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معللاوناولرييسجمهوراعللامكردكه
»نفللتخامايللراندربللورسداخليعرضه
خواهدشدوبخشخصوصيميتواندبهطور
شفافنفتبخردوصادركند«ايدهييخوب
ولينشللدنياسللت.اگرازبياناتخودايشان
بهللرهبگيرمبايدبگويم:»كسلليكهكمترين
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چنينكاريشللدنينيست.«آنچهميآيدنه
برايانتقادازدولتبلكهبرايبيانمشكات
سللرراهاسللتتابابرنامهريزيصحيحآنهارا
ازسللرراهبرداشللتهودسللتيابيبههدفرا

امكانپذيركند...

دولللتدونالدترامپرييسجمهوريامريكا،
اليحهييراآمادهكردهكهدرآنپيشللنهادشده
ايللاالتمتحدهميتوانداصولكليديسللازمان
تجارتجهانيراكناربگذارد.همچنينبراساس
ايناليحهاختيللاراترييسجمهوريامريكادر
سياسللتهايتجللاريبهطللورقابلماحظهيي
افزايشخواهديافت.ايناليحهدرشرايطيفاش
شدهكهاتاقبازرگانياياالتمتحدههمبهعنوان
يكلليازمتحللداننزديللكجمهوريخواهاناز
اعمالجنللگتعرفهيلليدولتترامپشللديدا
انتقللادكردهاسللت.بهگزارشسلليانان،براي
نخسللتينبارپايگاهخبريآكسلليوسافشاكرد
كهدولتترامپپيشنويللساليحهييراآماده

كرده...
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صنعت، معدن و تجارت
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 اعالم ليست 
بدون روتوش؟

تعادل| مهدي حاتمي|
يكيازنخستينتجربياتشفافسازيدولتي
درايران،بهيكنقطهعطفمهمرسلليدهاست:
انتشللارياعدمانتشللارفهرسللتواردكنندگان
خللودروباارزدولتللي.وارداتخللودرويكياز
ارزبرتريللنبخشهللايتجللاريايراناسللتو
شللائبهوجللودرانتنيزهموارهبللراينتجارت
سايهانداختهاست.بااينهمه،ظاهرانهادهاي
مرتبطدرايللنماجرانميتواننديانميخواهند
زيربارانتشللاراينفهرستبروند.بانكمركزي
فهرسللتي53صفحهييمنتشركردهكهدرآن
نللام1482شللركتدريافتكننللدهارزدولتي
بللرايوارداتآوردهشللدهوبللاايللنهمه،نام
واردكنندگانقطعاتخللودرو،برندهايمطرح
لللوازمخانگي،دارووالبتهخودروخالياسللت.
بانللكمركزيالبتهمدعياسللتعدمانتشللار
واردكننللدگانخودروبهخواسللتهوزيرصنعت

انجامشدهاست...

 فرهاد فزوني   



 نيروهاي مسلح هيچ تهديدي را بدون 
پاسخ كوبنده نخواهند گذاشت؛ سپاه نيوز| 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبياء )ص( گفت: 
نيروهاي مس��لح اي��ران در مقابل هرگونه تهديد 
تروريس��تي و شرارت ائتالف منحوس منطقه اي، 
هي��چ تهديدي را بدون پاس��خ قاط��ع و كوبنده 

نخواهند گذاشت. 
سرلش��كر غالمعلي رشيد طي س��خناني در 
جمع فرماندهان نيروي زميني سپاه با بيان اينكه 
نيروهاي مس��لح و ملت شريف ايران براي حفظ 
و دفاع از سرزمين ايران در مقابل هرگونه تهديد 
گروه ه��اي تروريس��تي و تكفي��ري و همچنين 
ش��رارت هاي ائتالف منحوس منطقه يي بيش از 
گذشته هوشيار و آماده است، تاكيد كرد: دشمن 
قدرت و اراده ملت ش��ريف ايران و نظام اسالمي 
را با توهم آس��يب پذيري در براب��ر تهديدات به 
آزمون گرفته اس��ت و گ��ذار از اين مرحله بدون 
وحدت و انسجام سياسي و اجتماعي و هماهنگي 
و پشتيباني از سياست هاي نظام و دولت در برابر 

امريكا حاصل نخواهد شد. 
 دولت به احياي س�ازمان ملي جوانان 
اصرار دارد؛فارس| وزير ورزش و جوانان گفت: 
دولت به تصويب دو وزارتخانه جديد و س��ازمان 
مل��ي جوانان اص��رار دارد. س��لطاني فر ديروز در 
دومين همايش ملي جوانان و قانونگذاري كه به 
ميزباني مركز پژوهش هاي مجلس برگزار ش��د، 
گفت: توانستيم ارزش��مندترين نتايج را در جام 
جهان��ي بگيري��م و توانس��تيم از حيثيت ورزش 
كش��ور دفاع كنيم. اين روزها براي ما عيد است. 
هر روزي كه بتوانيم بس��اط شور، شعف و شادي 

مردم را فراهم كنيم براي ما عيد است. 
 تفاوت هاي قومي وديني را بپذيريم؛برنا| 
دس��تيار ويژه رييس جمهور در حقوق شهروندي 
گفت: »بايد ببينيم پرس��ش مهر چه ميزان براي 
آموزش و پرورش مهم اس��ت و اگر بخواهيم مدارا 
را قان��ون كنيم باي��د اول اين مفه��وم نهادينه و 

تبديل به باور قلبي شود.«
ش��هيندخت موالوردي در هجدهمين كنگره 
ملي پرس��ش مهر گفت: »ما رنگين كمان اقوام 
و مذاهب را در كش��ور داريم و اين نگاه ماس��ت 
كه مي توانيم از اين فرصت براي توس��عه كشور 
اس��تفاده كنيم و آموزش و پرورش كه از سنين 
پايه قدرت تميز افراد را پرورش مي دهد مي تواند 

بسيار موثر باشد با ياد دادن تفكر به كودكان.«
 رايزن�ي ظري�ف ب�ا وزي�ر امورخارجه 
عمان در مس�قط؛ تعادل|  محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه كش��ورمان ب��ا همتاي عماني 
خود ديدار و رايزني كرد. براساس اعالم دستگاه 
ديپلماسي كشور، وزير امور خارجه روز يك شنبه 
در چارچوب مشورت هاي منظم دو جانبه با سفر 
به عمان با يوس��ف بن علوي همتاي عماني خود 
دي��دار و درخص��وص روابط دو جانبه و مس��ائل 

منطقه يي گفت وگو و تبادل نظر كرد. 
 رس�يدگي به گزارش تحقيق و تفحص 
از معادن كش�ور پ�س از تعطيالت مجلس؛ 
ايس�نا| گ��زارش نهاي��ي كميس��يون پ��س از 
اصالح��ات حقوقي و ويرايش هاي ادبي توس��ط 
هيات رييسه كميس��يون صنايع و معادن تقديم 
هيات رييس��ه مجلس ش��ده و پس از تعطيالت 
آتي مجلس در دس��تور رس��يدگي صحن علني 
مجلس قرار مي گيرد. نماينده اروميه در مجلس 
در اي��ن باره گفت: پ��س از قرائت گزارش هيات 
تحقي��ق و تفحص در صحن علني مجلس به قوه 
قضاييه ارسال مي ش��ود تا اقدامات بعدي توسط 
اين قوه انجام ش��ود. نادر قاضي پ��ور از پرداخت 
نشدن تعيين حقوق دولتي معادن توسط برخي 
ش��ركت هاي دس��ت اندركار، اجراي دس��ت و پا 
شكس��ته قانون مع��ادن توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، پرداخت نش��دن س��هم وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت توس��ط دولت پس از 
وص��ول مطالبات از معدن��كاران و تخلفات اتفاق 
اتفاده در معدن طالي زرش��وران در اين گزارش 

خبر داد. 
 نشس�ت غيرعلن�ي مجلس ب�ا حضور 
شريعتمداري و نوبخت؛ خانه ملت| سخنگوي 
هيات رييسه مجلس از تصميم هيات رييسه براي 
حضور وزراي صنعت، كشاورزي و رييس سازمان 
برنامه و بودجه در جلسات غيرعلني مجلس خبر 
داد. بهروز نعمتي در توضيح نشس��ت سه ش��نبه 
12 تيرم��اه مجلس ش��وراي اس��المي به صورت 
غيرعلني، گفت: براس��اس تصميم هيات رييس��ه 
مجلس، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت و محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه روز سه ش��نبه با حضور در جلسه 
غيرعلني مجلس گزارشي درخصوص برنامه هاي 
دول��ت براي برون رفت از ش��رايط اقتصادي ارائه 
خواهند ك��رد. نماينده تهران، ري، اسالمش��هر 
و پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي، تصريح 
 ك��رد: همچنين محمود حجتي روز چهارش��نبه 
)1۳ تير( در جلس��ه غيرعلني مجلس ش��وراي 
اس��المي گ��زارش ح��وزه مرب��وط به خ��ود را 
ارائ��ه خواه��د ك��رد. س��خنگوي هيات رييس��ه 
مجلس ش��وراي اس��المي، يادآور ش��د: روساي 
كميس��يون هاي تخصصي و نماين��دگان نيز در 
جلسات غيرعلني نظرات خود را مطرح مي كنند. 
 17 هزار گردش�گر ايران�ي حاصل لغو 
روادي�د با صربس�تان؛ ايرنا| برق��راري پرواز 
مس��تقيم بين پايتخت هاي ايران و صربستان در 
كنار لغو رواديد، تسهيل س��فرهاي گردشگري، 
تجاري، علمي و فرهنگي بين ايران و صربس��تان 
را در پ��ي داش��ته اس��ت. اف��زون ب��ر پروازهاي 
مستقيم شركت هواپيمايي ايران اير كه هفته يي 
دو روز منظم انجام مي ش��ود، به دليل اس��تقبال 
 خوب ايرانيان از سفر به صربستان شركت هوايي 
قش��م اير نيز هفته ي��ي دو پ��رواز چارتري بين 
پايتخت هاي دو كش��ور برقرار كرده است. از اين 
رو، ورود نزديك به 17 هزار گردش��گر ايراني به 
اين كش��ور از زم��ان لغو متقابل رواديد، نش��انه 
روشني از عالقه به گسترش همه جانبه روابط به 

ويژه بين دو ملت است. 

روي موج خبر

رييس جمهوري عازم سوييس و اتريش شد

سفر براي نجات برجام

آيت اهلل خاتمي خبر داد

تغيير در قانون انتخابات خبرگان
سخنگوي مجلس خبرگان رهبري مي گويد كه آنها 
به دنبال تغيير قانون انتخابات خبرگان هستند؛ تغييري 
كه براساس توضيحات آيت اهلل خاتمي، ثبت نام نامزدها 

را دشوارتر از گذشته مي كند. 
آيت اهلل س��يداحمد خاتمي صبح ديروز در نشست 
خبري با خبرنگاران با اشاره به اينكه »به دنبال تصحيح 
قانون انتخابات مجلس خبرگان هستيم« گفت: مجلس 
ش��وراي اسالمي گفته اس��ت براي نام نويسي مجلس 
بايد افراد كارشناس��ي ارش��د داش��ته باش��ند ولي در 
مجلس خبرگان چنين موردي وجود ندارد و در نتيجه 
افرادي كه از نام نويس��ي براي مجلس بازمي ماندند در 
خبرگان نام نويسي مي كردند و سبب باال رفتن هزينه 
شوراي نگهبان مي ش��دند؛ چراكه صالحيت نداشتند 
ول��ي به دليل اين خأل در قانون مجلس خبرگان براي 
اي��ن مجلس نام نويس��ي مي كردند ك��ه در نهايت در 
اصالحيه يي ك��ه منتظر تصويب آن در صحن مجلس 
 خبرگان در ش��هريور ماه هس��تيم كه ط��ي آن براي 
نام نويس��ي افراد براي حضور در خبرگان سطح چهارم 

حوزه در نظر گرفته شده است. 
س��خنگوي هيات رييس��ه خب��رگان با اش��اره به 
تش��كيل هيات مقدماتي انديش��ه ورز خبرگان گفت: 
طرح دو فوريتي براي تشكيل هيات انديشه ورز منجر 
به ش��كل گيري آن شد كه 1۳جلس��ه تاكنون برگزار 
كرده كه در حوزه هاي سياس��ي و اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و علم و تكنولوژي ب��ه بحث و ارزيابي موارد 

پرداخته است. 
سخنگوي هيات رييس��ه مجلس خبرگان با اعالم 

موضع اين نهاد درباره مس��ائل روز اظهار كرد: متني را 
در ۳ بند ب��ا هماهنگي آيت اهلل جنتي، رييس مجلس 
خبرگان رهبري درباره مسائل روز تنظيم كرده ايم كه 
در آن تصريح ش��ده است، دشمنان اين ملت امروز به 
روش��ني مي گويند كه درصدد براندازي هستند و اين 
درحالي است كه تا پيش از اين آنان چنين به صراحت 
از براندازي س��خن نمي گفتند و تحريم هاي اقتصادي، 
چالش هاي فرهنگي و سياسي ما نيز در اين راستاست. 
وي اف��زود: باور مجلس خبرگان بر اين اس��ت كه 
دشمن قطعا ناكام خواهد بود چراكه با رهبري هوشيار 
و آينده انديش��ي كه ما داريم، خواهيم توانست كشتي 
انقالب را به س��احل نزديك كنيم و با مردمي كه اين  
چني��ن همراه انقالب هس��تند، مطمئن هس��تيم كه 

دشمن راه به جايي نخواهد برد. 
خاتم��ي ب��ا بيان اينكه م��ردم مش��كالتي دارند و 
نمايندگان خبرگان كه با راي مردم برگزيده ش��ده اند 
ب��ا تمام وجود اين مش��كالت را درك مي كنند، اظهار 
كرد: ما از مسووالن مي خواهيم قدر نجابت اين مردم را 
بدانند و براي حل مشكالتشان از تمام همت خود مايه 

بگذارند و در پي حل مسائل باشند. 
سخنگوي هيات رييسه خبرگان تاكيد كرد: دشمن 
در پي پمپاژ نااميدي اس��ت تا مردم را مايوس كند اما 
واقعيت اين اس��ت كه آينده انقالب روش��ن است و ما 
مشكالت سخت تر از اين را هم در طول سال هاي جنگ 
تحمل كرده ايم و مش��كالت فعلي نيز به ياري خداوند 
به زودي حل خواهد ش��د اما راه برون رفت از مشكالت 
موجود چيزي جز وحدت و همدلي حول محور واليت 

نيس��ت تا بتوانيم براي حل مش��كالت مردم تدبيري 
بينديشيم. 

وي با بيان اينكه اميدواريم مسووالن به جاي آنكه با 
يكديگر از تريبون ها صحبت كنند در جلسات خصوصي 
مشكالتش��ان را ح��ل كنند، گف��ت: ما از مس��ووالن 
مي خواهيم كه مشكالت را به مردم و جامعه نكشانند 
و براي حل مش��كالت مسائل را در جلسات خصوصي 
مطرح كنند تا در عين حال مردم نيز به آنان براي حل 

مشكالت كمك كنند. 
خاتمي تاكيد كرد: اشرافي گري سم اين كشور است 
حال از ناحيه هر كس كه انجام ش��ود، فرقي نمي كند 
اما اين را هم بدانيم كه نبايد همه مسووالن را اشرافي 
ببينيم، ما مسووالن غيراش��رافي و همدم با مردم نيز 
داريم. س��خنگوي هيات رييسه خبرگان در واكنش به 
س��خنان اخير رييس جمهوري درباره مقاومت در برابر 
امريكا اظهار كرد: ما از هر س��خني كه در آن دعوت به 
وحدت، جهاد و مقاومت انجام شود، استقبال مي كنيم و 
از هر گوينده يي كه اين سخن را به زبان آورد، حمايت 
خواهيم كرد اما وحدت، محور مي خواهد و محور ما بايد 
حبل اهلل باشد كه در مجمع البيان، امام علي)ع( حبل اهلل 
اعالم شده و در عصر ما نيز محور وحدت، واليت است 
تا زمينه هاي اخت��الف را ايجاد نكنيم و حريم مردم و 
يكديگر را نگه داريم و منطقي س��خن بگوييم چراكه 
در جامعه ما از گذش��ته اختالف نظر بوده و هس��ت و 
اين الزمه يك جامعه آزاد اس��ت اما بايد در اين جامعه 
منطقي و محترمانه سخن گفت تا زمينه هاي چالش به 
وجود نيايد. خاتمي در پاس��خ به اين پرسش كه تدبير 

وي به عنوان يكي از امامان جمعه تهران درباره كاهش 
اقبال جوانان به حضور در نماز جمعه چيس��ت، اظهار 
كرد:  به عنوان كس��ي كه خودم امام جمعه هس��تم به 
اين پرسش پاسخ مي دهم نه به عنوان سخنگوي هيات 
رييسه خبرگان. بايد بگويم كه اين موضوع كليت ندارد 
و ما نمي توانيم بگوييم كه در همه نماز جمعه ها حضور 
جوان��ان كاهش پيدا كرده بلك��ه در برخي مناطق اين 

اتفاق افتاده پس بايد واقع بينانه صحبت كنيم. 
وي افزود: رس��انه ها نيز در اين زمينه نقش دارند و 
بايد براي تشويق مردم به حضور در نماز جمعه دعوت 
مي كردند و در برابر اين همه تهاجم و تخريب نسبت به 
نماز جمعه دين خود را ادا مي كردند اما آنچه كه تدبير 
ما براي اصالح اين وضعيت است، اين است كه مي توان 
از همين حاال نقش بيشتري به جوانان حزب اللهي داد تا 
طرح و برنامه خود را به ستادهاي اقامه نماز جمعه ارائه 
كنند تا اين خود راهي براي حضور بيش��تر جوانان در 
نماز جمعه باشد. البته اين را هم بايد در نظر داشت كه 
امامان جمعه با به روزتر خطبه خواندن و مختصر كردن 

خطبه هايشان مي توانند براي افزايش حضور جوانان در 
نماز جمعه موثرتر عمل كنند. سخنگوي هيات رييسه 
خبرگان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا اقدامي 
از س��وي هيات رييس��ه براي تعيين سقف سني براي 
اعضاي اين مجلس در نظر گرفته ش��ده اس��ت يا نه؟ 
اظه��ار كرد: در طرحي كه براي اصالح قانون انتخابات 
در نظر داريم اين موضوع مطرح ش��ده اما آنچه كه در 
اين قانون مطرح اس��ت اين است كه سقف سني براي 
اعضاي خبرگان وجود ندارد بلكه آنچه مطرح شده اين 
است تا زماني كه افراد توانايي كار داشته باشند و موثر 
باشند، مي توانند در مجلس خبرگان حاضر شوند اما از 
طرفي مبدا يا حداقل س��ني اين موضوع لحاظ شده و 
مشخص است كه حداقل سن براي حضور در مجلس 
خبرگان بايد چه باش��د. وي در پايان افزود: به هر حال 
مسلم اين است كه مجلس خبرگان مجلسي است كه 
رهبر را تعيين مي كند و تركيب آن بايد تركيبي باشد 
كه زمينه پذيرش تصميم آنان درباره رهبري مورد اقبال 

مردم و پذيرش آنان قرار گيرد. 

همزمان ب��ا افزاي��ش دامنه تالش ه��اي ترامپ و 
تندروه��اي امريكايي براي محدود كردن مناس��بات 
ارتباط��ي و اقتص��ادي اي��ران و كش��ورهاي اروپايي؛ 
رييس جمه��وري كش��ورمان ت��ور اروپايي خ��ود به 
كشورهاي اروپايي را از سوييس آغاز مي كند و در ادامه 
با سفر به اتريش به عنوان رييس دوره يي اتحاديه اروپا 
تالش مي كند تا ضمن تش��ريح برنامه هاي ايران براي 
تنش زدايي در س��طح منطقه يي و فضاي بين الملل از 
راهبردهاي اجرايي دولتش براي ايجاد ارتباط معقول 
با جهان پيراموني دفاع كند. س��فري كه بس��ياري از 
رسانه هاي اروپايي آن را در پاسخ به حاشيه سازي هايي 
 مي دانن��د ك��ه از س��وي مثل��ت ترام��پ؛ نتانياهو و 
بن سلمان در فضاي بين المللي پمپاژ مي شود. نگاهي 
به ليس��ت همراهان رييس جمهوري در اين س��فر و 
حضور چهره هاي برجس��ته اقتصادي و صنعتي كشور 
در ليس��ت همراهان رييس جمهوري نش��ان مي دهد، 
اقتصاد مهم ترين اولويتي است كه رييس جمهوري در 
جري��ان اين تور اروپايي به دنبال تحقق ابعاد و زواياي 

گوناگون آن است. 
بعد از اس��تقبال از روحاني در سوييس، مذاكرات 
رسمي اوليه بين رييسان جمهوري ايران و سوييس در 
برن، پايتخت سوييس با حضور وزيران امور خارجه دو 

كشور انجام مي شود. 
مذاكرات رس��مي امروز)سه شنبه( با حضور برست 
سيمونتا سوماروگا، وزير دادگستري و يوهان اشنايدر 
آمان برگزار مي شود. اشنايدر آمان در سفر به تهران در 
س��ال 2016 از روحاني براي ديدار از سوييس دعوت 
كرد. رييس جمهوري اما پيش از عزيمت به سوييس و 
اتريش خاطرنشان كرد: در جريان اين سفر در زمينه 
برجام و توافقات با اتحاديه اروپا مذاكره خواهيم كرد. 

روحاني رييس جمه��وري ظهر دي��روز در پاويون 
ف��رودگاه مهر آباد در جمع خبرن��گاران با بيان اينكه 
اين س��فرها به دعوت روس��اي جمهور دو كشور و در 
پاسخ به سفر هاي آنها به تهران در سال هاي قبل انجام 
مي شود، خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران براي 
رواب��ط با كل اروپا و اتحاديه اروپا به ويژه كش��ورهايي 

كه با آنها روابط دوس��تانه يي داش��ته ايم، اهميت قائل 
است. او گفت: روابط سياسي ما با اتريش به 160سال 
قبل بازمي گردد و اين روابط براي هر دو طرف اهميت 
دارد. همچني��ن روابط ما با س��وييس به دهه ها قبل 
بازمي گردد دو كشور ظرفيت هاي فراواني براي روابط 
اقتصادي، تجاري و علمي و فرهنگي داريم اما متاسفانه 

تاكنون از همه اين ظرفيت ها استفاده نشده است. 
رييس جمهور همچنين با بيان اينكه  شرايط امروز 
ما با اروپا مقداري با گذشته متفاوت است، اظهار كرد: 
اروپا امروز با صداي بلندتري با يكجانبه گرايي مخالفت 
مي كن��د و با لحن صريح تري اعالم آمادگي مي كند تا 
در مس��ائل منطقه يي و بين المللي با ايران و كشورها 

تاثيرگذار همكاري كند. 

 برجام روي ميز بررسي
رييس دولت دوازدهم افزود: توافق هس��ته يي ميان 
ايران و 1+5 عمدتا به ميزباني دو كش��ور س��وييس و 
اتريش صورت گرفت و محل مذاكرات يا در س��وييس 
بود يا در اتريش بر همين اساس هر دو كشور تالش هاي 
فراواني انجام داده اند تا فضاي مناس��ب براي مذاكرات 
انجام ش��ود. امروز كه امريكايي ها ب��ر خالف مقرارت 
بين المللي از برجام خارج ش��ده اند، ارتباط و مذاكره با 
اروپا جايگاه خود را دارد به دليل اينكه هر 5 كش��ور و 
كل اتحاديه اروپ��ا تالش مي كنند، برجام بدون امريكا 
باقي بماند. همه احس��اس مي كنند كه بقاي برجام به 
نفع منطقه و جهان اس��ت و همه ي��ك صدا امريكا را 
محكوم مي كنند چراكه از قطعنامه 22۳1 كه كشورها 

را مل��زم به همكاري مي كند، خارج ش��ده اند. او اظهار 
كرد:  بنابراين سفر پيش رو فرصتي است كه در زمينه 
آينده برجام و نيز توافقات با اتحاديه اروپا مذاكره كنيم. 
همچنين با توجه به اينكه از ديروز رياست اتحاديه اروپا 
بر عهده اتريش قرار گرفته به عنوان رييس اتحاديه اروپا 
در اين مقطع با آنها صحبت خواهيم كرد. همچنين قرار 
اس��ت راجع به بسته يي كه اتحاديه اروپا ارائه مي كند، 
صحب��ت كني��م. رييس جمه��وري خاطرنش��ان كرد: 
همچنين مسائل ديگري همچون مسائل منطقه يي و 
جهان��ي وجود دارد كه ما از گذش��ته با اروپا و ديگران 
درباره آنه��ا مذاكره كرده ايم و به اي��ن مذاكرات ادامه 
خواهي��م داد. اين مس��ائل راجع به س��وريه و يمن و 
مسووليتي كه همه جهان در اين مسائل دارند و نقشي 

كه ايران مي تواند در ثبات و امنيت خاورميانه داش��ته 
باشد، است. روحاني با اشاره به مذاكره و ديدارهاي چند 
جانبه ميان هيات هاي ايراني و كش��ورهاي اروپايي در 
اين سفر گفت: در اين سفر اسنادي در زمينه هاي روابط 
صنعتي و تجاري، بهداش��ت و درمان و در زمينه هاي 
مربوط ب��ه فناوري ه��اي نوين و مديري��ت منابع آب 
امضا خواهيم كرد و درباره اين مس��ائل گفت وگو هايي 
انجام خواهد ش��د. رييس جمهوري در پايان با اشاره به 
همراهي نمايندگان بخش هاي اقتصادي كشور در اين 
س��فر اظهار كرد: هم در وين و هم در برن جلسه يي با 
حضور تجار و كارآفرينان دو كش��ور برگزار خواهد شد 
همچني��ن در اين دو پايتخت ديداري با ايرانيان مقيم 

سوييس و اتريش خواهيم داشت.

 برجام محور اصلي مذاكرات روحاني است
در آس��تانه س��فر رييس جمهوري به اروپا تارنماي 
خبري و اطالع رس��اني سوييس اينفو نوشت: در سفر 
رس��مي »حس��ن روحان��ي« رييس جمه��وري ايران 
به س��وييس و اتريش درباره توافق هس��ته يي ايران و 
برخي مس��ائل مربوط به خاورميانه مذاكره مي ش��ود. 
اين تارنماي خبري ديروز در گزارش��ي با عنوان »سفر 
رسمي رييس جمهورايران به سوييس« و بازتاب سفر 
»حسن روحاني« رييس جمهوري به دو كشور اروپايي 
سوييس و اتريش به نقل از وزارت امور خارجه سوييس 
نوشت: ايران شريك مهم تجاري و اقتصادي سوييس 
اس��ت. اين رس��انه افزود: »آلين بِرس��ت« كه امسال 
رياست چرخشي رياست جمهوري سوييس را برعهده 
دارد ميزب��ان روحان��ي خواهد ب��ود. رييس جمهوري 
كنفدراس��يون س��وييس در واقع رييس نهاد اجرايي 
موس��وم به »شوراي فدرال سوييس« است كه 7 عضو 
دارد و اين ش��ورا در مجموع رييس كش��ور به ش��مار 
مي رود و مسوول اداره و هدايت دولت فدرال سوييس 
 اس��ت اما هر كدام از اعضاي اين شورا رياست يكي از

7 بخش اجرايي را بر عهده دارد. پست رياست جمهوري 
فدرال به طور ساالنه و چرخشي بين 7 عضو اين شورا 

تغيير مي كند. 
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چهرهها

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر الزام 
دس��تگاه اجرايي همچنين همدلي با 
دولت براي رفع مشكالت مردم از سوي 
دستگاه قضايي اظهار كرد: دادستان ها 
به هيچ عنوان با فرصت طلباني كه قصد 
سوءاستفاده از مطالبات بر حق مردم را 
دارند، مسامحه نكنند و به تخريبگران 

اموال عمومي و خصوصي مجال ندهند. 
به گزارش مي��زان به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه 
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مسووالن عالي قضايي با تاكيد بر 
كمك دس��تگاه قضايي به دستگاه اجرايي براي حل مشكالت مردم 
تصريح كرد: روساي كل دادگستري ها و دادستان هاي سراسر كشور 
باي��د از باب حقوق عامه و ح��ل مطالبات مردم به برخي موضوعات 
ورود كنند. گرچه ما در دس��تگاه قضاي��ي وظيفه اجرايي نداريم اما 
مي توانيم در برخي موارد ضمن الزام دستگاه ها به حل مشكالت مردم 
همدالنه به آنها كمك كنيم كه به موقع و با سرعت بيشتر كاستي ها 
را برطرف كنند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه مردم عالوه بر تامين 
نيازهايش��ان به يك گوش ش��نوا احتياج دارند و بايد حرف هايشان 
شنيده شود، ادامه داد: در مواردي كه كم كاري دستگاه هاي اجرايي 
به نوعي مي تواند، اقدام مجرمانه قلمداد ش��ود بايد پرونده تشكيل 
داد ت��ا همه بدانند كه بايد وظيفه خود را به درس��تي انجام دهند. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه به برخي اقدامات شيطنت آميز اذناب 
داخلي معاندان خارجي در جريان اعتراضات اشاره كرد و گفت: مردم 
مطالبات بر حقي دارند اما عده يي با سوءاستفاده از اين فضا اقدام به 
تخريب اموال عمومي و خصوصي مي كنند. به آتش كشيدن بانك يا 

تخريب اموال مردم به هيچ عنوان قابل هضم نيست. 

 بايد صف اعتراض 
از تخريب و آشوب جدا شود

ي��ادگار امام خميني)ره( با اش��اره 
ب��ه دعواهاي سياس��ي جن��اح چپ و 
راست گفت: براي عبور از اين انشقاق، 

شجاعت الزم است. 
به گزارش ايسنا، سيدحسن خميني 
در دي��دار ب��ا اعضاي ش��وراي مركزي، 
هيات اجرايي و خانواده ش��هداي حزب 
موتلفه اظهار كرد: اينكه آدمي در يك مسير تشخيص درست دهد، 
كافي نيس��ت بلكه بايد يك گام به جلوتر برود و در تشخيصي كه 
مي ده��د، مقاومت كند. وقتي جامعه را پاره پ��اره مي كردند، آقاي 
عسگراوالدي آستين باال زدند؛ ايشان چندين سال زودتر از ديگران 
متوجه ش��ده بود كه ش��كاف در جامعه ممكن است به مشكالت 
بزرگ بينجامد. در آن زمان هر دو طرف همديگر را مي زدند؛ غافل 
از اينكه اين درخت را از پايه نابود مي كنند و اتحاد عمومي و انسجام 
مل��ي را از بين مي برند. او با بيان اينكه امروز هم براي وحدت بايد 
مقاومت به خرج دهيم و هزينه كنيم، اظهار كرد: مقصريابي ممكن 
است به نتيجه نرسد و به نزاع بينجامد. به نظر من يكي از جاهايي 
كه به صورت عملي مي تواند در راس��تاي وحدت گام بردارد، حزب 
موتلفه اس��المي است؛ البته اين حزب چنانكه مي فرماييد تا جايي 
كه توانسته اين كار را انجام داده ولي شايد امروز نياز بيشتري است. 
سيدحسن خميني تاكيد كرد: ما همه يك ملتيم و در يك كشتي 
نشسته ايم و واقعا هم دشمنان قسم خورده و جسوري پيدا كرده ايم؛ 
در هيچ دوره يي كش��ورهاي منطقه حاضر نبودند اين مقدار هزينه 
دهند! در همين هفت هشت ماه هم گذشته ببينيد، دعواهاي چپ 
و راس��ت ما بر سر چيست!؟ از اين دعواها پيداست كه واقعا يا يك 

نفوذ جدي رخ داده يا اينكه كارها بچگانه شده است. 

 دعواهاي چپ و راست ما 
بر سر چيست؟

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
مداخله جويانه  سياس��ت هاي  گف��ت: 
و بي ثبات كنن��ده امري��كا در جه��ان 
به وي��ژه در غرب آس��يا و آفريقا زمينه 
ش��كل گيري و گسترش ش��بكه هاي 
تبهكار س��ازمان يافته قاچاق انسان را 

فراهم كرده است. 
به گزارش ايرنا، بهرام قاسمي در واكنش به گزارش ساالنه وزارت 
خارجه امريكا با موضوع قاچاق انسان كه در بخشي از آن اتهاماتي 
را متوجه ايران كرده اس��ت، اظهار داش��ت: اين گزارش مغرضانه، 
جانبدارانه و سياس��ي كه با اس��تفاده از منابع و اطالعات نامعتبر، 
اتهاماتي بي اساس و غيرواقعي در موضوع قاچاق انسان به كشورها 
ازجمله جمهوري اسالمي ايران وارد كرده است را مردود مي دانيم. 
وي اف��زود: دولت امريكا ت��الش دارد تا از طريق اين اقدامات، افكار 
عمومي جهان را از سياست هاي مداخله جويانه و بي ثبات كننده خود 
كه به صورت جدي در س��طح جهان به ويژه در غرب آسيا و آفريقا 
زمينه شكل گيري و گسترش شبكه هاي تبهكار سازمان يافته قاچاق 
انس��ان را فراهم كرده، منحرف كند. سخنگوي وزارت امور خارجه 
به نگراني هاي فزاينده جامعه بين المللي در موضوع قاچاق انس��ان 
به ويژه در ارتباط با قاچاق زنان و كودكان اش��اره و خاطرنشان كرد: 
اقدام هاي يك جانبه ازجمله رتبه بندي كش��ورها در موضوع جرايم 
سازمان يافته مانند قاچاق انس��ان و تهيه گزارش هاي يك سويه و 
مغرضانه عليه كشورهاي مستقل نه تنها با مقررات و موازين حقوق 
بين الملل در تعارض است بلكه تالش ها و همكاري هاي بين المللي 
دولت ه��ا را در مبارزه با اين جرايم تضعيف مي كند و از اين جهت 

دولت امريكا بايد پاسخگوي اقدام هاي خود باشد

 سياست هاي امريكا باعث گسترش
شبكه هاي قاچاق انسان شده است

رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر لزوم استفاده 
از جوانان در سطوح مديريتي و نوسازي 
نظام اجرايي كش��ور، گفت: اين روزها 
صحبت از ترميم كابينه است، از آقاي 
روحان��ي مي خواهي��م از وزراي جوان 
اس��تفاده كرده يا اينكه معاونان وزرا از 

جوانان باشند تا شاهد نوسازي در نظام اجرايي كشور باشيم. 
به گزارش ايسنا، كاظم جاللي در دومين همايش ملي جوانان و 
قانونگذاري اظهار كرد: در اين ترديدي نيست كه جامعه ما از جوانان 
تشكيل شده اس��ت، جواناني نخبه، با سواد و با توانمندي بسيار كه 
بايد از آنها اس��تفاده كرد چون اگ��ر تدبير صورت نگيرد اين فرصت 
مي توان��د به تهديد تبديل ش��ود. وي فرهيختگ��ي را از ويژگي هاي 
جامعه جوان دانس��ت و گفت: با توجه به وجود دانش��گاه هاي خوب 
 در س��طح كش��ور و با وج��ود تمامي انتق��ادات به نظام آموزش��ي 
ب��از هم ما ج��وان و فرهيخته داريم كه متاس��فانه از آنها اس��تفاده 
نمي ش��ود. اين يك س��وال كليدي اس��ت كه چرا از ظرفيت جوانان 
استفاده نمي كنيم؟ مگر نه اينكه جوانان در دوران دفاع مقدس، جنگ 
را مديريت كردن��د؟ فرماندهان جنگ ما از جوانان بودند و وزراي ما 
از جوانان تش��كيل شدند پس چطور شده كه اكنون همان وزرا بعد 
از گذش��ت 40 سال هنوز هم وزير شدند؟ جاللي به سابقه مديريتي 
برخي مسووالن اشاره و اظهار كرد: بايد بتوان از ويژگي خودنمايي در 
جوانان استفاده كرد و با جهت دهي مناسب از آن در عرصه مديريتي 
بهره گرفت، اين منوط به آن است كه كار را به دست جوانان بسپاريم 
آن هم در ش��رايطي كه وارد مرحله سخت تري مي شويم مطمئنا با 

مديريت درست جوانان مي توانيم آن را به خوبي مديريت كنيم. 

 رييس جمهور در ترميم كابينه 
از جوانان استفاده كند 
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3 كالن
ژاپن با ۱۴۸ميليون نفر جمعيت 

۳۵۰ هزار كارمند دارد
تس�نيم| عضو كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجل��س با بيان اينكه ثبات در سياس��ت ها و بازار 
ارز مي تواند مس��ير روش��ني را براي توليد كننده 
بگش��ايد، گفت: هر ق��در آش��فتگي و بالتكليفي 
ايجاد ش��ود آثار مخرب خود را در اقتصاد و توليد 
نشان مي دهد.   سيد مهدي مقدسي گفت: تكريم 
صنعتگ��ر فقط نبايد به اهداي لوح خالصه ش��ود 
بلكه رفع مشكالت اساسي توليد و صنعتگران مهم 
اس��ت.  وي با بي��ان اينكه ثبات در سياس��ت ها و 
بازار ارز مي تواند مسير روشني را براي توليد كننده 
بگش��ايد، ادامه داد: هر قدر آشفتگي و بالتكليفي 
ايجاد ش��ود آثار مخرب خود را در اقتصاد و توليد 
نشان مي دهد.  عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس اف��زود: همه دس��ت اندركاران بايد فضاي 
سنگين اقتصادي كنوني را با هم افزايي و همفكري 
به فضاي مثبت تبديل كنند، زيرا توليدكننده نياز 
به ثب��ات و آرام��ش دارد.  وي گف��ت: اگر حجم 
باالي نقدينگي را كنترل كنيم و به س��مت توليد 
ببري��م نعمت و فرصت اس��ت در غير اين صورت، 
تهديد اس��ت. عضو كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي افزود: بايد از فعاالن بخش 

خصوصي در اين زمينه نظرخواهي كنيم. 
مقدسي گفت: حدود 3ميليون نفر كارمند دولت 
در كشورمان داريم در حالي كه ژاپن با 148 ميليون 
نف��ر جمعيت، 350 هزار كارمند دولتي دارد.  وي با 
بيان اينكه مخالف افزايش تعداد وزارتخانه ها هستيم، 
افزود: اين موضوع مشكلي را حل نمي كند، ژاپن فقط 
11وزارتخانه دارد.  مقدس��ي گفت: نظام مالياتي ما 
از عدالت الزم برخوردار نيس��ت و فرار مالياتي زياد 
داريم.  وي اف��زود: 85 درصد محصوالت تجهيزات 
پتروشيمي در داخل كش��ور قابل ساخت است، اما 
واردات داريم و حدود 90درصد واگن باري در داخل 
كش��ور قابل ساخت اس��ت، اما وارد مي كنيم و اين 
خود تحريمي ها بايد اصالح ش��ود.  مقدس��ي گفت: 
اولويت كار سفرا و ديپلمات هاي ما بايد اقتصاد باشد 
و سياس��ت را در خدمت اقتصاد داش��ته باشند و نه 
عكس آن.  عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي تاكيد كرد: بايد فضا را براي بخش 

خصوصي واقعي فراهم كنيم. 

 مردم به رفتن سيف از
بانك مركزي راي دادند

تعادل| ش��ب گذش��ته برنامه پايش در سوال 
نظرس��نجي خ��ود از مردم پرس��يد به نظر ش��ما 
تغيير مدير كدام دستگاه اجرايي مرتبط با اقتصاد 
ضروري ت��ر اس��ت؟1- بانك مركزي 2- س��ازمان 

برنامه و بودجه 3- وزارت اقتصاد
در پايان اين نظرس��نجي بيش از 50درصد از 
ش��ركت كنندگان )54.81درص��د( س��يف رييس 
كل بان��ك مركزي را اولوي��ت تغيير عنوان كردند 
و خواس��تار تقوي��ت بانك مركزي ش��دند. وزارت 
اقتصاد با 23.83 درصد و سازمان برنامه و بودجه 
با 21.36درصد اولويت دوم و س��وم تغيير از ديد 

مردم جهت بهبود وضع اقتصادي شدند. 
در اين برنامه محمد دهقان عضو هيات رييسه 
مجل��س نيز اولويت تغيير را ش��امل حال س��يف 
ريي��س كل بانك مركزي عن��وان كرد. البته طبعا 
اين نظرس��نجي داراي ايراداتي نيز هست، چراكه 
مخاطبان بايد بين سه نفر از اعضاي تيم اقتصادي 
يعني س��يف، نوبخت و كرباسيان به يك نفر راي 
مي دادند در حالي كه ممكن است انتقادات شامل 
حال هر س��ه نفر باش��د ك��ه امكان چني��ن ابراز 

عقيده يي در اين نظرسنجي گنجانده نشده بود. 

 شفافيت ارزي
عامل كاهش هزينه نظارتي

ايس�نا| معاون اقتصادي رييس جمهوري گفت: 
راه مبارزه اصلي با فس��اد، ش��فافيت است و هر چه 
شفافيت بيشتر شود جلو فس��اد گرفته خواهد شد 
و اعالم اطالع مردم از ارز تخصيص يافته، ش��فافيت 
اس��ت و ش��فافيت نيز هزينه هاي نظارتي را كاهش 
مي دهد. محمد نهاونديان ديروز در جلس��ه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان كرمان 
با بيان اينكه ظرفيت و استعداد انساني استان كرمان 
از ديگر ظرفيت هاي آن بيشتر است، اظهار كرد: اين 
جلسه آغاز خوبي براي استان كرمان و اقتصاد كشور 
كه در ش��رايط ويژه يي ق��رار گرفته، خواهد بود. وي 
با تاكيد بر اينكه در راس��تاي ماموريت ويژه معاونت 
اقتصادي رياست جمهوري، يكي از محورهاي اصلي، 
حصول اطمينان از اجراي واقعي و كامل قانون بهبود 
فضاي كسب و كار است، تصريح كرد: شايد شرايط 
ويژه ي��ي كه اقتصاد ما در آن قرار گرفته، ظرفيتي را 
براي رسيدن به هدف به ما بدهد و بايد در اين راستا 
تالش كنيم كه اين ظرفيت ها و پتانسيل ها را در ابتدا 

شناسايي و در راستاي تحقق آن عمل كنيم. 
نهاوندي��ان با تاكيد بر اينكه دو برخورد مي توان با 
مسائل داش��ت، اظهار كرد: هم مي توانيم نيمه خالي 
لي��وان را ببينيم كه نتيجه آن افزاي��ش نااميدي در 
جامعه خواهد ش��د و هم اينكه نيمه پر ليوان را ديد 
كه در اين راس��تا بايد به ياد آوريم روزهاي س��خت 
گذرانده نظام از جمله هش��ت س��ال جنگ تحميلي 
را. روزهاي س��ختي كه روزه��اي افتخارآفريني براي 
كشور اس��ت پس امروز نيز بستگي به خودمان دارد 
كه چه رويك��ردي را انتخاب كنيم؟ معاون اقتصادي 
رييس جمه��ور گف��ت: بايد طرح بازآفريني ش��هري 
تبديل به ميدان نش��اط اجتماعي و اقتصادي شود و 
اين پروژه ها به مردم اعالم و تبديل به موضوع گفتمان 
اجتماعي بش��ود.  نهاونديان با تاكيد بر اينكه طرح 
بازآفريني ش��هري در مجموعه اولويت هاي دولت 
جاي��گاه بس��يار مهم��ي دارد و رييس جمه��وري 
تاكي��د ويژه يي بر اين ط��رح دارند، بيان كرد: اين 
ط��رح چهار ه��دف دولت از جمل��ه ايمني جان و 
اموال م��ردم، فقرزدايي، اش��تغال زايي و مقابله با 

آسيب هاي اجتماعي را تحقق مي بخشد.

اخبار كالن

يك كارشناس اقتصادي داليل تصميم اخير OECD درباره ايران را تشريح كرد:

تنش  بين المللي و عامل تنزل رتبه ريسك اعتباري ايران
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي )او اي سي دي( در نشست 
اخير خود كه روز 26 ژوئن برگزار شد، رتبه ايران از نظر طبقه بندي 
ريسك كشوري در زمينه ترتيبات اعتبارات صادراتي را تنزل داد و 
از 5 به 6 رساند. در اين رابطه كميل طيبي اقتصاددان به »تعادل« 
گفته است: بايد واقعيت باال رفتن ريسك در اقتصاد كشور را بپذيريم 
و دولت هم براي رفع اين مشكل بهتر است به جاي اتخاذ روش هاي 

كوتاه مدت، به سياست هاي بلندمدت و استراتژيك روي آورد. 
ب��ه گزارش »تعادل« س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي در 
نشست اخير خود، رتبه ايران از نظر طبقه بندي ريسك كشوري در 
زمينه ترتيبات اعتبارات صادراتي را تنزل داد و از 5 به 6 رس��اند. به 
گفته كارشناس��ان، افزايش ريسك قابليت تبديل و انتقال در نتيجه 
تصميم اخير دولت امريكا مبني بر خروج از برجام و وضع تحريم هاي 
جدي��د عليه ايران از داليل اصلي اين تنزل رتبه اعتباري ايران بوده 
اس��ت. در اين ميان نمي توان از نقش تنش هاي داخلي نيز چش��م 
پوشيد. افزايش چشمگير قيمت دالر و باال رفتن نوسانات قيمتي نيز 
در اين مهم بي تاثير نبوده است. اقتصاد ايران از پاييز سال گذشته با 
افزايش قيمت ارز دس��ت و پنجه نرم مي كند و اين مهم سبب شده 
تا مشكالتي نيز براي اقتصاد كشور به وجود بيايد. به طور مثال بانك 
مركزي تورم خرداد ماه امس��ال را 4.3درص��د اعالم كرد كه در نوع 
خود كم نظير است.  اين اقدام ترديد ها نسبت به توانايي اتحاديه اروپا 
ب��راي عمل به تعهدات خود در قبال ايران پس از تصميم يك جانبه 
دولت امريكا را افزايش مي دهد. هر چند دولت هاي اروپايي كه نسبت 
به اتخاذ سياست هاي تك روانه دونالد ترامپ ناراضي هستند، اعالم 
كرده بودند خواهان حفظ برجام هستند اما بعدا روساي جمهور آنها 
از دلس��ردي ش��ركت ها براي حضور در ايران پرده برداشتند.  الزم 
به ذكر اس��ت در ماه مه فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي 
اتحادي��ه اروپا گفته بود، اي��ن اتحاديه يك طرح اقتصادي 9 بندي را 
براي زنده نگه داش��تن توافق هسته يي ايران آماده مي كند كه شامل 
طرحي براي تامين بيش��تر اعتبار صادراتي و توس��عه مناسبات در 

زمينه هاي تامين مالي بانكي، بيمه و تجارت است. 

 از ريسك متوسط تا ريسكي ترين حالت
وضعيت رتبه بندي س��ازمان او اي س��ي دي به گونه يي اس��ت كه 
بهترين نمره يك و بدترين هفت است. بهترين رتبه ايران در سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي به سال هاي قبل از 1385 باز مي گردد؛ 
در آن دوران رتبه كش��ور چهار ارزيابي مي شد كه به معناي ريسك 
متوس��ط س��رمايه گذاري بود. در دوران دولت ه��اي نهم و دهم اين 
رتبه تا هفت نزول كرد كه به معناي بيش��ترين ميزان ريس��ك در 
سرمايه گذاري است. در آن زمان وضعيت كشور با افزايش تحريم ها 
و تنش هاي سياسي با ديگر كشورهاي منطقه و غرب به  گونه يي بود 
كه رتبه ريسك سرمايه گذاري در ايران به پايين ترين سطح خود به 

معناي باالترين ميزان ريسك برسد. 
در س��ال هاي س��كانداري حس��ن روحاني رتبه ايران تا پنج نيز 
كاهش يافت. هر چند محمد خزاعي رييس سازمان سرمايه گذاري و 

كمك هاي فني و اقتصادي ايران گفته بود: »ترديد نكنيد كه بخشي 
از آن سياس��ي است. با همين وضعيت اقتصادي و سيستم بانكي و 
شرايطي كه داريم، تجربه به ما مي گويد كه ما بايد رتبه چهار اعتباري 
را داش��ته باشيم؛ ولي در مباحث كش��ورهاي OECD هم شرايط 
اقتصادي مطرح اس��ت و هم عوامل سياسي. تاكيد مي كنم ريسك 

اعتباري ما در بدترين حالت حداقل بايد چهار باشد.«

 عهدشكني  امريكا
داليل گوناگوني مي تواند به كاهش رتبه يك كش��ور موثر باشد. از 
جمله مهم ترين اين داليل وضعيت كشورهاي همسايه و منطقه است. 
اگر كشوري خود وضع مناسبي داشته باشد و امنيت آن كافي باشد، 
چنانچه در منطقه يي واقع ش��ده باش��د كه وضعيت كشورهاي ديگر 
در آن مطلوب نباش��د، به معناي آس��يب پذير بودن كشور اصلي هم 
تلقي خواهد شد و به همين دليل رتبه ريسك سرمايه گذاري آن تاثير 
منفي مي پذيرد. از ديگر عوامل بين المللي كه بر رتبه ريس��ك پذيري 
س��رمايه گذاري در يك كشور مرتبط اس��ت، بايد به رابطه اين كشور 
با كشورهاي ابرقدرت به ويژه امريكا هم توجه كرد. هنگامي كه خطر 
تحريم، حمله نظامي و... براي يك كشور وجود دارد، سرمايه گذاري در 
كشور با مخاطراتي مواجه مي شود از جمله اينكه احتمال دارد فرد يا 
شركت سرمايه گذار با تحريم هاي اياالت متحده مواجه شود. در نتيجه 
س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي در رتبه بندي ريسكي خود اين 

عوامل را هم لحاظ مي كند. 

 نوسانات داخلي اقتصاد
تنها مواردي كه مي تواند به افت رتبه يك كش��ور منجر ش��ود، 
عوامل خارجي و تنش هاي بين المللي نيست؛ بلكه وضعيت داخلي 
يك اقتصاد نيز جزو موارد تعيين كننده اس��ت. براين اس��اس گفته 
مي ش��ود، وضعيت كس��ب و كار در يك كش��ور از جمله مهم ترين 
شاخص ها براي تعيين ريس��ك سرمايه گذاري در يك كشور است.  

براي ايران، مش��كالت فراواني براي ثبت يك شركت خارجي وجود 
دارد. همچنين روشن نبودن قوانين در رابطه با وضعيت شركت هاي 
خارج��ي ب��ر اين مش��كالت افزوده اس��ت. به طور مث��ال وضعيت 
قراردادهاي خارجي كه در آنها خارجي ها صاحب زمين مي ش��وند، 
مشخص نيست. از سوي ديگر مساله پرداخت ماليات اين شركت ها 

هم از نظر قوانين چندان شفاف نيست. 

 اهميت كنترل نرخ تورم
آنچه حايز اهميت است، اين است كه ايران زير فشار دولت ترامپ 
با افت رتبه و افزايش ريس��ك سرمايه گذاري در سال جاري مواجه 
است اما نبايد ماجرا را به همين نكته خالصه كرد. مشكالت قانوني 
و س��رمايه گذاري در ايران واقعيتي انكارناپذير هس��تند و همچنان 
كشور از فقدان قوانين كافي و بسترهاي الزم براي اين مهم مواجه 
اس��ت.  پايين بودن نرخ بهره وري نيز سبب مي شود، انگيزه ها براي 
س��رمايه گذاري كاهش يابد و به همين دليل بايد عالوه بر كوشش 
براي رفع مشكالت با كشورهاي ديگر بر مشكالت كنوني هم انگشت 
گذاش��ت و براي رفع آنها نيز تالش كرد.  از سوي ديگر كنترل نرخ 
تورم و قيمت ارز نيز مي تواند به درجه يي به بهبود فضاي ريسكي در 
اقتصاد كشور منجر شود. هنوز آثار تورمي افزايش چشمگير قيمت 
ارز در س��ه فصل گذشته قابل كنترل است و چنانچه اين مهم رخ 

دهد، اتفاقي مهم براي كشور افتاده است. 

 شفاف سازي راه كاهش ريسك اقتصادي
كميل طيبي كارشناس اقتصادي در همين مورد به »تعادل« گفت: 
»كاهش رتبه ايران را نبايد به ش��كل نمادين ديد، بلكه بايد پذيرفت 
كه واقعا ريسك سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در ايران باالتر رفته 
است. افزايش شاخص ريسك س��رمايه گذاري موجب سرمايه گذاري 
كمت��ر در يك اقتصاد و افزايش هزينه هاي توليد مي ش��ود. هنگامي 
كه هزينه هاي مبادله در بخش تجاري افزايش مي يابد، انگيزه ها براي 

سرمايه گذاري كمتر مي شوند و همين امر به ركود توليد دامن مي زند.« 
او درباره داليل تنزل رتبه ايران گفت: »اين مس��اله از يك سو ناشي از 
مسائل بين المللي است. به هر روي رييس جمهوري اياالت متحده عليه 
ايران موضعي سخت اتخاذ كرده و به همين دليل كشورهاي ديگر از 
جمله اروپايي ها براي سرمايه گذاري در ايران مشكالت زيادي خواهند 
داش��ت. همچنين اعمال تحريم به معناي تهديد امنيت داخلي يك 
كش��ور هم تلقي مي ش��ود و در نتيجه كاهش رتبه ايران طبيعي به 
نظر مي رسد. اشتباه مهم اين خواهد بود كه تصور شود تنها مشكالت 
خارجي موجب اين اتفاق ش��دند.«  اين كارشناس اقتصادي در ادامه 
افزود: » هر چه در يك اقتصاد عدم ش��فافيت بيش��تر باشد، ريسك 
سرمايه گذاري هم افزايش مي يابد. در اين ميان بايد مدنظر داشت هر 
چه ش��فافيت كمتر باشد، نوسانات اقتصادي و مخاطرات ناشي از آن 
نيز بيشتر مي شود. به همين دليل بايد با مساله عدم شفافيت در ايران 
مقابله ش��ود. با دامن زدن به شفاف س��ازي اقتصادي، عملكرد واقعي 
اقتصاد و عوامل موثر بر آن مشخص تر مي شوند و به همين دليل اين 

مهم ريسك در سرمايه گذاري را كاهش مي دهد. «
او ادامه داد: » بارها مش��اهده ش��ده در دوراني كه تعادل نسبي 
در كش��ور برقرار مي ش��ود و اختالفات و تنش هاي بين المللي كمتر 
مي شود، سرمايه گذاري در اقتصاد به شكل چشم گيري باال مي رود. 
در اي��ن دوره ها مانند آنچه در س��ال هاي انتهايي دهه 70 و آغازين 
دهه 80 مشاهده شد، بهبود و شفاف سازي فرآيندهاي اقتصادي در 
ايران موجب شد تا رتبه ريسك سرمايه گذاري كشور تا 4 رشد كند 
كه نشان دهنده ريسك متوسط براي سرمايه گذاري است. پس از آن 

سياست هاي ديگري اجرا شد كه موجب تغيير وضعيت شد. «
اين مدرس دانشگاه در رابطه با راهكارهاي عملي بهبود شاخص 
ريسك در كش��ور گفت: » متاس��فانه تمام دولت هايي كه در ايران 
س��ركار آمدند بيش��تر به دنبال راه حل هاي مقطع��ي و كوتاه مدت 
هس��تند. دولت ها و مس��ووالن دولتي ترجيح مي دهند كه به شكل 
آيين نامه يي و با چند دس��تور بر مسائل تاثيرگذارند و فكر مي كنند 
با اين روش مشكالت حل مي ش��ود. حال آنكه تقريبا مسجل شده 
اقتص��اد را با سيس��تم آيين نامه يي و اتخاذ تصميم��ات كوتاه مدت 
نمي ت��وان اداره كرد. دولت اگر مي خواهد مثال مش��كالت بازار ارز را 
حل كند، بايد به جاي صدور دس��تورالعمل مشكالت اصلي را ببيند 
و ب��ه جنگ آن برود. اقتصاد اي��ران بيش از هر زماني به راه حل هاي 

بلندمدت و استراتژيك نيازمند است.«
ب��ه گفته طيبي برقراري ارتباط ب��ا اقتصاد جهان و جلوگيري از 
انزوا مهم ترين نياز اقتصاد كش��ور اس��ت. او افزود: » اكنون زمان آن 
است كه ديپلماسي كشور هم در خدمت اقتصاد قرار گيرد. معيشت 
از اصلي ترين مطالبات امروز مردم ايران است و به همين دليل بايد 
نسبت به اين مساله با جديت بيشتري برخورد كرد، چرا كه راه بهبود 
معيش��ت جامعه، افزايش اشتغال و درآمد اس��ت. در اين ميان بايد 
مدنظر داش��ته باشيم، اقتصادي شفاف محسوب مي شود كه در يك 
پروسه ميان مدت مراوده خود را با جهان داشته باشد. البته نمي توان 
پيچيده بودن اين مساله و دست اندازي دولت هاي گوناگون را از نظر 

دور داشت اما با وجود اين راه ديگري وجود ندارد.

دولت براي تامين انرژي و كاالهاي استراتژيك برنامه ريزي مي كند

بسته 7 گانه براي كنترل اقتصاد

به گ��زارش »تع��ادل«، دول��ت دوازدهم س��كان 
اقتصادي كش��ور را بر دريايي آرام كنترل و هدايت 
مي كرد كه يك باره توفان��ي ناگهاني كنترل پذيري 
اوض��اع را به موضوع��ي ضرب االجلي تبديل كرد. از 
يك س��و امريكا از برجام خارج و جو رواني اقتصاد را 
متاثر كرد و ازس��وي ديگر نرخ ارز كه بسياري علت 
آن را حجم باالي نقدينگي مي دانند، دچار نوس��ان 
ش��د. همزمان با اين دو موض��وع كمبود انرژي هاي 
استراتژيك مانند آب و برق هم افزوده شده و برخي 
ناآرامي هاي اعتراضي در شهرهاي استان خوزستان 

به وج��ود آورد. آن گونه كه گزارش ه��اي ميداني از 
آبادان خبر مي دهند آب شرب خانگي به قدري چرب 
و بدبو است كه حتي مردم از باز كردن شيرهاي خانه 
امتناع مي كنند. در تهران هم چند روزي اس��ت كه 
برق به صورت سهميه بندي شده قطع مي شود. طبق 
روال خاموشي هاي اين س��ه روز گذشته، تهران به 
دو منطقه تقسيم بندي شده كه هركدام به طور يك 
روز در ميان باالي يك س��اعت خاموشي دارند. هر 
چند مسووالن هنوز به صورت رسمي خاموشي ها را 
تاييد نكردند و آنه��ا را تصادفي اعالم مي كنند ولي 

در هر حال تكرار خاموش��ي  روزهاي اخير احتمال 
سهميه بندي شدن آن را تقويت مي كند. قوز باالي 
قوز اينك��ه گراني و تورم م��واد خوراكي هم به اين 
اوضاع اضافه ش��ده و ش��دت آن به شكلي است كه 
بانك مركزي از ت��ورم 8.7درصدي اين بخش طي 

يك ماه خرداد خبر داده بود. 
 برخي كارشناس��ان و شخصيت هاي قوه مقننه 
با مسوول دانستن مستقيم تيم اقتصادي دولت در 
به وجود آوردن اين اوضاع، آنها را براي كنترل اقتصاد 
بي كفايت و ناكارآمد اعالم كردند و بر همين اساس 

180 نماينده مجلس ب��ا امضاي خود بر تغيير تيم 
اقتصادي دولت تاكيد كردند. از طرفي استيضاح وزير 
اقتصاد را هم در برنامه كاري خود گنجاندند. با وجود 
شايعاتي مبني بر تغيير سه عضو كابينه يعني رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي و 
وزير اقتصاد، هنوز هيچ گونه واكنش يا خبر رسمي اي 
در اين باره از س��وي قوه مجريه ارائه نش��ده است.  
به نظر مي رس��د دولت تصميم دارد با همين آرايش 
و البته اس��تفاده از ظرفيت هاي كشف نشده آنها به 

مقابله با عامالن بحران زا برود. 
در همي��ن زمينه يك مقام ارش��د دولت از تهيه 
7 بسته اقتصادي براي مقابله با تحريم ها و نوسانات 
ارزي خبر داده است و گفته: بخشي از اين سياست ها 
نياز به هماهنگي ميان روس��اي ق��وا، قوه مجريه و 

قانونگذاري در مجلس دارد. 

 7 بسته ثبات زا
اين مقام ارش��د دولتي كه خواس��ته نامش فاش 
نش��ود در گفت وگو با فارس، با اش��اره ب��ه اظهارات 
رييس جمه��ور درخص��وص ثبات اوض��اع اقتصادي 
و همدل��ي ب��راي رونق بازارها و حماي��ت از توليد و 
فضاي كسب و كار اظهار داشت: به سازمان برنامه و 
بودجه كشور ماموريت داده شد تا براي بهبود شرايط 
اقتص��ادي برنامه ها و سياس��ت هايي در بخش هاي 
مختلف تهيه و تدوين كند و اكنون مطلع هس��تيم 

مراحل نهايي را طي مي كند. 
وي با بيان اينكه بس��ته سياست هاي بودجه يي 
به طور كامل آماده شده اس��ت و بايد تصويب شود، 
گفت: اين بس��ته با س��ناريوهاي مختلف تحريمي، 
رونق و ثبات اقتصادي تدوين شده و روز چهارشنبه 
گذش��ته با نمايندگان كميس��يون اقتصادي برنامه 
و بودج��ه و مرك��ز پژوهش هاي مجلس مرور ش��د 
كه به نظر مي رس��د در روزهاي آت��ي به دولت ارائه 
خواهد ش��د. اين مسوول ارش��د دولت دومين بسته 
تهيه ش��ده را مربوط به هدايت و مديريت نقدينگي 
در ب��ازار دانس��ت و افزود: در اين راس��تا با همكاري 
وزارت اقتص��اد، بان��ك مركزي و س��ازمان برنامه و 
بودجه سياست هاي اجرايي و نظارتي تهيه شده كه 
در روزهاي آينده جزئيات كامل آن مشخص خواهد 
شد.  وي در مورد بسته هدايت و مديريت نقدينگي 
گفت: قطع��ا به دنبال هدايت اين حجم از نقدينگي 
به س��مت توليد و بخش هاي مولد اقتصاد هستيم تا 
ثب��ات و آرامش به قيمت ها و ارز ببخش��د. مديريت 
ارز، جهت دهي به تس��هيالت، تشديد نظارت بانكي، 
رتبه بن��دي و ارزياب��ي بانك ها از س��رفصل هاي اين 
بخش اس��ت؛ البته در جلسه سران قوا نيز درباره آن 
بحث خواهد ش��د و احتماال بخش هايي از آن نياز به 

قانونگذاري داشته باشد. 
اين مقام ارش��د دولتي در مورد س��ومين بس��ته 
عملياتي اقتصادي دولت گفت: تامين انرژي مطمئن 
براي مردم از ديگر رويكردها و س��ناريوهاي طراحي 
شده اس��ت.  وي افزود: باتوجه به خشكسالي و شيوه 
بد مصرف انرژي در كشور، تدابيري در بخش هاي آب، 
برق و سوخت انديشيده شده است. نبايد اجازه دهيم 
هر كس��ي هر طور كه مي خواهد انرژي مصرف كند. 
پرمصرف ه��ا بايد رعايت كنند چون هدر رفت زيادي 

داريم. وي با بيان اينكه مباحث مانند كاهش مصرف 
آب، برق و انرژي و هزينه هاي مصرفي به دس��تگاه ها 
ابالغ شده است، خاطرنشان كرد: بسته هاي تهيه شده 
براي دس��تگاه ها را در ستاد اقتصاد مقاومتي مصوب 
كرديم و با دس��تگاه هايي كه رعاي��ت نكنند برخورد 
بودجه يي خواهد ش��د. صرفه جويي در اعتبارات اين 
بخش براي ايجاد اشتغال، توليد و امنيت غذايي اقشار 

آسيب پذير مصرف خواهد شد. 
اين مقام مس��وول ارش��د دولت چهارمين بسته 
آماده ش��ده را موض��وع واگذاري دارايي ه��اي مازاد 
دولت دانس��ت و گف��ت: پنجمين بس��ته حمايتي و 
سياس��تي نيز به جلب مشاركت خصوصي در اقتصاد 
باز مي گردد. در بودجه سال جاري ظرفيتي در قالب 
مش��اركت عمومي و خصوصي براي اجراي طرح هاي 
عمراني در كشور ايجاد شده كه با مشوق هاي درنظر 
گرفته شده بتوان شاهد افزايش سهم بخش خصوصي 
باش��يم. وي به ششمين بسته تحول اقتصادي دولت 
براي مقابله با نوس��انات ارز اش��اره كرد و يادآور شد: 
بسته يي كامل براي امنيت غذايي متشكل از كاالهاي 
اس��تراتژيك و اساسي در نظر گرفته شده است.  وي 
گفت: همچنين هفتمين بس��ته تدوين شده مربوط 
به توليد و اش��تغال است كه اكنون در جريان بوده و 

هدف گذاري هاي خوبي دارد. 
اي��ن مق��ام مس��وول تصريح ك��رد: اكن��ون نيز 
كارشناس��ان روي اي��ن بس��ته ها آخري��ن اقدامات و 
پيشنهادات تكميلي را با همكاري دستگاه هاي متولي 
انجام خواهند داد و ظرف 2 تا 3 روز آينده برنامه هاي 

عملياتي به دولت و مجلس خواهد رفت. 
وي با بيان اينكه بخشي از سياست هاي تهيه شده 
از جنس طرح در جلسه سران قوا است، بيان داشت: 
همچني��ن بخش��ي از آن در تفاه��م دولت و مجلس 
به صورت طرح يا اليحه براي قانونگذاري آماده خواهد 
شد و قس��متي ديگر در حيطه اختيارات دولت بوده 
كه پس از طرح و تصوي��ب در هيات وزيران، اجرايي 

خواهد شد. 
وي تاكيد كرد: تمام ظرفيت  كارشناس��ي براي 
تهيه اجراي سياس��ت ها در بس��ته هاي پيشنهادي 
ب��ه كار گرفته ش��ده اس��ت و دس��تگاه ها و مجلس 
ني��ز همفكري مي كنن��د. اين مق��ام آگاه دولتي با 
تاكيد ب��ر اينكه در س��ناريوهاي مختلف بودجه يي 
كه پيش بيني شده به ش��دت صرفه جويي و كاهش 
هزينه هاي جاري لحاظ شده است، بيان كرد: همه 
قوا و دس��تگاه ها شرايط موجود كشور را بايد درك 
كنند. اگر مديري��ت مصرف و صرفه جويي كه براي 
دس��تگاه ها طراحي شده عملي نش��ود بايد بدانند 
با كاهش بودجه از س��وي س��ازمان برنامه و بودجه 

روبه رو خواهند شد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از محورهاي 
س��خنراني رييس جمه��ور ب��ه س��فرهاي خارجي 
دستگاه ها و شركت هاي دولتي بازمي گشت و براي 
نظارت بر شركت ها و مباحث اين چنين چه تدبيري 
وجود دارد، پاس��خ داد: تابس��تان، فص��ل برگزاري 
مجامع شركت هاي دولتي است و نمايندگان دولت 
بر ش��ركت ها اش��راف دارند تا هزينه هاي برگزاري 
همايش ه��اي غيرضرور و س��فرهاي خارجي لغو و 

موارد مشابه به شدت كنترل شود.

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
دولت براي كنترل آشفتگي هاي اقتصادي حاضر كه اكنون زنگ 
خطر تبديل ش�دن به بحران هاي اجتماعي و احتماال كنترل ناپذير 
آن به صدا درآمده، 7 بس�ته سياستي تهيه كرده است كه هر كدام 
از اي�ن برنامه ها دقيقا متناظر با يكي از همين بحران ها تهيه ش�ده 
و آنگون�ه كه انتظار م�ي رود بايد نس�خه درماني براي آنها باش�د. 
هرچند هنوز جزئيات كاملي از اين برنامه ها منتش�ر نش�ده اس�ت 
ام�ا يك منب�ع آگاه به يكي از خبرگزاري ها كليت�ي از اين 7 برنامه 
را ارائه داده اس�ت. براس�اس گفته هاي اين منبع دولتي بسته هاي 
7گانه شامل سياس�ت هاي بودجه يي، هدايت نقدينگي با تمركز بر 
جهت دهي به تس�هيالت، تامين انرژي با تمركز بر مديريت مصرف، 
واگذاري دارايي هاي مازاد دولت، تامين كاالهاي اس�تراتژيك براي 
مقابله با تاثيرات نوس�ان ارز و در نهايت بس�ته يي هم براي توليد و 
 اشتغال مي شود.  آن طور كه گفته شده بسته »سياست بودجه يي« 

در راس�تاي انقباض�ي يا به بي�ان بهتر صرفه جويانه ك�ردن بودجه 
درنظر گرفته ش�ده اس�ت. دو موضوع جديد و قابل توجه ديگر كه 
در اين بس�ته ها مورد توجه قرار گرفته به تامي�ن انرژي و كاالهاي 
استراتژيك برمي گردد. به نظر مي رسد تامين انرژي و آب سالم ديگر 
به مرحله يي بس�يار خطير و ناايمن رسيده و خاموشي هاي تهران و 
اعتراضات مردم خرمشهر از نداشتن آب سالم از مصداق هاي همين 
وضعيت است.   از سوي ديگر شايد چند نرخي شدن ارز و نوسانات 
غيرقابل كنترل آن به پيش فرض�ي گريزناپذير در ذهن دولتمردان 
تبديل شده كه به موجب آن اين بار بسته يي نه براي كنترل نوسانات، 
بلكه براي رو به رويي با تاثيرات احتمالي آن تدوين شده. تاثيراتي كه 
ممكن است ناايمن شدن غذايي يا همان كاالهاي استراتژيك را هم 
درنظر گرفته باشد. مساله يي كه احتماال موضوع رانت و سوءاستفاده 
از ارزهاي دولتي براي واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري بايد يكي 

از اصلي ترين چالش هاي دولت باشد كه بايد به مصاف آن برود.
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افزايش نرخ سود بانكي 
منتفي شد

درحالي كه برخي كارشناس��ان به افزايش نرخ 
س��ود بانكي براي كنترل نقدينگ��ي در بازار ارز و 
طال اش��اره مي كنند و برخي رس��انه ها از بررسي 
نرخ س��ود در ش��وراي پول و اعتبار خبر داده اند، 
 ام��ا عده ي��ي از صاحب نظران و مس��ووالن بانكي 
معتقدن��د كه افزايش نرخ س��ود و ب��اال بودن نرخ 
س��ود در سال هاي اخير تاثيري در بازار پول و ارز 

نداشته است. 
به گزارش »تعادل« در اين رابطه رييس كل بانك 
مركزي اعالم كرد كه تصميم و برنامه يي در رابطه با 
افزايش نرخ سود بانكي نداريم و نظام بانكي براساس 
نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار عمل مي كند. 

همچني��ن ك��ورش پرويزي��ان، رييس ش��وراي 
هماهنگي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري 
نيز تصريح كرد كه افزايش نرخ سود بانكي، بازگشت 
به چرخه هاي معيوب در نظام بانكي اس��ت، و نبايد 
شوك جديد به نظام بانكي وارد كرد. از سوي ديگر، 
رييس كل بانك مركزي پس از جلسه عصر ديروز با 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين جلسه به 
پرس��ش ها و ابهامات اعضاي كميسيون در رابطه با 
سياست هاي جديد ارزي پاس��خ داده شد و آخرين 
تصميمات را براي س��اماندهي ارزي كشور براي آنها 

تشريح كردم. 
س��يف درب��اره خريد و فروش حواله س��كه در 
ب��ورس ني��ز اظهار داش��ت: اقدام ما اي��ن بود كه 
پي��ش فروش هاي س��كه به گواهي س��كه تبديل 
ش��ود تا بتوان��د در ب��ورس معامله ش��ود در اين 
زمينه توافق هاي الزم با بورس انجام شد و به نظر 

مي رسد امروز يا فردا اين كار آغاز شود.

 اصالح نظام بانكي 
در مراحل تكميلي قرار گرفت

اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي ثبات مالي 
را گام نخست اصالح نظام بانكي عنوان كرد و گفت: 

اصالح نظام بانكي در مراحل تكميلي قرار گرفت. 
اكبر كميجاني در گفت وگو با ايبنا در پاس��خ به 
اين پرسش كه امس��ال از سوي بانك مركزي سال 
اصالح نظام بانكي عنوان شده و الزمه اين اصالحات 
چيست؟ اظهار داشت: ثبات مالي يكي از موضوعات 
بسيار مهم و جدي است كه از سال ۲۰۰۷ ميالدي 
به بعد كه بحران مالي در سطح جهان رخ داد مد نظر 

نظام بانكي قرار گرفت و آن را تحت تاثير قرار داد. 
قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد: البته اين امر 
تا حدودي در داخل ترازنامه بانك ها را با مش��كالتي 

مواجه كرد. 
وي ادامه داد: در ترازنامه بانك ها مباحثي از جمله 
مطالبات غيرجاري، انباشت بدهي هاي وصول نشده 
دولت يا رس��وب در دارايي ها به ش��كل دارايي هاي 
منجمد وجود دارد كه باعث ش��ده يك نوع بيماري 
در ترازنامه بانك ها حاكم شود و خوشبختانه در طول 
فعاليت دولت يازدهم و فعاليت مديريت جديد بانك 
مرك��زي اين مباحث مطرح و مورد بررس��ي و اقدام 

قرار گرفته است. 
قائم مقام بانك مرك��زي ادامه داد: اين اصالحات 
تاحدودي در جهت بهبود كفايت س��رمايه بانك ها 
انجام ش��ده و بخش��ي از س��رمايه به اتكاي افزايش 
سرمايه مستقيم و بخش��ي نيز به اتكاي تبصره ۳۵ 
اصالح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگري 
مالي بين المللي )IFRS( صورت گرفته و همچنين 
درباره نس��بت هاي نظارتي ني��ز اقداماتي در جريان 
است و قسمت عمده يي از مباحث و مشكالت نظام 
بانكي ايران در حال حاضر مورد بررسي بانك مركزي 

و پژوهشكده پولي و بانكي قرار گرفته است. 

اصالح نظام بانكي تنها 
برعهده بانك مركزي نيست

مشاور پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه 
اصالح نظام بانكي امري داخلي نيست، گفت: اصالح 
نظام بانكي قطعا بايد از بيرون هدايت شود و از نظر 
من به تنهايي توسط بانك مركزي قابل انجام نيست. 
اميرحس��ين امين آزاد در گفت وگو با ايبنا درباره 
زيرس��اخت هاي الزم براي اصالح نظام بانكي اظهار 
داش��ت: اصالح نظام بانكي ابع��اد مختلفي دارد كه 
بخشي از آن به ساختار اداري بانك ها، ساختار مالي 

و ترازنامه و... ارتباط دارد. 
وي افزود: وضعيت فعلي سيس��تم بانكي شرايط 
مناس��بي ندارد و از عدم تعادل ه��اي متفاوتي رنج 
مي برد و در همين راستا نيازمند اقدام عاجل در اين 
زمينه است اما نكته يي كه بايد به آن توجه كرد، اين 
است كه نمي توان انتظار داشت اقدامات اصالحي از 
داخل سيس��تم بانكي رخ دهد و قطعا بايد از بيرون 
هدايت ش��ود و از نظر من به تنهايي توس��ط بانك 
مركزي قابل انجام نيس��ت.  مشاور پژوهشكده پولي 
و بانك��ي ادامه داد: از اين جهت ك��ه انجام اقدامات 
اصالحي در نظ��ام بانكي نيازمند تغيي��رات قانوني 
بس��ياري اس��ت لذا اين امر نيازمند ايجاد نهادهاي 
مختلف، قواعد جديد، بازتعريف قوانين موجود است. 
به گفته امين آزاد نظام بانكي نيازمند قانوني جديد 
و همياري دس��تگاه هاي مختلف اس��ت تا اقدامات 

اصالحي سيستم بانكي عملياتي شود. 
دول��ت در ي��ك اق��دام، پ��س از ريش��ه يابي و 
آسيب شناس��ي دقي��ق مش��كالت نظ��ام بانك��ي، 
راه حل ه��اي مناس��ب و ممكن را در م��ورد معضل 
س��المت نظام بانكي شناسايي و برنامه اصالح نظام 

بانكي را تهيه كرد. 
وضعي��ت موج��ود نظ��ام بانكي حاص��ل عمل و 
عكس العمل فعاالن بازار بانكي اس��ت كه در پاسخ به 
انگيزه هايي كه توسط قوانين و نهادهاي پولي و بانكي 
كش��ور حاكم مي شوند، به دست آمده و در چارچوب 
زيرس��اخت هاي موجود ش��كل گرفته است. چنين 
وضعيتي بدون اصالح��ات در عوامل به وجود آورنده 
آن از بين نمي رود و با سياست هاي مقطعي يا اقدامات 
دستوري، در بسياري از مواقع تشديد مي شود. تغيير 

اين وضعيت نيازمند تغيير قواعد بازي است. 

اخبار

گزارش معامالت بين بانكي در سال 96 نشان داد پرداخت سود 22 هزار ميليارد تومان در بازار بين بانكي

ميانگين نرخ سود بين بانكي 18.69 درصد
 ميانگين روزانه معامالت بين بانكي به 18 هزار ميليارد تومان رسيد          6405 هزار ميليارد تومان حجم معامله بين بانكي در سال 96

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
بازار بين بانكي در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ 
از رش��د قابل توجهي برخوردار و تعداد معامالت 
ب��ا ۳۳.۲1درص��د افزايش و حج��م معامالت با 
رش��د بيش از 1۰۶درصدي همراه شد. همچنين 
ميانگين نرخ سود بين بانكي 18.۶۹درصد اعالم 

شده است. 
به گ��زارش »تعادل«، گ��زارش عملكرد كلي 
بازار بين بانكي ريالي در س��ال 1۳۹۶ كه توسط 
بانك مركزي منتش��ر شده، نشان مي دهد كه در 
مجم��وع ۳8هزار و 1۰1 فق��ره معامله به ارزش 
۶4۰۵ ه��زار و ۵۶8 ميلي��ارد توم��ان مع��ادل 
۶4۰۵۵۶8۰ ميلي��ارد ريال ب��ا محدوده نرخ 1۶ 
تا ۲۵درصد و با ميانگين نرخ 18.۶۹درصد انجام 

شده است. 
ب��ر اين اس��اس، باتوجه به ح��دود ۲۹۲ روز 
كاري، روزان��ه به طور متوس��ط ۲۲ هزار ميليارد 
توم��ان معامله بين بانكي انجام ش��ده اس��ت كه 
نش��ان دهنده رقم قابل توجه��ي در معامالت بين 
بانك هاس��ت و نشان مي دهد كه همواره تعدادي 
از بانك ه��ا در معامالت پاياپاي بانكي با كس��ري 
منابع مواجه هس��تند و تعدادي ديگر از بانك ها 
از م��ازاد منابع برخوردار هس��تند و به بانك هاي 
داراي كسري پول قرض مي دهند. حتي با فرض 
اينك��ه اي��ن حجم انبوه تس��هيالت بي��ن بانكي 
يك روزه باشد نش��ان دهنده سود انبوه ۳.۳ هزار 
ميليارد توماني بابت تامين كسري بانك هاست. 

 همچنين اگر ميانگين تس��هيالت سه روزه، 
ي��ك هفته ي��ا يك ماهه باش��د، اين رقم س��ود 
مي توان��د بين 1۰ ت��ا ۹۰ هزار ميلي��ارد تومان 
نوسان داشته باش��د كه البته در گزارش منتشر 
شده كل رقم سود پرداخت شده توسط بانك هاي 
وام گيرنده معادل ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال 
۹۶ و بي��ش از هزار ميليارد تومان در س��ال ۹۵ 

گزارش شده است. 
ب��ر اي��ن اس��اس، باتوج��ه ب��ه ن��رخ حدود 
18.۷درص��دي ميانگين س��ود پرداختي و بيش 
از ۲۲ هزار ميليارد تومان هزينه س��ود پرداختي 
بابت تس��هيالت بين بانكي، مي توان برآورد كرد 

ك��ه به ط��ور ميانگين رقم��ي مع��ادل 118هزار 
ميلي��ارد تومان منابع بانك هاي��ي كه مازاد دارند 
در طول س��ال در حال جابه جايي دايمي اس��ت 
و اي��ن رقم را تع��دادي از بانك ها كه مازاد منابع 
دارن��د به صورت مس��تمر در اختي��ار تعدادي از 
بانك هاي ديگر كه كس��ري دارند قرار مي دهند. 
يعني رقمي حدود 8درصد نقدينگي كش��ور در 

حال جابه جايي پول در بازار بين بانكي است. 
همچني��ن بررس��ي وضعيت س��پرده گذاري 
بانك ها در بازار بين بانكي حاكي از آن اس��ت كه 
۶1.۹۹درصد كل معامالت در س��ال ۹۶ س��هم 
بانك ه��اي دولتي با كمترين ميزان س��ود يعني 
18.4۶درص��د ب��وده و بانك ه��اي خصوصي نيز 
۲۰.44درص��د كل معامالت را به خود اختصاص 
داده اند كه ميانگين نرخ س��ود آن 1۹.۳1درصد 
ب��وده اس��ت. همچني��ن 1۷.۲۳درص��د حج��م 

معام��الت س��هم بانك ه��اي اص��ل 44 از جمله 
بانك هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران 
و ۰.۳۳درصد نيز س��هم موسسات اعتباري بوده 

است. 
 اين در حالي اس��ت كه س��هم سپرده پذيري 
بانك هاي خصوص��ي ۵1.۵۲درصد كل معامالت 

ب��وده و بانك هاي اصل 44 معادل ۲۶.۶4درصد، 
بانك ه��اي دولت��ي 1۳.۷۲درص��د و موسس��ات 
اعتب��اري 1۲.8درص��د كل معام��الت را به خود 
اختصاص داده اند. مقايس��ه س��هم سپرده پذيري 
بانك ها در س��ال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ مشاهده 
مي ش��ود ك��ه س��هم بانك ه��اي خصوص��ي از 

س��پرده پذيري حدود ۷.۵درصد رش��د داشته و 
سهم بانك هاي دولتي و اصل 44 نسبت به سال 

گذشته كاهش يافته است. 
در س��ال 1۳۹۶ مجموع��ا ۳8 ه��زار و 1۰1 
فقره معامله به ارزش ۶4۰۵۵۶8۰ ميليارد ريال 
ب��ا محدوده نرخ 1۶ ت��ا ۲۵ درصد و با ميانگين 
نرخ 18.۶۹درص��د انجام پذيرفت. آمار نش��ان 
مي دهد كه در مقايس��ه با س��ال 1۳۹۵ باز هم 
ب��ازار بين بانكي از رش��د قابل توجهي برخوردار 
بوده و تعداد معامالت با ۳۳.۲1درصد افزايش و 
حجم معامالت با رشد بيش از 1۰۶درصد همراه 

بوده است. 

 سهم بانك ها از سپرده گذاري بانك مركزي
بان��ك مركزي ب��ه عنوان تنظيم كنن��ده بازار 
تمامي امور مربوط به برنامه ريزي، س��ازماندهي، 
هماهنگي، تدوي��ن مقررات، نظ��ارت، كنترل و 
تسويه معامالت را برعهده داشته و جهت اعمال 
سياست هاي پولي در بازار شركت مي كند. ضمنا 
حمايت از نرخ س��ودي مش��خص توس��ط بانك 
مرك��زي از طريق مداخله در بازار بايد برحس��ب 
شرايط بازار و مقتضيات سياست پولي و اعتباري 

صورت پذيرد. 
بررس��ي آمار نشان مي دهد 4۳.۷۹درصد كل 
معامالت سپرده گذاري بانك مركزي در بانك هاي 
خصوصي و ۲۷.۹۷درصد كل س��پرده گذاري در 
بانك هاي اصل 44 انجام ش��ده اس��ت. همچنين 
س��هم بانك ه��اي دولت��ي 1۷.۳درصد و س��هم 
موسس��ات اعتباري 1۰.۹۵درصد ب��وده كه اين 
س��پرده گذاري ها به صورت يك ماه��ه تا ۹ماهه 

صورت گرفته است. 
بررس��ي ميانگين موزون نرخ س��ود معامالت 
ب��ازار از س��ال 1۳88 تا 1۳۹۶ نش��ان مي دهد 
كه نرخ س��ود بازار بين بانكي كه از س��ال 8۹ تا 
۹۳ رون��د صعودي را طي ك��رد و از 14.4درصد 
به ۲۷درصد رس��يده بود در س��ه سال گذشته با 
برنامه ريزي بانك مركزي رو به كاهش گذاش��ته 
و در س��ال ۹۶ ميانگين 18.4۹ را ثبت كرده كه 
پايين ترين ميزان در ۶ سال گذشته بوده است. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 ب��ا وجودي كه ن��رخ اونس ط��ال در بازار 
جهاني ب��ه 1۲48دالر كاهش يافته اما قيمت 
ان��واع س��كه در بازار اي��ران در روز دوش��نبه 
يازدهم تير ماه ۹۷ متاثر از نرخ دالر همچنين 
وجود حباب و رشد تقاضا با رشد همراه بود به 
نحوي كه نرخ سكه بهار آزادي طرح جديد از 
مرز ۳ميليون تومان عبور كرد. اما نرخ هر گرم 
طالي 18عيار با كاهش قيمت ۵ هزار و 8۵۰ 
توماني به ارزش ۲4۷هزار و ۷۰۰تومان رسيد 
كه نشان مي دهد نرخ طالي 18عيار با حباب 
كمتري نسبت به نرخ سكه همراه شده است.

ب��ه گزارش »تعادل« هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد روز دوش��نبه در بازار 
تهران با ۵۲ هزار تومان افزايش قيمت نسبت 
ب��ه روز يك ش��نبه با رقم ۳ميلي��ون و ۵ هزار 
تومان ب��ه فروش رس��يد. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با 8۰ هزار 
تومان رش��د قيمت نسبت به روز يك شنبه به 
ارزش ۲ميليون و 814 هزار تومان داد و ستد 

شد. 
از س��ويي ديگر در ب��ازار آزاد هر قطعه نيم 
س��كه به��ار آزادي با ۲۰هزار توم��ان افزايش 
نس��بت ب��ه روز ي��ك ش��نبه ي��ك ميليون و 
448ه��زار تومان و هر قطع��ه ربع بهار آزادي 
نيز با ۲۷هزار تومان رش��د به ارزش ۷۷۲هزار 
تومان معامله ش��د. براس��اس اين گزارش هر 
قطعه س��كه گرم��ي با ۲هزار توم��ان افزايش 

4۲1هزار تومان معامله شد. 
در بازار ارز رسمي نيز هر دالر امريكا با يك 
تومان افزايش نسبت به روز يك شنبه 4هزار 

و ۲۶۲توم��ان قيمت خورد. همچنين هر يورو 
با 1۰تومان كاهش نس��بت به روز يك ش��نبه 
4هزار و ۹۷۰توم��ان و هر پوند نيز با ۹تومان 

افت ۵ هزار و ۶18 تومان ارزش گذاري شد. 

 واكنش سيف به اظهارات تركان 
ب��ه دنب��ال اظه��ارات چن��د روز پي��ش اكبر 
ت��ركان، كه بانك مرك��زي را مقصر نابس��اماني 
ارزي دانس��ت و اعالم كرد ارزان نگه  داشتن ارز 
ممكن نيس��ت، ارزان نگه داشتن نرخ ارز با فشار 
سياسي غيرممكن است و تاخير بانك مركزي در 
تك نرخي كردن ارز عامل نوس��انات ارزي است 
و دارايي بانك ها موهوم اس��ت، ولي اهلل سيف در 
گفت وگو با ايبنا گفت: اظهارات ايشان را خواندم 
و اگر درس��ت نقل شده باشد موجب تعجب بنده 
ش��د. در اين صورت ب��ه ايش��ان مي گويم آقاي 

تركان شما چرا؟
ريي��س كل بان��ك مرك��زي اف��زود: هر كس 
نداند، آقاي مهن��دس تركان به خوبي در جريان 
ديدگاه ه��اي كارشناس��ي بانك مرك��زي و بنده 
هس��تند و از تصميم گيري ه��ا و مباحث مطرح 
شده در جلسات س��تاد اقتصادي دولت و هيات 
وزي��ران آگاهي دارن��د بنابراين ش��نيدن برخي 
مواضع ايش��ان دس��ت كم ب��راي اينجان��ب مايه 

تعجب است. 
م��ورد  در  تصميم گي��ري  داد:  ادام��ه  وي 
سياس��ت هاي ارزي ب��ه دلي��ل حساس��يت هاي 
مختلف و مالحظات متعدد داراي پيچيدگي هاي 
فراواني اس��ت و مجموعه دول��ت و بانك مركزي 
باي��د با لح��اظ كردن هم��ه اي��ن مالحظات به 

جمع بندي برسند. 

 سهم دالر در ذخاير ارزي آب رفت
از س��وي ديگر در بازار جهاني ارز، سهم دالر 
از ذخاي��ر ارزي باز هم كاه��ش يافته و صندوق 
بين المللي پ��ول در تازه ترين گزارش خود اعالم 
كرد، س��هم ذخاير ارزي بانك هاي مركزي جهان 
به دالر در ۳ماه نخست امسال براي پنجمين بار 

متوالي با كاهش روبه رو شد. 
صن��دوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش 
خود در مورد س��هم دالر در ذخاير ارزي بانك ها 
اعالم كرد كه در ۳ماه نخست سال جاري ميالدي 
سهم دالر به كمترين حد خود در 4سال اخير در 
بانك هاي مركزي جهان رسيد؛ اين درحالي است 
كه س��هم ي��وآن و پوند افزايش نش��ان مي دهد. 
همچنين س��هم دالر در ذخاي��ر ارزي بانك هاي 
مركزي جهان ب��راي پنجمين دوره ۳ماه با روند 
نزول��ي روبه رو مي ش��ود. ازجمل��ه داليل كاهش 
س��هم دالر در ذخاي��ر بانك ها به انتظ��ارات در 
مورد رشد اقتصادي سريع تر در خارج از امريكا و 
گمانه زني در مورد اينكه بانك هاي اصلي مركزي 
جهان كاهش بس��ته هاي محرك اقتصادي را در 

پيش خواهند گرفت، برمي گردد. 
اين درحالي است كه ارزش دالر براي دومين 
دوره ۳ماه به دليل ترس از جنگ تجاري جهاني 
و پديدار شدن س��يگنال هاي بانك مركزي اروپا 
مبني بر عدم افزايش نرخ بهره تا نيمه دوم سال 
۲۰1۹ميالدي در برابر ساير ارزهاي اصلي جهان 

افزايش نشان مي دهد. 
ذخاي��ر ارزي بانك ه��اي جه��ان ب��ه ارزهاي 
مختلف ب��راي پش��تيباني براي تعه��دات مالي 
آنها نگهداري مي ش��ود. بانك هاي مركزي بعضي 
وقت ه��ا از ذخاير خود براي پش��تيباني ارزهاي 

خاص خ��ود بهره مي برند.  بر پاي��ه اين گزارش 
در ۳ماه نخست سال جاري ميالدي ذخاير ارزي 
جهان ك��ه ب��ه دالر نگهداري مي ش��ود ۶۲.48 
درص��د از مجموع ارزه��ا را به خ��ود اختصاص 
مي دهد كه رقم آن ۶.4۹۹ تريليون دالر اس��ت؛ 
اگرچه اين رقم در مقايس��ه با ۳ماه پاياني س��ال 
گذش��ته ميالدي كه رق��م ۶.۲8۲ تريليون دالر 
است، افزايش نشان مي دهد؛ اما تمايل بانك هاي 
مركزي جهان براي اين ارز به عنوان ذخيره خود 

روند كاهشي دارد. 

 نظرسنجي كيتكو: طال ارزان مي شود
از  ني��وز  كيتك��و  نظرس��نجي  تازه تري��ن   
كارشناسان اقتصادي و سرمايه گذاران بين المللي 
نش��ان مي دهد ك��ه روند نزولي قيم��ت طال در 

روزهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
به گ��زارش كيتكو نيوز، ديدگاه كارشناس��ان 
اقتصادي و سرمايه گذاران بين المللي درباره روند 
قيمت طال طي روزهاي آينده كامال نزولي است. 
براس��اس اين گزارش از ۹مارس تاكنون اين 

نخستين  بار است كه هم كارشناسان اقتصادي و 
هم س��رمايه گذاران بين المللي پيش بيني كردند، 
قيمت طال ط��ي روزهاي آين��ده كاهش خواهد 

يافت. 
از 1۵كارش��ناس ارش��د اقتص��ادي ك��ه در 
نظرس��نجي كيتكو نيوز ش��ركت كرده اند 8 نفر 
معادل ۵۳ درصد اع��الم كردند، قيمت طال طي 
روزهاي آينده كاهش خواهد يافت. ۳ نفر معادل 
۲۰درصد پيش بيني كردند قيمت طال با افزايش 
روب��ه رو مي ش��ود و 4 نفر مع��ادل ۲۷درصد نيز 

تاكيد كردند، قيمت طال تغييري ندارد. 
در نظرس��نجي آنالين نيز 8۷8 نفر ش��ركت 
كردند كه از اين تعداد 4۰۶ نفر معادل 4۶درصد 
پيش بين��ي كردند، قيمت ط��ال با كاهش روبه رو 
مي شود ۳۲۵نفر اعالم كردند، قيمت طال افزايش 
خواهد داش��ت و 14۷نفر معادل 1۷درصد نيز بر 
اين باور بودند كه قيمت طال تغييري نمي كند. 

قيم��ت ط��ال ط��ي هفت��ه گذش��ته ب��ا افت 
 1.4درص��دي و در ۳م��اه دوم امس��ال با كاهش

۵.۵ درصدي روبه رو شده است. 

محمد ارباب افضلي|
در طول مدتي كه از تهيه اكش��ن پلن ايران و تعهد ما براي 
انجام آن مي گذرد، عوامل مختلفي در عدم ش��كل گيري درك 

واحد از انتظارات FATF از كشور دخيل بوده است. 
كارگروه ويژه اقدام مالي )FATF( روز جمعه براي دومين 
بار در س��ال ۲۰18 مهلتي دوباره در اختي��ار ايران قرار داد تا 
نقاي��ص باقيمانده در برنامه اق��دام )Action Plan( خود را 
مرتفع كند. اين مهلت در ش��رايطي به ايران داده ش��د كه با 
توجه به س��ابقه تمديد آن در گذشته و عدم وجود عزم جدي 
از س��وي مقام��ات داخلي ب��راي رفع كاس��تي هاي باقيمانده، 
عم��ال بس��ياري از كارشناس��ان نه تنه��ا اميدي ب��ه تمديد 
 دوب��اره آن نداش��تند بلكه در انتظار ش��روع اقدام��ات تقابلي

)Counter-measures( عليه ايران بودند.
رقم خوردن شرايط به اين شكل، ناخودآگاه ذهن نگارنده 
را به شرايط موجود در نيمه دوم بازي اخير تيم ملي فوتبال 
كش��ورمان در برابر پرتغال مي برد. جاي��ي كه ايران در يك 

عرصه بين المللي يك بر صفر عقب اس��ت و اعالم يك ضربه 
پنالتي ب��ه نفع پرتغال زمينه را براي شكس��ت كامل ايران 
فراهم ك��رده. اما به يك ب��اره همه چيز عوض مي ش��ود؛ نه 
تنها بازي دو –هيچ نمي ش��ود، بلكه ب��ر اثر روحيه مضاعف 
بازيكنان و هجوم به سمت دروازه حريف، يك پنالتي به نفع 
ايران نيز اعالم مي شود. بله يك فرصت! فرصتي براي رهايي 
از شكس��ت و بازگش��ت به بازي و حتي باقي  ماندن در يك 

»عرصه معتبر بين المللي«. 
نمي توان مطمئن بود كه اين قياس، قياس مع الفارقي هست 
يا نه! اما آنچه مس��لم اس��ت، اين اس��ت كه ايران صاحب يك 

فرصت شده و به حكم عقل بايد فرصت را غنيمت شمرد. 
در ط��ول مدتي ك��ه از تهيه برنامه اقدام اي��ران و تعهد ما 
براي انجام آن مي گذرد، عوامل مختلفي در عدم ش��كل گيري 
درك واحد از مس��اله FATF و آثار آن بر كش��ور دخيل بوده 
كه منجر به فرصت س��وزي هاي زيادي ش��ده است. از مسائلي 
همچون تفس��يرهاي متفاوت از مصاديق پولشويي و گروه هاي 
تروريس��تي گرفته تا برخوردهاي سليقه يي و ظن و گمان هاي 
سياس��ي به ماهيت وج��ودي FATF. اما در اين ميان به نظر 
مي رسد يكي از نگراني هايي كه عموما از سوي نهادها و محافل 

غير تخصصي به عنوان يك دغدغه سياسي مطرح شده است؛ 
بحث »اشراف اطالعاتي« بر نظام مالي و اقتصادي كشور است. 
از آنجايي كه به نظر مي رس��د، اين ش��بهه نقش پر رنگي 
در تعل��ل و كندي مقامات و نهادهاي گوناگون در پرداختن به 
وظايفشان در قبال حل و فصل موضوع FATF دارد و در نقش 
يك تابو عامل پررنگي در فرصت سوزي هاي يكي، دو سال اخير 
بوده اس��ت، در ادامه تالش مي شود نس��بت به اين مساله كه 
البته دغدغه بسياري از كشورهاي ديگر نيز در مسير پيوستن 
به FATF بوده اس��ت، ابهام زدايي ش��ود. به دليل حساسيت 
وافر بحث افش��اي اطالعات كشورها، كارگروه اقدام مالي براي 
شفاف س��ازي براي اعضا خود س��ندي را تحت عنوان »گزيده 
 توصيه هاي FATF در رابطه با به اش��تراك گذاري اطالعات« 
 )The Consolidated FATF Standards on Information Sharing(
كه مس��تخرج از س��ند اصلي توصيه هاي اي��ن كارگروه براي 
مبارزه با پولش��ويي، تامين مالي تروريسم و انتشار سالح هاي 

كشتار جمعي است، منتشر كرده است. 
در اين س��ند كه مشتمل بر ۶ قس��مت است، فرآيند تهيه 
و تدوي��ن، طبقه بندي و گردش اطالعات مالي در كش��ورهاي 

همكار به تفصيل مورد تشريح قرار گرفته است. 

در بررسي مفاد س��ند مذكور، در اين زمينه كه كشورهاي 
عضو تا چه حد در معرض اش��راف اطالعاتي قرار مي گيرند، دو 
نكته مهم قابل تامل اس��ت.  نخست آنكه در اين سند فرآيند 
اش��تراك گذاري اطالعات در سه سطح: تبادل اطالعات درون 
بخ��ش خصوصي، تب��ادل اطالعات ميان بخ��ش خصوصي و 
دولتي و تبادل اطالعات ميان مقامات دولتي طبقه بندي شده 
كه هر ي��ك داراي زيربخش هايي نيز اس��ت. نكته قابل توجه 
در اين زمينه اين اس��ت كه در تمام توصيه ها و يادداشت هاي 
توضيحي مربوط به آنها در اين سه بخش، كارگروه اقدام مالي 
 هيچ گون��ه الزام يا درخواس��تي از مقامات ذي صالح كش��ورها

)Competent authorities( مبني ب��ر ارائ��ه اطالع��ات ب��ه اين 
كارگروه نداشته و برخالف تصور شكل گرفته در اذهان مخالفان 
در اي��ران، هيچ گونه اطالعاتي به  صورت گزارش دهي منظم يا 

موردي به اين سازمان از طرف كشورها ارائه نمي شود. 
در حقيقت آنچه كارگ��روه اقدام مالي از مقامات ذي صالح 
كش��ورها در اين زمينه مطالبه مي كن��د، در درجه اول تالش 
براي يكسان سازي فرآيند توليد، طبقه بندي و گردش اطالعات 
در هر يك از س��ه س��طح ياد ش��ده و دوم حصول اطمينان از 

كيفيت، سالمت و به روز بودن اطالعات است. 

باتوجه به نرخ حدود 18.7 درصدي ميانگين سود پرداختي و بيش از 22 هزار ميليارد 
تومان هزينه سود پرداختي بابت تسهيالت بين بانكي، مي توان برآورد كرد كه به طور 

ميانگين رقمي معادل 118 هزار ميليارد تومان منابع بانك هايي كه مازاد دارند در 
طول سال در حال جابه جايي دايمي است و اين رقم را تعدادي از بانك ها كه مازاد 
منابع دارند به صورت مستمر در اختيار تعدادي از بانك هاي ديگر كه كسري دارند 

قرار مي دهند. يعني رقمي حدود 8درصد نقدينگي كشور در حال جابه جايي پول در 
بازار بين بانكي است

                                                                                                      

گزارش »تعادل« از بازار ارز و طال

قيمت سكه از مرز ۳ ميليون تومان گذشت 

FATF و اشراف اطالعاتي
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5 بورس و فرابورس
 انتشار اوراق براي تامين  مالي 

بخش خصوصي
با تصميم سازمان بورس و اوراق بهادار امكان انتشار 
اوراق ب��راي تامي��ن مالي بخش خصوص��ي با نرخ هاي 
مناس��ب تر از نرخ تس��هيالت بانكي فراهم مي شود. به 
گزارش تس��نيم، در جلس��ه مشترك س��ازمان بورس 
و وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي، اعض��اي هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه شركت هاي دولتي 
كه بخش��ي از س��هام آن در بازار سرمايه پذيرفته شده 
است به صورت صندوق مشترك سرمايه گذاري موافقت 
كردند. بر اين اساس چنين تصميمي با تنوع بخشي به 
سهام، زمينه سرمايه گذاري عموم مردم را در واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق هاي مذكور ب��ا امكان مديريت 
بهتر و ريسك مناسب فراهم مي آورد. همچنين در اين 
جلسه تصميم گرفته شد، انتشار اوراق براي تامين مالي 
بخش خصوصي با نرخ هاي مناسب تر از نرخ تسهيالت 
بانكي براي تقويت سودآوري شركت هاي بورسي صورت 
گيرد. براس��اس اين گزارش، ايجاد فرصت هاي مختلف 
سرمايه گذاري در بورس كاال از طريق ايجاد صندوق هاي 
طال، انتش��ار اوراق س��لف كااليي و معامله پذير كردن 
پيش فروش س��كه توس��ط بانك مركزي با استفاده از 
ابزار گواهي سپرده طال ازجمله ديگر تصميمات سازمان 
بورس و اوراق بهادار در اين جلس��ه بود. از سويي ديگر 
تقويت س��ودآوري ش��ركت هاي بورس��ي از طريق در 
نظ��ر گرفتن نرخ صف��ر مالياتي براي افزايش س��رمايه 
شركت هاي بورسي از محل سود تقسيم نشده و كاهش 
ماليات نقل و انتقال س��هام نيز يكي ديگر از تصميمات 
سازمان بورس و اوراق بهادار در اين جلسه بود. همچنين 
اعض��اي هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
ب��ورس كاال اين موض��وع را تصويب كردند تا ش��رايط 
فروش نفت خام از طريق بورس انرژي براي ايجاد امكان 

سرمايه گذاري مردم در صنعت نفت فراهم شود. 

 تداوم ريزش شاخص  هاي 
آسيايي

افت شديد ش��اخص ها در بازار چين منجر به افت 
ديگر متغيرها در بازارهاي آس��يايي شد و بازارهاي اين 
منطقه را يك دست س��بزپوش كرد. گفتني است كه 
در اكثر بازارهاي آس��يايي افت شاخص ها به رنگ سبز 
و افزاي��ش آنها به رنگ قرمز نمايش داده مي ش��ود. بر 
اين اساس، بدترين عملكرد 4ماهه در بازارهاي آسيايي 
نسبت به سال 2015ميالدي درحالي به ثبت رسيد كه 
سنگيني تعرفه ها بر صادرات چين موجب افت تقاضاي 
صادرات از اين كشور شد. افزون بر اين شاخص بلوچيپ 
ش��انگهاي با افت 2.3درصدي معام��الت را آغاز كرد و 
پيش بيني مي ش��ود كه افت بيشتري را متحمل شود. 
افزون بر اين شاخص آسيا پاسيفيك نيز با افت بيش از 
0.6درصدي رو به رو ش��د و از هفته گذشته تا به حال 
بيش از 2درصد روند نزولي را از خود به جاي گذاشت.  

 كاهش سرمايه گذاري 
سوييس در اوراق امريكايي

صندوق بازنشستگي سوييس تصميم گرفته است، 
اوراق قرض��ه وزارت خزانه داري امريكا را كه در اختيار 
دارد به فروش رس��انده و به ج��اي آن طال خريداري 
كند. به گزارش آر تي، صندوق بازنشس��تگي سوييس 
تصميم گرفته ۷00ميليون فرانك از اوراق هاي قرضه 
امريكايي در اختيار خود را به طال تبديل كند. كلوديو 
گراس، مش��اور فلزات گران بها در موسسه »مايسيس 
امبس��دور« گفت: هر چن��د كه اين تنه��ا 2درصد از 
اوراق قرضه در اختيار صندوق بازنشس��تگي سوييس 
اس��ت اما همين مقدار هم تعجب آور است كه چرا آنها 
دست به چنين كاري زده اند. به گفته گراس اين اقدام 
سوييس��ي ها هشداري قوي است كه س��رمايه گذاران 
باي��د آن را جدي بگيرند چراك��ه اين صندوق معموال 
اس��تراتژي هاي بلندمدت دارد. وي افزود: طال بهترين 
راه پوشش ريسك ثروتي است كه طي دهه هاي متوالي 
اندوخته ايد. اگر در دهه ۷0ميالدي 100هزار دالر طال 
مي خريديد و هي��چ كاري هم انج��ام نمي داديد االن 
2ميليون دالر ثروت داش��تيد. وي يكي ديگر از داليل 
اين تصميم سوييسي ها را نگهداري طال در خانه دانست 
كه امنيت و س��هولت نقد شوندگي بيشتري به نسبت 
نگه داش��تن اوراق در بورس لندن ي��ا نيويورك دارد. 
گفتني اس��ت، فروش اوراق قرض��ه وزارت خزانه داري 
امريكا منحصر به س��وييس نيست و روسيه نيز در ماه 
مارس 4۷.4ميليارد دالر از اوراق قرضه خريداري شده 

را به فروش رسانده است.

 تعديل مثبت 30درصدي »رمپنا«: شركت مپنا 
پيش بيني س��ود خالص خود را 30درصد افزايش داد 
و از مبلغ 566 ميليارد توم��ان به مبلغ ۷39ميليارد 
تومان افزايش داد. بر اين اساس شركت داليل تغيير 
با اهميت پيش بيني درآمد هر س��هم را به شرح ذيل 

اعالم كرده است: 
 تعدي��ل زيان پروژه هاي ف��از 13و 14پارس جنوبي 
براس��اس اخذ تاييديه از كارفرما درخصوص كارهاي 
اضافه ش��ده به حجم عملي��ات قرارداد)بع��د از ارائه 
اطالعات س��ود و زيان قبلي( كه موجب كاهش زيان 
حاصل از فعاليت ها شده است)درصد تغيير ايجاد شده 

در افزايش سود خالص به ميزان 66 درصد است(. 
 شناسايي سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت ها 
در خصوص شركت هايي كه مجامع آنها بعد از ارسال 
گزارش سود و زيان قبلي برگزار و سهم سود مپنا در 
آنها مشخص ش��ده است)درصد تغيير ايجاد شده در 

افزايش سود خالص به ميزان 34درصد است( 
 عمده س��ود حاصل از س��رمايه گذاري در شركت ها 
شناسايي شده و پيش بيني شركت تغيير با اهميتي 

نخواهد داشت. 

رويداد

بينالملل

رويخطشركتها

آمار معامالت يك ساله و 3 ماهه اخير نشان مي دهد

بازدهي38درصديبورستهران
گروه بورس|

روند معامالت 39 صنعت بورس��ي كشور، براي 
اين بازار در بهار س��ال جاري بازدهي 13درصدي 
و ب��راي س��رمايه گذاران در يك س��اله منتهي به 
31خ��رداد ماه 9۷ بازده��ي 3۸درصدي را به ثبت 
رساند؛ همچنين از لحاظ ارزش بازاري نيز بورس با 
رشد مواجه شده است. از همين رو، بررسي تغييرات 
شاخص قيمت 39 صنعت بورس نشان مي دهد كه 
از ابتداي س��ال جاري ت��ا پايان خ��رداد ماه گروه 
محصوالت چوبي با رش��د بيش از 42 هزار واحدي 
شاخص صنعت مربوطه اش بازدهي ۷5درصدي را 
براي سرمايه گذارانش به همراه داشته است. اين در 
حالي اس��ت كه با توجه به آمار و اطالعات شركت 
بورس تهران مش��اهده مي ش��ود، گروه اس��تخراج 
كانه هاي فلزي نيز ب��ا بازدهي 45درصدي دومين 
صنعتي بود كه بازدهي بيشتر از شاخص كل بورس 
را به ثبت رس��اند. در همين حال، سومين شاخص 
صنعتي پ��ر بازده بورس در س��ه ماهه س��ال 9۷ 
صنعت فلزات اساس��ي با بازدهي 33درصدي بوده 
است. كاشي و س��راميك نيز در اين مدت بازدهي 
19درصدي داش��ته اس��ت. همچني��ن دو صنعت 
شركت هاي چند رشته يي و گروه عرضه برق، گاز، 
بخار و آب گرم با بازدهي 1۷درصدي درفهرس��ت 
صنايعي قرار داش��تند كه بيشتر از ميانگين بورس 
بازدهي داشته اند. افزون بر اين، از ميان 39 صنعت 
حاضر در بورس، در سه ماهه 2۸ صنعت با بازدهي 

مثبت همراه بودند. 

 بازنده هاي بهاري
از س��ويي ديگر، بررس��ي صنايع بورسي نشان 
مي ده��د كه گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطعات با 
بازدهي منفي ۷درص��دي، منفي ترين گروه بورس 
در بهار 9۷ بوده اس��ت. پس از آن ماش��ين آالت و 
دس��تگاه هاي برقي با بازدهي منفي 6 و استخراج 
زغال سنگ با بازدهي منفي 5درصدي در فهرست 
گروه ه��اي منفي بازار در مدت مورد بررس��ي بوده 

است. 

 بازدهي بيشتر از شاخص كل
افزون بر اي��ن روند حركتي ش��اخص هاي 39 
صنعت بورس در دوره يك س��اله نش��ان مي دهد، 
در حالي كه ش��اخص كل در يك ساله منتهي به 
پاي��ان خرداد ماه )31 خرداد 96 تا 31 خرداد 9۷( 
با رش��دي 3۸درصدي مواجه اس��ت كه 5 صنعت 

بورس��ي در اين مدت بازدهي بيش از شاخص كل 
بورس را به ثبت رس��انده اند. همچنين 1۷ صنعت 

بورسي در اين يك سال بازدهي مثبت داشتند. 

 نگاهي به صدر جدول
از س��ويي ديگ��ر، گ��روه اس��تخراج كانه هاي 
فلزي ب��ا بازدهي 141درص��دي در صدر جدول 
بيشترين رشد ش��اخص در ميان صنايع بورسي 
قرار گرفته اس��ت. پس از آن گروه فلزات اساسي 
با 140درص��د و گروه فرآورده ه��اي نفتي، كك 
و س��وخت هس��ته يي با بازده��ي ۷۸درصدي به 
ترتيب دومين و س��ومين صنعت پر بازده بورس 
در ي��ك س��اله مورد بررس��ي اس��ت. همچنين 
صنعت محصوالت چوبي و قند و شكر با بازدهي 

53درص��دي و صنعت محصوالت ش��يميايي با 
بازده��ي 42 از ديگ��ر صنايع پرب��ازده بورس در 

دوره يك ساله هستند. 

 انتهاي ليست
اين در حالي بود كه گروه اس��تخراج نفت گاز 
و خدمات جنبي جز اكتش��اف ب��ا بازدهي منفي 
39درصد بيشترين بازدهي منفي را در ميان 39 
صنعت بورس داشت و در انتهاي اين جدول قرار 
گرفت. پس از آن گروه اس��تخراج ساير معادن با 
بازده��ي منفي 36درص��دي و زراعت و خدمات 
وابس��ته با بازدهي منفي 24درصدي از صنايعي 
بودند كه بيش��ترين افت شاخص را در يك ساله 

مورد بررسي، ثبت كردند. 

 رشد ارزش بازاري 97
براس��اس اين گزارش، بررسي ادامه عملكرد 
صنايع بورس��ي نيز حاكي از بزرگ ش��دن بازار 
در به��ار 9۷ اس��ت. در حال��ي ارزش بازارهاي 
بورس در س��ه ماه��ه ابتدايي س��ال9۷ حدود 
10 درص��د افزايش يافته و ب��ه رقم 421 هزار 
ميليارد تومان رسيده است كه گروه محصوالت 
چوبي رش��د ۷5درص��دي ارزش ب��ازاري را با 
وجود تنها يك ش��ركت در زي��ر مجموعه خود 
تجربه كرده اس��ت. افزون بر اين، ارزش بازاري 
گروه اس��تخراج كانه هاي فلزي نيز در سه ماهه 
س��ال جاري 44درصد افزايش يافت. همچنين 
فلزات اساس��ي نيز شاهد افزايش نزديك به 33 

درصدي ارزش بازار بود. 

از س��ويي ديگ��ر، عالوه بر س��ه صنعت باال، ۷ 
گروه بورس��ي ديگر نيز ش��امل شركت هاي چند 
رشته اي، رايانه و فعاليت هاي وابسته، فعاليت هاي 
كمكي به نهادهاي مالي واسط، استخراج نفت گاز 
و خدمات جنبي جز اكتشاف، كاشي و سراميك، 
محصوالت كاغذي و اس��تخراج ساير معادن بيش 
از 11درص��د افزايش ارزش بازار را در بهار س��ال 
ج��اري ثبت كردن��د. اين در حالي ب��ود كه گروه 
مخابرات با كاهش 1۸درصدي ارزش بازاري خود 
در اين مدت مواجه شد. خودرو و ساخت قطعات 
و ماشين آالت دستگاه هاي برقي نيز در اين مدت 
شاهد كاهش 6درصدي ارزش بازاري خود بودند. 
بر اين اس��اس، بورس كشور در يك ساله منتهي 
به پاي��ان خرداد ماه امس��ال نيز ش��اهد افزايش 

31درصدي ارزش بازاري بوده است. 

 افزايشي فرا تر از 100درصد
نگاهي به 39 صنعت بازار در اين مدت نش��ان 
مي ده��د كه فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي 
واسط در يك سال اخير شاهد رشد 19۷درصدي 
ارزش ب��ازاري خ��ود بوده و بيش��ترين افزايش را 
در ميان صنايع بورس��ي به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. عالوه بر اين، گروه فلزات اساس��ي نيز در 
اين يك س��ال 129درصد رشد ارزش بازار داشته 
و ارزش ب��ازار گروه اس��تخراج كانه هاي فلزي نيز 
125درصد بيش��تر شده اس��ت. گروه محصوالت 
چوبي هم در يك س��ال اخي��ر ۷9درصد بزرگ تر 
شده و همچنين صنعت محصوالت شيميايي نيز 
ش��اهد رش��د 3۷درصدي ارزش ب��ازاري خود در 
اين مدت بوده اس��ت. اما در گروه مخالف، صنعت 
اس��تخراج س��اير معادن در يك س��اله منتهي به 
پايان خ��رداد نزديك به 3۷درص��د از ارزش بازار 
خود را از دس��ت داده است. در اين فهرست رتبه 
دوم متعلق به صنعت ماش��ين آالت دستگاه هاي 
برق��ي با كاه��ش 25درصدي ارزش بازار اس��ت. 
گروه الس��تيك و پالستيك با كاهش 20درصدي 
ارزش بازار و س��اخت راديو، تلويزيون و دستگاه ها 
و وس��ايل ارتباطي با كاه��ش 19درصدي ارزش 
بازار، در گروه صنايعي بودند كه در يك سال اخير 
كوچك تر ش��دند. در مجم��وع ارزش بازار بورس 
در پايان خرداد ماه س��ال جاري به بيش از 421 
هزار ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به ابتداي 
سال 10درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

31درصد بزرگ تر شده است. 

گروه بورس|
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت چن��د وقت اخير با صع��ود و نزول هاي 
شديدي همراه شده است و به اعتقاد كارشناسان 

رفتار هيجاني معامله گران در روند داد و ستد سهام 
شركت    هاي بورسي منجر به افزايش شدت حركت 
نماگ��ر در جهت هاي مثبت و منفي مي ش��ود. به 
هر حال دماس��نج بازار سهام در بازار روز گذشته 

با افزايش يك هزار و 242 واحدي همراه ش��د و 
توانست رقم 109 هزار و 93۷ واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، شاخص كل هم  وزن 
ب��ا افزايش 64 واحدي عدد 1۸ هزار و 625 واحد 
را به نمايش گذاش��ت. همچنين، شاخص سهام 
آزاد شناور نيز با افزايش يك هزار و 450 واحدي 
به رقم 120 هزار و ۷92 واحد دس��ت يافت. اين 
در حالي است كه، ش��اخص بازار اول در حالي با 
افزاي��ش يك هزار و 43 واحدي به رقم ۸0هزار و 
490 واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با 

افزاي��ش يك هزا ر و ۸22 واحدي عدد 221 هزار 
و 350 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين روز 
گذشته ش��اخص كل فرابورس نيز بدون افزايش 
چندان روي رقم يك ه��زار و 230 واحد متوقف 
شد.براساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در 
نماد معامالتي ش��ركت هاي فوالد مباركه با 214 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با 213 واحد 
و مل��ي صنايع مس ايران ب��ا 114 واحد افزايش 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر برآورد ش��اخص كل 
بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت 

س��هام در نماد معامالتي شركت هاي پتروشيمي 
جم با 3۸ واحد، پتروش��يمي ج��م با 33 واحد و 
پتروشيمي پرديس با 26 واحد كاهش، بيشترين 
تاثير منفي را در محاس��به اي��ن نماگر به دوش 
كش��يدند. از س��ويي ديگ��ر، ارزش كل معامالت 
دي��روز بورس ته��ران در حالي به بي��ش از 262 
ميلي��ارد و ۸00 ميليون تومان نمايش داده ش��د 
كه ناش��ي از دست به دس��ت شدن بيش از 950 
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 65 

هزار و 556 نوبت داد و ستد بود. 

مروري بر داد و ستد هاي ديروز بورس

صعود و نزول  هاي هيجاني

كاهشريسكنقدشوندگيبازارسرمايه
يك كارش��ناس بازار س��رمايه اصالحات سال 
گذش��ته س��ازمان ب��ورس را ب��راي توس��عه بازار 
س��رمايه مثب��ت ارزيابي كرد. س��يدرضا علوي در 
خصوص اصالحات و اقداماتي كه س��ال گذش��ته 
س��ازمان بورس براي افزاي��ش عمق بازار و كاهش 
محدوديت ها اجرا كرد، گفت: بازبيني دستورالعمل 
كوتاه ش��دن توقف نمادها از دس��تاوردهاي بسيار 
خوب و مثال زدني در دوره مديريت جديد است كه 
كمك زيادي به بازار مي كند و ريسك نقدشوندگي 
در بازار سرمايه را كاهش مي دهد. به گزارش سنا، 
وي با تاكيد بر اينكه نقدشوندگي مهم ترين ريسك 
بازار سرمايه بود، اظهار داشت: يكي از ريسك هاي 
بزرگ و مهم بازار سرمايه موضوع نقدشوندگي بود 
كه اين دس��تورالعمل بزرگ ترين كمك را در اين 
حوزه به بازار داش��ته و قابل تقدير است. علوي در 
ادامه توسعه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه را مورد 

توجه قرار داد و گفت: ابزارهاي ارتباطي به توسعه 
بازار س��رمايه و افزايش عمق بازار كمك مي كند. 
وي با اشاره به اينكه بازار سرمايه ما در دوران گذار 
از شرايط سنتي به ش��رايط جديد، به روزرساني و 
استانداردس��ازي قوانين بر مبناي بازارهاي جهاني 
اس��ت، گفت: ورود از اين دوران مس��تلزم توسعه 
ابزارهاي مالي و سيستم هاي جديد است. همچنين 
مديريت ريس��ك از ديگر موارد مورد توجه اس��ت 
كه س��ازمان بورس در سال هاي اخير به آن توجه 

ويژه يي داشته است. 

 توسعه ابزار  هاي مالي
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه 
توس��عه ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه بسيار 
مهم اس��ت، گفت: بايد زيرس��اخت هاي الزم براي 
توس��عه بازارهايي مانند بازار اوراق تبعي و مشتقه 

ايجاد ش��ود تا اي��ن بازارها رونق بيش��تري بگيرند. 
عل��وي ب��ه تجديدنظر قواني��ن در ح��وزه كاهش 
ريس��ك هاي اعتباري اشاره كرد و گفت: با توجه به 
برنامه ريزي هاي سازمان بورس، اميد است مشكالت 
و محدوديت هاي ريشه يي برطرف شود تا به بازارهاي 
جهاني نزديك تر ش��ويم. وي موضوع به روزرس��اني 
سيستم هاي معامالتي را مورد توجه قرار داد و گفت: 
سال گذشته س��ازمان بورس قانون جديدي درباره 
حذف پيش بيني سود از صورت هاي مالي شركت ها 
و انتش��ار گزارش هاي مديريتي و تفسيري تصويب 
كرد كه اقدام خوبي براي استانداردس��ازي قوانين و 
نزديك شدن به بازارهاي جهاني بود. به گفته علوي 
هرچند اين تصميم س��ازمان بورس بس��يار مثبت 
اس��ت اما كاهش تبعات اج��راي آن نيازمند زمان 
بيشتري است تا در حوزه مشاورهاي سرمايه گذاري، 
بازار سرمايه توسعه بيشتري پيدا كند. شركت هاي 
مشاوره س��رمايه گذاري بازار س��رمايه ما هنوز نوپا 
هستند و تعداد آنها نيز اندك است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه همچنين تاكيد كرد: كنترل مديريت 

ريسك در بازار سرمايه اقدام مثبتي است كه باعث 
كاهش شايعات و دستكاري بازار سرمايه مي شود. 

 گزينه مهم ارزش جايگزيني
علوي ب��ا تاكيد بر اينكه س��رمايه گذاران نبايد 
متاثر از كانال هاي مجازي و خط دهي س��فته بازان 
در بازار تصميم گيري كنن��د، گفت: به اهالي بازار 
سرمايه توصيه مي ش��ود كه با استفاده از ابزارهاي 
جديد و مديريت ريس��ك باعث افزايش عمق بازار 
شوند و بازار سرمايه را به دركي برسانند كه شايعات 
در آن تاثي��ر نداش��ته باش��د. وي در ادامه به روند 
معامالت بازار س��رمايه اشاره كرد و گفت: افزايش 
تورم و نرخ ارز باعث شده تا گزينه ارزش جايگزيني 

براي شركت هاي بازار سرمايه مهم شود. 

 ضرورت حمايت دولتي
علوي با تاكيد بر اينكه سهام شركت هاي بازار 
س��رمايه در حال حركت به س��مت واقعي شدن 
قيمت ها هستند، گفت: دولت بايد از صادركنندگان 

حمايت بيشتري كند، چرا كه مشوق هاي صادراتي 
مي تواند باعث رشد حاشيه سود اين شركت ها در 
بازار سرمايه شود. وي با اشاره به افزايش نرخ تورم 
گفت: صنايع بازار سرمايه در حال تطبيق هزينه ها 
و قيمت هاي فروش با ش��رايط جديد هستند. اين 
كارشناس بازار ادامه داد: شركت هايي كه با افزايش 
ن��رخ محصوالت مواجه ش��ده اند و ش��ركت هاي 
صادراتي مي توانن��د گزينه هاي خوبي براي خريد 

سهام و سرمايه گذاري باشند. 

DPS سرمايه گذاري با نگاهي به 
عل��وي به فصل مجامع اش��اره ك��رد و افزود: 
ب��ا توجه به برگ��زاري مجامع، ش��ركت هايي كه 
DPS ه��اي مناس��بي دارند، گزينه ه��اي خوبي 
براي س��رمايه گذاري هس��تند كه باعث مي شود 
س��رمايه گذاران با رضايت از مجامع خارج شوند. 
اين شركت ها با توجه به ش��رايط صعودي بازار، 
پس از برگزاري مجمع و بازگشايي نماد با كاهش 

قيمت سهام نيز مواجه نخواهند شد. 

 بورس تهران پربازده ترين بورس منطقه: 
ش��اخص كل بورس ته��ران با رش��د 2.3درصدي 
بيش��ترين بازدهي را در مقايسه با برخي شاخص 
بورس هاي بين الملل��ي از آن خود كرد. به گزارش 
تس��نيم، حجم معامالت بورس در نخستين هفته 
معامالتي تابستان امس��ال 14012 ميليون سهم 
و ارزش آن 32994 ميلي��ارد ريال بوده اس��ت كه 
حج��م و ارزش معامالت نس��بت ب��ه ترتيب 59 و 
55درصد افزايش داشته است. افزون بر اين، ارزش 
ب��ورس اوراق بهادار تهران ه��م در پايان معامالت 
اين هفته به عدد 42۷۸441 ميليارد ريال رس��يد 
ك��ه 1.6درصد افزايش داش��ته اس��ت. همچنين 
صنعت فلزات اساس��ي در اين مدت با 25.۷درصد 
بيشترين ارزش و صنعت خودرو و ساخت قطعات 
با 16.3درصد، بيشترين حجم معامالت هفتگي را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه در 30 روز گذشته نيز گروه استخراج كانه هاي 
فلزي با بازدهي 40.2درصد، در صدر صنايع بورسي 
قرار گرفت و صنعت اس��تخراج ساير معادن هم با 
افت 6.2درصدي بيش��ترين كاهش را تجربه كرد. 
گفتني است شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در پايان نخستين هفته معامالتي تابستان امسال به 
عدد 111هزار و 325 واحد رسيد كه 2452 واحد 

افزايش داشته است. شاخص كل هم در اين مدت با 
2.3درصد افزايش به رقم 111325 واحد و شاخص 
كل ه��م وزن با يك درصد افزاي��ش عدد 1۸۷04 
واحد رس��يدند. همچنين در محاس��به ش��اخص 
كل ب��ورس تهران با برخي از ش��اخص بورس هاي 
بين المللي نس��بت به پايان هفته گذشته، شاخص 
بورس تهران با رشد 2.3 درصدي بيشترين بازدهي 
و ش��اخص بورس هنگ كنگ با افت 4.5درصدي 

كمترين بازدهي را به خود اختصاص دادند. 
 حضور پررنگ حقوقي ه�ا در معامالت 
خ�رداد: اش��خاص حقيق��ي در خرداد امس��ال 
41درصد خريده��ا و 33درصد فروش هاي بورس 
را ب��ه نام خود كرده ان��د، و در مقابل حقوقي هاي 
بازار سهم 59درصدي از خريدها و 6۷درصدي از 
فروش ها را ثبت كردند. به گزارش تسنيم، نگاهي 
به دادوستدهاي بورس در آخرين ماه بهار امسال 
نش��ان مي دهد در اين م��دت 63درصد معامالت 
توس��ط اش��خاص حقوقي و 3۷درص��د معامالت 
توسط اشخاص حقيقي صورت گرفته و در خالص 
معامالت هم برابر با 54۷0 ميليارد ريال از مالكيت 
اش��خاص حقوقي كاس��ته و به مالكيت اشخاص 
حقيقي افزوده ش��ده اس��ت. همچنين اش��خاص 
حقيق��ي در خرداد امس��ال 41درص��د خريدها و 

33درص��د فروش ها را به خود اختص��اص دادند. 
اين درحالي اس��ت كه حقوقي هاي ب��ازار در اين 
مدت، س��هم 59درصدي از خريدها و 6۷درصدي 
از فروش ه��ا را به نام خود ثبت كردند. از س��ويي 
ديگر اشخاص حقيقي در ماه گذشته مالكيت خود 
در س��هام 20 گروه را اضافه كردند كه در خالص 
خريدها گروه هاي فلزات اساسي با 1944 ميليارد 
ريال، محصوالت شيميايي با 1100 ميليارد ريال، 
اس��تخراج كانه هاي فلزي با 10۷۷ميليارد ريال، 
شركت هاي چند رشته يي صنعتي با ۸04 ميليارد 
ريال و فرآورده هاي نفتي با 469 ميليارد ريال در 
رتبه هاي اول تا پنجم اين فهرس��ت ق��رار دارند. 
همچنين در اين مدت حقوقي ها نيز مالكيت خود 
را در 20 صنعت افزايش دادند و صندوق هاي قابل 
معامله با ۸09 ميليارد ريال، بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري با 1۷1 ميليارد ري��ال، عرضه برق، گاز، 
بخار و آب گرم كن با 55 ميليارد ريال، فعاليت هاي 
كمكي به نهادهاي مالي واسط با 51 ميليارد ريال 
و محصوالت كاغذي با 36 ميليارد ريال پنج گروه 
نخستين هستند كه بيش��ترين تغيير مالكيت از 

حقيقي به حقوقي را داشته اند. 
 تقوي�ت عرض�ه در ب�ورس  كاال؛ ارتقاي 
شفافيت اقتصادي: به اعتقاد كارشناسان بسياري 
از مشكالت فعلي در اقتصاد كشور به نبود شفافيت 
در فعاليت ه��ا برمي گ��ردد. به گ��زارش كاالخبر، 
عباس آرگون عضو كميس��يون بازار پول و سرمايه 

اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به لزوم ارتقاي درجه 
ش��فافيت در اقتصاد كشور گفت: از ابزارهاي اصلي 
رسيدن به ش��فافيت اقتصادي، بازار سرمايه است 
به طوري كه در حال حاضر ش��ركت هايي كه سهام 
آنه��ا در بورس و فرابورس و كاالهاي آنها در بورس 
كاال و انرژي عرضه مي شود به مراتب داراي شفافيت 
بيشتر نسبت به شركت هايي كه در خارج از بورس 
فعاليت دارند، هستند. وي به نقش باالي بورس كاال 
در ايجاد ثبات اقتصادي اش��اره كرد و افزود: انجام 
معامالت محصوالت در تاالر شيش��ه يي و ش��فاف 
ب��ورس كاال باعث ش��ده تا همه از روند دادوس��تد 
كاالها مطلع باش��ند و اگر خلل��ي در روند عرضه و 
تقاضاي محصوالت اس��تراتژيك در حال رخ دادن 
باش��د، سريع نمايان ش��ود. از اين رو اگر معامالت 
در ب��ازار خارج از بورس انجام مي ش��د، با التهابات 
ناگهاني بازار مواجه مي شديم. عضو كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: يكي 
از مشكالت حاكم در كشور، بحث شفافيت است و 
در بخش هاي مختلف اقتصادي آن شفافيتي كه به 
دنبال آن هس��تيم، وجود ندارد؛ در اين بين اينكه 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان بزرگ محصوالت 
كش��ور به طور شفاف در بورس كاال حضور دارند به 
ايجاد شفافيت عمومي در بازار كاالها كمك ويژه يي 
كرده است. آرگون به سال حمايت از توليد و كاالي 
ايراني اشاره كرد و گفت: تصميمات اقتصادي اتخاذ 
شده در كشور را نبايد تنها متمركز بر بازار مصرف 

داخل كرد، بلكه بايد ابزارهاي الزم كه زمينه س��از 
ايجاد فضاي رقابتي در كشور هستند، فراهم شود. 
در اي��ن بين باي��د فضايي فراهم ش��ود كه كاالي 
ايران��ي از نظر قيمت و كيفي��ت در قياس با كاالي 
خارج��ي قابليت رقابت و بتواند در فضاي صادراتي 
حرفي براي گفتن داش��ته باشد كه در زمينه ايجاد 
فضاي رقابتي، بورس كاال بس��يار تاثيرگذار اس��ت. 
وي ب��ا تاكيد بر نقش بورس كاال در افزايش رقابت 
بين توليدكنندگان گفت: بورس كاال عالوه بر اينكه 
باعث ايجاد ش��فافيت در انجام معامالت مي شود، 
زمينه س��از افزايش رقابت بين توليدكنندگان شده 
اس��ت. عضو كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني 
در صورتي كه بتوان شرايطي را فراهم كرد تا عرضه 
محصوالت فعلي در بورس كاال تقويت و كاالهاي 
جديد نيز در اين بورس عرضه ش��ود، شاهد ايجاد 
ش��فافيت و رقابت در مبادالت و حمايت از حقوق 
مصرف كنن��ده و توليدكننده خواهي��م بود. عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه با تقويت 
هر چه بيش��تر عرضه محص��والت در بورس كاال 
شاهد حذف واس��طه هاي غيرضروري از مبادالت 
كااله��ا خواهيم بود، گفت: در دنيا از ظرفيت هاي 
بورس هاي كااليي به مراتب استفاده هاي بيشتري 
از م��ا مي كنند كه م��ا نيز باي��د از مجموعه بازار 
سرمايه و بورس كاال در راستاي توسعه وشفافيت 

اقتصادي نهايت بهره را ببريم. 

ديدگاه

بازار سرمايه

نگاهيبهتحوالتبازار
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نديده هاي فروش نفت خام 
توسط بخش خصوصي

معاون اول رييس جمهور 
اعالم كردند كه »نفت خام 
اي��ران در ب��ورس داخل��ي 
عرضه خواهد ش��د و بخش 
به طور  خصوص��ي مي تواند 
ش��فاف نفت بخرد و صادر 
كن��د« ايده يي خ��وب ولي 

نشدني است.
اگر از بيانات خود ايشان 
بگويم:  باي��د  بگي��رم  بهره 
»كس��ي كه كمترين شناخت بين المللي را داشته 

باشد مي داند چنين كاري شدني نيست.« 
آنچه مي آيد نه براي انتقاد از دولت بلكه براي 
بيان مش��كالت سر راه اس��ت تا با برنامه ريزي 
صحيح آنها را از س��ر راه برداشته و دستيابي به 

هدف را امكان پذير كند. 
1- ه��ر ش��ركتي ك��ه خري��دار واقع��ي و با 
س��ابقه نفت اس��ت مي داند كه نفت خام ايران 
توسط امور بين الملل شركت ملي نفت بفروش 
مي رس��د و با رويه ها و دستورالعمل هاي موجود 

آشنايي كامل دارد.
از س��وي ديگ��ر كارشناس��ان مج��رب امور 
بين الملل ش��ركت نفت كه توانستند، با سرعتي 
قاب��ل مالحظه، افزايش تولي��د نفت ايران را در 
بازارهاي بين المللي به فروش برسانند به خوبي 
مي دانند كه چه كس��ي و كدام شركت خريدار 
واقعي و توانمند نفت ايران است و چه كسي از 

روي هوي و هوس به دنبال خريد نفت است. 
به اين ترتي��ب ورود ش��ركت هاي بي تجربه 
بخش خصوصي اي��ران به ميانه اي��ن بازار، كه 
همواره روي بخش خصوصي بس��ته بوده، تنها 
باعث افزايش مش��كالت و نه تس��هيل عمليات 

خواهد شد. 
2- اين رويه در گذش��ته ني��ز موردنظر قرار 
گرفت كه با شكست مواجه شد. اوال بسياري از 
اندك معامالتي كه، توسط بخش خصولتي و نه 
بخش خصوصي، انجام شد با مشكالت پرداخت 
و اختالس ه��اي بزرگ روبه رو ش��د كه هنوزهم 
آثار آن پس از س��ال ها باقي مانده اس��ت و ثانيا 
باعث آشفتگي بازار نفت ايران به علت عرضه هاي 
مختلف و گوناگون هر يك از شركت هاي بخش 

خصوصي كم تجربه به خريداران گرديد.
جالب اينكه بس��ياري از خريداران احتمالي 
پس از مذاكره با شركت هاي بخش خصوصي به 
ش��ركت ملي نفت مراجعه خواستار خريد نفت 
براس��اس وعده و وعيدهاي ش��ركت هاي بخش 
خصوصي ش��دند ك��ه امكان پذير نب��ود و باعث 
دردسر براي امور بين الملل شركت نفت شد. به 
اين ترتيب ورود بخ��ش خصوصي به ميانه اين 
بازار نه تنها تس��هيل كننده فروش نخواهد بود 

كه مشكل ساز نيز هست. 
3- از س��وي ديگر خريد نفت خام از طريق 
بورس اگرچه ظاهرا باعث ش��فافيتي مي ش��ود 
ك��ه در بازار نف��ت چندان موردنظ��ر خريداران 
فروش��ندگان نيس��ت بلك��ه ب��ه عل��ل مختلف 
مش��كالت ديگري را اضافه مي كند. اوال قيمت 
فروش نفت توسط ش��ركت ملي نفت مسلما از 
قيمت ب��ورس كمتر خواهد بود. به ياد داش��ته 
باش��يم ك��ه در ب��ازار نفت جن��گ قيمت ها در 
حد چند س��نت در هر بشكه مي باشد و همين 
اخت��الف چن��د س��نتي باع��ث بره��م خوردن 

معامالت خواهد شد.
ثانيا ش��ركت هاي بخش خصوص��ي خريدار 
نفت برابر قوانين جاريه بايد ابتدا پيش پرداختي 
به بورس داش��ته باشند و باقي مانده وجه را هم 
قب��ل از بارگيري به پردازن��د. درحالي كه برابر 
عرف بازار نفت وجه محموالت خريداري ش��ده 
30 ي��ا 60 يا 90 روز پس از برداش��ت پرداخت 

خواهد شد.
همي��ن اخت��الف در نح��وه پرداخ��ت باعث 
جلوگي��ري از انجام معام��الت مي گردد. چراكه 
ش��ركت ايران��ي خري��دار نف��ت بايد س��رمايه 
قابل توجه��ي را، اگر داش��ته باش��د، ب��ه خريد 
نف��ت خام از ب��ورس اختصاص ده��د و منتظر 
بازپرداخت آن از س��وي خريدار خارجي باشد. 
اين امر باعث افزاي��ش هزينه خريد و درنهايت 
قيم��ت تمام ش��ده و باالخره قيم��ت فروش و 

توقف معامله مي گردد. 
4- مش��كل ديگر ال��زام پرداخ��ت 9درصد 
ماليات بر ارزش افزوده براي كاالهاي صادراتي 

است.
اگ��ر چه به نظ��ر مي رس��د كه اي��ن ماليات 
درنهاي��ت ب��ه صادركننده برگردانده مي ش��ود 
ولي كار به همين س��ادگي ش��كل نمي گيرد و 
دردسرس��از، نيازمند س��رمايه بيشتر و هزينه بر 
است. اين هم برقيمت تمام شده خواهد افزود. 
5- بر همه اين مش��كالت بايد گرفتاري هاي 

انتقال وجه را بيفزاييم.
متاس��فانه اس��تفاده از روش هاي بانكي رايج 
در معام��الت بين الملل��ي امكان پذير نيس��ت. 
گله هاي مكرر و م��داوم دولت از امضا كنندگان 
برجام ش��اهد اين مدعا اس��ت. وجه نفت را هم 
نمي ت��وان از طري��ق صرافي ه��ا جابه ج��ا كرد. 
چراكه بسياري از خريداران نفت و فرآورده هاي 
نفتي ايران ب��ه خاطر قوانين پولش��ويي حاضر 
نيس��تند با صرافي ها معامل��ه كنند و مضافا هم 
 هزينه و ه��م خطر اين نقل و انتقاالت بس��يار

باال است. 
خالص��ه آنك��ه، اگرچ��ه تالش��گران بخش 
خصوصي ك��ه در معام��الت فرآورده هاي نفتي 
فعاليت دارند دل خوش��ي از جن��اب وزير نفت 
ك��ه آنان را »دالل« خوانده و هر روز به س��وي 
انحصار پي��ش رفته ندارند ولي به خاطر مصالح 

كشور آماده تالشند.
لكن مقررات و رويه هاي روزهاي عادي براي 
روزهاي سخت دست پا گيرند و كارساز نيستند 

و بايد اصالح گردند. 

سخن نخست

»تعادل« افزايش خودسرانه قيمت ها را بررسي مي كند

عاملين گراني ها در بازار
گروه تشكل ها|

اگرچ��ه افزاي��ش قيمت كاالها ب��دون مجوز 
س��تاد تنظي��م بازار و س��ازمان حماي��ت امري 
غيرقانوني قلمداد مي ش��ود، اما چندين و چند 
سال اس��ت كه كاالهايي همچون لوازم خانگي، 
كاالهاي اساسي، خودرو، پوشاك ، گوشت ، مرغ 
و در صدر همه آنها لبنيات به صورت خودسرانه 
از سوي شركت هاي توليدكننده گران مي شوند. 
از آنسو، اما فهرست اسامي دريافت كنندگان ارز 
رسمي كه از سوي دو وزارتخانه »صنعت، معدن 
و تج��ارت« و »ارتباطات و فن��اوري اطالعات« 
براي انتش��ار به بانك مركزي ارسال شد، نشان 
مي دهد، اكثر توليدكنن��دگان و واردكنندگاني 
كه پيش از اين به بهانه افزايش نرخ ارز كاالهاي 
خ��ود را گران كرده بودن��د، از اول فروردين ارز 
م��ورد نياز خود را با نرخ 4200 توماني دريافت 
ك��رده و كاالي خود را در بازار با قيمتي معادل 
ارز 6500 توماني و باالتر به فروش رس��انده اند. 
مع��اون س��ازمان توس��عه تج��ارت در رابطه با 
چني��ن وضعيتي مي گويد: از آنجا كه هماهنگي 
مي��ان نرخ رس��مي و آزاد ارز وجود ندارد، هيچ 
تضميني نيست كه نرخ ارز ثابت بماند. به گفته 
او، نقدينگي سرگرداني در كشور وجود دارد كه 
اي��ن ظرفيت را براي ايجاد ش��وك در اقتصاد و 
بازار دارد و يكي از داليل اصلي افزايش قيمت ها 

و تورم كنوني است. 
اما تنها اس��تراتژي دولت براي مقابله با اين 
گراني هاي خودسرانه، هشدارهاي متعدد است؛ 
هش��دارهايي ك��ه در نهايت به اعم��ال جريمه 
منتهي ش��ود كه اي��ن جريمه ها بخش بس��يار 
كوچك��ي از س��ود هاي كالن متخلفان اس��ت. 
بنابراين مي توان گف��ت همچنان براي مقابله با 
گراني ه��ا ابزاري قدرتمند در اختيار نيس��ت. از 
اين رو هر از گاهي به بهانه هاي مختلف نوسانات 
ارز، افزايش دستمزدها و هزينه هاي توليد، ورود 
به سال جديد و ... كاالها با افزايش قيمت روبه رو 
مي شوند كه با گشت و گذاري در بازار به وضوح 
مي توان اين تغييرات قيمتي را مشاهده كرد اما 
پس از انتقادات مردم و كارشناس��ان، درنهايت 
چند روز بعد س��ازمان حمايت با اولتيماتوم به 
ش��ركت هاي متخلف اعالم مي كند كه كار آنها 
غيرقانون��ي و ب��دون مجوز ب��وده و جريمه هاي 
سنگيني را به دنبال دارد . اما اين گونه برخورد ها 
بازدارنده نيس��ت و توزيع كنندگان كاال هراسي 
از جريم��ه ش��دن ندارند. از ديگر س��و افزايش 
خودس��رانه قيمت ها به يك روش تبديل ش��ده 
به طوري كه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنن��دگان بعد از چند هش��دار، اقدام به 
مجوز ب��راي افزايش قيمت ه��ا مي كند. با همه 
اينها به طور حتم مصرف كننده نهايي اس��ت كه 

متضرر مي شود. 

 افزايش خودسرانه قيمت ها
طي هفته هاي گذش��ته صنايع لبني نسبت 
ب��ه افزايش قيمت محصوالت خود اقدام كردند 
به طوري كه به گفته رييس اتحاديه فروشندگان 
محص��والت لبن��ي، لبني��ات با افزاي��ش 10 تا 
15درص��دي قيم��ت مواجه ش��ده اس��ت . اين 
درحال��ي اس��ت كه س��ازمان حماي��ت در اين 
خصوص تنها به هشدار دادن به متخلفان اكتفا 
و اعالم ك��رد: »لبنيات جزو كاالهاي گروه يك 
و مشمول قيمت گذاري اس��ت، اين كارخانه ها 
هي��چ مجوزي براي افزايش قيم��ت ندارند و با 
متخلف��ان برخورد مي ش��ود.« اما بازار ش��اهد 
بازگردان��دن قيمت ه��اي غيرقانون��ي به حالت 
س��ابق نيس��ت . گذش��ته از گراني خودس��رانه 
لبنيات، آنچه اين روزه��ا مردم را دچار نگراني 
ك��رده زمزمه هايي در مورد گران��ي نان در پي 
افزايش غيرمنطقي و بدون هماهنگي آرد گاليه 
اس��ت . واقعيت اين است كه در حال حاضر هر 

كيس��ه آرد 4۸ هزار توماني، به قيمت 54 هزار 
تومان و هر كيس��ه آرد 51هزار توماني، معادل 
5۸ ه��زار تومان فروخته مي ش��ود در حالي كه 
به گفته مسووالن بازار، هيچ گونه مجوزي براي 
گراني قانوني آرد از سوي مسووالن داده نشده 

است . 
از س��وي ديگر به بهانه تك نرخي شدن ارز ، 
برخي واردكنندگان به طور خودسرانه نسبت به 
افزاي��ش قيمت بي رويه نهاده ه��اي دامي اقدام 
كرده ان��د و در اين راس��تا سياس��ت دولت در 
حمايت از بازار نهاده هاي بخش كش��اورزي نيز 
نتوانسته نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد . در 
اين ميان بازار لوازم خانگي نيز يكي از بازارهايي 
به ش��مار مي رود كه از اول سال جاري تاكنون 
ب��ا افزايش چند باره قيمت ه��ا به بهانه افزايش 
»نرخ ارز و هزينه هاي توليد« مواجه شده است. 
اگرچ��ه جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهور 
اعالم كرد: »كس��ي حق ندارد به بهانه نوسانات 
ارزي كاالي خ��ود را گران تر بفروش��د، چراكه 
دالر 4200 توماني براي همه نيازمندان واقعي 
ارز تامين ش��ده و از اين پس نيز هيچ مشكلي 
وج��ود ندارد .« اما با وجود اي��ن لوازم خانگي از 
اول ارديبهش��ت م��اه با افزاي��ش قيمت 10 تا 

15درصدي روبه رو ش��د و پ��س از آن به دنبال 
نوس��انات ن��رخ ارز، گراني ه��اي متع��ددي در 
اين بازار اتفاق افتاد. بر همين اس��اس گش��ت 
و اگ��ذاري در بازار لوازم خانگي نش��ان مي دهد 
ك��ه اگرچه ب��راي افزايش قيم��ت 10درصدي 
مجوز صادر شده اما قيمت ها بيش از 30درصد 

افزايش داشته است . 

 پول هاي سرگردان عامل گراني
در پي افزايش قيمت برخي از محصوالت در 
بازار و اينكه گفته مي شود حتي برخي كاالهايي 
كه با ارز دولتي 4200 توماني وارد مي ش��ود، با 
ارز آزاد فروخته ش��ده و با افزايش قيمت همراه 
ش��ده اند، محمدرضا مودودي معاون س��ازمان 
توس��عه تجارت، پول ها و نقدينگي س��رگردان 
را عامل گراني در بازار دانس��ت و گفت: به نظر 
مي رسد، نقدينگي س��رگرداني در كشور وجود 
دارد ك��ه اين ظرفيت را براي ايجاد ش��وك در 
اقتص��اد و ب��ازار دارد و يك��ي از دالي��ل اصلي 
افزايش قيمت ها و تورم كنوني اس��ت. او افزود: 
نقدينگي سرگردان مي تواند بسيار اثرگذار باشد 
و تقاض��اي كاذبي در بازار ايج��اد كند تا از اين 
طريق افزايش قيمت به بار آورد و صاحبان اين 

نقدينگي س��رگردان صاحب س��ودهاي بيشتر 
ش��وند. محمدرضا مودودي درخصوص اينكه با 
وجود تخصيص دالر 4200 توماني براي واردات 
كااله��اي مختل��ف اما ش��اهد افزاي��ش قيمت 
در ب��ازار هس��تيم، گفت: از آنجاك��ه هماهنگي 
مي��ان نرخ رس��مي و آزاد ارز وجود ندارد، هيچ 
تضميني نيس��ت كه نرخ ارز ثابت بماند و حتي 
ممكن اس��ت زماني كه مردم به سمت خريدن 
يك نوع ارز س��وق پيدا مي كنند، نرخ آن ريزش 
پيدا كن��د. او افزود: در چنين ش��رايطي مردم 
متضرر مي شوند. معاون سازمان توسعه تجارت 
تصريح كرد: بنابراين ضرورت دارد دستگاه هاي 
نظارت��ي هرچ��ه دقيق تر و حس��اس تر در بازار 
ورود كنند. به گفته مودودي، وقتي صدها هزار 
سكه توس��ط گروه كوچكي از بخش خصوصي 
خريداري مي ش��ود، درآمد ناگهاني  از آن باعث 
بره��م زدن بازارهاي مختل��ف از ارز تا خودرو، 

سكه و... مي شود. 

 تخلف پشت ديوار نظارت
براساس مش��اهده ها و گزارش هاي واصله از 
بازار، اگرچ��ه افزايش قيمت كاالهاي ديجيتال، 
خودرو، الس��تيك و ... به بهانه نوسانات نرخ ارز 
و سياس��ت هاي جديد دولت عنوان شده، اما با 
اعالم فهرست اسامي شركت هاي دريافت كننده 
ارز رس��مي، مشخص ش��د افزايش قيمت ها در 
بازار توسط افراد فرصت طلب براي كسب سود 
بيش��تر صورت گرفته اس��ت. اين امر حاكي از 
اين اس��ت كه نظارت موثر ب��ر بازار وجود ندارد 
و س��ودجويان آزادان��ه در بازار كش��ور جوالن 
مي دهن��د. از ديگر ايراداتي كه در اين ش��رايط 
نيز خودنمايي مي كند اينكه ابزار مناس��ب براي 
برخورد ب��ا متخلفان وجود ن��دارد؛ به طوري كه 
قواني��ن موجود نق��ش بازدارندگي خ��ود را از 
دس��ت داده ان��د و جريمه ه��اي نق��دي در نظر 
گرفته شده نيز تنها بخش كوچكي از سودهاي 
كالن متخلف��ان را در ب��ر مي گي��رد. از اين رو، 
پيداست كه عرضه كنندگان كاال در بازار و حتي 
ش��ركت هاي توليدكنن��ده ترس��ي از نظارت ها 
ندارن��د و همچن��ان س��ودجويان و متخلفان به 
گراني ه��اي خودس��رانه ادام��ه مي دهند. حتي 
ه��م  نظارت��ي  دس��تگاه هاي  اولتيماتوم ه��اي 
نمي تواند آنها را از انجام اين كار بازدارد. اگرچه 
وزي��ر صنعت بر تش��ديد نظارت ه��ا تاكيد كرد 
ام��ا در اين خصوص اين انتظ��ار وجود دارد كه 
ابزارهاي مقابله با سودجويي ها و گران فروشي ها 

نيز تغيير كند تا كارايي الزم را داشته باشد . 

 راي��زن بازرگاني ايران در عراق گفت: نخس��تين مركز 
بازاريابي و صادرات كاالهاي ايراني در عراق براي گسترش 
بازاره��اي صادراتي همزمان با دهه كرامت در بغداد افتتاح 
خواهد شد. ناصر بهزاد گفت: اين مركز با توجه به نامگذاري 
س��ال از س��وي مقام معظم رهبري به نام س��ال حمايت از 
كاالهاي ايراني و در راس��تاي سياست هاي راهبردي وزارت 

صنعت و معدن تجارت راه اندازي خواهد شد. 
ب��ه گزارش ايرنا، او اف��زود: 21 عن��وان اولويت دار براي 
ب��ازار عراق جه��ت حضور مس��تقيم توليدات برت��ر ايراني 
دربخ��ش كاال و خدمات پيش بيني ش��ده اس��ت. به گفته 
بهزاد، اين عنوان ها ش��امل كاالهاي صنعتي زير س��اخت، 
ب��رق، دانش بنيان، نفت و گاز، س��اختمان، خ��وراك دام و 
طيور، خدمات فني و مهندس��ي، دارو و مواد آزمايشگاهي، 
مصنوعات پالس��تيك و پتروش��يمي، تجهيزات پزش��كي و 
بيمارس��تاني، لبني و نوشيدني، ماشين آالت، خوراك دام و 
طيور، تاسيس��ات آب و فاضالب و آبرس��اني، مواد شوينده 
بهداش��تي، ف��رش و موك��ت، صنايع كش��اورزي و غذايي، 
سيس��تم هاي سرمايشي و گرمايش��ي، رنگ و رزين، سنگ 

و كاشي و سراميك است. 
رايزن بازرگاني ايران در عراق افزود: پس از پيگيري هاي 

مداوم انجام شده تاكنون موافقت اين مركز صرفا براي ايران 
صادر شده و اين مركز نخستين حضور دايم براي معرفي و 

ترويج كاالي ايران در كشور عراق است. 
بهزاد همچني��ن در توضيح اهداف اي��ن مركز گفت: نياز 
سنجي انجام شده نشانگر آن است كه حضور مداوم شركت ها 
در بازار عراق و همچنين تعامالت الزم براي ش��ناخت تقاضا 

و پاسخ به موقع به مشتريان در بازار عراق ضروري است. 
او در تش��ريح هدف ديگ��ر از فعاليت اي��ن مركز گفت: 
معرفي ويژگي هاي كيفي محصوالت ايراني و مديريت برند 
توس��ط بنگاه هاي اقتصادي در افزايش ضريب نفوذ كاالي 

ايران به عراق بسيار موثر خواهد بود. 
رايزن بازرگاني ايران در ع��راق در خصوص ويژگي هاي 
اي��ن مركز به موقعيت آن در مركز ش��هر بغ��داد به لحاظ 
دسترس��ي آسان، امكان عرضه و معرفي بالواسطه توليدات 
ايران��ي به ط��رف عراقي، ام��كان ارائه خدم��ات، راهنمايي 
حقوقي، بازاريابي، مشاوره، بيمه و...، انجام تبليغات جمعي 
در رس��انه هاي ع��راق و حضور مداوم مدي��ران، بازرگانان و 

تجار عراقي براي مذاكره با شركت هاي ايراني اشاره كرد. 
كاالي  ترخي��ص  رويه ه��اي  در  مس��اعدت  او 
مش��اركت كنندگان در مركز، عدم نياز به ثبت ش��ركت در 
مدت اس��تقرار در مركز، عدم نياز ب��ه موافقت دولت عراق 
ب��راي احداث دفتر در مدت اس��تقرار در مركز، برخورداري 
مرك��ز از امكان ايج��اد ارتباط��ات بنگاه ه��اي اقتصادي با 
ش��ركت هاي دولت��ي عراق و ام��كان اخذ كانتر ي��ا غرفه با 
تخفيف ه��اي پلكان��ي را از ديگ��ر ويژگي ه��اي مهم مركز 

بازاريابي كاالهاي ايراني در عراق ذكر كرد.
بهزاد يادآور شد: اين مركز ويترين و نماد توليدات فاخر 
ايراني در بازار عراق خواهد بود بنابراين مش��اركت واحدها 
و ش��ركت هاي توانمن��د و ممتاز در اين مرك��ز مورد تاكيد 
 است. اطالعات الزم در خصوص جزييات مركز روي سايت

www. iptcenter.ir قابل دسترس مي باشد. 

رايزن بازرگاني ايران در عراق خبر داد 

راه اندازي مركز بازاريابي كاالهاي ايراني در عراق 
رييس كميسيون كشاورزي مجلس مطرح كرد

كاهش قيمت با حذف واسطه ها امكان پذير است

رييس اتاق مازندران عنوان كرد

تقويت بخش خصوصي موجب تقويت دولت مي شود 

رييس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه كاهش 
بهاي تمام ش��ده با حذف واسطه ها امكان پذير است، گفت: 
اتص��ال بين توليد كنن��ده و مصرف كننده ضرورت توس��عه 
اس��ت. به گزارش فارس، احمدعلي كيخا رييس كميسيون 
كش��اورزي مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به نقش موثر 
فروش��گاه هاي زنجيره يي در حذف واسطه ها و كوتاه كردن 
زنجيره توليد تا توزيع گفت: در جريان توس��عه كشاورزي و 
عبور از كشاورزي س��نتي به صنعتي باتوجه به اينكه سهم 
فعاليت  واس��طه ها از برداش��ت محصول تا رسيدن به دست 
مصرف كننده كمتر مي ش��ود، ضرورت دارد فروش��گاه هاي 
زنجيره ي��ي كه منج��ر به حذف واس��طه ها مي ش��وند نيز 
ش��كل بگيرد. او اف��زود: مهم ترين عملكرد فروش��گاه هاي 
زنجيره ي��ي ج��دا از كاركرد اقتصادي، ايجاد اش��تغال  پويا، 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و كاهش قيمت تمام ش��ده 
محصوالت اس��ت. باتوجه به اينك��ه عدالت و رفاه اجتماعي 
از مهم ترين دغدغه هاي دولت بش��مار م��ي رود، معتقدم با 
حفظ مالحظاتي كه در مورد مشكالت بنگاه ها و مغازه هاي 
كوچك داريم، گسترش فروشگاه هاي زنجيره يي مي تواند به 

بهبود وضعيت كمك كند. 
رييس كميسيون كش��اورزي مجلس ضرورت توسعه را 
اتص��ال بين توليدكننده و عرضه كننده به صورت مس��تقيم 
دانس��ت و گفت: فروشگاه هاي زنجيره يي به صورت مستقيم 
با توليدكنن��دگان ارتباط برقرار كرده و با ش��ناختي كه از 
س��ليقه مصرف كنن��دگان دارن��د، محصوالتي مناس��ب به 
توليدكنن��دگان س��فارش داده و در سيس��تم توزي��ع قرار 
مي دهند. كيخا معتقد اس��ت با اين ن��گاه بيش از هر گروه 
ديگري كش��اورزان و توليدكنندگان منتفع خواهند ش��د، 
ضم��ن اينكه تولي��دات با حفظ س��ليقه مصرف كننده و در 
راس��تاي نيازه��اي بازار و ب��ه صورت هدايت  ش��ده عرضه 
خواهد ش��د، اين امر مهمي اس��ت كه در ح��ال حاضر در 
جريان توليدات كشاورزي وجود ندارد. اين نماينده مجلس 

با بيان اينكه ارائه كاال باقيمت پايين در سطح فروشگاه هاي 
زنجيره يي ب��ه رفاه اجتماعي كمك مي كن��د، تصريح كرد: 
ما در ابتداي راه توس��عه فروشگاه هاي زنجيره يي در كشور 
هس��تيم و بايد به جايي برسيم كه رقابت بين فروشگاه هاي 
زنجيره يي و براس��اس استانداردهاي جهاني شكل گيرد كه 
در اين ص��ورت هم توليدكنندگان و ه��م مصرف كنندگان 

منتفع خواهند شد. 
رييس كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي اسالمي با 
تاكي��د بر اينك��ه دولت در هر تصميمي باي��د با فعاالن آن 
عرص��ه همفكري و تصميم��ي بر پايه خ��رد جمعي اتخاذ 
كند، گفت: تصميماتي كه بدون مش��ورت و غيركارشناسي 
باش��د، نتيجه يي جز عقب ماندگي براي اقتصاد كشور ندارد. 
تصميمات بايد عقالني، منطقي و براس��اس واقعيت ها و در 
راستاي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور باشد. او به واگذاري 
60درص��د از پروژه هاي بزرگ كش��ور در حوزه كش��اورزي 
اشاره و تصريح كرد: معتقدم كه فروشگاه هاي زنجيره يي با 
به حداكثر رساندن س��ود در بلندمدت بهترين گزينه براي 
تملك اين منابع عظيم و س��رمايه گذاري در كشور هستند 
ك��ه در اين صورت به تقويت بنيان اقتصادي كش��ور كمك 

شاياني خواهد شد. 

عبدال��ه مهاجردارابي رييس اتاق مازن��دران مي گويد: با 
خروج امريكا از برجام مبادالت بانكي ما دچار مش��كل شد. 
دولت مي تواند با حمايت از صادركنندگان اين دش��واري ها 

را كاهش دهد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مازندران 
اعالم كرد: اگر دولت مش��كالت توليد و صادرات را حل كند 
با همراهي بخش هاي دولتي و خصوصي صادرات 3 ميليارد 

دالري مدنظر استاندار مازندران تحقق يافتني است. 
ب��ه گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، عبداله مهاجردارابي 
تصري��ح كرد: در ش��رايط فعلي با خروج امري��كا از برجام تا 

حدودي مبادالت بانكي ما نس��بت به گذشته دچار مشكل 
شد و با اين وضع دولت مي تواند با حمايت از صادركنندگان 
اي��ن دش��واري ها را كاه��ش ده��د. پرداخت مش��وق هاي 
صادراتي، تعيين نرخ ارز منطقي و متناسب با شرايط روز از 

راهكارهاي پيشنهادي براي اين حمايت است. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: در س��ه ماه 
اول س��ال جاري مي��زان صادرات غيرنفتي اس��تان ازلحاظ 
ارزش��ي نسبت به سال گذش��ته حدود 5 درصد بيشتر شد 
به ط��وري كه در اين مدت صادرات از گمركات اس��تاني به 

105ميليون دالر رسيده است.

داراب��ي اضافه كرد: همين ميزان ص��ادرات كاالهاي غير 
نفتي مازندران نيز از گمركات ساير استان هاي كشور انجام 
ش��د كه به دليل نب��ود آماربرداري از اين ارقام به حس��اب 
اس��تاني نيامده است. در سال گذشته تجار مازني 100هزار 
تن كي��وي توليدي اس��تان را صادر و صرف��ا 5 هزار تن از 
اين صادرات از گمركات اس��تاني بود و 95هزار تن صادرات 

كيوي از گمركات استان هاي ديگر انجام شد. 
رييس اتاق مازندران گفت: دليل انجام 95درصد صادرات 
كيوي اين اس��تان از گمركات ساير استان ها از جمله استان 
همجوار )گيالن( ناش��ي از نبود زيرساخت و گراني حمل و 
نقل دريايي انتقال از مازندران نسبت به ساير استان هاست. 
نبود ش��ركت هاي بزرگ صادراتي و برندس��ازي و باال بودن 
تعرفه گمركي كش��ورهاي هدف از مهم ترين موانع پيشروي 

صادرات مازندران است. 
مهاجر اف��زود: براي صادرات مركبات ب��ا ميزان زياد در 

س��ال زراعي پيشرو پايانه صادراتي در شهرستان جويبار در 
دست ساخت قرار دارد كه مي تواند تا 100 هزار تن صادرات 

مركبات را يكجا داشته باشد. 
او معتقد اس��ت؛ نبود ن��گاه صادرات مح��ور در توليد با 
رويكرد ارتقاي بهره وري و كاهش قيمت باعث شده تا تجار 
ايران��ي نتوانن��د در رقابت با رقبا خ��ود در اين حوزه موفق 
باش��ند و در بيشتر اوقات نيز با وجود ظرفيت بازار از دست 

تجار ما خارج شده است. 
مهاجر افزود: بايد دستگاه هاي متولي نگاه خود را از صرف 
افزاي��ش توليد به رش��د توليد صادرات محور تغيير و بس��تر 
آن را فراه��م كنن��د و در اين صورت تجار با حمايت نس��بي 
دول��ت مي توانند در امر ص��ادرات موفق عمل كنند. او گفت: 
در ش��رايط فعلي با وجود ظرفيت هاي مازاد در اين حوزه ها، 
كمترين ظرفيت مازاد با رويكرد صادرات محور اس��ت و اين 

رويه تجار و توليد كننده را دچار مشكل كرده است. 

دكتر فرهاد فزوني 
نماينده بخش خصوصي 

در اتاق تهران
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7  جهان

 كره شمالي تاسيسات موشكي
خود را ارتقا داده است

 كمك مالي بانك جهاني
به پناهجويان روهينگيايي

پيروزي نامزد چپ گراي انتخابات 
رياست جمهوري در مكزيك

گروه جهان|
بررسي تصاوير ماهواره يي نشان مي دهد، ساخت وسازهاي سريعي در تاسيساتي واقع 
در نزديكي شهر همهونگ در ماه هاي اخير وجود داشته است؛ در زماني كه پيونگ يانگ 
وارد تبادالت ديپلماتيك عميقي با واش��نگتن شده اس��ت. به گزارش فايننشال تايمز، 
تجزيه و تحليل موسس��ه مطالعات بين الملل ميدلبري نش��ان مي دهد كره شمالي يك 
تاسيس��ات مهم ساخت موشك را به سرعت توسعه داده است. همين امر ترديدهايي را 
درباره تعهد پيونگ يانگ به كنار گذاش��تن برنامه هاي تسليحاتي پيشرفته، آن هم تنها 
چند هفته پس از نشست تاريخي ميان رهبران كره شمالي و امريكا به وجود آورده است. 
اين تحوالت به نفع منتقدان كره شمالي است كه مي گويند پيونگ يانگ هرگز درباره 
بهبود روابط حس��نه جدي نبوده اس��ت و از مانورهاي ديپلماتيك براي پوشش تكميل 
موش��ك هايي كه بتوان��د خاك امريكا يا پايگاه هاي ارتش امري��كا در كره جنوبي و ژاپن 
را بزند، سوءاستفاده مي كند. يافته هاي موسسه ميدلبري همچنين در شرايطي منتشر 
مي شود كه انتشار گزارش هاي ديگري هم ترديدهايي درباره نيات پيونگ يانگ به وجود 
آورده است. هفته گذشته پايگاه »نورث 38«، سازماني كه با استفاده از تصاوير ماهواره يي 
تحوالت درون كره شمالي را ردگيري مي كند، گزارش داد پيونگ يانگ سايت هسته يي 
خود در يانگ بيون را با سرعت بااليي ارتقا مي دهد. مقام هاي اطالعاتي امريكا به ان بي سي 
گفته اند كره ش��مالي در ماه هاي اخير توليد س��وخت تسليحات هسته يي خودش را در 
شماري از سايت هاي سراسر اين كشور افزايش داده است. اين در حالي است كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا به نشست با كيم جونگ اون رهبر كره شمالي در سنگاپور 
مي نازد و تاكيد دارد رهبري پيونگ يانگ در وعده كنار گذاش��تن تس��ليحات هسته يي 
كه تهديدي براي امريكاس��ت، صادق است. يك محقق ارشد مركز مطالعات عدم اشاعه 
هس��ته يي تاكيد مي كند، اكثر اين ساخت وسازها در سه ماه گذشته اتفاق افتاده است. 
واشنگتن پست به نقل از چهار مقام دولتي امريكا نوشته يافته هاي اطالعاتي جديدي به 

دست آمده كه زمينه چيني كره شمالي براي فريفتن امريكا در آن ديده مي شود.

گروه جهان|
 بانك جهاني اعالم كرده بيش از نيم ميليارد دالر براي رفع نيازهاي مس��لمانان 
روهينگيا ازجمله بهداشت، آموزش و پرورش، آب و فاضالب، مديريت خطر فاجعه 
و حمايت اجتماعي در اختي��ار بنگالدش قرار خواهد داد. به گزارش داكا تريبيون، 
بانك جهاني با اشاره به تالش هاي بنگالدش براي مديريت بحران انساني و پناه دادن 
به مسلمانان روهينگيا گفته اين كمك مالي تالش هاي حمايتي دولت بنگالدش را 
تس��هيل خواهد كرد. اين درحالي است كه سر رسيدن فصل باران هاي موسمي بر 
خطرات متنوع براي مس��لمانان آواره روهينگيا در بنگالدش افزوده و جان آنها را با 
خطر جدي روبه رو كرده اس��ت. بيش��تر اردوگاه هايي كه در جنوب بنگالدش براي 
اسكان اين پناهجويان آماده شده فاقد حداقل استانداردهاي مورد نياز براي استقرار 
خانواده ها هس��تند و موسم باران هاي سيل آس��ا بر نگراني آوارگان همچنين دولت 
بنگالدش افزوده است. درحال حاضر بيش از 900هزار آواره روهينگيا در بنگالدش 
زندگي مي كنند كه بيش از دو س��وم آنها فقط در يك اردوگاه كه بزرگ ترين نقطه 
تجمع آوارگان در جهان است، تجمع كرده اند. خانه هايي كه در اين اردوگاه ها براي 
اس��كان خانواده هاي معموال پرجمعيت روهينگيا س��اخته شده، كلبه هاي سستي 
هس��تند كه از بامبو و پالستيك سرهم بندي شده اند. بيشتر آنها يا روي دامنه هاي 
پرش��يب تپه ها يا در اطراف محل هايي س��اخته شده اند كه آب آلوده كثيف در آنها 
جمع شده است. سركوب وحشيانه نيروهاي امنيتي ميانمار عليه مسلمانان در ايالت 
راخين كه اكثريت روهينگيا دارد از اواخر ماه آگوست سال گذشته آغاز شد كه در 
نتيجه آن بيش از 700هزار نفر مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شده و در منطقه 
كاگس بازار بنگالدش مستقر شدند. ميانمار اقليت مسلمان روهينگيا را به رسميت 
نمي شناسد و بسياري از آنها را مجبور مي كند در شرايطي مانند آپارتايد در اردوگاه ها 
زندگي كنند. پس از موج مهاجرت اخير، دسترس��ي به غذا، مراقبت هاي بهداشتي، 

آموزش و نيازمندي هاي روزمره براي بسياري از آنها بسيار دشوار شده است. 

گروه جهان|
 نتاي��ج ش��مارش اوليه آرا و نظرس��نجي هاي پ��س از راي گي��ري در انتخابات 
رياست جمهوري مكزيك نشان مي دهد كه آندرس مانوئل لوپز اوبرادور نامزد چپ گرا 
با فاصله قابل  توجهي از رقيبان خود پيروز شده است. نتايج منتشر شده در يازدهم 
تير ماه حاكي اس��ت آقاي اوبرادور به آساني از دو رقيب اصلي خود پيشي گرفته و 
حزب او نيز به پيروزي هاي بزرگي دست پيدا كرده است. انتظار مي رود، نتايج نهايي 

عصر دوشنبه دوم جوالي به وقت مكزيك منتشر شود. 
نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد بين ۴۶ تا ۵3 درصد از راي دهندگان به آندرس 
مانوئل لوپز اوبرادور راي داده اند. نتايج رسمي اوليه از شمارش آرا نيز نشان مي دهد 
كه او دس��ت كم ۵3درصد آرا را از آن خود كرده است. آراي رقيب اصلي او ريكاردو 
آناي��ا از ح��زب »اقدام ملي« بين ۱9 تا ۲۵ درصد و آراي خوزه آنتونيو ميد از حزب 
»انقالب س��ازماني« حدود ۱7 درصد اس��ت. ميد در همان ساعت هاي آغازين روز 
دوشنبه شكست خود و پيروزي اوبرادور را پذيرفت. آنايا نيز شكست خود را پذيرفته 
و انريكه پنا نيه تو رييس جمهوري فعلي مكزيك نيز پيروزي اوبرادور را تبريك گفته 
است. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رهبر حزب »جنبش بازسازي ملي« )مورنا( است 
كه يك حزب چپ گرا به  شمار مي رود. »اقدام ملي« ائتالفي از چهره هاي چپ گرا و 

راست گراست و »انقالب سازماني« يك تشكل ميانه رو محسوب مي شود. 
حزب انقالب سازماني در حال حاضر رهبري دولت را در دست دارد. در حقيقت 
اين حزب در كنار »اقدام ملي« و حزب انقالب دموكراتيك براي س��ال ها قدرت و 
دولت را در مكزيك در دس��ت داش��تند. خود آقاي اوبرادور نيز زماني عضو انقالب 
دموكراتيك بود و ۶ س��ال پيش اقدام به تاسيس مورنا كرد. لوپز اوبرادور وعده داده 
است دست به تغييراتي راديكال در روند فعلي دولت و سياست هاي كشورش بزند. 
او در حالي به پيروزي رسيده كه اعتراضات و خشم مردم از فساد، كارتل هاي مواد 

مخدر و خشونت هايي كه به آنها دست مي زنند رو به فزوني است. 

 زورآزمايي مهاجرتي
در دولت ائتالفي آلمان

گروه جهان| هورست زيهوفر، رهبر حزب اتحاد 
سوسيال مسيحي و وزير كشور آلمان استعفايش را 
از ه��ر دو مقام تقديم و اعالم ك��رد،ه كناره گيري از 
س��متش را به عقب نشيني از مواضعش در ارتباط با 

سياست مهاجرتي آنگال مركل ترجيح مي دهد. 
به گزارش دويچه وله، با تصميم هورست زيهوفر 
رهبر ش��ريك دولت ائتالفي آلمان شرايط در برلين 
چندان مساعد نيست و آينده دولت بيش از هر زمان 
ديگري در خطر اس��ت. زيهوفر يك شنبه در جلسه 
حزب خود در موني��خ اعالم كرد، مذاكرات با مركل 
بدون دستيابي به نتيجه به پايان رسيده و به همين 
دليل قصد دارد از عضويت در دولت و رهبري اتحاد 
سوس��يال مس��يحي كناره گيري كند. اگرچه هنوز 
مشخص نيست كه مقامات ارشد حزب با استعفاي او 

موافقت مي كنند يا خير. 
در همي��ن حال م��ركل كه در برلي��ن با اعضاي 
ارش��د حزبش جلس��ه داش��ت ش��رايط را »بسيار 
جدي« توصيف ك��رد. صدراعظم آلمان اميدوار بود، 
بتوان��د اختالفات با زيهوفر و ح��زب او را حل و فصل 
كند و به آنها اطمينان دهد در نشس��ت غيررسمي 
اخير در بروكس��ل با نشس��ت مهاجرت توانسته از 
آنها براي همكاري بيش��تر در منطقه براي مقابله با 
بحران مهاجرتي تضمين بگيرد. اما زيهوفر يك شنبه 
در جلس��ه حزبي گفت كه نتيجه مذاكرات بروكسل 
تفاوت چنداني در شرايط آلمان ايجاد نمي كند. حزب 
اتحاد دموكرات مسيحي مركل با صدور قطعنامه يي 
از توافق اتحاديه اروپا در زمينه كاهش مهاجرپذيري، 
پذيرش پناهجو و مهاجرت ثانويه به كشورهاي عضو 
حمايت كرده است. وزير كشور مستعفي آلمان تاكيد 
دارد كه كش��ورش بايد برگردان��دن مهاجراني را كه 
سابقا در يك كشور ديگر اتحاديه اروپا ثبت نام شده 
بودند، آغاز كند. مركل هم گفته بود از چنين ايده يي 
حمايت نمي كند زيرا اين نگراني وجود دارد كه نظام 
مرزهاي باز اروپا از بين برود و همبس��تگي اين نهاد 
بيش از پيش تضعيف شود. اين مقام منتقد آلماني تا 
بعد از نشست اتحاديه اروپا به مركل مهلت داده بود 

تا به راه حل جايگزين برسد. 
زيهوف��ر و مركل دوش��نبه نيز ب��ا يكديگر ديدار 
كردند و قرار بود، اجرايي ش��دن استعفاي زيهوفر به 
نتيجه ديدار با مركل معطوف شود. حزب سوسيال  
مس��يحي كه تنها در ايالت باي��رن در جنوب آلمان 
فعال اس��ت، به زودي شاهد انتخابات ايالتي خواهد 
بود و به نظر مي رس��د، زيهوفر براي حفظ موقعيت 
حزب خود و از بيم قدرت گيري حزب راست افراطي 
»آلترنايتوي براي آلمان« موضعي سختگيرانه تر در 

برابر بحران پناهجويي در پيش گرفته است. 

عربستان شكنجه شهروندان 
خود را انكار كرد

ده ها گزارش منتشر ش��ده از سوي سازمان هاي 
بين المللي حقوق بش��ري و رسانه هاي جهان درباره 
ش��كنجه در عربستان سعودي تنها انكار رياض را به 
 دنبال داشت. به  گزارش گاردين، رياض مدعي شده 
همه انواع ش��كنجه را محكوم مي كند. بن امرسون 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ضدتروريسم پس 
از تحقيقاتي پنج روزه در عربستان در گزارشي اعالم 
كرد اين كش��ور به صورت منظم از توجيه مبارزه با 
تروريسم براي شكنجه، سركوب معارضان و زنداني 

كردن مدافعان حقوق بشر استفاده مي كند. 

امريكا: اسالم آباد فشار بر 
طالبان را بيشتر كند

قائم مقام معاون وزير خارجه امريكا در امور آسياي 
مركزي و جنوبي با غيرقابل قبول خواندن شكس��ت 
طالب��ان براي پيش��برد روند صلح در افغانس��تان از 
اس��الم آباد خواس��ت تا فش��ارهاي خود را بر ش��به 
نظاميان افزايش دهد. به گزارش ايرنا، آليس ولز در 
س��فر به پاكستان درباره مذاكرات صلح افغانستان و 
روابط دوجانبه واش��نگتن – اسالم آباد نيز گفت وگو 
كرده است. فرستاده امريكا پيش از اين هم با تكرار 
اتهامات خود عليه اس��الم آباد گفته بود پاكس��تان 
بايد تالش خ��ود را براي ناب��ودي پناهگاه هاي امن 

تروريستي در خاك اين كشور بيشتر كند. 

 35 كشته و زخمي
در انفجار افغانستان

انفجار در مركز شهر جالل آباد در شرق افغانستان 
حداقل ۱۵كشته برجاي گذاشت. شاهدان و مقامات 
محلي از زخمي ش��دن بيش از ۲0 نفر خبر داده اند. 
به گزارش يوروني��وز اين انفجار در حالي رخ داد كه 
اشرف غني رييس جمهور افغانستان تنها چند ساعت 
پيش از آن از جالل آباد ديدن كرده بود. ساختمان ها 
و مغازه هاي اطراف ميدان مخابرات از ش��دت انفجار 
آسيب ديده اند. تاكنون گروهي مسووليت انفجار را بر 
عهده نگرفته است. جالل آباد مركز واليت ننگرهار در 
مرز با پاكس��تان است. واليت ننگرهار يكي از مراكز 

اصلي استقرار داعش در افغانستان است. 

برگزاري مانور نظامي 
چهارجانبه در تركيه

مانور نظام��ي »ققنوس آناتول��ي ۲0۱8« با ميزباني 
تركي��ه و مش��اركت آذربايج��ان، قبرس ترك نش��ين و 
عربستان آغاز شد. به گزارش آناتولي بر اساس اعالم ستاد 
مش��ترك ارتش تركيه، اين مان��ور نظامي با نام ققنوس 
آناتولي از س��ال ۲009 و با ميزباني تركيه در مقر اصلي 
فرماندهي نيروي هوايي در استان قونيه برگزار مي شود. 
اي��ن مانور نظامي ك��ه در آن روش هاي نجات در محيط 
عملياتي تمرين مي شود، ۶ جوالي به پايان خواهد رسيد.

دريچه

كوتاه از منطقه

اتاق بازرگاني امريكا به مخالفان كاخ سفيد پيوست

افشاي طرح ترامپ براي ترك سازمان جهاني تجارت
گروه جهان- دولت دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، اليحه يي را آماده كرده كه در آن پيش��نهاد 
ش��ده اياالت متحده مي تواند اصول كليدي سازمان 
تج��ارت جهاني را كنار بگذارد. همچنين براس��اس 
اي��ن اليحه اختي��ارات رييس جمه��وري امريكا در 
سياست هاي تجاري به طور قابل مالحظه يي افزايش 
خواهد يافت. اين اليحه در ش��رايطي فاش شده كه 
ات��اق بازرگان��ي اياالت متحده هم به عن��وان يكي از 
متحدان نزديك جمهوري خواه��ان از اعمال جنگ 

تعرفه يي دولت ترامپ شديدا انتقاد كرده است. 
به گزارش س��ي ان ان، براي نخس��تين بار پايگاه 
خب��ري آكس��يوس افش��ا كرد ك��ه دول��ت ترامپ 
پيش نوي��س اليحه ي��ي را آم��اده كرده ك��ه به كاخ 
س��فيد اجازه مي دهد كه ب��دون موافقت كنگره به 
ص��ورت يك جانبه تعرفه هاي خ��ود را افزايش دهد. 
اگر اين قانون به تصويب برس��د، به معناي آن است 
كه بزرگ تري��ن اقتصاد دنيا تعهدات خود به قوانين 
س��ازمان تجارت جهاني را ت��رك خواهد كرد. گفته 
ش��ده، بس��ياري از مقام ه��اي درگير ب��ا اين اليحه 
پيش��نهادي بر اي��ن باورند كه چنين پيش��نهادي 

غيرواقع گرايانه و غيرقابل اجراست. 
منابع دولتي به س��ي ان ان گفته اند كه اين اليحه 
پيشنهادي آغازي براي گفت وگوهاي تجاري است و 
نه نشانه يي دال بر اينكه اياالت متحده قصد دارد تا 
نقش خود را در سازمان تجارت جهاني كنار بگذارد. 
يك��ي از اين افراد كه ش��ديدا از افش��اي اين اليحه 
پيش��نهادي عصباني بوده به س��ي ان ان گفته است: 
»امريكا با موانع غيرمنصفانه تجاري روبه روس��ت و 

بايد كاري در اين باره كرد.«
طب��ق اليحه موس��وم به »قان��ون تعرفه عادالنه 
و متقاب��ل اياالت  متحده« ، دول��ت ترامپ مي تواند 
از اصول »دولت دوس��ت بهره من��د« و »تعرفه هاي 
تثبيت ش��ده« س��ازمان جهاني تجارت خارج شود. 
براس��اس اصل »دولت دوس��ت بهره مند«، كشورها 
نمي توانن��د خ��ارج از توافقنامه هاي تج��ارت آزاد، 
براي هر كش��وري تعرفه متفاوتي وضع كنند. اصل 
تعرفه هاي تثبيت ش��ده نيز ب��ه حداكثر نرخ تعرفه 
مجازي اطالق مي ش��ود كه اعضاي سازمان تجارت 
جهاني در مورد آن تواف��ق كرده اند. يك منبع آگاه 
به پايگاه خبري اكس��يوس گفته: »اگر اين اليحه به 

تصويب برسد به معناي آن است كه اياالت متحده از 
س��ازمان تجارت جهاني و التزامات قانوني آن خارج 
شود، بدون اينكه واقعا خروج خود از اين سازمان را 
اع��الم كند.« اما اين منب��ع پيش بيني كرده كنگره 

هرگز چنين قانوني را تصويب نخواهد كرد. 
در همين حال سخنگوي كاخ سفيد در واكنش 
به افش��اي اين اليح��ه گفته ط��رح موردنظر هنوز 
فاصله زيادي با واقعي ش��دن دارد. لينس��ي والترز 
گفته: »تنها راه اعالم درست چنين خبري اين است 
كه اين قانون به مرحله واقعيت رسيده باشد و دولت 
آماده سازي هاي الزم براي اعالم و پرده برداري از آن 
را انجام دهد كه هنوز چنين نش��ده است.« افشاي 
اليحه جنجالي ترامپ در شرايطي است كه پيش تر 
گزارش هايي منتشر شده بود مبني بر اينكه ترامپ 
ب��ه برخي نزديكانش گفته تماي��ل دارد امريكا را از 

سازمان تجارت جهاني خارج كند. 

 اعتراض اتاق بازرگاني امريكا 
دولت امريكا در شرايطي خروج چراغ خاموش 
از س��ازمان تجارت جهاني را بررسي مي كند كه 
اعتراض ها به سياس��ت هاي تجاري كاخ س��فيد 
در اياالت متحده نيز به ش��دت باال گرفته اس��ت. 
دو روز پ��س از اعتراض ش��ركت جنرال موتورز 
به تبعات فاجعه بار سياس��ت هاي حمايت گرايانه 
ترام��پ و اعم��ال تعرفه بر كااله��اي خارجي بر 
اقتصاد امريكا و منزوي ش��دن ش��ركت هاي اين 
كش��ور از جمله خ��ود در جامع��ه جهاني، اتاق 
بازرگان��ي اياالت متحده نيز كه يكي از متحدان 
نزديك حزب جمهوري خواه به ش��مار مي رود در 
اقدامي كم سابقه از سياست هاي تعرفه يي ترامپ 

شديدا انتقاد كرده است. 
به گزارش رويترز، رويك��رد ترامپ در اعمال 
تعرفه هاي تجاري و سياس��ت هاي تالفي جويانه 

متح��دان تجاري امري��كا در چن��د هفته اخير، 
بازاره��اي مال��ي و رواب��ط كاخ س��فيد و ات��اق 
بازرگاني اياالت متحده را متش��نج كرده اس��ت. 
تام دنووه رييس اتاق بازرگاني با انتشار بيانيه يي 
اعالم ك��رده: »دولت پيش��رفت اقتصادي امروز 
را كه تحقق آن بس��يار دش��وار ب��وده را تهديد 
مي كن��د. ما بايد دنبال تج��ارت آزاد و منصفانه 
باش��يم اما راهي كه دول��ت در پيش گرفته تنها 
راه رس��يدن به اين هدف نيست.« اتاق بازرگاني 
اياالت متحده كه بيش از سه ميليون عضو دارد 
به  لحاظ تاريخي با روساي جمهور جمهوري خواه 
همكاري بسياري نزديكي دارد و حتي از دونالد 
ترام��پ ني��ز به واس��طه امضاي اليح��ه كاهش 
ماليات تجاري در دسامبر قدرداني كرده بود. اما 
اكنون تشديد تنش هاي تجاري باعث تيره شدن 

روابط اين نهاد و كاخ سفيد شده است. 

 هشدار اروپا درباره تعرفه خودرو 
ش��ركت خودروس��ازي بي ام وي نيز تهديد كرده 
در صورتي ك��ه ترام��پ تعرف��ه مضاعفي ب��ر واردات 
خودرو و قطعات آن اعمال كند، روند سرمايه گذاري 
در امريكا را متوقف خواه��د كرد. به گزاش رويترز، 
اين خودروساز آلماني اعالم كرد در صورت تصويب 
تعرفه ه��اي جديد مي��زان توليد خ��ود در امريكا را 

كاهش خواهد داد. 
كميس��يون اروپ��ا ني��ز اع��الم ك��رده تعرفه بر 
خودروه��اي اروپا در درج��ه اول و بيش از همه به 
اقتصاد امريكا لطمه مي زند. به گزارش اكس��پرس، 
كميس��يون اروپا به رياس��ت ژان كلود يونكر درباره 
تصمي��م دولت ترامپ براي وض��ع تعرفه بر واردات 
خودرو از اروپا در اطالعيه يي خطاب به اداره صنعت 
و امني��ت وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرده رويكرد 
دول��ت امري��كا در حماي��ت از محص��والت داخلي 
مي توان��د به اقدامات تالفي جويانه اروپا عليه واردات 
امريكا به ارزش حدودي 300 ميليارد دالر بينجامد. 
گفته شده، تحليلگران اتحاديه اروپا به اين نتيجه 
رسيده اند كه افزايش تعرفه واردات خودرو و قطعات 
آن از اروپ��ا به ۲۵درصد، ب��ر توليد ناخالص داخلي 
امريكا نيز تاثير منفي خواهد داش��ت. خودروسازان 
اروپايي ساالنه ۲.9 ميليون خودرو توليد مي كنند كه 
۲۶درصد آن در امريكا صورت مي گيرد. شركت هاي 
خودروس��ازي اروپايي در امريكا در توليد ۱۶درصد 
از توليدات داخلي اين كش��ور و ۱.8 ميليون وسيله 
نقليه عمومي نيز نقش دارند. خودروس��ازان اروپايي 
مس��تقر در امريكا همچنين بخش هنگفتي از توليد 
خود را صادر مي كنند كه به ش��كل چش��مگيري به 
بهبود ت��وازن تجاري امريكا كمك كرده اس��ت. در 
نتيجه، اقداماتي كه به اين ش��ركت ها آس��يب بزند 
محكوم به شكست است و اقتصاد امريكا را تضعيف 
مي كند. اقدامات تالفي جويان��ه احتمالي اروپايي ها 
ني��ز ب��ه ش��كل قابل مالحظه ي��ي تاثير اي��ن امر را 
تش��ديد خواهد كرد. تحقيقات انجام شده براساس 
برآوردهاي اوليه دولت ترامپ درباره واردات فوالد و 
آلومينيوم نشان مي دهد كه صادرات امريكا به ارزش 
كلي ۲9۴ ميليارد دالر )برابر با ۱9درصد از صادرات 
س��ال ۲0۱7( تحت تاثي��ر اقدام��ات تالفي جويانه 

شركاي امريكا قرار خواهد گفت. 

سرمايه گذاران به آينده خوش بين هستند 

احياي اقتصاد يونان پس از 8 سال

گروه جهان|
يون��ان پس از حصول تواف��ق رهايي از بدهي كه 
پ��س از مدت ها بحث و مجادل��ه در اتحاديه اروپا در 
نهايت ماه گذش��ته به امضا رس��يد، اكنون به سمت 
آينده يي روش��ن تر پيش مي رود: ۲0 آگوست به طور 
رسمي از آخرين كمك مالي بين المللي كه با اجراي 
تدابير رياضت اقتصادي همراه بود، خارج مي ش��ود. 
اين مساله سبب شده كارشناسان اقتصادي و تاجران 
با خوش بيني محتاطانه به چش��م انداز بهبود شرايط 

در اين كشور بنگرند. 

ش��رايط عموم��ي در يون��ان و رفت��ار م��ردم 
نش��ان مي دهد كه س��ال هاي بحران را پشت سر 
گذاش��ته اند و اقتصاد پس از س��ال ها ركود جان 
دوباره گرفته اس��ت. به گزارش فايننش��ال تايمز، 
الكس��يس پانتازيس رييس ش��ركت بيمه هالس 
ديركت و بانكدار پيش��ين در گلدمن س��اكس به 
اين مساله اش��اره مي كند كه در سال هاي بحران 
مالي مشتريان اين شركت به اندازه يي نگران آينده 
بودند ك��ه عمدتا خودروهاي خ��ود را براي چند 
م��اه معدود آتي بيمه مي كردن��د، اما اكنون رفتار 

رانن��دگان نش��ان مي دهد، آمادگ��ي خرج كردن 
بيش��تر را دارند و به آينده با ديد مثبتي مي نگرند 
و همين مس��اله نشان دهنده اين است كه پس از 
8 سال ركود، اقتصاد احيا شده است: »در مقايسه 
با يك سال پيش روحيه مردم باالتر است. مردم از 
خودروهاي شخصي استفاده و پول بيشتري خرج 
مي كنند. اين مساله كه آنها اكنون براي بيمه هاي 
طوالني مدت تر اقدام مي كنند، نش��ان مي دهد كه 

اطمينان بيشتري به آينده دارند.«
پس از چندين ماه مذاكره، وام دهندگان به يونان 
در نهايت در زمينه خالصي اين كش��ور از بدهي به 
توافق دس��ت يافتند كه اين مساله با واكنش مثبت 
كارشناس��ان اقتصادي و س��رمايه گذاران همراه بود. 
جورج پاگوالتوس اس��تاد دانش��گاه علوم اقتصادي و 
تج��اري آتن در اين باره گفت: »در ش��رايط كنوني 
داستاني مثبت براي نقل كردن وجود دارد. دارايي ها 
به  ش��دت كم بها شده اند، دس��تمزد كارگران كاهش 
يافته و اصالحات بسياري صورت گرفته و همه اينها 

در كشوري با مخاطره محدود ارزي است.«
بسته رهايي از بدهي اطمينان به دوام و اعتبار 
بدهي هاي گسترده يونان را كه تقريبا برابر با ۱80 
درصد از توليد ناخالص داخلي اين كش��ور اس��ت، 
افزاي��ش داده. آتن موفق ش��ده زم��ان بازپرداخت 
نزدي��ك ب��ه ۱00ميليارد ي��ورو از بدهي هاي خود 
را عق��ب اندازد؛ وام دهن��دگان موافقت كرده اند به 
يونان براي ش��روع بازپرداخت قسط وام يا بهره آن 
تا س��ال ۲03۲ زمان بدهند و آخرين بسته كمكي 
كه ۱۵ ميليارد يورو پول نقد است نيز به اين كشور 
پرداخت مي ش��ود تا ذخاير ارزي آن افزايش يابد. 
پوگوالت��وس به اهميت شفاف س��ازي ها در نتيجه 

توافق بر س��ر خالصي يونان از بدهي اشاره كرد و 
گف��ت: »اكنون بيش از يك دهه فرصت داريم. اين 
شرايط در جذب سرمايه گذاران موثر خواهد بود.« 
س��ال ۲0۱۵ تقريبا همه ذخاير ي��ورو يونان تمام 
ش��ده بود، اما اكنون نشانه هاي مثبتي قابل رويت 
است؛ اصالحات پولي صورت گرفته با افزايش قابل 
 توجه درآمدهاي مالي همراه بودند و اعتراض ها به 

تدابير ساختاري كاهش يافته است. 
توافق بر سر تمديد مهلت يونان براي بازپرداخت 
بدهي در نتيجه رويكرد مثبت دولت تحت رهبري 
حزب جناح چپي سيريزا و تمايل آنها به همكاري 
ب��ا ناظران كمك ه��اي مال��ي از اتحادي��ه اروپا و 
صندوق بين المللي پول حاصل ش��د. نگرش تغيير 
يافت��ه دولت هم��راه با نظارت ه��اي وام دهندگان 
در دوران پ��س از اعط��اي كمك هاي مالي اميدها 
را ب��ه ادامه اصالحات افزايش داده اس��ت. اقتصاد 
يونان امس��ال رش��دي ۱.9 تا ۲درصدي داشته و 
اتحادي��ه اروپا پيش بيني ك��رده افزايش مصرف و 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي با ادامه همين نرخ 

رشد تا سال ۲0۲۲ همراه باشد. 
س��رمايه گذاران خارج��ي متمايل ب��ه يونان به 
 وي��ژه بر امالك تجاري و مس��كوني در اين كش��ور 
تمرك��ز كرده اند و اين در حالي اس��ت كه قيمت ها 
در ب��ازار ام��الك از س��ال ۲0۱0 تاكن��ون بيش از 
۴0درصد كاهش يافته اس��ت. كريس��توس والكوز 
متخصص مالي در آت��ن گفت: »ديگر صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بر دارايي هاي تحت فش��ار نيستند 
كه ب��ه يونان توجه نش��ان مي دهن��د؛ اكنون نظر 
سرمايه گذاران مطرح بين المللي نيز به يونان جلب 
ش��ده و برخي از آنها به  ش��دت  دنبال دارايي هايي 

در بخش امالك هس��تند. بانك ها براي پاكس��ازي 
ترازنامه ه��اي خود و رهايي از وام هاي بدون س��ود 
تحت فش��ار قرار گرفته اند و فعاالنه در جهت بستن 
پرونده هاي عقب افتاده ت��الش مي كنند و از اين رو 

امالك بيشتري در بازار موجود است.«
با توجه به آغاز فصل تابس��تان ك��ه اوج فعاليت 
در زمينه گردش��گري اس��ت، هتل هاي چهار ستاره 
كه خانوادگي اداره مي شوند، توجه خريداران محلي 
و خارج��ي را به خ��ود جلب كرده اند. ب��ا اين حال، 
مش��كالتي نيز در تخصيص س��رمايه در بخش هاي 
گوناگون اقتصاد يونان وج��ود دارد. بخش صنعت و 
كش��اورزي كارآمد اس��ت، اما فعاالن در زمينه مواد 
غذايي با مش��كل كمب��ود پول نقد مواجه هس��تند 
و صندوق ه��اي خصوص��ي س��رمايه هم بيش��تر به 
اس��تارت آپ ها در زمينه فناوري با آينده يي روشن تر 

از بخش كشاورزي توجه دارند. 
مش��كل ديگر يونان بانك هاي اين كش��ور است. 
ميانگين وام هاي بدون س��ود به بي��ش از 3۵درصد 
مي رسد و همين مساله بانك ها را با مشكل نقدينگي 
مواجه كرده اس��ت. اين نگراني ه��م وجود دارد كه 
افزاي��ش ناگهاني گرايش به مصرف با توجه به اينكه 
يونان با يك دور ديگر كاهش دس��تمزد بازنشستگي 
در سال ۲0۱9 اقدام اشتباهي باشد. در سال ۲0۲0 
نيز آس��تانه ماليات بر دس��تمزد كاهش مي يابد كه 
بر ش��رايط بيش از يك ميلي��ون خانوار تاثير خواهد 
گذاش��ت. خانوارهاي يوناني هنوز هم با مش��كالت 
اقتصادي دس��ت و پنجه نرم مي كنند؛ نزديك به 3۵ 
درصد از جمعيت اين كش��ور سال گذشته در خطر 
فقر بودند و نرخ بيكاري هم هنوز در يونان ۲0درصد 

و حدود 3برابر ميانگين اتحاديه اروپاست. 
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جامجهاين8
فناوري؛ تسهيل كننده 

ارتباطات هواداران جام جهاني
بدون ترديد اين روزها فناوري اطالعات كمك ش��ايان 
توجهي به تسهيل ارتباط بين هواداران فوتبال از كشورهاي 

مختلف در جام جهاني 2018 كرده است. 
به گزارش ايرنا، فناوري اطالعات و تلفن هاي هوش��مند 
با اس��تفاده از قابليت هاي مختلف خ��ود ازجمله مكان نما، 
نقش��ه هاي ماهواره ي��ي، ترجمه هاي متن��ي و گويا، اعالم 
لحظه يي نرخ ارز و ميزان برابري آن، تاكسي هاي اينترنتي 
و... به افراد خارجي در كشورهاي ديگر كمك مي كند. اين 
روزه��ا كه تب جام جهاني فوتبال در روس��يه داغ اس��ت و 
هزاران نفر از سراس��ر دني��ا با فرهنگ ها، زبان ه��ا، آداب و 
رسوم متفاوت به اين كشور سفر كرده اند، فناوري اطالعات 
و تلفن هاي هوش��مند كمك ش��ايان توجهي به تس��هيل 

ارتباطات بين هواداران كرده است. 
بسياري از هواداراني كه به روسيه سفر كرده اند از جمله 
ه��واداران ايراني فوتبال، آش��نايي چنداني با زبان روس��ي 
ندارند؛ هر چند بس��ياري از آنها به زبان انگليسي، عربي يا 
فرانس��وي و اس��پانيايي به عنوان زبان هاي رايج و گسترده 
دنيا آشنا هس��تند اما آشنايي با زبان روسي كمتر است. با 
اين حال نبايد انتظار داشت افرادي كه حتي به زبان روسي 
آشنايي داش��تند، بتوانند مسير خود را در شهرهاي بزرگ 
و پرجمعيتي مانند مس��كو يا س��ن پترزبورگ به درستي 
تش��خيص داده و به راحتي از هتل خود به ورزش��گاه ها يا 
مناطق ديدني كش��ور روسيه سفر كنند. بيشتر افراد اما از 
فناوري اطالعات و تلفن هاي هوش��مند خود در اين زمينه 
كمك مي گيرند. اين هواداران محل هتل خود را با استفاده 
 Google map »از نقش��ه هاي ماهواره يي و »گوگل مپ
براي خود حفظ و از س��وي ديگ��ر از ابزار ترجمه اين غول 
اينترنتي براي ترجمه استفاده مي كردند. همزمان بسياري 
از ش��هروندان روس نيز كه مي خواس��تند با ارائه چهره يي 
مثبت از روسيه ميزبان خوبي براي جام جهاني باشند، گويا 
از قبل آماده اين كار شده بودند. اين افراد ابزارك هاي گوياي 
ترجمه را روي تلفن هاي هوشمند خود نصب كرده و با تغيير 
زبان آن به زبان كش��وري كه طرف��دار از آن بودند، تالش 

مي كردند تا بيشترين كمك را به وي انجام دهند. 
اما اين همه ماجرا نبود. ابزارك متروي روسيه كه نقشه 
متروي بزرگ، پيچيده و تو در توي اين كشور در شهرهاي 
مس��كو و س��ن پترزبورگ را نمايش مي داد، مي توانس��ت 
ايس��تگاهي را كه فرد در آن حاضر بود، نشان داده و مسير 

رسيدن به مقصدش را نيز به وي اعالم كند. 
همزم��ان گرفتن تاكس��ي هاي اينترنتي با اس��تفاده از 
چندي��ن ابزارك موبايلي نيز باعث ش��ده تا ه��واداران جام 
جهان��ي از پرداخ��ت هزينه هاي بيش��تري ك��ه معموال از 
مس��افران خارجي توسط رانندگان تاكس��ي اخذ مي شود، 
معاف شوند و خدمات بهتري را دريافت كنند. از سوي ديگر 
مسافران به راحتي مي توانند با استفاده از اينترنت، بليت هاي 
هواپيما، قطار و اتوبوس را براي مسافرت هاي بين شهري در 
روسيه خريداري كرده و ديدارهاي مختلف را در شهرهايي 
كه تيم مورد عالقه آنها بازي داشت، ببينند. پخش اينترنتي 
بازي ها نيز به تمامي هواداران كمك مي كرد درحالي كه در 
يك شهر يا ورزشگاه ديگر هستند، بازي هاي همزمان را در 
ديگر ش��هرها ببينند و چيزي را از دست ندهند. مهم ترين 
اين موارد نيز مش��اهده تصاوير آهسته گل ها و صحنه هاي 
حساس بود. ابزارك فدراسيون بين المللي فوتبال)فيفا( نيز 
به راحتي تمامي اخبار، اطالعات و عكس هاي مرتبط با جام 
جهاني را در اختيار هواداران قرار مي داد و بسياري از موارد 
ديگر كه شايد جاي مطرح كردن آن در اينجا نباشد. تمامي 
موارد اشاره شده در باال به خوبي نشان مي دهد كه فناوري 
اطالع��ات و تلفن هاي هوش��مند تا چه اندازه به تس��هيل 
ارتباطات بين ه��واداران و روس ها همچنين به اطالع آنها 
از آخرين موقعيت هاي مكان��ي و اخبار جام جهاني كمك 
كرده ان��د. جام جهاني 2018 از 24خ��رداد تا 24تير ماه به 

ميزباني روسيه برگزار مي شود. 

پيشنهاد رسمي تيم ايتاليايي 
براي »بيرانوند«

يك تيم ايتاليايي خواهان به خدمت گرفتن دروازه بان 
ملي پوش پرسپوليس شده است. به گزارش ايسنا، عليرضا 
بيرانون��د دروازه بان تيم ملي فوتبال اي��ران در جام جهاني 
2018 روس��يه با پيش��نهادات خوب اروپايي مواجه شده 
است. در همين رابطه يك باشگاه ايتاليايي كه فصل گذشته 
در ميانه هاي جدول س��ري آ ايتاليا قرار داش��ت، پيشنهاد 
رسمي خود را براي به خدمت گرفتن اين بازيكن ارائه كرده 
است. مسووالن اين باشگاه پس از مذاكره با وكيل بيرانوند 
حاال قرار اس��ت از طريق ايميل به باش��گاه پرس��پوليس، 
پيشنهاد رسمي خود را براي جذب بيرانوند به اين باشگاه 
را ارائه كنند. عليرضا بيرانوند كه با باش��گاه پرس��پوليس 
ق��راردادي ۵س��اله دارد، براي جدايي از اين باش��گاه بايد 
رضايت پرسپوليسي ها را جلب كند. در همين رابطه عنوان 
شده باشگاه ايتاليايي حاضر است مبلغ خوبي براي صدور 

رضايت نامه دروازه بان پرسپوليس پرداخت كنند. 

جشن هاي خياباني در روسيه 
پس از شكست اسپانيا 

ه��زاران نفر از مردم روس��يه همزمان ب��ا پيروزي تيم 
فوتبال اين كش��ور در ضرب��ات پنالتي مقابل اس��پانيا به 
جش��ن و پايكوبي در خيابان هاي اين كشور پرداختند كه 
اين جشن ها تا بامداد روز دوشنبه ادامه داشت. به گزارش 
ايسنا به نقل از وس��تي، هر چند فوتبال، ورزش اول مورد 
عالقه روس ها به ش��مار نم��ي رود اما فرصت برگزاري جام 
جهاني فوتبال در روسيه باعث شده كه به طرز چشم گيري 
هواداران اين ورزش جذاب افزايش يابند. تبليغات گسترده 
رسانه يي و برنامه هاي مختلف دولتي در چند سال گذشته 
همگي ش��رايط را براي تبديل شدن روس��يه به كشوري 
فوتبال��ي فراهم كرده اس��ت، برگزاري موف��ق جام جهاني 
فوتبال و رضايتمندي تيم هاي شركت كننده و گردشگران 
خارجي از سراسر جهان نيز از عوامل ديگر موفقيت روسيه 
در اين عرصه بين المللي است. تا پيش از برگزاري مسابقه 
فوتبال دو تيم روسيه و اسپانيا، شهروندان روس بر اساس 
ِع��رق ملي پيروزي تيم خود را قطعي مي دانس��تند اما در 
دل شان مي دانس��تند، با تيمي قدرتمند در سطح فوتبال 
جهاني با ستاره هاي فراوان روبه رو هستند كه شانسي بسيار 
ناچيز براي پيروزي دارند اما اكنون به لطف هواداران چند 
ده هزار نفري در ورزشگاه ها و مزيت باالي ميزباني آرزوي 

قرار گرفتن در ميان سه تيم برتر فوتبال جهان را دارند. 

اخبارجامجهاني

ضرر ميلياردي ستاره هاي كم فروغ

پيش بيني اسپانسرها در آفسايد

درخشش ستاره آبي
عليرضا كياني|

در عصر آفتابي كازان، فرانس��ه مدهوش درخش��ش بازيكن 
جواني بود كه براي فرانسه گل ساخت و با سرعتش همه را متحير 
ك��رد. مطبوعات انگليس آنقدر تحت تاثير ام باپه جوان بودند كه 
فرداي بازي، نام او را هم قافيه با ش��عارهاي انقالب كبير فرانسه 
ديدن��د و تيتر زدند: » égalité, Mbappé ,Liberté«. ام باپه، 
»اميد« فرانس��ه است به همين دليل هم نام او جاي كلمه سوم 

در شعار انقالب نشست؛ جاي Fraternité به معناي برادري. 
فرانسه در مرحله  گروهي بد بازي مي كرد تا جايي كه بسياري 
از فرانسويان در شبكه هاي اجتماعي نوشتند كه از بازي تيمشان 
احساس »بيزاري« مي كنند. هر چه باشد، فرانسه روي كاغذ يكي 
از بهتري��ن تيم ها را با خود به جام جهاني آورده اس��ت. اما بازي 
با آرژانتين متف��اوت از آب درآمد. يك بازيكن هماني كه نامش 
مرزهاي پاريس را درنورديد، شنبه عملكردي چشمگير داشت تا 
سهم گل هاي فرانسه از پرگل ترين بازي دور  يك شانزدهم نهايي 

در 30سال اخير بيشتر از آرژانتين باشد. 

 بازيكن صبور
ام باپه را خيلي زود كشف كردند اما فرانسوي جوان صبور بود. 
در 14سالگي بايرن مونيخ، چلسي، منچستر سيتي، رئال مادريد، 
او را مي خواس��تند كه كيليان جوان پيش��نهاد آنها را رد كرد. در 
17س��الگي آرسنال كه به دنبال او بود بعد از ايجاد مشكالتي در 
فرآيند قرارداد منصرف شد تا ام باپه به موناكو برود. يك سال بعد 
رئال مادريد با جيب پر جلو آمد اما بازيكن جوان پيشنهاد قوهاي 
س��پيد را رد كرد و به پاريس رفت تا به پاري سن  ژرمن بپيوندد. 
دليل او براي بس��ياري از بازيكنان هم س��ن او غيرقابل فهم بود؛ 

كيليان مي خواس��ت »ابتدا شخصيت خوبي بسازد و بعد بازيكن 
خوبي شود.«

پسري كه ديوار اتاقش پر از پوستر هاي كريستيانو رونالدو بود 
ح��اال در جام جهاني ماند، آن  ه��م زماني كه رونالد از جام رفت. 
در مصاحبه يي با كانال ۵ بي بي سي، ديديه دروگبا، مهاجم سابق 
س��احل عاج بازي ديروز ام باپه در جام جهاني را بهترين عملكرد 
يك بازيكن در اين جام خواند و يك خاطره شخصي را از كيليان 
تعريف كرد:»قبل از جام براي صرف نهار به كاخ اليزه دعوت شده 
بودم تا با رييس جمهوري فرانس��ه در م��ورد فوتبال به  خصوص 
فوتبال در آفريقا صحبت كنم. ام باپه هم آنجا بود و ش��روع كرد 
به حرف زدن. بعد از دو دقيقه من از خودم مي پرسيدم اين پسر 

چند سالش بود؟ 19؟«

 آرژانتين؛ حضور اشك بار
»آرژانتين براي من اش��ك مريز؛ حقيقت اين است كه من تو 
را رها نكرده ام. در چش��مان وحش��ي و وجود ديوانه ام، بر پيمانم 
مي مانم و از تو دور نخواهم شد«. اين ترانه جولي كاوينگتون، پس 
از مادونا، بار ديگري هم بازخواني شد؛ اين  بار اما نه در كالم كه در 
بازي اسطوره زنده فوتبال آرژانتي- ليونل مسي. مسي تيم خود را 
در برابر نيجريه پيروز كرد حتي براي برد، وقت كشي كرد و كارت 
زرد گرفت. اما در بازي با فرانسه، مسي تنهاترين سردار آرژانتين 

بود و اليق اشك هاي آرژانتين. 
آرژانتي��ن بازي را با اميد ش��روع كرد. آنها در برابر سيس��تم 
دفاع 3 نفره مربي تيم، خورخه س��ن پائولي قي��ام كرده بودند و 
اميدوار بودند تا با رفتن به مرحله بعد خود را ثابت كنند. در بازي 
پيش، آرژانتين با تنها يك امتياز در برابر نيجريه براي بقا در جام 

مي جنگيد و مس��ي براي اين جنگ دل داد و همين كافي بود. 
مسي در آن بازي گل زد، گلي شبيه گل مشهوري كه مارادونا در 
نيمه نهايي جام 1986 به بلژيك زده بود. مسي براي آرژانتين كم 
نگذاشته بود، اگر آنها به فينال جام جهان 2014 رسيدند، اگر به 
فينال كوپا امريكا در سال هاي 2014و 201۵ رسيدند به خاطر 
مسي بود. مرد كوچكي كه راه راه مي پوشيد، هركول آرژانتين بود؛ 
او اين تيم ملي را با تمام بازيكنان معمولي آن باال كشيد. اما توان 
هركول هم بي نهايت نيست؛ حتي در اسطوره هاي يوناني. در بازي 
با فرانسه مس��ي با اينكه گل نزد اما دريبل كرد، پاس گل داد و 

دويد اما برد سهم طرف ديگر بود. 
س��م پائولي پيش از اين با شيلي توانسته بود در فينال 
كوپ��ا امريكا، آرژانتين را ببرد. او زماني كه مربي آرژانتين 
شد، اطمينان داش��ت كه مي تواند سيستم مد نظر خود 
را با بازيكناني بهتر اجرا كند. اما تيم او س��ازمان نداش��ت، 
آگرو بيشتر اوقات و ديباال هميشه روي نيمكت بود و مانند 

تم��ام آرژانتين هاي پس از 2006 تيم به فوق س��تاره خود 
وابسته بود. آرژانتين كه زماني قهرمان بالمنازع 

رقابت هاي زير 20س��ال فوتبال بود از سال 
2007 هيچ عنوان بزرگي را كسب نكرد 

تا كارخانه ساخت بازيكن آن همزمان 
با ورود مسي به آلبي سلسته تعطيل 
ش��ود. نتيجه تيمي ب��ود كه روي 
هر حمله فرانسه نزديك بود گل 
بخورد بدون دروازه بازن مطمئن، 
دفاع محكم و هافبك دفاعي هاي 

قابل اعتماد. 

آرژانتين بد بود اما آلبي سلس��ته باز به جام جهاني مي آيد اما 
اينكه مس��ي مي ماند يا نه خود س��والي  است جدا. مسي يك  بار 
زماني كه 2س��ال پيش آرژانتين به شيلي در فينال كوپا باخت 
از تيم ملي خداحافظي كرده بود. اما مس��ي اميد يك ملت بود و 
هنوز هم هست. در مصاحبه بعد از بازي، خاوير ماسكرانو، بازيكن 
سابق بارس��ا و هافبك دفاعي آرژانتين به خبرنگاران گفت:»اگر 
مي خواهيد همه ما را بيرون كنيد اما مسي را نگه داريد.« مسي 
به ماس��كرانو، دوس��ت  هنوز 
نزدي��ك خ��ود چي��زي از 
جدايي نگفته و اين يعني 
ش��ايد ش��گفتي باز هم 
بماند، شايد 4سال ديگر 
با تيم��ي بهتر ب��ه جام 
بيايد و خاطره يي زيباتر 

بسازد. 

مرجان محمدي|
 در گذش��ته وقت��ي حرف از فوتبال زده مي ش��د 
بس��ياري از فوتبال دوس��تان ناخودآگاه به فكر پله و 
مارادونا مي افتادند، اس��طوره هاي فراموش نش��دني 
فوتبال كه با وجود س��اليان س��ال هنوز هم اسطوره 

هستند و در يادها باقي مانده اند. 
بسياري از فوتبال دوستان هنوز دريبل هاي پله را 
به ياد مي آورند و فرارهاي انفج��اري مارادونا را مثال 
مي زنن��د، اما فوتبال هم مانن��د تمام حرفه هاي ديگر 
رشد كرد بس��ياري از كشورها به اين ورزش همگاني 
پرداختند و س��عي كردند كه از اي��ن ورزش اعتباري 
به كش��ور خود ببخشند، فوتبال گسترش پيدا كرد و 
بازيكناني چ��ون رودي فولر، كرايف، باجو، زوبي زارتا 
و... به منصه ظهور رس��يدند، بازيكناني كه يكي پس 
از ديگري جام جهاني را پش��ت سرگذاش��تند،  گاهي 
گريستند از فرط شادي و قهرماني و گاهي گريستند 
ب��ه دليل حذف از جام جهاني. اما جام جهاني 2018 
هم آبستن بس��ياري از حوادث و شگفتي شده است. 
خداحافظي بزرگان فوتبال در جام 2018 باعث شده 
اس��ت تا جام جهاني 21 بسيار متفاوت تر از جام هاي 
قبلي باشد. خداحافظي زود هنگام آلمان، آرژانتين و 
پرتغال و اسپانيا از جام 2018 هرچند به مذاق بسياري 
از فوتبال دوس��تان خوش نيامده است اما بيانگر اين 
است كه فوتبال ديگر برزيل و آلمان و آرژانتين نيست 
بلكه بسياري از كشورها سعي در قدرت نمايي در اين 
عرصه ورزشي پرطرفدار دارند. با حذف ايتاليا و هلند 
راه پيدا نكردن به جام جهاني 2018 نخستين شگفتي 
اين جام قبل از وقوع آن رقم خورد. تيم هايي پرطرفدار 
كه بس��ياري از نبود آنها در ج��ام جهاني 2018 اين 
بازي ها را تحريم كردن��د و به دور از هياهوي فوتبال 
به كار هاي روزمره خود پرداختند،  اما بودند كس��اني 
كه با وجود نب��ود تيم محبوب خود به اميد قهرماني 
تيم ه��اي آلمان يا آرژانتين ي��ا پرتغال پاي تلويزيون 
نشستند و بازي اين تيم ها را دنبال كردند اما شگفتي 
پشت شگفتي به وقوع پيوست ابتدا ژرمن ها با آن نظم 
مثال زدني و فوتبال سرد و خشك خود از جام جهاني 
2018 خداحافظي كردند، بعد هم اين آرژانتيني ها و 
پرتغالي ها بودند كه با داشتن ستاره هاي ميلياردي و 
باخت در برابر حريفان خود روسيه را به مقصد كشور 
خود ترك كردند تا مشخص شود كه اين نامها نيست 
كه فوتبال بازي مي كند،  رونالد و ومسي هرقدر هم كه 
بزرگ باش��ند،  هرقدر هم كه پول ساز باشند و هرقدر 
هم كه اص��رار براي ماندن آنها در جام جهاني 2018 
وجود داش��ته باشد بايد بعد از باخت تيم خود روسيه 
را ترك كنند.  اين در حالي است كه شگفتي در جام 
21 با حذف اس��پانيا پازل ش��گفتي ج��ام جهاني در 
حال تكميل شدن اس��ت، اگر بزرگاني چون برزيل و 
انگليس هم از دور رقابت ها حذف شوند اين شگفتي به 

آخرين حد خود مي رسد،  اين در حالي است كه حتي 
فناوري هاي به كار گرفته شده هم نمي تواند به كمك 
تيم هاي بزرگ بيادو مانع حذف آنها از جام 21 شود. 
ه��ر چند كه ح��ق برخي از تيم ه��اي نه چندان 
قدرتمند در س��ايه ن��ام تيم هاي پايمال ش��د اما با 
بازگش��ت تيم هاي بزرگ به خانه مش��خص شد كه 
هميشه سكه شانس به نفع اين تيم ها پايين نمي آيد 
و تيم هاي بزرگ هم مي توانند در مرحله مقدماني و 
دور اول حذف ش��وند. اما جام جهاني 2018 بس��يار 
متفاوت تر در حال پيگيري است جامي كه پيش بيني 
مي شد با رويارويي رونالد و و مسي تقابل استثنايي را 
در تاريخ فوتبال رقم بزند، اما اين تقابل محقق نش��د 
چراكه در يك روز هر دو تيم به حريفان خود باختند 

و جام 21 را ترك كردند. 
از س��وي ديگر با حذف تيم هاي بزرگ بس��ياري 
از فوتبال دوس��تان انگيزه ديدن فوتبال را از دس��ت 
دادند، اما در اين بين بازندگان واقعي اسپانس��رهايي 

بودند كه با رقم هاي ميلياردي وارد اين عرصه شدند و 
خواستار بازگشت سرمايه خود هستند،  بازگشتي كه 
به نظر مي رسد با حذف تيم هاي قدرتمند و پرطرفدار 
از جام 2018 به س��ختي محقق ش��ود. اما چگونگي 
ورود اسپانس��ر ب��ه بازي هاي فوتبال از كجا نش��ات 
گرفت ؟وقتي ملوانان و كارگران انگليس��ي به دنبال 
توپ فوتبال مي دويدند، آيا به اين فكر مي كردند كه 
كه س��ال ها بعد اين ورزش ميلياردها دالر را در دنيا 
جابه ج��ا كند. اين ملوان��ان و كارگران زحمتكش در 
طول سال هايي كه فوتبال بازي مي كردند، شايد يك 
پوند هم درآمد نداش��تند، اما كم كم راه ورود پول به 
فوتبال هموار شد و نخستين اسكناس ها وارد چرخه 
مالي باشگاه شدند. نخستين راهي كه به نظر مديران 
باشگاه ها رسيد بليت فروشي بود. طي سال ها، درآمد 
باش��گاه از محل فروش بليت بازي ها تامين مي شد. 
مردمي كه تا چندي قبل به صورت تفريحي بازي ها را 
تماشا مي كردند، حاال بايد براي ديدن بازي تيم مورد 

عال قه  شان پول مي دادند و بليت مي خريدند. هر چند 
از بليت فروشي چيزي عايد بازيكنان نمي شد اما اين 
حداقل درآمدها، بخشي از معضالت مالي باشگاه ها را 
برطرف مي كردند. اين روي��ه تا دهه 1920 ميالدي 
ادامه داش��ت. در س��ال 1920 دومي��ن حامي مالي 

)اسپانسر( بعد از فروش بليت وارد فوتبال شد. 
در س��ال 1923 »ليل��ي واتين��ر« توليد كنن��ده 
لباس و تجهيزات ورزش��ي حق و امتياز اسپانس��ري 
بازي ه��اي FA كاپ يا ليگ برت��ر انگليس را خريد. 
طي اين س��ال ها بازيكنان نيز وارد عرصه درآمدزايي 
ش��دند. آنها قراردادهايي را براي تبليغ اقالم مختلف 
منعقد كردند. تا اوايل دهه 60 ميالدي فوتباليست ها 
ب��راي امرارمعاش مجبور بودن��د كار كنند اما فينال 
ج��ام جهان��ي 1966 آغاز يك حركت ج��دي براي 
بحث اسپانس��ري در فوتبال بود. اين مسابقه ها براي 
نخس��تين بار در تاريخ براي سراسر دنيا پخش شد. 
سوپراس��تاري به ن��ام جورج بس��ت در آن روز بازي 

مي كرد. 400 ميليون نفر براي نخس��تين بار پخش 
تلويزيوني فوتبال را تماش��ا كردند. در س��ال 1964 
كه B .B .C براي نخس��تين بار يك بازي فوتبال را 
پخش كرد تاثير عجيبي روي فوتبال گذاشت. پخش 
تلويزيوني مسابقه ها باعث كاهش تماشاچي و افزايش 

دستمزد بازيكنان شد. 
در س��ال 1970 پديده ي��ي به نام مس��ابقه با نام 
اسپانسر ظهور كرد. به سال 1978 ليورپول نخستين 
باشگاهي بود كه نام اسپانسر را روي پيراهن تيم اش 
درج كرد. بعدها تبليغ روي شورت ورزشي هم متداول 
شد. چند سال بعد حامي مالي تيم ملي انگليس تبليغ 
را بر روي س��اك ورزشي و در ورزشگاه ملي انگليس 
چ��اپ ك��رد و ۵ ميليون پوند به فدراس��يون فوتبال 
انگليس پرداخت ك��رد. در اوايل ده��ه 90 ميالدي 
شبكه ماهواره يي BSKYB )مخصوص گزارش هاي 
فوتب��ال( با حضور چهره هاي مط��رح فوتبال، تبليغ 
تلويزيون��ي را پخ��ش كرد. از اين پس ش��ركت هاي 
تبليغاتي براي بس��تن قرارداد با بازيكنان روي دست 
هم بلند ش��دند. در س��ال 1990 در پي وقايع ليگ 
بيسبال، آرسنال، نخستين باشگاه فوتبالي لقب گرفت 
كه نام باش��گاه را در اختيار تبليغ��ات قرار داد. از اين 

پس بود كه پوشيدن پيراهن باشگاه مد شد. 

 اسپانسر ها در مستطيل سبز
 ام��ا ج��ام جهان��ي مي توان��د آوردگاه بزرگ 
بنگاه هاي اقتصادي براي درآمدزايي باشد آنجا كه 
مديران بزرگ اين اسپانسرها به صورت نامحسوس 
روي قضاوت داوران وسط بازي تاثير مي گذارند و 
معتقدند كه پولس��ازان بزرگ فوتبال نبايد از جام 
جهاني حذف ش��وند،  مساله يي كه در جام 2018 
بس��ياري از كارشناس��ان و فوتبال دوستان به آن 
اش��اره كردند و حتي برخي از تيم هاي كم ستاره 
با وجود اس��تحقاق برد در ميدان ب��ازي،  بازي را 
به تيم پرس��تاره باختند تا مش��خص شود كه به 
خاط��ر درآمدزايي و فش��ار اسپانس��رها حتي در 
بزرگ ترين تورنمن��ت فوتبالي جهان نيز مي توان 

شاهد ناداوري بود. 
هرچند پيش بيني اسپانس��ر ها روي س��تارگان 
ميلياردي آرژانتين، آلمان، پرتغال،  اس��پانيا،  برزيل 
تاحدودي درس��ت از آب در نيامده است ولي هنوز 
اي��ن اميد وج��ود دارد كه نيمار س��تاره بي چون و 
چ��راي برزيل بتواند جذابيت ج��ام جهاني را براي 
اسپانس��رها تاحدودي حفظ كند، ش��ايد برزيل و 
انگلس��تان و فرانس��ه و كرواس��ي بتوانند اعتبار از 
دست رفته جام 21 را با وجود حذف ياران مسي و 
رونالدو و كروس وپيكه دوباره اعتبار بخش��ند و در 
اين بين اسپانسرها هم به درآمد و سود رويايي كه 

براي خود ترسيم كرده اند برسند.

در حالي كه همه گمان مي كردند، اسپانياي پر 
زور به راحتي از س��د ميزبان ج��ام جهاني 2018 
عب��ور مي كن��د، ماتادوره��ا در ضرب��ات پنالتي به 
روس ها باختند تا جمع ابرقدرت هاي حذف ش��ده 
از اين جام كامل تر ش��ود. ج��ام جهاني كه يكي از 
كاربران معتقد اس��ت »ايتاليا و هلند توش نباشن 

آرژانتين و اس��پانيا حذف ش��ن آلمان از گروهش 
صعود نكنه ديگه درشو بيندين جام جهاني نيست 
مس��ابقات فوتبال محالته. « ي��ا كاربر ديگري كه 
توييت ك��رد: »كي بود مي گفت اي��ن جام جهاني 
ديگ��ه جام جهاني نيس��ت جام محالته؟! راس��ت 
مي گف��ت ايتالي��ا و هلند كه نداش��ت هيچ! ديگه 

آرژانتي��ن و آلم��ان و پرتغال و اس��پانيا هم نداره! 
الهي بگردم يكي يكي داريد پرچمارو از كنار اس��ما 
مياري��د پايين. « تعدادي از كاربران هم به گزارش 
پيمان يوس��في انتقاد كرده و آن را كس��ل كننده 
دانس��تند: » اگر بازيكنان دو تيم اسپانيا و روسيه 
مي دونس��تند كه ما مردم ايران بازي رو با گزارش 
كسل كننده و به ش��دت بد و فاجعه پيمان يوسفي 
تماش��ا مي كنيم قطع��ا اجازه نمي دادن��د بازي در 
وق��ت اضافه ادام��ه پيدا كن��ه. « كاربري هم تكي 
 ت��اكاي اس��پانيايي ها را بي فايده خواند و نوش��ت:

» واقعا تاكتيسين ها و تئوريسين هاي فوتبال بايد يه 
فك��ري به حال اين مالكيت توپ هاي بيهوده كنند 
كه خيلي وقت ها حتي منجر به ايجاد موقعيت هم 
نميشه. يك زماني مالكيت توپ به معني بازي زيبا، 
تاكتيكي و شناور همراه با موقعيت هاي متعدد بود 
االن فقط به درد آمارسازي ميخوره. « كاربري هم 
از ش��باهت اين بازي با بازي اس��پانيا و ايران گفت 
و توييت كرد: »چقدر اسپانيا-روسيه شبيه ايران-
اس��پانيا بود. دفاع منطقي، گل خوردن روي اتفاق 
و اسپانيايي كه هيچ موقعيت خاصي نداشت. تنها 
تفاوت گل عزت اللهي بود كه آفسايد گرفتن. حاال 
يه عده مدعي بازم برن به كيروش گير بدن كه چرا 
جلو اسپانيا دفاع كرد!« در اين بين برخي هم دليل 
حذف زودهنگام اسپانيا را اخراج سرمربي اين تيم 
دو روز پي��ش از آغاز بازي ها دانس��تند. نقدي كه 
رييس فدراس��يون اين كشور آن را رد كرده است. 
در حالي كه بسياري معتقدند كه روبيالس، رييس 

فدراسيون فوتبال اسپانيا با اخراج لوپتگي به فاصله 
دو روز تا ش��روع جام جهاني، الروخا را وارد بحران 
كرد. روبيالس ب��ه خبرنگاران گفت: » از هر لحاظ 
برتر از روسيه بوديم و واضح است كه اين شكست 
دردناك اس��ت. روسيه در سطح ما نبود ولي موفق 
به ح��ذف ما در ضربات پنالتي ش��د ك��ه اين غم 
شكست را س��نگين تر مي كند. حتي يك لحظه از 
تصميمي كه گرفتم، پشيمان نشده ام. فكر مي كنم 
هي��ه رو هر چه در توان داش��ت به خرج داد و تيم 
نيز عملكرد قابل قبولي داشت. هيچكس در زمين 
كم نگذاشت و در عين شايستگي حذف شديم. «

 پسر كو ندارد نشان از پدر!
بازي شب يكش��نبه كرواسي ودانمارك كه در 
نهايت با برتري كروات ها در ضربات پنالتي پايان 
يافت، سر و صداي زيادي در توييتر فارسي كرد. از 
تمجيد كاربران از دروازه باني فرزند پيتر اشمايكل 
معروف در دروازه دانمارك گرفته تا گزارش بازي 
توس��ط جواد خياباني كه به مانند هميش��ه مورد 
نقد كارب��ران قرار گرفت. كاربران با تحس��ين دو 
تيم از بازي جذاب آنها گفتند. كاربري درباره اين 
بازي نوش��ت: »بازي امش��ب يكي از قشنگ ترين 
بازي هايي بود تا حاال ديده بودم. بازي اي سرتاسر 
هيجان و استرس. تبريك به تيم برنده و صد البته 
تبريك ب��ه دروازه بان هاي ه��ر دو تيم! خيلي از 
واكنش هاشون لذت بردم. « كاربراني ديگري هم 
به دروازه باني كسپر اشمايكل پرداختند. كاربري 

در اين باره توييت كرد: نخس��تين فوتبال هاي كه 
مي ديدم عاشق و طرفدار پيتراشمايكل شدم بعد 
س��ال ها دارم بازي پسرش كسپراش��مايكل نگاه 
مي كنم عمرمون چقدر زود گذش��ت. « يا شخص 
ديگري كه نوش��ت: »حيف حق كسپراش��مايكل 
نبود حذف ش��ه كس��پر نش��ون داد پسر همون 
دروازه بان اسطوره يي پيتراشمايكل هست حقشه 
تو تيم هاي بزرگ بازي كنه هر تيمي دوست داري 
ب��رو فقط رئال مادريد ن��رو.« عده يي هم به بازي 
دفاع��ي دانمارك اعتراض كردند و اين اعتراض را 
 به س��بك بازي تيم ملي كش��ورمان پيوند دادند:

» اي��ن فوتبال الكي كه روس��يه و دانمارك ارائه 
دادن نمون��ه كامل��ي از فوتبال افتض��اح و روي 
اعصاب تيم كي روش براي عاشقان واقعي فوتبال 
ب��ود.« از ط��رف ديگر گزارش��گر بازي ديش��ب 
دانم��ارك و كرواس��ي ج��واد خياباني ب��ود تا به 
مانند هميشه تعداد زيادي توييت درباره گزارش 
او روي صفحه توييتر فارس��ي بياي��د. يك كاربر 
نوشت: »پس��ر كو ندارد نش��ان از پدر كه با اين 
در اگ��ر! جواد 10 دقيقه اخر 20 بار اين نكته رو 
گفت كه پدر چه ذوقي ميكنه. ديگه تو پنالتي ها 
كار به جايي رسيد بازيكنا دانمارك عشقي ضربه 
ميزدن ميدونس��ن مال اينا گل نش��د قاعدتا مال 
اوناهم اش��مايكل ميگره. « ي��ا كاربر ديگري كه 
توييت كرد: »خيابانى 120 دقيقه جلو خودش��و 
گرفت كه تو ضربه هاى پنالتى به پس��ر اشمايكل 

بگه »پسر كو ندارد نشان از پدر!«

جام جهاني نيست كه فوتبال محالته! فوتبال در 
فضاي مجازي
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شرط احتكارزدايي از بازار زمين
گروهراهوشهرسازي| شهالروشني| 

و  راه  وزارت  رس��مي  گزارش ه��اي  طب��ق 
شهرس��ازي، شاخص سهم زمين در قيمت تمام 
ش��ده مسكن كه در س��ال 84 حدود 48 درصد 
ب��ود، در س��ال 91 به 54 درصد رس��يد كه اين 
ميزان در برخي ش��هرهاي بزرگ و كالن شهرها 

به بيش از 60 درصد نيز مي رسد. 
در سال 84، متوس��ط قيمت تمام شده يك 
واحد مسكوني با ميانگين مساحت 108مترمربع، 
معادل 34 ميليون تومان بوده اس��ت كه از اين 
ميزان 16ميليون تومان شامل سهم زمين بوده 
و شاخص دسترسي خانوار به مسكن با احتساب 
100درص��د پس ان��داز درآمد ي��ك خانوار طي 

يك سال، در آن زمان 8 سال بوده است. 
اما در س��ال 91، هزينه تمام ش��ده س��اخت 
چني��ن آپارتماني ح��دود 100ميلي��ون تومان 
برآورد مي شود كه از اين ميزان 55ميليون تومان 
سهم زمين بوده، بنابراين شاخص توان پذيري يا 
دسترس��ي خانوار به مس��كن به 12سال رسيده 
اس��ت كه اين ميزان در گروه ه��اي كم درآمد تا 
36 سال نيز تخمين زده شده است. در سال هاي 
84 ت��ا 90 قيمت زمين به اوج خود رس��يد كه 
دالل ه��اي اين بازار با س��فته بازي و بورس بازي 
قيمت زمين را باال بردند، به طوري كه طبق گفته 
آخوندي تورم مسكن به همين دليل در سال 85 

به 58 درصد رسيد. 
اما قيمت زمين در طي س��ال هاي 90 تا 96 
نيز با رشد قابل توجهي همراه بوده است كه اين 
مورد از ابتداي س��ال 97 با رشد قابل توجه تري 
روبه رو شده است. به  هر روي در طول سال هاي 
پ��س از انقالب چهار رويكرد در بخش مس��كن 
قابل بررسي اس��ت. به طوري  كه در رويكرد اول، 
سياست بخش مسكن نه در قالب توليد مسكن، 
بلكه درقالب واگذاري زمين، آن  هم به اشخاص 
بود. طبيعي اس��ت كه اشخاص نيز زمين ها را به 
توليد مس��كن اختصاص ندادند، بلكه دستمايه 
ثروت اندوزي دالالن ش��د و در نتيجه عرضه يي 

در مقابل تقاضاي مسكن وجود نداشت. 
در اين حال حس��ن روحان��ي رييس جمهور 
وقت ايران در اظهارات هفته گذش��ته خود مقرر 
كرده تمام نهادهاي دولتي زمين هاي مازاد خود 
را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند تا 
اين وزارتخانه با ساخت وس��از در اين مناطق دو 
چالش بزرگ مسكن يعني خانه دار كردن مردم و 
اشتغال را حل وفصل كند، حال به گفته بسياري 
از كارشناس��ان اگر اين طرح به انحراف كشيده 

نشود مي تواند كارآمد تلقي شود. 

مجلسديدمطلوبيبهاينطرحندارد
به گفته احسن علوي نايب رييس كميسيون 
عم��ران مجل��س ش��وراي اس��المي، دس��تور 
رياست جمهوري مبني بر اينكه كليه دستگاه ها 
بايد زمين هاي بالاستفاده خود را به وزارت راه و 
شهرسازي ارائه دهند نيازمند جبر و نظارت هاي 
قانون��ي اس��ت.علوي اف��زود: زماني پيش��نهاد 
رياس��ت جمهوري قابليت اجرايي دارد كه تمام 
نهاده��ا و ارگان ه��ا آمار دقيق��ي از دارايي خود 
ارائه دهند اگر اجباري در ارائه اين آمارها وجود 
نداش��ته باش��د، نهادها فورا براي زمين هاي باير 

خود برنامه چند روزه ترتيب مي دهند. 
عل��وي ب��ا بيان اينك��ه به طور كل��ي مجلس 
ديد مطلوب��ي به اين طرح ن��دارد، تصريح كرد: 
البت��ه اگر بتواني��م آمار دقيقي از ام��وال نهادها 
داشته باش��يم، مي توانيم در عرصه شفاف سازي 
نايب ريي��س  مطلوب تري برداري��م.  گام ه��اي 
كميس��يون عمران مجلس گف��ت: ازآنجايي كه 
بيشتر زمين هاي نهادها در مناطق گران قيمت 
كالن ش��هرها ق��رار دارد اين پيش��نهاد كار ايي 

مطلوبي براي اقشار كم درآمد ندارد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ن مناطق مناس��ب 
واحده��اي لوك��س و متراژ باالس��ت، گفت: در 

حال حاضر بخش اعظمي از ش��هروندان نيازمند 
خانه ه��اي 60 ت��ا 70 هس��تند و اي��ن خانه ها 
س��نخيتي با نياز اين اقشار ندارد. و اگر به گفته 
اين مقام اگر اين واحدها در بافت هاي فرس��وده 
هم اعمال ش��ود بافت هاي فرسوده شمال شهر 

براي خانه دار كردن مردم مناسب نيست. 
نايب ريي��س كميس��يون عم��ران مجلس با 
ارائه پيش��نهادي در خصوص اين گفته مسوول 
گفت: وزارت راه و شهرس��ازي مي تواند با كسب 
اين زمين ها و فروش آن با قيمت مناس��ب براي 
ش��هروندان در بخش ه��اي مختل��ف واحدهاي 

مناسب بسازد. 

سهمزمينازقيمتملك
به گفته علي قائدي كارش��ناس مسكن يكي 
از م��وارد مه��م و تاثيرگ��ذار در افزايش قيمت 
ساخت وساز مربوط به قيمت زمين است. به طور 
كلي بر اس��اس آمارهاي كسب ش��ده حدود 60 
درصد قيمت يك مل��ك متعلق به قيمت زمين 
ب��وده و متاس��فانه ن��رخ اين نهاده س��اختماني 
در طي س��ال هاي اخير با رش��د قاب��ل توجهي 
روبه رو ش��ده اس��ت. قائدي افزود: اس��تفاده از 
زمين هاي دولتي در بافت هاي فرسوده و مناطق 
ارزان قيمت ش��هري مي تواند نق��ش موثري در 
كاهش قيمت ها داش��ته باشد. وي با بيان اينكه 
افزايش ساخت وساز مي تواند در ايجاد اشتغال و 
س��رمايه گذاري موثر باشد، افزود: در حال حاضر 
يكي از اولويت هاي اصلي دولت تامين مس��كن 
براي اقش��ار كم درآمد اس��ت. بنابراين بايد اين 
نواحي به س��مت كاربري هايي س��وق داده شود 
كه بتواند در خانه دار كردن اقشار ضعيف جامعه 

كاربرد داشته باشد. 
قائدي افزود: مش��كل اساسي در موضوع اخذ 
زمين هاي باير ازنهادهاي متعدد زمين هاي گران 
قيمت و ش��مال ش��هر كالن شهرهاست كه اين 

مورد بايد به شيوه صحيحي رفع ورجوع شود. 
اين كارش��ناس بازار مسكن با اشاره به اينكه 
با ف��روش زمين هاي گ��ران مي تواند هزينه هاي 
زيرس��اختي و روس��اختي مناطق پايين شهر را 

حل كرد، گفت: براس��اس پهنه بندي شهرها هر 
زمين باير يك نوع كاربري دارد. اگر كاربري هاي 
زمين ه��اي اخذش��ده در مناطق گ��ران قيمت 
فضاي عمومي باش��د مي توان اي��ن فضاها را به 
سرمايه گذاراني اختصاص داد كه از آن به صورت 
عمومي بهره ب��رداري كنند. و اگر اين پهنه ها به 
صورت مس��كوني يا تجاري باشد بايد دقت شود 
در مناطق مذكور خانه هاي لوكس يا مال ساخته 
نشود، زيرا يكي از معضالت كنوني كالن شهرها 
تراكم است. همچنين به علت ركود خريدوفروش 
هزينه هاي اعمال ش��ده در اي��ن دو فاز به نوعي 
هدر رفت سرمايه هاي كشور محسوب مي شود و 
از آنجايي  كه بخش اعظمي از مصالح ساختماني 
ساخت وس��ازها در مناط��ق گران كالن ش��هرها 
وارداتي است باعث خروج ارزان كشور مي شود. 

وي گفت: از آنجايي  كه ساخت مسكن ارزان 
قيم��ت اولويت كنون��ي دولت دوازدهم اس��ت، 
مطمئنا مباني در نظر گرفته خواهد شد كه اين 

طرح به انحراف كشيده نشود. 

تمكينسازمانهاحلقهموفقيتطرح
 فرش��يد پورحاج��ت دبير كانون سراس��ري 
انبوه سازان با اشاره به اينكه در حال حاضر بخش 
اعظمي از زمين هاي نهادها و سازمان هاي دولتي 
بالاستفاده و باير است، گفت: اگر اين سازمان ها 
از س��خنان رييس جمهور تمكي��ن كنند، وزارت 
راه و شهرس��ازي مي تواند اي��ن زمين ها را براي 

افزايش توليد مسكن بهره برداري كند. 
وي گفت: اما به طور حتم مس��ير دريافت اين 
اراضي از س��ازمان هاي مذكور بس��يار سخت و 

داراي پيچيدگي هاي قانوني متعدد است. 
پورحاج��ت بابيان اينكه با وجود مفيد و موثر 
بودن اين طرح بخش اعظمي از سازمان ها از اين 
مورد تمكين نخواهند كرد، عنوان كرد: متاسفانه 
تجربه نش��ان داد طرح 5 ساله بازآفريني شهري 
به علت عدم حضور موثر اين سازمان ها به چالش 

كشيده شده است. 
دبي��ر كان��ون سراس��ري انبوه س��ازان گفت: 
به طور حتم مسائل حقوقي گريبانگير اين طرح 

خواهد بود. وي با اش��اره به اينكه س��ازمان هاي 
دولتي در تمام مناطق ش��هر زمين مازاد دارند، 
اظهار ك��رد: بخش��ي از زمين هاي اي��ن نهادها 
در مناطق پايين ش��هر و در بافت هاي فرس��وده 
اس��ت، بنابراين اين طرح در ص��ورت همكاري 
س��ازمان ها مي تواند موفق باش��د. به گفته دبير 
كان��ون سراس��ري انبوه س��ازان توليد مس��كن 
ارتباط مس��تقيمي بارونق اقتصادي دارد و رونق 
ساخت وس��از مي تواند جنگ اقتص��ادي را رام تر 
كند. پور حاجت بابيان اينكه در ش��رايط كنوني 
مس��كن مي تواند به عنوان نجات بخش اقتصاد 
محسوب ش��ود عنوان كرد: در س��ال هاي اخير 
افزايش روزافزون قيمت زمين و مس��كن و تاثير 
منف��ي آن در ثبات اقتص��ادي و همچنين موثر 
نبودن سياس��ت هاي چندين س��اله دولت ها در 
راس��تاي مديريت زمين، حاكي از ضعف در اين 
حوزه است. به واسطه نقش كمرنگ دولت ها در 
عرصه مديريت زمين در سال هاي گذشته، امروز 
ش��رايطي به وجود آمده كه اقش��ار كم درآمد در 
تامين مسكن با مشكل مواجه شده اند و انباشت 
تقاضاي مسكن در كش��ور نيز مويد اين مطلب 
اس��ت. وي در نهاي��ت گفت: بنابراي��ن در برهه 
كنون��ي هر اقداماتي كه در جهت كمرنگ كردن 
قيمت زمين اعمال شود مي تواند نتيجه مطلوبي 

در بخش اقتصادي و اشتغال داشته باشد. 

سياستغلطزمينبايداصالحشود
كارش��ناس  قاضي زاه��دي  حميدرض��ا 
ساخت وس��از ني��ز با بيان اينك��ه در حال حاضر 
تاثير زمين بر ركود ساخت وساز و قيمت مسكن 
مشهود است، گفت: زماني كه قيمت زمين رشد 
مي كند، قيم��ت نهايي مس��كن افزايش يافته و 

ساخت وساز در ركود مطلق قرار مي گيرد. 
قاضي زاه��دي اف��زود: در تم��ام كش��ورهاي 
توس��عه يافته زمين قيمت قابل توجهي نداشته 
و ج��ز عوامل موثر بر قيمت مس��كن محس��وب 
نمي ش��د. اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان 
اينكه اغتشاش كنوني مسكن ناشي از سرمايه يي 
شدن مسكن و زمين است، گفت: تورم بته كدو 

نيس��ت كه در ظرف بيست روز برويد خود را تا 
باالي درخت چنار برس��اند. تورم غولي است كه 
س��ال ها وقت الزم دارد تا ببالد و رش��د نمايد و 
ايجاد ترس و وحشت كند. وي با يادآوري اسناد 
موجود در خصوص چگونگي رش��د قيمت زمين 
طي س��ال هاي گذش��ته تاكنون گفت: محدوده 
ش��هر تهران در س��ال قب��ل از 1345 يك صد و 
چهل ونه كيلومتر مربع بود. در س��ال 1345 به 
245 كيلومتر مربع و ت��ا حال به 600 كيلومتر 
مربع رسيده است. به اين ترتيب از سال 1345 
چهار صد و پنجاه وي��ك ميليون مترمربع زمين 
باير متعلق به دولت با دست سندسازان و زمين 
ب��ازان وارد مح��دوده تهران ش��ده و در معرض 
خريدوفروش قرار گرفت. اگر متوس��ط بهاي هر 
مترمرب��ع از اي��ن زمين را فقط ي��ك هزار ريال 
در نظر بگيري��م جمع بهاي آن به 451 ميليارد 
ريال مي رسد. زاهدي گفت: تعجب در اين است 
دولتي كه در س��ال 1341 از پرداخت 7 ميليارد 
توم��ان بهاي امالك زراعتي وحش��ت داش��ت و 
فروش كارخانه هاي دولتي را عنوان كرد تا مانع 
تورم ش��ود چگونه اجازه داد حدود 451ميليارد 
ري��ال پول فقط در ته��ران از طريق بورس بازي 
زمي��ن در اختيار هزار خانواده قرار بگيرد تا آنها 

زندگي را 7ميليون خانواده ايراني تنگ سازند؟
وي گفت: چ��را موقع اجراي قانون اصالحات 
ارض��ي به فك��ر ملي كردن زمين ه��اي خارج از 
محدوده ش��هرها نيفتادند؟ و چرا وزارت صنايع 
طبيعي زمين هايي را كه در اختيار شهرك سازان 
ق��رار داد فروش عرصه را به خري��داران خانه ها 
ممنوع نساخت؟ چرا اجازه داده شد زمين هايي 
ك��ه تاكنون به رايگان يا به بهاي اندك در اختيار 
كارخانه داران و موسس��ات توليدي گذارده شده 
به بهاي روز جزو ارزش دارايي ها به حساب آيد و 

براساس آن سهام جديد منتشر شود؟
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: حقيقت 
اين اس��ت كه مكانيس��م اقتصاد يك كشور بايد 
بر اساس توليدات كشاورزي و صنعتي و مشاغل 
شريف تنظيم شود تا بازار كه مكانيسم آن، روي 
عرض��ه و تقاضا ش��كل مي گيرد تع��ادل خود را 

حفظ كند و مانع رشد سريع تورم شود. 
وي گفت: به  هر روي اقتصادي كه بخواهد از 
راه بورس ب��ازي زمين و تبديل بيابان ها به اوراق 
خود ادامه دهد كار را به جايي خواهد كشاند كه 
تمام وقت ش��بانه روزي بانك مركزي بايد صرف 
چاپ و انتش��ار اسكناس شود؛ زيرا زمين خواران 
كه توانسته اند يك شبه صاحب ميليون ها تومان 
ثروت گردند اگ��ر امكان بيابند تمام يك ميليون 
و 650 هزار كيلومتر مربع مس��احت ايران را در 

معرض خريدوفروش خواهند گذاشت. 
زاهدي بابيان اينكه به  هر روي در حال حاضر 
جن��اب رييس جمهور به دنب��ال اخذ زمين هاي 
مازاد سازمان ها است كه اگر بتواند مي تواند كار 
مثبتي را در فعاليت كاري خود ثبت كند، گفت: 
دولت بايد از تمام اقتدار و اختيار خود بهره ببرد 

تا بتواند در اين طرح سربلند بيرون بياييد. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از گف��ت: اخذ 
زمين هاي مازاد سازمان هاي دولتي مي تواند يك 
گام جدي براي كاه��ش قيمت زمين و افزايش 
توليد تلقي ش��ود. زاهدي گفت: در حال حاضر 
سازمان هايي دولتي وجود دارد كه زمين هاي باير 
و بالاستفاده يي زيادي دارند كه از آنها به عنوان 
س��رمايه هاي روز مبادا ياد مي كنند و هر روز به 
دنبال افزايش قيمت امالك سازمان خود هستند 
بنابراين دول��ت مي تواند با رويكرد جديدي جلو 
اي��ن احتكار را بگيرد. از اين رو به نظر مي رس��د 
اين طرح در صورت حمايت چندجانبه ارگان ها 
بسيار موفق باش��د. وي در نهايت گفت: بايد به 
هر نحوي كه شده كمبود توليد مسكن را جبران 
كنيم، زيرا در س��ال هاي آينده با مشكل شديد 
مس��كن و فاصله قيمتي آن با درآمد شهروندان 

روبه رو خواهيم شد. 

نقشزميندربازارملك
زمي��ن  به��اي  س��هم 
در تعيي��ن قيم��ت نهاي��ي 
مس��كن با توجه به منطقه 
و تعداد واحد هاي س��اخته 
ش��ده از ح��دود 20درصد 
ت��ا 40درصد به��اي نهايي 
آپارتم��ان(  س��اختمان)در 
را در برمي گي��رد. يك��ي از 
براي  دولت ها  راهكاره��اي 
تامين مس��كن ارزان قيمت 

براي اقشار كم درآمد، اختصاص زمين هاي ملي و 
دولتي با قيمت هاي مصوب كه گاهي رايگان است. 
پس از انقالب، دولت با تقسيم برخي زمين هاي 
مص��ادره ش��ده در ش��هرها و اعط��اي زمي��ن به 
تعاوني هاي مس��كن سياس��ت هاي كاهش قيمت 
مس��كن را دنبال ك��رد. تا قبل از س��ال 82 عمال 
اس��تفاده از اب��زار زمي��ن رايگان و دولتي بيش��تر 
مخت��ص ارگان هاي دولت��ي و گروه هاي محدودي 
بود كه در قالب تعاوني هاي مسكن از دولت زمين 
مي گرفتند. استفاده عمومي و همگاني از زمين، با 
ايده مس��كن مهر تحقق يافت كه با تلفيق دو ابزار 
كاربردي زمين تقريبا رايگان و وام كم بهره دولتي 
ش��كل گرفت. دو ابزاري كه براي خانه دار ش��دن 
اقش��ار كم درآمد دور از دس��ترس بود. اختصاص 
اي��ن مق��دار زمين دولتي در س��طح كش��ور براي 
س��اخت مسكن در دنيا كم نظير بود. طرحي عالي 
كه متاس��فانه به دليل عدم رعايت مس��ائل جانبي 

و جانمايي نا مناسب به شكل مطلوبي اجرا نشد. 
در دولت ه��اي يازده��م و دوازده��م ع��الوه بر 
ادامه پروژه مس��كن مهر، طرح هاي مختلفي براي 
كمك به صاحبخانه ش��دن افراد جامعه مطرح شد 
كه در عمل به غي��ر از افتتاح پروژه هاي نيمه كاره 
مس��كن مهر، اقدام��ات دولت، نتايج ملموس��ي به 
دنبال نداش��ته و بيشتر در حد طرح و ايده و شعار 
باقي مانده اس��ت. با بررس��ي روند سياست زمين 
در دولت هاي مختلف مي توان مش��اهده كرد كه با 
وج��ود زمين هاي قابل واگذاري و آمادگي دولت ها 
براي اعطاي زمين، فقدان سياس��ت گذاري درست 
و نديدن تمام زنجيره تامين مسكن، مراد مطلوب 

حاصل نشده است. 
در روزه��اي اخي��ر خب��ري مبني بر دس��تور 
رييس جمهور براي واگذاري زمين هاي بالاستفاده 
دس��تگاه ها به وزارت راه و شهرسازي براي ساخت 

مسكن اعالم شد. 
جدا از موثر بودن يا نبودن اين ايده در ش��رايط 
كنوني به نظر مي رس��د اين فرمان بيش��تر جنبه 
تش��ريفاتي و تبليغاتي دارد. چ��ون اوال زمين هاي 
م��ازاد در اختيار دس��تگاه هاي دولت��ي در حدي 
نيس��ت ك��ه جوابگ��وي رف��ع بخ��ش كوچكي از 
معضالت مسكن باشد و ثانيا واگذاري اين زمين ها 
تابع ش��رايط و قوانين طوالني و خاص اس��ت. اين 
فرمان درحالي صادر ش��ده كه شركت هاي تعاوني 
مسكن بس��ياري از همين دستگاه ها براي دريافت 
زمين منتظر اقدامند و بعضا تعاوني هايي كه زمين 
درياف��ت كرده اند در مورد تغيير كاربري و تفكيك 
اين زمين ها چند سالي است كه در كش و قوس با 

سازمان هاي مختلفند. 
اما در ص��ورت وجود و واگذاري اين زمين ها به 
نظر نمي رس��د، تغيير خاصي در قيمت و ش��رايط 
فعلي بازار مسكن به وجود بيايد. تقليل بهاي زمين 
در شرايطي كه ساير عوامل دخيل در بازار مسكن 
توان خريداران را به  ش��دت تضعيف كرده اس��ت، 
نتيجه يي جز منفعت بيش��تر براي دالالن را ندارد. 
زمين هاي ملي در اختيار دولت به اندازه يي هست 
كه ب��راي حل معضل مس��كن از طريق كاهش يا 
حذف به��اي زمين، معطل زمين ه��اي در اختيار 
بخش هاي دولتي نماند اگر ريشه هاي اصلي ناتواني 
عمومي در تهيه مسكن به درستي شناسايي شود.

تغييرجايگاهشهرداران
درطرحبازآفريني

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: در 
طرح بازآفريني ش��هري، جايگاه شهرداران تغيير 
پيدا كرد و اين برنامه ملي در قالب چهار فعاليت 
عمده ازجمل��ه توان افزايي اجتماع��ي اقتصادي 
اهالي محله در قالب نهادس��ازي و برنامه سازي، 
و...  مس��كن  نوس��ازي  زيربناي��ي،   خدم��ات 

تدوين شد. 
به گزارش ايس��نا، هوشنگ عش��ايري اظهار 
ك��رد: ط��رح بازآفرين��ي ش��هري را ب��ا رويكرد 
محله محوري و غالب ش��دن مش��اركت مردم و 
تصميم گيري از پايين به باال برنامه ريزي كرديم. 
وي ب��ا بيان اينكه نزدي��ك به 10 ميليون نفر 
جمعيت در 270 محله هدف بازآفريني ش��هري 
ساكن هستند كه ساالنه 25 هزار ميليارد تومان 
براي اين طرح تصويب ش��ده اس��ت، بيان كرد: 
2500 ميليارد تومان تس��هيالت نيز قرار اس��ت 

در اختيار تسهيلگران در اين طرح اعطا  شود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه 
متاس��فانه تاكنون اتفاق خاصي در بافت فرسوده 
و... نيفتاده كه نش��ان دهنده آن است كه در اين 
راس��تا اجماع نداش��ته و هركس براي خود كار 
مي كرد، افزود: نقش س��تاد بازآفريني اين است 
كه اقدام��ات متفرقه را در محالت هدف تجميع 

كرده و به سمت محله اولويت دار سوق بدهد. 
عش��ايري گفت: براي شتاب دهي به اين اقدام 
مش��ترك مقرر ش��د دول��ت تم��ام دارايي خود 
يعني اراضي را دراختيار توس��عه گران قرار بدهد 
 و در ش��هرهاي اس��تان كرمان بايد اين موضوع 

اتفاق بيفتد. 
وي تصريح كرد: هفته گذش��ته رييس جمهور 
عن��وان تكليفي در اين زمينه اعالم كردند كه در 
اين راستا بايد همه ادارات دولتي اراضي خود را 

در اختيار طرح و مردم قرار بدهند. 

يادداشت

خبر

ريشهتاريخيافزايشقيمتزمين
سياس��ت هاي عرض��ه 
زمين براي ساخت مسكن 
توس��عه  تب��ع آن  ب��ه  و 
ش��هرها در ايران همواره 
با روش هايي متفاوت ارائه 
شده اس��ت. پس از اتمام 
جنگ تحميلي شهرها به 
پذيراي  فزاينده ي��ي  طور 
جمعيت ش��دند و به تبع 
آن ساخت و ساز و توسعه 
ش��هري صورت گرفت. در اكثر شهرها با ايجاد 
تعاوني هاي مسكن براي اكثر كاركنان ادارات و 
س��ازمان ها و حتي پرسنل شركت هاي بزرگ و 
كارخانجات و واحدهاي صنعتي گامي بزرگ در 
راستاي سياست هاي مس��كن و توسعه شهرها 

صورت گرفت. 
خيلي از ادارات هم با تصاحب حجم عظيمي 
از زمين ها نوعا به صورت خام يا حصار كش��ي 
شده از اين سفره بي بهره نماندند. البته ساليان 
اس��ت كه تعاوني از باب تامين مسكن تشكيل 
نش��ده و نوعا به صورت پراكنده مگر آن دسته 
از تعاوني هايي كه پول را از متقاضيان گرفته اند 
و هن��وز مراحل تغيير كارب��ري و تحويل زمين 
را س��پري نكرده اند يا اينكه اختالف با مالك را 

بالفصل گذاشته اند. 

ت��ا دهه گذش��ته قيمت زمين مناس��ب بود 
هزينه هاي س��اخت هم زياد نبود، اما تسهيالت 
آنچناني هم در كار نبود. پس از رونق آپارتمان 
نش��يني و تمايل مردم به آپارتمان نشيني، نبود 
و كمب��ود زمين ه��اي ذخي��ره در اكثر محالت 
مرفه نشين س��ازندگان به فكر خريد واحدهاي 
كلنگي و تخريب و س��اخت مج��دد با تراكم و 
قيمت بيش��تر افتادند و قيمت ه��ا را به صورت 
توافقي و خيلي باال با محاس��به اينكه با افزايش 
تراكم اين مبلغ را جبران مي كنند، روشي نوين 
در ساختمان سازي را رواج دادند و از آن منتفع 
ش��دند در واقع استارت افزايش قيمت زمين از 

اينجا زده شد. 
مديريت ش��هري هم مواف��ق اين رويه بود و 
توس��عه ش��هرها از افقي به عمودي تغيير رويه 
داد. ب��ه تبع اين اق��دام افزايش قيمت زمين به 
ساير محالت كش��يده شد. قشر ضعيف جامعه 
به حاش��يه كشيده ش��دند و رونق مسكن را به 
محالت حاش��يه يي هم كش��اندند و نتيجه آن 
س��اخت خانه ه��اي نامقاوم و خ��ارج از ضوابط 

شهرسازي در حاشيه ها شد. 
سياس��ت دول��ت نهم و دهم ه��م در تامين 
مسكن روش��ي متفاوت بود. ايجاد مجتمع هاي 
زيس��تگاهي با عنوان مسكن مهر در زمين هاي 
رايگان و خيلي ارزان حاش��يه ش��هرها و حتي 

دورت��ر براي قش��ر كم درآمد جامع��ه. در واقع 
عمده هزينه هاي زمين اين طرح هزينه تسطيح 
و خاكب��رداري آن بود. دولت عم��ده بودجه و 
اعتب��ارات عمراني چند س��ال را ب��ه اين طرح 
اختص��اص داد. خيل عظيم��ي ازجمله برخي 
كارخانج��ات توليد كننده مصالح س��اختماني و 
كارگر و بنا و اس��تاد كاران س��اختماني، حتي 
دانشجويان برخي رش��ته هاي دانشگاهي چند 
س��الي بهره جس��تند. واحدهاي بي شماري در 
تقريبا همه شهرها برافراشته شد ولي با كيفيت 
متوسط و رو به پايين و بدون مجري ذي صالح 
ي��ا نظارت اصولي. در ابتدا از س��وي متقاضيان 
كم بضاعت استقبال چش��مگيري از اين پروژه 
مل��ي گرديد ولي وج��ود عوامل متعددي باعث 

دلسردي از اين موضوع شد
 به طوري  كه خيلي از واحدها پس از تكميل 
و تحويل هم خالي از س��كنه ماندند و صاحبان 
آنه��ا ترجي��ح مي دادند كه همچنان مس��تاجر 
بمانن��د ولي در آنجا س��اكن نش��وند. از عمده 
عوامل ركود مسكن در چند سال اخير فراواني 
واحدهاي مس��كن مهر در ي��ك مكان بود و در 
صورتي كه اگر همه واحدها س��اكن مي ش��دند 
خيلي ش��لوغ مي ش��د. به طوري  كه دولت بعد 
بنا به داليلي از ادامه آن منصرف ش��د. در كل 
مس��كن مهر و هر طرح��ي اجرايي ديگر داراي 

نقاط ضعف و قوتي اس��ت ولي اگ��ر در اجراي 
اين ط��رح تعجيل نمي ش��د و از صاحب نظران 
موضوع��ي مش��اوره گرفته مي ش��د قطعا نقاط 
ضعف اين طرح كاهش مي يافت. مشهود بودن 
عدم مقاومت س��ازه يي پس از بروز زلزله س��ال 
گذش��ته شهرس��تان س��رپل ذهاب كرمانشاه و 
ش��دت خس��ارت در واحدهاي مسكن مهر اين 
شهرس��تان باعث وحش��ت و دلزدگي بيشتري 
با وجود داش��تن ديگر مش��كالت گذشته براي 
ساكنان و تمام كس��اني كه اين شدت تخريب 
و كشتار در اين مجتمع به ظاهر مقاوم سازي را 

عينا ديده بودند، گرديد. 
مش��كالتي از قبيل عدم مكان يابي مناسب، 
مقاومت س��ازه يي و نداشتن س��اير كاربري ها و 
امكان��ات الزم ش��هري براي اي��ن مجتمع هاي 
زيس��تگاهي. البته مواردي اساسي چون قيمت 
ارزان تمام شده و بازپرداخت اقساط كم از نقاط 
مثب��ت اين ط��رح بود. در پايان بهار امس��ال با 
افزايش سرس��ام آور قيم��ت طال و ارز و به تبع 
آن اكثر كاالهاي اساس��ي و مصالح ساختماني 
قيمت ملك با افزايش فوق العاده افزايش يافت. 
چنين ش��د كه مسكن پس از خوابي چند ساله 
در اثر اين ش��وك گراني وحشت زده و هراسان 
شد. بيشترين افزايش قيمت در امالك الكچري 
و لوكس محالت مرفه نشين صورت گرفت و اين 
نش��انگر اين است كه سرمايه داران نبض بازار را 

تغيير مي دهند. 
 دخيل ش��دن عواملي ديگر در اين موضوع 

به اپيدمي ش��دن اين گران��ي در اكثر محالت 
انجاميد و عم��ال بازار از كنترل خارج ش��ده و 
نظارت��ي فعال مش��هود نيس��ت. وع��ده و وعيد 
مديران دولتي اين بخش هم در اين برهه عمال 
چاره ساز نيس��ت. رئيس دولت هم كه در چند 
شب پيش با اش��اره به اينكه برخي از ادارات و 
ارگان ها زمين هاي وس��يعي را در اختيار دارند 
نسبت به واگذاري آنها به اداره راه و شهرسازي 

اقدام كنند. 
حال س��وال اينجاس��ت ك��ه در پ��س اين 
واگذاري قرار اس��ت چه تصميمي اتخاذ شود؟ 
اگر قرار اس��ت زمين هاي مذكور تحت نظارت 
مس��كن و شهرسازي با هماهنگي ادارات مالك 
در قال��ب تعاوني مس��كن نس��بت به س��اخت 
واحدهاي��ي براي كاركنان همان اداره بينجامد، 
اقدامي مناس��ب و چاره جويانه اس��ت. در واقع 
فقط هزينه هاي س��اخت ب��راي كاركنان اداره 
متبوع دارد البته هزينه هايي بيش��تر از مسكن 
مهر آن هم جهت ساخت بهينه مسكن از سوي 
مرجع ذي صالح و تحت نظارت س��ازمان نظام 
مهندس��ي. اين اق��دام موجب خان��ه دار كردن 
كارمندان و ايجاد نشاط براي آنها، كاهش فشار 
روان��ي و به تبع آن به��ره وري را در پي دارد. با 
توجه به ش��رايط موجود و سهم قابل توجهي از 
جمعيت به عنوان كارمند س��ازمان ها و ادارات 
اين ط��رح به عنوان طرح تا ح��دودي موفق و 
نيز اهرمي در راستاي كنترل وكاهش قيمت ها 

مي تواند موثر واقع شود.

يادداشت

محمدعليمهري
كارشناسارشد

شهرسازي

ايمانرفيعي
كارشناس
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توضيح جهرمي درباره اختالف 
آماري ليست تخصيص ارز

مهر|  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد 
اختالف آماري در ليست منتشر شده از سوي وزارت 
ارتباطات با بانك مركزي مربوط به تخصيص ارز به 

واردات گوشي، توضيح داد. 
درپي انتش��ار ليس��تي از س��وي بانك مركزي 
مربوط به دريافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني براي 
واردات گوش��ي موبايل و اختالفي كه اين ليس��ت 
با فهرست منتشر ش��ده از سوي وزارت ارتباطات 
دارد، محمدجواد آذري جهرمي در شبكه اجتماعي 

توييتر در مورد دليل اين اختالف توضيح داد. 
وي گفت: اختالف آماري بين ليس��ت منتش��ر 
ش��ده توس��ط وزارت ارتباط��ات و ليس��ت بانك 

مركزي گزارش شده است. 
وزير ارتباطات ادامه داد: گزارش وزارت ارتباطات 
مرب��وط ب��ه اول فروردين تا ۲۹ خرداد اس��ت و اين 
درحالي اس��ت كه بازه گزارش بانك مركزي مربوط 
به ۲۱ فروردين تا ۹ تير اس��ت. جهرمي تاكيد كرد: 

گزارش بانك مركزي دقيق تر است. 

 چراغ سبز فيس بوك
به ارزهاي ديجيتال

فيوچري�زم| فيس ب��وك بار ديگر ب��ه ارزهاي 
ديجيت��ال اج��ازه مي ده��د ك��ه در اي��ن پلتفرم 
اجتماع��ي تبلي��غ كنند. اين موضوعي اس��ت كه 
مي تواند ب��ار ديگر فيس ب��وك را در كانون توجه 

سيستم هاي نظارتي قرار دهد.   
فيس ب��وك بار ديگر ب��ه مخاطبان خ��ود اجازه 
مي ده��د ك��ه از تبليغات ارزهاي رمز نگاري ش��ده 
اس��تفاده كنند.   در ماه ژانويه، ش��ركت فيس بوك 
اعالم كرد كه يك سياس��ت جديد براي ممنوعيت 
فعالي��ت ش��ركت هاي تبليغاتي در ح��وزه ارزهاي 
ديجيتال را اجراي��ي مي كند. اما اين پلتفرم آنالين 
تغيير عقيده داده و اعالم كرده مجددا اجازه مي دهد 
كه تبليغات ارزهاي ديجيتال در اين پلتفرم اجرايي 
شود. البته درست همان طور كه دقيقا مشخص نبود 
فيس بوك چكونه از اين تبليغات جلوگيري مي كند، 
اكنون نيز مش��خص نيس��ت مكانيس��م فيس بوك 
ب��راي تبليغات ارزهاي ديجيتال چگونه خواهد بود. 
اما آنچه مش��خص است سودي اس��ت كه به زودي 
فيس بوك از اين قرارداد جديد مي برد.  جالب است 
بدانيد گوگل از س��ال ۲۰۱7 تاكنون س��ود ساالنه 
۲5درص��دي از اي��ن تبليغات برده اس��ت. در حال 
حاضر فيس بوك ر رقابت كمي در اين حوزه دارد و 

در نتيجه قصد دارد مشكل را حل كند. 

ارسال پيامك تحت وب 
ممكن شد

سي ان بي س�ي| گوگل از اين هفته به كاربران 
گوشي هاي اندرويدي امكان داد تا با استفاده از مرورگر 
اينترنتي خود براي ديگران پيامك ارسال كنند. اين 
خدمات از مدت ها قبل براي كاربران رايانه هاي مك 
اپل و از طريق برنامه يي مسيج در دسترس بوده است، 
ام��ا گوگل به تازگي آن را به كاربران خود ارائه كرده 
 است. براي اس��تفاده از اين خدمات ابتدا بايد برنامه

گوش��ي  روي  را   Android Messages
اندروي��دي خود بارگ��ذاري كنيد. البت��ه اين برنامه 
به ط��ور پيش ف��رض روي برخ��ي گوش��ي ها وجود 
دارد. پ��س از اين كار بايد برنامه ياد ش��ده را نصب 
 ك��رده و س��پس از طريق رايانه ش��خصي به آدرس

messages. android.com مراجعه كنيد. 
در صورت انجام درست مراحل قبلي يك كد كيو 
 آر را روي نمايش��گر مش��اهده مي كنيد. حال برنامه

Android Messages را روي گوشي خود باز كنيد 
 و روي منوي آن در گوشه سمت راست ضربه بزنيد. گزينه
"Messages for Web را انتخ��اب ك��رده و روي

Scan QR Code ضربه بزنيد. سپس دوربين گوشي 
را در برابر كد كيو آر نمايشگر رايانه قرار دهيد و منتظر 
شناسايي آن باش��يد. حاال مي توانيد از طريق مرورگر 
وب پيامك و حتي تصاوير، شكلك و غيره ارسال كنيد. 

گوگل درصدد ورود به صنعت 
بازي

فون آرنا| گزارش ها حاكي است شركت گوگل 
قصد دارد به عرصه صنع��ت بازي هاي رايانه يي پا 
گذاشته و كنسول بازي اختصاصي خود را توسعه 
ده��د.  از آنجا كه رقابت غول ه��اي تكنولوژي در 
حوزه ه��اي مختلف فن��اوري و تكنولوژي بس��يار 
تنگاتنگ ش��ده است، حاال ش��ركت گوگل نيز در 
رقابت با مايكروس��افت، س��وني و نينتندو تصميم 
گرفته اس��ت به ط��ور جدي به صنع��ت بازي هاي 
رايانه يي وارد شود و به توسعه و توليد كنسول هاي 

بازي اختصاصي براي خود بپردازد. 
كنس��ول هاي بازي هاي رايانه ي��ي كه در چند 
س��ال اخير ب��ا پيش��رفت هاي نوي��ن تكنولوژي 
از رش��د و اس��تقبال بي نظيري از سوي كاربران 
و عالقه من��دان مواجه ش��دند، حاال ب��ه يكي از 
اقالم ضروري در خانه كاربران تبديل ش��ده اند و 
بس��ياري از نوجوانان و جوانان را به شدت به خود 

معتاد كرده اند.
از جمله بزرگ ترين و معروف ترين ش��ركت هاي 
توس��عه دهنده كنس��ول هاي ب��ازي مي ت��وان ب��ه 
مايكروس��افت، س��وني و نينتندو اش��اره كرد كه به 
 ،)X-Box( ترتيب كنس��ول هاي بازي ايكس باكس
پلي استيش��ن )Play Station( و نينتندو سوئيچ 
)Nintendo Switch( را توس��عه و ارائه داده اند.  
تازه ترين گزارش هاي منتش��ره از منابع آگاه نش��ان 
مي دهد كه گوگل نيز مي خواهد س��رويس و پلتفرم 
شگفت انگيزي را مخصوص كاربران و عالقه مندان به 
بازي هاي رايانه ي��ي ايجاد كند تا بتواند نظر و توجه 
خي��ل عظيمي از آنها را به خ��ود جلب كند. برخي 
ديگ��ر از تحليلگ��ران ني��ز بر اين باورن��د كه گوگل 
مي خواهد عالوه بر توس��عه يك سرويس مخصوص 

بازي، كنسول بازي نيز توليد و منتشر كند. 
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نظارت؛ حلقه گمشده درآمدزايي مجازي

كسبوكاراينترنتيهمتخصصميخواهد
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

كس��ب و كارهاي نوپا در اقتصاد ايران كم كم 
در حال گسترش است،  بسياري از استارت آپ ها 
با درآمدزايي و رس��يدن به س��ود به عنوان يك 
بنگاه اقتصادي مش��غول به فعاليت هستند و در 
اين بي��ن برخي حمايت هاي دولت باعث ش��ده 
اس��ت تا اين كس��ب و كارها توس��عه پيدا كند. 
كسب و كارهايي كه برپايه اينترنت و الگو برداري 
از برخي نمونه هاي خارجي توانست آمار اشتغال 

را تاحدودي بهبود ببخشد. 
اگر تا چند سال قبل كسي به فكر درآمدزايي 
از فضاي وب ايراني نبود و بسياري به درآمدهاي 
اندك از اين فضا بسنده كرده بودند اما حاال اين 
نگاه به سرعت در حال تغيير است. اكنون برخي 
دريافته ان��د كه اتفاقا وق��ت درآمدزايي از فضاي 
مجازي ايران نيز فرا رسيده و پول خوبي مي توان 

از اين طريق به دست آورد. 
براس��اس آم��ار در س��ال ۹۲ نزدي��ك ب��ه 
۴۰۰درخواس��ت ب��راي راه اندازي كس��ب و كار 
اينترنت��ي در اي��ران ب��ه مركز توس��عه تجارت 
الكترونيك��ي ارجاع ش��ده بود اما اي��ن آمار در 
انتهاي س��ال ۹۴ بالغ بر ۱۳ هزار بوده كه نشان 
از جهش��ي چندين برابري در رونق كسب و كار 

اينترنتي در ايران است. 
البته كسب و كار اينترنتي در ايران از سال ها 
قبل در دنيا جاي خود را باز كرده اند و اين روزها 
با يك ابتكار كوچك مي توان پول هاي عظيمي از 

اينترنت به دست آورد. 
اما فضاي كسب و كار اينترنتي در ايران آن گونه 
كه بايد و ش��ايد تابع قوانين و مقررات مش��خصي 
نيست و همين خأل هاي قانوني باعث بروز مشكالتي 
ش��ده است. از سوي ديگر به دليل نبود تخصص و 
صرفا سود باال در اين كسب و كارها افراد به سمت 
آن مي روند. به نظر مي رس��د به دليل نبود تجربه 
و تخص��ص در اين حرفه و صرفا بر پايه پش��توانه 

مالي گردانندگان اين كسب و كارهاي اينترنتي در 
آينده يي نه چندان دور شاهد مشكالتي باشيم كه 
بهتر است مديران اين گردانندگان كسب و كارهاي 

اينترنتي بيشتر به آن اهميت بدهند. 
ش��ايد ش��ما هم م��ردان ي��ا زنان��ي را ديده 
باش��يد كه در كن��ار خياب��ان پالكاردهايي را در 
دست گرفته اند و س��عي در جذب راننده دارند، 
اس��نپ ش��ركتي كه بدين روش سعي در جذب 
راننده دارد، رانندگاني كه در بين آنها قش��رهاي 
مختلف��ي ديده مي ش��ود،  افرادي ك��ه صرفا اين 
حرفه به عنوان ش��غل اصلي آنها است و افرادي 
كه رانندگي در اسنپ شغل دوم و بعضا سوم آنها 

اس��ت، اما در اين بين به نظر مي رسد سرعت در 
كس��ب و كار اينترنتي فداي صالحيت و نظارت 
شده اس��ت. همين چند وقت پيش بود كه يكي 
از رانندگان اين شركت مشكل ساز شد مساله يي 
كه حتي دادس��تاني و وزير ارتباطات به آن ورود 

كردند. 
دادس��تان تهران درخصوص اين پرونده گفته 
ب��ود: »قرار بر اين بود كه ب��ه مردم خدمت ارائه 
ش��ود نه اينكه راننده اسنپ زني را به تپه ها ببرد 
و ب��ه او تجاوز كند و آن گاه با تبليغات فريبنده و 

غيرواقعي اسنپ را بزرگ جلوه دهيد.«
وزير ارتباطات هم كمي قبل از انتشار سخنان 

دادستان در اينس��تاگرام خود نوشته بود: »خبر 
مربوط به آزار مس��افر يكي از سرويس دهندگان 
تاكس��ي آنالين تاس��ف برانگيز اس��ت. م��ردم به 
كسب وكارهاي نوپا اعتماد دارند و با اطمينان از 
خدمات آنها استفاده مي كنند؛ لذا حفاظت از اين 
س��رمايه اعتماد عمومي و لحاظ كردن روال هاي 
قانون��ي براي به خدمت گرفتن افراد مناس��ب و 
ايجاد فضاي امن براي س��فرهاي شهري بايد به 

اولويت تبديل شود.«
ام��ا به نظر مي رس��د ع��دم نظ��ارت كافي و 
نداش��تن تخصص در اي��ن حوزه منج��ر به روز 
چنين اتفاقاتي ش��ده است، مديران و مسووالني 

كه فقط س��وداي افزايش درآم��د دارند و در اين 
بين امنيت و نظارت دقيق فدا مي شود. بسياري 
از رانن��دگان تاكس��ي هاي اينترنت��ي معتقدن��د 
رانندگاني به اس��تخدام ش��ركت در مي آيند كه 
هيچ گون��ه آش��نايي با تهران و حتي اپليكيش��ن 
ندارند و صرفا با برگزاري يك يا چند دوره كالس 

آموزشي اين افراد نمي توانند راننده شوند. 
از س��وي ديگر برخي از مس��افران از نابلدي 
رانندگان تاكسي هاي اينترنتي معترض و گله مند 
هس��تند و معتقدند كه حتي اين رانندگان توان 
كار كردن با اپايكيشن هاي نقشه خوان را ندارند. 
از س��وي ديگر برخي از اي��ن رانندگان اصال 
توجيه نيس��تند و نمي دانند كه شماره مسافران 
بايد كامال امن باشد و مسافران بايد امنيت رواني 
و جاني داش��ته باش��ند اينكه راننده يي به خود 
اجازه توهين به مسافر را از طريق پيامك يا حتي 
صوتي مي دهد نش��ان ضعف سيستم آموزشي و 

اصولي اين نهاد دارد. 
هر چند واحد پشتيباني اعتراض و شكايت ها 
را پيگيري مي كند، و بعضا با عذرخواهي و ارسال 
پيام��ك عذرخواهي آرزوي س��فر خوش را براي 
كاربر مي كند، اما لطمه يي كه اين افراد از لحاظ 
رواني به مس��افر و حتي سيس��تم وارد مي كنند 

قابل جبران نيست. 
گردانندگان كس��ب و كاره��اي اينترنتي بايد 
بدانن��د ك��ه صرف��ا درآمدزاي��ي نمي تواند عامل 
موفقيت باش��د، تخص��ص و دان��ش در اين نوع 
حرفه ه��ا حرف اول را مي زند،  برخي گردانندگان 
اين مجموعه صرفا به خاطر س��ود زياد وارد اين 
عرصه ش��ده اند و تجربه و تخصص الزم را در اين 
عرصه ندارند،  اين اف��راد بايد بدانند كه موفقيت 
يك مجموعه زماني تضمين مي شود كه مديران 
آن در حرفه خود تخصص الزم را داش��ته باشند، 
 نه صرفا براي س��ود و درآمدزايي بيش��تر به اين 

عرصه روي آورده باشند. 

گازاتا| پارلمان روس��يه طرحي را در 
دس��ت بررس��ي دارد تا ورود گوشي هاي 

همراه قاچاق را متوقف كند. 
در اين طرح گوشي هاي تلفن همراه به 
سه گروه سفيد، خاكستري و سياه تقسيم 
مي ش��وند؛ گروه سفيد تلفن هايي هستند 
كه توس��ط نمايندگي هاي رسمي به طور 
قانوني وارد روسيه مي ش��وند، مجوزهاي 

مخابراتي را دريافت مي كنند، ماليات پرداخت مي كنند و در فروشگاه ها به فروش مي رسند.  
تمامي برندهاي معتبر توليدكننده تلفن همراه در روسيه نمايندگي رسمي دارند و شامل 
اين گروه مي شوند كه مصرف كنندگان بايد از اين پس تلفن هاي مورد نياز خود را از آنان 
خريداري كنند.  گروه خاكستري به گوشي هاي تلفن همراهي اطالق مي شود كه در روسيه 
نمايندگي ندارند يا تلفن هاي قديمي كه در شبكه فعالند، هرچند تصميم نهايي درباره ادامه 
فعاليت اين گوشي ها در شبكه تلفن هاي همراه روسيه گرفته نشده اما احتماال با پرداخت 
ماليات هاي قانوني امكان پذير خواهد شد.  گروه سياه به تلفن هاي همراهي گفته مي شود 
كه به صورت قاچاق، خريدهاي اينترنتي از س��ايت هاي خارجي همانند علي اكسپرس،  اي 
بي، آمازون و... توسط كاربران وارد روسيه مي شود، اين تلفن ها از اين پس در روسيه قابل 
استفاده نخواهند بود و حتي امكان پرداخت ماليات براي فعال سازي آنان نيز ميسر نيست. 
به عقيده مس��ووالن اقتصادي روس��يه، ساالنه بيش از پنج ميليون گوشي قاچاق در 
روسيه بفروش مي رسد كه ميلياردها روبل به اقتصاد اين كشور لطمه وارد مي كند، اكثر 

اين گوشي ها از برندهاي معتبر اپل، شيائومي، هواوي و غيره هستند. 
تفاوت قيمت تلفن همراه در نمايندگي هاي رسمي با خريد از طريق اينترنت در روسيه 
بسيار فاحش است، به عنوان مثال در حالي كه گوشي اپل ايكس در اپل استور مسكو در 
حدود ۱۶۰۰ دالر قيمت دارد، قيمت آن در اينترنت ۱۰۰۰ دالر است. درباره گوشي هاي 
ميان رده هم تفاوت زياد اس��ت؛ تفاوت قيمت گوش��ي هاي شيائومي در نمايندگي هاي 
رسمي با خريد از اينترنت حداقل صد دالر است. با اين حال ديگر كاربران روسي شانسي 
براي خريد گوشي هاي تلفن همراه از اينترنت ندارند و بايد هزينه هاي اضافي را پرداخت 

و از نمايندگي هاي مجاز خريداري كنند. 

مطلع  بيزينس اينس�ايدر| منابع 
مي گوين��د گ��وگل از مدت ها قبل در 
تالش براي توليد س��اعتي هوش��مند 
است و در آينده نه چندان دور شاهد 

عرضه آن به بازار خواهيم بود. 
گ��وگل همچنين قص��د دارد يك 
مدل تازه از گوش��ي هوشمند پيكسل 
و نسل جديدي از هدفون هاي پيكسل 

باد را عرضه كند. 
در اين ميان عرضه س��اعت هوشمند توسط گوگل بيش از پيش هيجان ايجاد 

كرده، زيرا توليد چنين محصولي توسط اين شركت سابقه نداشته است. 
در س��ال هاي گذشته گوگل سيس��تم عامل ويژه يي براي ساعت هاي هوشمند 
موس��وم به وي��ر او اس طراحي كرده بود ك��ه روي توليدات ش��ركت هاي ا جي، 
فسيل گروپ و غيره نصب مي شد. اما اين بار شركت يادشده قصد دارد سخت افزار 

متناسب با اين نرم افزار را نيز توليد كند. 
ناظ��ران مي گوين��د اين حركت گوگل هوش��مندانه بوده و از ع��زم جدي اين 
شركت براي افزايش حضور در بازار سخت افزارهاي همراه خبر مي دهد. همچنين 
با س��ازگار شدن اين ساعت با برخي محصوالت خانگي هوشمند گوگل دسترسي 

به طيف گسترده يي از خدمات ممكن خواهد بود. 
س��اعت هاي هوشمند گوگل احتماال با همكاري شركت آلماني وين فيوچرو در 
سه مدل لينگ، تريتون و ساردالين توليد مي شوند. مهم ترين تفاوت اين ساعت ها 
در ابع��اد و امكانات س��خت افزاري آنها خواهد بود. همچنين ممكن اس��ت تامين 

انرژي برخي مدل هاي اين ساعت ها با نور خورشيد صورت بگيرد. 
استفاده از تراشه هاي توليدي شركت كوالكوم، گزينه هاي متنوع شخصي سازي 
و برنامه ريزي تمرينات ورزش��ي، پش��تيباني از شبكه هاي نس��ل چهارم ال تي اي 
و ج��ي پ��ي اس، ردگير ضربان قلب و ابزار بررس��ي س��طح اس��ترس و نگراني و 
س��ازگاري با دستيار هوشمند گوگل موس��وم به Google Assistant ازجمله 

ديگر ويژگي هاي اين ساعت اعالم شده است. 

ف�ون آرنا| كارب��ران از اين پس قادر 
خواهند بود با دريافت نسخه به روزرساني 
شده اپليكيش��ن كيبورد گوگل در هفته 
ج��اري از قابلي��ت پاس��خ هوش��مند آن 

بهره مند شوند. 
اپليكيش��ن اختصاصي كيبورد گوگل 
دارد،  ن��ام   )draobG( جي ب��ورد  ك��ه 
همواره از اس��تقبال بي نظيري از س��وي 

كاربران گوشي هاي موبايل هم در نسخه هاي اندرويدي و هم SOi مواجه شده است. اين 
اپليكيشن در جديدترين نسخه به روزرساني شده خود به كاربرانش اين امكان را مي دهد تا 
در پيام رسان هاي متعددي همچون فيس بوك مسنجر، فيس بوك مسنجر اليت، واتس آپ، 
وي چ��ت، گ��وگل الو، گوگل هنگ اوت و اندرويد مس��يجز بتوانند از امكان پاس��خ دهي 
هوشمند )ylper trams( آن استفاده كنند.  اين قابليت به كاربران اجازه مي دهد تا در 
صورت مشغله داشتن يا كمبود وقت كافي براي واكنش دادن به پيام دوستان و مخاطبان، 
از اين قابليت س��ريع و هوشمند بهره مند شوند.  چندي پيش بود كه اپليكيشن كي بورد 
گوگل امكان ساختن تصاوير متحرك )fiG( را به پلتفرم اندرويدي خود افزود تا كاربران 
گوش��ي هاي اندرويدي بتوانند از ساختن گيف هاي اختصاصي خود لذت ببرند و آن را با 

دوستان شان در پيام رسان هاي مختلف به اشتراك بگذارند. 
البته اپليكيش��ن كيبورد گوگل كه موس��وم به جي بورد اس��ت، تنها براي گوشي هاي 
اندرويدي نيست بلكه براي دستگاه هاي الكترونيكي با سيستم عامل SOi نيز ارائه و منتشر 
مي ش��ود كه البته معموال با اندكي تاخير پس از نس��خه اندرويدي، در دسترس كاربران 
 ،stroper ADX گوش��ي هاي آيفون قرار مي گيرد.  حاال گزارش هاي منتش��ره از سوي
حاكي اس��ت كاربران با دريافت و دانلود نس��خه جديد و به روزرس��اني ش��ده اپليكيشن 
جي بورد قادر خواهند بود به صورت كامال سريع و هوشمندانه به پيام هاي دوستان شان در 
پيام رسان هاي مذكور پاسخ دهند.  اين بدان معناست كه گوگل به نوتيفيكشن و اعالن هاي 
گوشي كاربران دسترسي خواهد داشت و با نمايش يك باكس كوچك از كاربر مي خواهد 
از ميان پاسخ هاي از پيش تعيين شده و مناسب، به صورت سريع و هوشمندانه يي به پيام 

آنها واكنش نشان دهد.

رجيستريتلفنهمراهبهروسيهرسيد افزودنقابليتپاسخهوشمندبهكيبوردگوگلسنجشميزاناسترسباساعتهوشمند

فراسو رويدادكاربر

بازاردريچه

پي س�ي ورلد| به نظر مي رس��د ك��ه امارات 
متح��ده عرب��ي در راس��تاي هوشمندس��ازي و 
مدرن سازي زيرساخت هاي انرژي اين كشور قصد 
دارد با مايكروسافت همكاري هاي گسترده يي را 

آغاز كند. 
 از آنجا كه كشورهاي بسياري در جهان قصد 
دارند به هوشمندس��ازي زيرساخت هاي مختلف 
خ��ود در حوزه ه��اي گوناگ��ون بپردازن��د، حاال 
امارات متحده عربي اعالم كرده كه تصميم دارد 
به منظور بهينه سازي در مصرف انرژي و مديريت 
چالش ه��اي ش��هري با ش��ركت مايكروس��افت 
در راس��تاي پياده س��ازي راهكارهاي كوانتومي 

همكاري كند. 
 )DEWA( سازمان مديريت آب و برق دوبي
به عن��وان بزرگ تري��ن و مهم ترين ش��هر امارات 
متحده عربي، به تازگي از همكاري هاي گسترده 
خود با ش��ركت امريكايي مايكروسافت خبر داده 
است تا بتواند با راهكارهاي پياده سازي كوانتومي 
در مديريت چالش هاي شهري در مصرف انرژي 
كوشا باشد و زيرس��اخت هاي آن را بهينه سازي 
كند. بنابراين، اين س��ازمان، نخس��تين سازمان 
غيرامريكايي اس��ت كه در برنامه مايكروس��افت 

كووانتوم شركت مي كند. 
مايكروس��افت در اي��ن برنامه قص��د دارد به 
توسعه و طراحي پايدارترين و مقياس پذيرترين 
رايانه كوانتومي بپردازد. اين شركت سرويس هاي 
كووانتومي خود را بر پاي��ه آژور )پلتفرم رايانش 

اب��ري ب��ر پاي��ه ه��وش مصنوع��ي كه توس��ط 
مايكروس��افت توس��عه داده شده اس��ت( عرضه 
مي كند تا با بهره گيري از الگوريتم هاي كوانتومي 
بتوانند برنامه نويسي كرده و موارد موردنظرشان 

را آزمايش كنند. 
تاد هولم��دال - معاون بخش مايكروس��افت 
كوانت��وم - در اين خصوص مي گوي��د: پردازش 
كوانتوم��ي ق��ادر اس��ت بس��ياري از چالش ها و 
معض��الت پي��ش روي انس��ان و جه��ان را كه 
رايانه ه��اي كنوني از پس آنه��ا برنمي آيند، حل 
كند. بطور قطع ش��ركت هاي باهوش و پيشتازي 
همچون س��ازمان آب و ب��رق دوب��ي از مزاياي 
مشاركت زودهنگام در اين پروژه ها مطلع و آگاه 
هس��تند چراكه عالوه بر تضمين آينده، به حل و 
بهبود چالش هاي كنوني شهر و دولت آنها كمك 

خواهد كرد. 
 – DEWA محمد التاي��ر - مدير اجراي��ي
ني��ز در اين باره عنوان كرد: م��ا از اين همكاري 
با ش��ركت خوشنام و پيشتاز مايكروسافت بسيار 
خش��نوديم چراك��ه اي��ن همكاري در راس��تاي 
دس��تيابي به اهداف و چشم انداز شيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم در دوبي خواهد بود زيرا دولت 
امارات متحده عربي و فرماندار دوبي همگي قصد 
دارن��د اين ش��هر را به يكي از هوش��مندترين و 

شادترين شهرهاي جهان مبدل كنند. 
از آنج��ا كه برخ��ي كش��ورها علي الخصوص 
كش��ورهاي خاورميان��ه ب��ا معض��الت جدي و 

خطرناك��ي همچ��ون كمبود آب، كاه��ش باران 
و به ط��ور كلي معض��ل برق و ان��رژي مواجهند، 
به نظر مي رس��د كه امارات متح��ده عربي قصد 
دارد با بهره من��دي از تكنولوژي هاي روز جهان، 
به افزايش بازدهي، كارايي و كيفيت خدمات در 

حوزه انرژي بپردازد. 
موسس��ه Smart Cities Index به تازگي 
در جديدترين گزارش خود به بررس��ي فهرست 
ش��هرهاي هوشمند در جهان و شاخص هايي كه 
براي انتخاب اين ش��هرها در نظر گرفته ش��ده، 
پرداخته اس��ت كه از اين ش��اخص ها مي توان به 
ساختمان هوش��مند، جمع آوري هوشمند زباله، 
حفظ محيط زيست، ديجيتالي شدن تمامي امور 
دولت و كارهاي اداري، دسترسي كامل، راحت و 
همگاني به اينترنت 4G LTE، فراواني دسترسي 
ب��ه هات اس��پات اينترن��ت واي فاي، اس��تفاده 
همه گير از گوش��ي هاي هوشمند و دستگاه هاي 
الكترونيكي، سرويس به اشتراك گذاري خودرو و 
تاكسي آنالين، هوشمند كردن سيستم ترافيك، 
برنامه ريزي شهري، آموزش، مشاركت شهروندان، 
اكوسيستم اقتصادي، پاركينگ هوشمند، انرژي 
پاك، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي برقي و 
الكتريكي، س��رعت باالي اينترنت و حمل و نقل 

عمومي هوشمند اشاره كرد. 
امارات متحده عربي با اختصاص دو ش��هر در 
فهرس��ت ۱۰۰ شهر هوش��مند، سهم كشورهاي 

خاورميانه را حفظ كرده است. 

ايسنا| درپي گرانفروشي هاي اخير 
در آشفته بازار تلفن همراه، نمايندگان 
كميس��يون صناي��ع مجلس ش��وراي 
اس��المي وضعيت اين ب��ازار و موضوع 
گراني گوش��ي را با حضور محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات، بررس��ي 
مي كنند. طي هفته هاي اخير افزايش 
دوبرابري قيمت گوشي تلفن همراه در 
بازار، مشكالتي را براي مصرف كنندگان 
و فروشندگان گوشي به همراه داشته 
است. فروشندگان بازار افزايش نرخ ارز 
را دليل اين گراني عنوان مي كنند اما 

دولت معتقد اس��ت كه به دليل تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردكنندگان گوش��ي، اين شركت ها نبايد 
گوشي را با قيمت باالتري از نرخ ارز تخصيص يافته در بازار توزيع كنند.  نابساماني در بازار گوشي تلفن 
همراه تا جايي پيش رفت كه وزير ارتباطات، با انتشار ليستي از شركت هاي وارد كننده گوشي موبايل كه 
ارز دولتي دريافت كردند، س��عي در حل اين مشكل كرده و كميته راهبري طرح رجيستري از خريداران 
گوش��ي خواس��ت كه قبل از خريد، تخصيص يا عدم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به گوش��ي مورد نظر را 
اس��تعالم كنند.  با اين حال و با وجودي كه روز گذش��ته نيز بانك مركزي آمار نهايي دريافت كنندگان ارز 
دولتي براي واردات گوشي )مربوط به ۳ ماهه اول امسال( را منتشر كرد اما تاكنون اين فهرست ها نتوانسته 

گره يي از مشكالت آشفته بازار تلفن همراه، باز كند. 
با وجودي كه شواهد نشان مي دهد ليست منتشر شده از كساني كه ارز دولتي دريافت كرده اند تاثير 
چنداني در قيمت گوشي موبايل نداشته و تنها مشخص شد كه سودكالني نصيب ۳۰ واردكننده شده و 
حتي نام يك شركت  مرتبط با دام و طيور در ميان واردكنندگان گوشي ديده مي شود، اما وزير ارتباطات 

اعالم كرده كه همچنان پيگير اين موضوع است. 
از اين رو قرار اس��ت امروز سه ش��نبه )۱۲ تيرماه( وضعيت بازار تلفن همراه با حضور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، بررسي شود كه ممكن است نتايج آن، تاثير بيشتري بر احقاق حقوق مصرف كننده در 

اين بازار را به همراه داشته باشد. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ابرهاي مازندران امسال بارور نمي شوند؛ ساري 

 مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي مازندران مي گويد: 
بارش ه��اي بهاري و كاهش تنش آب��ي نياز به باروري 
ابرها در اين خطه ش��مال كش��ور را براي سال زراعي 
ج��اري منتفي ك��رد. محمد ابراهيم يخكش��ي افزود: 
پرونده ب��اروري ابرها به عنوان يك��ي از برنامه ها براي 
جبران بخش��ي از كاهش ميزان بارندگي در مازندران 
روي مي��ز قرار دارد. او توضيح داد: براي س��ال زراعي 
جاري طرح باروري ابرها به طور جدي در دس��تور كار 
قرار داش��ت، اما افزايش ميزان بارندگي در بهار باعث 
شد تا مذاكرات با شركت مجري به سمت اجرايي شدن 
پيش نرود و فعال پرونده براي امسال بسته شده است. 
»باروري ابرها« يا »ابرآمايي« روشي براي تعديل آب و 
هوا، افزودن مواد به داخل ابر با هدف تقويت تش��كيل 
و رش��د بلورهاي يخ )Ice Crystal( در ابرهاي سرد 
)بيش��تر حجم ابر در دماي زير صفر درجه سلسيوس 
اس��ت( و رش��د قطرك هاي درون ابرهاي گرم )بيشتر 
حجم اب��ر داراي دماي باالي صفر درجه سلس��يوس 
اس��ت( و در نتيجه افزايش بارش برف يا باران اس��ت. 
تاثير بارورس��ازي ابرها براي نخستين  بار در تاريخ ۱۲ 
جوالي ۱۹۴۶ در آزمايشگاه تحقيقاتي شركت جنرال 
الكتريك امريكا توسط وينسنت شيفر مشاهده شد و در 
ايران نيز از اواسط دهه 70 براي نخستين بار اين طرح 
در دستور كار قرار گرفت كه به طور متناوب در برخي 

استان هاي كشور اجرا مي شود. 
 آب خرمش�هر ش�يرين ش�د؛اهواز| فرمان��دار 
خرمشهر گفت: آب آشاميدني شيرين شده و وضعيت 
شهر نيز آرام است. ولي اهلل حياتي گفت: وضعيت شهر 
آرام است و نيرو هاي امنيتي شرايط را كنترل كرده اند. 
او درباره شوري آب در اين شهرستان گفت: با اقدامات 
انجام ش��ده در حال حاضر آب آش��اميدني شهرستان 

شيرين شده است و مشكلي ندارد. 
 خاموش�ي هاي مك�رر در خان�ه  اصفهاني ه�ا؛ 
اصفهان| س��ناريو قطعي و افت فشار آب در تابستان 
امس��ال اين ب��ار ب��ه خاموش��ي هاي مك��رر خانه هاي 
اصفهاني ها رس��يده اس��ت. اين روزها بح��ران بي آبي 
و گرماي ش��ديد تابس��تان در خانه هاي اصفهاني ها با 
خاموش��ي و قطعي هاي مكرر برق بيش��تر احس��اس 
مي ش��ود، اين در حالي است كه بيشتر مسووالن برق 
اس��تان اعالم كرده بودند كه با مديريت و صرفه جويي 
مردم خاموشي نخواهيم داشت. با اين وجود به خصوص 
طي يك هفته گذش��ته اصفهاني ها بحران بي آبي را با 
قطعي برق در ساعات گرم تابستان به خوبي احساس 
مي كنند و اين بار در صف انتظار پاس��خگويي ش��ماره 
۱۲۱ شركت توزيع برق شهرستان اصفهان براي مطلع 

شدن به دليل قطعي برق هستند. 
 تع�داد مسموم ش�دگان روس�تاهاي رامهرمز 
ب�ه 350 نفر رس�يد؛اهواز| رييس مركز بهداش��ت 
خوزس��تان گفت: بر اس��اس آخرين آمار دريافت شده 
از صبح روز ش��نبه تاكنون مراجع��ه 350 نفر از اهالي 
روستاهاي بخش ابوالفارس رامهرمز به دليل مسموميت 
با آب آلوده به مراكز درماني گزارش شده است. شكراهلل 
س��لمان زاده با اشاره به مسموميت جمعي از اهالي سه 
روس��تاي بخش ابوالفارس از توابع رامهرمز اظهار كرد: 
حدود 70 نفر از مراجعه كنندگان در بيمارس��تان هاي 
اهواز و بيمارستان رامهرز بستري شده بودند كه در حال 
حاضر تعدادي از اين افراد مرخص شده اند. حال عمومي 
همه مراجعه كنندگان خوب گزارش شده است. رييس 
مركز بهداشت خوزس��تان در خصوص ادامه مراجعات 
پس از گذشت سه روز از آغاز مسموميت ها كه به دليل 
آلودگي آب و مصرف آب خام در اين روس��تاها رخ داد، 
تصريح كرد: ممكن اس��ت يك فرد مسموم شده به طور 
كامل بهبود نيابد و مجددا به مراكز درماني مراجعه كند. 
همچنين شايد فردي بهداش��ت فردي خود را رعايت 

نكرده و موجب بيمار شدن افراد ديگر شود. 
 دس�تگيري يكي از مديران ارش�د ب�ه اتهام 
اختالس 10 ميلياردي؛ايالم| ش��ب گذشته يكي از 
مديران ارشد استان ايالم به همراه 3 نفر از كارمندانش 
به دليل اختالس مالي دس��تگير شدند. حجت االسالم 
علي نظر تيموري كيا معاون دادستان ايالم با اشاره به 
اينكه در رابطه ب��ا اين پرونده اختالس و كالهبرداري 
تاكنون مديركل يكي از دس��تگاه هاي اجرايي استان و 
سه نفر از همكاران وي دس��تگير و بازداشت شده اند، 
اف��زود: فعال رق��م اين اختالس و كالهب��رداري قريب 
۱0ميليارد ريال برآورد ش��ده اس��ت.  معاون دادستان 
ايالم ب��ا بيان اينكه تحقيقات تكميلي در رابطه با اين 
پرونده با س��رعت و دقت در حال انجام اس��ت، يادآور 
ش��د: هم��گان بدانند ك��ه برخورد محاك��م قضايي با 
اختالس گران، قانون ش��كنان و متصرفان اموال دولتي 

بسيار سخت و بدون اغماض خواهد بود. 
 نجات تمس�اح از چاه آب در س�رباز؛زاهدان|  
مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان 
گفت: يك س��ر تمساح در شهرستان سرباز درون يك 
چاه آب كشاورزي گرفتار ش��ده بود كه پس از اطالع 
اهال��ي بومي منطقه و با كم��ك محيط بانان، همياران 
و دوس��تداران محيط زيس��ت از درون چاه آب بيرون 
كشيده ش��د. نيره پورماليي خاطرنشان كرد: تمساح 
بي��رون كش��يده ش��ده از درون چ��اه آب زمين هاي 
كشاورزي حوزه شهرستان سرباز بالفاصله به بركه ها و 

آبگيرهاي زيستگاه تمساح پوزه كوتاه منتقل شد.  
 فوالد مباركه در بخش س�المت، يك سازمان 
متعالي اس�ت؛اصفهان|  مطلبي عضو هيات علمي 
مركز تحقيقات بهداش��ت كار دانش��گاه علوم پزشكي 
ايران و دبير اجرايي مجمع ملي س��المت جمهوري و 
دبير جشنواره تعهد و مسووليت اجتماعي سالمت كه 
از طرف وزارت بهداشت براي ارزيابي اظهارنامه ارسالي 
حوزه سالمت فوالد مباركه به همراه جمعي از ارزيابان 
و كارشناسان اين مجمع از فوالد مباركه بازديد مي كرد، 
در پايان ارزيابي عملكرد فوالد مباركه در حوزه سالمت 
گفت: با توجه به ارزيابي هاي به عمل آمده بايد اذعان 
داشت اين ش��ركت در همه حوزه ها به ويژه در بخش 

سالمت، يك سازمان متعالي است. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهوري در جلسه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي عنوان كرد

الگوي تهاتري نفت براي تامين كاالهاي اساسي
گروه بنگاه ها|

معادله تامين كاالهاي اساسي، موضوعي است كه 
چهره هاي دولتي اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري 
به دنبال تشريح ابعاد و زواياي گوناگون آن هستند؛ 
موضوعي كه ارتباط مستقيمي با ميزان رضايتمندي 
مردم از ساختار اجرايي داردو چنانچه دولت بتواند به 
مطالبات مردم در زمينه كاالهاي اساسي پاسخ دهد 
بخش قابل توجهي از نارس��ايي هاي عمومي حل و 
فصل مي شود. درمسير معكوس هم چنانچه مشكلي 
در روند تامين كاالهاي اساسي ايجاد شود؛ خطرات 
و نارس��ايي هاي آن كل سيستم را تحت الشعاع قرار 

خواهد داد. 
 ام��ا يك��ي از مدل هايي كه دولت ب��راي تامين 
كاالهاي اساسي دنبال مي كند بنا به گفته جهانگيري 
استفاده از الگوي تهاتري در تامين كاالهاست. معاون 
اول رييس جمهوري با اش��اره به اين مدل مي گويد: 
دولت براي شرايط تحريم برنامه ريزي دقيق دارد كه 
يك��ي از برنامه ها براي تامين كاالهاي وارداتي مورد 
نياز اس��تفاده از سازوكار تهاتر است. به گزارش پاد، 
اس��حاق جهانگيري ظهر دوش��نبه در جلسه ستاد 
فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي اف��زود: ايران درمقابل 
تحريم هاي امريكا دست بسته نيست و از روش هاي 
مختلف براي بي اثر كردن تحريم ها استفاده مي كند. 
او با يادآوري شرايط جديد پيش رو كشور و احتمال 
آس��يب ديدن طبقات و اقش��ار ضعي��ف جامعه بر 
ضرورت توجه ويژه به اين اقشار و كمك به آنها براي 
تامين نيازهاي اصلي زندگي آنها تاكيد كرد. معاون 
اول رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: در ش��رايط 
جديد كشور و افزايش قيمت برخي كاالها، طبقات 
ضعي��ف جامعه در تامين نيازه��اي اصلي زندگي با 
مش��كل مواجه مي ش��وند و درآمد آنها كاهش پيدا 
مي كند كه ضرورت دارد به طور جدي به اين طبقات 

توجه و از آسيب رسيدن به آنها جلوگيري شود. 
جهانگيري از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست جلساتي 
را در اين خصوص برگزار و راهكارهاي تامين منابع 
الزم را براي كمك به اقش��ار ك��م درآمد جامعه در 
جهت جلوگيري از آسيب ديدن طبقات ضعيف پيدا 
كنند. او همچنين خواس��تار تشكيل كارگروهي با 
عنوان كميت��ه تهاتر با عضويت وزارتخانه هاي نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي 
و دارايي، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه 
شد و افزود: الزم است كارگروهي با محوريت وزارت 
نفت تش��كيل ش��ود و براي تهاتر نف��ت با كاالهاي 
اساس��ي برنامه ريزي و ساز و كار آن تعيين و نتيجه 

تصميمات گزارش شود. 

 تالش براي تعادل بخشيدن به توليد
و صادرات نفت

رييس س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي در 
ادامه با تاكيد بر اينك��ه دولت در تحريم هاي پيش 
رو روش هاي مختلفي را به كار مي گيرد تا صادرات 
نفت كش��ور كاهش نياب��د، تصريح كرد: اس��تمرار 

ص��ادرات نفت كش��ور نماد پيروزي مل��ت ايران در 
مقابل تحريم هاي امريكا اس��ت و ب��ا برنامه ريزي و 
مديري��ت توانمند وزارت نفت، اميدوارم ش��اهد اين 
موفقيت بزرگ باشيم و ثابت كنيم كه ادعاي امريكا 
مبني ب��ر متوقف كردن صادرات نف��ت ايران واهي 
اس��ت. جهانگيري افزود: در شرايط تحريم، واردات 
كاال نبايد متوقف ش��ود و روند ص��ادرات نيز بايد با 
رونق همراه باشد، بايد تالش كنيم تحت هر شرايط 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز به كش��ور وارد ش��ود و 
ذخاير كاالهاي اساس��ي وضعيت��ي اطمينان بخش 

داشته باشد. 
او همچنين با يادآوري اينكه در ش��رايط جديد 
ممكن اس��ت فعاالن اقتصادي و صنعتگران كشور 
با مس��ائل و مشكالتي مواجه شوند، بر ضرورت رفع 
بروكراس��ي و مجوزهاي غيرضرور در شرايط تحريم 

تاكيد كرد. 
او ادام��ه داد: موانع و مقررات دس��ت و پا گير را 
باي��د از پيش رو فعاالن اقتصادي و مبادالت تجاري 
كشور برداريم و تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند 
براي حذف بروكراس��ي زائ��د برنامه ريزي و نتيجه 

اقدامات خود در اين خصوص را گزارش كنند. 
معاون اول رييس جمهوري ب��ا يادآوري گزارش 
ام��روز وزارت جه��اد كش��اورزي از اقدامات صورت 
گرفته، دس��تاوردها و نيز راهبردهاي اين وزارتخانه 
براي مديريت شرايط تحريم، اقدامات انجام شده را 

مناسب و شايسته ارزيابي كرد. 
جهانگيري گفت: وزارت جهاد كشاورزي عملكرد 
موفقي در دولت يازدهم و دوازدهم داشته و اقدامات 
صورت گرفته توسط اين دستگاه اجرايي براي تحقق 
اقتص��اد مقاومتي در بخش كش��اورزي قابل تقدير 

است. 

او همچني��ن ب��ه گ��زارش دبيرخانه اين س��تاد 
درخص��وص ارزياب��ي عملكرد اس��تان هاي مختلف 
كشور در اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود: 
استانداران و مديران استاني بايد براي اجراي اقتصاد 
مقاومتي به ويژه در ش��رايط پيش روي كش��ور، به 
صورت ويژه وقت بگذارند و پيگيري جدي داش��ته 

باشند. 

 توجه به اقشار آسيب پذير
مسعود پزش��كيان نايب رييس مجلس دهم هم 
در اين جلس��ه با تاكيد بر لزوم توجه ويژه به اقشار 
آسيب پذير جامعه به خصوص در شرايط پيش روي 
كش��ور گفت: اگر دولت نيازهاي اقشار آسيب پذير 
جامعه را تامين كن��د و زندگي مردم جريان عادي 
خود را داش��ته باشد، دشمنان هر قدر هم كه تالش 

كنند مردم پشت مسووالن خواهند ايستاد. 
همچنين محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه كشور در اين جلسه از آمادگي اين سازمان 
براي تامين منابع مالي مورد نياز براي ذخيره سازي 
كاالهاي اساس��ي و اق��الم مرتبط ب��ا وزارت جهاد 
كش��اورزي و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت خبر 
داد. محم��ود حجت��ي وزير جهاد كش��اورزي هم با 
اشاره به برخي فضاسازي ها در جامعه مبني بر عدم 
وج��ود ذخاير كافي اقالم كش��اورزي و مواد غذايي، 
گفت: نگراني ب��راي واردات مواد غذايي، محصوالت 
كش��اورزي و كاالهاي اساس��ي وجود ن��دارد و اين 
وزارتخانه از ذخاي��ر كافي مواد غذايي و محصوالت 

كشاورزي برخوردار است. 
در اي��ن جلس��ه كه وزي��ران دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه 
و شهرس��ازي، نف��ت، تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، 

مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمه��وري، معاون 
رييس جمه��وري در ام��ور زنان و خان��واده، رييس 
س��ازمان امور اداري و استخدامي، رييس كل بانك 
مركزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز 
حضور داشتند، نماينده دبيرخانه اين ستاد گزارشي 
از ارزيابي عملكرد اس��تان ها در اجراي سياست هاي 

كلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد. 
او گفت: در اين ارزيابي عملكرد ۱۲ استان در حد 
انتظار و شايستگي بوده و عملكرد ۱3 استان نزديك 
به انتظار و شايس��تگي و ۶ اس��تان نيازمند تحرك 
بيش��تر بوده اند كه در اين ميان استان هاي كرمان، 
كردس��تان و قزوين به ترتيب سه رتبه نخست را در 

اجراي اقتصاد مقاومتي كسب كرده اند. 
نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
همچنين به تشريح تاثير و كاركرد اقتصاد مقاومتي 
در اس��تان ها پرداخ��ت و اف��زود: پيگي��ري اقتصاد 
مقاومتي موجب ش��تاب بخشي به امور اقتصادي و 

توليدي در استان هاي مختلف كشور شده است. 

 چالش هاي برآمده از تحريم ها
معاون وزير جهاد كش��اورزي هم در اين جلسه 
گزارش��ي از دس��تاوردها و اقدامات اي��ن وزارتخانه 
ارائه كرد و ضمن آسيب شناس��ي بخش كشاورزي 
و پي��ش بيني چالش هاي ناش��ي از تحريم، به بيان 
راهبردهاي مديريت تحري��م و مهار آثار تحريم در 

بخش كشاورزي پرداخت. 
براساس اين گزارش متوسط رشد ساالنه ارزش 
افزوده بخش كش��اورزي طي سال هاي اخير حدود 
۴.5درص��د بوده و كاهش تراز تجاري كش��اورزي و 
غذا از بيش از منفي 8 ميليارد دالر در س��ال ۹۲ به 
حدود منفي 3ميليارد دالر در سال ۹۶ رسيده است. 

در اين گزارش اعالم شد كه متوسط رشد توليدات 
بخش كشاورزي معادل ۲۴درصد و از ۹۶ ميليون تن 
در سال ۹۲ به ۱۲0 ميليون تن در سال ۹۶ رسيده 
و سهم اشتغال بخش كشاورزي از طريق توليد مواد 

خام در كل اشتغال كشور ۱۹درصد بوده است. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي در اي��ن گزارش 
ارزش ساالنه صادرات محصوالت كشاورزي را حدود 
۶ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: ارزش كل توليدات 
بخش كشاورزي ساالنه بالغ بر 85 ميليارد دالر است. 
در ادامه اين گزارش اعالم ش��د كه خريد تضميني 
چغندر قند از 3.۴ ميليون تن در سال ۹۲ به حدود 
8.۱ميليون تن در س��ال ۹۶ رسيده و توليد شكر از 
۱.۱ميليون تن در سال ۹۲ به بيش از ۲ ميليون تن 
در سال ۹۶ افزايش يافته و توليد دانه هاي روغني نيز 
با افزايش س��ه برابري سطح زير كشت به ۴00هزار 
تن افزايش يافته كه در سال زراعي جاري به بيش از 

500هزار تن افزايش خواهد يافت. 
براس��اس گزارش وزارت جهاد كشاورزي، توليد 
آبزيان از 885 هزار تن در س��ال ۹۲ به ۱05۱ هزار 
تن در س��ال ۹۶ افزايش يافته و توسعه گلخانه ها از 
8800 هكتار در سال ۹۲ به ۱۲300 هكتار در سال 
۹۶ رسيده كه با اشتغال زايي مستقيم براي 35 هزار 
نفر و اش��تغال غيرمستقيم براي ۶0 هزار نفر همراه 

بوده است. 
افزاي��ش ارتق��اي بهره وري مص��رف آب از ديگر 
بخش ه��اي گ��زارش وزارت جهاد كش��اورزي بود 
و اعالم ش��د كه در ۴ س��ال اخير ارتقاي بهره وري 
مصرف آب س��االنه ۶درصد و در مجموع ۲5درصد 
افزايش داشته و توليد محصول از 730 گرم به ازاي 
يك مت��ر مكعب آب به ۱۲50 گ��رم افزايش يافته 
است. در اين گزارش همچنين اعالم شد كه درصد 
خودكفايي تامين س��رانه ان��رژي خانوارها از محل 
تولي��دات داخلي از 5۲ درصد در س��ال ۹۲ به 8۲ 

درصد در سال ۹۶ افزايش يافته است. 

 هماهنگي وزارتخانه ها براي حل مشكالت
در اين جلس��ه مقرر ش��د كميته يي با محوريت 
وزارت نف��ت و ب��ا عضوي��ت وزارتخانه ه��اي جهاد 
كش��اورزي، امور اقتصادي و داراي��ي، امور خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان برنامه و بودجه و 
بانك مركزي تحت عنوان كميته تهاتر تشكيل شود 
و براي تهاتر كاالهاي اساسي با نفت برنامه ريزي هاي 
الزم را انجام دهد و نتيجه تصميمات را گزارش كند. 
در اين جلس��ه همچنين مقرر شد وزارت جهاد 
كش��اورزي براي تامين محصوالت كشاورزي و مواد 
غذايي الزم، مبادي واردات و خريد كاالهاي اساسي 
را به كش��ورهايي منتقل كند كه ايران منابع مالي 

ارزي در اين كشورها داشته باشد. 
در پايان اين جلس��ه فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا هم گزارش��ي از آخرين وضعيت اجراي 
طرح تامين آب ش��رب استان خوزستان ارائه كرد و 
گفت: ظرف چند روز آينده آب ش��رب مناس��ب به 

خرمشهر و آبادان خواهد رسيد.

اصفه��ان  ش��هردار  اصفه�ان   
مي گوي��د: صائبي��ه بايد ب��ه يكي از 
مكان هاي ثابت گردش��گري اصفهان 
تبديل ش��ود. ش��هردار اصفه��ان در 
شش��مين همايش بزرگداشت صائب 
تبريزي گفت: اساتيد دانشگاه دو شهر 
اصفهان و تبريز، ش��عرا و نمايندگان 
مديريت شهري دو شهر در اين رويداد حضور دارند و اين اتفاق 
خجسته يي در راس��تاي تعامالت گردشگري اين دو شهر است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزي اظهار كرد: در س��فري كه در جريان 
رويداد تبريز ۲0۱8 به اين ش��هر داشتم، تفاهمنامه يي ميان دو 
ش��هر اصفهان و تبريز منعقد و مقرر ش��د، تعامالت فرهنگي و 
گردشگري بين دو شهر افزايش يافته و اين دو شهر رويدادهاي 
مشتركي در زمينه گردشگري برگزار كنند كه مراسم بزرگداشت 
صائب تبريزي يكي از اين رويدادها و در راستاي اين تفاهمنامه 
اس��ت. او افزود: صائبيه به مكاني تبديل خواهد شد تا هر كسي 
ب��ه اصفهان بيايد اينجا را زيارت كند، مي خواهيم هر كس��ي به 
اصفه��ان مي آيد، صائب را به عنوان يك��ي از مردان بزرگ تاريخ 
بش��ريت زيارت كند و اين ش��دني است. اصفهان اين ظرفيت را 
دارد كه هر ش��ب و هر روز نش��اط اجتماعي داش��ته باشد و از 
بزرگان آن تقدير و تجليل شود.نوروزي ابراز كرد: شهر اصفهان، 
امروز مصيبت زده است، زاينده رود آن خشك شده است، همه در 
تالش اند تا ش��اهد جاري شدن زاينده رود در اين شهر باشيم اما 
اكنون كه اين وضعيت تغيير پيدا نكرده است، بگذاريم تا شهر با 
رعايت همه جوانب براي مردم، شهري زيست پذير و شاداب باشد. 

 صائب، نقطه اتصال دو شهر
اصفهان و تبريز

البرز   مش��اور وزير كشور در امور 
زنان و خانواده گفت: زنان بيش از نيمي 
از جمعيت كش��ور را تشكيل داده اند 
ولي به اين نس��بت ديده نمي ش��وند. 
به گزارش ايس��نا، فريبا نظري پور در 
جلس��ه كارگروه زنان و خانواده استان 
البرز كه دي��روز در اس��تانداري البرز 
برگزار شد، گفت: فعاليت در حوزه زنان نبايد رنگ و بوي سياسي 
به خود بگيرد چون در اين صورت مشكلي از مشكالت موجود در 
اين حوزه برداشته نمي شود. او ابراز كرد: جهت گيري هاي سياسي 
و جناحي مس��ووالن حوزه زنان نبايد از جنبه فردي و شخصي 
تجاوز كند چون در اين صورت اهداف پيش بيني شده در حوزه 
زنان محقق نخواهد شد. او گفت: زنان بيش از نيمي از جمعيت 
كشور را تشكيل داده اند ولي به اين نسبت ديده نمي شوند. بايد 
از تخصص، تجربه و توانمندي ه��اي زنان در حوزه هاي مختلف 
مديريتي بيش از وضعيت موجود استفاده شود. متاسفانه بسياري 
از مردم ش��ناخت چنداني نسبت به نخبگان و مفاخر زن كشور 
ندارن��د به همين دلي��ل بايد با برنامه ري��زي و اجراي طرح هاي 
مختلف نسبت به معرفي آنان اقدام شود. نظري پور افزود: هر چند 
سال گذشته باور و اعتماد عمومي نسبت به توانمندي هاي زنان 
در امور مختلف افزايش يافته ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب در 
اين حوزه فاصله زيادي داريم. براي اينكه زنان بتوانند به جايگاه 
واقعي خود در جامعه برسند به اصالح و تصويب قوانين جديد در 
حوزه زنان نياز داريم. او اظهار كرد: درحال حاضر هر مرد ايراني 
كمتر از ۴دقيقه در روز در فعاليت هاي اجتماعي ش��ركت دارد و 

آمار اين مشاركت براي زنان كمتر است. 

 استفاده از ظرفيت هاي زنان
در توسعه پايدار

سيستان و بلوچستان   مديركل 
شيالت سيستان و بلوچستان از ادامه 
تالش هاي دستگاه ديپلماسي براي 
آزادي ۱۴صي��اد چابه��اري در بند 
الش��باب خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، هدايت اهلل ميرمرادزهي، 
و  سيس��تان  ش��يالت  مدي��ركل 
بلوچستان افزود: لنج ناخدا بشير از ۲3 ارديبهشت ۹۴ تاكنون 
به  همراه ۱3ملوان در آب هاي سومالي به دام گروه تروريستي 
الشباب افتاده و از آن موقع تاكنون مجدانه و پيگيرانه چه ما 
و چ��ه نهاد هاي امنيتي و اطالعاتي پيگي��ر آزادي ملوانان آن 
بوده اي��م. او با بيان اينكه اين لنج به دليل نقص فني و از كار 
افتادن موتور به همراه جريانات آب به آب هاي شمال سومالي 
در منطقه الدهير رفته و به دس��ت تروريست ها افتاده، افزود: 
پيچيدگ��ي كار براي آزادي اين ملوانان، اس��ير شدنش��ان در 
بند يك گروه تروريس��تي است، معموال صيادان زماني كه در 
آب هاي فرامرزي و مش��خصا در سومالي اسير مي شوند، اسير 
دزدان دريايي هس��تند كه رايزني براي آزادي ش��ان به مراتب 
راحت تر است چراكه خواسته دزدان مشخص است. مديركل 
ش��يالت استان سيستان و بلوچس��تان ادامه داد: ضمن آنكه 
با واس��طه ها مي توان كار هايي ب��راي آنها انجام داد اما موقعي 
كه صيادان در بند يك گروه تروريستي بين المللي مي افتند، 
آزادي ش��ان به  مراتب سخت تر مي ش��ود چراكه تروريست ها 
خواس��ته مشخصي مبني بر دادن پول ندارند. او تصريح كرد: 
روند آزادي اس��راي ايراني به اي��ن دليل كه در بند يك گروه 

تروريستي بين المللي هستند، كند پيش مي رود.

تالش ها براي آزادي صيادان چابهاري دربند 
الشباب ادامه دارد

مديرعام��ل ش��ركت  بوش�هر   
شهرك هاي صنعتي بوش��هر با اشاره 
ب��ه ايج��اد 8 ناحي��ه صنعت��ي فعال 
روس��تايي در اين اس��تان گفت: براي 
رونق و اش��تغال در روستاهاي استان 
بوش��هر، امكانات و تسهيالت الزم به 
س��رمايه گذاران در نواح��ي صنعت��ي 
روستايي واگذار مي شود. به گزارش تسنيم، مهدي صفوي ديروز 
در نشست بررس��ي اجراي طرح هاي اش��تغال زايي روستايي با 
اش��اره به ايجاد نواحي صنعتي در روس��تاها اظهار كرد: هدف از 
ايجاد نواحي صنعتي روستايي كمك به اشتغال زايي روستاييان، 
توسعه پايدار در روستا و جذب سرمايه گذاري است كه اين مهم 
هم اكنون در شركت شهرك هاي صنعتي پيگيري مي شود. او با 
ذكر اين نكته كه نواحي صنعتي روس��تايي مي تواند، زمينه ساز 
رونق اشتغال، جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه و توسعه صنعتي 
در اين مناطق  شود، گفت: اين نواحي از حدود ۱0سال پيش از 
س��ازمان جهاد كشاورزي براساس قانون حمايت از ايجاد نواحي 
صنعتي روس��تايي به شركت ش��هرك هاي صنعتي واگذار شد. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان بوشهر خاطرنشان 
كرد: نواح��ي صنعتي روس��تايي در مناطق چغ��ادك، گزبلند، 
بويرات، بنه گز، دشتي، بنك و لمبدان ايجاد شده و امسال يكي 
از اهداف اين شركت گسترش امر آموزش براي مديران و پرسنل 
واحدهاي صنعتي مس��تقر در اين مناطق است. صفوي تصريح 
كرد: از آنجا كه در نواحي صنعتي روس��تايي مشابه شهرك هاي 
صنعتي مشوق ها و معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته مي شود، 

سرمايه گذاران مي توانند در آنها فعاليت توليدي كنند.

واگذاري تسهيالت اعتباري كم  بهره به 
سرمايه گذاران در نواحي صنعتي روستايي

به دنبال خروج امريكا از برجام و برنامه اين كش��ور براي 
بازگردان��دن تحريم هاي س��نگين مرتبط ب��ا فعاليت هاي 
هسته يي ايران، اين پرس��ش پيش آمده كه آينده صنعت 
در اي��ران چگونه خواهد بود. آيا صناي��ع و توليدكنندگان 
داخلي ب��ا وجود آنكه هدف اصلي تحريم ه��اي آينده قرار 
دارن��د، قادر خواهند بود در اي��ن مهلكه، راهكارهايي براي 
ادامه فعاليت خود و رش��د و توسعه صنعتي بيابند يا خير. 
در گام نخس��ت بايد به ابعاد مف��اد تحريم هاي آينده عليه 
 كشورمان بپردازيم؛ براساس اعالم امريكايي ها، قرار است از 
۶ آگوس��ت ۲0۱8 يعني از ۱5 مردادماه، تحريم هاي ايران 
در بخش هاي خريد يا اكتساب اسكناس هاي دالر، تجارت 
با طال يا فلزات گرانبها، فروش، عرضه، تامين يا نقل و  انتقال 

گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فوالد و 
صادرات يا نرم افزار براي يكپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي 
به ايران، معامالت خريد ي��ا فروش ريال ايران يا نگهداري 
حس��اب ها و وجوه عمده يي كه در خ��ارج از خاك ايران بر 
پايه ريال نگهداري مي شوند، تحريم هاي مربوط به خريد، 
پذيره نويسي يا تس��هيل معامالت ديون حاكميتي ايران و 
همچنين در بخش خودروس��ازي آغاز ش��وند. در كنار آن، 
تحريم هاي ديگري نيز در حوزه  واردات فرش و مواد غذايي 
از مب��دا اي��ران به امريكا و برخي مب��ادالت مالي مرتبط با 
آنها، ذيل مجوزهاي مربوط به »قانون تحريم ها و مبادالت 
ايران« و همچنين مجوزهاي صادر ش��ده براي صادرات و 
بازص��ادرات هواپيماه��اي تجاري مس��افربري و قطعات و 

خدمات مربوطه به ايران در راه است. در واقعيت اين است 
كه اساس��ا صنعت و توليد در ايران، منطبق با واقعيت هاي 
موجود در كش��ور شكل گرفته و اساس و بنيان آن بر پايه 
نيازهاي داخلي استحكام يافته اس��ت. شركت هاي ايراني 
در حوزه همكاري هاي خارجي هميشه در مضيقه بوده اند 
و نيازهاي خود را براس��اس ظرفيت ه��ا و توانايي هاي خود 
تنظي��م كرده اند، ب��ه اين معنا كه حيات آنه��ا به بيرون از 
مرزه��ا گره نخ��ورده و همكاري خارجي ه��ر زمان وجود 
داشته، موجب رش��د صنايع شده و هر زمان هم كه نبوده 
باعث مرگ صنايع نشده اس��ت. اين بار نيز صنايع داخلي 
اگ��ر حمايت دولت و نهادهاي سياس��ي و حاكميتي را 
ب��ا خود به همراه داش��ته باش��ند، مي توانند در صورت 

وجود خودباوري ، از اين پيچ مهم و تاريخي به  س��المت 
عبور كنند. معضل تحريم هاي بين المللي در صورت كنار 
گذاش��تن برخي كم كاري ها، تنگ نظري ها، خواس��ته هاي 
آرمان گرايانه و ايرادهاي بي پايه و دست و پاگير كه همچون 
زنجيري بر پاي صنعتگران گره خورده و جلوي پيش��رفت 
آنان را مي گيرد، قابل حل خواهد بود. باتوجه به فرصت هاي 
موج��ود و از آنجا كه صنايع اي��ران، چندان درهم تنيده با 
اقتصاد بين الملل نيست، به نظر مي رسد اين بار نيز در سايه 
حمايت دولت و نگاه حمايتي وزير صنعت، معدن و تجارت 
كه به مسائل و مش��كالت مربوط به صنايع آشنايي كامل 
دارد و همچنين نهادهاي ذي ربط، صنايع كش��ور خواهند 

توانست اين بحران را پشت سر بگذارند. 

چشم انداز توليد در زمان تحريم ها 

محسن جهرودي
 مديرعامل گروه 

خودروسازي سايپا

یادداشت
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اقتصاد اجتماعي12
  نقش آموزش در

نهادينه كردن مدارا
دس��تيار ويژه رييس جمهور در حقوق ش��هروندي 
گفت: بايد ببينيم پرسش مهر چه ميزان براي آموزش 
و پرورش مهم است و اگر بخواهيم مدارا را قانون كنيم 
بايد اول اين مفهوم نهادينه و تبديل به باور قلبي شود. 
شهيندخت موالوردي دس��تيار ويژه رييس جمهور در 
حقوق ش��هروندي در هجدهمين كنگره ملي پرسش 
مهر گفت: با توجه به رابطه بين پرسش��ي كه در سال 
۹۷ توس��ط رياس��ت محترم جمهور مطرح و به بحث 
گذاشته شد و اين ميزان مشاركت باال در پاسخ به اين 
پرسش، در شرايط فعلي جامعه ما به نظر مي رسد اين 
پرس��ش يك بايسته يي هست كه بتوانيم به وفاق ملي 
برس��يم با تحمل ديگران و احت��رام به افكار ديگران. او 
 ادامه داد: ما گردنه هاي س��خت بي ش��ماري را در اين
۴ دهه پش��ت س��ر گذاش��تيم اما اميدواريم با ترويج 
اينچنين پرسش هايي بهتر انها را پشت سر مي گذاريم 
ضمن اينكه اين پرسش مفاهيمي را در بر مي گيرد كه 
در حقوق شهروندي دنبال مي كنيم. وي بيان كرد: در 
اين پرس��ش به نقش تك تك كلمات بايد توجه كنيم 
و مطمئن��ا اين ۵ ميليوني كه به پرس��ش جواب دادند 
راهكارهايي ارائه داده اند كه اميدواريم بعد از اين مراسم 
از ايده ه��ا و نظرات بهره بگيريم و در دس��تور كار قرار 
بگيرد. اميدواريم اين پرسش ها و پاسخ ها به سرنوشت 
شعار س��ال مبتال نشود كه با پايان س��ال برويم سراغ 
ش��عار س��ال بعد و گمان كنيم زمان ش��عار سال قبل 
پايان يافته اس��ت. موالوردي گفت: من تمام پرس��ش 
رييس جمهور را در كلمه م��دارا خالصه مي كنم و اگر 
م��دارا را به عنوان هنجار اجتماعي در نظر بگيريم بايد 
ببيني��م نظام آموزش و پ��رورش در نهادينه كردن آن 
چه نقشي مي تواند، ايفا كند. بايد ببينيم چه ميزان اين 
پرسش براي آموزش و پرورش مهم است و اگر بخواهيم 
مدارا را قانون كنيم بايد اول اين مفهوم نهادينه و تبديل 
به باور قلبي شود. او اضافه كرد: گام هايي براي نهادينه 
كردن مدارا تعريف شده است كه در نهايت مي رسيم به 
اين موضوع كه به درك مش��ترك از اين مفهوم برسيم 
و ما را نرس��اند به تحمل كردن تفاوت ها بلكه تفاوت ها 
را به عنوان واقعيت بپذيريم. حاال اين تفاوت در ظاهر 
باش��د يا در قوميت و زبان و دين و عقيده امان باشد 
آن را بپذيريم. موالوردي اظهار كرد: ما رنگين كمان 
اقوام و مذاهب را در كش��ور داريم و اين نگاه ماس��ت 
كه مي تواند از اين فرصت براي توسعه كشور استفاده 
كني��م و آموزش و پرورش كه از س��نين پايه قدرت 
تمييز افراد را پرورش مي ده��د، مي تواند با ياد دادن 

تفكر به كودكان بسيار موثر باشد. 

 استقبال كارفرمايان از قانون 
بخشودگي جرايم بيمه اي

مديرعام��ل س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي از ثب��ت 
 درخواس��ت بخش��ودگي جراي��م بيمه ي��ي بي��ش از
۵٠ هزار كارگاه در س��طح كش��ور خبر داد و گفت: از 
طرح بخش��ودگي جرايم بيمه ي��ي كارفرمايان خوش 
حس��اب استقبال خوبي شده اس��ت. تقي نوربخش با 
اش��اره به كارگاه هاي مشمول بخش��ودگي اظهار كرد: 
۵٠ هزار كارگاه در س��طح كشور مشمول بخشودگي 
جرايم بيمه شده اند. او با اشاره به اينكه پنج هزار كارگاه 
در استان كرمان مش��مول بخشودگي جرايم بيمه يي 
ش��ده اند، اف��زود: از قانون بخش��ودگي جرايم بيمه يي 
كارفرمايان خوش حس��اب در س��طح كشور استقبال 
خوبي شده است. نوربخش يادآور شد: اين قانون مزيت 
خوبي را در اختيار كارفرمايان قرار داده است تا بتوانند 
بدهي ه��اي خ��ود را پرداخت كنند و ب��ار هزينه هاي 
مالي خود را پايين بياورند. مديرعامل س��ازمان تامين 
اجتماعي اظهار كرد: طرح بخشودگي جرايم بيمه يي 
كارفرمايان يكي از اقداماتي اس��ت كه در سال جاري 
سازمان تامين اجتماعي براي حمايت از توليد به ويژه 
توليد داخلي انجام داده اس��ت. نوربخش با اش��اره به 
نتيج��ه اجراي چنين طرح هايي در اش��تغال پايدار و 
بهبود كسب و كار در كشور؛ خاطرنشان كرد: سازمان 
تامين اجتماعي اقدامات موثري از جمله بخشودگي 
جرايم، مش��وق هاي اش��تغال، به كارگيري نيروهاي 
تحصيل كرده و بازرسي يك ساله از دفاتر قانوني انجام 
داده است كه مجموع اين اقدامات سبب ثبات شغلي 

و ايجاد اشتغال پايدار مي شود. 

 كاهش ۱۶ درصدي خودكشي 
در كرمانشاه

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: ۲۲٠٠ واحد 
مس��كوني مددجويان بهزيس��تي در مناطق زلزله زده 
اس��تان كرمانش��اه در حال ساخت اس��ت. انوشيروان 
محس��ني بندپي در مراسم افتتاح ۲٠٠ واحد مسكوني 
مددجويان بهزيستي در مناطق زلزله زده كرمانشاه كه 
در محل روستاي »مشكنار« سرپل ذهاب برگزار شد، 
افتتاح اين تعداد پروژه را حاصل همكاري موثر و خوب 
بس��يج سازندگي، سازمان بهزيستي، بنياد مسكن و با 
محوريت استانداري كرمانشاه عنوان كرد. وي با اشاره 
به دستور كار ساخت ۲۲٠٠ واحد براي مددجويان در 
مناطق زلزله زده گف��ت: از اين تعداد امروز ۲٠٠ واحد 
به همت بسيج سازندگي ساخته شده و آماده تحويل 
اس��ت. او افزود: ۱۹٠ واحد ديگر نيز توس��ط بس��يج 
سازندگي در حال ساخت اس��ت كه به زودي تحويل 
مي شود. محسني بندپي اظهار كرد: مابقي واحدهاي در 
حال ساخت با همكاري بنياد مسكن پيگيري مي شود 
و از ۲٠ تا ۸٠درصد پيش��رفت دارد. رييس س��ازمان 
بهزيستي كشور به ديگر اقدامات بهزيستي در مناطق 
 زلزله زده اش��اره ك��رد و افزود: در ح��ال حاضر حدود

۹٠ تيم روانكاوي در مناطق زلزله زده مستقر هستند كه 
اقدامات ارزشمندي انجام داده اند. او به تاثير مداخالت 
روان��كاوي در كاهش آمار خودكش��ي اش��اره كرد و 
اف��زود: با مداخالت به موقع از ۱۵٠مورد خودكش��ي 
جلوگيري شد و ميزان خودكشي استان در سال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵، با كاهش ۱۶ درصدي مواجه بود. 
رييس س��ازمان بهزيستي از غربالگري ۷۵هزار نفر از 
زلزله زدگان توس��ط روانشناسان بهزيستي خبر داد و 
افزود: ۵هزار نفر به مش��اوره فردي و ۷هزار خانوار به 

مشاوره گروهي ارجاع شدند. 

اخبار

»پول نقد« رمز فرار مالياتي مطب هاي پزشكي
ش��ايد ب��راي خيلي ها پيش آمده باش��د كه 
در مطب پزش��كان با اين جمله مواجه شده اند 
كه دس��تگاه كارتخوان ندارند يا دستگاه خراب 
اس��ت و بايد از عابربانك پول نقد بگيريد. حتما 
تعجب آور اس��ت كه چطور مطب يك پزش��ك 
با تع��داد زي��ادي مراجعه كننده، يك دس��تگاه 

كارتخوان ندارد.
اما اين نداش��تن ي��ا پنهان كردن دس��تگاه 
كارتخ��وان بي دليل نيس��ت. پزش��كاني كه در 
نمي گذارن��د،  كارتخ��وان  مطبش��ان دس��تگاه 
مي خواهن��د ميزان پرداختي ه��ا و مراجعه هاي 
بيم��اران به مطبش��ان، از طريق دس��تگاه ثبت 
نش��ود تا بتوانند ماليات كمتري پرداخت كنند. 
درآم��د ده ها و گاه��ي صدها ميلي��ون توماني 
برخي پزش��كان هم دليلي بر اين نمي ش��ود كه 
آنه��ا بخواهند بخش اندك��ي از اين درآمد را به 

عنوان ماليات به دولت بدهند. 
عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس با تاكيد 
بر اينكه اس��تفاده از كارتخوان موجب شفافيت 
مالي مطب ها مي شود به اين مهم تاكيد كرد كه 
مرجع دريافت ماليات بايد تفاهمنامه يي با وزارت 

بهداشت در جهت ممانعت از فرار مالياتي بخش 
خصوصي امض��ا كند. عباس��علي پوربافراني در 
واكنش به اظهارنظر سخنگوي وزارت بهداشت 
مبن��ي بر اينكه الزام قانوني براي دريافت هزينه  
در مراكز درماني با كارتخوان وجود ندارد، گفت: 
اي��ن موضوع از جمله زيرس��اخت هايي بوده كه 
دولت نتوانسته اس��ت در بخش خصوصي فعال 
در حوزه سالمت ايجاد كند، چرا كه بخش هاي 
دولتي براي شفافيت مالي از دستگاه كارتخوان 
استفاده كرده و روندي كه مانع از بروز هر گونه 
سوءاستفاده شود را به كار مي گيرند، بنابراين به 

هيچ عنوان نبايد وجه نقد دريافت كنند. 
نماينده نايين در مجلس ش��وراي اس��المي 
ادام��ه داد: البت��ه در قانون ب��ه صراحت نيامده 
است كه مراكز درماني بايد از دستگاه كارتخوان 
اس��تفاده كنند، اما آنچ��ه در اين مورد از قانون 
استنباط مي شود، اين اس��ت كه بايد در زمينه 
مالي شفافيت داشته باشند كه يكي از مسيرهاي 
آن استفاده از دستگاه كارتخوان است تا گردش 
مال��ي از طريق سيس��تم الكترونيك��ي صورت 
بگي��رد. عض��و كميس��يون بهداش��ت و درمان 

مجل��س به خانه مل��ت گفت: در م��ورد بخش 
خصوص��ي هم بايد از طري��ق مراكز اقتصادي و 
ن��ه درماني اين الزام ايجاد ش��ود به اين صورت 
كه مرجع دريافت مالي��ات بايد تفاهمنامه يي با 
وزارت بهداش��ت امضا كند كه اين موضوع را به 
عن��وان يك آيتم در ارزش��يابي و نظارت ها قرار 
دهن��د تا در نتيجه آن ضم��ن كمك به اقتصاد 

كشور مانع از فرار مالياتي شود. 
همچنين در ادامه بهروز بنيادي در اين رابطه 
گفت: اين دس��تورالعمل وزارت بهداشت بود كه 
به مراك��ز درماني ابالغ كرد هي��چ گونه مبادله 
مستقيم پولي بين كارمندان و مراجعه كنندگان 
مراكز درماني صورت نگيرد. نماينده كاش��مردر 
مجلس ش��وراي اس��المي ادام��ه داد: البته اين 
دستورالعمل مش��كالتي را در بخشي از شهرها 
ايج��اد مي كند به وي��ژه براي افرادي كه س��ن 
بااليي دارند يا ممكن اس��ت ب��ه داليلي نتوانند 

از كارت اعتباري استفاده كنند. 
او افزود: البته در پي اعتراضات صورت گرفته 
در رابطه با اين مش��كل قرار بر اين ش��د كه در 
مراك��ز درماني كارت اعتباري يكي از كارمندان 

را ب��ه صورت مش��خص براي رفع اين مش��كل 
اس��تفاده كنند. اين نماينده م��ردم در مجلس 
دهم ي��ادآور ش��د: اگر هم��كاران پزش��ك در 
مطب ها از دستگاه كارتخوان استفاده نمي كنند 
به اين دليل اس��ت كه بيش از ۹۵ درصد مردم 
از دفترچه هاي بيمه درماني استفاده مي كنند و 
برگه هاي بيمه يي ك��ه دريافت مي كنند، مالك 
ارزياب��ي آنها قرار مي گيرد و سيس��تم بيمه نيز 

بر اس��اس آن به اداره دارايي هر استان گزارش 
مي ده��د. عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: بي ترديد 
۵ درصد بيماراني كه از دفترچه بيمه اس��تفاده 
نمي كنن��د با فرض اينكه ويزي��ت آزاد پرداخت 
كرده ان��د ي��ك مبلغي ب��راي پرداخ��ت ماليات 
به ازاي آنها محاس��به مي ش��ود كه بايد پزشك 

مربوطه آن را بپردازد. 

ريحانه جاويدي|
نه خبري از خروش كارون اس��ت و نه پيچ و 
خم م��ارون ردي از آب را در خود دارد. كرخه و 
زهره نيمه جان و بي رمق مانده اند. مرگ طبيعت 
جلگه خوزس��تان را در هم مي ش��كند؛ جلگه يي 
ك��ه ميزبان طبيعي و خ��دادادي اين رودها بود، 
همواره وابسته به آبگيرهاي فصلي و سيالب ها و 
سيراب ش��دن علفزارها بوده است و تا زماني كه 
آب بود و علف بود خبري از ريزگرد در دش��ت ها 

و آبگيرهاي فصلي نبود.
آب سالي يك يا چند بار در دشت هاي وسيع 
خوزستان حتي با عمق چند سانتي متر گسترده 
مي ش��د، آن قدر ك��ه از اهواز به س��مت جنوب 
خوزستان، تمام زمين پوشيده از آب مي شد. اين 
مناطق نه تاالب و هور بلكه آبگير فصلي و علفزار 
ب��ود كه امروز ديگ��ر وجود ندارند و اين پاس��خ 
معم��اي ريزگردهاي داخلي خوزس��تان اس��ت. 
دردي كه چندين س��ال است به جان خوزستان 
افتاده، آس��مانش را تيره و تار مي كند و را نفس 
كش��يدن را بر مردم مي بندد، تنه��ا يك درمان 

دارد، پادزه��رش تنها آب اس��ت و ب��س. كارون 
زماني س��االنه بي��ش از ۳٠ ميلي��ارد مترمكعب 
آورد آب به خوزس��تان داش��ت. آبي كه ش��ريان 
حيات بود و به زمين هاي كشاورزي جان مي داد 
اما امروز نه آب هس��ت و نه چيزي از زمين هاي 
كشاورزي باقي مانده اس��ت. پرويز كردواني پدر 
علم كويرشناس��ي اي��ران معتقد اس��ت از وقتي 
كشاورزي در خوزس��تان جان داد، ريزگردها قد 
علم كردند، ريزگردهايي كه چون آغشته به كود 
ش��يميايي هستند، سرطان را با خود حمل كرده 
و ب��ذرش را در جان خوزس��تان رها مي كنند. از 
ط��رف ديگر با حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق 
غيرمجاز آب به غارت رفت و خوزستان به خشكي 
نشست. در خوزستان همه  چيز به يك واژه ختم 
مي ش��ود و آن آب اس��ت. كردوان��ي مي گوي��د: 
»وقتي در زمين زراعي، كش��ت نكنيم مش��كل 
ب��ه وجود مي آي��د،  ريزگرد توليد مي ش��ود. اين 
ريزگردهايي هم كه بلند مي ش��ود اغلب سرطان 
زا هس��تند. چون به زمين ه��اي زراعي، كودهاي 
ازت و فس��فات داده ان��د. ابت��دا ك��ه مي خواهند 

در زمين كش��ت كنن��د كود فس��فات مي دهند 
و در طول كش��ت كود ازت ب��ه زمين مي دهند. 
حدود ۷٠درصد كود فس��فات در زمين مي ماند 
و ۳٠درص��د آن توس��ط گي��اه جذب مي ش��ود. 
زمين هاي ما از كود فسفات اشباع هستند. وقتي 
زمين خشك مي شود و ريزگرد بلند مي شود اين 
فسفات ها هستند كه راه مي افتند. فسفات ها نيز 
س��رطان زا هس��تند.« البته از نظر او رها ش��دن 
زمين هاي كش��اورزي تنها عامل بحران ريزگرد 
در خوزس��تان نيس��ت، بلكه نفت هم بالي جان 
ش��ده، او درباره اين موضوع اف��زود: »يك عامل 
ديگر هم چاه هاي نفتي اس��ت كه در خوزستان 
حف��ر مي كنند. يك بخش از ريزگردها مربوط به 
گازهايي ك��ه در در لوله ه��ا و فلرهاي گاز آتش 
مي زنند. آن باال مثل دوده بخاري اس��ت. آن هم 
به ريزگرد تبديل مي ش��ود. مثل ريزگردي كه از 

ماشين ها و در ترافيك ايجاد مي شود.«

 كارون مقصر نيست
پرويز كردواني معتقد است از بستر رود كارون، 

ريزگ��رد بلند نمي ش��ود، چرا كه بس��تر آن ريگ 
اس��ت. او بيان كرد: »وقتي رودخانه خشك شود 
بيابان درست نمي كند. پايين دست سدهايي هم 
كه ساخته اند ريگ و شن و ماسه است. با اين كار 
بيابان ايجاد نمي شود. در خوزستان ريزگرد داريم 
ولي همراه اس��ت با شرجي و خاموش شدن برق 
و نداش��تن آب. در استان خوزستان، چاه هاي آب 
زيادي تاسيس كرده اند. در دشت ها نيز چاه هاي 

زيادي ايجاد كرده اند.
به همين دليل س��طح آب پايين رفته اس��ت 
و دش��ت ها خش��ك ش��ده اند. قب��ال در اس��تان 
خورس��تان، چ��اه وجود نداش��ت. يك س��وم آب 
ايران به خوزس��تان مي ريخت. آب رودخانه هاي 
كارون، كرخه، دز، جراحي و زهره به خورس��تان 
مي ريخت. در س��ال ۱۳۷۲ اين ق��در آب كارون 
زياد بود كه خيابان ه��اي اهواز زير آب رفته بود. 
در س��ال هاي اخير چاه ايجاد كرده اند. وقتي چاه 
مي زنند باعث مي شود دشت ها خشك شود. يكي 
از پيامدهاي تاس��يس چاه اين اس��ت كه پوشش 
گياهي را خش��ك مي كن��د و باع��ث بيابان زايي 
مي ش��ود. پس يكي از علل بروز ريزگرد، تاسيس 
چاه اس��ت. حدود ۲۷٠ دشت را به عنوان دشت 
ممنوعه اع��الم كرده اند. يعني كس��ي حق ندارد 
براي كشاورزي چاه بزند ولي براي مصرف شهر و 
روستا مي گذارند. قبال از چاه نيمه عميق استفاده 
مي كردند ولي بعدا گفتند بيشتر آب مي خواهيم. 
چاه ه��ا از نيمه عميق به عميق تبديل ش��د و در 

حقيقت آب را غارت كردند.«

 صنايع آب بر، خوزستان را خشكاند
از ط��رف ديگ��ر برخ��ي كارشناس��ان داليل 
ديگري را براي وقوع بحران ريزگرد در خوزستان 
مط��رح مي كنند،  از تغييرات اقليمي تا اس��تقرار 

صنايع آب بر در اين استان.
كرام��ت حافظي فعال محيط زيس��ت درباره 
اي��ن موضوع مي گويد: »امروز ب��ه علت تغييرات 
اقليم شديد بارش ها در زاگرس مركزي در استان 
چهارمحال و بختياري بس��يار كم ش��ده است و 
اين اس��تان حاال جزو ۱٠ اس��تان خشك كشور 
به حس��اب مي آيد. كاروني ك��ه زماني ۳٠ تا ۴٠ 
ميليارد متر مكعب آورد آب به خوزستان داشت 

حاال س��االنه حدود ۵ تا ۱٠ ميليارد متر مكعب 
آورد دارد كه اين به خودي خود فاجعه يي است. 
حاال در چنين ش��رايطي به ج��اي صورت دادن 
اقدامات عقالني و منطق��ي با انتقال آب كمر به 
تش��ديد اين بحران بس��ته ايم. آن هم انتقال آب 
براي مصرف غيرش��رب. ده ها و صدها كارخانه و 
كارگاه آب بر در سال هاي اخير در فالت مركزي 
تاس��يس شده اند و فهرس��ت بلندبااليي در صف 
افتتاح هس��تند. اقداماتي كه بر برنامه انتقال آب 
از سرش��اخه هاي كارون آن ه��م در اوج بي آبي 

منطقه استوار است.«
او اف��زود: »بزرگ تري��ن كارخانه ه��اي آب بر 
خاورميان��ه از فوالد تا پتروش��يمي در اصفهان و 
يزد و كرمان با تكيه بر آب سرش��اخه هاي كارون 
شكل گرفته و در حال گسترش هستند، به طوري 
كه هفتمين مورد انتقال آب سرشاخه هاي كارون 
يعني اجراي طرح تونل س��وم كوهرنگ با هزينه 
صناي��ع فوالد اصفهان هم اكن��ون در اوج بي آبي 
كارون در حال انجام اس��ت. آن هم در حالي كه 
مس��ووالن فوالد اصفهان اع��الم مي كنند فوالد 
اصفهان تاكنون هرگز منفعت اقتصادي نداش��ته 
و قيمت فروش محصوالت فوالدي همواره كمتر 
از هزينه توليد بوده چ��را كه هزينه توليد با آب 

انتقالي بين حوضه يي بسيار باالست.«
حافظي بيان كرد: »اما موضوع ديگر اين است 
كه در سال هاي اخير زاگرس مركزي كم آب تر از 
هميش��ه شده هر س��اله توليد آب در آن كاهش 
مي ياب��د. به طوري كه نه س��هم كارون را تامين 
مي كند و نه از پروژه ه��اي انتقال آب دردي دوا 

مي كند.
همين س��بب شده تونل هاي انتقال آب بسيار 
كمتر از ظرفيت ش��ان توليد آب داشته باشند و 
تجربه يي شكست خورده به حساب بيايند. كارون 
ام��روز با آوردي كه به  ش��دت كاه��ش يافته به 
جويي نحيف بدل ش��ده كه حتي توان راه يافتن 
به دريا را هم ندارد و حاال اين آب دريا است كه 
وارد مس��ير كارون مي ش��ود، به طوري كه مسير 
كارون در خرمشهر و بهمنش��ير كه از انشعابات 
كارون است امروز از آب دريا پر است: آب شوري 
كه نه قابل ش��رب اس��ت نه قابل استحمام و نه 

مناسب كشاورزي.«

بنا بر اظهارات دبير شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اس��تان تهران، يك معتاد متجاهر حداقل در طول ۵ تا 
۱٠سال سبك زندگي خود را از حالت عادي به حالت تجاهر 

تغيير مي دهد. 
محمدعل��ي اس��دي اظهار كرد: يك فرد معتاد يك ش��به 
درگير مواد مخدر نش��ده اس��ت، بر همين اساس با اقدامات 
كوتاه م��دت نمي توان بيماري اعتياد را از او دور كرد. اس��دي 
با اشاره به جمعيت ۱۹ميليون حاشيه نشين در كشور گفت: 
نيروي انتظامي بر اساس آخرين پروتكل هاي خود بايد حدود 
۱۵ ه��زار معت��اد متجاهر را مورد پوش��ش هاي جمع آوري و 

درمان قرار دهد. 
او همچني��ن در ادامه افزود: بس��ياري از كارتن خواب هاي 
س��طح ش��هر قبل از درمان اعتياد بايد مورد رس��يدگي هاي 
روحي و رواني و جسمي قرار بگيرند. دبير شوراي هماهنگي 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر اس��تان تهران اظه��ار كرد: افراد 
معتادي كه به هيچ عن��وان اقدام به ترك اعتياد نمي كنند و 
رغبتي به اين كار ندارند در قالب مراكز ماده ۱۶ قانون مبارزه 
با مواد مخدر جمع آوري شده و تحت درمان قرار مي گيرند. 

او با اش��اره به تعريف مراكز ماده ۱۵ ترك اعتياد در كشور 
عنوان كرد: بر اس��اس قانون افراد مختلفي كه به ش��يوه هاي 
گوناگون با آس��يب هاي ناش��ي از مصرف م��واد مخدر درگير 
هس��تند مي توانند به صورت داوطلبانه به مراكز ماده ۱۵ ترك 
اعتياد مراجعه كرده و تحت درمان قرار بگيرند. اس��دي با بيان 
اينكه اعتياد يك سبك زندگي است، اظهار كرد: يك فرد معتاد 
يك ش��به درگير مواد مخدر نشده اس��ت، بر همين اساس با 

اقدامات كوتاه مدت نمي توان بيماري اعتياد را از او دور كرد. 
وي ك��ه در برنامه يي راديويي صحب��ت مي كرد همچنين 
در ادام��ه اضافه كرد: يك معتاد متجاهر حداقل در طول ۵ تا 
۱٠سال سبك زندگي خود را از حالت عادي به حالت تجاهر 

تغيير مي دهد. 
دبير ش��وراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
ته��ران همچنين در ادامه افزود: در راس��تاي تغيير س��بك 
زندگ��ي يك معت��اد متجاهر، ماده ۱۶ قانون مب��ارزه با مواد 
مخ��در اجبار مي كند تا فرد پس از پايان بهبودي جس��مي با 
نظر قاضي و انتخاب فرد در حوزه خدمات عمومي مش��غول 

به فعاليت شود. 

رييس س��ازمان امور اجتماعي كش��ور با اشاره به »طرح 
ساماندهي سواحل كش��ور با هدف افزايش نشاط اجتماعي« 
از آمادگ��ي دولت و مجموعه اس��تانداري ها براي اجراي اين 
طرح خبر داد. تقي رس��تم وندي با بيان اينكه اصل اين قضيه 
و ايده كلي آن از س��وي وزير كش��ور در ش��وراي اجتماعي 
كش��ور مطرح ش��ده اس��ت، گفت: س��ازوكار اجرايي، قواعد 
و آيين نامه هاي اجرايي اين طرح بايد از س��وي اس��تانداران 
س��واحل جنوبي و شمالي كشور بررسي شود. براي مثال روز 
گذش��ته يك س��رمايه گذار اعالم آمادگي كرده بود كه حاضر 
است در حوزه سواحل وارد كار شود. ما هم او را به استانداري 

معرفي كرديم. 
او در ادام��ه اظه��ار ك��رد: اي��ن س��رمايه گذاري در مورد 
تفريحات س��الم، پركردن اوقات فراغت و... است. براي مثال 
س��رمايه گذار مي تواند در كنار ساحل يك مجموعه ورزشي- 

تفريحي داير كند. همچنين سرمايه گذاران بايد درباره تملك 
زمين، دريافت وام و... با استانداري هاي استان ها رايزني كنند 
و آنها هم ضمن اس��تقبال از اي��ن طرح ها، امكانات موجود را 
در اختيارش��ان ق��رار خواهند داد. براي مثال در س��فري كه 
به آس��تارا داش��تم، مش��اهده كردم كه فردي در آنجا ضمن 
س��رمايه گذاري مبلغي، كمك هاي مال��ي دريافت كرده و در 
منطقه ويژه آس��تارا طرح هايي را به مرحله اجرا رسانده بود. 
رييس س��ازمان امور اجتماعي كشور به ايس��نا گفت: به هر 
ح��ال دول��ت و مجموعه اس��تانداري از اين طرح اس��تقبال 
مي كنند كه سرمايه گذارها آغاز به سرمايه گذاري در سواحل 
كنند. با اين وجود محدوديت هايي در مورد زمين و تملك آن 
وجود دارد. به هر حال زمين در س��واحل محدود است و بايد 
با خود اس��تانداران گيالن، مازندران و گلستان و استان هاي 

سواحل جنوبي در اين مورد هماهنگ شوند. 

۵ تا ۱۰ سال؛ زمان متجاهر شدن يك معتاد عادي 

آمادگي دولت براي اجراي طرح نشاط اجتماعي در سواحل 

در حالي كه غالمعلي جاللي رييس سازمان پدافند غيرعامل 
گفته تغييرات اقليمي كشور مشكوك به دخالت خارجي هاست 
به طوري كه مراكز علمي مطالعه كرده و س��رنخ هايي پيدا كرده 
كه تيم هاي مش��تركي از برخي كش��ورها با ورود به جغرافياي 
آب و هواي��ي ايران، ابرها را غيرقابل بارور ك��رده يا برف دزدي 
مي كنند، مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
گفت: براس��اس اطالعات هواشناسي امكان اينكه كشوري برف 
يا ابري را بدزد، وجود ندارد. احد وظيفه در واكنش به اظهارات 
اخير رييس پدافند غيرعامل مبني براينكه تيم هاي مشتركي از 
اسراييل با همكاري يكي از كشورهاي همسايه ابرهاي در حال 
ورود ب��ه ايران را غيرب��ارور مي كنند و همچنين ما با ابردزدي و 
برف دزدي در كش��ور مواجه هستيم، گفت: نمي دانم ايشان بر 
چه اساس��ي اين موضوعات را مطرح كرده اس��ت، احيانا ايشان 
اس��ناد و مداركي در اين زمينه دارند و من در جريان نيس��تم، 
اما براساس اطالعات هواشناس��ي امكان اينكه كشوري برف يا 
ابري را بدزد، وجود ندارد. او افزود: كش��وري نمي تواند، ابر بدزد، 
اگر اين گونه بود پليس آب در امريكا ايجاد نمي شد، چراكه ابرها 
را از ديگر كشورها مي دزديدند و ديگر نيازي به پليس آب نبود 

و آن را ح��ذف مي كردن��د. وي با بيان اينك��ه اگر ابري رطوبت 
كافي داشته باش��د، برف و باران ايجاد مي شود و در صورتي كه 
نداش��ته باشد اصال بارشي نخواهد داش��ت، به ايلنا گفت: ايران 
دچار خشكسالي هاي ممتد است و اين روند جهاني است و فقط 
شامل ايران نيست. مديركل هشدار سريع و پيش بيني سازمان 
هواشناس��ي با اشاره به اينكه كش��ورهاي عراق و تركمنستان، 
ازبكستان و آسياي ميانه درگير خشكسالي هستند، تاكيد كرد: 
خشكسالي موضوعي نيست كه فقط كشور ما با آن مواجه باشد. 
وظيفه با بيان اينكه اينها مس��ائلي است كه بايد در محيط هاي 
علمي مطرح شود، تاكيد كرد: مطرح كردن اين مباحث نه تنها 
مشكلي را از ما حل مي كند، بلكه باعث مي شود از چاره انديشي 
درست منحرف شويم. اگر فكر كنيم كشوري برف ها و ابرهاي ما 
را مي دزد و اين موضوع صحت نداشته باشد به خطا رفته ايم. او با 
اشاره به اينكه هنوز تكنولوژي وجود ندارد كه بتواند جو را تغيير 
دهد، گفت: توليد گازهاي گلخانه يي توانسته جو را به نوعي تغيير 
دهد كه با تغيير اقليم مواجه شويم و دماي كره  زمين يك درجه 
گرم تر ش��ود كه همين يك درجه باعث بروز خشكس��الي هاي 

متمادي براي كشورها شده است. 

دس��تمزد كم و ش��رايط نامناس��ب كار باعث مي شود تعداد 
زيادي از فارغ التحصيالن رش��ته پرس��تاري در ايران با توجه به 
اس��تقبال كشورهايي مثل استراليا و كانادا از ايران خارج شوند. 
س��خنگوي كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس در اين رابطه 
گفت: طبق درخواست مسووالن نظام پرستاري در بخش دولتي 
بايد ساالنه ۲٠هزار پرس��تار با هدف رفع كمبودهاي پرستاري 

استخدام شوند. 
حيدرعلي عابدي در تشريح جلسه ديروز كميسيون بهداشت 
با مس��ووالن نظام پرس��تاري گفت: در اين نشست كه با حضور 
مسووالني از شوراي نظام پرستاري، رييس اين سازمان و معاونان 
پرستاري وزارت بهداشت و درمان برگزار شد، مسائل و مواردي 
در خصوص عدم اجراي قوانين و مقررات حوزه پرستاري مانند 
ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ۱٠ اين ماده 
مورد توجه قرار گرفت، در اين ماده تاكيد شده افرادي كه داراي 

مشاغل منحصربه فرد هستند، بايد به حقوق تخصص شغلي آنها 
اضافه شود. نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه پيشنهاداتي درخصوص رفع فشار كاري به پرستاران ارائه 
ش��د به خانه ملت گفت: طبق اظهارات مسووالن اين حوزه در 
بخش دولتي بايد ساالنه ۲٠هزار پرستار با هدف رفع كمبودهاي 
پرستاري استخدام شوند، همچنين در اين نشست تاكيد شد كه 
تعرفه خدمات پرستاري و مراقبت در منزل تحت پوشش بيمه 
قرار گرفته است؛ اما متاسفانه تاكنون خدمات مراقبت درمنزل 

خيلي مورد توجه نبوده است. 
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: 
همچنين در خصوص جلوگيري از مهاجرت پرستاران بحث هايي 
به عمل آمد، از س��وي ديگر درخواست هايي درخصوص بررسي 
ويژه بخشي از مواد اليحه خدمات كشوري مربوط به پرستاران و 

اعمال نظرات و ديدگاه هاي آنها در اين اليحه مطرح شد.

دزدي برف و ابر غيرممكن است

بررسي راهكارهاي جلوگيري از مهاجرت پرستاران

تنها درمان ريزگردهاي خوزستان، حل معضل  آب است

بهشت خشك شده
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»تعادل«،پتانسيلهايتوريستي-ترانزيتيكاسپينرابررسيميكند

چالش هاي راه اندازي »مارينا« در درياي خزر
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي |

درحالي كه مسووالن بخش بندري و دريايي 
به رش��د بهره گيري از پتانسيل هاي درياي خزر 
در بخش گردش��گري و جابه جايي كاال و مسافر 
طي سه سال گذشته تاكيد دارند و چندي پيش 
هم مديركل بنادر و دريانوردي گيالن از افزايش 
120درصدي گش��ت هاي درياي��ي در بندرانزلي 
خبر داده بود، اما با مقايس��ه وضعيت گردشگري 
و ترانزي��ت كاال در بنادر ش��مالي و بنادر جنوبي 
به خوبي مي توان تفاوت چش��مگير اس��تفاده از 
فرصت ه��اي پنهان درياي خزر ب��ا بنادر جنوبي 

را درك كرد. 
در بخ��ش گردش��گري، درياي خ��زر با 480 
كيلومتر طول نوارس��احلي در سال ٩٧ توانست 
رش��د 1۶,۳درصدي را نس��بت به سال ٩۶ ثبت 
كند اما با وجود اين، به گفته كارشناس��ان بخش 
بندري و دريايي، چندان از پتانس��يل هاي جذب 
گردشگر براي استفاده از فرصت هاي گردشگري 

و مسافرت هاي دريايي استفاده نشده است. 
در بخش جابه جايي كاال هم در سال گذشته 
ح��دود ۳0 ميلي��ون ت��ن كاال در بنادر ش��مالي 
جابه جا شد درحالي كه ظرفيت بنادر كشورهاي 
حاش��يه اين دري��ا 1۳0 ميليون تن بوده اس��ت 
يعني در بخش جابه جايي كاال هم از فرصت هاي 

پنهان و پيداي اين دريا استفاده نشده است. 

گشايشميدانبرايبخشخصوصي
 منصور اسالمي مديرعامل موسسه رده بندي 
ايرانيان درباره پتانسيل هاي درياي خزر در حوزه 
گردش��گري و جابه جايي كاال و مسافر به تعادل 
مي گوي��د: در ايران حمل كاال و مس��افر و حوزه 
گردش��گري به بخش خصوصي وابس��ته بوده و 
تاكنون هم حداق��ل اقداماتي كه در اين حوزه ها 

انجام شده مرتبط با اين بخش بوده است. 
اس��المي مي افزاي��د: اگ��ر دول��ت به دنب��ال 
توس��عه گردش��گري و جابه جايي كاال و مس��افر 
در درياي خزر اس��ت بايد مي��دان عمل را براي 
بخش خصوصي ب��از كند و ابتكار عمل به بخش 
خصوصي واگذار ش��ود.او ادامه مي دهد: در حال 
حاض��ر فعالي��ت بخش خصوص��ي در بنادر )چه 
ش��مالي و چ��ه جنوبي( با مش��كالت بس��ياري 
مواجه است به عنوان نمونه اگر سرمايه گذاري از 
بخ��ش خصوصي به دنب��ال راه اندازي يك مارينا 
باش��د، قوانين دولتي با موانعي كه سرراه بخش 
خصوص��ي قرار داده اس��ت او را از ادامه پيگيري 
براي س��رمايه گذاري منص��رف مي كند. به گفته 
اي��ن فعال ح��وزه بندري، مارين��ا مجموعه هايي 
گردشگري هس��تند كه عالوه بر امكانات رفاهي 
و تفريحي براي اس��تفاده گردش��گران در اسكله 
دارند همزمان مي توانند به ش��ناورداران و س��اير 
مجموعه هايي خدمات دهنده، خدمات پهلودهي، 
تامين آب و س��وخت و همچنين پشتيباني ارائه 

دهند. 

اس��المي اظهار مي كند: اگر بخش خصوصي به 
دنب��ال راه اندازي يك مارينا باش��د بايد مجوزهاي 
بس��ياري دريافت كند. او تصري��ح مي كند: در گام 
نخس��ت اين س��رمايه گذار بايد مج��وز دراختيار 
گرفتن اسكله يا محوطه ساحلي از سازمان بنادر و 
دريانوردي را دريافت كند، گام بعدي دريافت مجوز 
ايجاد اسكله يا تاسيسات از سازمان بنادر، گام سوم 
دريافت مجوز گواهينامه ه��اي رده بندي و قانوني 
شناورهاست. مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان 
با تاكيد بر موانع س��رمايه گذاران بخش خصوصي 
ب��راي فعاليت در بخش گردش��گري بن��ادر ادامه 
مي دهد: عالوه بر دريافت اين مجوزها سرمايه گذار 
بايد با س��ازمان اماكن، ش��هرداري، وزارت كشور و 

ميراث فرهنگي تعامل داشته باشد. 
او بي��ان مي كن��د: درياف��ت اين هم��ه مجوز و 
برقراري تمام اين تعامالت براي سرمايه گذار بخش 
خصوصي بسيار سخت است و بخش دولتي بايد در 

اين زمينه به اين بخش كمك كند. 
اس��المي اضافه مي كند: براي توس��عه بخش 
گردشگري يا بايد اين مجوزها حذف شود يا تمام 
آنها به صورت يكپارچه از يك كانال صادرش��ود 
و به جاي تدوين آيين نامه توس��عه گردشگري و 
توسعه سرمايه گذاري استانداردهاي فني، ايمني 
و قانون��ي را تدوين كنيم. اين فعال حوزه بندري 
ادامه مي دهد: هر كدام از بخش هايي كه مسوول 
ص��دور يك مجوز بود بايد اس��تاندارهاي خود را 
تعيي��ن كرده و دراختيار ي��ك بخش قرار دهد و 
اي��ن بخش پيگيري تمامي مجوزه��ا را به عهده 
بگي��رد زيرا ت��داوم اين وضعي��ت مهم ترين مانع 

براي توسعه بخش گردشگري است. 

گردشگريدرياييبهنوروزمحدودنميشود
در شرايطي كه كارشناسان به عدم بهره گيري 
از فرصت هاي درياي خزر انتقاد دارند مديرعامل 
س��ازمان بن��ادر و دريانوردي، با تاكي��د بر اينكه 
گردش��گري دريايي نبايد به اي��ام نوروز محدود 
ش��ود، مي گوي��د: تمركز گردش��گري دريايي در 
فص��ل تابس��تان ب��ر نق��اط پرتردد در س��واحل 
ش��مالي است و در تالش هستيم تا تجربه خوب 
گردش��گري درياي��ي نوروز در س��واحل جنوبي؛ 
اين بار در سواحل شمالي كشور در فصل تابستان 

تكرار شود. 
و  راه  وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرس��ازي، محمد راس��تاد درب��اره راهبرد اين 
س��ازمان به مقوله گردش��گري درياي��ي در ايام 
تابس��تان، مي گويد: همان گونه كه در ايام نوروز 
توانس��تيم در نقط��ه تمركز گردش��گري دريايي 
كشور؛ يعني اس��تان هرمزگان امكانات جديدي 
را ايجاد كنيم، به دنبال اين هستيم تدارك الزم 
براي فراهم كردن ش��رايط ايمن و آس��وده براي 
گردش��گران دريايي در س��واحل ش��مالي كشور 

ديده شود. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه در ايام تابس��تان تمركز 
گردش��گري دريايي بر س��واحل ش��مالي كشور 
اس��ت، مي گويد: به طور خاص در حال شناسايي 
نقاطي در بندر انزلي هس��تيم تا بتوانيم فضاهاي 
مناس��ب تري براي پهلوگيري و تردد شناورهاي 
تفريحي ايجاد كنيم. معاون وزير راه و شهرسازي 
ادام��ه مي ده��د: همچنين در بن��در چمخاله به 
عنوان يك بندر بزرگ گردشگري و چندمنظوره 
در حال برگزاري مناقصه در قالب قرارداد مطالعه 

و اجرا هستيم. 
راس��تاد با اش��اره ب��ه اينك��ه مذاكراتي براي 
ايجاد ماريناها و بس��ته هاي گردش��گري دريايي 
در س��واحل شمالي با بخش خصوصي در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت، اظهار مي كند: تسهيالت 
درنظر گرفته ش��ده در حوزه گردشگري دريايي 
تنها مربوط به تامين ش��ناور گردشگري دريايي 
نيس��ت بلكه ساير زيرس��اخت ها و امكانات مورد 
ني��از گردش��گري دريايي را هم درب��ر مي گيرد. 
او اضاف��ه مي كند: رويكردمان اين اس��ت كه در 
سواحل شمالي كش��ور به گونه يي عمل كنيم كه 
تنها تفريح هموطنان، قدم زدن در كنار ساحل يا 
شنا كردن نباشد و از امكانات متنوع گردشگري 

برخوردار شوند. 
به گفته مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، 
مش��وق ها، ش��رايط مورد نياز و امكانات توس��ط 
س��ازمان بنادر و دريانوردي ب��راي حضور بخش 
خصوص��ي در زمينه گردش��گري دريايي مدنظر 
قرار گرفته اس��ت و انتظار داريم بخش خصوصي 
از فرصتي كه توس��ط سازمان بنادر و دريانوردي 
فراه��م ش��ده اس��ت و همچني��ن از امكانات و 
تسهيالت ارائه شده به نحو مطلوب استفاده كند. 
او تصري��ح مي كن��د: بخش خصوص��ي بايد با 
ورود به مقوله گردشگري دريايي سرمايه گذاري 
الزم را انج��ام ده��د تا بتوانيم به هدف ترس��يم 
شده دس��ت يابيم و از گردشگري متنوع دريايي 

برخوردار شويم. 
راستاد با بيان اينكه در سواحل جنوبي كشور 
ه��م برنامه هاي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي رو 
به توسعه و پيشرفت اس��ت، مي گويد: برنامه يي 

توس��ط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري مدنظر قرار گرفته است تا تعطيالت 
زمس��تاني هم طراحي ش��ود كه اميدوار هستيم 
اين موضوع به نتيجه برسد و گردشگري دريايي 

صرفا به تعطيالت نوروز محدود نشود. 

تقويتكريدورشمال-جنوبباخزر
مديرعامل ش��ركت تايدواتر خاورميانه هم با 
تاكيد بر اهميت بهره گيري از ظرفيت هاي درياي 
خزر مي گوي��د: برگزاري همايش ه��اي مختلف 
فرصت مناسبي است تا بخش مهمي از انتقال بار 
از مس��ير ايران، بار ديگر براي كشورهاي حاشيه 

درياي خزر تاكيد شود. 
مهدي اعتصام مي افزايد: هم اكنون بسياري از 
زيرس��اخت هاي الزم در بندر اميرآباد در مس��ير 
كريدور ش��مال-جنوب ايجاد و س��رمايه گذاري 

مناسبي نيز انجام شده است. 
او ادام��ه مي دهد: توس��عه س��يلوها، وضعيت 
انبارها و موضوعات راه آهن و احداث اس��كله هاي 
رو رو ب��راي تغيي��ر واگن ه��اي ريلي و توس��عه 
اسكله هاي بندر كه مي تواند كشتي هاي بسياري 
را در خ��ود جاي دهد، همگ��ي مويد اين مطلب 
اس��ت كه ايران آمادگ��ي الزم را ب��راي تكميل 
كري��دور ش��مال-جنوب و آغ��از همكاري ه��اي 
مناسب اقتصادي با كش��ورهاي پيرامون درياي 

خزر و به طور كلي كشورهاي عضو دارد. 
اعتص��ام ادام��ه مي ده��د: در ه��ر ص��ورت، 
زمينه هاي زيرساختي براي اين موضوع در كشور 
فراهم شده است و در جنوب كشور هم شاهديم 
كه هم بندر امام خميني )ره( ظرفيت كافي دارد 

و هم بندر چابهار كه اخيرا فعال شده است. 
او اظهار مي كند: آماده ش��دن زيرس��اخت ها 
گوياي اين اس��ت كه مي توانيم با هماهنگي هاي 
منطقه ي��ي و توافقات اقتصادي بين كش��ورهاي 
منطقه، س��هم بار را در اين مسير افزايش دهيم 
كه با اين اقدام، در رونق اقتصادي كش��ور، فعال 
ش��دن بنادر و موض��وع ترانزيت در كش��ور آثار 

مثبتي را شاهد خواهيم بود. 
به گفته مديرعامل شركت تايدواتر خاورميانه، 
آنچه تاكنون مانع تكميل كامل كريدور ش��مال-
جن��وب ش��ده و در همي��ن راس��تا ه��م تجار و 
بخ��ش خصوصي كمتر به موض��وع ورود كردند، 
اقتصادي نبودن برخي م��وارد اجراي طرح بوده 
كه اميدواريم اين مشكالت به مرور برطرف شود. 
او خواس��تار اي��ن ش��د تا راه آه��ن جمهوري 
اسالمي ايران، تعرفه هاي حمل ريلي و همچنين، 
هزينه ه��اي بندري را مورد بررس��ي مجدد قرار 
دهد و متناسب با عرف جهاني و قيمت هايي كه 
بتواند ايجاد رقابت كند تغييراتي را اعمال كند. 

به اعتقاد اين مدير بخش خصوصي، در صورت 
رفع موان��ع و كاهش تعرفه ه��اي بندري و ريلي 
براي تجار انگيزه بيش��تري براي سرمايه گذاري 

در اين حوزه ايجاد مي شود. 

معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران 
گفت: روح كميسيون هاي ماده 100، جلوگيري از 
ايجاد تخلف اس��ت و گرفتن جريمه و پول در ازاي 

تخلف بايد يك استثنا باشد، نه قاعده عمومي. 
به گزارش مهر، پيروز حناچي در بازديد از اداره 
امور اجرايي كميسيون هاي ماده 100 گفت: حدود 
۵0 بند از اين قانون در آن زمان اجرا شده و حدود 
۵0 بند ديگر از اين قوانين كه ش��امل امور اجرايي 
كميس��يون هاي ماده 100 نيز مي ش��د به مرور تا 
اواخ��ر دهه۵0 تصويب ش��د و پ��س از انقالب نيز 

اصالحات و تحوالت بسياري داشت. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه رس��الت اساس��ي 
كميس��يون هاي م��اده 100 همچون بس��ياري از 
قوانين كه قلب مي شوند، قلب شده و در حال حاضر 
پول گرفتن به اصل تبديل شده و قلع و قمعي عمال 
صورت نمي گيرد، گف��ت: اگرچه يكي از آيتم هاي 
درآمدي در حوزه درآمد هاي ش��هري، درآمدهاي 
ناش��ي از كميس��يون هاي ماده 100 است اما اگر 
صرفا به ش��كل درآمد به اي��ن موضوع نگاه كنيم، 
رفع تخلف طبيعتا به عنوان فرع قضيه خواهد بود و 

كسي به دنبال رفع آن نخواهد رفت. 
حناچ��ي با بيان اينكه ممكن اس��ت مديريت 
ش��هري قلب��ا راضي به اي��ن اتفاق نباش��د ولي 
نح��وه اداره ش��هر تاثي��ر مس��تقيمي روي اين 

موض��وع خواهد گذاش��ت، تصريح ك��رد: اينكه 
درآمدهايي تعريف ش��ود كه تحقق ناپذير باشند 
يا تحقق پذيري آنها مستقيما و صرفا معطوف به 
س��اخت و ساز در شهر باش��د، تبعات بسياري را 

براي شهر به همراه خواهد داشت. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
با اشاره به نتايج مطالعاتي كه براي 10 كالن شهر 
كشور انجام شده است، گفت: اين مطالعات نشان 
مي دهد كه در حدود ٧٩,۶ درصد از وابستگي و 
تامين درآمد اين كالن شهرها مستقيما به ساخت 
و س��از اعم از قانوني و غيرقانوني مربوط اس��ت 
 كه اين امر نش��ان مي دهد آراي كميسيون هاي 
ماده 100 اگر منجر به جلوگيري از تخلف نشود، 
مي تواند به جاي اينكه بازدارنده تخلفات باشد به 

مشوق تخلفات تبديل شود. 
حناچ��ي با تاكيد بر اينك��ه هرچه اين وضعيت 
حادتر ش��ود، مي توان��د به حركت س��ازمان يافته 
تبديل شود، اظهار كرد: بر اين اساس شهرداري ها 
كه وظيفه كنترل و مطابقت پروانه هاي ساختماني 
با موارد اجرا شده را برعهده دارند عمال بايد چشم ها 
را ببندن��د تا مالك تخلفي را انج��ام دهد و پرونده 
قابليت ارجاع به كميسيون ماده 100 را داشته باشد 
و بدتر از آن اينكه مسير به گونه يي باز شود كه حتي 
منجر به راي به نفع مالك و عليه شهرداري شود كه 

در اين صورت به لحاظ حقوقي نيز كاري از كس��ي 
ساخته نيست و حتي شهرداري از اين تخلف حتي 

منتفع هم نمي شود. 
وي با بيان اينكه الزم اس��ت در اين خصوص 
لن��ز دوربي��ن را به عقب ب��رد و از ديد اصطالحا 
پرنده به اين مش��كل ن��گاه كنيم، خاطرنش��ان 
ك��رد: ما باي��د اين معادل��ه را برگرداني��م و اين 
فرآيند را بار ديگر طراح��ي كنيم چراكه اگرچه 
ش��هرداري در اج��راي ماموريت هاي��ش قطعا به 
مناب��ع مالي نياز دارد اما نبايد فراموش كنيم كه 
اصلي ترين وظيفه شهرداري كنترل مدنيت است 
چراكه اگ��ر اين كنترل صورت نگيرد و ش��هر و 
غيرشهر، پروانه و غيرپروانه و رعايت كننده قانون 
با متخلف، تفاوتي نداش��ته باش��ند يا حتي بدتر 
از آن متخلف از منافع مادي بيش��تري برخوردار 
باشد، به طور قطع وظيفه خود را به درستي انجام 

نداده ايم. 
حناچي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ب��راي برگرداندن 
معادالت به جهت صحيح باي��د از زاويه صحيحي 
به موضوعات نگريس��ت، اظهار كرد: بخشي از اين 
موضوع برعهده شماس��ت كه در ص��ف و در نوك 
حمله، تالش مي كنيد و بخشي هم برعهده ماست 
كه در س��تاد وظيفه پش��تيباني را برعهده داريم، 
بنابراين مطمئنا گزارشي جامع و مانع كه مبتني بر 

جلوگيري از تخلفات و نه فقط كسب درآمد باشد 
مي تواند بس��يار كارساز و موثر باشد چراكه در غير 
اين صورت به جاي مديران و سياست گذاران، اين 
دالل ها هس��تند كه تصميم مي گيرند و اين نه به 
نفع نس��ل حاضر است و نه به نفع نسل هاي بعدي 

ما خواهد بود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه الزم اس��ت قواعدي را 
بپذيري��م و پاي آن قواعد بايس��تيم، خاطرنش��ان 
كرد: اگرچه شهر بدون س��رمايه اداره نخواهد شد 
و س��رمايه گذار با سود معقول، موتور محرك شهر 
اس��ت، اما نبايد اجازه دهيم ك��ه پول حالل همه 
مش��كالت باش��د و تنها فقط 2۵ نفر سرمايه گذار 
در اين ش��هر براي 8.۵ ميليون نفر س��اكن در اين 
شهر تعيين تكليف كنند چراكه اين كار جفاي به 

مردم است و ابزار متوقف كردن اين قضيه به دست 
شماست. 

معاون ش��هردار تهران افزود: بخش��ي از اين 
ابزار آن اس��ت كه در داخل سازمان، به درستي 
و بجا از آنچ��ه به لحاظ قانوني در اختيار ما قرار 
گرفته است اس��تفاده كنيم و در رابطه با بخشي 
كه خارج از س��ازمان اس��ت با جدي��ت برخورد 
كنيم. ب��راي مثال برگزاري جلس��ات هماهنگي 
با قوه قضاييه و ديوان عدالت به ش��كلي مستمر 
و اطالع رس��اني نتايج اين جلسات مي تواند نقش 
بس��يار موثري در اين خصوص داش��ته باش��ند. 
همچنين شوراي عالي استان ها كه در قانون اين 
پتانس��يل برايش ديده شده، شايد تاكنون از اين 

ظرفيت نتوانسته ايم استفاده كنيم. 

موتورسيكلتها؛منبعاصلي
آلودگيصوتيوهوا

عضو كميسيون س��المت و خدمات محيط زيست 
شوراي شهر با اشاره به معضل آلودگي صوتي در تهران، 
يك��ي از منابع اصل��ي آلوده كننده را موتورس��يكلت ها 
دانسته و گفت: علت اصلي نرسيدن به توافق درخصوص 
موتورسيكلت برقي بحث اقتصادي در راستاي حمايت 
از مصرف كننده اس��ت. سيدحسين آرش ميالني عضو 
كميسيون سالمت و خدمات محيط زيست شوراي شهر 
و رييس كميته محيط زيس��ت شوراي شهر، با اشاره به 
معض��ل آلودگي صوتي در تهران، يك��ي از علل اصلي 
آن را موتورسيكلت ها دانس��ته و از ناتواني دولت براي 
برقي كردن آنها س��خن گف��ت. او با بيان اينكه يكي از 
نهادهاي مبارزه كننده با بحث آلودگي پليس اس��ت، از 
كمبود جدي ايستگاه پليس در سطح شهر تهران خبر 
داد. ميالني همچنين به بحران پس��ماند اشاره كرده و 
درخصوص سيس��تم ناكارآمد پس��ماند در شهر تهران 
توضيحاتي ارائه داد. سيدآرش حسيني ميالني در رابطه 
با بحران آلودگي صوتي كه به تنش هاي رواني در شهر 
تهران دامن زده اس��ت و آثار و نتايج آن را مي توان در 
سطح شهر مشاهده كرد، خاطرنشان كرد: يكي از منابع 
اصلي آلودگي صوتي و هوا، موتورس��يكلت ها هستند. 
در اين رابط��ه بحث برقي كردن موتورس��يكلت ها در 
شوراي چهارم مطرح شد. جلساتي نيز در اين رابطه در 
كميسيون حمل و نقل و همچنين كميته محيط زيست 
شوراي شهر تهران مطرح شده اما در تامين منابع مالي 
دچار مشكالتي هستيم كه با همكاري بين دستگاهي 
بايد چاره جويي شود. اين عضو شوراي شهر تهران علت 
اصلي نرسيدن به توافق درخصوص موتورسيكلت برقي 
را بحث اقتصادي درراس��تاي حمايت از مصرف كننده 
دانس��ت و ابراز داشت: بانك ها بايد از نظر وام خريدار را 
حمايت كنند. در شرايط مالي و اقتصادي كنوني كشور 
چگونه مي توان از بانك ها انتظار داشت كه وام 4درصد 
بدهند؟ نوشتن قوانين روي كاغذ راحت است اما اجرايي 

كردن آن بحث ديگري است. 

تشكيلكميتهمحرمانهپايش
اعضايشورايشهرتهران

محس��ن هاش��مي رييس شوراي ش��هر از تشكيل 
كميته پايش اعضاي شوراي شهر به پيشنهاد مرتضي 
الوي��ري خبر داد. به گزارش ايلنا، ايجاد كميته يي براي 
پايش اعضاي ش��وراي ش��هر همچون مجلس شوراي 
اس��المي كه پيش از اين توسط شوراي اول به تصويب 
رس��يده بود، هرگز در عمل به اجرا نرسيد. با اين حال 
اعضاي ش��وراي پنجم به خصوص مرتضي الويري عضو 
شوراي شهر و رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
ش��هر و رييس شوراي عالي استان ها وعده داده بود كه 
اين كميته تشكيل خواهد شد تا اينكه سرانجام محسن 
هاشمي رييس شوراي شهر تهران از تشكيل اين كميته 
خبر داد. هاشمي در پاسخ به اينكه پيشنهاد اين كميته 
توسط چه كسي مطرح شده است، گفت: آقاي الويري 
پيشنهاددهنده اين كميته بودند. ايشان اين پيشنهاد را 
در جلسه هم انديشي ميان اعضاي شورا مطرح كردند و 

همان موقع هم با پيشنهاد ايشان موافقت شد. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه اين 
كميت��ه  كار خود را آغاز كرده اس��ت، ادامه داد: كميته  
پايش با حضور آقاي الويري و من تشكيل شده است. 

وي در پاس��خ به اينكه چه كساني عضو اين كميته 
پايش هس��تند، گفت: اين مساله هنوز محرمانه و بين 
خودمان است. رييس ش��وراي شهر در پاسخ به اينكه 
چه مسائلي تاكنون در اين كميته بررسي شده و آيا به 
ميزان امالك اعضاي ش��وراي شهر پرداخته  شده است 
يا خير؟ گفت: اين مسائل محرمانه است. البته عملكرد 

اعضاي شورا را به زودي بررسي خواهيم كرد. 
الزم به ذكر اس��ت كه نام اعضاي س��ابق ش��وراي 
شهر در ميان فهرس��ت دريافت كنندگان 1۳00 ملك 
 واگذار ش��ده وجود دارد و گفته مي شود با وجود حكم 
قوه قضاييه برخي اعضاي ش��ورا حاض��ر به پس دادن 
امالك واگذار شده نيستند. شايد تشكيل كميته پايش 

اعضاي شوراي شهر از همين رو اهميت داشته باشد. 
علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
پيش از اين در جلس��ه شوراي عالي استان ها از اعضاي 
ش��وراي عالي استان ها خواس��ته بود در اين خصوص 
)كميت��ه پاي��ش و نظارت بر اعضاي ش��وراي ش��هر( 
مصوبه يي را به تصويب برسانند. وي به تشكيل چنين 
كميته يي در مجلس باتوجه ب��ه اظهارات مقام معظم 
رهبري اشاره كرده و دستگيري اعضاي شوراي برخي 
ش��هرهاي كوچك را به خاطر تخلف، از داليل ضرورت 

تشكيل آن عنوان كرده بود. 

ايرانشهر

فراخوانمناقصهعمومييکمرحلهاي
خريد،حملونصبوراهاندازيدودستگاهسيتياسكن16اساليس

دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني كرمانش��اه در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد، حمل و نصب و راه اندازي دو دس��تگاه 
سي تي اس��كن 1۶ اساليس مركز آموزشي درماني طالقاني و بيمارس��تان امام خميني)ره( خود را با شماره ثبت 200٩٧02۶200001۶ از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق 
درگاه س��امانه تداركات الكترونيكي دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز 

سه شنبه تاريخ ٩٧/4/12 مي باشد.
1( مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 1٩ روز سه شنبه تاريخ ٩٧/4/1٩ مي باشد.

2( مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 1۵ روز دوشنبه تاريخ ٩٧/۵/1 مي باشد.
۳( زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ ٩٧/۵/2 مي باشد.

4( اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه: كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، ساختمان مركزي، طبقه 
اول، امور قراردادها )تلفن: ۳8۳٧۵1۶1-08۳( مي باشد.

۵( سپرده شركت در مناقصه 2/200/000/000 ريال )دو ميليارد و دويست ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي بدون قيد و شرط و يا واريز 
نقدي وجه مذكور به حساب شماره 01041٧۳٧0200٧ بانك صادرات شعبه مدرس )كرمانشاه( به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

كرمانشاه مي باشد.
۶( آخرين مهلت تحويل پاكات الف و ب توسط شركت كنندگان در مناقصه تا ساعت 1۵ روز دوشنبه مورخ ٩٧/۵/1 مي باشد.

٧( محل تحويل پاكات )الف و ب( كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، ساختمان مركزي، طبقه سوم، دبيرخانه محرمانه مي باشد.
8( محل بازگش��ايي پيش��نهادات واصله در محل كرمانشاه، بلوار ش��هيد بهشتي، ساختمان شماره يك دانشگاه علوم پزش��كي، طبقه اول، دفتر مديريت 

پشتيباني و امور رفاهي مي باشد.

روابطعموميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيكرمانشاه

گرفتنپولدرازايتخلفاستثناباشد،نهقاعدهعمومي
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»تعادل«2روايتازارزبگيرانخودروييرابررسيميكند

اعالم ليست بدون روتوش؟

ليستدومدرراهاست!
س��خنان اخي��ر رييس جمهور، ك��ه در جمع 
مديران اجرايي كشور ايراد شد، نقطه يي بود براي 
آغاز اختالف. حس��ن روحاني در اين سخنراني از 
وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت و نيز رييس كل 
بانك مركزي خواس��ت اس��امي دريافت كنندگان 
دالر 4200 توماني را منتشر كنند تا مردم بدانند 
كه چه كس��ي، براي چه  ام��ري و به چه  ميزان ارز 
دولتي دريافت كرده است؟ اين اما آغاز اختالفات 
ب��ود: يك روز بعد از اتفاقات پاس��اژ عالءالدين در 
تهران، وزي��ر ارتباطات، محمدجواد آذري جهرمي 
به محل حادثه رفت و وعده داد دريافت كنندگان 
ارز به نرخ دولتي را معرفي مي كند. عملي ش��دن 
وعده او اما مقارن ش��د با نخستين نشست خبري 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت، پس از تصدي اين 
ِس��مت. محمد ش��ريعتمداري اما در اين نشست 
تلويحا اعالم كرد: سياست افشاي دريافت كنندگان 

ارز دولتي غلط است. 
اي��ن اما پايان ج��دال ميان وزرا براي انتش��ار 
اسامي دريافت كنندگان ارز نبود. بانك مركزي روز 
گذشته ليست 53 صفحه يي شامل 1482 شركت 
و اشخاص دريافت كننده ارز رسمي را منتشر كرد. 
در اين ليست محل تامين ارز براي واردكنندگاني 
كه در 2 ماه اخير ثبت س��فارش انجام داده اند، از 
طري��ق بانك مركزي )منابع نفت��ي( و ارز ورودي 
س��امانه »نيما« اعالم ش��د. با اين همه، اطالعات 
مربوط به تامين ارز براي واردات قطعات، به ويژه 
قطعات خودرو، برندهاي مطرح لوازم خانگي و نيز 
دارو جايي در ليس��ت نداشت. نكته جالب اما اين 
بود كه بر اساس اطالعيه بانك مركزي، مشخصات 
اين ش��ركت ها و اش��خاص بنا بر درخواست وزير 

صنعت منتشر نشده است. 
پس از انتش��ار اطالعيه بان��ك مركزي مبني 
بر اعالم نش��دن اسامي ش��ركت هاي واردكننده 

خودرو به درخواس��ت وزارت صنعت، مركز روابط 
عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت در اطالعيه ي��ي ضمن رد اي��ن موضوع 
اعالم ك��رد: »هم��ه تعرفه هاي مرب��وط به كليه 
خودروه��اي س��واري )با كد 8رقم��ي( براي هر 
مورد ش��امل ذكر نام شركت واردكننده و ميزان 
ارز تامين ش��ده براي واردات آن خودرو به بانك 
مركزي اعالم شده تا به استحضار همه هموطنان 
برس��د. همچني��ن در اين بيانيه آمده اس��ت كه 
در وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت جز ثبت 
س��فارش براي واردات كاال، فرآيند ديگري انجام 
نمي ش��ود و مراحل تخصيص و سپس تامين ارز 
ب��راي متقاضي��ان واردات در بانك مركزي انجام 
مي ش��ود و اطالعات ارزي در اختيار آن دستگاه 
اس��ت. همان ط��ور كه وزي��ر صنعت ه��م اعالم 
كردند بار ديگر تاكيد مي ش��ود اين وزارتخانه با 
انتش��ار همه اطالعات تامي��ن ارز 4200توماني 
موافق اس��ت. ليس��ت كاالهاي اساسي مورد نياز 
عام��ه مردم بنا به دس��تور رييس جمهور محترم 
و در روز جمع��ه مورخ هش��تم تير ماه در اختيار 
رياس��ت كل محترم بانك مركزي ق��رار گرفت و 
ايش��ان با اجازه رييس جمهور اقدام به انتشار آن 
كردند. بانك مركزي براي انتش��ار كامل اس��امي 
دريافت كنن��دگان ارز 4200تومان��ي ني��ازي به 
نظر و مجوز اين وزارتخانه ندارد و در نخس��تين 
فهرس��ت مورد درخواس��ت بانك مركزي شماره 
تعرف��ه كاالهاي مورد ني��از و ضروري مردم را به 
بانك اع��الم كرد تا ارز تخصيصي و تامين ش��ده 
ب��راي واردات را اع��الم كن��د. از س��ويي ديگ��ر 
تعرفه هاي مربوط به كاالهاي دارويي و تجهيزات 
بان��ك اطالع��ات وزارت  ني��ز در  بيمارس��تاني 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي موجود و از 

طريق آن قابل پيگيري است. 
به اين ترتيب، به نظر مي رس��د وزارت صنعت 

ب��ا ي��ك بيانيه، ت��وپ را در زمين بان��ك مركزي 
انداخته است. از ديگر سو، عدم انتشار شركت هاي 
خودروي��ي دريافت كننده ارز هم مي تواند ش��ائبه 
فرصت سوزي را دوچندان كند. دليل اين موضوع 
هم آن است كه واردات خودرو، يكي از بزرگ ترين 
نيروه��اي واردكننده فش��ار تقاضا ب��راي ارزهاي 
خارج��ي در ايران اس��ت. از طرف��ي، پرونده هاي 
تخلف واردات خودرو در ماه هاي اخير، توجه ها را 
بيش از پيش به سمت اين بخش از تجارت كشور 
جلب كرده اس��ت. آيا بازار خودروهاي وارداتي به 

شفافيت تن مي دهد؟
ح��ال از آن س��و، بان��ك مرك��زي ه��م ام��ا 
ظاه��را بنا را بر ش��فافيت گذاش��ته اس��ت؛ در 
همين راس��تا، س��خنگوي بانك مرك��زي گفته 
ش��ركت هايي  اس��امي  دوم  فهرس��ت  اس��ت: 
دالر ي��ا  ارز  كاال ه��ا،  واردات  ب��راي   ك��ه 

 4200 توماني دريافت كرده اند بزودي منتش��ر 
 مي شوند. به گزارش تسنيم، محمد علي كريمي 
با اش��اره به اعالم فهرست نخست اين شركت ها 
از ط��رف وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
براي اين شركت ها ارز مورد نياز تخصيص داده و 
سپس تامين شده است. عالوه بر اين، قرار است 
به زودي وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست 
دوم اين شركت ها را دراختيار بانك مركزي قرار 
ده��د و ما آن را اعالم مي كنيم. به گفته او، ثبت 
سفارش كاال ها به وسيله سازمان توسعه تجارت و 
در گروه كااليي تعريف ش��ده و مجاز انجام شده 
و گواه��ي ثبت آماري آن تهيه و به بانك مركزي 
ارائه ش��ده اس��ت. او درب��اره ناهمخواني عنوان 
ش��ركت ها با كاال هايي كه ب��ا ارز 4200 توماني 
وارد كرده ان��د، گفت: زماني ك��ه واردات كااليي 
را س��ازمان توس��عه تجارت تاييد و گواهي ثبت 
آماري آن را ب��ه بانك مركزي اعالم مي كند اين 
بانك مكلف است ارز مورد نياز را اختصاص دهد. 

ليستبدونروتوش؟
فهرس��ت  انتش��ار  در  مقاوم��ت  ي��ا  تعل��ل 
دريافت كنندگان ارز دولتي اما شائبه اي ديگر را به 
ذهن متبادر مي كند: آيا قرار اس��ت اسامي برخي 
دريافت كنن��دگان دالر 4200 توماني از عرضه به 
افكار عمومي جا بماند؟ اين پرسشي است كه طي 
چند روز گذشته اين سو و آن سو مطرح بوده است. 
يكي از اعضاي هيات رييس��ه مجلس ش��وراي 
اس��المي با طرح همين پرس��ش مي گوي��د: اگر 
فسادي در كار نيست چرا برخي افراد در دولت از 
انتشار ليست ارز بگيران مي ترسند؟ محمد دهقان، 
در يك برنامه تلويزيوني گفت: مجلس نس��بت به 
عدم انتشار اسامي و ش��فافيت بي تفاوت نخواهد 
ماند، اما كس��اني كه در برابر قانون ايس��تادگي و 
از اجراي قانون استنكاف مي كنند بايد هزينه اين 
تخط��ي از قانون را بدهند. تاكن��ون تذكر داديم، 
نامه نوش��تيم و از دولت تقاضا ش��ده كه اس��امي 
دريافت كنندگان ارز 4200 توماني را منتشر كند 
و اگر مقاومت برخي مسووالن كنوني و وزرا ادامه 

يابد مجلس آنها را استيضاح مي كند. 
دهق��ان در پاس��خ ب��ه اين س��وال ك��ه گفته 
مي ش��ود يكي از شركت هاي شس��تا دالر 4200 
توماني گرفته اما در ليس��ت اعالم ش��ده توس��ط 
آقاي جهرمي نبوده اس��ت آيا ش��ما اين موضوع 
را تايي��د مي كنيد؟ گفت: ام��روز اين موضوع را از 
وزير ارتباطات س��وال كردم كه آيا ش��ركت مدير 
صناي��ع نوين تامين )ش��مص( ارز 4200 توماني 
گرفت��ه و با آن واردات موبايل انجام داده و ش��ما 
اسم اين شركت را سانسور كرديد؟ آقاي جهرمي 
وزير ارتباط��ات اين موضوع را تاييد كرد كه يكي 
از شركت هاي زيرمجموعه وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي با دالر 4200 توماني واردات داش��ته و 
اس��م آن در ليست ارسالي وزارت صنعت و معدن 
و تجارت حذف اما در ليس��ت بانك مركزي بوده 

است. عضو هيات رييسه مجلس ادامه داد: در اين 
ماجرا وزير ارتباطات مقصر نبوده و مي گويد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اين شركت را كه زيرنظر 
تامين اجتماعي و وزارت تعاون كار و رفاه است از 

انتشار عمومي حذف كرده است. 

وقتيرانتجوييسيستماتيكميشود
واردات ب��ا ارز دولت��ي به نام ش��ركتي كه در 
زمينه خودروسازي به ثبت رسيده اما به واردات 
»قهوه س��از« مي پ��ردازد، نش��ان مي دهد، بخش 
بزرگ��ي از فرآين��د تخصي��ص ارز دولت��ي براي 
واردات كاالهاي مورد نياز كش��ور، اساس��ا بدون 
نظارت انجام مي ش��ود. به عن��وان نمونه اي ديگر، 
نگاهي به ش��ركت هاي دريافت كننده ارز دولتي 
از سوي بانك مركزي نشان مي دهد، 29 شركت 
توانسته اند با دريافت بيش از 36 ميليون يورو ارز 
دولتي، »موز« وارد كشور كنند. البته نام يكي از 
اين شركت ها دوبار در ليست بانك مركزي آورده 
شده است كه نش��ان مي دهد اين شركت در دو 

مرحله موفق به دريافت ارز دولتي شده است. 
اما واقع��ا چرا بايد به ش��ركت هاي خصوصي 
و خصولت��ي بي ن��ام و نش��اني ك��ه مي توانند به 
ساده ترين روش ها دولت را دور بزنند، ارز دولتي 
پرداخت شود؟ در هفته هاي گذشته، خوشه بندي 
كاالهاي وارداتي به كش��ور )در قالب چهار گروه 
كاالي��ي( ك��ه موجب جهش��ي ديگ��ر در قيمت 
ارزه��اي خارجي و حتي ناآرام��ي در بازار تهران 
ش��د، نشان از عزم دولت براي مديريت واردات و 
حفظ اندوخته هاي ارزشمند ارزي داشت. با اين 
همه، شواهد چيز ديگري مي گويند. حاتم بخشي 
دالره��اي دولتي ب��ه قص��د واردات و تخصيص 
آنه��ا به ش��ركت هايي در بخش هاي خصوصي و 
خصولتي، در نبود ساز وكارهاي نظارتي دقيقا به 
معناي پرداخت »رانت« به عده يي خاص است. 

2۰۱كارخانهوكارگاهتعطيل
احياشد

تس�نيم| معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: در س��ه ماه گذش��ته 201واحد از واحد هاي 
داخل ش��هرك ها و نواحي صنعت كه تعطيل ش��ده 
بودند به چرخه توليد بازگشتند. صادق نجفي گفت: 
در كل كش��ور حدود 967 شهرك و ناحيه صنعتي 
داريم ك��ه از اين تعداد حدود 680 ش��هرك كامال 
فعال است و زيرساخت هاي الزم را دارند. معاون وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت ادام��ه داد: حدود 85هزار 
واحد صنعتي در كشور داريم كه حدود نيمي از آنها 
در داخل شهرك ها و برخي هم در خارج از شهرك ها 
هس��تند و حدود 92 درصد آنها هم صنايع كوچك 
و متوس��ط هستند. نجفي با بيان اينكه تا پايان تير، 
تعداد واحد هاي فعال را مش��خص مي كنيم، اضافه 
كرد: بر اساس آمارگيري كه به صورت تصادفي انجام 
داديم حدود 67 درصد واحد هاي داخل ش��هرك و 
نواحي صنعتي از 10 تا 100 درصد فعال هستند. او 
ادامه داد: در سه ماه گذشته 201 واحد از واحد هاي 
داخل ش��هرك ها و نواحي صنعت كه تعطيل ش��ده 

بودند به چرخه توليد بازگشتند. 

تخلفدراستحصالطال
ازمعدن»زرشوران«

تس�نيم| سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس با اش��اره به تدوين گزارش تحقيق و تفحص 
از معادن كش��ور از تخلف در استحصال طال از معدن 
»زرشوران« خبر داد. ولي ملكي سخنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
گزارش هيات  تحقيق و تفحص از معادن كشور تدوين 
شده اس��ت، گفت: اين گزارش از سوي نادر قاضي پور 
در صحن علني كميسيون قرائت شد. او ادامه داد: مقرر 
شده 3 عضو كميسيون صنايع و معادن اين گزارش را 
نهايي و براي قرائ��ت در صحن علني پارلمان، تقديم 
هيات رييس��ه پارلمان كنند. نماينده مشكين شهر در 
مجلس تصريح كرد: در گزارش��ي كه در كميس��يون 
قرائت شد، مشخص شد كه در استحصال طال از معدن 
زرش��وران تخلفاتي صورت گرفته اس��ت. سخنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه در 
برخي موارد افرادي وجود دارند كه ماهانه مبلغ زيادي 
از معادن طال درياف��ت مي كردند، اظهار كرد: البته با 
مشخص شدن اين تخلف و گزارشي كه قاضي پور ارائه 

كرد از اين پرداخت ها جلوگيري شده است. 

آغازپرداخت2۰هزارميليارد
تسهيالتبرايرونقصنايع

ايس�نا| معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از 
نهايي ش��دن اجراي طرح رونق توليد در سال 1397 
جه��ت پرداخت 20ه��زار ميليارد توم��ان به حداقل 
10ه��زار واحد صنعتي خبر داد. محس��ن صالحي نيا 
درباره وضعيت اجراي طرح رونق توليد در سال جاري 
گفت: اين طرح همانند طرح س��ال گذشته با لحاظ 
اعتباري معادل 20هزار ميليارد تومان جهت پرداخت 
به حداقل 10ه��زار واحد صنعتي مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. به گفته او، سامانه مربوط به طرح رونق توليد 
باز است و واحدهاي توليدي در تمام استان هاي كشور 
مي توانند جهت دريافت تسهيالت درخواست خود را 
ارائ��ه كنند. طرح رونق توليد در نيمه ابتدايي س��ال 
1395 كليد خورد تا در ابتداي امر پرداخت تسهيالت 
16 ه��زار ميلي��ارد توماني ب��ه 7500 واحد توليدي 
كوچك و متوسط مدنظر قرار گيرد؛ طرحي كه يكي 
از پروژه هاي اقتصادي كش��ور به حساب مي آمد و از 
س��وي س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كنار 6 
برنامه ديگر ب��راي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
نظر گرفته ش��د. در ابتداي اجراي طرح رونق توليد، 
پرداخت تسهيالت 16 هزار ميليارد توماني فقط براي 
واحده��اي توليدي و صنعتي در نظر گرفته ش��د اما 
با پيش��رفت كار، واحدهاي كوچك و متوسط بخش 
كشاورزي نيز مشمول طرح مذكور شدند تا با مراجعه 
به بانك ها تسهيالت مربوطه را دريافت كنند. از سوي 
ديگر با توجه به حجم متقاضيان دريافت تس��هيالت 
ب��ا در نظر گرفتن نياز واحده��اي توليدي براي احيا 
و رون��ق چرخه تولي��د، ميزان متقاضي��ان براي اخذ 
تسهيالت بيش��تر از 7500واحد در نظر گرفته شد و 
در نهايت در قالب طرح رونق توليد به 24 هزار واحد 
توليدي، صنعتي و كش��اورزي حدود 17هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت پرداخت شد كه در اين بين تعداد 

واحدهاي صنعتي معادل 12 هزار مورد بود. 

نقدينگيعليهاقتصادكشور
شدهاست

تس�نيم| ديبركل خانه صنعت با اشاره به وجود 
نقدينگ��ي زياد در كش��ورمان گفت: اي��ن پول ها در 
دست مردم عادي نيست بلكه سرمايه هاي نامشروع 
اس��ت كه در جا هاي مختلف، انباش��ته شده است و 
اين سرمايه ها در دس��ت افراد غير ملي و غير موجه 
اس��ت كه صاحبان اصلي اين ثروت ها نيستند. سيد 
محمدرضا مرتضوي با اش��اره به وجود نقدينگي زياد 
در كشورمان افزود: اين مساله به ابزار پرقدرتي عليه 
اقتصاد و امنيت كشور تبديل شده است. مرتضوي با 
اش��اره به اينكه بخش بزرگي از رشد بخش صادرات 
حاصل تالش هاي گذشته است، افزود: گاهي به علت 
نوسانات، ممكن است نرخ رشد باال و پايين شود، اما 
شاخص پايدار رشد اقتصادي كشور، سال مالي است. 
او با بيان اينكه هر وقت فشار ها بيشتر مي شود تالش 
ما هم بيشتر مي ش��ود، ادامه داد: سرمايه اجتماعي 
يك��ي از تاثيرگذارترين مولفه ه��ا براي بهبود اقتصاد 
است. مرتضوي با بيان اينكه برخي نوسانات اقتصادي 
داليل منطقي ندارد افزود: ارزش پول ملي كشورمان 
بيش از نرخ كنوني اس��ت، زي��را جي دي پي ايران بر 
اس��اس قدرت خريد، 1500 ميليارد دالر است و بر 
اس��اس نرخ رس��مي ارز، 500 ميليارد دالر است كه 
اين 2 عدد نشان مي دهد ارزش پول ملي ما بيش از 
پيش در حال كاهش است و اين روند، طبيعي نيست.

رايزنبازرگانيايراندرعراقخبرداد

راهاندازيمركزبازاريابيكاالهايايرانيدرعراق
رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت: نخس��تين 
مركز بازاريابي و صادرات كاالهاي ايراني در عراق 
براي گسترش بازارهاي صادراتي همزمان با دهه 
كرامت در بغداد افتتاح خواهد شد. به گزارش ايرنا، 
بهزاد گفت: اين مركز با توجه به نامگذاري س��ال 
از س��وي مقام معظم رهبري به نام سال حمايت 
از كااله��اي ايراني و در راس��تاي سياس��ت هاي 
راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي 
خواهد ش��د. او اظهار داشت: 21 عنوان اولويت دار 
ب��راي بازار عراق جهت حضور مس��تقيم توليدات 
برت��ر ايراني در بخ��ش كاال و خدمات پيش بيني 

شده است. 
به گفته او اين عنوان ها شامل كاالهاي صنعتي 
زيرساخت، برق، دانش بنيان، نفت و گاز، ساختمان، 
خ��وراك دام و طيور، خدمات فني و مهندس��ي، 
دارو و مواد آزمايش��گاهي، مصنوعات پالستيك و 
پتروشيمي، تجهيزات پزشكي و بيمارستاني، لبني 
و نوش��يدني، ماش��ين آالت، خوراك دام و طيور، 

تاسيسات آب و فاضالب و آبرساني، مواد شوينده 
بهداش��تي، ف��رش و موكت، صنايع كش��اورزي و 
غذايي، سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي، رنگ 
و رزين، س��نگ و كاشي و س��راميك است. رايزن 
بازرگاني ايران در عراق افزود: پس از پيگيري هاي 
مداوم انجام شده تاكنون موافقت اين مركز صرفا 
براي ايران صادر شده و اين مركز نخستين حضور 
دايم براي معرفي و ترويج كاالي ايران در كش��ور 

عراق است. 
بهزاد همچني��ن در توضيح اه��داف اين مركز 
گفت: نيازسنجي انجام ش��ده نشانگر آن است كه 
حضور مداوم ش��ركت ها در بازار عراق و همچنين 
تعامالت الزم براي شناخت تقاضا و پاسخ به موقع 
به مش��تريان در ب��ازار عراق ضروري اس��ت. او در 
تشريح هدف ديگر از فعاليت اين مركز گفت: معرفي 
ويژگي هاي كيفي محصوالت ايراني و مديريت برند 
توسط بنگاه هاي اقتصادي در افزايش ضريب نفوذ 

كاالي ايران به عراق بسيار موثر خواهد بود. 
راي��زن بازرگان��ي ايران در ع��راق در خصوص 
ويژگي هاي اين مركز به موقعيت آن در مركز شهر 
بغداد به لحاظ دسترس��ي آس��ان، امكان عرضه و 
معرفي بالواسطه توليدات ايراني به طرف عراقي، 
امكان ارائه خدمات، راهنمايي حقوقي، بازاريابي، 
مش��اوره، بيم��ه و... انج��ام تبليغ��ات جمعي در 

رسانه هاي عراق و حضور مداوم مديران، بازرگانان 
و تجار عراقي براي مذاكره با ش��ركت هاي ايراني 
اش��اره كرد. او مس��اعدت در رويه ه��اي ترخيص 
كاالي مش��اركت كنندگان در مرك��ز، عدم نياز به 
ثبت ش��ركت در مدت استقرار در مركز، عدم نياز 
به موافقت دولت عراق براي احداث دفتر در مدت 
استقرار در مركز، برخورداري مركز از امكان ايجاد 
ارتباطات بنگاه هاي اقتصادي با شركت هاي دولتي 
ع��راق و امكان اخذ كانتر ي��ا غرفه با تخفيف هاي 
پلكاني را از ديگر ويژگي هاي مهم مركز بازاريابي 

كاالهاي ايراني در عراق ذكر كرد. 
به��زاد يادآور ش��د: اين مركز ويتري��ن و نماد 
توليدات فاخ��ر ايراني در بازار ع��راق خواهد بود 
بنابراين مش��اركت واحدها و شركت هاي توانمند 
و ممتاز در اين مركز مورد تاكيد است. او با اشاره 
ب��ه تقاضاهاي واصله از اس��تان هاي مختلف براي 
معرفي محص��والت صادراتي ايران به عراق گفت: 
اين مركز بس��تري براي حضور موفق شركت هاي 
با برنامه جهت توس��عه صادرات به عراق اس��ت و 
انتظار مي رود هدايت موثري با مديريت بخش هاي 
دس��ت اندركار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و 
همكاري تش��كل هاي بزرگ صنعت��ي و بازرگاني 
ايران براي پش��تيباني و ترغيب ص��ادرات كاالي 

ايراني انجام شود. 

دبير كميس��يون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
استان تهران از استقرار »Xray«هاي قدرتمند در 
فرودگاه امام خميني )ره( براي مقابله با قاچاق طال 
و دالر خبر داد. علي اكبر پوراحمدنژاد با اش��اره به 
اقدامات انجام شده در حوزه برخورد با قاچاقچيان 
كاال و ارز اظهار كرد: به دنبال هيجاني ش��دن بازار 
ارز، كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان 
تهران با همكاري دس��تگاه هاي انتظامي و امنيتي 
س��عي كرد تا از انجام معامالت خارج از صرافي ها 
جلوگيري كرده و با اقدامات كنترلي اجازه فعاليت 
به دالالن و قاچاقچيان را ندهد. به گزارش تسنيم، 
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 

ته��ران افزود: عالوه بر اي��ن در حوزه فرودگاه امام 
خمين��ي )ره( و پروازه��اي خارجي ه��م اقدامات 
كنترلي تشديد شد و دستگاه هاي ايكس ري جديد 
در اين فرودگاه به بهره برداري رس��يدند. او اضافه 
كرد: اين دس��تگاه ها قدرت بااليي در تش��خيص 
هرگونه فلز با هر آلياژ را دارند و به دنبال استفاده از 
اين دستگاه ها و تجهيزات جديد هرگونه جاسازي 
طال و ارز را حتي در بدن افراد نش��ان مي دهد كه 
با بهره برداري از اين تجهيزات، آمار كشفيات ارز و 
طالي قاچاق به  شدت افزايش يافت. به گفته دبير 
كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران، 
مقادي��ر قابل توجه��ي طالي دس��ت دوم قاچاق 

و حتي طالي آب ش��ده كه به اش��كال مختلف از 
جمله س��گك كمربند درآمده بود، كشف و ضبط 
شده اس��ت. او گفت: از ابتداي امسال 121 نفر از 
ليدرهاي اخاللگر در بازار ارز دستگير شده و تحويل 
مقامات مسوول شده اند و حضور عوامل انتظامي در 
نقاط مختلف اين بازار ادامه دارد. دبير كميسيون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران در پايان با 
بيان اينكه در اين مدت 15صرافي غيرمجاز پلمب 
شدند، خاطرنشان كرد: همچنين با همكاري بانك 
مركزي، 220 صرافي نيز مورد بازرسي قرار گرفته 
و در ح��وزه طال نيز بي��ش از 1700 واحد صنفي 

بازاري و بورسي مورد بازرسي قرار گرفتند. 

دبيركميسيونمبارزهباقاچاقكاالوارزاستانتهرانخبرداد

استقرار »Xray« قدرتمند در فرودگاه امام براي مقابله با قاچاق
معاون س��ازمان بن��ادر و دريانوردي ش��مار 
دريانوردان ايراني را 125هزار نفر و سهم حمل 
و نق��ل دريايي از كل صادرات و واردات كش��ور 
را 90درصد اعالم ك��رد. به گزارش ايرنا، هادي 
حق شناس گفت: در صنعت حمل و نقل دريايي 
جهان يك ميلي��ون و 600 هزار نفر دريانورد به 
كار مش��غولند و ش��مار دريانوردان ايران نيز به 

125هزار نفر رسيده است. 
حق ش��ناس اضافه ك��رد: از اي��ن بين فقط 
15ه��زار نف��ر دريان��ورد دور از س��احل به كار 
مش��غولند. به گفته او، جمعي��ت دريانورد ايران 
نس��بت به جمعيت آن بسيار كم است كه شايد 

دليل آن به وابس��تگي شديد خانوادگي ايرانيان 
برمي گردد؛ در حالي كه در ش��رايط وجود نرخ 
دو رقمي بيكاري در كش��ور مي ت��وان با تربيت 
دريان��وردان ايراني در دانش��گاه ها آنان را براي 
كار ك��ردن روي كش��تي هاي تج��اري جه��ان 
آماده كنيم. معاون س��ازمان بنادر و دريانوردي 
ي��ادآوري كرد: 56 مركز آموزش��ي در سراس��ر 
كش��ور در اين زمينه فعال اس��ت. حق ش��ناس 
گف��ت: در دنيا 80 درص��د واردات و صادرات از 
طريق دريا انجام مي شود و اين رقم در ايران به 
90درصد رسيده است. او توجه به افزايش رفاه 
دريانوردان و خانواده هاي آنان را خواستار شد. 

معاونسازمانبنادرودريانورديمطرحكرد

سهم 90 درصدي حمل و نقل دريايي در تجارت

تعادل|مهديحاتمي| 
تجربي�ات نخس�تين از يك�ي
شفافس�ازيدولتيدرايران،بهيك
نقطهعطفمهمرسيدهاست:انتشار
ياعدمانتش�ارفهرستواردكنندگان
خ�ودروباارزدولت�ي.وارداتخودرو
يكيازارزبرتري�نبخشهايتجاري
ايراناس�توش�ائبهوجودرانتنيز
هموارهبراينتجارتس�ايهانداخته
اس�ت.بااينهم�ه،ظاه�رانهادهاي
اي�نماج�رانميتوانن�د مرتب�طدر
ي�انميخواهندزي�ربارانتش�اراين
فهرستبروند.بانكمركزيفهرستي
53صفحهييمنتش�ركردهكهدرآن
ن�ام۱482ش�ركتدريافتكنندهارز
دولت�يبرايوارداتآوردهش�دهوبا
اينهمه،ن�امواردكنن�دگانقطعات
خ�ودرو،برندهايمطرحلوازمخانگي
ني�زدارووالبتهخودروخالياس�ت.

بان�كمرك�زيالبت�همدع�ياس�ت
عدمانتش�ارواردكنندگانخودروبه
خواستهوزيرصنعتانجامشدهاست.
اي�ندرحالياس�تكهس�كاندار
اي�نوزارتخانه،چن�دروزپيشگفته
انتش�ارفهرس�تش�ركتهاي ب�ود
تصمي�م دولت�ي ارز دريافتكنن�ده
خوبينيس�ت،حاالدربيانيهاياعالم
ك�ردهك�هفهرس�تاينش�ركتها
راب�هبان�كمرك�زيدادهونقش�ي
درع�دمانتش�ارن�امواردكنن�دگان
در اي�ن اس�ت. نداش�ته خ�ودرو
حالياس�تكهكش�مكشهابرس�ر
شفافسازيبيس�ابقهدرافشاينام
دريافتكنندگانارزدولتي،پرسشي
بزرگت�ررانزداف�كارعموميايجاد
كردهاس�ت:آيافهرس�تهاييكهبا
اينميزانازتعللواختالفمنتش�ر
ميشوند،واقعابدونروتوشهستند؟
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15 نفت و انرژي
دنبالجيرهبندي

دراصفهاننيستيم
ايسنا| مديرعامل شركت آب و فاضالب اصفهان 
گفت: ب��ه هيچ وجه دنبال جيره بندي آب در اصفهان 
نيستيم؛ چرا كه معايب انجام اين طرح بسيار بيشتر 
از محاسن آن اس��ت. هاشم اميني اظهار كرد: تاكيد 
وزير نيرو اين است كه به هيچ عنوان آب در هيچ جا 
جيره بندي نشود و به هر نحوي كه شده تامين آب در 
استان  صورت گيرد. وي افزود: در استان اصفهان براي 
تامين آب قرار شده كه از آب سد زاينده رود، حفر چاه 
و چاه هاي استيجاري استفاده شود و به هر نحوي كه 
شده مانع از جيره بندي آب شويم. اميني با بيان اينكه 
در بحث توزيع نيز قرار ش��ده به نحوي عمل شود كه 
با كمترين ميزان افت فشار روبه رو شويم، اظهار كرد: 
در برخي نقاط شاهد افت فشار و قطع آب بوده ايم كه 
آن هم در سريع ترين زمان ممكن برطرف شده است. 
وي تصريح كرد: به لحاظ مش��كالت فني و خدماتي 
جيره بندي آب معايب زيادي را در بر دارد و به همين 
دليل سياست شركت آب و فاضالب اصفهان اين است 

كه به هيچ عنوان جيره بندي آب صورت نگيرد. 

سرگردانينفتكشهاي
شركتBPدرسواحلچين

 BP ايس�نا| چه��ار ابرنفتك��ش چارتر ش��ركت
كه مجموعا حامل 8 ميليون بش��كه نفت هس��تند، 
بيش از دو ماه اس��ت كه در س��احل شرق چين نگه 
داش��ته ش��ده اند. س��رگرداني اين نفتكش ها ممكن 
اس��ت، نش��ان دهنده ضعيف ش��دن تقاضا از س��وي 
پااليشگاه هاي مستقل چيني باشد. شركت BP يكي 
از نخس��تين شركت هاي نفتي غربي است كه فروش 
نفت خام به پااليش��گاه هاي مس��تقل چي��ن را آغاز 
كرد. اين پااليشگاه هاي كوچك براي نخستين بار در 
س��ال ۲۰۱۵ س��هميه واردات نفت را از سوي دولت 
دريافت كردند. ش��ركت BP معموال نفت را از غرب 
آفريقا به اس��تان ش��اندونگ كه مح��ل فعاليت اكثر 
پااليشگاه هاي مستقل چين است، مي برد. اما اكنون 
به دليل قيمت ه��اي باالي نفت و مق��ررات مالياتي 
جديدي كه چين در اول مارس معرفي كرد، تقاضا از 
سوي اين پااليشگاه ها ضعيف شده است. پيش از اين 
پااليشگاه هاي مذكور از روزنه هاي متعدد فرار مالياتي 
در چين اس��تفاده كرده بودند. ام��ا چين اول مارس 
مقررات مالياتي و مكانيسم هاي گزارش دهي جديدي 
معرفي كرد تا با فرار مالياتي پااليش��گاه هاي مستقل 
مقابله كند. اين مقررات مالياتي جديد به حاشيه سود 
پااليشگاه هاي مستقل لطمه زده و ممكن است خريد 
نفت آنها را محدود كند و احتماال بر رش��د تقاضا در 

بزرگ ترين واردكننده نفت جهان تاثير بگذارد. 

كاهشتنشآبيدرمازندران
ايرنا| مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي مازندران 
گفت كه بارش هاي بهاري و كاهش تنش آبي نياز به 
باروري ابرها در اين خطه ش��مال كشور را براي سال 

زراعي جاري منتفي كرد. 
محمدابراهيم يخكش��ي افزود: براي س��ال زراعي 
جاري طرح باروري ابرها به طور جدي در دس��تور كار 
قرار داش��ت، اما افزايش ميزان بارندگي در بهار باعث 
ش��د تا مذاكرات با ش��ركت مجري به سمت اجرايي 
ش��دن پيش نرود و فعال پرونده براي امس��ال بسته 
شده است. يخكشي ادامه داد: با وجود جبران بخشي 
از كمبود آب ب��ا بارش هاي بهاري، مي��زان بارندگي 
همچنان در مقايس��ه با سال گذشته ۱۵درصد كمتر 
اس��ت. وي ميزان كاهش روان آب و آب هاي سطحي 
در رودخانه ه��اي مازن��دران را هم طي س��ال زراعي 
 ج��اري تاكنون )مه��ر 96 تا پايان به��ار 97( حدود

4۰ درص��د اع��الم ك��رد. مديرعام��ل آب منطقه يي 
مازندران گفت كه ميزان كاهش ذخاير منابع آبي در 
اين اس��تان در سال جاري در مقايسه با سال گذشته 
نيز به حدود 3۰ درصد رس��يد. مديرعامل ش��ركت 
آب منطقه ي��ي مازندران ثمرات ب��ارش باران بهاري 
را در مازن��دران فروكش كردن تن��ش آبي در مزارع 
برنجكاري اين خطه ش��مال كش��ور دانست و گفت 
كه سطح زيركش��ت شاليزارهاي جامانده از زراعت با 
اين بارش ها از حدود ۲۰ هزار هكتار پيش بيني شده به 
6 هزار هكتار كاهش يافت. وي افزود: براي نگهداشت 
وضعيت موجود كش��ت و كار برنج، آب س��د شهيد 
رجايي در س��اري و گلورد در نكا روي كش��اورزان باز 

شد تا آنها بتوانند حق آبه خود را داشته باشند. 

ديدارNPCبابهارستانيها
نيپنا| رضا نوروززاده معاون وزير نفت و مديرعامل 
شركت ملي صنايع پتروش��يمي در ديدار با اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
با تشريح ش��رايط كنوني و چشم انداز آينده صنعت 
اظهار كرد: امروز فرصتي مناس��ب براي گفت وگو و 
رايزني مديران با نمايندگان عضو كميسيون صنعت 
اس��ت و اميد اس��ت كه درپايان به يك همگرايي و 
جمع بندي مطلوب برس��يم. وي تصريح كرد: بايد با 
درايت و تدبير مديران و نمايندگان در شرايط جديد 
به وجود آمده حاش��يه امني ب��راي توليد كنندگان 
محصوالت پتروش��يمي ايجاد كنيم و همزمان روند 
توس��عه و هدف ه��اي اقتص��اد مقاومت��ي را محقق 
كنيم. ب��ر پايه اين گ��زارش در ادامه اين نشس��ت 
علي محمد بس��اق زاده مدير طرح هاي شركت ملي 
صنايع پتروش��يمي با ارائه گزارشي آخرين وضعيت 
توليد محصوالت مختلف و نيز روند توسعه طرح ها را 
تش��ريح كرد و گفت: ۵7 مجتمع توليدي با ظرفيت 
7۲ ميليون تن در حال فعاليت هس��تند و 63 طرح 
 با ظرفي��ت 7۲ميليون ت��ن نيز در حال س��اختند 
و43 ط��رح نيز باظرفيت 97 ميليون تن ظرفيت در 
مجموع با ۱۰۵ ميليارد دالر برآورد س��رمايه گذاري 
براي توسعه برنامه ريزي شده است. عضو هيات مديره 
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي ادامه داد: امسال 
پتروش��يمي هاي كاوه، مرجان، نيروگاه فاز نخس��ت 
دماوند، متانول بوشهر و نيز پتروشيمي ابن سينا وارد 
مدار توليد مي ش��وند و باي��د تاكيد كرد كه چندين 

طرح نيز مراحل پاياني ساخت را طي مي كنند. 

كوتاه از دنياي انرژي

معاونوزيرنيرومعتقداستباتجديدنظردرروشهايمصرف،برقكافيدرايرانتوليدمىشود

انتخاب سرنوشت ساز ايران در برق
سازگاريباخاموشييامديريتاضطراريمصرف؟

افزايشتوليدنفتروسيهوعربستانواحتمالكاهشرشداقتصاديآسياقيمتنفتراكاهشداد

نقشهسعودي-روسيبرايبازارنفت

بازگشتكرخهبهچرخهتامينآبآبادانوخرمشهر

گروهانرژي|
نفت هفته پيش را توفاني تمام كرد و با رسيدن 
به مرز 8۰ دالر، عربستان را وادار كرد تا در ابتداي 
هفت��ه به »قول« خود به رييس جمه��ور امريكا وفا 
كن��د و عرضه خود را افزاي��ش دهد. افزايش عرضه 
نفت سعودي و روسيه به كاهش قيمت نفت در روز 
اول هفته منتهي ش��د. با اين همه سايه اختالالت 
خرد عرضه و آينده نامعلوم نفت ايران به اس��تمرار 

جو نگراني بر بازار كمك مي كند. 
قيمت نفت روز دوشنبه تحت تاثير افزايش عرضه 
عربستان سعودي و نش��ان هاي حاكي از كاهش رشد 
اقتصادي در آس��يا، بيش از يك درصد س��قوط كرد. 
بهاي معامالت آتي نفت برنت ديروز در مقطعي، يك 
دالر و ۲4 س��نت كاه��ش يافت و ب��ه 77 دالر و 99 
س��نت در هر بشكه رسيد اما توانست اندكي از ارزش 
خود را باز يابد و با 73 س��نت كاهش نس��بت به روز 
گذش��ته نهايتا در قيمت 78 دالر و ۵۰ سنت معامله 
ش��ود. در س��اعت 9:3۵ صبح به وقت گرينويچ، نفت 
سبك امريكا، وست  تگزاس اينترمدييت نيز 4۰ سنت 
كاهش قيمت داشت تا بشكه يي 73 دالر و 7۵ سنت 
به فروش برس��د. هفته گذشته قيمت نفت به ركورد 
س��ه سال و نيم خود رسيد و هر بشكه برنت 74 دالر 
و 46 س��نت قيمت گذاري شد. با توافق ۱۱ روز پيش 
اوپك در وين، قرار است يك ميليون بشكه نفت در روز 
به بازار بازگردد و اين خبر با وجود اختالالت بزرگ و 
كوچك عرضه، از نگاه بسياري از ناظران نويد ثبات در 
بازار و رسيدن قيمت نفت به حدود 7۰ دالر را مي داد. 
اما به گزارش رويترز، اظهارنظر يكي از مقامات ارشد 
وزارت خارجه امريكا چند س��اعت مانده تا تعطيالت 
آخر هفته، ثبات بازار را بر هم زد اين صحبت ها مبني 

ب��ر اين بود كه براي واردكنن��دگان نفت ايران گزينه 
معافيت از تحريم ها وجود نخواهد داش��ت و توانست 
جمعه هفته گذش��ته به افزايش 3.6درصدي قيمت 

نفت ظرف چندساعت پاياني تبادالت بينجامد. 

تهديدترامپ
قيمت هاي ب��االي نفت، در فصل پرمصرف انرژي، 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا را در موقعيت 
حساسي قرار داده است. او هم از سوي حزب مخالف 
كه وي را نقش آفري��ن در افزايش قيمت  نفت خام با 
خروج از برجام و مس��امحه ب��ا قيمت هاي باال متهم 
مي كند تحت فشار است و هم از سوي حزب خود كه 
حدود 6ماه ديگر بابد در انتخابات ميان دوره يي سخت 
ش��ركت كند. به گ��زارش رويترز، وي روز ش��نبه در 
توييتي نوشت كه ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
پادشاه عربستان سعودي با توليد بيشتر نفت »حتي به 
ميزان ۲ ميليون بش��كه« موافقت كرده است. با اين 
همه، تنها چند ساعت بعد، كاخ سفيد از اين اظهارات 

رييس جمهور عقب نشيني كرد. 
پي��ر آندوراند تحليلگ��ر بازار ان��رژي در اين باره به 
رويترز گفت: »من حدس مي زنم سعودي ها مي خواهند 
به ترام��پ اطمينان الزم را بدهند تا از س��خت گيري 
نسبت به ايران نكاهد. اين سخت گيري مي تواند شامل 
قطع صادرات نفت يا حمله نظامي باشد. بايد ببينيم كه 
س��عودي ها در عمل مي توانند چه كاري انجام دهند و 

اين اقدامات چقدر دوام خواهد داشت.« 
از طرف ديگر، دونالد ترامپ در مصاحبه يي كه روز 
يك شنبه از شبكه فاكس نيوز پخش شد، شركت هاي 
اروپاي��ي را ك��ه در ايران فعالي��ت مي كنند تهديد به 
تحريم ك��رد. ترامپ در اين مصاحبه همچنين اوپك 

را مس��وول باال رفتن قيمت هاي نف��ت خواند. وي در 
پاس��خ به اين پرسش كه آيا كس��ي بازارهاي نفت را 
دستكاري مي كند، گفت: »اين كار اوپك است و آنها 
بهتر است اين كار را متوقف كنند زيرا ما از بسياري از 

اين كشورها حمايت مي كنيم.« 
 

افزيشتوليد؛اززمزمهتاواقعيت
زمزمه افزايش توليد نفت هفته پيش زماني شدت 
گرفت كه ش��ركت نفت دولتي آرامكو اعالم كرد كه 
از ذخيره ش��ناوري به ميزان ۲ ميليون بش��كه نفت 
برخوردار است. از طرف ديگر نيز، بلومبرگ از مدت ها 
پيش از توافق وين خبر داده بود كه شركت هاي روسي 
مانند لوك اويل نس��بت ب��ه افزايش توليد نفت راغب 
هستند. نهايتا ديروز افزايش توليد روسيه و عربستان 
باعث شد تا قيمت نفت حدود يك درصد كاهش يابد. 
طبق نظرسنجي رويترز، توليد نفت عربستان از ماه 
مه به اندازه 7۰۰ هزار بشكه افزايش يافته و به ركورد 
۱۰ ميليون و 7۲۰ هزار بشكه يي در روز، سطح توليد 
اين كش��ور در نوامبر س��ال ۲۰۱6 نزديك شده است 
ك��ه اختالالت عرضه در داخل اوپك را جبران خواهد 
كرد. به گزارش اين خبرگزاري، وزير انرژي روسيه روز 
 گذش��ته اعالم كرد كه اين كشور نيز توليد خود را از

۱۰ ميليون 97۰ هزار بشكه در ماه مه به ۱۱ ميليون 
6۰ هزار بشكه در ماه ژوئن افزايش داده است. 

توليد نفت امريكا نيز، در ۲ سال گذشته 3۰درصد 
افزايش يافته و به رقم ۱۰ ميليون 9۰۰ هزار بشكه در 
روز رس��يده است. از اين منظر سه غول بزرگ دنياي 
نفت هر يك نزديك به ۱۱ ميليون بشكه نفت در روز 
توليد مي كنند و به  عبارتي جوابگوي يك سوم تقاضاي 

جهاني براي طالي سياه هستند. 

عربستانبدقول؛عربستانخوشقول
افزايش توليد عربس��تان به اين معناست كه اين 
كش��ور 7۰درصد افزايش توليد وعده داده ش��ده در 
توافق جمعه هفته گذش��ته وي��ن را از آن خود كرده 
است. از طرف ديگر، اين مقدار به مراتب با آنچه ترامپ 
»وعده ملك س��لمان« به خود خوانده متفاوت است. 
پيش تر وزير نفت ايران، بيژن زنگنه افزايش زياد توليد 
در مقطع كنوني را خارج از توان كش��ورهاي اوپك و 
غير اوپ��ك خوانده بود. گري راس، تحليلگر ش��ركت 
اس اند پي گلوبال نيز درباره توان توليد عربس��تان هم 
همين عقيده را دارد. وي به رويترز گفت: »سعودي ها 
ظرفيت توليد ذخيره ۲ ميليون بشكه يي ندارند، زيرا 
اين به معناي رس��اندن توليد اين كش��ور به س��قف 
۱۲ميليون بش��كه است. عربستان در نهايت مي تواند 
۱۱ميليون بش��كه نفت توليد كن��د و حتي توليد در 
چنين س��طحي نيز سيستم توليد آنها را تحت فشار 

قرار خواهد داد.« 
آمريتا س��ن تحليلگر موسسه انرژي اسپكتس در 
اين ب��اره نظر ديگري را با رويترز در ميان گذاش��ت. 
وي توليد ۲ ميليون بش��كه را توان عربستان مي بيند 
اما اين فرآيند را زمان بر مي داند. وي به رويترز گفت: 
»هرچند عربستان روي كاغذ ظرفيت افزايش توليد را 
دارد، اما براي اينكه توليد اين ميزان نفت عملي شود، 
حدود يك س��ال زمان مي ب��رد و نياز به صرف هزينه 
است.« اوله هانس��ن، رييس بخش تحقيقات كااليي 
ساكسو بانك هم در اين باره به اين خبرگزاري گفت: 
 »من معتقد نيستم كه عربستان بتواند توليد خود را به

۱۲ ميليون بش��كه افزايش دهد، اما آنها مي توانند با 
استفاده از ذخاير نفتي شان، صادرات خود را افزايش 
دهند. اما اين اقدام در عين حال تنش ها در خاورميانه 
را افزايش مي دهد و با توجه به اينكه ايران كنترل تنگه 
هرمز را در اختيار دارد، اين ريسك وجود دارد كه اين 
تنش ها به حدي باال بروند كه حتي افزايش ۲ميليون 

بشكه يي توليد نيز كافي نباشد.« 
جيوواني استانوو تحليلگر بانك يو بي اس درباره 

توييت ترامپ به رويترز گف��ت: »ترامپ در توييت 
اخير خ��ود به وض��وح گفته ك��ه مي خواهد توليد 
عربستان چه ميزان باال برود، اما رسانه هاي سعودي 
اظهارات مبهمي منتش��ر كرده ان��د و هيچ رقمي را 
اع��الم ننموده ان��د.« با اين هم��ه او درباره وضعيت 
ب��ازار در صورت عرض��ه ۲ ميليون نفت از س��وي 
عربستان گفت: »افزايش ۲ ميليون بشكه يي توليد 
نفت عربس��تان توليد نفت اين كشور را در وضعيت 
نامعلومي قرار خواه��د داد و ظرفيت توليد ذخيره 

اين كشور را به كلي از بين خواهد برد.« 

آنچهبازاركمندارد؛اختاللعرضه
با وجود تس��هيل آش��كار محدوديت هاي عرضه 
از س��وي عربستان س��عودي، بازارهاي نفت به دليل 
تش��ديد تنش ه��اي تجاري مي��ان امريكا و س��اير 
اقتصاده��اي بزرگ جهان از جمل��ه چين، اتحاديه 
اروپ��ا، هند و كان��ادا متالطم مانده ان��د. به گزارش 
رويت��رز، قطب هاي اقتص��ادي بزرگ آس��يا يعني 
چين، ژاپن و كره جنوبي در ژوئن به دنبال تش��ديد 
اختالف��ات تجاري با امريكا، از كاهش ش��ديد ثبت 

سفارش صادرات خبر داده اند. 
ب��ه گزارش رويت��رز، بان��ك امريكايي جي پي 
مورگان در يادداش��تي نوشت: »باال گرفتن جنگ 
تجاري و كاهش قيمت هاي دارايي اين پرس��ش 
را مط��رح مي كند كه چه مي��زان تعرفه مي تواند 
به اقتصاد جهاني آس��يب وارد كند؟« به گزارش 
رويترز، اين بانك اع��الم كرد»منازعات تجاري با 
شدت متوس��ط مي تواند رش��د اقتصاد جهاني را 

حداقل ۰.۵درصد كاهش دهد. 
با وجود افزايش توليد روسيه و عربستان، به دليل 
اختالالت عرضه در ونزوئال، كانادا و ليبي، سايه تنگنا 
همچنان بر بازار س��نگيني مي كند. نزديك شدن به 
زمان تحريم ايران توس��ط امريكا نيز فش��ار را بر بازار 
افزايش مي دهد. بازارهاي نفت به شدت منتظر روشن 

شدن تاثير تحريم هاي امريكا عليه ايران هستند. 

گروهانرژي| ناديصبوري|
»اگ��ر همين وضعيت مص��رف ادامه پي��دا كند، 
خاموشي هاي گسترده طي 3 الي 4سال آينده پيش 
رو خواهيم داش��ت.« آيا اين جمله قابليت اين را دارد 
كه در شما چه به عنوان مصرف كننده خانگي چه به 
عن��وان كارمند دولت و چه تح��ت لواي صاحب يك 
كسب وكار انگيزه تجديد نظر در رويكردهاي مصرف 
برق را ايجاد كند؟ اين پرسشي است كه پاسخ به آن 
در واقع بخش مهمي از آينده ميان و حتي كوتاه مدت 
ايران را رقم مي زند. تابستان پرحرارت امسال كه طي 
چند روز اخير قطعي برق حدود متوس��ط ۲س��اعت 
در برخي از مناطق كش��ور به ويژه تهران را به دنبال 
داش��ته است، اين پرسش اساسي را به وجود آورد كه 
آي��ا مردم بايد خود را آماده اين كنند كه س��اعاتي از 
روز بدون دسترس��ي به برق سپري ش��ود؟ از طرفي 
اين مساله نيز مطرح است كه چرا دولت واقعيت را به 
صورت عريان با مردم در ميان نمى گذارد تا از چند و 
چون ماجرا به درستي آگاه شوند. نشست خبري روز 
گذشته همايون حائري، معاون وزير نيرو در امور برق 
و انرژي و مديرعامل سابق شركت توانير فرصتي براي 
پاسخ يافتن به برخي از اين پرسش ها بود. مهم ترين 
قسمت صحبت هاي حائري در اين نشست خبري به 
اي��ن بازمي گردد كه او صراحتا عن��وان كرد اگر روند 
مصرف برق تغيير نكند، ايران در معرض »فروپاشي« 
شبكه برق قرار مي گيرد. او البته از روند تغيير مصرف 
نا اميد نيست چراكه همين امس��ال ادارات به مقدار 
قابل توجهي مصرف خ��ود را كاهش داده اند. گزارش 
»تعادل« درخصوص واقعيت هاي فعلي ش��بكه برق 

ايران را در ادامه مي خوانيد. 
  

تعداد مشتركان خانگي شبكه برق هر ساله درحال 
افزايش است. دماي هوا نيز هر تابستان روي تابستان 
قبل را كم مي كند. فقط در تهران از س��ال گذش��ته 
تاكنون ۵۰۰ هزار مش��ترك به ش��بكه ب��رق افزوده 
ش��ده است. اغلب اين مش��تركان در ساختمان هايي 
غيراس��تاندارد با مصرف انرژي باال زيس��ت مي كنند 
ك��ه در نهايت و با قرار گرفتن در كنار مجموعه يي از 
عوامل ازجمله تلفات شبكه برق باعث مي شود، پيك 
مصرف هر س��اله باالتر برود. از س��وي ديگر به دليل 
محدود شدن هر س��اله ميزان بارش، امكان استفاده 
از نيروگاه هاي برقابي هر س��ال كم مي شود. اين چند 
خط نمايانگر وضعيت كلي شبكه برق در ايران است 
كه براي سال هاي پيش رو مسابقه تقاضا و عرضه در 

آن پيش بيني مي شود. 
همايون حائ��ري، معاون امور ب��رق وزير نيرو كه 
معاون اس��بق ش��ركت مادر تخصصي توانير نيز بوده 
است ديروز در نشستي خبري مسائلي را درخصوص 
وضعيت مصرف برق و آينده آن مطرح كرد كه اهميت 

زيادي داشتند. او در ابتداي صحبت هاي خود در پاسخ 
به پرس��ش روزنامه »تعادل« در اين خصوص كه چرا 
واقعيت با مردم در ميان گذاش��ته نمي ش��ود و چرا از 
ظرفيت تماشاگر زياد صدا و سيماي ملي در مسابقات 
جام جهاني براي آگاه سازي استفاده نشد، عنوان كرد:» 
ابتدا بايد گفت، خاموشي ها برنامه ريزي شده نبوده در 
نتيجه امكان اطالع رس��اني نداشتند. شبكه در برخي 
مناطق با فشار مصرف روبه رو شده و در پاره يي موارد 

تجهيزات جوابگوي آن سطح مصرف نيست.«
حائري پاس��خي دقيق درخصوص چرايي درگير 
نش��دن صدا و سيماي ملي در وضعيت فعلي نداده و 
عنوان كرد كه آيتم هاي خب��ري در اين خصوص در 
صدا و س��يما مورد پخش قرار گرفته اس��ت اما براي 
بسياري از مردم اين پرسش مطرح است كه با توجه به 
اينكه موضوع »مديريت مصرف برق« دغدغه يي ملي 
و پخش آن در صدا و س��يما قاعدتا رايگان است، اگر 
حاكميت خواهان تجديد نظر مردم در روش  استفاده 
از برق اس��ت چرا در طول مس��ابقات جام جهاني كه 
بيش��ترين مخاطب را داش��ته و تقريبا اقش��اري كه 
هرگز تلويزيون دنبال نمي كنند، پاي جعبه جادويي 
مي كش��ند هيچ آيتمي مرتبط با موض��وع برق مورد 

پخش قرار نگرفته است؟ 
معاون وزي��ر نيرو در بخش بع��دي صحبت هاي 
خود اما ب��ه موضوع مهم »كاس��تن از حجم مصرف 
برق ادارات دولتي« پرداخت. قبل تر حسين صبوري، 

مديرعامل ش��ركت توزيع برق تهران بزرگ گفته بود 
كه ۲۵درصد از بار مصرف شهر تهران به ادارات دولتي 

مربوط مي شود. 
ب��ا توجه به اينكه پيك مصرف امس��ال در تهران 
حدود 49۰۰مگاوات پيش بيني شده است بايد گفت، 
س��هم ادارات دولتي در پايتخت كه بيشترين تمركز 
آنهاست ۱۲۲۵مگاوات است. از سويي طبق آمارهاي 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۵۰ درصد اين 
مصرف در س��رمايش ادارات دولتي صرف مي ش��ود. 
موضوعي كه دولت امس��ال روي آن دست گذاشته و 
از طريق دستورالعمل جديد توانسته است تا نزديك به 
۱۵۰۰مگاوات از مصرف برق كل ادارات دولتي كشور 
را كم كند. معاون وزير نيرو در نشس��ت خبري ديروز 
خود در پاسخ به اين پرس��ش كه تا چه اندازه امكان 
محدود كردن مصرف ب��رق ادارات وجود دارد، عنوان 
كرد: »اگ��ر ما بتوانيم اين ع��دد ۱۵۰۰مگاواتي را به 
3۰۰۰مگاوات برسانيم، عدد مناسبي به حساب مي آيد 
اما به نظر مي آيد براي سال پيش رو تا ۲۵۰۰مگاوات 

عملياتي خواهد بود.«
اما سرمايش فقط در ادارات به چالش اصلي تبديل 
نشده است. سال گذشته معادل روزانه ۲۱هزار مگاوات 
برق در تابستان براي سرمايش خانه ها مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت. اگر روز ۱4مرداد سال گذشته را به 
عنوان پيك مصرف در نظر بگيريم با توجه به مصرف 
۵۵ ه��زار و 443مگاوات برق در اي��ن روز 37درصد 

صرف س��رمايش شده اس��ت. مردم بر اين باور اند كه 
مقصر راندمان پايين تجهيزات سرمايشي است. معاون 
وزير نيرو نيز ديروز البالي صحبت هاي خود در پاسخ 
به پرسش��ي درخصوص قرار گرفت��ن اين تجهيزات 
در فهرس��ت ممنوعه وارداتي ب��ه كيفيت پايين اين 
تجهيزات كه عمدتا از چين وارد مي شود، اشاره كرد. 
اما اين تنها بخش اين مساله پيچيده نيست و حتي با 
در نظر گرفتن كارايي پايين اين تجهيزات نيز سطح 

مصرف قابليت كاهش و مديريت شدن را دارد. 
همايون حائري كه سال ها در صنعت برق فعاليت 
داشته است ديروز عنوان كرد:»۲۱هزار مگاوات مصرف 
روزانه برق كه س��ال گذشته صرف سرمايش در ايران 
شده، معادل مصرف برق 4كشور همسايه ايران است.«

به گزارش »تعادل« نم��ودار بانك جهاني از روند 
مص��رف برق در ايران نيز ش��يبي تن��د در افزايش را 
نشان مي دهد. البته افزايش مصرف برق در اقتصادهاي 
صنعتي نشانه يي از رشد اقتصادي و در نتيجه فاكتوري 
مثبت به حس��اب مي آيد اما زمان��ي كه 37درصد آن 
صرف سرمايش شده باشد، اثري روي رشد اقتصادي 
نداشته است. اما به نظر مي رسد، اركان مختلف به غير 
از وزارت نيرو وظيفه چنداني در قبال مديريت مصرف 
برق بر دوش خود حس نمي كنند. خونس��ردي ديگر 
نهادها به ويژه رس��انه هايي ك��ه از بودجه ملي ارتزاق 
مي كنن��د در قب��ال وضع موجود، اين پرس��ش را در 
مردم ايجاد كرده كه اگر منابع برق در كش��ور نسبت 

ب��ه تقاضا در تنگنا قرار دارند چ��را تالش كافي براي 
آگاه سازي افكار عمومي صورت نمي گيرد؟البته موضوع 
واكنش افكار عمومي به درخواست براي تجديد نظر 
در روش هاي مصرف نيز يكي از پرس��ش هاي مطرح 
ش��ده در نشس��ت خبري روز گذش��ته بود. خبرنگار 
روزنامه عصر اقتصاد اين پرسش مهم را با معاون وزير 
نيرو طرح كرد كه با توجه به جو حاكم بر كش��ور اگر 
درخواس��ت براي كاهش مصرف ب��ا همراهي روبه رو 

نشود چه وضعيتي در پيش خواهد بود؟ 
حائري البته همانطور كه مي ش��د انتظار داش��ت، 
سعي كرد پاسخي صرفا فني به اين پرسش بدهد اما 
عنوان كرد كه مردم نسبت به سال گذشته همراهي 
بيشتري نس��بت به كنترل مصرف نش��ان داده اند و 
از س��وي ديگر نيز برخي ادارات دولتي بس��يار همراه 
بوده اند. معاون وزير نيرو در همين زمينه به اداره برق 
خوزس��تان به عنوان نمونه موفق اشاره كرده و عنوان 
كرد كه با همكاري آنها در كاس��تن از سطح مصرف 
برق، مردم خوزستان در اين مدت با كمبودي در برق 

روبه رو نشده اند. 
از طرف ديگر چگونگي اس��تفاده از ابزار »قيمت« 
براي كاس��تن از سطح مصرف نيز يكي از چالش هاي 
پيش رو اس��ت. وزارت نيرو امس��ال توانس��ته است، 
مجوز افزاي��ش پلكاني قيمت برق براي ادارات دولتي 
را درياف��ت كند. به اين ترتيب ادارات��ي كه از الگوي 
اس��تاندارد بيش��تر مصرف كنند، تعرفه يي ۲۰درصد 
گران تر پرداخت خواهند كرد. حائري اما در نشس��ت 
خبري ديروز تاكيد كرد ك��ه مجوز اين افزايش براي 

مصرف كنندگان خانگي همچنان صادر نشده است. 
پيش تر مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ 
گفت��ه بود كه ي��ك درصد مصرف كنن��دگان خانگي 
در ته��ران 4۰درص��د برق كل اين اس��تان را مصرف 
مي كنند. معاون وزير نيرو ديروز عنوان كرد كه افزايش 
7درصدي تعرفه برق خانگي هيچ تاثيري روي مصرف 

نداشته است. 
حائري ديروز البته »صنايع« را همراه وزارت نيرو 
توصيف ك��رده و عنوان كرد كه قراردادي با آنها براي 
كاستن يك هزار و 3۰۰مگاواتي مصرف در زمان پيك 
منعقد ش��ده و آنها با وجود مطالب��ات از وزارت نيرو 

حمايت كرده اند. 
معاون وزير نيرو در پاسخ به پرسش ايسنا در اين 
خصوص كه با توجه به روند رش��د جمعيت، ش��بكه 
برق تا كجا امكان اضافه كردن بر توليد داش��ته و آيا 
چنين محاس��باتي در اين معاونت يا ش��ركت توانير 
انجام مي شود، عنوان كرد:»موضوع بيشتر از اينكه به 
جمعيت مربوط باش��د به نحوه مصرف مربوط است. 
اگ��ر نحوه مصرف تغيير نكن��د و عرضه بخواهد پا به 
پاي آن جلو برود ايران با فروپاشي شبكه برق روبه رو 

مي شود.«.

گروهانرژي|
 فرماندار خرمش��هر از ش��يرين ش��دن آب اين ش��هر خبر داد. 
خرمش��هر براي چند روز به دليل مش��كالت آب م��ردم با ناآرامي 
همراه بود. ديروز ولي اهلل حياتي فرماندار خرمش��هر درباره ش��وري 
آب در اين شهرس��تان بي��ان كرد: با اقدامات انجام ش��ده در حال 
حاضر آب آشاميدني شهرستان شيرين شده است و مشكلي ندارد. 
پيش تر مدير اداره آبفاي خرمشهر گفته بود خط انتقال شماره يك 
طرح غدير، ۲ بار به علت برداشت هاي غيرقانوني از رودخانه كارون 
در باالدست و كش��ت هاي غيرمجاز و خرابكاري گروهي دامدار در 
شكس��تن خط لوله مس��ير يك غدير يعني از هويزه تا خرمش��هر 

براي آب دادن به دام هاي ش��ان دچار شكس��تگي شد و انتقال آب 
از رودخانه كرخه به ش��هرهاي خرمش��هر و آبادان قطع شد. در پي 
شوري بيش از حد آب مصرفي و كيفيت پايين آن، عده يي از مردم 
معترض خرمشهر و آبادان در مقابل شركت آبفاي شهرشان تجمع 
كردند. اما در روز يك ش��نبه به دنبال تعمي��ر خط لوله غدير يك، 
كيفيت آب مصرفي اين ش��هرها به حالت عادي خود نزديك شد و 
مس��ووالن مربوطه وعده دادند كه ب��ا راه اندازي خط لوله غدير دوم 
در ۱۵ تيرماه، كيفيت آب مصرفي از گذشته نيز بهتر خواهد شد. 

در اين راستا، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خوزستان، 
ديروز در حاشيه بازديد از خط دوم طرح آبرساني غدير به شهرهاي 

آبادان، خرمش��هر و شادگان، اظهار كرد: در قالب طرح غدير از سد 
كرخه، ۲۵ ش��هر و ۱6۰8 روستا از آب بهره مند مي شوند. اين طرح 
در قالب س��ه فاز است. فاز اول آن در قالب خط ۱8۰۰ ميلي متري 
به شهرهاي خرمشهر آبادان، اهواز، دشت آزادگان، هويزه و... مي رود 
كه كارفرماي آن س��ازمان آب و برق و توزيع آن با ش��ركت آبفاي 
شهرس��تان ها اس��ت. وي افزود: مصرف روزانه خرمش��هر حداكثر 
9۰ه��زار مترمكع��ب بود كه از خ��ط غدير تا 7۰ ه��زار مترمكعب 
آبرس��اني مي ش��د. همچنين مصرف روزانه آب��ادان ۱۵۰هزار متر 
مكعب اس��ت كه از غدير تا ۱۱۰هزار مترمكعب آبرس��اني مي ش��د 
و كس��ري آب خرمش��هر از كارون و كسري آب آبادان از بهمنشير، 

اروند و كارون جبران مي شد. معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 
خوزستان ادامه داد: دو آب شيرين كني كه در آبادان نصب شده بود 
تا ۱۰ هزار مترمكعب نيز به اين شهر كمك مي كرد اما خرمشهر آب 
شيرين كن نداشت كه اخيرا ۱۰هزار مترمكعب آب شيرين كن براي 
آن افتتاح شد. هاش��مي زاده درخصوص علت شوري آب خرمشهر 
تصريح كرد: ش��وري آب كرخ��ه حدود ۲هزار ميكروموس اس��ت. 
آبگيري كه از كارون و بهمنشير انجام مي شد باتوجه به كاهش آب 
شيريني كه از باالدس��ت وارد رودخانه ها مي شد و خشكسالي، اين 
آب قدرت روبه رويي با آبي كه از س��وي دريا مي آمد را نداش��ت كه 

موجب شوري آب شد. 
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عكس:ايرنا طرحآبرسانی»غدير«بهخرمشهروآبادان
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بازارهنر

سفريبهعمقزخمهايكودكانآسيبديده
نماي��ش »كاالن��دوال« ب��ه كارگردان��ي احمد 
س��لگي به موضوع آس��یب هاي روح��ي و رواني 
ك��ه در س��نین پايین به كودكان وارد مي ش��ود، 
مي پ��ردازد؛ آس��یب هايي كه باعث ش��كل گیري 

روحي آسیب پذير مي شود. 
نمايش »كاالندوال« به كارگرداني احمد سلگي 
اين روزها در تماش��اخانه باران روي  پرده است؛ 
اثري كه از برپايي كارگاه آموزش��ي با عنوان »از 
فكر تا اجرا« ش��كل گرفته و به صورت گروهي به 
نگارش درآمده اس��ت. در اي��ن كارگاه به صورت 
مش��اركتي مس��یر رس��یدن به يك اجرا از میان 
دغدغه ه��ا و مس��اله هاي ابتدايي ت��ا انتخاب فرم 
نهايي و كیفیت پاياني محصول، بررس��ي و گروه 
در كنار يكديگر خلق گروهي را تجربه كرده اند. 

اين اثر نمايشي به مساله كودك آزاري، تجاوز 
و آس��یب هايي كه در اين می��ان متوجه كودكان 
مي شود، مي پردازد و سراغ زخم هايي مي رود كه 
ش��ايد التیامي براي آنها نیس��ت و حتي تا دوران 
بزرگسالي نیز دست از سر اين افراد برنمي دارد. 

ه��ر اج��راي اي��ن اثر نمايش��ي تنه��ا میزبان 
۱۰مخاطب اس��ت كه ب��ه ش��یوه يي غیرمعمول 
ب��ه جاي اينكه در كنار هم نشس��ته و در س��الن 
تئاتر به ديدن نمايش بنش��ینند هريك به صورت 
جداگانه به نقطه يي از تماشاخانه برده مي شوند و 
ش��اهد روايت اتفاقي هستند كه براي يك كودك 

و نوجوان افتاده است. 
در ابتدا احمد سلگي كارگردان نمايش در البي 
تئات��ر باران حضور پیدا مي كن��د و رو به مخاطبان 
مي گويد: »به ساختمان شماره ۱۲۲۱ خوش آمديد. 
در اين س��اختمان هیچ وقت هی��چ چیز از ياد هیچ 
ك��س نمي  رود.« در ادامه او توضیحاتي درباره نحوه 
اجراي اثر براي تماشاگران مي دهد و اينكه هر يك 
بايد به تنهايي به ديدن بخشي از داستان بنشینند. 
پ��س از آن با خواندن نام هر يك از مخاطبان، آنها 
يك��ي از چند طناب��ي را كه قب��ا روي زمین قرار 
گرفته و پارچه هايي رنگي به سرش��ان وصل است، 
دنب��ال مي كنند تا به مكان م��ورد نظر در اتاق هاي 
مختلفي كه هر يك در تماش��اخانه باران كاربردي 

دارند، برسند. هر بازيگر در هر اتاق با يك مخاطب 
روبه رو مي ش��ود و قصه اش را ب��ه تنهايي و در خفا 
ب��راي او تعري��ف مي كند. ۵ دقیق��ه بعد مخاطبان 
دوباره در البي تماش��اخانه باران جمع مي ش��وند و 
به عكس هايي قديمي از چن��د كودك مي نگرند و 
سپس به اتاقي ديگر براي شنیدن و لمس زخم هاي 

دردناك كاراكتري ديگر هدايت مي شوند. 
در اجراي اين اثر نمايشي هر مخاطب مي تواند 
۲ داس��تان از ۱۰ داس��تان نمايش را دنبال كند 
ام��ا در نیم��ه دوم اين نماي��ش ۳۰ دقیقه يي كه 
تماش��اگران با طنابي ك��ه به دستانش��ان حلقه 
ش��ده با همراهي بازيگران از اتاق ها خارج ش��ده 
و وارد س��الن تماش��اخانه مي ش��وند در جري��ان 
اجمال��ي اتفاقات ديگر داس��تان هاي نمايش قرار 
مي گیرن��د؛ داس��تان هايي كه هر ي��ك حكايتي 
هس��تند از آسیب هاي روحي و رواني كه بر پیكر 
اين كودكان وارد ش��ده و همچنان بعد از سال ها 

دست از سرشان برنداشته است. 
ش��یوه اجرايي اين اثر نمايشي تعاملي نیست 
و مخاطب��ان در جريان اجرا مش��اركتي ندارند و 
تنه��ا به عن��وان يك مش��اهده گر ش��اهد روايت 
س��كوت  در  و  هس��تند  نماي��ش  كاراكتره��اي 
سرنوشتشان را دنبال مي كنند. ايده رويارويي هر 
بازيگر با يك تماش��اگر ايده جذابي اس��ت كه در 
راستاي مفهوم نمايش قرار دارد و باعث مي شود، 
مخاطبان بیشتر با ويژگي كاراكترها و ترس هايي 
ك��ه در ط��ول زندگي با آن دس��ت ب��ه گريبان 

هستند، همذات پنداري كنند. 

اجرايپروژهايبهبزرگي»مفيستو«
مدي��ر تاالر مولوي اعام كرد كه از فصل پايیز 
مدرسه تئاتر مركز تئاتر مولوي به صورت فصلي و 
با بخش هاي آموزشي و پژوهشي برگزار مي شود. 
امیرحس��ین حريري مدير تاالر مولوي درباره 
برنامه هاي اين مجموعه تئاتري در س��ال جاري 
ب��ه مهر گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
دور جديد اجراي تاالر مولوي ش��روع شده است 
و تمرك��ز در اي��ن بخش روي حماي��ت از اجراي 
عمومي برگزيدگان جش��نواره تئاتر دانشگاهي و 
همچنین میزباني از تعه��دات باقیمانده فراخوان 

مركز تئاتر مولوي است. 
او درباره فراخوان س��ال ۹۸ مركز تئاتر مولوي 
توضی��ح داد: طي چند جلس��ه يي كه به تازگي با 
شوراي هنري تاالر مولوي داشتیم، فراخوان سال 
۹۸ مجموع��ه با در نظر گرفت��ن تغییراتي جدي 
و تخصصي نس��بت به گذش��ته تنظیم و قرار شد 
كاما هدفمند منتش��ر ش��ود. مدير تاالر مولوي 
با اش��اره به در نظر گرفتن فعالیت هاي آموزشي 
و پژوهش��ي در مرك��ز تئاتر مول��وي از راه اندازي 
مدرس��ه تئاتر اي��ن مركز به ص��ورت فصلي خبر 
داد. حري��ري درباره مدرس��ه تئاتر مرك��ز تئاتر 
مولوي توضیح داد: اين مدرسه شامل بخش هاي 
آموزش��ي و پژوهش��ي در كنار اجراهاي نمايشي 
اس��ت و نخس��تین فص��ل آن پايیز س��ال جاري 

راه اندازي مي شود. 
او با اش��اره به انتش��ار فراخوان ششمین دوره 
نمايش��نامه خواني تئات��ر مول��وي ب��ا رويكردي 
جديد در مرداد س��ال جاري افزود: دوره شش��م 

نمايش��نامه خواني تئاتر مولوي با بازگشايي فصل 
تحصیلي در آموزش عالي برگزار مي شود. 

مدير تاالر مولوي در بخش ديگري از سخنان 
خود درباره برنامه ريزي براي تولید و اجراي اثري 
نمايشي با حضور چهره هاي كارگرداني و استادان 
دانشگاه و دانشجويان تئاتر اظهار كرد: يك پروژه 
آموزشي اجرايي را مدنظر داريم و با ۲ كارگردان 
حرفه ي��ي تئاتر ك��ه مطابق نظر ش��وراي هنري 
مركز تئاتر مولوي بودند، صحبت هايي كرده ايم و 
امیدواريم به زودي با يك نفر از اين كارگردان ها 
پروژه يي را با حضور دانش��جويان تئاتري تولید و 

اجرا كنیم. 
حريري در پايان تاكید كرد: با توجه به تجربه 
موف��ق تولی��د و اج��راي نمايش »مفیس��تو« به 
كارگرداني مسعود دلخواه و با حضور دانشجويان 
تئاتر قصد داريم اين روند را در س��ال جاري هم 
ادامه دهیم تا نمايشي را تولید و اجرا كنیم كه به 

لحاظ تولید بتواند الگو تلقي شود.

بروكسلعليهترامپ
فايننشالتايمز:

در  روزنام��ه  اي��ن 
خ��ود،  اول  صفح��ه 
تهدي��د  از  گزارش��ي 
ب��راي  اروپ��ا  اتحادي��ه 
تعرفه ه��اي  اعم��ال 
دالري  میلی��ارد   ۳۰۰
علی��ه امري��كا منتش��ر 
طب��ق  اس��ت.  ك��رده 
اي��ن گ��زارش، اتحاديه 

اروپ��ا تهدي��د كرده ك��ه تدابی��ر تافي جويانه 
تج��اري علیه اياالت متحده اتخاذ خواهد كرد. 
كمیس��یون اروپا با ارس��ال نامه ي��ي به وزارت 
بازرگان��ي امري��كا هش��دار داده ك��ه اتحاديه 
اروپا تعرفه ۳۰۰ میلی��ارد دالري علیه واردات 
كاالهاي امريكايي وضع مي كند. دونالد ترامپ 
ريیس جمه��ور امريكا پیش از اين تهديد كرده 
كه تعرفه هاي س��نگیني را علیه واردات خودرو 
از اروپا اعمال خواهد كرد. در نامه اتحاديه اروپا 
آمده است: بروكس��ل هنوز براي اجراي تدابیر 
تافي جويانه تجاري علیه امريكا تصمیم نهايي 
را اتخاذ نكرده ولي در صورت اعمال تعرفه هاي 
امريكا علیه واردات خودرو، تعرفه هاي سنگیني 
را علیه واردات كاالهاي امريكايي وضع خواهد 

كرد. 

نيويوركتايمز:
از  بس��یاري  دي��روز 
نش��ريات، خب��ر انتخابات 
مكزيك را منتش��ر كردند. 
نیوي��ورك تايمز نی��ز، در 
اول خ��ود، خبر  صفح��ه 
پیروزي نام��زد چپ گراي 
انتخابات مكزيك را منتشر 
ك��رد. طبق اي��ن گزارش، 
انتخابات  نتايج  براس��اس 

رياس��ت جمهوري مكزيك، كانديداي چپ گراي اين 
كش��ور با فاصله زي��ادي از رقباي خود پیروز ش��ده 
اس��ت. آندرس مانوئل لوپز اوب��رادور كه پیش تر در 
سمت ش��هردار مكزيكوس��یتي نیز در كشورش به 
فعالیت پرداخته در طول مبارزات انتخاباتي مبارزه با 
فساد اقتصادي را اولويت اصلي برنامه هاي خود اعام 
كرده بود. خصوصي سازي صنعت نفت و گاز از ديگر 
برنامه ه��اي اين نامزد چپ گ��راي انتخابات مكزيك 
عنوان ش��ده بود. ريیس جمهوري جديد مكزيك در 
نخستین س��خنان خود پس از پیروزي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري كش��ورش ضمن تاكید مجدد بر 
ايجاد »تغییرات عمیق و س��اختاري« در كش��ورش 
وعده داد از هرگونه رويكرد ديكتاتورمآبانه دوري كند. 

الپايس:
اين روزه��ا، خبرهاي 
بس��یاري از شگفتي هاي 
منتش��ر  جام جهان��ي 
مي شود. روزنامه ال پايس، 
خ��ود،  اول  صفح��ه  در 
پی��روزي  از  گزارش��ي 
پیش بین��ي  غیرقاب��ل 
روسیه و صعود به مرحله 
منتشر  نهايي  يك چهارم 

كرد. طب��ق اين گ��زارش، تیم ملي روس��یه پس 
از تس��اوي مقابل اس��پانیا در ۱۲۰دقیقه بازي در 
ضربات پنالتي به پیروزي رس��ید و به مرحله بعد 
صعود كرد. گفته مي شود كه تیم هاي ملي روسیه 
و اس��پانیا در چارچوب مرحله يك هش��تم نهايي 
جام جهاني ۲۰۱۸ روس��یه در ورزش��گاه لوژنیكي 
ب��ه مصاف هم رفتند و پس از تس��اوي يك بر يك 
در ۱۲۰ دقیقه بازي كار به ضربات پنالتي رس��ید. 
روسیه با درخشش آكینفیف و گرفتن پنالتي كوكه 
و آسپاس در ضربات پنالتي به پیروزي 4 بر ۳ رسید 

و به مرحله بعد صعود كرد. 

كيوسك

»نيكيكريمي«دبيرجشنعكاسانسينماشد
نیكي كريمي به عنوان دبیر چهارمین جشن عكاسان سینماي ايران انتخاب شد. نیكي كريمي به عنوان دبیر چهارمین 
جشن عكاسان سینماي ايران كه فراخوان آن قرار است به زودي منتشر شود، انتخاب شد. دوره قبل جشن عكاسان سینماي 
ايران، ۱۳ تیر ماه سال ۹6 به دبیري حافظ احمدي برگزار شد. در آن دوره از برگزاري جشن همانند سال هاي قبل از 6چهره 
در صنوف مختلف كه نگاه ويژه يي به عكس و عكاس��ي فیلم دارند، تقدير ش��د.  اين جشن معموال با معرفي نامزدها، بهترين 
عكاس سینما، بهترين عكاس پشت صحنه )اعضاي صنف( و معرفي استعداد نو در عكاسي سینما )غیرعضو( و همچنین تقدير 
از پیشكسوتان عكاسي سینما و چهره هايي كه همواره نگاه ويژه يي به عكس و عكاسي فیلم دارند، برگزار مي شود. نیكي كريمي 
بازيگر سینما و تئاتر تاكنون چندين نمايشگاه عكس از كارهاي خودش برگزار كرده  است. او تاكنون سبك هاي مختلف عكاسي 

همچون پرتره و... را تجربه كرده ولي عكاسي از طبیعت در آثار او چشمگیرتر است. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانزبالههايجمعآوريشدهازمناطقساحليبينالمللي

آبهايجهاندرحصرپالستيكي
گروهگوناگ�ون| اين روزها  آلودگي 
محیط زيست به يكي از مهم ترين دغدغه 
كشورها تبديل شده و نگراني هاي بسیاري 
ايجاد كرده اس��ت. از آلودگي هوا و افزايش آالينده ها 
گرفته تا تخريب مناطق ساحلي و دريايي همگي منجر 
به از بین رفتن بخش قابل  توجهي از محیط زيس��ت 
ش��ده و بحران هاي بس��یاري براي زندگي حیوانات و 
انسان ها ايجاد مي كنند. همچنین آسیب پذيري اقلیم 
را نیز افزايش مي دهد. آن طور كه گفته شده، افزايش و 
رشد جمعیت، شهرنشیني و صنعت توريسم مهم ترين 
عامل در آلودگي مناطق ساحلي و دريايي شده و بر اين 
اس��اس، آلودگي هاي سواحل عاوه بر تخريب زيبايي 
آنها، به طور مس��تقیم براي محیط زيست ساحلي و در 

نهايت اقیانوس ها تهديد بزرگي به  شمار مي روند. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، پاكسازي بین المللي 
ساحل ها از ۳۰سال پیش آغاز به كار كرده و تاكنون به 
 صورت داوطلبانه فعالیت مي كند. اين موسسه گزارشي از 
مجموع فعالیت هاي خود منتشر كرده كه طبق آن میزان 
زباله  جمع آوري ش��ده از سواحل سراسر جهان در مدت 
۲4 س��اعت بررسي شد. آن طور كه اين بررسي ها نشان  
مي دهد، فیلترهاي سیگار، بیشترين زباله هاي موجود در 
سواحل سراسر جهان هس��تند. طبق آمار منتشر شده 
در مدت ۲4 س��اعت، بیش از ۲میلی��ون و 4۰۰ فیلتر 
س��یگار از مناطق س��احلي جمع آوري ش��ده است. به 
گفته بسیاري از محققان فیلترهاي سیگار از بزرگ ترين 
عوامل انتقال آلودگي به درياها هستند. آن طور كه گفته 
ش��ده، فلزات كادمیوم، آهن، نیكل، مس، روي، منگنز و 
شبه فلز آرسنیك مي توانند توسط فیلترهاي سیگار در 
محیط هاي دريايي منتقل شوند. بر اين اساس بسیاري 
از كشورها تصمیماتي براي كنترل آلودگي سواحل اتخاذ 
كرده اند. آن طور كه گفته شده، مقامات دولتي تايلند از 
اول نوامبر ۲۰۱6، مقررات جديد منع سیگار  كشیدن در 
۲۰ساحل تفريحي معروف اين كشور را اجرا كرده است. 
آن طور كه آمار منتشر شده از سوي پاكسازي بین المللي 
س��واحل نشان مي دهد، مناطق ساحلي امن ترين مكان 
براي بسته بندي هاي مواد غذايي به  شمار مي روند؛ طبق 
گزارش ها پس از فیلترهاي سیگار بسته بندي مواد غذايي 
مهم ترين عامل آلودگي س��احل ها در سراسر جهان به 
 ش��مار مي رود. در اين بررس��ي كه در ۲4ساعت صورت 

گرفته، حدود يك میلیون و ۸۰۰ هزار بس��ته بندي مواد 
غذايي در س��واحل پاكسازي ش��ده در سراسر جهان به 
دست آمد. بطري هاي پاستیكي نیز پس از شناور بودن 
در آب درياها در مناطق ساحلي پهلو گرفته و به سومین 
عامل آلودگي سواحل تبديل شده اند. آن طور كه در اين 
آمار گفته شده، در ۲4ساعت پاكسازي سواحل جهاني، 
حدود يك میلیون و 6۰۰ بطري پاس��تیكي و بیش از 

يك میلیون در بطري جمع آوري شده است. 
مطالعات نش��ان مي ده��د ۹۰ درص��د از پرندگان 
درياي��ي در معده خود مقادير زيادي مواد پاس��تیكي 
دارند. همچنین بسیاري از مواد پاستیكي پس از جزر 
و مد امواج دريا به ساحل شسته شده و فضاي ساحلي 
را زشت و آلوده كرده اند. عاوه بر اين آلودگي ها به گفته 
كارشناسان محیط زيست با توجه به عاقه برخي مردم 
به غذاهاي دريايي وج��ود اين زباله ها در آب مي توانند 
ماهي ها و صدف ها را به  شدت آلوده كرده و براي زندگي 
انس��ان نیز بسیار خطرساز باش��ند. اين در حالي است 
كه در مدت ۲4 س��اعت، حدود ۸۰۰ هزار كیس��ه هاي 
پاس��تیكي خواروبار و حدود 7۵۰ هزار م��ورد از انواع 
كیسه هاي پاستیكي جمع آوري شده است. طبق اين 
گزارش  ني نوشیدني ها نیز در میان ساير عوامل آلودگي 
ساحل ها ديده مي ش��ود. آن طور كه گفته شده در ۲4 
س��اعت مورد بررس��ي حدود 6۵۰ هزار ني از سواحل 

سراسر جهان جمع آوري شده است. در اين آمار حدود 
6۳۰هزار ظرف پاس��تیكي )ظ��روف دردار مخصوص 
نگه��داري مواد غذايي(، همچنین ح��دود 6۲4 هزار و 
۸7۸ درپوش پاستیكي در مدت ۲4ساعت از سواحل 
سراسر جهان جمع آوري شده است. طبق گزارش هاي 
منتشر شده هرچند كه استفاده از ظروف  يك بار مصرف 
كه غالبا از جنس فوم بوده و تجزيه ناپذير هس��تند، به 
كمك راحتي انس��ان ها آمده ام��ا در درازمدت تاثیرات 
مخربي بر محیط زيس��ت خواهند داش��ت. آن طور كه 
در اين گزارش گفته ش��ده، در ۲4 ساعت مورد بررسي 
حدود ۵۹۰ هزار فوم و ظروف يك بار مصرف از سواحل 

سراسر جهان به دست آمده است. 
آن طور كه در اين گزارش به دست آمده، پاستیك ها 
بزرگ ترين مهمان هاي ناخوانده در مناطق ساحلي جهان 
هس��تند. به گفته كارشناس��ان، ريزپاس��تیك ها قابل 
جمع آوري نیستند و هزاران سال باقي مي مانند و حضور 
آنها كل سیس��تم را مختل مي كن��د. اين تركیبات روي 
زادآوري و بق��اي ماهیان اث��ر دارد و ادامه حیات آنها را 
تهديد مي كند. براس��اس گ��زارش روزنامه اينديپندنت 
امروزه ۹۵ درصد از زباله هاي پاس��تیكي قطعات بزرگ 
هستند و فقط ۵ درصد آن ذرات ريز خطرناك را شامل 
مي شوند، اما پیش بیني مي شود در چند دهه آينده میزان 
میكروپاستیك ها به ۲۰ برابر میزان كنوني افزايش يابد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

قتل ميرزاده عشقي به دست عوامل رضاخان 
دوازده��م تی��ر ۱۳۰۳ محمدرضا كردس��تاني 
مش��هور به میرزاده عشقي ش��اعر دوره پهلوي كه 
به سرودن ش��عر علیه دس��تگاه حكومتي شهرت 
داش��ت و در ته��ران روزنام��ه قرن بیس��تم را كه 
داراي مقاله ها و ش��عرهاي تند ضد هیات حاكمه 
بود، منتش��ر مي كرد به دس��ت عوامل رضاخان به 

قتل رسید. 
۹4 سال پیش در يكي از روزهاي گرم تابستاني 
تیرماه در ته��ران میرزاده عش��قي، روزنامه نگار و 
مدير نش��ريه قرن بیستم به دس��تور ريیس اداره 
تامین��ات نظمی��ه ترور ش��د. مرگ عش��قي از آن 
زم��ان تاكنون به يك��ي از نماده��اي آزادي بیان 
در دوره هاي مختلف تبديل ش��د. عش��قي چندبار 
در ط��ول عمرش س��راغ روزنامه رف��ت.  اولین بار 
روزنامه ي��ي را در همدان منتش��ر مي ك��رد با نام 
»عش��قي« ك��ه چن��دان نپايی��د، ام��ا در فواصل 
روزنامه نگاري بین همدان و اس��تانبول و تهران در 
رف��ت و آمد بود. او در روزنامه ها و مجات مطالبي 
مي نوش��ت كه عمدتا موضوعش��ان اجتماعي بود. 
مهم ترين روزنامه يي كه در آن مي نوشت و خودش 
هم منتشرش مي كرد، روزنامه »قرن بیست« بود؛ 
روزنامه يي با قطع بزرگ و در چهار صفحه. عمرش 

خیلي كوتاه بود.  قرن بیستم كه چند سالي است 
عمرش به سر آمده، براي شاعران ايراني پر بوده از 
حادثه هاي غريب و تجربه هاي جديد. درست است 
كه تا يك س��ده قبل در اين سرزمین آنچه فراوان 
بود، ش��اعر بود و ديوان ش��عر، اما نه آن ش��اعران 
مردمي بودند و نه شعرشان. مرادم از شاعر مردمي 
و شعر مردمي آن چیزي نیست كه در اين سال ها 
در ده��ان سیاس��ت بازان افتاده اس��ت. مرادم اين 
نیست كه شاعر الزاما بايد در بین مردم بپلكد و با 
آنها هم كاسه شود تا به او شاعر مردمي بگويند. 

در س��ال ۱۳۰۲ كه نغمه جمهوري س��از ش��د، 
عشقي با وجود روشنفكر بودن با آن ساز مخالفت 
گذاش��ت و در مقاله يي به عنوان جمهوري قابي 
مخالفت خود را نش��ان داد و در نخس��تین شماره 
روزنامه كاريكاتور قرن بیس��تم كه در همان سال 
داي��ر كرده ب��ود چندي��ن كاريكاتور و ش��عر تند 
مبني بر هزل بودن جمه��وري و جمهوري خواهان 

درج كرد.
میزان مخالفت او به آنجا رس��ید كه ش��هرباني 
وقت دس��تور توقی��ف روزنام��ه را ص��ادر و تمام 
نس��خه هاي آن را از سطح ش��هر جمع آوري كرد. 
عش��قي نیز در خانه خود به دست دونفر ناشناس 

هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارس��تان شهرباني 
جان س��پرد. عش��قي زمان مرگ تنها سي و يك 
س��ال داشت. عمر كوتاه عش��قي در اين شعر از او 
كه مدتي پیش از مرگش س��روده ش��د خودش را 
 نشان مي دهد: باري از اين عمر سفله سیر شدم سیر/

تازه جوانم ز غصه پیر شدم پیر. 

ميراثنامهايستگاه

مستنديدربارهرابينويليامز
مس��تند »ب��ه درون ذهن م��ن بیا« كه 
روايتي است از پستي و بلندي زندگي رابین 
ويلیامز، كمدين مش��هور امريكايي به زودي 
از سوي ش��بكه تلويزيوني اچ بي او روانه بازار 
مي شود.  به گزارش يورونیوز، فیلم »به درون 
ذه��ن من بیا« زندگي و لحظات اوج و فرود 
كارنامه هنري رابی��ن ويلیامز امريكايي را از 

ابتدا تا هنگام خودكشي غم انگیزش در سال ۲۰۱4میادي پي مي گیرد. گفتارمتن 
فیلم تماما صداي خود رابین ويلیامز اس��ت و جماتي كه او در فیلم ها، مستندها، 
مصاحبه ها و گفت وگوهاي خصوصي اش گفته است، سكانس هاي مختلف اين مستند 
را به هم پیوند مي دهد.  قطعاتي از صحبت هاي وي با دوستان بازيگرش نظیر بیلي 
كريس��تال، ووپي گلدبرگ و اس��تیو مارتین كه تا پیش از اين ديده نشده در فیلم 
گنجانده شده و به خاطره او در ذهن دوستدارانش جاني تازه مي دهد.  در پیش پرده 
اين مس��تند از زبان او مي شنويم:»من به استندآپ كمدي)اجراي تك نفره كمدي 
روي صحنه( زنده ام. كار من همین است« و بیننده شاهد آن است كه او در مقاطع 
مختلف زندگي حتي وقتي بازيگري مش��هور در س��ینما بود همچنان براي اجراي 
استندآپ كمدي روي صحنه مي رفت. اما آنچه اين فیلم از ژرفاي شخصیت كمدين 
برجس��ته بر بیننده آشكار مي كند ش��ايد جالب ترين بخش آن باشد؛ يعني ترسي 
عمیق از تنها ماندن كه از كودكي در وجود ويلیامز ريشه دوانده بود، هراسي كه سبب 
اعتیاد او به مواد مخدر و الكل شده بود. وي در جايي مي گويد همیشه با اين ترس 
پنجه در پنجه بوده كه »گاهي از همه  چیز بگريزد و گاهي به هر چیزي پناه ببرد.«

طرحدوبارهپروندهثبتجهانيارسباراندوسالديگر
دومین محوطه میراث طبیعي ايران يعني 
»ارسباران« در آذربايجان شرقي كه يك بار 
نیز توسط يونسكو بررسي آن به تعويق افتاده 
بود، بار ديگر توجه ارزيابان كمیته بین المللي 
محیط زيست را جلب نكرد و اعضاي كمیته 
میراث جهاني يونس��كو با اتفاق نظر راي بر 
»ديفر« ش��دن پرونده ثبت جهاني منطقه 

حفاظت ش��ده ارسباران دادند.  پرونده ثبت جهاني منطقه حفاظت شده ارسباران 
به عنوان يك اثر طبیعي در چهل ودومین اجاس كمیته میراث جهاني يونس��كو 
در منامه بحرين مورد بررس��ي قرار گرفت و اعضا به ايراد نظرات خود در اين باره 
پرداختند. اتحاديه جهاني حفاظت از طبیعت)IUCN( كه نقش مشاور يونسكو را 
در مورد پرونده هاي ثبت جهاني محوطه هاي طبیعي بر عهده دارد در گزارش خود 
اعام كرد كه بررسي هاي دقیقي از محوطه  »منطقه حفاظت شده ارسباران« انجام 
داده است و با توجه به اينكه اين محوطه ويژگي هاي الزم براي ثبت براساس معیار 
شماره ۱۰ را دارا نیست، پیشنهاد اين نهاد »عدم ثبت جهاني« اين محوطه است.

)IUCN( همچنین اعام كرد، بازبیني بیشتري درباره اين پرونده مورد نیاز است 
تا بتوان به ارزش هاي واقعي آن پي برد و از ايران خواس��ت اطاعات جامع تري در 
اين باره ارائه دهد.  در ادامه كشورهاي كويت، مجارستان، زيمباوه، استرالیا، اسپانیا، 
اوگاندا، تانزانیا، چین، اندونزي، گواتماال، آنگوال، س��نت كیتس، بوسني و هرزگوين 
و تونس پیشنهاد به »ديفر« شدن پرونده ارسباران دادند؛ يعني اين پرونده پس از 

اصاحات قابل طرح مجدد در اجاس دو سال بعد باشد. 
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