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     علي الريجاني در مراسم رونمايي از كتاب اقتصاد ايران در سال 96 عنوان كرد

تمهيداتي بر اساس رفتارهاي امريكا اتخاذ 
شده است

رييس مجلس شللوراي اسللالمي خروج امريللكا از برجام را خللالف اخالق، 
ضوابط و تعهدات بين المللي دانسللت و گفت: ايللن اقدام امريكايي ها تا حدودي 
در سرمايه گذاري كشللور تاثيرگذار بوده كه در اين زمينه تمهيداتي اتخاذ شده 
و مذاكراتللي در حال انجام اسللت. به گزارش ايرنا، علي الريجاني روز سه شللنبه 
در مراسللم رونمايي از كتاب اقتصاد ايران در سال 96 تدوين مركز پژوهش هاي 
مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينكه امريكايي ها در برجام 
خللالف اخللالق، ضوابط و تعهدات بين المللي عمل كرده و به طور رسللمي از آن 
خارج شللده اند كه البته از گذشللته نيز اين موضوع بوده، اين حركت مقداري در 
شرايط كشور از لحاظ نوع سللرمايه گذاري تاثيرگذار بوده از اين رو تمهيداتي در 
حال اتخاذ و بر همين اساس مذاكراتي در حال انجام است. وي ادامه داد: بايد بر 
اساس رفتارهاي ماه هاي آينده امريكا به يك چارچوب دقيق تري برسيم. رييس 
مجلس تاكيد كرد: تحليل از شرايط اقتصادي كشور باعث ايجاد نظم فكري براي 
تصميم گيري صحيح در كشور مي شود. الريجاني همچنين گفت: مراكز مطالعاتي 
بسللياري از كشورها تحليل هاي سللاالنه از وضعيت اقتصادي كشور خود را ارائه 
مي كنند كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در سه سال اخير اين كار 
را شروع كرده است. وي افزود: بايد نگاه واقع بينانه يي به وضعيت اقتصادي كشور 
داشته باشيم تا پايه يي براي حل مسائل شود، نكات مثبتي در اين گزارش مبني 
بر اينكه منابعي در كشور وارد شده و فضا را براي عادي شدن همكاري هاي بانكي 
در سال گذشته بيشتر فراهم كرده، قيد شده است. رييس مجلس ادامه داد: در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص اقتصاد كشور، نكات مثبتي از روند 
اقتصادي بيان شده است اما نكات منفي نيز از لحاظ برخي مولفه ها وجود دارد. 

نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 98 به 4.4درصد مي رسد
در ادامه كاظم جاللي رييس مركز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسالمي به 
نرخ رشد اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: اين نرخ در سال آتي به 4.4درصد 
مي رسد كه باالتر از متوسط نرخ رشد كشور در سال هاي پس از جنگ تحميلي 
حدود 3.8درصد است. وي ادامه داد: عواملي همچون رشد منفي سرمايه گذاري 
در سللال هاي اخير، خشكسالي، رشد بالقوه اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده 
و با كاهش ظرفيت هاي خالي اقتصاد بر اسللاس ارزيابي هاي مركز پژوهش هاي 

مجلس، رشد اقتصادي كشور در سال 1397 حدود 3درصد شود. 
نماينده تهران در مجلس مهم ترين تهديدات تورمي كشللور را جهش نرخ 
ارز و رشد باالي نقدينگي در سال هاي اخير دانست و تصريح كرد: بر اساس 
بررسللي هاي مركللز پژوهش هاي مجلس، نرخ تورم در پايان سللال 1396 به 
10.5درصد رسلليد و تاپايان امسللال به 11.5درصد مي رسللد كه نسبت به 
تورم تجربه شللده در سال هاي اخير بسلليار كمتر است. جاللي اصالح نظام 
بانكي و مسللاله تامين مالي را يكي از اولويت هاي در دسللتور كار كشور ذكر 
كرد و يادآور شللد: مسللائل نظام بانكي ريسللك  هاي مهمي را متوجه ثبات 
كوتاه مدت اقتصاد ايران كرده كه حل و فصل آن نيازمند همكاري سه قوه و 
ايجاد فضايي به دور از سياست زدگي هاي روزمره است. وي افزود: براي حل 
معضللالت مربوط به نرخ بهره باال، بمب نقدينگي، تنگناي اعتباري بنگاه ها و 
ركود و خطر شللوك تورمي و نوسانات شديد ارز و طال بايد بر دليل اصلي و 
زمينه يللي يعني عدم تعادل دارايي ها و بدهي هاي شللبكه بانكي تمركز كرد. 
رييس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه به حمايت از توليد ملي اشاره كرد 
و گفت: موضوع حمايت از توليد در چندسللال اخير اهميت بيشللتري يافته 
اسللت. معاونت بررسللي هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس در دو سال 
گذشته مطالعاتي را درباره روش هاي حمايت از توليد و تجربيات بين المللي 
و همچنين بازديدهاي ميداني از برخي بنگاه هاي توليدي مسللتقر در استان 

تهران و شهرك هاي صنعتي آن انجام داده است. 
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وزير تعللاون، كار و رفللاه اجتماعي با 
اعالم اينكه تاكنون بيش از 1150 ميليارد 
تومان تسللهيالت به طرح هاي مربوط به 
اشللتغال فراگير در مناطق روسللتايي و 
عشايري پرداخت شده است، پيش بيني 
كللرد كه ايللن روند در ماه هللاي آينده با 
شتاب بيشتري انجام شود. مجلس شوراي 
اسالمي تابستان سال گذشته با برداشت 
1.5 ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملي با هدف ايجاد اشتغال پايدار و فراگير 
در مناطق روسللتايي و عشايري موافقت 
كللرد و به دنبال آن، آيين نامه اجرايي آن 
اواخر آبان ماه به تصويب دولت رسلليد و 
به اين ترتيب از اواسللط زمستان پارسال 
وارد فاز اجرايي شللد و صندوق توسللعه 
ملي نيمي از منابع موردنظر را به حساب 

بانك هاي عامل واريز كرد. 

صنللدوق كارآفرينللي اميللد، بانللك 
و  تعللاون  توسللعه  بانللك  كشللاورزي، 
پست بانك  چهار بانك عاملي هستند كه 
طرح هاي تاييد شده كارگروه هاي ملي و 
استاني براي ايجاد اشتغال را دريافت و به 

متقاضيان وام پرداخت مي كنند. 
هماهنگي بيشللتر ميان نظام بانكي و 
وزارت تعللاون، كار و رفاه اجتماعي براي 
تسللهيل هر چه بهتر امللور، مديران را بر 
آن داشللت تا روز گذشته در نشستي كه 
در حضور ولي اهلل سيف رييس كل بانك 
مركزي برگزار شد، ابعاد اجراي اين طرح 

را در پنج ماه گذشته مرور كنند. 
به گللزارش ايرنا، وزير تعللاون، كار و 
رفاه اجتماعي پس از پايان اين جلسه كه 
مديران عامل بانك هاي عامل نيز حضور 
داشتند، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 

در قالب اشتغال فراگير، 120 هزار شغل 
در مناطق روسللتايي و عشللايري ايجاد 
مي شللود. وي افللزود: در قالللب اين كار، 
طرح هللاي داراي توجيه فني و اقتصادي 
بسللته به نياز راه اندازي واحللد توليدي، 
تسهيالت مي گيرند كه مي تواند بين 50 
ميليون تا 100 ميليون تومان متغير باشد. 
وي، پرهيللز از پول پاشللي بلله بهانه 
اشتغال زايي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
در گذشته طرح هاي ضربتي ديگري نيز 
براي ايجاد اشللتغال در كشللور اجرا شد 
اما كارايي نداشت اما اين بار با استفاده از 
تجارب گذشته قصد پول پاشي در اقتصاد 
را نداريم بلكه بسته به نوع طرح و ميزان 
اشللتغالي كه ايجاد مي كند، تسللهيالت 

تخصيص مي يابد. 
ربيعي يادآور شللد: براي اجراي بهتر 

طرح، رسته هاي شللغلي موردنظر در هر 
استان ديده شده است و مشكالت حين 
اجراي طرح ها رصد مي شود تا به نتيجه 
برسللد. رييس كل بانللك مركزي نيز در 
اين نشسللت گفت: بانك مركزي به طور 
مسللتقل گزارشللي درخصللوص اجراي 
اين قانللون و تخصيص هاي انجام گرفته 
تاكنون تهيه و به رييس جمهوري ارسال 
خواهد كرد. رييس شللوراي پول و اعتبار 
از بانك هاي عامل خواست تا در پرداخت 
تسللهيالت به متقاضيان اين طرح، بناي 
كار را بر دسللتورالعمل هاي ابالغي بانك 
مركزي قرار دهند اما اگر در مسللير كار 
با مشكالتي چون بدهي يا چك برگشتي 
متقاضي رو به رو شللدند، ضمن مراقبت 
از منابللع اين طرح، با اسللتعالم از بانك 

مركزي، انعطاف داشته باشند. 

آقاي نوبخت از »تدابير ويژه« دولت 
امريكا  براي خنثي سللازي تحريم هاي 
سللخن گفللت و 256 طللرح و پللروژه 
صنعتي كلله بايد براي تللداوم كار آنها 
تدابيللر ويژه يي انديشلليد. آنچه اما در 
اين ميان نبايد از آن غافل شد وضعيت 
بغرنج سرمايه انسللاني يا همان نيروي 
كار بنگاه هاي صنعتي در تالطمات آتي 

است. 
مهم ترين چالش بنگاه هاي صنعتي 
كشللورمان در روزهاي آتي بي شللك 
چالش نيللروي كار اسللت. بنگاه هايي 
كه چه به واسطه فشارهاي بين المللي 
ناشي از بازگشت احتمالي تحريم ها با 
كمبللود مواد اوليه و منابع مالي مواجه 
و چه به واسللطه كاهش قدرت خريد 
جامعه با مشكل تقاضا و اشباع انبار ها 
مجبور به تحمل سختي هاي افزون تري 
خواهند شد. بخش مهمي از اين فشارها 
طبعا و به ناگزير به نيروي انساني شاغل 
در بنگاه ها يعني كارگران و مهندسان 
و كارمنداني وارد مي شود كه هم امروز 
نيز با دشللواري هاي بسياري در تامين 
معيشللت خود مواجهند. حوادث اخير 
و...  در شللركت هاي هپكللو و آذرآب 
نمونه هايي از اين بحران هاي نيروي كار 
در بنگاه هاي صنعتي و آسلليب پذيري 
ايللن بنگاه ها از گذر فشللارهاي آتي به 
سبب ساختار ضعيف و شكننده نيروي 

انساني در آنهاست. 
و  صنعللت  سللاختار  واقللع  در   •
بنگاه هاي صنعتي كشللورمان به لحاظ 
درجلله مهللارت، تحصيللالت و تجمع 
نيروي انسللاني در چند رشته خاص از 
ضعف هاي شديدي رنج مي برد كه عمال 
امكان مقابله با بحران هاي آتي را سخت 
و دشوار مي سازد و نيازمند چاره انديشي 
و عالج واقعه قبل از وقوع است. چنانكه 
براساس گزارش مركز آمار در سال 93 
از مجموع حدود 29 هزار كارگاه صنعتي 
با اشتغال حدود 2/6ميليون نفر، حدود 
يللك ميليون و 850 هللزار نفر مدرك 
كمتر از ديپلم و ديپلم )حدود 70درصد 
شاغالن( داشته و تنها حدود 700 هزار 
نفر داراي تحصيالت دانشگاهي بوده اند. 
همچنين حللدود 80درصد شللاغالن 
توليدي )يعني شللاغالن فعال در خط 
توليد( واحدهاي صنعتللي را كارگران 
سللاده و كارگران ماهر فاقد تحصيالت 
دانشگاهي تشكيل مي دهند. به لحاظ 
رشته هاي صنعتي كه بيشترين اشتغال 
را ايجاد كرده اند نيز عمدتا شاهد تمركز 
در بخش هللاي متكي به منابع طبيعي 
و انللرژي بللا درجه آسلليب پذيري باال 
مي باشلليم. چنانكه حللدود 50درصد 
اشتغال بخش صنعت، مربوط به توليد 
محصوالت كاني غيرفلزي، صنايع مواد 
غذايي و آشاميدني، توليد وسايل نقليه 
موتللوري و تريلر و نيللم تريلر و توليد 

فلزات اساسي است. 

•  ايللن تركيب از نيروي انسللاني و 
بهره وري اندك آنان به اضافه ضعف هاي 
مديريتللي به خصللوص در بنگاه هللاي 
واگذار شللده دولتي يا خصولتي ها كه 
اصوال به بحث مديريت منابع انسللاني 
كمتر اهميتي مي دهنللد، مي تواند در 
شللرايط فشللار هاي آينده كار را براي 

بنگاه هاي صنعتي بسيار دشوار سازد. 
اول  گام  در  به نظللر  راه چللاره    •
آگاهللي از اين چالش جدي و فراخوان 
مديران نيروي انساني در بنگاه ها براي 
شللناخت صورت مساله اسللت. سپس 
شروع آماده سللازي بنگاه براي شرايط 
سللخت آينده و اجراي برنامه رياضتي 
و كاهللش هزينه هللاي غيرضللروري و 
به قول معروف سللفت كردن كمربندها 
در بنگاه هاسللت. گام بعللدي تدويللن 
برنامه يي براي متناسب سازي عمليات 
و فعاليت هاي بنگاه با شللرايط و منابع 
قابل تامين و بازارهللاي آتي با اولويت 
ماندگاري و گذر از شرايط سخت آينده 
است. نكته مهم در برداشتن اين گام ها، 
مشاركت كارگران و كاركنان در اتخاذ 
اين تصميمات سخت و دشوار است. در 
واقللع كاركنان بايد به نحوي در جريان 
مشللكالت بنللگاه و تالش مديللران و 
مالكان براي سرپا نگه داشتن آن باشند 
و ضرورت تصميمات سخت در لحظات 
دشللوار را احساس و با آن حتي االمكان 

هم راي و نظر شوند. 
• امللا وظيفلله دولللت در اين ميان 
بسيار حسللاس و مهم است. دولت در 
معناي حاكميت بايد حساسيت موضوع 
و در خطللر بودن معيشللت كارگران و 

حيات بنگاه ها را به تمامي درك و برنامه 
كالن اضطراري دربللاره اين وضعيت و 
بسته حمايتي متناسب با آن با استفاده 
از نظرات كارشناسان زبده عرصه نيروي 
انسللاني و آشنا با چنين وضعيتي براي 

نيروي كار بنگاه ها تهيه و ارائه نمايد. 
•  بخش مهمي از اين بسته حمايتي 
بايد دربرگيرنده كمك هاي مالي براي 
بيكاران آتي باشد. اين منابع الزم براي 
زندگي و امرار معاش كارگران و كاركنان 
بيكار شللده بايد به ميزاني فراهم شود 
كلله مديران بنگاه ها كه شللرايط پيش 
آمده نه ناشللي از تصميمات آنان بلكه 
مصلحت هاي نظام سياسي براي مقابله 
با فشللارهاي خارجي بوده است آسيب 
جدي نبينند و امكان تمركز براي حل 
سللاير چالش ها و تداوم حيات بنگاه را 
داشللته باشند. در اين مسير شايد الزم 
باشد بخشي از منابع هدفمندي يارانه ها 
كه بايد به توليد اختصاص مي يافت و در 
طول اين سال ها هيچ گاه چنين نشده 
است به صاحبان بنگاه ها براي مقابله با 

دشواري هاي آتي پرداخته شود. 
• ادامه فعاليت بنگاه هاي صنعتي 
در داالن تنللگ شللرايط آتللي بدون 
برناملله مشللخص از سللوي صاحبان 
و مديللران بنگاه هللا و دسللتگاه هاي 
حاكميتللي براي مديريللت انتظارات 
و توقعللات نيروي كار بسلليار بعيد و 
دشوار و شايد نشدني است. برنامه يي 
كه مي تللوان تا سللختي ها دوچندان 
نشللده اسللت آن را تهيلله و مقدمات 
و امكانللات اجرايللي شللدن آن را از 

هم اكنون فراهم نمود. 

سخن نخست

  نيروي كار و تالطمات آينده
 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

اخبار خبر

  علت بارش هاي شديد اخير چيست؟
مديركل پيش بيني و هشللدار سريع سازمان هواشناسي كشور با بيان اينكه 
بارش هاي اخير در فصل بهار به دليل شرايط جوي است، گفت: بارور شدن ابرها 
و موضوعاتي كه مطرح مي شللود، رخ نداده و در سازمان هواشناسي اصال جايي 

ندارد و دنبال آن نيستيم. 
 ادامه هاي بارش هاي بي سابقه در فصل بهار برخي شائبه ها را در ذهن مردم 
ايجاد كرده اسللت كه چرا اين گونه بارش ها در اين فصل رخ مي دهد و دليل آن 
چيست؛ البته برخي افراد اظهارنظرهايي در اين مورد دارند كه از بارور شدن ابرها 
گرفته تا موضوع تكنولوژي هارپ كه در اين  بارش ها نقش دارد، اما نظر سازمان 
هواشناسللي اين موارد را رد مي كند و علت آن را تغييرات شللرايط جوي عنوان 
كرد؛ البته بارش ها در تهران به گونه يي است كه به عنوان مثال يكي از مخاطبان 
الف در مورد بارش باران و وزش توفان در شب گذشته گفته است كه در خيابان 

طالقاني شاهد آب گرفتگي بودم و در ميدان فاطمي اثري از بارش باران نبود. 
احد وظيفه مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور در 
گفت وگويي با خبرنگار الف، در مورد اينكه علت بارش هاي بي سابقه در اين فصل 
از سال چيست؟ گفت: اينكه بارندگي ها در فصل بهار بيش از مقدار طبيعي است 
كه شللهروندان تجربه كرده اند، به دليل تغيير الگوي جوي است كه خوشبختانه 
در فصل بهار بارش هاي خوبي در ايران شاهد هستيم كه شرايط ساختار جوي 
تغييراتي داشللته، به نوعي كه جريان ها يا سللامانه هاي بارش زا بيشتر به سمت 
منطقه خاورميانه يا فالت ايران هدايت  شللده كه عمده آن شللكل گيري الگوي 

بنالند يا فالكين روي اروپا است. 
وي افزود: وقتي جريان فنالند شكل مي گيرد، مانند جرياني است كه به كوه 
برخورد مي كند و مجبور است كه از كناره كوه عبور كند كه فالكين وقتي روي 
اروپا شللكل گرفت، باعث مي شللود جريان ها از جنوب اروپا و مديترانه به سمت 
ايران هدايت شللود و موجي ايجاد خواهد شللد كه با كسب رطوبت از مديترانه 
و از اعضللاي جنوبي اروپا بارش هايي را در ايران توليد كند، به خصوص اينكه ما 
در منطقه كوهسللتاني هسللتيم و اين  بارش ها بيشتر به چشم مي آيد. مديركل 
پيش بيني و هشللدار سريع سللازمان هواشناسي كشور اضافه كرد: شب گذشته 
وزش باد در جنوب و در حاشيه شهر تهران زيادتر و بارندگي در آنجا خيلي كمتر 
بود كه جنوب تهران بارش آنچناني نداشتيم، ولي در شرق و شمال شرق تهران 

بارش ها قابل توجه بود. 
وي در مورد اينكه آيا بارش ها به شللايعاتي كه مطرح مي شود ارتباطي دارد، 
گفت: نه اصال ربطي ندارد و اين موضوعات در بين عامه جامعه است كه مطرح 
مي شللود و اصال اين چنين نيسللت، بلكه فرآيند بارش ها طبيعللي بوده و حتي 
بي سللابقه هم نيسللت و قبال هم رخ  داده است و وقتي  كه چه در زمستان و چه 
در تابسللتان بندال ها در اروپا شكل بگيرد، موجي ايجاد خواهد شد كه وارد جو 
كشور مي شود مثال در تابستان با پايين و باال رفتن هوا ابر توليد مي شود و شرايط 

توفاني را ايجاد مي كند. 
مديركل پيش بيني و هشللدار سريع سللازمان هواشناسي كشور درخصوص 
اينكه آيا ابرها بارور شللده اند و چه ميزان تاثير دارد، گفت: هيچ تاثيري ندارد و 
ابري در اين شللرايط بارور نشللده و تاثيري نداشته است و هر كسي هم در اين 
مورد ادعا مي كند براي خودش گفته اسللت، بيان كرده اسللت؛ البته برخي اين 
موضوعات را مطرح مي كنند و ممكن است اين موضوع را كمي از نظر علمي هم 
بررسللي كرده باشند، اما 100درصد و به صورت علمي براي سازمان هواشناسي 
كه قابل قبول باشد، مطمئنا نيستند. وظيفه گفت: مواردي كه مطرح است مانند 
بحللث باروري و بارش صحت ندارد البته پروژه هايي مربوط به يونوزيسللون جو 
)باالي 40 كيلومتري سللطح زميللن قرار دارد و جايي ابري شللكل نمي گيرد( 
مربوط به بحث مخابراتي است و يونيزه كردن جو براي تاثير آن در امواج انتشار 
الكترومغناطيس است. در بحث باروري ابرها هم به  هر حال همان چيزي كه با 
هواپيما انجام مي دهند و نقره پخش مي كنند يا موضوعاتي شللبيه آن يا ممكن 
اسللت به صورت آزمايشگاهي بتواند اجرايي باشللد و جواب دهد، اما اينكه واقعا 

ميزان بارشي كه ايجاد مي كند، نمي توان گفت قابل قبول است يا نه. 
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تحليل جامع مركز پژوهش هاي مجلس از شاخص هاي كالن كشور در سال 96 منتشر شد

دورنماي اقتصاد كشور در97
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وزير تعاون: 1150 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال فراگير روستايي پرداخت شد

آقللاي نوبخللت از »تدابيللر ويللژه« دولت براي 
خنثي سازي تحريم هاي امريكا سخن گفت و 256 
طللرح و پروژه صنعتي كه بايد براي تداوم كار آنها 
تدابير ويژه يي انديشيد. آنچه اما در اين ميان نبايد 
از آن غافل شللد وضعيت بغرنج سللرمايه انساني يا 
همان نيروي كار بنگاه هللاي صنعتي در تالطمات 
آتي اسللت. مهم تريللن چالش بنگاه هللاي صنعتي 
كشللورمان در روزهاي آتي بي شك چالش نيروي 
كار اسللت. بنگاه هايي كه چه به واسطه فشارهاي 
بين المللي ناشللي از بازگشت احتمالي تحريم ها با 
كمبللود مواد اوليلله و منابع مالللي مواجه و چه به 
واسطه كاهش قدرت خريد جامعه با مشكل تقاضا 

و ...

در جريان سفر رييس جمهور به چين با هدف 
توسعه بيش از پيش مناسبات دوجانبه، تفاهمنامه 
في مابين سللازمان بورس و اوراق بهللادار ايران و 
كميسلليون قانون گذاري اوراق بهادار چين براي 
همكاري متقابل و كمك فني امضا شد. به گزارش 
سنا، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، درخصوص اين سللند همكاري كه توسط 
وزير اقتصاد با طرف چيني به امضا رسلليد، گفت: 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و 
قانون گذار بازار سللرمايه ايران همواره همكاري با 
سازمان ها و نهادهاي ذي صالح و ارتقاي تعامالت 
سازنده بين المللي را در دستور كار خود قرار داده 
و بر اين اسللاس سند همكاري مستقيم و نزديك 

بازار سرمايه ايران و چين...

  نيروي كار 
و تالطمات آينده

 همكاري  بازار  سرمايه 
ايران و چين

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 5  

صنعت، معدن و تجارت
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مقصر گراني خودرو كيست
پللرش قيمللت خودروهللا اين روزهللا همه را 
شگفت زده كرده؛ افزايش نجومي نرخ خودروهاي 
داخلي و خارجي هفته سياهي را در بازار خودرو 
رقللم زده كه هنوز دليل روشللني براي آن وجود 
ندارد. خيلي ها وزارت صنعت را مسوول آشفتگي 
و گرانللي در بازار خللودرو مي دانند؛ اين درحالي 
اسللت كه مسللووالن وزارت صنعت از بازگشللت 
ثبللات به بازار ظرف يك ماه آينده خبر مي دهند. 
از آن سللو، شللوراي رقابللت روز گذشللته مجوز 
افزايللش قيمت خودروهاي كمتللر از 45ميليون 
تومانللي توليللد داخل را صللادر كللرد. ماجرا اما 
بلله همين جا ختم نمي شللود و مجلسللي ها هم 
براي سللاماندهي بازار خودرو وارد عمل شللدند. 
به طوري كلله عضللو كميسلليون صنايللع مجلس 
شوراي اسللالمي خبر از ساز و كار تعيين قيمت 
خللودرو در دامنه هاي قيمتي متفللاوت داده كه 
براسللاس آن براي خودروهاي باالي 45ميليون، 
قيمللت رقابتللي با تعييللن قيمت خودروسللاز و 
نظارت سللازمان حمايت انجام مي شود. اما پشت 
پرده گراني خللودرو اوج گرفتن دالر، ممنوعيت 

واردات خودرو و هرچه كه هست...

 حسين حقگو   

دونالد ترامپ و كيم  جونگ اون در سنگاپور ديدار كردند

توافق تاريخي با سرنوشت مبهم



 اكث�ر فعاليت هاي اقتص�ادي نيروهاي 
مسلح واگذار يا در حال واگذاري است

مهر| وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در پاسخ به س��وال يكي از خبرنگاران در نشست 
خب��ري س��خنگوي دولت ب��ا موض��وع »آخرين 
وضعي��ت واگذاري بنگاه ه��اي اقتصادي نيروهاي 
مسلح به بخش خصوصي« تاكيد كرد: فعاليت هاي 
اقتص��ادي بخش هاي مرتبط با نيروهاي مس��لح 
اكثرا واگذار ش��ده يا درحال واگذاري اس��ت. در 
پاس��خ وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
آمده اس��ت: همان گونه كه قبال گفته شده است، 
برابر سياس��ت هاي اتخاذ شده و در راستاي اصل 
۱۴۷قانون اساسي، نيروهاي مسلح در زمان صلح 
از ظرفيت ه��اي خود براي س��ازندگي و توس��عه 
كشور استفاده خواهند كرد. براساس تدابير اتخاذ 
ش��ده، فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي مرتبط با 
نيروهاي مس��لح مثل بنيادهاي تعاون ساماندهي 
و اكثر آنان واگذار شده يا درحال واگذاري است. 

 تكذيب ادعاي تروريست ها 
سپاه نيوز| در پي برخي ادعاهاي واهي مطرح 
شده از سوي يكي از گروهك هاي تروريستي ضد 
انقالب كه در روزهاي اخير متحمل ضربه سختي 
از رزمندگان نيروي زميني س��پاه در شمال غرب 
كش��ور و مناطق عمومي س��روآباد و اشنويه شده 
اس��ت مبني بر به ش��هادت رس��اندن تعدادي از 
رزمندگان اسالم در اين درگيري ها، روابط عمومي 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( نيروي زميني سپاه 
در اطالعيه يي با رد اين ادعا و موهوم خواندن آن 
اعالم كرد: به نظر مي رسد ضد انقالب و مزدوران 
دست نش��انده استكبار جهاني در پي ناكامي هاي 
اخير در دستيابي به اهداف شوم خود دچار توهم 
شده اند از اين رو سعي در فرافكني و وارونه نمايي 
واقعيات از طريق انتشار گزارش هاي دروغ از پيش 
تهيه ش��ده در فضاي توهمي با هدف دلخوش��ي 
ارباب��ان و روحيه بخش��ي به نيروه��اي مفلوك و 
جنايتكار خود هس��تند. در اي��ن اطالعيه تصريح 
شده است: غيورمردان مدافع امنيت نظام و ملت 
ايران بدون توجه به فضاس��ازي رسانه يي و رواني 
دشمنان با رصد و اشراف دقيق و همه  جانبه ضد 
انق��الب همچنان آماده پاس��خگويي قاطع به هر 

گونه تحرك و تالش آنان هستند. 
 نشس�ت هماهنگي برگ�زاري نماز عيد 

سعيد فطر در شوراي امنيت كشور
جلس��ه  وزارت كش�ور|  عموم�ي  رواب�ط 
هماهنگ��ي دس��تگاه هاي متولي برگ��زاري نماز 
عيد س��عيد فطر به رياس��ت حس��ين كالنتري، 
مدي��ركل امنيت��ي وزارت كش��ور در دبيرخان��ه 
ش��وراي امنيت كشور برگزار ش��د. در اين جلسه 
آخري��ن هماهنگي ها و تدابي��ر الزم براي اجراي 
هر چه بهتر مراس��م نماز عيد سعيد فطر و تامين 
امنيت نمازگزاران اتخاذ شد. همچنين نمايندگان 
دس��تگاه هاي ذي رب��ط گزارش��ي از اقدام��ات و 
برنامه هاي خود در راس��تاي برگ��زاري هر چه با 
شكوه تر اين مراسم عبادي سياسي و ارائه خدمات 

به نمازگزاران و شهروندان ارائه كردند. 
 مازني رييس كميسيون فرهنگي مجلس شد

خان�ه مل�ت| اعض��اي كميس��يون فرهنگي 
مجلس به اتفاق آرا حجت االس��الم والمس��لمين 
احم��د مازني نماينده تهران را به عنوان س��ومين 
رييس كميس��يون خود طي سال گذشته انتخاب 
كردند. احد آزادي خواه عضو كميس��يون فرهنگي 
گفت: براس��اس انتخابات انجام شده سيده فاطمه 
ذوالق��در و اصغر مس��عودي نماين��دگان تهران و 
ني ريز به عنوان نواب اول و دوم عليرضا ابراهيمي 
و س��يدصادق طباطبايي نژاد نمايندگان راميان و 
ادستان به عنوان دبيران اول و دوم و بنده به عنوان 
س��خنگوي كميس��يون فرهنگي انتخاب شديم. 
همچنين در انتخابات هيات رييس��ه كميس��يون 
اجتماعي س��لمان خ��دادادي به عن��وان رييس، 
محمدرض��ا بادامچ��ي به عن��وان نايب رييس اول، 
مسعود رضايي نايب رييس دوم و همچنين روح اهلل 
بابايي صالح و ناهيد تاج الدين به عنوان دبير انتخاب 
ش��دند. گفتني اس��ت جليل مختار نيز به عنوان 
س��خنگوي كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي انتخاب شد. احمدعلي كيخا نماينده زابل 
هم به عنوان رييس كميس��يون كشاورزي انتخاب 
شد. همچنين جالل محمودزاده نماينده مهاباد و 
رضا كريمي نماينده اردبيل به عنوان نواب رييس 
اول و دوم كميسيون انتخاب و علي محمد شاعري 
نماينده بهش��هر و علي اكبري نماينده شيراز نيز 
به عن��وان دبي��ران اول و دوم كميس��يون تعيين 

شدند. 
 ظريف عازم آفريقاي جنوبي شد

تعادل| محمدجواد ظري��ف وزير امور خارجه 
در ص��در هيات��ي سياس��ي و اقتص��ادي ع��ازم 
آفريقاي جنوبي ش��د. وزير امور خارجه قرار است 
در اين سفر با رييس جمهوري و وزير امور خارجه 
آفريقاي جنوب��ي دي��دار كند، همچني��ن اعضاي 
هيات سياس��ي و اقتصادي كشورمان قرار است با 
مقامات سياسي و اقتصادي آفريقاي جنوبي ديدار 
و گفت وگ��و كنن��د. محور گفت وگوي اين س��فر 
پيرامون برجام و روابط دوجانبه ميان دو كش��ور 

خواهد بود. 
 ديدار هماهنگ كننده صليب سرخ با  انصاري

ايس�نا| دس��تيار ارش��د وزي��ر ام��ور خارجه 
در امور ويژه سياس��ي ب��ا خانم وال��ري پتي پير 
هماهنگ كننده كميته بين المللي صليب سرخ در 
امور خاورميانه، ديدار و درخصوص ابعاد انس��اني 
بحران هاي س��وريه و يم��ن و همكاري جمهوري 
اس��المي ايران و كميته بين المللي صليب س��رخ 
در اين زمينه گفت وگو و تبادل نظر كرد. حس��ين 
جابري انصاري در اين ديدار با اش��اره به تجربيات 
تلخ دولت و ملت ايران در جنگ تحميلي هش��ت 
س��اله در زمينه هاي انس��اني كه هنوز تبعات آن 
براي خانواده هاي ش��هدا و مفقودان ما ادامه دارد، 
تاكي��د كرد: موض��وع تبادل بازداشت ش��دگان و 
مفقودان جنگ س��وريه يك موضوع انساني مورد 
اهتمام ايران است و پيگيري اين موضوع در صدر 
اولويت ه��اي كش��ور ما براي ح��ل و فصل بحران 

سوريه قرار دارد.

روي موج خبر

سخنگوي دولت در نشست خبري

كنار نمي نشينيم تا عده اي اقتصاد را تخريب كنند

نمايندگان پارلمان در يك سال گذشته 834 سوال از وزرا پرسيده اند 

گزارش مجلس از نظارت خانه ملت بر دولت
مجلس اصولگراي نهم آن قدر وزراي دولت روحاني را در سال هاي 
آغازين به مجلس مي كش��اند كه دست آخر رييس جمهور مجبور به 
 تغيير معاون پارلماني ش��د. از س��وال و اس��تيضاح گرفته تا تذكرات 
پي در پي كه صداي وزرا را هم در آورده بود. روز گذش��ته گزارش��ي 
از تذكرات و س��واالت نمايندگان مجلس دهم از وزرا منتش��ر شد كه 
نش��ان مي داد اگرچه مجلس دهمي ها در مخالفت ب��ا دولت به پاي 
س��لف خود نمي رسند، اما در س��وال از وزراي روحاني از آنان پيشي 
گرفته اند، هرچند مشخص نيست عمده سواالت و تذكرات مربوط به 
كدام طيف سياسي مجلس است. بر اساس آنچه حسين مظفر معاون 
نظارت مجلس در جلس��ه ديروز سه شنبه خانه ملت گزارش كرد، در 
اجالس��يه دوم دور دهم مجلس از هفتم خرداد 96 تا ۱5 ارديبهشت 
9۷، نمايندگان 83۴ س��وال از وزيران مطرح كردند كه هيات رييسه 
اين سوال ها را به كميس��يون هاي تخصصي ارجاع داد. بر اساس اين 
گزارش از اين تعداد ۱05 س��وال به علت انصراف، اقناع و تغيير وزير 
مربوط��ه مختومه يا به صورت تعليق درآمده و ۷29س��وال باقيمانده 
نيز در كميسيون هاي تخصصي در مراحل رسيدگي قرار گرفته است. 

همچنين 39س��وال در صحن مطرح ش��ده كه از اي��ن تعداد در 
33مورد نمايندگان از پاس��خ هاي وزير قانع شدند و 6سوال نيز منجر 
به عدم اقناع و دريافت كارت زرد وزير مربوطه ش��ده است. بر اساس 
اين گزارش از كل سوال هاي مطرح شده، ۱03سوال مربوط به وزير راه 
و شهرس��ازي و ۱30 سوال نيز مربوط به كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي از وزيران جهاد كشاورزي و نيرو بوده است. طبق گزارش 
معاونت نظارت مجلس، اين آمارها نشان مي دهد كه در مقايسه با سال 
اول مجلس دهم، تعداد سوال هاي نمايندگان از وزيران ۷3درصد و در 
مقايس��ه با س��ال دوم مجلس نهم 23درصد رشد داشته است. از اين 
تعداد سوال 6۷5س��وال يعني 8۱درصد آن در كميسيون ها در حال 

بررسي بوده و تكليفش مشخص نشده است. 
اما آمار تذكرات نمايندگان در اجالسيه دوم نشان مي دهد كه آنان 
در اين دوره كمتر ميل به تذكر به كابينه دولت داشته اند. بر اساس اين 
گزارش، نمايندگان در اين مدت 2هزار و ۴36 تذكر كتبي به مسووالن 
اجرايي داده اند كه در مقايس��ه با اجالس��يه اول ب��ه ميزان 9درصد و 
نس��بت به دوره مشابه در مجلس نهم ۴3درصد كاهش داشته است. 

از اين تعداد بيشترين تذكرهاي كتبي به وزير راه و شهرسازي با محور 
جاده هاي ش��هري و روستايي بوده و پس از آن بيشترين تذكر كتبي 
مرب��وط به وزير جهاد كش��اورزي با محور خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي است. نمايندگان در س��ال دوم كاري مجلس دهم، هزار و 
3۱5 تذكر شفاهي به مسووالن اجرايي داده اند كه ميزان اين تذكرها 
نسبت به سال اول مجلس دهم ۱۱درصد افزايش داشته است. وزارت 
»اطالعات« و »دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح« نيز كمتر از ديگر 
وزارتخانه ها با س��وال و تذكر نمايندگان مواجه شده اند. از سوي ديگر 
وزير آموزش و پرورش بيش از همه بابت اس��تخدام، مس��ائل رفاهي 
معلمان و امور آموزش��ي مقاطع تحصيلي، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات بابت خدمات و آنتن دهي تلفن همراه و فناوري اطالعات و 

اينترنت مورد سوال قرار گرفته است. 
همچنين طي يك سال گذشته نمايندگان ۴۷مورد تقاضاي تحقيق 
و تفح��ص ارائ��ه كرده اند كه از اين تعداد 3پرونده در هيات رييس��ه و 
۴۴پرونده نيز در كميس��يون ها در حال بررس��ي است. در اين بين دو 
تحقي��ق و تفحص در صحن به تصويب رس��يده كه يك��ي مربوط به 
»عملكرد شركت دخانيات ايران« اس��ت و ديگري »عملكرد سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري« اس��ت كه ب��راي تعيين اعضاي هيات 
به كميس��يون كشاورزي ارجاع داده شده اس��ت. آن طور كه معاونت 
نظارت مجلس در بخش تحليلي نوشته، از بين ۴۷درخواست تحقيق و 
تفحص در ۱5مورد نمايندگان از ابزارهاي نظارتي سوال و تذكر استفاده 

كرده ان��د. همچنين از كل تقاضاهاي تحقيق و تفحص ارائه ش��ده در 
مجلس دهم 2۴مورد داراي عناوين مشابه با دوره پيشين است. بررسي 
وضعيت افراد دوتابعيتي، عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، عملكرد 
ش��ركت سرمايه گذاري س��ازمان تامين اجتماعي و شركت هاي تابعه، 
بررس��ي عملكرد مناطق آزاد تجاري و... از جمله عناويني هستند كه 
در هر دو دوره از س��وي نمايندگان مطرح ش��ده اس��ت. همچنين در 
يك سال گذشته سه وزير براي استيضاح به مجلس فراخوانده شده اند 
كه مجلس درباره هر س��ه مورد راي به ابقا داده اس��ت. از سوي ديگر 
در اين مدت 2هزار و 608 ش��كايت نيز به كميسيون اصل90 مجلس 
ش��ده اس��ت كه منجر به 3هزار و 823مكاتبه براي پيگيري و هزار و 
۷30مكاتبه ب��ا مراجع ذي ربط و ثبت 3هزار و 8۷9جوابيه و ارس��ال 
990پاسخ دس��تگاه ها به شاكيان شده است. بر اس��اس اين گزارش، 
مقايس��ه تعداد و فراواني موضوعات در سه ابزار نظارتي مجلس )تذكر 
كتبي، شفاهي و سوال( حاكي است كه نمايندگان مجلس در پيگيري 
چهار حوزه طرح هاي راه سازي و جاده هاي شهري و روستايي، حمايت 
از كش��اورزان و توليدات داخلي همچنين تامين و انتقال آب و مسائل 
اقتصادي از ابزارهاي نظارتي اس��تفاده بيشتري كرده اند. به نوشته اين 
گزارش، بايد درباره اين پرسش كه آيا سواالت در حوزه اختيارات وزارت 
مربوطه است نيز چاره يي انديشيده شود؛ چراكه برخي وزرا اعتقاد دارند، 
تعدادي از سواالت نمايندگان در حوزه اختيارات آنان نيست و خود را 

ملزم به پاسخگويي درباره اين دست از سواالت نمي دانند. 

گروه ايران|
»دول��ت كنار نمي نش��يند تا عده ي��ي اقتصاد را 
تخري��ب كنند.« اين عباراتي اس��ت كه س��خنگوي 
دولت با بيان آنها به اس��تقبال پرسش هاي اقتصادي 
خبرنگاران مي رود؛ اظهاراتي كه نشان دهنده راهبردي 
اس��ت كه دولت دوازدهم براي عبور از شرايط پيش 

روي كشور در پيش گرفته است؛ 
 نوبخ��ت به اي��ن واقعيت اش��اره مي كند كه هر 
چند دول��ت معتقد به بازار رقابتي در اقتصاد اس��ت 
اما نمي تواند آنگونه كه برخي كارشناس��ان اقتصادي 
مطرح مي كنند؛ سرنوش��ت معيش��ت و كسب وكار 
مردم را به دس��ت هاي نامرئي آدام اسميت و اقتصاد 
بازار آزاد بس��پارد تا ايده هايي كه حتي كش��ورهاي 
غربي هم حاضر به اجراي تمام و كامل آن نيس��تند 
در اقتصاد نوظهور ايران امتحان ش��ود. اما جماعتي 
ك��ه نوبخت از آنها به عنوان تخريبگران اقتصادي ياد 
مي كنند چه افراد و گروه هايي را ش��امل مي ش��وند؟ 
نوبخت در تشريح روش هايي كه اين افرادي از طريق 
آن قصد تخريب برنامه هاي اقتصادي دولت را دارند به 
اين نكته اشاره مي كند:»عده يي هستند كه در زمان 
مذاكرات هس��ته يي ايران با ۱+5 مدام فش��ار ايجاد 
مي كردند كه چرا با دشمنان مذاكره مي كنيد و امروز 
كه امريكا از برجام خارج شده است؛ دولت را تخريب 

مي كنند كه چرا از منافع ايران دفاع نمي كنيد«. 
نوبخت اما در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« درباره 
هت��ك حرم��ت از رييس س��ازمان ان��رژي اتمي در 
راهپيمايي روز قدس توس��ط برخي از تندروها ابراز 
ك��رد: درخصوص اين رخ��داد واقعا موهن و غيرقابل 
توجيه چند نفر نس��بت به ش��خصيت هاي خدوم و 
دانشمندان هسته يي نظام بايد گفت اين اقدام بدون 
ترديد از سوي جريان قليلي صورت گرفت، آنها به اين 
سرمايه اهانت و حركت روز قدس را مخدوش كردند. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه صالحي انساني است 
كه اخالق اسالمي را در سرلوحه خود قرار داده است، 
تصري��ح كرد: اين افراد به چنين فردي اهانت كردند. 
وقتي يك جمعيت اينچنين بزرگ با دهان روزه اعالم 
برائت كردند، ش��ما ديديد رسانه ها يك كادر كوچك 
را ب��ه جاي حركت پاكي كه ملت بزرگ ما انجام داد، 
نش��ان دادند. اينها خائن هستند. مشاهده كرديد كه 
حركت بزرگ ملت ما چگونه تحت الشعاع اين حركت 

قرار گرفت. 
نوبخت خطاب به هتاكان صالحي خاطرنشان كرد: 
چنين آدم هاي��ي در طول تاريخ بوده اند و ائمه اطهار 
را نيز مورد اهانت قرار دادند، ما حتي از نظر سياسي 
اختالفي داش��ته باشيم 36۴روز س��ال براي شما اما 
اجازه دهيد يك روز س��ال صداي واحدي از كش��ور 
شنيده شود، اينكه از سوي مقامات رسمي براي اينها 
اقدام��ي صورت گيرد، اميدوارم ق��وه قضاييه اقدامي 

انجام دهد. سخنگوي دولت درباره احكام صادر شده 
براي دانشجوياني كه در اعتراضات دي ماه بازداشت 
شدند، ابراز كرد: بايد براي جلوگيري از موج دشمنان 
دس��تانمان را به هم دهيم، اينجا استقالل قوا مطرح 
است اما در جلسات مشترك پيگيري مي كنيم. اين 
عزيزان فرزندان ما هستند و شايد در برخي از مواقع 
تحمل    ش��ان كم ش��ود و حرفي بزنند. ما نبايد كاري 
كنيم كه روح آشفته ناآرامشان دچار تالطم بيشتري 

شود ما بايد با عطوفت با اين عزيزان برخورد كنيم. 

 دولت از معيشت مردم دفاع مي كند
محمدباقر نوبخت، س��خنگوي دول��ت در مورد 
ش��رايط اقتصادي و گراني برخ��ي اقالم در ماه هاي 
اخي��ر گفت: اينگونه نيس��ت كه كنار بنش��ينيم تا 
اقتص��اد را عده يي تخريب كنن��د. دولت نظارت و 
كنت��رل را انجام مي دهد و از ملت در برابر كس��اني 

كه مي خواهند ظلم كنند، دفاع مي كند. 
نوبخت در مورد افزايش قيمت مسكن، خودرو و 
س��كه نيز افزود: تبديل نقدينگي و سرمايه مردم به 
اين بازارها باعث به وجود آمدن اين حباب   ها ش��ده 
و وظيفه دس��تگاه هاي نظارتي است كه با مسببان 

اين افرايش قيمت   ها برخورد جدي داشته باشد. 
ريي��س س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
معتقد هس��تيم اقتصاد بايد در دستان مردم باشد، 
اف��زود: اينگونه نيس��ت كنار بنش��ينيم كه اقتصاد 

را عده ي��ي تخري��ب كنند. دولت نظ��ارت و كنترل 
را انج��ام مي ده��د و از مل��ت در برابر كس��اني كه 

مي خواهند ظلم كنند، دفاع مي كند. 
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه س��وال ديگ��ري درباره 
حماي��ت از بانك ه��ا همچنين اظهارنظ��ر برخي از 
علم��ا درخصوص ربوي بودن معامالت بانكي اظهار 
كرد: يكي از دس��تور كارهاي ش��وراي عالي 3 قوه 
در جلس��ه نخس��ت همين بحث بانكي بوده است. 
ما درحال حاضر از يك س��و ب��ه بانك ها مي گوييم 
براي آسان شدن سرمايه گذاري نرخ سود را همانند 
سال گذش��ته پايين بياوريد از سوي ديگر اگر اين 
اتفاق بيفتد، عده يي مي گويند اين اقدام باعث بروز 

وضعيت فعلي بازار ارز شد. 
مع��اون رييس جمهوري ادامه داد: وقتي به نظام 
بانكي بگوييم ۱5درصد يا كمتر سود سپرده داشته 
باشند همين امر زمينه خروج از بازار پول را فراهم 
مي كند و نخستين گام براي خنثي كردن اين اتفاق 
اين بود كه ما نرخ 20درصد را براي گواهي سپرده 
قائل ش��ديم. او ب��ا بيان اينكه دول��ت 8 يا 9برنامه 
براي اصالح نظام بانكي داش��ته، اظهار كرد: بخش 
نخس��ت را ما از س��ال گذش��ته آغاز كرديم و براي 
افزايش س��رمايه دولت نزد بانك ها 39هزارميليارد 
تومان اختصاص داديم عالوه بر اين دولت براساس 
مكانيسم تبصره 35، ۱3هزارميليارد تومان از بدهي 

خود به بانك ها را تسويه كرد. 

 رهبر كره شمالي مراقب ترامپ باشد
نوبخت در بخشي ديگر از سخنان خود در جريان 
اين نشست خبري با اشاره به مذاكرات ترامپ و رهبر 
كره ش��مالي ادامه داد: نمي دانم رهبر كره شمالي با 
چه كسي دارد مذاكره مي كند و معلوم نيست تا رهبر 
كره به كشورش باز نگشته، وي توافق را به هم نزند. 

او ب��ا بيان اينكه اين ش��خص نماينده ملت فهيم 
امريكا نيس��ت، گفت: قطعا در انتخابات آينده انتظار 
داري��م قب��ل از تهديد ملت هاي ديگ��ر، ملت امريكا 
حس��اب وي را برس��ند و از او مبرا شوند. سخنگوي 
دولت يادآور شد: البته هر از گاهي در برخي كشورها 
افراد كوچك در جاهاي بزرگ قرار گرفتند و جز زيان 
براي ملت خود چيزي نگذاشتند. او درباره راه    اندازي 
وب سايتي از سوي اسراييل به زبان فارسي درخصوص 
بحران آب بيان كرد: رژيمي كه دانشمندان هسته يي 
ما را مي كش��د، مي خواهد مش��كل آب را حل كند؟ 
واقع��ا چه مغز كوچكي در كله ب��زرگ آنها قرار دارد. 
جز پوزخند چه مي ت��وان كرد. معاون رييس جمهور 
در ادام��ه راجع به اقدامات س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي گفت: يكي از اقداماتي كه اين س��تاد انجام 
داد اين بود كه سياس��ت ها را در 2۴بند دسته بندي 
ك��رده و آنها را در قالب ۱2برنام��ه تعريف كرد. بعد 
از اين اقدام 56 طرح تعريف ش��د كه هر كدام شامل 
چندين پروژه است و قرار شد از منابع خزانه و دولت 

200پروژه در دستور كار قرار گيرد. 

 اليحه تامين مالي مقابله با تروريسم 
راي مي آورد

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
چرا دولت از اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي مبارزه با تروريسم دفاع جدي نمي كند 
و هزين��ه تاخير در تصويب اين اليحه را چه كس��ي 
باي��د بدهد، گفت: ما در مجلس جلس��ات غيرعلني 
درخواس��ت كرديم و حتي دبير شوراي عالي امنيت 
ملي هم توضيح دادند. خود ما و تمام مسووالن وزارت 
امور خارجه در جلس��ات غيرعلني و علني بر اهميت 
اي��ن لوايح تاكيد كرديم با اين حال بايد بپذيريم كه 
تفاوت نگاه در كشور وجود دارد و عده يي نگاهشان با 

ما متفاوت است. 
او با بيان اينكه براي منتقدان احترام قائل هستيم، 
خاطرنشان كرد: در گذشته هم ديديم به دفعات وزرا 
را استيضاح كردند ولي اكثريت مجلس نگاه ديگري 
داشتند اگر)اين اليحه( را به راي واسپاري مي كرديم 

آنها راي مي دادند. 
نوبخ��ت يادآور ش��د: با اين حال خوش��بختانه يا 
متاس��فانه هيچ مضايقه ي��ي از فش��ارهاي بيروني و 
پيامكي نش��د و اين اتفاق افتاد. اميدواريم در مرحله 
بعد تصميم س��نجيده يي از س��وي مجلس شوراي 

اسالمي شاهد باشيم. 

 آسيب هاي خروج امريكا از برجام
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري مبني 
بر اينكه برخ��ي در روزهاي منتهي به امضاي برجام 
مي گفتند بابت هر روز تاخي��ر صدها ميليارد تومان 
ضرر مي كنيم آيا اين درس��ت بود، گف��ت: ما در آن 
اي��ام روزانه حق فروش بيش از يك ميليون بش��كه 
نفت نداشتيم. بخش اصلي درآمدهاي ما هم از محل 
فروش نفت است در آخرين گزارش اين ميزان به دو 

ميليون و 6۴۷ هزار بشكه رسيده است. 
او با بيان اينكه در شرايط تحريم در نهايت مردم 
هزينه ها را مي دهن��د، اظهار كرد: تمام تالش ما اين 
است كه ملت هزينه ندهد. عده يي به زور مي خواهند 
مناف��ع ملت ما را مورد تهدي��د قرار دهند ما حتما با 
چنين سياست هايي مقابله مي كنيم. انعطاف و نرمش 
ما همه براي اين است كه بتوانيم بدون صرف هزينه 

باال اهدافمان را تامين كنيم. 
س��خنگوي دول��ت خاطرنش��ان كرد: اگر رش��د 
اقتصادي كشور به تاييد مجامع بين المللي از 6-درصد 
به مثبت ۴درصد رس��يده است از محل همين منابع 
بوده اس��ت. ما ورد نخوانديم. ب��ا اين حال اين منابع 
براي اينكه مردم ما در رفاه باش��ند، كافي نيست و از 
اين جهت انتظ��ار داريم دولت را منصفانه نقد كنند 
و با توجه به منابعي كه دول��ت در اختيار دارد از آن 

تكليف بخواهند. 
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چهرهها

نماز عيد سعيد فطر به  امامت رهبر 
 معظ��م انق��الب اس��المي در مصالي 

امام خميني )ره( اقامه خواهد شد. 
به گ��زارش تس��نيم، محمدباقر 
پيش نمازي رييس س��تاد برگزاري 
نماز عيد سعيد فطر با ابراز اينكه نماز 
عيد سعيد فطر به  امامت رهبر معظم 
انقالب در مصالي امام خميني)ره( اقامه خواهد ش��د، گفت: 
پس از تاييد و اعالم روز عيد از سوي دفتر رهبر معظم انقالب، 
در ه��اي مصالي امام خميني)ره( از س��اعت 5 صبح به  روي 
نمازگزاران باز مي ش��ود. او با اش��اره به اينكه ويژه  برنامه هاي 
متنوعي در مصالي امام خميني)ره( براي پذيرايي و استقبال 
از نمازگزاران تدارك ديده ش��ده است، افزود: مراسم نماز روز 
عيد س��عيد فطر )احتماال صبح جمعه( از ساعت ۷ صبح و با 
تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد آغاز خواهد ش��د. رييس ستاد 
برگزاري نماز عيد س��عيد فطر گفت: نماز عيد سعيد فطر نيز 
حدود س��اعت 8:30 به  امامت حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر 

معظم انقالب اسالمي اقامه مي شود. 
پيش نم��ازي افزود: ب��راي پرداخت زكات فط��ره نمازگزاران 
نيز صندوق هاي كميته امداد ام��ام خميني)ره( در اطراف محل 
برگزاري نماز در نظر گرفته ش��ده است. او گفت: سامانه پيامكي 
6868 اين ستاد آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات قبل و بعد از 
برگزاري نماز عيد سعيد فطر است. او گفت: محل برگزاري نماز از 
صحن اصلي در جنوب شبستان شكل مي گيرد و به سمت شمال 

مصلي و خيابان هاي شمالي امتداد پيدا خواهد كرد. 

 برگزاري نماز عيد فطر 
به  امامت رهبر معظم انقالب در مصلي

معاون سياس��ي وزير كشور تاكيد 
كرد: هر ف��ردي كه در تجمعات رفتار 
قانوني داش��ته باش��د، براي او مساله 

پيگرد مطرح نيست. 
به گزارش ايلنا، اسماعيل جبارزاده 
در نشس��ت خبري با اشاره به مصوبه 
هي��ات دول��ت ب��راي تعيي��ن محل 
تجمع��ات گفت: بر اس��اس اين آيين    نامه كه ب��ار بحث احزاب و 
گروه هاي سياسي را دارد در ماده 6 آيين   نامه به برگزاري تجمع و 
نحوه درخواست تجمع را بيان مي كند، گفته شده دبيران احزاب 
متقاضي بايد تقاضاي خود را با تكميل كاربرگ حداقل س��ه روز 
قبل به وزارت كشور اعالم كنند و بگويند زمان كي هست و مكان 
كجا خواهد بود و اس��امي س��خنران را نيز اعالم كنند و موضوع 
را بگويند. جبارزاده ب��ا بيان اينكه در ادامه اين آيين   نامه وظايف 
فرمانداري  ها گفته شده و تاكيد شده فرمانداري ها بايد بالفاصله به 
استاندار ي ها ابالغ كنند و استانداري     ها همراه با نظرات خود اين 
درخواس��ت را به كميسيون ماده ۱0 مجلس اعالم كنند، تصريح 
ك��رد: در قوانين داريم كه تجمعات را اس��تانداري    ها با اختياراتي 
كه كميسيون ماده ۱0 به آنها تفويض كرده تصميم گيري كنند. 
دبيرخانه كميسيون مكلف است، جلسه فوق العاده تشكيل دهد 
كه در اين جلس��ه كه حداكثر طي دوازده س��اعت است نسبت 
به تقاضا عمل كنند. از لحظه ثبت تقاضا در دفتر اس��تانداري تا 
تعيين تكليف سه روز كاري است. او خاطرنشان كرد: در ماده ۱۱ 
آيين   نامه مس��وول تامين امنيت تجمعات قانوني نيروي انتظامي 

است و گروه هاي ديگر در اين زمينه مسووليتي ندارند. 

 رفتار قانوني 
در تجمعات پيگرد نمي شود

نماينده دايم  كشورمان در سازمان 
مل��ل متحد با بيان اينك��ه امريكا فاقد 
قدرت س��ازندگي در خاورميانه است و 
حت��ي توان اداره يك روس��تا در عراق، 
افغانستان، يمن يا سوريه را ندارد، گفت: 
تصورات دولت امريكا در مورد خاورميانه 
و ايران بس��يار خطرناك و ساده لوحانه 
است. به گزارش ايس��نا، غالمعلي خوشرو نماينده دايم  جمهوري 
اسالمي ايران نزد سازمان ملل متحد در مصاحبه با سايت تروثديگ 
)Truthdig( تصورات دولت امريكا از ايران و خاورميانه را بسيار 
ساده لوحانه توصيف كرده و واشنگتن را ناقض قوانين بين المللي و 
توافقات مهمي از بيانيه الجزاير گرفته تا برجام دانست. خوشرو در 
بخشي از اين مصاحبه با اشاره به سياست هاي دولت امريكا در قبال 
منطقه و ايران گفت: اين دولت فقط مي تواند با زبان تهديد، تحريم 
و مداخله سخن بگويد؛ در حالي كه اين سياست ها قبال در منطقه 
شكست خورده اند و بسيار خطرناك و پرهزينه هستند. بحران ها و 
بي ثباتي كشورهايي كه قبال مورد حمله امريكا قرار گرفته اند، شاهد 
شكست اين سياست ها هس��تند. امريكا فاقد قدرت سازندگي در 
خاورميانه اس��ت و حتي توان اداره يك روستا در عراق، افغانستان، 
يمن يا سوريه را ندارد. او در بخش ديگري از اين مصاحبه با اشاره 
به بدعهدي ه��اي امريكا قبل و بعد از برجام اضاف��ه كرد: از زمان 
سقوط ش��اه در سال ۱9۷9 به مدت ۴0 سال، امريكا همچنان به 
نقض قوانين بين المللي به ويژه توافقنامه هاي الجزاير كه در س��ال 
۱98۱ با ايران امضا ش��ده بود، ادامه داده است. امريكا سال هاست 

توافقاتي را كه خود با ايران انجام داده است، نقض مي كند. 

تصورات امريكا درباره خاورميانه و ايران 
خطرناك و ساده لوحانه است

رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
گفت: نيازمند ي��ك تيم مذاكره كننده 
در FATF با حضور حقوقدانان كارآمد 
و خبره و توانمندي باالتري هس��تيم، 
چراكه كش��ورهاي مقابل ب��ا نيروهاي 
كارآزم��وده  در نشس��ت هاي ارزياب��ي 
حضور پيدا مي كنند. كاظم جاللي در 
گفت وگويي كه س��ايت مجلس منتشر كرده، با بيان اينكه اليحه 
الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم از منظر موافقان 
و مخالفان قابل بحث است، افزود: اينكه موافقان و مخالفان پيوستن 
ايران به اين كنوانسيون منافع ملي را در نظر نمي گيرند يا به دنبال 
خيانت به كشور يا وابسته به كشور بيگانه هستند، عناوين اشتباه 
و نادرس��تي است. نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: متاسفانه 
بايد اذعان كنم كه تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي ايران صرفا 
متش��كل از دو جوان شايس��ته و كارآمد است و اين به هيچ  وجه 
كافي نبوده و براي مذاكراتي با اين اهميت تيم قوي تري الزم است. 
او خاطرنشان كرد: همگي ديديم كه نظام روي انجام برنامه اقدام 
)FATF( تا چه ميزان هزينه كرد و حال س��وال اين است كه آيا 
تيم مذاكره كننده ما متناسب با اين زحمت و هزينه است؟ جاللي 
تاكيد كرد: ما نيازمند يك تيم مذاكره كننده با حضور حقوقدانان 
كارآم��د و خبره و با توانمندي باالتري هس��تيم، چراكه در طرف 
مقابل كشورهاي مختلف با نيروهاي كارآزموده تر در نشست هاي 
ارزياب��ي حضور پيدا مي كنند تا جايي ك��ه فقط امريكا با 9 نفر و 
ب��ه صورت حرفه يي در اين نشس��ت ها حضور پي��دا كرده و براي 

جمهوري اسالمي ايران ايجاد مشكل مي كند. 

 نيازمند تيمي قوي تر 
در مذاكرات FATF هستيم



وزي��ر اقتص��اد در حاش��يه برنام��ه رونمايي از 
6خدم��ت الكترونيك وزارت اقتصاد به بخش��ي از 
س��واالت تع��دادي از خبرنگاران پاس��خ گفته و در 
توضيح تاثير قيمت ارز بر افزايش قيمت ها به گفتن 
اينك��ه »با توجه به ارز 4200توماني نبايد قيمت ها 
افزايش يابد«، بسنده كرده است. او البته اين را هم 
اضافه كرده است كه بعضا انعكاس افزايش قيمت ها 

بيشتر از كاهش قيمت كاالهاست. 
به گ��زارش »تعادل« مس��عود كرباس��يان وزير 
اقتصاد دول��ت دوازدهم پ��س از مدت ها گذراندن 
در س��كوت خبري صب��ح روز گذش��ته در حضور 
خبرنگاران تعداد معدودي از رس��انه ها از 6خدمت 
الكتروني��ك راه ان��دازي ش��ده در وزارت  اقتص��اد 
رونمايي كرد. الزم به ذكر اس��ت كه طي يك س��ال 
گذش��ته چندين بار درباره نحوه كار اين سامانه ها 
توضيحات مبس��وط توس��ط وزير اقتصاد و معاونان 
و مديران وزارتخانه متبوع وي ارائه ش��ده بود ولي 
رونماي��ي از آنها به اين برنامه خبري موكول ش��ده 

بود. 
آن گونه كه خبرگزاري مهر گزارش داده اس��ت، 
كرباس��يان درباره خدمات الكترونيك تازه رونمايي 
ش��ده چنين توضيح داده است: نخس��تين سامانه 
ارتباط مردم��ي مربوط به دفتر بازرس��ي مديريت 
عملكرد و رس��يدگي به شكايات مردم است كه بنا 
ب��ر آن مردم ت��ا 10روز مي توانن��د از خدمات ارائه 
ش��ده اس��تفاده كرده و در جريان امور قرار گيرند 
و پ��س از آن نوع پاس��خ ها راس��تي آزمايي خواهد 
ش��د. و بازخورد آنها هم از مردم دريافت مي ش��ود. 
همچنين وي س��امانه درخواس��ت وجه الكترونيك 
خزان��ه را معرفي كرده كه ب��ه گفته وي به موجب 
آن 60ه��زار دس��ته چك جمع آوري ش��ده و ديگر 
الزم نيست دس��تگاه ها براي دريافت پول از خزانه، 
حضور فيزيكي داش��ته باشند. او به مصوبه مجلس 
كه دستگاه ها را ملزم به تمركز وجوه در خزانه داري 
كل كرده اس��ت هم اشاره كرد و گفت: تخصيص ها 
را سازمان برنامه و بودجه تعيين كرده ولي پرداخت 
از طريق سامانه خزانه داري كل وزارت اقتصاد انجام 

مي شود. 
و  دادور  س��امانه هاي  درب��اره  اقتص��اد   وزي��ر 

ي��اور نيز چني��ن توضي��ح داده اس��ت: متقاضيان 
راه اندازي كس��ب و كار براي آنكه فعاليتي را شروع 
كنند ابتدا از سامانه ياور مشاوره گرفته و سپس اگر 
دستگاهي بعد از گذش��ت ۵ روز مجوز نداد، مردم 

مي توانند در سامانه دادور شكايت كنند. 
كرباس��يان س��امانه ديگر را س��امانه دادخواهي 
مالياتي عنوان كرد و گفت: اين موضوع به تشخيص 
صالحيت حرفه يي و پرونده هاي مالياتي كه مراحل 
ح��ل اخت��الف و هيات ه��ا را ط��ي مي كن��د و به 
هيات هاي نظارت مي رسد، مربوط مي شود. تاكنون 
كار به صورت دس��تي و در تهران انجام مي شد ولي 
حاال اختي��ارات را تا ح��دي به اس��تان ها تفويض 
كرديم. سيستم جامع مالياتي مكانيزه شده و كاغذ 
از تعام��الت حذف ش��ده و از رفت و آمدهاي مكرر 
و توقف كار و عدم دسترس��ي مسووالن جلوگيري 

شده است. 
وي ديگ��ر س��امانه الكترونيكي اي��ن وزارتخانه 
را پنج��ره واحد دادخواهي ماليات��ي معرفي كرد و 
گفت: اين س��امانه بر اساس ماده 2۵1 مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم راه اندازي شده تا پيش از اين 
ش��كايات از س��ازمان مالياتي به صورت دستي بود 
ولي با اين س��امانه ديگ��ر نامه نگاري و كاغذ حذف 
ش��ده و بر اساس دفتر الكترونيك شكايات دريافت 
مي شود. ضمن اينكه به استان ها نيز اختيار داده ايم 

تا از رفت و آمد به مركز جلوگيري شود. 
اقتص��اد شش��مين س��امانه را س��امانه  وزي��ر 
ويديوكنفران��س وزارت اقتصاد معرفي كرده و گفته 
اس��ت كه با توجه به گس��تردگي اي��ن وزارتخانه و 
ادارت، اي��ن س��امانه راه ان��دازي ش��ده و طبق آن 
تب��ادل مكاتب��ات درون وزارتخانه با دس��تگاه هاي 
تابعه ص��ورت مي گيرد. همچنين س��امانه مناطق 
آزاد ه��م وج��ود دارد ك��ه در خص��وص نظام فني 
و اجراي��ي مناطق آزاد رونمايي ش��ده و به ش��فاف 
شدن پروژه هاي عمراني مناطق آزاد كمك مي كند؛ 
در اين س��امانه پروژه هاي عمراني كنترل ش��ده و 

مي تواند الگوي مناسبي براي كل كشور باشد. 
آن گون��ه كه خبرگزاري فارس خب��ر داده، وزير 
اقتصاد در حاش��يه اين برنامه به تعدادي از سواالت 
خبرنگاران هم پاس��خ گفته اس��ت. او در پاس��خ به 

س��والي درباره افزاي��ش قيم��ت ارز و تاثير آن در 
افزايش قيمت ها گفته اس��ت: م��واد اوليه وارداتي 
به كش��ور به صورت مداوم رصد و كنترل مي ش��ود 
و ارز 4200 توم��ان هم ب��ه آن اختصاص مي يابد، 
بنابراين نبايد با افزايش قيمت روبه رو باشيم. بعضا 
انع��كاس افزايش قيمت ها بيش��تر از كاهش قيمت 
كاالهاس��ت. اگر خاطرتان باش��د چن��د ماه پيش 
قيمت هاي واردات با ارز باالتري انجام مي ش��د اما 
اكنون كه با ارز پايين تري نيز انجام مي شود بالطبع 
بايد كاهش بيش��تري به لحاظ قيمت وجود داشته 
باش��د؛ خواهش مي كنم آرامش بيش��تري به مردم 
در اين زمين��ه بدهيم و حتما دولت وظيفه خود را 

انجام مي دهد. 
اين سخنان وزير اقتصاد در حالي مطرح مي شود 
كه برخي گزارش هاي ميداني حاكي از آن است كه 
قيمت ها نس��بت به سال گذش��ته در خودرو بعضا 
تا س��ه برابر افزايش يافته،  قيمت مسكن در بعضي 
نق��اط تهران تا 40درصد و قيم��ت برخي كاالهاي 
اساس��ي مصرفي مردم اعم از تخم مرغ و گوشت تا 

۵0درصد افزايش يافته است. 
يكي ديگر از سخناني كه كرباسيان به آن پاسخ 
داده درب��اره طرح جامع مالياتي اس��ت كه به گفته 
وي براي شفافيت و ساده س��ازي پرداخت ماليات، 
انجام شده است. وي در اين باره چنين توضيح داده 
است: اين موضوع را با همكارانم پيگيري مي كنيم. 
س��ازمان مالياتي به خصوص وزارت ارتباطات سهم 
مهم��ي در همكاري ها دارند، يكي از موارد به طرح 
جامع مالياتي بازمي گردد ش��ايد برخي امور س��هم 
زيادي در درآمدهاي مالياتي نداش��ته باش��د اما با 

ارباب رجوع در ارتباط است. 
كرباس��يان با بيان اينكه امس��ال اظهارنامه هاي 
مودي��ان مالياتي به ص��ورت الكترونيك��ي دريافت 
خواه��د ش��د، ادام��ه داد: ب��ا كارهايي ك��ه دنبال 
مي ش��ود، اميدواريم بتوانيم جهش خوبي در زمينه 
نظام مالياتي داش��ته باش��يم. پيش بيني مي كنيم 
كه امس��ال بيش از 90 درص��د طرح جامع مالياتي 

محقق شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاس��خ به سوال 
فارس مبني بر اينك��ه طبق ماده 169 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم سازمان ماليات موظف به ايجاد 
پاي��گاه اطالعات مالي و پول��ي از فعاالن اقتصادي 
اس��ت كه يكي از مباحث آن به حساب هاي بانكي 
بازمي گردد در اين زمينه چه اقدامي صورت گرفته 
اس��ت، گفت: گزارش��ي كه گرفته اند، خوشبختانه 
80درصد نظام بانكي اطالعات را داده اند؛ با توافقي 
كه با بانك مركزي انجام شده اين اطالعات را رصد 
ك��رده و به ما مي دهد و ام��روز مي توانم بگويم 80 
درص��د اطالعات نظام بانكي در حال وصل ش��دن 
اس��ت و برخي موسسات پولي هنوز اقدام نكرده اند 
كه در دس��تور كار ما قرار دارد و از مكانيس��م هاي 
نظارتي و كنترلي حتما دنبال مي كنيم تا س��امانه 

به طور كامل كار خود را اجرايي كند. 
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  سهم 9 درصدي زنان از 

مديريت كارگاه هاي بازرگاني
 مركز آمار ايران| طرح جامع آمارگيري از كارگاه هاي 
بازرگاني و خدمات يكي از طرح هاي مركز آمار ايران اس��ت 
كه با هدف تهيه  اطالعات مناسب از ويژگي هاي كارگاه هاي 
بازرگاني و خدمات، در سطح كشور توسط مركز آمار ايران 
و با همكاري س��ازمان  برنامه  و بودجه استان هاي كشور به 
اجرا درآمده اس��ت تا در برنامه ريزي ه��اي اقتصادي به كار 
گرفته شود. اين طرح شامل ٣0 كد طبقه بندي فعاليت هاي 
اقتصادي ايران)ISIC Rev 04.( اس��ت كه قس��مت اعظم 
كارگاه هاي بخش بازرگاني و خدمات كشور را شامل مي شود. 
نتايج طرح در سال 1٣94 نش��ان مي دهد: در سال 1٣94 
ح��دود 8٣ درصد از كاركنان بخ��ش بازرگاني و خدمات را 
كاركنان مرد و 1٧درصد را كاركنان زن تش��كيل مي دهند. 
كارگاه هاي با فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان داراي ۵6 
درصد كاركن زن و بيشترين سهم در بين فعاليت هاي بخش 
بازرگان��ي و خدمات بوده و كارگاه هاي داراي فعاليت  تعمير 
وسايل نقليه موتوري با يك درصد كمترين سهم را در سهم 
زنان شاغل دارا هس��تند. 60 درصد از كاركنان كارگاه هاي 
بازرگاني و خدمات را كاركنان بدون مزد و حقوق و 40درصد 
كاركنان در اين كارگاه ها مزد و حقوق بگير هستند. بيش از 
٣8درص��د از ارزش افزوده كارگاه ه��اي بازرگاني و خدمات 
مربوط به فعاليت خرده فروش��ي جز وسايل نقليه موتوري و 

موتورسيكلت  است. 
بهره وري كاركنان اين كارگاه ها در س��ال 1٣94 به ازاي 
هر كاركن معادل 219ميليون ريال بوده اس��ت. همچنين 
بهره وري كاركنان به ازاي هر ساعت بيش از 90هزار ريال و 
دس��تمزد به ازاي هر ساعت به طور متوسط حدود ۵6 هزار 
ريال بوده است. براساس نتايج به طور متوسط هر كاركن ۵1 

ساعت در هفته به فعاليت مشغول است. 

  دريافت 761 هزار اظهارنامه 
ماليات عملكرد سال 96 

فارس| رييس س��ازمان امور مالياتي كشور گفت: تا روز 
20خرداد امسال اش��خاص حقيقي 9166 اظهارنامه، گروه 
اول 1٣ه��زار و 200 اظهارنامه، گ��روه دوم ٣٣هزار و 860، 
گروه س��وم ٣92هزار و مش��موالن تبص��ره 100 كه همان 
بخش اصناف ب��وده و ۵ درصد ماليات آنها افزايش مي يابد 
٣٣4 اظهارنامه تس��ليم كردند و در مجم��وع در اين مدت 
٧81هزار و ٧62 اظهارنامه در س��امانه هاي سازمان مالياتي 
ثبت شده و اميدواريم در روزهاي پاياني همه افراد مكلف به 

ارائه اظهارنامه آن را ارائه كنند. 
سيدكامل تقوي نژاد تاكيد كرد: برخي از موديان و منابع 
مش��مول معافيت ها با نرخ صفر مالياتي هس��تند اما نكته 
اساس��ي اين است كه اين افراد به ش��رطي از امتيازات نرخ 
صفر اس��تفاده مي كنند كه اظهارنامه خود را ارائه دهند اما 
اگر ارائه نكنند، مش��مول جريمه خواهند ش��د و اميدواريم 
چنين موردي پيش نيايد، عالقه مندي��م مردم از امتيازات 

قانوني خود استفاده كنند. 

اخبار

تحليل جامع مركز پژوهش هاي مجلس از شاخص هاي كالن كشور در سال 96 منتشر شد

دورنماي اقتصاد كشور در97
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي جامع 
به تحليل مهم ترين ش��اخص ها و مسائل اقتصادي 
س��ال 96 پرداخته و با اتكا ب��ه جديدترين آمارها 
پيش بيني رسمي خود را از وضعيت اقتصاد در سال 
جاري ارائه كرده اس��ت. اين گزارش برآورد خود از 
رشد اقتصادي س��ال 96 را 4.6 اعالم و پيش بيني 
كرده كه رشد اقتصادي سال 1٣9٧ نيز به ٣درصد 
خواهد رس��يد. همچنين طبق اين گ��زارش، نرخ 
تورم بهار س��ال 1٣9٧ افزايش يافته و در محدوده 
10ت��ا 11درصد ق��رار گيرد. عوام��ل تاثيرگذار بر 
نرخ تورم در ماه هاي ابتدايي س��ال 1٣9٧ نيز نرخ 
تورم واردات��ي از محل افزايش ن��رخ ارز و افزايش 
قيمت هاي جهاني تحليل شده است. از طرف ديگر 
گفته ش��ده، سياس��ت پولي و مالي از ابتداي سال 
1٣96 تاكنون تطابق چنداني با هدف كاهش تورم 
نداش��ته و افزايش رشد نقدينگي و افزايش كسري 
بودجه دولت ه��ر دو پيامدهاي تورم زايي در پيش 
داش��ته و به افزايش شاخص قيمت مصرف كننده 

منجر خواهد شد.
 

 پيش  بيني تورم 11 درصدي در بهار امسال
به گزارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در گ��زارش »اقتص��اد اي��ران در س��ال 96« ك��ه به 
تحليل اقتصاد كش��ور پرداخته است، پيش بيني هاي 
خود را از ش��اخص هاي اقتصادي سال 9٧ نيز اعالم 
كرده و درباره نرخ تورم در س��ال جاري گفته ش��ده 
است: متاسفانه بانك مركزي استراتژي مشخصي در 
مورد نرخ س��ود بانكي در پيش نگرفته است.  به طور 
مثال درحالي كه انتظار مي رفت، نرخ س��ود بانكي تا 
پايان س��ال 1٣96 به روند كاهش��ي خود ادامه دهد 
در انتهاي بهمن ماه به موجب انتشار اوراق مشاركت 
20درصدي نرخ سود در بازارهاي مالي افزايش داشته 
كه بر نرخ سود بانكي نيز تاثيرگذار خواهد بود. از آنجا 
كه مهم ترين عامل در تعيين تغييرات تورم نرخ سود 
است بنابراين نمي توان پيش بيني دقيقي ارائه داد اما 
در صورتي كه بانك مركزي مجددا به سياست كاهش 
نرخ سود بانكي بازگردد، مي توان انتظار كاهش سهم 
ش��به پول از رشد نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم 
از محل افزايش سهم پول از رشد نقدينگي را داشت. 
همچنين در كوتاه مدت يعني ماه هاي ابتدايي س��ال 
1٣9٧ ب��ه نظر نمي رس��د، برخي اصالح��ات مانند 
تصويب و اجرايي شدن قانون بانك مركزي بتواند به 

نتيجه برسد و تاثيري بر كاهش نرخ تورم داشته باشد. 
 به لح��اظ تعامالت بين المللي نيز در صورتي كه 
خللي در روند اجراي برجام رخ دهد، مي توان انتظار 
افزايش تورم انتظاري و در نتيجه افزايش نرخ تورم در 

ماه هاي نخست سال 1٣9٧ را داشت. 
در مجم��وع با توجه به موارد عنوان ش��ده، گفته 
ش��ده پس از دس��تيابي به نرخ تورم ت��ك رقمي در 
س��ال 1٣9۵ نرخ تورم در س��ال 1٣96 از كانال تك 
رقمي مجددا خارج ش��ده و در بهار سال 1٣9٧ نيز 
در محدوده 10تا 11درصد قرار گيرد. هر چند مجددا 
تاكيد مي ش��ود كه مهم ترين عامل اثرگذار تغييرات 

نرخ سود در اين بازه خواهد بود.

 رشد 4.6 درصدي سال 96
بنا بر اين گزارش، با در نظر گرفتن جديدترين آمار 
و اطالعات در دس��ترس برآورد كرده كه رشد ارزش 
اف��زوده بخش هاي حقيقي اقتصاد در س��ال 1٣96 
شامل كشاورزي حدود)٣.8درصد(، نفت)٣.1درصد(، 
صنعت)4.6درصد(، ساختمان)2.4-( و خدمات)۵.9 
درصد( باش��د. برآورد مركز پژوهش هاي مجلس از 
رش��د اقتصادي س��ال 1٣96 هم حدود 4.6درصد 
اس��ت درحالي كه ب��رآورد قبلي مرك��ز پژوهش ها 
براي رش��د سال 1٣96 حدود ٣.٧درصد بوده است. 
عمده ترين دليل افزايش برآورد رش��د به بخش هاي 
خدماتي به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومي 

مربوط بوده اس��ت. تمركز مخ��ارج دولت بر مخارج 
جاري در نيمه اول سال 1٣96 عامل اصلي افزايش 
برآورد رش��د بخش خدمات عمومي بوده است و در 
بخش حمل و نقل نيز عملكرد بخش باري حمل و 
نقل ريلي و مس��افري به خصوص به دليل افزايش 
حجم تجارت خارجي در كنار افزايش مسافرت هاي 
خارج��ي هوايي تعيين كننده بوده ان��د، با اين حال 
در بعضي بخش هاي ديگر نظير س��اختمان برآورد 
رشد س��ال 1٣96 كاهش يافته كه ناشي از كاهش 
مخارج عمراني دولت)به قيمت هاي ثابت( و عملكرد 
ضعيف تر از انتظار س��رمايه گذاري بخش ساختمان 

خصوصي با وجود رشد مثبت آن بوده است. 
ب��رآورد رش��د بخش نفت هم ب��ه دليل افزايش 
رقابت هاي جهاني براي افزايش سهم بازار و كاهش 
ص��ادرات نفت ايران در ماه هاي اخير به خصوص به 

اروپا بوده است. 

 رشد 3 درصدي سال 97
اين گزارش مي گويد با توجه به شواهد موجود 
ازجمل��ه خشكس��الي و عدم ام��كان بهره مندي از 
ظرفيت هاي م��ازاد بخش هاي مهمي نظير نفت و 
خودروسازي نظير آنچه در دو سال اخير شاهد آن 
بوده ايم همچنين سطح پايين سرمايه گذاري انتظار 
مي رود، رش��د اقتصادي پايين تر از سال 96 باشد. 
از ديگ��ر عوامل موثر در اي��ن نتيجه گيري رويكرد 

انقباضي بودجه سال 9٧ است. 
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس در نهايت 
ب��ا در نظر گرفت��ن انتظارات از تولي��د بخش ها و 
بودجه، رشد اقتصادي س��ال 9٧ را حدود ٣درصد 

برآورد مي كنند. 

 عوامل افزايش تورم در سال 96
گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در ادامه 
تحليل��ي از وضعيت ت��ورم در اقتصاد كش��ور ارائه 
مي دهد كه براساس آن مهم ترين عامل پايين نگه 
داش��تن نرخ تورم باال بودن نرخ س��ود بانكي)نرخ 
سود حقيقي و اس��مي( معرفي شده است. به نظر 
نويس��ندگان اين گزارش درحالي كه باال بودن نرخ 
س��ود بانكي باعث قفل ش��دن منابع شبكه بانكي 
ش��ده و نرخ تورم را پايين ت��ر از مقدار مورد انتظار 
نگه داشته است، تغييرات جزئي)در مقايسه با تاثير 

عامل نرخ سود( در نرخ تورم ايجاد كرده اند. 
اين گزارش درباره روند تورم در سال هاي اخير 
افزوده اس��ت: نرخ تورم س��االنه منتهي به هر ماه 
در س��ال 1٣94 روند كاهشي داش��ته و اين روند 
كاهش��ي در س��ال 1٣9۵ نيز ادامه داش��ته است. 
در دو ماهه ابتدايي س��ال 1٣96 نيز همچنان نرخ 
تورم ساالنه منتهي به هر ماه كمتر از سال 1٣9۵ 
است اما نرخ تورم ساالنه از خرداد 1٣96 نسبت به 
س��ال قبل افزايش يافته و تا بهمن 1٣96 باالتر از 
مدت مشابه سال قبل اس��ت. باالتر بودن تورم در 
س��ال 1٣96 نسبت به سال 1٣9۵ در ابتداي سال 
ناشي از باال رفتن شاخص قيمت مصرف كننده در 
ماه هاي انتهاي سال 1٣9۵و ابتدايي سال 1٣96 به 
خصوص فروردين سال 1٣96 بوده و در ادامه سال 
1٣96 عوامل اقتص��ادي ديگر نظير كاهش اندك 
نرخ سود بانكي، تالطم بازار ارز و افزايش نقدينگي 

موجب افزايش تورم در سال 1٣96 شده است. 

 فشار قيمتي خوراكي ها بر طبقات پايين
اين گزارش با بررس��ي اجزاي ش��اخص قيمت 
مصرف كننده نشان مي دهد كه در 12ماهه منتهي 
ب��ه دي ماه 1٣96 چهار گروه تحصيل، خوراكي ها 
و آش��اميدني ها، رس��توران و هتل، كاال و خدمات 
متفرق��ه باالتر از نرخ تورم ش��اخص كل براي دي 
م��اه )نقطه به نقطه( متعلق ب��ه تحصيل و پس از 
آن متعلق به گروه خوراكي ها و آشاميدني هاس��ت. 
از آنجا كه هر چه به س��مت دهك ه��اي پايين تر 

درآمدي حركت كنيم، سهم خوراك از كل هزينه 
خانوار بيشتر است بنابراين افزايش ٧.1٣درصدي 
شاخص قيمت گروه خوراكي و آشاميدني ها در دي 
ماه 1٣96 نس��بت به ماه مشابه سال قبل موجب 
اثرگذاري بيشتر تورم در گروه هاي پايين درآمدي 
نس��بت به گروه هاي باال شده و مي تواند پيامدهاي 

توزيع درآمدي نامناسبي در پي داشته باشد. 
به ط��ور كلي طي ماه هاي پاياني س��ال 1٣96 
تورم گروه خوراكي ها و آش��اميدني ها همواره بيش 
از ش��اخص كل بوده و نش��انگر اثر پذيري بيش��تر 

دهك هاي پايين درآمدي از تورم است. 

 سياست هاي تورمي مجلس و دولت 
ت��ورم ي��ك پدي��ده پولي اس��ت لذا ب��ه طور 
مس��تقيم از سياس��ت پولي تاثير مي پذيرد. با اين 
حال در اي��ران رابطه نفت ب��ا درآمدهاي دولت و 
تبديل ارزهاي نفتي به ريال توس��ط بانك مركزي 
همچني��ن دخال��ت دول��ت در فعالي��ت بانك ها و 
س��اير موارد باعث سلطه سياست مالي بر سياست 
پولي ش��ده و در نتيجه سياست مالي نيز بر تورم 
تاثيرگ��ذار خواهد بود. به همي��ن منظور گزارش 
حاضر الزم دانس��ته كه نگاهي به اين تاثيرات كه 
از س��وي نهادهاي مجلس و دولت اعمال مي شود، 
داشته باشد. اين گزارش با اعتقاد به اينكه قوانين 
مي توانن��د نقش مهم��ي در كنترل تورم داش��ته 
باشند، مي افزايد: ازجمله فعاليت هاي مجلس كه با 
تورم ارتباط داشته، ارائه طرح قانون بانك مركزي 
اس��ت كه هر چند هنوز به تصويب نرسيده اما در 
صورت تصويب و اجرايي شدن مي تواند به فرآيند 

دستيابي به تورم تك رقمي كمك كند. 
گفت��ه ش��ده اس��ت از سياس��ت هاي دولت نيز 
اصلي ترين عامل پايين نگه داش��ته شدن تورم، نرخ 
سود بانكي باالست كه پيامدهاي مخربي براي اقتصاد 
در پي دارد و الزم اس��ت كاهش يابد. همزمان با اين 
كاهش، الزم اس��ت رش��د نقدينگي كاهش يافته و 
سهم هزينه هاي عمراني نيز افزايش يابد زيرا افزايش 
س��هم هزينه هاي عمراني به تحريك سرمايه گذاري 
خصوصي منجر ش��ده و مي تواند به رش��د اقتصادي 
كمك كند و منابع بانكي را به س��مت توليد هدايت 
كند اما در 8 ماهه نخست سال 1٣96 رشد نقدينگي 
نسبت به ۵ ماهه نخست سال 1٣9۵ افزايش داشته 
و هزينه هاي عمراني نيز در 6 ماهه نخس��ت س��ال 

1٣96 رشد منفي داشته است.

كرباسيان در حضور تعداد معدودي از خبرنگاران بيان كرد

با ارز 4200توماني نبايد قيمت ها باال رود
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مشكل بانك ها در تطبيق 
مقررات بين المللي 

محمد ولي پور پاشا|
وجود خأل ميان استانداردهاي بين المللي و اقدامات 
متناس��ب با الزام��ات حوزه تطبيق در ح��ال حاضر در 
تدوين و اجراي قوانين و مقررات در شبكه بانكي كشور 

انكارناپذير است. 
به گواه بس��ياري از كارشناسان بخشي از مهم ترين 
مشكالت ش��بكه بانكي ايران در راه تعامل با بانك هاي 
خارجي در دوران بعد از شكل گيري برجام، عدم رعايت 
مق��ررات بين الملل��ي و فقدان تعاريف نوي��ن از نظارت 
در بانك ها و بانك مركزي، مديريت ريس��ك، شفافيت 
و حاكميت ش��ركتي بوده اس��ت. در اين راستا مي توان 
تبيين رده هاي مس��ووليتي در حوزه تطبيق با قوانين و 
مق��ررات بين المللي را به مثابه ش��رط الزم براي يافتن 
راه حل هاي بنيادين جهت رفع موانع و مشكالت شبكه 

بانكي در اين حوزه تلقي كرد. 
در ادبيات مالي و بانكي »تطبيق« عبارت اس��ت از 
»كس��ب اطمينان از تامين الزامات مربوط به چارچوب 
قواني��ن و مقررات بين المللي.« ب��راي اين منظور تمام 
اركان بانك ها ملزم به رعايت مفاد اين قوانين و مقررات 
هستند و بايد درخصوص تكميل فرآيندهاي استاندارد، 
اطمينان حاصل كنند. در واقع خأل ميان قالب حقوقي 
قواني��ن و مقررات بين الملل��ي و الزامات دروني بانك ها 
نشان دهنده ميزان موفقيت اركان بانك ها در تطبيق با 

استانداردهاي بين المللي است. 
همچني��ن در حالي  كه همواره بر پيچيدگي قوانين 
و مقررات بين المللي افزوده مي ش��ود، مديران بانكي در 
حال اتخاذ تصميمات سرنوشت ساز براي فضاي جاري و 
آتي فعاليت هاي بانك هاي خود هستند، در حالي كه اين 
تصميمات بايد مبتني بر استانداردهاي بانكي بين المللي 
باشد و پيش بيني نتايج احتمالي تصميمات بايد با قيد 
رصد قواني��ن بين المللي و درياف��ت آخرين اصالحات 
اي��ن حوزه انجام پذيرد. در حال حاضر وجود خأل ميان 
استانداردهاي بين المللي و اقدامات متناسب با الزامات 
ح��وزه تطبيق در تدوين و اج��راي قوانين و مقررات در 
شبكه بانكي كش��ور انكارناپذير است و به نظر مي رسد 
سندي يكپارچه جهت پوشش تمام مسائل مرتبط با اين 

حوزه در كشور تهيه نشده است. 
در چنين ش��رايطي بانك ه��اي ايراني براي حصول 
اطمينان از تطبيق با قوانين و مقررات بين المللي بايد به 
نكاتي درخصوص وظايف و مسووليت هاي اركان بانك ها 
در قبال حوزه تطبيق توجه بيش��تري داش��ته باشند. 
مهم ترين وظايف و مسووليت ها به طور خاص در سه رده 
مسووليتي اعضاي هيات مديره، مديران اجرايي ارشد و 
مديران و كارشناسان واحد تطبيق در تبيين كاركردها 

طبقه بندي مي شوند: 
1- اعضاي هيات مديره بانك ها در نخستين گام بايد 
بر نحوه اجراي فرآيند تطبيق و ريس��ك هاي احتمالي 
مرتب��ط با آن نظارت داش��ته باش��ند و در صورت نياز 
بازنگري هاي الزم را به عمل آورند. نظارت صحيح اعضا 
قطعا پس از تاييد سياست هاي تطبيق امكان پذير خواهد 
بود و سياست هاي تطبيق نيز بايد در قالب اسناد رسمي 
تدوين ش��ده و حاوي كاركردها و برنامه هاي عملياتي، 
موث��ر و پايدار از س��وي اعضا باش��د. در اين چارچوب، 
هيات مديره موظف است گزارش  دستاوردهاي بانك ها 

در مديريت ريسك تطبيق را ارزيابي نمايد. 
2- مديران ارش��د ني��ز مانند س��اير اركان بانك ها 
وظايفي برعهده دارند. اين وظايف در مجموع گسترش 
فرهنگ تطبيق در راستاي سياست هاي تدوين  شده و 
ابالغ  ش��ده از س��وي اعضاي هيات مديره به بخش هاي 
مختلف را ش��امل مي شود و بايد گزارش عملكرد حوزه 
مديريت ريس��ك تطبيق از س��وي زيرمجموعه ها را در 

زمان تعيين  شده به هيات مديره ارسال نمايند. 
3- در ح��وزه تطبي��ق نيز كاركردها بايد به ش��كل 
مس��تقل تعريف شوند. استقالل به اين مفهوم است كه 
اول، كاركرده��ا بايد از يك چارچوب رس��مي برخوردار 
باش��ند و همه اركان بانك، آن را به رسميت بشناسند. 
دوم، مدي��ر واحد تطبيق مس��وول هماهنگي هاي الزم 
جه��ت مديريت ريس��ك تطبيق در بانك  به حس��اب 
مي آيد. س��وم، مدير واحد تطبيق باي��د از ميان افرادي 
انتخاب گردد كه تضاد منافع ميان مسووليت هاي فعلي 
واحد تطبيق و ساير مسووليت هايي كه ممكن است از 
قبل پذيرفته باش��د، به وجود نيايد. چهارم، مدير واحد 
تطبيق و كارشناسان واحد مربوطه بايد دسترسي كامل 
به اطالعات و پرسنل ذي ربط در اين حوزه جهت انجام 

مسووليت هاي خود داشته باشند. 

  FATF برخي برداشت ها درباره
نادرست است

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه برداش��ت هاي 
نادرستي از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراري 
ارتباط با بانك هاي بين المللي اس��تفاده از استانداردهاي 

روز دنياست. 
ب��ه گ��زارش ايبنا، ولي اهلل س��يف درب��اره بحث هاي 
مطرح ش��ده در مورد قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م اظهار كرد: اين روزها در جامعه 
بحث مفصلي در جريان اس��ت و در مجلس نيز بررسي 
اين اليحه دو ماه به تعويق افتاده اس��ت. وي با تاكيد بر 
اينكه برداشت هاي نادرستي از اين اقدام وجود دارد و به 
هيچ وجه قرار نيس��ت كه شخص يا نهادي دسترسي به 
اطالعات ما داشته باش��د، افزود: اين اقدام در اين مسير 
حركت مي كند كه اطمينان داشته باشيم، سوءاستفاده يي 
از سرويس ها و خدماتي كه نظام بانكي ارائه مي دهد براي 
پولش��ويي يا تامين مالي تروريسم نمي شود. رييس كل 
بانك مركزي تصريح كرد: مصاديق تروريسم و مصاديق 
پولشويي مواردي اس��ت كه توسط نهاد و مرجع تعريف 
ش��ده در داخل كش��ور تعيين مي ش��ود به عنوان مثال 
مصاديق تروريس��م در ش��وراي عالي امنيت ملي تعيين 
مي شود كه مبناي كار قرار خواهد گرفت. وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به مس��ائل و پيچيدگي هاي خاصي كه در 
صحن��ه بين المللي داريم، حركت در مس��ير اس��تفاده 
از اس��تانداردهاي روز كمك مي كن��د كه بانك هاي ما با 
بانك هاي بين المللي به ويژه اروپايي ارتباط برقرار كنند. 

يادداشت

خبر

در نشست خبري بيست و هشتمين همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي مطرح شد 

ارزيابي سياست كاهش نرخ سود؛ شكست يا اثرگذاري
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 

رييس پژوهش��كده پول��ي و بانك��ي گفت: در 
نظام بانكي تنها بانك ها مطرح نيستند؛ بلكه تمام 
بخش هايي نظير بازار س��رمايه ك��ه عمليات مالي 
انجام مي دهند، دخيل هستند. اين در حالي است 
كه بخش ه��اي مختلفي در ح��وزه بانكي تصميم 
مي گيرند كه اين عدم يكپارچگي، اجراي سياست ها 

را دچار مشكل مي كند. 
به گ��زارش »تع��ادل« علي ديوان��دري رييس 
پژوهشكده پولي و بانكي در نشست خبري بيست و 
هشتمين همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي 
كه 2۹ و 3۰ خردادماه س��ال جاري در سالن مركز 
همايش هاي صداوس��يماي تهران برگزار مي شود، 
با اش��اره به عدم تعادل ه��ا در اقتصاد، مديريت آن 
و همچنين تاكيد بر وجود اش��كاالت س��اختاري 
و رس��وب شده قديمي بيان داش��ت: اين موارد به 
مباحث عمقي ت��ر در اقتصاد مربوط مي ش��ود. در 
برخي شرايط با عدم تعادل هايي مواجهيم و ريشه 
اينها به يك سري از مشكالت اقتصادي باز مي گردد 

كه به صورت ريشه يي حل نشده است. 
رييس پژوهشكده پولي و بانكي افزود: مباحثي 
در خصوص تغيير لوايح دوقلو در نظام بانكي مورد 
بحث اس��ت؛ ضمن اينكه نحوه تامي��ن درآمدها و 
هزينه ها نيز بايد مدنظر ق��رار گيرد؛ اين در حالي 
است كه وضعيت بودجه نيز بسيار مهم است و در 
بيست و هش��تمين همايش سياست هاي پولي و 

بانكي به آن پرداخته مي شود. 
وي گف��ت: اقتصاد ايران با ع��دم تعادل مواجه 
اس��ت؛ در حالي كه اصالح نظام بانكي هيچ گاه به 

صورت واقعي اجرايي نشده است. 

  اصالح نظام بانكي 
ديواندري با اش��اره به اصالح��ات نظام بانكي 
و روند كن��د آن طي ماه هاي گذش��ته گفت: در 
حوزه نظام بانكي چنانچه اصالحات را به دو اليه 
تقسيم كنيم، طبيعتا يك اليه آن كه نظام بانكي 
است با برخي نواقص قانوني مواجه بوده كه بر اين 
اس��اس اصالح قانون بانكداري كش��ور در دستور 
كار مجلس قرار گرفته و روي س��اختار و ترازنامه 

بانك ها اصالحاتي در دست انجام است. 
رييس پژوهش��كده پول��ي و بانكي اف��زود: با 
تمهي��دات بانك مركزي اي��ن اصالحات در حال 
انجام بوده و سيس��تم بانكي به سمت سالم سازي 
در حال حركت است، بر اين اساس بانك ها نسبت 
به زدودن دارايي هاي س��مي از ترازنامه هاي خود 
اق��دام كرده اند، اما به صورت كلي براي اصالحات 

نظام بانكي طرح مفصلي تهيه شده است. 
وي ادامه داد: رييس كل بانك مركزي به دنبال 
اين موضوع است كه اين اصالحات در حوزه نظام 
بانكي انجام شود اما بسياري از كارهايي كه انجام 
شده يا خوب اطالع رس��اني نمي شود يا تدابيري 
در رابطه با آنها مطرح اس��ت كه صحبتي از آنها 
به ميان نيامده اس��ت اما ب��ه عنوان فردي كه در 
جلسات اصالح نظام بانكي شركت مي كنم، اطالع 
دارم دغدغه جدي در س��طح مسووالن تراز اول و 
بانك مركزي وجود دارد تا اصالحات بنيادي نظام 

بانكي را به سمت جلو حركت دهد. 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي با اش��اره به 
اص��الح نظام بانكي ب��ه عنوان يك��ي از اقدامات 
كليدي در حوزه نظام بانكي بيان داشت: سياست 
بانك مركزي در كاهش نرخ سود بانكي شكست 

نخورده است. 
وي ادامه داد: يكي از موضوعات كليدي اصالح 

نظام بانكي اس��ت و در اي��ن زمينه صحبت هاي 
فراواني ش��ده ولي اتفاقي كه بايد مي افتاد، عملي 
نشد اما گام اول اصالح قوانين بانكي است و بايد 
در اين زمينه روزآمد ش��ويم. خيلي از روش ها و 
سيستم ها بايد تغيير كند و نگرش جديدي درباره 

بانكداري بدون ربا و عقود آن داشته باشيم. 
رييس پژوهش��كده پول��ي و بانكي اظهار 
داشت: مطالبات معوق و مسائلي كه ريشه در 
اقتصاد كالن دارد بايد به صورت جدي مورد 
بحث و بررسي قرار بگيرد. اصالح نظام بانكي 
در وهله اول نيازمن��د عزم و اراده جمعي در 
كشور است كه همه در جريان مشكالت قرار 
بگيرند، چون حل بخشي از مشكالت فراتر از 
حوزه نظام بانكي است و همچنين حل برخي 
 مش��كالت به رويه ه��اي جاري نظ��ام بانكي 
ب��از مي گ��ردد و بخش��ي ني��ز در اختي��ار 

بانك هاست. 

  حل مشكل ۹۸درصد سپرده گذاران 
موسسات غيرمجاز

ديوان��دري تاكيد ك��رد: در اي��ن همايش براي 
ثبات بخشي به اقتصاد كشور يكي از محورهاي مورد 
بحث و بررس��ي اصالح نظام بانكي اس��ت. در اين 
زمينه تاكنون يك گام انجام شده و برخي ادغام ها 
در حوزه موسس��ات و س��اماندهي موسسات فاقد 
مجوز صورت گرفته و آثار خوبي داشته و با اقدامات 
اخي��ر بانك مركزي و از روز گذش��ته هم پرداخت 
مطالبات سپرده گذاران تا سقف يك ميليارد تومان 
آغاز ش��د كه خب��ر خوبي اس��ت و مي توان گفت 
مشكالت حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران برطرف 

مي شود. 
وي اف��زود: اين موارد بايد پيش��گيري ش��ود و 
اقتصاد ما به يك شرايط امني برسد كه اين اتفاقات 
تكرار نشود. يكي از محورهاي ديگر موضوع بحث در 
همايش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزي است كه وجود 
ثبات به اقتصاد امكان پيش بيني و س��رمايه گذاري 
مي ده��د و فعاالن اقتصادي مي توانند خود را با آن 
هماهنگ كنند. گاهي ع��دم تعادل ها نگراني هايي 
را در كش��ور ايجاد مي كند كه در همايش امس��ال 
مس��ووالن و صاحب نظ��ران علم��ي حض��ور پيدا 

مي كنند و آخرين سياس��ت هاي اين بخش مطرح 
مي ش��ود كه جامعه از آن اس��تفاده كند و در اين 

زمينه حركت مثبتي ايجاد شود. 

 اصالح نظام بانكي؛ دغدغه بانك مركزي
به گفت��ه ديواندري يكي از محورهاي مهم در 
همايش س��ال گذشته نرخ س��ود بوده است. نرخ 
س��ود باال در اقتصاد ايران مشكل زاس��ت و اينكه 
اين نرخ باي��د پايين بيايد، تقريبا روي آن اجماع 
وجود داش��ته اس��ت. اين اتفاق در سال گذشته 
افتاد و نرخ س��ود كاهش يافت ول��ي در ادامه به 
دليل مشكالت حوزه ارز براي انتظام بخشي ارزي 
اندكي نرخ ها به س��مت باال حركت كرد؛ بنابراين 
اين بحث از محورهاي كليدي اس��ت كه امس��ال 
ص��ورت مي گيرد كه آيا اين دو موضوع با يكديگر 
ارتباط دارند يا اينكه مستقل هستند و همچنين 

اولويت با كدام يك است؟
وي در پاسخ به س��والي درباره اهميت اصالح 
نظام بانكي گفت: در مورد نظام بانكي يك بخش 
بح��ث خود بانك هاس��ت كه در اي��ن زمينه يك 
موضوع قانون بانكداري و موضوع ديگر س��اختار 
و ترازنامه خود بانك هاس��ت تا با تمهيدات بانك 

مركزي بتوانند اين اصالح را انجام دهند. 
ديواندري ادامه داد: طرحي در بانك مركزي 
تهيه شده و س��يف به صورت جدي دنبال اين 
موضوع اس��ت، هر چند بسياري از كارهايي كه 
در بانك مركزي مطرح مي ش��ود، اطالع رساني 
نمي ش��ود ام��ا دغدغه بس��يار ج��دي در بانك 
مركزي و مسووالن تراز اول كشور براي حركت 

به سمت اصالح نظام بانكي وجود دارد. 
ريي��س پژوهش��كده پولي و بانك��ي تصريح 
كرد: موسس��ات غيرمجاز موجب شد، ضرورت 
اصالح نظام بانكي بيش��تر محس��وس شود كه 
البت��ه اي��ن موضوع س��امان داده ش��د و از روز 
گذشته پرداخت مطالبات تا سقف يك ميليارد 
تومان آغاز شده كه آرامشي را در جامعه فراهم 
م��ي آورد، هر چند بانك مرك��زي در اين زمينه 
مقصر نبود و اين موسس��ات فاق��د مجوز بودند 
اما در جهت وظايف ملي خود كمك هاي زيادي 

براي رفع اين مشكل انجام داد. 

 تاخير در مذاكرات برجام به زيان 
كشور نيست

رييس پژوهش��كده پول��ي و بانكي در پاس��خ 
به پرسش��ي درب��اره ضرورت پيوس��تن اي��ران به 
كنوانسيون هاي بين المللي گفت: نظام بانكي دنيا از 
قواعد و استانداردهايي تبعيت مي كند كه ما از آن 
مستثنا نيستيم و بايد به اين سمت حركت كنيم. 

وي افزود: اگر تعهد بين المللي را مي پذيريم بايد 
ببينيم كه چه آثار و فوايدي خواهد داشت، بعد از 
خ��روج امريكا از برجام بايد منتظر رفتار اروپايي ها 
باشيم و اگر جامعه جهاني بخواهد با ايران كار كند 
بايد خواس��ته آنها را تمكين و شرايط همكاري را 
فراهم كنيم، اما در ش��رايطي ك��ه پالس هاي عدم 
همكاري مي رسد بايد تصميمات ديگر اتخاذ كرد. 

ديواندري تاكيد كرد: بايد نتايج مذاكرات را ديد 
و از لحاظ كارشناس��ي اين تاخير به وجود آمده به 
ضرر كشور نخواهد بود و چنانچه قرار به همكاري 
باش��د در آن زمان مي توان شفاف سازي ها را انجام 
داد؛ ه��ر چند نظام بانكي اي��ران در مواردي مانند 

مبارزه با پولشويي و... هميشه شفاف بوده است. 
وي درب��اره مق��ررات ارزي كه در س��ال جاري 
اعمال ش��ده نيز گفت: نمي توان تنها تامين كننده 
مص��ارف ارزي ب��ود و برنامه يي ب��راي منابع ارزي 
نداشت، حتي كشورهايي مانند چين كه مازاد ارزي 
باال دارند، قوانين سختي در حوزه صادرات و واردات 

وضع مي كنند. 

  ارزيابي سياست كاهش نرخ سود 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه آي��ا پرونده 
موسس��ات غيرمجاز بس��ته شده اس��ت؟ تصريح 
كرد: با پرداخت تا سقف يك ميليارد تومان از روز 
گذشته مشكل اصلي توده مردم حل خواهد شد 
و حدود 2هزار پرونده باقي مي ماند كه بخشي از 
آن حقوقي است؛ با اين اقدام شركت ها، موسسات 
و بانك ها و برخي افراد كه سرمايه بااليي داشتند 

در مورد آنها نيز تصميم گيري خواهد شد. 
ريي��س پژوهش��كده پولي و بانك��ي در مورد 
سياست كاهش نرخ س��ود بانكي و احتمال دوام 
يا شكس��ت اين سياس��ت نيز گفت: نرخ سود به 
دو دلي��ل بايد كاهش مي ياف��ت و اكنون نيز اين 

نرخ هنوز باالس��ت. وي خاطرنشان كرد: وضعيت 
ترازنام��ه بانك ها اجازه پرداخت نرح س��ود باال را 
نمي دهد، چرا كه پرداخت س��ودهاي باال ش��ايد 
موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشكل 

مواجه مي كند. 
ديواندري با بيان اينكه بحث دوم تامين مالي 
توليد بود كه با اين نرخ ها توليد توجيه پذير نبود، 
ادامه داد: در همايش قبلي سياس��ت هاي پولي و 
ارزي نيز درباره اين مس��اله بحث هاي زيادي شد 
و نرخ س��ود پايين آمد كه البته بعد از نوس��انات 
در بازار ارز در حوزه نرخ س��ود يك مقدار انعطاف 

بيشتري به خرج داده شد. 
وي اظهار داشت: اختالف نظرهاي كارشناسي 
در اي��ن م��ورد وج��ود دارد، اما سياس��ت بانك 
مركزي شكست نخورده و بايد گفت اين سياست 
تعديل كننده بوده كه آثار آن مش��خص است اما 
تمام كننده نبوده است، چرا كه براي بازار ارز بايد 

به مسائلي بيشتر از نرخ سود بانكي توجه كرد. 

  اولويت بندي دقيق نيازهاي ارزي
ديواندري درباره بازار طال و سكه و علت افزايش 
قيمت ه��ا در اين بازار با وجود اعالم نرخ رس��مي 
براي دالر اظهار داش��ت: نمي توان انتظار داشت، 
منابعي كه در اختيار بانك مركزي است پايين تر 
از نرخ بازار ارائه ش��ود. وي با بيان اينكه حوزه ارز 
مس��ائل متفاوتي با بازار س��كه و طال دارد، افزود: 
در ح��وزه ارزي بايد نيازهاي حياتي مانند واردات 
دارو و مواد اوليه تامين ش��ود اما بازار سكه و طال 
يك��ي از بازارهاي س��رمايه گذاري اس��ت و تامين 
نشدن نيازها با نرخ رسمي در اين بازار مخاطره يي 
را ايجاد نخواهد كرد. در پاس��خ به اين س��وال كه 
ميزان ثبت سفارش در 2ماهه اول امسال ۶۶درصد 
افزايش يافته، به نظر شما تعيين نرخ پايين براي 
دالر عام��ل افزايش واردات ب��وده يا خير؟ گفت: 
طبيعي است زماني كه نرخ ارز را با اختالف قيمت 
تعيي��ن مي كنيد، تقاضاهاي واقع��ي و غيرواقعي 
براي ثبت سفارش س��رازير مي شود؛ بنابراين بايد 
سيس��تمي داش��ته باش��يم كه تقاضاهاي واقعي 
شناس��ايي شود. ديواندري افزود: در گذشته نيز با 
اين موضوع مواجه بوديم و بايد دقت بيشتري در 
نظام بانكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
ش��ود تا نيازهاي واقعي در اولويت قرار گيرد. علي 
ديواندري افزود: در بيس��ت و هش��تمين همايش 
س��االنه سياس��ت هاي پولي و ارزي به موضوعات 
محوري »اصالحات س��اختاري و ثب��ات مالي«، 
»س��اختار سياس��ت گذاري پولي، نظارت بانكي و 
ثبات مالي«، »س��اختار مالي دولت و ثبات پولي 
و مالي«، »اصالح ساختار نظام بانكي، پيشرفت ها 
و چالش ها«، »ثبات مالي و بازار س��رمايه، بيمه و 
صندوق هاي بازنشس��تگي«، »رژيم ارزي و ثبات 
نرخ ارز«، »پايدارسازي تورم پايين و مديريت نرخ 
سود براي حفظ ثبات مالي« پرداخته خواهد شد. 
ديوان��دري در ادامه يادآور ش��د: ۹س��خنران 
كليدي در اين همايش س��خنراني خواهند كرد و 
۷پنل سياستي تخصصي در اين همايش برگزار و 

21مقاله ارائه مي شود. 
وي اف��زود: 11۶چكيده مقال��ه و ۶3مقاله به 
صورت كامل توس��ط دبيرخان��ه همايش دريافت 
ش��ده اس��ت. ديواندري خاطرنش��ان كرد: آيين 
تجلي��ل از چهره هاي ماندگار نظ��ام بانكي مانند 
سال هاي گذشته انجام مي ش��ود تا از چهره هاي 
خدوم و ارزشمندي كه ديني بر نظام بانكي دارند، 

تجليل شوند.

كاهش اونس جهاني و رشد نرخ دالر در برابر ارزهاي خارجي پس از ديدار اون و ترامپ

ورود سكه به كانال ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان
گروه بانك و بيمه|

 قيمت انواع س��كه روز سه شنبه 22 خرداد ۹۷
در بازار تهران با رشد همراه بود به نحوي كه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد وارد كانال 2 ميليون و 

۵۰۰ هزار تومان شد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، قيمت هر قطعه س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( روز سه شنبه 
بيس��ت و دوم خرداد ماه در بازار تهران با 21 هزار 
تومان افزايش نس��بت به روز گذشته، 2 ميليون و 
۵۰3 هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح قديم ب��ا 3۴ هزار 
 تومان رش��د نسبت به روز دوش��نبه، 2 ميليون و 
۴۰۴ هزار تومان داد و س��تد ش��د. از سويي ديگر، 
 در ب��ازار آزاد ه��ر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با
3 هزار تومان افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه، 
يك ميلي��ون و 233 هزار توم��ان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با ۷ هزار تومان رش��د نسبت به روز 

گذشته ۷۰2 هزار تومان معامله شد. 
 براس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با
۴ هزار تومان كاهش 3۹۶ هزار تومان معامله شد و 
ه��ر گرم طالي 1۸عيار نيز با 3 هزار و ۸۸۰ تومان 

افزايش 2۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت خورد. 
 قيمت هر دالر امريكا با يك ريال افزايش نسبت 
به روز دوش��نبه ۴ هزار و 22۴ تومان تعيين ش��د. 
افزون بر اين، هر يورو نيز با ۹ ريال كاهش به ۴ هزار 
و ۹۷۰ تومان رسيد و هر پوند نيز با 1۸ تومان افت 

۵ هزار و ۶۴۴تومان قيمت گذاري شد. 

  رشد شاخص دالر در بازار جهاني 
از س��وي ديگ��ر، به دنبال ديدار ترام��پ و اون و 
امضاي تفاهمنامه، شاخص هاي مختلف دالر و بورس 
در بازار جهان��ي افزايش يافت. نرخ اونس جهاني به 

12۹۷ دالر كاهش يافت و قيمت نفت وست تگزاس 
ب��ه ۶۶ دالر و برنت به ۷۶دالر افزايش يافت. بر اين 
اس��اس پيش بيني مي ش��ود كه قيمت طال در بازار 
ايران افزايش تدريجي داشته باشد. شاخص دالر در 
بازار جهان��ي ۰.2درصد در برابر ارزهاي مهم جهان 
باال آمد. در برابر ين، دالر به باالترين سطح 3هفته يي 
خ��ود، 11۰. ۴۹ ين در برابر ه��ر دالر، جهش كرد. 
آخري��ن نرخ معامل��ه دالر 11۰. 1۸ ين در برابر هر 
دالر ش��د. اين در حالي اس��ت كه روز سه شنبه، با 
ش��روع ديدار سران امريكا و كره شمالي در سنگاپور 
كه مي تواند به رويارويي هسته يي در شبه جزيره كره 
پاي��ان دهد، دالر به باالترين ميزان 3 هفته يي خود 
جهش كرد؛ اين در حالي اس��ت كه بازارهاي سهام 

آسيا نيز، متالطم شدند. 

 ۷ ميليون سكه در طرح پيش فروش 
فروخته شد

در اين رابطه ولي اهلل س��يف در حاشيه نشست 
بررس��ي گزارش عملكرد توسعه اشتغال روستايي 
و عش��ايري در جمع خبرنگاران گفت: واقعيت اين 
اس��ت كه در پيش فروش سكه ۷ ميليون سكه به 
فروش رفت كه اين سكه هاي پيش فروش شده به 

سرعت به بازار مي آيد. 
ريي��س كل بان��ك مركزي گف��ت: بابت تعادل 
عرضه و تقاضاي بازار س��كه مشكلي نداريم ضمن 
اينك��ه منابع كالن بانك مركزي هم وضع مطلوبي 
دارد. وي ب��ا بيان اينكه هيچ كمب��ودي در عرضه 
سكه نداريم، گفت: به نظر مي رسد اتفاقات به وجود 
آمده بيشتر عامل رواني دارد كه به تدريج مي تواند 
برطرف شود. رييس كل بانك مركزي افزود: البته 
ش��رايط بين المللي، مس��ائل رواني و بزرگ نمايي 
برخي مسائل كه ريشه واقعي ندارد، توانسته چنين 

اثري در بازار ايجاد كند كه البته محدود به طال هم 
نيست. در برخي كاالها هم چنين وضعي به وجود 
آمده كه بيش��تر جنبه رواني دارد. سيف در پاسخ 
به اين پرس��ش كه گفته مي شود بانك مركزي هر 
اونس طال را ۷2 دالر گران تر از قيمت جهاني عرضه 

مي كند؟ گفت: چنين مطلبي صحت ندارد. 
از س��وي ديگر، ي��ك كارش��ناس بانكي تاكيد 
ك��رد: يكسان س��ازي ن��رخ ارز با تعيي��ن و اعالم 
نرخ ه��اي دس��توري امكان پذير نيس��ت و بايد از 
سوي بازار تعيين شود. غالمحسن تقي نتاج درباره 
يكسان س��ازي نرخ ارز اظهار داشت: يكسان سازي 
ن��رخ ارز يكي از موضوعات آرماني اس��ت كه بانك 
مركزي و سيستم بانكي كشور مدت طوالني است 

به دنبال اجرايي كردن آن هستند. 
وي اف��زود: يكسان س��ازي از جمل��ه ضروريات 
اقتصاد كش��ور اس��ت، ام��ا برخ��ي رويدادها مانع 
اين اقدام مي ش��ود و در حال حاض��ر نيز با وجود 
فراهم بودن تمامي ش��رايط و زيرساخت هاي الزم، 
تك نرخي ش��دن ارز اجراي��ي نش��ده و در بازار با 

چندين نرخ مواجه هستيم. 
وي گف��ت: اع��الم نرخ ۴2۰۰ توم��ان به عنوان 
نرخ پايه با هدف يكسان س��ازي نرخ ارز، اقدام قابل 
پذيرشي نيست زيرا هميشه بازار تعيين كننده نرخ 
است. نتاج ادامه داد: اكنون نيز مبادالت با يك نرخ 
واحد انجام نمي شود و همان طور كه شاهد هستيم، 

چند نرخ متفاوت در بازار وجود دارد. 
وي يكسان س��ازي را يكي از ضروريات اقتصاد 
كشور عنوان كرد و افزود: يكسان سازي زماني بايد 
انجام ش��ود كه بدون هرگونه دستور باشد و شاهد 
يك نرخ واحد در بازارهاي مختلف در كشور باشيم. 
مديرعام��ل بان��ك قوامين تاكيد ك��رد: در صورت 
يكسان سازي بايد روند افزايش قيمت بسيار كم و 

آرام باشد، پس با اين شرايط يكسان سازي در كشور 
اجرايي نش��ده است. همچنين رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران با بيان اينكه س��كه در حال حاضر 
حدود ۴۰۰ ه��زار تومان حب��اب دارد اظهار كرد: 
قيمت سكه به شدت هيجاني و غيرمعقول افزايش 
يافت��ه كه علت اصل��ي آن نوس��انات ارز و افزايش 
تقاضا اس��ت. ابراهي��م محمدولي با اش��اره به جو 
رواني موجود در ايران مبني بر بازگشت تحريم ها، 
خاطرنش��ان كرد: اين جو تمام بازارها از جمله طال 
و سكه را تحت تاثير قرار داده اما الزم است نظارت 

جدي در اين بازار صورت گيرد. 
وي اضافه كرد: كساني كه در گذشته با محدود 
شدن فعاليت در بازار ارز، نقدينگي خود را به سمت 
س��كه آورده بودند، اين روزها اق��دام به فروش آن 
كرده ان��د كه اين نيز يكي ديگ��ر از عوامل افزايش 
قيمت اس��ت. محمدولي با اشاره به كاهش قيمت 
اونس جهاني طي هفته جاري بيان كرد: اين كاهش 
قيمت، طال را در محدوده مشخصي نگه داشته اما 
نتوانس��ت مانع از افزايش نرخ س��كه شود. رييس 
اتحاديه ط��ال و جواهر تهران با بيان اينكه افزايش 
قيمت طال به نسبت سكه طبيعي بوده است، افزود: 
طال نيز به ميزان كمي حباب دارد اما در مقايسه با 

افزايش قيمت سكه روند معقوالنه تري داشته است. 
او درباره چشم انداز اين بازار در روزهاي آينده اظهار 
كرد: اگر بانك مركزي سكه هاي پيش فروش شده 
را به مردم تحويل دهد تا حدودي مي تواند جلو اين 
افزايش قيمت را گرفته و به تنظيم بازار كمك كند. 

 جلوگيري از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز
همچنين در پنجمين جلسه ساماندهي بازار ارز 
در وزارت كش��ور مقرر ش��د از فعاليت صرافي هاي 
غيرمجاز باقي مان��ده جلوگيري و با دالالن برخورد 

قاطع قانوني شود. 
در اين جلس��ه ضمن بررسي مسائل مهم ارزي 
كش��ور، دستگاه هاي ذي ربط گزارش��ي از اقدامات 

خود در بخش مديريت ارز كشور ارائه كردند. 
همچنين براي تثبيت نرخ رسمي ارز و جلوگيري 
از قاچاق و خريد و فروش غيررس��مي مقرر ش��د، 
تامي��ن نيازهاي مش��روع و منطقي م��ردم به طور 
مس��تمر بررسي و انجام شود و اطالع رساني شفاف 
براي آگاهي مردم در همين راس��تا صورت پذيرد. 
ب��ر پايه اين خبر مقرر ش��د از فعاليت صرافي هاي 
غيرمجاز باقي مان��ده جلوگيري و با دالالن برخورد 

قاطع قانوني شود. 
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5 بورس و فرابورس
 نوسان شاخص بورس

گروه بورس  شاخص  كل بورس اوراق بهادار تهران 
در ادامه نوس��انات چند وقت اخير، روز گذشته توانست 
با افزايش 254واحدي، رق��م 96هزار و 101واحد را به 
خ��ود اختصاص دهد. عالوه بر اين در داد و س��تدهاي 
روز سه ش��نبه نمادهاي فوالد مباركه، فوالد خوزستان، 
گل گه��ر، ملي مس و س��رمايه گذاري معادن و فلزات با 
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد اين متغير را رقم 
زدند. اين درحالي بود كه نمادهاي سرمايه گذاري اميد 
و صنايع پتروشيمي خليج فارس ديروز بيشترين تاثير 
منف��ي را بر ش��اخص كل ثبت كردند. از س��ويي ديگر 
ديروز همه 7شاخص بورس صعودي شدند. شاخص هاي 
بازار اول و دوم به ترتيب 57 و 16۸واحد رش��د كردند. 

همچنين شاخص هم وزن نيز 10۳واحد باال رفت. 

 منافع برخي افراد مانع واگذاري 
گروه بورس  برخي افراد منافعي دارند كه با اجراي 
خصوصي سازي اين منافع از بين مي رود؛ بنابراين اين 
موضوع موجب بروز مقاومت هايي در برابر واگذاري هاي 
دولت مي ش��ود. پوري حس��يني رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به مطالب فوق در خصوص 
وجود مقاومت در برابر اجراي سياست خصوصي سازي 
نيز گف��ت: در همه كش��ورها در راس��تاي اجراي اين 
سياس��ت ش��اهد نوع��ي از مقاومت ه��ا و حركت هاي 
اجتماعي هستيم كه اين موضوع به اين معني است كه 
در هيچ جاي دنيا سياس��ت خصوصي سازي بدون بروز 
مقاومت و اعتراضات اجرايي نش��ده اس��ت. وي با بيان 
اينكه از بين بردن مقاومت ها در برابر خصوصي سازي با 
صدور بخشنامه و دستور امكان پذير نيست، افزود: در اين 
ميان برخي مديران مياني و بااليي شركت هاي دولتي 
به داليل روابطي كه داشته اند، در پست هايي منصوب 
شده و از منافعي برخوردار شده اند؛ بنابراين منافعي دارد 
كه از اين جهت اجراي خصوصي سازي موجب مي شود 
تا اين منافع از دست رفته و بروز چنين مقاومت هايي را 
بر واگذاري هاي دولت شاهد باشيم. وي افزود: البته در 
قوانين و مقررات اختياراتي به برخي افراد داده شده كه 
با مقاومت ها در برابر خصوصي سازي برخورد كنند، اما 
در عمل ديده مي شود كه از اين قوانين در برابر مقابله 
با مقاومت ها اس��تفاده كامل نمي ش��ود. پوري حسيني 
اضافه كرد: رهبر معظم انقالب و وزراي دولت هميشه از 
عدم تحقق كامل اهداف اصل 44 قانون اساسي گاليه 
كرده اند كه بخش قابل توجه��ي از اين موارد به وجود 
مقاومت ها در برابر اجراي خصوصي س��ازي برمي گردد. 
وي ادامه داد: در واگذاري هايي كه اين س��ازمان انجام 
مي دهد حداكثر خواس��ته ما از بخش خصوصي، حفظ 

سطح اشتغال است. 

آمار معامالت

خصوصي سازي

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

همكاري  بازار سرمايه ايران و چين
در جريان س��فر رييس جمهور به چين با هدف 
توسعه بيش از پيش مناسبات دوجانبه، تفاهمنامه 
في مابين س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ايران و 
كميس��يون قانون گذاري اوراق به��ادار چين براي 
همكاري متقابل و كمك فني امضا شد. به گزارش 
سنا، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، درخصوص اين س��ند همكاري كه توس��ط 
وزير اقتصاد با طرف چيني به امضا رس��يد، گفت: 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و 
قانون گذار بازار س��رمايه اي��ران همواره همكاري با 
س��ازمان ها و نهادهاي ذي صالح و ارتقاي تعامالت 
س��ازنده بين المللي را در دستور كار خود قرار داده 
و بر اين اساس س��ند همكاري مستقيم و نزديك 
بازار س��رمايه اي��ران و چين به امض��اي وزير امور 
اقتصادي و دارايي رسيد. سخنگوي سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اشاره به جزئيات اين سند همكاري 
عنوان كرد: اين س��ازمان طي س��ال هاي گذشته 
ارتباطات موفق و موثري با نهاد ناظر بازار س��رمايه 
چين برقرار كرده و براي رس��ميت بخش��ي به اين 
تعامالت س��ند همكاري  بازار سرمايه ايران و چين 
كه در واقع يكي از چند س��ند مش��ترك بين اين 
دو كشور است، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي 
امضا شد. دبير شوراي عالي بورس افزود: اين سند 
همكاري پس از انجام مذاكرات و دريافت تفاهمنامه 
همكاري متقابل از همتاي چيني يعني  كميسيون 
قانونگذاري اوراق به��ادار چين مورد تاييد طرفين 
قرار گرفت و فصل جدي��دي از همكاري هاي بازار 

سرمايه ايران و چين را رقم زد. 

 جزئيات همكاري
محمدي با اشاره به جزئيات اين سند همكاري 
عنوان كرد: در اين تفاهم نامه به حوزه هاي مختلفي 
ازجمله اتصال مركز »پژوهش، توس��عه و مطالعات 
اسالمي« سازمان بورس به مركز پژوهش نهاد ناظر 
بازار سرمايه چين، توسعه ابزارهاي مالي اسالمي و 
انتقال تجربه و دانش ايران به چين، انجام مطالعات 
تطبيق��ي و برگزاري دوره هاي آموزش��ي در هر دو 
كشور با تشكيل يك كارگروه مشترك، تبادل نظر 
و تجرب��ه بورس كاال و ان��رژي ايران با چهار بورس 
كاالي چي��ن با هدف واردات و ص��ادرات كاالهاي 
دو كشور، انتش��ار اوراق بين المللي ايران در چين 
با هدف جذب سرمايه گذاران خارجي و قرار گرفتن 
نهاده��اي مالي اي��ران ازجمله بورس ها، ش��ركت 
س��پرده گذاري مرك��زي و همچني��ن مركز مالي 
 ايران در كارگروه هاي مرتبط با طرح جاده ابرشيم

)Belt and Road (Initiative اشاره شده است. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
بورس كااليي چين از نظر رتبه يكي از بزرگ ترين 
بورس هاي كااليي جهان محسوب مي شود و قطعا 
با اين س��ند همكاري بستر توس��عه بورس كاالي 
ايران نيز هموارتر مي ش��ود، افزود: همچنين توافق 
شد تا طرف چيني در حوزه هاي فناوري اطالعات 
و توس��عه نرم افزارهاي مال��ي )fintech) با ايران 
همكاري و تبادل تجربه داش��ته باشد و از آنجا كه 
چين تجربه موفقي نيز درخصوص س��هام عدالت 
دارد، مقرر ش��د طرفين در اين خصوص تعامالت 

نزديكي داشته باشند. 

 تامين مالي پروژه هاي نفتي
از س��ويي ديگ��ر، وي در رابطه ب��ا تامين مالي 
پروژه هاي نفتي اظهار كرد: سازمان بورس با وزارت 
نف��ت بيش از يك س��ال و نيم براي انتش��ار اوراق 
مذاكره كرده و اين موضوع در حال عملياتي شدن 
اس��ت. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
درخص��وص عرضه محص��والت نفتي و حتي نفت 
خام در بورس انرژي هم كارهاي خوبي انجام گرفته 
كه خوش��بختانه در فاز اجرايي برخي مش��تقات و 
فرآورده هاي نفتي در حال عرضه هس��تند و عموم 
مي توانند از اوراقي كه مربوط به س��لف محصوالت 
نفتي است، براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي 
اس��تفاده كنند. سخنگوي س��ازمان بورس با بيان 
اينك��ه در مورد صندوق پروژه نفت��ي نيز با وزارت 
نفت مذاكراتي انجام شده، گفت: برنامه هايي در اين 
خصوص تنظيم شده و اميدواريم كه ظرف چند ماه 
آينده موضوع اجرايي شود. شاپور محمدي با بيان 
اينكه به لحاظ گردش خزانه با ديوان محاس��بات و 
وزارت نفت درخصوص نفت خام صحبت هايي انجام 
داديم، گفت: اميدواريم بتوانيم بعد از حل اين مساله 
كه بايد از طريق سپرده گذاري مركزي تسويه وجوه 
مربوط به نفت خام انجام شود، اين كاال را در بورس 
انرژي عرضه كنيم. رييس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار اضافه كرد: اين كار كمك مي كند كه مردم 
به صورت واقعي در اقتصاد مش��اركت داشته باشند 
و از منابعي كه با رش��د احتمالي قيمت نفت ايجاد 
مي شود، در سرمايه گذاري خود استفاده كنند. اما 
از طرف��ي وزارت نفت نيز بايد ارزان ترين نرخ را در 

تامين مالي انتخاب كند، بنابراين اين امكان وجود 
دارد كه نقطه ي��ي مورد توافق طرفين كه جذابيت 

هم داشته باشد، در نظر گرفته شود. 

 كمتر از 15 نماد متوقف
محمدي در ادامه درباره موضوع نمادهاي بسته 
در ب��ورس اظه��ار ك��رد: موضوعي كه يك مس��اله 
تاريخي در كشور ما بود و حتي يك سال و نيم پيش 
به حدود 70 نماد بسته رسيده بوديم، براي هميشه 
حل ش��د و در حال حاضر تعداد نمادهاي بسته در 
بورس و فرابورس در مجموع كمتر از 15 عدد است. 
وي ادام��ه داد: البت��ه نمادهايي را بس��ته مي ناميم 
كه بيش از 10 روز بس��ته باش��ند؛ چراكه بسياري 
از ش��ركت ها ممكن اس��ت به دليل مس��ائلي چون 

تش��كيل مجمع يا تحوالت مديريتي در مدت هاي 
كوتاهي كمتر از 10 روز بس��ته و دوباره باز ش��وند. 
بنابراين زماني كه صحبت از نماد بس��ته مي كنيم، 
بايد شركت هايي را درنظر داشته باشيم كه مشكالت 
حقوقي يا تحوالت ش��ركتي دارند. رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه در حال حاضر نماد 
اكثر بانك ها باز شده، گفت: در پايان سال 1۳96 سه 
نماد بانكي كه براي س��رمايه گذاران بسيار مهم  بود، 
باز ش��د و اميدواريم يك ي��ا دو بانك باقي مانده كه 
نماد آنها هنوز بس��ته است، با اخذ صورت هاي مالي 
از اين بانك ها به زودي باز ش��ود. همچنين در مورد 
ساير نمادها هم كه مشكالت حقوقي و قضايي دارند، 
پيگيري ها در حال انجام اس��ت و اميدواريم بتوانيم 

مشكل آنها را نيز به زودي حل كنيم. 

يكي از ابعاد بس��يار مهم در ش��فافيت اطالعات، 
افش��اي به موقع آن اس��ت. در اين راستا ناشراني كه 
به صورت پذيرفته شده يا درج شده وارد بازار سرمايه 
كش��ور مي شوند، مطابق با دستورالعمل هاي موجود 
موظف هس��تند در بازه هاي زماني مشخص نسبت 
به افش��اي اطالعات خ��ود اقدام كنن��د. به گزارش 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، اين س��ازمان همواره 
كوش��يده ت��ا با ابزاره��اي در اختيار خ��ود عالوه بر 

بهبود چارچوب هاي افش��اي اطالعات از نظر صحت 
و دقت اطالعات افشا ش��ده بر الزام رعايت بازه هاي 
زماني مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهاي 
تشويقي و تنبيهي به افشاي به موقع اطالعات ترغيب 
كند. البته همكاري بسيار نزديك ناشران با سازمان 
بورس در اين حوزه بس��يار موثر بوده اس��ت. در اين 
راستا در كنار رسيدگي به تخلفات ناشران متخلف، 
از پاييز 1۳96 پس از عملياتي ش��دن دستورالعمل 

جديد افش��اي اطالعات، موارد مرتب��ط با بازه هاي 
زماني قانوني و نيز موارد تاخير در افش��اي اطالعات 
براي ذي نفعان ناشر موردنظر )مدير مالي، مديرعامل 
و اعضاي هيات مديره) در قالب پيامك ارسال مي شود 
ك��ه نقش بس��زايي در كاهش چش��مگير تاخير در 
افشاي اطالعات داش��ته است. بر اين اساس، درصد 
افش��اي اطالعات به موقع از ۳2درص��د در فروردين 
9۳ ب��ه ۸6درص��د در اس��فند 96 افزايش يافته كه 
نشانگر اهتمام س��ازمان بورس و ناشران بر افزايش 
شفافيت در بازار سرمايه است. همچنين درخصوص 
عدم انتشار اطالعات از 44درصد در فروردين 9۳ به 

5درصد در اسفند 96 كاهش يافته است. 

با اصالح دستورالعمل ها محقق شد
كاهش چشمگير تاخير در افشاي اطالعات

روند افشاي بموقع و عدم افشاي اطالعات

درصد انتشار بموقعدرصد عدم انتشار
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 خواسته  توليدكنندگان
در سال حمايت از توليد  

محمدصادق حميديان      عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
در ش��رايط امروز كشور ش��ايد مهم ترين گام 
در پيش��برد اقتصادي، حماي��ت از توليد و كاالي 
ملي باش��د. به همين دليل بوده كه امسال به نام 

حمايت از كاالي ايراني انتخاب شده است. 
طي دوره هاي گذشته اقدامات خوبي در جهت 
تحقق اين امر صورت گرفته اس��ت ازجمله وضع 
جرايم س��نگين بر روي واردات و امتيازات و انواع 
مشوق ها براي توليد و صادرات. دولت هاي مختلف 
با توجه به ش��رايط با دستكاري نرخ ارز، نرخ بهره 
تس��هيالت و نرخ سود سپرده هاي بانكي سعي در 

حمايت از توليدكننده و توليد ملي داشته اند. 
اما حال بايد ديد بعد از اين همه سال، توليد و 
كاالي ايراني كجا ايستاده اند. با اعمال محدوديت 
بر واردات زمين��ه ايجاد پديده يي ب��ه نام قاچاق 
ايجاد شد كه عمدتا شامل كاالهاي شده كه توليد 
آن در داخ��ل امكان پذير اس��ت. دليل آن عمدتا 
فق��دان كيفيت يا كيفيت پايي��ن كاالهاي ايراني 
اس��ت. در ش��رايط برابر دو كااليي ك��ه از لحاظ 
كيفيت يكس��ان هس��تند، كاالي ايراني به مرتب 
گران تر از مورد مش��ابه آن اس��ت و دو كااليي كه 
قيم��ت برابر دارند، كاالي ايران��ي داراي كيفيتي 

ضعيف تر است. 
راه حل خ��روج از اين وضعي��ت بارها بارها در 
قالب فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي، مساعد كردن 
فض��اي كس��ب وكار، جلوگي��ري از ورود كاالي 
قاچاق به كشور، حفظ روابط بين الملل و... توصيه 
ش��ده اما در عمل هيچ ي��ك از آنها تحقق نيافته 

است. 
در اقتص��اد ايران به��ره وري عوام��ل توليد با 
ان��دازه بنگاه ها رابطه عك��س دارد بدين معنا كه 
هر چه بنگاه ها بزرگ تر باشد بهره وري آنها نسبت 
به بنگاه هاي كوچك كمتر اس��ت و از آنجايي كه 
بيشتر توليدات صنعتي كشور توسط تعداد كمي 
از بنگاه ه��اي بزرگ ص��ورت مي گيرد، خود باعث 
ايجاد محيط غيررقابتي ش��ده و رقابت پذيري در 
تولي��د را كاه��ش مي دهد. همچني��ن در تعيين 
قيم��ت محصوالت عمدتا مصلحت انديش��ي هاي 
سياس��ي ص��ورت مي گيرد كه باز ه��م بنگاه هاي 
خرد و متوسط را با مشكل توليد مواجه مي كند. 
در وضعيت ركودي فعلي كه بسياري از صنايع 
تعطي��ل يا نيمه تعطي��ل هس��تند و توليد رونقي 
ندارد، بعيد به نظر مي رسد كه شعار امسال محقق 
شود. به ويژه آنكه وضعيت امروز برجام نامشخص 
اس��ت و توليدكننده نمي تواند از شرايط حاكم بر 

بازار پيش بيني هاي كوتاه مدت هم داشته باشد. 
وقتي عدم اطمينان به ش��رايط ب��ازار در بين 
توليدكنندگان ب��اال گيرد، تمايل پيدا مي كنند تا 
فعاليت ه��اي خود را به ص��ورت غير بهينه متنوع 
س��ازند تا ريسك پيش بيني ناپذيري را به حداقل 

برسانند. 
درح��ال حاض��ر س��رمايه گذاري خارجي به 
عن��وان بهتري��ن روش تامي��ن اعتبار پيش��نهاد 
مي ش��ود؛ چراكه استفاده از س��رمايه گذاري هاي 
خارجي نه تنها براي پروژه هاي زيربنايي سرمايه 
الزم را تامي��ن مي كند بلك��ه فناوري هاي جديد 
و به روز دنيا وارد كش��ور ش��ده و از همه مهم تر 
باعث ايجاد اش��تغال و رونق توليد مي شود؛ لكن 
ناپايداري اقتصادي باعث ش��ده تا س��رمايه گذار 
از انتقال س��رمايه به كش��ور س��ر ب��از زند حتي 
برخي از كشورهاي اروپايي به دليل مورد تحريم 
قرار گرفتن ش��ركت ها و بانك هايش��ان به دليل 
هم��كاري با ايران، ش��ركت ها خ��ود را در ايران 
تعطيل و س��رمايه را بيرون كش��يده اند. استفاده 
از تجربيات گذش��ته در تصميم گيري هاي جديد 
و حاكم ش��دن آرامش و ثبات بر ش��رايط بازار، 
نخس��تين خواس��ته توليدكنن��دگان و فع��االن 

اقتصادي است. 
شش سال از قانون بهبود فضاي كسب و كار و 
قانون رفع موانع توليد مي گذرد اما دولت و مجلس 
اقدامي در راستاي اجراي بندها و ماده هاي آن به 

صورت عملي و جدي صورت نداده اند. 
خواس��ته اصلي توليدكنندگان اين اس��ت كه 
مسووالن نسبت به حسن اجراي قوانين و مقررات 
نظارت دقيق تر و جدي تر داش��ته باش��ند و عدم 
اجراي به موقع آيين نامه و بخش��نامه ها منجر به 

توقف توليد نشود. 
همچنين دول��ت بايد به گونه ي��ي عمل كند تا 
بار ماليات ب��ر ارزش اف��زوده از دوش توليدكننده 
برداشته ش��ود. خواس��ته ديگر توليدكنندگان اين 
اس��ت كه به جاي صدور مجوزها تاسيس بي هدف 
كه تنها منجر به فرصت س��وزي مي ش��ود تا ايجاد 
رقابت؛ از صنايعي كه موجود هستند، حمايت شود. 
در واق��ع ظرفيت ه��اي خال��ي در واحده��اي 
صنعتي موجود شناس��ايي ش��وند و در آنها ايجاد 
عرضه و تقاضا نمايند ت��ا از اين طريق واحدهاي 
نيمه فع��ال و رو به تعطيلي جان تازه يي گرفته و 

توليد رونق يابد. 
بازپرداخت تس��هيالت بانكي با نرخ س��ود باال، 
مهم ترين عاملي است كه توليد را تحت فشار قرار 
داده است. دولت مي تواند بانك ها را ملزم كرده تا 
تس��ويه مطالبات بانك ها را چند س��الي به تاخير 
بيندازد، ت��ا توليدكننده بتواند در مس��ير توليد، 

خود را احيا سازد. 
و  صناي��ع  فع��االن  نظ��رات  از  اس��تفاده 
توليدكنن��دگان در تدوي��ن برنامه ه��اي پيش��رو 
بس��يار حايز اهميت اس��ت. انتظار اين اس��ت كه 
برنامه ريزي هاي پش��رو عمدت��ا متمركز بر احياي 
سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در حوزه صنايع 
به ويژه صنعت س��اختمان باش��د تا از اين طريق 
رونق در س��اير بخش هاي اقتصادي جاري گردد. 
اين امر مستلزم همكاري بخش دولتي و خصوصي 
است. اميد است در سال پيش رو با بخش دولتي 
ب��ه عنوان نه��اد مكمل بخش خصوص��ي، فضا و 
عرص��ه خوبي را در اختيار بخ��ش خصوصي قرار 
دهد تا در كنار كاراتر ش��دن توسعه اقتصادي نيز 

فراهم گردد. 

يادداشت

راهكار غيردولتي  ها براي آمادگي در قبال تحريم

فرار رو به جلو به روش بخش خصوصي

رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي خبر داد

فرانسوي ها در ايران مي مانند فقط شرايط بايد روشن شود
رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: 
انجمن قطعه س��ازان فرانسه در نامه يي رسمي به ما 
اعالم كرده است كه به همكاري با ايران ادامه خواهد 
داد.  محمدرضا نجفي منش اظهار كرد: قرار بود اخيرا 
يك هيات از انجمن قطعه سازان فرانسه براي بررسي 

همكاري هاي دوجانبه به ايران سفر كند. 
وي با بيان اينكه با اين حال اين س��فر به تعويق 
افتاد، خاطرنش��ان كرد: اين انجم��ن اعالم كرد كه 
اين س��فر به تعويق افتاده است اما در ترجمه خبر، 
موضوع به درس��تي منتقل نشد و اشتباها اعالم شد 
كه اين سفر لغو ش��ده است.  رييس انجمن صنايع 
همگن قطعه س��ازي ادام��ه داد: در همين رابطه اين 
انجمن در نامه يي رس��مي به ما اعالم كرد كه س��فر 
نمايندگان انجمن قطعه س��ازان فرانسه به ايران لغو 
نش��ده بلكه به تعويق افتاده است.  وي تصريح كرد: 
انجمن قطعه سازان فرانسه در نامه خود به ما با اشاره 
به س��ابقه همكاري حدودا دو دهه يي قطعه س��ازان 
فرانس��وي و ايران��ي تاكيد كرده ك��ه اين انجمن به 

همكاري خود با ايران ادامه خواهد داد. 
هفته گذشته از سوي انجمن قطعه سازان فرانسه 
)FIEV( به دفتر انجمن صنايع همگن نيرو محركه 

و قطعه سازان كش��ور )ISMAPA( نامه يي ارسال 
ش��د مبني بر اينكه فرانسوي ها بر پايبندي خود به 
پروتكل و تفاهمنامه همكاري امضا ش��ده در بهمن 
سال گذش��ته تاكيد دارند اما به دليل نرخي نگراني 
برخي اعضاي خود تا روش��ن شدن شرايط، در زمان 

ديگري به تهران سفر مي كنند. 
رويت��رز در گزارش��ي اعالم كرده اس��ت كه البي 
فرانس��وي اف اي اي وي فرانسه كه در زمينه ساخت 
تجهيزات خودرو فعاليت دارد، س��فر خود به ايران را 
به دليل تنش هاي موجود ميان امريكا و اتحاديه اروپا 
بر سر برجام لغو كرده است. ژاك مائوگ رييس گروه 
اف اي اي اعالم كرد: »اين س��فر لغو شده و در عوض 
قرار اس��ت نشستي در فرانسه با اعضاي كلوپ ايران 
داشته باشيم تا بررسي كنيم كه با توجه به تحوالت 

كنوني چگونه بايد كارها را پيش ببريم.« 
اما محمدرضا نجفي منش با توجه به تعليق سفر و 
همكاري شركت پژو سيتروئن به ايران اظهار داشت: 
به دليل تصميم پژوس��يتروئن براي تعليق فعاليت ها 
كه اين به معناي خروج قطعي اين ش��ركت از ايران 
نيس��ت، اين سفر تا روشن ش��دن برخي مسائل در 
خصوص زمان مقرر شده توسط رييس جمهور امريكا 

براي اعم��ال تحريم هاي مجدد ايران )6 آگوس��ت( 
به تعويق افتاده اس��ت.  رييس انجمن قطعه س��ازان 
و انج��م صنايع همگن نيرومحركه بيان داش��ت: در 
پي خروج يكجانبه امريكا از توافق هس��ته يي برجام، 
قطعه سازان فرانسه به ويژه شركت هاي بزرگي كه در 
بازار امريكا نيز حضور دارند يا منافع مشتركي با آنها 
تعريف كرده اند، با مشكالت و مخاطرات زيادي روبه رو 
مي شوند بنابراين سفر ياد شده با هدف برآورد صحيح 
از شرايط كنوني و دستيابي و جمع بندي مناسب به 
تعويق افتاده اس��ت.  وي با بيان اينكه فرانسوي ها به 
صراحت بيان كرده اند كه حاضر نيس��تند بيش از 2 
ده��ه همكاري خود با ايران را ناديده گرفته و از بازار 
ايران خارج شوند، يادآور شد: پژو سيتروئن به دنبال 
راهكار مناس��ب براي ماندن در بازار ايران است، زيرا 
خ��ود پژو هم مانند ما قرباني تحريم اس��ت بنابراين 
بايد به اين باور برسيم كه هم صنعت خودرو ايران و 
هم شركت پژو در اين تحريم ها به يك اندازه متضرر 
خواهند شد. البته قطعه سازان فرانسوي سرمايه گذاري 
زيادي در ايران نكرده اند كه نگران آن باشند اما براي 
ادامه فعاليت اعضاي آن در بالتكليفي به سر مي برند.  
نجفي منش خاطرنش��ان كرد: گروه خودروسازي پژو 

س��يتروئن از آنجا كه منافع مشتركي با امريكايي ها 
دارند نمي خواهند كه اين شرايط را به خطر بياندازند 
كه بر همين اصل اكنون تصميم به تعليق همكاري با 
ايران گرفته اند و به دنبال راهكار براي ادامه همكاري 
هستند.  رييس انجمن قطعه س��ازان و انجم صنايع 
همگن نيرومحركه با اش��اره به اينكه با خروج دولت 
امري��كا از برجام و اعمال تحريم ه��اي جديد، اين بار 
ايران در انزوا نيس��ت و تقريبا تمام دنيا جز اسراييل 
و عربس��تان با ايران همراه و هم نظر هستند كه بايد 
از اي��ن فضا به نفع اقتصاد ايران اس��تفاده كنيم و با 
همراه��ي اتحاديه اروپا كه تا اينج��اي كار مصرانه و 
مقتدرانه پاي برجام ايس��تاده است، مسيري را طي 
كنيم تا فش��ارهاي تحريم كمتر شود، زيرا اين دوره 
با توجه به ديپلماس��ي تهديد مس��تقيم تك به تك 
كمپاني ها و بانك هاي بزرگ دنيا از سوي دولت امريكا 
به مراتب شرايط سخت تري حاكم خواهد شد براين 
اص��ل نبايد از روي ناآگاهي ب��ه اين التهاب دامن زد 
زيرا لغو اين قراردادها به نفع صنعت و اقتصاد كشور 
نيس��ت.  نجفي منش راهكار رهايي از فشار هايي كه 
تحريم هاي امريكا به صنعت خودرو و و قطعه س��ازي 
اي��ران مي آورد را در توجه بيش��تر به داخلي س��ازي 
دانست و افزود: براي عبور از اين شرايط ضمن حفظ 
خوش بيني به استمرار همكاري ها، بايد گزينه بدترين 
را نيز در نظر گرفت يعني پيش فرض مان اين باش��د 
كه همه اينها با ايران قطع همكاري كنند و بر همين 
اساس بايد چند حركت را انجام دهيم تا آسيب وارده 

كمتر شود.  وي در ادامه افزود: بر اين اساس تا جايي 
ك��ه امكانش وجود دارد، م��واد اوليه و قطعات مان را 
داخلي سازي كنيم، قدم دوم آن است كه راهكارهاي 
مناس��بي را پيدا كنيم تا از نظر تامين دچار مشكل 
نش��ويم و در مرحله آخ��ر اينكه صادرات م��ان را به 
كشور هاي همسايه گسترده تر كنيم و خودمان را براي 
ش��رايط س��خت آماده كنيم.  وي با تصريح بر اينكه 
در فرصت باقيمانده بانك مركزي از لحاظ ارزي بايد 
كمك كند تا بخشي از مواد اوليه كه ما توليد داخلي 
آن را نداريم تامين و پايداري خودمان را بيشتر كنيم، 
عنوان كرد: تا زمان دستيابي به راهكار قطعي بايد نياز 
بخش هاي داخلي برآورد شود به طور مثال فوالدمان 
را گ��روه فوالد تامين كند و همين طور مواد معدني و 
پتروش��يمي مورد نياز هم تامين ش��ود تا نيازمان به 

واردات كمتر شود. 
نجفي من��ش در خص��وص آين��ده قرارداد ه��اي 
قطعه سازان ايراني با ديگركشور ها نيز اذعان داشت: 
اگر كش��وري با امريكا در حال كاركردن است ادامه 
فعاليت هايش با ما بس��يار دش��وار خواهد ش��د، اما 
مش��كالت قطعه س��ازان ما بيش��تر داخلي است تا 
خارج��ي، همانند تعديل قيمت ها. تم��ام مواد اوليه 
ما افزايش پيدا كرده ام��ا قيمت قطعه افزايش پيدا 
نمي كند و دليل آن هم قيمت گذاري خودروس��ت. 
نخس��تين اقدامي كه بايد انجام شود، اين است كه 
دولت دس��ت از قيمت گذاري خودرو بردارد و اجازه 

دهد بازار روال طبيعي خود را طي كند.

تحليل ه��اي زي��ادي در قبال برنامه ه��اي امريكا 
و ترام��پ در مورد برجام مطرح مي ش��ود. بعضي از 
ديدگاه سياس��ي امريكا را بازنده اي��ن كار مي دانند 
و برخ��ي از طريق تحليل هاي اقتصادي به بررس��ي 
ش��رايط به وي��ژه نقش اروپ��ا مي پردازن��د. با وجود 
اي��ن بايد ي��ك واقعيت كلي را قبول كرد، بس��ياري 
از برنامه ه��اي ترامپ فاق��د توجيه منطقي حداقل با 
فروض اوليه يي است كه برجام بر پايه آن بنا شده و 
به همين دليل احتمال تش��ديد تحريم كامال جدي 
اس��ت. باتوجه به اين ش��رايط باي��د از فرصت حال 
حاضر نهايت استفاده را كرد. از هم اكنون بخش هايي 
از اقتصاد مانند خودروسازي با تعليق مذاكرات براي 
سرمايه گذاري مواجه شده اند. برخالف ادعاي امريكا 
مرحله اول تحريم ها بيش��ترين آس��يب را به بخش 
خصوصي مي زند كه از نظر بنيه مالي ضعيف تر است. 
ح��ال بايد ديد بخش خصوصي خود چه راهكاري را 

در قبال اين مساله پيشنهاد مي كند. 

 نياز به مديريت ارزي
يك��ي از بخش هاي��ي كه به نظر مي رس��د از 
هم اكنون در آن با مش��كل روبه رو خواهيم ش��د 
مس��اله تامي��ن ارز براي واردات ماش��ين آالت و 
م��واد اوليه اس��ت. عضو هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي گويد دولت 
با مش��كالتي در تامين منابع ارزي مواجه اس��ت 
و محدوديت هاي��ي در تامي��ن ارز وجود دارد كه 
ض��رورت مديريت منابع را جدي كرده اس��ت و 
بهتر اس��ت با مديريت اين مناب��ع واردات براي 
كاالهاي��ي كه ضروري اس��ت، اختص��اص يابد و 
كاالهايي كه واردات آنها ضروري نيس��ت از ثبت 

سفارش كاال خارج شود. 
عب��اس آرگون درباره اعالم ذخاير ارزي ايران 
توس��ط صن��دوق بين الملل��ي پول عن��وان كرد: 
اگرچه ذخاير ارزي كش��ور مناسب است اما بايد 
باتوجه به تشديد تحريم ها در ماه هاي آتي ذخاير 
موجود با احتياط بيش��تري هزينه شود.  آرگون 
خاطرنش��ان كرد: بخشي از تالطم ارزي به دليل 
محدوديت منابع ارزي و مش��كالتي است كه در 
انتق��ال ارز وج��ود دارد و مي تواند محركي براي 

ايجاد نابساماني دربازار ارزي كشور باشد. 
وي اظه��ار كرد: رفتارهاي امري��كا در خروج 
از تحري��م و اعمال تحريم هاي مج��دد غيرقابل 
پيش بيني است و مش��خص نيست كه امريكا تا 
چه ميزان مي توان��د در اعمال تحريم هاي جديد 
كش��ورهاي ديگر را با خود همراه كند، بنابراين 
باي��د رفت��ار محتاطانه تري در كش��ور در پيش 

گرفته شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع 
و مع��ادن تهران درخص��وص تضمين دولت هاي 
اروپاي��ي در باقي مان��دن در برجام عن��وان كرد: 
ش��ركت هاي اروپاي��ي براس��اس مناف��ع خ��ود 

تصميم گي��ري مي كنند و اگ��ر ببينند كه از اين 
بابت متضرر مي ش��وند ممكن است چندان تحت 
تاثير دولت هاي خود نباشند.  وي ادامه داد: پس 
از برج��ام نيز با وجود اعالم آمادگي بانك هاي دنيا 
مبادالت بانكي به صورت تسهيل شده با كشورهاي 
جهان برقرار نش��ده اس��ت و بايد ت��الش كرد تا از 
ظرفيت ها براي حل مش��كالت اقتصادي كش��ور 
استفاده ش��ود. آرگون درباره مس��ير تامين منابع 
مالي كش��ور در ماه هاي آينده تصريح كرد تشديد 
احتمال��ي تحريم مي تواند تامي��ن مالي پروژه هاي 
صنعتي را تحت تاثير قرار دهد و معين نيس��ت كه 
آيا تحريم ها موجب عقب نش��يني كش��ورهايي كه 
قرار اس��ت در قالب فاينان��س تامين مالي پروژه ها 
را به انجام برس��انند مي شود يا خير و در نخستين 
واكنش ه��ا ش��ركت  كره يي كه قرار ب��ود تامين 2 
ميليارد دالري طرح توسعه پااليشگاه اصفهان را به 
انجام رساند از فعاليت در ايران انصراف داده است. 

وي ادامه داد: البته آينده مش��خص مي كند كه 
تحريم ها چه ميزان در نحوه ارتباط كش��ورها با ما 
تاثيرگذار خواهد بود و هر چه ش��رايط س��خت تر 
شود تامين مالي آتي باتوجه به افزايش ريسك هاي 

اعتباري سخت تر خواهد بود. 
عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني و صنايع 
و معادن خاطرنش��ان كرد: سخت تر شدن شرايط 
تامين مالي هزينه تمام شده توليدات را باال مي برد. 
وي بااش��اره به نقش مهم اتاق هاي بازرگاني در 
انتقال مس��ائل و مش��كالتي كه توليد با آن مواجه 
اس��ت، عنوان كرد: در جلسات اتاق و كميسيون ها 
نظرات اعضا و بازرگانان به دولت منتقل مي ش��ود 
و مطابق قانون نيز اين تكلي��ف قانوني وجود دارد 
ك��ه در تصميم گيري ه��اي اقتص��ادي از نظ��رات 

بخش خصوصي بهره گرفته شود. 
آرگون با تاكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي 

ديپلماس��ي سياس��ي و اقتص��ادي ب��راي عبور از 
بحران هاي احتمالي، اظهار كرد: ديپلماسي مي تواند 
همچنان كمك كننده باشد و در حوزه اقتصادي و 
سياسي بايد تعامالت خود را با كشورهاي مختلف 
ادام��ه داده و بتوان از مش��كالت كنوني ناش��ي از 

تحريم عبور كنيم. 
وي به نقش اتاق هاي مشترك بازرگاني نيز اشاره 
كرد و افزود: س��هم اتاق هاي مشترك در مبادالت 
تجاري چندان باال نيست و اگر چه تالش اتاق هاي 
مشترك بي تاثير نيست اما نمي تواند تاثيرات منفي 

ناشي از تحريم را پوشش دهد.
 

 استفاده از چين و كشورهاي شرقي
از س��وي ديگر بسياري از مباحث به نحوه ايجاد 
شريك تجاري-اقتصادي در ايام تحريم اشاره دارد. 
پس از اعالم خروج امريكا از برجام، كارشناس��ان و 
فعاالن اقتصادي به گمانه زني درباره چگونگي ادامه 
همكاري ايران با ش��ركت هاي اروپايي و تهديدهاي 
تحريمي علي��ه اقتصاد اي��ران پرداخته اند. مقامات 
سياس��ي معتقدند با خروج امريكا از برجام خطري 
متوج��ه هم��كاري ش��ركت هاي اروپاي��ي و ايراني 
نخواه��د بود. با اين حال اعالم خروج ش��ركت هاي 
بزرگي همچون توتال آن هم پيش از اتمام فرصت 
180 روزه كه ترامپ به آنها داده بود، نگراني برخي 

فعاالن اقتصادي را برانگيخته است. 
ابوالفضل خاكي، ريي��س اتاق قم اعالم كرد كه 
اگر ايران نتواند ارتباط خود را با اتحاديه اروپا حفظ 
كند، احتماال بخش��ي از توليد داخل مانند گذشته 

دچار مشكل خواهد شد. 
او مي گوي��د: از آنج��ا ك��ه بخ��ش عمده يي از 
درآمده��اي ايران از فروش نفت حاصل مي ش��ود، 
اعمال تحريم ه��اي مجدد امريكا مي تواند بر قيمت 
نفت تاثيرگذار باشد و صادرات آن را كاهش دهد. 

خاك��ي درباره وظايف بخ��ش خصوصي در اين 
برهه زماني گفت: اتاق ايران به عنوان نماينده بخش 
خصوصي در اين مدت باقي مانده بايد جذابيت هاي 
اقتصادي ايران را به اروپايي ها نش��ان دهد تا آنها را 

به ماندن در ايران ترغيب كند. 
او با اش��اره به اعالم نرخ 4200 توماني از سوي 
دول��ت اظهار ك��رد: اگر دولت اين ن��رخ را با كمي 
تغيير حفظ كند، بخ��ش خصوصي مي تواند از اين 
فرصت براي تامين نيازهاي خود و برقراري ارتباط 

با شركت هاي اروپايي استفاده كند. 
رييس اتاق قم با اشاره به سفر روحاني به چين و 
شركت در اجالس شانگهاي مطرح كرد: در صورتي 
كه تحريم ها مجددا عليه ايران اعمال شود، قطعا به 
شرايط گذشته و پيش از تحريم بازنخواهيم گشت. 
چراكه ايران ارتباطات خوبي با چين و روسيه دارد و 
همين كه چين نخستين مقصد رييس جمهور پس 
از اعالم خ��روج ترامپ از برجام ب��ود، خود گواهي 
بر اين موضوع اس��ت.  خاك��ي توضيح داد: در حال 
حاضر ايران و چين در همه اقالم كااليي مي توانند 
همكاري خوبي با يكديگر داشته باشند. اين كشور 
همچني��ن براي خريد ماش��ين آالت و م��واد اوليه، 

ال سي ها را مي پذيرد. 
او برخ��ي س��خت گيري هاي چي��ن را طبيعي 
دانس��ت و افزود: بعضا افرادي كه حتي ش��غل آنها 
تجارت نبوده اس��ت، با چي��ن ارتباط برقرار كرده و 
مشكالتي ايجاد كرده اند.  خاكي با بيان ظرفيت هاي 
هم��كاري ايران و چين گفت: اين كش��ور مي تواند 
كم��ك كند تحريم ها را دور زده يا برابر مش��كالت 

احتمالي ايستادگي كنيم. 
رييس اتاق قم گفت: در حال حاضر نيز مبادالت 
تجاري با كشورهاي اروپايي به دليل مسائل بانكي 
و مالي با مشكل مواجه است و هنوز نتوانسته ايم از 

فاينانس هاي آنها استفاده كنيم. 

 بازگشت به استراتژي بازار
اما اقتصاددانان از جنبه وسيع تري به مساله نگاه 
مي كنند. محمد قلي  يوسفي اقتصاددان درخصوص 
راهكارهاي پيش��نهادي براي اصالح بازارها، معتقد 
است براي اصالح بازارها نمي توانيم آنها را به صورت 
س��ليقه يي از يكديگر تفكيك كنيم زيرا اقتصاد يك 
ب��ازار دارد. يعني بازار پول، كاال يا عوامل توليد همه 
يكي هس��تند و بايد قانوني كه حاكم مي شود بدون 

تبعيض در همه موارد يكنواخت باشد. 
وي با بيان اينكه در دهه هاي اخير درك درستي از 
بازار نداشته ايم، عنوان كرد: طي اين سال ها يا بازار را 
حالل مشكالت مي دانستيم يا اينكه آن را بزرگ ترين 
تخريب كنن��ده اخالق و عدال��ت معرفي كرده ايم كه 
ه��ر دو باور در اين زمينه غلط اس��ت. زيرا بازار يك 
ابزار اس��ت كه در هر مس��يري مي توان��د كار كند و 
بس��تگي دارد كه چطور از آن استفاده شود تا نتيجه 
مطل��وب و مثبت را ارائه كند. قلي  يوس��في تصريح 
داش��ت: در س��طح بين الملل نيز ما به شدت نيازمند 
تعامل با دنيا هس��تيم تا تكنولوژي جدي��د را وارد و 
راه هاي ورود به بازارهاي جهاني را پيدا كنيم. برجام 
هم متاسفانه در مورد تعامل ما با دنيا چندان نتيجه 
بخش نبود. بنابراين آنچه وضعيت كنوني اقتصاد ايران 
نش��ان مي دهد ش��رايط قابل قبول و روبه رشد را چه 
در اقتصاد داخلي و چه در س��طح بين الملل نداريم. 
درنتيجه با شرايط فعلي هر تصميمي كه براي اصالح 
بازارها گرفته شود بايد متعاقب آن آمادگي كافي براي 
رفع بحران هاي پيش رو نيز درنظر گرفته ش��ود. وي 
ادامه داد: براي مثال زماني كه دولت نرخ ارز را تثبيت 
كرد و در محدوده 4200 تومان نگه داش��ت، مردم با 
مراجعه حساب هاي بانكي خود را خالي كردند و بازار 
ارز از يك رونق غيرمتعارف برخوردار ش��د، متعاقب 
آن دولت در يك تصميم مقطعي مداخله گرانه اتخاذ 
ك��رد اما بعد از آن بايد مراحل بعدي اصالح اين بازار 
را دنبال مي كرد كه به دليل ش��رايط خاص حاكم بر 

اقتصاد نتوانست بيش از اين پيشروي كند. 
اين اقتص��اددان درخصوص اعم��ال تحريم هاي 
جديد دولت امريكا گفت: اين تحريم ها براي اقتصاد 
ايران بسيار مشكل ساز خواهد بود و اتحاديه اروپا هم 
نمي تواند در اين زمينه اقدام مثبتي انجام دهد زيرا 
قادر نيست به جاي بخش خصوصي خود قول دهد. 
منافع اين كمپاني ها در همكاري با امريكا است.  قلي 
يوسفي درمورد تعرفه هاي حمايتي دولت براي صنايع 
گفت: اگر كشور در ش��رايط عادي باشد رقابت را از 
طريق بنگاه هاي داخلي برق��رار مي كند نه از طريق 
واردات. زي��را واردات رقابت ايج��اد نمي كند و تنها 
وابستگي به واردات بيش��تر را به دنبال دارد. واردات 
اتومبيل واردات قطعات را به دنبال دارد و متعاقب آن 
خدمات پس از فروش، اما اينها يك مس��اله زودگذر 
هستند اما اگر رقابت در بازار داخلي ايجاد شود يعني 
فضا براي ورود سرمايه گذاران به كشور ترسيم شده 

كه اكنون اين شرايط مهيا نيست.

رييس كميس��يون صادرات ات��اق ايران حجم 
مب��ادالت تج��اري اي��ران را با وج��ود مزيت هاي 
جغرافياي��ي و فرصت پيش آمده طي چالش قطر 
با كش��ورهاي عربي همس��ايه در يكس��ال اخير، 
متناسب با ظرفيت هاي تجاري دو كشور ندانست 
و گفت: صادرات ما به قطر قبل از تنش اين كشور 
با كش��ورهاي همس��ايه حدود 70 تا 80 ميليون 
دالر ب��ود و بعد از آغاز بحران قطر با كش��ورهاي 
عربي تا پايان سال 96 حجم صادرات ما به 250تا 

260ميليون دالر رسيد. 
عدنان موس��ي پور افزود: هرچند در اين مدت 
رش��د صادرات ما به قطر چشمگير بوده اما نبايد 
فراموش كرد ك��ه اين رقم در تجارت بين الملل و 
مقايس��ه با ساير شركاي تجاري قطر رقم ناچيزي 

اس��ت؛ هرچند اين حركت يك ش��روع خوب به 
حساب مي آيد اما واقعيت اين است كه صادرات ما 
به نسبت ساير كشورها عدد قابل توجهي نيست و 

نبايد مسحور اعداد و ارقام شد. 
رعاي��ت  ع��دم  چ��ون  مش��كالتي  ب��ه  وي 
استانداردهاي بسته بندي، كمبود زيرساخت هاي 
حمل و نقل و موانع بانكي در از دست دادن فرصت 
طاليي صادرات به قطر اش��اره كرد و گفت: ما در 
رقابت با س��اير كش��ورها در حوزه صادرات بازار را 
واگذار كرده ايم و رتبه نوزدهم بين صادركنندگان 
كاال به اين كشور به هيچ عنوان با موقعيت و توان 
صادراتي كش��ور همخواني ندارد و بايد براي رفع 
مش��كالت موجود در اين مسير به صورت جدي 
چاره انديش��ي كرد.  وي مشكالت صادرات به قطر 

را در دو بخش دس��ته بندي كرد و گفت: بخش��ي 
از مش��كل مرتبط به كل صادرات كشور مي شود؛ 
سياست هاي دولت به اندازه كافي مشوق صادرات 
و توليد صادرات محور نبوده است. از طرفي نبايد 
فرام��وش كرد كه ما در بازار قطر تنها نيس��تيم و 
رقباي��ي چ��ون تركي��ه و كش��ورهاي اروپايي در 
بخش هاي��ي از بازار قطر راه پيدا كرده اند كه ما به 
هيچ عنوان ناتوانسته ايم ورود پيدا كنيم؛ به عنوان 
مثال عمال در بخش محصوالت كشاورزي از تركيه 
عقب افتاده ايم و تنه��ا مي توانيم در حوزه مصالح 
ساختماني مدعي حضور موثر در بازار قطر باشيم. 
موسي پور اذعان كرد از مهم ترين مسائل موجود 
در رابطه با عدم توفيق در بازار قطر نداش��تن يك 
ديپلماس��ي اقتصادي واحد براي صادرات به اين 
كشور اس��ت؛ متاسفانه هر ارگان، اس��تان و اتاق 
بازرگاني به سبك خود در اين حوزه تصميم گيري 
مي كنن��د و گاهي با يكديگر به رقابت مي پردازند؛ 
اين تكث��ر در تصميم گيري ها مانع دس��تيابي به 
هدف در بازار قطر مي ش��ود.  رييس اتاق بازرگاني 

مشترك ايران و قطر از سفر سي هيات تجاري از 
ايران به قطر در س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: 
متاس��فانه به جرات مي توان اعالم كرد كه بيش از 
80درصد مالقات هاي انجام شده دستاورد ملموس 

و قابل اعتنايي را به دنبال نداشته است. 
 موسي پور اذعان داشت: اتاق ايران و قطر اين 
ظرفيت را دارد كه محور ديپلماسي واحد در رابطه 
با قطر باشد و مشكالت موجود در اين رابطه را به 
سرعت حل كند؛ اين اتاق از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت امور خارجه به صورت رس��مي 
درخواست نموده كه اتاق مشترك ايران و قطر را 
به عنوان نهادي واحد براي اين منظور معرفي كند 
تا همه صادركنندگان ب��ا نام ايران و براي معرفي 
كاالي ايراني در بازار قطر وارد اين عرصه ش��ده و 
در راستاي تقويت برند تجاري كشور گام بردارند. 

به گزارش اگزيم نيوز براس��اس تازه ترين آمار 
گمرك از تجارت خارجي دو ماهه نخس��ت سال 
جاري در اين مدت 216ه��زار و 585 تن كاال به 
ارزش 47ميليون و 666 هزار دالر از ايران به قطر 

صادر شده است كه رشد چشمگيري را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.  صادرات 
انجام ش��ده به قطر از لحاظ وزن��ي 1.15درصد و 
از لح��اظ ارزش 0.65درصد از كل ارزش صادرات 
ايران در اين مدت را شامل مي شود و از اين حيث 
كشور قطر در ميان كشورهاي دريافت كننده كاال 

از ايران در رتبه 19 قرار مي گيرد. 
اين درحالي است كه در دو ماهه نخست سال 
گذش��ته 1۳1هزار و 814 تن كاال از ايران به قطر 
صادر شده بود كه ارزش آن تنها 8 ميليون و 899 
ه��زار دالر بوده و ص��ادرات ايران به قطر در مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ وزني 0.74درصد و از 
لحاظ ارزش 0.14درصد از كل صادرات انجام شده 

در مدت ياد شده بود. 
به اين ترتيب مقايس��ه ميزان صادرات به قطر 
در دوماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال 
گذشته حاكي از آن است كه صادرات به اين كشور 
از لح��اظ وزني 64 درصد و از لحاظ ارزش بيش از 

4۳5درصد افزايش يافته است. 

رييس اتاق مشترك ايران و قطر اعالم كرد

حجم تجارت با قطر ناچيز است
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7  جهان
  كوهستان به دست

طالبان افغانستان افتاد
شهرستان كوهستان در افغانستان به دست نيروهاي 
طالبان افتاده است. به  گزارش ايرنا، همزمان با شروع 
آتش بس يكجانبه كابل با طالبان، استانداري فارياب 
اعالم كرده طالبان ساختمان فرمانداري و فرماندهي 
پليس را به آتش كش��يده اند. گفته ش��ده، اجس��اد 
 فرماندار و 6 نيروي پليس در اختيار طالبان اس��ت و 
9 نفر نيز مفقود شده اند. آتش بسي كه كابل با طالبان 
اعالم ك��رده از سه ش��نبه تا 5 روز بع��د از عيد فطر 
تعيين شده و طالبان هم آتش بس خود را براي 3 روز 

تعطيالت عيد تنظيم كرده است. 

 افزايش قيمت فرآورده هاي 
نفتي در پاكستان 

در آس��تانه تعطيالت عيد فطر در پاكستان، دولت 
انتقالي باتوجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، 
قيمت سوخت و فرآورده هاي نفتي را بار ديگر افزايش 
داد. بر اين اساس قيمت بنزين با افزايش 4.26روپيه يي 
به ازاي هر ليتر از 87.7 روپيه به 91.96 روپيه افزايش 
يافت. بهاي گازوييل نيز افزايش 6.55روپيه يي داشته 
است. نرخ هاي جديد سوخت پاكستان از اكتبر 2014 

به باالترين سطح خود رسيده است. 

 آنكارا: غرب مي خواهد تسليم 
صندوق بين المللي پول باشيم

مشاور ارشد رييس جمهوري تركيه گفته غربي ها 
به دنب��ال تس��ليم ش��دن تركي��ه در براب��ر صندوق 
بين المللي پول هس��تند و با نزديك ش��دن انتخابات 
نيز فشارهاي همه جانبه اقتصادي تشديد مي شود. به 
گزارش استار، ييغيت بولوت گفته: »پس از انتخابات و 
استقرار نظام جديد حكومتي راه استقالل كامل تركيه 
از غرب هموار خواهد شد.« به عقيده ناظران، افزايش 
اختي��ارات پولي و مالي اردوغان در سيس��تم جديد 
حكومتي كه قرار است پس از انتخابات به اجرا درآيد 

از داليل تشديد بحران ارزي در تركيه بوده است. 

  انصراف عربستان
از خريد اس400 

عربس��تان تحت فش��ار امريكا از خريد سامانه دفاع 
موشكي اس400 منصرف شده است. به گزارش روسيا 
اليوم، سعودي ها براي خريد اين سامانه درخواست داده 
بودند اما تحت فشارهاي مستمر امريكا از پيگيري اين 
موضوع منصرف شدند. تركيه هم كه درخواست دريافت 
اين سامانه را كرده تحت فشار امريكاست اما همچنان 

مصمم به دريافت اين سامانه است. 

  شكايت قطر از امارات
به ديوان بين المللي دادگستري 
قطر به دليل نقض كنوانس��يون بين المللي مرتبط با 
تبعيض نژادي از امارات متحده عربي به ديوان بين المللي 
دادگستري شكايت كرده است. به گزارش رويترز، قطر 
در اين شكايت مدعي شده امارات كنوانسيون بين المللي 
رف��ع انواع تبعيض ن��ژادي را درمورد اتب��اع و نهادهاي 

قطري در اين كشور نقض كرده است. 

دريچه

گروه جهان 
ديدار كيم جونگ  اون، رهبر كره شمالي و دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امري��كا لحظاتي تاريخي را 
رق��م زد. گرچه برخي ناظران اين روي��داد را با فرو 
ريختن ديوار برلين در سال 1989 كه اروپا را تغيير 
داد، مقايس��ه مي كنند اما منتقدان با اشاره به اينكه 
در ديپلماسي ترامپ هيچ چيزي ثابت و هميشگي 
نيست، معتقدند كه نبايد به نتيجه بخش بودن اين 
ديدار جنجالي چندان اميد بس��ت. رويترز سه شنبه 
نوشت:»رهبران امريكا و كره شمالي بر غيرهسته يي 
شدن شبه جزيره كره توافق كردند و واشنگتن قرار 
شده كه امنيت دشمن قديمي خود را تضمين كند. 
اين نشست بيش��تر از اينكه راهگشا و نتيجه بخش 

باشد، نمادين بود«.
ديدار دو جانبه مي��ان رييس  جمهوري امريكا و 
رهبر كره ش��مالي 45دقيقه به  درازا كشيده سپس 
درحال��ي كه از گفت وگوهاي خود خرس��ند به نظر 
مي رس��يدند در كنار يكديگ��ر در بالكن هتل ظاهر 
ش��دند. اندكي بعد براساس برنامه پيش بيني شده، 
هيات هاي نمايندگي دو كشور گفت وگو با يكديگر را 
آغاز كردند. در اين مذاكرات در كنار رييس جمهوري 
امريكا، مايك پُمپئو وزير خارجه، جان كلي دبيركل 
كاخ سفيد و جان بولتون مشاور امنيت ملي شركت 
داشتند. كيم يونگ  ُشل مرد شماره دو كره شمالي، 
ري يون��گ هو وزير خارجه اين كش��ور و نيز رييس 
دفت��ر كيم جونگ  اون، وي را در اين ديدار همراهي 
كردن��د. گفته ش��ده مذاك��رات مي��ان هيات هاي 
نمايندگي دو كشور دو ساعت طول كشيده سپس 
آن��ان گفت وگوهاي خود را در ي��ك ميهماني ناهار 
دنبال كردند. در پايان اين ديدارها، رييس جمهوري 
امريكا، رهبر كره ش��مالي را در حياط هتل به سوي 
روزنامه ن��گاران آورد و در س��خنان كوتاهي به آنان 
گفت:»مذاكرات بسيار جالبي داشتيم. بسيار مثبت 
بود. هيچ كس تصور نمي كرد تا اين حد پيش��رفت 

صورت بگيرد.«
دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا 
وي رهبر كره  شمالي را به كاخ سفيد دعوت مي كند، 

گفت: »البت��ه از اين پس يكديگر را فراوان خواهيم 
ديد.« ترامپ همچنين گفت كه امريكا رزمايش هاي 
نظامي مشترك با كره جنوبي را متوقف خواهد كرد. 
رهب��ر كره   ش��مالي هم ك��ه از ابتداي دي��دار با 
ترامپ لبخند بر لب داش��ت، گفت:»دس��ت يافتن 
به لحظ��ات كنوني آس��ان نب��ود. در ماه هاي اخير 
دشواري ها و موانع بسياري در اين راه وجود داشت، 
پيش داوري هاي كهنه سد راه بود اما همه اين موانع 
را پش��ت سر گذاشتيم و امروز اينجا نشسته ايم.« از 
نظر كارشناسان هر نوع پيشرفتي در گفت وگوهاي 
س��نگاپور براي كره ش��مالي كه درحال حاضر يكي 
از فقيرترين كش��ورهاي جهان اس��ت يك فرصت 

اقتصادي بزرگ محسوب مي شود. 
امريكا در مذاكره با كره شمالي در كنار خلع سالح 
كامل هسته يي به  دنبال حل و فصل مناقشات ميان 
كره شمالي و متحد نزديك امريكا يعني كره جنوبي 

اس��ت. در س��ال 1953 پس از پايان جنگ دو كره 
ميان دو كشور تنها يك توافقنامه آتش بس به امضا 
رسيد. كره ش��مالي نيز در مذاكرات با امريكا افزون 
ب��ر تضمين هاي امنيتي مس��تحكم ب��ه دنبال رفع 
تحريم هاي شديدي است كه امريكا و سازمان ملل 
متحد به تالفي آزمايش هاي موش��كي و هس��ته يي 

پيونگ يانگ وضع كرده اند. 
ديدارهاي ميان كيم جونگ  اون و دونالد ترامپ با 
امضاي توافقنامه يي كه به  گفته آنان مناسبات ميان 
دو كشور را به  كلي دگرگون خواهد كرد، پايان يافت. 

 جزييات سند توافق  شده 
سند جامع امضا شده توسط ترامپ و كيم شامل 
4 بند است. در اين سند ترامپ به ارائه ضمانت هاي 
امنيتي به رهبر كره شمالي؛ و كيم جونگ  اون نيز به 
خلع سالح كامل هسته يي متعهد شده اند. به گزارش 

خبرگزاري فرانسه يكي از موارد اين سند تعهد كيم 
جونگ  اون به خلع سالح كامل هسته يي شبه جزيره 
كره اس��ت. رويترز نيز متن اين س��ند جامع را كه 
شامل 4 بند مي شود، منتشر كرده است. بند نخست: 
اياالت متحده امريكا و جمهوري دموكراتيك خلق 
كره متعهد به ايجاد روابطي جديد با توجه به تمايل 
شهروندان هر دو كشور براي صلح و رفاه هستند. بند 
دوم: اي��االت متحده امريكا و جمهوري دموكراتيك 
خل��ق كره ب��راي ايجاد ي��ك رژيم صل��ح پايدار و 
ماندگار در شبه  جزيره كره تالش خواهند كرد. بند 
 س��وم: ضمن تاييد اعالميه پ��ان مون جوم به تاريخ
27 آوري��ل 2018 جمه��وري دموكراتي��ك خلق 
كره متعهد مي ش��ود تا در جهت خلع سالح كامل 
هسته يي شبه جزيره كره كار كند. بند چهارم: اياالت 
متح��ده امريكا و جمه��وري دموكراتيك خلق كره 
متعهد به بازياب��ي و بازگرداندن بقاياي افراد مفقود 

ش��ده از جنگ كره ازجمله بازگردان فوري افرادي 
شده اند كه هويت شان مشخص شده است. 

امريكا و كره شمالي همچنين متعهد شده اند كه 
براي پياده س��ازي نتايج اجالس تاريخي س��نگاپور 
مذاكرات را توس��ط ماي��ك پومپئو، وزي��ر خارجه 
امريكا و يك مقام ارش��د كره ش��مالي در نخستين 
فرص��ت پيش ببرن��د. در اين س��ند همچنين ذكر 
ش��ده، رييس جمه��وري امريكا متعهد مي ش��ود تا 
تضمين ه��اي امنيتي را براي جمهوري دموكراتيك 
خلق كره فراهم آورد. در مقابل نيز كيم جونگ  اون 
بر تعهد راسخ و غيرقابل ترديد خود براي خلع سالح 

كامل هسته يي شبه جزيره كره تاكيد كرده است. 
رويترز درباره اين سند نوشته:»در اين توافق هيچ 
اشاره يي به تحريم ها يا هيچ گونه توافقي نهايي درباره 

خلع سالح ديده نمي شود.«

 واكنش بازارها 
با افزايش اميدواري نسبت به حل  و فصل بحران 
در شبه جزيره كره، بازارهاي سهام در جهان افزايش 
يافتند و دالر به باالترين سطح 3هفته اخير رسيد. 
به گزارش رويترز، ش��اخص دالر در برابر سبدي از 
ارزهاي مهم جهان��ي 0.2درصد افزايش يافت و هر 

دالر به 110.49ين افزايش يافت. 
در وال اس��تريت، ش��اخص »اس اندپ��ي500« 
0.02درصد و شاخص داوجونز 0.06درصد افزايش 
يافتند. در بورس هاي آس��يايي نيز ش��اخص نيكي 
0.3درص��د باالتر رفت. ش��اخص »ام اس س��ي آي« 
بورس هاي منطقه آس��يا- اقيانوسيه به جز ژاپن در 
محدوده قرمز و س��بز در نوس��ان بود اما در نهايت 
با 0.1درصد افزاش بس��ته ش��د. ش��اخص كسپي 
كره جنوب��ي 0.2درص��د كاهش يافت اما ش��اخص 
ش��انگهاي كامپوزي��ت چي��ن توانس��ت زيان هاي 
معام��الت اوليه را جبران و رش��د 0.8درصدي را به 
ثبت رساند. در استراليا نيز شاخص ها اندكي افزايش 
يافتند. تحليلگران موسس��ه س��يتي در يادداشتي 
نوش��تند:»به نظر مي رسد، س��هامداران تا مشخص 
ش��دن مس��ير تحوالت اين هفته در معامالت خود 
تام��ل خواهند ك��رد.« راب��رت كارنل، كارش��ناس 
اقتصادي بانك آي ان جي نيز گفته:»سه شنبه فرصتي 
براي ديداري تاريخي پيش آمده كه مي تواند منجر 
به خاتمه جنگ كره شود همچنين حركتي احتمالي 
به سمت خلع سالح هسته يي شبه جزيره كره باشد. 
اين تحوالت خوب اس��ت اما شما چگونه مي توانيد 
از آنها پولي به دس��ت آوريد؟ پاسخ هاي كوتاه مدت 

احتماال ارزش امتحان كردن را ندارند.«

 استقبال از ديدار تاريخي 
وانگ يي، وزير خارجه چين سه شنبه گفته پكن 
از برگ��زاري دي��دار ميان ترامپ و كيم اس��تقبال و 
حمايت مي كند و اميدوار است كه دو كشور بتوانند 
به اجماعي اصولي براي خلع س��الح هسته يي دست 
پيدا كنند. خبرگ��زاري دولتي چين هم در واكنش 
به اين نشست اعالم كرده هيچكس انتظار ندارد كه 
ي��ك ديدار نيم روزه تمام اختالف ه��ا را از بين ببرد 
و بي اعتمادي عميقي كه ميان دو دش��من قديمي 
وجود دارد، برطرف كند. چين هشدار داده به جاي 
مسابقه براي رس��يدن به نتايج، بهتر است مسيري 
دقيق و مس��تمر براي مذاكره انتخاب شود. رهبران 
كره جنوبي، ژاپن و مالزي نيز از ديدار دونالد ترامپ و 

كيم جونگ  اون اظهار خرسندي كرده اند.

دونالد ترامپ و كيم  جونگ اون در سنگاپور ديدار كردند

نشستي نمادين

گروه جهان 
معاون وزير دادگس��تري بريتانيا ك��ه از مخالفان 
برگزيت در كابينه ترزا مي  به ش��مار مي رفت، صبح 
سه ش��نبه كمتر از دو س��اعت مانده به آغاز نشست 
پارلمان اين كشور براي راي گيري درباره اليحه خروج 
از اتحادي��ه اروپا در اقدامي جنجالي اس��تعفا كرد. به 
گ��زارش ايرنا، فيليپ لي با انتش��ار پيامي در توييتر 
تصميم خود را براي نش��ان دادن مخالفت با راهبرد 
نخس��ت وزير درباره برگزيت از طريق اس��تعفا اعالم 
ك��رد و گفت كه براي ابراز دي��دگاه اعتراضي خود و 
حوزه انتخابيه اش چاره يي جز اس��تعفا نداشته است. 

او افزود: دولت مكلف اس��ت، توافق نهايي برگزيت با 
اتحاديه اروپا را به راي مردم بگذارد؛ اين ديدگاه اخيرا 
طرفداران زيادي در ميان سياستمداران بريتانيايي و 
عموم مردم پيدا كرده، اما دولت محافظه كار »مي« با 
آن مخالف اس��ت. فيليپ لي با يادآوري اين نكته كه 
در همه پرسي دو سال پيش به ادامه حضور بريتانيا در 
اتحاديه اروپا راي داده، گفت كه به راي مردم كشورش 
به خروج احترام مي گذارد و معتقد است كه برگزيت 
بايد به بهترين نحو صورت گيرد. در همين حال يك 
س��خنگوي دفتر نخست وزيري بريتانيا در واكنش به 
استعفاي اين سياس��تمدار گفت كه دولت در جهت 

حصول توافقي مطلوب با اتحاديه اروپا حركت خواهد 
كرد. كليات اليحه خروج از اتحاديه اروپا دولت »مي« 
نخستين بار در سپتامبر گذش��ته توسط نمايندگان 
مجل��س عوام به تصويب رس��يد؛ بعدت��ر نمايندگان 
مجلس عوام برخالف خواس��ت دولت اين كش��ور به 
متممي راي دادند كه طبق آن توافق نهايي با اتحاديه 
اروپا بايد در پارلمان به راي گذاش��ته شود. اليحه ياد 
ش��ده در نهايت براي تاييد نهاي��ي به مجلس اعيان 
فرستاده  شد، اما كميته بانفوذ قانوني اساسي مجلس 
اعيان اين اليحه را داراي نقايص اساس��ي دانس��ت و 
اعالم كرد اليحه به لحاظ قانوني قابل پذيرش نيست. 

گروه جهان 
 دونالد ترامپ راهبرد خود درباره كره ش��مالي در 
س��نگاپور را بدون ايفاي نقش يا حضور سازمان ملل، 
روس��يه، ژاپن و حتي كره جنوبي بازيگران اصلي اين 
معادله به نتيجه اوليه رس��انده است. به گزارش ايرنا، 
اين واقعيت نشان مي دهد وراي ناپيداي اين رويدادها 
مذاكراتي چراغ خاموش بين واشنگتن و پيونگ يانگ 
جريان داشته تا چنين ديداري بين روساي جمهوري 
انج��ام گيرد. اين مذاكرات نش��ان مي دهد كه افزون 
بر پايان رس��مي عمر گروه مذاكره كننده 6 كشور در 
بحران شبه جزيره كره، دستان روسيه نيز براي بازي 
ترامپ در شبه جزيره كره خالي مانده است. از اين رو 
همزمان با طرح مسائل مربوط به برنامه ديدار ترامپ 

و اون، سرگئي الوروف به عنوان نخستين وزير خارجه 
اين كشور در 9سال گذشته به پيونگ يانگ سفر كرد. 
الوروف در اين س��فر از كيم جونگ  اون براي س��فر 
به روس��يه دعوت كرد و گفت كه مسكو در مذاكرات 
واش��نگتن و پيونگ يانگ دخالت نمي كند. اما فارغ از 
اين ديدارهاي ديپلماتيك و رسمي، حقايقي ديگر نيز 
در معادله شبه جزيره كره وجود دارد. با توجه به اينكه 
چين متحد اصلي كره شمالي و تنها گذرگاه اين كشور 
براي ارتباط با جهان خارج به  شمار مي رود، نمي تواند 
از دايره شكل گيري تحوالت واشنگتن- پيونگ يانگ 
دور باشد، روسيه اما با وجود اهميت وضعيت سياسي- 
نظامي منطقه ش��به جزيره كره در فهرست طوالني 
غايبان قرار گرفته است. روسيه كه در اروپا با حضور 

گسترده نظامي امريكا و ناتو در فاصله 700كيلومتري 
مسكو مواجه است در شبه جزيره كره نزديك استان 
پريموريه نيز ش��اهد همسايگي با انبوهي از نيروهاي 
امريكايي اس��ت. اين درحالي است كه وضعيت تداوم 
حضور يا خ��روج نيروهاي امريكايي از ش��به جزيره 
كره هنوز روشن نيست و اين موضوع مي تواند عامل 
نگراني روسيه باش��د چراكه گره اصلي از نگاه مسكو 
به قوت خود باقي اس��ت. از سوي ديگر افزايش نقش 
تاثيرگذار واش��نگتن در ش��به جزيره كره به  ويژه در 
مراحل بعدي پيشرفت همكاري با پيونگ يانگ براي 
پاكس��ازي صنعت هس��ته يي نظامي مي تواند شامل 
حضور بيشتر امريكا در منطقه باشد كه اين موضوع 

نگراني هاي بيشتري را در مسكو برمي انگيزد. 

گروه جهان 
با وجود موافقت صن��دوق بين المللي پول براي 
تخصي��ص يك��ي از بزرگ تري��ن بس��ته هاي نجات 
تاري��خ به آرژانتي��ن، ارزش پول اين كش��ور باز هم 
به پايين ترين س��طح تاريخ خود رس��يد. به گزارش 
بلومبرگ، در معامالت بازاره��اي ارز، ارزش هر پزو 
 آرژانتي��ن 2.7 درص��د كاهش يافت تا ه��ر دالر به

26 پزو برسد.
اين در حالي اس��ت كه پس از توافق اين كش��ور 
 و صندوق بين المللي پول براي تخصيص يك بسته
50 ميلي��ارد دالري نج��ات به اين كش��ور، انتظار 
مي رف��ت اي��ن روند متوقف ش��ود. بان��ك مركزي 
آرژانتين هم كه پيش تر س��عي ك��رده بود با تزريق 

دالر به بازار ارز جلو نوس��انات ش��ديد را بگيرد، اين 
اق��دام را از جمعه هفته پيش متوقف كرده اس��ت. 
بانك مركزي اين كشور در روزهاي اخير براي كنترل 
ريزش پ��زو، 5 ميليارد دالر نقدينگي به بازار تزريق 
كرده بود. ارزش پول كشورهاي نوظهور از مكزيك و 
آفريقاي جنوبي گرفته تا تركيه تضعيف شده است. 
اقتصاددانان معتقدند ك��م بودن توان بانك مركزي 
آرژانتين براي مداخله در بازار ارز، فشار وسيع روي 
دارايي ها و نگراني هاي طوالني از كسري مالي دولت 
اين كش��ور، پزو را به اين س��طح پايين س��وق داده 
 است. تورم در آرژانتين طي بيش از يك دهه فراتر از
20 درصد بوده و مائوريسيو ماكري رييس جمهوري 
اين كش��ور وعده داده با آن مقابله كند. گفته شده، 

بوئنوس آيرس در جريان مذاكرات براي دريافت وام 
ب��ه صندوق بين المللي وعده داد تا كس��ري بودجه 
را كاه��ش داده و تا س��ال 2020 بودجه را به توازن 
برس��اند. نظرسنجي ها نش��ان مي دهد 75درصد از 
آرژانتيني ها با هرگونه توافقي ميان بوئنوس آيرس و 
صندوق بين المللي پول مخالف هس��تند. مردم اين 
كشور دريافت وام از اين نهاد پولي را عامل بسياري 
از بحران ه��اي اقتص��ادي و اجتماعي س��ال 2001 
مي دانند. در هفته هاي اخير ده ها هزار آرژانتيني عليه 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت و صندوق بين المللي 
پول تظاهرات كردند. گفته شده، هزينه خانوارهاي 
آرژانتيني  در يك س��ال گذش��ته حدود 25 افزايش 

داشته و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. 

استعفاي سياستمدار بريتانيايي پيش از راي گيري برگزيتي

خطر بازي بزرگ امريكا در كره  شمالي براي روسيه

وام صندوق بين  المللي پول هم آرژانتين را نجات نداد 

رهبران امريكا و كره شمالي در آغاز ديدار تاريخي خود هر كدام سعي داشتند 
حس��ي از تحكم بروز بدهند اما نتوانستند اضطراب خود را هم پنهان كنند. به  
گ��زارش يورونيوز به نقل از رويترز، متخصصان زبان بدن مي گويند در 13ثانيه 
نخست مالقات رو در رو، ترامپ تحكم خود را با دراز كردن دست به سوي كيم 
جونگ  اون و لمس ش��انه او نش��ان داد. اما كيم هم كه نمي خواست كم بياورد، 
دست ترامپ را محكم گرفت و پيش از آنكه به سوي دوربين ها برگردد زماني را 
مستقيم به چشمان او خيره شد. آلن پيس، متخصص زبان بدن مي گويد:»دست 
دادن آنها مس��تقيم و سرراس��ت نبود. باال و پايين هايي داشت. هر كدام تالش 
داش��ت ديگري را به سمت خود بكشد. هر يك مي خواست اجازه ندهد ديگري 
مس��لط به نظر برس��د.« كيم و ترامپ هر دو هنگام دس��ت دادن مي خواستند 
احساس تسلط را منتقل كنند. رويترز مي نويسد، بروز اقتدار براي ترامپ كه يك 
رهبر و تاجر است و پيش از آن مجري تلويزيون نيز بوده، كار دشواري نيست به 
 ويژه كه قد او هم از كيم بلندتر است. وي هنگام رفتن به سمت كتابخانه با كيم 
گپ زد و اجازه داد او كمي هم در راه رفتن پيش بيفتد و به اين وسيله از تنش 
فضا كاست. به نظر مي رسيد كه ترامپ كنترل اوضاع را در دست داشت و گهگاه 
با استفاده از دست راه را به كيم نشان مي داد و روي شانه او مي زد. كيم هم كه 
نصف ترامپ س��ن دارد يك بار روي شانه وي زد تا كنترل را حفظ كند. گرچه 

وقتي ترامپ صحبت مي كرد، كيم س��ر به پايين داشت اما بارها در طول ديدار 
سرش را باال آورد. آلن پيس مي گويد :»اگر نمي دانستيد اين دو نفر چه كساني 

هستند، مي شد گفت يكي پدر و ديگري پسر اوست.«
كارش��ناس ديگري به نام كارن ليونگ مي گويد،  دونالد ترامپ در ديدار با 
كيم جونگ  اون هيچكدام از نش��انه هاي خصمانه يي را كه در نشست گروه 7 
نس��بت به رهبران اروپايي يا نخست وزير كانادا نش��ان داده بود، بروز نداد. وي 
مي افزايد:»ترامپ روي اينكه مي تواند بر كره ش��مالي چيره ش��ود شرط بسته 
است؛ درست مثل پدري كه با يك بچه نافرمان رفتار مي كند.« درست مقابل 
رفتار كيم كه چيز زيادي براي از دس��ت دادن نداش��ت و فقط از اينكه ديدار 
با ترامپ نصيبش ش��ده، خوشحال بود. كيم جونگ  اون يك  بار تالش كرد با 
زدن به پش��ت ترامپ نش��ان دهد كه بر اوضاع مسلط اس��ت. هر دو فرد براي 
كنترل اضطرابشان مشكل داشتند و ترامپ به محض آنكه روي صندلي نشست 
لبخندي زوركي زد و كيم هم بيش��تر پايين را نگاه مي كرد. گذش��ته از اينها 
نخس��تين ديدار بزرگ كيم با جامعه بين المللي براي او حس��ي از شگفتي و 
حيرت به همراه داش��ت. او كه در مقابل هتل لوكس س��نگاپور با فالش انبوه 
دوربين خبرنگاران روبه رو ش��ده بود، احس��اس كودكي در يك ش��هربازي را 

داشت؛ بي ترس اما هيجان زده و كمي عصبي.

پيام هاي پنهان در زبان بدن كيم و ترامپ

 آگهي پذير ه نويسي افزايش سرمايه 
 شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( 

ثبت شده به شماره 474850با شناسه ملي 14005048711
به اطالع مي رس��اند به اس��تناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت سبدگردان سرآمد بازار س��هامي خاص، مورخ 96/09/23 و مجوز 
ش��ماره 122/32619 مورخ 96/12/13 س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد س��رمايه ش��ركت از طريق صدور س��هام جديد از مبلغ 

20.000.000.000 ريال به مبلغ 100.000.000.000ريال، منقسم به 100.000.000 سهم 1.000 ريالي به شرح زير افزايش يابد:
1- سرمايه فعلي شركت: 20.000.000.000 ريال
2- مبلغ افزايش سرمايه: 80.000.000.000 ريال

3- مبلغ سرمايه پس از افزايش: 100.000.000.000 ريال
4- ارزش اسمي هر سهم: 1.000ريال

5- تعداد سهام عرضه شده: 80.000.000 سهم
6- نوع سهم: عادي با نام

7- محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي انجام خواهد شد.
8- موضوع افزايش سرمايه: تامين سرمايه در گردش جهت تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي جديد

9- به هر صاحب سهم در ازاي هر 100سهم متعلقه در تاريخ 97/01/27 تعداد 400 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي گيرد بديهي است 
تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سهم در گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.

10- سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه حق تقدم خود را دريافت 
ننمايند، مي توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.

11- مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي باشد.
12- سهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد براساس موارد بيان شده زير اقدام نمايند:

- سهامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و با مطالبات آنان، بهاي سهام جديد را تامين نمي كند، مي بايست 
ظرف مهلت مقرر بهاي سهام يا مابه التفاوت آن را به حساب شماره 0202992974001 اين شركت نزد بانك آينده شعبه مركزي، كد شعبه 0201 
واريز و رسيد بانكي مربوطه را به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشي به نشاني تهران،  
ميدان ونك، خيابان مالصدرا خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پالك 79 طبقه دوم ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس تهران ميدان ونك، 

خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان پالك 79 طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند.
- س��هامداراني كه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد س��هام جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي سهام جديد مي باشد، مي بايست ظرف 
مهلت مقرر ضمن تكميل گواهي حق تقدم، مبني بر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشي به آدرس تهران،  
ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان ش��يرازي جنوبي، خيابان س��امان، پالك 79 طبقه دوم ارس��ال نموده و يا مدارك را به آدرس تهران، 

 ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پالك 79 طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند.
13- حق تقدم س��هامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود اس��تفاده ننموده اند و  همچنين پاره س��هم هاي ايجاد شده، توسط شركت 
عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كس��ر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حس��اب بس��تانكاري س��هامداران منظور خواهد شد. نهايتا افزايش 

سرمايه تا مبلغ آورده به ثبت خواهد رسيد.
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پرونده8
 ترامپ - كيم

دورنماي اختالفات كهنه
رهبران كره ش��مالي و امريكا پس از كش و 
قوس هاي فراوان در نهايت با هدف حل و فصل 
اختالف��ات ديرينه در پش��ت مي��ز مذاكره قرار 
گرفته اند. حال اين پرس��ش به ذهن مي رسد با 
توجه به اختالف��ات چند وجهي و پيچيده، آنها 
تا چه ميزان به حل بحران نزديك خواهند شد؟
و  تفس��ير  تحلي��ل،  گ��روه  گ��زارش  ب��ه 
پژوهش ه��اي خبري ايرن��ا، »دونال��د ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا كه پس از پايان اجالس 
گروه 7 در كانادا، راهي س��نگاپور ش��ده بود از 
سه شنبه 22خرداد ماه زير تدابير شديد امنيتي 
با »كيم جونگ اون« رهبر كره ش��مالي پش��ت 
درهاي بس��ته در مورد پاره يي مسائل اختالفي 

گفت وگو كرد. 
از آغ��از اختالف ج��دي بين امري��كا و كره 
ش��مالي چند ده��ه مي گذرد و ترام��پ و كيم 
نخستين رهبران دو كشورند كه با هدف حل و 
فصل مسالمت آميز اختالفات پشت ميز مذاكره 
نشس��تند. البته رس��يدن به اين مرحله با فراز 
و فرودهاي��ي هم��راه بوده، از تحقي��ر و توهين 
رهبران دو كشور به يكديگر گرفته تا اميدواري 
ب��ه حل اخت��الف كهنه و روي��اي ايجاد صلح و 
ثبات در ش��به جزيره ك��ره. در هيچ دولتي در 
امريكا به اين شدت رهبر كره شمالي با ادبيات 
تحقيرآمي��ز و خصمان��ه مواجه نش��ده بود. در 
مقابل ط��ي عمر دولت يك س��ال و نيم دولت 
ترامپ، مقامات كره شمالي بارها امريكا و جزاير 

آن را تهديد به حمله موشكي كرده اند. 
در كنار تهديدات اعالني، امريكا قطعنامه هاي 
متعددي را از طريق شوراي امنيت سازمان ملل 
بر كره ش��مالي تحميل كرده است؛ روندي كه 
در دول��ت ترامپ بيش از پيش ش��دت گرفت. 
رييس جمهوري امريكا تش��ديد فشارهاي دولت 
خود بر كره شمالي را تاثيرگذار بر تصميم كيم 
و زمينه ساز اس��تقبال وي از گفت وگو با ترامپ 
مي داند. اين درحالي اس��ت كه مقامات پيونگ 
يانگ تغيير زمان و ضرورت گسترش مناسبات 
با جه��ان را دليل روي آوردن خ��ود به فرآيند 

مذاكرات مي دانند. 
پس از س��فرهاي مخفيان��ه »مايك پمپئو« 
در سمت رياست س��ازمان سيا و پيش از تكيه 
بر كرس��ي وزارت امور خارجه به كره ش��مالي 
و مذاك��رات با مقامات پيونگ يانگ، س��رانجام 
بهبود نس��بي در روابط كره شمالي و دشمنان 
اين كشور ايجاد شد. در كمتر از يك ماه روساي 
جمهوري كره شمالي و جنوبي دو بار با يكديگر 
ديدار داشته اند؛ كه مقدمه يي براي گفت وگوي 

رو در روي كنوني ترامپ و كيم بوده است. 
اما بي تردي��د در گفت وگوهايي كه اكنون به 
ص��ورت محرمانه در جريان اس��ت، مطالباتي از 
س��وي دو طرف مطرح و بر آن تاكيد مي ش��ود. 
ازجمله مهم ترين خواس��ته هاي پيونگ يانگ از 
پيمودن روند تنش زدايي با امريكا به دو موضوع 
رفع تحريم ها و خ��روج نظاميان اياالت متحده 
از مجاورت كره شمالي ارتباط مي يابد. درحالي 
كه امريكا عالوه بر خلع س��الح كامل هسته يي 
كره ش��مالي، حمايت همه  جانبه از متحدان را 

مد نظر دارد. 
همچنين سياس��ت مهار چين يكي از ديگر 
اولويت هاي دولت ترامپ به ش��مار مي رود كه با 
توجه به الگوي رفتاري و تمركز وي بر مس��ائل 
اقتصادي اهميت يافته اس��ت. با نزديك ش��دن 
امريكا به كره ش��مالي نه تنه��ا امنيت متحدان 
امريكا از قبيل ژاپن و كره شمالي حفظ مي شود 
ك��ه فض��اي بازيگ��ري و عرص��ه نقش آفريني 

تجاري- اقتصادي بر پكن تنگ خواهد شد. 
چي��ن هم��واره به عن��وان يكي از ش��ركاي 
اقتصادي كره ش��مالي مطرح بوده است. از اين 
رو ترامپ در ماه هاي نخست ورود به كاخ سفيد 
با فش��ارهاي خود بر چين، مقامات اين كش��ور 
را ناگزير از كاه��ش روابط با پيونگ يانگ كرد؛ 
موضوعي ك��ه به باور ناظران تاثير بس��زايي در 
منعطف ش��دن مواضع كره ش��مالي داش��ت و 
رهبر اين كش��ور از ترامپ ب��راي مذاكره و حل 

اختالفات دعوت به عمل آورد. 
كره ش��مالي حتي براي اثبات سياست هاي 
جديد و تنش زدا با واشنگتن پا را فراتر گذاشت 
به نش��انه حس��ن نيت يكي از مراكز آزمايشات 
اتمي خ��ود را منهدم كرد و براي پوش��ش اين 
خبر و انعكاس آن در سطح جهاني از خبرنگاران 
خارجي دعوت به حضور ك��رد كه با اين اقدام، 

نمايشي بودن آن آشكار بود. 
برخ��ي كارشناس��ان البته نگاه��ي متفاوت 
ب��ه اين موض��وع دارن��د و دليل انه��دام مركز 
آزمايشات هسته يي كره شمالي را فرسودگي و 
ترك خوردگي بيش از ح��د آن عنوان كرده اند. 
يك��ي از داليل آنها مبني بر نمادين بودن اقدام 
كيم به چند ماه پيش و اظهارات وي در آستانه 
س��ال نو مي��الدي برمي گردد ك��ه او از تكميل 
ش��دن قدرت هس��ته يي كش��ور خود سخن به 

ميان آورد. 
مقام��ات كره ش��مالي ب��ا وج��ود تحريم و 
تهديدات جهاني س��ال ها به آزمايشات موشكي 
و هسته يي خود ادامه دادند تا اينكه اكنون اين 
مي��زان توانمندي را ب��راي حفظ و قدرت نمايي 
كشور كافي مي پندارند و امروز با دست پر پشت 

ميز مذاكرات حاضر شده اند. 
به باور بس��ياري از ناظران، رهبر كره شمالي 
حاضر نخواهد ش��د آن طور كه كاخ سفيد اراده 
مي كند از توان موش��كي و هسته يي خود دست 
بكش��د؛ وضعيتي كه براي رس��يدن به آن چند 
دهه زير شديدترين تحريم و تنگناها قرار گرفته 
اس��ت. ضمن اينكه برخورد ترام��پ با برجام و 
بي اعتنايي كاخ سفيد به هنجار و قوانين مسلم 
بين المللي، رهبر كره شمالي را در اين مذاكرات 
محافظه كارت��ر ك��رده تا با احتياط بيش��تر گام 

بردارد. 

گزارش

آيا فقط هويت است كه اهميت دارد؟

تاريخ پنهان سياست هاي هويتي
مولف: فرانك فوردي  

مترجم: حميدرضا محمدي 
اسپايكد ريويو- سياست هاي هويتي نيروي 
غال��ب زندگي عمومي غربي اس��ت. ب��ا اين حال 
بس��ياري نتيجه مي گيرند ك��ه هويت گرايان قرن 
بيست ويكم صرفا آخرين مدل از فعاالني هستند كه 
در دهه ۱۹۶۰ خواستار آزادي زنان يا سياه پوستان 
بودند. اين موضوع قدري گمراه كننده است، چرا كه 
تغيير انگيزه ها و مسائل سياست هاي هويتي را طي 

اين دهه ها ناديده مي گيرد. 
در واق��ع سياس��ت هاي هويتي ك��ه ابتدا در 
اواخ��ر ق��رن هجدهم ظه��ور ك��رد، از آن زمان 
دچار تحوالت مهمي ش��ده اس��ت. جنبش هاي 
محافظه كار از آن اس��تقبال كرده و جنبش هاي 
رادي��كال تحس��ينش نموده ان��د؛ سياس��ت هاي 
هويتي بر هويت هاي گسترده يي مانند ملت ها يا 
مردم تمركز كرده، يا ب��ر افرادي خاص متمركز 
ش��ده اس��ت و اگرچه ام��روز به عن��وان نيرويي 
چپ گرا ش��ناخته مي شود، اغلب روايتي سياسي 
در اختيار كس��اني كه راس��ت گرا هس��تند، چه 

سنت گرا باشند و چه ملي گرا، گذاشته است. 
بنابراين اگر كسي بخواهد وجه منحصر به فرد 
سياس��ت هاي هويتي را درك كند، الزم اس��ت كه 
تاريخچه آنه��ا را بكاود. اين تاريخچه را مي توان به 

چهار مرحله تقسيم كرد. 

 مرحله اول: شورش عليه 
جهانشمول گرايي عصر روشنگري

اواخر قرن هجدهم بود كه بذرهاي آنچه بعدها 
تبديل به سياس��ت هاي هويتي ش��د كاشته شد. 
در اين مرحله، سياس��ي ش��دن هويت قدرت خود 
را از واكنش محافظه كارانه به روش��نگري و به ويژه 
حمايت روش��نگري از جهانش��مول گرايي كسب 
مي كرد. اين ضدروشنگري، ايده جهان شمول بودن 
بشر را محكوم كرد و مدعي شد كه تنها هويتي كه 
اهميت دارد، هويت افراد و گروه هاي خاص اس��ت. 
اين مخالفت فرقه گرايانه با نگاه جهان شمول گرايانه 
روش��نگري يكي از ويژگي هاي تمايزبخش بينش 

سياسي راست گراي قرن نوزدهم بود. 
جنب��ش محافظه كارانه رمانتي��ك در آلمان بر 
اهميت تفاوت هاي فرهنگي تاكيد مي كرد و مدعي 
بود كه هويت هاي مبتني ب��ر فرهنگ اصيل تر از 
نوع��ي وابس��تگي انتزاعي به جهانش��مول گرايي 
هس��تند. چني��ن احساس��اتي تا ح��دي واكنش 
ب��ه نف��وذ روزاف��زون آرمان ه��اي عقل گرايانه و 
جهانش��مول گرايانه تفكر روش��نگري فرانسه در 
جوامع اروپايي بود. بنابراين رمانتيك هاي آلماني 
به خوبي كولتور اصي��ل را در مقابل روح انتزاعي 
جهانش��مول گراي روشنگري فرانسوي قرار دادند. 
يوه��ان گاتفريد هردر فيلس��وف آلماني )۱۸۰۳-

۱7۴۴(، روح فرقه گرايان��ه اين نوع ستايش��گري 
جديد رمانتي��ك از هويت فرهنگ��ي را عميقا به 
كار گرفت. او ادعا كرد فرهنگ اس��ت كه هر قوم 
را تعري��ف كرده و هوي��ت و روح متمايزي به آنها 

مي بخشد. 
خصومت ب��ا ارزش هاي جهانش��مول گرايانه و 
همبستگي انسان ها محدود به آلمان نبود. هواداران 
هويت گراي ضدروشنگري در فرانسه نيز احساسات 
مشابهي داشتند. جوزف د ميستر، فيلسوف سياسي 
مرتجع فرانسوي، آرمان هاي مربوط به حقوق بشر 
را به مثابه انتزاعياتي بي معنا نكوهيد. او مدعي شد 
كه »چيزي به نام انس��ان وجود ندارد«. و ادامه داد 
»من فرانسوي ها، ايتاليايي ها و روس ها را ديده ام«، 

اما »هيچ جا با انسان مواجه نشده ام«. 
در خالل قرن نوزدهم، تمركز رمانتيك بر فرد، 
ناهمگوني هاي هوي��ت را افزايش داد و ويژگي هاي 
مرتب��ط با روح ب��ه اصطالح منحصربه ف��رد مردم 
مختل��ف را س��تود. به تدريج مفه��وم روح متمايز 
فرهنگي تبديل به روايت ملي گرايي و اين ايده شد 
كه هر ملتي داراي ويژگي هاي منحصربه فرد خود 
است. همانطور كه ارنست رنان، فيلسوف فرانسوي 
قرن نوزدهم، مي گويد »ملت يك روح اس��ت، يك 

اصل روحاني«. 
و  ناهمگون��ي  از  ضدروش��نگري  حماي��ت 
تف��اوت فرهنگ��ي بر ايج��اد نوع��ي جدايي طلبي 
معرفت ش��ناختي تاثي��ر گذاش��ت. اي��ن ادعا كه 
فرهنگ ه��اي مختل��ف روش ه��اي مختلفي براي 
ش��ناخت موثر هويت هاي ملي كهن دارند. از اين 
نظر مقدمه فرهنگي نوع شناسي هاي نژادي بود، كه 
تفكر غربي را در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم 

تحت تاثير قرار داد. 
هم��ه اينه��ا مايه نف��رت روح روش��نگري بود. 
روش��نگري هميش��ه با اين ايده س��نتي مخالف 
بود كه هويت ش��ما با ]محل[ تولدت��ان، بيولوژي 
و جايگاهت��ان در نظ��م طبيعي تعريف مي ش��ود. 
متفكران عصر روش��نگري مي گفتند كه انسان ها 
با س��اختن تاريخ خودش��ان را س��اخته اند. به اين 
طريق بود كه روشنگري قادر به ايجاد نوعي آگاهي 
ش��د كه تجربه خ��اص افراد و گروه ه��اي خاص را 
تعالي بخش��يد. امروز كه با بدبيني به تالش براي 
جهانش��مول گرايي نگاه مي ش��ود، فراموش كردن 
اين موضوع آسان اس��ت كه اصول اساسي برابري 
و حقوق، در دل اين جهان بيني جهانش��مول جاي 

داشته است. 
در طول دو جنگ جهاني، تمركز ضدروشنگري 
بر هويت ملي، در قالب حزب نازي، شكلي راديكال 
يافت. اين بدان معنا بود كه سياس��ت هاي فرقه گرا 
و ضدجهان ش��مول گرا ب��ا نژادپرس��تي و نهايت��ا 
هولوكاست پيوند مي خورد. عجيب نيست كه پس 
از جنگ جهاني دوم، سياست هاي هويتي راست گرا 
مجبور به بازبيني شده و طرفداران آن سعي در ارائه 

تصوير ملي گرايانه معتدل تري داشتند. 

 مرحله دوم: جناح چپ و جنبش هاي 
اجتماعي نوين

پس از جنگ جهاني دوم سياس��ت هاي هويتي 
ملي گرا به حاشيه رانده ش��دند. دو دهه ديگر نياز 
بود تا سياس��ت هاي هويتي دوباره احيا ش��وند. اما 

اين بار به جاي جناح راس��ت، جناح چپ بود كه از 
سياست هاي هويتي مربوط به گروه ها حمايت كرد. 
جن��اح چپ، ب��ا وج��ود پايبندي رس��مي به 
ارزش هاي جهاني، هميش��ه از تس��ليم ش��دن به 
آنها سر باز زده است. سابقه حمايت جناح چپ از 
جنبش هاي ضداستعماري، برابري زنان يا مبارزات 
ضدنژادپرس��تي در بهترين حالت پراكنده بود. در 
نتيجه جنبش هاي آزادي خواهانه دهه ۶۰ مجبور 
ش��دند اس��تراتژي خود را براي انطباق با اهداف 
آنه��ا تغيير دهند. در اياالت متحده بخش هايي از 
جنب��ش حقوق مدني به اين نتيجه رس��يدند كه 
سياسي ش��دن هويت سياه پوس��تان بهترين راه 
اس��ت. ديگر گروه ها و اقليت ها رويكرد مش��ابهي 
براي دستيابي به حقوق جديد خود اتخاذ كردند. 
از اي��ن رو جنبش ه��اي آزادي خواهان��ه زن��ان و 
دگرباشان بر خاص بودن تجربه زنان و دگرباشان 
تمركز كردن��د تا به حقوق و آزادي هايي دس��ت 

يابند كه پيش از اين انكار مي شدند. 
اين جنبش هاي اجتماعي جديد تاثير عميقي بر 
خود جناح چپ داشتند كه مدت ها تالش كرده بود 
به مفهوم همبستگي معناي گسترده تري ببخشد. 
و ب��ه تدريج تمركز جناح چ��پ از طبقه به هويت 

تغيير كرد. 
ب��راي چپ جدي��د ده��ه ۶۰ و 7۰ حمايت از 
جنبش هاي آزادي خواهانه جهان س��وم تبديل به 
منبع منحصربه فردي از هويت راديكال شد. دليل 
آن اي��ن بود كه در بس��ياري از جوامع غربي، نبود 
امي��ال راديكال در ح��وزه داخلي، چ��پ جديد را 
متمايل به جست وجوي اهدافي در خارج از كشور 
ك��رده بود. براي مثال چپ در فرانس��ه برابر بود با 
انقالب فرهنگ��ي چين تا هرگونه نيروي اجتماعي 

داخلي. 
اين جهان س��وم گرايي همزمان بود با مخالفت 
ضدفرهنگ��ي با غلب��ه جهان بيني جوام��ع غربي. 
در عي��ن حال، مخالفتي با نظ��م كهن نيز بود كه 
هيچ گاه حيات سياس��ي نظام من��دي ايجاد نكرده 
ب��ود ت��ا بتواند ايدئول��وژي خود را تولي��د كرده يا 
جايگزيني جدي براي وضعي��ت موجود بيافريند. 
در واقع نزاع هاي فرهنگي بر س��ر سبك زندگي و 
ارزش ه��ا كه در دهه ۶۰ در گرف��ت و در دهه 7۰ 
ق��درت يافت، به جنبش هاي ضدپارلماني ميان دو 
جنگ جهاني كه برخي از آن واهمه داشتند تبديل 
نش��د. در عوض، در اين ضدفرهنگ، منطق »آنچه 
شخصي است سياس��ي است«جنبش را به سمت 
پذيرش سياست هاي هويتي پيش برد كه به معناي 
حركت »از جمعيت انبوه راي دهندگان به س��مت 

كمپين هاي تك مساله يي« بود. 
ب��ا اي��ن  ح��ال در بيان��ي رادي��كال از آزادي و 
توانمندسازي، تغيير جهت به سمت سياست هاي 
هويت��ي انگيزه ي��ي محافظه كاران��ه داش��ت. اين 
حساس��يتي بود ك��ه »امر جزئي« را به رس��ميت 
مي ش��ناخت و ب��ه تمايل ب��ه ارزش ه��اي جهاني 
بدگمان بود. از اين رو سياست هاي هويتي بر آگاهي 
از خ��ود و فهم چگونگي درك خود متمركز ش��د. 
سياست هاي هويتي، سياست هاي »همه چيز درباره 

من است« بوده و همچنان نيز چنين است. 
حت��ي زماني ك��ه هويت خ��ود در قالب هويت 
گروهي بيان مي ش��د، مس��تلزم آن بود كه موفق 
ش��ود ديگران را مجاب كند كه آن را به رس��ميت 
بشناس��ند. همان طور كه توني جات مورخ اش��اره 
مي كن��د آموزه هايي كه براي بيان سياس��ت هاي 
هويتي پرورش يافتند سمت و سوي روان شناختي 
به خود گرفتند و اغلب به »پروژه هاي سنتي انقالب 
اجتماعي« بي اعتنا بودن��د. در واقع »آنها به دنبال 
تضعيف مفهوم فاعل انساني بودند كه زماني شالوده 

آنها بود«. 
ظهور گروه هاي مختلف مبتني بر هويت در دهه 
۶۰ حاك��ي از كاهش انتظ��ارات از جناح چپ بود. 
اين حساس��يت جديد به واضح ترين شكل توسط 
به اصطالح »چرخش فرهنگي« ابراز شد. تمركز بر 
سياس��ت هاي فرهنگي، تصوير و بازنمايي، چپ را 
از عالقه س��نتي خود به همبستگي اجتماعي دور 
ك��رد، و مهم ترين ويژگي اي��ن چرخش فرهنگي، 
قدس��ي كردن هويت بود. آرمان هاي تفاوت و تنوع 

جايگزين آرمان همبستگي انساني شده بودند. 

 مرحله سوم: وحدت هويت يا قرباني بودن
يكي از مهم ترين تحوالت در تاريخ سياست هاي 
هويت��ي وحدت آن طي دهه 7۰ با سياس��ت هاي 
نوظهور قرباني محور بود. اين موضوع اتفاقي نبود. 
هردو گرايش بيانگر بحران اعتماد به چپ بودند. 

ط��ي دهه ه��اي ۶۰ و 7۰ تح��ول عظيمي در 
سياست هاي ليبرال و راديكال رخ داد. راديكاليسم 
ضعيف شد و كمتر در پروژه هاي تحول اجتماعي 
س��رمايه گذاري كرد. در طول اين دوره بسياري از 
متحدان س��نتي چپ به عنوان قربانيان سيستم 
شناخته شدند. الگوي مش��ابهي در جنبش زنان 

مشهود بود.
در اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه 7۰ فمنيست ها 
به شدت عليه قرباني نشان دادن زنان بحث كردند. 
با وجود اين، تا اواخر دهه 7۰ اساسا اين ديدگاه ها 
مورد تجدي��د نظر قرار گرف��ت. اكنون كمپين ها 
زنان را افرادي كه قرباني شده اند، سركوب شده اند 
و حقوقش��ان نقض شده اس��ت معرفي مي كردند. 
جن��اح چپ نيز رنج را به عنوان منبعي مهم براي 
بس��يج هوادارانش براي رسيدن به اهداف خود در 

نظر مي گرفت. 
طي ده��ه 7۰ معناي قرباني به  ش��دت تغيير 
كرد. در ابتدا قرباني قرباني يك تجربه خاص، براي 
مثال قرباني يك جرم، توصيف مي شد. با اين حال 
در طول دهه 7۰ معناي قرباني ش��دن گسترش 
يافت و تجربه گروه ه��اي متنوعي را در برگرفت. 
اين رويكرد جدي��د به دنبال تغيير معناي قرباني 
ش��دن نيز بود: قرباني شدن ديگر نوعي استثنايي 
از آسيبي كه يك فرد ديده بود به شمار نمي رفت؛ 
بلكه شرط الزم جامعه يي ناعادل محسوب مي شد. 
گروه هاي مختلف از طريق بازتعريف و گس��ترش 
تجربه قرباني شدن مدعي شدند كه قرباني جامعه 
بودن يكي از ويژگي هاي بنيادي هويت آنهاست. 

بازتعري��ف هويت قرباني، به ص��ورت آگاهانه، 
به دس��ت گروه جديدي از فعاالن ترويج ش��د كه 
كمپين هاي خود را شكل جديدي از سياست هاي 
راديكال مي دانس��تند. مقايسه نخستين نسخه از 
اثر كالسيك ويليام رايان، سرزنش قرباني، كه در 
س��ال ۱۹7۱ به چاپ رسيد با نسخه ۱۹7۶ از آن 
كتاب گوياي اين مساله است. ايده اصلي آن كتاب 
اين بود ك��ه در اياالت متح��ده قربانيان نابرابري 
-ب��راي مثال سياه پوس��تان- به خاطر مش��كالت 
جامعه به طور غيرمنصفانه يي س��رزنش مي شدند. 
رايان ديدگاهي ضدسرمايه داري پوپوليستي ارائه 
داد كه مجرم را متهم نمي كرد، بلكه سيس��تم را 
به خاطر قرباني ك��ردن مردم متهم مي كرد. رايان 
در همان زمان در مقدمه خود بر ايده اش در سال 
۱۹7۶ نوشت تصوير او از قرباني بسيار گسترده تر 
از آن چيزي ش��ده اس��ت كه در سال ۱۹7۰ ارائه 
داده بود. او نوش��ت: »از س��ال ۱۹7۰ ديدگاهم را 
درباره اينكه »قربانيان« در جامعه امريكا واقعا چه 
كساني هستند گسترش داده ام. من بر وضع وخيم 
فقرا و سياه پوس��تان تمركز مي كردم. در حقيقت 
هرك��س كه به خاطر معاش خود و خانواده اش به 
حقوق و دستمزد وابس��ته است و منبع درآمدي 
مه��م ديگري از طريق نوعي مالكيت ثروت ندارد، 

يك قرباني بالقوه در امريكاست.«
اي��ن ايده كه تقريبا تمام كس��اني كه بيرون از 
طبقه حاكم هس��تند قرباني بالقوه بوده اند، نشان 

مي ده��د كه قرباني ش��دن به جاي ي��ك تجربه 
اس��تثنايي، بخش��ي از واقعيت وج��ودي فرهنگ 

امريكايي بوده است. 
احتم��اال  ش��دن  قربان��ي  ش��ايع  احس��اس 
متمايزترين ميراث فرهنگي اين دوره بوده است. 
مرجعيت قرباني در حال افزايش بود. بخش هايي 
از جناح چپ و راست مشروعيت مرجعيت قرباني 
را تصدي��ق كردند. اين بدان معن��ا بود كه قرباني 
ش��دن به يك منبع مهم فرهنگي براي س��اخت 
هويت تبديل ش��ده است. گاهي به نظر مي رسيد 
كه همه مي خواهند برچس��ب قربان��ي را بر خود 

داشته باشند.
قرباني شدن رقابتي به سرعت به تالشي براي 
ايجاد سلس��له مراتبي ميان قربانيان منجر ش��د. 
بر اس��اس مطالعه يك جامعه ش��ناس امريكايي، 
جنبش ه��اي مختلف به ش��كلي غيررس��مي به 
»ايجاد روحيه مش��ترك قرباني ش��دن، خش��م 
اخالق��ي و مخالف��ت ح��ق به جانب با دش��من 
مش��ترك، يعني سفيدپوست ها« پيوستند. البته 
ن��ه به اين معن��ا كه سفيدپوس��ت ها مدت ها در 
مع��رض قرباني ش��دن قرار نداش��ته اند. در دهه 
۱۹۸۰ ي��ك جنب��ش مردانه جدي��د ظهور كرد 
كه اصرار داش��ت مردها نيز گروه��ي از قربانيان 

ناشناخته و به حاشيه رانده شده هستند. 
طيف گس��ترده يي از تجارب��ي كه پيش از اين 
عادي دانس��ته مي ش��دند، به عنوان قرباني شدن 
طبقه بن��دي ش��دند و در ده��ه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ 

گسترش يافتند. 

 مرحله چهارم: خصيصه درماني 
سياست هاي هويتي

يكي از نوآوري هاي كلي��دي در حوزه قرباني 
ساختن در دهه ۱۹7۰ بي گناه نشان دادن قرباني 
بود. در واقع يكي از وس��يع ترين ابزارهاي لفظي 
طرف��داران قربان��ي، رد كردن هرگونه پرسش��ي 
درب��اره ادع��اي يك فرد ي��ا گروه به اي��ن بهانه 
ب��ود كه آن را »س��رزنش قرباني« مي دانس��تند. 
جرم شناس��ان رادي��كال اس��تدالل مي كردند كه 
س��رزنش بي انصافانه نه تنها شامل حال قربانيان 
ج��رم و جناي��ت، بلكه ش��امل حال هم��ه افراد 
محروم مي شود. كتاب سرزنش قرباني رايان نقش 
مهمي در بي اعتبار كردن هرگونه پرسشي درباره 

ادعاهاي طرفداران قرباني بازي كرد. 
مفهوم »قرباني بي گناه« به قربانيان خودخوانده 
مرجعيت اخالقي مي بخش��يد. در نتيجه در طول 
زم��ان هويت قربان��ي تقريبا به عن��وان يك چيز 
مقدس در نظر گرفته ش��د. همانطور كه در يك 
مطالعه مشاهده شد، »قرباني« به طور فزاينده يي 
به منزل��ه مفهوم��ي اخالقي به كار رف��ت. فرانك 
ويد مي نويس��د: »قرباني بودن به معني ميزاني از 
بي گناهي و بي تقصيري است، بطوري كه قرباني 
مسووليت سرنوشت خود را بر عهده نمي گيرد«. 

طرف��داران فرهنگ قرباني نه تنها اس��تدالل 
مي كنن��د كه م��وكل آنه��ا بي گناه اس��ت، بلكه 
همچنين معتقدند سخن اين قربانيان را بايد باور 
كرد. پيش ف��رض اعتبار قرباني��ان، درباره قرباني 
ش��دن كودكان نيز دوباره افزايش يافت. تقاضاي 
»باورك��ردن ك��ودكان« به س��رعت اي��ن نتيجه 
انكارناپذير را در پي داش��ت ك��ه »كودكان دروغ 
نمي گويند«. در دهه هاي اخير ش��عار »قرباني را 
باور كن« تا آنجا نهادينه ش��ده است كه كساني 
ك��ه متهم به انجام خالف ش��ده اند ت��ا زماني كه 
بي گناهي خود را ثابت نكرده اند گناهكار شناخته 
مي ش��وند. به همين دليل است كه آن آگاهي در 
ح��ال افزايش و تعريف در حال گس��ترش از آزار 
جنس��ي، زورگويي و ريزپرخاشگري مدعي است 
آنچه مهم اس��ت اعتقاد »قربانيان« اس��ت كه آيا 
قرباني ش��ده اند يا نه و انگيزه واقعي كس��اني كه 
آنها را متهم مي كنند در درجه بعدي اس��ت. اين 
موضوع به نوبه خود چرخش روانشناختي مهمي 

در سياست هاي هويتي است. 
قرباني ش��دن، مرجعيت اخالقي سياست هاي 
هويتي را فراهم كرد. جنبش هاي سياس��ي اي كه 
پيش از اين ب��ه آزادي و تحول اجتماعي متعهد 
بودند، خود را گروه هايش قرباني ش��ده دانسته و 

معرفي كردن��د. آنها درخواس��ت »قرباني را باور 
ك��ن« را دليل��ي براي احت��رام و تايي��د در نظر 
گرفتند. اين اس��تدالل كه قربانيان بي گناه اند به 
ص��ورت اين ادعا درآمد كه تفس��ير گروه هويتي 
خاص��ي از واقعي��ت نمي توان��د مورد پرس��ش و 

مجادله قرار گيرد. 
در ظاه��ر به نظر مي رس��د آخرين ش��كل از 
سياس��ت هاي هويتي كه نقطه تمايز آن تركيب 
آگاه��ي و دلمش��غولي قربان��ي با تايي��د درماني 
اس��ت وجوه مش��ترك كمي ب��ا نمونه هاي قرن 
نوزدهمي خ��ود دارد. با اين ح��ال از يك جهت 
مه��م نش��انگر ادامه نگ��رش و معرفت شناس��ي 
فرقه گراي هويت گرايان قرن نوزدهم است. هر دو 
صورت هويت گرايان اصرار دارند كه تنها كس��اني 
مي توانن��د واقعيت يك فرهنگ را درك كنند كه 
در آن فرهنگ خاصي كه به آنها هويت مي دهد، 
زندگي كرده اند و تجرب��ه ورزيده اند. به اين معنا 
هويت است كه حق س��خن گفتن درباره مسائل 
مربوط به يك فرهنگ خاص را به افراد مي دهد. 
طرفداران سياس��ت هاي هويتي بيش از پيش 
ادعا مي كنند كه مس��ائلي وج��ود دارند كه تنها 
زنان يا همجنس گرايان حق س��خن گفتن درباره 
آنها را دارند. مرزه��اي فرهنگي و هويتي محكم 
ش��ده و در حال حاضر به ش��دت تح��ت نظارت 
ق��رار دارند. اغلب يك تابل��وي »ورود ممنوع« به 
كس��اني نشان داده مي ش��ود كه به نظر مي رسد 
مي خواهن��د انحصاري كه متولي��ان فرهنگي در 
م��ورد فهم هويت خودش��ان دارند را زير س��وال 
ببرند. كساني كه جرات مي كنند بي اجازه به يك 
فضاي فرهنگي خاص وارد شوند، به عنوان ايادي 
استثمارگر »استيالي فرهنگي« محكوم مي شوند. 
انديش��ه جزم��ي باوركردن قربان��ي به دليلي 
براي تعطيل كردن بحث درباره هر موضوعي كه 
هويت گراي��ان توهين آميز مي يابند تبديل ش��ده 
اس��ت. از نگاه آنها هرگون��ه انتقاد از جنبش هاي 
ش��كل گرفته به دس��ت هويت گراي��ان يك جرم 
فرهنگي اس��ت. اجبار به باور و نه انتقاد از افرادي 
ك��ه ادعا مي كنن��د هويت قرباني دارن��د، بر پايه 
درمان گري، موجه ش��ده اس��ت. گفته مي ش��ود 
كه انتقاد موجب نوعي قرباني ش��دن روانشناختي 
مجدد مي ش��ود و در نتيجه باع��ث زخم رواني و 
آسيب فيزيكي مي شود. اين استدالل درمان گرانه 
در مقاب��ل داوري انتقادي و آزادي بيان، انتقاد را 
حمله يي نه تنها به نظرات و عقايد، بلكه همچنين 
بر ف��رد دارنده اي��ن نظرات مي دان��د. نتيجه آن 
انتقادآميز و غيرليبرال است. به همين دليل است 
كه در جامعه و به ويژه محيط دانش��گاه ها اغلب 
ناممكن است كه درباره مسائل خاصي بحث شود. 

 پايان همبستگي
زم��ان چرخ��ش  از  هويت��ي،  سياس��ت هاي 
درمان گرانه، نس��بت به صورت هاي پيشين خود 
در ده��ه ۶۰ و 7۰ كمتر بر مس��ائل سياس��ي و 
اجتماعي متمركز بوده است. سياست هاي هويتي 
در شكل كنوني انرژي خود را صرف كسب احترام 
و اعتبار كرده اس��ت. هدف سياست هاي هويتي 
س��ابق آن چيزهايي بود كه آنها را موانع سياسي، 
اجتماع��ي و اقتصادي تلقي مي كرد و انرژي خود 
را بر مقابله با تبعي��ض معطوف كرده بود. گرچه 
خ��ود را وقف ارتق��اي هويت گروه ه��ا كرده بود، 
هدف اصلي آن دس��تيابي به براب��ري بود. بدون 
تردي��د گرايش ه��اي جدايي طلبان��ه قدرتمند و 
جهان بيني خود ارجاعانه يي درباره جهان داشت، 
اما برخالف سياس��ت هاي هويتي امروزي اهداف 
خود را از طريق زبان روانش��ناختي و خودشيفته 
»همه چيز درباره من اس��ت« پيش نمي برد. براي 
مثال فمنيس��م در دهه 7۰ ب��راي غلبه بر موانع 
اجتماعي اي كه زنان را از دس��تيابي به برابري با 
مردان بازمي داشت مبارزه مي كرد. فمنيست هايي 
كه خواستار رفتاري مشابه با رفتاري كه با مردان 
صورت مي گرفت بودند بس��يار متفاوت با افرادي 
هستند كه بر تفاوت ميان جنس ها تاكيد مي كنند 
و خواس��تار فضاهاي ام��ن و محافظت در مقابل 

ريزپرخاشگري ها و تمجيدهاي نامناسب اند. 
يكي از مهم ترين ويژگي هاي مرحله كنوني از 
سياس��ت هاي هويتي كه توجه اندكي به آن شده 
اس��ت گرايش آن به تجزيه و تفرد است. گرايش 
روزافزوني نس��بت به گس��ترش گروه هاي هويتي 
و جدايي طلبي وجود دارد. عالوه بر اين هركس��ي 
مي خواهد بخشي از اينها باشد. از زمان در گرفتن 
بحث درباره اس��تيالي فرهنگي، ان��واع بازيگران 
جدي��د مدع��ي حماي��ت از تماي��ز فرهنگ خود 
ش��ده اند. گروه هايي كه در حاش��يه سياست هاي 
فرهنگ��ي قرار داش��تند اخيرا زبان و ش��يوه هاي 
سياس��ت هاي هويت��ي را فراگرفته ان��د. بنابراين 
دانشجويان دانشگاه هاي چين تالش كرده اند بحث 
درب��اره رفتار حكومت خود در تبت را بر اس��اس 
اينك��ه اين موضوع را از نظ��ر فرهنگي غيرمهم و 
توهين آميز مي دانند خاتم��ه دهند؛ دانش آموزان 
مسلمان و يهودي خواستار فضاهاي امن هستند؛ 
و برخ��ي از دانش��جويان محافظ��ه كار خواس��تار 
محافظ��ت در مقابل خش��ونت كالمي در محيط 
دانشگاه شده اند. در حقيقت با تقاضاي روبه رشد 
حفاظت از »هويت سفيدپوست ها«، سياست هاي 
هويتي خود تبديل به نوعي كاريكاتور شده است. 
هويت��ي  سياس��ت هاي  طرف��داران  برخ��ي 
خ��ود را متح��د يكديگ��ر مي دانند. ب��ا اين حال 
سياس��ت هاي فرهنگي ب��ه ندرت ام��كان ايجاد 
پيونده��اي قوي ميان گروه هاي مختلف را فراهم 
مي كند، همان ط��ور كه امروز نزاع ش��ديد ميان 
فمنيس��ت ها و فعاالن تغيير جنسيت بيان گر آن 
است. همبستگي انس��اني يكي از قربانيان اصلي 
سياست هاي هويتي است. هنگامي كه گروه هاي 
مختلف به گوش��ه امن خ��ود بازمي گردند زمينه 
كمتري براي كس��اني كه متعهد به سياست هاي 
همبس��تگي و آرمان جهانش��مول گرايي هستند 

وجود خواهد داشت.
منبع: ترجمان 

سياست هاي هويتي به ساده ترين تعبير 
يعني تكيه بر هويت هاي گروهي، 

قومي يا ملي به  جاي محور قرار دادن 
اصول كلي و جهانشمول در سياست. 

سياست هاي هويتي تا قبل از جنگ 
جهاني دوم، عمدتا نزد محافظه كاران و 
جناح راست سياسي يافت مي شدند، اما 
بعد از جنگ جهاني، رفته رفته به جناح 

چپ هجرت كردند و به طور روزافزوني 
گسترش يافتند. طوري كه مي توان گفت 

امروزه كل ميدان سياست را تسخير 
كرده اند. فرانك فوردي مراحل مختلف 

اين چرخش سياسي را شرح مي دهد
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»تعادل«مشكالتگوناگونساختوسازآپارتمانرابررسيميكند

5 مانع اقتصادي ساخت واحدهاي كوچك متراژ

افزايشساختبااجارهبهشرطتمليك
حسن محتشم نايب رييس انجمن انبوه سازان 
تهران، ش��رايط نامناسب اقتصاد كالن كشور را 
مهم ترين س��د پيش روي سازندگان مي داند و 
درباره موانع ساخت و ساز به »تعادل« مي گويد: 
مانع اصلي فعاليت انبوه س��ازان بيش از همه به 
شرايط اقتصادكالن كشور باز مي گردد، در واقع 
با توج��ه به آنكه ارزش پول ملي هرروز درحال 
كاهش است اين موضوع نگراني هاي بسياري را 

براي انبوه سازان ايجاد كرده است. 
محتشم مي افزايد: شرايط اقتصادي كشور به 
گونه يي است كه با وجود تقاضا براي خريد يك 
ميليون واحد مس��كوني در سال اما متقاضيان 
قدرت خريد ندارند و حتي اگر تس��هيالتي هم 
به آنها ارائه مي ش��ود ميزان تس��هيالت كمك 
چندان��ي به ت��وان اقتصادي خان��وار نمي كند 
و در اين ميان، اگرس��قف تس��هيالت افزايش 
ياب��د متقاضي در پرداخت اقس��اط با مش��كل 
مواجه مي ش��ود. او ادامه مي دهد: وزارت راه و 
شهرس��ازي به عنوان متولي ساخت و ساز بايد 
تمهيدات بيشتري بينديشد و ساخت و ساز را 
به س��مت واحدهاي كوچك متراژ س��وق دهد 
و حتي مي تواند با كمك ش��هرداري واحدهايي 
را بس��ازد ك��ه 50 درصد واح��د را به متقاضي 
بفروش��د و مابقي هزينه را به صورت ماهانه از 
متقاضي اجاره بگيرد، زيرا اين اقدام به متقاضي 
كمك مي كند تا بتوانند راحت تر خانه دار شوند. 
به گفته اين فعال حوزه ساخت و ساز، قاعده 
اين است كه در كالن شهرها كه حجم جمعيت 

باالست و امكان كاهش تعداد شهروندان وجود 
ندارد، نياز به س��اخت و س��از خانه اس��ت و با 
توجه به آنكه واحدهاي ساخته شده در شهرها 
با ضوابط شهرداري ساخته مي شوند و براساس 
ضوابط ش��هرداري س��اخت پاركينگ الزام آور 
اس��ت و همي��ن موض��وع س��اخت واحدهاي 

كوچك متراژ را با مشكل مواجه مي كند. 
محتش��م اظه��ار مي كند: به عن��وان نمونه 
در زمان س��اخت ي��ك زمين اگر ل��زوم وجود 
پاركينگ برقرار باشد، ساخت واحدهاي كوچك 
متراژ با مشكل روبه رو مي شود، زيرا اگر سازنده 
قصد ساخت 15 واحد مسكوني را داشته باشد، 
بايد 15پاركينگ هم در نظر بگيرد و بر همين 
اساس مجبور است، واحدها را كوچك تر كند تا 
بتواند پاركينگ واحدها را تامين كند و همين 
موضوع امكان ساخت واحدهاي كوچك متراژ 

را كاهش مي دهد. 
او اضاف��ه مي كند: حاال واحدهاي س��اخته 
ش��ده بزرگ ك��ه پاركين��گ دارد، هزينه تمام 
ش��ده باالي��ي دارد و قدرت خري��د متقاضيان 
كاه��ش مي ياب��د، درحالي كه در كش��ورهاي 
توس��عه يافته دربرخي مناطق شهر، واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ بدون پاركينگ ساخته 
مي شود و متقاضي مجبور نيست پول پاركينگ 

را پرداخت نكند. 
نايب ريي��س انجم��ن انبوه س��ازان تهران با 
اشاره به اينكه چنين واحدهاي كوچك متراژي 
طرفدار بس��ياري دارند، مي افزايد: ش��هرداري 
واحدهاي س��اخته ش��ده كوچك مت��راژ را به 
صورت اج��اره- فروش دراختيار خريداران قرار 
مي دهد و متقاضي مثال 60درصد قيمت واحد 
مس��كوني را ب��ه صورت نق��د و 40درصد را به 
ص��ورت اجاره ماهانه پرداخت مي كند و پس از 
گذشت چند سال واحدهاي مسكوني متقاضي 

مي تواند واحد مورد نظر را خريداري كند. 
محتش��م تصري��ح مي كن��د: با اي��ن روش، 
زوج هاي جوان به جاي رهن و اجاره واحدهاي 
70، 80 مت��ري مي تواند واحدهاي مس��كوني 

كوچك متراژ را خريداري كند. 
او ادامه مي دهد: تس��هيالت پرداخت شده از 
س��وي بانك مسكن نمي تواند كمك چنداني به 
متقاضيان خريد مس��كن كن��د، زيرا در بهترين 
حالت 160 ميليون به زوجين پرداخت مي شود 

كه با 80 ميليون تومان پس انداز مي شود، 240 
ميلي��ون و با اين مبلغ نمي  ت��وان اقدام خاصي 
انجام داد اما اگر هم تس��هيالت پرداخت ش��ود 
و هم روش خريد- اجاره توس��ط ش��هرداري يا 
وزارت راه و شهرسازي اجرايي شود شاهد تحول 

در بازار مسكن خواهيم بود. 

لزومصدورمجوزساختبدونپاركينگ
اما مش��كالت پيش روي ساخت و ساز تنها 
به موانع اقتصادي باز نمي گردد، اين فعال حوزه 
س��اخت و ساز، درباره مانع ديگر ساخت و ساز 
به بروكراس��ي روند صدورمجوز پروانه اش��اره 
مي كند و مي افزايد: عرضه دربرابر توليد بسيار 
پايين اس��ت و حتي همين عرض��ه كم هم به 
فروش نمي رود و انبوه سازان با توجه به جريان 
كن��د نقدينگي دركش��ور، با مش��كالتي براي 

ساخت و ساز مواجهند. 
محتش��م مي گويد: با توجه ب��ه جريان كند 
نقدينگ��ي هم س��اخت و س��از و ه��م خريد و 
ف��روش به س��ختي انج��ام مي ش��ود، بنابراين 
پيشنهاد مي ش��ود، توزيع مناس��ب درساخت 
واحدهاي مسكوني ايجاد شود و ساخت و ساز 
در مناطق��ي كه نياز به واحد مس��كوني وجود 

دارد انجام شود. 
او اظه��ار مي كن��د: اين درحالي اس��ت كه 
س��اخت و س��از در مناطق گران قيمت بيشتر 
انجام مي شود به عنوان نمونه ساخت و ساز در 
منظقه 22 بس��يار باالست به گونه يي كه 500 
هزار واحد مسكوني در اين منطقه خالي است. 
نايب رييس انجمن انبوه سازان، شهرداري ها 
نس��بت به ص��دور پروان��ه س��اخت واحدهاي 
مس��كوني كوچك مت��راژ ب��دون پاركينگ در 
مناطقي كه ش��رايط ترافيكي مناس��بي دارد، 
انجام ش��ود، واگذاري اي��ن واحدها به صورت 
خريد- اجاره انجام شود. محتشم ادامه مي دهد: 
تسهيالت مناسب براي واحدهاي كوچك متراژ 
بدون پاركينگ پرداخت شود و فقط مربوط به 

واحدهاي بزرگ نباشد. 

مهمترينمانعساختوساز
محمد وطن پور كارش��ناس مسكن برخالف 
سايركارشناسان و فعاالن بخش مسكن چندان 
به اثرگذاربودن موانع قانوني از جمله لزوم وجود 
پاركينگ براي هر واحد مسكوني، طوالني بودن 
زم��ان صدور پروانه س��اخت و س��از و... معتقد 
نيس��ت و افزايش هزينه ساخت و ساز با توجه 
به رشد قيمت مصالح را مهم ترين مشكل پيش 
روي س��ازندگان در ماه هاي اخير مي داند و به 
»تعادل« مي گويد: پس از نوسانات شديد قيمت 
ارز، هزين��ه خريد مواد اوليه از جمله س��يمان، 

ميلگ��رد و... افزايش ياف��ت. وطن پور مي افزايد: 
رش��د قيمت مصالح قيمت تمام ش��ده ملك را 
افزاي��ش داد و همين موضوع موجب ش��د كه 
توان مالي س��ازندگان براي س��اخت مس��كن 
كاهش ياب��د. او ادامه مي ده��د: طوالني بودن 
زمان ص��دور پروانه ي��ا لزوم وج��ود پاركينگ 
ب��راي هر واحد مس��كوني، نس��بت ب��ه هزينه 
باالي س��اخت و س��از واقعا مان��ع مهمي براي 
انبوه س��ازان محسوب نمي ش��وند و اصلي ترين 
مانع براي س��اخت مس��كن، همان هزينه تمام 

شده واحدهاست.
 

دريافت16نوععوارضبرايساختوساز
اي��رج رهب��ر عض��و هيات مدي��ره انجم��ن 
انبوه س��ازان تهران معتقد است كه هزينه هاي 
دريافت ش��ده به عنوان ع��وارض بيمه ماليات 
بزرگ تري��ن مانع براي رونق س��اخت و س��از 
محس��وب مي ش��وند و چن��دان ب��ه افزاي��ش 
هزينه ه��اي مصالح ب��ه عنوان مش��كل اصلي 
اعتق��ادي ن��دارد، رهبر با تاكي��د برآنكه موانع 
مختلف��ي ب��راي س��اخت و س��از پي��ش روي 

س��ازندگان مس��كن ق��رار دارد، ب��ه »تعادل« 
مي گوي��د: اعمال هزينه و عوارض س��نگين در 
زمان صدور پروانه ساخت شايد مهم ترين مانعي 
اس��ت كه پيش روي فعاالن و س��رمايه گذاران 

ساخت و ساز قرار دارد. 
اي��ن فعال حوزه مس��كن مي افزايد: درحال 
حاضر انبوه س��ازان، هزينه هايي را براي صدور 
پروانه پرداخت مي كند در واقع يك انبوه س��از 
براي دريافت پروانه ساخت بايد 16 نوع عوارض 

پرداخت كند. 
او ادامه مي دهد: در حال حاضر، هزينه صدور 
مجوز ساخت و ساز براي هرمترمربع بين 300، 
400 هزار تومان مي شود، البته اين هزينه براي 
موقعيت هاي محلي ملك متفاوت اس��ت يعني 
ب��راي ملكي كه دونبش و با عرض هاي مختلف 

باشد، تفاوت وجود دارد. 
ب��ه گفته اين فعال حوزه مس��كن، پرداخت 
هزينه ه��اي مربوط ب��ه بيمه و مالي��ات براي 
س��اخت و س��ازهم از ديگر موانعي اس��ت كه 
انبوه س��ازان براي س��اخت واحدهاي مسكوني 

بايد پرداخت كنند. 
رهب��ر اظهار مي كند: با توجه به هزينه هاي 
بااليي كه انبوه س��ازان براي ساخت و ساز بايد 
پرداخ��ت كنند دول��ت و به ويژه ش��هرداري 
مي توان��د ب��ا كاه��ش هزينه ه��اي مربوط به 
عوارض و هزينه هاي ساخت و ساز در مناطق 
متوس��ط و پايي��ن ش��هر س��ازندگان را براي 
فعاليت تش��ويق كند. اين عض��و هيات مديره 
انجمن انبوه س��ازان تهران معتقد اس��ت كه با 

اين اقدام هزينه ساخت و ساز در مناطق پايين 
و متوس��ط ش��هرها كاهش مي يابد و برهمين 
اساس خريد مسكن براي متقاضيان خريد اين 
واحدها، آسان تر مي شود و انبوه سازان با انگيزه 
بيشتري براي ساخت انبوه در اين مناطق وارد 
ش��وند. او درباره زمان صدور پروانه س��اخت و 
س��از مي گويد: با توجه به اينكه ساخت و ساز 
در كشور نس��بت به سال هاي گذشته كاهش 
محسوس��ي داش��ته و به 30 درصد حجم 5، 
6سال اخير رس��يده است طوالني بودن زمان 
صدور پروانه چندان قابل درك نيس��ت اما در 
سال هاي گذشته كه تقاضا براي ساخت و ساز 
ب��اال بود، باالب��ودن زمان ص��دور پروانه كامال 

پذيرفتني بود. 
رهب��ر ادام��ه مي ده��د: هر س��ال عوارض 
س��اخت و س��از افزايش مي يابد ضمن اينكه 
تعداد عوارض هم همواره درحال رش��د است 
مثال درگذش��ته تفكيك ملك پس از دريافت 
مج��وز پايان كار بر عهده مالك بود اما درحال 
حاض��ر مالك بايد هزينه يي به س��ازمان نظام 

مهندسي براي تفكيك ملك پرداخت كند. 

ارائهمجوزپاركبهساكنانمنطقه
عباس اكبرپور اس��تاد دانشگاه معتقد است 
كه موانع قانوني، عامل بزرگ تر و قوي تري براي 
كاهش انگيزه س��ازندگان براي س��اخت و ساز 
هستند، او به »تعادل« مي گويد: به عنوان نمونه 
لزوم وجود پاركينگ براي هر واحد مس��كوني 

قانون��ي اس��ت كه به نظ��ر درس��ت و منطقي 
مي آيد و سازندگان درهنگام ساخت و ساز بايد 
تمهيداتي را در نظر بگيرند كه ساكنان مجتمع 

آپارتماني با مشكل پاركينگ مواجه نشوند. 
او ادام��ه مي ده��د: با توجه ب��ه اينكه تعداد 
خودروها در كش��ور و به ويژه در تهران بيش از 
حد است و به سختي مي توان فضاي پارك الزم 

را در خيابان ها فراهم كرد. 
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن مي افزايد: 
البت��ه درس��ت بودن وج��ود چني��ن قانوني به 
معناي اين نيس��ت كه نبايد ساخت واحدهاي 

كوچك متراژ بدون پاركينگ ممنوع شود بلكه 
مي توان براي اين واحدهاي فاقد پاركينگ هم 
تمهيداتي انديشيده ش��ود، زيرا شهرداري بايد 
شرايط الزم براي پارك خودروهاي ساكنان هر 

محله در همان محله را فراهم كند. 
به گفته اكبرپور در واقع شهرداري براساس 
برنامه ري��زي كالن خود باي��د درهرناحيه يي به 
دنبال احداث پاركينگ هاي الزم براي استفاده 
عم��وم و ب��ه ويژه س��اكنان محله باش��د و در 
اين زمينه الگوبرداري از كش��ورهاي پيش��رفته 

مي تواند كمك كننده باشد. 
او اظهار مي كند: در س��اير كشورها، اولويت 
اختص��اص فض��اي پارك خ��ودرو درحاش��يه 
خيابان ه��ا و كوچه ه��ا كه پارك مت��ر ندارد با 
زون بن��دي به س��اكنان آن نواح��ي اختصاص 
مي يابد و س��اكنان هر محل��ه مي توانند مجوز 
پ��ارك در محله و منطقه خود را از ش��هرداري 

دريافت كنند. 
اي��ن اس��تاد دانش��گاه تصري��ح مي كن��د: 
س��اكنان هر منطقه در س��اير كش��ورها با ارائه 
اس��ناد مالكيت يا اجاره به شهرداري، مجوزي 
براي پ��ارك در منطقه س��كونت خود دريافت 
مي كنند و اين مجوز را به شيشه اتومبيل خود 
مي چسبانند و ديگر نگراني بابت يافتن فضايي 

براي پارك خودرو خود ندارند. 
اكبرپ��ور ادام��ه مي ده��د: در اي��ران چنين 
امتيازي براي س��اكنان يك منطقه قايل نشده 
اس��ت و اگر ساكنان اقدام به پارك خودرو خود 
در منطق��ه محل س��كونت خ��ود مي كنند اين 
به معن��اي قانوني بودن اين موضوع نيس��ت و 
همواره مشكالتي درسطح محله هاي شهر براي 
پ��ارك خودرو وجود داش��ته و دارد كه با اقدام 
ش��هرداري دراي��ن زمينه مي توان هم مش��كل 
پاركينگ در مناطق را تاحدودي حل كرد و هم 
اينكه به س��اخت واحدهاي كوچك متراژ بدون 

پاركينگ اميدوار بود. 
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن با اشاره به 
اثرات مثبت ارائه مجوز پارك به س��اكنان يك 
محله براي اس��تفاده از فضاي اط��راف خيابان 
و كوچه ه��اي آن منطق��ه مي گويد: ب��ا اجراي 
اي��ن الگو هم ش��اهد كاهش تجم��ع خودروها 
در مناطق مختلف ش��هر هس��تيم و هم اينكه 
افزايش فضاي پاركينگ در نواحي مختلف براي 

ساكنان ان منطقه ايجاد مي شود. 
او تصري��ح مي كند: در برخ��ي مجتمع هاي 
مس��كوني امكان ايج��اد پاركينگ ب��راي تمام 
س��اكنان مجتم��ع وج��ود ن��دارد و گاه 10 تا 
15درصد از س��اكنان هر مجتم��ع مي توانند از 
فضاي پارك خودرو در خيابان و كوچه استفاده 
كنن��د. اكبرپور اضافه مي كن��د: درهمين رابطه 
مس��ووالن بايد در از رده خارج كردن خودروها 
كامال قاطعان��ه عمل كنند و اين اقدام مي تواند 
به خوب��ي در افزايش فضاي پ��ارك در مناطق 
مختلف ش��هرها موثر واقع شود اما متاسفانه در 
اين زمينه فعاليت هاي مناس��بي انجام نش��ده 
است. اين استاد دانش��گاه با اشاره به تجربيات 
جهان��ي دراي��ن زمينه مي گوي��د: در حالي كه 
در اي��ران طول عمر خودروها گاه به 40س��ال 
هم مي رس��د اما در س��اير كش��ورها طول عمر 
اتومبيل، 5 تا 10سال است و پس از آن خودرو 
از رده خارج مي ش��ود و همين موضوع موجب 

كاهش تعداد خودروها در سطح شهر و فعاليت 
خودروهاي سالم مي شود. 

او ادامه مي دهد: زمانبر بودن صدورپروانه هاي 
س��اخت يك��ي از موان��ع قانون��ي پي��ش روي 
سازندگان محسوب مي شود كه شهرداري بايد 
تالش كند كه زمان صدور مجوز را كاهش دهد 
زيرا همين زمانبر ب��ودن موجب كاهش انگيزه 
ساخت و ساز مي ش��ود. اين در حالي است كه 
با رونق س��اخت و ساز شاهد بهبود نرخ بيكاري 
و كاهش قيمت مسكن به دليل افزايش عرضه 

خواهيم بود.

ساختوسازمسكن
ومشكالتآن

ك��ه  معتقدن��د  مس��كن  كارشناس��ان ح��وزه 
ساخت و سازهاي شهري با امكان جذب 30درصدي 
از سرمايه گذاري هاي ملي و ايجاد اشتغال 13درصدي 
در كشور نسبت به ساير بازارها بيشترين تاثير را بر 

متغيرهاي كالن اقتصادي دارند. 
در اين ميان و با وجود تاثيرگذاري مناسب بخش 
س��اخت و س��از بر اقتصاد كالن ام��ا برخي مقررات 
دست و پاگير در روند صدور پروانه ساختماني وجود 
دارد، مان��ع از ج��ذب حداكثري س��رمايه ها و ورود 
سازندگان به طور وسيع به بخش ساختماني مي شود. 
اما تاثيرگذاري چشمگير بخش ساخت و ساز بر 
اقتصاد كالن و س��اير بخش هاي اقتصادي، اهميت 
حل موانع پيش روي براي س��اخت و ساز را افزايش 
مي دهد. بر همين اس��اس روزنامه تعادل گزارشي را 
براي شفاف س��ازي فعاليت سرمايه گذاران در بخش 

مسكن و موانع پيش روي آنها تدوين كرده است. 

سازندگانوسرمايهگذارانمسكن
*سرمايه گذاران در بخش ساخت و ساز مسكن به 
دو گروه 1( خانواده ها و تعاوني هايي 2( س��ازندگان 

حرفه يي تقسيم مي شوند. 
* در شهر تهران به دليل باال بودن قيمت زمين 
و همچنين هزينه س��اخت، عمده سرمايه گذاري در 
بخش ساخت و س��از مسكن به  وس��يله شركت هاي 

ساختماني و انبوه سازان انجام مي شود. 

موانعساختوساز
در پاسخ به اين سوال كه موانع پيش روي ساخت 
و ساز چيس��ت؟ مي توان از دريافت مجوز ساخت و 
ساز به عنوان يكي از مشكالت سازندگان اشاره كرد. 
* رتبه ايران در زيرش��اخص  ش��رايط و مقررات 
دريافت مجوز ساخت كه در بررسي شاخص سهولت 
كسب و كار در گزارش س��ال 2015 ميالدي بانك 
جهاني انجام ش��د نسبت به س��اير زيرشاخص هاي 
مربوط به س��هولت كسب و كار بدتر است و جايگاه 
172 را در ميان 189 كشور جهان به خود اختصاص 

داده است. 
*آمار بانك جهاني درباره جايگاه نامناسب ايران 
در ش��اخص دريافت مجوز س��اخت و ساز در حالي 
منتشر مي شود كه به گفته مديران ارشد شهرداري 
درسال 95 زمان صدور پروانه ساختماني از 147 روز 
ب��ه 57 روز كاهش يافته به گونه ي��ي كه برابر اعالم 
بانك جهاني با صعود 140 پله يي در رتبه 27 جدول 

بانك جهاني قرار گرفته است. 
* با وجود آمارهاي غيرواقعي شهرداري سابق به 
عنوان متولي صدور پروان��ه درباره بهبود رتبه ايران 
در ش��اخص صدور پروانه س��اخت، معاون مس��كن 
و س��اختمان وزيرراه و شهرس��ازي معتقد است كه 
فرآين��د درياف��ت پروانه ساخت وس��از، بيش از حد 
طوالني اس��ت وهمين موضوع موجب عدم رضايت 
مردم شده است. او گفته است كه بر اساس گزارش 
دو سال قبل بانك جهاني ايران رتبه خوبي در زمينه 
صدور پروانه هاي ساختماني كه يكي از شاخص هاي 
توسعه اقتصادي است، ندارد و بر اساس اين گزارش 
صدور پروانه س��اختماني در ايران به طور متوس��ط 
300 روز طول مي كش��د كه بسيار آزاردهنده است 

و سرمايه ها را متوقف مي كند. 
* از ديگر موانع ساخت و ساز ماليات بر واحدهاي 
مس��كوني نوساز است كه در اين آيين نامه ذكر شده 
مسكن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پايان كار شامل 

ماليات مي شود. 
* ام��ا از ديگر عواملي كه ب��ه عنوان مانعي براي 
ساخت و ساز محسوب مي ش��ود وجود تبصره هاي 
بس��يار در طرح تفصيلي شهرهاست كه عمال راه را 
براي اعمال نظرهاي سليقه اي، باز نگه داشته است. 
گفتني اس��ت كه ضوابط ساخت و ساز شهري، يكي 
از موضوعات تقريبا موازي با مقررات ملي ساختمان، 
ضوابطي است كه توس��ط شهرداري براي ساخت و 

ساز شهري، اعالم مي شود. 
* * يكي ديگر از موانع س��اخت و س��از مربوط 
ب��ه گراني زمين مي ش��ود، زمين در اي��ران كااليي 
سرمايه يي است وافزايش چشمگير قيمت زمين طي 
سال هاي اخير يكي از عوامل مهم براي كاهش انگيزه 

سازندگان مسكن بوده است. 
* ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه بيش��تر از 100 
صنعت كش��ور به شكل مس��تقيم و غير مستقيم با 
ساختمان سازي ارتباطي نزديك دارند و بازار مصالح 
ساختماني هم يكي از همين بازارهاست. با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور و تورم غير قابل توجيهي كه 
در  سال هاي گذشته اقتصاد ايران را در بر گرفته بود، 
افزايش قيمت در بازار مصالح س��اختماني غير قابل 
توقف است و همين افزايش موجب رشد قيمت تمام 
شده قيمت مسكن و به تبع آن كاهش قدرت مالي 

سازندگان مي شود. 

پيشنهادهاييبرايبهبودوضعيتكنوني
با توجه به تعدد مشكالت و موانع ساخت و ساز، 
مس��ووالن و مديران ارشد اين حوزه پيشنهاداتي را 
براي بهبود اين وضعيت ارائه دادند كه تاكنون بخش 

قابل توجهي از انها اجرايي نشده است. 
* معاون مسكن و ساختمان وزيرراه و شهرسازي 
چندي پيش درباره راهكارهاي حل مشكل ساخت 
و ساز گفت: اين حوزه با اصالح مبحث دوم مقررات 
ملي س��اختمان و تحت عن��وان »آيين نامه كنترل 
س��اختمان« با لحاظ كردن رعايت اخالق حرفه اي، 
رعايت حقوق شهروندي و توجه به بحث تضاد منافع 
در فضاي كس��ب و كار و براي تنسيق امور ساخت و 
ساز و تنظيم روابط ميان مالك، سازنده، شهرداري ها، 

سازمان نظام مهندسي اصالح مي شود. 
*ش��هرداري تهران هم براي كاهش زمان صدور 
پروانه س��اختماني طرح پيشنهادي در خصوص دو 
مرحله يي كردن صدور پروانه ساختماني را ارائه كرد 
كه در اين صورت صدور پروانه س��اختماني در س��ه 
بخش شامل كنترل نقشه معماري، اعالم عوارض و 
استعالمات درون س��ازماني انجام مي شود و فرايند 
صدور پروانه در كوتاهترين زمان ممكن يعني كمتر 

از 20 روز كاري صادر خواهد شد. 

گزارش

عباس اكبرپور استاد دانشگاه:
به عنوان نمونه لزوم وجود پاركينگ براي هر واحد مسكوني قانوني است كه به نظر 

درست و منطقي مي آيد و سازندگان درهنگام ساخت و ساز بايد تمهيداتي را در نظر 
بگيرند كه ساكنان مجتمع آپارتماني با مشكل پاركينگ مواجه نشوند. 

البته درست بودن وجود چنين قانوني به معناي اين نيست كه نبايد ساخت واحدهاي 
كوچك متراژ بدون پاركينگ ممنوع شود بلكه مي توان براي اين واحدهاي فاقد 

پاركينگ هم تمهيداتي انديشيده شود، زيرا شهرداري بايد شرايط الزم براي پارك 
خودروهاي ساكنان هر محله در همان محله را فراهم كند



ايرج رهبر عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران:
اعمال هزينه و عوارض سنگين در زمان صدور پروانه ساخت شايد مهم ترين مانعي 
است كه پيش روي فعاالن و سرمايه گذاران ساخت و ساز قرار دارد. درحال حاضر 

انبوه سازان، هزينه هايي را براي صدور پروانه پرداخت مي كند در واقع يك انبوه ساز 
براي دريافت پروانه ساخت بايد 16 نوع عوارض پرداخت كند. پرداخت هزينه هاي 
مربوط به بيمه و ماليات براي ساخت و سازهم از ديگر موانعي است كه انبوه سازان 

براي ساخت واحدهاي مسكوني بايد پرداخت كنند



حسن محتشم نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران:
مانع اصلي فعاليت انبوه سازان بيش از همه به شرايط اقتصادكالن كشور باز مي گردد، 

در واقع با توجه به آنكه ارزش پول ملي هرروز درحال كاهش است اين موضوع 
نگراني هاي بسياري را براي انبوه سازان ايجاد كرده است. شرايط اقتصادي كشور به 
گونه يي است كه با وجود تقاضا براي خريد يك ميليون واحد مسكوني در سال اما 
متقاضيان قدرت خريد ندارند و حتي اگر تسهيالتي هم به آنها ارائه مي شود ميزان 

تسهيالت كمك چنداني به توان اقتصادي خانوار نمي كند و در اين ميان، اگرسقف 
تسهيالت افزايش يابد متقاضي در پرداخت اقساط با مشكل مواجه مي شود



گروهراهوشهرسازي|زهرهعالمي|
قيمتمس�كنازنيمهدومسالگذشتهروندصعوديرادرپيش
گرف�توتافروردينماههمقيمتهاباهمانش�يبماليمافزايش
يافتتااينكهدرارديبهشتماهقيمتهارشدچشمگيريراتجربه
كردودربرخيمناطقتهرانافزايشقيمتهرواحدمسكونيبه50
تا70درصدقيمتفروردينماهرسيد،اينافزايشقيمتوباالرفتن
حاش�يهسودساختوسازمسكن،محركخوبيبرايسازندگانو

انبوهسازانبودوانگيزهآنهارابرايساختوسازافزايشداد.
البتهباالرفتنانگيزهانبوهس�ازانبرايس�اختوسازواحدهاي
مس�كونيبهمعن�ايافزايشس�اختوس�ازوص�دورپروانههاي
س�اختمانيط�ييكي،دوماهگذش�تهنب�ود،بلكهانبوهس�ازانبه
دليلنوس�اناتنرخارزطيدوسهماهگذشتهمجبورشدندمصالح
س�اختمانيراباقيمتيبس�ياربيش�ترنس�بتبهماههايگذشته
خريداريكنن�دضمناينكهموانعقانونيموجوددرراهس�اختو

سازهمبهمشكلگرانيمصالحافزودهشد.انبوهسازاندرسالهاي
اخيرهموارهمنتقداصليزمانبربودنصدورپروانهساختوسازو
هزينههايمختلفاعمالش�دهازسويشهرداريبهعنوانعوارض
ساختوسازبودندضمناينكهلزومدرنظرگرفتنيكبابپاركينگ
برايهرواحدمس�كونيهمدستوپايآنهارابرايساختوساز

واحدهايكوچكمتراژوپرطرفداربستهاست.
ازديگرموانعيكهپيشرويس�اختوس�ازمسكنوبهتبعآن
رشدعرضهوجودداردكاهشقدرتخريدمتقاضياناست،عاملي
كهموجبوجودهزارانخانهخاليدرسطحشهرهايكشورشدهو
بازگشتهزينههايانجامشدهبرايساختوسازبهانبوهسازانرا

بااماواگرهاييهمراهكردهاست.
البتهناگفتهنماندكهانبوهس�ازانتنه�امنتقدانموانعوبهويژه
موانعقانونيپيشرويساختوسازنيستند،بلكهمشاورانامالك
همهموارهبهسياس�تگذاريهاياش�تباهشهرداريووزارتراهو

شهرس�ازيدراينزمينهاعتراضداشتندودرهمينرابطهچندي
پيشرييساتحاديهمش�اورانام�الك،دراظهاراتياعالمكردكه
شهرداريموانعيسرراهسازندگانقراردادهوجلوساختوسازها
راگرفتهاس�توهمي�نموضوعموجبكاهشعرض�هوكمكاري

مشاورانامالكشدهاست.
دراي�نميانكارشناس�انوفع�االنبخشمس�كنمعتقدندكه
عواملاقتصاديكفهس�نگينتريرادربيانگيزهكردنسازندگان
برايس�اختوس�ازايف�اميكنندعوامل�يمانن�دافزايشقيمت
مصالحپسازنوس�اناتنرخارز،كاهشق�درتخريدمتقاضيانبا
نابسامانش�دناقتصادكالن،هزينههايمربوطبهعوارضساخت
وس�از،هزينهمالياتوبيمهس�اختوس�از.ايندرحالياستكه
موانعقانونيمانندزمانبربودنصدورپروانهس�اختوس�ازولزوم
وجودپاركينگبرايهرواحدمس�كونيچنداندربيانگيزهكردن

سازندگاننقشندارند.
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دانشوفن10
كاهش درد بيماران در اورژانس 

با واقعيت مجازي
انگجت| در بيمارس��تاني در فرانس��ه از واقعيت 
مجازي براي كاه��ش درد و حواس پرتي بيماران در 

بخش اورژانس استفاده مي شود. 
يكي از مصارف اس��تفاده واقعيت مجازي در علم 
پزش��كي اس��ت. به عنوان مثال محققان با استفاده 
از پتانس��يل واقعيت مجازي حواس بيمار در مطب 

دندانپزشكي را پرت مي كنند. 
بنابراي��ن تعجب��ي ندارد ك��ه از اين فن��اوري در 
اورژانس نيز استفاده شود. در همين راستا گروهي از 
دانشجويان فارغ التحصيل در بيمارستان سن جوزف 
فرانسه يك برنامه واقعيت مجازي طراحي كرده اند كه 
ب��ه بيماران كمك مي كند آرامش يابند و قدرت هاي 

تحمل درد آنها بدون مسكن افزايش يابد. 
اين برنامه بس��يار ساده است. بيماران يك عينك 
واقعيت مج��ازي به چش��م مي زنن��د و وارد دنياي 
سه بعدي از تپه هاي آرامبخش برفي و باغ هاي چيني 
مي شوند. چنين درماني با محرك هاي دلپذير صوتي 
و بص��ري ح��واس بيمار را از تحم��ل ناراحتي و درد 
جراحي پرت مي كند.  به گفته دكتر اوليويه گاناسيا 
مدير بخش اورژانس بيمارستان در اين باره مي گويد: 
اين فن��اوري نوعي حواس پرتي ب��راي بيمار فراهم 
مي كند و احساس درد و اضطراب در اتاق اورژانس را 
از بين مي برد. تصور مي كنم تا ۱۰ سال ديگر واقعيت 
مج��ازي در بيمارس��تان ها به طور روتين اس��تفاده 
مي شود.  درحال حاضر درمان با واقعيت مجازي هنوز 
هم تجربي محسوب مي ش��ود و تحقيقات بيشتري 

الزم است تا از آن به درستي استفاده شود. 

 »ناسا« از تابستان مريخ
عكس گرفت

ناسا| ناسا تصويري از تابستان مريخ منتشر كرده 
كه در آن پوش��ش يخي تپه هاي س��طح سياره آب 
شده است. س��ازمان فضايي امريكا به تازگي عكسي 
از تابستان سياره مريخ منتشر كرده است. مدار گرد 
مريخي Reconnaissance اين تصوير را در زماني 
ثبت كرده كه روي تپه هاي اين سياره اثري از پوشش 
هميشگي آنها ديده نمي شود. فقط توده هاي كوچكي 

از يخ در سايه تپه هاي ديگر باقي مانده است. 
قطب ش��مال مريخ در انبوهي از تپه هاي ش��ني 
محاصره شده اس��ت. در اين منطقه، تپه ها در فصل 

زمستان با اليه يي از يخ خشك پوشيده مي شوند. 

 تجهيز صفحه  كليد »گوگل« 
به حالت صرفه جويي باتري

گ�وگل| نرم افزار صفحه كليد گوگل كه با عنوان 
Gboard معرفي شده از زمان عرضه به بازار، ماهانه 
به روزرساني شده است. گوگل همانند بسياري ديگر از 
توسعه دهندگان، در حال تست ويژگي و قابليت هايي 

است تا بتواند عملكرد صفحه كليدش را ارتقا دهد. 
يك��ي از قابليت هاي��ي ك��ه در آخري��ن نس��خه 
Gboard مي توان به آن دسترس��ي داشت، حالت 
Battery Saver ي��ا صرفه جوي��ي باتري اس��ت. با 
فعال سازي اين حالت، زمان استفاده از صفحه  كليد 
با تغيي��ر به حالت تم تاريك، مي��زان مصرف باتري 
كمتر خواهد شد. همچنين در اين حالت قابليت هاي 
ديگ��ري كه مصرف باتري زيادي دارند، هم غيرفعال 
مي ش��وند. بنابر گفت��ه گوگل، حالت حف��ظ باتري 
در Gboard به صورت دس��تي فعال ش��ده وكاربر 
مي تواند هر لحظه كه بخواه��د آن را غيرفعال كند. 
همچنين، يكي ديگر از پيشرفت هايي كه احتماال به 
برنامه افزوده مي شود، هش��دار درباره كمبود فضاي 
ذخيره سازي در موبايل افراد است. براساس اطالعات 
س��ايت پليس فتا، عالوه بر اين، در آينده اين برنامه 
ب��ه يك ابزاري به نام OCR مجهز خواهد ش��د كه 
توس��ط آن مي توان، با گرفتن دوربين به سمت يك 
نوشته چاپي بالفاصله آن را به يك متن قابل ويرايش 
تبديل كرد. اي��ن قابليت مي تواند زحمت تايپ را به 
مي��زان زيادي كاهش ده��د. درنهايت گزينه يي هم 
براي افزودن استيكر به قسمت عالقه مندي ها خواهيد 
داشت كه اين امر مي تواند خبر خوبي براي طرفداران 

استيكرها باشد. 

 تعمير جاده ها با روبات 
مجهز به چاپگر سه بعدي

ديلي ميل| پژوهش��گران انگليسي ادعا مي كنند 
در آينده، تعمير جاده هاي اين كش��ور با اس��تفاده از 
روبات هاي مجهز به چاپگر سه بعدي و پهبادها ممكن 

خواهد شد. 
دانش��مندان پيش بيني مي كنند شايد جاده هاي 
در حال تخريب انگلس��تان، با روبات هايي كه قابليت 
پركردن حفره را در م��دت يك دقيقه دارند، تعمير 
ش��وند. ممكن اس��ت روزي وس��ايل نقليه خودكار 
يا پهبادها بتوانند در ش��هرها تردد داش��ته باشند و 
ترك خوردگي جاده ه��ا و پياده روها را پيش از اينكه 

به حفره تبديل شوند، شناسايي كنند. 
به گفته دانشمندان، در آينده نزديك، يك روبات 
خواهد توانست در مدت يك دقيقه، با استفاده از يك 
چاپگر سه بعدي، ترك خوردگي جاده ها را آسفالت و 
آنها را تعمير كند. حتي شايد روبات ها بتوانند شب ها 
يا در ساعت هايي غير ساعات كاري فعاليت كنند تا از 

بسته شدن آنها در طول روز جلوگيري كنند. 
 Mark( ميودوني��ك«  »م��ارك  پروفس��ور 
Miodownik(، اس��تاد »كالج دانشگاهي لندن« 
)UCL( گفت: ش��بكه جاده يي انگلستان، به خاطر 
ناتم��ام ماندن تعمي��رات، در حال تخريب اس��ت و 
مقام��ات محلي، ب��راي ادامه كار، بودج��ه و نيروي 
انساني كافي ندارند. وي افزود: بهترين راه حل، امكان 
ديدن ترك خوردگي، هنگام به وجود آمدن آن است. 
پيش��نهاد ما اين است كه يك پهباد براي شناسايي 
ترك ها و پهباد ديگري براي فرود آمدن و تعمير آنها، 
در اطراف شبكه جاده يي به پرواز درآيند. اين فرآيند 
مي تواند در شب و تنها به مدت يك دقيقه انجام شود.

اخبار

حمله هكرها به زيرساخت هاي مالي 

نرم افزار جاسوسي با ضبط تصوير و صداي قربانيان
گروه دانش و فن|

محقق��ان امنيت��ي ي��ك نمون��ه پيچي��ده از 
نرم افزارهاي جاسوس��ي را كش��ف كرده اند كه در 
پنج س��ال گذشته به ش��دت مورد استفاده هكرها 
و خراب��كاران قرار گرفته و تع��داد زيادي از اهداف 
موردنظر خرابكاران را در روس��يه و اوكراين آلوده 

كرده است. 
درحالي كه منشا اين حمله و خرابكاري جديد 
به نام InvisiMole هنوز تعيين نش��ده اس��ت، 
اعتقاد بر اين است كه يك ابزار پيشرفته جاسوسي 
سايبري اس��ت كه به  احتمال  زياد طبق شواهد به 
دست آمده براي دولت هاي ملي يا باهدف حمله به 
زيرساخت هاي مالي اين كشورها ايجاد شده است. 
واقعيتي كه در بررس��ي هاي ميداني در اين باره 
به دس��ت  آمده نش��ان دهنده اين است كه فعاليت 
اين برنامه مخرب به ص��ورت كامال مخفيانه انجام 
مي گيرد كه به ص��ورت محدود در فقط چند رايانه 
آلوده يافت شده است، اما اين برنامه مخرب به دليل 
قابليت هاي وسيعي كه دارد و بعد از ورود به رايانه 
قرباني چند ماه طول مي كش��د تا خود را توس��عه 
دهد و كشف آن كاري غيرعادي بوده و توسط افراد 

مبتدي قابل كشف نيست. 
جز چند پرونده كه به صورت باينري يا دودويي 
در اين خصوص كش��ف  ش��ده اطالع��ات خاصي 
درخص��وص كمپين، نحوه انتش��ار و افراد پش��ت 
پرده اين بدافزار اطالعات ديگري در دست نيست. 
يك محقق ش��ركت آنتي ويروس ESET كه اخيرا 
گ��زارش كاملي درب��اره اين بدافزار جديد نوش��ته 
مي گويد: بررسي هاي ما نشان مي دهد كه بازيگران 
و اف��راد خرابكار پش��ت پرده اين بداف��زار مخرب 
حداقل از س��ال 2۰۱3 روي اين پروژه كاركرده اند 
تا زماني كه آخرين به روزرس��اني هاي آنتي ويروس 
ESET برروي كامپيوترهاي آل��وده در اوكراين و 
روس��يه قرار داده نش��ود هرگز ردي از اين بدافزار 

يافت نمي شد. 
سوزانا هرامكوا همچنين اضافه كرد: همه بردها 

و دستگاه هاي متصل به رايانه آلوده در معرض خطر 
اين بدافزار قرار دارند، نصب، راه اندازي و دسترسي 
فيزيكي به دس��تگاه آلوده امكان انتش��ار بدافزار را 
تسهيل مي كند. بدافزارهاي معمولي كه در حمالت 
بسيار هدفمند در اين مورد خاص استفاده  شده اند، 
از بس��ياري از س��رنخ هايي كه مي تواند محققان را 
به س��مت طراحان و افراد پشت پرده هدايت كند، 
مخف��ي بوده و در خفا فعاليت مي كنند. براس��اس 
اطالعات سايت پليس فتا، به استثناي يك پرونده 
)به تاريخ ۱3 اكتبر 2۰۱3(، تمام تاريخ هاي تدوين  
شده توسط بدافزار حذف  شده يا با صفر جايگزين 
شده اند، سرنخ هاي كمي در مورد زمان بندي و طول 
عمر آن ارائه  شده است. عالوه بر اين، نرم افزارهاي 

مخرب جزئي از برنامه نويس��ي هوش��مندانه خود 
هس��تند و از دو بخش كامال مجزا تشكيل  شده اند 
كه هر دو قس��مت ويژگي هاي جاسوس��ي خاص 
خود را دارند ام��ا مي توانند با كمك هم فايل هاي 

exfiltrating را ايجاد كنند. 
بداف��زار  اي��ن  اصل��ي در  نخس��تين م��اژول 
InvisiMole RC2FM نامي��ده مي ش��ود. اين 
م��اژول كوچك ترين ب��وده و تنها ۱5 دس��تور را 
پش��تيباني مي كند كه اين دس��تورات تركيبي از 
توابع براي تغيير سيس��تم محلي هستند كه براي 
جس��ت وجو و س��رقت داده ها مورداس��تفاده قرار 
مي گيرن��د. اين ماژول ب��ه عنوان دومي��ن ماژول 
پيش��رفته مورد استفاده قرار گرفته كه جديدترين 

ويژگ��ي آن داراي تواناي��ي اس��تخراج تنظيم��ات 
پروكس��ي از مرورگرها و اس��تفاده از آن تنظيمات 
براي ارس��ال داده ها و كنترل سرور خود وب سايت 
و با تنظيم شبكه محلي مانع از ارتباط بين ماژول 

كاربر و سرور اصلي مي شود. 
بعضي دس��تورات اين م��اژول به بداف��زار اين 
امكان را مي دهد تا ميكروفون كاربر را روشن كند، 
ص��داي او را ضبط كند و آن را به عنوان يك فايل 
 صوت��ي با فرم��ت MP3 ذخيره و آن را به س��رور 

InvisiMole C & C ارسال كند. 
ماژول RC2FM همچني��ن مي تواند وب كم 
كاربر را فعال كند و از محيط اطراف فيلم و عكس 
تهيه كند. همچنين مي توان��د درايوهاي محلي را 

نظارت كن��د، اطالعات سيس��تم را بازيابي كند و 
تغييرات پيكربندي سيستم كاربر را كنترل كند. 

دومين ماژول بدافزار InvisiMole پيشرفته تر 
از ان��واع قبلي اس��ت. اين م��اژول از 84 دس��تور 
backdoor پشتيباني مي كند و شامل تقريبا تمام 
قابليت هايي است كه شما از يك بدافزار جاسوسي 

پيشرفته انتظار داريد. 
اين ماژول شامل پشتيباني از اجراي دستورات 
پوس��ته سيس��تم  عامل از راه دور است كه شامل 
دست كاري كليدي رجيس��تري، اجراي فايل هاي 
اجراي��ي، گرفت��ن فهرس��تي از برنامه هاي محلي، 
بارگي��ري درايورها، گرفتن اطالعات ش��بكه رايانه 
قربان��ي، غيرفعال ك��ردن UAC، خاموش كردن 
فايروال ويندوز و غيره اس��ت. RC2CL همچنين 
مي تواند از طريق ميكروف��ون صدا را ضبط كند و 
از طريق وب كم عكس ها را مش��اهده كند، درست 

مانند ماژول اول. 
اما به گفته س��وزانا هرامكوا اين م��اژول داراي 
برخ��ي از ويژگي ه��اي منحصربه فرد اس��ت. يكي 
از اينه��ا قابلي��ت ذخي��ره فايل هاي خ��ود پس از 
جمع آوري داده هاست. اين مرحله براي جلوگيري 
از دسترسي ابزارهاي قانوني مانند آنتي ويروس ها و 
ديوارهاي آتش ويندوز )فايروال ها( براي شناسايي 
فايل هاي كپي روي ديس��ك است و بدافزار بعد از 
جمع آوري آنها را به سرور C & C ارسال مي كند. 
يك��ي ديگ��ر از ويژگي ه��اي منحصربه فرد اين 
بدافزار، توانايي RC2CL اس��ت كه مي تواند خود 
را به يك پروكس��ي تبديل كن��د و ارتباطات بين 
نخستين ماژول و سرور C & C مهاجم را تسهيل 
كند. اين  ي��ك ويژگي منحصربه فرد اي��ن بدافزار 
جاسوس��ي اس��ت، زيرا اين قابليت در بدافزارهاي 
ديگر بسيار كم و به صورت محدود تعبيه  شده است. 
در كل، شما با يك بدافزار بسيار هوشمند و پيچيده 
روبه رو هس��تيد ك��ه به وضوح يك اب��زار قدرتمند 
جاسوسي سايبري است و احتماال يكي از بهترين ها 

در حال حاضر است. 

گيزمودو|
دو ش��ركت »آكسون« و »دي جي آي« قصد دارند در زمينه ساخت پهباد براي پليس 

امريكا، با يكديگر همكاري كنند. 
ش��ركت امريكاي��ي »آكس��ون« )Axon( اعالم كرده ك��ه قصد دارد با ش��ركت چيني 
 »دي ج��ي آي« )DJI( در برنام��ه ف��روش پهپاد به پليس امريكا موس��وم به »آكس��ون اير« 
)Axon Air( مشاركت كند. »مايكل پري« )Michael Perry(، مدير شعبه امريكاي شمال 
شركت دي جي آي، در مصاحبه يي گفت: همكاري دي جي آي با آكسون، به سازمان هاي مجري 
قانون، اين امكان را مي دهد كه از قابليت ها و داده هاي پهپاد، به صورت ايمن و موثر در شغل 
خود اس��تفاده كنند و توانايي اين سازمان ها را در محافظت از مردم و نجات جان آنها افزايش 
مي دهد. پهبادها، كم هزينه و خودكار هس��تند، توانايي نظارت پليس را گس��ترش مي دهند و 
همچنين، امكان تحليل سريع تر صحنه جرم، رديابي مظنونين در حال فرار و پيگيري وقايع رخ 
داده در محيط اطراف را فراهم مي كنند. دانشمندان، در مورد اجازه پليس نسبت به جمع آوري 
و نگهداري مجموعه بزرگ داده ها هشدار داده اند زيرا پهپادها قادر هستند ديد هوايي واضحي 
داشته باشند. هنوز مشخص نيست كه آيا امكان ناشناس ماندن اين پهپادها وجود دارد يا نه. 
»اتحاديه آزادي هاي شهروندي امريكا« )ACLU( نيز نگراني خود را از مضطرب شدن اذهان 
عمومي و اعتراض مردم نسبت به شناسايي يا هدف قرار گرفتن، ابراز داشته است. در تبليغات 
اين خبر، ادعايي مبني بر تشخيص چهره با پهباد به چشم نمي خورد اما شركت آكسون اخيرا 
تاييد كرد كه در حال بررسي قابليت تشخيص چهره در دوربين هاي بدنه پهباد است. حاميان 
حفظ حريم خصوصي هشدار داده اند چنين قابليتي به اين معناست كه در آينده، عبور از مقابل 

يك مامور پليس، به طور بالقوه مي تواند نوعي نظارت يا بررسي هويت باشد. 

فون آرنا|
ش��ركت CTRL-labs از يك نسخه آزمايشي و اوليه دستبند هوشمندي رونمايي 

كرد كه قادر است فكر و دستورات ذهني كاربران را بخواند. 
شركت س��ازنده و توس��عه دهنده مرورگر اينترنتي اينترنت اكس��پلورر كه موسسه 
CTRL-labs را نيز اداره مي كند، به تازگي از يك نمونه اوليه و آزمايشي يك دستبند 
هوشمند رونمايي كرده است كه مي تواند دستورات ذهني و فكر كاربران را بخواند و طبق 
آنها عمل كند. اين ش��ركت كه دفتر مركزي آن در شهر نيويورك اياالت متحده امريكا 
واقع شده است، از يك فناوري مبتني بر رابط كاربري عصبي براي طراحي و توليد اين 
دستبند هوشمند بهره گرفته است كه به موجب آن، يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي 

به تشخيص و شناسايي فكر و ذهن كاربران خواهد انجاميد. 
به گفته جاش وولف، موس��س شركت لوكس كاپيتال، روياي هميشگي انسان ها به 
راس��تي تحقق يافته است و اختراع چنين گجت ش��گفت انگيزي به طور قطع تحوالت 
عظيمي را در عرصه تكنولوژي به وجود خواهد آورد. اين گجت هوش��مند قادر اس��ت 
به راحتي ايده ها و تفكرات انساني را تشخيص داده و آنها را روي نمايشگر ثبت كند. يكي 
از متخصصان تيم طراحان در اثبات كار كردن اين دستگاه مي گويد: با مشت كردن يكي 
از دستانم و فكر كردن به باز كردن مشت، دستم پس از چند ثانيه به صورت مجازي باز 
شد. اين وسيله جذاب و جديد توسط سرمايه گذاري هاي كالن شركت هايي نظير آمازون، 
اسپارك كپيتال و ولكان كپيتال به وجود آمده و اختراع شده است. اين شركت همچنين 
قصد دارد فناوري مذكور را در هدست هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده كه اين روزها 

از محبوبيت به خصوصي برخوردار شده است، نيز به كار ببرد. 

ديجيتال ترندز|
يك شركت آلماني به نام كلد پالسما تك يكي از فناوري هاي جذاب نمايش داده شده 

در فيلم سينمايي استار ترك را در جهان حقيقي به كار خواهد گرفت. 
اين فناوري انقالبي اساسي در زمينه مداواي زخم ها و به خصوص جراحت هاي حاد كه 

جان بيماران اورژانسي را تهديد مي كند، ايجاد خواهد كرد. 
در قالب اين فناوري از وصله هاي توليد شده با استفاده از پالسماي سرد كه با كمك 
س��يليكون توليد ش��ده اند براي مداوا و ترميم سريع زخم ها استفاده مي شود. اين روش 
يادآور ابزاري موسوم به بازسازي كننده پوست در فيلم علمي-تخيلي استار ترك است كه 

با استفاده از آن زخم هاي عميق و خطرناك افراد به سرعت ترميم مي شدند. 
وصله ياد ش��ده از يون ها و تشعشعات اش��عه ماوراء بنفش براي ضدعفوني و التيام 
 بخش��يدن س��ريع زخم ها اس��تفاده مي كند و در واقع جايگزيني براي آنتي بيوتيك 
محس��وب مي ش��ود. يكي ديگر از مزاياي اين روش نسبت به استفاده از آنتي بيوتيك 

سرعت باالتر آن براي بهبود زخم ها است. 
پالسماي سرد در واقع يك گاز يونيزه شده است كه يك پوشش سيليكوني و منبع 
تامين انرژي براي تس��هيل چسباندن آن به زخم نيز درنظر گرفته شده است. تركيب 
اين مواد با يكديگر و همين طور اكسيژن موجود در هوا قادر به از بين بردن باكتري ها 

و بهبود زخم ها در عرض كمتر از دو دقيقه است. 
اين در حالي اس��ت كه بهبود نس��بي زخم ها و جراحات مش��ابه با استفاده از آنتي 
بيوتيك ها در بيمارستان ها به حدود 45 دقيقه زمان نياز دارد. انتظار مي رود استفاده 

از اين روش درماني تا قبل از پايان سال 2۰۱8 در آلمان آغاز شود. 

تجهيز پليس امريكا به پهبادهاي تجسسي  بهبود ۲ دقيقه اي زخم هاي عميق با فناوريدستبندهاي هوشمندي كه فكر را مي خواند

فراسو دريچهكاربر

سنترال|
آمازون از نس��ل جديد تلويزيون و اسپيكرهاي هوشمند تي 
وي كي��وب خود رونمايي ك��رد كه به كارب��ران اجازه مي دهد 
ع��الوه بر تماش��اي آنالين فيل��م و ويديو، از امكانات اس��پيكر 
هوش��مند نيز بهره مند ش��وند. آم��ازون كه مدت ها بود نس��ل 
 جديدي از تلويزيون هاي هوش��مند خود را معرفي كند، حاال از 
Fire TV Cube پرده ب��رداري و رونمايي كرد تا نظر و توجه 
خيل عظيمي از طرفداران و كاربران محصوالت هوشمند خود 

را جلب كند. 
اي��ن محصول كه تركيب فوق العاده يي از يك تي وي باكس 
براي نمايش آنالين و اينترنتي ويديو و فيلم و آمازون اكو يعني 
اس��پيكر هوشمند آمازون محسوب مي ش��ود، به كاربرانش اين 
امكان را مي دهد تا بتوانن��د به راحتي ويديوهاي موردنظر خود 
را تماشا كرده، از راه دور به آن فرمان و دستورات صوتي داده و 

كارهاي روزمره خود را به راحتي با آن انجام دهند. 
آمازون فاير تي وي كيوب )Fire TV Cube( قرار است با 

قيمت ۱۱۹ دالر در اياالت متحده امريكا به فروش برسد. 
اين محصول جديد تمامي قابليت هاي آمازون اكو را داراست 
و همانن��د آن كاربران قادر خواهند بود ب��ا آن به صورت آنالين 
سفارش خريد دهند، ابزار و گجت هاي هوشمند خانگي خود را 
كنترل كنند، از وضعيت آب و هوا مطلع ش��وند و به دوستان و 

اعضاي خانواده خود پيامك ارسال كرده يا تماس برقرار كنند. 

اين دس��تگاه بدون نياز به ريموت كنترل، تنها با استفاده از 
دس��تورهاي صوتي مي تواند همه اين كارها را براي شما انجام 
دهد. در عين حال، شما مي توانيد از شبكه هاي آنالين و اينترنتي 
پخش محتوا همچون نتفليكس و غيره متصل ش��ده و آنالين 
فيلم و سريال و ويديوهاي مورد عالقه خود را به تماشا بنشينيد. 
جنيفر پرينر  مدير بخش بازاريابي آمازون فاير تي وي كيوب 
 مي گويد هدف آنها اين بوده است كه اين محصول كنترل پخش 
ويديو را از هميشه ساده تر كند. وي در اين باره مي گويد: ما قصد 
داريم مشتريان و كاربرانمان به تمامي محتواهاي منتشر شده و 
موجود در شبكه هاي مختلف اينترنتي دسترسي داشته باشند. 

وي در تش��ريح اين محصول افزود: آمازون فاير تي وي كيوب 
يك دس��تگاه جعبه شكل است كه به تلويزيون هوشمند كاربران 
متصل مي شود و از طريق اتصال به اينترنت، محتواي موردنظر آنها 
را جس��ت وجو كرده، يافته و نمايش مي دهد. آمازون يك ورودي 
و گيرن��ده مادون قرمز نيز روي اين دس��تگاه تعبيه كرده و درنظر 
گرفته تا در صورت تمايل، كاربران بتوانندآن را در جايي همچون 
داخل كمد، كش��و و قفس��ه محل كار يا خانه خ��ود قرار بدهند. 
دقيقا همانند اسپيكرهاي هوشمند آمازون، اين محصول نيز به 8 
ميكروفون داخلي براي تشخيص، شناسايي و تفكيك صدا و گوش 
سپردن به دستورهاي صوتي مجهز است. اين صفحه نمايش ال اي 
دي )LED( هم در جلوي دس��تگاه وجود دارد تا زماني كه الكسا 

روشن و فعال مي شود، كاربر را از فعال سازي آن آگاه سازد.

فون آرنا|
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه شيائومي طي 
زمستان س��ال جاري 2۰۱8 ميالدي متحمل ضرر يك ميليارد 

دالري شده است. 
ش��يائومي در گزارشي اعالم كرده اس��ت كه با وجود فروش 
نس��بتا باالي محصوالت��ش در بازارهاي مختل��ف در جهان، در 
س��ه ماهه نخست س��ال جاري ميالدي گرفتار ضرر و زيان يك 
ميليارد دالري ش��ده است. اين ش��ركت كه خود را براي عرضه 
عمومي و اوليه سهام خود و ورود به بازار بورس آماده مي كند، از 
سال 2۰۱4 تالش و زحماتي را آغاز كرد كه يكي از بزرگ ترين 
اهدافش از همان زمان، جذب س��رمايه هاي موردنياز و هنگفت 
براي توس��عه بازارهاي فروش خود و همچنين حضور فعاالنه در 
بازار تمام كش��ورهاي جهان غير از چين بود. اطالعات منتش��ر 
شده نشان مي دهد كه ش��يائومي مي خواهد 4۰درصد از درآمد 
حاصل از عرضه سهام خود را به حضور فعال در بازارهاي جهاني 

اختصاص دهد. 
ش��يائومي در اين گزارش عنوان كرده است كه از درآمد 5.4 
ميليارد دالري در سه ماهه نخست )زمستان( سال 2۰۱8، ۱.۱ 
ميليارد دالر ضرر كرده اس��ت. اين شركت چيني قصد دارد در 
طول سال 2۰۱8 به بازارهاي جديدي همچون كشورهاي جنوب 
ش��رقي آس��يا و اروپا وارد ش��ود و نظر طرفداران اين مناطق از 
جهان را نيز به خود جلب كند. شيائومي بدين منظور، نخستين 

فروش��گاه هاي خود را در كش��ور فرانس��ه و ايتالي��ا افتتاح كرد. 
وانگ ژيانگ قائم مقام ارش��د شيائومي بارها اعالم كرده است كه 
مي خواهد براي رقابت با اپل وارد بازار اياالت متحده امريكا شود. 
شيائومي كه هم اكنون بيشتر براي گوشي هاي هوشمند و ساير 
محصوالت و گجت هاي هوشمند در جهان شناخته مي شود، در 
زمينه هاي ديگري همچون لوازم خانگي هوشمند و اينترنت نيز 
فعاليت مي كند. اما بر اس��اس گزارش و آمار، بخش گوشي هاي 
هوشمند سود چندان قابل مالحظه يي براي شيائومي به ارمغان 
نياورده اس��ت و با اينكه س��همي معادل 67.5درصدي از درآمد 
زمس��تان 2۰۱8 به خود اختصاص داده اما در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته، شاهد يك كاهش 2.5درصدي بوده است. 

شركت چيني شيائومي كه به تازگي از ساير رقباي هموطن 
خود س��بقت گرفته و ب��ا غول هاي تكنول��وژي و برندهاي برتر 
توليدكننده گجت ها و گوشي هاي هوشمند به رقابت تنگاتنگي 
پرداخته است، سعي دارد سهم خود را از بازار محصوالت فناوري 
در جهان توس��عه دهد. پيش��تر ش��يائومي اعالم ك��رده بود كه 
تصميم گرفته در سال جاري 2۰۱8 ميالدي حدودا ۱۰۰ميليون 
دس��تگاه گوشي هوشمند به بازارهاي جهاني عرضه خواهد كرد 
كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته 2۰۱7، 
شاهد يك رشد و افزايش 43درصدي خواهد بود. شيائومي سال 
گذشته توانس��ت تنها 7۰ ميليون دس��تگاه گوشي هوشمند را 

روانه بازار كند.

ضرر ميلياردي »شيائومي« با وجود فروش خوبتلفيقي از تلويزيون و اسپيكر هوشمند آمازون معرفي شد 
بازاررويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مخالفت ب�ا پخش جام جهان�ي در پارك هاي 
كرج؛كرج|

عضو ش��وراي ش��هر كرج گفت: با مخالفت ش��وراي 
تامين اس��تان امكان پخش بازي هاي جام جهاني از 
تلويزيون شهري مقدور نيست. اكبر سليم نژاد اظهار 
ك��رد: با وج��ود درياف��ِت مجوزه��اي الزم از نيروي 
انتظام��ي براي پخش بازي هاي ج��ام جهاني 2018 
روس��يه در پارك هاي كرج، شنيده شده كه عصر روز 
گذشته )21 خرداد( شوراي تامين استان در جلسه يي 
مخالف��ت خود را با اين موضوع اعالم كرده كه در اين 
صورت پخش بازي ها منتفي خواهد شد. او با اشاره به 
اينكه در صورت مخالفت شوراي تامين امكان پخش 
بازي ها از تلويزيون شهري مقدور نخواهد بود، اظهار 
ك��رد: پيش از اين با موافقت ني��روي انتظامي و اخذ 
مجوزهاي الزم قرار بود با نصب تلويزيون شهري اين 
بازي ها در پارك هاي نبوت، ايران زمين، هامون و يكي 
ديگر از پارك ها براي شهروندان پخش شود. سليم نژاد 
گفت: باوجود اخذ مجوزهاي الزم تابِع تصميم شوراي 

تامين خواهيم بود. 
 ۱۳۰ توس�ط  ش�وال  م�اه  اس�تهالل   
مس��وول  در س�طح كش�ور؛قم|  گ�روه رص�د 
 س��تاد اس��تهالل ق��م ب��ا بي��ان اينك��ه در كش��ور 
1۳0 گروه رصد استهالل ماه شوال را انجام مي دهند، 
گفت: براساس محاسبات علمي به اين نتيجه رسيديم 
كه روز جمعه عيد فطر است اما پس از بحث هاي رويت 
و دريافت گزارش��ات به نتيجه قطع��ي در اين زمينه 
مي رسيم. حجت االسالم س��هرابي در نشست بررسي 
رويت پذيري هالل ماه شوال اظهار داشت: برخي اوقات 
هالل با تلسكوپ قابل رويت نيست اما با يك دستگاهي 
كه متصل به تلسكوپ مي شود و حكم دوربين را دارد، 
قابل مشاهده اس��ت اما براي مراجع شيعه قابل تاييد 
نيست. رصد هالل ماه با هواپيما نيز از بحث هايي است 
كه داراي اختالف اس��ت، رويت ه��الل قبل از غروب 
خورش��يد نيز از جمله مسائل اختالفي است. سهرابي 
ادامه داد: گروه هايي كه در سراسر كشور استهالل ماه 
ش��وال را انجام مي دهند نتايج آنها توس��ط مسووالن 
استان ها به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي شود و 
پس از بررسي اينكه با موازين علمي منطبق است يا نه 
در اختيار ايشان قرار گرفته مي شود و ايشان بر اساس 

ادله اعالم قطعي مي كنند. 
ادارات  از  يك�ي  در  ميلي�اردي  اخت�الس   
قزوين؛قزوي�ن| رييس پليس آگاهي اس��تان قزوين 
از اختالس ميلياردي يك��ي از كاركنان ادارات دولتي 
و دس��تگيري وي در قزوين خبر داد. س��رهنگ آرش 
م��رادي رييس پليس آگاهي اس��تان گفت: در بازديد 
پليس از محل كار متهم مش��خص شد كه تعدادي از 
پرونده ها فاقد فيش واريزي به حساب خزانه است كه 
با اس��تخراج و جمع بندي پرونده ها حدود 2 ميليارد و 
۴18 ميلي��ون و ۹20 هزار ريال كس��ري موجودي به 
دس��ت آمد. س��رهنگ مرادي افزود: متهم از سال ۹2 
تاكنون با شگرد هاي مختلف مبالغي را پس از دريافت 
از مراجعان در قبال ارائه خدمات به حس��اب شخصي 
خ��ود منتقل مي كرده اس��ت.  به گفت��ه او، متهم در 
بازجويي كارآگاهان و مواجه شدن با ادله متقن به بزه 

انتسابي اعتراف كرد. 
 وجود ۳۰ هزار خانه خالي در آذربايجان غربي؛ 
ارومي�ه| مدي��ر مس��كن اداره كل راه و شهرس��ازي 
آذربايجان غرب��ي گف��ت: در اس��تان در ح��دود ۳0 
هزار واحد خالي از س��كنه وج��ود دارد كه عمدتا اين 
خانه هاي خالي، نوساز هستند. جالل تقي دخت افزود: 
مس��كن در كش��ور ما به عنوان يك كاالي سرمايه يي 
اس��ت و وسيله يي براي سوددهي ش��ده و عده يي نيز 
به س��رمايه گذاري در اين بخش پرداختند اما با ركود 
بازار مس��كن به دليل تورم نتوانستند مساكن ساخته 
شده خود را به فروش برسانند كه سبب افزايش تعداد 
خانه هاي خالي شده است. تقي دخت، بستن ماليات بر 
خانه هاي خالي را راهكار مناس��بي براي كاهش تعداد 
آنها ندانس��ت و تصريح كرد: بهتر است به جاي بستن 
ماليات كه نتيجه معكوس دارد و سبب افزايش قيمت 
مي شود از مشوق ها و تسهيالت كم بهره استفاده شود 
تا عالوه بر كاهش تعداد واحدهاي خالي، زمينه خروج 

بازار مسكن از ركود نيز فراهم شود. 
 تغيير س�بك زندگي براي سازگاري با كم آبي؛ 
اصفهان| عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان در دومين 
جلسه آموزشي اعضاي سازمان مردم نهاد كشتي نجات 
با بيان اينكه امروز جامعه با تاثير از سبك زندگي غربي 
دچ��ار مصرف زدگي و فردگرايي ش��ده اس��ت، افزود: 
براس��اس آموزه هاي ايراني و اس��المي، انسان در طول 
زندگي خود بايد همواره به تامين منافع جمعي توجه 
داش��ته باشد. به طوري  كه تغيير س��بك زندگي براي 
سازگاري با كم آبي در اصفهان ضروري است. كوروش 
محمدي افزود: براي تغيير رفتار افراد، بايد نگرش آنها 
را نسبت به مساله حياتي آب عوض كرد و اين كار جز 
با آموزش و ارتقاي س��طح دانش ميس��ر نيست. او در 
عين حال بر اس��تفاده از مربي��ان آموزش ديده و مورد 
اعتماد، انتخاب صحيح گروه هاي هدف، سرعت در ارائه 
پيام و ارائه روش هاي نوي��ن و قابل اجرا براي آموزش 

شهروندان جهت استفاده درست از آب تاكيد كرد. 
 در آموزش�گاه هاي فن�ي و مهارتي به توليد و 
اشتغال توجه ش�ود؛زاهدان| حميدالدين يوسفي 
فرماندار خاش كه به همراه امام جمعه، فرمانده س��پاه، 
ش��هردار، مديران جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش؛ 
آب ش��هري؛ ب��رق و رييس دفتر نماين��ده مجلس از 
ظرفيت هاي هنرستان كشاورزي اين شهرستان بازديد 
مي كرد با تاكيد بر اينكه در آموزشگاه هاي فني و مهارتي 
بايد به مباحث توليد و اشتغال اهميت داده شود، افزود: 
مجموعه دولت براي رونق اقتصاد و تحول در اين حوزه 
و استفاده بهينه از آب تالش مي كند و تسهيالت الزم 
را به فعاالن بخش كش��اورزي و دانش آموختگان و نيز 
مسووالن آموزشگاه ها اختصاص مي دهد كه با تشكيل 
تعاوني ها و رونق بخشيدن به فعاليت ها مي توانند بخش 

بزرگي از نيازهاي خود را تامين كنند. 

اخبارشهرستانها

سفير سوئد در تهران در بازديد از مناطق زلزله زده: 

روابطاقتصاديسوئدوايرانتقويتميشود

معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو اعالم كرد

شرايط فروش محصوالت ايران خودرو ويژه عيد سعيد  فطر

سفير س��وئد در تهران روز گذش��ته به همراه 
»الرس نوردرم«)Lars nordrum( س��فير نروژ 
در ايران بعد از ديدار با اس��تاندار كرمانشاه از شهر 
زلزله زده سرپل ذهاب بازديد كرد. بازديدي كه در 
جريان آن تصويري از آينده مناس��بات اقتصادي 
س��وئد با ايران نيز ارائه شد؛ تصويري كه بر مبناي 
آن قرار اس��ت از ظرفيت ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط س��وئد در مسير بهبود تحركات اقتصادي 

استفاده شود. 
 آمار منتشر شده از روابط بازرگاني ايران با سوئد 
در سال هاي ابتدايي دهه۹0 خورشيدي و در زماني 
كه ايران تحت تحريم هاي شديد غرب قرار داشت، 
حاكي از كاهش روابط و نزول ش��ديد صادرات به 
ايران دارد. براس��اس ارقام اداره آمار س��وئد، ارزش 
مجم��وع صادرات س��وئد به اي��ران در ۹ماهه اول 
 س��ال 2012ميالدي ۶۷8 ميليون كرون بوده كه

8۴ درصد كمتر از مدت مش��ابه سال پيش از آن 
اس��ت. احمد علوي، اس��تاد اقتصاد دانشگاه سوئد 
دلي��ل اصل��ي اين كاه��ش رواب��ط را تحريم هاي 
اتحادي��ه اروپا عليه ايران برش��مرد. اين روند بعد 
از حض��ور دولت تدبير و امي��د در ايران و امضاي 
توافقنامه برجام به س��رعت به س��مت توس��عه و 

پيشرفت تغيير كرد. 
بهمن ماه س��ال ۹5 و بالفاصل��ه بعد از اجرايي 
ش��دن برجام مي��ان ايران و كش��ورهاي 1+5 بود 
كه رييس ش��وراي تجارت س��وئد كه براي افتتاح 
نمايندگي اين شورا در كشورمان راهي تهران شده 
بود، اعالم كرد كه بعد از ۹ماه تحقيق ميداني درباره 
مس��ائل اقتصادي و ظرفيت هاي همكاري با ايران، 
دفتر تجاري ايران و سوئد با هدف توسعه مناسبات 
اقتصادي دو كش��ور افتتاح ش��ده است. خانم ايلوا 
بري از سرمايه گذاري بلندمدت و بسترسازي براي 
همكاري هاي طوالني م��دت بين فعاالن اقتصادي 
خبر داد و گفت: »همكاري ها با ايران نه  فقط براي 
اشتغال زايي در داخل بلكه براي دسترسي به بازار 

كشورهاي همسايه برنامه ريزي  شده اند.«
او در آن زمان س��فر ۷0بن��گاه اقتصادي مهم 
سوئدي به تهران را بزرگ ترين تبادل هيات تاكنون 
و نشان دهنده عزم اين كشور براي توسعه مناسبات 

با ايران دانست و گفت:»در شرايط نامطمئن كنوني 
دنيا براي همكاري با ايران آماده س��رمايه گذاري و 
توسعه روابط هس��تيم.« اما با گذشت يك سال و 
ني��م از آن ايام و در ش��رايطي كه ترامپ به عنوان 
سكان دار كاخ سفيد از توافقنامه برجام خارج شده 
است؛ اين  بار سفير كش��ور سوئد از تقويت روابط 
اقتص��ادي ايران و س��وئد در بخش هاي كوچك و 
متوسط صحبت مي كند و از عالقه مندي بنگاه هاي 
س��وئدي براي توس��عه مناس��بات با ايران سخن 

مي گويد. 
س��فير كش��ور س��وئد در تهران با بيان اينكه 
روابط خوبي بين ايران و سوئد برقرار است، گفت: 
استكهلم و تهران درحال گسترش و تقويت روابط 
خ��ود در زمينه اقتصادي هس��تند و اين روابط در 

آينده بيشتر از گذشته تقويت خواهد شد. 

هلنا سونگلند كه براي بازديد از مناطق زلزله زده 
كرمانش��اه و ديدار با مس��ووالن اين استان راهي 
كرمانش��اه ش��ده بود؛ اظهار كرد: ما روابط خيلي 
خوبي با ايران داريم كه اين روابط از 2سال گذشته 
تاكنون بسيار بهتر از گذشته شده است. از تير ماه 
سال ۹۴ پس از توافق هسته يي ايران با كشورهاي 
عضو گروه 1+5 كش��ورهاي اروپايي روابط خود در 

تمامي زمينه ها را با ايران گسترش دادند. 

 همكاري  مشترك بنگاه هاي ايراني
با شركت هاي سوئدي

س��فير س��وئد در ايران با بيان اينك��ه تهران و 
استكهلم بيانيه هاي بسياري در زمينه همكاري هاي 
مش��ترك ص��ادر كرده اند، گفت: س��ال گذش��ته 
نخست وزير سوئد به ايران سفر كرد و در اين سفر 

در رابطه با مسائل مختلف ازجمله مسائل اقتصادي 
با مقامات ايران به بحث و گفت وگو پرداخت. 

س��ونگلند به س��فر معصوم��ه ابت��كار، معاون 
رييس جمهوري ايران به س��وئد اشاره كرد و گفت: 
افزايش سفرهاي 2طرفه مقامات ايراني و سوئدي 
را مي توان يكي از نش��انه هاي روابط مطلوب بين 
2كش��ور دانس��ت. او با بيان اينكه يك درصد كل 
جمعيت سوئد را ايرانيان مقيم اين كشور تشكيل 
مي دهن��د، گف��ت: ته��ران و اس��تكهلم مبادالت 
اقتصادي خوبي با يكديگر دارند و به دنبال افزايش 
 آن هس��تند. س��فير س��وئد در تهران اعالم كرد:

در راستاي گسترش مبادالت اقتصادي بين ايران و 
سوئد 2هفته ديگر هفتمين كميسيون اقتصادي را 

به صورت مشترك برگزار خواهيم كرد. 
س��ونگلند در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي 

خ��ود در پاس��خ ب��ه س��والي در رابطه ب��ا حضور 
كارخانه هاي خودروسازي سوئدي در ايران گفت: 
ام��روز كارخانه هاي ول��وو و اس��كانيا خودروهاي 
س��نگين خود را در اي��ران مونت��اژ مي كنند و ما 
مي تواني��م محصوالت اين كارخانه ها را به وفور در 
جاده هاي ايران ببينيم. اين كارخانه ها براي ساخت 
خودروهاي س��واري ني��ز در ايران ب��ه دنبال يك 
ش��ريك اقتصادي قدرتمند هستند و اگر شركايي 
را پيدا كنند ب��ه احتمال زياد در بازار ايران حاضر 

مي شوند. 
س��فير س��وئد در تهران با بيان اينك��ه ايران و 
سوئد در مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز با يكديگر 
هم��كاري مي كنند، اظهار كرد: ايران و س��وئد ماه 
آينده همايش مشتركي در رابطه با حقوق زنان در 

تهران برگزار خواهند كرد. 

 كمك 2۰۰ هزار يورويي سوئد به زلزله  زدگان
براس��اس اعالم اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
سوئد اين 2كشور ساالنه ۳50ميليون دالر مبادالت 
تج��اري با يكديگ��ر دارند كه اين ميزان در س��ال 
201۶ نس��بت به س��ال هاي قبل از آن ۳0درصد 

افزايش پيدا كرده است. 
س��ونگلند، س��فير س��وئد در تهران در بخش 
ديگري از گفت وگوي خود با ايرنا در رابطه با زلزله 
كرمانشاه گفت: دولت س��وئد 2هفته پس از وقوع 
زلزله 200هزار ي��ورو كمك نقدي و لباس را براي 

مردم زلزله زده اين استان ارسال كرد. 
او كه از مناطق زلزله زده كرمانشاه بازديد كرده 
است، گفت: اقدام هاي بسيار مفيد و مطلوبي در اين 
مناطق درحال انجام اس��ت اما بايد نيازهاي اصلي 
مردم آسيب ديده، مشخص ش��ود. سفير سوئد در 
تهران با بيان اينكه ايجاد زيرس��اخت ها مهم ترين 
نياز مردم زلزله زده كرمانشاه به نظر مي رسد، گفت: 
مردم اين مناطق به مس��ائل بهداشتي، آموزشي و 
حمايت ه��اي رواني ني��از دارند.  س��ونگلند يادآور 
شد: گزارش��ي درخصوص نيازهاي مردم زلزله زده 
كرمانش��اه تهيه كرده كه آن را براي دولت مركزي 
سوئد ارسال خواهيم كرد تا درخصوص كمك رساني 

به مردم زلزله زده تصميم گيري شود. 

معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو از آغاز برنامه 
فروش محصوالت به مناس��بت فرارس��يدن عيد سعيد فطر از روز 
چهارش��نبه 2۳ خردادماه خبر داد. ب��ه گزارش »تعادل« به نقل از 
ايكوپرس، مصطفي خان كرمي با اشاره به نياز و درخواست مشتريان 
گروه صنعتي ايران خودرو گفت: براي احترام به اعتماد مش��تريان، 
برنامه فروش برخي محصوالت پرتقاضاي بازار همزمان با فرارسيدن 
عيد سعيد فطر به اجرا گذاشته مي شود. او افزود: در راستاي تامين 
نياز مصرف كنندگان حقيقي و جلوگيري از فعاليت واس��طه ها در 
بازار خودرو، در اين بخشنامه هر كد ملي صرفا مجاز به خريد يك 
دستگاه خودرو است. همچنين در ثبت نام فروش اقساطي ويژه عيد 
سعيد فطر، مش��ترياني كه هر يك از محصوالت ايران خودرو را در 
۶ ماه گذشته خريداري كرده اند، امكان نام نويسي نخواهند داشت. 
خان كرمي اضافه كرد: در روش هاي پيش فروش عيد سعيد فطر نيز 

امكان صلح نامه حذف شده تا صرفا مشتري نهايي نسبت به خريد 
اقدام و فعاليت واسطه ها كاهش يابد. او با بيان اينكه اعمال كنترل 
ممكن است سبب كندي فرآيند نام نويسي شود، تصريح كرد: اين 
اقدام با هدف جلوگيري از فعاليت واسطه ها و ايجاد امكان ثبت نام 
براي مصرف كنندگان نهاي��ي صورت مي گيرد كه درنهايت به نفع 
مشتريان خواهد بود. معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو با تاكيد بر 
يكسان بودن قيمت محصوالت در تمام نمايندگي هاي ايران خودرو 
در سراس��ر كشور گفت: هيچ يك از نمايندگي هاي ايران خودرو در 
سراس��ر كش��ور مجاز به فروش خودرو با قيم��ت باالتر از كارخانه 
نبوده و در صورت مش��اهده يا دريافت گزارش از س��وي مشتريان 
طبق قوانين برخورد خواهد ش��د. خان كرمي با اش��اره به استقبال 
مشتريان از محصوالت ايران خودرو تصريح كرد: از ابتداي سال ۹۷ 
تا روز بيستم خرداد ماه، تعداد 11۴ هزار دستگاه انواع خودرو توليد 

كه از اين تعداد 112 هزار دس��تگاه روانه بازار شده است. او افزود: 
معاونت بازاريابي و فروش شركت ايران خودرو درراستاي پاسخگويي 
به نياز بازار در ارديبهش��ت ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در 
س��ال ۹۶ رش��د 2۷درصدي در فروش را تجربه كرده تا بتواند هر 
چه بيشتر پاس��خگوي تقاضاي مشتريان باشد. خان كرمي تصريح 
كرد: برنامه هاي فروش مناسبتي يا ماهانه ايران خودرو پاسخگوي 
نياز متقاضيان بوده و مشتريان مي توانند صرفا با مراجعه به پايگاه 
اينترنتي فروش محصوالت يا نمايندگي هاي اين خودروساز نسبت 
به نام نويسي اقدام كنند. او به متقاضيان خريد خودرو توصيه كرد 
نياز خود به خودرو را با خريد مستقيم از شركت ايران خودرو تامين 
كرده و به هيچ وجه نس��بت به خريد از س��ودجويان و واسطه ها در 
بازارهاي آزاد اقدام نكنند. گفتني است طرح فروش ويژه عيد سعيد 
فطر از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 2۳ خرداد آغاز و تا زمان 

تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت. مشتريان مي توانند با مراجعه 
 به سايت فروش اينترنتي محصوالت شركت ايران خودرو به نشاني 
esale. ikco. ir )در روش پيش فروش( يا نمايندگي هاي مجاز 
سراس��ر كش��ور )در تمام روش هاي فروش( نسبت به نام نويسي 

اقدام كنند. 

سي�ستان وبلوچس�تان  
تصمي��م  معتقدن��د  كارشناس��ان 
دولت هاي نهم و دهم در ارائه مجوز 
حفر چاه هاي غيرمجاز يكي از داليل 
اصلي مش��كالت آبي كش��ور است؛ 
مشكلي كه با وجود دستور العمل هاي 
صادره از سوي دولت دوازدهم براي 
بهبود اوضاع همچنان خسارت به بار مي آورد. در همين زمينه 
رييس دادگس��تري سيستان وبلوچستان درباره حفر چاه هاي 
غيرمج��از در اس��تان گفت: بي��ش از ۷0درص��د از چاه هاي 
غيرمجاز اس��تان امكان ساماندهي ندارد كه به ترتيب اولويت 
در محل هايي كه آب كمتري وجود دارد، مس��دود مي ش��ود. 
به گزارش ايس��نا  منطقه سيستان وبلوچستان، حجت االسالم 
ابراهيم حميدي در جلس��ه حفاظ��ت از اراضي ملي و منابع 
طبيعي اس��تان افزود: ب��ا توجه به معضل كم آبي در كش��ور 
مديريت آن مهم بوده و در اين راستا اولويت بندي قرار دارد. او 
بيان كرد: چاه هاي غيرمجاز بايد شناسايي شوند و با پيگيري 
قضايي با آنها برخورد ش��ود زيرا جرم تلقي مي ش��ود. رييس 
دادگستري استان در ادامه اظهار كرد: مردم بايد احساس كنند 
كه نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و اداره آب به شدت با چاه 
غيرمجاز برخورد مي كنند و اقدام به اين كار نكنند. در اجراي 
رفع سلب انتفاع چاه هاي غيرمجاز دستگاه قضايي حضور دارد 
و اجازه بهره برداري هاي سياسي و خودي را در اين باره به فرد 

يا گروه خاصي نمي دهد.

 بيش از 7۰درصد از چاه هاي غيرمجاز 
امكان ساماندهي ندارد

اصفهان  مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
حفر و تجهي��ز ۷0 حلقه چاه  جديد 
ب��راي تامين مناس��ب  آب اصفهان، 
گف��ت: در حال حاضر ح��دود 200 
ليتر در ثانيه آب چاه هاي كشاورزي 
و اجاره ي��ي ني��ز ب��ه بخش ش��رب 
اختصاص پيدا كرده و اين روند همچنان ادامه دارد. به گزارش 
»تعادل« هاشم اميني مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان افزود: حوضه آبريز زاينده رود امس��ال متاثر از كاهش 
بارش ها و خشكسالي در فالت مركزي با افت محسوس منابع 
آبي مواجه شده اس��ت به طوري كه حجم ذخيره مخزن سد 
زاينده رود نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته و بلندمدت 
كاهش بس��يار چشمگيري داش��ته و ميزان آورد رودخانه نيز 
حدود ۳0درصد س��ال گذشته بوده است. وي افزود: اين روند 
باعث شده تا شرايط توزيع آب در حوضه زاينده رود در بخش 
شرب، كشاورزي و صنعت براس��اس مصوبات شوراي حوضه 
زاينده رود و كارگروه سازگاري با كم آبي تغييراتي داشته باشد؛ 
به طوري كه محدوديت هاي بخش كش��اورزي باعث ش��ده تا 
امسال كشت محصول در شرق اصفهان نداشته باشيم. اميني 
ادامه داد: در بخش صنعت نيز مقرر ش��ده تا صنايع اس��تان 
كاهش ۴0درصدي مصرف آب را داش��ته باش��ند و در بخش 
شرب هم براساس مصوبات كارگروه سازگاري با كم آبي مقرر 

شده تا كاهش 20درصدي در اين بخش اعمال شود. 

حفر و تجهيز 7۰ حلقه چاه جديد براي جبران 
كمبود آب شرب اصفهان

گياهان  توليد  خراس�ان رضوي  
داروي��ي در خراس��ان رضوي بيش از 
1۳ و نيم ميلي��ارد تومان درآمد دارد.  
مديركل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري 
خراس��ان رضوي ب��ا اعالم اي��ن خبر 
گف��ت: درآم��د بي��ش از 1۳ ميليارد 
تومان��ي تولي��د گياه��ان دارويي در 
خراس��ان رضوي بيش از 250 گونه گياه��ان دارويي و صنعتي 
در خراس��ان رضوي وج��ود دارد كه زيره س��بز، تخم ش��ربتي، 
خاكشير، نعناع فلفلي، باديان رومي و زنيان، آويشن، زيره كوهي، 
گل گاوزبان، ش��ويد، مرزه، ترخون، مريم گلي، س��ياه دانه، چاي 
ترش، بادرنجبويه، ختمي خبازي، سماق، رازيانه، بارهنگ، كدوي 
پوس��ت كاغذي و بابونه از آن جمله اس��ت. علي رضا صحرايي با 
اشاره به خشكسالي هاي اخير و محدود كردن برخي كشت ها به 
علت نياز باال به مصرف آب افزود: بهترين راهكارها براي مديريت 
مصرف بهينه آب، مقابله با خشكسالي، افزايش توليد و بهره وري 
كش��اورزان، ارائه كشت جايگزين از جمله كشت گياهان دارويي 
س��ازگار با شرايط جغرافيايي استان مثل باريجه، آنغوزه، كرفس 
و گز انگبينن است. او گفت: بيش از 1۴۳ هزار كيلو گرم آنغوزه، 
باريجه، بنه، پسته جنگلي و كتيرا در قالب طرح هاي بهره برداري 
امسال تاكنون در استان برداشت شده است. 50 كشور دنيا مقصد 
صادرات و مصرف كننده گياهان دارويي توليدي خراسان رضوي 
اس��ت كه فرانسه، آلمان، استراليا، اس��پانيا، ژاپن، امريكا، سوئد، 

دانمارك، ايتالياو ... از آن جمله هستند. 

 درآمد ۱۳ ميليارد توماني خراسان رضوي
از توليد گياهان دارويي

كرم�ان  ريي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي شمال استان كرمان گفت: با 
توجه به خسارت زيادي كه به باغداران 
وارد شده اس��ت، پيگيريم كه غرامت 
بيمه كش��اورزي باغ��داران به صورت 
100درصد پرداخت و وام كش��اورزان 
تمديد گردد. به گزارش ايسنا، عباس 
س��عيدي در رابطه با افت محصول پسته استان كرمان در سال 
جاري گفت: عدم تامين نياز س��رمايي در زمس��تان سال ۹۶ و 
نوسانات دمايي اواخر اسفند و اوايل فروردين به خصوص گرماي 
بيش از حد روزهاي اوليه س��ال، موج��ب ريزش جوانه هاي گل 
پس��ته و تشكيل نشدن جوانه هاي سال آينده شد. اين نوسانات 
چيزي بالغ بر 2200 ميليارد تومان در سال ۹۷ در استان كرمان 
به محصول پس��ته خسارت وارد آورده اس��ت. او با اشاره به اين 
مطلب كه عمده محصول پسته استان صادراتي است، گفت: سال 
گذشته 120 هزار تن پسته توليد ولي امسال شايد حداكثر 20 
هزار تن توليد پس��ته استان كرمان باشد كه در مقايسه با سال 
قب��ل كاهش بيش از 8۴درصدي توليد اين محصول را به دنبال 
دارد. او ادامه داد: با توجه به خسارت زيادي كه به باغداران وارد 
شده است، پيگيريم كه غرامت بيمه كشاورزي باغداران به صورت 
100درصد پرداخت و وام كشاورزان تمديد گردد. او خاطر نشان 
ك��رد: به دنبال آن هس��تيم كه عده يي از كش��اورزاني كه بيمه 
نبوده اند و از تس��هيالت نيز اس��تفاده نكرده اند را جهت دريافت 

تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي كنيم.

نوسانات دمايي عامل كاهش 84درصدي 
محصول پسته

هم��راه اول براي دومين دوره متوالي رتبه اول ش��فافيت مالي 
در ب��ازار س��رمايه و ش��ركت هاي بورس��ي را از آن خ��ود كرد. به 
گ��زارش »تعادل« به نقل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، رتبه  بندي ۳0۳ ش��ركت  پذيرفته ش��ده در ب��ورس اوراق 
بهادار تهران را از نظر كيفيت افش��ا و اطالع رس��اني مناسب براي 
دوره 12 ماهه منتهي به پايان اس��فندماه ۹۶ منتش��ر كرد. بر اين 

اساس، از ميان ۳0۳ ش��ركت مورد بررسي، رتبه  نخست از لحاظ 
به موقع بودن، قابليت اتكاي اطالعات ارسالي و امتياز اطالع رساني 
به نماد معامالتي ش��ركت  ارتباطات س��يار ايران تعلق گرفت. اين 
ش��ركت با نماد »همراه« با كسب امتياز حداكثري 100 در معيار 
نهايي به موقع بودن، امتياز ۹۹/۶۹ در امتياز قابليت اتكاي اطالعات 
ارسالي و امتياز ۹۹/۹0 در معيار اطالع رساني به عنوان شفاف  ترين 
ش��ركت در اين دوره شناخته ش��د. همراه اول در دوره قبلي )12 

ماهه منتهي به آذر ماه سال گذشته( نيز رتبه نخست را كسب كرده 
بود. به اين ترتيب با عملكرد موفق خود در زمينه افش��اي به موقع 
اطالع��ات قابل اكتفا، توانس��ت رتبه مزب��ور را حفظ كند. گفتني 
اس��ت بازار سهام با برخورداري از مقررات و دستورالعمل  هاي الزم 
يكي از ش��فاف ترين بازارهاي مالي كشور به شمار مي  رود. به طوري  
كه نه تنها ش��ركت هاي پذيرش ش��ده در اين بازار موظف به ارائه 
اطالعات از عملكرد خود در دوره هاي مالي مشخص هستند، بلكه 

اين روند هر س��ه ماه يك بار مجددا ارزيابي و برترين ش��ركت ها از 
لحاظ اطالع رس��اني رتبه  بندي مي شوند. در اين راستا اداره نظارت 
بر ناش��ران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطالعيه يي 
در س��امانه كدال، آخرين رتبه بندي شركت  هاي فعال در بورس را 
براساس وضعيت اطالع رساني آنها از نظر قابليت اتكا و به  موقع بودن 
ارسال اطالعات منتشر كرده است. اين اطالعات براساس عمليات 

12 ماهه شركت ها تا پايان اسفندماه سال ۹۶ تهيه شده است. 
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اقتصاد اجتماعي12
طرح مجلس براي توقف 

اجراي اعدام در مألعام
طراح طرح نحوه اجراي احكام اعدام، قطع و نقص 
عض��و گفت: به دنبال تغيير در نح��وه اجراي احكام در 
مال  عام هس��تيم. عزت اهلل يوسفيان مال به عنوان طراح 
ط��رح نحوه اج��راي احكام اعدام، قط��ع عضو و نقص 
عض��و در مورد اين طرح، به خانه ملت گفت: اين ماده 
واح��ده داراي يك تبصره اس��ت ك��ه در صحن علني 
مجلس اعالم وصول ش��د و درواقع به دنبال ساماندهي 
 اج��راي اح��كام اع��دام و قطع عضو و نق��ص عضو در 
مال  عام هس��تيم. نماينده آم��ل و الريجان در مجلس 
ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه اجراي برخي احكام در 
مال  عام آثار، پيامد و بازتاب نامناسب اجتماعي به دنبال 
دارد، افزود: تماشاي مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب 
زي��ادي را بر روح و روان ك��ودكان و نوجوانان بر جاي 
مي گذارد و در برخي موارد نبايد در مال  عام اعدام اجرا 
ش��ود.  او افزود: البته در جايي كه قانون و شرع اجراي 
مجازات را در مال  عام تعيين كرده بحثي جداس��ت اما 
در مواردي كه نيازي به اجراي احكامي مانند مجازات 
اع��دام يا قطع عض��و در مال  عام وجود ن��دارد و قانون 
صراح��ت ندارد نباي��د در مال  عام اجرايي ش��ود بلكه 
بايد در فضاي زندان يا فضاهاي بس��ته اجرا شود. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: همچنين در طرح 
مذكور به دنبال اين هستيم كه تماشاي مجازات هايي 
كه اجراي آنها در مال  عام الزم اس��ت توس��ط افرادي 
كه ناراحتي قلبي دارند و زير 15 سال هستند، ممنوع 
ش��ود.  نماينده آم��ل و الريجان در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينكه طرح نحوه اجراي احكام اعدام، 
قطع عضو و نقص عضو به زودي در كميسيون قضايي 
بررسي و به صحن علني ارائه مي شود، ادامه داد: انتظار 
مي رود با تعيين تكليف اين طرح آثار ناشي از تماشاي 

صحنه اعدام به حداقل برسد. 

تالش براي مديريت 30 درصدي 
زنان و جوانان در دولت 

وزير ورزش و جوانان گفت: اميدواريم تا پايان دولت 
دوازدهم ۳۰درصد مديران دولتي زنان و جوانان باشند. 
مسعود سلطاني فر در جلسه ستاد ملي ساماندهي امور 
جوانان با اش��اره به توصيه هاي رهبر معظم انقالب در 
موض��وع جوانگرايي اف��زود: اميدواريم ت��ا پايان دولت 
دوازده��م ۳۰درصد مديران دولت��ي از جوانان و زنان 
باش��ند. او با اش��اره به اينكه در س��ال ٩۶ از بين يك 
ميلي��ون و ٢٩۰ه��زار متقاضي تس��هيالت ازدواج به 
يك ميليون و 1٧5هزار نفر تس��هيالت پرداخت شده 
است، افزود: اين آمار نش��ان مي دهد در سال گذشته 
به ٩1.۰4درصد از متقاضيان تسهيالت پرداخت شده 
اس��ت. وزير ورزش و جوانان با اش��اره به اينكه استان 
س��منان همواره از لحاظ اقتص��ادي مهاجرپذير بوده 
اس��ت، اظهار كرد: اين استان از لحاظ گردشگري نيز 
داراي ظرفيت بااليي اس��ت و در سال هاي اخير از اين 

ظرفيت استفاده شده است. 
اعتب��ار  اختص��اص  ب��ه  اش��اره  ب��ا  س��لطاني فر 
٢5.5ميلياردي ب��راي راه اندازي خانه ه��اي جوان در 
سراسر كش��ور تصريح كرد: اس��تان هايي كه عملكرد 
بهتري داشته باشند مي توانند به ميزان بيشتري از اين 
اعتبار استفاده كنند. او با اشاره به عملكرد صندوق هاي 
قرض الحس��نه در زمينه اش��تغال زايي نيز توضيح داد: 
با اس��تفاده از 4۳ميليارد تومان منابع وزارت ورزش و 
جوانان كه به اين بخش اختصاص داده شده است و در 
تلفيق اين اعتبار با صندوق كارآفريني اميد و موسسه 
مالي رسالت توافق ش��ده است تا 1۳۰ ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغال زايي به سمن ها پرداخت شود. وزير 
ورزش و جوان��ان در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اشاره به اصالح اليحه منع به كارگيري بازنشستگان نيز 
گفت: در دنيا گرايش به استفاده از جوانان در مديريت 
زياد ش��ده اما به ش��كل قاعده كلي در نيامده است، با 
وج��ود اين در اي��ران مصوبات خوب��ي در دولت براي 
حض��ور بانوان و جوانان وجود دارد و اميدواريم تا پايان 
كار دولت مصوبه به كارگيري ۳۰درصد جوانان و زنان 
در سطوح مديريتي به س��رانجام برسد.  سلطاني فر با 
اشاره به عملكرد وزارت ورزش و جوانان در جوان گرايي 
س��اختار خود اظهار ك��رد: دو مديركل اس��تاني اين 
وزارتخانه زير 4۰ سال هستند. همچنين اين وزارتخانه 
تنها وزارتخانه يي است كه دو معاون زن را به كار گرفته 
است. همچنين براي نخس��تين بار در استان ها از يك 
مديركل زن اس��تفاده كرده است. جوان ترين مديركل 
دولت نيز در حال حاضر در معاونت ساماندهي وزارت 

ورزش و جوانان مشغول به كار است. 

تاكيد »ابتكار« بر سرمايه گذاري 
در ورزش دختران

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور با بيان 
اينكه سرمايه گذاري در حوزه ورزش دختران يك 
س��رمايه گذاري بنيادين، صحيح و دقيق اس��ت و 
مي تواند تاب آوري اجتماعي را افزايش دهد، گفت: 
ورزش دختران از زاويه حقوق شهروندي نيز يكي 

از مباحث مهم است و بايد به آن توجه داشت. 
معصومه ابتكار در نشست ستاد عالي تشكيالتي 
گس��ترش و ارتق��اي فعاليت ه��اي تربيت بدني و 
ورزش دانش آم��وزان دخت��ر با اش��اره به ضرورت 
همراهي و هم افزايي دس��تگاه ها و نهادهاي ديگر 
ب��ا وزارت آموزش و پ��رورش در ارتق��اي ورزش 
دانش آم��وزان دختر گف��ت: ورزش فقط منجر به 
كاهش بيماري نمي شود بلكه بايد نقش ورزش را 
در ايجاد سبك زندگي سالم هم ببينيم.  او افزود: 
س��رمايه گذاري در اين حوزه يك س��رمايه گذاري 
بنيادين، صحيح و دقيق است و مي تواند تاب آوري 
اجتماع��ي را افزايش دهد. ورزش دختران از زاويه 
حقوق ش��هروندي نيز يكي از مباحث مهم اس��ت 
و باي��د به آن توجه داش��ت. معاون ام��ور زنان و 
خانواده رييس جمهور با بيان اينكه براي روز دختر 
برنامه هاي خوبي داري��م و اميداريم بتوانيم طرح 
ارتقاي فعاليت ه��اي تربيت بدني در دختران دوره 
ابتدايي را به شكل بهتري در آن روز معرفي كنيم، 
گفت: بايد خانواده ه��ا و انجمن اوليا و مربيان نيز 

ورود كرده و كمك كنند اين طرح شكل بگيرد. 

اخبار

21 درصد دانش آموزان ايراني چاق هستند 

چاقيزودرسكودكانبيتحرك

والدين بيمار و بيكار 55 درصد كودكان كار
كودكان كار هم از مردم شهر جدا مانده و گسسته 
هس��تند و هم هر روز درست جلو چشمانشان حضور 
دارند؛ كار مي كنند تا گاهي كمك خرج خانواده باشند 
ي��ا حتي هزينه اعتياد والدينش��ان را پرداخت كنند؛ 
گاهي مورد آماج خشونت قرار مي گيرند و گاهي هم 
در معرض نگاه هاي ترحم آميز شهروندان شانه هايشان 

خم مي شود. 
بر اس��اس گزارش هاي س��ازمان جهان��ي كار در 
س��پتامبر ٢۰1٧، 15٢ميليون كودك در سنين 5 تا 
1٧سال يا تقريبا از هر 1۰ كودك يكي از آنها ناگزير 
به تحمل كار اجباري هس��تند. اگر چه آمارهاي اين 
سازمان حاكي از كاهش كار اجباري كودكان از سال 
٢۰۰۰ است، اما روند كاهش اين پديده بين سال هاي 
٢۰1٢ تا ٢۰1۶ ميالدي با كندي همراه بوده اس��ت 
اگر چه 1٢1 ميليون كودك تا س��ال ٢۰٢5 ميالدي 

همچنان درگير كار اجباري خواهند بود. 
رضا جعفري رييس اورژانس اجتماعي و مديركل 
دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي 
كشور معتقد است كه كودكان كار خيابان، كودكاني 
هس��تند كه بدون حضور موثر سرپرست يا مراقب در 
خيابان به مش��اغل رده پايين اشتغال دارند و انگيزه 
آنها كسب درآمد اس��ت.  به گفته او بررسي ها نشان 
مي دهد نخس��تين عاملي كه باعث گرايش كودكان 
كار به خيابان مي ش��ود اين اس��ت كه آنها دچار فقر 
معيشتي هستند و اين كودكان به نوعي منبع كسب 
درآمد خانواده محس��وب مي ش��وند. جعفري با بيان 

اينكه عمدتا دو گروه كودكان كار خيابان وجود دارند 
كه ش��امل »كودكان خيابان« و »كودكان خياباني« 
هس��تند، به ايس��نا گفت: كودكان خياباني كس��اني 
هستند كه خيابان را به عنوان محل كارشان انتخاب 
مي كنند اما معموال ارتباط شان با خانواده قطع نيست 
و حتي اگر به ش��كل مس��تمر و منظم به خانه رجوع 
نكنند اما با اين حال معموال پس از مدتي به خانه شان 
مي روند اما كودكان خيابان، كودكاني هستند كه محل 
كار و زندگي ش��ان خيابان است.  او افزود: پژوهش ها 
نشان مي دهد ٢۳ درصد از اين كودكان تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي قرار دارند. ٢4 درصد از والدين اين 
كودكان به لحاظ جس��ماني دچار بيماري هاي مزمن 
هستند كه يكي از داليل آنكه كودكان مجبور هستند 
كمك هزينه خانواده شان شوند مساله بيماري جسمي 
والدين است. ۶٧ درصد از والدين اين كودكان بي سواد 
هستند هر چه تحصيالت آنها پايين تر باشد به همان 
نس��بت نمي توانند مش��اغل خوب و آبرومند داشته 

باشند و درآمد آنها كاهش پيدا مي كند. 

 95درصد كودكان كار به خانه هايشان برمي گردند
مديركل دفتر امور اسيب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيستي كش��ور با بيان اينكه بررسي ها و پژوهش ها 
نش��ان مي دهد كه در اس��تان ته��ران ٩5.4درصد از 
ك��ودكان بعد از كار در خيابان به خانه خودش��ان بر 
مي گردند، تصريح كرد: اين مساله نكته مثبتي است 
چرا كه وقتي اين كودكان به خانه بر مي گردند يعني 

هن��وز ارتباط عاطفي ش��ان با خانواده برقرار اس��ت و 
نظارتي هر چند نيم بند روي اين كودكان وجود دارد. 
اين مس��اله باعث كنترل نسبي و كاهش انحرافات و 
آس��يب هاي اجتماعي در اين گروه مي شود. جعفري 
درباره خدماتي كه از س��وي بهزيس��تي به اين افراد 
ارائه مي ش��ود، گفت: دو نوع خدمت از سوي سازمان 
بهزيستي به اين كودكان ارائه مي شود؛ نخستين مورد 
مربوط به مراكز شبانه روزي است كه محل نگهداري 
كودكان خياباني اس��ت و تقريبا در همه اس��تان هاي 
كش��ور اين مرك��ز وجود دارد. مدت زم��ان نگهداري 
موقت اين ك��ودكان ٢1 روز با مدت زمان تمديد 45 
روزه اس��ت كه در اين مراكز اقدامات مددكاري براي 
اين كودكان انجام مي شود. همچنين در صورت وجود 
مش��كالتي در خانواده مانند اعتياد يا نياز مالي تالش 
مي ش��ود تا به رفع آنها زمينه بازگش��ت كودكان به 
خانواده فراهم  شود اما اگر به هر دليلي امكان بازگشت 
اين كودكان به خانواده وجود نداشت در مراكز اقامتي 
ميان مدت و بلندمدت نگهداري مي شوند. مدل ديگر 
ارائه خدمات به جامعه هدف، مراكز روزانه آموزش��ي 
حمايتي كودك و خانواده است اين مراكز كه به تازگي 
آغاز به كار كرده اند ش��امل 4٧ مركز در تعداد زيادي 
از استان هاس��ت.  به گفته او بررسي ها نشان مي دهد 
كه بسياري از كودكان نيازمند نگهداري شبانه روزي 
نيس��تند و به دليل فقر معيشتي خانواده شان مجبور 
به كار كردن در خيابان ها هس��تند.  هادي شريعتي، 
حقوقدان و نائب ري��س هيات مديره انجمن حمايت 

از حقوق كودكان نيز با اش��اره به اقدامات انجام شده 
براي كودكان كار و خيابان در يك سال گذشته اظهار 
كرد: آنچه كه از خ��رداد ٩۶ تا خرداد ٩٧ بر كودكان 
كار گذشته نش��ان مي دهد نه تنها مساله كار كودك 
حل نشده، بلكه اقدامات و اظهارنظرهاي صورت گرفته 

توسط مسووالن وضعيت را پيچيده تر كرده است. 
او ادام��ه داد: طرح س��لب حضان��ت از والدين كه 
توسط مسووالن بهزيس��تي مطرح شده، دستگيري 
بيش از ۳۰۰ كودك كار در طرح ضربتي شهريور ماه 
كه با هماهنگي فرمانداري، شهرداري و بهزيستي و در 
راستاي حذف كودك كار از چهره شهر صورت گرفت، 
اقدام ناشيانه شهرداري بروجرد در انتشار عكس هاي 
كودكان كار دس��تگير ش��ده و... نشان مي دهد اغلب 

اقدامات صورت گرفته يك عقب گرد كامل بوده است. 
ب��ه گفته او در اي��ن بين وضعيت ك��ودكان كار 
مهاج��ر افغانس��تاني ب��ه مرات��ب ناگوارت��ر گزارش 
مي ش��ود چرا كه طبق آمار كميس��يون حقوق بشر 
افغانس��تان قاچاق كودكان افغانس��تاني ب��راي كار 
ب��ه ايران 1۰درصد افزايش يافته و براس��اس همين 
آمار روزانه بيس��ت كودك كار به اجبار يا داوطلبانه 
براي بازگش��ت به كشورشان در مرزها رها مي شوند. 
اين در حالي اس��ت كه بعد از گذشت بيش از ٢۰ از 
سال از پيوس��تن ايران به كنواسيون حقوق كودك، 
نس��ل جديدي از كودكان كار در حال بروزند كه از 
آن جمله مي توان به ك��ودكان تن فروش يا كودكان 

كوله بر و... اشاره كرد.

از 1۳ميلي��ون و 5۰۰ هزار دانش آم��وز، ٢1درصد 
دچار چاقي و آس��يب هاي ناش��ي از آن هستند. با اين 
حال در بس��ياري از مدارس،  هنوز هم زنگ ورزش به 
نفع كالس هاي درس مصادره مي شود و كسي اهميت 
ورزش در س��المت دانش آموزان را جدي نمي گيرد. در 
حالي كه براساس نظر كارشناسان علوم تغذيه، چاقي 
در دوران كودكي و نوجواني زمينه س��از ابتال به ديابت 
نوع ٢، بيماري هاي قلبي-عروقي، س��رطان و عوارض 
جسمي و اجتماعي در بزرگسالي است. چاقي كودكان 
و نوجوانان، از لحاظ روح��ي و رواني عواقب نامطلوبي 
همچون كم خوابي، نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب 
و افس��ردگي را در پ��ي دارد كه اين مس��ائل بر روابط 
اجتماعي و تحصيل��ي دانش آموزان تاثي��ر مي گذارد. 
اين موضوع وقتي به دانش آموزان دختر مي رس��د،  به 
دلي��ل محدوديت هايي كه براي ورزش ك��ردن دارند، 
 وضع نامطلوب تري پيدا مي كند. از طرف ديگر حس��ن 
قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت هم چندي پيش اعالم 
كرد با توجه به بررسي هاي انجام شده، تحرك فيزيكي 
دختر 1۳ س��اله ايراني با زن 5۰ س��اله فرقي ندارد. به 
تمام اين آمار و ارقام اگر نتايج پژوهش��ي كه در س��ال 
٩٢، از سوي وزارت ورزش و جوانان انجام شد هم اضافه 
ش��ود، وخامت اوضاع بيش از پيش احساس مي شود، 
اين پژوهش حكايت از آن داشت كه قابليت جسماني 
زنان 18 تا ٢۶ ساله ايراني برابر با قابليت جسماني زنان 
5۰ ساله فرانسوي برآورد شده است و همچنين سرانه 
فضاي ورزشي دختران در مدارس 1٧ سانتي متر است 
كه اين رقم در كنار ٢5۰ س��انتي متر فضاي استاندارد 
حركتي، جاي تامل بسياري دارد. اين شرايط در حالي 
اس��ت كه مدارس نه تنها از نظر فضا و امكانات ورزشي 
كمبود دارند بلكه، نيروي انساني هم به اندازه كافي در 
بدنه آموزش و پرورش براي بهبود وضعيت تربيت بدني 
نيس��ت، به طوري كه بنابر آمارهاي اعالم شده از سوي 
وزي��ر آم��وزش و پرورش، به ازاي ه��ر ۳۰ كالس يك 
معلم تربيت بدني مشغول به كار است. با اين وجود اين 
وزارتخانه از چندي پيش  گام هايي را در راستاي افزايش 
نشاط در مدارس برداشته است. گام نخست اين تغيير 
رويه تالش براي حذف آزمون هاي مكرر و تست هوش 
بود و حاال بارديگر به كمبود معلم ورزش و بي توجهي 
به زنگ ورزش در مدارس به موضوعي تازه تبديل شده 
كه مسووالن اين وزارتخانه نسبت به آن هشدار دادند. 
وزير آموزش و پرورش معتقد اس��ت اگر فكري به حال 
وضعي��ت تحرك و ورزش دانش آموزان نش��ود، بحران 
جدي نس��ل آينده را تهدي��د مي كند. محمد بطحايي 
روز گذش��ته در جلسه ستاد عالي تشكيالتي گسترش 
و ارتقاي فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش دانش آموزان 

دختر كشور با اولويت مدارس ابتدايي با بيان اينكه كم 
تحركي ت��اب آوري اجتماعي را كاهش مي دهد، گفت: 
»سبك زندگي امروز اگر تصحيح نشود، مادران و پدران 
فرداي ما در معرض خط��ر خواهند بود. امروز موضوع 
مهم براي ما بحث نش��اط و اميد به آينده و تاب آوري 
اس��ت، چرا كه بچه هاي امروز تاب آوري اش��ان پايين 
آمده و شايد به همين دليل شاهد هستيم آسيب هاي 
اجتماعي در حال گس��ترش اس��ت و همه ما نگرانش 
هستيم. اين موضوع از عهده يك وزارتخانه بر نمي آيد 
كه سالمت جامعه فردا را تضمين كنيم. بايد باور كنيم 

نسل فرداي ما در خطر است.«

 فرصت سوزي با كمبود امكانات 
از ش��يوه نادرس��ت آموزش و پرورش در ايران 
كه اولوي��ت را تنها به درس هاي تئوري و موفقيت 
در آزمون هاي مختلف مي دهد، كمبود امكانات هم 
عامل ديگري است كه سبب مي شود، دانش آموزان 
از چرخه تحرك و نش��اط دور بمانند اين امر سبب 
ش��د تا وزير آموزش و پرورش، نس��بت به كمبود 
امكان��ات در مدارس انتقاد ك��رده و افزود: »من به 
روس��تايي رفته بودم كه س��ه كالس ناايمن داشت 
و ديوار هم نداش��ت و حياط مدرس��ه خاكي بود و 
حتي فاقد س��رويس بهداش��تي بود. اما در كنارش 

يك حس��ينيه بود كه فضاي خوبي داش��ت با همه 
امكانات كه گفتند در سال دو يا سه ماه باز است. تا 
زماني كه به اين نتيجه نرس��يديم كه در منطقه يي 
حس��ينيه اس��ت كه باي��د در اختيار نس��ل آينده 
باش��د ما نمي توانيم بگويي��م اولويت اول اجتماعي 
ما نسل آينده اس��ت. ما مدرسه يي داريم كمترين 
امكانات ورزش��ي را دارد و در كنارش ورزش��گاهي 
اس��ت كه صبح ها تعطيل است. اين در حالي است 
كه عالوه بر فضاي ورزش��ي از حيث نيروي انساني 
هم به ش��دت با مش��كل مواجه هستيم. به ازاي هر 
۳۰ كالس ي��ك معلم تربيت  بدن��ي داريم و امروز 
 ميانگين س��ن خدمت ٢۳ سال اس��ت و يك سوم 
نيروي انس��اني تا سه چهار س��ال آينده بازنشسته 
مي ش��وند كار ام��روز م��ا ارزنده اس��ت  اما صحيح 
نيست، چرا كه بايد معلمان تربيت  بدني به مدارس 
بفرس��تيم . چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه ۳۶ 
درصد از دانش آموزان  ش��اخص ت��وده بدني باالي 
اس��تاندارد دارند بنابراين همه اي��ن موارد روحيه 
جمع گرايي را در فرد كاهش مي دهد . نسل آينده 
ما در معرض خطر اس��ت كه يكي از راهكارها براي 
نجات آنها وسعت برنامه هاي تربيت بدني به ويژه در 
 دختران اس��ت تا فاصله با آموزش تربيت  بدني در 

پسران كاهش يابد.«

 آموزش و پرورش تاكنون چه كرده است؟
اظهارات وزير آموزش و پرورش در حالي است 
كه براس��اس آمار ارائه ش��ده از س��وي مسووالن 
وزارت آم��وزش و پ��رورش در بهمن م��اه س��ال 
٩4، حدود س��ه  هزار س��الن ورزشي و٧8۰ سالن 
نيمه س��از وجود دارد كه دانش آموزان مي توانند از 
آنها اس��تفاده كنند. باالي 8۰ درصد مدارس نيز 
داراي فضاي ورزش��ي و حياط مناسب هستند اما 
همان زمان هم اعالم ش��د كه تمامي مدارس بايد 
به س��الن ورزشي تجهيز باش��ند و براي آن دسته 
از مدارسي كه حياط پاسخگوي نياز دانش آموزان 
نيست، پيشنهاد شد از سالن هاي خارج از مدارس 
اس��تفاده ش��ود. با اين حال در كنار اتخاذ چنين 
سياس��تي، آموزش و پ��رورش تاكن��ون اقدامات 
مختلفي براي افزايش تحرك دانش آموزان داشته 
اس��ت،  از جمله افزايش ساعت زنگ ورزش و اجرا 
دو ط��رح با عن��وان »كالس قهرم��ان« و »حياط 
پويا« اس��ت. مهرزاد حميدي معاون تربيت  بدني 
و س��المت وزارت آموزش و پ��رورش درباره اين 
برنامه ه��ا گف��ت: »در حال حاض��ر ۳۳ هزار دبير 
تربيت  بدني در س��طح كش��ور درس تربيت  بدني 
تدريس مي كنند اما در اين حوزه با كمبود ۳هزار 
و ٧۰۰معل��م مواجه هس��تيم. اگر نتوانيم س��واد 

حركتي را در مدارس و سنين كودكي ايجاد كنيم 
ديگ��ر در ورزش همگاني قهرماني نداريم زيرا اين 

دو ورزش بر پايه سواد حركتي ايجاد مي شود. 
حميدي بيان كرد: س��اعت درس تربيت بدني 
در مدارس به ۳۰٢ س��اعت افزايش يافته اما اين 
ساعت كافي نيست و همچنان بايد براي فعاليت و 
افزايش تحرك دانش آموزان ساعت درس تربيت 
 بدني را افزايش دهيم. يكي از طرح هاي ورزش��ي 
مدارس، اجراي المپياد درون مدرس��ه اي، ورزش 
صبگاه��ي و كانون ورزش��ي درون مدرس��ه يي و 
طرح مدرسه قهرمان است. دو برابر شدن ساعت 
درس تربيت  بدني در دوره متوسط دوم، افزايش 
چشمگير دانش آموزان، سهيم شدن ۳۰درصدي 
تربيت  بدن��ي دانش آموزان از ماده 5۳ و س��هيم 
شدن 15درصدي تربيت بدني از ارزش افزوده از 

دستاوردهاي اين حوزه است.«
 او افزود: »همچنين سهيم شدن ٢۰درصدي 
حوزه تربيت  بدني از ماليات خرده فروشي سيگار 
و تغيير عنوان وظايف معاونان پرورش��ي مدارس 
ب��ه معاون��ان پرورش��ي و تربيت  بدن��ي و ايجاد 
كانون ه��اي حركت اصالحي و راس��ت قامتي در 
اس��تان هاي كشور از عمده دس��تاوردهاي حوزه 
تربيت  بدني و س��المت حوزه آموزش و پرورش  و 

سالمت حوزه آموزش و پرورش است.«
معاون تربيت  بدني و س��المت وزارت آموزش 
و پرورش در توضيح دو طرح ديگر اين وزارتخانه 
ب��راي افزايش تح��رك دانش آموزان بي��ان كرد: 
»ط��رح حياط پوي��ا � حيات پاياس��ت كه به اين 
ط��رح بر اس��اس مطالعاتي كه روي كش��ورهايي 
كه توانس��تند كم تحركي را كاهش دهند، دست 
يافتي��م. در اي��ن طرح در كف حي��اط مدارس و 
روي ديوارهاي حياط مدرسه خطوط پرش طول 
و ارتفاع و دوايري رس��م مي شود تا دانش آموزان 
را براي حركت بيشتر ترغيب كند. از طرف ديگر، 
طرحي ه��م با عن��وان »كالس قهرمان« در نظر 
گرفته شده اس��ت كه در اين طرح تالش شده با 
ارائه چند رش��ته ورزشي و در نظر گرفتن امتياز، 
دانش آموزان به ص��ورت گروهي )هر كالس يك 
گروه( وارد عرصه ش��وند و به رقاب��ت با يكديگر 
بپردازن��د و در نهايت يك كالس از هر مدرس��ه 
ب��ه عن��وان »كالس قهرمان« انتخاب ش��ود. در 
نهاي��ت كالس قهرم��ان بايد با معلم��ان خود به 
رقابت بپردازد كه اين مس��اله مي تواند براي ساير 
دانش آم��وزان ني��ز جذاب و مش��وق حضور براي 

تماشا باشد.«

معاون س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به اقدام اين معاونت براي تهيه برنامه جامع حوزه جوانان 
در سراسر كشور گفت: وزارت ورزش و جوانان تنها وزارتخانه يي 
است كه در آن وضعيت به كارگيري بازنشستگان تعيين تكليف 
ش��ده است و اميدواريم تا نهادهاي ديگر نيز هر چه سريع تر در 

اين راستا اقدام كنند. 
محمدمهدي تندگويان با انتقاد از اينكه با وجود چهاربار مكاتبه 
اين معاونت نهادهاي مختلف كشور از ارائه گزارش عملكردشان به 
مناسبت هفته جوان خودداري كرده اند، افزود: تقسيم كار الزم براي 
همه وزارتخانه ها به مناسبت اين هفته ارسال شده است اما با وجود 
مكاتبات انجام ش��ده گزارشي دراختيار معاونت قرار نگرفته است. 
از آنجا كه بابت اين موضوعات س��رفصل ها و برنامه ها از نهادهاي 
مختلف استاني گزارش تهيه مي شود و بعدا در اختيار رييس جمهور 
و معاون وي قرار مي گيرد، به نظر مي رسد اين سازمان ها و نهادها 

بايد نسبت به تهيه گزارش شان اقدام كنند. 
او با اش��اره به توافق معاونت ساماندهي امور جوانان با صندوق 
كارآفريني اميد و موسسه رسالت براي ارائه تسهيالت اشتغال زايي 
به جوانان اظهار كرد: ابالغيه وام ها انجام ش��ده و دستورالعمل آن 
نيز صادر ش��ده اس��ت. طرح هاي جوانان نيز در ادارات كل جوانان 
هر اس��تان در حال بررسي اس��ت. به جواناني كه طرح شان بعد از 

بررسي ها تاييد شود اين وام تعلق خواهد گرفت. تندگويان با بيان 
اينكه در اس��تان فارس تمام س��قف اعتبارات وامي به سمن هاي 
جوانان پرداخت ش��ده است تصريح كرد: حدود دو ميليارد تومان 
در اين استان با سقف پرداختي 1۰۰ ميليون تومان پرداخت شده 
است. معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان 
اينكه موسس��ه رس��الت به دنبال مدل متفاوتي از اشتغال زايي در 
سازمان هاي مردم نهاد جوانان است، اظهار كرد: شرايط بهره مندي 
سازمان هاي مردم نهاد جوانان از اين تسهيالت اين است كه آنها به 

سمت تشكل گرايي حركت كنند. 
تندگويان در ادامه از تعهد معاونت س��اماندهي امور جوانان به 
پرداخت 4۰۰ ميليارد تومان تسهيالت به تشكل ها ظرف دو سال 
خبر داد و گفت: امس��ال براي خانه هاي جوانان نيز ٢5.5ميليارد 
تومان بودجه اختصاص داده شده است و به ازاي زميني كه عرضه 
ش��ود اين بودجه از وزارتخانه ابالغ و پرداخت مي شود.  او در ادامه 
اظهار كرد: در بازديدهاي استاني كه ظرف چند ماه گذشته انجام 
داده ام دو نه��اد به ط��ور ويژه ي��ي در كنار موضوع جوان��ان با ما به 
همكاري پرداختند. يكي از اين نهادها كميته امداد امام خميني)ره( 
و همياري آن به ويژه در بحث اشتغال زايي و آسيب هاي اجتماعي 
ب��وده و ديگ��ري هالل احمر بوده كه كمك هاي ش��اياني در حوزه 

جوانان انجام داده است. 

صدوردستورالعملپرداخت»وام«اشتغالزاييبهجوانان
 عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: خشونت خانگي در طبقات 

دچار فقر فرهنگي و اقتصادي به شكل مضاعف وجود دارد. 
طيبه سياوشي شاه عنايتي در مورد اظهارات رييس سازمان 
پزش��كي قانوني مبني بر اينكه همسرآزاري درسال ٩۶ نسبت 
به س��ال ٩5 افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: همسرآزاري علل 
مختلفي دارد كه هر كدام بايد به شكل مجزا مورد بررسي قرار 
گي��رد، بنابراين نمي ت��وان هر دليلي را به تنهاي��ي در افزايش 
خش��ونت ها علي��ه زنان موثر دانس��ت؛ اما نب��ود قانون متقن و 
ش��فاف در اين زمينه مي تواند در افزايش بخش��ي از مشكالت 
تاثير داش��ته باشد. نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس درمجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيگيري مجلس و 
دولت در تدوين اليحه منع خش��ونت عليه زنان براي كمك به 
زنان درگير با مبحث خش��ونت، افزود: اين اليحه درحال حاضر 
در قوه قضاييه بوده و طبق پيگيري ها و تاكيدات صورت گرفته 
از س��وي فراكسيون زنان درجهت بررسي سريع تر اليحه دراين 
ق��وه، اميدواريم كه در آينده يي نزدي��ك اين اليحه به مجلس 
ارسال ش��ود. او با بيان اينكه تاكنون اليحه منع خشونت عليه 
زنان به مجلس ارس��ال نشده اس��ت، به خانه ملت گفت: تمام 
اصالحات و تغييرات نهايي براي اين اليحه در كميس��يون هاي 
دولت انجام ش��ده و بخش حقوقي معاونت زنان و خانواده نهاد 

رياس��ت جمهوري جلس��ات مختلفي را براي آماده س��ازي اين 
اليح��ه برگزار كرده اس��ت، بنابراين درتغيي��رات به عمل آمده 
حدود 4۰ م��اده از اليحه به دليل توجه به اين مواد در قوانين 
ديگر حذف شد؛ اما همين اليحه با 51 ماده نيز هنوز به دست 

نمايندگان نرسيده است. 
سياوش��ي با تاكيد براينكه خش��ونت عليه زنان بايد از زواياي 
جامعه شناسي و فرهنگي مورد ارزيابي قرار گيرد، گفت: درجامعه 
ما م��رد نان آور خانواده بوده و مرد براس��اس قانون مدني رييس 
خانواده محسوب مي شود، بنابراين زن به لحاظ قانوني درخانواده 
دركن��ار مرد قرار مي گي��رد؛ البته زنان بر اس��اس قانون، مباحث 
اجتماع��ي و فرهنگي به نوعي دچار ضعف بوده و به همين دليل 
مورد خش��ونت قرار مي گيرند ضمن اينكه فقر و بيكاري خشونت 

خانگي را مضاعف مي كند. 
عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
خشونت خانگي در تمامي طبقات اجتماعي وجود دارد، افزود: اما 
در طبقات دچار فقر فرهنگي و اقتصادي به ش��كل مضاعف وجود 
دارد بنابراين بايد از طريق رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد نسبت 
به خشونت عليه زنان آگاهي بخشي صورت گيرد؛ اما به طور حتم 
قانون هم مي تواند در حل خالء ها چاره س��از باشد البته دراجراي 

قوانين نيز دولت بايد كمك كند. 

چهطبقاتيدرگيرخشونتعليهزنانهستند؟
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پارلمان شهري پايتخت، شهرداري را به تهيه برنامه جامع كنترل و كاهش تخلفات ساختماني ملزم كرد

بستر سازي براي جرم انگاري تخلفات ساختماني
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

باتوج��ه به گس��تردگي تخلفات س��اختماني 
و افزاي��ش بي روي��ه آن از ي��ك س��و و ضعف و 
ناكارآم��دي فرآينده��اي موجود در پيش��گيري 
تخلف��ات  و گس��ترش  وق��وع  از  و جلوگي��ري 
ساختماني، اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه 
روز گذش��ته با تصويب طرحي شهرداري را ملزم 
ب��ه تهيه برنامه جامع كنت��رل و كاهش تخلفات 

ساختماني كردند. 
ب��ه گزارش »تعادل«، محمد س��االري رييس 
كميس��يون معم��اري و شهرس��ازي ش��ورا در 
تش��ريح اين طرح گفت: باتوجه ب��ه ناكارآمدي 
فرآيندهاي موجود در پيش��گيري و جلوگيري از 
وقوع تخلفات س��اختماني اعم از ساز و كار نحوه 
ص��دور و نحوه اجراي موردنظر كميس��يون هاي 
ماده ۱۰۰، نحوه نظارت مهندسان ناظر و عوامل 
شهرداري در شركت شهربان و حريم بان و نحوه 
ص��دور آراي صادره ديوان عدالت اداري و س��از 
و كارهاي مرب��وط به نحوه آموزش ش��هروندان 
در اين خصوص، ش��هرداري تهران مكلف اس��ت 
نس��بت به انجام آسيب شناس��ي دقي��ق و جامع 
و ارزياب��ي س��هم عوامل موثر در وق��وع تخلفات 
س��اختماني و عدم موفقيت در پيشگيري از آن 
اقدام كرده و نس��بت به ارائه اليحه برنامه جامع 
و هماهنگ كاهش تخلفات س��اختماني طي سه 

ماه اقدام كند. 
موض��وع  گرفت��ن  درنظ��ر  داد:  ادام��ه  وي 
فرهنگ س��ازي  و  ش��هروندي  آم��وزش  نح��وه 
مس��ووليت پذيري ش��هروندي به طور مستقيم و 
غيرمس��تقيم باي��د در اين آسيب شناس��ي مورد 
توجه قرار گيرد. همچنين اصالح ساز و كارهاي 
موج��ود در نحوه نظارت عوامل ش��هرداري براي 
پيش��گيري از تخلف��ات و معرف��ي متخلف��ان به 
كميته ه��اي انضباطي و مراج��ع قضايي از ديگر 
محورهاي پيشنهادي ش��ورا به شهرداري است. 
همچنين بسترس��ازي الزم براي جرم انگاش��تن 
تخلفات س��اختماني و عدول از ضوابط و مقررات 
شهرس��ازي و معم��اري و اس��ناد فرادس��ت در 
تعام��ل با مراجع قضاي��ي و قانون گذاري از ديگر 

محورهاي عنوان شده در اين طرح است. 
در جريان بررس��ي اين دس��تور جلس��ه زهرا 
نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شوراي شهر تهران 
پيشنهاد اضافه ش��دن نام شوراي عالي استان ها 
ب��ه بند مرتبط با پيگيري تبديل ش��دن تخلفات 
س��اختماني به جرم را ارائه و تصريح كرد: ايجاد 
قوانين مربوط به جرم انگاري تنها توسط مجلس 
امكان پذير اس��ت و اين موضوع عملياتي نخواهد 
ش��د مگر اينكه از سوي ش��وراي عالي استان ها 

پيگيري شود. 

در ادامه س��يدمحمود ميرلوحي عضو شوراي 
شهر تهران، با تاكيد بر اينكه پيش بيني هاي الزم 
براي تهيه لوايح قضايي از طريق نهادهاي قانوني 
مش��خص شده اس��ت، گفت: من طرفدار كاهش 
عناوين جرم هس��تم كه بر همين اساس مي توان 
جرم هايي را كه كارآمدي ندارند حذف كرد. اين 
در حالي اس��ت كه موضوع تخلفات س��اختماني 
الزم اس��ت در قال��ب جرم آورده ش��ود چراكه با 
يك مخالفت ي��ا موافقت در اين حوزه ميلياردها 
تومان پول جابه جا مي ش��ود. نباي��د پيگيري به 
صورت انحصاري از ش��وراي عالي استان ها باشد 
و مي توانيم از س��ه مس��ير ممك��ن موضوع را به 

مجلس ارائه كنيم. 

 قوه قضاييه به مجلس اليحه بدهد
حجت نظ��ري رييس كميته تنقيح ش��وراي 
شهر تهران با بيان اينكه قوه قضاييه نيز مي تواند 
چني��ن اليحه يي را به مجل��س ارائه كند، گفت: 

جرم انگاري بدون مصوبه مجلس مقدور نيس��ت. 
آنچه م��ورد دس��ترس تر، منطقي ت��ر و راحت تر 
مي تواند براي ش��ورا انجام گيرد پيگيري موضوع 

از طريق شوراي عالي استان هاست. 
وي درخص��وص تنقيح قوانين نيز اظهار كرد: 
اگ��ر ضمايم طرح ه��ا و لوايح پي��ش از طرح در 
صحن به دس��ت كميته تنقيح برس��د، مي توانيم 
اي��ن تنقيح را صورت دهيم، اين در حالي اس��ت 
كه اين ضمايم به موقع به دس��ت ما نمي رس��د. 
درنهايت با راي اعضاي شوراي شهر واژه شوراي 
عالي استان ها به ماده 5 اين مصوبه افزوده شد. 

 ساخت و ساز هاي بدون مجوز در برج ميالد 
در ادامه جلس��ه ساالري از نبود طرح جامع 
ب��راي س��اماندهي اراض��ي اطراف ب��رج ميالد 
انتق��اد ك��رد و گف��ت: گودب��رداري مجموعه 
فاز دوم برج ميالد س��ال ها رها ش��ده اس��ت و 
باره��ا هم كميس��يون عم��ران تذك��ر دادند و 

ابراز نگراني كردند. س��االري اف��زود: اخيرا هم 
گزارش هايي رس��يده كه مجموع��ه برج ميالد 
يك مكان و ساختمان اداري مي سازد كه پس 
از پيگيري هاي ما ش��هردار منطقه و معاونانش 
مي گوين��د كه آنجا م��ا را راه نمي دهند. يعني 
مجموع��ه برج مي��الد خود را مانند س��ازماني 
مانند نوس��ازي اراضي عباس آباد مي داند و فكر 

مي كند كه خودش مي تواند تصميم بگيرد. 
در ش��وراي شهر دوره قبل هم در اين مورد 
تذكرات زيادي داش��تيم و درنهايت كميسيون 
ماده 5 مصوبه يي تصويب ش��د كه ش��هرداري 
ملزم اس��ت براي تدوين طرح جامع اقدام كند 
و تا آن زمان نبايد هيچ گونه س��اخت و  سازي 
در آنج��ا صورت گيرد. اين در حالي اس��ت كه 
متاس��فانه دانشگاه علوم پزشكي ايران در دوره 
گذش��ته در آنجا ساخت و  س��ازي را آغاز كرد 
كه پس از پيگيري هاي ما، اين س��اخت و ساز 
متوقف شد. اما در فرآيند گذار و تغيير شهردار 

از قاليباف به نجفي ساخت و ساز دوباره شروع 
شد. 

ساالري با اشاره به لزوم تدوين سريع طرح 
جام��ع برج ميالد گف��ت: از آنجا كه برج ميالد 
در حوزه اس��تحفاظي منطقه ۲ است، شهردار 
منطقه و همكارانش باي��د بدون مجوز نظارت 

مستمر از برج ميالد داشته باشند. 

 بدهي ۱۵۰۰ ميلياردي موديان به شهرداري
ع��دم احص��اي جرايم ريالي صادره از س��وي 
كميس��يون ماده ۱۰۰ به شهردار تهران موضوع 
تذكر افشين حبيب زاده بود. وي درخواست كرد 
شهرداري تهران هر چه س��ريع تر اقدام جدي و 
س��ريع براي اخ��ذ جرايم بانكي را آغ��از كرده و 

نتايج را به شوراي شهر گزارش دهد. 
وي ب��ا بيان اينكه ش��رايط مالي ش��هرداري 
مناسب نيس��ت، گفت: پيرو آخرين گزارش هاي 
دريافتي از كميسيون ماده ۱۰۰ كه به درخواست 
اينجانب تهيه شد، موديان حدود ۱5۰۰ ميليارد 
توم��ان در پرونده ه��اي بي��ش از 5۰۰ ميلي��ون 
ريال��ي به ش��هرداري تهران بدهكار هس��تند. از 
اين مجموعه حدود ه��زار ميليارد تومان مربوط 
به فقط ۱5۰ پرونده س��اختماني است و ما حتي 

پرونده هاي زير 5۰ ميليون را ذكر نكرده ايم. 
ناي��ب ريي��س  همچني��ن حس��ن رس��ولي 
كميسيون برنامه  و بودجه شوراي شهر تهران در 
جريان بررس��ي پرونده باغات ب��ا بيان اينكه بايد 
عدالت را در تصميم گي��ري رعايت كنيم، تاكيد 
كرد: كميسيون ماده 7،  جز يك مجمع مشورتي 
براي ش��وراي شهر ش��أن ديگري ندارد. به گفته 
او، اعضاي شوراي ش��هر موظفند حقوق طرفين 
)شهرداري و مالكين( را با عدالت و انصاف رعايت 
كنن��د، از اي��ن  رو، آراي اعضا در اي��ن باره مهم 

است. 
وي ادامه داد: براس��اس مصوبه ش��وراي عالي 
استان ها در سال ۱394 كه براي همه شوراهاي 
شهر الزم االجرا است، كميسيون ماده 7  جز يك 
مجمع مشورتي براي ش��وراي شهرشان ندارد و 
گزارش اين كميسيون يك نظر كارشناسي است 
و اين نظر نفيا و اثباتا مس��ووليت شورا را در اين 

باره نمي تواند ملغي كند. 
خزانه دار و عضو شوراي شهر تهران تصريح 
ك��رد: اوايل انقالب آراي كميس��يون ماده ۱۲ 
براس��اس پالك اصل��ي بود كه مش��مول چند 
ه��زار هكتار زمين و پالك هاي فرعي متعددي 
ب��ود، راي صادره براي اين پ��الك اصلي براي 
تم��ام پالك هاي فرع��ي قابل  اجرا نيس��ت، از 
اي��ن رو، باي��د عادالنه درب��اره پالك هاي ثبتي 

تصميم گيري شود. 

مختصات شكاف جنسيتي 
در صنعت هوانوردي؟

اياالت متحده  به تازگي در 
امري��كا اليحه يي با نام »قانون 
ترفيع زنان در ني��روي كاري 
هوانوردي« ارائه ش��ده اس��ت 
كه نشان مي دهد، حل مساله 
شكاف جنس��يتي در صنعت 
هوان��وردي آنچنان هم بي نياز 
از ابزارهاي حقوقي نيست. اين 
اليحه براي ايجاد فرصت هايي 
براي زنان در صنعت هوانوردي، 

تهيه و تدوين شده است.  كنگره اياالت متحده امريكا 
بر اين باور است كه صنعت هوانوردي اين كشور دچار 
ش��كاف جنسيتي اس��ت. درحالي كه زنان بيش از 5۰ 
درصد نيروي كاري ملي را تشكيل مي دهند، وضعيت 
در صنع��ت هوانوردي ب��ه گونه يي ديگ��ر رقم خورده 
اس��ت؛ زنان در اقليت هس��تند زيرا آنان تنها ۲درصد 
از مكانيك هاي ايرالين، 4درصد از مهندس��ان پرواز، 5 
درصد از تعميركنندگان، ۲6درصد از كنترل كنندگان 
ترافيك هوايي، ۱8درصد از افس��ران عمليات پرواز و 6 
درصد از خلبانان را تشكيل مي دهند.  كنگره بر اين نظر 
است كه صنعت هوانوردي بايد تمامي فرصت ها را براي 
تش��ويق و حمايت دانش آم��وزان و هوانوردان زن براي 
دنبال كردن حرفه هواپيمايي مورد بررسي و كاوش قرار 
دهد. براي تحقق بخشيدن به اين ايده، كنگره دو تعهد 
را بر دوش ناظم و ناظر صنع��ت يعني اداره هوانوردي 
فدرال اياالت متحده امريكا و به طور مش��خص رييس 

اين اداره قرار مي دهد: 
 - نخس��ت براي تش��ويق زنان و دختران براي ورود 
ب��ه حوزه هوان��وردي، رييس اداره هوان��وردي فدرال را 
مكلف مي كند تا نهادي را با نام »هيات مش��ورتي زنان 
در امور هواپيمايي« تاسيس كند. هدف از تاسيس اين 
هيات، ترفيع تشكيالت)سازمان ها( و برنامه هايي است 
كه آموزش علم��ي و عملي و مربيگري را براي زنان در 
صنعت هوان��وردي ارائه مي دهند.  هي��ات مذكور بايد 
حداكثر ۱8ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه جامعي 
ب��راي راهبردهايي كه اداره هوان��وردي فدرال مي تواند 
اتخاذ كند، ارائه دهد. هيات وظيفه دارد تا گرايش هاي 
صنعت را كه به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم موجب 
دلس��ردي زنان از دنب��ال كردن حرفه ه��اي هوانوردي 
مي ش��ود، شناس��ايي كند؛ وظايف خطوط هواپيمايي، 
س��ازمان هاي غيرانتفاع��ي و نهاده��اي هواپيماي��ي و 
مهندس��ي را براي تس��هيل حمايت از زنان براي دنبال 
كردن حرفه هاي هوانوردي هماهنگ كند. فرصت هايي 
را براي گسترش بورس هاي تحصيلي موجود براي زنان 
در صنعت هوانوردي ايجاد و برنامه هاي آموزش علمي و 
عملي و مربيگري زنان را تقويت كند.  براي اعضاي اين 
هيات كه از برخي كمپاني  هاي اصلي هوافضا و خطوط 
هواپيمايي، سازمان هاي غيرانتفاعي صنعت هوانوردي، 
نهادهاي تجارت هوايي و مهندس��ي و نيز گشت هوايي 
كشوري توس��ط رييس اداره هوانوردي فدرال گماشته 

مي شوند، مزدي بابت ارائه خدمت تعلق نمي گيرد. 
- رييس اداره هوانوردي فدرال بايد حداكثر ۲س��ال 
از تاريخ تصويب اين قانون، گزارش��ي به كميته حمل و 
نقل و زيرس��اخت مجلس نمايندگان و كميته تجارت، 
علوم و حمل و نقل سنا، ارائه و اين گزارش را به صورت 
برخط)آنالي��ن( و كاغذي در دس��ترس عموم قرار دهد. 
ظاهرا موضوع اين گزارش مربوط به وظايفي اس��ت كه 
هيات ياد ش��ده، عهده دار انجام آنهاس��ت.  آن طور كه 
نقل ش��ده است در ايران 8 هزار متخصص زن در حوزه 
هوانوردي كش��ور ازجمله در سمت هايي چون خلباني، 
مهمانداري، مهندس��ي، پزش��كي و معلمي مشغول به 
فعاليت ان��د.  اين آمار مبهم به نظر مي رس��د زيرا معلوم 
نيست كه 8 هزار متخصص زن، چند درصد از كل نيروي 
كاري متخصص در حوزه هوانوردي كش��ور را تش��كيل 
مي دهد؟ آي��ا مي توان گفت كه با اين 8 هزار متخصص 
زن در حوزه هوانوردي كشور يك تعادل مطلق يا حتي 
نس��بي در نيروي كاري متخصص در ح��وزه هوانوردي 

كشور پديد آمده است؟
اين آمار از جهت ديگري نيز مبهم است زيرا مشخص 
نيست كه پراكندگي نيروي كاري زن در اين ميزان به 
چه نحو اس��ت. ممكن است درصد قابل توجهي از اين 
8 هزار متخصص زن در سمت هاي مهمانداري هواپيما 
و آژانس هاي هواپيمايي مش��غول به فعاليت باش��ند 
و درصد بس��يار اندكي در س��مت هاي تخصصي تري 
چون خلباني و كنترل ترافيك هوايي فعاليت داش��ته 
باش��ند.  وانگهي به نظر مي رسد كه حرفه هايي چون 
مهمانداري هواپيما، دغدغه رفع ش��كاف جنسيتي در 
صنعت هوانوردي نيس��ت؛ همچنانك��ه نگراني كنگره 
اياالت متحده امريكا نيز مربوط به آن دسته از مشاغل 
صنعت هوانوردي اس��ت كه از نظ��ر علمي و عملي از 
حساسيت و اهميت باالتري نسبت به حرفه مهمانداري 

هواپيما برخوردار هستند. 

 بهره برداري از آزادراه
تهران- شمال به تعويق افتاد

مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نق��ل گفت: احتم��ال مي دهي��م، آزادراه 
تهران- ش��مال تا پايان تابس��تان تكميل نشود و 
بهره برداري از آن به انتهاي آبان ماه امسال موكول 

شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، خي��راهلل خادم��ي در جمع 
خبرنگاران درب��اره آخرين وضعيت راه آهن قزوين 
– رشت گفت: زيرسازي اين مسير به اتمام رسيده 
و تمام مس��ير ريلي تا ايستگاه راه آهن رشت آماده 
ش��ده اس��ت. تنها 3.5 كيلومتر از ريل گذاري اين 

محور باقي مانده است. 
وي افزود: كارهاي تكميلي مانند جوش��كاري 
ري��ل و تنظيم خط همزمان ب��ا ريل گذاري انجام 
مي ش��ود و براي اينكه سرعت كار افزايش يابد، دو 
دس��تگاه زيركوب ريل و تنظيم كننده ريل را وارد 

كرديم تا فرآيند زيركوبي تسريع شود. 

يادداشت

خبر

ميالد صادقي 
 پژوهشگر

حقوق هوا فضا 

همان ط��ور ك��ه ش��هردار تهران وع��ده داده ب��ود، از اي��ن هفته 
انتصاب هاي خود را ش��روع كرد و باتوجه ب��ه اينكه معاونت معماري 
و شهرس��ازي ش��هر تهران بعد از رفتن نجفي بدون معاون مانده بود، 
شهردار تهران در جلس��ه روز گذشته شوراي معاونان، پيروز حناچي 

را به عنوان معاون معماري و شهرس��ازي منصوب كرد. وي همچنين 
ايرج معزي را به عنوان معاونت فني و عمران شهرداري تهران معرفي 
كرد. در اين جلسه س��يدعلي اسماعيلي نيز به سمت مديركل حوزه 

شهردار منصوب شد.

3 انتصاب جديد در شهرداري تهران

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات وزارت راه در نامه اي به وزير نيرو درباره مرگ دشت ها هشدار داد

2 پيشنهاد براي مهار فرونشست زمين در جنوب تهران
ريي��س بخش ران��ش زمين مركز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرسازي گفت: بخش مهمي از دشت هاي 
جنوب تهران حتي تا ميدان انقالب دچار فرونشس��ت 
ش��ده و ممكن است در دشت ورامين به فاجعه منجر 
ش��ود.  به گزارش مهر، عل��ي بيت اللهي رييس بخش 
زلزله و رانش زمين و عضو هيات علمي مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرسازي در نامه سرگشاده يي به وزير 
نيرو در خصوص مشكالت و معضالت غيرقابل جبران 

فرونشست زمين هشدار داد. 
در اين نامه با بيان اينكه مش��كل آب يك ابرچالش 
ملي اس��ت، پديده »مرگ آبخوان و دش��ت« تشريح و 
تصريح ش��ده كه اين پديده فاجعه يي برگشت ناپذير به 
شمار مي رود كه در اغلب دشت هاي ايران زمين در حال 
تكوين است.  بيت اللهي در نامه خود تصريح كرده است: 
دو نهاد دولت��ي از ديرباز و به نحو بارزي در پديداري و 
تشديد پديده فرونشست زمين در ايران مقصر هستند، 
۱- وزارت ني��رو و ۲- وزارت جهاد كش��اورزي. وزارت 
نيرو به دليل عدم مديريت صحيح اس��تحصال و كنترل 
مص��رف منابع آب زيرزميني، وزارت جهاد كش��اورزي 
به دليل عدم كنترل كاش��ت محصوالت پرمصرف آب 
و عدم اجباري كردن ش��يوه هاي مدرن آبياري حداقل 
در اراضي مس��تعد فرونشست.  در بخش ديگري از اين 
نامه آمده اس��ت: بايد ذكر كنيم فرونشس��ت زمين در 
ايران سابقه بيش از چهل ساله دارد و پروسه مديريتي 
ناكارآمد طي اين دوران عامل اصلي بروز آثار ويرانگر آن 

در كش��ور شده اس��ت.  در اين نامه تصريح شده است: 
اينكه به مس��ووالن لوله هاي نفت در جنوب تهران طي 
چندين و چند جلسه از آثار مخرب فرونشست زمين بر 
لوله هاي نفت و بنزين و... توضيح و هشدار داده مي شود 
و متاس��فانه هيچ اقدامي صورت نمي گيرد، بيش��تر از 
رويكرد اقدامات مقابله يي تا اقدامات پيش��گيرانه غالب 

موجود در نزد مديران گواهي مي دهد. 
بيت اللهي در اين نامه يادآور ش��ده است: نخستين 
دشتي كه آثار فرونشس��ت زمين بر اثر افت سطح آب 
زيرزميني در آن گزارش ش��ده است، دشت رفسنجان 
بود، در ادامه و در سال هاي اخير فرونشست زمين همراه 
با افت س��طح آب هاي زيرزمين��ي در اكثر آبخوان هاي 
كشور گزارش شده است. بر اساس مجموعه بررسي هاي 
صورت گرفته دش��ت هاي اردبيل، ماهان تبريز، كرمان، 
فارس، زرند، مشهد، قزوين، جنوب و جنوب غرب تهران، 
ورامين و ساير دشت هاي كشور متحمل فرونشست هاي 
به مراتب باالتر از اس��تانداردهاي جهاني و فني اند.  اين 
نامه افزوده اس��ت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته 
مهم ترين عامل فرونشس��ت زمين در دشت هاي ايران 
استحصال بي رويه آب زيرزميني و افت شديد سطح آب 
زيرزميني در اين مناطق اس��ت. عدم مديريت صحيح 
آن باعث تش��ديد اين پدي��ده و باعث بروز خس��ارات 
جبران ناپذيري به مناطق مي ش��ود. برداش��ت بي رويه 
 4۰ تا 5۰س��ال گذش��ته از منابع آب زيرزميني كشور 
موجب شده كه ميزان افت ساالنه سطح آب سفره هاي 

زيرزميني در اغلب دش��ت هاي كش��ور به بيش از ۱ تا 
3متر در سال برسد. از 6۰9دشت كشور تا سال ۱394 
در 3۰9دشت، بهره برداري از منابع آب زيرزميني بيش 
از پتانسيل تجديدپذير بوده و اين امر موجب افت سطح 
آب زيرزمين�ي در آن دش��ت ش��ده و به طور طبيعي با 
توجه ب��ه بارندگي كنوني امكان بازگش��ت به س��طح 
ايستابي گذشته وجود ندارد.   در ضمن بقيه 3۰۰دشت 
ديگر كش��ور نيز يا فاقد منابع آب زيرزميني ش��يرين 
قاب��ل توجه بوده يا داراي آب هاي ش��ور و فاقد كيفيت 
مناسب اس��ت. اس��تفاده بي رويه از آب هاي زيرزميني 
عالوه بر افت ش��ديد سطح س��فره هاي آب زيرزميني 
و فرونشس��ت دش��ت ها بحران ديگري را نيز به صورت 
كانون ه��اي گرد و غب��ار پديد آورده اس��ت.  در بخش 
ديگري از اين نامه آمده است: بر اساس اطالعات رقومي 
موجود و در دس��ترس، طول خ��ط راه آهن قرار گرفته 
در زون فرونشس��ت جنوب تهران حدود ۱۲۰كيلومتر 
است. همچنين بر همين اساس ۲5 كيلومتر از خطوط 
مترو در همين زون واقع اند.  اتوبان هاي بين شهري نيز 
در محدوده تهران و اطراف آن در محدوده فرونشس��ت 
 گس��تردگي طويل��ي دارند كه جمع ط��ول آنها حدود

۲۰۰ كيلومتر است. 
راه ها و معابر ش��هري و بين ش��هري اصلي و فرعي 
نيز جمعا طولي در حدود ۲3۰۰كيلومتر را در محدوده 
فرونشس��ت دارند.  حدود ۲۱دهنه پل فقط در اطراف 
تهران در منطقه فرونشس��ت قرار گرفته اس��ت كه به 

عنوان نقاط مهم ارتباطي مسيرها به هم تلقي مي شود. 
برخي از اين پل ها در منطقه فرونشس��ت دچار ترك و 

شكاف بر اثر فرونشست شده اند. 
۲ انبار مواد نفتي و س��وختي و حدود 44جايگاه 
زون  در  گاز  پم��پ  ۱5جاي��گاه  و  بنزي��ن  پم��پ 
فرونشس��ت واقع شده اند.  در زون فرونشست حدود 
7 ايس��تگاه گاز قرار دارد. طول لوله نفت بر اس��اس 
داده هاي موج��ود 3۰كيلومتر، خطوط فش��ار قوي 
بيش از 7۰كيلومتر و خطوط اصلي گاز داراي طولي 
بيش از ۲۰۰ كيلومتر هس��تند.  در پهنه فرونشست 
تعيين ش��ده ب��ر اس��اس مطالع��ات تصويربرداري 
ش��هر،  8 ته��ران،  ش��هري  منطق��ه   5  راداري، 
99 آبادي واقع ش��ده اند. جمعيت شهري تهران كه 
روي زون فرونشست و حواشي آن زندگي مي كنند، 
يك  ميلي��ون و ۲64ه��زار و 38۲نف��ر و جمعي��ت 
غيرش��هري ته��ران آن 5۲8هزار و 88۲نفر اس��ت. 
بدين  ترتيب جمعيت كل بر اساس اط��العات مركز 
آمار كه در زون فرونش�س��ت ساكن هستند، حدود 

يك ميليون و 793 هزار و ۲64 نفر خواهد بود. 
بر اساس آمار و اطالعات موجود، تعداد ساختمان هاي 
ش��هر تهران كه در زون فرونشست واقع اند، ۲5۱هزار و 
48۰ دستگاه است. مراكز آموزشي شهر تهران نيز ۲88 
و تعداد بيمارس��تان و مراكز بهداش��تي شهر تهران كه 
در محدوده فرونشس��ت واقع شده اند، 57عدد است. در 
محدوده فرونشس��ت كارگاه هاي توليد ي��ا حاوي مواد 

خط��رزا حدود 66 كارگاه اس��ت.  قرارگي��ري فرودگاه 
مهرآباد در حاشيه اراضي و زون فرونشست زمين يكي 
از مهم ترين عوامل ريسك فرونشست را در اين محدوده 
به وجود آورده است. قرارگيري فرودگاه در حاشيه زون 
فرونشست امكان پديداري ترك ها و شكاف هاي سطح 
زمي��ن را در اي��ن محدوده فراهم مي كن��د.  بيت اللهي 
همچنين نوش��ته اس��ت: نكته مهم ديگر واقع ش��دن 
تعدادي از گسل هاي لرزه زاي منطقه در زون فرونشست 
است. طول گس��ل هاي موجود در محدوده فرونشست 
حدود ۱65كيلومتر برآورد ش��ده و قسمت عمده يي از 
بافت فرسوده شهر تهران در زون فرونشست قرار گرفته 
اس��ت.  رييس بخش رانش زمي��ن مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي در پايان نامه خود دو پيش��نهاد 
ارائ��ه كرده اس��ت: ۱- وزارت نيرو موظف ش��ود، بدون 
مالحظ��ات و تعارف��ات و ب��ه عنوان يك اقدام بس��يار 
اولوي��ت دار در محدوده جنوب تهران و اراضي دش��ت 
ورامين تا مناطق جنوب��ي آن كه متصل به اراضي باير 
مي ش��ود، وجود چاه هاي مجاز و غيرمجاز به طور دقيق 
شناس��ايي و آماربرداري كرده و چاه هاي غيرمجاز را در 
س��ريع ترين زمان ممكن مس��دود و پروانه بهره برداري 
چاه ه��اي غيرمجاز مورد بازنگري قرار داده و دبي مجاز 

بهره برداري آنها را كاهش دهد. 
۲- وزارت كش��اورزي موظف ش��ود، در كوتاه ترين 
زمان ممكن، ش��يوه آبياري غرقابي را در اراضي جنوب 
تهران تا جنوب ورامين و پيش��وا و اراضي جنوبي جاده 
قم � گرمسار پس از تغيير شيوه آبياري و فراهم كردن 
تس��هيالت الزم به بهره برداران جهت جايگزين كردن 
سيس��تم هاي نوين آبياري با روش هاي سنتي ممنوع 
اعالم كند. كاش��ت محصوالت پرمص��رف را قدغن و از 
فعاليت مجموعه هاي كشاورزي كه مصرف آب بيشتري 

را الزم دارند جلوگيري به عمل آورد. 

جهش قيمت مسكن در ارديبهشت ماه سال جاري 
اما و اگرهايي را درباره علت اين رشد ناگهاني ايجاد كرد 
البته كارشناسان مسكن در واكنش به علت اين افزايش 
شديد قيمت مسكن كاهش ارزش پول ملي و كمبود 
عرضه مسكن از يك سو و ورود سوداگران ازسوي ديگر 
را عامل اصلي اين رشد ناگهاني دانستند و برخي آنها 
ابراز اميدواري كردند كه قيمت ها در نيمه دوم امسال 
روند كاهش��ي خواهد داش��ت و شيب افزايشي قيمت 
مسكن ادامه دار نخواهد بود.  به گزارش فارس، مهدي 
روانشادنيا عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي 
تهران، درباره داليل رش��د قيمت مس��كن گفت: بازار 
مس��كن همواره در دوره س��يكل 4 تا 5 ساله در ركود 

به س��ر مي برد و در يك دوره 6 ماهه يا يك ساله دچار 
رونق در معامالت و افزايش قيمت مسكن مي شود.  او 
افزود: اين ركود و اين اتفاق در ۲۰ سال گذشته همواره 
اتف��اق افتاده ضمن اينكه در س��ال هاي 86 و 9۱ و در 
اواخر س��ال 96 رخ داد و اين رش��د قيمت به گونه يي 
باعث كاهش قدرت خريد متقاضيان ش��ده است.  اين 
كارش��ناس ارشد بخش مس��كن ادامه داد: به هر حال 
بعضي پارامترها در رشد قيمت مسكن دخيل هستند 
كه مي ت��وان به بازارهاي موازي مثل رش��د نرخ ارز و 
كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد؛ البته به طور طبيعي 
ركود در بورس نيز باعث شد تا رشد قيمت مسكن رخ 
دهد.  روانش��ادنيا گفت: اين رشد قيمت مسكن باعث 

ش��د تا امروز با يك آش��فتگي در بازار مسكن مواجه 
ش��ويم كه ضرر آن را مردم و مصرف كننده هاي واقعي 
كردند.  عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران 
ادامه داد: البته سوداگران هم از اين وضعيت سودجويي 

كرده و به نوعي به اين آشفتگي بازار دامن زدند. 
روانشادنيا يادآور شد: كاهش ساخت مسكن باعث 
كمبود عرضه و به هم خ��وردن تعادل ميان عرضه و 
تقاضا در بازار مسكن شده است بنابراين رشد قيمت 
نهاده هاي مسكن قطعا در رشد قيمت مسكن نقش 
دارند و اميدواريم در نيمه دوم امسال بازار مسكن از 

آرامش نسبي برخوردار باشد. 

 برخورد سياسي و افزايش قيمت مسكن
محمدعل��ي پورش��يرازي عض��و هيات مديره 
سنديكاي ش��ركت هاي ساختماني، دليل افزايش 
قيمت مس��كن را رش��د قيمت نهاده هاي مسكن 
عن��وان مي كند و مي گويد: با مس��كن به ش��دت 

سياس��ي برخ��ورد مي ش��ود و متاس��فانه همين 
برخوردهاي سياس��ي باعث ايجاد تنش و رش��د 
قيمت مس��كن مي ش��ود.  او افزود: مسكن با ۲۱ 
عامل ديگر ارتباط دارد كه مهم ترين آنها تيرآهن، 
يراق آالت و سيمان است پس وقتي اين عوامل با 
رشد قيمت مواجه مي شود بي ترديد قيمت مسكن 
هم از آنها تاثير مي پذيرد.  پورشيرازي با اشاره به 
طرح مارش��ال آلمان كه بعد از جنگ جهاني اول 
سعي شد مسكن با سرعت زياد و با قيمت واقعي 
و ارزان توليد ش��ود، گفت: در چند س��ال گذشته 
وقتي قيمت براي اقالم و نهاده هاي مسكن تغيير 
نكرد با برخي حركات سياسي، مسكن تحت تاثير 
قرار گرفت و قيمت ها به ش��دت افزايش يافت.  به 
گفته عضو هيات مديره س��نديكاي ش��ركت هاي 
س��اختماني، رش��د نرخ دس��تمزدها و مواد اوليه 
س��اختمان قطعا بر قيمت مس��كن تاثير خواهد 

گذاشت. 

 عدم توليد مسكن از داليل اصلي رشد قيمت
محمدرض��ا رضايي كوچي رييس كميس��يون 
عمران مجلس در مورد اينكه دليل رش��د قيمت 
مسكن چه بوده است، گفت: عوامل زيادي در رشد 
قيمت مسكن دخيل بودند كه يكي از داليل اصلي، 
توليد نشدن مسكن است كه يكي از انتقاداتي كه 
به دولت وارد است، اين است كه چرا عرضه مسكن 
ت��ا اين حد بايد كاهش يابد.  نماينده مردم جهرم 
درمجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بارها وزير راه 
و شهرسازي اعالم كرده است كه ۲.5ميليون خانه 
خالي از س��كنه داريم، در حالي كه سال گذشته 
گزارش مركز پژوهش ها نشان مي داد كه 3 ميليون 
واحد مسكوني در كش��ور كمبود داريم.  او تاكيد 
ك��رد: به هر ح��ال مجلس درب��اره كنترل قيمت 
مس��كن نظر مثبت دارد و معتقد اس��ت كه بايد 
دولت و وزارت راه و شهرسازي همانند ساير كاالها 

بر بخش مسكن و قيمت ها نظارت كنند. 

كارشناسان مطرح كردند

3 دليل اصلي رشد قيمت مسكن
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شكاف قيمت هاي رسمي و غيررسمي در بازار خودرو نجومي شده است

مقصر گراني خودرو كيست؟

تعادل 
پ��رش قيم��ت خودروه��ا اي��ن روزه��ا همه را 
ش��گفت زده كرده؛ افزايش نجومي نرخ خودروهاي 
داخل��ي و خارجي هفته س��ياهي را در بازار خودرو 
رق��م زده كه هنوز دليل روش��ني ب��راي آن وجود 
ندارد. خيلي ها وزارت صنعت را مسوول آشفتگي و 
گراني در بازار خودرو مي دانند؛ اين درحالي اس��ت 
كه مسووالن وزارت صنعت از بازگشت ثبات به بازار 
ظرف يك ماه آينده خبر مي دهند. از آن سو، شوراي 
رقابت روز گذشته مجوز افزايش قيمت خودروهاي 
كمتر از 45ميليون توماني توليد داخل را صادر كرد. 
ماجرا اما به همين جا ختم نمي ش��ود و مجلسي ها 
هم براي س��اماندهي بازار خودرو وارد عمل شدند. 
به طوري كه عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي 
اسالمي خبر از س��از و كار تعيين قيمت خودرو در 
دامنه هاي قيمتي متفاوت داده كه براساس آن براي 
خودروهاي باالي 45ميليون، قيمت رقابتي با تعيين 
قيمت خودروساز و نظارت س��ازمان حمايت انجام 
مي ش��ود. اما پش��ت پرده گراني خودرو اوج گرفتن 
دالر، ممنوعيت واردات خودرو و هرچه كه هس��ت؛ 
اما دودش به چشم جامعه مصرفي مي رود؛ به راستي 

چه كسي پاسخگو است؟ 

 التهاب در بازار خودرو 
ب��ازار خودرو در ايران، دس��ت كم پ��س از اعالم 
ناگهان��ي ممنوعيت ه��ا و محدوديت ه��اي واردات 
خودروهاي خارجي دس��تخوش التهاب شده است. 
ج��دا از اين ضربه اول، ضربه دوم نيز با اعالم خروج 
يك طرف��ه اياالت متح��ده امريكا از برج��ام به بازار 
خودروه��اي خارجي و البته بازار خودروهاي داخلي 
وارد شد. اين درحالي است كه تحقيق و تفحص هاي 
مجلس و دس��تگاه هاي نظارتي، به صراحت تخلف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترس��ي برخي 
واردكنندگان خاص به سيس��تم ثبت س��فارش را 
درس��ت در مقطعي كه ممنوعيت اعالم ش��ده بود، 

تاييد كرده است. 
بع��د از تصمي��م وزارت صنع��ت ب��راي توق��ف 
ثبت س��فارش واردات خودرو، قيم��ت خودروهاي 
واردات��ي به طرز عجيب��ي افزايش ياف��ت كه البته 
فاكت��ور تعيين كنن��ده ديگر در تغيي��ر قيمت آن، 
تغييرات نرخ ارز هم هس��ت. ام��ا دولت اعالم كرده 
كه ب��ه واردكنندگان خودرو هم دالر 4۲۰۰ توماني 

تخصيص مي دهد كه در اين صورت، نوس��انات نرخ 
ارز نبايد خيلي روي قيمت تاثيرگذار باشد. 

 سكوت نسبي در اردوگاه دولت
خبرگ��زاري مه��ر در همين رابطه مي نويس��د: 
اكن��ون حتي كمتر خب��ري از برگزاري جلس��ات 
ش��وراي سياس��ت گذاري خودرو از س��وي وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به گوش مي رس��د و 
مشخص نيست كه چرا محمد شريعتمداري وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت تا اين ان��دازه به صنعت 
خودرو و به خص��وص مصرف كنن��دگان و بازارش 
بي تفاوت است. واقعيت آن است كه مدت ها است 
بازار خودرو ش��رايط آش��فته يي را سپري مي كند. 
قيمت ها با افزايش ش��ديدي مواجه شده اند و چه 
در ح��وزه بازار خودروهاي داخل��ي و چه در حوزه 
بازار خودروهاي خارجي، آش��فتگي و عدم نظارت 
كامال مش��هود است. اكنون عمال هيچ نهاد ناظري 
ب��راي نظارت بر قيمت هاي خ��ودرو در بازار وجود 
ندارد و حتي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و س��ازمان تعزي��رات حكومتي هم 
دست روي دس��ت گذاشته و كاري به آشفته بازار 
خ��ودرو ندارند. از س��ويي، بررس��ي هاي ميداني از 
ب��ازار خودرو، از قيمت ه��اي عجيب و غريبي براي 
خودروه��اي داخلي و خارجي در كف بازار حكايت 
دارد ك��ه از هيچ عقل و منط��ق اقتصادي تبعيت 
نمي كنند. گراني هاي بي س��ابقه در ب��ازار خودرو، 
ش��كل گيري بازار سياه و حاشيه قيمت عجيب در 
مورد برخي خودروها، قدرت خريد مردم را به شدت 
كاه��ش داده و تنها، س��ود برخ��ي واردكنندگان، 

توليدكنندگان و دالالن را تامين مي كند. 
بررسي هاي ميداني هم از حاشيه بازار يك تا ۳۳ 
ميليون توماني برخي انواع خودروهاي داخلي در بازار 
حكايت دارد. به عنوان نمونه، بين قيمت كارخانه و 
بازار خودرو س��راتو ۲۰۰۰ اتومات، حاش��يه قيمت 
۳۲ميلي��ون توماني وج��ود دارد و خودرو پرطرفدار 
س��اندرو اس��تپ وي نيز حاش��يه قيمت ۲۲ ميليون 
توماني دارد. در مورد خودروهاي خارجي اين اعداد 
نجومي تر هم هس��تند. به عنوان نمونه، بين قيمت 
نمايندگ��ي و قيمت بازار خودرو هيونداي توس��ان، 
حدود 1۰4ميليون تومان اختالف قيمت وجود دارد. 
با اين همه، در تازه ترين اظهارنظر از سوي يك 
مقام دولتي، مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت 

وع��ده داد كه با اقداماتي كه در زمينه پيش فروش 
خودرو صورت مي گيرد تا يك ماه آينده قيمت هاي 
نجوم��ي خواهن��د شكس��ت. اميرحس��ين قناتي 
مي گويد: در عرضه خودرو مشكلي به وجود نيامده 
بلكه هجوم نقدينگي س��رگردان ب��ه بازار خودرو و 
افزاي��ش تقاضا اين حاش��يه افزايش قيمت ها را به 
وجود آورده است. قناتي، با بيان اينكه سال جاري 
ح��دود ۲۲5 هزار دس��تگاه خودرو س��ند فروش 
خورده، اين نابساماني حاشيه بازار را كار واسطه ها 
و دالالن مي داند. او با اش��اره به اينكه خودروس��از 
براي تامين نياز مالي خود بايد خودرو را به فروش 
برساند، توضيح مي دهد: شركت هاي خودروسازي 
براساس نياز بازار خودرو توليد مي كنند، از اين رو، 
اجازه نمي دهيم براي افزايش قيمت خودرو در بازار 
خودروها را دپو كنند. به گفته قناتي، شركت هاي 
خودروسازي ساالنه براساس نياز بازار يك ميليون و 
5۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد مي كنند. براساس 
آمار اعالمي وزارت صنعت، سال جاري بالغ بر ۲6۰ 
هزار دس��تگاه خودرو توليد شده كه در مقايسه با 
توليد در مدت مش��ابه سال قبل بيش از ۳5درصد 
بيشتر اس��ت. همچنين به گفته اين مقام دولتي، 
براس��اس دستوالعمل  شركت هاي خودرو س��ازي 
شوراي رقابت عمل مي كنند و باتوجه به تقاضا در 
بازار اين اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد 
 بيش��تري خودرو پيش فروش كند. او در عين حال 
با اش��اره به اينكه اين حاش��يه بازار در اعياد پيش 
رو برطرف خواهد ش��د و شركت هاي خودرو سازي 
فروش خودرو را در برنام��ه دارند، بر ثبات در بازار 
تاكي��د دارد. چراكه به گفت��ه او، حداكثر تا يك ماه 
آينده شاهد ثبات در بازار خواهيم بود و اين افزايش 
قيمت خودرو به نفع وزارت صنايع و ش��ركت هاي 
خودرو س��از نيست و از اين افزايش قيمت حمايت 

نمي كنيم. 

 مجلس ورود مي كند
در ش��رايطي ك��ه دولتي ه��ا در م��ورد افزايش 
افسارگس��يخته قيمت خودرو در بازار سكوت پيشه 
كرده اند، مجلس ش��وراي اسالمي بنا دارد به ماجرا 
ورود كند. در همين رابطه، يكي از اعضاي كميسيون 
صناي��ع مجل��س از ارائ��ه گزارش��ي از نابس��اماني 
ب��ازار خ��ودرو و اقدامات وزارت صنع��ت در صحن 
مجلس خبر مي ده��د. به گفته حميدرضا فوالدگر، 

نابساماني ها از اواخر سال 1۳95 شروع و ابتدا مقرر 
شد تنها شركت هاي داراي نمايندگي مجاز به ثبت 
سفارش خودروهاي خارجي شوند و سپس در تيرماه 
1۳96 ثبت س��فارش واردات خودرو كامال متوقف 
ش��د. البته در همان مقطع نيز 5 تا 6 هزار دستگاه 
خودرو غيرقانوني ثبت س��فارش شد و چند ماه بعد 
تعرفه هاي جديد به اجرا درآمد كه همين نابساماني 
بازار خودروهاي خارجي تاثيرش را روي خودروهاي 

داخلي هم گذاشت. 
رييس كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد ملي 
همچني��ن درباره عل��ت عرضه نك��ردن محصول 
خودروس��ازان داخل��ي مي گوي��د: خودروس��ازان 
مي گوين��د چ��ون هن��وز قيمت ه��ا رس��ما تاييد 
نش��ده محصول عرض��ه نمي كنن��د و از همين رو 
سايت هاي شان را نيز بسته اند و معتقدند اگر سايت 
را ب��از كنند بعده��ا بايد به دس��تگاه هاي نظارتي 
پاسخگو باشند. او با يادآوري اينكه بنا بود در هفته 
ج��اري موضوع تعيين قيمت خودروها مش��خص 
ش��ود، بيان مي كند: نظر ما اين است كه بايد بازار 
از اين بالتكليفي خارج شود؛ چراكه هر چه عرضه 
متوقف بماند فاصله رسمي و قيمت هاي غيررسمي 
بيش��تر و فضاي داللي، رانت و سوءاستفاده بيشتر 
مي ش��ود. اين نماينده مجلس، تصريح مي كند: به 
همين منظور در تالش��يم زودتر گزارش مان را در 
كميسيون هاي ويژه حمايت از توليد داخل و صنايع 
آماده كنيم تا از بعد نظارتي بتوانيم اين موضوع را 
پيگي��ري كنيم كه در همين باره نيز با حضور وزير 
و خودروس��ازان بحث قيمت خودروها را پيگيري 
مي كنيم. فوالدگر با بيان اينكه خودروهاي داخلي 

زير 45 ميليون تومان انحصاري و نرخ جديد آن را 
شوراي رقابت تعيين تكليف مي كند مي گويد: براي 
خودروه��اي باالي 45 ميليون هم قيمت رقابتي با 
تعيين قيمت خودروساز و نظارت سازمان حمايت 
انجام مي ش��ود ك��ه در هر صورت ما خواس��تاريم 
مس��ووالن هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعيت 

نابسامان فعلي نجات دهند. 

 چراغ سبز براي افزايش قيمت
ام��ا آن س��وي ديگر ماج��را، با ص��دور مجوز 
افزاي��ش قيمت ش��وراي رقابت به خودروس��ازان 
داخل��ي مواجهيم. به گفته رييس ش��وراي رقابت، 
برخي خودروس��ازان مي توانند قيمت خودروهاي 
زير 45 ميليون تومان خ��ود را هم افزايش دهند. 
به اين ترتيب، قيمت بس��ياري از خودورهاي مورد 
اس��تفاده توس��ط دهك هاي درآمدي پايين تر هم 
مشمول افزايش قيمت خواهد ش��د. رضا شيوا، از 
محاسبات مركز ملي رقابت مبني بر افزايش قيمت 
خودروهاي ساخت داخل كه مشمول قيمت گذاري 
هستند، خبر داده و گفته است: خودروهاي ساخت 
داخل ش��ركت ايران خودرو، به طور متوسط معادل 
7.18درصد و خودروهاي س��اخت ش��ركت سايپا 
به طور متوس��ط معادل 7.1۰درصد اجازه افزايش 
قيم��ت دارن��د. افزاي��ش متوس��ط 5.6۲درصدي 
خودروهاي س��اخت ش��ركت مدي��ران خودرو هم 
م��ورد تاييد مرك��ز ملي رقابت قرار گرفته اس��ت. 
بر اين اس��اس، از اول تيرماه امس��ال خودروسازان 
مي توانند حداكث��ر به مي��زان درصدهاي اعالمي 

قيمت محصوالت خود را افزايش دهند. 

مديرعامل جديد شركت 
دخانيات ايران منصوب شد

ف�ارس  محمدرضا خ��اك كار كه پي��ش از اين 
سرپرست ش��ركت نفت پاس��ارگاد بود، مديرعامل 
ش��ركت دخانيات ايران ش��د. محمدرض��ا خاك كار 
به عن��وان نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل 
ش��ركت دخانيات ايران معرفي و از خدمات مصيب 
محمديان شمالي مديرعامل پيشين اين شركت تقدير 
ش��د. خاك كار مديرعامل جديد ش��ركت دخانيات 
ايران داراي مدرك كارشناس��ي ارش��د و در كارنامه 
كاري خ��ود عضوي��ت در هيات مديره و سرپرس��ت 
سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تامين، عضويت 
در هيات مديره ش��ركت هاي زيرمجموعه شس��تا و 

سرپرست شركت نفت پاسارگاد را دارد. 

مدعيان تخلفات ميلياردي 
خودرو مستندات ارائه دهند

پس از طرح ادعاي برخي رسانه ها و واردكنندگان 
خ��ودرو مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت توضيحات��ي را براي تنوير 
اف��كار عمومي ارائه داد. به گزارش ش��اتا، اين مركز 
اعالم كرد: نخست در باب ادعاي طرح شده از سوي 
اي��ن افراد و ارائه اعداد و ارقامي عجيب از قبيل يك 
هزار ميليارد تومان فس��اد باي��د گفت كه اظهارنظر 
بدون پايه و اساس و بدون مستندات كافي نمي تواند 
حايز توجه باش��د. بهتر است آقايان همزمان با طرح 
ادعاي خود مدارك و مستندات مربوط به رقم ادعايي 
تخلفات را نيز ارائه دهند. دوم اينكه سياست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتني بر 
شفاف سازي و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است، 
شاهد اين مدعي دستورات اكيد محمد شريعتمداري 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت در م��ورد برخورد با 
تخلف��ات و البته اطالعيه قاطع مركز حراس��ت اين 
وزارتخانه است كه از هرگونه گزارش درست تخلفات 
اس��تقبال و حت��ي پاداش هم مي دهد. س��وم اينكه 
برخي تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش 
خودرو توس��ط خود وزارتخانه اطالع رس��اني شده و 
اين تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به 
دوره قبلي اي��ن وزارتخانه بوده و با توجه به جديت 
وزير فعل��ي صنعت براي برخورد بي چ��ون و چرا و 
بدون اغماض با مفاسد، در اين زمينه تاكنون برخي 
متخلفان بركنار و موضوع توس��ط مركز حراست در 
حال پيگيري براي رس��يدگي قضايي است. اما نكته 
چه��ارم ف��رار رو به جلو و به نوع��ي فرافكني برخي 
مدعيان اين بخش است، دقيقا كساني كه از تخلف 
صحبت مي كنند و با آمارس��ازي هاي عجيب سعي 
در القاي ناامي��دي در جامعه دارند خود پرونده هاي 
تشكيل ش��ده در تعزيرات دارند. اگر دغدغه مبارزه 
با فساد است، پس چگونه است كه خودشان پرونده 
تخل��ف دارند، گويا برخي آقايان از اين ش��يوه براي 
پنهان كردن تخلفات شان استفاده مي كنند و قائل به 
اين شعارند كه »هيچ دفاعي بهتر از حمله نيست.« 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه دور از هياهو 
برخورد عملي در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در 
اين خصوص بدون اغماض بر اس��اس موازين قانوني 

عمل خواهد كرد. 

 ۱۸ هزار بنگاه امالك
در تهران!

ريي��س ات��اق اصن��اف اي��ران، دستفروش��ي و 
شغل س��ازي نامناس��ب را مهم ترين داليل ركود در 
بازار دانس��ت و گفت: به عنوان مثال در تهران بيش 
از 18ه��زار بنگاه معامالت ملكي وجود دارد كه بايد 

پرسيد آيا حضور همه آنها ضروري است؟!
علي فاضلي گفت: در بخشي از بازار با ركود مواجه 
هستيم كه ركود به وجود آمده چند عامل دارد. يكي 
از آنها اين اس��ت كه طي دهه هاي اخير ايجاد شغل 
بر اس��اس نياز در كش��ور انجام ش��ده، نه براساس 
ش��اخص هاي اقتصادي. يعني فع��االن اقتصادي از 
آنجاكه به كار احتياج داشتند وارد اين مشاغل شدند. 
او افزود: از سوي ديگر نيز تعدد بنگاه هاي صنفي 
خود به معضلي براي ايجاد ركود تبديل شده است. 
مش��اهده مي كنيد كه پديده دستفروشي نيز روز به 
روز بيش��تر مي ش��ود و مقابل مغازه ه��ا و بنگاه هاي 
صنفي س��ازمان يافته ك��ه حق و حق��وق دولت را 
مي پردازند چگونه چنين خالف روش��ن و آشكاري 

صورت مي گيرد. 
فاضل��ي ادامه داد: نظام دستفروش��ي واقعيتي از 
جامعه است كه نمي شود آن را كتمان كرد. بخشي 
كه نمي تواند مستقيما به مصرف كننده وصل شود، 
خطر ايجاد مي كند. قانون كس��ب و كار اين معضل 
را ح��ل ك��رده اس��ت و ش��هرداري ها و وزارت راه و 
شهرسازي مكلف هستند اماكن معيني براي اين نوع 
فعاليت ها و مش��اغل خانگي در نظر بگيرند، در همه 
دنيا هم مرسوم است كه هفته يي يك يا دو روز براي 
اين افراد مكاني در نظر مي گيرند و اين افراد مي آيند 
و مس��تقيما كااليش��ان را ب��ه مصرف كننده عرضه 
مي كنند. اما نظام دستفروشي در كشور به عنوان يك 
شغل ثابت نبايد باشد. با اين عارضه چگونه مي توان 
برخورد كرد. 75۰هزار بنگاه بدون پروانه از يك سو، 

45۰ هزار دستفروش هم از سوي ديگر. 
ب��ه گفته رييس ات��اق اصناف اي��ران، در صنايع 
باالدستي براي ايجاد شغل بيش از ۲ميليارد تومان و 
در صنايع ميان دستي نيز حدود 45۰ميليون تومان 
بايد هزينه ش��ود كه بستر مناسبي فراهم نيست. از 
س��وي ديگر فارغ التحصيالن هم براي ايجاد ش��غل 

مشكل دارند و نمي دانند كجا بايد جذب شوند. 
او همچني��ن در زمين��ه برجام و خ��روج امريكا 
از آن گف��ت: برجام بس��يار اقدام مناس��بي بود كه 
دستاوردهاي بزرگي براي كشور داشت اما اينكه تنها 
نگاه مان به امريكا باشد، اشتباه است. البته اين كشور 
هيچ گاه با ايران همكاري و همراهي نكرده كه ممكن 
است در زمينه  مسائل ارزي فشار سنگيني به ايران 
وارد كند، اما بايد به پتانسيل ها و منابع داخلي توجه 

و از توليد ملي حمايت كرد. 

قيمت كارخانه و قيمت كف بازار – خودروهاي داخلي
حاشيه قيمتيقيمت بازارقيمت كارخانهخودرو
11 ميليون تومان9864۲۰۰۰1۰9۰۰۰۰۰۰هايما

1۳ ميليون تومان5۳9۲5۰۰۰668۰۰۰۰۰تندرپالس اتومات
۲9 ميليون تومان96587۰۰۰1۲5۰۰۰۰۰۰وانت پيكاب بنزيني دوكابين

1۳ ميليون تومان4۲۰۳6۰۰۰55۰۰۰۰۰۰تندرپالس دنده اي
E2 8 ميليون تومان4۰۰7۰۰۰۰488۰۰۰۰۰رنو تندر

كمتر از يك ميليون۳6775۰۰۰۳7۰۰۰۰۰۰رانا
۳۳ ميليون تومان161۳۰5۰۰۰194۰۰۰۰۰۰سوزوكي گراند اتومات

۳ ميليون تومان949۲6۰۰۰976۰۰۰۰۰پژو ۳۰1
4 ميليون تومان498۳4۰۰۰5۳۰۰۰۰۰۰پارس اتوماتيك
5 ميليون تومان4۲8۳4۰۰۰474۰۰۰۰۰پژو ۲۰7 دنده اي
۲ ميليون تومان۳9۰69۰۰۰41۰۰۰۰۰۰پژو ۲۰6 تيپ 5

۲ ميليون تومان۳۲۳۲7۰۰۰۳45۰۰۰۰۰۰پژو 4۰5 دوگانه سوز
۲ ميليون تومان۳۰64۳۰۰۰۳۲4۰۰۰۰۰پژو 4۰5 جي ال ايكس

۲6 ميليون تومان1۰۳۰۰۰۰۰۰1۲98۰۰۰۰۰پژو ۲۰۰8
۳ ميليون تومان۲1۳۲4۰۰۰۲4۰۰۰۰۰۰سايپا 111
۲ ميليون تومان۲۲5۰۰۰۰۰۲۰9۲6۰۰۰سايپا 1۳۲

۳۲ ميليون تومان11۳۰۰۰۰۰۰145۰۰۰۰۰۰سراتو ۲۰۰۰ اتومات
1 ميليون تومان4۲۰89۰۰۰4۳۰۰۰۰۰۰كوييك

۲۰ ميليون تومان54644۰۰۰74۰۰۰۰۰۰ساندرو اتومات
۲۲ ميليون تومان61۰۰۰۰۰۰8۳۰۰۰۰۰۰ساندرو استپ وي

قيمت نمايندگي و قيمت كف بازار – خودروهاي وارداتي
حاشيه بازارقيمت بازارقيمت نمايندگيخودرو

1۰4 ميليون تومان۲5۰416۰۰۰۳54۰۰۰۰۰۰هيوندايي توسان
۲4 ميليون تومان۲1471۲۰۰۰۲۳8۰۰۰۰۰۰سراتو وارداتي

56 ميليون تومان۳19۰۰۰۰۰۰۳75۰۰۰۰۰۰اسپورتيج
16 ميليون تومان991۰5۰۰۰115۰۰۰۰۰۰كيا پيكانتو

رييس اتحاديه سازندگان ماشين آالت آلمان خبر داد
تمايل ژرمن ها  به همكاري صنعتي با ايران

تعادل 
ريي��س اتحاديه س��ازندگان ماش��ين آالت آلم��ان از تمايل 
ش��ركت هاي صادركننده اين كشور براي همكاري با ايران خبر 
داد و گف��ت: در س��ال ۲۰16 بعد از امض��اي برجام، ۳۰ميليون 
دالر ماش��ين آالت به ايران صادر ش��د. »ش��يفر« در نشس��ت 
خبري مش��ترك با مس��ووالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
با اش��اره به خروج امريكا از برجام و تالش بي س��ابقه اروپا براي 
حفظ اين ق��رارداد بين المللي و تداوم هم��كاري با ايران گفت: 
شركت هاي آلماني تمايل بس��ياري براي حضور در بازار ايران و 
فروش ماش��ين آالت مورد نياز براي نوسازي صنايع ايران دارند، 
اما متاس��فانه خروج اياالت متحده امريكا از برجام كار را اندكي 
سخت كرده است؛ به خصوص در مورد ماشين آالت كه برخي از 
آنها، كاربردهاي دوگانه داش��ته و در صنايع هسته يي نيز به كار 
مي رود، سخت گيري به  شدت افزايش يافته است. بنا به اظهارات 
او، شركت هاي آلماني توليدكننده ماشين آالت منتظر هستند تا 
ظ��رف دو هفته آينده، اتفاقات و تصميماتي كه اتحاديه اروپا در 
رابطه با خروج يا ماندن از برجام خواهد گرفت، مش��خص شود؛ 
اما پيش بيني ما اين است كه اروپا حمايت خود از برجام و ايران 
را ادامه دهد و اين اراده در مقامات بلندمرتبه اين كشورها ديده 

مي شود.
به گ��زارش »تعادل« معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه 
در نشست خبري س��ومين نمايشگاه بين المللي صنعت ماشين 
ابزار حضور يافته بود، گفت: موانع زيادي پيش  روي اقتصاد ايران 
بعد از خروج امريكا از برجام وجود دارد كه اميدواريم با همكاري 
و مس��اعدت اتحاديه اروپا به حداقل برس��د. در اين ميان يكي از 
نقاطي كه مي تواند اين آسيب ها را به حداقل برساند، به طور قطع 
همكاري مشترك شركت هاي ايراني و آلماني با يكديگر است. در 
اين ميان نقش صنايع كوچك و متوسط بسيار پررنگ خواهد بود. 
صادق نجفي اظهار كرد: موضع گيري اروپا پس از خروج امريكا از 
برج��ام يك موضع گيري كامال منطقي بوده و ما هم در كنار اين 
كشورها هستيم و عالقه منديم كه با آنها كار كنيم. اين در حالي 
است كه صنايع كوچك و متوسط در آلمان و اتريش بسيار قوي 
هس��تند و بنابراين همكاري ايران با اين كشورها مي تواند بسيار 

مس��اعد باش��د. به خصوص اينكه در ايران هم 9۲درصد صنايع 
كوچك و متوس��ط هس��تند كه در قالب 85هزار واحد توليدي 
متمركز شده اند. نجفي از شناسايي ۳5۰خوشه صنعتي در ايران 
خبر داد و گفت: باالي يك ميليون نفر در اين حوزه مشغول به كار 
در شهرك هاي صنعتي و ۲ ميليون نفر در كل صنايع كوچك و 
متوسط هستند؛ بنابراين آلمان مي تواند در حوزه انتقال تكنولوژي 

به اين صنايع كوچك و متوسط موثر باشد. 
او از سفر قريب الوقوع رييس جمهور به اتريش خبر داد و گفت: 
در انرژي ه��اي نو همكاري هايي با كش��ورهاي اروپايي در حوزه 
صنايع كوچك و متوس��ط آغاز كرده ايم و تفاهمنامه مش��تركي 
نيز در س��فر رييس جمهور ايران به اتريش در اين حوزه به امضا 
خواهد رسيد. از آن س��و رييس اتحاديه سازندگان ماشين آالت 
آلمان در مورد قانون انسداد نيز كه بخشي از شركت هاي اروپايي 
را از تحريم هاي امريكا معاف مي كند، توضيح داد: در اين رابطه 
بايد دو بخش را در حوزه ماش��ين آالت از هم مجزا كرد؛ به اين 
معنا كه ماشين آالت داراي كاربرد دوگانه كه در انرژي هسته يي 
كاربرد دارند؛ وضعيت متفاوتي از ماشين آالت مورد نياز نوسازي 
صنايع ايران خواهند داش��ت. اين در حالي اس��ت كه ۳6 بخش 
از صنعت آلمان تحت كنترل نيس��تند و نيازي به نظارت ندارند 
كه در اين رابطه ش��اهد رش��د صادرات ماش��ين آالت آلماني به 
ايران هس��تيم. اما در مورد ماشين ابزار با كاربرد دوگانه، دو رژيم 

بين المللي وجود دارد كه صادرات را كنترل مي كند.
ش��يفر در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه از بعد از برجام چه 
ميزان ماش��ين آالت صنعتي به ايران فروخته ش��ده است، گفت: 
بعد از برداش��ته ش��دن تحريم ها، به دليل استقبالي كه در حوزه 
صنعتي ايران از ماشين آالت آلماني داشتيم، توانستيم بيش از ۳۰ 
ميليون يورو ماشين آالت در سال ۲۰16 به ايران صادر كنيم كه 

در حوزه هاي مختلف صنعتي به فروش رسيد.
به گفته او برخي شركت هاي آلماني در فروش ماشين آالت به 
ايران بسيار موفق بودند و برخي ديگر درگير دريافت مجوزهايي 
شده اند كه پروسه آن بسيار طاقت فرساست؛ چراكه نياز به چك 
با رژيم هاي بين المللي تدوين شده در اين رابطه دارد. به خصوص 
در حوزه ماشين آالت كشتي سازي كه تحت كنترل اين رژيم ها به 

شمار نمي روند، صادرات بسيار رونق داشته است. شيفر همچنين 
خروج امري��كا از برجام را يك تهديد براي ش��ركت هاي آلماني 
دانست و گفت: اين موضوع شرايط را براي كار با ايران پيچيده تر 
كرده؛ اگرچه تالش سياسي اروپا براي ادامه برجام اقدامات خوبي 

را رقم زده است. 

 ماشين آالت »هاي تك« آلمان در راه ايران
همچني��ن مولر رييس مس اش��توتگارت آلم��ان نيز در اين 
نشس��ت گفت: ارتباطات تجاري ايران و آلمان بس��يار به شرايط 
بين المللي پيش رو ارتباط دارد و اين در حالي اس��ت كه در سال 
۲۰17، شركت هاي آلماني توانسته اند تبادالت تجاري مناسبي را 
با ايران رقم بزنند و به خصوص در حوزه ماشين آالت اين همكاري 
مناسب بوده است. بنا به اظهارات او آلمان يكي از كشورهاي بزرگ 
توليدكننده و صادركننده ماش��ين آالت و اب��زارآالت صنعتي به 
دنياست و بنابراين برخورداري شركت هاي ايراني از ماشين آالت با 
كيفيت دنيا، راه را براي همكاري ايران و آلمان هموار كرده است. 
بر اين اس��اس ماشين آالت با فناوري بس��يار باال در آلمان توليد 
مي شود؛ بنابراين بايد مدل هاي جديدي از همكاري ها پيش بيني 
شود. به گفته مولر در سال ۲۰17 صادرات ماشين آالت آلمان به 
ايران 7درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه 5۰درصد 
صنايع توليد ماشين آالت و ابزارآالت آلمان در اشتوتگارت متمركز 
هستند و در نتيجه آن، يكي از نمايشگاه هاي بزرگ ماشين آالت 
و ماش��ين ابزار دنيا در اش��توتگارت برپا شده است؛ بر اين اساس 

قصد داريم كه ماشين آالت »هاي تك« توليدكنندگان خود را در 
نمايشگاهي در ايران كه 5 تا 8 تيرماه برگزار مي شود، به نمايش 

بگذاريم. 

 ايران هاب صادرات ماشين آالت آلماني شود
همچنين حس��ين ش��يروي مديركل صنايع ماشين س��ازي 
و تجهي��زات صنعتي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نيز گفت: 
شرايط ايران در حال حاضر بسيار ويژه است و با توجه به خروج 
امريكا از برجام، تالطمي در برخي مس��ائل داخلي رخ داده است. 
بنابراين بايد با همكاري مشترك ايران و اروپا، اين موانع را از سر 
راه برطرف كرد. البته ايران مصمم است كه ارتباطات خود با اروپا 

را حفظ كند. 
او به عنوان يكي از مشتريان اصلي آلمان در اين حوزه توانسته 
از ماشين آالت صنعتي آلمان در صنايع خود به خوبي بهره برداري 
كند. اين در حالي اس��ت كه كشورهاي اطراف ايران نيز همگي 
نياز به ماش��ين آالت دارند و بنابراين ايران مي تواند هاب صادرات 
ماشين آالت آلماني به دنيا باشد. به گفته شيروي ايران مي تواند 
س��رويس دهنده و تامين كننده ماشين آالت مورد نياز كشورهاي 
همس��ايه خود باشد و آلمان نيز مي تواند روي ايران از اين حيث 
حس��اب باز كند. البته ما عالقه منديم كه آلمان با ش��ركت هاي 
ايراني همكاري فناورانه داشته باشد. اما نكته حايز اهميت قيمت 
ماشين آالت آلماني است كه براي ايراني ها باالست و اگر به صورت 
مستقيم از آلمان ماشين آالت وارد كنند، قيمت آن بسيار باالست. 
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15 نفت و انرژي
موضع گيري مراجع، در مقابل 
اسراف برق در اماكن مذهبي 

پاي�گاه اطالع رس�اني وزارت ني�رو  مراجع عظام 
تقلي��د درخصوص عدم رعايت مص��رف بهينه انرژي بر 
صرفه جويي و ضرورت پرهيز از اس��راف در مصرف برق 
تاكيد كردند. امس��ال با توجه به ش��رايط ويژه به وجود 
آم��ده و كاه��ش بارندگي در فصل بارش و كم ش��دن 
سطح آب پشت سدها حدود 3 تا 3هزار و 500مگاوات 
از ظرفيت نيروگاه هاي برقابي كش��ور كاس��ته شده و با 
در نظر گرفتن رش��د 5 تا 7درصدي مصرف هر س��اله 
در كشور پيش بيني مي شود حدود 5 تا 6 هزار مگاوات 
كمبود برق در كش��ور داشته باش��يم.  از اين رو شركت 
توانير و ش��ركت هاي تابعه و زيرمجموعه آن در تالشند 
با توسعه و ترويج راهكارهاي مديريت مصرفي، فرهنگ 
مصرف در كشور را اصالح كرده و ضمن عبور مطمئن از 
تابستان سال جاري از سرمايه نسل هاي آينده نيز صيانت 
كنند.  در همين راس��تا ش��ركت توزيع برق استان قم 
استفتاء مراجع عظام تقليد حضرات آيات جوادي آملي، 
ناص��ر مكارم ش��يرازي، نوري همدان��ي، علوي گرگاني، 
سيستاني، هاشمي شاهرودي، شبيري زنجاني و سبحاني 
را درخصوص عدم رعايت مصرف بهينه انرژي توس��ط 
برخي مردم و ارگان ها و سازمان ها، مساجد و حسينيه ها 
و همچنين مراكز عمومي جويا شد و اين مراجع عاليقدر 
به اجماع مصرف بي رويه را جايز ندانسته و بر صرفه جويي 
و ضرورت پرهيز از اسراف در مصرف برق تاكيد كردند.  
همچنين در اقدامي مشابه روابط عمومي شركت توزيع 
نيروي برق خوزستان با توجه به اهميت مديريت مصرف 
ب��رق در تامين و توزيع برق پاي��دار و محدوديت منابع 
توليد برق در كش��ور از محض��ر 20 نفر از مراجع عظام 
تقليد ديدگاه ش��رعي در زمينه استفاده بي رويه برق در 
مدارس، مس��اجد، حسينيه ها و تكايا با توجه به رايگان 
بودن بهاي برق مصرفي آنها را اس��تفتاء كرده و در اين 
خصوص حضرت آيت اهلل العظمي گلپايگاني مصرف در 
ح��د ني��از را بالمانع و بيش از حد ك��ه موجب اختالل 
در ش��بكه عمومي ش��ود را اس��راف و حرام اعالم كرد.  
همچنين حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي استفاده 
بي رويه از برق را در هيچ جا جايز ندانسته و بر پرداخت 
هزينه در صورت استفاده بي رويه توسط اين سازمان ها 
تاكي��د كرد.  حضرت آيت اهلل العظمي س��بحاني مصوبه 
مجلس شوراي اس��المي در خصوص اين سازمان ها را 
براي اس��تفاده بهينه عنوان كرده و مي افزايد: اس��تفاده 
بي رويه مشمول مصوبه نبوده و مصرف كنندگان ضامن 
هستند.  حضرت آيت اهلل العظمي هاشمي شاهرودي اين 
عمل را بر خالف مقررات دولت، حرام و موجب را ضامن 
دانسته اس��ت. ديگر آيات عظام نيز مخالفت با مقررات 
را اج��ازه نداده و رضايت مس��وولي كه صالحيت اجازه 
دادن را دارد، الزم دانس��ته اند.  بر اس��اس اين گزارش، 
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان نظر 
اين مراجع عاليقدر را در خصوص استفاده از برق بدون 
پرداخت بهاي آن را نيز استفتاء كرده كه در اين زمينه 
ني��ز آيات عظام به اجماع اين اقدام را جايز ندانس��ته و 
موج��ب را ضامن تلقي مي كند.  اين مراجع عاليقدر در 
خصوص هرگونه دستكاري در كنتور برق اعالم كردند: 
اين اقدام شرعا جايز نيست و عدم توانايي پرداخت هزينه 

مجوز دستكاري در كنتور نبوده و كاري حرام است.

پايلوت هوشمندسازي 
شبكه برق خوزستان 

ايس�نا  با امض��اي تفاهمنامه يي مي��ان يكي از 
ش��ركت هاي مس��تقر در پ��ارك فن��اوري پرديس 
و معاون��ت علم��ي  و فن��اوري رياس��ت جمهوري و 
شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان، پايلوت 
هوشمندس��ازي در صنعت برق اجرايي مي شود. با 
حض��ور رييس پارك فن��اوري پرديس و مديرعامل 
ش��ركت توزي��ع ني��روي برق اس��تان خوزس��تان، 
تفاهمنام��ه برنامه ري��زي و اج��راي پايل��وت پروژه 
»هوشمندسازي و اتوماس��يون شبكه توزيع برق از 
طريق ظرفيت ش��ركت هاي دانش بني��ان و فناور« 
تنظيم شد و به امضاي طرفين رسيد. در اين پروژه، 
طرح هوشمندسازي و اتوماسيون شبكه توزيع برق 
در استان خوزستان با همكاري يكي از شركت هاي 
فن��اوري مس��تقر در پارك علم و فن��اوري پرديس 
اجراي��ي خواهد ش��د. كاه��ش خاموش��ي، كاهش 
تلفات ش��بكه، كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه يي از 
طريق اس��تفاده از منابع مختلف انرژي مانند منابع 

تجديدپذير و ... از مزاياي اجراي اين طرح است. 

 نيروگاه هاي اصفهان
خنك مي شوند 

پاون  مجري بازتواني نيروگاه هاي شركت توليد برق 
حرارتي از اجراي سامانه خنك كننده خشك در نيروگاه 
اصفهان خب��ر داد. مجري بازتواني نيروگاه هاي حرارتي، 
درباره اقدامات انجام شده در بازتواني نيروگاه هاي كشور 
اظهار داشت: در بحث بازتواني نيروگاه هاي حرارتي ضمن 
كاهش مصرف س��وخت كه بر اثر افزايش راندمان اتفاق 
مي افت��د، افزايش توان توليد را نيز داريم و قابليت توليد 
در نيروگاه هاي قديمي كه در حال حاضر ضريب آمادگي 
آن 55درصد اس��ت با اين مصرف ب��ه 85درصد خواهد 
رس��يد.  عليرضا نصراللهي اظهار ك��رد: باتوجه به نصب 
سيستم هاي جديد و نو در نيروگاه ها، از اين پس تعمير 
قطعات يدكي و هزينه هاي تعميراتي كاهش پيدا كرده 
و طبيعتا براي بهره برداري نيز راحت تر و آس��ان تر است.  
نصراللهي اضافه كرد: تامين قطعات اين نيروگاه ها در بازار 
بين المللي براي ما سخت است و بايد از روش هاي داخلي 
به��ره الزم را ببريم كه يك��ي از عوامل مهم بازتواني اين 
موضوع است. نصراللهي ادامه داد: در نيروگاه اصفهان هم 
به علت كمبود ورودي آب در رودخانه زاينده رود و عدم 
امكان برداش��ت آب براي نيروگاه، پروژه تبديل سيستم 
خنك كن تر براي واحد چهار و پنج به سيس��تم خشك 
در دس��تور كار قرار گرفت كه مذاك��رات الزم با يكي از 
ش��ركت ها به عنوان دارنده اين تكنولوژي براي سيستم 
خشك اجباري انجام و قرارداد آن در حال مبادله است.

خبر

كوتاه از دنياي انرژي

3 عضو از 5 عضو اوپك مخالفت خود را با تسهيل توافق كاهش توليد اعالم كردند

موسسان اوپك عليه افزايش توليد

مدير امور بين الملل شركت گاز از تمايل نيروگاه حرارتي ايروان به افزايش خريد از ايران خبر داد

پتانسيل گسترش رابطه گازي ايران و ارمنستان چقدر است؟
گروه انرژي  

مدير امور بين الملل شركت ملي گاز ايران ديروز 
گفته اس��ت كه هفته آينده هياتي از ارمنستان به 
ته��ران مي آيند تا در خصوص افزايش صادرات گاز 
ايران به اين كش��ور مذاكره كنند. ق��رارداد گازي 
اي��ران و ارمنس��تان در حجم محدود ب��وده اما از 
س��ال 2009 تاكنون پابرجا بوده است. در گزارش 
پيش رو با نگاهي به چند ناكامي ايران در پروژه هاي 
ص��ادرات گاز اين مس��اله را بررس��ي كرده ايم كه 
توفيق در صادرات گاز به ارمنستان تا چه حد جاي 
خالي ديگر پروژه هاي صادراتي را پر خواهد كرد؟ 

ايران در س��ال هاي گذشته تالش هاي زيادي را 
ب��راي افزايش صادرات گازي خ��ود انجام داده كه 
در مواردي با شكس��ت روبه رو بوده است. خط لوله 
گازي موسوم به خط لوله صلح كه قرار بود از ايران 
به پاكستان و سپس به هند برود، همچنان در مرز 
پاكس��تان در سيستان و بلوچس��تان متوقف شده 
اس��ت. هند با اين بهانه كه گذر خط لوله گازي از 
خاك پاكستان امنيت كافي را ندارد، طرح خط لوله 
صلح را اجرا نمي كند و دليل پاكستان نيز نداشتن 
بودجه كافي براي اجراي آن در خاك خود اس��ت. 
اي��ن در حالي اس��ت كه خط لول��ه گازي تاپي كه 
تركمنس��تان را به افغانستان و پس از آن پاكستان 
و در آخ��ر به هن��د متصل مي كن��د، هم اكنون در 
افغانس��تان در مرحله اجراس��ت و اين خط لوله را 

مي توان جايگزين خط لوله صلح قلمداد كرد. 
به گزارش »تع��ادل« ص��ادرات گازي ايران به 
ع��راق نيز به دليل مش��كالت مالي ع��راق معطل 
مانده اس��ت. اين كشور دقيقا همزمان با اوج گيري 
كاه��ش قيمت نفت به يكي از پرهزينه ترين دوران 
اقتصادي خود به واس��طه جنگ با داعش برخورد 
ك��رد. نابهنجاري هاي اقتصادي ع��راق بر ايران نيز 
س��ايه افكند و سبب شد صادرات برق ايران به اين 
كش��ور به دليل عدم توانايي عراق براي برآمدن از 
پس تعهدات س��ابق قطع شود و نگراني ها را درباره 

توانايي تعهدات مالي عراق در قبال صادرات گازي 
ايران به اين كشور افزايش دهد. 

در اي��ن بين اما ق��راردادي كه در حجم با ديگر 
برنامه ه��اي صادراتي ايران قابل قي��اس نبوده اما 
توانسته است براي چندين س��ال عملياتي بماند، 
قرارداد ص��ادرات حجم مح��دودي از گاز طبيعي 
به ارمنستان است. زمانبندي قرارداد گازي 6ساله 
اي��ران و عراق بيانگر اين اس��ت كه در س��ال اول 
روزان��ه 7 ميليون مترمكعب، در س��ال دوم روزانه 
12ميلي��ون مترمكعب و در س��ال هاي بعد روزانه 
25ميليون مترمكعب گاز به اين كشور صادر شود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه به گ��زارش پايگاه خبري 
آركاي ارمنستان، ايران در حال حاضر يك ميليون 
مترمكعب گاز در روز به ارمنس��تان صادر مي كند. 
اما ايران قصد دارد از ارمنستان به عنوان دروازه يي 
ب��راي ص��ادرات گاز به كش��ور هاي ديگ��ري مثل 

گرجستان استفاده كند. 
روز گذش��ته بهزاد بابازاده مدير امور بين الملل 
ش��ركت ملي گاز ايران از حضور هيات ارمنستاني 
در تهران در هفته آينده براي مذاكره بر سر قيمت 
جدي��د گاز و افزايش ميزان ص��ادرات گاز ايران به 
ارمنس��تان خبر داد.  به گزارش شانا بابازاده درباره 
افزايش حجم صادرات گاز ايران به ارمنستان بيان 
كرده است: شركت نيروگاه حرارتي ايروان متقاضي 
دريافت گاز بيش��تري از ايران اس��ت و از آنجا كه 
قرارداد بين شركت ملي گاز ايران و شركت نيروگاه 
حرارتي ايروان، تهاتر گاز با برق است، آنها تقاضاي 
افزاي��ش روزانه از ي��ك ميليون ب��ه يك ميليون و 

600هزار مترمكعب گاز را دارند. 
وي اف��زوده اس��ت: با وج��ود آنك��ه حجم گاز 
درخواس��تي در ميزان ص��ادرات ما تاثي��ر زيادي 
نخواهد داش��ت، ام��ا بنيان قيمت باي��د بر مبناي 
قرارداد جديد گذاشته ش��ود، بنابراين هفته آينده 
هيات ارمن��ي براي مذاكره به اي��ران مي آيد تا در 
صورت توافق، ميزان گاز صادراتي را افزايش دهيم. 

به گزارش ايس��نا، ايران و ارمنس��تان در س��ال 
1383 ق��راردادي را جهت تهات��ر گاز و برق براي 
مدت 20 س��ال امضا كردند كه بر اس��اس آن گاز 
صادراتي ايران به مصرف نيروگاه هاي توليد برق در 
ارمنستان رسيده و در عوض ايران از ارمنستان برق 
وارد كند. در اين قرارداد ايران در س��ال 95 معادل 
365ميليون مترمكعب گاز به ارمنستان صادر كرد، 
البت��ه ظرفيت س��االنه خط لول��ه صادراتي حدود 

2ميليارد و 300 ميليون مترمكعب است. 
اي��ران در ازاي يك مترمكع��ب گاز، 3كيلووات 
س��اعت برق از ارمنستان در مرز تحويل مي گرفت 
كه اين ميزان در س��ال 96 به 3,2كيلووات ساعت 
برق افزايش يافته اس��ت، به گفته مسووالن وزارت 
نيرو و شركت برق در تابستان امسال 300مگاوات 
برق از ارمنس��تان و 150مگاوات برق از جمهوري 

آذربايجان وارد ايران شده است. 
پيش از اين حميدرضا عراقي مديرعامل ش��ركت 
ملي گاز از آمادگي ايران براي گسترش همكاري گازي 
با ارمنس��تان خبر داده بود. بر اساس اعالم مسووالن 
شركت ملي گاز، ايران براي افزايش حجم صادرات گاز 
خود مشكلي ندارد، خطوط لوله انتقال گاز نيز ظرفيت 
كافي براي اين افزايش را دارد و در صورتي كه طرف 
ارمني توان پرداخت پول گاز و تامين برق بيش��تر را 
داشته باشد و بخواهد گاز بيشتري را دريافت كند، در 
ازاي آن بايد برق بيشتري نيز به ايران تحويل دهد كه 
براي دستيابي به اين هدف، بخش خصوصي يا دولتي 
ارمنس��تان مي تواند با ايران براي دريافت بيشتر گاز 
مذاكره كند.  ارمنستان از اواسط سال 2009 واردات 
گاز از ايران را آغاز كرده اس��ت. دو خط كنوني انتقال 
ب��رق ميان ايران و ارمنس��تان ظرفي��ت انتقال 300 
م��گاوات برق را دارد و بيش از اي��ن نمي توان از آنها 
در مبادله برق ميان دو كش��ور استفاده كرد. ايروان و 
تهران ماه آگوس��ت 2015 براي اجراي پروژه احداث 
خط س��وم انتقال ب��رق دو م��داره ٤00كيلوولتي از 

ارمنستان به ايران يك قرارداد امضا كردند. 

به گزارش ايلنا، بهار س��ال گذش��ته مديرعامل 
نيروگاه حرارتي ايروان ضمن اشاره به تاثير مثبت 
همكاري هاي دو كشور در زمينه مبادله گاز و برق 
بر گسترش روابط دو جانبه تاكيد و بيان كرد: اين 
بخش از مناس��بات در اولويت كاري ما قرار دارد و 

ارمنستان خواهان توسعه و ارتقاي آن است. 
مديرعام��ل ني��روگاه حرارتي اي��روان همچنين 
آمادگي ارمنس��تان را براي افزايش صادرات برق به 
ايران در تابس��تان اعالم كرده و همچنين خواستار 
دريافت گاز بيش��تر در ماه هاي س��رد سال و فصل 
زمس��تان ش��ده بود.  ام��ا در حالي ك��ه مدير امور 
بين الملل ش��ركت مل��ي گاز ديروز از درخواس��ت 
ارمنس��تان براي افزايش واردات گاز از ايران سخن 
گفته است، بررسي »تعادل« نشان مي دهد طرفين 
بر سر »قيمت« به توافق نرسيده اند. در ماه گذشته 
وزير زيرساخت هاي انرژي و منابع طبيعي ارمنستان 
در گفت وگو با پايگاه خبري آركاي ارمنستان گفته 
اس��ت كه پيش��نهاد قيمتي ايران براي فروش گاز 
طبيعي باالتر از قيمت گاز روسيه است كه از طريق 

گرجستان تحويل اين كشور داده مي شود. 
وي در ادامه توضيح داده اس��ت كه قيمت گاز 
ايران براي ارمنس��تان 165دالر ب��ه ازاي هر هزار 
مترمكعب اس��ت، در حالي كه قيمت گاز روس��يه 

150دالر ب��راي اين مقدار تمام مي ش��ود. عالوه بر 
اين ش��ركت مل��ي توزيع گاز ارمنس��تان، گازپروم 
آرمنيا 27 الي 28 ميليون دالر در نوس��ازي شبكه 

گاز سرمايه گذاري كرده است. 
وزير انرژي ارمنس��تان در آن زمان گفته است 
كه مذاكره بر س��ر كاهش تعرفه براي مش��تركان 
ارمنس��تان هم با طرف ايراني و هم با طرف روسي 

ادامه دارد. 
به گزارش پايگاه خبري آركا، امروزه ارمنستان 
در ح��دود 370ميليون مترمكعب گاز در س��ال از 
ايران وارد مي كند كه طي توافق دوطرف ارمنستان 
در ازاي آن ب��ه ايران برق ص��ادر مي كند. ايران در 
نظر دارد پس از تكميل صادرات گاز به ارمنستان، 
گاز خود را از طريق خاك اين كشور به گرجستان 
نيز ص��ادر كند. همچني��ن ايران گفته اس��ت كه 
تماي��ل دارد صادرات گاز طبيعي به ارمنس��تان را 
از يك ميليون مترمكعب به 3 ميليون مترمكعب در 
روز افزايش دهد.  ح��ال بايد در انتظار دور جديد 
مذاك��رات ميان تهران و ارمنس��تان بود تا ببينيم 
دو طرف با توافق بر س��ر قيم��ت جديد گاز حتي 
در مقدار ان��دك 600هزار مترمكعبي، به س��مت 
يك هم��كاري گازي براي صادرات به كش��ورهاي 

دوردست تر مي رسند؟

گروه انرژي  عليرضا كياني 
ديدار رهبران امريكا و كره شمالي در سنگاپور 
خوش بيني محتاطانه ي��ي را در بازارهاي جهاني 
ايج��اد كرده اس��ت. در اين ميان ب��ازار نفت نيز 
مستثنا نبود. روز سه شنبه، قيمت نفت 10 سنت 
افزاي��ش يافت. در اين بين اتفاقاتي جديد نيز در 
يكي از مس��ائل تعيين كننده ب��ازار نفت خام در 
روزه��اي اخير رخ داده اس��ت. اوپك قرار اس��ت 
در نشس��ت خود در روزه��اي 22 و 23 ژوئن در 
وين، آينده توافق كاهش توليد را بررس��ي كند. 
در اي��ن ميان تالش عربس��تان و روس��يه براي 
تسهيل توافق و افزايش توليد نفت باعث رنجش 
برخي اعضا ش��ده اس��ت؛ چنانكه ونزوئال و ايران 
پيش ت��ر مرات��ب اعتراض خود را ب��ه تالش هاي 
چن��د عضو تواف��ق براي تصميم گي��ري از طرف 
تمامي كش��ورهاي امضاكننده توافق، ابراز كرده 
بودند. ديروز نيز جب��ار اللعيبي وزير نفت عراق، 
در بيانيه ي��ي ش��ديد اللحن، تالش ه��ا براي لوث 
كردن تواف��ق و افزايش توليد نفت اعضاي اوپك 

را محكوم كرد. 
  

روز گذش��ته به��اي معام��الت آت��ي نف��ت 
برنت 10 س��نت افزايش يافت تا اين ش��اخص، 
بش��كه يي 76 دالر و 56س��نت معامل��ه ش��ود. 

وس��ت تگزاس  فيوچره��اي  ح��ال،  همي��ن  در 
اينترمديي��ت نيز با 1٤ س��نت افزايش نس��بت 
 ب��ه قيم��ت نهاي��ي روز قب��ل از آن، در قيم��ت 
66 دالر و 2٤ س��نت در ه��ر بش��كه ب��ه فروش 
رس��يد. به گزارش رويترز، افزايش جزئي قيمت 
نفت در حالي محقق ش��د كه در آستانه نشست 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت، اوپك، 
معامله گ��ران تمايل��ي به انج��ام معامالت جديد 
ندارند. نشس��ت عادي وزي��ران اوپك در 22 ماه 
ژوئن در وين اتريش برگزار خواهد ش��د. كاهش 
داوطلبانه توليد نفت خ��ام اوپك و متحدان اين 
سازمان، به خصوص روسيه و افزايش تقاضا باعث 
ش��د قيمت  نف��ت افزايش ياب��د. در حال حاضر 
اما، بازارهاي نفت به ش��دت تح��ت  تاثير اتفاقات 

سياسي و اظهارنظرها قرار دارد. 
و  امري��كا  رييس جمه��ور  ترام��پ  دونال��د 
كيم جون��گ اون رهب��ر كره ش��مالي، صب��ح روز 
گذش��ته با هدف كاهش اختالفات و نحوه پايان 
دادن به بن بس��ت اتمي در ش��به جزيره كره در 
س��نگاپور مالقات كردند. ش��انون ريوكين مدير 
س��رمايه گذاري در ش��ركت ريوكين سكوريتيز، 
درب��اره اهميت اين مس��اله براي ب��ازار نفت به 
رويت��رز گف��ت: »همه  چي��ز در اي��ن هفته تابع 
تح��والت جهاني اس��ت. اين روز دي��دار تاريخي 

ميان رييس جمهور امريكا و رهبر كره شمالي در 
سنگاپور است. هر نتيجه مثبتي خبر خوبي براي 

بازارها خواهد بود.«

 نشست سرنوشت ساز
اعض��اي اوپ��ك در تاري��خ 22 ژوئ��ن در وين، 
پايتخ��ت اتريش ديدار مي كنند ت��ا توافق كاهش 
8,1ميلي��ون بش��كه عرضه روزانه ك��ه با همكاري 
10 كشور غيرعضو، ازجمله روسيه، به دست آمده 
بود را بررس��ي كنند. توافق اوپك از نگاه بسياري از 
ناظران ب��ازار عامل اصلي از بين رفتن ذخاير مازاد 
نفتي در كشورهاي OECD بوده است. اين توافق 
قرار است تا پايان سال 2018 پابرجا بماند. برخي 
مقامات اوپك اما در مدت اخير عنوان كرده اند كه 
قصد دارند تا پيش از پاي��ان اتمام توافق جاري، با 
روسيه و ديگر كشورهاي غيرعضو اوپك به نوعي به 

توافق نظارت بر توليد برسند. 
خبرگ��زاري پالتس به همين بهانه س��راغ وزير 
نفت قطر، محمد صالح الساده رفت. الساده در زمان 
مذاكرات س��ال 2016 كه به امضاي توافق منتهي 
شد، رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت را 
برعهده داش��ت. وي به اين خبرگزاري گفت كه با 
وجود تنگناي حاكم بر بازار و عوامل ژئوپليتيكي كه 
به افزايش قيمت نفت منجر شده بود، هنوز احتمال 

دارد كه اوپك به همكاري خود در مديريت عرضه 
با كش��ورهاي غيرعضو ادامه ده��د. وزير نفت قطر 
مي گويد كه در نشست اوپك در وين، ثبات بازار در 

بلندمدت و كوتاه مدت را بررسي مي كند. 
الس��اده ب��ه پالتس گف��ت كه س��رمايه گذاري 
جهان��ي در صناي��ع باالدس��تي نف��ت نمي توان��د 
جوابگ��وي تقاض��ا در آين��ده باش��د. او در ادام��ه 
عن��وان كرد: »اگر س��رمايه گذاري در نفت ش��يل 
در امريكا را به حس��اب نياوري��م، در ديگر مناطق 
جه��ان، تردي��دي عمومي باعث ش��ده ت��ا منابع 
الزم به اكتش��اف و توس��عه اختص��اص پيدا نكند. 
 اي��ن در حالي اس��ت كه عرض��ه نف��ت در آينده 
نه تنها بايد جوابگوي تقاضاي فزاينده باش��د، بلكه 
باي��د كاهش عرض��ه در برخي نقاط جه��ان را نيز 
جبران كند و اين مس��اله نياز به سرمايه گذاري در 

اين حوزه را دوچندان مي كند.«

 اختالف نظر بر سر افزايش توليد
هر چند احتم��ال تحريم نفتي ايران و ونزوئال 
وضعيت��ي تنگن��ا در عرض��ه را وع��ده مي دهد، 
اما توليد نفت خام س��ه توليدكنن��ده اول جهان 
يعني روس��يه، امريكا و عربستان در حال افزايش 
اس��ت. به گ��زارش رويترز، روس��يه در اوايل ماه 
ژوئ��ن توليد خ��ود را ب��ه  11,1ميليون بش��كه 
در روز رس��اند. در امري��كا نيز توليد در 2 س��ال 
گذشته رشد چشم گيري را تجربه كرده و ركورد 
10,8 ميلي��ون بش��كه يي در روز را ثب��ت كرده 
اس��ت. همچنين عربستان س��عودي، بزرگ ترين 
صادركنن��ده نف��ت جهان، به اوپ��ك اعالم كرده 
كه توليد نفت خ��ود در ماه مه را به اندكي بيش 
از 10ميليون بش��كه در روز افزايش داده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه توليد اين كش��ور در ماه 
آوريل 9,9ميليون بشكه در روز بود. در هفته هاي 
گذش��ته، وزراي نفت عربستان سعودي و روسيه 
در سنت پترزبورگ عنوان كردند كه با گذر زمان، 
كاهش توليد اوپك و متحدانش مي تواند تسهيل 
ش��ود تا از اين طريق اخت��الالت عرضه  ونزوئال و 
ايران )به دليل تحريم هاي امريكا عليه اين كشور( 
جبران شود. از اين رو، جانبداري احتمالي روسيه 
و عربستان س��عودي از افزايش توليد در نشس��ت 

آتي اوپك عجيب نخواهد بود. 
از طرف��ي، ونزوئ��ال و ايران از اوپك خواس��ته 
بودند كه يكپارچگي خود را حفظ كند. استدالل 
اين دو كش��ور اين بوده ك��ه افزايش عرضه نفتي 
اعض��ا، اگر به بهاي ازدس��ت رفتن س��هم اين دو 
كشور از بازار تمام شود، در تضاد با منشور اوپك 

و حفظ منافع تك تك اعضاي سازمان است. 
اخب��ار جدي��د از اي��ن حكاي��ت دارد كه تنها 
اي��ران و ونزوئال به رويكرد عربس��تان و روس��يه 
معترض نيس��تند. به گزارش رويت��رز، وزير نفت 
عراق جباراللعيبي نيز لب به انتقاد گشوده است. 
وزير نفت عراق در بيانيه يي شديدالحن گفت كه 
قيم��ت نفت همچن��ان نيازمند حماي��ت و ثبات 
است و توليد كنندگان »نبايد در مورد نياز بازار به 

عرضه بيشتر در وضعيت فعلي اغراق كنند، چراكه 
عرضه بيشتر مي تواند به وارد آمدن آسيب عمده 
به بازارهاي جهاني منجر شود.« به گفته اللعيبي 
»چنين اقدامي ممكن اس��ت از سوي سفته بازان 
و مصرف كنندگان به صورت نادرست تعبير شود 
و به كاهش قابل توجه قيمت نفت منجر شود كه 

براي ما غيرقابل قبول خواهد بود.«
 وزي��ر نف��ت ع��راق همچني��ن تصميم��ات 
يك جانب��ه برخي توليد كنندگان بدون مش��ورت 
ب��ا بقيه اعضاي توافق كاه��ش توليد را رد كرد و 
هش��دار داد، اين اقدام »ممكن اس��ت به اشكال 
مختلف موجب نقض توافق كاهش توليد ش��ده و 

به توافق پايان دهد.«
وزير نفت ع��راق، اوپك را به مقاومت در برابر 
فش��ار ب��راي افزايش عرضه دعوت ك��رد و گفت: 
»توليدكنن��دگان باي��د به صورت هوش��مندانه و 
باتوج��ه ب��ه واقعيت ه��اي موجود عم��ل كنند و 
تحت تاثير فش��ارها و درخواس��ت ها براي افزايش 
توليد نفت كه مي تواند منجر به تبعات نامطلوبي 

شود، قرار نگيرند.« 
وزي��ر نفت دومين توليدكننده بزرگ در اوپك 
در بياني��ه خود اعالم كرد كه كاهش توليد اوپك 
هنوز به هدف خود دس��ت نيافته اس��ت و قيمت 
نفت همچنان پايين تر از سطح مطلوب است. وي 
ادام��ه داد: »توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو 
اوپ��ك هنوز به مجموع اهداف خود نرس��يده اند؛ 
عراق تصميم هاي يكجانبه اتخاذ ش��ده از س��وي 
برخ��ي توليدكنن��دگان را ك��ه با بقيه مش��ورت 

نمي كنند، رد مي كند.«
اين اظه��ارات پس از آن مطرح مي ش��ود كه 
در هفته هاي اخير رويترز گزارش هايي را منتشر 
كرد كه نش��ان مي ده��د دولت امري��كا يك روز 
قب��ل از وض��ع تحريم هاي جديد علي��ه ايران به 
صورت غيررس��مي از عربس��تان و برخي ديگر از 
توليد كنندگان نفت درخواست كرده توليد خود را 
افزايش دهند. حس��ين كاظم پوراردبيلي نماينده 
ايران در هيات عامل اوپك نيز هفته گذش��ته در 
اين مورد به رويترز گفت: مس��خره و حيرت انگيز 
اس��ت كه ببيني��م تش��كيالتي از واش��نگتن به 
عربس��تان مي آيند تا از اين كشور بخواهد تا افت 
صادرات نفت ايران و ونزوئال، به دليل تحريم هاي 
غيرقانون��ي عليه اين كش��ورها را جايگزين كند. 
در نگاه ناظ��ران، تك روي عربستان س��عودي در 
موضوع افزايش توليد باعث رنجش بعضي اعضاي 
اوپك شده و اين مساله مي تواند بر نشست اوپك 

در وين سايه اندازد. 
وزير نفت قطر اما در مصاحبه با پالتس درباره 
خروج اوپك از تفاهم و آغاز مذاكرات براي تحقق 
اين مهم در نشست وين صحبتي نكرد. او درباره 
نشست وزيران اوپك گفت كه در اين نشست وزرا 
ش��رايط موجود در بازار را بررسي خواهند كرد و 
بر آن اس��اس تصميم گي��ري مي كنند. وي افزود 
ك��ه اين تصميم با »در نظ��ر گفتن ثبات بازار در 

بلندمدت و كوتاه مدت« گرفته خواهد شد. 

تعادل  
مدير فني و عمليات ناوگان شركت ملي نفتكش ايران گفت: 
به دليل باال بودن هزينه نگه داشت نفتكش هاي فرسوده بهترين 
راهكار، اوراق نفتكش هاي فرس��وده اس��ت كه در ٤سال گذشته 
118نفتكش فرس��وده در جه��ان اوراق ش��ده اند.  اكبر جبل با 
اش��اره به اينكه صنعت حمل و نق��ل دريايي طي يك دهه اخير 
نوس��انات و تحوالت مختلفي را پشت س��ر گذاشته است، گفت: 

اين تحوالت خصوصا در بخش تانكر بس��يار چش��مگير است به 
طوريكه درآمده��اي روزانه تا 200هزار دالر در س��ال 2008 به 
حدود 10هزار دالر كنوني رس��يده به همين نس��بت هم قيمت 
كش��تي هاي VLCC از 150ميلي��ون دالر در س��ال هاي قبل 
از 2008 ب��ه حدود 85 ميليون دالر در ش��رايط كنوني رس��يده 
است.  وي افزود: ناوگان شركت ملي نفتكش با سن 12سال يكي 
از ناوگان هاي ميانسال دنياس��ت. طي 8 سال گذشته و در دوره 

تحريم هاي ناجوانمردانه شركت به دليل اقتضائاتي كه وزارت نفت 
براي مقابله با تحريم ها به شركت تحميل كرد، مجبور شد تعداد 8 
فروند نفتكش با سن باال و در واقع فرسوده در قالب نفتكش هاي 
يوناني به شركت وارد كند. هيات مديره وقت در همان زمان هم به 
غيراقتصادي بودن خريد نفتكش هاي فرسوده و افزايش ظرفيت 
ناوگان آن  هم در شرايطي كه بازار تانكر رو به افول بوده و هم اينك 
نيز در بدترين شرايط خود است، اصرار داشت و خواهان تضمين 
بازار از س��وي ش��ركت ملي نفت براي اين كش��تي ها بود.  مدير 
فني و عمليات ناوگان ش��ركت ملي نفتكش اضافه كرد: در واقع 
كشتي هاي اوراق شده عالوه  بر اينكه زيان آور بودند به دليل حفظ 

امنيت دريانوردي با نظر كارشناس��ي قابل اوراق تش��خيص داده 
ش��دند. بديهي است اين روند هنوز هم در شركت جاري است و 
كشتي هايي كه زيانبار بوده و خطرناك براي دريانوردي باشند در 
مرحله اوراق قرار خواهند گرفت.  وي تصريح كرد: ذكر اين نكته 
ضروري است كه اين كشتي ها در شرايط فعلي به دليل فرسودگي 
اجازه ورود به هيچ بندري نداش��ته و تنها ممكن است به عنوان 
مخزن مورد اس��تفاده قرار گيرند. اهميت نوسازي ناوگان كه در 
س��ال 95 مطرح شد و در صورت عدم اهتمام به اين مهم و عدم 
همكاري دستگاه هاي مسوول با توجه به سن ناوگان امكان بروز 

مشكالت در راه ادامه روند عادي شركت متصور است. 

مخالفت با تحميل خريد نفتكش اسقاطي به شركت نفتكش

وزراي نفت عراق و عربستان در يكي از نشست هاي اوپك
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الحاُحالُمِلّحين.

خدايا زياد کن بهره مرا در آن از اقدام به مس��تحبات و گرامی دار در آن به 
حاضر کردن و يا داش��تن مس��ائل و نزديک گردان در آن وسیله ام به سويت از 

می�ان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

دعایروزبيستوهشتمماهمبارکرمضان

بازارهنر

احتمالساخت»شهرزاد«جديد
حسن فتحي که کارگرداني 3 فصل 
از س��ريال »شهرزاد« در شبکه نمايش 
خانگ��ي را بر عهده داش��ت ب��ه دنبال 
توزيع آخرين قس��مت از اين س��ريال 
پس از مدت ها س��کوتش را شکست و 
به بیان توضیحاتي درباره تجربه حضور 
در اين پروژه و حواشي که در اين مدت 

دامن گیر سريال بود، پرداخت. 
حسن فتحي که چند سالي است با 

ساخت سريال »شهرزاد« به شبکه نمايش خانگي 
کوچ کرده است با انتشار مطلبي در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام از حواشي ايجاد شده براي اين 
سريال به دنبال مشکالت مالي تهیه کننده، احتمال 
ساخت فصل چهارم و به طور کلي شرايط تولید آثار 

هنري نمايشي سخن گفت. 
قسمت پاياني فصل سوم س��ريال »شهرزاد« با 
کشته ش��دن »قباد« به عنوان يکي از کاراکترهاي 

اصلي اين سريال روز دوشنبه در شبکه 
نمايش خانگي توزيع شد و درحالي که 
به نظر مي رسید فصل سوم نقطه پايان 
سريال »شهرزاد« باشد، حسن فتحي از 
احتمال تولید فصل چهارم و بازگشت 

کاراکتر »قباد« سخن گفته است. 
او در بخش��ي از مطلب��ش نوش��ته 
اس��ت: به پايان آم��د اين دفتر حکايت 
همچنان باقي اس��ت... خانم ها، آقايان، 
تماشاگران محترم 3 فصل سريال شهرزاد به پايان 
رس��ید و امید است در آينده نزديک امکان ساخت 
فصل چهارم که در آن شاهد بازگشت مجدد قباد، 
ش��هرزاد و فرهاد به متن قصه خواهیم بود، فراهم 
شود! سريال »ش��هرزاد« براي مخاطبانش ماجراي 
تراژيک و آمیخته با تخیل عش��ق و سیاست و پول 
در ايران دهه 3۰ شمسي بود و براي من و همکارانم 

تجربه يي دشوار و طاقت فرسا در دهه 9۰شمسي!

»عكاسيجنگ،برايصلح«
نخستین دوره از سلسله همايش هاي 
هنر براي صلح با موضوع »عکاسي جنگ، 
ب��راي صلح« با حضور نماينده س��ازمان 
ملل متحد و مس��ووالن س��فارت هلند 
برگزار مي ش��ود. اين همايش در راستاي 
مسوولیت اجتماعي، واکاوي مساله جنگ 
و پیامدهاي آن بر جامعه بحران زده امروز 
بشري و مس��اله صلح پايدار با همکاري 
موزه صلح تهران، موسسه فرهنگي هنري 

هنرنماي آبان و نمايندگي سازمان ملل متحد در ايران 
برگزار مي ش��ود. 3 نشس��ت تخصصي درباره عکاسي 
جنگ با موضوعات��ي مثل چگونگي بازتولید گفتمان 
صل��ح در عکاس��ي جنگ و ب��ا حضور کارشناس��ان، 
صاحب نظران و عکاسان در اين همايش يک  روزه جا 

گرفته است. 
نخستین نشست اين همايش با عنوان »چگونگي 

نقش عکاسي جنگ در گفتمان صلح« با 
حضور سیامک حاجي محمد، زانیار بلوري 

و صیاد نبوي برگزار مي شود. 
در نشس��ت دوم »عکاس��ي جنگ و 
تاثی��رات آن در روند جنگ، دس��تیابي 
به صل��ح« با حض��ور س��عید صادقي و 
مجید دوخته چي زاده مورد بررس��ي قرار 
مي گیرد. در نشست س��وم اين همايش 
نیز فیلم مستند »عکاس جنگي« درباره 
جیمز نچوي با حضور مجید باقرزاده و محمدحسین 
میربابا بررسي مي ش��ود. برگزاري نمايشگاه عکس از 
بخش ه��اي جنبي اين همايش يک روزه اس��ت. اين 
برنامه روز چهارشنبه سي ام خرداد ماه ساعت ۱۴ در 
موزه صلح تهران واقع در خیابان وحدت اسالمي، ضلع 
شمالي پارك شهر برگزار مي شود و حضور در آن براي 

تمامي عالقه مندان آزاد است. 

اجراينمايش»ساموئلبكت«دراندرونيناصرالدينشاه

»كتابمنيادتنره«

نمايش »تئاتر قجري« به نويسندگي 
و کارگردان��ي داري��وش رعی��ت از امروز 
چهارش��نبه ۲3خرداد در س��الن س��ايه 
مجموعه تئاتر ش��هر به صحن��ه مي رود. 
داريوش رعی��ت، نويس��نده و کارگردان 
تئاتر درباره اجراي نمايش »تیاتر قجري« 
به مهر گفت: نمايش »تیاتر قجري« يک 
کم��دي ت��راژدي اس��ت و در عین حال 
فضاي��ي تاريخ��ي دارد. البته اي��ن تاريخ 

بازنويس��ي شده و تلفیقي از واقعیت و تخیل است و به 
آخرين ماه هاي زندگي ناصرالدين شاه مي پردازد. 

و  انیس الدول��ه  نماي��ش  اي��ن  در  داد:  ادام��ه  او 
اعتمادالس��لطنه ب��ه مناس��بت پنجاهمین س��الگرد 
پادش��اهي ناصرالدين ش��اه، قصد راه اندازي اندروني و 
اجراي نمايش��ي ش��بیه به نمايش »در انتظار گودو« 

اثر س��اموئل بکت را دارن��د. در واقع اين 
نمايش بازش��ناختي دوباره از ناصرالدين 
ش��اه و تناقضاتي اس��ت که در وجود اين 
شخص وجود داش��ته است. رعیت درباره 
گ��روه بازيگري، زم��ان و م��کان اجراي 
نماي��ش »تیاتر قجري« هم گفت: در اين 
نمايش پريزاد س��یف، به��روز پوربرجي و 
پژمان علیپور ب��ه ايفاي نقش مي پردازند 
و اردوان کاوياني ف��رد نیز کار موس��یقي 
نمايش را عهده دار اس��ت. قرار است »تیاتر قجري« از 
امروز چهارش��نبه ۲3خرداد، ساعت ۱۸ در سالن سايه 
مجموعه تئاتر ش��هر اجراي عموم��ي خود را آغاز کند 
البته استثنائا روز جمعه ۲۵خرداد و به دلیل برگزاري 
مس��ابقه فوتبال تیم ملي فوتبال ايران در جام جهاني 

۲۰۱۸ نمايش را ساعت ۱۷ اجرا مي کند. 

طرح »کتاب من ي��ادت نره« با هدف 
ترويج فرهنگ کتابخواني از ۲۲تا 3۱خرداد 
ماه توس��ط پخش مداد آبي اجرا مي شود. 
مداد آب��ي در راس��تاي فعالیت هاي خود 
در زمین��ه ترويج کتابخواني به مناس��بت 
عید س��عید فطر کتاب هاي متنوع حوزه 
ک��ودك و نوجوان را با ۲۰درصد به فروش 
مي رس��اند. نظر به فراگیر ش��دن استفاده 
کودکان و نوجوانان از تلفن هاي هوشمند 

و رايانه در س��ال هاي اخیر، سرانه مطالعه در اين گروه 
سني نیز به  شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. با توجه 
به پیامد هاي استفاده نامناسب از اين دستگاه ها بر جسم 
و روح کودکان، حال نقش مروجان کتاب و فعاالن حوزه 

کودك بی��ش از پیش مهم جلوه مي کند. 
با ترغیب و تشويق کودکان و نوجوانان به 
مطالعه کتاب هاي غیر درس��ي به ويژه در 
فصل تابس��تان بچه ها مي توانند خالقیت 
و اس��تعدادهاي خود را شناس��ايي و بارور 
کنند. کتابخواني يکي از روش هاي حفظ 
و استمرار سالمت رواني کودکان به شمار 
مي آيد و در همین راستا پخش مداد آبي 
از ۲۲ت��ا 3۱خرداد طرح »کتاب من يادت 
نره« را با هدف توسعه عدالت فرهنگي اجرا خواهد کرد. 
عالقه مندان با شرکت در اين طرح مي توانند از تخفیف 
۲۰درصدي در خريد مجموعه متنوعي از کتب کودك و 

نوجوان برخوردار شوند. 

ترامپو»اون«
درآستانهراهينو

والاستريتژورنال:
از  بس��یاري  دي��روز 
ديدار  خب��ر  رس��انه ها، 
دونال��د ترام��پ و رهبر 
منتشر  را  کره ش��مالي 
اس��تريت  وال  کردن��د. 
ژورن��ال نی��ز با انتش��ار 
عکس��ي از اي��ن ديدار، 
گزارش��ي در اي��ن باره 
منتش��ر کرد. طبق اين 

گزارش، ريیس جمهور امريکا و رهبر کره  شمالي 
در هتل کاپالي سنگاپور با يکديگر ديدار کرده  
و نشست تاريخي خود را آغاز کردند. گفته شده 
که اين نخس��تین ديدار سران دو کشور پس از 
پايان جنگ کره در س��ال ۱9۵3میالدي است. 
رهبران دو کشور در ابتداي اين ديدار با يکديگر 
دس��ت دادند و پیش از آغاز مذاکرات خود، که 
پش��ت درهاي بسته و تنها در حضور مترجمان 
برگزار ش��د، براي دقايقي کوتاه در برابر دوربین 
رس��انه هاي مختلف جه��ان ق��رار گرفتند و با 

خبرنگاران گفت وگو کردند. 
پی��ش از اي��ن گفت��ه ش��ده بود ک��ه محور 
گفت وگوهاي دونال��د ترامپ و کیم جونگ اون 
که نخس��تین ديدار يک ريیس جمهور مس��تقر 
امريکا با يک رهبر کره ش��مالي اس��ت بر س��ر 
برنامه هس��ته يي پیونگ يان��گ و تالش ها براي 
خلع سالح هسته يي شبه  جزيره کره اعالم شده 
اس��ت. عالوه بر مايک پمپئو، جان بولتون، جان 
کلي و س��ارا هاکبي سندرز، دونالد ترامپ را در 
ديدار تاريخي اش با کی��م جونگ اون همراهي 

خواهند کرد. 

فايننشالتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود گزارشي 
کش��تي  پذي��رش  از 
مهاج��ران خب��ر داد. به 
تايمز  فايننشال  گزارش 
به  روزهاي گذش��ته  در 
دنبال خودداري ايتالیا و 
از پذيرفتن کشتي  مالتا 

اکواريوس، س��ازمان ملل متحد و کمیس��ارياي 
عالي اين س��ازمان در امور مهاجران، کمیسیون 
اروپا و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از کشورهاي 
مربوطه ازجمله ايتالیا و مالتا درخواس��ت کردند 
ت��ا ه��ر چ��ه زودت��ر مس��وولیت بشردوس��تانه 
خ��ود در قب��ال مهاج��ران کش��تي اکواري��وس 
 را ادا کنن��د. س��ازمان »کم��ک ب��ه مديترانه« 
)Méditerrané SOS( روز يک ش��نبه اع��الم 
کرد که ٦۲9 مهاجر از آب هاي مديترانه توس��ط 
کش��تي »اکواريوس« نجات داده شدند. در میان 
اي��ن مهاج��ران ۱۲3مهاج��ر خردس��ال و بدون 
سرپرس��ت، ۱۱ک��ودك و ۷ زن حامل��ه وج��ود 
دارند. صدها نفر از اين مهاجران توسط نیروهاي 
دريايي ايتالیا از دريا نجات داده ش��ده سپس به 
»اکواري��وس« انتقال يافته بودن��د اما وزير داخله 
ايتالی��ا و نخس��ت وزير مالتا از پذيرفتن کش��تي 
اکواريوس به بنادر خود خودداري کردند. آن طور 
که در اين گزارش گفته شده به دنبال تالش هاي 
بین المللي ب��راي پذيرفتن يک کش��تي امدادي 
حامل بیش از ٦۰۰ مهاجر که در آب  هاي مديترانه 
متوقف ش��ده، اسپانیا روز دوشنبه ۱۱ژوئن اعالم 
ک��رد که مس��وولیت مهاجران اين کش��تي را به 
عهده خواهد گرفت. پدرو س��انچز، نخس��ت وزير 
جديد اس��پانیا با اعالم خبر آمادگي اسپانیا براي 
پذيرايي از مهاجران کشتي »اکواريوس« با انتشار 
خبرنامه يي گفت:»وظیفه ماس��ت که از بروز يک 
فاجعه انساني جلوگیري کنیم تا مهاجران در يک 

بندر مطمئن پیاده شوند.«

كيوسک

تاريخنگاري

صدورفرمانانقالبفرهنگيدردانشگاهها
بیست و س��وم خرداد ۱3۵9 ام��ام خمیني)ره( 
فرماني را مبني بر تش��کیل ستاد انقالب فرهنگي 
ص��ادر کردند ک��ه در بخش��ي از اين پی��ام آمده 
اس��ت:»مدتي اس��ت ضرورت انقالب فرهنگي که 
امري اس��المي است و خواست ملت مسلمان بوده، 
اعالم شده و تاکنون اقدام موثر اساسي انجام نشده 
اس��ت و ملت اس��المي به خصوص دانش��جويان با 
ايمان متعهد، نگران آن هستند و نیز نگران اخالل 
توطئه گران ک��ه هم اکنون گاه گاه آث��ارش نمايان 
مي ش��ود و ملت مس��لمان و پايبند به اسالم خوف 
آن دارند که خداي نخواس��ته فرصت از دست برود 
و کار مثبت��ي انجام نگیرد و فرهنگ همان باش��د 
که در طول مدت س��لطه رژيم فاس��د کارفرمايان 
بي فرهن��گ، اين مرکز مهم اساس��ي را در خدمت 
اس��تعمارگران قرار داده بودند که از دستاوردهاي 
دانشگاه ها به خوبي ظاهر مي شود که جز معدودي 
متعهد و مومن که با وجود خواس��ت دانشگاه ها در 
خدمت کش��ور و اس��الم بودند، ديگران جز ضرر و 

زيان چیزي براي کشور ما بار نیاوردند...«
ستاد انقالب فرهنگي طبق فرمان امام)ره( ملزم 

بود که در برخورد با مسائل دانشگاهي فعالیت هاي 
خود را بر چند محور متمرکز کند: ۱� تربیت استاد 
و گزينش افراد شايسته براي تدريس در دانشگاه ها 
۲� گزين��ش دانش��جو 3� اس��المي ک��ردن ج��و 
دانشگاه ها و تغییر برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها به 
صورت��ي که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار 
گیرد. بر اين اس��اس ستاد از صاحب نظران مختلف 
دعوت به همکاري کرد و در نخستین گام گروه هاي 
برنامه  ريزي در رشته هاي پزشکي، فني و مهندسي، 
علوم پايه کش��اورزي، علوم انس��اني و هنر تشکیل 
ش��د. از آنجا که مديريت دانش��گاه ها در گذش��ته 
هماهنگ ب��ا فرهنگ اس��المي جامعه نب��ود بايد 
تغییراتي در مديريت دانش��گاه ها به عمل مي آمد، 
سازمان دانش��گاه ها بايد دگرگون مي شد و مهم تر 
از همه محیط دانش��گاه ها اس��المي مي شد. براي 
اين منظور، کمیته يي در س��تاد با عنوان »کمیته 
اسالمي کردن دانشگاه ها« تشکیل شد. با توجه به 
ناهماهنگي ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه ها با 
ش��رايط انقالبي جامعه، قسمت اعظم فعالیت هاي 
س��تاد بر اسالمي کردن دانشگاه ها و تعیین ضوابط 

و مقرراتي منطبق با موازين اسالمي متمرکز شد. 
تعطیلي دانش��گاه ها براي انق��الب فرهنگي به 
مدت 3۰ماه ادامه يافت و بعد از آن، س��تاد انقالب 
فرهنگي با افزوده شدن افراد ديگري به آن با عنوان 

شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه کار داد. 

وداعباآخرينسرنانوازقديميمازندران
پیکر آخرين نس��ل قديمي س��رنانواز مازندران که روز دوشنبه از دنیا رفته بود بعد از وداع هنرمندان و مسووالن موسیقي در 

سالن ارشاد ساري، صبح ديروز تشییع شد. 
جمال محمدي، سرپرست گروه موسیقي »کاير« اظهار کرد: بعد از وداع هنرمندان، دوستداران و مسووالن ارشاد با آقاجان 
فیوج زاده، پیشکسوت نوازنده سرنا مازندران در سالن ارشاد اين شهر، پیکر آن مرحوم به سمت آرامگاهي که وصیت کرده بود 

در آنجا دفن شود، تشییع شد. 
اين هنرمند بعد از سال ها تحمل بیماري بعدازظهر روز دوشنبه بیست و يکم خرداد ماه ۱39۷ درگذشت. 

چهرهروز

بررسيدسترسيشهروندانبهوسايلارتباطجمعيدركرهشمالي

كشوريدرتاريكي
گروهگوناگون|

 درحالي که س��اير مناطق جهان در 
چند دهه گذشته پیشرفت هاي بسیاري 
در زمینه تکنولوژي داشته اند، کره شمالي به  معناي 
واقعي کلمه در تاريکي مانده اس��ت. آن طور که در 
تصاوير هوايي کره ش��مالي نشان داده شده، نیمي از 
شبه جزيره کره در تاريکي قرار دارد که اين موضوع 
نشان دهنده دسترس��ي محدود اين منطقه به برق 
اس��ت. همچنین گفته ش��ده با وج��ود آنکه رهبر 
کره شمالي تحصیالت خود را در کشورهاي اروپايي 
گذرانده و با تکنولوژي هاي روز دنیا آش��نايي داشته 
اما نتوانسته تغییري در وضعیت معیشت مردم خود 
ايج��اد کند. آن ط��ور که در بس��یاري از گزارش ها 
گفته ش��ده با وجود مشکالت گسترده  اقتصادي در 
اين کش��ور و نگراني هاي جوامع جهاني، کره شمالي 
همچن��ان محدوديت ه��اي امنیتي بس��یاري براي 

شهروندان خود ايجاد مي کند. 
همزمان با ديدار رهبر کره شمالي و دونالد ترامپ 
در گزارش هايي به بررسي میزان دسترسي مردم دو 
کشور به وسايل ارتباط جمعي پرداخته شده است. 
آن طور که در اين بررس��ي گفته شده، نخستین و 
مهم ترين وس��یله ارتباط جمعي که امريکايي ها به 
آن دسترس��ي پیدا کردند، راديو ب��ود که تقريبا از 
س��ال ۱9۲۲ در اختی��ار ش��هروندان امريکايي قرار 
گرفت. اين درحالي اس��ت که مردم کره ش��مالي از 
س��ال ۱99۷ مي توانستند از راديو استفاده کنند که 
طبق گزارش ها با محدوديت ش��بکه هاي راديويي و 

دسترسي به آن روبه رو بودند. 
در بسیاري از گزارش ها گفته شده که تلويزيون 
کره ش��مالي کامال در اختیار حکومت بوده و تصوير 
بس��یار محدودي از واقعیات کشور و زندگي روزمره 
مردم منتش��ر مي کند. با وجود اي��ن محدوديت ها، 
ش��هروندان کره شمالي از س��ال ۲۰۰۰ به تلويزيون 
دسترس��ي پیدا کردن��د. اين درحالي اس��ت که در 
امريکا از سال ۱9۴۸ تلويزيون در اختیار شهروندان 
ق��رار گرفت. آن طور که در گزارش ها گفته ش��ده، 
تلويزيون ه��ا پیش از فروش بر ايس��تگاه هاي داخل 
کش��ور تنظی��م مي ش��وند و پلیس به ط��ور مرتب 
خانه ها را بازرس��ي مي کند تا اطمینان حاصل کنند 

که تنظیمات تلويزيون تغییر نکرده است. همچنین 
گفته ش��ده که در اختیار داش��تن دي وي دي هاي 
ب��دون مجوز در کره ش��مالي غیرقانوني ب��وده و در 
ص��ورت اطالع پلیس، پیگ��رد قانوني داش��ته و به 
مجازات محکومین منتهي مي شود. آن طور که گفته 
شده از سال ۲۰۰۴ مردم کره شمالي امکان استفاده 
از دي وي دي ه��اي مورد تايید دول��ت را پیدا کرده 
بودند. اين درحالي اس��ت که استفاده از دي وي دي 

از سال ۱99۷ در امريکا فراگیر شده بود. 
ه��ر چند که از س��ال ۲۰۰۴ مانند بس��یاري از 
کشورهاي درحال توسعه، کره شمالي نیز به استفاده 
از تلفن ه��اي همراه روي  آورده ام��ا امکان برقراري 
تماس هاي تلفني بین المللي را در اختیار مشترکان 
قرار نمي دهد. همچنی��ن گزارش ها خبر از فعالیت 
تنها دو اپراتور تلفن  همراه در کش��ور مي دهد. اين 
درحالي است که در امريکا از سال ۱9۸3 تلفن هاي 

همراه در اختیار شهروندان قرار گرفت. 
گزارش ها نشان مي دهد که شهروندان کره شمالي 
هم از کامپیوتر اس��تفاده مي کنند اما اين امکان در 
اختیار طبقه ثروتمند اين کش��ور ق��رار دارد؛ مثال 
 دانش��جوياني ک��ه ش��انس تحصی��ل در دانش��گاه 
پیونگ يانگ را دارند. در کافي نت ها و مدارس نیز امکان 
دسترسي به کامپیوتر وجود دارد ولي استفاده از آنها 

به  ش��دت کنترل مي شود. بر اين اساس واضح است 
که براي اس��تفاده از کامپیوترهاي شخصي، لپ تاپ 
 و تبلت ها نیز محدوديت هاي بس��یاري وجود دارد.

آن طور که گفته شده مردم کره شمالي از سال ۲۰۰۸ 
با لپ تاپ آشنا شدند اما لپ تاپ هايي که بیشتر شبیه 
وسیله بازي بود. اين کامپیوترهاي شخصي از امکان 
اتصال واي فاي و بلوتوث برخوردار نبوده و بسیاري از 
شهروندان کره شمالي استطاعت خريد آن را ندارند. 
نکته قاب��ل توجه در گس��ترش تکنول��وژي در 
کره ش��مالي، ممنوعی��ت يو اس ب��ي در اين کش��ور 
اس��ت. آن طور که گفته ش��ده مردم کره شمالي از 
س��ال ۲۰۱۱ به يو اس بي دسترسي پیدا کردند که 
اين دسترس��ي درحالي اس��ت که اين ابزار فناوري 
در اين کش��ور، قاچاق به  حساب مي آيد. آن طور که 
گفته شده اکثر فلش ها از چین براي ردوبدل کردن 
غیرقانوني ويديو و اخبار وارد شده و استفاده مي شود. 
آن ط��ور ک��ه در پايان اين گزارش گفته ش��ده، 
اينترنت به همان شکل شناخته شده در کره شمالي 
وجود دارد اما دسترس��ي به آن بسیار محدود است 
و تنه��ا در اختی��ار افراد خارجي يا گ��روه خاصي از 
ش��هروندان قرار دارد. اکثر مردم به اينترنت داخلي 
کره شمالي دسترسي دارند که کامال از دنیاي خارج 

تفکیک شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»دنيايژوراسيک«بيشترينپولراصرفآگهيكرد
کمپاني يونیورس��ال پیکچرز يک بار 
ديگر با فیلم »دنیاي ژوراسیک: امپراتوري 
س��قوط  کرده« در صدر لیست ولخرجي 
اس��توديوهاي هالی��وودي در تبلیغ براي 

فیلم هايشان قرار گرفت. 
به گزارش ورايتي، براساس آمارهاي به 

دس��ت آم��ده در يک هفته بین روزهاي چهارم تا ده��م ماه ژوئن، آگهي هايي 
که براي جديدترين قس��مت از اين فرنچايز علمي-  تخیلي روي آنتن رفتند، 
ارزشي معادل ٦.9۱میلیون دالر داشتند. اين ۱۴39 آگهي در تلويزيون ملي و از 
۴۷شبکه مختلف پخش شدند. تخمین زده مي شود حدود ۴۱9میلیون بار اين 
آگهي ها ديده شده باشند. کمپاني يونیورسال اولويت هاي پخش خود را در میان 
چند شبکه بزرگ ازجمله ان بي سي، اي بي سي و يواس اي توزيع کرد. عالوه بر 
اي��ن ترجیح اين کمپاني روي تبلیغ هايي بود ک��ه در میان رخدادهاي بزرگ 
ازجمله مسابقات فینال ان بي اي)لیگ بسکتبال حرفه يي امريکا(، فینال استنلي 
کاپ)لیگ هاکي روي يخ حرفه ي��ي امريکا( و برنامه پربیننده »امريکن نینجا 
واريور« به نظر مخاطبان رس��انده مي شدند. روي هم رفته تا به حال اين فیلم 
 چیزي حدود ۲3.3۴میلیون دالر خرج آگهي کرده است. فیلم »فوق العاده ها ۲«

محصول اس��توديوي پیکس��ار متعلق به ديزني در رتبه دوم پ��س از »دنیاي 
ژوراس��یک: امپراتوري س��قوط  کرده« قرار گرفت. در بازه يک هفته يي اش��اره  
شده 9۸9 آگهي تلويزيوني از اين فیلم در 39شبکه مختلف روي آنتن رفت و 
تخمین زده مي ش��ود که ارزش کلي آنها چیزي حدود ۵.۲9میلیون دالر بوده 

باشد. تبلیغ هاي اين فیلم بیش از 39۰میلیون بار ديده شدند. 

كشفاشيايتاريخيهزارهاولتاسومپيشازميالد
فرمانده يگان حفاظت میراث فرهنگي 
کشور، گفت: يگان حفاظت استان همدان 
۵۴ قلم شي ء تاريخي مربوط به هزاره اول 
تا س��وم پی��ش از میالد را در اين اس��تان 

کشف و ضبط کرد. 
امی��ر رحمت اظهار کرد: يگان حفاظت 

اس��تان همدان در ادامه روند دس��تگیري قاچاقچیان اموال تاريخي و به محض 
کس��ب اخبار واصله از دوس��تداران میراث فرهنگي مبني بر نگهداري مقاديري 
اش��یاي عتیقه در شهرستان نهاوند، ضمن تشکیل تیم ويژه عملیات، نسبت به 
بررسي و شناسايي هويت افراد دخیل در امر قاچاق اشیاي تاريخي اقدام کردند. 
او ادام��ه داد: با بهره گیري از ظرفیت حمايت��ي مراجع قضايي و انتظامي در 
بازرس��ي از منزل فرد مذکور، ضمن دس��تگیري متهم، ماموران موفق به کشف 
و ضبط تعداد ۵۵ قلم ش��يء قديمي شامل ديگ سفالي، کاسه سه پايه سفالي، 
ظرف لوله دار، ابزار سنگي و... شدند. رحمت الهي افزود: برابر اعالم نظر کارشناسان 
میراث فرهنگي استان، از ۵۵ قلم شيء مکشوفه، تعداد ۵۴ قطعه تاريخي بوده و 
قدمت آنها هزاره اول و سوم پیش از میالد تخمین زده شد. فرمانده يگان حفاظت 
سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پیش تر به ايرنا گفته بود که 
در س��ال 9٦، ۵۷هزار و ٦9۲ ش��يء تاريخي از قاچاقچیان کشف شده است که 
تعدادي از آنها اصل و تعدادي ديگر بدل بوده اند. چند روز قبل نیز سنگ آسیاب 
دوره متاخر اس��المي در استان همدان کشف شده بود. اين سنگ با دستگیري 
٦ نفر در رابطه با حفاري غیرمجاز و قاچاق اشیا در استان کشف شده بود. البته 

بیشتر اشیايي که از اين قاچاقچیان کشف شد، بدلي بوده است. 
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