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   بسته برجامي اتحاديه اروپا 
تا جمعه ۱۵ تيرماه ارائه مي شود

عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه بس��ته حمايتي اتحاديه 
اروپا درباره برجام تا رو زجمعه )۱۵ تيرماه( ارائه مي ش��ود، گفت: اروپايي ها بايد 
تضمين هاي عملي به ايران بدهند. شهروز برزگر كلشاني در گفت وگو با خانه ملت، 
درخصوص بسته اروپايي ها براي تامين منافع ايران در برجام، گفت: بسته اتحاديه 
اروپا طي روزهاي آتي ارائه مي ش��ود لذا تا حصول نتيجه نهايي بايد صبر كرد. 
برخي منابع اعالم كردند كه اين بسته تا روز جمعه )۱۵ تيرماه( به هيات ايراني 
ارائه خواهد ش��د. نماينده سلماس در مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: از 
سوي ديگر تصميم هيات ايراني در مورد بسته پيشنهادي اروپا مهم است و بايد از 
اين فرصت پيش آمده استفاده كرد، مذاكرات با 4+۱ تاكنون به خوبي پيش رفته 
اما اين گفت وگوها بايد به س��مت عملياتي پيش رود. وي افزود: اروپايي ها بايد 
منافع جمهوري اسالمي ايران در برجام را مورد نظر و توجه قرار دهند و به دنبال 
تحميل خواسته امريكايي ها به ملت ايران در قالب بسته پيشنهادي خود نباشند. 
برزگر كلش��اني معتقد است: جمهوري اس��المي خواهان حفظ برجام و اجراي 
توافق است، در اين حوزه نيز همانند گذشته به تمام تعهدات خود پايبند خواهد 
ماند اما به هيچ عنوان قائل به مذاكره در حوزه موشكي، دفاعي و ساير خطوط 
قرمز جمهوري اس��المي نيس��ت. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي، 
يادآور شد: با توجه به اخبار و اظهارنظر ديپلمات هاي ايراني به نظر روند مذاكرات 
با 4+۱ به خوبي پيش رفته اما جمهوري اسالمي تا زماني كه تضمين هاي عملي 
دريافت نكند، كوتاه نخواهد آمد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران 
با توجه به بس��ته پيش��نهادي اتحاديه اروپا تصميم نهايي خود را خواهد گرفت 
بنابراين بهتر است نسبت به موضع ايران در آينده به قضاوت زودهنگام نپردازيم. 

  عربستان سعودي تصميمات نفتي خود را 
با اعضاي اوپك هماهنگ مي كند

دولت عربستان س��عودي اعالم كرد كه اتخاذ هر تصميمي درباره بازار نفت با 
هماهنگي ساير اعضاي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( انجام خواهد 
گرف��ت. به گزارش ايرنا، هيات دولت عربستان س��عودي در نشس��ت بعدازظهر 
سه ش��نبه خود يكي از اهداف سياست هاي اين كشور را ايجاد تعادل و ثبات در 
بازارهاي نفتي و هماهنگي و مشورت با ديگر كشورهاي توليد كننده و كشورهاي 
عمده مصرف كننده عنوان كرد. دولت س��عودي با بيان اينكه به تصميم اعضاي 
اوپك و خارج از آن براي افزايش توليد همچنان پايبند است؛ اعالم كرد كه اين 
كشور آمادگي استفاده از ظرفيت مازاد توليد باتوجه به تغييرات آتي بازار نفت و 
شاخص عرضه و تقاضا را دارد. هيات دولت عربستان سعودي در نشست هفتگي 
خود در عين حال استفاده از ظرفيت مازاد توليد را هم منوط به هماهنگي با ساير 
توليد كنندگان نفت كرد. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا شنبه گذشته در 
حساب توييتري خود ادعا كرد كه موافقت شاه سعودي براي افزايش 2 ميليون 
بشكه يي نفت اين كشور را به دست آورده است. اين ادعا در حالي مطرح شد كه 
خبرگزاري دولتي عربستان س��عودي با انتشار خبر مكالمه تلفني ترامپ و ملك 
 سلمان، اشاره يي به اين توافق نكرد. كارشناسان نفتي با اشاره به نبود ظرفيت توليد

 2 ميلي��ون بش��كه نف��ت در عربس��تان گفتن��د: حت��ي در ص��ورت كس��ب 
اي��ن تواناي��ي، اقدام عربس��تان به معن��اي نادي��ده گرفتن توافق كش��ورهاي 
 عض��و »اوپ��ك« اس��ت.  ۱۵ عض��و اوپك هفت��ه گذش��ته )يكم تير م��اه( در 
صد و هفتاد و چهارمين نشس��ت عادي اين س��ازمان در وين، تصميم گرفتند 
توافق پيش��ين خود مبني بر كاهش روزانه يك ميليون و 200 هزار بشكه يي و 
رس��اندن س��قف توليد به 32 ميليون و ۵00 هزار بشكه را حفظ كنند و تنها از 
مقدار كاهش توليد بيش از تعهد خود بكاهند و پايبندي خود به سقف توليد را 

به ۱00درصد برسانند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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اخبار گزارش

   هشدار روحاني نسبت به صفر شدن صادرات نفت ايران

 ايران تنها كشوري نخواهد بود 
كه نفت صادر نمي كند

گروه ايران| رييس جمهوري كشورمان در شرايطي وارد برن پايتخت سوييس شد 
كه رييس جمهور سوييس همزمان با ورود همتاي ايراني خود در صفحه توييتر خود 
به زبان فارسي به رييس جمهور كشورمان خيرمقدم گفت. توييتي كه بيانگر راهبردي 
است كه اروپا در دوره جديد همكاري هاي همه جانبه با تهران در دستور كار قرار داده 
و نشان مي دهد كه برخالف رويكرد ترامپ، اروپا نوع ديگري از روابط حسنه را با ايران 
جس��ت وجو مي كند كه در آن به جاي تكيه بر حاشيه هاي پايان ناپذير بر منافع ملي 
دو طرف تمركز ش��ده باش��د. قبل از س��فر رييس جمهوري به اروپا كارشناسان اعالم 
كردند كه از آنجا كه س��فر روحاني و هيات همراهش به سوييس و اتريش، نخستين 
س��فر اروپايي رييس جمهور پس از اعالم خروج امريكا از برجام اس��ت از نظر سياسي 
داراي اهميت ويژه يي است. چراكه مي تواند امكاني براي بهبود همكاري هاي دوجانبه و 
چندجانبه ايران با كشورهاي اروپايي و كم كردن فشارهاي اقتصادي و سياسي امريكا 
را فراهم كند؛ امكاني كه در وضعيت اين روزهاي ايران، بسيار اميدبخش خواهد بود و 
مي تواند دريچه هاي تازه يي پيش روي دو طرف بگشايد. باتوجه به اين اهميت است كه 
ترامپ و چهره هاي نزديك به او از اينكه سوييس و اتريش ميزبان رييس جمهوري ايران 
هستند انتقاد مي كنند؛ انتقاداتي كه با واكنش جالب توجه رييس جمهوري سوييس 
مواجه مي شود. رييس جمهوري ايران تاكيدكرد ما به ضرر هيچ كشوري قدم برنداشته 
و برنخواهيم داشت و به قواعد بين المللي ازجمله به تعهدات مهم در زمينه عدم اشاعه 
تسليحات هسته يي پايبند خواهيم ماند. رييس جمهوري ايران اظهار داشت: همچنين 
ما مي خواهيم به دنيا اعالم كنيم به قواعد بين المللي وازجمله به تعهدات مهم در زمينه 
عدم اشاعه پايبند هستيم و پايبند خواهيم ماند وهمكاري هاي خود را با سازمان هاي 

بين المللي از جمله آژانس بين المللي هسته يي ادامه خواهيم داد. 
روحاني افزود: به همه دنيا اعالم مي كنيم كه ايران خواهان يك روابط عادالنه قانوني 
صلح آميز و با ثبات با جهان است ودر اين زمينه نقش خود را به خوبي ايفا خواهيم كرد. 
او با اشاره به اينكه به ضرر هيچ كشوري قدم بر نداشته و نمي داريم، گفت: برخي دنبال 
فرا سرزميني كردن رفتارهاي غيرقانوني خود هستند؛ وظيفه ما همكاري در چارچوب 
قوانين بين المللي، صلح و منافع ملت هاست. رييس جمهوري ايران با بيان اينكه ايران 
براي اتحاديه اروپا و سوييس اهميت فوق العاده قائل است، چشم انداز روابط تهران-برن 
را با توجه به توانايي هاي ايران و جايگاه علمي، فناوري و صلح خواهي سوييس، بسيار 
روش��ن خواند و تاكيد كرد: س��وييس دقيق ترين كشور دنيا در تنظيم ثانيه ها است و 
امروز س��اعت همكاري به نفع دو ملت اس��ت. روحاني گفت: برگزاري اين جلس��ه در 
مقطعي مهم پيام بزرگي دارد و به معناي آن است كه ايران و سوييس مصمم هستند 
در چارچوب قوانين بين المللي و منافع ملت هاي خود، روابط دوستانه تجاري و اقتصادي 
خودشان را ادامه دهند. رييس جمهوري ايران افزود: پيام ما از برگزاري اين اجالس اين 
است كه ايران و سوييس در چارچوب منافع دو جانبه و قوانين بين المللي روابط خود 
را ادامه مي دهند و اين اجالس به معناي آن اس��ت كه در دنياي امروز يكجانبه گرايي 
در هيچ كدام از بخش هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، علمي و زيست محيطي يا ديگر 
بخش ها راهگش��ا نيس��ت. در دنياي امروز با توجه به مشكالتي كه در سطح جهان از 
لح��اظ كمبود م��واد اوليه، تغييرات آب و هوايي و نيز بروز ناامني ها در س��طح جهان 
وج��ود دارد بهترين راه ب��راي تامين منافع ملت ها، ارتباط هر چه نزديك تر دولت ها و 
ملت ها با يكديگر اس��ت. تهديد به صفر رساندن صادرات نفتي ايران گزافه گويي است 
رييس جمهوري تهديد برخي مقامات امريكايي كه گفته اند مي خواهند صادرات نفت 
ايران را به صفر برس��انند »گزافه گويي« خواند و گفت: آنها هيچ وقت قادر نيستند اين 
تهديد را عملي س��ازند. رييس جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به اينكه واكنش ايران 
نس��بت به تهديد امريكا براي قطع صادرات نفت اين كشور چيست وآيا ممكن است 
شما تنگه هرمز را ببنديد؟ گفت: به نظر من حرفي كه برخي مقامات امريكايي زدند 
كه مي خواهيم صادرات نفت ايران را به صفر برسانيم »گزافه گويي« است كه هيچ وقت 

قادر نيستند به آن عمل كنند. 
ادامه در صفحه2
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»تعادل« از ۱۵ فعال اقتصادي نظرخواهي كرد

محدوده نرخ ارز در بازار دوم
 صفحه 14 

رييس جمهوري در نامه به دبير شوراي نگهبان خواستار شد

 ابالغ لوايح 
مبارزه با پولشويي

 صفحه 2 

جام جهاني

  روح سامورايي
 در روستوف
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 ب��ه دنبال التهاب ب��ازار ارز و طال 
متاث��ر از خ��روج امري��كا از برجام و 
برقراري دوباره تحريم ها در يك سال 
اخير، مسووالن اقتصادي براي مقابله 
با اثرات اين التهاب ها ازجمله نوسان 
قيمت ه��ا، سياس��ت هاي مختلفي را 
اج��را كرده ان��د و تقريبا ه��ر روز در 
براي  حال تصميم گيري هاي مختلف 
اثرگذاري بر بازار ارز و طال و قيمت ها 
هس��تند اما پرسش اساسي اين است 
كه چرا اين سياست ها نه تنها اثرگذار 
نيس��ت بلكه مانند دوره هاي قبلي و 
س��ه دهه اخي��ر دول��ت نمي تواند با 
كنترل هاي ش��ديد، ب��ازار را به ثبات 

نسبي هدايت كند. 
برخي كارشناس��ان مي گويند كه 
اين سياس��ت ها از ابتدا دچار تناقض 
ب��وده اس��ت از جمل��ه ص��ف مقابل 
صرافي ه��ا، تك نرخ��ي ك��ردن دالر 
4200 توماني ب��دون توجه به حذف 
دب��ي و تحريم ه��اي جدي��د متفاوت 
از دوره قب��ل، ح��ذف صرافي ه��ا و... 
اش��تباه بوده و اكن��ون دولت به اين 
نتيجه رس��يده كه از طريق توافق با 
صادركنن��دگان و ب��ازار ثانويه و نرخ 
دوم به تدريج اش��تباه خود را اصالح 

كند. 
نتيجه اين سياست ها بدون توجه 
به مش��كالت س��اختاري باعث شده 
ك��ه در برخي موارد نه تنها به تحقق 
ه��دف موردنظ��ر كمكي نكن��د بلكه 
عمال به معناي ناديده گرفتن عوامل 
بنيادي و ساختاري وضعيت اقتصادي 
بوده است. لذا بدون پذيرش سازوكار 
ب��ازار و مكانيس��م هاي اصلي اقتصاد، 
اصالح س��اختار، بهبود فضاي كسب 
و كار، امنيت سرمايه گذاري، اميد به 
آين��ده، احترام به نهاد قيمت و بدون 
درك شرايط بيماري ساختاري ايران، 
نمي توان انتظار اثرگ��ذاري و كارايي 
سياس��ت هاي اقتصادي را داش��ت و 
تا زماني كه دول��ت و نظام به عوامل 
ساختاري وضعيت كنوني توجه نكند، 
نمي توان انتظار داشت كه چالش هاي 

پيش رو با اين روند حل شود. 
به عبارت ديگر، سياس��ت پولي و 
ارزي و اقتصادي، مانند گذشته و سه 
دهه قبل نمي تواند اثرگذار و كارآمد 
باش��د، زيرا در ط��ول چند دهه اخير 

ساختار سياسي و اجتماعي به گونه يي 
متحول شده كه اثرپذيري سياست ها 
را كاهش داده است و ديگر نمي توان 
ب��ا مداخل��ه در ب��ازار، برخ��ورد ب��ا 
اخاللگ��ران، كنترل قيمت ه��ا و... در 
كوتاه م��دت ثبات نس��بي ايجاد كرد 
و ت��ا زماني كه به تحول س��اختاري، 
حاكميت قان��ون و اصل آزادي عمل 
اقتص��ادي و اجتماعي توجه نش��ود، 
همچنان سياس��ت هاي پولي و ارز با 
كارايي كم و هزينه هاي بس��يار اجرا 

خواهد شد. 
 به عنوان مثال، در شرايطي كه با 
كاهش تورم انتظار مي رفت كه س��ود 
بانك��ي به صورت طبيعي كاهش يابد 
و نرخ تسهيالت بانكي و هزينه توليد 
را كاه��ش داده به اش��تغال و رونق و 
رشد اقتصادي كمك كند، اما كاهش 
ن��رخ س��ود بانك��ي حتي با دس��تور 
نيز ميس��ر نش��د و به خاط��ر وجود 
موسس��ات غيرمجاز، رشد نقدينگي، 
التهاب بازار ارز، سود داللي و واردات 
س��پرده گذاران  و...  واس��طه گري،  و 
تمايل��ي ب��ه س��پرده هاي بلندمدت 
بانكي نش��ان ندادند و با وجود رش��د 
بانك ها  30درصدي ميزان تسهيالت 
در س��ال هاي اخير ك��ه باالتر از نرخ 
تورم بوده، همچنان سهم سرمايه در 
گردش براي روي پ��ا ماندن واحدها 
بيش از 62درصد بوده و س��هم ايجاد 
و توس��عه كمتر از ۱۵درصد است كه 
نش��ان مي دهد كاهش تورم و تالش 
براي كاهش س��ود بانكي، كمكي به 
رش��د توليد و اقتصاد نكرده اس��ت و 
كم��اكان رش��د اقتص��ادي محدود و 
وابس��ته به نفت اس��ت و تس��هيالت 
بيش��تر نه تنها رش��د بيش��تر ايجاد 
نك��رده ك��ه مطالبات مع��وق، بدهي 
دولت به بانك ه��ا و بدهي بانك ها به 

بانك مركزي را افزايش داده است. 
نگاه��ي ب��ه رابطه س��ود بانكي و 
تورم در س��ه ده��ه اخير نيز نش��ان 
ت��ا   ۱372 س��ال  از  ك��ه  مي ده��د 
س��ال ۱39۱ باوج��ود ت��ورم ۱۱ ت��ا 
يك س��اله  س��ود  نرخ   ۵0درص��دي، 
۱2 ت��ا ۱7درص��د بوده اس��ت. اما از 
سال ۱392 باوجود سياست انضباط 
مالي و كاهش تورم، نرخ س��ود بانكي 
هم��واره باالي 20درصد بوده اس��ت 
و اي��ن موضوع نش��ان مي دهد كه در 
ايران تحول عمده يي رخ داده و طبقه 

نوظه��ور و مرفه صاح��ب نقدينگي و 
س��وداگري و به��ره وري پايين توليد، 
از عوام��ل اصل��ي ن��رخ س��ود باال و 
ظه��ور موسس��ات غيرمجازاس��ت و 
درنتيجه اثر سياس��ت پولي بر رفتار 
فعاالن بازار پول و ارز و توليد كاهش 
يافته و ش��بكه بانكي ب��ا غيرمجازها، 
سوداگران، سود موهوم و باال، خروج 
س��رمايه و... مواجه است و بهره وري 
پايين توليد و شرايط ساختاري، عمال 
امكان رفع ابرچالش هاي آب، بيكاري، 
صندوق هاي  بدهي ها،  محيط زيست، 

بازنشستگي و... را نمي دهد. 
اگرچ��ه در گذش��ته، كيمياگران 
سياست پولي با افزايش و كاهش نرخ 
سود، نرخ ارز، چاپ پول و... به اهداف 
خود دست مي يافتند اما گويا بيماري 
ساختاري ايران ديگر به اين داروها و 
سياس��ت ها جواب نمي دهد و منتظر 
ي��ك جراحي اساس��ي در س��اختار 

اقتصادي اجتماعي است. 
در چنين ش��رايطي كه اثرپذيري 
سياس��ت پولي و ارزي كاهش يافته، 
شبكه بانكي در شهريور 96 با تمديد 
قراردادهاي جذب س��پرده براي يك 
س��ال به نرخ 20درصد و انتشار 240 
ه��زار ميلي��ارد تومان اوراق س��پرده 
اس��فندماه  در  20درص��دي  ريال��ي 
هزينه هاي زيادي به بانك ها تحميل 
كرد تا از اين طريق بتواند نقدينگي، 
ب��ازار ارز و موسس��ات غيرمج��از را 
كنترل كند اما درنهايت نه تنها براي 
پرداخت س��پرده غيرمجازها بيش از 
۱4 هزار ميليارد تومان انتش��ار پول 
صورت گرف��ت بلكه بازار ارز عمال در 
س��ه ماه اخير با التهاب هاي بيشتري 
مواج��ه ش��د و اثر اين هم��ه هزينه، 
تس��هيالت بانكي، چاپ پول، تزريق 
ميلي��ارد   27 ارز،  دالر  ميليارده��ا 
دالر واردات كاال ب��ا نرخ ه��اي پايين، 

نتوانست التهاب را كاهش دهد. 
بر اين اساس، مي توان دريافت كه 
اوال مش��كل ترامپ، تحريم ها، خروج 

امريكا از برجام تنها يكي از مشكالت 
موج��ود اس��ت و مش��كالت اصلي از 
قبل در اقتصاد موجود بوده اس��ت و 
با اينك��ه هنوز تحريم ها اجرا نش��ده 
و ت��ا مرداد و آب��ان فاصله چند ماهه 
داريم، اما اثر رواني و پيش خور كردن 

تغييرات را شاهد هستيم. 
ثانيا، تحوالت اخير در حذف دبي 
از كري��دور ارزي اي��ران و موضوعاتي 
مانن��د FATF و... ني��ز موث��ر بوده 
اس��ت. ثالثا، برخي سياست ها كه به 
خاطر رشد درآمد نفت پس از برجام 
رخ داده باع��ث ش��د ك��ه نرخ س��ود 
كاهش نيابد، ارز تك نرخي نش��ود و 
باعث گراني دالر و ساير ارزها شد و... 
در پايان الزم اس��ت توجه داشته 
باشيم كه مشكالت ساختاري اقتصاد 
ايران به خاطر پوش��ش بيماري ها با 
درآمد نفت، فرصت ظهور نداش��ته، و 
در نتيجه سياس��ت هاي ارزي و پولي 
به پش��توانه درآمد نفت مي توانستند 
اثرگذاري نس��بي بر اقتصاد داش��ته 
باش��ند اما امروز ب��ه دنبال تحريم ها، 
كاه��ش اثر درآم��د نف��ت و مخارج 
فزاين��ده دول��ت و كش��ور، س��اختار 
اقتص��اد نس��بت به دارو بي اثر ش��ده 
و سياس��ت پول��ي و ارزي نمي تواند 
مش��كل را ح��ل كن��د. در نتيجه به 
ج��اي تصميم گيري ه��اي عجوالنه و 
ش��تاب زده و هر روزه كه در سه سال 
اخير به ص��ورت حذف ارز مبادله يي، 
مقاب��ل  ص��ف  ش��دن،  تك نرخ��ي 
صرافي ها، كنترل شديد بازار و... نمود 
داشته است، در كوتاه مدت بايد بازار 
ارز را پذيرفت و به مكانيس��م اقتصاد، 
آزادي عمل اقتص��ادي و اجتماعي و 
نهاد قيم��ت به عنوان ب��ا ارزش ترين 
دستاوردهاي بش��ر احترام گذاشت و 
در ميان م��دت بالفاصل��ه بايد اصالح 
س��اختار اقتص��ادي و اجتماعي را در 
دس��تور كار قرار دارد كه البته بحث 
مفصلي را مي طلبد و فعاالن سياسي 
و حقوق��ي مي توانن��د ب��راي بهب��ود 
ش��رايط كش��ور، افزاي��ش اثرپذيري 
سياس��ت هاي اقتصادي به آن توجه 

كنند. 

سرمقاله

كاهش اثرپذيري سياست پولي و بازار ثانويه ارز
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

 به دنبال التهاب بازار ارز و طال متاثر از خروج 
امري��كا از برجام و برقراري دوب��اره تحريم ها در 
يك س��ال اخير، مسووالن اقتصادي براي مقابله 
با اثرات اين التهاب ها ازجمله نوس��ان قيمت ها، 
سياس��ت هاي مختلفي را اجرا كرده اند و تقريبا 
ه��ر روز در حال تصميم گيري هاي مختلف براي 
اثرگذاري بر بازار ارز و طال و قيمت ها هستند اما 
پرسش اساسي اين است كه چرا اين سياست ها 
نه تنها اثرگذار نيست بلكه مانند دوره هاي قبلي 
و س��ه دهه اخير دول��ت نمي تواند با كنترل هاي 
شديد، بازار را به ثبات نسبي هدايت كند. برخي 

كارشناسان مي گويند  ...

به تازگي ظهور ايده »خوشه هاي دانشي روستايي« 
به عنوان الگويي براي نوآوري روس��تايي در كشورهاي 
توسعه يافته شناخته شده است. كشور كانادا بر مبناي 
تجربيات موفق خود در اين زمينه به طور گس��ترده يي 
بر اي��ن ايده ب��راي توس��عه نوآورانه و پاي��دار مناطق 
اقتصادي روس��تايي كشور متمركز ش��ده است. هدف 
اصل��ي سياس��ت گذاران و برنامه ري��زان در اين زمينه،  
عقب  نماندن مناطق روس��تايي كشور از قافله »جامعه 
دانش بنيان جهاني« اس��ت. طبق تعريف، خوش��ه هاي 
دانش��ي روستايي به مجموعه يي از شركت هاي نوآور و 
مرتبط مستقر در مناطق روستايي )غيرشهري( اطالق 

مي شود...

 كاهش اثرپذيري 
سياست پولي و بازار ثانويه ارز

 رويكرد خوشه اي 
مشوق نوآوري در صنايع منطقه اي 

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 4  

بورس و فرابورس

5

احتمال راه اندازي بازار 
ثانويه ارزي از امروز

مدتي اس��ت كه افزايش روزان��ه نرخ دالر و 
سكه بدون هيچ توجيه اقتصادي همه بازار  هاي 
مالي كش��ور را به نوعي تح��ت تاثير خود قرار 
داده و متاس��فانه ثب��ات قيمت��ي را در س��اير 
بخش هاي اقتصادي تا حدودي كم رنگ كرده 
اس��ت. بر اين اساس طي هفته گذشته مسعود 
كرباس��يان، وزير اقتصاد در راس��تاي مديريت 
بازار ارز دس��تور معامل��ه اظهارنامه صادراتي ها 
را در ب��ورس داد ك��ه متاس��فانه اكنون پس از 
4روز تعويق در اجراي اين دس��تور مش��اهده 
مي ش��ود كه اين سياست ارزي تا اين لحظه با 
س��نگ اندازي هايي از جانب ساير نهاد ها مواجه 
بوده اس��ت. در همين ح��ال منابع آگاه و مدير 
نظارت بر بورس ها و بازار هاي سازمان بورس در 
گفت وگو با »تعادل« از آمادگي كامل س��ازمان 
ب��ورس در ص��ورت همكاري بان��ك مركزي و 
وزارت صمت در راستاي راه اندازي بازار گواهي 

ارزي طي هفته جاري خبر داده اند ...

 محسن شمشيري   

 حجت اهلل مهديان   



 اليحه جامع انتخاب�ات در كميته منتخب 
دولت بررسي شد

پرتال وزارت كشور| سخنگوي وزارت كشور از 
برگزاري نشس��ت منتخب دولت به رياست عبدالرضا 
رحماني فضلي وزير كش��ور خب��ر داد و گفت: در اين 
نشس��ت مفاد اليح��ه جامع انتخابات م��ورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. سيدسلمان ساماني افزود: در اين 
جلسه رويكردهاي حاكم بر اين اليحه و تغييراتي كه 
در صورت تصويب آن در نظام انتخاباتي كشور ايجاد 
خواهد شد، تشريح و اعضا نظرات خود را ارائه كردند. 
در اي��ن اليحه تمام نواقصي كه در قوانين مربوط 
به انتخابات وجود داش��ت، رفع ش��ده و تمام مراحل 
برگ��زاري انتخابات ازجمله اخذ راي و ش��مارش آرا 
به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود. ازجمله موارد 
پيش بيني ش��ده در اي��ن اليحه ال��زام كانديداها به 
افتتاح حساب انتخاباتي و معرفي نماينده مالي براي 

ارائه گزارش مالي انتخاباتي است. 
 نام�ه نماين�دگان ب�ه روحان�ي و آمل�ي 

الريجاني براي بهبود شرايط اقتصادي
نامه ي��ي  در  نماين��دگان  از  تع��دادي  ايس�نا| 
ب��ه رييس جمه��ور و رييس ق��وه قضاييه خواس��تار 
اج��راي قوانين در جهت بهب��ود وضعيت اقتصادي و 

نظارت هاي كافي قضايي بر آن شدند. 
محمدرض��ا بادامچ��ي عض��و ش��وراي مرك��زي 
فراكسيون اميد با اشاره به اين نامه، گفت: نمايندگان 
در اين نامه از رييس جمهور خواس��تار س��ر و سامان 
دادن مس��ائل بانكي و ارزي و تعريف بس��ته يي براي 
شرايط فعلي شدند، همچنين بر لزوم تسهيل كسب 
و كار و برداشتن موانع تاكيد كردند. به گفته او، اين 
نامه خطاب به رييس قوه قضاييه هم نوشته شده كه 
نمايندگان خواستار اجراي قوانين براي بهبود شرايط 

اقتصادي شدند. 
 جزئيات انهدام ۳ تيم تروريستي در جدار 

مرزهاي جنوب شرق
تس�نيم| فرمان��ده ني��روي زميني س��پاه ضمن 
تش��ريح جزئيات انهدام ۳ تيم تروريس��تي در جدار 
مرزهاي جنوب ش��رق كش��ور، از انج��ام بيش از ۲۰ 
م��ورد اق��دام اطالعات��ي، عمليات��ي علي��ه تيم هاي 
تروريستي گروهك هاي ضدانقالب سنتي و پ.ك.ك 

در شمال غرب كشور خبر داد. 
سردار سرتيپ پاس��دار محمد پاكپور در همايش 
فرماندهان و مس��ووالن نيروي زميني س��پاه كه در 
مش��هد برگزار ش��د، با تش��ريح اهداف سرويس هاي 
اطالعاتي كش��ورهاي معاند و دش��منان قسم خورده 
ملت مومن و انقالبي ايران اسالمي، از سازماندهي و 
پش��تيباني گروه هاي تروريستي تكفيري ، به عمليات 
موفقيت آميز رزمندگان قرارگاه نجف اش��رف نيروي 
زميني س��پاه عليه تيم ۲1 نفره گروهك تروريستي 
تكفيري در اواخر س��ال گذشته اش��اره كرد و افزود: 
قرارگاه هاي حمزه سيدالش��هدا  )ع(، نجف اش��رف و 
قدس اين نيرو با اشراف اطالعاتي و اقدامات گسترده 
خود توانسته اند ضربات سنگيني بر تروريست ها وارد 

كنند. 
 ۲۴ ساعت چشمانم را ببندم يك ميليون 

پناهنده به اروپا مي روند
ايسنا| دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره 
به وقوع 1۰هزار درگيري ظرف 5 س��ال در راستاي 
مب��ارزه با موادمخ��در از جامع��ه بين المللي به دليل 
بدعهدي و پش��ت كردن به قواني��ن بين المللي نظير 

خروج از برجام انتقاد كرد. 
عبدالرضا رحماني  فضلي در مراسم سالروز جهاني 
مبارزه با موادمخدر با اش��اره به اينكه بيش از ۳۸۰۰ 
ش��هيد و چندين برابر در اين راه مجروح ش��ده اند، 
اظهار كرد: در س��وريه ديديم كه وقتي تعداد اندكي 
از مهاجران به س��مت اروپا رفتند چه غوغايي ش��د. 
به عنوان وزير كشور و مسوول امنيت داخلي مي گويم 
اگر ۲۴ س��اعت چش��مانم را روي ه��م بگذارم بيش 
از ي��ك ميليون پناهن��ده از مرزهاي غرب��ي به اروپا 
مي رون��د ولي م��ا از نظر ديني و انس��اني اين كار را 
نمي كني��م و ب��ه قوانين و صلح بين المل��ل پايبنديم 
ولي بايد پرس��يد چرا ديگران به اي��ن قوانين پايبند 

نيستند؟
 رونمايي از بسته پيشنهادي اروپا به تهران

ايرنا| نخستين جلسه كميسيون مشترك برجام با 
حضور وزيران خارجه ايران و آلمان، فرانس��ه، روسيه، 
انگلي��س و چين در حالي روز جمعه اين هفته در وين 
برگزار مي شود كه قرار است بسته پيشنهادي اروپايي ها 
براي تضمين منافع اقتصادي ايران ارائه ش��ود. اگرچه 
هنوز خب��ري از بس��ته راهكارهاي عمل��ي اروپا براي 
حفظ منافع ايران از برجام منتش��ر نشده است ولي با 
اس��تناد به اظهارات وزير امور خارجه و اظهارات امروز 
رييس جمهور احتماال اين بس��ته به مقامات كشورمان 

ارائه شده است. 
 واكنش وزارت خارجه به يك ادعا

س�خنگو| بهرام قاس��مي در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگاران درباره ادعاي بي پايه و اس��اس دخالت يكي 
از ديپلمات هاي ايراني در يك اقدام غيرقانوني در يكي 
از كشور هاي اروپايي گفت: طبق اطالعات موجود افراد 
بازداشت شده در كشور بلژيك از اعضاي شناخته شده 
و عملياتي آن س��ازمان تروريستي محسوب مي شوند 
و مقام��ات ذي ص��الح اي��ران آمادگي دارند ت��ا با ارائه 
اس��ناد و مدارك الزم در جهت روش��ن س��اختن ابعاد 
واقعي اين س��ناريوي از پيش طراحي شده گروه مزبور 
همكاري هاي الزم را به عمل آورد. قاسمي اظهار داشت: 
جمهوري اسالمي ايران همان گونه كه بارها اعالم كرده 
اس��ت هرگونه خشونت و اقدام تروريستي در هر نقطه 
از جهان و در هر شكل آن را محكوم و مردود مي داند. 
 اع�ام س�اعات خاموش�ي ج�زو حق�وق 

شهروندي است
ايسنا| جالل ميرزايي نماينده مجلس با اشاره به 
ضرورت اعالم س��اعات و مناطق قطع برق، بيان كرد: 
از نظر من اين جزو حقوق ش��هروندان اس��ت كه در 
جريان قطعي برق باش��ند تا برنامه ريزي هاي الزم را 
انج��ام دهند و زندگي خود را براس��اس اين وضعيت 
تنظي��م كنند. وي در ادامه بي��ان كرد: قطعي برق از 
دو ماه پيش توسط معاون وزير نيرو اعالم شده است 
و گفته بودند با توجه به وضعيت بارش و آب پش��ت 
سدها و اينكه ما داراي نيروگاه هاي برق آبي هستيم با 
مشكالتي مواجه خواهيم شد. امروز تدابيري انديشيده 

شده است و بايد به مردم اعالم شود. 

روي موج خبر

رييس جمهور خواهان تاييد لوايح مالي توسط شوراي نگهبان شد

عزم روحاني براي خروج از بالتكليفي مبارزه با پولشويي

 ايران تنها كشوري نخواهد بود كه نفت صادر نمي كند
ادامه از صفحه اول

 واكنش سوييس به انتقادات ترامپ
ديدار روس��اي جمه��وري ايران و س��وييس 
دي��روز در ش��رايطي برگزار ش��د ك��ه موضوع 
انتق��ادات دول��ت امري��كا از س��وييس به خاطر 
ميزبان��ي از روحاني و واكنش س��وييس به اين 
انتقادات به عنوان پرس��ش مطرح ش��د؛ يكي از 
خبرنگاران از رييس جمهوري س��وييس پرسيد 
دي��روز يكي از مقام��ات وزارت خارجه امريكا از 
س��فر آقاي روحاني به س��وييس و اتريش ابراز 
نارضايتي كرده است. واكنش شما چيست و آيا 
س��وييس موفق به جلب موافقت امريكا در قائل 
ش��دن به استثنا در معامالت با ايران خواهد شد 

يا خير؟
آلن برسه پاسخ داد: من معتقدم كه سوييس 
نقش واقعي خود را با پذيرفتن نقش همه كساني 
ايفا مي كند كه در صحنه بين المللي حضور دارند 
و طبيعي اس��ت كه ايران نقش مهمي در صحنه 

بين المللي دارد. 

او تصريح كرد: ما هميشه در جهت گفت وگو 
و صلح كار كرده ايم. چندين بار امسال مشاهده 
ك��ردم ك��ه تالش هاي م��ا در اي��ن زمينه مورد 
حماي��ت عوام��ل مختلف در صحن��ه بين الملل 
ق��رار مي گي��رد. رييس جمهور س��وييس گفت: 
گفت وگوهاي ما درب��اره موضوعات مختلف بود؛ 
مشخص اس��ت كه درباره برجام صحبت كرديم 
چ��ون االن در ش��رايط نامطمئن��ي هس��تيم و 
عالقه من��د و مايل هس��تيم اين ع��دم اطمينان 
را كاه��ش دهيم. آلن برس��ه اضافه ك��رد: ما در 
موضوع��ات ديگر كه اختالف داش��تيم صحبت 
كرديم از جمله درباره حقوق بش��ر و من موضع 
س��وييس درباره وضعيت خاورميان��ه و لزوم به 
رسميت شناختن دولت اسراييل را يادآور شدم. 
او با بيان اينكه سوال استثنا قائل شدن براي 
معامالت س��وييس با ايران در اين مرحله سوال 
بجايي نيس��ت افزود: باي��د تاكيد كنيم چه بايد 
كرد تا توافق برجام كه از همه طرف ها امضا شده 
و حمايت يك قطعنامه شوراي امنيت را هم دارد 

تمام آثارش را همچنان به بار بياورد. آلن برس��ه 
تاكيد كرد: در موقعيت حقوقي؛ موضع سوييس 
درباره برجام به هيچ وجه تغيير نكرده و برجام از 

ديد ما همچنان پابرجاست. 
روحان��ي هم در پاس��خ به اين س��وال اظهار 
داش��ت: چون آقاي رييس جمهور اش��اره كردند 
به مس��اله رژيم صهيونيس��تي م��ن مي خواهم 
تاكيد كنم بر اينكه من در صحبت هاي ديروز با 
آقاي رييس جمهور به صراحت گفتم ايران رژيم 
صهيونيستي را نامش��روع و فعاليت هايش را در 

منطقه تجاوزكارانه مي داند. 
آلن برسه پس از اظهارات روحاني گفت: اين 

نمون��ه عالي يكي از نكاتي اس��ت ك��ه ما درباره 
آن اخت��الف عقيده عمده داري��م و همچنان به 
گفت وگو درباره آن ادام��ه خواهيم داد. روحاني 
همچنين در پاس��خ به س��والي درب��اره كميته 
مش��ترك اقتص��ادي ايران و س��وييس گفت: ما 
بعد از س��فر رييس جمهور سوييس به تهران در 
سال ۲۰16 نقشه راهي ترسيم كرديم و جلسات 
مش��تركي براي توسعه روابط اقتصادي داشتيم. 
امروز ما ب��ه اين نتيجه رس��يديم كه براي حل 
بعضي مش��كالت در روابط اقتصادي نياز به يك 
كميته فني با تركيب مشخص داريم تا گره هايي 
ك��ه وج��ود دارد را ب��از كنيم و مس��ير را براي 

فعاليت بيشتر اقتصادي باز كنيم. رييس جمهور 
سوييس هم در تكميل س��خنان روحاني اظهار 
داش��ت: االن ق��راردادي بي��ن دو كش��ور داريم 
كه به تازگ��ي در پارلمان س��وييس هم تصويب 
ش��ده و مبناي حقوقي اس��ت كه بر مبناي آن 
در تعام��ل اقتصادي فرات��ر از گفت وگو رفتيم و 
براي همكاري هاي اقتصادي، كميته مش��تركي 
ايج��اد كردي��م. باتوجه به ش��رايط فعلي و عدم 
اطمينان كه درباره برجام وجود دارد اين كميته 
اهميت دو چن��دان يافته كه ما در چارچوب آن 
ببينيم چه اقدامي مي توانيم براي ادامه فعاليت 

اقتصادي انجام دهيم. 

گروه ايران|
پ��س از آنكه دو اليحه مص��وب مجلس از لوايح 
۴گانه مبارزه با پولشويي از سوي شوراي نگهبان رد 
شد، رييس جمهور در نامه يي به آيت اهلل جنتي از او 
خواس��ت كه هر چه سريع تر عدم مغايرت مصوبات 
مجل��س در اي��ن باره را با قانون اساس��ي و ش��رع 
اعالم كند. مبناي مطالبه روحاني از رييس شوراي 
نگهبان، تاييد بند ۸ مصوبات دومين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي اس��ت ك��ه مقام معظم 
رهبري آن را تاييد كرده است. بر اساس متن نامه يي 
كه خبرگزاري فارس منتش��ر كرده، حسن روحاني 
به عنوان رييس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از 
مقام معظم رهبري درخواست مي كند »در صورت 
صالحديد ترتيبي اتخاذ شود كه شوراي نگهبان عدم 
مغايرت سه اليحه مصوب مجلس را به فوريت اعالم 
كند. « در ادامه اين نامه در خصوص اليحه پيوستن 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
)CFT( كه بررسي آن از سوي نمايندگان مجلس 
براي دو ماه به تعويق درآمده است، روحاني از مقام 
معظم رهبري درخواس��ت مي كند كه براي ايجاد 
فضاي مثبت و رفع شبهات غير واقعي كمك كنند. 

 ايراد شوراي نگهبان به مصوبات مجلس
اين نامه روحاني به شوراي نگهبان در حالي است 
كه اين ش��ورا مصوبه مجلس درباره پيوس��تن ايران 
به كنوانس��يون پالرمو را به دليل ايرادات ترجمه به 
مجل��س بازگرداند و پس از اصالح نيز آن را تصويب 
نكرد و مصوب��ه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي را 
هم مغاير با اصل 15۸ قانون اساس��ي تشخيص داد. 
ظاه��را ش��وراي نگهبان معتقد اس��ت اليحه اصالح 
قانون مبارزه با پولش��ويي ماهيتي قضايي دارد و اين 
رييس قوه قضاييه اس��ت كه بايد اليحه را به مجلس 
بفرس��تد، نه رييس جمهور. پيش از شوراي نگهبان 
چندي��ن نفر از نمايندگان تن��درو مجلس همچنين 
اس��تداللي را مطرح كرده بودند كه از س��وي ديگر 
نمايندگان رد ش��ده بود. به نظر مي رس��د، پيگيري 
اين لوايح از دريچه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
هم پاس��خي به ش��وراي نگهبان بوده باشد؛ آنجا كه 
رييس قوه قضاييه در كنار روحاني و علي الريجاني، 
اعضاي ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي را تشكيل 
مي دهند و بر اين اساس آيت اهلل صادق الريجاني نيز 
بر تصويب اين لوايح تاكيد كرده اس��ت تا نشان دهد 
او هم مخالفتي با اين لوايح ندارد و استدالل شوراي 

نگهبان پذيرفته نيست. 

 سرگرداني لوايح در پارلمان
در اين بين سرنوش��ت اليحه اصالح قانون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم نيز مشخص نيست. در حالي كه 
جزئيات اين اليحه به مرور در حال تصويب است، تصويب 
يك��ي از بندهاي آن با مخالفت تع��دادي از نمايندگان 
مواجه ش��ده. م��اده يك اليحه اصالح قان��ون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم به تعريف تروريسم مي پردازد كه 
نمايندگان عمدتا مخالف دولت اعتقاد دارند با تصويب 
اين ماده، محدوديت هاي زيادي براي ايران در حمايت از 
گروه هاي مقاومت همچون حزب اهلل و حماس به وجود 
مي آيد. خبرگزاري فارس از تريبون هاي مخالفان دولت 

در يادداش��تي در اين باره مي نويسد با حذف تبصره ۲ 
ماده يك اين قانون كه به تعريف تروريس��م مي پردازد، 
زمينه پذيرش تعريف تروريسم كه از جانب سازمان هاي 
بين الملل��ي همچ��ون FATF ارائ��ه مي ش��ود، آماده 
خواهد شد و نهايتا كشور مجبور خواهد شد كه قرائت 
كش��ورهاي غربي از تعريف تروريسم را قبول كند. اين 
ادعا در حالي مطرح مي شود كه مالك جامعه بين الملل 
براي گروه هاي تروريستي، س��ازمان ملل متحد است. 
اين س��ازمان نيز گروه هايي همچون القاعده و داعش را 
به عنوان تروريس��ت مي شناسد و در ليست آن، خبري 
از ح��زب اهلل يا حماس و ديگر گروه ه��اي آزادي بخش 

نيست. از سوي ديگر سرنوشت اليحه پيوستن ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز در هاله يي 
از ابه��ام قرار دارد. چندي پيش پس از آنكه مجلس به 
تعليق دو ماهه بررسي اين اليحه راي داد، نمايندگان به 
ديدار مقام معظم رهبري رفتند كه ايشان در اين ديدار 
از ضرورت تصويب قوانيني مس��تقل درباره پولشويي و 
تروريسم سخن گفتند. برخي مخالفان دولت، اين سخن 
مقام معظم رهبري را به مخالفت ايش��ان با لوايح مالي 
تعبير كردند. تعبيري كه تعداد زيادي از پارلمان نشينان 
با آن موافق نبودن��د. به طوري كه محمدعلي وكيلي از 
اعضاي هيات رييس��ه مجلس از ديدار رييس جمهور و 

رييس مجلس با مقام معظ��م رهبري در اين باره خبر 
داد. الريجان��ي همچنين يك  روز پس از اين س��خنان 
رهبري تاكيد كرد كه »حتما اين قضيه )پيوستن ايران 
به CFT( را با رهبري در ميان مي گذاريم و بر اس��اس 

تدابير ايشان در مجلس پيگيري مي كنيم.«

پايان باتكليفي
اگرچه دولت تاكيد دارد؛ لوايح ۴گانه پولشويي 
ارتباط��ي ب��ا پذيرش ش��روط FATF  توس��ط 
ايران ن��دارد، اما برخي اعتقاد دارن��د بايد هرچه 
س��ريع تر ايران تكليف خ��ود را درباره اين لوايح و 
همچنين FATF روش��ن كن��د. الياس حضرتي 
عض��و كميس��يون اقتصادي مجلس يك��ي از اين 
افراد اس��ت. او در گفت وگويي با اش��اره به تمديد 
تعلي��ق اقدامات متقابل عليه ايران براي يك دوره 
چهار ماهه ديگر از سوي كارگروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( گفت كه »جمهوري اس��المي در بحث 
سياس��ت خارجي مالحظ��ات خ��ود را دارد و بر 
اس��اس منافع ملي تصميم مي گي��رد. با اين حال 
نبايد كشور در بالتكليفي بماند«؛ چراكه به اعتقاد 
او »بالتكليفي در برخي امور، آسيب هايي دارد كه 
در آينده قابل جبران نيست.« حضرتي با تاكيد بر 
اينكه تاكنون براي بررسي FATF به انداره كافي 
فرصت داش��ته ايم، افزود: اما اين كارگروه فرصت 
ديگ��ري براي مذاكرات در اختي��ار ايران قرار داد 
كه اكنون بايد تصميم بگيريم كه به كنوانس��يون 
بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم بپيونديم 
يا خير؟ اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه كشور نبايد بيش از اين درباره مصالح 
و منافع ملي خود در بالتكليفي س��ير كند، يادآور 
شد: البته ممكن اس��ت كارگروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( تصميم��ات اي��ران را نپذيرد، اما با اين 

حال بايد حق تحفظي براي خود قائل باشيم. 
عضو فراكس��يون اميد مجلس ش��وراي اسالمي 
درب��اره كش��مكش ها بر س��ر پيوس��تن اي��ران به 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تاكيد كرد: 
»ممكن است ايران شروطي بگذارد كه آنها نپذيرند، 
اما اين موضوع ايرادي ندارد، چرا كه برخي كشورها 
نيز براي چنين موضوعاتي سال ها مذاكره مي كنند از 
اي��ن رو ما نيز چاره يي جز مذاكره نداريم.« حال بايد 
ديد واكنش شوراي نگهبان به نامه رييس جمهور چه 
خواهد بود؛ آيا اين شورا نظر شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي و تاييد آن توس��ط مقام معظم رهبري را 

مي پذيرد يا آنكه روي نظر خود پافشاري مي كند. 
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چهرهها

بع��د از مش��كالتي ك��ه ب��ه دليل 
تاخي��ر در بهره برداري از پ��روژه غدير 
در برخي شهرهاي اس��تان خوزستان 
ايجاد ش��د؛ سخنگوي س��پاه از تاكيد 
سرلش��كر جعفري به فرمان��ده قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( براي سرعت بخشي به 
اتم��ام و تحويل به موقع پروژه غدير به 
مردم خوزستان به ويژه خرمشهر و آبادان خبر داد. به گزارش ايسنا، 
سردار رمضان شريف با اشاره به تالش هاي سپاه براي نقش آفريني 
و كمك به رفع مش��كل آب ش��رب مردم استان خوزستان گفت: 
همان گونه ك��ه فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( اعالم 
كردند به فضل الهي و با تالش مجاهدان عرصه سازندگي و آباداني 
كش��ور در اين قرارگاه تا پانزدهم تير ماه جاري پروژه آبرس��اني به 
۴شهر دارخوين، شادگان، خرمشهر و آبادان تكميل و نهايي خواهد 
شد و مردم اين شهرها از آب شرب مناسب استفاده خواهند كرد. 
او مردم خوزس��تان را خط مقدم مقاومت و حماس��ه آفريني هاي 
ايران اس��المي در ۸ سال دفاع مقدس برابر جبهه متحد دشمنان 
ايران توصيف و خاطرنشان كرد: مردم عزيز خوزستان حق بزرگي 
بر گ��ردن ملت ايران دارن��د و حافظه تاريخي كش��ور ما هرگز از 
فداكاري ها و مجاهدت هاي مردمان اين منطقه در ش��رايط سخت 
جنگ تحميلي دش��من بعث��ي غفلت نخواهند كرد. س��خنگوي 
س��پاه با اش��اره به اهميت پروژه آبرس��اني غدير گفت: مهندسين 
و نيروهاي قرارگاه خاتم االنبيا)ص( س��پاه براي رفع مشكل مردم 
عزيز خوزستان در گرماي طاقت سوز تابستان طي هفته هاي اخير 
به صورت ش��بانه روزي تمامي همت و توان خود را براي س��رعت 
بخش��يدن به اجراي كامل پروژه آبرساني غدير به كار گرفته اند و 
ان ش��اء اهلل در زمان اعالم ش��ده)15تيرماه( آب ش��رب مطلوب به 

شهرهاي مورد نظر ازجمله آبادان و خرمشهر خواهد رسيد.

 تاكيد سپاه بر تحويل به موقع پروژه آبرساني 
به خوزستان

رييس س��ازمان بازرسي كل كشور 
گفت: در مورد س��كه دولت ثبت نامي 
اعالم كرد كه بايد بانك مركزي سقفي 
مي گذاش��ت كه متاسفانه آن سقف باز 
ب��ود و قانونا هر كس مي توانس��ت هر 

تعداد كه الزم داشت، خريداري كند. 
ب��ه گزارش تس��نيم، ناصر س��راج 
ديروز در حاش��يه جلس��ه شوراي قضايي اس��تان البرز در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: در رابطه با آرام س��ازي بازار، دشمن دنبال 
فرصت مي گردد كه هر كدام از بازارهاي كشور را متشنج و التهاب 
ايجاد كند. دش��من اخيرا در بازار ارز و س��كه و مسكن و خودرو 
وارد ش��د كه الحمدهلل قيمت ها با آن س��رعتي كه باال مي رفت با 
اقدامات نظام متوقف ش��د. رييس س��ازمان بازرسي كل كشور با 
بيان اينكه قيمت ها به حالت اوليه برگش��ت، بيان كرد: در مورد 
خودرو سايت ها توسط دو خودروساز ايران خودرو و سايپا باز شد 
و جز دو الي سه محصول اكثرا در حد قابل قبولي قيمت ها پايين 
آمد و با همكاري بين دو خودروس��از عرضه اين دو سه محصول 
را ه��م به حد نرمال خواهيم رس��اند. وي اف��زود: در مورد برخي 
موضوعات كه بيان آن فعال صالح نيست درحال پيگيري هستيم 
و با بازار ثانويه ارز، دولت خواهد توانست بازار را كنترل كرده و به 
حالت تقريبا عادي برگرداند. قاضي س��راج با بيان اينكه در مورد 
مسكن هم تمهيداتي انديشيده شده است، تصريح كرد: اكثر اين 
بازارها، بازارهاي حبابي بود. رييس سازمان بازرسي كل كشور با 
بيان اينكه بيشترين برج هاي ساخته شده تهران در مناطق ۲۲و 
5 بوده است، عنوان كرد: سوال من اين است كه چگونه شد كه با 
وجود 5 سال ركود و ظرف چند روز اين امالك چندين برابر شد 
و اين نمي تواند عادي باشد و مقطعي است و خريد و فروش به آن 

صورت نمي شود و قطعا متوقف مي شود. 

 سازمان بازرسي در احتكار دولتي 
ورود پيدا مي كند

رييس فراكس��يون امي��د اعتقاد 
دارد نبايد خواسته هاي آرماني را در 
جامعه مطرح كنيم؛ زيرا بسياري از 
آنها عملياتي نمي ش��ود و فقط توقع 
ايجاد مي كنند و اين توقع نيز تبديل 
به ح��ق مي ش��ود و نهايتا ب��ه ديون 

مبدل مي شود. 
محمدرض��ا ع��ارف با انتق��اد از نگاه قيم مآبان��ه در بخش 
فرهنگي در مقاطع از ۴ دهه گذش��ته اين نوع نگاه را در روند 

توسعه كشور مخاطره آميز توصيف كرد. 
نماين��ده ته��ران در مجلس با اش��اره به ض��رورت اجراي 
سندتحول اظهار كرد: تدوين اين سند بيش از ۲۰ سال طول 
كش��يد و بسياري از صاحب نظران و كارشناسان و حتي همه 
وزراي بع��د از انقالب روي مطالب آن كار كردند و از نظر من 
اين س��ند يكي از معتبرترين اسناد كشور و يك سند مترقي 
است و به همه ساحت هاي تربيتي در مدرسه توجه كرده است. 
عارف در ادامه افزود: كمك هايي كه به صورت سليقه يي 
و دفعتا به آموزش وپرورش مي ش��ود راهگش��ا نيست و بايد 
ب��ه دنبال مناب��ع مالي پايدار باش��يم، البته ط��رح اقتصاد 
آموزش وپ��رورش در مجلس مطرح اس��ت و ۲ كميس��يون 
آموزش و بودجه با همكاري كارشناس��ان آموزش وپرورش 

اين پروسه را دنبال مي كنند. 
رييس فراكس��يون اميد همچنين در پاسخ به سوال يكي 
از حاضرين در جلسه درخصوص اتخاذ برخي مواضع از سوي 
نمايندگان مجلس كه در عرصه بين الملل باعث ايجاد چالش 
براي كش��ور مي شود، گفت: موضع گيري يك يا چند نماينده 
مجلس را نبايد به حساب كل مجلس گذاشت البته در مجموع 

مجلس دهم رفتار عاقالنه با موضوعات مختلف داشته است. 

 نبايد خواسته هاي آرماني
را در جامعه مطرح كنيم

رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
پيرام��ون جلس��ه غيرعلن��ي صبح 
دي��روز مجلس ش��وراي اس��المي 
گف��ت: جلس��ه غيرعلن��ي مجلس 
ب��ا حض��ور وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه برگزار شد كه دو ركن مهم 

در شرايط فعلي براي تنظيم بازار هستند. 
عل��ي الريجاني با بي��ان اينكه بحث هاي نس��بتا طوالني 
انجام ش��د و نماين��دگان دولت درباره تدابي��ر و برنامه هاي 
خود و كميس��يون هاي تخصص��ي مجلس نظ��رات خود را 
درباره وضعيت اقتصادي مطرح كردند، اظهارداش��ت: برخي 
نكات باي��د در زمان ديگري تصميم گيري ش��ود، همچنين 
نماين��دگان نيز نظرات��ي را مطرح كردن��د. همچنين برخي 
ايرادات در تخصيص ارز وجود داش��ت كه به دولت گوش��زد 
ش��د تا رعايت شده و اشكاالت رفع ش��ود كه اين مورد نياز 
به تقويت نظارت ه��ا دارد. رييس قوه مقننه در ادامه با بيان 
اينكه در اين جلسه پيشنهاداتي براي كنترل نقدينگي مطرح 
شد كه برخي از آن در قانون بودجه به تصويب رسيده و بايد 
اجرا شود، عنوان كرد: اين موضوع بطور جد از دولت خواسته 
ش��د تا مواردي كه در قانون برنام��ه و بودجه تصميم گيري 
شده اجرا شود تا رشد نقدينگي به اقتصاد كشور آسيب نزند 
لذا در اس��رع وقت بايد در اين باره جلسه گذاشته شود. وي 
ادامه داد: از سوي ديگر الزم است طرح هاي نيمه تمام نيز به 
كمك مردم تمام شده و تسهيالتي در اين زمينه فراهم شود 
كه مقداري از آنها در قانون بودجه تا س��قف 5۰ تا 6۰ هزار 
ميليارد تومان تصويب ش��ده كه در شرايط فعلي بايد بيشتر 

در اين حوزه گام بردارند. 

 دولت ايرادات 
تخصيص ارز را برطرف كند

دبير محترم ش��وراي نگهبان؛ احتراما بند ۸ مصوبات دومين جلس��ه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 97/۳/۲9 كه به تاييد مقام معظم 
رهبري رس��يده جهت اجرا ابالغ مي گردد. بند ۸ مصوبه دومين جلس��ه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي: ب��راي مقابله با تحريم هاي يك جانبه 
و بهانه جويي ه��اي امريكا و ديگر دش��منان اي��ران و حفظ روابط تجاري 
و بانك��ي با ديگر كش��ورها، تصويب لوايح چهارگانه مبارزه با پولش��ويي 

ضروري اس��ت. از مقام معظم رهبري درخواس��ت مي شود كه در صورت 
صالحديد ترتيبي اتخاذ گردد كه شوراي نگهبان عدم مغايرت سه اليحه 
مص��وب مجلس را ب��ه فوريت اعالم كن��د و در مورد اليح��ه چهارم كه 
تصويب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعويق افتاده است همكاري الزم 
براي ايجاد فضاي مثبت و رفع ش��بهات غيرواقعي صورت پذيرد. متذكر 

مي گردد تصويب لوايح چهارگانه به معناي پذيرش FATF نيست. 

متن نامه رييس جمهوري به دبير شوراي نگهبان

 دو بيانيه همكاري علمي و بهداشتي و يك موافقتنامه همكاري حمل 
و نقل جاده يي با حضور روس��اي جمهوري ايران و سوييس، بين مقامات 

دو كشور به امضا رسيد. 

ب��ه گزارش پاد؛ در س��فر روحاني به س��وييس و پس از مذاكرات مش��ترك 
هيات ه��اي عالي  رتب��ه دو كش��ور، دو بيانيه همكاري علمي و بهداش��تي و يك 

موافقتنامه حمل و نقل جاده يي به امضاي نمايندگان دو كشور رسيد.

ايران و سوييس ۳ سند همكاري علمي، بهداشتي و اقتصادي امضا كردند
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3 كالن
افزايش 15.5 درصدي درآمد  

ارزي كشور در بهار امسال 
تعادل| گم��رك اي��ران جزييات كارنام��ه بهاري 
تجارت خارجي را منتشر كرد. به گزارش روابط عمومي 
گمرك ايران؛ تراز تجارت خارجي كشورمان در 3ماهه 
نخست امس��ال با 365ميليون دالر مازاد تراز تجاري 
همراه شد و صادرات غيرنفتي كشورمان 15.58درصد 
افزايش يافت.  براساس گزارش دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران، صادرات غيرنفتي ايران در اين 
مدت به 11ميليارد و 618 ميليون دالر رس��يد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان 15/58درصد 
افزايش داشت. سال گذشته در همين مدت 10ميليارد 
و 52 ميليون دالر كاال به خارج از كشور صادر شده بود. 
براس��اس اين گزارش ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي 
ايراني به چين در 3ماهه نخست امسال نسبت به سال 
گذشته 6/8درصد افزايش يافته است. صادرات غيرنفتي 
ايران به امارات متحده عربي و عراق به ترتيب با افزايش 
43/57درصدي و 10/9درصدي همراه ش��د و ش��اهد 
افت 15/25درصدي صادرات كشورمان به كره جنوبي 
بوده اي��م. همچنين طي اي��ن مدت مي��زان صادرات 
غيرنفتي به افغانس��تان 21/95درصد و ساير كشورها 
18/77درصد افزايش داش��ته است.  بر اين اساس در 
3ماهه نخست سال جاري تشريفات گمركي 36ميليون 
و 254هزار تن كاال در گمركات كشور همه به صورت 
الكترونيكي و با كنترل كامل به روش هوشمند انجام 
ش��ده كه از اين مقدار 8 ميليون و 371هزار تن سهم 
واردات و 27ميلي��ون و 883 هزار تن س��هم كاالهاي 
صادراتي غيرنفتي بود. با كمك سامانه جامع گمركي 
و پنجره واحد تجارت فرامرزي درحال حاضر اطالعات 
تمام��ي كاالهاي وارداتي و صادراتي در بانك اطالعات 
تجارت خارجي كشور به تفكيك جزيي ترين اطالعات 
ثبت مي شود.  اين گزارش مي افزايد: در 3ماهه نخست 
س��ال جاري به ميزان 11ميليارد و 253ميليون دالر 
انواع كاال وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل 2/76درصد كاهش را نشان مي دهد. 
اقالم عمده صادراتي كش��ورمان در 3ماهه نخست 
سال 97 به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش يك 
ميليارد و 558 ميليون دالر، پروپان مايع شده به ارزش 
534 ميليون دالر، روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز 
بنزين 409ميليون دالر، پلي اتيلن گريدفيلم به ارزش 
306 ميليون دالر، گازه��اي نفتي و هيدروكربورهاي 
گازي ش��كل مايع ش��ده ب��ه ارزش 304ميليون دالر 
بوده است.  اقالم عمده وارداتي در 3ماهه نخست سال 
جاري نيز به ترتيب شامل قطعات منفصله جهت توليد 
اتومبيل س��واري با 541 ميلي��ون دالر، ذرت دامي به 
ارزش 436ميلي��ون دالر، برنج ب��ه ارزش 375ميليون 
دالر، لوبياي سويا به ارزش 373ميليون دالر و گوشي 
تلف��ن همراه ب��ه ارزش 192ميليون دالر بوده اس��ت.  
عمده ترين خريداران كاالهاي ايراني در 3ماهه نخست 
سال جاري به ترتيب شامل چين به ارزش 2ميليارد و 
245ميلي��ون دالر، امارات متحده عربي با 2ميليارد و 
123ميلي��ون دالر، عراق با يك ميليارد و 769ميليون 
دالر، افغانس��تان با 788ميليون دالر و جمهوري كره 
با 748ميليون دالر و ساير كشورها به ارزش 3ميليارد 
و 944ميلي��ون دالر بوده اس��ت.  كش��ورهاي عمده 
صادركننده كاال به ايران در مدت ياد ش��ده به ترتيب 
شامل كشورهاي چين با 2ميليارد و 936ميليون دالر، 
امارات متحده عربي با يك ميليارد و 692 ميليون دالر، 
جمهوري كره با 712ميليون دالر، آلمان 573 ميليون 

دالر و تركيه با 551 ميليون دالر بوده است. 

ممنوع الخروجي مسافران 
بدهكار مالياتي

ايس�نا| دادس��تان انتظامي مالياتي س��ازمان امور 
مالياتي كشور با بيان اينكه شرايط مالياتي براي اشخاص 
حقيقي غيرتوليدي سخت تر است، گفت كه تنها داشتن 
10ميليون تومان بدهي به س��ازمان امور مالياتي كافي 
اس��ت تا فرد ممنوع الخروج ش��ود.  عباس بهزادي بيان 
ك��رد: ممنوع الخروج كردن موديان مالياتي بدهكار يكي 
از ابزارهاي وصول بدهي هاي معوقه مالياتي است. بنا به 
اختيارات حاصل از ماده 202 قانون ماليات هاي مستقيم، 
س��ازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران 
مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي 
توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط 
از 20درصد س��رمايه ثبت ش��ده يا مبلغ 500 ميليون 
تومان، ساير اشخاص حقيقي توليدي از 10درصد سرمايه 
ثبت شده يا 200ميليون تومان و ساير اشخاص حقيقي 
از 10ميليون تومان بيشتر است از كشور جلوگيري كند.  
وي با اشاره به اصالحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم 
در تاري��خ 31تير ماه 1394 كه از ابتداي س��ال 1395 
اجرايي شد، ادامه داد: بر اين اساس سازمان امور مالياتي 
با هدف كم كردن افراد ممنوع الخروج بدهكار و تسهيل 
قوانين، سقف ممنوعيت خود را تغيير داد. براساس ماده 
202 قانون ماليات هاي مستقيم از سال 1395 اشخاص 
حقوقي توليدي ك��ه پروانه بهره برداري از مراجع قانوني 
ذي ربط را داش��ته باشند، مي توانند تا 20درصد سرمايه 
و تا س��قف 500 ميليون تومان بدهي مالياتي داش��ته 
باش��ند و ممنوع الخروج نش��وند.  بهزاد اضاف��ه كرد: اما 
ساير اشخاص حقوقي به عالوه اشخاص حقيقي توليدي 
ب��راي آنكه دچار ممنوع الخروجي نش��وند نبايد بيش از 
10درصد س��رمايه ثبت ش��ده يا بي��ش از 200ميليون 
تومان به نظام مالياتي كشور بدهي داشته باشند. با اين 
حال شرايط براي اشخاص حقيقي غيرتوليدي سخت تر 
از دو مورد قبل اس��ت به طوري كه طبق اصالحيه تنها 
داشتن 10ميليون تومان بدهي به سازمان امور مالياتي 
كافي است تا فرد ممنوع الخروج شود اين درحالي است 
ك��ه پيش تر اين رقم معادل ي��ك ميليون تومان بود. به 
اين ترتيب اش��خاص حقوقي توليدكنن��ده داراي پروانه 
بهره برداري 50 برابر اش��خاص حقيقي و ساير اشخاص 
حقوقي و اش��خاص حقيقي توليدي 20برابر اش��خاص 
حقيق��ي مي توانن��د، بدهي مالياتي داش��ته باش��ند و 
ممنوع الخروج نشوند.  وي گفت: ابالغ برگه هاي مالياتي 
مانند برگ تشخيص، قطعي يا دعوت به هيات در طول 
فرآيند رسيدگي تا وصول ماليات هر يك خود به نوعي 
به منزله اعالم بدهي به موديان مالياتي تلقي مي ش��ود 
كه اين ابالغ براس��اس مواد 203 الي 209 قانون ماليات 
مس��تقيم به دو صورت قانوني يا ابالغ به ش��خص)ابالغ 

واقعي( انجام مي شود. 

اخبار كالن

گزارش مركز آمار از تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده استان ها نشان مي دهد

مناطق فقيرنشين در اصابت بيشترين تورم
گروه اقتصادكالن|

مرك�ز آمار در گزارش�ي ش�اخص قيمت 
مصرف كنن�ده در خرداد 1٣٩٧ را به تفكيك 
استان ها منتشر كرد. اين گزارش كه تغييرات 
قيمت�ي كااله�ا و خدمات مصرف�ي مناطق 
مختلف كشور را بر اساس تقسيمات استاني 
و در س�طوح روس�تايي و ش�هري محاسبه 
مي كند، نشان مي دهد آن واحدهاي سياسي 
و جغرافيايي اي كه از نظر اقتصادي محروم تر 
ش�ناخته مي ش�وند داراي ت�ورم باالت�ري 
هس�تند. به عنوان نمونه استان هاي ايالم و 
كرمانشاه در شاخص هاي تورم نقطه به نقطه 
و متوسط بيشترين افزايش را نسبت به ديگر 
اس�تان ها و در صدر ليس�ت آنها قرار دارند. 
از س�وي ديگر اين آماره�ا حاكي از افزايش 
س�رعت رشد قيمت ها در روستاهاست. نرخ 
تورم ماهانه روستايي در حالي به 2.٧درصد 
رس�يده كه ش�هرها و اس�تان هاي كشور به 
ترتي�ب 1.٧ و 1.٩ درصد رش�د كرده اند. اين 
آماره�ا نش�ان مي دهد كه ش�كاف تورم در 
ميان اس�تان ها س�يري افزايش�ي در پيش 
گرفت�ه و به 5.2 درصد رس�يده اس�ت. اين 
شكاف در ميان روستاها ٦.٨درصد است كه 
نس�بت به ماه قبل ٠.2 واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
  

 بيشترين تورم استاني در ايالم
به گزارش »تعادل« بر اساس گزارش مركز آمار 
كش��ور در خرداد ماه امسال بيش��ترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم )13.9درصد( 

و كمترين آن مربوط به استان اردبيل )6.9درصد( 
بوده اس��ت. يعني خانوارهاي س��اكن استان ايالم 
به طور متوس��ط 3.7 درصد بيشتر از ميانگين كل 
كش��ور و خانوارهاي ساكن اس��تان اردبيل به طور 
متوس��ط 3.3درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور 
نسبت به خرداد 1396 براي خريد يك »مجموعه 

كاال و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
در خردادم��اه 1397 عدد ش��اخص كل براي 
خانوارهاي كل كش��ور )100=1395( به 116.2 
رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 1.9درصد افزايش 
نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي كل كشور 10.2درصد است. بيشترين 
نرخ ت��ورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان ايالم 
)13.9درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان 
اردبي��ل )6.9درص��د( اس��ت. يعن��ي خانوارهاي 
ساكن اس��تان ايالم به طور متوس��ط 3.7 درصد 
بيش��تر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي ساكن 
اس��تان اردبيل به طور متوسط 3.3درصد كمتر از 
ميانگين كل كش��ور نسبت به خرداد 1396 براي 
خريد ي��ك »مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« 
هزين��ه كرده اند. ن��رخ تورم 12ماه��ه منتهي به 
خ��رداد م��اه 1397 براي خانوارهاي كل كش��ور 
به ع��دد 8.2درصد رس��يد. بيش��ترين نرخ تورم 
12ماهه مربوط به استان كرمانشاه )11.1درصد( 
و كمتري��ن آن مرب��وط ب��ه اس��تان كهگيلويه و 
بويراحمد )5.9درصد( اس��ت. ش��كاف نرخ تورم 
12ماهه اس��تان ها در خرداد ماه 5.2درصد است 
كه نس��بت به ماه قب��ل 0.2 واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد. 

 تورم 14.٦درصدي خانوارهاي شهري همدان
بر اس��اس گ��زارش مرك��ز آمار در خ��رداد ماه 
1397 عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي شهري 
كل كش��ور )100=1395( به 116.1 رس��يده كه 
نسبت به ماه قبل 1.7درصد افزايش نشان مي دهد. 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري 
كشور 10.2درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي شهري كشور مربوط به استان 
هم��دان )14.6درص��د( و كمتري��ن آن مربوط به 
استان اردبيل )6.8 درصد( است. نرخ تورم 12ماهه 
منتهي به خرداد ماه 1397 براي خانوارهاي شهري 
كشور به عدد 8.2 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
12ماهه مربوط به اس��تان لرستان )11.4درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد 
)6.1درص��د( اس��ت. ش��كاف نرخ ت��ورم 12ماهه 
اس��تان ها در خرداد ماه 5.3درصد است كه نسبت 
به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 

 فشار بر خانوارهاي روستايي كرمانشاه 
در خرداد ماه 1397 عدد ش��اخص كل براي 
خانوارهاي روس��تايي كش��ور )100=1395( به 
117.1 رسيد كه نس��بت به ماه قبل 2.7درصد 
افزاي��ش نش��ان مي دهد. درصد تغيير ش��اخص 
كل خانوارهاي روس��تايي نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي كل كشور 
9.9درصد اس��ت. بيش��ترين نرخ ت��ورم نقطه به 
نقط��ه خانوارهاي روس��تايي مربوط به اس��تان 
كرمانش��اه )14.3درصد( و كمتري��ن آن مربوط 
به اس��تان كرمان )5.6درصد( اس��ت. نرخ تورم 

12ماه��ه منته��ي به خ��رداد م��اه 1397 براي 
خانوارهاي روس��تايي كشور به 7.9درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
كرمانشاه )11.4درصد( و كمترين آن مربوط به 
استان سيستان وبلوچس��تان )4.7درصد( است. 
شكاف نرخ تورم 12ماهه استان ها در خرداد ماه 
6.8 درصد]1[ اس��ت كه نسبت به ماه قبل 0.2 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 

 عامالن شكاف قيمت ها
ش��اخص قيمت مصرف كننده ب��ه مثابه يك 
فرم��ول رياض��ي تنها تغييرات يك س��بد كاال و 
خدمات منتخب را مي سنجد و از جايي كه احكام 
رياضي متضمن روش هاي عيني و قابل مقايس��ه 
است بايد يك س��بد يكسان را براي محاسبه در 
نظر گيرند. اما با اين حال همين سبد يكسان در 
مناطق مختلف كش��ور رفتارهاي متفاوتي از نظر 
قيمتي بروز مي دهند. كارشناس��ان معتقدند كه 
دليل اين امر به هزينه هاي متفاوت توليد برخي 
كاالهاي بومي برمي گردد. اما جدا از اين مس��اله 
كه موضوع گزارش حاضر نيست، تامل اختصاري 
بر چرايي افزايش تورم در مناطق كم برخوردار و 

روستايي حايز اهميتي فراوان است. 
اين امر كه تجربه هاي متفاوت تورمي در ميان 
مناط��ق و حتي خانوارهاي مختل��ف وجود دارد 
دقيقا به فرمول ش��اخص قيم��ت مصرف كننده 
برمي گ��ردد. اين ش��اخص برخالف ب��اور غلطي 
كه آن را س��نجه يي براي رش��د قيمت ها درنظر 
مي گي��رد، فرمولي ب��راي تعيين ق��درت خريد 
خانوارهاس��ت. هرچند مي ت��وان از آن به عنوان 
يك سنجه نسبي در روند قيمت ها استفاده كرد 
اما اين قيمت ه��ا تنها به برخي كاالها و خدمات 
متعارف كه از نظر آماري بيش��ترين مصرف را در 
ميان خانوارها دارند، برمي گردد. بدين س��ان اگر 
قيم��ت كااليي باال ب��رود و متعاقب آن تغيير در 
الگوي مصرف و جايگزيني كاالي مش��ابه داشته 

باش��يم در اي��ن صورت نقطه هدف س��نجش نه 
قيمت ها بلكه قدرت خريد بوده است. 

نتيجت��ا اينك��ه خانوارها ب��ا توجه ب��ه ميزان 
درآمد و هزينه هاي خود مصرف ش��ان را مديريت 
مي كنن��د. در فرم��ول تورم نيز آنچ��ه دهك هاي 
درآم��دي را از يكديگر مجزا مي كند، وزن كاال در 
س��بد مصرفي خانوار اس��ت. دهك هاي كم درآمد 
به علت درآمد كمت��ر، هزينه كمتري را به تفريح 
و س��رگرمي و حتي بهداش��ت و درمان اختصاص 
مي دهند. از اين جهت، وزن اين كاالها در س��بد 
مصرفي آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم 
را خوراكي ه��ا و آش��اميدني ها دارند. آنها بيش��تر 
مخارج خود را معطوف اين دس��ته از كاالها و در 
واقع ضروريات زندگي مي كنند. مطابق محاسبات 
مرك��ز آمار بي��ش از 40 درصد از س��بد مصرفي 
گروه هاي كم درآمد را خوراكي ها و آش��اميدني ها 
تش��كيل مي دهند. اگر در اين كاالها گراني اتفاق 
بيفتد، براي كم درآمدها بس��يار قابل  لمس است. 
در نتيجه اگر تورم خوراكي ها زياد ش��ود، فش��ار 
بر گروه هاي كم درآمد ني��ز افزايش خواهد يافت. 
برداشت ديگري كه از اين واقعيت مي توان داشت، 
اينك��ه اگر تورم ب��ر اثر افزايش قيم��ت كاالهاي 
خوراكي رش��د كند، در آن صورت فش��ار بر قشر 
ضعيف افزاي��ش خواهد يافت. از طرفي ديگر، اگر 
تورم از كانال افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي 
و خدماتي رش��د كند، آنگاه فشار تورمي بر اقشار 
ضعيف كاهش خواهد يافت و شاخك هاي تورمي 

پردرآمدها فعال تر مي شود. 
هرچند گزارش ه��اي تورم اس��تاني مركز آمار 
به طور دقيق ب��ه موض��وع اوزان گروه هاي كااليي 
اش��اره يي نك��رده ام��ا احتم��اال افزايش ت��ورم در 
گروه ه��اي خوراك��ي موج��ب افزايش ش��كاف در 
شاخص استان ها شده است. گزارش قبلي اين نهاد 
رس��مي حاكي از افزايش ماهان��ه گروه خوراكي ها 
ب��ه مي��زان 4.2درصد اس��ت در حالي ك��ه گروه 

غيرخوراكي رشد 0.9درصدي داشته است. 

استعفاي دستيار ويژه رييس جمهور تكذيب شد

ازحضور10درصديتاانكارنقشآفريني
گروه اقتصادكالن| آيسان تنها|

يك ش��نبه شب بود كه محس��ن جالل پور، رييس 
س��ابق ات��اق بازرگاني در صفحه توييت��ر خود مدعي 
شد كه »مس��عود نيلي 10ماه است كه از سمت خود 
)احتماال دستيار ويژه رييس جمهور( استعفا كرده و در 

جلسات دولتي شركت نمي كند.«
جالل پور اضافه كرده بود:»امروز به واسطه يكي از 
دوس��تان دولت با خبر شدم دكتر مسعود نيلي بيش 
از 10ماه اس��ت كه اس��تعفا كرده  و از ابتداي امس��ال 
در هيچ نشست دولتي ش��ركت نكرده است. در چند 
هفته گذش��ته بارها مي خواس��تم نظرش��ان را درباره 
سياس��ت گذاري هاي ارزي بدانم. ام��روز بدون آنكه با 

ايشان تماس بگيرم، پاسخم را يافتم.«
البته صح��ت هر دو ادعاي مطرح ش��ده يعني 
»اس��تعفاي 10ماهه نيلي« و »عدم حضور وي در 
جلس��ات هيات دولت بعد عي��د« موضوعي بود كه 
بالفاصله مخدوش شد. با استناد به تصاوير وي در 
جلس��ات هيات دولت و جلس��اتي از قبيل »جلسه 
بررس��ي مس��ائل اقتصادي كش��ور« ك��ه با حضور 
اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول رييس جمهوري 
برگزار ش��ده ب��ود همچني��ن س��خنراني هاي وي 
ازجمله آخرين س��خنراني او ك��ه كمتر از يك ماه 
قبل در همايش سياس��ت گذاري هاي پولي و ارزي 
برگزار ش��ده بود. هر چند در ادامه مسووالن روابط 
 عموم��ي وي در گفت وگو با »تع��ادل« اين ادعا را 
تكذيب كردند.  با اين حال اين حواشي جاي طرح 
اين س��وال را به وجود آورد كه از اس��اس چرا بايد 
ادع��اي ناصحيح اس��تعفاي »نيلي« مطرح ش��ود؟ 
آي��ا عده يي به دنبال آن هس��تند كه ب��ا توجه به 
بي ثباتي هاي اخير در بازار ارز و افت ش��اخص هاي 
اقتصادي از اعتبار وي محافظت كنند؟ اين احتمال 
به ويژه زماني بيش��تر تقويت مي شود كه يادآوري 
كنيم چگونه طي يك سال گذشته برخي نزديكان 
وي ت��الش كردند، نق��ش او در تصميمات اقتصاد 

كشور را كم رنگ جلوه دهند. 
يكي از مشهورترين اين اظهارنظرها توسط عباس 
آخوندي مطرح ش��د. وقتي در زمستان سال گذشته 
نقش نيلي در تصميمات اقتصادي را حدود 10درصد 
اعالم ك��رده بود. ش��خص نيلي البته مدت��ي بعد در 
گفت وگو با روزنامه اعتماد در پاس��خ به اين سوال كه 
مس��ووليت وي در دولت چه بوده است؟ مطرح كرده 
بود: »من در گذش��ته ها، ايفاي نقش در موقعيت هاي 
مختلف در تيم اقتصادي را تجرب��ه كرده ام. از ابتداي 
دولت يازدهم تاكنون عمال مسووليت دروازه باني را بر 

عهده داشته ام!«

 نيلي در آينه دولت هاي بعد انقالب 
مسعود نيلي، اقتصاددان 63 ساله يي است كه نام 
وي تقريب��ا در تمامي دولت هاي بعد انقالب در ميان 
تصميم گيران اقتصادي كش��ور به چشم مي خورد. او 
يكي از مديران سازمان برنامه و بودجه دولت سال هاي 
جنگ بود كه در دولت هاشمي رفس��نجاني و دولت 
اصالحات به معاونت سازمان هم رسيد. مقطعي هم 
به عنوان رييس  ش��وراي اقتصاد مشغول به كار بود و 
البته محتواي برنامه اول و سوم توسعه هم در كارنامه 
نيلي ثبت شده است. در اين ميان شايد تنها دوره يي 
كه مس��عود نيلي را بتوان دور از عرصه تصميم گيري 
دانس��ت، مقطع هشت ساله دولت احمدي نژاد باشد. 
مقطع��ي كه البت��ه وي آن را مورد انتق��اد قرار داده 
اس��ت. در اواخر همان دولت بود كه وي با حضور در 
برنامه تلويزيوني نقطه نظرات خود را درباره وضعيت 
اش��تغال در دول��ت احمدي نژاد بيان ك��رد. او در آن 
دول��ت با ارائه آمارهايي مبني بر اينكه س��طح ايجاد 

خالص اش��تغال با توجه به مشاغل از دست رفته در 
دولت احمدي نژاد بسيار نازل ودر حدود 15هزار شغل 
بوده است آماج حمالت مسووالن وقت قرار گرفته و 
متهم به »سياه نمايي« شد.  با اين حال برگ برگشت، 
احمدي نژاد رفت و دولت حس��ن روحاني بر سر كار 
آمد و نيلي بار ديگر به صحنه تصميم گيري برگشت. 
در ميان تمامي آن دولت ها ش��ايد پررنگ ترين نقش 
وي در دولت روحاني ب��ود. همچنانكه در دولت اول 
حس��ن روحاني به عنوان مش��اور اقتصادي وي و در 
دول��ت دوم او به عنوان دس��تيار ويژه رييس جمهور 

مشغول به كار بوده است. 

 نيلي چه كرد؟
قضاوت درباره كارنامه مسعود نيلي چندان آسان 
نيست. در س��ال هاي قبل احمدي نژاد وي همواره 
به عنوان يكي از معاونان س��ازمان برنامه مشغول به 
كار بوده اس��ت. بنابراين نمي توان عملكرد سازمان 
برنامه در آن مقاطع را به پاي وي نوش��ت. هرچند 
بسياري نتيجه اجراي نيم بند برنامه هاي اول و سوم 
توسعه را به حساب او مي گذارند. برنامه اول توسعه 
كه اجراي آن كه از س��ال 1368 آغاز ش��د اهدافي 
از قبيل آزاد س��ازي اقتصادي و كاهش تصدي گري 
دولتي را در كنار حذف انحصار و... پيگيري مي كرد 
و البت��ه به نتاي��ج مورد نظر خود نيز نرس��يد و در 
انتهاي اين برنامه تورم به ش��كل قابل مالحظه يي 
افزايش يافته بود و رشد اقتصادي قابل مالحظه يي 
هم حاصل نش��د و در عين حال انتقاداتي از قبيل 
افزاي��ش واردات و افزايش نابرابري كه در ش��اخص 
ضريب جيني نيز پيدا بود بر اين برنامه مطرح شد. 
برنامه س��وم توس��عه نيز كه اجراي آن از سال 
1379 آغاز ش��د، اهدافي مانند اصالح س��اختاري 
اقتص��اد و تقويت بخش خصوصي را دنبال مي كرد. 
رويكرد اين برنامه هم توس��عه اقتص��اد رقابتي به 
هم��راه اصالح��ات در زيرس��اخت هاي اقتصادي و 
همچنين تس��هيل س��رمايه گذاري عنوان شد. اين 
برنامه يكسان س��ازي نرخ ارز، تاس��يس بانك هاي 
خصوصي، اصالح نظام قيمت ها و نيز حركت براي 
حذف يارانه انرژي را در دستور كار قرار داد. هر چند 
برخ��ي بهبود برخي ش��اخص ها در پايان اين دوره 
پنج س��اله را به حس��اب اجراي آن مي گذارند ولي 

به هر حال به عقيده بسياري تبعات ايجاد بانك هاي 
خصوصي در قالب افزايش نقدينگي، برقراري شكاف 
عميق طبقاتي و... را به حس��اب اجراي اين برنامه  
مي نويسند. ضمن اينكه اجراي اين برنامه  در كاستن 
از يارانه هاي انرژي، كاهش مقررات زدايي و برچيدن 

انحصارها ناكام ماند. 
در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه در نهايت 
قضاوت آنچه نيلي نوشت فارغ از نتيجه آن نمي تواند 
بدون جهت گيري نظري باش��د. به هر حال بسياري 
از كارشناس��ان هم هستند كه با انتقاد از مشي نيلي 
در زمينه خصوصي س��ازي، همواره رد پاي وي را در 
عميق تر شدن نابرابري  اقتصادي جست وجو مي كنند. 
رويك��ردي كه ه��واداران وي قائل به آن نيس��تند و 
ناموفق بودن سياست هاي مربوط به خصوصي سازي 
را ن��ه در اصل »خصوصي س��ازي«، ك��ه در اجراي 
نادرست آن مي دانند. و معتقدند آنچه امروز در قالب 
ش��ركت هاي »خصولتي«، مي بينيم و به بسياري از 
مش��كالت اقتصادي دامن زده صرفا به دليل اجراي 

»بد«،  سياست خصوصي سازي رخ داده است. 

 نيلي در دولت روحاني
كارنام��ه نيل��ي هر چه كه ب��ود، به ق��دري براي 
رييس جمه��وري قاب��ل اتكا بود ك��ه وي را به عنوان 
مش��اور و دس��تيار ويژه خود منصوب كند. در دولت 
دوم روحان��ي، نيلي با حكم رييس جمهور به عضويت 
شوراي پول و اعتبار هم درآمد تا در تصميم گيري هاي 
پولي نيز نقش آفريني داشته باشد. حضور پررنگ وي 
در دولت روحاني و حضور او در جلسات هيات دولت 
و ش��وراي پول و اعتبار سبب شده كه در نهايت اسم 
نيلي در هر قضاوتي درباره كارنامه اقتصادي دولت در 
ميان باش��د. هرچند كه در تمامي سال هاي مشاوري 
و دس��تيار رييس جمهوري نيل��ي در دولت روحاني 
نمي توان بابت هيچ سياست و تصميمي مستقيما نيلي 
را نقد كرد. چرا كه نه وي مس��تقيما سياست گذاري 
پولي را به عهده داش��ته و نه سياس��ت گذاري مالي و 
نه بودجه يي را.  بررس��ي حضور نيلي در دولت نشان 
مي دهد كه شايد نقش وي در چند مورد تصميم گيري 
بيشتر قابل پيگيري نباشد. مهم ترين اين موارد همان 
دو بسته معروف »خروج غير تورمي از ركود« و »خروج 
از ركود«، اس��ت كه در سال هاي 1393و 1394 اجرا 

شدند.  نيلي اغلب به عنوان سخنران در ميان مقامات 
اصلي همايش هاي اقتصادي كشور هم حضور داشته 
اس��ت ولي همواره به ارائه اظهارات كارشناسي درباره 
وضعيت اقتصاد اي��ران و چالش هاي پيش روي آن و 
نح��وه روبرويي با آنها اكتفا كرده اس��ت. مواردي كه 
ش��ايد جاي اين پرس��ش را ايجاد مي كرد كه اگر اين 
چالش ها شناس��ايي شده چرا نيلي آنها را در جلسات 
هيات دولت ك��ه در آن حضور دارد مطرح نمي كند؟ 
نق��ش وي در اجراي سياس��ت هاي دولت چيس��ت؟ 
اگر نقش��ي ندارد و آنگونه كه عده يي مي گويند نقش 
وي كمرنگ اس��ت چرا همچنان مس��ووليت مشاوره 

اقتصادي رييس جمهور را به عهده دارد؟
البت��ه اخيرا موضوعي مطرح ش��د كه نوك پيكان 
انتقادات عليه نيلي نش��انه رفت. نيل��ي كه در تمامي 
سال هاي دولت روحاني از پاسخگويي به رسانه ها امتناع 
كرد و احتماال به همين دليل است كه اكنون مسووليت 
وي در دولت براي افراد جامعه و كارشناس��ان ش��فاف 
نيس��ت، در اوايل امس��ال از باالتر بودن نرخ ارز سخن 
گف��ت و به زعم برخي باالفاصله پس از آن بود كه بازار 
ارز به��م ريخت. هر چند قاعدتا آنچه امروز در بازار ارز 
رخ داده را نمي شود به سخنان نيلي ربط داد ولي همان 
اظهارنظرها منجر به آن شد كه بار ديگر انتقاداتي عليه 
نيلي مطرح ش��ود. »اينكه وي بي توجه به منافع عموم 
مردم و به دنبال منافعي كه بخش صادر كننده مي برند 
خواهان افزايش نرخ ارز است« سياستي كه تورم زاست 
و آثار تورمي آن قدرت خريد دهك هاي پايين هزينه يي 
را كاهش مي دهد. فرش��اد مومني يكي از اقتصاددانان 
نهادگرا يكي از اصلي ترين منتقدان سياست هاي نيلي 
اس��ت كه مي گويد وي با اصرار ب��ر افزايش قيمت ارز 
بر توليد كنندگان نيز آس��يب زده و اين سياست ها در 

نهايت به نفع دالل ها تمام مي شود. 
شايد همين اظهارات نيلي بود كه موجي از انتقادات 
را درباره وي به راه انداخت انتقاداتي درباره تمايل وي 
به سياست هاي شوك درماني و آزاد سازي قيمت ها و 

البته برخي تبعات ناخوشايند اين سياست ها. 

 انتقادات عليه نيلي
گرچه نقش نيل��ي در دول��ت وتصميم گيران آن 
مش��خص نيست ولي به هر حال برخي كارشناسان از 
آنچه وي تاليف كرده و در برنامه هاي توس��عه نوشته، 

انديشه وي را بارها مورد نقد قرار داده اند. به جز فرشاد 
مومني كه يكي از منتقدان سرسخت اوست و نيلي نيز 
ترجيح مي دهد انتقادات وي و نزديكان او را بي پاسخ 
بگذارد، اقتصادداناني از قبي��ل بايزيد مردوخي، علي 
ديني تركماني و س��يد محم��د بحرينيان همچنين 
اقتصادداني ازجمله محس��ن رناني)غالبا اقتصاددانان 
نهادگرا( از منتقدان اصلي انديشه وي به شمار مي آيند. 
اقتصاداناني كه انتقادات قابل تاملي را درباره انديشه 
نيلي مطرح كرده اند. مثال اينكه وي »مركز مدار« است 
و موضوع »فقر« و نقش ساير استان ها در حل مسائل 
كشور، در انديشه وي مغفول است چراكه وي عمدتا 
به بهبود وضعي��ت فقر نيز از نقطه نظر اقتصاد آزاد و 
آزاد گذاشتن بازار براي غير دولتي ها مي نگرد. به زعم 
منتقدان وي همچنين نسبت به توسعه نگاهي جامعه 
ندارد و حاصل شدن موضوعي »شادي« را هم در گرو 

رشد اقتصادي جست وجو مي كند. 
نيلي همچنين مورد انتقاد اس��ت كه چرا صرفا به 
كپي كردن اصول كشورهاي غربي درباره ايجاد اقتصاد 
مبتني بر بازار آزاد اكتفا كرده و الزامات شرايط داخلي 

را در نظر نگرفته است. 
تاكي��د نيلي بر الزامات اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، 
از بعد انديش��ه يي انتقادات زي��ادي را از اقتصاددانان 
برانگيخت��ه. يكي از اين انتقادات از س��وي بحرينيان 
مطرح شده كه معتقد است مديريت نيروي كار، زمين 

و محيط زيست بايد با خروج از بازار انجام گيرد. 
گرچه آن چه از ظاهر امر پيداست نيلي موفق نشد 
در دولت يازدهم و دوازدهم موازين انديشه يي خود در 
عرصه اقتصاد را اجرا كند. با اين حال نمي توان منكر 
حضور وي در بسياري از جلسات هيات دولت هم شد. 
حتي اگر طبق آنچ��ه نزديكان نيلي مي گويند هيات 
دولت خط وي را نمي خواند و آنچه اجرا ش��د با آنچه 
نيلي ضرورت اقتصاد ايران مي دانس��ت حتما در پنج 
سال گذشته فرصت هايي بوده كه وي بتواند از دولت و 

نزديكي با آن كناره گيري كند. 
ام��روز ب��ا گذر 5 س��ال از روي كار آم��دن دولت 
حسن روحاني، انتقادات جدي نسبت به عملكرد تيم 
اقتصادي وي مطرح مي شود. انتقاداتي كه بسياري آن 
را در بروز نوسانات اخير ارز موثر مي دانند و مي گويند 
در اف��ق كوتاه م��دت در افت ش��اخص هاي اقتصادي 
ه��م خود را نش��ان مي دهد. هر چند كه بس��ياري از 
كارشناسان هم هستند كه معتقدند بدشانسي تاريخي 
اي��ران به دليل ظهور پديده ترامپ در امريكا و خروج 
وي از برجام در مشكالت اقتصادي اخير ايران احتماال 
نقشي پررنگ تر از ناكارايي تيم اقتصادي دولت دارد. 

 راهي كه نيلي رفت
نيلي در س��ال هايي كه پست دولتي داشت. استاد 
اقتصاد دانش��گاه ش��ريف هم بود. استادي كه خود از 
از تحصيل مهندس��ي س��ازه در مقطع كارشناسي به 
طراحي سيس��تم هاي اقتصادي در مقطع كارشناسي 
ارش��د و اقتصاد در مقطع دكتري رسيد، در سال هاي 
استادي حلقه شاگردان خود را هم تربيت كرده است. 
حلقه يي كه شايد اين روزها تالش بسياري مي كنند 
كه ردپاي نيلي را از ناكامي هاي اقتصادي دولت پاك 
كنند. احتماال ش��ايد از همين بستر است كه شايعه 
استعفاي نيلي برمي خيزد. با اين حال بايد بررسي كرد 
و ديد كه چقدر چنين رويك��ردي موفق خواهد بود. 
چراكه به احتمال زي��اد وقتي دولت تصميمي مانند 
تعيين ن��رخ 4200توماني براي ارز مي گيرد و تبعات 
ناخوش��ايند خود را به جا مي گذازد اغلب توجه ها به 
س��مت تنها اقتصاددان چهره كابين��ه روحاني يعني 
مس��عود نيلي مي رود ولو اگر نق��ش پررنگي در اين 

تصميمات نداشته باشد. 
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رويكرد خوشه اي؛ مشوق 
نوآوري در صنايع منطقه اي 

اي��ده  تازگ��ي ظه��ور  ب��ه 
روستايي«  دانشي  »خوشه هاي 
به عنوان الگويي ب��راي نوآوري 
روس��تايي در كشورهاي توسعه 
يافته ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
كشور كانادا بر مبناي تجربيات 
موف��ق خ��ود در اي��ن زمين��ه 
به طور گس��ترده يي بر اين ايده 
براي توس��عه نوآوران��ه و پايدار 
مناط��ق اقتص��ادي روس��تايي 

كشور متمركز شده اس��ت. هدف اصلي سياست گذاران و 
برنامه ريزان در اين زمينه،  عقب  نماندن مناطق روستايي 
كش��ور از قافله »جامعه دانش بنيان جهاني« است. طبق 
تعريف، خوش��ه هاي دانشي روس��تايي به مجموعه يي از 
ش��ركت هاي نوآور و مرتبط مس��تقر در مناطق روستايي 
)غيرش��هري( اطالق مي ش��ود كه مي كوش��ند از طريق 
گردآوري، انباشت و جذب دانش در ميان نقش آفرينان و 
نهاده��اي محلي به ايجاد و تقويت مزيت رقابتي بپردازند. 
به عنوان مثال اين خوشه هاي دانشي روستايي مي توانند 
حول صنايع چوب، محصوالت كش��اورزي، چرم و پوست، 
صنايع دستي و امثالهم شكل بگيرند و توسط مديران مورد 
برنامه ريزي قرار بگيرند تا مسير توسعه خود را طي كنند. 
پورت��ر عالوه بر چهار عنصر اصلي مذكور، دو عامل جانبي 
»دولت« و »شانس« را نيز بر مزيت رقابتي و مسير توسعه 
خوشه هاي صنعتي موثر مي داند. به مرور و با اهميت يافتن 
مقوله »فناوري« به جاي »صنعت« مفهوم »خوشه فناوري« 
متولد شد )همچون خوشه فناوري اطالعات( . امروز آنچه 
به طور جدي توجه انديشمندان، مديران و سياست گذاران 
را به خود جلب كرده است، ظهور مفهوم »خوشه دانشي« 
اس��ت كه محوريت را در »دانش« مي بين��د. برنامه ريزي 
براي توليد، اشاعه، به  اشتراك گذاري و به  كارگيري دانش، 
مبناي نگرش خوش��ه هاي دانشي اس��ت. اولويت  دادن به 
دان��ش به جاي مقوالت ديگ��ر )همچون مواهب طبيعي، 
تجهيزات، س��رمايه و امثالهم( در بسياري از نقاط جهان 
تجربيات موفقي به بار آورده است. حسن اصلي اين نگاه آن 
است كه الزاما كاربردپذيري آن در حوزه فناوري هاي برتر 
نيست، بلكه مي توان آن را به روشي موفقيت آميز در حوزه 
فناوري هاي سطوح متوسط و پايين )حتي صنايع سنتي و 
دستي( نيز به  كار گرفت. شركت هاي مبتني بر فناوري هاي 
برتر امروزي همچون نوكيا، ساآب و ولوو كه همه سوئدي 
هس��تند، همگي تا چندين سال پيش چوب بري )صنايع 
توليد محصوالت چوب��ي( بوده اند! مطالعات بانك جهاني 
)۲۰۰۳( صراحتا به كشورهاي جهان سوم و در حال  توسعه 
پيشنهاد مي كند، بكوشند با بهره گيري از مواهب طبيعي 
خود سازمان هايي بنا نهند كه مبتني بر دانش باشند يعني 
مستمرا مهارت ها، تجربيات و شايستگي هاي خود را ثبت 
 و ضبط كرده، بهبود داده، سازوكارهاي به  اشتراك گذاري 
و توزيع دانش س��ازمان را فراهم كرده، يادگيري مستمر و 
مادام العمر داش��ته باشند و از طريق نوآوري هاي تدريجي 
به بهبود مس��تمر محصوالت و فناوري هاي خود بپردازند. 
در يك كالم، سازمان ها و شركت هاي كشورهاي در حال  
توسعه بكوشند بر مبناي مواهب طبيعي، صنايع سنتي و 
شايس��تگي هاي موجود، مديريت دان��ش را در خود )و در 
كل كشور( بنا نهند تا سريع تر و آسان تر بتوانند به سمت 
فناوري ه��اي برتر حركت كرده و از قافله پيش��رفت هاي 
آينده عقب نمانند. در چند دهه اخير رويكرد خوشه يي به 
مسائلي كه برگرفته از نگاه »كل نگرانه« در برابر جزءنگري 
است، روش هاي نويني را پيش روي برنامه ريزان قرار داده 
است. نخستين بار مفهوم »خوشه  صنعتي« ابداع شد كه 
كليه مسائل، موضوعات، س��اختارها، سازوكارها و عناصر 
مرتب��ط با يك صنعت خاص را در يك منطقه، كش��ور يا 
جهان در برمي گرفت. اقتصاددان هارواردي، مايكل پورتر 
)۱۹۹۰( در كتاب ارزشمند خود مزيت رقابتي ملت ها، از 
تركيب نظريات موجود در زمينه توسعه منطقه يي و عناصر 
سازنده استراتژي كس��ب وكارها، ايده خوشه هاي صنعتي 
موفق را در قالب »الماس مزيت« تئوريزه كرد. اين الماس 

از چهار عنصر ساخته شده است: 
الف. ش��رايط عامل: مواهب منطقه يي در زمينه 
مواه��ب توليد همچ��ون منابع انس��اني، فيزيكي، 
دانشي و سرمايه يي و زيرساختي كه موفقيت يك 

صنعت خاص را تسهيل مي كند. 
ب. ش��رايط تقاضا: ماهي��ت نيازها و احتياجات 
منطقه يي كه مي توان مش��وق و مح��رك نوآوري 

بيشتر در صنايع منطقه باشد. 
ج. صنايع مرتبط و حامي: شبكه هاي خريداران 
و تامين كنندگاني كه در تعاملي تنگاتنگ، مشوق 
تبادل فعاالنه اطالعات، يادگيري جمعي و نوآوري 

زنجيره تامين هستند. 
د. اس��تراتژي، س��اختار و رقاب��ت صنعتي: جو 
و فضاي��ي ك��ه مش��وق ش��ديد رقاب��ت در ميان 
توليدكنندگان محلي در عين همكاري و همياري 
در به  اش��تراك گذاري نيازها و بارورسازي آنها در 

راستاي نوآوري و مزاياي رقابتي منطقه است. 

يادداشت

برداشت غيرمجاز با نصب 
نرم افزارهاي خاص

گروه بانك وبيمه|
در ماه ه��اي اخي��ر پلي��س فتا و نهاده��اي نظارتي 
توصيه هاي بسياري براي مردم در استفاده از نرم افزارها، 
ش��بكه هاي اجتماع��ي، نرم افزارهاي مالي، دسترس��ي 
به حس��اب هاي بانكي، اطالع از رمز دوم و مش��خصات 
كارت هاي بانكي ارائه كرده اند و الزم است كه متناسب 
ب��ا رش��د اس��تفاده از تلفن هم��راه در اطالع رس��اني، 
فعاليت هاي مال��ي و بانكي و... هوش��ياري كاربران نيز 
افزايش يابد و نكات ايمني را در نظر داش��ته باش��ند و 
به خص��وص از كارت هايي كه موج��ودي زيادي دارند، 
 با دقت اس��تفاده كنند كه رمز دوم و مشخصات كارت 
در اختي��ار سوءاس��تفاده گران قرار نگي��رد. به گزارش 
»تعادل« يكي از اين موارد، نصب يك اپليكيشن موبايلي 
تحت عنوان ماهواره جيب��ي در ماركت هاي اندرويدي 
است كه دستاويزي براي سوءاستفاده از اطالعات بانكي 

و برداشت هاي غيرمجاز از حساب كاربران شده است. 

خبر

حجت اهلل مهديان 
رييس هيات مديره و 

مديرعامل بانك توسعه تعاون

توافق با صادركنندگان براي بازگشت ارز هنوز عملياتي نشده است

ارز تك نرخي جوابگو نيست
آغاز به كار بازار ثانويه ارز

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
به دنبال تحوالت سياس��ت هاي ارزي دولت و 
بانك مرك��زي، اگرچه قرار بود ك��ه در پي توافق 
صادر كنندگان نرخ دوم ارز مش��خص و در بورس 
معامله ش��ود اما طبق گفته مس��ووالن اقتصادي 
هنوز اين توافق حاصل نشده و همچنان چگونگي 
اعالم و معامله با نرخ دوم ارز نامش��خص است. در 
همين حال برخي مس��ووالن ضم��ن اعالم خبر 
پذيرش نرخ دوم ارز توس��ط دولت اعالم كرده اند 
كه به زودي بازار ثانويه ارز آغاز به كار خواهد كرد. 
به گ��زارش »تعادل« از س��وي ديگر در حالي 
ك��ه برخ��ي نماين��دگان مجلس و كارشناس��ان 
معتقدند ك��ه تك نرخي ج��واب نمي دهد و بايد 
چن��د نرخي ارز حاكم ش��ود اما همچنان برخورد 
با متخلفان ارز و طال در بازار ادامه دارد و اس��امي 
ش��ركت هاي دريافت كنن��ده ارز رس��مي اع��الم 
مي شود. به خريداران حجم هاي باالي سكه اشاره 
شده و خواس��تار ماليات سنگين بر معامالت طال 
و س��كه هس��تند و لذا به نظر مي رسد كه از يك 
س��و، پذيرش نرخ ها و بازار ثانويه، فروش و معامله 
س��كه پذيرفته ش��ده و به تدري��ج مجموعه اين 
تحوالت موجبات ايجاد ب��ازار ثانويه ارز، پذيرش 
چند نرخي و فعاليت صادركنندگان، واردكنندگان 
و صرافي هاي مج��از ارزي را فراهم مي كند اما از 
سوي ديگر دريافت ماليات سنگين از معامالت ارز 
و س��كه و اعالم اسامي خريداران ارز و سكه مورد 

توجه قرار گرفته است. 
در اين رابطه مس��عود كرباس��يان وزير اقتصاد 
در كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه 
ساز و كارهاي الزم براي عرضه ارز توافقي تدارك 
ديده ش��ده گفت: ظرف ۲4س��اعت آين��ده بازار 
ثانويه ارزي تش��كيل مي ش��ود و در مورد تقسيم 
گروه ه��اي كاالي��ي در چارچ��وب سياس��ت هاي 
جديد ارزي دولت ني��ز بايد گفت كه براي تامين 
كاالهاي اساس��ي كشور از محل درآمدهاي ناشي 
از صادرات نفت ۱۸ميليارد دالر و براي گروه دوم 
از محل صادرات محصوالت پتروش��يمي و فوالد 
6.5ميلي��ارد دالر در نظر گرفته ايم. از نظر واردات 
كاالهاي مورد نياز كمب��ودي نداريم ضمن اينكه 
در عرص��ه صادرات نيز مش��كلي نداريم، اما براي 
آرامش بخشي به بازار بايد از مكانيسم هاي كنترل 
و نظارتي كافي اس��تفاده كنيم. از س��وي ديگر به 
دنبال انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز به نرخ 
رس��مي 4۲۰۰ توماني كه به درخواس��ت وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��امي ش��ركت هاي 
واردكننده بخش��ي از كاالها اعالم شده بود، بانك 
مركزي در ادامه انتشار فهرست شركت هايي كه از 
ابتداي سال جاري پس از ثبت سفارش در سامانه 
سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمي دريافت 
كرده ان��د و نيز در راس��تاي ش��فافيت اطالعاتي، 
اسامي و اطالعات مربوط به واردكنندگان خودرو 

را نيز منتشر كرد. 
از س��وي ديگر ش��هاب نادري عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در گفت وگو ب��ا ايبنا، از تعامل 
ق��وا ب��راي س��اماندهي ب��ازار خب��ر داد و گفت: 
مراودات ارزي و معامالت س��كه مشمول پرداخت 

ماليات هاي سنگين مي شود. 
وي از تش��ديد نظارت هاي مجلس ب��ر بازار با 
هدف ساماندهي نرخ ها خبر داد و گفت: همزمان با 
اثبات تخلف در دريافت ارز دولتي و فروش كاالها 
با ارز خارجي برخوردهاي قاطع آغاز خواهد ش��د. 
مجلس خواستار انتش��ار ليست دريافت كنندگان 
ارز دولتي شده است، همه دستگاه ها بايد اقدامي 
مش��ابه وزارت ارتباطات داشته و با انتشار اسامي 
دريافت كنندگان ارز دولتي از سوءاستفاده در بازار 

جلوگيري كنند. 
نادري ب��ا تاكيد بر اينكه عملكرد خالف قانون 
برخ��ي ش��ركت ها ب��ازار را مختل كرده اس��ت، 
تصريح كرد: عالوه بر دولت و مجلس قوه قضاييه 
نيز بايد با ورود قاطع و برخورد منس��جم دس��ت 
سوءاس��تفاده كنندگان را كوتاه كند. شركت هاي 

واردكنن��ده هر نوع كاالي��ي را كه ب��ا ارز دولتي 
خريداري كرده اند بايد با همان نرخ به بازار عرضه 
كنند. گران فروش��ي اين نوع واحدها التهاب فعلي 
را به بازار تزريق كرده است. وي با تاكيد بر اينكه 
معرف��ي افرادي كه بيش��ترين تعداد س��كه را در 
ش��رايط فعلي بازار خريداري كرده اند الزم است، 
افزود: كس��اني كه اقدام به خريد اين تعداد سكه 
كرده ان��د به طور حتم با س��ودجويي در پي ايجاد 
اخالل در بازار هستند از اين رو دولت بايد بي پرده 

به انتشار اسامي آن اقدام كند. 
نادري با بيان اينكه اخذ ماليات هاي س��نگين 
از خريداران كالن س��كه و ارز الزمه ثبات قيمتي 
در بازار اس��ت، تصريح كرد: كميسيون اقتصادي 
مجلس در پي تصويب قانوني با هدف اخذ ماليات 
از افراد متناسب با تمكن مالي آنها در خريد سكه 
و ارز اس��ت. فردي كه توانايي خريد سكه و ارز به 
تعداد قابل توجه را دارد بايد بداند كه طبق قانون 

از پرداخت ماليات نيز نبايد سر بزند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
مراودات ارزي و همچنين معامالت س��كه در بازار 
بايد با نظارت هاي بيش��تر صورت بگي��رد، افزود: 
دول��ت بايد جلو دالل بازي در خريد و فروش طال، 

سكه و ارز را بگيرد. 

 حباب ۵۵۰هزار تومان
در بازار طال و ارز نيز با وجود كاهش نرخ اونس 
جهاني به ۱۲46دالر، قيمت س��كه روز سه شنبه 
دوازدهم تير ماه در بازار تهران با نوس��ان همراه 
اس��ت و نرخ س��كه طرح جديد با ثبت ۲ميليون 
و ۹74ه��زار توم��ان ب��ه زي��ر ۳ميلي��ون تومان 
رسيده اس��ت. هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با ۱۰هزار تومان افت قيمت نس��بت 
به روز دوش��نبه به ارزش ۲ميلي��ون و ۸۰4هزار 
تومان داد و س��تد ش��د. همچنين هر قطعه نيم 
سكه بهار آزادي با 5هزار تومان افزايش نسبت به 
روز دوشنبه يك ميليون و 45۳هزار تومان و هر 
قطعه ربع به��ار آزادي نيز با ۱۰هزار تومان افت 
به ارزش 76۲هزار تومان معامله ش��د. هر قطعه 
س��كه گرمي بدون تغيير قيمت 4۲۱هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي ۱۸عيار نيز با كاهش 
قيم��ت ۳هزار توماني به ارزش ۲4۱ هزار و 7۰۰ 

تومان رسيد. 
همچنين در بازار ارز رسمي نيز بر اساس اعالم 
بان��ك مركزي هر دالر امريكا با ۸ تومان افزايش 
نسبت به روز دوشنبه 4هزار و ۲7۰تومان قيمت 
خورد. هر يورو هم با ۳تومان كاهش نس��بت به 
روز دوش��نبه هزار و ۹67 تومان و هر پوند نيز با 
۱۲ تومان افت 5 هزار و 6۰6 تومان ارزش گذاري 

 ش��د. از س��وي ديگ��ر كارشناس��ان معتقدند كه 
با توجه به نرخ دالر در حاشيه بازار، سكه همچنان 
ب��ا حباب باالي 5۰۰هزار تومان همراه اس��ت و با 
رش��د قيمتي در بازار سكه و طال در ماه هاي اخير 
بخشي از افزايش ها حباب و غيرواقعي است و اين 

رقم به 55۰هزار تومان رسيده است. 

 تك نرخي جواب نمي دهد
همچنين محمدرضا پورابراهيمي با حضور در 
بخش خبري ۲۱ شبكه يك سيما درباره تشكيل 
ب��ازار ثانويه ارز افزود: بررس��ي ها نش��ان مي داد، 
سياست ارز تك نرخي دولت به علت تقاضاي زياد 
ج��واب نمي دهد و در نهايت ۲ ن��رخ در حوزه ارز 

ايجاد مي شود. 
 رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اعالم 
اينكه دولت نرخ دوم ارز را پذيرفت از فعاليت بازار 

ثانويه ارز در كشور خبر داد. 
پورابراهيمي ادامه داد: دولت راهكار مش��خص 
ب��راي ب��ازار دوم ارز در نظر نگرف��ت و به همين 
علت در ماه هاي اخير اتفاقات نامناسبي در حوزه 
 اقتص��ادي كش��ور روي داد. وي با بي��ان اينكه با 
تك نرخي شدن ارز ميزان واردات افزايش و ميزان 
صادرات كاهش يافت، افزود: پيشنهاد ما اين است 
كه ب��راي كاالهاي اساس��ي و ض��روري از جمله 
دارو، م��واد اوليه و نهاده هاي دامي، ارز با عدد نرخ 
ترجيح��ي اختصاص يابد و بقي��ه كاالها از قيمت 

تعادلي برخوردار شوند. 
وي با اش��اره به اينكه اگر اين گونه نباش��د، 
حجم زيادي از واردات رخ مي دهد، ادامه داد: در 
س��ه ماه گذشته حدود ۲7ميليارد دالر تقاضاي 
واردات در كشور داشتيم. پورابراهيمي افزود: با 
توجه ب��ه اصرار مجلس، اخي��را دولت نرخ دوم 
ارز را قبول كرد و اعالم ش��د تا 4۸ساعت آينده 
 ب��ازار ثانويه ارز آغاز ب��ه كار مي كند. نبايد بازار 
غي��ر رس��مي ارز را كتمان ك��رد، بانك مركزي 
متولي بازار ارز است و بايد از ابزارهاي خود براي 

مديريت آن استفاده كند. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به 
تدوين سناريوهاي مختلف ارزي در دولت، علت 
افزايش قيمت ارز را انتظارات تورمي و رشد قابل 

توجه تقاضاي ارز دانست. 
محمدباقر نوبخت گفت: در جلس��ه كميسيون 
تحوالت و نوسانات ارزي كشور مورد بررسي قرار 
گرفت. در اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت ارزي 
كشور از نظر سازمان برنامه و بودجه به نمايندگان 
مجلس ارائه شد. با توجه به اينكه ارز يكي از منابع 
مالي اس��ت كه معادل ريالي آن با يك نرخ تسعير 
ك��ه در قانون بودجه ۳ ه��زار و 5۰۰ تومان براي 

هر دالر در نظر گرفته ش��ده و در حال حاضر نيز 
قيمت آن 4 ه��زار و ۲۰۰ تومان در حال خريد و 
فروش است در خزانه قرار مي گيرد و ما مي توانيم 
اعتب��ارات هزينه ي��ي يا عمراني ي��ا همان تملك 

دارايي هاي سرمايه يي را با آن انجام دهيم. 
در بودج��ه س��ال ۹7 پيش بيني ص��ادرات ۲ 
ميلي��ون و 4۱۰ هزار بش��كه يي نف��ت و ميعانات 
گازي در روز به ازاي هر بش��كه به قيمت 55 دالر 
لحاظ شده كه البته ۲ ميليون و 55۰ هزار بشكه 
نفت با قيمت ح��دود 65 دالر با توجه به اتفاقات 
رخ داده به فروش رفته است. با لحاظ نرخ تسعير 
دالر ۳ ه��زار و 5۰۰ توماني در كل س��ال معادل 
۱۰7هزار ميليارد تومان س��هم دولت مي شود كه 
بر اين اساس ۳۲درصد از منابع به صندوق توسعه 
ملي و ۱4.5درصد به شركت نفت براي طرح هاي 

توسعه يي اختصاص مي يابد. 
خوشبختانه درآمدهاي ريالي حاصل از فروش 
نفت در ۳ماهه اول امس��ال ب��ا 74درصد افزايش 
روبه رو شده، اما با وجود مطلوب بودن منابع ارزي 
كش��ور و افزايش حدود ۲۱درصدي صادرات بايد 

نيازها برطرف شود. 
ب��ا توجه به درآمدهاي ارزي نبايد قيمت ارز با 
نوسان روبه رو مي شد، اما به دليل انتظارات تورمي 
ناشي از شوك سياس��ي تحريم ها ميزان تقاضاي 
ارزي در كشور با رشد روبه رو شد به نحوي كه به 
افزايش قيمت ارز منجر شد. سناريوهاي مختلف 
و پيش بيني براي درآمدهاي ارزي كشور در آينده 
و مصارف و تنظيم بودجه يي در نظر گرفته ش��ده 
كه اين موضوعات در جلس��ه كميسيون اقتصادي 

تشريح شد. 

 بررسي آخرين وضعيت ارزي 
همچني��ن س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس از بررس��ي آخرين وضعيت ارزي كش��ور 
با حض��ور نوبخت و كرباس��يان در نشس��ت اين 

كميسيون خبر داد. 
زهرا س��عيدي گفت: در اين نشس��ت نوبخت 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه، كرباس��يان وزير 
اقتصاد و مسووالن ديوان محاسبات و سازمان هاي 
نظارت��ي گزارش��ي از وضعيت ارزي كش��ور ارائه 
كردند. در اين جلس��ه سناريوهاي مختلف دولت 
از بابت درآمده��اي آتي و نحوه تنظيم مصارف و 
منبع بودجه يي از س��وي سخنگوي دولت تشريح 
ش��د. در خصوص ايج��اد بازار ثانوي��ه ارز و نحوه 
نظارت بر قيمت ها و مس��ائل كارشناسي در حوزه 

ارز بررسي هاي كارشناسي انجام شد. 
س��عيدي مباركه بيان كرد: نماين��دگان عضو 
كميس��يون اقتص��ادي تاكيد كردند ط��ي برنامه 

زمانبندي، دولت اين موضوع را مشخص كند كه 
عملياتي شدن بازار ثانويه ارز در چه زمان و با چه 
س��از و كار نظارتي انجام خواهد ش��د. به گزارش 
خانه ملت، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
يادآور شد: كشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار 
دارد و دشمنان در حال كارشكني عليه جمهوري 
اسالمي هستند اما دولت و مجلس تالش مي كنند 
تا ب��ا ارزيابي تمام جوانب ش��رايط را براي اعمال 

مديريت صحيح در اقتصاد فراهم كند. 

 توافق با صادركنندگان براي بازگشت ارز 
هنوز عملياتي نشده است

همچنين رييس كنفدراسيون صادرات ايران با 
اشاره به اينكه بازار ثانويه ارزي هنوز تشكيل نشده، 
گفت: توافقاتي كه پيش تر با صادركنندگان براي 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام شده بود، 
هنوز عملياتي نش��ده است. محمد الهوتي درباره 
تش��كيل بازار ثانويه ارزي براي فروش توافقي ارز 
حاص��ل از صادرات گفت: هن��وز وعده معاون اول 
رييس جمه��وري و وزي��ر اقتصاد براي تش��كيل 
بازار ثانويه عملياتي نش��ده و در شرايط غير قابل 
پيش بيني به س��ر مي بريم. رييس كنفدراس��يون 
صادرات يادآور ش��د كه اس��حاق جهانگيري روز 
چهارش��نبه هفته گذشته اعالم كرده بود كه بازار 
ثانويه از روز شنبه هفته جاري آغاز به كار مي كند 
ك��ه اين امر رخ نداد. همچنين برخي  نمايندگان 
مجل��س و وزير اقتصاد گفته بودند كه بازار ثانويه 
ارزي تا روز گذش��ته آغاز ب��ه كار مي كند كه اين 

وعده نيز اجرايي نشد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه تا زمان تش��كيل ش��دن 
ب��ازار ثانويه ارزي صادركنن��دگان تكليف خود را 
نمي دانن��د، تصريح كرد: هنوز تعريف مش��خصي 
از مكانيسم فعاليت بازار ثانويه ارزي مطرح نشده 
است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تقليل 
زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از 6 ماه 
به ۲ ماه، شوك بزرگي به صادركنندگان توصيف 
كرد و افزود: اين امر براي كاالهايي كه پايه نفتي 
داش��ته و معموال به طور نقدي معامله مي شوند و 
بورس��ي هستند، امكان پذير اس��ت اما بايد توجه 
داش��ت كه بس��ياري از كاالهاي ايران با كش��تي 
حمل شده و بين 4۰ تا 45 روز زمان مي برد تا به 

مقصد خود برسند. 

 دستور قضايي برخورد با متخلفان 
از سوي ديگر معاون اول قوه قضاييه اعالم كرد: 
رييس قوه دس��تور داده كه با متخلفان ارز بدون 

اغماض به صورت جدي برخورد شود. 
غالمحس��ين  والمس��لمين  حجت االس��الم 
محسني اژه اي در حاشيه جلس��ه عالي مسووالن 
قضايي افزود: يكي از موضوعاتي كه در اين جلسه 
م��ورد بحث قرار گرفت بحث ارزي و تالطمي بود 
كه در چند هفته اخير به ويژه در بحث ارز و سكه 
در جامعه مطرح شد كه البته رياست قوه قضاييه 
در اين خصوص نيز پيش از اين دس��تور داده بود 
و ابتدا بازرس��ي كل كش��ور، دادس��تاني تهران و 
دادستاني كل كش��ور اشاره يي به اقداماتي كه در 
اين خص��وص انجام داده بودن��د، كردند و بعد از 
آن جمع بندي صورت گرفت و رياست قوه قضاييه 
نيز به دادستان كل كشور و همه دادستان ها و به 
ويژه دادستان تهران دستور داد با كمك نيروهاي 
امنيتي و انتظامي مساله ارز و سكه را رصد كنند 
و بخش��ي از آن كه حتما كار افراد منفعت طلب و 
متخلف اس��ت، شناسايي شود و مورد تعقيب قرار 

دهند و در اين خصوص به دولت كمك كنند. 
مس��اله بعدي كه در جلس��ه عالي مس��ووالن 
قضاي��ي مطرح ش��د، بحث كس��اني ب��ود كه ارز 
4۲۰۰تومان��ي يا ارزي كه دول��ت اختصاص داده 
اس��ت، ب��راي وارد ك��ردن كاالهاي م��ورد نظر و 
سياس��ت هاي دولت درياف��ت كرده اند، اما در اين 
زمينه تخلفاتي صورت گرفته و اخيرا ليس��تي در 

اين خصوص منتشر شده است. 

كارمزد 11توماني بانك ها براي جذب 1۰هزار تومان
گروه بانك و بيمه|

 ميانگين كارمزد پرداخت��ي بانك هاي پذيرنده 
به ازاي جذب هر ۱۰هزار تومان در ارديبهشت ماه 
۹7 با كاهش ۲4.۸6درصدي نسبت به ماه گذشته 
مواجه ش��ده و از ۱4۹.۳4ريال ب��ه ۱۱۲.۲4ريال 
رس��يد. كارم��زد تراكنش ه��اي خري��د ب��ر عهده 
بانك هاي پذيرنده اس��ت، از اين رو در اين گزارش 
ميزان كارم��زد پرداختي هر بانك پذيرنده به ازاي 
جذب ه��ر ۱۰۰هزار ريال تراكنش پذيرش  ش��ده 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 در ارديبهش��ت ماه س��ال ۹7 به طور متوس��ط 
بانك ه��اي پذيرن��ده با ۲4.۸6درصد رش��د منفي 
نس��بت به ماه گذش��ته ميزان ۱۱۲.۲4ريال از هر 
۱۰۰هزار ريال مبلغ جذب  شده را به  عنوان كارمزد 
پرداخت كرده اند ك��ه در ميان بانك هاي پذيرنده، 
بانك صنعت و معدن، توس��عه صادرات، قوامين و 
مس��كن به ترتيب ب��ا پرداخ��ت ۳۹.7۲، 44.۹7، 
55.۰6 و 55.46ري��ال از ه��ر صد هزار ريال مبالغ 
جذب  شده كمترين و بانك هاي خاورميانه، پست  
بانك، پارسيان و موسسه كوثر به ترتيب با پرداخت 
۱۸6.۱7ري��ال  و   ۱۹۰.۱۹  ،۲۰۰.۳۳  ،۲۳۰.67
بيشترين مبلغ كارمزد را به ازاي هر صد هزار ريال 
مبلغ جذب  ش��ده پرداخت كرده اند. بر اساس اين 

گزارش، ب��ا توجه به اين موضوع كه عامل موثر در 
پرداخت كارمزد تراكنش هاي خريد، هم تعداد و هم 
بازه مبلغي تراكنش هاست، از اين رو بانك هايي كه 
نسبت كارمزد كمتري به ازاي جذب هر ۱۰۰هزار 
 ريال تراكنش داش��ته اند، متوس��ط مبلغ باالتري 
به ازاي هر تراكنش نسبت به ساير بانك ها داشته اند 
يا به عبارتي مبلغ تراكنش بيشتري به ازاي تعداد 
تراكنش هاي مش��ابه با ساير بانك ها، از پذيرندگان 

خود دريافت كرده اند. 
اختالف متوس��ط كارمزد پرداختي بين بانك ها 
با كمترين و بيش��ترين متوسط، ۲.۸۳ برابر است. 
بدين معنا كه بانك خاورميانه به نس��بت هر ۱۰۰ 
هزار ريال مبلغ تراكنش خريد جذب  ش��ده ۲.۸۳ 
برابر بانك صنعت و مع��دن كارمزد پرداخت كرده 
اس��ت. از اين رو بانك هايي مث��ل صنعت و معدن، 
توسعه صادرات، قوامين و مسكن در ارديبهشت ماه 
در فرآين��د بازارياب��ي و نصب ابزار ب��راي صاحبان 
حس��اب، اثربخش عمل كرده اند. ب��ا توجه به اين 
مهم ك��ه كارمزد پرداختي تنها هزينه يي نيس��ت 
كه بانك هاي پذيرنده متقبل مي ش��وند و بانك ها 
در ازاي نصب هر ابزار كارتخوان هاي فروش��گاهي 
نيز مبلغي به  عنوان اجاره بهاء و پرستاري ابزارهاي 
 PSP كارتخوان هاي فروش��گاهي به ش��ركت هاي

مي پردازن��د و اين رقم ب��ه ازاي ابزارهاي مختلف 
متفاوت است، اما در اين گزارش بر اساس اطالعات 
موجود از بانك ها، با فرض اجاره متوسط ۳۰۰ هزار 
ريال، هزينه پرداختي بانك ها به ازاي هر ۱۰۰ هزار 
ريال مبلغ پذيرش ش��ده محاسبه  شده است. بدين 
معنا كه تعداد ابزار كارتخوان هاي فروشگاهي نصب 
 شده تراكنش دار در هر ماه به ازاي هر بانك ضرب  
در س��يصد هزار ريال به  اضاف��ه كل مبلغ كارمزد 
پرداخت  شده، تقس��يم  بر كل مبالغ پذيرش  شده 

بانك در واحد صد هزار ريال شده است. 
احتس��اب ميزان اجاره بهاي هر ابزار كارتخوان 
فروشگاهي منجر به افزايش ميزان كارمزد پرداختي 
در بانك ها شده است. از اين رو به طور متوسط كل 
بانك ها مبلغ جمع كل اج��اره و كارمزد پرداختي 
۱۱7.۳۰ريال در ارديبهشت ماه ۹7 به ازاي هر صد 
هزار ريال مبلغ پذيرش  شده پرداخت كرده اند. در 
ارديبهشت ماه ۹7 به ترتيب بانك هاي خاورميانه با 
پرداخت ۸7.45ريال هزين��ه )كارمزد + اجاره بها(، 
توس��عه صادرات با پرداخت ۱۲۸.۳7ريال هزينه، 
صنعت و مع��دن با پرداخت ۱۳7.6۰ريال هزينه و 
ب��ا پرداخت ۱۳۸.64ريال هزينه كمترين هزينه را 
ب��ه ازاي جذب هر صد هزار ري��ال تراكنش خريد 
پذيرش  شده داشته اند. به ترتيب بانك هاي پذيرنده 

حكمت ايرانيان ب��ا ۹۳۰.۸۹ريال هزينه )اجاره بها 
+ كارم��زد(، پارس��يان ب��ا 5۹6.67 ري��ال هزينه، 
پس��ت  بانك با 4۸۱.۹۰ و موسس��ه اعتباري كوثر 
با 47۸.۹۲ريال بيش��ترين هزينه را به ازاي جذب 
هر صد هزار ريال تراكنش خريد پذيرش كرده اند. 
اهميت مبل��غ اجاره بها ابزار كارتخوان در اقتصادي 
بودن صنعت پرداخت ب��راي بانك ها نقش موثري 
دارد، از اين رو بايد اين هزينه نسبت به رسوبي كه 
بان��ك از موجودي پذيرندگان به دس��ت مي آورد، 
توجيه پذير باش��د. در صورتي  ك��ه بانك موفق به 
جذب رسوبي بيش��تر از اين مبلغ به ازاي هر صد 
هزار ريال نشود، كاربرد ابزار كارتخوان فروشگاهي 

براي بانك مقرون  به  صرفه نخواهد بود. در اين روند 
نحوه بازاريابي بانك ها و شركت هاي PSP اهميت 
دوچندان��ي دارد. انتخاب پذيرن��دگان اثربخش به 
معني انتخاب پذيرندگاني است كه از گردش كافي 
موجودي به جهت تامين رس��وب مورد نظر بانك 
برخوردار هستند. بنابراين بهتر است، بانك ها بخشي 
از هزينه هاي اجاره بها و نگه��داري ابزار كارتخوان 
خود را از پذيرندگاني كه گردش موجودي كافي به 
جهت تامين هزينه هاي بانك ندارند، دريافت كرده 
و امتي��از تقبل هزينه اجاره و پش��تيباني ابزارهاي 
كارتخ��وان را فقط براي پذيرن��دگان كه از گردش 

موجودي كافي برخوردارند در نظر بگيرند. 
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5 بورس و فرابورس
تدوين صورت هاي مالي نمونه 

شركت هاي سرمايه گذاري
گ�روه بورس| ب��راي بهبود افش��اي اطالعات 
توسط شركت هاي سرمايه گذاري، تامين نيازهاي 
و س��اير ذي نفع��ان،  اطالعات��ي س��رمايه گذاران 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار صورت هاي مالي 
نمونه ش��ركت هاي س��رمايه گذاري را تدوين و در 
خردادماه 1397 به ش��ركت ها اب��الغ كرد. طوبي 
دهقاني مدير ناش��ران با بيان مطل��ب فوق گفت: 
اي��ن صورت هاي مالي در برگيرنده حداقل الزامات 
ارائه و افشا توس��ط شركت هاست و در صورتي كه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بيش��تري 
ب��راي ارائ��ه و افش��ا در صورت هاي مال��ي اعالم 
كن��د، ش��ركت ها مكلف ب��ه ارائه اطالع��ات مورد 
نياز هس��تند. در تهيه صورت ه��اي مالي نمونه، به 
افش��اي مناس��ب و كافي اطالعات تحت ش��رايط 
عمومي و كلي تاكيد شد و از پرداختن به اطالعات 
مرتبط با ش��رايط خاص خودداري شده است. وي 
تصري��ح كرد: با توجه به اينك��ه فعاليت اصلي اين 
شركت ها س��رمايه گذاري است، بنابراين از جوانب 
مختل��ف اطالعات مربوط به اين فعاليت در اختيار 
س��رمايه گذاران و تحليلگران ق��رار خواهد گرفت. 
دهقاني افش��اي اطالعات شركت ها در صورت هاي 
مالي نمونه و در س��رفصل سرمايه گذاري را شامل 
گردش س��رمايه گذارى هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
در اوراق بهادار و س��رمايه  گذارى هاي كوتاه مدت و 
بلندم��دت در اوراق بهادار ب��ه تفكيك درآمد آنها 
عنوان كرد و اف��زود: گردش س��رمايه گذارى هاي 
ك��ه  به��ادار  اوراق  در  بلندم��دت  و  كوتاه م��دت 
ش��امل س��رمايه گذاري در س��هام و ح��ق تق��دم 
ش��ركت ها، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري، 
سپرده هاي س��رمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت 
و اوراق بدهي اس��ت كه بايد مانده در ابتداي سال، 
افزاي��ش / كاه��ش، مانده در پايان س��ال و درصد 
مالكيت )حس��ب مورد( ذكر ش��ود. وي ادامه داد: 
س��رمايه گذارى هاي كوتاه م��دت و بلندم��دت در 
اوراق بهادار به تفكيك درآمد آنها كه ش��امل مبلغ 
دفتري س��رمايه گذاري ها و ارزش بازار آنها، درآمد 
س��رمايه گذاري شامل سود س��هام و سود تضمين 
ش��ده براي اوراق بدهي، س��رمايه گذاري در سهام 
شركت ها به تفكيك نوع صنعت، سرمايه گذاري در 
اوراق بهادار به تفكيك وضعيت )بورسي/فرابورسي/

ثبت ش��ده )غيربورسي و غيرفرابورس��ي( /ساير(، 
س��رمايه گذاري در اوراق بدهي به تفكيك ناش��ر و 
نرخ سود و س��پرده هاي سرمايه گذاري به تفكيك 

نرخ سود مي شود. 
وي توضيح داد: مطابق »دس��تورالعمل پذيرش 
ته��ران«  به��ادار  اوراق  ب��ورس  در  به��ادار  اوراق 
شركت هايي كه منابع مالي در اختيار خود را منحصرا 
صرف س��رمايه گذاري در اوراق بهادار و سپرده هاي 
بانك��ي كرده و عه��ده دار تجهي��ز و به كارگيري آن 
هس��تند در دو گ��روه طبقه بن��دي مي ش��وند. اين 
دو گ��روه ش��ركت  هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ 
هستند. مدير ناش��ران بورس به اهداف خريد اوراق 
بهادار توسط شركت  هاي سرمايه گذاري و هلدينگ 
اش��اره كرد و گفت: هدف ش��ركت سرمايه گذاري از 
خريد اوراق بهادار، اعمال مديريت در ش��ركت هاي 
س��رمايه پذير نيس��ت در حالي كه شركت  هلدينگ 
ب��ا س��رمايه گذاري در ش��ركت  س��رمايه پذير براي 
كس��ب انتفاع، آن قدر حق راي كس��ب مي كند كه 
براي كنترل عمليات شركت، هيات مديره را انتخاب 
كن��د يا در انتخاب اعضاي هيات مديره موثر باش��د. 
وي خاطرنشان كرد: مطابق دستورالعمل فوق الذكر 
در مصرف منابع ش��ركت هاي س��رمايه گذاري  بايد 
محدوديت هايي لحاظ ش��ود. در هنگام پذيرش و تا 
زماني كه نام ش��ركت در فهرس��ت نرخ هاي بورس 
درج اس��ت، همواره بايد حداقل 80 درصد از منابع 
مالي بلندمدت شركت به س��رمايه گذاري در سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس، اوراق مشاركت 

و سپرده هاي بانكي تخصيص يابد. 
دهقاني تصريح كرد: شركت هاي سرمايه گذاري 
نبايد بيش از 10درصد منابع خود را به مصرف خريد 
سهام يك شركت برسانند. همچنين سرمايه گذاري 
در هر ش��ركت نبايد از 10درصد س��رمايه شركت 
سرمايه پذير بيش��تر باشد. شركت هاي سرمايه گذار 
موظف اند در صورت رساندن ميزان سرمايه گذاري 
خود در ش��ركت هاي س��رمايه پذير به سقف فوق، 
مرات��ب را به س��ازمان و بورس اع��الم كنند. مدير 
ناش��ران بورس تهران به تفاوت  ش��ركت هاي مادر 
)هلدينگ( با شركت هاي سرمايه گذاري اشاره كرد 
و گف��ت: از جمله تفاوت  ش��ركت هاي هلدينگ با 
شركت هاي سرمايه گذاري در تركيب دارايي هاست. 
طبق »دس��تورالعمل شناس��ايي و ثب��ت نهادهاي 
مال��ي فعال در بازار اوراق بهادار نزد س��ازمان« هر 
شخص حقوقي كه به عنوان شركت سرمايه گذاري 
يا ش��ركت م��ادر )هلدينگ( نزد س��ازمان به ثبت 
مي رسد، ملزم است حداقل 80درصد از دارايي هاي 
خود را به سرمايه گذاري در اوراق بهادار اختصاص 

دهد. اين در حالي است كه: 
ال��ف( ش��ركت  س��رمايه گذاري باي��د حداقل 
70درصد از دارايي هاي خود را به س��رمايه گذاري 
در اوراق به��اداري اختص��اص ده��د ك��ه ب��ر اثر 
سرمايه گذاري در اين اوراق بهادار به  تنهايي يا به 
همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر 
اوراق بهادار يادشده، نفوذ قابل مالحظه پيدا نكند 

يا كنترل آن را به دست نياورد. 
ب( ش��ركت  م��ادر )هلدين��گ( باي��د حداقل 
70درصد از دارايي هاي خود را به س��رمايه گذاري 
در سهام يا سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري 
داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ديگ��ر اختصاص ده��د؛ به طوري  
ك��ه در ش��ركت ها، موسس��ات ي��ا صندوق ه��اي 
س��رمايه پذير به  تنهايي يا به همراه اشخاص تحت 
كنترل خود نفوذ قابل مالحظه يافته يا كنترل آنها 

را به دست آورد. 
گفتني است، صورت هاي مالي نمونه شركت هاي 
هلدينگ با توجه به ويژگي هاي خاص اين شركت ها 
و ني��از به ارائ��ه صورت هاي مالي تلفيقي، توس��ط 

سازمان بورس در دست تهيه است. 

شفافيت

رييس سازمان بورس از پتانسيل بازار  سرمايه براي اجراي فاز هاي جديد سياست  ارزي خبر داد

احتمال راه اندازي بازار ثانويه ارزي از امروز
گروه بورس| 

مدتي اس��ت كه افزايش روزانه نرخ دالر و 
سكه بدون هيچ توجيه اقتصادي همه بازار  هاي 
مالي كش��ور را به نوعي تحت تاثير خود قرار 
داده و متاس��فانه ثب��ات قيمتي را در س��اير 
بخش هاي اقتصادي تا حدودي كم رنگ كرده 
است. بر اين اساس طي هفته گذشته مسعود 
كرباس��يان، وزير اقتصاد در راستاي مديريت 
بازار ارز دس��تور معامله اظهارنامه صادراتي ها 
را در ب��ورس داد كه متاس��فانه اكنون پس از 
4روز تعويق در اجراي اين دس��تور مش��اهده 
مي ش��ود كه اين سياس��ت ارزي تا اين لحظه 
ب��ا س��نگ اندازي هايي از جانب س��اير نهاد ها 
مواجه بوده اس��ت. در همين حال منابع آگاه 
و مدير نظارت بر بورس ها و بازار هاي سازمان 
ب��ورس در گفت وگ��و با »تع��ادل« از آمادگي 
كامل سازمان بورس در صورت همكاري بانك 
مركزي و وزارت صمت در راس��تاي راه اندازي 
ب��ازار گواه��ي ارزي ط��ي هفته ج��اري خبر 
داده اند. اين درحالي اس��ت ك��ه در تازه ترين 
اظهارنظر ه��ا نيز وزير اقتصاد از راه اندازي بازار 
ثاويه ارزي طي چند س��اعت آينده خبر داده 
است كه با اين حال پيش بيني مي شود امروز 
چهارش��نبه آخرين روز كاري معامالت شاهد 

تحقق اين موضوع باشيم. 

 ظرفيت باالي بازار
در همي��ن ح��ال رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار معتقد اس��ت كه ضريب شفافيت 
در ب��ازار س��هام باالس��ت و بورس براس��اس 
مكانيس��م عرضه و تقاضا و سازوكاري تعريف 
ش��ده، فعاليت مي كن��د. به گ��زارش فارس، 
ش��اپور محمدي درخصوص معامالت گواهي 
ارزي عن��وان كرد: بازار س��رمايه براي عرضه 
و تقاض��ا از يك سيس��تم مچين��گ برخوردار 
اس��ت كه به طور طبيعي ب��ا تنظيم قواعدي 
ازجمله دامنه نوس��ان يا اينك��ه بازيگران بازار 
چه كساني مي توانند باش��ند، بستر معامالت 
را فراه��م مي كند. ب��ه طور طبيع��ي در بازار 
گواه��ي صادراتي ارزي دس��تگاه ذي صالح به 
س��ازمان بورس اعالم مي كند كه چه كساني 
مي توانند، گواه��ي ارزي را خريداري كنند يا 
به فروش برسانند. به عبارتي دستگاه هايي كه 
معي��ن مي كنند، خريد و ف��روش ارز بر عهده 

چه كسي است.
وي اف��زود: اين موض��وع فوايد زيادي دارد 
چرا كه مردم را از حواش��ي و مس��ائل مربوط 
به ه��ر گونه خريد و ف��روش ارز راحت كرده 
و كم��ك مي كن��د در يك چارچوب ش��فاف، 
اش��خاصي كه مي توانند ارز را خريد و فروش 

كنند از اين طريق اقدام كنند. 

محمدي تصريح كرد: در فاز اول بنا بر اين 
است كه صادركننده و وارد كننده در اين بازار 
حضور داشته باش��ند. درباره اينكه گروه هاي 
ديگري را نيز مي ش��ود وارد اين بازار كرد بايد 
گف��ت، بازار س��رمايه ظرفيت اي��ن موضوع را 
دارد اما به طور مش��خص سياس��ت هاي ارزي 

بر عهده بانك مركزي است.
وي ادامه داد: سياس��ت هاي تجاري نيز بر 
عه��ده وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت قرار 
گرفته و اين درحالي اس��ت كه وزارت اقتصاد 
و س��ازمان ب��ورس ه��ر گونه هم��كاري براي 
ش��فافيت بيش��تر بازار س��هام و ورود مردم با 
خيال آس��وده تر در اين بازار را با فراهم كردن 
بس��ترهاي مورد نياز انج��ام مي دهد. در مورد 
قوانين و دس��تورالعمل هاي حاكم بر اين بازار 
نيز در بخش��ي از موارد قواعد بازار سرمايه كه 
در قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد از سوي 
ش��وراي عالي بورس و سازمان بورس معين و 
تبيين مي ش��ود و بخش ديگ��ري از قواعد نيز 
از س��وي بانك مركزي در ح��وزه ارزي معين 

مي شود.
رييس س��ازمان ب��ورس با اش��اره به اينكه 
معام��الت گواهي يا حواله ه��اي ارزي پيش از 
اي��ن نيز در دس��تور كار ش��وراي عالي بورس 
بوده اس��ت، اب��راز كرد: اين موض��وع بيش از 
دو سال قبل در ش��وراي عالي بورس بود و با 
حضور رييس كل بانك مركزي تصويب ش��د. 
اما حواله ها يا به تعبيري گواهي هاي صادراتي 
به معن��اي تم��ام ب��ازار ارز نيس��ت و بخش 
مح��دودي از اي��ن ب��ازار را در برمي گيرد. به 
طور طبيعي معام��الت گواهي صادراتي ارزي 
هر چه كه منصفانه تر و منطقي تر انجام شود، 
مقصود نظر تمام سياست گذاران خواهد بود تا 
صادر كننده و وارد كنن��ده بتوانند در اين بازار 
وارد ش��وند. البته به ط��ور طبيعي در مواقعي 
كه س��ازمان بورس قواعدي را تنظيم مي كند 
در راس��تاي شفافيت بيشتر و كمك به تعادل 
عرضه و تقاضا و انعطاف قيمتي اس��ت و اميد 
مي رود اين موضوع يك سازوكار مناسب باشد. 
وي در پاس��خ به اينكه طي س��ال گذش��ته 6 
ميلي��ارد دالر ب��راي واردات كاالهاي مصرفي 
تخصي��ص يافت بر اين اس��اس كل ارزي كه 
از اين طريق قرار اس��ت به گروه سوم كااليي 
براس��اس س��امانه نيما تخصي��ص يابد چقدر 
است، بيان كرد: درحال حاضر برآوردي از كل 
رق��م قابل تخصيص در اين زمينه وجود ندارد 
اما پيش بيني مي ش��ود حدود 6 ميليارد دالر 
از طري��ق بازار گواهي صادراتي ارز با توجه به 
اعالمي كه در بخش��نامه شده، بتوان به گروه 
س��وم اختص��اص داد. اين درحالي اس��ت كه 

كاال هاي مصرفي را هم شامل خواهد شد. 

 رعايت مالحظات بانك مركزي 
ش��اپور محمدي گفت: اينكه چه گروه هايي از 
عرضه ارز خود در سامانه نيما مستثنا شده اند را 
ب��ا نظر بانك مركزي مي تواني��م تنظيم كنيم به 
طوري كه بخش��ي از آن در س��امانه نيما ثبت و 
مابه التفاوت آن در ب��ورس قرار گيرد يا مي تواند 
همه آن ارز به عنوان گواهي ارزي در بورس مورد 
معامله قرار گيرد. هر تصميمي كه بانك مركزي 
بگي��رد، قابليت اجرا خواهد داش��ت.  وي درباره 
اينكه قيمت گواهي ارزي روي تابلو معامالت در 
چه تلرانسي نوس��ان خواهد كرد نيز اظهار كرد: 
متناس��ب با سياس��ت هاي ارزي اگر مالحظاتي 
را بانك مركزي روي آن داش��ته باش��د، سازوكار 
بازار تنظيم خواهد شد. در مورد پرميوم و دامنه 
نوس��ان نيز بايد بدانيد همگي اين موارد در بازار 

سرمايه قابل انعطاف است. 
محمدي بيان ك��رد: درحال حاضر براي تهيه 
دس��تورالعمل اجراي��ي آن با تعام��ل ميان بانك 
مرك��زي، س��ازمان توس��عه و تج��ارت و صمت 
جلس��ات روزانه داريم و به سرعت مي توانيم آن 
را عملياتي كنيم بنابراين در سمت بازار سرمايه 

زيرساخت ها آماده است. همچنين براي سازمان 
ب��ورس ظرف ي��ك هفته اين موض��وع عملياتي 
اس��ت. اينكه نم��اد گواه��ي ارزي تعريف يا كد 
معامالت��ي صادر ش��ود براي س��ازمان بورس به 
سرعت ميسر خواهد بود. البته بخشي از اقدام ها 
باي��د با هماهنگي دس��تگاه ها انجام داد و تالش 

مي شود در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شود. 
رييس س��ازمان بورس درخص��وص اينكه آيا 
س��ازمان بورس امكان مديريت قيمت يا تقاضا را 
خواهد داشت يا خير اذعان كرد: قواعد اين بازار 
شامل زمان شروع و خاتمه معامالت از قبل اعالم 
مي ش��ود. يعني ريز س��اختارهاي بازار براساس 
زمان شروع معامالت، زمان حراج اوليه يا آكشن، 
دامنه نوسان و اينكه چه كساني در بازار و با چه 
حجمي مجاز هستند بيايند، مي توانند معامالت 
و قيمت ه��ا را تغيير دهند. به طور طبيعي عرضه 
و تقاضا را بايد سيستم تجارت كشور تنظيم كند. 
اينكه صمت به ش��خصي مي گوي��د، مي تواند به 
ميزان مش��خصي از ارز وارد كننده باشد يا سقف 
و حج��م خروج ارز به چه ميزاني اس��ت ازجمله 

اين اقدام هاست. 

 سازمان، ناظر شفافيت
وي تاكيد كرد: س��ازوكار سازمان بورس يك 
س��ازوكار انعطاف پذير اس��ت و به عن��وان ناظر 
براي ش��فافيت بازار و عملكرد منصفانه آن عمل 
خواهيم كرد. البته دامنه نوس��ان در همه موارد 
بازار س��رمايه همواره وجود دارد و ممكن اس��ت 
دامنه نوس��اني ساختارمند و تحت نظارت داشته 
باش��يم اين درحالي اس��ت كه مديريت براساس 

مكانيسم هاي بازار خواهد بود. 
وي با اشاره به اصالح دستورالعمل نحوه انجام 
معام��الت و ح��ل توقف طوالني م��دت نمادهاي 
معامالت��ي گفت: اين يك مس��اله تاريخي بود و 
در مقاط��ع مختلف نماده��اي معامالتي متعدد 
بعضا در دوره هاي يك س��اله و دو ساله يا بيشتر 
متوقف مي شدند. در مقاطعي 67 نماد از مجموع 
560 نماد متوقف داش��تيم. دلي��ل اين موضوع 
وجود برخي دس��تور العمل ها و بعضا عدم رعايت 
اطالعات ب��ود. از 67 نماد متوقف در يك مقطع 
تاريخي كه تقريبا بيشترين دوره بود به 20و 15و 
در نهاي��ت 10نماد معامالتي متوقف رس��يديم. 
برخ��ي از نمادهاي متوقف باقيمانده نيز مس��اله 
قضايي دارند و ارتباطي به بازار سرمايه ندارند. از 
اين حيث مي توان گفت، تعداد نمادهاي متوقف 
طوالني م��دت بازار س��هام به كمت��ر از 10نماد 
معامالتي رس��يده اس��ت. اين موض��وع به خاطر 
اصالح دس��تورالعمل ها و حاكميت قواعدي بود 

كه امروز با استانداردهاي دنيا همخواني دارند. 
محم��دي تاكيد ك��رد: گزارش هاي تفس��يري 
مديريت كه جايگزين پيش بيني س��ود هر س��هم 
پس از كس��ر ماليات شده، باعث مي شود تا بازار از 
لنگراندازي روي يك عدد خالص شود. آن عدد هم 
لزوما درست نبود و خيلي وقت ها مردم با آن عدد 
به طور خواس��ته يا ناخواسته فريب داده مي شدند.  
جالب اينكه مثلث هاي احتياط وقتي كه براي برخي 
نمادهاي معامالتي مش��مول تعليق گذاشته شد از 
همان ابتدا با واكنش هاي جالبي از س��وي ناشران 
و سهامداران مواجه مي شد. اين مثلث ها باعث شد 
كه در همان روزهاي اول اطالعات بسياري به بازار 
ارائه شود. اين مثلث نشان مي دهد، مي توان با مردم 
صادقانه حرف زد و به آنها گفته ش��ود اين شركت 

اطالعات شفافي ندارد يا با احتياط حركت كنند.
وي گفت: اين نشانه به عنوان هشداري براي 
سهامدار اس��ت تا نوسان قيمت را دوباره رصد و 
از طرفي ناش��ر و هيات مديره ها را مقيد مي كند 
كه براي شفافيت بيشتر اقدام كنند. جالب اينكه 
بس��ياري از ناش��ران بودند كه عنوان مي كردند، 
حاضريم اطالع��ات بدهيم اما مثل��ث احتياطي 
س��هم را ح��ذف كني��د. االن دوره توق��ف نماد 
معامالتي با كاهش بس��ياري روبه رو است و اين 
مساله تاريخي براي هميشه حل شده همينطور 

شفافيت نيز در بازار افزايش يافته است.

مروري بر آمار معامالت ديروز

گام هاي بلند شاخص
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس

نامه منتسب به سازمان بورس جعلي است
گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
معامالت روز گذش��ته با افزايش 2 هزارو 409 واحدي همراه 
ش��د و توانس��ت رقم 112 ه��زارو 346 واح��دي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو در بازار ديروز ش��اخص هاي بازار 
اول و دوم ني��ز ب��ه ترتيب 2هزار و 2 و 3 ه��زار و 602 واحد 
صعودي ش��دند. همچنين ش��اخص هم وزن نيز 105 واحد 
باال رفت. افزون بر اين، صنايع فلزات اساس��ي، ش��يميايي و 
كانه فلزي نيز با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در صدر 
برتري��ن گروه ه��اي صنعت قرار گرفتند. اين در حالي اس��ت 
كه صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رشد قيمت متعلق به 
ش��ركت هاي گل گهر، پتروش��يمي ش��يراز، كنترل خوردگي 
تكين كو، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، سرمايه گذاري صنايع 
شيميايي ايران، محورسازان ايران خودرو و پتروشيمي شازند 
بود. در مقابل نمادهاي ش��ركت كاش��ي الوند، گروه صنعتي 
س��پاهان، پياذر، به پرداخت ملت، س��رمايه گذاري نيرو، ايران 
خودرو ديزل و حمل و نقل بين المللي خليج فارس با بيشترين 

كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. بر اساس 
اين گزارش، س��رمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد سهام 
ف��والد كاوه جن��وب كي��ش، چادرملو، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان، سرمايه گذاري صنايع ش��يميايي ايران، واحدهاي 
صندوق امين يكم و س��هام محورس��ازان ايران خودرو امروز 
سنگين ترين صف ها را تجربه كردند. در مقابل نمادهاي اوراق 
صكوك، اوراق صكوك گل گهر و س��هام صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس با بيش��ترين عرضه ها و صف ه��اي فروش به كار 
خود پاي��ان دادند. بر اين اس��اس در پاي��ان معامالت ديروز 
سرمايه گذاران بيش از يك ميليارد و 477 ميليون برگه سهم، 
حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند 
كه ارزش اين مبادالت بالغ بر 3 هزار و 858 ميليارد ريال بود 
و در 85 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. اين در حالي اس��ت 
كه شاخص كل فرابورس نيز در پايان معامالت روز سه شنبه 
با افزايش بيش از 19واحدي همراه ش��د و توانست رقم يك 

هزارو 250 واحدي را تجربه كند.

مع��اون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، نامه منتس��ب به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
موضوع ممانعت صندوق هاي سرمايه گذاري از سرمايه گذاري 
در سهام شركت هاي خودروسازي را تكذيب كرد. به گزارش 
س��نا، س��عيد فالح پور ضمن اش��اره به جعلي بودن اين نامه 
اظهار كرد: صندوق هاي س��رمايه گذاري در چارچوب تركيب 
دارايي ه��اي مندرج در اساس��نامه و اميدنام��ه آنها مجاز به 
س��رمايه گذاري هس��تند و مطاب��ق روال معم��ول هر گونه 
مق��ررات جديد درخص��وص فعاليت نهادهاي مالي توس��ط 
مديري��ت نظ��ارت بر نهاده��اي مالي و مديري��ت نظارت بر 
كارگزاران از طريق مجاري رس��مي اين سازمان ازجمله درج 
در تارنماي اين سازمان به نشاني www.seo.ir يا از طريق 
مكاتبات اتوماس��يون اداري انجام مي ش��ود؛ بنابراين چنين 
نامه يي با چنين مشخصاتي كه در سربرگ آن نام »مديريت 
سازمان بورس« درج شده، اساسا امكان صدور ندارد. معاون 
نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد 

كرد: قطعا مديريت حقوقي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اي��ن موضوع را پيگيري و با جاعلي��ن و بر هم زنندگان نظم 
و آرام��ش بازار س��رمايه برخورد خواهد كرد. گفتني اس��ت، 
اخيرا نامه يي جعلي در فضاي مجازي خطاب به صندوق هاي 
سرمايه گذاري و با موضوع عدم سرمايه گذاري در شركت هاي 
خودروس��ازي منتشر ش��ده و به آنها هش��دار داده شده بود 
تا اط��الع ثانوي در هيچ يك از ش��ركت هاي خودروس��ازي 
س��رمايه گذاري نك��رده و از خري��د س��هام اين ش��ركت ها 
خودداري كنند. در اين نامه همچنين ادعا ش��ده بود كه اين 
تصميم توس��ط رييس سازمان بورس اتخاذ شده و با مديران 
خودروسازي نيز در اين زمينه هماهنگي هايي صورت گرفته 
اس��ت. پيش از اين ياس��ر فالح، مدير رواب��ط عمومي و امور 
بين الملل سازمان بورس نيز در صفحه شخصي خود از جعل 
س��ربرگ و نسبت دادن دروغ شاخدار به سازمان بورس خبر 
داده و اع��الم كرده بود اين س��ازمان ش��كايت حقوقي عليه 

انتشار دهندگان اين نامه جعلي را پيگيري خواهد كرد. 

ب��ا توجه به تالطم هاي چند ماه اخير و عدم ثبات در بازارهاي 
م��وازي همچ��ون بازار ط��ال، ارز، مس��كن و خودرو، بخش��ي از 
سرمايه گذاران، منابع مالي خود را به بازار بورس كه با خود ثبات و 
ايجاد اشتغال پايدار حاصل از سرمايه گذاري در صنايع مولد را به 
همراه دارد، منتقل كرده اند و همين عامل سبب رونق بازار بورس 
و رشد شاخص در چند هفته اخير شده است. مديرعامل شركت 
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه با بيان اين مطلب گفت: با 
توجه به اينكه نسبت مخاطره به بازده در بازارهاي جايگزين بازار 
بورس همچون سكه، ارز و مسكن باال رفته و تالطم هاي پيش بيني 
نشده يي را در آن بازارها شاهد هستيم، معامله گران آن بازارها به 
دنبال گزينه ديگري با ريس��ك كمتر و سود بيشتر هستند كه به 
طور قطع آن گزينه مي تواند بازار س��هام باش��د. به گزارش سنا، 
غالمرضا ابوترابي افزود: البته سهامداران و سرمايه گذاران بايد توجه 
داشته باشند كه اين رشد قيمت سهام بايد متناسب با واقعيت ها 
و ارزش ذاتي س��هام شركت ها باشد و به يك رشد حبابي قيمت 
سهام تبديل نشود. چراكه شاخص بورس كه قطب نماي اقتصادي 
كشور است بايد با شرايط اقتصادي كشور منطبق باشد. وي اظهار 
ك��رد: طي ماه هاي اخير، اقتصاد ايران با تحوالت متعددي روبه رو 
ش��د كه به تبع آن بازار سرمايه و فعاالن اين بازار توجه زيادي به 
اين رويدادها نشان دادند تا به ارزيابي دقيقي از تاثيرات احتمالي 
تصميمات اتخاذ ش��ده در روند بازده��ي و فرآيند معامالتي بازار 

سرمايه دس��ت يابند. اين مقام مس��وول توضيح داد: تالطم هاي 
موجود در بازار مس��كن، طال، ارز و خودرو همچنين عدم كفايت 
سرمايه بانك ها در ش��رايط كنوني جهت پاسخ گويي به نيازهاي 
مش��تريان خود س��بب ش��ده تا شاخص كل بورس ش��اهد روند 
صعودي باشد. به طوري كه عدد شاخص طي چند روز گذشته به 
عدد 115.174واحد رسيد كه مي تواند نشانگر سيگنال هاي مثبت 

براي بازگشت رونق نسبي به بازار سرمايه كشور باشد. 

 كنترل نقدينگي هاي سرگردان
ابوترابي با تاكيد بر نقش بازار سرمايه در كنترل نقدينگي هاي 
سرگردان در جامعه گفت: يكي از كاركردهاي بازار سرمايه، تجهيز 
منابع و وجوه مازاد و س��وق دادن آن به سوي سرمايه گذاري ها و 
فعاليت هاي مولد اقتصادي اس��ت. از طرفي تاكنون بازار سرمايه 
با توسعه بورس هاي مختلف)بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس 
كاال، بورس انرژي و بورس ايده(، نهادهاي مالي مختلف)شركت هاي 
تامين سرمايه، شركت هاي مش��اوره سرمايه گذاري، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و...(، ابزاره��اي متن��وع تامي��ن مالي و پوش��ش 
ريسك )سهام، حق تقدم، اختيار معامله، سلف موازي استاندارد، 
قرارداده��اي آتي ، اوراق مش��اركت، اجاره، مرابحه و...( و توس��عه 
زيرساخت هاي نرم افزاري و سختافزاري توانسته است نقشي مهم 
در جذب مشاركت حداكثري آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي 

و تامين مالي در كش��ور ايفا كند. وي دررابطه با اقداماتي كه بازار 
سرمايه مي تواند جهت افزايش سهم بازار سرمايه در تامين منابع 
مالي بنگاه هاي توليدي و مشاركت مردم در جذب منابع انجام دهد 
هم اظهار داشت: طراحي و پياده سازي انواع ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد)متناسب با سليقه هاي آحاد جامعه ازلحاظ ريسك پذيري، 
افق س��رمايه گذاري، بازده��ي از جمله اقدامات ض��روري در اين 
خصوص اس��ت. ابوترابي ادامه داد: اوراق بهادار اس��المي متنوعي 
ازجمله اوراق اجاره، مرابحه، جعاله، سلف نفتي، استصناع، منفعت، 
مش��اركت، مضاربه، مزارعه، مس��اقات، قرض الحس��نه و وقف در 
س��ازمان بورس به تصويب كميته فقهي رس��يده كه برخي مانند 
اوراق مشاركت، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و منفعت به مرحله 
اجرايي نيز رسيده است، درحالي كه برخي ديگر هنوز در مرحله 
تدوين دستورالعمل هس��تند. مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه، لزوم توس��عه متوازن بازار اولي و ثانوي در 
بازار س��رمايه را از ديگر راهكارها براي افزايش سهم بازار سرمايه 
در تامين منابع مالي بنگاه هاي توليدي ذكر كرد و گفت: همانطور 
كه از آمار معامالت قابل مشاهده است در بازار سرمايه ايران نقش 
بازار ثانوي بسيار پررنگ تر از بازار اولي است؛ درحالي كه رونق بازار 
اوليه اس��ت كه مي تواند سبب رشد توليد اقتصادي كشور شده و 
توليد ناخالص داخلي را باال ببرد. بنابراين الزم است تمهيدات الزم 
جهت ارتقاي نقش بازار اولي از قبيل تس��ريع در واگذاري س��هام 
ش��ركت هاي دولتي در قالب اصل 44 از طريق بورس، تسريع در 
روند افزايش س��رمايه ها و تامين مالي طرح هاي توسعه شركت ها 

صورت پذيرد. 

 پايداري درآمدهاي دولت 
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه افزود: 
همچنين بايد ش��رايطي مهيا ش��ود كه از ظرفيت بخش خصوصي 
جه��ت كمك به پاي��داري درآمدهاي دولت از منابع بازار س��رمايه 
اس��تفاده ش��ود. چرا كه امروزه دولت براي رفع كسري بودجه خود 
نيازمند منابع مالي بوده و روش هاي سنتي تامين مالي بطور كامل 
پاس��خگوي اين نياز دولت نيس��ت. به گفته ابوترابي، اكنون طيف 
گسترده يي از ابزارهاي بدهي همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود 
دارند كه پيچيدگي ساير روش هاي تامين مالي را نداشته و به شدت 
گسترش پيدا كرده اند و مي توانند جهت جبران كسري بودجه دولت 
مورد اس��تفاده قرار گيرند؛ كما اينكه تاكن��ون دولت براي حل اين 
مس��اله انتشارهاي موفقي در زمينه انواع اوراق بهادار اسالمي انجام 
داده و پيش بيني مي ش��ود اين روند در س��ال آينده رشد بيشتري 
داش��ته باشد. وي توضيح داد: همچنين به منظور توسعه كارآفريني 
الزم اس��ت شرايطي فراهم شود كه بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز 
بتوانند جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي مولد از طريق بازار سرمايه 
اق��دام به تامين مالي كنند كه اين امر به نوبه خود منجر به افزايش 
مش��اركت مس��تقيم كارآفرينان و فعاالن اقتصادي در فعاليت هاي 
اقتصادي خواهد شد. ابوترابي در پاسخ به سوالي درخصوص عملكرد 
بازار س��رمايه روي ابزار بدهي با تاكيد بر اوراق بهادار اسالمي گفت: 
مشخصه بارز تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اسالمي نوآوري، 
پويايي، تقويت تدارك وسيع و گسترده منابع مالي كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت و همچنين در نظرگرفتن افق زماني سرمايه گذاران 

و سطح ريسك آنها است. 

ديدگاه

بازار سهام گزينه تازه معامله گران
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مديران دولتي چگونه مانع 
توسعه اقتصادي مي شوند؟

فريال مستوفي|
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران|

 ب��ه ط��ور كلي مش��كالتي كه در ح��ال حاضر 
گريبان گير اقتصاد كش��ورمان شده اند به دو قسم 
است، مش��كالت درون زا و مشكالت برون زا. بخش 
بزرگي از مش��كالت اقتصاد كش��ورمان ارتباطي به 
ترامپ، عربستان يا ديگر كنشگران عرصه سياست 
و تج��ارت بين الملل و ديگ��ر عوامل برون زا ندارد و 

مشكالت درون زا هستند. 
راهكارهاي مختلفي براي حل مشكالت درون زا 
وجود دارد اما باتوجه به ش��رايط به نظر مي رس��د 
ك��ه هيچ تمايلي ب��راي حل اين مش��كالت وجود 
ن��دارد. اقتصاد ما از خود تحريمي ها بيش��تر ضربه 
خورده است، در شعار مطرح مي شود كه از توليد و 
بخش خصوصي حمايت مي كنيم اما در عمل هيچ 

نشانه يي از حمايت ديده نمي شود. 
 توليد سال هاس��ت كه مش��كالت جدي دارد، 
ريسك فعاليت هاي توليدي باالست. هر دولتي كه 
روي كار مي آيد ش��عار مي دهد كه فضاي كسب و 
كار را بهبود مي بخش��د اما بعد از روي كار آمدن، 
موضوع يا به فراموش��ي سپرده مي ش��ود يا اقدام 
موثري ب��ه عمل نمي آي��د. سياس��ت گذاري هاي 
دولت به نفع توليد نيس��ت و اصال توليد در ايران 

جايگاهي ندارد. 
 متاس��فانه هيچگونه زمينه و تمايلي براي حل 
مش��كالت ديده نمي ش��ود تا باعث بهب��ود و رونق 
فضاي كسب و كار گردد. حجم بسيار زياد نقدينگي 
در كشور سرگردان اس��ت و قطعا اين نقدينگي به 
س��مت بخش هايي خواهد رفت كه ريسك كمتر، 
امنيت و سود بيش��تري داشته باشد. به دليل عدم 
وجود فضاي كس��ب و كار و ع��دم جذابيت بخش 
توليد براي س��رمايه گذاري، اوضاع نامناس��ب نظام 
بانكي و عدم همخواني سيس��تم هاي بانكي كشور 
با س��طح اس��تانداردهاي بين المللي، ورشكستگي 
صندوق هاي بازنشس��تگي و... باعث ش��ده اس��ت 
تا س��رمايه هاي مردم به ج��اي حمايت از توليد به 
س��مت بازارهاي ارز و طال برود. در صورتي كه براي 
حمايت از توليد و فضاي كس��ب و كار بايد ريسك 
فعاليت ه��اي غيرمولد افزايش پي��دا كند تا فعاالن 
اقتص��ادي و بخش خصوصي در بخش هاي توليد و 

ايجاد فرصت هاي شغلي سرمايه گذاري كنند. 
 ايران كش��وري است كه به لحاظ منابع طبيعي 
و توان نيروي انس��اني ستودني است ولي متاسفانه 
از اي��ن ظرفيت بي نظير براي حل مس��ائل داخلي 
اس��تفاده نمي شود. پس از تصويب برجام و با وجود 
فراهم بودن فضاي ورود خارجي ها به ايران به دليل 
عدم آمادگي و همخواني با استانداردهاي بين المللي 

نتوانستيم از اين فرصت استفاده درست كنيم. 
اكنون تنها نقطه اميد، بهبود وضعيت مش��ورت 
اهالي دولت با بخش خصوصي است اما در اين ارتباط 
نيز بعضا مديران سازماني و ادارات هنوز ديوار و سدي 
بي��ن بخش خصوصي و خود مي كش��ند و حاضر به 
تعامل با بخش خصوصي نيس��تند. در سازمان ها و 
ادارات دولتي شاهد هستيم كه ارائه اطالعات ناقص 
مدي��ران غير متخصص مياني ب��ه مديران رده هاي 
باالتر منجر به تصميم گيري ه��اي غلط درباره حل 
اين مساله شده است. بعضا ديده مي شود كه مديران 
عالي از آنچه در سازمان هايشان مي گذرد بي خبرند 
يا اگر هم اطالع دارند جرات تصميم گيري درس��ت 
در خص��وص تعام��ل با فعاالن بخ��ش خصوصي را 
ندارند و تا زماني كه مديران دولتي بخش خصوصي 
را رقي��ب خود مي بينند و نه همراه و در كنار خود، 

اين مشكل حل شدني نيست. 

يادداشت

عبور از تحريم با ارزهاي 
جهان روا به جاي دالر

محسن بهرامي ارض اقدس در گفت وگو با پايگاه 
خبري اگزيم نيوز درباره راهكارهاي عبور كم هزينه از 
تحريم هاي پيش رو گفت: دولت نشان داده مي تواند 
ب��ا اتخاذ سياس��ت هاي مناس��ب در حوزه مس��ائل 
اقتصادي، جهت دهي مناسبي به جريانات اقتصادي 
وارد نمايد؛ درخص��وص تحريم ها نيز در بخش هاي 
مختلف آن مي توان مسيرهاي مناسبي براي كاهش 
عوارض تحريم ها انتخاب كرد؛ يكي از اين تصميم ها 
جايگزيني يورو و س��اير ارزهاي بين المللي به جاي 

دالر است. 
محس��ن بهرامي ارض اقدس درخصوص عوارض 
تحريم ها بر بدنه اقتصاد گفت: توقف بيمه، اخالل در 
نقل و انتقاالت بانكي، محدوديت هاي حمل و نقل و 
افزاي��ش هزينه تبديل ريال به دالر و س��اير ارزهاي 
جهان روا پيش بيني حوادث آينده را مشكل مي كند. 
وي افزود با توجه به ش��رايطي ك��ه با آن مواجه 
هستيم، كنشگران اقتصادي از رويكردهاي آتي تنها 

مي توانند يك برآورد غير دقيق ارائه دهند. 
مشاور معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: وقتي 
بخش عمده يي از تج��ارت فرامرزي ما با يورو انجام 

مي شود، دليلي براي استفاده از دالر وجود ندارد. 
 بهرامي خاطرنش��ان كرد: بايد به اين نكته توجه 
داش��ت كه اگرچه ما مي توانيم دالر را از مناس��بات 
اقتصادي خود حذف كنيم ولي نمي توانيم منكر نرخ 

برابري اين ارز در دنيا شويم. 
عض��و هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تصريح 
كرد: در عرصه بين الملل، زمانيكه يك يورو 1.20 
دالرمبادله مي ش��ود، نمي توانيم ي��ك يورو را در 
داخل كشور با رقمي باالتر عرضه كنيم؛ حتي اگر 
در مبادالت ترجيحي خود از ارز محلي و پول ملي 
استفاده كنيم، بايد شاخص يك ارز جهان روا مانند 
دالر يا يورو باش��د و باي��د ارزي كه مرجع مبادله 
قرار مي گيرد مرتبا با نرخ دالر و يورو مقايسه شود 
و مت��ر و معيار در اين زمينه ي��ك ارز جهان روا و 

شاخص بين المللي شود.

خبر

آيا متخلفان هم واقعا معرفي مي شوند؟

جامعه چشم انتظار شفافيت
هر گونه كه حس��اب كنيم، مي بينيم كه فشار 
اقتصادي به ويژه بر اقش��ار ضعيف زياد شده است. 
مردم به خوبي احس��اس مي كنند كه قدرت خريد 
آنها از س��ال پيش تاكنون كاه��ش يافته و اصوال 
تورم احساسي آنها برايشان مالك است نه آمارهاي 
رس��مي. در چنين ش��رايطي به داليلي سياس��ي 
احتمال بدتر ش��دن ش��رايط كامال وج��ود دارد و 
دولتمردان از مردم مي خواهند كه با آنها همكاري 
كنند. اين همكاري تنها در شرايطي ممكن خواهد 
بود كه مردم احساس كنند، دولت نيز اين فشارها 
را تحمل مي كند. طبيعتا جامعه زماني دس��ت به 
هم��كاري خواه��د زد كه تص��ور وج��ود رانت در 
جامعه برداش��ته ش��ود. در هفته اخير ليست هايي 
از دريافت كنندگان ارز دولتي اعالم ش��د اما كمتر 
بر اين نكته تاكيد ش��د كه اين افراد الزاما متخلف 
ي��ا رانت خوار نيس��تند و خواس��ته جامعه معرفي 
رانت خواران است. درحال حاضر پرونده هاي مهمي 
همچون واردات خودرو در زمان ممنوعيت باز است. 
همچنين بحث هايي درباره ساير كاالها وجود دارد. 
در حقيقت معرف��ي دريافت كنندگان ارز تنها گام 
اول است و در مرحله بعد بايد متخلفيني كه واقعا 

از رانت برخوردار بوده اند به جامعه معرفي شوند. 

 ماجراي خودرو
درحالي كه روز گذشته عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس از بازداشت تعدادي از افراد دخيل 
در پرونده واردات غيرقانوني خودرو خبر داده بود اما 
رييس سازمان توسعه تجارت اين موضوع را تكذيب 
كرد. در اين حال ابهامات در اين زمينه ادامه دارد. 
ماجرا از تير ماه سال گذشته آغاز شد. جايي كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي 
واردات خودرو و اجراي دستورالعمل جديد واردات، 
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو را از تير تا دي ماه 
1۳۹۶ متوقف كرد. ممنوعيت ثبت سفارش واردات 
خودرو از دي ماه 1۳۹۶ پايان يافت اما هنوز روزهاي 
سال گذشته به پايان نرسيده بود كه اخباري مبني 
ب��ر تخلف در واردات خودرو منتش��ر و آن طور كه 
برخي اعضاي انجمن واردكنن��دگان خودرو اعالم 
كردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها 
به طور غيرقانوني ثبت س��فارش و وارد ش��ده اند. 
زمزمه هاي تخل��ف در اين زمينه ادامه داش��ت تا 
اينكه سرانجام حدود ۳ماه پيش مجتبي خسروتاج، 
رييس سازمان توسعه تجارت كه سازمان متبوعش 
مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو 
است، وقوع اين تخلف را رسما تاييد و اعالم كرد كه 
بيش از ۶۴00 دستگاه خودرو به صورت غيرقانوني 

ثبت سفارش و وارد شده اند. 
اگرچ��ه در چند ماه اخي��ر وي و برخي ديگر از 
مس��ووالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تخلف 
در ثبت س��فارش و واردات خ��ودرو را در بازه هاي 
زماني مختلف تاييد كرده اند اما خبري از برخورد با 
متخلفان و معرفي آنها نبود تا اينكه سرانجام دو روز 
پيش رييس جمهوري ش��خصا به اين پرونده ورود 
كرده و دو هفته ب��ه وزير صنعت، معدن و تجارت 
مهلت داد ت��ا متخلفان را شناس��ايي و به مردم و 
دس��تگاه قضايي معرفي كند. اما گذشت تنها يك 
روز از دس��تور رييس جمهوري كاف��ي بود تا يكي 

از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي از بازداشت 
برخي متخلفان اي��ن پرونده خبر بدهد. قاضي پور، 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي روز گذشته از بازداش��ت عوامل متخلف 
در واردات بي��ش از ۶۴00 دس��تگاه خ��ودرو خبر 
داده و اع��الم ك��رد كه »اين اف��راد از درون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بوده اند كه با دسترسي به 
اطالعات دقيق و امكانات ويژه توانس��ته اند به اين 
اقدام دست بزنند.« اگرچه انتظار مي رفت با دستور 
رييس جمهوري همچنين اظهارات عضو كميسيون 
صناي��ع و معادن مجلس، ابهام��ات پرونده واردات 
غيرقانوني خودرو كمتر ش��ده و متخلفان به مردم 
معرفي ش��وند اما رييس سازمان توسعه تجارت در 
اظهارنظري جديد بازداشت متخلفان اين پرونده را 
تكذيب كرد. مجتبي خسروتاج در اين زمينه اعالم 
كرد: »شركت هاي متخلف در ثبت سفارش واردات 
۶۴00 دس��تگاه خودرو هنوز از سوي دستگاه هاي 
مربوطه اعالم نشده و عوامل آن دستگير نشده اند.«

در اين ش��رايط با اينكه انتظار مي رفت با اعالم 
خبر بازداش��ت برخ��ي از افراد دخي��ل در پرونده 
واردات غيرقانون��ي خودرو، بخش��ي از ابهامات اين 
پرونده برطرف و حقايقي در اين رابطه روشن شود 
اما باز هم ابهام جديدي به اين پرونده اضافه ش��د 
ب��ه  گونه يي كه دو مقام مس��وول دو روايت متضاد 
از بازداش��ت متخلفان در پرونده واردات غيرقانوني 

خودرو دارند. 
در چنين وضعيتي انتظار مي رود، دستگاه هاي 
مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 
به دس��تور رييس جمهوري مبني بر شناس��ايي و 

معرفي متخلفان اين پرونده ظرف حداكثر دو هفته، 
ابهام��ات موجود در اين پرون��ده را برطرف كرده و 
نسبت به معرفي متخلفان و مافياي فعال در يكي از 
بزرگ ترين پرونده هاي تاريخ واردات خودرو به مردم 

و دستگاه قضايي اقدام كنند. 

 نياز به اعالم اسامي متخلفين موبايل
يكي ديگر از بخش هايي كه حساس��يت زيادي 
روي آن ايجاد شد، موضوع موبايل بود. صدرنشيني 
شركت هاي غيرتخصصي و با مسووليت محدود در 
واردات موباي��ل همچنين ع��دم حفظ قيمت هاي 
قبل��ي ص��داي بس��ياري از م��ردم را درآورد و در 
ش��بكه هاي مجازي اين ليس��ت ها دست به دست 
مي شد. در همين راستا رييس اتحاديه دستگاه هاي 
مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي از انتش��ار اسامي 
واردكنندگان متخلف تلفن همراه در آينده نزديك 
پس از نهايي ش��دن بررسي ها توسط دستگاه هاي 
نظارت��ي خبر داد. مهدي محب��ي، رييس اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي در 
اين باره گفت: واردكنندگان موبايل كه از ارز دولتي 
۴200توماني استفاده كردند اما كاالي خود را با نرخ 
ارز آزاد و مردم فروخته اند قطعا مد نظر دستگاه هاي 
نظارتي قرار دارند و به زودي با آنها برخورد مي شود 
كه اين مساله نشان مي دهد، دستگاه هاي نظارتي 

روي اين موضوع حساس شده اند. 
وي افزود: در جلس��ات متعددي كه با رييس و 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، وزير صنعت، 
معدن و تجارت و ديگر مسووالن داشتيم، مقرر شد 
تا در اين زمينه حس��اس تر باشيم و با جديت بازار 

تلفن همراه رصد شود. رييس اتحاديه دستگاه هاي 
مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با تاكيد بر اينكه 
وظيفه نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه برعهده 
دس��تگاه هاي نظارتي و ديگ��ر اتحاديه هاي بخش 
خصوصي اس��ت، اظهار كرد: به نظر مي رس��د كه 
بايد به مش��كالت فروش��ندگان و عرضه كنندگان 
تلفن همراه به عنوان يك كاالي وارداتي توجه ويژه 
كرد چراكه به عنوان مثال شركت ها و واردكنندگان 
موبايل با مش��كالت متعددي دس��ت  و پنجه نرم 
مي كنن��د كه مي توان به باقي  ماندن كاالهايش��ان 
پشت گمركات، مشكالت انتقال ارز و... اشاره كرد. 

البت��ه جمال انصاري، معاون وزير دادگس��تري 
و رييس س��ازمان تعزيرات حكومتي در اين مورد 
گفته كه 12تير آخرين مهلتي است كه شركت هاي 
واردكننده موبايل با ارز ۴200توماني بايد اسناد و 
مدارك خود را به تعزي��رات تحويل دهند تا مورد 
بررس��ي قرار گيرد و گرچه وقوع تخلف از س��وي 
برخي از اين ش��ركت ها محرز ش��ده است اما اگر 
تخلفاتي ازجمله احتكار و عدم عرضه كاال توس��ط 
اين شركت ها براي تعزيرات حكومتي ثابت شود با 

آنها برخورد جدي خواهيم كرد. 
به گفته وي، ش��ركت هايي كه نام آنها منتش��ر 
شده، شركت هايي هس��تند كه ارز دولتي دريافت 
كردند كه هم اكنون نمي توان رقم تخلفات را دقيقا 
اعالم كرد اما اين موضوع درحال بررس��ي اس��ت و 
از س��ويي ديگر اگر كااليي بيش از مبلغ مصوب و 
مقرر فروخته شود، تخلف محسوب شده و متناسب 
با ميزان تخلف برخ��ورد و مجازات صورت خواهد 

گرفت. 

 آثار رواني برخورد با رانت خواران
طبيعت��ا اگر جامع��ه ببيند با رانت خ��واري در 
اقتصاد برخورد مي ش��ود احتمال هم��راه با دولت 
بيشتر خواهد بود. در همين رابطه يك اقتصاددان 
گفت: با گذش��ت زمان متاسفانه به دليل وابستگي 
ش��ديد به مسائل نس��بي اقتصادي در كوتاه مدت، 
كوچك ترين بحران اقتصادي به وجود آمده چه با 
منشأ داخلي و چه با منشأ بيروني، فاصله مردم را از 
هم بيشتر كرده و اين باعث شده كه به نوعي بحران 

اقتصادي تشديد شود. 
حام��د ق��ادرزاده در گفت وگو با ايس��نا با بيان 
اينكه ايجاد بح��ران اقتصادي در تاريخ كش��ورها 
اتفاق جديدي نيست، اظهار كرد: معموال نوسانات 
و بحران ه��اي اقتصادي داراي دو منش��أ بيروني و 
دروني هس��تند كه هر دو مي توانند هم ناش��ي از 
واقعيت ه��اي اقتصادي و هم ناش��ي از نگراني هاي 

مردم يا توليدكنندگان نسبت به آينده باشد. 
قادرزاده بيان كرد: در اوايل انقالب قطع به يقين 
با بحران بيش��تري به دليل جنگ تحميلي مواجه 
بوديم اما مردم و دولت چون فاصله كمتري را با هم 
احساس مي كردند همچنين مردم نسبت به مردم 
احساس مسووليت داشتند در حد توان به همديگر 

كمك مي كردند. 
وي ادامه داد: اما با گذش��ت زمان متاس��فانه به 
دليل وابستگي شديد به مسائل نسبي اقتصادي در 
كوتاه مدت، كوچك ترين بحران اقتصادي به وجود 
آمده چه با منشأ داخلي و چه با منشأ بيروني، فاصله 
مردم را از هم بيش��تر كرده و اين باعث شده كه به 

نوعي مشكالت اقتصادي تشديد شود. 
اين اس��تاد دانشگاه با بيان اينكه همه مي دانيم 
كه مشكالت اخير منشأ داخلي نداشته بلكه منشأ 
بيروني و رواني دارد و بيش��تر براس��اس انتظارات 
نس��بت ب��ه آينده ش��كل مي گيرد، تصري��ح كرد: 
خيلي ه��ا به ويژه قاع��ده جامعه بنا ب��ه تبليغاتي 
ك��ه در س��طح رس��انه هاي بيرون��ي و متاس��فانه 
سوءاستفاده هاي داخلي كه از سوي برخي از افرادي 
كه مي خواهند از وضعيت كنوني به نوعي استفاده 
كنند، شكل مي گيرد با يك نگراني شديد نسبت به 

آينده اقتصادي كشور مواجه شده اند. 
قادرزاده با بيان اينكه از طرفي ديگر هم با وضع 
سياست هاي اقتصادي مي توان با مخالن اقتصادي 
برخورد كرد، افزود: همچنين با ش��ناخت دقيق و 
ش��فاف كردن معامالت در سيس��تم بانكي و ارزي 

مي توان اين فعاليت ها را به طور كامل رصد كرد. 
وي تصريح كرد: دولت نهايتا با مفس��دان ارزي 
در اي��ن بخش مجبور به برخورد مي ش��ود كه اين 
مي تواند خط بطالني بر بحران هاي آينده هم باشد 
چراكه تا به امروز ب��ه دليل مصلحت هاي خاص و 
نگه داش��تن حريم و حفظ حرمت ها برخوردهاي 
آنچناني با بس��ياري از افراد ص��ورت نگرفته و اين 
بدان معني نيست كه تاكنون اتفاقي نيفتاده است. 
وي خاطرنش��ان كرد: معتقدم كه اين برخورد 
ش��ديد خواهد ش��د و در نهايت خود مردم جايي 
قضي��ه را تفكيك مي كنند به ط��ور مثال خريد و 
ف��روش محصوالتي همچون مي��وه ربطي به دالر 
ندارد چراكه هنوز زمان زيادي از خارج شدن امريكا 

از برجام نگذشته تا اينگونه بازار را نابهنجار كند. 

با توجه به اعالم نرخ تورم 2.8 درصدي از س��وي دولت مركز 
آمار مي گويد، نرخ تورم ماهانه گروه خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات طي خرداد ماه بيش از 5 برابر ش��ده اس��ت. همچنين 
قيمت مواد توليد بطري)PET( نسبت به سال گذشته ۳00درصد 
گران شده كه اين افزايش قيمت مواد اوليه به اعتقاد كارشناسان 
گراني آب معدني و لبنيات را به همراه خواهد داش��ت. اما پيمان 
فروهر، دبير انجمن توليد كنندگان آب معدني ايران در پاس��خ به 
اين س��وال كه افزايش ۳00درصدي م��واد اوليه چقدر در گران 
شدن محصول آب معدني تاثيرگذار است، اظهار كرد: هر ساله با 
توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و هزينه مربوط به مواد 
اوليه و نيز حقوق و دس��تمزد شاهد افزايش قيمت در اين بخش 
هستيم اما در سال جاري با مسائل ديگري ازجمله نوسان قيمت 
ارز و كمبود مواد اوليه و پتروشيمي هم روبه رو شديم كه شرايط 
واحدهاي توليدي را با بحران روبه رو كرده است. وي با اعالم اينكه 
تاكنون هيچ جلس��ه يي با س��تاد تنظيم بازار براي قيمت گذاري 
محصول نداش��ته ايم درخصوص امكان افزايش مجدد قيمت اين 
كاال يادآور ش��د: در ابتداي سال 20درصد قيمت اين محصول را 
افزايش داديم كه اين به هيچ وجه جوابگوي هزينه هاي ما نيست. 
اما نمي توانيم مجددا در اين زمينه اقدامي كنيم زيرا بازار از كشش 
الزم براي رشد قيمت برخوردار نيست و مردم توان خريد ندارند 
بنابراين در پاس��خ به اين س��وال به صراحت مي گوييم كه قصد 
افزايش قيمت را نداريم.  دبير انجمن توليد كنندگان آب معدني 
ايران با تاكيد بر اينكه فعال با تمامي كمبودها توليد خود را با توجه 
به فصل گرما و ني��از بازار به اين محصول ادامه مي دهيم، عنوان 
ك��رد: معضل اصلي اين صنعت در فاصل��ه قيمت مواد اوليه بين 

بورس و بازار است. واحدهاي توليد كننده مواد پت)PET( گرانول 
يا همان شكل اوليه بطري را به قيمت ارزان حدود كيلويي 7هزار 
تومان خريداري مي كنن��د و بعد با قيمت 1۳هزار و 500 تومان 
به ش��ركت ها و توليد كنندگان محصوالت آشاميدني مي فروشند 
در صورت��ي كه پيش از اين ملزم بودند تنها اجرت بگيرند كه آن 
هم از يك عدد مش��خص پيروي مي كرد اما اكنون فاصله قيمتي 
هم ايجاد كرده اند كه اين اجحاف بزرگي است به توليد كنندگان 
پايين دستي. فروهر با اش��اره به اينكه مواد اوليه نسبت به سال 
گذشته چندين برابر رشد قيمت داشته است، گفت: اين افزايش 
۳00درصدي قيمت مواد اولي��ه درحالي بازار را با التهاب روبه رو 
كرده كه در س��ال گذش��ته در همين زمان قيمت مواد اوليه آن 

۴200تومان بود اما اكنون به 1۳هزار 500 تومان رسيده است. 
دبير انجمن توليد كنن��دگان آب معدني ايران در مورد ميزان 
توليد آب بسته بندي در كشور نيز خاطرنشان كرد: كل توليدات 
س��االنه آب بسته بندي معادل يك ميليارد و ۳00تا ۴00ميليون 
ليتر است كه دو سوم ميزان اين محصوالت در ۶ ماهه اول سال 
توليد ش��ده و به فروش مي رسد. وي افزود: تنها توليد كننده اين 
مواد اوليه در ايران، پتروش��يمي تندگويان است اما شركت هاي 
خارجي فروشنده كه پيش از اين مواد خام اوليه را در اختيار اين 
صنعت قرار مي دادند درحال حاضر از ادامه همكاري امتناع دارند. 
 فروهر تصريح كرد: ادامه اين روند و فاصله قيمتي بين بورس 
و ب��ازار آزاد، اين صنعت را ب��ا بحران قطعي روبه رو خواهد كرد و 
چنانچه نتوانيم به دليل عدم كش��ش بازار به قيمت تمام ش��ده 
محصول اضافه كنيم با افت شديد فروش و التهاب در واحدهاي 

توليدي و تعطيلي گسترده در اين صنعت مواجه خواهيم شد. 

هندوس��تان تا ام��روز در چندي��ن اظهارنظر 
رسمي و بين المللي بر حفظ روابط اقتصادي خود 
با ايران تاكيد كرده و ش��واهد نش��ان مي دهد در 
اين مسير گوشه چشمي به نتيجه تصميم گيري 
اتحاديه اروپا براي عبور از بحران پيش آمده توسط 
اياالت متحده امريكا دارد؛ به نظر مي رس��د دولت 
هند عزم جدي خود را براي مصون نگاه داش��تن 
مناس��بات تجاري و اقتصادي اين كش��ور با ايران 
به  كار بس��ته اس��ت. ابراهيم جميلي، رييس اتاق 
بازرگاني ايران و هند با اشاره به اهميت حوزه هاي 
اقتصادي مش��ترك ايران و هن��د ازجمله نفت و 
حم��ل و نقل گفت: موضوع حم��ل و نقل يكي از 
اساسي ترين حوزه ها در اقتصاد بين المللي است و 

ابعاد و ارزش همكاري ها و سرمايه گذاري مشترك 
دو كش��ور در زمينه حمل و نقل به اندازه يي است 
كه با وجود موضع گيري ناعادالنه امريكا در رابطه 
با ايران، هند صريحا اعالم كرده است كه در مورد 
همكاري ها و قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك 
از دستورالعمل هاي تهديدآميز و بازدارنده امريكا 

تبعيت نخواهد كرد. 
جميلي افزود: درخصوص پروژه سرمايه گذاري 
چابه��ار، هند در اع��الم موضعي جدي ب��ر ادامه 
همكاري هاي خود در اين بخش تاكيد كرده است. 
 وي خاطرنش��ان ك��رد ب��ا وج��ود درياف��ت 
س��يگنال هاي مثبت از س��وي هند بايد با تقويت 
ديپلماس��ي تجاري، تالش بيشتري كرده و روابط 

و تعامالت سياسي و اقتصادي خود را با اين كشور 
قوي تر كنيم تا بتوانيم همكاري هاي ياد ش��ده را 
در سطح مناسب و كارآمد نگه داريم. رييس اتاق 
بازرگاني ايران و هند در مورد فروش نفت ايران به 
هند گفت: موضوع نفت متفاوت است و با توجه به 
موضع تازه امريكا در مورد تحريم هاي نفتي ايران 
در هفته گذش��ته و تجديد نظ��ر درخصوص بازه 
زماني آغاز تحريم هاي نفتي و احتمال معافيت هاي 
م��وردي در تحريم هاي نفتي باي��د منتظر ماند و 
ديد ك��ه اتحاديه اروپا چه موضع��ي در قبال اين 
تصمي��م خواهد گرفت؛ در واق��ع تصميم اروپا در 
قبال تحريم هاي نفتي و حمايت از ايران مشخص 
خواهد ك��رد كه تا چه اندازه مي ت��وان از عوارض 

تحريم هاي نفتي در امان ماند؛ به نظر مي رسد هند 
نيز منتظر تصميم گيري اتحاديه اروپا در اين زمينه 
و طراحي سياس��ت هاي نفتي خود در قبال ايران 
اس��ت. جميلي با اش��اره به اينكه نفت يك حوزه 
بسيار تخصصي، پيچيده و چند جانبه است، اظهار 
اميدواري كرد كه بتوانيم در اين جنگ اقتصادي، 
سياس��ت هايي را اتخاذ كنيم كه حداقل آسيب ها 
را از جريان تحريم ها در همه حوزه ها به خصوص 

نفت ببينيم.
رييس اتاق بازرگاني اي��ران و هند، پروژه هاي 
ساخت و س��از ميليارد دالري و توس��عه روزافزون 
سرمايه گذاري خارجي در هند را فرصت مناسبي 
ب��راي حضور ايران ارزيابي كرد و گفت: پروژه هاي 
عظيمي در هند درحال اجرا هس��تند كه فرصت 
بسيار مناس��بي براي حضور شركت هاي خدمات 
فني و مهندسي ايران به شمار مي روند و مي توانند 
مبدل به بستري مناسب براي فعاليت ارزآور براي 
ش��ركت هاي ايراني شوند. وي اس��تفاده از روپيه 

به جاي دالر در مبادالت مالي دو كش��ور ايران و 
هند را ازجمله سياس��ت هاي كارب��ردي در حوزه 
مب��ادالت مالي ارزيابي كرد كه پيش از اين نيز به 
كار گرفته شده بود. جميلي افزود: استفاده از روپيه 
راهكار مناسبي براي عبور از موانع بانكي است كه 
تحريم ه��اي امريكا باعث آن ش��ده و پيش از اين 
نيز از اين سياس��ت پولي در تركيه، روسيه، چين 
نيز استفاده شده و نتيجه رضايت بخشي به دست 
داده است. رييس اتاق بازرگاني ايران و هند گفت: 
اس��تفاده از ارزهاي محلي منج��ر به قطع ارتباط 
ما با ارزهايي با منش��أ دالر خواهد ش��د و يكي از 
راه حل هاي عبور از موانع بانكي محسوب مي شود 
كه امريكا براي اقتصاد ايران به وجود آورده است. 
ابراهيم جميلي بيان كرد: اعتبار و مختصات اقتصاد 
دو كشور ايران و هند به اندازه يي بزرگ و ارزشمند 
اس��ت كه قطعا راهكارهاي مناس��ب ب��راي ادامه 
مب��ادالت اقتصادي في مابين براي آن انديش��يده 

شده كه در زمان مناسب ارائه خواهند شد. 

دبير انجمن توليد كنندگان آب معدني ايران: 

قصد افزايش قيمت نداريم؛ بازار كشش ندارد
از 20فروردين با دريافت ارز ۴200توماني قيمت تمام ش��ده 
برنج براي وارد كننده در بندر به ۶500 تومان رسيد كه نسبت به 
قبل از آن قيمت هر كيلو برنج وارداتي حدود 500 تومان كاهش 
را تجربه كرده است. اينكه عده يي بخواهند سوءاستفاده كنند و 

گران تر بفروشند اين بازار كشش آن را ندارد. 
براساس آخرين آمارهاي رس��مي منتشر شده، قيمت برنج 
وارداتي در بازار در سال جاري بيش از ۴۴درصد نسبت به سال 
گذش��ته افزايش را تجربه كرده است. اين درحالي است كه اين 
محص��ول بيش از 502 ميليون ي��ورو ارز دولتي از 21فروردين 
تاكنون دريافت كرده كه ب��ه گفته مديركل تنظيم بازار وزارت 
جهاد كشاورزي اين افزايش قيمت غيرقانوني بوده و دستگاه هاي 
نظارتي باي��د ورود كنند. در اين ارتباط مرتضي شاه حس��يني، 
رييس انجمن واردكنندگان برنج با اش��اره به اينكه اين افزايش 
قيمت از ابتداي س��ال جاري به دليل مقايسه آن با مدت مشابه 
سال قبل است كه ارز ۳800تومان بوده، اظهار كرد: سال گذشته 
در زمان ممنوعيت واردات برنج درحالي كه مقداري از بار هم در 
گمرك بود، تخصيص ارز را قطع كردند و بعد از آن اعالم شد كه 

از سامانه سنا ارز مورد نياز را دريافت كنيد. 
وي در ادام��ه افزود: از همان زمان بارهايي كه در گمرك بود 
ب��ا ارز ۴۳00توماني وارد ش��د كه قيمت ارز در فروردين س��ال 
جاري به ۴۹50تومان رس��يد و قيمت ها در سطح باال ماند ولي 
از زماني كه ارز ۴200توماني اعالم ش��د، قيمت برنج وارداتي با 
كاهش مواجه ش��ده است. شاه حس��يني با تاكيد بر اينكه اعالم 
رش��د قيمت براساس ميانگيني است كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل بررسي شده، يادآور شد: اين رشد قيمت قابل قبول 

اس��ت زيرا برنج از رديف گروه يك واردات خارج شده است. در 
صورت��ي كه پي��ش از اين از ارز ۳800توماني ب��راي واردات آن 
استفاده مي شد ولي بعد از آنكه از سامانه سنا ارز ۴۴00تا حدود 
5200 توماني نيز دريافت كرديم، اين مساله در قيمت تمام شده 

تاثيرگذار بوده است. 
وي در م��ورد وضعيت انبارها گف��ت: برنج در حجم انبوه در 
انبارها وجود ندارد ولي واردات آن از برنامه زماني خاصي تبعيت 
مي كند و به صورت مرتب انجام مي شود. واردات اين كاال با توجه 
به اعالم وزارت جهاد كش��اورزي انجام مي شود كه ما تمهيدات 
الزم را براي ورود آن در دستور كار قرار مي دهيم. اما از آنجا كه 
بيشتر واردات از هند انجام مي شود، تحريم ها نمي تواند تاثيري 

در واردات اين كاال داشته باشد. 
شاه حس��يني از وجود موانع براي دريافت ارز مصوب توسط 
وارد كنندگان برن��ج خبر داد و افزود: درياف��ت ارز مورد نياز به 
سختي انجام مي شود اما با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي اين 

امر درحال پيگيري است. 
رييس انجمن واردكنندگان برنج در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا احتمال افزايش قيمت مجدد اي��ن كاال در بازار وجود دارد؟ 
تصريح كرد: س��ازمان حمايت و س��تاد تعزيرات، بازار را كنترل 
و رص��د مي كنند اما در نهايت قيمت بازار با قيمت تمام ش��ده 
براي وارد كننده مشخص مي شود. ما در تعامل الزم با نهادهاي 
نظارتي هستيم. قيمت تمام شده ارزي براي واردات برنج نسبت 
به قبل از 20فروردين با كاهش مواجه شده است كه به تبع آن 
باي��د قيمت نهايي آن در بازار نيز پايين بيايد ولي اينكه عده يي 

بخواهند سوءاستفاده كنند اين بازار كشش آن را ندارد. 

ورود دستگاه هاي نظارتي براي كنترل بازار كليد خورد

افزايش قيمت برنج وارداتي با ۵۰۲ ميليون يورو ارز دولتي

رييس اتاق ايران و هند مطرح كرد

قامت مبادالت اقتصادي ايران و هند بلند تر از ديوار تحريم ها
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 وزير خارجه امريكا 
به كره شمالي مي رود

 كاخ  سفيد: تحريم هاي روسيه
برقرار خواهد بود

 نخست وزير پيشين مالزي
بازداشت شد

 نجات دولت ائتالفي آلمان
در پي توافق مهاجرتي مركل 
گروه جهان| هورس��ت زيهوفر وزير كش��ور آلمان 
از دس��تيابي به تواف��ق با آنگال م��ركل صدراعظم اين 
كش��ور در مورد سياست مهاجرتي دولت ائتالفي خبر 
داده اس��ت. به گزارش يورونيوز، وزير كشور آلمان كه 
پي��ش از اين از تمايل خود ب��راي كناره گيري از دولت 
ائتالفي آنگال مركل س��خن گفته بود، گفته در سمت 
وزارت كش��ور باقي مي ماند. به گفته هورست زيهوفر، 
احزاب محافظه كار سوسيال مسيحي به رهبري وي و 
دموكرات مسيحي به رهبري مركل به راه حلي مشخص 
ب��راي جلوگي��ري از ورود مهاج��ران غيرقانوني از مرز 
اتريش دست يافته اند. صدراعظم آلمان نيز گفته، مراكز 
عبور در اين كش��ور ساخته خواهد شد تا پناهجويان از 
اين مراكز به كش��وري كه پيش از اين در آنجا به س��ر 
مي بردند، منتقل شوند. آنگال مركل تاكيد كرده حزب 
دموكرات مس��يحي به توافقي خوب با متحد تاريخي 

خود حزب سوسيال مسيحي دست يافته است. 
زيهوف��ر ك��ه پيش ت��ر اعالم ك��رده بود ب��ه  دليل 
مخالفت هايش با سياست هاي مهاجرتي مركل استعفا 
مي كند، گفته بر س��ر اين مناقش��ه كه تهديدي براي 
دولت ائتالفي بود، سازش كرده است. وزير كشور آلمان 
گفته: »ما به توافقي درباره تدابير كاهش سرازير شدن 
مهاجران غيرقانوني به كش��ور رسيديم. البته همچنان 
اين توافق نياز به موافقت ش��ريك سوم ائتالف دولتي 
يعني حزب سوس��يال دموكرات دارد. « او تاكيد كرده 
پس از رايزني هاي بسيار با اتحاديه دموكرات مسيحي 
و اتحاديه سوس��يال مسيحي به توافقي درباره ممانعت 
از هرگون��ه مهاج��رت غيرقانوني در مرزه��اي آلمان و 
اتريش رسيده است. صدراعظم آلمان هم پس از ديدار 
ب��ا زيهوفر گفت��ه: »درباره موضوع مهاج��رت به توافق 
رسيديم و بر اساس آن مراكزي در مرزهاي آلمان براي 
بازگرداندن پناهجويان ايجاد خواهد شد. صحبت درباره 
مراكز ترانزيتي اس��ت كه از طريق آن پناهجوياني كه 
قبال در كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا ثبت نام كرده اند به 
اين كشورها بازگردانده شوند و اين اقدام پس از بازنگري 
در ش��رايط پناهندگي آنها در آلمان و اينكه آيا شرايط 
مان��دن را دارند يا خير، خواهد بود. راه حل ميانه يي كه 
دو طرف به آن دست  يافته اند، اساس آزادي رفت و آمد 
در داخ��ل اتحاديه اروپا را در نظ��ر خواهد گرفت و در 
عين حال به آلمان اجازه خواهد داد، تدابير جدي براي 
كاهش خيل مهاجران در نظ��ر بگيرد. « مركل تاكيد 
كرده اين موضوع روحيه مش��اركت در داخل اتحاديه 
اروپ��ا را حفظ مي كند و در عين ح��ال گامي مهم در 

تنظيم مهاجرت ثانويه است. 

 بازداشت نماينده
ژنرال دوستم در افغانستان 

نظام الدين قيص��اري نماينده ويژه عبدالرش��يد 
دوستم، معاون اول رييس جمهوري افغانستان پس 
از يك درگيري مسلحانه در واليت فارياب در شمال 
افغانستان بازداشت شده است. به گزارش بي بي سي، 
قيص��اري با رويك��ردي قلدرمآبانه زب��ان به اهانت و 
توهين ب��از كرده و اعضاي جلس��ه را خائن خوانده 
و تهدي��د ك��رده، آنان را خواهد كش��ت. پس از اين 
برخوردهاي تند لفظي درگيري مسلحانه آغاز شده 
است. رييس شوراي واليتي فارياب گفته در درگيري 
براي بازداشت قيصاري 4 نفر از نگهبانان او كشته و 

4 نفر ديگرشان زخمي شدند. 

 اردن از بهبود روابط
با قطر گفت 

س��خنگوي دولت اردن اخبار منتش��ر ش��ده در 
رس��انه ها مبن��ي بر مش��روط كردن احي��اي روابط 
كش��ورش با قطر براي بهب��ود روابط دوحه با رياض 
و ابوظبي را تكذيب كرده اس��ت. به گزارش الخليج 
آنالي��ن، اردن اعالم كرده روابط اين كش��ور با قطر 
خوب اس��ت و مطابق ميل  دو ط��رف پيش مي رود. 
س��خنگوي دولت اردن گفته:»ما از حمايت قطر از 
كشورمان از طريق سرمايه گذاري و انجام پروژه هاي 
زيربنايي به ارزش ۵۰۰ ميليون دالر همچنين فراهم 
كردن ده ها هزار فرصت شغلي براي اردني هاي مقيم 

دوحه تشكر مي كنيم.«

آنكارا: فعال در عفرين 
مي مانيم

س��خنگوي وزارت  خارج��ه تركيه اع��الم كرده، 
حضور آنكارا در عفرين با هدف رش��د و توسعه اين 
منطقه براي مدتي ادامه خواهد داش��ت. به گزارش 
سيريانيوز، حامي آكس��وي گفته در عفرين سوريه 
اوض��اع ب��ه حالت عادي خود بازگش��ته اس��ت، اما 
 حضور تركي��ه در اين منطقه براي انج��ام اقدامات

در راستاي رشد و توسعه آن براي مدتي ادامه خواهد 
داشت. ارتش تركيه با همكاري شورشيان ارتش آزاد 
س��وريه پس از هفته ها عمليات نظامي بر روستاها و 

شهرك هاي عفرين در ۱۸مارس كنترل يافت. 

12 تروريست در پاكستان 
اعدام مي شوند

فرمانده ارتش پاكس��تان، حكم اعدام صادر شده 
از سوي دادگاه هاي نظامي اين كشور براي ۱2متهم 
به انجام اقدامات تروريستي را به عنوان حكم نهايي 
تاييد كرد. به گزارش ايرنا، اين تروريست ها به  دليل 
دست داشتن در كشتار 34نفر ازجمله غيرنظاميان و 
نيروهاي نظامي و انتظامي پاكستان مجرم شناخته 
شده اند. تاييد حكم اعدام اين تروريست ها همچنين 
تع��دادي ديگ��ر در ماه ه��اي اخير از س��وي ژنرال 
قمر جاوي��د باجوا، فرمانده كنوني ارتش پاكس��تان 
حكاي��ت از آن دارد كه روند محاكمه تروريس��ت ها 
در دادگاه هاي نظامي اين كشور همچنان ادامه دارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ارزش »يوآن« در آستانه اجرايي شدن تعرفه هاي امريكا سقوط كرد 

دل آشوبه اقتصادي در چين
گروه جهان| طال تسليمي| 

 در ميانه نگراني ها درباره مناقشه پكن-واشنگتن 
بر س��ر تعرفه ها كه مي تواند ب��ه جنگ تجاري 
تمام عيار تبديل شود، ارزش يوآن چين در برابر 
دالر روز سه شنبه -ديروز- به كمترين ميزان در 

۱۱ ماه گذشته رسيد. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه اقتص��اد اول و 
دوم جه��ان براي اعم��ال تعرفه ه��اي وارداتي 
تالفي جويان��ه آم��اده مي ش��وند. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، تصميم دارد از شش��م 
جوالي )جمع��ه( تعرفه م��ازاد 2۵درصدي بر 
تولي��دات چيني به ارزش كلي 34ميليارد دالر 
اعمال كند. ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
چي��ن ه��م ق��رار اس��ت هم��ان روز تعرفه يي 
2۵درصدي را ب��راي واردات اقالم امريكايي با 
ارزش��ي مش��ابه به اجرا بگذارد. اين مساله بر 
احساس اطمينان در بازارهاي چين تاثير منفي 
گذاش��ته و اين در حالي است كه ارز  بازارهاي 
نوظه��ور در قياس با دالر كه ايمن محس��وب 
مي ش��ود، محبوبيت خود را نزد سرمايه گذاران 
از دس��ت داده ان��د. رييس كل بان��ك مركزي 
چين در تالش براي آرام كردن سرمايه گذاران 
علت كاهش ارزش يوآن را افزايش ارزش دالر 
خوانده و گفته زيرس��اخت هاي اقتصادي چين 
قوي هس��تند و وضعيت ورود و خروج سرمايه 
متعادل است. اما نگراني از رويارويي تلخ امريكا 
و چين تنها بر ارزش يوآن تاثير نگذاشته، بلكه 
عواق��ب آن گريب��ان بازار س��هام را نيز گرفته؛ 
به طوري كه ارزش س��هام چي��ن در بازارهاي 
آس��يايي به كمترين ميزان در 9 ماه گذش��ته 

رسيده است. 
ارزش ي��وآن در داخ��ل و خ��ارج از چين در 
برابر دالر كاهش يافته و براي نخس��تين مرتبه 
از آگوس��ت 2۰۱7 تاكن��ون از ن��رخ مبادالتي 
6.7درصد گذش��ت. به  گزارش فايننشال تايمز، 
ارزش ي��وآن در معام��الت بام��داد سه ش��نبه 
۰.۸درص��د اف��ت داش��ت، ام��ا در معام��الت 

بعدازظهر ۰.3درصد از اين ميزان كاسته شد كه 
معامله كنندگان علت اين اتفاق را خريد تهاجمي 
رنمينبي )يوآن( توسط بانك ها مي دانند. سه نفر 
از معامله كنن��دگان ارز در ب��ازار در گفت وگو با 
رويت��رز اعالم كردند كه بانك هاي دولتي بزرگ 
چي��ن براي حمايت از يوآن وارد عمل ش��ده اند 
و ب��ا خريد اوراق آتي و ف��روش اوراق فوري در 

تالش براي حفظ ارزش آن برآمده اند. 
سهام چيني نيز در معامالت سه شنبه عملكرد 
چندان خوبي نداش��ت. ش��اخص س��ي اس آي 
3۰۰ كه س��هام هاي بزرگي كه در شانگهاي و 
ش��نزن معامله مي شوند را نش��ان مي دهد، در 
آغاز معام��الت ديروز 2.6درصد افت داش��ت. 

اين س��هام از آغاز سال جاري ميالدي تاكنون 
۱۵درصد سقوط كرده است. سرمايه گذاران در 
بازار س��هام انتظار كاهش م��ازاد تجاري را در 
كاهش ارزش يوآن و س��هام موثر دانستند. در 
بازار هنگ كنگ ش��اخص هنگ سنگ چين كه 
ارزش سهام ش��ركت هاي چين در هنگ كنگ 
را نش��ان مي ده��د، ۱.9درصد افت داش��ت و 
 به كمترين س��طح در ماه آگوس��ت گذش��ته 

نزديك شد. 
در همين ح��ال، يي گانگ رييس كل بانك 
مركزي چين، با انتشار بيانيه يي در جهت آرام 
كردن بازارها كوش��يد و كاهش ارزش يوآن را 
به عملكرد قوي دالر نس��بت داد. او با اشاره به 

اينكه اقتصاد چين پايه هاي مس��تحكمي دارد، 
اف��زود: چين باي��د به سياس��ت درنظر گرفتن 
چرخ��ه عرضه و تقاضا به عنوان پايه  و  اس��اس 
نرخ مبادالت ارزي ادامه دهد و س��بد ارزي )و 
نه تنه��ا دالر( به عنوان مبن��اي قضاوت درنظر 

گرفته شود. 
اما مس��اله نگران كننده اين است كه خالف 
س��قوط ارزش ارز مل��ي چين در اوايل س��ال 
ج��اري ميالدي، اين مرتبه ارزش يوآن نه تنها 
در برابر دالر بلكه در برابر سبد ارزي گسترده تر 
افت داشته است. تاي هوي استراتژيست ارشد 
بازار آس��يا-اقيانوس آرام در ش��ركت مديريت 
سرمايه جي پي مورگان در هنگ كنگ مي گويد: 

»ربط دادن س��قوط ارزش رنمينبي )يوآن( به 
عملكرد قوي دالر در دو هفته گذش��ته چندان 
معتبر نيست، چراكه ارزش يوآن در برابر سبد 
ارزي تجاري نيز كاهش يافته است. اين مساله 
بازت��اب كاهش اخت��الف بين ن��رخ بهره دالر 
امري��كا و رنمينبي اس��ت.« او در ادامه به اين 
مساله اشاره كرد كه اقدام اخير پكن در جهت 
تس��هيل پولي نيز به فش��ار بر ارز و سقوط آن 

دامن زده است. 
اما بسياري نگراني ها از عواقب جنگ تجاري 
بي��ن چين و امري��كا را عامل اصلي عملكرد بد 
يوآن و تش��ديد كننده فش��ار ناش��ي از اقتصاد 
داخلي بر ارز چين مي دانند. چندين هفته است 
كه مناقش��ات تجاري دول��ت ترامپ با چين و 
ديگر اقتصادهاي بزرگ بازارهاي مالي را آشفته 
كرده است و هنوز هيچ نشانه يي دال بر احتمال 
اياالت متحده  رييس جمه��وري  عقب نش��يني 
از سياس��ت هاي حمايت گرايان��ه »اول امريكا« 
مش��اهده نمي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه 
بس��ياري معتقدن��د اين سياس��ت گذاري ها به 
اقتصاد جهاني آسيب شديدي خواهند رساند. 
آياكو سرا استراتژيست بازار در بانك سوميتومو 
ميتس��ويي ب��ه رويترز گفت: »هنوز مش��خص 
نيس��ت كه جنگ تجاري اقتصادي جهاني را از 
مس��ير خارج مي كند يا خير؛ اما شكي نمانده 
كه دس��ت كم به ش��ركت هاي چيني آس��يب 
مي رس��اند، به همين دليل بود كه ش��اهد افت 
ارزش يوآن و س��هام چيني بوديم. فكر مي كنم 
اين روند دس��ت كم ت��ا ضرب االجل 6 جوالي 

ادامه خواهد داشت.«
س��قوط ش��ديد ارزش يوآن و س��هام دولت 
چين را وادار كرد درصدد ايجاد احس��اس ثبات 
در بازارها برآيد. رس��انه  ملي س��رمايه گذاران را 
ترغيب كرد از فروش سهام و ارز از روي نگراني 
و ترس خودداري كنند. روزنامه ديلي سكيوريتيز 
هم نوشت س��قوط بازار سهام نتيجه »واكنشي 

هيجاني و غيرمنطقي« بوده است. 

بروكسل: براي اعمال تعرفه هاي ۳۰۰ميليارد دالري عليه امريكا آماده ايم 

گارد اروپا براي آغاز جنگ تجاري با امريكا
گروه جهان|

 بروكسل اعالم كرده در صورتي كه واشنگتن 
عليه واردات خ��ودرو اتحاديه اروپا تعرفه در نظر 
بگيرد آماده آغاز جنگ تجاري با امريكاس��ت. به 
گزارش بيزينس اينسايدر، در حالي كه تنش هاي 
تجاري بين امريكا و شركاي بزرگ اقتصادي اش 
رو به افزايش اس��ت، كميس��يون اروپا با ارسال 
نامه يي ب��ه وزارت بازرگاني امريكا هش��دار داده 
اتحاديه اروپ��ا تعرفه 3۰۰ميلي��ارد دالري عليه 
واردات كااله��اي امريكايي وضع مي كند. امريكا 
س��ال 2۰۱7 بيش از 43 ميليارد دالر خودرو از 

اروپا وارد كرده است. 
دونال��د ترام��پ رييس جمهور امري��كا تهديد 
كرده تعرفه هاي سنگيني را عليه واردات خودرو 
از اروپ��ا اعمال خواهد كرد. حال در نامه اتحاديه 
اروپا آمده اس��ت: »بروكس��ل هنوز براي اجراي 
تدابير تالفي جويان��ه تجاري عليه امريكا تصميم 
نهاي��ي را اتخاذ نك��رده ولي در ص��ورت اعمال 
تعرفه هاي امريكا عليه واردات خودرو، تعرفه هاي 
سنگيني را عليه واردات كاالهاي امريكايي وضع 
خواهد كرد. اين تعرفه ها عليه بخش هاي مختلف 
اقتصادي امريكا اعمال خواهد شد. سياست هاي 
حمايت گرايان��ه ترام��پ نمونه ديگ��ري از نقض 
قوانين بين المللي از س��وي اياالت متحده است. 
اعمال هرگونه تعرفه عليه خودرو به اعتبار امريكا 

لطمه بيشتري وارد خواهد كرد.«
به گزارش فايننشال تايمز، سياست هاي ترامپ 

در ماه هاي اخير موجب تشديد تنش هاي تجاري 
در عرصه بين المللي ش��ده اس��ت. دولت امريكا 
صدها ميلي��ارد دالر تعرفه علي��ه واردات كاال و 
خدمات از كش��ورهاي چين، مكزي��ك، كانادا و 
اتحاديه اروپا اعمال كرده است. ترامپ همچنين 
تهديد ك��رده تعرفه 2۰ درص��دي عليه واردات 
همه خودروهاي اروپايي وضع خواهد كرد. گفته 
شده، امريكا تحقيقاتي را آغاز كرده است تا ببيند 
آيا واردات خ��ودرو از اروپا تهديدي عليه امنيت 
ملي اس��ت يا خير. وزارت تجارت امريكا تا فوريه 
2۰۱9 فرصت دارد تا به اين پرسش پاسخ دهد. 
ترامپ باره��ا از واردات خودروهاي آلماني به 
امريكا به  ش��دت انتقاد كرده اس��ت. او سه شنبه 
ني��ز در گفت وگ��و ب��ا فاكس نيوز درب��اره جنگ 
تجاري كش��ورش با چين و اروپا گفته: »اتحاديه 
اروپا ب��ه بدي چين اما كوچك تر از آن اس��ت.« 
رييس جمهوري امريكا در پاس��خ به اين پرسش 
ك��ه آيا بهتر نيس��ت امري��كا همراه ب��ا متحدان 
خ��ود با چين برخورد كند تا اينك��ه آنها را كنار 
گذاش��ته و خ��ود به تنهايي به جن��گ تجاري با 
چي��ن برود، گفته: »اتحادي��ه اروپا به بدي چين 
اس��ت اما كوچك تر از آن؛ كاري كه اتحاديه اروپا 
با ما انجام مي دهد دهش��تناك اس��ت، به صنايع 
خودروس��ازي نگاهي بيندازيد آنه��ا خودروهاي 
خود را براي شهروندان امريكايي صادر مي كنند 
ام��ا خودروه��اي م��ا را نمي خواهن��د، آنه��ا از 
كش��اورزان خود محافظت مي كنند و محصوالت 

كشاورزي ما را نمي خواهند. تنها در سال گذشته 
مازاد تجاري اتحاديه اروپا با ما ۱۵۱ميليارد دالر 
بود. بدتر از همه اينكه ما در ناتو براي حفاظت از 

آنها هزينه مي كنيم.«

 تبعات داخلي سياست هاي ترامپ 
امري��كا يكم ژوئ��ن 2۰۱۸ تعرفه گمركي 2۵ 
و ۱۰درصدي ب��ر واردات ف��والد و آلومينيوم از 
س��وي اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك وضع كرد. 
دولت كانادا نيز در اقدامي تالفي جويانه، كاالهاي 
وارداتي امريكا ب��ه ارزش حدود ۱3ميليارد دالر 
را از يكم جوالي مش��مول تعرف��ه وارداتي كرد. 
كميسيون اروپا هم در چارچوب تدابير بازدارنده 
ب��ر كاالهاي امريكايي2 ميلي��ارد و ۸۰۰ ميليون 
يورو تعرفه گمركي اعمال كرده اس��ت. اقدامات 
و تهديدهاي متقابل واشنگتن و متحدان اروپايي 
سرمايه گذاران را به  ش��دت نگران كرده و رابطه 
دولت امريكا با وال استريت و اتاق بازرگاني اياالت 

متحده را نيز تحت تاثير قرار داده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك روز پس از 
انتقاد شديد اتاق بازرگاني امريكا از سياست هاي 
تجاري ترامپ، شاخص س��هام در وال استريت و 
بورس ه��اي اروپايي وارد محدوده قرمز ش��دند. 
گفته ش��ده، سه شنبه در لندن شاخص »فوتسي 
۱۰۰« ب��ا افت ۱.2درصدي ب��ه 7۵47.۸۵واحد 
رس��يد و بورس فرانكفورت ب��ا افت ۰.6درصدي 
و رس��يدن ب��ه ۱223۸.۱7واح��د ب��ه كار خود 

خاتمه داده اس��ت. ديويد مدن تحليلگر موسسه 
سي ام س��ي در اين باره معتقد اس��ت كه نگراني 
معامله گ��ران از وضعي��ت تج��ارت جهاني ادامه 
دارد به  ويژه اينكه به نظر نمي رس��د در آينده يي 
نزديك شاهد افزايش چش��مگير قيمت دالر در 

برابر ساير همتايانش باشد. 
نش��ريه انگليسي گاردين سه ش��نبه نوشته: 
»هش��دار اخي��ر اروپا نش��انه يي اس��ت دال بر 
جدي تر شدن نگراني رهبران اروپايي از رويكرد 
يك جانبه ترامپ. اين زنگ  خطر البته در جريان 
نشس��ت گروه هف��ت در كانادا ب��ود كه به صدا 
درآمد، زماني كه رهبران اروپايي متوجه شدند 
دونالد ترامپ عامدانه تالش دارد تا با لفاظي هاي 
جنون آمي��ز نظم جهاني پس از ۱94۵ را ناديده 
بگيرد. حال برخي ناظران اروپايي انتظار دارند كه 
ترام��پ تصميم خود را درباره تعرفه خودروهاي 
اروپاي��ي پيش از انتخاب��ات ميان دوره يي نوامبر 

اع��الم كند تا بتواند از آن به عنوان اهرمي براي 
تقويت شانس كانديداهاي حزب جمهوري خواه 

استفاده كند.«
گرچه ترامپ ادعا مي كند كه سياس��ت هايش 
در جه��ت حمايت از صنايع امريكايي اس��ت، اما 
كارشناس��ان اقتصادي بر اي��ن باورند كه جنگ 
تجاري ترامپ عليه اتحاديه اروپا توليدكنندگان 
حوزه خ��ودرو را در اياالت متحده و منطقه يورو 
متضرر خواهد كرد. بر اساس آخرين نظرسنجي 
متح��ده،  اي��االت  در  كارخانه ه��ا  از صاحب��ان 
تعرفه هايي كه تاكنون ترامپ بر واردات كاالهاي 
خارجي به اين كش��ور وضع كرده باعث ش��ده تا 
هزينه مواد خام و قطعات در ماه ژوئن در اياالت 
متحده بيشتر شود. وضع تعرفه ها همچنين باعث 
ش��ده كه زمان رس��يدن قطعات و مواد اوليه به 
خط توليد كارخانه ها در اياالت متحده نيز به طور 

چشمگيري بيشتر شود. 

گروه جهان|
 كاخ س��فيد اعالم كرده وزير خارجه امريكا براي دس��تيابي به توافقي درباره 
برنامه و روند غيرهسته يي ش��دن كره شمالي، به پيونگ يانگ سفر مي كند. طي 
روزهاي گذشته شماري از رسانه ها در اياالت متحده به نقل از مقام هاي امريكايي 
از تالش كره شمالي براي فريب واشنگتن خبر داده اند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
مايك پمپئو پنجم جوالي )فردا( راهي كره شمالي مي شود. اين سفر پس از آن 
انجام مي گيرد كه مشاور امنيت ملي رييس جمهوري امريكا، اعالم كرد دولت او 
براي برچيدن تسليحات كشتار جمعي و حتي موشك هاي بالستيك كره شمالي 
برنامه يي تدوين كرده كه در بازه زماني يك س��اله قابل اجراس��ت. سارا سندرز 
س��خنگوي كاخ سفيد، با تاييد سفر پمپئو به پيونگ يانگ گفته امريكا در جريان 
مذاكرات با كره شمالي در حال پيشرفت است. وزير خارجه اياالت متحده پس از 
پيونگ يانگ به توكيو مي رود تا با مقام هاي كره جنوبي و ژاپن گفت وگو كند. يك 
روز پيش از اين، رسانه هاي كره جنوبي گزارش داده بودند كه مقام هاي امريكايي 
و كره ش��مالي در روس��تايي واقع در منطقه حائل ميان دو كشور، ديدار و درباره 
سرفصل هاي سفر پمپئو به پيونگ يانگ گفت وگو كرده اند. وزارت خارجه امريكا 
تاييد كرده س��انگ كيم ديپلمات باتجربه اياالت متحده در ش��رق آس��يا كه در 
حال حاضر در فيليپين س��فير است، در اين ديدارها حضور داشت. اين درحالي 
اس��ت واشنگتن پس��ت و ان بي س��ي به نقل از مقام هاي دولتي و امنيتي امريكا 
گزارش هاي��ي مبني بر تالش كره ش��مالي براي پنهان كاري و فريب واش��نگتن 
منتش��ر كرده ان��د. واشنگتن پس��ت دو روز پيش به نقل از چن��د مقام امريكايي 
نوشته بود كره شمالي نه تنها قصد ندارد به طور كامل از زرادخانه هسته يي خود 
بگذرد، بلكه در حال جست وجوي روش هايي است تا بتواند بخشي از ظرفيت ها 
و سالح هاي هسته يي خود را پنهان كند. جان بولتون مشاور امنيت ملي ترامپ، 
ام��ا بدون اش��اره به اين گزارش ها گفته دولت امريكا از س��ابقه كره ش��مالي در 

جريان مذاكرات دهه هاي پيش باخبر است. 

گروه جهان|
 كاخ سفيد درحالي بار ديگر بر به رسميت نشناختن الحاق شبه جزيره كريمه به 
خاك روسيه تاكيد كرده كه سخنان اخير دونالد ترامپ ابهاماتي در اين باره ايجاد 
كرده بود. به گزارش يورونيوز سارا سندرز گفته:»ما اقدام روسيه براي الحاق كريمه 
به خاك خود را به رسميت نمي شناسيم. مجازات هاي اعمال شده در اين خصوص 
تا زماني كه روسيه حاكميت اين شبه جزيره را به اوكراين بازنگرداند همچنان برقرار 

خواهد بود.«
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا جمعه گذش��ته درحالي كه در پاسخ به 
پرسشي درباره احتمال به رسميت شناخته شدن انضمام شبه جزيره كريمه به 
خاك روس��يه از طرف امريكا و ادامه تحريم هاي امريكا عليه روس��يه گفته بود 
»خواهيم ديد«. اين پاس��خ ابهاماتي را درباره وضع تحريم ها عليه كرملين پس 
از ديدار قريب الوقوع روس��اي جمهور امريكا و روس��يه ايجاد كرده بود به طوري 
كه برخي ناظران از احتمال به رس��ميت شناخته شدن كريمه به عنوان بخشي 
از خاك روس��يه از طرف واشنگتن مطرح ش��د. دونالد ترامپ و والديمير پوتين 
قرار است، شانزدهم جوالي در هلسينكي پايتخت فنالند با يكديگر ديدار كنند. 
اين ديدار مهم و سرنوشت ساز درحالي در يك كشور بي طرف برگزار مي شود كه 
روابط دو كش��ور طي س��ال هاي اخير در پي تنش هايي همچون مداخله روسيه 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، جنگ داخلي س��وريه و مناقشه اوكراين 
از حالت عادي خارج ش��ده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه كرملي��ن با تاكيد بر 
اينكه كريمه بخش��ي جدايي ناپذير از روسيه است، اعالم كرده طرح اين موضوع 
در دس��تور كار مذاكرات آتي رهبران روس��يه و امريكا قرار ندارد. اعالم رسمي 
الحاق ش��به جزيره كريمه در اوكراين به خاك روس��يه كه مارس 2۰۱4 در پي 
برگزاري يك همه پرسي صورت گرفت با انتقاد بسياري از كشورها ازجمله امريكا 
همراه بود. كي يف و كشورهاي غربي برگزاري اين همه پرسي را غيرمشروع تلقي 

كردند. كاخ سفيد نيز به همين منظور تحريم هايي را عليه روسيه وضع كرد. 

گروه جهان| 
نجي��ب رزاق نخس��ت وزير 6۵ س��اله پيش��ين مال��زي در ارتباط ب��ا پرونده 
رس��وايي، فس��اد مالي و پولش��ويي از صندوق دولتي پروژه توسعه مالزي واحد 
»وان ام دي بي« ديروز سه شنبه توسط نيروهاي كميسيون مقابله با فساد در اين 

كشور بازداشت شد. 
ب��ه گزارش ايرنا، وكيل خانوادگي نجيب رزاق با اعالم اين موضوع در صفحه 
توييت��ر خود اعالم كرد كه او در خانه خود بازداش��ت ش��ده و احتماال به زودي 
اتهامات عليه او رس��ما مطرح خواهد ش��د. نجيب و همس��رش روسماه منصور 
بالفاصل��ه پس از پيروزي ماهاتي��ر محمد در چهاردهمين انتخابات سراس��ري 
اين كش��ور ممنوع الخروج ش��دند. نجيب رزاق پس از شكست در چهاردهمين 
انتخابات سراس��ري مالزي در ماه مه سال جاري از رياست حزب آمنو هم كناره 
گرفت. نجيب رزاق نخس��ت وزير مالزي در س��ال 2۰۰9 به عنوان نخس��ت وزير 
شش��م مالزي، براي طرح هاي عمراني كشور »شركت توس��عه مالزي واحد« را 
بنيانگ��ذاري كرد و از س��ال 2۰۱۵ اخباري مرتبط با فس��اد مال��ي در مورد آن 
 منتش��ر ش��د. رس��وايي مالي »۱ ام دي بي« از آن زمان تاكنون دست كم توسط

6 كش��ور جهان مورد بررس��ي و پيگرد قرار گرفته و ديوان عدالت امريكا اتهام 
4.۵ ميليارد دالر فس��اد مالي را در اين پرونده مطرح كرده اس��ت. كميسر عالي 
پليس مالزي هفته گذشته اعالم كرده در پي بازرسي هاي مكرر از اماكن مرتبط 
با نجيب رزاق نخس��ت وزير پيشين مالزي به عنوان مظنون اصلي رسوايي فساد، 
اموال وي به ارزش بيش از 27۰ ميليون دالر كش��ف و ضبط ش��د. كميس��يون 
مقابله با فس��اد مالزي حساب هاي متعلق به نجيب رزاق را نيز در هفته گذشته 
مس��دود كرده اس��ت. پيش تر ماهاتير محمد نخست وزير جديد مالزي گفته بود 
رزاق را فرد اصلي در رس��وايي مالي پروژه صندوق توس��عه واحد مالزي مي داند 
چراك��ه هم��ه اوراق مالي در اين صندوق امض��اي او را دربر دارد. نجيب رزاق و 

مسووالن اين صندوق تاكنون تمام اتهامات عليه خود را رد كرده اند. 
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جامجهاين8
 نقش داوطلبان افتخاري
در برگزاري جام جهاني

برگزاري جام جهاني فوتبال بدون در نظر داش��تن 
خدم��ات بعض��ا بي م��زد و من��ت داوطلب��ان، تقريبا 

غيرممكن به نظر مي رسد. 
به گ��زارش ايرن��ا، به ط��ور معمول كش��ورهاي 
ميزبان رويدادهاي مهم ورزش��ي از جمله المپيك، 
جام جهان��ي فوتبال و همچنين رقابت هاي مختلف 
قهرمان��ي جهان كه ب��راي يك دوره كوت��اه نياز به 
ني��روي هماهنگ كنن��ده دارن��د، از نيروهاي جوان 
داوطلب اس��تفاده مي كنند. مهم تري��ن وظيفه اين 
داوطلبان كمك به برگزاري هر چه بهتر رقابت هاي 
ب��زرگ ورزش��ي و راهنمايي و هداي��ت طرفداران، 

تيم هاي ورزشي و روزنامه نگاران است. 
روسيه نيز به عنوان ميزبان جام جهاني فوتبال از 
اين قاعده مستثنا نبود. براي اين دوره از رقابت هاي 
ج��ام جهان��ي حدود 15 ه��زار ني��روي داوطلب از 
سراس��ر دنيا در 11 ش��هر محل برگزاري مسابقات 
حضور داش��تند. تمام داوطلبان ك��ه حداقل داراي 
18 س��ال سن بودند، تقريبا از يك سال قبل از آغاز 
مسابقات جام جهاني آموزش هاي الزم را براي ارائه 
خدمات بهتر ديده و حتي حدود 5 هزار و 500 نفر 
از آنها همان داوطلباني بودند كه سال قبل با دولت 
روسيه در برگزاري مس��ابقات جام كنفدراسيون ها 
هم��كاري داش��تند. خدمات اي��ن داوطلبان متنوع 
و از جهاتي داراي اهميت بس��ياري اس��ت. در تمام 
فرودگاه ها، ايس��تگاه هاي قطار، مراكز خريد بزرگ، 
ميدان هاي اصلي ش��هرها، ورزشگاه ها و... نيروهاي 

داوطلب حاضر هستند. 
داوطلب��ان نه تنها بايد به زبان انگليس��ي تا حد 
زيادي مس��لط باشند بلكه اولويت انتخاب با افرادي 
اس��ت كه به يكي از زبان هاي اسپانيايي، فرانسوي، 
آلماني، پرتغالي يا عربي آش��نايي داش��ته باش��ند. 
بيشتر داوطلبان روسي كه براي اين دوره از رقابت ها 
انتخاب شده بودند نيز دانشجويان يا فارغ التحصيالن 
رشته مترجمي بودند كه عالوه بر زبان انگليسي به 
يكي از زبان هاي ذكر ش��ده مس��لط بودن��د. با اين 
ح��ال براي ديدارهايي كه اي��ران يكي از طرف هاي 
آن ب��ود، يك ي��ا چند داوطلب تاجي��ك نيز حضور 
داش��تند كه اين افراد به خوبي به زبان فارس��ي نيز 
مسلط بوده و به ايرانيان خدمات رساني مي كردند. 
از ديگر قابليت هاي داوطلبان فيفا مي توان به روابط 
عمومي باال، قابليت كار تيمي، توانايي براي كار زياد 
و سخت و انتظار مسووليت پذيري باال، تجربه حضور 
به عنوان داوطلب در رقابت هاي ورزشي يا فرهنگي 

در گذشته و غيره اشاره كرد. 
رن��گ لب��اس داوطلبان��ي ك��ه در فرودگاه ها، 
ايس��تگاه هاي مترو يا قطار، س��طح ش��هر و غيره 
حضور داش��تند آبي با س��تاره هاي سفيد و رنگ 
لب��اس داوطلباني كه در ورزش��گاه ها و حواش��ي 
آن بودند به رنگ قرمز بود. از س��وي ديگر اسكن 
مدارك و صدور بليت ورود هواداران به ورزشگاه ها 

نيز بر عهده داوطلبان است. 
اما ش��ايد خدم��ات مهم تر اي��ن داوطلبان در 
ارتباط با روزنامه نگاران و خبرنگاران بود. داوطلبان 
مسوول اس��كن مدارك خبرنگاران، صدور كارت 
خبرن��گاري، تحوي��ل دادن بلي��ت بازي ها براي 
خبرن��گاران، تعيين محل اس��تقرار عكاس��ان در 
كنار زمين و راهنمايي آنها براي استقرار در محل 
انتخاب ش��ده، ممانعت از فيلمبرداري خبرنگاران 

در زمان بازي و نشست هاي خبري و... بودند. 
از سوي ديگر عالوه بر تيم هاي تخصصي كه مسوول 
ارائه خدمات اينترنتي به خبرنگاران هستند، تعدادي 
از داوطلبان نيز به خبرنگاران براي اتصال به اينترنت 
بي س��يم يا رفع هرگونه مش��كل نرم افزاري و س��خت 
اف��زاري حضور دارن��د. اين داوطلب��ان به طور معمول 
از بين كس��اني انتخاب ش��ده اند كه رش��ته تحصيلي 
آنها فناوري اطالعات اس��ت و ب��ه خوبي به زبان هاي 
بين المللي آشنايي دارند. از سوي ديگر يكي از وظايف 
داوطلبان كمك به بوفه هاي غذا در ورزشگاه هاس��ت 
و آنه��ا در زمينه تحويل غ��ذا و تميز كردن محيط به 

حامي مالي اين موضوع كمك مي كردند. 
فروش��گاه هاي در نظر گرفته ش��ده در ورزشگاه ها 
و مراكز فيفا ني��ز براي فروش محصوالت جام جهاني 
از داوطلبان كمك گرفته اند و اين داوطلبان هس��تند 
كه نقش اصل��ي را در بازاريابي و فروش اين يادبودها 
بر عهده دارن��د. همچنين فيفا از بين داوطلبان، افراد 
آم��وزش ديده يي را براي كمك به بخش پزش��كي و 
مبارزه با دوپينگ خود انتخاب كرده است و اين افراد 
به تيم هاي مس��تقر در اين مراك��ز براي ارائه خدمات 
پزشكي، گرفتن آزمايشات دوپينگ و همچنين ارتباط 
با بازيكنان يا هواداران كمك مي كنند. اين داوطلبان 
معم��وال حقوق��ي دريافت نمي كنند ب��ا اين حال اين 
احتمال وجود دارد كه كشور ميزبان در پايان رقابت ها 
براي قدرداني از آنها پاداش��ي را در نظر بگيرد. بدون 
ترديد برگزاري جام جهاني 2018 روس��يه نيز بدون 
كمك داوطلبان جوان و پر شور و نشاطي كه همزمان 
با ارائه اين خدمات، در فضاي جام جهاني حضور دارند 
و ديدارهاي مهم و حساسي را تماشا مي كنند، ميسر 
نيس��ت. جام جهاني فوتبال 2018 بيس��ت و يكمين 
دوره جام جهاني فوتبال اس��ت ك��ه از 1۴ ژوئن آغاز 
ش��ده و تا 15 جوالي 2018 در كش��ور روسيه ادامه 
خواهد داش��ت. اين نخس��تين جام جهاني در تاريخ 

است كه در اروپاي شرقي برگزار مي شود. 
مس��ابقات نهايي ش��امل ۳2 تيم ب��ود كه ۳1 تيم 
آن از طريق مس��ابقات مقدماتي انتخاب شدند و يك 
تيم نيز به عنوان ميزبان به صورت خودكار مش��خص 
شد. مجموع بازي هاي اين تورنمنت ۶۴ مسابقه است 
كه در 12 ورزش��گاه و 11 شهر برگزار مي شود. ديدار 
فينال اين تورنمنت ني��ز در تاريخ 15 جوالي 2018 

در ورزشگاه لوژنيكي شهر مسكو برگزار خواهد شد. 

روي خط 2018

محمد غالمي|
سامورايي ها تا تاريخ ساز شدن فاصله يي نداشتند؛ 
اگر در روس��توف 21 دقيقه دوام آورده بودند، امروز 
خ��ود را در بين 8 تيم برتر ج��ام 2018 مي ديدند. 
اما آنان فوتب��ال بازي كردند و ت��اوان بازي خود را 
هم با خوردن س��ه گل به بلژيكي هاي آماده دادند. 
گم��ان مي رفت ژاپن ك��ه در دور مقدماتي با كارت 
زرد كمتر ب��ه دور بعد صعود كرده بود، برابر بلژيك 
شانس��ي نداش��ته باش��د و آنان بايد روح سامورايي 
خ��ود را براي باخت��ي آبرومندانه به خدمت بگيرند. 
اما ژاپني ها نش��ان دادند بيش از آنكه به تيم حريف 
بينديشند -اينكه در برابر تيمي قدرتمند از اروپا قرار 
گرفته اند- به فوتبال احترام مي گذارند، در عين حال 
كه همچنان روح س��امورايي در آنان غليان مي كند. 
در بازي دوشنبه شب، تك تك هفت اصل سامورايي 
در ساق پاي بازيكنان ژاپني ديده مي شد. از خصيصه 
»كنين« )صبر و استقامت( گرفته تا »كيبو« )اميد( 
كه ژاپن را تا آخرين دقايق بازي در جايگاه تيم برتر 

قرار داده بود. آنان به فوتبال هم احترام گذاشتند، در 
حالي كه مي توانس��تند زماني كه با 2 گل از حريف 
پيش هستند با ضدفوتبال يا دست كم بازي تدافعي، 
از پيروزي خود دفاع كنند. اما آنان نشان دادند بيش 
از انديش��يدن به نتيجه، ب��راي فوتبال و ماهيت آن 
احترام قائلند. اين را با يك بازي حس��اب شده، آنجا 
كه نه تماما به دفاع مش��غول شدند نه به ضدفوتبال 
و وقت كش��ي روي آوردند، نش��ان دادند. اين بازي 
حساب شده آنان با يك گل در دقيقه ۴8 همراه شد. 
در حال��ي كه اين گل ژاپني ها همه را بهت زده كرده 
بود، به فاصله 5 دقيقه يك ضربه از محوطه پش��ت 
هجده از تاكاشي اينوي به بهت و حيرت تماشاگران 
افزود. براي كسي قابل باور نبود كه ژاپن تيم آسيايي 
هميشه در حد ميانه، از بلژيكي با دو گل پيش افتاده 
اس��ت كه از ابتداي جام همه آن را شانس قهرماني 
مي دانستند. اين بلژيك كه ادن هازارد، لوكاكو، دي 
بروين و دو جين بازيكن تراز اول دارد. حيرت را در 
نگاه بازيكنان بلژيكي هم مي شد ديد. اما اين برتري 

2 گله در حالي كه تنها ۴0 دقيقه به پايان بازي مانده 
بود، باعث نشد ژاپني ها به بازي تدافعي روي بياورند. 
انتظار هم از ژاپن چنين نبود، چراكه بارها اين تيم 
نش��ان داده بود، بين برد و فوتبال، انتخابش فوتبال 
است. براي همين در عين حال كه بلژيك براي گل 
به سوي دروازه ژاپني ها توپ مي ريخت، سامورايي ها 
با سرعت مثال زدني شان اين تيم اروپايي را غافلگير 
ك��رده و موقعيت هاي خطرناكي ايجاد مي كردند. تا 
آنجا كه اگر شانس با آنان همراه بود، شايد گل سوم 
و چه��ارم را هم مي زدند. در مقابل اگرچه بلژيكي ها 
موقعيت ها خطرناك��ي روي دروازه حريف به وجود 
مي آوردند، اما به نظر مي رسيد كه نمي توانند به اين 
راحتي ها از س��د دفاع تيمي ژاپن كه از خط حمله 
اين تيم ش��كل گرفته بود، عبور كنند. تا آنكه قد و 
قامت بلند بلژيكي ها در مقابل، كوتاه قامتي چش��م 
بادامي ه��ا به داد تيم اروپايي رس��يد. دو گل بلژيك 
در فاصله يي كوتاه روي ضربه سرهايي به ثمر رسيد 
كه اگ��ر تيم مقابل، تيمي همچون ايران با آن دفاع 

گره خورده و بلند قامت بود، بلژيكي ها شانس��ي در 
برابرش نداشتند. در حالي كه گمان مي رفت هر دو 
تيم احتياط پيشه كنند تا بازي به وقت اضافه بكشد، 
ژاپني ها بي محابا، بدون آنكه نگاهي به رنگ و پرچم 
تيم مقابل شان بيندازند، جلو كشيده و تالش كردند 
ب��ازي را در همان 90 دقيقه به س��ود خود به پايان 
برسانند. اما همين عطش بازيكنان ژاپن كار دست 
ش��ان داد. در حالي كه بازيكنان آبي پوش چش��م 
بادام��ي در دقيق��ه 9۳ براي گل زن��ي به جلو آمده 
بودند، بلژيكي ها توپ را از دست آنان ربوده و با چند 
پاس سريع و بازي كه خاص خود اروپايي هاست، به 
دروازه ژاپن رساندند تا ناصر چادلي كار را تمام كند. 
چادلي كه به همراه مروانه فليني يكي از دو تعويض 
طالي��ي روبرتو مارتينز بود. دو بازيكني كه در نيمه 
دوم به زمين آمدند و بازي را براي بلژيك درآوردند 
تا پس از ۴8 سال، تيمي كه در جام جهاني دو گل 
عقب افتاده بود، با يك بازگشت نتيجه را به نفع خود 
رق��م بزند. آخرين باري كه تيمي صفر-2 جلو افتاد 

و س��پس ۳-2 زانو زد انگليس برابر آلمان غربي در 
ج��ام جهاني 1970 بود. با اي��ن نتيجه آخرين تيم 
آس��يايي كه در جام جهاني مانده بود هم با روسيه 
خداحافظي ك��رد. اما نتيجه بازيكن��ان قاره بزرگ 
آبرومندانه بود. عربس��تان كه اگرچ��ه در برابر تيم 
ميزبان در بازي افتتاحيه 5 گل خورد، اما در دو بازي 
بعدي خود بازي خوبي به نمايش گذاش��ت و حتي 
مصر با محمد صالح را شكست داد. ايران كه در سه 
بازي ديدني چش��م ها را به سمت خود خيره كرد و 
اگر سانتي متري توپ طارمي به راست چرخيده بود، 
به جاي پرتغال مقابل اروگوئه مي ايستاد. كره جنوبي 
هم ك��ه اگرچه دو ب��ازي اول خ��ود را با نتيجه يي 
نزديك باخت، اما با يك برد شيرين 2 گله هم خود 
را از قعر جدول به باال كش��يد، هم كوله آلمان ها را 
براي بازگش��ت به برلين به دس��ت شان داد. در اين 
بين، تنها استراليا آنچنان كه بايد نتوانست بازي هاي 
خوبي به نمايش بگذارد و به عنوان ضعيف ترين تيم 

آسيايي از جام حذف شد.

جام مدعيان عملگرا
اميرعباس آذرم وند|

 جام جهاني روز به روز هيجان انگيزتر مي شود، رقابت ها بيش 
از پيش غيرقابل پيش بيني مي ش��ود و التهاب ها بيش��تر. با وجود 
اي��ن دو جاي خالي كه از ابتداي جام حس مي ش��د نيز پررنگ تر 
شده است. هر قدر بگوييم جذابيت فوتبال در غير قابل پيش بيني 
بودن آن اس��ت، باز هم نمي توان غيب��ت ايتاليا و هلند را عادي و 
معمول��ي جلوه داد. ايتاليا غايب جذاب اين دوره از مس��ابقات، در 
حالي از حضور در جام 2018 بازمانده كه نس��ل جوان بازيكنانش 
در مس��ابقات جام ملت هاي اروپا گذش��ته، نوي��د تيمي مدعي را 
مي داد. در هر حال س��وئد آنها را كن��ار زد و پس از ايتاليا، آلمان 
هم قرباني وايكينگ ها ش��د. ايتاليا پس از قهرماني در جام جهاني 
آلمان در دوره بعدي در همان آغاز كار با نتايج ضعيف مس��ابقات 
را ترك كرد. مي توان ادعا كرد از مدت ها پيش س��وت پايان نسل 

طاليي فوتبال ايتاليا زده شده بود. 
ايتاليا هجومي بازي نمي كند، تاكتيكش جذاب نيس��ت اما 
بي ترديد از محبوب تري��ن تيم هاي ملي فوتبال جهان در ايران 
اس��ت. براي يك هوادار آت��زوري )ايتاليايي ها تيم ملي خود را 
اينگون��ه صدا مي كنند كه به معني آبي ها اس��ت( قهرمان جام 
جهاني ش��دن يا مدعي آن ب��ودن كاري خارق العاده نيس��ت. 
چهار ب��ار قهرماني آنها را در كنار آلمان پس از برزيل به عنوان 
دومين تيم پرافتخار دنيا ش��ناخته مي ش��وند آن هم با سبك 
ب��ازي مختص ب��ه خود. كاتناچي��و يا آن طور ك��ه ايتاليايي ها 
مي گويند »چفت و بس��ت« هر چند نسبت به گذشته تغييرات 
محسوس��ي داش��ته و مثال ديگ��ر از يك دفاع ليبرو اس��تفاده 
نمي ش��ود، همچن��ان مبناي فوتبال س��رزمين چكمه اس��ت. 
دفاع��ي بتون��ي كه كمتر تيم��ي مي تواند آن را بش��كند؛ ابتدا 

تيم رقيب را به س��مت خود مي كشد و سپس با ضدحمله هاي 
 مهيب دروازه حريف را هدف قرار مي دهد. روش��ي كه تا حدي

كارلوس كي روش براي ايران نيز درنظر گرفته بود؛ اما مهم ترين 
تف��اوت تيم ملي ما با الجوردي پوش��ان در اين اس��ت كه خط 
هجوم��ي آنها در س��ال هايي كه موفقيت آوردن��د، از مهاجماني 
تيزهوش و بازيس��ازاني بزرگ چون آنده رآ پيرلو بهره مي برد كه 
از كمترين موقعيت ها بيش��ترين به��ره را مي بردند.يكي ديگر از 
جذابيت هاي فوتبال ايتاليا در اين است كه تعداد فوق ستاره ها و 
اعجوبه هاي آن به مراتب كمتر از كشورهايي چون برزيل، آلمان 
و اس��پانيا است اما كار تيمي قدرتمند در كنار روحيه باال آنها را 
تبديل به تيمي جذاب كرده اس��ت. جدا از اين خوش تيپ ترين 
فوتباليس��ت ها در اي��ن تيم پا به توپ مي ش��وند. براي بچه هاي 
دهه شصتي بازيكناني مانند مالديني، نستا، باجو، كاستاكورتا و... 
حكم سلبريتي هاي دست نيافتني را داشتند. از سال 1970 هر 
دوازده سال ايتاليايي ها پاي ثابت فينال بودند و به شكل متناوب 

قهرماني و نايب قهرماني را از آن خود كردند. 

در 1970 ناي��ب قهرمان ش��دند، در 1982 قهرمان، جام 9۴ 
را با پنالتي روبرتو باجو به برزيل واگذار كردند و در س��ال 200۶ 
فرانس��ه را شكست دادند. با اين فرمول ايتاليا نه تنها بايد در اين 
دوره از مس��ابقات ش��ركت مي كرد بلكه بايد به عنوان يك مدعي 
در مسابقات حاضر مي شد. عالوه بر اين كشور گل ها و الله ها نيز 
از حضور در جام جهاني بازماند: هلند تيمي اس��ت كه فوتبال را 
اغلب زيبا بازي مي كند و هر چند تاكنون قهرمان جهان نشده اما 
با س��ه بار حضور در فينال جام جهاني و ارائه فوتبالي با كيفيت، 
هميشه هواداران خاص خود را داشته و دارند. آنها آخرين بار در 
جام جهاني 2010 به فينال مسابقات صعود كردند كه با شكست 
در مقابل اسپانيا به مقام دوم رسيدند. جالب اينكه اين تيم را هم 
سوئدي ها حذف كردند تا بشود به آنها لقب قاتل تيم هاي جذاب، 
مدعي و پرطرفدار را داد. هت تريك آنها با حذف آلمان نهايي شد. 
سبك بازي تيم هلند به شدت متاثر از آژاكس آمستردام است. 
فوتبال تيمي، تاكتيك هاي مدرس��ه يي و اتكا به قدرت جمعي به 
جاي س��تاره ها. هر چند از ديرباز ستاره هاي بسياري از اين كشور 
در جهان فوتبال درخشيدند.  رود گوليت، ون نيستلروي، كاليورت، 
فان باستن و آرين روبن از مشاهير فوتبال اين كشور در سه دهه اخير 
بودند. فوتبال ورزش��ي بي رحم است و جام جهاني جاي مدعي ترين 
تيم ها نيس��ت بلكه در اين جام تيم هايي ش��ركت مي كنند كه روش 
جمع كردن امتيازات و رس��يدن به حدنصاب ها را بلد باش��ند. ايتاليا 
باش��ي يا اس��پانيا و هلند، تفاوتي نمي كند؛ در آن لحظه يي كه ابتكار 
عمل را از دس��ت ده��ي، احتماال بايد به پايان س��الم كني. با وجود 
اين هي��چ گاه بي رحمي نمي تواند فقدان ها را بي معنا كند و براي يك 
ايتاليايي و هلندي دو آتشه قطعا جامي كه اين دو تيم در آن حضور 

ندارند، آن جامي كه بايد نيست. 

تيم ملي سوئد را هيچ گاه مانند امسال نمي شد جدي 
گرفت. آنها واقعا غول كش بودند زيرا در مرحله 

اول مقدماتي هلند را حذف كردند و پس از آن 
ايتاليا در آخر آلمان مدعي را در مرحله اول به 

برلين بازگرداندند. با وجود اين سوئد بدون زالتان 
ابراهيموويچ، نمي تواند جاي خالي ستاره هاي 

جذابي كه حضور ندارند را پر كند

                                                                                                 

قابجامجهاني
تيم ملي فوتبال بلژيك دوشنبه شب گذشته درحالي كه 0-2 
از تيم ژاپن عقب افتاده بود، با بازگش��تي خيره كننده موفق شد 
در 21 دقيقه  پاياني بازي س��ه گل به ثمر رس��انده و در مرحله 

يك چهارم نهايي، حريف برزيل شوند. 
بلژيك در ماه مارس 201۶ به صدر جدول رده بندي جهاني 
فيف��ا راه يافت؛ اما بلژيكي ها چهار ماه بعد در مرحله يك چهارم 
نهايي جام ملت هاي 201۶ در مقابل ولز شكس��ت خورده و به 
خانه برگش��تند. يك تورنمنت ديگر ك��ه بلژيكي ها با تعريف و 

تمجيد بسيار به آن قدم گذاشتند ولي همه را نااميد كردند. 
دو سال پيش از آن هم بلژيكي ها در مرحله  يك چهارم نهايي، 
با شكس��ت در مقابل آرژانتيني كه در نهايت فيناليست شد، از 
جام جهاني حذف ش��ده بودند. اما آيا اين تيم بلژيك س��رانجام 

مي تواند انتظارات را برآورده كند ؟
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بعد از ج��ام جهان��ي 1970 كه 
انگليسي ها موفق ش��ده بودند در يك بازي حذفي، باخت 0-2 
را با پيروزي عوض كنند، تا ديش��ب هيچ تيم ديگري موفق به 
تكرار اين موفقيت نشده بود. اما آيا شاگردان روبرتو مارتينز كه 
همه فوتباليست هايي مشهور و نام هايي بزرگ هستند مي توانند 

در روسيه تا باالترين نقطه ممكن پيش روي كنند؟
بلژي��ك براي اينكه نخس��تين بار در تاريخ خ��ود حضور در 
فينال ج��ام جهاني را تجربه كند تنها به دو برد ديگر نياز دارد. 
اين براي ش��ياطين سرخ كار سختي نيس��ت چه آنكه در بازي 
اخير مقابل ژاپن، آنها تيمي تماما شكست خورده بودند و روياي 
حض��ور در فينال در آن لحظات براي بلژيكي ها رويايي بس��يار 
دوردست و تقريبا تمام شده به نظر مي رسيد. اما اين فرتونگن بود 

كه بازگش��ت بلژيك را آغاز كرد. مروان فاليني كار را به تساوي 
كشاند و ناصر چادلي تعويضي در دقيقه 9۴ بلژيكي ها را به روياي 

بزرگ خود اميدوار كرد. 
اين در حالي اس��ت كه بلژيك در رقابت ه��اي انتخابي جام 
جهاني، در 12 بازي خود هرگز نتوانس��ته ب��ود دروازه اش را در 
طول 90 دقيقه بس��ته نگه دارد و روي هم رفته 28 گل دريافت 
كرده ب��ود. اما مارتينز بعد از پيروزي درخش��ان تيمش در روز 
دوشنبه گفت: »نكات منفي را رها كنيد. مهم اين بود كه صعود 
كني��م و صعود كرديم. امروز باي��د به اين بازيكن ها واقعا افتخار 
كني��م. اين پيروزي تقديم به همه بلژيكي ها. به خاطر حمايتي 
كه از ما كرديد و اعتمادي كه به ما داشتيد. بعضي ها مي خواهند 
تيم شان هميشه بي عيب و نقص باشد ولي در رقابت  هاي حذفي 
تورنمنت ه��اي بزرگ مهم فقط پيروزي اس��ت و بازيكنان ما با 
ذهنيت پيروزي به ميدان رفتند«. بازگشت خيره كننده بلژيك 
در بازي اخير، يك مثال ديگر از حضور موفق آنها در جام جهاني 
روس��يه بود. تورنمنت��ي كه مدافع عنوان قهرمان��ي، آلمان را از 
مرحله گروهي حذف كرده و غول هايي مثل اسپانيا، آرژانتين و 
پرتغال را به خانه فرستاده كريس ساتن، مهاجم سابق چلسي به 
تلويزيون بي بي سي مي گويد »اين خارق العاده ترين جام جهاني 
تاريخ اس��ت. بايد به بلژيك تبريك گفت. آنها بعد از دريافت دو 
گل قاعدتا بايد حذف مي شدند. آيا چنين بازگشتي، نشانه يك 
تيم قهرمان است ؟«مارتينز ديشب با به ميدان فرستادن چادلي 
و فاليني، نشان داد چه مربي قهاري است. او كه تا پيش از آن، 
زماني كه تيمش 2-صفر از ژاپن عقب افتاده بود، در توييتر مورد 

تمسخر قرار گرفته بود، بعد از بازي خود را به همه ثابت كرد. 

شگفتي سازان جام

ژاپن فوتبال را به ضدفوتبال ترجيح داد

  روح سامورايي
 در روستوف

رختكن تيم ملي فوتبال ژاپن پس از حذف؛ به زبان روسي نوشتند ممنون از پذيرايي
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زخم ها و مرهم هاي رانندگان كاميون
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

در نخس��تين روزه��اي خ��رداد ماه س��ال 
ج��اري، اعتراض رانندگان كاميون نس��بت به 
عدم افزايش كرايه حمل و نقل كاال آغاز ش��د 
و با گذش��ت چن��د روز دامنه اي��ن اعتراضات 
به سراسر كش��ور گسترده ش��د؛ البته ناگفته 
نمان��د كه پايين ب��ودن كرايه حم��ل بار تنها 
عام��ل نارضايتي رانندگان نبود و س��هم باالي 
پرداختي به ش��ركت هاي حمل و نقل، افزايش 
هزينه بيمه و تامي��ن اجتماعي، افزايش بهاي 
سوخت و قيمت لوازم يدكي از ديگر مشكالتي 
بود كه رانندگان در ماه هاي اخير با آن روبه رو 

بودند. 
كاميون��داران در اعتراضات خ��ود خواهان 
افزاي��ش نرخ كرايه تا بيش از 40 درصد بودند 
و در اجتماع��ات اعتراضي خ��ود اعالم كردند 
ك��ه به كرايه ي��ي كمت��ر از ۳۵ درصد رضايت 
نخواهند داد، آنها خواهان رس��يدگي دولت به 
افزايش حدود دوبرابري حق بيمه خود بودند و 
با قاطعيت اعالم مي كردند كه افزايش بي رويه 
قيم��ت لوازم يدك��ي بر اثر نوس��انات نرخ ارز، 

نفس آنها را براي ادامه كار گرفته است. 
در هم��ان روزه��اي ابتداي��ي اعتراض��ات 
رانن��دگان كاميون، دول��ت در واكنش به اين 
شرايط اعالم كرد كه تعداد رانندگان معترض 
در تجمع هاي اخير ح��دود يك تا 2 درصد از 
حجم رانندگان را ب��ه خود اختصاص مي دهد 
و اي��ن تجمعات چن��دان جدي نيس��ت اما با 
گس��ترده شدن و ادامه دار ش��دن نارضايتي ها 
دولت با تشكيل جلس��اتي سعي در رسيدگي 

به خواسته هاي رانندگان كرد. 
در اين ميان مس��ووالن سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي نس��بت به خواس��ته هاي 
رانن��دگان ب��راي افزاي��ش كراي��ه به��ا اعالم 
كردن��د كه طي دو، س��ه س��ال اخي��ر انجمن 
صنفي رانندگان و انجمن صنفي ش��ركت هاي 
حمل ونق��ل درخواس��تي ب��راي افزايش كرايه 
ارائه نداده اند و اگر درخواس��تي انجام مي شد، 
مورد بررس��ي قرار مي گرف��ت و هم اكنون هم 

دستمزدها 20درصد افزايش مي يابد. 
مس��ووالن اي��ن س��ازمان درب��اره س��اير 
خواسته هاي رانندگان كاميون بار مسووليت را 
از دوش خود برداشته و بر دوش ساير بخش ها 
نهاده و گفتند كه بسياري از آنچه مورد اعتراض 
رانندگان كاميون و تانكر قرار گرفته، از جمله 
گراني قطعات لوازم يدكي، نبود قطعات اصل و 
وجود قطعات چيني و... فرابخشي است و اين 
مسائل به س��ازمان راهداري مرتبط نيست اما 
اين سازمان خواسته هاي آنها را به دستگاه هاي 
مربوطه منعكس مي كند. در اين شرايط يعني 

وعده افزايش كرايه از س��وي سازمان راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده ي��ي، اظه��ارات ربيعي 
درباره رس��يدگي به وضعيت بيمه رانندگان و 
همچنين تعامالت س��ازمان راهداري با وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��راي كنترل قيمت 
لوازم يدكي، كاميونداران ناراضي را تا حدودي 
آرام ك��رد و وضعي��ت بغرنج كمب��ود بنزين و 
گازوييل در ش��هرهاي مقصد به  ويژه اصفهان، 
ش��يراز، هرمزگان و بوشهر و همچنين كمبود 
مواد اوليه كارخانه ها را تا حدودي كاهش داد 
و هم اكنون اگرچ��ه وضعيت حمل و نقل كاال 
دركشور به ش��رايط ماه هاي قبل بازنگشته اما 
روزهاي س��خت خردادماه را هم سپري كرده 
است. حال با گذشت حدود يك ماه از كاهش 
حج��م اعتراض ه��ا و اعتراض ه��اي رانندگان 
كاميون برخي شنيده ها حاكي از احتمال آغاز 
دوباره اعتراض ها در روزهاي نخست مردادماه 
در واكن��ش به عدم اجرايي ش��دن وعده هاي 
دولت به خواسته هاي رانندگان است. بر همين 
اساس »تعادل« گزارشي را در بررسي وضعيت 
موجود و ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش 
نارضايتي هاي رانن��دگان كاميون تدوين كرده 

است. 

عقبماندگيدستمزدازقيمتها
عليرضا پاس��بان فعال بخ��ش حمل و نقل 
جاده ي��ي درباره وضعي��ت كنون��ي رانندگان 
كامي��ون ب��ه »تع��ادل« مي گوي��د: اعت��راض 
رانن��دگان مربوط به رانن��دگان بخش حمل و 
نقل داخلي بود، درواقع رانندگان حمل و نقل 

خارجي اعتراضي به دستمزدها نداشتند. 
مهم تري��ن  از  يك��ي  مي افزاي��د:  پاس��بان 
درح��ق  گاراژداران  اجح��اف  نارضايتي ه��ا، 
رانندگان بود، آنها حق كميس��يون بااليي را از 

رانندگان دريافت كرده و مي كنند. 
او ادامه مي دهد: يكي ديگر از نارضايتي هاي 
رانن��دگان كاميون و تانكر مرب��وط به افزايش 
نرخ تورم بود. اين رانندگان كه درگذش��ته هر 

جفت الستيك را ۳00هزار تومان مي خريدند، 
هم اكن��ون براي همان جفت الس��تيك بايد 7 

ميليون تومان بپردازند. 
ب��ه گفت��ه اين فع��ال بخش حم��ل و نقل 
جاده اي، افزايش قيمت الستيك و لوازم يدكي 
در ش��رايطي است كه كرايه ها 4، ۵ سال اخير 
رش��د نداشته اس��ت و راننده براي جابه جايي 
كاال از تهران تا بندرعباس تنها 2، 2.۵ ميليون 
تومان دستمزد دريافت مي كند و اين دستمزد 

جوابگوي افزايش هزينه ها را نمي دهد. 
پاس��بان مي افزايد: قيمت هر ليتر گازوييل 
۳00 ت��ا ۳۵0 توم��ان اس��ت كه از ته��ران تا 

بندرعباس، ۵00 ليتر گازوييل مورد نياز است 
كه برهمين اس��اس حدود 200 هزارتومان از 
دس��تمزد هم براي سوخت مورد استفاده قرار 
مي گي��رد. او اظهار مي كند: باتوج��ه به اينكه 
دستمزد رانندگان با هزينه هاي آنها همخواني 
نداش��ت و تالش��ي هم براي افزايش دستمزد 
انجام نمي گرفت، رانندگان دس��ت به اعتراض 
زدن��د. اين فعال بخش حم��ل و نقل جاده يي 
با اش��اره به وضعي��ت نامناس��ب كاميون هاي 
فرس��وده مي افزاي��د: كاميون ها ب��ه دو بخش 
تقس��يم مي ش��وند: فرس��وده و نو. هزينه هاي 
جانبي و نگهداري و خرج كاميون هاي فرسوده 
باالس��ت و درب��اره كاميون هاي ن��و هم اغلب 
رانندگان مجبور به پرداخت اقس��اط ميليوني 
طوالني مدت هس��تند. پاس��بان بيان مي كند: 
افزاي��ش 20درص��دي دس��تمزدها مش��كلي 
از رانن��دگان كامي��ون را باتوج��ه ب��ه افزايش 
چش��مگير قيمت ها در 4، ۵ سال گذشته رفع 
نمي كند و حداقل دس��تمزدها بايد 40درصد 

رشد كند. 
او مي افزايد: باتوجه به اينكه به خواسته هاي 
معق��ول رانندگان حمل و نق��ل بخش داخلي 
پاس��خ داده نش��ده اس��ت اين زخم دوباره در 

زمان ديگري سرباز مي كند. 

عدمكاهشحقكميسيونگاراژدارها
اي��ن فع��ال بخش حم��ل و نق��ل جاده يي 
ادامه مي دهد: اعتراض ها نس��بت به خردادماه 
كاهش يافته و تقريبا تمام ش��ده اس��ت اما به 
خواس��ته هاي رانن��دگان كاميون به درس��تي 

پاسخ داده نشده است. 
پاس��بان اظهارمي كن��د: باوج��ود افزاي��ش 
20درص��دي دس��تمزدها، ح��ق كميس��يون 
گاراژدارها ه��م افزايش يافته اس��ت و همين 
موض��وع موجب ش��ده ك��ه اين رش��د تفاوت 
چندان��ي در دس��تمزدها نداش��ته باش��د. او 
مي گوي��د: يك��ي از رانندگان ك��ه از تهران به 
بندرعباس بار جابه جا كرده است مي گفت كه 

در ماه هاي قب��ل كرايه 2 ميليون تومان بود و 
درحال حاضر به ۳ ميليون رس��يده اس��ت اما 
مش��كل اينجاس��ت كه حق حس��اب دريافتي 
گاراژدارها هم رش��د كرده و ب��راي نخوابيدن 
كاميون و گرفتن دوباره بار مجبور ش��ده ام كه 
يك ميليون تومان از ۳ ميليون تومان دستمزد 

را به گاراژدار پرداخت كنم. 
اين فعال بخش حمل و نقل جاده يي اضافه 
مي كند: اغلب رانن��دگان معتقدند كه باوجود 
افزايش دس��تمزد ادامه فعالي��ت و جابه جايي 
كاال ب��ه صرف��ه نيس��ت و پ��ارك خ��ودرو در 
پاركينگ ضرر كمتري نس��بت به اس��تفاده و 

استهالك كاميون دارد. 
پاس��بان مي افزايد: درح��ال حاضر كاهش 
كاميون هاي فعال در كشور به معناي اعتراض 
نيس��ت بلك��ه اس��تفاده از كامي��ون ب��ا ضرر 
اقتصادي همراه است و راننده ترجيح مي دهد 
كه كمتر بار جابه جا كند زيرا با مش��كالتي از 
جمله چپ شدن، استهالك الستيك، پرداخت 
هزينه سوخت و... دست و پنجه نرم نمي كند. 
او با اش��اره به حق بيمه كه ديگر نارضايتي 
رانندگان كاميون است، بيان مي كند: نوع بيمه 
رانندگان كاميون خويش فرماس��ت و براساس 
قان��ون تامين اجتماع��ي با توجه ب��ه حداقل 
دس��تمزد، حق بيمه راننده مش��خص مي شود 
و تاكنون دول��ت در پرداخت حق ۵0درصدي 
خ��ود عملكرد خوبي نداش��ته اس��ت و همين 
موضوع موج��ب نارضايتي رانن��دگان كاميون 

شده است. 

عدمپرداختارزدولتيبهرانندگان
اي��ن فعال بخش حمل و نق��ل جاده يي در 
ادامه به مشكالت رانندگان بخش حمل و نقل 
خارجي يا ترانزيت اش��اره مي كند و مي گويد: 
اگرچ��ه ثبات ن��رخ ارز در فعالي��ت رانندگان 
كامي��ون ترانزيت نقش مهمي ب��ازي مي كند 
اما رانندگان اين بخش طي ماه هاي گذش��ته 
با نوس��انات ش��ديدي روبه رو ش��دند. پاسبان 
ادام��ه مي دهد: اگرچه براس��اس مصوبه دولت 
بايد ارز دولتي دراختيار رانندگان ترانزيت قرار 
گيرد اما با گذش��ت بي��ش ازيك ماه هنوز اين 
مصوبه اجرايي نشده است و رانندگان كاميون 
ب��ا مش��كالت عديده يي در تامي��ن ارز روبه رو 
هس��تند. او اضافه مي كن��د: يكي از موضوعات 
معم��ول در بخش صادرات كاال اين اس��ت كه 
صادركنندگان كاال تماي��ل دارند كه از كارت 
بازرگان��ي خود براي صادرات به��ره نبرند و از 

كارت همكاران استفاده مي كنند. 
ب��ه گفت��ه اين فع��ال بخش حم��ل و نقل 
جاده يي باتوجه به قوانين جديد دولتي، دارنده 
كارت بازرگان��ي پس از انجام صادرات بايد ارز 
به اندازه فاكتوركاال به فروش برس��اند و چون 
دارن��ده كارت بازرگاني ق��ادر به انجام اين كار 
نيس��ت و صاحب كاال هم با اين موضوع موافق 
نيس��ت صادرات كاالپس از نوس��انات نرخ ارز 
كاهش ش��ديدي داشته است و به 10درصد از 

ميزان قبلي بازگشته است. 
پاس��بان درباره تاثير افزاي��ش قيمت لوازم 
يدكي بر نارضايت��ي رانندگان مي گويد: باتوجه 
به اينكه لوازم يدكي با ارز وارد كش��ور مي شود 
مس��لما افزايش داشته است و رانندگان مجبور 
به خريد لوازم يدكي با ارز آزاد هس��تند كه اين 
موضوع فشار زيادي را به رانندگان وارد مي كند. 

چارهايجزتسليمنداريم
عباس س��يانكي عضو هيات مدي��ره انجمن 
ش��ركت هاي حم��ل و نق��ل داخل��ي كاال و از 
باسابقه ترين فعاالن بخش حمل و نقل جاده يي 
كاال تمايل��ي ب��راي گفت وگ��و درب��اره اجراي 
وعده هاي دول��ت به رانن��دگان كاميون ندارد 
درب��اره وضعيت كنوني رانن��دگان به »تعادل« 
مي گوي��د: وضعي��ت رانندگان بخ��ش حمل و 
نقل داخلي چندان مناسب نيست اما رانندگان 

چاره يي جز تسليم ندارند. 
سيانكي ادامه مي دهد: درصورت پاسخگويي 
يا عدم پاس��خگويي خواس��ته هاي ارائه ش��ده 
رانندگان كاميون، متاس��فانه آنه��ا براي امرار 
مع��اش مجب��ور به پذي��رش ش��رايط موجود 

هستند. 

دستمزدها35تا40درصدافزايشيابد
مسعود دانش��مند كارش��ناس ارشد بخش 
حم��ل و نقل درب��اره خواس��ته هاي رانندگان 
كامي��ون از دول��ت ب��ه »تع��ادل« مي گوي��د: 
باتوج��ه به افزايش قيمت ه��ا در ماه هاي اخير 
بايد دس��تمزد رانندگان كاميون و تانكر ۳۵ تا 

40درصد افزايش يابد. 
دانشمند ادامه مي دهد: نرخ كرايه پرداختي 
به رانندگان طي 4 تا ۵ س��ال گذشته افزايشي 
نداشته است، اين درحالي است كه دراين مدت 
نرخ تورم ۳۵ تا 40درصد افزايش داشته ِاست. 
او ادام��ه مي دهد: رانندگان كاميون بايد هم 

هزينه ل��وازم يدكي را كه با نوس��انات نرخ ارز 
به ش��دت افزايش يافت��ه را پرداخت كنند، هم 
پول س��وخت را كه رش��د كرده بپردازند و هم 

اينكه بايد هزينه هاي زندگي را تامين كنند. 
به گفته اين كارشناس ارشد بخش حمل و 
نق��ل، اين هزينه ها طي 4 تا ۵ س��ال اخير ۳۵ 
تا 40درصد رشد داشته است و برهمين اساس 
دس��تمزد راننده كاميون ب��راي تامين مخارج 

زندگي هم بايد رشد كند. 
دانش��مند با اش��اره به افزايش 20درصدي 
دس��تمزد رانندگان كاميون اظهار مي كند: اين 
افزايش، كفاف خرج يك راننده كاميون ازجمله 
تامين زندگي خانواده، خريد لوازم يدكي، خريد 
س��وخت و... را نمي دهد و دولت بايد به دنبال 

افزايش ۳۵ تا 40درصدي دستمزدها باشد. 

تشكيلكميتهمشترك
او بيان مي كند: ادامه اعتراض ها و اعتراض ها 
براي رس��يدگي به مش��كالت، راهكار مناسبي 
نيست بلكه پيشنهاد مي شود كه دولت افزايش 
متوس��ط قيمت كاالهاي اساسي، لوازم يدكي، 
الس��تيك و س��وخت را طي 4،  ۵ س��ال اخير 
محاس��به كند و براس��اس آن اقدام به افزايش 
دس��تمزد رانندگان كاميون كند و اين افزايش 

دستمزد را به رانندگان اعالم كند. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه حم��ل و نقل 
تصري��ح مي كن��د: براي ح��ل اين مش��كل و 
رسيدگي به اعتراض رانندگان كاميون و تانكر 
بايد كميته يي متش��كل از نماين��ده رانندگان، 
نماينده صاحبان كاال و همچنين نماينده دولت 
تشكيل ش��ود و درباره ميزان افزايش دستمزد 

رانندگان به بحث و تبادل نظر بپردازند. 
دانشمند اضافه مي كند: نتيجه اين گفت وگو 
بايد مورد قبول دولت، صاحبان كاال و رانندگان 
قرار گيرد و اين افزايش دستمزد اجرايي شود. 

ادامهبيمهريهابهرانندگانكاميون
يك��ي از رانندگان كامي��ون بخش حمل و 
نقل داخل��ي كه تمايلي ب��راي درج نامش در 
روزنامه ندارد، درباره وضعيت كنوني رانندگان 
كاميون به »تعادل« مي گويد: تنها دو خواسته 
رانندگان كاميون از س��وي دولت پاس��خ داده 
ش��ده اس��ت كه يك��ي افزاي��ش 20 درصدي 
دس��تمزدها و ديگري ع��دم افزايش حق بيمه 

رانندگان است. 
او ادامه مي دهد: از ابتداي سال جاري گفته 
مي ش��د كه حق بيمه پرداخت��ي رانندگان در 
هرماه بايد دوبرابر ش��ود به عن��وان نمونه قرار 
ش��د كه حق بيمه م��ن از 200 هزار تومان به 
400 هزار تومان افزايش يابد و همين افزايش 
دوبراب��ري حق بيمه يك��ي از داليل نارضايتي 
رانن��دگان كامي��ون ب��ود ك��ه پ��س از انجام 
اعتراض ها دولت وعده داد كه اين افزايش حق 
بيمه اجرايي نش��ود و مانند گذش��ته رانندگان 

همان مبلغ قبلي را پرداخت كنند. 
اين راننده باس��ابقه درباره چگونگي افزايش 
بارهاي  دس��تمزدها اظهار مي كند: دس��تمزد 
داخ��ل س��الن هاي بارب��ري افزاي��ش 20 ت��ا 
۳0درصدي داش��ته اما دس��تمزد بارهاي آزاد 

افزايشي نداشته است. 
او مي گوي��د: قيمت ه��اي ل��وازم يدكي هم 
با وج��ود تعامل و رايزني س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي ب��ا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كاهش نيافت و هرروز ش��اهد رش��د 

قيمت الستيك و لوازم يدكي هستيم. 
ب��ه گفت��ه اي��ن راننده ب��ا توجه ب��ه اينكه 
پاس��خگويي به اعتراضات رانندگان به وضعيت 
دس��تمزد، بيمه، بازنشستگي،  افزايش بي حد و 
حصرلوازم يدكي و همچنين افزايش دس��تمزد 
ب��ا بي مه��ري مس��ووالن روبه رو ش��ده اس��ت 
رانن��دگان كاميون برنامه ري��زي كرده اند كه از 
اول مردادماه س��ال ج��اري اعتراضات خود را 

آغاز كنند. 
او ادامه مي دهد: بخشي از رانندگان موافق و 
بسياري از آنها مخالف شروع دوباره اعتراضات 
هستند، زيرا براي پرداخت اقساط و هزينه هاي 
زندگ��ي مجب��ور ب��ه فعاليت هس��تند و انجام 
اعتراض مانع مهمي براي امرار معاش آنهاست 
در واق��ع رانندگان مخالف هم براي مش��كالت 
معيشتي تمايلي به اعتراض ندارند وگرنه اغلب 

رانندگان از وضعيت موجود ناراضي هستند. 

نظارتبردريافتحقكميسيون
اين رانن��ده كاميون درباره ديگ��ر اقداماتي 
كه براي پاس��خگويي به خواسته هاي رانندگان 
انجام شده است، اظهار مي كند: باربري ها ديگر 
مانند گذش��ته نمي توانند حق كميسيون هاي 
ب��اال درياف��ت كنن��د و نظارت هاي س��ازمان 
راه��داري و حم��ل و نق��ل جاده ي��ي در اين 
زمين��ه اثرگ��ذار بوده اس��ت. او اضافه مي كند: 

سازمان راهداري پس از برگزاري اعتراض هاي 
رانندگان كاميون به خوبي بر وضعيت دريافت 
حق كميس��يون باربري ها نظارت مي كند البته 
با توجه به افزايش دس��تمزدها حق كميسيون 
هم افزايش داش��ته اس��ت. اين راننده كاميون 
ادامه مي دهد: البته دولت دو خواس��ته از ميان 
خواسته هاي رانندگان را اجرايي كرده است كه 
عبارتند از: نظارت برباربري ها براي كاهش حق 
كميس��يون و ديگري ثبات حق بيمه رانندگان 

كاميون. 
او مي گويد: اما س��اير خواسته هاي رانندگان 
از جمله سختي كار، تعيين تعرفه،  افزايش 40 

درصدي حقوق و... انجام نشده است. 
اين رانن��ده باس��ابقه اضافه مي كن��د: تنها 
تعرفه هاي حمل و جابه جايي كاال به بندرعباس 
و بنادر مش��خص اس��ت و براي س��اير مناطق 
رانن��ده،  صاح��ب كاال و ش��ركت بارب��ري بايد 
توافق كنند البته در س��الن باربري اصفهان هم 
فقط بارهاي ذوب آهن تعرفه مش��خصي دارند. 
او تصريح مي كند: مش��خص نبودن تعرفه هاي 
حمل كاال مش��كالت بسياري را براي رانندگان 
كامي��ون ايج��اد كرده اس��ت و موجب رضايت 
دادن راننده ها به دس��تمزد كم براي جلوگيري 

ازخواب كاميون مي شود. 

   سهم90درصدي

حملونقلجادهايازترانزيت
بخ��ش حمل و نقل به عنوان يكي از مهم ترين 
زيرس��اخت هاي اقتص��ادي با تس��هيل جابه جايي 
مس��افر و كاال، نق��ش كلي��دي در ايج��اد رفاه و 
توس��عه اقتصادي كش��ورها دارد و درحال حاضر 
س��هم خدم��ات حمل و نق��ل در تولي��د ناخالص 
داخلي حدود 9درصد اس��ت در اين ميان خدمات 
حم��ل و نقل جاده يي س��همي بيش از ۸۵ درصد 
ارزش اقتص��ادي حمل و نقل بار و مس��افر را بين 
بخش هاي چهارگانه حمل و نقل به خود اختصاص 

داده است. 
با توجه به س��هم باالي حم��ل و نقل جاده يي 
در مي��ان س��اير بخش هاي حمل ونق��ل، روزنامه 
»تعادل« گزارشي از وضعيت حمل و نقل جاده يي 
كاال تدوي��ن كرده كه در آن به تش��ريح وضعيت 
كنوني اين بخش مي پردازد. گفتني است، وضعيت 
حمل و نقل جاده يي مسافر در گزارش هاي پيشين 

اين روزنامه مورد بررسي قرار گرفته بود. 
* براساس آمار منتش��ر شده از سوي سازمان 
راهداري و حم��ل و نقل جاده يي حدود 400هزار 

كاميون در كشور وجود دارد. 
* 91درصد از س��هم حمل و نقل كاال به حمل 
و نق��ل جاده ي��ي و 9درصد به حم��ل و نقل ريلي 

اختصاص دارد. 
* براس��اس اعالم مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، ميانگين سفر هر دستگاه كاميون 
در طول يك سال)۳۶۵روز( تنها 7۳سفر در سال 
94و ۶۵ س��فر در س��ال 9۳ است كه نشان دهنده 
خواب باالي كاميون ه��ا و انتظار بيش از حد آنها 

براي دريافت نوبت سفر است. 
* پايين ب��ودن بهره وري كاميون ه��ا در ايران 
درحالي اس��ت كه متوس��ط عملكرد مورد انتظار 
براي ه��ر كاميون با توجه به حجم بار در كش��ور 

200سفر در سال است. 
* بخش حمل ونقل به دو زيربخش زيرساخت 
و ناوگان قابل تقسيم است و در سال هاي متمادي 
تدارك كل زيرس��اخت هاي حمل ونقل همچنين 
س��هم بزرگي از تهيه ناوگان حمل و نقل هوايي و 

ريلي به عهده بخش دولتي بود. 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي در 
گ��زارش كارشناس��ي كه به بررس��ي حمل و نقل 
عموم��ي بار در جاده هاي كش��ور طي س��ال هاي 
94- 9۳ پرداخته است به اين نتايج رسيده است: 
*نزدي��ك ب��ه ۳0درص��د از كااله��اي قاب��ل 
جابه جايي در حمل و نقل عمومي جاده يي كشور 
بدون بارنامه و از طريق بنگاه هاي باربري، خارج از 
پايانه هاي كاالي س��ازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده يي كشور جابه جا مي شوند. 
*متوسط مسافت طي شده در هر سفر در انواع 
كاميون ها در س��ال 1۳94 مع��ادل 499كيلومتر 
بوده كه اين متوس��ط مسافت در سفرهاي استاني 
معادل 141كيلومتر و در س��فرهاي برون استاني 

معادل ۶4۳ كيلومتر بوده است. 
*متوس��ط طول عمر ن��اوگان عموم��ي باري 
جاده يي كشور در س��ال 1۳94 معادل 1۶.1سال 
بوده اين درحالي اس��ت كه متوسط طول عمر در 

كشورهاي اروپايي تا ۵ سال است. 
*وجود سهم باالي خودمالكي در ناوگان حمل 
و نقل عمومي جاده يي و س��هم ناچيز ش��ركت ها 
و موسس��ات باربري از وجود مش��كالت در ايجاد 
ش��ركت هاي مس��ووليت پذير و شناس��نامه دار در 
حمل و نقل عمومي جاده يي كشور حكايت دارد. 
*متوس��ط س��فر هر يك از انواع كاميون هاي 
درحال بهره برداري در س��ال 94 به 7۳س��فر در 

سال مي رسد. 
*در سال 1۳9۳ هم متوسط تعداد اين سفرها 
معادل ۶۵ س��فر در س��ال براي انواع كاميون هاي 
در دس��ت بهره برداري در اين سال بوده به طوري 
كه در ط��ول ۳۶۵روز از س��ال به طور متوس��ط 
تنها 7۳س��فر با انواع كاميون صورت گرفته كه با 
عملك��رد مورد انتظار كاميون كه مي تواند بيش از 

200سفر در سال باشد بسيار فاصله دارد. 

وضعيتمالكيتكاميونها
* ۸2.2درص��د كاميون هاي موج��ود در ايران 
خودمالكي)ملكي راننده( هستند و تنها 4.2درصد 
ب��ه صورت ملكي ش��ركت ي��ا موسس��ات باربري 
همچنين ش��راكتي ميان راننده و مالك محسوب 

مي شوند. 
* س��هم بخش خصوص��ي در جابه جايي كاال 
92درص��د ب��وده و نزديك به ۸ درص��د مابقي را 
بخش تعاوني جابه جا كرده و سهم دولت در نقل و 

انتقال بار بسيار ناچيز است. 

وضعيتترانزيتجادهايدرسايركشورها
*جابه جاي��ي كاال از طريق جاده در اتحاديه اروپا 
از اهميت خاصي برخوردار اس��ت و در اكثر كشورها 
س��هم اين بخش از حمل و نق��ل بيش از 90درصد 

است. 
*در تحقيقي كه در اي��االت متحده امريكا در 
مورد حمل س��بزيجات ت��ازه و ميوه به عمل آمده 
اس��ت در فواصل كمتر از يكصد مايل ۸۸ درصد با 
جاده و فقط ۶ درصد با قطار حمل ش��ده است اما 
در سفرهاي بيش از يك هزار مايل ميزان حمل با 
قطار به ۶۶ درصد و براي طول س��فر 2هزار مايل 

به 9۳درصد مي رسد.

چالشهايحملونقلجادهاي
ب��ا وجود اينك��ه بخش حمل و نق��ل جاده يي 
باالتري��ن س��هم از جابه جاي��ي كاال را ب��ه خ��ود 
اختصاص مي دهد اما اين بخش هم با چالش هاي 
متعددي روبه روس��ت كه عبارتند از: عدم تكافوي 
منابع مالي براي نگهداري مناسب راه هاي كشور، 
تعدد طرح ها و پروژه ها، فرس��ودگي ناوگان، نبود 
ش��ركت هاي توانمند در زمين��ه خدمات حمل و 
نقل و وجود پدي��ده خودمالكي در ناوگان باري و 
فقدان طرح جامع مناس��ب هماهنگ با مالحظات 

آمايشي. 

گزارش

نكات مورد اعتراض رانندگان كه تاكنون براي رس��يدگي به آنها اقداماتي 
نشده است: 

* مس��اله بيمه: براس��اس قانون مربوط به بيمه هاي خ��اص، ۵0درصد بيمه 
رانندگان را بايد دولت به  صورت يارانه پرداخت كند كه بايد از طريق دولت به 
سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود، اما دولت در برخي مواقع براي پرداخت 
اين حق بيمه ها به سازمان تامين اجتماعي با مشكل روبه رو شده و از پرداخت 
به رانندگان سر باز زده است وهمين موضوع يكي از نارضايتي هاي رانندگان 
بوده است زيرا مجبور بوده اند كه ۵0درصد مابقي را هم پرداخت كنند دراين 
ميان و پس از پايان يافتن اعتراضات برخي رانندگان مي گويند كه اين مشكل 

حل ش��ده اس��ت و دولت ۵0درصد حق خ��ود را درخردادماه پرداخت كرده 
وگروهي ديگر مي گويند كه اين مشكل همچنان پابرجاست. 

* موض��وع ديگر، بازنشس��تگي رانندگان ب��ا حداقل حق��وق بود، صنف 
كاميونداران داوطلبانه پذيرفته اند كه مازاد حق بيمه را به تامين اجتماعي 
پرداخ��ت كنند تا بتوانند با حقوق باالتري بازنشس��ته ش��وند اما تاكنون 
س��يگنال مثبتي درزمينه اجرايي شدن اين خواس��ته هم از سوي دولت 
ارس��ال نشده است، البته با مكاتبه هاي انجام شده با وزير كار، كارگروهي 
در تامين اجتماعي تش��كيل شد و قرار اس��ت در يكي، دو ماه آينده، اين 

مشكل هم برطرف شود. 

نارضايتيهايرسيدگينشدهرانندگان

مسعود دانشمند: ادامه اعتراض ها و اعتراض ها براي رسيدگي به مشكالت، راهكار مناسبي 
نيست بلكه پيشنهاد مي شود كه دولت افزايش متوسط قيمت كاالهاي اساسي، لوازم 
يدكي، الستيك و سوخت را طي 4،  5 سال اخير محاسبه كند و براساس آن اقدام به 

افزايش دستمزد رانندگان كاميون كند و اين افزايش دستمزد را به رانندگان اعالم كند. 
براي حل اين مشكل و رسيدگي به اعتراض رانندگان كاميون و تانكر بايد كميته يي 

 متشكل از نماينده رانندگان، نماينده صاحبان كاال و همچنين نماينده دولت تشكيل شود 
و درباره ميزان افزايش دستمزد رانندگان به بحث و تبادل نظر بپردازند



عليرضا پاسبان: افزايش 20درصدي دستمزدها مشكلي از رانندگان كاميون را باتوجه به 
افزايش چشمگير قيمت ها در 4، 5 سال گذشته رفع نمي كند و حداقل دستمزدها بايد 

40درصد رشد كند. باتوجه به اينكه به خواسته هاي معقول رانندگان حمل و نقل بخش 
داخلي پاسخ داده نشده است اين زخم دوباره در زمان ديگري سرباز مي كند. ضمن اينكه 
باوجود افزايش 20درصدي دستمزدها، حق كميسيون گاراژدارها هم افزايش يافته است و 

همين موضوع موجب شده كه اين رشد تفاوت چنداني در دستمزدها نداشته باشد





انگشتري كه به بليت 
الكترونيك تبديل مي شود

ديلي ميل| به تازگي انگشتري ساخته شده كه اثر 
انگشت كاربر را اسكن مي كند. مي توان در اين انگشتر 
اطالعات كليدي را ذخيره و از آن براي انجام پرداخت 
هزينه يا به عنوان بليت الكترونيك مترو استفاده كرد.   
به تازگي حلقه يي ساخته شده كه مي تواند جايگزين 
محتويات جيب صاحب خود از جمله كارت هاي بانكي 
او شود.   انگشتر مذكور Token نام گرفته و مي تواند 
تم��ام اطالعات كليدي كارب��ر را در خود ذخيره كند. 
هنگامي كه كاربر انگش��تر را به دست مي كند، گجت 
اثر انگشت او را اسكن مي كند.  اگر انگشتر اثر انگشت 
را شناسايي نكند، فعال نخواهد شد. هنگامي كه كاربر 
آن را از دس��ت بيرون بياورد، گجت خاموش مي شود. 
انگش��تر قابليت ذخيره سازي اطالعات كارت اعتباري 
كاربر را دارد. كافي است كاربر آن را باالي اسكنر نگه 
دارد و بقيه فرآيند پرداخت به راحتي انجام مي ش��ود.  
همچني��ن مي توان آن را با بلي��ت الكترونيك مترو و 

اتوبوس نيز همخوان كرد. 

گجت براي بازي رايانه اي 
مه�ر| محققان يك دس��تگاه كنت��رل بازي هاي 
رايانه يي ساخته اند كه روي پا يا سر كاربر بسته مي شود 
و با كمك آن مي توان كاراكترهاي بازي رايانه يي را به 
حركت درآورد.  محققان دستگاهي ساخته اند كه روي 
پا بسته مي ش��ود و قابليت كنترل بازي هاي رايانه يي 
را دارد. كارب��ر مي تواند همراه كيب��ورد و ماوس از آن 
اس��تفاده كند. اين دستگاه Bcon نام گرفته است. با 
كمك اين دستگاه مي توان كاراكترهاي بازي رايانه يي 
را ب��ه حرك��ت درآورد، وضعي��ت آنها را تغيي��ر داد و 
فعاليت هاي ديگري در بازي انجام داد.  اين دس��تگاه 
ب��ه طور مداوم وضعيت كاربر را رصد مي كند بنابراين 
زماني كار مي كند كه به س��ر يا پاي كاربر بسته شده 
باشد. افراد معلول نيز به وسيله اين دستگاه مي توانند 

بازي رايانه يي انجام دهند. 

انتشار دومين نسخه بتا 
»اندرويد پي« با آپديت  امنيتي

انگجت| گوگل دومين نسخه بتا از سيستم عامل 
»اندرويد پي« را براي برنامه نويس��ان منتش��ر كرده 
است كه شامل بسته هاي ترميم شكاف هاي امنيتي 

و آپديت هاي امنيتي جوالي ۲۰۱۸ است. 
حدود ي��ك ماه قبل گوگل دومين نس��خه بتا از 
سيس��تم عامل اندرويد را منتش��ر كرد. اين درحالي 
اس��ت كه اين ش��ركت نسخه س��وم از اندرويد را نيز 
ب��ه تازگي منتش��ر كرده اس��ت. »اندروي��د Pبتا۳« 
ب��راي برنامه نويس��ان فراهم ش��ده اس��ت.  به گفته 
گوگل آخرين نس��خه بتا تمام APIه��اي مورد نياز 
برنامه نويس��ان براي اپليكيشن هايش��ان را دارد. اين 
نس��خه بتا شباهت بيشتري به اندرويد P واقعي دارد 
كه اواخر تابس��تان ارائه مي شود.   به گفته گوگل اين 
نسخه ش��امل بسته هاي ترميم شكاف هاي امنيتي و 
آپديت هاي امنيتي جوالي ۲۰۱۸ است. برنامه نويسان 
مي توانن��د، قابليت هاي��ي مانند پش��تيباني از چند 
 دوربين، بريدگي نمايش��گر، بهبود نوتيفيكيشن ها،
Text Classifier ،Image Decoder و ... است. 

ناسا هواپيماي مافوق صوت را 
آزمايش مي كند

فس�ت كمپاني| ناس��ا قصد دارد در ماه نوامبر 
فناوري ه��اي جدي��د هواپيماه��اي مافوق صوت 

بي سروصدا را آزمايش كند. 
ناس��ا قصد دارد فن��اوري هواپيماه��اي مافوق 
ص��وت و بي س��روصداي خود را در حوالي ش��هر 

ساحلي گالوستون در نوامبر آزمايش كند. 
اي��ن  در   Hornet  ۱۸-F/A هواپيم��اي 
آزمايش ه��ا مانورهاي ش��يرجه را انج��ام مي دهد 
كه بيش��ترين س��روصداي صوتي را در دريا ايجاد 
مي كند. از سوي ديگر سر و صداهاي آرام تر صوتي 

نيز بر فراز شهر گالوستون آزمايش مي شود. 
پ��س از اي��ن مرحل��ه حداق��ل ۵۰۰ داوطلب 
محلي بازخوردي از س��روصدايي كه ش��نيدند را 
ارائ��ه مي كنند. ع��الوه بر آن حس��گرهاي صوتي 
نيز خوانش دقيق تري از سروصداي اطراف فراهم 
مي كنند. مقامات اميدوارند اين آزمايش ها س��طح 
س��روصداي قابل قبول از نظر س��اكنان شهري را 
تعيي��ن كند. چنين آزمايش هايي به تيم س��ازنده 
جت مافوق صوتX-۵۹ ناس��ا كم��ك مي كند تا 
نظريه هاي سطح مقبول سروصدا را هنگام ساخت 
 ۵۹-X هواپيما در نظر بگيرند البته پرواز آزمايشي

تا ۲۰۲۱ انجام نمي شود.

كمك تراشه براي بهبود 
عملكرد  ايرپادهاي  بي سيم

ورج| شركت كوالكام با معرفي يك تراشه جديد 
قصد دارد در كاهش قيمت ايرپادهاي بي سيم و افزايش 
عمر باتري آنها نقش بس��زايي داش��ته باشد. شركت 
كوالكام تكنولوژي اينترنشنال كه از زيرمجموعه هاي 
شركت بزرگ كوالكام است، اعالم كرده كه مي خواهد 
با معرفي نسل جديدي از تراشه هاي پردازنده به  كار 
رفته در ايرپاد و هدست هاي بي سيم به كاهش قيمت 
و افزايش عمر باتري آنها كمك كند. اين شركت روز 
 QCC۳۰۲۶ گذشته از تراشه جديدي بحت عنوان
پرده برداري كرد كه ويژه ايرپادهاي بي س��يم پايين 
رده طراحي و توس��عه داده ش��ده اس��ت. اين تراشه 
از فن��اوري ت��رو وايرل��س)TrueWireless( بهره 
مي برد و مي تواند موجب تعادل و توازن قابل توجهي 
ميان قيمت و عملكرد بهينه ايرپادهاي توليد ش��ده 
همچنين افزايش كيفيت صدا مي شود. عالوه بر اين، 
اين تراش��ه سبب خواهد شد، ميزان مصرف انرژي و 
ش��ارژ توسط ايرپاد حدود ۵۰ درصد كاهش يابد كه 
همين امر باعث مي شود، عمر باتري آنها افزايش پيدا 
كند و بدون نياز به ش��ارژ يك شبانه روز كامل از آن 

استفاده كرد.
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پشت پرده تلگرام هاي داخلي

پيام رسان هايي كه فيلترشكن هستند
گروه دانش و فن|

برخي نرم افزارهاي داخلي كه زيرمجموعه هاي 
تلگرام اصلي اند درحال��ي فعاليت مي كنند كه از 
سوي برخي مس��ووالن عنوان فيلترشكن  به آنها 
اطالق و تاكيد ش��ده كه بايد موجبات مهاجرت 
كاربران به پيام رسان هاي داخلي را فراهم كنند و 
از طرف ديگر توسعه دهندگان مي خواهند بدانند 
آيا اي��ن امكان وجود دارد كه نس��خه هاي بومي 
شبكه هاي اجتماعي فيلتر ش��ده در ايران مانند 

توييتر را تهيه كنند؟
 پيش از اينكه تلگرام فيلتر شود با زمزمه هاي 
شنيده  ش��ده مبني بر احتمال فيلترينگ تلگرام 
و ب��ا توجه به اقب��ال عمومي كارب��ران ايراني به 
اس��تفاده از اين نرم افزار، وجود اپليكيشن مشابه 
آن احساس و موجب ش��د برخي از شركت هاي 
داخلي با استفاده از قابليت متن باز بودن تلگرام، 
به نوش��تن برنامه هاي جديد برروي تلگرام اقدام 
كنن��د تا ام��كان ورود ب��ه بازار جهان��ي را براي 

كاربران خود فراهم كنند. 
س��ازندگان اي��ن نرم افزارها اظه��ار مي كنند 
API نس��خه هاي داخلي تلگرام، براساس همان

ها و دسترس��ي هاي مج��ازي كه تلگ��رام ايجاد 
كرده اس��ت، نس��خه يي را به وجود آورده اند كه 
عالوه بر رعايت استانداردهاي تلگرام، مالحظات 
حاكميت را هم رعايت مي كند و همچنين براي 
حفظ كس��ب وكارهاي داخلي مبتن��ي بر تلگرام 
طراحي ش��ده است. بنابراين دغدغه آنها، رعايت 
چارچوب ه��اي حاكميتي، حفظ حريم خصوصي 
ش��خصي كارب��ران و صيانت از كس��ب وكارهاي 

موجود در تلگرام است. 
با وجود اين، طراحان اين نرم افزارهاي داخلي 
هم بر اين باورند كه پيام رس��ان بومي در صورتي 
رش��د مي كند كه در تعامل ب��ا تلگرام بماند و در 
فضاي رقابتي معقول رش��د كن��د و اينكه حذف 
تلگرام، صدمات بس��ياري به گستره آزادي بيان 
و همچنين كسب وكارهاي مجازي كشور مي زند. 
در اين ب��اره رمضانعلي س��بحاني فر - رييس 
كميت��ه مخابرات و ارتباط��ات مجلس- كه علت 
اس��تقبال باالي كاربران ايراني از تلگرام طاليي 
را اس��تفاده از پلت فرم و سرورهاي اصلي تلگرام 
مي دانس��ت، با بيان اينكه تلگرام طاليي با دانش 
ايران��ي از پلت فرم و س��رورهاي اصل��ي و فرعي 
تلگ��رام به��ره مي برد و ح��دود ۲۵ميليون كاربر 
ايران��ي دارد، اظهار كرده بود: تلگ��رام طاليي با 
فونت فارس��ي در داخل كشور و روي سرورهاي 
ايران��ي قرار دارد. س��رورهاي تلگ��رام طاليي در 
خ��ارج از كش��ور نيز هم��ان س��رورهاي اصلي 
تلگرام اس��ت؛ بنابراين سرورهاي خارج از كشور 
تلگرام طاليي در كشورهايي است كه سرورهاي 

اصل��ي تلگرام قرار دارد. البته با گذش��ت دو ماه 
از فيلتر ش��دن تلگرام و ادامه فعاليت نسخه هاي 
ايراني اين نرم اف��زار، عبدالصمد خرم آبادي، دبير 
كارگ��روه تعيين مصاديق محت��واي مجرمانه در 
م��ورد ماهيت دو نرم اف��زار »هاتگرام« و »تلگرام 
طاليي« اظهار كرد: هاتگرام و طالگرام پيام رسان 
نيس��تند. آنها در واقع دو فيلترش��كن داخلي با 
مديريت واحد هس��تند كه بطور غيرقانوني و بر 
خالف دستور قضايي با امكانات وزارت ارتباطات 
دسترس��ي كاربران ايراني را به ش��بكه اجتماعي 

فيلترشده »تلگرام« فراهم مي كنند. 
او علت ع��دم اعتراض مدير تلگ��رام به فيلتر 
آن را فعالي��ت هاتگ��رام و طالگرام دانس��ت كه 
فيلت��ر تلگرام را دور زده ان��د و اظهار كرد: با اين 
كار مان��ع از مهاجرت ۷۰درص��د كاربران ايراني 
به پيام رس��ان هاي داخلي ش��دند و از اين طريق 
ب��راي تلگرام زمان خريده اند. بعد از فيلتر تلگرام 
ح��دود ۳۰درصد كارب��ران آن فعالي��ت خود را 
به پيام رس��ان هاي داخلي منتق��ل كرده اند. اگر 
امكان��ات و پهناي باندي ك��ه در اختيار هاتگرام 
و طالگرام گذاشته شده به پيام رسان هاي داخلي 
داده ش��ود، قطعا آنها خدماتي بهتر از تلگرام به 

مردم عرضه خواهند كرد. 
خرم آب��ادي ادام��ه فعاليت اي��ن نرم افزارها را 
عالوه ب��ر تبعات س��وء و آس��يب هاي فرهنگي، 
امنيتي و اجتماعي ناشي از سلطه بيگانه بر فضاي 

مجازي كش��ور، موجب نابودي پيام رس��ان هاي 
داخلي و از بين رفتن اين صنعت دانست و گفت: 
در ابتدا قرار بود كه فعاليت كنترل ش��ده هاتگرم 
و طالگرام موجب��ات مهاج��رت آرام كاربران به 
پيام رس��ان هاي داخلي را فراهم كند و به محض 
اينكه تعداد كاربران آنها به حدود ۱۰ميليون نفر 
رس��يد، ارتباط آنها با تلگرام قطع و كاربران آنها 
به يك پيام رسان قوي داخلي منتقل شوند. ولي 
ب��ا وجود اينكه كه هم اكن��ون تعداد كاربران اين 
دو فيلترش��كن به بيش از ۲۶ميليون نفر رسيده 

تاكنون به اين وعده عمل نشده است.
 

 همان تلگرام اما بدون فيلتر شكن
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان فن��اوري اطالعات، 
مي ت��وان با اس��تفاده از APIه��اي تلگرام يك 
اپليكيش��ن مانند آن نوش��ت؛ با اين تفاوت كه 
ممكن است اين اپليكيشن ها ابتدا كپي پيام هاي 
ش��ما را نگه دارند و حتي با انجام پردازش آن را 
به تلگرام بفرس��تند هر چند خود اين شركت ها 
اين ادعا را رد مي كنند. البته برخي معتقدند در 
قانون تجارت الكترونيكي آمده كه اپليكيش��ن ها 
باي��د ۶ ماه فعاليت كاربران را در س��امانه ها نگه 
دارن��د و در ص��ورت تقاضاي قان��ون در اختيار 
ق��رار دهن��د اما گفته نش��ده كه چ��ه ميزان از 
اي��ن اطالعات بايد ذخيره ش��ود. ميالد نوري - 
كارش��ناس فن��اوري اطالعات - در اي��ن باره به 

ايس��نا مي گويد: اين اپليكيشن ها يك پروكسي 
داخل��ي دارند كه باعث مي ش��ود ب��دون نياز به 
ابزار فيلترش��كن بتوان از آنها اس��تفاده كرد. در 
واقع تفاوتي كه استفاده از اپليكشين هايي مانند 
هاتگرام و تلگرام طاليي با تلگرام اصلي دارد اين 
است كه نياز به فيلترشكن ندارند، زيرا خودشان 

فيلترشكن داخلي دارند. 
ن��وري درباره احتمال دسترس��ي به اطالعات 
اين اپليكيش��ن ها ني��ز توضيح مي ده��د: از نظر 
امنيتي امكان ش��نود كل چت ه��ا و اطالعات در 
اي��ن اپليكيش��ن ها وج��ود دارد همچنين امكان 
سانس��ور نيز دارند؛ هر چند برخي كانال ها را در 

اپليكيشن خود از دسترس خارج كردند. 
همانطور كه هادي صادقي - معاون فرهنگي 
قوه قضاييه - درباره امكان دسترسي به اين دو 
نرم افزار حتي پس از مسدودسازي تلگرام گفته 
ب��ود: مالحظاتي در اين باره وج��ود دارد. اينها 
به تمام تلگرام دسترس��ي ندارن��د و كانال هاي 
نامناسب را به صورت فيلترشده دارند؛ لذا از اين 
جهت دسترسي ها پااليش شده است اما معلوم 
نيس��ت، پايدار بمان��د. به هر حال م��ا در دوره 
گذار هس��تيم و مردم به تدري��ج كوچ مي كنند 
و باي��د فرصت دهيم ت��ا بتوانند اطالعاتش��ان 
ب��ه س��امانه هاي ديگر ببرن��د و به نظ��رم اين 
فرص��ت، فرص��ت معقول و درس��تي اس��ت. از 
س��وي ديگر ابوالفض��ل ابوتراب��ي - عضو هيات 

رييس��ه فراكس��يون واليي- نيز درباره فعاليت 
نس��خه هاي تلگرام داخلي گفته بود: موبوگرام و 
تلگرام طاليي كه تحت ليسانس تلگرام فعاليت 
مي كنند، فعال در فاز بس��ته ش��دن قرار ندارند 
چون آنها داخلي تر بوده و بك آپ داخلي دارند. 
به همين دليل تصميمي براي بس��ته شدن آنها 

وجود ندارد. 

 رويكرد قانوني
برخي از كارشناس��ان معتقدند اگرچه براي 
اس��تفاده از اپليكيش��ن هاي هاتگ��رام و تلگرام 
طاليي مردم از فيلترشكن استفاده نمي كنند، اما 
فعاليت آنها كه به نوعي زيرمجموعه هاي تلگرام 
اصلي هس��تند، خأل قانون��ي دارد. از طرفي اين 
س��وال مطرح است كه اگر مي توان به شركت ها 
اي��ن امكان و اجازه را داد كه روي اپليكيش��ني 
مانند تلگرام كه در كشور فيلتر است، كار كنند، 
آيا اين امكان براي نوش��تن برنامه يي براي ساير 
اپليكيش��ن ها نيز وجود دارد يا خير؛ براي مثال 
اينكه شركتي بخواهد اپليكيشني بنويسد كه با 

توييتر كار كند؟
اي��ن نكته را ه��م بايد مد نظر ق��رار داد كه 
پيام رس��ان تلگرام از همان ابت��دا به عنوان يك 
برنام��ه متن باز مورد توجه ق��رار گرفته بود كه 
به دليل برخورداري از اين ويژگي، امكان ايجاد 
نس��خه هاي غيررسمي از آن وجود داشت اما به 
نظر نمي رس��د ساير پيام رس��ان ها و شبكه هاي 
اجتماعي مسدودشده در ايران همچنين ويژگي 
داش��ته باش��ند؛ با وجود اين، اينكه آيا از لحاظ 
قضايي چنين موضوعي مانند نسخه هاي داخلي 

تلگرام امكان پذير باشد هم مورد توجه است. 
البت��ه اخيرا اخباري مبني ب��ر تعيين مهلتي 
كوتاه براي نسخه هاي فارسي  شده تلگرام منتشر 
شد تا به شفاف س��ازي اقدام كنند و در غير اين 
صورت، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي 
صيان��ت از حريم خصوصي و حقوق ش��هروندي 
كاربران به عنوان مدعي و نماينده مردم موضوع 

را از مجاري قانوني پيگيري خواهد كرد. 
اگرچ��ه خرم آب��ادي معتق��د اس��ت »امكان 
جايگزيني كامل پيام رس��ان هاي داخلي به جاي 
تلگرام وجود دارد و پيام رس��ان هاي داخلي توان 
ارائ��ه خدمات به همه كارب��ران ايراني را دارند« 
و اين نگاه مأيوس��انه مس��ووالن به توان داخلي 
است كه موجب مي شود، دس��ت تلگرام به طور 
كامل قطع نشود اما از همان ابتدا هم انتقادهايي 
به ميزان توانايي و عملكرد برخي پيام رسان هاي 
داخلي مط��رح بود كه درخواس��ت هاي عجيبي 
مانن��د اختص��اص وام ه��اي چند ميلي��اردي يا 

كاربران چند ميليوني براي رونق خود داشتند. 

بيزينس اينسايدر| نتايج يك بررسي 
كه با استفاده از برنامه تلفن همراه ويزيبل 
در نقاط مختلف دنيا صورت گرفته، نشان 
مي دهد دسترس��ي و امكان اس��تفاده از 
گوش��ي براي بس��ياري از مردم از نظافت 
هم مهم تر است.  در جريان اين بررسي از 
۱۱۸۰نفر پرسيده شده ترجيح مي دهند 
دسترس��ي به ش��امپو براي اس��تحمام و 

نظافت را به مدت يك هفته از دست دهند يا اينكه براي يك هفته به گوشي خود دسترسي 
نداش��ته باشند.  از ميان پاسخ دهندگان ۴۱درصد گفته اند، ترجيح مي دهند به مدت يك 
هفته سرشان را با شامپو نشورند اما در عوض به گوشي تلفن همراهشان دسترسي داشته 
باشند و بتوانند از آن براي اتصال به اينترنت و غيره استفاده كنند.  پاسخ هاي ديگري كه 
به س��واالت مشابه داده شده نشان مي دهد كه كاربران دسترسي به گوشي هاي هوشمند 
را به اموري همچون تفريح و س��رگرمي، متعلقات ش��خصي و نوشيدني هايي مانند قهوه 
ترجيح مي دهند.  پاسخ دهندگان به اين سواالت همگي بين ۱۸ تا ۳۴سال سن داشته اند 
و ۵۴ درص��د از آنه��ا گفته اند ترجيح مي دهند به مدت يك م��اه به تلويزيون و فيلم هاي 
سينمايي دسترسي نداشته باشند، اما بتوانند از گوشي خود استفاده كنند. ۲۳ درصد هم 
گفته اند چنين رويكردي در قبال نوش��يدن قهوه دارند. نكته اميدواركننده اين اس��ت كه 
تنها ۱۷درصد گفته اند تلفن همراه را به مسواكشان ترجيح مي دهند. كارشناسان هشدار 
مي دهند كه شكل گيري چنين روندهايي نگران كننده است و اين ميزان اعتياد به استفاده 

از تلفن همراه مي تواند پيامدهاي منفي اجتماعي و فرهنگي به همراه داشته باشد. 

امس��ال  م��رداد   ۵ فاكس ني�وز| 
طوالني تري��ن ماه گرفتگي قرن بيس��ت 
و يك��م به مدت يك س��اعت و ۴۳دقيقه 
اتفاق مي افتد. ساكنان اروپا، آفريقا، آسيا، 
اس��تراليا و بخش هايي از امريكا مي توانند 

آن را رويت كنند. 
طوالني تري��ن م��اه گرفتگ��ي قرن 
بيس��ت و يكم در ۵ مرداد)۲۷جوالي( 

امس��ال قابل رويت اس��ت.  ماه گرفتگي يا خس��وف كامل زماني اتفاق مي افتد كه 
كل ماه وارد س��ايه كل زمين مي ش��ود. خس��وف ۵ مرداد نيز حدود يك س��اعت و 
۴۳دقيقه طول مي كش��د. البته س��اكنان امريكا نمي توانند اين رويداد نادر را تماشا 
كنند. طوالني ترين خس��وف قرن بيس��ت و يكم به طور كلي در اروپا، آفريقا، آسيا، 

استراليا و همين طور بخش هايي از امريكاي جنوبي قابل مشاهده است. 
در اين خس��وف طوالني ي��ك س��اعت و ۴۳دقيقه يي، ماه از مركز س��ايه زمين 
مي گذرد. ماه گرفتگي كامل قبلي در ۳۱ژانويه ۲۰۱۸ فقط يك س��اعت و ۱۶دقيقه 
طول كش��يد زيرا م��اه از بخش جنوبي س��ايه زمين مي گذرد. م��اه گرفتگي ژانويه 
۲۰۱۹ميالدي نيز يك س��اعت و دو دقيقه طول مي كش��د زيرا ماه از بخش شمالي 

سايه زمين مي گذرد.
به گفته محققان طوالني ترين ماه گرفتگي يك ساعت و ۴۷دقيقه طول مي كشد. 
طوالني ترين ماه گرفتگي كامل قرن بيستم در ۱۶جوالي ۲۰۰۰ميالدي اتفاق افتاد 

و يك ساعت و ۴۶.۴دقيقه طول كشيد. 

دانش��گاه  محققي��ن  آكس�فورد| 
آكس��فورد توانستند نخس��تين جراحي 
چش��مي با كم��ك ربات را ب��ا موفقيت 

پشت سر بگذارند. 
اين جراحي چش��م با حمايت مالي 
انس��تيتو مل��ي س��المت)NIH( و ب��ا 
همكاري مركز تحقيقات زيست پزشكي 
آكسفورد و بيمارس��تان جان رادكليف 

آكس��فورد صورت گرفت و ش��امل ۱۲ بيمار بود.  نيمي از اين بيماران بطور تصادفي 
براي برداش��تن پرده پشت چش��م مورد جراحي روباتيك و نيمي ديگر مورد جراحي 
دس��تي استاندارد قرار گرفتند. با استفاده از روبات، جراحان توانستند با كارايي برابر و 
حتي بهتر از روش دس��تي، جراحي را به انجام برسانند. در فاز دوم آزمايش، محققين 
از ربات براي وارد كردن يك س��وزن مناس��ب به زير شبكيه براي حل كردن خون ۳ 
بيمار كه مبتال به تخريب ماكوالي وابسته به سن بودند، استفاده كردند. به عقيده دكتر 
رابرت مك الرن، اين جراحي روباتيك پيشرفتي قابل توجه به سمت انجام جراحي هاي 
ظريف و از نظر تكنيكي پيچيده محسوب مي شود و با گذشت زمان مي توان به بهبود 
كيفيت و ايمني اين جراحي اميدوار بود.  اين جراحي ها و آزمايشات نشان داده است 
كه استفاده از روبات ها مي تواند توانايي جراحان براي انجام جراحي هاي بسيار پيچيده 
چشمي را افزايش دهد.  محققان گام بعدي اين مطالعه را استفاده از اين ربات ها براي 
انتقال دقيق و با حداقل تروماي ژن درماني به شبكيه مي دانند و اميدوارند بتوانند از 

دستاوردهاي آن تا اوايل ۲۰۱۹ پرده برداري كنند.

دسترسي به گوشي از نظافت مهم تر شد موفقيت نخستين جراحي چشمي رباتيك۵ مرداد طوالني ترين خسوف قرن رخ مي دهد

كاربر فراسورويداد

فون آرنا| وزارت دادگس��تري اي��االت متحده امريكا اعالم 
كرده اس��ت كه در حال بررس��ي و موش��كافي دقيق رسوايي 
فيس ب��وك و هم��كاري اي��ن ش��ركت ب��ا موسس��ه كمبريج 
آنالتيكاس��ت.  پس از آنكه چند ماه پيش رس��انه هاي خبري 
بس��ياري گزارش كردند كه ش��بكه اجتماع��ي فيس بوك در 
انتش��ار اطالعات ش��خصي و خصوصي كاربرانش دست داشته 
اس��ت، مردم و منتقدان بس��ياري فيس ب��وك را به خيانت در 
امانت و همكاري با نهادهاي دولتي يا تحقيقاتي متهم كردند.  
اين ش��بكه اجتماعي به سرعت آماج حمالت كاربران بسياري 
در سراس��ر جهان قرار گرفت به  گونه ي��ي كه تعداد كثيري از 
ش��ركت ها و افراد معروف به بستن و غيرفعال كردن صفحات 
مجازي خود در فيس بوك اقدام كرده و اس��تفاده از اين شبكه 

اجتماعي را ننگي براي دنياي مجازي توصيف كرده اند. 
فيس بوك پس از آن اعتراف كرد اطالعات بالغ بر ۸۷ميليون 
نفر از كاربرانش را در اختيار موسسه كمبريج آنالتيكا قرار داده 
اس��ت. با اينكه فيس ب��وك در تمامي روزنامه ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي از تمام��ي كاربران��ش در اين ب��اره عذرخواهي و در 
بيانيه يي نيز احتمال هرگونه جاسوسي و افشاي اطالعات آنها را 
رد كرد اما همچنان خش��م عموم مردم در سراسر جهان نسبت 
به اين شبكه اجتماعي محبوب و پرطرفدار فروكش نكرده است.  

حاال واشنگتن پست در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده است 
ك��ه پليس فدرال امريكا)FBI( به همراه برخي ديگر از ماموران 
امنيتي در سازمان هاي ديگر درحال بررسي دقيق رسوايي فيس 
بوك و همكاري آن با كمبريج آنالتيكاس��ت چراكه به باور آنها، 
رسوايي فيس بوك امنيت ملي اياالت متحده امريكا و بسياري 
از كشورهاي ديگر را به مخاطره انداخته است.  همچنين فيس 
بوك ام��روز از همكاري خود با اين نهاده��اي امنيتي و پليس 
فدرال امريكا س��خن گفته و خبر داده است. در ماه آوريل سال 
ج��اري ۲۰۱۸ مي��الدي بود كه مارك زوكربرگ – موس��س و 
مديرعام��ل فيس بوك – در مقابل نمايندگان كنگره و مجلس 

سناي امريكا شهادت داد و از شركت خود دفاع كرد. 

س�ي نت|  »وي  پي ان«ه��ا در اوگان��دا در حكم يك روش 
درآمدزايي جديد عمل خواهند كرد. اين موضوعي اس��ت كه 
اخيرا به اعتراض نهادهاي حقوق بش��ري منجر ش��ده اس��ت. 
»وي  پي ان«ها در اوگاندا در حكم يك روش درآمدزايي جديد 
عم��ل خواهند كرد. اين موضوعي اس��ت كه اخيرا به اعتراض 
نهادهاي حقوق بشري منجر شده است. اين روزها استفاده از 
»وي  پي ان«ها به يك مشكل جديد تبديل شده است. درواقع 
بس��ياري از كشورها به س��بب محروميت ها و محدوديت هاي 
اينترنتي كاربران خود را با مشكالتي مواجه كرده اند. اما جالب 
اس��ت كه به نظر مي رسد دولت اوگاندا با يك تير ۲ نشان زده 
باش��د. در واقع از يك سو رسانه ها و پلتفرم هاي آنالين مختلف 
محدود مي شوند و از س��وي ديگر اوگاندا روي »وي  پي ان«ها 
مبالغ��ي را به عنوان ماليات اضافه مي كن��د. اين مبالغ بعدها 
تبديل به س��ودي مثل درامد براي دولت مي شوند.  به زودي 
اوگاندايي ها بايد به ازاي هر روز اس��تفاده از فيس بوك، توييتر 
و واتس آپ ۵ سنت پرداخت كنند. رقمي كه در سطح كالن و 
ماهانه رقم كمي نخواهد بود.  در واقع از اول ژوئيه، اوگاندايي ها 
بايد هر روز براي دسترس��ي به رسانه هاي اجتماعي ماليات ۵ 
س��نتي را پرداخ��ت كنند. كميس��يون ارتباط��ات اوگاندا به 
شركت هاي مخابراتي دستور داده است تا VPN ها را مشمول 

ماليات كنند. زيرا بيش��تر مردم براي دسترسي به رسانه هاي 
اجتماعي بدون پرداخت هزينه هاي جديد كه در ماه جاري به 

اجرا در آمده غيرقانوني خواهند بود. 
اس��تنباط اصل��ي دول��ت اوگاندا ب��راي ايج��اد ماليات بر 
»وي  پي ان«ها اين است كه به كنترل »شايعات« منجر خواهد 
ش��د. دولت اوگاندا به سبب همين اقدامات خود از گروه هايي 
نظير ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل مورد انتقاد 
قرار گرفته است.  بسياري از كاربران و نهادها اين ماليات هاي 
جديد را »ناراحت كننده« و »جنگ با حقوق بنيادي و اساسي« 
ناميده اند. يك شركت فناوري محلي نيز پرونده يي را مبني بر 
متهم كردن دولت در خصوص ماليات هاي جديد مطرح كرد.  

درآمد زايي با »وي پي ان«»فيس بوك« زير ذره بين نهادهاي امنيتي است

زاويهدريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 جشن برداشت انگور در دماي ۵۱ درجه؛اهواز|

از ديرباز خوزس��تان را اس��تاني 4 فص��ل و به تعبيري 
ژرف ت��ر »ايراني كوچك« ناميده اند. از داليل عمده اين 
نامگذاري مي توان به شرايط ويژه و ناب خوزستان اشاره 
كرد. اين استان  گرچه يكي از گرم ترين شهرهاي جهان 
را در دل خود جا داده ولي جاذبه هاي ديدني خوزستان 
دل گردش��گران را بيش از هواي استان به زيبايي هاي 
خداوندي گرم مي كند. تابس��تان گرم خوزستان را در 
شهرس��تان كارون مي توان متفاوت تر ديد از آن جهت 
كه باغ��ات انگوري ك��ه تحت عنوان »تاكس��تان هاي 
كارون« ناميده مي ش��وند رن��گ و جلوه يي بي نظير به 
اين شهرستان كوچك داده است. الماس هاي زردي كه 
عالوه بر رونق بخش��ي به خانواده هاي كاروني؛ نمايشي 
بي نظي��ر از تركي��ب رنگ ه��اي منحصر به ف��رد براي 
گردش��گران اجرا مي كنند در برهه يي از زمان نيز زاويه 
لنز دوربين هاي عالقه مندان به عكاسي و فيلمبرداري را 
به نام خود به ثبت مي رسانند. جشنواره برداشت انگور 
در 14و 15تي��ر ماه براي نماي��ش ادامه جريان زندگي 
در گرماي تابس��تان و معرفي جاذبه هاي گردش��گري 

خوزستان برگزار مي شود. 
 تعطيلي ۹۰ تعاوني زنان روس�تايي در اس�تان 
سمنان؛س�منان| مديرعام��ل اتحادي��ه تعاوني هاي 
روس��تايي زنان اس��تان س��منان از تعطيل��ي بيش از 
۹۰تعاوني زنان روستاي به دليل بي توجهي دستگاه هاي 
مرتبط و عدم حمايت اين دستگاه ها خبر داد. مينا رامه 
اظهار كرد: بي توجهي مسووالن و كم شدن روحيه كار 
جمعي منجر به تعطيلي و فروپاشي اتحاديه تعاوني زنان 
روستايي شده است. او خاطرنشان كرد: درحال حاضر 
بيش از 12تعاوني زنان روس��تايي با 15۰عضو فعال در 
استان سمنان وجود دارد. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي 
روستايي زنان استان سمنان ثبات و پابرجا ماندن يك 
اتحاديه تعاوني را وابسته به بازار فروش محصوالت آن 
دانست و خاطرنشان كرد: نداشتن نمايشگاه ثابت بازار 
فروش از مش��كالت تعاوني هاي زنان روس��تايي است. 
رامه با اش��اره ب��ه اينكه عمده محص��والت در مناطق 
روستايي توليد مي ش��ود، گفت: متاسفانه نداشتن كد 
بهداشتي محصوالت و امكانات براي بسته بندي و عدم 
رقابت پذيري با كاالها و محصوالت مش��ابه داخلي اين 

جامعه را دچار مشكل كرده است. 
 نوش�داروي بازارچ�ه گلش�هر پ�س از م�رگ 
س�هراب؛كرج| عضو ش��وراي ش��هر كرج ضمن ابراز 
همدردي با خس��ارت ديدگان بازارچه پونه گفت: سال 
گذش��ته به اين طرح نقد داشتيم چون اين روش براي 
ساماندهي دستفروشان درست نبود. عباس زارع اظهار 
كرد: ما در شوراي شهر از سال گذشته به ايجاد بازارچه 
براي ساماندهي دستفروشان در گلشهر و آزادگان نقد 
داش��تيم. او ضمن ابراز همدردي با خس��ارت ديدگان 
بازارچ��ه پون��ه اف��زود: س��اماندهي دستفروش��ان به 
اين ش��يوه يي كه ص��ورت گرفته، درس��ت نبود چون 
دستفروش كس��ي اس��ت كه كاالي خود را آخر شب 
جمع آوري مي كند ولي در اين طرح يك بازار روز ايجاد 
شده بود. او با بيان اينكه طرح ساماندهي به اين شيوه 
منطقي نبود، افزود: به هر ش��كل هر كار موقتي كه به 
اين ش��يوه انجام شود چنانچه مالحظات ايمني در آن 
رعاي��ت نش��ود، مي تواند چنين حادثه ي��ي را به دنبال 

داشته باشد. 
 مص�رف روزان�ه آب در ايران 4۰ ليتر بيش�تر 
از ميانگي�ن جهاني اس�ت؛زنجان| مدير امور آب و 
فاضالب شهرستان سلطانيه گفت: مصرف روزانه آب در 
ايران با مصرف روزان��ه 1۹۰ ليتر براي هر نفر4۰ ليتر 
بيش��تر از ميانگين مصرف جهاني است. سيدمرتضي 
صفوي با اش��اره به هفته صرفه جوي��ي در مصرف آب، 
استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف براي عبور از بحران 
كم آبي را بس��يار كارساز توصيف كرد و ادامه داد: براي 
شستن دست ها با شيرهاي معمولي 13 ليتر در دقيقه 
آب مصرف مي ش��ود كه در صورت استفاده از شيرهاي 
مجهز به كاهنده مص��رف اين ميزان به 7 ليتر كاهش 
خواهد يافت. او از مردم خواست تا به صورت دوره يي و 
با اطمينان از بسته بودن همه شيرهاي منزل خود عدم 
كارك��رد كنتور آب را كنترل ك��رده و در صورت وجود 
نشت داخلي در ساختمان نسبت به رفع آن اقدام كنند؛ 
چراكه در ازاي رفع هر نشت كوچك نزديك به 18۰۰ 

ليتر آب در ماه صرفه جويي مي شود. 
 پروازهاي بين المللي در فرودگاه ماكو راه اندازي 
مي ش�ود؛اروميه|  رييس پلي��س اطالعات و امنيت 
عمومي ناجا ب��ه ظرفي��ت ورودي و خروجي فرودگاه 
منطق��ه آزاد ماكو در بخش پروازهاي خارجي اش��اره 
ك��رد و گفت: دفتر كنترل گذرنامه ب��ه زودي با هدف 
برقراري پروازهاي بين المللي در اين فرودگاه راه اندازي 
مي شود. س��ردار غالمرضا رضاييان فر ديروز در حاشيه 
بازدي��د از منطقه آزاد ماكو با اش��اره به اينكه عملكرد 
ماموران پلي��س امنيت عمومي در اين ف��رودگاه بايد 
هوش��مندانه باش��د، افزود: فرودگاه ماكو به دليل قرار 
گرفتن در موقعيت اس��تراتژيك و هم مرزي منطقه با 
كش��ورهاي جمهوري آذربايجان و تركيه براي كش��ور 
پراهميت اس��ت. او اضافه كرد: ماموران واحد گذرنامه 
در اين فرودگاه بايد ب��ا كاهش زمان، هزينه و افزايش 
رضايتمندي مس��افران، خدمات مطلوبي به آنان ارائه 

دهند. 
 افزايش دما و مصرف زياد برق علت خاموشي ها؛ 
همدان| در چند روز گذشته خاموشي هايي اتفاق افتاد 
كه ناشي از افزايش گرماي هوا و باال رفتن مصرف برق 
بيش از ظرفيت بار مصرفي نيروگاه ها بوده است. معاون 
مديركل دفتر مديريت مصرف ش��ركت توانير گفت: تا 
اين لحظه خاموشي بر اثر كمبود توليد نداشته ايم مگر 
اينكه بر اثر اتفاق در شبكه سراسري در برخي مناطق 
خاموش��ي رخ داده باش��د. احمد يزدي افزود: وضعيت 
سراس��ري مصرف برق در كش��ور به گونه يي است كه 
پيش بيني مي شود امس��ال به حدود 5۹ هزار مگاوات 
برس��د. با توجه به افزايش رشد مصرف برق نسبت به 
سال گذشته و افزايش دما امسال تقريبا با كمبود حدود 

8 هزار مگاوات برق روبه رو هستيم.

اخبارشهرستانها

كارشناس مسائل اروپا مطرح كرد

حضور كوچك ها در ميدان تعامل با اروپا

بزرگ ترين مسابقه »سيمولتانه« شطرنج با حمايت همراه اول برگزار شد

گروه بنگاه ها|
بعد از خروج ترامپ از برجام موضوع استفاده 
از ظرفيت ه��اي بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط 
اروپايي براي در امان ماندن شركت هاي اروپايي 
از تله تحريم هاي امريكا از س��وي كارشناس��ان 
اقتصادي مطرح شد. ضرورتي كه به نظر مي رسد 
از طري��ق آن هم اي��ران مي تواند به چش��م انداز 
ترس��يم ش��ده در برجام دس��ت پيدا كند و هم 
فع��االن اقتص��ادي اروپا از گرفتار ش��دن در دام 

تحريم ها نجات پيدا مي كنند. 
در همين زمينه يكي از كارشناس��ان مسائل 
اروپا با اشاره به سفر رييس جمهور كشورمان در 
راس يك هيات سياسي و اقتصادي به دو كشور 
سوييس و اتريش، تصريح كرد: سوييس و اتريش 
عموما موضع تندي عليه ايران نداشته اند و ايران 
مي تواند از طريق اين دو كشور كانال هايي را باز 
كند تا مبادالت جاري و اقتصادي خود را با اروپا 

تا حدودي در دوران جديد حفظ كند.
پيروز ايزدي، در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره 
به اهميت اين س��فر اظهار ك��رد: رييس جمهور 
در جريان س��فر به دو كش��ور سوييس و اتريش 

و مذاك��ره با مقام��ات آنها به دنب��ال پيدا كردن 
راهكارهاي��ي جهت حف��ظ معام��الت تجاري و 
اقتص��ادي ايران با اروپ��ا و دور زدن تحريم هاي 

ثانويه امريكا عليه ايران است.
او خاطرنش��ان ك��رد: اتري��ش ك��ه يك��ي از 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا است روابط نسبتا 
خوبي با ايران دارد گرچه جزو كش��ورهاي بزرگ 
اروپايي محسوب نمي ش��ود ولي در جايگاه خود 
حائز اهميت اس��ت و از ديگر س��و به تازگي نيز 
رياس��ت دوره يي اتحاديه اروپا را بر عهده گرفته 
است. س��وييس نيز كشوري مس��تقل و مهم در 
اروپا اس��ت، بانك هاي مهم زيادي در اين كشور 
مشغول به فعاليت هستند و شايد ايران بتواند از 
ظرفيت موجود در اين كشور براي حل بخشي از 
مشكالتي كه در روابط بانكي ايران با كشورهاي 
ديگ��ر به خصوص اروپ��ا وج��ود دارد تا حدودي 
استفاده كند.اين كارشناس مسائل اروپا در مورد 
هش��دار تازه ترامپ به ش��ركت هاي اروپايي كه 
بخواهند بدون توجه به تحريم هاي ثانويه امريكا 
عليه تهران با ايران همكاري كنند، گفت: ترامپ 
به دنبال اين اس��ت كه راه ه��اي تجارت ايران و 

فروش نفت كش��ورمان به ديگر كشورها را ببندد 
و در همين چارچوب با گذش��ت زمان فشارهاي 
خ��ود را ب��ر اي��ران و همچنين كش��ورهايي كه 
بخواهند همچنان به هم��كاري تجاري با تهران 
ادام��ه دهن��د، افزاي��ش خواهد داد. تع��دادي از 
ش��ركت هاي اروپايي كه با امريكا داراي تجارت 
هس��تند از اين تهديدها دچار هراس ش��ده اند و 
درص��دد برآمدند كه در ن��وع رابطه خود با ايران 
تجديدنظ��ر كنن��د ولي ما مي تواني��م از ظرفيت 
ش��ركت هاي كوچ��ك و متوس��ط اروپايي براي 

تعامل اقتصادي با اين قاره استفاده كنيم.
او در همي��ن راس��تا ادام��ه داد: البته ش��ايد 
آنها )ش��ركت هاي متوس��ط و كوچ��ك اروپايي( 
نتوانن��د تم��ام نيازهاي اي��ران را ب��راي تجارت 
و س��رمايه گذاري فراه��م كنند چرا ك��ه عموما 
تكنولوژي هاي پيش��رفته و سرمايه هاي بزرگ در 
دس��ت شركت هاي بزرگ اس��ت ولي بايد به اين 
نكته توجه داش��ت كه همكاري با ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط اروپاي��ي مي تواند راهي براي 
حف��ظ برجام باش��د و ما بايد از اي��ن ظرفيت به 

خوبي استفاده كنيم. 

بزرگ ترين مسابقه سيمولتانه شطرنج با شركت 
2۰18 شطرنج باز و حضور 15 استاد بزرگ شطرنج 
ايران و جه��ان 11 تيرماه با حمايت همراه اول در 

تبريز برگزار شد.
ب��ه گزارش »تع��ادل« و ب��ه نق��ل از اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، مسابقه 
ب��زرگ س��يمولتانه ش��طرنج ب��ا ش��ركت 2۰18 
شطرنج باز و با حضور اساتيد بزرگ شطرنج جهان 
از جمله »آناتولي كارپوف« اسطوره روسي شطرنج، 
استاد بزرگ »احس��ان قائم مقامي«، »كنستانتين 
ش��اوانا« از گرجس��تان، »اول��دي باراجان��ي« از 
آذربايج��ان، اصغر گلي  زاده، س��ارا خادم الش��ريعه، 
مرتض��ي محجوب، مس��عود مصدق پ��ور، اميررضا 
پوررمضانعلي، نيما حسين زاده، آرين غالمي، احمد 
عسكري زاده، خليل موسوي، اميد نوروزي، اميررضا 
پورآقاباال و پوريا درين��ي در پارك بزرگ ايل گلي 

تبريز برگزار شد. اين مسابقه كه با حركت نمادين 
آناتولي كارپوف اس��تاد بزرگ ش��طرنج و احس��ان 
قائم مقامي ركورددار تاريخ س��يمولتانه جهان آغاز 
ش��د، ۹ساعت طول كشيد. س��يمولتانه يا نمايش 
همزمان يك نوع بازي شطرنج است كه در آن يك 
بازيكن رتبه  باال، مانند يك اس��تاد بزرگ همزمان 
چندين بازي با چن��د بازيكن ديگر انجام مي دهد. 
سيمولتانه تبريز بزرگ ترين مسابقه شطرنج كشور 

است كه با حمايت همراه اول برگزار شد.
 

  اختالل در آنتن دهي يكي از اپراتورها 
از س��وي ديگر برخ��ي مش��تركان اپراتور دوم 
ارتباط��ي در برخي نقاط تهران از روز گذش��ته با 
اخت��الل در آنتن دهي مواجه ش��ده اند. به گزارش 
»تعادل« خدمات اپراتور دوم ارتباطي از روز گذشته 
براي برخي مشتركان در نقاط مختلفي از تهران با 

اختالل مواجه شده است و با توجه به گزارش هاي 
مردم��ي و همچنين انتقاداتي كه در ش��بكه هاي 
اجتماعي نس��بت به اين موضوع ش��ده، همچنان 
براي برخي مش��تركان اين اخت��الالت وجود دارد. 
خبرنگار ما هم با توجه به اختالالت ايجاد شده در 
حوال��ي منطقه انقالب و نارمك، موضوع را از مركز 
تماس ايرانس��ل پيگيري كرد كه تا لحظه مخابره 
اين گزارش تنها گفته شد كه اختالالت روز گذشته 
برطرف شده است. اين در حالي است كه اختالالت 
همچنان پابرجاس��ت و تعدادي از كاربران ايرانسل 
در اي��ن دو نقطه همچنان با عدم آنتن دهي مواجه 
هستند؛ يكي از كارشناسان مركز تماس اين اپراتور 
در پ��ي تماس تس��نيم عنوان ك��رد، اگر همچنان 
مشكل در اتصال شبكه داريد از آنتن رومينگ ساير 
اپراتورها اس��تفاده كنيد تا گزارش به واحد بررسي 

مشكالت ارجاع و مورد شما پيگيري شود. 

بهره برداري  مع��اون  اصفه�ان  
ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان گفت: 
اكنون آبرساني به 56 شهر از طريق 
سامانه تله متري مديريت مي شود تا 
ميان همه شهرها آب عادالنه توزيع 
ش��ود. اين در حالي است كه امسال 
آبفا توجه ويژه يي ب��ه عدالت توزيع 
آب ش��رب بين مشتركين داشته است. ناصر اكبري افزود: در 
شركت آبفا اس��تان اصفهان برخورداري زيرساخت تله متري 
باعث ش��ده كه دقيقا سهم آب در هر ساعت كه ميان شهر ها 
و نقاط مختلف ش��هر در ش��بانه روز توزيع مي شود، مشخص 
باشد. امس��ال كامال به اين موضوع توجه داشته ايم. اكبري با 
اعالم اينكه زيرساخت هاي اساسي تله متري در شهر اصفهان 
و سامانه آبرس��اني اصفهان بزرگ ايجاد ش��ده، تصريح كرد: 
در بس��ياري از شهرهاي كشور س��امانه تله متري داريم، ولي 
سامانه يي كه فرمان بگيرد، نداريم. معاون بهره برداري شركت 
آبفا استان اصفهان تصريح كرد: اقدامات اساسي و زيرساختي 
در شبكه آب استان انجام شده كه امروز توانسته ايم با حداقل 
فشار بتوانيم از شرايط بحران عبور كنيم. او با بيان اينكه حدود 
يك دهه اس��ت خشكسالي بر كش��ور و استان اصفهان حاكم 
ش��ده است، اعالم كرد: وقوع پديده خشكسالي در بسياري از 
نقاط كشور و به ويژه در استان اصفهان منجر شد به مرور زمان 
شرايط تامين آب بدتر شود و ما اقدامات اساسي جهت تامين 
منابع جديد انجام داديم كه بتوانيم در ش��رايط بحران بهتر از 

منابع و مصارف مديريت كنيم. 

 مديريت بر توزيع عادالنه آب 
از طريق سامانه تله متري

يزد   رييس بنياد جهاني انرژي با 
اشاره به اينكه يزد مي تواند پايتخت 
پاي��داري انرژي در جه��ان معرفي 
شود گفت: يزد از سال هاي گذشته 
از لحاظ محيطي شهر پايدار شكل 
گرفته اس��ت. به گزارش تس��نيم، 
ولفگانگ نيومن رييس بنياد جهاني 
انرژي، ديروز در نشس��تي با اعضاي شوراي شهر يزد و مدير 
مركز خالقيت و فناوري نوين شهري شهرداري يزد با اشاره 
به اينكه وقتي به ش��هر يزد س��فر كردم و اين شهر را ديدم، 
متوجه شدم كه داس��تان پايداري از شهر يزد آغاز مي شود، 
اضافه كرد: ناراحت هستم كه چرا از 35 سال گذشته به يزد 
س��فر نكردم و اين دانش و اطالعات ش��ما را متوجه نش��دم 
كه بش��ود به جهانيان عرضه كرد. او با تاكيد بر اينكه مركز 
پايداري در جهان بايد يزد شناخته شود، گفت: مي توان يزد 
را به عن��وان پايتخت پايداري جهان معرف��ي كرد چون در 
اين ش��هر تمام مولفه هاي پايداري جمع ش��ده و اين دانش 
و تجربه يزدي ها بايد به جهانيان عرضه ش��ود. نيومن افزود: 
صدها س��ال پيش بوده كه ش��هر يزد از لحاظ محيطي شهر 
پايدار ش��كل گرفته و اينكه مردم چگونه با اين محيط خود 
را وفق دادند و اين همزيس��تي مس��المت آميز و اديان حتي 
در زمان هاي��ي كه در جهان جنگ ه��اي مختلف در جريان 
ب��وده، اين مردم چگونه در كنار يكديگر زندگي مي كنند كه 
نشان از اهميت اين مساله است و همه مردم جهان بايد اين 

نشانه هاي عظيم و زيبا را بدانند. 

 يزد مي تواند پايتخت پايداري 
انرژي در جهان باشد

الب�رز   سرپرس��ت ش��هرداري 
كرج در بازديد از پروژه هاي عمراني 
و  باغس��تان  حص��ارك،  مهروي��ال، 
مصل��ي كرج ضمن انتقاد از عملكرد 
پيمان��كاران اين طرح ه��ا گفت كه 
اقدامات صورت گرفته به هيچ عنوان 
ب��ه گزارش  نيس��ت.  رضايت بخش 
پايگاه خبري مديريت ش��هري كرج، محمدرضا احمدي نژاد 
در بازديد از پروژه هاي عمراني و در نشس��ت با پيمانكار طرح 
توس��عه شبستان مصلي امام خميني )ره( كرج، با بيان اينكه 
اين پروژه از سال ۹6 شروع به كار كرده، اظهار كرد: شهرداري 
محوريت توسعه مصلي كرج را به عهده گرفته و نظارت جدي 
بر روند آن دارد. او با بيان اينكه مبلغ قرارداد براساس توافقات 
انجام گرفته 23 ميليارد تومان است كه از اين ميزان 7۰درصد 
به صورت تهاتر و 3۰درصد ديگر به صورت نقد درنظر گرفته 
ش��ده، افزود: متراژ كل قرارداد 15۰5۰ مترمربع برآورد شده 
است. سرپرس��ت شهرداري كرج با بررس��ي ميزان پيشرفت 
فيزيك��ي و زماني پروژه و با انتقاد از پيمانكار اين طرح، گفت: 
طبق زمان بندي تعيين ش��ده اين پ��روژه بايد به بهره برداري 
مي رسيد. او در ادامه بازديدهاي خود در نشست با مشاوران و 
پيمانكار پروژه مهرويالي كرج )ادامه بلوار يادگار امام)ره( حد 
فاصل مترو تهران-كرج تا محدوده پل راه آهنگ( ضمن تذكر 
به پيمانكار براي عدم پيش��برد طرح با سرعت مناسب، گفت: 
حتي يك ريال خس��ارت هم به سبب كم كاري هاي پيمانكار 

اختصاص داده نخواهد شد. 

 نارضايتي سرپرست شهرداري كرج 
از عملكرد پيمانكاران

خراس�ان رضوي   سرپرس��ت 
اقتص��ادي و س��رمايه گذاري  حوزه 
معاون��ت هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري  مناب��ع  توس��عه  و 
در  ك��رد:  تاكي��د  خراس��ان رضوي 
ابتدا هدف گذاري اش��تغال در سال 
۹7 ح��دود 73 هزار ش��غل بود اما 
با افزايش 43درصدي نرخ مش��اركت در اس��تان و همچنين 
افزايش منابع مالي درخصوص اش��تغال روستايي و عشايري 
اين ميزان به ۹3 هزار ش��غل افزايش يافت. علي رسوليان در 
گفت وگو با ايس��نا، درخصوص هدف گ��ذاري از ميزان ايجاد 
ش��غل در س��ال ۹7 اظهار كرد: در سال گذش��ته 123 هزار 
ش��غل در برنامه هدف گذاري ش��ده بود ام��ا براي جلب توجه 
س��ازمان ها و دس��تگاه هاي اجراي��ي به اهميت اين مس��اله، 
 16۰ ه��زار ش��غل اعالم كردي��م، درنهايت ني��ز 123 هزار و 
4۰۰ شغل در سال ۹6 ايجاد شد. او ادامه داد: باتوجه به ميزان 
شغل ايجاد ش��ده در س��ال ۹6، نمي توان اين ميزان را براي 
سال بعد ايجاد كرد و در واقع امري سخت و تقريبا غيرممكن 
اس��ت. درنتيج��ه بنا بر اين ش��د ك��ه در ابت��دا هدف گذاري 
 اش��تغال در سال ۹7 حدود 73 هزار شغل باشد اما با افزايش

43 درصدي نرخ مشاركت در استان و همچنين افزايش منابع 
 مالي درخصوص اش��تغال روس��تايي و عشايري اين ميزان به

۹3 هزار شغل افزايش يافت.او تصريح كرد: نوسازي و بازسازي 
واحدهاي توليدي و صنعتي ممكن است كه در جهت كاهش 

مصرف انرژي نباشد. 

 چرا هدف گذاري اشتغال 
در خراسان رضوي افزايش يافت؟

تابس��تان ۹7 ب��راي ايراني��ان در ش��رايطي از 
راه رس��يده كه مش��كل كم آبي به عنوان يكي از 
مهم تري��ن چالش هاي پي��ش روي توليد، صنعت 
كش��اورزي و اساس��ا تمدن ايراني همچنان سايه 
سنگين خود را بر س��اختار اجتماعي و اقتصادي 
كش��ورمان انداخته اس��ت. اع��داد و ارقامي كه از 

اس��تان هاي مختلف در خصوص راهبردهاي آبي 
منتشر مي ش��ود، گوياي اين واقعيت روشن است 
كه براي توس��عه پايدار چاره ي��ي جز به كارگيري 
الگوهاي مصرف مناس��ب براي شرايط جديد آبي 

كشورمان وجود ندارد.
اس��تان مركزي هم يكي از اس��تان هايي است 

كه ت��الش مي كند از طريق به كار گيري الگوهاي 
علمي و با اس��تفاده از مشاركت عمومي وضعيت 
آب در اس��تان را مديريت كن��د. در همين زمينه 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب ش��هري استان 
مركزي معتقد است: سهم استان مركزي از انتقال 
آب از س��د كوچري 27 و نيم ميليون مترمكعب 
ب��وده و در مقي��اس 113ميلي��ون توليد آب عدد 
تاثيرگذاري اس��ت. عبدالرضا خليلي در نشس��ت 
خبري هفته صرفه جويي در مصرف آب با اشاره به 
اينكه يكم تا هفتم تيرماه هفته صرفه جويي مصرف 
آب نامگذاري ش��ده اظهار داش��ت: بارندگي  هايي 
ك��ه الزمه تغذي��ه آب هاي زيرزميني هس��تند از 
بارندگي هايي كه در فصل پاييز و زمس��تان اتفاق 
مي افتد، سرچش��مه مي گيرند كه البته 5۰درصد 
كاهش داشته ايم. او افزود: استان مركزي در سال 
گذش��ته جزو 5 اس��تان بحران دار بارندگي بود، با 
وج��ود اينكه از آبان ماه فك��ر مي كرديم با كم آبي 
روبه رو هس��تيم، از آذرماه برنامه ريزي هايي انجام 
داديم تا با مش��كل روبه رو نشويم و پروژه هايي را 
براي مقابله با كم آب��ي كليد زديم كه بيش از 85 
درصد از پروژه ها با بيش از 25ميليارد تومان اجرا 

ش��ده و اميدواريم تا تيرماه مابقي را هم به مرحله 
اجرا برس��انيم.مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
شهري استان مركزي بيان كرد: پروژه هاي آبرساني 
به خمين، آبرس��اني ميالجرد و آبرساني به ساوه 
را تكمي��ل كرديم كه البته پ��روژه دليجان هم در 
حال اتمام اس��ت، پروژه محالت را هم تا حدود 8 
كيلومتر اح��داث كرده ايم و كمتر از يك كيلومتر 
آن باقي مانده اس��ت. خليلي اف��زود: در انجام اين 
پروژه ها كمك هاي معنوي خوبي ش��ده است اما 
تنگناهاي مالي را داريم، چون آب ش��رب مس��اله 
مهمي اس��ت، تالش كرديم با وج��ود تنگناهاي 
منابع براس��اس شاخص هايي كه داريم، منابع آب 
را تجهيز كرديم تا اتفاقي نيفتد و توقع داريم مردم 
با انجام توصيه هاي ساده كمك  كنند. او بيان كرد: 
ظرف 5سال گذشته س��رانه مصرف آب استان از 
242 ليتر در شبانه روز به ازاي هر نفر به 21۰ ليتر 

در شبانه روز به ازاي هر نفر رسيده است. 

 بيش از 7۰درصد آب مورد نياز خمين از 
انتقال آب سد كوچري تامين مي شود

مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان 

مرك��زي افزود: بيش از 7۰ درص��د آب خمين از 
انتقال آب سد كوچري از قم تامين مي شود، از نظر 
اس��تفاده از آب س��طحي در سال ۹1 صفر درصد 

بوديم اما االن به 5۰ درصد رسيده است. 
خليل��ي ادامه داد: متوس��ط مصرف اس��تان 
3ه��زار و 6۰۰ ليتر در ثانيه بوده كه اين 3هزار 
و 6۰۰ ليت��ر در ثانيه به طور متوس��ط س��االنه 
متغير است كه در تابس��تان زياد و در زمستان 
كم مي ش��ود، در تابستان به 5 هزار و 6۰۰ ليتر 
در ثانيه مي رسد، يعني براي اداره كردن تامين 
شهرهاي اس��تان در فصل تابستان بايد 5 هزار 
و 6۰۰ ليت��ر در ثانيه آب تولي��د كنيم كه عدد 
خيل��ي بااليي اس��ت. مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان مركزي تصريح كرد: در استان 
غير از يك ش��هر كه مقداري امالح آب باالست 
كه هيچ ض��رري هم ندارد هيچ گونه آلودگي در 
آب وجود ندارد و آن را هم دو شبكه يي كرده ايم 
و اميدواريم هر چه زودتر پروژه انتقال آب ساوه 
اجراي��ي ش��ود. او اف��زود: قيم��ت آب 7درصد 
افزايش يافته اس��ت، ش��وراي اقتصاد بر اساس 
مصوبه مجل��س اختيار را به ش��وراي اقتصاد و 
هيات دولت داده است و آخرين باري كه قيمت 
آب گران ش��ده در تاريخ ي��ك مهرماه ۹4 بوده 
است، از ديد شهروندي و صيانت از مردم امسال 
براي نخستين بار امتياز 1۰۰ از 1۰۰ در بين 88 

دستگاه موجود را دريافت كرديم. 

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي: 

سهم استان مركزي از انتقال آب سد كوچري ۲۷ و نيم ميليون مترمكعب است
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اقتصاد اجتماعي12
 حذف پيشنهادهاي پزشكي
از بيمارستان هاي خصوصي 

مدي��ركل نظارت بر اعتباربخش��ي و امور درمان 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت با اشاره به اقدام اين 
وزارتخانه جهت تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي 
مورد نياز بيماران در بيمارستان ها، گفت: با اين اقدام 
بيم��ار براي تهيه تجهيزات مورد نيازش س��رگردان 
نيس��ت و از طرفي به بحث ش��فافيت كمك كرده و 

بحث آفرهاي پزشكي هم حذف مي شود. 
عليرضا عسگري درباره دس��تور وزارت بهداشت 
مبني بر تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي در همه 
بيمارستان هاي كش��ور اعم از دولتي، خصوصي و... 
و ع��دم ارجاع بيماران به خارج از بيمارس��تان براي 
تهيه اين ملزومات، گفت: بايد توجه كرد كه يكي از 
مصاديق فساد كه ممكن است رخ دهد، رابطه مالي 
بين جراح و شركت هاي تجهيزات پزشكي است. بايد 
بداني��م كه اين موضوع در هيچ كجاي دنيا پذيرفته 
نيست و هيچ منطقي چنين موضوعي را نمي پذيرد. 
او افزود: يكي از داليل ايجاد چنين مناس��باتي 
اين اس��ت كه بيمار ب��راي تهيه تجهي��زات مورد 
نيازش رأس��ا اقدام كرده و براي تهيه آنها به جايي 
مراجعه كند كه امكان نظ��ارت بر آن وجود ندارد. 
بر همين اس��اس اداره تجهيزات پزشكي سايتي را 
راه اندازي كرده اس��ت كه قيمت تجهيزات پزشكي 
را به ط��ور مش��خص ذكر كرده اس��ت. از طرفي به 
بيمارس��تان هاي خصوصي اع��ام كرديم داروخانه 
بيمارس��تان مكلف اس��ت كه تجهيزات پزشكي را 
با قيمت مصوب در سايت اداره تجهيزات پزشكي، 
در خود بيمارستان به بيماران عرضه كند. عسگري 
با بيان اينك��ه اين اتفاق بعد از ط��رح تحول نظام 
سامت در بيمارس��تان هاي دولتي انجام مي شود، 
ادام��ه داد: در بخ��ش دولت��ي بيم��ار هزين��ه اين 
تجهيزات را از جي��ب پرداخت نمي كند و فقط در 
صورت حسابش ۱۰درصد سهم بيمار را مي پردازد، 
اما در بخش خصوصي بيمار خودش پول تجهيزات 
و ملزومات پزشكي مورد نيازش را مي پردازد و بعدا 

مي تواند از بيمه تكميلي پولش را دريافت كند. 
مدي��ركل نظارت بر اعتباربخش��ي و امور درمان 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت با اش��اره به مزاياي 
اين اقدام، به ايس��نا گفت: با اين اق��دام بيمار براي 
تهيه تجهيزات مورد نيازش سرگردان نيست، قيمت 
تجهيزات پزش��كي همان قيمت مص��وب اداره كل 
تجهيزات پزشكي است، وسيله يي كه در اختيار بيمار 
قرار مي گيرد، حتما از نظر ايمني تاييد ش��ده است 
و... از طرفي به بحث شفافيت كمك مي كند و بحث 
آفر پزشكي حذف مي ش��ود. البته نمي توان گفت با 
اين اقدام چنين اتفاقاتي به صفر مي رسد، اما آن قدر 

كاهش پيدا مي كند كه كمك كننده است. 
او افزود: در حال حاضر برخي در پي ش��يطنت و 
تهييج مردم هس��تند، اما ما اين كار را شروع كرديم 
و س��نديكاي بيمارس��تان هاي خصوصي هم خيلي 
خ��وب از اي��ن اقدام حماي��ت كردند. اي��ن موضوع 
اباغ شده و بيمارستان ها فرصت كوتاهي خواستند 
تا داروخانه هاي ش��ان را س��ازگار كنن��د و به زودي 
بازديدهاي نظارتي را براي حس��ن اجراي اين برنامه 
آغاز مي كنيم. مديركل نظارت بر اعتباربخشي و امور 
درمان وزارت بهداش��ت همچنين با اشاره به تاخير 
بيمه ه��ا در پرداخت مطالبات بيمارس��تان ها افزود: 
تاخير در پرداخت مطالبات در بخش دولتي آسيب 
مي زن��د و رمقي براي بيمارس��تان هاي دولتي باقي 
نمانده اس��ت، اما در بخش خصوص��ي پول را بيمار 
مي پردازد و مش��كلي ايجاد نمي كن��د. يعني بيمار 
به جاي اينكه تجهيزات مورد نيازش را از بازاري چون 
ناصرخسرو تامين كند، آن را در داروخانه بيمارستان 

مي گيرد. 

زلزله زدگان آواره كرمانشاه 
ريزگرد استشمام مي كنند

نماينده كرمانش��اه در مجلس با بيان اينكه گردو 
غبار شريك زندگي مردم كرمانشاه شده است، گفت: 
اجرايي كامل تفاهمنامه ايران وعراق براي رفع معضل 

گردوغبار الزامي است. 
احمد صفري درباره شيوع وضعيت گردوغبار در 
استان كرمانشاه، گفت: گردوغبار شريك زندگي مردم 
كرمانشاه است و اگر اراده  جامعي براي اجرايي كامل 
تفاهمنامه ايران و عراق شكل بگيرد، مي توان معضل 
گ��ردو غبار در اين مناط��ق را برطرف كرد. نماينده 
كرمانشاه در مجلس ش��وراي اسامي به خانه ملت 
گفت: مالچ پاشي و ايجاد تنوع گياهي مي تواندكاهش 
گردوغبار را در استان كرمانشاه در برداشته باشد زيرا 
با توسعه پوشش هاي گياهي در اين مسير مي توان از 
شيوع گردو غبار به نحو چشمگيري در اين مناطق 

جلوگيري كرد. 
او اظه��ار كرد: ايجاد جنگل و فضاي س��بز براي 
مقابله در گردو غبار در نوارمرزي كرمانش��اه با عراق 
ضروري است. صفري افزود: زماني كه ابتكار رياست 
سازمان محيط زيست را برعهده داشتند، براي اجرايي 
ش��دن تفاهمنام��ه ايران و عراق ب��راي مهار معضل 
گردوغبار تاش بس��زايي كردند اما به نظرمي رس��د 
در زم��ان رياس��ت كانتري رييس فعلي س��ازمان 
محيط زيست، تفاهمنامه مذكور را از دستوركار خارج 
كردند يا عملياتي كردن اين موضوع را رها كردند زيرا 
با اين حجم گ��ردو غبار كولرهاي آبي نيز جوابگوي 
گرماي هوا در استان كرمانشاه نيست. وي ادامه داد: 
به نظر مي رسد روند اجرايي تفاهمنامه ايران و عراق 
بسياركند است زيرا ما اثر اين تفاهمنامه بسيارمهم را 
در زمينه كاهش ميزان گردوغبار مشاهده نمي كنيم 
و اين درحالي است كه  بايد مسووالن خود را به جاي 

مردم مرزنشين بگذارند. 
صف��ري افزود: تش��ديد بيماري، بيم��اران قلبي 
و عروقي ب��ر اثر گردو غبار در كرمانش��اه و افزايش 
تصاع��دي هزينه هاي برق و درماني تنها بخش��ي از 
مشكاتي اس��ت كه مردم بر اثر گردوغبار در استان 
كرمانشاه با آن روبه رو هستند. عضو كميسيون انرژي 
مجلس با بيان اينكه گردوغبار شريك زندگي مردم 
كرمانش��اه شده است، يادآور شد: اجرايي تفاهمنامه 
ايران و عراق براي رفع معضل گردوغبار الزامي است. 

اخبار

به مناسبت 13 تير، روز قله دماوند

روزهاي ناخوش گنبد گيتي 

در بحران آب، مقصر دروني را پيدا كنيم
ظهر دوشنبه انتشار يك اظهارنظر از مديرعامل 
س��ازمان پدافند غيرعامل مبني بر دزدي برف و ابر 
ايران از سوي كش��ورهاي ديگر واكنش هاي زيادي 
را در ش��بكه هاي مجازي و برخي مسووالن سازمان 
محيط زيست برانگيخت كه اين اظهارات را اصولي و 

علمي نمي دانستند. 
امروز معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت 
بحران كشور نيز مشكات ناشي از كمبود منابع آب 
در كش��ور را ناشي از برخي سوءمديريت ها برشمرد 
و گف��ت: اگر همين منابع آبي موجود در كش��ور را 
درست مديريت و مصرف كنيم، بسياري از مشكات 
حل مي ش��ود. محمدفريد لطيف��ي درباره تغييرات 
اقليمي در كش��ور و اظهارات مطرح ش��ده در مورد 
نقش دش��من در ربودن ابرها و برف هاي كشورمان 
اظهار كرد: در اين مورد آنچه من در خبرها خواندم، 
اين بود كه سازمان هواشناسي اين موضوع را تكذيب 
كرده اس��ت. اما نظر شخصي من اين است كه بهتر 
اس��ت به جاي اينكه دنبال مقص��ر و عامل بيروني 

بگرديم، ابتدا مقصر دروني را پيدا كنيم. 
او با بيان اينكه واقعيت اين است كه در مديريت 
مصرف آب مش��كات مديريتي وج��ود دارد، اظهار 
كرد: س��وال اينجاس��ت كه همين مناب��ع داخلي و 
موجود در كش��ور را چطور مص��رف كرده ايم، نحوه 

مصرف آب ش��رب و آب كشاورزي ما چگونه است؟ 
وضعيت س��فره هاي آب زيرزميني و پوشش گياهي 
در كش��ور چيس��ت و سواالت بس��ياري كه در اين 
زمينه وجود دارد. معاون بازسازي و بازتواني سازمان 
مديريت بحران كش��ور با تاكيد بر اينكه بر اس��اس 
يافته هاي علمي و نتاي��ج پژوهش هاي معتبر و نيز 
مشاهده دوره هاي مختلف زمين شناسي، دوره هاي 
ترس��الي و خشكس��الي در كش��ور داريم به ايسنا 
گفت: وضعيت خشكس��الي و كمب��ود منابع آب در 
گذشته و سال هاي دور تر نيز وجود داشت و ما بايد 
بپذيريم كه يك سري شرايط بر اساس نحوه چرخش 
زمين و دوره هاي زمين شناس��ي به وجود مي آيد و 
اجتناب ناپذي��ر اس��ت، بنابراين مردم و مس��ووالن 
هس��تند كه بايد براي مواجهه با آن آماده باشند. به 
عنوان مثال در شهر يزد، فسيل هايي كشف شده كه 
نشان مي دهد، احتماال اين شهر در صدها سال پيش 
از اين شهري سرسبز بوده، اما چندين قرن است كه 
وارد دوره خشكسالي ش��ده است، اما ببينيد مردم 
اين شهر چطور خود را با اين شرايط وفق دادند و با 
حفر قنات ها و تغيير الگوي شهرسازي قرن ها محل 
سكونت خود را به شهري زيست پذير بدل كرده و با 

اين پديده طبيعي مقابله كردند. 
لطيفي با بيان اينكه به نظر مي رس��د در شرايط 

جديد عده يي قصد ندارند خود را با ش��رايط اقليمي 
جديد وفق دهند، تصريح كرد: حاال كه در ش��رايط 
خشكسالي هستيم، بايد مطابق با اين شرايط زندگي 
كنيم، يك كشاورز بايد بداند كه ديگر نبايد به شيوه 
و سبك قديم اقدام به آبياري مزارع خود كند و بايد 
منابع آبي مديريت شود، وزارت نيرو و وزارت جهاد 
كشاورزي هم بايد اين موارد را مورد توجه قرار دهند 
و مانع از هدررفت منابع آبي ش��ده و آن را به خوبي 
مديريت كنند. معاون بازس��ازي و بازتواني سازمان 
مديريت بحران كشور ادامه داد: اگر بخواهيم دنبال 
مقصر باش��يم بايد بگويم كه هم��ه ما مقصريم و از 
مردم تا مس��ووالن در هدر رفت مديريت منابع آبي 
تقصير دارند، متاسفانه بعضي از مردم با زياده خواهي 
و منفعت طلبي و برخي مديران هم با بي توجهي در 
اين موضوع سهم دارند، مثا در آبياري تحت فشار، 
در م��واردي كه با كمك دولت آبياري تحت فش��ار 
اجرايي شده است، كشاورزي كه قبا با حجم معيني 
از آن دو هكتار از زمينش را با ش��يوه سنتي آبياري 
مي كرد، حاال زمين زيركشت خود را افزايش داده اما 
همان مقدار آب مصرف مي ش��ود، در حالي كه اگر 
منفعت شخصي كنار گذاشته شود، مي توان با آبياري 

تحت فشار منابع زيرزميني را نيز مديريت كرد. 
لطيفي افزود: درختكاري ديم راهكاري است كه 

مسووالن بايد براي نجات سفره هاي آب زيرزميني و 
تبخي��ر آن را انجام دهند، نمونه موفقي كه در ايام 
اجرا ش��ده و من اميدوارم كه در حاشيه بسياري از 
راه ها و كانون هاي گرد و غبار كش��ور نيز اين اقدام 
ص��ورت بگيرد. او ب��ا بيان اينكه ح��دود 6۰ درصد 
مش��كات پيش آمده در حوزه آب، جزو مشكات 
مديريتي است، به ايسنا گفت: من يك مثال مي زنم 
تا مشخص شود كه با همين منابع آبي كه در كشور 
وجود دارد، چطور رفتار مي شود، ميانگين بارش در 
استان كرمان حدود 23 ميليارد مترمكعب در سال 
اس��ت، از اين ميان س��ه ميليارد مترمكعب ذخيره 
مي ش��ود، دو ميليارد آن هم آب هاي سطحي است 
و ۱8 ميليارد مترمكعب آن هم تبخير مي شود، خب 

آيا با مديريت درس��ت نمي توان مانع از تبخير اين 
حجم از آب شد؟ معاون بازسازي و بازتواني سازمان 
مديريت بحران كشور با بيان اينكه موارد اينچنيني 
در مديريت مصرف آب وج��ود دارد، اظهار كرد: در 
اين شرايط من معتقدم كه حتي اگر تهديد دشمن 
هم وجود داشته باشد، اگر ما درست مديريت كنيم، 
مي توانيم از مشكل آبي عبور كنيم، انداختن تمامي 
مش��كات مديريتي در حوزه آب به گردن دشمن 
س��بب مي ش��ود تا بيش از اين فرصت را از دس��ت 
بدهي��م در حالي كه االن بايد ب��ا مديريت صحيح 
منابع آبي را براي كشور نگهداريم و قدر همين باران 
و برفي را كه در كشور داريم و موجود است، بدانيم و 

همين منابع را درست مصرف كنيم. 

ريحانه جاويدي|
كافي نيس��ت ك��ه بلندترين قله ايران اس��ت. 
مهم نيس��ت كه نامش به عنوان ميراث طبيعي در 
فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است، دماوند هم 
مانند تمامي كوه ها و ذخاير محيط زيس��تي ايران، 
از تهديد ه��ا رنج مي برد،  وياس��ازي و معدن كاوي 
تيشه به ريش��ه اش زده و باي جانش شده است. 
گنبد گيتي اين روزها حال خوشي ندارد، شكاف بر 
اندامش افتاده و پوشش گياهي اش به سبب چراي 
بي روي��ه از بين رفته. دماوند ام��ا هنوز همان ديو 
سپيد پاي در بندي است كه خم شدن قامت خود را 
به نظاره نشسته و چشم انتظار يك برنامه حفاظتي 
مانده. هش��دارها از چند س��ال پيش ش��روع شد، 
هشدار درباره معدن كاوي و وياسازي كه دماوند را 
ذره ذره از پا در مي آورد اما هيچ كدام راه به جايي 
نبرد، برنامه هاي حفاظت از دماوند ضمانت اجرايي 
ندارد و تمام اين سال ها سهم دماوند حفاظت تنها 
هشدار بود و هشدار. روزگاري خطراتي كه دماوند با 
آن مواجه بود به حذف پوشش گياهي،  گردشگري 
ناآگاهانه، لگدكوب ش��دن دشت هاي شقايق ختم 
مي ش��د اما حاال خطرات جدي ترن��د، صحبت از 
معدن كاوي و ساخت و ساز است كه پيكر دماوند 

را به شكاف و ترك رسانده است. 

 دهن كجي به دماوند
س��ال 94 بود كه اس��ماعيل كه��رم از فعاالن 
محيط زيس��ت و كارشناس حيات وحش كه مشاور 
س��ازمان حفاظت محيط زيست هم بود، نسبت به 
خطراتي كه در كمين دماوند نشسته اند،  هشدار داد. 
او درباره اين موض��وع بيان كرد: »قله دماوند روي 
يك تنه سوار بوده كه دامنه ها و شيب دماوند است 
و محل رويش گياهان نيز همين قسمت هاست. اما 
ساخت و ساز در دماوند، زمينه سازي براي احداث 
ج��اده و مع��دن كاوي دهن كجي ب��ه قله دماوند 

است.« 
كهرم با تاكيد بر اينكه پوش��ش گياهي دماوند 
موجب تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش به ويژه 
در شيب هاي تند مي ش��ود، بيان كرد: »متاسفانه 
گردش��گران در ايران عادت نكرده اند براي پوشش 
گياه��ي ارزش قائ��ل ش��وند و راهي كه م��ا براي 
جلوگيري از تخريب پوش��ش هاي گياهي دماوند 
پيشنهاد مي كنيم اين اس��ت كه كليت دماوند به 
همراه دامنه هاي آن ثبت ملي و جهاني شود. ثبت 
كامل كوه دماوند به هم��راه دامنه هاي آن موجب 
مي ش��ود كه گردشگران با موتور و وسيله نقليه به 
اين كوه وارد نش��وند و از تخريب پوش��ش گياهي 

دماوند جلوگيري شود.«

 اين فعال محيط زيست همچنين با انتقاد از فعاليت 
6 مع��دن پوك��ه در ارتفاع زير 4 ه��زار متري كوه 
 دماوند كه هنوز ثبت ملي نشده است گفت: »روزانه 
5۰۰ كامي��ون از تنه دماوند برداش��ت مي كنند و 
اگر اين روند ادامه داش��ته باشد ظرف 73 هزار روز 
دماوند با خاك يكس��ان مي شود. ما بزرگ تر از كوه 
دماوند را ديده ايم كه نابود شده است و آن درياچه 
اروميه است. درياچه هامون را هم ديده ايم كه نابود 
شده است. درياچه هاي زيباي پريشان و ارژن را نيز 
ديده ايم كه نابود شده اند دماوند هم تافته جدابافته 

نيست.«
س��ال گذشته، حس��ين علي ابراهيمي كارنامي 
مديركل محيط زيست استان مازندران هم نسبت 
به معدن كاوي در دامنه اين قله هشدار داده و بيان 
كرد: »مخاطرات زي��ادي دماوند را تهديد مي كند 
كه بخشي از مخاطرات زيست محيطي است. يكي 
از مش��كات و مخاط��رات در دماوند گردش��گري 
ناآگاهانه است از طرف ديگر وجود معادن غيرمجاز 

پ��اي كوه و چ��راي بي رويه دام باعث مي ش��ود تا 
دماوند از بين برود. جاده سازي و تغيير كاربري هم 

از ديگر مشكات موجود براي دماوند است.«
او اف��زود: »ب��راي حفاظ��ت از دماون��د نياز به 
اطاع رس��اني دقيق و جامع داريم، تعداد ماموران 
محيط زيست محدود بوده ولي مشكات بسيار زياد 
اس��ت. بايد كارگروه هاي حفاظ��ت از قله دماوند از 
سوي ورزشكاران و ايجاد س��ازمان هاي مردم نهاد، 

تشكيل شود.«

 دماوند ترك خورده است
اما نه هش��دارهاي اس��ماعيل كهرم، از دو سال 
پيش تاكن��ون راه به هيچ جايي ب��رد نه اظهارات 
مديركل محيط زيست اس��تان مازندران، زمينه را 
ب��راي حفاظت از دماوند فراهم كرد. دماوند با كاه 
خود سيمين و كمربند آهنينش هم تاب تخريب ها 
را نداش��ته و آن ط��ور ك��ه فعاالن محيط زيس��ت 
مي گويند، در چند بخش دچار ترك خوردگي شده 

است. كيخسرو يزداني درباره اين موضوع بيان كرد: 
»در حال حاضر بخش هايي از دماوند شكاف خورده 
اس��ت اما تصميمات اتخاذ ش��ده براي حفاظت از 
دماوند بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و يك عزم 
ملي براي آن ايجاد شود. يكي از مشكات اساسي 
كوه دماوند نبود مديريت يكپارچه بوده و بخشي از 
مشكات دماوند مربوط به منابع طبيعي و بخشي 
ديگر در حوزه محيط زيست و ميراث فرهنگي است. 
ع��اوه بر اين در ارتفاعات پايين دماوند كه جامعه 
محلي سكونت دارند بخش��داري ها و شهرداري ها 
نيز در مديريت دخيل هس��تند. اين عوامل سبب 
مي ش��ود كه در اداره اي��ن منطقه مجموعه عوامل 
زيادي كه با يكديگر هماهنگي ندارند، وجود داشته 

باشند.«
او افزود: »ارتفاع زير 4۰۰۰ متر در دماوند بخش 
زنده آن است كه گياهان و موجودات زيادي در آن 
زيست مي كنند و حتي در ارتفاعات پايين تر جوامع 
محلي حض��ور دارند بنابراين اين قس��مت بخش 

آس��يب پذير دماوند است كه با مش��كات زيادي 
دس��ت و پنجه ن��رم مي كند. ارتفاع ب��االي 4۰۰۰ 
متر نيز بخش مرده دماوند محس��وب مي شود كه 
رويش گياه و موجودات زنده آن بسيار كم است اما 
متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست حدود ۱۰ 
سال گذش��ته از ارتفاع 42۰۰متر تا قله را منطقه 
حفاظت ش��ده در دماوند اعام ك��رد در حالي كه 
منطقه يي كه به عنوان منطقه حفاظت اعام شده 
بخش مرده دماوند است و نياز كمتري به حفاظت 
نس��بت ب��ه ارتفاع��ات پايين ت��ر آن دارد، چراكه 
زمين خواري ، وياسازي، معدن كاوي، چراي بيش 
از حد دام و انواع ديگر آسيب هاي زيست محيطي 
در ارتفاع زير 38۰۰ متر رخ مي دهد كه متاس��فانه 

در محدوده منطقه حفاظت شده نيست.«
او افزود: »نمي توان گفت كه س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت از اي��ن مش��كات آگاه نيس��ت و 
نمي داند كه چه منطقه يي به حفاظت بيشتري نياز 
دارد بنابراين الزم است كه ارتفاع منطقه حفاظت 
شده تغيير پيدا كند و از ارتفاع حدود 25۰۰ متري 
به باال به منطقه حفاظت ش��ده تبديل شود چراكه 
آس��يب هاي دماوند به اين محدوده مربوط اس��ت. 
بيش��تر معادن در ارتفاع 25۰۰ متري وجود دارد 
كه بخشي از اين معادن با تاش انجمن دوستداران 
دماوند كوه و همراهي برخي مراكز دولتي به صورت 
موقت تعطيل ش��ده اند ولي ج��واز آنها هنوز باطل 
نش��ده است و اين پتانس��يل وجود دارد كه دوباره 
از آنها بهره برداري شود.« وي با بيان اينكه انجمن 
دوس��تداران دماوند كوه كارگروه��ي تحت عنوان 
»كارگروه صيانت از دماوند« را تشكيل داده است، 
تصري��ح كرد: »در اين كارگ��روه نمايندگان ادارات 
مختل��ف حضور دارند و تاش مي كنند تا مديريت 
يكپارچه يي براي حفظ دماوند اعمال كنند. وجود 
اي��ن كارگروه ب��ه تنهايي كفاي��ت نمي كند و بايد 
تصميمات اتخاذ ش��ده در اين كارگ��روه ضمانت 
اجرايي داش��ته باشد تا ش��اهد رفتارهاي متناقض 
در حفاظ��ت از دماوند نباش��يم.« اين عضو انجمن 
دوس��تداران دماوند كوه با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر متاسفانه بخش هايي از دماوند شكاف خورده 
اس��ت، گفت: »بهره برداري بي��ش از حد از معادن 
و تخليه خاك هاي كوه س��بب ايجاد ش��كاف هايي 
در آن ش��ده و اس��تحكام كوه را كاهش داده است. 
رانش و ريزش كوه نيز نتيجه اين وضعيت است. به 
جاي بهره برداري از معادن بايد معيشت جايگزيني 
در ك��وه دماوند تعريف ش��ود. در حال حاضر روي 
موضوعاتي مانند گردشگري پايدار يا توليد فوم بتن 
مي توان كار كرد چراكه آس��يب بسيار كمتري در 

مقايسه بهره برداري از معادن دارد.«

مديركل آموزش و پرورش شهرس��تان هاي تهران با بيان اينكه 
امس��ال نظام آموزش��ي جديد تكميل مي ش��ود و با استقرار پايه 
دوازدهم، دوره پيش دانش��گاهي حذف خواهد شد، گفت: تا سال 
قبل براي دوره پيش دانشگاهي 24 ساعت برنامه در هفته داشتيم 
كه با استقرار پايه دوازدهم 35 ساعته، در واقع ۱۱ ساعت به برنامه 
درس��ي هر كاس اضافه مي ش��ود. عبدالرضا فوالدوند توضيحاتي 
پيرامون وضعيت نيروي انس��اني آموزش و پرورش شهرستان هاي 
استان تهران ارائه و اظهار كرد: چند اتفاق موجب شده تا با كمبود 
نيرو مواجه شويم. نخس��ت افزايش بي رويه جمعيت دانش آموزي 
اس��ت و سير صعودي مهاجرت ها باعث ش��ده است دچار مشكل 
كمبود نيروي انساني ش��ويم. او افزود: چالش ديگر افزايش ميزان 
ساعت درسي در پايه دوازدهم به 35 ساعت است. افزايش ساعت 
پايه دوازدهم مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش است و احتمال 
دارد در آن تجديدنظر ش��ود ولي بعيد اس��ت به امس��ال برسد و 
به احتمال زياد س��اعت هفتگي حضور در پايه دوازدهم در س��ال 
تحصيلي پيش رو همان 35 س��اعت خواه��د بود كه قبا مصوب 
ش��ده بود. مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران با بيان 

اينكه امسال نظام آموزشي جديد تكميل مي شود و با استقرار پايه 
دوازدهم، دوره پيش دانش��گاهي حذف خواهد شد به ايسنا گفت: 
تا سال قبل براي دوره پيش دانشگاهي 24 ساعت برنامه در هفته 
داشتيم كه با استقرار پايه دوازدهم 35 ساعته، در واقع ۱۱ ساعت 
به برنامه درس��ي هر كاس اضافه مي شود. فوالدوند ادامه داد: اين 
در حالي است كه ش��مار دانش آموزان پايه دوازدهم در مقايسه با 
پيش دانشگاهي، 3۰ درصد افزايش پيدا مي كند. بار كمبود نيروي 
انساني ناش��ي از افزوده شدن اين پارامترهاي جديد حدود 7۰۰۰ 
نفر اس��ت. او با بيان اينكه سال قبل 5۰۰۰ كمبود نيروي انساني 
داشتيم كه با احتساب 7۰۰۰ مورد كمبود نيروي جديد ايجاد شده 
مجموع كمبود نيروي انساني ما به ۱2 هزار نفر مي رسد عنوان كرد: 
3۰ راهكار تدوي��ن كرده ايم تا كمبود ۱2هزار نيرو را جبران كند. 
متاسفانه روند نقل و انتقاالت ما كند شده است و بخشي از نيروهاي 
ما كه متقاضي ورود به تهران بودند و ساليان سال در شهرستان ها 
كار مي كردند با رويه يي كه آموزش و پرورش شهر تهران در پيش 
گرفته و تمام ورودي هايش را باز گذاشته اكنون ترجيح مي دهند به 

شهر تهران بروند و كمتر به شهرستان هاي تهران مي آيند. 

سخنگوي سازمان غذا و دارو 6مصوبه ستاد ويژه اقتصادي 
دول��ت براي رف��ع مش��كل واردات اقام داروي��ي و تجهيزات 
پزشكي را تش��ريح كرد. كيانوش جهانپور در تشريح مصوبات 
س��تاد ويژه اقتصادي دول��ت براي رفع مش��كل واردات اقام 
داروي��ي و تجهيزات پزش��كي گفت: بر اس��اس مصوبه دولت، 
براي افزايش نقدينگي شركت ها جهت خريد مواد اوليه، داروي 

ساخته شده و تجهيزات پزشكي، حد اعتباري تسهيات ريالي 
و ارزي ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي در بانك ها به 
ان��دازه 3۰ درص��د بيش از حد اعتباري س��ال ۱396 افزايش 
مي يابد. همچنين محدوديت ذي نفع واحد و اش��خاص مرتبط 
در نظام بانكي براي ش��ركت هاي متعل��ق به گروه هاي دارويي 
دولتي و نهادهاي عمومي مطابق ليس��ت پيوست كه به تاييد 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده، لغو مي شود 
و بانك مركزي جمهوري اسامي ايران نيز موظف است، اقدام 
الزم را جه��ت اباغ اي��ن بند از مصوبه به سيس��تم بانكي به 
عمل آورد. او افزود: بر اس��اس اين مصوبه، سررس��يد تس��ويه 
حساب اعتبارات اس��نادي مدت دار گشايش شده براي دارو و 
تجهيزات پزش��كي از 6ماه به 9ماه افزايش مي يابد. به گمرك 
جمهوري اس��امي ايران نيز اجازه داده ش��ده تا محموله هاي 
داروي��ي وارداتي را ب��ا تعهد وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي با كپي يا حداقل اسناد ترخيص كند. البته شركت هاي 

دارويي هم مكلف شده اند، اسناد بانكي محموله هاي مذكور را 
حداكثر ظرف مدت س��ه ماه به گمرك تحويل دهند. جهانپور 
با اس��تناد به مصوبات ستاد ويژه اقتصادي دولت در حوزه دارو 
و تجهيزات پزشكي به ايس��نا گفت: كليه شركت هاي دارويي 
و تجهيزات وارد كننده مي توانند از حد اعتباري ش��ركت هاي 
خارجي اس��تفاده كرده و نس��بت به واردات اقدام كنند. بانك 
مرك��زي جمهوري اس��امي ايران هم موظف اس��ت در زمان 
تسويه حساب )حداكثر 6ماه( نرخ ارز را بر اساس قيمت زمان 

ترخيص و توزيع محاسبه كند. 

افزايش ۱۱ ساعته برنامه درسي پايه دوازدهم

6 مصوبه دولت براي رفع مشكل داروهاي وارداتي

صدور مجوز ش��كار در مناطق حفاظت شده با پرداخت پول 
به سازمان حفاظت محيط زيست براي هر شكار، با واكنش هاي 
زيادي ازس��وي فعاالن محيط زيست و سپس برخي نمايندگان 
مجلس همراه شد. نايب رييس فراكسيون محيط زيست و توسعه 
پايدار مجلس نيز از رويكرد س��ازمان محيط زيس��ت در اعطاي 
مجوز به ش��كارچيان خارجي انتقاد كرد. جب��ار كوچكي نژاد با 
اش��اره به رويكرد جديد سازمان محيط زيست در اعطاي مجوز 
به ش��كارچيان خارجي در شكار گونه هاي نادر و كمياب كشور، 
گفت: مجوز شكار به شكارچيان خارجي خاف قانون بوده و در 
بحث ش��كار حتي به ش��كارچيان ايراني هم به راحتي نمي توان 
مج��وز داد، متاس��فانه به دليل ص��دور مجوزه��اي بي ضابطه و 
غيرقانوني، بسياري از گونه هاي نادر درمعرض انقراض قرار گرفته 

و حيات وحش را در مرحله بحراني قرار داده است.
نماينده رشت در مجلس ش��وراي اسامي، با بيان اينكه در 
مقطعي مجوز براي شكار جانوران خطرآفرين براي محيط زيست 
صادر ش��د، به خان��ه ملت گفت: اي��ن موارد را مي ت��وان براي 
حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيس��ت مورد قبول قرار داد، 

اما گونه هايي كه هيچ خطري براي محيط زيس��ت نداش��ته و 
به نوعي نادر هس��تند نيز تخلف بوده و س��ازمان محيط زيست 
نمي تواند به نام حفاظت از يك جانور گونه ديگري را در شرايط 
نامناس��بي قرار دهد؛ به طور حتم اين رويه محيط زيست كه به 
هيچ عنوان رويكرد منطقي نداشته و خارج از اصول قانوني است 

را فراكسيون محيط زيست پيگيري خواهد كرد. 
او با تاكيد بر اينكه محيط زيس��ت كمب��ود اعتبارات و منابع 
خود را نمي تواند با ش��كار گونه هاي نادر توس��ط ش��كارچيان 
خارج��ي تامين كند، تصريح ك��رد: در اينكه س��ازمان محيط 
زيست داراي مشكات س��اختاري و اعتباري است هيج شكي 
وجود ندارد، اما اين مساله بهانه قابل قبولي براي اعطاي مجوز به 
شكارچيان خارجي با هدف فعاليت در محيط زيست كشورمان 
نيس��ت؛ ضمن اينكه اعتبارات به دس��ت آمده از اين محل هم 
خيلي چشمگير نيست، متاسفانه به دليل سياست هاي ضدمحيط 
زيستي مسووالن سازمان محيط زيست در ادوار گذشته تاكنون 
بخشي از گونه هاي جانوري و گياهي كشورمان تخريب شده يا 

درمعرض نابودي قرار دارد. 

مجوز شكار به شكارچيان خارجي خالف قانون است
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»تعادل«چالشهاوچشماندازهاياحيايبافتهايناكارآمدرابررسيميكند

آغاز نوسازي بافت هاي فرسوده تهران از اول مرداد
گروهراهوشهرسازي|

آن گون��ه كه نعم��ت اهلل تركي رييس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران گفته اس��ت، 
عمليات نوسازي بافت هاي فرسوده تهران تا پايان 
تيرماه به س��رانجام مي رس��د و از ابتداي مرداد ماه 

اجراي اين برنامه كليد مي خورد. 
تركي درخصوص نوس��ازي بافت هاي فرس��وده 
اس��تان تهران در گفت وگو با مهر اظه��ار كرد: در 
اليحه بودجه س��ال جاري براي نوسازي بافت هاي 
فرس��وده كشور با اولويت تهران رقم خوبي در نظر 
گرفته شده است. در شهر تهران كارگروه تخصصي 
در حوزه مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و 
برنامه ريزي ايجاد ش��د كه كار مطالعاتي اين گروه 
براي ۳ ماهه ابتدايي سال به اتمام رسيده و مرحله 
اول آن در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. به گفته 
وي، ۲۵درصد شهر تهران در بافت هاي فرسوده قرار 
گرفته و جمعيتي بالغ بر ۲ تا ۲.۵ميليون نفر نيز در 

اين مناطق زندگي مي كنند. 
به گزارش »تعادل«، بافت هاي فرس��وده يكي از 
مهم ترين معضالت شهرها و كالن شهرهاي كشور 
محسوب مي شود، به همين دليل رسيدگي به اين 
معضل در دستور كار دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
قرار گرفت و حس��ن روحاني بعد از تشكيل دولت 
دوازده��م، بارها ب��ر حل اين مش��كل تاكيد كرد. 
برنام��ه ملي بازآفريني ش��هري طرحي اس��ت كه 
رييس جمهور براي نوس��ازي بافت هاي فرس��وده 
درنظر گرفته و قرار اس��ت با همكاري وزارت راه و 
شهرسازي، شهرداري و نيز توسعه گران اجرا شود. 

رييس جمه��ور در آخري��ن گفت وگ��وي زنده 
تلويزيوني خود با مردم در اين باره گفت: »نخستين 
تصميم گيري براي بازآفريني ش��هرها و بافت هاي 
فرس��وده از س��ال ۹۳ در دولت يازدهم شروع شد 
و در اين زمينه مقرراتي وضع و جلس��ات متعددي 
تشكيل و محله هايي در سراسر كشور تعيين شد كه 
شرايط بافت فرسوده دارند لذا در ماه هاي پيش رو 
و سال  آينده مردم شاهد يك تالش مضاعف در اين 

زمينه خواهند بود.«
براساس اين گزارش، همچنين دولت در اليحه 
بودجه سال ۹7  بندي را براي ساماندهي و توسعه 
بافت هاي فرسوده اختصاص داد؛ در بند »و« تبصره 
4 اي��ن اليحه آمده كه دولت به ش��هرداري تهران 
اجازه داده كه از محل صندوق توس��عه ملي، 100 
ميلي��ون دالر معادل ۳۵0 ميلي��ارد تومان را بابت 
س��اماندهي و توس��عه بافت هاي فرسوده و مناطق 
زلزله خيز برداشت كند. اما محمدرضا رضايي كوچي 

رييس كميس��يون عم��ران مجلس، خب��ر داد كه 
مجلس اين رقم را به دو برابر افزايش داده و به ۲00 
ميليون دالر از محل صندوق توس��عه ملي رسانده 
اس��ت. همچنين ماه گذش��ته حس��ن روحاني در 
ديدار با محمدعلي افشاني شهردار تهران، اهميت 
تالش هاي ضابطه مند براي كسب درآمدهاي پايدار 
در تهران بزرگ در جهت اجراي سريع تر بازآفريني 
ش��هري، بازسازي بافت هاي فرس��وده و همچنين 
نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي را مورد تاكيد 
قرار داد. سال گذش��ته جزئيات و برنامه ريزي هاي 
طرح ملي بازآفريني شهري كه با نام مسكن پيشگام 
هم شناخته مي شود و در واقع طرح مشترك دولت 
و ش��هرداري تهران براي تامين مس��كن در بافت 

فرسوده است، كليد خورد. 
 مطاب��ق جزئي��ات طرح »پيش��گام«، س��اخت
۵۵ هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده تهران براي 
افق ۵ساله، هدف گذاري شده است؛ به طوري كه با 
ش��روع فاز اول، امكان تك��رار اين ظرفيت براي هر 
سال وجود دارد. ساخت وساز در اين طرح نوسازي با 
سه روش »محلي سازي«، »محله سازي مرحله يي« 
و »محله سازي جايگزين« انجام مي شود. در روش 

اول، پروژه هاي س��اختماني »متعارف و كم واحد« 
ب��ا تجميع حداكث��ر ۵ پالك كلنگ��ي و در روش 
دوم، عمليات نوس��ازي در مقياس »بلوك شهري« 
اس��تارت مي خورد. روش س��وم بر شهرك سازي با 
اهرم »زمين هاي ذخيره« اس��توار اس��ت. اجباري 
به برج س��ازي در بافت فرس��وده مطابق اين طرح 
وجود ندارد و مقرر شده الگوي تكثير طرح در ساير 
ش��هرها همزمان با اجرا در تهران، تهيه شود. سهم 
شهرداري در اين طرح، عمليات نوسازي در مقياس 
بلوك ش��هري اس��ت و به همين دليل يك شنبه 
گذشته اعضاي كميس��يون شهرسازي و معماري 
طرح »الزام ش��هرداري تهران ب��ه ارائه اولويت هاي 
اجراي ط��رح بلوكي بافت فرس��وده« را در صحن 
ش��ورا مطرح كردند طرحي كه به تصويب نرسيد 
و قرار ش��د جزئيات آن بيش��تر مورد بررسي قرار 
گرفته و تغيير كند. در طرح جديد، توس��عه گران، 
محالت فرسوده را نوسازي و دوباره سازي مي كنند 
و تم��ام نيازه��اي موجود در يك محل��ه در همان 
محله تامين خواهد شد؛ در گذشته توسعه گران و 
سازندگان خود ناچار به تملك اراضي براي تجميع 
پالك هاي فرسوده، تخريب و نوسازي بودند؛ اين در 

حالي اس��ت كه در طرح جديد، شهرداري و دولت 
زمين هاي تملك شده، تجميع شده و آماده ساخت 
را در اختيار توس��عه گر قرار مي دهند و توس��عه گر 
در يك فرآيند س��اخت مشاركتي اقدام به نوسازي 

عرصه هاي فرسوده شهري خواهد كرد. 
به بيان س��اده تر، يكس��ري اراض��ي در اختيار 
سازندگان بخش خصوصي عالقه مند قرار مي گيرد 
و قرار بر اين اس��ت كه توسعه گران بابت هزينه يي 
كه در طول دوره س��اخت و س��از در بافت فرسوده 
انجام مي دهند از دولت سود تضمين شده 18درصد 

دريافت كنند. 
يكي از مهم ترين انتقادهايي كه به اين طرح وارد 
اس��ت، عدم توجه به ويژگي هاي اجتماعي طرح و 
نيز ساكنان اين مناطق است. بسياري از كساني كه 
در اين محدوده ها زندگي مي كنند راضي به فروش 
ملك خود و تجميع نيس��تند و از سوي ديگر چه 
تضمين��ي وجود دارد كه بعد از س��اخت آپارتمان 
جديد س��اكنان قبلي تمايلي براي بازگشت به اين 

محالت را داشته باشند. 
با وجود اين، تقريبا نظرات مثبتي نسبت به اين 
طرح وجود دارد. براي مثال، منصور غيبي كارشناس 

مس��كن پيش از اين در گفت وگو با »تعادل« گفته 
بود: به  هر حال اين طرح مي تواند   بسيار خوش يمن 
تلقي ش��ود  ، زيرا زمي��ن د  ر اين مناط��ق از ارزش 
كمتري برخورد  ار بود  ه و مي تواند   بخشي از مسكن 
د  هك هاي پايين جامعه را پاسخ گو باشد  . د  ر مواقعي 
نيز مي توان با صد  ور س��ند   رسمي و د  اد  ن وام هاي 
كم بهره فقرا را به بهبود   كيفيت سكونتگاه هاي شان 
ترغي��ب كرد  . د  ر حال حاضر، س��مي نبود  ن عامل 
اصل��ي ناتوان��ي حاشيه نش��ينان د  ر ثروت آفريني، 
توسعه كسب وكار و بهبود   وضعيت شان است. غيبي 
گف��ت: به  هر حال تامين مس��كن براي د  هك هاي 
كم د  رآمد   مي تواند   د  ولت را از زير بار سنگين تامين 
مس��كن براي اين قشر آس��ود  ه تر كند  . از آنجا  كه 
بخش اعظمي از اين مناطق د  اراي زيرساخت هاي 
حمل ونقل، ارتباطات و آب و برق هستند  ، راحت تر و 
كم هزينه تر قابل اصالح است. ساخت ۵۵ هزار واحد   
مسكوني با كيفيت د  ر كنار ارائه خانه هاي خالي به 
بازار مصرف مي تواند   پاسخ و راهكار مناسبي براي 

كاهش قيمت مسكن و اجاره بها باشد  . 
حميد  رضا قاضي زاهد  ي كارش��ناس ساخت و 
ساز نيز معتقد است حضور تعاوني ها و انبوه سازان 
و مشاركت اين عد  ه د  ر بافت هاي فرسود  ه مي تواند   
يك برد  -برد   د  وسويه محسوب شود  ؛ زيرا  جز تغيير 
ظاهر اين كالن شهرها اصالح اين بافت ها د  ر خانه د  ار 
كرد  ن بخش مهم جامعه يعني د  هك هاي پايين از 
اهميتي بااليي برخورد  ار هستند  . د  ر ثاني اين بافت 
مي تواند   د  ر كاهش قيمت هاي امالك د  يگر نيز موثر 
باشد  ؛ زيرا هجوم افراد   طبقه متوسط و پايين جامعه 
به اين س��مت و خالي ش��د  ن تقاضا از بخش مركز 
ش��هر باعث خواهد   ش��د   مالكان به صورت رسمي 

تعد  يلي د  ر قيمت ها د  اشته باشند  . 
اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اينكه منابع 
اختص��اص يافت��ه در بودجه براي نوس��ازي بافت 
فرس��وده كافي نيس��ت، عنوان كرد: نيازي كه در 
آن مناط��ق وجود دارد، اين رويه را مي طلبد كه از 
مشاركت هاي عمومي به همراه مشاركت هاي بخش 
خصوصي و خود مالكين استفاده شود. بنابراين رقم 
اعالم شده در اليحه بودجه سال ۹7 الزم اما ناكافي 

است. 
وي افزود: به طور مثال، شهرداري بايد تخفيفاتي 
را روي تراكم ها درنظر گيرد، در عين حال بانك ها 
نيز سياس��ت هاي تش��ويقي را براي اعطاي اعتبار 
داشته باش��ند. به طور كلي همه نهادهاي كشوري 
بايد كمك كنند تا بتوان مساله بافت هاي فرسوده را 
حل كرد، چراكه اين موضوع، يك مساله ملي است. 

ايجادمسيرجديدبراي
پيشفروشملك

ابوالقاسم رحيمي اناركي، مديرعامل بانك مسكن 
گف��ت: مي توان امكاني را فراهم كرد تا س��ازندگان و 
انبوه س��ازان برخوردار از حمايت مالي و تس��هيالت 
پرداخت ش��ده از سوي بانك مس��كن پس از تحقق 
پيشرفت فيزيكي ۲0تا ۳0درصدي واحدها بتوانند آنها 
را به متقاضيان خانه اولي مجهز به تسهيالت صندوق 

پس انداز مسكن يكم پيش فروش كنند. 
رحيمي اناركي اعالم كرد: در پي بررس��ي هاي به 
عمل آمده و به دليل نيازسنجي هاي صورت گرفته از 
جنس تقاضاي واحدهاي مسكوني متقاضيان دريافت 
تس��هيالت خريد مس��كن از بانك مس��كن درصدد 
برآمده ايم تا مس��ير تازه يي براي پيش خريد مسكن 

از سوي اين متقاضيان راه اندازي كنيم. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
وي توضيح داد: اگرچه به دليل وجود برخي نواقص و 
ابهامات در قانون فعلي پيش فروش مسكن بسياري 
از متقاضيان خريد واحدهاي مس��كوني از اين روش 
بي بهره مانده اند اما در بانك مس��كن درحال طراحي 
مسير اختصاصي براي خريد پيش از موعد واحدهاي 
مسكوني هستيم كه از سوي سازندگان و انبوه سازان 

مطابق با الگوي غالب تقاضا ساخته شده باشد. 
رحيمي اناركي اف��زود: مي توان امكان��ي را فراهم 
كرد تا س��ازندگان و انبوه س��ازان برخوردار از حمايت 
مالي و تسهيالت پرداخت شده از سوي بانك مسكن 
پس از تحقق پيش��رفت فيزيكي ۲0ت��ا ۳0درصدي 
واحدها بتوانند آنها را به متقاضيان خانه اولي مجهز به 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم پيش فروش 
كنند؛ يا اين واحدها را به س��اير متقاضيان با واسطه 
بانك مس��كن عرضه كنند. وي خاطرنش��ان كرد: به 
اين ترتي��ب درحالي كه در ش��رايط فعلي معامالت 
پيش فروش مس��كن عمال قفل شده و به دليل وجود 
ابهامات قانوني از يك سو امكان استفاده از اين روش 
تامين مالي براي س��ازندگان مسكن فراهم نيست و 
از س��وي ديگر متقاضيان خريد مسكن با بنيه مالي 
ضعيف تر قادر به اس��تفاده از اي��ن روش براي تامين 
مس��كن خود نيس��تند اي��ن روش مي تواند منجر به 
ب��روز چند پيام��د مثبت براي فع��االن، متقاضيان و 
مجموعه بازار مس��كن شود. مديرعامل بانك مسكن 
گفت: نخستين مزيت اين روش كمك به تامين مالي 
ساخت پروژه هاي مسكوني مطابق با الگوي تقاضا در 
بازار مس��كن است؛ بانك مسكن با طراحي اين روش 
درصدد اس��ت اين امكان را براي انبوه س��ازاني فراهم 
كند كه اقدام به س��اخت واحده��اي كوچك متراژ و 
ميان متراژ متناس��ب با الگوي غالب تقاضاي مسكن 
كنن��د؛ از اين طريق هم انبوه س��ازان از تس��هيالت 
ساخت قابل انتقال به خريداران برخوردار مي شوند و 
هم مي توانند از اين روش تامين مالي بهره مند شوند. 
وي افزود: از س��وي ديگر از طريق اتصال تس��هيالت 
گيرندگان همچون خانه اولي هاي مجهز به تسهيالت 
صندوق پس انداز مس��كن يكم به اين گروه از واحدها 
و انبوه سازان، متقاضيان خانه اولي و ساير متقاضيان 
واجد شرايط نيز مي توانند به واحدهاي نوساز مطابق 
با تقاضا و سطح توان و بنيه مالي خود دسترسي پيدا 
كنند و با پيش خريد اين واحدها از تورم مس��كن در 
ماه هاي بعد در امان بمانند. به گزارش بانك مسكن، 
رحيمي اناركي تصريح ك��رد: اگرچه هم اكنون اليحه 
اصالح قانون پيش فروش س��اختمان تهيه ش��ده و 
درحال بحث و بررس��ي براي راه ان��دازي مجدد بازار 
پيش فروش مس��كن اس��ت اما بانك مسكن درصدد 
اس��ت هر چه زودتر اين بازار خريد و فروش را به نفع 
انبوه س��ازان و متقاضيان مصرفي راه اندازي كند تا در 
يك بستر امن و مطمئن هر دو سمت عرضه و تقاضاي 
بازار مس��كن بتوانن��د اقدام به انج��ام معامله قبل از 
تكميل واحدها كنند. مديرعامل بانك مسكن با تاكيد 
بر اينكه امكان پيش فروش واحدهاي س��اخته شده 
از سوي انبوه سازان از طريق لينك آنها به متقاضيان 
دريافت تس��هيالت از صندوق پس انداز مسكن يكم 
بايد هر چه زودتر فراهم شود، افزود: مي توان در قالب 
تفاهمنامه ها و قراردادهاي حقوقي مش��خص و قابل 
اتكا، تعهدات پيش خريداران و پيش فروش��ندگان را 
به روش��ني مشخص كرد؛ به گونه يي كه اين تعهدات 
قابل پيگيري باش��د و از اين طريق بستري امن براي 
هر دو سمت پيش خريدار و پيش فروشنده براي ورود 
به اين روش ايجاد ش��ود. وي با بيان اينكه راه اندازي 
بازار پيش فروش با واسطه بانك مسكن بايد هر چه 
سريع تر و از طريق برگزاري جلسات مشترك ميان 
انبوه سازان و مديران مرتبط در بانك مسكن عملياتي 
ش��ود، گفت: به مدير امور اعتباري بانك مس��كن و 
يكي از اعضاي هيات مديره بانك ماموريت داده شده 
تا هر چه س��ريع تر نس��بت به برگزاري اين جلسات 
مش��ترك و جمع بندي نهاي��ي درخصوص بهترين 
روش راه اندازي بازار پيش فروش مس��كن با واسطه 

بانك مسكن اقدام شود. 

شهرداريآرامگاهشهداي
مشروطهراتملككرد

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
از تملك آرامگاه ش��هداي مش��روطه توسط مديريت 
شهري و آغاز عمليات مرمت تا پايان تير ماه خبر داد. 
به گزارش ايسنا، ولي اهلل شجاع پوريان با اشاره به 
برنامه هاي ش��هرداري تهران براي رسيدگي به خانه 
مش��اهير گفت: يكي از برنامه ه��اي جدي مديريت 
ش��هري در اين دوره تملك خانه مش��اهير است اما 
از آنجا كه برخي از آنها مشكالتي از حيث مالكيت، 
معارض و... دارند، تملك زمانبر است. وي با بيان اينكه 
يكي از موضوعات مهم در اين ميان بحث تامين اعتبار 
است، اظهار كرد: شركت توسعه فضاهاي فرهنگي را 
مامور كرديم، امالك ارزش��مند ميراثي را در ش��هر 
تهران شناسايي كند و در اين حوزه كار كارشناسي 
انجام دهد. معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران ادامه داد: با وجود تمام محدوديت ها در تامين 
اعتبار به دليل شرايط نامناسب نگهداري از آرامگاه 
شهداي مش��روطه، اقدامات مربوط به تملك بنا در 
س��ال ۹7 انجام ش��د و متصرف ب��ه زودي ملك را 

تحويل خواهد داد.

ايرانشهر

آخونديدرمراسمآغازعملياتاجراييبرقيسازيراهآهنگرمسار-اينچهبرونمطرحكرد

تحققوعدهريليرييسجمهور
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، در مراسم 
آغاز عمليات اجرايي برقي سازي راه آهن گرمسار-

اينچه ب��رون از حمايت هاي مق��ام معظم رهبري، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و دولت تشكر 
كرد و گفت: امروز ش��اهد تحق��ق وعده ديگري از 
رييس جمهوري به مردم در زمينه حمل ونقل ريلي 

هستيم. 
آخوندي در مراس��م آغاز عمليات برقي س��ازي 
راه آهن گرمسار-اينچه برون كه در شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران با حضور مقامات دو كشور 
ايران و روس��يه برگزار ش��د با اشاره به اهميت اين 
پروژه ريلي اظهار داش��ت: امروز يكي از پروژه هاي 
بزرگ و بسيار مهم جمهوري اسالمي ايران را آغاز 
مي كنيم. وي افزود: اين پ��روژه از حيث اقتصادي 
1.۲ ميلي��ارد ي��ورو ارزش دارد و از لح��اظ ارتقاي 

صنعت حمل و نقل ريلي بسيار مهم است. 
وزير راه و شهرسازي گفت: ما شاهد يك تحول 
فناورانه در صنعت حمل نقل ريلي از لكوموتيوهاي 
ديزلي به برقي با قدرت، س��رعت و ايمني بيش��تر 
هس��تيم. آخوندي اظهار كرد: برقي سازي راه آهن 
گرمس��ار- اينچه برون باتوجه به اينكه ايران داراي 
نقاط كوهستاني است از اهميت ويژه يي برخوردار 
اس��ت. وي يادآور ش��د: اگرچه قبل از اين ش��اهد 
راه آه��ن برقي در مس��ير جلفا بوده اي��م اما عمده 

خطوط راه آهن كشور ديزلي است. 
وزير راه و شهرس��ازي با تبريك به مردم ايران و 
4 استان تهران، سمنان، مازندران و گلستان كه در 
مسير راه آهن گرمسار-اينچه برون قرار دارند، گفت: 
امروز وعده رييس جمهور درخصوص برقي س��ازي 

خطوط ريلي را محقق كرده و عمليات برقي سازي 
راه آهن گرمسار- اينچه برون را آغاز مي كنيم. 

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
 وي در ادامه از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
نيز تشكر و قدرداني كرد و گفت: بدون حمايت هاي 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي و تصويب 
قوانين تاثيرگذار در تسهيل سرمايه گذاري در صنعت 
حم��ل و نقل ريلي انجام اين پروژه امكان پذير نبود. 
اين مقام مسوول گفت: مراتب سپاس و تشكر خود 
را از مق��ام معظم رهبري ابراز مي دارم و از ايش��ان 
به خاطر صدور مجوز براي تامين سهم 1۵درصدي 
دولت از طريق صندوق توس��عه ملي براي توس��عه 
حم��ل و نقل ريلي كمال تش��كر و قدرداني را دارم. 
آخوندي با اشاره به مش��خصات اين پروژه گفت: با 
اجراي عمليات برقي سازي راه آهن 4۹۵ كيلومتري 
گرمسار-اينچه برون سرعت سير به دو برابر و ظرفيت 
حمل بار به چهار برابر افزايش مي يابد كه براس��اس 
آن مي تواني��م 10 ميليون تن بار را در اين مس��ير 
جابه جا كنيم. وي يادآور شد: در زمان افتتاح راه آهن 
اينچه برون صحبت هايي مبني بر داشتن گلوگاه در 
اين مسير به ميان مي آمد و امروز با اجراي اين پروژه 

گلوگاه مذكور رفع خواهد شد. 

مذاكرهبرايبرقيسازيدوخطديگر
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ساير خطوطي 
كه قرار است در آينده يي نزديك به مدل برقي ارتقا 
يابد، اظهار كرد: در آينده پروژه برقي سازي راه آهن 
تهران- مشهد را خواهيم داشت. همچنين مذاكره 
مهمي ب��راي دو خطه كردن و برقي كردن راه آهن 

خواف-بافق و س��رخس-بندرعباس در حال انجام 
اس��ت. به گفته وزير راه و شهرس��ازي بزرگ ترين 
معادن س��نگ آهن در منطقه خ��واف قرار دارد كه 
اجراي اين پروژه براي جابه جايي ميلياردها تن بار از 

اهميت بااليي برخوردار است. 
آخون��دي تصريح ك��رد: حدود ۳ م��اه قبل در 
جلسه يي با همكاران زمان آغاز اجراي اين پروژه را 
يازدهم تيرماه انتخاب كرديم كه مصادف با خروج 
امريكا از برجام شده است. اما اين بزرگ ترين نشانه 
براي انجام تعهدات از سوي ايران در جريان برجام با 

حضور ساير اعضا و بدون حضور امريكا است. 
وي افزود: با وجود تهديدات ترامپ رييس جمهور 
امريكا عمليات اجرايي برقي سازي راه آهن گرمسار- 
اينچه برون با قراردادي به ارزش 1.۲ ميليارد يورو با 
حضور مقامات ايران و روس��يه )در بخش ريلي( در 

اين روز آغاز مي شود. 
اين مقام مسوول يادآور شد: تهديدات يك جانبه 
امريكا نمي تواند ساير كشورها را تهديد كند و ايران 

به تعهدات خود پايبند است. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي اظه��ار ك��رد: پروژه 
برقي س��ازي راه آهن گرمسار-اينچه برون به طول 
4۹۵ كيلومتر داراي ۳1 ايستگاه و ۹۵ تونل است 
كه حاكي از س��خت و پيچيده ب��ودن اين پروژه 
است. آخوندي عملكرد كاركنان شركت راه آهن را 
افتخارآفرين توصيف كرد و گفت: كاركنان شركت 
راه آهن بسيار سخت كوش و مسووليت پذير هستند 
 و اخيرا كتابي كه بيانگر خدمات راه آهن در دوره

8 س��ال دفاع مق��دس با وج��ود تم��ام تنگناها 
رونمايي شد.

2ويژگيبرقيسازيراهآهن
گرمسار-اينچهبرون

وزير راه و شهرس��ازي به تش��ريح دو ويژگي 
برقي س��ازي راه آهن گرمس��ار-اينچه برون مبني 
بر افزايش س��رعت و ظرفيت حمل بار و مس��افر 
پرداخت و گفت: برقي س��ازي راه آهن گرمس��ار-

اينچه ب��رون در جه��ت ارتق��اي رفاه و توس��عه 
اقتصادي استان گلستان بس��يار مهم است. وي 
افزود: نخس��تين ويژگي در تسريع ارتباط ريلي 
اس��تان گلس��تان با مركز كش��ور و امتداد آن تا 
جنوب كشور اس��ت. دوم، اين خط به عنوان يك 
مس��ير ترانزيتي در امتداد آسياي ميانه و روسيه 
به راه آهن تركمنستان متصل مي شود. از اين رو، 
از جهت ترانزيت و اتصال به مراكز لجس��تيكي، 

قدرت استان گلستان را افزايش مي دهد. 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: اج��راي اين پروژه 
باعث افزايش دو برابري سرعت سير قطارها و چهار 
برابر شدن ظرفيت حمل بار در اين خط مي شود. 
آخوندي اظهار كرد: برقي سازي راه آهن گرمسار-

اينچه برون در جهت ارتقاي رفاه و توسعه اقتصادي 
استان گلستان بسيار مهم است. 

وعدهروسيهبرايبرقيسازيدر4سال
»اول بالزاروف« مديرعامل راه آهن روسيه نيز 
در مراس��م برق سازي راه آهن گرمسار-اينچه برون 
گف��ت: ب��ا برقي ش��دن مس��ير ريلي گرمس��ار- 
اينچه ب��رون س��رعت جابه جايي ب��ار در راهگذر 
بين المللي ش��مال- جنوب به چهار برابر افزايش 

مي يابد. 
وي افزود: با توجه به اهميت برقي سازي راه آهن 
گرمس��ار-اينچه برون در افزايش طرفيت حمل و 
نقل كريدور ش��مال-جنوب تالش مي كنيم، اين 
پروژه طب��ق قرارداد طي چهار س��ال و چهار ماه 
به اتمام برسد. بالزاروف افزود: طبق قرارداد امضا 
ش��ده با راه آهن ايران تالش مي كنيم اين طرح را 

در چهار س��ال و چهار ماه به پايان برس��انيم. وي 
ادامه داد: با تكميل اي��ن پروژه، روابط اقتصادي 
و تجاري بين كش��ورهاي همس��ايه ايران توسعه 
مي يابد. مديرعامل راه آهن روس��يه با بيان اينكه 
بدون ش��ك با اجراي اين پ��روژه، همكاري ما با 
راه آهن ايران توس��عه مي ياب��د، گفت: همچنين 
اميدوارم اين خط ريلي بتواند بر توسعه اقتصادي 
و مبادالت تجاري كشورهاي حاشيه درياي خزر 

تاثيرگذار باشد. 
مديرعام��ل ش��ركت  پ��اوالوف«  »س��رگئي 
بين المللي راه آهن روس��يه در اين مراسم گفت: 
خط ريلي گرمسار- اينچه برون يكي از مهم ترين 
پروژه هاي ريل��ي براي حمل بارهاي ترانزيتي در 
محور ش��رق درياي خزر است كه از چهار استان 
اي��ران عبور مي كند. »س��رگئي پ��اوالوف« بيان 
كرد: ارتقاي ايمني يكي از مهم ترين شاخص هاي 
اين مس��ير ريلي اس��ت و راه آهن روسيه با همه 
امكان��ات، ايمن��ي آن را به ط��ور كام��ل تضمين 
مي كن��د. وي ادامه داد: پروژه برقي س��ازي خط 
ريل گرمسار- اينچه برون يكي از پروژه هاي مهم 
ما در ايران است كه قطارهاي حامل بار مي توانند 
تا سرعت 1۲0 كيلومتر روي آن حركت و ساالنه 

10ميليون تن بار را جابه جا كنند. 
به گفته اين مقام ارشد راه آهن روسيه اين پروژه 
يك ميلي��ارد و ۲00 ميليون يوروي��ي در كريدور 

شمال- جنوب بيش از ۹0 تونل خواهد داشت. 
پ��اوالوف گف��ت: طب��ق ق��رارداد امضا ش��ده، 
كارشناس��ان ايران��ي در روس��يه، اي��ران يا برخي 
كشورهاي جهان آموزش هاي الزم را مي بينند كه 
مي تواند تحوالت بزرگي را در صنعت حمل و نقل 

ريلي ايران به وجود آورد. 
به گزارش ايرن��ا، وي بيان ك��رد: براي تكميل 
ناوگان اين خط، ساخت ۲ كارخانه لكوموتيوسازي 
و مركز آموزش كاركنان در دستور كار قرار مي گيرد 

تا بتوانيم نيازهاي اين پروژه را تامين كنيم.« 

اعالمنام6سينمايپرخطردرپايتخت
معاون حفاظت و پيش��گيري سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران با اش��اره به فهرس��ت ۲4۳ساختمان بس��يار پرخطر در 
ته��ران گفت: 6 س��ينماي قديم��ي تهران در اين ليس��ت قرار 
دارند. به گزارش ايس��نا، محمود قديري با اش��اره به اينكه اين 
6 س��ينما اكثرا جزو س��ينماهاي قديمي هس��تند كه تاييديه 
سازمان آتش نشاني را نگرفته اند، گفت: اماكني كه موفق به اخذ 
تاييديه اين سازمان نشده باشند، ناايمن هستند. وي با اشاره به 
اسامي اين سينماها گفت: سينما تماشا، شاهد، سروش، ايران، 
پايتخت و صحرا س��ينماهايي هس��تند كه برخي از آنها سابقه 
پلمب نيز دارند و موارد ناايمني آنها اغلب به دليل فرس��ودگي، 
فاقد سيس��تم اطفاي حريق، حوزه بندي حريق و... اس��ت و در 
ليس��ت بناهاي پرخطر به معاون دادستان ارائه  شده اند. معاون 
حفاظت و پيش��گيري س��ازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران 
درخص��وص وضعيت فعلي اين س��ينماها توضيح داد: س��ينما 
تماش��ا، ايران و صحرا اقدامات الزم ب��راي تامين ايمني را آغاز 

كرده اند اما در مورد س��اير س��ينماها اقدام خاصي انجام  نشده 
است. وي در مورد ايمني سينماهاي تازه ساخت در شهر تهران 
اظهار كرد: كميس��يون م��اده ۵ با مش��اركت وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي تشكيل و در آن نمايندگاني از فرمانداري، اداره 
اماكن، وزارت مسكن و شهرسازي، نماينده اتحاديه سينماداران، 
نماينده وزارت ارش��اد، ش��هرداري تهران و سازمان آتش نشاني 
حضور دارند و در آن تمام س��ينماها قبل از بهره برداري از ابعاد 
مختلف بررس��ي و در حوزه ايمني به سازمان آتش نشاني ارجاع 
مي ش��وند. به گفته قديري در تقسيم بندي سازمان آتش نشاني 
اين س��ينماها به دلي��ل اينكه مراجعه كنن��دگان تدريجي وارد 
سالن شده اما هنگام حادثه، جمعيت يك باره از آن خارج شده 
و فضاهاي آن تاريك، ناآش��نا و داراي ش��يب است جزو اماكن 
پرخطر محسوب مي شوند. معاون حفاظت و پيشگيري سازمان 
آتش نشاني ش��هرداري تهران اظهار كرد: س��ينماهاي قديمي 
ب��ه دليل چوبي بودن پايه هاي صندلي ها، وجود فوم در تش��ك 

صندلي ها، نوع كفپوش و بناهاي فرسوده ناايمن هستند. 

افزايش2۵درصديصدورپروانهساختدرارديبهشت
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه هاي ش��هرداري 
تهران از افزايش ۲۵درصدي صدور پروانه ساخت وساز در ارديبهشت 
ماه ۹7 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش ايسنا، 
محمد ابراهيم دادسرش��ت با اشاره به تعداد پروانه هاي صادر شده 
در دو ماه نخس��ت س��ال جاري گفت: براس��اس آمارهاي موجود 
در فروردين ماه س��ال گذش��ته ۳70پروانه ساخت و ساز از سوي 
شهرداري تهران صادر شد كه اين تعداد در فروردين ماه امسال به 
7۲۹مورد افزايش پيدا كرد و تقريبا با رش��د ۲ برابري همراه بود. 
وي ادامه داد: در ارديبهش��ت ماه ۹6 نيز ۹6۲پروانه ساخت و ساز 
از س��وي ش��هرداري تهران صادر شد كه اين تعداد امسال به هزار 
و ۲8۵مورد افزايش پيدا كرد. به عبارت ديگر در ارديبهش��ت ماه 
س��ال ۹7 با افزايش ۲۵درصدي در صدور پروانه ها نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل رو به رو بوده ايم. مديركل تدوين ضوابط، نظارت 
و صدور پروانه هاي شهرداري تهران در پاسخ به اينكه آيا مي توان 
براساس رش��د اين دو ماه ميزان رشدي كه ممكن است در طول 

س��ال اتفاق بيفتد را پيش بيني كرد، گفت: واقعيت اين اس��ت در 
ماه هاي مختلف به فراخور شرايط فصلي تعداد پروانه هايي كه صادر 
مي ش��ود، متغير است اما پيش بيني مي كنيم در سال ۹7 به طور 
ميانگين با رش��د حدود 8 تا 10درصدي مواجه شويم. دادسرشت 
تاكيد كرد: اين پيش بيني براساس رونق نسبي بازار مسكن است 
كه از مهر ماه سال ۹6 آغاز شده به طوري كه در برخي از مناطق 
همچون ۲ و ۵ با رشد دو برابري قيمت آپارتمان هاي نوساز رو به رو 
هستيم كه اين ميزان در مناطق جنوبي حدود ۳0درصد است. وي 
در پاسخ به اينكه اختالفات وزارت كشور و سازمان نظام مهندسي 
براي انتخاب مهندس ناظر در ماه هاي گذشته تا چه اندازه بر روند 
صدور پروانه ساخت و ساز تاثير گذاشته است، عنوان كرد: نمي توان 
گفت اين امر به طور مستقيم تاثيرگذار است اما مي تواند ازجمله 
آيتم هاي تاثيرگذار باشد. دادسرشت افزود: بحث ديگر موضوع بيمه 
كارگران ساختمان و تعرفه هاي متفاوتي است كه تامين اجتماعي 
از سازندگان دريافت مي كند و مي تواند به عنوان عامل بازدارنده در 

روند صدور پروانه هاي ساخت و ساز عمل كند. 

در شهر
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»تعادل« از 15 فعال اقتصادي نظرخواهي كرد

محدوده نرخ ارز در بازار دوم
تعادل| فرشته فريادرس – مجتبي عبدي|

بر اس��اس سياس��ت جديد ارزي دولت مقرر 
ش��د ارز حاص��ل از ص��ادرات خ��رد ب��ه  صورت 
توافق��ي و در بورس ب��ه واردكنندگان اختصاص 
يابد. دو مكانيس��م جديد دولت براي ايجاد بازار 
ثان��وي ارز از طريق بهادار ك��ردن اظهارنامه هاي 
صادراتي و معامل��ه آن در بورس در حالي اعالم 
ش��د كه معاون اول رييس جمهور در مراسم روز 
ملي صنعت ومعدن تاكيد كرد كه صادركنندگان 
خرد مي توانند ارز حاصل از صادرات را به قيمت 
توافقي به واردكنندگان بفروش��ند. از آن سو در 
نشس��ت بخش خصوصي با مقامات دولتي براي 
تعيين مكانيسم بازچرخاني ارز صادركنندگان با 
پايه غيرنفتي نيز در حالي برگزار ش��د كه متولي 
تجارت كشور نيز بر نرخ توافقي ارز تاكيد ورزيد. 
اگرچه هنوز سازوكار و توافق بر سر اينكه قيمت 
چگونه بايد باشد، در هيات دولت در حال بررسي 
و نتايج آن قرار اس��ت اعالم شود، اما بنا به وعده 
وزير اقتصاد قرار اس��ت كه ب��ازار ثانويه تا امروز 
تشكيل شود. از همين رو »تعادل« تالش كرد تا 
در يك نظرسنجي از 15 فعال اقتصادي، محدوده 
تعيين نرخ توافقي بين صادركننده و واردكننده 
را جويا شود. نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد، 
نظر بيش��تر آنها بر اين است كه نرخ توافقي دالر 
بايد باالتر از محدوده 6500 تومان باش��د. دليل 
آنها براي تعيين اين نرخ اين اس��ت؛ چون كاالي 
صادرات��ي توليد داخل بر مبناي نرخ دالر 6500 
توم��ان و باالتر توليد مي ش��ود، پس قيمت تمام 
 ش��ده آن باالتر از نرخ رسمي 4200تومان براي 
دالر خواهد ب��ود. بنابراين ال��زام صادركنندگان 
اي��ن كاالها به مصوبه دولت منج��ر به زيان آنها 
مي ش��ود. اما در مقاب��ل، واردكنندگاني كه دالر 
4200تومان��ي دريافت مي كنن��د، آن را به نرخ 
بازار آزاد مي فروش��ند و از اين طريق سود كالني 

را به جيب مي زنند. 

 سازوكارهاي نرخ ارز صادراتي 
اواخ��ر فروردين ماه بود كه هي��ات دولت از 
بس��ته جديد ارزي خود در س��ال 97 رونمايي 
كرد. در بسته جديد ارزي، ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي شامل »محصوالت پتروشيمي، معدني 
و فلزي« كه 80 درصد كل ارز صادرات غيرنفتي 
كشور را تش��كيل مي دهند و همچنين صادرات 
بخ��ش خصوص��ي كه فق��ط 20 درص��د ارزش 
صادرات كش��ور را شامل مي شود، بايد به چرخه 
اقتصادي كش��ور بازگش��ت داده مي ش��د و در 
فرآيندي مش��خص بر مبناي نرخ رسمي ارز به 
واردات و ديگر نيازهاي ارزي اختصاص مي يافت. 
بر اساس اين دستورالعمل ارزي، صادركنندگان 
مكلف ش��دند ارز حاصل از ص��ادرات خود را به 
نرخ مصوب در س��امانه نيما عرضه كنند. اما اين 
نوع بازچرخان��ي ارز صادراتي، طي اين مدت به 
يك��ي از دغدغه هاي جدي صادركنندگان بخش 
خصوصي تبديل شد؛ چراكه در چنين وضعيتي 

به دليل اينكه كاالي صادراتي با قيمت گذاري بر 
مبناي نرخ ارز در بازار غيررسمي توليد مي شوند 
و قيمت تمام  ش��ده آن به  مراتب از نرخ رسمي 
ارز باالت��ر ب��ود، از اي��ن رو صادركنندگان بخش 
خصوصي تغيي��ر تصميم دولت در ح��وزه الزام 
صادركنندگان به ف��روش ارز حاصل از صادرات 

به نرخ رسمي را خواستار شدند. 
صادركنندگان بخش خصوصي مدعي بودند 
ك��ه كاالي صادرات��ي تولي��د داخل ب��ر مبناي 
ن��رخ دالر 6500 تومان و باالتر توليد مي ش��ود 
عمال قيمت تمام ش��ده آن باالتر از نرخ رس��مي 
4200 تومان براي دالر اس��ت. از اي��ن رو، الزام 
صادركنندگان به مصوب��ه ارزي جديد منجر به 
زيان آنها خواهد شد و در مقابل اين واركنندگان 
هس��تند كه س��ود كالني به جيب مي زنند. در 
چنين ش��رايطي بود كه غالمحس��ين ش��افعي 
ريي��س اتاق ايران با ارس��ال نامه يي به حس��ن 
روحاني، رييس جمهور، ديدگاه بخش خصوصي 
و راهكارهاي پيش��نهادي اي��ن بخش براي رفع 

نابساماني هاي ارزي را بازگو كرد. 
در همين راس��تا با ارس��ال چنين نامه يي به 
دولت پيش��نهاد داد در زمين��ه ارزش دار كردن 
اظهارنامه ه��اي صادراتي تمهيداتي بينديش��د، 
فعاالن بخش خصوصي همچنين در نشس��تي 
كه با رييس جمهور داش��تند، درخواست كردند 
ك��ه دالر 4200 تومان نرخ پايه ارز صادركننده 
باش��د، اما در مقاب��ل مابه التفاوتي ك��ه توافق 
مي ش��ود، مبناي نرخ اظهارنام��ه صادراتي قرار 
گيرد. در ادامه دولت در دستورالعمل هاي ارزي 
بعدي موضوع تش��كيل بازار ثانوي ارز و صدور 
اظهارنام��ه ارزش دار براي صادركنندگان بخش 
خصوص��ي و معامله ارز در بازار بورس را مطرح 
كرد كه بر اساس آن بخش خصوصي مي توانست 
در چارچ��وب مش��خص امتياز بهره ب��رداري از 
اظهارنامه صادراتي خود را بر مبناي ارز رسمي 
ب��ه واردكننده اعطا كرده و بهاي اين اظهارنامه 
را ني��ز به  صورت توافقي از طرف مقابل دريافت 
كند. اما از آن س��و صادركنن��دگان كاالهاي با 
پايه غيرنفتي، در نشس��تي با س��ازمان توسعه 
تجارت نس��بت به مكانيس��م اعالم ش��ده براي 
بهادار ش��دن اظهارنامه صادرات��ي و معامله در 
بازار س��رمايه اعتراض كردند و خواستار اصالح 

اين مكانيسم شده اند. 
از همين رو، دولت با بخش خصوصي وارد شور 
شد و در اين راستا، صورت جلسه يي تنظيم شد 
كه به گفته رييس س��ازمان توس��عه تجارت به 
دس��ت معاون اول رييس جمهوري رسيد و قرار 
ش��د كه تصميم نهايي در اين زمينه طي همين 
هفته اعالم ش��ود. اما سياست جديد دولت براي 
ايجاد ب��ازار ثانويه ارزي از طري��ق بهادار كردن 
اظهارنامه ه��اي صادراتي يا معامله آن در بورس، 
در حال��ي مطرح ش��ده كه هن��وز توافقي براي 
تعيين نرخ توافقي ميان صادركننده و وارد كننده 
مشخص نش��ده است؛ اگرچه شنيده ها حاكي از 

اين است كه پيشنهادهايي به دولت داده شد تا 
قيم��ت را كنترل و دامنه نوس��ان را نيز محدود 

كند. 
به طوري كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز 
در مراس��م روز ملي صنعت و معدن از اس��حاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري درخواست 
كرد تا معامله ارز با نرخ توافقي ميان صادركننده 
و واردكننده آزاد ش��ود و سقفي براي قيمت در 
نظ��ر نگيرند. به گفته محمد ش��ريعتمداري بايد 
اجازه داد واردكننده و صادركننده با نرخ توافقي 
ارز را به فروش برس��انند هرچند محدوديت ها و 
حساس��يت هايي در بازار ارز وج��ود دارد. معاون 
اول رييس جمهوري هم در اين مراسم يك خبر 
خوش به صادركنندگان بخش خصوصي داد كه 
آنها مي توانند ارز حاصل از صادرات را به قيمت 
توافقي به واردكنندگان بفروشند. البته به گفته 
اسحاق جهانگيري س��ازوكار و توافق بر سر اين 
قيمت چگونه بايد باش��د، هنوز در حال بررسي 

است و پس از نهايي شدن اعالم خواهد شد. 
از همين رو، مسعود كرباسيان وزير اقتصاد نيز 
دوش��نبه شب در كميسيون اقتصادي مجلس با 
تاكيد بر اينكه سازوكارهاي الزم براي عرضه ارز 
توافقي تدارك ديده ش��ده، وعده داد بازار ثانويه 
ارزي تا امروز تش��كيل ش��ود. از اين رو، دولت با 
انتخاب ب��ازار ثانويه در واقع ب��ه صادركنندگان 
اج��ازه مي دهد ارز خ��ود را به  صورت توافقي در 
اختيار واردكنندگان متقاضي قرار دهند و درعين 
حال، با اجرايي ش��دن اين ش��يوه، سمت عرضه 
تقويت و منجر به كاهش نوس��انات ارزي خواهد 
شد. اكنون اما مهم ترين دغدغه بخش خصوصي 
با ش��كل گيري بازار ثانويه، تعيين محدوده نرخ 
توافقي ميان وارد كنن��ده و صادركننده با اعالم 
نظر دولت خواهد بود. البته ش��نيده ها حاكي از 
اين است كه دولت قصد دارد تا قيمت را كنترل 

و دامنه نوسان را محدود كند. 
در همين راستا »تعادل« در يك نظرسنجي 
از 15فعال اقتص��ادي تالش كرده تا نظرات آنها 
را در م��ورد محدوده نرخ توافقي بين واردكننده 
و صادركننده در بازار ثانويه جويا شود. 4 گزينه 
مطرح ش��ده در زمينه تعيين نرخ توافقي به اين 
شرح است: گزينه يك: 5 تا 5500 تومان، گزينه 
دو: 5500 تا 6000 تومان، گزينه سه:6 تا 6500 
تومان و گزينه چه��ار:6500 به باال. از ميان 15 
فع��ال اقتص��ادي كه از س��وي »تع��ادل« مورد 
پرسش قرار گرفتند، 9 فعال اقتصادي به گزينه 
چهارم راي مثبت دادند. يعني آنها بر اين باورند 
كه نرخ توافقي دالر بين وارد كننده و صادركننده 
بايد رقمي باالتر از 6500 تومان باشد. از ديدگاه 
آنها، روند توافقي بايد براس��اس نرخ ارز حاكم بر 
بازار باشد نه براساس نرخ رسمي و دولتي. دليل 
آنها اين بود كه هزينه هاي تمام ش��ده كاالهاي 
صادراتي براس��اس ن��رخ آزاد، باال مي رود، از اين 
رو نمي توان انتظار داشت كه ارز خود را ارزان در 

اختيار واردكنندگان قرار دهند. 

همچنين بر اساس نظر سنجي صورت گرفته، 
4 نفر از فعاالن اقتصادي به گزينه نخست يعني 
نرخ توافقي در محدوده 5 تا 5500 تومان راي 
دادند. از آن سو، تنها دو نفر از فعاالن اقتصادي 
ب��ه گزينه س��وم يعني 6 ت��ا 6500 راي مثبت 
دادند. نتايج كلي اين نظرس��نجي حاكي است 

كه فع��االن اقتصادي خواهان تعيي��ن نرخ ارز 
توافقي در محدوده 6500 به باال هستند. حال 
بايد ديد آيا دولت علي رغم وعده هايي كه داده، 
ف��روش ارز صادراتي را با نرخ توافقي مورد نظر 
بخش خصوصي و بدون كف و سقف به تصويب 

خواهد رساند يا خير.

گروه خودرو| محمدمهدي حاتمي|
انتقاد به عدم انتش��ار فهرس��ت دريافت كنندگان 
ارز دولتي ب��راي واردات خودرو، ظرف مدت يك روز 
به نتيجه رس��يد و ظهر روز سه ش��نبه، بانك مركزي 
فهرس��ت اين دس��ته از واردكنندگان را هم منتش��ر 
كرد. اين در حالي اس��ت كه درست يك روز پيش تر، 
انتشار نخستين فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي 
ابهامات زيادي برانگيخته بود. در فهرس��ت نخس��ت 
نه نامي از ش��ركت هاي واردكننده خودرو به چش��م 
مي خورد، ن��ه واردكنندگان دارو و ن��ه واردكنندگان 
گوش��ي هاي تلفن همراه و اين در حالي است كه اين 
سه از حساس ترين كاالهاي وارداتي به ايران به شمار 
مي روند. فهرست جديد اما واجد نكته يي تكان دهنده 
است: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در 
صدر دريافت كنندگان ارز دولتي براي واردات خودرو 
ق��رار دارد و به اين منظ��ور حدود 18.5 ميليون يورو 
دريافت كرده اس��ت. موضوع عجيب تر آنكه براساس 
شرح تعرفه وارداتي مرتبط با اين رقم، وزارت بهداشت 
قصد واردات خودروهاي درماني يا آمبوالنس نداشته 
است. اين در حالي است كه براساس فهرست منتشر 
شده توسط بانك مركزي، مجموع ارز دولتي تخصيص 
يافت��ه به واردات خودرو، تا اي��ن لحظه برابر با حدود 

121ميليون يورو بوده است. از مجموع اين رقم، حدود 
98 ميليون يورو توسط س��امانه »نيما« و حدود 23 

ميليون يورو هم توسط بانك ها تامين شده است. 

 مصالحه وزارت صنعت و بانك مركزي؟
انتش��ار فهرس��ت دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي 
اما به س��ادگي ميسر نش��د. پس از آنكه محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات، ليست دريافت كنندگان 
ارز براي واردات گوشي هاي تلفن همراه را منتشر كرد، 
محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در 
نشس��تي خبري به صراحت گفت كه اين اقدام را در 
حوزه وزارتخانه متبوع خود تكرار نخواهد كرد. با اين 
همه، افزايش فشارها در كمتر از چند روز او را هم به 
تكرار مسيري واداشت كه جهرمي پيموده بود. با اين 
همه، پس از انتشار دومين فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولتي، اين بار توسط بانك مركزي، روابط عمومي 
اين بانك اعالم كرد كه ش��ريعتمداري خواستار عدم 
انتش��ار فهرس��ت ارزبگيران خودرويي ش��ده است. 
فش��ار دوباره اما باز هم به عقب نشيني شريعتمداري 
انجاميد و بانك مركزي به فاصله يك روز، فهرس��ت 
واردكنندگان خودرو با ارز دولتي را هم منتشر كرد. با 
اين همه، نام بسياري از واردكنندگان مشهور خودرو 

در اين فهرس��ت به چشم نمي خورد و همان طور كه 
»تعادل« در ش��ماره گذشته گزارش كرده بود، هنوز 
تالشي از سوي بانك مركزي يا وزارت صنعت صورت 
نگرفته تا نشان دهد اين فهرست بدون حك و اصالح 

منتشر شده است. 

 آنكه بايد دارو مي خريد، خودرو خريد
براس��اس فهرس��ت منتشر ش��ده توسط بانك 
مرك��زي، مجم��وع ارز دولت��ي تخصي��ص يافته 
ب��ه واردات خودرو، ت��ا اين لحظه براب��ر با حدود 
121ميليون يورو بوده اس��ت. از مجموع اين رقم، 
حدود 98 ميليون يورو توس��ط س��امانه »نيما« و 
حدود 23 ميليون يورو هم توس��ط بانك ها تامين 
شده است. براساس اين فهرست، وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كي ب��ا درياف��ت حدود 
18.5ميليون يورو ارز دولتي از نظام بانكي كشور، 
در صدر فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي براي 

واردات خودرو قرار گرفته است. 
اين اما در حالي است كه رييس مركز اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت درباره دريافت 18 ميليون يورو ارز 
توس��ط اين وزارتخانه ب��راي واردات خودرو خارجي 
توضيح داد و گفت: وزارت بهداش��ت جز آمبوالنس 
و اتوبوس هاي امدادي خودرو ديگري وارد نمي كند و 
غير از اين خودروها نيز به خودرو ديگري نياز ندارد. 
در چند سال گذشته براي اينكه به سطح قابل قبولي 
در زمينه خدمات درمان��ي به ويژه در حوزه اورژانس 
و تامين تجهيزات مورد نياز آن برس��يم، بخش��ي از 
نيازهاي خود را با كمك شركت هاي داخلي و بخش 
ديگري را با واردات از كشورهاي ديگر تامين كرديم. 
به گفته عب��اس زارع نژاد، 18 ميلي��ون يورو ارز 
مذك��ور ب��راي واردات 400 دس��تگاه »آمبوالن��س 
كمك دار« براي مناطق صعب العبور هزينه شده و اين 
براي نخستين بار است كه وزارت بهداشت به اين نوع 
آمبوالنس ها مجهز شده است. او افزود: در چندسال 
گذشته 2000 دستگاه آمبوالنس مجهز و استاندارد 
از آلمان وارد شده يا در حال ورود است. بخشي از اين 
تعداد آمبوالنس ها از اواخر دولت قبل و بخش ديگر 
در اين دولت وارد شده است. همچنين 200 دستگاه 
موتورالنس نيز از »هونداي« ژاپن با اس��تانداردهاي 
پيشرفته خريداري شده اس��ت و در حال حاضر در 

بعضي شهرهاي كشور فعاليت مي كنند. 70 دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس مجهز نيز از »هيونداي« كره جنوبي 
خريداري شده كه در شرايط بحراني و در تصادفات 
بين جاده يي و همچنين حوادثي كه تعداد مصدومان 
زي��ادي دارد، كاربرد دارند. اين اتوبوس آمبوالنس ها 
 در حال حاضر نيز فعال هستند. عالوه بر اين موارد، 
6 فروند هلي كوپتر جديد و استاندارد براي اورژانس 

خريداري شده است. 
با وجود اظهارات رسمي رييس مركز اطالع رساني 
وزارت بهداشت، هنوز هم در مورد تخصيص ارز دولتي 
براي واردات خودرو توسط وزارت بهداشت، ابهاماتي 
وجود دارد: ارزي كه در اختيار وزارت بهداش��ت قرار 
گرفت��ه، جهت واردات خودروه��اي بنزيني با حجم 
موتور 1501 سي سي تا 2000 سي سي بوده است و 
بد نيست اين وزارتخانه در اين مورد هم توضيح دهد 
كه آيا آمبوالنس هايي با اين حجم موتور واقعا وجود 
دارند؟ اين درحالي اس��ت كه براساس  بندي ديگر از 
همين فهرست، شركت ايران خودرو ديزل، با دريافت 
حدود 4 ميليون ي��ورو ارز، مجوز واردات آمبوالنس 
دريافت كرده اس��ت. واردات آمبوالنس توس��ط يك 
خودروس��از داخلي، در حالي ص��ورت مي گيرد كه 
وزارت بهداشت چند سال قبل براي توليد آمبوالنس 

با خودروسازان داخلي قرارداد منعقد كرده بود. 

 تيغ دستگيري بر سر مافياي خودرويي 
انتش��ار فهرس��ت دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي 
ب��راي واردات خ��ودرو در حالي ص��ورت مي گيرد كه 
واردكنن��دگان متخل��ف در بازار خودرو، ب��ه زودي با 
معضل ديگري هم رو به رو خواهند بود. بر اين اساس، 
در حالي كه روز دوش��نبه عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس از بازداش��ت تع��دادي از افراد دخيل 
در پرون��ده واردات غيرقانوني خودرو خبر داده بود اما 
رييس س��ازمان توسعه تجارت اين موضوع را تكذيب 
كرد. در اين شرايط ابهامات در اين زمينه ادامه دارد. 

 به گزارش ايسنا، اگرچه در چند ماه اخير مسووالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش 
و واردات خ��ودرو را در بازه هاي زماني مختلف تاييد 
كرده اند اما خبري از برخورد با متخلفان و معرفي آنها 
نبود تا اينكه سرانجام رييس جمهوري شخصا به اين 
پرونده ورود كرده و دو هفته به وزير صنعت، معدن و 

تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسايي و به مردم 
و دس��تگاه قضايي معرفي كند. اما گذشت تنها يك 
روز از دس��تور رييس جمهوري كافي ب��ود تا يكي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از بازداشت برخي 
متخلفان اين پرونده خب��ر دهد. نادر قاضي پور عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
روز دوش��نبه از بازداش��ت عوامل متخلف در واردات 
بيش از 6400دس��تگاه خودرو خبر داده و اعالم كرد 
كه »اين افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بوده اند كه با دسترس��ي به اطالعات دقيق و امكانات 

ويژه توانسته اند به اين اقدام دست بزنند.« 
اين در حالي اس��ت كه رييس س��ازمان توسعه 
تج��ارت مي گوي��د ش��ركت هاي متخل��ف در ثبت 
س��فارش واردات 6400 دس��تگاه خ��ودرو هنوز از 
سوي دس��تگاه هاي مربوطه اعالم نشده و عوامل آن 
دستگير نشده اند. مجتبي خس��روتاج با بيان اينكه 
ثبت س��فارش غيرقانون��ي 6400 دس��تگاه خودرو 
در س��ال گذش��ته ازس��وي وزارت صنعت مشخص 
و به دس��تگاه هاي نظارتي مربوطه اع��م از تعزيرات 
حكومت��ي، س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان و گمركات كش��ور براي رسيدگي به 
موضوع اعالم شد، گفت: اين تعداد خودرو به صورت 
رسمي وارد كشور ش��ده و حقوق گمركي و ورودي 
را پرداخ��ت كرده اند و ضوابط فني و خدمات پس از 
فروش را داش��ته اند و تنها تخلف ش��ان اين بوده كه 
در دو دوره ممنوعيت ثبت س��فارش، نسبت به ثبت 
سفارش اقدام كرده اند. معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: يك دوره از ثبت سفارش غيرقانوني اين 
خودروها مربوط به زماني بوده كه ثبت سفارش فقط 
از سوي نمايندگي هاي رسمي مجاز بوده و دوره ديگر 
تخلف در ثبت س��فارش نيز زماني صورت گرفته كه 

كال ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بوده است. 
از ديگر سو، براساس اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، با دستور وزير صنعت، هيات ويژه بازرسي 
براي رس��يدگي ب��ه تخلفات ثبت س��فارش خودرو 
وارداتي و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي 
تعيين شد. شريعتمداري به اين هيات دستور داده تا 
هر چه سريع تر تحقيقات خود را در اين زمينه انجام 
و با شناسايي عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذي ربط 

و مردم معرفي كنند. 

ارز دولتي 133 ميليون يورويي 
براي »كاغذ«

ايس�نا| ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه 203 ش��ركت 
واردكنن��ده 133 ميليون و 481 هزار و 946 يورو 
دولتي براي واردات كاغذ دريافت كرده اند، قيمت 
اين محصول از ارديبهش��ت م��اه تغييري نكرده و 
تا پايان س��ال هم نبايد افزايش داش��ته باش��د. از 
نيمه ارديبهشت امسال پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز ب��ه كاغذهاي وارداتي به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت محول ش��د و با توجه به س��از وكارهاي 
مش��خص ش��ده، ارز اين كاغذها با ن��رخ هر دالر 
3800 تومان محاس��به مي ش��ود. اي��ن در حالي 
اس��ت كه در اين طرح پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ 
ارز به مواد اوليه كاغذهاي داخلي نيز در دس��تور 

كار است. 
ع��الوه بر اي��ن در طرح��ي ديگر م��واد اوليه 
كاغذهاي داخلي چاپ، تحرير و روزنامه مش��مول 
پرداخ��ت ما به التف��اوت نرخ ارز ق��رار مي گيرند و 
مش��ابه كاغذه��اي واردات��ي، ارز م��واد اوليه اين 
كاغذه��ا با نرخ ه��ر دالر 3800 تومان محاس��به 
مي شود. بنابراين كاغذ مورد نياز حوزه چاپ و نشر 
و مواد اوليه توليد آن، پس از تاييد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به بانك مركزي ارجاع مي شود تا 
با نرخ دالر 3800 توماني وارد كشور شود. گفتني 
است، پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و 
كمبود كاغذ در سطح بازار نگراني هاي مختلفي در 
بخش تامي��ن كاغذ تحرير و روزنامه به وجود آمد 
تا اينكه وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي اعالم كرد 
كه ب��ه توليدكنندگان جهت تامين م��واد اوليه و 
نيز به واردكنندگان جهت واردات كاغذ ارز 3800 

توماني تعلق مي گيرد. 
پيش ت��ر، ريي��س س��نديكاي توليدكنندگان 
كاغ��ذ و مق��وا از تخصيص ح��دود 200ميليون 
دالر ارز 3800 توماني جه��ت تامين مواد اوليه 
و ني��ز واردات كاغذ در بخش تحري��ر و روزنامه 
خب��ر داده و گفته بود كه اگ��ر دولت تامين ارز 
و قيم��ت آن را كنترل كن��د، افزايش قيمتي در 
س��ال جاري نخواهيم داشت. عالوه بر اين، بابك 
عابدي��ن رييس اتحادي��ه صادركنندگان صنعت 
چاپ با اش��اره ب��ه اينكه پس از ط��رح موضوع 
تخصيص و پرداخ��ت ارز 4200توماني به كاغذ 
از اواس��ط ارديبهشت س��ال جاري قيمت كاغذ 
افزايشي نداشته است، اظهار كرد: با تخصيص ارز 
4200تومان��ي به كاغذ روزنامه و تحرير قيمت ها 
افزايش��ي نداشته اس��ت. به گفته او، البته نبايد 
افزاي��ش عرف 5 ت��ا 10درصدي س��االنه قيمت 
كاغ��ذ را ناديده گرفت، چراك��ه به دليل افزايش 
هزينه حمل و نقل، حقوق و دستمزد، حمل هاي 
ان��رژي و تورم بايد رش��د قيمت ها را در اين بازه 

لحاظ كرد. 

چرا موبايل و موز بايد ارز 
دولتي بگيرند؟

تس�نيم| رييس سابق سازمان توسعه تجارت 
با بيان اينكه ثبت س��فارش هاي گذش��ته درباره 
واردات كاالهاي لوكس در س��امانه »نيما« باطل 
نشده اس��ت، گفت: از اش��كاالت اين سامانه اين 
است كه شركت هايي كه يك شبه ايجاد شده اند، 
مي توانند مانند ش��ركت هاي پرس��ابقه كاال وارد 
كنن��د. باب��ك افقهي افزود: دول��ت بايد كاالهاي 
اساس��ي كش��ور را براي تخصيص ارز ساماندهي 
كند تا هر ش��ركتي كه تخصص��ي در كاال ندارد، 

نتواند آن كاال را وارد كند. 
افقه��ي گفت: چه ضرورت��ي دارد به كاالهايي 
كه اش��تغال و توليد ايجاد نمي كنند و مشكلي از 
كش��ور و مصرف كننده حل نمي كنند، ارز دولتي 
اختصاص يابد. رييس س��ابق س��ازمان توس��عه 
تجارت افزود: چ��ه نيازي به تخصيص ارز دولتي 
به موبايل و م��وز داريم. او گفت: دولت بايد ابتدا 
فهرس��ت كاالهاي اساسي را اعالم و بر اساس آن 
ارز تخصي��ص دهد و نرخ بقيه كاالها در بورس و 

بازار عرضه و تقاضا مشخص شود. 
افقهي اف��زود: قيمت كاالهاي��ي كه در داخل 
مصرف مي ش��وند با قيمت صادراتي همان كاالها 
بايد متفاوت باش��ند. رييس سابق سازمان توسعه 
تجارت اضافه كرد: بايد به شركت ها براي واردات 
اعتبار پلكاني بدهيم اما زماني كه امضاي طاليي 
ايجاد مي ش��ود، زمينه هاي فساد نيز فراهم شده 

است. 

تكذيب سخنان وزير صنعت 
در مورد قيمت پرايد

مرك��ز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت خبر برخي رس��انه ها كه 
در روزهاي اخير با انتش��ار نادرست بخش هايي از 
س��خنان محمد ش��ريعتمداري در نشست خبري 
وي��ژه روز صنع��ت و معدن با خبرن��گاران مدعي 
شدند كه بر اساس س��خنان وي هر خودرو پرايد 
62 ميليون و 500هزار تومان ارزش دارد را خالف 
واقع و تاس��ف برانگيز دانس��ت و تصريح كرد: اين 
خبر دروغ اس��ت و وزير محت��رم صنعت، معدن و 
تجارت هي��چ گاه نگفت كه هر خ��ودرو پرايد چه 

قيمتي دارد؟!
او از تقاض��اي فوق العاده و غيرطبيعي چند روز 
پيش براي ان��واع خودروهاي داخلي اعم از پرايد، 
پژو و س��مند و س��اير خودروه��اي توليد داخل با 
طرح تقاضاي غيرعادي ناشي از حركت نقدينگي 
به س��مت اين نوع خودروها در سايت هاي فروش 
خودروساز ها س��خن گفت. اين مركز ضمن تقدير 
از رس��انه هايي كه با پايبندي ب��ه اصول حرفه يي 
خب��ر، انتش��ار اخب��ار دقيق و صحي��ح را با حفظ 
امانت س��رلوحه كار خود قرار داده اند، از رسانه ها 
مي خواه��د براي ب��اال بردن آم��ار مخاطبان خود 
صداق��ت، امان��ت و اصول حرفه يي خب��ر را زير پا 
نگذارند و با انتش��ار اخبار كذب، ش��عور و س��طح 

فكري مخاطبان خود را زير سوال نبرند. 

گزينه )4( گزينه )3( گزينه )2( گزينه )1(

باالتر از 6500   6500 تا 6000 6000تا5500 5000تا5500    سمت اسامي فعاالن 
اقتصادي

*
رييس  كميسيون توسعه 

صادرات اتاق ايران
سيدرضي حاجي

1 آقاميري

* عضو اتاق تهران محمدحسين 
برخوردار 2

* عضو اتاق بازرگاني تهران فاطمه دانشور 3

* عضو اتاق بازرگاني تهران سيده فاطمه مقيمي 4

* عضو اتاق بازرگاني تهران محمدرضا زهره وندي 5

* عضو اتاق بازرگاني تهران احمد كيميايي اسدي 6

* عضو اتاق بازرگاني كرمان محمدعلي ميرزاييان 7

* عضو اتاق بازرگاني سنندج بختيار مرادي 8

* عضو اتاق بازرگاني ايالم سعد حسيني 9

* عضو اتاق بازرگاني اهواز عندنان موسي پور 10

* عضو اتاق بازرگاني خرمشهر سيد احمد حسينيفر 11

* عضو اتاق بازرگاني رشت هادي داداش زاده 12

* عضو اتاق بازرگاني ايالم اكبر ابراهيم نژاد 13

*
عضواتحاديه صادركنندگان 

گياهان دارويي جليل مغازه اي 14

*
 عضو اتحاديه

سعيد شادكام صادركنندگان چرم 15

بانك مركزي فهرست شركت هاي خودرويي دريافت كننده ارز دولتي را منتشر كرد

واردكنندگان خودرو در گوشه رينگ 
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15 نفت و انرژي
ضرب االجل براي مصرف 

انرژي نيرويي ها 
پاون| ششم تير ماه سال جاري، رييس جمهور 
ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه دول��ت بايد در خ��ط مقدم 
صرفه جوي��ي مص��رف آب و برق باش��د به تمامي 
وزارتخانه ه��ا و زيرمجموعه ه��اي آنه��ا تذكر داد 
ك��ه اگر مص��رف اي��ن بخش ه��ا باالتر از س��ال 
گذشته باش��د بايد مس��ووالن مربوطه آن بخش 
را ع��وض كنند. در همين راس��تا رضا اردكانيان، 
وزي��ر نيرو نيز با صدور بخش��نامه يي با اش��اره به 
صحبت هاي اخير رييس جمهوري و تاكيد وي بر 
ضرورت پيشگامي دولت و دس��تگاه هاي اجرايي 
زيرمجموعه در صرفه جويي مصارف آب و برق در 
ماه هاي گرم سال از تمامي شركت هاي آب و برق 
خواسته اس��ت، مصارف خود را در دوره تابستان 
سال 97 به گونه يي مديريت كنند كه مصارف آب 
و برق آن ش��ركت از ميزان مصارف دوره مش��ابه 

سال گذشته فراتر نرود.
وزير نيرو اين بخش��نامه را الزم االجرا دانسته 
و عن��وان كرده با مديران ش��ركت هايي كه ميزان 
مصرف آب و برق آنها در فصل تابس��تان بيش از 
دوره مش��ابه سال گذشته باش��د، برخورد خواهد 
شد و ش��ركت هايي كه ميزان مصرف آنها نسبت 
به دوره مش��ابه كاهش يافته باشد، مورد تشويق 
قرار خواهند گرفت. همچنين با دستور اردكانيان، 
معاونت برق و انرژي و معاونت آب و آبفا مس��وول 
نظارت بر حس��ن اجراي اين بخش��نامه هستند و 
گ��زارش اقدامات انجام ش��ده را ب��راي وزير نيرو 

ارسال خواهند كرد. 

كاهش شوري آب خوزستان
پ�اون|  براس��اس اع��ام س��ازمان آب و برق 
خوزستان با تش��ديد خشكسالي و كاهش ورودي 
آب به س��دهاي اس��تان و حوض��ه كارون بزرگ، 
روند كيفي رودخانه كارون طي روزهاي گذش��ته 
دس��تخوش تغييرات شديد و نوسانات شد كه اين 
ش��رايط درحال حاضر كنترل شده و بهبود نسبي 

حاصل شده است. 
ورودي آب به مخازن س��دهاي استان تا انتهاي 
دوره بارش��ي 60 درصد نس��بت به شرايط طبيعي 
كاهش داش��ته و فق��ط 19درصد مناب��ع آب قابل 
برنامه ري��زي در س��دها ذخيره س��ازي ش��د؛ با اين 
حال تمهي��دات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته به 
گونه يي بود كه تامين آب شرب با كيفيت در اولويت 
قرار گيرد. س��ازمان آب و برق خوزس��تان براي حل 
مش��كات اخير آب در مناطق خرمشهر و آبادان در 
3محور نس��بت به اجراي طرح هاي فوري اقدام كرد 
كه مي توان به تكميل س��د خاكي مارد براي كنترل 
شوري و نوس��انات جزر و مدي دريا، افزايش ميزان 
خروجي س��دها و تس��ريع در تكميل خط آبرساني 
غدي��ر اش��اره ك��رد. پس از اتخ��اذ اي��ن تمهيدات 
به خصوص پس از تكميل بند مارد، ش��وري آب در 
مناطق آبادان، خرمشهر و مارد 6000 واحد كاهش 
پي��دا كرد. مجموع��ه اين فعاليت ها ك��ه به صورت 
مس��تمر و ش��بانه روزي درحال انجام است شرايط 

مناسب تري براي روزهاي آينده رقم خواهد زد. 

برنت در كانال 77 دالر
تس�نيم| پس از آنكه ليبي با اس��تناد به حالت 
فورس ماژور بخشي از عرضه نفت خود را متوقف كرد، 
قيمت نفت روز گذشته با افزايش مواجه بود هر چند 
ك��ه افزايش كلي توليد اوپك و كاهش تقاضا مانع از 

رشد بيشتر قيمت ها شده است. 
براس��اس گزارش رويترز، قيمت هر بش��كه نفت 
برنت ديروز با 41سنت معادل نيم درصد افزايش به 
77دالر و 71سنت رسيد. قيمت نفت خام امريكا نيز 
ديروز 57 س��نت معادل 0.8 درصد رش��د داشت و 
به 74دالر و 51 سنت رسيد.  استفن اينز، تحليلگر 
بازار نفت در سنگاپور گفت: »جنگ قدرت در ليبي 
بين ش��ركت ملي نفت مستقر در ترابلس كه از نظر 
بين المللي شناخته ش��ده است و صادرات نفت اين 
كش��ور را در اختيار دارد و شركت ملي نفت وابسته 
به گروه مس��تقر در بنغازي كه هم اكنون به صورت 
فيزيكي كنترل زيرساخت هاي نفتي اين كشور را در 
اختيار دارد... افزايش برنامه ريزي شده توليد اوپك را 

با مشكل مواجه كرده است«. 
به گفته تحليلگران هر چن��د توليد نفت امريكا 
ب��ا رش��دي 30درص��دي طي 2س��ال گذش��ته به 
10.9ميليون بشكه رسيده اما سياست توليد اوپك 
و اختاالت پيش بيني نشده در توليد نفت هم اكنون 

عامل اصلي نوسانات قيمت در بازار نفت است. 

مصرف برق ركورد زد 
 ايسنا| براساس گزارش شركت مديريت شبكه 
برق ايران با ادامه موج گرما در كش��ور، پيك مصرف 
برق در روز دوش��نبه)11تيرماه( به ميزان 56 هزار و 
532 مگاوات گزارش ش��د كه اين رقم در مقايسه با 
روز گذشته كه 55 هزار و 432مگاوات بود، افزايش 

يك هزار و 100مگاواتي را در پي داشت. 
مي��زان مبادالت برق نيز در روز دوش��نبه برابر با 
561 مگاوات ثبت شد كه سهم صادرات از اين ميزان 

156مگاوات و واردات برق نيز 405مگاوات بود. 
همچنين ميزان مصرف برق صنايع در روز گذشته 
س��ه هزار و 582 مگاوات بوده كه در مقايس��ه با روز 
يك ش��نبه كه ميزان آن 3ه��زار و 530 مگاوات ثبت 
ش��ده، مصرف برق اين بخش قدري افزايش داش��ته 
اس��ت. ب��ا توجه ب��ه گرم ش��دن دماي ه��وا در اكثر 
اس��تان هاي كش��ور، ضروري اس��ت كه مشتركان در 
مصرف برق بخ��ش خانگي حداكثر صرفه جويي را به 
عمل آورده و در ساعات پيك از به  كارگيري لوازم برقي 
پرمصرف اجتناب كرده تا هموطنان به  ويژه در مناطق 

گرم جنوب كشور نيز از نعمت برق برخوردار باشند. 

تكخبر

كوتاهازدنيايانرژي

»تعادل« از نشست آموزشي هيات بين الدولي تغييرات اقليم در تهران گزارش مي دهد

معناي »بدمصرفي« در انرژي براي اقليم

س��اختمان قديمي سازمان هواشناسي ميزبان 
هياتي از متخصصان تغييرات اقليم س��ازمان ملل 
بود كه هر يك از اعضاي آن از كشورهاي مختلفي 
از جهان و با اقليم هايي متفاوت مي آمدند. اعضاي 
هي��ات بين الدول��ي IPCC ك��ه براي ي��ادآوري 
خط��رات تغيي��رات اقليم��ي براي اين كش��ور و 
ضرورت مش��اركت جهاني براي حل آن به ايران 
سفر كرده بودند، به ترتيب به سخنراني پرداختند. 
همايش با س��خنراني يكي از روزنامه نگاران حوزه 
محيط زيس��ت به نام اسداهلل افاكي آغاز شد كه 
 تغيي��ر اقليم، كمبود آب ش��يرين و بيابان زايي را

3 چالش عمده بشر در قرن حاضر عنوان كرد. 
افاكي ب��ا يادآوري اينكه س��هم كش��ورهاي 
توس��عه يافته در تغيي��ر اقلي��م به مراتب بيش��تر 
از كش��ورهاي در حال توس��عه اس��ت، گفت: اما 
متاس��فانه بيشترين خسارات ناشي از تغيير اقليم 
متوجه كش��ورهاي در حال توسعه از جمله ايران 
مي ش��ود. با اين وجود ما مي توانيم با به كاربردن 
روش هاي��ي اي��ن خس��ارات را در كش��ورمان به 
حداقل برس��انيم، اما براي دستيابي به اين هدف 

با مشكات متعددي مواجه هستيم. 
***

در ادام��ه برنام��ه يوبا س��وكانا مع��اون هيات 
بين الدولي تغيير اقليم IPCC س��خنراني خود را 
ايراد كرد. س��وكانا با بي��ان اينكه تغيير اقليم يك 
مساله جهاني اس��ت و هيچ كشوري از پيامدهاي 
آن در امان نيست، افزود: پيامدهاي تغيير اقليم در 
هر كشور و نقطه يي از جهان متفاوت است. شايد 
در ايران به ش��كل بيابان  زايي باش��د، اما مي دانيم 
كه س��اير كش��ورها نيز تحت تاثير اي��ن پديده و 
مخاطرات جوي به شكل هاي مختلف قرار دارند. 

سوكانا تاكيد كرد: تغيير اقليم مشكل مشترك 
جهان اس��ت و در واقع يك مس��اله جهاني است 
و باي��د ب��ا كمك يكديگ��ر آن را حل ي��ا حداقل 

تاثيراتش را كم كنيم. 
 IPCC معاون مجم��ع بين الدولي تغيير اقليم
گفت: علم اقليم بسيار گسترده است و متخصصان 
زيادي در اين زمينه فعاليت مي كنند، بسياري از 
اين متخصصان با علم سياس��ت، اقتصاد، صنعت 
و حتي علوم اخاقي آش��نا هس��تند اما بحث بر 
س��ر اين اس��ت كه به چه صورت و چه زوايايي به 

موضوع تغيير اقليم بپردازيم. 
وي اظهار داش��ت: بر اين اساس IPCC مدل 
تغيير اقليم را مدنظر قرار داده و به دنبال آن است 
كه مشخص كند در سامانه هاي اقليمي چه اتفاقي 
در حال وقوع و مخاطرات ناش��ي از تغيير اقليم به 
چه ش��كل اس��ت و همچنين چگونه مي توان اين 

مخاطرات جوي را كاهش داد. 
س��وكانا افزود: در مدت 150س��ال گذش��ته 
تركيب جوي تغيير كرده و ش��اهد افزايش غلظت 
گازهاي گلخانه يي هس��تيم. از دهه 1980 به بعد 

تغيير اقليم وارد ادبيات جهان شد. 
س��وكانا اظهار ك��رد: اين پدي��ده روي يخ  ها و 
يخچال  ها، همچنين اقيانوس  ها تاثير داشته است. 
عاوه بر اين به دليل فعاليت  هاي انساني تركيبات 
جوي تغيير مي كند و بر اثر استفاده از سوخت هاي 
فسيلي، گازهاي گلخانه يي انتشار مي يابد و همين 

موضوع بر افزايش آلودگي هوا نيز اثرگذار است. 
 IPCC معاون هيات بين الدول��ي تغيير اقليم
گف��ت: از ابت��داي تاري��خ درختان را ب��راي رفع 
نيازهاي خود قطع مي كرده ايم. اما امروزه ش��اهد 
جنگل زداي��ي و بيابان زاي��ي هس��تيم ك��ه روي 
يخچال ها و قطب تاثير گذاش��ته اس��ت در واقع 
اين پديده ها در مناطق مختلف دنيا در حال وقوع 
است كه بر ميزان منابع آبي مناطق نيز اثر منفي 

گذاشته است. 
وي با اش��اره به ديگر پيامدهاي ناشي از تغيير 
اقليم در ايران گفت: وقوع سيل يكي از مهم ترين 
مخاطرات ناش��ي از تغيير اقليم در ايران اس��ت، 
واضح است كه همه مناطق دنيا اعم از كشورهاي 
فقي��ر و غن��ي از تغيير اقلي��م تاثي��ر مي گيرند، 
اما كش��ورهاي فقي��ر قطعا در براب��ر تغيير اقليم 

آسيب پذيرتر هستند. 
س��وكانا ادامه داد: در كشور من يعني اندونزي 
كه اكنون در فصل خشكي به سر مي برد، بارش ها 
همچنان ادامه دارد، چون فصول تغيير كرده است. 
ش��ايد در ايران پيامدهاي ناشي از تغيير اقليم به 
شكل  هاي ديگر از جمله بيابان زايي خود را نشان 

داده باشد. 
اين عضو هي��ات بين الدولي تغيير اقليم تاكيد 
كرد: فعاليت  هاي انساني باعث افزايش دماي كره 
زمين شده و طبق برآوردها حدود دو يا حتي سه 
درجه دماي زمين افزايش يافته است، واضح است 
كه وقت��ي گاز دي اكس��يدكربن افزايش مي يابد، 

سيس��تم زمين گرم مي ش��ود. اما مساله آن است 
كه گرمايش جهاني تاثيرات متفاوتي بر بخش هاي 
مختلف جهان دارد. بيابان زايي و تغييرات س��طح 
آب درياها از جمله عوارض گرمايش زمين و تغيير 

اقليم است. 
وي با اش��اره به ارتباط تغيي��ر اقليم با مصرف 
انرژي و سوخت اظهار كرد: افزايش جمعيت يكي 
از مش��كات جدي در حوزه تغيير اقليم است كه 
طبيعتا باعث افزايش مصرف انرژي و س��وخت و 
در نتيجه توليد گازهاي گلخانه يي بيشتر مي شود. 
س��وكانا اظهار ك��رد: در صورتي كه دماي كره 
زمين 4 درجه افزايش يابد، تاثيرات گس��ترده يي 
روي سيس��تم غذاي��ي و محصوالت كش��اورزي 
خواهد داشت و ش��ايد تغييرات ناچيز دما خيلي 
اثرگذار نباش��د اما تغييرات ش��ديد دما طي بازه 
زماني نيم قرن تاثيرات گسترده يي خواهد داشت 
و مسلما تغييرات دماي اقيانوس  ها ميلياردها نفر 

را تحت تاثير قرار مي دهد. 
 IPCC معاون هيات بين الدول��ي تغيير اقليم
اظهار داش��ت: هيات بين المللي تغيير اقليم س��ه 
پيام كليدي در حوزه تغيير اقليم دارد. اول اينكه 
بدانيم تاثير انس��ان در پديده تغيير اقليم بس��يار 
حايز اهميت اس��ت، دوم اينكه قصد داريم، بدانيم 
چه عواملي باعث ايجاد چنين ش��رايطي مي شود 
و س��ومين پيام IPCC آن اس��ت كه امكان دارد 
تغيير اقليم تاثيرات غيرقابل برگشتي داشته باشد. 
س��وكانا اف��زود: براس��اس داده هاي س��ازمان 
هواشناسي جهاني بعد از سال 2000 فقط در دو 
سال باالترين دما را ثبت نكرده  ايم، اما غير از اين 
دو س��ال دماي كره زمين هر ساله افزايش داشته 
است، طبيعي است كه اين افزايش دما بر كاهش 
يخ ه��اي اقيانوس  ها و تش��ديد آلودگي ها اثرگذار 
خواهد بود. تهران در فصل زمستان شاهد افزايش 
آلودگي هواس��ت، چون چرخه ه��وا در اين فصل 

كافي نيست. 
***

سخنران بعدي كنفرانس ادوين آلدريان معاون 
رييس كارگروه اول IPCC بود كه در همان ابتدا 
با تاكي��د بر ضرورت محدود ك��ردن فعاليت هاي 
اقتصادي بي��ان كرد: اگر فعاليت هاي اقتصادي به 
همين روال پيش رود، نگران كننده است. بنابراين 
ب��راي جلوگي��ري از افزايش 2درجه ي��ي دما بايد 

فعاليت هاي اقتصادي محدود و كنترل شود. 
آلدريان ب��ا بيان اينكه سياس��ت گذاران اعام 
كرده اند كه افزايش نبايد بيشتر از 2 درجه باشد، 
گفت: 35درصد گازهاي گلخانه يي ناشي از بخش 
ان��رژي،  24درصد بخ��ش كش��اورزي، 31درصد 
بخش صنع��ت و 14درصد از بخ��ش حمل ونقل 

اس��ت، بنابراين كاربري  هاي مختلف در اس��تفاده 
از سوخت هاي فسيلي و انتشار گازهاي گلخانه يي 

نقش بسزايي دارد. 
وي ادامه داد: بيش��ترين تغيير متاثر از انتشار 
گازه��اي گلخانه يي اس��ت كه به مي��زان مصرف 
سوخت هاي فسيلي مربوط مي شود. داده ها نشان 
مي دهد بين س��ال هاي 2000 تا 2010 بيشترين 
انتش��ار گازهاي گلخانه يي را داش��ته ايم و از سال 
1970 ت��ا 2000 نرخ رش��د انتش��ار 3.1 بود. اما 
در بي��ن س��ال هاي 2000 تا 2010 نرخ انتش��ار 
 CO2 2، 2 بوده كه بيش��ترين آن مربوط انتشار
بوده اس��ت. وي اظهار داش��ت: تمام مش��اهدات 
در دنيا نش��ان مي دهد كه تغيي��ر اقليم روي آب 
آشاميدني، اقيانوس ها، سيستم هاي انساني، توليد 
غذا، يخچال هاي طبيعي، بهداشت و اقتصاد تاثير 

گذاشته و مي گذارد. 
معاون رييس كارگروه اول IPCC تاكيد كرد: 
اين تاثير در قاره ه��ا و نقاط مختلف دنيا متفاوت 
است. در برخي جاها بيشتر و در برخي جاها كمتر 

تاثير داشته است. 
ادوين آلدريان بيان كرد: تمام نقاط دنيا ازجمله 
قطب، استوا، حاره، اقيانوس  ها، قاره ها و كشورهاي 
فقير و غني تحت تاثير تغيير اقليم قرار گرفته اند 
كه در اين ميان كشورهاي فقير بيشترين آسيب 

را خواهند ديد. 
وي افزود: اگر بخواهيم افزايش دماي كره زمين 
را تا 2 درجه نگه داريم بايد تمام فعاليت هايي كه 
موج��ب افزايش دما و انتش��ار گازهاي گلخانه يي 
مي ش��ود را محدود كنيم، ما در آفريقا در ابتداي 
راه توس��عه هس��تيم. اما براي جلوگيري از انتشار 
گازه��اي گلخانه يي باي��د جايگزين پي��دا كنيم، 
بررسي ها نشان مي دهد كه اگر از منابع به همين 
روال استفاده كنيم، آنها به زودي به پايان مي رسد. 
مع��اون ريي��س كارگ��روه اول IPCC گفت: 
و  كردي��م  كار  م��وارد  اي��ن  روي   IPCC در 
سياس��ت گذاران باي��د از طري��ق مذاك��رات ب��ا 

كشورهاي مختلف در اين مسير حركت كنند. 
***

 IPCC جاناتان لين رييس بخش اطاع رساني
آخرين نماينده س��خنران از هيات بين الدولي بود 
ك��ه در همان ابت��دا با تاكيد بر ن��ام خليج فارس، 
سخنان يوبا سوكونا را كه از آن تحت عنوان خليج 

نام برده بود، تصحيح كرد. 
وي در ادام��ه ضم��ن معرف��ي اي��ن هي��ات 
اظهار كرد: گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي 
IPCC مبناي مذاكرات بين المللي و تش��كيل 
كنوانس��يون تغيي��ر اقليم قرار گرفت��ه و حتي 
توافقنام��ه پاريس بر مبن��اي گزارش پنجم اين 

هيات منعقد شده است. 
جاناتان لين اظهار كرد: از دهه 1960 و 1970 
مقاالت علمي متعددي در مورد تغيير اقليم، چاپ 
و منتشر ش��د كه توجه سياست گذاران را به اين 
موض��وع جلب ك��رد. اما از آنجا ك��ه تناقض هاي 
متعددي در يافته هاي علمي وجود داشت و برخي 
كمب��ود اطاعات در مورد تغيي��ر اقليم را مطرح 
مي كردند، بنابراين قرار ش��د كه هيات بين الدولي 

تغيير اقليم يا همان IPCC شكل بگيرد. 
وي ادام��ه داد: هيات بين الدول��ي تغيير اقليم 
ماموريت داش��ته ك��ه روي موض��وع تغيير اقليم 
مطالع��ه كند و هم��واره به دنب��ال همافزايي در 
اين زمينه بوده اس��ت. اهميت اين هيات به دليل 

آن اس��ت ك��ه دولت ها مجبور نمي ش��وند به طور 
جداگان��ه در حوزه تغيي��ر اقليم مطالع��ه كنند. 
 رييس بخ��ش اطاع رس��اني IPCC اظهار كرد: 
30 سال اس��ت كه اين هيات تاسيس شده است 
و هر 6 س��ال يك بار يك گزارش مفصل در حوزه 
تغيير اقليم ارائه داده و مش��خص مي كند كه چه 
رفتارهايي بايد در قبال تغيير اقليم صورت گيرد. 
لي��ن اف��زود: IPCC هيچ پژوهش��ي انجام 
نمي دهد، بلكه مش��اهدات و پژوهش هاي صورت 
گرفت��ه توس��ط كش��ورهاي مختل��ف را ارزيابي 
مي كن��د و با قرار دادن اين داده ها و اطاعات در 

كنار هم نتايج آن را به كشورها اعام مي كند. 
وي با اش��اره به حضور متخصص��ان مختلف 
در IPCC اظه��ار كرد: متخصصان رش��ته هاي 
هواشناس��ي، فيزي��ك، كش��اورزي، برنامه ريزي 
ش��هري، حمل ونقل، اقتصاد و حتي متخصصان 
حقوقي و اخاقي در IPCC حضور دارند. واضح 
اس��ت كه IPCC يك دس��تور كار خاص ندارد، 
بلكه يك سازمان بي طرف است و تنها تفاوت ها و 
مناقشات را در حوزه تغيير اقليم مطرح مي كند. 
رييس بخش اطاع رس��اني IPCC در ادامه 
گفت: ما ب��ه دولت ها نمي گوييم كه چه كار بايد 
انجام دهند، بلكه گزينه هاي مختلف را براس��اس 
دانس��ته ها اعام مي كنيم و دولت ه��ا مي توانند 
برمبن��اي اين داده ه��ا و اطاع��ات و باتوجه به 

وضعيت خود تصميم بگيرند. 
اين عضو هي��ات بين الدولي تغيير اقليم تاكيد 
ك��رد: صدها دانش��مند ب��راي IPCC به صورت 
داوطلبان��ه كار مي كنند و هي��چ حقوقي دريافت 

نمي كنند. 

 وي با بيان اينكه هيات بين الدولي تغيير اقليم 
3 كارگ��روه دارد، اظه��ار ك��رد: اي��ن 3 كارگروه 
حوزه هاي مختلف تغيير اقليم را پوشش مي دهند. 
كارگروه نخس��ت در حوزه عل��وم فيزيكي فعاليت 
دارد. كارگروه دوم اثرگذاري هاي تغيير اقليم روي 
محيط زيست انساني و نحوه كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه ي��ي را موردتوج��ه و تمركز ق��رار مي دهد. 
كارگروه سوم IPCC نيز به روش هاي اندازه گيري 

گازهاي گلخانه يي توسط دولت ها توجه مي كند. 
 IPCC لي��ن ادام��ه داد: طي 5 گزارش��ي كه
تاكنون ارائه كرده، س��نجش هاي دقيقي از تغيير 
اقليم صورت گرفته اس��ت. همچني��ن اين هيات 
به بح��ث انرژي هاي تجديدپذير نيز مي پردازد. در 
سال 2007 هيات بين الدولي تغيير اقليم به دليل 
گزارش چهارم و اطاع رساني در اين زمينه موفق 

به دريافت جايزه نوبل شد. 
رييس بخش اطاع رساني IPCC افزود: نتايج 
گزارش پنجم هيات بين الدولي تغيير اقليم، در سال 

2015 مبناي توافقنامه تغييرات آب و هوايي پاريس 
قرار گرفت و اين توافقنامه با تكيه بر گزارش پنجم 
انجام ش��د. وي ادامه داد: نويسندگان گزارش هاي 
تغيي��ر اقلي��م از گروه هاي مختلف هس��تند. براي 
مثال براي گ��زارش پنجم 720 متخصص انتخاب 
شدند. همچنين جلسه پاياني با حضور نويسندگان 
و نمايندگان دولت ها برگزار مي شود و اين جلسه به 

رفع ابهامات اختصاص مي يابد. 
لين در ادامه اظهار كرد: س��ال آينده گزارشي 
در مورد تغيير اقليم منتشر مي شود كه به مسائل 
امني��ت غذايي و بيابان زايي ناش��ي از تغيير اقليم 
توج��ه دارد. ل��ذا اين گزارش ب��راي ايران اهميت 
بس��ياري خواهد داشت. همچنين گزارش ديگري 
در م��ورد اقيانوس ه��ا و يخچال ه��ا و كوه هاي يخ 

منتشر خواهد شد. 
رييس بخش اطاع رس��اني IPCC با اش��اره به 
اينكه در سال 2022 گزارش نهايي هيات بين الدولي 
تغيير اقليم منتش��ر مي ش��ود، گف��ت: اين گزارش 
مبناي مذاكرات سال 2023 خواهد بود. تغيير اقليم 
در شهرها موضوع بسيار مهمي است، چون نيمي از 

جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند. 
***

رييس مركز ارتباطات و اطاع رساني وزارت راه و 
شهرسازي نيز از سخنرانان اين برنامه بود. او درباره 
آينده ايران در زير س��ايه تغيير اقليمي بيان كرد: 
در پاييز س��ال گذشته، رييس سازمان هواشناسي 
در شوراي معاونان وزارت راه و شهرسازي گزارش 
تكان دهنده يي از وضعيت تغيير اقليم ارائه كرد كه 
پس از مرور 50 س��ال اخير كش��ور به دست آمده 
بود. بر اس��اس آن گ��زارش و باتوج��ه به گزارش 
پنجم هيات بين الدولي، چهار س��ناريو را مي توان 
درنظر گرفت كه يكي از س��ناريوها خوش بينانه و 
سه س��ناريو ديگر بسيار هشدار دهنده است و اين 
س��وال براي همه حاضران در آن جمع پيش آمد 
كه آينده فرزندان ما در ايران چه خواهد شد؟ اگر 
بدانيم كه در سال 2100 چه اتفاقي در زاگرس ما 
رخ مي ده��د و بتوانيم تصوير درس��تي از آن را به 
م��ردم منتقل كنيم، حتما در فرآيند تصميمات و 

در نحوه نگاه شان موثر خواهد بود. 
بي ني��از اف��زود: در گذش��ته، پي��ش مي آمد كه 
اجداد ما س��ال ها با خشكسالي دس��ت و پنجه نرم 
كنن��د. اما چگونه با محيط زيس��ت و وضعيت جوي 
سازگار مي ش��دند؟ آيا به همين شيوه يي كه اكنون 
عمل مي شود عمل مي كردند؟ اكنون نوع معماري و 
مصالح تمام خانه ها در كل كشور به يك شكل است 
و در همه جا از آجر استفاده مي كنند. بنابراين انديشه 
ايران ش��هري معماري و آنچ��ه نياكان ما با تجربه به 
آن رسيده بودند، آنها را راهنمايي مي كرد كه چگونه 
با اين اقليم س��ازگاري پي��دا كنند. اما چگونه كار ما 
به اينجا رس��يد كه در نقطه ي��ي مانند خمين كه با 
50 متر كندن زمين به آب مي رسيديم، اكنون بايد 
200 متر كنده ش��ود و شايد باز هم به آب نرسيم؟ 
چرا پديده فرونشس��ت كه در گذشته وجود نداشت، 
اكنون پديد آمده اس��ت؟ مگر در گذشته كشاورزي 
نمي كردند؟ بنابراين اين مسائل نشانه هايي از چيزي 
اس��ت كه متاسفانه حتي راه حل آن را هم مي دانيم، 

اما عمل نمي كنيم. 
وي اظهار كرد: اگر اكنون به فكر آينده كشورمان 
نباش��يم، كه البته بايد كاري مش��ترك با همكاري 
همسايگان و جامعه جهاني انجام شود، ميراثي براي 
آين��دگان و حياتي براي فرزندانم��ان نخواهد ماند. 
درختي در رش��ته كوه زاگرس نخواهد ماند. حياتي 
در زاگرس و غرب و شمال غرب كشورمان در سال 
2100 نخواهد ماند. مگر آنك��ه همراه با توافقنامه 
پاريس بخواهيم عمل كنيم كه مي تواند چند درجه 

به كنترل گرما كمك كند. 
وي بيان كرد: دو نكته مهم اين است كه نخست، 
با تغيي��ر اقليم در ايران چه اتفاقاتي ممكن اس��ت 
رخ ده��د و دوم، م��ا چگونه مي تواني��م از تغييرات 
بهره برداري كنيم؟ به طور مختصر، اكنون همه مردم 
ما تغييرات اقليم را احساس مي كنند. چگونه است 
كه در فصولي ش��اهد وزش بي مقدمه توفان ها، گرم 
ش��دن به يك باره هوا و كاهش بارش هس��تيم و در 
فصولي ديگر با افزايش بارش ها و جاري شدن سيل 
مواجه هستيم؟ همين آماري كه دوستان در هيات 
بين الدولي ارائه مي دهند و نيز يكي از پيش بيني هايي 
كه ما در يكي از سناريوها خودمان داشتيم اين است 
كه درس��ت اس��ت كه در غرب و شمال غرب كشور 
در 50 س��ال آينده ش��ديدأ با از بي��ن رفتن منابع 
زيست محيطي مواجه هستيم و شديدا دچار كاهش 
بارش مي شويم، اما در جنوب شرق كشور با افزايش 
گسترده بارش مخرب و سيل آسا مواجه خواهيم بود. 
 اين موارد نشانه هايي است بر وقوع عدم تعادل در جو 

كره زمين كه همين طور در حال گسترش است. 

گروه انرژي| فرداد احمدي| 
دماي هوا ه�ر روز باالتر مي رود، معناي اين عبارت براي ش�هروندان، 
طوالني تر كردن مدت روش�ن بودن تجهيزات سرمايش�ي اس�ت و براي 
دست اندركاران در حوزه انرژي به معناي باالتر رفتن تقاضا. طبق اطالعات 
از وزارت ني�روي اي�ران، هر يك درجه باال تر رفتن ح�رارت باعث مصرف 
1000 تا 15000مگاوات برق بيش�تر مي ش�ود. اگر اين اع�داد و ارقام را در 
منظر تغييرات اقليم بررسي كنيم، نتيجه نشانگر الزام عزمي جمعي براي 
جلوگيري از افتادن در بحران تامين انرژي اس�ت. بنابر گزارش هاي ارائه 
شده در كنفرانس پاريس كه از طرف مجمع بين المللي تغييرات آب وهوايي 
)IPCC( تنظيم ش�ده بود، چنانچه دماي كره زمين 2 درجه س�انتيگراد 
باالتر از سطح نرمال برود، جهان دستخوش تغييرات اقليمي گسترده يي 
خواهد ش�د كه خشكسالي، بيابان زايي و جنگل زدايي دربخشي از جهان 

را از يك طرف و جاري شدن سيل و توفان هاي سهمگين در نقاط ديگري 
از جه�ان را از طرف�ي ديگ�ر به دنبال خواهد داش�ت. بر اس�اس گزارش 
IPCC، فالت ايران هم  اكنون بيش از 2 درجه گرم تر ش�ده اس�ت. براي 
اطالع رساني در باب تغييرات اقليمي ايران، چندي پيش نشستي با حضور 
برخي اعضاي هيات بين الدولي تغيير اقليم در سازمان هواشناسي كشور 
برگزار شد. در اين نشست يوبا سوكانا معاون هيات بين الدولي تغيير اقليم 
IPCC از افزايش جمعيت به عنوان عامل اصلي گرمايش زمين ياد كرد و 
3 پيام كليدي IPCC را »غيرقابل انكار بودن تاثير انسان بر تغيير اقليم«، 
»شناس�ايي عوامل اصلي اين تغيير ب�زرگ« و در نهايت امكان »غيرقابل 
بازگش�ت بودن آثار تغيي�رات اقليم« عنوان ك�رد. وي صحبت هاي خود 
را با ارائه آماري از س�ازمان هواشناس�ي جهاني به اتمام رساند. براساس 
اين آمار از س�ال 2000 تاكنون غير از 2س�ال، هم�واره باالترين دما براي 

كره زمين ثبت ش�ده است. س�خنران بعدي ادوين آلدريان معاون رييس 
كارگ�روه اول IPCC ب�ود كه مهم ترين عامل گرماي�ش زمين را افزايش 
گازهاي گلخانه يي ناشي از سوخت هاي فسيلي دانست. همچنين در اين 
جلسه، اس�داهلل افالكي به عنوان مدير جلسه، جاناتان لين رييس بخش 
اطالع رساني IPCC و قاسم بي نياز رييس مركز ارتباطات و اطالع رساني 
وزارت راه و شهرس�ازي س�خنراني كردند. موضوع افزايش نياز به انرژي 
به عنوان يكي از مهم ترين تبعات تغييرات اقليم از كليدي ترين مس�ائل 
طرح ش�ده در اين برنامه جذاب بود. براي كشوري كه تمام شواهد حاكي 
از در تنگنا بودن مناب�ع انرژي آن دارد، افزايش آگاهي در خصوص آنچه 
حف�ظ الگوه�اي فعلي مص�رف انرژي به دنب�ال خواهد داش�ت، ضروري 
اس�ت. گزارش »تعادل« را از مهم ترين اظهارات در نشس�ت آموزش�ي و 

اطالع رساني IPCC در ايران بخوانيد:

براساس داده هاي سازمان هواشناسي 
جهاني بعد از سال 2000 فقط در دو سال 

باالترين دما را ثبت نكرده  ايم، اما غير 
از اين دو سال دماي كره زمين هر ساله 

افزايش داشته است، طبيعي است كه اين 
افزايش دما بر كاهش يخ هاي اقيانوس  ها 
و تشديد آلودگي ها اثرگذار خواهد بود. 

تهران در فصل زمستان شاهد افزايش 
آلودگي هواست، چون چرخه هوا در اين 

فصل كافي نيست

                                                                                                      

بيشترين تغيير متاثر از انتشار گازهاي 
گلخانه يي است كه به ميزان مصرف 

سوخت هاي فسيلي مربوط مي شود. داده ها 
نشان مي دهد بين سال هاي 2000 تا 2010 

بيشترين انتشار گازهاي گلخانه يي را 
داشته ايم و از سال 1970 تا 2000 نرخ رشد 
انتشار 1.3 بود. اما در بين سال هاي 2000 تا 
2010 نرخ انتشار 2، 2 بوده كه بيشترين آن 

مربوط انتشار CO2 بوده است
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بازارهنر

امكانتعويقزمانجشنانيميشن
ريیس هیات مديره صنف انیمیشن 
با اش��اره به اينكه ام��كان تغییر زمان 
برگزاري جشن انیمیش��ن وجود دارد، 
بیان كرد در تالش هستند تا به سمت 
داوري آكادمیك اين جشن بروند. امیر 
سحرخیز با اشاره به ايجاد تغییرات در 
روند برپايي دهمین جش��ن مس��تقل 
انیمیش��ن گفت: برگزاري اين دوره از 
جشن مستقل انیمیشن برعهده صنف 

انیمیش��ن قرار دارد، بر همین اساس از اواخر سال 
۹۶ برنامه ري��زي براي برگزاري جش��ن را آغاز و به 
تازگي معین صمدي نايب ريیس صنف انیمیشن را 
به عنوان دبیر اين دوره از جشن انیمیشن انتخاب 

كرديم.
ب��ه گفت��ه او، اين دوره از جش��ن انیمیش��ن با 
تغییراتي همراه است كه مهم ترين آن اين است كه 
مراس��م واقعا تبديل به يك جشن شود نه اينكه به 
عنوان جش��نواره برگزار شود. سحرخیز تاكید كرد: 
الزام��ا داوري آثار و چیزي ش��بیه اختتامیه برگزار 
كردن هدف ما نیست، بلكه مي خواهیم اين مراسم 
را تبدي��ل به دورهمي بچه هاي انیمیش��ن كنیم تا 
در چنین فضايي منتخبان هر رشته معرفي  شوند. 
ريیس هیات مديره صنف انیمیش��ن با اعالم اينكه 
شايد زمان برگزاري جش��ن انیمیشن تغییر كند، 
بی��ان ك��رد: صحبت هايي با منوچهر شاهس��واري 
مديرعامل خانه سینما داشته ايم تا در صورت امكان 
زمان برگزاري جش��ن انیمیشن را تغییر داده و آن 

را به روز جهاني انیمیش��ن كه در آبان 
ماه است نزديك كنیم. يكي از داليلي 
كه به دنبال انجام اين كار هستیم، اين 
است كه هويت انیمیشن را به استقالل 
بیشتر نزديك كنیم و با توجه به اينكه 
معموال برنامه هايي در دنیا به مناسبت 
روز جهاني انیمیشن در روز ۶ آبان ماه 
برگزار مي شود، اين جشن نیز مي تواند 
نماد بیروني خوبي داشته باشد. او افزود: 
طي سال هاي گذشته اتفاقاتي در فضاي انیمیشن 
رخ داده اس��ت كه براي رف��ع آن نیاز داريم تا همه 
دوب��اره دور هم جمع و يكي ش��ده و براي نش��ان 
دادن جايگاه انیمیش��ن دست به دست هم دهیم. 
س��حرخیز تاكید كرد: همچنین در تالش هستیم 
تا ش��رايطي را فراهم كنیم كه از سال آينده جشن 
انیمیش��ن به صورت آكادمي داوري ش��ود. يكي از 
داليلي كه امسال داوري جشن را به صورت آكادمي 
كام��ل برگزار نمي كنیم، اين اس��ت كه عضويت به 
صورت كامل صورت نگرفته است تا بتوان داوري ها 
را به ص��ورت آكادمیك برگزار ك��رد. اين هنرمند 
توضیح داد: داوري در اين دوره از جش��ن انیمیشن 
به اين صورت اس��ت كه هر رش��ته به عنوان مثال 
فیلمنامه انیمیشن كه شامل فیلمنامه، ايده اصلي، 
استوري بورد است هر بخش تخصصي مورد بررسي 
ق��رار مي گی��رد و بهترين ها انتخاب مي ش��وند. در 
چنین شرايطي مي توانیم فعالیت حرفه يي افراد را 

برجسته تر كرده و از آنها حمايت كنیم. 

»البيرنت«بهروزهايپايانيفيلمبرداريرسيد
داريوش صادق پ��ور صدابردار فیلم 
س��ینمايي »البیرنت« ب��ه كارگرداني 
امیرحس��ین ترابي از روزه��اي پاياني 
فیلمب��رداري اين اثر گف��ت. او درباره 
جديدتري��ن فعالیت ه��اي خ��ود ب��ه 
مه��ر گف��ت: در حال حاضر مش��غول 
صدابرداري فیلم سینمايي »البیرنت« 
به كارگرداني امیرحسین ترابي هستم 
كه روزه��اي پاياني فیلمبرداري آن در 

تهران س��پري مي شود. صدابرداري اين اثر به دلیل 
تعدد لوكیشن ها و فیلمبرداري در مكان هاي شلوغ 
بسیار سخت بود عالوه بر اين گرما هم مزيد بر علت 
ش��ده بود. او افزود: با وجود اي��ن همكاري در اين 
پروژه از تجربه هاي خوب من بود، زيرا گروه خوبي 
داشت كه همگي به يكديگر انرژي مثبت مي دادند 
از سوي ديگر فیلمنامه خوبي كه »البیرنت« داشت، 
باعث شد در اين اثر همكاري كنم. صادق پور با اشاره 
به كارگرداني اين اثر عنوان كرد: من امیرحس��ین 

ترابي را از ۲۰ سال پیش و هنگامي كه 
او كار دستیاري مي كرد، مي شناختم از 
همی��ن رو مي دانم او كارهاي ارزنده يي 
در اين حوزه ك��رده و تیزرهاي زيادي 
ساخته اس��ت. او در »البیرنت« بسیار 
مسلط، كاربلد و بااخالق بود و به خوبي 
گروه را هداي��ت مي كرد. اين صدابردار 
با بی��ان اينكه امیدوار اس��ت اين فیلم 
به سي و هفتمین جشنواره ملي فیلم 
فج��ر برس��د، در پايان گفت: هرچند امیرحس��ین 
ترابي يك كارگردان فیلم اولي اس��ت، اما او برخي 
از ويژگي هايي را كه بعضي از كارگردانان فیلم اولي 
دارند و باعث ايجاد خلل در كار مي شود، نداشت و 
ب��ه خوبي كار خود را بلد بود و مي دانس��ت كه چه 
مي خواهد. شهاب حسیني، ساره بیات، غزاله نظر، 
فريبا جدي كار، علیرضا ثاني فر و پژمان جمشیدي 
بازيگران »البیرنت« هستند كه فیلمنامه آن به قلم 

طال معتضدي نگاشته شده است. 

تنهايكگروهتئاترعروسكيسهمهرمزگان
ي��ك كارگردان نمايش عروس��كي 
ب��ا انتق��اد از بي توجه��ي ب��ه اين هنر 
نمايشي در استان هرمزگان بیان كرد: 
تنها ي��ك گروه نمايش عروس��كي در 
اين اس��تان فعالیت مي كند و به دلیل 
نبود س��الن هاي اس��تاندارد براي تئاتر 
عروسكي، شرايط فعالیت براي ما بسیار 
سخت اس��ت. مجید بشكال كارگردان 
تئاتر عروسكي كه در شهر بندرعباس 

فعالیت مي كن��د، اظهار كرد: تنه��ا گروهي كه در 
اس��تان هرمزگان در حوزه تئاتر عروسكي فعالیت 
مي كند ما هس��تیم و متاس��فانه گروه ديگري كه 
بخواهد در اين حوزه فعالیت داش��ته باش��د، وجود 
ندارد. گروه  ما كه »كارگاه« نام دارد حدود هش��ت 
سال است كه در حال فعالیت تخصصي روي نمايش 
عروس��كي اس��ت و به صورت جدي آن را پیگیري 
مي كنیم. او ادامه داد: تا مدتي پیش جشنواره هايي 

تئاتري در اين استان برگزار مي شد اما 
بعد از يازده دوره امس��ال »جش��نواره 
كودك و نوجوان و نمايش عروس��كي 
ضامن آهو« به دلیل عدم هدف گذاري 
و حمايت درست استاني به شهر مشهد 
انتقال داده ش��د و شايد همین گوياي 
میزان حمايت از نمايش عروس��كي در 

اين استان باشد. 
اين كارگردان تئاتر درباره ش��رايط 
گروه هاي تئاتري عروس��كي كودك و بزرگسال در 
اين استان به ايسنا گفت: در حوزه تئاتر كودك چند 
گروه  هستند كه در حوزه تئاتر غیر عروسكي فعالیت 
مي كنند و از نظر اجراي عمومي هم وضعیت خوبي 
دارند اما نبود س��الن و زيرس��اخت هاي استاندارد 
باعث شده است كه شرايط براي گروه هاي نمايش 
عروسكي سخت ش��ود؛ با اين حال بچه ها با وجود 

محدوديت هاي موجود همچنان فعالیت دارند. 

استعفايوزيركشورآلمان
بهدنبالبحرانمهاجرت

فايننشالتايمز:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه 
اس��تعفاي وزير كش��ور 
آلمان منتشر شد. طبق 
اي��ن گزارش، هورس��ت 
زيهوفر وزير كشور دولت 
ف��درال آلم��ان از حزب 
سوسیال مسیحي تمايل 
خ��ود را ب��راي اس��تعفا 

از دول��ت و رهب��ري حزب اعالم ك��رد. آن طور 
كه گفته ش��ده، زيهوفر حدود دو هفته پیش به 
آنگال مركل صدراعظم اين كشور اولتیماتوم داده 
بود تا با تغییر سیاست مهاجرتي، شمار پذيرش 
پناهجويان و مهاج��ران را كاهش دهد. اختالف 
میان حزب دموكرات مسیحي و متحد سنتي اش 
)ح��زب سوس��یال مس��یحي( در ايال��ت بايرن 
بزرگ ترين چالش دوران رياس��ت ۱۳ ساله خانم 
مركل بر دولت فدرال آلمان به شمار مي رود. آن 
طور كه گفته شده، آنگال مركل صدراعظم آلمان 
براي خارج ش��دن از بحران سیاسي عمیقي كه 
در آن گرفتار ش��ده اس��ت، فرصت زيادي ندارد. 
آلم��ان در س��ال هاي اخیر در میان كش��ورهاي 
اروپايي بیشترين شمار آوارگان و پناهجويان را از 

كشورهاي خاورمیانه پذيرش كرده است. 

نيويوركتايمز:
از نشريات  بس��یاري 
دي��روز خبر پیدا ش��دن 
نوجوان��ان مفقود ش��ده 
منتش��ر  را  تايلن��دي 
كردند. نیوي��ورك تايمز 
نی��ز در صفحه اول خود 
به گزارش��ي در اين باره 
پرداخ��ت. طب��ق اي��ن 
نجات  گروه هاي  گزارش 

در تايلن��د پ��س از ۹روز كاوش موف��ق ش��دند، 
۱۲نوجوان فوتبالیست را كه به همراه مربي شان 
در غاري ناپديد شده بودند، بیابند. گفته شده كه 
اين ۱۲ پس��ر ۱۱ تا ۱۶ س��اله عضو تیم فوتبال 
»Moo Pa« بودند. آنها به همراه مربي ۲۵ساله 
خود براي س��فر تفريحي يك روزه به داخل غار 
رفته بودند كه با بارش باران و ورود س��یالب در 
آن گرفتار ش��دند. ارتش تايلن��د اعالم كرده اين 
نوجوانان كه در غار گرفتار شده اند، احتماال بايد 

چند ماه براي نجات منتظر بمانند.  

الپايس:
صفحه اول اين روزنامه 
اسپانیايي ضمن پرداختن 
ب��ه انتخاب��ات مكزيك و 
چپ گراي  نامزد  پیروزي 
اين كشور گزارشي درباره 
فشار امريكا بر كشورهاي 
اروپايي به جهت افزايش 
بودج��ه نظامي منتش��ر 
اي��ن گزارش  كرد. طبق 

دونال��د ترامپ خطاب به پدرو س��انچز اعالم كرد 
كه بودجه نظامي اس��پانیا در زمان راخوي بیشتر 
بود. همچنین ريیس جمهوري امريكا در نامه هاي 
جداگانه به سران حداقل ۱۰كشور عضو ناتو به آنها 
درباره بي توجهي به تعهداتشان براي صرف حداقل 
۲درصد از تولید ناخالص ملي  كشورهاي شان براي 
مصارف نظامي هش��دار داد. پیش از اين نیز گفته 
ش��ده بود كه به دنبال تهديدات ريیس جمهوري 
امريكا به اعضاي س��ازمان ناتو، دولت اس��پانیا به 
اين سازمان تعهد داد كه تا سال ۲۰۲4 با افزايش 
8۰درص��دي هزينه ه��اي نظامي خ��ود آن را به 

۱8میلیارد يورو برساند. 

كيوسك

گله»حسنفتحي«ازبرخيرسانهها

حس��ن فتحي با گله از برخي رس��انه ها در قبال انتشار خبرهاي نادرست درباره پروژه هايي كه به وي منسوب مي شود، تاكید 
كرد كه رفتار عاقالنه تر و حرفه يي تر رسانه يي اين است كه قبل از انتشار چنین مطالبي، صحت خبر را از خود وي جويا شوند. اين 
كارگردان سینما و تلويزيون كه به تازگي ساخت سريال »شهرزاد« را در شبكه نمايش خانگي به پايان رسانده است، اين روزها 
مورد توجه برخي رسانه هاست تا مشخص شود به طور قطع چه پروژه يي را بعد از »شهرزاد« پي مي گیرد. فتحي در گفت وگويي با 
نادرست خواندن خبرهاي اخیري كه در برخي رسانه ها منسوب به وي منتشر مي شود، تاكید كرد كه هنوز تصمیمي در خصوص 
ساخت سريال »۱۰ پهلوان« نگرفته است. او همچنین نسبت به اينكه برخي رسانه ها جلوتر از تصمیم وي، خبرهايي را مبني بر 
پروژه بعدي اش اعالم مي كنند، ابراز تاس��ف كرد. فتحي پیش از اين هم با انتش��ار خبري درباره ساخت سريال »بامداد خمار« بر 
اساس كتابي به همین نام در برخي رسانه ها مواجه شده بود كه صراحتا به ايسنا اعالم كرد از ساخت اين سريال منصرف شده است. 

چهرهروز

بررسيرتبهبنديكشورهايخطرناكبرايزنان

سرزمينهاينامهربانبرايزنان
گروهگوناگونالههباقري|

تامس��ون  بنیاد  تازه ترين مطالعات 
رويت��رز، هند را خطرناك ترين كش��ور 
ب��راي زنان معرفي كرده اس��ت. اي��ن مطالعات كه 
طبق نظرس��نجي ۵۵۰ متخصص در مورد مس��ائل 
زنان صورت گرفت��ه، معیارهايي مانند مراقبت هاي 
بهداشتي، تبعیض جنسیتي، سنت هاي سخت گیرانه 
و خش��ونت علیه زنان، مردس��االري و قاچاق انسان 
داش��ته است. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها 
گفته ش��ده، خش��ونت علیه زنان در هند سابقه يي 
طوالني دارد و متاس��فانه سال ها به داليل گوناگون 
ازجمله بي توجهي دولت رشد كرده است. همچنین 
طب��ق آمار سرش��ماري  اين كش��ور جمعیت باالي 
مردان نس��بت ب��ه زنان، بي عدالت��ي و تبعیض هاي 
بسیاري ايجاد كرده و فقر اجتماعي و فرهنگي به اين 
بحران اجتماعي دامن زده اس��ت. براساس تازه ترين 
گزارش هاي منتش��ر شده، تجاوز به زنان و قتل آنها 
س��ابقه طوالني در هند داش��ته و يكي از معضالت 
ب��زرگ زنان در اين كش��ور به ش��مار مي آيد اما در 
سال هاي اخیر تعرض به 4 فعال مدني در اين كشور 
بیش از پیش نگراني ها را در مورد خشونت علیه زنان 
در جامعه هند و ناديده گرفته ش��دن اين موضوع از 
طرف دول��ت را افزايش داد. بر اين اس��اس هند در 
چند سال اخیر به عنوان خطرناك ترين كشور براي 
زنان ش��ناخته ش��ده و اين موضوع منجر به كاهش 
گردشگري در اين كشور شده است. زنان افغان نیز 
ش��رايط بهتري از هند ندارند. طبق گزارش ها آمار 
ثبت ش��ده در كمیسیون مستقل حقوق بشر نشان 
مي ده��د موارد خش��ونت علیه زنان در اين كش��ور 
بیش از ۲۰درصد كاهش يافته اما اين درحالي است 
كه كمیسیون مستقل حقوق بش��ر در سال جاري 
4۳4۰مورد خش��ونت را ثبت كرده اس��ت. آن طور 
كه گفته ش��ده بیشترين خشونت علیه زنان در اين 
سرزمین، خشونت هاي فیزيكي ازجمله بیش از هزار 
م��ورد ضرب و جرح، قتل، آت��ش  زدن و قطع عضو 
اعالم شده اس��ت. به اين ترتیب افغانستان در سال 
جاري میالدي دومین كش��ور خطرناك براي زنان و 
سوريه سومین كشور معرفي شده است. در سال هاي 
اخیر به گفته بسیاري از تحلیلگران، توافق در زمینه 
جنگ در سوريه باعث ش��ده تا خشونت علیه زنان 
دامن زده ش��ود و اروپا از نقض حقوق بشر در تركیه 
چشم پوش��ي كند. عالوه بر خش��ونت هاي ناشي از 
جنگ، تعرض، قتل آن طور كه گفته ش��ده، آوارگي 
و جداي��ي از فرزندان را مي توان اوج خش��ونت علیه 

زنان س��وري اعالم كرد. افزايش خشونت علیه زنان 
با گسترش جنگ عالوه بر سوريه در سومالي نیز به 
چشم مي خورد. آن طور كه در گزارش ها گفته شده 
در سال هاي اخیر صدها هزار زن و كودك سومالیايي 
در جريان مخاصمات مسلحانه مجبور به جابه جايي 
اجباري شده و در كمپ هاي موقتي زندگي مي كنند. 
همین شرايط سبب شده كه در برابر اشكال مختلف 
خش��ونت جنسي آس��یب پذير باش��ند. در بسیاري 
از تحقیقات نیز گفته ش��ده كه خش��ونت جنس��ي 
به صورت امري رايج و فراگیر در كش��ور س��ومالي 
درآمده اس��ت و ارتكاب خشونت جنسي علیه زنان 
به عنوان يكي از ش��یوه هاي جنگي توسط نیروهاي 
مسلح مرد مورد استفاده قرار مي گیرد. هر چند كه 
در ماه هاي اخیر عربستان به واسطه آزادي هايي كه 
براي زنان در نظر گرفته خبرساز شده اما اين كشور 
در س��ال ۲۰۱8 در رتبه پنجم خش��ونت علیه زنان 
ق��رار گرفته و به عنوان يكي از ۱۰كش��ور خطرناك 
براي زنان معرفي شده است. آن طور كه گفته شده، 
خش��ونت خانوادگي علیه زنان و دختران در س��ايه 
ضعف حمايت هاي قانوني از اين قش��ر در عربستان 
س��عودي روز به روز گس��ترش مي يابد. افراط گرايي 
و تعصبات س��نتي در اين كشور از مهم ترين عوامل 
تبعیض جنسیتي به  شمار مي رود. در پاكستان نیز 
افراط گرايي منجر به خش��ونت هاي بس��یاري علیه 
زنان ش��ده اس��ت. آن طور كه گفته شده، پاكستان 
در س��ال هاي اخیر تالش هاي بسیاري براي مبارزه 
با تروريس��م و افراط گرايي داشته اما بخش وسیعي 
از اين كش��ور همچنان به واسطه افراط گرايي شاهد 
ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي ازجمله خشونت 

علیه زنان اس��ت. اين كش��ور هم اكنون شش��مین 
كشور و جمهوري دموكراتیك كنگو هفتمین كشور 
خطرناك براي زنان معرفي ش��ده اس��ت. در س��ال 
گذشته میالدي، معاون دبیركل سازمان ملل بر لزوم 
توقف اعمال خش��ونت و انجام اقدامات غیراخالقي 
علیه زن��ان در كنگو تاكید كرد. ب��ا اين  حال كنگو 
همچنان در فهرست كشورهاي خطرناك براي زنان 
قرار دارد. طبق تازه ترين بررس��ي ها، زنان يمني نیز 
عالوه بر تحمل جنگ و ناآرامي، درگیر خشونت هاي 
بسیاري هستند. به  نظر مي رسد درگیري هاي يمن، 
زنان و دختران اين كشور را در برابر انواع خشونت ها 
ازجمله خش��ونت هاي جنسي آس��یب پذيرتر كرده 
است؛ چراكه طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد خشونت ها علیه زنان و دختران در يمن 
در ۲س��ال گذش��ته با افزايش بیش از ۶۳ درصدي 
روبه رو بوده به طوري كه فقط در سال ۲۰۱۶ بیش 
از ۱۰هزار مورد از اينگونه خشونت ها در يمن ازجمله 
تجاوز به عنف، ازدواج كودكان و ازدواج هاي اجباري 
و آزار و اذيت هاي روحي، رواني و جس��مي گزارش 
شده است. بر اين اساس در فهرست خطرناك ترين 
كشورها براي زنان، يمن رتبه هشتم و نیجريه رتبه 
نهم را به خود اختصاص داده است. آن طور كه نتايج 
اين نظرسنجي نش��ان مي دهد، امريكا نیز در میان 
كش��ورهاي خطرناك براي زنان معرفي شده است. 
هر چند كه تالش هاي بس��یاري از س��وي نهادها و 
موسس��ات مختلف ب��راي كاهش میزان خش��ونت 
علی��ه زنان در امريكا ص��ورت مي گیرد اما همچنان 
آمارهاي قتل، تجاوز و آزار و اذيت زنان در اين كشور 

نگران كننده است.

آمارنامه

تاريخنگاري

خودداري امريكا از خريد نفت ايران 
سیزدهم تیر ۱۳۳۲، روزنامه هاي ايران اعالم كردند كه دوايت ديويد آيزنهاور 
ريیس جمهوري امريكا در پاس��خ به نامه محمد مصدق تاكید كرد؛ تا زماني كه 
رضايت دولت انگلیس جلب نش��ود، امريكا از خريد نفت ايران خودداري خواهد 
كرد. حدود س��ه س��ال قبل از اين، مصدق در جلس��ه يي در مجلس، ملي شدن 
نفت را امري س��اده عنوان كرد و گفت كه »حقیقت اين اس��ت كه كشور ايران 
دچ��ار هیچ گونه ضرر اقتصادي و ارزي در اثر ملي كردن نفت نخواهد ش��د.«اما 
اين همه واقعیت نب��ود. صدور قطعنامه علیه ايران و تحريم نفتي امريكا، دولت 
مصدق را در شرايط سختي قرار داد. مصدق و جبهه ملي معتقد بودند كه تحريم 
نفت ايران ممكن نیس��ت؛ به اين دلیل كه اوال بسیاري كشورهاي جهان وابسته 
به خريد نفت ايران هس��تند ازجمله اروپاي غربي  ۱۶درصد از نیاز خود به نفت 
خام و ۳۱درصد از فرآورده هاي نفتي تصفیه ش��ده موردنیاز خود را از ايران وارد 
مي كند و در صورت تحريم، خود اروپا و غرب جزو متضررين اصلي خواهند بود. 
ثانیا تصور سیاستمداران بر اين بود كه به دلیل رقابت شركت هاي نفتي امريكا با 
ش��ركت نفت انگلیس و از سوي ديگر ترس امريكايي ها از نزديك شدن ايران به 
ش��وروي، در صورت به توافق رسیدن با امريكا، خريدار عمده ديگري براي نفت 
ايران فراهم خواهد شد. اما روند وقايع نشان داد كه دولت چندان هم براي تحريم 
آماده نبود؛ چراكه اگرچه پیش بیني دولت در مورد عدم مداخله نظامي انگلیس 
)به دلی��ل ممانعت دو قدرت نظامي اول جهان( درس��ت درآمد، اما تحريم نفتي 

كامل از جانب انگلیس، با پشتیباني ديگر قدرت هاي غربي )حتي شوروي( همراه 
شد. به نحوي كه امريكا نه تنها به صف تحريم كنندگان ايران پیوست كه در پشت 

پرده، قضايا را به نحوي پیش برد كه منافع انگلستان همواره لحاظ شود. 
عالوه بر اين، به دنبال تحريم، استخراج نفت از منابع نفتي عربستان سعودي 
به میزان ۶۰درصد افزايش يافت، كويت به صادرات نفت خود ۹4درصد افزود و 
استخراج نفت در ونزوئال  بیش از ۱۵درصد افزايش يافت و بخش عمده يي از اين 

افزايش استخراج ها توسط شركت نفت انگلیس خريداري مي شد. 

ميراثنامهايستگاه

جانمالكوويچبهجودالوپيوست
ج��ان مالكوويچ با امضاي ق��راردادي 
در كنار ج��ود الو در »پاپ جديد« بازي 
مي كند. به گزارش ورايتي، »پاپ جديد« 
ادامه ي��ي بر »پاپ جوان« س��اخته پائولو 
سورنتینو است كه با حضور جان مالكوويچ 
ساخته مي ش��ود. پیش تر گفته شده بود 
اين س��ريال ك��ه محصول��ي از اچ بي او و 

اس��كاي ايتالیا بوده فصل دوم »پاپ جوان« نخواهد بود بلكه دومین س��ريال 
س��ورنتینو در جهان پاپ ها خواهد بود. الو در س��ريال »پاپ جوان« در نقش 
لني بالردو بازي كرد و او كس��ي بود كه نام پیوس سیزدهم را وقتي به عنوان 
نخستین پاپ امريكايي در تاريخ انتخاب شد، برگزيد. گفته شده مالكوويچ نقش 
شخصیتي جديد را كه به سريال اضافه شده ايفا مي كند، هر چند هنوز خبري 
رس��مي در اين باره منتشر نشده اس��ت. مالكوويچ تاكنون دو بار براي دريافت 
اس��كار نامزد شده كه يكي براي نقش��ش در »مكان هايي در قلب« و بار ديگر 
براي »در خط آتش« بوده اس��ت. او نزديك به سه دهه است كه در اين حرفه 
فعالیت دارد و بازيگر فیلم هايي چون »س��رخ« يا »Red« بوده است. بازي در 
سريال »پاپ جديد« يكي از حضورهاي نادر وي در صفحه تلويزيون خواهد بود. 
جود الو نیز اكنون در حال بازي در فیلم »كاپیتان مارول« براي كمپاني مارول 
است و نقش دكتر والتر الوسون را بازي مي كند. او به زودي در فیلم »هیوالهاي 
شگفت انگیز: جنايت هاي گرين والد« جي كي رولینگ ديده خواهد شد. در اين 
فیلم او در نقش شخصیت مشهور رولینگ يعني آلبوس دامبلدور بازي مي كند.

باغوعمارتكالنترتبريزمرمتميشود
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري آذربايجان شرقي از اتمام فاز 
نخس��ت مرمت و احی��اي »باغ و عمارت 
كالنتر تبري��ز« در م��رداد ۹7 خبر داد. 
مرتضي آب��دار اظهار ك��رد: طبق برنامه 
ارائه ش��ده عملیات مرم��ت و احیاي باغ 
و عمارت تاريخ��ي ثبتي »كالنتر تبريز« 

از س��وي اين اداره كل در آذرماه س��ال گذشته، اين عملیات از اواسط خرداد 
ماه سال ۹7 با سبك سازي پش��ت بام، آواربرداري و خاكبرداري و پي گردي 
اطراف بنا آغاز شده است. مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان ش��رقي گف��ت: در اين فص��ل از عملیات حفاظ��ت و مرمت خانه 
تاريخي كالنتر، خاكبرداري و پي گردي ضلع ش��مالي بنا و س��اخت دوباره 
آن، استحكام بخشي ايوان ها، گچ بري ها و ديوارهاي دور تا دور بنا در راستاي 
برنامه ه��اي تی��م عملیاتي و نظارت��ي اداره كل میراث فرهنگي اس��تان قرار 
گرفته اس��ت. آب��دار گفت: عملیات حفاظت و احیا خان��ه كالنتر تبريز طبق 
برنامه ريزي ه��ا و با همكاري اداره كل آموزش و پرورش اس��تان تا مرداد ماه 
ادامه دارد، پس از اتمام فصل نخست، اقدامات الزم براي اجراي فصل بعدي 
و تكمیل عملیات براس��اس اعطاي كاربري مناس��ب اين بنا توسط اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان، انجام خواهد ش��د. مجموعه بزرگ »باغ و عمارت 
كالنتر« با مساحت ۶۵۵۰ متر مربع در شمال شرقي شهر تبريز، محله قديمي 

باغمیشه قرار گرفته است.
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