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فش��ارهابرايتغيي��ركابينهاقتصاديبرحس��ن
روحانيافزايشيافتهاس��ت.روزينيستكهاخباريا
ش��ايعهييازاينتغييروتحوالتمنتش��رنشود.يك
روزنامريي��سجديدبانكمرك��زيدرپيامكهايا
كانالهايخبريميچرخدوروزديگرناموزيرديگري
براياستيضاحبرزبانهاجاريميشود.اماهمهاينها
بردربس��تهدولتميخوردوبازهميأسونااميدي
برچهرههايمردمكهمنتظرتغييرهستند،مينشيند.
واقعادوس��تيتاكي؟اگركابينهاقتص��اديدولترا
متش��كلازمعاونتاقتصاديرييسجمهوري،رييس
س��ازمانبرنامهوبودجه،ريي��سكلبانكمركزي،
وزيراناموراقتص��اديودارايي،صنعتوتجارت،راه

وشهرسازيوكارواموراجتماعيبدانيم...

گروه انرژي| عليرضا كياني|
تحري��ماي��رانوبازگرداندنوكاه��شصادرات
نفتياينكشوربهيكيازمحورهاياصليسياست
خارجيدولتترامپتبديلشدهاست.ازسويديگر
ترامپميخواهدتاپي��شازانتخاباتمياندورهيي
قيمتنفتافزايشپيدانكند.مش��كلدولتامريكا
ايناس��تكهايندوهدفدرتضادبايكديگرقرار
دارند.سياستنخستممكناست،جهانراباكمبود
نفتخامروبهروكندوخيالآسودهامريكاييهادر
موردپايينماندنقيمتسوختدرپاييزراآشفته
كن��د.افزايشقيمتبنزيندرپاييزيعنيزمانيكه
رايدهندگانبرايانتخاباتمياندورهييدرامريكا

آمادهميشوند...

دوستي تا كي
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ايران بر مقبوليت ترامپ
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 آغاز بزرگ ترين 
جنگ تجاري تاريخ

باوجودالتهاباتونوس��اناتهشداردهنده
بازارهايجهانيوهش��داركارشناس��اندرباره
خس��اراتواردهنهتنهابهاقتص��ادامريكابلكه
ب��هاقتصادجهانيباوض��عتعرفههايگمركي
متقاب��لازروزجمع��هواش��نگتنوپكنعمال
واردجن��گتج��اريتمامعيارش��دند.وزارت
خارج��هوبازرگانيچيندربيانيههاييخطاب
بهترامپهش��داردادندك��هبازيباآتشبراي
همهطرفهاخس��ارتبارخواهدبود.گاردين
همبااش��ارهبهتحوالتجمعهنوش��ته:چينو
امري��كابزرگترينجنگتجاريتاريخراكليد
زدن��د.بهگ��زارشخبرگزاريفرانس��ه،تعرفه
گمركي۲۵درصديامريكاروي۸۱۸قلمكاال
وتجهي��زاتوارداتيچينب��هامريكابهارزش
۳۴ميلي��ارددالرازنيمهش��بجمعهبهمورد
اجراگذاش��تهش��د.چيننيزبالفاصلهباوضع
تعرفهمشابهروي۳۴ميليارددالروارداتامريكا

بااينكشورمقابلهبهمثلكرد...

 منصور بيطرف   

بيانيهكميسيونمشتركبرجاممنتشرشد

حمايت از صادرات نفت و سرمايه گذاري در ايران



 دس�تور رهبر معظم انقالب به رييس جمهور 
درباره بازار س�كه و ارز؛صداوس�يما| منابع آگاه 
از ناملله مهم رهبر معظم انقللاب به رييس جمهور 
درخصوص مسللائل به وجود آمده در بازار سللكه و 
ارز خبر دادند. براسللاس اين گللزارش، رهبر معظم 
انقاب در اين نامه كه خطاب به رييس جمهور نوشته 
شده اسللت، ضمن ابراز نگراني از اخبار منتشر شده 
درخصللوص واگذاري ارز و سللكه در ماه هاي اخير و 
ابهاماتي كه در افكار عمومي ايجاد كرده است دستور 
فرمودند ضمن رسيدگي به موضوع، گزارش دقيقي 

تهيه و به محضر ايشان ارسال شود. 
 نقش اروپا در تعليق ايران از ليس�ت س�ياه 
اف. اي.تي.اف مثبت بود؛ايرنا|  رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياسللت خارجي مجلس دهم گفت: 
نقش مثبت اروپا در تعليق نام ايران از ليسللت سياه 
گروه ويژه اقدام مالي )اف. اي.تي.اف( مشهود بود كه 
اميدواريم در مناسللبات و مذاكرات ديگر ادامه يابد. 
حشللمت اهلل فاحت پيشلله ديروز افزود: اگر اروپا در 
مجامللع بين المللي، حوزه هاي خللاص مانند نفت و 
گاز و سللرمايه گذاري هاي مختلف بتواند ايستادگي 
خود را نشان دهد، ايران به طور حتم باب مذاكرات و 
مناسبات تازه يي را با آنان باز مي كند. او تاكيد كرد: 
اين يك چراغ سللبز از سوي اروپا براي ايران بود اما 
چراغ اصلي بايد در زمينه مناسبات ايران و اتحاديه 

اروپا روشن شود. 
 مجلس منتظر اليحه دولت براي گشايش هاي 
اقتصادي است؛برنا| سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس دهم گفت: مجلس به دولت درخصوص ارائه 
اليحه يي براي گشايش هاي اقتصادي فرصت داده و 
چنانچه دولت كاري انجام ندهد، قوه مقننه در قالب 
طرح اقدام خواهد كرد. زهرا سللعيدي مباركه، گفت: 
بايد بدانيم كه پللس از اعمال مجدد تحريم ها، طي 
چند ماه آينده شللرايط سللخت تري خواهيم داشت 
امللا مردم را به صبر و مقاومت دعوت كنيم. او تاكيد 
كرد: ريشلله هاي اين نظام به قدري محكم و استوار 
اسللت كه ترامپ و ترامپ ها نمي توانند كاري انجام 
دهند. سللعيدي اضافه كرد: بايد به مردم بگوييم كه 
كنارشان هسللتيم و هر كاري از دست مان بر بيايد، 

انجام خواهيم داد. 
 تاكي�د الوروف بر همكاري روس�يه و چين 
براي تحقق توافق هس�ته اي با ايران؛تسنيم| 
وزير امور خارجه روسلليه تاكيد كرد، مسكو و پكن 
از تحقق كامل توافق هسته يي با ايران حمايت كرده 
و مايلند تا اين توافقنامه يك قانون بين المللي شود. 
سرگئي الوروف در ديدار با »وان ايي« همتاي چيني 
خود در وين اعام كرد كه مسكو و پكن عاقه مندند 
تا روند تحقق برنامه جامع اقدام مشللترك )برجام( 
در زمينه برنامه هسللته يي ايران به طور كامل حفظ 
شللود. الوروف تاكيد كرد: »ما و همچنين همتايان 
چيني ما، عاقه منديللم تا روند تحقق برجام به طور 
كامل حفظ شللود. البته اوضاع چندان ساده نيست، 
ولي در مسللكو، در چين و ساير شركت كنندگان در 
اين توافقنامه و همچنين در سطح حقوق بين الملل 
و در شوراي امنيت سازمان ملل مايل هستيم تا اين 
طرح )برجام( تقويت شده و به يك قانون بين المللي 

تبديل شود.«
 موضوع توس�عه فرودگاه امام )ره( سياسي 
نش�ود؛ ايلنا| رييللس مجمع نمايندگان اسللتان 
تهران بللا اعام اين مطلب كه ۲ پيشللنهاد شللهر 
فرودگاهي در رابطه با راه اندازي منطقه لجسللتيك 
براي سللاماندهي باراندازهاي پراكنده شهر تهران و 
همچنين ايجاد شهر سللايبري قابل توجه است، از 
حمايت مجلس از اجراي ۲ پيشنهاد فوق خبر داد و 
گفت: نبايد موضوع توسعه فرودگاه امام خميني)ره( 
تبديل به مسللاله سياسي شللود. محمدرضا عارف 
گفت: اميدواريم اين برنامه با سللرمايه گذاري بخش 
خصوصللي با بهترين شلليوه و در كمترين زمان به 
سرانجام برسد. او با ابراز نگراني از عقب ماندن ايران 
در پذيرش توريسم نسبت به ديگر كشورهاي منطقه 
افزود: اگرچه دسللتيابي به ۱۱۰ ميليون مسافر در 
فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( در پروسه ۲۵ 
ساله آرماني به نظر مي رسد اما اميدواريم با دستيابي 
بلله ۳۰ميليون مسللافر در فرودگاه امللام بتوانيم به 

بخشي از اهداف موردنظر دست يابيم. 
 اهمي�ت اصالح وضع قوانين و موانع كس�ب 
و كار؛فارس| عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: اگر وضع قوانين را درست كنيم، جلوي فساد 
گرفته مي شود و كارها سرعت پيدا مي كند. اگر موانع 
كسللب و كار ازبين برود، اقتصاد ايللران يك مرتبه 
جهش مي يابد. سلليدمرتضي نبوي در تبيين رساله 
دكتراي خود با عنوان »چالش هاي حكومت قانون و 
نقش آن در توسعه ملي« گفت: فرضيه  ما اين است 
كه عمده مشللكات كشللور برمي گردد به حكومت 
قانون، يعني در كشور قانون خوب اجرا نمي شود. او 
يكي از مشكات كشور را نحوه قانونگذاري مجلس 
عنللوان كرد و گفت: گاهي مجلس با عجله و فوريت 
قانونللي را تصويب مي كند و ايللن قانون جديد، صد 

قانون ديگر را خراب مي كند. 
 تغيي�ر تي�م اقتص�ادي دولت ممكن اس�ت 
گش�ايش ايجاد كند؛باش�گاه خبرنگاران| وزير 
كشللور دولت اصاحات گفللت: تغيير تيم اقتصادي 
ممكن اسللت گشللايش ايجللاد كرده و درراسللتاي 
اسللت كلله وجللود دارد. عبدالواحللد  مطالباتللي 
موسوي الري عضو مجمع روحانيون مبارز در حاشيه 
مجلس ترحيم پدر مصطفي تاج زاده گفت: البته اين 
تغيير بدين معني نيسللت كه همه مسائل حل شود 
بلكه در راستاي مطالباتي است كه وجود دارد. وزير 
كشور دولت اصاحات در مورد پيشنهاد جايگزيني 
عبداهلل نوري به جاي عللارف گفت: من اطاعي در 
اين رابطه كه شللما مي گوييد نللدارم و اين حدس و 

گمان هاي بي خودي است. 
 مردم منتظر برخورد قاطع دستگاه قضايي با 
مفسدان اقتصادي هستند؛؟؟| امام جمعه مشهد 
گفت: مردم منتظر هستند تا دستگاه قضايي برخورد 
قاطعي با مفسدان و اخالگران اقتصادي كشور داشته 
باشللد. سلليداحمد علم الهدي در ادامه گفت: ۴۵۰ 
 شللركت وارد كننده تلفن همراه ارز دولتي گرفتند و 
۳۵۰ شللركت موبايل هاي وارد شده را با ارز آزاد در 
بللازار فروختند و ۱۰۰ شللركت نيللز واردات خود را 

احتكار كردند تا بتوانند بيشتر دزدي كنند. 

روي موج خبر

ايران از بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا ناراضي است

نجات برجام دست شركاي غيراروپايي
گروه ايران|

روحانللي  سللفر حسللن  از  پللس  روز  يللك 
 رييس جمهللوري اسللامي ايران به سللوييس و 
اتريللش كه اكثر ناظران بين المللي آن را سللفري 
براي نجات برجام مي دانستند، نمايندگان پارلمان 
اروپا بللا تصويب طرحي به بانك سللرمايه گذاري 
اروپللا )EIB( كه يك بانك غيرانتفاعي مسللتقر 
در لوكزامبورگ اسللت، اجازه دادند به روابط مالي 
بللا ايران ادامه دهد. با اين خبر كه بازتاب بسلليار 
گسللترده يي داشللت در ابتدا تصور مي شللد اروپا 
توانسللته اسللت راهي براي حفظ ايران در برجام 
و ادامه همكاري ها پيدا كنللد اما زماني كه اخبار 
مربوط به تماس هاي تلفني رييس جمهوري ايران 
با رييس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان منتشر 
شللد تازه همگان متوجه شدند كه خبر درز كرده 
نشان مي دهد، بسته تضمين عملي اتحاديه اروپا 
به ايللران در خصوص برجللام نقص هاي عمده يي 

دارد و طرف ايراني اصا راضي نيست. 
روز چهارشللنبه پارلمللان اروپا بللا ۵۷۳راي 
موفللق در برابر ۹۳راي مخالف، راي داد كه بانك 
سرمايه گذاري اروپا - EIB - با ايران داد و ستد 
كنللد. در همين حال رويتللرز پس از اين مصوبه 
گزارش داد كه مديران بانك سرمايه گذاري اروپا 
نگران توقف سرمايه گذاري شركت هاي امريكايي 
در اين بانك در صورت همكاري با ايران هستند. 
با اين حال اين مصوبه در واقع بخشللي از بسللته 

تضمين عملي اتحاديه اروپا به ايران است. 
از سللوي ديگر رويترز هم ديللروز همزمان با 
نشسللت وزيران ۵ كشور بريتانيا،  فرانسه، آلمان، 
روسيه و چين در وين با طرف ايراني محمدجواد 
ظريف گللزارش داد كه در بسللته اروپايي خريد 
مقداري نفت از ايران تصويب شللده است. بنا بر 
گزارش اين خبرگللزاري، ايران از اتحاديه اروپا و 
چين و روسلليه مي خواهد تا با وجود تحريم هاي 
امريكا تضمين عملي بدهند كه درآمدهاي نفتي 
ايران قطع نمي شود و سرمايه گذاري در ايران هم 

صورت مي گيرد.
در همين ارتباط يك مقام ارشد اتحاديه اروپا 
به رويترز گفته است كه هدف نجات دادن برجام 
است. ما پيشللرفت هايي داشللته ايم از جمله در 
خصوص امنيت فروش نفت ايران اما با اين حال 
بعيد اسللت كه انتظارات ايران برآورده شللود. به 
گفته اين مقام ارشللد موضوع نشست اين نيست 
كلله اتحاديلله اروپا بللراي نجات برجللام چه كار 
مي تواند بكند، بلكه اين هم اسللت كه چيني ها، 
روس ها،  هندي ها و ديگر كشورها چه مشاركتي 

مي توانند داشته باشند. 
اين خبرگزاري در خصوص استراتژي اتحاديه 
اروپا اينچنين گزارش داده است كه بانك رهني 
سللرمايه گذاري اروپا يللا همللان EIB اقدامات 
ويژه يللي را بللراي حمايللت بنگاه هللاي اروپايي 
از تحريم هللاي ثانويلله امريللكا انجللام مي دهد. 
همچنين پيشللنهاد كميسلليون اروپا اين است 
كلله دولت هاي اتحاديلله اروپا بللراي اجتناب از 
جريمه هاي امريكا به طور مسللتقيم پول به بانك 

مركزي ايران منتقل كنند.
در همين حال ايران خواهان آن است كه اوال 
خط صادرات نفت ايران نه تنها قطع نشللود بلكه 
متوقف هم نشللود و ثانيا خط سللوييفت هم كه 
ترامپ هشدار داده كه قطع شود، همچنان برقرار 
بماند. امللا واكنش ايران در برابر بسللته اروپايي 
چه بود؟ مهم ترين واكنش را رييس جمهوري در 
تماس تلفني با ماكرون و مركل داشللت. روحاني 
در تمللاس بللا ماكرون اظهار داشللت كه بسللته 
پيشنهادي اروپا درباره ادامه روند همكاري ها در 
برجام دربرگيرنده همه خواسللته هاي ما نيست.

روحانللي در اين مكالمه با اشللاره به فعاليت هاي 
اقتصللادي و روابللط بانكي و مشللكات به وجود 
آمللده بللراي برخللي شللركت هاي اروپايللي در 
پروژه هللاي ايران، به واسللطه خللروج يك جانبه 
امريللكا از برجام گفت: انتظار ما از اروپا ارائه يك 

برنامه عملياتي روشللن و داراي زمانبندي است 
تللا بتواند نقشللي جبران كننللده در قبال خروج 
امريكا داشته باشد. پس از خروج امريكا از برجام 
مشللكاتي در زمينه اقتصادي، روابللط بانكي و 
نفتي ايجاد شده و شللركت هاي سرمايه گذار در 
ايران براي ادامه فعاليتشللان دچار ترديد شدند. 
در هميللن حال روحاني در تماس با آنگا مركل 

هم همين مضامين را منتقل كرد.
وي با اشاره به ارائه بسته پيشنهادي سه كشور 
اروپايي در ارتباط بللا چگونگي عمل به تعهدات 

و همكاري هايشان در برجام، آن را مايوس كننده 
عنوان كرد و گفت: متاسفانه در بسته پيشنهادي 
ارائه شللده راهكار عملياتي و شلليوه مشللخصي 
براي ادامه همكاري ها وجود نداشللت و يك سري 
تعهللدات كلي در حد بيانيه هاي سللابق اتحاديه 

اروپا عنوان شده بود.

 ظريف: بر ضرورت انتفاع ايران از برجام 
تاكيد شد

امللا موضع ظريف پس از اين نشسللت جالب 

بود. محمدجواد ظريف پس از نشسللت با وزيران 
امللور خارجه ۴+۱ و فدريللكا موگريني گفت: در 
نشسللت امروز )ديروز( همه اعضاي باقيمانده در 
برجام بر ضللرورت انتفاع ايللران از برجام تاكيد 

كردند. 
به گزارش ايسللنا وزير امور خارجه كشورمان 
عصر روز جمعه در جمللع خبرنگاران گفت: اين 
نخستين نشست كميسلليون مشترك برجام در 
سللطح وزيران خارجه بعد از خروج امريكا از اين 
توافللق بين المللي بود. ظريف بللا بيان اينكه اين 

نشست بسيار جدي و سازنده بود، گفت: در طول 
دو ماه گذشللته بعد از خللروج غيرقانوني امريكا 
تاش هللاي زيادي از سللوي اعضللاي باقيمانده 
صللورت گرفللت تا ايللران از منافع بلله خصوص 

اقتصادي برجام استفاده كند. 
وي افزود: بيانيه يي كه توسط خانم موگريني 
قرائت شللد، بيانيه مشتركي بود كه از سوي همه 
اعضا در نخسللتين كميسيون مشترك برجام در 
سللطح وزيران منتشر شد. ظريف در ادامه تاكيد 
كللرد: ايران اين حق را بللراي خود محفوظ دارد 
كلله در برابر تخلف رسللمي امريللكا در خروج از 
برجام اقدامات خللود را انجام دهد. وزير خارجه 
كشللورمان با بيللان اينكه در اين جلسلله تاكيد 
شللد بر اينكه مللردم ايران بايد منافللع برجام را 
ببينند، خاطرنشللان كرد: همه اعضاي باقيمانده 
تعهداتشللان را در حوزه هاي مختلف در سللطح 
وزراي خارجه بيان كردند. از ادامه فروش نفت و 
روابط مالي، حمل و نقل و سرمايه گذاري تا ساير 

موضوعات كه در بيانيه ذكر شده است. 
ظريف تصريح كرد: پريروز در تهران بسته يي 
را دريافللت كرديم كه آقاي روحاني گفتند كافي 
نيسللت. امروز در اين جلسلله توضيحات بيشتر 
شللنيديم و در مللورد موضوعات نفتللي و بانكي 

توضيح دادند. 

 موگريني: بايد راهكارهاي عادي سازي 
روابط اقتصادي با ايران اجرا شود

در هميللن حال فدريللكا موگريني مسللوول 
سياسللت خارجللي اتحاديلله اروپللا بللر ضرورت 
راهكارهللاي عملللي بللراي عادي سللازي روابللط 

اقتصادي با ايران تاكيد كرد. 
به گزارش ايرنا موگرينللي ديروز پس از پايان 
نشسللت كميسلليون مشللترك برجام گفت كه 
اعضاي نشست مشللترك بر ضرورت ادامه برجام 
و راهكارهاي عملي عادي سللازي روابط اقتصادي 
با ايران تاكيد كردند. وي افزود: در نشسللت امروز 
)ديروز( درباره تداوم برجام و حل مشكات ناشي 
از خروج امريكا صحبت شللد و وزراي امور خارجه 
اروپايللي به همللراه چين، اجراي كامللل برجام از 
سللوي ايران را تاييد كردند. موگريني با اشاره به 
يازدهمين گزارش سازمان انرژي اتمي و پايبندي 
ايران بر تعهدات برجام افزود: شركت كنندگان در 
نشست امروز با استقبال از گزارش پايبندي ايران 
به برجام و اجراي كامل اين توافق از سللوي ايران 

را مورد تاييد قرار دادند.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره 
به اسللتقبال اعضاي شللركت كننده در نشسللت 
از اقدامللات ايللران در اراك نيللز گفت: همچنين 
بر لغللو تحريم ها به عنوان بخللش مهمي از مفاد 
برجام تاكيد شد. موگريني با اشاره به تاكيد ۴+۱ 
بللر قانوني و در چارچوب برجللام بودن اقدامات و 
فعاليت هاي ايران خاطرنشان كرد: اعضاي كميته 
مشللترك برجام در اين نشست درباره راهكارهاي 
عملي عادي سازي روابط اقتصادي با ايران با حسن 
نيت و در فضاي سللازنده تاكيد كردند. وي ادامه 
صادرات نفت و مواد پتروشيمي ايران، حمايت از 
فعاليت هاي تجاري به ويژه شللركت هاي كوچك، 
تشويق سللرمايه گذاري بيشتر در ايران و حمايت 
از شللركت هاي فعللال در ايللران را از ديگر موارد 
مورد تاكيد شللركت كنندگان در نشست مشترك 
اعام كرد. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
تعامل با جامعه جهاني و اتخاذ رويكرد مشللابه با 
بيانيه مشترك را از ديگر موارد مورد تاييد اعضاي 
شركت كننده در نشست وزراي خارجه كميسيون 

مشترك برجام دانست. 
اكنون ايران و جهان منتظر هستند كه ببينند 
آيا نشسللت وزيران خارجه ۵كشور با طرف ايراني 
مي تواند راهگشللاي بن بستي باشللد كه ترامپ با 
خللروج امريكا از برجللام و تحريم يك جانبه ايران 
براي اتحاديه اروپا و دو كشور چين و روسيه ايجاد 

كرده است؟
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چهرهها

رييللس كميسلليون اقتصللادي 
مجلس دهللم از كاهش ميزان نرخ 
ماليات عملكللرد واحدهاي توليدي 
خبر داد. به گزارش ايرنا، محمدرضا 
پورابراهيمللي در حاشلليه برگزاري 
همايش بررسللي قانللون ماليات بر 
ارزش افزوده در كاشان به خبرنگاران 
گفت: بر اساس توافق بين دولت و مجلس در شرايط كنوني 
با هدف حمايت از واحدهاي توليدي نرخ ماليات عملكرد اين 
واحدهللا از ۲۵ درصد بلله ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. او 
افزود: ميزان سللهم پرداختي واحدهاي توليدي در اقتصاد از 
ماليات عملكرد ساالنه بر اين اساس يك پنجم كمتر مي شود 
كه براي بخش توليد بسيار مناسب است. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسللامي بيان كرد: اين توافق هم  
اكنون در مرحله هاي نخسللتين قللرار دارد و اميد مي رود با 
اجراي آن وضعيت اقتصادي كشللور بهبود يابد. او با اشاره به 
مرحله هاي پاياني اصاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان 
كرد: ۹۰درصد اين كار جمع بندي شللده و بيشللتر مواردي 
كه فعاالن اقتصادي مطرح كردند، در اصاحيه قانون مدنظر 
قرار گرفته است. پورابراهيمي اضافه كرد: پيش بيني مي شود، 
اين قانون تا پايان مردادماه در كميسلليون اقتصادي مجلس 
به تصويب برسد و به طور حتم با اصاح قانون كنوني ماليات 
بر ارزش افزوده، مشللكات اقتصادي كشللور در بسياري از 

بخش ها برطرف خواهد شد.

 ماليات واحدهاي توليدي
كاهش مي يابد

خطيب نمللاز جمعه تهللران در 
خطبه هللاي اين هفتلله نماز جمعه 
تهران در سللخناني ضمللن تقدير از 
نامه تشكر سرلشكر قاسم سليماني، 
فرمانللده نيللروي قللدس سللپاه به 
رييس جمهور افزود: از آقاي سليماني 
تشللكر مي كنم به خاطر نامه گرمي 
كه بلله آقاي روحاني نوشللتند، اين در انسللجام ملت خيلي 
موثر اسللت، دشمن مي ترسد و مي گويد كه كشور يك كاسه 
اسللت؛ اين مسللاله يي عقلي، ديني و نقلي است، عقل و دين 
مي گويد كه اسام يك سخن دارد. به گزارش تسنيم آيت اهلل 
امامي  كاشاني در بخش ديگري از سخنانش خواستار برخورد 
جدي و محكم با مفسللدان اقتصادي شللد و اظهار كرد: قرآن 
كريم صريحا مي فرمايد كسللاني كه در زمين فساد مي كنند، 
مفسللد في االرض هسللتند كه با اينها بايد برخورد شرعي و 
قانوني صورت گيرد تا اين برخوردها محكم نباشللد، دشللمن 
نمي ترسد، دشمن در خارج چشمش به همين اراذل و اوباش 
باز است كه طا و ارز جمع كنند، برخورد بايد محكم و جدي 
باشللد. آيت اهلل امامي كاشاني با تاكيد بر اينكه مردم نقدينگي 
در دست شان زياد است، افزود: اين نقدينگي را بايد به سمت 
توليللد هدايت كرد، بايد راه توليد را باز كرد اين وظيفه  دولت 
و قانونگذار اسللت كه ثروت در مملكت رها نباشد، بايد توليد 
شود، اين هم پولي براي صاحب پول است و هم اشتغال ايجاد 

مي كند و مردم هم دعا مي كنند. 

تقدير خطيب نماز جمعه از نامه سرلشكر 
سليماني به رييس جمهور 

يك عضو كميسيون شوراها و امور 
داخلي گفت: ترميم كابينه در شرايط 
فعلي آرامش را به افكار عمومي مردم 
بازمي گردانللد و به نوعللي احترام به 
مردم اسللت. عبدالرضا هاشم زايي در 
گفت وگو با ايسللنا با اشاره به ضرورت 
ترميم كابينه در شللرايط فعلي اظهار 
كرد: درست است كه شايد ما در اين مدت به حدي مديريت ها را 
تضعيف كرديم كه شايد ترميم كابينه در حل مشكات چندان 
موثر نباشللد اما همين كه به افللكار عمومي مردم و نمايندگان 
احترام گذاشته شود، اقدام مثبتي است و با توجه به بحران هايي 
كلله وجود دارد اين اقدام الزم اسللت. نماينده تهران در مجلس 
افزود: اگر امروز بگوييم كه بحراني وجود ندارد كاما غيرمنطقي 
صحبت كرده ايم چراكه مردم در يك شللب شللاهد هستند كه 
ثروتشللان يك سوم مي شود و قدرت خريد يك فرد حقوق  بگير 
يك چهارم مي شود يا درخصوص نرخ ارز مي بينيم كه در دوران 
احمدي نژاد ارز هزار توماني به ۳هزار تومان تبديل شد و اكنون 
از ۳هزار تومان به 8 هزار تومان رسيده است، اينها همه حاكي 
از وجود مشكات در بحث اقتصاد است. او خاطرنشان كرد: در 
شرايط كنوني بخش اقتصادي بيش از هر بخشي نياز به ترميم 
دارد، امروز مشللكل ما ناشللي از اقتصاد است. ممكن است كه 
مشكات اقتصادي بعضا به مسائل اجتماعي و سياسي نيز تبديل 
شود اما امروز بحراني كه وجود دارد بحث معيشت، كار، بيكاري 

و رانت است. دولت بايد كابينه خود را ترميم كند.

 ترميم كابينه احترام به 
افكار عمومي جامعه است

در روزهايللي كه حللزب اعتماد 
ملي براساس اهداف از پيش تعيين 
شللده قانوني، برنامه هايش را دنبال 
مي كند؛ بسياري به دنبال پاسخ اين 
پرسش هستند كه راهبردهاي آينده 
اين حزب سياسي براي تاثيرگذاري 
در فرآينللد كلللي مردم سللاالري در 
كشورمان چيسللت؟ الياس حضرتي در پاسخ به اين پرسش 
 مي گويللد: من يك مصاحبه مطبوعاتللي برگزار خواهم كرد و 
در آنجا برنامه هاي حزب را با مشللورت دوستان اعام خواهم 
كرد. آقاي منتجب  نيا هم بزرگ ماسللت و ان شللاءاهلل در كنار 
ايشللان كارها را پيش مي  بريم. به گزارش برنا، الياس حضرتي 
صبح ديروز در حاشيه مراسم ختم پدر مصطفي تاج زاده گفت: 
امروز جلسلله شوراي مركزي حزب اعتماد ملي بود و براساس 
نامه يي كه آقاي كروبي نوشللته بودنللد و اختيارات دبيركل را 
منتقل كردند و خواسته بودند به شوراي مركزي منتقل شود، 
شللوراي مركزي هم امروز تشكيل جلسلله داد. او در تشريح 
تصميمات جلسلله ديروز شللوراي مركزي حزب اعتماد ملي 
اظهار كرد: آقاي گرامي مقدم به عنوان سللخنگو انتخاب شد. 
بنده نيز به رغم ميل باطني به عنوان قائم مقام انتخاب شللدم، 
آقاي نوروززاده به عنوان رييس دفتر اقتصادي، آقاي جليليان 
بلله عنوان رييس دفتر حقوقي، آقاي رئللوف قادري به عنوان 
رييس دفتر اجتماعي و آقاي ابوالحسني به عنوان رييس دفتر 

سياسي انتخاب شدند. 

 الياس حضرتي قائم مقام 
حزب اعتماد ملي شد

۱. بنا به درخواست جمهوري اسامي ايران، نشست كميسيون مشترك 
برجام در سللطح وزرا در تاريخ ۱۵ تيرماه در وين برگزار شللد. كميسلليون 
مشترك براي بحث در مورد مسير پيش رو براي حصول اطمينان از اجراي 
مستمر توافق هسته يي در تمامي ابعاد آن و بررسي مسائل حل نشده ناشي 
از خللروج يكجانبه امريكا از اين توافللق و وضع مجدد تحريم هايي كه وفق 
برجام و پيوسللت شماره دو آن رفع شللده بود؛ موضوعي كه عميقا موجب 

تاسف اعضاي كميسيون مشترك گرديده است، تشكيل شد. 
۲. كميسيون مشترك مسووليت نظارت بر اجراي برجام را برعهده دارد. 
۳. كميسيون مشترك به رياست خانم فدريكا موگريني مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپايي و با حضور آقاي وانگ يي وزير امور خارجه و عضو 
شوراي دولتي جمهوري خلق چين، آقاي ژان-ايو لودريان وزير امور اروپايي 
و خارجه فرانسه، آقاي هايكو ماس وزير خارجه آلمان، آقاي سرگي الوروف 
وزير خارجه فدراسلليون روسلليه، آقاي آليسللتر برت وزير مشللاور در امور 
خاورميانه در وزارت امور خارجه و مشللترك المنافع انگلسللتان و نيز آقاي 

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسامي ايران تشكيل شد. 
۴. اعضللاي برجام مجددا بر تعهد خود نسللبت به اجللراي كامل و موثر 
توافق هسته يي تاكيد نمودند. آنها خاطرنشان نمودند كه برجام يك عنصر 
كليدي در سللاختار جهاني عدم اشللاعه بوده و يك دستاورد بسيار مهم در 
حوزه ديپلماسي چندجانبه است كه براسللاس قطعنامه ۲۲۳۱ با اتفاق آرا 
مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. اعضاي برجام 
از يازدهمين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ ۲۴ ماه مه  كه 
ايفاي تعهدات هسته يي از سوي ايران را مورد تاييد قرار داد ابراز خرسندي 

نمودند. 
۵. هملله اعضاي برجام بر ضللرورت تداوم اجراي كامللل و موثر تمامي 
تعهدات هسللته يي تاكيد كردند. آنها از پيشللرفت هاي صللورت گرفته در 
پللروژه مدرنيزاسلليون رآكتور تحقيقاتي اراك اسللتقبال كللرده و از اينكه 
انگلستان مسووليت رياست مشللترك كارگروه اراك را عهده دار شده است 
ابراز خرسللندي نمودند. اعضاي برجام كماكان پروژه مدرن سللازي رآكتور 
تحقيقاتي اراك به عنوان بخشللي از برجام و طرح تبديل تاسيسللات فردو 
به يك مركز هسللته اي، فيزيك و فناوري را مورد حمايت قرار خواهند داد. 
اعضاي برجام همچنين از پروژه هاي مهم در حوزه هاي همكاري هسللته يي 
صلح آميز كه در چارچوب پيوست شماره سه برجام انجام مي شود استقبال 

به عمل آوردند. 
۶. اعضاي برجام اذعان نمودند كه در ازاي اجراي تعهدات هسللته يي از 

سوي ايران، رفع تحريم ها، از جمله برخورداري از منافع اقتصادي حاصله از 
آن، بخش حياتي برجام اسللت. آنها همچنين به اين نكته توجه نمودند كه 
كنشگران اقتصادي كه به دنبال كسب و كار مشروع با ايران بوده اند، با حسن 
نيت و بر مبناي تعهدات مندرج در برجام كه در باالترين سطح مورد تاييد 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفته است عمل نموده اند. 
۷. اعضاي برجام تاش هاي اخير خود براي ارائه راه حل هاي عملي براي 
اسللتمرار عادي سللازي روابط تجاري و اقتصادي با ايران را مورد بحث قرار 
دادنللد. آنها از فعاليت هاي گسللترده يي كه تاكنون صللورت گرفته، تقويت 

گفت وگوهاي فني و بسيج منابع قابل توجه توسط همه استقبال نمودند. 
8. اعضاي برجام بر تعهد خود در رابطه با موارد زير، با حسللن نيت و در 

يك فضاي سازنده، تاكيد كردند: 
 حفظ و ارتقاي روابط گسترده تر اقتصادي در حوزه هاي مختلف با ايران؛ 

 حفظ و استمرار كانال هاي موثر مالي براي تعامل با ايران؛ 
 تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي، محصوالت نفتي و پتروشيمي؛ 

 تداوم روابط حمل و نقل دريايي )ازجمله كشللتيراني و بيمه(، زميني، 
هوايي و ريلي 

 تقويت پوشش هاي اعتبار صادراتي
 حمايت روشللن و موثللر از كنشللگران اقتصادي كه با ايللران تجارت 
مي كنند، به ويژه شللركت هاي كوچك و متوسط كه شاكله اصلي بسياري از 

اقتصادها محسوب مي شوند؛ 
 تشويق سرمايه گذاري هاي بيشتر در ايران؛ 

 حمايت از كنشگران اقتصادي در سرمايه گذاري ها و ديگر فعاليت هاي 
تجاري و مالي كه با، يا در رابطه با، ايران انجام مي دهند؛ 

 گردهم آوردن كارشناسللان بخش دولتي و خصوصي، ازجمله از طريق 
تقويت شوراهاي تجاري؛ 

 حمايت عملي از تجارت و سرمايه گذاري در ايران؛ 
 حمايت از شركت ها در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي اياالت متحده؛ 
اعضاي برجام مورد اقداِم اتحاديه اروپا براي حمايت از شركت هاي دول 
عضو اتحاديه، فرايند به روز رسللاني قانون انسللداد و به روز  رسللاني مجوز 
اعطاي وام هاي خارجي توسللط بانك سللرمايه گذاري اروپا به ايران را مورد 

توجه قرار دادند. 
اعضاي برجام مستقيما به صورت دوجانبه و از طريق همكاري با شركاي 
بين المللي روي موضوعات فوق الذكر كار خواهند كرد تا آنها را تشويق به اتخاذ 

سياست ها و ايجاد مكانيسم هاي مشابه در روابط اقتصادي با ايران نمايند. 

در بيانيه كميسيون مشترك برجام مطرح شد

حمايت از صادرات نفت و سرمايه گذاري در ايران
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3 كالن
دوستي تا كي

منصور بيطرف| سردبير|
فشارها براي تغيير كابينه اقتصادي بر حسن روحاني 
افزايش يافته است. روزي نيست كه اخبار يا شايعه يي 
از اين تغيير و تحوالت منتشر نشود. يك روز نام رييس 
جديد بانك مرك��زي در پيامك ها يا كانال هاي خبري 
مي چرخد و روز ديگر نام وزير ديگري براي استيضاح بر 
زبان ها جاري مي ش��ود. اما همه اينها بر در بسته دولت 
مي خورد و ب��از هم ياس و نااميدي بر چهره هاي مردم 
كه منتظر تغيير هستند مي نشيند. واقعا دوستي تا كي؟ 
اگ��ر كابينه اقتص��ادي دولت را متش��كل از معاونت 
اقتص��ادي رييس جمه��وري،  رييس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه،  رييس كل بانك مركزي، وزيران امور اقتصادي 
و دارايي، صنعت و تجارت، راه و شهرسازي و كار و امور 
اجتماعي بدانيم،  در اين صورت بايد سهم هر كدام از اين 
نقص هاي سياس��تي اقتصادي را آن هم در زمانه يي كه 
فش��ارهاي اقتصادي بر مردم بيشتر شده است مشخص 
كنيم؛  در اين وضعيت است كه معلوم مي شود چه كسي 
بايد برود حتي اگر رييس جمهوري با او دوستي و مودت 
ديرينه داشته باش��د. در حال حاضر اقتصاد كشور وارد 
برهه يي ش��ده كه مي توان آن را ش��بيه جنگ مجازي 
دانس��ت. هيچ ارتش و نيروي نظام��ي وارد صحنه نبرد 
نش��ده حز سياست هاي اقتصادي. در اتاق جنگ امريكا، 
ژنرال هاي چهار س��تاره و فرماندهان نظامي ننشسته اند 
بلكه طراحان و سياست گذاران اقتصادي نشسته اند، آنها 
با توجه به تجربه تحريم هاي گذش��ته نقشه هاي جنگي 
جديد را مي ريزند، اما در مقابل اتاق جنگ اقتصادي ايران 
كه بايد پاتك هاي مقابل را بزند چه كساني هستند؟ در 
زمان جنگ هيچ كس��ي را به صرف دوس��تي به عنوان 
فرمانده انتخاب نمي كنند زيرا مسووليت خطيري برعهده 
فرمانده است ازجمله حفاظت از نيروها و سرزمين، دفع 
مناسب حمله دشمن و حمله در زمان و وقت مناسب و 
ش��ايد مهم تر از همه اينها ايجاد يك جو رواني مناسب 
و آرام بخش براي مردم داخل سرزمين. رييس جمهوري 
بهتر اس��ت مش��خص كند كه در اتاق جنگ اقتصادي 
ايران چه كس��ي فرماندهي آن را برعهده دارد، ش��خص 
ايشان يا يك دوست! در طول هفت ماهي كه نشانه هاي 
حمله اقتصادي از سوي امريكا به ايران مي رفت متاسفانه 
سياس��ت هايي به عنوان پاتك اتخاذ ش��د كه بيشتر از 
آنچ��ه آرامش براي مردم به وجود آورد، آب به آس��ياب 
رانت خ��واران و فرصت طلبان��ي ريخت ك��ه به خوبي از 
فضاي به وجود آم��ده بهره هاي اقتصادي خود را بردند؛ 
بهتر اس��ت مشخص ش��ود كه اين پاتك ها از سوي چه 
كسي طراحي و توسط چه كسي اجرا شد كه نتيجه آن 
فقط از يك جنبه هدر دادن حدود 60 تن طال در قالب 
فروش 7.6 ميليون سكه بوده است. بدهي بزرگي كه بر 
دوش دولت و مردم ماند اما نه آرامش��ي ايجاد شد و نه 
از قيمتي كاسته شد. از همين نوع سياست ها را مي توان 
در بخش هاي ديگر اقتص��ادي هم ديد، واردات، خودرو، 
قيمت گذاري ها،  مس��كن و... كه فقط و فقط فشار ان بر 
مردم وارد شده است. بدون شك اتاق جنگ اقتصادي كه 
بايد در كابينه اقتصادي دولت شكل گيرد نيازمند افراد 
باهوش و زيركي اس��ت كه ساختارهاي جديد اقتصادي 
ايران و جهان را بشناسند و بدانند كه سياست هاي كهن 
گذش��ته در س��اختار جديد نه تنها كاربردي ندارد بلكه 
مي توان��د به اقتصاد و مردم هم آس��يب بزند. افرادي كه 
بتوانند از خطاهاي گذشته درس بياموزند و آن را تكرار 
نكنند و مهم تر آنكه افرادي كه بر اساس دوستي انتخاب 
نشوند بلكه برمبناي شايستگي و لياقت منصوب شوند.   

حقوق تير ماه كارمندان با 
احكام جديد پرداخت مي شود 

در  كش��ور  بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان  ريي��س 
بخشنامه يي به دس��تگاه ها اعالم كرد: حقوق و مزاياي 
كارمندان در تير ماه براس��اس اح��كام جديد همراه با 
مابه التفاوت 3ماه گذش��ته پرداخت ش��ود. محمدباقر 
نوبخت در بخش��نامه يي به تمامي دس��تگاه هاي اجرايي 
اعالم كرد: تمامي دستگاه هاي اجرايي  ملي و استاني بايد 
احكام كارگزيني كاركنان رس��مي، پيمان��ي و قراردادي 
خود را براس��اس مفاد مندرج در مصوبات صادر و حقوق 
و مزاياي آنان در تير ماه را براس��اس احكام جديد همراه 
ب��ا مابه التفاوت 3ماه گذش��ته پرداخت كنن��د.  در اين 
بخشنامه آمده اس��ت در اجراي قانون بودجه سال 97و 
با اس��تناد به مصوبه شماره 14896/ت55313 ه� مورخ 
16 ارديبهش��ت 97و اصالحيه آن به ش��ماره 32051/
ت55313 ه�  مورخ 13خ��رداد 97 هيات وزيران و نظر 
به اينكه منابع مورد نياز براي اجراي مصوبات مذكور در 
تخصيص اعتبار هزينه يي 3ماهه اول سال 97 آن دستگاه 
تامين شده بود، ضروري است، تمامي دستگاه هاي اجرايي 
ملي و استاني، احكام كارگزيني كاركنان رسمي، پيماني و 
قراردادي خود را براساس مفاد مندرج در مصوبات مذكور 
صادر و حقوق و مزاياي آنان در تير ماه را براساس احكام 

جديد همراه با مابه التفاوت 3ماه گذشته پرداخت كنند.
 

ممنوعيت صادرات ۱۸ قلم 
كاالي اساسي كشاورزي

تعادل| گمرك اي��ران با صدور ابالغيه يي صادرات 
18 قلم كاالي اساسي و ضروري كشاورزي را تا اطالع 
ثان��وي ممنوع كرد. در اين دس��تورالعمل كه در تاريخ 
شش��م تيرماه صادر ش��ده و به اط��الع وزراي صنعت، 
مع��دن و تجارت و ام��ور اقتصادي و دارايي رس��يده، 
آمده است: پيرو بخشنامه هاي مربوط به فهرست اقالم 
صادراتي مشمول ممنوعيت، عوارض و مجوز صادراتي، 
صادرات 18قلم كاالي اساس��ي و ضروري كش��اورزي 
ذرت، گن��دم، آرد، ج��و، جو دوس��ر، دانه هاي روغني، 
روغ��ن خام و پال��م، يونجه، كاه و كل��ش، پودر ماهي 
و گوشت، انواع سبوس، كنجاله سويا، ساير كنجاله ها، 
تفاله ه��ا، خ��وراك آبزي��ان، افزودني خ��وراك آبزيان، 
چاودار و س��ورگوم تا اطالع ثانوي ممنوع ش��ده است. 
اين دس��تورالعمل از سوي علي اكبر شادماني مديركل 
دفتر صادرات گمرك به تمام گمركات اجرايي كش��ور 

براي اجرا ابالغ شده است.

سرمقاله

اخبار كالن

عزم جزم مجلس براي ترميم اقتصادي دولت
درحال��ي كه در روزهاي اخي��ر محمدباقر نوبخت 
رييس  س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سواالتي 
مبني بر احتمال ترميم تيم اقتصادي دولت،  احتماالت 
براي تغيير خود را صرفا »گمانه زني«، دانس��ته است 
ولي س��خنان مجلسيان نش��ان مي دهد كه همچنان 
عزم آنها براي اس��تيضاح برخي چهره هاي اقتصادي 
كابينه و همچنين فش��ار آوردن به دولت براي تغيير 

تيم اقتصادي جزم است. 
در اين زمينه محمود صادقي رييس فراكس��يون 
شفاف س��ازي و سالم س��ازي اقتص��اد مجلس، گفت: 
رييس جمهور براي تصميمات اقتصادي معاون، وزير و 
رييس سازمان برنامه و بودجه را دارد و همه اين افراد 

مي توانند مشاوره هاي كارشناس��ي به رييس جمهور 
بدهن��د. وي بيان ك��رد: اين اف��راد اب��زار و بازوهاي 
رياس��ت جمهوري هستند. ش��ايد الزم باشد در كنار 
اين افراد از نظرهاي مش��ورتي ديگر استفاده شود؛ اما 
مهم تر از داش��تن مشاور اقتصادي اين اهميت داشت 
كه تيم اقتصادي دولت انسجام داشته باشد، از تئوري 
منسجم پيروي كنند و تشتت نداشته باشند.  نماينده 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
دهم شوراي اسالمي ادامه داد: مجلس خواهان دنبال 
ترميم تيم اقتصادي دولت است و هنوز بر اين خواسته 
خود ايس��تاده، در آخرين جلسه علني مجلس مجدد 
موضوع ترميم دولت از س��وي نمايندگان مطرح شد.  

وي درخص��وص عزم دولت براي ترميم كابينه گفت: 
عالئمي از دولت در اين زمينه ديده شده، جهانگيري 
تلويح��ا به احتمال ترميم در بدنه دولت اش��اره كرده 
است اما خبر خاصي از ميزان ترميم ها نداريم.  رييس 
فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد با تاكيد 
براينكه مجلس خواهان ترميم در س��طح وزرا است، 
تاكي��د ك��رد: تغيير يا ترميم در س��طح مدي��ران يا 
مشاوران خواس��ته مجلس نيست بلكه مي خواهم در 
سطح وزيران تغييراتي صورت گيرد.  همچنين در اين 
زمينه نبي هزارجريبي عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 
دول��ت اكنون بايد در تيم اقتصادي تغيير ايجاد كند، 

گف��ت: دولت اكنون به يك تي��م كاردان و متخصص 
اقتصادي نياز دارد.  وي با اش��اره به ضرورت داش��تن 
مش��اور اقتصادي براي رييس جمه��وري، اظهار كرد: 
تمام افراد در س��طح كالن كش��ور مشاوران مختلفي 
دارند نماين��دگان نيز از گروه هاي مختلف مش��اوره 
بهره مند هس��تند ام��ا موضوع اين اس��ت اگر افرادي 
مشاوره مي دهند چرا كشور به اين بن بست رسيد؟ يا 
مشاوران كاردان نبودند يا به حرف آنها توجهي نشد. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاكيد كرد: بارها ب��ه رييس جمهوردر زمينه مبارزه با 
قاچاق كاال، رانت و فساد اداري و مالي تذكر داديم؛ اما 
گ��وش دولت به اين تذكرات بدهكار نبود و در نهايت 
به بن بست كنوني رسيديم. نماينده گرگان در مجلس 
ش��وراي اس��المي ادامه داد: از ابتداي س��ال با بستن 
صرافي ها تبادالت ارزي كش��ور با مشكل مواجه شده 

اس��ت و اين موضوع را بارها به دولت گوش زد كرديم 
اما بي فايده بوده اس��ت در مدت نمايندگي ام متوجه 
شدم دولت به نكاتي كه نمايندگان گوشزد مي كنند 

كمتر توجه دارد. 
وي با تاكيد بر اينكه نمايندگان مي توانند مشاوران 
رييس جمه��ور باش��ند، گفت: در ح��ال حاضر فضاي 
اقتصادي كش��ور نامناس��ب اس��ت و مردم ب��ه دليل 
فش��ارهاي اقتصادي نارضايتي هاي بس��ياري دارند ما 
اين ناراحتي ها را ب��ه دولت انتقال مي دهيم؛ اما گامي 
در راستاي بهبود شرايط برداشته نمي شود.  اين عضو 
كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاكيد كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادي بايد در تيم دولت تغييراتي 
اعمال و از افراد متخصص و كاردان بهره گرفته ش��ود 
تعهد شاخصه خوبي است؛ اما در حال حاضر كشور به 

افراد كاردان و متخصص نيازمند است. 

ايسنا| يك مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي با بيان 
اينكه ما دچار يك ساختار اقتصادي غلط هستيم كه سال ها ادامه 
داشته است، گفت: براي حل مسائل اقتصادي كشور بايد به اصالح 
ساختارهاي اقتصادي پرداخت و سياست هاي كوتاه مدت صرفا به 
نتايج كوتاه مدت مي انجامد. متاس��فانه دولت ها براي حل مس��ائل 
اقتصادي همين سياست هاي كوتاه مدت را دنبال كرده اند درحالي 
كه حل مشكالت ساختاري هيچ موقع در سياست گذاري ها ديده 
نشده است.  سميه مردانه با بيان اينكه يكي از مشكالت اقتصادي ما 
عدم استقالل بانك مركزي است، گفت: بانك مركزي ما بايد براي 
اتخاذ سياست هاي پولي خود استقالل كامل داشته باشد؛ درحالي 
كه اينگونه نيس��ت و بانك مركزي بيشتر تابع تصميم گيري هاي 

دولت است. 
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه از بخش توليد 
غفلت كرده ايم، گفت: نه تنها كشور ما بلكه همه كشورهايي كه به 
يك منبع معدني در اقتصادشان تكيه دارند از توليد غفلت مي كنند 
و فضاي رانت جويي در بخش دولتي و خصوصي آنها بيداد مي كند.  
وي با بيان اينكه در طول س��ال هاي گذش��ته سياست هاي خوبي 
براي تشويق صادرات نداشته ايم، ادامه داد: عالوه بر اينها عدم وجود 
شفافيت اقتصادي باعث به وجود آمدن فساد و رانت هاي مختلف 
ش��ده اس��ت. در اين رابطه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم و 
اراده وج��ود دارد اما واقعيت اين اس��ت اقداماتي كه صورت گرفته 
چندان نتيجه يي در پي نداشته است.  او در تشريح داليل مربوط 
به نابساماني هاي بازارهاي پولي و ارزي در ماه هاي اخير اظهار كرد: 
اين نوس��انات در تحريم هاي قبلي به وجود نيام��د؛ چراكه مردم 
چندان تصوري از ارتباط تحريم ها با تورم نداشتند. با اين حال در 

دوره حاضر بسياري از عوامل اقتصادي رفتار خود را متوجه مسائل 
سياس��ي پيش آمده و احتمال اعمال تحريم ها عليه كشور كردند؛ 
به طوري كه اين مساله باعث هجوم به سمت بازارهاي طال و سكه 
براي حفظ ارزش پول و در نتيجه سبب عدم تعادل، عرضه و تقاضا 

در اين بازارها شد. 
اين كارش��ناس اقتصادي ب��ا بيان اينكه در چنين ش��رايطي 
تصميم گيري ها بسيار عجوالنه و بدون مطالعه بود، اظهار كرد: براي 
مثال كاهش نرخ س��ود بانكي در ش��رايطي كه ما با عدم ثبات در 
بازارهاي ديگر درگير هستيم يك تصميم اشتباه بود كه باعث شد، 
نرخ هاي س��پرده باال كه توانسته بودند نقدينگي را در بانك ها نگه 
دارند به س��رعت كاهش پيدا كن��د و حجم نقدينگي ها وارد ديگر 
بازارها ش��ود كه بعد از آن هم خروج امريكا از برجام پيش آمد كه 
باعث بروز مسائل اقتصادي فعلي شد.  مردانه با بيان اينكه بسياري 
از مش��كالت ما به روابط تجاري خارجي مربوط اس��ت، گفت: ما 
اگ��ر بتوانيم با اتخاذ تدابيري برج��ام را حفظ كنيم يا گزينه هاي 
جايگزي��ن براي آن پيدا كنيم، مي توانيم روابط تجاري بين المللي 
خ��ود را حفظ كرده و نفتمان را بفروش��يم و با اين اقدام تا حدود 
زي��ادي از مش��كالت اقتصادي مان را برطرف كني��م.  وي با بيان 
اينكه با افزايش شفافيت در اقتصاد و اصالح ساختارهاي مديريتي 
مي توانيم بسياري از مسائل اقتصادي را حل كنيم، ادامه داد: كليد 
حل بسياري از مسائل اقتصادي در داخل كشور است. اينكه بگوييم 
يك فرد مقصر اصلي اتفاقات اقتصادي فعلي است، عادالنه نيست؛ 
چراكه بسياري از مسائل نتيجه يك سلسله اتفاقات پيچيده است؛ 
براي مثال بانك مركزي ما هيچ موقع مستقل نبوده و اين به خودي 

خود باعث بروز بحران هايي مي شود. 

سياست گذاري هاي اخير اقتصادي دولت عجوالنه و بدون مطالعه بود
فرش��اد مومني گفت: اكنون وقت آن رس��يده كه بررسي كنيم، 
دستاورد بازي با قيمت هاي كليدي چه بوده است؟ مدافعان افزايش 
ن��رخ ارز مي گويند اگر نرخ ارز تثبيت ش��ود، انگيزه واردات افزايش 
مي يابد در حالي كه همين چند روز پيش سيدمحمد بحرينيان كه 
در دفتر پژوهش هاي اقتصاد و توس��عه اتاق خراسان رضوي فعاليت 
مي كند، نتايج يك مطالعه فوق العاده را براي من فرستادند كه نشان 
مي داد، اقتصاد ايران طي 50س��ال اخير كمتري��ن ميزان وارداتش 
متعلق به دوران تثبيت نرخ ارز اس��ت. اما بيش��ترين ميزان واردات 
كه نماد تشديد وابس��تگي هاي ايران به دنياي خارج است دقيقا به 
دوره يي تعلق دارد كه افزايش چشمگير نرخ ارز صورت گرفته است.  
وي كه در مراس��م بزرگداش��ت مرحوم عالي نسب سخن مي گفت، 
با طرح اين پرس��ش كه جهش هاي ب��زرگ در دوره واردات در چه 
ش��رايطي اتفاق افتاده اس��ت، اظهار كرد: در شرايطي كه نرخ ارز در 
سال هاي پس از جنگ تا آستانه 100برابر دوران جنگ رفت. كساني 
كه با مس��ائل پولي آشنا هستند، مي دانند تغييرات باالي 15درصد 
در ارزش پ��ول ملي ب��ه عنوان نقطه عطف تاريخ اقتصاد كش��ورها 
محسوب مي ش��ود. اين جهش هاي بزرگ نرخ ارز موجب وابستگي 
ايران به واردات و دنياي خارج و گسترش نابرابري و فساد شده است. 
شوك هاي قيمتي مهم ترين بستر تش��ديد مناسبات رانتي در يك 

اقتصاد توسعه نيافته است. 
مومن��ي همچنين گفت: مطالع��ات اخير ما نش��ان مي دهد بار 
ماليات��ي افزايش يافته از س��ال 1392 الي 1395 ب��راي بنگاه هاي 
توليدي كوچك و متوس��ط، بيش از 65 براب��ر بار مالياتي صاحبان 
ثروت است. يعني دستكاري ارزش پول ملي يك عنصر از مجموعه 
عناصري اس��ت كه نش��ان مي دهد نظام قاعده گذاري ما پشتش به 

منافع توليدكنندگان و فرودس��تان اس��ت و خ��ودش را در اختيار 
واردكنن��دگان، رانت جويان و رباخواره��ا قرار داده و وضعيت كنوني 
ايران كه آميزه يي از انواع نابس��اماني ها و تالطم هاس��ت، بازتاب اين 
خطاي اس��تراتژيك است، بنابراين اگر بخواهيم نجات يابيم بايد به 
همان مي��راث بازگرديم.  وي گفت: در چارچ��وب پديده يي كه آن 
را تسخيرش��دگي دولت به دست گروه هاي غيرمولد مي نامند، تمام 
ابزارهاي تبليغاتي رس��مي و غيررسمي كش��ور در خدمت اين قرار 
گرفت��ه كه تحت عنوان بازار ثانويه براي ارز صادراتي، دوباره مجالي 
براي فعاليت هاي رانت جويانه و س��وداگرانه درباره نرخ ارز پديد آورد 
در حالي كه اگر اين خطا عملياتي ش��ود در اين مارپيچي كه ايجاد 
مي ش��ود، هر تغييري در نرخ ثانويه ارز، بهانه يي براي تغيير در نرخ 
رسمي ارز و ايجاد بي ثباتي و فساد در تمام اعماق جامعه خواهد بود. 
مومني ادامه داد: بر اس��اس مطالعات فيروزه خلعتبري در بانك 
مركزي و همين طور وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت و معدن 
غي��ر از 2-3 قلم كاالي كش��اورزي و يك��ي، دو قلم كاالي صنعتي 
تمام آنچه به عنوان اقالم صادرات غيرنفتي در ايران مطرح اس��ت؛ 
هزين��ه ارزي كه براي توليد آن به  كار مي رود از درآمد ارزي ناش��ي 
از ص��ادرات آن بيش��تر اس��ت. رانتي ترين اقدامات به  ن��ام صادرات 
غيرنفتي انجام مي ش��ود و من اسم آن را رانت خواري هفت اليه )از 
قبيل پتروشيمي ها و فوالدي ها( گذاشته ام كه موجب متزلزل شدن 
اركان امنيت ملي مي شود. جالب آن است همان ها كه صدور ارز به 
 نام صادرات غيرنفتي مي كنند، فش��ار مي آورند كه از طريق افزايش 
نرخ ارز تنبيهات بيش��تري را براي مردم به  خصوص فرودس��تان و 
توليدكنندگان اعمال كنيم. بهاي صادرات غيرنفتي كنوني فشار به 

توليدكنندگان و فرودستان و وابستگي به خارج است. 

دستكاري واقعيت به نفع رانت جويان 

»تعادل« تحليل مي كند:

بنگاه هاي كوچك و متوسط در ركود مزمن
گروه اقتصاد كالن| 

درحال��ي ك��ه بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط 
مولدتري��ن بخش اقتصاد در ايج��اد ارزش افزوده و 
داراي بيش��ترين ظرفيت در اشتغال زايي است ولي 
به گفته كارشناس��ان چش��م اندازي براي خروج از 
ركود در اين بخش متصور نيس��ت. حتي در 4سال 
گذشته هم كه اقتصاد ايران همواره رشدهاي بااليي 
را تجربه كرده اما با اين حال گفته مي شود كه اين 
رشد تنها به صنايع بزرگ تعلق داشته و بدنه نحيف 
و ش��كننده بنگاه هاي كوچ��ك از منافع آن بي بهره 
بوده اس��ت. مرتضي افقه، اقتصاددان در گفت وگو با 
»تعادل« معتقد است اين موضوع باعث شد كه اين 
رش��دها نه به اشتغال و نه به برابري توزيع درآمدها 
كمك كند. از نظر اين اس��تاد دانش��گاه بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط در ركود مزمن به سر مي برند و 
رهايي از آن نه تنها به نقدينگي بلكه به اصالحاتي 

عمدتا در ساحت سياسي نياز دارند. 
به گزارش »تعادل« بنگاه هاي كوچك و متوسط 
با اينكه اصلي ترين منابع اشتغال محسوب مي شوند 
همواره مورد بي مهري دولت ها بوده اس��ت. به زعم 
بس��ياري از كارشناسان بر مبناي س��اختار اقتصاد 
سياس��ي كش��ور دولت ها ترجيح مي دهن��د به آن 
بخ��ش از اقتصاد توج��ه كنند كه به س��رمايه هاي 
كالن اقتص��اد كش��ور توجه دارد و در دس��ت افراد 
مع��دودي از جامع��ه منحصر اس��ت. ب��ا اين حال 
همين مكانيس��م اقتصاد سياس��ي باعث ش��ده كه 
اين س��رمايه هاي كالن با راهبري صاحبان دولتي و 
شبه دولتي آنها در بخش هاي كم بازده از نظر ايجاد 
اشتغال و ارزش افزوده هدايت شوند. صنايعي مانند 
م��واد خام و توليد مواد اولي��ه صنعتي كم ارزش از 
اصلي ترين صنايع س��طح بزرگ كش��ور هستند كه 
جذابيت آنها در بازار صادراتي تنها هديه خدادادي 

و ذاتي آنهاست نه ارزش افزوده جديد. 

 نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در رشد
بعد از ركود اقتصادي سال هاي 1392و 1393 
اقتص��اد ايران ب��ه دنبال رفع موق��ت تحريم ها در 
پس��ابرجام رش��د كرد. با اين حال طبق آماري كه 
مسووالن مركز آمار ايران مي دهند، رشد اعالم شده 
در دو س��ال)9.5درصد سال 95 و 3.7درصد سال 
96( بيش��تر به همين گروه از بنگاه ها تعلق داشته 
اس��ت؛ يعني بنگاه هاي بزرگ و اين درحالي است 
كه وضعيت بنگاه هاي كوچك و متوس��ط از اساس 
در رشد اقتصادي محاسبه نشده است. موضوعي كه 
كارشناس��ان آن را عامل اصلي عدم محسوسيت و 

اشتغال زايي در اقتصاد عنوان مي كنند. 
مرتضي افق��ه، عضو هيات علمي دانش��گاه در 
اي��ن زمينه با بيان اينكه رش��د س��ال هاي بعد از 
رياس��ت جمهوري و توافق برجام عمدت��ا متاثر از 
بنگاه هاي بزرگ يعني پتروشيمي و شركت نفت و 
امثالهم بود، گفت: به همين دليل بود كه اين رشد 

آثار توسعه يي و اشتغالي از خود بروز نداد. 
وي با بيان اينكه رش��د به همراه توزيع عادالنه 
درآم��د و اش��تغال زايي وقتي ايجاد مي ش��ود كه 

واحده��اي كوچك و متوس��ط از رش��د اقتصادي 
منتفع ش��وند، گفت: چون اين واحدها هستند كه 
عمدتا از تكنولوژي هاي كاربر اس��تفاده مي كنند و 
به همين  علت داراي ظرفيت بااليي براي تقاضاي 

نيروي كار هستند. 
ب��ه گفته افق��ه در واقع در بنگاه ه��اي بزرگ از 
تكنولوژي هاي س��رمايه بر اس��تفاده مي شود بدين 
معني كه سهم سرمايه نسبت به نيروي كار بسيار 
باالتر اس��ت؛ اگرچه سهم اش��تغال مطلق در ميان 
اين بنگاه ها باالس��ت اما نس��بت به ميزان سرمايه 
به كار گرفته شده بس��يار پايين و ناچيز است. در 
مقابل بنگاه هاي كوچك و متوس��ط هستند كه با 
استفاده از تكنولوژي هاي كاربر مي توانند از ظرفيت 
اش��تغال زايي بي نظير خود سهم بااليي از تقاضاي 
نيروي كار در بازار داش��ته باشند. از سوي ديگر از 
آنجا كه اش��تغال و توزي��ع درآمد رابطه تنگاتنگي 
دارند، وقتي اشتغال افزايش پيدا نكند همراه با آن 

ضريب جيني هم افزايش مي يابد. 
ضريب جيني ش��اخصي اس��ت ك��ه نابرابري 
درآمدها ميان طبقات جامعه را نش��ان مي دهد. 
براساس اين فرمول كه عدد آن بين صفر تا يك 
است هر چقدر عدد باالتر و نزديك به يك باشد، 
نش��ان دهنده نابرابري بيش��تر مي��ان دهك هاي 

جامعه است. 

 نگاه مهندسي به اقتصاد
براي حل مش��كالت اقتصادي كشور سال 95 
دولت به هم��راه بانك مرك��زي تصميم گرفت به 
ميزان 15هزارميلي��ارد وام به بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط تخصيص دهد؛ موضوعي كه هنوز نتايج 
آن به صورت رسمي منتشر نشده اما مرتضي افقه 

از ناكارآمدي و عدم تاثيرگذاري آن سخن مي گويد. 
افقه گفت: يكي از مشكالت اقتصادي ما در سطح 
نظري و سياستي سلطه نگاه مهندسي و مكانيكي 
در ميان بروكرات هاي دولتي است. براساس همين 
چارچوب فكري اس��ت كه تصور مي كنند با تزريق 
نقدينگي مي توانند مشكالت اقتصادي كشور را حل 
كنند. درحالي كه در شرايط فعلي تامين نقدينگي 
شرط الزم ترفيع اين مشكالت محسوب مي شود. 
شرط كافي حل انبوه مشكالت ساختاري است كه 
خيلي هم محدود به كاركردهاي دولت نمي ش��ود. 
مجموعه اين عوامل كه عمدتا سياس��ي هس��تند، 
باعث شده اگر تسهيالت هم پرداخت شود و تبديل 
به س��فته بازي و تنها عاي��دي آن براي مردم ايجاد 
تورم باش��د. بسيار ضروري اس��ت كه در كنار اين 

وام ها به اين مسائل هم پرداخته شود. 
وي ادامه داد: نگاه غلط ديگر اين اقتصادخوانده ها 
اين اس��ت كه تصور مي كنند با افزايش قيمت ارز، 
صادرات در وضعيت برتري نس��بت به گذشته قرار 
گيرد و به طور كل به نفع توليد ملي باشد. درحالي 
كه با توجه به محدوديت هاي حاضر، افزايش قيمت 
دالر از يك طرف صادرات ما را بيش��تر نمي كند و 
هيچ مطالعه نيست كه نشان دهد بين اين دو متغير 
همبس��تگي و ارتباط معناداري وجود داشته باشد. 
در واقع صادرات كش��ور ما ب��ه هيچ عنوان متكي 
به قيمت ارز نيس��ت و برخالف آن چيزي كه اين 
افراد از چين به عنوان نمونه ياد مي كنند، ساختار 

اقتصادي ايران بسيار متفاوت است. 
وي گف��ت: اي��ن افراد بعد از انتش��ار ليس��ت 
ارزبگيران دولتي كه از س��وي بانك مركزي صورت 
گرف��ت را به عن��وان بهانه يي ب��راي اثبات مدعاي 
خ��ود در آزاد كردن نرخ ارز قرار دادند. درحالي كه 

منطقي تر است، دولت چنئنفر رانت بگير را تنبيه 
كند نه اينكه نرخ ارز را باالتر ببرد كه همه مردم از 
آن متضرر و متنبه شوند. مبلغان افزايش نرخ ارز كه 
خود يك رانت بزرگ تر محس��وب مي شود همواره 
بدون توجه به نفع ملي و همگاني كش��ور بر طبل 

افزايش قيمت ارز مي كوبند. 
افقه ادامه داد: از س��وي ديگر بس��ياري از مواد 
اوليه صنايع كشور از طريق واردات تامين مي شود 
و افزايش قيمت ارز موجب مي شود به آنها صدمات 
ش��ديدي وارد شود. از آنجا كه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط بدنه نحيف و ش��كننده يي دارند، افزايش 
قيم��ت ارز باعث مي ش��ود كه در نخس��تين گام 
بيشترين ضربات را به اين بنگاه ها وارد كند. با اين 
حال رش��د چند سال گذش��ته از سطح بنگاه هاي 
ب��زرگ عبور نكرد ك��ه اين امر به ع��دم توانايي و 
آس��يب پذيري باالي بنگاه هاي كوچك نس��بت به 
بزرگ ترها برمي گ��ردد به گونه يي ك��ه دولت هم 
نتوانس��ت موانع آنها را رفع كن��د يا اينكه ترجيح 
داد، ني��روي خود را ص��رف بخش هاي بزرگ كند. 
اين بنگاه ه��ا عالوه بر تنگناهاي مالي مش��كالتي 
متعدد ديگري دارند كه ب��ه دليل كوچك بودن و 
ناتواني شان نتوانستند در مقابل آن مقاومت كنند و 
به همين دليل در استفاده از منافع رشدهاي چند 

سال گذشته ناكام ماندند. 
به گفته اين اس��تاد اقتصاد كم��اكان هنوز اين 
بخ��ش در ركود ق��رار دارند. اين رك��ود در دولت 
دهم ش��روع ش��د و بعد از برجام با اينكه از سوي 
مس��ووالن اقتصادي دول��ت به خصوص مش��اور 
اقتصادي رياس��ت جمهوري اعالم مي كرد كه رشد 
در مرحله دوم و سوم به بنگاه هاي كوچك خواهد 
رسيد اما با اين حال هنوز عمال چشم انداز رونقي در 

اين بخش ديده نمي شود به همين دليل اين ركود 
شكل مزمن به خود گرفته است و خروج از آن را تا 

حدي مشكل كرده است.
 

 وزارت صنعت چه نقشي دارد؟
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت كه متولي بخش 
صنع��ت در كش��ور به ش��مار مي رود، چه در اس��ناد 
راهب��ردي و چ��ه در عمل در مجموع محور توس��عه 
صنعتي كش��ور را صنايع بزرگ دولتي و ش��به دولتي 
قرار داده اس��ت. بنابراين به نظر مي رسد كه در برنامه 
و اجرا مقرر ش��ده، بخش خصوصي حضور كمرنگ و 
بي مق��داري در عرصه صنعت و ب��ه همراه آن اقتصاد 

كشور داشته باشد. 
مهم ترين خطاي راهبردي و توس��عه يي دولت هاي 
نه��م و دهم كه در دولت هاي بعد نيز اس��تمرار يافت، 
گسترش صنايع بزرگ دولتي و شبه دولتي پتروشيمي، 
ف��والد، خودرو و س��يمان به جاي حمايت از توس��عه 
صنايع پايين دستي بخش خصوصي واقعي)ايجادكننده 
اش��تغال و درآمد ملي( بود. ط��ي دوره 90-84، توليد 
محصوالت پتروشيمي 171درصد، سيمان 104درصد، 
خودرو 68 درص��د و فوالد 47درصد افزايش يافت. در 
همين حال ميزان صادرات محصوالت پتروشيمي 553 
درصد، س��يمان 890 درصد، سنگ آهن 670 درصد، 
فلزات اساسي 70درصد و در مجموع صادرات مواد خام 
و اوليه صنعتي بيش از 300درصد رش��د داش��ت. اين 
سرعت باالي رشد بدون اعطاي گسترده و وسيع رانت 
انرژي و منابع ارزان   قيمت و ديگر انواع رانت ها به هيچ 

عنوان امكان  پذير نبود. 
موض��وع مه��م روند رش��د مس��تمر و گس��ترده 
اعط��اي رانت منابع و انرژي ب��ه صنايع رانتي دولتي 
و ش��به  دولتي است كه س��هم مهمي از مصرف منابع 
كشور)مجموع انرژي و مواد خام معدني، نفت و گاز( را 
به خود اختصاص داده است. در بسياري از اين صنايع 
متكي به رانت اگر داده و ستانده به قيمت هاي واقعي 
جهان��ي در نظر گرفته ش��ود، ارزش افزوده اقتصادي 
ب��ه خصوص در صادرات منفي اس��ت. به عبارتي اگر 
در گذش��ته فقط نفت خام صادر مي شد هم اكنون با 
انجام سرمايه  گذاري هاي كالن)در زيرساخت ها، صنايع 
برق و صنايع باالدس��تي( مصرف منابع كمياب مانند 
آب، ايج��اد آلودگي محيط زيس��ت و از س��وي ديگر 
اش��تغال زايي و ايجاد ارزش اف��زوده پايين، مواد اوليه 
صنعتي)با كمترين بهاي واحد فروش و باالترين شدت 
مصرف انرژي( توليد و در اغلب موارد زير قيمت تمام 
شده واقعي صادر مي ش��ود كه به مفهوم خام  فروشي 
مضاعف اس��ت. ميزان توليد آهن اسفنجي كشور كه 
افتخار دولت به ش��مار مي رود از سال 1391 تاكنون 
حدود دو برابر شده است. در شرايطي ايران نخستين 
توليدكنن��ده فوالد ب��ه روش به ش��دت انرژي  بر احيا 
مس��تقيم)آهن اسفنجي( در س��طح جهان به شمار 
مي رود كه در سال 1396 بيش از 3ميليارد دالر رانت 
مس��تقيم منابع و انرژي به صنعت فوالد تزريق شد و 
با وج��ود اينكه توليد آن به قيمت هاي واقعي جهاني 
ح��دود 300دالر در تن هزينه دارد به بهاي 250دالر 

در تن صادر شده است. 

ديدگاه



برداشتوجهبدونكارت
درخودپردازپاسارگاد

بانك پاسارگاد در راستاي گسترش خدمات بانكي، 
امكان برداش��ت وجه توس��ط ش��خص دوم )شخص 
غيرصاحب سپرده( بدون همراه داشتن كارت از طريق 

خودپردازهاي بانك را فراهم كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مشتريان 
مي توانند با مراجعه به دس��تگاه هاي خودپرداز بانك 
پاس��ارگاد و با قرار دادن كارت در دستگاه خودپرداز، 
درخواس��ت »شناسه برداش��ت وجه بدون كارت« را 
ثب��ت نمايند. پس از آن ب��ا ورود مبلغ مدنظر جهت 
برداشت از سپرده خود و تعيين رمز 5 رقمي دلخواه 
و همچنين موبايلي كه بايد پيامك شناس��ه براي آن 
ارس��ال گردد، مبلغ مورد نظر از سپرده دارنده كارت 
برداشت شده و به حس��اب واسط انتقال مي يابد. در 
ازاي آن يك شناس��ه 16 رقمي توليد مي ش��ود و از 
طريق ارسال پيامك به شماره موبايل مورد نظر اعالم 
مي گردد. عالوه بر آن شناس��ه مربوطه روي رس��يد 
مش��تري نيز چاپ مي ش��ود.  دارنده كارت مي تواند 
از طريق در اختيار گذاش��تن شناسه 16 رقمي مورد 
نظر به همراه رمز 5 رقمي دلخواه مربوطه به شخص 
ديگر )شخص دوم(، امكان برداشت وجه بدون كارت 
تا س��قف مبلغ تعيين ش��ده از تمامي خودپردازهاي 
بانك پاس��ارگاد را براي ايشان فراهم كند. در صورت 
عدم برداش��ت با اس��تفاده از شناس��ه فوق، در پايان 
همان روز مبلغ به س��پرده دارن��ده كارت عودت داده 
مي شود.  همچنين خاطرنشان مي سازد كه مشتريان 
هرگز نباي��د رمز اول و دوم كارت خ��ود را براي اين 
عملي��ات )به عنوان رمز 5رقمي( انتخاب كنند.  بانك 
پاس��ارگاد پيش از اين خدمت برداش��ت وجه بدون 
كارت )توس��ط صاحب س��پرده( را ايج��اد كرده بود.  
هم ميهن��ان گرامي مي توانند براي كس��ب اطالعات 
بيش��تر با مركز اطالع رساني و مشاوره بانك پاسارگاد 

به شماره 82890 تماس حاصل فرمايند.

پيمانايرانوروسيهبراي
همكاريهايبانكيوبيمهاي

 شش��مين اجالس گ��روه بانكي و مال��ي ايران و 
روسيه با حضور يعقوبي مياب، معاون بين الملل بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران، ديميتري اسكابلكين 
قائ��م مقام بانك مركزي روس��يه و مديران ارش��د و 
مس��ووالن بانك هاي ايراني و روسيه به ميزباني بانك 
مركزي برگزار ش��د. يعقوبي در آغاز به كار جلس��ه، 
حضور مديران ارشد بانك هاي بزرگ دو كشور در اين 
اجالس را نش��ان عالقه مندي آنها به گسترش روابط 
بانكي دانست و گفت: اميدواريم نتايج اجالس گامي 
رو به جلو در پيش��برد و توس��عه روابط بانكي باشد و 
باعث افزايش حجم مب��ادالت تجاري و اقتصادي دو 
كشور ش��ود.  معاون بين الملل بانك مركزي با اشاره 
ب��ه بدعهدي هاي امريكا به توافقات بين المللي و عدم 
پايبندي آنها به اص��ول و تعهدات جهاني گفت: اين 
وضعيت ضرورت گس��ترش و تعمي��ق روابط ايران و 
روسيه را بيش از پيش مي طلبد.  يعقوبي دستاوردهاي 
مهم بانك مركزي را در س��ال هاي اخير ش��امل رشد 
اقتصادي مناسب، مهار تورم، تالش براي برقراري ثبات 
در بازار ارز و س��اماندهي موسسات غيرمجاز دانست و 
عنوان كرد: دستيابي به رشد اقتصادي 3.4درصدي در 
9ماهه اول س��ال 1396، دستيابي به تورم تك رقمي 
در محدوده 9.6درصد در سال 2016و استمرار آن در 
س��ال 2017 از مهم ترين دستاوردهاي بانك مركزي 
اس��ت. همچنين تالش براي برقراري ثبات و آرامش 
در ب��ازار ارز با اقداماتي چ��ون طراحي نظام يكپارچه 
معامالت ارزي)نيما( از اهداف اين بانك است. از سوي 
ديگر ش��اهد ساماندهي موسس��ات غيرمجاز و توقف 

كامل فعاليت آنها در سال گذشته بوده ايم. 

تدوينيكنسخهشفابخش
برايساختارنظارتبانكي

عبدالمهدي ارجمندنژاد مديركل مقررات و مبارزه 
با پولش��ويي بانك مركزي گفت: يك نسخه خاص و 
ش��فابخش براي س��اختارهاي نظارتي وج��ود ندارد 
وكارايي س��اختارهاي نظارت بانكي بايد در چارچوب 
وس��يع تر اقتصاد هر جامعه و هماهنگ��ي اجزاي آن 
جست وجو شود.  عبدالمهدي ارجمندنژاد در گفت وگو 
با ايبنا درباره اقتصاد سياس��ي و اصالح ساختار بانك 
مركزي اظهار داشت: مهم ترين نكته در اصالح ساختار 
بانك هاي مركزي، اصالح ساختار آنها به گونه يي است 
كه به استقالل و پاسخگويي آنها ختم شود. اين جمله 
البت��ه كه در حرف طرفداران زيادي دارد؛ اما در عمل 
اين عرصه، آوردگاه نيروهاي متخاصمي است كه هر 

يك در پي حذف ديگري است. 
وي افزود: قوه مجريه اغلب تمايل به اين دارد كه 
سلطه خود را بر بانك مركزي حفظ كند و به اين نهاد 
همچون ابزاري مي نگرد كه قادر است، مشكالت ريز 
و درش��ت دولت را حل كند. بسياري از دولت ها قادر 
به تصور خود بدون بانك هاي مركزي نيستند و تنها 
در زماني از اعتماد به نفس كافي برخوردار هس��تند 
كه بانك مركزي را در س��يطره كامل خود بدانند. از 
اين رو معموال رابطه خوبي با مقوله اس��تقالل ندارند 
و هم��واره س��عي مي كنند تا مان��ع از تحقق اين امر 
ش��وند. امروزه اما اس��تقالل بانك مركزي به يك امر 
كامال بديهي و پذيرفته شده در ميان كشورها، مجامع 
و محافل حرفه يي بدل ش��ده و قوانين پولي و بانكي 
كشورها، روز به روز و با شتاب بيشتري به اين سمت 
هدايت و جهت گيري مي ش��وند.  اين مقام مس��وول 
در بان��ك مرك��زي افزود: در ايران ني��ز همگام با اين 
تحوالت الزم بود تا تغييرات اساسي در ساختار بانك 
مركزي و شوراي پول و اعتبار به عمل آيد تا اين بانك 
بتواند به سمت استقالل بيشتر حركت كند. از اين رو 
در پيش��نهادات اصالحي اخير، اين مهم مدنظر قرار 
گرفت كه پيش از اين بخش��ي از آن شرح داده شد.  
ارجمندنژاد درباره س��اختار و شكل نظارت بانكي 
در بانك مركزي نوين توضيح داد: ساختار نظارت 
بانكي بايد به گونه يي باش��د ك��ه منظور قانونگذار 
را از ماموري��ت نظارت بانكي ك��ه بر دوش مرجع 

نظارت بانكي گذاشته شده است، برآورده كند.
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بانك ها به جاي بانك مركزي خلق پول كردند
گروهبانكوبيمه| مجيدامامي|

 باز ه��م ب��راي چندمين بار در چن��د دهه اخير، 
افزايش ش��ديد قيمت ها به خصوص قيمت طال و ارز 
موجب غافلگيري و حيرت و اضطراب مردم، بازاريان، 
دولتمردان و حتي اغلب تحليلگران اقتصادي ش��د و 
ب��از مثل دفعات قبل، تمام داليل اين افزايش، عوامل 
خارج��ي، خصوصا عوامل سياس��ي و اخاللگران بازار 
معرفي شده است و كمتر تحليل و خبر يا تصميم گيري 
مسووالن دولتي را سراغ داريم كه به ريشه هاي رشد 
پايه پولي، نقدينگي، تورم، مشكالت ساختاري كشور، 
بده��ي و مخارج دولت، س��ركوب قيمت ها و كنترل 
ش��ديد بازارها و قيمت ها در س��ال هاي قبل و اثر آن 
بر نوس��انات و التهابات ارزي اش��اره كرده باش��د.  در 
نتيجه به جاي پرداختن به ريش��ه هاي اين التهاب ها 
يا عملكرد ترامپ و خروج امريكا از برجام يا سوداگران 
و اخاللگران به عن��وان عامل اين وضعيت مورد توجه 
قرار مي گيرد و انتقادها از خريد انبوه سكه در چنين 
بازاري جايگزين تحليل اقتصادي و ساختاري مي شود. 
عده يي از س��فرهاي خارج��ي و هزينه هاي آن انتقاد 
مي كنند كه چرا مس��افران از نرخ دالر 4200 توماني 
اس��تفاده مي كنند. برخي نيز خواستار انتشار ليست 
ش��ركت هايي مي شوند كه از دالر 4200 توماني براي 

واردات استفاده كرده اند. 
ام��ا اين اقدام��ات نه تنها كمكي به ريش��ه يابي 
مش��كالت و رف��ع گرفتاري ه��ا و ابرچالش ه��اي 
س��اختاري نمي كند، بلكه برعكس باعث مي ش��ود 
كه به جاي پرداختن به سوءمديريت هاي مسووالن، 
رفتارهاي پوپوليستي و انتقاد از فعاالن اقتصادي و 
خريداران ارز و س��كه و مسافرت هاي خارجي مورد 
نقد قرار گيرد و مسووالن با پرداختن به برخي افراد 
كه هزاران سكه يا چند تن سكه و طال دارند يا اعالم 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز رسمي سعي دارند كه 
نقاط ضعف را پوش��ش دهن��د و از اين طريق ادامه 

التهابات و افزايش قيمت ها را توجيه كنند. 
اين در حالي اس��ت كه ثبات نسبي در وضعيت 
قيمت ها و كاهش نرخ تورم در چند س��ال گذشته 
به خاطر سيس��تم ارز مبادله يي و پيش خور كردن 
قيمت ها در دوره تحريم سال هاي 92-1389 باعث 
ش��ده بود تا كمتر كس��ي انتظار يك چنين تكانه 

شديد و يك باره يي در قيمت ها را داشته باشد. 
 تقريبا همه اقش��ار، چه دولت و بانك مركزي و 
چه مردم عادي و بازاريان اين افزايش ها را ناشي از 
لغو برجام و بازگش��ت تحريم ها مي دانند اما دولت 
و بان��ك مركزي كه بيش��تر از مردم به تاثير عرضه 
پول در اين آش��فتگي واقفند بيشتر غافلگير شدند 
چراك��ه با اعتماد به تاثير ثبات پايه پولي بر كنترل 
ت��ورم، وظيفه خود در مهار نقدينگي و تورم را تمام 
شده مي دانستند و بر اين اساس، دليلي بر افزايش 
يك ب��اره قيمت ه��ا نمي ديدند و از اي��ن رو قادر به 
پيش بيني يك چنين ش��وكي نب��وده و علتي جز 
دخال��ت اخاللگران اقتصادي و توطئه گران خارجي 
ب��راي اين وضعيت معرفي نكردند و براس��اس اين 
ديدگاه، گمان به امكان اصالح و كنترل قيمت ها با 

محدود كردن فعاليت اين اخاللگران دارند. 
 عجي��ب آنكه اغل��ب تحليلگ��ران و متخصصان 
اقتص��ادي نيز همچون دولت و م��ردم عادي، با آنكه 
چندين دهه اس��ت اين شوك ها را تجربه كرده اند اما 
حاضر به درس گرفتن از تجربيات قبلي و ش��ناخت 
علمي و تحقيقي ريشه ها و عوامل واقعي اين شوك ها 
نيس��تند و اين بار نيز چون دفعات قبل، اين افزايش 
قيمت ها را موقتي و كاذب دانس��ته و سقف و نهايتي 
براي آن قائل ش��دند و انتظار توقف رشد قيمت ها را 
دارند و گاهي اعالم مي كنند كه بازار طال، ارز، خودرو، 
مس��كن و... حباب دارد مردم مراقب باش��ند و بعد از 
چند وقت مشخص مي شود كه قيمت ها از آنچه تصور 
مي شد باالتر رفته است. اين موضوع نشان مي دهد كه 
مسووالن تنها به رفتار مكانيكي شاخص ها و قيمت ها 
و عوامل آن توجه دارند و به مسائل ساختاري و نبود 
محل سرمايه گذاري مناسب، درآمد مورد انتظار مردم، 
اميد به آينده، بي اعتمادي به سرمايه گذاري و بازارها و 

مسائل ريز و درشت ديگر توجه نمي كنند.
اغلب اين صاحب نظران و فعاالن اقتصادي كشور از 
سال 57 تا به امروز، خود شاهد رشد حداقل 85هزار 
درصدي قيمت ارز و رش��د 714هزار درصدي قيمت 
طال در كش��ور بوده اند و به چش��م خود ديده اند كه 
در همين ب��ازه زماني قيم��ت بين المللي و خارجي 
طال فقط 600درصد رش��د داش��ته و مازاد نرخ رشد 
داخلي نس��بت به نرخ رش��د قيم��ت جهاني، دليلي 
ج��ز نحوه مديري��ت نهاد پول��ي در داخ��ل و كامال 

 خارج از دخالت خارجيان نمي تواند داش��ته باشد. 
ب��ه عب��ارت ديگر، رش��د پايه پول��ي، نقدينگي و 
حجم پول باالتر از رش��د تولي��د ناخالص داخلي، 
عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي و رشد تورم و 

قيمت ها بوده است. 

رابطهمقداريپولباتورموقيمتارزوكاال
 الاقل كس��اني كه با علم اقتصاد آشنا هستند اين 
را مي دانن��د كه قيمت هر كااليي به تقاضاي موثر آن 
)تقاضايي كه از طريق بودجه و درآمد قابل دسترسي 
است( بس��تگي دارد كه آن نيز خود به حجم پول در 

جريان كشور وابسته است. 
 از اواخر دهه 40 ميالدي به بعد ميلتون فريدمن و 
پيروان آن توانسته اند با استدالل هاي محكم و متكي به 
تحقيقات وسيع، دنيا را قانع كنند كه »تورم هميشه و 
همه جا يك پديده پولي است« و بين تورم )به معناي 
رش��د پيوس��ته و دايمي قيمت ها( و رشد قيمت هاي 
نس��بي كاالها تفاوت اساس��ي وجود دارد و رشد تورم 
بدون شك فقط و فقط به دنبال رشد مداوم و پيوسته 
حجم پول و نقدينگي ايجاد مي شود. تحقيقات فريدمن 
و هزاران تحقيق بعد از آن نش��ان داده كه رش��د پول 
به ه��ر نيتي كه باش��د داراي چنان اث��رات مخرب و 
ناعادالنه يي است كه هيچ دليلي براي توجيه آن وجود 

ندارد و نهايتا بايد گردن بر »قاعده رشد پولي« نهاد. 
به عبارت ديگر، دولت ها عمدتا با رشد حجم پول، 
نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي را تامين مي كنند و 
طرح هاي عمراني و بودجه خود را به تعادل مي رسانند 
اما نتيجه كسري بودجه و مخارج آنها و تزريق پول، به 
تدريج باعث نشت نقدينگي با تاخير چند ساله شده و 
سرانجام قيمت ارز و ساير كاالها را باال مي برد و كاهش 

ارزش پول ملي نتيجه محتوم اين روند است. 
واقعيت اين اس��ت كه س��ردرگمي اكث��ر فعاالن 
اقتصادي و تحليلگران بازار و نيز دولت و عدم توانايي 
در تبيين و پيش بيني ش��وك هاي قيمتي، بيشتر به 
عل��ت تحليل اين ش��وك ها با روش ه��اي تكنيكال با 
ف��رض ثابت بودن حجم نقدينگي اس��ت در حالي كه 
تحليل هاي تكني��كال از روند قيمت ه��اي طال و ارز، 
فقط زمان��ي كاربرد دارد كه عرضه پ��ول داراي ثبات 
بوده و رش��د اندكي داش��ته باشد. مهم ترين اصل )كه 
غالب��ا در ايران مورد غفلت ق��رار مي گيرد( در تحليل 
وضعي��ت بازاره��ا و تغييرات قيمت ها اين اس��ت كه 
افزايش قيمت ها مداوم و پيوس��ته است لذا بايد قبل 
از تحليل هاي تكنيكال، همواره نرخ تغييرات نقدينگي 
و اجزاي تش��كيل دهنده آن يعني پايه پولي و ضريب 
فزاين��ده پولي را مدنظر ق��رار داد. به عبارت ديگر گام 
نخست در تحليل وضعيت اقتصاد ايران بايد برمبناي 

تحليل »رابطه مقداري پول« باشد. 
 رابطه مقداري پول در ساده ترين شكل به صورت 

M*V = P*T :زير نشان داده مي شود
كه در آن M = حجم پول در گردش، V = سرعت 
گردش پول، P = س��طح عمومي قيمت ها، T = توليد 
يا درآمد )تعداد كاال و خدمات موجود( است.  سرعت 
گردش پول غالبا ثابت اس��ت و تغييرات زيادي ندارد 
يا تغييرات آن اندك اس��ت و ب��ه عنوان مثال ضريب 
فزاينده پول در 10 س��ال اخير از عدد 4.5 به 7.2 در 

سال 97 رسيده است. 
باتوجه به ركود فعلي توليد و ميزان كم نرخ رش��د 

اقتص��ادي، T  نيز ثابت بوده يا رش��د ناچيزي دارد و 
رش��د اقتصادي و افزايش توليد به اندازه يي نيست كه 
بتواند اثر رش��د نقدينگي و حجم پول را جبران كند و 
در نتيجه رشد حجم پول عاقبت بر ميزان قيمت ها اثر 

مي گذارد و باعث افزايش قيمت ارز و كاال مي شود. 
 به ط��ور منطق��ي باتوجه به رابطه مق��داري پول، 
مش��اهده مي ش��ود كه هرگونه افزايش در حجم پول، 
به صورت جبري مستقيما P )سطح عمومي قيمت ها( 
را افزايش مي دهد و ميزان آن كامال وابس��ته به حجم 

پول بوده و با تغييرات آن تغيير خواهد كرد. 
براس��اس آمارهاي پولي منتشر شده توسط بانك 
مركزي، حجم پول به شدت افزايش يافته و قاعدتا اين 

رشد تاثير زيادي بر رشد قيمت ها خواهد داشت. 
در سال هاي 1375 تا 1397 در طرف چپ معادله 
فيشر، ميزان پايه پولي از رقم 5 هزار ميليارد تومان به 
باالي 200هزار ميليارد تومان رس��يده و 40برابر شده 
اس��ت. نقدينگي از 13 هزار ميلي��ارد تومان به 1600 
هزار ميليارد تومان رس��يده و 120برابر ش��ده است. 
ضريب فزاينده يا س��رعت گردش پول از 2.5 به 7.2 

رسيده و تقريبا سه برابر شده است. 
در طرف راس��ت معادله فيش��ر نيز توليد ناخالص 
داخلي از عدد 28 به 700 هزار ميليارد تومان رسيده 
و 25برابر شده است. در نتيجه تنها شاخصي كه براي 
جبران 120برابر شدن نقدينگي و 40برابر شدن پايه 
پولي باقي مانده شاخص تورم يا قيمت هاست كه البته 
ش��اخص تورم تنها 350 قلم كاالي مصرفي را نشان 
مي دهد و قادر نيس��ت كه قيمت ارز و ساير دارايي ها 
مانند قيمت مسكن و طال و انتظارات ديگر را پوشش 
دهد. با وجود رش��د شديد قيمت ها و افزايش شاخص 
تورم توجه مي كنيم كه 4.4 به 122 رسيده و 28برابر 
شده است. به عبارت ديگر، به خاطر 40برابر شدن پايه 
پولي در 23 سال اخير، شاخص تورم يا سطح عمومي 
قيمت ها حداقل 28برابر ش��ده و البته باتوجه به رشد 

4درصدي قيمت ها در خرداد نس��بت به ارديبهش��ت 
97 انتظار مي رود كه شاهد افزايش بيشتري در قيمت 
كاال و ارز و... باش��يم.    به طوري كه مش��اهده مي شود 
فاصل��ه بين منحني پايه پولي و منحني نقدينگي كه 
نشان دهنده ضريب فزاينده پولي است در حال وسيع تر 
ش��دن اس��ت و در س��ال هاي 84، 86 و 87 در تمام 
س��ال ها رشد مثبت داشته و از سال 75 تا 95 نزديك 
به س��ه برابر ش��ده اس��ت.  معموال گفته مي شود كه 
عل��ت افزايش ضريب فزاينده پولي، ايجاد بانك هاي 
خصوصي از س��ال 78 و شيوع بانكداري الكترونيك 
است اما اين ش��ايد رشد ضريب فزاينده پولي را در 
س��ه، چهار سال نخس��ت ايجاد بانك هاي خصوصي 
توجيه كند ولي اين س��وال هنوز مطرح اس��ت كه 
چرا اين رش��د هن��وز بعد از 20 س��ال ادامه دارد و 
چه عواملي در حال رشد دادن ضريب فزاينده پولي 
هس��تند به خصوص باتوجه به اين موضوع كه رشد 
ضري��ب فزاينده پولي در س��ال 84 متوقف ش��ده و 
رش��د دوباره آن از س��ال 88 آغاز ش��ده و سال به 
س��ال ش��دت يافته اس��ت لذا بايد ديد كه از سال 
88 چه اتفاقي در سيس��تم بانك��داري رخ داده كه 
باعث چنين رويدادي ش��ده است؟ پاسخ را مي توان 
در رفت��ار بانك ه��ا و بانك مركزي از س��ال 88 در 
معام��الت بين بانكي جس��ت وجو ك��رد. رفتاري كه 
حت��ي باعث ترديد در صح��ت آمارهاي پايه پولي و 
نقدينگي مي شود. جدول فوق حجم معامالت بانكي 
از سال 88 يعني نخستين سال شروع اين معامالت 

و ميزان تغييرات آن را نشان مي دهد: 
براس��اس اين اطالعات، حجم معامالت بين بانكي 
از س��ال 88 ت��ا 96 و در يك دوره 9 س��اله به ميزان 
534 برابر افزايش يافته اس��ت درحالي كه رش��د پايه 
پولي 3.3برابر و رش��د نقدينگي 7برابر شده است. در 
كمال تعجب مشاهده مي شود كه رشد حجم معامالت 
بانكي به شكل جنون آميز، 160برابر رشد پايه پولي و 

بيش از 76برابر رش��د نقدينگي بوده است. همچنين 
رش��د ضريب فزاينده از 3.9 در س��ال 88 به 7.2 در 
سال 96 نش��ان دهنده اثر معامالت بين بانكي بر خلق 

نقدينگي است.
البته با نگاهي به نرخ سود اين معامالت كه بسيار 
پايين تر از نرخ سود بازارهاي ارز و طالست مي توان ولع 

بانك ها به چنين معامالتي را درك كرد. 
اين تحوالت و رشد معامالت بين بانكي، به دنبال باال 
بودن نرخ س��ود بانكي در موسس��ات غيرمجاز و رقابت 
برخ��ي بانك ها براي جذب نقدينگي رخ داده اس��ت و 
بانك مركزي براي آنكه بانك ها به س��مت كاهش نرخ 
س��ود حركت كنند، از طريق بازار بين بانكي تالش كرد 
ك��ه نرخ تامين نقدينگي را براي بانك ها كاهش دهد و 
به تدريج از باالي 20درصد به 18.7درصد كاهش يافت.  
بانك مركزي حتي نرخ جريمه اضافه برداش��ت بانك ها 
را كه 34درصد بود به خط اعتباري 18درصدي تبديل 
كرد تا كمكي به بانك ها باش��د و لذا اين اتفاقات عمال 
باعث رش��د شديد معامالت در بازار بين بانكي شد و هر 
چن��د نياز بانك ها را تامين ك��رده اما نه تنها به كاهش 
نرخ سود بانكي كمكي نكرده است و هزينه هاي بانكي 
عمدتا با نرخ سود 20درصد بوده است بلكه بدون آنكه 
اثر خود را روي پايه پولي نشان دهد عمال به خلق پول 
در شبكه بانكي و رشد ضريب فزاينده و نقدينگي كمك 
كرده است و درنتيجه اين رشد شديد نقدينگي، سطح 
عمومي قيمت ها و تورم و قيمت ارز و سكه و طال و... را 
افزايش داده است.  نتيجه چنين روندي باعث شد كه 
بانك ها عمال نرخ سود س��پرده را از شهريور 96 براي 
يك سال به نرخ 20درصد تمديد كنند و بانك مركزي 
در اس��فند 96 براي كنترل بازار ارز و نقدينگي، اوراق 
سپرده ريالي 20 درصدي به ميزان 240 هزار ميليارد 
تومان منتش��ر كند و هزينه قابل توجهي را به بانك ها 
تحميل كند.  اما نتيجه سياست نرخ سود باال و اوراق 
سپرده، پيش فروش و فروش حدود 8 ميليون سكه به 
كنترل نقدينگي و بازار ارز كمكي نكرد و عمال التهابات 
بازار ارز بيش��تر ش��د. زيرا دليل عمده اين التهاب ها، 
رش��د نقدينگي حاص��ل از افزايش ضري��ب فزاينده و 
خلق پول و افزايش معامالت بين بانكي اس��ت كه ولع 
سيري ناپذيري را در بانك ها ايجاد كرد و بانك ها هر روز 
به صورت ميانگين 18 هزار ميليارد تومان به هم پول 
قرض مي دهند و خلق پول مي كنند كه در مواردي نيز 
باعث افزايش اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي 

شده و پايه پولي را رشد داده است. 
هزينه بانك ها در بازار بين بانكي به 22 هزار ميليارد 
تومان در س��ال 96 رس��يده كه بابت 6405 ميليارد 
تومان تسهيالت بين بانكي صرف شده است و هر يك 
از وام هاي بين بانكي حداقل يك هفته دراختيار بانك 

دريافت كننده قرار دارد. 
معامالت بين بانكي با اين حجم و س��طح، بدون 
ش��ك خلق پول محس��وب ش��ده و قاعدتا بايد در 
آماره��اي بان��ك مركزي جزو نقدينگي به حس��اب 
مي آمد ولي اي��ن كار انجام نگرفت��ه و جالب اينكه 
اكثر اي��ن معامالت نه تنها با اط��الع و مجوز بانك 
مركزي انجام گرفته بلكه اين معامالت با خود بانك 
مركزي انج��ام گرفته و مي توان گفت اين كار بانك 
مركزي حتي موجب رشد پايه پولي هم شده است. 
 نمي توان به ط��ور قطع گفت كه بانك ها اين همه 
معام��الت بين بانك��ي را به كدام قص��د و براي تامين 
وج��وه كدام فعاليت بانكي ي��ا غيربانكي انجام داده اند 
ول��ي به ط��ور يقين مي ت��وان گفت كه اي��ن كار آنان 
براس��اس رابطه مقداري پول منجر به رشد قيمت ها و 
افزايش ش��ديد تورم خواهد ش��د و رشد شديد حجم 
معام��الت بين بانك��ي مي تواند س��ر نخ خوب��ي براي 
كش��ف علل ش��وك قيمتي اخير در بازار ارز و طال و 
س��اير كاالها باش��د. طبيعتا اين وظيفه پژوهش��كده 
پول��ي بانك مركزي اس��ت تا مطالع��ات تخصصي در 
مورد تاثي��رات معامالت بين بانكي بر متغيرهاي پولي 
و مالي و بر س��اير پارامتره��اي اقتصادي را انجام دهد 
ولي هم��ه اقتصاددانان و پژوهش��گران اقتصادي نيز 
بايد حساسيت بيش��تري بر اين موضوع نشان داده و 
مطالعات و تحقيقات بيشتري روي اين موضوع انجام 
دهند چراكه ش��واهد و قرائن نشان مي دهد كه حتي 
اگر دخالت دشمنان خارجي و اخاللگران اقتصادي در 
ميان باشد، تاثير عملكرد سيستم بانكي و بانك مركزي 
در اين مورد آنچنان گس��ترده و شديد و خطرناك به 
نظر مي آيد كه پيش بيني مي شود روند رشد قيمت ها، 
تورم و افزايش قيمت ارز و طال نه تنها متوقف نمي شود 
بلكه احتماال اين ش��روع يك پروسه هولناك است كه 
انتظار چند برابري قيمت ارز و طال و س��اير كاالها در 

چند ماه آينده را در ناظران ايجاد مي كند.

گروهبانكوبيمه| احسانشمشيري|
 قيمت انواع سكه روز پنج شنبه چهاردهم تير 
ماه 97 در ب��ازار تهران با افت محس��وس مواجه 
ش��د و نرخ س��كه بهار آزادي طرح جديد حدود 

125هزار تومان كاهش يافت. 
به گزارش »تعادل« هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح جدي��د )امامي( روز پنج ش��نبه در 
ب��ازار تهران ب��ا 124ه��زار و 500 تومان كاهش 
قيمت نس��بت به روز چهارشنبه با رقم 2ميليون 
و 798هزار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر 
قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي ط��رح قديم با 60 
هزار تومان افت قيمت نس��بت به روز چهارشنبه 
به ارزش 2ميليون و 644هزار تومان داد و س��تد 
شد.  از سوي ديگر در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با 75هزار تومان كاهش نسبت به روز 

چهارش��نبه يك ميليون و 353 هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با 25هزار تومان افت به 
ارزش 732 هزار تومان معامله ش��د. بر اساس اين 
گزارش، هر قطعه س��كه گرمي ب��ا 20هزار تومان 
كاهش 401هزار تومان معامله ش��د و قيمت هر 
گ��رم طالي 18عيار نيز ب��ا كاهش 8 هزار و 960 
توماني به ارزش 228 هزار و 440 تومان رسيد. 

با اين حال بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا با 8تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه 
هزار و 285تومان قيمت خورد. همچنين هر يورو 
با 8 تومان افزايش نس��بت به روز چهارش��نبه 4 
هزار و 996 تومان و هر پوند نيز با 20 تومان رشد 
5 ه��زار و 666 تومان ارزش گذاري ش��د.  در اين 
باره برخي كارشناس��ان معتقدند به دنبال كنترل 
و نظارت بيشتر بر بازار سكه قيمت ها كاهش پيدا 

كرده اس��ت به طوري كه ريي��س پليس تهران در 
اين باره گفت: مطلع شديم برخي صرافي ها اقدام 
به اج��اره 1800كارت ملي افراد بيكار، بي س��واد 
و معت��اد ك��رده و با سوءاس��تفاده از اين كارت ها 
مب��ادرت ب��ه اخ��ذ ارز دولتي كردن��د. همچنين 
به دنبال اع��الم وزير اقتص��اد و رييس كل بانك 
مركزي در مورد پذيرش نرخ دوم و راه اندازي بازار 
ثانوي��ه ارز از 13تير ماه 97 نرخ طال و س��كه در 
بازار كاهش يافت كه نش��ان دهنده واكنش مثبت 
بازار نس��بت به خبر بازار ثانويه ارز اس��ت. سردار 
حس��ين رحيمي در يك نشست خبري از تخلف 
همه 35 ش��ركت واردكننده گوش��ي تلفن همراه 
خبر داد و افزود: پليس از اوايل دي ماه پارسال به 
بازار ارز ورود ك��رد و برخورد با اخاللگران بازار را 
در دستور كار قرار داد و آنچه امروز اعالم مي كنم 
بحث نظارت بر مصرف و هزينه ارز دولتي اس��ت 
كه شركت ها و مجموعه هاي مختلف براي دريافت 
آن ثبت س��فارش داده اند و بايد متناسب با همان 

نرخ هم كاال وارد و توزيع مي كردند. 
وي ادامه داد: معادل 220ميليون دالر اين 35 
ش��ركت براي واردات گوش��ي و لپ تاپ و قطعات 

رايانه يي و تبلت؛ ثبت سفارش كرده بودند و بيش 
از 12 تيم پليس آگاهي با حضور نماينده تعزيرات 
و س��ازمان حماي��ت از حق��وق مصرف كنندگان 
نظارت را ش��روع كردند.  فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ افزود: بررس��ي ها نشان مي دهد 86 ميليون 
ي��ورو؛ 41 ميليون يوان چين و 18 ميليون درهم 
امارات به اين 35 ش��ركت وارد كننده گوش��ي با 
نرخ دولتي تخصيص داده ش��ده اس��ت كه در دو 
ماه اخير حدود 400 هزار گوش��ي تلفن همراه از 
4 نش��ان تجاري معروف به كش��ور وارد كرده اند.  
رحيمي گفت: بررسي ها نش��ان داد كه 300هزار 
دس��تگاه گوش��ي تلفن همراه با قيم��ت ارز آزاد 
فروخته ش��ده و حدود يك صد هزار گوشي نيز در 
انبارها احتكار ش��ده كه كش��ف و توقيف كرديم، 
ام��ا مقادير قابل توجهي لپ ت��اپ و قطعات رايانه 
كه وارد ش��ده همه به قيمت آزاد در بازار فروخته 
شده اس��ت.  فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: 
در چه��ار مورد از تخلفات ب��ا متخلفان بازار ارز و 
كاال برخورد ش��ده و نخس��تين تخلف اين اس��ت 
كه ش��ركت ها پس از ثبت س��فارش ارز را با نرخ 
دولتي دريافت كردند، اما بدون اينكه كاال را وارد 

كنند ارز را به صورت اس��كناس در بازار به فروش 
رساندند. دومين تخلف اين است كه نصف كاال را 
وارد كردند و بقي��ه ارز را در بازار آزاد فروخته اند.  
وي افزود: س��ومين تخلف هم اين است كه كاالي 
خريداري ش��ده با ارز دولتي؛ با قيمت ارز آزاد به 
فروش رس��يده و چهارمين تخلف هم اين بود كه 
كاال را وارد و انب��ار كرده اند تا گران تر بفروش��ند 
با همه اين تخلفات برخورد قضايي ش��ده اس��ت. 
برخ��ي صرافي ه��ا 1800كارت ملي اف��راد بيكار، 
بي سواد و معتاد را اجاره كرده بودند. رييس پليس 
پايتخت درب��اره صرافي هاي متخلف گفت: برخي 
صرافي ها 1800كارت ملي افراد بيكار، بي سواد و 
معت��اد را با قيمت 30 تا 50هزار تومان اجاره و با 
ثبت مش��خصات آنان در سامانه س��نا، ارز با نرخ 

دولتي دريافت كردند. 
رحيمي در ادامه نشس��ت خبري اظهار داشت: 
ارز دريافتي با اين ش��گرد، 2ميليارد دالر اس��ت 
ك��ه 35 نفر در اين خصوص احض��ار و به مراجع 
قضايي معرفي شده اند. وي تصريح كرد: شناسايي 
و بازرسي ساير شركت هايي كه ارز دولتي دريافت 

كرده اند، در دستور كار پليس قرار دارد. 
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5 بورس و فرابورس
 شفاف س�ازي »فخاس« در خص�وص تحوالت 
اخير: ش��ركت فوالد خراس��ان با انتش��ار اطالعيه يي 
درخصوص تحوالت اخير اين شركت شفاف سازي كرد. 
در همين خصوص مديرعامل اين ش��ركت از بهسازي 
كوره و تعمير اساس��ي ترانس كوره واحد فوالد س��ازي 
ش��ماره يك خبر داده اس��ت. گفتني اس��ت كه واحد 
فوالدس��ازي ش��ماره يك، واحد توليد مياني است كه 
شمش مورد نياز واحد نورد را تامين مي كند. همچنين 
در اين شفاف س��ازي آمده است، مبلغ درآمد عملياتي 
مستقيم ذكر شده مربوط به شمش مازاد فروش رفته 
واحد فوالد سازي شماره يك در سال ١٣٩۶ بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش، »فخاس« اعالم كرده اس��ت، با 
توجه ب��ه افزايش راندمان واحد فوالد س��ازي ش��ماره 
يك پس از اجراي بهس��ازي، پيش بيني افزايش توليد 
واح��د فوالد س��ازي ش��ماره 2 در طول س��ال ١٣٩٧، 
فروش آهن اس��فنجي مازاد واحدهاي احياي مستقيم 
و برنامه ش��ركت براي تامين بخش��ي از شمش مورد 
نياز واحد ن��ورد از محل خدمات كارمزدي، پيش بيني 
مي ش��ود كه بخش عمده يي از كاهش توليد و فروش 
ش��مش از منابع فوق تامين ش��ود. اين در حالي است 
كه ش��ركت فوالد خراس��ان كه امروز نيز با صف خريد 
از سوي سهامداران همراه بود از تاريخ ١۶فروردين ماه 
تاكنون در تمام روزهاي معامالتي روند صعودي داشته 
اس��ت و طي مدت مزبور رشد قيمتي حدود ٣0درصد 
را به ثبت رسانده است. همچنين بررسي تغيير مالكيت 
»فخاس« نيز در ي��ك ماه اخير حاكي از حمايت قابل 
توج��ه بازيگران بزرگ ب��ازار دارد، به طوري كه در اكثر 
روزهاي معامالت��ي حقوقي ها در نقش خريدار فعاليت 

بيشتري داشته اند. 
 رش�د ۴۰درصدي ف�روش »ش�پاس«: عملكرد 
ماهانه ش��ركت نفت پاسارگاد منتش��ر شد. بر همين 
اساس اين شركت در زمينه فروش در سه ماهه نخست 
سال 40درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
داشته است. عالوه بر اين شركت »شپاس« در فروردين 
ماه مبلغ ١٩85ميلي��ارد ريال، ارديبهش��ت ماه مبلغ 
٩١٩١ ميليارد ريال و در خردادماه 2٧55ميليارد ريال 
فروش داشته است. براساس اطالعات منتشر شده، اين 
شركت در سه ماه نخست سال مبلغ 5۶0١ميليارد ريال 
درآمد داش��ته است. در همين زمينه نرخ قير ١00/85 
فله در ٣ ماه س��ال ٩۶ مبلغ 8١4هزار تومان و در ٣ماه 
نخست س��ال جاري به مبلغ يك ميليون و ٣١0 هزار 
تومان رس��يده اس��ت. همچنين ن��رخ قير۶0/٧0مورد 
استفاده در آسفالت در ٣ماه نخست سال گذشته مبلغ 
يك ميليون و ٣00هزار تومان بوده كه در ٣ماه نخست 
س��ال جاري به يك ميليون و ٣١5هزار تومان رسيده 
است. براساس اين گزارش »شپاس« در گزارش ٩ ماهه 
مبلغ ١40٧4 ميليارد ريال فروش داش��ته كه به سود 
عمليات��ي 824ميليارد ريالي دس��ت يافته و در نهايت 
سود خالص شركت بالغ بر 4٩٣ميليارد ريال شده است. 
 انتشار آمار ماهانه »قپيرا«: شركت قند پيرانشهر 
با انتش��ار اطالعيه، گزارش عملكرد خرداد ماه خود را 
منتشر كرد. بر اين اساس شركت »قپيرا« در خردادماه 
مبل��غ 225ميلي��ارد ريال درآم��د حاص��ل از فروش 
داشته اس��ت و مجموع درآمد ١١ماهه اين شركت به 
١٩٣2ميليارد ريال رس��يده است. )سال مالي شركت 
٣١ تيرماه ٩٧ اس��ت(. براس��اس آمارهاي منتشر شده 
رش��د فروش قند پيرانشهر در س��ال جاري نسبت به 
مدت مش��ابه در سال قبل ١۶درصد رشد داشته است. 
همچنين درآمد حاصل از فروش ش��ركت در فروردين 
ماه مبلغ 40ميليارد ريال و در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري ١٧٩ميليارد ريال بوده كه با رشد قابل توجهي در 
ارديبهشت همراه بوده است. عالوه بر اين، »قپيرا« براي 
س��ال جاري مبلغ 2١٧٣ميليارد ريال درآمد عملياتي 
و مبلغ ١٩2ميليارد ريال سود خالص پيش بيني كرده 
است. از سوي ديگر اين شركت در گزارش ٩ماهه مبلغ 
١528ميليارد ريال درآمد داشته، كه منجر به شناسايي 
س��ود خالص ١۶٩ميليارد ريالي ش��ده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه نرخ 
خري�د چغندر بهاره در سال زراعي ٩۶-٩5 هركيلوگرم 
٣0٩١ريال مبناي محاس�به عيار ١۶بوده كه طبق اعالم 
سازمان برنامه و بودجه كشور نرخ خري�د چغن�در بهاره 
براي س��ال زراعي آتي ٩٧-٩۶ هركيلوگرم 2٧١2ريال 
مبناي محاس��به عي��ار به اضافه 4١0ري��ال مقطوع به 
عنوان كمك كرايه ش��ده اس��ت. همچنين به ازاي هر 
تن چغن��در بهاره تحويلي در س��ال زراعي آتي ميزان 
2كيلوگرم قند يا شكر به قيمت هر كيلوگرم ٧500ريال 
و همچني��ن 20كيلوگ��رم تفاله خش��ك به قيمت هر 
كيلوگرم ١200ريال به كشاورزان تحويل داده مي شود. 
  آمار توليد و فروش بهاري پتروش�يمي پارس: 
شركت پتروشيمي پارس در يك ماهه منتهي به پايان 
خ��رداد ماه بيش از 24٩ه��زار تن انواع محصول توليد 
كرد. بر اين اس��اس شركت با سرمايه ثبت شده ۶ هزار 
ميليارد ريال گ��زارش فعاليت ماهانه منتهي به خرداد 
امسال را براي سال مالي پايان اسفند ٩٧ منتشر كرد. 
همچنين »پ��ارس« در يك ماهه خ��رداد ماه بيش از 
24٩هزار تن انواع محصول توليد كرد كه اتان با حجم 
توليد ١05 هزار تن در اين مدت بيشترين حجم توليد 
را ثبت كرد. افزون بر اين، اين شركت در دوره يك ماهه 
خرداد بيش از 5هزار و 5٧١ميليون ريال انواع محصول 
خود را به فروش رس��اند كه استايرن منومر بيشترين 
مبلغ فروش را از آن خود كرد. همچنين بيشترين حجم 
فروش هم در اين مدت متعلق به اتان با فروش بيش از 
٧8هزار تن بود. در ادامه اين گزارش پتروشيمي پارس 
عملكرد دوماهه منتهي به پايان ارديبهشت ماه سال ٩٧ 
را نيز منتشر كرده است. اين شركت در دو ماهه مذكور 
بيش از ۶١٩ هزار تن انواع محصول توليد كرد. در ميان 
ان��واع محصوالت پارس، اتان با توليد بيش از 2۶١هزار 
تن بيشترين حجم را به خود اختصاص داد. همچنين 
پ��ارس طي دو ماهه مورد بررس��ي بالغ ب��ر ١١هزار و 
٩88ميليون ريال انواع محصول خود را به فروش رساند 
كه استايرن منومر بيشترين مبلغ فروش و اتان با فروش 
بيش از 254 هزار تن بيشترين حجم فروش را به خود 
اختصاص دادند. به استناد جدول آمار توليد و فروش سه 
ماهه، اين ش��ركت بالغ بر 8۶8 هزار تن انواع محصول 
توليد كرده كه همچون دوره هاي گذشته اتان با توليد 
٣۶٧ هزار تن در ص��در توليدات قرار گرفت. پارس در 
س��ه ماهه ابتدايي ٩٧ در مجم��وع ١٧هزار و 5۶0 تن 
انواع محصول خود را به فروش رساند كه بررسي آمارها 
نشان مي دهد استايرن منومر بيشترين مبلغ فروش و 

اتان بيشترين حجم فروش را داشته است.

رويخطشركتها

»تعادل« آخرين تصميم درخصوص راه  اندازي بازار دوم ارز را بررسي مي كند

حذف بازار ثانويه ارز در بورس
گروه بورس| مسعود كريمي|

دستور اجراي معامالت اظهارنامه صادراتي ها  
در بورس تهران توس��ط مس��عود كرباسيان وزير 
امور اقتصادي و دارايي كش��ور طي روز سه شنبه 
پنج��م تير م��اه به كلي��ه نهاد ها و س��ازمان هاي 
زيرمجموع��ه اي��ن وزارتخان��ه اعالم ش��د و در 
خروجي تمام رس��انه هاي رس��مي كش��ور قرار 
گرف��ت. بر اين اس��اس، مقرر ش��د تع��دادي از 
صادركنن��دگان صنايع مش��خص ش��ود )غير از 
پتروش��يمي  و فلزات( اظهارنامه صادراتي خود را 
در بورس تهران عرضه كنند و واردكنندگان نيز 
مي توانن��د با خريد آن برگه ها ارز مورد نياز خود 
را ب��ه قيمت بازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس 
از بانك مركزي تحويل بگيرند. اما متاسفانه بازار 
ثانويه ارزي برخالف انتظارات در روز ش��نبه نهم 
تير ماه راه اندازي نش��د. در همين حال، ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در يك گام رو به جلو در روز يك شنبه از درج نماد 
گواهي صادراتي ارز در س��امانه پس از معامالت 
خب��ر داد. بر اين اس��اس پيگيري ه��اي روزنامه 
تعادل نش��ان داد كه تمام زيرس��اخت هاي الزم 
براي ش��روع كشف نرخ واقعي و شفاف در بورس 
به طور كامل مهياس��ت اما وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با عدم ارس��ال ليست صادركنندگان و 
واردكنن��دگان مجاز به نوعي روند ايجاد اين بازار 
را متوق��ف مي كند. در همين حال پس از 4 روز 
تعوي��ق در اجراي دس��تور وزير باالخ��ره در روز 
چهارشنبه س��يزدهم تير ماه بازار ثانويه ارزي در 
بورس كش��ور با ابهامات زيادي راه اندازي شد. از 
همي��ن رو اغلب فعاالن بازار ه��اي مالي از اجراي 
ف��از نخس��ت سياس��ت هاي ارزي توس��ط بانك 
مركزي در بازار س��رمايه اب��راز اميدواري كردند. 
اما ب��ه يك باره در بعد از ظهر چهارش��نبه هفته 
گذش��ته ورق برگش��ت و اعالم شد كه معامالت 
بازار ثانويه ارزي در بورس تهران منتفي اس��ت. 
در همي��ن حال لغو دس��تور وزي��ر اقتصاد بدون 
هيچ گونه اعالم قبلي از سوي اين وزارتخانه تمام 
فع��االن و ذي نفعان بازار ثانويه ارزي در بورس را 
به��ت زده كرد، چرا كه اغلب فعاالن بازار معتقدند 
كه حذف يك طرفه بورس بر خالف ميل باطني 
رييس جمهور و وزير اقتصاد صورت گرفته است و 
بانك مركزي به صورت خودسرانه اقدام به چنين 

تغيير مس��يري داده است. همچنين در آينده به 
دليل اينكه هيچ بازاري از ميزان ش��فافيت باالي 
بازار س��رمايه در كش��ور برخوردار نيست به طور 
قط��ع ش��اهد ايجاد فس��اد و ران��ت در اين گونه 
معام��الت خواهي��م بود. از همين رو ب��ا توجه به 
اينك��ه همه نگاه ها ب��ه بانك مرك��زي به عنوان 
س��كاندار سياست هاي ارزي كشور معطوف است 
 باي��د در انتظار واكنش و چرايي اين موضوع طي 
روز ه��اي آينده از اين نهاد ب��ود. در همين حال 
گفته مي ش��ود بانك مركزي با اين استدالل كه 
دشمن با ورود صادركنندگان و واردكنندگان به 
بورس از جزئيات معامالت سوءاستفاده مي كند، 

اقدام به چنين تغيير رويه يي كرده است. 

 بانك مركزي پاسخگو باشد
در همين رابطه يك منبع آگاه بازار س��رمايه 
در گفت وگ��و با »تعادل« عن��وان كرد: معامالت 
ب��ازار ثانويه ارزي در بورس تهران منتفي ش��د. 
وي در خص��وص چرايي اين موض��وع نيز تاكيد 

ك��رد: بانك مركزي  بايد در خصوص اين موضوع 
اظهارنظر كند، چرا كه تمام مقدمات و امكان هاي 
الزم در راس��تاي ايج��اد بازار ثانوي��ه در بورس 
مهياس��ت. اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح 
كرد: برخي مس��ائل مربوط به سياست هاي ارزي 
كشور مربوط به بانك مركزي است و به طور قطع 
سازمان بورس از اين موضوع كه يك واردكننده 
ب��ه چ��ه ميزان��ي ارز دريافت كرده اس��ت، هيچ 
اطالعاتي نخواهد داشت. در نتيجه چنين آماري 
 بايد از طريق مراجع رس��مي به س��ازمان بورس 
كش��ور منتقل ش��ود. اين اقتص��اددان در ادامه 
بي��ان كرد: در حال حاضر متاس��فانه بازار ثانويه 
ارزي به جاي  اينكه در بستر شفاف بورس تهران 
ش��كل بگيرد، در يك نهاد ديگر شكل گرفت كه 
متاس��فانه اين موضوع مي توان��د در آينده باعث 

ايجاد فساد و رانت در معامالت شود. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره به يكي 
ديگر از عوامل شكل  نگرفتن بازار ثانويه در بورس 
نيز تاكيد كرد: در اين ميان مش��اهده مي ش��ود 

كه برخي صادركنن��دگان و واردكنندگان حاضر 
نيس��تند كه اطالعات خود را به صورت شفاف به 
بورس كش��ور ارائه كنند، زيرا زماني داد و س��تد 
در بازار س��هام صورت مي گيرد كه افراد اقدام به 
درياف��ت كد معامالتي مي كنند و به طور كلي در 
يك سيستم مشخص تمام اطالعات افراد در بازار 
س��رمايه شفاف سازي خواهد ش��د. اين در حالي 
اس��ت كه بخش تجاري نتوانست سازوكار شفاف 
معامالتي را در بورس بپذيرد و با بهانه هاي واهي 
از جمله اينكه با چگونگي س��ازوكار معامالتي در 
ب��ورس، چگونگي دريافت كد معامالتي و ارتباط 
با كارگزاران آش��نايي ن��دارد از اين موضوع مهم 
ش��انه خالي كرد. اين منب��ع آگاه تاكيد كرد: از 
س��وي ديگر بانك مركزي هم ب��ا توجه به اينكه 
انجام هر گونه معامالت در بازار سرمايه مستلزم 
ش��فافيت زيادي است و  بايد تمام اطالعات مالي 
و... را اي��ن نهاد به ب��ورس ارائه كند، در نتيجه با 
اس��تفاده از فرص��ت پيش  آمده ب��ه نوعي از اين 

مسووليت سرباز زد. 

اين كارش��ناس بازار س��رمايه عنوان كرد: در 
صورت��ي كه ب��ازار ثانوي��ه ارزي در بورس تهران 
به ط��ور كام��ل ش��كل  مي گرفت، به ط��ور قطع 
باع��ث ايجاد ثبات در نرخ ارزي كش��ور مي ش��د 
و در چنين ش��رايطي كارآمدي بخش هاي مهم 
اقتصادي از جمله س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و بانك مركزي نمايان و قابل مقايس��ه براي تمام 
افراد جامعه مي شد. بر اين اساس، بانك مركزي 
با توجه به موارد ذكر ش��ده سريعا اقدام به حذف 

بازار ثانويه ارزي در بخش واقعي اقتصاد كرد. 
اين اقتصاددان تصري��ح كرد: در ادامه خبري 
مبن��ي بر انجام يك معامل��ه در بازار ثانويه ارزي 
نيز منتش��ر شد كه در وهله نخست اغلب فعاالن 
بازار ه��اي مال��ي بر اين ب��اور بودند ك��ه چنين 
رويدادي در بازار سرمايه اتفاق افتاده است اما در 
ادامه مش��اهده شد كه مقامات بورسي با تكذيب 
اين موض��وع اعالم كردند كه چني��ن معامله يي 
در بورس رخ نداده اس��ت و در خارج از سازوكار 
ب��ازار اين مهم صورت گرف��ت. اين تحليلگر بازار 
سرمايه گفت: بر اين اساس پس از تكذيب شايعه 
نخس��تين معامله ارزي در بورس ب��راي فعاالن 
بازار   هاي مالي كش��ور مشخص شد كه معامالت 

در جايي ديگر انجام شده است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر بانك مركزي 
دشمن و مس��ائلي پيرامون تحريم را دستاويزي 
ب��راي حذف اين بازار در بورس قرار داده اس��ت، 
ابراز داش��ت: بانك مركزي بر اين باور اس��ت به 
دليل اينكه تمام اس��امي در بورس عيان مي شود 
در نتيجه دش��من متوجه خواهد ش��د كه كدام 
واردكنن��ده چ��ه محصولي و به چه مي��زان و با 
چه مقدار ارز دريافتي وارد كش��ور كرده اس��ت 
كه در نهاي��ت اياالت متحده امريكا با اس��تفاده 
از اي��ن مورد اقدام به تحريم ش��ركت ها مي كند. 
پ��س بنابراين س��ازو كار ش��فاف ب��ورس به نفع 
بخ��ش ص��ادرات و واردات كش��ور نخواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح كرد: تمام 
فع��االن بازار  هاي مالي در اي��ن انتظار بودند كه 
ورود ارز به بازاري شفاف از التهابات آينده ارزي 
به طور قطع جلوگيري خواهد كرد كه متاس��فانه 
با منتفي شدن بازار ثانويه ارزي در بورس و عدم 
شفاف شدن قيمت ارز همچنان به صورت سنتي 
و غيرشفاف بازار ارز به راه خود ادامه خواهد داد. 

گروه بورس|
در پايان معامالت هفته منتهي به ١٣ تير ماه ٩٧ 
شاخص كل نسبت به هفته قبل با يك  درصد افزايش 
همراه شد. بر اين اساس شاخص كل با ١١۶5 واحد 
افزايش نسبت به هفته ماقبل رقم ١١24٩0 واحدي 
را به خود اختصاص داد. همچنين شاخص بازار اول 
ب��ا ٩54 واح��د افزايش به رق��م 82۶08 واحد بالغ 
ش��د و ش��اخص بازار دوم ب��ا ١828 واحد افزايش 
ع��دد 225١8٩ واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب 
ش��اخص بازار اول با ١/2 درصد و شاخص بازار دوم 
با 0/8 درصد افزايش نس��بت به هفته ماقبل مواجه 
ش��دند. بر اين اساس در 5 روز كاري هفته گذشته، 
ارزش كل معامالت اوراق بهادار به ١808۶ ميليارد 
ريال بالغ ش��د كه نسبت به هفته ماقبل 4٩ درصد 
كاهش يافته اس��ت. اف��زون بر اين تع��داد ٧0١2 
ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 405 هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 50درصد و 4١ 
درصد كاهش را نسبت به هفته ماقبل تجربه كردند. 
اين درحالي اس��ت كه تع��داد ١00ميليون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از ١024ميليارد ريال مورد 
معامل��ه قرار گرفت و به ترتيب ب��ا ١٣درصد و ١2 
درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 

 افزايش ارزش مبادالت فرابورس
از سوي ديگر فرابورس ايران در دومين هفته 
كاري تيرماه ميزبان يك عرضه اوليه س��هام، دو 
عرضه اسناد خزانه اس��المي و يك پذيره نويسي 
ب��ود. اين در حالي اس��ت كه ط��ي هفته كاري 
منته��ي ب��ه پانزده��م تيرم��اه ع��الوه ب��ر آنكه 
عرضه هاي اوليه فرابورس در سال جاري استارت 
خورد، ش��اهد عرضه اس��ناد خزانه اس��المي در 
نمادهاي »اخزا ۶24« و »اخزا ۶22« و همچنين 
پذيره نويسي اوراق مرابحه شركت صنعت غذايي 
كورش نيز بوديم. همچنين نخستين عرضه اوليه 
امس��ال فرابورس ايران در ١٣تيرماه با عرضه ١0 
درصد از س��هام شركت پتروشيمي غدير در بازار 
اول فراب��ورس رق��م خورد كه طي آن هر س��هم 
اين شركت در پي اس��تقبال خريداران در سقف 
دامنه قيمتي ثبت س��فارش يعن��ي ١٧00ريال 
كشف قيمت ش��د. طي اين هفته عالوه بر اينكه 
عرض��ه ١2ميلي��ون و ٧50ه��زار ورق��ه در نماد 
»اخزا۶24« ب��ه ارزش بي��ش از ١2٧5 ميليارد 
تومان در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس رقم 
خ��ورد، اين بازار ميزبان عرض��ه ١0ميليون ورقه 
»اخزا۶22« ب��ه ارزش يك هزار ميلي��ارد تومان 
ني��ز بود كه تاريخ سررس��يد آن 2٣مردادماه ٩8 

اس��ت. بدين ترتيب در ميان 4 سري اسناد خزانه 
اس��المي پذيرش شده به ارزش حدودي 4٣ هزار 
ميليارد ري��ال در نمادهاي »اخ��زا۶2١«، »اخزا 
۶22«، »اخ��زا ۶2٣« و »اخ��زا ۶24« تاكن��ون 
معامالت ثانويه س��ه سري آغاز ش��ده است و با 
عرضه اس��ناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا۶2٣« 
در يك ش��نبه آتي يعني هفده��م تيرماه، پرونده 
عرضه اين دور از اس��ناد خزانه اس��المي تكميل 
خواه��د ش��د. از ديگ��ر رويدادهاي مه��م هفته 
منته��ي به نيمه تيرماه مي توان ب��ه آغاز و اتمام 
پذيره نويسي اوراق مرابحه شركت صنعت غذايي 
كورش به ارزش 500 ميلي��ارد ريال كه به مدت 
٣ روز كاري تعيي��ن ش��ده بود، اش��اره كرد. اين 
اوراق در نماد »ك��ورش٩٩« به تعداد 500 هزار 
ورقه به ارزش اس��مي هر ورقه يك ميليون ريال 
و با نرخ سود ١۶درصد ساالنه تا سررسيد منتشر 
ش��د. از س��وي ديگر معام��الت 5 روز كاري در 
فرابورس نش��ان مي دهد كه در پي دادوس��تد 2 
ه��زار و 88٧ ميليون ورقه به��ادار به ارزش ١۶ 
ه��زار و ١2٧ ميليارد ريال حج��م مبادالت كل 
2٩درصد كاهش و در مقابل ارزش دادوس��تدها 
نسبت به هفته گذش��ته ١٣درصد افزايش يافته 
است. همچنين تعداد دادوستدهاي معامله گران 
در هفته گذش��ته نيز به ٣88 هزار نوبت رسيده 
است كه رشد 25درصدي را نسبت به هفته اول 
تيرماه نش��ان مي دهد. در مي��ان بازارهاي ٩ گانه 
فرابورس، بازاره��اي اول و دوم به ترتيب ميزبان 
دادوس��تد ٣۶١ و ١٧٧8 ميليون سهم به ارزش 

٧٣٧ و ٣۶8٧ ميلي��ارد ري��ال بودن��د. همچنين 
مبادالت س��هام در بازار پايه ني��ز به نقل وانتقال 
۶٩٣ ميليون س��هم به ارزش ١١82ميليارد ريال 
انجاميد كه در ميان تابلوهاي معامالتي اين بازار، 
تابلو الف با رشد 2١٣ و ١85درصدي در حجم و 
ارزش مبادالتي، عملكرد مثبتي را به ثبت رساند. 
بر اين اس��اس معامله گران در س��مت ديگر بازار 
جابه جايي 54 ميلي��ون ورقه به ارزش ١0هزار و 
520 ميليارد ريال را در بازار ابزارهاي نوين مالي 
رق��م زدند و در اين ميان در حالي كه ETFها و 

اوراق تس��هيالت مسكن با كاهش حجم و ارزش 
مبادالتي روبه رو ش��دند، اوراق بده��ي با مبادله 
١0 ميلي��ون ورقه به ارزش ٩4٣٧ ميليارد ريال، 
رش��د چشم گير ٩٣ و ١05درصدي را در حجم و 
ارزش دادوستدها به همراه داشت. بر اساس اين 
گزارش، در نهايت شاخص كل فرابورس ايران در 
پي فرازوفرودهايي با ايس��تادن در ارتفاع ١252 
واحدي هفته دوم تيرماه را پشت سر گذاشت كه 
نگاهي به بازدهي اين نماگر از ابتداي س��ال رقم 

بيش از ١4 درصدي را نشان مي دهد. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته 

برآيند مثبت هفتگي بورس

يك كارش��ناس بازار س��رمايه ورود نقدينگي هاي 
جدي��د به بازار س��رمايه را يكي از عوامل رش��د بازار 
اعالم كرد. وي گفت: فش��ار تورمي در ش��رايط فعلي 
باعث شده تا سرمايه گذاران قيمت ها را با ساير بازارها 
مقايسه كنند و قيمت هاي سهام را براي خريد جذاب 
ارزيابي كنند. اميرتقي خان تجريشي درباره رشدهاي 
اخير بازار س��هام گفت: حجم نقدينگي بازار كه باعث 
نگراني از افزايش تورم در جامعه شده بود، اواخر سال 
گذش��ته به س��مت بازارهاي مختلف حركت كرد. به 
گزارش سنا، وي نتيجه حركت نقدينگي هاي جامعه 
به س��مت بازارهاي غير مول��د را افزايش خيره كننده 
قيمت سكه و طال و تش��كيل بازار سياه ارز دانست و 
گفت: رشد قيمت ساير كاالها و خدمات در جامعه نيز 
از ديگر داليل تحرك اين نقدينگي ها بود. تجريش��ي 
با اش��اره به اينكه حج��م باالي نقدينگ��ي جامعه تا 
چند هفته گذشته هنوز به بازار سرمايه نرسيده بود، 
گفت: مهم ترين دليل تاخي��ر در ورود نقدينگي ها به 
بازار س��رمايه نگراني س��رمايه گذاران از ريس��ك هاي 
سياسي بين الملل بود كه پس از مدتي سرمايه گذاران 
دريافتن��د، قيمت ه��ا جذاب تر از آن اس��ت كه حتي 
ريس��ك هاي سيس��تماتيك نيز دغدغه يي براي بازار 

ايجاد كند. وي ادامه داد: س��رمايه گذاران با بررس��ي 
عملكرد شركت ها، قيمت سهم، سودهاي محقق شده، 
سودهاي تقس��يمي جذاب با توجه به قرار گرفتن در 
فصل مجامع و نسبت قيمت به درآمد مناسب در بازار 
سهام به اين جمع بندي رسيدند كه ورود به بازار سهام 
و سرمايه گذاري در اين شرايط مي تواند ارزنده، جذاب 
و با بازدهي مناس��ب همراه باشد و به طور قطع در هر 
ش��رايطي قيمت ها به كمتر از نرخ هاي فعلي نخواهد 
رسيد. تجريش��ي با اشاره به فشار تورمي در بازارهاي 
كااليي افزود: در اين ش��رايط مقايسه قيمت سهام با 
ساير كاالها و بازارها مثل خودرو، ارز، سكه و مسكن و 
غيره سرمايه گذاران را به اين نتيجه رساند كه قيمت 
سهام در بازار سرمايه از جذابيت بااليي برخوردار است 
و نسبت به س��اير بازارها هنوز رش��د چنداني نكرده 
است. اين كارش��ناس بازار معتقد است زماني كه در 
بازاره��اي كااليي يا خدماتي، نرخ ها در كمتر از ارزش 
واقعي قرار مي گيرن��د به طور معمول حركت و تقاضا 
در آن بازار س��ريع و جهشي خواهد بود و اين اتفاقي 
اس��ت كه از چند هفته گذش��ته در بازار س��هام آغاز 
شده است. وي با اش��اره به اينكه تا چند ماه گذشته 
سرمايه گذاران براي ورود به بازار سرمايه دچار ترديد 

بودند، گفت: اما به محض ورود نخستين نقدينگي ها به 
بازار و برداشته شدن قدم اول، ساير سرمايه گذاران نيز 
متوجه جذابيت باالي آن شدند و به اين ترتيب رشد 
ادامه دار بازار آغاز ش��د.  تجريشي بازار سرمايه را يكي 
از بهترين گزينه ها براي سرمايه گذاري دانست و گفت: 
در عين حال سرمايه گذاران بايد به اين نكته كليدي و 
مهم توجه كنند كه لزوما قرار نيست روند جهشي بازار 
هميش��گي و دايمي باشد و براي مدت طوالني تداوم 
پيدا كند، چرا كه پس از هر رش��د جهش��ي معموال 
اصالحي چند روزه وجود دارد. وي به سرمايه گذاران 
توصيه كرد: براي كس��ب سودهاي معقول و منطقي 
از بازار س��رمايه بايد از تحليل هاي بنيادي اس��تفاده 
كنند و چنانچه س��رمايه گذاران قص��د دارند در اين 
شرايط صعودي با پذيرش ريسك به بازدهي مناسبي 
برس��ند و در اين بازار ماندگار ش��وند بايد به سمت 
تحليل هاي بنيادي حركت كنند. تجريشي به ورود 
سرمايه گذاران غيرحرفه يي به بازار سرمايه در شرايط 
صعودي بازار اش��اره ك��رد و گفت: اين گ��روه براي 
جلوگيري از ضرر، زيان و تصميم گيري هاي هيجاني 
حتي در ش��رايط صعودي بدون تحليل و برنامه وارد 

صف هاي خريد نشوند. 

عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات 
مجلس معتقد است كه بايد در راستاي ايجاد عدالت 
و شفافيت در اقتصاد كشور تالش كنيم تا كاالهاي 
اس��تراتژيك در بورس كاال مورد معامله قرار گيرد. 
شهباز حسن پوربيگلري در گفت وگو با ميزان با تاكيد 
بر اينكه عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس به 
نفع كش��اورزان خواهد بود، گف��ت: ارائه محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال گامي مثبت براي ساماندهي 
بازار اقتصادي اين محصوالت تلقي مي شود. نماينده 
سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
يكي از ش��اخص هاي كشورهاي توسعه يافته عرضه 
انواع كاالها در بورس و داشتن بورس هاي قدرتمند و 
تاثيرگذار بر قيمت هاي بين المللي است كه ما نيز با 
توجه به وضعيت كلي و كالن كشور بايد در راستاي 
ايجاد عدالت و ش��فافيت تالش كني��م تا كاالهاي 
اس��تراتژيك در بورس مورد معامل��ه قرار گيرد. وي 
ب��ا بيان اينكه طرح قيمت تضميني گندم در بورس 
كاالي ايران مي تواند براي كشاورزان افزايش انگيزه و 
برنامه ريزي به دنبال داشته باشد، گفت: طرح قيمت 
تضميني به مراتب كارآمدتر از طرح خريد تضميني 
است و به  طور همزمان منافع كشاورز، دولت و بخش 

كشاورزي را پوش��ش مي دهد به همين خاطر ارائه 
گن��دم در بورس كاال رفته رفته بايد انجام ش��ود تا 
در آينده شاهد رشد كيفيت گندم، شفافيت آماري، 
كاه��ش هزينه ه��اي دولت و س��اماندهي معامالت 
باشيم. به گفته حسن پوربيگلري البته به  طور طبيعي 
بايد توجه داشته باشيم كه گندم كااليي استراتژيك 
و امنيتي محسوب مي ش��ود كه به  طور مستقيم با 
تضمين امنيت غذايي كش��ور سروكار دارد از اين رو 
مسووالن بايد با برنامه ريزي و رفته رفته عرضه گندم 
كش��ور در بورس كاال را رقم بزنند. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به  طور 
حت��م بعد از عرضه گندم در بورس، كيفيت گندم و 
راندمان توليد افزاي��ش يافته و به اين ترتيب گندم 
توليد ش��ده در بازاري رقابتي به فروش مي رس��د و 
از اين طريق كش��اورزان به ارتقاي كيفيت تش��ويق 
مي ش��وند. وي در پايان تصريح كرد: وقتي كشاورز 
بداند كه مي تواند محصول خود را با قيمتي واقعي در 
بورس كاال بفروشد و وجه حاصل از معامله نيز ظرف 
چند روز به حساب او واريز مي شود بدون شك شاهد 
اس��تقبال همه جانبه از بورس و حذف سيستم هاي 

داللي در صنعت كشاورزي خواهيم بود. 

كارشناس بازار سرمايه :
جذابيت قيمتي عامل هدايت نقدينگي به بورس است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
عدالت و شفافيت در تخصيص كاالها از مسير بورس  كاال مي گذرد

بازه هفتگي شاخص كل 

بازار سرمايه
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  دليل نفروختن كاال
از زبان رييس اتاق اصناف

علي فاضلي- رييس اتاق اصناف ايران- در پاس��خ 
ب��ه اينكه چرا برخي از واحدهاي صنفي كاالهاي خود 
را عرضه نمي كنند و آيا در اين زمينه مس��اله يي به نام 
احتكار يا تخلفات صنفي مانند آن وجود دارد، توضيح 
داد: نمي ت��وان به صورت كامل عرض��ه نكردن كاال از 
س��وي برخي از واحدهاي صنفي و توزيع كنندگان را 
رد كرد اما كمبود كاال يا نبود آن در بازار چندان مورد 
تاييد نيس��ت؛ چراكه در ميان 3ميليون بنگاه و واحد 
صنفي قطعا امكان تخلف به صورت آش��كار يا پنهان 
وج��ود دارد. وي با بي��ان اينكه عرضه نكردن كاال يك 
تخلف محسوب مي شود، افزود: مساله احتكار چندان 
نمي تواند درس��ت باشد اما اين موضوع با اختفا تفاوت 
دارد. در جاهاي��ي كه اختفا ص��ورت مي گيرد، بنگاه ها 
مطمئن به تامين كاالي خ��ود براي جايگزيني آن به 
جاي چيزي كه فروخته اند، نيستند؛ بنابراين بايد چنين 
مس��ائل و دغدغه هايي را رصد كنيم. مسلما ارزيابي و 
پايش درس��ت و دقيقي از بازار، انبارها و حتي آنهايي 
ك��ه كااليش��ان را عرضه نمي كنند، داش��ته ايم كه در 
اين زمينه اتحاديه هاي صنفي پيشگام بوده و هستند. 
رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر اينكه نبايد كس��ي 
از چنين خلل هايي در بازار آس��يب ببيند، گفت: بايد 
علت بروز چنين اتفاقاتي را ارزيابي و آسيب شناسي كرد 
و مسلما با نظارت بيش��تر و بهتر مي توان جلو چنين 
تخلفاتي در بازار را گرفت. البته در اين زمينه ساختار 
نظارتي در اتاق اصناف ايران چندان قوي نيس��ت و از 
تع��داد كافي نيرو و امكانات در حوزه س��خت افزاري و 
نرم افزاري برخوردار نيستيم كه اميدواريم بتوانيم آن را 

با توجه بيشتر مسووالن تقويت كنيم. 

 رونق مجدد قاچاق سيگار
ريي��س هي��ات مدي��ره انجم��ن توليد كنندگان، 
وارد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت دخاني در 
ارتباط با فروش س��يگار با قيمتي مضاعف و بيش��تر 
از قيم��ت درج ش��ده روي پاكت هاي ف��روش اظهار 
ك��رد: درح��ال حاضر عوام��ل مختلف��ي در افزايش 
قيمت س��يگار دخيل هس��تند. به گفته محمدرضا 
تاج��دار يك��ي از اين موارد به ع��دم تخصيص ارز به 
مواد اوليه مورد اس��تفاده در توليد س��يگار كه شامل 
كاغذ س��يگار، فويل آلومينيومي، نوار دو ميلي متري 
و توتون بريده ش��ده است مربوط مي شود. ۷۰درصد 
مواد اوليه مورد استفاده در توليد مواد دخاني وارداتي 
هستند كه متاسفانه طي 3ماهه گذشته ارزي دريافت 
نكرده اند. رييس هيات مديره انجمن توليد كنندگان، 
وارد كنن��دگان و صادر كنندگان محصوالت دخاني با 
اشاره به اينكه شبكه توزيع سيگار اليه هاي مختلفي 
دارد كه به ترتيب توليد كنن��ده، عمده فروش اصلي، 
عمده فروش استاني و خرده فروشان را شامل مي شود 
اظهار كرد: حداكثر نظارت بر اليه اوليه كه توليد كننده 
و عمده فروش اصلي اس��ت ص��ورت مي گيرد اما در 
مورد خرده فروشي ها چنين نظارت و كنترلي وجود 
ندارد و طبيعي اس��ت كه دالالن و واسطه گران از اين 
موضوع به نحو مطلوب استفاده مي كنند. وي با بيان 
اينكه در شرايط اينچنيني قاچاق سيگار مشابه توليد 
داخلي در بازار جايگزين مي شود، گفت: وقتي چنين 
ش��رايطي در بازار س��يگار به وجود مي آيد و به ازاي 
هر كارتن س��يگار داخلي ۷۵ه��زار تومان، هر كارتن 
سيگار برند خارجي توليد داخل ۲۵۰هزار تومان و هر 
كارتن سيگار وارداتي ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعيين 
مي شود، بنابراين سودجويان از شرايط به وجود آمده 
حداكثر اس��تفاده را مي برند و دست به قاچاق سيگار 
مي زنند؛ چراكه شرايطي توسط تصميم گيران به وجود 
آم��ده كه هر فردي را تحري��ك مي كند تا با خريد و 
فروش سيگار در بازار سود كالني به جيب بزند. رييس 
هيات مدي��ره انجمن توليد كنندگان، وارد كنندگان و 
صادر كنن��دگان محصوالت دخاني همچنين به علت 
ديگر افزايش قيمت سيگار و فروش آن با رقمي بيشتر 
از قيمت درج ش��ده روي پاكت ها اشاره كرد و گفت: 
با توجه به ش��رايطي كه پيش از آغاز س��ال به وجود 
آمد و بازار از افزايش قيمت ها در س��ال ۱3۹۷ مطلع 
شد، برخي با خريد سيگار و احتكار آن قصد داشتند 
كه با آغاز س��ال جاري س��ودهاي كالني را به جيب 
بزنند؛ بنابراين پول هاي س��رگردان به حوزه دخانيات 
آمد و در اين راس��تا نه تنها نظ��م بازار به هم ريخت 
بلكه مصرف كننده و توليد كننده آس��يب ديدند و در 
اين بين تنها سودجويان منتفع شدند. تاجدار با تاكيد 
بر اينكه در صورت ادامه چنين شرايطي در بلندمدت 
توليد كنندگان آسيب مي بينند و ورشكست مي شوند، 
گفت: ش��رايطي ب��ه وجود آمده ك��ه توليد كنندگان 
نمي توانند مواد اوليه خود را وارد كنند و توليد داشته 
باشند؛ در عين حال بازار به سمت افزايش قاچاق رفته 
تا سودجويان سيگار را با قيمت و كيفيتي پايين تر به 

بازار عرضه كنند. 

  توليد ۵۵ ميليون تن فوالد
تا افق ۱۴۰۴

نادعلي اس��ماعيلي دهج، رييس شوراي مركزي و 
رييس سازمان نظام مهندسي معدن در مورد وضعيت 
فعلي معادن و شيوه شكوفايي اين صنعت اظهار كرد: 
در كشور ما بيش از ۴هزار كاداس و يا به عبارت ديگر 
كالكا وج��ود دارد كه اين مواد قابل صادرات اس��ت. 
رييس شوراي مركزي و رييس سازمان نظام مهندسي 
معدن ادام��ه داد: براي توليد ۵۵ ميليون تن فوالد تا 
افق ۱۴۰۴ نياز به مواد اوليه معدني همانند سنگ آهن 
احس��اس مي شود؛ بنابراين توليدكنندگان اين دست 
از مواد معدني مي توانند با فروش محصوالت خود به 
واحد هاي فرآوري نياز صنايع معدني را تامين كنند. 
وي تصريح ك��رد: محدوديت هاي��ي در معاونت هاي 
معدني اس��ت ك��ه با افزاي��ش اختي��ارات اين حوزه 
اقدامات و تصميم گيري هاي سازنده يي مي توان اتخاذ 
كرد. اس��ماعيلي دهج ابراز كرد: ش��وراي معادن بايد 
راه حلي ب��راي مزاحمت هايي كه در اجراي طرح هاي 
معدني براي سرمايه گذاران به وجود مي آيد را حل و 
رفع كند و به عبارتي با ايجاد بستر هاي الزم زمينه را 

براي شكوفايي فعاالن اين عرصه به وجود بيايد. 

اخبار

وضعيت امارات در صورت تشديد تحريم چگونه خواهد بود؟

نيازبهحياطخلوتيبرايدورزدنتحريمها

نايب رييس اتاق ايران و چين: 

با حراج ارزي، نظارت بر كاالهاي وارداتي غيرممكن مي شود
نايب رييس اتاق ايران و چين با اش��اره به ليست 
منتشر شده از واردكنندگاني كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند، گفت: اين ليست اما و اگرها و نكات پنهان 
زيادي دارد بنابراين اگر قرار بر افش��اي ليس��ت بود 
بايد به طور كامل و شفاف منتشر مي شد. مجيدرضا 
حريري با تاكيد بر اين كه اگر بخشي از حقايق مطرح 
ش��ود از دروغ گفتن و عدم شفافيت تبعات بدتري 
براي جامعه دارد، مطرح كرد: به گفته مسووالن ۲۰ 
ميليارد دالر براي واردات كاال ارز تخصيص داده شده 
بود اما آنچه منتشر شده حدود ۵.۲ميليارد يورو است 
يعني در خوش  بينانه ترين حالت ۲۰درصد آن مبلغ 
در اين ليس��ت عنوان شده و 8۰درصد ديگر پنهان 
است. حريري درباره جزييات اين ليست عنوان كرد: 

ج��اي تاس��ف دارد كه در يك ب��ازه زماني دو ماهه 
حدود ۵۵ ميلي��ون يورو كره، بيش از ۱۰۰ ميليون 
دالر كنجاله، ۲۵ ميليون يورو نخود، ۵۰ ميليون يورو 
گوشت گوسفند و ۱۲۹ ميليون يورو گوشت گوساله 
وارد ش��ده وارد كشور شده است. وي درباره واردات 
برنج و كاغذ نيز توضيح داد: بر اساس اين ليست طي 
دو ماه گذش��ته بيش از ۵۰۰ميليون دالر برنج وارد 
ش��ده بطوري كه در مدت مشابه سال ۹۵ اين رقم 
حدود ۱۰۰ ميليون دالر بود همچنين روزنامه ها نيز 
تا االن به كاغذ با نرخ دولتي دسترسي نداشته اند اما 
مجم��وع ارزي كه براي واردات كاغذ اختصاص داده 
شده بيش از ۲۵۰ ميليون دالر بوده است. اين عضو 
اتاق بازرگاني ادامه داد: در ليست منتشر شده بيش 

از ۴۰ ميلي��ون دالر به واردات عدس اختصاص داده 
شده بطوري كه قيمت جهاني عدس تني 3۲۰ دالر 
اس��ت؛ بنابراين با اين حجم از عدسي كه در اين دو 
ماهه وارد ش��ده بايد به ه��ر ايراني حدود يك كيلو 
۷۰۰ گرم عدس تعلق مي گرفت بطوري كه مصرف 
عدس خانوار در سال به ۷ كيلو گرم نيز نمي رسد. او 
با ذكر دو س��ناريو در خصوص اين حجم از واردات 
عنوان كرد: اين اعداد و ارقام نشانه خوبي نيست اما 
دو نكته در اين ليست وجود دارد، ابتدا اينكه دولت 
بر اس��اس پيش بيني تحريم ها كاالهاي استراتژيك 
غذاي��ي خود را تامين كرده و دوم اينكه كااليي وارد 
كشور نمي شود و فقط خروج سرمايه صورت گرفته 
است. نايب رييس اتاق ايران و چين با تاكيد بر اينكه 

با اين حجم از واردات، گرانفروش��ي بي منطق است، 
تصريح ك��رد: اگر تخلفي در قيمت ها صورت گيرد، 
يا در اين ليس��ت بيش اظهاري شده يا دالر دولتي 
دريافت شده و كااليي وارد نمي شود. حريري اضافه 
كرد: برخي از ش��ركت ها، هم لب ت��اب وارد كرده اند 
و ه��م لوبيا كه نش��ان دهنده اين اس��ت كه چنين 
شركت هايي از كارت هاي اجاره يي استفاده كرده اند؛ 
يعني براي يك شركت ديگر با پول ديگران واردات 
انجام مي دهند و اين شركت در نهايت بي نام و نشان 
باقي مي ماند. اين عضو اتاق بازرگاني در پاسخ به اين 
پرسش كه نظارت بر قيمت ها در اين شرايط كار چه 
كسي اس��ت؟بيان كرد: وقتي ارز حراج شد نظارت 
بر كاالهاي وارداتي غيرممكن مي ش��ود بنابراين در 
صورت تخلف در قيمت، مردم دستشان به جايي بند 
نيست. حريري همچنين در پاسخ به اينكه با وجود 
محدوديت ارزي آيا واردات چنين كاالهايي ضرورت 
داش��ت، گفت: : واردات كاال ضروري اس��ت و نبايد 
ممنوعيتي بر واردات اعمال شود چراكه با ممنوعيت 
واردات تقاضا كم نمي شود كما اينكه بازار به دست 

قاچاقچي مي افتد، بنابراين دولت بايد به جاي ممنوع 
ك��ردن واردات، از اب��زار تعرف��ه و ماليات بر مصرف 
استفاده كند. حريري همچنين درخصوص وضعيت 
صادرات نفت ايران به چين اظهار داش��ت: براساس 
آخري��ن اطالعات در حوزه تجارت چين با ايران كه 
بخش عمده آن بحث نفت اس��ت با توجه به اينكه 
چين در حال حاضر چي��زي حدود ۲۵درصد نفت 
صادراتي ما را خريداري مي كند، تاكنون تغييري در 
سياست تجاري اش در خريد نفت ايران اعالم نكرده 
اس��ت. ضمن اينكه اين كشور هميش��ه از ايران در 
شرايط مختلف از جمله در بحث تحريم ها و برجام 
حمايت كرده و اين  بار نيز كه رييس جمهوري امريكا 
در حال رايزني براي تحريم خريد نفت ايران اس��ت 
همچن��ان از ايران در براب��ر امريكا حمايت مي كند. 
نايب ريي��س اتاق بازرگاني ايران و چين با اش��اره به 
اهميت روابط اقتصادي اي��ران و چين گفت: روابط 
اقتصادي دو كش��ور بدون توجه ب��ه قوانين داخلي 
كشورهاي ثالث هميشه در مسير رو به رشد بوده و با 

خروج امريكا از برجام تغيير نخواهد كرد. 

طي سال هاي ۹۰ تا ۹3 امارات نقش كليدي براي 
ايران بازي مي كرد. در زماني كه ايران با تحريم هاي 
مختلفي دس��ت به گريبان بود و شرايط به سمتي 
مي رفت كه با بسياري از كشورها به صورت مستقيم 
نتوانيم تجارت كنيم، قوانين دوبي شرايطي را فراهم 
كرده بود كه با كمي هزينه بيشتر بتوانيم شاهراه هاي 
حياتي اقتصاد را زنده نگه داريم. بسياري از مبادالت 
كااليي و مالي از طريق ش��ركت هاي ايرانيان مقيم 
امارات صورت مي گرفت. اين تجارت براي امارات نيز 
پرسود بود اما به مرور سهم اين كسب و كار نسبت به 
تجارت ايران بيشتر و نسبت به تجارت امارات كمتر 
شد. در حقيقت بزرگ شدن تجارت امارات باعث شد 
كه نياز آنها به ايران كاهش پيدا كند و از آنجا بود كه 
بناي ناسازگاري با كشورمان آغاز شد. سنگ اندازي 
ام��ارات در بي��ش از يك دهه اخير ب��ا وجود حجم 
مناسبات تجاري مطلوب اين كشور با ايران، همواره 
س��واالتي را در حوزه سياس��ت گذاري هاي تجاري 
ايجاد كرده است كه آيا تمركز مراكز مبادالت ارزي 
در حد گس��ترده در امارات كار درس��تي است و آيا 
مي توان از كمند محدويت هاي اعمال شده با كمك 

امارات خارج شد يا خير. 

 تغييرات قوانين عليه ايران
در ماه هاي اخير مش��كالت ايراني ها در امارات 
بسيار شديدتر شده است. تغييرات قوانين به شكلي 
بوده كه عم��ال ايراني ها امكان ادام��ه فعاليت را از 
دس��ت داده اند. در همين رابطه مس��عود دانشمند 
رييس اتاق ايران و امارات مس��دود ش��دن حساب 
تج��ار ايراني در امارات و بس��ته ش��دن حس��اب 
ايراني ها در امارات را نتيجه مستقيم دستورالعمل 
بانك مركزي اين كش��ور مبني بر مس��دود كردن 
حساب هاي شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي 
ك��ه با اي��ران كار مي كنند، دانس��ت و گفت: نوك 
پي��كان اين تصميم نه تنها فعاالن اقتصادي ايراني 
بلك��ه حتي تجاري كه از اي��ران خريد مي كنند را 
نش��انه گرفته و ضروري است، روش هاي جايگزين 
مناسب براي ادامه فعاليت تجاري در اين شرايط را 

طراحي و عملياتي كرد. 
دانشمند، امتياز پيمان دوجانبه پولي را در يك 
روش كاربردي و مناسب براي ادامه مبادالت تجاري 
با كشورها بر مبناي ارز محلي آنها دانست و گفت: 
وقتي با چين، عراق، افغانس��تان و روسيه بر اساس 
پيمان پولي دوجانبه كار مي كنيم در پايان هر سال 
به صورت شفاف مي توان حجم مبادالت را محاسبه 

كرد و اين راهكار فرآيند تقاضا براي دالر تجاري را 
از بازار خارج مي كند و فش��ارهايي كه اكنون بابت 
دالر بر اقتصاد كش��ور وارد مي ش��ود تا حد زيادي 
برداشته مي شود.  مسعود دانشمند افزود: در ادامه 
تنها تقاضاي باقيمانده براي دالر در حوزه خدمات 
خواه��د بود كه حجم آن كم اس��ت و مي توان آن 
را مديري��ت كرد. وي در ادامه پيش��نهاد داد بانك 
مركزي از طريق چند بانك تجاري كش��ور، كارت 
پرداخ��ت ارزي را براي فعاالن اقتصادي طراحي و 
ايج��اد كند تا به اين طريق در وهله اول هم تقاضا 
براي اس��كناس را از بازار خ��ارج كند و پيرو صدور 
اين كارت هم نياز فع��االن اقتصادي براي دريافت 
خدمات خود در خارج از كش��ور مرتفع شود و هم 
جريان خروج ارز مسافرتي كه به انحاي مختلف و 

براي سودجويي انجام مي شود را مهار كند. 

 آيا جانشيني وجود دارد؟
يكي از بحث هاي اساس��ي اين است كه حال كه 
امارات امكان ادامه فعاليت ندارد اما مي توان كش��ور 
ديگري را براي ش��رايط تشديد تحريم ها جايگزين 
كرد؟ در اين خصوص دانش��مند خاطرنشان كرد: با 

وجود تمام مش��كالتي كه در رابطه با تجارت ايران 
و ام��ارات وج��ود دارد، اما حداق��ل در يك بازه ۴ تا 
۵ س��اله نمي توان تجارت با امارات را ناديده گرفت 
و س��اير كش��ورها را جايگزي��ن ك��رد؛ چراكه بايد 
زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري را براي اين 
كار فراهم كرد. امارات مجموعا ۱۵درصد كل تجارت 
ما را تشكيل مي دهد؛ در حالي كه برخي كشورهاي 
حوزه خليج فارس سهم ۱.۵ درصدي دارند بنابراين 
نمي توان يك كشور ۱۵درصدي را با يك كشور نيم 

درصدي در كوتاه مدت، ناديده گرفت. 
 رييس اتاق مش��ترك اي��ران و امارات وظيفه 
جابه جايي مركز ثقل ارزي از امارات به نقاط ديگر 
را وظيفه دولت دانس��ت و گفت: جريان مس��دود 
شدن حساب هاي بانكي منحصر به امارات نيست؛ 
عمان نيز با وجود س��ابقه مثبت روابط سياسي و 
اقتصادي تحت تاثير فضاي تحريمي ايجاد ش��ده 
عليه ايران، ش��روع به مسدود كردن حساب تجار 
ايران��ي كرده اس��ت و بانك الصح��ار از مهم ترين 
بانك هاي اين كش��ور از طرق مختلف ش��روع به 

بستن حساب ايراني ها كرده است. 
وي اف��زود: قط��ر، بلغارس��تان، قب��رس و غالب 

كشورهاي ديگر اروپايي نيز شروع به بستن حساب 
فع��االن اقتصادي ايراني كرده ان��د و اين رويه دور از 
انتظار نبود؛ اين دستورالعمل كلي كه به نظر مي رسد 
ريش��ه در FATF دارد منجر به آغاز سريال بسته 

شدن حساب ايراني ها شده است. 
مسعود دانشمند بسته شدن حساب هاي ايراني 
در امارات را بر بازار ارز داخل كشور بي تاثير ندانست 
و گفت: محدوديت شديد نقل و انتقال ارزي حساب 
ايرانيها در امارات، زمينه عرضه ارز را تنگ تر كرده 
و گس��تره تقاضا را براي ارز افزايش مي دهد و پيرو 
بر ه��م خوردن معادله عرض��ه و تقاضا، قيمت ارز 
افزايش پيدا مي كند. رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و امارات تاكيد كرد بارها اين مس��اله مطرح 
ش��ده كه كشور بايد از فرآيند تبادل ارز خارجي به 
اين ش��كل و رويه خود را خ��الص كند و با رفتن 
به س��مت بستن پيمان هاي پولي دو جانبه و چند 

جانبه، عمده تعامالت ارزي خود را پوشش دهد. 
وي تصميم دولت مبني بر تامين كاال از طريق 
تهاتر را راهكار مناس��بي ندانس��ت و گفت: تامين 
كاال از طريق تهاتر تصميم مناس��بي براي كشور 
نيس��ت و نمي تواند در بلندم��دت جوابگوي نياز 

كشور باشد و منجر به ايجاد محدوديت بيشتر در 
تعامالت تجاري كش��ور مي شود و به نوعي كشور 
را در شرايطي قرار مي دهد كه تحت اجبار و فشار 
نفت را در مقابل كاالي مورد نياز در اختيار كشور 

طرف تهاتر قرار دهد. 
وي بحران هاي ايجاد ش��ده از اين دست را قابل 
مهار دانست و گفت: مشكل ما در سياست گذاري ها 
ع��دم خالقي��ت در اراده راهكار ه��ا و اس��تفاده از 

روش هاي منسوخ و شكست خورده است. 

 ماجراي تحريم
تحريم هاي ايران هرچند ظاهر اقتصادي دارند 
اما مطمئنا ريشه آن سياسي است. يكي از مهم ترين 
ابزاره��اي دور زدن تحريم براي ايران اس��تفاده از 
پتانسيل كشورهايي همچون امارات بود اما به نظر 
مي رس��د در اين مرحله وضعيت به گونه يي پيش 
م��ي رود كه آنها نيز در ص��ف تحريم كنندگان قرار 
گيرند به ويژه آنكه تغيير قوانين امارات نيز ريش��ه 
سياسي دارد. دانشمند مسائل و برخوردهاي امارات 
با تجار ايراني را بيش��تر مرتبط با مس��ائل سياسي 
دانست و گفت: تعامالت نزديك امارات و عربستان 
و اي��ن ايده كه ايران با عربس��تان در يمن در حال 
جنگ اس��ت، عكس العمل هاي امارات را در حوزه 
اقتصادي تند و تيز تر كرده اس��ت و باعث شده در 

تجارت با ايران سخت بگيرد. 
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و امارات با 
اش��اره به حجم روابط تجاري ايران و امارت در سال 
۱۹88 مي گويد: در اين س��ال حجم واردات امارات 
۱۰ ميلي��ارد دالر بود كه امروز حجم واردات آنها به 
3۰۰ ميليارد دالر رس��يده است؛ ضمن اينكه حجم 
صادرات امارات با احتساب نفت ۶۰ ميليارد دالر بود 
كه اكنون به 3۵۰ميليارد دالر رسيده است. بنابراين 
نيازي به ايراني ها در تجارت ندارند و بس��يار راحت 
روابط گذش��ته خود با ايران و تجار ايراني را ناديده 
مي گيرن��د. وي ادامه مي دهد: حجم تجارت ايران و 
امارات در سال هاي گذشته ۲۰ميليارد دالر است كه 
نس��بت به 3۰۰ميليارد دالر رقم بسيار كمي است. 
اين در حالي است كه اين عدد اكنون براي آنها قابل 
توجه نيست و حاضرند كه از آن بگذرند. پس دليل 
اين برخوردها را اگر اقتصادي بدانيم، نكته اينجاست 
كه وضع اقتصادي امارات اكنون مناسب شده است 
و آنها راه و رس��م تجارت بين المللي را از نظر قواعد 
ش��ناخته اند؛ ضمن اينكه اين كشور اكنون همراه با 

عربستان، كامال در طرف امريكا ايستاده است. 

آخرين بار آذر ماه سال ۹3 بود كه اصالح قيمت 
نان با وعده بهبود كيفيت به مردم كليد خورد و نان 
رس��ما گران ش��د. اين درحالي است كه با گذشت 
چند س��ال از اين ماجرا تغيير كمي در اين زمينه 
حاصل شده اس��ت. البته برخي مسووالن اتحاديه 
نانوايان بر اين  باروند در شرايطي كه دولت برنامه يي 
براي افزايش قيمت نان ندارد، بايد تمامي واحدهاي 
نانوايي از پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز، ماليات 
و بيم��ه معاف ش��وند يا حداقل مع��ادل 3۰درصد 
قيمت كنوني هر نان يارانه از س��وي حاكميت در 
اختي��ار واحد ها قرار گي��رد چراكه با وجود افزايش 
سرس��ام آور هزينه هاي توليد و ثبات قيمت نان در 
۴ س��ال اخير ديگر رمقي براي نانوايان باقي نمانده 
اس��ت. ماجرا تنها به اين جا ختم نمي شود چرا كه 
بسياري از مسووالن يكسان س��ازي نرخ آرد و نان 
و ايجاد رقابت س��الم ميان نانوايي ها درس��ال 8۹ 
را دوران طالي��ي صنعت ن��ان مي دانند و معتقدند 
پافشاري دولت مبني بر اختصاص آرد يارانه يي در 
سال ۹۲ موجب شد كه مجددا به اول خط برسيم 
اين در حالي اس��ت كه يكسان سازي نرخ آرد و نان 
تنها نسخه شفا بخش كيفيت در اين بخش به شمار 
مي رود كه با وجود مطرح ش��دن آن در جلس��ات 
مختلف دست هاي پشت پرده به بهانه هاي مختلف 
از اجراي آن سرباز مي زنند. حال به سراغ مسووالن 
ذي رب��ط مي رويم ت��ا از آخري��ن وضعيت داليل 
بي كيفيتي نان و برنامه دولت براي افزايش قيمت 
يا سياس��ت هاي جايگزين اين موضوع خبر شويم: 
محمدجواد كرمي رييس اتحاديه نان هاي حجيم و 
نيمه حجيم صنعتي با اش��اره به اينكه قيمت نان 

دراختيار حاكميت و دولت اس��ت، اظه��ار كرد: با 
توجه به شرايط كنوني اقتصاد، دولت برنامه يي براي 
افزايش قيمت نان ندارد. به گفته وي با وجود ثبات 
قيمت نان در ۴ سال گذشته، مسووالن دولتي نبايد 
انتظار توزيع نان با كيفيت و وزن صحيح از نانوايان 
را داش��ته باشند. كرمي با اشاره به اينكه نانوايان با 
مشكالت متعددي روبه رو هستند، افزود: با توجه به 
آنكه حاكميت اجازه افزايش قيمت نان به نانوايان را 
نمي دهد از اين رو آنها به سبب افزايش هزينه هاي 

توليد قادر به ادامه فعاليت خود نيستند. 
اين مقام مسوول با بيان اينكه نانوايان هميشه 
ش��رايط م��ردم را درك كردند و به س��ود كم قانع 
بودن��د، اظهار كرد: در ش��رايطي كه امكان افزايش 
قيمت ن��ان وجود ندارد، از حاكميت انتظار مي رود 
كه ب��راي جبران بخش��ي از زيان نانواي��ان به طور 
مستقيم يارانه به واحد هاي نانوايي اختصاص دهد. 

ب��ه گفت��ه وي معافي��ت واحد ه��اي نانوايي از 
پرداخت هزينه ه��اي آب، برق، گاز و بيمه و توزيع 
آرد ب��ا قيمت ارزانتر راه حل مناس��بي براي جبران 
هزين��ه نانوايان به ش��مار م��ي رود. رييس اتحاديه 
نان هاي حجيم و نيمه حجيم صنعتي با اش��اره به 
ضرورت به كارگيري برخي تمهيدات در جهت رفع 
مشكل نانوايان بيان كرد: در شرايط كنوني اقتصاد 
نانواي��ان متوجه اي��ن موضوع هس��تند كه امكان 
افزاي��ش نرخ نان وجود ن��دارد و به همين خاطر از 
دس��تگاه حاكميتي انتظار دارند كه با توزيع يارانه 

باري از دوششان برداشته شود. 
وي ب��ا بيان اينكه افزاي��ش 3۰درصدي قيمت 
ن��ان جوابگوي هزينه نانوايان نيس��ت، اظهار كرد: 

در ش��رايط كنوني اگر دولت به طور متوسط قيمت 
ن��ان را 3۰درصد افزايش دهد ي��ا معادل آن يارانه 
به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت كند، 
 تنها بخش��ي از هزينه هاي توليدكنندگان طي اين

۴ سال جبران مي شود. 
كرمي ب��ا بي��ان اينكه نانواي��ان ب��ا توزيع نان 
رايگان هيچ گونه مش��كلي ندارند، افزود: اگر دولت 
هزينه ه��اي نانوايان را پرداخت كن��د، نانوايان نان 

رايگان دراختيار مردم قرار مي دهند. 
اين مقام مس��وول ادامه داد: از مسووالن دولتي 
تقاضا داريم كه تمهيداتي براي نانوايان بينديشند 
چراكه هم اكنون نانوايان به سبب افزايش چشمگير 
هزينه هاي توليد در شرايط اضطراري قرار دارند كه 
رايزني با مسووالن اتحاديه و رسيدن به يك نتيجه 

مشترك امري ضروري به شمار مي رود. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه دول��ت براي 
جلوگيري از افزايش قيمت نان و تامين هزينه هاي 
نانوايان چه ميزان يارانه باي��د در اختيار واحدهاي 
نانوايي قرار دهد، بيان كرد: در ش��رايط كنوني اگر 
دولت حداقل 3۰درصد كارمزد و يارانه براساس نرخ 
كنوني انواع نان به واحد هاي نانوايي پرداخت كند، 
بخشي از هزينه توليد و ثبات قيمت نان در ۴ سال 
اخير جبران خواهد ش��د. به گفته كرمي با توجه به 
اينكه س��ازمان حمايت بررس��ي هاي الزم مبني بر 
اينكه از يك كيسه آرد چه تعداد نان لواش، بربري، 
تافتون و سنگگ توليد مي ش��ود، انجام داده است، 
لذا بايد براس��اس آن يارانه روزانه، ماهانه و س��االنه 
واحد هاي نانوايي مش��خص شود. اين مقام مسوول 
از افزايش باالي ۵۰درصدي نانوايان در ۴ سال اخير 
خب��ر داد و گفت: با توجه ب��ه كاهش قدرت خريد 
خانوار، اتحاديه، افزاي��ش 3۰ تا 3۵درصدي قيمت 
ن��ان و مع��ادل آن اختص��اص يارانه ب��ه واحد هاي 
توليدي براي ادامه فعاليت نانوايان را مكفي مي داند. 
وي قيم��ت هر كيلو گندم يارانه يي را ۶۶۵ و گندم 

آزاد را ۹۰۰ تومان اعالم كرد و افزود: براين اس��اس 
قيمت هر كيس��ه آرد گندم يارانه يي 33 هزار و آرد 
گندم آزاد ۵3 هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت كه قيمت 
آرد و گن��دم يارانه يي در چهار س��ال اخير تغييري 
نداش��ته و تنها قيم��ت آرد آزاد در دو ماه اخير هر 
كيس��ه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته اس��ت. 
رييس اتحاديه نان هاي حجيم صنعتي با بيان اينكه 
8۵درصد نانوايي هاي كشور دولتي و تنها ۱۵درصد 
آزادپز هستند، اظهار كرد: با وجود ثبات قيمت گندم 
يارانه يي در چند سال اخير، اما ساير هزينه هاي توليد 
نظير آب، برق، گاز، بيمه و كارگر به ش��دت افزايش 
يافته اس��ت. به گفته وي باتوجه به آنكه قيمت آرد 
تنها ۴۰درصد سهم توليد را به خود اختصاص داده 
است؛ بنابراين باوجود نوسان چشمگير ساير عوامل 
توليد، افزايش قيمت نان امري اجتناب ناپذير است. 

 قيمت دستوري مشكل ساز است
وي با انتقاد از اين موضوع كه متولي خاصي براي 
نانوايي در كشور وجود ندارد، بيان كرد: در شرايط 
كنوني قيمت دس��توري نان و نبود فضاي رقابتي 
س��الم ميان نانوايان و كارخانجات آرد مشكالتي به 
وجود آورده اس��ت چرا كه دولت از يكسان س��ازي 
نرخ آرد و نان و حذف قيمت دستوري نگراني هايي 
دارد در حالي كه با يكسان س��ازي نرخ آرد و نان نه 
تنها افزايشي در قيمت نان رخ نمي دهد بلكه نان با 

كيفيت تري به مردم عرضه خواهد شد. 
به گفته كرمي رانت و فس��ادهايي پش��ت پرده 
توزيع گن��دم و آرد يارانه يي وجود دارد كه به هيچ 
عنوان اين افراد تمايلي به اجراي يكسان سازي نرخ 
آرد و گن��دم ندارند. اين مقام مس��وول ادامه داد: با 
توجه به آنكه نس��خه شفا بخش شفافيت و رقابت 
سالم ميان واحد هاي نانوايي تنها يكسان سازي نرخ 
آرد و نان است؛ بنابراين از مسووالن انتظار مي رود 

كه موضوع نان را جدي بگيرند. 

 قاچاق آرد در راه است
عليقل��ي ايماني ريي��س بنياد توانمند س��ازي 
گندمكاران با انتقاد از تشديد فروش گندم كشاورزان 
به مرغ��داران و دالالن اظهار كرد: هم اكنون بحث 
فروش گندم كش��اورزان ب��ه دالالن و مرغداران به 
سبب پرداخت نقدي شدت گرفته است كه اين امر 

مي تواند معضل جديدي را به وجود آورد. 
وي اف��زود: با توجه به آنكه دالالن پس از خريد 
گندم از كش��اورزان و تبديل گندم به آرد، اقدام به 
صادرات آن از مبادي غيرقانوني مي كنند؛ بنابراين 
اگر تدابير جدي در اين زمينه انديش��يده نشود با 

معضل جدي روبرو خواهيم شد. 
ايماني ادامه داد: در چند سال اخير، كشاورزان 
به سيس��تم خريد توس��ط دولت به س��بب نبود 
مش��كل در روند خري��د اعتماد ك��رده بودند كه 
متاسفانه تاخير در پرداخت مطالبات و قيمت در 
سال گذش��ته و امسال زمينه را براي بي اعتمادي 
كش��اورزان به اين سيستم فراهم كرد و درنهايت 
موجب شد تمايل آنها به خريد گندم به مرغداران 
و دالالن افزايش يابد. رييس بنياد توانمند س��ازي 
گندمكاران با انتقاد از نابس��اماني هاي موجود در 
بحث قيمت خريد تضميني گندم در سال جاري 
بيان كرد: با توجه ب��ه ثبات نرخ خريد تضميني، 
افزاي��ش هزينه ه��اي توليد و تاخي��ر در پرداخت 
مطالبات گندمكاران در سال گذشته موجب شد 
كه كش��اورز براي امرار معاش نس��بت به تحويل 
گندم به مراكز دولتي تمايلي نداش��ته باشد. وي 
ادام��ه داد: با وجود آنكه كش��اورزان در طول يك 
سال زراعي بطور متوسط ۱۰ ميليون تومان درآمد 
دارند، پس از يك حس��اب و كتابي فروش نقدي 
گندم ۱۰۰ تومان كمتر از نرخ خريد تضميني به 
دامدار و دالل را ترجيح مي دهند تا اينكه مطالبات 
خ��ود را در چندي��ن مرحله درياف��ت كنند. اين 

موضوع به ضرر سيستم حاكميتي تمام مي شود. 

مطالبات نانوايان چيست؟ 

خطرقاچاقآردجدياست
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7  جهان

 وزير خارجه امريكا
به كره شمالي رفت 

 جنجال بر سر مصادره اموال
حزب جناح راستي ليگ ايتاليا 

 استعفاي رييس سازمان
حفاظت از محيط زيست امريكا 

گروه جهان| 
وزير خارجه امريكا جمعه وارد كره ش��مالي ش��د تا با مقام هاي اين كشور درباره 
بازگش��ت امن باقيمانده اجساد ده ها سرباز امريكايي و همچنين توافق اوليه درباره 

تاسيسات اتمي اين كشور گفت وگو كند. 
به گزارش رويترز، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا پس از تواقفي كوتاه در ژاپن، 
بامداد ديروز وارد پيونگ يانگ ش��د. اين سومين س��فر مايك پمپئو به كره شمالي 
محس��وب مي ش��ود. وزير خارجه امريكا در جريان اين س��فر، ب��ا كيم يونگ چول 
يك��ي از مقام هاي دولت پيونگ يانگ ناهار كاري صرف كرده اس��ت. پمپئو در پيام 
توييتري پس از تماس تلفني با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در مسيرش به 
پيونگ يانگ نوشت: »رييس جمهوري به من گفت كه باور دارد كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي آينده يي متفاوت و درخش��ان تر براي كشورش تصور مي كند. هر دو ما 

اميدواريم كه اين مساله به حقيقت بپيوندد.«
پمپئو در حالي به كره ش��مالي س��فر كرده كه گفته مي شود، مالحظات داخلي 
و خارجي احتماال باعث نرمش بيش��تر اياالت متحده در مذاكرات خواهد ش��د. در 
همين حال كره جنوبي وجود اختالف نظر با امريكا در مورد مذاكره خلع سالح اتمي 
كره شمالي را نادرست خوانده است. ترامپ ماه ژوئن با كيم در سنگاپور ديدار كرد و 
دو طرف از توافق بر سر حل بحران شبه جزيره كره و مقامات امريكايي از آمادگي 
رهبر كره ش��مالي براي خلع سالح هس��ته يي خبر دادند. از آن زمان گفت وگوهايي 
در سطوح مختلف بين دو كشور در جريان بوده اما در چند هفته گذشته گزارشي 
از پيش��رفت ملموس در اين روند منتش��ر نشده است. گفته شده پمپئو در سفر به 
كره شمالي حامل وعده كاهش تدريجي تحريم ها عليه اين كشور در برابر پيشرفت در 
روند غير اتمي شدن آن خواهد بود، هر چند برخي ناظران معتقدند چنين رويكردي 
مي تواند مخاطراتي در پي داشته باشد. قرار است پمپئو فردا يك شنبه در بازگشت 
از كره ش��مالي همراه با وزير خارجه كره جنوبي براي گفت وگو با وزير خارجه ژاپن 

پيرامون مسائل منطقه به توكيو سفر كند

گروه جهان| 
 دي��وان عالي ايتاليا به حكم مصادره نزديك ب��ه ۵۰ ميليون يورو از دارايي هاي 
حزب دس��ت راستي ليگ كه عضو ائتالف حاكم است، راي داده و رهبر ليگ گفته 
چني��ن حكمي اين حزب را در معرض نابودي قرار مي دهد. به گزارش بي بي س��ي، 
ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا و دبيركل حزب ليگ اين حكم را »سياسي« دانسته 
و جلسه يي با سرجيو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا را در اين باره خواستار شده است. 
هنوز روش��ن نيست كه آيا رييس جمهور اختيار قانوني مداخله در چنين موضوعي 

را داشته باشد. 
چن��د روز پيش دادگاه فرجام خواه��ي حكم داد كه هيچ دليلي براي مخالفت با 
توقي��ف دارايي هاي ح��زب ليگ به ارزش ۴۸ ميليون يورو وج��ود ندارد. اين حكم 
به پرونده يي از س��ال گذش��ته بازمي گردد كه در آن رهبر س��ابق حزب ليگ براي 
تخلفات مالي مجرم شناخته شد. سالويني رهبر كنوني حزب مي گويد: توقيف ۴۸ 
ميليون يورو از اموال حزبش ممكن است به نابودي اين حزب منجر شود. سالويني 
چنين حكمي را در اروپا »بي س��ابقه« خوانده و گفته حكم مصادره اموال تالش��ي 
سياس��ي اس��ت تا حزب او را از راه هاي قضايي به تعطيلي بكش��انند. حكم توقيف 
اموال به تخلفات مالي در س��ال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بازمي گردد و بنا بر آن حزب 
ليگ در هزينه هاي انتخاباتي خود تخلفاتي داش��ته و از بودجه دولتي براي احزاب 
سوءاستفاده كرده است. بنا به حكم دادگاه، خانواده اومبرتو بوسي رهبر سابق حزب 

ليگ همچنين از بودجه عمومي براي مخارج شخصي خود استفاده كرده اند. 
حزب دس��ت راس��تي ليگ با نام رسمي اتحاديه ش��مالي براي استقالل پادانيا 
به دنبال فدراليس��م و اعطاي اختيارات بيش��تر به دولت هاي منطقه يي به ويژه در 
مناطق شمالي ايتالياس��ت. حزب ليگ به همراه جنبش پنج ستاره، دولت ائتالفي 
با نخس��ت وزيري جوزپه كونته تشكيل داده اند كه ماتئو سالويني در آن وزير كشور 
و معاون نخست وزير است. سالويني مواضعي تند عليه مهاجران و اقليت كولي هاي 

ساكن ايتاليا دارد.

گروه جهان| 
اسكات پرويت مدير سازمان حفاظت از محيط زيست اياالت متحده كه دونالد 
ترامپ او را به دليل تالش هايش براي لغو برخي مقررات محيط زيس��ت س��تايش 

كرده بود، در پي انتقادات شديد از رفتارها و عملكرد خود استعفا كرد. 
رويترز نوش��ته، اس��كات پروي��ت مهره ي��ي در دولت دونالد ترام��پ بوده كه 
بيشترين دو قطبي موافقان و مخالفان در رابطه با او شكل گرفته است، چهره يي 
كه بس��ياري از مق��ررات و قوانين مربوط به انرژي و صناي��ع را لغو كرد، ازجمله 
برنامه باراك اوباما رييس جمهور پيشين امريكا، براي كاهش صدور كربن توسط 
نيروگاه ه��ا. وي همچنين از چهره هاي موثر در تصميم ترامپ براي خروج امريكا 
از پيمان جهاني پاريس در رابطه با تغييرات اقليمي بود. رويترز نوش��ته، پرويت 
به دنبال افش��اي مس��ائل جنجال برانگيزي همچون اس��تفاده از پروازهاي درجه 
يك از جيب ماليات دهندگان، هزينه هاي بي حس��اب و كتاب در رابطه با مسائل 
امنيتي، نصب اتاقك ضدشنود تلفن به مبلغ ۴۳هزار دالر در دفتر خود و استفاده 
از موقعيت خود براي دريافت يكس��ري مساعدت ها مثل خانه يي كه با تخفيف از 
همس��ر يك البي گر بخش انرژي اجاره كرده بود، حمايت خود در حلقه نزديكان 

ترامپ را از دست داد. 
پرويت در نامه اس��تعفاي خود نوشته است: »حمالت بي امان شخصي به من 
و خانواده ام بي س��ابقه هستند و صدمات بس��ياري به همه ما وارد آورده است.« 
ترامپ در ش��بكه اجتماعي توييتر استعفاي اسكات پرويت را اعالم كرده و گفته 
اندرو ويلر معاون س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت، از دوش��نبه به طور موقت 
مديريت اين س��ازمان را برعهده مي گيرد. ويلر كه از البي گرها در صنعت معدن 
محس��وب مي شود، انتظار مي رود سياس��ت هاي پرويت را دنبال كند. ترامپ در 
توييتر نوش��ت: »اسكات خدمات برجس��ته يي انجام داد و من همواره قدردان او 
هس��تم.« دموكرات ها و فعاالن محيط زيست از استعفاي اسكات پرويت به شدت 

استقبال كرده اند. 

آلمان: برگزيت سخت زندگي 
اروپايي ها را به خطر مي اندازد 

گروه جهان| وزير كش��ور آلمان ب��ه اتحاديه اروپا 
هشدار داده است كه رويكرد متعصبانه اين اتحاديه در 
خصوص برگزيت زندگي مردم را در خطر قرار مي دهد 
و ممكن اس��ت مانع دس��تيابي به ي��ك توافق امنيتي 
نامحدود با بريتانيا ش��ود. به گزارش رويترز، هورس��ت 
زيهوفر وزير كشور آلمان در نامه خود به كميسيون اروپا 
نوشته: »حصول اطمينان از امنيت شهروندان اروپا بايد 
بر س��اير جنبه هاي مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپ��ا اولويت ياب��د.« اين مقام آلمان��ي گفته تضعيف 
س��اختار امنيتي اروپا بر همه ش��هروندان اين اتحاديه 
تاثير خواهد داش��ت و نياز اساسي آنان به برخورداري 
از امنيت را تضعيف خواهد كرد. به گفته زيهوفر تهديد 
هميش��گي تروريس��م برون مرزي نش��ان دهنده لزوم 

همكاري  نامحدود در آينده است. 
اي��ن اظهارنظر از س��وي آلم��ان از دي��دگاه ترزا 
مي  نخس��ت وزير بريتاني��ا كه باره��ا از اتحاديه اروپا 
درخواس��ت كرده بود، امنيت اروپا را در نظر داش��ته 
باشند، حمايت مي كند. سخنان وزير كشور آلمان در 
شرايطي است كه نگراني ها نسبت به تبعات برگزيت 
س��خت نيز به اوج خود رس��يده است. هفته گذشته 
ش��ركت خودروسازي »بي ام و« از روند كند مذاكرات 
دولت بريتانيا با اتحادي��ه اروپا در مورد برگزيت ابراز 
نگراني ك��رده بود. به گ��زارش يوروني��وز، بريتانيا و 
اتحاديه اروپا براي تعيين روابط آينده دو طرف پس از 
برگزيت در حال مذاكره با يكديگر هستند. مهلت اين 
مذاكرات ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ ميالدي تعيين شده 
است. يان رابرتسون يكي از مسووالن شركت آلماني 
»ب��ي ام و« از احتم��ال خروج اين ش��ركت از بريتانيا 
سخن گفته است. وي گفته: »اگر پاسخ هاي روشني 
طي دو ماه آينده دريافت نكنيم به ناچار بايد به يك 
طرح اضطراري روي بياوريم.« حدود هشت هزار نفر 

در بريتانيا در استخدام شركت »بي ام و« هستند. 
شركت هواپيماسازي ايرباس نيز عالوه بر شركت 
»بي ام و« اخيرا از احتمال خروج از بريتانيا سخن گفته 
اس��ت. ايرباس تاكيد كرده حتي در صورت دستيابي 
به توافق بر سر جزئيات رابطه تجاري آينده بريتانيا با 
اتحاديه اروپا اين شركت قادر نيست در دوره انتقالي 
تعيين ش��ده )پيش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰( خود 
را با مقررات جديد تطبيق دهد. ترزا مي  تاكنون ادامه 
حضور لندن در اتحاديه گمركي وابس��ته به اتحاديه 
اروپا را منتفي دانس��ته و در مقابل از شراكت نزديك 
و وي��ژه بريتانيا با اتحاديه اروپا در زمينه فعاليت هاي 

تجاري سخن گفته است. 

 وضعيت فوق العاده تركيه
لغو مي شود

بينالي يلدريم نخس��ت وزير تركيه گفته وضعيت 
فوق العاده در اين كشور دوشنبه هفته آينده و پس از 
آغاز فعاليت رسمي دولت در نظام جديد حكومتي لغو 
خواهد ش��د. به گزارش ايرنا، هشتمين دوره وضعيت 
فوق العاده سه ماهه در تركيه پايان مي يابد ولي با آغاز 
ب��ه كار دولت جديد اين كش��ور در قالب نظام جديد 
رياستي، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري منتخب 
قصد دارد وضعيت فوق العاده دو ساله را در اين كشور 
ملغ��ي كند. تركيه پس از كودتاي ۲۰۱6 در هش��ت 
دوره متوالي، وضعيت فوق العاده سه ماهه اعالم كرد. 
لغ��و وضعيت فوق العاده مطالبه م��ردم و به خصوص 
وعده نامزدهاي انتخابات اخير رياس��ت جمهوري اين 

كشور بود. 

 بيكاري در عربستان
به 12.9درصد رسيد

ميانگين بي��كاري ش��هروندان س��عودي به رقم 
بي س��ابقه ۱۲.۹درصد افزايش يافته است. به گزارش 
رويترز، ميانگين بيكاري در عربستان سعودي در سه 
ماهه پيش از آن ۱۲.۸درصد بوده اس��ت. گفته شده، 
در س��ه ماهه نخس��ت ۲۰۱۸ نيز بيش از ۲۳۴هزار 
غيرعربستاني شغل خود را از دست داده اند. حكومت 
عربستان در حال اصالحات اقتصادي براي تحول در 
صنايع غير نفتي و فراهم كردن فرصت هاي ش��غلي 
اس��ت با اين حال افزايش ماليات ها و تدابير رياضتي 
ديگر را نيز با هدف جبران كسري بودجه شديد اعمال 
مي كند كه اين خود باعث تاثير منفي بر رونق مشاغل 
و فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي در اين كشور 

شده است. 

 فروش 4 ناوچه تركيه اي
به پاكستان

وزي��ر دفاع ملي تركيه از ف��روش چهار فروند ناوچه 
نظامي ساخت اين كشور به نيروي دريايي پاكستان خبر 
داده است. به گزارش آناتولي، نورالدين جانيكلي گفته: 
»خريد اين چهار فروند ناوچه س��اخت تركيه از س��وي 
پاكستان، بزرگ ترين فروش تجهيزات نظامي و صادرات 
صنايع دفاعي تركيه محسوب مي شود.« سازمان صنايع 
دفاع تركيه س��اخت اين چهار ناوچه را بر عهده خواهد 
داشت و پس از ساخت، در نخستين فرصت ناوچه ها به 

نيروهاي دريايي پاكستان تحويل خواهد شد. 

افزايش قربانيان غيرنظاميان 
در افغانستان

پنتاگون از افزايش 7۳درصدي تلفات غيرنظاميان 
در درگيري هاي افغانس��تان طي 6ماه نخس��ت سال 
ميالدي جاري در مقايسه با 6ماه مشابه در سال قبل 
خبر داده اس��ت. به گزارش ص��داي افغان، پنتاگون 
ب��ه كنگره اعالم ك��رده آمار تلف��ات غيرنظاميان در 
افغانستان در بازه زماني از اول ژانويه تا ۳۱ مه  ۲۰۱۸ 
ميالدي بي��ش از ۴هزار و ۲۲۰نفر بود كه يك چهارم 

آنان كشته و باقي زخمي شده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

امريكا و چين تعرفه هاي متقابل را رسما اجرايي كردند 

آغاز بزرگ ترين جنگ تجاري تاريخ
گروه جهان|

 ب��ا وج��ود التهابات و نوس��انات هش��داردهنده 
بازاره��اي جهان��ي و هش��دار كارشناس��ان درباره 
خس��ارات وارده ن��ه تنها به اقتص��اد امريكا بلكه به 
اقتصاد جهاني با وضع تعرفه هاي گمركي متقابل از 
روز جمعه واشنگتن و پكن عمال وارد جنگ تجاري 
تمام عيار شدند. وزارت خارجه و بازرگاني چين در 
بيانيه هايي خطاب به ترامپ هش��دار دادند كه بازي 
با آتش براي همه طرف ها خس��ارت بار خواهد بود. 
گاردين هم با اشاره به تحوالت جمعه نوشته: چين و 
امريكا بزرگ ترين جنگ تجاري تاريخ را كليد زدند. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، تعرفه گمركي 
۲۵درصدي امري��كا روي ۸۱۸ قلم كاال و تجهيزات 
واردات��ي چين به امريكا به ارزش ۳۴ميليارد دالر از 
نيمه شب جمعه به مورد اجرا گذاشته شد. چين نيز 
بالفاصله با وضع تعرفه مش��ابه روي۳۴ميليارد دالر 
واردات امريكا با اين كشور مقابله به مثل كرد. بدين  
ترتيب نخس��تين نبرد از جنگ تم��ام عيار تجاري 
دو كشور آغاز ش��د. در ميان اقالم كاالهاي وارداتي 
چيني كه از نخس��تين س��اعت جمعه ب��ا افزايش 
تعرفه ۲۵درصدي امريكا روبه رو ش��دند، مي توان به 
ماش��ين هاي صنعتي، خودرو، تجهيزات هواپيما و 
سخت افزار رايانه اش��اره كرد. در اين مرحله اقالمي 
چون تلفن هاي هوش��مند و تلويزيون كه اس��تفاده 
گس��ترده يي نزد مصرف كنندگان امريكايي دارد از 
شمول تعرفه معاف شده اند. در اين مرحله از جنگ 
تج��اري، چين نيز روي كااله��ا و محصوالتي چون 
س��ويا، خودرو و محصوالت دريايي وارداتي از امريكا 
تعرفه مشابه وضع مي كند اما دو قلم واردات چين از 

امريكا: سويا و خودرو بسيار مهم است. 
بنا بر اين گزارش، چين بزرگ ترين مصرف كننده 
سويا در جهان است و امريكا با توليد ۱۰۸ميليون تن 
در س��ال يكي از بزرگ ترين تامين كنندگان سوياي 
وارداتي چين است. بيش از يك سوم سوياي توليدي 
امريكا به چين صادر مي شود. اين صادرات عمدتا از 
ايالت هاي��ي در امريكا صادر مي ش��ود كه در آخرين 
انتخابات رياست جمهوري از ترامپ حمايت كرده اند. 
چين هم هفته هاي اخير آرام ننشسته و با مذاكره با 
كشورهاي آسيايي عضو پيمان تجاري آسيا- اقيانوس 

آرام تصميم گرفته تا سوياي وارداتي از اين كشورها 
را جايگزين س��وياي امريكا كند. در مورد خودرو نيز 
ضربه بسيار س��ختي بر خودروساز امريكايي جنرال 
موتورز وارد خواهد ش��د. چين نخستين بازار خودرو 
در جهان اس��ت و محروم ش��دن از اين ب��ازار براي 
خودرو سازان امريكايي بسيار گران تمام خواهد شد. 

در مرحله بع��د، تعرفه  امري��كا روي ۱6ميليارد 
دالر واردات چيني آغاز خواهد ش��د. دونالد ترامپ 
بررسي اين مرحله را به رابرت اليتهايزر، مشاور ارشد 
بازرگاني كاخ سفيد واگذار كرده است. ترامپ، چين 
را به سرقت مالكيت معنوي و نوآوري هاي تكنولوژي 
متهم مي كند و خواس��تار وضع تعرفه هاي سنگين 
روي كاالهاي چيني براي مقابله با آن اس��ت. چين 
نيز درحال تهيه فهرس��ت اقالم وارداتي امريكا براي 

۱6ميليارد دالر ديگر است. 

وان��گ اي، وزير خارجه چي��ن اطمينان داده در 
صورت بروز جنگ تجاري، چين پاس��خ متناسب و 
ضروري خواهد داد. وزارت بازرگاني چين نيز پيش تر 
در بيانيه ي��ي اعالم كرده اين كش��ور ب��راي دفاع از 
حقوق مشروع و مصالح خود موازين تاثيرگذاري را 
به مرحله اجرا درخواهد آورد. در اين بيانيه همچنين 
آمده امريكا با اين اقدام نه تنها به كش��ورهاي ديگر 

جهان بلكه به مصالح خود نيز لطمه وارد مي كند. 
خبرگ��زاري فرانس��ه گ��زارش داده، روياروي��ي 
تج��اري دو قدرت بزرگ اقتص��ادي جهان احتماال 
در اين مرحله متوقف نخواهند ش��د چراكه ترامپ 
پيش تر دس��تور داده در صورت مقابله چين معادل 
۲۰۰ميلي��ارد دالر واردات ديگر چيني را مش��مول 
تعرف��ه ۱۰درصدي خواهد ك��رد و اگر چين باز هم 
كوتاه نيايد روي ۲۰۰ميلي��ارد دالر ديگر از واردات 

چين تعرفه اضافي وضع خواهد كرد. بنابراين ترامپ 
مي خواه��د، ايجاد تعرف��ه روي واردات از چين را به 
۴۵۰تا ۵۰۰ ميلي��ارد دالر افزاي��ش دهد. صادرات 
س��االنه چين به امريكا ۵۰۵ ميليارد دالر است. اين 
درحالي است كه مجموع صادرات كاالهاي امريكايي 
به چين در سال گذشته ميالدي از ۱۳۰ميليارد دالر 

تجاوز نكرده است. 
ناظران ب��ر اين باورند كه در چنين ش��رايطي 
چين نمي توان��د پا به پاي امري��كا مقابله به مثل 
كند زي��را مح��دوده تعرفه گذاري اين كش��ور به 
كل واردات امري��كا از چين به ميزان ۳7۰ميليارد 
دالر از صادرات چين به امريكا كمتر اس��ت. با اين 
ح��ال چين در اين جنگ تجاري اهرم هاي مالي و 
اقتصادي موثري دارد؛ ازجمله اين اهرم ها مي توان 
ب��ه اوراق قرضه خزانه داري امريكا كه هم اكنون در 

اختيار چين است، اشاره كرد. چين درحال حاضر 
۸‚۱هزارميليارد دالر اوراق قرضه وزارت خزانه داري 

امريكا را در اختيار دارد. 
اما اين تنها چين نيست كه در برابر سياست هاي 
يك جانبه گرايانه ترامپ ايس��تاده است. تقريبا تمام 
كش��ورهايي كه هدف تعرفه هاي دولت ترامپ قرار 
گرفته ان��د، تهديد كرده اند با امري��كا وارد رويارويي 
تجاري مي شوند. در تازه ترين اقدام، مكزيك جمعه 
اعالم ك��رد به تالفي اق��دام واش��نگتن در افزايش 
تعرفه هاي آلومينيوم و فوالد وارداتي از پنج ش��نبه 
بر ده ه��ا كاالي امريكايي تعرفه وضع كرده اس��ت. 
پوليتيكو نوش��ته تعرفه ه��اي تالفي جويانه مكزيك 
در مجموع حدود ۳ميليارد دالر برآورد مي ش��ود و 
محصوالتي همچون س��يب زميني، گوشت خوك و 

نوشيدني هاي الكلي را در برمي گيرد. 
در گزارش اخير اتاق بازرگاني امريكا تحت عنوان 
»گراي��ش بد« آمده، مقابله تج��اري امريكا با ديگر 
كشورها در چند ماهه اخير حدود 7۵ميليارد دالر از 
صادرات امريكا در مقياس ساالنه را كاهش مي دهد. 
گفت��ه ش��ده، كاهش ص��ادرات عمدت��ا گريبانگير 
ايالت هاي آالباما، ميش��گان، پنس��يلوانيا، كارولين 
جنوب��ي، تگزاس و ويسكانس��ين مي ش��ود. همگي 
آنها در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 از نامزدي 
ترام��پ حمايت كرده بودند، ام��ري كه مي تواند در 
آستانه انتخابات ميان دوره يي كنگره آسيب جدي به 

موقعيت حزب جمهوري خواه وارد كند. 
در همين حال نگران��ي از جنگ تجاري اقتصاد 
اول و دوم جهان باعث ش��د كه س��هام آسيا جمعه 
دچ��ار تالطم ش��ده و ارزهاي مهم درج��ا بزنند. به 
گزارش رويترز، گس��ترده ترين شاخص سهام آسيا- 
اقيانوسيه در خارج از ژاپن ۰.۱درصد افت كرد. اين 
ش��اخص جمعه هم به طور پياپي وارد منطقه قرمز 
ش��د و از آن خارج ش��د. اين هفته ش��اخص آسيا-
اقيانوسيه ام اس س��ي آي ۱.6درصد از ارزش خود را 
از دست داده و به پايين ترين سطح ۹ماهه خود افت 
كرده اس��ت. نيكي ژاپن ۰.۱۵درصد كاهش يافته و 
كوسپي كره  جنوبي نيز ۰.۲درصد افت كرده است. 
هانگ س��نگ هنگ كنگ ۰.۲درص��د پايين آمده و 
كامپوزيت شانگهاي ۰.۱درصد تضعيف شده است. 

فدرال رزرو نگران مناقشه هاي اقتصادي 

جنگ تجاري به ركود در امريكا مي انجامد
گروه جهان| طال تسليمي| 

جنگ تجاري مي تواند اقتص��اد امريكا را به ورطه 
سقوط بكشاند و به دومين دوران بلند توسعه در تاريخ 
اين كش��ور پايان دهد. اگرچه اقتص��اد اياالت متحده 
در ح��ال حاض��ر رون��د خوب��ي دارد، اما تاج��ران و 
س��رمايه گذاران به طور فزاينده نگران سختگيري هاي 
تجاري دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، هستند. 
تنش هاي فزاين��ده امريكا و ش��ركاي ديرينه تجاري 
همچنين با مش��كالتي براي ف��درال رزرو همراه بوده 
اس��ت و مي تواند در برنامه ه��اي جرومي پاول رييس 
بان��ك مركزي امريكا، براي افزايش تدريجي نرخ بهره 
در زم��ان كاهش نرخ بيكاري و ن��رخ تورم نزديك به 

سطح هدف، اختالل ايجاد كند. 
به گزارش س��ي ان ان، با اجرايي ش��دن تعرفه هاي 
وارداتي امريكا كه كاالهاي چيني به ارزش ۳۴ميليارد 
دالر را هدف قرار داده، پكن جمعه واشنگتن را به آغاز 
»بزرگ ترين جنگ تجاري در تاريخ اقتصادي« متهم 
و اين اق��دام را با اعمال تعرفه  بر كاالهاي امريكايي با 

ارزشي مشابه تالفي كرد. 

 سقوط دومينو  وار
ميش��ل ِمِير كارش��ناس اقتصادي »بانك آو امريكا 
مريل لينچ« ماه گذشته هشدار داد: »رويارويي تجاري 
گسترده مي تواند امريكا و باقي جهان را به ورطه ركود 
بكشاند.« مهره هاي دومينو به اين ترتيب فرو مي افتند: 

در ابت��داي امر تجارت ها در نتيج��ه هزينه هاي باالتر 
ناشي از اعمال تعرفه ها آسيب خواهند ديد. پس از آن 
شركت ها در دسترسي به مواد اوليه مورد نياز خود دچار 
مشكل مي شوند. در نهايت، اطمينان و اعتماد شركت ها 
و خانوارها كاهش مي يابد و تجارت ها با كاهش شديد 

مخارج به وضعيت واكنش نشان خواهند داد. 
ترامپ پيش تر تعرفه هايي را عليه مكزيك، كانادا و 
اتحاديه اروپا اعمال كرده و اين متحدان پيشين سريعا 
تالف��ي كرده اند. نخس��تين دور تحريم ها عليه چين 
ديروز جمعه اجرايي شد و ترامپ به اعمال تحريم هاي 
بيشتر تهديد كرده است. دولت امريكا همچنين تعرفه 
واردات خ��ودرو را افزاي��ش داده و محدوديت هايي را 
براي س��رمايه گذاري چيني در بخش فناوري امريكا 

درنظر گرفته است. 
به طور قطع يك مرافع��ه كوچك با جنگ تجاري 
تم��ام عيار تفاوت دارد. اقدام��ات ترامپ تا اين لحظه 
تنها بر بخش كوچكي از اقتصاد امريكا تاثير مي گذارد. 
ب��ه گزارش بان��ك امريكا، در تعرفه ه��اي كنوني تنها 
كاالهاي��ي با ارزش بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر يا حدود 
۴.۲درصد از حجم كلي واردات هدف گرفته شده اند و 
تا ب��روز جنگ تجاري تمام عيار هنوز چند قدم فاصله 
اس��ت، اما به عقيده ِمِير، تا پيش از آرام ش��دن اوضاع 

تنش ها احتماال مدتي وخيم تر مي شوند. 
مش��كل اينجاست كه بي اعتمادي به سياست هاي 
از  ب��زرگ  ش��ركت هاي  خ��ودداري  ب��ه  تج��اري 

سرمايه گذاري مي شود. همين حاال هم اعتماد تجاري 
در ميان مديران عامل شركت هاي آلماني كه به شدت 
به صادرات تكيه دارند، كاهش يافته اس��ت. در امريكا، 
هارلي ديويدسون هشدار داده تالفي تصميم گيري هاي 
ترامپ از س��وي اتحاديه اروپا به اين ش��ركت ساالنه 
حدود ۱۰۰ ميلي��ون دالر ضرر مي زند. اين ش��ركت 
برخي از توليدات موتورس��يكلت خ��ود را به خارج از 

امريكا منتقل كرده است. 
رافائل بوستيك رييس بانك مركزي ايالت آتالنتا در 
ماه ژوئن به اين مساله اشاره كرد كه شركت ها هزينه 
س��رمايه گذاري در پروژه ه��اي جديد را به ش��دت باال 
مي دانند و »خوش بيني« درباره كاهش ماليات شركتي 

تقريبا از بين رفته است. 

 تب و تاب در فدرال رزرو
جلس��ه اخير بانك مركزي امريكا هم نش��ان داده 
مقام��ات ف��درال رزرو نگ��ران آس��يب هاي اقتصادي 
سياس��ت هاي تجاري دول��ت ترامپ هس��تند. طبق 
صورت جلسه گردهمايي روز پنج شنبه مقامات فدرال 
رزرو، رابط��ان تج��اري بانك مركزي نگران��ي خود را 
درب��اره تاثيرات ناخوش��ايند احتمالي تعرفه ها و ديگر 
محدوديت هاي اعمال ش��ده در زمينه تجارت چه در 
خ��ارج و چه در در داخل بر س��رمايه گذاري هاي آتي 
اب��راز كرده اند. ِمِير در اين باره گفت: »يك موج تعرفه 
مي توان��د در پي ايج��اد تنگنا و اختالل به احس��اس 

مصرف كنندگي و چرخه هاي تامين تجارت ها آسيب 
برساند. افت در احساس مصرف كنندگان و اختالل ها 
در چرخه تامين مي تواند شوك تجاري را تشديد كند 

و به يك ركود ناگهاني بينجامد.«
جرومي پاول و همكارانش در فدرال رزرو همچنان 
براي افزايش تدريجي نرخ بهره در شرايطي برنامه ريزي 
مي كنند كه نرخ بيكاري كاهش يافته و نرخ تورم نيز 
نزديك به سطح هدف فدرال رزرو است. اما صورت جلسه 
روز پنج شنبه نشان مي دهد كه آنها بيشتر نگران بروز 
مش��كالت احتمالي در اقتصاد درنتيجه سياست هاي 
تجاري ترامپ هستند. سياس��ت گذاران اقتصادي در 
جلسه اخير درباره احتمال جنگ تالفي جويانه با چين 
و ديگر متحدان بزرگ امريكا گفت وگو كرده اند. در اين 
صورت جلس��ه آمده است: »بيشتر شركت كنندگان به 
اين مس��اله اشاره كرده اند كه بي اعتمادي و مخاطرات 
ناشي از سياست هاي تجاري تشديد شده است و نگران 

اين مساله هستند كه مخاطرات و بي اعتمادي درنهايت 
براساس تجارت و سرمايه گذاري تاثير منفي بگذارد.«

اين در حالي اس��ت كه تجارت ه��اي گوناگون در 
امريكا از بخش فوالد و آلومينيوم گرفته تا كش��اورزي 
به مقامات فدرال رزرو گفته اند كه قصد عقب نش��يني 
از س��رمايه گذاري  را دارن��د. تعرفه ه��اي تالفي جويانه 
واش��نگتن و پكن تنها بخش��ي از مناقشات گسترده 
تجاري امريكا با ديگر كشورها از جمله برخي متحدان 
ديرينه است. اگرچه پاول تاكنون سعي در بي اهميت 
نش��ان دادن تاثيرات اقدامات ترامپ بر اقتصاد امريكا 
داش��ته، اما سياست گذاران در فدرال رزرو از آغاز سال 
جاري ميالدي در حال بررس��ي نگراني ها و مخاطرات 
ناشي از بروز مناقشه تجاري بين امريكا و شركاي تجاري 
آن بوده اند و همين مساله اهميت سياست گذاري هاي 
تهاجمي دولت امريكا و قابليت تاثيرگذاري آن بر رشد 

اقتصادي كنوني را نشان مي دهد.
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جامجهاين8
 »نيمار« ۱۴ دقيقه در 

»جام جهاني« غلت زده است
در جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه، بيش از آنكه راجع 
به ۲ گل نيمار مهاجم برزيلي صحبت ش��ده باشد، 
از تمارض هاي او بعد از خطاها حرف به ميان آمده 
اس��ت. تلويزيون سويس با محاسبه طول زمان هاي 
غلت زدن هاي نمايش��ي و افتادن هايش روي زمين 
اعالم كرده اين بازيك��ن با اين حركات در مجموع 
حدود ۱۴دقيق��ه از وقت  بازي هاي اين جام گرفته 
است. اين عدد لحظاتي را شامل مي شوند كه نيمار 
روي زمين دراز كش��يده و بازي به خاطر او متوقف 
ش��ده است. بيش��ترين اين زمان ها كه با كورنومتر 
اندازه گيري  شده اند مربوط به بازي برزيل با مكزيك 
بوده است كه ۵ دقيقه و ۲۹ ثانيه را دربر مي گيرد. 
خوان مارلوس اوزوريو، سرمربي مكزيك، با اشاره به 
حركات نيمار آن را مايه ش��رم فوتبال خوانده بود. 
زمان تمارض هاي نيمار در بازي مقابل صربس��تان 
يك دقيقه و ۵۶ ثانيه و در مقابل سويس سه دقيقه 
و ۴۰ ثانيه بوده اس��ت كه با احتساب بازي مكزيك 
در مجموع ۱۳دقيقه و ۵۰ ثانيه را ش��امل مي شده 
است. از س��وي ديگر كارشناس��ان سايت با مالك 
قراردادن مقررات فيفا، زمان هاي تلف ش��ده واقعي 
مس��ابقات را اندازه گرفته ان��د و دريافته اند كه عدد 
اعالم  شده از سوي داوران بسيار كمتر از اين زمان 
بوده اس��ت. در حالي كه متوس��ط زمان تلف شده 
اعالمي از سوي داوران ۶دقيقه و ۵۹ ثانيه براي هر 
بازي بوده اس��ت، محاسبات متوسط وقت تلف شده 
واقعي را ۱۳ دقيقه و ۱۰ ثانيه نشان مي دهد. امري 
كه تف��اوت ح��دود ۶ دقيقه يي را نش��ان مي دهد. 
اگرچه براي وقت هاي تلف ش��ده توجه ها عمدتا به 
مصدوميت بازيكن هاس��ت، اما طبق محاسبات اين 
ضربات آزاد هس��تند ك��ه با متوس��ط تلف كردن 
۱۰دقيق��ه و ۲۹ ثانيه در هر بازي بيش��ترين زمان 
م��رده را به خود اختص��اص مي دهند. در رتبه هاي 
بعدي ضرب��ات اوت با ۷ دقيقه و ۵۰ ثانيه، ضربات 
دروازه با ۶دقيقه و ۳ ثانيه، ضربات كرنر با ۴ دقيقه 
و ۱۴ ثاني��ه و مصدوميت ه��ا با ۴ دقيقه و ۱۰ ثانيه 
قرار دارند. طبق آمار همچنين بطور متوسط در هر 
ب��ازي از ۹۷ دقيقه تنها ۵۵ دقيقه توپ در گردش 

بوده است. 

فرانسه گران ترين تيم 
يك چهارم نهايي 

تيم ملي فوتبال فرانسه با ارزش ترين تيم حاضر 
در مرحل��ه يك هش��تم نهايي ج��ام جهاني ۲۰۱۸ 
روسيه محسوب مي شود. به  گزارش ماركا، تيم   ملي 
فوتبال فرانس��ه يكي از هشت تيم برتر جام جهاني 
۲۰۱۸ روسيه است. اين تيم كه در يك چهارم نهايي 
عصر جمعه به مص��اف اروگوئه رفت گران ترين تيم 
حاضر در اين مرحله محس��وب مي شود. خروس ها 
در اين زمينه باالت��ر از برزيلي قرار دارند كه نيمار، 
گران ترين بازيكن جهان را دراختيار دارد. براس��اس 
س��ايت ترانسفرماركت، فرانس��ه ارزشمندترين تيم 
حاضر در جام جهاني اس��ت و بيش از يك ميليارد 
ي��ورو ارزش دارد. آبي ه��ا باالت��ر از تيم هاي برزيل 
)۹۸۱ ميليون يورو( و انگليس )۸۷۴ ميليون يورو( 
ق��رار دارند. فرانس��ه در تركيب خ��ود از بازيكناني 
همچ��ون كيلي��ان ام باپ��ه )۱۲۰ ميلي��ون ي��ورو(، 
 پ��ل پوگبا )۹۰ ميلي��ون يورو( و آنت��وان گريزمان 
)۱۰۰ ميلي��ون يورو( بهره مي ب��رد. ارزان ترين تيم 
حاضر در مرحله يك هش��تم نهايي س��وئد اس��ت. 
مجموع ارزش بازيكن��ان اين تيم ۱۱۹.۷۵ ميليون 
يورو اس��ت. آنها از روسيه ميزبان )۱۶۱.۸۰ ميليون 

يورو( كم ارزش تر هستند. 

عذرخواهي »مارادونا« از »فيفا«
پس از انتقاد شديد فيفا از سخنان مارادونا درباره 
داوري ديدار انگليس و كلمبيا را كه وي را به دزدي 
ب��زرگ متهم كرده بود، بازيكن سرش��ناس س��ابق 
مجبور به عذرخواهي شد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
مارادونا در توييتر خود نوشت: »جداي از خوشحالي 
براي كلمبيا در آن روز، چيزهايي هم گفتم كه بايد 
بگويم بعضي از آنها مناسب نبود. براي همين از فيفا 
و رياست آن عذرخواهي مي كنم. گاهي نظراتي دارم 
كه خالف تصميمات داوري است، اما براي كار آنها 
احترام زيادي قائلم. كار داوري اصال ساده نيست.« 
فيف��ا در واكن��ش به س��خنان مارادون��ا گفته بود: 
»صحبت هايي كه مطرح شده كامال بي جا و بي پايه 
و اساس هستند. در زماني كه فيفا تمام قدرت خود 
را به كار گرفته كه بازي جوانمردانه را پياده س��ازي 
كند، احترام در اولويت اين سازمان قرار دارد و فيفا 
از رفتار بازيكناني كه در گذش��ته تاريخ را نوشته اند 

شرمنده است.«

جام جهاني ۲۰۱۸ رنكينگ 
فيفا را زير سوال برد!

تنها س��ه تيم از ۱۰ تيم برت��ر رنكينگ فيفا در 
مرحله يك چهارم نهايي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه 
حض��ور دارند. به  گ��زارش آس، فرانس��ه، اروگوئه، 
برزيل، بلژيك، كرواس��ي، روس��يه، سوئد و انگليس 
هشت تيم برتر جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه محسوب 
مي ش��وند اما تنها س��ه تيم برزيل، بلژيك و فرانسه 
در فهرست ۱۰ تيم برتر رنكينگ فيفا حضور دارند. 
نكت��ه قابل توجه حضور تيم   ملي فوتبال روس��يه با 
رنكين��گ ۷۰ اس��ت. ميزبان بازي ه��ا در حالي در 
جم��ع ۸ تيم برتر قرار گرفته ك��ه بدترين رنكينگ 
را دارد. همچنين نبود آلمان، صدرنش��ين رنكينگ 
فيف��ا را نبايد ناديده گرفت. عالوه آلمان، لهس��تان 
ني��ز كه در ميان ۱۰ تيم برتر رنكينگ حضور دارد، 
نتوانس��ت از مرحل��ه گروهي صعود كن��د. پرتغال، 
آرژانتين، س��وييس و اس��پانيا در مرحله يك هشتم 
نهايي حذف ش��دند و شيلي تيم نهم رنكينگ فيفا 
حتي نتوانس��ت به جام جهاني صعود كند. پرو تيم 
يازدهم و دانمارك تيم دوازدهم نيز نتوانس��تند در 

جمع هشت تيم برتر قرار بگيرند. 

رويخطجامجهاني

 چطور موفقيت در جام جهاني
اقتصاد بريتانيا را همزمان با برگزيت رونق مي دهد؟

 اقتصاد انگليس 
تشنه جام قهرماني

دوران افول ستاره هاي ايران

مجيد اعزازي|
»به خانه برمي گ��ردد.« پس از پيروزي موثر تيم 
فوتب��ال انگليس مقابل تيم پاناما در مس��ابقات جام 
جهاني روس��يه، اين س��ه كلمه تم��ام خيابان هاي 
پادش��اهي بريتانيا را پر ك��رده و در هزاران توييت و 
اس��تاتوس فيس بوك بازتاب يافته است، چرا كه در 
سراس��ر اين كش��ور تمام افراد خالصانه اي��ن باور را 
پذيرفته اند كه ۲۰۱۸ س��الي است كه »سه شيرها« 
به يك دوره ۵۲ ساله از دست دادن كاپ قهرماني در 

جام جهاني پايان مي دهند.
به گزارش »بيزنس اينس��ايدر« بديهي است كه 
قهرماني انگليس در جام جهاني موفقيتي درخشان 
در دوره جدايي از اروپا به ش��مار مي رود و بر دهه ها 
جوك سازي و تمسخر س��رپوش مي گذارد و به طور 
كل��ي بريتانيا را با حس��ي آكنده از غ��روري كه در 
بازي هاي المپيك ۲۰۱۲ ديده نشد، اشباع مي كند. 

در همين حال دليل ديگري هم براي اميدواري به 
بازگرداندن كاپ قهرماني )و به عبارتي رونق اقتصاد( 

توسط تيم ملي انگليس وجود دارد. 
 در دو سالي كه بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا 
راي داده است، بدون شك اقتصاد اين كشور رنجور 
شده است. اول اينكه ارزش »پوند« به  شدت سقوط 
ك��رده و تورم به بار آورده اس��ت. همزم��ان با ثابت 
ماندن دستمزدها، كاهش ارزش پوند و افزايش تورم، 
سناريويي خلق شد كه در آن كارگران بريتانيايي افت 

درآمدهاي خود را به نظاره نشستند. 
در اين س��ناريو تعداد بريتانيايي هاي متمايل به 
خريد و صرف هزينه هاي بيش��تر كاهش يافتند. به 
عبارت ديگر هم به اعتماد به نفس مصرف كنندگان و 
هم به ميزان فروش خرده فروش ها خدشه وارد شد. 
با افت فروش، چرخ اقتصاد كالن لنگ زد و رشد آن 
از حركت باز ايس��تاد. سرعت رشد اقتصاد به قدري 
آهس��ته ش��د كه برآوردهاي اوليه از نخستين فصل 
۲۰۱۸ نش��ان داد كه اقتص��اد بريتانيا فقط به اندازه 
۰.۱درصد در حال بزرگ ش��دن است. اما با توجه به 
داده هايي كه جمعه هفته پيش منتشر شد، شرايط 

آن قدرها هم بد نبوده اس��ت. بر اس��اس اين داده ها، 
برخ��الف اينك��ه فعاليت هاي اقتص��ادي در بريتانيا 
چن��د هفته تحت تاثير بارش س��نگين برف بود، در 
س��ه ماهه اول سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصاد انگليس 
۰.۲ درص��د بوده اس��ت. از اين رو به نظر مي رس��د، 
روندهاي اقتصادي در فصل هاي دوم و س��وم امسال 
بهبود مي يابند و به طور ش��گفت انگيزي جام جهاني، 
دس��ت كم بخشي از دليل اين پيش��رفت خواهد بود. 
تصوير در حال بهبود اقتصاد دليلي است كه سه عضو 
كميته سياست گذاري مالي بانك انگليس – گروهي 
كه مسوول تعيين نرخ س��ود در بريتانيا هستند- در 
نشست هفته گذش��ته خود به افزايش نرخ سود راي 
دادن��د. »اندي هالدانه« يكي از اين س��ه عضو كميته 
سياس��ت گذاري مالي بانك انگليس پس از راي خود، 
درب��اره آنچه در ج��ام جهاني در حال روي��داد دادن 
اس��ت، س��خنراني كرد. او به آكادمي علوم اجتماعي 
گف��ت: »موفقيت اخير انگليس در رش��ته فوتبال )و 
همچنين مس��ابقات كريكت( ب��ه احتمال زياد حس 
خوشايند و مثبتي به مصرف كنندگان حامي تيم هاي 
انگليس داده اس��ت. به گونه يي كه تعداد لبخندهايي 
كه در بازديد اخيرم از ولز و اس��كاتلند ديدم، بيش از 
هميشه بود. در عين حال، گمان مي كنم اين لبخند ها 
بيش��تر به خاطر تغيير آب و هوا بوده تا موفقيت هاي 
فوتبال.« اس��تدالل بسيار ساده است. وقتي تيم ملي 
فوتبال انگليس در ج��ام جهاني خوب بازي مي كند، 
طرفداران اين تيم ش��ادتر هستند و بيشتر به هزينه 
كردن و خريد كاالهاي غي��ر ضروري تمايل دارند. از 
آنجا كه ۸۵درصد از جمعيت بريتانيا طرفدار تيم ملي 
فوتبال انگليس هستند، افزايش خريد آنها، اثرگذاري 
مثبتي روي اقتص��اد دارد. افزون بر اين در كل وقتي 
جام جهاني برگزار مي شود، بريتانيايي ها بيشتر پارتي 
مي روند و ميهماني مي گيرند، به همين دليل به طور 
معناداري هزينه هاي خريد خواربار نسبت به ماه هاي 
عادي س��ال افزايش مي يابد. البته به هنگام برگزاري 
جام جهاني، افراد بيش��تري به كافي ش��اپ مي روند 
و بيشتر قهوه و ساير نوش��ابه ها را مي نوشند. اقتصاد 

بريتانيا به طور كلي اقتصادي مبتني بر مصرف است، از 
اين رو وقتي مردم خريد مي كنند، سرعت رشد اقتصاد 
بيشتر مي شود. نتايج پژوهش بانك انگليس كه اوايل 
هفته گذشته منتشر ش��د، اين ايده را تاييد مي كند. 
مجري اين پژوهش كه هر ماه انجام مي ش��ود گفت: 
»در مي��ان عواملي كه ط��ي ۱۲ ماه آينده به احتمال 
زياد روي حجم خريد مصرف كنندگان اثر مي گذارد، 
انتظ��ار م��ي رود جام جهان��ي منجر به رون��ق تقاضا 
 به ط��ور مثال تقاضا براي خريد وس��ايل الكترونيك و 

نوشيدني ها مي شود.«
روي كاغذ و در عالم نظر، رونق اقتصادي حاصل 
از جام جهاني بايد بدون توجه به نتايج آينده و صعود 
تيم انگليس در اين جام تداوم يابد، حتي در سطوح 
و نرخ ه��اي كمتر از زماني ك��ه اين تيم صعود كند. 
ح��اال كه انگليس از مرحله گروهي باال آمده اس��ت 
و به جمع ۸ تيم برتر جام يافته، در آس��تانه بازي با 
سوئد و يك رونق بزرگ محرك رشد اقتصاد بريتانيا 
قرار دارد. رشد اقتصاد بريتانيا از زمان راي به خروج 
از اتحاديه اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ س��خت ش��ده است، 
اما مسابقات جام جهاني مي تواند به بازگشت آن به 

ريل كمك كند. 

 اقتصاد بريتانيا نيازمند كاپ
تيم فوتبال انگليس در جام جهاني، فشار مضاعفي 

را نسبت به ساير تيم ها تحمل مي كند. 
آن گونه كه بلومبرگ گزارش داده اس��ت، خرده 

فروش��ان انتظار دارن��د كه اي��ن تورنمنت جهاني 
بزرگ تري��ن رونق را ب��راي فروش آنها طي س��ال 
آينده به همراه بياورد. مصرف كنندگان بريتانيايي از 
زماني كه به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند، تحت 
فش��ار هس��تند و حضور موفقيت آميز تيم انگليس 
در جام جهان��ي مي تواند به معن��ي افزايش تقاضا 
در فروشگاه ها و كافي ش��اپ ها باشد. خرده فروشان 
با اين شرايط دست و پنجه نرم مي كنند، همزمان 
خانوارها نيز ب��ه دليل عدم افزايش دس��تمزدها و 
افزايش رش��د ت��ورم، دچار تنگناي مالي ش��ده اند. 
مالك فروشگاه هاي زنجيره يي جان لوئيس بريتانيا 
و س��وپرماركت هاي »وي��ت رز« گفت كه برگزيت 
اعتماد به نفس مصرف كنندگان و رقابت قيمتي با 

ساير خرده فروشان بريتانيا را تضعيف كرده است. 

 ارزش ميلياردي جام جهاني براي انگليس
پژوهش ه��ا نش��ان مي ده��د اقتص��اد بريتانيا  در 
صورتي كه تيم انگليس به فينال جام جهاني راه يابد، 
مي تواند به رونقي معادل ميلياردها پوند دست يابد. 
به گزارش بي بي سي جهاني، بر اساس پ  ژوهشي 
كه به تازگي از س��وي مركز خرده فرش��ي بريتانيا 
صورت گرفته و منتش��ر ش��ده، برآورد ش��ده كه 
اقتصاد انگلي��س از محل هزينه ه��اي مازادي كه 
ص��ورت گرفته، بيش از يك ميليارد پوند بهره مند 
ش��ده اس��ت. اين مركز برآورد مي كند كه اگر تيم 
انگلي��س به فينال جام جهان��ي راه يابد، هزينه ها تا 

۲.۷ميلي��ارد پوند افزايش خواهد يافت. اين پژوهش 
مي گويد، اغلب هزينه ها توسط طرفداران فوتبال در 
فروشگاه ها و سوپرماركت ها براي خريد مواد خوراكي 
و نوش��يدني هاي بيش��تر قبل از تماشاي بازي ها در 
منزل صورت گرفته است. پروفسور»جاشوا بامفيلد« 
مدير اين مركز پژوهش��ي گفت كه ميزان اين دسته 
از هزينه ها تاكنون حدود ۸۰۰ميليون پوند بوده كه 
بيش از هزينه هاي صورت گرفته در جريان بازي هاي 
جام جهاني س��ال ۲۰۱۴ ارزيابي مي شود. سالي كه 
تيم انگليس پيش از رسيدن به جمع ۱۶ تيم از اين 
تورنمنت خارج ش��د. به گفته او هر گلي كه توسط 
تي��م انگليس در جام جهاني ۲۰۱۴ به ثمر رس��يد، 
 ۱۶۵.۳ميلي��ون پوند براي خرده فروش��ان بريتانيا و 
۳۳.۲ميلي��ون پوند نيز براي كافي ش��اپ ها،  هتل ها 
و رس��توران ها ارزش آفريني كرد. پروفس��ور بامفيلد 
گفت: »در آخرين جام جهان��ي ما از گروه خودمان 
ب��اال نيامديم و از ديدگاه خرده فروش��ي، تقاضاها به  
ش��دت افت ك��رد. اين بار هيچ كس توقع بيش��تري 
نداشت، اما وقتي تيم مسابقات را آغاز كرد، همه  چيز 
تغيير كرد.« با توجه به اثر مستقيم موفقيت هاي تيم 
ملي انگليس روي اقتصاد اين كش��ور، امروز نه تنها 
هواداران پرش��ور اين تيم كه مديران بخش هايي از 
اقتصاد بريتانيا نيز با شور و حرارتي مضاعف چشم به 
اين بازي خواهند دوخت و اين سوال را با خود زمزمه 
خواهند ك��رد، آيا موفقيت هاي تيم انگليس در جام 

جهاني بيست و يكم تداوم مي يابد؟

آزاده كاري|
 جام جهاني فوتبال براي مني كه سال هاس��ت تماش��اگر حرفه يي فوتبال نبوده ام، 
يادآور خاطرات زماني اس��ت كه فوتبال بخش��ي از زندگي ام بود و تمام بازي هاي تيم 
ملي فوتبال را دنبال مي كردم. زماني كه س��تاره هاي بزرگي چون احمدرضا عابد زاده، 
علي دايي و  علي كريمي در چمن س��بز هنرنمايي مي كردند و تماش��اچيان را به وجد 
مي آوردند. كمتر كس��ي است كه حركات، شيرين كاري ها، خنده ها و مهار توپ با يك 
دست احمدرضا عابد زاده عقاب آسيا را در روز ۸ آذر ۷۶ در مصاف با تيم ملي استراليا 
از ي��اد برده باش��د. گل به يادماندني خدادداد عزيزي غ��زال تيزپاي ايران كه در دقايق 
پاياني با استراليا اميد،  غرور و افتخار را يكجا در دلمان زنده كرد به اين زودي از اذهان 

پاك نخواهد شد. 
رش��ادت هاي علي دايي آقاي گل فوتبال جهان كه در بازي هاي جام ملت هاي آسيا 
در س��ال ۱۹۹۶ با سر زخمي و باند پيچي ش��ده در مصاف با تيم كويت ۹۰ دقيقه در 

زمين مردانه دويد و جنگيد براي هميشه در ياد فوتبال دوستان ايراني باقي مي ماند. 
عالقه مندان فوتبال، كاريكاتور يكي از روزنامه هاي ورزشي كه مهدي مهدوي كيا را 
در حالي كه موشكي به كمرش بسته بود را به ياد دارند كه نشان از دوندگي هاي دليرانه 
و خستگي ناپذير او داشت. شايد به همين دليل بود زماني كه در تيم آلماني هامبورگ 
بازي كرد، هواداران هامبورگ به او لقب موش��ك ايراني داده بودند؛ گريه هاي ش��ادي 
حميد اس��تيلي بعد از زدن گل به آمريكا در جام جهاني ۱۹۹۸ فرانس��ه، چهره محكم 
كريم باقري كه به عنوان بازيكن خوش اخالق آن روزهاي تيم ملي ش��ناخته مي ش��د، 
 اليي كشيدن ها و پا به توپ شدن هاي علي كريمي كه لقب جادوگر را يدك مي كشيد 

همه و همه جزو خاطرات به يادماندني آن دوران است. 
بازي هاي مقدماتي جام جهاني ۱۹۹۸ فرانس��ه،  صعود ناگهاني و دور از دس��ترس 
تيم ملي به جام جهاني بعد از حماسه ملبورن و نخستين حضور تيم ملي فوتبال ايران 
بع��د از انقالب به جام جهاني تب و تاب خاصي بين فوتبال دوس��تان به وجود آورده 
بود و حضور اين همه ستاره هاي موفق فوتبال هيجان بازي ها را دو چندان مي كرد. 

ش��ايد بتوان گفت دهه ۷۰ دوران نس��ل طالي��ي فوتبال ايران ب��ود. در اين دوران 
ستاره هايي در فوتبال كشور درخشيدند كه هنوز نام آنها بر سر زبان هاست. ستاره هايي 
كه با بازي هاي خوب خود در مستطيل سبز رنگ اميد را به نوجوانان و جوانان دهه ۶۰ 
كه در دوران بعد از جنگ متحمل س��ختي هاي بسيار بودند، زنده كرد. احمدرضا عابد 
زاده، عل��ي دايي، فرهاد مجيدي، مهدي مهدوي كيا،  مهرداد ميناوند، مهدي پاش��ازاده، 
عليرضا منصوريان، علي انصاريان، افش��ين پيرواني، نيما نكيس��ا، امير قلعه نويي،  پرويز 
برومند،  رضا شاهرودي، ادموند بزيك، علي كريمي و اسامي ديگر كه هر يك طرفداران 
خودش��ان را داش��تند. مردان بي ادعايي كه ميليارد كه هيچ حتي ق��رارداد ميليوني را 
به س��ختي ديدند اما دل ملتي به ساق هايش��ان گرم بود و شاد. مرداني كه بدون هيچ 
چشمداشتي در شرايط س��خت جوانمردانه بازي كردند و براي ملتي افتخار آفريدند و 

بي شك زيباترين خاطرات فوتبالي ما را رقم زدند. 
به نظر مي رسد بعد از گذشت ۲۰ سال دوران طاليي ستاره هاي فوتبال ايران رو به 
افول گذاشته است. ديگر از ستاره هاي بزرگي مانند علي دايي و علي كريمي خبري 
نيست. هر چند سال يك نفر در دنياي توپ گرد مي درخشد و بعد از مدتي فراموش 
ش��ده يا آنقدر كمرنگ مي ش��ود كه نمي توان به آنها لقب ستاره داد. در جام جهاني 
۲۰۱۴ بازيكناني مانند دژاگه، عليرضا حقيقي و چند نفر ديگر خوش درخشيدند اما 

بعد از گذشت مدتي به داليل مختلف كمرنگ شدند. 
ه��ر چند بازيكنان تيم ملي فوتبال كش��ور در بازي هاي ج��ام جهاني ۲۰۱۸ نيز 
بسيارخوب ظاهر شده و جانانه بازي كردند اما واقعيت اين است كه اكنون تيم ملي 
فوتبال ايران ستاره ندارد. ستاره يي كه بتوان به او دلخوش كرد و حضورش در زمين 

طرفدارانش را دلگرم كند و دلشان را قرص. 

ج��ام ۲۱ فرصت خوبي بود تا بازيكنان فوتبال حاضر 
در اين تورنمنت بزرگ بتوانند با نمايش بهترين عملكرد 
و توانمندهايش��ان، توجه جهانيان و تيم هاي بزرگ دنيا 
رو ب��ه خود جلب كرده و جواز ب��ازي در تيم هاي درجه 
درج��ه يك و بزرگ اروپايي بازي كنند و در س��طح دنيا 
را كس��ب كنند. از اين رو بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران 
نيز اميدوار بودند تا با درخش��ش در جام جهاني ۲۰۱۸ 
روس��يه بتوانند نظر تيم هاي بزرگ دنيا را به خود جلب 
كنند. اگرچ��ه پرونده بازي هاي تيم مل��ي ايران در اين 
رويداد جهاني بسته شد و با سه بازي در مرحله گروهي 
و كسب چهار امتياز در گروهي حذف شدند، اما يوزهاي 
ايران��ي با عملكرد خوب��ي كه از خود در اين مس��ابقات 
به جاي گذاش��تند، تحس��ين كارشناس��ان فوتبال دنيا 
برانگيختند. همين امر نيز موجب شد تا برخي بازيكنان 
تيم ملي ايران پس از درخش��ش در جام جهاني ۲۰۱۸ 
روس��يه با پيشنهادهاي جذابي از سوي تيم هاي اروپايي 

براي فصل آينده مواجه شدند. 
در اين ميان ام��ا عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملي 
اي��ران از  بهتري��ن بازيكنان تيم بود و اوج درخش��ش او 
در مقابل كريس��تيانو رونالدو  فوق س��تاره پرتغال و مهار 
پنالتي او بود. دروازه بان پرسپوليس كه قرارداد بلندمدت 
با اي��ن تيم ني��ز دارد، بعد از جام با پيش��نهاد تيم هاي 
»ختاف��ه اس��پانيا و اودين��زه ايتاليا« روبه رو ش��د. البته 
مسووالن پرس��پوليس گفتند بيرانوند قرارداد دارد و در 

اين تيم مي ماند. 
از آن س��و وحي��د اميري ني��ز ديگر بازيكني اس��ت 
كه به دليل درخش��ش در جام جهاني با پيش��نهاد هاي 
اروپايي روبه رو ش��د. وحي��د دونده ترين بازيكن ايران در 
اي��ن رقابت ها بود و نمايش خوبي در س��ه بازي به اجرا 
گذاشت. اليي زيباي او به پيكه در بازي با اسپانيا، نام او 
را در رسانه هاي دنيا بر سر زبان ها انداخت. گفته مي شود 
هافبك پرس��پوليس از تيم هاي »س��لتاويگوي اسپانيا، 
فنرباغچه و گاالتاس��راي تركيه« پيشنهاد دارد. اميري با 
پرسپوليس قرارداد ندارد اما مسووالن پرسپوليس اعالم 
كردند با توجه به محروم بودن اين تيم از نقل و انتقاالت، 
امي��ري ق��ول داده حداقل تا نيم فصل در پرس��پوليس 
بماند. با توجه به س��ن باالي اميري اگر او اين فرصت را 
از دس��ت بدهد، بعيد اس��ت ديگر فرصتي براي بازي در 

اروپا داشته باشد.
س��امان ق��دوس مهاجم تيم ملي كش��ورمان در جام 
جهان��ي فرص��ت زيادي براي ب��ازي پيدا نك��رد و در هر 
س��ه مس��ابقه يار تعويضي بود اما اين بازيكن با توجه به 

درخش��ش در تيم اوسترشوندس از تيم سوانزي انگليس 
پيشنهاد دارد و ممكن است به ليگ انگليس برود. البته به 
تازگي رسانه هاي سوئدي، مقصد بعدي وي را ليگ چين 
عن��وان كردند. كريم انصاري فرد ديگر بازيكن ثابت ايران 
در ج��ام جهاني كه فصل خوبي را نيز در تيم المپياكوس 
يونان گذرانده بود، از تيم آگزبورگ آلمان پيشنهاد دارد. 
گفته مي شود اين بازيكن از ليگ تركيه نيز پيشنهاد دارد 

و بايد ديد چه تصميمي براي آينده اش مي گيرد. 
مجيد حسيني مدافع ۲۱س��اله تيم ملي كه در جام 
جهاني فراتر از حد تصور ظاهر شد نيز اين فرصت را دارد 
تا از همين سن به اروپا برود و پيشرفت كند. اين بازيكن 
نيز از تيم »ش��ارلوا بلژيك« پيشنهاد جدي دارد. قبل از 
اعزام تيم مل��ي به جام جهاني روس��يه هم زمزمه هايي 
از احتم��ال انتقال اين بازيكن ب��ه ليگ بلژيك به گوش 
مي رس��يد. اما با توجه حضور او در تركيب ثابت دو بازي 
از س��ه بازي تيم مل��ي در جام جهان��ي و عملكرد قابل 
توجه��ش، حاال احتمال پيوس��تن او به ليگي معتبرتر از 
ليگ بلژيك ه��م وجود دارد. از آنجايي كه كاوه رضايي، 
علي قلي زاده و اميد نورافكن بدون عضويت در تيم ملي 
در ج��ام جهاني روس��يه در ليگ بلژي��ك توپ مي زنند، 
حس��يني با توجه به بازي هاي��ش در جام جهاني در نظر 
دارد به ليگي مطرح ت��ر از ليگ بلژيك بپيوندد. احتمال 
اينك��ه ليگ انگلس��تان ي��ا ايتاليا مقصد بع��دي مدافع 

استقالل باشد، وجود دارد. 
 از آن س��و، عليرض��ا جهانبخش ديگ��ر بازيكن تيم 
ملي فوتبال كش��ورمان كه در ج��ام جهاني كمتر از حد 
انتظار ظاهر ش��د، اما آقاي گلي در ليگ هلند كافي بود 
تا براي آينده اش ليگي معتبرتر از هلند انتخاب كند. اين 
بازيكن از ليگ هاي ايتاليا و انگليس پيشنهاد دارد و بعيد 
اس��ت فصل آينده در آلكمار توپ بزن��د. اميد ابراهيمي 
هافبك استقالل هم با وجود اينكه در جام جهاني خوب 
درخشيد اما پيشنهادي از اروپا ندارد. البته اميد پيشنهاد 
بس��يار خوبي از لح��اظ مالي از ليگ قط��ر دارد كه كار 
اس��تقالل را ب��راي تمديد قراردادش س��خت تر مي كند. 
ديگر بازيكنان تيم ملي كشورمان هنوز پيشنهاد خاصي 
از كشورهاي خارجي ندارند و آينده آنها مشخص نيست. 
بعض��ي ديگر از لژيونرهاي ايران كه در جام جهاني بازي 
كردند مانند »ش��جاعي، آزمون، عزت اللهي، حاج صفي، 
رضاييان، محمدي، طارم��ي و پورعلي گنجي« احتماال 
در هم��ان ليگ هايي كه حضور دارند در فصل آينده نيز 
توپ خواهند زد و نتوانستند از فرصت جام جهاني براي 

پيشرفت به ليگ هاي معتبرتر استفاده كنند. 

 آينده مبهم
از آن س��و اما ورزش س��ه طي گزارشي در خصوص 
جذب بازيكن��ان ايراني در تيم هاي اروپايي نوش��ت: اما 
هس��تند بازيكناني كه هنوز ماندن آنها در تيم هاي قبلي 
يا حضورش��ان در تيم��ي ديگر در هاله ي��ي از ابهام قرار 
دارد. از ش��اخص ترين اين بازيكنان مي توان به س��ردار 
آزمون در روس��توف و اشكان دژاگه اش��اره كرد. سردار 
ك��ه با روس��توف ق��رارداد مبهمي دارد ح��اال با جدايي 
قربان بردي اف و بازگش��ت اين رمب��ي به روبين كازان 
بنا به ادعاي رسانه هاي روسي هيچ بعيد نيست دوباره به 
تيم اول خود در روس��يه برگردد گرچه باشگاه روستوف 
رس��ما اعالم كرده به باالترين پيش��نهاد مالي براي اين 
برليان ايراني پاس��خ مثبت خواهد داد. اشكان دژاگه بعد 
از حضور ناموفق در ولفس��بورگ و عدم تمايل باش��گاه 
به تمديد قرارداد ش��ش ماهه كاپيتان تيم ملي در حال 
حاض��ر بدون تيم مان��ده گرچه همه اخبار از بازگش��ت 

قريب الوقوع دژاگه به فوالم انگليس حكايت دارد. 
اما در گيرودار هنوز شايعات و گمانه زني هاي زيادي 
در م��ورد افزايش تع��داد لژيونره��اي ايراني به گوش 
مي رسد از جمله خبرهايي كه پيرامون انتقال احتمالي 
مهدي طارمي، عليرضا بيرانوند، رامين رضاييان، خالد 
ش��فيعي و... به گوش مي رس��د كه از اين جمع حضور 
خال��د ش��فيعي در كي لي��گ كره جنوب��ي، همچنين 
پيوس��تن مهدي طارمي به يكي از باش��گاه هاي بزرگ 
فوتب��ال اروپا و عليرض��ا بيرانوند در فوتب��ال تركيه و 
باش��گاه فنرباغچه مي تواند جذابيت هاي بيش��تري در 
قصه اين فصل لژيونره��ا رقم بزند. به خصوص مهدي 
طارمي كه نشان داده پتانسيل و توانايي تبديل شدن به 
ستاره يي بزرگ در فوتبال اروپا را دارد تا سردمدار ورود 
نس��ل جديد و مستعد ايران به باش��گاه هاي تاپ اروپا 
لقب بگيرد. با وجود اين ليس��ت بلن��د باالي بازيكنان 
لژيون��ر ايراني در تيم هاي جهاني، اما متاس��فانه ايران 
هيچ نماينده ي��ي در بين پنج ليگ برت��ر فوتبال اروپا 
ندارد و در حال حاضر همه نگاه ها به بازيكناني همچون 
آزمون، جهانبخش، طارمي و... دوخته شده تا به عنوان 
نس��ل طاليي جديد اي��ران راهي يكي از باش��گاه هاي 
بزرگ در ليگ هاي معتبر شوند. شايد حضور تيم ملي 
در جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه بتواند طلسم اين اتفاق 
را بش��كند و ما دوباره شاهد نماينده هاي در ليگ هاي 
درجه اول قاره س��بز باشيم درست مثل اتفاقي كه بعد 
از جام جهاني ۱۹۹۸ فرانس��ه براي فوتباليس��ت هاي 

سرشناس ايران افتاد. 

آيا نسل طاليي جديد ايران راهي باشگاه هاي بزرگ در ليگ هاي معتبر دنيا خواهند شد؟ 

پيشنهاد هاي خارجي به فوتباليست هاي ايراني
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پنجاهمين سالگرد انتشار »ساختار انقالب هاي علمي«

سرنوشتعلمباتوماسكوهنبهكجاختمميشود؟
مولف: جيمز ماركوم   

 مترجم: علي برزگر
 تايمز ليترري س��اپليمنت- تاثي��ر توماس كوهن 
بر چش��م انداز فك��ري و آكادميك در نيم��ه دوم قرن 
بيستم انكارناپذير است. قلمرو اين تاثير علوم طبيعي 
و رش��ته هاي فلس��في و تاريخي اي كه اي��ن علوم را 
بررس��ي مي كنند تا هنرهاي زيبا و حت��ي تجارت را 
در برمي گيرد. اما انديش��ه هاي كوهن چه بود؟ به  طور 
خالصه، او مفاهيم پارادايم و تغيير پارادايم را بر س��ر 
زبان ها انداخت. از ديدگاه كوهن، پارادايم مجموعه يي 
از معماها، تكنيك ها، مفروضات، استانداردها و واژگان 
است كه دانش��مندان قبول دارند و از آنها براي انجام 
فعاليت ه��اي روزمره خود اس��تفاده مي كنند و بدين 
طريق به پيش��رفت هايي چش��مگير در فهم و تبيين 
جهان طبيعي دست مي يابند. با وجود اين آنچه كوهن 
به  طور ناخواس��ته محقق كرد، عبارت بود از برداشتن 
موانع معرفتي براي هجوم رشته هاي غيرعلمي. براي 
نمونه جاس��تين فاكس در مقاله يي در نشريه هاروارد 
بيزنس ريويو در س��ال ۲۰۱۴ به بررس��ي اين پرسش 
مي پردازد كه آيا اقتصاد در آس��تانه »تغيير پارادايم« 
اس��ت يا خير. البته كوهن مخالفان و منتقدان خود را 
دارد، كساني كه او را تقريبا به هر نوع عيب آكادميك 
ممكن مته��م مي كنند به ويژه ترويج نس��بي گرايي و 

عقل گريزي. 
كوه��ن در ۱۸جوالي ۱۹۲۲ در سين س��يناتي در 
ايالت اوهايو  زاده مي شود. پس از گذراندن تحصيالت 
مقدماتي در ۱۹۴۰ وارد دانش��گاه هاروارد ش��ده و در 
۱۹۴۳ در رشته فيزيك با درجه ممتاز فارغ التحصيل 
مي ش��ود. او در چندين پروژه مرتبط با جنگ جهاني 
ش��ركت مي كن��د و پ��س از پايان جنگ به ه��اروارد 
برمي گردد و در ح��وزه فيزيك حالت جامد نظري به 
تحقيق مي پردازد و در ۱۹۴۹ موفق به دريافت دكترا 
در اين حوزه تحقيقاتي مي شود. يك سال قبل از آن با 
حمايت جيمز كونانت، رييس دانشگاه هاروارد، كوهن 
به عنوان عضو جوان »انجمن نخبگان هاروارد« انتخاب 
ش��ده بود؛ و او از اين فرصت استفاده مي كند تا حوزه 
تحقيقاتي خ��ود را از فيزيك به تاريخ و فلس��فه علم 
تغيير دهد. در ۱۹۵۰ كوهن به عنوان مدرس منصوب 
مي شود تا درس مطالعه موردي تاريخ علم را تدريس 
كند كه طرح درس��ش از كونانت الهام گرفته شده بود 
اما درخواس��ت او براي استخدام با حق استادي دائمي 
در ۱۹۵۶ رد مي شود زيرا كميته مربوطه تخصص وي 
را بيش از حد عامه پس��ند و از نظر آكادميك نابسنده 

ارزيابي مي كند. 
در ۱۹۵۶ كوه��ن به دانش��گاه كاليفرنيا در بركلي 
مي رود تا رش��ته تاريخ و فلس��فه علم را تاسيس كند. 
او در ۱۹۶۱ به مقام اس��تاد تمام ارتقا مي يابد اما فقط 
در دانش��كده تاري��خ. در ۱۹۶۲ س��اختار انقالب هاي 
علمي در قالب تك نگاري پاياني دانش��نامه بين المللي 
علم واحد منتش��ر مي ش��ود. اين كت��اب دربرگيرنده 
انديشه هاي كوهن درباره پارادايم ها و پيشرفت علمي 
اس��ت. او در ۱۹۶۴ به دانشگاه پرينستون مي پيوندد و 
در رشته تاريخ و فلسفه علم مشغول به فعاليت مي شود 
و در ۱۹۷۹ دانش��گاه پرينستون را ترك مي كند و به 
دانش��كده زبان شناسي و فلس��فه در  ام. اي. تي مي رود. 
كوه��ن در ۱۹۹۱ بازنشس��ته مي ش��ود و در ۱۷ژوئن 
۱۹۹۶ در كمبريج ماساچوست بدرود حيات مي گويد. 
در كتاب ساختار، هدف اصلي كوهن عبارت بود از 
نقد ديدگاه رايج كه پوزيتيويس��ت هاي منطقي اشاعه 
داده بودن��د مبني بر اينكه انباش��ت معرفت علمي در 

طول زمان افزايشي و پيوسته است. 
براي مثال، او اين انديشه را نقد مي كند كه مكانيك 
نيوتني صرف��ا نمايانگر مورد خاصي از نس��بي گرايي 
آينش��تايني اس��ت. از ديدگاه كوهن، اي��ن دو نظريه 
قياس ناپذيرن��د يعني واژگان و مفاهيم يكي با ديگري 
كامال ناسازگار است. از نظر كوهن براي مثال هنگامي 
كه دانشمند نيوتني درباره جرم بحث مي كند، مرجع 
س��خن او در مقايسه با دانش��مند آينشتايني چيزي 
كامال متفاوت است. نس��بي گرايي آينشتايني نه تنها 
مرحله بعدي در فرآيندي پيوسته نيست بلكه نمايانگر 
تغيير پارادايم اس��ت كه ش��امل گسس��ت بنيادي از 
مكاني��ك نيوتني و معرفي مجموعه يي كامال جديد از 
استانداردها، معماها و واژگان مي شود. كوهن همچنين 
اص��ل تاييدپذي��ري پوزيتيويس��ت هاي منطقي را رد 
مي كن��د. از ديدگاه كوهن، واژگان و مفاهيم علمي در 

زباني عيني و مس��تقل از ذه��ن به كار نمي روند بلكه 
داراي ارجاعات و معاني اي هستند كه به چارچوب هاي 
مفهومي خاصي وابسته اند. به  ديگر سخن، نظريه ها را 
نمي توان صرفا با مشاهده پديده ها و بيان مستقيم آنها 
تاييد كرد؛ آن مشاهدات از پيش به طرزي گريزناپذير 
در چارچوب نظري نهادينه اند. بنابراين هيچ نظريه يي 
را هرگ��ز نمي ت��وان به  ص��ورت منطقي ي��ا تجربي با 
قطعيت تاييد كرد. كوهن اصل ابطال پذيري كارل پوپر 
را نيز رد مي كند. درست همان طور كه شواهد تجربي 
نمي تواند هيچ نظريه يي را تاييد كند، هيچ نظريه يي را 

نيز نمي تواند ابطال كند. 
هيچ چارچوب مفهومي اي بر مبناي پيش بيني هايش 
بي عيب  و نقص نيس��ت؛ آنچه در دس��ت داريم صرفا 
بهترين نظريه موجود ب��راي راهنمايي فعاليت علمي 
عادي اس��ت. طبق تصور كوهن از پيش��رفت تاريخي 
علم، نظريه هاي جديد به حقيقت نزديك نمي ش��وند 
بلك��ه از پارادايمي به پارادايمي ديگر تغيير مي كنند و 

هر يك فعاليت علمي معاصر را راهبري مي كند. 
در كتاب س��اختار، كوهن يك فلسفه علم تاريخي 
را پيش مي نهد كه دربرگيرنده ۳ جابه جايي مفهومي 
مهم است. جابه جايي نخست از علم پيشاپارادايمي، كه 
در آن چندين پارادايم براي به  دس��ت آوردن حمايت 
جامع��ه علمي با ه��م رقابت مي كنند ب��ه علم عادي 
اس��ت كه در آن پارادايمي مقبول همه فعاليت علمي 
را راهبري مي كند. متاس��فانه پارادايم ها با پديده هاي 

طبيعي س��ازگاري يا مطابقت كامل ندارند و سرانجام 
ناهنجاري ها بين پيش بيني هاي پارادايم و مشاهدات 
تجربي ظهور مي كند. اگر ناهنجاري ها دوام يابد معموال 
به بحران منجر مي ش��ود كه به جابه جايي دوم منتهي 
مي شود و جامعه علمي به اميد حل بحران وارد حالت 
علم غيرعادي مي ش��ود. اگر پارادايمي رقيب و جديد 
بحران را حل كند، آنگاه تغيير پارادايم يا انقالب علمي 
رخ مي دهد يعني جابه جايي سوم و علم عادي جديدي 
تحكيم مي ياب��د. اين چرخه بدون هي��چ نقطه پايان 

روشني با پيشرفت علم تكرار مي شود. 
كوه��ن چندين اي��ده مهم درب��اره فعاليت علمي 
مطرح مي كند. فرضيه قياس ناپذيري احتماال مهم ترين 
ايده است. همان طور كه پيش تر ذكر شد، دو پارادايم 
رقيب در طول انقالب علمي قياس ناپذير هس��تند در 
صورتي كه محتواهاي آنها كامال ناسازگار باشد يعني 
در صورتي كه هيچ معيار مشترك يا بنياد متقابل بين 
آنها وجود نداشته باشد. دليل اين ناسازگاري آن است 

كه يكي از پارادايم ها بحراني را حل مي كند كه پارادايم 
ديگر به وجود مي آورد بنابراين چگونه ممكن است كه 
پارادايم حل كننده بحران با پارادايم پديدآورنده بحران 
داراي هر گونه عنصر مش��ترك باش��د؟ اين فرضيه با 
اين ادعا همراه است كه تغيير پارادايم ها اموري كامال 
عقالني نيس��تند: اعضاي جامعه علمي كه به پارادايم 
حل كننده بحران روي مي آورند بايد فراتر از ش��واهد 
موجود باور داشته باش��ند كه آن مي تواند علم عادي 
جديد را راهبري كند. به ديگر س��خن اعضاي جامعه 
علمي به واسطه ايمان تغيير عقيده مي دهند اما آنچنان 
كه كوهن بعدها در دفاع از تغييرات قياس ناپذير تاكيد 

مي كند، ايماني كه ضدعقالني نيست. 
منتقدان كوهن بسياري از وجوه نظريه وي را نقد 
مي كنند. آنها استدالل مي كنند كه خود ايده پارادايم 
اساس��ا بيش از حد مبهم اس��ت كه مبن��اي تحليل 
انتق��ادي و دقيق فعاليت علمي قرار گي��رد. به  عالوه 
از ديدگاه آن��ان، فرضيه قياس ناپذيري كوهن بيش از 
حد بلندپروازانه اس��ت. پارادايم هاي رقيب آش��كارا به  
نحوي محدود با يكديگر ناس��ازگار هستند زيرا يكي 
بحراني را حل مي كند كه ديگ��ري پديد مي آورد. اما 
طبق استدالل آنان با اين حال بايد مقداري همپوشاني 
بين آنها وجود داش��ته باش��د زيرا در غير اين صورت 
هيچ گونه تبادل  نظر معقول بين اعضاي جامعه علمي 
درباره پارادايم هاي رقيب ممكن نخواهد بود. سرانجام 
منتق��دان كوهن ادعا مي كنند كه انديش��ه هاي او به 

نس��بي گرايي منجر مي ش��ود زيرا وي معيار حقيقت 
علمي را ب��ه پارادايمي خاص و تغييرپذير گره مي زند 
و نه به جهان مستقل از ذهن و نظريه كه دانشمندان 

درباره آن پژوهش مي كنند. 
اين اتهام نس��بي گرايي به طور تنگاتن��گ با اتهام 
عقل گريزي مرتبط است: طبق تبيين كوهن، گزينش 
پارادايم جديد از سوي اعضاي جامعه علمي در بحران 
تا حدودي براس��اس ايمان صورت مي گيرد و نه كامال 
بر مبناي عقل. آنچنان كه فيلس��وف ايمره الكاتوش 
ادعا مي كند، اگر ديدگاه كوهن درس��ت باشد، علم از 
طريق نوعي »روانشناسي عوامانه«پيشرفت مي كند نه 
از طري��ق پذيرش عقالني. به  عالوه از آنجا كه پارادايم 
فعالي��ت علمي را در رابطه با نتايج مورد انتظار تعيين 
مي كند، دانش��مندان عادي با بي توجه��ي از احكام و 
پيش بيني هاي آن پيروي مي كنند. از ديدگاه منتقدي 
ديگر يعني كارل پوپر اگر نظريه كوهن درباره پيشرفت 
علم درس��ت باش��د، دانش��مندان ع��ادي قهرماناني 

سرش��ناس نخواهند بود كه پايه هاي علم را در باتالق 
جهل فرو مي برند تا به سنگ  بستر حقيقت نزديك تر 
شوند بلكه آنها صرفا دانشمندان »عملي« در تقابل با 

دانشمندان »محض« خواهند بود. 
اگرچه كوهن در فرصت هاي گوناگون به منتقدانش 
پاس��خ مي ده��د او اساس��ا در يك پي نوش��ت به اين 
انتقادات پاس��خ مي دهد كه در ويراست بازنگري شده 
كتاب ساختار منتشر مي شود. او در پاسخ به اتهام ابهام، 
مفهوم ماتريس نظم دهنده را به عنوان جايگزين مفهوم 
پارادايم معرفي مي كند. ماتريس نظم دهنده نمايانگر 
تنوعي از عناصر ش��امل تعميم هاي نمادين، مدل ها و 
ارزش هاست. اين عناصر علم عادي را راهبري مي كنند. 
يكي از عناصري كه كوهن بر آن تاكيد مي كند مفهوم 
الگوس��ت. الگوها براي جامع��ه علمي نقش معماهاي 
حل شده را هم براي اهداف پژوهشي و هم براي اهداف 
آموزشي ايفا مي كنند و هر ماتريس نظم دهنده داراي 

مجموعه يي از الگوهاي خاص خود است. 
كوهن در پاسخ به انتقادات از فرضيه قياس ناپذيري، 
تعريفي دقيق تر و با جزييات بيشتر ارائه مي دهد كه در 
آن بين قياس ناپذي��ري موضعي و كلي تمايز مي نهد. 
قياس ناپذي��ري موضعي نمايانگر تفاوت هاي جزئي اما 
باز هم بنيادي بين پارادايم هاي رقيب اس��ت به نحوي 
ك��ه مقايس��ه عقالني بي��ن آنها ممكن اس��ت. با اين  
حال قياس ناپذيري كلي باز ه��م بين پارادايم هايي با 
بيش��ترين اختالف تحقق مي يابد، نظير پارادايم هاي 

مربوط به انقالب كپرنيكي. 
از ديدگاه كوهن، اتهام نس��بي گرايي بي اهميت و 
بچگانه است: او استدالل مي كند، پارادايمي كه بحران 
پارادايمي ديگر را حل مي كند، آش��كارا براي راهبري 
علم عادي مناسب تر است. اينكه آيا آن پارادايم صادق 
اس��ت يا به طور عيني درس��ت است ربطي به موضوع 
ندارد؛ دانش��مندان عادي تكيه گاهي ارشميدس��ي در 
اختيار ندارند كه با تكيه بر آن معرفت علمي را مطلقا يا 
به  طور عيني توجيه كنند. آنها با بهترين استانداردهاي 
شواهد و تاييد كار مي كنند كه در دسترس آن هاست. 
و كوهن در پاسخ به اتهام عقل گريزي با منتقدانش 
موافق است كه داليل عقلي و تجربي براي گزينش بين 
پارادايم ها ضروري هستند اما آنها ناكافي نيز هستند. 
او استدالل مي كند كه ارزش ها نيز الزم هستند. براي 
مثال س��ادگي در گزاره هاي نظ��ري و قوانين طبيعي 
از نظر كس��اني كه با آنها كار مي كنند، ارجح اس��ت: 
پارادايم��ي با نظريه هاي س��اده تر از جذابيت بس��يار 
بيش��تري برخوردار است بنابراين احتمال گزينش آن 
بيشتر است. باورها، روابط و عوامل شخصي نيز ممكن 
است كه دانش��مند را در ترجيح پارادايمي بر ديگري 

راهنمايي كند. 
اگرچه كوهن در اين پي نوش��ت، مي كوش��د تا از 
كتاب س��اختار در برابر انتقادات وارد بر آن دفاع كند، 
او بعدتر خودش دستخوش تغيير پارادايم مي شود. در 
دهه ۱۹۸۰ كوهن فلس��فه علم تاريخي را آنچنان كه 
در كتاب س��اختار عرضه ش��ده است با فلسفه علمي 
تكامل��ي جايگزين مي كند. در واق��ع او ابتدا در كتاب 

ساختار اذعان مي كند كه تكامل دارويني بهترين مظهر 
چشم انداز او از پيش��رفت علمي است. به  طور خاص، 
او ادعا مي كند درس��ت همان طور كه گونه زايي هدف 
تكامل زيستي است، تخصصي سازي نيز هدف تكامل 
علمي است. به ديگر سخن، هدف تكامل علمي حقيقت 
في نفسه نيس��ت بلكه توصيف دقيق تر جهان طبيعي 
است به  ويژه در رابطه با تكثير تخصص هاي علمي. از 
ديدگاه كوهن، پيشرفت علمي ظهور تكاملي تدريجي 
تخصص ه��اي علمي اس��ت. بنابراي��ن همان طور كه 
اعضاي تخصصي علمي فعاليت خود را پيش مي برند، 
تخصصي جديد از بطن تخصص قديمي تكامل مي يابد 
يا ظهور مي كند، اغلب در پاسخ به ناهنجاري هايي كه 
در چارچوب تخصص قديمي با آنها برخورد مي شود. 

كوه��ن برنامه ريزي مي كند ت��ا دنباله يي بر كتاب 
ساختار بنويسد و اين »چرخش تكاملي« را شرح دهد، 
واژگان و جهان ها: ديدگاهي تكاملي درباره پيش��رفت 
علم��ي عنوان اين دنباله اس��ت. او در آغاز پيش��نهاد 
مي كند كه مفهوم واژه نام��ه جايگزين مفهوم پارادايم 
ش��ود. واژه نامه دربرگيرنده مجموعه واژگان و مفاهيم 
يك تخصص علمي است كه با استفاده از آنها جهان را 
به  شيوه طبقه بندي ترسيم مي كند. بنابراين هنگامي 
ك��ه تخصصي علمي تكامل مي ياب��د، واژگان واژه نامه 
آن تغيير مي كنند تا جهان��ي جديد را توصيف كنند 
و از اين منظر آن واژه نامه با واژه نامه مادر قياس ناپذير 
اس��ت. به  جاي قياس ناپذيري پارادايم ها كه مس��تلزم 
آن اس��ت، معنايي مشترك وجود نداشته باشد اكنون 
كوهن اس��تدالل مي كند كه پارادايم هاي قياس ناپذير 
فاقد طبقه بندي مشترك هستند. اما كوهن استدالل 
مي كند كه يك زب��ان ترجمه جهاني راه حل فهم اين 
واژگان قياس ناپذير نيست بلكه مورخ بايد وارد جهان 
گذشته علم شود و شخصيتي چند زبانه شود. كوهن 
همچنين نق��ش قياس ناپذيري را تغيي��ر مي دهد به 
 نح��وي كه قياس ناپذي��ري واژه نامه هاي تخصص هاي 
علم��ي مختلف را از ه��م متمايز كند ب��ه  طوري كه 
تخصص��ي جدي��د بتوان��د از تخصص م��ادر به مثابه 
تخصص مستقل و خاص خودش تكامل يابد. به  طور 
خالصه با تكامل تخصص ه��اي علمي، »واژگان« آنها 
از »جهان هاي« گش��وده در برابر پژوهش علمي فهم 

بيشتري به چنگ مي آورند. 
متاس��فانه كوهن قبل از مرگ��ش نمي تواند كتاب 
واژگان و جهان ها را كامل كند. در اينجا اين پرس��ش 
مطرح مي ش��ود كه آيا اين دنباله تاثيري چشمگير بر 
فلس��فه علم معاصر مي گذاشت يا خير، فلسفه يي كه 
امروز در مقايس��ه با زماني كه كوهن كتاب ساختار را 
نوشت از لحاظ چشم انداز بيشتر تكثرگراست. فيلسوفان 
علم امروزي نيازي به چارچوبي مقبول همه ندارند زيرا 
هر علم طبيعي توسط زيرحوزه فلسفي خاص خودش 
مطالعه مي ش��ود. با اين حال شايد فلسفه علم تكاملي 
كوهن براي احياي چني��ن چارچوبي نامزدي ممكن 
به دس��ت دهد اما نه در معن��اي متعارف. معموال اين 
چارچوب به تقليل علوم غيرفيزيكي به علوم فيزيكي 
وابس��ته اس��ت. فيزيك مدل آن چيزي است كه علم 
مي نامي��م؛ و علوم غيرفيزيكي باي��د در برابر واژگان و 
مفاهيم فيزيكي سر تعظيم فرو آورند. اما اين كوشش 
براي فراهم آوردن چارچوب��ي مقبول همه براي علوم 

سرانجام در اواخر قرن بيستم نقش بر آب مي شود. 
با وجود اين فلس��فه علم تكاملي كوهن چارچوبي 
ممك��ن و مقبول همه به دس��ت مي ده��د كه روابط 
علوم طبيعي مختلف را همان طور كه تكامل مي يابند 
و تخصصي مي ش��وند، ترس��يم مي كند. بنابراين، اين 
چارچوب با روش��ن كردن روابط تكاملي بين علوم به  
ويژه برحس��ب تبار مش��ترك آنها نگرش تكثرگرايانه 
فلس��فه علم معاص��ر را تبيي��ن مي كند. ه��دف اين 
چارچوب آن نيس��ت كه علوم مختل��ف را به  اجبار در 
ي��ك قالب علمي واحد نظير عل��وم فيزيكي بگنجاند 
بلكه هدفش تبيين چگونگي رش��د اين علوم به مثابه 
درختي از تخصص هاي درحال تكثير است كه پيوسته 
شاخه هاي جديدي به آن افزوده مي شود. اگرچه شايد 
تاثير كامل فلس��فه علم تكامل��ي كوهن هرگز محقق 
نشود اما پيوند بين كتاب ساختار و گفتمان آكادميك 
همچنان محترم پابرجاس��ت، آنچنان كه گراميداشت 
اخير پنجاهمين سالگرد انتشار ساختار گواهي مي دهد 
و هيچ گون��ه جدايي در اين پيوند در آينده نزديك نيز 

متصور نيست.
منبع: ترجمان

  خودكفايي گندم براي سومين 
سال تكرار مي شود

معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزي گفت: خودكفايي 
در زمينه محصول استراتژيك گندم در كشور براي سومين 
س��ال متوالي تكرار مي شود. به گزارش ايرنا، عباس كشاورز 
در جري��ان بازديد از مزرعه گن��دم و لوبيا در خمين، افزود: 
برآورد توليد گندم كشور در سال زراعي جاري ۱۳ ميليون 
و ۳۰۰ هزار تن گندم است كه نسبت به توليد سال زراعي 
قبل بيش از يك ميليون تن افزايش دارد. وي اظهارداشت: 
با اين روند توليد امسال كشور نيازي به واردات گندم ندارد و 

در توليد اين محصول استراتژيك خودكفا است. 
كشاورز ادامه داد: اين ميزان محصول گندم از ۲ ميليون و 
۶۰ هزار هكتار سطح زيركشت آبي و ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار 
هكتار اراضي ديم برداش��ت مي شود. وي تصريح كرد: ايران 
در توليد بسياري از محصوالت پايه در تامين امنيت غذايي 
به خودكفايي رسيده است كه اين سرمايه مهمي براي كشور 
محس��وب مي شود. كشاورز عنوان كرد: پيش بيني مي شود 
كه امس��ال ۱۰ ميليون و ۲۰۰ ه��زار تن گندم مازاد بر نياز 
كشاورزان به نرخ دولتي خريداري و در مراكز ذخيره سازي 
ش��ود. معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزي افزود: براي 
حمايت از كشاورزان تقويت نظام كشت در دستور كار است 
بط��وري كه بذره��اي مقاوم به بيماري و ب��ا كيفيت توليد 
مطلوب براي محصوالت گندم، كلزا، لوبيا، ذرت و چغندرقند 
استفاده مي شود. وي افزود: انواع كود مايع، جامد، شيميايي 
و بيولوژي با قيمت كنترل ش��ده و مناسب براي حمايت از 
كشاورزان در دس��ترس آنان است. معاون امور زراعت وزير 
جهاد كشاورزي گفت: سال گذشته ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار 

تن گندم آبي و ديم در كشور توليد شد. 
معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزي همچنين گفت: 
بر اساس انعقاد تفاهم نامه با بانك كشاورزي امسال ۱۵ هزار 
ميليارد ريال اعتبار براي افزايش ضريب مكانيزاسيون حوزه 
كشاورزي كشور اختصاص يافت. كشاورز در بازديد از مزرعه 
آفرينش خمي��ن در جمع خبرنگاران اف��زود: براي افزايش 
ضريب مكانيزاسيون كشاورزي هيچ محدوديتي وجود ندارد 
و كارمزد پرداخت اين تسهيالت از ساير اعتبارات كمتر است. 
وي اظهارداش��ت: بهره وري كشاورزي با مكانيزاسيون رابطه 
مستقيم دارد و كيفيت عملكرد و صرفه جويي در هزينه هاي 
حوزه كشاورزي امري انكارناپذير است، اگرچه سهم طرح هاي 
الگويي در مزارع، بهره گيري از تجارب كشاورزان و استفاده از 
ارقام جديد بذر نيز در اين راستا محفوظ است. كشاورز بيان 
كرد: در ۵ س��ال اخير پرداخت تسهيالت در افزايش ضريب 
مكانيزاسيون تاثير جدي داشته است ضمن اينكه برنامه هايي 
ب��راي اين امر توس��ط نهادهاي مختلف اجرا مي ش��ود. وي 
گفت: در اجراي طرح اش��تغال روس��تايي از صندوق توسعه 
ملي ۴۵ درصد اعتبارات به بخش كشاورزي تخصيص داده 
شده كه از اين اعتبارات نيز براي تقويت ضريب مكانيزاسيون 
كش��اورزي استفاده مي ش��ود. معاون امور زراعت وزير جهاد 
كش��اورزي افزود: برخي نهادهاي كمك كنن��ده در مناطق 
محروم نيز ارقام اعتباراي ارزان قيمتي را براي افزايش ضريب 
مكانيزاس��يون كشاورزي در دستور كار دارند. كشاورز گفت: 
يكي از برنامه هاي مهم وزارتخانه توسعه كشاورزي حفاظتي 
با سه اصل تناوب كش��ت، حفظ باقي مانده گياهان و انجام 
حداقل عمليات خاك ورزي با اولويت كشت مستقيم است. 
وي ضمن بازديد از دستگاه ابتكاري كشاورز خميني با عنوان 
چاره ۳۲، ادامه داد: دستگاه اختراع شده توسط كشاورز نخبه 
خمين با عنوان سيستم حفاظت آب و خاك كشت مستقيم 
را انج��ام مي دهد. معاون امور زراعت وزير جهاد كش��اورزي 
گفت: اين مخترع تناوب كش��ت را با استفاده از اين دستگاه 
رعاي��ت و باقيمانده گياهان را براي حاصلخيزي خاك حفظ 
كرده است. كشاورز يادآور شد: آنچه براي پايداري و نگهداري 
و صرفه جويي در آب و افزايش توليد و بهبود خاك نياز است 
دركش��اورزي حفاظتي وجود دارد و هنر اين نوع كشاورزي 

تقويت خاك است. 

    ارز تخصيصي فقط 
صرف تامين كاالي اساسي شد

ارز تخصيصي به شركت پشتيباني امور دام فقط صرف 
تامين كاالهاي اساس��ي ش��ده اس��ت.مديرعامل ش��ركت 
پشتيباني امور دام كش��ور با تكذيب ادعاي واردات موبايل 
توسط اين شركت، اعالم كرد كه شركت پشتيباني امور دام 
به عنوان مباشر تنظيم بازار كاالهاي اساسي وظيفه يي جز 
ورود به تنظيم بازار كاالهاي اساسي از جمله كنجاله سويا، 

جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز ندارد. 
 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كشاورزي، 
حميد ورناصري در واكنش به طرح ادعاي ورود گوشي تلفن 
همراه توسط شركت پشتيباني امور دام در برخي رسانه ها، 
تاكيد كرد: اين ادعا از اس��اس كذب اس��ت و اين شركت به 
عنوان مباشر تنظيم بازار كاالهاي اساسي وظيفه يي جز ورود 
به تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي از جمله كنجاله سويا، جو، 
ذرت، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز ندارد و تمامي 

تالش خود را نيز در اين راه مصروف داشته است. 
وي با اشاره به ليست رسمي منتشر شده از سوي بانك 
مركزي گفت: در اين ليست به تفكيك نام شركت ها، مقدار 
ارز و نوع كاال اعالم و ارزي كه به اين شركت تخصيص يافته 
در چارچوب ماموريت ها و وظايف قانوني، فقط صرف تامين 

كاالهاي اساسي شده است. 

   جزئيات استمهال
بدهي كشاورزان 

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: اصل و س��ود تسهيالت بهره برداران بخش كشاورزي 
آس��يب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله س��رمازدگي و 
خشكسالي به مدت دو سال امهال مي شود. به گزارش وزارت 
جهاد كشاورزي، عبدالمهدي بخشنده، با اشاره به پيشنهاد 
و پيگيري وزارت جهاد كش��اورزي، همكاري اس��تانداران و 
وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: 
هيات وزي��ران مصوب كرد كه به تش��خيص كارگروه هاي 
اس��تاني و شهرس��تاني؛ بانك هاي عامل هر منطقه، اصل و 
سود تس��هيالت بهره برداران بخش كشاورزي آسيب ديده 
از حوادث غيرمترقبه از جمله س��رمازدگي و خشكسالي را 
كه تا تاريخ ابالغ اين تصويب نامه س��ر رسيد شده است، به 
مدت دو س��ال امهال كنند. وي ادامه داد: هزينه هاي مالي 
اين اس��تمهال برعهده دولت خواهد بود. معاون وزير جهاد 
كش��اورزي اظهار اميدواري كرد كه ب��ا مصوبه اخير دولت، 
بخشي از مشكالت كشاورزان و توليدكنندگان خسارت ديده 

در جريان حوادث غيرمترقبه برطرف شود.

اخبار كشاورزي

 س��فر روحاني به سوييس و اتريش وراي روابط 
دو جانبه جمهوري اس��المي ايران با اين دو كشور 
اروپايي، فضاسازي سياس��ي و ديپلماتيك آمريكا 
براي انزوا و اعمال فشار بر تهران را در هم شكست. 
به گزارش گروه تحليل، تفس��ير و پژوهش هاي 
خبري ايرن��ا، حجت االس��الم »حس��ن روحاني« 
رييس جمه��وري كه در صدر يك هيات عالي رتبه 
روز دوشنبه يازدهم تير ماه عازم دو كشور سوييس 
و اتريش ش��ده ب��ود ديروز به تهران بازگش��ت. در 
جريان اين س��فر فرصت دي��دار و گفت وگو ميان 
مقام��ات دو ط��رف، حض��ور رييس جمه��وري در 
جمع ايرانيان مقيم آن كش��ورها و رايزني تيم هاي 

اقتصادي ايران با سوييس و اتريش مهيا شد. 
ب��ا توجه به خروج آمري��كا از برجام و تهديدات 
»دونالد ترامپ« رييس جمهوري اين كش��ور مبني 
بر اعمال فشارهاي تحريمي بر ايران، سفر اروپايي 
روحان��ي رنگ و بوي ضد آمريكايي به خود گرفت. 
از اين رو رييس جمهوري و هيات همراه وي در هر 
نشست و گفت وگويي، اقدامات خصمانه كاخ سفيد 
را زير س��وال برده و ب��ر اهميت موضع گيري بجا و 
مناسب كشورهاي اروپايي در قبال توافق هسته يي 

تاكيد كردند. 
در آغاز سفر اروپايي رييس جمهوري، سوييس 
به عنوان نخس��تين مقصد انتخاب ش��ده بود كه 
ورود هيات ايراني با اس��تقبال گرم »آلن برس��ه« 
رييس جمهوري اين كشور همراه شد. در ديدار دو 
رييس جمهوري همان طور كه انتظار مي رفت عالوه 
بر راه هاي گسترش و تعميق همكاري هاي دو جانبه 
تهران- برن توافق هسته يي محور گفت وگوها بود. 

دو طرف با تاكيد بر نبود مانعي جدي در مقابل 
همكاري هاي ايران و س��وييس تصريح كردند كه 
مصمم ب��ه بهره گيري از ظرفيت ه��اي موجود در 
مسير روابط مش��ترك اند؛ موضوعي كه نشان داد، 
سوييس بيش از آنكه تحت تاثير تهديدات ترامپ 
باشد در سياست خارجي خود به اتحاديه اروپا نظر 
دارد. اين درحالي اس��ت كه سوييس عضو اتحاديه 
اروپ��ا نيس��ت و در معادالت بين الملل��ي نيز رويه 

بي طرفي و ميانجيگري را در پيش گرفته است. 
س��ران برن مانند ديگر مقام��ات اروپايي حامي 
برجام بر اج��راي اين توافق چند جانبه بين المللي 
تاكيد مي كنند. برس��ه در ديدار ب��ا همتاي ايراني 
خود اظهار كرد، طرح جامع اقدام مشترك توافقي 

اس��ت كه پس از مذاكرات طوالني حاصل شده، به 
تاييد شوراي امنيت سازمان ملل نيز رسيده و همه 

كشورها بايد براي حفظ آن تالش كنند. 
سخنراني روحاني در نشست هيات هاي عاليرتبه 
ايران و س��وييس همچنين در جمع ايرانيان مقيم 
اين كش��ور از ديگ��ر برنامه ه��اي رييس جمهوري 
ب��ود كه فرصتي مغتن��م براي انع��كاس ديدگاه و 

اولويت هاي جمهوري اسالمي ايران را رقم زد. 
عالوه بر آن نشس��ت تجار و فع��االن اقتصادي 
ب��ا حض��ور رييس جمه��وري كش��ورمان فض��اي 
اميدوار كننده ي��ي را ب��راي توس��عه همكاري هاي 
دو كشور ترس��يم كرد. اجراي مجموع برنامه هاي 
رييس جمه��وري و تي��م همراه وي در س��وييس، 
س��رانجام به امضاي ۳ سند همكاري بين تهران و 
برن منجر شد كه همكاري هاي علمي، بهداشتي و 

حمل و نقل جاده يي را شامل مي شد. 
پس از س��وييس، وين پايتخت اتريش ميزبان 
رييس جمهوري كشورمان بود؛ شهري كه نام آن به 
مذاكرات هسته يي ايران و ۱+۵ گره خورده و بيشتر 
مذاكرات ۲۲ماهه هس��ته يي در اين ش��هر اروپايي 
انجام گرفت. اينك مقامات دو كشور در دوره برجام 

منهاي آمريكا، سازوكارهاي نجات توافق هسته يي 
را مرور مي كنند. اتريش نه تنها در طول مذاكرات 
بلكه در فضاي پس��ابرجام هم ميزبان كميس��يون 

مشترك برجام بوده است. 
اتريش يك��ي از اعض��اي اتحاديه اروپاس��ت و 
مي تواند نقش بس��زايي در وح��دت اين اتحاديه و 
مقابله با سياس��ت هاي ضد برجامي كاخ سفيد ايفا 
كند. حضور روحاني در وين فرصتي را ايجاد كرد تا 
رييس جمهوري عالوه بر سخنراني در نشست هاي 
مختلف با »سباستين كورتس« صدر اعظم اتريش، 
»الكساندر فندر بلن« رييس جمهوري و »كاردنيال 
شونبورن« اسقف اعظم اين كشور ديدار و گفت وگو 
داش��ته باش��د. س��خنراني در جمع ايرانيان مقيم 
اتريش و حضور در نشس��ت مش��ترك هيات هاي 
عاليرتبه دو كش��ور از ديگر برنامه هاي روحاني بود. 
وي در نشست هيات هاي عالي رتبه به فرصت هاي 
هم��كاري پي��ش روي ته��ران و وين ب��ه ويژه در 
بخش هاي صنعت، انرژي، تجارت، سالمت، محيط 
زيس��ت، راه آهن، حمل و نقل و فناوري اش��اره و 
تاكيد كرد كه سرمايه گذاران و شركت هاي اتريشي 
مي توانند براي مشاركت در اجراي اين پروژه  ها در 

ايران حضور داشته و فعاليت كنند. 
س��ازنده  و  هدفمن��د  گفت وگوه��اي  ت��داوم 
رييس جمه��وري ب��ا مقامات كش��ور ميزب��ان در 
نهايت به امضاي ۴ س��ند همكاري منجر ش��د كه 
تفاهمنامه هاي همكاري در زمينه هاي حمل و نقل، 
مديريت منابع آب، انرژي هاي تجديدپذير همچنين 

بخش معدن از آن جمله به شمار مي رفت. 
نقطه عطف اين سفر اما ديدار رييس جمهوري 
با »يوكيا آمانو« مديركل سازمان بين المللي انرژي 
اتمي بود؛ آمانو در اين ديدار از خويشتنداري ايران 
در قبال برجام شكني آمريكا قدرداني و اظهار كرد، 
آژانس ب��ه عنوان نهادي بين الملل��ي حامي توافق 

هسته يي خواهد بود. 
در مجموع س��فر رييس جمهوري به دو كشور 
اروپايي كه بيشتر به عنوان الگو و وزنه ديپلماتيك 
قاره س��بز مطرح اند، مي تواند از ميزان تاثيرگذاري 
خصومت ورزي آمريكا عليه ايران بكاهد ضمن اينكه 
اين ديدار و گفت وگوها به تكميل بسته پيشنهادي 
اروپا ياري خواهد رساند؛ بسته يي كه براي حمايت 
ملموس و عملياتي از برجام آماده و تقديم جمهوري 

اسالمي ايران خواهد شد. 

سفري كه تالش براي انزواي ايران را درهم شكست

 نخستين  بار كه توماس كوهن، يكي از جنجالي ترين متفكران قرن بيستم رفت تا 
كرسي فلسفه علم دانشگاه را مال خود كند با تحقير به او گفتند، دانشكده فلسفه 

جاي داستان سرايي هاي او نيست. آن زمان هيچ كس باور نمي كرد اين كسي كه شبيه 
روزنامه نگاران عامه پسند مي نويسد، روزي بتواند نظريه كساني همچون پوپر و كارنپ 
را از ميدان به در كند. حاال 50 سال از انتشار كليدي ترين كتاب كوهن يعني ساختار 

انقالب هاي علمي مي گذرد اما همچنان برخي گفته هايش رازآلود باقي مانده اند. 

                                                                                                      



شمار كاربران پيام  رسان هاي 
داخلي به 7.5 ميليون نفر رسيد

ايس�نا| وزي��ر ارتباطات ب��ا بيان اينك��ه كاربران 
پيام رسان هاي داخلي از 1.5ميليون به 7.5ميليون نفر 
افزايش داشته كه رشد خيلي خوبي را نشان مي دهد 
و در اي��ران بي��ن ۴۲تا ۴5ميليون كاربر ش��بكه هاي 
اجتماعي وجود دارد، گفت كه نبايد پيام رس��ان هاي 
داخلي را با نمونه هاي مطرح آنها در دنيا مقايسه كرد. 
وزير ارتباطات درباره دستور رييس جمهور در زمينه 
اعالم دريافت كنن��دگان ارز ۴۲۰۰توماني تاكيد كرد: 
تمام اعضاي كابينه براي اجراي دستور رييس جمهور 
تالش مي كنند اما ش��ايد مالحظاتي در حوزه اجرايي 
وجود داشته باش��د كه تصميم گيري را براي مديران 

كمي سخت مي كند. 
همچني��ن وزير ارتباطات از تدوين دس��تورالعمل 
تخصي��ص ارز دولتي ب��ه ش��ركت هاي تامين كننده 

خدمات ميزباني وب خبر داد. 
 محمدج��واد آذري جهرمي در ش��بكه اجتماعي 
توييتر در پاسخ به توييتي درباره افزايش نرخ ارز براي 
ميزباني سايت هاي اينترنتي و اعتراض كاربران به اين 
موضوع كه شركت هاي ميزباني تاكنون نتوانسته اند ارز 

دولتي)۴۲۰۰توماني( بگيرند، توضيح داد. 
وزير ارتباطات تاكيد كرد: مطابق ابالغيه اخير بانك 
مرك��زي، ارز به اين فعاليت ها پس از تاييد س��ازمان 
فناوري اطالعات توسط بانك مركزي قابل تخصيص 
است.  وي گفت: دستورالعمل نحوه درخواست توسط 
ش��ركت هاي تامين كننده خدمات ميزباني وب آماده 

شده و اطالع رساني خواهد شد. 
آذري جهرمي ادامه داد: اين تخصيص ها به محض 
تاييد در سايت سازمان فناوري اطالعات ايران منتشر 

خواهد شد. 

انتشار به روزرساني امنيتي 
براي گوشي هاي گوگل 

فون آرنا| گوگل اعالم كرد كه نسخه به  روزرساني 
امنيتي گوشي هاي پيكسل و نكسوس را براي كاربران 

اين دستگاه ها منتشر كرده است. 
 از آنجا كه آسيب پذيري و ضعف هاي امنيتي اين 
روزها س��روصداي خيل عظيمي از كاربران را درآورده 
و غوغ��اي بس��ياري به پا كرده اس��ت، ش��ركت هاي 
توليدكننده موبايل و دستگاه هاي الكترونيكي همگي 
مدت زمان انتش��ار نسخه هاي به  روزرساني امنيتي و 
نرم افزاري خود را اندكي كوتاه تر و كمتر از قبل كرده اند 
تا بتوانند جلو نفوذ مجرمان سايبري و هكرهايي كه از 
وجود روزنه هاي امنيتي و آسيب پذيري در گوشي هاي 
هوشمند سوءاس��تفاده مي كردند، را بگيرند و در كل، 
امنيت دس��تگاه مورد نظر را به مي��زان قابل توجهي 

افزايش دهند. 
گ��وگل كه قرار ب��ود در م��اه ژوئيه س��ال جاري 
۲۰1۸ميالدي نس��خه آپديت امنيتي خ��ود را براي 
دسترس��ي كاربران منتش��ر كند، حاال در گزارش��ي 
تاييد كرده اس��ت كه اين نس��خه براي برطرف كردن 
آس��يب پذيري هاي امنيت��ي موجود در گوش��ي هاي 
هوشمند پيكسل و نكسوس در دسترس كاربران قرار 

گرفته است. 
طبق اعالم گوگل، ش��ركت س��ازنده گوشي هاي 
پيكس��ل و نكس��وس، اين نس��خه به  روزرساني ۲۴ 
آس��يب پذيري را مورد هدف ق��رار مي دهد و موجب 
مي ش��ود، امنيت اين دستگاه ها بيش از پيش افزايش 
و بهبود يابد تا كاربران با خيال آسوده بتوانند اطالعات 
خود را در فضاي مجازي و با استفاده از اين گوشي ها 

به اشتراك بگذارند و تبادل اطالعات كنند. 
اي��ن آپدي��ت امنيتي ب��راي تمامي گوش��ي هاي 
س��اخت گوگل از جمله پيكس��ل، پيكسل ايكس ال، 
س��ري پيكسل ۲، تبلت پيكسل سي، نكسوس ۶ پي، 
نكسوس 5 ايكس ارائه شده و كاربران قادر خواهند بود 
با اتصال به اينترنت پرس��رعت به راحتي اين نسخه را 

دريافت و دانلود كنند. 

تشخيص زلزله با استفاده از 
»كابل  فيبر نوري«

ديلي ميل| »كابل هاي فيبر نوري« كه معموال براي 
انتقال اطالعات اينترنتي استفاده مي شوند مي توانند 
هشداري براي وقوع زلزله  باشند. محققان موفق شدند 
با اس��تفاده از كابل هاي فيبر ن��ور فعلي، فعاليت هاي 
لرزه يي زمين را نظاره گر باشند.  اين موفقيت مي تواند 
روشي جديد براي بررسي زلزله در مناطق وسيع باشد. 
اين كابل ها براي ارتباطات در مس��افت زياد يا انتقال 

اطالعات با سرعت زياد استفاده مي شوند. 
اين مطالعه ب��ه رهبري »فيلي��پ ژوزت« محقق 
آلمان��ي مرك��ز تحقيقاتي »عل��وم زمين« در ش��هر 
»پوتس��دام« انجام ش��د.  در اين پ��روژه، ژوزت و تيم 
تحقيقاتي اش آزمايشي درايسلند انجام دادند. جايي كه 
كابل هاي فيبر نوري به يك سري حسگر تبديل شده 
بودند تا تمامي امواج لرزه يي را به ثبت برساند. آنها از 
15كيلومتر كابل فيبر نوري كه در سال 1۹۹۴ميالدي 
بين دو نيروگاه »ژئوترمال« در ايسلند نصب شده بود، 
اس��تفاده كردند. يك پالس ليزري نيز براي تشخيص 
هر گونه اختالل در فيبر اس��تفاده شد.  در نهايت اين 
محققان دريافتند كه نه  تنها اين فيبرها سيگنال هاي 
لرزه ي��ي را ثبت مي كنند بلكه مي توانند گس��ل هاي 
اطراف آن منطقه و ديگر ساختارهاي زمين شناسي در 
زير زمين را نيز بررسي كنند.  جوزت گفت: معيارهاي 
اندازه گي��ري م��ا ويژگي هاي س��اختاري در زيرزمين 
را با وضوح بي س��ابقه يي نش��ان داد.  جالب است كه 
اين محققان حين آزمايش خود س��يگنال يك زلزله 
قدرتمند كه در اندونزي اتفاق افتاده بود را نيز دريافت 
كردند.  اين تيم تحقيقاتي معتقدند شبكه كابل هاي 
فيبر نوري در سراس��ر جه��ان مي تواند به عنوان يك 
»زلزله س��نج« اس��تفاده ش��ود و راهي براي ارزيابي و 
اكتشاف خطرات زمين باشد. مطالعات بعدي با هدف 
بررس��ي كابل هاي دريايي اس��ت كه آيا مي توانند به 

عنوان ابزار سنجش زلزله استفاده شوند يا خير. 
آن ها اظهار كردند اين كابل ها مي توانند به مشاهده 
لرزه هاي زمين در زمان واقعي كمك كنند و  همچنين 

امدادرساني در مواقع اورژانسي را بهبود بخشند. 
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بر مبناي بررسي مركز پژوهش هاي مجلس؛

قرعه كشي پيامكي جرم است
گروه دانش و فن|

بررسي سياست ها و مقررات خدمات ارزش افزوده 
پيامكي موبايل در كشور از وجود مقررات متعارض در 
اي��ن بخش حكايت دارد و گزارش ها نش��ان مي دهد، 
برخي از اين خدمات دهندگان سعي در فريب و اغواي 

مشتركان دارند. 
معض��ل پيامك ه��اي تبليغات��ي و ارزش اف��زوده 
ناخواس��ته و در پي آن مزاحمت هايي كه از طرف اين 
پيامك ها براي مش��تركان ايجاد مي ش��ود، سابقه يي 
چندين س��اله دارد و با وجود اينكه بارها راهكارهايي 
براي ساماندهي و حل اين مشكل از سوي مسووالن، 
تعريف و اجرا ش��ده اما شواهد نشان مي دهد كه اين 
موضوع هنوز س��اماندهي نش��ده و مشكالت كماكان 

باقي است. 
اين درحالي است كه شوراي عالي فضاي مجازي در 
سال ۹۳ با تصويب آيين نامه »ساماندهي پيامك هاي 
انبوه تبليغاتي و ارزش افزوده« ۳ نهاد وزارت ارتباطات، 
وزارت ارشاد و مركز ملي فضاي مجازي را متولي اين 
موض��وع قرار داد اما با وج��ود اقدامات صورت گرفته 
در اي��ن باره همچنان پيامك ه��اي تبليغاتي و ارزش 
افزوده ناخواس��ته معضل��ي براي مش��تركان موبايل 
محس��وب مي ش��ود.  به تازگي نيز س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديويي از راه اندازي س��امانه 
مديري��ت دريافت خدمات ارزش افزوده و پيامك هاي 
تبليغات��ي در اپراتوره��اي تلفن همراه خب��ر داده تا 
مشتركان بتوانند با استفاده از اپليكيشن هاي مديريت 
حساب خود و با ورود به منوي مديريت خدمات ارزش 
افزوده و پيامك هاي تبليغاتي، از امكانات اين سامانه 
اس��تفاده كنند. در اين راستا دفتر مطالعات ارتباطات 
و فناوري هاي نوين مركزپژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي، سياس��ت ها و مقررات خدمات ارزش افزوده 
پيامكي تلفن همراه در ايران را مورد بررسي قرار داد. 

 مقررات متعارض در پيامك هاي ارزش افزوده
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
گزارش��ي با بيان اينك��ه خدم��ات ارزش افزوده يك 
ب��ازار رو به رش��د اس��ت و قابليت هاي زي��ادي براي 
ارزش افزايي و اشتغالزايي فراهم مي آورد، اعالم كرد: 
گزارش هاي واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و 

فريب و اغواي مشتركان حكايت دارد. 
در اي��ن گزارش براي رس��يدگي ب��ه اين موضوع 
ابتدا قوانين ناظر بر خدمات ارزش افزوده در كش��ور 
و س��پس نحوه اجراي آنها مورد بررس��ي قرار گرفته 
اس��ت.  بررس��ي ها نش��ان مي دهد، مقررات متعدد و 
گاهي متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پيامكي 
وجود دارد كه اين مشكل بعضا با تقسيم كار نامناسب 
وظايف بين دستگاه هاي اجرايي دوچندان مي شود؛ در 
نتيجه اغوا، تبليغات كاذب و سوءاستفاده از مشتركان 
ب��ه صورت علن��ي و فراگير در جريان اس��ت.  از يك 
طرف مقررات دس��ت وپاگير، ورود ب��ه بازار خدمات 
ارزش افزوده را براي كارآفرينان دش��وار كرده اس��ت 
و از سوي ديگر به دليل سوءاستفاده از پتانسيل هاي 
قانوني حمايت از مشتريان و مقابله با تخلفات و تكثر 
متصدي��ان اجراي قانون، مش��تريان خدم��ات ارزش 

افزوده از همه حقوق قانوني خود برخوردار نيستند. 
ازجمله حقوقي كه قانون تجارت الكترونيكي براي 
مش��تريان خدمات ارزش افزوده مشخص كرده، حق 
فس��خ معامله و بازپرداخت وجه پرداختي است اما در 
ارائه خدمات ارزش افزوده پيامكي اين حقوق محترم 
شمرده نمي ش��ود.  درحالي كه قوانين كشور، فروش 
كاال از طري��ق قرعه كش��ي را جرم ان��گاري كرده اند، 

اما بعضي از ش��ركت هاي عرضه كننده خدمات ارزش 
افزوده، خدمتي جز شركت در قرعه كشي به مشتريان 
عرض��ه نمي كنند.  در اين راس��تا مركز پژوهش هاي 
مجلس براي حل مش��كالت موجود و براي تس��هيل 
ورود كارآفرين��ان پيش��نهاد كرده كه دس��تگاه هاي 
اجراي��ي، صدور مجوزهاي طبقه ي��ي در اين حوزه را 
مدنظ��ر قرار دهند.  مجوزه��اي طبقه يي مجوزهايي 
هستند كه بخش خصوصي براي دريافت آن نيازي به 
مراجعه به دستگاه متصدي ندارد، بلكه به محض ورود 
به آن كسب وكار مشمول مفاد آن مجوز و رعايت همه 

قوانين مرتبط مي شود. 
درهمين حال براي حمايت از حقوق مش��تركان 
الزم اس��ت سازوكارهاي اس��ترداد و بازپرداخت وجه 
پرداختي در صورتيكه از خدمات ارزش افزوده رضايت 
نداشته باشند، مشخص ش��ود. همچنين ارائه دهنده 
خدمت بايد اطالع رس��اني شفاف درباره كسر وجه به 

كاربران خود داشته باشد. 

 عضويت كاربران بدون درخواست
مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي نحوه عملكرد 
شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتي 
در ايران، نحوه عضوگيري اين شركت ها با كسب اجازه 
از مش��ترك و نيز بدون كسب اجازه از مشترك را به 
صورت آزمايش��ي از طريق خدمات شركت هاي فعال 
مورد بررس��ي قرار داد.  اين مركز اعالم كرد درحالي 
كه در تمامي مصوبات قبلي تاكيد شده است مشترك 
بايد درخواست فعال س��ازي و دريافت خدمات ارزش 

افزوده را به اپراتور اعالم كند. 
 برخ��ي كارب��ران در س��اعات نامتع��ارف و بدون 
ارسال درخواس��ت به عضويت خدمات ارزش افزوده 
درمي آيند. بررسي ها حاكي از آن است كه براي برخي 
كاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواس��ت 
فعال شده سپس به شيوه هاي غيرشفاف تمديد شده 
است.  در اين پيامك، شركت مربوط عضويت مشترك 
را در خدم��ات ارزش افزوده به وي اطالع مي دهد اما 
ديگ��ر اطالعاتي ك��ه پولي بودن اين خدم��ات از آن 
قابل استنباط باش��د به وي منتقل نمي شود. ازسوي 
ديگر ش��ركت مربوط از شماره يي اس��تفاده مي كند 

كه با ش��ماره اوليه كه پولي ب��ودن اين خدمات از آن 
قابل اس��تنباط بود متفاوت اس��ت. اي��ن مصداقي از 
سوءاس��تفاده از ماهيت الكترونيك��ي عرضه خدمات 
براي پنهان ك��ردن اطالعات الزم براي تصميم گيري 
مشتركان است.  برخي كاربران نيز گزارش كرده اند كه 
خروج از خدمات ارزش افزوده گاهي اوقات در ساعاتي 
با اختالل مواجه مي ش��ود. در اين مواقع ممكن است 
سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به 
مش��ترك اعالم كند اما اگر پيامك خروج از خدمات 
از سوي شماره ارسال كننده خدمات هم ارسال نشود 

احتماالً خروج از خدمات انجام نشده است. 
اين درحالي است كه در شيوه هاي استاندارد سامانه 
خدمات مش��تري براي هر خدمتي كه ازس��وي يك 
سامانه به مشترك عرضه مي شود يك كد رهگيري به 
وي ابالغ مي شود كه بتواند در آينده با استناد به آن در 
صورت خرابي س��امانه اطالع رساني الزم را انجام دهد 
اما به دليل اين ضعف سامانه، مشتركان بايد هزينه اين 

اشتباهات را متقبل شوند. 

 مشتركان هزينه ناهماهنگي را مي پردازند
استفاده از سياست عدم الزام به كسب مجوز براي 
عرض��ه خدم��ات ارزش افزوده مي توان��د ورود به اين 
كس��ب وكارها را تس��هيل و جريان نوآوري را در اين 

حوزه تقويت كند. 
از س��وي ديگر به خاطر عدم بهره برداري مناسب 
بخش هاي اجرايي از ظرفيت هاي قانوني و ناهماهنگي 
ميان دستگاه ها، اغوا و سوءاستفاده از مشتركان توسط 
برخي ش��ركت هاي س��ودجو در اين حوزه به صورت 
علن��ي و فراگير در جريان اس��ت.  به عب��ارت ديگر، 
مش��تركان هزينه ناهماهنگي ميان دستگاه ها و عدم 
اجراي ظرفيت هاي قوانين موجود را پرداخت مي كنند. 
اين درحالي است كه شوراي عالي فضاي مجازي 
براي س��اماندهي خدمات ارزش افزوده پيامكي اخذ 
مجوز را الزامي كرده است. اخذ مجوز از يكسو نيازمند 
ايجاد س��ازوكار نظارتي جديد اس��ت و از سوي ديگر 
ش��رايط را براي راه ان��دازي كس��ب وكارهاي جديد 

دشوارتر از گذشته مي كند. 
به عب��ارت ديگر اخذ مجوز موج��ب ايجاد اعتماد 

كاذب در بدنه تنظيم مقررات كشور شده و راه را براي 
تخلفات باز مي كند.  راه حل منطقي ساماندهي، تدوين 
رويه هاي عادالنه و هوشمندانه براي عرضه خدمات در 
حوزه ه��اي مختلف و تعيين ضمانت اجراهاي محكم 

براي ايجاد خودكنترلي است. 

 نبود توافق براي نظارت بر خدمات ارزش افزوده
در وضعي��ت فعلي ضمان��ت اج��راي الزم براي 
تخلفات ازسوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين 
نش��ده اس��ت و رويه هاي جديد تصويب شده خود 

مي توانند بخشي از مشكل باشند. 
تقس��يم وظايف ميان دس��تگاه ها با مقررات وضع 
ش��ده قبلي فاصله داش��ته و تعارضاتي نيز دارد. اين 
موض��وع موجب بي نظمي در بازار و باز ش��دن عرصه 
براي سوءاس��تفاده از مصوبات متكثر دستگاه ها شده 
اس��ت. س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ابزارهاي فن��ي و تجربه قبلي براي نظارت بر ش��يوه 
فعالي��ت خدمات ارزش افزوده پيامك��ي را در اختيار 
داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز توانمندي 

الزم براي تعيين مصاديق تخلف را در اختيار دارد. 
اگر س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
تنها دس��تگاهي بود كه همه فع��االن حوزه خدمات 
ارزش اف��زوده پيامك��ي به آن رج��وع مي كردند، در 
صورت وقوع تخلف اين سازمان مسووليت پاسخگويي 
را نيز بايد برعهده مي گرفت.  اما بررس��ي هاي انجام 
شده از س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
و مركز رس��انه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي نش��ان مي دهد كه طرفين تواف��ق الزم در 
مورد چيس��تي محتوا و حدود وظاي��ف و اختيارات 
خودش��ان را ندارند.  يعني مركز رسانه هاي ديجيتال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، محتوا را نرم افزاري 
مي داند كه براي مشترك ارسال مي شود و بر محتواي 
كامل پيامك نظارت نمي كند. از سوي ديگر استنباط 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين است 
كه كل وظيفه نظارت بر ش��يوه و محتواي پيامك ها 
به مركز رس��انه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي تفويض شده است. 

 لغو مصوبات مغاير با قانون تجارت الكترونيكي 
 مصوب��ه ضواب��ط محتوايي پيام رس��اني ديجيتال

)11 م��رداد ۹۶( ك��ه در ۲۳ آبان ماه ب��ه اپراتورهاي 
تلفن همراه ابالغ ش��د در طول بازه مطالعات ميداني 
برخ��ي جوانب اين مصوبه به صورت گزينش��ي اجرا 
مي شد اما در طول بازه مطالعات ميداني اين مصوبه به 
صورت عام منتشر نشده بود. اين نقض قوانين مصوب 
مجلس شوراي اسالمي همچون ماده)11( و)۲( قانون 
دسترس��ي آزاد به اطالعات، م��اده)۳( قانون ارتقاي 
سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و ماده)۲۴( قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار است.  از سوي ديگر 
طبق بند ۶ ماده ۲ كميسيون تنظيم مقررات و بند ۹ 
ماده ۲ جلسه ۲7۰ براي رعايت حقوق مصرف كننده، 
ش��روع ارائه خدمات الزاما بايد پس از اطالع رساني به 
مش��ترك و اخذ تاييد از وي در رابطه با تعرفه و ساير 
شرايط هر خدمت باشد و ارائه كننده خدمات پيامكي 
موظف است تا با اخذ تاييديه مجدد از مشترك نسبت 
به اطالع مشترك از هزينه و ساير شرايط هر خدمت 

اطمينان حاصل كند. 
مصوبه جلس��ه 1۴7و مصوبه سوم جلسه ۲7۰ در 
واقع با مواد ۳۳و ۳۴ قانون تجارت الكترونيكي نسبتا 
منطبق بود.  يعني ل��زوم دومرحله يي بودن مراودات 
تج��ارت الكترونيكي جهت اخذ رضايت مش��ترك از 
دريافت خدمت و پرداخت هزينه در آن تاكيد ش��ده 
ب��ود. اما در بن��د ۲ ماده ۴ مصوب��ه ضوابط محتوايي 
پيام رساني ديجيتالي ذكر شده كه پيام رساني ارزش 
افزوده تنها براي آن دسته از مشترياني مجاز است كه 
تاييديه پيشين آنها مبني بر رضايت دريافت پيام در 

يك مرحله ثبت شده باشد. 
اين مصوبه مي تواند با تس��هيل عضويت ناخواسته 
مش��تركان، نابه س��اماني در اين حوزه را دامن بزند؛ 
بنابراين پيش��نهاد مي ش��ود كه اين مصوبه به دليل 

مغايرت با قانون تجارت الكترونيكي لغو شود. 

 ضوابط تبليغات در فضاي مجازي تصويب نشد
آيين نامه بند ب م��اده 7۹و مواد 5۶ و 57 قانون 
تجارت الكترونيك��ي مربوط به ضواب��ط تبليغات در 
فضاي مج��ازي و تبليغات مربوط به كودكان تاكنون 
تصويب نش��ده اس��ت. مطالبه اين تكلي��ف مي تواند 

حمايت از كودكان در اين حوزه را تقويت كند. 
اطالع رساني به مش��تركان خدمات ارزش افزوده 
درباره كس��ر وجه از حس��اب آنان، ال��زام اپراتورها به 
مقابله با فروش كاال از طريق قرعه كشي و عدم ارسال 
فايل هاي غيرقابل نصب روي تلفن همراه مشتركان و 
فعال سازي خدمات غيرقابل استفاده و مقابله با ارسال 
پيامك هاي اغواگرانه از ديگ��ر راهكارهاي حمايت از 

كاربران به شمار مي آيند. 
براين اساس پيشنهاد مي ش��ود، دستگاه واحدي 
متصدي اجراي قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده 
تعيين ش��ود و فعاالن و مش��تركان تنها يك نهاد را 
متصدي بشناس��ند اما نهادها و دستگاه هاي ديگر بر 
اجراي قوانين مربوط به حوزه فعاليت خود ازسوي آن 

متصدي اصلي نظارت داشته باشند. 
دس��تگاه متص��دي اجراي ي��ك قان��ون بايد از 
تخصص و تجربه قبلي براي انجام فعاليت برخوردار 
باش��د. صدور مجوزهاي طبقه يي كه در آن فعاالن 
در يك حوزه به مراجعه به نهاد اجرايي براي كسب 
مج��وز نياز ن��دارد اما با فعالي��ت در آن حوزه ذيل 
مقررات آن مجوز قرار مي گيرند راهكاري است كه 
براي تسهيل ورود افراد نوآور به اين حوزه از سوي 

نهادهاي تخصصي پيشنهاد مي شود.

تلگراف| محققان يك ربات مجهز به 
هوش مصنوعي ساخته اند كه با مشاهده 
اعمال انس��ان يا ويدئويي از آنها مي تواند 

همان حركت را تقليد كند. 
نس��ل جديدي از روبات هاي مجهز به 
هوش مصنوعي در آينده نزديك مي توانند 
پ��س از مش��اهده اعمال يك انس��ان يا 
ويدئوي آنها همان حركات را تقليد كنند. 

مهندسان دانشگاه كاليفرنيا در بركلي يك ماشين مجهز به چنگك ابداع كرده اند كه 
مي تواند فعاليت هاي جديد مانند انداختن توپ در كاسه يا برداشتن يك فنجان را فقط با 

مشاهده انجام اعمال توسط يك فرد بياموزد. 
به گفته محققان اين روبات با كمك چنين روشي مي تواند مهارت هاي جديد را سريع تر 
از بقيه ماشين ها بياموزد. اين ماشين با كمك اين روش مي تواند در آينده انجام فعاليت هاي 

پيچيده را مانند انسان و حيوانات را فقط با مشاهده بياموزد. 
تيانه يو، محقق ارش��د اين پروژه در يك پس��ت وبالگي مي نويس��د: يادگيري مهارت 
جديد با مشاهده انجام آن توسط فردي ديگر يا قابليت تقليد بخش مهمي از هوش انسان 
يا حيوان اس��ت. چنين قابليتي به انسان كمك مي كند اهداف خود را راحت تر به ربات ها 

منتقل كند. 

اليف رو| س��ازمان نظ��ارت بر فضاي 
مجازي روسيه)روس��كم ن��ادزور( از ماه 
ژانويه تا ژوئن امس��ال بي��ش از ۲۲هزار 
س��ايت ش��رط بندي و قم��ار آنالي��ن را 

مسدود كرده است. 
بر اين اساس در همين بازه زماني در 
س��ال گذش��ته نزديك به 11هزار سايت 
متخلف مسدود شده اند كه از افزايش دو 

برابري برخورد دولت روس��يه با س��ايت هاي اينترنتي غيرقانوني حكايت دارد.  به گفته 
س��ازمان نظارت بر فضاي مجازي روس��يه تنها يكي از س��ايت هاي ش��رط بندي آنالين 
۹۰۲س��ايت پشتيبان داش��ت كه ثابت مي كند، مجموعه يي بين المللي در كالهبرداري 
اينترنتي فعاليت مي كنند. همچنين سازمان مالياتي روسيه نيز با رهگيري پرداخت هاي 

انجام شده دراين سايت ها، تراكنش هاي بانكي را مسدود كرده است. 
روس��يه از جمله كشورهايي اس��ت كه اجازه فعاليت كازينو و قمارخانه هاي فيزيكي 
در آن كامال ممنوع اس��ت و از سال ۲۰15ميالدي روند قمارخانه هاي آنالين در فضاي 
اينترنتي اين كش��ور افزايش يافته است.  براس��اس آمار موجود در سال ۲۰15ميالدي 
نزديك به 75۶ س��ايت شرط بندي در روس��يه فعال بوده اند، در سال ۲۰1۶ ميالدي به 

1۳هزار سايت و سال ۲۰17 ميالدي به بيش از ۳۰.5هزار سايت رسيده است. 

اس��تراليايي  انگجت| يك مهندس 
يك دوربين فوري توليد كرده است كه 
با استفاده از فناوري »هوش مصنوعي« 
عكس ه��اي گرفته ش��ده را ب��ه تصاوير 
كارتوني مب��دل مي كند.  انگجت، »دن 
مكنيش«)Dan Macnish( مهندس 
اس��تراليايي است كه يك دوربين فوري 
طراحي كرده است كه مي تواند عكس ها 

را به تصاوير كارتوني تبديل كند. 
وي با استفاده از »شبكه عصبي« عكس ها را به تصاوير خام كارتوني ترجمه كرد. 

ش��بكه هاي عصب��ي سيس��تم ها و روش ه��اي محاس��باتي نوين ب��راي يادگيري 
ماش��يني، نمايش دان��ش و در انتها اعمال دانش به دس��ت آمده در جهت بيش بيني 
 پاسخ هاي خروجي از سامانه هاي پيچيده هستند.  مكنيش با استفاده از بازي آنالين!

Quick. Draw )سريع نقاشي بكش( گوگل ميليون ها تصاوير گرافيكي و هنري كه 
موس��وم به »دودلز« )Doodles( هستند را نقشه برداري كرد. سپس داده هاي بازي 
به دس��ته هايي طبقه بندي مي شوند كه پردازنده تصوير قادر به تشخيص آنها است تا 
تصوير كارتوني مرتبط را ارائه دهد. جالب است كه كاربران هيچگاه نمي توانند بفهمند 

كه عكس اصلي قرار بود به چه تصويري شبيه باشد.

روباتي كه از انسان تقليد مي كند تبديل عكس به تصاوير كارتونيافزايش سرعت مسدود سازي سايت هاي آنالين

كاربر فراسورويداد

سي ان بي س�ي| ش��ركت آمازون با در اختي��ار گرفتن يك 
داروخانه آنالين به اطالعات وضعيت سالمت و بهداشت كاربران 
دسترسي پيدا كرده است.  هفته گذشته بود كه شركت آمازون 
طي يك قرارداد يك ميليارد دالري، وب سايت داروخانه آنالين 
و اينترنتي PillPack را تصاحب كرد.  ش��ركت آمازون يكي از 
بزرگ ترين و خوش آوازه ترين فروشگاه هاي خرده فروشي آنالين 
و اينترنتي در جهان است كه دفتر مركزي آن در اياالت متحده 
امريكا مس��تقر ش��ده اس��ت.  پس از آنكه آمازون در زمينه هاي 
مختلف موفق ش��د به دستاوردهاي بزرگي دست پيدا كند؛ حاال 
به نظر مي رس��د كه به عرصه خري��د و فروش دارو و محصوالت 
پزش��كي و درماني نيز وارد شده و مي خواهد با دريافت اطالعات 

س��المت و بهداش��ت كاربران و مش��تريان كمك بسزايي به آن 
دس��ته از بيماران��ي كه در تالش براي دسترس��ي ب��ه برخي از 
داروهاي خاص هس��تند، كند.  آمازون هفته گذشته پس از عقد 
قرارداد ي��ك ميليارد دالري با داروخان��ه آنالين PillPack به 
نس��خه هاي مش��تريان دسترس��ي يافت تا بتواند داده هاي خود 
را تكميل ت��ر كن��د و به خوبي وارد قلمرو دارو و درمان ش��ده و 
به تحلي��ل آماري دقيق تري اقدام كند.  رفتارشناس��ي هايي كه 
تاكن��ون توس��ط تيم هاي تخصص��ي آمازون ص��ورت گرفته به 
اين ش��ركت بزرگ امريكايي كمك كرده اس��ت تا بتواند درآمد 
و س��ودآوري خود را به مرز 17۸ميليارد دالر در س��ال گذشته 

ميالدي برساند.

پي س�ي ورلد| به  نظر مي رس��د مدياتك درحال تالش براي 
جايگزيني اينتل در توليد تراش��ه هاي گوشي هاي آيفون و ساير 
محصوالت اپل است.  شركت مدياتك)MediaTek( يك شركت 
طراح محصوالت نيمه  هادي براي محصوالت بي س��يم، رس��انه 
ديجيتال و تراشه پردازنده است كه دفتر مركزي آن در تايوان واقع 
شده و فعاليت هاي بسياري در شعب فعال خود در كشورهاي ديگر 
دارد.  حاال تازه ترين گزارش ها حاكي است كه مديا تك مي خواهد 
رقيب سرسخت و اصلي خود يعني شركت امريكايي اينتل را كنار 
بزند و با غول هاي تكنولوژي و شركت هاي توليدكننده محصوالت 
ديجيتال همچون اپل همكاري كند تا بتواند جايگزين مناس��بي 
براي اينتل در توليد تراشه پردازنده محصوالت مورد نياز اپل شود.  

اينتل، يك شركت تجهيزات رايانه يي در اياالت متحده امريكاست 
كه در زمينه توليد س��ختافزارهاي رايانه و تلفن همراه، با تمركز 
بر مادربورد، كارت شبكه، چيپ ست، بلوتوث و حافظه هاي فلش، 
انواع ريزپردازنده، نيم رسانا، مدارهاي مجتمع، واحدهاي پردازش 
گرافيكي و س��امانه هاي نهفته فعاليت مي كند.  حاال مدياتك در 
حال توس��عه مودم هاي 5G براي نسل بعدي گوشي هاي آيفون 
اپل است تا بتواند در رقابت با اينتل پيروز ميدان شود. اين شركت 
تايواني و بين المللي درصدد عقد قرارداد با اپل براي توليد و تامين 
تراش��ه هاي موردنياز در اس��پيكرهاي هوش��مند هوم پاد است و 
گام بعدي آن نيز تصاحب ج��اي اينتل براي توليد پردازنده هاي 

آيفون هاي آتي خواهد بود. 

تالش براي حذف »اينتل« در توليد تراشه هاي »اپل«دسترسي »آمازون« به اطالعات دارويي مشتريان داروخانه آنالين

زاويهدريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 آغاز جشنواره فرهنگ ملل در ميدان امام 
اصفهان

اصفهان| يازدهمين جش��نواره ملل آداب و رسوم 
و صنايع دس��تي با بيش از 2۷ كشور از 21 مليت در 

ميدان امام اصفهان برگزار شد. 
صديق��ي رييس س��ازمان ام��ور دانش��جويان در 
يازدهمين جش��نواره فرهنگ ملل با اش��اره به اينكه 
يازدهمين جشنواره فرهنگ ملل در اصفهان در بستر 
فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي رويداد مهمي اس��ت، 
افزود: اين دانشجويان س��فيران فرهنگي هستند كه 

پيام صلح و دوستي را به كشورهايشان مي رسانند. 
او گفت: اين جش��نواره جش��ن بزرگ با هم بودن 
و ب��راي هم بودن در مي��ان جوانان برومند ملت هايي 
اس��ت كه حول محور علم هم اكنون در دانشگاه هاي 
كشورمان تحصيل مي كنند. مجتبي صديقي با اشاره 
به تحصيل بي��ش از 34هزار دانش��جوي خارجي در 
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي كش��ور گفت: 
ب��ا ظرفيت خوب مراكز آموزش عالي كش��ور درصدد 
افزاي��ش آمار جذب دانش��جويان خارجي ب��ه ويژه از 
كشورهاي همفكر با ايران به ۷5هزار دانشجو هستيم. 
 دس�تگيري مته�م اصل�ي پرون�ده تجاوز 

در ايرانشهر
زاه�دان|  فرمانده انتظامي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان از دستگيري متهم اصلي پرونده تجاوز به 

عنف در ايرانشهر خبر داد. 
س��ردار محمد قنبري افزود: پس از طرح موضوع 
تجاوز به عنف در ايرانش��هر، همكاران ما تالش زيادي 

جهت دستگيري متهمان به كار گرفتند. 
فرمانده انتظامي استان در ادامه گفت: خوشبختانه 
با تالش بي وقفه و اش��راف اطالعات��ي همكاران ما در 
پليس آگاهي متهم اصلي اين پرونده دس��تگير ش��د 
و ب��ه زودي جزئي��ات اين موضوع از طريق رس��انه ها 
اطالع رس��اني مي ش��ود. پيش از اي��ن 2 متهم ديگر 
دستگير شده بودند. س��ردار قنبري خاطرنشان كرد: 

تالش براي دستگيري متهم چهارم ادامه دارد. 
 خيانت ه�اي ارزي هفته ه�اي اخي�ر مايه 

تاسف است
ق�م| رييس خانه صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
احتكار سكه و ارز خيانت بزرگ به اقتصاد كشور و مايه 
تاسف است. سيد عبدالوهاب سهل آبادي در مراسم روز 
صنعت و معدن در قم با بيان اين مطلب اظهار داشت: 
خيانت هاي ارزي هفته هاي اخير مايه تاس��ف اس��ت. 
او متذكر ش��د: افرادي كه س��كه و ارز احتكار كردند، 
بدانند خيانت بزرگي به نظام و اقتصاد كش��ور كردند. 
س��هل آبادي همچنين درباره ماليات خاطرنشان كرد: 
الزم اس��ت، شفافيت مالياتي در كشور صورت گيرد و 
همه اقشار ماليات بدهند. چرا بايد ديوار صنعتگران از 
همه كوتاه تر باشد و اول از همه سراغ صنعتگران بروند. 
 خراسان رضوي، سومين استان توليد كننده 

تخم مرغ در كشور
مش�هد| رييس اتحادي��ه مرغ��داران تخمگذار 
خراس��ان رض��وي گفت: اس��تان خراس��ان رضوي 
س��ومين توليد كننده تخم مرغ در كشور است و بالغ 
بر 10ميليون مرغ تخمگذار و توليد با ظرفيت 110 
هزار تن در هر س��ال دارد. محم��د منتظمي اظهار 
ك��رد: انتظار مي رود زمان برگزاري نمايش��گاه دام و 
طيور در مش��هد به جاي 3 روز به يك هفته افزايش 
يابد، بازه زماني مناسب براي برگزاري نمايشگاه دام 

و طيور هر سال يك بار است. 
منتظمي در پاس��خ به اينك��ه آيا قيمت تخم مرغ 
افزاي��ش پيدا مي كند، تصريح ك��رد: افزايش قيمت 
تخم مرغ قطعي نبوده است، در حال حاضر نهادهاي 
دامي وابس��تگي مطلق به منابع خارج��ي دارند. اما 
اگر مراودات به گونه يي باش��د ك��ه مواد اوليه خوب 
و با قيمت مناسب در اختيار ما قرار بگيرد، احتمال 
افزايش قيمت كمتر اس��ت. او تاكيد كرد: افزايش يا 
عدم تغيير در قيمت تخم مرغ بس��تگي به سياس��ت 
مبادالت تجاري در ايران و كش��ورهاي صادركننده 

نهادهاي دامي دارد. 
 ويزيت رايگان بيماران در روستاي قلعه نو 

مه والت
مش�هد| 45نف��ر از اهال��ي روس��تاي قلعه ن��و 
 مه والت به هم��ت كاروان نيكوكاري درماني ويزيت 

رايگان شدند. 
اين كاروان نيكوكاري متشكل از شبكه بهداشت 
و درمان، ناحيه س��پاه، هالل احم��ر و ويزيت رايگان 
بيماران در روس��تاي قلعه نو م��ه والت كميته امداد 
امام خميني )ره( با هدف محروميت زدايي از مناطق 
كمتر برخوردار به روستاي قلعه نو شهرستان مه والت 
اعزام ش��دند و 45 نفزاز بيماران اين روستا را به طور 
رايگان ويزيت كردند. افزون بر اين 40 بسته غذايي 
هري��ك ب��ه ارزش ۷00هزار ري��ال و در مجموع به 
ارزش 28ميلي��ون ري��ال در اختي��ار نيازمندان اين 
روستا قرار گرفت. برپايي ايستگاه سالمت، تست قند 
و فشار خون و برپايي ايستگاه نقاشي براي كودكان 
از ديگر اقدامات انجام شده اين كاروان نيكوكاري در 

روستاي قلعه نو مه والت است. 

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهوري با اشاره به وضعيت توسعه در كرمانشاه مطرح كرد

فقر در عين ثروت

در جلسه بررسي و پيگيري اقدامات اشتغال زايي و زيربنايي بنياد بركت عنوان شد

اشتغال زايي اولويت اصلي برنامه ريزي هاي بنياد بركت

»فقر در عين ثروت«؛ ترجيع بند متناقضي است كه 
معاون توسعه روستايي رييس جمهوري در جريان سفر 
به كرمانش��اه و حضور در جلسه ش��وراي اشتغال زايي 

استان آن را مطرح مي كند. 
 زلزله كرمانشاه هر چند مصايب و مشكالت فراواني 
را متوجه مردم اي��ن منطقه كرد و تصاوير غم انگيزي 
را از اي��ن اس��تان به همه ايران مخاب��ره كرد، اما يك 
ويژگي منحصر به فرد داش��ت و آن اينكه مس��ووالن 
را متوجه اين واقعيت عيني كرد كه اس��تان كرمانشاه 
با وجود ظرفيت ها و اس��تعدادهاي فراواني كه در ابعاد 
و زواي��اي گوناگونش دارد تا چ��ه اندازه از كمبودهاي 
س��اختاري و مشكالت ريش��ه يي رنج مي برد؛ چالشي 
ك��ه بعد از وقوع زلزله مس��ووالن به دنبال حل و فصل 
آن هس��تند. براس��اس اي��ن واقعيات غيرقاب��ل انكار 
اس��ت كه معاون��ان رييس جمه��وري و وزراي كابينه 
ت��الش مي كنند تا از طري��ق هماهنگي و برنامه ريزي 
اصولي اس��تان كرمانشاه را به سمت توسعه راهنمايي 
كنن��د.  معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياس��ت جمهوري ني��ز با اش��اره به اينكه كرمانش��اه 
اس��تان ثروتمند توسعه نيافته يي اس��ت، گفت: سهم 
 اين استان از تسهيالت اشتغال زايي مناطق روستايي 
504 ميليارد تومان است كه تاكنون بانك هاي عامل 
اس��تان باي��د 50درص��د آن را دريافت كرده باش��ند. 
س��يدابوالفضل رضوي در كارگروه اشتغال استانداري 
 كرمانش��اه افزود: تاكن��ون 3 هزار ميلي��ارد تومان از 
6 هزار ميليارد تومان تس��هيالت اشتغال زايي مناطق 
محروم و روستايي به بانك هاي عامل واگذار شده است 
كه 50درصد اين اعتبار در سطح كشور دراختيار بانك 
كشاورزي است. او تاكيد كرد امروز بايد 50درصد سهم 
اس��تان ها در بانك ها باش��د و اگر نيست بايد پيگيري 
ش��ود. رضوي ادامه داد كه 30درص��د كل اين اعتبار 
براي رقابت بين اس��تان ها نگه داش��ته شده است. هر 
چند هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه گفت كه طبق 
ابالغيه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي س��هم استان 
كرمانش��اه 1۷6 ميليارد تومان ابالغ ش��ده اس��ت كه 
رضوي در پاسخ گفت: »مالك بخشنامه هيات دولت 

بايد باشد.«

 حل مشكل بيكاري 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري بي��ان داش��ت: طرح ه��اي ملي و 
پروژه هاي باالي 6 ميليارد تومان از س��هم هر اس��تان 
كم مي ش��ود. رضوي در ادامه ح��ل معضل بيكاري را 
به معناي حل مش��كالت سياسي، امنيتي و فرهنگي، 
اجتماعي دانس��ت و گفت: متاس��فانه در كشور ما به 
اهميت موضوع اش��تغال كمتر توجه ش��ده اس��ت. او 

بيان داش��ت كه بيكاري مشكل زاست و هر كسي كه 
در اين دوره نس��بت به حل مش��كل بيكاري كوتاهي 
كند، نمي توان او را يار پايداري نظام دانس��ت. رضوي 
ادامه داد: صندلي دوس��تي خوب نيست و آنچه مهم 
اس��ت پذيرفتن مسووليت هاي صندلي است. او تاكيد 
كرد كه بايد با مس��ووليت گريزان برخورد جدي شود 
و ارتباط با مردم در دس��تور كار قرار بگيرد. اين مقام 
مس��وول درخصوص تفويض اختيار مركز به استان ها 
نيز گف�ت: با تفويض اختيار موافق هستم اما با مداخله 
در مس��ووليت ديگران مخالفم. رض��وي با بيان اينكه 
چه كساني در توسعه نيافتگي استان كرمانشاه مقصر 
هستند و دليل آن چيست، پاسخ داد: برخي مسووالن 
در اي��ن موضوع مقصرند دليل اصل��ي آن هم ارتباط 

نداشتن با مردم است. 

 نقش آموزش در توسعه پايدار
رض��وي آم��وزش و ارتب��اط ب��ا م��ردم را اص��ل 
توسعه يافتگي بيان كرد و گفت: متاسفانه دستگاه هاي 
ما اعتبار آموزش��ي مي گيرند ولي معلوم نيست هزينه 

آن كجا مي رود. 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 

رياست جمهوري به بازديد خود از روستاي گردشگري 
نس��مه اش��اره كرد و گفت: در همين روستا با جذب 
گردشگر مي توان دنيايي ثروت احيا كرد تا براي هزار 
نفر شغل ايجاد ش��ود. او ويژگي هاي استان كرمانشاه 
را ش��امل طبيعت زيبا، مس��ير زوار عتبات عاليات و 
اس��تعداد كش��اورزي و دامپروري بيان ك��رد. رضوي 
تاكيد كرد كه در دنياي امروز نبايد از استفاده اينترنت 
براي توسعه كسب و كار غفلت كرد و با ديد تهديد با 
آن برخ��ورد كرد. او افزود: بايد بتوانيم از طريق فضاي 
مجازي محصوالت كشاورزي بفروشيم و در اين زمينه 

استارت آپ ها بايد فعال شوند. 
اين مقام مسوول با اشاره به ورود 15 هزار ميليارد 
توم��ان لباس از مبادي قانوني و غيرقانوني به كش��ور 
گفت: اس��تان كرمانشاه نيز مي تواند در توليد پوشاك 
فعال ش��ود. به گفته رضوي برخي روس��تاهاي كشور 
صرف��ا به خاطر تولي��د لباس تا 300درص��د افزايش 
جمعيت داش��ته اند. او بر فعاليت اقتصادي به صورت 
تعاوني و با مشاركت مردم تاكيد كرد و افزود: فعاليت 
اقتصادي فردي باعث به وجود آمدن رقابت و اصطكاك 
مي شود. رضوي همچنين كشور تايلند را مثال زد كه 
از محل سنگ هاي تزييني يك و نيم ميليون شغل با 

2۷ميلي��ارد دالر درآمد ايجاد كرده اس��ت. به گفته او 
ما در كش��ور 3۷ نوع كاني داريم كه مي تواند فرصت 

مناسبي براي ايجاد اشتغال و درآمد باشد. 

 ويژگي هاي تسهيالت روستايي
رضوي شيوه اشتغال را هم مهم عنوان كرد و گفت: 
در دني��اي امروز در يك هكت��ار 80 تن گوجه توليد 
مي شود. وي در بخش ديگري از سخنانش درخصوص 
ويژگي هاي تسهيالت اشتغال زايي روستايي گفت: براي 
اين تس��هيالت 5 س��ال معافيت از ماليات در مناطق 
روس��تايي و 10 سال معافيت براي مناطق محروم در 

نظر گرفته شده است. 
او تاكي��د كرد كه ش��هرك هاي صنعتي متعلق به 
شهرها هستند و ناحيه صنعتي به روستاها تعلق دارند. 
ب��ه گفته رضوي اين تس��هيالت فقط ب��ه نواحي 

صنعتي و داخل روستاها تعلق مي گيرد. 
هرچند او اضافه كرد كه شهرهاي زير 10 هزار نفر 
جمعيت نيز از اين تسهيالت با نرخ سود 10 درصد و 
مدت بازپرداخت 18 ماهه مي توانند برخوردار باشند. 

مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري ادامه داد: اعتباري كه براي پروژه ها 

 در روس��تاها در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت تا س��قف
15 ميليارد تومان اس��ت وثايق مورد نياز نيز ش��امل: 
سند رسمي ملكي و نيز سفته مي شود. به گفته رضوي 
 براي تسهيالت باالي 100 ميليون تومان بايد متقاضي
20 درصد سهم آورده داشته باشد ضمن اينكه تا سه 
سال مي تواند تنفس بازپرداخت، 2 سال دوره مشاركت 

و در مجموع 6 سال بازگشت سرمايه خواهد داشت. 
او ادامه داد كه به شخص استاندار اين اختيار داده 
شده اس��ت كه تا 20 درصد از س��هم هر بخش را به 
بخش ديگر بدهد و در نهايت استان هايي كه عملكرد 
خوبي داش��ته باش��ند توس��ط جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري تشويق خواهند شد. اين مقام مسوول 
در ادامه با اشاره به ماده 2۷ قانون برنامه ششم توسعه 
گفت: بايد در سال 384 هزار شغل در مناطق روستايي 
و محروم ايجاد كنيم. وي در خصوص متقاضيان تحت 
پوشش نهادهاي كميته امداد، بنياد شهيد و بهزيستي 
گفت: درصدي از اين تس��هيالت در اختيار اين نهادها 
قرار خواهد گرفت و خود اين نهادها ضمانت بازپرداخت 

تسهيالت را انجام مي دهند. 

 سقف پرداختي بانك ها
رض��وي همچني��ن درخصوص س��قف پرداختي 
بانك ها نيز گفت: هيچ استاني اختيار پرداخت بيشتر 
از 6ميليارد تومان ندارد و بانك كشاورزي نيز تا سقف 
4ميليارد تومان پرداخت مي كند كه اگر بانك مركزي 
و بانك هاي عامل قبول كنند اين مش��كل نيز برطرف 
خواهد ش��د. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياس��ت جمهوري در ادامه درخصوص بانك سينا نيز 
گفت: اين بانك تا 40 ميليارد تومان تا آخر مرداد ماه 

فرصت قرارداد با استان ها را دارد. 
او افزود: بانك سينا تا 300 ميليون تومان را سفته 
قبول مي كند و ارزيابي ملك روستاييان و عشاير توسط 

پنج نفر از كارشناسان دادگستري انجام مي شود. 
به گفته رضوي س��قف اعتبارات بانگ س��ينا براي 
امسال 2/5 ميليارد تومان است و هر استاني فقط يك 
پروژه چهار ميليارد توماني مي تواند داشته باشد ضمن 

اينكه كارمزد بانك سينا 8درصد است. 
او خطاب به مسووالن استان گفت: اگز تا آخر تير 
ماه به قرارداد برسيد 25 ميليارد تومان اعتبار خواهيد 
داش��ت. رضوي در آخر پيشنهاد داد كه در استان يك 
شركت پيشران توسعه در هر شهرستان با تركيب افراد 
صاحب تجربه، داراي فكر و انديشه، داراي تمكن مالي، 

مورد اعتماد مردم و نيز افراد كارآفرين تشكيل شود. 
او گف��ت: آن اف��راد به م��ردم ارائه پ��روژه بدهند 
چراكه بحث اشتغال مساله مهمي است كه بايد به آن 

انديشيده شود. 

نماين��ده جه��رم در مجل��س ده��م و رييس 
كميس��يون عمران مجل��س تمركز بني��اد بركت 
وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
ب��ر بحث ايج��اد اش��تغال را مهم ارزياب��ي كرد و 
گفت: رويك��رد اصلي و فراگي��ر فعاليت هاي بنياد 
بركت محروميت زدايي، اش��تغال زايي، مشاركت و 
سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و توانمندسازي 
اقتصادي در مناطق محروم و كمتر توس��عه  يافته 
است و اين موضوع جاي تقدير و خوشحالي دارد. 

محمدرض��ا رضاي��ي كه در جلس��ه بررس��ي و 
پيگيري اقدامات اشتغال زايي و زيربنايي بنياد بركت 
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
شهرس��تان جهرم سخن مي گفت، افزود: در كشور 
ما خأل اش��تغال وجود دارد و فراهم كردن شرايط 
اش��تغال و ارائه تس��هيالت ارزان قيمت به خصوص 
در مناطق محروم روستايي توسط نهادهايي چون 

بنياد بركت همراه با حمايت و پشتيباني و آموزشي 
كه از متقاضيان ش��غل دارن��د، مي تواند در بهبود 
وضعيت معيش��ت مردم بس��يار تاثيرگذار باشد و 
زمينه ماندگاري آنها را در اين مناطق مهيا كند. در 
واقع، رويكرد جديد فعاليت هاي بنياد بركت توليد، 
اش��تغال، ماندگاري و عدم مهاجرت از روستاها به 

شهرها را به همراه دارد. 
نماينده جهرم در مجلس، بنياد بركت را نهادي 
جهادي و قابل اعتماد و اطمينان ذكر كرد و اظهار 
داشت: در حال حاضر، پروژه هاي نيمه كاره زيادي 
در كشور داريم كه عمرشان به 20 سال مي رسد و 
فرآيند ساخت ش��ان آن قدر طوالني شده كه ديگر 
توجيه فني و اقتصادي ندارند. خوش بختانه اجراي 
 پروژه هايي كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(

 از طري��ق بنياد بركت متولي آن اس��ت، عالوه بر 
برخورداري از استانداردهاي الزم، سرعت مناسبي 

دارند و غالبا در زمان مقرر به بهره برداري مي رسند. 
به گفته رييس كميسيون عمران مجلس، بنياد 
بركت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( به نوعي ياور دولت اس��ت ك��ه در حوزه هاي 

اشتغال زايي و عمراني فعاليت  مي كند. 
مديرعامل بنياد بركت نيز در اين جلسه با تاكيد 
بر اينكه بنياد بركت بنابر سياس��ت هاي مبتني بر 
اقتص��اد مقاومتي س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت 
امام )ره( ورود جدي به حوزه اش��تغال زايي داشته 
اس��ت، تصريح كرد: با وجودي كه تصور مي ش��ود 
بنياد بركت بيشتر در كار عمراني فعاليت دارد، اما 
فلس��فه وجودي و رويكرد اصلي آن، اشتغال زايي و 
توانمندسازي اقتصادي مناطق محروم و روستايي 
اس��ت و در حال حاضر ۷5درص��د فعاليت هاي ما 
معطوف به مش��اركت در حوزه اشتغال و مابقي به 
پروژه هاي عمراني اختصاص دارد. س��عيد جعفري 

تاكيد كرد: به طور جدي پيگير تعهداتي هس��تيم 
كه در حوزه اشتغال زايي و مشاركت هاي اقتصادي 
و در ح��وزه عمران، احيا و آباداني در ش��هر جهرم 
داشته ايم و در جلس��ه امروز اين پروژه ها بررسي و 
زمان بهره برداري شان مشخص و تعيين شد. بر اين 
اس��اس، مدارس بركت تعهد ش��ده تا پايان بهمن 
9۷، خانه هاي بهداش��ت تا 3 ماه آينده و مس��اجد 

بركت ت��ا مهر 9۷ به بهره برداري خواهند رس��يد. 
مديرعامل بنياد بركت افزود: در جلس��ه ديروز در 
حوزه اشتغال زايي در شهرستان جهرم پيشنهادهاي 
خوب��ي ازجمله در زمينه تولي��د و فرآوري گياهان 
دارويي گلخانه يي ارائه ش��د كه در قالب طرح هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي اجتماع محور بنياد بركت 

قابل سرمايه گذاري و اجراست. 

خراسان رضوي|
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوي تاكيد كرد: اختيارات 
استاندار بايد خيلي بيشتر باشد استان 
خراس��ان برابر با يك كش��ور اس��ت با 
همي��ن اختيارات مح��دود موجود در 
اين استان، اتفاقات خوبي در خراسان 
رضوي رخ مي دهد. خواهش ما اين اس��ت كه هم به مردم اعتماد 

شود و هم اختيارات بيشتري به مسووالن استاني داده شود. 
به گزارش ايس��نا، سيدحسين حسيني شب گذشته در آيين 
گراميداشت روز ملي صنعت و معدن در نمايشگاه بين المللي مشهد 
اظهار كرد: شرايط و اوضاع اقتصادي بعد از خروج امريكا از برجام 
مسائلي را براي ما به وجود آورده و روز به روز در سطح بين المللي 
نيز مش��كالت بيشتري براي ما به وجود مي آورد. البته اين مساله 
دور از انتظار نبود و 40س��ال است كه امريكايي ها نتوانسته اند به 
اهدافي كه خواهان آن هستند در مورد ايران برسند. او ادامه داد: 
دشمن قسم خورده پايه هاي نظام را هدف قرار داده و قصد از بين 
بردن همبستگي را دارد. راه برون رفت از مشكالت اقتصادي كنوني 

نزد بخش خصوصي است چون توليد راه نجات اقتصاد است. 
حسيني با بيان اينكه فارغ از اينكه به چه حزبي عالقه منديم، 
ما همه در يك كش��تي نشس��ته و ميهن و كش��ور ما در اولويت 
همه عاليق است، گفت: اساس نظام ما بر پايه هاي اعتقادي مردم 
بنا ش��ده و نبايد اجازه داد پايه هاي نظام متزلزل ش��ود؛ چه وزير، 
چه توليدكننده و چه مصرف كننده باش��يم. سياست هوشمندانه 
خارجي موجب ش��د دشمن قس��م خورده نظام پاي ميز مذاكره 
بيايد، اقدامي بخردانه و بجا بود. آيا نبايد چنين الگويي را در داخل 

با اصحاب صنعت و اقتصاد برپا كرد؟

 اختيارات استاندار 
بايد افزايش پيدا كند

گيالن|
نماين��ده گي��الن در ش��وراي عالي 
اس��تان ها گفت: اغلب مديران اس��تان 
از كس��ي حرف ش��نوي ندارن��د در غير 
اين  صورت چرا باي��د اين همه از منابع 
طبيعي استان برداش��ت شود و صداي 
كس��ي هم درنيايد؟ براي مثال برداشت 
بي رويه ش��ن و ماس��ه از رودخانه هاي امامزاده اسحاق و ابراهيم چه 
معناي��ي دارد؟ چرا هر روز بايد ش��اهد قط��ع درختان جنگل هاي 
امامزاده ابراهيم و شفت باشيم؟ به گزارش ايلنا، سيد حسين موسوي 
با انتقاد از مش��كالت اين استان با بيان اين مطلب كه اين استان از 
مشكالت بسياري رنج مي برد كه تنها يكي از آنها آلودگي آب است، 
گفت: بيش��ترين علت آلودگي آب اس��تان مربوط به قديمي بودن 
لوله هاي آزبست است كه از مدت ها پيش تاكنون تعويض نشده اند. 
سيد حس��ين موسوي گفت: شركت آب و فاضالب استان بايد كاري 
براي پايان دادن به مشكل آلودگي آب انجام دهد. متاسفانه انباشت 
زباله ها و سرريز شدن شيرابه هاي آن در رودخانه هاي استان يكي از 
داليل بي كيفيت شدن و آلودگي آب شرب مردم است اگرچه آب با 
كيفيت يكي از مطالبات مردم است اما مشكل استان تنها آب نيست. 
او با انتقاد از عملكرد فرمانداران استان افزود: عدم پاسخگويي مديران 
شهري مش��كل ديگر مردم استان است. االن حدود يك سال است 
كه شفت معاون فرماندار ندارد. از طرف ديگر بسياري از فرمانداران، 
ش��هرداران، مديران و روساي شوراي شهر و استان؛ اعضاي شوراي 
عالي استان ها را به رسميت نمي شناسند و پاسخگوي ما نيستند. به 
عنوان مثال اگر اداره گاز، گاز مصرفي يك ش��هروند بي بضاعت را به 
دليل بدهي و عدم توان پرداخت مشترك گاز قطع كند، امكان ندارد 
گاز مصرفي اين شهروند بدون تلفن يك نماينده مجلس وصل شود.

 برداشت روزانه ۱۰ تا ۵۰ وانت چوب 
از جنگل هاي شفت

خوزستان|
نماينده شركت چيني سپكو كه در 
كنسرسيوم پروژه آبرساني شمال شرق 
خوزستان مش��اركت دارد، گفت: هيچ 
مشكلي با توجه به همكاري خوب ميان 
دولت اي��ران و چين در اج��راي پروژه 
آبرساني شمال ش��رق خوزستان وجود 
ندارد و مس��ائلي مانند تحريم ها نيز در اي��ن امر تاثيرگذار نخواهد 
بود. وان هانگ فوي در گفت وگو با ايرنا افزود: يكي از نقاط قوت اين 
پروژه آن اس��ت كه تنها يك پروژه اقتصادي نيست بلكه هدف آن 
خدمت به مردم است از اين رو بسيار ارزشمند است. او گفت: روابط 
خوب ميان دولت ايران و كش��ور چين س��بب فراهم شدن روابط 
تجاري و دوستانه ميان شركت ها و مردم اين 2كشور نيز شده است. 
نماينده شركت سپكو بيان كرد: انتظار داريم با توجه به اطالعاتي كه 
از موسس��ات مالي كشور چين درخصوص سرمايه گذاري روي اين 
پروژه كسب شده است، پروژه روند مثبتي را طي كند. قرارداد پروژه 
آبرساني شمال شرق خوزستان ميان سازمان آب و برق خوزستان 
و كنسرسيوم ايراني- چيني در آييني با حضور استاندار خوزستان 
و جمعي از مسووالن در سالن جلسات مهمان سراي شهيد رجايي 
استانداري خوزستان به امضا رسيد. استاندار خوزستان در اين آيين 
ب��ا بيان اينكه حجم اين پروژه 406ميليون دالر اس��ت، گفت: اين 
پروژه به ۷شهر، 689 روستا و 19هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي 
شمال شرق خوزستان در قالب طرح 550 هزار هكتاري كشاورزي 
آبرساني خواهد كرد. غالمرضا شريعتي افزود: عمليات اجرايي پروژه 
حدود 2ماه پيش به دست وزير نيرو آغاز و كار از سوي طرف ايراني 
ش��روع شد و متعهد شده تا در مدت 9ماه مبلغ 600 ميليارد ريال 

در اين پروژه هزينه كند. 

تحريم ها در اجراي پروژه آبرساني شمال شرق 
خوزستان تاثير ندارد

تهران|
اس��تاندار تهران با اش��اره به جنگ 
اقتصادي دش��من عليه كش��ور گفت: 
تمام كارهايي كه امريكايي ها مي توانند 
براي به زان��و درآوردن اقتصاد ما انجام 
دهند، برنامه ريزي ش��ده اس��ت از اين  
رو در شرايط فعلي وظيفه داريم كه از 

منابع و امكانات كشور درست استفاده شود. 
به گزارش تسنيم، محمدحسين مقيمي ديروز در مراسم افتتاح 
مجتمع آبرس��اني رودافشان به روستاهاي كالك و يدره در جمع 
خبرنگاران گفت: مهم ترين ركن در اداره كشور مردم هستند، اين 
مردم هس��تند كه با پرداخت ماليات و حمايت از مسووالن ضمن 
ايجاد اشتغال، كشور را به سمت توسعه و پيشرفت سوق مي دهند. 
او در ادامه تصريح كرد: امروز دو مش��كل اساسي در كشور وجود 
دارد كه نخست و مهم ترين آن بحث خشكسالي است كه چندين 
سال است با اين معضل روبه رو هستيم و امسال نيز به دليل بارش 
كم و خالي شدن سدها در تامين برق اين مشكل دوچندان شده 
اس��ت. اس��تاندار تهران در ادامه با اش��اره به لزوم صرفه جويي در 
مصرف ب��رق افزود: بايد با مديريت مصرف بتوان اين مش��كل را 
ح��ل كرد 10درصد مصرف برق را كم كنيم كه اين موضوع را به 
دس��تگاه هاي دولتي واگذار كرديم تا با تغيير ساعات كاري بتوان 
اي��ن 10درصد را جبران كرد از مردم هم تقاضا داريم در س��اعت 
پيك مصرف كه از س��اعت 12تا 16 است، نهايت صرفه جويي در 
مصرف برق را داشته باشند. مقيمي سپس با اشاره به صرفه جويي 
در مص��رف آب ني��ز بيان كرد: بايد در مص��رف آب نيز 20درصد 
صرفه جويي داشته باشيم كه عمده اين موضوع نيز به دستگاه هاي 

دولتي واگذار شده است. 

 مردم در مقابل فشارهاي اقتصادي
دست از توليد نكشند

وزير ارتباطات: تشعشعات راديويي 
خارج از حد استاندارد در كشور نداريم
محمدجواد آذري جهرمي گفت: سيس��تم پايش آثار 
امواج بر شاخص هاي حرارتي نه تنها در تهران بلكه در 
چند شهر كش��ور داير شده است و تاكنون پارامترهاي 
گرمايي ناش��ي از اثر تجميعي تشعشعات خارج از حد 

استاندارد به ما گزارش نشده است. 
وزي��ر ارتباط��ات در ادام��ه تاكيد كرد:تشعش��عات 
راديويي آنتن هاي مخابراتي تهران اندازه گيري ش��ده و 

نتيجه را سازمان تنظيم مقررات اعالم مي كند. 
او در پايان گفت: نتايج حاصله تاكنون نش��ان داده 
اس��ت كه اين اش��عه ها همواره بر اساس استانداردهاي 

حرارتي بوده است.
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اقتصاد اجتماعي12
 زمين خواري هاي دولتي

در گيالن
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر 
اينكه توليد انرژي از زباله در شمال كشور بايد محو 
ش��ود، گفت: فكرهاي فانتزي در مورد زباله شمال 
كشور كنار گذاشته شود و اگر اين اتفاق نيفتد زباله 
شمال را از بين خواهد برد. به گزارش ايسنا، عيسي 
كالنتري در جلسه شوراي برنامه ريزي استان گيالن 
گفت: اينكه س��يماي فقر گيالن زير سرسبزي آن 
پنهان است، واقعيت دارد. كالنتري ادامه داد: شمال 
كشور توسط پسماند در حال مدفون شدن است و 
ش��يرابه زباله ها آسيب جدي به محيط زيست وارد 
كرده اند. وي افزود: ش��مال كش��ور قرباني پسماند 
اس��ت، بايد پسماندها سوخته ش��ود و تقاضا داريم 
بي خيال توليد انرژي شويد. رييس سازمان محيط 
زيست كش��ور با بيان اينكه سدسازي در گيالن و 
مازن��دران با رعايت مالحظات زيس��ت محيطي از 
نظر من هيچ مشكلي ندارد، خاطرنشان كرد: بايد 
توس��عه را به اندازه محيط زيس��ت جدي گرفت. 
كالنتري با اشاره به اينكه زمين خواري هاي دولتي 
در گيالن آغاز ش��ده است، گفت: به آرامي فاجعه 
در ح��ال رخ دادن اس��ت. اين گرفت��اري اراضي 
ارزشمند تاالبي را تهديد مي كند. وي در خصوص 
تاالب انزلي خاطرنش��ان كرد: بايد با فناوري هاي 
جديد به نجات اين اكوسيستم ارزشمند بشتابيم. 

علت تجويز بي رويه 
آنتي بيوتيك

عضو كميس��يون امنيت ملي وسياس��ت خارجي 
مجلس با بيان اينكه برخي پزش��كان منش��ي بيمار 
هستند، به مهر گفت: برخي تجويزهاي پزشكي تنها 
براي پاس��خگويي در محاكم قضايي صادر مي ش��ود. 
محمد جمالي نوبندگاني درباره سرانه مصرف دارو در 
كشور اظهار داشت: مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك و 
مس��كن ها معضلي براي ما در عرصه مصرف دارو در 
حيطه پزشكي تلقي مي شود و اين در حالي است كه 
به  طور مثال بيماري كه تنها ۵درصد احتمال عفونت 
داش��ته و بنا بر اصول پزشكي نيازي به آنتي بيوتيك 
ن��دارد، آنتي بيوتيك تجوي��ز مي ش��ود. وي تصريح 
كرد: ما در پزش��كي عمل هاي معروف به پاك داريم 
كه نيازي به مصرف آنتي بيوتيك ندارد اما پزش��كان 
از ت��رس اين موضوع ك��ه در محكمه يي قضايي پس 
از عمل پرس��يده مي ش��ود كه آيا آنتي بيوتيك براي 
جلوگيري از عفونت تجويز ش��ده اس��ت، اين دارو را 
تجويز مي كنند. جمالي نوبندگاني افزود: كارهاي مازاد 
زيادي در حوزه تش��خيص بيماري توسط پزشكان از 
جمله تجويز سونوگرافي كه بيمار نيازي بدان ندارد، 
به طور حتم هزينه اضافي بر بيماران تحميل مي كنند. 
وي ادامه داد: مصرف بيش از حد آنتي بيوتيك منجر 
به مقاوم سازي باكتري هاي در زمينه بيماري مي شود، 
بنابراي��ن پزش��كان مجبورن��د از آنتي بيوتيك ه��اي 
نسل هاي بعدي كه گران تر وكمياب هستند، استفاده 
كنند. وي با بيان اينكه نظارت كافي بر نس��خه پيچي 
در كشور وجود ندارد، افزود: يكي از موانع طرح توسعه 
سالمت اين است كه برخي ها در عزا، عروسي، جلسات 
عادي از ما مي خواهند كه اگر مهر پزشكي را به همراه 
داريم، نس��خه هاي تجويزي از جمله س��ونوگرافي را 
صادر كنيم. عضو هيات رييس��ه كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان اينكه برخي 
پزشكان ما براي جلب رضايتمندي بيمار نقش منشي 
را بر عهده دارند به طور مثال خواسته هاي بيمار نيز در 
نسخه از جمله اينكه براي آشنايان بيمار نيز داروي را 
در نسخه لحاظ مي كنند، يادآور شد: برخي تجويزهاي 
پزشكي تنها براي پاسخگويي در محاكم قضايي صادر 
مي شود و تنها هزينه درماني مردم را افزايش مي دهد. 

 سياست قضايي به تنهايي
راه حل اعتياد نيست

عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس گفت: ش��رايط بايد به نوعي فراهم ش��ود كه 
م��ردم رغبتي براي اس��تفاده از مواد مخدر نداش��ته 
باش��ند. يحيي كمالي پور در خصوص افزايش قيمت 
مخدر شيش��ه و تاثير آن بر تمايل افراد به استفاده از 
مواد مخدرسنتي و بي كيفيت به خانه ملت گفت: در 
حوزه مواد مخدر مباحثي وجود دارد كه مهم ترين آن 
سياست هاي فرهنگي است كه كشورهاي استعماري 
علي��ه ما طراحي و تدوين كردند، به نظر رويكرد افراد 
به اس��تفاده از مواد مخدر صنعتي در راستاي همين 
موضوع باش��د. نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس 
ش��وراي اسالمي افزود: به عنوان مثال فرآيند پيچيده 
توليدات و مشتقات هروئين به طور حتم درمقايسه با 
مواد مخدرس��نتي مانند ترياك بسيار متفاوت است، 
بنابراين در پشت پرده ها اين مساله وجود دارد كه علي 
رغم فرآيند پيچيده توليد مواد مخدرصنعتي، اين مواد 
قيمت بيش��تري از مواد مخدرسنتي دارند؛ همچنين 
گرايش جوانان به استفاده از اين مواد بيشتر است. وي 
با بيان اينكه اس��تفاده از مواد مخدر صنعتي تغييرات 
خطرناكي را در روان معتادان مانند ش��ادماني خارج 
از ع��رف و از خود بي خود ش��دن را به وجود مي آورد، 
تصريح كرد: افراد به دليل برخي بن بست هاي اقتصادي 
و اجتماع��ي و براي گريز از آس��يب هاي اجتماعي به 
استفاده از مواد مخدر صنعتي گرايش پيدا مي كنند، 
بنابراين افزايش قيمت مواد مخدر شيشه هيچ تاثيري 
در كاهش استفاده از مواد مخدر از هيچ نوعي نداشته 
و مس��ووالن بايد در حوزه ه��اي فرهنگي و اجتماعي 
فعاليت هاي بيش��تري داشته و شرايط بايد به سمتي 
پيش رود كه مردم رغبت كمتري به استفاده از اين نوع 
مواد داشته باشند. كمالي پور با تاكيد براينكه با برخورد 
فيزيكي و قضايي نمي توان به بازدارندگي مساله كمك 
كرد، گفت: استفاده از هر نوع ماده مخدري در جامعه 
ما ممنوع بوده و به طور حتم قيمت مواد دركش��ورما 
تعيين نمي شود، استفاده از هر نوع ماده مخدري داراي 
مجازات بوده و جرم اس��ت؛ ل��ذا صحبت در خصوص 
قيمت مواد يعني تاييد استفاده از آنها و ارائه مجوز در 
جهت حمل مواد، بنابراين در شرايط فعلي بايد علت و 

عوامل منتهي به ساخت مواد را ريشه يابي كرد. 

اخبار

مسووالن وزارت بهداشت جزئيات بخشنامه »فرآوري مجدد ايمن وسايل پزشكي« را تشريح كردند

صرفه جويي به قيمت زير سوال رفتن بهداشت

مديرعامل تامين اجتماعي خبر داد

اعطاي تسهيالت بدون بهره به بازنشستگان از مرداد
مديرعامل تامين اجتماعي از پرداخت تسهيالت 
بدون به��ره ۴ميليون توماني به بازنشس��تگان از 
مردادماه س��ال جاري خب��ر داد و در گفت وگوي 
وي��ژه خب��ري گفت: بخش��نامه مرب��وط به طرح 
مش��وق هاي اش��تغال به واحدهاي اجرايي تامين 
اجتماعي سراسر كش��ور ابالغ شده و كارفرمايان 
در ص��ورت جذب ني��روي جدي��د فارغ التحصيل 
دانشگاهي با حداكثر ۳۴سال سن از معافيت هاي 

پرداخت حق بيمه برخوردار مي شوند. 
س��يدتقي نوربخش اف��زود: »در س��ال جاري 
افزاي��ش حقوق مس��تمري بگيران ب��راي حداقل 
بگي��ران ۵/19 درص��د و ب��راي س��اير س��طح 
1۳درصد اعمال ش��د كه اين رق��م از نرخ تورم و 
همچنين ميزان افزايش حقوق ساير صندوق هاي 
بازنشستگي باالتر است. طي چهار سال حدود 9۲ 
درصد افزايش حقوق مستمري بگيران را داشتيم، 
اين اقدام براي جبران عقب افتادگي هاي سال هاي 
گذشته صورت گرفته است و البته هنوز هم ميزان 

حقوق فعلي بازنشستگان مناسب نيست. 
وي از پرداخت تس��هيالت ۴ميليون توماني به 
بازنشس��تگان طي ماه هاي آينده خبر داد و گفت: 
اين تسهيالت به بازنشستگاني كه در سنوات قبل 
دريافت نكرده باش��ند، ارائه مي ش��ود. تسهيالت 

مس��تمري بگيران به صورت كارت هاي داراي كد 
و بدون بهره بانكي به صورت ۴۸ ماهه براي خريد 

لوازم و وسايل خواهد بود. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با اش��اره 
ب��ه تكليف قانون برنامه ۵س��اله شش��م توس��عه 
مبن��ي ب��ر همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان 
گف��ت: در قانون بودجه س��ال جاري كل كش��ور 
پرداخ��ت ۵۰ه��زار ميليارد توم��ان از بدهي هاي 
دولت به تامين اجتماعي پيش بيني شده است و 
اميدواريم با اجرايي شدن اين قانون همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان نيز اجرايي ش��ود. س��ازمان 
تامي��ن اجتماع��ي متعه��د ب��ه تامين معيش��ت 
مستمري بگيران است و حقوق مستمري بگيران 
را ماهانه بين ۲۰ ام ت��ا آخر ماه پرداخت مي كند. 
در س��ال جاري حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان براي 
پرداخت مستمري بازنشستگان در هر ماه هزينه 

مي شود. 
وي با بيان اينكه توسعه خدمات درماني تامين 
اجتماع��ي با جدي��ت در حال انجام اس��ت، اظهار 
داش��ت: در مراكز درماني وابسته به سازمان تامين 
اجتماعي خدمات به صورت رايگان ارائه مي شود و 

حدود ۳۷۵ مركز در كشور داريم. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با اشاره به 

خريد خدم��ات درماني از مرك��ز درماني دولتي و 
خصوصي طرف قرارداد با اين سازمان تصريح كرد: 
ما تابع قانون بيمه همگاني هستيم  و هزينه يي كه 
مس��تمري بگير در اين مراكز بايد پرداخت كند به 
صورت سرپايي حدود ۳۰ درصد و در بخش بستري 

1۰ درصد است. 
نوربخش با اش��اره به اقدامات س��ازمان تامين 
اجتماعي ب��راي پرداخت هزينه بيماران خاص نيز 
گفت: در طرح تحول س��المت و در دولت دوازدهم 
هزين��ه اين بيم��اران همچون بيماران س��رطاني، 
بيم��اران مزم��ن كلي��وي، تاالس��مي و هموفيلي 
اقدامات��ي صورت گرفته تا اين بيم��اران در مراكز 
درمان��ي ط��رف قرارداد ني��ز به ص��ورت رايگان از 

خدمات درماني استفاده كنند. 
وي ضمن تش��كر از مراكز درماني طرف قرارداد 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي ك��ه به نياب��ت از اين 
س��ازمان خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان و 
بازنشس��تگان را ارائه مي دهند، ادامه داد: در سال 
ج��اري نيز در حد امكانات س��عي كرديم پرداخت 
كنيم و ما حدود 1۰۰۰ ميليارد تومان نيز در س��ه 
ماهه اول سال جاري به دانشگاه ها پرداخت كرديم. 
وي ب��ا بي��ان اينكه از م��رداد س��ال 9۷ تمام 
مطالبات دانشگاه ها با همكاري بانك رفاه پرداخت 

خواهد شد افزود: ۶۰ درصد هزينه هاي اعالم شده 
بيمارستان هاي دانش��گاهي را از طريق بانك رفاه 
پرداخت مي كنيم و ۴۰ درصد باقي مانده نيز پس 
از بررس��ي اسناد پرداخت مي شود. بدهي سازمان 
تامين اجتماعي به داروخانه ها نيز تا دي ماه سال 
9۶ پرداخت ش��ده است و تا مرداد ماه نيز مابقي 

مطالبات مربوط به سال 9۶ پرداخت مي شود. 
مديرعامل تامين اجتماعي با اش��اره به احداث 
چندين بيمارستان در سراسر كشور گفت: حدود 
هفت بيمارس��تان در مناطق مختلف كش��ور در 
دست احداث است و پنج بيمارستان در سال هاي 
اخير راه اندازي شده است يعني در مجموع حدود 
1۲ بيمارستان راه اندازي شده يا در دست ساخت 
است. با راه اندازي اين بيمارستان ها ۲هزار تخت به 

تخت هاي بيمارستاني اضافه خواهد شد. 
وي با اش��اره به افزايش سالمندان در كشور نيز 
اظهار كرد: سالمندان براي سازمان تامين اجتماعي 
اهميت دارند. ضريب پش��تيباني در كشور به طور 
طبيعي رو به كاهش است كه اين ضريب در طول 
1۰ سال گذشته از ۸ درصد به حدود پنج و دو دهم 

درصد رسيده است. 
نوربخش از اقدامات س��ازمان تامين اجتماعي 
براي س��المندان خبر داد و اف��زود: ارجاع بيماران 
مزمن به بيمارس��تان، تشكيل پرونده الكترونيكي 
و ايج��اد مراكز درماني ويژه س��المندان از اقدامات 

سازمان تامين اجتماعي براي سالمندان است. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
بدهي قطعي دولت به تامين اجتماعي تا پايان سال 
9۴ ح��دود ۸9 هزار ميليارد تومان اس��ت، گفت: 

بده��ي دول��ت از حدود ۴ هزار ميلي��ارد تومان در 
س��ال۸۴ به حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان در سال 

9۲ رسيد. 
 نوربخش از بخشودگي جرايم كارفرمايان خوش 
حساب به تامين اجتماعي نيز خبر داد و اظهار كرد: 
كارفرمايان خوش حس��اب از تاريخ 1۰ ارديبهشت 
ت��ا 1۰ تيرماه از قانون بخش��ودگي جرايم بيمه يي 
اس��تفاده كردند و در اين مدت بي��ش از ۵۰ هزار 
كارفرما با پرداخت يا تقسيط اصل بدهي مشمول 
بخشودگي جرايم شدند. مجموع بدهي كارفرمايان 
به س��ازمان تامين اجتماعي حدود 9 هزار ميليارد 
تومان است كه اميدواريم با اجراي اين قانون شاهد 

تسويه بخش قابل توجهي از اين بدهي ها باشيم. 
وي با بيان اينكه براي افزايش اشتغال كارگران 
تس��هيالتي در نظر گرفته ايم گفت: سازمان تامين 
اجتماعي و وزارت كار براي افزايش اشتغال دو طرح 
در نظر گرفته اند از جمله اين طرح ها عبارت است 
از طرح كارورزي، كه اگر افرداي در سامانه سازمان 
فني و حرفه يي ثبت نام كنند پس از ۳ ماه مي توانند 
بدون پرداخت حق بيمه به عنوان كارورز وارد بازار 
كار ش��وند و ب��ه مدت ۶ ماه از اين طرح اس��تفاده 

كنند. 
مديرعامل تامين اجتماعي ادامه داد: طرح ديگر، 
طرح مشوق هاي اشتغال است كه بخشنامه آن تهيه 
ش��ده و اين طرح به اين صورت اس��ت كه افرادي 
كه تحصيالت دانشگاهي داشته چنانچه در كاريابي 
ثبت نام كنند و همچنين سن زير ۳۴ سال داشته 
باشند به مدت ۲س��ال از پرداخت حق بيمه سهم 

كارفرمايي معاف مي شوند. 

روز سه ش��نبه 1۲ تيرم��اه ب��ود ك��ه وزارت 
بهداشت با هدف صرفه جويي در هزينه هاي خود 
دس��تورالعملي مبني بر استفاده مجدد از برخي 
لوازم پزش��كي را با عنوان »فرآوري مجدد ايمن 
وس��ايل پزش��كي« اعالم كرد. بعد از انتشار اين 
بخشنامه انتقادات نسبت به چنين تصميم گيري 
به اندازه يي باال گرفت كه مسووالن اين وزارتخانه 
را مجبور كرد تا واكنش نشان داده و ابعاد ماجرا 
را تش��ريح كنند، برخي كارشناسان اتخاذ چنين 
تصميمي را ناشي از تحريم ها و باال رفتن نرخ ارز 
مي دانند اما مس��ووالن وزارت بهداشت معتقدند 
مشابه چنين بخش��نامه هايي در تمام كشورهاي 
امريكايي و اروپايي وجود دارد و سياس��ت جديد 
اين وزارتخانه ربطي ب��ه تحريم ها ندارد از طرف 
ديگ��ر مس��ووالن اي��ن وزارتخانه اتخ��اذ چنين 
تصميمي را مخل س��المتي مردم ندانسته و آن 
را تجربه يي مي دانند كه در كش��ورهاي اروپايي 
و امريكاي��ي هم رواج دارد،  ب��ا اين حال آن طور 
كه نماين��دگان مجل��س مي گويند، قرار اس��ت 
مستندات اس��تفاده از وسايل داراي قابليت چند 

بار استفاده در اتاق عمل بررسي شود. 

 استفاده مجدد از وسايل پزشكي خطري 
براي سالمت ندارد

با گذش��ت پنج روز از انتش��ار اين بخش��نامه 
جنجالي، مس��ووالن وزارت بهداش��ت نس��بت به 
حواش��ي پيش آم��ده واكنش نش��ان داده و ابعاد 
آن را تشريح كردند. در حالي كه نگراني از شيوع 
بيماري هاي عفوني در پي چنين تصميم افزايش 
يافته اما معاون درمان وزارت بهداشت اعتقاد دارد 
كه اس��تفاده مجدد از برخي تجهيزات پزش��كي 
بيمارس��تاني كه با مواد ضدعفوني كننده استريل 

شده است، خطري براي سالمت بيمار ندارد. 
قاس��م جان بابايي اف��زود: اس��تفاده مجدد از 
وسايل پزش��كي چندبار مصرف در بيمارستان ها 
اقدامي است كه از سال ها قبل در بيمارستان هاي 
اروپ��ا و امري��كا هم انج��ام مي ش��ود. تجهيزات 
پزش��كي قابل فرآوري مجدد با اس��تفاده از مواد 
ضدعفوني كننده، اتيلن اكسايد و پالسما استريل 
شده و قابليت استفاده مجدد دارد و جاي نگراني 

نيست. 
جان بابايي ب��ا بيان اينكه اس��تفاده مجدد از 
برخي تجهيزات پزش��كي بيمارستاني كه با مواد 
ضدعفوني كننده اس��تريل ش��ده اس��ت، خطري 
براي س��المت بيم��ار ندارد، تصري��ح كرد: روش 
فرآوري مجدد وس��ايل پزش��كي در دنيا مرسوم 
ش��ده است تا جايي كه ش��ركت هاي بينابيني با 
هدف فرآوري مجدد وس��ايل پزش��كي تاسيس 
شده و لوازم و تجهيزات پزشكي را استريل كرده 
يا اينكه اجزاي تجهيزات پزشكي را باز و استريل 

مي كنند و دوباره مورد مصرف قرار مي دهند. 
معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه اين 
روش كامال استاندارد بوده و مورد تاييد كميته هاي 
كنترل عفونت قرار دارد، گفت: بعضي از وس��ايلي 
كه در جراحي هاي حس��اس چشم به كار مي رود، 

يا وس��ايل بيهوش��ي و س��اير جراحي ه��ا با روش 
فرآوري مجدد مورد استفاده قرار مي گيرد و تاكنون 
هيچ گونه مشكلي براي سالمت بيمار ايجاد نكرده 
اس��ت، چرا كه اين روش مرجع بين المللي دارد و 

روشي نيست كه مخصوص ايران باشد.
جان باباي��ي تاكي��د كرد: كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي كه خود توليدكننده تجهيزات پزشكي در 
دنيا هستند نيز در بيمارستان ها از لوازم پزشكي كه 
قابليت استفاده مجدد دارد، بهره مي برند و اين گونه 
نيست كه فقط يك بار مصرف كنند، چرا كه مقرون 

به صرفه نيست. 
وي در پاي��ان تاكيد ك��رد: كاالهايي كه قابليت 
مصرف مجدد دارند، يك بار مصرف نبوده و قابليت 
استفاده مجدد دارند، وزارت بهداشت ليستي از اين 
وسايل را ابالغ كرده است و وسايل خارج از ليست 

نبايد به صورت دوباره مصرف شوند. 
از طرف ديگر يكي از گمانه زني هايي كه براي 
ريش��ه يابي چني��ن تصميمي در اف��كار عمومي 
شكل گرفت،  حكايت از آن داشت كه با باال رفتن 
نرخ ارز و براي صرفه جويي اين بخشنامه منتشر 
ش��ده اس��ت اما ايرج حريرچي سخنگوي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد اين 
موضوع ربطي به تحريم ها ندارد. حريرچي افزود: 
» هي��چ اتفاق جديدي در اي��ن زمينه رخ نداده 
است و روال ۲۰ س��اله گذشته كشورهاي غربي 
و س��ازنده تجهيزات پزش��كي با قابليت استفاده 
چندين باره است و در ايران نيز مشابه كشورهاي 
پيشرفته، كماكان با استاندارد علمي ادامه دارد.« 

 تحريم ها ربطي به بخشنامه ندارد
س��خنگوي وزارت بهداش��ت با بيان اينكه اين 
بخشنامه در واقع جمع بندي بخشنامه هاي جداگانه 

۲۰س��اله اخير بوده كه آخرين آنها در دي ماه 9۶ 
بوده اس��ت، تصريح كرد: بخشنامه اخير ربطي به 

موضوع تحريم ها ندارد. 
حريرچي يادآور شد: انجمن هاي علمي پزشكي با 
ارسال نامه هاي رسمي، درخواست صدور مجوز هاي 
جديد براي اس��تفاده مجدد از اين وس��ايل مطابق 
استاندارد علمي را داشته اند و بدون اين بخشنامه ها 
ه��م جراحان و پزش��كان برجس��ته ايراني مطابق 
موازين علمي و درماني و دستورالعمل هاي مربوط 
به كشورهاي سازنده از اين وسايل با ايمن سازي و 

استريل استفاده مجدد مي كردند. 
س��خنگوي وزارت بهداشت در عين حال تاكيد 
كرد: با وجود اين بخشنامه ها هنوز استفاده مجدد 
از وسايل پزشكي در كشور ما نسبت به كشورهاي 
غربي كمتر است. پزش��كان ايراني و مديران حوزه 
سالمت، كوچك ترين مسامحه و كوتاهي در تامين 

سالمت مردم نكرده و نخواهند كرد. 

 بخشنامه براي وسايل يك بار مصرف نبود
مس��ووالن وزارت بهداش��ت معتقدند؛ جزئيات 
اين بخش��نامه به درس��تي بيان نش��ده و منظور 
مس��ووالن اين وزارتخانه از فرآوري مجدد وسايل 
پزش��كي،  ارتباطي ب��ه تجهيزات يك ب��ار مصرف 
ندارد. مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي 
خدمات باليني وزارت بهداشت معتقد است؛ موضوع 
استفاده مجدد از وسايل يك بار مصرف نيست، بلكه 
منظورمان استفاده از وسايلي است كه نوع چندبار 
مصرف ش��ان وج��ود دارد. بهزاد كالنت��ري درباره 
جزئيات اين موض��وع بيان كرد: »برخي مي گويند 
وزارت بهداش��ت بخشنامه يي داده مبني بر اينكه 
وس��ايل يك بار مصرف را دوباره اس��تريل كرده و 
مجددا اس��تفاده كنيد، اما بايد پرسيد كجاي اين 

بخشنامه چنين موضوعي گفته شده است؟ 
وي با بيان اينكه بسياري از وسايل بيمارستان ها 
قابليت استفاده مجدد دارند، افزود: براي مصرف آنها 
بايد طبق توضيحاتي كه روي خود محصول است و 
كارخانه سازنده ارائه داده است، آنها را استريل كنيم 
و در اين صورت اين وسايل قابليت استفاده مجدد 
دارند. بنابراي برخي وسايل چندبار مصرف پزشكي 
يك سري اصول براي استريل كردن دارند و اگر اين 
اصول رعايت شود، وسيله مورد نظر مي تواند مجددا 

استفاده شود. 
كالنتري ادامه داد: بنا بر اين دس��تورالعمل ما 
در واقع دس��تورالعمل اس��تفاده مجدد از وسايل 
قابل اس��تفاده مجدد مانند س��ت هاي اتاق عمل 
است، نه وسايل يك بار مصرف. ست  اتاق عمل كه 
شامل وس��ايلي چون پنس، قيچي و... است، بعد 
از عمل شس��ته و استريل مي شوند و مجددا مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در هيچ  جاي دنيا اين طور 
نيس��ت كه اين س��ت ها را دور بيندازند و بگويند 
كه بعد از يك بار اس��تفاده از آنها، ست جديدي را 
اس��تفاده مي كنيم. بنابراين اين وسايل يك روش 
شست وشو و دس��تورالعمل استريل دارند كه اگر 
اين فرآيند به درس��تي انجام ش��ود در راس��تاي 

ايمني بيمار است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه برخي از بيمارس��تان ها به 
وي��ژه در بخش خصوصي اين موض��وع را رعايت 
نمي كردند و به جاي اس��تفاده از وس��ايل چندبار 
مصرف از وسايل يك بار مصرف استفاده مي كردند، 
اظهار كرد: اين دستورالعمل مي گويد در راستاي 
مديريت منابع از وس��ايل چندبار مصرف استفاده 
كني��د تا خرج كمتري داش��ته باش��د و وس��ايل 
يك بار مصرفي كه گران هس��تند و مش��ابه چند 
ب��ار مصرف ش��ان وجود دارد،  اس��تفاده نش��وند. 

وقتي مي ش��ود از برخي وس��ايل چندبار مصرف 
با روش درس��ت استريل اس��تفاده كرد، چرا پول 
اضافه دهيم. كالنتري همچنين گفت: البته ممكن 
است يك بيمارستان سيستم استريل قوي نداشته 
باش��د و سيستمش نيازمند بازسازي باشد، در اين 
صورت اين بيمارستان تا زمان بازسازي سيستمش 
از وس��ايل يك بار مصرف استفاده مي كند. بنابراين 
اصال موضوع استفاده مجدد از وسايل يك بارمصرف 
نيس��ت، بلكه مي گوييم وسيله يك بار مصرفي كه 
نوع چند بار مصرف آن هم وجود دارد، از نوع چند 
بار مصرفش استفاده شود تا مديريت منابع صورت 
گيرد و با منابع كمتر خدمت بيشتري ارائه كنيم. 

 بخشنامه در مجلس بررسي مي شود
اظه��ارات مس��ووالن وزارت بهداش��ت درباره 
تشريح ابعاد اين بخشنامه در حالي است كه برخي 
نمايندگان مجلس هم نس��بت ب��ه تصميم جديد 
وزارت بهداش��ت واكنش نشان دادند. روز گذشته، 
احمد همتي، عضو كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اس��المي، با بيان اينكه مستندات 
استفاده از وس��ايل داراي قابليت چند بار استفاده 
دراتاق عمل بررس��ي مي ش��ود، گفت: »اتاق هاي 
عمل در بيمارستان ها تابع ضوابط و استانداردهايي 
هس��تند، خوشبختانه در كش��ور ما اين ضوابط به 
شكل قابل قبولي تاكنون اجرا شده است؛ بنابراين 
خارج از استانداردها اتفاقي در اتاق عمل تاكنون رخ 
نداده و مستنداني در اين زمينه هم وجود ندارد.« 

نماينده مردم سمنان درمجلس شوراي اسالمي، 
با اش��اره به اينكه تاكنون چني��ن رويه يي درحوزه 
سالمت وجود نداشته است، افزود: نمي توان خارج 
از اس��تاندارد ها در اتاق هاي عمل اقدام كرد و هيچ 
دليلي ب��راي آن قابل پذيرش نيس��ت، به عبارتي 
مجوز براي اس��تفاده مجدد از برخي وسايل يك بار 
مصرف جاي تعجب داشته و قابليت پيگيري دارد. 

وي ب��ا بيان اينكه مس��تندات و صدور هرگونه 
مجوز براي استفاده از وسايل داراي قابليت استفاده 
در اتاق عمل بايد مورد بررس��ي قرار گيرد، تصريح 
كرد: هيچ دليل و بهانه يي از جمله كمبود اعتبار يا 
مديريت هزينه در حوزه س��المت در اين خصوص 
قابل پذيرش و منطقي نيست، در چنين شرايطي 
بهتر است كه اتاق عمل تعطيل شود؛ اما نمي توان 
اقدام غيراس��تاندارد در بخ��ش جراحي ها و اعمال 

درماني در اتاق هاي عمل داشت. 
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس با 
تاكيد بر اينكه در صورت اثبات اين مساله و روشن 
شدن موضوع كميسيون مساله را پيگيري مي كند، 
گفت: گاهي مسائلي جزو موارد استاندارد هاي اتاق 
عمل نيست؛ اما موارد استانداردي در اتاق عمل بايد 
رعايت ش��ده و به دليل كمبود اعتبارات نمي توان 

شرايط را با مشكل رو به رو كرد. 
معاون وزير بهداش��ت با ارسال بخشنامه يي به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان ها استفاده 
مجدد از برخي وس��ايل يك بار مصرف اتاق عمل را 
مجاز اعالم كرد؛ بخشنامه يي كه طبق متن آن در 
راستاي مديريت منابع و مصارف ابالغ شده است. 

وزي��ر آم��وزش و پ��رورش از مدي��ران كل 
استان ها خواس��ت تا ارتباط نزديك و مستقيم 
ب��ا ذي نفعان آم��وزش و پرورش برق��رار كنند. 
س��يدمحمد بطحايي با اشاره به برنامه هايي كه 
در برگزاري جلس��ات مشترك با روساي ديوان 
عدالت اداري و س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور 
گذاشته شده بيان كرد: »مديران كل استان ها 
باي��د ارتباط نزديك تري با مدي��ران مدارس و 

معلم��ان و همه ذي نفعان آم��وزش و پرورش 
داش��ته باش��ند و بدانند ممكن است كه برخي 
از صحبت هاي آنان به مديران و معلمان انتقال 
نيابد و به همين دليل ارتباط مس��تقيم تري با 
ذي نفعان آموزش و پرورش داش��ته باش��ند و 
مشكالت و مسائل و راه حل هاي آنان را بشنوند 

و براي حل مشكالت پيگير باشند.«
او اجرايي ش��دن س��ند تحول را از الزامات 

آموزش و پرورش دانس��ت و گفت:»سند تحول 
و برنامه ه��اي آن ب��ه عنوان نقش��ه راه وزارت 
آموزش و پرورش تلقي مي ش��ود و مديران كل 
الزم اس��ت برنامه ه��اي خود را با س��ند تحول 

هماهنگ و همسو كنند.«
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه براي رس��يدن به 
مدرس��ه محوري باي��د طرح هايي اجرا ش��ود، 
نظ��ام س��نجش  ازجمل��ه  گفت:»طرح هاي��ي 

صالحي��ت حرفه يي مدي��ران م��دارس، نظام 
انتخ��اب و انتص��اب مديران، نظام س��نجش و 
تضمي��ن كيفي��ت م��دارس، اص��الح و تعديل 
س��اختار س��ازماني، راه ان��دازي ش��بكه ملي و 
 ،ict يكپارچ��ه آموزش و پ��رورش مبتن��ي بر
اختص��اص شناس��ه پرس��نلي ب��ه كاركنان و 
معلم��ان م��دارس، در دس��ت انجام اس��ت اما 
مدرس��ه محوري بدون انج��ام تفويض اختيار 
قابل انجام نيس��ت و بايد همه ادارات از جمله 
ستاد، استان ها و مناطق اختياراتي كه دارند را 
به مدرس��ه منتقل كنند و مدرس��ه بايد بتواند 
بدون دس��تورالعمل، آيين نامه و بخشنامه هاي 
س��تاد خ��ودش را مديري��ت كند و مس��ائل و 

مش��كالت را حل كند.« وزير آموزش و پرورش 
در م��ورد اصالح و تعديل س��اختار س��ازماني 
گفت:»ت��ا زماني ك��ه اين اتفاق نيفت��د، اجازه 
نفس كشيدن به مدرسه نمي دهد و چشم انداز 
ما براي مناطق انجام نظارت باليني و تخصصي 
بر مدارس باشد و منطقه متناسب با اين نقش 

وظايف خود را باز تعريف كند.«
س��يدمحمد بطحاي��ي با اش��اره ب��ه طرح 
راه ان��دازي ش��بكه ملي و يكپارچ��ه آموزش و 
پ��رورش مبتني ب��ر ict  گفت:»اين مش��كل 
فقط خاص آموزش و پرورش نيس��ت و من در 
سازمان هاي مختلف اين مشكل را ديده ام و ما 

درحال برطرف كردن مشكل هستيم.«

وزير آموزش و پرورش: 

ارتباط نزديك با ذي نفعان آموزش و پرورش هدف اين نهاد است
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در نشست راهكارهاي تعادل بخشي به بازار مسكن ارايه شد

9 راهكار نه چندان فوري براي كنترل قيمت ملك
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه ط��ي 4ماه اخير قيمت ها در بازار 
مس��كن ركورد رشد 6سال گذش��ته را شكسته و 
افزاي��ش چش��مگير و قابل مالحظه ي��ي را ثبت 
كرده اس��ت، واكنش موثري نسبت به اين مساله 
از س��وي متولي بازار مسكن مشاهد نشد تا اينكه 
روز پنج شنبه وزارت راه و شهرسازي در نشستي با 
عنوان »راهكارهاي تعادل بخشي به بازار مسكن« 
در حضور مس��ووالن دولتي،  كارشناسان و برخي 
نمايندگان مجل��س برنامه هايي را ب��راي كنترل 
بازار عرضه كرد. البته مس��ووالن اين وزارتخانه در 
گفت وگوهايي كه در ماه هاي گذش��ته داشته اند، 
همواره نوس��انات بازار ارز را عل��ت اصلي افزايش 
قيمت ها معرف��ي كردند، اما انتظ��ار مي رفت كه 
وزارت راه و شهرسازي با اعمال برخي سياست ها 
در بازار مسكن تاثيرات شديد نوسانات نرخ ارز بر 

بازار را كاهش مي داد.
البته وزارت راه و شهرس��ازي با تاخيري چند 
ماهه با برگزاري نشس��تي به بررسي راهكارهايي 
ب��راي كنترل وض��ع موج��ود قيمت ه��ا در بازار 
مس��كن پرداخت و در اقدامي مثبت اما ديرهنگام 
راهكارهاي��ي ارائ��ه كرد ك��ه به گفته وزي��ر راه و 
شهرس��ازي قرار اس��ت براي بررسي و تصويب به 

شوراي عالي اقتصاد سپرده شود. 
در اين ميان نگاهي به راهكارهاي ارائه ش��ده 
از س��وي اين وزارتخانه نش��ان مي ده��د كه اين 
راهكاره��ا اگرچه به عن��وان راهكارهايي فوري و 
س��ريع مطرح شده اند، اما اجرايي شدن اغلب آنها 
زمانبر و تا حدودي دور از دس��ترس است و براي 
اثبات دور از دسترس بودن آنها مي توان به كارنامه 
وزارت راه و شهرسازي در تاخير 2ساله راه اندازي 
نهايي س��امانه ماليات بر خانه هاي خالي و تاخير 
4ساله واگذاري واحدهاي مسكن مهر اشاره كرد. 
عب��اس آخوندي وزي��ر راه و شهرس��ازي در 
نشست »راهكارهاي تعادل بخشي به بازار مسكن 
در ش��رايط اقتصادي و سياس��ي ج��اري« اظهار 
ك��رد: تحوالت اقتص��ادي در بخش هاي مختلف 
خود را نشان مي دهد مسائل سياسي بين المللي 
ه��م تاثيراتي در ح��وزه انتظ��ارات تورمي ايجاد 
كرده اس��ت اما بايد هم اكن��ون نگاهمان درون 

بخشي باشد. 
به گ��زارش ايس��نا، آخوندي اف��زود: از تمام 
صنوف��ي ك��ه با اي��ن موض��وع مرتبط هس��تند 
همچني��ن اف��راد صاحب نظ��ر، دانش��گاهيان و 
نمايندگان مجلس در اين جلس��ه دعوت كرديم، 
البته وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد اوليه يي را 
تهيه كرده كه عمدتا رئوس مطالبي است كه در 

اين جلسه مي توان انجام داد. 
او ادامه داد: برخي اقدامات انجام شده، بعضي 
در ح��ال انج��ام و برخ��ي هم تش��ديد اقدامات 
پيش��ين اس��ت كه در اين جلس��ه اين موارد را 

بررسي مي كنيم. 

 راهكارهاي ۹گانه براي كنترل قيمت ها
اگرچ��ه وزي��ر راه و شهرس��ازي نخس��تين 
سخنران اين نشست بود و خبر ارائه راهكارهاي 
9گان��ه وزارت راه و شهرس��ازي را اعالم كرد، اما 
ط��رح راهكارهاي اي��ن وزارتخانه توس��ط حامد 
مظاهريان معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه 
و شهرس��ازي تشريح ش��د، او در اين  باره اظهار 
كرد: عرضه بس��ته تش��ويقي ماليات��ي به منظور 
افزايش توليد، راه اندازي ب��ازارگاه الكترونيكي و 
انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه هاي خالي 
از سازمان امور مالياتي به شهرداري ها تعدادي از 

اين راهكارها هستند. 
به گفته مظاهريان، ديگر راهكارهاي ارائه شده 
عبارتند از: تسريع در تصويب اليحه قانوني پيش 
فروش س��اختمان، كنترل س��وداگري در بخش 
زمي��ن از طري��ق اس��تفاده از ابزاره��اي مالياتي، 
حمايت از س��اخت و عرضه واحدهاي مس��كوني 
كوچك متراژ، تس��ريع در اجراي برنامه بازآفريني 

شهري، تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي 
به توسعه يي و تسريع در عرضه زمين هاي وابسته 
ب��ه دولت ب��ه منظ��ور افزايش عرض��ه واحدهاي 

منطبق با الگوي مصرف. 
او اظهار كرد: در شرايط جديدي كه قرار داريم 
هر اقدامي كه انجام مي شود بايد بدون شتابزدگي 
باش��د و فع��االن بخش حضور داش��ته باش��ند و 

صدايشان شنيده شود.
به گفته معاون وزير راه و شهرس��ازي طي 4، 
 5 س��ال گذشته بازار مس��كن دچار عدم تعادل و 
آشفتگي بود و سرمايه گذاري گسترده  انجام شده 
در اواخر دهه ۸۰ موجب عدم توازن بين عرضه و 
تقاضا ش��ده بود. مظاهريان با اشاره به اينكه پس 
از 5س��ال ارزش افزوده بخش مس��كن 1.2درصد 
مثبت ش��د، تصريح كرد: در شرايط جديدي قرار 
گرفتيم و بايد بررسي كنيم كه براي كنترل قيمت 

بايد چه اقداماتي را انجام داد. 
او بي��ان كرد: متوس��ط قيمت ي��ك مترمربع 
مسكن شهر تهران از دي ماه سال گذشته شتاب 
گرفته اس��ت و به نظر مي رسد، در دوران ركود و 

رونق ماليات بايد به تعادل بخشي كمك كند. 
اين مقام مس��وول اظهار كرد: موضوع ديگر به 
تس��هيالت بانكي برمي گردد كه بايد بتوان ارتباط 

موثري بين عرضه و تقاضا به وجود آورد. 
به گفت��ه مظاهري��ان، محور س��وم ماليات از 
خانه هاي خالي اس��ت، در اين مورد اتفاق نظري 
ه��م وجود ندارد كه اين مالي��ات چقدر مي تواند، 
تاثيرگذار باشد اما در مقياس جهاني اين موضوع 
مي توان��د به ايجاد تعادل كمك كند و پيش��نهاد 
اين اس��ت به جاي اينك��ه اداره ماليات به عنوان 
درآمدزايي اين موضوع را ببيند، درون بخشي شود 
و براي ايجاد مسكن اجتماعي براي اقشار ضعيف 

به كار گرفته شود. 

 افزايش تقاضا براي كوچك متراژها
اين مقام مس��وول در ادام��ه ارائه راهكارهاي 
ف��وري كنت��رل ب��ازار مس��كن ب��ه موضوع��ات 
پيش فروش و كاهش ريس��ك فروش اشاره كرد 
و گفت: محور بعدي كنترل س��وداگري در بخش 
زمين اس��ت، تجربه 4-5 دهه گذش��ته نش��ان 
مي دهد، بيش��ترين عايدي در بخش زمين بوده 

تا ساخت و ساز. 
او ادامه داد: محور شش��م به س��اخت و عرضه 
واحدهاي مس��كوني كوچك مت��راژ مي پردازد، با 
توجه به اينكه بعد خانوار كوچك ش��ده اما هنوز 

واحدهاي مسكوني در ايران باالي 12۰متر است، 
بايد سياست هايي اعمال شود كه در زمينه عرضه 
و حتي معافيت هاي مالياتي در جهت تقويت بنيه 

خانوار وضع شود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي يك��ي از اهداف 
بخش مس��كن را توسعه يي ش��دن بانك مسكن 
دانس��ت و گفت: نظام تامين مالي مشخصي بايد 
در اين زمينه داش��ته باش��يم و نهاد توس��عه يي 
مي تواند به بخش مس��كن كم��ك كند كه وزارت 
راه و شهرسازي موافقت اصولي با افزايش سرمايه 

بانك مسكن دارد. 

 افزايش مدت قراردادهاي مستاجران؟
مظاهريان همچنين ب��ه برنامه هاي وزارت راه 
و شهرس��ازي در راس��تاي كمك به مس��تاجران 
پرداخ��ت و گف��ت: طرح��ي را در نظ��ر داريم تا 
مالكاني كه با مس��تاجران قراردادهاي 2يا 3ساله 

مي بندند، مشمول معافيت هاي مالياتي شوند. 
او اظه��ار كرد: با توجه ب��ه اينكه در بازار اجاره 
قراردادها معموال يك س��اله بس��ته مي ش��ود در 
جلسه هم انديشي اين موضوع را مطرح كرديم كه 
قراردادها در بازار اجاره 2يا 3س��اله شود و كساني 
كه اين طرح را رعايت كنند مشمول معافيت هاي 

مالياتي خواهند شد. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اف��زود: درحال 
حاضر دولت با كمبود منابع مواجه شده و شرايط 
خاصي در بازار اقتصادي كش��ور ب��ه وجود آمده 
است بنابراين بايد از اقدامات شتابزده پرهيز شود. 
مظاهريان با اش��اره به برنامه هاي وزارت راه و 
شهرسازي در بازار مسكن گفت: حركت جديدي 
در اين زمينه ش��روع كرده ايم و هدف آن اس��ت 
ك��ه اقدامي نكنيم تا به ضرر مس��تاجران  و خانه 

اولي ها تمام شود. 
او با بيان اينكه در يك فرآيند، س��رمايه ها به 
سمت بازار مسكن حركت كرد و الگوي مصرفي 
از خانوار ب��ه رويكرد س��وداگرانه  تغيير ماهيت 
داد، تصريح ك��رد: در بخش بازار مس��كن بايد 
سياس��ت هاي تشويقي و اخذ ماليات در اولويت 

قرار گيرد.
 

 ثبات قيمت مسكن همگام با رشد ارز 
در شرايطي كه معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي به ارائه راهكارهايي براي كنترل 
قيمت ها در بازار مس��كن پرداخت، مشاور وزير راه 
و شهرسازي در امور تامين مالي درباره راهكارهاي 

مناسب براي نظارت بر قيمت حرفي به ميان نياورد 
و تالش كرد، توپ گراني قيمت ها را به زمين بازار 
ارز بفرس��تد، حس��ين عبده تبريزي در اين زمينه 
گفت: بازار مس��كن قطعا از افزاي��ش نرخ ارز تاثير 
گرفته اما اين افزايش س��قف دارد و قيمت مسكن 
با ش��دتي كه در بازارهاي موازي داشتيم، افزايش 

پيدا نمي كند. 
به گ��زارش ايس��نا، عبده تبريزي اظه��ار كرد: 
پيش بيني در شرايط كنوني مشكل است زيرا بازار 
مس��كن از متغيرهاي اقتصادي و حجم پول تاثير 
گرفت و در چند سال اخير نقدينگي افزايش يافت 
اما پايين بودن تقاضاي كل باعث كنترل قيمت ها 
مي شد و همين االن هم موضوعي كه باعث كنترل 
قيمت ها شده اين اس��ت كه بودجه خانوار ضعيف 
اس��ت و زماني كه قيمت ها افزايش چش��مگيري 

مي يابد، مردم آن كاال را مصرف نمي كنند. 
او اف��زود: خ��روج ترامپ از برج��ام به عنوان 
عامل��ي رواني در بازار مس��كن عمل كرد، ترامپ 
ت��الش مي كند ك��ه ما نتوانيم نفت بفروش��يم و 
درآمدهاي ارزي به دس��ت بياوري��م، اين موارد 
ب��ه انتظارات تورم��ي تاثير مي گ��ذارد اما عامل 
تعيين كننده در قيمت مس��كن همچنان بودجه 
خانوار اس��ت كه به لحاظ محدوديت، قيمت هاي 

اجاره بيش از اين افزايش نمي يابد. 
ب��ه گفته اي��ن مقام مس��وول، افزايش قيمت 
مس��كن از هياهوي عرضه و تقاضاي واقعي باالتر 
بوده يعني آنقدر كه قيمت ها باال رفته، معامالت 

افزايش نيافته است. 
عبده تبريزي ادامه داد: بعضي ها تصور افزايش 
قيم��ت را از ارز ب��ه مس��كن منتق��ل مي كنند؛ 
درحالي كه مس��كن كااله��اي قابل صادر كردن 
نيس��ت و وقتي ترامپ از برجام خارج مي ش��ود، 
قيم��ت ارز و ط��ال افزايش مي يابد چ��ون با آن 

ارتباط دارد اما ساختمان اين ماهيت را ندارد. 
او همچنين درباره قيمت گذاري مس��كن كه از 
س��وي برخي نمايندگان مجلس دنبال مي ش��ود، 
گف��ت: كنترل گذاري قيمت به زي��ان برنامه ريزي 
ش��هري است و در كوتاه مدت هم امكان ندارد. اين 
نوع دستكاري موجب مي شود مردم خانه هاي خود 
را اجاره ندهند و عرضه كم شود و بازار به هم بريزد. 
عبده تبريزي تاكيد كرد: كنترل بازار در بخش هايي 
كه انحصار وجود دارد؛ ج��واب مي دهد اما در بازار 
مس��كن كه هزاران نف��ر قصد خري��د و فروش يا 
اجاره مسكن را دارند، اعمال سياست هاي كنترلي، 

نتيجه يي جز فساد نخواهد داشت. 

 دريافت ماليات از خانه هاي خالي
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران هم در اين نشس��ت حضور داشت و 
درباره وضعيت كنوني بازار مسكن گفت: آمار و ارقام 
كنوني نشان مي دهد كه مساله حاد مسكن نياز به 

يك عمل جراحي دارد. 
او در واكن��ش به راهكار ارائه ش��ده توس��ط 
وزارت راه و شهرس��ازي درباره دريافت ماليات از 
خانه هاي خال��ي گفت: طرح ماليات بر خانه هاي 
خالي را يك بار تجربه كرديم، از طريق آب و برق 
ك��ه نتيجه نگرفت و هم اكنون 2.5 ميليون يا به 
گفته بعضي دوستان 5 ميليون خانه خالي داريم، 
3۰ميليون س��ند داريم و باي��د ۸ تا 1۰درصد از 

اين تعداد خالي باشد. 
قلي خس��روي با بيان اينكه پس از انقالب 3بار 
س��ال هاي 136۸، 13۸6و 1391 قيمت مس��كن 
دچار جهش شد، افزود: دريافت ماليات خوب است 
اما ماليات بر ارزش افزوده براي مستاجر چه معني 
دارد؟ اين مبلغ براي هر مستاجر 9درصد است كه 
از حق كميسيون دفاتر امالك اخذ مي شود اگر اين 

مبلغ اخذ نشود حداقل يك ُمسكن است. 
به گفته او، س��اخت و ساز سنتي است كه بايد 
صنعتي شود و دولت بايد تسهيالت را افزايش دهد. 

 هدايت نقدينگي به سمت توليد و بورس
برزگر، رييس كانون انبوه س��ازان هم در واكنش 
به راهكارهاي ارائه شده، گفت: 15۰۰هزارميليارد 
توم��ان نقدينگي كه به هر ط��رف هجوم مي آورد، 
وحش��تناك است پس سياس��ت ها بايد به سمتي 
حركت كند كه نقدينگي به س��مت توليد و بورس 
ب��رود. او ادام��ه داد: سياس��ت هاي درون بخش��ي 
نمي تواند نجات بخش باش��د و نظ��ام تامين مالي 

مسكن دچار مشكل است. 
اين مقام مس��وول اظهار كرد: قانون ساماندهي 
توليد و عرضه مس��كن س��ال 13۸۷ چ��ه زماني 
مي خواهد اجرايي ش��ود؟ از ي��ك طرف قانون رفع 
موانع تولي��د را مصوب مي كنيم و از س��وي ديگر 
قانون پيش فروش را وضع مي كنيم كه تامين مالي 

را دچار مشكل كرده است. 

 كم كاري در اجراي بازآفريني شهري 
اگرچ��ه يكي از راهكارهاي ارائه ش��ده توس��ط 
وزارت راه و شهرس��ازي تس��ريع در ط��رح مل��ي 
بازآفريني شهري بود اما شهرياري، عضو كميسيون 
عمران مجلس با انتق��اد از وضعيت كنوني اجراي 
اين طرح گفت: مهم ترين چالش نوسازي بافت هاي 
فرس��وده عدم تعريف بازده سرمايه است و درحالي 
كه آقاي وزير، سال گذشته محله سيروس را كلنگ 
زدن��د تا اين لحظه يك كاميون خاك از آنجا جا به 

جا نشده است. 
او ادامه داد: علتش اين است كه يك اصل ساده 
حاكم اس��ت كه اگر در احياي بافت هاي فرس��وده 
و بازآفرين��ي توجي��ه اقتصادي و س��ود حاصل از 
سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار به دست نيايد با 

بخشنامه و ابالغيه نمي توان بازآفريني كرد. 

 اعتراف مشاور آخوندي به كم  كاري 
در اين نشس��ت مشاور وزير راه و شهرسازي 
هم به بررس��ي يكي از راهكارهاي 9گانه وزارت 
راه و شهرس��ازي يعني تسريع در اصالح قانون 
پيش فروش س��اختمان پرداخت و گفت: پيش 
ف��روش خان��ه با پي��ش فروش خ��ودرو تفاوت 
زيادي داش��ته و كامال متفاوت است. در پيش 
فروش خانه ريسك هاي بسياري از بين مي رود 
كه يكي از آنها ريسك خريدار در مقابل افزايش 

قيمت است. 
غالمرضا سالمي افزود: در مرحله بعدي فروشنده 
هم از ريسك نقدينگي مصون مي ماند چون مي داند 
واحدي كه ساخته برايش مشتري وجود دارد ضمن 
اينكه ريسك بعدي هم بحث عرضه و تقاضا بود كه 

در مساله پيش فروش قابل حل است. 

 دستور رهبر معظم انقالب روي 
پرونده قائم مقام شهردار اسبق 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
ب��ه پرونده قائم مق��ام قاليباف و هلدين��گ ياس گفت: 
اين پرونده بنا به دس��تور مقام معظم رهبري از سوي 
سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در حال 
پيگيري است. تا آنجا كه خبر دارم گروهي در نيروهاي 
مسلح و دادس��راي نظامي قوه قضاييه مشغول بررسي 
ابعاد اين پرونده هس��تند كه به نتايجي نيز رسيدند به 
گونه يي كه منجر به دس��تگيري حدود 5 نفر ش��د كه 
برخي با وثيقه آزاد و برخي هنوز در زندان هس��تند. به 
گزارش ايسنا، هاشمي با بيان اينكه موضوع به قراردادي 
بين شهرداري و هلدينگ ياس بر مي گردد كه مربوط به 
1۰هزار ميليارد تومان تبادالت مالي بود كه بايد به انواع 
مختلف در اقتصاد شهري فعال مي شده است، تصريح 
كرد: حاال اين قرارداد منجر به ايجاد يك پرونده فس��اد 
شده كه در حال رسيدگي است و از آنجا كه رسيدگي 
از باال در حال انجام است ما منتظر رسيدگي هستيم اما 
آنچه براي ما مهم است اينكه موضوع طلب شهرداري 
از ياس پيگيري شود. وي در مورد رقم بدهي هلدينگ 
ياس به شهرداري گفت: بحث هايي با مسووالن مربوطه 
در مورد رقم بدهي مطرح اس��ت، چرا كه در شهرداري 
صحبت 4۰۰۰ تا 45۰۰ ميليارد تومان هولوگرام است 
ام��ا آنها اين رقم را قبول ندارند، چرا كه مي گويند اين 
عدد درس��ت نيس��ت و البته ارتباطات ملكي نيز براي 
فعاليت هاي عمراني وجود داشته اما ملك ها هنوز به نام 
نشده كه در واقع بايد اين مسائل رسيدگي شود تا طلب 

شهرداري نيز مشخص شود. 

  ۶ فروند ATR ايران
تا ماه آينده آماده مي شود

ش��ركت هواپيماس��ازي ATR اروپا با بيان اينكه 
ت��ا ماه آينده ميالدي، 6 هواپيم��ا را آماده تحويل به 
ايران مي كند از دولت ترامپ خواست مانع صدور اين 
هواپيماها به ايران نش��ود. به گزارش تسنيم و به نقل 
از رويترز، ش��ركت هواپيماس��از ATR اروپا از دولت 
ترامپ خواسته مانع از صدور حدود 6 فروند هواپيماي 
مسافربري منطقه يي به ايران نشود. اين شركت هشدار 
داده كه پايان يافتن قراردادهايي كه با مجوز واشنگتن 
مورد مذاكره قرار گرفته بودند، مي تواند به اين شركت 
زيان مال��ي ج��دي وارد آورد. تحوي��ل هواپيماهاي 
توربوپراپ ش��ركت ATR به ايران در ارديبهشت ماه 
و پس از اعالم خروج امريكا از برجام متوقف شد، اين 
شركت براي ادامه صادرات هواپيماهاي خود به ايران 
به مجوز دولت امريكا نياز دارد، زيرا بيش از 1۰درصد 
قطعات اين هواپيماها س��اخت شركت هاي امريكايي 
است. هرچند واشنگتن فرصتي 9۰روزه را براي پايان 
همكاري شركت هاي خارجي با ايران تعيين كرده، اما 
پ��س از آنكه خزانه داري امريكا اعالم كرد، مجوزهاي 
صادراتي اعطا شده به شركت هاي هواپيماسازي را لغو 
مي كند، تحويل هواپيما به ايران متوقف شده است.  

 جابه جايي جريانات جوي 
امكان پذير نيست 

معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: ادعاي ابردزدي 
در منطقه يي مبني بر دزديده ش��دن فرآيند تشكيل 
ابر و ب��ارش و انتقال آن به مكاني ديگر از ديدگاه علم 
هواشناسي امكان پذير نيست. به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي، داود پرهي��زكار درباره ادعاي 
برخ��ي مس��ووالن در انجام ابردزدي و ب��رف دزدي از 
آس��مان كش��ور بيان كرد: بحث اب��ردزدي و مواردي 
ش��بيه آن هيچ پاي��ه علمي ندارد و معم��وال از طرف 
افرادي گفته مي ش��ود كه مرتبط با اين موضوع نبوده 
و دانشي درباره آن ندارند. پرهيزكار تاكيد كرد: پديده 
اب��ردزدي با توجه به فرآيند تش��كيل  ابر از نظرعلمي 
به هيچ  وجه امكان پذي��ر نخواهد بود، چرا كه ابرها به 
ويژه ابرهاي سيستماتيك كه معموال عمده بارش ها به 
وسيله آنها انجام مي شود توسط نيروهاي عظيم جوي 
ايجاد مي شوند و گستره وسيعي را در بر مي گيرند كه 
امكان دزديدن آنها به هيچ عنوان فراهم نيست. معاون 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در اين خص��وص افزود: وقتي 
ادعا مي ش��ود، ابردزدي در منطقه يي انجام شده بدان 
معناست كه كل شكل گيري فرآيند تشكيل ابر و بارش 
ك��ه تركيبي از چند عامل بوده، توس��ط فرد يا افرادي 
دزديده ش��ده و به مكان ديگري منتقل شده است كه 

اين امر از ديدگاه علم هواشناسي امكان ندارد. 

ايرانشهر

محمد عليخاني رييس كميسيون حمل و نقل و 
ترافيك ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه با بودجه 
موجود در 1۰ الي 2۰ س��ال آين��ده هم نمي توانيم 
كار مترو را به اتمام برس��انيم، گف��ت: بايد از درآمد 
مجتمع هاي ايستگاهي براي مترو هزينه كنيم. گرچه 
متاسفانه اين درآمد در گذشته به  جاي توسعه  مترو، 
صرف حقوق مي شده است. به گزارش ايلنا، عليخاني 
با تاكيد بر اينكه برنامه توس��عه مترو از سقف تعيين 
ش��ده عقب اس��ت، گفت: طبق برنامه دوم توس��عه 
شهرداري تهران بايد تا امروز 41۰كيلومتر خط مترو 
و شبكه ريلي داشته باشيم اما اين ميزان امروز فقط 
به 21۸كيلومتر مي رس��د. از سوي ديگر نياز به ريل 
پايانه و پاركينگ در مترو ضروري اس��ت. وي ادامه 
داد: بسياري از خطوط مترو پاركينگ و پايانه ندارند و 
مجبور هستند، قطار را داخل خط و تونل پارك كنند. 
ما نياز به 32۰ كيلومتر براي پايانه و پاركينگ داريم 
كه از اين تعداد فقط ۸۰ كيلومتر آن س��اخته شده 
است. اين ارقام نشان مي دهد به  شدت در اين زمينه 
عقب هس��تيم. عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
اظهارات مديريت شهري قبلي در توسعه مترو افزود: 
جالب است كه مديريت قبلي شهر تهران ادعا كرده 
بود ما 3۰۰ كيلومتر از مترو را به اتمام رسانده ايم اما 
براساس آخرين آماري كه به دست ما رسيده نيمي 
از كار باقي مانده و 21۸كيلومتر ساخته شده است. باز 
هم تاكيد مي كنم كه از برنامه عقب هستيم. براي خط 

۸ و 9 مترو هنوز هيچ كاري صورت نگرفته است. قرار 
است خط 1۰ هم به صورت تراموا مورد بهره برداري 
قرار بگيرد كه هنوز مطالعاتش در حال انجام اس��ت. 
رييس كميسيون حمل و نقل ترافيك شوراي شهر 
تهران در پاس��خ به اينكه مترو چقدر مي تواند تحت 
تاثير تحريم ها ق��رار بگيرد و كار عقب بيفتد، گفت: 
مترو آن قدرها هم ربطي به تحريم ها ندارد. درس��ت 
اس��ت كه به علت تحريم ها بايد سريع برخي وسايل 
مترو را خريداري كنيم و بي ترديد تحريم ها تغييراتي 
را در مترو ايج��اد خواهد كرد اما نه اين قدر كه كار 
متوقف ش��ود. تجربه  گذشته ثابت كرده كه در زمان 
تحريم اصوال هزينه هاي مترو افزايش مي يابد و گرنه 
تهيه اقالم مورد نياز براي س��اخت مترو مانند اقالم 

هواپيما سخت و دشوار نيست. 

 احتمال سوءاستفاده چيني ها
وي ادام��ه داد: واگن ها را از طري��ق چيني ها وارد 
مي كنيم ه��ر چند ش��ايد چيني ها از ش��رايط ايران 
سوءاستفاده كرده و قيمت ها را باال ببرند، اما تحريم ها 
چه قطعي شوند يا نشوند بايد سريع تر كار را تمام كرد، 
چراكه از برنامه به  ش��دت عقب هستيم. بايد تالش ها 
را بيش��تر ك��رده و متكي به بودجه مص��وب مترو در 
شوراي شهر نباش��يم. بايد خودمان براي توسعه مترو 
پول ساخته و درآمد ايجاد كنيم. عليخاني با بيان اينكه 
يكي از روش هاي درآمدزايي براي توس��عه مترو ايجاد 

مجتمع هاي ايستگاهي است، با اشاره به جلسه يي كه 
اخيرا در اين خصوص برگزار ش��ده است، گفت: اخيرا 
جلس��ه يي براي هماهنگي ميان معاونت حمل و نقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران، معاونت مالي و اقتصادي 
ش��هرداري تهران، ش��ركت مجتمع هاي ايستگاهي و 
اعضاي كميس��يون هاي مختلف ش��وراي شهر تهران 
برگزار شد.  وي ادامه داد: در اين جلسه آقاي هاشمي 
رييس شوراي شهر تهران به دنبال ايجاد فهم مشتركي 
براي بهره برداري و اس��تفاده از امكانات ايستگاهي در 
راس��تاي توس��عه خطوط مترو بود. خوش��بختانه به 
نظر مي رس��د اين فهم مش��ترك ايجاد شده و در اين 
جلسه هم قرار شد براساس يك زمانبندي از امكانات 
مجتمع هاي ايس��تگاهي به ع��الوه فاينانس و خطوط 
اعتب��اري ك��ه دولت تعيي��ن كرده، هر چه س��ريع تر 
براي توس��عه مترو اقدام كنيم. عليخاني با بيان اينكه 
اين ش��ركت از زمان رياست هاش��مي در مترو ايجاد 
ش��ده بود و روش��ي براي تامين بخشي از منابع مالي 
مترو محسوب مي شد، افزود: در گذشته مجتمع هاي 
ايستگاهي براي مترو پول مي ساختند، يعني شهرداري 
ماليات و عوارض را براي ساخت مجتمع هاي ايستگاهي 
از مالك و مترو اخذ نكرده و مترو مي توانس��ت س��هم 
خود را از مجتمع ايستگاهي فروخته يا اجاره دهد و آن 
را به عنوان منبعي براي توسعه استفاده كنند. مثال اگر 
در يك مجتمع ايستگاهي 2۰۰ مغازه ساخته مي شد 
1۰۰ مغازه به مالك و 1۰۰ مغازه توسط مترو فروخته 
ش��ده و هزينه هاي خط و ايستگاه از اين طريق تامين 
مي شد. اما در اين ۸ ماه هيچ اقدام به خصوصي با اين 

روش انجام نشده است. 

مترو با بودجه فعلي ۲۰سال ديگر هم تمام نمي شود
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شركت ملي صنايع پتروشيمي
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

فراخوان مزايده 
اين سازمان در نظر دارد انجام موضوعات ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد:

الف( موضوع: فروش لوله هاي GRP در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به شرح جدول ذيل 

قيمت كل )ريال(قيمت واحد )ريال(واحدمقدارشرح  رديف

1GRP6/16۰/۰۰۰1/۰53/36۰/۰۰۰متر1۷1لوله 2۰۰۰ميليمتر

2GRP5/6۰۰/۰۰۰659/12۰/۰۰۰متر11۷/۷لوله 19۰۰ميليمتر

3GRP5/۰4۰/۰۰۰5۸4/64۰/۰۰۰متر116لوله 1۸۰۰ميليمتر

4GRP4/4۸۰/۰۰۰69۸/۸۸۰/۰۰۰متر156لوله 1۷۰۰ميليمتر

5GRP3/92۰/۰۰۰2/۰65/۸4۰/۰۰۰متر52۷لوله 16۰۰ميليمتر

6GRP2/۸۰۰/۰۰۰23/۸۰۰/۰۰۰متر۸/5۰لوله 13۰۰ميليمتر

6/۸۰۰/۰۰۰4۷6/۰۰۰/۰۰۰عدد۷۰كوپلينگ12۰۰ الي ۷1۸۰۰

45/۰۰۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰عدد2زانو 45 درجه ۸16۰۰

3۸/۰۰۰/۰۰۰114/۰۰۰/۰۰۰عدد3زانو 45 درجه 913۰۰

33/5۰۰/۰۰۰6۷/۰۰۰/۰۰۰عدد2تبديل 1۰13۰۰-14۰۰

مجموع: 5/۸32/64۰/۰۰۰ ريال

ب ( مدت حمل: 3۰ روز كاري 
ج ( محل فروش ضايعات: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

د ( مبلغ خريد اسناد: پنجاه هزار ريال
ه�( مبلغ تضمين و نوع آن: 291/632/۰۰۰ ريال )ضمانتنامه معتبر بانكي، فيش واريز به حساب سازمان(

و( محل فروش و تحويل اسناد: بندر امام خميني )ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، مجتمع نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور پيمان ها )تلفن: 5211۰1۸3-۰61( مراجعه فرمايند.
ز( مهلت فروش اسناد: در ساعت هاي اداري از تاريخ 9۷/4/16 لغايت 9۷/4/2۷ 

ح( زمان تحويل مدارك مزايده: از ساعت ۸ صبح لغايت 16 روز يك شنبه مورخ 9۷/5/۷
ط( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت ۸ صبح لغايت 16 روز دوشنبه مورخ 9۷/5/۸

ي( تاريخ و محل گشايش پيشنهادها: پيشنهادهاي واصله در ساعت 14:3۰ عصر روز سه شنبه مورخ 9۷/5/9 در محل دبيرخانه كميسيون مناقصه سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، واقع در سايت يك منطقه ويژه اقتصادي 
پتروشيمي در بندر امام )ره( گشايش مي يابد.

ي( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.
اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« 

به آدرس http://iets.mporg.ir و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد.

نوبت اول
كد: 13۹7.1415
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2 پتانسيل صادراتي ايران
فارس| قائم مقام س��ازمان توس��عه تجارت با بيان 
اينكه عراق و س��وريه دو پتانسيل صادراتي براي ايران 
محس��وب مي ش��وند، گفت: در س��ال هاي اخير سهم 
6ميلي��ارد دالري صادرات به ع��راق را حفظ كرده ايم. 
محمدرض��ا م��ودودي در مورد تجارت اي��ران و عراق 
گفت: وضعيت تج��ارت ما با عراق قابل قبول اس��ت، 
رابطه تجاري ايران با عراق در سال هاي مختلف تقريبا 
ثابت بوده و اين ثبات در شرايطي است كه تقريبا عراق 
داراي شرايط ثابت نبوده است. قائم مقام سازمان توسعه 
تجارت افزود: عدم ثبات شرايط در عراق باعث شد كه 
حتي س��هم صادرات تركيه به عراق به عنوان يكي از 
صادركنندگان اصلي به عراق تا يك سوم كاهش يابد، 
ولي ايران همچنان سهم صادرات خود را در اين كشور 

ثابت نگه داشته است. 
او با بيان اينكه پتانسيل صادرات به عراق به خصوص 
بعد از خروج داعش و فروكش كردن جنگ هاي داخلي 
افزايش يافته است، گفت: اگر چه در سال هاي اخير ما 
س��هم صادرات 6ميليارد دالري به بازار عراق را حفظ 
كرده ايم، اما اين كشور ظرفيت هاي فراواني براي اجراي 
پروژه هاي زيرساختي و س��اخت و ساز دارد. مودودي 
با اش��اره به اينكه در سال هاي اخير با توجه به قدرت 
سياس��ي، ايران سهم بس��زايي در برگشتن آرامش به 
عراق و س��وريه داش��ته اس��ت، گفت: اكنون وقت آن 
رس��يده تا حض��ور اقتصادي خود ر ا در عراق بيش��تر 
كرده و در س��وريه هم به فعالي��ت اقتصادي بپردازيم. 
وي افزود: دو كشور عراق و سوريه مستعد هستند تا از 

ظرفيت هاي صادراتي ايران استفاده كنند. 

آهن ۴۰ درصد گران شد
ايسنا| رييس اتحاديه آهن فروشان از افزايش ۴۰تا 
۴۵درصدي قيمت آهن و ميلگرد خبر داد و گفت: اين 
ميزان افزاي��ش 8درصد از گراني هاي اخير مس��كن را 
شامل مي شود. در حالي كه بازار آهن خرداد ماه پارسال 
افزايش ۵۲ درصدي قيمت را تجربه كرد و هر كيلوگرم 
ش��مش آهن يكباره از ۱۳۵۰ تومان ب��ه ۲۰۵۰تومان 
رس��يد، امس��ال هم اين بخش مجددا با افزايش قيمت 
مواجه ش��ده اس��ت كه محم��د آزاد ريي��س اتحاديه 
آهن فروشان در اين باره به ايسنا گفت: قيمت ميلگرد و 
آهن طي مدت اخير ۴۰درصد افزايش يافته كه باتوجه 
به اينكه حدود ۲۰درصد از هزينه ساخت وس��از صرف 
آهن مي شود، 8درصد از گراني هاي اخير بخش مسكن، 

مربوط به افزايش قيمت در اين بخش است. 
به اعتقاد وي تا زماني كه ارزش ريال تثبيت نش��ده 
و از آن كاس��ته مي شود، گراني ها ادامه دارد. آزاد ضمن 
تاكيد بر اينكه تالش مي شود كاال با ارزان ترين قيمت به 
دس��ت مصرف كننده برسد، گفت: در اين خصوص الزم 
است همكاري هايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
همچني��ن وزارت امور اقتص��ادي و دارايي و بورس كاال 
ص��ورت گيرد ت��ا از افزايش قيمت ها جلوگيري ش��ود. 
رييس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اينكه ۹۵درصد 
از كااله��ا توليد داخل هس��تند، افزود: در كش��ور مواد 
اوليه مرغوب همچون س��نگ آهن، زغال س��نگ، گاز و 
همچني��ن كارگر ارزان قيمت داري��م؛ بنابراين نبايد با 
افزايش نرخ ارز گراني داشته باشيم.  به گفته وي تقريبا 
نيمي از محصوالت توليدي صادر مي شود؛ لذا در قبال 
اين ص��ادرات ارز دريافت مي كنيم و ب��ورس كاال براي 
قيمت گذاري در تابلو بورس، قيمت هاي جهاني را مورد 
توجه قرار مي دهد كه اين به ضرر مصرف كننده داخلي 
خواهد بود. آزاد گفت: در زمينه كنترل قيمت ها و بيان 
حساسيت خود در نفع مصرف كننده با رييس مجلس و 
وزير صنعت، معدن و تجارت مذاكراتي انجام شده است. 
رييس اتحاديه آهن فروش��ان با بي��ان اينكه در بازار 
كمب��ود كاال نداري��م، اظهار كرد: هر مي��زان كه تقاضا 
باشد عرضه نيز خواهيم داشت. در حال حاضر تقاضايي 
وجود ندارد كه برابرش كاال و عرضه وجود نداشته باشد. 
همان طور كه اشاره شد ۵۰درصد توليدات داخل صادر 
مي ش��ود تا كارخانه ها به حيات خ��ود ادامه دهند. وي 
درباره اعتراض هفته گذشته آهن فروشان گفت: از آنجا 
كه بازار در بي ثباتي به سر مي برد، فروشنده نگران است 
كاالي��ي كه صبح فروخته را بعدازظه��ر نتواند با همان 
قيمت بخ��رد و جايگزين كند؛ بنابراين براي س��اعاتي 
توقف كاري داشتند تا تكليف ثبات بازار مشخص شود. 

پوشاك تفاله وارد مي شود؟
ايس�نا | علي رغ��م ممنوعي��ت واردات برندهاي 
خارج��ي پوش��اك، مش��كل اصل��ي توليدكنندگان 
اين ح��وزه واردات بس��يار زياد پوش��اك از مبادي 
غيررس��مي و نيز واردات پوش��اك به عنوان كاالي 

مسافري به مناطق آزاد است. 
اخيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابالغيه يي 
واردات ۱۴۰۰ قلم كاال را كه مش��ابه داخلي آنها وجود 
دارد به كش��ور ممنوع كرد و در اي��ن رابطه برندهاي 
پوشاك خارجي نيز سهم مشخصي داشته اند. هرچند 
چنين تصميمي توسط مسووالن اتخاذ شده اما مشكل 
اصلي در بازار پوشاك اين است كه حجم بسيار زيادي 
از كاالهاي وارداتي به صورت قاچاق واز طريق مبادي 
غير رسمي وارد مي شود. تخمين فعاالن حوزه پوشاك 
اين اس��ت كه رقمي بين 6 تا ۷ ميليارد دالر پوش��اك 
از مبادي غير رس��مي به كشور وارد مي شود كه سهم 
پوش��اك قانوني وارد ش��ده تنها مع��ادل ۵۰ ميليون 
دالراس��ت.  بنابراين هرچند تصمي��م دولت در حوزه 
پوشاك قابل توجه است اما چالش اصلي توليد كنندگان 
نساجي و پوش��اك به بخش ديگري مربوط مي شود و 
آنه��ا معتقدند كه عالوه بر لزوم اق��دام هرچه بهتر در 
جلوگيري از واردات پوشاك قاچاق به كشور بايد نسبت 
به واردات پوش��اك از طريق كاالي مسافري به مناطق 
آزاد چاره انديشي شود.  عضو هيات مديره اتحاديه توليد 
و صادرات نس��اجي و پوش��اك در ارتباط با ممنوعيت 
واردات پوشاك به ايسنا گفت: به طور حتم دولت بايد از 
خروج ارز جلوگيري كند اما چالش ما در حوزه پوشاك 
به گونه ديگري است به طوري كه تنها ۵۰ميليون دالر 
به صورت ساالنه از مبادي گمرك و به صورت رسمي 
وارد مي شود آن هم در حالي كه حجم واردات پوشاك 
به كش��ور حدود 6 تا ۷ميليارد دالر اس��ت و حتي اين 
تصميم مشكل و معضل توليد كنندگان را حل نمي كند 

و چندان تاثيرگذار نيست. 

رييس پارلمان بخش خصوصي مطرح كرد

با 3200 ميليارد دالر منابع ارزي طي 30 سال چه كرديم؟
تعادل| 

بازرگان�ان و فع�االن اقتص�ادي نگراني 
از وضعي�ت اقتصادي كش�ور را به ش�كل 
عميق تري درك مي كنند و البته بس�ياري 
از پيش بيني ه�اي آنه�ا از جمل�ه در مورد 
اينك�ه دولت ق�ادر به حفظ ن�رخ دالر در 
كان�ال ۴2۰۰تومان�ي نخواهد ب�ود، حاال به 
حقيقت پيوسته است. غالمحسين شافعي 
ريي�س اتاق بازرگان�ي، صناي�ع، معادن و 
كشاورزي ايران اما با ارائه آماري از ميزان 
منابع ارزي كش�ور از س�ال 1368 تا سال 
1395، تصويري گويا تر از مشكالت اقتصاد 
ايران به دس�ت مي دهد: در اين بازه زماني 
اي�ران از فروش نفت، س�رمايه گذاري هاي 
خارج�ي و كمك ه�اي بالع�وض، ح�دود 
32۰۰ميليارد دالر درآمد ارزي داشته، اما 
هنوز هم »خلق ثروت در كش�ور از طريق 
فعاليت ه�اي غيرمولد ص�ورت مي گيرد.« 
اين در حالي است كه بر اساس آمار رسمي 
كشور طي 1۰س�ال گذشته سهم صنعت و 
صادرات از تسهيالت سيستم بانكي مرتب 
كاهش داش�ته و اي�ن نش�ان مي دهد كه 
برنامه هاي توس�عه يي كش�ور در مسيري 

صحيح قرار نگرفته اند. 
  

 دود شدن منابع ارزي افسانه اي 
ريي��س ات��اق بازرگان��ي، صنايع، مع��ادن و 
كشاورزي در آيين گراميداشت روز ملي صنعت 
و معدن در مش��هد گفت: خلق ثروت در كش��ور 
ما به دس��ت دالالن، واس��طه گران، رانت خواران 
و اقدام��ات غيرمول��د صورت مي گي��رد و تا اين 
ش��رايط تغيير اساس��ي پيدا نكن��د، نمي توانيم 
مدعي خدمت به توليد كشور شويم. غالمحسين 
ش��افعي گفت: آرزوي ما اين اس��ت كه سخنان 
حماس��ي تبدي��ل به عمل هاي حماس��ي ش��ود 
و درص��د كم��ي از آنچه بيان مي كني��م به اجرا 
گذاشته شود. آنچه امروز به عنوان راس مشكل 
اساس��ي در اقتصاد كش��ور وجود دارد، مس��اله 
توسعه صنعتي است كه متاسفانه اين مساله يك 
مشكل ساختاري و پيچيده بوده كه در دوره يي 

بسيار طوالني ايجاد شده است. 
به گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران، او ادامه 
داد: اصل اين ماجرا به س��اختار اقتصادي كشور 
كه يك اقتصاد نفتي است، بازمي گردد. متاسفانه 
اين اعتياد نفتي طي س��ال هاي گذش��ته وضع 
اقتصاد ما را به اين مرحله رس��انده به طوري كه 
ما بدون توجه به توسعه صنعتي و تدوين برنامه 
آنچه فع��ال در پيش رو مي بينيم، اين اس��ت كه 
دولت رقيب پرقدرت��ي در برابر بخش خصوصي 
در نظام اقتصادي كش��ور است و با وجود توجه 
و تاكي��دي كه در فرمان مق��ام معظم رهبري و 
تصميم مجلس در مورد اصل ۴۴ قانون اساس��ي 
شد، خيلي اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده 

است. 
ش��افعي ادامه داد: نهايتا آنچ��ه امروز وجود 

دارد و باي��د تغيير كند، اين اس��ت كه به عنوان 
يك آف��ت اقتصادي، آنچه در كش��ور ما موجب 
خلق ثروت مي شود، فعاليت هاي توليدي و مولد 
نيس��ت بلكه خلق ثروت در كش��ور ما به دست 
دالالن، واس��طه گران، رانت خ��واران و اقدام��ات 
غيرمولد صورت مي گيرد. تا اين ش��رايط تغيير 
اساس��ي پيدا نكند، نمي تواني��م مدعي خدمت 
به توليد كش��ور ش��ويم. ريي��س پارلمان بخش 
خصوص��ي با بيان اينكه ما اص��ال گرفتار كمبود 
منابع نيس��تيم، گفت: از ابتداي آغاز برنامه هاي 
توس��عه يي از س��ال 68 ت��ا س��ال ۹۵، مع��ادل 
۲۷۷۲ميلي��ارد دالر منابع ارزي داش��ته ايم. اگر 
به اي��ن مي��زان س��رمايه گذاري هاي خارجي و 
كمك هاي بالع��وض را اضافه كنيم، جمع ورود 
ارز به كش��ور ما به ۳۱۹۱ميليارد دالر مي رسد. 
س��وال اينجاست؛ با اين منابع عظيم و افسانه يي 
ارزي چرا اقتصاد ما در اين جايگاه قرار دارد؟ اين 

مساله به ناكارآمدي و بي برنامگي بازمي گردد. 
ش��افعي اضافه كرد: طي س��ال هاي گذشته 
معم��وال تصميم گيران ما از تصميمات س��خت 
گري��زان بوده ان��د. در واقع هميش��ه تصميمات 
سهل، مقطعي و كوچك مورد نظر بوده كه اينها 
نمي تواند به طور ريش��ه يي به مس��ائل پاسخگو 
باشد. در حال حاضر نيز مشكل اصلي ما كمبود 
منابع نيس��ت، گرچه كمبود منابع زيادي داريم 
ولي مهم تر از آن، چگونگي توزيع منابع اس��ت. 
آي��ا ما به ازايي براي صرف اين منابع در صنعت و 
اقتصاد وجود دارد يا خير؟ او با اشاره به اينكه با 
وجود هش��دارها صنعت نتوانسته تكان بخورد و 
رشد كند، ادامه داد: بر اساس آمار رسمي كشور 

طي ۱۰س��ال گذشته سهم صنعت و صادرات از 
تس��هيالت سيس��تم بانكي مرتب كاهش داشته 
اس��ت. اگر برنامه هاي توس��عه يي م��ا در جهت 
تقوي��ت كار مولد، تقويت صادرات و كش��اورزي 

بوده، اين كجاست؟

 دفاع رييس اتاق از آقاي وزير
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران افزود: همچني��ن در آمارها بخش نامفهومي 
ه��م وجود دارد، تحت عن��وان خدمات متفرقه كه 
مشخص نيس��ت اين »متفرقه« چه چيزي است. 
بنابراي��ن برخ��الف آمارهاي��ي كه مرتب��ا گزارش 
مي شود كه ما نسبت به سال گذشته N مقدار رشد 
داشته ايم؛ بايد تصميم گرفت در اين شرايط خاص با 
يكديگر صادقانه صحبت كرده و مشكالت اساسي را 
به هم منتقل كنيم و براي رفع آن به هم بپيونديم. 
بايد واقعيت ها را منعكس كرد. ش��افعي گفت: چه 
اي��رادي دارد كه هم��ه بدانند منابع��ي كه توزيع 
مي شود، كجاس��ت؟ چه اشكالي دارد كه اطالعات 
تسهيالتي كه صندوق توسعه ملي پرداخت مي كند، 
به  صورت شفاف منتش��ر شود؟ چرا همه نبايد در 
مورد ارزي كه اختصاص پيدا مي كند، بدانند؟ البته 
بايد از وزير صنعت، معدن و تجارت دفاع كنم. آقاي 
ش��ريعتمداري اعالم كردند »م��ن نمي توانم ثبت 
س��فارش را اعالم كنم.« اين س��خن درستي است 
چون لزوما هركسي كه ثبت سفارشي كرد، كااليي 
وارد نكرده و ارز به آن اختصاص پيدا نكرده است. 

رييس پارلمان بخش خصوصي همچنين با اشاره 
به مساله تحريم ها عنوان كرد: دو برداشت نادرست 
در مورد تحريم وجود دارد؛ يكي آن عده يي هستند 

ك��ه مي گويند تحري��م كاغذ پاره اس��ت كه كامال 
اشتباه مي كنند؛ چراكه تحريم جدي است. عده يي 
ديگر نيز اعتقاد دارند علت اساسي همه مشكالت ما 
تحريم هاست كه البته بايد گفت مشكالت اساسي 
ما مشكالت س��اختار بوده و مساله تحريم نيست. 
در اين  ارتباط بايد به يك تقس��يم درست و واقعي 
برس��يم تا بتوان در برابر تحريم ايستادگي كرد. او 
ادامه داد: شايد مهم ترين مساله يي كه در اين رابطه 
مي تواند و مي توانست اثرگذار باشد، اقتصاد مقاومتي 
بود. حتي در دوران پسابرجام نيز ما فرصت داشتيم 
كه با اقتصاد مقاومتي كمي خويش را مقاوم كنيم، 
اما آن طور كه بايد و شايد اين اقدام صورت نگرفت. 
ش��افعي گفت: در حال حاضر ني��ز بايد دو موضوع 
مدنظر قرار گيرد؛ نخست اينكه ريشه مشكالت را 
بشناس��يم و در مورد اين مشكالت، اگر اشتباهي 
كردي��م، آن را بپذيريم. مورد ديگر نيز اين اس��ت 
كه بايد امروز توجه كنيم كه ما در ش��رايط عادي 
اقتصادي نيس��تيم. شرايط غيرعادي را نمي توان با 

تصميمات عادي مديريت كرد. 
شافعي اضافه كرد: كس��ي در سازمان ها حاضر 
نيس��ت از رفتار عادي خود كوت��اه بيايد. آنچه به 
عن��وان موان��ع و مش��كالت و بند به پ��اي فعاالن 
اقتصادي بسته شده، كمتر از تحريم خارجي نيست. 
او يادآور شد: آنچه به دست خود ماست و ارتباطي 
به خارج از كش��ور ندارد را بايد حل كنيم. ما هنوز 
اصرار داريم كه سهم ماليات توليد و صنعت هر سال 
درصدي باالتر رود و اين در حالي است كه صنعت 
رش��دي نداشته اس��ت. هنوز هم همه نقدينگي ها 
به س��مت فعاليت ه��اي غيرمولد م��ي رود؛ چراكه 
جاذبه يي براي ورود به توليد وجود ندارد. شافعي با 

بيان اينكه با تصميمات گذشته مشكالت اقتصادي 
حل نمي ش��ود، گفت: با همه اين مشكالت راه حل 
مناسب براي غلبه بر مش��كالت وجود دارد، چون 
زيرساخت هاي اساسي ما در بخش نيروي انساني، 
ان��رژي و منابع طبيعي به حد عالي وجود دارد. اگر 
در يك تعامل سازنده و شفاف با يكديگر گفت وگو 
كنيم و با هم برنامه ريزي كنيم، آينده ايران بسيار 

روشن خواهد بود. 

 معضلي به نام »نرخ ارز«
نگراني رييس اتاق ايران از شرايط اقتصادي 
كشور در حالي مطرح مي شود كه نوسانات نرخ 
ارز به س��ياق چند ماه اخير هنوز هم در مركز 
نگراني هاي فعاالن بخ��ش خصوصي قرار دارد. 
فاطمه مقيمي عضو هيات رييسه اتاق ايران در 
گفت وگو با »تعادل« در مورد نبود شفافيت در 
بيان مش��كالت ارزي به مردم مي گويد: نگراني 
اصلي ما در مورد نرخ ارز امروز به تحقق پيوسته، 
چرا كه از زمان اعالم ن��رخ ۴۲۰۰ تومان براي 
دالر بسياري معتقد بودند درآمدهاي ارز دولت 
به اندازه يي نيس��ت ك��ه بتواند به تمام تقاضاي 
بازار بر اس��اس اين نرخ پاس��خ بدهد. حاال هم 
كه صحبت از ب��ازار ثانويه ارزي به ميان آمده، 
نگراني ما اين است كه اين موضوع نوش داروي 

بعد از مرگ سهراب باشد. 
مقيمي ادامه مي ده��د: در اين مدت بخش 
خصوصي ب��راي مبادالت خارجي خود به جاي 
دالر از اعتب��ارات بانك��ي اس��تفاده مي كرد، اما 
اس��تفاده از اعتبارات بانكي هم حد و حدودي 
دارد و اگر بخواهم مثالي از كس��ب و كار خودم 
بزنم، ديگ��ر نمي توانم با نماينده خارجي خودم 
مبادله مالي داش��ته باش��م و فعاليت ها بيش از 

يك ماه است كه متوقف شده اند. 
س��يد رضي حاجي آقاميري عضو هيات مديره 
كنفدراس��يون صادرات ايران ني��ز در گفت وگو با 
»تعادل« با اش��اره به اقدامات نادرست دولت در 
تخصيص دالر به عده يي خاص مي گويد: ارزي كه 
در دسترس دولت قرار دارد، متعلق به همه افراد 
جامعه اس��ت و دولت حق ندارد آن را در اختيار 
عده ي��ي خاص قرار دهد. به عن��وان نمونه، وقتي 
دولت هنوز ه��م براي س��فرهاي خارجي ارز در 
اختيار مردم قرار مي دهد، تقاضا براي س��فرهاي 
خارجي همچنان رو به افزايش اس��ت. در همين 
مورد هنوز هم جاي س��وال اس��ت ك��ه چرا نرخ 
عوارض خروج از كش��ور افزاي��ش پيدا نمي كند؟ 
او ادامه مي دهد: دول��ت بايد زودتر از اين از نرخ 
۴۲۰۰تومان به ازاي هر دالر دس��ت مي كشيد و 
تمام مبادالت تجاري را به جريان بازار مي سپرد. 
ب��راي تامي��ن مايحت��اج ض��روري همزماني كه 
اختالف قيمت رس��مي براي دالر و قيمتي كه در 
بازار تعيين ش��ده، به چند هزار تومان مي رس��د، 
فساد رخ مي دهد. دولت مي تواند براي اين بخش 
هم به عنوان مثال نرخ دالر را ۲۰درصد پايين تر 

از نرخ تعيين شده در بازار قرار دهد. 

گروه خودرو| 
پرون��ده تخل��ف واردات خودرو اگرچ��ه وارد فاز 
تازه يي شده است، اما هنوز جزئيات آن روشن نيست 
و ابهاماتي در اين ماجرا وجود دارد. آنچنان كه رييس 
فراكسيون مبارزه با فساد اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي مي گويد، بر اس��اس گزارش دستگاه هاي 
امنيتي بي��ش از يكصد هزار خ��ودرو با تخلف وارد 
كش��ور شده است. امير خجسته همچنين مي گويد 
ادعاي هك شدن سايت وزارت صنعت در زمان ثبت 
س��فارش اين خودروها صحت ندارد. اما از آن س��و، 
حراست وزارت صنعت خبر ادعاي واردات ۱۰۰هزار 
خودرو با تخلف را تكذيب مي كند و مي گويد: تعداد 
تخلف 6 هزار و ۴8۱ خودرو بوده كه مركز حراست 
وزارتخان��ه در بهم��ن ماه ۹6 آن را شناس��ايي و به 
گمرگ، سازمان تعزيرات حكومتي و دستگاه قضايي 
اع��الم كرد. همي��ن نهاد همچنين اع��الم مي كند: 
متخلفان كارمند سازمان توسعه تجارت بوده اند. اين 
در حالي اس��ت كه مديركل دفتر مقررات صادرات 
و واردات س��ازمان توسعه تجارت مي گويد فهرست 
متخلفان احتمالي به كميس��يون اصل ۹۰ مجلس 

شوراي اسالمي تحويل داده شده است. 

 سايت هك نشده بود
امير خجس��ته رييس فراكس��يون مب��ارزه با 
فساد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با حضور 
در ي��ك برنام��ه تلويزيوني گفت: بي��ش از آنكه 
ثبت س��فارش خ��ودرو ممنوع ش��ود، ۵ خانواده 
خودروه��اي لوكس وارد ك��رده بودند كه پس از 
اع��الم ممنوعي��ت 6ماهه ثبت س��فارش خودرو 
آنه��ا را فروختن��د. به گزارش تس��نيم، او گفت: 
پ��س از اع��الم ممنوعيت ثبت س��فارش خودرو 
از ۹۵/۱۰/۱۳ ت��ا ۹۵/۱۰/۲۱ س��ي و چهار هزار 
خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر 
شب از س��اعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد كه اسناد 
آن موجود اس��ت. خجس��ته افزود: از اين تعداد 
واردات 6 هزار و ۴8۱ خودرو قطعي ش��ده است. 
او گفت: اينكه مي گويند سامانه ثبت سفارش در 
آن مدت هك ش��ده اس��ت چنين چيزي نيست 
بلكه ورود به اين س��امانه غيرقانوني است و ورود 

اين خودروها نيز قاچاق محسوب مي شود. 
خجس��ته همچنين افزود: تحقيق و تفحص را 
با امض��اي ۵۰ نماينده از گمركات آغاز كرديم و 
مش��خص ش��د كه گمرك از ورود اين خودروها 

در عين ممنوعيت واردات اطالع داش��ته اس��ت. 
او گفت: گروه مش��خص ش��ده به وسيله مجلس 
در گمرك براي ادامه بررس��ي ها مستقر مي شود. 
خجس��ته اف��زود: نباي��د اين طور باش��د كه ۳۰ 
دس��تگاه نظارت��ي واردات غيرقانون��ي خودرو را 
مي بينن��د اما ب��ه دوش يكديگ��ر مي اندازند. از 
دس��تگاه هاي نظارتي انتظار داريم قدرتمند وارد 

اين مسائل شوند. 
خجس��ته افزود: در جلس��ه با رييس گمرك و 
مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنان 
خواهيم گف��ت كه 6 ه��زار و ۴8۱ خودرو، چطور 
و از چه طريقي وارد كش��ور ش��ده است؟! او گفت: 
چند ماه است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواس��ته ايم، فهرست تعداد ال س��ي هاي باز شده، 
ثبت سفارش ۳۴هزار خودرو و تضامين گمركي كه 
پرداخت نشده است را به ما اعالم كنند اما تاكنون 

چنين فهرستي به ما داده نشده است. 

 پاسكاري نهادي ادامه دارد
از ديگر سو قائم مقام اجرايي ديدبان شفافيت 
كه در اين برنامه حضور داش��ت، گفت: در تخلف 
واردات خودرو، پاي گمرك و س��ازمان توس��عه 
تجارت وسط اس��ت. محس��ن جلواتي قائم مقام 
اجراي��ي ديدب��ان ش��فافيت گفت: مع��اون اول 
رييس جمهور در تاريخ ۹۵/۱۰/۱۲ به دستگاه هاي 
مربوطه ابالغ كرد كه از تاريخ ۹۵/۱۰/۱۳ واردات 
خ��ودرو به وس��يله غي��ر از نمايندگي ها ممنوع 
اس��ت و ن��ام ۲۷ نمايندگي نيز اعالم ش��د اما از 
۱۳ دي ت��ا ۲۱ دي، ۳۴ هزار خودرو به وس��يله 
غيرنمايندگي ه��ا ثبت س��فارش ش��د. او افزود: 
سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد ثبت سفارش 
۳۴ هزار خودرو غيرفعال ش��ده، اما اين مس��اله 
مي تواند سوءاس��تفاده هاي بعدي را ايجاد كند و 
بايد پرسيد چرا ثبت سفارش اين تعداد خودرو از 
سامانه حذف نشده است؟! جلواتي گفت: گمرك 
بايد پاس��خ دهد براي خودروهايي كه غيرقانوني 
وارد ش��ده اند چ��ه اقدامي انجام داده اس��ت؟ او 
افزود: اقدامات س��ازمان توس��عه تجارت از اواخر 
س��ال ۹6 انجام شد در حالي كه تخلفات مربوط 

به واردات خودرو از ۹6/۴/۲8 صورت گرفت. 
جلوات��ي گف��ت: گمرك ك��ه مي دانس��ت از 
۹6/۴/۲8 واردات خودرو ممنوع اس��ت، چه طور 
زمان ثبت س��فارش خودروها را در سامانه نديده 
و به ج��اي آن در يكي از گمركات با تعهد ثبتي 

خودروها را ترخيص كرده اس��ت؟ جلواتي گفت: 
از ۳۴ هزار خودرو ثبت س��فارش شده 6 هزار و 
۴8۱ خودرو بر اس��اس فهرس��تي كه رييس كل 
گمرك به وزير اقتص��اد ارائه كرده وارد و هزار و 

۹۰۰ خودرو نيز ترخيص شده است. 

 متخلف چه كسي بوده؟ 
اين در حالي اس��ت كه رييس مركز حراست 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مي گويد: تعداد 
تخل��ف در واردات خ��ودرو تنها 6 ه��زار و ۴8۱ 
مورد بوده كه مركز حراس��ت وزارتخانه در بهمن 
م��اه ۹6 آن را شناس��ايي و به گمرگ، س��ازمان 
تعزي��رات حكومت��ي و دس��تگاه قضاي��ي اعالم 
كرد. س��يد علي حس��يني افزود: گزارش وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت باعث ش��د تا ۴ هزار و 
۵8۱ خ��ودرو از گمرگ خارج نش��ود، اما ۱۹۰۰ 
خودرو قبل از شناس��ايي از گمرگ خارج ش��ده، 
كه واردكنندگان متخل��ف خودروهاي باقيمانده 
به دستگاه هاي امنيتي و تعزيرات اعالم شده اند. 
او تصريح كرد: حراس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي شفاف س��ازي در ۳۰ بهمن ۹6 و ۵ 
تير ۹۷ در اطالعيه ه��اي جداگانه اين مهم را به 

مردم اطالع رساني كرده بود. 
از ديگر س��و مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات س��ازمان توسعه تجارت گفت: همان گونه 
كه در س��امانه ثبت سفارش براي ثبت ۳۴ هزار 
خ��ودرو نفوذ ش��د در س��امانه گم��رك نيز اين 
اتف��اق افتاد و بي��ش از ه��زار و ۹۰۰ خودرو از 
گمرك ترخيص ش��د كه غيرقانوني اس��ت. علي 
علي آب��ادي اف��زود: از ۹۵/۱۰/۱۳ تا ۹۵/۱۰/۲۲ 
همان سال بيش از ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش 
ش��د و در آن تاري��خ س��امانه ثبت س��فارش به 
صورت خودكارشناس��انه بود. او افزود: اين ثبت 
سفارش ها به صورت غيرفعال درآمده و به معناي 
آرشيو كردن و ديده نشدن آنها در سامانه است. 
علي آبادي گفت: اگر ثبت س��فارش ۳۴ هزار 
خودرو از آرش��يو خارج ش��ود، غيرقانوني است. 
او افزود: همان گونه كه در س��امانه ثبت سفارش 
براي ثبت ۳۴ هزار خودرو نفوذ ش��د در س��امانه 
گمرك نيز اين اتفاق افتاد و بيش از هزار و ۹۰۰ 
خ��ودرو از گمرك ترخيص ش��د ك��ه غيرقانوني 
اس��ت. علي آبادي گفت: در حال��ي كه واردات 6 
هزار و ۴8۱ خودرو غيرقانوني است؛ براي برخي 
از آنها چگونگي ايجاد ش��دنش اش��كال دارد اما 

براي برخي مانند ثبت س��فارش اوليه ۳ نماينده 
رسمي اين موضوع اصالت داشته اما تمديد آن يا 

واريز كارمزد غيرقانوني بوده است. 
او اف��زود: برخ��ي ني��ز در دوره توق��ف ثبت 
س��فارش، واردات خ��ودرو را ثب��ت كرده اند كه 
غيرقانوني است. علي آبادي گفت: اين مساله را با 
نامه رسمي به سازمان تعزيرات، سازمان حمايت 
از توليد كنن��ده و مصرف كننده و گمرك ارس��ال 
كرديم و هي��چ گاه ورود 6 هزار و ۴8۱ خودرو و 
ثبت سفارش ۳۴ هزار خودرو را تكذيب نكرديم. 
به گفته او، س��امانه ثبت سفارش جز خودرو 
براي 8 هزار تعرفه گمركي است و بر اين اساس 
اشكاالتي كه در ثبت س��فارش ها انجام مي شود 
به حراس��ت و ش��ركت پيمانكار اعالم مي گردد. 
علي آب��ادي گف��ت: در جريان اين بررس��ي ها به 
واردات غيرقانوني 6 هزار و ۴8۱ خودرو پي برده 
شد. او افزود: پيش از ۹6/۴/۲8 ثبت سفارش هاي 
قانوني كه 6 ماه اعتبار داشتند وجود داشت و بر 
اين اس��اس خودروهايي ك��ه از گمرك ترخيص 
مي ش��دند مشخص نبود چه زماني ثبت سفارش 

شدند. 
علي  آب��ادي گف��ت: زماني كه گم��رك از ما 
اس��تعالم كرد رس��ما به آن��ان اع��الم كرديم از 
۹6/۴/۲8 ت��ا ۹6/۱۰/۹ هي��چ ثب��ت س��فارش 
خودرويي انجام نشده است. او افزود: هر كس كه 
از ما مساله را پيگيري كند شفاف پاسخ مي دهيم 
اما اينكه گفته مي شود در نيمه شب سامانه ثبت 
س��فارش باز ش��د و عده يي ثبت سفارش خودرو 
كردند، تش��ويش ذهن مردم است زيرا اگر كسي 
توان نفوذ به س��امانه داش��ته باش��د در روز نيز 

مي توانست اين كار را انجام دهد. 
علي آب��ادي همچني��ن توضي��ح داد: پيش از 
دس��تور رييس جمه��ور به وزير صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اقدام ه��ا را درب��اره واردات غيرقانوني 
6 ه��زارو ۴8۱ خ��ودرو انجام دادي��م و آن را به 
س��ازمان تعزيرات اعالم كردي��م. او با بيان اينكه 
من از متخلفان اطالعي ندارم افزود: در جلسه با 
بازرس��ي ويژه رياست جمهوري موارد را مطرح و 
اسنادي را براي آنها ارسال كرديم و اكنون مركز 
حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال 
پيگيري مساله اس��ت. علي آبادي گفت: فهرست 
افراد ثب��ت س��فارش كننده ۳۴ ه��زار خودرو و 
وارد كنن��دگان 6 هزار و ۴8۱ خودرو را به رييس 

كميسيون اصل ۹۰ ارائه كرده ايم.

متخلفان واردات خودرويي چه كساني بودند؟

جزئياتي از تخلف خودرويي 
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15 نفت و انرژي
 همكاري مردم 

پيك مصرف را كاهش داد 
پايگاه اطالع  رس�اني وزارت ني�رو| صرفه جويي 
روزهاي چهارش��نبه و پنج ش��نبه در بخش هاي مختلف 
موجب شد، پيك)اوج( مصرف از كانال هشداردهنده 56 
هزار مگاوات اواس��ط اين هفته خارج شود و خاموشي در 
نقاط مختلف كشور كاهش يابد. اواسط اين هفته ميزان 
مصرف برق در پي افزايش دما به شكل چشمگيري رشد 
كرد و ميزان اوج مصرف ركورد بي سابقه  56 هزار و 532 

مگاوات را به ثبت رساند. 
برخ��اف ركوردهاي عمومي و ورزش��ي، ثبت ركورد 
براي پيك مصرف برق يك ش��اخص منفي به حس��اب 
مي آيد و هش��داري براي رسيدن ش��بكه و نيروگاه هاي 
كش��ور به حداكثر توان قابل استفاده است. صنعت برق 
در تابستان هاي گذش��ته نقطه اوجي فراتر از 55 هزار و 
443مگاوات را تجربه نكرده بود. در كنار رش��د س��االنه  
مصرف برق در كش��ور، افت بي سابقه بارندگي ها موجب 
شده، نيروگاه هاي برق آبي نيز در تابستان امسال با كاهش 
محسوس ظرفيت توليد روبه رو ش��ود و توان توليد برق 
كش��ور در حدود 58 هزار مگاوات قرار بگيرد. از اواس��ط 
اي��ن هفته با عبور پيك مصرف از كانال 56 هزار مگاوات 
خاموش��ي هاي پراكنده در نقاط مختلف كشور با هدف 
حفظ پايداري و جلوگيري از آسيب شبكه در دستور كار 
قرار گرفت تا در صورت رس��يدن پيك مصرف به كانال 
58 هزار مگاوات، تجربه ارديبهش��ت  ماه س��ال 1380و 
فروپاشي شبكه برق تكرار نشود. در 2روز گذشته همراهي 
مردم در بخش ه��اي مختلف و صرفه جويي آنان موجب 
شد، مصرف برق كش��ور از وضعيت هشداردهنده خارج 
ش��ده و به كانال 54 هزار م��گاوات بازگردد و به تبع آن 
خاموشي ها كاهش يابد. طبق گفته مسووالن وزارت نيرو، 
صرفه جويي 10درصدي مصرف برق در فصل تابس��تان 
مشكل خاموش��ي را برطرف مي كند. وزير نيرو نيز چند 
روز پيش كه براي ش��ركت در جلس��ه اضطراري بررسي 
وضعيت آب و برق كش��ور به كميسيون عمران مجلس 
ش��وراي اسامي رفته بود، تاكيد كرد هر نوع جيره بندي 
و خاموش��ي در حوزه آب و برق به خود مصرف كنندگان 
بازمي گردد. اگر صرفه جويي و اس��تفاده درست از منابع 
صورت بگيرد نه فقط براي امس��ال بلكه در هيچ س��ال 
ديگري جيره بندي و خاموش��ي نخواهيم داش��ت اما اگر 
از مصرف درس��ت آب و برق غفلت كنيم ممكن اس��ت 

جيره بندي در فصل زمستان نيز اتفاق بيفتد. 
براساس گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، اوج 
مصرف برق در روز پنج ش��نبه 14تير م��اه به 54 هزار و 
266مگاوات رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
يك ه��زار و 98مگاوات كاهش يافت. همه مبادالت برق 
روز پنج شنبه كشور 492مگاوات ثبت شد كه سهم بخش 
صادرات 104مگاوات و سهم واردات 388مگاوات بود. در 
اين دوره زماني ميزان مصرف برق صنايع كشور به 4هزار 
و 22مگاوات رس��يد. با توجه به گرم شدن دماي هوا در 
هفته آينده در بيشتر اس��تان هاي كشور بايد مشتركان 
در مص��رف برق بخش خانگي حداكثر صرفه جويي را به 
عمل آورده و در س��اعت هاي اوج مصرف از به  كارگيري 
ل��وازم برقي پرمصرف اجتناب كنند تا هموطنان به ويژه 
در مناطق گرم جنوب كش��ور نيز از نعمت برق برخوردار 
باش��ند. زمان اوج مصرف)پيك( در نيمه نخس��ت سال 
بين س��اعت  هاي 12تا 16و 19تا 23 اس��ت. معاون اول 
رييس جمهوري بيس��ت و هش��تم خرداد ماه در جلسه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر ضرورت برنامه ريزي 
صحيح در دستگاه هاي اجرايي براي كاهش مصرف برق 
به ويژه در تابستان تاكيد كرد. وزير نيرو نيز بيست و نهم 
خرداد ماه اعام كرد »از اواخر خرداد ماه امسال به مدت 
13هفته با كمبود توليد برق نسبت به نياز مصرفي روبه رو 
مي شويم«. »رضا اردكانيان« گفت: اين كمبود توليد برق 
كه حدود 5 هزار مگاوات پيش بيني ش��ده بيشتر ناشي 
از كم بارشي هاي س��ال آبي 97-96 است. وي پيك بار 
پارسال را حدود 55 هزار مگاوات اعام و پيش بيني كرد، 
اوج مصرف برق امسال به حدود 58 هزار مگاوات برسد. 
شش��م تير ماه نيز هيات وزيران تصويب كرد، تعرفه برق 
سازمان هاي دولتي در سراسر كشور در ساعت هاي اوج بار 
20درصد افزايش يابد. در برخي استان ها مانند تهران نيز 

ساعت اداري از 6 صبح تا 14عصر تعيين شد. 

گزارش كوتاه

نوامبر؛ زمان شروع تحريم  ايران و البته موعد انتخابات ميان دوره اي در امريكاست 

اثر 2 گانه تحريم نفتي ايران بر مقبوليت ترامپ
آيا سياست نفتي ترامپ گريبان خودش را خواهد گرفت؟

گروه انرژي| عليرضا كياني|
تحريم اي��ران و بازگرداندن و كاهش صادرات 
نفت��ي اين كش��ور به يك��ي از محوره��اي اصلي 
سياس��ت خارج��ي دول��ت ترامپ تبديل ش��ده 
اس��ت. از سوي ديگر ترامپ مي خواهد تا پيش از 
انتخابات ميان دوره يي قيم��ت نفت افزايش پيدا 
نكند. مش��كل دولت امريكا اين است كه اين دو 

هدف در تضاد با يكديگر قرار دارند. 
سياس��ت نخس��ت ممكن اس��ت، جهان را با 
كمب��ود نفت خام روب��ه رو كند و خيال آس��وده 
امريكايي ها در مورد پايين  ماندن قيمت سوخت 
در پاييز را آش��فته كند. افزايش قيمت بنزين در 
پاييز يعني زماني كه راي دهندگان براي انتخابات 
ميان دوره ي��ي در امريكا آماده مي ش��وند، ممكن 
اس��ت ش��انس دموكرات ها در تصاح��ب اكثريت 

كرسي هاي مجلس نمايندگان را افزايش دهد. 
پ��س از چن��د س��ال ارزاني قيم��ت بنزين به 
خاط��ر كاهش تاريخي قيمت نف��ت، امريكايي ها 
حاال شاهد افزايش آن هستند. بهاي قرارداد آتي 
بنزين در امريكا در طول سال گذشته 17.5درصد 
و در كل دوره رياس��ت جمهوري  ترامپ 38درصد 

افزايش قيمت را تجربه كرده است. 
دو هفت��ه پيش زماني كه بيش از 20كش��ور 
توليد كننده نفت در وين گرد هم آمدند تا قيمت 
نف��ت را كنترل كنند و نهايتا روي افزايش عرضه 
نف��ت توافق كردن��د، به نظر مي آمد كه مش��كل 
ترامپ تا حدي حل ش��ده اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه بنا بر گزارش سي ان بي سي، گزارش ها 
حاكي از اين اس��ت كه دولت ترامپ درباره تاثير 
تحري��م نفتي ايران بر قيمت بنزي��ن نگران بوده 
و در همين خصوص ب��راي افزايش توليد نفت با 

عربستان سعودي البي كرده بود. 
اما تنها چند روز پس از اينكه اوپك از تصميم 
خود ب��راي افزايش توليد پرده برداش��ت، وزارت 
خارجه امريكا با اعام سياست خود براي »متوقف 
كردن كامل صادرات نفت خام ايران« در چند ماه 
آتي قيمت  نفت را به  شدت افزايش داد. روز شنبه 
هفته گذشته اما ترامپ در اكانت توييترش نوشت 
كه از پادش��اه عربستان سعودي خواسته تا توليد 
اين پادش��اهي نفتخيز تا 2ميليون بشكه افزايش 
يابد. 2 ميليون بش��كه، دوبرابر مقداري است كه 
عربس��تان و متحدانش هفته پيش از اين تصميم 

روي آن توافق كرده بوند. 
ترام��پ توييت كرده ب��ود: » صحبتم با ملك 
س��لمان همين حاال تمام شد. به او توضيح دادم 
كه به دليل وجود اختال و آش��وب در ونزوئا و 
ايران، توليد عربس��تان را حتي تا 2ميليون بشكه 
افزاي��ش دهد تا تغييرات حاصل ش��ده در عرضه 
بازار واضح باشد.« به گزارش سي ان بي سي، ملك 
س��لمان نيز ب��ه ترامپ گفته اس��ت: »قبول دارم 

قيمت ها باال هستند«. 
كاخ سفيد بعدا از اظهارات ترامپ در توييتش 
و ادع��اي ترامپ مبن��ي بر اينكه ملك س��لمان 
بن عبدالعزيز الس��عود با درخواس��ت او موافقت 
كرده، عقب نش��يني كرد. تحليلگران نيز افزايش 
اينچنين��ي را خ��ارج از توان عربس��تان توصيف 
كردند. آنچه مس��اله را حتي پيچيده تر كرده، اين 
اس��ت كه دولت ترامپ براي خريداران نفت ايران 
مهلت 4 نوامبر را تعيين كرده و از آنها خواس��ته 
ت��ا اين تاري��خ خريد نفت خود از اي��ران را پايان 

دهند. جالب اينكه 4 نوامبر دو روز پيش از تاريخ 
راي گيري در بيشتر ايالت هاي امريكاست. 

برهم كنش دو فاكتور »افزايش قيمت بنزين« 
و »موفقيت يا عدم توفي��ق جمهوري خواهان در 
نوامب��ر« هنوز نامعل��وم اس��ت. همچنين معلوم 
نيس��ت كه مردم ب��ه رابطه ميان سياس��ت هاي 
ترام��پ و قيمت بنزين توجه كنن��د. با اين  همه 
خطر افزاي��ش قيمت نفت با باال گرفتن منازعات 
تجاري امريكا با ش��ركاي اصلي تجاري اش همراه 
ش��ده اس��ت. اين مهم خود مي تواند فش��اري رو 
به ب��اال را به قيمت  كاالهاي مصرف��ي وارد آورد 
و از اي��ن طريق بر چش��م انداز اقتصاد در چش��م 

امريكاييان تاثيرگذارد. 

 بازي ترامپ با جعبه پاندورا
دونال��د ترامپ خود تقصير افزايش قيمت نفت 
را به گردن س��ازمان كشورهاي صادركننده نفت 
انداخته است؛ همان سازماني كه رييس غير رسمي 
آن متحد نزديك امريكا يعني عربستان است. اين 
كارتل نفتي در يك سال و نيم گذشته توليد نفت 
خ��ام خود را محدود كرده اس��ت ت��ا مازاد عرضه 
حاك��م بر بازار را از ميان بردارد؛ مازاد توليدي كه 
قيمت هاي نفت را به پايين ترين ميزان در 12سال 
اخير رس��اند، به كش��ورهاي نفتي فشار آورد و به 
ورشكستگي صدها شركت انرژي در امريكا منجر 
ش��د. سياس��ت اوپك به قيمت نفت جاني دوباره 
بخشيد و به افزايش آن كمك شاياني كرد. با اين 
همه و به گزارش سي ان بي سي تحليلگران عقيده 
دارند كه سياس��ت هاي ستيزه جويانه امريكا عليه 
ايران پنجمين توليد كننده بزرگ نفت جهان دليل 

عمده افزايش اخير قيمت هاست. 
افزايش قيمت نفت خام پيش از اعام تصميم 
ترامپ در ماه مه براي خروج از برنامه جامع اقدام 
مشترك، برجام و بازگش��ت تحريم ها عليه ايران 
س��رعت گرفته بود. قيمت نفت در سه ماهه اخير 
14درصد رش��د داشته و باعث شده شاخص نفت 
جهاني، برنت، بيشترين سود فصلي در 6سال اخير 

و وس��ت تگزاس اينترمدييت بيشترين سود فصلي 
در 2 سال اخير را كسب كند. 

در هفت��ه گذش��ته قيم��ت نفت خ��ام امريكا 
8درص��د افزايش داش��ت و م��رز 74 دالر را براي 
نخس��تين بار از نوامبر 2014 رد كرد. تحليلگران 
معتقدند كه مهم ترين عاملي كه به رشد چشمگير 
قيمت ها منجر شد، اعاميه وزارت خارجه امريكا 
در روز سه ش��نبه ب��ود. در اين اعامي��ه آمده بود 
ك��ه دولت اياالت متحده از مش��تريان نفت ايران 
درخواس��ت كرده كه تا تاريخ 4 نوامبر خريد نفت 
خود از اين كشور را متوقف كنند. براي بازاري كه 
انتظار داش��ت، دولت ترامپ مانند س��لف خود از 
واردكنندگان نفت اي��ران بخواهد تدريجا واردات 
خ��ود از اي��ن كش��ور را كاهش دهن��د، اين خبر 

بهت آور بود. 
هليم��ا كراف��ت، مدي��ر سياس��ت گذاري كاال 
در موسس��ه آر بي س��ي كاپيتال ماركتس در اين 
ب��اره به سي ان بي س��ي گفت:»رويك��رد تهاجمي 
 ترام��پ به اين معناس��ت كه قيم��ت نفت امريكا 
به زودي به 80 دالر در هر بش��كه خواهد رسيد.« 
وي روز جمع��ه به برنامه پاورالن��چ گفت:»اگر ما 
بخواهيم چنين سياستي را پيش بگيريم يعني ما 
مي خواهيم 1.5تا 2ميليون بشكه نفت ايران را از 

بازار حذف كنيم«. 
به گفته كرافت، اين سياست »بسيار ريسكي« 
اس��ت چراكه با اعمال آن اگ��ر اختالي در عرضه 
ايجاد ش��ود، ب��ازار با گزينه هاي مح��دودي براي 
مقابله با اختال مواج��ه خواهد بود. او همچنين 
به سي ان بي سي گفت كه توليد ونزوئا »در مسير 
سقوط قدم برمي دارد« و انتظار مي رود كه تا پايان 
سال جاري روزانه يك ميليون بشكه از عرضه اين 
كش��ور كاسته ش��ود. همه اينها درحالي است كه 
مشكات عرضه در ليبي و كانادا در هفته گذشته 
به  ش��دت روي عرضه تاثير گذاش��ت. كرافت در 
ادامه به اين شبكه گفت:»در صورتي كه رويكردي 
تهاجمي در برابر ايران اتخاذ كنيم بايد بدانيم كه 
ديگر تحمل هيچ اختال��ي در عرضه را نخواهيم 

داشت«. در سال هاي 2010تا 2014 قيمت نفت 
خام امريكا بين 75تا 115دالر در هر بشكه نوسان 
مي ك��رد. در ادامه اما بعد از س��رباز زدن اوپك از 
كاهش توليد براي ك��م كردن ميزان مازاد عرضه 
در بازار، قيمت ها به  ش��دت كاهش يافت و قيمت 
وست تگزاس اينترمدييت به 26دالر در هر بشكه 
رسيد. در سال  پاياني دولت اوباما با موافقت اوپك 
و روس��يه به كاه��ش توليد، قيمت نف��ت از زير 

30دالر در هر بشكه به حدود 60 دالر رسيد. 
اوپك، روس��يه و ديگ��ر توليد كنندگان بزرگ 
نف��ت هم اكنون درصدد هس��تند ت��ا توليد را به 
ميزان يك ميليون بش��كه در روز افزايش دهند. 
با اين هم��ه تحليلگران به تاثيرگ��ذار بودن اين 
سياس��ت اميدوار نيس��تند چراكه از نگاه ايشان، 
بازار به راحتي افزايش روزانه يك ميليون بش��كه 
نفت را خواهد بلعيد. در همين زمان، توليد نفت 
خام امريكا درحال افزايش اس��ت اما مش��كات 
خ��ط لوله و كمب��ود ني��روي كار در بزرگ ترين 
ميدان نفتي اين كشور مسير رشد را با دست انداز 

روبه رو كرده  است. 

 تاثير تحريم  ايران در پمپ  بنزين ها در امريكا
اندرو ليپوو، مدير شركت شركاي نفتي ليپوو 
درباره مخاطرات افزايش قيمت نفت براي مردم 
امريكا به سي ان بي سي گفت:»با توجه به موانعي 
كه ذكر آنها رفت، قيمت نفت ممكن است آنقدر 
ب��اال رود كه منافعي ك��ه امريكايي ها در پاييز از 
قيمت پايين بنزين نصيبش��ان مي شود از ميان 
برود.« به گفته ليپوو اگر برنت 10دالر نسبت به 
حداكثر قيمت چند روز گذشته در بازار افزايش 
يافته و به 90دالر در هر بش��كه برسد، قيمت هر 
گال��ن بنزين)معادل 3.8 ليتر( در امريكا 2دالر و 
85 سنت افزايش خواهد يافت. اين مساله درباره 
قيمت سوخت جت و گازوييل كه روي هم رفته 
چرخ بخش حمل و نقل امريكا را مي چرخاند نيز 

صدق مي كند. 
نتيج��ه،  ك��رد:»در  اضاف��ه  همچني��ن  او 

مصرف كنندگان بايد انتظار افزايش قيمت بليت 
هواپيما را داش��ته باش��ند. از طرف ديگر افزايش 
قيم��ت گازوييل صرفا ب��ه مصرف كنندگان اين 
سوخت منتهي نشده و بار قيمتي آن بر خدمات 

و كاالهاي مصرفي نيز تحميل مي شود«. 
پاتريك دهان، تحليلگر ارشد شركت گس بادي 
نيز در گفت وگو با سي ان بي سي عنوان كرد كه به 
خاطر عواملي چون موضع س��خت گيرانه ترامپ 
عليه ايران، امريكايي ها در پاييز امس��ال، كاهش 
كمتري در نرخ بنزين را تجربه خواهند كرد. او به 
اين شبكه گفت: »معموال قيمت بنزين با شروع 
پاييز 20تا 35س��نت كاهش مي  يابد. امسال اين 
رقم ممكن اس��ت به 5 تا 10س��نت برسد و اگر 
خيلي خوش ش��انس باشيم ش��ايد شاهد كاهش 

15سنتي قيمت باشيم«. 
اداره اطاعات انرژي وابس��ته به دولت اياالت 
متحده اخي��را پيش بيني كرده كه بعيد اس��ت 
متوس��ط قيمت بنزين از 3دالر بيش��تر شود. به 
گزارش سي ان بي س��ي بنزي��ن در انتهاي ماه مه 
ركورد 2دالر و 96س��نتي در هر گالن را از خود 
به جاي گذاش��ت. با اين هم��ه، پيش بيني اداره 
اطاع��ات انرژي بعض��ي از تحليلگ��ران را قانع 

نكرده است. 
ت��ام كل��وزا، مدير بخ��ش تحليل ان��رژي در 
شركت موسس��ه انرژي Price Oil يكي از اين 
اف��راد اس��ت. وي در اين باره به سي ان بي س��ي 
گفت:»عوامل بس��ياري قيمت بنزين را افزايش 
مي دهند. م��ن حاضرم ب��ا اداره اطاعات انرژي 
شرط ببندم كه هنوز در امريكا قله قيمت بنزين 

در سال جاري را نديده ايم«. 
عواملي كه از نگاه آق��اي كلوزا مي تواند روي 
قيمت س��وخت اثر گ��ذارد، توفان ه��اي فصلي 
را ش��امل مي ش��ود كه در فعاليت هاي حفاري، 
پاالي��ش و حمل و نقل اخت��ال ايجاد مي كنند. 
اين تحليلگ��ر نفتي همچنين عن��وان كرده كه 
پااليش��گا ه ها از همين حاال اهم توجه خود را بر 
توليد سوخت جت و گازوييل گذاشته اند چراكه 
»اين محصوالت حاشيه  سود بيشتري نسبت به 

بنزين دارند«. 
از ط��رف ديگر اس��تطاعت س��عودي ها براي 
اجابت درخواس��ت ترامپ نيز زير سوال است. با 
اينكه عربستان س��عودي مي تواند توليد خود را 
افزايش دهد اما افزايش 2ميليون بشكه چنانكه 
هيلما كرافت به سي ان بي سي گفت »بزرگ ترين 
آزمون براي ظرفيت مازاد« در اين كشور خواهد 
بود. روز يك شنبه، كاخ سفيد اذعان كرد كه ملك 
سلمان با افزايش 2ميليون بشكه يي نفت موافقت 
نك��رده اس��ت. اين گفت��ه خاف ادع��اي دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا در توييت هايش بود. 
در واقع شاه عربستان تنها در صورت لزوم و پس 
از مشورت با ديگر توليدكنندگان نفتي به ذخاير 

مازاد خود متوسل خواهد شد. 
جلسه رس��مي اوپك سوم دس��امبر برگزار 
خواهد ش��د. با اين همه براس��اس ق��راري كه 
ماه پيش گذاش��ته شد، اوپك قرار است در ماه 
سپتامبر در نشس��تي فوق العاده شرايط بازار را 
بررس��ي كند. در هر حال عربستان براي راضي 
كردن ايران و ونزوئا كه ماه ميادي گذش��ته 
ني��ز با افزايش توليد مخالف��ت كردند با چالش 

مواجه خواهد شد. 

شركت نفت مناطق مركزي ايران
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب )سهامي خاص(

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي
عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 93 ك/ت/ 96 مربوط به خريد دو مجموعه كمپرسور هواي ابزار دقيق

مناقصه گ�زار: ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانش��اه- ميدان نفت- بلوار زن- پاك 42، كدپس��تي 6714677745، ش��ماره تماس 
08338370072 )داخلي 2143 و 2145(، نمابر 08338381623
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 مبلغ برآورد اوليه: 000/000/ 18/000 ريال ، از محل بودجه سرمايه اي 
 تضمي�ن ش�ركت در فرآيند ارج�اع كار: 000/ 900/000 ريال به صورت نق��دي، ضمانتنامه معتبر بانكي يا س��اير ضمانتنامه هاي مندرج در قانون 

برگزاري مناقصات.
 پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه تضمين معتبر. 
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نوبت دوم آگهي، درخواس��ت خود را از طريق نمابر 08338381623 به اداره تداركات كاال ارس��ال و تأييديه دريافت نمايند. پس از پايان مهلت دريافت 
درخواس��ت ها، فرم اس��تعام ارزيابي كيفي يك روز پس از پايان مهلت اعام آمادگي از طريق پست الكترونيك در اختيار متقاضيان حضور در مناقصه قرار 
خواهد گرفت. متعاقبا اس��ناد مناقصه از همان طريق به آدرس الكترونيك مناقصه گراني كه امتياز ارزيابي كيفي الزم را كس��ب نموده اند، ارس��ال مي گردد. 

مهلت تحويل و تاريخ گشايش پاكات فني و مالي متعاقبا طي دعوتنامه شركت در مناقصه به اطاع خواهد رسيد.
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نوبت اول

شركت ملي نفت اريان

NO:2
POWER: 50 HP
CAPACITY: 5.4 M3/MIN
WORKING PRESSURE:10 BAR
COMPRESSOR TYPE: SCREW
INSTALLATION : FIXED MOUNTED
ELCTROMOTOR: 3PH,50HZ,EX,IP55

NO:1
POWER: 125 HP
CAPACITY: 12 M3/MIN
WORKING PRESSURE:10 BAR
COMPRESSOR TYPE: SCREW
INSTALLATION : FIXED MOUNTED
ELCTROMOTOR: 3PH,50HZ,EX,IP55

ايس�نا| تايمز اينديا گ��زارش داد پ��س از آنكه ماه 
گذشته مذاكرات رسمي ميان هند و چين آغاز شد، يك 
مقام هندي بيان كرد كه زمان مناسب فرا رسيده است. 
رون��ق توليد نفت و گاز امريكا، اه��رم بزرگ تري در برابر 

اوپك مي دهد. 
اين دو كشور در 17درصد از مصرف نفت جهان سهيم 
هستند و اگر قيمت هاي نفت در نتيجه اقدامات اوپك باال 
بماند، از جمله اقتصادهايي خواهند بود كه ش��ديدترين 

آسيب را متحمل مي شوند. 
به عاوه اين كش��ورها در ت��اش براي محدود كردن 
نفوذ اوپك در بازار نفت جهاني ممكن است تنها نباشند. 
طبق گزارش بلومبرگ، اروپا و ژاپن كه پيش از اين رغبتي 
به پروژه هاي ضد اوپك نشان نمي دادند، ممكن است به 
اين كلوب ملحق شوند. دليل تمايل آنها براي پيوستن به 
اتحاد ضد اوپك اين اس��ت كه برخاف سيكل هاي قبلي 

قيمت نفت، اكنون گزينه هايي براي سوخت هاي فسيلي 
وجود دارد. برقي س��ازي عرصه يي است كه ممكن است، 

اوپك را با يك كارتل خريداران نفت مواجه كند. 
هن��د، چي��ن و اروپ��ا همگ��ي نام ه��اي بزرگ��ي در 
به كارگيري خودروهاي برقي هستند. ژاپن در توليد باتري 
پيش روست. اگر اين كشورها همفكري كنند، ممكن است 
بازارهاي نفت را متاطم كرده و اوپك را فلج كنند. البته 
اين سناريويي است كه به وقوع پيوستن آن بعيد به نظر 
مي رس��د. به عنوان مثال در هند يك نظرس��نجي نشان 
داده است كه 90درصد از رانندگان هندي تمايل دارند از 
خودروهاي برقي استفاده كنند البته به شرطي كه دولت 
زيرساخت شارژ را فراهم كرده، ماليات جاده ها را كاهش 

و يارانه ها را افزايش دهد. 
چين نيز به نوبه خود در به كارگيري خودروهاي برقي 
پيش روست. اين كشور بيش از 50درصد فروش جهاني 

خودروهاي برقي در سال گذشته را به خود اختصاص داد. 
با اين حال اين امر به مدد يارانه هاي دولتي سخاوتمندانه 
براي س��ازندگان خودروهاي برقي حاصل شد كه تا سال 

2020 به صفر كاهش پيدا خواهد كرد. 
چين و هند ب��ا چالش هاي��ي در به كارگيري خودرو 
برقي مواجه هس��تند. اروپا مي تواند كمك كرده و س��ود 
هم ببرد. به خصوص كه اروپا، چين، هند و ژاپن به اتفاق 
يكديگر 65درصد از خودروهاي جهان را توليد مي كنند و 
عمده اين خودروها در اروپا توليد مي شوند و اين كشورها 
35درص��د از نفت جهان را مصرف مي كنند و مايلند كه 

اين ميزان كاهش پيدا كند. 
اگر اين كش��ورها با يكديگر متحد ش��وند، مي توانند 
تغيير تدريجي يا سريع تري براي به كارگيري خودروهاي 
برقي داشته باشند و همه  چيز به موافقت يا عدم موافقت 

اوپك با پايين نگهداشتن قيمت هاي نفت بستگي دارد. 

شانا: نماينده ايران در هيات عامل اوپك در واكنش به 
توييت جديد رييس جمهوري امريكا گفت: با توييت هاي 
پياپي و مذموم شما قيمت هاي جهاني نفت خام 10دالر 
افزايش يافته به اين رويه پايان دهيد در غير اين صورت 

قيمت هاي جهاني نفت خام باالتر مي رود. 
حس��ين كاظم پوراردبيلي روز پنج شنبه گفت: آقاي 
رييس جمهوري)دونال��د ترامپ( ممكن اس��ت از ش��ما 
بپرس��م درباره چه موضوعي صحبت مي كنيد؟ سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت)اوپك( ظرف 30سال گذشته 
دخالتي در تعيين قيمت هاي جهاني نفت خام نداش��ته 
اس��ت بلكه اين بازارهاي مال��ي و قطب هاي )هاب هاي( 
منطقه ي��ي براي انواع نفت خام ش��اخص اس��ت كه بر 

تحوالت قيمتي تاثير مي  گذارد. 
وي ادام��ه داد: اياالت متحده امريكا، توليدكنندگان 
ب��زرگ و موسس��ان اوپك را تحريم مي كن��د و در عين 
حال از آنها مي خواهد كه قيمت هاي نفت خام را كاهش 

دهن��د؟! كاظم پوراردبيل��ي خطاب ب��ه رييس جمهوري 
امريكا تاكيد كرد: عاليجناب، آن حجم از نفت خام براي 
اجابت خواسته شما در بازارهاي جهاني موجود نيست، 
شما آن دسته از اعضاي اوپك را كه ادعا مي كنيد از آنها 

حمايت مي كنيد تحت فشار گذاشته ايد. 
نماينده ايران در هيات عامل اوپك تصريح كرد: شما 
به واقع با اين رفتار، اعتبار و حاكميت آنها را زير س��وال 

مي بريد، ما انتظار داريم مودبانه تر برخورد كنيد. 
وي با يادآوري اينكه برادران مسلمان ما در عربستان 
س��عودي، ملت��ي تحصيلكرده و بالغ هس��تند كه اجازه 
نمي دهند شما با آنها اينگونه رفتار كنيد و به آنها دستور 
دهيد، تصريح كرد: شما مي گوييد كه اين يك جاده دو 

طرفه است؟! ما هم در اين بزرگراه قرار داريم. 
كاظم پوراردبيلي تاكيد ك��رد: آقاي رييس جمهوري 
ممكن اس��ت ما اختاف س��ليقه هايي با برادرانمان در 
عربس��تان س��عودي داشته باش��يم اما ياد گرفته ايم كه 

چگونه در كنار هم زندگي كنيم؛ ش��ما مي خواهيد اين 
اختاف ها را تشديد كنيد، من توصيه مي كنم به سرعت 
فردا)جمع��ه 15تيرماه( به مذاكرات وين ملحق ش��ويد. 
دونالد ترامپ در جديدتري��ن توييت خود باز هم اوپك 
را مس��وول قيمت باالي نفت دانسته و خواهان كاهش 

قيمت نفت از سوي اين سازمان شده است. 
رييس جمهوري امريكا در جديدترين اظهارنظرش 
در حس��اب كاربري توييتر خود نوشته است:»انحصار 
اوپك بايد به  خاطر داشته باشد كه قيمت هاي بنزين 
افزايش يافته اس��ت، اگر نگوييم كاري نكره اند، اقدام 
الزم را ه��م ب��راي اين ش��رايط انج��ام نداده اند، آنها 
قيمت ه��ا را افزاي��ش مي دهند درحالي ك��ه اياالت 
متحده امريكا در مقابل دالرهاي اندك آنها از بسياري 
از كشورهاي عضو اوپك حمايت مي كند. اين بايد يك 
خيابان دو طرف باشد. قيمت هاي جهاني نفت خام را 

همين حاال كاهش دهيد!«

چين و هند در پي مهار اوپك

قيمت نفت وابسته به توييت هاي ترامپ
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بازارهنر

درخششفيلمسازانايرانيدرقلباروپا
جش��نواره بین المللي فیلم »كارلووي 
واري« در حالي پنجاه و سومین دوره خود 
را همچن��ان با غیبت ايرانی��ان در بخش 
مسابقه اصلي برگزار كرده كه هفت اثر از 
سینماي ايران يا آثاري از كشورهاي ديگر 
كه س��ازندگان آنها ايراني هستند، در اين 

دوره از جشنواره حضور دارند. 
به گزارش ايس��نا از كارلووي واري، از 
س��ال ۹۱ كه سینماي ايران با فیلم »پله 

آخر« علي مصفا در بخش مس��ابقه اين جش��نواره به 
نسبت معتبر و رده الف در قلب اروپا )جمهوري چك( 
حضور داش��ت و جايزه بهتري��ن بازيگر زن را هم براي 
لیال حاتمي ب��ه ارمغان آورد، فیلم ه��اي ايراني حاضر 
در بخش ه��اي غیررقابتي و جانبي جش��نواره، مانند 
فیلم »لرد« محمد رس��ول اف در سال گذشته و فیلم 
»النتوري« رضا درمیش��یان در دو دوره پیش، با وجود 
چند نمايش در سینماهاي میزبان جشنواره، از رقابت 
با فیلمسازان ساير كشورها محروم بودند. امسال البته 
س��ینماي ايران هر چند در اين جش��نواره اروپايي كه 
البته به س��ینماي شرق توجه ويژه يي داشته است، در 
بخش رقابتي اصلي نماينده يي ندارد، اما پس از 6 سال، 
با فیلم »امیر« س��اخته نیما اقلیم��ا، در بخش رقابتي 

»شرق-غرب« حاضر است. 
»امیر« در نخس��تین حضور خود در جشنواره هاي 
خارجي، در جش��نواره كارلووي واري پنجاه و س��وم، 
با آثاري از كش��ورهايي چون آلمان، چك، لهس��تان، 
روس��یه، مجارس��تان و چند اثر چن��د ملیتي ديگر به 
رقابت مي پردازد. اين فیلم با بازي میالد كي مرام، س��ه 
نمايش خود را در روزهاي پنج ش��نبه، جمعه و شنبه، 

در سه سالن سینماهاي مختلف در شهر 
كارلووي واري در غرب كش��ور جمهوري 
چك تجربه خواهد كرد. »هجوم« ساخته 
شهرام مكري، ديگر فیلم ايراني حاضر در 
جشنواره كارلووي واري است كه در بخش 
غیررقابتي نگاهي ديگر، جشنواره حضور 
دارد. البت��ه در اين بخ��ش، دو نام ايراني 
ديگر هم به چشم مي خورند؛ هرچند با دو 
محصول از كشورهاي ديگر: علي عباسي با 
فیلم »مرز« محصول دانمارك و سوئد و علیرضا خاتمي 
با فیلم »آيه هاي فراموش��ي« محصول فرانسه، آلمان، 
هلند و شیلي كه بهار امسال در جشنواره جهاني فجر 
در تهران نیز به نمايش درآمده بود. البته »آموزش غلط 
كامرون پست« ساخته دزيره اخوان و محصول امريكا 
نیز در بخش افق هاي جشنواره نمايش خواهد داشت. 
با اين اوص��اف، »هجوم« يك نمايش خ��ود را در روز 
يك ش��نبه پشت سر گذاشته و در روزهاي پنج شنبه و 
جمعه نیز دو نمايش ديگر خود را در دو سینماي شهر 
كوچك كارلووي واري تجربه خواهد كرد. البته »هجوم« 
و »امی��ر« هر ك��دام يك نمايش در روز چهارش��نبه، 
مخصوص روزنامه نگاران و منتقدان حاضر در جشنواره 
داش��ته اند. فیلم هاي »همه مي دانند« س��اخته اصغر 
فرهادي و محصول كشورهاي اسپانیا، فرانسه و ايتالیا 
و نیز »۳ رخ« ساخته جعفر پناهي به عنوان محصولي 
از كش��ور ايران، دو فیلم مطرح جش��نواره كن هستند 
كه يكي از آنها آغازگر آن جش��نواره بود و يكي ديگر، 
جايزه مشترك فیلمنامه نويسي را در جشنواره كن به 
خ��ود اختصاص داد و حاال در كارلووي واري در بخش 

افق هاي پنجاه و سومین دوره جشنواره حضور دارند. 

آزادي»نيلوفر«پساز11سال
تهیه كننده فیلم س��ینمايي »نیلوفر« 
با اعالم خبر رف��ع توقیفي اين فیلم پس 
از ۱۱ س��ال و عرضه آن در شبكه نمايش 
خانگي نسبت به پخش بدون اجازه آن از 
شبكه هاي ماهواره يي اعتراض كرد. فرشته 
طائرپور در متن كوتاهي به ايسنا نوشت: 
»سرانجام پس از ۱۱س��ال توقیف، فیلم 
س��ینمايي »نیلوفر« كه هم داراي پروانه 
ساخت بود و هم پروانه نمايش، اما هرگز 

فرصت نمايش در س��ینماها يا جشنواره ها را نیافت، با 
حذف چند صحنه ديگر وارد شبكه نمايش خانگي شد. 
هنوز يك هفته از توزيع آن نمي گذرد كه ش��بكه هاي 
فارس��ي زبان ماهواره ي��ي -همان ها ك��ه ما حق پخش 
آگهي هاي چند ثانیه يي فیلم هاي مان را در آنها نداريم- 
فیلم »نیلوفر« را تمام و كمال پخش كردند. مسووالني 
كه در قوه قضايیه پخش آگهي فیلم هاي س��ینمايي را 
بالفاصله مورد پیگیري و مواخذه قرار مي دهند، معموال 
در قبال پخش كامل فیلم هاي س��ینمايي، س��راغي از 
حقوق و تكالیف تهیه كنن��دگان نمي گیرند. امیدوارم 
تماش��اي اين فیلم چه از ماهواره چه از نسخه خانگي، 
الاقل باعث شود كه افكار عمومي هم مانند ما از توقیف 

۱۱ساله اين فیلم تعجب كند.«

فیلم س��ینمايي »نیلوفر« ب��ه عنوان 
محصول مش��ترك ايران، فرانس��ه، لبنان 
آن  كارگ��ردان  توس��ط  آن  فیلمنام��ه 
»س��ابین ژمايل« نوشته ش��ده است و به 

تهیه كنندگي فرشته طائرپور است. 
»نیلوفر« داس��تان دختركي عراقي و 
روستايي است كه شوق ادامه تحصیل و 
پزشك شدن دارد و مناسبات خانوادگي 
در اط��راف او -به خص��وص رابطه اش با 
عزيز- عموي گوشه گیر و چوپانش ماجراهاي فیلم را 
رقم مي زند. عوامل اين پروژه عبارتند از: بازيگران اين 
فیلم رويا نونهالي، شهاب حسیني، هنگامه قاضیاني، 
صادق صفايي، امیر آقايي، نیره فراهاني، زهرا داودنژاد، 
تورج فرامرزيان و فاطمه معتمدآريا. همچنین بهرام 
بدخشاني در مقام مدير فیلمبرداري، صدابردار: مهران 
ملكوتي طراح چهره پردازي: محمدرضا قومي، طراح 
صحنه و دكور: مجید لیالچي، لباس: سمیرا سینايي - 
سارا خالدي، مدير تولید: طهورا ابوالقاسمي، برنامه ريز: 
مصطفي احمدي، منش��ي صحنه: س��حر مصیبي و 
غزل ش��اكري مستند پشت صحنه را ساخته است و 
به تهیه كننده فرش��ته طائرپور و ژان برهارت ساخته 

شده است. 

بازيگراننمايش»بيضايي«مشخصشدند
بازيگ��ران نماي��ش »اف��را ي��ا روز 
مي گذرد« به نويسندگي بهرام بیضايي 
و كارگرداني س��هیل س��اعي مشخص 
ش��دند. به گزارش مه��ر، نمايش »افرا 
يا روز مي گذرد« به نويس��ندگي بهرام 
بیضايي و كارگرداني س��هیل ساعي از 
اواخر تیر به تماشاخانه سنگلج مي رود. 
نسرين درخشان زاده، پانته آ مرزبانیان، 
فرانك كالنتر، هومن رس��تگار، مهدي 

بزرگ زاده، وحید نفر، چواد پورزند، مهديس توكلي 
و عرف��ان ابراهیم��ي بازيگران نمايش »اف��را يا روز 

مي گذرد« هستند. 
»افرا يا روز مي گذرد« در س��ال ۱۳۷6 توس��ط 

بهرام بیضايي به نگارش درآمده اس��ت 
و نخس��تین بار به كارگردان��ي وي در 
زمس��تان ۱۳۸6 در تاالر وحدت تهران 

روي صحنه رفت. 
داستان اين نمايش درباره  افرا معلم 
جوان و موتمن محل اس��ت كه در پي 
گذران زندگي خود و خانواده، به اجبار 
پیش��نهاد درس دادن به شازده چلمن 
را مي پذيرد ك��ه در پي آن ماجراهايي 

به وجود مي آيد. 
سعید حسنلو طراح صحنه، آرش عزيزي طراح 
موسیقي و الهام شعباني طراح لباس، سهیل ساعي 

را در اين پروژه همراهي مي كنند.

شكافميانامريكا
واتحاديهاروپا

اكونوميست:
اين نش��ريه در آخرين 
ش��ماره  خود، به گزارشي 
می��ان  ش��كاف  درب��اره 
اتحادي��ه اروپ��ا و امري��كا 
اي��ن  طب��ق  پرداخ��ت. 
گ��زارش، جه��ان ش��اهد 
میان  اختالف  بزرگ ترين 
امريكا و كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا در آس��تانه 

نشس��ت ناتو است. آن طور كه در اكونومیست گفته 
شده، امريكا بعد از جنگ جهاني دوم، نقش بسیاري 
در توس��عه كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا داش��ت. 
همچنین، در همان سال ها، به تشكیل اتحاديه اروپا 
و ناتو، كمك هاي بسیاري كرد و به گفته تحلیلگران، 
كمت��ر منافع خود را درنظر گرفته بود. اين در حالي 
است كه پس از روي كار آمدن ترامپ و سیاست هاي 
تج��اري، همچنین روابط بین الملل��ي او، تنش هاي 
بسیاري میان امريكا و اتحاديه اروپا ايجاد شده است. 
اين موضوع، نگراني هاي بس��یاري را به وجود آورده، 
چراكه اين كشورها در آستانه نشست ناتو قرار دارند. 
آن طور كه گفته شده، ۱۱ و ۱2 جوالي نشست ناتو 

در بروكسل برگزار خواهد شد. 

والاستريتژورنال:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
زوج  ي��ك  مس��مومیت 
بريتانیايي با عامل اعصاب 
»نوويُچ�ك« منتشر كرد. 
آن ط��ور كه گفته ش��ده، 
»نوويچك« همان عاملي 
ا س��ت كه به مسمومیت 
اس��كريپال  س��رگئي 

جاس��وس سابق روس و دخترش، انجامید و روابط 
اروپا و روسیه را تیره كرد. اين دو شهروند، دو هفته 
پی��ش، بعد از آنكه بي هوش در منطقه مس��كوني 
امزب��وري پیدا ش��دند، به بیمارس��تان انتقال پیدا 
كردند. نه تنها عامل مسمومیت اين دو همان عاملي 
اس��ت كه نزديك بود جان اسكريپال و دخترش را 
بگیرد، بلكه محلي كه اين دو مس��موم شده اند نیز 
تنها ۱۱ كیلومتر با محل مسمومیت جاسوس سابق 
روس فاصله دارد. پس از اين اتفاق، بريتانیا انگشت 
اتهام خود را به سمت روسیه گرفته و مقامات روس  
نیز، تمام اتهام��ات را رد كرده اند. آن طور كه گفته 
شده، وزير كشور بريتانیا مي گويد وقتش رسیده كه 

روسیه بگويد چه اتفاقي افتاده است. 

فايننشالتايمز:
صفحه  خب��ر  دي��روز 
اول اي��ن روزنام��ه درباره 
دي��دار مركل و ت��رزا مي 
 درباره برگزيت بود. طبق 
گزارش اي��ن روزنامه، ترزا 
بريتانیا  مي  نخس��ت وزير 
مركل صدراعظم  آنگال  با 
آلمان ديدار كرد و درباره 
روابط لندن با كش��ورهاي 

عضو اتحاديه اروپا به ويژه آلمان پس از خروج بريتانیا 
از اتحاديه اروپا با او به گفت وگو نشست. آن طور كه 
گفته شده اين نشست با هدف يافتن راه حل اساسي 
براي پیش��برد مذاكرات خروج و يافتن راه هاي حل 
انبوه اختالفات دو طرف ارزيابي شده است. به گفته 
رس��انه ها در بريتانی��ا ، مي  در ديدار ب��ا مركل ابراز 
امیدواري كرده است نتايج اين نشست بتواند سرعت 
و كارآمدي مذاكرات را موجب ش��ود. طبق گزارش 
فايننشال تايمز، در اختیار گرفتن تعرفه واردات كاال 
از اتحاديه اروپا از جمله امتیازاتي اس��ت كه دولت 

بريتانیا در مذاكرات در پي آن است. 

كيوسك

ديداروزيرفرهنگوارشاداسالميبا»محمدعليموحد«
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي همزمان با روز قلم به ديدار محمدعلي موحد مولف و مترجم حوزه هاي تاريخ معاصر، 
حق��وق و ادبیات رفت. به گزارش ايلنا، س��ید عباس صالحي همزمان با روز قلم ب��راي ديدار و تبريك اين روز به منزل 
محمدعل��ي موحد مولف، مترجم، ش��اعر و مصحح پیشكس��وت رف��ت. در اين ديدار محمدعلي موح��د نیز ضمن بیان 
خاطراتي از دوره هاي مختلف، چگونگي تالیف چند عنوان از آثار خود را روايت كرد. او همچنین با اشاره به عدم انتشار 
بعضي از آثار و انتشار بدون اجازه تعدادي ديگر از آثار خود درباره حقوق اهل قلم گفت: اگرچه راه اندازي دفتر مشاوره 
حقوقي اهل قلم كار خوب و مفیدي به نظر مي رس��د، اما ضروري اس��ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مركزي را براي 
صیانت از حقوق اهل قلم داير كند. س��ید عباس صالحي نیز در اين ديدار با اش��اره به روند فعالیت هاي صورت گرفته 
براي اليحه حمايت از مالكیت معنوي گفت: اين اليحه بیشتر از يك سال است كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده 

و تعدادي از نمايندگان محترم هم پیگیر آن هستند كه ان شاءاهلل به نتیجه مي رسد. 

چهرهروز

نگاهيبهتازهترينبررسينابرابريتوزيعثروتدر28كشور

امريكا؛نابرابرترينكشورجهان
الههباقري|

 گزارش نابرابري توزيع ثروت 20۱۸ 
ب��ه تازگي از س��وي س��ازمان همكاري 
و توس��عه اقتصادي منتشر شده اس��ت. اين موضوع 
معضلي جهاني است و آن طور كه گفته شده، تقريبا 
60 درصد از خانوارهاي جهان تنها حدود ۱2درصد از 
ثروت جهان را در اختیار دارند. اين در حالي است كه 
حدود 52 درصد از مجموع ثروت هاي جهان در اختیار 
يك درصد از ثروتمندان قرار دارد. تازه ترين بررسي هاي 
OECD، توزي��ع ثروت را در 2۸ كش��ور را تجزيه و 
تحلیل كرده اس��ت؛ طبق اين بررس��ي ها نابرابري در 
توزيع ثروت در س��ال 20۱۸ حدود دوبرابر بیش��تر از 
نابرابري درآمد در جهان است. بیشترين میزان نابرابري 
توزيع ثروت در میان ثروتمندان امريكايي ديده شده 
است. آن طور كه در اين گزارش گفته شده، ۷۹درصد 
از ث��روت امري��كا در اختیار يك درص��د از خانوارهاي 
ثروتمند اين كشور است. اين آمار در حالي اعالم شده 
كه به گفته كارشناسان اقتصادي فدرال رزرو امريكا، 
توزيع نابرابر ثروت و ش��كاف میان ثروتمندان و فقرا، 
اقتص��اد امريكا را در مرز هش��دار ق��رار مي دهد؛ چرا 
كه در ركود بزرگ س��ال 200۷ تا 200۹ نیز همین 
توزيع نابرابر ثروت نقش قابل  توجهي داشت. آن طور 
كه در س��اير گزارش ها گفته شده، در سال هاي اخیر 
امري��كا در میان 5 رتبه اول فهرس��ت نابرابري توزيع 
ثروت قرار گرفته است. هلند نیز در سال 20۱۸ رتبه 
دوم نابرابري اقتصادي را به خود اختصاص داده است. 
آن طور كه در گزارش س��ازمان همكاري و توس��عه 
اقتصادي گفته شده، حدود 6۸درصد از مجموع ثروت 
در اين كش��ور در اختیار تنها يك درصد از ثروتمندان 
هلندي قرار دارد؛ اين در حالي اس��ت كه سرانه تولید 
ناخالص ملي هلند يكي از باالترين تولیدهاي س��رانه 
ملي در سراسر اروپاست و دولت اين كشور تالش هاي 
بس��یاري براي برقراري توازن در همه زمینه ها داشته 
است. دانمارك نیز سومین كشوري است كه در سال 
20۱۸ بیشترين نابرابري توزيع ثروت را داشته است. 
طبق آمار منتشر شده، حدود يك درصد از ثروتمندان 

دانماركي حدود 64 درصد از مجموع ثروت اين كشور 
را در اختی��ار دارند. اين در حالي اس��ت كه به گفته 
اقتصاددان هاي دانماركي اين كشور پايین ترين سطح 
نابراب��ري درآمد در جهان را دارد. آن طور كه در ادامه 
گزارش OECD گفته شده، آمار بانك مركزي اروپا 
نش��ان مي دهد ك��ه توزيع ثروت در آلمان به  ش��دت 
ناعادالنه است، اما تحلیل جديد موسسه پژوهش هاي 
اقتصادي آلمان وضعیت را از آنچه قبال تصور مي شد 
نیز وخیم تر توصیف كرده اس��ت. طبق آمار منتش��ر 
ش��ده، حدود 60درصد از مجموع ثروت اين كشور در 
اختیار ثروتمندان قرار دارد. طبق اين گزارش، حدود 
يك درصد از ثروتمندان بريتانیا، كانادا و فرانس��ه نیز 
حدود نیمي از ثروت اين كش��ورها را در اختیار دارند. 
آن طور كه گفته شده، كاهش مالكیت خانه به شكاف 
بین فقیر و غني دام��ن زده كه اين موضوع منجر به 
ش��كاف ثروتي بین نسل جوان و قديمي تر در بريتانیا 
شده است. فرانسه نیز به عنوان دومین اقتصاد منطقه 
يورو از زمان بحران مالي كه از سال 200۹ آغاز شده، 

با رشد ضعیف دست و پنجه نرم كرده است. 
هرچند كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده كه 

استرالیا برابرترين توزيع درآمد را در سال هاي اخیر به 
 خود اختصاص داده بود، اما در گزارش 20۱۸ سازمان 
توس��عه و همكاري اقتصادي در میان كش��ورهايي با 
نابراب��ري توزيع ثروت قرار گرفته اس��ت. آن طور كه 
گفته ش��ده در میان 2۸ كشور مورد بررسي، استرالیا 
در رتبه هش��تم قرار گرفته اس��ت. طبق آمار حدود 
يك درصد از ثروتمندان اس��ترالیا و اسپانیا، 46درصد 
از مجموع ثروت اين كشورها را در اختیار دارند. میزان 
مالیكت ثروت در میان يك درصد از ثروتمندان فنالند 
نیز 45درص��د و میان ايتالیايي ها ح��دود 4۳ درصد 

اعالم شده است. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده، ژاپن ممكن 
اس��ت از نظر تولید ناخالص داخلي، س��ومین اقتصاد 
بزرگ جهان باشد اما سال هاست با ركود رشد و تورم 
دست و پنجه نرم مي كند. همچنین در گزارش 20۱۸ 
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، ژاپن نیز در 
میان كشورهايي با نابرابري توزيع ثروت قرار دارد. آن 
طور كه گفته ش��ده در اين كشور حدود 4۱درصد از 
ثروت اين كش��ور در اختی��ار يك درصد از ثروتمندان 

قرار دارد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

نخستين بورسيه هاي ايراني در فرنگ 
هفتم جوالي س��ال ۱۸۱۱ میالدي، دولت وقت ايران )دوران فتحعلي 
ش��اه( دو ايراني را به عنوان دانش��جو روانه انگلستان كرد. اين تصمیم كه 
از سوي عباس میرزا ولیعهد وقت گرفته شده بود به تايید وزير اعظم هم 
رسیده بود. داليل اصلي اتخاذ اين تصمیم افزايش رفت و آمد فرستادگان 
انگلس��تان به ايران و نی��از مبرم به مترجم ماهر و م��ورد اعتماد و توجه 
به فرس��تادن افرادي براي ديدار اين س��رزمین و آشنايي با اوضاع واقعي 

انگلستان از نزديك ذكر شده است. 
س��ه س��ال بعد از اين ماجرا، يعني در س��ال ۱۸۱4 م. به همین ترتیب 
پنج دانش��جوي ديگر از سوي عباس میرزا به انگلستان اعزام شدند. مروري 
بر تاريخ قاجاريه نش��ان مي دهد كه عباس میرزا بیش از هر ش��اه و شاهزاده 
اي��ن دودمان نگران وطن، مناف��ع آن و آينده اش بود. خاطرات ژنرال گاردان 
فرس��تاده ناپلئون به ايران كه براي مدتي مديد همنش��ین عباس میرزا بود 
حكايت از وطن دوستي و عالقه عمیق ولیعهد فتحعلي شاه به پیشرفت وطن 
و حفظ تمامیت و حاكمیت آن مي كند.گاردان نوشته است كه عباس میرزا 
به خوبي مي دانس��ت كه تا اكثريت مردم باس��واد، روش��ن و خواستار ترقي 
نشوند كشور پیشرفت نخواهد كرد. به نوشته گاردان، عباس میرزا بارها گفته 
بود كه مردم به همان اندازه كه در انديشه خانواده خود هستند بايد به وطن 
و جامعه ملي نیز بینديشند. گاردان نوشته است كه يك بار عباس میرزا از او 

پرس��ید كه چه بكند تا ايرانیان به پاي اروپايیان برسند، آيا خواب و خوراك 
در پیشرفت انسان نقش دارد. عباس میرزا پیش از پدر درگذشت و نتوانست 

شاه شود و به آرزوهايش جامه عمل بپوشاند. 

ميراثنامهايستگاه

ترامپدرجشنوارهكارلوويواري
جشنواره فیلم كارلووي  واري امسال 
در پنجاه و سومین دوره برگزاري خود 
شاهد حضور س��ینماگراني است كه از 
فرصت جش��نواره براي نق��د و تقبیح 
ريیس جمهوري اي��االت متحده امريكا 
اس��تفاده مي كنند.  و سیاس��ت هايش 
به گ��زارش ايس��نا از كارل��ووي واري 

 جمهوري چك، نمايش عمومي همراه با عوامل فیلم كه براي فیلم فرانسوي
»Le monde est a toi« در بزرگ ترين س��الن جشنواره ترتیب يافت، 
يك��ي از اين موردها بود. اين فیلم كمدي محصول س��ینماي فرانس��ه با 
عنوان انگلیس��ي »yours is world the«، داس��تان مرد جواني است 
كه در كش��ور خود به مواد فروش��ي مشغول اس��ت. او براي تحقق روياي 
خويش به امريكا س��فر مي كند تا حجم زيادي مواد مخدر از آنجا قاچاق 
كند. اما برخالف تصور در اين كش��ور با مشكل جدي تصاحب پول هايش 
در برابر وعده هاي توخالي مواجه مي ش��ود. در نهايت هم با گروگانگیري 
و اقدام به اعم��ال زور، پول خود را از خالفكاران امريكايي پس مي گیرد. 
روم��ن گوراس كارگردان اي��ن فیلم كه به همراه بازيگر نقش اول مرد آن 
روي صحنه حضور يافته بود، حین اظهارنظرهاي مفرح و توام با طنز خود 
جمله هايي به تمس��خر درباره دونالد ترام��پ ريیس جمهوري امريكا بیان 
كرد كه با تش��ويق و همراهي تماش��اچیان حاضر در سالن سینما همراه 
ش��د. بخش قابل توجهي از داس��تان فیلم ياد ش��ده در امريكا مي گذرد. 
پی��ش از اين نیز تیم رابینز هنرمند مش��هور امريكايي ك��ه در افتتاحیه 
جش��نواره جاي��زه گوي بلورين مع��روف آن را دريافت كرد در س��خناني 
تند از سیاس��ت هاي ترامپ، ريیس جمهوري كش��ورش به ويژه در زمینه  
دستور جداسازي بچه هاي مهاجران به امريكا از والدينشان انتقاد كرد. او 
خطاب به اهالي س��ینما گفت: امروز افرادي معدود در قدرت مي خواهند 
امري��كا را به دهه ۱۹50 میالدي بازگردانند ام��ا اين قلدرها بدون ترس 
ديگران هی��چ قدرتي ندارند. تیم رابینز در نهايت خطاب به فیلمس��ازان 
گفت: براي حقیقت و داستان هاي قدرتمند بجنگید؛ به جاي آنكه تسلیم 

عروسك هاي دست نشانده پروپاگاندا شويد.

كاروندرآتش
بعدازظه��ر پنج ش��نبه ۱4 تیر ماه، 
س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
ش��هرداري اهواز با خبر آتش س��وزي 
در رودخان��ه كارون ب��ه س��مت اين 
منطق��ه رفتند. اين ب��ار، آتش به جان 
قديمي ترين پ��ل اهواز افتاده اس��ت. 
شانس نیز با اين پل اهواز همراه نبود و 

به دلیل وجود نیزار در محدوده زير پل، آتش به زير آن و درنهايت به خود 
پل س��رايت كرد. به گفته  علي تراب پور ريیس سازمان آتش نشاني اهواز، 
نخست آتش سوزي در قسمت نیزار و خس و خاشاك موجود در بخش 
خشك كارون اتفاق افتاده و باتوجه به وسعت آتش و سرايت آن به »پل 
سیاه«، هفت دستگاه خودرو آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند. در 
س��ال ۱۳0۸ خورشیدي هنگامي كه راه آهن جنوب و سراسري ساخته 
 مي شد پلي روي رودخانه كارون احداث شد كه به خاطر رنگ سیاهش به 

»پل سیاه« معروف شد.
اين پل در واقع با س��ازه فلزي و فوندانس��یون بتني اش به جاي پل 
تاريخي »ش��ادروان« از دوره ساس��انیان و به طول ه��زار و 50 متر در 
دوره پهلوي اول س��اخته ش��ده اس��ت؛ پلي با 52 پايه نگهدارنده براي 
س��تون ها كه عرض آن 6 متر اس��ت. اتصال و ارتباط خط آهن بندرامام 
خمیني )ره( در جنوب اس��تان خوزستان به راه آهن سراسري خرمشهر 
ته��ران را اصلي ترين كاربرد اي��ن پل مي نامند. »پل س��یاه« در دوران  
مختل��ف تاريخي تاثیر داش��ته ت��ا جايي كه حتي باتوج��ه به نقش  آن 
نامش نیز تغییر پیدا كرده است. جنگ جهاني دوم را مي توان نمونه يي 
از نقش اين پل در اين ش��هر دانس��ت، زماني كه اين پل مس��یر حمل 
آذوق��ه، نی��رو و مهم��ات ارتش روس��یه بود و ب��ه علت اينك��ه يكي از 
 گلوگاه هاي مهم در موفقیت متفقین به ش��مار مي رفت، در آن دوران به 
»پل پیروزي« ش��هرت يافت. براساس اس��ناد و تصاوير باقي مانده از پل 
تاريخي، بخش میاني پل بار ديگر در سال ۱۳44 آتش گرفته است. پل 
سیاه اهواز 2۷ بهمن ۱۳۷۸ با شماره ثبت 25۹۹ به عنوان يكي از آثار 

ملي ايران به ثبت رسیده است. 
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