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  »سفارش خريد« سكه آتي متوقف شد
با افزايش قيمت س��كه در بازار نقد، در روزهاي گذشته بازار آتي سكه در 
بورس كاال نيز با افزايش رو به رو شد به طوري كه سكه آتي تحويل شهريور 
م��اه درحال حاضر به بي��ش از ۳ميليون و ۲۰۰هزار تومان رس��يده؛ بر اين 
اساس مديريت بازار مش��تقه بورس كاال تصميم گرفت موقتا سفارش خريد 

آتي سكه را متوقف كند. 
به گزارش ايسنا، روز يك شنبه مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي 
اي��ران در اطالعيه يي اعالم كرده كه »طبق م��ورد ۲ بند »ب« ماده الحاقي 
دس��تورالعمل اجرايي معام��الت قراردادهاي آتي در ش��ركت بورس كاالي 
اي��ران از روز ج��اري تا اطالع ثانوي اخذ موقعي��ت تعهدي خريد فزاينده در 

قراردادهاي آتي سكه طال براي فعاالن بازار مقدور نيست.«
اين اطالعيه به اين معني اس��ت كه از ديروز)يك شنبه( هيچ معامله گري 
در بازار آتي نمي تواند س��فارش خريد بگذارد مگر اينكه آن معامله گر س��ابقا 
موقعيت فروش داشته و قصد دارد بابت بستن موقعيت فروش خود موقعيتي 

معكوس بگيرد و از بازار خارج شود. 
اين اطالعيه پس از آن منتش��ر ش��د كه بازار نقد سكه با التهاب رو به رو 

شد و نوسانات صعودي آن قابل مشاهده است.

  قيمت پايه بنگاه هاي مشمول واگذاري 
تصويب شد

در جلسه هيات واگذاري دستور قيمت گذاري تعدادي از بنگاه ها مطرح و 
قيمت پايه آنها تصويب شد؛ بر اين مبنا، مبلغ قيمت گذاري شده شركت هاي 
در حال عرضه بالغ بر ۲۵۰۰ ميليارد تومان است. به گزارش »تعادل« به نقل 
از س��ازمان خصوصي سازي، س��يصد و چهل و دومين جلسه هيات واگذاري 
روز ش��نبه مورخ ۲ تيرماه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور 

كليه اعضا و به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. 
در ابتداي اين جلس��ه پوري حس��يني رييس كل سازمان خصوصي سازي 
و دبي��ر هيات واگ��ذاري گزارش��ي از وضعيت عرضه و واگ��ذاري بنگاه هاي 
دولتي طي ۱۷ س��ال فعاليت سازمان خصوصي س��ازي ارائه كرد، همچنين 
در ادامه گزارش��ات مقايس��ه يي درخصوص حجم مبال��غ قيمت گذاري طي 
اين س��ال ها، عرضه بنگاه هاي دولتي طي ۱۷ س��ال گذشته، گزارش ميزان 
موفقيت س��ازمان خصوصي سازي در واگذاري ها به همراه آسيب ها و موانع و 
چالش هاي شناس��ايي شده طي اين س��ال ها را مطرح كرد. سپس دستورات 
قيمت گ��ذاري تعدادي از بنگاه ه��ا مطرح و قيمت پايه آنه��ا پس از بحث و 
بررس��ي مورد تصويب قرار گرفت. در همين راس��تا قيمت پايه سهام شركت 
كشت و صنعت و دامپروري مغان با حضور وزير جهاد كشاورزي مورد بررسي 
و قيمت و شرايط آن جهت عرضه و انتشار آگهي عمومي واگذاري به تصويب 
رس��يد. همچنين قيمت تعدادي از بنگاه هاي زيرمجموعه ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران ش��امل سيلوي مهاباد، انبار غله رو باز دولت آباد كرمانشاه، انبار 
غله ايالم، انبار غله دورود و انبار غله ماسور به تصويب هيات واگذاري رسيد. 
در اين جلسه درخصوص شركت هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نيز بحث و بررسي صورت پذيرفت و قيمت پايه شركت هاي مجتمع 
صنعتي اس��فراين، لوله گستر اس��فراين و توليدي منيزم گستر اريش مورد 
تصويب قرار گرفت. همچنين قيمت پايه تعدادي از جايگاه هاي س��وخت نيز 

در جلسه مذكور مورد تصويب هيات واگذاري قرار گرفت. 
در جلس��ه مذك��ور هيات واگ��ذاري با توج��ه به مصوبات ذكر ش��ده در 
مجموع مبلغ قيمت گذاري ش��ده ش��ركت هاي در حال عرضه حدودا بالغ بر 
۲۵۰۰ ميلي��ارد تومان )مع��ادل ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال( اس��ت. در پايان نيز 
اصالح ۳ مورد اساس��نامه شركت هاي مشمول واگذاري و همين طور تعيين 
مدت اعتبار قيمت پايه بنگاه ها و دارايي ها قيمت گذاري ش��ده توسط هيات 

واگذاري از جمله ساير موضوعات مورد تصويب اين جلسه بود.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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تعادل| علي اكبر ش��اماني مديركل 
دفتر صادرات گمرك در بخش��نامه يي 
به گمركات ضريب اس��تحصال آردنول 
و س��تاره از محل گن��دم خوراكي ورود 

موقت شده را ابالغ كرد. 
در اين بخش��نامه آمده اس��ت: پيرو 
بخش��نامه ش��ماره ۷۱6۰/ 9۷8 مورخ 
درخص��وص   )4 )ردي��ف   9۷/۰۱/۰8
تعيين ضريب استحصال آردنول و ستاره 

از محل گندم خوراكي ورود موقت شده، 
به پيوست تصوير نامه شماره ۷96۷4/ 
6۰ م��ورخ 96/۰۳/۲8 مديركل صنايع 
غذاي��ي، داروي��ي و بهداش��تي وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت درخصوص 
اعالم كيل مصرف انواع آرد استحصالي 
از گندم شامل آردهاي: كامل، سنگك، 

لواش، تافتون و بربري ارسال مي شود. 
دس��تور فرماييد در م��وارد آتي در 

م��ورد آردهاي مذك��ور مطابق جدول 
ذيل نام��ه ياد ش��ده با رعايت س��اير 
مق��ررات و ضوابط مربوط��ه اقدام الزم 
مبذول دارن��د. همچنين ب��ا توجه به 
بررس��ي هاي به عمل آمده در صادرات 
قبلي انجام ش��ده مش��اهده مي گردد، 
نوع آرد توس��ط اظهار كننده مشخص 
نش��ده ليكن اظهارنامه توسط گمرك 
صادرات��ي م��ورد پذيرش ق��رار گرفته 

و در برخ��ي موارد نيز س��قف مجاز به 
صادرات كنترل نشده و مازاد صادرات 
از محل پروانه ورود موقت انجام ش��ده 
است كه اين امر مشكالتي را در تسويه 
پروانه هاي ورود موقت ايجاد مي نمايد، 
لذا مج��ددا بر رعايت مفاد بخش��نامه 
صدر االشاره به خصوص بند )۳( آن در 
گمركات ورود موقت كننده و صادراتي 

تاكيد مي شود. 

اخبار خبر

   وزير نفت: بيانيه اخير اوپك 
همان مصوبه اكتبر سال ۲۰۱۶ است

وزير نفت، گفت: بيانيه اخير اوپك همان مصوبه اكتبر س��ال ۲۰۱6 است، 
اما با توجه به اينكه حدود ۱۵۰درصد به اين مصوبه عمل شده كشورها بايد 
تالش كنند كه ميزان پايبندي خود به كاهش س��قف توليد را به ۱۰۰درصد 
برسانند. بيژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست اخير 
اعضاي اوپك، گفت: آنچه در نشست اوپك تصميم گرفته شد و در وبگاه اين 
سازمان وجود دارد اين بوده كه قطعنامه يي كه در اكتبر ۲۰۱6 اوپك داشته 
مبني بر س��هميه بندي بين اعضا و كاهش س��قف توليد حدود يك ميليون و 
۲۰۰ بشكه در روز بار ديگر مصوب شود و در اين نشست تاكيد شد چون در 
اج��را به اين كاهش توليد بيش از ميزان ۱۰۰درصد يعني حدود ۱۵۰درصد 
عمل شده كشورها بايد تالش كنند كه ميزان پايبندي خود به كاهش سقف 

توليد را به ۱۰۰درصد برسانند. 
وزي��ر نفت با بيان اينك��ه در ماه مي  توليد نفت حدود ۷8۰ هزار بش��كه 
نس��بت به مصوبه فريز نفتي كمتر بوده اس��ت، افزود: براس��اس مصوبه اخير 
تاكيد ش��د كه هر كش��وري كه توليداتش از ميزان توافقات فريز نفتي كمتر 
ب��وده توليدات خود را افزاي��ش دهد و اگر به بيانيه اخير اوپك توجه ش��ود 
هيچ آمار و ارقامي در اين بيانيه ذكر نش��ده اس��ت كه برخي عنوان مي كنند 
ك��ه حدود 8۰۰ هزار بش��كه به توليدات اوپك افزوده مي ش��ود. زنگنه ادامه 
داد: برخي كش��ورها مي خواهند عالئم مثبتي به بازار يا امريكا دهند كه اين 
موضوع ربطي به مصوبه اوپك ندارد و آنچه مالك عمل بوده قطعنامه يي بوده 

كه ۱4 عضو اوپك امضا كردند. 
وي با بيان اينكه پيشنهاد ايران در اجالسيه اخير اوپك مورد تصويب قرار 
گرفت يادآور ش��د: پيش��نهاد ايران اين بود كه نفتي كه در بازار كمتر توليد 
ش��ده اصالح شود و سپس در جلسات بعدي اگر به افزايش توليد نيازي بود 
اي��ن اقدام ص��ورت مي گيرد. وزير نفت با تاكيد بر اينك��ه مصوبه اخير اوپك 
بس��يار شفاف و روش��ن اس��ت، افزود: ايران پيگير اجراي اين مصوبه خواهد 
بود و اگر كش��وري برداشت ديگري از اين مصوبه داشته باشد رسما به اوپك 

اعالم مي شود. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم، با بيان اينكه روس��يه در اين اجالس��يه 
عن��وان كرد كه نمي تواند ب��ه فريز نفتي ادامه دهد و باي��د توليدات خود را 
افزايش دهد، ادامه داد: توجيه روس��يه براي افزايش توليد اين بود كه تحت 
فشار شركت هاي داخلي است چراكه قيمت فرآورده ها در اين كشور افزايش 

يافته و مردم از شرايط ناراضي هستند. 
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از ۲6 تير ماه اجرايي مي شود

عرضه دوم سكه پيش فروش
 صفحه 4 

ظريف در نشست با نمايندگان بخش خصوصي اظهار كرد

نگران FATF نباشيد

 صفحه 14 

جام جهاني

 آيا روياي 40 ساله 
تعبير مي شود؟

8

كيل مصرف انواع آرد مشخص شد

۱- بررس��ي هاي اولي��ه از آم��ار 
خ��ام معام��الت مس��كن در تهران 
طي خرداد ماه س��ال جاري حاكي 
از كاه��ش دس��ت كم ۱۵درص��دي 
تع��داد معام��الت ملك نس��بت به 
ارديبهشت ماه اس��ت كه به اعتقاد 
برخ��ي كارشناس��ان مس��كن، اين 
كاه��ش ناش��ي از ش��وك فصل��ي 
اس��ت. اين دس��ته از كارشناس��ان 
بر اي��ن باورند كه تع��داد معامالت 
آپارتمان در مقاطعي از س��ال مانند 
فروردي��ن، رمضان،  مح��رم و صفر 
دچار افت مي شود. از همين رو، در 
خردادماه كه بخ��ش اعظمي از آن 
همزمان با ماه رمضان بود، معامالت 
مس��كن كاهش يافته است. اگرچه 
اين باور به دليل پش��توانه آماري و 
تجربه هاي تاريخي درس��ت به نظر 
مي رس��د، اما ش��دت افت معامالت 
در خرداد همچون كاهش معامالت 
در فروردين س��ال جاري در قياس 
ب��ا دوره هاي مش��ابه در س��ال هاي 
گذش��ته، حاك��ي از ورود متغيري 
جدي��د ب��ه معادله مس��كن در اين 

فصول خاص است. 
۲- با كاهش نرخ س��ود بانكي در 
تابستان سال گذش��ته، بازار مسكن 
كه رقيب بالفصل بازار پول به ش��مار 
م��ي رود، از الك ركود 4 س��اله خود 
بي��رون آمد و ب��راي رون��ق گرفتن 
خي��ز برداش��ت. اين رون��د صعودي 
ام��ا در فص��ل زمس��تان به وي��ژه در 
بهمن ماه، بر اث��ر التهاب نرخ ارز، از 
مسير رش��د ماليم قيمت خارج شد 
و همزم��ان به دلي��ل كاه��ش قدرت 
خري��د متقاضيان مصرف��ي در برابر 

افزايش بعضا سرس��ام آور قيمت هاي 
تع��داد  فروش��ندگان،  پيش��نهادي 
معام��الت به طور معناداري نس��بت 
به م��اه قبل از آن، در ش��رايطي كه 
بازار ماه هاي پاياني سال، همواره داغ 
بوده اس��ت، كاهش ياف��ت. اين روند 
كاهش��ي در فروردين 9۷ نيز تجربه 
ش��د به گونه يي كه تع��داد معامالت 
واحدهاي مس��كوني ش��هر تهران به 
۵هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به 
ترتيب ۵9 و 6.۳درصد كاهش نشان 
داد. در ارديبهش��ت ماه ام��ا با ثبت 
بيش از ۱9هزار مورد معامله مسكن 
در تهران، روند معامالت ملك دوباره 
به مدار صعودي بازگشت و اين بازار 
توانس��ت در ش��رايطي ك��ه راه هاي 
ورود نقدينگي به بازارهاي ارز و طال 
به دلي��ل اعمال برخي سياس��ت هاي 
مقطعي دولت مس��دود ش��ده بود و 
بازار پول ه��م از جذابيت افتاده بود، 
بخش��ي از نقدينگ��ي س��رگردان را 

جذب كند. 
۳- از آنجا ك��ه قيمت هاي ملك 
ط��ي ماه ه��اي گذش��ته به ش��دت 
افزاي��ش يافت��ه و منجر ب��ه خروج 
گروه��ي از متقاضي��ان مصرف��ي از 
بازار مس��كن ش��ده بود و همچنين 
وجود برخي نشانه ها ازجمله دست 
به دس��ت ش��دن س��ريع واحدهاي 
كوچ��ك متراژ در دوره ه��اي كوتاه 
دو تا س��ه هفته يي، در ارديبهش��ت 
ماه ورود سفته بازان به بازار مسكن 
محرز شد. كساني كه بر اثر تشويق 
برخي مش��اوران امالك يا با كمك 
آنان، از معامله ملك نوس��ان گيري 
كردن��د و مي كنند. برخالف س��اير 
بازاره��اي م��وازي، به دلي��ل اينكه 

مس��كن كاالي��ي همگ��ن نيس��ت، 
انج��ام معامله در اين ب��ازار به ويژه 
اگر ه��دف از آن مصرف باش��د، به 
آهس��تگي،  طي مراح��ل خاص و با 
احتياط ف��راوان ص��ورت مي گيرد. 
ام��ا برخ��ي گزارش ه��اي ميدان��ي 
از معام��الت مل��ك در  »تع��ادل« 
ارديبهشت ماه س��ال جاري حاكي 
 از اين اس��ت كه به دلي��ل افزايش 
روز به روز قيمت و متقاضي مسكن 
كه بس��تري مناس��ب براي كس��ب 
س��ود است، س��فته بازان از بسياري 
از ظراي��ف خريد ام��الك صرف نظر 
مي كردند و صرفا با پش��توانه نظري 
مشاوران امالك، ملكي را طي دو تا 
سه هفته خريد و فروش مي كردند. 
4- همزمان با كاهش زيرپوستي 
معامالت مسكن و افت قدرت جذب 
نقدينگي آن،  شاخص بازار بورس در 
خردادم��اه روندي صعودي در پيش 
گرفت. اين رون��د صعودي و مثبت 
اگرچه مالي��م و تدريجي بود اما از 
۲۳ تا ۳۰ خرداد به شدت اوج گرفت 
و با عبور ش��اخص كل از مرز ۱۰۰ 
هزار واحد، بازده بازار سرمايه را در 
فصل به��ار به ۱۳.۵درصد رس��اند. 
ام��ا نكت��ه مهم تر اين ب��ود كه بازار 
سرمايه توانست طي دوره ياد شده، 
نقدينگي چشمگيري را جذب كند. 
از س��ويي، ارزش معامالت سهام در 
دو هفت��ه اخي��ر، ۵ براب��ر ميانگين 
روزانه معامالت در ماه هاي گذشته 
ا س��ت. در ماه هاي گذشته ميانگين 
ارزش معامالت حدود ۱۲۰ ميليارد 
توم��ان در روز ثبت ش��ده اس��ت. 
اما در اي��ن روزها، بيش��تر از ۷۰۰ 
ميلي��ارد توم��ان ارزش ثبت ش��ده 
معامالت بورس تهران بوده اس��ت. 

در 8 روز كاري اخي��ر بورس تهران، 
68۵ ميليارد توم��ان خالص خريد 
سهامداران حقيقي بوده است كه به 
وض��وح حاكي از ورود پ��ول تازه به 
بازار سرمايه است. كارشناسان بازار 
س��رمايه نس��بت به تداوم اين روند 

بسيار خوش بين هستند. 
۵- در ش��رايطي كه بازار سرمايه 
به دليل برخي سياست هاي دولت - 
از جمل��ه مجاز اعالم ش��دن فروش 
ارز صادركنن��دگان به واردكنندگان 
ب��ا ن��رخ توافقي و ب��ا اس��تفاده از 
مكانيزم واريزنام��ه- نظر گروهي از 
س��رمايه گذاران خرد را جلب كرده 
است و همزمان افزايش شديد قيمت 
مس��كن به حدي رسيده كه از توان 
س��رمايه گذاران خرد سبقت  خريد 
گرفته اس��ت، به نظر مي رسد،  بازار 
س��رمايه پناهگاه جديد اين دس��ته 
از س��رمايه گذاران باش��د. اين همه 
درحالي اس��ت ك��ه محدوديت هاي 
سياس��تي در بازارهاي م��وازي و از 
جمل��ه س��رمايه گذاري در خارج از 
كشور )كه محدود به خريد آپارتمان 

نيست( همچنان بر قرار است. 
6- بايد به اين نكته توجه داشت 
ك��ه در ش��رايط كنون��ي، س��وخت 
الته��اب در تم��ام بازاره��ا،  نرخ ارز 
اس��ت. از اين رو، در يك حالت كلي 
و ش��رايط برابر،  هر دو بازار مسكن 
و س��رمايه تحت تاثير نرخ ارز رش��د 
كرده و مي كنن��د، با اين تفاوت كه 
خريد و فروش س��هام بنا به داليل 
متعدد از جمله همگن بودن س��هم، 
سرعت در معامله، نياز به نقدينگي 
بس��يار كمت��ر، نقدش��وندگي باالتر 
و... از خري��د و فروش ملك بس��يار 
س��اده تر و كم حاش��يه تر است و در 
دوره هاي بسيار كوتاه مدت مي تواند 
س��ود مناس��بي را به س��رمايه گذار 

بدهد. 

سرمقاله

  شوك فصلي يا كوچ نقدينگي؟
  مجيد اعزازي   

دبير گروه مسكن و شهرسازي
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۱- بررس��ي هاي اوليه از آمار خام معامالت 
مس��كن در تهران طي خرداد ماه سال جاري 
حاكي از كاهش دس��ت كم ۱۵درصدي تعداد 
معامالت ملك نسبت به ارديبهشت ماه است 
كه به اعتقاد برخي كارشناس��ان مسكن، اين 
كاهش ناشي از شوك فصلي است. اين دسته 
از كارشناسان بر اين باورند كه تعداد معامالت 
آپارتمان در مقاطعي از س��ال مانند فروردين، 
رمضان،  محرم و صفر دچار افت مي ش��ود. از 
همي��ن رو، در خردادم��اه ك��ه بخش اعظمي 
از آن همزم��ان با ماه رمضان ب��ود، معامالت 

مسكن كاهش يافته است ...

گروه بورس| مسعود كريمي|
س��هامداران ت��االر شيش��ه يي درحال��ي روز 
يك ش��نبه ش��اهد افزايش و تداوم ركورد شكني  
نماگر  ها در بورس تهران بودند كه ساير بازار  هاي 
مال��ي هم از اين روند افزايش��ي عقب نماندند. در 
همي��ن حال ب��ا توجه به اين موض��وع كه صعود 
شاخص بورس بيش��تر تحت تاثير افزايش روزانه 
قيمت دالر كه در داد و ستد هاي روز گذشته هم 
در محدوده 8۵۰۰ تومان در بازار هاي غيررسمي 
نوس��ان داش��ت قرار دارد، پيش بيني مي شود كه 
حداقل تا ح��دود ۱۳روز ديگر كه موضع اتحاديه 
اروپا در راس��تاي حفظ يا لغ��و برنامه جامع اقدام 
مشترك اعالم خواهد ش��د، ادامه داشته باشد. از 
طرفي برخي از كارشناس��ان بورسي معتقدند در 

صورتي كه ايران با اتحاديه اروپا ...

   شوك فصلي 
يا كوچ نقدينگي؟

بورس همگام با دالر

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 5  

نفت و انرژي

15

 باد ديوانه 
و بارش هاي نامعمول

گروه انرژي| فرداد احمدي|
درحالي كه به دليل كم بارش��ي بي سابقه در پاييز و 
زمستان سال 96 وضعيت منابع آبي ايران نگران كننده 
شده بود، بارش هاي ارديبهش��ت و خرداد امسال قوت 
قلبي به مردم و مس��ووالن داد و اين عقيده را به ذهن 
بس��ياري متب��ادر كرد ك��ه آب و هوا درص��دد جبران 
كم كاري خود در پاييز و زمس��تان گذش��ته اس��ت. در 
عين حال حدس و گمان درباره دخالت مصنوعي انسان 
براي افزايش بارش ها نيز قوت گرفت. گمانه زني ها بازار 
ش��ايعات را نيز داغ كرد و حتي عده يي ادعا كردند كه 
بارش هاي ماه ه��اي اخير مرهون دان��ش و تالش هاي 
آنهاس��ت كه از خارج از كش��ور و به صورت مس��تقل 
اقداماتي را انجام داده اند. ادعاها به قدري ادامه پيدا كرد 
كه حتي دولت ايران هم به دليل عدم  توجه به توانايي 
اين گروه در سوق دادن ابرها به سمت فالت ايران مورد 

اتهام قرار گرفت ...

 مجيد اعزازي   



 ديدار الريجاني و روحاني با رهبر معظم انقالب 
درب�اره اليح�ه FATF؛ ايلنا| عضو هيات رييس��ه 
مجلس با بيان اينكه رييس مجلس براي كس��ب نظر 
دقيق رهبري به همراه رييس جمهور با ايشان جلسه يي 
خواهن��د داش��ت، افزود: م��ا نبايد بهانه يي به دس��ت 
دش��منان بدهيم تا ايران را وارد ليست سياه گروه اقدام 
مالي كنند و دامنه تحريم ها عليه ملت ايران گسترده تر 
شود. محمد علي وكيلي اضافه كرد: مجلس بايد ارزيابي 
داشته باشد كه پيوستن به كنوانسيون چه منافعي براي 
كشور دارد و تامين كننده منافع كشور هست يا خير كه 
در اي��ن صورت حتم��ا در چارچوب مالحظات رهبري 
اقدام خواهيم كرد و س��عي مي كنيم بهانه يي دس��ت 
دشمنان ندهيم. اين تابع ارزيابي هست كه هم از منظر 
كارشناس��ان اقتصادي و هم كارشناسان امنيتي و هم 

مالحظه نظر رهبري جمع بندي خواهيم كرد. 
 مخالف�ت مجل�س ب�ا اليحه اصالح س�اختار 
دول�ت؛ خانه مل�ت| نمايندگان مجل��س با كليات 
اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت مخالفت كردند. 
نمايندگان مجلس در نشست علني ديروز )يك شنبه، 
3 تيرماه( مجلس ش��وراي اسالمي در جريان بررسي 
گزارش كميس��يون مش��ترك در مورد رد اليحه يك 
فوريتي اصالح بخشي از ساختار دولت با كليات اليحه 
اصالح بخش��ي از س��اختار دولت با 113 راي موافق، 
107 اليحه مخالف و 3 راي ممتنع مخالف كردند. اين 
راي نمايندگان درحالي بود كه دولت به شدت در پي 
تصويب اين اليحه و تفكيك دو وزارخانه راه، مس��كن 
و شهرسازي و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. 

 طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي به هيات رييسه 
مجلس ارجاع مي ش�ود؛ تسنيم| عضو كميسيون 
قضايي مجلس با اش��اره به بررس��ي م��وادي از طرح 
مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين كميسيون از ارسال 
طرح مذكور طي روزهاي آينده به هيات رييسه مجلس 
خبر داد. يحيي كمالي پور با بيان اينكه بررس��ي طرح 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي نيز در دس��توركار ديروز 
اعضاي كميس��يون قرار داشت، افزود: طرح مذكور در 
35 ماده تدوين شده است. امروز نمايندگان 24 ماده از 
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي را تصويب كردند. او با 
تاكيد بر اينكه قرار است مفاد باقي مانده نيز در جلسه 
روز سه ش��نبه 5 تيرماه بررسي و تصويب شود، گفت: 
هيات رييسه كميس��يون روز سه ش��نبه طرح مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي را براي بررس��ي در صحن علني 

پارلمان به هيات رييسه مجلس ارائه مي كند. 
 درباره يمن نه از موضع ايران حمايت مي كنيم 
و نه از موضع ائتالف عربي؛ ايسنا| شيخ محمدبن 
عبدالرحم��ن وزير خارجه قطر در يك س��خنراني در 
كميس��يون امور خارجي پارلمان اروپا در بروكس��ل، 
گفت: ما ش��اهد وضع يمن هستيم و در ابتداي سال 
2015 عض��و ائتالف عربي بودي��م، در آن زمان هدف 
اي��ن بود كه يمني ه��ا را دور يك مي��ز جمع كنيم و 
به راه حل سياس��ي برس��يم اما اين هدف كامال تغيير 
يافت. او با بيان اينك��ه هدف ائتالف عربي به رهبري 
عربس��تان كامال تغيير يافت، افزود: ما در مساله يمن 
ن��ه از موضع ايران و نه از هيچ موضع ديگري حمايت 
نمي كنيم، م��ا در جنگ يمن از ائتالف عربي حمايت 
نمي كنيم بلكه از ثبات يمن و ايجاد يك نشست براي 
تمامي طرف هاي يمني و ايجاد راه حل براي ملت يمن 

حمايت مي كنيم. 
 نش�اط اجتماع�ي ب�ر اس�اس ويژگي ه�اي 
فرهنگي جامعه تعريف ش�ود؛ ايرنا| وزير كش��ور 
نش��اط اجتماعي در كشور را ضروري دانست و گفت: 
نش��اط اجتماعي در جامعه بايد بر اساس ويژگي هاي 
فرهنگ��ي و اجتماعي خودمان تعريف و ايجاد ش��ود. 
»عبدالرضا رحماني فضلي« ديروز در يكصد و دومين 
جلسه ش��وراي اجتماعي كشور كه با موضوع »نشاط 
اجتماع��ي، موانع و چالش ها ظرفيت ه��ا و راهكارها« 
در وزارت كش��ور برگزار شد، افزود: براي ايجاد نشاط 
اجتماع��ي در جامعه بايد يك س��ند ملي عملياتي و 
اجرايي تهيه شود.  رحماني فضلي همچنين به عوامل 
مفيد بر تقويت نش��اط اجتماعي در جامعه اشاره كرد 
و گفت: براس��اس گزارش هاي ارائه شده، هر حوزه يي 
مس��وول فعاليت هاي خود در زمين��ه ايجاد و افزايش 

نشاط اجتماعي است. 
 دولت براي هر گونه س�ناريو اقتصادي آماده 
است؛پاد| محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رييس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: دولت با اختصاص 
384هزار ميليارد تومان اعتبار خود را براي مواجهه با 
هرگونه سناريو اقتصادي آماده كرده است.  نوبخت در 
حاشيه نشست شوراي اداري شهرستان پاكدشت در 
جمع خبرنگاران بيان كرد: دولت هيچ گاه ادعا نداشته 
در ش��رايط كنوني جامعه به تنهايي قادر اس��ت، امور 
را اداره كن��د بلكه همكاري بخش خصوصي و به ويژه 
مردم همچنان كه توانس��ت نظ��ام را در دوران جنگ 
تحميلي و برهه هاي حس��اس سربلند كند، اين بار نيز 
اين اين مش��اركت مي تواند كش��ور را به پيش ببرد و 
اداره كند.  نوبخت گفت: از تمام افراد، بخش خصوصي 
و مردم دعوت مي كنيم، نظرات اجرايي و عملياتي كه 
در چارچوب سياست هاي كلي نظام قابل اجراست را 
به دولت منتقل كنند تا از آنها اس��تفاده شود؛ دولت 
آماده است هر سياستي كه نياز به اصالح داشته باشد 
را بازنگري كند و روش هاي جايگزيني كه براي مردم 

موثرتر باشد را انجام دهد. 
 ايسنا و روزنامه »ايران« تبرئه شدند؛ ايلنا| در 
جلسه ديروز دادگاه مطبوعات استان تهران،  »ايسنا« 
و »ايران« تبرئه و مجله »ايران فردا« مجرم ش��ناخته 
شد.  احمد مومني راد با اشاره به جزئيات پرونده هايي 
كه ديروز در شعبه ۶ دادگاه كيفري استان تهران و به 
رياست قاضي شقاقي مورد رسيدگي قرار گرفته است، 
عنوان كرد: در جلسه امروز دو پرونده داشتيم. پرونده 
اول مربوط به مدير مس��وول روزنامه »ايران« و متهم 
دوم مديرعامل خبرگزاري دانش��جويان ايران )ايسنا( 
بود.  سخنگوي هيات منصفه مطبوعات استان تهران 
افزود: اتهام اين دو نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان 
عموم��ي بود كه هيات منصفه ه��ر دو متهم را مجرم 
ندانست.  او افزود: پرونده دوم مربوط به مدير مسوول 
مجله »ايران فردا« بود كه دو اتهام نشر مطالب خالف 
موازين اس��المي و ايجاد اختالف بين اقش��ار جامعه 
توس��ط هيات منصفه به رس��ميت شناخته شد و هر 
دو اتهام را براي متهم وارد دانستند و مجرم شناختند. 
مومن��ي راد ادامه داد: در مورد تخفيف هم هيچ يك از 

دو جرم ايشان مستحق تخفيف شناخته نشد. 
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علني هاي جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس با مقامات ارشد دولت

ايرانبرايجنگاقتصاديآمادهميشود

معاون قوه قضاييه:
دادستاني فعال در داللي سكه و ارز دخالت نمي كند

در ش��رايطي كه ط��ي روزهاي اخي��ر موضوع 
گراني ها افكار عمومي ايرانيان را درگير خود ساخته؛ 
چهره ه��اي قضايي كش��ور بع��د از ارزيابي دقيق 
ريشه هاي اصلي گراني هاي اخير اعالم مي كنند كه 
ريشه اين گراني ها را نه در برنامه ريزي هاي اجرايي 
بلكه باي��د در فضاس��ازي هاي برخي رس��انه هاي 
مخال��ف جس��ت وجو ك��رد. رس��انه هايي كه طي 
روزه��ا و هفته هاي اخير مدام در آتش فضاس��ازي 
رس��انه يي در خصوص گراني ها مي دمند و دس��ت 
ب��ه فعاليت هاي تخريبي مي زنند. موضوعي كه روز 
گذشته هم معاون فرهنگي قوه قضاييه به آن اشاره 
كرد و ابعاد و زواياي گوناگون آن را تش��ريح كرد و 
هم مسووالن قضايي استان هاي مختلف درباره آن 

به اظهارنظر پرداخته اند. 
مع��اون فرهنگي ريي��س قوه قضايي��ه در اين 
خصوص معتقد است: در موضوع داللي ارز و سكه 
دادستاني شأن دخالت ندارد چون جرم انگاري انجام 
نش��ده اما اگر اين اقدام در برهم زدن نظم، امنيت 
جامعه و حقوق عامه اثرگذار باش��د، دادستاني بايد 

وارد عمل شود. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم هادي صادقي 
ديروز در نخستين همايش نقش دستگاه قضايي و 
رسانه در احياي حقوق عامه كه در سالن اجتماعات 
دادگستري قزوين برگزار شد، اظهار داشت: شهيد 
بهش��تي پايه گذار دس��تگاه قضايي نوي��ن بوده و 
بايد س��يره زندگي اين ش��هيد بزرگوار مورد توجه 

مسووالن در دستگاه قضايي قرار گيرد. 
صادقي تصريح كرد: ابع��اد احياي حقوق عامه 

به خوبي تبيين نشده در حالي كه اين امر به عنوان 
دومين وظيفه دستگاه قضايي محسوب مي شود و 
بايد نقش دستگاه قضا در اين موضوع مورد توجه و 
بررسي قرار گيرد.  او بيان كرد: امكان اجراي تمام 
مصاديق حقوق عامه تنها توس��ط دستگاه قضايي 
وج��ود ندارد بلكه بايد دس��تگاه هاي اجرايي ديگر 

مشاركت الزم را داشته باشند. 

 افزايش نظارت بر گراني ها
مع��اون فرهنگي رييس ق��وه قضاييه گفت: اين 
وظيفه منحصر به دادس��تاني نيس��ت در حالي كه 
رسالت اصلي دادس��تاني مربوط به جرم است و در 

احياي حقوق عامه نيز از اين زاويه وارد مي شود. 
اين مسوول ادامه داد: در برخي موارد جرم انگاري 
ص��ورت نگرفته اما به س��بب تجميع مش��كالت و 
خسارات جدي ورود دادستاني ضرورت پيدا مي كند. 
صادق��ي اف��زود: در موض��وع داللي ارز و س��كه 
دادستاني شأن دخالت ندارد چون جرم انگاري انجام 
نش��ده اما اگر اين اق��دام در برهم زدن نظم، امنيت 
جامعه و حقوق عامه اثرگذار باش��د، دادستاني بايد 
وارد عمل ش��ود. نهضت كاه��ش عناوين مجرمانه 
تش��كيل و مدنظر قرار گيرد درحالي كه در اموري 
كه مربوط به حقوق مردم اس��ت باي��د جرم انگاري 
ص��ورت گيرد.  معاون فرهنگ��ي رييس قوه قضاييه 
اظهار داش��ت: حبس غيرانساني  ترين مجازات است 
و آس��يب هاي ج��دي در پي دارد و باي��د در مقابل 
حج��م زياد اين ج��رم قيام كني��م.  صادقي عنوان 
كرد: رس��انه ها در جهان امروز بسيار سرنوشت ساز 

و اثرگذار هس��تند و ان��واع تئوري ها در زمينه نقش 
رس��انه ها وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
رس��انه ها آفرينش گر بوده و جهان مجازي درس��ت 
مي كنند در حالي كه اصحاب رسانه بايد تابع قوانين 

بوده و واقعيت ها را گزارش كنند. 
اين مسوول عنوان كرد: رسانه ها در زمينه امنيت 
رواني جامعه، حقوق عامه قدرتمند هستند در حالي 
كه تامين امنيت كه مهم ترين حقوق عامه محسوب 

مي شودكه از ضروريات فعاليت رسانه هاست. 
صادقي مع��اون فرهنگ��ي رييس ق��وه قضايي 
همچنين در پايان افزود: بخش��ي از موج گراني هاي 
اخير محصول اقدامات رسانه هاي غيررسمي بوده و 

با اين فضا اعتماد عمومي از بين مي رود. 

 رشد قيمت ها غيرقانوني است
در همي��ن زمين��ه ريي��س كل دادگس��تري 
خراس��ان رضوي نيز با اش��اره به مساله گراني ارز و 
خودرو عنوان ك��رد: اعتقاد ما در اين خصوص اين 
اس��ت كه اين رشد قيمت ها غيرقانوني بوده اما در 
استان تاكنون پرونده يي در اين مورد تشكيل نشده 
ول��ي خود ق��وه قضاييه به جد اع��الم كرده كه هر 
پرونده يي در اين خصوص وارد شود، رسيدگي كند. 
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم علي مظفري 
ديروز در نشس��ت خبري با خبرنگاران به مناسبت 
هفت��ه بزرگداش��ت قوه قضايي��ه اظهار ك��رد: در 
دادس��تاني كل كش��ور معاونت حقوق عامه ايجاد 
شده و در استان ها نيز به تبع اين معاونت راه اندازي 
ش��ده است. هر جايي و در هر بخشي چه در رابطه 

با اش��خاص حقيقي، حقوق��ي، واحدهاي دولتي و 
عمومي و... احساس وقوع مساله يي شود و شكايت 
برس��د يا خود م��ا متوجه تضييع حق��وق عمومي 
شويم، طبق اين قوانين وارد عمل مي شويم. يكي از 
موضوعاتي كه مصداق حقوق عمومي است، مساله 
اصل 50 قانون اساس��ي يعني محيط زيست است. 
در اي��ن اصل حفظ محيط زيس��ت وظيفه عمومي 
تلقي ش��ده و اين وظيفه عمومي حقوق عمومي را 
به دنبال دارد. اين يعني هم آحاد جامعه و هم همه 
دس��تگاه ها بايد در رابطه با حفظ محيط زيس��ت و 

سالم سازي آن كمك كنند. 
 مظف��ري ادام��ه داد: اخيرا برخي اف��راد با تهيه 
وسايل گران قيمت و خودروهاي ارزشمند، موجبات 
آزار و اذي��ت بانوان را فراهم مي كنند. در واقع برخي 
افراد متمول با در اختيار گرفتن اين خودروها، حتي 
اگر با درآمد مشروع به دست آمده، حق ندارند براي 

نواميس مردم مزاحمت ايجاد كنند و دستگاه قضايي 
از باب پيشگيري از وقوع جرم و سالم سازي محيط 
زندگي در اين قضيه ورود پيدا مي كند.  رييس كل 
دادگستري خراسان رضوي با اشاره به مساله گراني 
ارز و خ��ودرو عنوان كرد: اعتقاد ما در اين خصوص 
اين اس��ت كه اين رشد قيمت ها غيرقانوني بوده اما 
در اس��تان تاكنون پرونده يي در اين مورد تش��كيل 
نشده ولي خود قوه قضاييه به جد اعالم كرده كه هر 
پرونده يي در اين خصوص وارد شود، رسيدگي كند. 
واحد پيش��گيري استان ها نيز وارد شده و در سطح 
كشور نيز پرونده هاي متعددي در اين مورد تشكيل 
شده اس��ت. البته مشكل اصلي را دادگستري شايد 
نتواند حل كند و بايد همه بخش ها در اين خصوص 
ورود يابن��د. اين اقدامات ب��ه جهت اينكه اخالل در 
نظام اقتصادي اس��ت جرم است و حتي در شرايط 

قانوني مجازات اعدام دارد. 

گروه ايران|
بازار ن��اآرام، معاون اول رييس جمه��ور و وزراي 
اقتصادي دولت را به پارلمان كش��اند. آن هم پس از 
گذش��ت چند هفته كه نمايندگان مجلس انتقادات 
تندي را روانه دولت كردن��د، انتقاداتي كه مديريت 
دولت در بازار ارز و طال را نش��انه گرفته بود. نگراني 
نماين��دگان پس از آن افزايش يافت كه بازار ارز طي 
دو روز گذش��ته ب��ار ديگر صعودي ش��د و دامنه آن 
به ديگر بازارها گس��ترش يافت. از اين رو نمايندگان 
مجلس، مقامات ارشد دولتي را به مجلس فراخواندند 
تا برنامه ه��اي دولت را براي مه��ار قيمت ها بدانند. 
آن گونه كه از اقدامات دولت و اظهارات آنان برمي آيد، 
ايران در حال آماده ش��دن براي يك نبرد اقتصادي 
تمام عيار اس��ت؛ چنان كه روز شنبه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ليس��تي بلندباال از اقالمي را منتشر 
كرد كه براي يك سال واردات آن ممنوع شده است. 
سياستي كه اگر سال گذشته اجرايي مي شد، نامش 
حماي��ت از توليد مل��ي بود؛ اما بي گم��ان نام امروز 
آن را باي��د صرفه جويي ارزي گذاش��ت، چراكه ورود 
ارز طي ماه هاي آينده به ايران دش��وارتر از گذش��ته 
خواهد شد. دولت هم اين واقعيت را پنهان نمي كند. 
همان طور كه اس��حاق جهانگيري روز گذشته پيش 
از آغاز جلس��ه غيرعلني، در جري��ان دفاع از اليحه 
تفكي��ك دو وزارتخانه، اذعان كرد ش��رايط ويژه يي 
پيش روي ايران ط��ي ماه هاي آينده خواهد بود. در 
حالي كه به باور او مجلس، دولت و مردم گفت وگوي 
شفاف و روش��ني براي درك اين واقعيت نداشته اند 
و »وضعيت فعلي به عنوان يك ش��رايط ويژه تفسير 
نشده است.« ش��رايط ويژه يي كه با خروج امريكا از 
برج��ام و اعمال تحريم هاي ثانوي��ه بر ايران تحميل 
شده است. به اعتقاد جهانگيري »امريكايي ها به ظن 
خود جنگ اقتصادي جدي عليه كش��ورمان شروع 
كرده اند و تصورش��ان از اين جنگ آن اس��ت كه در 
زمينگير كردن اقتصاد ما موفق مي شوند تا به تعبير 
رييس جمه��ور امريكا، ايران پاي مي��ز مذاكره  آيد.« 
رييس مجلس هم معتقد اس��ت بخشي از وضعيت 
اقتصادي اخير حاصل ش��يطنت هاي امريكاس��ت؛ 
ام��ا در عين حال برخي اش��كاالت دروني اقتصادي 
كشور همچون نقدينگي زياد را باعث و باني وضعيت 
اقتصادي فعلي دانس��ت كه به اعتق��اد او »بايد روي 

آن كار جدي تر ش��ود تا نقدينگي به سمت جاهايي 
كه ثروت زا و توليدزا اس��ت، س��وق پيدا كند.« علي 
الريجاني اين را پس از جلسه غيرعلني روز گذشته 
مجلس درب��اره گراني ها گفت و تاكي��د كرد كه در 
پرداختن به مس��ائل اقتصادي بايد اصالحاتي درنظر 
گرفته ش��ود كه به گفته او پيشنهاداتي در اين باره 

مطرح شد كه اعالم خواهد شد. 
او درباره محتواي جلس��ه توضي��ح داد: »در اين 
جلسه بحث هايي از نظر نوع نيازهاي دولت از لحاظ 
ش��رايط فعلي صورت گرف��ت و پيش��نهاداتي ارائه 
ش��د اما مهم آن اس��ت كه م��ا در وضعيت فعلي به 
همگرايي بيشتر بين افراد و صاحب نظران نياز داريم. 
خوشبختانه مقام معظم رهبري نيز سازوكار مديريتي 
را طراح��ي كردن��د كه قواي مختلف كش��ور در آن 
حضور داشته و با هم تصميم مي گيرند كه ضوابطي 
گذاشته شود. اميدواريم با اين جلسات بتوانيم با فكر 
عميق تر راهي براي بهبود شرايط كشور پيدا كنيم.«

 سياست دولت، صرفه جويي در مصرف ارز
اگرچه جزئيات جلس��ه روز گذشته به بيرون درز 
نك��رده؛ اما از اظهارات تعدادي از نمايندگان اين طور 
برمي آيد ك��ه دولت برنامه هاي خ��ود را معطوف به 
تامين آن دس��ته از اقالمي كرده كه از نگاهش براي 
مردم ضروري اس��ت. در همي��ن رابطه، محمدعلي 
وكيلي عضو هيات رييس��ه مجلس به نقل از مقامات 
دولتي از تامين اقالم استراتژيك براي 2 سال آينده 
خب��ر داد. به گفته وكيلي در جلس��ه روز گذش��ته 
گفته شد كه براي اقشار آسيب پذير پيش بيني هايي 
مي شود و تاكيد ش��د كه نبايد اقشار آسيب پذير در 
نوسانات فعلي آس��يبي را متحمل شوند، همچنين 
مشخص شد كه اقالم استراتژيك براي 2 سال آينده 
به وفور تامين ش��ده و نگران��ي درخصوص مايحتاج 
عمومي وجود ندارد. يكي ديگر از نمايندگان مجلس 
هم گفت كه در جلسه ديروز تاكيد جهانگيري بر نبود 
نگراني در تامين مايحتاج مردم بود. شهباز حسن پور 

كه با ايسنا گفت وگو كرده، به نقل از جهانگيري اعالم 
كرد كارگروهي از قواي سه گانه براي مبارزه جدي تر 

با مسائل و مشكالت پيش رو تشكيل شده است. 
به گفته اين نماينده مجلس، براساس توضيحات 
داده ش��ده در اي��ن كارگروه، »راهكارهاي اساس��ي 
انديشيده ش��ده تا بتوان مايحتاج مورد نياز مردم را 
تامين ك��رد، همچنين مواد اوليه ب��ه كارخانجات و 
بخش صنعت داده شده و واردات در اين موارد بدون 

محدوديت صورت گيرد.«

 اقالم ممنوعه
توضيح��ات وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت هم 
گفته ه��اي نماين��دگان درباره محتواي جلس��ه روز 
گذشته مجلس را تاييد مي كند. محمد شريعتمداري 
در گفت وگوي��ي پس از پايان اين نشس��ت، از ايجاد 
س��اختاري توس��ط دولت خبر داد كه در برابر فشار 
غربي ها انعطاف پذير اس��ت و ب��ه نيازهايي كه او آن 

را نياز واقعي مردم مي خواند در اولويت جواب دهد؛ 
در عين حال كه به نيازه��اي ثانويه مرحله دوم نيز 
رسيدگي كند. او ش��رايط فعلي را »خاص« دانست 
و گفت كه تصميم گرفته شد تا منابع ارزي كشور و 
ارز حاصل از نفت به كاالهاي اصلي مردم اختصاص 

يابد، تعلق گيرد. 
به گفته شريعتمداري، گروه دوم ساير مواد اوليه 
توليد هس��تند و 80 هزار واحد صنعتي و بخشي از 
واحدهاي كشاورزي از آنها استفاده مي كنند. آن طور 
ك��ه وزير صنعت، معدن و تج��ارت توضيح داده، ارز 
موردني��از اي��ن بخش ني��ز از ارز غيرنفتي حاصل از 
پتروشيمي فوالد، مس، سرب و روي به دست مي آيد 
كه اين ش��ركت ها غالبا دولتي يا حكومتي هستند و 
بايد ارز خود را به صورت ارز نفتي به سيستم بانكي 
بفروشند. شريعتمداري گروه سوم كااليي را كاالهايي 
عن��وان مي كند كه مواد اوليه توليد نيس��تند و جزو 
نيازهاي مهم مردم نيز محسوب نمي شوند ولي نياز 
اس��ت كه در جامعه باشند. براس��اس آمار دولت كه 
شريعتمداري آن را اعالم كرده، در اين گروه كااليي 
نيز حدود ۶ ميليارد دالر تقاضا وجود دارد كه دولت 
آن را به 20درصد ارز حاصل از صادرات كه جزو اقالم 
اصلي صادراتي نيس��تند اتصال داده و از آنجا منابع 
را تامين مي كند. او در توضيح بخش��نامه وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت كه براساس آن واردات بيش 
از يك هزار قلم كاال ممنوع ش��د، گفت: »براس��اس 
تصميمات ش��وراي عالي هماهنگي س��ران سه قوه، 
مكلف ش��ديم كه بخش��ي از كاالهايي كه اكنون به 
اندازه كافي در داخل توليد مي ش��ود يا احيانا نياز به 
واردات آنها نيست واردات آنها را ممنوع كنيم. حدودا 
هزار و 33۹ كاال هستند كه به مدت يك سال واردات 
آنها ممنوع مي شود اگر ثبت سفارشي نيز شده باشد 
آن ثبت سفارش ابطال مي شود. اگر تامين ارزي براي 
ثبت س��فارش آنها شده باشد مانع آن نمي شويم اما 
اگر غير از اين مراحل تامين ارز، ثبت س��فارش شده 

باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نيست.«
اين سياس��ت هاي اقتصادي نشان مي دهد دولت 
خود را براي يك نبرد اقتصادي تمام عيار آماده كرده 
است و شاخصه هاي آن طي هفته هاي آينده روشن تر 
خواهد شد؛ آنچنان كه گفته مي شود دولت به زودي 

سياست هاي ارزي تازه يي را اعالم مي كند. 

چهرهها

دبي��ركل ديوان دايم��ي داوري در 
اله��ه در ديدار با معاون رييس جمهور 
كشورمان در امور حقوقي اظهار كرد: 
جمهوري اسالمي ايران داراي تجارب 
خوب��ي در زمين��ه داوري بين المللي 
اس��ت و ظرفيت هاي علمي موجود در 
ايران فرصت مناس��بي براي گسترش 
همكاري ه��ا ارزيابي مي ش��ود.  به گزارش ايس��نا، لعيا جنيدي 
ك��ه به عنوان فرس��تاده ويژه رييس جمهور به هلند س��فر كرده 
است در ديدار با هوگو سيبلز، دبيركل ديوان دايمي داوري- كه 
قديمي ترين نهاد حقوقي بين المللي در هلند اس��ت- با اشاره به 
تجربيات ديرينه حقوقي ايران در زمينه تدوين اسناد بين المللي 
داوري و اج��راي قواعد داوري آنس��يترال، مراكز مختلف داوري 
كشورمان و فعاليت هاي حقوقي اين نهادها را به تفصيل معرفي 
و خواستار همكاري هاي تخصصي ديوان با نهادهاي مزبور شد. 

معاون رييس جمه��ور در امور حقوقي همچنين ظرفيت هاي 
دانش��گاهي و آموزشي كشورمان در جهت همكاري هاي آتي در 
كليه زمينه هاي حقوقي را برشمرد و خواستار آن شد كه طرفين 
در اين زمينه ها در مورد برنامه هاي مشخص و تخصصي مشترك 

در ايران وارد همكاري شوند. 

 فرصت مناسب گسترش همكاري ها
با نهادهاي بين المللي

مع��اون مقاوم��ت مردمي س��ازمان 
بسيج گفت: ايست و بازرسي به آن معنا 
و مفهوم گذشته وجود ندارد اما موردي 
برگ��زار مي كني��م.  به گ��زارش روابط 
عمومي س��ازمان بسيج س��ردار ساالر 
آبنوش، معاون مقاومت مردمي سازمان 
بس��يج طي گفت وگويي درباره اقدامات 
عملياتي و نظامي بسيج درباره ايست و بازرسي بسيج تصريح كرد: 
ايست و بازرسي به معنا و مفهومي كه قبال بود االن ديگر اصال وجود 
ندارد اال به اقتضايي كه مس��ووالن امنيتي نظام تشخيص دهند در 
يك خطه، در يك معبر، در يك گذرگاه نياز به كمك بس��يج باشد 
ما تورهاي موردي ايس��ت و بازرس��ي را برگزار مي كنيم مثال براي 
مسائلي از قبيل ورود اشرار، ضد انقالب و معاندين، مبارزه با حمل 
سالح و مهمات غيرمجاز، قاچاق كاال و مواد مخدر و...  او خاطرنشان 
كرد: ام��ا با توجه به ثبات امنيت باالي كش��ور و توانمندي ناجا و 
اش��راف باال، ايست و بازرس��ي هاي ما كاهش پيدا كرده و ما به آن 
معنا ايست و بازرسي ها را از دستور كار خود خارج كرديم اما براي 
اينكه مردم احساس آرامش داشته باشند، گشت هاي محله محور را 
راه اندازي كرده ايم. من خواهش مي كنم به اين مس��اله توجه كنيد 

كه احساس امنيت از خود امنيت مهم تر است.

  ايست و بازرسي به معناي سابق وجود ندارد
اما موردي برگزار مي كنيم

پس از 14 سال عالءالدين بروجردي 
جايگاه رياست كميسيون امنيت ملي 
مجل��س را به نماينده ديگ��ري واگذار 
انتخابات هيات رييسه كميسيون  كرد. 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
بعدازظه��ر يك ش��نبه درحال��ي براي 
دومين بار برگزار شد كه هفته گذشته 
به دليل آبستراكسيون )نصاب ش��كني( نمايندگان اصالح طلب در 
اين كميس��يون، جلسه انتخابات برگزار نش��د و به امروز موكول 
ش��د.  هفته گذشته جمعي از نمايندگان با خروج از جلسه اجازه 
برگزاري جلسه انتخابات هيات رييسه را ندادند، شنيده ها حاكي از 
اين بود كه برخي نمايندگان مخالف رياس��ت دوباره بروجردي بر 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس بودند.  نهايتا 
ديروز انتخابات هيات رييسه اين كميسيون برگزار شد و با انتخاب 
حشمت اهلل فالحت پيشه به عنوان رييس اين كميسيون به رياست 
14 س��اله بروجردي در اين كميسيون پايان داده شد.حشمت اهلل 
فالحت پيش��ه متولد 1350 نماينده مجلس ش��وراي اسالمي در 
دوره هاي هفتم، هش��تم و دهم از حوزه انتخابيه اس��الم آبادغرب، 
داالهو، گهواره و حميل اس��ت كه در اين ادوار عضو كميس��يون 

امنيت ملي و سياست خارجي بود. 

 جايگاه رياست كميسيون امنيت ملي
به فالحت پيشه رسيد

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه اگر در سيس��تم خود 
FATF ايران��ي درس��ت كني��م معلوم 
مي شود مسير تولد، س��ير و مرگ پول 
چگونه بوده است، خاطرنشان كرد: اينكه 
در برخورد با فس��اد و قاچاق مانده ايم به 
خاطر اين اس��ت كه تكنول��وژي و علم 
مورد نياز يا مديريت درس��ت را در اين رابطه نداريم. بايد سيس��تم 
داده را در دارايي راه اندازي كرده و همچنين بانك، ثبت و اسناد را به 
هم متصل كنيم.  به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان در نشستي با 
اصحاب رسانه استان آذربايجان شرقي در پاسخ به سوال خبرنگاري 
در رابطه با ريشه كن كردن فساد در كشور نيز گفت: راه حل ريشه كن 
كردن فساد در كشور بسيار ساده است، به شرطي كه عزم و اراده بر 
انجام روشي كه در دنيا كاربرد دارد، وجود داشته باشد. در اين راستا 
قانون هم داريم و افراد بايد دارايي و دخل و خرج خود را اطالع داده 
و وزارت دارايي نيز اين اطالعات را حفظ كند.   او با تاكيد بر اينكه 
قدم اول براي حل فس��اد در جامعه اين اس��ت كه اطالعات كامل و 
درس��ت همه مردم در وزارت دارايي موجود باشد، گفت: در چنين 
شرايطي نه زمين خواري اتفاق مي افتد و نه قاچاق، چون دارايي ها و 

دخل و خرج مردم كامال مشخص مي شود.

 راهكارهاي پزشكيان
براي ريشه كني فساد
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3 كالن
 نبود اطالعات كافي باعث 

هدررفت سرمايه ها مي شود
يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه 
رونق گرفتن س��فته بازي ها در جامعه باعث مي شود تا 
برخي از افراد از طبقه متوسط وارد بازارهاي خطرناك 
سرمايه شوند، گفت: همين مساله باعث مي شود تا افراد 
در اين بازارها كه اطالعات كافي ندارند، سرمايه خود را 

از دست بدهند و بيشتر فقير شوند. 
وحيد محمودي در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه 
مجموعه سياس��ت گذاري ها در دو دهه گذش��ته باعث 
ش��ده تا دهك ه��اي پايين و متوس��ط جامع��ه دچار 
مش��كالتي به لحاظ اقتصادي ش��وند، گف��ت: نه تنها 
گروه هاي درآمدي پايين بلكه گروه هاي متوس��ط هم 
در سال هاي گذش��ته تحت تاثير نوسانات و مشكالت 
اقتصادي قرار گرفته اند در نتيجه سياس��ت هاي پولي 
و ارزي در س��ال هاي گذشته، سطح عمومي قيمت ها 
افزايش پيدا كرده و ق��درت خريد مردم هم به همين 

نسبت كاهش پيدا كرده است. 
وي با اش��اره ب��ه رونق گرفتن بازار س��فته بازي در 
س��ال هاي اخير در كشور اظهار كرد: رونق گرفتن بازار 
سفته بازي باعث شده تا پول تبديل به يك نوع دارايي 
سوداگرانه در قالب ارز و سكه شود. اين مساله گروه هاي 
برخوردار را برخوردارتر كرده اس��ت. بسياري از افراد به 
خاطر نوس��انات اين حوزه يك شبه بدون تالش و كار 

واقعي درآمدي ميلياردي به جيب زده اند. 
اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه رونق گرفتن 
س��فته بازي در جامعه باعث ايجاد نابرابري در درآمد و 
ثروت خواهد شد، تاكيد كرد كه طبقه متوسط در اين 
ش��رايط روز به روز كوچك تر و به طبقه فقرا نزديك تر 
مي ش��ود. محمودي ب��ا بيان اينكه فق��ر تنها درآمدي 
نيس��ت بلكه مي تواند زماني هم باش��د، اضافه كرد: در 
طبقه متوسط براي اينكه افزايش تورم جبران شود به 
مشاغل دوم، س��وم و بعضا پنجم هم روي مي آورند به 
همين خاطر افراد براي جب��ران فقر درآمدي به ورطه 
فقر زماني مي افتن��د به اين معنا كه آنها وقت كمتري 
را صرف مس��افرت، تفريح، مطالعه و ديگر فعاليت هاي 
انس��اني مي كنند. وي با بيان اينكه با افزايش س��طح 
عمومي قيمت ها افراد طبقه متوسط مجبور به دوندگي 
بيشتري هم مي شوند، افزود: اين تالش ها و دوندگي ها 
در نهايت باعث مستهلك  شدن توان جسمي، روحي و 
رواني افراد جامعه مي شود و در نهايت بازده كاري آنها 

در حوزه هاي مختلف را هم پايين مي آورد. 
محمودي با اشاره به تاثيرات منفي وجود نابرابري ها 
در جامعه اظهار كرد: وجود نابرابري ها در جامعه باعث 
مي ش��ود تا انسان ها متاثر ش��وند و احساس كنند كه 
زحماتشان بيهوده بوده است. اين مساله هم باعث ايجاد 

سرخوردگي و كاهش فعاليت و درآمد افراد مي شود. 
اين اس��تاد دانش��گاه در پايان با بيان اينكه كيفيت 
سياس��ت گذاري هاي اجتماعي دولت بايد تغيير كند، 
گفت: دولت تا دير نشده بايد در تصميم گيري هاي خود 
اصالحاتي را انجام دهد تا بتواند اقتصاد را به ريل درست 
خود هدايت كند.  گفتني است، همزمان با جاري شدن 
س��يل نقدينگي از بانك ها به س��وي بازارهاي مختلف 
س��كه، ارز، خودرو و مسكن، نگراني ها بابت ايجاد تورم 
در ديگر اقالم مصرفي ش��هروندان بيش��تر شده است. 
در اين بين يكي از طبقاتي كه بعد از طبقه فرودس��ت 
جامعه در معرض تهديدهاي افزايش قيمتي قرار دارد، 
قش��ر كارمندان و حقوق بگيران طبقه متوسط هستند 
كه درآمد ثابتي دارند و نمي توانند متناس��ب با افزايش 

قيمت ها قدرت خريد خود را حفظ كنند. 

 افزايش 93.5 درصدي 
كتابخانه هاي عمومي كشور

استان هاي تهران با ٢٩٧كتابخانه عمومي، اصفهان با 
٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣و خراسان رضوي 
با ٢٠٤ كتابخانه بيشترين كتابخانه هاي عمومي كشور 
را دارا هس��تند و استان هاي قم با ٣٩كتابخانه عمومي، 
ايالم ٤٨، لرستان ٥٢، خراسان شمالي ٦٢ و چهارمحال 
و بختياري با ٦٣ كتابخانه عمومي نسبت به استان هاي 

ديگر كشور كمترين تعداد كتابخانه ها را دارا هستند. 
براس��اس آخرين انتش��ار س��النامه آم��اري، تعداد 
كتابخانه هاي عمومي كش��وردر طول ١٠سال گذشته 
يعني در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥، ٩٣,٥درصد 
افزايش يافته به طوري كه از ١٧٢٩كتابخانه در س��ال 
١٣٨٥ به ٣٣٤٦كتابخانه در سال ١٣٩٥ رسيده است. 
استان هاي تهران با ٢٩٧كتابخانه عمومي، اصفهان با 
٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣و خراسان رضوي 
با ٢٠٤كتابخانه بيشترين كتابخانه هاي عمومي كشور 
را دارا هس��تند و استان هاي قم با ٣٩كتابخانه عمومي، 
ايالم ٤٨، لرستان ٥٢، خراسان شمالي ٦٢ و چهارمحال 
و بختياري با ٦٣ كتابخانه عمومي نسبت به استان هاي 

ديگر كشور كمترين تعداد كتابخانه ها را دارا هستند. 
تع��داد عضو كتابخانه هاي عمومي كش��ور در س��ال 
١٣٩٥ نس��بت به سال ١٣٨٥، ٢,٢برابر شده كه از رشد 
١٢٠درصد برخوردار شده و به  ازاي هر ٧١٠نفر عضو يك 
كتابخانه در كشور وجود داشته است. در سال ١٣٨٥ به 
 ازاي هر نفر عضو حدود ٩كتاب در كتابخانه هاي كش��ور 
وجود داش��ته كه در س��ال ١٣٩٥ ب��ه ١٢كتاب به  ازاي 
هر عضو رس��يده است. در س��ال ١٣٩٥ به  ازاي هر فرد 
ايراني در كتابخانه هاي عمومي كش��ور ٠,٢٢)٢,٢دهم( 
كتاب وجود داش��ته كه در س��ال ١٣٩٥ به ٠,٥٢)٥,٢ 
دهم( كتاب رس��يده اس��ت. ب��راي هر ش��هروند يزدي 
١,٧٥كتاب، س��مناني ١,٥٢كتاب، زنجاني ١,٢٠كتاب، 
خراس��ان جنوبي ١,٠٥كت��اب و چهارمحال و بختياري 
٠,٩٦)٩,٦ده��م( كتاب در كتابخانه ه��اي عمومي اين 
استان ها وجود داشته كه جزو استان هاي بيشترين كتاب 
نسبت به فرد در بين استان ها و براي هر شهروند تهراني 
در كتابخانه ه��اي عمومي اين اس��تان ٠,١٩)١,٩دهم( 
كتاب، سيس��تان و بلوچس��تان ٠,٢٣)٢,٣دهم( كتاب، 
قمي ٠,٣٤)٣,٤دهم( كتاب، لرستاني با ٠,٣٥)٣,٥دهم( 
كتاب، هرمزگان با ٠,٣٦)٣,٦دهم( كتاب جزو استان هاي 
ب��ا كمترين كتاب نس��بت به هر ف��رد در كتابخانه هاي 

عمومي در بين استان ها ديگر كشور بوده اند. 

كارشناس

آمار

يك اقتصاددان از ناتواني سيستم عرضه و تقاضا در توضيح بازار ارز سخن مي گويد

قاعده غيربازاري قيمت ارز
گروه اقتصادكالن|

ي��ك اقتص��اددان معتقد اس��ت: برخي براي 
سوداگري، احتكار، س��ود بيشتر و سفته بازي به 
قص��د آينده نگري، معادالت ب��ازار ارزي را برهم 
زده ان��د، بنابراين عرض��ه و تقاضا به هيچ وجه در 

اين سيستم جوابگو نيست. 
قاس��م ن��وروزي در گفت وگو با ايس��نا، بازار 
بي ثب��ات و افزايش افسارگس��يخته قيمت ارز را 
معط��وف به يك قاعده تكراري دانس��ت و اظهار 
كرد: در تمام ادوار دولت در ٣٠س��ال گذشته به 
خصوص در س��ال هاي پاياني آنها اين نوسانات و 

به شكل چشمگير تجربه شده است. 
وي ب��ا پيش بيني اينكه اي��ن افزايش قيمت 
مي تواند به باالي ١٠هزار تومان در س��ال جاري 
هم برس��د، گفت: در صورت تش��ديد تحريم ها و 
بي ثبات��ي كنوني حاكم بر بازار ارز و عدم كنترل 
آن ش��اهد نوس��انات به مراتب بيشتري خواهيم 

بود. 

 ريشه هاي نوسان بازار ارز
اي��ن دكتراي اقتص��اد با بيان عل��ل و عوامل 
افزايش ناگهاني ارز يادآور شد: چهار عامل دولت، 
رفتار بازار، رفتار رواني مردم و تراز تجاري كشور 

از علل اين نوسانات هستند. 
نوروزي با اشاره به اينكه دولت ها براي كاهش 
كس��ري بودجه دست به افزايش قيمت دالر زده 
ت��ا با فروش ذخاي��ر ارزي خود در ب��ازار بتوانند 
بخش��ي از كمبود بودجه را جب��ران كنند، بيان 
كرد: رفتار بازار به ش��كل سوداگري، بورس بازي 
و سفته بازي دليل دوم افزايش قيمت ارز است. 

وي افزود: وقتي بازاري پررونق شود بازاريان، 
تجار و مردم نقدينگي خود را به آن سمت برده و 
در آن بازار تزريق مي كنند و زماني كه نقدينگي 
به آن بازار وارد ش��ود، قيمت آن كاال باال رفته و 
اين عامل س��بب كمبود دالر مي ش��ود كه نهايتا 
باعث برهم زدن تناسب عرضه و تقاضا و باالرفتن 

قيمت دالر خواهد شد. 
اين دكتراي اقتصاد رفت��ار رواني مردم متاثر 
از ت��ورم و افزايش قيمت ها را به عنوان س��ومين 
عامل و تاثيرگذارترين آن نام برده و خاطرنش��ان 
كرد: مردم و س��رمايه گذاران با پيش بيني اينكه 
اگ��ر كااليي را كه دچ��ار افزايش قيمت ش��ده، 
نخرند قيمت آن باالتر مي رود به آن هجوم برده 
و براي كس��ب سود بيش��تر يا جلوگيري از ضرر 
حاصل��ه باعث افزايش قيمت آن كاال مي ش��وند؛ 
نمون��ه ب��ارز آن در مورد خودرو و ب��ازار رواني و 
هجوم مردم براي خريد آن به عينه وجود دارد. 

وي عام��ل چهارم افزايش قيم��ت ارز را تراز 
تجاري كش��ور مطرح كرد و اف��زود: تراز تجاري 
يعني هزينه ه��اي وارداتي و درآمدهاي صادراتي 
كه هر چه هزينه بيش��تر از درآمد باش��د منجر 
به كاهش ذخاير ارزي كش��ور ش��ده و در نتيجه 
قدرت كنترل بازار ارز از دس��ت خواهد رفت كه 
اين موض��وع منتج به بي ارزش ش��دن پول ملي 

مي شود. 

 تشريح عوامل منفي شدن 
تراز تجاري كشور

دكتراي اقتصاد دانش��گاه قائمشهر سه دليل 
را عامل منفي ش��دن تراز تجاري كشور دانست 
و يادآور ش��د: دليل عمده در منفي ش��دن تراز 
تج��اري، كم بودن صادرات و صادرات كم درآمد 
ب��ه لحاظ كم��ي، كيفي و ريالي اس��ت. وقتي ما 
صادركنن��ده مواد خام و واردكننده مواد صنعتي 
هس��تيم در نتيجه هزينه ارزي بيش��تر از درآمد 
ارزي ش��ده و تراز تجاري كش��ور به اين ترتيب 
منفي مي ش��ود. نوروزي تحريم ها را ديگر دليل 
موثر در تراز تجاري كش��ور نام برد و يادآور شد: 
تحريم و رفتار كش��ورها، متاثر از آن درآمد ارزي 
كشور را كاهش داده و طبيعتا منجر به باال رفتن 

قيمت ارز مي شود. 
وي از بازارهاي م��وازي به عنوان عامل ديگر 

ياد كرد و گف��ت: بازارهايي مانند توليد، خودرو، 
مسكن، بانك و غيره بازارهاي موازي هستند كه 
اگر نس��بت به بازار ارز ضعيف تر باش��ند، س��بب 
سرازير ش��دن نقدينگي به س��مت ارز شده و با 
افزايش خريد ارز، قيمت آن نيز افزوده مي شود. 

 بانك مركزي كنترل كننده بازار ارز
عضو هيات علمي دانش��گاه قائمشهر با اشاره 
ب��ه نقش بان��ك مركزي ب��ه عنوان تنه��ا ارگان 
كنترل كنن��ده نوس��انات ارز تصريح ك��رد: بانك 
مركزي نهاد قانونگذار پولي، مالي و ارزي كش��ور 
ب��وده و نقش اصلي را در اين بين ايفا مي كند اما 
در حقيقت سيس��تم ارزي ما يك سيستم ارزي 

شناور كنترل شده است. 
ن��وروزي در ادامه افزود: يعن��ي دولت به طور 
مس��تقيم قيمت ارز را ثابت نگه نداشته و اجازه 
مي دهد بازار به شكل ش��ناور آن را تعيين كند؛ 
اما در نوسانات ش��ديد بانك مركزي ورود كرده 
و كنت��رل مي كند. اين اس��تاد اقتصاد با اش��اره 
ب��ه وظايف كنترل��ي بانك مركزي يادآور ش��د: 
نخستين راه كنترل نوسانات بازار ارز، تزريق آن 
در بازار براي شكس��تن قيمت است كه براي اين 
منظور بانك مركزي بايد ذخاير ارزي قوي داشته 

تا بتواند از عهده كنترل ارز برآيد. 
نوروزي با بيان راه��كار ديگر در صورت نبود 
ذخاير قوي ارزي در بان��ك مركزي گفت: روش 
ديگر تثبيت قيمت توس��ط بانك مركزي و اعالم 
يك قيمت واحد براي مبادالت است، همان گونه 
كه توس��ط دولت فعلي، مبلغ ٤٢٠٠ تومان ابالغ 

شد. 
وي با تش��ريح دليل عدم عملياتي شدن اين 
رقم تاكيد كرد: زماني بانك مركزي قيمتي را به 
عن��وان مبنا در نظر مي گيرد بايد آن قدر ذخيره 
داش��ته باش��د تا بتواند نياز ارزي بازار و تجار را 
تامين كند در غير اي��ن صورت اين مهم ممكن 

نشده كما اينكه اكنون شاهد آن هستيم. 

اين محقق و پژوهش��گر اقتص��ادي راه ديگر 
را اعم��ال نفوذ با تحريم ش��ديد روي بازار ارز و 
صرافي ها دانس��ت و در ادامه بي��ان كرد: كنترل 
صرافي ه��ا و جلوگيري از ب��ازار داللي مي تواند، 
راهگش��ا باشد اما بسيار س��خت بوده و حتي در 

برخي موارد منتج به نتيجه عكس مي شود. 
ن��وروزي خروج نقدينگي از بازار و هدايت آن 
به س��مت بازارهاي مطمئن نظير بورس و توليد 
را به عنوان راهكار ديگري مطرح و خاطرنش��ان 
كرد: بانك مركزي ب��راي خروج نقدينگي از اين 
بخش يا مي تواند نرخ بهره بانكي را افزايش داده 
يا با برطرف كردن موانع و اعمال سياس��ت هاي 
حمايت��ي از تولي��د ب��ا پايي��ن آوردن ريس��ك 
س��رمايه گذاري در توليد مشوق سرمايه گذاري و 

تزريق نقدينگي به اين بخش ها شود. 
وي ادام��ه داد: وجود بازار بورس ش��فاف كه 
مردم انگي��زه س��رمايه گذاري در آن را داش��ته 
باشند، مي تواند تا مقدار زيادي كمك به هدايت 

نقدينگي به سمت اين بازارهاي مطمئن باشد. 

 بازارهاي رقيب قوي 
مسبب خروج نقدينگي از چرخه بانكي

عضو هيات علمي دانش��گاه قائمشهر كاهش 
ن��رخ به��ره بانكي را س��بب خ��روج نقدينگي از 
بانك ه��ا و س��رمايه گذاري در بازاره��اي ديگ��ر 
دانس��ت و تصريح كرد: اص��وال كاهش نرخ بهره 
بانكي جهت تش��ويق س��رمايه گذار براي ورود به 
بازار توليد اس��ت، اما وجود بازارهاي رقيب قوي 
در اي��ران مانند خودرو، طال و ارز س��بب هدايت 
سرمايه به س��مت آنها و به ويژه بازار پررونق ارز 

شده است. 
نوروزي ايجاد ش��فافيت قضاي��ي، پولي، مالي 
و بانك��ي را موجب انگيزه براي هدايت س��رمايه 
به س��مت درس��ت و اصولي آن دانست و گفت: 
دس��تگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد كارآمد بوده 

و وظايف خود را به نحو شايسته انجام دهند. 

 ثبات سياسي نسخه شفابخش كشور
وي با اش��اره به تحريم هاي حاكم بر كش��ور 
و قط��ع رابطه اكث��ر بانك هاي جهان��ي با ايران 
راه حل سياسي را مشكل گش��ا دانست و تصريح 
كرد: بايد بپذيريم كه ما ثبات سياس��ي نداشته و 
تعامل سياسي مطلوب با كشورهاي ديگر نداريم. 
تا تعامل مثبت سياس��ي و ثب��ات در اين زمينه 
نداشته باش��يم، قطعا نتيجه نخواهيم گرفت. در 
اين حالت تحريم ها ش��ديدتر ش��ده و مشكالت 

متعاقب آن نيز افزون تر مي شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه براي نج��ات اقتصاد 
كش��ور در ح��ال حاضر نياز به هيچ گونه بس��ته 
اقتص��ادي نداريم، تصريح كرد: تنه��ا نياز ما در 
شرايط كنوني بسته سياسي مناسب بوده و خواه 
يا ناخواه سياس��ت وارد اقتصاد ما شده است، به 
همين خاطر تنش ها و بي ثباتي سياس��ي اقتصاد 
م��ا را فلج كرده و بايد باور داش��ته باش��يم قبل 
از هرگون��ه راهكار اقتصادي بايد به دنبال راهكار 

سياسي بود. 

 رفتار مردم مشكل اصلي بازار كشور
ن��وروزي با اش��اره ب��ه اينكه رفت��ار مردم 
در اي��ران صرف��ا مصرفي نبوده و بر اس��اس 
نياز خري��د نمي كنند، تصريح ك��رد: مردم و 
سرمايه گذاران بر اس��اس سوداگري، احتكار، 
سود بيش��تر و سفته بازي به قصد آينده نگري 
مع��ادالت ب��ازار را بر ه��م زده بنابراين بحث 
عرض��ه و تقاضا به هيچ وجه در اين سيس��تم 

جوابگو نيست. 
اين محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه 
رفت��ار رواني مردم در ب��ازار را علت نبود امنيت 
س��رمايه گذاري در توليد دانس��ت و گفت: عدم 
امنيت اقتص��ادي در اين اقتصاد بيمار و بي ثبات 
ب��ه ع��الوه رفت��ار عجيب م��ردم باعث ش��ده تا 
نقدينگي اقتصاد هرز رفته و در مسير اصلي خود 

مورد استفاده قرار نگيرد. 

بررسي مركز پژوهش هاي مجلس از تاثيرات اليحه خدمات كشوري نشان مي دهد

هشدار نسبت به امنيت شغلي كاركنان
گروه اقتصادكالن |

كارشناس��ان مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
چارچوب يك بررس��ي آسيب شناس��انه از اليحه 
خدمات كش��وري هش��دار داده اند كه اين اليحه 
مي تواند به شكل پررنگي امنيت شغلي كاركنان 
را ب��ه خطر بيندازد. مضاف بر اين امر بر اس��اس 
گزارش اين نهاد رسمي آسيب هاي ديگري مانند 
ايجاد واحدهاي عملياتي، حذف اس��تخدام هاي 
رس��مي و تبدي��ل آن به اس��تخدام هاي پيماني 
بلندم��دت و كوتاه م��دت و انتق��ال كاركنان در 
س��طح شهرس��تان بدون اخذ موافقت از آنان از 
جمله ناكارآمدي هاي اين اليحه به شمار مي رود. 

 پايان مهلت يك قانون موقتي
قانون مديريت خدمات كشوري كه در مهرماه 
س��ال ١٣٨٦ به تاييد ش��وراي نگهبان رس��يده، 
قرار اس��ت تا پس از پش��ت س��ر گذاشتن بيش 
از ١٠س��ال مهلت اجراي آزمايش��ي ب��ه يكي از 
مهم ترين قوانين كشور درآيد و به صورت دايمي 
نقش كليدي در س��ازماندهي نظام اداري كشور 
ايفا كند. به همين دليل دولت اليحه پيشنهادي 
خود را در اس��فندماه س��ال گذشته تحت عنوان 
»اصالح و دايمي نمودن قانون مديريت خدمات 
كش��وري« به مجلس تقديم كرد. آن طور كه از 
ش��كل آن بر مي آيد، احكام اين اليحه مش��تمل 
ب��ر ٦٧ بند اس��ت ك��ه در دو بخش كل��ي قابل 
دس��ته بندي اس��ت. دس��ته اول ش��امل احكام 
جدي��د كه بيش��تر نقش و اندازه دولت و ش��يوه 
ارائه خدمات عمومي را هدف قرار داده و دس��ته 
دوم احكام ش��امل احكام اصالح اس��ت كه اغلب 
به مناس��بات دولت و كاركنان مربوط مي شود و 
در برخي موارد نظير تعيين س��قف پاداش پايان 
خدمت و احكامي براي ايجاد تناسب بين حقوق 
شاغالن و بازنشس��تگان را مطرح مي كند كه به 
نظر براي يك تحول مثبت، كارا هس��تند. با اين 
همه مركز پژوهش هاي مجل��س باور دارد آنچه 
در اين اليحه به ش��كلي پررنگ مشاهده مي شود 
و كارشناس��ان بر آن صحه مي گذارند، اين است 
كه اين اليحه امنيت شغلي را به خطر مي اندازد. 
ايجاد واحدهاي عملياتي، حذف اس��تخدام هاي 
رس��مي و تبدي��ل آن به اس��تخدام هاي پيماني 
بلندم��دت و كوتاه م��دت و انتق��ال كاركنان در 
س��طح شهرس��تان بدون اخذ موافقت از آنان از 

جمله مصاديق اين مهم به شمار مي رود. 
آن ط��ور ك��ه مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س 
بررس��ي كرده، از ديگ��ر مباحث جديد كه دولت 
در اليحه ب��ه آن توجه كرده مي ت��وان به ايجاد 
»واحدهاي عملياتي« اش��اره كرد كه مهم ترين و 
جوهري ترين مفهومي اس��ت كه بر ساير مفاهيم 
اين اليحه سايه انداخته و جهت گيري اين قانون 
را تعيين كرده اس��ت. طبق تعريف ارائه ش��ده از 
واحده��اي عمليات��ي، كليه واحدهاي س��ازماني 
وزارتخانه ه��ا و موسس��ات دولت��ي و حاكميتي 
ك��ه وظايف تخصصي و اصل��ي را برعهده دارند، 
نظي��ر مدارس و بيمارس��تان ها واح��د عملياتي 
محس��وب و از اين پس بر اساس مقررات خاص 
اداره و كارمن��دان اي��ن واحده��ا ديگ��ر كارمند 
دولت محس��وب نمي شوند تا از اين طريق تعداد 

كاركن��ان دولت كاهش و به زعم مس��ووالن امر، 
هزينه ه��اي عمومي را كاهش دهند. اين تصميم 
به نظر بس��ياري از صاحب نظران ريسك فراواني 
به همراه دارد و مي تواند آثار منفي خود را بر اين 

بخش ها بگذارد. 

 بحران نظام اداري كشور
براي آنك��ه بخواهيم ضعف ه��اي نظام اداري 
كش��ور را نش��ان دهيم، نيازي نيست جاي دور 
برويم يا به تحليل هاي پيچيده و ريشه يي دست 
بزني��م. به طور مثال روند دايمي ادغام، تفكيك و 
تجميع وزارتخانه هاي مهم كش��ور نشان مي دهد 
با وجود گذش��ت ٤٠س��ال از انق��الب همچنان 
دولتم��ردان به تصويري جام��ع و كارا براي اداره 
امور و بروكراس��ي دس��ت نيافتند. اين در حالي 
است كه تقريبا ٣٠ سال است همه دولت ها خود 
را مدافع چابك س��ازي و كوچك س��ازي ساختار 
دول��ت معرفي مي كنند اما پ��س از پايان كار هر 
ي��ك مي توان متوجه بزرگ تر ش��دن ابعاد دولت 
ش��د. كمتر كس��ي ادعا مي كن��د در حال حاضر 
نظام اداري و بروكراسي ايران مشكالت متعددي 
ندارد؛ م��ازاد نيروي انس��اني، كيفيت نه چندان 
مناسب خدمات عمومي، گران اداره شدن دولت 
و مس��ائلي از اين دس��ت همگي شاهدي بر اين 
مدعا هس��تند. اما آنچه مورد مناقشه قرار دارد، 
نوع، س��رعت و محتواي تحول اس��ت. بايد توجه 
داش��ت نظ��ام اداري در ايران نيز همانند س��اير 
كش��ورها تحت تاثير عوامل بيرون��ي نظير نظام 
سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و 
از سوي ديگر متاثر از مشكالت دروني كه در يك 
روند تاريخي طوالني ايجاد شده و رشد كرده اند 
و ح��ل و فصل كامل و اصول��ي آنها روندي چند 

ساله را مي طلبد. 
تجربه اعمال اصالحات اداري كه از سال هاي 
پس از جنگ تحميلي و اغلب در قوانين توسعه يي 
كشور و پس از آن در قانون اجراي سياست هاي 
اص��ل چهل و چهارم قانون اساس��ي و فصل دوم 
قانون مديري��ت خدمات كش��وري هدف گذاري 
ش��د، نش��ان مي دهد ك��ه اتخاذ سياس��ت هايي 
نظير واحدهاي عملياتي بدون توجه به بس��ترها 

و الزم��ات اصلي كش��ور بوده و عمال ي��ا به اجرا 
درنيامده يا اينكه نتوانس��ته اس��ت، اهداف مورد 
نظر را تامين كند. حال آنكه تجربه شكست هاي 
پيشين مس��ووالن كش��ور اس��ت كه سرنوشت 
واحده��اي عملياتي و حوزه ه��اي كليدي نظير 
آم��وزش و پرورش و بهداش��ت و درمان را هدف 
قرار داده زيرا هيچ يك از مباني نظري، تجربي و 
قانوني اين پديده را تاييد نمي كنند. در شرايطي 
كه مباحث مرتبط با سياست هاي كوچك سازي، 
متناسب س��ازي، واگذاري، تقلي��ل نقش و اندازه 
دولت، اعطاي اختيارات اداري و مالي به مديران 
و مفاهيمي از اين دست عمري ٣٠ ساله در نظام 
اداري كش��ور دارد اما وضعيت امروز نظام اداري 
حكايت از آن دارد كه سياس��ت هاي اصالحي كه 
از اواخ��ر ده��ه ٦٠ و از قانون دوم توس��عه آغاز 
ش��ده عموما توجه كافي به اين الزامات نداش��ته 
و با شكس��ت همراه بوده است. روند رشد بودجه 
عمومي كش��ور، تعداد كاركن��ان بخش عمومي، 
بودج��ه ش��ركت هاي دولت��ي و موارد بس��ياري 
از اين دس��ت همگي مصاديقي از شكس��ت اين 
برنامه هاس��ت كه با هدف كوچك سازي و تعديل 
نقش و اندازه دولت اتخاذ شده و در عمل توفيقي 

نداشته است. 
اليحه ي��ي كه دولت ب��راي مجلس آماده كرده 
بدون توجه به تجربه هاي شكست باز هم به دنبال 
پياده سازي راهكارهاي شكست خورده قبلي است 
و اكنون بنا دارد تا اين سياست ها را در حوزه هايي 
نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ديگر 
حوزه هاي خدمات عمومي كشور كه عرضه كننده 
كاالها و خدمات اساسي هستند، به آزمون بگذارد 
كه آثار شكس��ت آن مس��تقيما متوج��ه طبقات 
ضعيف، اقشار فرودست و مزدبگيران جزء جامعه 
خواهد بود. مطالعات و درس هايي كه از تجربه هاي 
گوناگون پيشين حاصل مي شود، نشان از آن دارد 
ك��ه پيش از هرگون��ه اقدام اصالحي الزم اس��ت 
بسترها و الزامات الزم نظير ظرفيت سازي اداري، 
كنترل فس��اد، حاكمي��ت قان��ون و تمركززدايي 
سياس��ي يا واگذاري قدرت صورت گيرد، در غير 
اي��ن صورت هرگون��ه اقدام اصالح��ي محكوم به 

شكست خواهد بود. 

 مغايرت هاي اليحه با قانون اساسي
در حال��ي كه مطالع��ات تطبيقي اصالحات 
مديري��ت دولت��ي معم��وال نش��ان مي دهد كه 
اه��داف گس��ترده ايج��اد خدم��ات عموم��ي 
كارآمدت��ر، موثرتر و پاس��خگوتر ممكن اس��ت 
اهدافي مش��ترك باش��ند؛ اما اي��ن نكته را نيز 
نش��ان مي دهد كه آمي��زه  راهبردها، اولويت ها، 
سبك ها و شيوه هايي كه دولت هاي گوناگون به 
كار مي برند تفاوت هاي بسيار گسترده يي دارد. 
در همين حال يك چارچوب مفهومي شناخته 
ش��ده جهانش��مول درب��اره بهس��ازي خدمات 
كشوري وجود ندارد، بنابراين بهسازي ها بيشتر 
از تئوري روش��ن و استواري برخوردار نيستند. 
ادبي��ات بهس��ازي خدمات كش��وري حاكي از 
آن اس��ت كه كوش��ش در به كارگيري ساختار 
س��ازماني و تجارب يك كش��ور در كشور ديگر 
بدون توجه ب��ه تفاوت ه��اي زمينه يي و تاكيد 
بي��ش از ان��دازه ب��ر كوچك س��ازي و كاهش 
هزينه ه��ا اغلب به شكس��ت در برنامه ها منجر 
ش��ده اس��ت. بررس��ي اليحه مديريت خدمات 
كشوري نيز از كمبود نگاهي بومي و سيستمي 
در اي��ن زمينه حكاي��ت دارد. انتقال و تقليد از 
خط مش��ي هاي اصالحي مطرح ش��ده در ساير 
كش��ورها بدون توجه به ساير ويژگي هاي بومي 
اداره بخش عمومي در كشور كه به شكل بارزي 
در اليحه اخير دولت به چش��م مي خورد، لزوم 
اجتهاد بيش��تر را گوشزد مي كند. درك تجارب 
ساير كشورها مي تواند راهگشاي چنين مسائلي 
باشد. اين مهم نه تنها در تدوين بلكه در اجراي 

سياست هاي اصالحي نيز قابل توجه است. 
واحده��اي عملياتي از منظر مباني قانوني نيز 
با مش��كالت قابل توجهي مواجه اس��ت. مطابق 
اص��ل پنجاه و هش��تم قانون اساس��ي صالحيت 
قانونگذاري منحصر در مجلس اس��ت. در همين 
حال مطابق اصل هش��تاد و پنجم قانون اساسي 
مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص 
ي��ا هياتي واگ��ذار كند. احكام مرب��وط به ايجاد 
واحده��اي عملياتي به جهت اينكه در بس��ياري 
از موارد اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيات 
ديگ��ري واگذار مي كند، به احتمال زياد با اصول 
پنجاه و هش��تم و هش��تاد و پنجم قانون اساسي 
مغاي��رت دارد. از س��وي ديگر اين حكم ش��ائبه 
مغاي��رت با اصل س��ي ام قانون را ه��م دارد، چرا 
 كه ممكن اس��ت روح كلي حاكم بر اين اصل كه 
دولت موظف اس��ت وس��ايل آم��وزش و پرورش 
رايگان را براي هم��ه ملت فراهم كند، مخدوش 

 سازد. 
همچنين اين حك��م مغايرات با بند الف ماده 
٢٨ قانون برنامه شش��م توس��عه نيز ق��رار دارد، 
زي��را در اين بن��د كه مربوط ب��ه كاهش وظايف 
دولت اس��ت، مدارس از شمول اين حكم مستثنا 

مي شوند. 
عالوه بر اين موارد، حكم واحدهاي عملياتي 
از مش��كالت محتوايي نيز رن��ج مي برند. اليحه 
نتوانسته اين پديده جديد را با اوصافي خلق كند 
كه قابليت توليد و ادامه حيات را داشته باشند. 
مقررات استخدامي اين جمعيت نامعلوم به كلي 
مجهول اس��ت. براس��اس بند ماده ١٨ كاركنان 

واحده��اي عملياتي كه البت��ه اكثريت كاركنان 
دولت را تش��كيل مي دهند از ش��مول قوانين و 
مقررات عمومي حاكم بر دس��تگاه هاي اجرايي 
خارج مي شوند و مقررات خاص براي آنها تدوين 
مي شود. در اين صورت قانون مديريت خدمات 
كشوري كه با هدف مديريت جامع نظام اداري 
تدوين شده عمال از موضوعيت مي افتد و بخش 
بس��يار كوچك باقيمانده از كاركنان دولت را در 
بر مي گيرد. اصل ب��ر آن بود كه قانون مديريت 
خدمات كش��وري به صورت آزمايش��ي به اجرا 
درآيد و بر اس��اس تجربه هاي اجراي آن دايمي 
شود. اين در حالي است كه واحدهاي عملياتي 
براي نخستين بار است كه مطرح شده و تاكنون 
به صورت آزمايش��ي مورد بررس��ي قرار نگرفته 

است. 
ب��ا توجه به اين موارد مرك��ز پژوهش ها ادامه 
مي دهد اگر مس��ووالن كشور بنا دارند، دست به 
جراحي نظ��ام اداري بزنند، الزم اس��ت در ابتدا 
تمام مقدمات و موخرات اين اقدام فراهم ش��ود 
و آمادگي هرگونه تبعات احتمالي آن را داش��ته 
باشند. چنين اقداماتي عدم تعادل هايي را در هم 
اركان نظام اجتماعي كش��ور ايجاد خواهد كرد و 
به قانونگذاران هش��دار مي دهد تا در تهيه الگوي 
مناس��ب خدمات دولتي در ايران دفت و حوصله 
بس��ياري به خرج دهند، در غير اين صورت اين 
جراح��ي اداري حاصل��ي جز تولد ي��ك مخلوق 

معلول در پي نخواهد داشت. 
در همين رابطه بسترهاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي جامعه ايران در كنار رعايت 
حقوق مردم اصول بيس��ت و نهم و سي ام قانون 
اساسي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. همچنين 
هرگون��ه اقدامي بايد در ي��ك فرآيند تدريجي و 
مبتن��ي ب��ر تجربي��ات گذش��ته و بهره گيري از 

تجربيات ساير كشورهاي جهان باشد. 

 غفلت هاي ديگر اليحه
عالوه بر واحدهاي عملياتي اليحه تعريفي نيز 
از مديري��ت محلي ارائه كرده ك��ه اين تعريف و 
سازوكارهاي اجرايي آن نيز واجد اشكاالتي است 
كه البته در مقايس��ه با واحدهاي عملياتي دامنه 

آثار كمتري دارد. 
در همي��ن ح��ال برخي موضوع��ات كليدي 
و واج��د اهمي��ت نيز در بررس��ي قان��ون مورد 
غفلت واقع ش��ده اس��ت ك��ه از مهم ترين آنها 
مي توان به دايره ش��مول قانون، نظام پرداخت، 
صالحيت ه��اي س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
كش��ور، حرفه گرايي در اداره امور دس��تگاه هاي 
دولتي و به ويژه ش��ركت هاي دولتي و برخورد 
قاطع با مصاديق فس��اد اداري، تاكيد بر اعطاي 
اختي��ارات الزم به دس��تگاه هاي دولتي به ويژه 
در حوزه ساختارهاي سازماني، تاكيد بر تدوين 
س��ازوكارهاي كنترلي براي شناسايي افراد چند 
ش��غله و تصحيح اي��ن روند، پيش بيني س��از و 
كارهاي��ي كه ب��راي افزايش مش��اركت مردم و 
اثربخش��ي س��ازمان هاي مردم نه��اد در تامين 
حق��وق مردم و نظارت بر دس��تگاه هاي دولتي، 
ارتقاي نظام اداري از محل تضمين رعايت آيين 

تصميم گيري هاي اداري اشاره كرد. 
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ميانه هاي راه پرمخاطره اصالح 
نظام بانكي
رامين مجاب|

قطار سياس��ت گذاري دولت در ايستگاه اول از يك 
وضعيت عدم تعادلي نس��بتا شديد برخوردار بود و در 
چنين ش��رايطي اصالحات س��اختاري در نظام بانكي 
كليد خ��ورد. در اين متن پس از توضيح اين نكته كه 
ايس��تگاه اول قطار سياست گذاري دولت يك وضعيت 
عدم تعادلي نسبتا شديد بود، اصالحات ساختاري در 
نظام بانكي بحث مي ش��ود. حدود پنج سال پيش و در 
س��ال اول دوره رياس��ت جمهوري قبل، دغدغه بخش 
سياست گذاري ركود اقتصادي بود. در آن سال اقتصاد 
دوره بسيار سختي را پشت سر گذاشته بود. رشدهاي 
منف��ي هفت و منف��ي دو درصد اقتصاد را به  ش��دت 
منقبض كرده بود، به  گونه يي كه مش��ابه آن تحوالت 

تنها در بحبوحه جنگ تحميلي يافت مي شد. 
بخ��ش كارشناس��ي اقتص��ادي تقريب��ا و تماما به 
ابزارهاي��ي از جن��س اصالحات س��اختاري اقتصادي 
و بعضا غيراقتصادي اش��اره داش��تند. به  عبارت ديگر 
راه حل هاي علمي كه در مقابل دولت گذاشته مي شد 
هم��ه از زمره جراحي هاي دردناك ب��ود؛ البته آن نيز 
ن��ه فق��ط در حوزه هاي اقتصادي بلك��ه بعضا در تمام 

حوزه هاي علوم انساني بود. 
تغيير انتظارات در آن س��ال مهم ترين عامل تحول 
شاخص هاي اقتصادي بود. البته شايد تعبير »به وجود 
آم��دن انتظارات مثبت« غلط انداز باش��د، زيرا در واقع 
آنچه رخ داد »از بين  رفتن انتظارات منفي« و بازگشت 
اقتصاد ب��ه ظرفيت هاي بلندمدت و بالق��وه خود بود. 
ظرفيت بلندمدت اقتصاد ايران را معموال حول وحوش 
رشد اقتصادي ساالنه مثبت ۴درصد برآورد مي كنند. 

»از بي��ن رفتن انتظارات منف��ي« را نمي توان يك 
ابزار سياست گذاري اقتصادي دولت به  شمار آورد. آنها 
نتيجه مستقيم »پارادايم هاي  سياست گذاري جديد«ي 
بود كه توسط مردم احساس مي شد. اگر بخواهيم اين 
پارادايم ه��اي موثر در حوزه اقتص��اد را در چند عنوان 
خالصه كنيم بايد به »شفافيت«، »تكيه بر تصميمات 
كارشناس��ي« و »تعامل با دنياي خارج« اشاره كنيم. 
ابزار سياس��ت گذاري دول��ت در واقع »حفظ انتظارات 
مثبت« بود، چيزي كه مي توانست عوارض كوتاه مدت 
جراحي هاي ساختاري را به  مراتب قابل تحمل تر كند. 
در كنار اين اب��زار »درآمدهاي حاصل از صادرات مواد 
خام« نيز تامين مالي برخي ديگر از اقدامات كوتاه مدت 
دول��ت را مي توانس��ت، پش��تيباني كن��د. البت��ه نوع 
هزينه كرد اين درآمدها براي مقاصد كوتاه مدت يكي از 
مباحث اصلي اصالحات ساختاري بود و بنابراين تكيه 
دولت بر اين ابزار بايد محدود مي شد. در ليست كردن 
مهم ترين تحوالت مرتبط با پارادايم هاي فوق در حوزه 
بانكي بايد به تالش هايي اش��اره كرد كه براي تطبيق 
با »اس��تانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي« انجام 
 IFRS ش��ده است. اين اس��تانداردها كه به استاندارد
مشهور هست، توسط بنياد غيرانتفاعي استانداردهاي 
 )IFRS Foundation( گزارشگري مالي بين المللي
تدوين ش��ده و همان طور كه از نام آنها مشخص است، 
هدف ش��ان ايج��اد مجموعه ي��ي واح��د و باكيفيت از 

استانداردهاي گزارشگري مالي است. 
با اس��تفاده از چنين استانداردهايي مي توان از يك 
طرف عملكرد مالي شركت سهامي نظير يك بانك را 
ارزيابي ك��رد و از طرف ديگر در ديگران اين اطمينان 
خاط��ر را ايجاد كرد كه ارزيابي مذك��ور بر پايه اصول 
پذيرفته  ش��ده و اس��تانداردي صورت گرفت��ه و قابل 
اطمينان اس��ت. نكته دوم بس��يار بااهميت است، زيرا 
ما را از وادي پراش��تباه »خودگويي و خودخندي« دور 
مي كند و زبان مشترك حسابداري را ميان ما و دنياي 
خارج ايجاد مي كند و حس اطمينان و اعتماد متقابل را 
به وجود مي آورد. اگر از مثال اخير فرهاد نيلي استفاده 
كنم، اين استانداردها نيز مشابه قوانيني هستند كه در 
مساله فوتبال توسط FIFA وضع مي شوند. تحول مهم 
ديگر در زمينه اصالح نظام بانكي به موضوع موسسات 
مال��ي و اعتباري مربوط مي ش��ود. حجم مش��كالت 
مرتبط با موسس��ات مذكور بسيار عظيم بود. برخي از 
نارضايتي هايي كه بعضا مش��اهده مي شود، مستقيما 
به اين موضوع مربوط مي ش��وند، منبع غيرمس��تقيم 
برخي ديگر از نارضايتي ها و مشكالتي كه توسط مردم 
احساس شد نيز اين موضوع و از كانال حجم نقدينگي 
اس��ت. تحول مهم ديگر در رابطه با اصالح نظام بانكي 
به »قانون باالدستي حوزه سياست گذاري پولي و ارزي 
و نظ��ارت بانكي« مربوط مي ش��ود. قانون فعلي بيش 
از ۴۵ س��ال پيش تصويب ش��ده و تغيير و تحول هاي 
بس��يار زيادي در حوزه نظام بانكي و حوزه هاي مرتبط 
در اين چند دهه رخ داده است. خألهاي قانوني بسيار 
زيادي در اين زمينه احس��اس مي ش��ود كه نمي تواند 
توس��ط قانون بانكداري بدون ربا و مقررات هاي بانك 
مركزي پاس��خ داده ش��وند. مباحث قبلي مورد اشاره 
يعني استاندارد حسابداري و موسسات مالي و اعتباري 
در ذيل اين تحول قابل بيان هستند. در اليحه مذكور 
ع��الوه بر مباحث نظارت بانكي و ش��فافيت، تحوالت 
ديگري در خصوص ابزارهاي نوين سياست گذاري پولي 
بانك مركزي، اصالح سازوكارهاي مرتبط با بانكداري 
اس��المي، اصالح ارتباط دولت و بانك مركزي، اصالح 
س��ازوكارهاي مرتبط با نظام هاي پرداخت و بانكداري 
الكتروني��ك و اصالح س��اختار و نحوه حكمراني بانك 
مركزي در اين خصوص پيگيري مي ش��ود. اصالحات 
س��اختاري فوق در حالي دنبال ش��د كه شاخص هاي 
كوتاه مدت اقتصاد كالن نظير رشد اقتصادي وضعيت 
مثبتي را نشان مي داد. مطابق با گزارش بانك مركزي، 
رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۶ به قيمت ثابت سال 
۱۳۹۰ به عدد ۳٫۷درصد رس��يده است. اين آمار براي 
س��ال ۱۳۹۵ عدد ۱۲٫۵ درصد بوده اس��ت. اين نتايج 
ب��ا توجه به يك تورم تك رقمي به دس��ت آمده اند. در 
دستيابي به اين اهداف كوتاه مدت، دو ابزاري كه پيش تر 
نام  برده شد را نبايد فراموش كرد؛ يعني حفظ انتظارات 
مثبت و درآمدهاي حاصل از صادرات مواد خام. شرايط 
فعل��ي به  گونه يي رقم خورده اس��ت ك��ه دولت براي 
اس��تفاده از هر دو اين ابزارها با محدوديت هاي جدي 
مواجه شده است. اقتصاد ايران به مثابه بيماري مي ماند 
كه در ميانه عمل جراحي به  هوش آمده است و بيمار 
بخشي از درد جراحي را تحمل مي كند. متوقف كردن 
عمل جراحي عوارض س��نگين تري براي بيمار دارد يا 

تالش براي ادامه آن؟

يادداشت

از 26 تير ماه اجرايي مي شود

عرضهدومسكهپيشفروش
سيستم بانكي با امضاي تفاهمنامه در توزيع سكه به دنبال اعتماد عمومي جهت ثبات بازار است

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
در ش��رايطي كه نرخ اونس طال در بازار جهاني 
طبق هفته ه��اي اخير تقريبا ثابت ب��وده و ۱۲۶۹ 
اعالم شده اس��ت، قيمت سكه طرح جديد در روز 
يك ش��نبه ۳تير ماه ۹۷ بازار تهران به ۲ميليون و 

۸۲۰ هزار تومان افزايش يافت. 
به گزارش »تعادل« همچنين هر قطعه س��كه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۸۳هزار تومان رشد 
قيمت نسبت به روز ش��نبه ۲ميليون و ۶۶۳ هزار 
تومان داد و ستد شد. از سوي ديگر در بازار آزاد هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۹۲هزار تومان افزايش 
قيمت نسبت به روز شنبه يك ميليون و ۳۸۲هزار 
توم��ان و هر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با ۳۴هزار 
و ۵۰۰ تومان رش��د قيمت نس��بت به روز ش��نبه 

۷۴۴هزار و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 
براس��اس اين گزارش هر قطعه س��كه گرمي با 
۱۵هزار و ۵۰۰ تومان رش��د نسبت به روز شنبه با 
قيمت ۴۱۳هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و هر گرم 
ط��الي ۱۸ عيار نيز با ۱۲هزار و ۹۳۰تومان رش��د 

۲۵۲هزار و ۱۱۰تومان قيمت خورد. 
 در بازار ارز نيز قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير 
نسبت به روز شنبه ۴هزار و ۲۵۱تومان تعيين شد. 
ن��رخ هر يورو نيز بدون تغيي��ر ۴هزار و ۹۵۳تومان 
ه��ر پوند نيز بدون تغيير به ۵ ه��زار و ۶۳۸ تومان 

قيمت گذاري شد.
 

 اعتماد عمومي، ثبات بازار 
و كاهش قيمت سكه 

همچنين در آستانه دومين دور عرضه سكه هاي 
پيش ف��روش ش��ده)۲۶تير م��اه جاري( جلس��ه 
هماهنگ��ي بانك مركزي با س��ازمان بورس كاال و 

شركت كارگزاري بانك ملي ايران برگزار شد. 
 در اي��ن نشس��ت كه ب��ا حضور اكب��ر كميجاني 
قائم مقام، سيدمحمود احمدي دبيركل و پيمان قرباني 
معاون اقتصادي بانك مركزي و نمايندگان س��ازمان 
ب��ورس كاال و ش��ركت كارگزاري بانك مل��ي ايران 
برگزار ش��د، تمهيدات الزم براي اين مهم انديشيده 
و تفاهمنامه در اين زمينه توسط حاضران امضا شد. 

همچنين مقرر ش��د در اس��رع وقت نسبت به 
راه اندازي س��امانه يي براي تب��ادل و معامله اوراق 
پيش ف��روش حاوي جزئيات اج��راي طرح و نقش 
فروش��نده، خريدار، بورس، بانك مركزي و... اقدام 
ش��ود. همچنين در زمينه اطالع رس��اني دقيق در 
مورد عرضه س��كه و چگونگي تبديل آن به گواهي 
سكه مقرر شد، اطالعات الزم از سوي بانك مركزي 

و ب��ورس در اختيار مردم و ذي نفع��ان قرار گيرد. 
كميجاني در ابتداي اين نشس��ت ضمن اش��اره به 
تضمين تحويل سكه هاي پيش فروش شده از سوي 
بانك مركزي و اعتمادسازي ها در اين راستا تاكيد 
كرد: اميدواريم اعتماد عمومي، بازار ثانويه پررونقي 
را ايج��اد ك��رده و بر ثب��ات بازار و متعادل ش��دن 

قيمت ها موثر واقع شود. 
قائم مقام بانك مرك��زي در ادامه افزود: درحال 
حاض��ر مولفه ه��اي مختلف بر انتظ��ارات عمومي 
 و قيمت س��كه تاثير گذاش��ته اند و برآيند نيروها 
به گونه يي بوده كه سكه را چه در بازار آتي و چه در 

بازار جاري با قيمت باالتري رو به رو كرده است. 
وي همچني��ن افزايش قيمت س��كه را متاثر از 
افزايش جهان��ي قيمت طال، افزاي��ش نرخ برابري 
دالر و س��اير اتفاقات و انتظاراتي تاثيرگذار دانست 
و خاطرنش��ان كرد: بايد هر چه س��ريع تر اقدامات 
اجرايي در اين زمينه آغاز شود. در كنار آن بانك ها و 
كارگزاران عرضه سكه مشخص شده و اطالع رساني 

الزم براي مردم و خريداران سكه صورت گيرد. 
كميجاني اف��زود: خريداران س��كه هاي طال از 
طيف هاي مختلفي تش��كيل شده اند از فعاالن اين 
ب��ازار گرفته تا افرادي ع��ادي كه صرفا چند قطعه 

س��كه پيش خريد كرده و چندان نس��بت به فراز و 
فرود بازار و مكانيس��م عرضه و فروش سكه آگاهي 
ندارند. بنابراين وظيفه ماس��ت كه اطالعات الزم را 
در اختيار مردم و رسانه قرار دهيم و بايد هر چه در 
توان داري��م را عرضه كنيم تا اعتماد در بين مردم 

دوچندان شود. 
وي ضمن تاكيد بر اينكه عرضه اوراق س��كه در 
اصالح قيمت و شتاب آن موثر است و مي تواند نظم 
و آرامش ايجاد كند، افزود: بانك مركزي از آمادگي 
الزم ب��راي پيش فروش هاي مجدد س��كه از طريق 
بانك كارگشايي يا ش��يوه كنوني برخوردار است و 
با ش��روع عمليات عرضه سكه، جلسات هماهنگي 
در اي��ن زمينه با جديت بيش��تري از س��ر گرفته 
خواهد شد. در ادامه نشست، سيد محمود احمدي، 
دبيركل بانك نيز گزارش جامعي در مورد اقدامات 

و هماهنگي هاي انجام شده، ارائه كرد. 
احمدي در عين  حال كه تاكيد كرد هيچ مشكلي 
براي عرضه س��كه وجود ندارد و ۸ ميليون س��كه 
پيش فروش شده مهياست و تاخيرهاي موردي در 
موعد ثبت نام به خاطر كسب آمادگي هاي الزم بود، 
افزود: بانك مركزي عالقه مند است تا گواهي سكه 

جايگزين سكه فيزيكي شود. 

احمدي در ادامه خواس��تار هوش��ياري تمامي 
دس��ت اندركاران اج��راي طرح ش��د و گفت: همه 
عوام��ل با تمامي توان و نيرو براي نيل موفقيت در 

صحنه حضور داشته باشند. 
قربان��ي، مع��اون اقتصادي بانك ني��ز همراهي 
مردم را مهم ترين گام در نيل به موفقيت هر طرح 
برشمرد و تاكيد كرد: مهم ترين نكته يي  كه بايد به 
اطالع مردم برسد اين است كه اين اوراق عين سكه 
بوده و در هر زمان قابل معامله هس��تند. اگر مردم 
نسبت به اين موضوع اطمينان خاطر داشته باشند 

هيچ مشكلي رخ نخواهد داد. 
در ادامه نشس��ت هم نماين��دگان بورس  كاال و 
ش��ركت كارگزاري بانك ملي ضمن ارائه اطالعات 
الزم براي بسترسازي هاي نرم افزاري و ظرفيت هاي 
سامانه يي براي تحويل سكه هاي پيش فروش شده، 
ديدگاه ه��ا و نظ��رات خود را در ارتب��اط با موضوع 
مطرح و با امضاي تفاهم نامه يي همسويي خود را با 

سياست هاي بانك مركزي اعالم كردند. 

 نظر كارشناسان بازار در نظرسنجي كيتكو
كالين سيزينسكي، رييس استراتژيست بازار در 
SIA نظر ناموفق خود را در هفته قبل تغيير داد و 

به صعود اميدوتر شد. طال به موقعيت پيش فروش 
رس��يده و كندل چك��ش در چارت آن مش��اهده 
مي شود. در س��مت ديگر واگرايي منفي در چارت 
دالر ب��ه وجود آم��ده با تمام اخبار از س��وي بانك 
مركزي و جنگ تجاري فك��ر مي كنم، طال و دالر 

هر دو درصدد اصالح برآيند. 
كن موريسون، ويراستار خبرنامه موريسون نيز 
نظر صعودي داشت. تمايالت طال از دسامبر ۲۰۱۶ 
به پايين ترين حد خود رسيده بود و درحال حاضر 
بازار مي تواند طال را به مقاومت هاي ۱۲۸۸و ۱۳۰۵ 
برساند.دنيل پاويلونيز، بروكر ارشد كاال در RJO نيز 
به دنبال اصالح بود، دالر ضعيف خواهد شد و براي 

فلزات نقش حمايتي خواهد داشت.
در اين حين جيم وايكوف، تكنيكاليست ارشد 
كيتكو طال را در نقطه يي پايين تر در اين هفته ديد. 
 Fanincial West Heritage رالف پرستون، رييس
نيز پتانسيل ضعف طال را بيشتر از سناريو رشد آن 
پيش بيني كرد و داليل آن را ضعف طال در شكست 

مقاومت هاي خود بيان كرد. 

 وجه تضمين سكه آتي
 ۷ ميليون و 2۵۰ هزار تومان شد

همچنين بورس كاال با صدور اطالعيه يي رسما 
از افزايش ۲ميليون و ۷۵۰هزار توماني وجه تضمين 
اوليه قراردادهاي آتي س��كه طال از فردا دوش��نبه 

چهارم تير ماه ۹۷ خبر داد. 
براس��اس اين اطالعيه از دوشنبه ۴تير ماه ۹۶ 
وجه تضمين اوليه قرارداد آتي سكه طال با توجه به 
افزايش قيمت تس��ويه روزانه قراردادهاي فعال اين 
ب��ازار در روزهاي اخير پ��س از اتمام روز معامالتي 
معادل با ۵ ميليون و ۴۰۰هزارتومان تعيين خواهد 
ش��د. براس��اس اين گ��زارش به اي��ن ترتيب وجه 
تضمين در بازار قرارداد آتي سكه طال به همراه وجه 
تضمين اضافي در مجموع به ۷ميليون و ۲۵۰هزار 
توم��ان افزايش خواهد يافت. همچنين بورس كاال 
تنه��ا ۳روز قبل از اي��ن با افزاي��ش وجه تضمين 
اوليه آن را معادل ب��ا ۲ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
تعيين كرده ب��ود كه به همراه وجه تضمين اضافه 
اين رقم در مجموع به ۷ميليون و ۱۵۰هزار تومان 
افزاي��ش يافت. الزم به ذكر اس��ت با وجود افزايش 
۱۰۳درصدي وجه تضمين اوليه براي قراردادهاي 
آتي س��كه ط��ال در اطالعي��ه جديد ب��ورس كاال، 
مجموع اين رقم با احتس��اب وجه تضمين اضافي 
نس��بت به اطالعيه قبلي تنها يك صد هزار تومان 

افزايش يافته است. 

۹ ايراد مجلس به قانون چك

هشدار رييس قوه قضاييه به سپرده گذاران و نرخ هاي غيرمتعارف

آخرين خبرها از اصالح قانون چك

گروه بانك و بيمه| 
همزم��ان ب��ا طراح��ي نس��ل جدي��د چك ه��اي 
بانكي)صيادي( براي افزايش ضريب اطمينان در صدور 
چك توس��ط بانك مركزي و اجراي آن از شهريور ماه 
امس��ال مجلس نيز به دنبال اصالح قانون چك و رفع 

برخي نواقص آن است. 
به گزارش »تعادل« اواخر شهريور ماه سال گذشته 
بانك مركزي از اقدام��ي درباره چك خبر داد كه طي 
آن ق��رار اس��ت با يكسان س��ازي چك ه��اي بانكي به 
صورت شكلي همچنين اعمال برخي تدابير به بعضي 
مخاطره ها در استفاده از چك پايان داده شود و ضريب 
اطمينان چك در معامالت افزايش يابد. مقامات بانك 
مركزي عنوان كرده اند با فراهم ش��دن امكان استعالم 
آني صاحب حساب و صادركننده چك احتمال صدور 
چ��ك بالمحل به صفر خواهد رس��يد و دريافت كننده 
مي تواند از طريق پيامك از وضعيت عملكرد و حساب 
صادركننده چك مطلع شود. بانك مركزي اخيرا اعالم 
كرده ب��ه دليل طوالن��ي بودن فرآيند يكسان س��ازي 
چك هاي صيادي و لزوم هماهنگ شدن همه بانك ها با 
اين سامانه، برنامه اوليه عملياتي سازي چك هاي نسل 
جديد را از ارديبهش��ت ماه سال جاري به شهريور ماه 
تغيير خواهد داد. حال قرار اس��ت تا پايان شهريور ماه 
امسال همه بانك ها مراحل اتصال سيستم هاي خود با 

سامانه صياد را تكميل و وارد فرآيند اجرايي شوند. 
از آن سو، مجلس نيز در زمينه چك و اصالح قوانين 
مربوط ب��ه آن برخي اقدامات را از طريق كميس��يون 
قضايي دنبال و مصوباتي را هم در اين باره داشته است. 
ب��ه تازگي مركز پژوهش هاي مجل��س در اظهارنظري 

كارشناس��ي به اين اقدامات پرداخته و برخي راهكارها 
را ارائه كرده اس��ت. در اين پژوهش ب��ا تاكيد بر لزوم 
اصالح قانون صدور چك آمده است: كاهش اعتبار چك 
نزد فعاالن اقتصادي و وجود چندين ميليون برگه چك 
برگش��تي معلول خأل ها و نواقصي اس��ت كه در قانون 

فعلي و سيستم بانكي وجود دارد. 
مهم تري��ن خأل ه��اي قان��ون فعلي و نظ��ام بانكي 
درخصوص چك عبارتن��د از: خأل چك الكترونيك در 
نظام بانكي كش��ور، ارائه دس��ته چك به اشخاص فاقد 
اعتبار و صالحيت، نبود ابزارهاي جايگزين چك، نبود 
ضمانت اجراهاي موثر بانكي براي صادركنندگان چك 
بالمحل، نبود س��امانه جامع بانكي، عدم امكان ثبت و 
رهگي��ري چك، تش��كيل پرونده هاي بس��يار در نظام 
دادگس��تري درخصوص چ��ك، عدم افتتاح حس��اب 
جاري بدون دس��ته چك و عدم افتتاح حساب جاري 
براي خارجيان مقيم ايران، بررسي طرح پيشنهادي در 
جهت رفع و كاهش آسيب هاي بيان شده، راهكارهاي 

مناسبي را مورد پيش بيني قرار داده كه عبارتند از: 
پيش بيني چك الكتروني��ك و مكلف كردن بانك 
مرك��زي ب��ه تهيه زيرس��اخت آن در م��اده يك طرح 
پيش��نهادي، س��رعت باال و هزينه كمتر، عدم امكان 
س��رقت و مفقودي چك، عدم امكان جعل، س��هولت 
انتقال به ديگري و عدم نياز به جابه جايي فيزيكي برگه 
چك، احتمال مديريت اعتبار افراد متناس��ب با تمكن 
مالي، ع��دم امكان تغيير در برگ چ��ك الكترونيكي، 
اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در 
مصرف كاغذ، اطالع رس��اني آسان نقل و انتقاالت چك 
ب��ه صاحب آن ازجمل��ه مهم ترين مزاياي اس��تفاده از 

برگ چك هاي الكترونيكي است كه در ماده يك طرح 
پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته است. 

ب��ه دليل خ��أل قانوني در صورتي ك��ه فردي چك 
بالمحل صادر كند به اس��تثناي م��ورد مذكور در ماده 
۲۲ قانون صدور چك مي تواند دوباره دسته چك جديد 
دريافت كند. لزوم ممنوعيت اين اش��خاص از دريافت 
دسته چك جديد از سوي بانك مركزي ضروري است. 
البته با توجه به اينكه ممكن است اعمال محروميت هاي 
مذكور درخصوص بنگاه هاي اقتصادي موجب اخالل در 
فعاليت هاي اقتصادي كشور شود، راهكاري در تبصره 
ي��ك اين ماده پيش بيني ش��ده تا در موارد حس��اس، 
محروميت هاي مذكور براي بنگاه هاي اقتصادي به حال 
تعليق درآيد. دريافت دسته چك از سوي اشخاصي كه 
بعضا حتي فاقد شغل و درآمد مشخصي هستند ضمن 
تحميل هزينه بر جامعه و خود موجب كاهش اعتماد 
فعاالن اقتصادي به چك شده است. از اين رو در طرح 
پيشنهادي در راستاي افزايش اعتبار چك و جلوگيري 
از دريافت دسته چك از سوي اشخاصي كه شرايط الزم 
را ندارند، اعتبارسنجي متقاضيان دريافت دسته چك 

در ماده ۵ مورد پيش بيني قرار گرفته است. 
يكي از داليل تمايل مردم به دسته چك، نبود ابزار 
جايگزين است. توسعه ابزار پرداخت و تعيين ضمانت 
اجراي مناس��ب براي آن موج��ب كاهش تمايل مردم 
به دريافت دس��ته چك ش��ده و به تبع آن نكول چك 
نيز با كاهش همراه خواهد بود. وجود اس��ناد پرداخت 
متنوع مي تواند نياز كاذب به داش��تن دسته چك را در 
اش��خاص مختلف كاهش دهد. از اين رو در راس��تاي 
كاهش اس��تفاده از ابزار چك در تبصره ۲ ماده ۵ طرح 

پيشنهادي ابزار برداشت مستقيم مورد پيش بيني قرار 
گرفته اس��ت. در راستاي دستيابي به سياست انتخاب 
شده در طرح پيشنهادي مبني بر اعتبارسنجي اشخاص 
و اعمال محروميت هاي بانكي براي صادركنندگان چك 
بالمحل، وجود س��امانه متمركز درخصوص حس��اب 
ج��اري و اطالعات گواهي ع��دم پرداخت امري الزم و 
ضروري اس��ت. وجود اين س��امانه موجب مي شود تا 
بانك ها هنگام افتتاح حس��اب جاري يا تقاضاي دسته 
چك به بس��ياري از اطالعات شخص دسترسي داشته 
و طب��ق آن اطالعات تصميم صحي��ح اتخاذ كنند. در 
راستاي بازگرداندن اعتبار اسناد تجاري ضروري است 
از صدور چك به وسيله اشخاص فاقد اعتبار جلوگيري 
ش��ود. به دليل بي اطالعي اش��خاص از اعتبار يكديگر، 
فعاالن اقتصادي اس��ناد تجاري را عمدتا از اش��خاصي 
مي پذيرن��د كه س��ابقه فعاليت ب��ا آنان داش��ته يا به 
نحوي شناختي از آنان به دس��ت آورده اند. همين امر 

موجب كاهش اس��تفاده از اس��ناد تجاري در معامالت 
ش��ده و اعتماد به اسناد مذكور را درخصوص اشخاص 
ناشناس سلب مي كند. به همين منظور پيش بيني شده 
ت��ا طرفين مبادله بتوانند به برخ��ي از اطالعات طرف 
ديگر كه مي تواند آنان را در اتخاذ تصميم صحيح ياري 
كند، دسترس��ي داشته باش��ند. حجم وسيعي از توان 
دادگاه هاي قوه قضاييه صرف رسيدگي به پرونده هاي 
چك مي ش��ود عالوه بر آن رسيدگي حقوقي به دليل 
طوالني شدن روند رسيدگي و هزينه باال چندان مورد 
اقب��ال مردم نبوده و از اينرو دارندگان چك بالمحل به 
طرح شكايت كيفري رغبت پيدا مي كنند. در راستاي 
كاهش اطاله دادرسي و دستيابي سريع دارنده چك به 
طلب خود، در ماده ۹ طرح پيشنهادي پيش بيني شده 
تا چك هايي كه شرايط مقرر شده را دارا هستند بدون 
رس��يدگي ماهوي در دادگاه با طي تشريفات شكلي از 
طريق اجراي احكام دادگستري به اجرا گذاشته شوند. 

گروه بانك و بيمه| 
رييس دستگاه قضا برخورد اين دستگاه با فساد اقتصادي را بسيار 
ج��دي و اثرگذار دانس��ت و به س��پرده گذاران بانكي هش��دار داد كه 
پرداخت س��ود هاي غيرمتعارف به معناي آن است كه موسسه روزي 

به مشكل مي خورد. 
 آيت اهلل آملي الريجاني افزود: اين برخورد در پرونده ۳هزارميلياردي 
آريا و نظير آن قابل مشاهده است اما فساد بايد از سرچشمه بسته شود 
ديگر دستگاه ها هم بايد وظايفشان را به درستي انجام دهند تا جرمي 
ش��كل نگيرد. وي براي مثال به صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره كرد 
و گفت: تاكنون پرونده اين موسسه مالي اعتباري به ۳۰۰جلد رسيده 
است و گزارش شده در موسسه يي ديگر مديران براي اينكه منبع پولي 
نامعلوم شود، مبلغي را به پاكستان ارسال و دوباره وارد كشور كرده اند. 
آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد: در بحث معوقات بانكي قبول داريم كه 
برخي وام هاي كالن دريافت و به بانك پس نداده اند همه اين معوقات 
عمدي صورت نگرفته برخي هم بنا به تالطمات اقتصادي نتوانسته اند، 

اداي دين كنند. قوه قضاييه بيشترين سهم را در حل مشكل موسسات 
مالي و اعتباري غيرمجاز دارد

رييس قوه قضاييه گفت: اين موسس��ات بيش از ۳۰سال خارج از 
نظارت بانك مركزي بودند و نظارت دقيقي بر آنها نبود كه سياس��ت 
نادرس��تي بود. آي��ت اهلل آملي الريجاني در ادام��ه گفت: بانك مركزي 
زماني كه اعالم مي كند، سود سپرده ۱۵درصد است برخي موسسات 
۳۰و حتي بيش از ۴۰درصد سود داده اند و سپرده گذاران بايد متوجه 
مي ش��دند كه اين نرخ س��ود مش��كل دارد. رييس قوه قضاييه افزود: 
س��پرده گذار هر جا ديد بيش از متعارف س��ود مي دهن��د، بداند آن 
موسس��ه روزي به مشكل مي خورد. وي گفت: در وضع كنوني اقتصاد 
كشور سودهاي ۲۵، ۳۰و ۴۰درصد امكان پذير نيست اما گاهي طمع 

افراد تحريك مي شود و به اين موسسات مراجعه مي كنند. 
آملي الريجاني افزود: دولت تاكنون ۳۰هزارميليارد تومان براي حل 
مشكل موسس��ات اعتباري غيرمجاز هزينه كرده است و قوه قضاييه 
نيز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقيف كرد. قوه مجريه 

واقعا به ميدان آمده اما بايد مساله موسسات غيرمجاز حل شود و نبايد 
دستگاه هاي اجرايي كشور را با اين مشكل روبه رو كرد. 

رييس قوه قضاييه افزود: قوه قضاييه سهم خود را در برخورد قاطع 
با متخلفان توقيف اموال آنها و كمك به قوه مجريه و مقننه خوب ادا 
كرده اس��ت. بايد اموال توقيف ش��ده را به بانك مركزي و قوه مجريه 

بدهيم تا بتوانند بخشي از طلب ها را برگردانند. 
وي با بيان اينكه قوه مجريه امروز تا س��قف يك ميليارد تومان را 
مي تواند پرداخت كند، افزود: تا اينجا هم بعيد مي دانم پرداختي هاي 
قوه مجريه بازگردد چه برسد به پرداخت هايي كه بيش از يك ميليارد 
تومان باش��د. وظيفه اصلي قوه قضاييه برخورد با متخلفان موسسات 
مالي و اعتباري غيرمجاز اس��ت. با اين موسس��ات مانند فرشتگان و 
مولي الموحدي��ن كه تخلفات بزرگ و گس��ترده يي انجام داده و اموال 
مردم را هدر داده بودند، برخورد كرده ايم. هيات مديره و مسووالن اين 
موسسات زنداني هستند اما زندان اين افراد مشكل مالباختگان را حل 
نمي كند. رييس قوه قضاييه افزود: بر اين اساس قوه قضاييه مسووليتي 

فراتر را براي خود ترس��يم و در جلس��ات متعدد با بانك ها و نهادهاي 
ديگر از مقام معظم رهبري براي حل مشكل اين افراد استمداد كرد. اگر 
اجازه رهبر معظم انقالب نبود براي حل مساله مالباختگان به مشكل 
برمي خوردي��م. وي گفت: مبادي ورودي و گم��ركات بايد مانع ورود 
كاالهاي قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز بايد از اين 
مساله جلوگيري كنند. البته سازمان بازرسي كل كشور و دادستان ها 
در اين مساله وارد شده اند اما گمرك ها بايد بسيار سختگيرانه تر عمل 
كنند. آملي الريجاني با بيان اينكه اسناد جعلي از متوليان در گمركات 
كش��ف كرده ايم، گفت: اختالفي بين نظر قوه قضاييه و دس��تگاه هاي 
اجرايي در اين زمينه وجود دارد كه درحال رس��يدگي اس��ت اما نظر 
نهايي با قوه قضاييه است. وي افزود: درباره ورود ۵۰۰ دستگاه خودرو 
معتقديم تخلفات اساس��ي در اين زمينه انجام شده اما گمركات نامه 
نوش��ته اند كه تخلفي انجام نشده اس��ت. رييس قوه قضاييه گفت: ما 
اصرار نداريم جرم را براي كس��ي اثبات كنيم اما ادله نخس��ت نشان 

مي دهد، تخلف اساسي انجام شده و نظير آن نيز كم نيست. 
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5 بورس و فرابورس
 شفاف س�ازي »كش�رق«: ش��ركت صنعتي و 
معدن��ي شمال ش��رق ش��اهرود درب��اره افزايش قيمت 
زغال سنگ خام شفاف سازي كرد. بر اين اساس، شركت 
در اطالعيه يي خطاب به اداره نظارت بر ناشران فرابورسي 
درباره افزايش قيمت زغال سنگ خام كه در جلسه ۲۹ 
خرداد ماه امس��ال برگزار ش��د، توضيح داد. به گزارش 
سنا، علي نصيري مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
اين ش��ركت اعالم كرده است قيمت زغال سنگ خام با 
توجه به شرايط قراردادهاي موجود، به ميزان ۲1درصد 
از تاريخ اول تيرماه سال جاري افزايش خواهد داشت. در 
اين اطالعيه آمده است، مقرر شده در نيمه تيرماه جلسه 
كميته پشتيباني زغال س��نگ به رياست وزير صنعت و 
معدن و تجارت تش��كيل و موضوع تصويب ش��ود. البته 
موضوع افزايش قيمت ب��ا هماهنگي و تاييد مديرعامل 
شركت ذوب آهن حاصل شده است. بنابراين براي رعايت 
قوانين و مقررات س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار موارد 
فوق به استحضار رسانيده ش��ده و اعمال تغييرات الزم 
در گزارش هاي مالي ش��ركت بعد از امضاي قراردادهاي 
في مابين اطالع رساني خواهد شد. »كشرق« تاكيد كرده 
است كه براي سال 13۹7 اين شركت بخش عمده يي از 
قراردادهاي فروش خود منعقد نكرده است و قراردادهاي 
جدي��د با لحاظ كردن اين موضوع تدوين خواهد ش��د. 
غير از مورد اعالم ش��ده در باال در روند عملياتي شركت 
تغيير ديگري ايجاد نشده است. مديرعامل و هيات مديره 
شركت خود را ملزم مي دانند كه براساس قوانين موجود 
هرگون��ه تغيير را در اس��رع وقت به اطالع س��هامداران 
برسانند و به محض اجرايي شدن مصوبه فوق آثار مالي 

آن اعالم خواهد شد. 
 نگاهي ب�ر عملك�رد »خكار«: ش��ركت ايركا 
پ��ارت صنعت )كاربراتور اي��ران( اطالعات و صورت هاي 
مال��ي مياندوره يي ۹ ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه ۹6 را 
حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 500 ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. بر اين اساس، ش��ركت ايركا پارت صنعت 
)كاربراتور ايران( با انتش��ار عملكرد سه ماهه سوم سال 
مالي ۹6 اعالم كرد طي ۹ ماهه س��ال مالي ۹6 مبلغ 7 
ميليارد و 680 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و 
بر اين اس��اس مبلغ 17 ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 11درصد كاهش داشته است. افزون بر اين، 
»خكار« در دوره ۹ ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 1۹ 
ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. براساس اين 
گزارش، با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته 
ابتداي س��ال درنهايت مبلغ 74 ميليارد و 63۹ ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 بررس�ي عملكرد شاهد: شركت شاهد در دوره 
6ماهه نخست سال مالي ۹7 مبلغ 5۹ ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
 مالي قب��ل معادل 3۹۲ درصد افزايش داش��ته اس��ت. 
بر اين اساس، شركت با انتشار عملكرد نيمه نخست سال 
مالي جاري اعالم كرد طي ش��ش ماهه نخس��ت امسال 
موفق به كسب مبلغ 15۹ ميليارد و ۲۲0 ميليون ريال 
سود خالص شد كه بر اين اساس مبلغ 5۹ ريال سود به 
ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه اين رقم در مقايسه با 
دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 3۹۲درصد افزايش 
داشته است. افزون بر اين، شاهد در دوره 6 ماهه مشابه 
سال مالي قبل مبلغ 1۲ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرده بود. همچنين، با افزوده شدن سود خالص دوره به 
سود انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ يك هزار و 418 
ميليارد و 684ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر پرتفوي »شوينده«: شركت مديريت 
صنعت شوينده توس��عه صنايع بهشهر صورت وضعيت 
پرتف��وي يك ماه��ه منتهي ب��ه ۲۹ اس��فندماه ۹6 را 
حسابرسي نشده و با س��رمايه معادل يك هزار ميليارد 
ري��ال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، ش��ركت در ابتداي 
دوره يك ماه��ه منتهي به ۲۹ اس��فندماه ۹6 تعدادي از 
سهام چند ش��ركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
851ميلي��ارد و 18۲ ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 
3 هزار و 840 ميليارد ريال در س��بد سهام خود داشت. 
همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت در 
دوره ياد ش��ده معادل 56 ميلي��ارد و ۹06 ميليون ريال 
افزاي��ش يافت و در پاي��ان دوره يك ماهه به مبلغ ۹08 
ميليارد و 88 ميليون ريال رسيد، در حالي كه ارزش بازار 
آن ب��ا كاهش برابر 4۲8 ميليارد و 873 ميليون ريال در 
پايان دوره معادل سه هزار و 411 ميليارد و 616 ميليون 
ريال محاسبه ش��د. براساس اين گزارش، »شوينده« در 
يك ماهه گذشته سهام هيچ شركت بورسي را به فروش 
نرس��اند، اين درحالي اس��ت كه تعدادي از س��هام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 56 ميليارد و 

۹06 ميليون ريال خريداري كرد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي 6 ماهه پست بانك 
ايران: شركت پست بانك ايران اطالعات و صورت هاي 
مالي ش��ش ماه��ه منتهي به 31 ش��هريور م��اه ۹6 را 
حسابرس��ي شده و با سرمايه ثبت ش��ده معادل 3 هزار 
و ۲33 ميليارد و 451 ميليون ريال منتش��ر كرد. بر اين 
اساس، شركت با انتشار صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه ۹6 اعالم كرد طي نيمه نخست سال 
مالي گذشته معادل 6 ميليارد و 365ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۲ ريال سود 
به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه سال مالي قبل معادل 100درصد افزايش يافت. 
اين ش��ركت در پايان سال مالي گذشته مبلغ يك ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داده است. افزون بر اين، 
با كسر شدن س��ود خالص دوره از زيان انباشته ابتداي 
س��ال درنهايت مبلغ يك ه��زار و 44۲ ميليارد و 501 
ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 تحقق سود پااليش نفت تبريز: شركت پااليش 
نفت تبريز اطالعات و صورت ه��اي مالي مياندوره يي ۹ 
ماهه منتهي به 30 آذر ماه ۹6 را حسابرس��ي نش��ده و 
با س��رمايه ثبت ش��ده معادل 3 هزار و 884 ميليارد و 
۲11ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، شركت با انتشار 
عملكرد ۹ ماهه س��ال جاري خود اعالم كرد در دوره 3 
ماهه سوم سال مالي جاري مبلغ 3 هزار و 446 ميليارد 
و 341 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 887 ميليون ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 184درصد افزايش داش��ت. »شبريز« در دوره ۹ 
ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 31۲ ريال زيان به ازاي 

هر سهم اختصاص داده بود. 

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت  و گو با صاحبنظران اقتصادي از داليل تداوم صعود شاخص ها گزارش مي دهد

بورس همگام با دالر
گروه بورس| مسعود كريمي|

سهامداران تاالر شيشه يي درحالي روز يك شنبه 
ش��اهد افزايش و تداوم ركورد ش��كني  نماگر  ها در 
بورس تهران بودند كه ساير بازار  هاي مالي هم از اين 
روند افزايشي عقب نماندند. در همين حال با توجه 
به اين موضوع كه صعود شاخص بورس بيشتر تحت 
تاثير افزايش روزانه قيم��ت دالر »محدوده 8500 
تومان« كه در بازار هاي غيررس��مي نوسان داشت 
قرار دارد، پيش بيني مي ش��ود كه حداقل تا حدود 
13روز ديگ��ر كه موضع اتحاديه اروپا در راس��تاي 
حفظ ي��ا لغو برنام��ه جامع اقدام مش��ترك اعالم 
خواهد شد، ادامه داش��ته باشد. از طرفي برخي از 
كارشناسان بورسي معتقدند در صورتي كه ايران با 
اتحاديه اروپا در راستاي بقاي برجام به توافق برسد 
به طور قطع بازار ه��اي مالي از هيجان فعلي عبور 
كرده و يك ثبات نسبي در معامالت ايجاد خواهد 
شد. اما در صورتي كه توافق حاصل نشود، شرايط 
كمي متفاوت ت��ر خواهد بود. به هر حال س��راريز 
شدن ميزان قابل توجهي از نقدينگي به سمت بازار 
سرمايه جدا از موضوع ارزندگي قيمت سهام، نشان 
از حفظ ارزش پول به واسطه سرمايه گذاري در بازار 
سهام دارد. بر اين اساس »تعادل« به بررسي عوامل 
و چرايي تداوم صعود شاخص ها پرداخته است كه 

آن را در ادامه مي خوانيد: 

 بازگشت به روند منطقي 
هاشم باروتي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
صعود جهشي بورس در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: درحال حاضر نقدينگي به سمت بازار سرمايه 
تغيير مس��ير داده اس��ت و پيش بيني مي شود به 
ط��ور منطقي طي چند روز آينده اين روند متوقف 
ش��ود. وي خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش نرخ 
دالر)محدوده 8500 تومان( در بازار هاي غيررسمي 
پيش بيني مي ش��ود، برخي از سهم هايي كه امكان 
ارز آوري دارن��د همانند پتروش��يمي ها همچنان با 
اصالح سود مواجه شوند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
با اشاره به ريسك  هاي سيستماتيك نيز اذعان كرد: 
موضوع تحريم هاي اي��االت متحده امريكا و آينده 
سياس��ي ايران در برابر دولت ترامپ از ديگر عوامل 
تاثيرگ��ذار در روند معامالتي در آينده محس��وب 
مي ش��ود. هاشم باروتي تصريح كرد: سهامداران در 
شرايط فعلي  بايد در خريد و فروش سهام هوشيار تر 
از گذشته اقدام كنند چراكه روند سياسي كشور به 
گونه يي اس��ت كه احتمال ورود ريسك هاي خارج 
از سيس��تم وجود دارد. اين كارشناس بازار سرمايه 
گفت: متاس��فانه اين نگراني وجود دارد كه با فشار 
بيش��تر تحريم ها در آينده روندي معكوس جريان 

فعلي معامالتي شكل بگيرد. 

 پيش   بيني 180000 واحد تا اواسط مرداد 
از س��ويي ديگر مهدي افنان��ي، تحليلگر بازار 
س��رمايه با بيان اي��ن موضوع كه روند افزايش��ي 
ش��اخص ها كام��ال طبيعي اس��ت در گفت وگو با 
»تع��ادل« بيان كرد: تاكنون تمام بازار  هاي موازي 
رش��دي را با ش��تاب و به ميزاني بس��يار باالتر از 
بورس تجربه كرده اند و بازار سهام به نوعي بازاري 
جا مانده از بقيه بازار هاي مالي كش��ور محس��وب 

مي ش��ود. به گفته وي ريس��ك هاي سياس��ي از 
داليل عقب افتادن بورس نس��بت به ساير بازار ها 
در نظر گرفته مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: پيش بيني  مي شود تا قبل از اجرايي 
ش��دن موضوع تحريم ها در ماه آينده اين روند با 
شتاب بااليي ادامه دار باشد. وي درخصوص سقف 
رشد بورس نيز تاكيد كرد: پيش بيني مي شود كه 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران تا اواس��ط 
م��رداد م��اه رق��م 180000واح��دي را به خود 
اختصاص دهد. مهدي افناني به سهامداران توصيه 
كرد:  بايد با سهم  هايي كه فروش هاي ارزي دارند، 
سهامداري كرد چراكه جابه جايي سهام در شرايط 
فعلي گزينه مناسبي ارزيابي نمي شود. وي افزود: 

اتخاذ تصميم در راس��تاي خريد و فروش س��هام 
بايد براساس واقعيت هاي اقتصادي صورت بگيرد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است، افزايش 
نرخ ارز در بازار هاي غيررس��مي عاملي تاثير گذار 
در صعود ش��اخص   هاي بورسي محسوب مي شود 
چراكه دولت نتوانس��ت براساس برنامه ها اقدام به 
مديري��ت ارزي كند. وي افزود: پتروش��يمي هايي 
كه برنامه واگ��ذاري ارزي با قيمت مصوب دولت 
در س��امانه نيما داشتند، موفقيت آميز نبود و اين 
موض��وع در گزارش هاي ش��ركت ها به طور كامل 
مشهود است. اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان كرد: 
زماني كه اختالف زيادي بين ارز دريافتي و ارز به 
فروش رفته ايجاد ش��ود طبيعتا در سود و قيمت 

سهام اين دست از شركت ها تاثيرگذار خواهد بود. 
مهدي افناني ابراز كرد: شنيده شده ستاد اقتصاد 
مقاومتي اجازه داده است 30درصد از ارز صادرات 
محور ها به صورت آزاد و 70درصد مابقي به صورت 
س��امانه نيما به فروش برس��د. در صورتي كه اين 
موضوع عملياتي ش��ود، ميانگين نرخ فروش كل 
افزايش پيدا خواهد ك��رد. وي افزود: اين موضوع 
كه صادرات محور ها اكن��ون درحال فروش ارز از 
محل 30درصد هستند يا خير قابل بررسي نيست. 
بنابراين بازار با نرخي كه فروش صورت مي گيرد، 
اقدام به تحليل صورت هاي مالي كرده اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: بايد ديد كه اين 
سياست دولت مي تواند موفق باشد يا خير، چرا كه 

رفتار هاي دولت متاس��فانه از يك انس��جام كافي 
برخوردار نيست و تصميمات به صورت لحظه يي 

درحال تغيير است. 

 صعود طبيعي بازار
عالوه بر اين پژمان شعبان پور فرد، مدير عامل 
ش��ركت س��رمايه گذاري توس��عه مل��ي درب��اره 
چرايي رش��د هاي اخير ش��اخص ها در گفت وگو 
با »تعادل« اظهار كرد: درحال حاضر صعود هاي 
ش��اخص بورس ته��ران طبيع��ي اس��ت و بازار 
با توج��ه به ارزش جايگزيني ش��ركت ها رش��د 
مي كن��د. وي معتقد اس��ت، افزايش نرخ دالر در 
بازار  هاي غيررس��مي اين چش��م انداز را در بازار 
ايج��اد مي كند ك��ه ش��ركت ها در صورتي كه با 
دالر فعلي)مح��دوده 8500 توم��ان در بازار هاي 
غيررس��مي( قيمت گذاري شوند پس قيمت هاي 
ريالي  بايد خيلي بيش��تر از قيمت ها در ش��رايط 
كنوني باش��د. اين كارشناس بازار سرمايه عنوان 
كرد: زماني س��قفي را مي توان براي رشد بورس 
در نظر گرفت كه قيمت ها به قيمت هاي عادالنه 
و ذاتي خود برسند كه درحال حاضر با اين مهم 
در بازار فاصله وجود دارد. پژمان ش��عبان پور فرد 
اذعان كرد: افزايش بيش از اندازه ميزان نقدينگي 
به نسبت توليد، بازار هاي مالي را تحت تاثير قرار 
داده اس��ت. وي تاكيد كرد: سهامداران از خريد 
س��هام ش��ركت هايي كه ممكن اس��ت با تحريم 
دچار اختالل در سودآوري و فروش شوند، پرهيز 
كنن��د. از طرفي خريد س��هام ش��ركت هايي كه 
تولي��د و فروش   آنها به تقاضاي داخلي وابس��طه 

است نيز مناسب ارزيابي مي شود. 

 جنس متفاوت تقاضا 
افزون بر اين محمد دارستاني، كارشناس بازار 
س��رمايه با اش��اره به جريان معامالتي بازار سهام 
در گفت وگو با »تعادل« ابراز كرد: زماني كه رشد 
بورس با بازار   هاي موازي اعم از مس��كن، س��كه و 
ارز مقايسه شود، مشاهده مي شود كه افزايش هاي 
۲ ال��ي 3درص��دي ش��اخص در ي��ك روز كاري 
غيرطبيعي نيست چراكه واكنشي  است كه بورس 
نس��بت به افزايش قيمت دالر و دارايي شركت ها 
داده اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه 
افزايش بورس با نگاهي به سابقه گذشته اين بازار 
ارزيابي شود، رشد نماگر هاي بازار سهام در شرايط 
فعلي بس��يار فزاينده و هيجاني لحاظ خواهد شد 
اين تحليلگر بازار س��رمايه عنوان كرد: بازار سهام 
اكنون در هيجان خريد سهام شركت ها قرار دارد 
و برخي افراد براي اينكه از قدرت خريد پول خود 
نگه داري كنند، اقدام به خريد سهام كرده اند. وي 
افزود: جنس تقاضاي فعل��ي در بازار، تقاضايي از 
جنس خريد س��هام با ديدگاه دريافت سود نقدي 
نيست. به عنوان مثال فردي با داشتن ۲ اتومبيل 
اقدام به خريد ۲ اتومبيل ديگر نه براي اس��تفاده 
و نه در راستاي كس��ب سود مي كند. اين اقدام و 
خريد دارايي ثابت معموال با توجه به كاهش ارزش 
ريال در بازار صورت مي گيرد. بر اين اساس خريد 
س��هام با ديدگاه حف��ظ ارزش پول درحال حاضر 

صورت مي گيرد. 

در اقتصاده��اي ب��زرگ دني��ا، هم��واره بازار 
سرمايه به عنوان نقطه ثقل سرمايه گذاري مطرح 
اس��ت. برهمين اس��اس، بورس آخري��ن مكاني 
اس��ت كه مي تواند بط��ور بلندمدت محل جذب 
س��رمايه هاي مردم باش��د. حس��ن قاليباف اصل 
مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار تهران با 
اش��اره به مطالب فوق عنوان ك��رد: تفاوت بازار 
سرمايه با بازارهاي ديگر )همانند بازار سكه، ارز( 
كه بعضا به ش��كل كاذب رش��د ك��رده و موجب 
جلب توجهات مي ش��وند، در اثرگذاري آن است. 
به گزارش سنا، وي افزود: بازار سهام مكاني براي 
تامين مالي فعاليت هاي مولد اقتصادي و رش��د 
اشتغال در جامعه است كه اين موضوع به عنوان 
وجه تماي��ز اصلي آن از بازاره��اي رقيب مطرح 
مي ش��ود. قاليباف اصل در توضي��ح اين موضوع 
بيان كرد: رش��د قيمت ه��ا در بازار س��رمايه به 
مفهوم رشد و بالندگي بنگاه هاي اقتصادي است 

و اين امر موجب ارتقاي توس��عه اقتصادي كشور 
مي شود. اما رشد نرخ در بازارهايي نظير مسكن، 
ارز و طال به مفهوم افزايش تورم اس��ت و رهاورد 
چنداني براي اقتصاد نمي تواند داش��ته باش��د. با 
اين وجود اين نكته محرز اس��ت، سمت و سوي 
تمام سياست هاي كالن كشور در راستاي تقويت 
بازار س��رمايه باش��د. مديرعامل ش��ركت بورس 
اوراق بهادار تهران با اش��اره ب��ه ارتقاي فعاليت 
بازار س��هام بيان كرد: بورس اوراق بهادار تهران 
در سال هاي گذشته با س��رعت قابل توجهي در 
مس��ير توسعه و س��ازندگي فعاليت داشته است. 
به عنوان مث��ال، وجود بي��ش از 11ميليون كد 
سهامداري، 3۲5 ناشر فعال در قالب 38 صنعت، 
ارزش ب��ازاري بالغ بر 4۲0 ه��زار ميليارد تومان 
از دس��تاوردهاي مهم اين بازار است. وي افزود: 
وج��ود ابزاره��اي معامالتي متنوع ب��راي طيف 
گسترده يي از سرمايه گذاران، باعث مي شود افراد 

با ريس��ك و ب��ازده انتظاري، ام��كان فعاليت در 
ابزار هاي مختلف داشته باشند. اين مقام مسوول 
اف��زود: ابزارهاي��ي مانن��د س��هام، اوراق بدهي، 
صندوق ه��اي قابل معامل��ه، اوراق آتي و اختيار 
خري��د و فروش، صندوق هاي س��رمايه گذاري با 
درآم��د ثابت، مي توانند درآم��د متغير و مختلط 
را براي سهامداران به همراه داشته باشند. حسن 
قاليباف اصل در پايان با اش��اره به پتانس��يل هاي 
بازار سهام در فصل تابستان بيان كرد: متغيرهاي 
عملكردي بورس در س��ه ماهه اول س��ال و ثبت 
ركورده��اي معامالتي و بازدهي قابل توجه، نويد 
بخش رونق بهاري در فصل تابستان است. بر اين 
اس��اس روزهاي پيش رو، فرصتي مناس��ب براي 
هدايت منابع مالي س��رگردان به سمت بورس و 
تامين مالي توسط ناشران و هلدينگ هاي بزرگ 
س��رمايه گذاري از بورس و پذيرش ش��ركت هاي 

جديد در بورس تهران است. 

مديرعامل شركت بورس تهران مطرح كرد 

فرصتي براي ناشران و سرمايه گذاران در بورس
ب��ا توجه به اظه��ارات برخ��ي از نمايندگان 
مجل��س، اليح��ه آزادس��ازي س��هام عدالت تا 
پايان تابس��تان در صحن علن��ي ارائه و تعيين 
تكليف خواهد ش��د. سيدجعفر سبحاني مشاور 
رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي با اش��اره 
به مطالب فوق در خصوص آزاد س��ازي س��هام 
عدالت اظهار داش��ت: اليحه آزادس��ازي سهام 
عدالت همچنان در كميس��يون هاي مجلس در 
دس��ت بررسي قرار دارد. به گزارش مهر، مشاور 
رييس كل س��ازمان خصوصي سازي بيان كرد: 
كميس��يون هاي مختلف مجلس براي بررس��ي 
بيش��تر با نمايندگان سازمان خصوصي سازي و 
سازمان بورس تاكنون جلسات متعددي برگزار 
كرده ان��د. وي ادامه داد: آن گون��ه كه برخي از 
نمايندگان مجلس مي گويند، اليحه آزادسازي 
س��هام عدالت تا پايان تابستان در صحن علني 
ارائه و تعيين تكليف خواهد ش��د. س��بحاني با 

اشاره به كليت اين اليحه، گفت: هنوز مشخص 
نيست چه ميزان تغيير در اليحه ارسالي دولت 
ايجاد شود اما براساس اليحه كنوني كه در حال 
بررس��ي در مجلس اس��ت، مديري��ت معامالت 
خري��د و فروش س��هام عدال��ت از راه صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( مدنظر قرار 
دارد. وي افزود: به عنوان مثال اگر 4۹ش��ركت 
 ETF سرمايه پذير داشته باش��يم يك صندوق
در بورس خواهد بود كه سهام تمام 4۹ شركت 
داخ��ل اين صندوق ريخته مي ش��ود و با توجه 
ب��ه اينكه هر ش��خصي داراي ي��ك واحد قابل 
معامل��ه اس��ت، 4۹ميلي��ون س��هم از صندوق 
خ��ارج مي ش��ود. مش��اور رييس كل س��ازمان 
خصوصي سازي تصريح كرد: بخش هاي مختلف 
همچون بانك، بيمه، پتروشيمي و... هر كدام به 
صورت تخصصي صندوق ETF مختص به خود 

را خواهند داشت. 

مشاور سازمان خصوصي سازي خبر داد

تعيين تكليف آزادسازي سهام عدالت

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

شاخص در قله 112000 واحد
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت ديروز با افزايش 
۲ هزارو 65۹ واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم 11۲ هزارو 61 واحد 
را ب��ه خود اختصاص ده��د. از همين رو، در بازار ديروز ش��اخص هاي 
ب��ازار اول و دوم ني��ز به ترتيب ۲ ه��زار و 43۲ و ۲ هزار و 80۲ واحد 
صعودي ش��دند. ش��اخص هم وزن هم ۲3۹ واحد باال رفت. همچنين، 
در داد و س��تدهاي روز گذش��ته بورس تهران، ش��اخص كل بورس در 
تداوم صعودهاي قبلي خود، بيش از ۲ درصد رش��د كرد. افزون بر اين، 
نمادهاي فوالد مباركه، فوالد خوزس��تان، مل��ي مس، گل گهر، تاپيكو، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس و گسترش نفت و گاز پارسيان ديروز با 
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد جهشي شاخص كل بورس را رقم 
زدند. افزون بر اين، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي زغال س��نگ نگين طبس، فوالد خوزستان، سرمايه گذاري 
توكافوالد، ايران ترانس��فو، حمل و نق��ل بين المللي خليج فارس، توليد 
مواد اوليه داروپخش و گروه صنعتي س��پاهان بود. در مقابل نمادهاي 
فيبر ايران، سرمايه گذاري صنعت بيمه، داروسازي زهراوي، داروسازي 

فارابي، داده پردازي ايران، آبادگران ايران و محورس��ازان ايران خودرو با 
بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. براساس 
اين گزارش، صنايع فلزات اساسي، شيميايي و خودرو با بيشترين حجم 
و ارزش معام��الت در صدر برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. اين 
در حالي است كه سرمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد سهام بورس 
اوراق بهادارتهران، س��هام چادرملو، سهام س��رمايه گذاري سايپا، سهام 
معدني و صنعتي صبانور، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، سهام 
توس��عه معادن و فلزات و س��رمايه گذاري خوارزمي بيش��ترين تقاضا و 
سنگين ترين صف هاي خريد را امضا كردند. اين در حالي بود كه ديروز 
اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، اوراق مشاركت 
ملي نفت ايران، اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران، سهام كنتورسازي 
و س��هام پرداخ��ت الكترونيك س��امان كيش با بيش��ترين عرضه ها و 
طوالني ترين صف هاي فروش به كار خود پايان دادند. در پايان معامالت 
روز گذش��ته س��ايپا با معامله ۲60 ميليون سهم به ارزش 873ميليارد 

ريال بيشترين حجم ارزش معامالت را داشتند.

چهره

بازار سرمايه

 بازار مشتقه و آتي بورس كاال تابع بازار نقدي: بازارهاي 
مش��تقه و آتي سكه بعد از بازارهاي رسمي شروع به كار مي كنند 
بنابراين بازارهاي مشتقه و آتي همواره تابع بازارهاي نقدي هستند 
و هيچ گونه جهت دهي به بازارهاي نقدي نمي دهند. به گزارش ايبنا 
حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل ب��ورس كاال با بيان اين مطلب كه 
افرادي كه در بازارهاي مشتقه و آتي بورس كاال فعاليت مي كنند 
به دنبال اين هستند از منابع مالي كه در اين بازارهاست، منفعت 
كسب كنند، گفت: سازوكار معامالت در اين بازارها در واقع به هيچ  
وجه نشان دهنده و تعيين كننده يك قيمت خاص نيست بلكه در 
بازارهاي مش��تقه و آتي بورس كاالي ايران، پيش بيني و انتظارات 
افراد اس��ت كه قيمت كاالها را تعيين مي كنند. مديرعامل بورس 
كاال ب��ا تاكيد بر اينكه تحوالت بازارهاي آزاد بر بازارهاي مش��تقه 
و آتي بورس كاال تاثيرگذار اس��ت، افزود: يكي از مزاياي معامالت 
در بورس اين اس��ت اگر اف��رادي كه وارد بازارهاي آتي ش��ده اند، 
س��رمايه خود را ب��ه بازارهاي آزاد مي بردند درحال حاضر ش��اهد 
تالطم بيشتري در اين بازارها مي بوديم. سلطاني نژاد با بيان اينكه 

معامالت��ي كه در بازارهاي آتي ص��ورت مي گيرد منجر به تحويل 
دارايي ه��اي فيزيكي نمي ش��ود، گفت: اين اق��دام به اقتصاد ملي 
هم كمك مي كند؛ چراكه به جاي اينكه افراد به س��مت بازارهاي 
فيزيكي بروند به س��مت بازارهاي مش��تقه رفت��ه و از قيمت هاي 
انفجاري جلوگيري مي ش��ود. وي با بيان اينكه در تمام كشورهاي 
دنيا سعي مي شود، فعاليت هايي كه به دنبال كسب سود و منفعت 
از قيمت هستند در بازار مشتقه مديريت شود، اذعان كرد: بازارهاي 
مش��تقه و آتي سكه بعد از بازارهاي رسمي شروع به كار مي كنند 
و به همين دليل همواره تابع بازارهاي نقدي هس��تند و هيچ گونه 
جهت دهي به بازارهاي نقدي نمي دهند. سلطاني نژاد با بيان اينكه 
اگر بازار آتي س��كه نباشد بسياري از سرمايه گذاراني كه به دنبال 
كسب سود هستند، وارد بازار آزاد سكه مي شوند، گفت: اين اقدام 
س��بب مي ش��ود، تقاضاي بيش از حد براي س��كه در بازار آزاد به 
وجود بيايد و قيمت س��كه افزايش زيادي به همراه داش��ته باشد؛ 
درحالي كه در كشورهاي ديگر دنيا روي سكه و كاالهاي مختلف، 
بازار مشتقه تشكيل مي شود. وي افزود: براي اينكه از ورود افراد به 

بازار نقدي جلوگيري ش��ود و آن بازارها در آرامش باشد، بازارهاي 
مشتقه به وجود مي آيد و اين بازار پوشش ريسك را براي فعاالنش 

به همراه خواهد داشت. 
 افزايش س�رمايه 200درصدي سمات: عضو هيات مديره 
و قائم مقام مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تس��ويه وجوه از تصويب افزايش سرمايه ۲00درصدي اين شركت 
در هيات مديره خبر داد. س��عيد رضواني فرد با اش��اره به برگزاري 
جلس��ه هيات مديره س��مات در روز گذش��ته گفت: اين افزايش 
س��رمايه از محل س��ود انباشته و س��اير اندوخته ها بوده است. به 
گزارش سنا به گفته رضواني فرد، هيات مديره سمات براي رعايت 
كفايت سرمايه مصوب هيات مديره سازمان بورس اقدام به افزايش 
س��رمايه ۲00درصدي كرده اس��ت. قائم مقام مديرعامل شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه افزود: بر اين 
اساس سرمايه شركت از 50 به 150ميليارد تومان افزايش خواهد 
يافت. وي با بيان اينكه شركت سمات بايد هر چه سريع تر گزارش 
توجيهي خود را آماده و به تاييد حسابرس و بازرس قانوني برساند، 

اظهار كرد: بعد از آن نيز بايد س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اين 
موضوع موافقت كند س��پس در مجمع عمومي به طور فوق العاده 
به تصويب برس��د. رضواني فرد در پايان خاطرنش��ان كرد: شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه درحال فراهم 
كردن زيرس��اخت هاي برگزاري مجامع الكترونيكي است كه قرار 
اس��ت امس��ال به صورت پايلوت چند ش��ركت مجامع خود را به 
صورت الكترونيكي برگزار كنند و تالش خواهد شد، مجمع افزايش 

سرمايه سمات نيز به صورت الكترونيكي برگزار شود. 
 فراب�ورس در باالترين ارتفاع: معامالت فرابورس ايران در 
نخستين هفته تابس��تان با حفظ روند صعودي خود و ثبت ركورد 
جديد براي ش��اخص كل همراه بود و نماگر ب��ازار با نزديك به 30 
واحد افزاي��ش تا ارتفاع 1۲87 واحدي صع��ود كرد تا بدين ترتيب 
آيفكس در باالترين ارتفاع تاريخي خود بايس��تد. بر اين اساس، در 
جري��ان بيش از 5۹ هزار دادوس��تد روز يك ش��نبه نزديك به 636 
ميليون ورقه بهادار به ارزش نزديك به ۲ هزار و 84۹ ميليارد ريال 
دست  به دست شد كه به افزايش حدودا ۲ درصدي آيفكس انجاميد. 

نگاهي به تحوالت بازار
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  گردهمايي صنعتگران
در آستانه روز صنعت

رييس كميس��يون صنعت اتاق بازرگاني تهران در 
گفت وگو با خبرنگار اگزيم نيوز از برگزاري سمينار روز 
صنعت، پنج تيرماه جاري در محل اتاق بازرگاني تهران 
خبر داد و گفت: دهم تيرماه روز صنعت نامگذاري شده 
و بدين مناسبت كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران 
با همكاري موسسه مطالعات بازرگاني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سمينارروز صنعت را پنج روز زودتر در 
اتاق بازرگاني تهران برگزار خواهد كرد. مهدي پورقاضي 
بررسي سياست هاي سياست هاي كالن صنعتي، نگاه 
به سياست هاي گذش��ته و تاثير آنها بر صنعت كشور 
و ارزيابي آنچه كه در برنامه شش��م توسعه براي حوزه 
صنعت گنجانده ش��ده را به عنوان محورهاي سمينار 
برش��مرد و گفت: با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي، حال 
صنعت خوب نيس��ت؛ بس��ياري از بنگاه هاي صنعتي 
تحت فش��ار بوده و با شرايط دشواري روبه رو هستند و 
ميزان صادرات صنعتي ناچيز است.وي افزود: متاسفانه 
ب��ا محدوديت هاي پي��ش رو، پيش بيني ه��ا حاكي از 
بهبود اوضاع نيس��ت و با به حداقل رسيدن ارتباطات 
بين المللي بايد براي آينده صنعت كش��ور و حفظ آن 
چاره يي انديشيد. رييس كميسيون صنعت اتاق تهران 
بيان داشت: در گردهمايي روز صنعت تالش داريم به 
اين سوال پاسخ دهيم كه در شرايط فعلي صنعت بايد 
چ��ه راهكاري را به كار ببندد تا در ش��رايط نامطلوب 
سرپا بماند. به گزارش اگزيم نيوز، صنعت به عنوان يكي 
از حلقه ه��اي حياتي اقتصاد، نقش مهمي در توس��عه 
كشورها دارد و مي توان با برنامه ريزي دقيق و موثر براي 
آن از فرصت ها و مزيت هاي بزرگي كه در اختيار اقتصاد 
قرار مي دهد، بهره جس��ت. سهم ۹درصدي صنعت از 
رشد اقتصادي شش ماه اول سال گذشته اين طور نشان 
مي داد كه دولت توانسته با تسهيالت دهي از بنگاه هاي 
صنعتي حمايت كند اما رييس كميسيون صنعت اتاق 
تهران بر اين باور است كه اين موضوع تنها نياز صنعت 
كشور نيست و افزايش بهره وري، آسيب شناسي مسير 
طي ش��ده و برنامه ريزي براي تحق��ق اهداف آينده از 

ديگر نيازهاي امروز صنعت است. 

 تعيين تكليف نرخ لبنيات 
شايد زماني ديگر

احمد مقدسي رييس انجمن صنفي گاوداران درباره 
آخري��ن وضعيت تعيي��ن تكليف افزاي��ش نرخ خريد 
ش��يرخام و لبنيات در بازار اظهار كرد: اگرچه قرار بود 
در جلسه ستاد تنظيم بازار در هفته گذشته نرخ خريد 
ش��يرخام و محصوالت لبني تعيين و تكليف شود، اما 
متاسفانه تاكنون س��تاد تنظيم بازار نرخ هاي جديد را 
اعالم نكرده اس��ت، چرا كه متناسب با افزايش قيمت 
ش��ير بايد مجوز افزايش به صناي��ع لبني را نيز بدهد. 
وي افزود: هم اكنون قيمت تمام شده دامدار به قدري 
ب��اال رفته كه افزايش 10درصدي جوابگوي هزينه آنها 
نيست و از رييس جمهور انتظار مي رود همان گونه كه 
اجازه افزايش 20درص��دي كرايه به كاميون دارها داد، 
حداق��ل نرخ محص��والت لبني و ش��يرخام 14 تا 15 
درص��د گران كند تا بخش��ي از هزينه توليدكنندگان 
جبران شود. به گفته مقدسي؛ در هفته آتي قرار است 
نرخ ش��يرخام و محصوالت لبني پس از بررسي مجدد 
اعالم ش��ود. رييس انجمن صنفي گاوداران با انتقاد از 
تعلل در اعالم نرخ جديد ش��يرخام بيان كرد: با توجه 
به آنكه دولت از سال ۹0 هيچ گونه يارانه يي به دامدار 
و كارخانه هاي لبني نمي دهد، اين س��وال مطرح است 
كه به چه دليل نرخ محصوالت لبني و ش��ير بايد جز 
گروه يك كاالهاي اساسي باشد؟ به گفته وي در تمام 
كشورها نرخ محصوالت لبني تابع عرضه و تقاضاست و 
از آنجا كه تمام مواد اوليه با نرخ آزاد خريداري مي شود، 
ش��يرخام و محصوالت لبني بايد از گروه يك كاالهاي 
اساس��ي خارج ش��ود. رييس انجمن صنفي گاوداران 
گفت: متوسط قيمت تمام ش��ده هر كيلو شيرخام را 
يك هزار و 563 تومان است، در حالي كه طي يك سال 
اخير دامداران با زيان حداقل 263 تومان محصول خود 
را عرضه مي كنند. وي در بخش پاياني سخنان خود از 
افزايش خريد حمايتي شيرخام از دامداران خبر داد و 
گفت: روزانه 1200 تن ش��ير ب��ا نرخ يك هزار و 440 
تومان از دامداران 17 استان براي تنظيم بازار و كاهش 

ضرر و زيان آنها خريداري مي شود. 

  آماري از واردات
سويا و ذرت تراريخته نداريم

آزاد عمراني عضو هيات رييس��ه انجمن ارگانيك 
ب��ا انتقاد از واردات س��ويا و ذرت اظهار كرد: با وجود 
آنكه 70درصد ذرت توليدي دنيا غيرتراريخته است اما 
واردكنندگان اقدام به واردات ذرت تراريخته مي كنند 
كه اين امر در مورد سويا نيز صادق است. وي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا واردات محصوالت تراريخته توسط 
دو نف��ر به ص��ورت انحصاري انجام مي ش��ود، گفت: 
اخيرا اس��امي افرادي كه اقدام به واردات دو محصول 
تراريخته ذرت و سويا و انحصار در اين بازار مي كنند، 
منتش��ر ش��ده اس��ت اما به س��بب آنكه بنده به اين 
موضوع ورود نكردم، نمي توانم اظهارنظري در اين باره 
داشته باش��م. عمراني ادامه داد: هم اكنون 26 كشور 
دنيا اقدام به توليد 4 محصول تراريخته ذرت، س��ويا، 
پنبه و كلزا مي كنند و از آنجا كه اكثر اين محصوالت 
توليدي وارد زنجيره مستقيم خوراك انسان مي شود، 
جاي س��وال است كه چرا با اس��تفاده از تجربه ساير 
كش��ورها از مصرف اين محص��والت تراريخته امتناع 
نمي كنيم؟. اين مقام مسوول با انتقاد از گرايش شديد 
به مصرف محصوالت تراريخته بيان كرد: باوجود آنكه 
كارگروه هاي متعدد با ش��ركت در مناظرات مختلف، 
نظر خود را درباره محصوالت تراريخته اعالم كرده اند، 
ام��ا نمي دانم كه به چه دليل اين سياس��ت گذاري ها 
رعايت نمي شود و همچنان بدون ترمز به اين سمت 
و س��و مي رويم. عمراني با بي��ان اينكه آمار دقيقي از 
ميزان واردات ذرت و سويا تراريخته وجود ندارد، بيان 
كرد: س��االنه رقمي بالغ بر 6 ميليون تن ذرت و 2.5 
تا 4 ميليون تن سويا و كنجاله سويا وارد مي شود كه 
معلوم نيست چند درصد اين ميزان تراريخته و مابقي 

غير تراريخته است. 

روز صنعت

پس لرزه هاي ممنوعيت واردات 1400 قلم كاال

سياه و سفيدهاي محدود سازي واردات
ارز ك��م اس��ت و با اصرار بر نگه داش��تن قيمت 
ارز پايين تر از قيمت تعادلي ش��اهد ثبت س��فارش 
گسترده براي واردات هس��تيم. در چنين شرايطي 
پيش بيني مي ش��د كه سياست هاي تجاري در كنار 
سياس��ت هاي ارزي به كار گرفته شود و باالخره در 
روزهاي آخر بهار تعداد زيادي از تعرفه هاي گمركي 
براي واردات ممنوع اعالم ش��د. اين مس��اله طبيعتا 
محاس��ن و معايبي با خود دارد و اتمسفر تجاري و 
حتي توليدي كش��ور را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
هرچند بخشي از اين كاالها پيش از اين نيز ممنوع 
بود و تعداد زيادي از آنها اصوال واردات نداشت ولي با 

اين وجود بايد منتظر اثرات اين تصميم بود. 

 4ميليارد دالر كاالي ممنوع الورود
وزي��ر صنعت و معدن و تجارت روز س��ي خرداد 
طي نامه يي به رييس سازمان توسعه تجارت ليست 
ممنوعيت واردات 133۹ قلم كاال را كه نمونه توليد 
داخلي آن وجود دارد ابالغ كرد. بر اس��اس اين نامه 
ن��ه تنها واردات كه حتي ثبت س��فارش اين كاالها 
نيز ممنوع اس��ت و تنها كاالهاي��ي كه قبل از ابالغ 
اين نامه ثبت س��فارش شده اند يا كاالهايي كه ثبت 
س��فارش آنها ب��دون انتقال ارز اس��ت از اين قاعده 
مستثني هستند. به اين ترتيب كاالهاي بسياري از 
جمله واردات خودروي خارجي ممنوع اعالم ش��ده 
و از اين ببعد ثبت س��فارش خ��ودروي خارجي نيز 
ممنوع خواهد بود. بررسي ها نشان مي دهد كل ارزي 
كه براي اين اقالم در س��ال گذشته از كشور خارج 

شده رقمي در حدود 4 ميليارد دالر بوده است. 
با اين حال پورابراهيمي معتقد است اين تصميم 
مي توان��د مانع از خروج الاق��ل 10 ميليارد دالر ارز 
از كش��ور خواهد ش��د. ب��ه گفته وي هي��چ دليل 
قانع كننده ي��ي وجود ندارد وقت��ي كااليي در داخل 
توليد مي ش��ود دولت براي واردات آن ارز اختصاص 
دهد و اين موضوع عالوه بر اثراتي كه بر توليد داخل 
دارد باعث خروج گس��ترده ارز از كشور مي شود كه 

بايد جلوي آن را گرفت. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
اينك��ه ممنوعي��ت واردات 133۹ قلم كاال مي تواند 
مانع از خروج 10 ميليارد دالر ارز از كش��ور شود به 
محدوديت ها در تخصيص ارز در كش��ور اشاره كرد 
و گفت: با توجه به ش��رايطي كه بر ب��ازار ارز حاكم 
اس��ت و با توجه به اينكه دولت در تالش است تا از 
هدررفت منابع ارزي كشور جلوگيري كند تخصيص 
ارز به واردات كاالهاي بسيار ضروري اهميت دارد و 
در اين مس��ير يكي از اقداماتي كه دولت به درستي 
انجام داده آن است كه با اتخاذ اين سياست مانع از 
واردات كاالهايي شده كه در داخل كشور نيز قادر به 
توليد آنها هستيم. البته فعاالن بخش خصوصي به 

اي��ن موضوع اعتراض كرده اند و معتقدند دولت بايد 
پي��ش از اتخاذ چنين تصميم محدودكننده يي نظر 
بخش خصوصي را جويا مي ش��د با اين حال به نظر 
مي رس��د وزارت بازرگاني در تالش است تا شرايط 

ارزي كشور را متعادل كند. 
كارشناسان معتقدند؛ اين سياست اگرچه ممكن 
اس��ت تا حدي باعث كنترل خ��روج ارز تخصيصي 
دولت شود اما آثار ديگري را به دنبال دارد به عنوان 
مثال ممكن اس��ت بازار اين محصوالت در داخل با 
آش��فتگي همراه ش��ود و افزايش قيمت ها را از اين 
ببعد ش��اهد باش��يم. دوم اينكه ممنوعيت واردات 
اين كاالها از مبادي رس��مي مي تواند قاچاق را براي 
اين محصوالت تشديد كند و سوم اينكه ممنوعيت 
واردات خودروهاي خارجي موضوعي اس��ت كه در 
گذش��ته تجربه ش��ده و مي تواند بي��ش از پيش به 

نابساماني در بازار خودرو منجر شود. 

 دولت تخصيص ارز را مديريت كند
 البت��ه واردات كاالي س��اخته ش��ده هميش��ه 
منتقدان ش��ديدي در داخل داش��ت. براي مثال در 
روزهاي گذش��ته احمد اميرآبادي نماينده مردم قم 
از روند واردات برخي از كاالها به كش��ور به ش��دت 
انتق��اد كرد و گفت ب��ا توجه به اهمي��ت به كاالي 
ايران��ي و جلوگيري از واردات كاالي غير ضروري به 
خصوص با ارز دولتي نمايندگان خواستار توضيحات 

از س��وي وزير اقتصاد و دارايي شدند.  به گفته وي 
كاالي اساسي بر سه دسته )خوراك-دارو-نهاده هاي 
كشاورزي( طبقه بندي مي شوند و در اين بين بايد از 
بانك مركزي پرسيد كه چرا اغلب كاالهاي وارداتي 
جزو اين س��ه دس��ته قرار نمي گيرن��د؟. همچنين 
عبدالرضا مصري، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به واردات اقالمي 
كه حتي نمي توان نام آن را غيرضروري هم گذاشت، 
اظهار كرد: وزارت اقتصاد و دارايي متولي تخصيص 
ارز دولتي ب��راي واردات به اقالمي اس��ت كه بانك 

مركزي آن را دسته بندي كرده است. 
وي اف��زود: البته بايد اين را هم گفت كه واكنش 
نمايندگان در واردات اقالم غيرضروري با ارز دولتي 
مربوط به كاالهايي مي شود كه ثبت سفارش آنها در 
زمان نوسانات ش��ديد ارزي صورت گرفته است، نه 
كاالهايي كه هم اكنون در گمرگ در انتظار ترخيص 
هس��تند، زيرا اين نوع كاالها در س��ال گذشته و در 
شرايط دو نرخي بودن ارز ثبت شده اند. البته در اين 
بي��ن برخي وارد كنندگان بخش خصوصي هم با ارز 

آزاد اقدام به واردات كاالهاي لوكس مي كنند. 
 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: با توجه به جنگ اقتصادي كه در سطح 
بين المللي اتفاق افتاده است و كشور ما نيز به نوعي 
با اين موضوع دست به گريبان است، واردكنندگان 
بخش خصوصي هم بايد دس��ت به دست هم داده 

و از واردات اق��الم غيرض��روري خ��ودداري كنن��د. 
وي با اش��اره به نحوه عملكرد دس��تگاه هاي متولي 
ام��ر واردات تصريح ك��رد: واردات، نيازمند مديريت 
صحيح بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي است، 
زي��را اين امر بيانگر ميزان اجرايي ش��دن س��خنان 
رهبري و طرح هاي مبارزه با واردات كاالي مش��ابه 
توليدات داخلي و غيرضروري اس��ت. مصري تاكيد 
ك��رد: زمانيكه وزارت اقتص��اد و داراي بتواند ميزان 
بازرسي ها و نظارت هاي خود بر گمركات و تخصيص 
ارز دولتي را بيش��تر و دقيق تر كند قطعا ما ش��اهد 

واردات اقالم نام برده نخواهيم بود. 
وي بيان كرد: برخي از اين واردات گاهي به ميزان 
بسيار كم و تنها براي تحقيقات گزارش مي شود كه 
بر اين باوريم حتي يك واحد ارز )دالر يا يورو( هم با 
توجه به شرايط و نوسانات ارزي كشور نبايد به اين 

موضوعات اختصاص داده شود. 

 كاالي اساسي از نظر دولت چيست
بعد از پايه گذاري سياس��ت ارزي، دولت مدعي 
است كه افزايش ثبت سفارش كاالها به علت كاهش 
ميزان واردات و به صفر رسيدن اين تخلف است! اما 
آيا اين به اين معناست كه دولت با در دست داشتن 
ارز رس��مي آن را به هر نوع كااليي تخصيص بدهد 
و دم از مب��ارزه با قاچاق بزن��د؟. وارداتي كه با گذر 
از مسيرهاي دولتي جامع كاالي اساسي بودن را بر 

تن مي كند اما پس از ورود به كش��ور با نرخ آزاد به 
فروش مي رسد كه دولت عمال هيچ مانعي براي اين 
امر در نظر ندارد. فرش��اد مومني، كارشناس مسائل 
اقتص��ادي نيز در اين خصوص اظه��ار كرد: به نظر 
مي رس��د دولت دوازدهم نيز بر پايه واردات بنا شده 
است و اين موضوع زماني آزار دهنده است كه واردات 
كاالهاي غير ضروري و مشابه توليد داخلي بيش از 

پيش مشاهده مي شود. 
وي افزود: اين امر موجب صدمه زدن به اشتغال 
داخلي و همچنين از بين رفتن منابع ارزي مي شود. 

 سواالتي كه هنوز جوابي ندارد
ب��ا وجود انتق��ادات و حمايت هايي ك��ه از طرح 
ممنوعيت واردات صورت گرفته است اما برخي اين 
مشكل را دارند كه اصوال وضعيت آنها تا حد زيادي 
نامشخص است. براساس اين ابالغيه، خودرو نيز جزو 
كااله��اي ممنوعه وارداتي قرار دارد. ممنوع ش��دن 
واردات خودرو در حالي اس��ت ك��ه »پيش فروش« 
يكي از روش هاي عرضه رايج و پرطرفدار خودرو در 
ايران اس��ت بنابراين مي توان حدس زد كه در حال 
حاضر ش��ركت هاي واردكننده خ��ودرو تعداد قابل 
توجهي خودرو را پيش ف��روش كرده و تمام پول يا 
پيش پرداخت آن را از خري��داران دريافت كرده اند. 
در اين ش��رايط اين پرسش مطرح است كه تكليف 
خري��داران اين خودروها چيس��ت؟. البت��ه اگرچه 
واردات خودرو از روز گذشته ممنوع شده اما مطمئنا 
شركت هاي واردكننده خودرو عالوه بر خودروهايي 
ك��ه در انبارها دارند تعدادي خ��ودرو نيز در مرحله 
واردات و ترخي��ص از گم��رك دارند و قاعدتا بايد با 
اس��تفاده از اين خودروها، تعهدات خود را پوش��ش 
داده و خودروه��اي فروخته ش��ده را ب��ه خريداران 
تحوي��ل دهند. همچني��ن در مواردي كه ش��ركت 
واردكننده خودرو ديگ��ر خودرويي براي تحويل به 
خريداران ندارد، بايد براساس قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو، پول دريافتي از مشتري را 
به اضافه سود مشاركت آن ظرف حداكثر 20 روز به 
مشتريان بازگردند. در اين زمينه با توجه به سوابق 
بدحسابي ش��ركت هاي واردكننده خودرو و مواردي 
ك��ه در زمينه تاخير در تحويل خ��ودرو يا پرداخت 
پول مشتريان از سوي شركت هاي واردكننده خودرو 
وجود دارد، بهتر اس��ت كه نهادهاي نظارتي به ويژه 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
وارد عمل ش��ده و با بررس��ي قرارداده��اي فروش 
واردكنندگان خ��ودرو و همچنين كنترل موجودي 
انبار اين ش��ركت ها، مراقبت كنند كه شركت هاي 
واردكننده خودرو به جاي تحويل خودروهاي موجود 
در انبار به مشتريان، آنها را با نرخ هاي آن چناني در 

بازار آزاد عرضه نكنند. 

در نشس��ت ش��وراي روس��اي اتاق هاي سراسر 
كشور، شيوه اجراي پروژه ملي توسعه نظام مبادالت 
پيمانكاري فرعي اي��ران )ISPX( مورد توجه قرار 
گرفت و در همين راس��تا تفاهمنامه همكاري بين 
اتاق ايران و س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي به امضا رسيد. با توجه به اينكه تحريم هاي 
امريكا علي��ه ايران موجب ش��ده تا ش��ركت هاي 
ب��زرگ اروپايي همكاري خود را با طرف هاي ايراني 
محدود يا متوقف كند، اتحادي��ه اروپا تالش دارد، 
صنايع كوچك و متوس��ط فع��ال را با طرف ايراني 
پيوند دهد و از اين طريق مسير مناسبات اقتصادي 
ايران و اروپا تداوم پيدا كند. در همين راستا، توجه 

ويژه به صنايع كوچك و متوس��ط در ايران نيز در 
دس��تور كار قرار گرفته و اتاق ايران س��عي دارد از 
راه ه��اي مختلف، زمينه همكاري و مش��اركت اين 
صنايع را با طرف هاي اروپايي برقرار كند. بر اساس 
اظهارات غالمحسين شافعي، پروژه ISPX مي تواند 
به بهبود ش��رايط صنايع كوچك كم��ك كند. در 
نتيج��ه همكاري اتاق با س��ازمان صنايع كوچك و 

شهرك هاي صنعتي موثر است. 
پي��ش از امض��اي تفاهم نام��ه، ص��ادق نجفي، 
مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي گزارشي از اقدامات اين سازمان در راستاي 
توس��عه صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ارائه 

داد. آنچه به جد از س��وي اين مقام مس��وول مورد 
توجه قرار گرفت، تالش اين س��ازمان براي سودده 
شدن شهرك هاي ايجاد شده و جلوگيري از احداث 
ش��هرك هاي جديد صنعتي در كش��ور بود. به باور 
نجفي، اين كار مي تواند به بهبود شرايط كمك كند 
و موج��ب حضور واحدهاي صنعتي در ش��هرك ها 
شود. وي همچنين از ايجاد ستادي در اين سازمان 
براي رصد روزانه وضعيت ش��هرك هاي مستقر در 
سطح كش��ور خبر داد و گفت: اين گزارش هر روز 
حدود س��اعت 6 بعدازظهر در اختيار وزر صنعت، 
مع��دن و تجارت ق��رار مي گيرد. از طرف��ي پروژه 
راه اندازي بانك اطالعاتي مربوط به وضعيت صنايع 

كشور، چه واحدهايي كه در داخل شهرك ها مستقر 
هس��تند و چه آنهاي��ي كه در خارج از ش��هرك ها 

فعاليت مي كنند را در برنامه كاري خود داريم. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي همچنين از اصالح اساسنامه شهرك هاي 
صنعتي خبر داد و تصريح كرد: به دنبال اصالحات 
انجام ش��ده سعي كرديم مسووليت اصلي صنايع و 
شهرك هاي صنعتي هر استان را به سازمان صنايع 
كوچك همان استان بدهيم تا از اين طريق پيگيري 
مطالبات فعاالن اقتصادي هر منطقه به راحتي انجام 
شود. وي در ادامه به موضوع يارانه هايي كه بايد در 
اختيار صنايع كوچك قرار مي گرفت، اش��اره كرد و 
افزود: اين موضوع از گذشته مطرح بوده اما تاكنون 
اجرايي نش��ده اس��ت. در اين دوره تالش خواهيم 
كرد تا سهم يارانه صنايع كوچك را پرداخت كنيم. 
از طرف��ي ارائه تس��هيالت ويژه و مش��وق ها را در 

دستوركار داريم. 

نجف��ي در ادامه به پروژه ISPX اش��اره كرد و 
گفت: مجري اصلي پروژه، اتاق خواهد بود و سازمان 
تنها نقش حمايتي دارد. اتاق اصفهان وظيفه اجراي 
اي��ن طرح را به صورت پايلوت بر عهده داش��ت. بر 
اس��اس اظهارات وي اگر قرار باش��د اين پروژه در 
توسعه جايگاه صنايع كوچك و متوسط تاثيرگذار 

باشد، بايد ازاين پس به صورت ملي اجرا شود. 
در همين رابطه عبدالوهاب س��هل آبادي رييس 
ات��اق اصفهان از تجربي��ات و اقدامات اتاق اصفهان 
در اج��راي پروژه ISPX س��خن گفت و تش��ريح 
كرد: مهم ترين ماموريت اين مركز عبارت اس��ت از 
شناس��ايي، ايجاد و توسعه بازار براي اعضا، تسهيل 
ارتب��اط كارفرمايان و پيمانكاران و توس��عه فرآيند 
پيمان س��پاري، ارتقا و توانمندس��ازي پيمانكاران 
صنعت��ي و الگوبرداري از نح��وه فعاليت بنگاه هاي 
صنعتي كوچك و متوس��ط با كالس جهاني براي 

افزايش توان بنگاه هاي داخلي. 

در نشست شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور انجام شد

ISPX تفاهم اتاق ايران و سازمان صنايع كوچك براي اجراي پروژه

محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران روز گذش��ته در 
نشست هيات مديره خانه معدن ايران كه به مناسبت بزرگداشت 
دهه صنعت و معدن برگزار شد، گفت: امروز جهالت اقتصادي در 

كشور حاكم شده و همه بخش ها از آن رنج مي بردند. 
وي اف��زود: هرچند بخش توليد س��كوت كرده و به كار خود 
ادامه مي ده��د، اما اگر آثار نامطلوب اقتص��ادي را مهار نكنيم، 

بخش توليد به شدت ضربه خورده و تضعيف خواهد شد. 
به گفته بهرامن، ش��رايط حاكم امروز و آشفتگي هاي داخلي 
اقتصادي، نارضايتي هايي را در بدنه اهالي توليد ايجاد كرده كه 

بايد مهار شده و در مسير اصلي خود قرار بگيرد. 
وي با بيان اينكه اكنون محيط كس��ب و كار كشور ايده آل 
نيست و تنزل كرده است، افزود: بايد شرايطي مهيا كنيم كه به 
فضاي مطلوب برگرديم. رييس خانه معدن ايران يادآور ش��د: با 
خروج امريكا از برجام، اروپايي ها مي توانند شركاي كاري خوبي 
براي فعاليت هاي كوچك و متوس��ط باشند و با ارتقاي محيط 
كس��ب و كار، بتوانيم سرمايه هاي س��رگردان داخل و خارج را 
جذب كنيم. رييس خانه معدن ايران تاكيد كرد: امروز فضا براي 
مهيا كردن مش��وق ها براي ورود سرمايه گذاران براي يك دوره 

پنج تا 10 ساله بايد تعريف شده و نقشه راهي مشخص شود. 
بهرامن گفت: بايد اين فضاها را در بخش معدن تعريف كنيم 
تا بتوانيم ارزش افزوده باالتري را به ويژه براي ورود سرمايه هاي 
جدي��د براي بخش فرآوري معدن مهي��ا و فضاهاي بازدارنده را 
مهندسي و بازتعريف كنيم. وي به عنوان نمونه با اشاره به در هم 
آميختگي مس��ائل معدني و زيست محيطي اظهار كرد: نبايد با 
بي اطالعي از يك موضوع سبب توقف و زمين گير شدن صنعت 
ش��ويم كه از رغبت س��رمايه گذاران به حض��ور در آن بخش ها 
مي كاهد. بهرامن يادآور شد: درآمدهاي خوب نفتي سبب شده تا 
هيچگاه مبناي برنامه ريزي ها بر پايه توسعه نباشد و بر اين اساس 
عمده قوانين كشور نيز احساسي است تا عملياتي؛ قوانيني كه به 

راحتي مي تواند منجر به متوقف شدن يك مسير توليدي شوند 
و اغلب تفسير پذيرند. 

به گفته اين مقام مسوول، بايد از بدنه كارشناسي تشكل ها، 
اتاق هاي بازرگاني و غيره به عنوان كارشناسان براي تصميم سازان 
اقتصادي استفاده كرد. وي گفت: چرا بايد در برنامه هاي توسعه 
كش��ور قوانيني مصوب ش��ود كه توس��عه س��رمايه گذاري در 
بخش هايي همانند معدن را به شك و ترديد بياندازد، در حالي 
كه سرمايه گذاران براي حضور در اين بخش يك دوره دست كم 

20 سال را در نظر مي گيرند. 
ريي��س خانه معدن ايران تاكيد كرد: وجود قوانين مناس��ب 
براي توسعه بخش معدن و جذب سرمايه ها در بخش بسيار مهم 
است، وجود مزيت صنعتي در كشور در گرو برخورداري از قوانين 

شفاف و تاثيرگذار براي توسعه است. 
وي به عنوان نمونه به امتياز بزرگ كش��ورمان براي فعاليت 
100 درصدي بخش خصوصي در زمينه معدن اشاره و در عين 
حال خاطرنشان كرد: ش��فاف نبودن محيط كسب و كار دليل 
اصلي اس��تقبال نش��دن از اين موضوع با وجود همه مزيت هاي 
موجود است. بهرامن يادآور ش��د: سرمايه گذاران خارجي براي 
حضور در بخش معدن ايران بايد همان مسيري را طي كنند كه 
س��رمايه گذاران داخلي ملزم به رعايت آن هستند و از اين بابت 

هيچ تفاوتي ميان اين دو وجود ندارد. 
وي در خصوص اس��تاندارد ورود س��رمايه ها به بخش معدن 
اظهار كرد: سرمايه ها جايي مي روند كه آرامش و امنيت داشته 
باش��د و بايد ش��رايطي را مهيا كنيم تا بتواني��م نقدينگي هاي 

سرگردان را به اين سمت هدايت كنيم. 
بهرامن به وجود حدود 400 ميليارد دالر نقدينگي سرگردان 
در داخل كشور اشاره كرد كه به دليل نبود استانداردهاي الزم و 
برخوردار نبودن سرمايه گذاران از احساس امنيت و آرامش وارد 

بخش توليد نمي شوند. 

رييس خانه معدن مطرح كرد

فضا براي جذب سرمايه هاي سرگردان مهيا شود
مجيدرضا حريري در خصوص مراكز تجاري ايران در چين 
گفت: مركز تج��اري ايران در نينگب��و، دومين مركز تجاري 
ايران در چين اس��ت كه طي هفته اخير افتتاح شده و پيش 
از اين طي چند ماه گذش��ته با همكاري رايزن بازرگاني ايران 
در چين و ش��ركت هاي چيني نخستين پاويون ملي ايران در 

منطقه ازاد شانگهاي به بهره برداري رسيد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين اعالم كرد 
مذاكراتي با شركت هاي ديگري از اين كشور در جريان است 
تا به زودي در دو منطقه ديگر چنين مراكزي تاسيس شود تا 
تجار و فعاالن اقتصادي ايراني بتوانند كاالهاي خود را در اين 
مراكز ارائه كنند. وي خاطرنشان كرد: كليه صادركنندگان ما 
مي توانند براي عرضه كاالي خ��ود به اين مراكز رجوع كرده 
و پس از معرفي محصوالت خود را براي فروش عرضه كنند. 
حري��ري گف��ت: مركز تج��اري نينگب��و عمدتا ب��ه ارائه 
محصوالت كش��اورزي، مواد غذاي��ي و صنايع تبديلي و مركز 
تجاري شانگهاي، زيوراالت، مصنوعات نقره اي، صنايع دستي، 
فرش ماش��يني و دستباف، تكنولوژي هاي پيشرفته، داروهاي 
س��اخت داخل، ماشين آالت و محصوالت نانو تخصيص داده 
ش��ده كه البته محدوديتي براي س��اير كاالهاي صادراتي ما 
ب��راي عرضه در اين مراكز وجود ن��دارد. به گفته عضو هيات 
نماين��دگان ات��اق بازرگاني ايران در دو مرك��ز تجاري كه به 
زودي در چي��ن افتتاح خواهد ش��د، تنوع كااليي وجود دارد 
و هرفع��ال اقتص��ادي كه مايل به عرض��ه كاالي خود در اين 
كشور باش��د، مي تواند از طريق معرفي به شركت هاي چيني 
وارد اين مركز ش��ده و كاالي خ��ود را در معرض فروش قرار 
ده��د.  مجيدرضا حري��ري با تاكيد بر تعريف ات��اق از مراكز 
تجاري مبني بر تمركز بر صادرات كاال و نه واردات آن، گفت: 
اتاق بازرگاني مش��ترك تالش دارد با تش��ويق ش��ركت هاي 
چيني به بازگش��ايي مراكز ف��روش كاالي ايراني، تاثير منفي 

محدوديت هاي بين الملل��ي را كاهش دهد؛ هرچند در حوزه 
چين به نس��بت س��اير بازارهاي تجاري، تاثير منفي كمتري 
را در حوزه محدوديت ها و فشارهاي تحريم، شاهد بوده ايم. 

 وي اذعان داش��ت: تحريم ها پديده تازه يي نيست و قريب 
به هش��ت سال اس��ت كه تحت فش��ارهاي زيادي بوده ايم؛ 
تبادالت مالي ما با تمام دنيا دچار اشكال شده و عادي نبوده 
اس��ت؛ اما در خصوص چين همواره با كمترين مش��كالت به 

نسبت ساير بازارها مواجه بوده ايم. 
نايب رييس اتاق بازرگاني تصريح كرد: تالش داريم با س��از 
و كارهايي كه با همفكري ش��ركت هاي چيني انديش��يده ايم 
ب��راي فعاالن اقتصادي خود ش��رايطي را فراه��م بياوريم كه 
بتوانند با روند سهل تري تبادالت خود را انجام داده و فرصت 
تجاري مناس��ب براي عرضه محصوالت و بازگشت پول خود 

در اختيار داشته باشند. 
حري��ري اظه��ار امي��دواري كرد ك��ه بتوان ب��ا همكاري 
شركت هاي چيني، گس��تره فروش را از طريق فروش انالين 
گس��ترش دهيم؛ به اين ترتيب هر صادركننده يي به صورت 
امان��ي و نه فروش قطعي مي تواند فرايند صادرات را از داخل 

كشور به چين دنبال كند. 
 به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت دومين مركز تجاري 
ايران در چين با مس��احت 300 متر مربع در شهر نينگبو در 

استان ججيانگ چين، سي خرداد افتتاح شد. 
 اي��ن مرك��ز در راس��تاي معرفي كاالها و خدم��ات ايران 
براي افزايش توان صادراتي و جذب س��رمايه گذاري خارجي 
بازگشايي ش��ده است. گفتني است، ش��هر بندري نينگبو با 
8 ميلي��ون نفر جمعيت جزو 15 منطقه يي اس��ت كه دولت 
چي��ن مجوز ايجاد منطقۀ آزاد تج��اري در آن را صادر كرده 
اس��ت. اين بندر به لحاظ توان عملياتي حجم عمليات بندري 

پنجمين بندر بزرگ تجاري دنيا به شمار مي آيد.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين خبر داد

افتتاح دو مركز تجاري جديد در چين در آينده  نزديك
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7  جهان

 مولر خواستار محكوميت
مشاور كمپين ترامپ شد

 برگزاري بزرگ ترين تظاهرات
عليه برگزيت در بريتانيا

 نخستين مذاكرات نظامي
دو كره پس از 7 سال

 گروه جهان| 
رابرت مولر مس��وول ويژه تحقيقات درباره دخالت احتمالي روسيه در انتخابات 
2016 امريكا، خواس��تار صدور حكم محكوميت جورج پاپادوپولوس مشاور كمپين 
انتخاباتي ترامپ، شد. به گزارش پوليتيكو، بازپرسان وكالي دفاع مولر از رودي موس 
قاضي دادگاه منطقه يي امريكا خواس��تند تا حكم پاپادوپولوس را تا هفتم سپتامبر 
آماده يا درنهايت اين حكم را تا اكتبر صادر كنند. پاپادوپولوس كه مشاور سياست 
خارجي كمپين ترامپ بوده، س��ال گذش��ته به دروغگويي به ماموران پليس فدرال 
امري��كا )اف بي اي( درباره تماس با منابع حامي روس��يه در جريان انتخابات امريكا 
اعتراف كرد. او يكي از س��ه دس��تيار ترامپ است كه در كنار ريچارد گيتس تاجر و 

مايكل فلين مشاور امنيت ملي سابق امريكا اعتراف به دروغگويي كرده است. 
پاپادوپولوس جوالي گذش��ته حين بازگش��ت از آلمان به امريكا توسط ماموران 
اف بي اي دس��تگير ش��د. اتهام اوليه وي دروغگويي و جلوگيري از اجراي عدالت با 
اظه��ارات گمراه كننده ب��ه اف بي آي درباره تماس هايش با روس ه��ا در 2006 بوده 
اس��ت. او در صورت محكوميت با حداكثر پنج س��ال حبس مواجه خواهد ش��د اما 
گفته مي شود قضات دستورالعمل تخفيف احكام را براي متهماني كه سابقه جنايي 
ندارند و به ويژه اگر اعتراف كرده باشند، دنبال مي كنند. پس از اعتراف پاپادوپولوس، 
ترام��پ تالش ك��رد از او فاصله بگيرد و او را يك داوطلب در س��طح پايين و بدون 
داشتن مسووليت هاي واقعي توصيف كرد. نيويورك تايمز سال گذشته گزارش داده 
ب��ود پاپادوپولوس نقش كليدي را در تحقيقات روس��يه دارد. او م��اه مه 2016 به 
يك ديپلمات اتريشي گفته بود روس ها اطالعات مخربي را درباره هيالري كلينتون 
دراختيار دارند. تحقيقات درباره پرونده دخالت روسيه در انتخابات امريكا و ابعاد آن 
ادامه دارد. آسوش��يتدپرس گزارش داده درخواس��ت تيم مولر از قاضي فدرال براي 
صدور حكم مقام سابق كمپين ترامپ نشان مي دهد كه دست كم بخشي از تحقيقات 

روسيه به زودي پايان خواهد يافت.

گروه جهان| 
ده ه��ا هزار نفر از م��ردم در خيابان ه��اي لندن تظاهرات كردن��د و برگزاري 
همه پرسي درباره توافق نهايي بين لندن و بروكسل براي خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا را خواس��تار ش��دند.  به گزارش آناتولي، در اي��ن تظاهرات ده ها هزار نفري 
برخي از اعضاي پارلمان بريتانيا همچون آنا سوبري از حزب محافظه كار، كارولين 
لوكاس يكي از رهبران حزب سبز، ديويد لمي از حزب كارگر و وينس كيبل رهبر 
حزب ليبرال دموكرات نيز حضور داش��تند. اين تظاهرات از س��وي »كمپين راي 
مردم« كه يك سازمان حامي اتحاديه اروپا محسوب مي شود، ترتيب داده شده تا 
مردم بتوانند درخواست خود را براي برگزاري يك همه پرسي ديگر درباره روابط 
آت��ي بريتاني��ا و اتحاديه اروپا اعالم كنند. تظاهرات ديروز يك ش��نبه بزرگ ترين 
اعت��راض صورت گرفته عليه برگزيت و يك��ي از بزرگ ترين اعتراضات در بريتانيا 
محس��وب مي شود؛ شمار ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات حدود 100هزار نفر 
تخمين زده ش��ده اس��ت. يكي از اين معترضان به آناتولي گفت: »برگزيت يك 
اشتباه بزرگ است و در نتيجه همه پرسي تقلب شده است. معترضان نتيجه اين 
همه پرسي را به چالش مي كشند.«  جينا ميلر يك تاجر بريتانيايي كه يك پرونده 
حقوق��ي را عليه خودداري دولت از پذيرش اعطاي اختي��ار به پارلمان در تاييد 
توافق نهايي برگزيت تنظيم كرده است نيز در اين تظاهرات حضور داشت. او در 
جمع معترضان گفت: »همه ش��مايي كه بريتانيا را دوست داريد، از هر جايگاه و 
حرفه  و از سراس��ر كش��ور و اروپا در اين تظاهرات شركت كرده ايد تا راي مردم را 
براي قرارداد نهايي خواستار شويد. شما شايسته سربلندي هستيد، زيرا به اينجا 
آمده ايد و در مقابل س��اختمان پارلمان تجمع كرده ايد. كار امروز ما نشان دهنده 
عدم رضايت ما از اين طرح اس��ت.« وينس كيبل عضو ليبرال دموكرات پارلمان 
بريتانيا نيز در اين تظاهرات گفت: »ما از سراس��ر كش��ور آمده ايم و اين جنبش 

ملي در حمايت از راي مردم است.«

گروه جهان| 
وزارت دفاع كره جنوبي اعالم كرد پيونگ يانگ و سئول در سطح نظامي مذاكراتي 
برگزار مي كنند؛ اين نخستين ديدار در سطح عالي ارتش ميان دو كره از سال 2011 
ميالدي تاكنون محس��وب مي ش��ود. هدف از اين مذاكرات از سرگيري خط ارتباطي 
دوجانبه ميان دو كره اس��ت.  به گزارش خبرگ��زاري يونهاپ، وزارت دفاع كره جنوبي 
همچنين اعالم كرده اين ديدار در منطقه مرزي و در س��اعت 10صبح امروز دوشنبه 
به وقت محلي آغاز شده و پيرو مذاكرات در سطح ژنرال هاي دو كشور است كه اخيرا 
برگزار شده بود. بر اساس گزارش وزارت دفاع كره جنوبي سئول هياتي را به رياست يك 
س��رهنگ ارتش براي اين مذاكرات اعزام كرده اس��ت.  در همين حال به نظر مي رسد 
در پي نشست تاريخي دونالد ترامپ و كيم جونگ اون در سنگاپور و بهبود چشمگير 
روابط دو كره، پوسترها و كاالهاي ضدامريكايي از فروشگاه هاي كره شمالي جمع آوري 
شده اند. گزارش ها از كره شمالي حاكي از آن است كه به  دنبال تحوالت اخير در روابط 
ديپلماتيك پيونگ يانگ با سئول و واشنگتن، پروپاگانداي گسترده و شديد ضدامريكايي 
در كره ش��مالي به  تدريج در حال از بين رفتن است. تبليغات منفي عليه امريكا يكي 
از رويكردهاي اصلي ايدئولوژي كره شمالي بود. اما اكنون عالوه بر جمع آوري تبليغات 
ضدامريكاي��ي، ايده هاي مثبت درباره اتحاد دو كره در برنامه بودجه پنج س��اله آينده 
جايگزين نقاش��ي ديواري هايي كه »جنايات غرب« را نش��ان مي دادند، شده اند. عالوه 
بر محصوالت و پوس��ترهاي ضدامريكايي، تبليغات مربوط به موش��ك هاي هسته يي 
كره شمالي نيز برداشته شده اند و پيونگ يانگ دستور داده است كه پوسترهايي مربوط 
به نشست ميان دو كره در 27 آوريل جايگزين آنها شوند.  پايگاه خبري هيل نوشته 
ترامپ در مجمع حزب جمهوري خواه در الس وگاس گفته جسد سربازاني كه وضعيت 
آنها از زمان جنگ كره در دهه 1۹۵0 نامش��خص مانده، به زودي به امريكا باز خواهد 
گش��ت. فرماندهي ارتش امريكا در كره جنوبي در كسب آمادگي براي تحويل گرفتن 

اجساد 100تابوت را به منطقه غيرنظامي در مرز دو كره فرستاده اند.

 انتخابات سرنوشت ساز
تركيه برگزار شد

گروه جهان| مردم تركيه يك ش��نبه – ديروز - 
پ��اي صندوق هاي راي رفته ان��د تا رييس جمهور و 
مجل��س جديد را برگزينند. به گ��زارش يورونيوز، 
بي��ش از ۵6 ميلي��ون نفر از ۸1 ميليون ش��هروند 
تركيه براي شركت در انتخابات نام نويسي كرده اند 
و 1۸0هزار شعبه اخذ راي در سراسر تركيه وظيفه 
جمع آوري آرا را به عهده دارند. راي گيري تا ساعت 

۵ عصر به وقت محلي ادامه خواهد داشت. 
اين بزرگ تري��ن انتخابات چالش��ي پيش روي 
حزب اس��الم گراي عدالت و توسعه اردوغان است 
ك��ه بيش از 1۵س��ال ق��درت را در دس��ت دارد. 
اردوغان 200۳ به مقام نخس��ت وزيري رسيد و از 
201۴ رييس جمهور تركيه بوده اس��ت. انتخابات 
يك ش��نبه قرار بود در نوامبر 201۹ برگزار ش��ود 
ام��ا در پي ش��رايط نابس��امان اقتص��ادي و افت 
20درص��دي ارزش واح��د پ��ول تركي��ه در برابر 
دالر امري��كا، اردوغان انتخابات را پيش انداخت تا 
بتوان��د با اخذ قدرت مجدد به جدال با مش��كالت 
اقتصادي و حل مس��اله مرتبط با شورش��يان كرد 
در جنوب كش��ور و مس��تقر در همسايگي عراق و 

سوريه بپردازد. 
در سوي مقابل اردوغان و در ميان كانديدهاي 
اپوزيسيون، محرم اينجه معلم سابق و نامزد حزب 
جمهوري خواه خلق قرار دارد. اينجه موفق ش��ده 
بخش عمده يي از مخالفان حزب عدالت و توس��عه 
را كه براي سال ها چندپاره بودند حول يك محور 
واحد گرد ه��م آورد. اينجه در آخرين گردهمايي 
انتخاباتي خود در ش��هر ازمير كه با حضور صدها 
ه��زار نف��ر از هوادارانش برگزار ش��د، قول داد كه 
در ص��ورت انتخاب در عرض ۴۸ س��اعت وضعيت 

اضطراري را لغو كند. 
تركي��ه از ج��والي 2016 و در پ��ي كودت��اي 
نافرج��ام نظام��ي در وضعي��ت اضطراري به س��ر 
مي ب��رد. اين وضعيت به دولت اجازه داده اس��ت، 
برخي آزادي هاي فردي را محدود كند و ش��ماري 

از مصوبات مجلس را ناديده بگيرد.
نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد، اردوغ��ان قادر 
ب��ه كس��ب اكثري��ت آرا در دور اول انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري نيس��ت و انتخابات به دور دوم 
كش��يده خواهد ش��د. حزب عدالت و توس��عه نيز 
ممكن اس��ت پس از 16 سال اكثريت مطلق خود 
در پارلمان را از دست بدهد. در ميان كانديداهاي 
ديگ��ر انتخاب��ات، س��ليمان دميرت��اش از حزب 
دموكراتي��ك خلق ها قرار دارد كه اكنون به خاطر 
جرايم مرتبط با تروريسم در زندان به سر مي برد. 

عبادي و صدر ائتالف كردند
حيدر عب��ادي نخس��ت وزير عراق و ريي��س ائتالف 
انتخابات��ي نصر و مقتدا صدر رهب��ر جريان صدر عراق و 
رهبر معنوي ائتالف س��ائرون ائت��الف كردند. به گزارش 
ايرنا، اين ائتالف در جريان سفر عبادي به نجف و ديدار با 
صدر انجام شده است، در چارچوب تالش هفته هاي اخير 
رهبران سياس��ي عراق براي تشكيل ائتالف )فراكسيون( 
اكثريت در پارلمان جديد اين كش��ور تعريف مي ش��ود. 
پيش تر ائتالف هاي سائرون و فتح به رهبري هادي عامري 
و قبل از آن ائتالف هاي س��ائرون، حكمت )عمار حكيم( 
و وطني��ه )اياد عالوي( براي تش��كيل ائت��الف بزرگ تر 

)فراكسيون اكثريت( اعالم ائتالف كرده بودند.
 

احتمال خروج شركت هاي 
چيني از پاكستان 

احتمال مي رود شركت هاي چيني به دليل مشكالت 
مالي دولت پاكستان سرمايه هاي خود را از بخش توليد 
انرژي اين كشور خارج كنند. به گزارش ايرنا، شركت هاي 
چيني نس��بت به پرداخت نش��دن سود س��رمايه هاي 
خود از س��وي دولت پاكستان بسيار ناخشنودند. بدهي 
 دولت پاكس��تان به شركت هاي س��رمايه گذار چيني به

۵۴7 ميلي��ون روپيه رس��يده و چيني ها ديگر حاضر به 
دريافت ديرهنگام سود سرمايه خود با تاخير نيستند. 

آغاز بازشماري دستي آراي 
انتخابات كردستان عراق

يك مقام مس��وول در اربيل از آغاز بازشماري دستي 
آراي نتاي��ج انتخابات پارلماني ع��راق در اين منطقه در 
پي ص��دور حكم دادگاه عالي فدرال ع��راق خبر داد. به 
گزارش روسيا اليوم، فرآيند شمارش دستي مجدد آراي 
نتايج انتخابات پارلماني عراق تنها توسط كارمندان دفتر 
كميس��يون انتخابات در اقليم كردستان عراق آغاز شده 
اس��ت، اما چنانچه ش��رايط اقتضا كند افراد ديگري نيز 
در اين زمينه به كار گرفته خواهند ش��د. انتخابات دوره 
چهارم مجلس عراق 12 مه برگزار ش��د و در پي افزايش 
اعتراض��ات جريان ه��اي مختلف به نتاي��ج آن، مجلس 

بازشماري دستي آرا را تصويب كرد. 

 انتخاب رهبر جديد
طالبان پاكستان

طالبان پاكس��تان با تاييد كشته شدن رهبر پيشين 
اين گروه اع��الم كرده كه رهبر جدي��دي انتخاب كرده 
است. به گزارش ايسنا، در اعالميه يي كه محمد خراساني 
سخنگوي طالبان پاكستان به رس��انه ها فرستاده، آمده 
كه ش��وراي رهبري اين گروه »مفتي نور ولي محسود« 
را به عنوان رهبر جديد اين گروه تعيين كرده اس��ت. اين 
نخس��تين بار است كه طالبان پاكستان تاييد مي كند كه 
موالنا فضل اهلل رهبر پيشين اين گروه كشته شده است. 
هفته پيش مقامات افغانستان و پاكستان اعالم كردند كه 
موالنا فضل اهلل در حمالت پهپاد در واليت كنر افغانستان 

هم مرز با پاكستان كشته شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نشست بروكسل راهگشاي دولت مركل مي شود؟

سران اتحاديه اروپا در تالش براي حل بحران مهاجرت
گروه جهان| طال تسليمي| 

رهب��ران اتحادي��ه اروپا يك ش��نبه در تالش 
براي حل اختالفاتش��ان بر س��ر مساله مهاجرت 
در بروكس��ل گردهم آمدند. اين نشس��ت فوري 
غيررس��مي »ش��اهرگ حيات��ي« آن��گال مركل 
صدراعظ��م آلم��ان محس��وب مي ش��ود چراكه 
مهاجرت كه س��ال ها موضوع اصلي اختالف ها در 
اتحادي��ه اروپا بوده اخيرا به تهديدي جدي براي 
مركل و دولت ائتالفي او تبديل شده است؛ حزب 
دموكرات مسيحي مركل و خواهر محافظه كار آن 
در باواريا يعني حزب سوس��يال مسيحي درگير 
مناقشات درباره سياست هاي مهاجرتي هستند. 
مهاجرت همچنين به فوتبالي سياسي بين آلمان 
و ايتاليا تبديل شده و درگيري هاي لفظي مركل 
با جوزپه كونته، نخس��ت وزير اين كشور را در پي 

داشته است. 
ب��ه گزارش رويترز، اگرچ��ه ورود مهاجران به 
اتحادي��ه اروپا از طريق درياي مديترانه در قياس 
با سال 201۵ به  شدت كاهش يافته اما همچنان 
نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد كه اين مساله در 
صدر نگراني هاي ش��هروندان اتحادي��ه اروپا قرار 
دارد. رهب��ران اتحاديه نيز در واكنش به فش��ار 
ش��ديد راي دهندگان، درگيري ه��اي تلخي را بر 
س��ر چگونگي تقس��يم بار پناهجوي��ان در بلوك 
اروپايي پشت سر گذاش��ته اند. اما حاصل نشدن 
توافق س��بب ش��ده هر يك از رهب��ران اروپايي 
سياس��ت هاي محافظه كارانه و محدودكننده تري 
را در كش��ور خ��ود به اجرا بگذارن��د كه به ورود 
افراد كمتر به اين كش��ورها منجر ش��ده اس��ت. 
اين كش��ورها حتي ب��راي كش��ورهاي آفريقاي 
ش��مالي و خاورميانه كم��ك  هزينه هاي مالي در 
نظر گرفته اند تا اين كش��ورها از س��رازير ش��دن 
سيل مهاجران به سمت اروپا ممانعت كنند. اين 
مس��اله همچنين بر انتخابات در اتحاديه اروپا از 
ايتاليا گرفته تا مجارستان تاثير گذاشته و به نظر 
مي رس��د، راي دهندگان نامزدهاي سرسخت در 

زمينه مهاجرت را ترجيح مي دهند. 
امانوئ��ل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه روز 
ش��نبه اعالم كرد با وضع تحريم ه��اي مالي عليه 
آن دس��ته از كش��ور هاي عضو اتحاديه اروپايي كه 

مهاج��ران را نمي پذيرن��د، موافق اس��ت. ماكرون 
گفت:»نمي توانيم كشور هايي را داشته باشيم كه از 
منافع حضور در اتحاديه اروپا س��ود برده و هنگام 
روبه رو شدن با مساله مهاجران منافع شخصي خود 

را دنبال مي كنند.«

 بحران براي مركل
در مي��ان رهب��ران اروپاي��ي م��ركل بي��ش از 
ديگران تحت فشار است به اين دليل كه متحدان 
محافظه كار او از حزب اتحاد سوس��يال مس��يحي 
تهديد كرده اند هم��ه پناهجويان را كه پيش تر در 
ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اسامي خود را به 
ثبت رسانده اند به داخل مرزهاي آلمان راه نخواهند 
داد مگر اينكه بلوك اروپايي بر س��ر توزيع عادالنه 
سهم كشورها در پذيرش پناهجويان به توافق برسد. 
هورست زهوفر، وزير كشور آلمان و رييس اتحاديه 
سوسيال مسيحي در گفت وگو با روزنامه يي داخلي 
گفته، قصد ندارد از سياس��ت هاي سخت گيرانه در 

برخورد با پناهجويان عقب نش��يني كند. مركل كه 
در پي سياست هاي مداراجويانه در قبال پناهجويان 
با انتقادهاي زيادي مواجه اس��ت با طرح زهوفر به  
شدت مخالفت كرده و معتقد است براي حل مساله 
پناهجويان بايد به راهكاري در سطح اتحاديه اروپا 
دس��ت ياف��ت. اختالفات دو ح��زب دولت ائتالفي 
آلمان به  اندازه يي ش��ديد اس��ت كه برخي ناظران 
دوام آن را زير سوال برده اند و درباره خطر فروپاشي 

دولت ائتالفي ابراز نگراني كرده اند. 
م��ركل در مواجه��ه با فش��ارهاي وارده از س��وي 
سوسيال دموكرات ها ديگر كش��ورهاي اتحاديه اروپا 
ازجمله ايتاليا را تحت فشار قرار داده و اقدامات بيشتر 
آنها در زمينه مهاجرت را خواستار شده است تا مانع از 
ورود افراد بيشتر به آلمان شود و بتواند اتحاد سوسيال 
مس��يحي را قانع كند، طرح اخراج مهاجران از مرزها 
را به اجرا نگذارند. اختالفات بين برلين و رم تا جايي 
پيش رفت كه جوزپه كونته، نخست وزير ايتاليا قصد 
داشت از حضور در نشست خودداري كند و تنها زماني 

حاضر به سفر به بروكسل شد كه مركل نتايج از پيش 
تعيين شده نشس��ت را به  كلي ناديده گرفت. كونته 
از پيشنهاد نشست خش��نود نبود و گفته بود در اين 
نشست فوريت ورود مهاجران به ايتاليا در دستوركار 
پيش��نهادي مركل ناديده گرفته ش��ده است. يكي از 
ديگر موارد مناقش��ه دو كشور پيشنهاد برلين مبني 
ب��ر بازگرداندن پناهجويان به نخس��تين مقصد ورود 
مهاجران ازجمله ايتالياس��ت كه رم به  ش��دت با اين 
پيشنهاد مخالف است چراكه مجبور مي شود، مديريت 
مهاجران بيش��تري را برعهده بگي��رد. ايتاليا يكي از 
مقاص��د اصلي مهاجراني اس��ت كه از ش��مال آفريقا 
 وارد اروپا مي ش��وند و از سال 201۴ تاكنون بيش از

۵۴6 هزار مهاجر وارد سواحل اين كشور شده اند. 

 نگراني سازمان هاي مدافع حقوق  بشر
ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اروپا چهارشنبه 
گذش��ته گفت هدف از برگزاري نشست غيررسمي 
در بروكس��ل همكاري با گروهي از سران كشورهاي 

عضو)به وي��ژه مركل( اس��ت ك��ه مي خواهند پيش 
از نشس��ت آتي ش��وراي اروپا)2۸و 2۹ژوئن( براي 
مساله مهاجرت راه حلي بيابند. اين نشست از سوي 
كش��ورهاي عضو گروه ويزگراد ش��امل مجارستان، 
لهس��تان، جمهوري چك و اس��لواكي تحريم شد؛ 
كشورهاي مزبور 21ژوئن اجالسي برگزار و بر مواضع 
س��ختگيرانه درباره سياس��ت هاي مهاجرتي تاكيد 
كردن��د و گفتند در برابر تالش ها براي توزيع مجدد 

سهميه مهاجرت مقاومت مي كنند. 
احتم��ال س��خت گيري اتحاديه اروپ��ا در برابر 
مهاجران، انتق��اد گروه هاي مدافع حقوق بش��ر را 
برانگيخته است. اين گروه ها از تبديل شدن اتحاديه 
ب��ه »دژي« در برابر افرادي ب��ا امتيازات اجتماعي 
كمتر انتق��اد دارند. فيليپو گراندي، كميس��ر امور 
پناهندگان س��ازمان ملل گفته با وجود اينكه اوج 
بحران مهاجرت س��ال 201۵ بود اما بحران آن در 
سطح سياسي و در تمايل به اقدامات محدود كننده 
و رويكردهاي يكجانبه كشورهاي اروپايي همچنان 
قابل مش��اهده اس��ت. ورود بي��ش از يك ميليون 
بي خانمان و پناهجو عمدتا از كش��ورهاي سوريه و 
عراق به اتحاديه اروپا در س��ال 201۵ كاستي ها را 
در ظرفيت پذيرش و قوانين مهاجرتي آشكار كرد و 
به تنش ها ميان كشورهاي بلوك و احزاب مخالف 

مهاجران دامن زد. 
گران��دي از كش��ورهاي اتحادي��ه خواس��ت بر 
اختالفات فائق آيند و به جاي توجه به اين مساله به 
عنوان ابزاري براي پيروزي در انتخابات در راستاي 
كمك به افراد نيازمند بكوشند. آژانس پناهندگان 
سازمان ملل متحد پيش بيني كرده، امسال حدود 
۸00 ه��زار پناهج��و و مهاجر از طري��ق دريا وارد 

اتحاديه اروپا شوند. 
اين درحالي اس��ت كه كش��تي پناهجوياني كه 
اخيرا ايتاليا از پهلو گرفتن آن در بنادر اين كش��ور 
ممانعت كرده همچنان در دريا س��رگردان اس��ت. 
ايتاليا از مالت خواس��ته بود كه اجازه دهد كشتي 
در س��واحل مالت لنگر بيندازد، 226پناهجوي آن 
را بپذي��رد و خدمه كش��تي را دس��تگير كند. اما 
جوزف موس��كات، نخس��ت وزير مالت گفته ايتاليا 
حق ندارد از مالت بخواهد اين كش��تي سرگردان 

را در بنادرش بپذيرد.

كوشنر: طرح امريكا براي خاورميانه به زودي منتشر مي شود 

صلح با طعم زور

گروه جهان|
جرد كوشنر داماد و مشاور ارشد رييس جمهوري 
امريكا، توانايي و تمايل محمود عباس رييس تشكيالت 
خودگردان فلس��طين را براي رس��يدن به توافق زير 
سوال برده و تهديد كرده در صورتي كه عباس به پاي 
ميز مذاكره بازنگردد طرح صلح امريكايي را منتش��ر 
خواهد كرد.  به گزارش دويچه وله، جرد كوش��نر كه 
براي ديدار با س��ران منطقه به خاورميانه س��فر كرده 

در مصاحبه  با روزنامه فلسطيني القدس گفته حاضر 
به همكاري با محمود عباس رييس جمهور تشكيالت 
خودگردان فلسطين، است. پس از آنكه اياالت متحده 
دسامبر سال گذشته بيت المقدس را به عنوان پايتخت 
اسراييل به رسميت شناخت، محمود عباس از ديدار و 

مذاكره با تيم ترامپ خودداري كرده است. 
گفته شده، كوشنر كه از سوي ترامپ مامور هدايت 
طرح صلح را برعهده دارد، از اظهارنظر درمورد جزئيات 

ط��رح صلح امريكا خودداري ك��رده و گفته اين طرح 
هم اكنون در دست تهيه است،  اما به زودي آماده خواهد 
شد. دولت ترامپ گفته اگر فلسطينيان و اسراييلي ها 
بر س��ر راه حل دو دولت به توافق برس��ند، واشنگتن 
ني��ز از اين توافق حمايت خواهد كرد.  مصاحبه جرد 
كوشنر با القدس يك شنبه و پس از آن منتشر شد كه 
كاخ سفيد تاييد كرده بود كوشنر و جيسون گرين بالت 
مش��اور ترامپ در امور خاورميانه، ش��نبه با بنيامين 
نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي ديدار كردند. 
بسياري از ناظران توانايي كوشنر و گرين بالت را براي 
تحقق هرگونه توافقي زير سوال برده اند، زيرا هيچ  يك 
از آنان پيش تر تجربه ديپلماتيك نداش��ته اند.  انتظار 
مي رود طرح صلح امريكا ش��امل راه حل هاي دقيقي 
براي مناقشه هاي اصلي ميان اسراييل و فلسطينيان 
نظير مس��ائل مرزي، آينده شهرك هاي اسراييلي در 
مناطق اش��غالي، سرنوش��ت پناهجويان فلسطيني و 
مس��اله امنيت باش��د. اياالت متح��ده در دولت اوباما 
ني��ز تالش هايي براي برقراري صلح ميان اس��راييل و 
فلس��طينيان انجام داد اما درنهايت اين مذاكرات در 

201۴ با شكست مواجه شده و ناكام ماندند. 

 عربستان؛ دشمني خطرناك براي فلسطين 
المانيتور با اش��اره به طرح صلح امريكايي نوشته: 
»اندكي پ��س از آنك��ه ترامپ از دوس��ت جديدش، 
كيم جونگ اون ديكتاتور كره شمالي، خداحافظي كرد 
رسانه هاي اسراييلي از سفر جرد كوشنر به خاورميانه 
خبر دادند. گفته شد كوش��نر قرار است در اين سفر 
به اسراييل )س��رزمين هاي اشغالي( و عربستان سفر 

كن��د اما اثري از ديدار با مقام هاي دولت فلس��طيني 
به چش��م نمي خورد. بنابراين هر موجود فضايي هم 
كه به زمين بيايد، مي تواند مطمئن باش��د كه توافق 
نهايي ترامپ درباره صلح خاورميانه، نوعي صلح ميان 
اسراييل، سعودي ها و كشورهاي نفت خيز خليج است. 
اين برداش��ت چندان هم دور از حقيقت نيس��ت زيرا 
اغل��ب ناظران بر اين باورند ك��ه دولت ترامپ منازعه 
اس��راييل و فلس��طين را مانعي اصلي در برابر ايجاد 
ائتالف��ي امريكايي-اس��راييلي-عربي در براب��ر ايران 
مي داند. به همين دليل اس��ت كه تل آويو و رياض از 
اين طرح جديد امريكا اس��تقبال كرده و تالش دارند 
تا فلسطيني ها را با اجبار پاي ميز مذاكره بكشانند.« 

انتقادهاي تند جرد كوش��نر از محمود عباس در 
روز يك ش��نبه تاييدي بر اين گمانه زني هاست. اغلب 
كارشناس��ان مس��ائل خاورميانه اما بر اين باورند كه 
فلسطيني ها طرح امريكا را رد خواهند كرد. واكنشي 
كه احتماال به فروپاش��ي دولت محمود عباس و فسخ 
معاهده اسلو منتهي خواهد شد، معاهده يي كه 1۹۹۳ 
منعقد ش��ده ب��ود. المانتيور در اين باره مي نويس��د: 
»سعودي ها احتماال فلسطيني ها را براي چنين كاري 
مالمت خواهند كرد و ممكن است طرح صلح 2002 
اعراب را كه به رهبري عربس��تان پيشنهاد شده بود و 
شرط آن عادي سازي روابط اعراب و اسراييل در ازاي 
خروج دومي از اراضي اشغالي بود، از دستور كار خارج 
كنند. اين س��ناريو زماني تقويت ش��د كه گرين بالت 
نماينده دولت امريكا در امور خاورميانه در يادداشتي 
تند و تيز با عنوان »هيچ شريك فلسطيني اي نداريم« 
رهبري فلسطين را متهم كرد كه تنها مسوول شكست 

روند صلح است زيرا دروغ را اشاعه داده و لحن عصبي 
را پيش گرفته اس��ت. گرين بالت اما هيچ اش��اره يي 
به ۵1 س��ال اشغال اس��راييل و نقض حقوق انساني 

فلسطيني ها نداشت. 
صائب عريقات مذاكره كننده ارشد فلسطيني، در 
پاسخ گرين بالت را مالمت كرد. او گفت كه نمايندگان 
امريكا از بحث درباره آينده مرزها، شهرك نش��ينان و 
حتي راه حل صلح مبتني  بر ايجاد دو دولت خودداري 
مي كنن��د. اما اي��ن فقط نماين��دگان دول��ت امريكا 
نيس��تند كه حق و حقوق تضييع نشده فلسطيني ها 
هيچ اهميتي براي ش��ان ندارد. نام محمد بن سلمان 
وليعهد سعودي را نيز مي توان در كنار كوشنر و ديگر 

نمايندگان امريكايي قرار دارد. 
به گزارش المانيت��ور، در ديداري كه اواخر مارس 
ميان بن سلمان و رهبران يهودي در نيويورك برگزار 
ش��ده، او رهبران فلس��طين را متهم ك��رده كه بارها 
فرصت هاي ۴0 س��ال گذش��ته را از دس��ت دادند و 
تمامي پيش��نهادها را رد كرده اند. طبق گزارش كانال 
10 اسراييل، وليعهد سعودي حاضران را با گفتن اين 
جمالت شگفت زده كرده اس��ت »اكنون زماني است 
كه يا فلسطيني ها بايد پيشنهادات را بپذيرند و به ميز 
مذاكره بيايند يا دهان شان را ببندند و شكايت  كردن 
را بس كنند.« بن سلمان تاكيد كرده مساله فلسطين 

در اولويت دولت او و مردم عربستان نيست. 
نيويورك��ر نيز نوش��ته ك��ه وليعهد س��عودي به 
امريكايي ها گفته، مي خواهد روابط كامل با اس��راييل 
ايجاد كند و متعهد اس��ت كه به تخاصم پايان دهد؛ 

حتي اگر فلسطيني ها از شرايط توافق راضي نباشند.
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جامجهاين8
تلخ ترين تولد مسي

ريحانه جاويدي|
 5 روز از باخ��ت 3 بر 1 تي��م ملي آرژانتين 
مقابل كرواس��ي مي گذرد و روز گذش��ته تولد 
ليونل مس��ي، س��تاره تيم ملي اين كش��ور بود 
اما كاربران ش��بكه هاي مجازي تولد 31سالگي 
مس��ي را تلخ ترين تولد اين فوق س��تاره دنياي 
فوتب��ال مي دانند. مهاجم بارس��لونا عادت دارد 
تولدش را در تورنمنت هاي بزرگ جشن بگيرد 
اما هرگز در چنين ش��رايطي تولد نگرفته است 
چون كشورش در ش��رف حذف از جام جهاني 
۲۰1۸ روس��يه ق��رار دارد. با اي��ن حال اگرچه 
مس��ي اي��ن روزها به ان��دازه كافي خوش��حال 
نيس��ت اما مقامات كش��ور روس��يه قصد دارند 
براي اين س��تاره تيم ملي آرژانتين يك جشن 
تولد بزرگ تدارك ببينند. رمان تيروش��كوف، 
ريي��س تربيت  بدن��ي و ورزش مس��كو درباره 
اين جش��ن به خبرگزاري اسپوتنيك گفت:»ما 
به همراه ساكنان ش��هر برونيستي يك مراسم 
بزرگ برگزار خواهيم كرد. ما ليس��ت غذاهاي 
تمام رس��توران ها را به زب��ان طرفداران فوتبال 
كه به اينجا مي آين��د، ترجمه خواهيم كرد كه 
آنها احس��اس غريبي نكرده و راحت باش��ند.« 
اما روزنامه آ اس اس��پانيا در گزارشي كه درباره 
اين موضوع نوشته است، پيش بيني مي كند كه 
مس��ي نه تنها از اين جشن خوشحال نمي شود 
بلك��ه ممكن اس��ت در ش��رايط فعل��ي باعث 
ناراحتي هر چه بيش��تر او ش��ود. اي��ن روزنامه 
در گزارش خود نوش��ته است:»مسي در روسيه 
در بهترين ش��رايط خود قرار ن��دارد. او در دو 
بازي تيمش مقابل ايسلند و كرواسي درخشش 
نداش��ت. در نخس��تين بازي پنالتي  را از دست 
داد كه مي توانس��ت پي��روزي آرژانتين را برابر 
ايسلند رقم بزند. در دومين بازي نيز كامال محو 
ش��ده بود. بايد اين موضوع را ني��ز  اضافه كرد 
كه خانواده  مس��ي به روسيه سفر نكرده است و 
مهاجم آرژانتيني بدترين لحظات خود را بدون 
حمايت آنها درحال س��پري كردن است. مسي 
31سالگي اش را در تنهايي جشن خواهد گرفت 
و تنها به شكس��ت تيم   ملي فوتبال نيجريه فكر 
خواهد كرد. با وجود چنين شرايطي مردم شهر 
برونيتس��ي، محل اقامت تيم   ملي آرژانتين در 
جام جهاني تولد مسي را جشن خواهند گرفت. 
شهروندان روسي اين جشن را براي اين منظور 
در نظ��ر گرفته اند و از اين ش��ب لذت خواهند 
ب��رد. با اين حال س��تاره آرژانتين��ي چيزي از 
اين فس��تيوال نخواهد فهميد. احتمال دارد او 
تقاضاي آرژانتين را براي شركت در اين مراسم 
نپذيرد و حتي ممكن اس��ت اين جش��ن باعث 
آزار مسي نيز شود چون او در وضعيت خوبي به 
سر نمي برد. با اين حال مسي مي تواند در شب 
تولدش تنها يك آرزو داش��ته باش��د؛ پيروزي 
برابر نيجريه و حذف نشدن از مرحله گروهي.«

از ط��رف ديگ��ر صفح��ه رس��مي فيف��ا در 
اينس��تاگرام با اش��تراك گذاشتن يك عكس از 
مسي از كاربران خواسته تا تولد اين فوق ستاره 
را تبري��ك بگويند. م��ردم هم ب��ا كامنت هاي 
تبري��ك خ��ود همچن��ان مس��ي را بهتري��ن 
فوتباليس��ت دني��ا مي دانند و از او خواس��ته اند 
ب��ه دليل اتفاقاتي كه براي تيم ملي كش��ورش 
در جام جهاني ۲۰1۸ رخ داد، ناراحت نباش��د. 
يكي از كاربران آرژانتيني هم براي مسي نوشته 
است:»س��لطان تولدت مبارك، امروز خدا تورو 
به ما هديه داد،  تو همچنان بهترين فوتباليست 
دنيا هس��تي و برات آرزو مي كنم خودت رو به 
باالترين س��طح از آمادگي برس��وني، فوتبال به 
دو قس��مت تقسيم ميش��ه،  قبل از تو و بعد از 
تو،  لطفا ب��ا تمام انرژيت برگرد.« اين ش��رايط 
درحالي اس��ت كه در اوايل م��اه مارس، ليونل 
مس��ي آرزوي خ��ود را از جام جهان��ي فوتبال 
۲۰1۸ روس��يه با طرفداران در ميان گذاشت و 
گفت اگر با تيم ملي آرژانتين در اين مسابقات 
قهرمان نشود اين اتفاق هيچگاه رخ نخواهد داد 

و آرزوي او هرگز برآورده نمي شود. 

»كي روش« مربي»فرناندو 
سانتوس« هم بوده است

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران 35 سال پيش 
مربي فرناندو س��انتوس مربي پرتغال بوده است. 
به  گ��زارش آس، تيم   ملي فوتبال ايران امش��ب 
در آخرين ب��ازي مرحله گروهي در جام جهاني 
۲۰1۸ روس��يه به مصاف پرتغال مي رود. تقابل 
كارلوس ك��ي روش و فرناندو س��انتوس در اين 
دي��دار جالب اس��ت. كي روش پي��ش از اين در 
دو دوره هداي��ت تيم ملي كش��ورش را برعهده 
داش��ت. او از س��ال 1۹۹1 ت��ا ۹۴ هدايت تيم  
 ملي كش��ورش را برعهده داش��ت و س��پس در 
س��ال ۲۰۰۸ دوب��اره به تيم   ملي بازگش��ت و تا 
سال ۲۰1۰ در آنجا ماند. دومين دوره با حضور 
پرتغ��ال در جام جهان��ي ۲۰1۰ آفريقاي جنوبي 
همراه ب��ود. پرتغال ك��ي روش در دور حذفي با 
گل مش��هور داويد ويا برابر اس��پانيا حذف شد. 
از آن تي��م   ملي هنوز بازيكناني حضور دارند كه 
مي توانن��د برابر تيم   ملي اي��ران بازي كنند. بتو، 
په په، برونو، آلوس و كريستيانو رونالدو بازيكنان 
حاضر در جام جهاني هس��تند. با اين حال نكته 
عجيب تقابل ايران و پرتغال، دو سرمربي هستند 
چون كي روش 35 س��ال پيش سرمربي فرناندو 
س��انتوس بود. س��رمربي كنوني اي��ران يكي از 
مربيان اس��توريل در سال 1۹۸3 بود. او دستيار 
ماريو ويلس��ون بزرگ بود. در آن زمان سانتوس 
به عنوان يكي از بازيكنان اس��توريل محس��وب 
مي ش��د. امروز پس از سه دهه سرنوشت دوباره 

اين دو نفر را برابر هم قرار داده است.

حاشيه

مستطيل سبز

آرزوي صعود به مرحله دوم، از جام يازدهم تا جام بيست و يكم

روياي40سالهتعبيرميشود؟
مجيد اعزازي|

جام جهاني ۲۰1۸ روس��يه پنجمين عرصه 
حض��ور تيم مل��ي فوتبال اي��ران در رقابت هاي 
جهان��ي اي��ن رش��ته ورزش��ي مهيج اس��ت. از 
س��ال 1۹7۸ كه تي��م ملي فوتب��ال ايران براي 
نخس��تين بار به جام جهاني يازدهم در آرژانتين 
راه ياف��ت ت��ا همين امروز كه ايران در آس��تانه 
برگزاري س��ومين ب��ازي از پنجمين حضورش 
در ج��ام جهاني، در مقابل تيم ملي پرتغال قرار 
گرفته است، ۴۰ س��ال مي گذرد و البته روياي 
همه اين س��ال ها، تنها راهياب��ي به مرحله دوم 

جام جهاني بوده است. 
اگر دومي��ن حضور تيم ايران در جام جهاني 
1۹۹۸، پ��س از برگ��زاري بازي ه��اي مقدماتي 
بس��يار نفس گي��ر و خل��ق حماس��ه ملبورن، 
۲۰س��ال طول كش��يد؛ ش��ايد، اين��ك، پس از 
گذش��ت ۲۰س��ال از آن نقطه عط��ف تاريخي، 
نوبت به عبور از گردنه و مرحله يي ديگر رسيده 
است. چه آنكه ش��رايط عيني و ذهني پرش به 
مرحله بعد براي فوتبال كشور فراهم آمده است. 
بي گم��ان، دوري تي��م فوتبال اي��ران از جام 
جهان��ي در نيمه نخس��ت اي��ن دوره، به دليل 
شرايط گذار سياسي پس از وقوع انقالب، جنگ 
تحميلي و در مجموع فرآيند به ثبات رس��يدن 
انقالب و نظام جمهوري اسالمي ۲۰ سال طول 
كش��يد؛ به همين دليل، در اين نيمه، صعود به 
مرحله دوم مسابقات جام جهاني زير سايه ورود 
به اين مس��ابقات قرار گرفت. اما طي ۲۰ س��ال 
گذش��ته و به ويژه در جريان برگزاري جام هاي 
بيس��تم و بيس��ت و يكم، بار ديگر روياي صعود 
به مرحل��ه دوم جام جهاني از پ��س ناخودآگاه 
جمعي به خودآگاه افكار عمومي بازگشته است. 
روياي��ي كه تاكنون تعبير نش��ده اما در مجموع 
موجب حركت كليت فوتبال ايران در مس��يري 
صعودي ش��ده اس��ت. اگر پس از برگزاري جام 
شانزدهم در فرانس��ه، برخي بازيكنان تيم ملي 

اي��ران در باش��گاه هاي اروپايي لژيونر ش��دند و 
اقتصاد و مناس��بات حاكم بر فوتبال كشور را در 
ف��از و مدار جديدي قرار دادن��د، حاال بازيكنان 
فوتبال ايران در مقابل اس��پانيا، يكي از غول ها 
و قطب ه��اي فوتب��ال جه��ان، بازي س��تايش 
برانگي��ز و متوازني را به نمايش گذاش��تند و در 
پيام��ي تازه ظهور تيمي قدرتمن��د را به دنياي 
فوتبال اعالم كردند. دس��تيابي به اين موقعيت، 
اگر چه مي توانس��ت با حذف برخي حواش��ي و 
دوري از مس��ائل غيرحرفه يي، بسيار زودتر و با 
كيفيت ت��ر صورت گيرد، اما بي گمان در صورتي 
كه مس��ووالن فوتبال كش��ور زمينه هاي تداوم 
اين رون��د صعودي را در آين��ده فراهم آوردند، 

ورود فوتبال ايران به مرحله جديد دور از انتظار 
نخواهد بود. 

 آن گونه ك��ه كارلوس ك��ي روش بال فاصله 
پس از بازي ايران- اس��پانيا گفت��ه، روياي تيم 
فوتبال كش��ور و ب��ه عبارتي روي��اي ميليون ها 
ايران��ي، پي��روزي بر تيم پرتغال اس��ت. رويايي 
كه پ��س از نماي��ش توانمندي ه��اي بازيكنان 
در مقاب��ل اس��پانيا ج��ان و روح تازه يي يافت و 
دس��ت يافتني تر از هميشه به نظر مي رسد. اگر 
چ��ه واقعيت هاي تاريخي و آم��اري روي كاغذ، 
روايت هاي بسيار متفاوتي را از تيم هاي ايران و 
پرتغال حالت مي كنند و س��تاره و گلزن قهاري 
به نام كريس��تيانو رونالدو را در تارك افتخارات 

تي��م پرتغال قرار مي دهند؛ اما بازي با اس��پانيا، 
متغير هاي تازه يي را به معادالت روي كاغذ وارد 
كرد و نش��ان داد كه راه حل متوقف كردن تيم 
ايران چندان س��اده و س��هل الوصول نيست. از 
س��ويي، بازي پرتغال – اس��پانيا )كه سه بر سه 
مس��اوي شد( مش��خص كرد كه خط دفاع تيم 
پرتغال به اندازه خط دفاع اس��پانيا آسيب پذير 
است. بازي ايران- اس��پانيا هم نشان داد كه نه 
تنها كار دفاعي تيم ايران عالي و كم نفص است 
كه خط حمل��ه ايران نيز به ان��دازه خط حمله 

اسپانيا زهردار و خانمان برانداز است. 
از ياد نبريم كه قدرت و قوت تيم ملي ايران 
كه طي 7 س��ال گذشته با رهبري كارلوس كي 

روش به اين مرحله چش��مگير رسيده است، در 
ش��رايطي بروز و ظهور يافته است كه اين تيم با 
مشكالت داخلي و خارجي متعددي به ويژه طي 
يك ماهه اخير دس��ت به گريبان بوده و شرايط 
ويژه يي را سپري كرده است. نداشتن بازي هاي 
تداركاتي قبل از مس��ابقات جام جهاني، مساله 
تحري��م كف��ش نايك و لوازم ورزش��ي آديداس 
از جمله اين مش��كالت بوده اس��ت. مسائلي كه 
هي��چ ي��ك از تيم هاي حاضر در جام بيس��ت و 
يكم روس��يه با آن رو به رو نبوده اند. بي گمان، در 
كنار رهب��ري مدبرانه ك��ي روش و انتخاب كم 
خطاي بازيكنان، انگيزه و تاكتيك پذيري باالي 
آنها زمينه هاي دستيابي به دستاوردهاي بزرگ 
اين روزهاي فوتبال ايران را فراهم كرده است. 

در ش��رايطي كه با تم��ام اي��ن نقص ها، تيم 
ايران افتخارآفريني هاي بزرگي طي دو بازي اول 
از خود به جاي گذاش��ته اس��ت و پس از سال ها 
تمرين و ممارست بازيكنان در باشگاه هاي داخلي 
و خارجي به ورزيدگي قابل قبولي رس��يده اند و 
هزاران دلي��ل ديگر اينك ش��ايد كمي تمركز و 
خودباوري بيشتر هم از س��وي بازيكنان فوتبال 
و هم از سوي مردم، راهگشاي تيم فوتبال كشور 
به مرحله دوم جام بيس��ت ويكم باش��د، چرا كه 
اين بازي، بازي سرنوش��ت و ب��ودن و نبودن در 
ادامه مس��ير جام جهاني ۲۰1۸ است. به عبارت 
ديگر، هزينه- فرصت پيروز نش��دن در اين بازي، 
تنها از دست دادن سه امتياز نيست، بلكه خروج 

ناخواسته از جام جهاني روسيه است. 
ف��ارغ از نتيج��ه ب��ازي مقابل تي��م مطرح و 
پرس��تاره پرتغال كه مطمئنا همچ��ون بازي با 
اس��پانيا، يك بازي قابل قبول و ستايش برانگيز 
خواه��د بود، تيم ملي ايران بار ديگر در مس��ير 
رشد و توسعه خود پيش خواهد رفت. همان طور 
كه طي ۲۰س��ال و به ويژه طي 7 سال گذشته 
با تمام فراز و فرودها در مسير رو به رشدي گام 

نهاده است.

مرجان محمدي|
 بازي آلمان و س��وئد ۲ بر يك و در دقايق 
پاياني به نفع آلمان به پايان رس��يد،  بازي كه 
در آن آلمان ها با يك بازيكن كمتر توانستند نفس حريف 
را بگيرند و تيم س��وئد را كه تنها دقايقي با يك تس��اوي 
ش��يرين فاصله داشت را شكست دهد. در بازي هاي جام 
جهاني س��وئد را مي توان بدشانس ترين تيم تا اين لحظه 
دانس��ت تيمي كه در دقايق ابتدايي بازي، بايد ازس��وي 
داور ي��ك پنالت��ي برايش گرفته مي ش��د و مدافع آلمان 
نيز بايد اخراج مي ش��د،  اما اين صحنه بس��يار حساس از 
دي��د داور و كمك داور به دور ماند و حتي درخواس��تي 
براي ويدئو چك داده نشد تا سوئد بد شانس ترين تيم و 
آلمان خوش ش��انس ترين تيم جام جهاني لقب بگيرد. با 
اين تفاس��ير بايد عنوان كرد كه فناوري هرچند توانسته 
 ت��ا حدودي در بازي نف��س گير فوتبال حق را به حق دار

بده��د ول��ي در بعض��ي مواقع ه��م داور و ه��م فناوري 
نتوانس��ته اند حق ضايع ش��ده تيم هايي كه حقي از آنها 

ضايع شده است را به آنها بازگرداند. 
گفت��ه مي ش��ود اس��تفاده از VAR در ج��ام جهاني 
۲۰1۸ روسيه باعث ش��ده است وقت هاي اضافه افزايش 
يابن��د و در اين مدت تيم هاي زيادي به گل رس��يدند و 
پي��روز ش��دند، بطوريكه گل نجات بخ��ش توني كروس 
براي آلمان در ديدار برابر تيم   ملي فوتبال سوئد در جام 
جهاني ۲۰1۸ روس��يه در وقت هاي  اضافه به ثمر رسيد. 
اين گل زماني وارد دروازه  س��وئد شد كه ژرمن ها تقريبا 

تمام توان خود را از دس��ت داده بودن��د. گل كروس در 
 دقيقه ۹۴:۴1 به ثبت رس��يد اما گل به ثمر رس��يده در 
وق��ت اضافه در بازي آلمان و س��وئد تنها زماني نبود كه 
در وقت هاي  اضافه زده ش��د. طبق بررس��ي هاي صورت 
گرفت��ه در ۲۹ بازي برگزار ش��ده تاكن��ون 1۲۸  دقيقه 
وقت  اضافه درنظر گرفته ش��ده است. روسيه، عربستان و 
بلژيك، تيم هايي هس��تند كه كمترين وقت هاي  اضافه را 
داشتند و در مجموع دو بازي شان فقط هفت  دقيقه وقت 
 اضافه درنظر گرفته شده است. كمترين وقت هاي  اضافه 

در چهار بازي با سه  دقيقه به ثبت رسيد. 
ديدار تيم ه��اي ملي فوتب��ال ايران-مراكش، برزيل- 
كاستاريكا و نيجريه-ايسلند با بيشترين وقت هاي  اضافه 
در صدر اين فهرس��ت قرار دارند. در دو بازي اول نتيجه  
در اين زمان تغيير پيدا كرد. گل به خودي عزيز بوهادوز 
ب��راي ايراني ها در  دقيقه ۹5 به ثمر رس��يد و ش��اگردان 
كارلوس كي روش توانس��تند س��ه امتياز بازي را كس��ب 
كنند. كوتينيو و نيمار در حالي نخستين پيروزي برزيل 
را رقم زدند كه گل هاي ش��ان در  دقيق��ه ۹1 و ۹7 وارد 
دروازه  كاستاريكا شد. به نظر مي رسد ويديو چك هرچند 
از جذابيت ه��اي فوتبال كاس��ته اس��ت اما ب��راي برخي 
كش��ورها نيز حكم گل طاليي را داش��ته اس��ت و باعث 
پيروزي آنها ش��ده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ويديو 
چك در بازي ايران و اس��پانيا به ضرر ۸۰ ميليون ايراني 
كار كرد و باعث شد تا گل سعيد عزت الهي آفسايد اعالم 

شود و آرزوي ميليون ها ايراني با يك قاب به فنا برود. 
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6 نگاه متفاوت به نتيجه بازي ايران- پرتغال
امشب سومين بازي تيم ملي كشورمان در مقابل پرتغال برگزار خواهد شد، بازي كه شايد در روز اول بسياري پيش بيني مي كردند، جنبه تشريفاتي خواهد داشت اما امروز بسياري 

به پيروزي ايران اميد دارند. حالت هاي مختلفي براي اين بازي پيش بيني مي شود كه هر كس از ديد خود به اين بازي نگاه مي كند. نگاه هاي مختلف باعث تحليل ها و در نتيجه 
پيش بيني هاي متفاوتي مي شود با هم نگاهي به چند مدل تحليل و پيش بيني مي اندازيم. 

زنده شدن اميد
نخستين نگاه به بازي با اميد فراواني همراه است. بسياري از مردم كه زمان قرعه كشي، ايران 

را بازنده از پيش مي دانستند با توجه به نتايج دو بازي قبلي به ويژه عملكرد خوب ايران 
در نيمه دوم بازي با اسپانيا اكنون بسياري اين تصور را دارند كه ايران شانس پيروزي 

در قبال پرتغال و در نتيجه صعود به دور دوم را دارد. از سوي ديگر اعتماد به نفس 
بازيكنان ايران كه به دلي��ل كم بودن بازي هاي تداركاتي پيش از جام جهاني 

پايين بود اكنون به طرز محسوسي بهتر شده است. 

معايب تغيير تكنيك
گروهي ديگر با نگاهي بدبينانه و در عين حال منطقي به مس��اله نگاه 
مي كنند. از نظر آنها در دو بازي قبلي ايران نياز به برد قطعي نداشت و به 
همين دليل سيس��تم بازي ايران به شكل دفاع چند اليه تعريف شده بود 
اما در اين بازي ايران براي قطعي شدن صعود نياز به برد دارد و به همين 
دليل حمله خواهد كرد. در چنين شرايطي ديگر نمي توان انتظار داشت كه 
همان بازي منطقي مقابل اسپانيا و مراكش را مقابل پرتغال مشاهده كنيم.

نفرين بازی آخر
بعضي تحليل پيش بيني نتيجه را بر اساس الگوهاي تاريخي در نظر مي گيرند. 

اي��ران معموال عملكرد خوب��ي در بازي دوم دارد و در بازي هاي س��وم اغلب بازنده 
بوده ايم. در 1۹7۸ با وجود تساوي مقابل تيم پرقدرت اسكاتلند در بازي سوم با نتيجه 

چهار بر يك مغلوب پرو شديم. در 1۹۹۸ فرانسه بازي آخر را به آلمان واگذار كرديم. ۸ سال 
پيش مقابل آنگوال مس��اوي كرديم و در دوره پيش بدترين نتيجه را مقابل بوس��ني گرفتيم. در 

حقيقت بازي هاي آخر مرحله گروهي هميشه براي ايران حكم يك نفرين را داشته است.

احتمال مساوی
يكي از حالت هاي بس��يار محتمل تس��اوي در برابر پرتغال است. پرتغال مي داند كه با تساوي صعود 
خواهد كرد پس براي برد ريسك نمي كند هرچند اين كشور نيز چندان مايل نيست در 
مرحله بعد مقابل روسيه ميزبان قرار گيرد. در صورت تساوي همه چيز به بازي اسپانيا 
در مقابل مراكش و يك برد پرگل مراكش مي تواند باعث صعود تيم ملي كشورمان 
با نتيجه مساوي مقابل اسپانيا شود تا يك شگفتي بزرگ يعني حذف اسپانيا رقم 

بخورد. با وجود اين احتمال حذف ايران در شرايط مساوي باز هم بسيار زياد است.

انتظار معجزه
تا همين جا هم ايران فراتر از حد انتظار حضور داشته است. تقريبا 
كمتر كسي انتظار داشت ايران از گروه مرگ جام جهاني ۲۰1۸ صعود 
كند اما اين اميد با عملكرد خوب تيم ملي و كمي شانس كامال در دل ها 
زنده ش��د. حال سوال اساسي اين اس��ت كه چرا منتظر يك معجزه و 
شانس در بازي آخر نيستيم. ايران هيچ گاه به اين اندازه به صعود نزديك 
نبوده است پس چرا به جاي پيش بيني با اميد به اين بازي نگاه نكنيم؟

انتقام از پرتغال
اين نخستين بار است كه ايران در جام جهاني براي دومين بار مقابل يك تيم 
قرار مي گيرد. هشت سال قبل ايران در جام جهاني ۲۰۰6 آلمان مقابل پرتغال با نتيجه 
دو بر صفر شكس��ت خورد. اما بايد قبول كرد نه ايران آن تيم هش��ت سال قبل است نه 
پرتغال. پرتغال در بازي اول تنها با درخش��ش عجيب رونالدو موفق به فرار از شكست مقابل 
اسپانيا شد و در بازي دوم چندان قوي تر از مراكش ظاهر نشد. نتايج دو بازي قبل ايران و پرتغال 

نشان مي دهد به هيچ وجه ايران بازنده از پيش نيست و شايد بتواند نتيجه يي تاريخي را رقم بزند.

شادي بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران پس از گل به اسپانيا

جذابيت هاي از دست رفته فوتبال با ويديو چك 

زننده گل پيروزي آلمان در آغوش مربي

قابجامجهاني
 شعر 

كالسيك
 كافه

فوتبال
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با ممنوع شدن واردات

تكليف خريداران خودروهاي وارداتي چيست
درحالي روز گذش��ته جزييات مصوبه اخير دولت در زمينه 
ممنوعيت واردات كاالهاي لوكس و غيرضرور منتش��ر شد كه 
با ممنوع ش��دن واردات خودرو اين پرس��ش مطرح اس��ت كه 
تكلي��ف افرادي كه خودروهاي واردات��ي را پيش خريد كرده و 

هنوز خودروي خود را تحويل نگرفته اند، چيست؟ 
به گزارش ايس��نا، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه يي 
به تاريخ س��ي ام خرداد ماه جديدترين مصوبه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به س��ازمان توس��عه تجارت ابالغ 
كرد. براساس اين ابالغيه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف 
تعرفه يي كاال كه ش��امل بيش از ۱۴۰۰قلم كاال اس��ت ممنوع 

شد. خودرو نيز جزو كاالهاي ممنوعه وارداتي قرار دارد. 
ممنوع شدن واردات خودرو در حالي است كه »پيش فروش« 
يكي از روش هاي عرضه رايج و پرطرفدار خودرو در ايران است 
بنابراي��ن مي توان ح��دس زد كه درحال حاضر ش��ركت هاي 

واردكنن��ده خودرو تعداد قابل توجهي خ��ودرو را پيش فروش 
ك��رده و تمام پول يا پيش پرداخ��ت آن را از خريداران دريافت 
كرده اند. در اين ش��رايط اين پرس��ش مطرح است كه تكليف 

خريداران اين خودروها چيست؟. 
البته اگرچه واردات خودرو از روز گذش��ته ممنوع شده اما 
مطمئنا ش��ركت هاي واردكننده خودرو ع��الوه بر خودروهايي 
ك��ه در انبارها دارند، تع��دادي خودرو ني��ز در مرحله واردات 
و ترخي��ص از گم��رك دارن��د و قاعدتا بايد با اس��تفاده از اين 
خودروها، تعهدات خود را پوش��ش داده و خودروهاي فروخته 

شده را به خريداران تحويل دهند. 
همچني��ن در مواردي كه ش��ركت واردكننده خودرو ديگر 
خودرويي براي تحويل به خريداران ندارد، بايد براس��اس قانون 
حماي��ت از حق��وق مصرف كنندگان خودرو، پ��ول دريافتي از 
مشتري را به اضافه سود مشاركت آن ظرف حداكثر ۲۰روز به 

مش��تريان بازگردند. در اين زمينه با توجه به سوابق بدحسابي 
شركت هاي واردكننده خودرو و مواردي كه در زمينه تاخير در 
تحويل خودرو يا پرداخت پول مش��تريان از سوي شركت هاي 
واردكننده خودرو وجود دارد، بهتر اس��ت كه نهادهاي نظارتي 
به  ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وارد 
عمل شده و با بررسي قراردادهاي فروش واردكنندگان خودرو 
و همچنين كنترل موجودي انبار اين شركت ها، مراقبت كنند 
كه ش��ركت هاي واردكننده خودرو به جاي تحويل خودروهاي 
موجود در انبار به مشتريان، آنها را با نرخ هاي آن چناني در بازار 

آزاد عرضه نكنند. 
همچني��ن بايد مراقبت ش��ود كه ش��ركت هاي واردكننده 
خ��ودرو پول دريافتي از مش��تريان را نزد خ��ود بلوكه نكرده و 
با تاخير بازپس ندهند زيرا در گذش��ته س��ابقه داشته كه اين 
شركت ها در صورت انصراف مشتريان از خريد، پول دريافتي را 

با چند ماه تاخير بازپس مي دادند. 
در اي��ن ش��رايط عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنعت 
با بي��ان اينكه اقدام دولت در ممنوعي��ت واردات خودرو اقدام 
درس��تي اس��ت، اظهار مي كند: با اين حال دولت همانطور كه 
به درس��تي واردات خودرو را ممنوع كرد بايد مراقبت كند كه 

حقوق كساني كه پيش از اين خودروهاي وارداتي را خريداري 
نكرده ان��د، پايمال نش��ود. اميرحس��ن كاكاي��ي ادامه مي دهد: 
متاس��فانه ش��ركت هاي واردكننده خ��ودرو پرونده يي قطور از 
تخلفات دارند همانطور كه ش��اهد بوديم هم در چند ماه اخير 
و ه��م در س��ال هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ خودروهايي كه با نرخ ارز 
دولتي وارد كرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند. وي تصريح 
مي كند: دولت بايد مراقبت كند كه تا دانه آخر خودروهاي 
موجود در انبار شركت هاي واردكننده خودرو به خريداران 
تحويل داده شود و در مواردي كه موجودي انبارها به اتمام 
رسيده و احيانا خريداراني مانده اند كه ديگر خودرويي براي 
تحويل به آنها وجود ندارد، پول پرداختي آنها به اضافه سود 
مش��اركت متعلقه در اس��رع وقت به آنها بازپس داده شود. 
عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنع��ت اظهار مي كند: 
ممنوع ش��دن واردات خودرو اقدام درست و به موقعي بود 
اما دولت بايد مراقبت كند كه سودجويي برخي شركت هاي 
واردكنن��ده خودرو ب��ا اقدامات احتمال��ي همچون عرضه 
خودرو با قيمت ه��اي باالتر در بازار آزاد و تاخير در بازپس 
دادن پول مشتريان باعث متضرر شدن مصرف كنندگان از 

يك تصميم درست و بجا نشود. 

جنگ تجاري ترامپ؛ تهديدي 
براي جهان

كارشناس��ان و رس��انه ها، جنگ تجاري را كه »دونالد 
ترام��پ« عليه اقتصاده��اي بزرگ به راه انداخته اس��ت، 
تهديدي براي امريكا و جهان ارزيابي مي كنند كه مي تواند 
موجب وق��وع يك ركود بزرگ و بحران مالي سراس��ري 
شود. به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا، هر روز خبرهاي جديدي از اجرايي شدن تهديدهاي 
تعرفه يي ميان اياالت متحده، چين و اتحاديه اروپا به گوش 
مي رسد و شعله هاي آتش جنگ تجاري در جهان هر روز 
مرتفع تر مي شود. به نظر مي رسيد با ديدار چند هفته قبل 
مقام هاي چين و امريكا از ش��دت تنش ها كاسته شود اما 
افزايش تدريجي سطح توقعات »دونالد ترامپ« از متحدان 
كاخ سفيد موجب شد اختالفات به صورت ناگهاني سرباز 
كند و اكنون اوضاع با دومينوي تعرفه هاي جديد وخيم تر 
ش��ده اس��ت. چند ماه قبل دونالد ترامپ اين بازي بدون 
برنده را با تعيين تعرفه ه��اي ۲5و۱۰درصدي بر واردات 
فوالد و آلومينيوم به اياالت متحده كليد زد. در پاس��خ به 
اين اقدام بروكس��ل نيز بر ورود برخي كاالهاي امريكايي 
به قاره س��بز تعرفه هايي را وضع كرد. اتحاديه اروپا چند 
روز قبل اعالم كرد در پاس��خ به قان��ون تعرفه يي ترامپ 
بر پوش��اك، مواد غذايي، نوش��يدني و موتورسيكلت هاي 
امريكايي تعرفه هايي را به اجرا درمي آورد. جالب اينجاست 
رييس جمه��وري امريكا در واكنش به اي��ن اقدام، اروپا را 
تهديد ك��رد موضوع واردات خودروهاي س��اخت اروپا را 
ه��دف قرار مي دهد و بر واردات آن ۲۰درصد تعرفه وضع 
مي كند. پس از اين سخنان رييس جمهوري امريكا بود كه 
ارزش سهام شركت هاي خودروساز اروپايي تا يك درصد 
سقوط كرد. به اعتقاد تحليلگران مبارزه طلبي ها درحال 
جدي تر ش��دن است. پس از تنش ميان امريكا و اروپا در 
روزهاي آينده اياالت متحده مي خواهد بر ۳۴ميليارد دالر 
كاالي چيني تعرفه هايي را اعمال كند؛ پكن هم از مقابله 

به مثل در مورد كاالهاي امريكايي خبر داده است. 
نشريه تايم آورده است، اقدامات متقابل تجاري ميان 
قدرت هاي اقتصادي جهان شدت يافته و كم كم از شكل 
رجزخواني و تهديد خارج شده و شكل عملي گرفته است. 
در ادامه همين روند زنجيروار، يك مقام اروپايي گفته 
اس��ت در صورتي ك��ه امريكا صنعت خودروس��ازي اين 
اتحاديه را هدف بگيرد ممكن اس��ت قاره س��بز هم براي 
حدود 75ميليارد دالر كاالي امريكايي تعرفه هاي جديدي 
را وض��ع كند. با وجود روند متناوب تهديدهاي دو طرفه، 
نكته بارز اين است كه جنگ تعرفه يي آغاز شده و اتحاديه 
اروپ��ا هم كه تاكن��ون تمايلي به اس��تفاده از واژه جنگ 

تجاري با امريكا نداشت، حاال متقاعد شده است. 
»سيسيليا مالمستروم« كميسر تجاري اتحاديه اروپا 
چن��د هفته قبل به ش��بكه س��ي ان ان گفته ب��ود: ما در 
ش��رايط جنگ تجاري با امريكا قرار نداري��م زيرا در اين 
وضعيت دو برنده وجود نخواهد داش��ت؛ به همين دليل 
اروپا اميدوار اس��ت اين امر به وقوع نپيوندد. اما بس��ياري 
از تحليلگ��ران اقتص��ادي ازجمله »ماريان اش��نايدر« از 
انديش��كده چت هام هاوس لندن اعتق��اد دارند كه جنگ 
تجاري شروع ش��ده و نش��انه آن وجود دو عنصر شامل 
اقدام متقابل تعرفه يي در ي��ك فرآيند حمايت گرايانه و 
نبود فضاي مناس��ب براي مذاكره جهت خاموش كردن 
تنش است. اين وضعيت خطرناك با تهديد توييتري اخير 
ترام��پ كه گفته بود اگر اروپا تعرفه هاي خود را لغو نكند 
واشنگتن پاسخ محكم تري مي دهد، بدتر هم شد. منظور 
ترامپ بررس��ي تعرفه ۲۰درصدي بر خودروهاي اروپايي 
بود. به همين دليل نش��ريه آتالنتيك از ادامه و تش��ديد 

چرخه تعرفه گذاري و تهديدهاي جديد خبر مي دهد. 
با همين شواهد است كه مالمستروم روز گذشته عنوان 
ك��رد كه »اروپا تمايلي براي بازي كردن در اين ش��رايط 
نداشت اما تصميم هاي يكجانبه دونالد ترامپ راه ديگري را 
براي اين اتحاديه باقي نگذاشت. هر گاه كاخ سفيد از خط 
مشي هاي خود عقب نشيني كند، اروپا نيز تعرفه هاي خود 
را متوقف مي كند«. در شرايطي كه دولت اياالت متحده 
خود را غيرقابل مذاكره نش��ان مي دهد اروپا به دنبال آن 
است تا واكنشي دست جمعي را به اقدامات ترامپ داشته 
باش��د و در چارچوب موازين س��ازمان جهاني تجارت به 
امريكا پاس��خ ده��د. با اين ح��ال بزرگي ابع��اد منازعه 
اقتصادي غيرقابل چشم پوشي نيست و مي تواند پيامدهاي 
خطرناكي را براي امريكا و جهان داش��ته باشد. به نوشته 
تايم، كشيدن ديوارهاي حمايتي به دور اقتصادهاي ملي 
ممكن است موجب تش��ديد رقابت هاي خارجي و وقوع 
يك ركود بزرگ ديگر شود. بطور قطع اين جنگ تلفاتي 
خواهد داش��ت؛ به عن��وان نمونه آلمان در س��ال ۲۰۱7 
بي��ش از ۱.5ميليون خودرو در امريكا فروخت. همچنين 
كارخانه هاي خودروسازان آلماني در خاك اياالت متحده 
براي بي��ش از ۱۱۰ه��زار كارگر امريكايي ش��غل ايجاد 
كرده اند كه بقاي آنها بطور مس��تقيم با فروش خودرو به 
اين كشور وابسته است. با وجود اين به اعتقاد تحليلگران 
گرچه دو طرف موشك هاي خود را به سوي رقيب شليك 

كرده اند اما هنوز فضا براي تنش زدايي وجود دارد. 
تارنماي شبكه تلويزيوني سي.ان.بي.سي اعتقاد دارد با 
جدي تر ش��دن جنگ تجاري، هراس ها از وقوع يك ركود 
بزرگ جهاني بيش��تر شده است. بس��ياري از تحليلگران 
مسائل اقتصادي اعتقاد دارند تنش هاي تجاري كه اكنون 
رو به افزايش اس��ت مي توان��د بزرگ ترين اقتصاد جهان را 
وارد ركود س��ختي كند. ش��اخص ها اقتصادي، نرخ تورم و 
تولي��د ناخالص ملي امري��كا و آمار رش��د ۲.8درصدي و 
تصميم احتمالي فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره همگي 
مي توانند زنگ خطري براي امريكاست. اين ركود حتي با 
وجود اعتماد تج��ار و مصرف كنندگان به ثبت ركوردهاي 
باال و كاهش بي سابقه نرخ بيكاري قابل پيش بيني است. به 
اعتقاد كارشناسان در اين شرايط وضع تعرفه هاي گمركي 
و دام��ن زدن به جنگ تج��اري با اروپ��ا و چين مي تواند 
وضعيت ت��ورم در امريكا را بدتر و رش��د اقتصادي امريكا 
را نابود كند. به نوش��ته سي.ان.بي.سي ممكن است ميزان 
تعرفه ها در مقابل حجم اقتصاد امريكا و روابط تجاري آن با 
ديگر كشورها چشمگير نباشد اما فرايند تهديد و مقابله به 
مثل تعرفه يي موجب سلب اعتماد تجار و مصرف كنندگان 
مي شود و يك شوك هزينه يي را به همراه خواهد داشت. در 
چند روز گذشته حتي بانك جهاني نيز نسبت به پيامدهاي 
جنگ تجاري براي اياالت متحده و اقتصاد جهاني هشدار 
داد و تاكيد كرد افزايش تعرفه ها بر تجارت در جهان تاثير 
عكس خواهد داش��ت. افزايشي كه فراتر از حد مجاز باشد 
منجر به كندتر ش��دن جريان تج��ارت جهاني تا ۹درصد 
مي شود. اين همان اتفاقي است كه در سال ۲۰۰8 رخ داد 

و موجب بحران مالي جهاني شد. 

گزارش

500سال انقالب علمي 

و بدين سان جهل كشف شد
مولف| يوول نوا هراري|

مترجم| محمد معماريان|
فرض كنيد، يكي از روستاييان اسپانيايي هزار 
س��ال پس از ميالد مسيح مي خوابيد و پانصدسال 
بعد با غوغاي ملوانان كريستف كلمب بيدار مي شد 
كه پا به عرشه نينا، پينتا و سانتاماريا مي گذاشتند. 
در اين صورت دنيا به چشم او كامال آشنا مي آمد. 
با وجود تغييرات فناوري، آداب و مرزهاي سياسي 
اين نمونه قرون وس��طايي اصح��اب كهف با اوضاع 
جديد احس��اس غريبگي نمي كرد، اما اگر يكي از 
ملوانان كريس��تف كلمب ه��م اين چنين چرتش 
مي گرف��ت و با ص��داي گوش��ي آيف��ون در قرن 
بيست ويكم از خواب مي پريد، دنياي جديد بسيار 
بي��ش از تصورش غريبه مي بود. ش��ايد از خودش 
مي پرس��يد: »اينجا بهش��ت اس��ت؟ يا چه بس��ا 

جهنم؟«
قواي بش��ري در پانصدس��ال گذش��ته رش��د 
اعجاب آور و بي س��ابقه يي داش��ته اس��ت. در سال 
۱5۰۰مي��الدي نزديك به پانصدميلي��ون از گونه 
بش��ر در كل دنيا زندگي مي ك��رد. امروز اين رقم 
نزدي��ك به 7ميلي��ارد اس��ت. ارزش كل كاالها و 
خدماتي ك��ه انس��ان ها در س��ال ۱5۰۰ميالدي 
تولي��د كرده ان��د، با احتس��اب نرخ ت��ورم، حدود 
۲5۰ميلي��ارد دالر امروز مي ش��د. اكنون توليدات 
يك س��ال انس��ان ها نزديك ب��ه 6۰تريليون دالر 
ارزش دارد. در س��ال ۱5۰۰ميالدي، بش��ر حدود 
۱۳ تريليون كالري ان��رژي در روز مصرف مي كرد. 
ام��روزه اين رقم به ۱5۰۰تريليون كالري رس��يده 
اس��ت. دوباره اين ارق��ام را نگاه كني��د: جمعيت 
بش��ر ۱۴برابر، تولي��دات او ۲۴۰ براب��ر و مصرف 
انرژي اش ۱۱5برابر ش��ده است. فرض كنيد يكي 
از رزم ناوهاي امروزي را به دوران كريستف كلمب 
ببريد. اي��ن رزم ناو ظرف چند ثاني��ه نينا، پينتا و 
س��انتاماريا را به تكه چوب هاي��ي بي مصرف تبديل 
مي كرد. سپس ناوگان تمام قدرت هاي بزرگ دنيا 
را غرق مي كرد؛ بي آنكه حتي يك خش به بدنه اش 
بيفتد. پنج كشتي باركش امروزي مي توانند تمام 
محموله هاي متعلق به همه ناوگان هاي تجاري آن 
روز دنيا را حمل كنند. يك رايانه امروزي مي تواند 
تمام كلمات و ارقام همه كتاب هاي دست نويس آن 
دوران را ذخيره ك��رده و تمام كتابخانه هاي قرون 
وسطا را در خود جاي دهد و باز هم حافظه اش پر 
نش��ود. هر يك از بانك هاي بزرگ امروزي بيش از 

مجموع همه پادشاهي هاي آن دوران پول دارند. 
در سال ۱5۰۰ميالدي، تنها چند شهر بيش از 
۱۰۰هزار نفر سكنه داشتند. اكثر ساختمان ها را از 
گل، چوب و ني مي ساختند و ساختمان سه طبقه، 
آسمان خراش حساب مي شد. جاده هاي آن دوران، 
راه ه��اي خاكي مال رويي بود كه تابس��تان ها پر از 
گردوخاك و زمس��تان ها گل آلود مي ش��د و محل 
تردد پياده ها، اس��ب ها، بزه��ا، مرغ ها و تك وتوك 
گاري ها بود. در شهرها بيش از همه صداي انسان 
و حي��وان و هرازگاهي صداي چكش و اره مي آمد. 
با غروب خورش��يد منظره شهر تاريك مي شد؛  جز 
شمع يا مشعلي در گوشه كنارها كه سوسو مي زد. 
س��اكنان چنان شهري با ديدن توكيو، نيويورك يا 

بمبئي چه فكري مي كردند؟
پيش از قرن ش��انزدهم هيچ يك از ابناي بشر 
گرد جهان نگش��ته بود تا اينكه در س��ال ۱5۲۲، 
اردوي م��اژالن پس از س��فري به ط��ول 7۲هزار 
كيلومتر به اس��پانيا بازگش��ت. اين سفر سه سال 
ط��ول كش��يد و تقريبا جان همه خدم��ه آن اردو 
از جمل��ه خ��ود ماژالن را گرفت. در س��ال ۱87۳ 
فيالس ف��اگ ماجراجوي ثروتمن��د بريتانيايي در 
دني��اي تخي��الت ژول ورن توانس��ت دور دنيا را 
در هش��تاد روز بگردد. امروزه هر كس��ي از طبقه 
متوسط مي تواند ظرف ۴8ساعت دنيا را به  صورتي 

امن و آسان دور بزند. 
در سال ۱5۰۰ بشر محدود به سطح زمين بود. 
بشر مي توانست برج بسازد و از كوه صعود كند؛ اما 
آس��مان منحصر به پرندگان، فرش��ته ها و خدايان 
بود. در ۲۰جوالي ۱۹6۹ انسان روي ماه فرود آمد. 
اين نه  فقط دستاوردي تاريخي بلكه شاهكاري در 
تكامل انسان يا حتي در ابعاد كهكشاني بود. ظرف 
۴ميليارد س��الي ك��ه از تكامل مي گذش��ت، هيچ 
ارگانيس��مي نتوانسته بود از اتمس��فر زمين عبور 
كند؛ چه رس��د به آنك��ه پا يا اندام خ��ود را روي 

ماه بگذارد. 
بشر در عمده تاريخ خود حدود ۹۹.۹۹درصد از 
ارگانيسم هاي روي زمين، يعني ميكروارگانيسم ها 
را نمي شناخت. نه اينكه ميكروارگانيسم ها اهميتي 

نداش��ته باش��ند: هر يك از م��ا ميلياردها مخلوق 
تك س��لولي در بدنم��ان داري��م كه فقط س��واري 
مفتي از م��ا نمي گيرند؛ بلكه بهترين دوس��تان و 
مرگبارترين دش��منانمان هس��تند. برخي از آنها 
غذايمان را هضم كرده و روده مان را تميز مي كنند 
و برخي ديگر موجب مرض و بيماري هاي مس��ري 
مي شوند. اما تا سال ۱67۴ طول كشيد تا باالخره 
چش��م نخستين بشر به يك ميكروارگانيسم افتاد: 
آنتونيه فان لونهوك با ميكروس��كوپ دست سازش 
از ديدن دنيايي از مخلوقات ريز كه در قطره يي آب 
ول مي گشتند، شگفت زده شد. سه قرن پس از آن 
ماجرا امروزه انسان ها با طيف وسيعي از گونه هاي 
ميكروس��كوپي آشنا ش��ده اند. ما توانسته ايم اكثر 
بيماري ه��اي همه گير و مهلكي را ك��ه آنها پديد 
مي آورند، شكس��ت دهيم و ميكروارگانيس��م ها را 
در پزش��كي و صنعت به خدم��ت بگيريم. امروزه 
باكتري ها را مهندس��ي مي كنيم تا دارو بس��ازند، 
زيست س��وخت تولي��د كنن��د و انگل ه��ا را از پا 
دربياورن��د. اما مهم ترين و دوران س��ازترين لحظه 
در پانصد س��ال گذشته، دقيقا س��اعت 5:۲۹:۴5 
بامداد روز ۱6جوالي ۱۹۴5 بوده اس��ت. دقيقا در 
آن لحظه، دانش��مندان امريكايي نخس��تين بمب 
اتمي را در االموگوردو در ايالت نيومكزيكو منفجر 
كردند. از آن لحظه به بعد نوع بش��ر نه  تنها امكان 
تغيير مسير تاريخ، بلكه قابليت پايان دادن به تاريخ 

را داشته است. 
آن فرآين��د تاريخ��ي را ك��ه به االموگ��وردو و 
پاگذاش��تن روي ماه منجر ش��د به  ن��ام »انقالب 
علمي« مي شناسيم. در جريان اين انقالب نوع بشر 
با سرمايه گذاري منابع خود در پژوهش هاي علمي، 
قواي شگفت آوري كسب كرده است. اين دوره را از 
آن رو انقالب مي ناميم كه تا س��ال ۱5۰۰ميالدي، 
انس��ان هاي كره خاكي به قدرت خود در به دست 
آوردن  قواي جديد پزش��كي، نظام��ي و اقتصادي 
ترديد داش��تند. حكومت ه��ا و ثروتمندان منابعي 
را ب��ه آموزش و پژوهش اختص��اص مي دادند؛ اما 
هدف كلي شان نه كس��ب قابليت هاي جديد بلكه 
حف��ظ قابليت هاي موج��ود بود. حاكم��ان دوران 
پيش��امدرن نوعا به كشيش��ان، فالس��فه و ش��عرا 
پول مي دادند، به اين اميد كه آنها به حكومتش��ان 
مشروعيت بخشيده و نظم اجتماعي را حفظ كنند. 
حكام از آنها نمي خواس��تند داروي جديدي كشف 
كنند، اسلحه جديدي اختراع كنند يا محرك رشد 

اقتصادي شوند. 
در پنج قرن گذش��ته انس��ان ها ه��ر روز بيش 
از روز قب��ل باور كرده اند كه با س��رمايه گذاري در 
پژوهش علمي مي توانند قابليت هايشان را افزايش 
دهن��د. اين ب��اور ايمان��ي كوركورانه نب��ود؛ بلكه 
باره��ا و بارها به  صورت تجربي اثبات ش��د. هرچه 
اثبات ها بيش��تر مي ش��د، ثروتمن��دان و حاكمان 
منابع بيش��تري در اختيار علم مي گذاشتند. بدون 

اين سرمايه گذاري ها هرگز نمي توانستيم روي ماه 
راه برويم، ميكروارگانيس��م ها را مهندس��ي كنيم 
يا اتم را بش��كافيم. مثال حكوم��ت اياالت متحده 
در چن��د دهه اخير ميليارده��ا دالر صرف مطالعه 
فيزيك هس��ته يي كرده است. دانش حاصل از اين 
پژوهش ها امكان س��اخت نيروگاه هاي هسته يي را 
فراهم كرده است كه برق ارزان قيمت براي صنايع 
امريكايي توليد مي كنن��د. آنها به حكومت امريكا 
مالي��ات مي دهن��د و حكومت امريكا هم بخش��ي 
از اي��ن ماليات ها را صرف پژوهش هاي بيش��تر در 

فيزيك هسته يي مي كند. 
چرخ��ه بازخ��ورد انق��الب علمي: عل��م براي 
پيش��رفت خود به چي��زي بي��ش از پژوهش نياز 
دارد: پيش��رفت ب��ه تقوي��ت متقابل مي��ان علم، 
سياس��ت و اقتصاد وابسته است. نهادهاي سياسي 
و اقتص��ادي منابعي را تامين مي كنند كه پژوهش 
علمي بدون آنها ممكن نيست. پژوهش هاي علمي 
نيز توانمندي ه��اي جديدي عرضه مي كنند كه از 
جمله به كار تامين منابع بيش��تر مي آيند. بخشي 
از اين منابع نيز دوباره در پژوهش س��رمايه گذاري 
مي شوند. باور روزافزون انسان هاي مدرن به توانايي 
خود در كس��ب قواي جدي��د از طريق پژوهش از 
كجا مي آيد؟ چه عامل��ي موجب پيوند ميان علم، 
سياست و اقتصاد شد؟ اين فصل با بررسي ماهيت 
منحصربه فرد علم مدرن به  دنبال حداقل بخشي از 
پاسخ اين سوال است. دو فصل بعد به شكل گيري 
اتحاد ميان عل��م، امپراتوري هاي اروپايي و اقتصاد 

سرمايه داري مي پردازد. 

 ما نمي دانيم
حداقل از زمان »انقالب ش��ناختي« بدين س��و 
انس��ان ها س��عي كرده اند، كيه��ان را درك كنند. 
اج��داد ما زمان زي��ادي صرف و تالش بس��ياري 
كردند تا قواعد حاكم بر دنياي طبيعي را كش��ف 
كنند. اما علم مدرن از سه جهت كليدي با مكاتب 

معرفتي پيشين تفاوت دارد: 
۱( مي��ل به قبول جه��ل. علم م��درن بر پايه 
تعبي��ري التين، يعني ايگنوراموس ش��كل گرفته 
اس��ت: »ما نمي دانيم.« پيش فرض علم مدرن آن 
اس��ت كه ما از همه چيز خبردار نيستيم. مهم تر از 
آن اينكه مي پذيريم با كس��ب دانش بيشتر ممكن 
اس��ت آنچه گمان مي كني��م مي دانيم، غلط از آب 
دربياي��د. هيچ مفهوم، ايده ي��ا نظريه يي مقدس و 

بي چون وچرا نيست. 
۲( محوريت مشاهده و رياضيات. علم مدرن، با 
پذيرش جهل به  دنبال كس��ب دانش جديد است. 
اين كار با جمع آوري مش��اهده ها و سپس استفاده 
از ابزارهاي رياضي براي جاي دادن اين مشاهدات 

در دل نظريه هاي جامع صورت مي گيرد. 
۳( كس��ب توانمندي هاي جديد. علم مدرن به 
خلق نظريه ها اكتفا نمي كند؛ بلكه از اين نظريه ها 

براي كسب توانمندي هاي جديد و به  ويژه توسعه 
فناوري هاي نو بهره مي گيرد. 

انق��الب علمي ن��ه انقالب دان��ش بلكه انقالب 
جهل بوده اس��ت. مهم ترين كشفي كه زمينه ساز 
انقالب علمي شد، كشف اين نكته بود كه انسان ها 

پاسخ مهم ترين پرسش هايشان را نمي دانند. 
مكات��ب معرفت��ي پيش��امدرن مانند اس��الم، 
مس��يحيت و مكتب ه��اي ب��ودا و كنفوس��يوس 
مي گفتن��د همه دانس��تني ها را مي دانيم. خدايان 
بزرگ يا خ��داي واحد قادر مطل��ق يا خردمندان 
گذش��ته، صاحب حكمتي فراگي��ر بوده اند كه در 
كت��ب مقدس يا س��نت هاي ش��فاهي آن را بر ما 
آش��كار كرده اند. انسان هاي معمولي با غور در اين 
متون و س��نت هاي باستاني و درك درست آنها به 
معرفت دست مي يافتند. به مخيله كسي هم خطور 
نمي كرد كه انجيل، قرآن يا ودا، مقدس ترين كتاب 
هندوها، رازهاي حياتي كيهان را ناگفته گذاش��ته 
باش��ند تا انساني از جنس گوش��ت و خون آن را 
كش��ف كند. مكاتب معرفتي باستان فقط دو نوع 
جهل را ممكن مي دانستند. در نوع اول ممكن بود 
»فرد« درباره امر مهمي جاهل باش��د. براي كسب 
معرف��ت كافي ب��ود تا از فرد خردمندتري س��وال 
كند. بر اين اس��اس كشف چيزهايي كه هيچ كس 
نمي دانس��ت، ضرورتي نداش��ت؛ مثال اگر يكي از 
روس��تاييان در يكي از دهات يورك ش��اير در قرن 
سيزدهم مي خواس��ت بداند كه خاستگاه نژاد بشر 
چيست، باور داشت كه مكتب مسيح پاسخ قطعي 
اي��ن س��وال را دارد. پس كافي بود تا از كش��يش 

محل خود بپرسد. 
در ن��وع دوم ممكن بود »مكت��ب« درباره امور 
»بي اهميت« جاهل باش��د. پيش فرض آن بود كه 
اگ��ر خدايان بزرگ يا خردمندان گذش��ته به خود 
زحم��ت نداده اند چيزي را به م��ا بگويند، البد آن 
چيز اهميتي نداشته است؛ مثال اگر همان روستايي 
اهل يورك شاير مي خواس��ت بداند كه عنكبوت ها 
چطور تار خود را مي بافند، سوال كردن از كشيش 
فايده يي نداش��ت، چون هيچ  يك از كتب مقدس 
مس��يحي به اين پرسش پاسخ نداده بودند. اين به 
 معناي نقص مس��يحيت نبود؛ بلكه بدين معنا بود 
كه درك نحوه تاربافي عنكبوت ها بي اهميت است. 
البت��ه كه خدا خوب مي داند عنكبوت ها چطور تار 
مي بافند؛ اما اگر اين اطالعات حياتي بود، اگر براي 
شكوفايي و رستگاري بشر ضرورت داشت، خدا هم 

توضيح جامع آن را در انجيل مي نگاشت. 
مس��يحيت مردم را از مطالعه عنكبوت ها نهي 
نمي ك��رد؛ ام��ا عنكبوت پژوهان البته اگر كس��ي 
از اين قماش در قرون وس��طاي اروپا بوده باش��د، 
باي��د مي پذيرفتند كه نقش حاش��يه يي در جامعه 
دارن��د و يافته هايش��ان ارتباطي ب��ا حقيقت هاي 
اليزال مسيحيت ندارد. دانش چنين پژوهشگراني 
بي مق��دار و خ��وار حس��اب مي ش��د و ديگ��ران 

مي پنداش��تند، يافته هاي مربوط به عنكبوت ها يا 
پروانه ه��ا يا فنچ هاي گاالپاگ��وس هيچ تناظري با 

حقيقت جامعه، سياست يا اقتصاد ندارد. 
البته قصه به همين سادگي هم نبوده است. در 
ه��ر عصري حتي در باتقواترين و محافظه كارترين 
دوران ها افرادي پيدا مي ش��دند كه مي گفتند كل 
مكتب ش��ان درباره چيزهاي مهمي جاهل اس��ت. 
اما اين افراد معموال به حاش��يه رانده مي شدند يا 
آزار مي ديدند يا مكتب جديدي تاسيس مي كردند 
و مي گفتند خودش��ان همه چيزهاي دانستني را 

مي دانند. ]... [
معرفت��ي  مكت��ب  آن رو  از  م��درن  عل��م 
منحصربه ف��ردي اس��ت كه جهل جمع��ي درباره 
مهم ترين پرس��ش ها را مي پذي��رد. داروين هرگز 
مدعي نش��د كه »بزرگ زيست شناس��ان« اس��ت 
و معم��اي زندگ��ي را يك  بار براي هميش��ه حل 
كرده اس��ت. پ��س از قرن ه��ا پژوهش گس��ترده 
علم��ي، زيست شناس��ان قب��ول دارند ك��ه هنوز 
تبيين درس��تي از نحوه ايجاد آگاهي توس��ط مغز 
ندارند. فيزيكدان ها قب��ول دارند كه علت مه بانگ 
را نمي دانند يا بلد نيستند مكانيك كوانتومي را با 

نظريه نسبيت عام آشتي دهند. 
در س��اير موارد ش��واهد جديدي ك��ه هرازگاه 
پيدا مي ش��وند به بحث هاي داغ درباره نظريه هاي 
علمي رقيب دامن مي زنند. نمونه خوب اين ماجرا 
بحث هاي مربوط به نحوه بهينه اداره اقتصاد است. 
هرچند هر اقتصاددان ممكن اس��ت، مدعي باشد 
كه ش��يوه او بهترين اس��ت، هر بحران مالي يا هر 
ب��ار تركيدن حباب بازار س��هام يك��ي از نظريات 
را روي كرس��ي مدعي مي نش��اند. عموم افراد نيز 
پذيرفته اند كه كسي حرف اول و آخر را در اقتصاد 
نزده اس��ت. و در برخي موارد هم ش��واهد موجود 
چنان پش��تيبان برخي نظريه ه��اي خاص بوده اند 
كه مابق��ي نظريه ها مدت هاس��ت كنار گذاش��ته 
ش��ده اند. اين نظريه ها درست محسوب مي شوند؛ 
اما همه قبول دارند كه اگر ش��واهد جديدي يافت 
ش��ود كه متناقض با اين نظريه ها باشد، اصالح يا 
كنارگذاش��تن آن نظريه ها ضروري اس��ت. نظريه 
زمين س��اخت صفحه يي يا نظريه تكامل دو مثال 

خوب از اين  دست اند. 
ميل به پذيرش جهل اس��ت كه عل��م مدرن را 
پويات��ر، منعطف تر و كنجكاوت��ر از مكاتب معرفتي 
پيش��ين كرده اس��ت. همين نكت��ه ظرفيت مان را 
براي درك س��ازوكار جهان و توانايي مان را در ابداع 
فناوري هاي نو بس��يار گسترش داده است. اما ما را 
با مس��اله يي هم مواجه كرده اس��ت كه گريبانگير 
پيش��ينيان مان نبوده اس��ت. پيش فرض كليدي ما 
اينكه همه چيز را نمي دانيم و حتي دانس��ته هايمان 
نيز قطعي نيست، به حوزه اسطوره هايي نيز كشيده 
شده اس��ت كه به ميليون ها غريبه امكان مي دهند 
همكاري موثري با همديگر داشته باشند. اگر شواهد 
حاكي از آن باش��ند كه بس��ياري از اين اسطوره ها 
محل ترديدند، چطور مي توان جامعه را س��رپا نگه 
داشت؟ اجتماع ها، كش��ورها و نظام بين المللي مان 

چگونه به كار خود ادامه خواهند داد؟
هم��ه تالش ه��اي مدرن ب��راي تثبي��ت نظم 
اجتماعي سياس��ي ناگزير به يك��ي از اين دو روش 

غيرعلمي توسل جسته اند: 
۱( نظريه ي��ي علم��ي را برگزيني��د و خ��الف 
رويه ه��اي متع��ارف علم��ي آن را حقيق��ت غايي 
و مطل��ق اعالم كني��د. نازي ها كه مدع��ي بودند، 
واقعيت ه��اي  تاب��ع  نژادي ش��ان  سياس��ت هاي 
زيست ش��ناختي است و كمونيس��ت ها كه مدعي 
بودند، حقيقت هاي اقتصادي آسماني كه ماركس 
و لينن گفته اند، هرگز ابطال نمي ش��وند به همين 
شيوه توسل جستند. ۲( بي خيال علم شويد و طبق 
يك »حقيق��ت مطلق غيرعلم��ي« زندگي كنيد. 
انسان گرايي ليبرال بر پايه اين باور جزمي است كه 
ارزش و حقوقي منحصربه فرد براي ابناي بشر قائل 
است. شرم آور اين اس��ت كه اين دكترين چندان 
فصل مش��تركي با مطالعه علمي نوع بش��ر ندارد. 
ولي اين مساله مايه شگفتي نيست. حتي علم نيز 
براي توجيه و تامين پژوهش هاي خود بايد دست 
به دامن باورهاي مذهبي و ايدئولوژيك شود. با اين 
 حال فرهنگ مدرن بس��يار بيشتر از فرهنگ هاي 
س��ابق مايل به پذيرش جهل بوده اس��ت. يكي از 
عواملي كه حفظ نظ��م اجتماعي مدرن را ممكن 
كرده است، گسترش باور شبه مذهبي به فناوري و 
روش هاي پژوهش علمي است كه تا حدودي جاي 

باور به حقيقت هاي مطلق را گرفته اند.
منبع: ترجمان

فرض كنيد يكي از رزم ناوهاي امروزي را به دوران كريستف كلمب ببريد. اين رزم ناو ظرف چند ثانيه نينا، پينتا و سانتاماريا را به 
تكه چوب هايي بي مصرف تبديل مي كرد. سپس ناوگان تمام قدرت هاي بزرگ دنيا را غرق مي كرد؛ بي آنكه حتي يك خش به بدنه اش 

بيفتد. پنج كشتي باركش امروزي مي توانند تمام محموله هاي متعلق به همه ناوگان هاي تجاري آن روز دنيا را حمل كنند. يك رايانه 
امروزي مي تواند تمام كلمات و ارقام همه كتاب هاي دست نويس آن دوران را ذخيره كرده و تمامي كتابخانه هاي قرون وسطا را در خود 

جاي دهد و باز هم حافظه اش پر نشود. هر يك از بانك هاي بزرگ امروزي بيش از مجموع همه پادشاهي هاي آن دوران پول دارند
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دانشوفن10
  ركورد بي سابقه خريد
تلفن همراه در روسيه

وستي| مردم روسيه در سه ماهه اول امسال بيش 
از 1.63ميليارد دالر صرف خريد گوشي هاي هوشمند 

تلفن همراه كردند. 
مركز دولتي آمار روسيه اعالم كرده كه اين ميزان 
خريد تلفن همراه در 5س��ال گذش��ته بي سابقه بوده 
اس��ت و تاكنون بيش از 6.3ميليون عدد تلفن همراه 

در سه ماهه ۲۰1۸ ميالدي به فروش رفته است. 
ب��ر اي��ن اس��اس از جمعيت 1۴۴ميلي��ون نفري 
روس��يه در س��ه ماهه اول امس��ال به ازاي هر 1۲نفر 
يك گوش��ي هوش��مند جديد به فروش رفته است. 
تلفن هاي هوشمند سامسونگ جايگاه نخست فروش 
را در بازار روس��يه دارد و پ��س از آن كمپاني هواوي 
در مكان دوم و ش��يائومي جايگاه سوم را دارد، اما به 
اعتقاد تحليلگران بازار با توجه به كيفيت گوشي هاي 
ش��يائومي، قيم��ت ارزان و افتتاح صدها فروش��گاه 
اختصاصي اين برند چيني به زودي ممكن است مكان 
دوم پرفروش ترين گوشي هوشمند از آن اين شركت 
شود. همچنين متوسط قيمت گوشي هاي خريداري 
شده توس��ط كاربران روس��ي در اين مدت 1۷5دالر 

بوده است. 

  استقبال از پيام رسان
ويژه كودكان در جهان

فون آرنا| به نظر مي رسد، پيام رسان مسنجر كيدز 
كه سال گذشته در امريكا از سوي فيس بوك توسعه 
داده و عرضه شد، حاال از استقبال بي نظيري از سوي 
كاربران برخوردار شده و قرار است براي كاربران ديگر 
كشورها نيز در دسترس قرار بگيرد. پيام رسان مسنجر 
كيدز مخصوص كودكان قرار اس��ت در كش��ورهاي 
ديگ��ري همچون كان��ادا و پرو نيز عرضه ش��ده و در 
دس��ترس كودكان قرار بگيرد. اپليكيش��ن پيام رسان 
فيس بوك مس��نجر كه سال گذش��ته براي استفاده 
راح��ت و ايمن كودكان از فضاي مجازي پيام رس��ان 
مخصوص مس��نجر كيدز )Messenger Kids( را 
ب��راي كودكان و نوجوانان اهل كش��ور اياالت متحده 
امريكا راه اندازي و عرضه كرد، از اس��تقبال بي نظيري 
از سوي والدين امريكايي و همچنين كاربران كودك 
و نوجوان در اين كشور برخوردار شد. حاال فيس بوك 
اعالم كرده اس��ت؛ والدين و كاربران اهل كش��ورهاي 
كانادا و پرو نيز بايد خوشحال باشند چراكه قرار است 
مسنجر كيدز به اين كشورها نيز بيايد و كودكانشان 
را از گزند و آس��يب هاي اجتماعي فضاي آزاد مجازي 
حفظ كن��د. اين امر كه حاص��ل همكاري هاي ميان 
فيس بوك، محققان و پژوهش��گران دانشگاه ييل در 
حوزه هوش مصنوعي و گروهي از مشاوران بين المللي 
است، به زودي با انتشار در كشورهاي ديگر مي خواهد 
كودكان و نوجوان��ان را در محيطي گرم، صميمانه و 
امن پرورش دهد و خيال والدين آنها را از ارتباطات با 
افراد غريبه، ناشناس و همچنين خطرات و تهديدات 

فضاي باز مجازي آسوده كند. 

  اپليكيشن رديابي
پرواز هواپيما هك شد

هكرني�وز| اطالع��ات ۲3۰هزار نف��ر از كاربران 
اپليكيشن رديابي هواپيماهاي در حال پرواز در جهان 

تحت عنوان »فاليت رادار ۲۴« به سرقت رفت. 
يكي از محبوب ترين و پركاربردترين اپليكيشن هاي 
ردياب��ي هواپيماه��اي در ح��ال پ��رواز در جهان كه 
»فالي��ت رادار ۲۴« ي��ا Flightradar۲۴ نام دارد، 
گرفتار يك رسوايي امنيتي شده و اطالعات شخصي 
حدود ۲3۰هزار نف��ر از كاربرانش را در معرض خطر 
و دسترس��ي مجرمان س��ايبري قرار داده است. اين 
اپليكيش��ن به كارب��ران اجازه مي دهد كه بر اس��اس 
ش��ماره پرواز و نام ايرالين، هواپيماهاي در حال پرواز 
مورد نظر خود را روي نقش��ه جه��ان رديابي كنند و 
از وضعيت و زمان تقريبي رس��يدن عزيزان و اعضاي 
خان��واده خود ب��ه مقصد مدنظر آگاه��ي يابند. حاال 
مجرمان سايبري و هكرها با استفاده از اين اپليكيشن 
توانسته اند به حس��اب هاي كاربري ايميل، گذرواژه و 
حس��اب هاي بانكي كاربران برنامه مذكور دسترسي 
پي��دا كنند و وارد حريم ش��خصي آنها ش��وند. طبق 
گزارش هاي منتشره، آمار تقريبي تعداد كاربراني كه 
گرفتار اين هك و حمله س��ايبري شده اند، ۲3۰ هزار 
نفر است كه مي تواند مشكالت و چالش هاي فراوان و 
متعددي را براي آنها به وجود بياورد. با اينكه مديران 
و مسووالن اين اپليكيشن به صورت رسمي اين حمله 
سايبري را تاييد نكرده اند، اما فاليت رادار۲۴ به ارسال 
يك ايميل مبني بر لينك احياي گذرواژه به كاربرانش 
اقدام كرده و از آنها درخواست كرده است، گذرواژه و 

رمز عبور خود را تغيير دهند. 

  كيبوردي هوشمند
با بلوتوث و پس زمينه پويا

گجت ف�او| كيب��ورد هوش��مند موس��وم ب��ه 
»Rymek Retro« يكي از جذاب ترين محصوالت 

تلفيقي بازار فناوري است. 
در واق��ع اين صفح��ه كليد داراي بلوتوث اس��ت 
و مي توان��د نوس��تالژي هاي تايپ هاي قديم��ي را با 
روش ه��اي تايپ جدي��د تركيب كند. اي��ن كيبورد 
1۰۰دالري با الهام از ماشين هاي تايپ قديمي ساخته 
شده است اما به س��هولت به انواع ابزارهاي هوشمند 
كارب��ر از جمله موبايل و تبلت نيز متصل مي ش��ود. 
جالب اس��ت، بدانيد اين محص��ول هيچ محدوديتي 
ندارد و از تمام سيس��تم عامل ها حمايت مي كند و با 
اكثر دستگاه ها نيز به طور يكپارچه كار مي كند. حتي 
كارب��ران مي توانند با كمك بلوتوث بين 3 دس��تگاه 
متفاوت ارتباط برقرار كنند و داده هاي تايپ ش��ده را 
انتقال دهند. اف��زون بر اين Rymek داراي نور پس 
زمينه پويا است كه تاريكي و روشني را تنظيم مي كند. 
باتري اين محصول قابل ش��ارژ است و با يك بار شارژ 
تا 5۰ ساعت خدمات ارائه مي دهد. اين محصول در ۲ 

رنگ سياه و سفيد به فروش مي رسد. 

اخبار

رشد بي سابقه قيمت  گوشي تلفن همراه  و گايه مصرف كنندگان

نوسان ارز در بازار به نفع دالالن به ضرر كاربران
گروه دانش و فن|

نوسان هاي اين روزهاي بازار ارز، دامان تلفن 
هم��راه را گرفت تا جايي كه ش��اهد افزايش 3۰ 
ت��ا ۴۰درص��دي قيمت اين محص��والت در بازار 
هس��تيم. با توجه به گس��تردگي ميزان استفاده 
م��ردم از اين فناوري، قيمت ب��االي تلفن همراه 
گاليه هايي را به دنبال داش��ته اس��ت. در همين 
راس��تا وزي��ر ارتباط��ات ب��ه اين موض��وع ورود 
كرده و مي خواهد با شفاف س��ازي، مانع هرگونه 
سوءاستفاده و سودجويي از اين بازار آشفته شود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه گفته مي ش��د با اجراي 
رجيس��تري در كش��ور نه تنها از ورود گوش��ي 
قاچاق به كش��ور كاسته مي ش��ود بلكه قيمت ها 
نيز متعادل مي شود، اما نه تنها قيمت ها متعادل 
نشد بلكه قيمت گوشي در بازار همچنان روند رو 
به باالي خود را طي مي كند و گويي در اين بازار 

لجام گسيخته تثبيت قيمت ها نيز وجود ندارد. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
اينكه شركت هاي واردكننده در ابتداي سال جاري 
دالر مورد نياز خود را با بهاي ۴۲۰۰تومان دريافت 
كرده اند، معتقد است كه نبايد قيمت گوشي در بازار 

باالتر از حد معمول برود. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي با اش��اره به طرح 
رجيس��تري گفت: ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه 
)رجيس��تري( را با هدف كنت��رل و نظارت دقيق 
بر بازار اجرا كردي��م و در اين چارچوب، آمارهايي 
مش��خص از ميزان واردات تلفن همراه با تخصيص 
ارز را در اختيارداريم. آنچه امروز آمار ما در رابطه با 
واردات گوشي با تخصيص ارز ۴۲۰۰توماني به اين 
كسب و كارها از ابتداي سال جاري نشان مي دهد، 
اين است كه ابتدا 5۴شركت براي واردات ۷ميليون 
و ۲۲9هزار و 6۴6هزار گوشي تلفن همراه به ارزش 

5۸۰ميلي��ون و 6۲9هزار و ۲۸3 يورو درخواس��ت 
دادند كه اين موضوع در س��امانه ثبتارش )سيستم 
الكترونيكي ثبت سفارشات واردات كاال( ثبت شده 

است. 
وي ادامه داد: با بررسي هاي انجام شده، در نهايت 
از اين تعداد براي ۴۰ شركت تخصيص ارز صورت 
گرفت و مبلغ ارز تخصيص يافته از بانك مركزي به 
اين شركت ها نيز بالغ بر ۲۲۰ميليون و 6۴3هزار و 
۲۰6 يورو بوده است. وزير ارتباطات ادامه داد: طبق 

آمار ما كه بازه زماني آن تا ۲9خرداد است، پس از 
اين ثبت س��فارش ها حدود 1۴۰هزار و 399گوشي 
به ارزش ۷5ميليون و۲۸3هزار و ۸6۰يورو ترخيص 
شده كه متوسط قيمت گوشي هاي ترخيص شده 
از بازار بر اساس فرمولي كه عرض كردم، 536يورو 

است. 
 وزير ارتباطات همچنين در پاس��خ به س��والي 
درباره چرايي قيمت هاي نجومي برخي گوشي ها در 
بازار از جمله آيفون گفت: پش��ت پرده گوشي هاي 

گ��ران قيمتي كه امروز اتفاقا در ب��ازار با ارز بااليي 
محاس��به مي ش��وند و به فروش مي رس��ند، افراد 
س��ودجويي هس��تند كه ارز را گرفته و در بازار به 

مردم ارائه كرده اند. 
اين در حالي اس��ت كه در س��ال جاري بيش از 
۷36 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به ايران وارد 

شده است. 
بر اس��اس آمار منتشره از سوي گمرك ايران، 
طي دو ماهه نخس��ت س��ال ج��اري ۷36هزار و 

61۰دس��تگاه گوش��ي تلفن همراه به ايران وارد 
ش��ده كه ارزش آن ب��ه 1۰9ميليون و ۲5۰هزار 
دالر مي رس��د. واردات تلفن همراه در اين مدت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 

163.۲۲درصد افزايش داشته است. 
در دو ماه��ه نخس��ت س��ال گذش��ته مي��زان 
واردات گوش��ي تلفن همراه به اي��ران، ۲۸۲هزار و 
6۷۲دستگاه بوده است كه ارزش آن نيز رقمي برابر 

۴1ميليون و 5۰6 هزار دالر است. 
بر اس��اس آنچه گمرك ايران اعالم كرده است، 
تمام مسافران ورودي مكلفند حداكثر ظرف 3۰روز 
از تاريخ ورود به كشور نسبت به ثبت كد شناسايي 
تلفن همراه خود در س��امانه اظهار گوش��ي تلفن 

همراه مسافري اقدام كنند. 
گمرك ايران همچنين به واردكنندگان گوشي 
تلفن همراه مسافري و تجاري هشدار داد تا در ثبت 
كد شناسه بين المللي گوشي ها در سامانه گمرك 
دقت كنند، چرا ك��ه در صورت هرگونه مغايرت و 
اش��تباه در ثبت اين كد با مشخصات گوشي تلفن 
همراه، امكان فعال سازي و رجيستري وجود نخواهد 

داشت. 
بر اين اساس با رعايت مقررات مسافري و لحاظ 
كردن شرايط غيرتجاري مسافران صرفا يك دستگاه 

تلفن همراه را مي توانند در سامانه ثبت كنند. 
در ص��ورت ع��دم اظه��ار تلفن هم��راه و عدم 
پرداخت حقوق ورودي و درج موارد فوق در سامانه 
مذكور امكان رجيستري تلفن همراه وجود نخواهد 

داشت و مسووليت آن با مسافر است. 
تمام كاالهاي ورودي به ايران از مبادي رسمي 
گمرك��ي مجوزدار هس��تند و كنترل هاي گمركي 
روي آنه��ا انجام و پس از آن اج��ازه ترخيص داده 

مي شود. 

سي نت|
اپل ادعاي هكري را كه مدعي بود، مي تواند محدوديت رمز عبور آيفون را از بين ببرد، 

رد كرد. در واقع به نظر مي رسد او در خصوص توانايي هايش اغراق كرده است. 
اپل ادعاي هكري را كه مدعي بود، مي تواند محدوديت رمز عبور آيفون را از بين ببرد، 

رد كرد. در واقع به نظر مي رسد او در خصوص توانايي هايش اغراق كرده است. 
طي ۲روز گذشته خبري منتشر شد كه يك كارشناس فناوري سرشناس موفق شده، 
سيستم هاي قفل اپل را هك كرده و از رمز آن عبور كند. اما اكنون به نظر مي رسد شرايط 

به شكلي كه او توصيف كرده نيست. 
در خبرهاي اوليه عنوان شده بود كه در ابتدا به نظر مي رسيد كه او راهي پيدا كرده 
كه بتواند بسياري از كد هاي رمز عبور را بدون هيچ گونه اطالعات خاصي خراب كند. اما 

معلوم شد كد گذرواژه يي كه آزمايش مي كرد هميشه جواب نمي دهد. 
اين هكر تصور مي كرد كه راهي پيدا كرده تا با محدوديت هاي ورود به سيستم ios به 

سهولت رو به رو شود، اما به نظر مي رسد تصور او يك توهم بزرگ بوده است. 
ش��ركت اپل در بيانيه يي اعالم كرد: »گزارش اخير در مورد دور زدن كد عبور روي  

آيفون در خطا و نتيجه آزمايش نادرست بود.«
از س��ال ۲۰1۴ نس��خه iOS 8، تم��ام آيفون ها و iPads ها با رمزگذاري دس��تگاه 

محافظت شده با رمز عبور چهار يا شش رقمي عرضه شده اند. 
اما متيو هيكي يكي از بنيانگذاران »خانه هكرها« اعالم كرد، مي تواند راه را براي وارد 

كردن كدهاي خطا حتي درIOS 3.11« باز كند. 

سايكو سنترال|
هنگام كش��ف ويروس اب��وال در اياالت متحده، تعداد توييت ه��اي كاربران در مدت 
كوتاهي از 1۰۰پس��ت در دقيقه به بيش از 6۰۰۰ پس��ت در دقيقه افزايش يافت. نكته 
جالب و مشترك در پست هاي منتشره، بزرگنمايي و اغراق در وضعيت ابوال در آخرين 
پيام ها به اوج رسيد و اكثر پيام ها حاوي اين هشدار بود كه ابوال از طريق آب، غذا و حتي 

هوا منتقل مي شود. 
 روانشناس��ان با بررسي روند شكل گيري شايعات بي اساس در فضاي مجازي به اين 
فرضيه دس��ت يافتند كه انسان هنگام ش��نيدن موقعيت خطر براي حفظ جان خود و 
عزيزان به صورت غريزي سعي  مي كند تا در بيان واقعيت ماجرا بزرگنمايي كند تا طرف 
مقابل مس��اله را جدي برداش��ت كند. اين مفهوم در علم روانشناسي به »پديده تعصب 

شناختي« معروف شده است. 
تاكنون مطالعات گس��ترده يي در مورد روند ش��كل گيري شايعات در بين جوامع 
اجتماعي انجام ش��ده و مهم ترين فاكتور مشترك در تمام آنها، ايجاد بزرگنمايي در 
انتقال پيام ناش��ي از ترس اس��ت. البته ممكن است، روند شكل گيري شايعات صرفا 
حاصل از ترس نباشد، بلكه انتقال ترس صرفا حاصل رويدادهاي ناگواري مثل شيوع 
بيماري، توفان يا سيل باشد، اما بعضي از شايعات صرفا با انگيزه هاي تخريب جويانه 
ش��كل مي گيرند. مطالعات روانشناس��ان همچنين ثابت كرد كه اطالعات دستكاري 
شده در فضاي مجازي با سرعت بسيار بيشتري در مقايسه با نشريات چاپي و اخبار 

رسمي منتقل مي شوند. 

جي اس ام آرنا|
گوگل اعالم كرده كه اپليكيش��ن اندازه گيري خ��ود را كه مبتني بر فناوري واقعيت 

افزوده )ARCore( است، براي كاربران منتشر كرده است. 
از آنجا كه بسياري از كاربران سر و كارشان با اندازه گيري و سنجش وسائل و ابزارهاي 
مختلف پيرامونش��ان اس��ت، گوگل اعالم كرده كه با بهره گيري از فناوري هاي نوين و 
روز جهان همچون واقعيت افزوده )ARCore( توانس��ته است يك اپليكيشن و برنامه 

جديدي را براي دسترسي و استفاده كاربران توسعه دهد. 
اين اپليكيشن جديد و شگفت انگيز كه مژر اپ )Measure app( نام دارد، هم اكنون 
در پلتفرم فروشگاه آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور موجود است، با استفاده از فناوري 
واقعيت افزوده مي تواند اجسام و اشياي واقعي موجود در پيرامون كاربران را بطور دقيق 

اندازه گيري كند و به آنها در درج اندازه، سايز و قد اجسام موردنظر خود كمك كند. 
كاربران و عالقه مندان به اين اپليكيشن كاربردي مي توانند با مراجعه به پلي استور، آن 

را جست وجو و پيدا كرده و سپس به دانلود و نصب آن اقدام كنند. 
اين اپليكيش��ن اندازه گيري از دوربين گوشي هاي هوشمند استفاده كرده و مي تواند 
طول، عرض و اندازه اشياي موردنظر كاربران را اندازه بگيرد. البته براي عكاسي از اجسام 
موردنظر بايد نور محيط به اندازه يي باش��د كه هوش مصنوعي به كار رفته در اين برنامه 
بتواند به درس��تي اندازه گيري كند. ش��ما بعد از اندازه گيري مي توانيد عكس مربوطه با 
اندازه هاي دقيقش را براي دوستان و مخاطبان موردنظر خود ارسال كرده و آن را با آنها 

به اشتراك بگذاريد. 

اپل ادعاي هكر قفل آيفون را كذب خواند  برنامه گوگل براي اندازه گيري اشيا آمدفضاي مجازي عامل شدت گرفتن شايعات

رويداد دريچهفراسو

ماهر|
مرك��ز مديريت راهب��ردي امنيت فضاي توليد 
و تب��ادل اطالعات رياس��ت جمهوري نس��بت به 
آس��يب پذيري بحراني در مرورگرهاي فايرفاكس 
و Edge هش��دار داد، اين آس��يب پذيري امنيتي 

حساب هاي آنالين كاربر را سرقت مي كند. 
يك پژوهشگر گوگل آس��يب پذيري حساسي 
در مرورگرهاي مدرن كش��ف ك��رده كه مي تواند 
محتواي حس��اب هاي آنالين كه در و ب س��ايت ها 

وارد شده است را به سرقت ببرد. 
اين آسيب پذيري در نحوه اداره درخواست هاي 
وبگاه به فايل هاي ويديويي و صوتي اس��ت كه در 
صورت سوءاس��تفاده از اين آسيب پذيري، مهاجم 
از راه دور مي توان��د حتي محت��واي GMAIL يا 

پيام هاي خصوصي فيس بوك را بخواند. 
بر اين اس��اس اعالم مرك��ز مديريت راهبردي 
اطالع��ات  تب��ادل  و  تولي��د  فض��اي  امني��ت 
رياس��ت جمهوري )افت��ا(، ب��ه دالي��ل امنيت��ي، 
مرورگرهاي مدرن به وب سايت ها اجازه نمي دهند 
كه درخواس��ت هاي متقابل به يك دامنه متفاوت 
ايجاد كنند، مگر اينكه به دامنه يي اجازه مجزا داده 
ش��ود. بدين معني كه هر وب سايتي تنها مي تواند 
داده ها را از همان مبدا كه بارگيري ش��ده اس��ت، 

درخواست كند. 
اين كار باعث مي شود كه از هرگونه درخواست 
غيرمجاز به جهت سرقت اطالعات از ساير سايت ها 

جلوگي��ري ش��ود. هرچند كه مرورگره��ا در قبال 
فايل ه��اي ويديويي و صوتي چني��ن محدوديتي 
ندارند و امكان دريافت آنها از س��اير وبگاه ها وجود 
دارد. ع��الوه بر اين، مرورگره��ا قابليتي دارند كه 
محتواي جزئي فايل هاي رس��انه يي بزرگ را ارائه 
دهن��د كه در حين پخ��ش رس��انه هاي بزرگ يا 
دانلود فايل ها با قابليت resume مورد اس��تفاده 
ق��رار مي گيرند. به عبارت ديگر عناصر رس��انه يي 
اين قابليت را دارند قطعات مختلف پاس��خ ها را به 
يكديگ��ر متصل كند و به عنوان يك فايل واحد با 

آن برخورد شود. 
پژوهش��گران متوجه ش��دند ك��ه مرورگرهاي 
Mozilla و Edge اج��ازه مي دهن��د ت��ا عناصر 
رس��انه يي با داده ه��اي قابل مش��اهده و مبهم از 
مناب��ع مختلف ب��ا يكديگ��ر تركيب ش��وند. اين 
مورد باعث مي ش��ود تا مهاجمان بتوانند حمالت 

 پيشرفته يي را انجام دهند. اين آسيب پذيري با نام
Wavethrough معرفي شده است. 

به گفته پژوهشگران اين آسيب پذيري مي تواند 
از طري��ق يك وب س��ايت مخرب و با اس��تفاده از 
فايل رس��انه يي جاس��ازي ش��ده در صفحه مورد 
سوءاس��تفاده قرار گيرد. زماني كه فايل رسانه يي 
پخش مي ش��ود، بخشي از آن از سرور خود سايت 
و بخ��ش ديگ��ر از منبعي ديگر دريافت مي ش��ود 
كه مرورگر را وادار به انجام درخواس��ت متقابل يا 

cross-origin مي كند. 
پژوهش��گري كه اين آس��يب پذيري را معرفي 
كرده است، اثبات مفهومي )PoC( و نحوه عملكرد 
آن را در ي��ك ويديو منتش��ر كرده اس��ت. در اين 
ويديو نمايش داده مي شود كه اطالعات خصوصي 
جي ميل و فيس بوك از طريق اين آس��يب پذيري 

قابل دريافت است. 
از آنجاي��ي كه كروم )Chrome( و س��افاري 
)Safari( در حال حاضر براي جلوگيري از چنين 
درخواس��ت هاي متقابلي قوانيني درج كرده اند، از 
كاربرانش��ان در قبال اين گون��ه حمالت محافظت 
 Edge و Firefox ش��ده اس��ت. مرورگره��اي
ني��ز پس از مطلع ش��دن از اين آس��يب پذيري با 

به روزرساني آن را برطرف كرده اند. 
از اي��ن رو به كارب��ران اي��ن دو مرورگر توصيه 
مي ش��ود تا اطمينان حاصل كنند ك��ه از آخرين 

نسخه آنها استفاده مي كنند. 

سي ان بي سي|
كارخان��ه روباتي��ك ش��ناور ب��راي تعمي��ر و 
هدايت ماهواره ها و س��فينه ها در مدار جو زمين 
ق��رار مي گي��رد. كارخانه يي كه بي نظير اس��ت و 

منحصربه فرد. 
گروهي از پژوهش��گران ح��وزه فضا در اياالت 
متح��ده در تالش��ند تا ب��ا كم��ك چاپگرهاي 3 
بع��دي نوع��ي كارخان��ه س��يار و فضاي��ي ايجاد 
كنند. كارخانه يي كه نه تنها به تعمير س��فينه ها 
مي پردازد، بلكه آنها را در مسير رادار قرار مي دهد. 
گروه طراحي اي��ن كارخانه روباتيك ش��ناور 
اميدوارن��د با رونمايي از اي��ن مركز، نرخ صنعت 
تج��ارت فضاي تا 3 برابر افزاي��ش پيدا كند. اين 
روزها وقتي نام ماهواره فضايي مطرح مي ش��ود، 
اغل��ب كارب��ران ب��ه ياد پ��روژه اس��پيس ايكس 
 Made« مي افتند. اما گروه پژوهش��گران پروژه
in Space« ني��ز ايده هايي قاب��ل توجه در نظر 

دارند. 
آنان مي گويند، مي توان از طريق چاپگرهاي 3 
بعدي فضا را تسخير كرد. به همين دليل در حال 
توس��عه »Archinaut«؛ يك كارخانه ش��ناور 
براي ساخت تجهيزات سنگين، حتي ماهواره هاي 
 Archinaut كامل در مدار هس��تند. در واق��ع
شامل يك چاپگر 3بعدي صنعتي، كارتريج پر از 
پالس��تيك و آلياژها و س��الح هاي روباتيك است 
كه براي جم��ع آوري مواردي كه از طريق چاپگر 

بدون اس��تفاده از نظارت انساني طراحي شده اند، 
كاربرد دارد. تمام اجزاي Archinaut به اندازه 
كافي قوي هستند و در برابر وضعيت هاي ميكرو 
گرانش��ي و شرايط سخت مانند توفان گرد و غبار 

و درجه حرارت شديد مقاومت مي كنند. 
آرون كمر سازنده و رييس اين شركت فضايي 
 Archinut گفت كه ش��ركت مذكور قصد دارد
را راه اندازي كند و ظرفيت هاي پنجاه س��اله يي را 
ب��راي آن برنامه ريزي كند. اري��ك جويس مدير 
پ��روژه نيز اف��زود ك��ه Archinaut بايد بتواند 
به فضان��وردان كمك كند ت��ا فضاپيماي خود را 
ب��دون نياز به مواد تجهي��زات خاي تعمير كنند. 
س��رمايه گذاران در زمينه فن��اوري فضايي روي 
اين پروژه نيز س��رمايه گذاري كرده اند و در سال 
گذشته، مبلغ 3.9ميليارد دالر به فعاليت هاي اين 

شركت اختصاص داده اند.

افزايش 3 برابري تجارت فضايي تا سال 2040كشف آسيب پذيري بحراني در مرورگر »فايرفاكس«

فضاسايبر 
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چهره هاي استاني

وزير كار تاكيد كرد

پرداخت كل منابع و تسهيالت اشتغال روستايي تا شهريورماه

همزمان با راه اندازي سامانه جامع اطالعاتي اعالم شد

گام اساسي مترو تهران و حومه در زمينه شفافيت هاي مالي و اداري

 نشس��ت تخصصي ۱۱ اس��تان مرزي با حضور 
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي براي بررس��ي 
روند پرداخت وام و تس��هيالت اشتغال روستايي و 
هماهنگي ميان معاونت تعاون و معاونت اش��تغال 

برگزار شد. 
وزي��ر كار با بيان اينكه كل منابع و تس��هيالت 
اشتغال روستايي بايد تا شهريورماه پرداخت شود، 
تاكيد كرد: اگر برخي فش��ارها روي وزارتخانه براي 
اجراي طرح نبود، اين منابع را س��ه س��اله هزينه 
مي كرديم و در 6ماه اول دنبال كارآفرين مي رفتيم 

و زنجيره اتصال آن را درست مي كرديم. 
در اين نشست سيدحميد كالنتري معاون امور 
تعاون وزارت كار اظهار كرد: معاونت توسعه اشتغال 
در دل ط��رح تكاپو، مدل رش��د توام با اش��تغال را 
تدوين كرد كه به تصويب دولت و مجلس رس��يد 
و از آذرماه س��ال گذشته روند اجرايي خود را طي 
مي كند. او ادامه داد: تاكنون اجراي طرح به خوبي 
پي��ش رفته و تحرك اصلي كار بعد از عيد ش��روع 
ش��ده اس��ت و امروز پيگيري كار را در ۱۱ استان 

به طور رسمي آغاز خواهيم كرد. 

 منابع و تسهيالت اشتغال روستايي بايد
تا شهريورماه پرداخت شود

در ادام��ه علي ربيع��ي وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي در اين نشس��ت بر لزوم اج��راي موفق 
طرح اشتغال روستايي تاكيد كرد و ارائه مشاوره و 
آموزش هاي مهارتي، فني – حرفه يي و خوشه بندي 

محصوالت را خواستار شد. 
به گفته او پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي 
از ارديبهش��ت ماه با قوت و سرعت بيشتري همراه 

بوده است. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مديران كل 
۱۱ استان مرزي خواس��ت تا در توجيه و پذيرش 
طرح هاي اشتغال روستايي با بانك ها، استانداران و 
نهادهاي ديگر نظير جهاد كشاورزي و گردشگري 

تعامل و هماهنگي بيشتري صورت دهند. 
او با انتقاد از ع��دم اتصال ۱۰هزار نيروي جهاد 
كش��اورزي در نظام  ترويج اشتغال، گسترش نقش 
فني و حرفه يي و آموزش ه��اي مهارتي در اجراي 

اين طرح را خواستار شد. 

 گرفتاري طرح ها پشت سد بانك ها
بعد از وزير كار و معاون بخش تعاون وزارتخانه 
نوب��ت به مع��اون كارآفريني وزير رس��يد تا درباره 
برنامه هاي در دس��ت اقدام اين وزارتخانه در حوزه 
اشتغال زايي روستايي صحبت كند. معاون توسعه 
كارآفريني و اش��تغال وزير كار نيز در اين نشست 
خواه��ان جلوگيري از توقف طرح ه��ا در بانك ها و 

دستگاه هاي اجرايي شد. 
عيسي منصوري گفت: برخي استان ها در بحث 
پرداخت تسهيالت كميته هاي فني به خوبي عمل 
كردند و دقت نظر بااليي داش��تند، هرچند كه در 
ابتداي كار با تراكم طرح ها در دستگاه هاي اجرايي 

و بانك ها مواجه بوديم. 
او با بيان اينكه از نيمه دوم س��ال روند پرداخت 
تس��هيالت س��رعت گرفته اس��ت، افزود: هدف ما 
اين نب��ود كه ظرف 4 ي��ا 6م��اه وام بدهيم، بلكه 
رييس جمهور دس��تور سرعت در پرداخت را دادند. 
تاكيد ما بحث اش��تغال اس��ت، ولي بايد س��رعت 

مدنظ��ر رييس جمهور را هم لح��اظ كنيم. معاون 
توس��عه كارآفرين��ي و اش��تغال وزارت كار متذكر 
شد: بررسي ها نشان مي دهد وقتي طرح وارد بانك 
مي شود، از زمان بررسي تا تصويب و انعقاد قرارداد 
تا پرداخت تس��هيالت دچار توقف مي شود و بايد 
متوسط ماندگاري طرح در بانك ها را جويا شويم. به 
گفته منصوري روند استعالم بانك ها از ثبت امالك 
بين 4۰ تا 6۰ روز طول مي كشد و بايد كميته يي در 
اين خصوص تشكيل شود تا طرح هاي معطل مانده 

و بالتكليف را مشخص كند. 
او در عين حال با اشاره به شناسايي روستاهاي 
كانوني گفت: روس��تاهاي كانوني ك��ه امكان داد و 
ستد اقتصادي بيشتري با روستاهاي همجوار خود 
را دارند، شناس��ايي و NGOها و نهادهاي دولتي 
كه مي توانند مثل صندوق كارآفريني اميد در تامين 
مالي خرد به كمك بياين��د، براي همكاري دعوت 
كرده ايم. معاون وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
تاكيد كرد: هر نهادي كه عالقه مند اس��ت براساس 

الگوي واحدي كه ارائه مي كنيم، به صورت رشته يي 
يا منطقه يي بخشي از كار را برعهده بگيرد، مي تواند 

وارد طرح شود. 
منص��وري در ادامه با بيان اينك��ه در بانك ها با 
مش��كل سيس��تمي و س��ليقه يي روبه رو هستيم، 
بعضا گزارش هايي به دس��ت ما مي رسد كه بخشي 
از طرح ها بع��د از ارائه به بانك ها عودت داده يا رد 
مي شوند يا بخشي از متقاضيان وام به دليل داشتن 
چك برگش��تي و اقساط معوق امكان گرفتن وام را 
ندارند. البته در آخرين نشس��تي كه با رييس كل 
بانك مركزي داش��تيم، ايشان پذيرفتند كه همان 

قانون ۲۵درصد اعمال شود. 
او گفت: در مورد مشكل نداشتن وثيقه يا سند 
ملكي نيز صندوق هاي ضمانت س��رمايه گذاري به 
كمك آمدند و مقرر كرديم كه س��رمايه اوليه آنها 
را به ص��ورت تعهدي افزايش بدهيم و درخواس��ت 

۱۷۰۰ميليارد تومان اعتبار كرديم. 
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در 

بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه بايد از 
ظرفيت تعاوني هاي مرزنشين در استان هاي مرزي 
اس��تفاده كنيم، گفت: ميرجاوه محل تجارت ادويه 
برنج و چاي است، ولي ما به رسميت نمي شناسيم 
و خود زمينه قاچاق از اين نقطه را فراهم كرده ايم. 
او تاكيد كرد: معتقدم بايد مداخالت توسعه يي 
در قالب خدمات مرزي صورت گيرد تا اشتغال زايي 

در آن منطقه به وجود آيد. 
به گفته منصوري در حال حاضر بخش اعظمي 
از نرخ بيكاري ۱۲درصدي متعلق به 8 استان كشور 
اس��ت و 3 استان ديگر از جمله كرمانشاه به  شدت 
نرخ بيكاري را باال برده ان��د. او افزود: وقتي تجارت 
رس��مي در مرزها اتفاق بيفتد، نرخ بيكاري هم كم 
مي شود، بنابراين در مرحله كنوني كه به اندازه كافي 
ط��رح به بانك ها معرفي كرده اي��م و وام تخصيص 
داده ايم، نبايد طرح ه��ا معطل بمانند و هماهنگي 
بيشتر بين متقاضي، بانك ها، دستگاه هاي اجرايي 

و استان ها بايد اتفاق بيفتد. 

 روند پرداخت تسهيالت روستايي
البرز محمدي مديركل دفتر تعاوني هاي توليدي 
وزارت كار گزارش��ي از رون��د پرداخت تس��هيالت 

روستايي ارائه كرد. 
او از پرداخ��ت ۱68۰ميليارد تومان تس��هيالت 
روستايي سهم ۱۱ استان مرزي خبر داد كه تاكنون 

به بانك هاي عامل اختصاص يافته است. 
مدي��ركل دفت��ر تعاوني ه��اي تولي��دي وزارت 
م��رزي اس��تان   ۱۱ بي��ن  در  داد:  ادام��ه   كار 

4 اس��تان كرمانش��اه، خراس��ان رضوي، هرمزگان 
و آذربايجان غرب��ي ج��زو رده هاي اول هس��تند و 
بوش��هر، خراس��ان جنوبي، كردستان،  استان هاي 
گلستان، ايالم و سيستان و بلوچستان در رده هاي 

بعدي قرار دارند. 
ب��ه گفته وي بانك توس��عه تعاون ب��ا توجه به 
سهم خود پيشرفت بيشتري در پرداخت تسهيالت 

اشتعال روستايي داشته است. 
در ادامه اين نشس��ت تع��دادي از مديران كل 
ادارت كار اس��تان هاي م��رزي به بي��ان ديدگاه ها، 
نظرات و موانع پيش روي اجراي طرح در استان هاي 

خود اشاره كردند. 

گروه بنگاه ها|
استفاده از س��امانه هاي ارتباطي يكي از راه هايي 
است كه سازمان ها و نهادهاي مختلف از طريق آن 
مي توانند شاخص هاي شفافيت در حوزه هاي مختلف 
را ارتقا دهند. براساس همين اهميت ساختاري است 
كه رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران مي گويد: 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با راه اندازي 
س��امانه هاي جامع اطالعاتي در بخش هاي مختلف 
به خص��وص در زمينه ه��اي مال��ي گام مهمي براي 
رسيدن به هدف »شهرداري تمام شيشه يي« انجام 
داده اس��ت. به گزارش »تعادل« به نقل از مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه، محمدجواد شيرازي رييس سازمان 
بازرسي شهرداري تهران ديروز از مترو تهران و حومه 
بازدي��د كرد و در جريان اقدام��ات و برنامه هاي اين 
ش��ركت قرار گرفت. او طي اين بازديد با بيان اينكه 
ناوگان حمل و نقل عموم��ي به خصوص مترو جزو 
اولويت هاي ش��هرداري تهران است، افزود: مهندس 
افشاني شهردار محترم تهران در نخستين روز كاري 
خود بر اهميت ناوگان حمل و نقل تاكيد داشتند و 
الحمدهلل اكنون كاره��ا در اين زمينه به خوبي جلو 
مي رود و تعامل دوس��ويه خوبي با مديريت شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه در راستاي خدمت 
رساني بهتر به مردم عزيز تهران وجود دارد. رييس 

سازمان بازرسي ش��هرداري تهران با اشاره به اينكه 
وظيفه سازمان بازرس��ي نظارت مداوم روي ناوگان 
حمل و نقل شهري است گفت: هدف از اين بازديد ها 
رس��يدگي به بخش هاي حمل و نقل عمومي است 
كه ش��هردار محترم تهران بر آن تاكيد دارد. محمد 
جواد شيرازي افزود: متروي تهران طبق نظر سنجي 
ص��ورت گرفت��ه در بخ��ش حمل و نق��ل عمومي، 
باالترين رضايتمندي را از س��وي شهروندان دارد و 
اميدوارم كه اين روند رو به رش��د باشد. محمدجواد 
ش��يرازي در ادام��ه گف��ت: راه اندازي س��امانه هاي 
اطالعاتي جديد در شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه كار خوبي اس��ت كه در مديريت جديد اين 
شركت براي ايجاد ش��فافيت حداكثري انجام شده 
است. او در پايان گفت: مردم تهران بايد فعاليت هاي 
مترو را رصد كنند و با تعامل دوسويه و ارائه انتقادات 
و پيشنهادات سبب رشد بيشتر اين مجموعه شوند. 
اولويت ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 

جلب رضايت حداكثري مسافران است
فرنوش نوبخت مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
مت��رو ته��ران و حوم��ه ني��ز در جلس��ه يي كه در 
ابتداي اين بازديد برگزار ش��د گفت: اولويت شركت 
بهره ب��رداري مترو ته��ران و حومه جل��ب رضايت 
حداكثري مس��افران اس��ت و در مدت مس��ووليت 
اينجانب در اين شركت، ارتقاي سطح سرويس دهي 

به مسافران، شفاف سازي اقدامات مالي و صرفه جويي 
در جهت تامين هزينه هاي عملياتي در اولويت قرار 
گرفته است. او با بيان اينكه شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه به عنوان بزرگ ترين ش��ركت حمل و 
نقل ريلي درون ش��هري كشور بسيار پرهزينه است 
افزود: در حال حاضر برخي از اين هزينه ها به دليل 
كمبود امكانات و زيرس��اخت ها مانند نبود پايانه در 
خطوط 3 و 4 به ش��ركت تحميل مي شود. به گفته 
نوبخت در سال گذشته )۱396( فروش بليت حدود 
۲۰درصد هزينه هاي شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه را تامين كرده اس��ت و در س��ال جاري هم 
از اي��ن محل حداكثر ۲۵ درصد از بودجه مورد نياز 
مترو محقق مي شود. وي تصريح كرد: مترو براي ارائه 
خدمات دهي مناسب به مردم نيازمند برنامه ريزي و 
اقدام در زمينه درآمدهاي پايدار و تخصيص به موقع 
يارانه ها از سوي دولت و شهرداري است، البته سهم 
دولت در بودجه مترو تهران و حومه سال هاست كه 

پرداخت نمي شود. 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران و 
حومه در ادام��ه درخصوص برنامه ريزي هاي صورت 
گرفت��ه در تامين درآمدهاي پايدار گفت: براس��اس 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور به ازاي هر مسافر واگن شركت نفت 
بايد 9.8 س��نت به مترو پرداخت كند كه پرداخت 

آن از محل صرفه جويي انرژي است. تابه حال شركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه از اين فرصت قانوني 
اس��تفاده نكرده بود و ما از س��ال گذشته با تشكيل 
يك كارگروه در اين زمينه كار كرديم كه اميدواريم 
بتوانيم در سه ماهه دوم سال 9۷ اين رقم را دريافت 
كني��م؛ اين موضوع مي تواند يك منبع درآمد پايدار 
ارزي براي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
باش��د. او با بي��ان اينكه به طور متوس��ط هر دو ماه 
يك قطار مترو تهران به تعميرات اساس��ي )اورهال( 
احتياج پيدا مي كند گفت: بايد براي خدمت رساني 

مناسب به شهروندان هزينه تعميرات كه بسيار هم 
سنگين است تامين ش��ود كه اميدواريم تخصيص 
اين بودجه ارزي بتواند به خريد تجهيزات و قطعات 

تخصصي موردنياز به ما كمك كند. 
نوبخت افزود: براي تامين قطعات مورد نياز مترو 
تهران و حومه اولويت اول استفاده از تامين كنندگان 
داخلي اس��ت ام��ا در بخش هايي نيازمن��د واردات 
هس��تيم كه تحريم ه��ا مي تواند تاثيرگذار باش��د و 
باتوج��ه به ش��رايط كنوني در اين بخ��ش نيازمند 

حمايت هاي بيشتر هستيم. 

از ح��دود ۱۰ روز  خوزس�تان  
گذش��ته آب شرب مردم در شهرهاي 
خرمش��هر و آبادان با كاهش كيفيت 
و شوري بس��يار بااليي مواجه شد به 
شكلي كه مردم اين شهرها در روزهاي 
اخي��ر تجمعات اعتراضي داش��تند و 
خواس��تار بهبود وضعي��ت كيفي آب 
شدند. در اين راس��تا غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان، در 
گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به اقدامات انج��ام گرفته در بحث 
بهبود وضعيت كيفي آب شهرهاي خرمشهر و آبادان اظهار كرد: 
حدود يك هزار ميليارد تومان در بحث بهبود وضعيت آب شرب 
ش��هرهاي آبادان و خرمشهر و اجراي طرح غدير ۲ هزينه انجام 
گرفت تا خط لوله انتقال دوم طرح غدير احداث شود. او افزود: در 
اين راستا با اقداماتي كه در حال انجام است، اميدواريم وضعيت 
كيفي آب خرمش��هر و آبادان تا ۱۵ تيرماه اصالح شود. استاندار 
خوزستان ادامه داد: تمهيداتي به كمك مسووالن انديشيده شده 
است تا آب خرمشهر و آبادان ظرف چند روز آينده بهبود نسبي 
پيدا كند و مردم با آرامش بيشتري از آب در اين شهرها استفاده 
كنند. برنامه اصلي ما براي بهبود وضعيت آب شرب در آبادان و 
خرمشهر از ۱۵ تيرماه است و اميدواريم اجرايي شود. همچنين 
معاون امور عمراني اس��تاندار خوزس��تان گفت: تا ۱۵ تيرماه و 
براس��اس قولي كه س��ازمان آب و برق و قرارگاه خاتم داده اند، 
تامين آب شهرهاي آبادان و خرمشهر به صورت صد درصدي از 

رودخانه كرخه و از طريق طرح غدير انجام مي گيرد. 

شوري آب آبادان و خرمشهر تا ۱۵ تيرماه 
برطرف مي شود

خراس�ان رضوي    مديرعام��ل 
صنعت��ي  ش��هرك هاي  ش��ركت 
خراس��ان رضوي گف��ت: 63 واح��د 
صنعت��ي مس��تقر در ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي اين استان، كه دچار 
ركود و تعطيلي شده بود تنها با ارائه 
خدمات و كمك هاي مش��اوره يي به 
چرخه توليد بازگش��ت. مس��عود مهدي زاده مقدم، ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: در ۲ س��ال گذش��ته در مجموع 3۷۵ 
واح��د صنعتي راكد در ش��هرك ها و نواحي صنعتي اس��تان 
خراسان رضوي شناسايي شده است. او بيان كرد: مشكالت اين 
واحدها از طريق كلينيك صنعتي شركت شهرك هاي صنعتي 
خراسان رضوي بررسي و راهكارهاي الزم براي آنها اتخاذ شد 
كه ازجمله اين راهكارها معرفي س��رمايه گذار جديد براي به 
دس��ت گرفتن واحد راكد و احياي آن بود. وي اظهار داش��ت: 
مركز خدمات و فناوري و كس��ب و كار ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان رضوي راه اندازي شده تا مشاوران صنعتي در 
آن مستقر شده و مشاوره الزم درخصوص مسائل فني، اجرايي، 
س��رمايه گذاري، فروش و بازاريابي را ب��ه صاحبان واحدهاي 
توليدي ارائه دهند. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
خراس��ان رضوي با اش��اره به تالش اين ش��ركت براي توسعه 
خوش��ه صنعتي در استان گفت: هم اينك توسعه پنج خوشه 
مبلمان، قطعات خودرو، جواهرات، زعفران و كفش پايان يافته 

و خوشه فرش در حال توسعه است. 

 مشاوره، 63 واحد صنعتي خراسان رضوي را
به توليد بازگرداند

فارس   مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب شيراز با تاكيد براينكه كمبود 
آب در ش��يراز جدي است، گفت: در 
ماه ه��اي تير و مرداد به دليل ش��دت 
گرم��ا، ش��اهد افزايش مص��رف آب 
هس��تيم و با توجه به مي��زان توليد، 
كمبود آب در اين شهرس��تان جدي 
است. به گزارش ايسنا،  اهلل بخش نظرپور ديروز در يك كنفرانس 
خبري با اش��اره به قرار داش��تن در هفت��ه مديريت مصرف آب 
گفت: امس��ال در فارس با 6۵درصد كاهش ميانگين بلندمدت 
بارش و در ش��يراز با ۵۱درصد كاهش مواجه بوده ايم. او ميزان 
بارش امس��ال در شيراز را ۱۵3 ميلي متر عنوان و با بيان اينكه 
سال گذشته 33۵ ميلي متر بارندگي در شيراز ثبت شده است، 
گفت: ميزان مصرف منابع تجديدپذير آب در س��ال ۱3۱۰ در 
ايران ۱۲ هزار مترمكعب به ازاي هر نفر بود اما امروز اين عدد به 
زير ۲ هزار مترمكعب رس��يده است. نظرپور با بيان اينكه ميزان 
توليد آب در زمستان گذش��ته ۵3۵۰ ليتر در ثانيه بود، گفت: 
پيش بيني ما براي مصرف تابس��تان 6۲4۰ ليتر بر ثانيه است، 
لذا 89۰ ليتر بر ثانيه، يعني حدود ۱4درصد كمبود داريم؛ براي 
تيرماه حدود 6۰۰ هزار مترمكع��ب و براي مردادماه ۷۰۰ هزار 
مترمكعب كمبود داريم. او گفت: با وارد كردن 8 حلقه چاه جديد 
و اضافه ش��دن 9 حلقه چاه در هفته هاي آتي موفق شده ايم كه 
۵۷4 ليتر بر ثانيه كمبود را مرتفع كنيم اما همچنان ۲9۰ ليتر 

برثانيه با كمبود مواجهيم.

 كمبود آب در شيراز
جدي است

سيستان وبلوچس�تان   رييس 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
طي  گف��ت:  سيستان وبلوچس��تان 
۲ ماه��ه ابتدايي س��ال ج��اري كل 
صادرات از گم��ركات و بازارچه هاي 
مرزي استان به وزن 3۰۵ هزار و ۵3 
ت��ن و ارزش 93ميليون و ۵94 هزار 
و ۱39 بوده است. نادر ميرشكار در گفت وگو با ايسنا افزود: در 
مدت ۲ماهه ابتدايي امسال ميزان صادرات از گمركات استان 
38 ميليون و 4۷4 هزار و ۲99 و از بازارچه هاي مرزي استان 
ني��ز ۵۵ ميليون و ۱۱9 هزار و 84۰ دالر بوده اس��ت . رييس 
سازمان صنعت و معدن استان در ادامه گفت: آمارها حاكي از 
اين اس��ت كه صادرات از طريق گمركات در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۱8درصد افزايش داشته است. صادرات از 
طريق بازارچه ها ي مرزي استان نيز رشد بسيار خوبي را داشته 
و حدود ۱6۷درصد از صادرات استان از طريق بازارچه ها انجام 
گرفته است. ميرش��كار در ادامه بيان كرد: بازارچه هاي مرزي 
اس��تان رويكرد صادرات گرا داشته كه اين باعث رشد و رونق 
اقتصاد و بازرگاني منطقه ش��ده است. رييس سازمان صنعت 
و معدن اس��تان در ادامه خاطرنشان كرد: بازارچه هاي مرزي 
عملك��رد صادراتي قابل توجهي را به خ��ود اختصاص داده اند 
و از داليل عمده اين افزايش مي توان به دسترس��ي آس��ان به 
بازارهاي كشورهاي همسايه، سهولت فرآيند انجام صادرات و 
بروكراسي اداري كمتر بازارچه ها نسبت به گمركات اشاره كرد. 

 صادرات بيش از 93 ميليون دالر كاال
از سيستان وبلوچستان

 آغاز س�اماندهى س�رويس هاى مدارس كرج 
براى سال جديد تحصيلي؛ كرج  معاون هماهنگي 
ام��ور عمران��ي فرمانداري وي��ژه شهرس��تان كرج از 
هماهنگي و برنامه ريزي براي ساماندهي سرويس هاي 
مدارس س��طح شهرس��تان كرج در س��ال تحصيلي 
98 -9۷ خبر داد. هومن قدوس��ى در حاش��يه جلسه 
هماهنگي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت سرويس 
م��دارس كه در مح��ل دفتر معاون��ت هماهنگى امور 
عمرانى فرماندارى كرج تش��كيل ش��د، گفت: با توجه 
به اهميت موضوع س��اماندهى س��رويس حمل و نقل 
دانش آموزان برنامه ريزي هاي الزم در حال انجام است 
كه خوش��بختانه در س��ال هاي اخير هر ساله كيفيت 

خدمات در اين حوزه افزايش داشته است.  
 قائم مقام مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
معرفي ش�د؛تبريز| رييس هيات مديره و مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس با صدور حكمي، صفر شاسفند 
را به عنوان مش��اور اجرايي و قائم مقام مديرعامل اين 
س��ازمان معرفي كرد. محس��ن نريمان صبح ديروز در 
حكمي »صفر شاس��فند« را به سمت مشاور اجرايي و 
قائم مقام مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس منصوب 
كرد. محسن نريمان در بخشي از اين حكم آورده است: 
الزم است با شناخت ژرف از منطقه آزاد ارس، آگاهي 
از پتانس��يل هاي بالقوه، وضعيت صنعتي و گردشگري 
منطقه و غيره نسبت به ارائه راهكارهاي اجرايي براي 

بهبود امور و تحقق اهداف سازمان معمول فرمايند. 
 افتتاح نخس�تين مركز ترك اعتياد بانوان در 
خوزستان؛اهواز| مركز ترك اعتياد ويژه بانوان براي 
نخس��تين بار در س��طح استان خوزس��تان با امكانات  
»TC« )درم��ان اجتماع محور( راه اندازي ش��د. مركز 
ت��رك اعتياد وي��ژه بانوان دي��روز با حضور اس��تاندار 
خوزستان افتتاح ش��د. اين مركز براي نخستين بار در 
سطح اس��تان خوزس��تان با امكانات »TC« )درمان 
اجتماع محور( راه اندازي ش��ده است. حسين المي زاده 
دبير شوراي مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان، در 
حاشيه مراسم افتتاح اين مركز توضيح داد: افراد مبتال 
به اعتياد به مواد مخدر پس از مراحل س��م زدايي براي 
طي مراح��ل TC  و حرفه آموزي به اين مركز معرفي 

مي شوند. 
 روند نوس�ازي باف�ت فرس�وده پايتخت كند 
اس�ت؛تهران|  فرماندار تهران با بيان اينكه 3هزار و 
6۰۰ هكتار بافت فرس��وده شهر تهران بايد حداكثر تا 
۱۰س��ال آينده نوسازي ش��ود، گفت: روند اصالح اين 
بافت بسيار كند پيشرفت مي كند كه توجه شهرداري 
و راه و شهرس��ازي را مي طلبد. عيسي فرهادي ديروز 
در نشس��ت ش��وراي اداري تهران بيان ك��رد: اصالح 
بافت فرس��وده يكي از سياس��ت هاي محوري دولت و 
شهرداري است كه بايد آن را جدي گرفت. او مشكالت 
ش��هرك هاي تهران را از ديگر مشكالت تهران بزرگ 
ذك��ر كرد و اف��زود: بس��ياري از ش��هرك هاي تهران 
مش��كالت قديمي در حوزه هاي مختلف از جمله آب، 
برق، گاز و حريم دارند كه هر مس��وولي بايد در حوزه 

مسووليت خود براي رفع آن تالش كند. 
 تله كابي�ن كرم�ان خ�رداد 98 بهره ب�رداري 
مي ش�ود؛كرمان| سرپرس��ت اس��تانداري كرمان به 
همراه معاون عمراني اس��تانداري، فرماندار، ش��هردار 
و رييس ش��وراي ش��هر از پروژه هاي عمران ش��هري 
كرمان بازديد كرد. به گزارش ايسنا محمدجواد فدايي 
سرپرس��ت استانداري كرمان صبح روز يك شنبه سوم 
تيرماه به همراه جمعي از مس��ووالن ش��هري از پروژه 
تله كابين و بام كرمان بازديد كرد. سرپرست استانداري 
كرمان در اي��ن بازديد گفت: اجراي چنين پروژه هايي 
در نقاط مختلف كش��ور و دنيا اجرا ش��ده و در صورت 
طراحي درس��ت با محيط زيست س��ازگاري دارد. در 
اين بازديد اعالم ش��د؛ اين پروژه به دليل عمل نكردن 
پيمانكار به تعهدات بيش از دو سال بالتكليف بوده و از 
حدود چهار ماه قبل مجددا كار آغاز شده و هفته دولت 

امسال بهره برداري مي شود. 

اخبارشهرستانها

 نصب و راه اندازي ۱۰۰ سايت تلفن همراه
در استان كرمان توسط همراه اول 

با گذشت كمتر از ۷ماه از وقوع زلزله استان كرمان، همراه 
اول از نصب و راه اندازي ۱۰۰س��ايت ش��هري طي اين 
مدت در اين استان خبر داد. به گزارش »تعادل« به نقل 
از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران روز 
شنبه ۲تير ماه 9۷ با حضور محمدجواد آذري جهرمي 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات، حميد فرهنگ 
مديرعامل همراه اول و جمعي از مديران و مس��ووالن 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و اس��تان كرمان از 
دستاوردهاي دولت و اپراتورهاي تلفن همراه جهت رفع 
مش��كالت ارتباطي ناشي از زلزله رونمايي و اعالم شد: 
اپراتور اول تلفن همراه كش��ور طي 6 ماه گذشته مبلغ 
۱۷۵ميليارد ريال در مناطق زلزله زده اس��تان كرمان 
سرمايه گذاري كرده است. با سرمايه گذاري هاي صورت 
گرفته توس��ط همراه اول طي 6 ماه اخير ۱۰۰س��ايت 
BTS ش��هري در استان كرمان نصب و راه اندازي شده 
است. همچنين طي بازه زماني مذكور تعداد ۵۵ پهناي 
باند مورد نياز در استان كرمان تامين شده است. در اين 
مراس��م وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
با سرمايه گذاري 9۰ميليارد توماني دولت اكثر مشكالت 
ارتباطي مناطق زلزله زده كرمان رفع شده است، تاكيد 
ك��رد: پيگيري هاي الزم ب��راي رفع كامل مش��كالت 
ارتباطي ناش��ي از زلزله درحال انجام است. جهرمي با 
بيان اينكه ۲4۰۰روستا در استان كرمان وجود داشت 
كه قبال خدمات همراه اول داش��تند و از امروز خدمات 
ايرانسل نيز در اين روستاها برقرار مي شود، خاطرنشان 
كرد: بيش از ۱۷۰۰روستا كه عمدتا در مناطق جنوبي و 
شرقي استان كرمان هستند و از اينترنت بي بهره بودند 

اكنون از اين خدمات بهره مند شده اند. 

ويژه
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اقتصاد اجتماعي12
احتمال تغيير نحوه محاسبه 

حقوق بازنشستگي
معاون بيمه يي سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
همچنان محاس��به مستمري براس��اس بيمه پردازي دو 
س��ال آخر خدمت افراد مالك اس��ت و تغييري نكرده 
اس��ت گفت: محاسبه مستمري براس��اس دو سال آخر 
خدمت، خس��اراتي براي سازمان دارد كه بايد رفع شود. 
مايل هستيم با مشاركت خود بيمه شدگان و بازنشستگان 
طرحي را آماده و آنها را قانع كنيم. كاري كه مي خواهيم 
انج��ام دهيم ب��ه نفع نظام، س��ازمان تامين اجتماعي و 

بيمه شدگان است. 
محمدحس��ن زدا در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر 
احتمال تغيير نحوه محاس��به مستمري بازنشستگي 
در س��ازمان تامين اجتماعي اظهار ك��رد: در ماده ۳۹ 
قانون برنامه پنجم توسعه، محاسبه مستمري بر حسب 
سوابق ۵ سال آخر خدمت قيد شده بود اما اين ماده در 
برنامه ششم توسعه حذف شد. وي افزود: بر اين اساس 
همچنان محاسبه مستمري بر اساس بيمه پردازي، ۲ 
سال آخر مالك اس��ت و تغييري نكرده است. مبناي 
قانوني محاسبه مستمري تبصره ماده ۷۷ قانون تامين 
اجتماعي است. معاون بيمه يي سازمان تامين اجتماعي 
ب��ا بيان اينكه اگر بخواهيم اصالحات پارامتريك انجام 
دهي��م يكي از مواردي كه بايد تغيير كند همين آيتم 
اس��ت اظهار كرد: در كش��ورهاي پيشرفته جهان، كل 
دوران بيمه پردازي مبناي محاس��به مس��تمري قرار 
مي گيرد. زدا افزود: محاسبه مستمري براساس دوسال 
آخر خدمت، خساراتي براي سازمان دارد كه بايد رفع 
ش��ود، البته عجله نداريم و مايل هس��تيم با مشاركت 
خود بيمه شدگان و بازنشستگان طرحي را آماده و آنها 
را قانع كنيم كاري كه مي خواهيم انجام دهيم به نفع 
نظام، سازمان تامين اجتماعي و بيمه شدگان است. وي 
تاكيد كرد: البته اگر هم در آينده طرحي تصويب شود 
مطمئنا شامل كساني كه در سال هاي آخر بيمه پردازي 
هس��تند نمي ش��ود و براي كس��اني اجرا مي شود كه 
بخواهند ش��روع به كار كنند. آنچه مدنظر ماست اين 
است كه ميانگين ۳۰ س��ال بيمه پردازي براي تعيين 

حقوق بازنشستگي مالك قرار بگيرد.

بهار 97؛ آلوده ترين بهار تهران
سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: 
امس��ال ش��مار روزهاي آلوده بهار به ۱۴ رس��يد كه در 
مقايسه با دو سال اخير، آلوده ترين بوده است. ليال نظري 
افزود: از ابتداي بهار ه��واي تهران ۸ روز پاك و ۷۱ روز 
س��الم داش��ت كه از اين نظر نيز هواي بهار ۹۷ نسبت 
به س��ال هاي اخير افت كيفيت داشته است. سخنگوي 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران در ادامه گفت: امسال 
نيز مانند س��ال هاي ۹۵ و ۹۶، هوا روز بحراني و ناسالم 
براي همه نداش��ت و وضعيت هوا طي س��ال هاي اخير 
هيچ گاه مانند پاييز و زمس��تان به شرايط وخيم نرسيده 
است. براس��اس گزارش ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، نظري در پايان اظهار كرد: در روز ابتدايي تابستان 
۹۷ نيز كيفيت هواي تهران به دليل افزايش آالينده ازن، 
ناس��الم براي گروه هاي حس��اس با شاخص ۱۰۸ شد تا 

دومين فصل سال با هواي آلوده آغاز شود. 

 فروش شناسنامه به اتباع
در جنوب كرمان

عضو مجمع نمايندگان استان كرمان با انتقاد از اينكه 
۱۰۰ ت��ا ۵۰۰ نفر ايراني در جنوب كرمان شناس��نامه 
ندارن��د، گفت: وزارت اطالعات بايد هوي��ت اين افراد را 

تاييد كند. 
احم��د حمزه درب��اره موضوع فروش شناس��نامه در 
شهرهاي جنوب استان كرمان با يادآوري دستگيري اين 
باند و گروه، گفت: حدود ۱۰ س��ال پيش برخي از اهالي 
شهرس��تان قلعه گنج به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي 
اقدام به فروش شناسنامه هاي خود به اتباع بيگانه كردند 
كه متاسفانه به دليل فقدان شناسنامه از امكانات دولتي 

محروم هستند. 
نماينده كهنوج، فارياب، منوجان، رودبار و قلعه گنج 
در مجلس ش��وراي اسالمي، افزود: باندي كه در خريد و 
فروش شناسنامه ها دخيل بود دستگير و متالشي شد اما 
متاسفانه مشكالت ناشي از بي هويتي افراد را آزار مي دهد 
و ثبت احوال به هيچ وجه حاضر نمي شود براي اين افراد 

شناسنامه صادر كند. 
وي با انتقاد از اينكه بي شناسنامه ها از امكانات دولتي 
و عمومي مانند حق بيمه و يارانه محروم هستند، تصريح 
كرد: در كنار افرادي كه اقدام به فروش شناس��نامه هاي 
خود كردند برخي اف��راد نيز به دليل صعب العبور بودن 
مناطق، در دس��ترس نب��ودن ثبت احوال، بي س��وادي، 
ناآگاهي و عدم ارتباط مناس��ب براي گرفتن شناسنامه 
ب��ه اداره هاي ثبت مراجعه نكرده بنابراين در حال حاضر 
خود و فرزندان ش��ان از اس��ناد هويتي و سجلي بي بهره 
هس��تند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از 
اينكه ۱۰۰ تا ۵۰۰ ايراني در جنوب كرمان شناس��نامه 
ندارن��د و پيگيري ها براي تعيي��ن تكليف وضعيت آنها 
تاكنون نتيجه بخش نبوده اس��ت، گفت: متاسفانه اين 
افراد به شدت با فقر اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند 
و از تمامي حمايت هاي دولتي محروم هس��تند؛ به اين 
افراد يارانه تعلق نمي گيرد و فرزندان آنها از حق تحصيل 
محروم هستند اين در حالي است كه سازمان ثبت احوال 
بر اين باور است كه هويت اين افراد بايد از سوي وزارت 
اطالعات تاييد شود و روند طوالني اين موضوع از سوي 
وزارت اطالعات نيز باعث ش��ده تاكن��ون پيگيري ها به 
نتيجه نرسد. حمزه حضور اتباع بيگانه در استان كرمان 
را معضلي بزرگ خوان��د و ادامه داد: حضور اتباع بيگانه 
در مناط��ق جنوبي اس��تان كرمان ممنوع اس��ت اما در 
مناطق شمالي مجاز است. عضو هيات رييسه كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس دهم، با انتقاد از اينكه تعداد 
اتباع بيگانه غيرمجاز در شهرستان رفسنجان از مجازها 
بيش��تر اس��ت، تصريح كرد: اين افراد در تمامي مشاغل 
مانند تجارت پسته فعاليت دارند و در واقع حضور تعداد 
باالي اتباع غيرمجاز در كشور تهديد امنيت بزرگي است 
كه بايد مديريت شود. نماينده كهنوج، فارياب، منوجان، 
رودبار و قلعه گنج در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر 
لزوم س��اماندهي اتباع بيگانه، تصريح كرد: وزارت كشور 
بايد س��اماندهي اتباع بيگانه را در دس��تور كار قرار دهد 
و از ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به كشور جلوگيري كند. 

اخبار

وزارت كشور شيوه نامه اي براي حضور زنان در استاديوم ها تهيه كرد

روزنه هاي اميد براي نشاط اجتماعي

ردپاي بيمه ها در كمبود داروي بيماران هموفيلي

احتكار يا حبس دارو؟
كمب��ود داروه��اي بيم��اران هموفيل��ي در بازار 
به يكي از معضالت اصلي آنها تبديل ش��ده اس��ت. 
معضلي كه يك سر آن به بدقولي شركت هاي بيمه 
مي رس��د، تاخير س��ازمان هاي بيمه گر در پرداخت 
مطالبات شان به داروخانه ها گردش مالي داروخانه ها 
را دچار مش��كل كرده و باعث  ش��ده ك��ه داروخانه 
نتواند مطالبات شركت هاي پخش را پرداخت كند و 
در نتيجه اين چرخه معيوب، انگيزه يي براي شركت 
پخش براي تامين دارو باقي نماند. مديرعامل كانون 
هموفيل��ي ايران با اع��الم اينكه در ح��وزه بيماران 
هموفيلي، بيمه سالمت تا پايان تير ماه سال گذشته 
و س��ازمان تامين اجتماعي نيز ت��ا آذر ماه ۹۶ را به 
عنوان هزينه هاي دارويي بيماران پرداخت كرده اند، 
گف��ت: »مجم��وع طلب مان��ده ما از س��ازمان هاي 
بيمه گ��ر ۱۲ ميلي��ارد تومان اس��ت. بنابراين كانون 
هموفيلي ايران كه مجموعه يي كوچك اس��ت، ۱۲ 
ميلي��ارد تومان از بيمه ها طلب دارد. همين موضوع 
باعث مي ش��ود كه شركت هاي پخش همكاري الزم 

را با سيستم درماني نداشته باشند.«
احمد قوي��دل گفت: »بنابراين مهم ترين موضوع 
در زمينه داروهاي بيماران خاص تاخير در پرداخت 

مطالبات از سوي بيمه هاست.« 
وي افزود: آنچه درباره احتكار دارو گفته مي شود، 
در ح��وزه هموفيلي به معناي احت��كار وجود ندارد. 
باي��د توجه كرد كه احتكار ب��ا هدف افزايش قيمت 
انجام مي شود، اما موضوعي كه ما با آن مواجهيم به 
نوعي حبس كردن دارو براي اعمال فشار نسبت به 

پرداخت مطالبات شركت هاي دارويي است. 

مديرعامل كانون هموفيل��ي ايران با بيان اينكه در 
اكثر دانش��گاه هاي علوم پزشكي س��هميه هاي دارويي 
هموفيلي ها ب��ه صورت مرتب و درس��ت تحويل داده 
نمي ش��ود، اظهار كرد: به ويژه دسترس��ي به داروهايي 
كه قيمت ه��اي باالتري دارند مانن��د فاكتور هفت و... 
مش��كل تر است. با افزايش قيمت اخيري هم كه ناشي 
از قيم��ت دالر ب��ود، برخي از اين داروها قيمت ش��ان 
بيشتر ش��ده اس��ت. بنابراين گاهي مي بينيم كه مثال 
نياز يك دانش��گاه علوم پزشكي براي تامين اين داروها 
۳۰۰ ميلي��ون تومان اس��ت و پرداخ��ت اين قيمت ها 
براي دانش��گاه ها مقدور نيست. بر همين اساس گاهي 
مي بينيم ش��ركت هاي پخش، داروهاي بيماران خاص 
را ارائ��ه نمي كنند كه اين موضوع ب��ه دليل باال بردن 
قيمت دارو نيست، بلكه نوعي اعمال فشار براي دريافت 
مطالبات معوق شان است. بنابراين معتقدم اين حبس 
دارو براي دريافت مطالبات از سيس��تم دولتي اس��ت. 
البته بايد بدانيم كه قرباني اين اعمال فشارها بيماران 
خواهند بود. وي افزود: مش��كل دوم در زمينه داروي 
بيم��اران هموفيل��ي، اقدامات س��ازمان هاي بيمه گر 
است. بيمه ها با اينكه بالغ بر ۳۰ سال در حوزه بيمه 
كردن بيماران هموفيلي س��ابقه دارن��د، اما به علت 
اينكه قبال يارانه ها مس��تقيما توسط دولت پرداخت 
مي شد، هيچ گاه هزينه هاي دارويي بيماران هموفيلي 
را درك نمي كردند. در گذش��ته داروهاي هموفيلي 
ب��ا مبالغ پايين به بيمه ها داده مي ش��د و بيمه ها به 
سياس��ت گذاري در اي��ن حوزه اهمي��ت نمي دادند. 
بنابراين مي توان گفت كه بيمه ها فاقد س��ابقه مفيد 

در حوزه بيمه يي بيماران هموفيلي هستند. 

قويدل ادامه داد: از س��الي كه قيمت ها واقعي و 
پ��ول داروهاي بيماران خاص به بيمه ها داده ش��د، 
بيمه ه��ا وارد سياس��ت گذاري در زمين��ه بيماراني 
چون هموفيلي ش��دند، اما سياست گذاري هايش��ان 
ش��بيه سياس��ت گذاري در حوزه آنتي بيوتيك است 
و فك��ر مي كنند اگر مص��رف دارويي بيماران خاص 
و هموفيلي را كاه��ش دهند، برنده اند. در حالي كه 
داروهاي هموفيلي بايد درست و اصولي مصرف شود 
تا بيمار درمان مناسبي داشته باشد. بايد بدانيم كه 
دسترس��ي بيم��اران هموفيلي ايراني ب��ه دارو ۲.۶ 
واحد بين الملل است. حال اين ميزان در كشورهاي 
عقب مانده يك و زير يك و براي كشورهاي پيشرفته 
۶ الي ۹ است. بنابراين داروي زيادي كه در دسترس 
بيم��اران اروپاي��ي و امريكايي ق��رار دارد، براي اين 
است كه پيش از بروز خونريزي آن را مصرف كنند، 
اما در كش��ور ما سياس��ت درمان جز براي كودكان 
زير ۱۵ س��ال مبتال به هموفيلي شديد، درمان بعد 

از خونريزي است. 
وي افزود: اگر بيمه ه��ا به گونه يي مديريت كنند 
كه داروها درس��ت و اصولي مصرف شوند، وضعيت 
بيم��اران بهبود مي يابد. س��نگ هايي ك��ه در حال 
حاض��ر بيمه ها جلو پاي بيم��اران مي اندازند، باعث 
ش��ده كه دسترس��ي بيماران به دارو كمتر ش��ود و 
صدمه ببينند. بنابراين سازمان هاي بيمه گر ما درك 
درس��تي از هموفيلي ندارند و هنوز سياست گذاري 
در اين حوزه س��ابقه مفيدي پيدا نكرده اس��ت. اگر 
بيمه ها باور نكنند كه اين داروها بايد مصرف ش��ود 
و ب��ه كاهش مصرف آنها افتخ��ار كنند، معلوالني را 

توليد مي كنند كه در سال هاي آتي هزينه بيشتري 
را روي دست دولت مي گذارند. 

وي تاكي��د ك��رد: بيمه ها بايد سياس��ت گذاري 
درس��تي داش��ته باش��ند. بيمه بايد دان��ش خود را 
درب��اره درمان باال برده و ب��اور كنند كه وقتي يك 
جراحي ارتوپدي ۳۰۰ ميلي��ون تومان هزينه دارد، 
اگر براي ي��ك كودك هموفيل��ي دارو تهيه نكنيد، 
مفصل��ش خ��راب مي ش��ود و بايد جراح��ي كند و 
ميليارده��ا تومان به دولت فش��ار مي آورد. از طرفي 
بيمه ها مي گويند براي داروهاي اين بيماران پروتكل 
ندارند و بارها گفته اند كه وزارت بهداش��ت پروتكل 
درمان��ي را ب��ه ما ارائه نداده اس��ت. در اي��ن باره از 
وزارت بهداش��ت س��وال كرديم كه به ما گفته اند ما 
پروتكل ه��ا را ب��ه بيمه ها داده ايم. به ه��ر حال بايد 

تكليف اين موضوعات مشخص شود. 
قويدل ضمن انتقاد از دست بردن در نسخه بيماران 

خاص توس��ط بيمه ها، گفت: كار به جايي رس��يده كه 
در سازمان هاي بيمه گر تالش مي كنند، نسخه بيماران 
را كاهش دهند. اين درحالي اس��ت كه برخي مسائل 
در كش��ور خط قرمز بوده است. اينكه شركت دارويي، 
دارو داشته باشد و به علت بدهي دارويش را ندهد، در 
كشور خط قرمز بوده، اما اكنون ديگر رويه شده است. 
همچنين هيچ كس جز پزش��ك معالج اجازه ندارد در 
نس��خه بيمار دس��ت ببرد و دارو را كاهش يا افزايش 
ده��د، اما بيمه ها اي��ن اقدام را انج��ام مي دهند و در 
برخي مواقع نص��ف دارو را تاييد مي كنند. بايد بدانيم 
كه بيمار هموفيلي، بيماري نيست كه بتوان همه آنها 
را با يك س��هميه ماهيانه اداره كرد، بلكه ممكن است 
برخي آنها ۱۰ برابر سهميه ماهيانه نياز داشته باشند، 
اگ��ر دايما راه داروهاي اين بيماران را س��د كنيم، فرد 
را معل��ول كرديم و بعده��ا هزينه هاي گزاف تري براي 

دولت به بار آورده ايم. 

ريحانه جاويدي|
هي��چ منع قانون��ي ب��راي حضور زن��ان در 
اس��تاديوم ها وج��ود ندارد. اين جمله يي اس��ت 
كه در س��ال هاي اخير بارها از زبان مس��ووالن 
شنيده ش��ده، اما هنوز هم شرايط براي حضور 
زنان در ورزش��گاه ها فراهم نيست، اگرچه قانون 
اين حق را از زنان س��لب نكرده اما در سال هاي 
اخير همواره درهاي استاديوم به داليل مختلفي 
كه گاه مس��تندات قوي هم ندارد، به روي زنان 
ايراني بس��ته ماند و تاكنون تالش ها و مذاكرات 
مس��ووالن نتوانس��ته قفل آن را باز كند. چنين 
وضعيتي در حالي اس��ت كه نگاهي به فهرست 
سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه زنان 
ايراني از زنان افس��رده دنيا هس��تند و از طرف 
ديگ��ر پژوهش هاي جامعه شناس��ان داخلي هم 
حكايت از آن دارد كه ميزان نشاط اجتماعي در 
ايران پايين است. اين همان موضوعي است كه 
هفت��ه پيش علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين 
اجتماع��ي هم به آن اش��اره كرد. ب��ا اين حال 
زنان ايراني  سال هاس��ت براي تماشاي مسابقات 
ورزش��ي مورد عالقه ش��ان در ورزش��گاه ها، به 
عنوان يكي از راه هاي افزايش نش��اط اجتماعي 
تالش مي كنند و در اين بين برخي مس��ووالن 
هم همراه ب��ا مردم در اين تالش پيش مي روند 
و آن طور كه ش��هيندخت موالوردي دس��تيار 
وي��ژه رييس جمهور در امور حقوق ش��هروندي 
شيوه نامه هايي از سوي وزارت كشور براي حضور 
زنان در اس��تاديوم ها تهيه شده اما هنوز هم راه 
ب��ه اندازه كافي براي حضور آنها هموار نيس��ت. 
اما با ش��روع بازي هاي ج��ام جهاني ۲۰۱۸، بار 
ديگر باز ش��دن درهاي اس��تاديوم به روي زنان 
به عنوان يك مطالبه عمومي به فهرس��ت اخبار 
روز بازگشته است. براي نخستين بار زنان ايراني 
در كنار خانواده هايشان توانستند بازي تيم ملي 
ايران مقابل تيم ملي اسپانيا را در استاديوم صد 
ه��زار نفري آزادي ببينند كه اين اقدام يك گام 
رو به جل��و براي مهيا كردن بس��تر حضور اين 
قش��ر از جامعه در ورزش��گاه و رسيدن به حق 
قانوني ش��ان اس��ت. برخي مس��ووالن معتقدند 
حض��ور خانواده ها در اس��تاديوم هاي ورزش��ي 
مي تواند نش��اط اجتماع��ي را افزايش دهد. روز 
گذشته رييس سازمان امور اجتماعي كشور در 

حاشيه صد و دومين جلس��ه شوراي اجتماعي 
كشور با اشاره به حضور خانواده ها در استاديوم 
آزادي براي بازي ايران و اس��پانيا، بار ديگر خبر 
از تالش براي باز كردن گره اين ماجرا داد. تقي 
رستم وندي گفت: »با افت و خيزهايي در زمينه 
فراهم س��ازي حضور خانواده ها در ورزش��گاه ها 
براي تماشاي مسابقات مواجه خواهيم بود ولي 
به نظر مي رس��د موانع به تدريج در حال كاهش 
است.« او افزود: »در خصوص حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها براي تماشاي مسابقات بحث هاي 
زيادي مي ش��ود و زمينه ها، بس��ترها و شرايط 
آن نيز سنجيده ش��ده است. به هر حال حضور 
خانواده ها در ورزش��گاه ها داراي اقتضائاتي است 
كه بايد فراهم شود و تا زماني كه اين مقتضيات 
فراهم نشود همواره چالش هايي پيش روي اين 

موضوع خواهد بود. 
وي ادامه داد: »متاسفانه زيرساخت هاي الزم 
جهت حضور خانوادگي در ورزشگاه ها به درستي 
فراه��م نش��ده و در اين زمينه دچار مش��كالتي 
هس��تيم ام��ا وزارت ورزش و جوانان متولي اين 

قضيه شده و با هماهنگي دستگاه هاي انتظامي و 
امنيتي تالش مي كند كه اين مش��كل حل شود. 
ب��ه هر حال ب��ا افت و خيزهاي��ي در اين زمينه 
 مواجه خواهيم بود ولي به نظر مي رس��د، موانع

به تدريج در حال كاهش است.«

 حضور زنان در ورزشگاه ها، اولويت 
برنامه ريزي در كشور

از طرف ديگر ش��هيندخت موالوردي دس��تيار 
وي��ژه رييس جمهور در امور حقوق ش��هروندي كه 
در دولت يازدهم هم در س��مت مع��اون امور زنان 
و خانواده رياس��ت جمهوري،  تالش هاي بس��ياري 
براي حضور زنان در اس��تاديوم ها داش��ت، معتقد 
اس��ت توس��عه برنامه هايي مانند حض��ور زنان در 
اس��تاديوم هاي ورزش��ي بايد يك��ي از اولويت هاي 

برنامه ريزي در كشور باشد. 
او افزود: »در صدودومين جلسه شوراي اجتماعي 
كشور به اين موضوع نيز اشاره شد تا هماهنگي ها و 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد و شاهد وضعيتي 

كه در روزهاي قبل به وجود آمد، نباشيم.«

وي با بيان اينكه اميدواريم خانواده ها بتوانند در 
ورزشگاه حضور پيدا كنند، گفت: »حضور خانواده ها 
در فضاي ورزشگاه خيلي از فرضيات را باطل كرد، 
توس��عه چنين برنامه هايي بايد يكي از اولويت هاي 

برنامه ريزي در كشور باشد.«
دس��تيار وي��ژه رييس جمهور در ام��ور حقوق 
ش��هروندي اضافه كرد: »حضور مستمر خانواده ها 
يا زنان در ورزش��گاه ها بايد با برنامه ريزي باش��د و 
در اين راس��تا وزرات كشور شيوه نامه هايي را آماده 
كرده است كه براي اجرايي شدن نياز به مقدمات و 

زمينه هايي دارد.«

 برابري حقوق
اظهارات رستم وندي و موالوردي در حالي است 
كه پيش از اين فاطمه سعيدي عضو كميته حقوق 
شهروندي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
ش��وراي اس��المي، عدم اجازه به زنان ايراني براي 
حضور در ورزش��گاه ها را قانوني ندانس��ته و درباره 
آن ب��ه خانه ملت گفت: »همواره در قوانين كش��ور 
ما از برابري حقوق زن و مرد گفته ش��ده اس��ت و 

ممنوعيت ورود بانوان ايراني به ورزشگاه ها برخالف 
منشور حقوق شهروندي است.«

نماين��ده تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر 
و پردي��س در مجل��س ش��وراي اس��المي افزود: 
»نمايندگان فراكسيون زنان نسبت به عدم حضور 
زنان در ورزش��گاه ها اعتراض دارند و اين در حالي 
اس��ت كه بانوان س��اير كش��ورهاي رقي��ب ايران 
مي توانند به راحتي و ب��دون رعايت حتي حجاب 
اسالمي در استاديوم يكصد هزارنفري آزادي حضور 

پيدا كنند.«
وي عل��ت ممنوعيت حضور زن��ان را بهانه هاي 
واهي دانس��ت و گفت: »اگر اي��ن ممنوعيت براي 
رعايت ش��أن بانوان و امني��ت بانوان در نظر گرفته 
ش��ده است، بايد فضاي ورزش��گاه ها را اصالح كرد 
ن��ه اينكه بان��وان را از حضور در اس��تاديوم ها منع 
كرد. نبايد به خاطر رفتار ناهنجار و فحاش��ي چند 
تماشاگر، بانوان را حذف كرد بلكه اين افراد را بايد 

از حضور در ورزشگاه ها محروم كرد.«
سعيدي با اش��اره به تجربه موفق حضور بانوان 
در استاديوم ۱۲هزار نفري آزادي در رقابت واليبال 
گفت: »يقين دارم مردان ايراني با حضور بانوان در 
اس��تاديوم آزادي شؤونات را رعايت خواهند كرد و 
هيچ مشكل هنجارشكن و ش��رعي ايجاد نخواهد 
شد. ممنوعيت حضور بانوان در ورزشگاه ها توهين 
و جس��ارت به مردان و بانوان ايراني اس��ت و اينكه 
زنان به دليل رفتار نامناسب آقايان، خانم ها از رفتن 
به اس��تاديوم محروم شوند، قابل قبول نيست و در 
اي��ن زمينه مردان ايراني ني��ز بايد اعتراض خود را 

بيان كنند.«
س��عيدي حضور بانوان در ورزش��گاه ها را يكي 
از مطالب��ات كوچك جامعه زنان ايراني دانس��ت و 
تصريح كرد: مطالبات جامعه زنان ايراني بيش��تر از 
اي��ن خواهد بود و نخواهيم گذاش��ت حقي از زنان 
ايراني ضايع ش��ود. اگر فضاي ورزش��گاه مناس��ب 
نيس��ت اين فضا بايد اصالح شود و زنان نبايد براي 

اشتباه ديگران توبيخ شوند. 
عضو فراكس��يون زن��ان مجلس ديواركش��ي و 
حصاركش��ي را نيز بسيار ناپس��ند عنوان و تصريح 
كرد: اين اقدام ني��ز نوعي توهين به جامعه مردان 
ايراني به شمار مي آيد و اين آزادي بايد وجود داشته 
باشد كه خانواده هاي ايراني بتوانند در كنار همديگر 

يك مسابقه فوتبال را تماشا كنند. 

معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با 
اش��اره به بررس��ي اليحه ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، 
گف��ت: وزارت ورزش و جوان��ان وزارتخانه پيش��گام در تعيين 

تكليف بازنشسته ها است. 
محمدمهدي تندگويان افزود: اين اليحه در جهت استفاده 
از توان جوانان در دستگاه هاي اجرايي بايد مورد توجه مجلس 
قرار گي��رد. معتقديم تصويب اين اليحه و اجراي آت توس��ط 
دولت گامي كوچك اس��ت ت��ا دولت دين خ��ود را به جوانان 
انج��ام دهد. در همين راس��تا وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
وزارتخانه پيش��گام در تعيين تكليف بازنشس��ته ها ش��ناخته 
مي ش��ود. وي در مورد آخرين وضعي��ت اين اليحه در مجلس 
ادامه داد: اين اليحه براي بررسي بيشتر به كميسيون اجتماعي 
مجلس ارس��ال ش��د و براس��اس اطالع ما در اين كميس��يون 

تصويب شده و بايد به صحن علني مجلس برگردد. 
تندگويان در مورد زمان بررسي اين اليحه در صحن علني 
مجل��س تاكيد كرد: به نظر مي رس��د بايد تكليف اين اليحه تا 
نيمه تيرماه مش��خص شود. اين موضوع بايد از سوي جوانان و 
فعاالن س��ازمان هاي مردم نهاد م��ورد مطالبه قرار گيرد و آنها 
با نمايندگان ش��هرهاي خود رايزني كنند. معاون س��اماندهي 

 امور جوانان در مورد سابقه لوايح مشابه در خصوص ممنوعيت
به كارگيري بازنشس��تگان در مش��اغل دولت��ي گفت: موضوع 
اليحه از قبل مطرح بود و براي بازنشس��تگان پيش از اين هم 
قوانيني داش��تيم اما تبصره ها و اس��تثنائات در اين قوانين به 
قدري زياد بود كه در عمل بس��ياري از بازنشستگان با استفاده 
از همين تبصره ها در دولت باقي مي مانند. وي بخش��ي از اين 
م��وارد را مربوط به موقعيت مقامات دولتي دانس��ت كه از اين 
اس��تثنائات برخوردار شدند و خاطرنشان كرد: برخي ديگر هم 
از مورد هم ترازي استفاده كرده و در دولت مانده اند. تندگويان 
ب��ا اظهار امي��دواري در مورد تصوي��ب اين اليح��ه افزود: در 
اين اليحه يك تعيين تكليف اساس��ي در مورد بازنشس��تگان 
انجام مي ش��ود. دولت اگر كاري ب��راي جوانان نمي تواند انجام 
دهد، دس��ت كم يك بار براي هميش��ه تكليف بازنشس��ته ها را 
در دس��تگاه هاي دولتي مش��خص كند. معاون ساماندهي امور 
جوان��ان با اش��اره به وج��ود برخي مخالفت ها ب��ا تصويب اين 
اليح��ه گفت: مخالفت هاي زيادي با اين اليحه ديده مي ش��ود 
و بخش��ي از آن هم طبيعي است و از س��وي افرادي است كه 
در دس��تگاه هاي مختلف به عنوان بازنشس��ته مشغول فعاليت 

هستند. مخالفت ها طيف وسيعي را شامل مي شود. 

ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در انتظار تصويب مجلس
س��ازمان با ص��دور پروان��ه اكتش��اف مع��دن در پناهگاه 
حيات وحش موته، گفت: پروانه اكتشاف معدن در اين منطقه را 

كارگروه ماده ۲۴ استان اصفهان صادر كرده است. 
رضا اقتدار با اشاره به ممنوعيت صدور پروانه اكتشاف معدن 
در منطقه حيات وحش موته بر اساس توافق  سازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۴ 
اظه��ار كرد: »پناهگاه حيات وحش موته ج��زو بند »الف« اين 
موافقتنامه اس��ت و براس��اس رديف ۲۰ همي��ن بند از همان 
سال قرار ش��ده كه در داخل پناهگاه حيات وحش موته مجوز 

معدن كاوي ديگري صادر نشود.«
وي ب��ا بيان اينك��ه مجوز اخير هم مربوط ب��ه صدور پروانه 
اكتش��اف براي معدن تراورتن ميمه اس��ت، گفت: تاكنون هم 
س��ازمان حفاظت محيط زيست و هم وزارت صنعت هيچ گونه 
مجوزي براي صدور پروانه اكتشاف معدن در اين منطقه صادر 
نكرده اند چون فعاليت هاي معدني در پناهگاه حيات وحش موته 
از حساس��يت بااليي برخوردار است و زيستگاه مهمي براي آهو 
محسوب مي ش��ود. به همين علت مخالف جدي صدور پروانه 
فعاليت معدن در موته هستيم. كارشناس دفتر زيستگاه ها و امور 
مناطق س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به قانون معدن 

مصوبه س��ال ۹۰ و بي توجهي اين قانون به حوزه محيط زيست 
تصريح كرد: براساس اين قانون از سازمان حفاظت محيط زيست 
صرف��ا در مورد فعاليت هاي معدن��ي در مناطق تحت مديريت 
محيط زيس��ت استعالم مي ش��ود اما از اين سازمان براي صدور 
مجوز فعاليت هاي معدني در ساير مناطق استعالم نمي شود. اين 
وضعيت مشكالت زيادي را در سراسر كشور ايجاد كرده است. 
اقتدار ادامه داد: متاسفانه قانون معدن، بدون توجه به مالحظات 
زيس��ت محيطي به تصويب رسيد چون براساس تبصره ۵ ماده 
۲۴ قانون معدن اگر س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت مخالف 
اجراي طرح معدن در مناطق تحت مديريت محيط زيست باشد 
و در روند اس��تعالم اين مخالفت را اع��الم كند، تصميم گيري 
در مورد آن موضوع به »كارگروه حل اختالف اس��تاني« ارجاع 
مي ش��ود و از آنجا ك��ه در اين كارگروه تنه��ا مخالف، نماينده 
محيط زيست استان است با اجراي طرح موافقت مي شود. وي با 
تاكيد بر اينكه كارگروه حل اختالف استاني )كارگروه ماده ۲۴( 
صالحيت اظهارنظر درمورد مناطق چهارگانه محيط زيس��ت را 
ندارد، گفت: صدور مجوز اكتشاف معدن در پناهگاه حيات وحش 
موته با وجود مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست در كارگروه 

ماده ۲۴ مطرح و با آن موافقت شده است. 

خطر معدن كاوي در كمين پناهگاه حيات وحش موته
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»تعادل«ازنشستعلنيپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

ترديد در تحقق درآمدهاي شهرداري طي سال 97
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

روز گذش��ته نخس��تين گزارش حساب هاي 
درآمد و هزينه شهرداري تهران و ارزيابي ميزان 
انطباق آن با بودجه سال ۹۷ در فروردين ماه در 

جلسه شوراي شهر تهران قرائت شد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل«، سيدحس��ن رس��ولي 
خزانه دار ش��وراي ش��هر از تحق��ق 50درصدي 
درآمدهاي شهرداري تهران در فروردين ماه خبر 
داد و گفت: ش��هرداري تهران براس��اس بودجه 
مصوب ش��ورا موظف اس��ت در برش عملكردي 
ماهانه خود نس��بت ب��ه تامين منابع در س��قف 
ي��ك ميلي��ارد و 400 ميليون توم��ان اقدام و به 
همين مي��زان مصارف خود را تنظي��م و تعادل 
مي��ان منابع و مصارف را برق��رار كند، اما در ماه 
نخست امسال شهرداري تهران توانست با تحقق 
50درص��د منابع، ۷25 ميليارد تومان را تحصيل 

و هزينه كند. 
به گفته وي، تحقق 50درصد منابع نشانگر آن 
است كه ش��هرداري تهران در سال ۹۷ با چالش 
مالي مواجه خواهد ش��د و بار اي��ن چالش ها بر 
فرآيند توس��عه و عمران شهر و اجراي پروژه هاي 

عمراني اثرات نامطلوب خواهد گذاشت. 
خزانه دار شوراي شهر تهران در بخش عملكرد 
درآمد نيز تصريح كرد: شهرداري در فروردين ماه 
با كسري عملكرد ۷2۷ ميليارد توماني نسبت به 
بودجه مصوب مواجه بوده كه عمده اين كس��ري 
مرب��وط به بخ��ش درآمدها اس��ت، درحالي كه 
شهرداري مكلف به تامين 4۷درصد منابع از اين 

محل بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه ش��اهديم ش��هرداري 
تنها توانس��ته مبلغ 152ميلي��ارد تومان معادل 
21درص��د از مناب��ع خ��ود را از مح��ل درآمدها 
تامين كند و با كس��ري عملكرد 25درصدي در 

اين بخش مواجه است. 
وي ب��ا بيان اينكه در بخ��ش منابع حاصل از 
واگ��ذاري دارايي هاي س��رمايه يي ك��ه عمدتا به 
ع��وارض تغيير كارب��ري، واگذاري م��ازاد تراكم 
مجاز و فروش اموال و امالك ش��هرداري اس��ت 
ما ش��اهد عملكرد 361 ميليارد توماني هستيم، 
گف��ت: در اي��ن بخش نس��بت به مصوب ش��ورا 
 با م��ازاد عملك��رد 16درصدي مواجه هس��تيم 
در حقيقت ش��هرداري تالش كرده تا بخش��ي از 
كس��ري عملكرد خ��ود در بخ��ش درآمدها را تا 
ح��دي كه تقاض��ا و مراجعه ب��راي تامين منابع 
از مح��ل درآمده��اي ناپايدار ناش��ي از واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه يي ب��وده از اين محل تامين 
كند به نحوي  كه 50درصد منابع ماه نخست اداره 
شهر و ش��هرداري در س��ال 13۹۷ از اين محل 

تامين  شده است. 
رس��ولي درخصوص بخش مناب��ع حاصل از 
دارايي ه��اي مالي تصريح كرد: ما ش��اهد مازاد 
عملكرد 6۹ ميليارد توماني شهرداري در تامين 
منابع ناش��ي از اس��تقراض مبتني بر وام و ساير 
شيوه هاي تامين مالي هستيم، بر همين اساس 
مناب��ع حاصل از دارايي ه��اي مالي به جاي آنكه 
س��هم 10درصدي از منابع فروردين ماه را طبق 
مصوبه ش��ورا به خود اختص��اص دهند، با مازاد 
عملكرد 1۹درصدي نس��بت به مصوب سهمي 
نزديك به 30درص��د از منابع فروردين ماه را به 

خود اختصاص داده اند و اين هش��داري اس��ت 
بر آغ��از چرخه ايجاد بدهي براي اداره ش��هر و 
ش��هرداري كه الزم است با تدابير ويژه از سوي 
شهردار تهران براي حل اين مساله اقدام كند. 

نايب رييس كميسيون برنامه  و بودجه شوراي 
ش��هر تهران با اش��اره به بخش عملك��رد هزينه 
گفت: در بخش عملكرد مصارف 6  ماهه نخس��ت 
س��ال ۹6 ش��هرداري تهران، متاس��فانه عملكرد 
مالي خ��ود را به تفكيك بخش ه��اي هزينه يي، 

تملك دارايي هاي سرمايه يي و تملك دارايي هاي 
مالي ارائه كرده اس��ت كه اي��ن امر البته متاثر از 
ت��داوم دوره اجراي بودجه س��ال ۹6 تا پانزدهم 
ارديبهشت ماه امسال براساس ماده 24 آيين نامه 
شهرداري ها بوده و شايسته است نسبت به ثبت 
بروز اس��ناد هزينه و ارائه گ��زارش هزينه در ماه 
آتي از سوي شهرداري اقدام الزم صورت پذيرد. 
وي ادامه داد: اميدوارم اين روند گزارش دهي 
حس��اب ها درآمد و هزينه ش��هرداري كه برابر 

قانون آغاز شده اس��ت زمينه هاي انضباط مالي 
و حاكم ش��دن قان��ون بر رويكرده��اي مالي و 
معامالتي شهرداري را تقويت كند و شهروندان 
را از روند مالي ش��هري مي گ��ذرد و اين آگاهي 
نظ��ارت  تقوي��ت  و  پرسش��گري  زمينه س��از 

شهروندان را فراهم سازد. 
رسولي خاطرنش��ان كرد: مطمئنا تغييرات و 
تحوالت اقتص��ادي بر عملكرد مالي ش��هرداري 
تهران تاثيرات مس��تقيم و غيرقابل انكاري دارد و 

اين امر ش��هرداري را با چالش تامين منابع براي 
اداره ش��هرداري و تامين هزينه هاي نگهداشت و 
توسعه ش��هر مواجه خواهد كرد و ضروري است 
به منظ��ور مديريت اثرات اين چالش ها از س��وي 
ش��هردار تهران در تعامل و همراهي با همكارانم 
در ش��وراي ش��هر ته��ران تدابي��ر و راه حل هاي 

مناسبي تبيين و مالك عمل قرار گيرد. 

صدورپروانهساختدرباغهاادامهدارد
در ادامه جلس��ه علي اعطا سخنگوي شوراي 
شهر تهران با اش��اره به مصوبه شورا درخصوص 
ابط��ال پرونده برج باغ ها توضيحات��ي ارائه كرد و 
گف��ت: با وجود آنك��ه صراحتا در مصوبه ش��ورا 
تاكيد ش��ده هر گونه پروانه س��اخت براي باغات 
تا زمان تعيين ضوابط جديد بايد متوقف ش��ود، 
برخ��ي مناطق بع��د از صدور اي��ن مصوبه اقدام 
به دادن پروانه س��اخت به برخ��ي باغات كردند. 
پرون��ده تمامي اي��ن باغات در كميت��ه معماري 
ش��وراي ش��هر ته��ران وج��ود دارد و در صورت 
ع��دم اصالح و تداوم روي��ه در صحن نام مناطق 
اعالم مي ش��ود همچنين باي��د تمامي اين پروانه 

ساخت ها ابطال شود. 

شمارهگذاريموتورهايكاربراتوري؟
زه��را صدراعظ��م ن��وري ني��ز نس��بت به 
شماره گذاري موتورهاي كاربراتوري تذكر داد. 
به گفته وي، در شهر تهران حدود سه تا چهار 
ميليون دس��تگاه موتورس��يكلت پالك ش��ده 
اس��ت كه قريب به ۹5درصد آنها كاربراتوري 
است، براساس گزارش سازمان ملي استاندارد، 
يك موتورس��يكلت كاربراتوري چهار برابر يك 
خ��ودرو ي��ورو 2 ايجاد آلودگ��ي مي كند و در 
فص��ل زمس��تان قريب به 12درص��د آلودگي 
هواي ش��هر تهران ناشي از موتورسيكلت هاي 

كاربراتوري است. 
براس��اس مصوبه هيات محترم وزيران توليد و 
شماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري ممنوع 
شد. هر چند كه طي دو سال گذشته به جاي تالش 
جهت توليد موتورس��يكلت هاي برقي و انژكتوري 
ي��ورو 3 و ي��ورو 4 ب��ا اضافه ش��دن تبصره يي به 
مصوبه ممنوعيت، در سال ۹6، ۷40هزار دستگاه 
و در س��ال ۹5، 4300 دستگاه موتور كاربراتوري 
توليد و ش��ماره گذاري شده است. با يك محاسبه 
ساده مي توان دريافت، چنانكه اين ۹543دستگاه 
و  ش��ماره گذاري  كاربرات��وري  موتورس��يكلت 
 وارد بازار ش��وند و براي مدت 5 س��ال در حدود 
100 هزار كيلومتر پيمايش نمايند، اضافه انتشار 
آلودگي اين ناوگان نسبت به نوع انژكتوري بالغ بر 
140 هزار تن خواهد بود.  بنابراين ش��ماره گذاري 
مج��دد موتورس��يكلت هاي كاربرات��وري اگرچ��ه 
مشكل چند وارد كننده و قطعه ساز را حل مي كند 
اما مش��كل آلودگي هوا را تشديد كرده و سالمت 

شهروندان را تحت تاثير جدي قرار مي دهد. 
از اين رو، در جهت س��المت ش��هروندان عزيز 
ش��هر تهران از هيات محترم وزيران به ويژه وزير 
محترم كشور كه خود واقف به چالش ها و مشكالت 
كالن ش��هر تهران است، درخواست مي نمايم كه با 
ش��ماره گذاري موتورس��يكلت هاي كاربراتوري در 

سال ۹۷ به طور جدي مخالفت نمايند.

آغازتدريجيكاهشقيمت
دربازارزمين؟

 حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي 
معتقد است: قيمت ها در بازار زمين، بادكنكي است 
و قيمت در اين بخش به مرور زمان كاهش مي يابد.  
به گزارش پاي��گاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
عبده تبريزي افزود: بخش زمين ماهيتي متفاوت از 
بخ��ش آپارتمان دارد بنابراي��ن نبايد با دوربيني كه 
بخش آپارتمان تحليل مي ش��ود سراغ بخش زمين 
رف��ت.  او ادامه داد: رون��د افزايش قيمت در بخش 
زمين اگرچ��ه در اين چند ماه متوقف بوده و امكان 
دارد تا حدودي باال رود اما به نظر نمي رسد، قيمت ها 
در بازار زمين حتي به اندازه شاخص تورم رشد پيدا 
كند.  او اظهار كرد: آنچه براي بازار زمين مش��خص 
اس��ت، آن است كه قيمت ها در اين بخش به تدريج 
شروع به كاهش مي كنند البته اينكه سرعت كاهش 
قيمت تا چه حد باشد تا حدود زيادي به روند ساير 
بازاره��ا و متغيرهايي همچون قيمت دالر و س��كه 
دارد.  اي��ن صاحب نظر حوزه اقتصادي روند قيمتي 
در بخ��ش آپارتمان را متاثر از دو عامل جنس تقاضا 
و هزينه س��اخت دانس��ت و افزود: با افزايش قيمت 
جهاني برخي مصالح، هزينه س��اخت از بيش از يك 
ميليون تومان ب��ه حدود نزديك به 2ميليون تومان 
افزايش يافته اس��ت بنابراين بخشي از رشد قيمت 
آپارتم��ان به صورت واقع��ي رخ داده و از اين منظر 

بعيد است كاهش قيمت رخ دهد. 
او پيش بين��ي ك��رد: ب��ا توجه به س��هم باالي 
كارگ��ران مهاجر در اين بخ��ش هزينه كارگر هم 
باال م��ي رود. چون آنها به ايران آمده اند كه درآمد 
كس��ب كنند بنابراين آستانه يي براي خود تعريف 
كرده اند و اگر قيمت دالر همين طور باال رود آنها 

طلب دستمزد بيشتري مي كنند. 
عبده تبريزي بيان كرد: واحدهاي ميان متراژ و 
كوچك متراژ كماكان پتانسيل رشد را دارد اما در 
بخش هاي ديگر ش��ايد قيمت ها نشست كند البته 

اگر دالر و سكه نيز تعديل شود. 
مش��اور وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: رفتار 
متقاضيان براي ورود يا عدم ورود به بازار بسته به 
مشتري و جنس خريد دارد. اگر مشتري مسكن را 
براي مصرف مي خواهد، توصيه مي كنم حتما تهيه 
كند ام��ا بايد در بازار زياد جس��ت وجو كند چون 

درحال حاضر قيمت ها نامتعادل است. 

افزايشايمنيجادهها
باكاهشسرعتمجاز

مش��اور وزير راه و شهرسازي معتقد است با توجه 
به شرايطي كه در بسياري از بزرگراه هاي ايران وجود 
دارد، كاهش سرعت مجاز در اين راه ها مي تواند به باال 

رفتن ايمني و كاهش تصادفات كمك كند. 
داود كش��اورزيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
متاسفانه با وجود تمام اقداماتي كه در طول سال هاي 
گذش��ته ب��راي كاهش مي��زان تلف��ات رانندگي در 
جاده ه��اي ايران صورت گرفته هنوز آمارهاي موجود 
با اس��تانداردهاي جهان��ي فاصل��ه دارد و با توجه به 
كاهش س��رعت پايين آمدن آمار تلفات در سال هاي 
اخير مي توان گفت كه اين عدد به هسته سخت خود 
رس��يده و براي عبور از آن بايد سياست هاي جديدي 

در دستور كار قرار گيرد.
ريي��س س��ابق س��ازمان راهداري توضي��ح داد: 
متاسفانه بسياري از بزرگراه هاي امروز ايران راه هايي 
بوده اند كه توسعه يافته و به مرحله امروز رسيده اند 
و از اين رو در بسياري از آنها عمال مختصات ايمني 
الزم براي س��رعت هاي باال وجود ن��دارد. ورودي و 
خروجي ها همس��طح كه به ش��كل فراواني در اين 
جاده ه��ا وج��ود دارند، باعث به وج��ود آمدن خطر 
ش��ده كه كاهش س��رعت مجاز مي تواند بخشي از 
آن را جبران كند.  كش��اورزيان ب��ا بيان اينكه اين 
قيد شامل حال آزادراه ها نمي شود، تصريح كرد: در 
آزادراه ه��ا با توجه به اينكه تقاطع همس��طح وجود 
ندارد و بس��ياري از اقدامات ايمني الزم متناسب با 
مختصات جاده در نظر گرفته شده، مي توان سرعت 
فعل��ي را حفظ كرد و ب��ه نظر مي رس��د، آزادراه ها 
كش��ش الزم را در اي��ن حوزه دارند اما ش��رايط در 
بزرگراه ها قدري متفاوت خواهد بود.  مش��اور وزير 
راه و شهرس��ازي افزود: اگر در بزرگراه ها مسيرهاي 
كن��درو براي ورود و خروج ها لحاظ مي ش��د يا مثال 
ش��يب جاده هاي پر تردد قاب��ل مديريت بود امكان 
حفظ سرعت وجود داش��ت اما درحال حاضر شايد 
پايين آوردن س��رعت يك��ي از اصلي ترين راهكارها 
ب��راي بهبود اوض��اع باش��د. البته اي��ن تنها عامل 
قاب��ل اتكا نيس��ت و در ديگر حوزه ه��ا نيز مي توان 

سياست هايي براي كاهش تلفات در نظر گرفت. 

امضايسندموافقتنامههوايي
ميانايرانوصربستان

سند موافقتنامه هوايي ميان ايران و صربستان 
براي گسترش پروازها بين دو كشور به امضا رسيد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري به دنبال موافقتنامه حم��ل ونقل هوايي 
تير ماه 13۹6 بين مس��ووالن سازمان هواپيمايي 
كش��وري ايران و صربس��تان مبني ب��ر راه اندازي 
پروازه��اي برنامه يي، س��ند موافقتنامه هوايي دو 

كشور به امضا رسيد. 
اين گ��زارش حاكي اس��ت، لغ��و رواديد بين 
دو كش��ور در توس��عه صنعت گردش��گري موثر 
و چش��م اندازهاي آت��ي را براي اس��تقبال هرچه 
بيشتر گردشگران رقم زده است. همچنين طبق 
موافقتنام��ه مذكور ش��ركت هواپيمايي ايرصربيا 
ط��ي دو ماه آينده پروازهاي خود به ايران را آغاز 

خواهد كرد. 
 درح��ال حاض��ر هفته ي��ي دو پ��رواز توس��ط 
هواپيماي جمهوري اس��المي ايران به اين كش��ور 
انج��ام و با اع��الم آمادگي و انج��ام مقدمات الزم 
دو ش��ركت هواپيماي��ي ديگ��ر هم مي��زان پرواز 
ش��ركت هاي ايراني به صربس��تان تا اواخر تير ماه 

به هفته يي 6 پرواز خواهد رسيد. 

ايرانشهر

براس��اس اعالم مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرس��ازي مناط��ق ۸، ۹، 10، 11، 12 و 14 
مناطقي از شهر تهران هستند كه فاقد پهنه هاي 
گسلي اعالم شده اند. با اعالم اين خبر اين پرسش 
مطرح مي شود كه آيا اين مناطق در صورت بروز 
زلزل��ه احتمالي در پايتخ��ت مي توانند به عنوان 
حاشيه امن معرفي شوند؟ رييس مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرسازي درباره مناطقي از شهر 
ته��ران كه پهنه هاي گس��لي ندارن��د و اينكه آيا 
مي ت��وان از آنها به عنوان حاش��يه امن در مواقع 
ب��روز بحران هايي همچون زلزله اس��تفاده كرد، 
به پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، گفت: 
به طور خاص براي ش��هر تهران يا ديگر ش��هرها، 
محدوده هايي شناس��ايي شده اند كه تحت عنوان 
حريم گسل هاي اصلي شناخته و معرفي شده اند 
كه گسل هاي اصلي براي آن پهنه ها تعريف شده 
و براس��اس آيين نام��ه 2۸00 در آن پهنه ها بايد 

موارد خاص رعايت ش��ود.  ش��كرچي زاده ادامه 
داد: بدين معنا كه در آن پهنه ها س��اختمان هاي 
عمومي پراهميت و خطرزا نبايد س��اخته ش��ود 
و باي��د در درازمدت اين س��اختمان ها از مناطق 
پرخطر به مناطق كم خطر منتقل شوند. او يادآور 
شد: س��اير نقاطي كه پهنه گسل هاي اصلي هم 
نيس��تند بايد ضوابط آيين نام��ه 2۸00 را رعايت 
كنن��د و به صورت مقايس��ه، مناطق��ي كه پهنه 
گسل هاي اصلي نيستند هنگام وقوع زلزله، قطعا 
آس��يب كمتري خواهند ديد تا مناطقي كه روي 

پهنه هاي گسل اصلي واقع شده اند. 
به گفته ش��كرچي زاده، اگ��ر بخواهيم مناطق 
ام��ن، پناهگاه ها يا مناطق��ي را پيش بيني كنيم 
كه در صورت وق��وع زلزله مردم به آن مناطق و 
محل ها بروند قطعا بايد خارج از پهنه گسل هاي 
اصل��ي باش��د اما اين ب��دان معنا نيس��ت كه در 
مناطق��ي كه پهنه گس��ل هاي ميان��ي و ضعيف 

هس��تند يا مناطقي ك��ه فاقد گس��ل هاي زلزله 
هس��تند در صورت وقوع زلزله، آسيبي نخواهند 
داش��ت. رييس مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي اعالم كرد: در ص��ورت وقوع زلزله و 
فعاليت يكي از گس��ل هاي اصلي تهران همچون 
گسل مشاء در شرق تهران، حتما همه نقاط تهران  
آسيب خواهند ديد و قطعا تمامي مناطق تهران 
در ص��ورت فعاليت گس��ل هاي اصلي، تحت تاثير 
تكانه هاي ش��ديد تخريب مي شوند، اما پهنه هاي 
اصلي، خسارت هاي بيشتري را متحمل خواهند 
ش��د.  او بي��ان كرد: تمامي مناط��ق پايتخت در 
صورت بروز زلزله احتمالي در معرض آسيب قرار 
دارند و بايد تمامي ساختمان ها آيين نامه 2۸00 
را رعايت كنند البته قطع ش��ريان هاي اصلي گاز 
در زلزله احتمالي پايتخت در دس��توركار شركت 
ملي گاز قرار دارد، در اين رابطه شركت ملي گاز 
نصب دس��تگاه قطع گاز درمواقع بروز زلزله را در 

حال تهيه دارد كه در اولويتش قرار دادن آنها در 
پهنه گس��ل هاي اصلي اس��ت.  او ادامه داد: شهر 
تهران باتوجه به اينك��ه خطر زلزله خيزي بااليي 
دارد، ش��تاب مبن��اي طرح آن 35صدم ش��تاب 
ثقل اس��ت و براي همه نقاط شهر تهران و همه 
مناطق ش��هري پايتخت اين شتاب مبناي طرح 
بايد درنظر گرفته و تمام مواردي كه در آيين نامه 
2۸00 قيد ش��ده اس��ت بايد در مورد آن رعايت 
شود.  اين مقام مسوول افزود: در مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي براي هر شهري براي 
سابقه زلزله خيزي، شتاب مبنا طراحي كرديم كه 

براساس آن طراحي شهرها انجام مي شود. 
ش��كرچي زاده همچنين درب��اره اينكه آيا در 
مورد انفجارهاي احتمالي تاسيس��ات گاز و آتش 
سوزي هاي پس از وقوع زلزله تمهيداتي از سوي 
مس��ووالن انديشيده شده است، گفت: در مصوبه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري آمده است كه 
عالوه بر ساختمان هاي داراي اهميت و عمومي، 
شريان هاي حياتي در س��طح شهر تهران كه در 
تقاطع با گس��ل ها هس��تند بايد پيش بيني هاي 
الزم براي قطع شريان در مواقع بروز زلزله درنظر 
گرفته ش��ود.  رييس مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي ادامه داد: در حال حاضر چند صد 

تقاطع شبكه اصلي انتقال سوخت را با گسل هاي 
اصلي ش��هر تهران داريم كه آنها بايد در اولويت 
مقاوم س��ازي و انجام تمهيدات از طرف ش��ركت 
ملي گاز و بقيه دستگاه ها قرار گيرد.  او در پاسخ 
به اينكه آيا در سطح شهر تهران از سوي شركت 
ملي گاز و س��اير دس��تگاه هاي ذي ربط، آمادگي 
براي قطع ش��ريان هاي اصلي گاز و س��وخت در 
مواقع بحراني همچون زلزله ايجاد ش��ده است؟ 
گف��ت: به آنها ابالغ ش��ده اس��ت و آنه��ا هم در 
مقوله مقاوم س��ازي اين موارد را در دس��تور كار 
قرار داده اند كه البته اميدواريم اين كار با سرعت 
و دقت بااليي پيش برود.  ش��كرچي زاده تصريح 
كرد: در اين رابطه شركت ملي گاز نصب دستگاه 
قط��ع گاز در مواقع بروز زلزل��ه را در حال تهيه 
دارد ك��ه در اولويت��ش قرار دادن آنه��ا در پهنه 

گسل هاي اصلي است. 
او همچنين گفت: شناسايي پهنه هاي گسلي 
و تعريف و اج��راي تمهيدات الزم ب��راي مقابله 
با خس��ارات و آس��يب هاي زلزله باتوجه به اينكه 
در ش��هرهاي ديگر هم در حال انجام اس��ت اگر 
اج��راي تمهيدات الزم را به نحو مناس��بي براي 
ش��هر تهران انجام دهيم اين كار مي تواند الگوي 

مناسبي براي ديگر شهرها نيز بشود. 

ممنوعيتتردداتوبوسهايدودزادرتهرانازمهرماه
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
ابالغ بخش��نامه يي، تردد كليه اتوبوس هاي دودزا و فاقد 
معاينه فني معتبر را در تهران ممنوع كرد و ضرب االجل 
3ماهه ي��ي را تا اول مهر ماه براي تحقق اين هدف تعيين 
ك��رد. به گزارش ايس��نا، محس��ن پورس��يدآقايي در اين 
بخشنامه با اش��اره به نقش اتوبوس هاي شركت واحد در 
توليد ذرات معلق، مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني 
را موظف كرده اس��ت ك��ه كليه اتوبوس ه��اي عمومي و 
خصوصي وابس��ته به اين شركت به صورت ضربتي مورد 
بازدي��د و معاينه فني ق��رار گيرند و از ابت��داي مهر ماه 
13۹۷ از ت��ردد همه اتوبوس هاي فاقد معاينه فني معتبر 
جلوگيري شود.  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در اين ابالغيه ش��ركت واحد اتوبوسراني را موظف 

كرده اس��ت: در صورت مش��اهده هر نوع اتوبوس دودزا، 
ش��ركت خصوصي مربوطه ش��ديدا جريم��ه و در صورت 
تكرار مجوز آن ش��ركت لغو شود. در خطوط بي آرتي نيز 
در صورت مش��اهده در وهله اول مدي��ر خط مزبور و در 
صورت تكرار معاون فني ش��ركت مس��وول خواهند بود.  
پورسيدآقايي همچنين به سنندجي ماموريت داده است 
ك��ه »حداقل 10درصد از ناوگان ش��ركت هاي خصوصي 
و 50 درص��د از اتوبوس هاي بي آرت��ي قبل از مهر ماه به 
فيلتر دوده مجهز ش��ده باشند.  براساس بخشنامه معاون 
ش��هردار تهران، اتوبوس هاي مورد اس��تفاده در سرويس 
ادارات و كارخانج��ات ني��ز باي��د در همي��ن برهه زماني 
س��اماندهي ش��وند و با هم��كاري پليس راه��ور از تردد 
خودروهاي دودزا جلوگيري ش��ود.  وي با پيگيري ابالغ 
بخشنامه از طريق اس��تانداري و شوراي تامين استان؛ از 

كليه شركت ها، كارخانجات و ادارات خواسته است از عقد 
قرارداد يا اس��تفاده اماني از اتوبوس هاي فاقد معاينه فني 
از اول مه��ر ماه اكيدا خودداري كنند و هش��دار داده كه 
در صورت مش��اهده تخلف ضمن اعمال قانون مراتب به 

وزارتخانه هاي مسوول اعالم مي شود. 

افشاني:موافقپخشفوتبالدرفضايعموميهستم
محمدعلي افش��اني، شهردار تهران با بيان اينكه موافق 
پخش فوتبال در فضاي عمومي است اما تصميم در مورد 
تجمعات با شوراي تامين استان است، گفت: معتقد هستيم 
بايد متناس��ب با درآمدهاي قاب��ل پيش بيني براي مردم 
توقع ايجاد كرده و وعده هاي واقع بينانه بدهيم.  ش��هردار 
تهران در پاس��خ به اينكه با توجه به كمبود منابع مالي و 
هشدارهايي كه شهردار براي پايين آوردن انتظارات مردم 

مي دهد بايد منتظر چه ش��رايطي در تهران باشيم، گفت: 
م��ا نمي گويي��م كار را متوقف خواهيم ك��رد فقط معتقد 
هستيم بايد متناس��ب با درآمدهاي قابل پيش بيني براي 
مردم توقع ايجاد كنيم و فق��ط بايد وعده هاي واقع بينانه 
بدهيم.  افشاني ادامه داد: اگر وعده هاي واقع بينانه ندهيم 
خود ش��ما خبرنگاران از ما مي پرسيد كه چرا فالن قولي 
را كه داديد؛ عمل نكرديد. يكي از داليل اصلي اصرار زياد 
خبرنگاران براي آن اس��ت كه از ما عدد بگيرند.  شهردار 
تهران در واكنش به اينكه پخش فوتبال و مس��ابقات جام 
جهان��ي در پارك ها براي ش��هرداري خرجي ندارد و تنها 
ش��ادي و اعتماد اجتماع��ي مردم را افزاي��ش مي دهد با 
بيان اينكه ش��هرداري با اين امر مخالفت��ي ندارد، افزود: 
شهرداري با اين كار كامال موافق بود اما اين شوراي تامين 

استان است كه بايد تصميم بگيرد. 

محس��ن هاشمي روز گذش��ته با خروج از جلسه علني شوراي شهر 
تهران، مديريت جلس��ه را به اميني نايب رييس شورا سپرد و با حضور 
در جمع خبرنگاران درمورد جزئيات جلس��ه هم انديش��ي صبح اعضاي 
ش��ورا با ش��هردار تهران، گفت: هم ش��ورا و هم ش��هردار تهران به اين 
نتيجه رسيدند كه جلسات هم انديشي با دستور جلسه مشخص داشته 
باش��ند و با حضور معاونان و... نس��بت به تعيين تكليف مسائل مختلف 
اقدام كنند.  وي با بيان اينكه يكي از دس��تور جلسات بررسي وضعيت 
بانك ش��هر بود، گفت: در اين جلس��ه در مورد سوابق و وضعيت بانك، 
داليل رفتن پورزرندي مديرعامل سابق، وضعيت سهامداري اين بانك، 
تعيين دقيق اعتبارات، ميزان بدهي اعم از بدهي مردم به بانك و بدهي 
شهرداري به بانك مورد بررسي قرار گرفت.  هاشمي با بيان اينكه عمده 
نظرات بانك مرك��زي درمورد صالحيت مديرعامل مورد بحث داغ قرار 
گرفت و راهكارهاي خوبي مطرح شد، گفت: براي شهرداري، بانك شهر 
مهم اس��ت، چراكه ۹6درصد منابع اين بانك از مردم و تنها 4درصد از 
سوي ش��هرداري ها تامين شده و اعتماد به اين بانك بايد باقي بماند و 
تصميمات خوبي در اين زمينه گرفته ش��د. رييس ش��وراي شهر تهران 
با بيان اينكه دستورجلس��ه دوم نيز درخصوص برنامه س��وم توس��عه و 
لزوم پايش برنامه دوم بود، گفت: ما بايد پايش��ي از ميزان تحقق پذيري 
برنامه دوم داشته باشيم تا ببينيم چند درصد به اهداف خود رسيده ايم.  
هاشمي با بيان اينكه نگارش برنامه سوم توسعه در شهرداري آغاز شده 
بود كه ش��هرداري با رفتن نجفي دستخوش تغييراتي شد، گفت: به هر 
حال نظر اعضاي شوراي شهر اين بود كه از آنجا كه ما بايد بودجه ۹۸ 
را برمبناي برنامه س��وم توسعه بنويس��يم تا آخر تابستان اين برنامه به 
تصويب خواهد رسيد و بعد از آن در پاييز كه فصل نگارش بودجه است 

به برنامه دقت خواهد شد.  

معاون اجرايي ش��وراي ش��هر تهران از احتمال تحقيق و تفحص از 
امالك ش��هرداري تهران خبر داد.  محمود ميرلوحي عضو كميس��يون 
برنامه و بودجه ش��ورا درمورد حواشي نامه بانك مركزي در مورد عزل 
مديرعامل س��ابق بانك شهر تصريح كرد: اجازه دهيد به حاشيه ها وارد 
نش��ويم و به هر دليلي حاال اين فرد رفته است.  اين عضو شوراي شهر 
تهران در مورد بلوكه شدن اعتبارات شهرداري تهران در پي دستگيري 
قائم مقام ش��هردار اسبق گفت: نجفي نيز از ما خواسته بود كه وارد اين 
بحث نش��ويم و متاس��فانه بخش زيادي از اعتبارات مش��خص نيست و 
هم آقاي مكارم حس��يني و هم آقاي نجف��ي عنوان مي كردند كه تامل 
كني��د تا ما اين منابع را بازپس  گيريم اما هنوز تكليف منابع مش��خص 
نيس��ت.  معاون اجرايي شوراي شهر تهران در بخش ديگري از سخنان 
خ��ود در مورد واگذاري 1300 ملك در ش��هرداري نيز تصريح كرد: در 
س��ازمان امالك بي نظمي وج��ود دارد و معتقديم اين واگذاري ها نبايد 
انجام مي ش��ده اس��ت و اين 1300 واگذاري فارغ از بحث امالكي است 
كه در گذشته مطرح بوده است.  ميرلوحي با بيان اينكه اين امالك به 
اشخاص بسياري سپرده شده است، گفت: اصل بر اين است كه امالك 
برگردد و پيگير اين موضوع هستيم. هر چند كه شنيده ها از شهرداران 
و مدي��ران به گونه يي اس��ت كه احتماال اگر الزم باش��د بحث تحقيق و 
تفحص از امالك را نيز پيگيري مي كنيم؛ چراكه به نظر مي رسد برخي 
توافقات بايد از نو رس��يدگي ش��ود.  وي با بيان اينكه جاي سوال است 
كه چرا اين حاتم بخش��ي ها از سوي شهرداري انجام شده و بايد بررسي 
ش��ود، گفت: چراغي كه به منزل رواست به مسجد حرام است و جالب 
اس��ت بدانيد كه يكي از آقايان مي گفت نكند شما در اين دوره امالك 
را پس بگيريد و به بقيه بدهيد؟ اما مطمئن باشيد شهرداري در زمينه 

امالك، شفاف سازي خواهد كرد.

احتمالتحقيقوتفحصازامالكشهرداريدرجلسههمانديشيشوراباشهردارچهگذشت

رييسمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازيخبرداد

مقاومسازيشبكهانتقالسوختدرگسلهايتهران
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ظريف در نشست با نمايندگان بخش خصوصي اظهار كرد

نگران FATF نباشيد
تعادل|

 »دونالد ترامپ« ب��ا تجربه تحريم قبلي ايران 
ياد گرفته مجاري تنفس كشور كجاست و اكنون 
همه آن مجراها را بس��ته و اجازه فعاليت به ايران 
نمي ده��د.« اين جمله يي بود كه روز گذش��ته از 
تريبون بخش خصوصي عنوان شد. برخي فعاالن 
اقتصادي با اب��راز نگراني از اينكه اقتصاد ايران در 
حال محاصره شدن است، هشدار دادند كه امكان 
بازگشت به اقتصاد كوپني وجود دارد؛ مانند آنچه 
امروز در مورد ارز شاهد هستيم. اما از آن سو وزير 
امور خارجه ك��ه به جمع فعاالن بخش خصوصي 
آمده بود تا دغدغه هايشان را بشنود، از فكر كردن 
به راه هاي جديدي گفت كه غيرش��فاف نباشند؛ 
راه هايي كه مثل گذش��ته كه از دل آنها كاسباني 
بيرون نيايد. محمدجواد ظريف در نشس��ت اتاق 
اي��ران تاكيد كرد كه مذاك��ره با بخش خصوصي 
آن چيزي اس��ت كه ما از آن اس��تقبال مي كنيم 
و از اين رو به آنها پيش��نهاد داد: در اتاق بازرگاني 
كارگروهي ش��كل بگيرد تا ش��ركت هاي متوسط 
و كوچ��ك اروپايي كه توان همكاري ب��ا ايران را 
دارند، شناسايي ش��وند. البته وزير امور خارجه با 
تاكي��د بر اينكه از اول قرار نبود مش��كالت بانكي 
توسط برجام حل شود، مشكالت بانكي را مربوط 
 »FATF به »عدم ش��فافيت و ع��دم عضويت در
دانس��ت و ابراز اميدواري كرد كه راهي براي حل 
اين موضوع پيدا ش��ود. اما رييس پارلمان بخش 
خصوصي در نشست تيرماه اتاق ايران به 5 مشكل 
س��اختاري اقتصاد ايران اش��اره كرد كه مواردي 
چ��ون »عدم توجه به بخش هاي توليدي كش��ور، 
ح��ذف نمايندگان بخش خصوص��ي از حوزه هاي 
تصميم گيري، وجود مراكز متعدد تصميم گيري، 
به حاشيه راندن بخش خصوصي واقعي و تكيه بر 
قاعده نانوشته برتري دالالن در منافع توليدگران« 

را در بر مي گيرد. 

5 مشكل ساختاري
سي و هفتمين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
ايران يك مهمان ويژه از وزارت امور خارجه داشت. 
محمدج��واد ظريف به خانه بخش خصوصي آمد تا 
به دغدغه هايش��ان گوش فرا ده��د. اين حضور نيز 
با اس��تقبال فع��االن اقتصادي همراه ب��ود؛ چراكه 
فرص��ت يافتند تا گله هاي خود را ب��ا عضو كابينه 
دولت دوازده��م در ميان بگذارن��د. از اين رو وزير 
ام��ور خارجه به فعاالن اقتص��ادي اجازه داد تا آنها 

شروع كننده نشست باشند. 
از همين رو رييس پارلمان بخش خصوصي پشت 
تريبون قرار گرفت و از مش��كالت اقتصادي گفت. او 
با بيان اينكه با امضاي برجام هم مشكالت اقتصادي 
كشور درست نش��د، افزود: بنابراين اقتصاد به عوامل 
ديگري ني��از دارد و نمي توان گفت همه مش��كالت 
ما تحريم بوده و با رفع تحريم  اقتصاد ايران ش��كوفا 
مي ش��ود.  از نگاه غالمحسين ش��افعي اقتصاد ايران 
از گذشته دچار مش��كالت ساختاري بوده كه بعد از 
دهه ها آزمون و خطا همچنان شاهد وجود مشكالت 
اس��ت. بنا به اظهارات او يكي از اين مش��كالت عدم 
توج��ه واقعي و عملي به بخش ه��اي مولد و توليدي 
كشور است. اما مشكل دوم »حذف نمايندگان بخش 
خصوص��ي و نخبگان از حوزه ه��اي تصميم گيري در 
اقتص��اد« بود كه مورد اش��اره او ق��رار گرفت. »عدم 
تمرك��ز و وجود مراكز متعدد تصميم گيري در حوزه 
مسائل اقتصاد كشور، به حاشيه راندن بخش خصوصي 
واقع��ي در فعاليت ه��اي اقتصادي و تكي��ه بر قاعده 
نانوش��ته برت��ري دالالن در منافع توليدگران« س��ه 

مشكل ديگري بود كه شافعي به آن اشاره كرد. 

اما رييس ات��اق ايران از اينك��ه بخش خصوصي 
فق��ط نقش همراه دول��ت را بازي كند م��ورد انتقاد 
ق��رار داد، چراكه به اعتق��اد او بخش خصوصي بايد 
بتواند با نظارت كارشناس��انه و با تجربياتي كه دارد، 

همواركننده مسير و پشتيبان نظرات دولت باشد. 
ش��افعي در بخش بعدي سخنان خود تالش هاي 
وزارت امور خارجه و تيم مذاكرات هس��ته يي را مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: اين تالش ها شرايطي را پديد 
آورد ك��ه منجر به كاهش تنش ه��ا و بي ثباتي ها در 
سياست خارجي كشور شد. اما موضوعي كه اهميت 
دارد و بايد بر آن تاكيد شود اينكه بدون توجه به حل 
مشكالت ساختاري موجود در حوزه مسائل اقتصادي 
كش��ور نمي توان صرفا به حل مش��كالت تحريم ها و 
برج��ام با ارائه همان رويه ه��اي قبلي بر اقتصاد اميد 
داشت و در آينده ش��اهد توسعه و شكوفايي اقتصاد 
باش��يم. ش��افعي در عين حال تاكيد كرد كه شرايط 
غيرع��ادي را هيچ گاه نمي توان ب��ا تصميمات عادي 
مديريت كرد. به گفته او نظام تصميم گيري اقتصاد ما 
نيازمند اصالح است، بايد در جهت تقويت و افزايش 

اقتدار اقتصادي و سياسي كشور حركت كرد. 

 فعاالن اقتصادي چه گفتند؟ 
پس از پايان صحبت هاي ش��افعي ديگر اعضاي 
بخش خصوصي به بيان ديدگاه هاي خود در حضور 
ظريف پرداختند. از همين رو علي س��نگينيان عضو 
هيات نمايندگان اتاق ايران »مشكالت نظام بانكي« 
را مورد اش��اره قرار داد و عنوان ك��رد كه در فضاي 
اقتص��ادي زندگ��ي مي كنيم كه دولت ب��ه بانك ها، 
بانك ه��ا ب��ه بان��ك مرك��زي، تامي��ن اجتماعي به 
بيمارس��تان ها و به اين ترتيب هم��ه به هم بدهكار 
هستند. او ابراز تاسف كرد از اينكه اقتصاد به گونه يي 
ش��ده كه كاالهاي عادي مثل ماشين يا موبايل جزو 

كاالهاي سرمايه يي محسوب مي شوند. 
اما شريف نظام  مافي رييس اتاق ايران و سوييس، 
خارج شدن شركت هاي خارجي بزرگي مانند توتال 
را م��ورد اش��اره قرار داد كه به گفت��ه او دليل اصلي 
آن به عدم ش��فافيت برمي گردد. اين فعال اقتصادي 
هش��دار داد كه سونامي اقتصادي در راه است و نياز 
به راهكار بانكي داريم. از ديگر س��و عضو كميسيون 
انرژي اتاق ايران صحبت هاي خود را با موضوع نفت 
و تحريم هاي خارجي شروع كرد. رضا پديدار نسبت 
به كاهش فروش طالي سياه هشدار داد و بيان كرد: 
قبل از طرح موضوعات اصلي مرتبط با شرايط تحريم 
جديد، انتظار مي رود كه تيم اقتصادي و ديپلماسي 
كش��ور از يك طرف و از طرف ديگر حمايت اتحاديه 
اروپ��ا از حفظ برجام بتواند از بح��ران در حال وقوع 
جلوگيري كند. او پيشنهاد داد: با كاهش درآمدهاي 
نفتي و توقف توليد به دنبال ايجاد بازارها و مشتريان 

جديدي در خارج باشيم. 
اما هش��دار جدي تر را نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران در اين نشس��ت داد. به گفته پدرام س��لطاني 
اغلب ش��ركت هاي خارجي فعاليت خ��ود با ايران را 
متوقف كرده اند و برخي ش��ركت هاي بزرگ نيز كه 
در ايران س��رمايه گذاري كرده بودند، اعالم كرده اند 
كه بيش��تر از 2ماه ديگر نمي توانند در ايران فعاليت 
كنن��د. همچنين به گفته او بانك هاي��ي كه با ايران 
كار مي كردند، حس��اب ايرانيان را بس��ته اند و برخي 
كش��ورها نيز گفته اند، نمي توانند با ايران كار كنند. 
اين فعال اقتصادي با اش��اره به اينكه گفته مي شود، 
بازگش��ت تحريم ها اين بار نس��بت به قبل با سرعت 
بيشتري رخ خواهد داد، خطاب به ظريف گفت: ما به 
عنوان سربازان بخش خصوصي به ديپلماسي وزارت 
خارج��ه اميد داريم. اميدواريم گره فعلي با مذاكره و 
ديپلماسي مقتدر حل ش��ود. ديپلماسي كه هم در 

كشورهاي همس��ايه و هم در قدرت هاي بزرگ يك 
رويكرد را انتخاب مي كند. 

اما گوي��ا اين گفته ها هم��ه آن چيزي نبود كه 
ديگ��ر اعضاي پارلم��ان بخش خصوص��ي خواهان 
بيان��ش بودند. به طوري ك��ه واكنش رييس كميته 
ايراني اتاق بازرگاني بين المللي را به دنبال داش��ت. 
محمدمهدي بهكيش معتقد بود اوضاع فعلي كشور 
از آنچه گفته شد، تيره تر است؛ چراكه به گفته او در 
دوران تحريم قبلي امريكا ياد گرفت مجاري تنفس 
كش��ور كجاس��ت و امروز همه اين مجراها را بسته 
و اجازه فعاليت به ما نمي دهد. از همين  رو هش��دار 
داد كه اقتصاد ايران در حال محاصره شدن است و 
به نظر مي رسد دوباره به اقتصاد كوپني دچار خواهيم 
شد؛ مانند آنچه امروز در مورد ارز شاهد هستيم. او 
از وخيم تر شدن شرايط نقل  و انتقال پول نيز سخن 
به ميان آورد و تاكيد كرد: امريكا مي داند كه بهترين 
راه براي لطمه وارد كردن به اقتصاد ايران جلوگيري 
از نقل  و انتقال پول است. امروز مي بينيم كه وقتي 
دو وزير در كابينه دولت آقاي ترامپ تغيير مي كند، 
بازار ارز كشور آنچنان به هم مي ريزد كه نمي توانيم 
از پ��س آن بربيايي��م اما با اين  حال سياس��ت هاي 
قبلي خ��ود را ادامه مي دهيم. به گفته بهكيش اگر 
در برجام آن قدر موفق بوديم كه امريكا ادعا مي كند 
در برجام، ايران كاله سر ما گذاشته است، پس چرا 
از مذاكره مي ترس��يد. از طرفي به ياد داشته باشيد 
كه امروز ديگر مديريت اقتصادي به بهبود ش��رايط 
كمك نمي كند، تا زماني كه روابط سياس��ي اصالح 
نش��ود، اقتصاد نيز به همين وضعيت باقي مي ماند. 
البته بهكيش در بخش��ي از سخنان خود خطاب به 
ظريف گفت: امروز بار اصلي كار بر دوش شماست. 
شما به عنوان وزير امور خارجه اگر مقداري جسارت 
خود را افزايش دهيد، مي توانيد به جلو حركت كرده 
و بدانيد كه در اين مسير ما پشت سر شما هستيم. 

 آنچه ظريف گفت
پس از مطرح ش��دن اظهارات بخش خصوصي، 
وزير امور خارجه ايران نوبت يافت به آنچه ش��نيده 
اس��ت، پاس��خ ده��د. محمدجواد ظري��ف، بخش 
خصوص��ي را موتور محركه اقتصاد و فعاالن بخش 
خصوص��ي را س��ربازان اقتصادي خط��اب كرد. او 
اف��زود: اگرچه وزارت امور خارج��ه در حوزه روابط 
خارجي اقتصادي محدود اس��ت اما همواره تالش 
كرده از بخش خصوصي به عنوان كارفرما، همفكر 
و مش��اور اس��تفاده كند. اما به گفته او اين بخش 
خصوصي است كه مي تواند با بهره بردن از ظرفيت 
شركت هاي كوچك و متوسط باعث پيشرفت كشور 
باش��د. او گفت: نگراني هاي بجايي را امروز اعضاي 
بخش خصوصي در ح��وزه اقتصادي مطرح كردند 
كه مي تواند منتقل كننده نظرات شما به همكاران 
باش��د. ظريف با اش��اره ب��ه صحبت ه��اي فعاالن 
اقتصادي درخصوص اهميت اقتصاد در قدرت ملي 
گف��ت: اين موضوع نيز مورد ماس��ت. چراكه ديگر 
مولفه هاي قدرت مانند س��ابق نيس��ت و از ابتداي 
قرن بيستم قدرت اقتصادي در كنار قدرت نظامي 
موجبات پيشرفت يا عقب ماندگي كشورها مي شد. 
او با اش��اره به ديپلماس��ي اقتصادي تاكيد كرد: 
دولت ه��ا ديگ��ر صرف ق��درت نظامي نيس��ت كه 
قدرتش��ان مطرح ش��ود بلكه بُرد كالم آنهاست كه 
تاثيرگ��ذار مي ش��ود. در دوران مذاك��رات عامل��ي 
داشتيم تحت عنوان هزينه بدنامي كه امروز دولت 
»دونال��د ترام��پ« درگير اين مس��اله اس��ت و در 
درازمدت بدنامي ترامپ به نفع ما مي ش��ود. ظريف 
ادامه داد: چرا دس��تاورد خودمان را به دس��ت خود 
نابود كنيم. دوستاني كه يك روز مي گفتند، برجام 

چه دس��تاوردي براي ما داشت امروز در رسانه هاي 
خ��ود مي گويند چ��را فالن ش��ركت از ايران خارج 
ش��د. او با بي��ان اينكه برخي مي گوين��د امريكا به 
اين دليل از برجام خارج ش��ده چ��ون برجام ايراد 
داش��ته، گفت: اما همين »ترامپ« نه تنها از برجام 
بلك��ه از موافقتنامه آب و هوايي پاريس، تفاهمنامه 
همكاري اقتصادي اقيانوس آرام، نفتا و برخي ديگر 
از قراردادهاي بين المللي خارج شده است. آيا تمام 
آن موافقتنامه ه��ا و قرارداده��اي بين المللي داراي 

نقص و ايراد بودند؟
وزي��ر امور خارجه با بيان اينك��ه اقدامات امريكا 
اقدامات ايذايي است يعني آنها اقدام عملي و واقعي 
انجام نمي دهند بلكه بيشتر بحث رواني موضوع است 
كه مي خواهند ما را تحت فشار قرار دهند، گفت: ما 
بايد به هدف آنها آش��نا باش��يم و بدانيم دشمن چه 

هدفي را و با چه مسيري دنبال مي كند. 
ظريف در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با 
بيان اينكه برخي رس��انه هاي غرب��ي ازجمله رويترز 
روزان��ه 50 خب��ر دروغ درباره اقتصاد ايران منتش��ر 
مي كنند، بيان كرد: اين خط اخبار منفي عليه ايران 
با هزينه سرس��ام آور يكي از كش��ورهاي همسايه ما 
دنبال مي ش��ود. او اين را هم گف��ت كه عده يي هم 
در داخل هس��تند كه خيلي فراموشكارند و يادشان 
نيست تا چند وقت پيش صحبت از بي دستاورد بودن 
برجام مي كردند و امروز گله مند از خروج شركت هاي 

اروپايي از ايران هستند. 
ام��ا موضوع مهمي كه از س��وي ظريف در بحث 
اقتصاد مطرح شد اين بود كه برخي بازار را در داخل 
تحريك مي كنند و مي گويند همه طرف هاي خارجي 
ايران درحال خروج از كش��ور هس��تند. او خطاب به 
بخش خصوصي گفت: پيش بيني فعاالن اقتصادي، 
صرف يك اقدام عملي فكري نيست بلكه صرف يك 
اق��دام عملي و تاثيرگذار در روند كش��ور خواهد بود 
بنابراين بايد بيشتر مراقب برخي پيش بيني هاي خود 

محقق ساز باشيم. 
وزير ام��ور خارجه در بخش ديگري از س��خنان 
خود با بيان اينكه موتور محرك اقتصاد اكثر كشورها 
امروز ش��ركت هاي متوس��ط و كوچك هس��تند كه 
مي توانند جايگزين شركت هاي بزرگ باشند؛ گفت: 
به طور مثال وقتي ش��ركت توتال مي خواهد با ايران 
همكاري داشته باشد صرفا دو كار را انجام مي دهد و 
آن هم مديريت و س��رمايه گذاري است و بقيه آن را 

شركت هاي متوسط و كوچك انجام مي دهند. 
از اي��ن رو ظريف به بخش خصوصي پيش��نهاد 
داد ت��ا در اتاق بازرگاني كارگروهي ش��كل بگيرد و 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اروپاي��ي كه توان 
همكاري با ايران را دارند، شناس��ايي شود تا ما فقط 
مصرف كننده نباش��يم و اين ما باش��يم كه به طرف 
اروپايي بگوييم با كدام شركت ها كار خواهيم كرد و 
با كدام شركت ها نمي توانيم همكاري داشته باشيم. 

او همچنين با اشاره به مذاكراتي كه با طرف هاي 
اروپايي صورت گرفته، خبر داد كه مقرر شده، ليستي 
از ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اروپايي كه توان 

هم��كاري با ايران را دارند در اختيار ما قرار دهند. از 
همين رو بهتر اس��ت همين اقدام را در داخل كشور 
نيز انجام دهيم تا به عنوان يك اقدام و گام س��ازنده 
در جه��ت حفظ برجام و آينده اقتصاد كش��ور عمل 

كرده باشيم. 
ظري��ف تاكيد كرد بايد از راه هاي جديدي كه در 
جهان براي ما ايجاد شده، استفاده كنيم. او ادامه داد: 
اين بخش خصوصي اس��ت كه مي تواند با بهره بردن 
از ظرفيت ش��ركت هاي كوچك و متوسط پيشرفت 
داشته باشد و ما معتقديم كه همه ما به كمك هم و با 
همكاري يكديگر مي توانيم، برجام را موفق يا ناموفق 
كنيم كه در اينجا من معتقدم ناموفق ش��دن برجام 
براي ما خطرناك است ولي اگر مجبور شويم از برجام 

هم خارج خواهيم شد اما اين انتخاب نظام نيست. 
او در عي��ن حال به دو مش��كل مهم در اقتصاد 
كشور اشاره كرد؛ »مش��كل شفافيت امور بانكي و 
مالي كش��ور و موضوع مبارزه با پولش��ويي« بنابه 
اظهارات او متاسفانه عده يي امروز از FATF تابويي 
ساخته اند كه البته بايد اين را بگويم اكثر كساني كه 
درخصوص اين موضوع صحبت هايي را داش��ته اند، 
اط��الع چندان��ي از آن ندارند و بعض��ا مي گويند 
FATF ش��ايد ي��ك قرارداد باش��د، ش��ايد يك 
چارچوبي براي مذاكره اس��ت يا اينكه آنها احتماال 
نمي دانند چه تاثيرات��ي اين موضوع مي تواند براي 
كشور در پي داشته باشد كه امروز من نمي خواهم 

در اين رابطه صحبتي كنم.
ظريف تاكيد كرد كه اين دو مش��كل قابل حل 
اس��ت و هر چن��د از اول نيز قرار نبود مش��كالت 
بانك��ي توس��ط برجام حل ش��ود بلكه مش��كالت 
بانكي مربوط به عدم ش��فافيت و عدم عضويت در 
FATF اس��ت. او گفت: همان گون��ه كه در بحث 
برج��ام در چارچوب فرمايش��ات ايش��ان حركت 
كردي��م در موضوع FATF هم اي��ن كار را ادامه 

خواهيم داد و جاي نگراني براي بازار نيست. 
او در بخ��ش پاياني صحبت ه��اي خود بار 
ديگر بر اين موضوع تاكيد كرد كه بايد به دنبال 
راه هاي جديد باش��يم. راه هايي كه غيرشفاف 
نباشند و البته نيازي به بوق و كرنا كردن آنها 
نيس��ت و نبايد به دنبال راه هايي باشيم كه در 
گذشته از دل آنها كاسباني بيرون آمد. مذاكره 
توسط بخش خصوصي چيزي است كه ما از آن 
اس��تقبال مي كنيم چراكه اين شما هستيد كه 
بايد با طرف خارجي معامله كنيد، بحث كنيد 
و اين ش��ما هستيد كه به LC نياز داريد و در 
نهايت اين شما هس��تيد كه كار فرما و رييس 
ما به حس��اب مي آييد و شما بايد به ما بگوييد 
ك��ه دولت در كجاي مذاكرات و با چه كس��ي 
وارد ميدان ش��ود.« البته او اي��ن را هم گفت 
كه ما نمي خواهيم تصويري غيرواقع بينانه ارائه 
كنيم؛ چراكه دش��واري هاي بسياري سر راه ما 
وجود دارد ولي م��ا اعتقاد داريم كه مي توانيم 
ب��ا كمك و هم��كاري يكديگر موانع را از س��ر 

راه  برداريم. 

گسترش همكاري هاي 
تجاري ايران و صربستان

پانزدهمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران 
و صربستان با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 
كشورمان و هياتي از مسووالن دستگاه هاي دولتي 
و فعاالن اقتصادي استان خوزستان در شهر بلگراد 
برگزار ش��د. به گزارش ش��اتا، رييس كل سازمان 
توسعه تجارت كه در مراسم افتتاحيه اين اجالس 
و مذاكرات فيمابين، وزير صنعت، معدن و تجارت 
را همراه��ي مي كرد در خص��وص نتايج حاصله از 
برگزاري اين اجالس اع��الم كرد: روابط اقتصادي 
دو كش��ور از س��ال گذش��ته به دنبال لغو رواديد 
گردش��گري و راه اندازي خطوط پروازي مستقيم 
به ش��هر بلگراد دستخوش تحوالتي شده است كه 
در صورت اج��راي تصميمات ذيل مي تواند ضمن 
هم افزايي س��رعت دستيابي به س��طح باالتري از 

روابط اقتصادي را به وجود آورد. 
مجتب��ي خس��روتاج اف��زود: تقريب��ا در اكث��ر 
مالقات ها مشهود بود كه عالقه مندي طرفين براي 
توسعه روابط در سطح سياسي بسيار جدي است 
و باي��د دنبال تصميماتي ب��ود كه روابط اقتصادي 
دو كش��ور را توس��عه دهد. مع��اون وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت يادآور ش��د: اه��م توافقات در 
كارگروه هاي تخصصي اجالس كميسيون مشترك 
و مالقات با رييس جمهور صربستان و وزراي امور 
خارج��ه، تجارت، كش��اورزي و حم��ل و نقل دو 
كش��ور در محورهاي 10گان��ه از جمله همكاري 
سفارتخانه هاي دو كشور در صدور ويزاي چندباره 
تج��اري و ب��راي زمان هاي بلندمدت، تس��هيل و 
ارائه خدم��ات الزم براي ش��ركت هايي كه در دو 
كش��ور بخواهند در زمينه تجارت، سرمايه گذاري 
و توليد مشترك اقدام كنند و ارائه خدمات بانكي 
مورد نياز اين ش��ركت ها، آغ��از گفت وگوها براي 
امضاي موافقتنامه تجارت آزاد بين دو كش��ور در 
ميان مدت و توافق روي تعرفه هاي ترجيحي براي 
اقالم خاص در كوتاه مدت كه زمينه س��از افزايش 

حجم تجارت دو كشور شود، قابل طرح است. 
همچنين مقرر شد با توافق بر طراحي و اجراي 
مدل ه��اي همكاري ه��اي بانكي با هدف تس��هيل 
تجارت و خدمات، هيات بانكي صربس��تان حداكثر 
ظرف هفته هاي آينده به ايران سفر كند و مذاكرات 
كارشناس��ي ب��ا طرف ه��اي ايراني ص��ورت گيرد، 
هيات ه��اي تجاري دو كش��ور ب��ه زودي مذاكرات 
دوجانبه خود را براي خريد نفت خام، فرآورده هاي 
نفتي، پتروشيمي و اقالم معدني از ايران و همچنين 
طرف ايراني براي خريد اقالم اساسي و كشاورزي و 
دامي از صربستان شروع كنند و گردشگري سالمت 
و نيز توس��عه ظرفيت هاي گردشگري مورد توافق 

طرفين قرار گرفت. 
رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: 
طرفي��ن توافق كردند تجربيات خ��ود را در زمينه 
بازتواني، مدرنيزاسيون و روش هاي ارتقاي راندمان 
نيروگاه هاي حرارتي در كشور ايران مبادله كنند. به 
گفته وي صندوق ضمانت صادرات ايران و موسسه 
بيمه اعتبارات صادرات صربس��تان خدمات خود را 
براي تسهيل فعاليت هاي صادراتي و سرمايه گذاري 
ميان دو كش��ور از راه اعطاي پوش��ش هاي اعتبار 
صادرات��ي، بيم��ه مج��دد و ص��دور ضمانتنامه و 
بيمه نام��ه توس��عه خواهند داد. خس��روتاج گفت: 
در پانزدهمين كميس��يون مش��ترك اقتصادي دو 
كشور جمهوري اس��المي ايران و كشور صربستان 
موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو كشور به امضاي 
وزير صنعت،  معدن و تجارت كش��ورمان به عنوان 
رييس كميسيون مشترك اقتصادي و وزير حمل و 

نقل صربستان رسيد. 

تكذيب ممنوعيت واردات 
كاغذ و مقوا

مهر| نايب رييس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران 
با تكذيب ممنوعيت واردات كاغذ و مقوا خواستار 
مداخله جدي و برخورد قاطع دولت با سودجويان 
بازار كاغذ ش��د. احمد ش��ريفان، نايب رييس اول 
اتحاديه كاغذ و مقواي تهران درباره صحت و ُسقم 
خب��ر مربوط ب��ه ممنوعي��ت واردات كاغذ و مقوا 
براساس فهرست 1۳۳۹ كااليي كه در پي تصميم 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، واردات آنها به 
كشور ممنوع اعالم ش��ده و از سوي وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت براي اجرا به س��ازمان توس��عه 
تجارت ابالغ شده است ضمن انتقاد شديد از آنچه 
فضاس��ازي عده يي س��ودجو براي گرفتن ماهي از 
آب گل آلود خواند، گفت: متاس��فانه برخي عادت 
كرده اند كه از يك آيه، آنچه را كه به نفع خودشان 
اس��ت، بخوانند و نص��ف ديگرش را ك��ه مغاير با 
تفس��ير خودشان اس��ت، نه. به گزارش مهر، او در 
توضيح بيش��تر تاكيد ك��رد: واردات كاغذ ممنوع 
شده اما چه كاغذي؟! كاغذ دستمال توالت، كاغذ 
دي��واري و كاغذ تزييني و اي��ن كاغذها ربطي به 
كاغذ چ��اپ و تحرير ندارد. كاغ��ذ چاپ و تحرير 
كماكان ثبت سفارش مي شود، وارد مي شود و ارز 

حمايتي هم به آن تعلق مي گيرد. 

 انتصاب در ستاد مبارزه
با قاچاق كاال و ارز 

با حكم رييس س��تاد مرك��زي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز »حس��ين س��لوك« به س��مت مديركل 
روابط عمومي و اطالع رس��اني اين س��تاد منصوب 
ش��د. به گزارش س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق كاال و 
ارز، عل��ي مويدي خرم آبادي، رييس س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، حس��ين س��لوك را به سمت 
مديركل روابط عمومي و اطالع رساني ستاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق كاال و ارز منصوب كرد. در بخش��ي از 
حكم مويدي خطاب به حسين سلوك منفرد آمده 
اس��ت: »نظر به مراتب تعه��د و تخصص و تجارب 
جنابعالي به موجب اين حكم به س��مت مديركل 
روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز منصوب مي شويد.«

هشدار پليس درباره ثبت 
سفارش واردات خودرو

سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ در مورد 
پرداخت هرگونه پول به ش��ركت هاي وارد كننده 

خودروهاي خارجي هشدار داد. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، س��رهنگ حميدرض��ا 
ياراحمدي، با اش��اره به مصوبه اخير دولت مبني 
ب��ر ممنوعيت ورود هرگون��ه خودروي خارجي و 
ع��دم اختصاص ارز به واردات آن به ش��هروندان 
توصيه كرد كه از پرداخت پول به ش��ركت هايي 
كه همچنان مدعي واردات خودرو هس��تند، جدا 

خودداري كنند. 
ياراحم��دي اضافه كرد: بررس��ي هاي به عمل 
آمده در بازار كنوني خودروي كش��ور به ويژه در 
كالن ش��هر تهران حكاي��ت از آن دارد كه برخي 
ش��ركت هاي فع��ال در زمين��ه واردات خ��ودرو 
همچن��ان به ثب��ت ن��ام غيرقانوني س��فارش از 
ش��هروندان براي خريد خ��ودرو ادامه مي دهند 
كه ب��ا توجه به مصوبه اخي��ر دولت در خصوص 
ممنوعيت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به 
اين موضوع، قطعا انجام تعهدات مبني بر تحويل 
خودرو براي اين گروه از شركت ها وجود نخواهد 
داش��ت. وي اضاف��ه كرد: اين موض��وع در حالي 
اس��ت كه عمده ثب��ت س��فارش هاي اخير براي 
فروش خودرو، از سوي آن دسته از شركت ها در 
حال انجام و پيگيري است كه فاقد هرگونه مجوز 
قانون��ي و الزم از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ب��راي فعاليت قانون��ي در زمينه واردات 

خودرو هستند. 
ياراحمدي ثبت سفارش براي واردات خودرو 
را در حال حاضر غيرقانوني برشمرد و گفت: اين 
اقدام��ات به احتمال زياد منج��ر به كالهبرداري 

خواهد شد. 

فاضلي: از حق بازاري ها 
كوتاه نمي آييم

در پي اعتراض تعدادي از كسبه و فروشندگان 
موباي��ل ب��ازار عالءالدين و چهارس��و در خيابان 
جمهوري تهران، رييس اتاق اصناف ايران گفت: 
مسلما مشكالت كسبه و بازاريان در بخش هاي 
مختل��ف در حوزه هاي��ي مانند تخصي��ص ارز، 
عرض��ه كاال، بازار و... بررس��ي و پيگيري خواهد 
ش��د و همه فروشندگان و واحدهاي صنفي بايد 
تا حل مشكالت ش��ان صبور باشند. علي فاضلي 
در گفت وگو با ايسنا، افزود: امروز توليدكنندگان 
چرم و واحدهاي صنفي مرتبط با آن و كفاش��ان 
اعتراضي در خص��وص تامين نقدينگي و برخي 
مشكالت بازار داشتند كه به آنها رسيدگي كرديم 
و مطلع ش��ديم كه اصن��اف و واحدهاي صنفي 
تلفن همراه در خيابان جمهوري نيز اعتراض هايي 
كرده اند كه مسلما به مشكالت آنها نيز رسيدگي 
مي كني��م. وي افزود: اعضاي ات��اق اصناف ايران 
در ميان كس��به يي كه نس��بت به وضعيت شان 
اعتراض دارند، حضور پيدا كرده و مس��لما همه 
مشكالت آنها را رس��يدگي مي كنند اما بايد در 
وهله نخس��ت به صحبت ه��ا و اعتراض هاي آنها 
گ��وش دهيم تا ببينيم مش��كل آنها چيس��ت. 
ريي��س اتاق اصناف ايران تصريح كرد: كس��به و 
واحدهاي صنفي در حوزه تلفن همراه نسبت به 
وضعيت نوس��انات ارزي، چگونگي و نحوه تامين 
ارز، عدم عرضه كاال و... اعتراض دارند اما مسلما 
اين مسائل و مشكالت پس از بررسي رسيدگي و 
پيگيري مي شود كه كسبه و فروشندگان موبايل 
و واحدهاي صنفي مشابه بايد صبور باشند تا اين 
چالش ها بررسي و حل شود. وي در پايان تاكيد 
كرد: به هيچ وجه در رسيدگي و احقاق حق كسبه 

و بازاريان كوتاه نمي آييم. 

قائم مقام صندوق توسعه ملي:  
ارائه ۱5 ميليارد دالر تسهيالت 

ارزي براي صادرات در سال جاري
قائ��م مقام صندوق توس��عه ملي گفت: امس��ال با عامليت 
بانك ها 15 ميليارد دالر تسهيالت ارزي براي اهداف صادراتي 

در نظر گرفته شده است. 
عليرض��ا صالح در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
ف��ارس با بيان اينكه 20 درصد از منابع صندوق توس��عه ملي 
به صورت تسهيالت ريالي پرداخت مي شود، اظهار داشت: 80 
درصد منابع صندوق به صورت ارزي با نرخ س��ود 4 درصد در 

اختيار طرح ها قرار مي گيرد. 
قائم مقام صندوق توس��عه ملي با بيان اينكه امس��ال منابع 
ورودي صن��دوق توس��عه ملي خوب بوده اس��ت، گفت: هرماه 
س��هم صندوق توسعه از درآمد نفت و گاز كه ۳0 درصد است، 

واريز مي شود. 
وي در م��ورد پرداخ��ت منابع براي اش��تغال روس��تايي و 
عش��ايري بيان داش��ت: 50 درص��د در س��ال اول يعني 750 

ميليون دالر آن با قرارداد عامليت بانك ها پرداخت شد. 
صالح افزود: بانك كش��اورزي، توس��عه تعاون، پست بانك و 
صندوق كارآفريني اميد در زمينه اشتغال روستايي و عشايري 
فعال هس��تند و جزييات پرداختي و عملكرد اين بخش توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 

رصد و نظارت مي شود. 
قائم مقام صندوق توس��عه ملي يادآور ش��د: نرخ تسهيالت 
صندوق طبق قانون صفر است، اما با منابع بانك ها تلفيق شده 

و با نرخ 6 درصد به طرح ها پرداخت مي شود. 
وي در مورد تسهيالت دهي براي سال ۹7 تصريح كرد: 15 
ميليارد دالر امسال قرارداد عامليت با بانك ها منعقد شده تا با 

محوريت صادرات تسهيالت ارزي پرداخت شود. 
صالح تاكيد كرد: اين منابع فقط براي س��ال ۹7 است و به 
تازگي قرارداد آن منعقد ش��ده است. امسال مشكل ارزي براي 

ارائه تسهيالت نداريم. 

قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص از معادن 
كشور در كميسيون صنايع و معادن

كميسيون  س��خنگوي 
صنايع و مع��ادن مجلس، 
گف��ت: دو نف��ر از اعضاي 
كميس��يون و آقاي قاضي 
پور گ��زارش نهايي هيات 
تحقيق و تفحص از معادن 
كش��ور را جه��ت ارائه به 
صحن علني مجلس آماده 

مي كنند. 
ولي ملكي در گفت وگو 

ب��ا خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تش��ريح نشس��ت ديروز )يك ش��نبه ۳ 
تيرماه( كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي اس��المي، اظهار داشت: نخستين 
مساله يي كه در نشست امروز كميسيون مطرح شد اليحه اصالح و دايمي نمودن قانون 
مديريت خدمات كش��وري بود كه ماده 40 قبلي و 25 جديد مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت و با تغييراتي به تصويب رسيد. 
 س��خنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه در 
نشس��ت به اين نتيجه رس��يدند س��ازمان اداري استخدامي كش��ور بر اساس تبصره 2 
اختيارات را با پيشنهادي كه داده شده به دست مي گيرد، گفت: مقرر بود دستورالعمل 
و س��امانه توسط س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور تهيه ش��ود، در اينجا ديده شد 
اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات كم مي شود به همين دليل اصالحاتي در 

تبصره 2 ايجاد و برخي از ابهامات نيز رفع شد. 
 نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه دستور كار 
ديگر كميسيون گزارش تحقيق و تفحص از معادن كشور بود كه توسط نادر قاضي پور 
به سمع و نظر اعضاي كميسيون رسيد، ادامه داد: پس از ارائه گزارش مقرر شد دو نفر 
از همكاران عضو كميس��يون و خود آقاي قاضي پور گزارش نهايي تحقيق و تفحص از 

معادن را براي خواندن در صحن علني مجلس شوراي اسالمي آماده كنند. 
 اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��المي در پايان ب��ا تاكيد بر اينكه در اين 
گ��زارش مواردي جدي در خصوص اس��تحصال ط��ال از معدن زرش��وران وجود دارد، 
خاطرنش��ان ك��رد: در برخي موارد اف��رادي وجود دارند كه مبلغ زي��ادي ماهيانه يي از 
مع��ادن طال دريافت مي كردند كه با گزارش آقاي قاضي پ��ور از اين موضوع جلوگيري 

شده است. 



 Mon. Jun  25. 2018  1132   دو شنبه 4  تير 1397     11 شوال 1439  شماره 
energy@taadolnewspaper.ir  66420769 

15 نفت و انرژي
صادرات برق به گرجستان

شانا| مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران گفت: 
حدود ۱۰ درصد از برق تهاتر ش��ده ارمنس��تان را 
براي فروش به گرجستان در نظر گرفته ايم كه به 
زودي قرارداد آن امضا مي ش��ود. حميدرضا عراقي 
درباره فروش برق دريافت ش��ده از ارمنس��تان به 
گرجس��تان گفت: ارمنستان در ازاي گاز صادراتي 
اي��ران برق تولي��د مي كند و به ش��ركت ملي گاز 
تحويل مي ده��د كه احتمال دارد بخش��ي از اين 
برق را به گرجس��تان بفروشيم. وي درباره مذاكره 
بين ايران و گرجس��تان براي ف��روش برق به اين 
كش��ور اظهار كرد: مذاكره ميان دو كش��ور براي 
فروش برق توليدي ارمنس��تان به گرجس��تان از 
س��وي ايران انجام شده است كه به زودي قرارداد 

آن امضا مي شود. 
معاون وزير نفت در امور گاز اظهار كرد: از همه 
حجم برقي كه از ارمنس��تان تحوي��ل مي گيريم، 
ح��دود ۱۰ درص��د را براي فروش به گرجس��تان 
در نظر گرفته ايم. مطابق قرارداد امضا ش��ده ميان 
اي��ران و ارمنس��تان، روزانه بي��ش از يك ميليون 
مترمكعب گاز به ارمنس��تان صادر مي شود و اين 
كشور در مقابل به ايران برق تحويل مي دهد. همه 
برق ارمنس��تان در اختيار ش��ركت مل��ي گاز قرار 

مي گيرد و سپس به توانير تحويل داده مي شود.

اوپك به باكو دعوت شد
ايرنا| الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان از 
كشورهاي عضو و غير عضو اوپك دعوت كرد اجالس 
آتي خود را در باكو برگزار كنند. به گزارش خبرگزاري 
رسمي آذرتاج، پرويز شاهبازاف وزير انرژي جمهوري 
آذربايجان در چهارمين اجالس وزيران كش��ورهاي 
عض��و و غير عضو اوپك در وين، دعوت علي اف براي 
برگزاري اجالس آتي اين نهاد بين المللي در باكو را به 
حاضران ابالغ كرد. وزير انرژي جمهوري آذربايجان 
افزود: حضور در اجالس آتي باكو براي همه حاضران 
فرصت بسيار مناسبي براي ديدن جاذبه هاي باكو به 
عنوان مكان تاريخي صنعت نفت جهان خواهد بود. 

شاهباز اف طي سخناني در اين اجالس اعالم كرد 
كه جمهوري آذربايجان به عنوان يكي از كشورهاي 
غير عضو به تعهدات خود در برابر سازمان كشورهاي 
صادر كننده نفت، اوپك پايبند است. وي با اشاره به 
سابقه استخراج نفت در جمهوري آذربايجان اظهار 
داش��ت: اس��تخراج نفت با روش هاي صنعتي براي 
نخستين بار در جهان در سال ۱846 ميالدي در باكو 
انجام شده است. هيات جمهوري آذربايجان در اين 
اجالس همچنين تابلويي از عكس دكل نفتي منطقه 
بي بي هيبت باكو كه گفته مي شود، قديمي ترين دكل 

نفتي جهان است را رو نمايي و به اوپك اهدا كرد. 

مصرف روزانه بنزين به 
83.6 ميليون ليتر رسيد

تسنيم| طبق اعالم رسمي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران، ميانگين مصرف روزانه 
بنزي��ن در خرداد ماه امس��ال بيش از 83 ميليون 
ليتر و ميانگين مص��رف روزانه نفت گاز در همين 
م��دت بي��ش از 68 ميلي��ون ليتر ب��ود. ميانگين 
مصرف روزان��ه بنزين در خرداد م��اه 83 ميليون 
و 6۰۰ هزار ليتر بود كه اين رقم در مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته 75ميليون و 2۰۰هزار ليتر اعالم 
ش��ده و رش��د ۱۱.2درصدي را در اي��ن مدت به 

همراه داشته است. 
از ابتداي امس��ال ت��ا پايان خرداد م��اه به طور 
ميانگين روزانه 85 ميليون و ۱۰۰هزار ليتر بنزين 
مصرف ش��ده كه در مقايس��ه با رق��م 77ميليون 
و 4۰۰ه��زار ليتري مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
۱۰درصد رشد داشته است. ميزان مصرف نفت گاز 
غيرنيروگاه��ي در خ��رداد ماه امس��ال 2ميليارد و 
۱3۱ميليون ليتر اعالم ش��ده و در مدت ذكر شده 
روزانه به طور ميانگين 68 ميليون و 8۰۰ هزار ليتر 
گازوييل در كش��ور مصرف شده است. اين رقم در 
مدت مشابه سال گذش��ته 69 ميليون و 3۰۰هزار 
ليتر بوده كه بيانگر كاهش ۰.8درصدي در مصرف 

اين فرآورده است. 
از ابتداي س��ال تا پايان خرداد ماه روزانه به طور 
ميانگي��ن 67 ميلي��ون و 5۰۰ هزار ليت��ر نفت گاز 
مصرف ش��ده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 
64 ميليون و ۱۰۰هزار ليتر بوده و بيانگر رش��د 5.2 

درصدي مصرف گازوييل است.

رفع مشكل آب روستاهاي 
آبادان تا پايان تير

پاون| مديرعام��ل آبفاي خوزس��تان با تاكيد 
ب��ر اينك��ه EC آب روس��تاهاي آب��ادان به دليل 
ش��ور ش��دن آب رودخانه بهمنش��ير به ۱6 هزار 
و 5۰۰ميكروموس رس��يده اس��ت، گفت: تا پايان 
تيرم��اه با انتق��ال آب از طرح آبرس��اني غدير به 
آب��ادان ظرفي��ت توليد ما به 6۰ ه��زار مترمكعب 
 افزاي��ش خواهد يافت و به تبع آن نيز EC آب به

4 ت��ا 5ه��زار كاهش خواه��د يافت. درويش��علي 
كريمي با بيان اين مطلب افزود: خشكس��الي هاي 
چند س��ال اخير و به تب��ع آن كاهش جريان آب 
رودخانه كارون موجب ش��ده تا آب شور دريا وارد 
مس��ير رودخانه ش��ده و EC آب نيز افزايش پيدا 
كند. كريم��ي تصريح كرد: برنام��ه كوتاه مدت ما 
براي حل مشكل آبي 79 روستاي آبادان آبرساني 
با تانكر خواهد بود و برنامه بلندمدت مجموعه نيز 
استفاده از منابع آبي طرح آبرساني غدير و انتقال 

آن به تصفيه خانه شهيد كشتكار است. 
كريمي با تاكيد بر اينكه تا پايان تيرماه مشكل 
آب روس��تاهاي آبادان برطرف خواهد شد، گفت: 
ت��ا پيش از حادثه باال رفتن EC آب در منطقه به 
دليل شور شدن آب رودخانه بهمنشير به هيچ وجه 
مش��كلي براي تامين آب روستاهاي آبادان وجود 
نداش��ت كه اميدواريم با بهره برداري از طرح غدير 
و انتقال آب به اين منطقه ش��اهد بهبود مناس��ب 

كيفيت آب روستاهاي آبادان باشيم. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« چرايي بارش هاي كم سابقه ارديبهشت و خرداد را بررسي مي كند

باد ديوانه و بارش هاي نامعمول

روسيه از توافق نفتي جديد صحبت كرد

مسكو در دام اوپك پس از 6 دهه فرار
گروه انرژي| 

وزير انرژي روس��يه پ��س از اينكه اوپك ب��ا افزايش توليد از 
ج��والي موافقت كرد، به ش��بكه سي ان بي س��ي گف��ت: اعضاي 
اوپك و غيراوپك س��رگرم بررس��ي يك توافق نفتي براي س��ال 
2۰۱9 هس��تند.  الكساندر نواك پس از نشس��ت اوپك در وين 
گفت: ما سرگرم برنامه ريزي براي امضاي توافق جديدي تا پايان 
امس��ال هس��تيم. وي در ادامه افزود: چارچوب اين توافق با همه 
شركت كنندگان در نشست اخير وزيران مطرح شده تا آنها بتوانند 

توافق مذكور را مطالعه كرده و اصالحات الزم را انجام دهند. 
اظهارات وي پس از ديدار روز ش��نبه ميان توليدكنندگان 
اوپ��ك و اعضاي غيراوپك مطرح ش��د. متحدان اوپك ش��امل 
روس��يه با افزايش توليد به ميزان يك ميليون بش��كه در روز 
براي متعادل كردن عرضه و تقاضا در نيمه دوم س��ال ميالدي 

جاري موافقت كردند.  توافق فعلي در پايان سال 2۰۱8 به پايان 
مي رسد، اما نواك گفت كه يك پيشنهاد ديگر در دست بررسي 
ق��رار دارد.  نواك گفت: اين تواف��ق تا حد زيادي بر مبناي رصد 
وضعي��ت بازار، ايجاد و نهادينه ك��ردن يك نهاد نظارتي و امكان 
اتخ��اذ تدابير الزم در صورت لزوم همانند اقداماتي اس��ت كه در 
سال 2۰۱6 انجام داديم.  پيش نويس اين توافق در نشست بعدي 
كميته نظارتي اوپك و غيراوپك در سپتامبر بررسي خواهد شد 
تا در نشست وزيران كه اواخر سال برگزار مي شود به امضا برسد. 
وزي��ر انرژي روس��يه گفت: با وجود اينكه كش��ورش در ابتدا 
افزايش توليد به ميزان ۱.5 ميليون بشكه در روز را پيشنهاد كرده 
بود، توافق اخير براي افزايش توليد به ميزان يك ميليون بشكه در 
روز بايد كافي باشد.  بر اساس گزارش سي ان بي سي، در راستاي 
توافق روز شنبه روسيه قصد دارد، توليدش را به ميزان 2۰۰ هزار 

بش��كه در روز افزايش دهد. از س��وي ديگر خبر منتشر شده در 
برخي رسانه ها حاكي از اين است كه عربستان قصد دارد از روسيه 
دع��وت كند تا به عنوان عضو ناظر به اوپك بپيوندد.   به گزارش 
پالتس وزير انرژي روسيه گفته است: عربستان سعودي از روسيه 
دعوت كرده اس��ت، عضو ناظر اوپك شود.  اين اقدام بزرگ ترين 
توليدكننده نفت جهان را به ي��ك عضو بدون راي اوپك تبديل 
مي كند و روابطي كه با پيوس��تن روس��يه و ساير توليدكنندگان 
كوچك تر به توافق كاهش توليد اوپك در س��ال 2۰۱6 آغاز شد 
را رس��مي مي كند.  الكس��اندر نواك پس از نهايي شدن افزايش 
توليد كشورهاي اوپك و غيراوپك به ميزان يك ميليون بشكه در 
روز در وين به خبرنگاران گفت: چنين گزينه يي وجود دارد و ما 
سرگرم مطالعه دقيق آن هستيم. مقامات اوپك در اين باره حاضر 
به اظهارنظر نشدند.  روسيه و عربستان سعودي در سال هاي اخير 
كه تمايل دوجانبه يي براي افزايش قيمت هاي نفت براي حمايت 

از رشد اقتصادي وجود داشته، روابط حسنه يي پيدا كردند. 
ائتالف كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك اكنون تقريبا نيمي از 
توليد نفت جهاني را كنترل مي كند و مقامات اوپك اظهار كردند 
كه قصد دارند، پيش��نهادي را تا پايان س��ال براي دايمي كردن 
همكاري ميان 24 كشور مشاركت كننده در اين توافق ارائه كنند. 

 SVB سارا وخشوري رييس موسسه بين المللي مشاوره انرژي 
پيش تر به »تعادل« گفته بود: »همكاري اوپك و روس��يه در كل 
براي توليدكنندگان و بازار نفت خام بسيار پرمنفعت خواهد بود.« 
او در تش��ريح ديدگاه خود عنوان كرده بود: »عربس��تان سعودي 
و روس��يه رابطه بس��يار نزديكي را در حوزه انرژي برقرار كرده اند 
كه هم��كاري در قالب اوپك و غير اوپك يك��ي از محدوده هاي 
آن به حس��اب مي آيد. اما همكاري اوپك و روس��يه در كل براي 
توليدكنندگان و بازار نفت خام بس��يار پرمنفعت خواهد بود. اين 
هم��كاري پلتفرم قدرتمن��دي را در اختيار اوپك و روس��يه قرار 
مي دهد تا از طريق آن بتوانند بر بازار جهاني نفت خام و قيمت ها 
به ويژه در زماني كه توليد نفت خام امريكا تاثير قابل توجهي در 

بازار دارد، داشته باشند.« 
اما س��ابقه همكاري اوپك و روسيه تاكنون چندان درخشان 
نبوده است. همين باعث مي شود برخي عالمت سوال و ترديدهايي 

را در خصوص آينده اين همكاري مطرح كنند. 
س��هيل المزروعي وزير انرژي امارات متحده عربي كه امسال 
رياس��ت دوره يي اوپك را برعهده دارد، گفت: ما نس��بت به ادامه 
همكاري در آينده مطمئن هستيم. اين مهم است كه اين روند را 

حفظ و از ثبات كامل بازار حمايت كنيم.

گروه انرژي| فرداد احمدي|
درحالي كه به دليل كم بارش��ي بي سابقه در پاييز و 
زمستان سال 96 وضعيت منابع آبي ايران نگران كننده 
شده بود، بارش هاي ارديبهش��ت و خرداد امسال قوت 
قلبي به مردم و مس��ووالن داد و اين عقيده را به ذهن 
بس��ياري متب��ادر كرد ك��ه آب و هوا درص��دد جبران 
كم كاري خود در پاييز و زمس��تان گذش��ته اس��ت. در 
عين حال حدس و گمان درباره دخالت مصنوعي انسان 
براي افزايش بارش ها نيز قوت گرفت. گمانه زني ها بازار 
ش��ايعات را نيز داغ كرد و حتي عده يي ادعا كردند كه 
بارش هاي ماه ه��اي اخير مرهون دان��ش و تالش هاي 
آنهاس��ت كه از خارج از كش��ور و به صورت مس��تقل 
اقداماتي را انجام داده اند. ادعاها به قدري ادامه پيدا كرد 
كه حتي دولت ايران هم به دليل عدم  توجه به توانايي 
اين گروه در سوق دادن ابرها به سمت فالت ايران مورد 
اتهام قرار گرفت. روزنامه تعادل براي شناس��ايي چرايي 
افزايش بارش ماه هاي گذش��ته پيش تر گفت وگويي با 
فريد گلكار، مدير مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري 
ابره��ا انجام داده بود. گلكار در اين گفت وگو بارش ها را 
طبيعي توصيف و ابراز كرد، ابرها بارور نشده اند. اين  بار 
براي شفاف تر ش��دن ماجرا »تعادل« گفت وگويي را با 
احد وظيفه، معاون توسعه و پيش بيني هواشناسي انجام 
داد. وظيفه هر گونه ادعا درباره احتمال دخالت انساني 
در بارش ه��اي اخير را رد كرد و تاخير در ش��كل گيري 
پشته هاي اقليمي مرسوم فالت ايران را علت بارش هاي 
چند وقت اخير و تغييرات در جريان هاي جوي اروپا را 
علت كم بارشي پاييز و زمستان گذشته دانست. معاون 
توسعه و پيش بيني هواشناسي، تاثير تغييرات اقليمي 
جهاني بر ش��كل بارش هاي ايران را محتمل دانست اما 
ضمن اشاره به پيچيده بودن معادالت هواشناسي اظهار 
ك��رد كه در پيش بيني آب و ه��وا هيچ قطعيتي وجود 
ندارد و نمي توان انتظار داش��ت كه در سال آينده نيز با 
وضعيتي مشابه امسال مواجه شويم كه بتواند به افزايش 
مناب��ع آبي اي��ران كمك كند. او همچنين به پرس��ش 
پتانس��يل »باروري ابرها« براي كمك به ش��رايط آبي 
در ايران نيز پاس��خ داده و بيان كرد كه اساسا در ايران 
باروري ابرها به ش��كل طبيعي صورت مي گيرد و مقدار 
مصنوعي آن چندان قابل توج��ه نخواهد بود. در ادامه 
گفت وگوي روزنامه تعادل با معاون توسعه و پيش بيني 

هواشناسي را مي خوانيم. 
   

وضعيت خ�ارج از عرف بارش هاي يكي دو 
ماه اخير، اين گمانه را تقويت كرده كه دخالت 
انس�اني در ميان اس�ت. آيا دخالت انس�اني 
چني�ن بارش هايي را رق�م زد ي�ا بارش ها به 

صورت طبيعي رخ داده اند؟ 
براي پاس��خ ب��ه اين س��وال بايد ابت��دا توضيحاتي 
مقدماتي ارائه دهم. به حالتي از الگوي جوي كه وضعيت 
پايداري را در منطقه حاكم كرده و مانع بارش مي شود، 
پش��ته مي گويند. از طرفي بيش��تر جبهه هاي بارشي و 
توده هاي هوايي كه به ايران وارد مي ش��ود از روي اروپا 
گذر كرده و از سمت غرب وارد ايران مي شوند. بنابراين 
اينك��ه چه الگويي روي اروپا قرار دارد و چگونه مس��ير 
ورود توده هاي هوا به ايران را س��اماندهي مي كند، مهم 
اس��ت. براي مثال اگر الگويي در اروپا باشد كه حداكثر 
بارش را از سامانه دريافت كند يعني سامانه بعد از آنكه 
از روي اروپا مي گذرد، زهكش ش��ود و در منطقه ما به 
پش��ته تبديل شود، بارش هاي قابل مالحظه يي را براي 

كشور ما به همراه نخواهد داشت. زمستان كم بارشي كه 
در س��ال 96 تجربه كرديم به دليل حاكم شدن چنين 
وضعيتي بود. حال اگر فرض كنيم كه روي اروپا پشته 

شكل بگيرد، بارش ها در ايران بيشتر خواهد شد. 
معموال در تابس��تان ها پشته يي بسيار قوي در ايران 
حاكم مي ش��ود كه ناشي از موسم هند است. به همين 
دليل سامانه هايي كه از اروپا مي آيند در تركيه متوقف 
مي شوند و نمي توانند وارد ايران شوند. همين امر باعث 
مي شود، تركيه در تابس��تان ها بارش داشته باشد ولي 
ايران نداشته باش��د. چون در فصل تابستان يك پشته 
بسيار قوي در سطوح مياني و فوقاني فالت ايران حاكم 

مي شود و مثل يك سد عمل مي كند. 
وضعيتي كه در بارش هاي بهاره امس��ال اتفاق افتاد 
بدين ش��كل بود كه روي اروپا پشته يي شكل گرفت و 
سامانه ها نتوانستند در آن منطقه ايجاد بارندگي كنند. 
اين س��امانه ها ب��ه محض آنكه از روي آن پش��ته عبور 
مي كردن��د در فالت ايران تبديل به ناوه مي ش��دند كه 
همين ناوه ها مسوول بارش هستند. بنابراين الگويي كه 
روي اروپا شكل گرفت براي ايجاد ناوه ها در ايران بسيار 
موثر بود و باعث شد برخي از سامانه ها و امواج از پايين 
درياي مديترانه و جنوب اروپا به سوي ايران منتقل شده 

و بارش هايي را براي كشور ما فراهم كند. 
در صورت��ي كه امواج ياد ش��ده به س��مت ايران 
بياي��د، اگ��ر از روي درياي مديترانه، درياي س��رخ و 
اقيانوس هند، جريان هاي سطحي خوبي شكل بگيرد 
ك��ه بتواند به خوبي رطوبت را منتق��ل كند در ايران 
بارش خواهيم داشت. اين اتفاق معموال در زمستان و 
پاييز رخ مي دهد و با ادامه يافتن زمستان اين فرآيند 
بهتر صورت خواهد گرفت. بنابراين  بارش هاي بهاري 
اخير كه چه از نظر كارشناسي و چه از نظر ديد عامه 
مردم بارش هاي خوبي بود و بخش��ي از كمبود بارش 
زمستاني را جبران كرد، ناشي از وضعيت الگوي بزرگ 
 مقياسي است كه در اروپا و خاورميانه شكل گرفته و 

ربطي به مسائل ديگري ندارد. 
طي روزهاي گذش�ته ش�اهد بوديم كه هوا در 
طول روز خيلي گرم و در طول ش�ب ابري مي شد 
و رع�د و برق مي زد. گاهي هم بارش هايي صورت 
مي گرف�ت. آيا آن وضعيت كلي حاك�م بر اروپا و 
خاورميانه كه دليل بارندگي هاي ارديبهش�ت  ماه 
بوده اس�ت، همچن�ان ادام�ه دارد؟ اگر همچنان 
ادامه دارد، آي�ا مي توان پيش بيني كرد كه تا چه 

زماني ادامه خواهد يافت؟ 
بخش��ي از بارش هاي اين چند روز مربوط به همان 
وضعيت كلي حاكم بر اروپا و خاورميانه است. يعني يك 
م��وج بزرگ  مقياس در منطقه حاكم اس��ت و هنوز آن 
جبهه يي كه در تابس��تان ها روي ايران حاكم مي شود و 
اجازه ورود س��امانه ها را نمي دهد هنوز به خوبي شكل 
نگرفته است. در واقع جبهه مذكور هنوز در عرض هاي 
پايين قرار دارد و در روزهاي آينده كه هوا گرم تر خواهد 
شد به سمت عرض هاي باالتر حركت كرده و وضعيتي 
متناس��ب با الگوي دايمي اقليم ما حاكم مي ش��ود. آن 
الگو هنوز به طور كامل شكل نگرفته و روي فالت ايران 
مستقر نشده است. اكنون در مناطق جنوبي تر منطقه 
روي عربس��تان، خليج فارس و بخش هاي جنوبي ايران 
قرار دارد و بخش هاي ش��مالي ايران هنوز مي توانند از 
امواج غربي بهره مند ش��وند. هوا در بهار و تابس��تان كه 
دما باالتر اس��ت، رطوبت بيشتري را به نسبت زمستان 
در خود نگه مي دارد. بنابراين اگر هواي س��ردي توسط 

موج هاي هواشناس��ي در فرازهاي باال از آس��مان عبور 
كن��د به خص��وص بعدازظهر كه حداكثر ان��رژي را در 
س��طوح پايين داريم بستر مناس��بي براي شكل گيري 
ابرهاي جوششي فراهم خواهد شد. بنابراين در تابستان 
مالحظه مي كنيم كه آس��مان صاف است ولي نقطه يي 
از آن ابرهايي به صورت گل كلم ديده مي شود. اين نوع 
ابرها با گرماي روز تقويت شده و هنگام غروب به حداكثر 
انرژي خود مي رسند. سپس با انجام فرآيند ميعان انرژي 
خود را تخليه كرده و باران تشكيل مي شود. بارش هاي 
اين ابرها عمدتا به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود 
و به صورت لحظه يي بادهاي شديدي را به همراه دارند. 
عكس اين رخداد در زمس��تان اتفاق مي افتد كه 
باعث ش��كل گيري ابرهاي پوشش��ي مي شود. يعني 
ابرهاي يكنواختي كه همه آس��مان را پوشش داده و 

رشد قائم زيادي ندارد
آيا اي�ن تغييرات در ن�وع و مي�زان بارش ها، 
ارتباطي با مس�اله تغيير اقلي�م جهاني دارد؟ اگر 
چنين است، آيا مي توان انتظار داشت كه در سال 
آينده، اتفاقات مشابه آنچه امسال تجربه كرديم، 
تكرار شود يا امسال فقط يك استثنا بوده است. 

پاسخ صريح و مشخصي براي اين سوال وجود ندارد. 
تنها چيزي كه داريم، انعكاس مدل هاي اقليمي است كه 
به صورت تخميني محاسبه مي شوند. با توجه به آنچه 
تاكنون درباره پاييز پيش رو منتش��ر شده است، انتظار 
مي رود وضعيت بارندگي ها در حد معمولي باش��د ولي 
نمي توان به اين پيش بيني ها اطمينان زيادي كرد. مثال 
پارسال در همين موقع انتظار بارش هاي نرمالي را براي 
پاييز سالي كه گذشت داشتيم ولي ديديد كه وضعيت 
بارش پاييزه خيلي بد بود و تقريبا اصال بارش نداشتيم. 
با توجه به روند ۱۰ الي ۱۱س��ال گذش��ته، كشور 
هم��واره با كمبود بارش مواجه بوده اس��ت به طوري 
ك��ه ميانگين بلندمدت ب��ارش در هيچ ي��ك از اين 
س��ال ها تحقق پيدا نكرد. بيش��تر مناط��ق جنوب و 
جنوب ش��رق كشور سال هاست كه دارند خشكسالي 
را تجربه مي كنند و اين وضعيت فقط مختص به ايران 
هم نيست بلكه افغانستان و تركمنستان هم با چنين 

مشكالتي دست به گريبان هستند. 
پس با توجه به روند گذشته، انتظار داريم وضعيتي 
مش��ابه س��ال هاي اخير را شاهد باش��يم و مدل هاي 
اقليمي مي گويند كه وضعيت وخيم بارشي به صورت 

خيلي حاد مثل پاييز گذشته اتفاق نخواهد افتاد. 
اخيرا افرادي ادعاهايي مطرح كرده اند كه 
بارش ه�اي اخير با دخالت آنها و با اس�تفاده 
از تكنول�وژي نو صورت گرفت�ه و آنها قادرند 
وضعيت بارش�ي كش�ور را با اس�تفاده از اين 
تكنول�وژي دس�تخوش تحول گس�ترده يي 
كنن�د. از نظر علمي، صحت اين ادعاها چقدر 

قابل توجيه است؟
از نظر بنده اين ادعاها صرفا ش��ايعه است و اصال 
صحت ندارند و به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. اين 
افراد با مباحثي كه مطرح مي كنند، نشان داده اند كه 
حتي از مباحث اوليه هواشناس��ي هم اطالع ندارند. 
ادعاهاي آنان اصال با علم هواشناسي ارتباطي ندارد. 

پ�س اينكه مطرح مي كنند با ايجاد اختالف 
پتانس�ين و فرستادن پارازيت ابرها را به سوي 

ايران مي كشانند، امكان ناپذير است؟
قطعا امكان پذير نيست. هر كدام از رعدهايي كه 
در آس��مان ابري مالحظه مي كنيم، ميليون ها ولت 

الكتريسيته دارد كه براي روشن نگه داشتن يك شهر 
كافي اس��ت. ادعاكنندگان با چه ابزاري مي خواهند 

چنين انرژي اي ايجاد كنند؟
به نظر ش�ما آيا مي توان مقوله باروري ابرها 
را به عنوان راهي براي مبارزه با خشكسالي در 

ايران مدنظر قرار داد؟
گاهي مي توان از باروري ابرها براي افزايش بارش 
مدد گرفت. به خصوص در زماني كه قله ابرها س��رد 
باش��ند اگر تعداد هسته هاي ميعان يا نقره يي ابر كم 
باشد، باروري ابر مي تواند اثر مثبتي داشته باشد ولي 
بايد در نظر داشت كه معموال در ايران كمبود هسته 
در ابرها كمتر پيش مي آيد زيرا كشور ما بارش كمي 
دارد و معموال رطوبت كافي در هوا وجود ندارد. پس 
گرد و خاك زياد است و ابرها در ايران با غلظت بااليي 
از هستك ها غني هستند كه براي تشكيل قطره باران 
الزم است. شكل گيري قطره باران حول هسته نمك، 
ذره گ��رد و خاك يا يديد نقره ك��ه آن را به صورت 

مصنوعي با هواپيما مي پاش��ند، جمع مي شود و اگر 
اين هستك ها نباشند، فرآيند بارش شكل نمي گيرد. 
در ايران به خصوص در جلو موسم هاي جبهه هاي 
گرد و خاك به اليه هاي باالتر خيزش كرده و توسط 
جريان هاي قائم به درون ابر مكيده مي شود و منشأ 
هستك ها بدين شكل فراهم مي شود. پس در ايران 
نياز زيادي به باروري غيرطبيعي نداريم چون خود 
طبيعت اين كار را انجام مي دهد. حتي در بسياري 
مواقع هس��تك ها بيش از اندازه مورد نياز هستند. 
اين امر باعث مي شود كه تعداد زيادي قطرك شكل 
گرفته و به قطره باران تبديل نش��وند. دليل چنين 
رويدادي اين است كه قطرك ها بايد به هم بچسبند 
تا تبديل به قطره باران ش��وند. اما وقتي تعدادشان 
زياد باش��د، باران دانه ريز شكل مي گيرد و در زمان 
خارج ش��دن از بس��تر ابر تبخير ش��ده و به زمين 
نمي رس��د كه در اين صورت فق��ط درون ابر بارش 

خواهيم داشت. 

جدول مقايسه بارش ها )ميلي متر(

ارديبهشت استان
امسال

ارديبهشت 
پارسال

 اختالف با
ارديبهشت پارسال

متوسط 
درازمدت

اختالف با متوسط 
درازمدت

85.۱۰85.۱۰85.۱آذربايجان شرقي

۱۰4.734.27۰.558.246.5آذربايجان غربي

55.734.62۱.۱48.96.8اردبيل

5۰.32۱.628.77.۱43.2اصفهان

77.577۰.552.325.2البرز

88.7۱3.874.924.764ايالم

۱۱.8۰.7۱۱.۱3.97.9بوشهر

63.353.2۱۰.۱28.235.۱تهران

چهارمحال و 
۱۱748694374بختياري

۱8.26.3۱۱.97.2۱۱خراسان جنوبي

3۱.8۱۱2۰.82۱.8۱۰خراسان رضوي

46.4۱۱.43524.322.۱خراسان شمالي

32527۱3۱9خوزستان

83.743.939.85۱.432.3زنجان

35۱4.۱2۰.9۱4.52۰.5سمنان

سيستان و 
۰.8-3.92۱.94.7بلوچستان

24.37.9۱6.47.8۱6.5فارس

5.646.623.8-7۰.476قزوين

443۱۱3۱628قم

۱2۱.736.۱85.64۱.28۰.5كردستان

۰.۱6.2۰.5-6.76.8كرمان

۱49.6۱7.4۱32.239.8۱۰9.8كرمانشاه

8۱.7۱9.96۱.8۱9.362.4كهگيلويه و بويراحمد

52.836.6۱6.248.64.2گلستان

۱۱.۱-53.645.۱8.564.7گيالن

۱58.743.9۱۱4.847.2۱۱۱.5لرستان

9.5-۱5.636.9-27.443مازندران

89.349.539.833.455.9مركزي

۱.9-۱.32.2-۰.3۱.6هرمزگان

۱53.345.7۱۰7.645.6۱۰7.7همدان

22.6۱9.۱3.56.4۱6.2يزد

 مجموع
۱96۱.5856.4۱۱۰5.۱865.۱۱۰96.4بارندگی استانی 

مجموع بارندگي هاي استاني ارديبهشت ماه 
امسال به نسبت سال گذشته ۱۱۰5.۱ميليمتر 
افزايش يافت. براساس آمار منتشر شده توسط 
دفت��ر مطالعات پايه ش��ركت منابع آب ايران، 
مجموع بارندگي ها در ارديبهش��ت ماه امسال 
۱96۱.5 و در ارديبهش��ت ماه س��ال گذشته 
856.4 ميليمت��ر در كل كش��ور بوده اس��ت. 
ب��ا توجه به مجموع متوس��ط بارش درازمدت 
اس��تان ها در ارديبهش��ت ماه گذشته كه عدد 
865.۱ ميليمت��ر را نش��ان مي دهد، مجموع 
بارندگي اس��تاني ارديبهش��ت امسال بيش از 
دوبرابر س��ال گذش��ته و ميانگي��ن درازمدت 
ارديبهش��ت ماه ب��وده اس��ت.  آم��ار و ارق��ام 
بارندگ��ي ارديبهش��ت ماه به تفكيك اس��تاني 
نيز جالب توجه اس��ت. اس��تان هاي كرمانشاه 
با ۱32.2ميليمتر، لرس��تان با ۱۱4.8ميليمتر 
و همدان ب��ا ۱۰7.6ميليمتر افزايش بارندگي 
بيش��ترين اختالف بارش را به نس��بت س��ال 
گذش��ته داش��ته اند و اس��تان هاي مازن��دران 
ب��ا ۱5.6ميليمت��ر، قزوين ب��ا 5.6ميليمتر و 
كرم��ان با ۰.۱ميليمتر كاهش بارندگي، بارش 
كمت��ري به نس��بت س��ال گذش��ته را تجربه 
كردن��د.  بارندگي ها در ته��ران ۱۰.۱ميليمتر 
به نس��بت ارديبهشت پارس��ال افزايش يافته 

است و به نسبت متوس��ط درازمدت، افزايش 
35.۱ميليمتري را نش��ان مي ده��د. با توجه 
ب��ه اينكه بارندگي هاي تهران در ارديبهش��ت 
سال گذشته نيز 25 ميليمتر باالتر از متوسط 
درازم��دت اين اس��تان بوده اس��ت، مي توان 
نتيجه گرفت كه بارندگي هاي ارديبهش��ت ماه  
تهران روند صعودي داشته و به عبارتي تهران 
در اين م��اه پرآب تر ش��ده اس��ت. همچنين 
اين نتيجه  گيري را مي توان براي اس��تان هاي 
اصفه��ان، الب��رز، قزوين، قم، مرك��زي و يزد 
صادق دانس��ت.  بارندگي در استان گيالن در 
ارديبهشت ماه امسال ۱۱.۱ميليمتر به نسبت 
متوس��ط درازمدت كاهش يافته و با توجه به 
اينكه در س��ال گذشته نيز ۱9.6ميليمتركمتر 
را  بارندگ��ي  از متوس��ط درازم��دت كاه��ش 
ش��اهد بوده اس��ت، مي توان نتيج��ه گرفت كه 
ارديبهش��ت ماه اين اس��تان به نس��بت گذشته 
كم آب تر ش��ده اس��ت. اس��تان هاي مازندران، 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان نيز سرنوشتي 
مش��ابه گيالن داش��ته اند. آمار و ارقام بارندگي 
س��اير استان ها در ارديبهش��ت ماه سال جاري، 
سال گذشته و متوس��ط درازمدت نشان دهنده 
ناپاي��داري بارش هاس��ت و نمي ت��وان درب��اره 

وضعيت بارندگي استان ها اظهارنظر كرد.

ارديبهشت پرآب امسال

رنا 
س: اي

عك
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نمايشگاهيبرايبزرگداشتكيارستميدر5شهر

مااستعداددرخشاننداريم؟

نمايش��گاه جمع��ي چاپ دس��تي 
»آن س��وي ديوار« به مناسبت دومین 
بزرگداشت عباس كیارستمي تا ۱۴تیر 
ماه بر پا خواهد بود. اين نمايشگاه از روز 
جمعه يكم تیر ماه افتتاح ش��ده كه به 
مدت ۱۴روز به غیر از روزهاي ش��نبه 
از ساعت ۱۷تا ۲۱ در گالري »دارگون« 
تهران میزبان عالقه مندان است. گالري 
دارگ��ون، برگزاركننده اصلي اين پروژه 

در تهران است و گالري سروناز در شیراز، گالري ديبا 
در كرمان، گالري مارلیك در يزد و گالري اكنون در 

اصفهان همزمان اين نمايشگاه را برگزار مي كنند. 
نام نمايشگاه كه آن س��وي ديوار است از اشعار 
عباس كیارستمي اقتباس شده و آثار اين نمايشگاه 

با الهام از اش��عار عباس كیارستمي در 
دو مجموعه شعر به نام هاي »گرگي در 
كمی��ن« و »باد و ب��رگ« با ذكر قطعه 

شعر مورد نظر خلق شده اند. 
نمايشگاه جمعي چاپ دستي »آن 
سوي ديوار« توسط گالري دارگون و با 
نظارت و دبیري احمد وكیلي بر پا شده 
اس��ت و آثار برگزيده را فرشته متقي، 
المیرا میرمیران و ش��هروز صدرفرزانه 
از هنرمندان عرصه چاپ دس��تي انتخاب كرده اند. 
بازديدكنندگان مي توانند به گالري دارگون تهران در 
خیابان شريعتي، پايین تر از حسینیه ارشاد، خیابان 
كوشا، خیابان بديعي، بن بست بشردوست، پالك ۱۴ 

مراجعه كنند. 

مهدي عل��ي میرزاي��ي، كارگ��ردان 
»پالتو ش��تري« ب��ه تش��ريح آخرين 

وضعیت آماده سازي اين اثر پرداخت. 
كارگردان س��ینما درب��اره آخرين 
وضعیت فیلم سینمايي »پالتو شتري« 
اظهار كرد: ب��ه تازگي فیلمبرداري اين 
اث��ر را به پايان رس��انده ايم و اين روزها 
محمد نجاريان مش��غول تدوين »پالتو 

شتري« است.
او همزمان با فیلمبرداري كارهاي تدوين را آغاز 
كرده بود به همین دلیل درحال حاضر يك نس��خه 
اولیه از اين فیلم داريم و محمد نجاريان مش��غول 
انجام كارهاي نهايي تدوين است با اين وجود هنوز 
براي انجام كارهاي موسیقي و صداگذاري با كسي 

به نتیجه نرسیده ايم.
میرزاي��ي ضمن بی��ان اين مطلب كه بیش��تر 
لوكیشن هاي اين فیلم در دانشگاه ها، كافي شاپ ها 

و فضاهاي جوان پسند بود، عنوان كرد: 
»پالتو شتري« يك فیلم كمدي است 
و س��عي كرديم، مخاطبان با يك طنز 
جديد مواجه ش��وند. اين فیلم در مورد 
يك دانشجو فلسفه است كه يك پالتو 
از پدرش به ارث برده كه با پوشیدنش 
افكار وسوسه آمیز و موذيانه به سراغش 
مي آيد. اين كارگردان به مهر گفت: هر 
چند اين فیلم ويژگي ه��اي حضور در 
سي و هفتمین جشنواره ملي فیلم فجر را دارد اما 
ممكن اس��ت ما پیش از برگزاري اين رويداد آن را 
به نمايش بگذاريم زيرا فیلم ما تا ۲ماه آينده آماده 
نمايش مي ش��ود. او در پايان افزود: من پیش از اين 
فیلمنامه هاي زيادي ازجمله »گش��ت ارش��اد ۱« 
و »در م��دت معلوم« و... را نوش��ته ب��ودم و از آنجا 
كه كارگرداني ادامه فیلمنامه نويسي است، تصمیم 

گرفتم »پالتو شتري« را بسازم. 

بهزادخاكينژاد|
روزنامهنگارومدرستئاتر|

باز ه��م گزينش اس��تعداد درخش��ان دكتراي 
دانش��گاه آزاد پی��ش آم��د و ب��از ه��م خب��ري از 
تئاتر نیس��ت. رشته يي كه س��االنه بیش از ۲هزار 
دانش آموخته دارد، استعداد درخشان ندارد!  دانشگاه 
آزاد كه بیشترين سهم را در شمار دانش آموختگان 
رش��ته تئاتر كشور به نام خود كرده است، هر سال 
ش��ماري از دانش��جويان دكتراي خ��ود را از میان 
استعدادهاي درخشان بدون آزمون گزينش مي كند 
اما هر س��ال خبري از رشته تئاتر و استعدادهايش 
نیست تا همگان دريابند كه اين رشته چه تعدادي 

دانش آموخته ممتاز دارد.
رش��ته تئات��ر در دوره دكترا همواره بیش��ترين 
مظلومیت را داش��ته اس��ت، چراكه به عنوان يك 
رش��ته پرطرفدار و چندهزار دانش آموخته س��االنه 
در آزمون دكترا س��همي ندارد و عالقه مندان ادامه 
تحصیل بايد به يكي از س��ه رشته بي ربط »فلسفه 
هن��ر«، »پژوهش هن��ر« و »مديريت رس��انه« تن 
بدهند. يك دهه اس��ت كه چال��ش دكتراي تئاتر 
در دانش��گاه آزاد تهران مركز و به درخواست انبوه 
مدرس��ان و دانش��جويان و مديران دانشكده هنر و 
معماري به راه افتاده و اين رشته در دوران مديريت 
»ف��ردوس حاجیان« بر واحد ته��ران مركز نیز در 
س��ال ۱۳۹۲ براي دكترا تصويب شد اما از آن سال 
تاكنون در گلوگاه اجرا گیر كرده است. ما همچنان 
دانش آموختگان خود را براي رش��ته تئاتر يا به آن 
سوي مرزها گس��یل مي كنیم يا مجبور به خوانش 
درس هاي تخصصي س��ه رشته ديگر مي شوند و از 

همه مهم تر در گزينش اس��تعداد درخش��ان بدون 
كنكور همین س��ه رشته هم از جماعت دانشگاهي 
تئات��ر دريغ مي ش��ود! اين قانون علم��ي و جهاني 
آموزش اس��ت كه بايد دكترا را در رشته همجنس 
و همنام كارشناسي ارشد ادامه داد اما دو پرسش در 
اين وادي هويدا مي شود: ۱-اگر همجنس و همنام 
بودن اجباري و علمي است چرا به دانش آموختگان 
تئاتري اجازه تحصیل در آزمون دكتراي چند رشته 
ديگر داده مي شود؟! ۲-اگر دانش آموختگان تئاتري 
اجازه انتخاب س��ه رشته فلسفه هنر، پژوهش هنر 
و مديريت رس��انه را در آزمون دكترا دارند، چرا در 
بخش بدون كنكور استعداد درخشان، همین تنها 
موقعیت هم از ايش��ان دريغ مي شود؟! در اين نگاه 
چه تفاوت��ي میان دانش آموختگان ممتاز تئاتري با 
ديگر رشته ها وجود دارد؟ مگر نه اينكه معدل باالي 
۱۷/50 و پايان نامه درجه عالي و رزومه پژوهش��ي 
و تجربي ايش��ان براي ادامه تحصیل دكترا اهمیت 
دارد، پ��س دانش آموختگان تئاتري با اين امتیازها 
چه كنند و چگونه ادامه دهند؟بیرون از هرگونه نقد 
علمي و نیازس��نجي و امكانات مورد نیاز، دانشگاه 
آزاد به عنوان پردانش��جوترين دانش��گاه كشور در 
رش��ته تئاتر و داراي باالترين آمار دانش آموختگان 
و مدرسان تئاتري است كه همواره در تنوع آموزش 

نیز پیشرو بوده است.
بر گرده دانشگاه آزاد و به ويژه مركز آزمون است 
كه تا دير نشده در پذيرش دانشجويان دكتراي تئاتر 
)دست كم در اس��تعداد درخشان( هم پیشرو باشد 
و تا زمان هست دفترچه س��ال جاري دكترا بدون 

آزمون را اصالح كند و رشته تئاتر را بیفزايد. 

نسخهاوليه»پالتوشتري«آمادهشد

مهاجرانراآزادكنيد
داالسمورنينگنيوز:

 اين روزه��ا در تمام 
بح��ران  ب��ه  رس��انه ها 
پرداخت��ه  مهاج��ران 
از مهاج��ران  مي ش��ود، 
آواره در آب هاي مديترانه 
تا فرمان مهاجرتي دونالد 
ترام��پ ك��ه منج��ر به 
جدايي والدين و فرزندان 
مهاج��ران خواهد ش��د. 

صفحه اول اين روزنامه نیز به مخالفت ها با خروج 
مهاجران غیرقانوني از امريكا منتشر كرده است. 
طبق اين گزارش صدها نفر از معترضان با برپايي 
راهپیمايي در تگزاس نس��بت به سیاس��ت اخیر 
دولت ترامپ در قبال مهاجران خارجي اعتراض 
كردند. به گزارش داالس مورنینگ  نیوز در حالي 
كه دولت ترامپ با اتخاذ سیاست هاي سختگیرانه 
مهاجرتي در مرز مكزي��ك، كودكان را از والدين 
مهاجرشان جدا مي كنند، صدها نفر از معترضان با 
برپايي تظاهرات در منطقه مك آلن ايالت تگزاس 
نسبت به اين اقدام دولت امريكا اعتراض كردند و 
براي لحظاتي راه را بر يك دستگاه اتوبوس حامل 
مهاجران مسدود كردند. تظاهرات كنندگان علیه 
ماموران گارد مرزي امريكا شعار »شرم بر شما باد« 
و »مهاجران را آزاد كنید« سر دادند. بر اساس اين 
گزارش از آغاز اجراي سیاست هاي دولت ترامپ 
در م��اه مه  علی��ه مهاجران خارجي موس��وم به 
»عدم مدارا و تحمل« بی��ش از ۲۳00كودك از 
خانواده هاي خود جدا شده اند. تظاهرات كنندگان 
سیاست هاي مهاجرتي دولت ترامپ را به  شدت 
محكوم كردند. نماين��دگان دموكرات امريكا نیز 
تاكید كردند كه هنوز متقاعد نشده اند كه دولت 
ترامپ واقعا طرحي براي رساندن مجدد كودكان 

به خانواده هاي خود داشته باشد. 

رپابليكا:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود خب��ر از وعده 
كمك ماكرون به مهاجران 
آب ه��اي  در  س��رگردان 
مديترانه منتشر كرد. طبق 
مقام هاي  گ��زارش  اي��ن 
ديروز  اروپا  اتحاديه  ارشد 
)يك ش��نبه( در حالي در 
بروكس��ل تشكیل جلسه 

دادند كه بر عمق اختالفات شان در موضوع مهاجرت 
افزوده شده اس��ت. آن طور كه گفته شده نشست 
امروز مقام هاي گروهي از كشورهاي اروپايي تالش 
ديگري براي حل بحران س��ه ساله مهاجرت است 
كه به يكي از چالش هاي اروپا تبديل ش��ده اس��ت. 
ريیس جمهوري فرانسه هشدار داد، كشورهايي كه 
در اتحاديه اروپا جلو ورود پناهجوياني را كه وضعیت 
پناهندگي آنها ثابت ش��ده است، بگیرند بايد مورد 
تحريم واقع شوند. به گزارش رپابلیكا امانوئل ماكرون 
ريیس جمهوري فرانسه اعالم كرد، راهكار حل مساله 
مهاجرت و پناهجويان بايد در چارچوبي هماهنگ و 
دوجانبه و نه يك جانبه طرح شود. به گفته ماكرون 
پاريس نمي تواند شرايطي را بپذيرد كه در آن برخي 
كش��ورها از انس��جام اتحاديه اروپا بهره گرفته و در 
عین حال وقتي مسائل مربوط به پناهجويان مطرح 
مي شود، از خودشان خودخواهي ملي نشان دهند. 
در روزهاي گذش��ته نیز ريیس جمهوري فرانسه و 
نخس��ت وزير لیبي پس از ي��ك گفت وگوي تلفني 
درب��اره نظ��ارت ب��ر ورود مهاجران به كش��ورهاي 
اروپايي به خصوص فرانسه به توافق رسیدند. طبق 
گزارش هاي��ي كه پیش از اين منتش��ر ش��ده بود، 
مهاجران عمدتا در كشورهايي مانند يونان و ايتالیا 
س��اكن هستند كه از مدت ها قبل تحت فشار ورود 
مهاجران بوده اند. بسیاري از آنها هم در كشورهايي 
مانند آلمان و س��وئد مستقر هستند به امید اينكه 

زندگي جديدي را آغاز كنند. 

كيوسك

بزرگداشت»داريوششايگان«برگزارميشود

مراس��م بزرگداشت داريوش شايگان در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. مراسم بزرگداشت زنده ياد داريوش شايگان، 
انديشمند برجسته معاصر پنج شنبه ۷ تیر ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. در اين مراسم رضا داوري اردكاني، 
غالمحسین ابراهیمي ديناني، غالمرضا اعواني، محمد صنعتي و آيدين آغداشلو به سخنراني خواهند پرداخت. داريوش شايگان 
متولد سال ۱۳۱۴ در تهران بود. او در تهران به مدرسه كاتولیك »سن لويي« كه درس هايش به زبان فرانسه تدريس مي شد، 
رفت. بعد از آن براي تحصیل به خارج از كش��ور رفت و با اخذ درجه دكتري در رش��ته هندشناس��ي در سال ۱۳۴۷ به ايران 
بازگش��ت و ب��ه تحقیقات خود درباره اديان به ويژه اديان هندي ادامه داد كه حاص��ل آن كتابي دوجلدي بود به نام »اديان و 
مكتب هاي فلسفي هند« است كه از سوي انتشارات امیركبیر منتشر شد. دو كتاب »آسیا در برابر غرب« و »بت هاي ذهني و 

خاطره هاي ازلي« از مهم ترين آثار شايگان هستند. 

چهرهروز

نگاهيبه10ثروتمنداولجهانكهثروتشاندورازتصوراست

ثروتمندهاييكهوقتبرايخرجكردننخواهندداشت
گروهگوناگون

يك بیلی��ون ثانیه تقريب��ا برابر با 
۱۲سال مي شود. 

بر اساس تحقیق فوربس، براي اينكه جف بزوس 
ثروتمندترين فرد جهان بخواهد ۱۱۲بیلیون دالر 
انباشته شده اش را از همین حاال خرج كند و در هر 
ثانی��ه هم يك دالر هزينه كند و هیچ پولي هم به 
داشته هايش افزوده نش��ود، نیاز به حدود ۳هزار و 
600 س��ال دارد تا بتواند پول هايش را خرج كند. 
جف حاال 5۷س��اله اس��ت و ش��ايد امید دارد كه 
بتواند ۳هزار و 600س��ال ديگر زنده بماند تا همه 
پول هايش را خرج كند؛ آن هم هر ثانیه يك دالر. 
اگ��ر از زاويه يي ديگر به موضوع نگاه كنیم هم، 
جف براي اينك��ه بتواند در هر ثانیه يك دالر پول 
دربیاورد يعني هر دقیقه 60 دالر و هر ساعت ۳60 
دالر و ه��ر روز ۴ه��زار و ۳۲0دالر درآمد داش��ته 
باش��د. براي رس��یدن به ۱۱۲بیلیون دالر، نیاز به 
۳هزار و 600 س��ال دارد. تقريبا زماني كه سلس��ه 
چهارم مصر باس��تان به پايان رس��ید و اولمك در 
جنوب مكزيك تاسیس شد! بله! زمان زيادي است. 
اما سرعت پول درآوردن جف بیشتر از اين بوده و 
توانسته تا حاال كه 5۴سال سن دارد، اين ثروت را 

به دست بیاورد. 
بع��د از جف بزوس امريكايي كه مدير ش��ركت 
بزرگ آمازون است، دومین شخص میلیاردر جهان 
بیل گیتس موسس مايكروسافت با ۹0بیلیون دالر 
اس��ت. وارنت بافت در رتبه سوم اين فهرست قرار 
دارد ك��ه ثروتش ۸۴میلیارد دالر اس��ت، »بافت« 

يكي از س��رمايه گذاران مشهور جهان و مديرعامل 
شركت Berkshire Hathaway است. 

برنارد آرنولت Bernard Arnault فرانسوي 
با سرمايه نزديك به ۷۲میلیارد دالر چهارمین مرد 

ثروتمند جهان انتخاب شده است. 
ثروتمند ترين افراد جهان با ثروت بیلیون دالري 
اگر همین امروز همه كارهايش��ان را تعطیل كنند 
يا امتیاز شركت هايش��ان را بفروش��ند، براي اينكه 
بتوانند همه پول هايش��ان را تا آخر عمرشان خرج 
كنن��د، نیاز ب��ه عمري باالي دو هزار س��ال دارند. 
ث��روت پولدار تري��ن افراد جهان حت��ي از مجموع 

درآمدهاي س��االنه برخي كش��ورهاي دنیا بیشتر 
است. 

حساب كرديم كه جف بزوس اگر در هر ساعت 
۳60 دالر پول خرج كند، نیاز به ۳600 سال سن 
دارد تا بتواند تمام پولش را خرج كند. اما از سوي 
ديگر درآمد ساالنه هر آفريقايي در كشور آفريقاي 
مركزي برابر با 6۳۹ دالر است، يعني چیزي بسیار 

كمتر از درآمد جف در هر ساعت. 
درآمد س��االنه هر نفر در جمه��وري كنگو نیز 
چیزي ش��بیه به اين است، يعني حدود ۸۳۹ دالر 

در سال. 

آمارنامه

تاريخنگاري

بركناريازنخستوزيريوبازداشتاحمدمتيندفتري
چهارم تیر ۱۳۱۹، احمد متین دفتري كه در س��وم آبان ۱۳۱۸ خورش��یدي 

كابینه خود را تشكیل داده بود به دستور رضا پهلوي بركنار و بازداشت شد. 
قانون تشكیالت دادگس��تري، قانون استخدام قضات، جلد دوم و سوم قانون 
مدني، قانون آيین دادرسي مدني، قانون امور حسبي، اليحه قانون كیفر و آيین 
دادرسي كیفري، قانون اجراي احكام و قانون تعديل مال االجاره و... قوانین مهمي 
بودند كه احمد متین دفتري براي تس��هیل در كاره��ا و امور قضايي دادگاه هاي 

كشور، تدوين كرد. 
دانش آموخته دكتراي حقوق از فرانسه، بعد از پايان تحصیل به ايران بازگشت 

و در خالل فعالیت هاي قضايي، اين قوانین را هم تدوين كرد. 
او دومین وزير دادگستري نوين ايران در سال هاي ۱۳۱5 تا ۱۳۱۸ بود. قاضي 
ديوان داوري بین المللي الهه، داور حقوقي و نماينده دولت در جامعه ملل، ريیس 
هیات نمايندگي ايران در يازدهمین كنگره بین المللي جزايي و ششمین كنفرانس 
بین المللي حقوق جزايي و دومین كنفرانس بین المللي حقوق تطبیقي، اس��تاد 
آكادمي حقوق بین المللي الهه به مدت يك سال، دادرس ديوان داوري الهه به 
مدت 6سال از ۱۹۳۹ كه پس از پايان اين دوره، دوباره به اين سمت انتخاب شد، 
بخشي از عناوين متین دفتري بوده است. او بعدها وارد وزارت امور خارجه شد و 
از آنجا به وزارت دادگستري )در زمان علي اكبر داور( منتقل شد. در زمان وزارت 
صدراالش��راف معاون وزير و در زمان نخست وزيري محمود جم وزير دادگستري 
ش��د. در س��ال ۱۳۱۸ )۱۹۳۹( در اوج قدرت حزب نازي در آلمان به دس��تور 
رضاش��اه پهلوي يك كابینه جوان به نخست وزيري احمد متین دفتري روي كار 
آمد. سیاست خارجي اين كابینه نزديك شدن به آلمان بود. در عمل هم روابط 
تجاري و صنعتي بین ايران و آلمان توس��عه يافت. ولي اين دوران ۹ ماه بیش��تر 
طول نكشید و متین دفتري مدتي را هم در زندان رضاشاه به سر برد. او سپس در 
كابینه احمد قوام وزير مشاور شد. در سال ۱۳۲6 نماينده مشكین شهر در مجلس 
شوراي ملي و دو سال بعد سناتور انتخابي تهران شد و سال ها در كسوت سناتوري 
باقي ماند و در همین سمت درگذشت. او تیرماه ۱۳50 در ۷6 سالگي در تهران 

دارفاني را وداع گفت. پیكرش در قبرستان حضرت عبدالعظیم)س( در تهران، به 
خاك سپرده شده است. آرامگاه او در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم قرار دارد. 

احم��د متین دفتري پدر هدايت اهلل متین دفتري از اعضاي جبهه ملي ايران و 
عضو جبهه دموكراتیك ملي ايران منشعب از جبهه ملي، نیز بود. 

ايستگاه

در چه��ل  و دومی��ن اج��الس كمیته میراث جهاني يونس��كو ك��ه از ديروز 
۲۴ژوئن)س��وم تی��ر( در منامه پايتخت بحرين آغاز ش��ده بود، فرآيند بررس��ي 

پرونده هاي فرهنگي تاريخي، طبیعي و تركیبي كلید خورد. 
امسال از میان ۳۱پرونده 6 محوطه طبیعي، ۳محوطه تركیبي و ۲۱محوطه 

تاريخي- فرهنگي از كشورهاي مختلف بررسي خواهند شد. 
كوهس��تان»Fanjingshan« از چی��ن، مجموع��ه قله ه��اي مخروط��ي و 
آتش فشاني»Chaîne des Puys« در كشور فرانسه، ۴ جزيره در كشور ژاپن، 
دره رودخان��ه »بیكین« در روس��یه، كوه هاي »باربرت��ون« در آفريقاي جنوبي و 
منطقه حفاظت ش��ده ارس��باران در ايران 5 محوطه طبیعي هستند كه امسال 

در فهرست آثار مورد بررسي اجالس كمیته میراث جهاني يونسكو قرار دارند. 
۲۹محوط��ه فرهنگي- تاريخي از كش��ورهايي چون چی��ن، چك، دانمارك، 
فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ژاپن، عمان، كره جنوبي، تركیه، اسپانیا، روماني و 
امارات نیز در مورد بررسي قرار مي گیرند كه نام »منظر باستان شناسي فیروزآباد 
در استان فارس« نیز به عنوان پرونده متعلق به ايران در اين بخش ديده مي شود. 
۳ محوطه تركیبي)تاريخي- طبیعي( نیز مربوط به كشورهاي كانادا، كلمبیا 

و مكزيك است. 
بنا بر اطالعات موجود در سايت میراث جهاني يونسكو، پیشنهاد ايكوموس و 

اتحاديه جهاني حفاظت از طبیعت)آي يوس��ي ان( درباره پرونده منطقه حفاظت 
شده ارسباران »پیشنهاد نشدن به ثبت جهاني« قید شده و در مقابل نام پرونده 
»منظر باستان شناسي فیروزآباد در استان فارس« نیز پیشنهاد ديفر يعني قابل 

طرح مجدد در اجالس دو سال بعد ثبت شده است. 
اطالعات درج شده در سايت يونسكو به نظر مي رسد با اعالمي كه محمدحسن 
طالبی��ان، مع��اون میراث فرهنگي س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري در مورد وضعیت پرونده هاي ايران داشته است، قدري متفاوت است. 
او ۳0خرداد با بیان اينكه »متاسفانه با وجود تالش هاي صورت گرفته، پرونده 
میراث طبیعي ارسباران در اين مرحله از سوي Iucn رد و پرونده محور ساساني 
فارس از سوي ايكوموس داراي اشكاالت اعالم شده است« به ايسنا تاكید كرده 
بود؛ »اين پرونده به صورت قطعي در چهل ودومین اجالس میراث جهاني يونسكو 
بررسي مي شود«. به گفته او »اعالم اولیه نتیجه مرحله گزارش فني است. نتیجه 
نهايي در نشس��ت كمیته كه از س��وم تا ۱۳تیر)۲۴ژوئن تا ۴ژوئیه( در »منامه« 
پايتخت »بحرين« كار بررس��ي پرونده هاي ارائه ش��ده از سوي كشورهاي عضو 
يونس��كو را انجام مي دهد، معلوم مي ش��ود. اصل كار در نشست جهاني يونسكو 
است. زماني كه پرونده در نشست رسمي بحث و رأي گیري مي شود اگر آرا به نفع 
باشد، ثبت مي شود؛ وگرنه ثبت نمي شود. ممكن است بگويند آن پرونده به جاي 
رد شدن، ريفر- قابل طرح مجدد در اجالس بعدي- يا ديفر- امكان طرح مجدد 

در دو سال بعد را دارد- شده است. 
ما اكنون جواب س��واالت را آماده كرده ايم و حتي يك كتابچه براي آن تهیه 
شده است. جواب هاي تخصصي توسط كارشناساني كه پرونده ارسباران را تهیه 
كرده ان��د نیز آماده ش��ده و جواب ها و علت ها به صورت كارشناس��ي مش��خص 
ش��ده اند.« طالبیان در همان زمان گفته بود؛ »اگر اكثريت قاطع ۲۱كش��ور اين 
داليل را بپذيرند، مساله ثبت حل است اما اگر نپذيرند، مي گويند آن پرونده بعد 
از تكمیل شدن سال ديگر ارائه شود، ادامه مي دهد: اما در اين صورت سهمیه هاي 
ايران از بین نمي رود ولي اگر مطرح شود كه پرونده بعد از تكمیل شدن دو سال 

ديگر ارائه شود، سهمیه ايران در آن سال مي سوزد.«
چه��ل  و دومی��ن اجالس كمیته میراث جهاني يونس��كو از تاريخ ۲۴ژوئن تا 

۴جوالي)سوم تیر تا سیزدهم تیر( در شهر منامه بحرين برگزار مي شود. 

پروندههايميراثيايران؛شايدوقتيديگر!

ثروتمندترينافرادجهان
جفبزوس

آمازون
بيلگيتس
مايكروسافت
وارنبافت

برك شاير هاتاوي
برناردآرنالت

لويي ويتون
ماركزاكربرگ

فیسبوك
آرمانيكواورتگا

زارا
كارلوساسليم

ارتباطات
چارلزكوخ
صنايع كوخ
ديويدكوخ
صنايع كوخ

لرياليسون
نرم افزار
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