز افزايش موجودي انبارها در چين 
و لندن بوده و به نظر مي رسد با نزديك شدن به فصل مصرف، 
اين روند معكوس شود. منتظري در خصوص قيمت جهاني مس 
اعالم داش��ت: مدتي است كه قيمت جهاني مس بين 68۰۰ و 
۷ هزار دالر در نوس��ان اس��ت و اتفاق خاصي نيز در انتظار اين 
فلز اساسي نيست. اما در خصوص فوالد خبرهاي مثبتي وجود 
دارد در اي��ن خصوص كه موج��ودي انبارهاي فوالد چين روند 
نزولي پيدا كرده و اين نش��ان دهنده افزايش مصرف اين فلز در 

چين است. 
وي ادام��ه داد: مارجين فوالد س��ازي در چين هم افزايش 
يافته اس��ت و هنگامي كه افزايش مارجين و كاهش موجودي 

انب��ار همزمان با هم اتفاق بيفتد يعن��ي اتفاق خوب و مثبتي 
در انتظار اين صنعت اس��ت و مي توان انتظار داشت كه قيمت 
جهاني فوالد افزايش پيدا كند. اين كارشناس بازارهاي جهاني 
با اش��اره به پيش بيني هاي هفته آتي گفت: به نظر مي رس��د 
همين روند نيز در هفته آتي ادامه يابد و رش��د خيلي شديد و 
نوس��ان چشمگيري را شاهد نباشيم. مگر اينكه قيمت نفت به 
بيش از 8۰ دالر برسد كه اين روند رو به رشد براي يك هفته 

كاري بعيد خواهد بود. 
منتظ��ري گف��ت: در حال حاض��ر قيمت ه��اي جهاني هنوز 
هم با توجه به قيمت س��هام بازار ما جذاب هس��تند يعني حفظ 
قيمت هاي جهاني در سطوح فعلي مي تواند انگيزه خريد در بازار 
را افزايش دهد. وي اش��اره داشت: به اين دليل كه ريسك خروج 
امريكا از برجام نيز به پايان رس��يده و نوساناتي در حد دو يا سه 
درص��د نمي تواند تاثيري در بازار ما ايجاد كند. چيزي كه در اين 
ميان مهم است، سياس��ت ارزي دولت براي شركت هاي داخلي 
است و اينكه شركت ها نرخ دالر را به چه قيمتي دريافت مي كنند. 
 گمانه زني پيرامون 2 صنعت: خبرهاي منتش��ر ش��ده 
پيرامون دو گروه خودرويي و انبوه سازي مهم ترين دليل تحرك 
اين صنايع در بازار است. كوروش شمس كارشناس بازار سرمايه 
درخصوص افزايش تقاضا در دو صنعت خودرويي و انبوه سازي 
در هفته هاي اخير گفت: ش��ركت هاي اين گروه در دو الي س��ه 
س��ال اخير ش��اهد افت قابل توجهي در قيمت سهام بودند. به 
گزارش س��نا، اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه گروه 
خودرو در زمس��تان س��ال ۹4 شاهد رش��د چند برابري قيمت 

س��هام بود، اظهار داش��ت: از آن س��ال به بعد اين گروه شاهد 
اصالح قيمت س��هام اس��ت و جذابيت آنه��ا در هفته هاي اخير 
به دليل افت بيش از حد قيمت س��هام اس��ت. وي با اش��اره به 
خبرهاي مثبت مطرح شده در گروه خودرو كه باعث تحرك در 
قيمت سهام و رش��د تقاضا شده، افزود: خبرهايي مثل افزايش 
نرخ محصوالت در سودآوري اين گروه تاثيرگذار است. كوروش 
ش��مس با بيان اينكه صنعت خ��ودرو در گروه صنايع ارزبر قرار 
دارد، افزود: در حالي افزايش نرخ ارز براي اين گروه اتفاق منفي 
اس��ت كه دريافت دالر 42۰۰توماني توس��ط دول��ت نيز جزو 

خبرهاي مثبتي است كه سهام را در بازار متاثر كرده است. 
اي��ن كارش��ناس ب��ا اش��اره به برخ��ي مش��كالت صنعت 
خ��ودرو گف��ت: در صنع��ت خودرو بح��ث هزينه ه��اي باال و 
دريافت تس��هيالت با بهره هاي باال از يك س��و و به روز نبودن 
تكنولوژي ها از س��وي ديگر را مي توان نقاط ضعف اعالم كرد. 
اين در حالي اس��ت كه انحصاري بودن توليد محصول در اين 
گ��روه از امتيازه��اي اين صنعت اس��ت. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه با تاكيد بر اينكه در كن��ار همه اين عوامل مهم ترين 
عامل اقبال بازار س��رمايه به گروه خودرو، كاهش قيمت سهام 
در دو س��ال گذشته و رس��يدن قيمت ها به كف است، گفت: 
گروه انبوه س��ازي نيز دقيق��ا به همين دليل ب��ا تقاضا مواجه 
ش��ده اند. وي همچنين گفت: صنايع س��اختماني نيز به دليل 
ارزان ش��دن س��هام در دو الي سه سال گذش��ته، اخيرا مورد 
توجه قرار گرفته اند. قيمت سهام اين گروه در اين مدت حدود 
يك دوم حتي يك سوم قيمت واقعي شده و نرخ سهام به كمتر 

از ارزش واقعي رس��يده است. به همين دليل اين گروه نيز در 
بازار ش��اهد افزايش تقاضاست تا قيمت سهم به ارزش واقعي 
برس��د. وي با تاكيد بر اينكه خبرهاي پيرامون اين صنعت در 
تحري��ك تقاضا تاثير گذار بوده اس��ت، گف��ت: خبرهايي مثل 
افزايش وام مس��كن و احتمال كاهش س��ود تسهيالت خريد 
مسكن نيز از داليلي است كه باعث اقبال اين گروه شده است. 
شمس با اش��اره به خبر دريافت ماليات از خانه هاي خالي 
گفت: اين موضوع چند سالي است كه مطرح مي شود اما هنوز 
اجرايي نش��ده اس��ت. البته اجراي چنين طرحي ممكن است 
باعث افزايش عرضه و رونق بازار مس��كن ش��ود اما لزوما همه 
شركت هاي صنعت ساختمان كه در بازار سرمايه حضور دارند 
صاحبان مس��كن هاي خالي از س��كنه نيستند. به نظر من اين 
خبره��ا فقط تا ح��دودي باعث تحرك در اين گروه ش��ده اما 
دليل واقعي افزايش تقاضا در گروه انبوه سازي كاهش بيش از 
اندازه قيمت س��هام است. اين كارشناس در ادامه افزود: ارزش 
واقعي س��هام اين گروه در حال حاضر باالتر از قيمت س��هام 
اس��ت. همچنين قيمت سهام ش��ركت هاي صنعت انبوه سازي 
بايد رش��د كنند تا قيمت س��هام با ارزش واقعي آن هماهنگ 
ش��ود. ش��مس معتقد اس��ت؛ خبرهايي كه پيرامون اين گروه 
مطرح ش��ده در افزايش تقاضاي سهام شركت هاي اين صنعت 
تاثيرگذار اس��ت اما در سودآوري اين صنايع تاثيرگذار نيست، 
چراك��ه در صنع��ت خودرويي ب��ه دليل هزينه ه��اي باال و در 
صنعت س��اختمان نيز با توجه به ركود بازار مسكن نمي توان 

انتظار سودهاي قابل توجه داشت. 

ديدگاه

تحليلگران چه مي گويند 
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  به شرايط اقتصادي
قبل از برجام برنمي گرديم

كيوان كاش��في، عضو هيات رييس��ه اتاق ايران با 
اش��اره به خروج امريكا از برجام گفت: دونالد ترامپ، 
رييس جمه��ور امريكا س��عي كرده تمام ش��عارهاي 
انتخاباتي خود را فارغ از اينكه پيامد آنها چه خواهد 
بود، محقق كند و خروج از برجام نيز يكي از اين موارد 
بود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
كرمانشاه معتقد است: قطعا با خروج امريكا از برجام 
ش��رايط اقتصادي كشور به بدي گذشته نخواهد شد 
زيرا در زمان قبل از برجام فشارهاي اقتصادي بسيار 
زيادي از سوي اكثر كشورهاي دنيا ازجمله كشورهاي 
اروپايي به ايران تحميل مي ش��د اما اكنون فش��ار از 
سوي س��اير كشورها كمتر شده اس��ت. عضو هيات 
رييسه اتاق ايران، برجام را مهم ترين و گسترده ترين 
توافق بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم دانست كه 
از 4 ضلع ايران، امريكا، سازمان ملل و شوراي امنيت 
و ضلع ساير كش��ورها تشكيل  شده است. كاشفي با 
بيان اينكه فقط يك ضلع برجام از آن خارج  ش��ده و 
ساير كش��ورها ازجمله اروپا، روسيه، چين و 3كشور 
اروپاي��ي موضع گيري هايي در برابر ترامپ داش��تند، 
افزود: خ��روج امريكا به  تنهايي اتفاق خاصي را براي 
اقتصاد كش��ور ما رقم نمي زند.  او اف��زود: از ابتداي 
امضاي تواف��ق برجام، امريكا هيچ تعهدي را در برابر 
ايران درس��ت انجام نداده است حتي سرمايه گذاران 
امريكايي نيز به س��مت ايران نيامدند و فقط س��اير 
كش��ورها به تعهدات خود عم��ل كردند. رييس اتاق 
كرمانشاه معتقد است: با اين شرايط و در نظر گرفتن 
اين فاكتورها مشكل اقتصادي چنداني براي اقتصاد 
ما پيش نمي آيد فقط به لحاظ قدرتي كه شركت هاي 
امريكايي در امور بانكداري و بين المللي دارند ممكن 
اس��ت از اين به  بعد معامالت بين المللي ما مقداري 
تحت تاثير قرار بگيرد. كاشفي يادآوري كرد: از سوي 
ديگر ممكن اس��ت به دليل جو رواني ناشي از خروج 
امريكا از برجام براي مدتي شاهد نوسانات بيشتر نرخ 
ارز و طال باش��يم كه اميدواريم با سياست هاي ارزي 
دولت وضعيت هر چه زودتر كنترل ش��ود. او با بيان 
اينك��ه توقع نداريم ن��رخ دالر دوباره به 3هزار تومان 
برگردد، گف��ت: مهم ترين نكته براي توليد و صنعت 
كش��ور، ثبات نرخ ارز اس��ت. رييس اتاق كرمانش��اه 
درباره تاثير خروج امريكا از برجام بر صنعت و توليد 
كشور نيز يادآور ش��د: احتمال اينكه توليد، صنعت، 
بخش نفت و پتروشيمي و ساير بخش هاي اقتصاد تا 
حدودي در كشور تحت تاثير قرار بگيرند، وجود دارد 

ولي هرگز به شرايط بد گذشته برنمي گرديم.   

  وزير اقتصاد بلغارستان
امروز مهمان اتاق ايران

محمدرض��ا كرباس��ي از حض��ور وزي��ر اقتص��اد 
بلغارس��تان، اميل كارانيكولو در راس هيات بلندپايه 
تجاري بلغاري 24 ارديبهش��ت ماه در اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي اي��ران خبر داد و گفت: 
اين نشس��ت با هدف توسعه همكاري هاي اقتصادي 
در چارچوب موافقت نامه ه��اي قبلي و افزايش رفت 
و آمده��اي تج��اري بخش هاي خصوص��ي تجاري 
دو كش��ور برگزار خواهد ش��د. كرباس��ي با تاكيد بر 
اهميت بلغارستان به لحاظ ترانزيتي گفت: حوزه هاي 
تمركز اين جلس��ه در حمل و نق��ل، خدمات فني و 
مهندس��ي، انرژي، كش��تيراني و مواد غذايي خواهد 
ب��ود. وي بلغارس��تان را يك��ي از كش��ورهاي داراي 
دان��ش فني خ��وب توصيف كرد و گف��ت: در حوزه 
تامين ماشين آالت صنعتي براي كارخانجات داخلي 
نيز مذاكراتي در اين نشس��ت انجام خواهد ش��د.  به 
گزارش اگزيم نيوز، بيس��ت و چهارم ارديبهشت ماه 
سال جاري از ساعت 30:10 در محل اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران، طبقه هشتم برگزار 
خواهد شد.  چندي پيش سفير بلغارستان در تهران 
كه كشورش رياست  دوره يي اتحاديه اروپا را بر عهده 
دارد از آغاز گفت وگوي صنعتي اروپا با ايران در اواخر 
ارديبهش��ت ماه خبر داده بود. آريستو پولنداكوف در 
دي��دار با رييس اتاق اي��ران آغاز گفت وگوي صنعتي 
با اعضاي كميس��يون انرژي و محيط زيست اروپا به 
ايران را اعالم كرد و بررسي چگونگي ارتباط مستقيم 
ش��ركت هاي فع��ال اروپايي با طرف ه��اي ايراني در 
بخش هاي ماشين س��ازي، داروس��ازي، فناوري هاي 
اطالعات��ي و نس��اجي را محور اصلي اي��ن مذاكرات 

عنوان كرد. 

اخبار

آغاز انتخابات اتاق بازرگاني از يك سال قبل

بهكجاميرويم
فردا انتخابات هيات  مديره كنفدراسيون صادرات ايران برگزار خواهد شد؟

رييس اتاق اصناف: 

بازار آماده خروج امريكا از برجام بود
اتاق اصناف ايران در پي خروج امريكا از توافق 
هس��ته يي با صدور بيانيه يي اعالم كرده است كه 

اصناف دركنار مردم و نظام ايستاده است. 
در اين بيانيه آمده است خروج امريكا از توافق 
هسته يي 1+5 نه تنها نمونه يي آشكاراز بدعهدي، 
بي اعتب��اري و غيرقابل اعتماد بودن امريكاس��ت، 
بلكه نمونه يي روشن از به سخره گرفتن تعهدات 
بين الملل��ي توس��ط دولت اياالت متحده اس��ت. 
اگر چ��ه دولت امري��كا پيش تر از برج��ام خارج 
ش��ده و عمال اي��ن تعهدنامه بين الملل��ي را فاقد 
اعتبار و تاثير نموده بود اما ش��يوه غيرمرس��وم و 
غيرديپلماتي��ك امريكا چهره واقع��ي و غيرقابل 

اعتمادشان را بار ديگر برمال كرد. 
اي��ن اقدام بيش از هر چيز نش��ان دهنده عدم 
پايبن��دي و الت��زام اين كش��ور ب��ه معاهدات و 
اتحاديه هاي  كنوانسيون هاي بين المللي است. ما 
صنفي و اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور بار ديگر 
با مل��ت بزرگ ايران و دولت عزي��ز تدبير و اميد 
و رهب��ري معظم انقالب اس��المي عهد و پيمان 
مي بنديم كه چون هميشه تاريخ انقالب مومنانه 
و صبوران��ه به پ��اي آرمان هاي انق��الب خواهيم 

ايس��تاد و به عنوان س��ربازان خ��ط مقدم جنگ 
اقتصادي با تمام توان بازار و كس��ب و كار را دور 
از گزند دش��من قس��م خورده كش��ور پر رونق تر 
از هميش��ه اداره خواهيم كرد و بر س��ر مصالح و 

امنيت كشورمان لحظه يي كوتاه نخواهيم آمد. 
ما در كنار ملت بزرگ ايران با مس��اله تحريم 
بيگان��ه نيس��تيم؛ از ب��دو ش��كل گيري انق��الب 
اس��المي و در هشت س��ال دفاع مقدس همواره 
تحريم هاي مختلف و گوناگون را مقتدرانه پش��ت 
س��ر گذاش��ته ايم و اينك نيز با تجارب ارزشمند 
گذشته و قدرت مثال زدني كه در اكثر حوزه هاي 
اقتصادي به دس��ت آورده ايم، در كنار مردم ايران 
با س��ربلندي و افتخار از انقالبمان دفاع خواهيم 
كرد. دش��منان ايران اسالمي بدانند كه در عزم و 
اراده قاطبه بازار كش��ور كه حضرت امام خميني 
)ره( به حق تعبير بازوان ستبر انقالب را براي آن 
ب��ه كار بردند و در دو قرن اخيردر س��خت ترين و 
پيچيده ترين دشمني ها عليه ملت ايران، سربلند 
بوده، خللي وارد نش��ده اس��ت. ما در كنار مردم 
و نظام ايس��تاده ايم و براي غلبه بر دش��مني هاي 
بي ح��د و حصر آنان برنامه ه��اي جامعي خواهيم 

داش��ت. علي فاضلي رييس ات��اق اصناف ايران با 
بيان اينكه اصناف خ��ود را براي خروج امريكا از 
برجام آماده كرده بودند اظهار داشت: خروج امريكا 
از برجام يك فرصت ملي است كه بايد درست به 
آن نگريسته شود. نگاه ما از روز اول اين نبوده كه 
برجام نجات دهنده اقتص��اد ما خواهد بود ضمن 
اينكه در اين زمينه قدردان دس��تاوردهاي مثبت 
تيم مذاكره كننده وزارت امورخارجه هس��تيم اما 
با اتكا به پتانس��يل ها و مزيت هاي داخلي، از اين 
برهه جنگ رواني ني��ز عبور خواهيم كرد. خروج 
امريكا از برجام اتفاق مهمي نيس��ت زيرا نگاه ما 
داخلي است، سرمايه هاي خوبي در داخل هست 
ك��ه مي تواند در صورت تقوي��ت و حمايت دولت 

جايگزين كاالهاي خارجي شود. 
وي با بيان اينكه اجراي تصميم رييس جمهور 
امري��كا مبني برخ��روج از برج��ام مخالفت هاي 
گس��ترده يي را در دنيا و حتي در داخل امريكا به 
دنبال داشت س��بقه اقتصادي دارد، اظهارداشت: 
آنچه در ماه هاي اخير در اقتصاد ايران اتفاق افتاد 
نش��ان مي دهد كه افزايش نرخ ارز هيچ توجيهي 
براس��اس ش��اخصه ها و س��اختار اقتصادي ايران 

ندارد و تنها يك جنگ رواني است كه فوق العاده 
س��ازمان يافته از سوي اس��تكبار جهاني طراحي 

شده است. 
فاضلي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي و اتاق 
اصناف در نشس��ت و تعاملي كه با دولت داش��تيم 
عنوان ش��د كه كمبودي در تامي��ن نيازهاي بازار 
وجود ندارد، عنوان كرد: در بحث تخصيص ارز، ثبت 
سفارش و واردات مواد اوليه هيچ مانع يوجود ندارد 
و كارها به روال قبلي خود انجام مي ش��ود. اما يك 
جنگ رواني در حوزه اقتصاد را سازماندهي كرده اند 
كه ما نبايد به هيچ عنوان تسليم آن بشويم دربعضي 
موارد ممكن است كمبودهايي باشد و سياست هاي 
و تصميم س��ازي هاي غلط موجب بروز بحران هايي 
شده باشد اما بايد اين موارد با تدبير اصالح و هدايت 
ش��ود. رييس اتاق اصناف يادآورشد: بايد از فرصت 
پيش آمده به نحو احسن استفاده كنيم. دولت بايد 
در اين م��ورد از توليد داخلي در همه زمينه ها و از 
مجموعه بنگاه ها حمايت كند و با اتكا به مزيت هاي 
داخل��ي در بحث بنگاه هاي كوچك و متوس��ط به 

عنوان يك سرمايه ملي به آنها نگاه كند. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه اتحاديه اروپا با 
توجه به سياس��ت جديد ترام��پ، به قراردادهاي 
خ��ود با بخش خصوص��ي و بازرگاني ايران تا چه 
ان��دازه متعهد خواهد بود، گفت: بعيد اس��ت كه 
اتحاديه اروپ��ا در اين زمينه دنباله روي از امريكا 
داش��ته باش��د گرچه نگاه رهبري اين اس��ت كه 
اروپايي ها هم قابل اعتماد نيستند ولي چنانچه به 

تعهدش��ان عمل نكنند ما خيلي متضرر نخواهيم 
شد. 

فاضلي در ادامه افزود: ما در توليد و تامين مواد 
اوليه براي اصناف مشكلي نداريم در تخصيص ارز 
براي ورود م��واد اوليه، ماش��ين االت و كاالهاي 
جنبي نيز با مانعي روبرو نيستيم اما ممكن است 
برخي دست هاي داللي بخواهند با سوءاستفاده از 
شرايط پيش آمده در زمين دشمن بازي كنند كه 
اصناف بايد با بيداري و هشياري اين دسيسه ها را 
رفع كنند. دل نگراني هايي هس��ت كه دولت بايد 
كمك كن��د و با راهكارهايي كه اتاق اصناف ارائه 
مي كن��د در كنار مجموعه به كمك بنگاه ها بيايد 
كه من مطمئن هسستم تا دوهفته آينده در اين 

زمينه خبرهاي خوبي خواهيم داشت. 
ريي��س اتاق اصناف ايران اف��زود: در تعامل با 
دولت مقرر شد اتحاديه هاي صنفي نيز مي توانند 
همانند بخش صنعت از دالر با نرخ 4200 تومان 
اس��تفاده كنند. در اين زمينه اتحاديه هاي صنفي 
از جمله افراد حقيق��ي و حقوقي براي تامين ارز 
مواد اوليه، ماش��ين آالت، مواد جانبي و كاالهاي 
مصوب و ثبت س��فارش آنها از ارز 4200 توماني 
استفاده كنند. اگر اتحاديه هاي صنفي در گمرك 
مش��كلي ب��راي ثبت س��فارش داش��ته باش��ند، 
مي توانن��د اين موضوع را به ات��اق اصناف اطالع 
دهند و با هماهنگي كه با مركز توس��عه صادرات 
انجام ش��ده براي حل مش��كل آنان اقدام خواهد 

شد. 

هميش��ه انتخابات در نهاده��اي مختلف از 
ماه ها قبل آغاز مي شود. راي دهندگان و مردم 
ع��ادي تنها روزه��اي منتهي ب��ه انتخابات را 
مي بينند درحالي كه جريان انتخابات معموال 
در چندي��ن ماه قب��ل و در چندي��ن فاز آغاز 
مي ش��ود. طرف هاي درگير در مقابل همديگر 
مانند ش��طرنج بازان ماهر مهره ها را به حركت 
درمي آورند و در مرحله نهايي اس��ت كه همه 
متوجه نتيجه مي شوند. انتخابات اتاق بازرگاني 
نيز عمال آغاز ش��ده است. گروه ها تالش دارند 
پايگاه راي مناس��بي براي خود ايجاد كنند و 
به نهادها به چش��م پايگاه راي نگاه مي ش��ود. 
هنوز براي بس��ياري نحوه پيوستن گروه ها به 
يكديگر روشن نيست اما در طرح هاي پايلوتي 
كه توس��ط گروه ها اجرايي مي ش��ود، مي توان 
روش ه��ا و هدف ه��ا را دريافت. يك��ي از اين 
پايلوت ها انتخابات هيات مديره كنفدراس��يون 

صادرات بود. 

 تشكل ها در دوره هشتم
در دوره هش��تم ات��اق بازرگان��ي مس��اله 
تش��كل ها از اهميت زيادي برخوردار ش��د. در 
ابتداي دوره محس��ن جالل پ��ور، رييس وقت 
اتاق اي��ران طرح قديمي خود كه موس��وم به 
تش��كل تشكل ها بود را در دستور كار قرار داد 
و بسياري از تش��كل هاي باالدستي در همين 
دوره ايجاد شدند. هدف از اين طرح ايجاد يك 
س��اختار هرمي از تش��كل ها بود كه در قاعده 
هرم تش��كل ها در ميانه هرم فدراس��يون ها و 
كنفدراسيون ها و در راس هرم اتاق ايران قرار 

داشت. 
هر چند اين طرح با رفتن جالل پور نيمه كاره 
باقي ماند و اين س��اختار هيچگاه كامل نش��د 
ام��ا گروه برنده انتخابات ات��اق تهران در دوره 
هش��تم بس��ياري از افراد نزديك به خود را با 
هدف كنترل تش��كل ها در راس اين تشكل ها 
به ويژه فدراس��يون ها و كنفدراس��يون ها قرار 

داد. با اين وجود يك چالش اساس��ي هميشه 
باق��ي مان��د. تش��كل ها قرار اس��ت چكيده يي 
از بزرگان صنف مربوط به تش��كل باش��ند اما 
زماني كه انتخاب رييس تش��كل ها به ش��كل 
حزبي ص��ورت مي گيرد، مس��اله پذيرش اين 
اف��راد توس��ط هم صنفان به ي��ك چالش بدل 
مي ش��ود. اين اتفاق در تشكل هاي مختلف رخ 
داد. براي مثال در كنفدراس��يون صادرات اين 
بحث از سوي بسياري از صادركنندگان مطرح 
ب��ود كه هيات مدي��ره از صادركنندگان مطرح 
انتخ��اب نش��ده اند. در تش��كل هاي ديگر نيز 
اين بحث به ص��ورت بحران هاي به  روز نكرده 
درحال ش��كل گيري اس��ت. آيا چند درصد از 
صادركنن��دگان ب��زرگ اصوال كنفدراس��يون 
صادرات را مي شناسند؟ كنفدراسيون در طول 
اين دوره چقدر توانسته است در سياست هاي 
صادرات��ي اثرگ��ذار باش��د. در ط��ول 3س��ال 
گذش��ته چه تع��داد از تش��كل هاي صادراتي 

به كنفدراس��يون اضافه ش��ده و چند تش��كل 
صادراتي از سيستم حذف يا قهر كرده و ديگر 

تمايلي به حضور در آن ندارند. 

 بحران ارزي
ماجراي كنفدراسيون صادرات عمال به خاطر 
اتفاقات ارزي كش��ور از اهميت زيادي برخوردار 
ش��د. 21 فروردين 97 معاون اول رييس جمهور 
از تصميم��ات جدي دول��ت براي كنت��رل بازار 
ارز خب��ر داد. تصميمات��ي كه عمال ن��رخ ارز را 
در ي��ك قيمت مش��خص ميخك��وب مي كرد و 
صادركنندگان را مجبور به بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات مي كرد. اين تصميمات كه ش��باهت 
زي��ادي به پيمان س��پاري ارزي در دو دهه قبل 
داش��ت عمال صادركنندگان را در تنگناي شديد 
ق��رار داد. موضع اوليه نهادهاي صادراتي به ويژه 
كنفدراسيون حمايت از طرح دولت بود هر چند 

اين موضع نيز به مرور دچار تغيير شد. 
ب��ا اي��ن وج��ود همين موض��ع اولي��ه كافي 
بود ك��ه اختالف مي��ان صادركنن��دگان مطرح 
و كنفدراس��يون ص��ادرات بروز پي��دا كند. اين 
درحالي بود كه انتخابات اين كنفدراس��يون نيز 
بس��يار نزديك بود و هيات مديره زماني با موجي 
از انتق��ادات روبه رو ش��د كه به فاصل��ه كوتاهي 
نياز به راي اعتماد مج��دد همان صادركنندگان 
داش��ت. در حقيق��ت چال��ش انتخ��اب حزبي يا 
انتخ��اب صنفي ك��ه به دلي��ل مهره چيني گروه 
پي��روز در انتخاب��ات اتاق تهران در بس��ياري از 
تشكل ها ايجاد شده در كنفدراسيون صادرات به 
دليل بح��ران ارزي بروز پيدا ك��رد. اتفاقا نتيجه 
اي��ن اختالف به خوبي حتي از س��وي دولت نيز 
رويت شد و عمال چند صدايي در بحث صادرات 

به گوش مي رسيد. 

 بازي به قصد حذف
روش منطقي در چنين شرايطي حل مشكالت 
از روش مذاكره بود اما اين مس��اله متاسفانه در 
دستور كار مسووالن فدراسيون قرار نگرفت. يك 
راه ب��ه ب��ازي گرفتن صداي مخالف، شناس��ايي 
داليل مخالفت و س��عي در حل اختالفات است 
و روش ديگر ورود به تقابل مس��تقيم. از مدت ها 
قبل در اتاق بازرگاني به داليل شرايط روش دوم 
مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت و در همين راستا 
جلس��ات حل و عقد نيز برگزار شده است اما اين 
اتفاق در انتخابات كنفدراسيون صادرات رخ نداد. 
سلس��له يي از تخلف��ات براي حفظ كرس��ي هاي 
رياست عمال باعث عدم حضور گروه هاي ديگر و 
تك صدايي كامل در كنفدراسيون صادرات شد. 
طبيعتا اين روش مي تواند به ش��كايت رسمي به 

اتاق ايران بينجامد اما شكايت نيز به نهادي برده 
مي ش��ود كه تيم برنده دوره هشتم مديريت آن 
را عهده دار اس��ت. در چنين ش��رايطي انتخابات 
كنفدراس��يون ف��ردا ب��دون حضور تش��كل هاي 
مطرح صادرات��ي مانند اتحادي��ه صادركنندگان 
خش��كبار، انجمن صادركنندگان صنايع دس��تي 
ايران، اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي ايران، 
اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران، اتحاديه صادركنندگان گياهان 
داروي��ي و فرآورده ه��اي غذايي اي��ران، صندوق 
توس��عه صادرات زعفران، انجمن صادركنندگان 
صنعت��ي، معدني و خدمات مهندس��ي كه اجازه 
حض��ور در انتخاب��ات را نيافتن��د و ب��ا حض��ور 
تش��كل هايي كه اصوال ماهيتي صادراتي ندارند، 

برگزار خواهد شد. 

 برنده بايد وفاق ايجاد مي كرد
مس��يري كه اتاق درحال پيمودن آن است 
ب��ا توجه به ش��رايط اقتصادي كش��ور به هيچ  
وجه به نقطه مطلوبي نخواهد رسيد. فشارهاي 
اقتصادي و سياس��ي به كش��ور هر روز بيش��تر 
خواهد شد و دش��منان ايران نشان داده اند كه 
قرار است، عرصه بيش از هر زمان بر ايران تنگ 
شود در چنين ش��رايطي همه نهادهاي داخلي 
بايد خود را براي يك حركت واحد آماده كنند. 
اتاق بازرگان��ي پس از برق��راري مجدد تحريم 
نقش بس��يار مهم��ي را عهده دار خواهد ش��د. 
طبيعي اس��ت كه در اين ش��رايط نياز به حفظ 
هم��ه نيروها در كنار هم ضروري اس��ت. با اين 
وجود پايلوت هاي اوليه نشان مي دهد كه برنامه 
به گونه يي چيده شده است كه به جاي همدلي 
منافع گروهي و حزبي در دستور كار قرار گيرد. 
در چنين ش��رايطي نمي ت��وان چندان به آينده 
اتاق بازرگان��ي اميدوار ب��ود. كاهش اختالفات 
هميش��ه از س��مت تيم پيروز اتفاق مي افتد اما 
به نظر نمي رس��د، تيم پيروز دوره هش��تم پس 
از 3س��ال متوج��ه اهميت اين موضوع باش��د. 
متاس��فانه اين اصل در ات��اق بازرگاني فراموش 
شده كه برنده بايد وفاق ايجاد مي كرد. درحالي 
كه شاهد بيشتر شدن تفرقه در تمام اركان هاي 
اين نه��اد بخ��ش خصوصي هس��تيم به جاي 
اينكه به مش��كالت اقتص��ادي و رفع موانع فكر 
كنيم تنها درصدد گرفتن تش��كل ها، اتاق هاي 
مشترك و حضور در جلسات مسووالن هستيم. 
بررسي هاي كارشناسي در آينده بيشتر صورت 
خواهد گرفت و بايد پرس��يد با اين وضعيت به 
كجا مي رويم. در صورت ادامه اين مسير آينده 
روش��ني در انتظار اتاق بازرگاني و تش��كل هاي 

بخش خصوصي نخواهد بود. 

پيامد خروج امريكا از برجام شايد بتواند كسب و 
كارهاي اروپايي را با تهديد، جريمه و تحريم از بازار 
ايران دور كند، اما صاحب نظران معتقدند كه اين امر 
باعث نزديك تر ش��دن روابط چين و روسيه با ايران 
خواهد شد تا جايي كه فروش نفت و گاز نيز همچنان 
پس از خروج امريكا از برجام ادامه خواهد داش��ت. 
چين با رشد سريع اقتصادي خود طي سال هاي اخير 
توانس��ته اس��ت قدرت اقتصادي امريكا را به چالش 
بكش��د و به نوعي توازن سياسي و اقتصادي منطقه 
را تغيي��ر دهد. با توجه به موضع گيري صريح دولت 
چين به حفظ برجام، رييس پاويون ايران در منطقه 
آزاد تجاري ش��انگهاي چين ني��ز درخصوص ادامه 
روابط تجاري دو كشور اعالم كرده است كه مبادالت 
ايران و چين تنها به س��وي توس��عه پيش مي رود و 
هيچ عامل خارجي در آن اثر نخواهد داشت. خوآنگ 
در حاشيه ديدار با رييس اتاق بازرگاني ايران افزوده 
اس��ت، خروج امريكا از برجام بر آينده روابط تجاري 
شركت هاي ايراني و چيني اثري ندارد و راهبرد چين 
به رهبري شي جين پينگ براين امر استوار است كه 
حجم مبادالت افزايش يابد. رييس پاويون ايران در 
شانگ هاي تاكيد كرده كه ايجاد جاده ابريشم جديد 
و ادامه روند گذشته به جد پيگيري مي شود، گرچه 
رواب��ط تجاري اي��ران و چين در دهه هاي گذش��ته 

نيز با مش��كل خاصي رو به رو نبوده اس��ت.  حجم 
مبادالت ايران و چين در سال 2017 ميالدي به 37 
ميليارد دالر رس��يد كه اين تراز بر خالف سال هاي 
قب��ل 200 ميليون دالر به نفع ايران بود. در س��ال 
گذشته ميالدي از نظر وزني هم 69 ميليون و 700 
هزار تن بود كه اين ميزان نس��بت به س��ال 2016 
مي��الدي از نظ��ر وزني هفت ميلي��ون و 300 هزار 
ت��ن و از نظ��ر ارزش نيز چهار ميلي��ارد دالر برابر با 
4.20 درصد رش��د داشته است. روابط ايران با چين 
در بخش اقتصادي، ص��ادرات و واردات نفتي و غير 
نفتي در س��ال 2017 ميالدي روند خوبي را سپري 
كرد. در سال هاي 2016 و 2017 براي نخستين بار 
ميزان صادرات نفت ايران به چين روزانه از مرز 600 
هزار بش��كه عبور كرد و به 628 هزار بش��كه رسيد. 
همچني��ن در آمار منتهي ب��ه ژانويه 2018 نيز اين 
ص��ادرات به روزانه 754 هزار و 145 بش��كه در روز 

رسيده است. 
در بخش صادرات غير نفتي نيز سال گذشته 28 
ميلي��ون و 900 هزار ت��ن كاال به ارزش 6 ميليارد و 
700 هزار دالر از ايران به چين صادر شده است كه 
نسبت به س��ال 2016 از نظر ورزني 21 درصد و از 

نظر ارزشي نيز 22.5 درصد رشد داشته است. 
ميزان ص��ادرات ايران به چين در س��ال 2017 

مي��الدي 60 ميليون ت��ن ب��ه ارزش 18 ميليارد و 
570 ميلي��ون دالر بود كه از نظر وزني نس��بت به 
س��ال 2016 ميالدي 12.56 درصد و از نظر ارزش 
نيز حدود 25.2 درصد رش��د داش��ت. اين در حالي 
است كه در سال 2016 چين با يك ميليارد و 700 
ميليون دالر حجم تجاري، توازن را به نفع خود تمام 
كرد اما در س��ال 2017 ايران اي��ن توازن را با 200 

ميليون دالر برتري، به نفع خود تغيير داد. 
بر اس��اس آمار منتشر شده چين در سال 2016 
توانسته است حدود 36 درصد از صادرات غير نفتي 
ايران را جذب كند كه رقم چشمگيري براي اقتصاد 
كش��ور و همچنين تحقق اقتصاد مقاومتي اس��ت. 
پتروشيمي، سنگ كنسانتره، آهن و مس بيشترين 
محصوالت صادر ش��ده اي��ران به چي��ن و خودرو، 
ورقه هاي فوالدي، محصوالت كشاورزي مانند سويا، 
كفش، پوش��اك و موبايل نيز بيشترين محصوالت 

صادر شده از چين به ايران بوده است. 
مجيد رضا حري��ري نايب رييس ات��اق بازرگاني 
اي��ران و چين در گفت وگو با اگزيم نيوز درخصوص 
خروج دولت امريكا از برجام و وضع دوباره تحريم ها، 
اظهار داش��ت: صحبت ها و موضع گيري هاي ترامپ 
موجب ش��ده ك��ه موقعيت اي��ران در افكار عمومي 
جه��ان مثبت تر از قبل نمايش داده ش��ود. در حال 
حاضر آنچه در دنيا از ايران ياد مي ش��ود اين اس��ت 
كه ما مردمي بوديم كه به ميز مذاكره باور داش��تيم 
و به تعهدات خودمان پايبند بوديم و اجرا كرديم اما 
امريكايي ها اين كار را نكردند. بر اين اصل نسبت به 

شرايط قبل از برجام چندين گام جلو هستيم. 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين اعالم كرد

عبورازتحريمامريكابااهرمچينواروپا آگهي فراخوان عضويت و دعوت به مجمع مؤسس انجمن جوانان استان تهران
به اطالع مي رس��اند در اجراي موافقت اصولي ش��ماره 43/6908/ص مورخ 1396/08/03 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران، مجمع عمومي مؤسسين انجمن 
جوانان اس��تان تهران در س��اعت 9:00 روز يكش��نبه مورخ 1397/03/06 در محل س��الن همايش هاي هتل بزرگ ارم به آدرس ميدان ونك - بزرگراه ش��هيد حقاني - بعد از 
كتابخانه ملي - جنب روگذر ش��هيد همت غرب - هتل بزرگ ارم برگزار مي ش��ود. بدين وسيله از كليه فعاالن اقتصادي جوان در استان تهران جهت حضور در مجمع با دستور 

جلسه و شرايط ذيل، دعوت به عمل مي آيد:
دستور جلسه:

1( بررسي و تصويب اساسنامه
2( انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان

3( تعيين وروديه و حق عضويت
4( تعيين روزنامه كثيراالنتشار

شرايط عضويت:
كليه فعاالن اقتصادي استان با داشتن سن حداكثر 39 سال تمام در روز مجمع )متولدين 1358/03/06 به بعد( با داشتن شرايط ذيل:

1. داشتن تابعيت ايراني
2. دارا بودن كارت عضويت يا بازرگاني معتبر از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران )اعضاء حقيقي و حقوقي(

3. دارا بودن روزنامه تاسيس مبني بر ثبت شركت تجاري در استان تهران و يا گواهي دانش بنيان براي شركت هاي دانش بنيان كه به تائيد معاونت كسب و كار اتاق تهران 
رسيده باشد )اعضاء حقوقي(

4. واريز حق عضويت اوليه به مبلغ 2.000.000 ريال به حساب شماره 0103036969001 به نام اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي تهران نزد بانك ملي شعبه 
آزادگان 

شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرسان:
 اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن از بين اعضايي كه در زمان انتخابات داراي حداكثر 38 سال سن )متولدان 1359/03/06 به بعد( و قبال از طريق سايت اتاق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزي تهران اعالم كانديداتوري كرده باشند، انتخاب مي شوند.
تبصره 1: به همراه داشتن اصل كارت ملي و مدارك ذكر شده در »شرايط عضويت« در روز مجمع الزامي است.

تبصره 2: واجدان ش��رايط عضويت در انجمن بايد ش��خصا در مجمع موس��س حضور يابند. در ارتباط با اشخاص حقوقي، مديرعامل يا رئيس هيأت مديره به همراه روزنامه 
رسمي و معرفي نامه، مجاز به حضور در مجمع هستند.

تبصره 3: كليه متقاضيان عضويت در انجمن و كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرس��ان بايد تا پايان وقت اداري دوش��نبه مورخ 1397/02/31 نس��بت به تكميل 
مدارك و نهايي سازي ثبت نام اقدام كنند. بديهي است به درخواست هاي واصله پس از اين تاريخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هيأت موسس انجمن جوانان استان تهران
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7  جهان

اروپايي ها گشايش سفارت امريكا در قدس را تحريم كردند درخواست شركت هاي كره اي براي بازگشايي مجتمع مرزي 

گروه جهان  
شركت هاي كره يي و شماري از موسسات خارجي از دولت 
كره جنوبي خواس��ته اند به دنبال برگزاري موفق اجالس سران 
دو كره، دس��تور بازگشايي مجتمع مرزي كايه سونگ در مرز با 
كره ش��مالي را صادر كند.  به گزارش خبرگزاري يونهاپ، يك 
كارگروه و تيم ويژه تش��كيل شده و نمايندگي اين شركت ها و 
ش��ركت هاي خارجي را در كره جنوب��ي برعهده دارد و در حال 
افزايش فشار بر دولت اس��ت تا دستور مذكور صادر شود. اين 
ش��ركت ها مي گويند روابط دو كره بهبود يافته و ديگر خطري 
اين كش��ور را تهديد نمي كند و ضرورتي ندارد كه اين مجتمع 
كه محل فعاليت شركت هاي كره يي است، تعطيل بماند.  بيش 
از 120 شركت از كره جنوبي تا پيش از تعطيلي مجتمع در آن 
فعاليت مي كردند و هزاران كارگر و نيروي كار از كره شمالي نيز 
با آنها همكاري مي كردند. اي��ن مجتمع به نماد همكاري هاي 
اقتصادي دو كره تبديل ش��ده بود. ش��ركت هاي بزرگ كره يي 
نيز تيم هاي مس��تقلي تشكيل داده اند و مي گويند كه به دنبال 

راه هايي هس��تند تا فعاليت تجاري خود در كره شمالي را ازسر 
بگيرند. ش��ركت هاي مذكور كه از سال 2004 در اين مجتمع 
فعال ش��دند مي گويند كه به دليل بسته ش��دن آن نزديك به 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر خسارت به آنها وارد شده است. 
گفته ش��ده، باز شدن مجتمع به نتيجه اجالس سران امريكا و 
كره ش��مالي بس��تگي دارد و در چنين صورت��ي اين محل در 
پايان س��ال جاري ميالدي فعاليتش را از س��ر خواهد گرفت. 
مقام ه��اي ذي ربط ش��وراي امنيت ملي كره جنوب��ي در زمان 
بسته شدن آن گفتند كه »پارك گيون هي« رييس جمهور وقت 
كره جنوبي س��ال 2016 شخصا دستور تعطيلي اين مجتمع را 
صادر كرده كه اقدامي غيرقانوني است. اين گزارش حاكي است 
»پارك« آن زمان اعالم ك��رده بود مجتمع مرزي مذكور پس 
از بررس��ي هاي صورت گرفته و راي شوراي امنيت ملي، بسته 
شده است اما شوراي مذكور دو روز پس از تعطيلي اين مجتمع 
نشستي تشكيل داد و مسووالن به اين نتيجه رسيدند كه اين 

كار برخالف مقررات بوده است. 

گروه جهان 
اغلب كشورهاي اروپايي كه براي مراسم افتتاحيه سفارت 
امريكا در قدس دعوت ش��ده اند، ضمن بي اعتنايي به دعوت، 

اين مراسم را تحريم كردند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، براس��اس تصمي��م دونال��د ترام��پ 
رييس جمه��وري امري��كا، س��فارت اين كش��ور قرار اس��ت 
دوش��نبه)امروز( به ط��ور رس��مي در مراس��مي از تل آويو به 
ساختمان كنس��ولگري امريكا در محله ارنونا در شهر قدس 
منتقل شود. بيشتر اروپايي ها و همچنين نمايندگان روسيه، 
مصر و مكزيك در اين مراسم حضور پيدا نمي كنند. استراليا، 
آلمان، ايرلند، مالت، پرتغال، لهس��تان و س��وئد نيز در ميان 
كشورهايي هستند كه دعوت رژيم صهيونيستي براي حضور 
در اين مراس��م را رد كرده اند. بريتانيا و فرانس��ه نيز از جمله 
كشورهاي تحريم كننده مراس��م افتتاحيه سفارت امريكا در 
قدس هس��تند. وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي چهار 
روز پيش از مراس��م بازگشايي سفارت امريكا در قدس براي 

86 سفير در اس��راييل دعوتنامه فرستاده كه تنها 30 سفير 
آن را قبول كرده اند. 

رس��انه هاي اس��راييلي به نقل از يك ديپلم��ات اروپايي 
بدون ذكر مليت و نام او نوش��تند: »دعوت از ما براي جشن 
گرفتن رخدادي كه با آن مخالفيم و آن را محكوم مي كنيم، 
كمي عجيب اس��ت.« روزنامه هاآرتص پيش تر نوش��ت: يك 
هيات امريكايي براي حضور در اين مراس��م به اسراييل سفر 
مي كنن��د؛ ايوانكا ترام��پ دختر رييس جمه��وري امريكا به 
همراه همس��رش جرد كوش��نر در راس اين هيات هستند و 
استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا و 12 عضو كنگره نيز 
اين هي��ات را همراهي مي كنند. براس��اس برخي گزارش ها، 
ترام��پ در اين مراس��م حضور نخواهد يافت ام��ا احتماال از 
طري��ق ويديوكنفرانس زنده س��خنراني خواه��د كرد. جمعه 
گذشته و در آس��تانه اجرايي شدن انتقال س��فارت امريكا از 
تل آوي��و به قدس، صدها فلس��طيني ب��راي هفتمين جمعه 

پياپي در مرز غزه و سرزمين هاي اشغالي تظاهرات كردند. 

 تهديد جنگ تجاري اروپا
و امريكا جدي است 

 گ�روه جهان  تارنم��اي انديش��كده امريكايي »رند« 
با اش��اره به خروج واشنگتن از برجام نوشت، در صورتي 
ك��ه دولت امري��كا تحريم ه��اي ثانويه را اعم��ال كند، 
اروپايي ها بايد تحريم هاي سدكننده را به منظور محافظت 
از شركت هاي ش��ان از مجازات ه��اي مالي اياالت متحده 
بازگردانن��د كه به صورت اساس��ي خط��ر جنگ تجاري 
بين واش��نگتن و اروپا را در پي خواهد داشت. به نوشته 
داليا داس��ا كي مدير مركز سياس��ت عمومي خاورميانه 
و دانش��مند ارشد سياس��ي در موسسه غيرانتفاعي رند، 
براس��اس پيش بيني ه��ا، جدايي بي��ن اياالت متحده و 
متحدان اروپايي كه احتماال ديگر به واشنگتن به عنوان 
ش��ريك قابل اعتماد نمي نگرند، افزاي��ش خواهد يافت. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا سه شنبه شب هفته 
گذش��ته خروج واشنگتن از توافق جهاني برجام )برنامه 
جام��ع اقدام مش��ترك( را باوجود مخالفت هاي بس��يار 
به ويژه از س��وي اروپايي ها و ديگر طرف هاي امضاكننده 
اين توافق، اعالم كرد. اياالت متحده توافقي را نقض كرد 
ك��ه در باور جامعه بين المللي، موثر و مفيد بوده اس��ت. 
اروپا براي حفظ برجام براي همكاري با دولت امريكا براي 
تضمين محدوديت ها عليه ايران به شدت و با حسن نيت 
تالش كرد، اما ترامپ گزينه خروج س��خت از اين توافق 
را برگزيد كه اجازه معافيت و اس��تثنا شدن شركت هاي 
اروپاي��ي را از ممنوعيت برقراري و ادامه روابط تجاري و 
اقتصادي با ايران نمي دهد.  واش��نگتن بدون ارائه هيچ 
جايگزيني پيمان برجام را ترك كرد و درك اين مطلب 
كه تصميم ترامپ چگونه به منافع اياالت متحده يا ثبات 
منطقه يي كمك و خدمت مي كند، دش��وار اس��ت. اين 
اقدام امريكا همچنين در حال��ي بود كه مدركي دال بر 
نقض توافق توس��ط تهران وجود ندارد و پايبندي ايران 
به پيمان مورد تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده 
اس��ت. اگر اروپ��ا اراده يا توانايي مقاوم��ت و رويارويي با 
تحريم هاي ثانويه اياالت متحده را نداشته باشد، احتماال 
ته��ران نيز دليلي براي پايبندي ب��ه برجام بدون وجود 
واشنگتن نخواهد داشت. اگرچه چين بخشي از كاهش 
سرمايه گذاري اروپايي ها در ايران را جبران خواهد كرد، 
باز بعيد است تهران پايبندي به اين توافق را بدون ادامه 
تعهد سياسي و اقتصادي اروپا ادامه دهد. اروپايي ها سعي 
دارند راه حلي بيابند كه مناس��بات اقتصادي آنها با ايران 
دس��تخوش محدوديت نشود و قرار اس��ت در چند روز 
آينده نشستي در بروكسل در همين زمينه برگزار كنند 
كه وزير امور خارجه ايران نيز در آن حضور داشته باشد.  

فهرست العبادي و صدر 
پيشتاز انتخابات عراق

يك مقام كميس��يون انتخابات ع��راق اعالم كرده، 
ائت��الف النص��ر به رهب��ري حيدرالعبادي و فهرس��ت 
»سائرون نحواالصالح« به رياست مقتدي صدر پيشتاز 
انتخابات ش��نبه هس��تند. به گ��زارش القدس العربي 
در كردس��تان ع��راق نيز فهرس��ت »الجياللجديد« بر 
فراكس��يون هاي سياس��ي ديگر نظي��ر تغيير، جنبش 
دموكراس��ي و عدالت به رهبري بره��م صالح در اربيل 
و كركوك پيش��ي گرفته است. دو حزب اصلي اتحاديه 
ميهني كردس��تان عراق و حزب دموكرات كردس��تان 

عراق همچنان جايگاه خود را در صدر حفظ كرده اند.
 

امريكا به تركيه جنگنده مي دهد 
امري��كا جنگنده آذرخش اف35 را ت��ا ماه ژوئن به 
تركيه تحويل مي دهد. آنكارا پيش تر درخواست خريد 
116فروند از اين نوع جنگنده را به واش��نگتن داده بود 
اما پس از تالش براي خريد سيستم پدافندي اس400 
از روس��يه، امريكا فروش اف35 به تركيه را تعليق كرد. 
قرار است امريكا نخستين جنگنده اف35 را تا ماه ژوئن 
به تركيه تحويل دهد. گفته شده، واشنگتن انتظار دارد 
تركيه ضمن انصراف از خريد سامانه اس400 روسي از 

امريكا سامانه پاتريوت خريداري كند. 

 درگيري مسلحانه
در جالل  آباد افغانستان

رس��انه هاي محلي افغانستان از وقوع چندين انفجار 
و در جري��ان ب��ودن درگيري هاي مس��لحانه در ش��هر 
جالل آب��اد، مركز واليت ننگرهار در ش��رق افغانس��تان 
خب��ر داده اند. ب��ه گزارش خبرگ��زاري فرانس��ه، افراد 
مس��لح ناشناس بر چند اداره اين شهر مسلط شده اند و 
درگيري ها تا عصر يك شنبه ادامه داشت. حدقل 4 نفر 

در جريان اين تيراندازي ها كشته  شده اند.
 

بازداشت وابسته نظامي امريكا 
در پاكستان 

آژانس تحقيقات فدرال پاكس��تان س��رهنگ جوزف 
امانوئل هال، وابس��ته نظامي سفارت امريكا در پاكستان 
را هنگام خروج از كشور بازداشت كرده است. به گزارش 
خيبرنيوز، گفته ش��ده اين ديپلمات امريكايي اوايل ماه 
آوريل س��ال جاري با عبور از چراغ قرمز، دو موتورسوار 
پاكستاني را در يكي از چهارراه هاي اسالم آباد زير گرفت 
كه در نتيجه يك موتورسوار كشته و ديگري زخمي شد. 

دستگيري سركرده داعش 
در مرز عراق-تركيه 

ي��ك س��ركرده عراقي داع��ش در مرز اين كش��ور با 
تركيه دستگير شد. به گزارش بغداداليوم، اسماعيل الوان 
العيس��اوي با كمك نيروهاي اطالعات��ي و امنيتي عراق 
و تركيه دس��تگير شده است. اين شش��مين مقام ارشد 
داعش��ي اس��ت كه در يك هفته اخير در عراق يا مرز با 
تركيه دستگير مي شود. سازمان اطالعات و امنيت عراق 
گفته، ردگيري ها به مناطقي رس��يده كه احتماال مي رود 

ابوبكرالبغدادي رهبر داعش در آن مخفي شده باشد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چشم انداز قدرت پوپوليست ها در ايتاليا نگران كننده تر شد

چالش هاي اقتصادي پيش روي دولت جديد
گروه جهان  طال تسليمي 

احزاب پوپوليستي مطرح ايتاليا يعني جنبش 
پنج س��تاره و حزب راس��ت افراطي »ليگ« پس 
از نزدي��ك ب��ه دو م��اه زورآزماي��ي در مذاكرات، 
ب��ه توافق براي تش��كيل دولت نزديك ش��ده اند. 
گفت وگوها هن��وز درباره رهبر دولت ادامه دارد و 
ممكن اس��ت با شكست مواجه ش��ود، اما اگر دو 
حزب در روزهاي آتي به توافق دست يابند، آنگاه 
قابليت هاي آنها در دولتداري مش��ترك و حمايت 
عمومي از رهبرانشان در برخي زمينه هاي كليدي 

به چالش كشيده مي شود. 
 به گزارش بلومبرگ، نشس��ت ماتئو سالويني 
رهب��ر حزب ليگ ايتالي��ا و لوئيجي دي مايو رهبر 
جنبش پنج س��تاره به گفته سالويني، به »توافقي 
اساس��ي بر س��ر نكات كليدي« در ط��رح بالقوه 
تش��كيل دولت انجاميد. سالويني گفت: »تصميم 
گرفتيم امروز يك ش��نبه مذاكرات بر س��ر برنامه 
مش��ترك را به پايان برس��انيم؛ اما مس��اله اينكه 
چه كسي به عنوان نخست وزير به سرجيو ماتارال 
رييس جمه��ور ايتاليا معرفي مي ش��ود هنوز حل 
نش��ده اس��ت.« رهبر حزب ليگ ايتالي��ا در ادامه 
گف��ت: »ما تاكن��ون درباره ش��اخص ها گفت وگو 
كرده ايم و نه اس��امي.« س��الويني ابراز اميدواري 
كرد كه توافق جنبش پنج ستاره موجب فروپاشي 
ائتالفي كه با حزب فورزا ايتاليا متعلق به س��يلويو 
برلوسكني نخس��ت وزير پيشين و همچنين حزب 
ب��رادران ايتاليا به رهبري جورجيا ملوني داش��ته 
اس��ت، نشود. س��الويني بعد از اين نشست گفت: 

»من سخنگوي ائتالفي هستم كه تنها حزب ليگ 
را شامل نمي ش��ود و اگر بتوانيم همگي باهم اين 

كار را انجام دهيم، خوشحال خواهم شد.«
اين در حالي بود كه دادگاهي در ميالن شنبه 
ممنوعي��ت انتص��اب برلوس��كني در س��مت هاي 
دولتي را لغو كرده است و برلوسكني 81 ساله كه 
در 2013 به جرم تقلب مالياتي به 6 سال حبس 
محكوم شده بود، مي تواند در انتخابات بعدي براي 
نمايندگي س��نا يا مجلس سفلي نامزد شود. الزم 
به ذكر است كه برلوسكني با چراغ سبز به جنبش 
پنج ستاره مسير مذاكرات اين حزب با حزب ليگ 

را هموار كرده بود. 

 اقتصاد ضعيف
اقتص��اد ايتالي��ا همي��ن ح��اال ه��م يك��ي از 
مش��كل دارترين اقتصاده��ا در منطقه يورو اس��ت؛ 
اگرچ��ه انتظار مي رود رش��د اقتصادي اين كش��ور 
امس��ال به 1.5درصد افزايش يابد، اما رش��د بيشتر 
دور از ذهن است. به گزارش فايننشال تايمز، جنبش 
پنج ستاره و ليگ در حالي تشكيل دولت مي دهند 
كه نگراني ها درباره كاهش روند رش��د اقتصادي در 
منطقه يورو افزايش مي يابد و همين مساله آنها را از 
عملكرد قابل قبول در زمينه اقتصادي دست كم در 
ماه هاي اول دولتداري، بازمي دارد. يكي از نشانه هاي 
هشدار دهنده در آمارهاي توليدات صنعتي روز جمعه 
و زماني آشكار ش��د كه گزارش ها از ركود توليدات 
كارخانه يي در سه ماهه اول سال جاري ميالدي در 
قياس با سه ماهه آخر سال 2017 حكايت داشتند. 

هر دو حزب براي تقويت اقتصادي روي توس��عه 
مالي حساب كرده بودند، اما تاكنون تمايل چنداني 
به ادامه اصالحات ساختاري كه توسط دولت پيش 
به اجرا گذاش��ته شدند، نشان نداده اند. اگر وضعيت 
اقتصادي پس از روي كار آمدن دولت ائتالفي جديد 
وخيم تر ش��ود، ماه عسل آنها خيلي سريع به پايان 

خواهد رسيد. 

 پاياني براي تسهيل كّمي
طرح ه��اي بانك مركزي اروپ��ا براي خريد 
اوراق قرضه مزاياي زيادي براي ايتاليا داش��ت 
و هزينه استقراض را براي اين كشور به ميزان 
قابل توجهي كاهش داد و دسترس��ي آن را به 
نقدينگي تسهيل كرد. اما انتظار مي رود بانك 
مرك��زي اروپا اجراي اين سياس��ت نامتعارف 
پول��ي را در يك بازه زماني يك س��اله متوقف 
كند و اين بدان معناس��ت كه دولت جديد در 
رم مجب��ور مي ش��ود در بدو فعالي��ت، با روند 
تدريجي افزايش نرخ بهره )هزينه استقراض( 

دست و پنجه نرم كند. 
شدت اين چالش عمدتا به برنامه خروجي 
بس��تگي دارد كه ماريو دراگ��ي رييس بانك 
مركزي اروپا اتخاذ مي كند؛ اما عملكرد دولت 
جديد در زمينه مق��ررات مالي، بازارها و يورو 
ني��ز در اين زمينه بي تاثير نخواهد بود. اين در 
حالي اس��ت كه هر دو ح��زب اصلي در دولت 
ائتالفي احتمالي ايتاليا در گذش��ته به مبارزه 
با قواني��ن بودجه اتحاديه اروپ��ا وعده داده و 

رياض��ت اقتصادي درخواس��تي بروكس��ل را 
محكوم كرده اند. اگر جنبش پنج ستاره و ليگ 
تصمي��م به مواجهه با بروكس��ل بگيرند، آنگاه 
احتمال فرار س��رمايه گذاران ب��ر اوراق قرضه 
ايتالي��ا افزايش مي يابد و اين مس��اله مي تواند 
بار ديگر ايتاليا را با بحران بدهي مواجه كند. 

 مهاجرت
ش��مار مهاجران��ي ك��ه در مرك��ز درياي 
مديتران��ه نج��ات مي يابند و به بن��ادر ايتاليا 
منتقل مي ش��وند سال گذش��ته پس از توافق 
جنجال��ي با ليب��ي كاهش ياف��ت؛ توافقي كه 
متوقف ش��دن س��يل مهاجران از اين كش��ور 
جنگ زده در كشور آفريقايي را شامل مي شد. 
كمپي��ن انتخاباتي حزب ليگ بر جلوگيري 
از ورود مهاج��ران جدي��د متمرك��ز ب��ود و از 
اي��ن رو ادامه اجراي توافقنامه با ليبي و عملي 
ش��دن برنامه هاي افراطي در اخ��راج هزاران 
مهاجر ساكن در خاك ايتاليا، براي اين حزب 

به ش��دت مهم اس��ت. اما دولت جديد در آغاز 
فصل گرما روي كار مي آيد و اين همان زماني 
اس��ت كه ايتاليا بيشترين س��يل مهاجران را 
ش��اهد اس��ت. از اين رو، توافقنامه ب��ا ليبي و 
غي��رت ديپلماتيك دولت پوپوليس��تي در رم 

بالفاصله به آزمايش گذاشته مي شود. 
در همي��ن ح��ال در بروكس��ل، مذاكرات 
درب��اره چگونگي اص��الح قواني��ن مهاجرتي 
اتحادي��ه اروپ��ا در ح��ال برگزاري اس��ت كه 
اهميت زيادي براي ايتاليا دارد، چرا كه طبق 
قواني��ن جديد پناهجويان تنه��ا قادر خواهند 
بود در نخس��تين كشور عضو اتحاديه اروپا كه 
پا مي گذارند، درخواست پناهندگي كنند. اگر 
جنبش پنج ستاره و حزب ليگ مجبور شوند 
به س��يل جديدي از مهاج��ران و پناهجويان 
رس��يدگي كنند و نتوانند توافق بهتري را در 
اتحاديه اروپا در زمينه درخواس��ت پناهندگي 
پي��ش ببرند، آنگاه نخس��تين ماه هاي آنها در 

قدرت با تنش شديدي همراه خواهد شد. 

گروه جهان  
جنگ تجاري ميان چين و امريكا بر كاالهاي 
فيزيكي تمرك��ز دارد اما واقعيت اين اس��ت كه 
براي اغلب ش��ركت ها حمايت گراي��ي ديجيتالي 

تهديدي به مراتب بزرگ تر به شمار مي رود. 
به گزارش فايننشال تايمز، خودروهاي اسكانيا  
هميش��ه به  واس��طه روند اداري بررسي اسناد و 
م��دارك و قوانين گمركي با تاخي��ر از مرزها رد 
مي ش��وند اما اخي��را موانع بين المللي كس��ب و 
كار اين شركت س��وئدي را دشوارتر كرده است. 
تريلي هاي اس��كانيا كه در سراسر اروپا در رفت و 
آمد هس��تند جعبه كوچك��ي دارند كه اطالعاتي 
چون س��رعت، مصرف س��وخت، نح��وه كاركرد 
موت��ور و حت��ي نح��وه رانندگي را ب��ه مديريت 
ش��ركت اس��كانيا در سوئد ارس��ال مي كند. اين 
اطالعات ب��ه مجموعه آم��ار بين الملل��ي اضافه 
مي ش��ود كه در نهايت به صاحبان ش��ركت هاي 
خودروس��ازي كمك مي كند ت��ا فرآيند مديريت 
تعمير و نگهداري ناوگان خود را بهبود ببخش��ند 

و خودروهاي بهتري توليد كنند. 
با اي��ن حال در چين كه جري��ان اطالعات با 
محدوديت هاي زيادي روبه روس��ت، اسكانيا بايد 
ذخيره سازي داده ها و جداسازي برخي اطالعات 
خاص بيشتر هزينه كند. بسياري از كشورها نيز 
همچون چي��ن محدوديت هايي را در اين زمينه 
اعم��ال مي كنند. هاكان ش��يلد يكي از مقام هاي 
ش��ركت اس��كانيا مي گويد: »ما با قوانين نظارتي 

بس��ياري در اقصا نقاط جهان روبه رو هستيم كه 
مدام در حال تغيير هستند. « 

موسسه جهاني مك كنزي تخمين زده كه در 
يك دهه گذشته تا 2015 سال ميالدي، فرآيند 
بين المللي جابه جاي��ي كاال، خدمات و اطالعات 
ح��دود 10درصد به توليد ناخالص داخلي جهان 
اضافه كرده كه يك سوم آن مربوط به داده هاست. 
اين س��هم از مش��اركت تبادل داده ه��ا در توليد 
ناخالص داخلي جهان رو به افزايش است، چراكه 
حج��م تجارت متعارف به  ش��دت كاهش يافته و 
در مقابل تبادالت ديجيتالي افزايش يافته است. 
با اي��ن حال گرچ��ه اقتصاد و حت��ي صنايع 
س��نگيني چ��ون نف��ت و گاز بي��ش از پي��ش 
اطالعات مح��ور ش��ده اند، هزينه مس��دود كردن 
جريان تبادل اي��ن اطالعات نيز در حال افزايش 
اس��ت. از هزينه هاي بيش��تر هم بگذريم، مساله 
ديگر اين اس��ت در صورتي كه ارائه اين اطالعات 
به چنين اطالعاتي بالكانيزه )گسس��ته( ش��وند 
كاراي��ي ش��ركت ها به  طرز چش��مگيري كاهش 

مي يابد. 
نيكالس ه��وداك مدير اجراي��ي امور دولتي 
و قوانين نظارتي ش��ركت آي بي ام در بروكس��ل 
مي گويد: شمار مش��ترياني كه ترجيح مي دهند 
تا اطالعات و آمار مربوط به كس��ب و كارش��ان 
در هاله يي از ابهام باش��د در حال افزايش است. 
ه��وداك مي گويد: »نمي توانيد به مش��تريان تان 
خدمات كارآمدي ارائه دهي��د، اگر كه اطالعات 

واقعي بازار را تجريه و تحليل نكرده باشيد. شما 
مي توانيد اطالع��ات را به جايي منتقل  كنيد كه 
بتوانند بهترين استفاده را از آن داشته باشند اما 

دقيقا عكس اين مساله اتفاق مي افتد.«
دولت ها امروز اقدامات »محلي سازي داده ها و 

اطالعات« را به  شدت افزايش داده اند. 
انديش��كده مرك��ز اروپايي اقتصاد سياس��ي 
بين الملل��ي ارزيابي كرده كه در يك دهه منتهي 
ب��ه 2016 ميالدي، ش��مار تدابير بومي س��ازي 
اطالع��ات مه��م در اقتصادهاي ب��زرگ جهان با 

افزايش سه برابري از 31 به 84 رسيده است. 
حت��ي در اقتصادهاي پيش��رفته نيز انتش��ار 
اطالع��ات مرب��وط ب��ه ص��ادرات نيز ب��ه  دليل 
نگراني هاي مربوط به حريم خصوصي به  ش��دت 
محدود شده است. بسياري از كشورهاي اتحاديه 
اروپ��ا محدوديت هايي را ب��راي انتقال اطالعات 
ش��خصي حت��ي به كش��ورهاي ديگ��ر عضو اين 
اتحادي��ه در نظر گرفته اند. مطالعات كميس��يون 
جهان��ي مديري��ت انبوه كه موسس��ه پژوهش��ي 
مس��تقل اس��ت، نش��ان مي دهد محدوديت هاي 
فعل��ي از جمل��ه در انتقال داده ه��اي مربوط به 
بخش بانكداري و پرونده هاي مالياتي باعث شده 
ك��ه توليد ناخالص داخل��ي اتحاديه اروپا حداقل 

نيم درصد كاهش يابد. 
در چي��ن ك��ه س��ردمدار حف��ظ اطالع��ات 
محلي اس��ت، محدوديت جري��ان آزاد اطالعات 
بسيار بيش��تر است. پكن همس��و با كنترل هاي 

س��ختگيرانه بر فضاي مجازي و تبادل اطالعات 
در ح��وزه فن��اوري، قواني��ن نظارت��ي بس��يار 
س��ختگيرانه يي براي تبادل اطالع��ات در حوزه 
صنايع اس��تراتژيك دارد. گفته شده، بسياري از 
ش��ركت هايي كه در چين فعال هس��تند، ممكن 
اس��ت به دليل انتقال اطالعات تجاري و كسب و 
كار خ��ود به خارج از كش��ور تحت پيگرد قانوني 

قرار بگيرند. 
بازاره��اي نوظهور ديگر نيز از روس��يه و هند 
گرفت��ه تا اندون��زي و ويتنام نيز ام��روزه قوانين 
محلي س��ازي اطالعات مربوط به كسب و كارها 
را بيشتر مي كنند. به عنوان مثال، روسيه فعاليت 
لينكدين را در اين كش��ور پس از خودداري اين 
ش��ركت از انتق��ال اطالعات كاربران روس��يه به 

سرورهاي داخلي مسدود كرد. 
نهادها و س��ازمان هاي فعال در حوزه كسب و 
كار از جمل��ه اتاق بازرگان��ي اياالت متحده قصد 
دارد ت��ا قوانيني را ب��راي محدود ك��ردن آنچه 
»حمايت گراي��ي ديجيتال��ي« مي خواند، تعيين 

كند. 
با اي��ن حال كارشناس��ان اطالع��ات تجاري 
ب��ه حفره بزرگي اش��اره مي كنند ك��ه در عرصه 
از  بس��ياري  اينك��ه  دارد؛  وج��ود  بين الملل��ي 
قدرت ه��اي بزرگ تجاري ب��ا توجيهات مختلف 
قوانين دس��ت و پاگي��ري را براي جري��ان آزاد 
اطالع��ات )تج��اري( ايج��اد مي كنند. س��وزان 
آرونس��ون كارش��ناس اقتصادي دانشگاه جورج 

واش��نگتن مي گويد: »در حال حاضر سه قدرت 
بزرگ اقتصادي وجود دارند؛ چين، اياالت متحده 
و اتحادي��ه اروپا كه هر ي��ك به دنبال ايجاد يك 

قلمرو جداگانه براي خود هستند.« 
اما مش��خص ترين راه براي حفاظت از جريان  
بين المللي اطالعات تجاري و اقتصادي از مس��ير 
تعامالت تج��اري مي گذرد؛ ح��ال اين تعامالت 
مي تواند چندجانبه، منطقه يي يا دوجانبه باش��د. 
ي��ك نكته ديگ��ر اينكه قوانين س��ازمان تجارت 
جهاني ب��راي تبادل اطالعات تجاري و اقتصادي 
به دوران پيش از همه گيري اينترنت بازمي گردد. 
به لحاظ تاريخي، نوشتن قوانين جهاني براي 
تجارت نيازمن��د توافق دو ق��درت بزرگ جهان 
يعني اياالت متحده و اتحاديه اروپاست. اما نگاه 
ام��روز اروپايي ها و امريكايي ها به فرآيند حمايت 
از آم��ار و اطالعات تجاري و اقتصادي در تضاد با 
يكديگر اس��ت كه دليل اصلي اش روي كار آمدن 

دونالد ترامپ در امريكاست.
ترام��پ از زم��ان روي كار آمدن��ش بارها از 
رواب��ط تجاري كش��ورش ب��ا متح��دان و رقباي 
امريكا انتقاد كرده اس��ت. او در يكي از نخستين 
اقدامات��ش به عنوان رييس جمه��ور، امريكا را از 
پيمان ترانس پاسيفيك خارج كرد. از زمان روي 
كار آمدن ترامپ تهدي��د جنگ تجاري امريكا با 
چين و اروپا پررنگ تر ش��ده و با توجه به چنين 
چش��م انداز، آين��ده همكاري ه��ا و جري��ان آزاد 

اطالعات بسيار تيره و تار ديده مي شود. 

حمايت گرايي ديجيتالي تهديدي رو به رشد براي اقتصاد جهاني

قلمروهاي خطرناك تجاري
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اقتصاد كالن8
 ريسك ابهام ارزي

براي تجارت خارجي
سيد شهاب الدين طباطبايي|

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني|
نوس��ان  ش��ديد و معنادار نرخ ارز در چند ماه 
اخير اگرچه آثار معن��اداري بر كل اقتصاد ايران 
گذاش��ته اما آنچه براي تج��ارت خارجي ايران و 
ح��وزه بازرگاني رخ داده قابل قياس نيس��ت. با 
اينكه تعداد زيادي از كارشناسان و صاحب نظران 
اعتقاد داشته و دارند كه افزايش نرخ ارز به بهبود 
ص��ادرات كمك خواهد كرد و اين قابليت را دارد 
كه ت��راز تجاري ايران را مثبت كند، اما آنچه در 
عمل مي بينيم، خالف اين است. نوسانات شديد 
و ش��وك ارزي اخير به ما ثابت كرد همان ميزان 
ك��ه كاهش نرخ ارز تاثير مخربي بر اقتصاد دارد، 
افزاي��ش ناگهاني و غير قاب��ل كنترل نرخ ارز نيز 
نه تنه��ا نمي تواند براي اقتصاد كش��ور فايده يي 
داشته باش��د بلكه جبران آثار نامناسب آن بعضا 

به چندين سال زمان نياز دارد. 
ب��ه عنوان نمون��ه تجارت خارج��ي براي هر 
كش��وري از دو بخش واردات و صادرات تشكيل 
ش��ده و قدرتمندتري��ن اقتصاده��اي جهان نيز 
بي نياز از واردات نيس��تند. پس واردات نه تنها 
ام��ر مذمومي نيس��ت بلكه عام��ل مهمي براي 
حفظ يك اقتصاد در تعادل، كاهش هزينه هاي 
نس��بي و البته ابزاري براي رون��ق صادرات نيز 
خواهد بود. كش��وري كه بخواهد واردات خود را 
به صورت كامل قطع كند، بدون شك مقصدي 
نيز براي صادرات نخواهد داشت و به همين علت 
است كه بارها برخي كشورهاي اروپايي و چين 
تهدي��د كرده اند در صورتي ك��ه امريكا بخواهد 
تعرفه ه��اي تجاري خ��ود را ب��دون هماهنگي 
افزايش دهد به سازمان جهاني تجارت شكايت 
خواهند برد. بنابراين هيچ گاه نمي توان ادعا كرد 
كه سياس��ت گذاري براي نرخ ارز تنها بر اساس 
ص��ادرات و بدون توجه ب��ه واردات خواهد بود، 
چرا كه عمده نيازهاي اساس��ي و اس��تراتژيك 
كش��ور يا از راه واردات تامين ش��ده يا حداقل 
واردات، ابزاري براي تنظيم بازار اين محصوالت 
اس��ت. با اين اوص��اف افزايش ن��رخ ارز اگرچه 
محصول ايران��ي را ارزان تر خواهد كرد از طرف 
مقاب��ل مهم ترين كاالهاي مورد نياز را گرانتر به 
دست مصرف كننده خواهد رساند و بدين ترتيب 
نخس��تين مرحله افزايش ت��ورم در جامعه رقم 
خواه��د خورد؛ همان گونه ك��ه در يك ماه اخير 
بس��ياري از واردكنندگان ك��ه در حوزه واردات 
دارو و محصوالت كش��اورزي فعال هس��تند با 
وجود فش��ارهاي بانك مركزي و وزارتخانه هاي 
پرداخ��ت  ب��راي  مس��اعد  ق��ول  و  مربوط��ه 
مابه التف��اوت ارزي از 4200 توم��ان به 3800 
توم��ان، قانع نش��ده و واردات خ��ود را متوقف 
كرده اند. ب��ه صورتي كه اكنون در بس��ياري از 
داروهاي خارجي يا مكمل هاي دارويي مش��كل 
كمب��ود در ب��ازار به وجود آم��ده و اندك اندك 
 اي��ن مش��كل ب��ه ديگ��ر بخش ها نيز س��رايت 

خواهد كرد. 
ح��ال باي��د اذعان ك��رد با توجه ب��ه ابهامات 
موج��ود در سياس��ت ارزي دول��ت و البته عدم 
اجراي همين سياس��ت هاي نصف و نيمه، كشور 
كم ك��م در مع��رض كمب��ود كااله��اي وارداتي 
قرار گرفته و از آن س��و، صادرات نيز نتوانس��ته 
رونقي داش��ته باش��د. بر اساس ش��واهد ميداني 
در بندرهاي رسمي كش��ور، تحرك كشتي هاي 
باربري به حداقل رس��يده و عم��ده قراردادهاي 
تج��اري بازرگانان ايراني با ش��ركاي خارجي به 
دلي��ل مس��ائل ارزي در حالت اس��تندباي قرار 
گرفته اس��ت. براي روشن شدن اين موضوع بايد 
توج��ه كرد كه قبل از اعالم سياس��ت هاي ارزي 
دول��ت، قراردادهاي متعدد و بعض��ا بزرگي بين 
بازرگانان ي��ا توليدكنندگان داخلي با ش��ركاي 
خارجي آنها منعقد ش��ده بود ك��ه در خالل آن 
طرف ايراني در برابر يك قيمت مشخص دالري 
متعهد ب��ود تا حجم مش��خصي از يك محصول 
را تحويل طرف دوم ق��رارداد كند. حال با توجه 
به ال��زام دولت به فروش دالره��اي صادراتي به 
ن��رخ 4200 توم��ان و ممنوعيت ف��روش ارز در 
صرافي ه��ا، قراردادهايي كه بر اس��اس نرخ هاي 
نزديك به 5000 تومان در بهمن و اس��فند سال 
گذشته منعقد شده بود زير سوال رفته و اگرچه 
طرف خارجي حاضر اس��ت هم��ان مبلغ دالري 
ق��رارداد را بدون كم و كاس��ت پرداخت كند اما 
طرف ايراني مع��ادل ريال كمتري بعضا بين 16 
تا 25 درصد نصيبش خواهد ش��د و عمال نه تنها 
حاش��يه س��ود خود را از دس��ت داده بلكه دچار 

زيان بي سابقه يي شده است. 
حال برخ��ي بازرگانان ايراني س��عي كرده اند 
با توج��ه به نرخ 4200 تومان��ي دالر در مراجع 
رس��مي به شركاي خارجي خود پيشنهاد بدهند 
تا آنها قيمت تمام ش��ده ط��رف ايراني را با يك 
حاش��يه س��ود معق��ول پرداخت ك��رده و بدين 
ص��ورت ن��رخ دالري ق��رارداد را افزايش دهند. 
اتفاقي كه ن��ه تنها مورد قبول بازرگانان خارجي 
نيس��ت بلكه يك اقدام نامعق��ول و غيرحرفه يي 
محسوب مي ش��ود كه كوچ بسياري از بازرگانان 
خارجي از بازار ايران به بازار كشورهاي همسايه 

را در پي دارد. 
به همين علت سياس��ت گذار ارزي به نحوي 
عمل كرد كه بخش��ي از تج��ارت خارجي ايران 
را ك��ه گاهي با زندگي روزمره م��ردم در ارتباط 
اس��ت، در معرض خط��ر و نابس��اماني قرار داده 
و ت��ا همي��ن لحظه باعث ش��ده كه بس��ياري از 
توليدكنن��دگان ايران��ي در ايفاي تعهدات ش��ان 
ناكام مانده و مش��تريان خود را ب��ا ضرر و زيان 
بس��يار از دس��ت بدهند. ضرر و زياني كه ناشي 
از ابهامات ارزي موجود و به خاطر تزريق ش��ديد 
نااطميناني به متغيرهاي كليدي اقتصاد اس��ت و 
اگر در اس��رع وقت براي آن چاره يي انديش��يده 
نش��ود، نظام بازرگاني كش��ور را دچار مشكالت 

جدي خواهد كرد. 

يادداشت

حسين قضاوي در گفت  و گو با »تعادل« ترسيم كرد: 

دو افق برجام بدون ترامپ

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي تشريح كرد

نتايج مثبت سياست جديد ارزي
يك اس��تاد دانش��گاه، با تش��ريح پيامدهاي 
مثب��ت سياس��ت جدي��د ارزي دول��ت گف��ت: 
مهم تري��ن اث��ر اين سياس��ت، ارائ��ه تصويري 
 ش��فاف از وضعيت ارزي كش��ور در هر برشي از 

زمان است. 
رض��ا غالم��ي در گفت وگ��و با مه��ر گفت: 
سياس��ت جديد ارزي دولت اگرچه در ش��رايط 
خاص��ي و به ظاهر ب��راي مديريت ب��ازار ارز و 
اقتصاد كش��ور در كوتاه مدت اتخاذ ش��ده، ولي 
اي��ن سياس��ت ح��اوي محورها و نكات بس��يار 
مهمي است كه آثار و منافع اقتصادي بلندمدت 
آن بيش��تر حايز اهميت اس��ت. بر اين اساس، 
از برجس��ته ترين نقاط اين بس��ته سياستي كه 
اقدامي زيرساختي براي استفاده كارا و بهينه از 
منابع ارزي كش��ور و تخصيص بهينه اين منابع 
و در راس��تاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي مي شود، 
بحث شفاف س��ازي جريان ارزي كشور به ويژه 
مناب��ع حاصل از ص��ادرات غيرنفتي و هدفمند 

كردن مصارف ارزي در كشور است. 
اس��تاد دانش��گاه عالم��ه طباطباي��ي افزود: 
براس��اس اين بس��ته سياس��تي مقرر شده، كل 
منابع ارزي كش��ور ب��ه چرخه اقتصاد رس��مي 
بازگردانده ش��ده و از اين محل، نيازهاي واقعي 
ارزي كشور نيز تامين گردند؛ اين، آغاز حركتي 
عظي��م ب��راي تخصيص و مص��رف بهينه منابع 
ارزي اس��ت ك��ه آث��ار و منافع زي��ادي را براي 

اقتصاد كشور به ارمغان خواهد آورد. 
وي تصري��ح كرد: با نظارت دقيق بر تخصيص 
منابع ارزي كشور و مصرف كردن اين منابع براي 
مصارف ضروري مانند واردات كاالهاي استراتژيك، 

اساسي، مواد اوليه و واسطه يي عمال مصارف ارزي 
رتبه بندي ش��ده و از مصارف بيهوده و كم اهميت 
جلوگيري خواهد ش��د؛ اين خود نوعي تخصيص 
بهينه منابع ارزي تلقي مي شود كه در نتيجه آن، 
ارز به مص��ارف و نيازه��اي ضروري تر اختصاص 
خواهد يافت؛ نتيجه اين سياس��ت افزايش كارايي 
اقتصادي بدون تحمي��ل هزينه اضافي به اقتصاد 

خواهد بود. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه اقتصاد، 
ع��الوه بر اين، ع��دم تخصيص ارز ب��ه مصارف 
غيرض��رور مانن��د واردات كااله��اي لوك��س و 
توليداتي كه مش��ابه داخلي دارند، عمال واردات 
اين كاالها كاهش يافته و توليد ملي نيز حمايت 
خواهد ش��د. بنابراي��ن، با اج��راي صحيح اين 
سياس��ت، توليد ملي رش��د كرد و اش��تغال نيز 
افزاي��ش خواهد يافت؛ در حالي كه هزينه ايجاد 
اين رش��د و اش��تغال به اندازه گذشته نخواهد 
بود. قبل از اجراي اين سياس��ت، براي سال ها، 
دول��ت و بانك مرك��زي ميلياردها دالر از منابع 
ارزي كش��ور را با ه��دف كنترل ب��ازار و بدون 
مكانيسم مش��خصي به بازار تزريق مي كردند تا 
نرخ را به صورت مداخله يي كنترل كنند. در اين 
سياس��ت ارزي، مشخص نبود كه اين ارز صرف 
چه اموري مي ش��ود. در حالي كه در سياس��ت 
جدي��د، مصارف هر واحد ارز به دقت مش��خص 

مي شود و سپس تخصيص مي يابد. 
وي اظه��ار كرد: از ديگر آثار مفيد سياس��ت 
جدي��د ارزي دولت، كاهش قاچاق كاال از طريق 
قط��ع منابع مال��ي )ارزي( موردنياز براي تامين 
قاچاق اس��ت. باتوجه به اينكه در اين سياست، 

كل منابع ارزي به مصارف مش��خصي مي رسد، 
عم��ال مصرف ه��ر واح��د ارز تخصي��ص يافته 
مش��خص اس��ت و ما به ازاي آن بايد كاالهاي 

مورد تعهد وارد شود. 
به گفته غالم��ي، در اين صورت، منابع مالي 
ديگري براي تامين قاچاق وجود نخواهد داشت. 
بنابراين، در صورت اجراي صحيح اين سياست 
كه به نظر مي رسد دولت محترم نيز عزم جدي 
ب��ر اجراي آن دارد، منابع الزم براي تامين مالي 
قاچ��اق قطع ش��ده و واردات قاچاق به ش��دت 

كاهش خواهد يافت. 
وي افزود: از ديگر آثار سياس��ت جديد ارزي 
دولت، كنترل خروج س��رمايه از كشور است. به 
هم��ان دليلي كه در بندهاي باال گفته ش��د، با 
اجراي درس��ت و صحيح تمامي اركان و اجزاي 
اين طرح، ديگر ارزي براي خروج يا فرار سرمايه 

از كشور وجود نخواهد داشت. 
غالمي گفت: اين بدان معناس��ت كه با فرض 
ثب��ات منابع ارزي، مص��ارف ارزي كاهش يافته 
و ذخاير ارزي كش��ور افزايش مي يابد كه دولت 
مي تواند با اس��تفاده از اين ذخاير، مديريت بازار 
را آس��ان تر اجرا نمايد و نوسانات احتمالي بازار 
ارز در آينده را با اطمينان بيشتري كنترل كند. 
اين اس��تاد دانش��گاه با بيان اينك��ه به دليل 
اينك��ه برطبق سياس��ت ارزي جديد، تامين ارز 
براي واردات كاالهاي اساس��ي و دارو، مستقيما 
توس��ط بانك مركزي تامين خواهد شد، گفت: 
افزايش قيمتي ناش��ي از واردات اين كاالها نيز 
اتفاق نخواهد افتاد و به دنبال آن، هزينه كاالهاي 
اساسي در سبد خانوار نيز افزايش نخواهد يافت. 

ضمن اينكه با نظارت متمركزتر بر واردات دارو، 
عم��ال واردات داروهاي غيرضروري يا داروهايي 
 ك��ه امكان س��اخت داخ��ل دارند ني��ز كاهش 

خواهد يافت. 
وي اف��زود: غيرمش��هودترين و در عين حال 
مهم ترين اثر اين سياست، ارائه تصويري شفاف 
از وضعيت ارزي كش��ور در هر برش��ي از زمان 
اس��ت. به عبارت ديگر، اجراي درست و صحيح 
اين سياس��ت، اين امكان را ب��راي دولت فراهم 
مي كند كه بتواند فعاالنه و آگاهانه با اس��تفاده 
از اطالعات به دست آمده ناشي از اين سياست 
و س��امانه هاي تدارك شده براي آن، بازار ارز را 
مديري��ت كند و اقدامات پيش دس��تانه را انجام 
دهد. متاس��فانه در گذش��ته اطالعات دولت از 
مي��زان تقاضا و عرضه واقع��ي ارز دقيق نبوده و 
دولت با تزريق ارز در بازار به صورت غيرهدفمند 

سعي در كنترل نرخ داشته است. 
غالمي گفت: با اين كار، عمال دولت در برخورد با 

بحران هاي ارزي، منفعالنه عمل مي كرد يعني زماني 
از بروز بحران آگاه مي ش��د كه بحران به وجود آمده 
و بخ��ش عمده يي از اثرات منف��ي خود را بر اقتصاد 
به جا گذاش��ته است؛ ولي با سياست جديد، دولت با 
پيش دس��تي، قبل از بحران از احتمال بروز آن آگاه 

شده و مي تواند نقش فعالي در اين بازار ايفا كند. 
وي اظه��ار ك��رد: نكت��ه مهم اين اس��ت كه 
دس��تيابي ب��ه اي��ن آثار مثب��ت مبتن��ي بر دو 
شرط اساسي اس��ت؛ اول اينكه، بسته سياستي 
تدوين ش��ده به دقت اجرا ش��ود و همه فعاالن 
اقتصادي اعم از صادركنن��دگان، واردكنندگان 
و س��اير فعاالن اقتص��ادي دوش به دوش دولت 
در بس��تري آرام اين سياست را اجرا كنند. دوم 
اينكه، دولت و بانك مركزي بايد س��ازوكارهاي 
الكترونيك��ي الزم ب��راي صرفه جويي در زمان و 
تس��ريع در امور مربوط را نيز طراحي و تنظيم 
نمايند تا كندي عمليات ارزي منجر به آس��يب 

به روند تجارت كشور نشود. 

آيسان تنها- هادي سلگي|
حس�ين قضاوي، اقتص�اددان مي گويد با 
خروج امريكا از برجام فروش نفت ما محدود 
مي ش�ود و در مبادالت مالي ما هم مشكالتي 
پيش مي آي�د. ولي به هر حال م�ا مي توانيم 
مبادالت خود را با شركت هاي كوچك تري كه 
منافع�ي در امريكا ندارند، حفظ كنيم و البته 
مانند دوران تحريم  ت�الش كنيم بر مراودات 
غيرمس�تقيم خود تكيه كنيم. ه�ر چند كه 
بايد بپذيريم هزينه هاي مبادالتي ما افزايش 
مي ياب�د. با اين حال اي�ران بايد تالش كند با 
نهادهاي بين المللي از قبي�ل FATF تعامل 
خود را افزايش داده و بهانه براي اعمال بيشتر 
دست ندهد. ايران ناگزير است براي بلندمدت 
چاره جويي كرده و ابتكار عمل به خرج دهد تا 

فضا را به نفع خود تغيير دهد. 
در ادامه مش�روح گفت وگ�وي »تعادل« 
را با معاون بانك و بيمه س�ابق وزير اقتصاد 

مي خوانيد: 
   

بس�ياري اب�راز نگران�ي مي كنن�د كه با 
خروج ترامپ از برجام اقتصاد ايران لطمات 
جدي خواهد ديد. در عين حال اين نقد هم 
وج�ود دارد كه حتي وقتي هم كه امريكا در 
برجام بود باز هم ايران نمي توانست آنگونه 
كه انتظ�ار مي رفت از عوايد برجام بهره مند 

شود، چه تحليلي داريد؟
دولت در پس��ابرجام تمام تالش خود را براي 
حفظ ش��رايط ب��ا ثبات  و مطمئن ب��راي اقتصاد 
كالن كش��ور انجام داد اما نهايتا كسي در امريكا 
ب��ر س��ر كار آمد كه ب��ه ش��يوه هاي افراطي  در 
سياس��ت خارجي تماي��ل دارد بنابراين موضوع 
خ��روج ترامپ از برجام ب��راي دولت ايران امري 

اجتناب ناپذير و قابل پيش پيني بود. 
آنچ��ه بايد قاب��ل توجه قرار گيرد اين اس��ت 
ك��ه اقتص��اد اي��ران يك اقتص��اد نس��بتا بزرگ 
محس��وب مي شود و اگر براس��اس برابري قدرت 
خري��د بخواهي��م، ارزش تولي��د ناخالص داخلي 
كش��ور را ارزيابي كنيم حدود 700ميليارد دالر 
اس��ت. قاعدتا زنجيره هاي توليد كاالها در چنين 
اقتصادي عموما بومي هس��تند يعني بخش��ي از 
فرآيند عمومي توليد كاالها داخل كش��ور شكل 
مي گي��رد. اما به هر حال اگر از منظر تامين مواد 
اوليه و واس��طه يي و ماشين آالت بخواهيم چنين 
اقتصادي را بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم 
ك��ه اين اقتص��اد نمي تواند به جه��ان بين الملل 

وابسته نباشد. 
به هر ح��ال اقتص��اد اي��ران نيازمندي هايي 
هم دارد. در نظر داش��ته باش��يد، ارزش س��االنه 
واردات 3مقوله مواد اوليه، كاالهاي واس��طه يي و 
ماش��ين آالت و كاالهاي مصرف��ي حدود 60 الي 
70ميليارد دالر اس��ت كه البته حدود 15درصد 

اين رقم را كاالهاي مصرفي تشكيل مي دهد. 
دولت ايران چه راهكارهايي دارد؟

ب��راي اينكه بتواني��م تحليل درس��ت تري از 
وضعيت حاضر ارائه دهيم بايد چش��م انداز آينده 
را به دو افق كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم كنيم. 
با توج��ه به اينكه وارادت كاالهاي واس��طه يي و 
مواد اوليه در توليد نقش��ي حيات��ي دارند و بايد 
تامين ش��وند در اين چارچوب ابتدا بايد ديد كه 
در كوتاه مدت تا چه حد ورود مواد اوليه به كشور 

روان و راحت انجام خواهد شد. 
بخش ماش��ين آالت هم هس��ت كه حوزه يي 
مختص به اف��ق بلندمدت اس��ت. در اين زمينه 

بايد ببينيم در گذش��ته و در دوران موس��وم به 
تحريم ه��ا، اقتصاد ايران چگون��ه عمل مي كرده 
اس��ت. در آن موق��ع اقتصاد اي��ران عمدتا با اتكا 
به شيوه هاي غيررس��مي مبادالت خارجي خود 
را هداي��ت و واردات م��ورد نياز خ��ود را تامين 
مي كرد. البته در آن دوران محدوديت هاي جدي 
در فروش نفت و دسترسي به منابع مالي حاصل 
از فروش نف��ت وجود داش��ت. همچنين تحريم 
كشتيراني هم وجود داشت. اين تحريم ها موجب 
ش��ده بود كه تامي��ن اس��كناس دالري از طرق 

مسيرهاي غيررسمي انجام شود. 
ب��ه هر حال نمي توان كتم��ان كرد كه برجام 
باعث گش��ايش هاي قاب��ل مالحظه يي در زمينه 
فروش نفت و دسترس��ي به مناب��ع مالي حاصل 
از آن ش��د به طوري كه ص��ادرات نفت ايران در 

پسابرجام رشد قابل مالحظه يي كرد. 
 در هم�ان اف�ق كوتاه مدت�ي كه اش�اره 
كردي�د چه افقي براي ف�روش نفت و روابط 
بانكي پيش بين�ي مي كني�د؟ در افق 6 ماه 
آينده به نظر مي رسد، پنجره رسمي فروش 
نف�ت همچني�ن دسترس�ي ب�ه عواي�د آن 

محدودتر مي شود. 
در زمينه ادغام بانك هاي ايران با نظام بانكي 
بين الملل��ي هم باي��د بگويم در اي��ن زمينه بعد 
از برجام هم گش��ايش قاب��ل مالحظه يي صورت 
نگرفته بود و تنها تع��دادي از بانك هاي كوچك 
اروپايي در اين مدت با ايران همكاري مي كردند. 

در حوزه فاينانس و ري فايناس چطور؟
در ح��وزه فاينانس و ري فاين��اس آنچه اتفاق 
افتاد بيش��تر حرف بود تا عم��ل بدين معني كه 
تع��دادي قراردادهاي عمومي در اين زمينه امضا 

شد اما در مرحله اجرا اتفاق خاصي نيفتاد. 
تاكيد مي كنم ك��ه در دوران برجام در حوزه 
ادغ��ام نظام بانكي اي��ران با جهان دس��تاوردي 
عملي فراهم نش��د و منابع قاب��ل توجهي هم از 
مس��يرهاي فاينانس و ري فاينانس وارد كش��ور 
نشد لذا با توجه به اين موضوع نبايد توقع داشته 
باش��يم كه وقتي امريكا از برجام خارج مي ش��ود 
در اي��ن فرآيند ادغام ايران در نظام بانكي جهان 
اخ��الل ايجاد ش��ود يا اينكه فرض ش��ود، منابع 
خارج��ي قابل مالحظه يي وارد كش��ور ش��ده و 

اكنون با مش��كل بازپس دادن آنها مواجه شويم 
بنابراين در حوزه منابع مالي خارجي و در حوزه 
تعامالت بانكي ش��وك قاب��ل مالحظه به اقتصاد 

وارد نخواهد شد. 
ممكن اس�ت از حيث افزايش هزينه هاي 
مبادالتي دوباره به قبل تحريم ها برگرديم؟

بله. به هر حال تغيي��ر و تحول در »هزينه هاي 
مبادله« ب��ه عنوان يكي ديگ��ر از متغيرهاي مهم 
اقتصادي اس��ت. يكي از دس��تاوردهاي برجام اين 
بود كه در ابتداي اجراي اين توافق نامه هزينه هاي 
مبادالت��ي تا حدودي كاهش يافت ولي به هر حال 
ترامپ بعد از روي كار آمدن تالش كرد يك فضاي 
بدگماني بر اقتص��اد ايران حاكم كند. با اين وصف 
مي توان گفت متعاقبا دو و س��ه م��اه بعد از برجام 
مجددا هزينه ه��اي مبادالتي براي تج��ارت ايران 
افزاي��ش پيدا كرد و بايد گفت با خ��روج امريكا از 
برجام اين روند قاعدت��ا افزايش خواهد يافت اما با 
اين حال نمي ش��ود گفت كه با اي��ن خروج، ايران 
يك ش��وك را در اين حوزه تجرب��ه مي كند. نكته 
مه��م ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين اس��ت 
كه براي ارائه يك تحليل دقيق تر بايد اجازه دهيم 
تا حدودي زمان سپري شود كه ابهامات مربوط به 

موضع امريكا مرتفع شود. 
چه برداشتي از س�خنان ترامپ مي توان 
داش�ت؟ آي�ا ب�ا قطعي�ت مي ت�وان گف�ت 

تحريم ها برگردد؟ 
صحبت ه��اي ترامپ هنگام خ��روج از برجام 
همراه با ابهاماتي بود. از يك طرف وي اشاره كرد 
كه همه تحريم هاي قبلي برمي گردد اما يك جاي 
ديگ��ر گفت اگر غيرامريكايي ها با ايران مبادالتي 
داش��ته باشند در حوزه هسته يي مشمول تحريم 
قرار مي گيرند. در اينجا ترامپ قيد هس��ته يي را 
به  كار برد كه روش��ن نيس��ت در تعامالتي كه با 
اروپا داشته است اين موضوع را مطرح مي كند يا 
اينك��ه يك موضوعي فراتر از اين خواهد رفت. به 
ه��ر حال اين موضوع نياز به زمان دارد كه بتوان 
تحليل درس��ت تري را ارائه ك��رد. اما با اين حال 
باي��د به اين موضوع اش��اره كرد ك��ه مادامي كه 
اي��ران در برجام بماند تحريم هاي س��ازمان ملل 
كه قبال برطرف ش��ده بود كماكان برطرف شده 
خواهد ماند از طرف ديگر تحريم هاي كشورهاي 

اروپاي��ي هم اعمال نخواهند ش��د.  اين دو عامل 
ب��ه ايران فضاي مانور خواهند داد تا ببينيم اروپا 
تا چه ح��د براي تامي��ن نيازهاي اولي��ه و مواد 

واسطه يي همكاري داشته باشند. 
پس�ابرجام  در  م�ا  مش�كل  مهم تري�ن 
ح�وزه رواب�ط بانك�ي ب�ود، هيچ چش�م انداز 
اميدوار كننده ي�ي ب�راي اي�ن موض�وع وجود 

ندارد؟
تا جايي كه به رابطه ايران و اروپا و همينطور 
ب��ا يك مقياس مش��ابه به روابط ب��ا چين و هند 
برمي گ��ردد نه تنه��ا بانك ه��اي امريكايي بلكه 
بانك ه��اي غيرامريكاي��ي ه��م در دوران برجام 
ب��ا بانك هاي اي��ران همكاري نداش��تند و جانب 
احتي��اط را رعاي��ت مي كردن��د. بنابراين اكنون 
ه��م نبايد انتظار داش��ت اين بانك ه��ا در زمينه 
مب��ادالت مال��ي و كارگزاري با اي��ران همكاري 
كنن��د. در ش��رايط جديد نقطه جدي��دي كه به 
عدم همكاري بانك ها اضافه مي ش��ود اين است 
كه اش��خاص حقوقي غيرامريكاي��ي كه منافعي 
در امري��كا دارند احتماال جانب احتياط را رعايت 
مي كنن��د و تالشش��ان بر اين اس��ت كه در يك 
افق زمان��ي 6 ماهه روابط و م��راودات خود را با 
ايران محدودتر كنند يا اينكه مس��يرها را عوض 
كنند بدين معني كه روابط خود را از مس��تقيم 
به غيرمس��تقيم تبديل كنند كه اين امر مي تواند 

هزينه مبادالت را براي كشور باال ببرد. 
البت��ه احتماال ش��ركت هاي كوچك ت��ر كه چندان 
منافع��ي در امري��كا ندارند و رابط تجاريش��ان با ايران 
منفعت بيش��تري دارد به فعاليت خود ادامه دهند و از 
طريق اينها واردات در حوزه تامين مواد اوليه، واسطه يي 
و مصرفي تحقق پيدا كند. اما در مجموع براي اين موارد 
هم هزينه ريسك هايي كه در رابطه با مراوداتشان وجود 

دارد كه آن را در قيمت هايشان لحاظ خواهند كرد. 
با وجود اين شايد در سطح كالن بتوان گفت 
بهبود نسبي نفت خام و مواد پتروشيمي مي تواند 
از لحاظ موازنه ارزي به ما كمك كند. به هر حال 
هرجا كه هزين��ه مبادالتي افزايش پيدا مي كند، 
حاش��يه س��ود توليدكننده كاهش پيدا مي كند. 
اي��ن موضوع باعث مي ش��ود ك��ه در كوتاه مدت 
رقابت پذي��ري در حوزه بين الملل��ي كاهش پيدا 

كند و فشارهاي تورمي افزايش يابد. 

اقتص�اد ما كش�ش افزاي�ش هزينه ها را 
دارد؟

به نظرم در مجموع ايران در كوتاه مدت و ميان 
مدت مي تواند اثرات مزاحمت هاي امريكا را با تحمل 
افزاي��ش هزينه هاي مبادالتي تحم��ل كند اما اين 
وضعيت از منظر بلندمدت مي تواند دش��واري هاي 
بيش��تري به اقتصاد تحميل كند بطوري كه اثرات 
منفي آن روي رشد پايدار اقتصادي ايران، اشتغال 
پايدار، امنيت سرمايه گذاري، استفاده از فرصت هاي 
بين المللي و بهره مندي از فناوري هاي نوين جهاني 
و تقويت رقابت پذيري توليدات ايران اثرات ملموس 
خواهد بود و در مقايس��ه بين الملل��ي بين ايران و 
كش��ورهاي منطقه مطمئنا گام ه��اي ايران كندتر 
از گذش��ته خواهد ب��ود و اين امر ب��ه دليل اثرات 
بلندم��دت تحريمي كه اقتصاد ايران ناچار اس��ت 

تحمل كند. 
چه توصيه اي براي دولتمردان ما داريد؟

ضرورت دارد كه سياس��تمداران كش��ور براي 
بلندم��دت ابتكارعمل مناس��بي ب��ه خرج دهند 
تا اي��ن فضا متحول ش��ود ت��ا ش��ايد بتواند در 
يك ش��رايط نرمال به فعاليت خ��ود ادامه دهد. 
نرمال س��ازي وضعيت اقتصاد ضرورتي است كه 

بايد در بلندمدت به آن توجه شود. 
اي�ران در پس�ابرجام تالش ك�رده بود با 
 FATF بعضي نهاده�اي بين المللي ازجمله
تعامالت�ي برقرار كند. چ�ه افقي مي بينيد؟ 
اصال همكاري با اين نهادها در شرايط جديد 

ضرورت دارد؟
درخص��وص گ��روه FATF ادع��اي ظاهري 
اين اس��ت كه اين گروه تالش مي كند، كشورها 
را ترغي��ب كند تبادالت مالي بين نهادهاي مالي 
و غيرمال��ي به گونه يي انجام ش��ود كه اطمينان 
حاصل ش��ود در آن پولش��ويي صورت نمي گيرد 
و درآم��د حاص��ل از آن به چرخه س��الم اقتصاد 
وارد نمي ش��ود. البته ترديدي وجود ندارد كه در 
اين گروه انگيزش هاي سياس��ي هم وجود دارد و 
نمايندگان كشورها و به ويژه نماينده هاي امريكا 
و اسراييل بدون انگيزه سياسي عمل نمي كنند. 

از منظر كارشناس��ي توصيه مي ش��ود كه ما 
كمترين بهانه را در اختيار آنها قرار دهيم از اين 
جهت كه س��عي نكنند ايران را در موضعي قرار 
دهند كه بگويند ضعف هايي اساسي وجود دارد و 
مبارزه يي عليه پولشويي و تامين مالي تروريست 
انج��ام نداده اس��ت. هرچند ك��ه در كل هم هر 
اقتصادي الزم اس��ت زيربناه��اي مالي خود را به 
گون��ه اي فراهم كند كه اينگون��ه جرايم مالي در 
اقتصاد شكل نگيرد. در اين زمينه پيشرفت هايي 
از نظر قانوني و نرم افزاري هم انجام داده ايم و چه 
بهت��ر كه آنها را در نشس��ت هاي با »اي. اف. تي. 
اف« تشريح كنيم تا به شكلي از بهانه جويي هاي 
سياسي برخي كشورهاي دشمن جلوگيري شود. 
البته بعض��ا در داخل انتقاد مي ش��ود كه ممكن 
اس��ت در صورت تبادل اطالعات با برخي كش��ورها، 
محدوديت هايي به برخي نهادهاي داخل كشور اعمال 
شود كه از نظر من اينگونه محدوديت ها منتفي است 

و نبايد بر جهت گيري كلي سايه بيندازد. 
جهت گيري كلي از نظر شما؟

جهت گيري كلي اين اس��ت كه نبايد بهانه يي 
به دست دشمن داده شود؛ بهانه يي كه مي گويد، 
نهادهاي مالي ايران در معرض پولشويي و تامين 
مالي تروريس��م قرار دارد و خاستگاه بسياري از 
مبادالت ابهام آميز اس��ت به طوري كه نهادهاي 
مال��ي ايران به دلي��ل عدم وجود زيرس��اخت ها 

نمي تواند آنها را رصد كنند. 
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پيش بيني پذيري بازارها با رواج قراردادهاي بلندمدت
بورس كاال براي بازار محصوالت پتروش��يمي، 
ش��فافيت در قيمت ه��ا و عرضه ها را ب��ه ارمغان 
آورده و با ارائه ابزارهاي نوين مالي و ايجاد امكان 
قراردادهاي بلندم��دت در اين بازار، روند مطلوب 
معام��ات در بخش فيزيكي و اوراق بهادار مبتني 
ب��ر كااله��ا در بورس كاال پيش بيني مي ش��ود به 
گزارش ايس��نا، محمد طالبي مديرعامل هلدينگ 
س��رمايه گذاري غدير عنوان كرد: براي ش��فافيت 
بازار پتروش��يمي ها ضروري اس��ت ك��ه معامات 
محصوالت پتروش��يمي در بورس كاال انجام شود 
و مجتمع هاي پتروشيمي و صنايع پايين دستي از 
طريق بورس اق��دام به خريد و فروش محصوالت 
خود كنند. وي افزود: هر قدر بتوانيم در بورس كاال، 
س��ازوكارها و خدمات آن را ارتقا دهيم در مسير 
افزايش كاراي��ي معامات و قيمت گذاري دقيق تر 
حرك��ت كرده ايم كه اين بورس، عرصه خوبي هم 
براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده اس��ت 
چراكه دو طرف معامله از مزاياي اين بازار منتفع 
مي ش��وند؛ همچنين به كمك بورس كاال مي توان 
معاماتي ش��فاف و در بستري رقابتي و مبتني بر 
نظام عرضه و تقاضا را رقم زد كه اين امر به توسعه 

اقتصادي كمك مي كند. 

بهكارگيريابزارهاينوينمالي
طالبي درخصوص اس��تفاده از ابزارهاي مالي 
نوين در بس��تر بورس كاال و ام��كان تامين مالي 
از طري��ق اين ابزاره��ا اظهار كرد: اضافه ش��دن 
معامات كاغذي و انج��ام معامات اوراق بهادار 
مبتن��ي بر كاال ب��راي طرفين معامل��ه و صنعت 
پتروش��يمي مفيد و كاربردي اس��ت كه در اين 
راستا فرهنگ سازي و فراهم كردن زيرساخت ها 
امري مهم اس��ت. ب��ه گفته اين مقام مس��وول، 
ابزاره��اي معامات��ي نوي��ن و تبديل ب��ه اوراق 
به��ادار ك��ردن دارايي ها، ه��م به ب��ازار كااليي 
عمق مي بخش��د و هم تع��داد معامله گران را در 
بازار افزايش مي دهد. به عبارت ديگر، توس��عه و 
گس��ترش معامات اوراق به��ادار مبتني بر كاال 
در كنار معامات فيزيكي كااليي، مس��ير رش��د 
اقتصادي و پيشرفت در بازارها را به همراه دارد. 

افزايشقدرتپيشبيني
طالبي درخصوص مزاياي راه اندازي و استفاده 
از معامات قرارداده��اي بلندمدت براي صنعت 
پتروش��يمي گفت: در حال حاض��ر معامات در 
بورس كاال به صورت نقدي، سلف و قراردادهاي 
بلندم��دت پيگيري مي ش��ود و تقوي��ت هر چه 
بيشتر انعقاد قراردادهاي بلندمدت در بورس هم 
براي توليدكنندگان و هم براي مصرف كنندگان 

جذابيت بااليي دارد. 
مديرعام��ل هلدين��گ س��رمايه گذاري غدير 
ادام��ه داد: ه��ر چقدر كارخانه ها و ش��ركت هاي 
توليدي بتوانند نس��بت ب��ه درآمدهاي آتي خود 
پيش بيني دقيق تري داش��ته باشند، برنامه ريزي 

و تصميم گيري راحت تر مي شود. 
از اي��ن رو، انعقاد قرارداده��اي بلندمدت در 
ب��ورس كاال اين فرص��ت را فراه��م مي كند كه 

قدرت پيش بين��ي آينده ب��راي طرفين معامله 
بيش��تر ش��ود. يعني ش��ركت هاي توليدكننده و 
مصرف كننده نس��بت به فروش ه��ا و قيمت هاي 
آتي يك كاال اطمينان بيش��تري پيدا مي كنند و 

مطمئن تر تصميم مي گيرند. 

حمايتازكااليايراني
وي در خص��وص نقش بورس كاال در حمايت 
از كاالي ايراني اظهار كرد: مهم ترين مساله براي 
توليد يك كاال، م��واردي از قبيل قيمت گذاري، 
فروش و ايجاد بازاري ش��فاف براي آن اس��ت و 
بورس كاال اين بستر را فراهم مي كند تا مشكات 
مرتبط با حوزه توليد مرتفع ش��ود. قيمت ها نيز 
در بورس واقعي در تقابل عرضه و تقاضا كش��ف 
مي ش��ود و اين موارد به حمايت از كاالي ايراني 

كمك مي كند. 

قيمتهايعادالنه
در س��ويي ديگر، مجيد حسني مقدم معاون دفتر 
تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي گفت: خريد گندم 
مورد نياز صنف، صنع��ت و قنادي ها از طريق بورس 
كاال موجب عادالنه شدن قيمت ها شده و اقتصاد را به 
سمت فضاي سالم تري مي برد. به گزارش سنا، مجيد 
حس��ني مقدم با اشاره به عرضه گندم در بورس كاال، 
اظه��ار كرد: مصوبه اخير هي��ات وزيران در خصوص 
عرضه گندم مورد نياز صنف و صنعت در بورس كاال 
بس��يار موثر و كارآمد اس��ت، زيرا خريد گندم مورد 
ني��از صنف، صنعت و قنادي ه��ا از طريق بورس كاال 
موجب شفافيت و كشف قيمت عادالنه شده و اقتصاد 
را به س��مت فضاي سالم تري مي برد. وي تاكيد كرد: 
همچنين در مصوبه اخير هيات وزيران، عرضه گندم 
براي نانوايان آزادپز نيز آمده اس��ت كه در اين زمينه 
نيز بايد با هم انديشي، بهترين شيوه عرضه گندم در 

بورس كاال اتخاذ شود. اين مقام مسوول تصريح كرد: 
بنابراين اين مصوبه راهكار خوبي است تا در راستاي 
عرضه گندم توليدي كشور در بورس كاال، هم اكنون 
بخش��ي از نيازهاي فعاالن صنع��ت از طريق بورس 
تامي��ن مي ش��ود و تقاضاي گندم م��ورد نياز فعاالن 

اقتصادي از اين طريق پاسخ داده شود. 

مزايايطرحقيمتتضمينيگندم
حسني مقدم در ادامه به اجراي سياست قيمت 
تضميني گندم اش��اره كرد و گفت: سياست قيمت 
تضميني گندم در س��ال گذشته در چهار استان به 
صورت آزمايش��ي اجرايي ش��د و مزايايي همچون 
افزايش كيفيت گندم، استانداردس��ازي محصول و 
كاهش بار مالي دولت را به همراه داش��ت، بنابراين 
اجرايي شدن اين طرح كمك كرد تا ضمن بهره مندي 
از مزاياي آن، موانع اجرا نيز مشخص و برطرف شود. 
وي در خص��وص انبارهاي مورد ني��از براي اجراي 
سياس��ت قيم��ت تضميني گندم، گف��ت: در حال 
حاضر انبارهاي مورد نياز بورس كاال از سوي وزارت 
 جهاد كشاورزي تامين مي شود و در اين زمينه بايد 
در راستاي شناس��ايي انبارها، اقدامات مشتركي از 
سوي بورس كاال، سازمان امور انبارها و وزارت جهاد 
كش��اورزي انجام شود؛ در كنار آن افراد و انبارداران 
ذي نف��ع و داوطل��ب مي توانن��د وارد جريان عرضه 
گندم در بورس كاال ش��وند. گفتني اس��ت، هيات 
وزيران در جلس��ه پنجم ارديبهش��ت ماه جاري به 
پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور مصوب كرد كه گندم مورد 
نياز صنف، صنعت و نانوايي هاي آزادپز توسط دولت 
در س��ال جاري از طريق بورس كاالي ايران عرضه 
ش��ود. طبق تصويب نامه هيات وزيران كه از سوي 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور خطاب 
به وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي 
به امضا رس��يده، مقرر شده عرضه گندم مورد نياز 
صنف، صنعت و نانوايي هاي آزاد پز توس��ط شركت 
بازرگاني دولت��ي در س��ال ۱۳۹۷ از طريق بورس 
كاالي ايران با قيم��ت پايه ۹ هزار ريال به ازاي هر 

كيلوگرم صورت گيرد. 

يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس معتقد است كه عرضه 
زعف��ران در بورس كاال و راه اندازي معامات آتي اين محصول عاوه 
بر اينكه به سود كشاورزان خواهد بود، به مرور و در صورت حمايت 
مسووالن و فعاالن اين بازار، ايران را به مرجع اصلي قيمت زعفران در 
دنيا تبديل مي كند. نظر افضلي عضو كميسيون كشاورزي مجلس به 
كاالخبر گفت: هر كااليي كه در بورس عرضه شود به معناي حذف 
واسطه هاس��ت. زعفران هم يكي از محصوالتي اس��ت كه در كشور 
ايران توليد مي ش��ود. به گفته نماينده مردم نهبندان اگر زعفران در 
بورس كاال عرضه شود، به نفع كشاورزان است كشت زعفران تنها در 
خراسان جنوبي انجام نمي شود و امروز مي بينيم در برخي شهرهاي 
ديگر نيز اين كاال كشت مي شود. وي با بيان اينكه در گذشته تعامات 
كشاورزان زعفرانكار با بورس كم رنگ بود، تصريح كرد: با عرضه اين 
محصول بخش كشاورزي در بورس قيمت ها شفاف سازي مي شود و 
اس��تفاده از اين فرايند كشف قيمت به نفع كشاورزان است. افضلي 
ب��ا بيان اينكه عرضه محصوالت كش��اورزي در ب��ورس كاالي ايران 
به دليل ش��فافيت باالي اين ب��ازار، امري ضروري براي اقتصاد ايران 
است، از حمايت مجلس از شفافيت و جلوگيري از انحصار در بخش 
كشاورزي سخن گفت و تاكيد كرد: معامات محصوالت كشاورزي 

در بورس كاالي ايران سبب ساماندهي بازار، توليد و قيمت كاالهاي 
كشاورزي مي شود.  وي با اشاره به اينكه تصميم وزير كشاورزي براي 
عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاالي ايران و تنظيم بازار با 
مكانيس��م هاي كارآمد و مدرن، تصميمي صحيح و جسورانه است، 
افزود: بازار محصوالت كش��اورزي داراي واسطه هاي زيادي است كه 
مطمئنا در مقابل توس��عه معامات كشاورزي در بازار شفاف بورس 
كاال مقاومت خواهند كرد، به همين دليل اين تصميم وزير بس��يار 
درست و جسورانه است و مجلس نيز از شفاف شدن آمارهاي بخش 
كشاورزي و پايان انحصار در بازار حمايت كامل خواهد كرد. افضلي 
با بيان اينكه اطاعات و آمار معامات محصوالت مختلف در بورس 
كاالي ايران در اختيار مردم قرار مي گيرد و اين موضوع بس��يار مهم 
است افزود: نحوه ارائه اطاعات و آمار به مردم در جمهوري اسامي 
ايران بسيار مهم است و بايد مردم در جريان آمارها بطور شفاف قرار 
بگيرند، از اين رو بورس كاالي ايران مي تواند سبب شفافيت در كشور 
شود. نايب رييس دوم كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسامي با 
بيان اينكه عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاالي ايران باعث 
تعادل در بازار، حذف واس��طه ها و كش��ف واقعي قيمت ها مي شود، 
خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مزاياي استفاده از پتانسيل هاي بورس 

كاال براي بخش كشاورزي، برنامه ريزي براي ميزان توليد و پيش بيني 
صادرات و واردات محصوالت كشاورزي است كه اين موارد با توجه به 
آمارهاي شفاف بورس، ممكن خواهد شد. وي تاكيد كرد: طي سال 
گذش��ته شاهد عرضه محصوالتي همچون جو و ذرت در بورس كاال 
بوده ايم كه اين اتفاق عاوه بر آشنايي فعاالن بخش كشاورزي با مزايا 
و نحوه فرآيند هاي بورس كاال، اطاعات شفافي را در اختيار مسووالن 
براي تصميم گيري قرار داد. افضلي همچنين افزود: با عرضه گسترده 
محصوالت كشاورزي در بورس كاالي ايران، شاهد قرار گرفتن شمار 
زيادي خريدار و فروش��نده در مقابل هم و كش��ف واقعي قيمت ها و 
پاي��ان انحصار در اين بخش خواهيم ب��ود بطوري كه اگر هر عاملي 
كه بخواهد بر نرخ كاالها موثر باش��د، در بورس كاال تاثير خود را در 
قالب قيمت و بطور ش��فاف نشان خواهد داد و ديگر نگراني از بابت 
جهت دهي ش��ماري واسطه به بازار وجود نخواهد داشت. وي يادآور 
ش��د: معامات در بورس كاالي ايران سبب مي ش��ود تا از بازارهاي 
سنتي به بازارهاي مكانيزه و پيشرفته به مرور زمان حركت مي كنيم. 

امكانبرندسازيطاليسرخ
در س��ويي ديگ��ر، ي��ك تحليلگر ب��ازار س��رمايه گفت: از 
مهم تري��ن مزاياي عرضه زعفران، پس��ته و س��اير محصوالت 
كش��اورزي در بورس كاال اين است كه مي تواند موجب كشف 
قيمت ها و شفافيت در معامات شود. چرا كه در بورس رقابت 

س��الم حاكم اس��ت و در حق كش��اورز اجحاف نمي ش��ود. به 
گزارش س��نا، همايون دارابي تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره 
به ورود زعفران در ب��ورس كاال، اظهار كرد: يكي از مهم ترين 
مسائل در بازار زعفران، فقدان مرجع قيمت گذاري در آن است 
چ��را كه حض��ور زعفران در بورس كاال، اي��ن فرصت را فراهم 
مي كند تا تجار بين المللي، به صورت مس��تقيم، اقدام به خريد 
زعفران كنن��د. وي ادامه داد: اي��ران، بزرگ ترين توليدكننده 
زعفران است و از طريق افغانس��تان مي تواند با ديگر كشورها 
ارتباط برقرار كند. به گفته دارابي، در بورس كاال س��ود فروش 
زعفران بيشتر به س��مت كشور و كشاورزان منتقل مي شود و 
عما اجراي اين امر، دس��ت واسطه ها و كشورهاي واسطه كه 
اقدام به بس��ته بندي زعفران اي��ران مي كنند را كوتاه مي كند.  
اين تحليلگر بازار س��رمايه يادآورش��د: با توجه به آنكه برخي 
محصوالت كش��اورزي همچون زعفران به صورت انحصاري در 
ايران توليد مي شود، اما داراي برند انحصاري در دنيا نيستند، 
عرضه در بورس كاال مي تواند به برندسازي در اين حوزه كمك 
ش��اياني كند. اين تحليلگر بازار سرمايه گفت: حضور زعفران 
در بورس كاال مي تواند بازار سنتي را به بازار پيشرفته و شفاف 
تبدي��ل كند و اين امر به تولي��دات هويت داده و همچنين به 
خريداران اين اطمينان را مي دهد تا به صورت مس��تقيم براي 

خريد به بازار ايران مراجعه كنند. 

سونياياسيكارشناسبورسكاال
زعفران يكي از اقام مهم صادرات غير نفتي كش��ور اس��ت كه 
قيمت آن تحت تاثير عوامل گوناگوني است. بازار زعفران در طول 
زمان همواره با نوس��انات قيمتي مواجه بوده اس��ت و اين موضوع 
ب��ه يك��ي از دغدغه هاي فعاالن بازار زعفران تبديل ش��ده اس��ت. 
همانطور كه مي دانيم؛ از اصلي ترين كاركردهاي بورس هاي كااليي 
رفع نگران��ي توليدكنندگان و مصرف كنن��دگان كاالهاي مختلف 
درباره نوس��ان هاي شديد قيمتي و كاهش ريسك بازار است و اين 
مهم با به كارگيري ابزارهاي مش��تقه يي همچون قراردادهاي آتي 
امكان پذير اس��ت. در اين ميان بررسي و ش��ناخت عوامل موثر بر 
قيمت زعفران از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت كه در اين مقاله 
س��عي شده است تا با دسته بندي و بررس��ي عواملي كه بر قيمت 
زعفران اثر گذار هس��تند از قبيل نوسانات نرخ ارز، تقاضاي جهاني 
و داخلي، عرض��ه زعفران، قوانين و مقررات حاكم بر بازار زعفران، 
تعرفه هاي گمركي كشورهاي واردكننده و ميزان عرضه كشورهاي 
رقي��ب تا حد زيادي داليل نوس��انات قيمتي اين محصول را مورد 

بررسي قرار داد. 

عواملموثربرقيمتزعفران
 نوس��انات ن��رخ ارز، تقاضاي جهان��ي و داخلي زعف��ران،  عرضه 
زعفران، قوانين و مقررات،  تعرفه هاي گمركي كش��ورهاي وارد كننده 

زعفران،ميزان عرضه كشورهاي رقيب در بازار

نوساننرخارز
اي��ران با توليد بيش از ۹۰ درصد از زعف��ران جهان، توليدكننده 
برتر اين محصول اس��ت و عاوه بر آن بخش عمده محصول زعفران 
ايران صادر مي گردد )مطابق آمار اتاق بازرگاني در سال ۹۶ميزان كل 
ص��ادرات زعفران كش��ور ۲۰۷ تن ب��ه ارزش ۲۹۰ ميليون دالر بوده 
اس��ت.( لذا هر گونه نوسان نرخ ارز در كشور، قيمت اين كاال را تحت 
تاثير قرار خواهد داد. همچنين نوس��انات نرخ ارز در بلندمدت اثرات 
مثبتي بر تقاضاي صادرات ايران داش��ته اس��ت؛ مطالعات انجام شده 
نشان مي دهد كه نرخ ارز در مقايسه با ساير متغيرها، بيشترين تاثير را 

بر قيمت هاي صادراتي زعفران داشته است. 

تقاضايجهانيوداخليزعفران
ب��ا توجه به اينكه تقريباً ۸۰ درصد زعفران توليدي كش��ور صادر 
مي گردد از اين رو بديهي اس��ت تغييرات نرخ ارز، هزينه حمل و نقل 
هوايي كه عمده محصول بدين وس��يله صادر مي گردد، سياست هاي 

تعرفه يي كش��ورهاي واردكننده و تح��والت مربوط به صنايع مرتبط 
با زعفران در اين كش��ورها به عنوان بخش��ي از عوامل تعيين كننده 
قيمت ه��اي صادراتي بر مي��زان تقاضاي آنها براي ص��ادرات زعفران 
تاثيرگ��ذار خواهد ب��ود. از طرفي ديگر با توجه ب��ه اينكه زعفران در 
بسياري از كشورها به عنوان يك كاالي لوكس در نظر گرفته مي شود 
بنابراي��ن در صورت وقوع بحران هاي جهان��ي و كاهش قدرت خريد 
مصرف كنندگان خارجي، تقاضا براي اين محصول و قيمت آن تحت 

تاثير قرار خواهد گرفت. 

عرضهزعفران
شرايطجوي

شرايط جوي و آب و هوايي يكي از عوامل موثر بر قيمت زعفران 
در بازار است. پياز زعفران به سرما حساس بوده و از اين رو در صورت 
ب��رودت هوا، يخ زدگي يا س��رمازدگي با توجه ب��ه صدمه ديدن پياز 
زعف��ران، ميزان عرضه اين محصول در بازار كاهش يافته و در نتيجه 
قيمت آن در بازار افزايش خواهد يافت.  عاوه بر اين، وقوع خشكسالي 
نيز با وجود اينكه زعفران به آب كمي نياز دارد، در پاره يي از موارد به 
كاهش عرضه و در نتيجه افزايش قيمت محصول منجر گرديده است. 

يارانههاوبيمههايكشاورزي
فعاليت هاي كشاورزي به دليل متغير بودن شرايط جوي و محيطي، 

فعاليتي همراه با ريس��ك محسوب ش��ده و همواره توليد كنندگان با 
خس��ارات ناش��ي از حوادث قهري و باياي طبيعي رو به رو هستند 
كه موجب مي ش��ود همواره نگران عملكرد اقتص��ادي و بازپرداخت 
هزينه هاي مختلف باشند. بيمه محصوالت كشاورزي كمك مي كند 
تا كش��اورزان برنامه هاي مديريتي و استراتژي هاي پايدارتري را براي 
كاهش ريس��ك ب��ه كار ببرند. اين امر موجب ايج��اد امنيت توليد و 

سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي شود. 
قيمتزمينودسترسيبهآب

اين گياه تنها دوبار در س��ال، اول آبان ماه )قبل از محصول دهي( و 
اوايل آذرماه )در پايان محصول دهي(، به آب نياز دارد و تا بهار، آب باران 
و برف براي آن كافي اس��ت. هر چه قيمت زمين��ي كه زعفران در آن 
كشت مي شود باالتر باشد، قيمت محصول زعفران هم باالتر خواهد بود. 

نهادههايكشاورزي
قيمت نهاده هاي كش��اورزي مانن��د انواع كودهاي ش��يميايي و 
حيواني، مواد دفع و كنترل آفات، ماش��ين آالت كش��اورزي و نيروي 
كار در قيمت اين محصول و در نتيجه عرضه آن موثر است. با وجود 
سختي كار برداش��ت زعفران، با وجود پيشرفت هاي زياد تكنولوژي، 
محصول زعفران هنوز در تمامي ابعاد به صورت سنتي اداره مي شود. 
كاش��ت، داشت، برداشت و حتي روش خشك كني محصول زعفران 

نيز سنتي است.

مروريبرمهمترين
رويدادهايتاالرنقرهاي

گ�روهب�ورسط��ي ي��ك هفت��ه اخي��ر رويدادها و 
اظهارنظرهاي مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت 
گرفت كه »كشف پريميوم« ابزاري جذاب براي فوالدي ها 
و س��نگ آهني ها، ورود زعفران به قراردادهاي آتي بورس 
كاال، آغاز معامات بزرگ زعفران در رينگ صادراتي بورس 
كاال، تابلوي بورس كاال مرجع تعيين قيمت زعفران، پسته 
و خرما مي شود و همچنين آغاز دوره هاي آموزشي آناين 
معامات آتي زعفران در بورس كاال از مهم ترين آنها بود. 
مديرعام��ل بورس كاالي ايران در خصوص ابزار جديد در 
بورس كاال عنوان كرد: كشف پريميوم يك ابزار كاربردي 
و منعطف به خصوص براي صنايعي مانند س��نگ آهن و 
فوالد كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان بلندمدت دارد، 
است. حامد سلطاني نژاد از امكان بهره گيري از قراردادهاي 
بلندمدت براي صنعت سنگ آهن سخن گفت و اظهار كرد: 
قراردادهاي آتي خاص و كشف پريميوم ابزارهاي پوشش 
ريس��ك براي رفع نگراني عرضه كنندگان و خريداران در 
خصوص امكان فروش محصول خود يا امكان تامين كاالي 
مورد نياز خود براي چند مقطع زماني مشخص در آينده 
هس��تند كه بر مبناي آنها مي توان قراردادهاي بلندمدت 
منعقد كرد. وي گفت: مكانيس��م معامات بورس كاال از 
جمله قرارداد كش��ف پريميوم، آغ��ازي براي حل دغدغه 
صنايع باالدس��ت و پايين دس��ت زنجيره فوالد است تا از 
اين طريق بتوان به رونق تجارت و توسعه بازار سنگ آهن 
كمك كرد. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران گفت: عرضه 
گندم در بورس كاال مي تواند هزينه ها را به ش��دت كاهش 
دهد، چ��را كه عرضه اين محص��ول، فرآيند تخصيص را 
تس��ريع مي كند. حامد س��لطاني نژاد تصريح كرد: زماني 
ك��ه يك محصول در يك بازار متمركز و منس��جم مورد 
معامله قرار مي گيرد، نظارت بر كشف و تخصيص آن قابل 
تصميم گيري و اجرا خواهد بود. به گفته وي، دولت توجه 
ويژه ي��ي به عرضه اين محصول در ب��ورس كاال دارد، چرا 
كه مصوبه دولت هم ناظر براين است كه گندم مورد نياز 
صنف و صنعت مي تواند مجوز خود را از طريق بورس مورد 

عرضه و معامله قرار دهد. 

معامالتبزرگدررينگصادراتي
اف��زون بر اين، مع��اون وزير جهاد كش��اورزي افزايش 
قيمت پايه زعفران و واقعي ش��دن آن به نفع كش��اورزان 
در داخل به كمك عرضه در بورس كاال را از دستاوردهاي 
ورود اي��ن محصول به اي��ن بازار اعام كرد. علي اوس��ط 
هاش��مي افزايش قيمت پاي��ه زعف��ران در داخل به نفع 
كش��اورزان، تثبيت و جلوگي��ري از كاهش نرخ محصول 
در ب��ازار را از دس��تاوردهاي ورود به بازار بورس كاال اعام 
كرد. معاون وزير جهاد كشاورزي از آغاز معامات بزرگ در 
بورس كاال خبر داد و افزود: محقق شدن قيمت پايه اوليه 
و ورود به بورس، اش��تياق افراد صادركننده براي معامله با 
تعاون روستايي را به همراه داشت كه براساس شرايط اعام 
شده صادرات زعفران در بورس، معامات بزرگ براي قرار 

گرفتن در رينگ صادراتي آغاز شده است. 

حمايتازمعامالتآتي
همچني��ن، مديركل بازرگاني محصوالت كش��اورزي 
س��ازمان مركزي تعاوني روستايي ايران گفت: مادامي كه 
عرضه زعفران در بورس كاال انجام مي شود، اين اطمينان 
خاطر وجود دارد كه در حق توليدكننده و مصرف كننده 
واقعي اجحاف نمي ش��ود. يعني هدف تمام سياست هاي 
تنظيم بازاري مدنظر در بستر اين بازار به نتيجه مي رسد. 
مرتض��ي معتم��د اظهار كرد: مكانيس��م ب��ورس كاال به 
كمك راه اندازي معامات قراردادهاي آتي طاي س��رخ، 
قابليت پيش بيني قيمت ها در ماه هاي پيش رو را نيز به 
فع��االن اين حوزه ارائه مي كند. افزون بر اينكه، راه اندازي 
قراردادهاي آتي زعفران س��رمايه هاي راك��د زيادي را به 
سمت بورس روانه كرده و وارد ميدان مي كند و اين يكي 
ديگر از ويژگي هاي مهم اين نوع معامات است. به گفته 
وي، راه اندازي معامات آتي زعف��ران در بورس مي تواند 
آرامش توأم با تعيين قيمت مطابق با ارزش ذاتي زعفران 
را به ارمغان خواهد آورد. ضمن اينكه، به كمك مكانيسم 
حاكم بر اين معامات تجار نيز به س��ود شفاف و منطقي 
خود دس��ت مي يابند و در مجموع استفاده از اين ساختار 

هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف كننده است. 

مرجعتعيينقيمتزعفران،پستهوخرما
عاوه بر اين، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
زعفران، پس��ته و خرماي ايران قابليت تبديل ش��دن به 
مرجع قيمتي و برند اصلي در سطح جهان را دارند كه در 
اين زمينه نياز به يك بازار كشف روزانه قيمت و تضمين 
كيفيت احساس مي ش��ود كه بورس كاال بهترين مكان 
براي اين تحقق اين موارد اس��ت. احمد اناركي محمدي 
افزود: بورس كاال يك ابزار كارآمد اس��ت كه به بازارهاي 
ما در راستاي به روز ش��دن همگام با استانداردهاي روز 
كم��ك مي كند. همچنين تقويت هر چه بيش��تر بورس 
كاال به س��ود خود دولت نيز در صرف جويي هزينه ها و 
تنظيم بازارها اس��ت كه از اين رو دولت نيز نگاه ويژه يي 
ب��ه اين ب��ازار دارد. به گفته وي، شفاف س��ازي خريد و 
فروش ها، ميزان عرضه و تقاضا و پيش بيني امكان ايجاد 
التهاب در بازاره��ا، انعقاد قراردادهاي بلندمدت و وجود 
ابزارهاي مالي از ويژگي هاي بورس كاالس��ت كه صنايع 

مختلف مي توانند از آنها بهره مند شوند. 

تحققاهدافسنگآهن
اف��زون بر اي��ن، رييس انجم��ن توليد كنن��دگان و 
صادركنندگان س��نگ آهن ايران مي گوي��د، بورس كاال 
مي تواند در ش��فاف شدن خريد و فروش هاي اين حوزه 
نقش مهمي ايفا كند. مهرداد اكبريان افزود: متاس��فانه 
در بازار داخلي در زمينه قيمت گذاري، نحوه پرداخت ها، 
زمان بن��دي و مي��زان عرضه و تقاضا با مش��كل مواجه 
هس��تيم. كاري ك��ه در اين رابطه انجام مي ش��ود نظم 
انفرادي است يعني خريدار و فروشنده به صورت انفرادي 
ب��ا هم به توافق مي رس��ند اما در اف��ق ۱۴۰۴ نمي توان 
ب��ا نظم انفرادي اين كار را انج��ام داد، درنتيجه كاركرد 
بورس كاال در اين مورد مشخص مي شود. به گفته رييس 
انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران، 
بورس كاال مانند يك ديوار شيش��ه يي است به طوري كه 
اين بازار با توجه به شرايط واقعي موجود در بازار، ميزان 
مصرف سنگ آهن كشور را مشخص مي كند و در نتيجه 
بورس كاال ابزار بس��يار جذابي براي معامله سنگ آهن و 

فرآورده هاي آن خواهد بود. 

بازار

ديدگاه

راه اندازي معامالت آتي زعفران به سود كشاورزان 

عوامل موثر بر قيمت زعفران

ازامروزآغازميشود

تحويل سكه آتي ارديبهشت ۹۷
روزگذشتهانجامشد

عرضه ۲۳هزار تني مس در بورس كاال
بارونقبازارهايفيوچرزونقدي

سنگ آهن باال رفت
فرآيند تحويل قرارداد آتي س��كه طا براي تحويل در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ 
از امروز دوش��نبه در بورس كاالي ايران آغاز مي شود. به گزارش تسنيم، فرآيند 
تحويل قرارداد آتي س��كه طا از طريق گواهي س��پرده سكه طا در بورس كاال 
آغاز مي ش��ود. بر اين اساس تمام مشتريان فروش��نده و خريدار داراي موقعيت 
تعهدي باز وظيفه دارند، بر اس��اس ضوابط اعام شده براي انجام فرآيند تحويل 
اق��دام كنند. افزون بر اين، بر اس��اس فرآيند تحويل س��كه توس��ط مش��تريان 
فروش��نده تمام اين مشتريان موظف هستند، حداكثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه 
۲۴ ارديبهش��ت ماه ۹۷ براي تبديل س��كه طا به گواهي س��پرده به بانك رفاه 
اقدام كنند. همچين مشتريان فروشنده مي توانند عاوه بر اين حداكثر تا ساعت 
۱5:۳۰دقيق��ه همان روز اقدام به خريد گواهي س��پرده ط��ا در نماد معاماتي 
»سكه تمام بهار آزادي تحويل يك روزه رفاه« با نماد »سكه ۹۷۱۲-۰۱« كنند.

ت��االر محص��والت صنعت��ي و معدن��ي ب��ورس كاالي اي��ران روز يك ش��نبه 
۲۳ارديبهش��ت ماه ميزب��ان عرضه يك هزار و ۱۶۰ تن م��س مفتول، ۲ هزار تن 
مس كاتد و ۲۰ هزار تن مس كم عيار بود. بر اين اس��اس، ۱۰ هزار تن ش��مش 
بلوم، ۳۳۰ تن ميلگرد، 5 هزار تن آهن اسفنجي و ۱۴۰ تن سولفور موليبدن نيز 
در اين تاالر عرضه ش��د. همچنين، تاالر صادراتي بورس كاالي ايران نيز در اين 
روز عرض��ه ۲ هزار و ۴۴۸ تن قير و عاط��ق رطوبتي را تجربه كرد. اين در حالي 
اس��ت كه تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي بورس كاالي ايران شاهد عرضه 
۱5۷هزار و ۸۹ تن انواع وكيوم باتوم، قير، گوگرد، مواد شيميايي و مواد پليمري 
اس��ت. افزون بر اين ۱۷هزار تن گندم، ۶ هزار و ۷5۰ تن ش��كر، يك هزار و 5۰۰ 
تن روغن خام، ي��ك هزار تن خرماي مضافتي و ۱۰۸هزار قطعه جوجه يك روزه 

نيز در تاالر محصوالت كشاورزي عرضه شد. 

رونق بازار هاي فيوچرز و نقدي فوالد چين، با توجه به اعام برنامه جديد كاهش توليد در 
شهر هاندن هبي، موجب شد سنگ آهن وارداتي نيز در چين باال برود. به گزارش كاالخبر، 
آخرين قيمت س��نگ آهن خلوص ۶۲ درصد استراليا 5۰ سنت رشد داشت و ۶۷.۴دالر هر 
تن سي اف آر شنيده شد در حالي كه قيمت قرارداد سپتامبر در بورس داليان چين نيز ۲ دالر 
رشد داشت. قيمت قرارداد ميلگرد در بورس شانگهاي ۹.۴دالر و بيلت در بازار داخلي كمتر 
از 5 دالر در يك روز باال رفت و جو بازار اين ماده اوليه را نيز مثبت كرد. همچنين، آلودگي 
باالي هوا در شهر هاندن استان هبي موجب شد دولت محلي تصميم بگيرد توليد را كاهش 
دهد تا پايان آگوست ۱.5۱ ميليون تن در سال از ظرفيت توليد آهن و ۳۰۰ هزار تن در سال 
از تجهيزات فوالدسازي اين استان بايد تعطيل شود. عاوه بر اين، تقاضاي محصوالت فوالدي 
هنوز بي ثبات است و موجودي بازارها رو به كاهش است از اين رو هر برنامه كاهش توليدي 

كه در برخي بخش ها مشاهده شده مي تواند موجب شود در بازار كمبود چشمگير شود. 
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دانشوفن10
 روشي تازه براي يافتن حيات

خارج از منظومه شمسي
وي تري| ابداع روش��ي جامع و قابل اتكا براي يافتن 
حيات در س��يارات و ك��رات خارج از منظومه شمس��ي 
هميش��ه يك چالش جدي بوده و حاال دانشمندان راهي 

براي غلبه بر اين مشكل يافته اند. 
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا مي گويند چارچوبي ابداع 
كرده اند كه مي توان از آن براي يافتن نشانه هاي حيات و 
محصوالت و مخلوقات بيولوژيك در جو كرات دوردست 
بهره گرفت. آنان اميدوارند با اس��تفاده از اين روش بتوان 
به پاسخي قطعي در مورد وجود حيات در برخي سيارات 
بس��يار دوردست رس��يد كه از چندين دهه قبل در مورد 
زندگ��ي برخي موجودات ناش��ناخته روي آنها گمانه زني 
مي ش��ود. در اين روش نسل جديدي از تلسكوپ ها براي 
بررس��ي تغييرات در ج��و كرات مورد بح��ث در صورت 
تغيي��ر فص��ول و همين ط��ور تغيير تركيب��ات و ميزان 
گازهاي مختلف در فصول مختلف سال استفاده مي شود 
و مدل ه��اي خاصي از اي��ن تحوالت نش��انه يي از وجود 
حيات در كرات و س��يارات يادش��ده دانسته خواهد شد. 
تلسكوپ هايي كه بدين منظور به كار گرفته مي شوند، تا 
بدان حد قدرتمند هستند كه حتي براي بررسي تركيبات 
گازه��اي موجود در جو كره زمين و درصد هر يك از آنها 
قابل استفاده هستند. قرار اس��ت تحقيقات اوليه در اين 
زمينه طي ماه هاي آتي آغاز ش��ود اما هنوز زمان دقيقي 

براي اين كار اعالم نشده است. 

 »آيفون ايكس« 2018 هم گران
به بازار مي رسد

اسين ايج| براس��اس يك گزارش جديد آيفون هاي 
جديدي كه در س��ال 2018 از راه مي رسند هم به اندازه 
آيفون هاي فعل��ي گران قيمت هس��تند و آيفون ايكس 

2018 هم ارزان تر از آيفون ايكس 2017 نخواهد بود. 
 آيفون ايكس با وجود امكانات جذاب و محبوبيت فراوان 
در بازارهاي جهاني چندان با اقبال مواجه نشده و علت اين 
مساله آن است كه گوش��ي يادشده قيمت بااليي دارد و 
كمتر كسي حاضر است براي خريد اين گوشي 1000دالر 
هزينه كند. در حالي كه پيش بيني مي شد آيفون ايكس 
جديد براي جلب نظر كاربران بيشتري با قيمت پايين تري 
نسبت به آيفون ايكس 2017 عرضه شود، حاال مشخص 
شده كه چنين اتفاقي روي نمي دهد و اپل مي خواهد آن 
را هم با قيمت بااليي عرضه كند. آيفون ايكس بر مبناي 
گزارش هاي منتشر شده با وجود محدوديت ها و قيمت باال 
پرفروش ترين گوشي هوشمند3ماهه منتهي به ماه مارس 
بوده اس��ت. گفته مي ش��ود آيفون ايك��س 2018 داراي 
نمايشگر 6.5 اينچي ال اي دي بوده و يك مدل ديگر از آن 
با نمايشگر ال سي دي و با ظاهري شبيه به آيفون ايكس 
عرضه مي شود. اپل شايعات منتشر شده در اين زمينه را 

رد يا تاييد نكرده است. 

 كاربران »توييتر« صحت اخبار 
را چك نمي كنند

ديجيتال ترندز| با وجود انتشار گسترده اخبار جعلي 
و دروغين از طريق توييتر كمتر از 10درصد كاربران اين 
ش��بكه اجتماعي در مورد صحت و اصالت اخبار ارسالي 

حساسيت دارند و اين مساله را كنترل مي كنند. 
تحقيقاتي كه توسط دانشگاه بوفالو انجام شده، نشان 
مي ده��د كه كمتر از 10درصد از كاربران توييتر در مورد 
اصالت اخبار موجود در اين شبكه اجتماعي ترديد كرده اند 

و به اين موضوع اهميت داده اند. 
براي بررس��ي اين موضوع واكن��ش كاربران توئيتر در 
قابل چهار شايعه متفاوت با تحقيق در مورد 20هزار توئيت 
ارسالي بررسي و مشخص شده كه در مجموع بين يك تا 
نه درصد كاربران توئيتر در مورد دقت و صحت ش��ايعات 
يادشده واكنشي نشان داده و اين مساله را جدي گرفته اند. 
در مقابل بين 86 تا 91درصد از كاربران توئيتر بدون آنكه 
در مورد صحت و اصالت ش��ايعات ارسالي تحقيق كنند 
آنها را بازارس��ال كرده يا مجددا به اش��تراك گذاشته اند. 
متخصصان هشدار مي دهند كه بي توجهي به اين موضوع 
مي تواند روند مقابله با انتش��ار اخبار جعلي و دروغين را 
با مش��كل مواجه كرده و بازار شايعه پراكنان را در فضاي 

مجازي داغ نگهدارد. 

 پلتفرم جديد »يوتيوب«
براي كاهش اعتياد كاربران

فون آرنا| كاربران اندرويدي يوتيوب از اين پس قادر 
خواهند بود تنظيمات اين شبكه اجتماعي را به صورت 
خودكار روي يادآوري فراغت از تماش��اي بي وقفه ويديو 

تنظيم كنند. 
شبكه اجتماعي يوتيوب بدون شك بزرگ ترين پلتفرم 
تماش��اي آنالين ويديو در جهان به ش��مار مي رود و در 
طول سال هاي اخير فعاليت خود توانسته است ميليون ها 

كاربر و عضو فعال را به سمت و سوي خود بكشاند. 
گ��وگل به عنوان ش��ركت توس��عه دهنده نرم افزار و 
اپليكيشن كاربردي يوتيوب، به تازگي در جريان رويداد 
Google I/O 2018 اع��الم ك��رده ك��ه قص��د دارد 
براي افزايش س��المت و بهبود كيفيت زندگي كاربران 
 در عص��ر ديجيت��ال، قابليت »س��المت ديجيت��ال« يا 
Digital Wellbeing را ب��ه جديدتري��ن نس��خه از 
سيس��تم عامل خود يعني اندرويد P اضافه كرده است. 
اين ويژگي به كاربران دستگاه هاي الكترونيكي همچون 
گوشي هاي هوشمند اين امكان را مي دهد تا از اعتياد و 

استفاده بيش از حد از موبايل و تبلت جلوگيري كنند. 
حاال يوتيوب نيز قابليت جدي��دي را به خود افزوده 
اس��ت تا كاربران اين شبكه اجتماعي بتوانند تنظيمات 
آن را به گونه يي تنظيم كنند كه بعد از تماشاي ويديو و 
گذشت مدت زمان خاصي هر از گاهي پيغامي مبني بر 
هشدار استفاده بيش از اندازه كاربران از گوشي و امكان 
آسيب ديدن چشم، گردن و دست هايشان روي صفحه 
نماي��ش يوتيوب ظاهر و پديدار مي ش��ود و آنها را وادار 
مي كند تا گوشي خود را براي چند دقيقه كنار گذاشته 
و به فعاليت فيزيكي بپردازند. گوگل يكي از نخس��تين 
غول هاي تكنولوژي در جهان اس��ت كه به فكر چاره يي 
براي معضل بي تحركي كاربران ش��بكه هاي اجتماعي و 

گوشي هاي هوشمند افتاده است. 

اخبار

متخصصان دنياي سايبر، پردرآمدترين ها در جهان

»امنيت سايبري« شاه كليد پيشرفت كشورها
گروه دانش و فن|

امني��ت كارب��ران در دنياي س��ايبر را مي توان 
مهم ترين دغدغه كاربران دانست چرا كه هرروز بر 
تعداد هكرها اضافه مي شود و با تولد بد افزار هاي 
جدي��د و ويروس ه��ا كارب��ران تهديد مي ش��وند. 
تهديد هايي كه در برخي مواقع منجر به باجگيري 
و افش��اي اطالعات كاربران مي شود. اين درحالي 
است كه با ظهور ويروس هاي خطرناك در برخي 
مواقع امنيت كشورها و دولت ها به چالش كشيده 
مي شود  از اين رو امنيت در دنياي سايبر مي تواند 
شاه كليد پيشرفت باشد و در نقطه مخالف ضعف 
در دنياي س��ايبر مي تواند مش��كالت عديده يي را 
به همراه داش��ته باش��د. طب��ق تحقيقات صورت 
گرفته شاغلين در دنياي سايبر و تامين كنندگان 
امنيت در اين دنياي مجازي صاحب پردرآمد ترين 
مش��اغل هستند. متخصصاني كه در حوزه امنيت 
سايبري در كش��ورهاي مختلف فعاليت مي كنند 
داراي بيشترين حقوق و درآمد دريافتي هستند. 

در سال هاي اخير كه حمالت سايبري به شدت 
رشد كرده است، موسسه هاي تحقيقاتي و تحليلي 
بس��ياري در جهان هشدار داده اند كه سال 2018 
س��ال حمالت سايبري و بدافزاري به سازمان هاي 
ب��زرگ، ش��ركت ها و نهادهاي دولت��ي در جهان 

خواهد بود. 
تحقيقات��ي ك��ه به تازگي انجام ش��ده اس��ت 
نشان مي دهد كه مش��اغل حوزه امنيت سايبري 
در مقايس��ه با ساير مشاغل و تخصص هاي جهان 
بيشترين حقوق دريافتي را مي گيرند. اين درحالي 
اس��ت كه طبق همين گزارش ها، مش��اغل حوزه 
آموزش و فناوري ارتباطات كمترين ميزان حقوق 
را در ميان صاحبان مش��اغل ب��ه خود اختصاص 

داده اند. 
ب��ه گفته بس��ياري از تحليلگ��ران، دليل آنكه 
محقق��ان و پژوهش��گران فعال در ح��وزه امنيت 
سايبري نسبت به س��اير مشاغل حقوق بيشتري 
دريافت مي كنند، اين است كه در سال هاي اخير 
مساله حفاظت از اطالعات شخصي و مالي كاربران 

و ش��ركت هاي كوچك و بزرگ تجاري در جهان 
بس��يار پررنگ تر از سال هاي گذشته شده است و 
اين بدان معناست كه اهميت امنيت سايبري اين 
روزها بسيار بيشتر از قبل است و بايد كشورهاي 
مختل��ف به تقويت و افزايش قواي دفاعي خود در 
برابر حمالت سايبري خطرناك و مهلك بپردازند 
و نيروهاي قدرتمندي را در اين حوزه تربيت كنند 
ت��ا بتوانند در صورت ل��زوم، اقدامات الزم را براي 

مقابله با حمالت سايبري انجام دهند. 
براس��اس گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي 
موسس��ه تحقيقاتي Exabeam مبني بر حقوق 
متخصص��ان عل��وم مختل��ف، حق��وق دريافت��ي 
كارشناس��ان امنيت س��ايبري بطور متوس��ط در 
ش��ركت هاي ب��زرگ ح��دودا 75ه��زار دالر الي 

100هزار دالر است كه اين ميزان در شركت هاي 
كوچ��ك تقريبا به مبلغ 50 ه��زار دالر تا 75هزار 

دالر مي رسد. 
اين گزارش هاي ساالنه از ميزان حقوق و درآمد 
ماهانه كارمندان و متخصصان حوزه هاي مختلف 
در جه��ان مي تواند به آن دس��ته از دانش آموزان، 
دانش��جويان و كارجويان��ي كمك بس��زايي كند 
كه هنوز وارد بازار كار نش��ده يا به دنبال رش��ته 

تحصيلي پردرآمدي هستند. 
در اي��ن نظرس��نجي ها و تحقيق��ات ص��ورت 
گرفت��ه، بي��ش از ۴0درصد متخصص��ان و افراد 
فعال در حوزه امنيت س��ايبري كه داراي مدرك 
دانشگاهي كارشناسي و كارشناسي ارشد هستند، 
از مي��زان حق��وق و درآم��د ماهانه خ��ود اعالم 

رضايت و خش��نودي كرده اند. اما 60 درصد ساير 
متخصصان كه داراي مدرك دانشگاهي دكتري و 
باالت��ر بوده اند، چندان از ميزان درامد خود راضي 
نبودند. آنها علت عدم رضايت خود را مدرك باالي 
دانشگاهي و زحمات بسيار زيادي كه براي كسب 
مدرك دكتري و تخصص خود كشيده اند، عنوان 

كرده اند. 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر شده، بدافزارها، 
باج  افزارها و حمالت DDOS ازجمله تهديدهاي 
امنيت��ي بودند كه از س��ال 2016 كاربران فضاي 
مج��ازي را در مع��رض خط��ر حمالت س��ايبري 
قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات ش��خصي 
و محرمانه آنها ش��ده اس��ت. طبق آمار، حمالت 
س��ايبري در سال گذش��ته 2017 ميالدي نيز به 

اوج خود رس��يده و حاال خبر اينكه قرار است در 
سال هاي آتي اوضاع از اينكه هست هم نابسامان تر 

شود، بسيار نگران كننده به نظر مي رسد. 
همانطور كه در اخبار گذشته اشاره شده است، 
س��االنه بانك ها، شركت ها و س��ازمان هاي دولتي 
و خصوص��ي بزرگي در سراس��ر جه��ان متحمل 
خسارات و آسيب هاي جبران ناپذيري مي شوند كه 
ازجمله مهم ترين آنها مي توان به حمله س��ايبري 
به ش��ركت مالي اكوئيفاكس در امريكا، س��ازمان 
بهداش��ت و س��المت در انگلس��تان، وزارت هاي 
دفاع و امور خارجه بس��ياري از كش��ورها، شركت 
حسابرسي ديلويت )Deloitte( در امريكا اشاره 
كرد. بنابراين مي توان گفت خطر حمالت سايبري 
در كمي��ن تمامي اف��راد، كاربران و ش��ركت هاي 
كوچك و بزرگ در جهان اس��ت و ديگر نمي توان 
ادع��ا كرد كه كس��ي از گزن��د و خطرات حمالت 
س��ايبري در امان اس��ت. حمله س��ايبري توسط 
بداف��زار واناك��راي)WannaCry( به طور قطع 
يك��ي از مهلك ترين حمالتي اس��ت كه در طول 

سال هاي اخير صورت گرفته است. 
حمالتي كه بدافزار واناكراي در س��ال گذشته 
به كشورها، سازمان ها و شركت هاي بسياري كرد، 
خسارات جبران ناپذير بسياري را براي آنها برجاي 
گذاش��ت. به تازگي نيز ويروس رايانه يي و بدافزار 
»خرگوش بد« سر و صداي بسياري به راه انداخته 
است و به شركت ها و بانك ها و موسسات كوچك 
و بزرگي در كشورهاي مختلف به خصوص در اروپا 
حمله كرده و اطالعات محرمانه آنها را به س��رقت 

برده است. 
اين درحالي است كه در سال 2018 پيش بيني 
ش��ده اس��ت كه يك��ي از مهم تري��ن خطراتي كه 
كش��ورها و دولت ه��ا را تهدي��د مي كن��د حمالت 
سايبري است و بايد براي جلوگيري از اين حمالت 
و حمالت هكر ها سيستم ها امن شود،  سيستم هايي 
كه مانع نفوذ هكر ها شود  از اين رو به نظر مي رسد، 
حرفه متخصصان امنيت سايبري در سال پيش رو 

شاهد جهش درآمدي چشمگير شود. 

ديجيتال ترندز|
گ��وگل قصد دارد از فناوري هوش مصنوعي بطور گس��ترده براي ارتقاي بخش اخبار خود 
اس��تفاده كند. هدف از اين كار انعكاس ديدگاه هاي مختلف و مقابله با انتشار اخبار غيرمعتبر 
اعالم شده است. گوگل براي مديريت بخش اخبار خود بر خالف ديگر مجموعه هاي رقيب مانند 
فيس بوك از نيروي انساني استفاده نمي كند و قصد دارد با تقويت الگوريتم هاي هوش مصنوعي 
و همكاري با تعدادي سازمان فعال در اين زمينه تنها اخباري معتبر و قطعي منتشر كند. گوگل 
مدعي است، هوش مصنوعي اين شركت قادر به بررسي هزاران منبع خبري و انتخاب اخباري 
از طريق اين منابع اس��ت كه بيشترين اعتبار را داشته باشند و محتواي آنها هم در مقايسه با 
رقبا به شيوه بهتري تنظيم شده باشد. اين شركت با بهره گيري از فناوري هوش مصنوعي برنامه 
همراه گوگل نيوز را هم به روز كرده و اين فناوري به محض شناسايي يك روند خبر دروغين 
و فريبنده تمامي اخبار مربوط به آن را از فيد خود حذف مي كند تا جلوي گمراه شدن كاربران 
گرفته شود. همچنين بخشي به نام پوشش كامل در اين برنامه همراه وجود دارد كه در صورت 
وقوع وقايع خبري مهم به ترسيم تصويري كامل و بي طرف از رويدادهاي مذكور كمك مي كند.

ميل آنالين|
يك ش��ركت انگليسي مش��غول ساخت روبات هايي اس��ت كه به چند زبان سخن 

مي گويند. قيمت روبات هاي اين شركت از 9500 تا 59 هزار پوند است. 
گروهي از مهندس��ان انگليسي مشغول س��اخت روبات هايي انسان نما هستند كه 

مي توانند به چند زبان سخن بگويند، برقصند و حتي مردم را بترسانند. 
 شركت Engineering Art اين ربات ها را در شهر ساحلي كورنيش مي سازد. 

 تصاوير منتش��ر ش��ده از كارخانه اين شركت نش��ان مي دهد بخش هاي مختلف 
روبات ها مانند مو، اعضاي بدن و ...كار مي كنند. 

روبات هاي اين شركت از 9500تا 59 هزار پوند قيمت گذاري شده اند و از آنها براي 
سرگرمي، اطالع رساني، آموزش و تحقيق استفاده مي شود. 

اين ش��ركت در حال حاضر س��ه محص��ول تجاري ب��ه نام هاي »روبو تس��پين«، 
»سوسيبات« و »سوسيبات ميني« دارد.  روبو تسپين، مشهورترين روبات اين شركت 

است كه در سراسر جهان به نمايش درآمده است. 

مشبل|
 مش��كالتي در كيبوردهاي مك بوك پرو و مك بوك منجر به شكايت دسته جمعي 

صاحبان اين رايانه ها از اپل شده است. 
س��كوت اپل درباره كيبوردهاي معيوب مك بوك و مك بوك پرو مشكل س��از شده 
است. در همين راستا در يكي از دادگاه هاي ايالت كاليفرنيا شكايت دسته جمعي عليه 
اپل ثبت شده اس��ت. طبق اين شكايت نامه، اپل مشكل butterfly switch كيبورد 
رايانه هاي مك بوك و مك بوك پرو به عنوان يك مشكل طراحي به رسميت نمي شناسد. 
butterfly switch مكانيسمي است كه سبب مي شود هر كليد كيبورد ثبات و دقت 
بيش��تري داشته باش��د و از ضخامت آن نيز ۴0درصد كمتر شود. در اين اواخر مشكالتي 
در اين كيبوردها موجب اعتراض كاربران ش��د. جمع شدن گردوغبار ميان كليدها سبب 
مي ش��ود، فش��ردن آنها غيرممكن شود و در نتيجه كيبورد از كار بيفتد. وب سايتي به نام 
Change.org تقاضايي براي فراخوان رايانه هاي مك بوك پرو با 18هزار امضا جمع آوري 

كرده است. اين درحالي است كه كارشناسان منتظر پاسخ اپل هستند.

خدمات اخبار »گوگل« هوشمند شد كاربران »مك بوك« پرو از »اپل« شكايت كردندتوليد روبات هاي انسان نماي سخنگو

فراسو كاربررويداد

ظرفي��ت ترانزيت داده ه��اي بين الملل كش��ور پيش از 
دول��ت يازده��م 116 گيگابي��ت بر ثانيه بود ك��ه به گفته 
مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، در پايان س��ال 

1396 اين ميزان به 1.5 ترابيت برثانيه رسيد. 
در دول��ت يازدهم با جل��ب اعتماد دولت ه��اي جهان، 
ظرفيت ترانزيت داده هاي بين الملل كش��ور در پايان سال 

1393 به 36۴ گيگابيت بر ثانيه افزايش يافت. 
روند ترانزيت داده در 2 س��ال پ��س از آن به ويژه پس 
از توافق هس��ته يي برج��ام )برنامه جامع اقدام مش��ترك( 
رش��د خوبي كرد، به گونه يي كه س��ال 1395 ميزان 600 
گيگابايت ترانزيت داده از مس��ير ايران صورت گرفت و اين 
ظرفيت در يازدهم ش��هريور ماه پارسال به يك هزار و 500 

گيگابايت رسيد. 
اكنون نيز مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت اعالم 
كرد: تا پايان اس��فند پارس��ال با ظرفيت سازي هاي صورت 
گرفت��ه، 1.5 ترابيت بر ثانيه ترانزي��ت داده هاي بين الملل 

محقق شد. 
»صادق عباس��ي شاهكوه« روز يك ش��نبه در گفت وگو 
ب��ا ايرنا افزود: تالش مي ش��ود امس��ال ظرفي��ت ترانزيت 
بين الملل كشورمان دستكم رشدي دو برابري داشته باشد 
كه اين مهم با تش��كيل ش��ركت ترانزي��ت بين الملل كه از 
تكاليف مقرر در برنامه ششم توسعه است، سرعت بيشتري 

مي گيرد. 
به گفته وي، در برنامه ششم توسعه دستيابي به ظرفيت 
30 ترابي��ت بر ثانيه ترانزيت داده هاي بين الملل كش��ور تا 

پايان اين برنامه )سال 1۴00( هدف گذاري شده است. 
ايران در منطقه يي جغرافيايي قرار دارد كه از اس��تعداد 

ويژه ي��ي براي ايفاي نقش يك قط��ب ارتباطي در مقياس 
بين المللي برخوردار است. اكنون بين كشورهاي منطقه از 
جمله ايران، تركيه و ش��ماري از كشورهاي حاشيه جنوبي 
خليج ف��ارس براي تصاحب جايگاه قط��ب ارتباطي منطقه 
و ايف��اي نقش يك نقطه تماس بين المللي رقابت س��ختي 
در جريان اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هشتم 
آبان ماه پارس��ال در يكي از شبكه هاي اجتماعي از امضاي 
قرارداد ف��روش 300 گيگابايت بر ثاني��ه ظرفيت ترانزيت 
جنوب به ش��مال خبر داد و نوش��ت: اي��ران قطب )هاب( 

ارتباطي منطقه مي شود. 
براس��اس آمار و اطالع��ات رس��مي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، اكنون 70درصد ترانزيت داده هاي عراق 

از ايران انجام مي شود. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد 30درصد ترانزيت داده هاي 
ارتباطي افغانستان از مسير ايران تامين مي شود. همچنين 
100درص��د ترانزي��ت داده جمهوري آذربايجان از مس��ير 

كشور ما صورت مي گيرد. 

فيز|
 ناسا در نظر دارد براي كمك به پروژه پرورش گياهان در فضا، از 

متخصصان گياه شناسي و دانش آموزان، كمك بگيرد. 
در محيط فضا دانه ها بدون وجود نيروي جاذبه، شناور مي شوند، 
آب به سمت پايين نمي ريزد بلكه قطره هاي آن باال مي روند و ممكن 
است ريشه ها را از بين ببرند. بنابراين براي پرورش گياهان در فضا، 
نور مصنوعي و پنكه ها بايد به گونه يي باشند كه جايگزين خورشيد 
و باد شوند. به گفته مسووالن ناسا، باغباني در فضا براي نسل بعدي 
كاشفاني كه در ماموريت هاي ماه يا مريخ كه شايد ماه ها يا سال ها 

طول بكشد، به غذا نياز دارند، ضروري خواهد بود. 
م��واد مغذي ضروري مانند ويتامين ه��اي C و K، در غذاهاي 
منجم��د به تدري��ج از بين مي روند. فضان��وردان بدون مصرف اين 
ويتامين ها، در برابر عفونت ها، انعقاد ضعيف خون، سرطان و بيماري 
قلبي، آس��يب پذيرتر خواهند بود. بنابراين ناسا، توجه متخصصان 
گياه شناسي حرفه يي و باغبانان تازه كار- دانش آموزان دبيرستاني- 
به اين برنامه معطوف داش��ته اس��ت تا در اين زمينه از آنان كمك 
بگيرد. »كارل لويس« )Carl Lewis(، رييس »باغ گياه شناس��ي 
فرچايل��د« )Fairchild Tropical Botanic Garden( ك��ه 
سرپرس��تي اين برنامه را بر عهده دارد، توضيح داد: ده ها هزار گياه 
خوراك��ي روي زمين وجود دارند ك��ه احتماال مفيد خواهند بود و 
انتخ��اب گياهاني كه بهترين گزينه ب��راي توليد غذاي فضانوردان 

هستند، مشكل بزرگي محسوب مي شود. 
اي��ن باغ كه در شهرس��تان ميام��ي واقع در فلوري��دا قرار دارد 
106گونه گياه را در خود جاي داده اس��ت كه شايد امكان پرورش 
آنها در فضا وجود داشته باش��د. 15هزار دانش آموز از 150مدرسه 
براي پرورش گياهان در ش��رايط مشابه فضا، در اين برنامه ثبت نام 
كرده اند. دانش آموزان بايد با اس��تفاده از جعبه هايي مجهز به چند 

چراغ كه شبيه به جعبه هاي رشد گياهان در فضا هستند، از گياهان 
مراقبت و داده هاي مربوط را ثبت  كنند. اين داده ها نهايتا در اختيار 
ناسا گذاشته مي شود. اين پروژه چهارساله، تقريبا در نيمه راه به سر 
مي برد و يك بودجه 1.2۴ميليون دالري از ناسا دريافت كرده است. 
فضانورداني كه در ايستگاه فضايي در 250مايلي زمين زندگي 
مي كنند، در پرورش گياه با شكست مواجه شدند. نخستين جعبه 
قابل حمل پرورش گياه در فضا موس��وم به »وگي« )Veggie( كه 
به المپ هاي LED مجهز بود، در سال 201۴ آزمايش شد. برخي 
از كاهوهايي كه در اين جعبه كاشته شدند، به خاطر بي آبي از بين 
رفتند اما فضانوردان به تالش خود ادامه دادند و س��رانجام در سال 

2015 نخستين كاهو را در فضا پرورش دادند. 
»ريك��ي آرنول��د« )Ricky Arnold(، فضانورد ناس��ا در يك 
ويدئوي زنده گفت: گياهاني كه به اين شكل پرورش مي يابند، تنها 
گاهي اوقات برداش��ت مي شوند و سهم هر فضانورد، تنها يك يا دو 
برگ است اما ارزش اين تالش را دارد. بافت تمام غذاهاي منجمد 
در فضا، مش��ابه اس��ت و اگر بتوانيم در اينجا كاهو پرورش دهيم، 

غذايي با بافت متفاوت خواهيم داشت. 

چالش »ناسا« براي پرورش گياه در فضاظرفيت ترانزيت داده بين الملل ايران 1.5 ترابيت برثانيه شد

فضاديتا
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چهره هاي استاني

    اجراي شبكه مدرن فاضالب در 7 روستاي گيالن؛ 
 رشت   مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي گيالن، 
ب��ا بيان اينكه ش��بكه م��درن فاضالب در 7 روس��تاي 
گيالن اجرا مي شود، گفت: اعتباري بيش از 51ميليارد 
توم��ان براي اجراي ط��رح تصفيه فاض��الب اين تعداد 
روس��تا پيش بيني شده اس��ت.  محبعلي رنج ور، با بيان 
اينكه ش��بكه مدرن فاضالب در 7 روستاي گيالن اجرا 
مي ش��ود، اظهار كرد: طرح جمع آوري و دفع بهداشتي 
فاضالب اين روس��تاها با بهره من��دي از اعتبارات بانك 
توس��عه اسالمي در شهرستان هاي رش��ت، صومعه سرا، 
بندرانزل��ي، رودس��ر و آستانه اش��رفيه اج��را مي ش��ود.  
 مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي گيالن، 
با بيان اينكه هم اكنون عمليات مطالعاتي و تحويل زمين 
طرح تصفيه فاضالب اين روس��تاها به اتمام رس��يده و 
به زودي كار اجرايي اين طرح آغاز مي شود، تصريح كرد: 
اعتب��اري بيش از 51 ميليارد توم��ان براي اجراي طرح 

تصفيه فاضالب اين تعداد روستا پيش بيني شده است. 
    كلنگ زني ترام�واي اروميه در هفته دولت؛ 
ارومي�ه  ش��هردار اروميه گفت: ترام��واي اروميه هفته 
دولت كلنگ زني مي ش��ود. محمد حضرت پور با اش��اره 
به راه اندازي ترامواي شهري به عنوان يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي ش��هري مديريت شهري، بيان كرد: مطالعات 
اجراي ترامواي ش��هري به اتمام رسيده و اين پروژه در 
مرحله عقد قرارداد اس��ت و در هفته دولت با استفاده از 
منابع خارجي وارد فاز اجرايي مي شود. او با بيان اينكه با 
كلنگ زني تراموا، اين پروژه در سال 1۴۰۰ به بهره برداري 
مي رس��د، ادامه داد: بهترين راهكار براي توسعه حمل و 
نقل ريلي در اروميه راه اندازي ترامواي ش��هري اس��ت؛ 
تراموايي كه هم اينك در ۶7درصد ش��هرهاي دنيا از آن 
اس��تفاده مي كنند. حضرت پور افزود: فاز اول تراموا 1۰ 
كيلومتر اس��ت كه از مسير خيابان هاي طالقاني، مدني، 
پن��ج راه، فرهنگيان ايثار و بلوار ش��هيد قاس��مي عبور 
مي كند و س��مت غرب ش��هر را به قسمت شرقي شهر 

وصل مي كند. 
    حرفه آموزي حدود 100 هزار زنداني در كشور؛ 
بيرجن�د  مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كش��ور گفت: 
 س��االنه بين 7۰ هزار الي 1۰۰ هزار زنداني در كشور در 
2۰۰ رش��ته فني و حرفه اي آم��وزش مي بينند.  رحيم 
مطهرنژاد اظهار ك��رد: بنياد تعاون زندانيان كش��ور در 
راس��تاي اش��تغال زايي و توانمندس��ازي زندانيان در دو 
موض��وع فعاليت مي كن��د. حرفه آم��وزي زندانيان يكي 
از فعاليت ه��اي بنياد تعاون زندانيان اس��ت كه با كمك 
س��ازمان آموزش فن��ي و حرفه اي و س��ازمان زندان ها 
انجام مي ش��ود.  مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كشور 
 بيان كرد: س��االنه بين 7۰ هزار الي 1۰۰ هزار زنداني در 

2۰۰ رشته فني و حرفه اي آموزش مي بينند. 
 حريق س�نگين در مش�هد مهار ش�د؛ مش�هد  
آتش سوزي سنگين در محدوده خيابان امام خميني)ره( 
مش��هد ديروز با تالش گروه هاي آتش نش��اني مهار شد. 
مدير منطقه چهار عمليات س��ازمان آتش نشاني مشهد 
گفت: اين آتش سوزي سنگين در مشهد ديروز به ستاد 
فرماندهي اعالم و آتش نشانان به سرعت به محل اعزام 
شدند.  حسين صالح نظرآباد با بيان اينكه كانون حريق 
يك مغازه پوش��اك ب��ود، گفت: آتش از طريق س��قف 
به فروش��گاه لوازم ورزش��ي در مج��اورت كانون حريق 
نيز س��رايت كرد و يك فروش��گاه لوازم منزل نيز دچار 
دودگرفتگي ش��د.  او افزود: آتش نشانان، آتش را مهار و 
از گسترش بيشتر آن جلوگيري كردند. صالح نظرآباد با 
اشاره به اينكه اين حريق سنگين خوشبختانه خسارت 
جاني نداش��ت، افزود: علت وقوع اين حادثه در دس��ت 

بررسي است. 
 اعالم قيمت كاالهاي اساس�ي م�اه رمضان؛ بيرجند 
  قيمت كاالهاي اساس��ي موردنياز مردم در ماه مبارك 
رمضان در خراس��ان جنوبي اعالم شد. مدير تنظيم بازار 
محصوالت و نهاده هاي كشاورزي جهاد كشاورزي استان 
با اشاره به برپايي نمايشگاه ضيافت از امروز در بيرجند، 
گفت: 1۰ غرفه ب��راي عرضه كاالهاي طرح تنظيم بازار 
در ماه رمضان در اين نمايش��گاه برپا ش��ده كه 3 غرفه 
مربوط به كشتارگاه ها است.  آقاي بيجاري افزود: در اين 
نمايشگاه عالوه بر عرضه مرغ گرم به قيمت در كشتارگاه، 
مرغ منجمد در نمايشگاه به قيمت ۶ هزار تومان عرضه 
مي ش��ود و اين م��رغ منجمد خ��ارج از نمايش��گاه در 
فروش��گاه ها و مغازه هاي منتخ��ب در بيرجند و قاين به 
قيمت ۶ و 15۰ تومان و در س��اير شهرستان ها به دليل 
هزين��ه حمل، ۶ هزار و 2۰۰ تومان عرضه مي ش��ود.  او 
گف��ت: همچنين ي��ك غرفه در نمايش��گاه براي عرضه 
گوشت شترمرغ، بوقلمون و انواع گوشت ماهي با قيمت 

5 تا 1۰درصد ارزان تر از سطح شهر برپا شده است. 
 218 ه�زار دالر قاچاق در البرز كش�ف ش�د؛ 
كرج   فرمانده انتظامي البرز با اشاره به رصد شبانه روزي 
فعاليت هاي قاچاق در اين اس��تان گف��ت: 218 هزار و 
۶۰دالر، ارز قاچاق از صرافي در البرز كشف شد.  سردار 
عباسعلي محمديان افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز پ��س از اط��الع از خريد و ف��روش ارز قاچاق 
از يك��ي از صرافي هاي كرج موضوع را به صورت ويژه در 
دستور كار قرار دادند.  او اضافه كرد: پس از محرز شدن 
محل موردنظر ب��ا اقدام هاي اطالعاتي و فني درس��تي 
موضوع مش��خص شد و بيش از 218 هزار دالر به مبلغ 
1۰ ميليارد و ۴۴5ميليون و 7۴ هزار ريال كشف شد. با 
كشف اين ارز قاچاق، 2 نفر دستگير و با وثيقه 3۰ميليارد 
ريالي روانه زندان ش��دند. محمديان خاطرنشان كرد كه 
اي��ن صرافي به س��بب تمدي��د نكردن مج��وز فعاليت 
به ص��ورت غيرقانوني فعاليت مي كرده كه پرونده آن نيز 

به تعزيرات حكومتي ارجاع شد. 
 اليروبي اروندرود بايد انجام ش�ود؛ آبادان  سردار 
سرلشكر پاس��دار س��يديحيي رحيم صفوي دستيار و 
مش��اور عالي فرمان��ده معظم كل قوا گف��ت: اليروبي 
اروندرود بايد طبق كار كارشناسي و مذاكرات فشرده 

بين ايران و عراق انجام شود. 
س��ردار  صفوي ديروز در حاش��يه بازدي��د از اروندرود 
در نوار مرزي خوزس��تان، كه جمعي از دانش��جويان 
دانش��گاه دفاع ملي نيز حضور داش��تند به خبرنگاران 
گفت: در سال هاي گذشته خط تالوگ جابه جا و وارد 
خاك عراق ش��ده است.  معاون دريايي بندر خرمشهر 
ني��ز گفت: اليروبي اروندرود بايد به عمق هش��ت متر 
برس��د تا كش��تي هاي با تناژ باال بتوانن��د در آن تردد 
كنند.  مهران ميدري افزود: در صورت اجرايي ش��دن 
طرح اليروبي اروندرود حجم مبادالت تجاري و تخليه 
و بارگيري در بندر خرمش��هر ب��ا پنج برابر افزايش به 

پنج ميليون تن كاال خواهد رسيد. 

اخبارشهرستانها

در همايش نقش راه  آهن آستارا در تسهيل حمل و نقل بين المللي مطرح شد

فعاليت 713 بنگاه اقتصادي ايران در  جمهوري آذربايجان
سخنگوي كميسيون اصل 90مجلس دهم: از آذربايجان انتظار لغو رواديد براي اتباع ايراني را داريم

 ارتقاي سامانه جامع خدمات مشتريان همراه اول
چه فايده هايي داشت؟ 

گروه بنگاه  ها 
بع��د از خ��روج ترامپ از برجام پاس��خ به اين 
پرس��ش كه اقتصاد اي��ران از چه طريقي مي تواند 
خود را در برابر تكانه هاي سياس��ي و ديپلماس��ي 
ايم��ن كند در س��طح اف��كار عموم��ي و محافل 
اقتصادي بيش��تر از هر زمان ديگري مطرح شده 
است و پاسخگويي به آن مي تواند راهبرد كشور ما 
را براي عبور از اين دوران حساس مشخص كند. 

 يكي از مهم ترين اركان ايمن س��ازي كشور و 
متعاقب آن توس��عه صادرات و بهبود محيط هاي 
كسب وكار بدون ترديد توسعه مناسبات ارتباطي 
با اقتصاد كشورهاي همسايه است كه دولت تدبير 
و اميد از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور 
در دس��تور كار قرار داده اس��ت. كشورهايي كه با 
توجه به نقاط مشترك فرهنگي؛ تاريخي و اقليمي 
مي توانند بخش قابل توجهي از نيازهاي ايران در 
بخش ه��اي مختلف اقتصادي و پولي را پوش��ش 
دهند. كشور آذربايجان يكي از همين همسايگان 
اس��ت كه در مناس��بات ارتباطي ب��ا آن در دولت 
تدبير و اميد افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. 
اي��ران و جمه��وري آذربايجان در اوايل س��ال 
1395 براي گس��ترش مناس��بات اقتصادي خود 
به ايجاد ارتباط ريلي بين دو كش��ور متعهد شده 
بودند و با تكميل راه آهن، شهرهاي آستاراي ايران 
و آس��تاراي جمه��وري آذربايجان ب��ه هم متصل 
شدند و اين مس��ير ريلي در فروردين ماه امسال 
همزمان با سفر رييس جمهوري ايران به جمهوري 
آذربايجان به بهره برداري رسيد و تاكنون چندين 
قط��ار باري حام��ل تخته از روس��يه و جمهوري 
آذربايجان به آستارا و بارانداز آن وارد شده است. 
 واقعيت آن اس��ت كه در بط��ن روابط ايران و 
جمه��وري آذربايجان همواره جنبه هاي اقتصادي 
داراي اهميت ويژه بوده و س��ايه خود را بر س��اير 
حوزه هاي ارتباطي گسترده است. همكاري بين دو 
كشور در زمينه هاي مختلفي ازجمله: انرژي)نفت، 
گاز، ان��رژي الكترونيكي، انرژي ه��اي جايگزين و 
وترابري)حمل ونق��ل جاده يي،  راه  تجديدپذي��ر( 
راه سازي و ساخت پل، راه آهن، حمل ونقل هوايي 
و درياي��ي(، ارتباط��ات و فناوري هاي پيش��رفته، 
صنعت كش��اورزي، علمي- آموزش��ي بهداشت و 
سالمت و گردش��گري اس��ت ضمن اينكه دامنه 
وسيعي از بنگاه هاي ايراني در كشور آذربايجان به 

فعاليت هاي مولد اقتصادي مشغول هستند. 
بررس��ي آمار و ارق��ام مبادالت��ي تجاري طي 

1۶س��ال گذش��ته)138۰ تا 139۶( با جمهوري 
آذربايج��ان در ۴ نقط��ه مرزي ش��امل: آس��تارا، 
بيله س��وار، جلف��ا و صنم بالغي پلدش��ت نش��ان 
مي ده��د كه تراز تجاري به نفع ايران بوده كه اين 
امر ناشي از حجم و ارزش باالتر صادرات ايران به 

جمهوري آذربايجان است. 
براساس يك چنين دورنمايي است كه رييس 
سازمان توسعه صادرات و سرمايه گذاري جمهوري 
آذربايجان مي گويد: 713شركت اقتصادي ايراني 
در جمه��وري آذربايجان فعال اس��ت و اين امر به 
توسعه روابط اقتصادي اين كشورها كمك مي كند. 
رفعت محمداف ديروز در همايش نقش راه آهن 
آستارا در تسهيل حمل و نقل بين المللي در هتل 
اسپيناس اين شهرستان افزود: تاثير توسعه روابط 
رييس جمهوري ايران و جمه��وري آذربايجان در 
اقتصاد منطقه مش��هود اس��ت و س��رمايه گذاري 
مش��ترك 2كش��ور در حوزه اقتصاد افزايش يافته 
و اراده هاي سياس��ي و اقتصادي آنها سال به سال 

ارتقا مي يابد. 
او اظهار ك��رد: ايران و جمه��وري آذربايجان 
براي س��اخت كارخانه خودروسازي در جمهوري 

س��رمايه گذاري  دالر  2۰ميلي��ون  آذربايج��ان 
مي كنن��د و ب��ا تكميل اي��ن كارخانه ب��ا عرضه 
1۰ه��زار خودرو در س��ال براي 2كش��ور س��ود 

اقتصادي ايجاد خواهد شد. 
محمداف ادامه داد: باكو از مقاصد گردشگري 
ايرانيان است و براي س��فر ايرانيان به جمهوري 
آذربايج��ان به صورت الكتروني��ك رواديد صادر 

مي شود. 
رييس سازمان توسعه صادرات و سرمايه گذاري 
جمه��وري آذربايج��ان اضافه ك��رد: حمل و نقل 
ريلي مهم ترين مولفه اقتصادي ايران و جمهوري 
آذربايج��ان اس��ت و در كن��ار آن ايج��اد پايان��ه 
مسافربري در راه آهن آستاراي ايران ضرورت دارد. 

 سرمايه گذاري 312 ميليون دالري در ايران
از س��وي ديگر نماينده كميسيون مشترك 
همكاري ه��اي اقتص��ادي اي��ران و جمه��وري 
آذربايجان معتقد اس��ت: جمهوري آذربايجان 
مي��زان  ب��ه  اقتص��ادي  25ط��رح  قال��ب  در 
312ميلي��ون دالر در اي��ران س��رمايه گذاري 
ك��رده و 1۰۴ميليون دالر آن به چرخه اقتصاد 

كش��ور وارد شده اس��ت. ابوالفضل كوده يي نيز 
در اين هماي��ش افزود: جمه��وري آذربايجان 
5۰۰ ميليون دالر براي راه آهن رش��ت- آستارا 
و ۶۰ ميليون دالر براي س��اخت بارانداز آستارا 
س��رمايه گذاري مي كن��د و حج��م تجارت اين 
دو كش��ور از ۴۰5ميلي��ون و 3۴2هزار دالر در 
س��ال 95 به ۶۶2 ميليون و 35۰هزار دالر در 
س��ال 9۶ افزايش يافته و بيش��ترين كاالهاي 
تبادل شده سوخت، مواد معدني، سبزيجات و 

محصوالت سراميكي است. 
او اظه��ار ك��رد: با س��رمايه گذاري مش��ترك 
كارخان��ه  اي��ران،  و  آذربايج��ان  جمه��وري 
خودرو س��ازي در جمهوري آذربايجان س��اخته 
مي ش��ود و س��اخت 3ه��زار خ��ودرو از ط��رف 
جمه��وري آذربايج��ان و 2هزار خودرو توس��ط 

بخش خصوصي سفارش شده است.
كوده يي بيان كرد: ايران براي توس��عه روابط 
تج��اري با جمهوري آذربايج��ان عزم جدي و در 
همكاري ه��اي اقتصادي و تفاهم با كش��ورهاي 
همس��ايه نقش ويژه دارد و نتايج مثبت جلس��ه 
اس��فند ماه گذش��ته كميس��يون همكاري هاي 

اقتص��ادي اي��ران و جمه��وري آذربايج��ان در 
حوزه ه��اي تج��اري، حم��ل و نق��ل، ان��رژي و 
تكنولوژي را ش��اهد هستيم.  نماينده كميسيون 
مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و جمهوري 
آذربايجان ادامه داد: از هر گونه س��رمايه گذاري 
خارج��ي در كش��ور اس��تقبال مي ش��ود و يكي 
از ملزوم��ات رف��ع دغدغه ه��اي تاج��ران، انعقاد 
موافقت نامه هاي دو جانبه بين المللي اس��ت و به 

توسعه روابط كمك خواهد كرد.
او گفت: ارتقا و گشايش روابط بانكي، توسعه 
زيرس��اخت ها و موافقت نامه ه��ا و در نظر گرفتن 
مشوق هاي صادراتي براي استمرار روابط تجاري 
ايران و جمهوري آذربايجان ضروري اس��ت.  بعد 
از تكميل راه آهن رشت- قزوين و اتصال راه آهن 
آستارا به آن، كريدور ريلي شمال- جنوب ايران 
ب��راي انتقال بار از بندرهاي جنوب به آس��تارا و 
حمل به كش��ورهاي حوزه قفقاز و برعكس فعال 

خواهد شد. 

 انتظار لغو رواديد براي اتباع ايراني 
در جري��ان برگزاري اين همايش س��خنگوي 
كميس��يون اصل 9۰و نماينده شهرستان آستارا 
در مجلس دهم نيز اعالم كرد: از دولت و مجلس 
جمهوري آذربايجان انتظار داريم، رواديد را براي 
اتب��اع ايراني لغو كند.  ولي داداش��ي در همايش 
نق��ش راه آهن آس��تارا در تس��هيل حمل و نقل 
بين الملل��ي در كريدوره��اي ش��مال- جنوب و 
شرق- غرب كه در هتل اسپيناس اين شهرستان 
برگزار ش��د، اظهار كرد: غرب كش��ور ما درحال 

توسعه اقتصادي است.
وي با بيان اينكه ما مناس��بت هاي بسيار زياد 
و عميقي با كش��ور دوس��ت و همسايه جمهوري 
آذربايج��ان داريم، ادام��ه داد: حمل و نقل يكي 
از مولفه ه��اي اساس��ي اقتصاد در دنياس��ت و ما 
هم��ه رويه هاي حمل و نقل را در آس��تارا داريم.  
داداش��ي با بيان اينكه بارانداز آستارا- آستارا در 
كنار اس��كله آستارا درحال توس��عه است، افزود: 
به همت همه دولتمردان در تالش هس��تيم كه 
راه آهن سراسري را به منطقه ويژه اقتصادي بندر 

متصل كنيم.
او اضافه كرد: اين انتظار را داريم كه تجهيزات 
و زيرس��اخت هاي الزم گمركي و غيرگمركي در 
بارانداز ريلي هر چه س��ريع تر آماده شود تا همه 

تجار و بازرگانان بتوانند از آن بهره مند شوند. 

دوم ارديبهش��ت ماه امس��ال همراه اول از تصميم 
خود براي انجام ارتقاي سامانه جامع خدمات مشتريان 
با به روزرساني نرم افزارهاي فناوري اطالعات خود خبر 
داد. اما ارتقاي س��امانه جامع خدمات مشتريان همراه 
اول چه فايده يي براي مش��تركين دارد؟ همان طور كه 
اشاره كرديم 29 فروردين ماه همراه اول از قصد خود 
براي ارتقاي سامانه جامع خدمات مشتريان خبر داد تا 
اين اتفاق در روز دوم ارديبهشت ماه رخ دهد و اگرچه 
با بروز برخي اختالل ها براي برخي مشتركين رخ داد 
اما با عذرخواهي پيش از اجرا و اطالع رساني به موقع و 
مناس��ب همراه اول همراه شد. اما در اين مطلب قصد 
داريم به فوايد انجام اين ارتقا و به روزرساني بپردازيم. 

 محاسبه آنالين صورت حساب ها
با ارتقاي س��امانه جامع خدمات مشتريان همراه 
اول و سيس��تم هاي فناوري اطالعات اپراتور اول، ارائه 
خدمات گس��ترده ازجمله يكپارچه س��ازي سيستم 
صورت حساب مش��تركان دايمي و اعتباري و آنالين 
ش��دن اي��ن فرآيند، ممكن ش��د.  تا پي��ش از انجام 
عمليات ارتقا، سيستم صدور و دريافت صورت حساب 
مش��تركان دايمي همراه اول به صورت آفالين بوده و 

قدري تاخير داش��ت، يعني ممك��ن بود هنگامي كه 
شما درخواست صورت حساب يا باقي مانده بسته فعال 
مي داديد با چند س��اعت تاخير نتيجه آن را دريافت 
مي كرديد اما حاال اين سيس��تم كامال آنالين شده و 
اين موضوع مطمئنا مي تواند به مشتركان در مديريت 
هزينه هاي آنها كمك كند. اگرچه اين سيس��تم براي 
مش��تركان اعتباري از قبل هم آنالي��ن بوده و اكنون 
دو سيستم يكپارچه مي شوند.  با ارتقاي سامانه جامع 
خدمات مشتريان همراه اول امكان تعريف بسته هاي 
بيش��تري را به هم��راه اول خواهد داد و مش��تركان 
مي توانند شاهد انعطاف بيشتري در تعريف بسته هاي 
جديد و گس��تردگي بيش��تري در اين بسته ها و ارائه 
خدمات متنوع تر با س��رعت و گستردگي بيشتري از 

سوي همراه اول باشند. 

 ارتقاي سامانه جامع خدمات مشتريان
در جري��ان عملي��ات ارتق��اي س��امانه جامع 
خدم��ات مش��تريان هم��راه اول صده��ا نفر از 
نيروه��اي متخص��ص و خبره داخل��ي و خارجي 
مش��غول ب��ه كار بودن��د ك��ه اكثر اين اف��راد از 
متخصص��ان ايراني بوده اند ك��ه باتوجه به اندازه 

بس��يار ب��زرگ اي��ن پ��روژه، آن را مي ت��وان از 
بزرگ تري��ن پروژه هاي نرم افزاري اجرا ش��ده در 
كش��ور دانس��ت كه مديران و متخصصان شاغل 
در همراه اول توانس��تند ابعاد گسترده عملياتي 
اي��ن پ��روژه را مديريت كرده ت��ا نهايتا موفق به 
به كارگيري دانش روز دنيا در زمينه پلتفرم هاي 
ب��از و انتق��ال آن به متخصصان ايراني ش��وند و 
شاهد استانداردس��ازي ساختار فناوري اطالعات 
برمبن��اي فناوري گ��ذرگاه خدم��ات )ESB( و 
ام��كان ارائه واس��ط هاي اس��تاندارد )API( به 
كس��ب و كارهاي جانبي براي اتصال س��كوهاي 
)پلتفرم( جانبي با هدف توسعه خدمات و اقتصاد 
ديجيت��ال كش��ور باش��يم.  مطمئنا انج��ام اين 
عملي��ات ارتقا و برآورده كردن اين دس��تاوردها 
منج��ر به آن خواهد ش��د كه هم��راه اول بتواند 
به اهداف كالن خود در راس��تاي افزايش رضايت 
مشتريان با ارائه سرويس هاي متنوع و باكيفيت، 
كاهش هزينه هاي عملياتي و فني، توسعه دانش 
روز دني��ا در ايران و بومي س��ازي آن و همچنين 
حمايت از ش��ركت هاي ايراني در راستاي توسعه 

روزافزون صنعت تلكام در ايران دست يابد. 

اهمي��ت  ب��ه  باتوج��ه  گي�الن  
موض��وع امنيت قضاي��ي و حقوقي 
مش��اركت  ب��راي  س��رمايه گذاران 
در طرح ه��اي اقتص��ادي و عمراني 
اس��تان هاي مختل��ف ريي��س كل 
دادگستري گيالن مي گويد: عمران و 
آباداني و توسعه استان، خود حركت 
در مس��ير احقاق حقوق عامه است كه بايد باتوجه به شرايط 
خاص اقليمي گيالن، الزامات استفاده از منابع طبيعي نيز در 
اين مس��ير رعايت شود. به گزارش ايلنا، احمد سياوش پور در 
نشست شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع 
طبيعي با بيان اينكه توس��عه استان امري ضروري و غيرقابل 
اجتناب است، اظهار كرد: دستگاه قضايي همواره حامي توسعه 
و سرمايه  گذاري در استان اس��ت كه ضروري است اين امر با 

حفظ عرصه هاي ملي و منابع طبيعي صورت گيرد. 
او يك��ي از اهم وظاي��ف قوه قضاييه را حفظ حقوق عامه و 
بيت المال برش��مرد و گفت: عمران و آباداني و توسعه استان، 
خود حركت در مسير احقاق حقوق عامه است كه بايد باتوجه 
به ش��رايط خاص اقليم��ي گيالن، الزامات اس��تفاده از منابع 

طبيعي نيز در اين مسير رعايت شود. 

 دستگاه قضايي حامي توسعه و سرمايه  گذاري
در گيالن است

آذربايجان غربي  سرپرست معاونت 
مي��راث  فرهنگ��ي اداره  كل مي��راث 
 فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
آذربايجان غرب��ي از آغاز مرمت س��ه 
بناي تاريخي ارامنه در استان خبر داد.  
حسن س��پهرفر در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در برنامه ريزي هاي امسال 
اين اداره  كل، مرمت ابنيه تاريخي اطراف قره كليس��ا در دستور 
كار ق��رار گرفته بود كه بر همين اس��اس مرمت اين س��ه بنا با 
اختصاص اعتبار الزم آغاز شد.  او افزود: يكي از اين بناها، مقبره 
»ساندوخت« است كه روي بلندترين نقطه ارتفاعات شمالي دير 
تادئوس )قره كليس��ا( واقع شده اس��ت و مربوط به سال 1813 
ميالدي است.  سرپرست معاونت ميراث  فرهنگي اداره  كل ميراث 
 فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري آذربايجان غربي ادامه داد: 
براي مرمت اين بنا، انجام مرمت هاي موضعي، استحكام بخش��ي 
و اجراي كف فرش، درنظر گرفته ش��ده است. سپهرفر ادامه داد: 
عبادتگاه ساندخت ديگر بنايي است كه در دست مرمت است در 
سمت جنوبي قره كليسا و بر سر راه آن واقع شده است كه مقرر 
است اجراي پوشش محافظ، مرمت جداره و انجام كف سازي در 

آن اجرا شود. 

 مرمت 3 بناي تاريخي ارامنه
در آذربايجان غربي

قزوين  دادس��تان قزوين گفت: با 
صنوفي كه به بهان��ه افزايش نرخ ارز 
به مردم خدمات ارائه ندهند، برخورد 
مي ش��ود و در همين راستا مسووالن 
ني��ز از اقدام��ات نظارتي خ��ود غافل 
نشوند.  به گزارش »تعادل« به نقل از 
روابط عمومي دادگستري كل استان 
قزوين، صادقي نياركي دادستان عمومي و انقالب قزوين، اظهار 
كرد: دستگاه قضايي استان با اصناف، كسبه و مراكز توليدي كه 
به بهانه هاي واهي همچون شرايط كنوني كشور در بحث بازار ارز 
و مسائل مرتبط با موضوع برجام نسبت به ارائه خدمات به مردم 
كوتاهي كنند بدون هيچ اغماضي برخورد خواهد كرد.  او افزود: 
براساس گزارش هاي واصله و بازديدهاي ميداني، برخي اصناف، 
كس��به بازار و مراكز توليدي به بهانه هاي واهي همچون شرايط 
كنوني كشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام 
از ارائ��ه اجناس و فروش كاال حتي كااله��اي داخلي خودداري 
مي كنند.  دادس��تان مركز اس��تان اين قبيل اقدامات را احتكار 
دانس��ت و اعالم كرد: اقداماتي از اين  دست زمينه ساز اخالل در 
نظام اقتصادي كشور، مخل امنيت رواني شهروندان و موجب بروز 

برخي جرايم در سطوح مختلف جامعه است. 

برخورد با صنوفي كه به بهانه افزايش نرخ ارز 
گران فروشي كنند

بوش�هر  مدير عامل ش��ركت آب 
منطقه يي اس��تان بوش��هر تاسيسات 
آب ش��يرين كن را يكي از منابع تامين 
آب استان دانست و گفت: براي خريد 
تضميني اين آب سال قبل 51 ميليارد 
تومان و امس��ال نيز ۶۰ميليارد تومان 
تخصي��ص يافته اس��ت.  ب��ه گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، شاهپور رجايي ديروز در نشست با مسووالن 
دستگاه هاي اجرايي استان بوشهر با بيان اينكه بيش از 9۰درصد 
منابع تامين آب آش��اميدني خارج از اس��تان است، اظهار داشت: 
تنها ۴درصد آب هاي قابل ش��رب در بخش كش��اورزي است كه 
تنش آبي روي آنها اثرات نامطلوبي گذاشته است.  او با بيان اينكه 
۴3درصد جمعيت ش��هري و ۶۰درصد جمعيت روستايي استان 
بوشهر داراي تنش آبي هستند، تاكيد كرد: تامين آب آشاميدني 
از طريق شيرين سازي آب دريا از برنامه هاي مهم شركت آبفاست 
كه در اين زمينه به ظرفي��ت 9۰ هزار مترمكعب در روز طراحي 
ش��ده است.او تصريح كرد: تاسيس��ات آب شيرين كن با مشاركت 
بخش خصوصي اجرايي مي شود سپس وزات نيرو آب توليدي آن 
از بخش خصوصي به صورت تضميني خريداري مي كند و دراختيار 

مردم قرار مي دهد. 

تخصيص 60 ميليارد تومان براي خريد تضميني 
در بوشهر
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اقتصاد اجتماعي12
پيشنهاد اختصاص بخشي از 

پادگان ها به مدارس 
فرماندار تهران بر لزوم بهره گيري از ظرفيت خيران و 
تخصيص زمين از سوي دستگاه هاي نظامي تاكيد كرد 
و افزود: براي برطرف كردن كمبود مدارس شهر تهران 
بايد ظرف دو سال آينده اقدامات عملياتي صورت بگيرد. 
عيس��ي فرهادي با اش��اره به مش��كالت موجود در 
حوزه آموزش و پرورش گفت: س��هم آموزش و پرورش 
در تهران پايين اس��ت و در اين زمينه در حوزه ساخت 
مدارس و همچنين نوسازي مدارس با مشكالت جدي 
مواجه هس��تيم كه بايد در اين عرصه گام هاي موثري 
برداش��ته شود. او افزود: براي حل كمبود سهم آموزش 
و پ��رورش و تخصي��ص زمين براي س��اخت مدارس 
مي تواني��م از ارگان هاي نظامي كه پادگان هاي فراواني 
در شهرس��تان تهران دارند، بهره بگيريم و با تخصيص 

بخشي از زمين اين پادگان ها مدارس را برپا كنيم. 
وي ادام��ه داد: در ش��هر ته��ران 500 ه��زار واحد 
خال��ي داريم ك��ه قطعا اينها محل س��كونت مهاجران 
ساير اس��تان ها خواهد بود كه هر يك از آنها بچه هاي 
مدرسه يي دارند لذا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم 
كه ساالنه شاهد افزايش دانش آموزان در مقاطع مختلف 
هستيم. بي ترديد بايد در برنامه ريزي هاي اين حوزه به 

اين نكات توجه ويژه يي داشته باشيم. 
فرماندار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به موضوع گردش��گري و مشكالت اين حوزه در سطح 
شهرستان تهران اش��اره كرد و افزود: 2.5 ميليون نفر 
گردشگر در نوروز از داخل كشور وارد شهرستان تهران 
شده بودند و در طول سال نيز شاهد حضور 20 ميليون 
گردشگر در شهرستان تهران هستيم. باوجود اين حجم 
گس��ترده از ورود گردشگران به تهران، متاسفانه تهران 
فاقد اداره گردشگري اس��ت لذا بايد دراين حوزه اقدام 
جدي صورت بگيرد. او تاكيد كرد: 173طرح نيمه تمام 
در حوزه گردشگري در شهر تهران وجود دارد كه بايد 
در اس��رع وقت تكميل ش��وند. بي ترديد با تكميل اين 
پروژه ها شاهد ايجاد 100هزار شغل جديد خواهيم بود. 
قطعا ظرفيت خوبي در حوزه گردشگري وجود دارد كه 
مي توان با گس��ترش تخت هاي هتل��ي عالوه بر جذب 
گردشگر فرصت هاي مناسب شغلي كه نياز امروز جامعه 

است فراهم كنيم. 

حذف دفترچه هاي كاغذي 
تامين اجتماعي

رييس س��ازمان تامي��ن اجتماعي گف��ت: در حال 
حاضر در تمام مراكز ملكي تامين اجتماعي به ش��كل 
الكترونيك خدمات درماني ارائه ش��ده و دفترچه هاي 

كاغذي از اين فرآيند حذف شده است. 
نوربخش در س��فر به اردبيل و در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: ما از سال گذشته اقدام به حذف دفترچه هاي 
كاغذي كرديم و در تمام كش��ور بيمه ش��دگان تنها با 
شماره ملي مي توانند خدمات دريافت كنند به طوري كه 
هم در بخش ويزيت و هم نسخه پيچي تمام مراحل به 
شكل الكترونيكي انجام شده و در داروخانه ها نيز بدون 

معطلي به بيمه شدگان داروها عرضه مي شود. 
او با بيان اينكه س��ال گذش��ته 65 ميليون نسخه 
الكترونيكي در مراكز ملك��ي تامين اجتماعي به ثبت 
رس��يد، خاطرنش��ان كرد: ما در پنج اس��تان كش��ور 
طرح حذف دفترچ��ه را در مراكز طرف قرارداد تامين 
اجتماعي در حال اجرا داريم و اميدواريم به سرعت اين 
فرآيند در سراس��ر كش��ور فراگير شود. رييس سازمان 
تامين اجتماعي گفت: با هماهنگي وزارت بهداشت ما 
آمادگي داريم ظرف س��ه ماه آينده در كل كش��ور كل 
فرآيند خدمات رساني را در مراكز طرف قرارداد به شكل 
الكترونيكي كنيم تا بيمه شدگان بدون دفترچه كاغذي 
بتوانند خدمات خود را دريافت كنند. نوربخش به بدهي 
تامين اجتماعي در قبال خدمات ارائه ش��ده در مراكز 
طرف قرارداد و بخش خصوصي اش��اره و تصريح كرد: 
طي روزهاي آينده با تخصيص اعتبار بخش عمده يي از 
اين بدهي ها را به مراكز طرف قرارداد پرداخت خواهيم 
كرد و در اين زمينه استان هاي محروم كشور مورد توجه 
قرار گرفتند تا به سرعت زمينه ارائه خدمات مطلوب تر 

به بيمه شدگان در اين استان ها فراهم آيد. 
او با بيان اينكه پرداخت حق بيمه و درآمد حاصل از 
آن متعلق به همه مردم است، اظهار كرد: ما نيز به توزيع 
عادالن��ه امكانات از اين محل اعتقاد داريم و سياس��ت 
سازمان نيز بر اين است تا در همه مناطق كشور عموم 
مردم به ويژه بيمه شدگان از اين خدمات استفاده كنند. 

 ضرورت خودكفايي
پزشكي قانوني

رييس س��ازمان پزشكي قانوني بر ضرورت خودكفا 
شدن پزشكي قانوني در توليد تجهيزات و مواد مصرفي 

تاكيد كرد. 
احمد ش��جاعي گفت: ما از طرف سازمان پزشكي 
قانوني نيازهاي اصلي مان را اولويت بندي كرديم و به 
مركز تحقيقات پزش��كي قانوني ارائه مي دهيم و در 
تالش هس��تيم عالوه بر تامين تجهيزات در خصوص 
م��واد مصرفي نيز به س��مت خودكفايي و توليد اين 
محصوالت در داخل كش��ور بروي��م و با تحريم هايي 
كه ممكن اس��ت در آينده وضع شود و بودجه يي كه 
داريم بايد تالش كنيم كه كيت هاي آزمايش��گاهي و 
لوازم و تجهيزات مورد نياز پزش��كي قانوني را داخل 
كش��ور توليد كنيم. او با بيان اينكه حدود هفت سال 
از عم��ر مركز تحقيقات پزش��كي قانون��ي مي گذرد، 
خاطرنش��ان ك��رد: طي اي��ن مدت ك��ه طوالني هم 
نيست پژوهشگران مركز تحقيقات پزشكي قانوني به 
دس��تاوردهاي خوبي رس��يده و كارهاي موثر زيادي 
انجام داده اند. اين مركز از يك س��ال گذش��ته نيز به 
حوزه تجهيزات پزش��كي ورود ك��رده و فعاليت هاي 
قابل توجهي طي همين مدت كوتاه به ثمر رس��انده 
اس��ت كه ام��روز در اين مراس��م گوش��ه يي از آنها 
رونمايي شد. ش��جاعي با تاكيد بر اينكه بايد به طور 
عمل��ي به حوزه رفع كمبودها وارد ش��ويم، گفت: ما 
بايد به خودكفايي برس��يم و اميدواريم، بتوانيم تمام 
نيازهايم��ان را در داخل توليد كنيم. به عنوان مثال 
بايد كيت ژنتيك كه در كشور امريكا ساخته مي شود 

در كشور خودمان توليد شود. 

اخبار

نگاهي به مشكالت جدي هزينه اي و دارويي بيماران خاص در ايران 

مصايب خاص بيماران خاص

تكليف »سمپاد«ها تا آخر هفته مشخص مي شود
برگ��زاري آزمون مدارس تيزهوش��ان دو ماهي 
اس��ت كه با حاش��يه هاي زيادي همراه ش��ده و با 
وجود دس��تورالعمل وزير آموزش و پرورش مبني 
بر توقف اين آزمون ها براي مقطع متوس��طه اول، 
مخالفت البي برگزاركنندگان كالس هاي آموزشي 
و توليدكنندگان كتاب هاي كمك آموزشي، باعث 
شده اين دستورالعمل با چالش هاي جدي رو به رو 
شود. از س��وي ديگر شوراي عالي انقالب فرهنگي 
نيز اين دس��تورالعمل را حداقل براي س��ال جاري 
متوقف كرده است تا دوباره مورد بررسي قرار گيرد. 
كارشناس��ان آموزش و پرورش معتقدند برگزاري 
آزمون هاي مدارس تيزهوشان باعث استرس و فشار 
عصبي به دانش آموزان مي شود و از طرفي با توجه 
به نوع آزمون، ش��يوه صحيحي براي شناس��ايي و 

جذب دانش آموزان تيزهوش نيست. 
ديروز نيز وزي��ر آموزش و پرورش با بيان اينكه 
نوع آزمون مدارس س��مپاد حتما تفاوت مي كند و 
آزمون به شكل هميشگي نخواهيم داشت، گفت: تا 
جايي كه بتوانيم از تبصره استفاده مي كنيم و آنجا 

كه نتوانيم از قوه قهريه. 
محم��د بطحايي در حاش��يه انتخابات صندوق 
ذخي��ره فرهنگيان در جم��ع خبرن��گاران درباره 
پرداخت نشدن حقوق بازنشستگي فرهنگيان گفت: 
پاداش بازنشس��ته ها در س��ال ۹6 پرداخت نشده 

اس��ت. پيش بيني كه مجلس در قانون داشته اين 
است كه ما از تنخواه پول را تهيه كنيم. اين موضوع 
مس��تلزم اين است كه سال ۹6 تمام شده و پول از 
شركت ها و. احصا شود و ما از تنخواه پول بگيريم. 

انشااهلل به تدريج اين كار انجام مي شود. 
او در پاس��خ به اين سوال كه پذيرش پايه هفتم 
سمپاد آيا انجام مي شود و به چه صورت؟ بيان كرد: 
نوع آزمون حتما تفاوت مي كند و آزمون به ش��كل 
هميشگي نخواهيم داشت. ما مصر هستيم فشار ي 
ك��ه به بچه ها وارد مي ش��ود را جلويش را بگيريم. 
ممكن اس��ت فردا يكي از ش��ما گزارش بدهيد كه 
در فالن مدرس��ه دارد پذيرش از طريق آزمون رخ 
مي دهد و درس��ت هم باشد. ما تا جايي كه بتوانيم 
از تبصره اس��تفاده مي كنيم و آنجا ك��ه نتوانيم از 
ق��وه قهريه تا چند روز آينده نيز همه نكات درباره 
مدارس سمپاد در متوسطه اول بيان مي شود. وزير 
آموزش و پرورش در پاس��خ به سوال خبرنگار مهر، 
درباره سخنان مقام معظم رهبري پيرامون اهميت 
دانش��گاه فرهنگيان و اينكه آيا تالشي براي بهبود 
شرايط اين دانشگاه خواهد شد، اظهار كرد: حتما. 
مقام معظ��م رهبري بر اين موض��وع و بر اهميت 
تامي��ن نيروي تربي��ت و تعليم تاكي��د كردند. ما 
مواردي كه ايشان صريحا بيان كردند را به سرعت 
پيگيري خواهيم كرد. ما در نخستين كار با سازمان 

امور استخدامي صحبت ها را آغاز كرديم تا انشااهلل با 
يك توسعه جهشي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه 

شهيد رجايي روبه رو باشيم. 
بطحاي��ي در ادامه در پاس��خ به س��ود س��االنه 
صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: گزارش حسابرسي 
س��ال مالي قبل هنوز به تصويب نرسيده است كه 
بتوانم سود را اعالم كنم. البته تمام تالش خودمان 
را مي كنيم كه اين گزارش آماده شود و صورت هاي 
مالي به تاييد هيات امنا برسد. بطحايي بيان كرد: 
بر اس��اس نخستين برآورد اين س��ود حدود 500 
ميليارد تومان پيش بيني شده بود و ابهاماتي در آن 
وجود داش��ت كه اميدوارم تا يك ماه آينده ميزان 

سود اعالم شود. 
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه گزارش 
تحقيق و تفحص صندوق به قوه قضاييه ارسال شده 
اس��ت گفت: منتظريم قوه قضاييه موارد تخلف را 
مش��خص و متخلفين را وادار كند كه حقوق بيت 
المال را به برگردانند. بطحايي در پاس��خ به اينكه 
آيا بخشنامه كس��ر 5 درصد حق عضويت صندوق 
برقرار اس��ت بيان كرد: بخشنامه كسر 5 درصد به 
خاط��ر افزايش توان س��رمايه گذاري صندوق اجرا 
مي ش��ود. البته كاهش اين سهم اختياري است و 
معلمان مايل به افزايش سرمايه گذاري در صندوق 
مي توانن��د اي��ن كار را انجام دهند و كس��اني كه 

موافق نباش��ند 5 درصد كسر نخواهد شد و همان 
س��ه درصد از حقوقشان كم مي شود. وزير آموزش 
و پ��رورش در پاس��خ به اينكه آيا صن��دوق از عقد 
ش��ركت هاي خصوصي منع شده اس��ت يا خير ؟ 
عنوان كرد: منعي وجود ندارد و صندوق ذخيره يك 
شركت غيردولتي است و مي تواند با رويه پيش بيني 
شده در قانون تجارت با هرشركت داراي صالحيت 
مش��اركت كند و قرارداد ببن��دد و پيش از اين هم 
اينگونه بوده است. بطحايي گفت: صندوق ذخيره 
به عنوان يك بنگاه اقتصادي موظف است در جايي 

س��رمايه گذاري كند كه سودآوري بيشتري داشته 
باشد. ولي اگر صندوق بنا به مالحظاتي با شركتي 
با س��ودآوري پايين تر قراردادي بست خالف قانون 
عمل كرده اس��ت و مديران وقت متخلف خواهند 
ب��ود. وزير آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه با ورود 
اعضاي جديد، تعداد هي��ات امنا به ۹ نفر افزايش 
مي ياب��د گفت: نق��ش نظارتي هيات امن��ا در دور 
جديد توسعه مي يابد و بطور مستمر گزارش هايي از 
هيات مديره دريافت مي كنند. هيات امنا در ماه هاي 

اخير پنج جلسه داشته است. 

بر اس��اس آمار رس��مي حدود 22هزار بيمار 
دياليزي، 12ه��زار مبتال به هموفيلي و 20هزار 
بيمار مبتال به تاالس��مي در اي��ران وجود دارد 
كه وزارت بهداش��ت ب��راي درم��ان آنها حدود 
216ميلي��ارد تومان در س��ال هزينه مي كند. از 
اين تعداد نزديك به 6۴ هزار نفر در كش��ور به 
عنوان بيمار خاص تحت پوش��ش بيمه سالمت 
قرار دارند كه س��االنه ۹00ميليارد تومان براي 
داروه��ا و خدم��ات تخصص��ي اين بيم��اران از 
صندوق بيمه س��المت هزينه مي ش��ود. با اين 
حال همچنان مش��كالت اين قشر به قوت خود 
باقي اس��ت و هر روز هم مش��كالت جديدتر به 
فهرس��ت آن اضافه مي ش��ود. همزمان با صعود 
نرخ ارز، نگراني از افزايش قيمت داروها ش��دت 
گرف��ت و حاال هم دس��ت انداز جدي��دي به نام 
كيفي��ت دارو، بيم��اران خاص را از پ��ا درآورده 
است، آن هم در ش��رايطي كه برخي مسووالن 
بر ضرورت استفاده از داروي توليد داخل تاكيد 
مي كنند و بر اساس ماده 7۴ قانون برنامه ششم 
توسعه، دولت و بيمه ها فقط از داروهاي خارجي 
حمايت مي كنند كه توليد داخل نداشته باشند. 
اين در حالي اس��ت كه تعداد قاب��ل توجهي از 
بيماران خ��اص و صعب العالج از جمله بيماران 
تاالس��مي و  ام اس به علت حساسيت و مقاومت 
به داروهاي ايراني با تجويز پزش��ك مجبورند از 
داروهاي خارجي استفاده كنند و حذف حمايت 
مالي و پوش��ش بيمه  اين داروها، اين بيماران را 

دچار آسيب هاي جبران ناپذير مي كند. 
دست و پنجه نرم كردن برخي بيماران خاص 
ب��ا عوارض تعدادي از داروه��اي توليد داخل در 
حالي اس��ت كه مس��ووالن هر روز بر اس��تفاده 
از داروي تولي��د داخل تاكيد دارند. عباس��علي 
پوربافراني عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس ش��وراي اس��المي با انتق��اد از عملكرد 
برخي پزشكان كه بيماران خاص را به استفاده از 
داروي خارجي اجبار و الزام مي كنند، تاكيد كرد 
كه مشابه ايراني اين داروها در كشور وجود دارد. 
ح��وزه  در  داش��تيم  »انتظ��ار  اف��زود:  او 
حمايت هاي دارويي اقدام ويژه يي صورت گيرد 
و پزشكان در تجويز داروي ايراني توجيه شوند. 
داروه��اي تجويز ش��ده خارجي ب��راي بيماران 
خاص بعضا اجازه ورود به كش��ور ندارندو مجوز 
الزم از سوي سازمان غذا ودارو داده نمي شود و 

قطعا اين مساله از نظر علمي بررسي شده است. 
ب��ا اين حال توجيه الزم براي پزش��كان كه اين 
بيماران را ويزيت مي كنند، انجام نشده و پزشك 
اي��ن افراد را الزام مي كند ت��ا از داروي خارجي 

استفاده كنند.«

 تحميل داروي بي كيفيت 
ظلم به مردم است

اظهارات پوربافراني در حالي اس��ت كه گروه 
ديگري از مس��ووالن معتقدن��د كيفيت داروي 
توليد داخل بايد بيش��تر ش��ده و تاكيد بر اين 
دارند كه با توجه به تجربه يي كه در س��ال هاي 
تحريم وجود داشت، شركت هاي توليد دارو بايد 
تقويت ش��وند. همايون هاشمي عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس درب��اره اين موضوع 
مي گويد: »اينكه رويكرد ما به سمت محصوالت، 
خدمات و داروهاي ايراني باش��د، بس��يار خوب 
اس��ت اما به ش��رطي كه محصوالت و داروهاي 
ايراني از كيفيت و استانداردهاي الزم برخوردار 
باش��ند كه اين مورد نيز تصميم مديريتي بوده 

ك��ه اولويت خريد تجهي��زات و داروهاي ايراني 
اس��ت اما رويه اين بوده كه محص��والت ايراني 
به  ويژه دارويي كه قرار اس��ت جايگزين داروي 
خارجي ش��ود، بايد از كيفيت و اس��تانداردهاي 
الزم برخوردار باشد و از مواد اوليه خوب در آن 
استفاده شده باشد. بعد در اين صورت مي توانيم 
داروي ايراني را جايگزين داروي خارجي كنيم.«

او با اش��اره به اينكه براي اس��تفاده مردم از 
محصوالت و داروهاي ايراني الزم است اقدامات 
زيادي ص��ورت گي��رد، افزود: »در اي��ن زمينه 
وزارت بهداشت وظيفه دارد بر توليد دارو نظارت 
داشته باشد و براي ارتقاي كيفيت دارو و برابري 
محص��والت ايراني با اس��تانداردهاي بين المللي 
تالش كند و اين داروها در آزمايش��گاه ها مورد 
بررس��ي قرار گيرند. وقتي گفته مي ش��ود مردم 
محصوالت ايراني خريداري كنند و قرار اس��ت 
از توليد داخل��ي حمايت كني��م، بايد همزمان 
اي��ن انتظار را هم داش��ته باش��يم ك��ه كيفيت 
محص��والت ايران��ي ني��ز ارتقا ياب��د. در بخش 
سالمت بنده نمي دانم در حالي كه ما شاهد اين 

حجم گس��ترده از محصوالت خارجي در ايران 
هستيم، چرا مسووالن در بخش سالمت جامعه 
تاكيد زيادي بر مصرف داروه��اي ايراني دارند. 
البته همان گونه ك��ه در باال نيز گفتم، بنده نيز 
در صورتي كه كيفيت اين داروها ارتقا پيدا كند 
و مطابق با استانداردهاي بين المللي توليد شود، 
حمايت مي كن��م، اما در غير اي��ن صورت، اين 
ظلم در حق بيمار است كه داروهايي با كيفيت 
پايين به آنها تحميل كنيم. اين معني ندارد كه 
داروي بي كيفي��ت ايراني را ب��ه داروي خارجي 
ترجي��ح دهيم و اين موضوع با اخالق پزش��كي 
مغاي��ر خواهد بود، زيرا اين داروها با جان مردم 

سروكار دارند.«
اين در حالي اس��ت كه پي��ش از اين فاطمه 
هاش��مي، رييس بنياد امور بيماري هاي خاص، 
قط��ع حمايت بيمه ه��ا براي تهي��ه داروي هاي 
خارج��ي بيماري هاي خ��اص را نوعي تبعيض 
دانس��ته و بيان كرد: »از آنجا كه بيماراني مانند 
مبتاليان  ام  اس و تاالس��مي جزو بيماران خاص 
محسوب مي شوند و تا آخر عمر بايد دارو مصرف 

كنند، بنابراين الزم است از داروهايي كه بهترين 
كيفيت را دارند، اس��تفاده كنند اما واقعيت اين 
اس��ت كه گاهي كيفيت توليدات داخل  مناسب 
نيست و اجراي اين مصوبه نوعي تبعيض و تضاد 
براي بيماران اس��ت؛ زيرا با اج��راي اين مصوبه 
بيماري كه پ��ول دارد، مي تواند داروي خارجي 
مصرف كن��د اما آنهايي كه از نظر مالي توانمند 

نيستند، نمي توانند اين كار را انجام دهند.«

 بايد شركت هاي توليد دارو را تقويت كرد
در اي��ن ميان برخ��ي نمايندگان مجلس هم 
اش��اره يي به وضعيت دارو بع��د از خروج امريكا 
از برج��ام كرده اند و معتقدند براي جلوگيري از 
تكرار تجربه س��ال هاي تحريم،  بايد شركت هاي 
تولي��د دارو را تقويت ك��رد. حيدرعلي عابدي، 
عضو كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
شوراي اس��المي، درباره اين موضوع گفت: »ما 
با سياس��ت هاي امريكا به طور مس��تقيم مرتبط 
نيس��تيم، اما متاس��فانه در دنيا س��اير كشورها 
به دلي��ل مراوداتي كه با امري��كا دارند وقتي با 
ش��ركت هاي بزرگ دارويي ب��ه اين صورت وارد 
مذاكره شود كه در معامالت خود تحريم ها را در 
نظر بگيرند به دليل اينكه با اين كشور معامالت 
گس��ترده تري دارند قطعا مناف��ع خود را ناديده 

نمي گيرند.«
اين نماينده مردم در مجلس دهم تاكيد كرد: 
»ما بايد در اين ش��رايط ب��راي ممانعت از تاثير 
تحريم ها و نوس��انات نرخ ارز بر وضعيت داروي 
كش��ور، ش��ركت هاي دارويي خود را به سرعت 
تقويت كنيم، همچني��ن مطالبات آنها پرداخت 
ش��ود تا بتوانند روي پاي خود بايستند و ذخاير 
داروي��ي به ويژه م��واد اوليه مورد ني��از خود را 

تامين كنند.«
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
شوراي اس��المي يادآور ش��د: داروها دو دسته 
هس��تند ب��ه اين ص��ورت كه بخش��ي فقط در 
دنياي پزش��كي به عنوان دارو مطرح مي ش��وند 
كه تحريم ها ش��امل آنها نمي ش��ود، اما بخشي 
از داروه��ا نيز ك��ه مصرف ه��اي مختلفي دارند 
همچون داروه��اي درمان  ام اس و س��رطان به 
وي��ژه راديوتراپي ه��ا ك��ه تجهيزات هس��ته يي 
محسوب مي شوند، تحت تاثير نوسانات نرخ ارز 

و تحريم ها قرار مي گيرند.«

عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس بي توجهي نس��بت به 
س��اماندهي كودكان كار و اتباع بيگانه را در ترانزيت كودكان 
كار خارجي از كش��ورهاي افغانستان، پاكستان و بنگالدش به 

پايتخت موثر دانست. 
حس��ن لطفي در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه 
بيش از 60 درصد كودكان كار اس��تان ته��ران اتباع خارجي 
هستند از حضور آنان در پايتخت انتقاد كرد و گفت: متاسفانه 
نبود يك متولي واحد و بي توجهي به س��اماندهي كودكان كار 
و اتباع بيگانه طي س��ال ها باعث ش��ده شاهد حضور كودكان 
كار اتباع خارجي در كش��ور باش��يم و در واق��ع اين كودكان 
از كش��ورهاي افغانستان، پاكس��تان و حتي بنگالدش توسط 
مافي��اي فعال براي تكدي گري به كش��ور ترانزيت مي ش��وند. 
نماين��ده مردم رزن در مجلس ش��وراي اس��المي، با يادآوري 
اينكه بهزيس��تي به تنهايي توان س��اماندهي ك��ودكان كار را 
ن��دارد، تصريح كرد: متاس��فانه مافيا با اس��تفاده از خالء هاي 
قانوني به راحتي كودكان را از كش��ورهاي همسايه وارد تهران 

و بخش زيادي از درآمد آنان را تصاحب مي كنند. 
او ب��ا تاكيد بر لزوم شناس��ايي مافياي ك��ودكان كار اتباع 
بيگان��ه، تصريح كرد: دس��تگاه قضا بايد مافيا را شناس��ايي و 
برخورد جدي و قاطع با آنها را در دس��تور كار قرار دهد. اين 
نماين��ده م��ردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه بخش��ي از 
ك��ودكان كار كودكان بي هويت حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي هس��تند، گفت: متاسفانه مشكالت هويتي آنها 
هنوز رفع نشده زيرا قانونگذار تكليف و تدبير حمايتي در اين 
رابطه اتخاذ نكرده و هنوز هيچ قانوني براي رفع مشكالت آنها 

تصويب نشده است. نماينده مردم رزن در مجلس دهم، با بيان 
اينكه كودكان بي هويت به سبب خأل هويتي وعدم برخورداري 
از حقوق اجتماعي به كودكان كار تبديل مي شوند، اظهار كرد: 
اين كودكان براي تامين معيشت خانواده راهي خيابان ها شده 
و در معرض انواع آس��يب هاي اجتماعي ق��رار دارند مي طلبد 
رفع مش��كالت هويتي كودكان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني 
با مردان خارجي يك بار براي هميش��ه در دستور كار دولت و 
مجلس قرار گيرد. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي 
اس��المي، از حضور فعال 2 ميليون كارگر خارجي در بازار كار 
انتق��اد كرد و گفت: متاس��فانه بخش زي��ادي از اين تعداد به 
صورت غيرمجاز در كش��ور حضور داشته و زندگي مي كنند و 
متاس��فانه بي توجهي نسبت به حضور و وورد اتباع خارجي به 
كشور باعث شده مافيا از اين موضوع استفاده و اقدام به ورود 

كودكان كار خارجي به كشور كنند. 

علت ترانزيت كودكان اتباع خارجي به تهران چيست؟
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال كش��ور به آمارهاي ازدواج و 
طالق رخ داده از ابتداي سال۹6 تا 15 ارديبهشت ۹7 نيز اشاره 
ك��رد و گفت: 605هزار و ۴0۴ م��ورد ازدواج در اين بازه به ثبت 
رس��يده و 176 هزار و ۹2۴ واقعه طالق نيز ثبت شده است كه 
ميانگين س��ن مردان در نخس��تين ازدواج 27.3سال و ميانگين 

سن زنان نيز در نخستين ازدواج 22.8سال بوده است. 
س��يف اهلل ابوترابي افزود: ميانگين سن مردان در طالق ثبت 
ش��ده 36.5س��ال و ميانگين س��ن زنان نيز در طالق ثبت شده 
31.6سال بوده است. همچنين ميزان عمومي ازدواج در كشور به 

ازاي هر 1000نفر جمعيت 7.6 مورد بوده است. 
او همچنين اظهار كرد: اس��تان هاي خراسان شمالي، اردبيل، 
كردستان، لرستان و خوزستان باالترين ميزان عمومي ازدواج را 
دارا هس��تند و استان هاي سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان 
نيز كمترين ميزان عمومي ازدواج را دارند. ابوترابي در ادامه گفت: 
ميزان عمومي طالق در كش��ور ب��ه ازاي هر 1000 نفر جمعيت 
2.2 بوده است و پنج اس��تاني كه باالترين ميزان عمومي طالق 
را دارا هس��تند به ترتيب استان هاي تهران، كرمانشاه، كردستان، 
قم و گيالن هستند. همچنين استان هاي سيستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختي��اري، ايالم، خراس��ان جنوبي و هرمزگان نيز 
استان هايي هستند كه كمترين ميزان عمومي طالق در آنها رخ 
داده اس��ت. سخنگوي س��ازمان ثبت احوال در بخش ديگري از 
صحبت هايش به آمارهاي تغيير نام و نام خانوادگي نيز اشاره كرد 
و گفت: در س��ال گذشته بيش از 230 هزار تغيير نام خانوادگي 
بررس��ي و پاسخ داده شده اس��ت و همچنين بيش از ۴2 كميته 
مشورتي نام نيز تشكيل شده است كه 1۴68 تقاضاي انتخاب نام 

جديد داشتيم كه 1116 مورد آن تاييد و 302 مورد پاسخ منفي 
و تعدادي نيز در دست بررسي است. همچنين 112 هزار و ۴02 
مورد تغيير نام در سراس��ر كشور داش��تيم. او همچنين با اعالم 
آمارهاي چهار واقعه حياتي سال ۹6 از تمديد ثبت نام كارت ملي 
هوشمند تا پايان سال ۹7 خبر داد. سخنگوي سازمان ثبت احوال 
در بخش ديگري از صحبت هاي��ش به ارائه آمارهاي چهار وقايع 
حياتي پرداخت و گفت: در س��ال ۹6 يك ميليون و ۴87 هزار و 
۹08 والدت ثبت ش��ده اس��ت كه از اين تعداد 766 هزار و 13۹ 
پس��ر و 721 هزار و 76۹ دختر بودند. همچنين نسبت جنسيت 
به ازاي هر 100 دختر 106.1 پسر بوده است. از طرفي 77 درصد 
والدت ثبت شده مربوط به افرادي است كه ساكن شهرها بوده اند 
و 23 درصد نيز مربوط به س��اكنان روستا است. او افزود: ميزان 
عمومي والدت در كش��ور 18.8 ب��ه ازاي هر 1000 نفر جمعيت 
است كه نسبت به سال گذشته تغييرات محسوسي نداشته است. 

ثبت 177هزار طالق در 13 ماه 
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»تعادل«ازرايقاطعشورايشهربهشعار»شهرزيستپذير،شهروندمشاركتپذير«گزارشميدهد

اعتماد پارلمان شهري پايتخت به افشاني
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|

محمدعلي افش��اني با كس��ب 19راي به عنوان 
هفدمين شهردار تهران انتخاب شد. به اين ترتيب او 
توانست با راي قاطع پنجمين شوراي شهر پايتخت 
از ماراتن گزينش ش��هردار جديد تهران س��ربلند 
بيرون  آيد و صندلي طبقه هفتم ساختمان خيابان 

بهشت را از آن خود كند. 
س��ميع اهلل  س��هم  »تع��ادل«  گ��زارش  ب��ه 
حسيني مكارم ديگر نامزد شهرداري تهران از 21راي 
اعضاي شورا فقط يك راي بود. يك راي سفيد نيز 
آغازگر شايعاتي درخصوص مشكل قديمي يكي از 
اعضاي ش��ورا با محمدعلي افشاني شد. بسياري از 
كارشناسان معتقدند، انتخاب شهردار تهران بدون 
در نظر گرفتن مالحظات و وزن نيروهاي سياس��ي 
در مناس��بات اجتماعي ممكن نيست و اين مورد 
در انتخاب هفدهمين ش��هردار تهران نمود عيني 
داش��ت. ش��ايد بتوان گفت نامه محمدعلي نجفي 
شهردار مستعفي تهران در حمايت از حسيني مكارم 
آخرين تالش يك گروه سياس��ي براي تاثيرگذاري 
در انتخاب ش��هردار بود. ام��ا در نهايت محمدعلي 
افش��اني، نامزد حزب اعتماد ملي توانست با كسب 
اكثريت آرا مديريت شهر تهران را در دست گيرد. 

بررس��ي كارنامه افش��اني نش��ان مي ده��د كه او 
س��مت هاي مه��م اجراي��ي را تجربه كرده اس��ت. او 
س��مت هايي همچون اس��تانداري ف��ارس در دولت 
يازده��م، معاون عمران��ي وزير آم��وزش و پرورش و 
رييس س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
كش��ور در دولت اصالحات همچنين معاون عمراني 
استانداري استان هاي خوزستان، سمنان و كهگيلويه 
و بويراحمد را در كارنامه خود دارد. افشاني همچنين 
فارغ التحصيل كارشناسي ارش��د MBA از دانشگاه 
صنعتي شريف است. در مرداد سال گذشته نيز او يكي 
از ٧ گزينه ش��هرداري تهران بود كه در نهايت به نفع 
نجفي انصراف داد. افش��اني هفته گذشته برنامه هاي 
خود را در قالب 14فصل با ش��عار »شهر زيست پذير، 

شهروند مشاركت پذير« به شوراي شهر ارائه كرد. 

ارسالپروندهافشانيبهوزارتكشور
به گفته محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر 
افشاني پس از تاييد از سوي وزارت كشور مي تواند 

فعاليت خود را در شهرداري آغاز كند. 
هاش��مي در حاش��يه جلس��ه ش��ورا در جمع 
خبرنگاران درخصوص پروسه تاييد و شروع به كار 
ش��هردار جديد تهران تصريح ك��رد: نامه و پرونده 
انتخاب افش��اني به عنوان شهردار منتخب شورا با 
امضاي من براي ش��خص وزير كشور ارسال شد و 
طبق قانون، وزارت كش��ور تاييد صالحيت شهردار 
منتخب را طي 2۰روز انجام داده و نتيجه را به شورا 

اعالم مي كند. 
وي ب��ا ابراز امي��دواري از اينكه تاييد ش��هردار 
جديد زودتر اين پروس��ه انجام شود، افزود: به نظر 
نمي رسد با توجه به اينكه افشاني معاون وزير كشور 

بوده اس��ت، كار تاييد صالحيت ايشان با مشكلي 
روبه رو ش��ود. او در پاسخ به سوالي درخصوص اخذ 
ميثاق نامه از ش��هردار جديد افزود: بحثي در مورد 
گرفتن ميثاق نامه از ش��هردار جديد مطرح نشده و 
فكر نمي كنم اعضا نس��بت به اين موضوع حساس 
باشند. رييس شوراي شهر تهران همچنين در پاسخ 
به س��والي درباره سالمت شهردار جديد نيز گفت: 
دفعه پيش هم گفتم در اين زمينه با من ش��وخي 

نكنيد و جدي سوال كنيد. 
او در پاس��خ به اين س��وال كه گفته مي ش��ود، 
جلسات شوراي شهر تهران به صورت علني برگزار 
مي ش��ود اما تصميمات آن در جلس��ات غيرعلني 
گرفته مي شود آيا اين گفته را تاييد مي كنيد، پاسخ 

داد: سوال شما سفسطه انگيز است همه افراد حتي 
در مجلس شوراي اسالمي داراي فراكسيون هستند 
كه با هم در آن فراكسيون ها هم انديشي مي كنند. 
در درون ي��ك مركز انتخابي افراد با انديش��ه هاي 
مختلف��ي حضور دارند و قب��ل از اينكه وارد صحن 
علني شوند با هم تبادل آرا و هم انديشي مي كنند تا 
نسبت به بررسي حواشي  تصميماتي كه مي گيرند 
كامال آگاه باشند.  هاشمي تصريح كرد: از آنجا كه 
ش��وراي پنجم يك شوراي يكدست است از اين رو 
جلسات هم انديشي آن نيز يكدست مي شود و شما 
فكر مي كنيد ما جلسات پشت پرده برگزار مي كنيم. 
در همه جاي دنيا اين اتفاق صورت مي گيرد و هيچ 
چيز پش��ت پرده يي وجود ندارد و همه  چيز كامال 

شفاف بوده اس��ت. جالب اين است كه از جلسات 
هم انديشي ما همه آگاه هستند و موضوعات مطرح 
شده در آن مورد انتقاد و بررسي گروه هاي مختلف 
قرار مي گيرد و من فكر نمي كنم اين موضوع باعث 

ناراحتي كسي شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه ب��ا وجود 
گرايش هاي متعدد سياسي در شوراي شهر تهران 
چگونه در انتخاب يك شهردار به اجماع رسيديد؟ 
اظهار كرد: ما از 2۸نفر براي انتخاب شهردار شروع 
كرديم كه ۸ نفر انصراف دادند و 2۰نفر باقي ماندند. 
شورا روي 2۰نفر برنامه ريزي كرد. از اين 2۰نفر به 
تعداد ٧نفر رس��يديم و از اي��ن ٧نفر 3نفر انصراف 
دادند و در نهايت دو نفر باقي ماندند. طبيعي است 

كه يك نفر از اين افراد نيز به عنوان شهردار تهران 
راي مي آورد و اين روال كامال طبيعي است. 

هاشمي در پاسخ به اينكه آقاي افشاني در جلسه 
حضور نداشتند، گفت: قرار هم نبود بيايند و دعوت 
هم نش��ده بودند و الزم نيس��ت كه اينجا باش��ند. 
ان شأاهلل زماني كه حكم را از وزير كشور گرفتند ما 

ايشان را به شورا دعوت مي كنيم. 

استفادهازبرنامهنامزدهادرشهرداري
حجت اهلل ميرزايي، معاون برنامه ريزي و توسعه 
شهرداري تهران نيز بعد از انتخاب افشاني به عنوان 
شهردار جديد تهران در جمع خبرنگاران گفت: در 
فرآيند انتخاب ش��هردار ۵ برنامه از سوي نامزدها 
ارائه ش��د و ما مي توانيم از اين برنامه ها در تدوين 

برنامه ۵ ساله استفاده كنيم. 
ب��ه گفته وي، انتخاب ش��هردار تهران منجر به 
چند پيام شد كه اگر به هر دليلي اقدامات شهرداري 
متوقف شد اما با برخورداري از گزينه هاي مختلف 
در زم��ان كوتاهي فرآين��د انتخاب جدي��د انجام 
پذيرفت. فعاليت ش��ورا و شهرداري متوقف شدني 
نيست و قاعدتا تغيير ش��هردار خللي در مديريت 

شهري وارد نخواهد كرد. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��هرداري تهران 
درخصوص انتخاب افشاني به عنوان شهردار جديد 
نيز توضيحات��ي ارائه كرد و گفت: افش��اني تجربه 
خوبي در مديريت ش��هري دارد و در اين حوزه نيز 
فعاليت كرده اس��ت كه از آن جمله به حضور وي 
در معاونت هاي مختلف ازجمله معاون عمراني وزير 
كش��ور، رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

كشور همچنين استانداري فارس اشاره كرد. 
او در پاس��خ ب��ه اينكه ش��هردار جدي��د با چه 
چالش هايي روبه رو است، گفت: تعهدات مالي بسيار 
سنگين شهرداري تهران و بدهي هاي اين مجموعه 
همچنين مطالبات شهرداري ازجمله چالش هايي 
است كه ش��هرداري با آن روبه رو است كه قطعا با 
تجربيات افشاني اين مشكالت برطرف خواهد شد. 
وي همچنين درباره خروج از برجام و مشكالتي 
كه براي فاينانس ايجاد مي ش��ود، افزود: نمي شود 
گفت كه خروج امريكا از برجام اثري در فعاليت هاي 
شهرداري ندارد زيرا در برخي مجاري اثرگذار است 
اما نقش قابل توجهي از پروژه هاي ش��هرداري كه 
اثرگذار نيز هستند از تنوع سرمايه گذار برخوردارند. 
بر همين اس��اس در بعض��ي از پروژه هاي عمراني 
داوطلباني از آس��ياي ش��رقي و جنوب آسيا وجود 

دارند و اين موضوع نيز قابل توجه است. 
او درخص��وص آخرين وضعيت برنامه ۵ س��اله 
س��وم ش��هرداري تهران گفت: هم اكن��ون درحال 
تدوين برنامه هس��تيم و اين درحالي اس��ت كه در 
فرآيند انتخاب ش��هردار ۵ برنامه از سوي نامزدها 
ارائه شد و ما مي توانيم از اين برنامه ها استفاده كنيم 
اما پيش بيني مي شود تا تير ماه برنامه ۵ ساله سوم 

شهرداري تدوين شود. 

سازمانمديريتبحرانمسوول
تحويلاجسادسانحههوايي

مديركل بررسي س��وانح س��ازمان هواپيمايي درباره 
آخرين وضعيت تحويل اجساد با توجه به تجمع تعدادي 
از خانواده درگذش��تگان حادثه س��قوط اظهار كرد: طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تحويل اجساد اين حادثه 
در اختيار س��ازمان مديريت بحران كشور قرار دارد و اين 
موضوع از س��وي س��ازمان هواپيمايي كشوري پيگيري 
نمي شود. حسن رضايي فر در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: 
با توجه به اينكه هواپيماي س��قوط كرده س��اخت كشور 
فرانسه بوده است، كارشناس��اني از اين كشور در مراحل 
مختلف بررسي كار در ايران حاضر شده و نظرات خود را 
ارائه كرده اند. او اعالم كرد: گزارش نهايي كميته بررس��ي 
سانحه هواپيماي تهران- ياسوج شركت آسمان به مراجع 
قضايي تحويل شده تا در كنار زماني كه فرانسوي ها براي 
بررسي هاي بيشتر خواسته اند، مراجع قضايي هم نظر خود 

را اعالم كنند. 

50هزارواحدسهمامسال
حوزهمسكناجتماعي

معاون مس��كن شهري بنياد مس��كن انقالب اسالمي 
كش��ور گفت: مطابق مصوبه هيات وزيران امس��ال سهم 
حوزه مس��كن اجتماعي ۵۰ هزار واحد اس��ت و ش��امل 
س��اخت مسكن ملي توس��ط متقاضي، اجاره يي و كمك 

رهن مي شود. 
به گزارش ايسنا، جواد حق ش��ناس اظهار كرد: سهم 
ش��هرهاي زير 2۵هزار نفر جمعيت در حوزه مسكن مهر 
3۵۰هزار واحد بوده و س��هم اين شهرها در چهارمحال و 

بختياري هم نزديك به ۸ هزار و 6۰۰ واحد است. 
او با بيان اينكه عمليات احداث مسكن  مهر در كشور 
تمام شده است، افزود: از مسكن مهر تنها ۸۰۰۰ تعاوني 
باقي مانده كه درحال پيگيري براي تكميل آنان هستيم. 

افتتاحمحورريليچين-ايران
باارسالمحمولهتخمه

چين خط مسير راه آهن بين المللي را از شهر بيانور به 
تهران با ارس��ال محموله تخمه گل آفتاب گردان به طور 

رسمي افتتاح كرد. 
ب��ه گزارش مه��ر به نقل از اس��پوتنيك، پكن به طور 
رسمي مسير جديد خط آهن به ايران را افتتاح كرد؛ اين 
درحالي اس��ت كه امريكا به ش��ركت هاي خود اعالم كرد 
كه ب��ه فعاليت هاي اقتصادي خود با جمهوري اس��المي 
ايران پايان دهند. مس��ير خط آهن جديد چين به تهران 
در مقايسه با مسير كشتيراني اقيانوس براي تحويل كاال 
تقريبا 2۰روز نزديك تر است ضمن اينكه انتظار مي رود، 
تخمه گل آفتاب گردان چي��ن در 2هفته آينده به تهران 
برسد و اين به معني كاهش مسير به كمتر از نصف است. 

برگزارينمايشگاهصنعتحمل
ونقلريليخاورميانهدرتهران

توليد كنندگان صناي��ع و تجهيزات حوزه حمل 
و نقل ريلي همچنين ش��ركت هاي بزرگ خدماتي 
اي��ن ح��وزه از اي��ران و ديگر كش��ورهاي جهان از 
29خ��رداد تا اول تير ماه در تهران گرد هم مي آيند 
و ضم��ن ارائه جديدترين تولي��دات خود در جريان 

پيشرفت هاي روز اين صنعت قرار خواهند گرفت.
 اين نمايش��گاه با مجوز رس��مي سازمان توسعه 
تجارت ايران و با همكاري وزارت راه و شهرس��ازي، 
صنعت، معدن و تجارت، ش��ركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران، انجمن صنايع ريل��ي ايران، انجمن 
صنفي ش��ركت هاي حمل و نقل و س��اير انجمن ها 
و اتحاديه هاي مرتبط در محل دايمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار مي شود.
در اين نمايش��گاه انواع صنايع و خدمات مختلف 
ريلي بخش مس��افري درون ش��هري، برون شهري و 
بخش ب��اري و... در معرض دي��د عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت. 

ايرانشهر

آگهيابالغوقترسيدگيودادخواستوضمائمبهآقاي/خانمحامدسنجريفرزندقاسم
خواهان آقاي/ سعيد حسيني چناره دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/ حامد سنجري فرزند قاسم به 
خواسته ابطال مبايعه نامه )مالي( – اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
ش��ماره پرونده كالسه 96۰99۸۸311٧۰۰٧42 شعبه 1٧ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 139٧/۰3/31 ساعت ۰9:3۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ٧3 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشيشعبه17دادگاهعموميحقوقيشهرستانكرمانشاه-فهيمهزينالديني

آگهيابالغوقترسيدگيودادخواستوضمائمبهآقايمحمودعرب،سعيدكلبادينژاد،
حامدسنجري،فرهادصابري

خواهان آقاي سعيد حسيني چناره دادخواستي به طرفيت خواندگان محمود عرب، سعيد كلبادي نژاد، 
حامد سنجري، فرهاد صابري به خواسته استرداد ثمن معامله مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالس��ه 96۰99۸۸499٧۰۰313 شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه ثبت و 
وقت رس��يدگي مورخ 139٧/۰3/3۰ ساعت 11:1۵ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
٧3 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مديردفترشعبه24دادگاهعموميحقوقيشهرستانكرمانشاه-اميني

الزامشهرداريبهتدوينبرنامهواكنشاضطراريبهزلزله
با راي اعضاي شوراي شهر تهران، شهرداري تهران ملزم به تدوين برنامه 

واكنش اضطراري در مقابله با زلزله شد. 
اعضاي ش��وراي شهر تهران در جلسه روز گذشته به بررسي طرح الزام 
ش��هرداري تهران به تهيه و ارائه اليحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري 
براي مقابله با زلزله شهر تهران پرداختند. به گفته صدراعظم نوري، رييس 
كميس��يون سالمت محيط زيست و خدمات ش��هري هدف از تدوين اين 
طرح اين اس��ت كه در زمان وقوع زلزله در ش��هر تهران، مديريت شهري 
برنامه يي را داش��ته باشد تا بتواند براساس آن شرايط مقابله با بحران را در 
٧2ساعت اول بحران فراهم كند. از اين رو از شهرداري خواستيم تا ظرف 
مدت 3ماه برنامه يي را در چارچوب راهبردهاي 13 بندي كه ش��ورا تنظيم 

كرده است، تدوين و ارائه كند. 
در ادامه احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران در جريان بررسي 

اين طرح در قالب پيشنهادي خواستار تغيير مسير مديريت بحران از سطح 
محالت و ش��هروندان به س��طوح باالتر مديريت شهري شد. تجربه نشان 
داده اس��ت كه بايد رويكرد جديدي را ب��ا عنوان تمركززدايي و حركت به 
سمت محله محوري برگزينيم. رويكرد عمده اين پيشنهاد افزايش بودجه و 
اعتبارات است. اين درحالي است كه اين كار تنها با اعتبار و بودجه مديريت 
بحران اجراشدني نيست. به گفته مسجدجامعي تجربيات نشان مي دهد كه 
افزايش بودجه نمي تواند مشكالت اين حوزه را حل كند و راهكار آن توجه 
و واگذاري مسووليت به محالت و شهروندان و نهادهاي محلي است چراكه 
اين شهروندان و محالت هستند كه بايد بدانند در زمان وقوع بحران محل 
امن كجاس��ت و اين درحالي اس��ت كه اين نوع نگاه تاكنون مغفول مانده 
است. پس از راي گيري اعضاي شوراي شهر تهران اين پيشنهاد به تصويب 

رسيد و به متن پيشنهادي طرح افزوده شد.

آگهيابالغاجرائيهكالسه:139604015097000571/1
بدينوسيله به 1- آقاي مجتبي روضان پور فرزند صيدعلي داراي شماره ملي ۰3۸49٧۰۰۵2-2- آقاي صيدعلي روضان پور فرزند روضان داراي شماره ملي 4٧2۰611923 بدهكار و ضامن پرونده اجرايي كالسه 96۰۰۵92 
كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست ايالم شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر سند رهني شماره 1۸۸۵91 مورخ 93/12/2۰ تنظيمي دفترخانه شماره ۸ ايالم بين شما و بانك ملت ايالم مبلغ 426/324/39۵ ريال 
بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجرا مطرح مي باشد لذا طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي 
به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 1۰ روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون 

انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رييسادارهاجراياسنادرسميايالم

آگهيابالغاجرائيهكالسه:139604015097000572/1
بدينوسيله به آقاي صيد علي روضان پور فرزند روضان داراي شماره ملي 4٧2۰611923 بدهكار پرونده كالسه اجرايي 96۰۰۵93 كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست ايالم شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر 
سند رهني شماره 1۸۸۵9۰ مورخ 93/12/2۰ تنظيمي دفترخانه شماره ۸ ايالم بين /شما و بانك ملت ايالم مبلغ 22٧/۰4٧/496 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 

فقط يك نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 1۰ روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.

رييسادارهاجراياسنادرسميايالم

آگهيابالغاجرائيهكالسه:139604015097000573/1
بدينوس��يله به 1- آقاي س��جاد روضان پور فرزند صيدعلي داراي ش��ماره ملي 4۵2۰۰۰33۵۰-2- آقاي صيدعلي روضان پور فرزند روضان داراي شماره ملي 4٧2۰611923 بدهكار و ضامن پرونده كالسه 96۰۰۵94 كه 
برابر گزارش مامور ابالغ اداره پس��ت ايالم ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر س��ند رهني شماره 1۸۸۵93 مورخ 93/12/2۰ تنظيمي دفترخانه شماره ۸ ايالم بين شما و بانك ملت ايالم مبلغ 426/4٧9/29۸ ريال 
بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجرا مطرح مي باشد لذا طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي 
به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 1۰ روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون 

انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رييسادارهاجراياسنادرسميايالم

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي ضمن تشريح 
پنج هدف عمده يي كه كارگروه مخاطرات زلزله در راستاي تحقق 
آنها گام برمي دارد، گفت: اقدام هاي پيشگيرانه در برابر مخاطرات 
و كاستن خس��ارت هاي آن مهم ترين اقدام حفاظت منابع ملي و 
ملموس ترين اقدام عملي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است. 

محم��د ش��كرچي زاده در گفت وگو ب��ا پايگاه خب��ري وزارت 
راه و شهرس��ازي افزود: وزارت راه و شهرس��ازي و ش��خص وزير، 
مس��ووليت س��ه كارگروه از كارگروه هاي 14گانه مديريت  بحران 
كشور را برعهده دارد. او ادامه داد: كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش 
اليه هاي زمين، ابنيه، س��اختمان و شهرسازي به مسووليت مركز 
تحقيق��ات، كارگ��روه حمل و نقل به مس��ووليت معاونت حمل و 
نقل وزارتخانه و كارگروه تامين مسكن به مسووليت بنياد مسكن 
انقالب اس��المي از جمله كارگروه هايي هستند كه مسووليت آنها 
با وزارتخانه اس��ت و كارهايي را در اين راس��تا انجام مي دهند. به 
گفته رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در استان ها، 
مسووليت كارگروه هاي زلزله و حمل و نقل برعهده مديران كل راه 
و شهرسازي اس��ت و وجود مخاطرات طبيعي گوناگون در كشور 
اي��ران همچون زلزله، فرونشس��ت، رانش زمين و ريزش س��نگ، 
فروريزش، سيل و يافتن راهكارهاي مناسب براي مديريت بحران 
هري��ك از آن مخاط��رات در كش��ور، يكي از دالي��ل اهميت اين 
كارگروه و فعاليت هايي اس��ت كه در اين راس��تا انجام مي ش��ود. 
شكرچي زاده ادامه داد: پراكندگي عناصر مختلف تحت  مسووليت 
وزارتخانه در سراس��ر سرزمين ايران نظير جاده ها، راه آهن، بنادر، 
فرودگاه ها و نقش دوس��ويه اين المان ها از ديگر مواردي است كه 

اهميت اين كارگروه را نش��ان مي دهد، زيرا از سويي خود در برابر 
مخاطرات آس��يب پذيرند و از س��ويي ديگر در زم��ان بحران بايد 

خدمات مناسب ارائه دهند. 
او تصري��ح كرد: ريس��ك مخاط��رات طبيع��ي در حيطه هاي 
مس��ووليتي وزارت راه و شهرسازي بسيار باالست و در عين حال 

مخاطرات طبيعي، ساالنه خسارت هاي اقتصادي 
قابل  مالحظه يي را بر پيكره مستحدثات، ابنيه ها 
و المان ه��اي متنوع تحت اختي��ار وزارت راه و 

شهرسازي وارد مي كند. 
راه، مس��كن و  ريي��س مرك��ز تحقيق��ات 
شهرسازي همچنين گفت: اقدام هاي پيشگيرانه 
در براب��ر مخاط��رات و كاس��تن خس��ارت هاي 
آن، مهم تري��ن اق��دام حفاظ��ت مناب��ع ملي و 
ملموس ترين اقدام عملي در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتي است و اهميت كارگروه زلزله و لغزش 
اليه هاي  زمين، ابنيه، س��اختمان و شهرس��ازي 
هم دقيق��ا از اين منظر قابل  توجه ويژه اس��ت. 
ش��كرچي زاده در بيان ضرورت تشكيل ساختار 
وزارت راه و شهرس��ازي اع��الم ك��رد: برقراري 
ارتب��اط ملموس و تنگاتنگ بي��ن مركز و كليه 
تابع��ه وزارت راه و شهرس��ازي در  نهاده��اي 
زمينه مخاطرات زمين ش��ناختي همچون زلزله، 
زمين لغزش، ريزش س��نگ، فرونشست زمين، 

فروريزش زمين علت تشكيل اين گروه است. 

طي دو، سه روز گذشته و با حضور هياتي بلندپايه از تركمنستان، 
اين دو كش��ور در حوزه ارتقاي رواب��ط اقتصادي و همچنين حضور 
ش��ركت هاي ايراني در س��اخت آزادراه ها و بزرگراه هاي تركمنستان 

مذاكراتي انجام دادند. 
به گزارش فارس، وزير راه و شهرسازي در جلسه  مشترك با هيات 
بلندپايه تركمنس��تاني در تهران اظهار ك��رد: در حوزه حمل و نقل 
جلس��اتي س��ازنده به خصوص در بخش ريلي داشتيم تا به صورت 
مشترك از سرمايه گذاري هاي عمده ريلي استفاده كنيم. همچنين 
 در حوزه بانكي مذاكرات خوبي بين بانك توسعه صادرات تركمنستان 

و بانك مركزي ايران صورت گرفت. 
عباس آخوندي ادامه داد: يادداش��ت تفاه��م در حوزه ريلي هم 
در اين نشس��ت به امضا رس��يد، عالقه مند هستيم در حوزه ريلي با 
كمك تركمنستان و مشاركت كشورهاي ثالث نظير قزاقستان،  چين، 
ازبكس��تان و امثال آن كريدور آسياي ميانه به جنوب ايران بيش از 
پيش فعال ش��ود. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: كريدور چهارجانبه 
ايران، تركمنستان، ازبكستان و عمان نيز با فعال شدن تعامالت ريلي 
فعال مي ش��ود. اين كريدور مي تواند متمم كريدور شمال به جنوب 

باشد كه بين هند، ايران و روسيه به امضا رسيده است. 
آخوندي گفت: در حوزه حمل و نقل جاده يي موارد مثبتي مطرح 
ش��د، مذاكرات در جهت رفع موانع ترانزيت و كاهش هزينه هاي آن 
بود كه الزم اس��ت در جلسات بعدي بيشتر بررسي شود. وزير راه و 
شهرس��ازي تاكيد كرد: رويكرد كلي وزارت راه و شهرسازي، كاهش 
موانع و ارزان كردن ترانزيت بين دو كش��ور اس��ت. آخوندي تصريح 
كرد: همچنين مذاكراتي در مورد مش��اركت ش��ركت هاي ايراني در 

اجراي آزادراه ها و بزرگراه ها در تركمنس��تان انجام ش��د. وزير راه و 
شهرس��ازي اظهار كرد: در ح��وزه همكاري هاي منطقه يي مذاكرات 
مثبتي داشتيم و با توجه به همسايگي دو كشور مقرر شد، جلسات 

هماهنگي در فواصل زماني كوتاه ادامه يابد. 

تمايلتركمنستانبههمكارياقتصاديباايران
در ديدار با عباس آخوندي، رش��يد مردوف معاون رييس كابينه 
وزرا و وزير خارجه كه  رياست هيات بلندپايه تركمنستاني را بر عهده 
داشت، گفت: براي كشور تركمنستان توسعه روابط اقتصادي با ايران 
در خط��وط اول اولويت هاس��ت. در دو روزي ك��ه اينجا بودم، هيات 
تركمنستاني مشاهده كرد  طرف ايراني كامال مصمم به همكاري در 
همه بخش هاست. او ادامه داد: ايران و تركمنستان توافق كردند كه 
روند رو به رش��د تعامالت دو طرف كاهش نيابد. در اين دو ماه همه 
ش��رايط  تا جلسه بعدي فراهم خواهد شد و تا آن زمان جلسه يي در 

عشق آباد خواهيم داشت كه توافقات نهايي حاصل شده است. 
م��ردوف اف��زود: در روابط اقتص��ادي بين ايران و تركمنس��تان 
براي ما ارتقاي روابط اقتص��ادي با ايران در خطوط اول اولويت هاي 

تركمنستان است. 
او ادامه داد: اقدامات در سال 2۰16 ميالدي حجم روابط اقتصادي 
دو طرف يك ميليارد و 1۰ميليون دالر بود كه با وجود ظرفيت هاي دو 

كشور اين رقم پايين است و بايد افزايش يابد. 
مع��اون رييس كابينه وزرا افزود: در زمينه حمل و نقل مذاكراتي 
انج��ام ش��د، در هيات ما وزير راه آهن، وزير حم��ل و نقل جاده يي و 

شركت هاي حمل كاال حضور دارند. 

رييسمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازيعنوانكرد

ضرورتاقدامهايپيشگيرانهدربرابرمخاطراتطبيعي
وزيرراهوشهرسازياعالمكرد

تفاهماوليهبرايفعاليتشركتهايايرانيدرتركمنستان
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تصويب يك فوريت طرح ساماندهي واردات خودرو در مجلس

شكست انحصار در صنعت خودرو
تعادل  

يك فوريت طرح س��اماندهي واردات خودرو 
درحالي در بهارس��تان به تصويب رس��يده و در 
نوبت بررس��ي نماين��دگان ق��رار دارد كه برخي 
گزارش ها از تالش هاي پش��ت پرده براي فشار به 
نماين��دگان و جلوگي��ري از ورود آنها به موضوع 
تعرفه هاي واردات خودرو حكايت دارد. بر اساس 
ط��رح جديد مجلس ش��وراي اس��المي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مكلف شده براي افزايش 
رقابت پذيري خودروهاي توليد داخل به گونه يي 
برنامه ريزي كند كه حق��وق ورودي خودروهاي 
س��واري از س��ال 1397 به صورت تدريجي و با 
ميانگين س��االنه 5 تا 10درصد كاهش يابد تا در 
س��ال 1404 ميزان حق��وق ورودي خودروهاي 
س��واري حداكثر ب��ه 20درصد برس��د. موضوع 
كاس��تن از محدوديت هاي واردات��ي خودروهاي 
خارجي ام��ا در كنار زمينه س��ازي براي تجميع 
قطعه س��ازان و احتمال اعم��ال تحريم هاي آتي 
ب��ر اقتص��اد ايران، تصوي��ر روش��ن تري از آينده 
رقابت پذيري در صنعت خودروس��ازي كش��ور را 
به نمايش مي گ��ذارد: در صورت اعمال تحريم ها 
و تجمي��ع قطعه س��ازان، انحصاره��ا در صنعت 

خودروسازي افزايش مي يابند. 
  

 طرحي براي شكست انحصار
اوايل ارديبهش��ت ماه س��ال 1397 بود كه 
217 نماين��ده با امضاي ط��رح تعيين ضوابط 
حق��وق ورودي خودروه��اي س��واري وارداتي 
و س��اماندهي ب��ازار خ��ودرو طرح خ��ود را در 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي به جريان 
انداختن��د. طرح��ي ك��ه پ��س از صحبت هاي 
موافق��ان و مخالفان، يك فوريت آن به تصويب 
وكالي مل��ت رس��يد و در نوبت بررس��ي قرار 
گرف��ت. طرح ارائه ش��ده از س��وي نمايندگان 
مجلس ضمن توجه نس��بي ب��ه ارتقاي كيفي 
خودروه��اي داخلي بر كاه��ش تعرفه واردات 
خودرو به كش��ور تاكيد دارد. ب��ا توجه به يك 
فوريت��ي بودن طرح مورد نظ��ر اين طرح بايد 
نهايت��ا ط��ي 40 روز آين��ده در صح��ن علني 

مجلس شوراي اسالمي به راي گذاشته شود. 
بهرام پارس��ايي نماينده ش��يراز و از طراحان 
اصلي اين طرح با اشاره به واردات قطعات خودرو 
خارجي به اسم حمايت از كاالي ايراني، انحصار 
و حمايت هاي رانتي از خودروسازي، بي كيفيتي 
و غير ايم��ن بودن برخي خودروه��اي داخلي و 
فق��دان نظارت ب��ر قيمت گ��ذاري را مهم ترين 
داليل م��وارد مدنظر نماين��دگان براي تصويب 
طرح مي داند. او مي گويد: در حال حاضر ميزان 
تعرفه 45 تا 95درصد عنوان مي ش��ود؛ اين در 
حالي است كه در كنار ساير عوارض پيش بيني 
ش��ده از س��وي دولت، مصرف كننده ناگزير به 
پرداخت رقمي بيش از 120درصد است كه اين 

امر بازار رقابتي را در كشور از بين برده است. 
در مت��ن اي��ن طرح آمده اس��ت ك��ه براي 
س��اماندهي واردات خ��ودرو و تعيي��ن حق��وق 
ورودي موث��ر ب��ا هدف دس��تيابي ب��ه افزايش 
رقابت پذيري و كيفيت خودروهاي توليد داخل، 
افزايش اس��تانداردهاي ايمني و زيست محيطي، 
كاه��ش آاليندگ��ي، كاهش مصرف س��وخت و 
مديري��ت بر واردات و بازار خودرو، دولت مكلف 

اس��ت حقوق ورودي خودروهاي س��واري را بر 
اس��اس حجم موتور، ميزان مصرف س��وخت و 
ميزان آاليندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا 
سقف حقوق ورودي 55 درصد ظرف مدت سه 
ماه پس از ابالغ اين قانون تعيين كند. به همين 
منظ��ور وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مكلف 
اس��ت براي افزايش رقابت پذي��ري خودروهاي 
تولي��د داخل ب��ه گونه يي برنامه ري��زي كند كه 
حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال 1397 
ب��ه ص��ورت تدريجي و با ميانگين س��االنه 5 تا 
10درصد كاهش يابد تا در س��ال 1404 ميزان 
حق��وق ورودي خودروهاي س��واري حداكثر به 

20 درصد برسد. 
عضو كميس��يون اصل 90 مجلس با اشاره به 
اهداف طرح مجل��س و وضع بازار خودرو گفت: 
با كاهش تعرفه مي ت��وان يك فضاي رقابتي در 
حوزه صنعت خودروس��ازي ايجاد و كارخانجات 
توليد خ��ودرو را مجبور به باال ب��ردن كيفيت، 
خدمات و كاهش قيمت كرد. پارس��ايي با بيان 
اينكه صنعت خودروس��ازي طي 5 دهه به دليل 
حمايت ه��ا در فضايي انحص��اري و بدون رقابت 
ترق��ي نكرده اس��ت، گف��ت: متاس��فانه حقوق 
مصرف كنندگان و ايمني خودرو در كش��ورمان 
رعايت نمي ش��ود. او ادامه داد: متاس��فانه هيچ 
نهادي بر نحوه قيمت گذاري خودرو هاي داخلي 
نظارت نمي كند و تنها بر اساس خوداظهاري به 
نوعي قيمت گذاري مي شود كه مردم بايد تاوان 

آن را پس دهند. 

 البي در پشت پرده
در حال��ي كه ب��ا تصميم نماين��دگان طرح 
س��اماندهي بازار خودرو بايد در يك ماه آينده 
در صح��ن علن��ي مجلس مطرح ش��ود، برخي 
ش��نيده ها حكاي��ت از البي ه��اي پش��ت پرده 
براي فش��ار به نمايندگان و از دستور كار خارج 
كردن طرح مزبور دارد. به گزارش تسنيم ، رضا 

عباس��ي كارشناس صنعت خودرو در اين رابطه 
مي گويد: همان طور كه در س��ال هاي گذشته با 
وجود انتقادات رس��انه يي، هميش��ه نهايتا بازار 
خ��ودرو به نفع خودروس��ازان مديريت ش��ده، 
اين بار هم ش��اهد هستيم كه تالش گسترده يي 
ب��راي جلوگي��ري از تصويب طرح س��اماندهي 

مصروف مي شود. 
يكي از اعضاي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اس��المي هم در همين رابطه 
گف��ت: با اج��راي اين ط��رح ريش��ه البي هاي 
غيرقانوني در صنعت خودرو خش��كانده خواهد 
شد. محمدرضا منصوري گفت: اين طرح اكنون 
در كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 

اسالمي در دست بررسي است. 
ب��ه گزارش مهر، او با انتقاد از افزايش تعرفه 
واردات خودروه��اي هيبريدي اف��زود: افزايش 
تعرف��ه خودروه��اي هيبريدي كه ب��ر كاهش 
آلودگ��ي هوا موثر اس��ت هي��چ توجيه منطقي 
ن��دارد و نمايندگان مجلس درصدد هس��تند تا 

تعرفه اين خودرو ها را كاهش دهند. 
عض��و كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: نمايندگان مجلس 
معتقدن��د، بحث خودرو نياز به چراغ راه دارد تا 
ب��ا تصميمات آني و مقطع��ي اين صنعت دچار 

مشكل نشود. 
ب��ر همين اس��اس ط��رح س��اماندهي بازار 
خ��ودرو را به هيات رييس��ه مجلس ارائه دادند 
كه يك فوريت آن به تصويب رس��يد و درحال 
حاضر در كميس��يون صنايع و معادن در دست 
بررس��ي اس��ت. منص��وري ادام��ه داد: به طور 
يقي��ن با تصويب اين ط��رح در مجلس، تكليف 
خودرو سازان داخلي و وارداتي مشخص خواهد 
ش��د و ديگ��ر برخي اف��راد كه به يك س��ري 
اطالعات محرمانه دسترس��ي دارند، نمي توانند 
از طريق اس��تفاده از رانت به س��ود هاي كالن 
دس��ت يابند. عضو كميس��يون صنايع و معادن 

مجلس با تاكيد بر اينكه مافيا در صنعت خودرو 
وجود دارد، گفت: متاس��فانه قوانين و مقررات 
در صنعت خودرو به گونه يي اس��ت كه برخي با 
نفوذي كه در دولت و برخي سازمان ها و نهادها 
دارند، توانس��ته اند با دسترس��ي به اطالعات به 
س��ود هاي كالن دس��ت يابند؛ به طور يقين در 
صورت تصويب طرح س��اماندهي بازار خودرو، 
ريشه رابطه هاي اضافه و البي هاي غيرقانوني در 

صنعت خودرو خشكانده خواهد شد. 

 چشم به راه قطب سوم خودروسازي
اينه��ا هم��ه درحال��ي اس��ت ك��ه حس��ن 
روحان��ي در ابت��داي آغاز به كار دور نخس��ت 
رياس��ت جمهوري خود تالش گسترده يي براي 
ايج��اد قطب س��وم خودروس��ازي در كنار دو 
توليدكننده بزرگ خودرو در كش��ور آغاز كرد. 
به اين منظ��ور گفت وگوه��اي دوجانبه زيادي 
با خودروس��ازان مش��هور جهان صورت گرفت 
تا از پتانس��يل پس��ابرجام براي ايجاد كارخانه 
مشترك خودروس��ازي در كشور استفاده شود. 
اكبر تركان، دبير وقت شوراي عالي مناطق آزاد 
از ط��رف رييس جمهور ماموريت پيدا كرده بود 
ت��ا اين گفت وگوها را به پيش ببرد و صحبت از 
سرمايه گذاري شركت هايي مانند »هيونداي« و 
»نيسان« در صنعت خودروسازي ايران در ميان 
بود. عالوه بر اين به نظر مي رس��يد، دس��تمزد 
پايي��ن كارگران در ايران، دسترس��ي آس��ان و 
ارزان ب��ه منابع انرژي و نيز قرار گرفتن در يك 
منطق��ه مهم از نظر ژئواكونومي��ك مي تواند به 
سرعت پاي خودروس��ازان را به شكل مستقيم 
به صنعت خودروس��ازي ايران ب��از كند. با اين 
همه هر چند تفاهمنامه با »نيسان« به مراحل 
نهايي خود نزديك ش��ده بود، پاي قطب س��وم 
خودروس��ازي هرگز به ايران باز نشد و صنعت 
خودرو اي��ران همچن��ان صنعت��ي درون گرا و 

غيررقابتي باقي ماند.

  توليد با چشم انداز تحريم
اكنون اما وضعيت صنعت خودرو ايران همپاي 
وضعيت بسياري از ديگر صنايع، شرايط متفاوتي 
را تجرب��ه مي كند. احتمال بازگش��ت تحريم هاي 
بين المللي و كاه��ش عرضه دالر در بازار ارزهاي 
خارجي، احتم��ال كاهش تقاضا براي خودروهاي 
واردات��ي را افزايش داده و اين درحالي اس��ت كه 
نوس��انات تعرفه يي مرتبط ب��ا واردات خودرو در 
طول 6 ماه گذشته پيشاپيش قيمت خودروهاي 
خارج��ي را افزاي��ش داده ب��ود. در اين وضعيت 
احتمال كاهش شديد واردات خودروهاي خارجي 
ه��م دور از ذهن نيس��ت و اي��ن مي تواند موجب 
افزايش قيمت اين گروه از خودروها شود. به اين 
ترتي��ب احتمال افزايش تقاض��ا براي خودروهاي 
داخل��ي نيز دور از ذهن نخواه��د بود چراكه اين 
خودروها)ب��ه تعبير اقتص��ادي( در حكم »كاالي 

جايگزين« براي خودروهاي خارجي هستند. 
بر اين اس��اس به نظر مي رس��د، تالش براي 
كاس��تن از محدوديت ه��اي واردات��ي در م��ورد 
خودروه��اي خارجي عمال اقدام��ي غيرضروري 
باش��د چراكه اه��رم قيمتي به تنهاي��ي مي تواند 
موج��ب كاه��ش تقاض��ا ب��راي اي��ن دس��ته از 
خودروها باش��د. از ديگر سو با فرض علت اصلي 
ت��الش نماين��دگان مجلس ب��راي تصويب طرح 
واردات��ي خودروهاي  محدوديت ه��اي  كاه��ش 
خارجي)يعن��ي كاس��تن از انحص��ار( اين تالش 
ني��ز در ش��رايط تحريم هاي احتمال��ي در آينده 
محكوم به شكس��ت خواهد بود: دولت نمي تواند 
در شرايط تحريم از خودروسازان داخلي بخواهد، 
رقابت پذي��ري خود را افزاي��ش دهند يا به ايجاد 

جهش هاي كيفي فكر كنند. 

 تجميع قطعه سازان و زمزمه انحصار
اما اين تنها صنعت خودروس��ازي نيست كه 
زمزمه انحصار بيش��تر در آن به گوش مي رسد. 
زمزم��ه تجمي��ع قطعه س��ازان كش��ور با هدف 
افزايش بهره وري نيز يكي ديگر از سياست هاي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��ت كه 
مي تواند موجب افزاي��ش انحصارات در صنعت 
خودروسازي كشور شود. براساس برآوردهاي نه 
چندان دقيق حدود 1000ش��ركت قطعه سازي 
در كش��ور مش��غول به فعاليت هس��تند و اين 
درحالي اس��ت كه كمتر از 30 قطعه ساز بزرگ، 
بخش عمده بار صنعت قطعه س��ازي را به دوش 
مي كشند. تالش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براي تجميع قطعه سازان به زعم مسووالن اين 
وزارتخانه از آن رو قابل توجيه اس��ت كه چند 
قطعه ساز بزرگ مي توانند با افزايش هزينه كرد 
در بخ��ش تحقي��ق و توس��عه و ني��ز انعق��اد 
قرارداده��اي بهتر ب��ا خودروس��ازان، بهره وري 
صنعت خودروس��ازي كش��ور را افزايش دهند. 
منتقدان اما مي گويند در ش��رايطي كه صنعت 
خودروسازي كشور خود به تنهايي در شرايطي 
انحصاري يا نيمه انحصاري به فعاليت مش��غول 
اس��ت، تاكيد بر تجميع قطعه س��ازان مي تواند 
اي��ن صنع��ت را بيش از پيش انحص��اري كند. 
به اين ترتيب كاه��ش محدوديت هاي وارداتي 
ش��ايد بتوان��د با ق��رار دادن خودروس��ازان در 
مقابل رقباي خارجي آنها را از ورود به ش��رايط 

انحصاري تر باز دارد. 

 اختصاص يارانه
به زيرساخت هاي توليد 

ش�اتا  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ب��راي حمايت و تقويت چرخ��ه توليد تا صادرات به 
زيرساخت هاي توليد و بسته بندي امسال يارانه داده 
مي ش��ود. رضا رحماني در جلس��ه بررسي وضعيت 
صنعت پوشاك و سوغات خراسان رضوي بيان كرد: 
امسال براي تقويت صادرات اقداماتي در دست انجام 
است كه ازجمله آنها اختصاص يارانه به اين دو بخش 
اس��ت. او همچنين افزود: امس��ال به صادر كنندگان 
ياران��ه و ني��ز جوايز صادراتي اعطا مي ش��ود. معاون 
ط��رح و برنامه وزير صنعت، مع��دن و تجارت اضافه 
كرد: امس��ال براي حمايت از توليد داخل به صورت 
ويژه و گس��ترده با قاچاق پوش��اك مقابله مي شود 
همچنين نوس��ازي و بهسازي صنايع اين بخش هم 

در برنامه ريزي ها دنبال مي شود. 
ب��ه گفت��ه رحمان��ي ب��راي توس��عه ص��ادرات 
پيش نيازهاي��ي وجود دارد كه ازجمل��ه آنها برپايي 
نمايش��گاه هاي توليدات و ظرفيت ها با هدف معرفي 
توانمندي هاس��ت و در كن��ار آن توس��عه و ارتقاي 
كيفي��ت و كميت بس��ته بندي و فرآوري اس��ت. او 
تصريح كرد: هيچ س��هميه بندي ني��ز در اين زمينه 
اعمال نخواهد شد و هر استان به تناسب ظرفيت ها، 
توانمندي ها و فعالي��ت در اين حوزه مي تواند از اين 

منابع و يارانه ها بهره گيرد. 
مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت همچنين در بخش ديگري از س��خنان خود 
با اش��اره به حوزه پوش��اك گفت: ام��روز 11درصد 
بنگاه هاي صنعتي كش��ور در اين ح��وزه فعال بوده 
و با وجود 5 درصد س��رمايه گذاري صنعتي كش��ور 
13درصد اش��تغال اين بخ��ش را به خود اختصاص 
داده اس��ت. رحمان��ي ادام��ه داد: هم اكن��ون برنامه 
عملياتي راهبردي صنعت، معدن و تجارت كشور در 
دست تدوين است و مراحل نهايي خود را مي گذراند 
كه براس��اس آن يكي از اولويت هاي خراسان رضوي 
براي ارتقاي پوشاك است. او با بيان اينكه بيشترين 
سهم خريد در سبد سوغاتي زائران استان را پوشاك 
تشكيل مي دهد، تاكيد كرد: اين استان از قطب هاي 
پوشاك كش��ور اس��ت و بايد قدرت رقابت پذيري و 
كيفيت تولي��دات خود را باال ب��رده و در عين حال 
در اختيار گرفتن بازار خ��ود در عرصه صادرات هم 

حضوري درخور داشته باشد. 

 استخدام ۱۰۰۰ مشاور
براي حل مشكل توليد

تس�نيم  مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي از اس��تخدام 1000مشاور براي 
كمك به حل مش��كل توليد خب��ر داد. صادق نجفي، 
مديرعام��ل س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي در برنامه »تيتر امشب« درخصوص مشكالت 
واحدهاي توليدي گفت: بخش��ي از مش��كالت توليد 
همچون ماليات، بيمه و تامين نقدينگي به  صورت عام 
است كه بيشتر واحدهاي توليدي درگير آن هستند. 
او ادام��ه داد: بخش��ي از مش��كالت همچ��ون تامين 
تكنول��وژي روز، بهبود كيفي��ت و بازاريابي نيز در هر 
كدام از واحدهاي توليد بايد به  صورت جداگانه بررسي 
و حل  و فصل ش��ود كه بدين منظور 1000مشاور در 
س��ازمان صنايع كوچك اس��تخدام شده تا مشكالت 
ه��ر واحد را به طور جداگانه شناس��ايي كنند و براي 
رف��ع آن راهكارهاي مناس��ب ارائه دهن��د.  نجفي با 
بي��ان اينكه حركت ه��اي خوبي در راس��تاي تقويت 
صنايع كوچك ش��ده، گفت: در اين راستا بازسازي و 
نوس��ازي 1700واحد صنايع كوچك در دس��تور كار 
ق��رار دارد. او در ادامه افزود: همچنين مقرر ش��ده در 
سال جاري با تامين سرمايه مناسب از محل تسهيالت 
اعطايي 10درصد از صنايع كوچك صادرات گرا شوند.  
مديرعامل سازمان صنايع كوچك درخصوص راهكار 
رفع مشكل تامين سرمايه در گردش واحدها تصريح 
كرد: بانك ها در اين شرايط بايد با تمام توان وارد شوند؛ 
طي جلس��اتي كه با مديران بانك ها داشتيم، قرار شد 
ش��رايطي ايجاد شود تا روند تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي تسريع شود و هر درخواست بيش 
از يك ماه طول نكش��د. او همچنين درخصوص زمان 
بازپرداخت اقساط تسهيالت گفت: زمان بازپرداخت با 
توافق با بانك ها انجام مي شود البته در مناطق محروم 

شرايط خاص و بهتري دارد. 

كاهش 9۰ درصدي قاچاق 
گوشي 

ايرنا  نماينده سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت كه طرح ريجس��تري موفق به 
كاهش قاچاق گوش��ي هاي هوشمند تلفن همراه تا 
حدود 90درصد ش��ده است. حس��ين يوسفيان در 
نخس��تين كارگاه آموزش��ي ملي مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريسم در س��اري افزود: تا پيش از 
اجراي طرح ريجس��تري روزانه تا 150هزار دستگاه 
گوشي هوشمند تلفن همراه در كشور قاچاق مي شد 
درحالي كه اكنون به زير 20هزار دس��تگاه رس��يده 
اس��ت. او در ادامه گف��ت: از آغاز اج��راي اين طرح 
تاكنون صدها هزار دس��تگاه گوش��ي هوشمند كه 
صاحبان آنها در طرح ريجس��تري شركت نكرده اند، 
قطع شده است.  طرح ريجستري كه براي نخستين 
 بار اواس��ط سال ۸5 در كش��ور اجرايي و اوايل سال 
۸6 به س��بب كمبودهاي فراوان متوقف شده بود با 
جدي��ت دولت تدبير و اميد در برخورد با قاچاق كاال 
از س��ال 94 با فراهم آوري زيرساخت ها و هماهنگي 
ميان س��ازماني دوباره در دس��تور كار ق��رار گرفت 
و از پايي��ز 96 ب��ه اج��را درآمد. ه��دف اصلي طرح 
ريجس��تري، مبارزه با قاچ��اق و واردات غيرقانوني 
گوشي هاي همراه هوشمند است و بر همين اساس 
درحال حاضر تنها گوشي هايي قادر به بهره گيري از 
سيم كارت هاي ايراني هستند كه داراي كد شناسايي 
موس��وم به » اي ام يي اي IMEI « باشند. اين طرح 
كه ابتدا با ثبت گوش��ي هاي آيفون كليد خورده بود 
در ارديبهش��ت امسال به ساير گوشي هاي هوشمند 

موجود در بازار ايران رسيد.

تسنيم   
براس��اس آمارهاي »يورو اس��تات« تجارت اتحاديه اروپا 
با ايران در مقايس��ه ب��ا تجارت اين اتحاديه ب��ا امريكا رقم 
قابل توجهي نيس��ت. بر اين اس��اس تحليلگران با اشاره به 
تج��ارت 30 برابري اتحادي��ه اروپا با امريكا در مقايس��ه با 
ايران معتقدند، كش��ورهاي اروپايي چنانچه فقط مالحظات 
اقتص��ادي را مد نظر قرار دهند از ايران در برابر تحريم هاي 
امريكا پشتيباني نخواهند كرد و برجامي بدون امريكا قابل 
تصور نيس��ت. آمار منتشر شده در پايگاه خبري كميسيون 

اروپا نش��ان مي دهد، مبادالت تجاري ايران و اروپا در سال 
2017 با رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه 
ش��ده و به 21ميليارد يورو رسيده اس��ت. مبادالت تجاري 
دو طرف در س��ال 2016 بالغ ب��ر 13.7ميليارد يورو اعالم 

شده بود. 
براس��اس اين گ��زارش، واردات اروپا از ايران در س��ال 
2017 با رش��د ۸5 درصدي نس��بت به سال 2016 مواجه 
ش��ده و به 10.2ميليارد يورو رسيده است. صادرات اروپا به 
ايران نيز در اين س��ال با رشد 31درصدي به 10.۸ميليارد 

يورو رسيده است. اروپا در سال 2016 بالغ بر 5.5 ميليارد 
ي��ورو كاال از اي��ران وارد و ۸.2 ميليارد ي��ورو كاال به ايران 
ص��ادر كرده ب��ود همچنين تراز تجاري دو طرف در س��ال 
2017 به مي��زان 600 ميليون يورو به نف��ع اتحاديه اروپا 

بوده است. 
براس��اس آمارهاي يورو اس��تات، تجارت اتحاديه اروپا با 
ايران در مقايس��ه با تجارت اين اتحاديه با امريكا رقم قابل 
توجهي نيس��ت. درحالي كه ايران در س��ال 2017 بالغ بر 
21ميليارد يورو تجارت با اتحاديه اروپا داشته است، تجارت 

اتحادي��ه اروپا ب��ا امريكا در همين س��ال 30برابر تجارت با 
اي��ران يعني 632 ميليارد يورو بوده اس��ت. ب��ه عالوه تراز 
تج��اري دو طرف به ميزان 119ميليارد يورو به نفع اتحاديه 
اروپا بوده است. با توجه به اين موضوع، تحليلگران معتقدند 
حال كه امريكا از توافق هسته يي با ايران خارج شده است، 
كش��ورهاي اروپاي��ي چنانچه فق��ط مالحظ��ات اقتصادي 
را مدنظ��ر قرار دهن��د از ايران در براب��ر تحريم هاي امريكا 
پش��تيباني نخواهند كرد و برجامي بدون امريكا قابل تصور 

نيست.

احتمال عدم پشتيباني اروپايي ها از ايران

بعد از 13س��ال وقفه، شش��مين كميس��يون مشترك 
اقتصادي ايران و قطر ديروز در س��طح كارشناس��ان آغاز 
ب��ه كار كرد و امروز نيز در س��طح وزيران دو كش��ور در 
دوح��ه برگ��زار خواهد ش��د. به همي��ن منظ��ور بامداد 
يك ش��نبه هياتي متش��كل از 70نفر از كارشناسان، تجار 
و بازرگان��ان در بخش ه��اي دولتي و خصوص��ي ايران به 
رياس��ت محمدرضا فياض معاون ام��ور بين الملل وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت وارد پايتخت قطر ش��د. احمد 
آه��ن مدير اداره همكاري ه��اي بين المللي وزارت اقتصاد 
و تجارت قطر، حس��ين حيدري مع��اون نمايندگي ايران 
و ش��ماري از روس��اي نهادهاي ايراني مقيم قطر از هيات 

ايراني استقبال كردند. 
به گزارش ايرنا، مع��اون امور بين الملل وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گفت: در جريان اين نشس��ت بحث هاي 
زيادي كه طي س��ال هاي گذش��ته معطل مانده اس��ت، 
بررسي و حل و فصل خواهد شد. او افزود: در 5 كميته يي 
كه قرار اس��ت در جريان نشس��ت هاي كارشناسي برگزار 
ش��ود، مس��ائلي مانن��د تجارت، مع��دن، گم��رك، نفت، 
پتروشيمي، اس��تاندارد، صادرات و امور بانكي مورد بحث 
و بررسي قرار خواهد گرفت. فياض در ادامه با بيان اينكه 
همكاري هاي نزديك ايران و قطر بعد از س��ال ها ش��كل 
جديدي گرفته، گفت: معتقديم به سمت پيشرفت روابط 

در حركت هستيم و اگر چه مبادالت تجاري با قطر بسيار 
ضعيف ارزيابي مي ش��ود، اما انتظار داري��م با برنامه ريزي 
مناس��ب در جايگاهي بسيار فراتر از ش��رايط كنوني قرار 

گيرد. 
مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا بيان اينكه 
برداش��ت ما اين است كه طرف قطري آمادگي الزم براي 
تصميم گي��ري در مورد مس��ائل مطرح در كميس��يون را 
دارد، تاكيد كرد: مانع جدي براي توسعه مناسبات وجود 
ندارد و به نظر مي رس��د در صورت تطبيق دادن روش ها 

به نتايج خوبي برسيم.
بر اس��اس اين گ��زارش، روابط اقتص��ادي ايران و قطر 
طي يك س��ال اخير به ويژه پس از قطع روابط عربستان، 
امارات، بحرين و مصر با قطر به س��رعت پيش��رفت كرده 
اس��ت. همچنين جمهوري اس��المي ايران پس از اعمال 
تحريم هاي ظالمانه علي��ه قطر، ضمن اعطاي اجازه پرواز 
به هواپيماهاي مس��افربري اين كش��ور از آس��مان ايران، 
كمك هاي مهمي براي رفع نيازهاي اوليه و اساس��ي اين 
كش��ور به ويژه در زمينه مواد غذايي ارائه كرد. از س��وي 
ديگر در حالي كه حجم مبادالت اقتصادي دو كش��ور در 
گذشته ساالنه به صورت سنتي رقمي كمتر از 90ميليون 
دالر بود، اين ميزان در پايان سال 96 از مرز 250 ميليون 

دالر گذشت. 

با وجود ص��ادرات 3.3 ميليارد دالر صناي��ع غذايي ايران در 
س��ال 96، اين بخش از نبود كنسرس��يوم هايي ك��ه بتوانند اين 
محصوالت را آسان و با كيفيت به دست مشتريان در كشورهاي 
همس��ايه برس��انند، رنج مي برد. اين را مدي��ركل صنايع غذايي، 
داروي��ي و بهداش��تي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت مي گويد 
و تاكي��د دارد: بهترين راهكار براي توس��عه بازارهاي صادراتي، 
تش��كيل كنسرس��يوم ها يا ش��ركت هاي مديريت صادرات است 
ك��ه بتوانند با برخ��ورداري از نقدينگي الزم به پيش خريد نقدي 
محصوالت )سلف خري( پرداخته، محصوالت را دستچين كرده و 

با كيفيت يكسان به بازار عرضه كنند. 
مهدي صادقي نياركي در گفت وگو با ايرنا افزود: در صورت 
رعايت بازاررساني بي وقفه، استفاده از بسته بندي هاي مناسب 
و ارائه كاالها با قيمت هاي كم نوسان و همچنين توسعه حمل 
و نقل زنجيره س��رد، پتانس��يل بااليي براي توس��عه صادرات 
لبنيات، آبزيان، برخي چاش��ني ها و تره بار ايراني در بازارهاي 
منطقه وجود دارد. اين مس��وول در وزارت صنعت تاكيد كرد: 
وجود ثبات سياسي و امنيتي در ايران همچنين زيرساخت هاي 
مناسب و در حال توسعه، بازار بزرگ، دسترسي آسان به ساير 
كشورهاي منطقه و همسايگان كه كاهش هزينه ها را به دنبال 
دارد، ايران را به كش��وري جذاب براي سرمايه گذاران خارجي 
براي دس��تيابي به بازار بزرگ 600ميليوني همسايگان تبديل 
كرده است. صادقي نياركي در ادامه عنوان كرد: هرچند حضور 

برندهاي بزرگ در پسابرجام با افزايش سرمايه و انتقال فناوري 
در كش��ورمان همراه بوده، اما ريزش و خروج از صحنه برخي 
ش��ركت هاي داخلي را نيز به دنبال داش��ته است؛ با اين حال 
مزاياي حضور اين شركت ها كه منجر به ارتقاي توليد و بهبود 
كيفيت كاال، رقابتي تر شدن قيمت ها، توسعه صادرات و ارتقاي 
تحقيق و توسعه مي شود، قابل چشم پوشي نيست. او همچنين 
تصريح كرد: رشد صادرات طي سال هاي گذشته حاكي از آن 
است كه توليدكنندگان داخلي در شناخت بازار هدف، بهبود 
كيفي��ت توليدات و رقابت پذير ك��ردن قيمت ها عملكرد قابل 
قبولي داشته اند، اما به دنبال تعامالتي با كشورهايي كه با آنها 
منافع مشترك داريم؛ از جمله در زمينه هاي تحقيق و توسعه 
و توليد تحت ليسانس هستيم كه اين مهم به افزايش صادرات 
خواه��د انجاميد.  او افزود: پارس��ال 2ميليون و 200هزار تن 
انواع محصوالت صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي به ارزش 
3ميلي��ارد و 340ميلي��ون دالر صادر ش��د؛ بر اين اس��اس و 
باتوج��ه ب��ه برنامه ريزي براي ص��ادرات 3.6ميلي��ارد دالري، 
بي��ش از 93درصد اين هدف محقق ش��د. اين مقام مس��وول 
وزارت صنع��ت بيان كرد: 2.۸ميليارد دالر صادرات در صنايع 
غذايي )معادل ۸6درصد(، 270 ميليون دالر )معادل ۸درصد( 
در صناي��ع داروي��ي و مواد اوليه و 227ميلي��ون دالر )معادل 
6درصد( از صادرات در حوزه محصوالت آرايش��ي و بهداشتي 

به ثبت رسيد. 

رنج صنايع غذايي از نبود كنسرسيوم هاي صادراتي كميسيون مشترك اقتصادي ايران و قطر برگزار شد
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15 نفت و انرژي
گره كار صادرات گاز به شرق 

ايلن�ا  معاون بازرگاني و امور بين الملل وزير نفت 
بيان كرد: صادرات گاز تركمنستان به پاكستان و هند 
ب��ه خاطر نوع روابط اين دو كش��ور اس��ت و ما براي 
به دس��ت آوردن اين بازار، ضعيف عم��ل نكرده ايم. 
اميرحس��ين زماني نيا درباره نقش ديپلماسي نفتي 
ايران در از دست رفتن بازار گاز هند و پاكستان اظهار 
كرد: بن��ده ابايي ندارم بگويم م��ا در زمينه صادرات 
گاز ضعيف عمل كرده ايم اما واقعيت اين اس��ت كه 
اين گونه نبوده اس��ت. مس��اله صادرات گاز به هند و 
پاكس��تان به اين دليل است كه روابط اين دو كشور 
روابط ويژه يي است بنابراين پروژه گازرساني را مشكل 
كرده اس��ت. معاون بازرگاني و ام��ور بين الملل وزير 
نفت خاطرنش��ان كرد: وقتي مصرف گاز ما در ايران 
سرسام آور اس��ت و گاز زيادي براي صادرات نداريم، 
چگونه مي توانيم به ص��ادرات فكر كنيم؟ وي تاكيد 
كرد: تا زماني كه نتوانيم مصرف را مديريت كنيم در 

زمينه صادرات نقش عمده يي نخواهيم داشت. 

پروژه كاهش 90 درصدي 
آلودگي هاي حفاري

شانا  مدير پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت 
شركت ملي حفاري ايران از اجراي پروژه يي مشترك 
با همكاري دانشگاه ش��هيد چمران اهواز خبر داد و 
اظهار ك��رد: با اجراي اين پروژه زيس��ت  محيطي تا 
۹۰درصد از آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي حفاري 
كاسته مي شود. به نقل از ش��ركت ملي نفت ايران، 
مهدي عرش��يان بيان كرد: س��ال گذش��ته قرارداد 
ساخت، تهيه و تدوين دانش فني »فناوري طراحي و 
ساخت سيستم مكانيزه برش، مخلوط نمايي سيمان 
و مواد پودري براس��اس كاركرد خأل و فيلتراس��يون 
مناس��ب« با دانشگاه شهيد چمران اهواز منعقد شد 
كه گام بلندي در مسير كاهش آلودگي هاي زيست 
محيطي به ش��مار مي آيد. وي با بيان اينكه تدوين 
دانش فني اين مجموعه براي نخستين  بار در كشور 
انجام مي شود، گفت: مدت اين قرارداد محصول محور 
۱۸ماه پيش بيني شده كه البته ممكن است افزايش 
يابد. عرشيان در ادامه از امضاي قراردادي براي تهيه 
نرم افزار جامع س��اخت چاه با دانشگاه صنعت نفت 
خبر داد و گفت: انجام تمامي امور مربوط به ساخت 
چ��اه از مطالعات اوليه تا بحث ه��اي فني مربوط به 
س��اخت مخازن و چاه در اين نرم افزار گنجانده شده 
است. به گفته عرشيان، زمان اوليه اين قرارداد نيز كه 
در نيمه دوم سال گذشته امضا شد ۱۸ماه پيش بيني 

شده كه قابل افزايش است. 

 برگزاري مزايده
گازهاي مشعل

ايس�نا  سرپرس��ت مديريت توليد شركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب از برگزاري مزايده براي فروش 
گازهاي ارس��الي به مشعل ۲۳محل با ظرفيت حدود 
۱۳۰ميلي��ون مترمكعب خبر داد. س��عيد كوكي در 
مراس��م افتتاح عمليات اجرايي پروژه هاي جمع آوري 
گازهاي ارسالي به مشعل واحدهاي بهره برداري مارون 
۳، مارون ۶ و منصوري ش��ركت ملي مناطق نفتخيز 
جن��وب با بيان اينكه بحث جمع آوري گازهاي همراه 
هميش��ه دغدغه مسووالن نفتي بوده است، گفت: در 
اين راس��تا فروش گازهاي همراه در برنامه كاري قرار 
گرفت. وي افزود: در س��ال ۹۳ مجوز الزم داده شد و 
نخس��تين مزايده فروش گازها در جرايد منتشر شد. 
در س��ال ۹۴ دو شركت تام كارگاز و هيربد نيرو براي 
۴ ميدان برنده شدند و در سال ۹۵ نخستين قرارداد 
فروش گاز در كشور بين مناطق نفتخيز جنوب و دو 
ش��ركت مذكور امضا شد. سرپرس��ت مديريت توليد 
ش��ركت ملي مناطق نفتخيز با اش��اره به جمع آوري 
گازهاي ارسالي به مشعل واحدهاي بهره برداري مارون 
۳، م��ارون ۶ و منصوري گفت: ج��زو ۴ قراردادي كه 
امضا ش��د، مارون ۶ با حدود ۱۵ميليون فوت مكعب، 
مارون ۳ با حدود ۱۴ميليون فوت مكعب و منصوري 
ب��ه حدود ۱۰ميليون فوت مكع��ب در روز بود و قرار 
است مارون ۳ در پايان شهريور، مارون ۶ در پايان دي 
و منصوري در پايان سال تش��كيل و راه اندازي شود. 
كوكي اظهار ك��رد: مزايده بعدي براي ۲۳محل ديگر 
و براي حدود ۱۳۰ميليون فوت مكعب برگزار خواهد 
شد. اين مزايده در مرحله تبادل اطالعات قرار دارد و 
اگر تكميل شود اين ۲۳پروژه به همراه ۴ پروژه يي كه 
امضا شده، باعث جمع آوري ۲۰۰ميليون فوت مكعب 

گاز در روز خواهد شد. 

 حذف آاليندگي
پساب هاي صنعتي

پاون  مدير كنترل كيفيت و بهداشت شركت آب 
و فاضالب استان تهران اظهار كرد: با انجام تحقيقات 
متعدد به دنبال ارتقاي كيفيت پساب توليدي واحدهاي 
صنعتي هستيم و براي حذف آالينده هاي موجود در 
آب بسياري از تركيبات نانو را سنتز كرده ايم. مهتاب 
باغب��ان با بيان اينكه چنين كاري نه  تنها براي تهران 
بلكه براي سراسر كشور انجام شده است، اظهار كرد: 
قصد داريم با انجام برنامه هايي اين فناوري را تجاري 
كنيم تا به صورت كاربردي در صنعت آب و فاضالب 
استفاده شود. وي با اشاره به اينكه براي انجام اين كار 
همپاي بس��ياري از دانشگاه هاي امريكا پيش رفتيم، 
عنوان كرد: اين كار بيشتر براي پساب هاي واحدهاي 
صنعتي انجام مي ش��ود چراكه مناب��ع آبي كه مورد 
استفاده قرار مي گيرد از منابع آب سطحي و زيرزميني 
تامين مي ش��ود كه عموما قبل از اس��تفاده، عمليات 
تصفيه به ط��ور كامل روي آن ص��ورت مي گيرد اما 
براي مواردي مثل واحدهايي كه آالينده هاي صنعتي 
دارند بايد اقداماتي انجام مي شد. به گفته مدير كنترل 
كيفيت و بهداشت شركت آب و فاضالب تهران براي 
افزايش سالمت آب و حذف آالينده ها قبل از آنكه آب 
وارد محيط زيست ش��ود با استفاده از تركيبات نانو، 
آالينده ه��ا را حذف و بعد آنه��ا را وارد منابع پذيرنده 
محيط زيست مي كنيم كه اين مساله موجب افزايش 

كيفيت آب مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« نتايج احتمالي ديدار زنگنه با وزير خارجه تركمنستان را بررسي مي كند 

آشتي ايران با فروشنده گازي بدعهد 
گروه انرژي 

روز گذش��ته بي��ژن زنگنه وزير نفت با رش��يد 
م��ردوف وزير امورخارجه تركمنس��تان ديدار كرد 
تا »با توجه به نظر مثبتي كه روس��اي جمهور دو 
كش��ور دارند« همكاري هاي نفتي و گازي بين دو 
كشور توسعه يابد. روابط گازي ايران و تركمنستان 
چند س��الي درگير فراز و نش��يب بود. آخرين فاز 
اين مش��كالت به دي ماه سال ۹۵ باز مي گردد كه 
تركمنستان گاز را براي دومين بار روي ايران بست. 
اما شرايط از آن زمان تغيير كرده است. مرداد سال 
۹۶، خط لول��ه انتقال گاز دامغان-كياسر-س��اري 
افتتاح ش��د تا وابستگي قسمت هاي شمالي كشور 
به گاز تركمنس��تان عمال قطع شود. اما به عقيده 
كارشناس��ان، روابط گازي ايران و تركمنستان بايد 
چيزي فراتر از رابطه فروشنده و خريدار نفت رفته 
و به يك هم افزايي ژئوپليتيك بدل شود. ديدار وزير 
نفت ايران و وزير خارجه تركمنستان نيز تبلور قدم 

برداشتن در همين راه به حساب مي آيد. 
۲۸ دي م��اه ۱۳۸۶ اي��ران يكي از س��ردترين 
زمس��تان هاي خود را مي گذراند كه خبري شرايط 
را بر اهالي شمال شرق كشور و ساكنان استان هاي 
همج��وار با درياي خزر س��خت تر كرد؛ » قطع گاز 
تركمنس��تان به ايران«. ش��رايط بر م��ردم چنان 
س��خت ش��د كه امام جمعه وقت ته��ران، مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در خطبه هاي خود از 
بدعهدي تركمنستان گاليه كرد و از كشور همسايه 
خواس��ت تا » بي وفايي را به گونه يي جبران كند«. 
تقصير قطعي گاز در آن دوره به گردن مهارت هاي 
ديپلماتيك رييس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد 
افت��اد. غالمرضا انصاري س��فير اس��بق اي��ران در 
تركمنستان در گفت وگو با »تعادل« در سال ۹۵ در 
اين باره گفت: »در قرارداد اوليه ايران و تركمنستان 
كه در زمان دولت هاشمي رفس��نجاني منعقد شده  
بود، تركمنس��تان حق قطع صادرات گاز را نداشت 
اما با تغيير س��اختار قرارداد بين دو كشور در دوره 
اول دولت احمدي نژاد تركمن ها توانس��تند اختيار 

قطع صادرات گاز به ايران را به دست بياورند.« 
اما ۱۰سال پس از اين واقعه، تركمنستان يك بار 
ديگ��ر و در زمان دولت ده��م گاز را بر ايران قطع 
كرد. زمستان ۱۳۹۵ و زماني كه اين اتفاق رخ داد، 
محمدرضا خاقاني از كارشناسان انرژي و از اعضاي 
هي��ات  مذاكره كنن��ده با مقامات تركمنس��تان در 
جريان قطع گاز در سال ۸۶ در گفت وگوي سال ۹۵ 
خود با »تعادل« درباره قطع گاز ارسالي تركمنستان 
به ايران در همين س��ال عنوان كرد: »تركمنستان 
زير فش��ار كمبود نقدينگي و مش��كالت اقتصادي 
اس��ت و سعي دارد با زير فش��ار قراردادن مشتري 
قديمي اش از او پول نقد بگيرد و بيشتر هم بگيرد.« 
مش��كالت گازي ميان دو همس��ايه باعث شد 
تا مس��ووالن اي��ران به فكر قطع وابس��تگي گازي 
به تركمنس��تان بيفتند. از همين رو در طول چند 
سال گذشته خط لوله شمال و شمال شرق به طول 
تقريبي يك هزار و ۲۴ كيلومتري و خط لوله س��وم 
سراس��ري به طول يك ه��زار و ۲7۰كيلومتري به 
 منظور كاهش وابس��تگي گازي استان هاي حاشيه 

درياي خزر و شمال شرق كشور در مدار بهره برداري 
ق��رار گرفت تا در صورت ه��ر گونه توقف احتمالي 
واردات گاز تركمنستان، ش��بكه گاز كشور با افت 

فشار يا قطعي روبه رو نشود. 
دي��روز اما و پس از آنكه ايران بارها عنوان كرد، 
ديگ��ر الزامي به واردات گاز از تركمنس��تان ندارد، 
ديداري ميان وزير نفت اي��ران و وزير امور خارجه 
اين كشور صورت گرفت كه احتماال فصل جديدي 
در مراودات گازي دو كش��ور را مي گش��ايد. بنا بر 
گفته هاي ديروز بيژن زنگنه پس از ديدارش با وزير 
خارجه تركمنستان، قرار است همكاري دو كشور با 
توجه به تاكيد روساي جمهوري ايران و تركمنستان 
ب��ا نظر مثبت ادامه يابد. زنگنه در اين زمينه گفته 
است: »مذاكرات ميان هيات ايراني و تركمنستاني 
در سطح كارشناسي ادامه خواهد داشت تا بتوانيم 
روابط را در همه زمينه ها توسعه دهيم.« وزير نفت 
ايران با يادآوري اينكه س��وآپ گاز تركمنستان به 
آذربايجان از طريق ايران اوايل امس��ال از سرگرفته 
ش��د، تصريح ك��رد: »اي��ران آمادگي هم��كاري با 
تركمنستان در بخش هاي مختلف انرژي را دارد.« 
به گفته وزير نفت، ايران و تركمنس��تان مي توانند 
گام هاي بزرگي براي گس��ترش همكاري ميان دو 
كشور بردارند كه به نفع هردو باشد. او همچنين در 
اظهارات كوتاه خود به اختالفات دو كشور در زمينه 
انتق��ال گاز هم پرداخت و در خصوص ش��كايت از 
تركمنستان به ديوان داوري به علت قطع صادرات 
گاز اظهار داشت: »قرار است از طريق مذاكرات اين 
مسائل اختالفي را حل كنيم.« اما چرا ايران خواهان 

ارتباط با تركمنستان در حوزه گاز است؟ 

 گاز؛ بهانه اي براي همكاري 2 همسايه
آن ط��ور ك��ه علي اكب��ر مرآتي مج��ري طرح 

تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز كش��ور پيش از اين 
گفته اس��ت، حجم گاز وارداتي از تركمنس��تان بر 
اس��اس قرارداد روزانه ۴۰ ميليون مترمكعب است 
كه تركمنستان تنها ۲۳ تا ۲۴ميليون مترمكعب در 
روز به ايران گاز تحويل مي دهد. اگر ايران در عمل 
به گاز تركمنستان نيازي ندارد، پس چه نيازي به 
همكاري اس��ت؟ بعد از افتتاح خط لوله انتقال گاز 
دامغان-كياسر-س��اري، جوي در اي��ران به وجود 
آمده كه ايران، تركمنس��تان را در بازي انتقال گاز 
شكست داده است و ديگر نيازي به مراودات انرژي 
با همس��ايه شمالي كش��ور وجود ندارد. اما درست 
در روزي ك��ه مقام��ات وزارت نف��ت و نمايندگان 
مجلس به اس��تان مازندران س��فر كرده  بودند تا از 
پروژه يي رونمايي كنند كه نشاني از قطع وابستگي 
گازي ايران به تركمنستان است، استاندار گلستان 
خواستار عادي س��ازي روابط استان هاي شمالي با 
تركمنستان شد. مساله يي كه نشان مي داد هر چند 
اكنون ايران از ضرورت واردات گاز از تركمنس��تان 
فارغ شده اس��ت اما به نظر نمي آيد كه ادامه روند 
فعلي تعامل با عشق آباد خواست استان هاي همجوار 
با اين كشور باشد. اظهارات استاندار گلستان نشان 
مي داد، آنها نمي خواهند كه مراودات تجاري كه بر 
منطقه شان تاثيرگذار است، تحت الشعاع اختالفات 

گازي دو كشور قرار بگيرد. 
از طرف ديگر كارشناس��ان نيز تركمنس��تان را 
كشوري مي ديدند كه با توجه به ذخاير گازي خود 
و محاط شدن در گس��تره يي از شبكه هاي انتقال 
انرژي در آس��ياي مركزي به زودي تبديل به يك 
بازيگر گازي قابل توجه در منطقه خواهد ش��د. از 
همين رو از همان زمان زمزمه هاي باز ش��دن باب 
همكاري هاي بلندمدت با تركمنستان براي تامين 
گاز داخلي و جلوگيري از تبديل تركمنس��تان به 

رقيبي در بازار گاز براي كش��ور شنيده مي شد. در 
اين رابطه محمدصادق جوكار كارش��ناس موسسه 
مطالع��ات بين المللي انرژي در س��ال گذش��ته به 
»تعادل« گفت: »تركمنس��تان ب��ه دليل موقعيت 
خاص جغرافيايي مي تواند به رقيبي براي ايران در 
بازارهايي كه بالقوه در دسترس ما هستند، تبديل 
ش��ود. اگر ايران در اين زمينه به خوبي بازي كند، 
مي تواند با تركمنستان براي تامين گاز اين بازارها 

همكاري داشته  باشد.« 

 تغيير الگوي سابق 
بي نيازي گاز ايران به همسايه  شمالي به معناي 
تغيير الگوي خريدار-فروش��نده ب��ود. با اين همه 
فرصت هاي بسياري در انتظار گاز تركمنستان است 
كه ايران نيز مي تواند در انتفاع از اين فرصت ها سهم 
داشته باشد؛ به خصوص كه شرايط جديد و بازگشت 
تحريم ها مي توان��د ايران را در درآمدزايي از نفت و 

گاز خود محدود كند. 
محمدص��ادق ج��وكار كه تحقيق��ات زيادي را 
درباره بازار گاز انجام داده اس��ت، پيش تر در رابطه 
با مناس��بات جديد اي��ران و تركمنس��تان پس از 
بي نيازي كش��ور به گاز همسايه به »تعادل« گفته 
بود: » تركمنس��تان به عنوان ي��ك بازيگر در حال 
ورود به بازار است و ايران بايد بتواند آن را مديريت 
كند تا به س��مت بازارهاي خاصي برود. ايران بايد 
ش��رايطي ايجاد كند كه اگر ميزان توسعه فازهاي 
گازي به ميزاني كه پيش بيني مي شود، خوب پيش 
نرفت يا تحريم ها مجددا بازگشتند، بازارهاي خود 
را نگ��ه دارد. اگر مي��زان تزريق به مخازن نفتي به 
۲۸۰ميليون مترمكعب در روز برس��د و با توجه به 
توسعه طرح هاي پتروشيمي كه پيش بيني مي شود 
۱۸۰ميليون مترمكعب در روز مصرف گاز داش��ته 

 باشند، عمال گازي براي صادرات ما باقي نمي ماند. 
در چنين شرايطي ايران مي تواند بازارهاي مختلف 
را از طريق گاز تركمنستان در دست بگيرد تا زماني 
كه ميدان هاي پساپارس  جنوبي توسعه پيدا كنند. 
كاري ك��ه روس ها در فاصله ده��ه ۹۰ ميالدي تا 
۲۰۰7 ب��ا گاز تركمنس��تان مي كردن��د.« وي در 
گفت وگوي خود با »تعادل« بر اين نكته تاكيد كرد 
كه اگر ايران بازارهاي جنوبي را به دليل نداش��تن 
ظرفيت توليد از دس��ت بدهد، ديگر آن را به دست 
نخواهد آورد در حالي كه مي توان با گاز تركمنستان 

اين بازارها را براي خود نگه دارد. 
جوكار در تش��ريح بيش��تر منافع ترانزيت گاز 
تركمنس��تان از طري��ق ايران ب��ه مبالغ هنگفتي 
ك��ه كش��ورهاي آس��ياي مرك��زي در ازاي اي��ن 
 كار درياف��ت مي كنند، اش��اره و اظه��ار كرده بود:

» الين D پروژه خط لوله آس��ياي مركزي چين از 
قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان عبور مي كند. 
قرقيزستان پيش��نهاد كرده كه سالي يك ميليارد 
دالر ح��ق ترانزيت دريافت كن��د. ما نيز مي توانيم 
به تركمنس��تان اعالم كنيم كه خود با كشورهاي 
جنوب خليج فارس مذاكره كند اما از مس��ير ايران 
گاز خود را عبور دهد. حتي مي توانيم به جاي رقابت 
با تركمنستان در بازار پاكستان و هند با اين كشور 
هم��كاري كرده و به جاي هلمن��د و قندهار، ايران 
ميزبان خط لوله انتقال گاز به اين كشورها باشد.«؛ 
نكته يي كه اخيرا توس��ط بعضي از سياست گذاران 

نفت  و  گازي عنوان شده است. 
 اين كارشناس انرژي همچنين در مورد موقعيت 
همكاري  ميان ايران و تركمنستان در زمينه گاز بر 
اين باور بود كه تركمن ها به دنبال يك برنامه ريزي 
بلندم��دت هس��تند. تركمن ه��ا ب��راي رفتارهاي 
صادراتي خود تا سال ۲۰۰۸ تحت سيطره روس ها 
بودند. روس ها ارزان خري مي كردند. به همين دليل 
تركمنستان به سمت چين گرايش پيدا كرد. هرچند 
بازار چين در حال حاضر امنيت انرژي تركمنستان 
را تامين مي كند اما از لحاظ قيمتي براي اين كشور 
بس��يار زيان آور است. بنابراين تركمن ها عالقه مند 
هس��تند تا گاز خود را از مس��يري صادر كنند كه 
مجبور به پرداخت هزينه هاي ترانزيت باال نباشند. 

 از س��وي ديگر تركمنس��تان اميد زياد به خط 
لوله ۸۰۰۰كيلومتري تركمنس��تان، افغانس��تان، 
پاكس��تان، هند يا تاپي بسته اس��ت. با طرح هاي 
اينچنيني تركمنستان مي تواند پرتفوي مشتريان 
خود را تنوع بخش��د. ج��وكار در اين باره نيز گفته 
بود: » تركمن ها عالقه مندند كه با ايران وارد پكيج 
بزرگ تر همكاري شوند. البته پيشنهاد ايران نيز بايد 
حاوي منافع طرفين باشد. قرار نيست كه ما همانند 
دوران مركانتيليست ها بازي صفر و يكي را به جلو 
ببري��م.« جوكار همچنين احداث خط لوله دامغان 
نكا را فرستادن پالسي مثبت به تركمنستان دانسته 
و ابراز كرده بود: »اين اتفاقا تركمنستان را راغب تر 
به همكاري مي كند، چرا كه اين كش��ور احس��اس 
مي كند ايران ديگر نياز اضطراري به تركمنس��تان 
ندارد تا از گاز اين كشور به عنوان ابزار قدرت عليه 

تهران استفاده شود.« 

»تعادل« بررسي مى كند

3 جنبه مهم سنت شكني وزير نيرو در استخدام مديران
گروه انرژي  نادي صبوري 

وزارت ني��روي اي��ران قصد دارد بع��د از آنكه 
مدي��ركل روابط عمومي خود را از طريق انتش��ار 
فراخوان��ي عموم��ي جذب ك��رد؛ ۵ مدي��ر ديگر 
در حوزه ه��اي آب و ب��رق را ني��ز از همين طريق 
استخدام كند. اين روند در وزارت نيرو و همچنين 
ديگر وزارتخانه هاي ايران تاكنون س��ابقه نداشته 
و ب��ه همين دليل توجه زي��ادي را به خود جلب 
كرده اس��ت. آن طور كه در وب سايت وزارت نيرو 
اعالم شده اس��ت »مديركل دفتر خصوصي سازي 
و امور مجامع وزارت نيرو«، »مديرعامل ش��ركت 
آذربايجان ش��رقي«، »مديرعامل  آب منطقه ي��ي 
ش��ركت آب منطقه يي خراس��ان رضوي«، »مدير 
مركز بين المللي قنات و س��ازه هاي تاريخي آبي« 
و »مدي��ر مركز منطقه يي مديريت آب ش��هري- 
تهران« ۵ فرصت ش��غلي محس��وب مي شود كه 
وزارت ني��رو قصد دارد نه از طرق س��نتي بلكه از 
روشي متمايز با گذشته اقدام به جذب نيرو در آنها 
كند. در گزارش پيش رو ۳ جنبه مهم سنت شكني 
وزير نيرو در استخدام مديران را بررسي كرده ايم. 

عالقه مند به جذب در س��طوح مديريتي وزارت 
نيرو هس��تيد؟ وزارت نيرو در رويكرد جديد خود، 
هر چند با ظرفيتي مح��دود اما دريچه يي را براي 
نزديك شدن افرادي كه شايد فرصت كمتري براي 
ديده ش��دن در نهادهاي دولتي داشته اند، گشوده 
اس��ت. رضا اردكانيان پس از اينكه بعد از چند ماه 
بالتكليفي وزارت نيرو، تصدي آن را در دست گرفت 
در نخستين اقدام خود براي جذب مديركل روابط 
عمومي، اقدام به انتشار فراخواني عمومي كرد و در 
نهاي��ت نيز فردي را خارج از چارچوب س��ابق اين 

وزارتخانه براي اين سمت انتخاب كرد. 
اي��ن  بار ام��ا وزارت نيرو براي چن��د مديريت 
ديگر نيز روندي مش��ابه را طي خواهد كرد. صبح 
ديروز، پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو نوشت كه 
اين وزارتخانه درصدد اس��ت براي انتخاب بخش 
ديگري از مدي��ران خود از بي��ن داوطلبان واجد 
شرايط، ۵ مدير جديد خود را طي فرآيند برگزاري 
آزم��ون، مصاحب��ه و رتبه بندي ب��راي حضور در 

بخش هاي مربوطه انتخاب كند. 
اساسا فرآيند انتخاب مديران دولتي در ايران، 

حداقل تاكنون چندان ش��فاف نبوده اس��ت. اين 
اقدام وزارت نيرو در نخس��تين جنب��ه، روزنه يي 
كوچك به اين رويكرد باز كرده اس��ت. از جنبه يي 
ديگر، انتشار فراخوان جذب ۵ مدير صنعت آب و 
برق، در كنار پيوس��ت هايي كه كنار اين خبر قرار 
گرفته است، مساله يي ديگر را نيز روشن مي كند؛ 

»شرح دقيق انتظارات و وظايف اين مديران.«
وزارتخانه ه��ا در اي��ران و به وي��ژه وزارت نيرو 
به دليل تعدد ش��ركت هاي زيرمجموعه با ش��مار 
زيادي مديران مياني فعاليت مي كنند كه هيچ گاه 
دقيقا مش��خص نبوده ك��ه توانايي هاي الزم براي 
احراز اين س��مت ها چيس��ت و از سوي ديگر چه 
وظايفي چارچوب وظايف اين مديران را تش��كيل 

مي دهد؟ 
 اما ديروز وزارت نيرو در كنار انتش��ار فراخوان 
عموم��ي، پيوس��ت هايي را ني��ز منتش��ر كرد كه 
شامل: »وظايف و مسووليت هاي پست مربوطه«، 
»شرايط احراز پست«، »شايستگي هاي عمومي و 
اختصاص��ي مورد انتظار« و »م��دارك مورد نياز« 
ب��راي احراز پس��ت م��ورد نظر اس��ت. از ديدگاه 

بس��ياري، اين وضعي��ت از چند جنبه بر ش��يوه 
مديريت در صنعت آب و برق اثرگذار خواهد بود. 

 كاستن از انتظارات فراقانوني از مديران
تقريبا براي همه واضح است كه در فضاي مديريتي 
ايران، در بسياري از موارد انتظاراتي از مديران دولتي 
وجود دارد كه در چارچوب قانون تعريف نش��ده اند. 
اغل��ب مردم به دلي��ل نااميدي از حص��ول نتيجه از 
طريق روش هاي معمول، به دنبال نزديك كردن خود 
به مديران براي پيش��برد اهداف هستند. نبود شرح 
وظايفي مشخص در اذهان عمومي براي اين مديران، 
به اين وضعيت دامن مي زند. انتشار عمومي وظايف و 
مسووليت هاي هر مدير اما به مرور باعث مي شود كه 
مديران با اتكا به اين رويكرد، بتوانند چارچوب تعريف 

شده را دنبال كنند. 

 شفاف سازي براي مطالبات جامعه
طبق پيگيري »تع��ادل«، ۲۲۶ مدير مياني در 
وزارت ني��رو فعاليت مي كنند. از مي��ان اين ۲۲۶ 
نف��ر، ۱۹ مدي��ر، اداره امور ش��ركت هاي مهم برق 
منطقه يي را در دس��ت دارند، ۴۰ نفر در مديريت 
شركت هاي توزيع برق مشغول به كار هستند، ۳۳ 
نفر مديريت ش��ركت هاي آب منطقه يي را به عهده 
دارند، ش��ركت هاي آبفاي ش��هري و روستايي به 
ترتيب ۴۸ و ۳۱ مدير دارد، ش��ركت هاي مديريت 
توليد برق در مجموع ۴۲ مدير داش��ته و درنهايت 

۱۳ نفر نيز مديريت موسسه هاي آموزشي مرتبط با 
وزارت نيرو را در دس��ت دارند. در عمل اما به دليل 
مشخص نبودن وظايف اين افراد و همچنين سلسله  
مراتبي كه آنها را به سمت موردنظر رسانده است، 
مطالبه گري جامعه و رس��انه ها از اين افراد بس��يار 
كمرنگ و در اغلب موارد تقريبا بي رنگ است. اقدام 
جديد وزارت نيرو در انتشار وظايف و مسووليت هاي 
۵ مديري��ت اين حوزه، راه��ي را براي مطالبه گري 

خواهد گشود كه تاكنون مسدود بوده است. 
 

 نقش اراده افراد در احراز پست
برخالف بسياري از شركت هاي غيردولتي، اراده  
و انگيزه افراد براي رسيدن به سمت هاي مديريتي 
در وزارتخانه ها بس��يار كمرنگ است. در حالي كه 
اين عامل تاثير بسيار زيادي بر كارايي افراد به ويژه 
در وضعي��ت چالش برانگيز »آب و ب��رق« در ايران 
خواهد داش��ت، عموما درخواس��ت رسيدن به اين 
سمت ها از سمت مديران نبوده و مديران باالدست 
آنها را به صورت دستوري براي اين پست ها انتخاب 
مي كنند. در بسياري از مطالعات آكادميكي كه در 
حوزه افزايش كارايي شركت ها و سازمان ها صورت 
گرفته اس��ت »انگيزه« افراد براي فعاليت در پست 
خود به عنوان يك��ي از كليدي ترين عناصر معرفي 
شده است. وقتي درنظر مي گيريم كه اين افراد در 
حوزه هايي مانند »آب« و »برق« فعاليت كنند، اثر 

اين ماجرا بيش از پيش نيز پررنگ مي شود. 

تعادل 
مديرعامل ش��ركت توزيع ب��رق تهران بزرگ 
گفت: مش��تركان ب��رق كه به فك��ر اقتصاد برق 
هستند، مي توانند مصرف وس��ايل برقي خود را 
به بعد از س��اعت ۱۱شب موكول كنند چراكه از 
۱۵خرداد تا ۱۵ش��هريور ماه، تعرفه مصرف برق 
از س��اعت ۱۱ش��ب تا 7 صبح يك چهارم تعرفه 
معمولي است. حسين صبوري، مديرعامل شركت 
توزيع برق تهران بزرگ در نشستي خبري اظهار 
ك��رد: در ه��ر فعاليتي كه وقف��ه رخ دهد بعد از 
گذش��ت يك زماني نتيج��ه اين وقفه مش��هود 
مي ش��ود ام��ا در صنعت برق ب��روز كوچك ترين 
وقفه بالفاصل��ه خودش را به صورت خاموش��ي 

نشان مي دهد. بنابراين نيروهاي عملياتي بخش 
توزيع برق به صورت ۲۴س��اعته درحال فعاليت 
هس��تند كه در تهران برق ۴.۵ميليون مشترك 
را كه ۱۵درصد مش��تركين كل كشور در بخش 
برق هستند بدون مشكل تامين كنند. وي افزود: 
ساالنه ۲۱ميليارد كيلووات ساعت برق در تهران 
مصرف مي ش��ود كه ۱۰درصد مص��رف برق در 
كل كشور اس��ت همچنين در پيك تابستانه نيز 
۱۰درص��د پيك مربوط به مصرف تهران اس��ت. 
صب��وري با بي��ان اينكه طول ش��بكه توزيع برق 
ته��ران بالغ بر ۳۲هزاركيلومتر اس��ت، گفت: در 
شهر تهران ۶۵۰ مركز حس��اس و حياتي داريم 
و در طول سال بالغ بر هزار رويداد مهم در سطح 

شهر تهران برگزار مي شود كه اين مساله ضرورت 
تامين برق مناسب در پايتخت را نشان مي دهد. 

مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ ادامه 
داد: در سال گذشته پيك برق تهران ۴7۰۰مگاوات 
بود كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري 

به ۵۰۰۰ مگاوات افزايش يابد. 
صبوري ب��ا بيان اينكه به لحاظ خشكس��الي 
بخشي از ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي را نخواهيم 
داشت، گفت: رش��د ۵ تا ۶ درصدي مصرف برق 
در تهران در طول امس��ال نسبت به سال گذشته 
پيش بيني ش��ده كه ما براي تامين برق مناس��ب 
پايتخ��ت بايد پيك تابس��تان ته��ران را حداكثر 
روي ۴۵۰۰مگاوات نگ��ه داريم كه در اين زمينه 
دو راهكار مهم از ماه ها پيش در دس��تور كار قرار 
گرفته كه يكي عيب يابي ش��بكه و بررسي و حل 
مش��كالت فني ش��بكه بوده كه در اين خصوص 

۳۰ميلي��ارد توم��ان پروژه در اي��ن بخش تعريف 
ش��ده و تا پايان ارديبهشت  ماه به انجام مي رسد؛ 
ديگ��ري مديريت مصرف و مديريت تقاضاس��ت 
كه در اين خصوص متعهد ش��ده ايم ۳۵۰مگاوات 
با هم��كاري صنايع، خودتامين ها، تجاري، ادارات 
و مش��تركان خانگي پيك سايي و مديريت بخش 
تقاضا داشته باش��يم كه در اين خصوص تا امروز 
۱۱۰۰تفاهمنامه به امضا رس��يده است. اين مقام 
مس��وول با بيان اينك��ه اگر مش��تركين حداقل 
۱۰درص��د از مصرف برق خود بكاهند مش��كلي 
در تامين برق تابستان نخواهيم داشت، گفت: به 
دليل اوج مصرف برق كشور كه حداكثر در ۲۰۰تا 
۳۰۰ س��اعت از مجموع ۸7۶۰ ساعت طول سال 
اس��ت اگر مش��تركان بخش خانگي در تهران در 
س��اعات اوج مصرف برق كه ۱۲تا ۱۶و ۱۹تا ۲۳ 
هر روز اس��ت از مصرف وس��ايل برقي خودداري 

كنند، مي توانيم تابس��تان را بدون مشكل سپري 
كنيم. وي افزود: مشتركان برق كه به فكر اقتصاد 
برق هستند، مي توانند مصرف وسايل برقي خود 
را به بعد از س��اعت ۱۱شب موكول كنند چراكه 
از ۱۵خرداد تا ۱۵ش��هريور ماه تعرفه مصرف برق 
از س��اعت ۱۱ش��ب تا 7 صبح يك چهارم تعرفه 
معمولي است؛ اين درحالي است كه تعرفه مصرف 
برق در ايام تابس��تان امسال از ساعت 7 صبح تا 
7 ش��ب تعرفه معمولي بوده و از ساعت 7 شب تا 
۱۱شب ۲/۵برابر تعرفه معمولي محاسبه مي شود. 
صبوري با بيان اينكه يك درصد مشتركين در 
ته��ران ۴۰درصد برق را مص��رف مي كنند، گفت: 
درح��ال حاضر ۸۵ درصد مش��تركين خانگي در 
ته��ران براي يك دوره قبض برق كه به صورت دو 
ماه يك بار صادر مي شود كمتر از ۵۰ هزار تومان 

پرداخت مي كنند. 

چگونه هزينه برق خود را كاهش دهيم؟ 

نا  
شا

س: 
عك
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عكسروز

عكس:ايرنا نمايشخودروهایكالسيک»فولكسواگن«درشيراز

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»گدار«همچناندرقامتيکآنارشيست
»ژان لوك گدار« چهره نامدار سینماي فرانسه در نشست خبري فیلم جديدش در كن گفت: سینماگران بزرگ شبیه به 
آنارشیس��ت ها هس��تند. »كتاب تصوير« جديدترين فیلم از يكي از چهره هاي پیشگام موج نوي سینماي فرانسه است كه به 
عنوان يكي از ۲۱فیلم بخش رقابتي جشنواره كن به روي پرده رفت و با بازخوردهاي گرمي از سوي منتقدان همراه شد. گدار 
۸۷ ساله درست ۵۰ سال پیش و در سال ۱۹۶۸ يكي از چهره هايي بود كه در حمايت از دانشجويان معترض در سراسر فرانسه 
در ناتمام  ماندن جشنواره فیلم كن نقش عمده يي ايفا كرد. در آن سال جشنواره ناتمام ماند و هیچ فیلمي نخل طال نگرفت 
چون از مجموع ۲۷فیلم بخش رقابتي تنها ۷ فیلم به روي پرده رفتند. اين كارگردان فرانسوي-سويیسي كه همواره از رسانه ها 
فراري بود، در نشست خبري امسال در جشنواره كن، سینماگران بزرگ را شبیه به آنارشیست ها توصیف كرد و صحبت هايي 

را نیز درباره روسیه و آينده سینما مطرح كرد. 

چهرهروز

نگاهيبهاعتبارترامپواوبامادرميانكشورهايمتحدوغيرمتحد

باتالقانزوايترامپ
گروهگوناگون

دونالد ترامپ پس از لغو بسیاري از 
ط��رح  و قراردادها، بار ديگر با خروج از 
برج��ام به متحدان خود ثابت ك��رد كه به تعهدات 
بین الملل��ي خود پايبند نیس��ت. آن ط��ور كه در 
گزارش ها گفته ش��ده از آغاز فعالیت دونالد ترامپ 
در كاخ س��فید، او تصمیمات غیرمنتظره يي گرفته 
كه واكنش بسیاري از كشورهاي متخد و غیرمتحد 
خود را برانگیخته اس��ت. خ��روج از قرارداد تجاري 
ترانس پاس��یفیك، لغ��و ط��رح بهداش��ت و درمان 
اوباماك��ر و داكا، لغ��و قراردادهاي دولت پیش��ین 
امري��كا با كوبا و... ازجمله اقداماتي بود كه با وجود 
مخالفت هاي ش��ديد بین الملل��ي در دولت ترامپ 
انجام شد. به گفته بس��یاري از تحلیلگران، ترامپ 
ب��ا اقدام هاي نامتعارف خود نه  تنها دموكراس��ي و 
تعهدات كش��ور خود را زيرس��وال مي ب��رد بلكه از 
اعتبار امريكا در چش��م جهان مي كاهد. همچنین 
در راس��تاي فرمان خروج امريكا از برجام بسیاري 
مقام هاي اروپاي��ي در كنار تحلیلگ��ران امريكايي 
تاكید دارند، ناكارآمد سازي توافق هسته يي از سوي 
دونالد ترامپ ضربه محكم��ي به اعتبار بین المللي 
اي��االت متحده اس��ت كه واش��نگتن را كش��وري 
غیرقابل اعتماد نش��ان مي دهد؛ چراكه بسیاري از 
كشورهاي متحد امريكا براين باورند كه برجام يكي 

از معدود توافق هاي مهم و كارآمد است. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر شده، بسیاري 
از كشورهاي متحد امريكا ازجمله بريتانیا، فرانسه و 
آلمان براي متقاعد كردن ترامپ جهت حفظ برجام 
تالش هاي بسیاري صورت داده بودند و در نهايت با 
تمام مخالفت هاي جهاني، ترامپ از اين توافق خارج 
ش��د. بر اين اس��اس ترامپ عالوه بر كاهش اعتبار 
امريكا مقبولیت خود را براي پذيرش رهبري امريكا 
از دست داده اس��ت. آن طور كه گفته شده از سال 
۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ شمار زيادي از شهروندان امريكايي، 

اعتماد خود را به ترامپ از دست داده و بر اين باورند 
كه او كش��ور را به نابودي خواهد كشاند. طبق ساير 
گزارش هاي منتشر شده، نكته قابل  توجه نارضايتي 
از اقدامات دونالد  ترامپ در میان جمهوري خواهان و 
سفیدپوستاني است كه در سال ۲۰۱۶ از طرفداران 
او به  شمار مي رفتند. آن طور كه گفته شده درحال 
حاضر يك چهارم از جمهوري خواهان نیز از عملكرد 
ترام��پ ناراضي هس��تند. از طرفي در بس��یاري در 
نظر مقامات كش��ورهاي متحد امريكا، باراك اوباما 
مشروعیت بیش��تري براي رياست جمهوري امريكا 
داشته است. طبق تازه ترين آمار منتشر شده ۶3.۵ 
درصد از كشورهاي متحد امريكا براي رهبري امريكا 
به باراك اوباما اعتماد بیشتري داشته و براين باورند 
كه عملكرد او در دوره فعالیتش بس��یار كارآمدتر از 
دولت فعلي امريكاس��ت. آن طور كه گفته شده در 
میان كش��ورهاي متحد امريكا در جهان تنها حدود 
3۶.۸درصد فعالیت هاي ترام��پ را تايید مي كنند. 
نارضايتي از دونالد ترامپ حتي در میان كشورهاي 
غیرمتحد نیز ديده مي ش��ود. آن طور كه گفته شده 

در میان كش��ورهايي كه متحد امريكا نیس��تند نیز 
اوباما مقبولیت بیش��تري دارد. براساس آمار منتشر 
ش��ده ح��دود ۵3.۹ درصد از آنها براي��ن باورند كه 
رهبري اوباما بر امريكا كارآمد و مناسب تر بوده است. 
در اين میان تنها حدود 4۸.۱درصد دونالد ترامپ را 

رهبر قابل تري براي امريكا مي شناسند. 
بسیاري از تحلیلگران امريكايي، خروج از برجام 
را موجب انزواي امريكا و كاهش قدرت جهاني كاخ 
سفید مي دانند. از طرفي بسیاري از رهبران اروپايي 
نیز خواهان ادامه توافق هس��ته يي با ايران هس��تند 
كه اي��ن موضوع باعث ش��كاف در میان قدرت هاي 
جهاني ش��ده و اعتبار امريكا را زيرسوال خواهد برد. 
بسیاري نیز مي گويند از آنجا كه اين قرارداد يكي از 
مهم ترين توافق هاي موفقیت آمیز سیاست خارجه در 
دولت باراك اوباما بوده، ترامپ بدون در نظر گرفتن 
مشكالت خروج، فرمان لغو توافق هسته يي با ايران 
را امضا كرده اس��ت. ساير قراردادهايي كه تا پیش از 
اين از س��وي ترامپ لغو ش��ده نیز از طرح هاي مهم 

دولت اوباما بود. 

آمارنامه

بازارهنر

دخترانشاهليراجرارابهتعويقانداختند
كارگردان نمايش »لیرش��اه« با بی��ان اينكه به 
دلیل درگیري بازيگران مدنظر براي حضور در نقش 
دختران شاه لیر در پروژه هاي تصويري، اجراي اين 

نمايش به نیمه دوم سال جاري موكول شد. 
مسعود دلخواه كارگردان نمايش »لیرشاه« كه 
قرار بود از ابتداي تیر در سالن اصلي مجموعه تئاتر 
ش��هر روي صحنه برود درباره وضعیت تمرين ها و 
اجراي عمومي اين اثر گفت: ما تمرين ها را شروع 
ك��رده بوديم و تقريبا همه گ��روه بازيگري به غیر 
از س��ه بازيگر نقش دختران شاه لیر در تمرين ها 

حضور داشتند. 
او درب��اره دلیل غیبت اين س��ه بازيگر توضیح 
داد: بازيگ��ران مدنظر درگیر پروژه هاي تصويري و 
سفرهاي كاري بودند و ما هم تنها يك ماه زمان در 
اختیار داشتیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم كه 
اجراي عمومي »لیرشاه« را به زمان ديگري موكول 
كنیم. اين نويسنده و كارگردان به مهر گفت: طبق 
گفت وگويي كه با مجموعه تئاترش��هر و همچنین 
اداره كل هنرهاي نمايش��ي داشتیم، اعالم كرديم 
كه به دلی��ل بزرگ بودن پروژه »لیرش��اه« و نیاز 
به زمان تمرين بیش��تر براي آماده سازي نمايش، 
نوبت اجرايي ديگ��ري در اختیار ما قرار گیرد كه 
خوش��بختانه با انعطافي كه تئاتر شهر و اداره كل 

هنرهاي نمايش��ي ب��ه خرج داد، اج��راي نمايش 
»لیرشاه« به نیمه دوم سال جاري موكول شد. 

دلخ��واه تاكید ك��رد: ب��ا تغییر زم��ان اجراي 
»لیرش��اه« با آرامش بیش��تري تمرين ها را انجام 
خواهیم داد و رايزني ها را براي حضور س��ه بازيگر 
حرفه ي��ي ك��ه در عین ح��ال متناس��ب با نقش 
دختران شاه لیر باش��ند انجام داده ايم. كارگردان 
نمايش »لیرش��اه« كه حضور بازيگراني چون اكبر 
زنجانپور، رحیم نوروزي، مرتضي اسماعیل كاشي، 
خسرو ش��هراز، فربد فرهنگ و محمدرضا میرعلي 
اكبري در آن قطعي ش��ده اس��ت، در پايان گفت: 
طي يك هفته آينده تاري��خ دقیق اجراي نمايش 
در نیمه دوم س��ال جاري در سالن اصلي مجموعه 

تئاترشهر اعالم مي شود. 

سريالرمضانيكوتاهشد
سريال تلويزيوني »رهايم نكن« كه پیش از اين 
با عنوان »دستت را من بده« شناخه شده بود و قرار 
ب��ود در ايام رمضان و پس از آن به روي آنتن برود، 

كوتاه و ۲۹ قسمتي شد. 
س��ريال تلويزيوني »رهايم نكن« به كارگرداني 
محمدمهدي عسگرپور و تهیه كنندگي علي پوركیاني 
همزمان با آغاز ماه رمضان از شبكه سه سیما پخش 
مي ش��ود و در ۲۹ قس��مت به پايان مي رسد. پیش 
از اي��ن عس��گرپور درب��اره  تعداد قس��مت هاي اين 
مجموعه به ايس��نا گفته بود: اي��ن مجموعه در 3۷ 
قسمت نگارش شده است اما با توجه به اينكه مشكل 
مس��ابقات پس از ايام رمضان را داريم، كمي مساله 

داريم كه اين كار چند قسمت باشد. 
عس��گرپور درباره قصه سريال رمضاني »دستت 
را به من بده« يادآور ش��ده بود: اين سريال شباهت 
معن��اداري با كاره��اي قبل��ي ام دارد. فضاي قصه 
خودش را نش��ان مي دهد منتها از اين زاويه شايد 
اين ويژگي را داش��ته باش��د كه چگونه مي ش��ود 
مس��ائل و معضالت دو نسل را كنار هم نشان داد و 
با اين تئوري مشخص كه مشكالت و معضالتي كه 
يك نس��ل به وجود مي آورد چگونه در نسل بعدي 
تاثیرگذار خواهد بود و چگونه ما بايد از مش��كالتي 

ك��ه به وجود مي آوريم س��هم خودمان را ببینیم و 
فكر نكنیم سهم مان اين است كه االن با آن مواجه 
هس��تیم. بدانیم و ببینیم با چیزي مواجه هستیم 
ك��ه خودمان س��اخته ايم. اين بخ��ش در بعضي از 
كارهايي كه قبال كار ك��رده ام، مفهومي جدي بود. 
سريال »رهايم نكن« ساخته محمدمهدي عسگرپور 
در شب هاي رمضان ساعت ۲۰:۵۰ از شبكه3 روي 
آنتن م��ي رود. در اين مجموعه، امی��ن تارخ، فريبا 
متخص��ص، محمدرضا هدايتي، مريم بوباني، مارال 
فرجاد، نیما ش��عبان نژاد، دنیا مدني، بابك بهشاد، 
علي استادي، معصومه قاسمي پور، شیرين آقاكاشي، 
رحمان باقريان، كاظم هژيرآزاد، حسین ملكي و... به 

ايفاي نقش مي پردازند. 

»آوازقو«ازتهرانبهرشتميرود
پريزاد س��یف كارگردان نمايشنامه خواني »آواز 
قو« از تمديد اجراي اين نمايشنامه خواني و اجراي 

آن در دهه اول خرداد در شهر رشت خبر داد. 
پريزاد س��یف كارگردان و بازيگر تئاتر كه هفته 
گذش��ته نمايش��نامه »آواز قو« را با حضور س��عید 
پورصمیمي و به شیوه نمايشنامه خواني در پرديس 
تئاتر ش��هرزاد اجرا كرد، درب��اره اجراي مجدد اين 
نمايش��نامه خواني به مهر گفت: به دلیل اس��تقبال 
و درخواس��ت مخاطبان قرار شد نمايشنامه خواني 
»آواز قو« را روز پنج ش��نبه ۲۷ ارديبهشت ساعت 
۲۱:3۰ در س��الن شماره يك پرديس تئاتر شهرزاد 

اجرا كنیم. 
او درباره اجراهاي ديگر اين اثر نمايش��ي، افزود: 
پیشنهاد اجراي نمايش��نامه خواني »آواز قو« را در 
تماش��اخانه هامون شهر رشت داريم كه به احتمال 

زياد در دهه اول خرداد اين برنامه اجرا مي شود. 
سیف در پايان درباره اجراي صحنه يي نمايشنامه 

»آواز ق��و« نی��ز تاكید ك��رد: با توجه به پیش��نهاد 
همكارانم كه اكثرا از هنرمندان تئاتر هستند، قصد 
دارم اي��ن متن را روي صحنه ه��م ببرم به همین 
منظ��ور اقدام��ات و برنامه ريزي ه��اي الزم را انجام 
مي دهیم تا در فصل تابس��تان نماي��ش »آواز قو« 
اجراي عمومي ش��ود. نمايشنامه خواني »آواز قو« با 
حضور سعید پورصمیمي- بعد از گذشت ۱۰ سال 
دوري از صحنه تئاتر- و پريزاد سیف اجرا مي شود.

انهدامسايتاتمي
كرهشمالي
نيويوركتايمز:

از  بس��یاري  دي��روز 
نشريات به نقل از منابع 
اعالم  كره شمالي  محلي 
كردند كه اين كشور قصد 
تحقیقات  س��ايت  دارد، 
هسته يي خود را تعطیل 
كن��د. طب��ق گزارش��ي 
تايمز در  نیوي��ورك  كه 
صفحه اول خود منتشر 

كرد، كره ش��مالي اعالم كرده كه سايت آزمايش 
هسته يي خود را در مراسمي بین تاريخ هاي ۲3 تا 
۲۵ ماه مه تعطیل مي كند. اين در حالي است كه 
قرار است روز ۲۲ خرداد، ريیس جمهور امريكا در 
سنگاپور با رهبر كره شمالي ديدار كند. پیش بیني 
مي شود خلع سالح هسته يي كره شمالي يكي از 
موضوعات اصلي گفت وگوي ترامپ و كیم باشد. 
طب��ق اين گزارش، كره ش��مالي از كارشناس��ان 
امنیت��ي و رس��انه هاي بین الملل��ي دعوت كرده 
كه در مراس��مي سه روزه ش��اهد تخريب محل 
آزمايش هاي هس��ته يي اين كش��ور باشند. اين 
 مراس��م كمت��ر از دو هفته ديگ��ر در ۲3 ماه مه 
)دوم خرداد( آغاز مي شود. كیم جونگ اون رهبر 
كره ش��مالي پیش تر برنامه هاي خ��ود را براي از 
میان برداشتن و تعطیلي سايت آزمايش اتمي در 
جريان نشستش با مون جائه اين ريیس جمهوري 
كره  جنوبي در ماه گذشته میالدي اعالم كرده و 
گفت��ه بود كه تا پايان مه اين كار را انجام خواهد 
داد. تحلیلگران مي گويند بسته شدن اين سايت 
بسیار مهم است اما اقدام نهايي براي خلع سالح 
اتمي كامل كره شمالي محسوب نمي شود. دونالد 
ترام��پ ريیس جمه��وري امري��كا، در تويیتي از 
كره ش��مالي بابت اين اقدام قدرداني كرد و آن را 

اقدامي خیرخواهانه و هوشمندانه دانست. 

الپايس:
به نظر مي رسد داستان  
جدايي طلب��ي كاتالونی��ا، 
پايان ناپذير اس��ت. ديروز 
در صفحه اول اين روزنامه 
اس��پانیايي، گزارش��ي از 
شكست جدايي طلبان در 
انتخ��اب يك رهبر جديد 
منتش��ر كرد. به گزارش 
ال پايس، ۱۰ روز مانده به 

ضرب االجل مقرر براي تش��كیل دولت يا برگزاري 
انتخابات جديد، احزاب جدايي طلب منطقه كاتالونیا 
در اس��پانیا روز شنبه براي چهارمین بار در انتخاب 
يك رهبر منطقه يي شكست خوردند. »كوئیم تورا« 
متحد نزديك »كارلوس پوجدمون« رهبر پیشین 
كاتالونیا براي كس��ب مقام رهبري به ۶۸ راي نیاز 
داش��ت، اما تنها ۶۶ راي به دست آورد. با اين حال، 
احتمال انتخاب تورا در دومین دور از انتخابات -كه 
روز دوشنبه برگزار مي شود- همچنان باالست. اين 
درحالي اس��ت كه در انتخابات روز دوش��نبه صرفا 
كسب يك اكثريت ساده در اين پارلمان منطقه يي 
با ۱3۵ كرسي موردنیاز است، به شرط آنكه حزب 
چپ گراي »نامزدي وحدت عمومي« قانع شود كه 
ب��ه نامزدي تورا راي مخالف ندهد. تورا،  ۵۵ س��اله 
و پدر س��ه فرزند، از طرف��داران جدايي كاتالونیا و 
همراهان پوجدمون اس��ت. ريیس پیشین منطقه 
كاتالونیا، پیش از آنكه درگیر نبرد با دولت مركزي 
اس��پانیا براي استقالل كاتالونیا شود، وظیفه اداره 
اين منطقه را ب��ه او واگذار كرد. آن طور كه گفته 
ش��ده، او در دور دوم راي گیري ك��ه احتماال روز 
دوشنبه صورت مي گیرد ش��انس ديگري خواهد 
داش��ت. در اين راي گیري دوم او تنها به اكثريت 
پارلمان نیاز دارد، گرچه به دس��ت آوردن آن هم 

چندان قطعي نیست. 

كيوسک

ميراثنامهايستگاه

استقبالازپسركوستاگاوراسدرجشنوارهفيلمكن
كارگ��ردان  پس��ر  گاوراس،  روم��ن 
سرشناس فرانس��وي براي نخستین  بار در 
جشنواره فیلم كن حضور يافت. به گزارش 
آسوش��یتدپرس، پس��ر 3۶س��اله كوستا 
گاوراس، كارگردان اس��طوره يي با حضور 
در جش��نواره فیلم كن ۲۰۱۸ از تجربیات 

س��ینمايي اش حرف زد. به دنب��ال فیلم »روز ما مي آيد« محص��ول ۲۰۱۰ كه 
نخستین فیلم بلند رومن گاوراس بود، وي با دومین فیلمش براي نخستین بار در 
جشنواره فیلم كن حضور يافت. اين فیلم با عنوان »دنیا مال توست« در بخش 
دو هفته كارگردان هاي هفتادويكمین دوره جشنواره فیلم كن نمايش داده شد. 
»دنیا مال توس��ت« يك فیلم كمدي فرانس��وي است كه با حضور ايزابل آجاني 
ساخته شده اس��ت. كارگردان فیلم گفته است در اين فیلم كمدي گانگستري 
قصد نداش��ت، دنیاي پرزرق و برق گانگسترها را نشان بدهد چون فكر نمي كند 
اين جهان فريبنده باش��د بلكه مي خواهد قهرماني را به تصوير بكش��د كه تنها 
مي خواهد تكه يي از اين دنیا را به دس��ت بیاورد و زندگي خوبي داشته باشد. او 
قهرماني مخالف توني مونتانا در »صورت زخمي« اس��ت و يكي از مردان روزگار 
مدرن اروپا محسوب مي ش��ود كه همه شان پسرهاي مامانشان هستند. در اين 
فیلم ايزابل آجاني، بازيگر سرشناس فرانسوي در نقش مادر اين گانگستر ايفاي 
نقش كرده اس��ت. گرچه ۸ س��ال طول كش��ید تا گاوراس فیلم بلند دومش را 
بس��ازد اما او در اين مدت موزيك ويديوهايي براي جي زي، كانیه وست، فرانك 
اوش��ن و میا و فیلم هايي براي برند ديور س��اخته اس��ت. او دو جايزه MTV را 
براي موزيك ويديوهايش دريافت كرده است. كوستا گاوراس، كارگردان مشهور 
فرانس��وي-يوناني 4س��ال پیش براي نمايش فیلم »Z« در جشنواره فیلم كن 
 حضور يافته بود. آخرين كار س��ینمايي كوس��تا گاوراس »سرمايه« )فرانسوي:

Le Capital( يك فیلم در سبك درام است كه در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. 

زادگاهفردوسي نامناسب وضعيت
يك راهنماي گردشگري گفت: روستاي 
پاژ، زادگاه فردوس��ي است كه در نزديكي 
مش��هد واقع ش��ده اس��ت و اصال وضعیت 
خوبي ن��دارد. پوريا اقبال اظه��ار كرد: اين 
روستا به عنوان زادگاه فردوسي مي تواند به 
عنوان روستاي نمونه گردشگري انتخاب و 

احیا ش��ود اما درحال حاضر بیش��تر مردم، پاژ را نمي شناسند و گردشگر نیز به 
آنجا رفت و آمد ندارد.  خارجي كه به مش��هد مي آيند از آرامگاه فردوسي بازديد 
مي كنند اما آمار بازديد گردشگران داخلي به اين شكل نیست؛ بايد اذعان كرد كه 
معموال توريست ها در جريان بازديد از آرامگاه نسبت به معماري، راهنماي میراث 
فرهنگي و س��اير موارد احساس رضايت داش��تند. اين راهنماي تورهاي داخلي 
و خارجي اضافه كرد: بايد اش��اره كرد كه برخي كش��ورها از نداش��ته هاي خود، 
فرصت و ظرفیت در حوزه گردشگري ايجاد مي كنند، اين كشورها داراي اتاق فكر 
گردشگري هستند و از هر آنچه پتانسیل هاي گردشگري به شمار مي رود، استفاده 
و ۱۰برابر بیشتر براي ظرفیت هاي خود تبلیغات مي كنند تا مردم دنیا را به سمت 
جاذبه هاي خود بكشانند. او بیان كرد: كشورهايي هستند كه داراي جاذبه تاريخي 
نیستند با برگزاري رويدادها و نمايشگاه ها سعي دارند، توريست را به كشور خود 
وارد كنند و از مواهب و منافع بهره مي گیرند اما كش��ور ما با وجود اينكه داراي 
ثبات سیاس��ي اس��ت و تحلیلگران از ايران با عنوان جزيره با ثبات در منطقه نام 
مي برند در حوزه اقتصادي و گردشگري نتوانسته ثبات ايجاد كند. او نیز گفت: ۲۵ 
ارديبهش��ت  ماه همزمان با سالروز بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسي بازديد از 
مجموعه تاريخي- فرهنگي آرامگاه فردوسي براي عموم مردم رايگان است. احسان 
زهره وندي اظهار كرد: ۲۵ ارديبهش��ت در تقويم رس��مي كشور به عنوان سالروز 
بزرگداشت فردوسي و روز پاسداشت زبان فارسي تعیین شده و به همین مناسبت 

در آرامگاه فردوسي مراسم جشن ملي بزرگداشت فردوسي برگزار مي شود. 

تاريخنگاري

تظاهرات گسترده عليه هژير
بیست وچهارم خرداد ۱3۲۷ تظاهرات گسترده يي 
علیه »عبدالحسین هژير« نخست وزير در بسیاري از 

شهرهاي ايران برگزار شد. 
عبدالحسین هژير در خانواده يي بهايي  زاده شد. 
در دوران جواني، پس��ت هاي منطقه يي متعددي را 
تجربه كرد و در برخي كابینه ها ازجمله كابینه احمد 

قوام نیز به وزارت نیز رسید. 
در بیستم خرداد ماه ۱3۲۷ زمزمه نخست وزيري 
او آغاز شد و در بیست وسوم همان ماه به اين پست 
رسید. گفته مي ش��د كه محمدرضا و اشرف پهلوي 
نسبت به نخست وزيري او تمايل فراوان داشتند و در 
حد توان بستر آن را فراهم كرده بودند. عالم مجاهد 
مرحوم آيت اهلل سیدابوالقاسم كاشاني كه هژير را از 
وابستگان و عامالن انگلستان مي شمرد با اعالم يك 
راهپیمايي از منزل خود به س��وي مجلس ش��وراي 

ملي، مخالفت خويش را با وي اعالم كرد. 
در روز موع��ود جم��ع زيادي از م��ردم با حضور 
ش��هیدان نواب صفوي، سیدعبدالحس��ین واحدي، 
سیدحسین امامي و... قرآن و بیرق به دست به سوي 
مجلس شوراي اسالمي به راه افتادند. در برابر مجلس 
قواي نظامي با اس��لحه گرم و س��رد به مردم حمله 

كردند و عده زيادي را به  شدت مجروح كردند. 
هژير در مجلس ش��وراي مل��ي از اكثريت قابل 
توجه��ي برخ��وردار بود ول��ي مطبوع��ات تهران و 

شهرستان ها منتقدان جدي او بودند. سرانجام هژير 
در مقابل مخالفت ها ناچار به عقب نش��یني شد و با 
آنكه در مجلس از حمايت اكثريت برخوردار بود در 
روز پنج��م آبان ماه ۱3۲۷ پ��س از ۵ ماه درگیري 
از كار كن��اره گرفت. يكي از اقدامات هژير در دوران 
زمامداري، برقراري مجدد روابط سیاسي بین ايران 
و عربستان س��عودي بود كه رفت وآمد زائران كعبه 

دوباره برقرار شد. 

عبدالحسین هژير در انتخابات مجلس موسسان 
دوم در ارديبهشت ماه ۱3۲۸ از تهران به نمايندگي 
انتخاب ش��د و در ۲۸تیر ماه ۱3۲۸ به س��مت وزير 
دربار منصوب ش��د. در روز ۱3 آب��ان ماه ۱3۲۸ در 
مجل��س ع��زاداري و روضه خواني دربار در مس��جد 
سپهس��االر هدف گلوله سیدحس��ین امامي، عضو 
جمعیت فدايیان اسالم قرار گرفت و روز بعد در سن 

4۷سالگي درگذشت. 
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