
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 ركورد  سرعت 
  اينترنت  همراه  
در  كشور  شكست

سناريوي اقتصادي دولت 
 پس از خروج ترامپ 

از برجام

با  حضور  وزير  ارتباطات  و  فناوري  اطالعات 
صورت گرفت 

 سخنگوي دولت در پاسخ 
به »تعادل« تشريح كرد

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
1905000 تومان

شاخص بورس
94905            

خبر

     موگريني بر تصميم اتحاديه اروپا 
براي حفظ برجام تاكيد كرد

 مس��وول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز گذشته با تاكيد بر تالش 
اي��ن نهاد براي حفظ توافق هس��ته يي با ايران گفت ك��ه با وزيران امور 
خارجه آلمان، فرانسه و انگليس براي نخستين  بار پس از تصميم امريكا 

براي خروج از برجام مالقات كرده است. 
ب��ه گزارش ايرنا؛ فدريكا موگريني افزود: اين مذاكرات درباره اقدامات 
در س��طح اروپايي و بين المللي براي حفاظت از س��رمايه گذاري هاي اين 

كشورها در ايران بوده است. 
وي اف��زود: پس از اين تب��ادل نظر با محمدجواد ظري��ف، وزير امور 
خارج��ه ايران كه امروز)سه ش��نبه( پس از س��فر به مس��كو و پكن وارد 
بروكسل شده است درباره اقدامات مورد نياز براي حفظ توافق هسته يي 

و ادامه اجراي آن مالقات خواهيم كرد. 
وي افزود كه امروز صبح)سه شنبه( شخصا با ظريف مالقات كرده كه 
سازنده بوده است و پيش بيني كرد كه مالقات كاري نيز صورت بگيرد. 
موگريني افزود: اقداماتي را بررس��ي مي كنيم كه مي توانيم اجراي آن 
را آغاز كنيم و محتواي آنها را بررس��ي خواهيم كرد. با اطمينان كامل و 
قاطع مي گويم كه اتحاديه اروپا مصمم به حفظ اين پيمان است كه براي 

امنيت ما و منطقه خاورميانه از اهميت زيادي برخوردار است. 
ب��ه گفته وي، برجام بخش مهمي از س��اختار جهاني منع گس��ترش 
تس��ليحات به ش��مار مي رود و آنچه اهميت دارد اين است كه دست كم 

توافقي را كه قبال مفيد و موثر بوده، نابود نكنيم. 

مركل: برجام بايد حفظ شود
در خبري ديگر آنگال مركل، صدراعظم آلمان روز گذشته با يادآوري 
اينك��ه برج��ام ضعف هاي��ي دارد در عين حال گفت كه اي��ن توافق بايد 

حفظ شود. 
ب��ه گ��زارش آسوش��يتدپرس از بروكس��ل، م��ركل ك��ه در همايش 
كنفدراس��يون اتحاديه هاي كارگ��ري آلمان در برلين س��خن مي گفت، 
افزود: تصميم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا براي خروج از برجام 

نشان از تغيير در روابط آلمان- امريكا و روابط اروپا- واشنگتن دارد. 
وي توضي��ح داد: انگليس، فرانس��ه و آلمان معتقدن��د كه توافق عليه 
جنگ افزار هس��ته يي ايران، توافقي اس��ت كه به طور قطع از ضعف هايي 

برخوردار است اما ما بايد به آن وفادار بمانيم. 
مركل با بيان اينكه كش��ورهاي اروپايي نس��بت به فعاليت هاي ايران 
در س��وريه ناآگاه نيس��تند، ادامه داد: هنوز فكر مي كنيم با وجود توافق 
هس��ته يي از پيش ش��رط هاي بهت��ري براي مذاك��ره با اي��ران در مورد 
توافق هاي بيشتر به جاي لغو يكجانبه توافقي كه به اتفاق آراء تصويب و 

در شوراي امنيت سازمان ملل تاييد شد، برخوردار خواهيم بود. 
براساس اين گزارش، قدرت هاي اروپايي در پي خروج امريكا از برجام، 

درصدد نگه داشتن ايران در توافق هسته يي برآمده اند. 
در ميان نگراني كش��ورهاي اروپايي از آس��يب ب��ه منافع تجاري اين 
كش��ورها از قبل تحريم ها، وزيران خارجه انگليس، فرانس��ه و آلمان قرار 
اس��ت با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در بروكس��ل ديدار 
كنند. بوريس جانسون، وزير امور خارجه انگليس در آستانه اين نشست 
گفت كه كش��ورش و شركاي اروپايي لندن برجام را توافقي حياتي براي 
امنيت مشترك اين كش��ورها تلقي مي كنند و به حفظ آن كامال پايبند 

هستند. 
ب��ه گ��زارش آسوش��يتدپرس، ظريف ب��ا فدريكا موگريني، مس��وول 
سياس��ت خارج��ي اتحاديه اروپا دي��دار كرده اس��ت. وي همچنين قرار 
است در بروكسل با همتايان خود از كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان 

مالقات و گفت وگو كند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 ريي��س قوه قضاييه بر ض��رورت ايجاد 
تع��ادل و توازن ميان حق��وق صاحبان اثر 
در چارچ��وب حق��وق مالكي��ت معنوي و 
حقوق مصرف كنندگان به عنوان مخاطبان 
آثار تاكيد ك��رد. به گزارش اداره كل روابط 
عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني 
در ديدار فرانس��يس  گري رييس س��ازمان 
جهان��ي مالكيت معن��وي )وايپ��و( ضمن 
تقدير از تالش هاي س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كش��ور در پيش��برد اهداف مربوط 
به مالكيت معنوي در كش��ور، تصريح كرد: 
مجموعه اقداماتي كه در كشور ما در حوزه 
مالكيت هاي معنوي صورت گرفته بس��يار 
موثر بوده اس��ت. در زمينه ثبت اختراعات 
و مالكيت صنعتي، كشور ما از سال ها پيش 
به كنوانس��يون هاي مربوطه ملحق شده و 
پيوستن ايران به وايپو در سال ۸۰ نيز نقطه 
عطفي در اين عرصه بوده است. رييس قوه 
قضاييه مساله مالكيت هاي فكري و معنوي 
را يك مس��اله مهم جهاني ارزيابي كرد و با 
تقدير از تالش هاي رييس سازمان جهاني 
مالكيت معنوي )وايپو(، افزود: خوشبختانه 
در سال هاي اخير بحث مالكيت معنوي در 
كش��ور ما مورد توجه جدي بوده به نحوي 
كه حتي رش��ته حقوق مالكيت معنوي در 
برخي دانش��گاه هاي ما تاسيس شده و در 

حال تدريس است. 
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي اظه��ار كرد: 
در جهان امروز، مس��اله انفج��ار اطالعات 

و نح��وه تب��ادل داده ها موضوع��ات جديد 
آورده  وج��ود  ب��ه  را  چالش برانگي��زي  و 
اس��ت. مس��اله حاد ام��روز اين اس��ت كه 
جه��ان س��رمايه داري، به موض��وع داده ها 
نگاه انحص��اري و صرفا م��ادي دارد و اين 
ام��ر، عكس العمل هاي نقي��ض خود نظير 
حركت هاي ديالكتيك را در خود كشور هاي 
غربي ايجاد كرده و برخي متفكران آنها در 
مقابل اين نگاه معتقد به دسترسي آزاد به 
اطالعات هستند. رييس قوه قضاييه با بيان 
اينكه مالكيت يك اثر، لزوما مي تواند جنبه 
مادي هم نداشته باشد، افزود: ممكن است 
كس��ي نخواهد اثر خ��ود را از نظر مادي به 
فروش برساند، اما اين حق را دارد كه رابطه 
آن اث��ر را ب��ا خود كه يك رابط��ه ايجادي 
اس��ت، حفظ كند. آي��ت اهلل آملي الريجاني 
خاطرنش��ان كرد: ام��روز در جهان غرب و 
خصوصا امري��كا و اروپا كتاب هاي علمي و 
نشريات پژوهشي به قيمت هاي فوق العاده 
گران فروخته مي شود و دانشجويان از اين 
موضوع بس��يار ناراضي هستند. در مواجهه 
ب��ا اين وضعيت بغرنج باي��د تالش كرد كه 
مي��ان ح��ق طبيع��ي مالكي��ت معنوي و 
حق��وق مصرف كننده يك تع��ادل و توازن 
منطقي ايجاد شود. رييس قوه قضاييه ابراز 
اميدواري كرد كه با تمركز روي اين مساله 
در وايپو تا حدود زيادي در همه كش��ور ها 
ساختاري براي ايجاد يك چارچوب متعادل 
و قوانيني ك��ه هم حقوق مالكان معنوي و 

هم حق��وق مصرف كنندگان را حفظ كند، 
پديد  آيد. 

آي��ت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه ما 
در جمهوري اس��المي تالش مي كنيم اين 
مس��ير اعتدالي حفظ ش��ود، تصريح كرد: 
بسياري از فقهاي ما از گذشته تا امروز حق 
تاليف را قبول نداشته اند كه شايد اين آرا در 
چارچوب اعتقاد اين فقها به حق دسترسي 
آزاد به اطالعات قابل تحليل باش��د، اما در 
عص��ر حاضر، برخي مراجع تقليد نس��بت 
ب��ه ح��ق تالي��ف و مالكيت معن��وي نظر 
 مثبت دارند و براس��اس مباني فقهي آن را 
به رسميت مي شناسند.  رييس قوه قضاييه 
در بخش ديگري از اين ديدار با بيان اينكه 
مباح��ث مرتبط با فناوري ها بس��يار فراتر 
از قواني��ن ما در جهان ام��روز محل بحث 
هس��تند، تصريح ك��رد: ام��روز در برخي 
كش��ور ها ميليون ها كتاب از طريق فضاي 
مجازي بدون رعايت حق تاليف و به صورت 
راي��گان دراختيار مردم ق��رار مي گيرند كه 
اين ام��ر از چالش هاي مهم فراروي حقوق 
مالكيت معنوي است. آيت اهلل آملي الريجاني 
همچنين آمادگي جمهوري اسالمي براي 
هرگونه همكاري در زمينه توس��عه حقوق 
مالكيت هاي معنوي را اعالم كرد. براساس 
اين گزارش، فرانسيس  گري رييس سازمان 
جهاني مالكي��ت معنوي )وايپو( نيز در اين 
ديدار با ابراز خرس��ندي از حضور در ايران 
از تالش هاي كش��ورمان در زمينه مداخله 

سازنده و موثر در حمايت از حقوق مالكيت 
معنوي قدرداني كرد و گفت: پيشرفت علوم 
به ويژه در ح��وزه فناوري اطالعات موجب 
ش��ده اس��ت كه ما نيازمند چارچوب هاي 
قانوني مش��خصي براي حماي��ت از حقوق 
مالكيت معنوي باش��يم. وي با بيان اينكه 
فقدان چنين چارچوب هايي عمدتا به سود 
كشور هاي قدرتمند اس��ت، با نظر آيت اهلل 
آملي الريجاني مبني ب��ر لزوم ايجاد تعادل 
مي��ان حق��وق مالكيت معن��وي و حقوق 
مصرف كنندگان اعالم موافقت كرد و افزود: 
حتما بايد ميان حق مولف و حق دسترسي 
ب��ه دانش نيز يك رابطه متعادل ايجاد كرد 
به ويژه آنكه در حوزه بهداشت و سالمت اين 
موضوع از اهميت بس��يار بااليي برخوردار 

است. 
گ��ري با اش��اره به نظ��رات رييس قوه 
قضاييه كش��ورمان تاكيد ك��رد: ما باتوجه 
به وضعي��ت موج��ود، ني��از روزافزوني به 
پيش��نهادات و نظرات اف��راد صاحب نظري 

همچون حضرت عالي داريم. 
 رييس وايپو در پايان با اشاره به توسعه 
فضاي مجازي گفت: در ش��رايط كنوني از 
طريق اينترنت مي توان به اطالعات ديگران 
به راحتي دسترسي يافت و اين امر مالكيت 
افراد را زير سوال مي برد. معتقدم جمهوري 
اس��المي همواره مشاركت بسيار خوبي در 
زمين��ه حفظ حق��وق اف��راد در اين عرصه 

داشته است. 

حس��ينعلي اميري معاون امور مجلس 
رييس جمهوري گفت: تفكيك وزارتخانه ها 
لزوما به معناي بزرگ ش��دن دولت نيست 
و در صورت تصوي��ب تفكيك وزارتخانه ها، 
دولت به نحوي عمل خواهد كرد كه منجر 
به بزرگ ش��دن دولت نش��ود. حس��ينعلي 
اميري روز گذشته در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در برنامه شش��م توسعه دولت موظف شده 
اس��ت تا پايان برنامه، تشكيالت دولت را تا 
15درص��د كاه��ش دهد و كوچ��ك كردن 
دولت از وظايف و ماموريت هاي قوه مجريه 
محسوب مي ش��ود. اميري اظهار داشت: بار 
مالي ناشي از ايجاد ساختار جديد در قالب 
طرح قانوني با ايراد شوراي نگهبان مبني بر 
مغاي��رت با اصل 75 قانون اساس��ي مواجه 
خواهد شد. وي خاطرنش��ان كرد: براساس 
اصالحي��ه م��اده 53 قان��ون برنام��ه پنجم 
توس��عه هر گونه انحالل، ادغام يا تش��كيل 

وزارتخان��ه نخس��ت بايد در هي��ات وزيران 
تصميم گيري و س��پس به صورت اليحه به 
مجلس ارسال ش��ود. اميري تاكيد كرد: در 
موضوع اخت��الف بين دولت دهم و مجلس 
نهم، رييس جمهوري وقت از طريق مصوبه 
هيات وزيران وزارتخانه هاي راه و مسكن را 
در يكديگر ادغام و ش��رح وظايف آنها را به 
صورت اليحه به مجلس فرستاد كه موضوع 
مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت كه پيرو 
آن م��اده )53( قانون برنامه پنجم توس��عه 
اصالح ش��د. معاون رييس جمهوري تصريح 
كرد: بر اساس اصالحيه قانون برنامه پنجم 
توس��عه دولت موظف است، تغيير ساختار 
وزارتخانه ها را به تاييد مجلس برس��اند. وي 
گفت: اصل 113 رييس جمهوري را مسوول 
اج��راي قانون اساس��ي و رييس قوه مجريه 
اعالم و اصل 126 مس��ووليت امور برنامه و 
بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را به 

رييس جمهوري محول كرده است. اميري با 
تاكيد بر اينكه اصل 134 نيز رييس جمهوري 
و وزرا را مس��وول تعيين برنامه و خط مشي 
دول��ت و اجراي قوانين مي شناس��د، افزود: 
نمي توان با س��لب اختيارات ناشي از اصول 
ي��اد ش��ده همچن��ان رييس جمه��وري را 
مسوول دانست، چراكه بر اساس اختيارات 
مندرج در اص��ول 126، 122، 113 و 134 
رييس جمهوري مس��وول شناخته مي شود. 
وي اظهار داش��ت: در راستاي اجراي قانون 
اساس��ي رييس جمه��وري اختي��ار تعيين 
سياس��ت هاي اقتص��ادي، اداري و اج��راي 
برنامه ه��اي دولت را برعه��ده دارد و انجام 
مس��ووليت هاي فوق ب��دون دارا بودن لوازم 
ايفاي آنها از جمله حق تدوين تش��كيالت 
كالن فاقد وجاهت منطقي و قانوني اس��ت. 
امي��ري خاطرنش��ان كرد: تقس��يم بندي و 
تعيين وظايف و اختي��ارات وزارتخانه ها نيز 

بر اس��اس ديدگاه هاي دولت ه��ا با يكديگر 
متفاوت است و اصوال ادغام، انتزاع و تشكيل 
وزارتخانه ه��ا مبتني بر اص��ول مختلفي از 
جمله تغيير خط مشي، پويايي دولت، انطباق 
با محيط اقتص��ادي، ارتقاي كارايي يا انجام 
امور جديد است. وي به فصل چهارم قانون 
خدمات كش��وري و تاكيدي ك��ه در آن بر 
نقش موثر قوه مجريه در تغييرات تشكيالتي 
دولت شده اس��ت، اشاره كرد و گفت: بعضا 
حجيم ب��ودن برخ��ي وزارتخانه ها و كثرت 
وظايف آنها باعث تضعيف مديريت وزارتخانه 
و عدم امكان پاس��خگويي مناسب به ارباب 
رجوع در برخي بخش ها مي شود و از اين رو 
تغيير، ادغام، تركيب و ايجاد وزارتخانه ها را 
باعث مي شود. معاون رييس جمهوري تاكيد 
كرد: بديهي است در صورت تصويب تفكيك 
وزارتخانه ها دولت به نحوي عمل خواهد كرد 

كه منجر به بزرگ شدن دولت نشود. 

خبر سخن نخست

  چراغ ها را خاموش نكنيم!

  رايزني هاي چند روز اخير وزير خارجه كشورمان در چين، روسيه و ايستگاه آخر آن 
در بروكسل را نبايد صرفا در چارچوب تالش براي جلو گيري از شكست يك تفاهمنامه 
ي��ا قرارداد يعني »برجام« معنا كرد و هدف بزرگ ت��ر آن را بايد حفظ ارتباط و تعامل 
مثبت با جهان دانست. در واقع برجام اكنون دريچه و امكان مهمي است براي حفظ و 
گسترش ارتباط و مفاهمه كشورمان با جهان. ارتباط و تعاملي كه از ديد دولت و جريان 
اعتدال و اصالحات نه امري موقتي و زود گذر بلكه ضرورتي انكارناپذير براي توس��عه و 
پيشرفت كشور است. نگاهي كه البته چندان خوشايند مخالفان و منتقدان دولت نيست 
و »درون گرايي« يا روابط محدود با جهان را بيش��تر مي پس��ندند. اين ارتباط با جهان 
البته در ديدگاه دولت و جريان اصالح طلب، منوط به رعايت سه اصل »عزت، حكمت 
و مصلحت« است كه بارها بدان تاكيد و در اطالعيه اخير »شوراي اطالع رساني دولت« 

نيز اصولي الزم و ضروري شمرده شده است. 
 اينكه از تعامل و ارتباط با جهان به عنوان يك ضرورت توسعه يي سخن گفته مي شود 
از آن روست كه براساس بررسي هاي انجام شده »هيچ كشوري را نمي توان مثال زد كه 
فاقد رويكرد با ثبات و مثبت در مناس��بات بين المللي باشد، اما رشد اقتصادي مستمر 
داشته باشد.« رشدي كه طبق برنامه ششم توسعه الزم است ميانگين آن ۸درصد باشد 

و بدون اين تعامل مثبت با جهان بيش از 3درصد را نمي توان انتظار داشت. 
بر اين اس��اس الزم است خواس��ت و اراده تعامل با جهان در كل دولت -چنانكه در 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي نيز بدان تاكيد شده اس��ت )درون زايي و برون گرايي(- 
مجموع و ضمن حمايت از تالش هاي ديپلماتيك دولت، نقشه مشخص اقتصادي براي 
بهره برداري از اين تعامل و ارتباط در س��طح جهاني و منطقه يي ترسيم شود؛ شركاي 
تج��اري را انتخاب و با ايج��اد اصالحات الزم در محيط حقيقي و حقوقي امكان جذب 
س��رمايه گذاري خارجي و حضور در بازارها را اولويت اصلي كش��ور قرار داد. متاس��فانه 
اكنون كش��ورمان ش��ريك تجاري قدرتمند و باثباتي ندارد و عضو هيچ پيمان تجاري 
بين المللي نيس��ت. از سوي ديگر، كش��ورمان، كشوري است در مسير توسعه صنعتي. 
توسعه يي كه بدون جذب دانش و سرمايه و مديريت نوين ممكن نيست و اين نيز خود 
با تكميل و گسترش شبكه ها، مجموعه ها و زنجيره هاي توليد صنعتي در پيوند با نهادها 
و فرآينده��اي اقتصاد آزاد و بازار جهاني و نيز مش��اركت فعال در زنجيره هاي توليد و 
تجارت بين المللي ميسر مي شود كه در جهت توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان محوري 

از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است. 
اما اينكه بخواهيم براي بي نيازي از جهان، راهي غير از »توسعه صنعتي« را بپيماييم 
و بخش هاي ديگر اقتصاد را موتور توسعه كشور قرار دهيم نيز به نظر امكان پذير نيست، 
چراكه تنها با »صنعتي ش��دن« اس��ت ك��ه مي توان از طريق ايج��اد روش ها و اختراع 
ابزارهاي نوين توليد، بهره وري در ديگر بخش هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، خدمات و... 
را ارتقا داد. همچنين تنها از طريق »توسعه صنعتي« است كه مي توان با رشد مهارت ها 
و توانمندي هاي علمي و فني نيروي انساني و ارتقاي سطح دانش و خرد و افزايش توان 
مادي و فكري جامعه و توسعه شهري و ارتقاي مناسبات اجتماعي توسعه يي متوازن و 
پايدار را كس��ب نمود. به واسطه همين ويژگي هاست كه توسعه صنعتي در برنامه هاي 
توسعه يي پس از انقالب و نيز سند افق چشم انداز، جايگاه ويژه و خاصي يافته و موتور 
توسعه اقتصادي لقب گرفته است. اصرار بسياري از كارشناسان اقتصادي و از جمله يكي 
از مطرح ترين آنان يعني دكتر هاشم پسران براي حفظ برجام به عنوان دريچه ارتباط با 
جهان، از همين منظر و تامين رشد اقتصادي و تعميق روند توسعه صنعتي ميهن مان 

است، چراكه به  قول وي »با حرف نمي شود اقتصاد را چرخاند!«
 ل��ذا همان طور كه برجام چيزي جز حركت به س��مت ايج��اد ايراني قدرتمند در 
حوزه هاي مختلف و به خصوص اقتصادي و صنعتي نبود )هدف سند 14۰4(، تالش براي 
حفظ آن در مقابل نابخردي رييس جمهوري امريكا نيز غير از اين نمي باشد. پس نبايد 
دريچه ها را بست و خود را در درون محبوس كرد، بلكه بايد همچنان بر خواست برحق 
ارتباط با جهان پاي فشرد و از تالش براي اين تعامل نااميد نشد، چراكه هنوز منطق و 
حرف حس��اب عقال در جهان خريداران بس بيشتري از بيهوده گويي و جارو جنجال و 

بحران سازي سبك مغزها و نوآمدگان سياست و جنگ افروزان دارد !
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نشست شوراي امنيت درباره جنايت غزه بي نتيجه پايان يافت

اعتراض جهاني به كشتار فلسطيني ها
 صفحه 7 

 صفحه 11 

كالن

 جغرافياي نامتوازن 
تورم دركشور

3

رييس قوه قضاييه در ديدار رييس سازمان جهاني مالكيت معنوي:

بايد ميان حقوق مالكيت معنوي و حقوق مصرف كنندگان تعادل ايجاد شود

معاون رييس جمهوري: 

تفكيك وزارتخانه ها به معناي بزرگ شدن دولت نيست

  رايزني ه��اي چند روز اخي��ر وزير خارجه 
كش��ورمان در چين، روسيه و ايستگاه آخر آن 
در بروكس��ل را نبايد صرفا در چارچوب تالش 
براي جلو گيري از شكس��ت ي��ك تفاهمنامه يا 
ق��رارداد يعن��ي »برج��ام« معنا ك��رد و هدف 
بزرگ تر آن را بايد حفظ ارتباط و تعامل مثبت 
با جهان دانس��ت. در واقع برجام اكنون دريچه 
و امكان مهمي اس��ت براي حفظ و گس��ترش 
ارتباط و مفاهمه كش��ورمان ب��ا جهان. ارتباط 
و تعامل��ي ك��ه از ديد دولت و جري��ان اعتدال 
و اصالح��ات نه امري موقت��ي و زود گذر بلكه 
ضرورتي انكارناپذير براي توس��عه و پيش��رفت 

كشور است ...

فراز جبلي  
 درك اوليه كش��ور از مساله برجام اشتباه بود. 
بس��ياري اين تصور را داش��تند ك��ه صرف توافق 
هسته يي به منزله بهبود تجارت و روابط اقتصادي 
با خارج از كشور است در حالي كه اين گونه نبود و 
برجام تنها فضا را براي شكل گيري روابط اقتصادي 
باز مي گذاشت و الزامي براي ارتباط با كشورهاي 
ديگر نبود. حال با زمزمه ش��روع مجدد تحريم ها 
اين بحث به ش��دت براي دولت مطرح است كه با 
اس��تفاده از پتانس��يل بازي برد-برد با كشورهاي 
ديگر مانع از برهم خوردن كل توافق شود و بتواند 
ش��رايط را براي ارتباطي منطقي با بقيه كشورها 
حفظ كند. اما آيا اين مساله ممكن است و بخش 

خصوصي چگونه مي تواند اين نقش را ايفا كند ...

چراغ ها را خاموش نكنيم!

تشكل ها در قامت سفيران سياسي

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

نفت و انرژي

15

 راستي آزمايي 
ادعاي نفتي ترامپ

گروه انرژي  نادي صبوري- عليرضا كياني 
كاخ س��فيد روز دوش��نبه در بيانيه يي عنوان 
كرد كه عرضه جهان��ي نفت خام به قدري كافي 
است كه مقدار قابل توجهي از كاهش عرضه نفت 
توس��ط ايران را تاب بياورد. در مجموعه پيش رو 
به اين پرس��ش پاسخ داده ايم كه براساس منطق 
بازار تا چه اندازه اين ادعا صحت دارد؟ عصر روز 
دوشنبه گزارش س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خام منتشر شد. گزارشي كه حاوي آخرين 
اطالعات توليد نفت خام كشورهاي اين سازمان 
ازجمله ايران اس��ت؛ هر چند اين گزارش آماري 
را درخصوص حجم »صادرات« نفت خام منتشر 
نمي كند اما قياس توليد نفت خام ايران با ميزان 
توليد نفت خام جهاني نيز شمايي كلي از ميزاني 
ك��ه تقاضاي طالي س��ياه در دنيا ب��ه ايران اتكا 
دارد، ترسيم مي كند. كاخ سفيد حدود يك هفته 
پس از آنك��ه دونالد ترامپ اع��الم كرد از برجام 

خارج مي شود ...

 حسين حقگو  

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

با حضور معاون اول رييس جمهوري انجام شد

افتتاح نخستين كارخانه توليد فرآورده هاي سلولي



 بيانيه نمايندگان مجلس به روس�اي قواي 
س�ه گانه؛ ايس�نا  182 نفر از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��امي در بيانيه ي��ي از روس��اي قواي 
سه گانه و مسووالن كش��ور خواستند با اهتمام به 
موارد موجود در بيانيه در راس��تاي رش��د و تعالي 
انقاب اسامي در آغاز ورود به دهه پنجم انقاب 
گام بردارن��د. آنها در بخش��ي از اين نامه خواهان 
اهتمام جامع قواي س��ه گانه ب��راي مقابله قاطعانه 
با رانت و سوءاستفاده از موقعيت و برخورد شديد 
با عوامل ترويج فس��اد مال��ي و اداري در جامعه و 
برنامه ري��زي دقي��ق و نتيجه بخش ب��راي مقابله 

هوشمندانه با شبكه قاچاق كاال و ارز شدند. 
 مشخص شدن زمان و مكان اجالس بعدي 
كنفرانس آستانه؛ ايلنا  دومين نشست سه جانبه 
هماهنگ��ي هيات ه��اي كش��ورهاي ضام��ن روند 
آس��تانه با مشاركت حسين جابري انصاري دستيار 
ارشد وزير خارجه در امور ويژه سياسي، الكساندر 
الورنتي��ف نماينده ويژه پوتين در امور س��وريه و 
سدات اونال معاون وزير خارجه تركيه و هيات هاي 
همراه برگزار ش��د. مذاكره كنندگان ارشد 3كشور 
ضامن روند آس��تانه در اين نشس��ت پيش نويس 
بيانيه پايان��ي نهمين كنفران��س بين المللي صلح 
س��وريه را نهايي ك��رده، زمان و م��كان برگزاري 
جلسه س��وم كارگروه ويژه تبادل بازداشت شدگان 
و مفقودين و اج��اس بعدي كنفرانس بين المللي 

آستانه را مشخص كردند. 
 اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولش�ويي 
مصادره مي ش�ود؛ خانه ملت  نمايندگان مردم در 
خان��ه ملت با مصادره ام��وال، درآمد و عوايد حاصل 
از جرم پولشويي موافقت كردند. بر اين اساس اصل 
مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منش��أ و 
جرم پولشويي)و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن(، 
مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود همچنين 
چنانچ��ه جمع ام��وال، درآمدها و عواي��د مذكور تا 
10ميليارد ريال باش��د به حبس تعزيري درجه 5 و 
ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه 4 و در هر 
دو مورد عاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل 
وجوه با ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده، 

محكوم مي شوند. 
 از ت�داوم معافيت تحريم�ي ايران حمايت 
مي كني�م؛ ايرن�ا  بوري��س جانس��ون، وزي��ر امور 
خارجه بريتانيا گفت: انگلستان و متحدان اروپايي 
اين كش��ور ديدگاه خود را مبني ب��ر اينكه توافق 
هس��ته يي براي امنيت اين كش��ورها حياتي بوده، 
حف��ظ كرده و به اين تواف��ق پايبند خواهند ماند. 
با فرانس��ه و آلمان براي دس��تيابي به بهترين راه 
پيش رو هم��كاري مي كنيم. گزينه هاي موجود را 
براي پش��تيباني از ت��داوم معافيت ايران از تحريم 
بررس��ي و تضمين مي كنيم و به تعهدات خود در 
قب��ال برجام عم��ل مي كنيم و همزم��ان از ايران 
مي خواهي��م ت��ا ب��ه محدوديت هاي اعمال ش��ده 
بر برنامه هس��ته يي خود پايبند بماند. جانس��ون 
اضاف��ه كرد: من همچني��ن از امريكا مي خواهم تا 
از ه��ر اقدامي كه مانع از پايبندي طرف هاي ديگر 
توافق هس��ته يي به تعهدات خ��ود ازجمله تحقق 
معافيت ه��اي تحريمي از طريق تجارت مش��روع 

مي شود، خودداري كند. 
 برخي مقامات منطقه رژيم صهيونيس�تي را 
گس�تاخ تر كرده اند؛ پاد  دولت جمهوري اس��امي 
اي��ران در بيانيه ي��ي ب��ا محكوميت ش��ديد جنايات 
اخير صهيونيس��ت ها كه در س��ناريويي مش��ترك و 
تحريك كنن��ده با دولت امريكا به عن��وان بزرگ ترين 
ناق��ض عهدنامه ها و مق��ررات انس��اني و بين المللي 
انج��ام گرف��ت، از جامع��ه بين الملل��ي خواس��ت با 
شكس��تن س��كوت طوالني خود، پايان اشغالگري و 
تامين حقوق فلس��طينيان به عن��وان صاحبان واقعي 
س��رزمين هاي اش��غالي را تضمين كند. در بخشي از 
اين بيانيه آمده اس��ت: »قتل عام روز گذش��ته مردم 
مظلوم و بي س��احي كه در اعتراضات مسالمت آميز 
عليه اشغالگري و تجاوز شركت كرده بودند، در حالي 
صورت گرفته است كه دولت امريكا همزمان در حال 
برگزاري جش��ن و پايكوبي براي اق��دام غيرقانوني و 
تحريك كنن��ده خود در انتقال س��فارت اين كش��ور 
ب��ه قدس ش��ريف، آن ه��م در روز نكبت ب��ود.« در 
ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: »تاس��فبار آنكه، برخي 
مقام��ات دولت هاي منطقه ك��ه از اراده يا پختگي و 
دورانديش��ي الزم براي شناخت توطئه هاي دشمنان 
و اصلي ترين موضوعات جهان اس��ام عاجزند، فريب 
سياس��ت هاي ضدمنافع و مصالح اسام را خورده اند 
 و با گام نهادن در مس��ير دوس��تي آشكار و پنهان با 
رژيم صهيونيستي، اين رژيم غاصب را در ادامه ارتكاب 

جنايات ضدبشري و وحشيانه، گستاخ تر كرده اند.«
 2 اش�تباه ب�زرگ و تاريخ�ي واش�نگتن از 
زب�ان رييس جمهور؛ تعادل   س��فراي كش��ورهاي 
نيوزيلند، نپال، لبنان، لتوني و اس��توني روز گذشته 
استوارنامه هاي خود را تقديم رييس جمهوري كردند. 
رييس جمه��ور در اين ديدارها ب��ا بيان اينكه تهران 
از گسترش روابط دوستانه و صميمانه با كشورهاي 
مختلف اس��تقبال مي كند، به ظرفيت هاي گسترده 
كش��ور براي تعميق اين روابط اقتص��ادي با جهان 
پيراموني اشاره كرد و بهره گيري از اين ظرفيت ها را 

مورد تاكيد قرار داد. 
روحاني هن��گام دريافت اس��توارنامه »هميش مك 
مستر« سفير جديد نيوزيلند در تهران، خروج دولت 
امريكا از توافق برجام و انتقال سفارتخانه اش به قدس 
شريف را دو اشتباه بزرگ و تاريخي واشنگتن خواند و 
تصريح كرد: تاريخ قضاوت خواهد كرد كه هر دو اين 
تصميمات دولت امريكا، بسيار نادرست و غيردقيق 

نسبت به ايران و مردم منطقه بوده است. 
 با وجود تحريم ها نيازهاي دفاعي مان را تامين 
مي كنيم؛ تس�نيم   وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مس��لح گفت: با وجود تحريم ها نيازهاي دفاعي مان را 
تامين مي كنيم.  امير سرتيپ حاتمي در ديدار با دريابد 
»جميل بوردا سوسا« فرمانده نيروهاي مسلح بوليوي با 
انتقاد از عدم پايبندي و خروج منفعت طلبانه امريكا از 
توافقنامه بين المللي معتبر و چندجانبه ازجمله برجام، 
خاطرنشان كرد: طي 40 سال گذشته ملت ايران بارها 
شاهد بدعهدي و نيات بدخواهانه امريكا بوده است، اما 
ايران، مقتدر و اس��توار مسير تعالي و پيشرفت خود را 

ادامه خواهد داد.

روي موج خبر

سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل« تشريح كرد

سناريوي اقتصادي دولت پس از خروج ترامپ از برجام
 تمام دستگاه ها براي ۳ حالت احتمالي آينده برجام ماموريت ويژه  دريافت كردند             كاسبان تحريم دلتنگ تحريم هاي اقتصادي هستند

سفارت ايران در فرانسه ادعاي مشاور سابق ترامپ درباره خرازي را تكذيب كرد

حاشيه براي مرد بي حاشيه

گروه ايران 
خروج ترامپ از برجام كافي بود تا شايعات درباره 
مذاكرات پنهاني افزايش يابد. شايعاتي كه آخرينش 
را يكي از مش��اوران س��ابق ترامپ ساخت، آنجا كه 
جيس��ون اوزبورن عكس��ي از كمال خرازي رييس 
شوراي روابط خارجي ايران در جلو درب ورودي يك 
هتل در فرانس��ه منتش��ر كرد و مدعي شد كه او به 
همراه سه شخص ديگر به ديدار جان كري مي رود. 

هر چند در عكس منتشر شده توسط او نه خبري از 
وزير اسبق وزارت خارجه امريكا بود نه هيچ امريكايي 
ديگر. اما همان حضور چند روز پيش جان كري در 
پاريس كافي بود تا اين شايعه باورپذير شود، هر چند 
پيش از آنكه پاي خرازي به فرانسه برسد، كري اين 
كشور را ترك كرده بود. شايد پيشنهادات غيرعلني 
امري��كا به ايران در دوران تحريم هاي هس��ته يي در 
سال 91 هم در پردامنه شدن اين حاشيه تاثيرگذار 

اس��ت. وقتي ك��ه در بحبوحه مذاكرات هس��ته يي 
دول��ت يازده��م با طرف ه��اي غربي خب��ر آمد كه 
پيش از روي كار آمدن حس��ن روحان��ي، امريكا با 
وساطت عمان پيشنهاد حل مساله هسته يي را داده 
اس��ت. با اين حال تا اعام موضع رس��مي ايران به 
اين شايعه دامن زده ش��د تا آنكه رايزن مطبوعاتي 
سفارت ايران در فرانسه اين خبر را تكذيب كرد. به 
نوشته سايت سفارت ايران، خرازي جهت شركت در 
اجاس رهبران براي صلح كه به ابتكار آقاي رافارن 
نخست وزير سابق فرانس��ه براي بررسي بحران هاي 
بين المللي تش��كيل ش��ده عازم پاريس شده و تنها 
با آقاي رافارن ماقات داش��ته اس��ت. بر اساس اين 
گزارش، خرازي نماينده ثابت ايران در كليه جلساتي 
خواهد بود كه از س��وي اين بنياد به  تناوب تشكيل 
خواهد ش��د. همچنين 2٧ نماينده ديگر از س��اير 
كشورها عضو اين بنياد شده اند كه همگي از روساي 
سابق دولت ها يا وزراي سابق هستند، ولي به عنوان 
نمايندگان دولت هاي خود حضور مي يابند. خبرهايي 
كه از اين سفر منتشر شد هم گفته هاي دفتر كمال 
خرازي را تاييد مي كرد. خرازي برخاف آنچه مشاور 
س��ابق ترامپ مدعي ش��ده بود، نه ب��راي مذاكره و 
رايزن��ي با مقامات احتماال امريكايي كه براي حضور 
و بيان موضع ايران درباره تروريسم و صلح در جهان 
به پاريس رفته بود. خرازي بر اس��اس آنچه سفارت 

ايران خبر داده بود، ابتدا ديداري با ژان پي ير رافارن 
نخست وزير اسبق اين كشور و رييس بنياد »رهبران 
براي صلح« داشت و پس از آن در نشست اين بنياد 

سخنراني كرد. 
رييس شوراي راهبردي در ديدار با رافارن نيز كه 
پس از خروج ترامپ از برجام برگزار شد به عهدشكني 
امريكا اش��اره كرد كه ب��ه گفته او اين اق��دام، اعام 
دوباره مرگ قواني��ن بين المللي بود، آنچنان كه قبا 
ني��ز با خ��روج از معاهده پاريس نش��ان داد كه براي 
تصميم هاي جمعي هيچ ارزشي قائل نيست. خرازي به 
طرف فرانسوي متذكر شد كه اكنون راهي كه اتحاديه 
اروپا انتخاب مي كند، بس��يار مهم است؛ اينكه تسليم 
مطامع امريكا ش��ود يا با مقاومت در برابر فش��ارهاي 
امريكا استقال خود را به اثبات برساند. به باور خرازي 
اين واقعيت ها نشان مي دهد، ساختارهاي فعلي كارآمد 
نيس��ت و بايد در فكر راه هاي ديگ��ري براي برقراري 
صلح، امنيت و تامين حقوق ملت ها بود. او گذري هم 
به تاثير پذيري س��ازمان هاي بين المللي از كمك هاي 
مالي كش��ورها زد و افزود: ش��ما ش��اهد بوده ايد كه 
كمك هاي مالي كشورها به سازمان ملل، خود وسيله 
تحميل نظرات آنها بر اين سازمان شده است و ما در 
دوران دبيركل سابق سازمان ملل ديديم كه عربستان 
براي حذف نامش از ليست سياه ناقضان حقوق كودك 
با پرداخت كمك مالي موفق شد به هدف خود برسد و 
جالب اينكه دبيركل سازمان آن را به عنوان تصميمي 
دردناك اعام كرد. به اين ترتيب بايد گفت كه سازمان 

ملل از اهداف اوليه خود بسيار دور شده است. 
رييس ش��وراي راهبردي تش��كيل بنياد رهبران 
صلح را مثبت ارزيابي كرد و از رافارن خواست كه اين 

بنياد در اين مس��ير ايفاي نقش كند و به سهم خود 
راهكارهايي را براي حل مش��كات كنوني پيش��نهاد 
ده��د.  خرازي همچنين روز گذش��ته در نخس��تين 
نشس��ت بنياد رهب��ران براي صلح س��خنراني كرد و 
روي آوردن قدرت ها به يك جانبه گرايي، عدم احترام 
به س��اير فرهنگ ها و دخالت قدرت ها در امور داخلي 
ساير كش��ورها را از عوامل ريشه يي مشكات جهاني 
دانس��ت.  او با بيان اينك��ه قبل از اينكه ما بخواهيم به 
مسائل منطقه يي از جمله س��ه موضوع فوق بپردازيم، 
بايد ببينيم ريش��ه واقعي بحران هاي موجود چيست و 
درباره آن ريش��ه  ها به توافق برس��يم، گفت: به نظر من 
ريشه مشكات فعلي در نقاط مختلف دنيا از جمله سه 
موضوع فوق و بحران خاورميانه، ميانمار و س��اير نقاط 
شامل چند نكته است؛ نخست شكست چندجانبه گرايي 
و روي آوردن قدرت ها به يك جانبه گرايي. به نحوي كه 
قدرت هاي بزرگ وقتي نمي توانند از س��ازوكار سازمان 
ملل و ش��وراي امنيت براي رس��يدن ب��ه اهداف خود 
استفاده كنند، خارج از مكانيسم سازمان ملل دست به 

تشكيل ائتاف مي زنند و راسا اقدام مي كنند. 
به اعتقاد خرازي در اين راستا امروز ما شاهد خروج 
يك جانبه امري��كا از معاهده پاريس و برجام، دو توافق 
بين المللي هستيم كه نمونه يي روشن از يك جانبه گرايي 
است و بدون شك مي تواند مشكات جديدي در زمينه 
صلح و امنيت بين المللي و تغييرات آب و هوا پديد آورد. 
رييس ش��وراي روابط خارجي ايران عدم احترام به 
س��اير فرهنگ ها را دليل ديگري بر مش��كات جهاني 
عن��وان كرد و گفت كه برخ��ي قدرت ها به خود اجازه 
مي دهن��د، س��اير فرهنگ ه��ا را تحقي��ر و ارزش هاي 

فرهنگي خود را بر ساير ملت ها تحميل كنند. 

گروه ايران  
س��خنگوي دول��ت دي��روز درحال��ي روبه روي 
خبرن��گاران قرار گرفت كه موضوع خروج ترامپ از 
برجام و متعاقب آن دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي 
گوناگ��ون و انتق��ادات دامن��ه دار برخي طيف هاي 
سياس��ي، نهاده��ا و چهره هاي اصولگ��را از دولت 
ابهامات��ي را درخصوص آينده اين س��ند تاثيرگذار 
ايجاد كرده اس��ت؛ ابهاماتي كه در تمام طول هفته 
گذشته در رسانه هاي اصولگرا و شبكه هاي اجتماعي 
بازتاب داده شدند تا در نهايت شوراي اطاع رساني 
دولت ناگزير به انتشار بيانيه هاي پي در پي در اين 
زمينه براي تنوير افكار عمومي ش��ود؛ ضمن اينكه 
بخش قابل توجهي از نشست روز گذشته هم صرف 

روشنگري درخصوص اين ابهامات شود. 
نوبخ��ت درخص��وص بيانيه مجل��س خبرگان 
رهبري گفت: در بيانيه دولت كاما با ش��فافيت به 
نكاتي كه مطرح مي ش��ود، پاسخ داده شد. درحال 
حاض��ر وقت��ي براي اين نيس��ت ذهن مس��ووالن 
ديپلماسي كشور را كه درگير هستند و همين امروز 
براي مذاكرات جهاني در س��فر هستند، مخدوش 
كنيم. فارغ از اينكه برجام تصميم درس��ت بوده يا 
خير بايد بررس��ي كنيم كه مراحل حقوقي خود را 

طي كرد يا خير؟ يا اجماع صورت گرفت يا خير؟
نوبخت در پاس��خ به اف��راد و جرياناتي كه اين 
روزها در آتش انتقاد از دولت مي دمند، گفت:»بايد 
به سال 92 بازگرديم و ببينيم كه اين تصميم باعث 

زيان براي كشور بود يا از زيان جلوگيري شد.«
 س��خنگوي دولت گفت:»دول��ت يازدهم كه با 
اعتماد مردم روي كار آمد در برابر اتهامات امريكا و 
حصر اقتصادي ملت ايران سكوت نكرد و تحريم ها 
را شكست. تاريخ قطعا روحاني را به خاطر شجاعت 

و خدمتي كه به ملت كرد، تكريم خواهد كرد.«
اما موضوع راهبرد اقتص��ادي و بودجه يي ايران 
بع��د از خروج ترام��پ از برجام س��وژه يي بود كه 
خبرنگار تعادل با آن به نشس��ت خبري سخنگوي 
دول��ت رفت تا ابع��اد و زواياي گوناگ��ون آن را در 
جري��ان گفت وگو با نوبخت مرور كند. راهبردهايي 
ك��ه در تمام دوران پس از اجرايي ش��دن برجام از 

سوي دولت به عنوان راهكارهاي جايگزين مطرح 
مي شدند و امروز كه ترامپ آهنگ خروج از برجام 
را سر داده است، روي ميز تصميم سازي هاي عاجل 

دولت قرار گرفته است. 
نوبخت در پاسخ به اين پرسش »تعادل« به اين 
نكته اشاره كرد: همانطور كه در گذشته هم درباره 
اين موضوع صحبت كرديم، دولت 3سناريو را براي 
مواجهه با شرايط غيرمترقبه در برجام تدارك ديده 
است؛ سناريو اول براي خروج امريكا از برجام تهيه 
ش��د؛ سناريو دوم براي زماني است كه اروپا هم در 
صف امريكا براي خروج ترامپ از برجام قرار بگيرد 
و در نهايت سناريو سوم است كه براي بازگشت به 
شرايط قبل از سال 92 تدوين و تدارك ديده شده 
است. بر اين اساس براي تمام دستگاه ها ماموريت 
ويژه يي انتخاب كرديم كه با خروج امريكا از برجام 
همين برنامه اضط��راري جايگزين برنامه و بودجه 
فعلي مي شود. درحال حاضر سناريو اول در مرحله 

اجرايي شدن قرار گرفته است. 
س��خنگوي دولت همچنين در پاسخ به برخي 
پرس��ش هاي حاش��يه يي نمايندگان رس��انه هاي 
اصولگ��را درباره عملكرد ش��خص رييس جمهوري 
درخص��وص برجام گفت كه تاري��خ در اين زمينه 
قضاوت خواهد كرد و اعام كرد كه تاريخ روحاني را 

تكريم خواهد كرد. 

 زير سوال بردن دستاوردهاي دولت
نوبخت در پاس��خ ب��ه اين س��وال »تعادل« كه 
عده ي��ي قصد دارند ت��ا با خروج ترام��پ از برجام 
دستاوردهاي دولت را زير سوال ببرند، دولت براي 
سناريوهاي مختلف چه برنامه هاي اقتصادي دارد، 
گف��ت: درحال حاضر امريكا ي��ك جانبه از تحريم 
خارج ش��د و براي مابقي كشورهاي تحريم ثانويه 

تلقي مي شود. 
وي ادامه داد: وقتي با اتحاديه اروپا وارد مذاكره 
شديم اگر بتوانند تضمين دهند كه بدون هراس از 
امريكا از برجام پشتيباني خواهند كرد و منافع ما در 
برجام تضمين و تامين مي شود آن را ادامه خواهيم 
داد ولي اگر نتوانند تضمين الزم را بدهند، ضرورتي 

براي حضور ما هم در برجام نيس��ت.  س��خنگوي 
دول��ت گفت: حال اگر اتحادي��ه اروپا هم با امريكا 
در خ��روج از برجام همراهي كند يا اينكه س��ناريو 
خ��روج ايران از برجام براي هر يك پيش بيني هاي 
الزم در نظر گرفته ش��ده اس��ت و با توجه به همه 
محدوديت ها، تقسيم كاري بين دستگاه ها صورت 
خواهد گرفت.  نوبخت تصريح كرد: در شرايط فعلي 
تا پايان امس��ال از نظر بودجه مي توانيم با مديريت 
تخصيص بدون كس��ري اداره كنيم البته نه به اين 

معني كه عدم تحقق منابع نخواهيم داشت. 
او در ادامه درب��اره اينكه بعد از خروج امريكا از 
برجام دولت شاهد تحوالتي در بازار ارز غيررسمي 
بودي��م دولت چ��ه برنامه يي براي تح��والت ارز به 
خصوص يورو خواهد داشت، گفت: اينكه در بانك ها 
ارز ب��ه جز 4هزار و 200تومان عدد ديگري معامله 
ش��ود، نادرست اس��ت واگر موردي را سراغ داريد، 

معرفي كنيد. 
س��خنگوي دولت اظهار كرد: مبناي ما چه طا 
و چه يورو همه براساس همين برابري ريال و دالر 
در حد 4هزار و 200تومان است و منابع ما بيش از 
مصارف است و مشكلي براي تامين نيازهاي ارزي 

كشور نخواهيم داشت. 

 دل كاسبان تحريم براي تحريم ها تنگ شده
س��خنگوي دولت گف��ت: امروز م��ردم جهان 
مي دانن��د حرف امريكا درس��ت نيس��ت چون اگر 
درس��ت بود كش��ورهاي ديگر نيز ب��ا او همراهي 
مي كردند و از طرفي ما براي بازگش��ت به گذشته 
مشكلي نداريم و اگر خواستيم از برجام خارج شويم 
حتما خارج خواهيم شد و غني سازي زير 4درصد را 
به 20درصد و هر عددي كه بخواهيم دور از چشم 
همه انجام مي دهيم و قطعا آنها ضرر خواهند كرد. 
نوبخت گفت: اگر دل عده يي براي تحريم ها تنگ 
شده، مشكلي نيست ولي بدانند تا جايي كه بتوانيم 
در ش��رايط تحريم هم نمي گذاري��م زورگويي هاي 

دولت امريكا به نتيجه بنشيند. 
وي با اشاره به اينكه برجام يك قرارداد برد- برد 
بود و در عمل توانستيم نيكنامي جمهوري اسامي 
اي��ران را در جهان ثابت كنيم، گفت: بارها رهبري 
نس��بت به مردان ديپلماس��ي به نيكي ياد كردند 

بنابراين چيزي را از دست نداده ايم. 
سخنگوي دولت گفت: قطعا تاريخ روحاني را به 
خاطر شجاعت و خدمتي كه به مردم در اين مقطع 
انجام داده، تكريم خواهد كرد و رهبر معظم انقاب 
به عنوان، رهبري زيرك و بصير مورد احترام جامعه 

و تاري��خ خواهند بود، ح��ال عده يي مي توانند نگاه 
متفاوتي داشته باشند. 

 تكذيب استعفاي رييس كل بانك مركزي
نوبخت در پاس��خ ب��ه اينكه موض��وع خروج و 
استعفاي رييس كل بانك مركزي مطرح شده است، 
آيا صحت دارد، گفت: خير، صحت ندارد. سخنگوي 
دولت در پاسخ به اينكه برخي واردكنندگان نسبت 
به ارز مورد نياز خود گايه دارند و از طرفي سامانه 
نيما هم به طور مشخص شفاف سازي نكرده است، 
گفت: در جلس��ه س��تاد اقتصادي حسب گزارش 
هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش 
از 5 ميليارد دالر ثبت سفارش واردات انواع كاالها 

صادرشده است. 
نوبخت افزود: بانك مركزي با تخصيص ارز نرخ 
4هزار و 200تومان رقم مش��ابهي را گزارش داد و 
درخصوص تامين كاال تقريبا مشكل نداريم و نسبت 
به آنچه در همين زمان در سال گذشته اتفاق افتاد 
كسري را نشان نمي دهد.  وي ادامه داد: اين مسائل 
مربوط به بخش ديگري از خدمات است كه در اين 
بازار رس��مي تاكنون تعريف و تعيين نش��ده است 
وستاد اقتصادي دولت از دوهفته گذشته كارگروهي 
را براي اين مس��اله موظف ك��رده كه موضوعات را 
روزانه بررس��ي كنند.  سخنگوي دولت اظهار كرد: 
اين كارگروه بررسي مي كند كه چه مقدار از خدمات 
وكاالهايي كه درمجموعه سامانه نيما تعريف نشده 
اس��ت و بازار غيررس��مي و غيرقانوني به آنها پاسخ 
مي دهند، نيازمند ارز هستند تا به ليست اقام اضافه 
ش��ود.  نوبخت افزود: درحال حاضر مقدار جزئي از 
نيازهاي ارزي كه بانك مركزي آنها را تعريف نكرده 
اس��ت در بازار غيررس��مي تعريف مي شود كه اين 
كارگروه در حال بررسي آن است ولي مشكلي براي 
تامين ارز كاالهاي اساس��ي نداري��م. از طرف ديگر 
ازهمه توليد كنندگان و صادركنندگان دعوت شد و 
از آنها دررابطه با نيازهايش��ان س��وال شد حال اگر 
دراين فضا عده يي بخواهند بهانه جويي داشته باشند 
به نظر نمي رسد، معقول باش��د و اگر مورد خاصي 

وجود دارد بايد در كارگروه مطرح و بررسي شود.
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ايران2

چهرهها

رييس مجلس ش��وراي اسامي 
كشتار روز گذش��ته مردم فلسطين 
را لك��ه نن��گ بزرگ��ي ب��راي رژيم 
صهيونيس��تي و امري��كا دانس��ت و 
گفت: واشنگتن قصد نابودي سازمان 
ملل را دارد و چون سازوكار ديگري 
براي جايگزيني آن نيس��ت، صحنه 
بين المل��ل را ب��ه هرج و م��رج امنيتي س��وق مي دهد.  علي 
الريجاني در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسامي، 
كش��تار وسيع مردم فلس��طين در روز گذشته را محكوم كرد 
و افزود: رژيم صهيونيس��تي در اي��ن جنايت حدود 50 نفر از 
مردم مظلوم فلس��طين را به ش��هادت رساند و حدود دو هزار 
نف��ر را مجروح كرد.  او با بيان اينك��ه اين حادثه مقارن با دو 
مساله بود، خاطرنشان كرد: يكي همزمان با روز نكبت بود كه 
چن��د دهه پيش در چنين روزي قدرت هاي بزرگ به حمايت 
از صهيونيس��ت ها پرداختند تا مردم فلس��طين را از سرزمين 
خود آواره كنند و به جاي آنان از گوش��ه و كنار جهان افرادي 
را جمع آوري و خانه، كاش��انه و اراضي فلس��طينيان را غصب 
كردند.  رييس مجلس ش��وراي اسامي ادامه داد: آواره كردن 
مردم فلس��طين حادثه عظيمي بود كه بيش از دو سوم مردم 
اين كش��ور را از س��رزمين آبا و اجدادي خود اخراج كردند و 
با قتل عام كس��اني كه مقاومت مي كردند، زمينه را براي وارد 
كردن ديگران فراهم كردند او همچنين اين جنايت را همزمان 
با انتقال س��فارت رژيم امريكا از تل آويو به قدس به دس��تور 

ترامپ دانست. 

 امريكا در تالش براي
نابودي سازمان ملل است

رييس فراكس��يون زن��ان مجلس 
ش��وراي اس��امي با انتق��اد از پخش 
نشدن بازي هاي فوتس��ال زنان ايراني 
در مس��ابقات آس��يايي گف��ت: صدا و 
س��يما بايد انعكاس صداي مردم باشد 
ولي شاهديم كه اين رسانه رقابت  هاي 
ورزش��ي بانوان را پوش��ش نمي دهد.  
پروان��ه سلحش��وري در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: زن��ان ايراني در 
مسابقات فوتسال آسيا ثابت كردند كه حتي با فرصت هاي محدود 
و نابرابر هم مي توانند موفق باشند و اين موضوع كه نشان از عزم 
ب��االي آنان دارد بايد مورد تقدير واقع ش��ود.  او اظهار كرد: زنان 
ايراني كه با امكانات محدود و موانع متعدد در مس��ابقات آسيايي 
و جهاني درخش��يدند و نام ايران را با همت بلندشان بر سر زبان 
انداختند، نشان دادند كه بسيار توانمند هستند.  رييس فراكسيون 
زنان مجل��س ادام��ه داد:  اي  كاش كمي تنگ نظري ه��ا را كنار 
بگذاريم و به دختران و زنان با غيرت كشور بهاي بيشتري دهيم 
و به ابتدايي ترين حقوقش��ان احترام بگذاريم تا هم شاهد رشد و 
شكوفايي بيشتر آنها باشيم و هم نشاط و آرامش را هديه دهيم.  
سلحش��وري افزود: اميدواريم رس��انه ملي با اتخاذ سياست هاي 
مناسب و پخش زنده مسابقات آنها را همراهي كند چراكه پخش 
زنده مسابقات فوتسال زنان از صدا و سيما به شكوفايي اين رشته 
و ايج��اد انگيزه و افزايش اعتماد به نفس بانوان ورزش��كار كمك 
مي كند.  تيم فوتسال بانوان ايران با برتري مقتدرانه 5 بر 2 مقابل 
ژاپن براي دومين دوره متوالي به مقام نخست رقابت هاي فوتسال 

قهرماني آسيا دست يافت. 

 صدا و سيما 
بايد پژواك صداي مردم باشد

مش��اور وزير كشور در امور بانوان و 
خانواده گفت: نگاه سياسي و جناحي 
به موضوع زنان و خانواده آسيب رسان 
اس��ت و بايد از اين ن��وع نگاه ها پرهيز 
كرد.  به گ��زارش ايرن��ا، فريبا نظري 
دي��روز در نشس��ت مش��اوران وزرا و 
نماين��دگان دس��تگاه هاي اجراي��ي و 
مديران كل امور زنان و خانواده اس��تانداري هاي كش��ور، كار در 
حوزه زنان را فراجناحي، فرابخشي و غيرسياسي دانست و در عين 
حال افزود: غيرسياسي به اين معني نيست كه ما ديدگاه سياسي 
نداريم. ش��ما مشاوران امور بانوان استانداري ها بايد در اين زمينه 
نقش هماهنگ كننده، نظارتي و راهبردي داش��ته باشيد.  مشاور 
وزير كش��ور ادامه داد: پرهيز از م��وازي كاري و ورود به حوزه ها و 
دستگاه هايي كه متولي مشخص دارد هم بايد در دستور كار شما 
مشاوران امور بانوان باش��د. براي موضوع گفت وگوي ملي و حل 
مسائل اجتماعي بايد به متخصصان آن مراجعه كرد و يكي از اين 
متخصصان حوزه زنان و خانواده، جامعه شناس��ان هستند.  فريبا 
نظ��ري در امور بانوان و خانواده ادامه داد: البته وزارت كش��ور با 
تعامل سازنده با دستگاه هاي مختلف مي تواند ما را به گفت وگوي 
ملي در تمام سطوح برس��اند و اين موضوع از اولويت هاي وزارت 
كشور است.  مشاور وزير كشور اضافه كرد: هميشه بحث زنان بايد 
كنار خانواده ديده ش��ود، اساسا خانواده محلي است كه همه بايد 
در نهاد خانواده رشد كنند؛ همچنين در وزارت كشور برنامه هاي 
مختلفي در حوزه بانوان در دولت دوازدهم برنامه ريزي شده است 
كه اميدواريم بتوانيم همه اين برنامه ها را به مرحله اجرا برسانيم. 

 از نگاه سياسي
به موضوع زنان پرهيز شود

فرمانده كل س��پاه تاكيد كرد: توجه 
س��پاه در ح��وزه درمان به اي��ن خاطر 
اس��ت كه سپاه يك سازمان انسان محور 
است نه تجهيزمحور، ديگر سازمان هاي 
نظامي جه��ان بيش��تر تجهيزات محور 
هس��تند اما سپاه يك سازمان فرهنگي، 
سياس��ي، امنيت��ي و نظامي اس��ت.  به 
گزارش ايلنا، سرلش��كر جعفري ديروز در مراس��م افتتاح نخستين 
بيمارستان دندانپزشكي كشور به نام بيمارستان شهيد بهرام شكري 
گفت: توجه س��پاه در حوزه درمان به اين خاطر است كه سپاه يك 
سازمان انسان محور است نه تجهيزمحور، ديگر سازمان هاي نظامي 
جهان بيشتر تجهيزات محور هستند اما سپاه يك سازمان فرهنگي، 
سياسي، امنيتي و نظامي است و اينها مقدم بر نظامي بودن آن است. 
اين ويژگي ها ايجاب مي كند كه بيشتر به نيروهاي انساني توجه كنيم 
و آن را توس��عه دهيم يعني نيروي انساني بصير و مومن و انقابي.  
فرمانده كل س��پاه تاكيد كرد: سپاه بايد پيشقدم باشد كه خدمات 
باكيفيت را ارائه دهد. اين راهبرد سپاه است و از آن مراقبت مي كند. 
در اين ميان موضوع اقتصاد و درآمد مطرح است كه بايد با موضوع 
درآمدزايي و الگوگيري از مجموعه هايي كه با اولويت هاي ديگر شكل 
مي گيرند، مبارزه كرد.  فرمانده كل س��پاه خاطرنشان كرد: بسياري 
از بيمارستان هاي خصوصي به دليل ارائه خدمات مطلوب با هزينه 
باال ارائه خدمات مي دهند اما ويژگي ما اين است كه با هزينه كم و 
باكيفيت باال ارائه خدمات انجام دهيم. از آنجايي كه اينجا مجموعه  
آموزشي است بايد تربيت كادر پزشكي را با آن ويژگي ها پي گرفت 

كه بتواند در ساير ابعاد يك الگو براي كشور باشد. 

 سپاه يك سازمان انسان محور است
نه تجهيزمحور
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3 كالن
   امريكا رييس كل بانك مركزي 

ايران را تحريم كرد
وزارت خزانه داري امريكا »ولي ا. س��يف« رييس كل بانك 
مركزي ايران را به اتهام حمايت مالي از مقاومت اسالمي لبنان 
و سپاه قدس تحريم كرد. به گزارش فارس، وزارت خزانه داري 
امري��كا در دومين دور از اعمال تحريم علي��ه ايرانيان از زمان 
خروج اين كش��ور از برجام، »ولي ا. س��يف« رييس كل بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران را تحريم كرد. نام اين مسوول 
بلندپاي��ه اقتصادي ايران در كنار نام ي��ك ايراني به نام »علي 
طرزعلي« و دو تبعه عراقي و لبناني به نام هاي »حبيب كريم« 
و »محمد قصير« در آخرين به روزرساني تحريم هاي ايران در 
صفحه دفتر نظارت ب��ر دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري 
آورده ش��ده اس��ت. قصير رييس بانك عراقي »البالد« اس��ت 
كه اين نهاد مالي هم تحريم ش��ده اس��ت.  حبيب كريم هم 
بر اس��اس بيانيه وزارت خزانه داري امريكا، از اعضاي مقاومت 
اسالمي لبنان است. آنطور كه امريكايي ها اعالم كرده اند، سيف 
به دليل ارتباط با نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و تحت عنوان »اقدامات ضدتروريستي« تحريم شده است. ولي 
ا. سيف مش��مول تحريم هاي ثانويه امريكا شده يعني تبعيت 
از اي��ن تحريم براي هم��ه اتباع و نهاده��اي امريكايي و همه 
اتباع و نهادهاي كش��ورهاي خارجي كه نمي خواهند مشمول 
تحريم هاي امريكا ش��وند، الزم االجراء اس��ت. در بيانيه يي كه 
»استيو منوش��ين« وزير خزانه داري امريكا به همين مناسبت 
منتش��ر كرده، آمده كه »رييس بانك مرك��زي ايران از جانب 
نيروي قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمي و از طريق بانك 
عراقي البالد، به صورت مخفيان��ه ميليون ها دالر پول را براي 
حماي��ت از اقدامات خش��ن و راديكال ح��زب اهلل انتقال داده 
اس��ت. « وي در ادامه گفته: »اياالت متحده اجازه سوءاستفاده 
گس��تاخانه ايران از نظام مالي بين الملل را نمي دهد. « مبناي 
حقوقي اين تحريم، فرمان اجرايي شماره 13224 سال 2001 
رييس جمهور امريكا اس��ت كه س��پاه قدس در سال 2007، 
به فهرس��ت تحريمي هاي آن افزده ش��د. كل مجموعه سپاه 
پاس��داران هم بر اس��اس قانون »مبارزه تحريمي با دشمنان 
امريكا« يا همان »كاتسا« كه در اكتبر 2017 به امضاي »دونالد 

ترامپ« رييس جمهور فعلي امريكا رسيد، تحريم شده است. 

    هيچ قرارداد اقتصادي 
با ايران لغو نشده است

رييس كل س��ازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
و فن��ي ايران با رد برخي ش��ايعات مبني بر لغ��و قراردادهاي 
پس��ابرجامي پس از خروج امري��كا گفت: هيچ گونه مكاتبه يا 
اظهارنظر شفاهي از سوي طرف هاي خارجي مبني بر تصميم 
به لغو اين قرارداد به وزارت اقتصاد يا بانك مركزي اعالم نشده 
است. به گزارش روابط  عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
محمد خزاعي با بيان اينكه هيچ موسسه مالي يا كشوري كه 
با ايران و سيستم بانكي ما قرارداد مالي امضا كرده، آن را لغو 
نكرده است، اظهار كرد: حتي هيچ گونه مكاتبه يا اظهار شفاهي 
مبني بر تصميم به لغو آن به ما و تا جايي كه مطلعم به بانك 

مركزي نيز اعالم نشده  است.

خبر

مركز آمار ايران گزارش داد

جغرافياي نامتوازن تورم در ايران
  گروه اقتصادكالن| هادي سلگي |

مرك��ز آم��ار در جديدتري��ن گزارش خ��ود درباره 
ش��اخص قيمت كاال ها و خدم��ات مصرفي خانوارهاي 
كشور، اقدام به انتش��ار نرخ تورم استان ها كرده است. 
طبق اين گ��زارش در ماه فروردين س��ال جاري تورم 
كاالها و خدمات مصرفي در استان كرمانشاه نسبت به 
ديگر استان هاي كشور در باالترين سطح قرار گرفته و 
معادل 10.9درصد بوده و در مقابل تورم كل كهگيلويه 
و بويراحمد نيز در پايين ترين  سطح از كل استان هاي 
كش��ور معادل 6.4 اس��ت. آلب��رت بغزي��ان و يعقوب 
اندايش دو كارش��ناس اقتصاد هستند كه در گفت وگو 
با »تع��ادل« به تحليل جزئيات اين گزارش پرداخته و 
از مركز آمار خواس��ته اند براي تحليل دقيق تر جزئيات 
سبد كاالها و اوزان را به تفكيك استان ها منتشر كند. 

مركز آمار كش��ور از سال گذشته اقدام به محاسبه 
جزئيات بيشتري از شاخص هاي اقتصادي كرد. با اين 
توضيح كه جزئيات بيشتر از شاخص ها مي تواند تصوير 
شفاف تري از اقتصاد كشور در اختيار سياست گذاران قرار 
دهد. از جمله اين جزئيات جديد مي توان به محاس��به 
تورم دهك هاي درآمدي جامعه اش��اره كرد. اخيرا نيز 
مرجع رس��مي اعالم آمار در كش��ور اقدام به محاسبه 
تورم كاالها و خدمات مصرفي به تفكيك اس��تان هاي 
كشور كرده و شاخص قيمت مصرف كننده را بر اساس 
تقسيمات جغرافيايي كشور اعالم كرده است. اطالعات 
مرب��وط به جامعه ه��اي هدف در طبقه بن��دي جديد 
بر مبناي دو تعريف سياس��ي )استان ها( و اجتماعي-

جمعيتي )شهري و روس��تايي( محاسبه مي شوند. به 
عبارتي مركز آمار در محاس��به تورم اس��تاني خود هر 
استان را در سه سطح شهري، روستايي و كل استان در 

مورد اندازه گيري قرار داده است. 

 انتشار تورم جغرافيايي چه تاثيري دارد؟
قيمت  كاال در ميان مناطق مختلف كشور يكسان 
افزاي��ش نمي يابد و كاالها و خدمات در هر اس��تان با 
توجه به موقعيت جغرافياي��ي، ارتباطي، قدرت خريد 
م��ردم و... قيمت ه��اي متفاوتي دارند. بنابراين ش��ايد 
مهم ترين كاركرد انتشار تورم كاال و خدمات مصرفي به 
تفكيك استان ها را بتوان ارائه تصوير شفاف از وضيعت 
رفاهي اس��تان ها دانست. موضوعي كه اميد علي پارسا 
رييس مركز آمار ايران نيز در گفت وگو با »تعادل« آن را 
تاييد كرده و گفت: جزئيات افزايش قيمت ها به تفكيك 
استان ها مي تواند تصوير شفاف تري از وضعيت اقتصاد 

يك منطقه در اختيار سياست گذار قرار دهد. 
در اي��ن زمينه آلب��رت بغزيان اقتص��اددان نيز در 
گفت وگو با »تعادل« درباره فوايد محاسبه و انتشار اين 
آمارها مي گويد: اين آمارها مي تواند جهت ايجاد عدالت 
اجتماعي، همسطح كردن توزيع درآمد و رفاه عمومي 
در كل كش��ور و در نهاي��ت نيز براي ايج��اد تعادل در 
تخصيص منابع به كار آيد. اين اس��تاد دانشگاه گفت: 
آم��ار تورم اس��تاني مي تواند، نش��ان دهد كه وضعيت 
قيمتي س��بدهاي خانوارها در مناطق مختلف كش��ور 
به چه شكل اس��ت؟ مثال گزارش اخير نشان مي دهد 
كه در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد يك سبد مشابه 
از كاالهاي مصرفي خانوارها ارزان تر از استان كرمانشاه 
خريداري مي شود. از نظر بغزيان اين موضوع بيشتر به 
دليل برخي محصوالت بومي است كه در برخي مناطق 
به خاط��ر مزيت هاي توليدي، نبود هزينه حمل و نقل، 

نگهداري و... ارزان تر از ساير مناطق توليد مي شود. 

 باالترين تورم ها در كرمانشاه
بر اس��اس گزارش مركز آمار شاخص مصرف كننده 
در فروردين ماه س��ال 1397 براي كل كش��ور به عدد 
112.9 رسيده است. مطابق اين گزارش بيشترين عدد 
ش��اخص در اين ماه مربوط به استان كرمانشاه 118.7 
و كمترين عدد ش��اخص مربوط به استان سيستان و 
بلوچس��تان 109.7 است. درصد تغييرات شاخص كل 
)نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي خانوار( در 12ماهه 
منتهي به فروردين ماه س��ال 1397 نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل براي خانوارهاي كل كشور 8.1درصد 
است. همچنين نتايج نرخ تورم استاني نشان مي دهد، 
بيش��ترين نرخ تورم 12ماهه در اي��ن ماه 10.9درصد 
اس��ت كه مربوط به استان كرمانش��اه و كمترين نرخ 
تورم 12ماهه 6.4درصد و مربوط به اس��تان كهگيلويه 

و بويراحمد است. 

 باالترين تورم در شهرهاي لرستان 
مطابق جداول مركز آمار، بيش��ترين عدد شاخص 
ماهانه )نس��بت تغييرات فروردين به اس��فند( مربوط 
به استان كرمانش��اه )118.4( و كمترين عدد شاخص 

مربوط به استان زنجان )109.6( است. 
اين گ��زارش نش��ان مي دهد كه درص��د تغييرات 
شاخص كل شهري )نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي 
خانوار( در 12ماهه منتهي به فروردين ماه سال 1397 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 8درصد است. بر اساس 

اطالعات مذكور بيشترين نرخ تورم شهري 12ماهه در 
اين ماه 11.1درصد است كه مربوط به استان لرستان 
و كمتري��ن نرخ تورم 12ماه��ه 6.5 درصد و مربوط به 

استان كهگيلويه و بويراحمد است. 

 آمارهايي دور از انتظار
يعقوب اندايش عضو هيات علمي دانش��گاه چمران 
درباره گزارش منتش��ر ش��ده مركز آمار درب��اره تورم 
اس��تاني در ماه فروردين مي گويد: از آمارها مش��خص 
اس��ت كه »اس��تان هايي كه جاذبه گردشگري بااليي 
دارن��د از تورم پايين تر از متوس��ط برخ��وردار بوده اند 
ك��ه به دليل تقاض��اي باال از كااله��ا و خدمات در آن 
اس��تان ها اين آمار دور از انتظار اس��ت.« به گفته اين 
اس��تاد اقتصاد انتظار مي رود، برخي استان هاي مرزي 
كه بيش��تر از توليدات داخل استفاده مي كنند ولي از 
مراكز توليد دورتر هستند، تورم باالتري داشته باشند 
ك��ه در آمار ها ايالم و كرمانش��اه از آن جمله هس��تند 
اما اس��تان هاي آذربايجان غربي و خصوصا سيستان و 
بلوچستان از پايين ترين آمار تورم برخوردار بوده اند كه 

توجيه آن را با مشكل مواجه مي كند. وي با بيان اينكه 
استان هاي صنعتي كه وارد كننده نيروي كار هستند در 
واقع بايد داراي تورم ش��هري باالتري باشند، افزود: اما 
ديده مي ش��ود كه مثال خوزستان تورم 7.3درصدي و 
پايين تر از متوسط كشوري بوده كه دور از ذهن است. 
وي اضافه كرد: كمترين تورم هاي روستايي مربوط 
به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و خصوصا 
سيستان و بلوچستان اس��ت كه دور از انتظار است. با 
توجه به اينكه روس��تاها از مراكز توليد دورتر هستند 
و داراي ب��ازار متنوعي نيس��تند همچنين هزينه هاي 
حمل و نقل به قيمت مصرف كننده اضافه مي شود، انتظار 
مي رود در اين روس��تاها شاهد آمار تورم باالتر باشيم. 
احتم��ال مي رود كه اقالمي كه در اين روس��تاها اصال 
مصرف نمي شود و مصرف غالب مردم روستاها نيست 
در فرمول تورم روس��تاها وارد شده و از اين رو تورم آنها 

را كمتر از واقعيت محاسبه كرده است. 

 درخواست ا نتشار جزئيات بيشتر
كارشناسان اقتصادي از مركز آمار ايران مي خواهند 

براي ارائه تحليل دقيق جزئيات س��بد كاالها و اوزان را 
هم ارائه دهن��د. در اين زمينه آلبرت بغزيان مي گويد: 
براي تحليل تورم اس��تان ها و علت تفاوت هاي آن بايد 
به جزئيات سبد كاالها و اوزان دسترسي داشته باشيم 
تا بتوانيم قدرت خريد در اس��تان هاي مختلف را رصد 
كنيم. اين در حالي اس��ت كه هنوز از سوي مركز آمار 

جزئياتي در اين زمينه منتشر نشده است. 
يعقوب اندايش نيز با اشاره به اينكه فرمول محاسبه 
تورم خصوصا در روس��تاها كه الگوي مصرفي متفاوتي 
دارند بايد متناسب با الگوي مصرفي آنها و سبد هزينه 
زندگي آنها باش��د، گفت: بايد براي روستاهاي مناطق 
مختلف كشور سبد هزينه مصرفي متفاوت و متناسب با 

آن فرمول تورم متفاوت به كار گرفته شود. 
وي افزود: به طور فرضي در روستاهاي بوشهر خرما 
به عنوان يك غذا مصرف مي ش��ود اما در اس��تان هاي 
مركزي و ش��مالي خرما مثال جانش��ين قند مي ش��ود 
و ه��ر ف��رد در حد يك ي��ا دو عدد اس��تفاده مي كند. 
همين طور يك اس��تان ماهي را بس��يار بيشتر از ساير 
استان ها مصرف مي كند. در يك استان ميوه بيشتر و... 
بنابراين درست نيست كه از يك فرمول براي سنجش 
فش��ار تورم و افزايش هزينه هاي زندگ��ي خانوارها در 
اس��تان هاي مختلف اس��تفاده كنيم. لذا اگر بخواهيم 
تورم را دقيق محاسبه كنيم و براي سياست گذاري هاي 
منطقه يي مبنا قرار دهيم با اين روش به بيراهه مي رويم 
و بايد متناسب با سبد هزينه هاي زندگي خانوارهاي هر 
استان يا هر منطقه كه شامل چند استان همجوار است، 

فرمول تورم را تعديل كنيم. 
وي افزود: مركز آمار ايران بايد فرمول محاسبه تورم 
هر استان يا منطقه )شامل چند استان همجوار( را ارائه 
دهد، همچنين براي شهرها و روستاها نيز متناسب با 

سبد مصرفي آنها فرمول متناسب را به كار گيرد. 
تورم ه��اي  اينك��ه گ��زارش  بي��ان  ب��ا  انداي��ش 
اس��تاني به تفكيك ش��هري و روس��تايي مي تواند به 
سياس��ت گذاري هاي منطقه يي كمك كند و مبنا قرار 
گيرد، گفت: اما با توجه به تفاوت هاي معني دار س��بد 
هزينه زندگي خانوارها خصوصا در روستاهاي دو استان 
دور از ه��م نمي توان يك فرمول ت��ورم و بر مبنا اقالم 
يكس��ان و وزن هاي مساوي براي آنها در نظر گرفت. با 
به  كارگيري فرمول يكسان نمي توان فشار بر هزينه هاي 
خانوارها كه مقصود تورم است را براي مردم هر استان 
محاس��به كرد لذا آماره��ا انحراف زي��ادي از واقعيت 

خواهند داشت. 
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 ظرفيت ايجاد اشتغال
در تعاوني ها زياد است

 نجفي عضو هيات مديره بانك توسعه تعاون گفت: 
ظرفيت ايجاد اشتغال در تعاوني ها و بنگاه هاي خرد و 

متوسط زياد است. 
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه تعاون، نجفي 
كه در كارگاه آموزش��ي مديران ستادي و استاني بانك 
توس��عه تعاون س��خن مي گفت، با اش��اره به رسالت 
سنگين بانك توسعه تعاون در سال حمايت از كاالي 
ايراني خاطرنش��ان كرد: با توجه به ش��عار سال جاري 
كه حمايت از كاالي ايراني اس��ت، بانك توسعه تعاون 
به عنوان تنها بانك تخصصي بخش تعاون با حمايت 
از تعاوني ها و بنگاه هاي خرد و متوسط نقش مهمي را 
در ايجاد اشتغال خواهد داشت. وي افزود: بانك توسعه 
تعاون با توجه به رس��الت خود از ابتداي سال تاكنون 
با بررسي مشكالت و موانع طرح هاي اشتغال روستايي 
و اشتغال فراگير به دنبال پيشبرد هر چه  بهتر اين دو 

طرح مهم است. 
نجفي افزود: فرهنگ  سازماني از مقوله هاي مهمي 
اس��ت كه براي رش��د و اعتالي س��ازمان بايد پيگير 
ارتقاي آن باش��يم، در اي��ن راه افزايش ميزان رضايت 
شغلي كاركنان حايز اهميت است كه تاثير مستقيم بر 
موفقيت سازمان دارد. نجفي با اشاره به اهميت بحث 
نشان اعتباري و »برندينگ« در ايجاد علقه ميان بانك 
و مشتري گفت: با اعتالي برندينگ همچنين مي توانيم 
ميزان احس��اس مس��ووليت در ميان كاركنان را اعتال 
بخشيم. وي همچنين اش��ارات مهمي را در خصوص 
پياده سازي قانون خدمات كشوري و راه اندازي فاز يك 

مركز داده بحراني بيان داشت. 

خرده  رمز ارز بانك مركزي 
فرصت ها و مالحظات

پوريا چوبچيان|
خرده  رمز ارز بانك مركزي جايگزيني الكترونيك 
براي اسكناس نقد اس��ت. بنابراين، به ازاي از چرخه 
خارج كردن هر واحد پول كشور، يك واحد از خرده  

رمز ارز بانك مركزي مي تواند توليد شود. 
 بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف با گسترش 
رمز ارزهاي مبتني بر بالك چين و نفوذ سريع استفاده 

آن در دنيا، به فكر توليد رمز ارزي ملي افتادند. 
 پيش تر در يادداش��ت »رم��ز ارز بانك مركزي و 
كاركردهاي آن« كه در ايِبنا، انتشار يافت، به خأليي 
اش��اره شد كه رمز ارز بانك مركزي مي تواند آن را پر 

كند و كارايي نظام پولي را بهبود بخشد. 
براساس ماهيت دسترسي بانك مركزي مي تواند 
دو نوع رمز ارز منتش��ر كند؛ ن��وع اول رمز ارزي كه 
ب��راي اس��تفاده خ��رد ميان مردم منتش��ر ش��ود و 
دسترس��ي اش جهاني باشد و نوع ديگر رمز ارزي كه 
براي مبادالت بين بانكي منتشر شود و دسترسي اش 
محدود به موسس��ات مالي ش��ود. ن��وع اول، خرده  
 Retail Central Bank( رم��ز ارز بانك مرك��زي
Crypto Currency( ن��ام دارد. خ��رده  رم��ز ارز 
بان��ك مرك��زي هنوز در كش��وري توليد و منتش��ر 
نش��ده، اما مفهوم آن به صورتي گسترده در جوامع 
دانش��گاهي و تحقيقاتي مورد بحث ق��رار مي گيرد. 
ش��ناخته  ش��ده ترين پروژه براي عمليات سازي آن، 
پ��روژه فدكوين )Fed coin( اس��ت كه پيش��نهاد 
توليد رمز ارز بانك مركزي براي فدرال رزرو امريكا را 
 دارد.  بانك مركزي س��وئد نيز با پروژه توليد اي كرونا 
)e-Krona( تالش گسترده يي براي توليد خرده  رمز 

ارز بانك مركزي انجام داده است. 
خرده  رمز ارز بانك مركزي جايگزيني الكترونيك 
براي اسكناس نقد اس��ت. بنابراين، به ازاي از چرخه 
خارج كردن هر واحد پول كشور، يك واحد از خرده  
رم��ز ارز بانك مركزي مي تواند توليد ش��ود. در اين 
صورت پايه پولي كش��ور تحت تاثير قرار نمي گيرد و 

حجم پول در گردش ثابت مي ماند. 
بانك مركزي ايران نيز مانند بس��ياري از كشورها 
براي انتش��ار رمز ارز مختص به خود عالقه نشان داد 
و وزارت ارتباط��ات را مامور به بررس��ي اين امر كرد. 
وزارت ارتباطات نيز بانك عامل خود، پس��ت بانك را 

مامور انجام اين كار كرد. 
هر تصميمي درخصوص انتشار خرده  رمز ارز بانك 
مركزي مستلزم بررسي مزايا و مالحظات مربوط به 
آن اس��ت. از فرصت هاي فراگير شدن خرده  رمز ارز 
مي توان به حمل ونقل آسان، امكان انتقال در سراسر 
جهان و بيش��تر كردن دامنه عمل سياس��ت گذار در 
اعمال سياست پولي اشاره كرد اما در كنار اين موارد، 
بايد به نگراني هاي ناش��ي از فراگيري خرده  رمز ارز 
بانك مركزي و گرفتن جاي اسكناس و سپرده بدهي 
نيز انديش��يد. يكي از ويژگي هاي مهم خرده  رمز ارز 
بانك مركزي، انتقال آن به صورت همتا به  همتا است. 
برخالف انتقال پول در شبكه شتاب، در انتقال رمز ارز 
هويت واقعي انتقال دهنده مشخص نمي شود و نوعي 
از ناشناسي مش��ابه انتقال پول نقد در انتقال خرده  
رم��ز ارز وجود دارد. اين ويژگي از يك س��و مي تواند 
براي شهرونداني جذاب باشد كه عالقه مند به حفظ 
حريم اطالعاتي خود هستند و از سويي ديگر مي تواند 
براي دولت ها نگراني هاي ناشي از پولشويي و تامين 
مالي تروريسم را به وجود آورد. از آنجا كه حمل ونقل 
حج��م باالي پ��ول از طريق خرده  رمز ارز دش��واري 
حمل ونقل اس��كناس فيزيكي را ندارد، با گس��ترش 
اس��تفاده از خرده  رمز ارز به جاي حس��اب سپرده و 
اسكناس، نگراني هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم 
تشديد مي شود. ويژگي مهم  ديگر خرده  رمز ارز بانك 
مركزي، نگهداري ش��خصي آن، همانند اس��كناس 
است. با فراگير شدن نگهداري شخصي خرده  رمز ارز 
بانك مركزي به جاي حساب سپرده جاري، اختاللي 
جدي در كس��ب وكار بانك هاي تجاري پديد مي آيد 
كه مي تواند منجر به بي ثباتي نظام پولي كشور شود. 
 بنابراي��ن، در كنار توجه به فرصت هاي ناش��ي از 
انتش��ار خرده  رمز ارز بانك مركزي بايد به مخاطرات 
ناش��ي از فراگير شدن آن نيز توجه كرد و تمهيداتي 
براي برطرف كردن نگراني هاي مربوط به آن انديشيد. 

خبر

يادداشت

با هدف دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران پيشنهاد شد

تاسيس بانك ويژه ايران در اروپا

450هزار سكه پيش فروش شده به مشتريان تحويل داده شد

 نقل و انتقال ارز شركت هاي حمل و نقل با نرخ رسمي
گروه بانك و بيمه|

بانك مركزي در بخش��نامه يي به شبكه بانكي 
در راس��تاي سياس��ت جديد ارزي ضوابط تامين و 
انتقال ارز بابت هزينه هاي شركت هاي حمل و نقل 

بين المللي را ابالغ كرد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بان��ك مركزي، در 
راستاي اجراي بندهاي )2(، )5( و )12( تصويبنامه 
22 فروردي��ن 97 هيات وزي��ران مبني بر تبيين 
سياس��ت هاي جديد ارزي، تامين و انتقال ارز بابت 
هزينه  شركت هاي حمل و نقل بين المللي به شرح 
زي��ر و به ن��رخ روز اعالمي از س��وي بانك مركزي 
صرفا از طريق سيس��تم بانك��ي و در صورت عدم 
امكان انجام حواله ارزي از طريق بانك با اس��تفاده 
از خدم��ات صرافي هاي مجاز و ب��ه عامليت بانك 

امكان پذير خواهد بود. 
 تامين و انتق��ال ارز بابت كرايه حمل كاالهاي 
وارداتي در صورتي كه ثبت سفارش كاالي مربوطه 
به نام بانك صادر ش��ده و به��اي كاالي پرداختي 
شامل كرايه حمل نباشد )خريد بر اساس ترم هاي 
گروه ه��اي E و F اينكوترمز(، پ��س از انجام ثبت 
خدمت، ارائه صورت حساب  كرايه حمل و نسخه يي 
از بارنام��ه / راهنام��ه و با رعايت مف��اد بخش دوم 
مجموعه مقررات ارزي بالمانع است. رفع تعهد ارزي 
باب��ت كرايه حمل مزبور منوط به رفع تعهد )تعهد 
ارائه پروانه گمركي( از ثبت سفارش كااليي مربوطه 
اس��ت. در صورت درخواست واردكننده كاال و ارائه 
تاييديه ذي نفع )ش��ركت حمل و نقل بين المللي 
خارج��ي(، پرداخ��ت كرايه حمل ب��ه نمايندگان 
ش��ركت هاي حمل و نقل خارجي در داخل كشور 
بالمانع اس��ت. ضمنا انتقال وجوه دريافتي به شرح 
اين تبصره، حسب تقاضاي نمايندگي هاي مزبور )تا 
س��قف كرايه هاي حمل مربوطه( به طرف خارجي 

مجاز خواهد بود.  تامين و انتقال ارز بابت هزينه هاي 
دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورت حس��اب ها و 
مستندات مربوطه )سند ترخيصيه يا صورت حساب 

مبادله كانتينر( بالمانع است. 
 نق��ل و انتق��ال موج��ودي حس��اب هاي ارزي 
ش��ركت هاي حم��ل و نق��ل بين الملل��ي )اعم از 
ش��ركت هاي ايران��ي و نماين��دگان ش��ركت هاي 
خارجي( در مقابل ارائه صورت حساب و مستندات 

مربوطه بالمانع است. 

 قيمت سكه يك ميليون و 913هزار تومان
در بازار روز سه شنبه 25 ارديبهشت 97 نيز روند 
حركت كاهش قيمت سكه ادامه يافت و سكه بهار 
آزادي طرح جديد به كانال يك ميليون و ۸۰۰هزار 

تومان بازگشت. 
 قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
جديد با 1۴هزار و 5۰۰ تومان كاهش يك ميليون 
و 91۳ هزار تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم ني��ز با ۴۴هزار 
تومان افت، يك ميلي��ون و ۸۴۸ هزار تومان داد و 
ستد شد. همچنين هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 
25هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز دوشنبه، 
9۶۴هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 

2۴هزار تومان افت 5۶۳ هزار تومان معامله شد. 
از س��وي ديگر هر قطعه سكه گرمي با كاهش 
1۰هزار توماني ب��ه قيمت ۳52هزار تومان معامله 
ش��د. هر گرم طالي 1۸عيار نيز با رش��د 2هزار و 
۳۰۰تومان��ي به قيم��ت 1۸5ه��زار و ۳۰۰تومان 

ارزش گذاري شد. 
با اين حال بر اساس اعالم بانك مركزي، قيمت 
ه��ر دالر امريكا بدون تغيير نس��بت ب��ه روزهاي 
گذش��ته ۴ هزار و 2۰۰ تومان تعيين ش��ده است. 

افزون بر اين، هر يورو با 1۴ تومان كاهش نس��بت 
به روز گذش��ته 5 هزار و 11 تومان و هر پوند با ۴ 
تومان افت در مدت مش��ابه 5 ه��زار و ۶95 تومان 
ارزش گذاري شد. مسعود خاتوني عضو هيات مديره 
بانك ملي با تاكيد بر اينكه تمام مش��ترياني كه در 
طرح پيش فروش سكه ثبت نام كرده اند داراي كارت 
سكه هس��تند، گفت: حدود ۴5۰هزار سكه تا 22 
ارديبهشت ماه تحويل متقاضيان در اين طرح  شده 
اس��ت. وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه در طرح 
پيش خريد سكه چند نفر به  جاي سكه، كارت سكه 
دريافت كرده اند، گفت: با توجه به ش��رايطي كه در 
جامعه حاكم بود، بسته هاي مختلفي در اين طرح 
اجرا شد. در آخرين سياست ابالغي بانك مركزي، 
تحويل سكه ها يك هفته زودتر از موعد مقرر انجام 
ش��د و از 79۰ هزار سكه پيش فروش شده در اين 
طرح تا 22 ارديبهشت ماه در حدود ۴5۰هزار سكه 

به مشتريان تحويل داده  شده است. 
بر اين اس��اس در 9 روز پايان ارديبهشت حدود 

۳۴۰ هزار سكه ديگر بايد تحويل مشتريان شود. 

 نوسانات ارزي مهار شد
از سوي ديگر رحيم زارع سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس نيز با اش��اره به روند س��اماندهي 
 ب��ازار ارز گفت: روند رو به كاهش نوس��انات ارزي 

مشهود است. 
وي با اش��اره به اقدامات دول��ت به ويژه بانك 
مرك��زي در س��اماندهي بازار ارز گف��ت: در حال 
حاض��ر اقدامات مناس��بي براي س��اماندهي اين 
ب��ازار از س��وي بانك مركزي ص��ورت گرفته و با 
اعمال محدودي��ت در واردات كه در تعامل ميان 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و 
همچنين معاون اول رييس جمهور صورت گرفته، 

مصرف ارز س��اماندهي خواهد ش��د. س��خنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس با يادآوري جلسات 
مكرر كميسيون اقتصادي مجلس با تيم اقتصادي 
دولت اف��زود: بحث كاه��ش تقاضا ني��ز از ديگر 
م��واردي بود كه از س��وي بانك مركزي به خوبي 
مديريت ش��ده و نتيجه آن در روند رو به كاهش 

نوسانات ارزي مشهود است. 
زارع ب��ا بيان اينكه مديريت ب��ازار ارز به ويژه 
براي كاالهاي اساس��ي و دارو به خوبي در جريان 
اس��ت، تصريح كرد: بانك مركزي و تيم اقتصادي 
دولت اقدامات كارآم��دي در جهت جلوگيري از 
خروج س��رمايه از كش��ور انجام داده اند، از اين رو 
صادر كننده مكلف ش��ده ك��ه ارز خود را در قبال 
صادرات وارد كشور كند كه اين از خروج سرمايه 

جلوگيري خواهد كرد. 
اين نماين��ده مجلس با تاكيد ب��ر اينكه براي 
اعمال مديريت اقتصادي، دولت نيازمند يك سري 
اطالعات دقيق اس��ت، گفت: همه گروه ها اعم از 
مجلس، نيروهاي مسلح، قوه قضاييه و ارگان هاي 
مختلف باي��د اطالعات دقيق خود در حوزه ارزي 

را در اختيار دولت قرار دهند، زيرا تنها با اطالعات 
موجود دولت به نتيجه نخواهد رسيد. زارع با بيان 
اينكه قطعا اگر بخواهيم، مديريت اقتصادي خوب 
داشته باشيم نيازمند اطالعات همه جانبه هستيم، 
افزود: دولت در اين مسير گام برداشته اما بايد با 
حمايت ساير دستگاه ها اين رويه تكميل تر شود. 
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر جو خوبي 
بر بازار ارز حاكم شده است، تصريح كرد: انتظار 
داريم وضعيت از اين نيز بهتر شود از اين رو دولت 
بايد هوش��مندي داشته باش��د كه خود را براي 
اعمال محدوديت هاي بيش��تر آماده كند. اعمال 
محدوديت هاي بيشتر در حوزه ارزي به مديريت 
بهتر بازار و در نتيجه ايجاد تقاضاي واقعي منجر 
مي شود. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: رصد تقاضاي واقعي 
ارز ب��ه ويژه براي واردكنندگان نياز اس��ت، زيرا 
بدون كنترل از اين حيث ارز در محل مورد نظر 
هزينه نشده و در نهايت خروج از كشور و خريد 
ملك در كشورهاي همسايه مانند گرجستان رخ 

مي دهد. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
به دنبال پيش��نهاد علي ماجدي، سفير ايران 
در آلم��ان براي ايج��اد يورو بانك ب��ا همكاري 
برخي از بانكداران اروپايي و كش��ورهايي مانند 
ايران براي كاهش س��لطه دالر و افزايش س��هم 
ي��ورو در مب��ادالت و ذخاي��ر ارزي بين المللي، 
ازجمل��ه آرش  از كارشناس��ان  برخ��ي ديگ��ر 
ش��هرآييني، عضو هيات مديره صندوق ضمانت 
صادرات ايران نيز پيش��نهاد تاسيس بانك ويژه 
اي��ران در اروپا براي دور زدن تحريم ها را مطرح 
كرده اند ك��ه هدف عمده اين پيش��نهادها، دور 
زدن تحريم ه��اي امريكا از طريق كاهش س��هم 
دالر در مبادالت، نقل و انتقال ها و ذخيره سازي 
ارزي اس��ت و در اين راه��كار بانك هاي ايران و 
اروپا و ش��ركت ها ب��دون دخال��ت دالر، ارزيابي 
قيمت، س��ازوكار، قرارداد و ساير امور را براساس 
ن��رخ يورو برنامه ريزي مي كنند و به ش��كل هاي 
مختلف به حذف دالر از سيستم تجاري و بانكي 

اقدام خواهند كرد. 
به گزارش »تعادل« اين پيشنهادها با نام ها و 
شكل ها و احتماال ساختارهاي مختلف در نهايت 
دور زدن تحريم هاي دالري امريكا، ايجاد ارتباط 
با حوزه يورو و مبادالت و ذخيره س��ازي يورو به 
جاي دالر را هدف گرفته اس��ت اگرچه در مورد 
بازار امريكا و تحريم ه��اي ثانويه همچنان براي 
ش��ركت هاي اروپايي مش��كالتي مطرح خواهد 
ب��ود و آنها بين ب��ازار ايران و ب��ازار امريكا بايد 
انتخاب مش��خص داشته باش��ند اما حداقل در 
مورد تحريم هاي اوليه ازجمله ارز و طال، فروش 
نفت به اروپا به نرخ يورو، ذخيره سازي، مبادالت 
بانك��ي با يورو، خطوط اعتب��اري بين بانك هاي 
اي��ران و اروپ��ا، كارگزاري ه��ا، تج��ارت و خريد 
كااليي مستقيم از اروپا و... مي توان از بانك هاي 
حوزه يورو بدون دخالت دالر اس��تفاده كرد و تا 

حدي برخي از تحريم هاي امريكا را دور زد. 
 اما در مورد برخي ديگر از فعاليت ها ازجمله 
ش��ركت هاي نفتي و خودروسازان و صنايعي كه 
در امريكا فعاليت و بازار قابل توجهي دارند، اين 
پيش��نهاد بايد همراه با راهكاره��اي ديگر مثل 
مس��تثنا شدن شركت ها پيگيري شود تا بخشي 

از تحريم ها را رفع كند. 
در هر صورت پيشنهاد يورو بانك در راستاي 
تالش هاي بس��ياري از كشورها كه از جنگ دوم 
جهان��ي به دنب��ال كاهش س��لطه دالر بوده اند، 

مي تواند موثر باشد. 
ماج��دي در همايش تج��اري و بانكي ايران 
و اروپ��ا در اواي��ل ارديبهش��ت 97 گفته بود كه 
درحال حاضر 25درص��د توليد ناخالص دنيا در 
اختيار امريكاس��ت و با وضعيت به هم تنيدگي 
گسترده يي كه شكل گرفته است عمال دست باال 
در اختيار اياالت متحده امريكا اس��ت. همچنين 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد ۸۰  درص��د مبادالت 
سيس��تم هاي مالي و تجاري دنيا بر بس��تر دالر 
ش��كل مي گيرد و حدود 15درص��د نيز يورو در 
معامالت نقش بازي مي كند و اين اصال مطلوب 
اتحاديه اروپا نيست و اين موازنه بايد تغيير كند. 
به عبارت ديگر وزن و سهم يورو از مبادالت 
و ذخاير ارزي جهان متناسب با جايگاه و تعداد 
كشورها و نفوذ و اثرگذاري كشورهاي اروپايي 
در تحوالت بين المللي نيس��ت. سفير ايران در 
آلم��ان در روزه��اي اخير ني��ز در گفت وگو با 
رس��انه ها اين پيشنهاد را بار ديگر مطرح كرده 

و تاكيد داش��ت كه اروپايي ها بايد با ايجاد يك 
نه��اد جدي��د و تقويت يورو به ج��اي دالر در 
سيستم هاي مالي خود وضعيت فعلي را تغيير 
دهن��د و گفت وگوهايي در م��ورد تحقق ايده 
ايج��اد يورو بانك با برخي از بانكداران اروپايي 

انجام شده است.
 اين ايده، ايده ش��خصي من بود كه حدود 
يك س��ال پيش مطرح ك��ردم. درحال حاضر 
درح��ال پيگيري آن هس��تيم و در اين ارتباط 

گفت وگوهايي نيز انجام شده است. 
برخي كارشناس��ان در اي��ن زمينه معتقدند: 
ي��ك اروپاي مصمم مي تواند ب��راي تضعيف آثار 
تراكنش هاي  امري��كا،  تحريم ه��اي يك جانب��ه 
روتين مال��ي مرتبط با اي��ران را از طريق بانك 
مركزي اروپا انجام دهد. اين پيشنهادي است كه 
مقامات ايراني مي توانند بدون  ش��ك در مذاكره 
ب��ا طرف هاي اروپايي از آن اس��تفاده كنند و به 
نوع��ي دالر را در مبادالت جهان��ي خود حذف 
كنند. مهم ترين ابزار اياالت متحده براي كنترل 
تحريم ه��ا عليه اي��ران U-turn اس��ت كه در 
ص��ورت همكاري اروپا و اس��تفاده از پيمان هاي 
پولي عمال نمي تواند مانع فعاليت ايران شود. در 
واقع اگر تراكنش هاي مالي ايران از طريق بانك 
مرك��زي اروپا صورت گيرد و ش��يوه يي براي آن 
تعريف شود، مهم ترين بخش تحريم هاي امريكا 
بي اثر خواهد ش��د و برجام باقي خواهد ماند. اما 
اين تنها يك روي س��كه است، روي ديگر آن در 
داخ��ل رقم مي خ��ورد و بايد ديد ك��ه در داخل 
كشور و داخل اروپا چگونه مي توان اين راهكارها 

را اجرايي كرد. 

 بانك مختص ايران 
از س��وي ديگ��ر آرش ش��هرآييني، عض��و 
هيات مديره صن��دوق ضمانت صادرات ايران در 
اين زمينه اين پيشنهاد را به شكلي ديگر مطرح 
ك��رده و بانكي مختص ايران را راهكار دور زدن 

تحريم ها ارزيابي كرده است. 
وي اظهار كرد: ش��ايد براي نخس��تين بار در 
طول تاريخ اس��ت ك��ه اروپا س��عي دارد از زير 
چتر امريكا خارج ش��ده و مستقل عمل كند؛ به 
نظر مي رس��د اروپا تا حد زيادي موتور محرك 
برجام است. بانك هاي مركزي اروپايي يك بانك 
مختص ايران تاسيس كنند، اين بانك مي تواند 
با تكيه بر حاش��يه امن س��هامداران خود بدون 

ترس از تحريم هاي امريكا موانع ر ا رفع كند. 
وي اف��زود: با اعالم مواض��ع جديد امريكا در 
قبال برجام، س��طح ريس��ك كش��وري افزايش 
خواه��د ياف��ت؛ نق��ش س��ازمان ها و نهادهاي 
حمايت��ي ازجمله صن��دوق ضمانت صادرات در 
قب��ال عبور كم هزينه از چال��ش به وجود آمده 

پررنگ و تاثيرگذار است. 

 تضمين كافي اروپا
وي اف��زود: اگ��ر در نتيجه مذاك��رات وزارت 
خارج��ه از كش��ورهاي اروپاي��ي تضامين كافي 
اخذ ش��ود، يك شرايط خواهيم داشت و در غير 
اين صورت ش��رايط ديگ��ري را مي توان متصور 
ش��د. به صورت كلي بايد آمادگي الزم براي هر 
وضعيتي را داشته باشيم؛ در گذشته نيز كشور با 
چنين شرايطي مواجه بوده و براساس تجربياتي 
كه كس��ب شده بايد هر چه س��ريع تر متناسب 

با ش��رايط روز تدابير متناسب را در دستور كار 
قرار داد. 

وي ب��ا ذكر اي��ن نكته كه مس��ائل بانكي از 
مهم تري��ن موضوعات اين جري��ان خواهد بود، 
گفت: عدم دسترس��ي به س��وييفت، اخالل در 
رواب��ط كارگ��زاري و چالش ه��اي پي��ش روي 
تعامالت بانكي ازجمله مشكالت احتمالي پيش 
روس��ت و بايد ب��راي آنها روش ه��اي جايگزين 

انديشيد. 
وي بر نقش اروپا در اين جريان تاكيد كرد و 
گفت: اگر اروپا به دنبال حفظ برجام باش��د بايد 
ب��ر ارتباطات بانكي خارج از س��وييفت متمركز 
ش��ود و در ص��ورت ل��زوم بانك ه��اي مركزي 
كش��ورهاي اروپاي��ي يك بانك مخت��ص ايران 
تاسيس كنند كه به دليل عدم معامالت دالري 
با امريكا تحريم پذيري دشواري داشته باشد؛ اين 
بانك مي تواند با تكيه بر حاشيه امن سهامداران 
خود بدون ت��رس از تحريم هاي امريكا موانع را 

دور بزند. 
وي اذعان كرد: اي��ن وضعيت فرصت خوبي 
اس��ت تا اروپا نش��ان دهد كه تصميم اروپا يك 
تصميم سياس��ي مبتني بر حفظ برجام است و 
با اين حركت استقالل خود را از امريكا نمايش 
خواهد داد؛ به هر ح��ال نبايد فراموش كرد كه 
اين اروپاست كه از خروج از برجام لطمه مي بيند 
نه امريكا. به گفته وي به دليل سهم اروپا از بازار 
ايران، بار بر هم زدن برجام بر دوش اروپاست و 
خ��روج يكي از اعضا به صورت يك طرفه اروپا را 
در موقعيتي قرار داده كه بايد تصميمات حساب 
ش��ده مبتني بر منافع و دقيق��ي اتخاذ كند كه 

كالن ترين آن تصميم براي تش��كيل يك بانك 
اختصاصي براي ايران است. 

وي در ادام��ه اف��زود: دومين حرك��ت اروپا 
مي تواند ايجاد يك مس��ير دسترسي جايگزين 
به جاي س��وييفت باشد؛ چراكه سوييفت كامال 
قابل رصد اس��ت و به راحتي مي تواند منجر به 
آس��يب اعضا شود؛ در نهايت تضامين مكفي كه 
باي��د اروپا در قبال قراردادهاي منعقد ش��ده با 

ايران ارائه كند. 
ش��هرآييني بر نقش مهم صن��دوق ضمانت 
صادرات ايران تاكيد كرد و گفت: درحال حاضر 
جاي��گاه صندوق ضمان��ت ص��ادرات در مرتبه 
كالن تري نسبت به گذشته قرار دارد و بايد ديد 
فضاي كلي كشور نه تنها در حوزه صادرات بلكه 
مباحث س��رمايه گذاري و واردات چه تاثيري از 
پيش��امدهاي آتي خواهد داشت. همه تالش ما 

در اين ميان كاهش هزينه مبادالت است. 
 اين عض��و هيات مدي��ره صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات اذع��ان ك��رد: در هر ص��ورت جريان 
تج��ارت بين الملل ادام��ه دارد و نبايد فراموش 
كرد كه حجم تجارت ما با دنيا در شرايط سخت 
تحريم ب��االي 1۰۰ميلي��ارد دالر بوده اس��ت. 
ب��ه هر حال موان��ع بانكي و هزينه ه��اي انتقال 
غيرمنصفانه ي��ي در پيش رو خواهد بود كه الزم 
است بانك مركزي تدابير مناسبي براي كاهش 

آنها بينديشد. 
وي اعالم كرد: نشس��ت هاي مختلفي در كل 
سيس��تم بانكي و مالي كش��ور درحال برگزاري 
اس��ت و قطعا پ��س از اجماع به اط��الع عموم 
خواهد رس��يد؛ اما در اين مرحل��ه نمي توان به 

 صورت فردي اظهارنظر كرد. 
ش��هرآييني در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال كه 
»سياس��ت جايگزيني ارزهاي محل��ي به جاي 
دالر تا چه اندازه مي تواند حاش��يه امن در برابر 
تحريم ه��ا ايجاد كند« گف��ت: در انتقال ارزها و 
دسترس��ي به ارز خارجي يكي از نقاط ريسكي، 
حوزه نقل و انتقال ارزي اس��ت كه بايد به همه 
سناريوهاي موجود توجه داشت؛ استفاده از ارز 
محلي در معامالت، معامله پاياپاي و روش هاي 
مختلف تعامل تجاري غي��ردالري از اين جمله 

هستند. 
ش��هرآييني، تركيه را نمونه موفقي در رابطه 
ب��ا مبادل��ه با ارز محل��ي معرفي ك��رد و گفت: 
خوشبختانه موافقتنامه هاي مربوط به تجارت با 
پول محلي با تركيه به مرحله عملياتي رس��يده 
و اي��ن تجربه عملي به ما ثابت مي كند، مي توان 
از ريل ه��اي مختلف قطار تج��ارت را به حركت 
درآورد. موضوع تحريم ها بيش��تر ش��ركت هاي 
خصوصي را تهديد مي كند؛ شركت هاي بزرگي 
كه در حوزه هاي مختل��ف ازجمله هواپيمايي و 
خودروس��ازي درحال س��رمايه گذاري در كشور 
بودن��د از اي��ن جري��ان آس��يب مي بينن��د؛ اما 
ش��ركت هاي كوچك مطمئنا راه خ��ود را پيدا 
مي كنند همان طور كه در س��ال هاي گذش��ته 
اي��ن كار را انجام داده اند. به گفته ش��هرآييني 
براس��اس تحريم ه��اي اوفك، امري��كا يك افق 
9۰و 1۸۰روزه بخش ه��اي مختل��ف در نظ��ر 
گرفت��ه و ما بايد به ترتيب براي هر كدام از اين 
بخش ها برنامه ريزي حس��اب شده و دقيق ارائه 
كني��م؛ توان ايس��تادگي در قبال اين هجمه در 
گرو اجراي سياس��ت گذاري چند جانبه و جامع 

خواهد بود.

به دنبال پيشنهاد علي ماجدي، سفير ايران در آلمان براي ايجاد يورو بانك با همكاري برخي از بانكداران اروپايي و 
كشورهايي مانند ايران براي كاهش سلطه دالر و افزايش سهم يورو در مبادالت و ذخاير ارزي بين المللي، برخي ديگر 

از كارشناسان ازجمله آرش شهرآييني، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران نيز پيشنهاد تاسيس بانك ويژه 
ايران در اروپا براي دور زدن تحريم ها را مطرح كرده اند كه هدف عمده اين پيشنهادها، دور زدن تحريم هاي امريكا از 

طريق كاهش سهم دالر در مبادالت، نقل و انتقال ها و ذخيره سازي ارزي است و در اين راهكار بانك هاي ايران و اروپا و 
شركت ها بدون دخالت دالر، ارزيابي قيمت، سازوكار قرارداد و ساير امور را براساس نرخ يورو برنامه ريزي مي كنند و به 

شكل هاي مختلف به حذف دالر از سيستم تجاري و بانكي اقدام خواهند كرد
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5 بورس و فرابورس
 توضيح »ولغدر« درباره تغيير با اهميت سود: 
شركت ليزينگ خودرو غدير درخصوص تعديل مثبت 
31هزار و 409ميليون ريالي س��ود سال مالي منتهي 
ب��ه پايان آذر ماه 97 توضيح داد. »ولغدر« اعالم كرده 
است: براس��اس قرارداد مبلغ 419هزار و 458ميليون 
ري��ال بابت خريد 153دس��تگاه كاميون كمپرس��ي 
LK2624 به ش��ركت ايران خ��ودرو ديزل پرداخت 
ش��د. با توجه به تحويل 41دستگاه )از 153دستگاه( 
ب��ه مانده مبالغ پرداختي خري��دار طبق تبصره 7 و 8 
قرارداد، سود مشاركت به شركت تعلق خواهد گرفت. 
به گزارش سنا در سال مالي جاري)پايان آذر ماه 97( 
ت��ا تاريخ پايان فروردين ماه 97 مبلغ 51 هزار و 645 
ميليون ريال سود مشاركت از اين محل شناسايي شده 
است. مانده تحويل نشده در تاريخ فوق مبلغ 308هزار 
و 211ميليون ريال است. همچنين قراردادي با شركت 
ايران خودرو منعقد ش��ده كه فروش تعداد تقريبي 5 
هزار دس��تگاه خودرو با اقساط 24ماهه و سررسيد 6 
ماهه در بر داشته است. اين قرارداد يكي از مهم ترين 
قراردادهاي شركت ليزينگ خودرو غدير بوده و تا تاريخ 
تهيه اين گزارش مبلغ 954هزار و 564 ميليون ريال 
تسهيالت اعطايي در دفاتر اين شركت ثبت شده است. 
در اطالعات مالي پيش بيني شده سال مالي منتهي به 
پايان آذر ماه امس��ال، درآمد هاي عملياتي 136هزار و 
211ميليون ريال با فرض تحويل خودروهاي موضوع 
قرارداد با ش��ركت ايران خ��ودرو ديزل و ليزينگ آنها 
لحاظ ش��ده بود و با توجه به عدم تحويل خودروهاي 
مذكور، سود شناسايي شده از اين محل در پيش بيني 
تعديل ش��ده حذف و درآمد ناشي از قرارداد با شركت 
اي��ران خودرو به مبلغ 134ه��زار و 389ميليون ريال 
شناسايي شد. در مجموع در اطالعات مالي پيش بيني 
تعديل شده سال مالي پايان آذر ماه امسال درآمد هاي 
عملياتي به مبلغ 157هزار و 130ميليون ريال است. 
همچنين هزينه هاي فروش، اداري و عمومي به دليل 
ذخيره مطالبات مش��كوك الوصول طبق دستورالعمل 
بان��ك مركزي از مبلغ 92ه��زار و 46ميليون ريال به 
مبلغ 112هزار و 22ميليون ريال تغيير يافته اس��ت. 
ساير اقالم عملياتي با توجه به شناسايي سود مشاركت 
ناشي از قرارداد با شركت ايران خودرو ديزل و كاهش 
مبلغ ثمن نقدي دريافتي از مستاجران از مبلغ 33هزار 
و 510 ميلي��ون ريال به مبلغ 66 هزار و 645 ميليون 
ريال تغيير يافته اس��ت. افزون بر اين ساير درآمدها و 
هزينه هاي غيرعملياتي با توجه به افزايش سود سپرده 
و س��اير درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات به مشتريان 
از مبل��غ 9هزار و 413ميليون ريال به مبلغ 12هزار و 

34ميليون ريال تغيير يافته است. 
 توضي�ح زيرمجموعه اي�ران خ�ودرو درباره 
كاه�ش زيان: ش��ركت محورس��ازان اي��ران خودرو 
درخصوص داليل كاهش زيان پيش بيني ش��ده سال 
مالي منتهي به پايان اسفند 96 توضيح داد. به گزارش 
س��نا، ش��ركت محورس��ازان ايران خودرو در نامه يي 
خطاب به رييس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان 
بورس تعديل پيش بيني درآمد هر س��هم را عمدتا به 
دليل دريافت تعديل فروش محصوالت اين شركت به 
مبلغ 90ميليارد ريال پس از تحقق زيان اعالم ش��ده 
قبلي به مي��زان 99هزار و 505 ميلي��ون ريال طبق 
بودجه اعالم كرد. اين ش��ركت اعالم كرده است: پس 
از تعديل دريافتي 90ميليارد ريالي زيان بعد از تعديل 
طبق دفاتر 4هزار و 468ميليون ريال اس��ت. اين رقم 
طبق پيش بيني 99ه��زار و 505 ميليون ريال اعالم 
شده است. ضمن آنكه علت مغايرت بين فروش اعالمي 
در تاريخ 21فروردين ماه امسال و فروش تحقق يافته 
طبق دفاتر شركت عالوه بر ثبت تعديل مذكور، عدم 
تكميل كامل گزارش هاي توليد و فروش در تاريخ ياد 
ش��ده و انجام تعديل هاي مرتبط در حساب ها پس از 
تهيه تطبيق حساب هاي في مابين اشخاص حقيقي و 
حقوقي طرف قرارداد با ش��ركت بوده است. همچنين 
ازجمل��ه داليل عمده انحراف بودج��ه اصالحي، عدم 
دريافت تس��هيالت مالي در س��ال مورد گ��زارش به 
دليل ورود نقدينگي ناشي از افزايش تيراژ محصوالت 

توليدي و در نتيجه كاهش هزينه هاي مالي است. 
 پاس�خ »فلوله« به س�واالت س�ازمان بورس: 
ش��ركت لوله و ماشين س��ازي ايران درب��اره تغييرات 
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان 
اس��فند 96 توضي��ح داد. به گزارش س��نا، مديرعامل 
شركت لوله و ماشين س��ازي ايران در نامه يي خطاب 
به رييس اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ي س��ازمان 
بورس درخصوص اطالعات درخواس��تي توضيح داد. 
محمدرض��ا بابايي در اين نامه ضمن انتش��ار صورت 
ريز درآمدها و هزينه هاي عملياتي شركت اعالم كرده 
اس��ت، عمده فروش ضايعات در سال 96 به مربوط به 
ش��الكه، پودر زينگ و براده آهن است. همچنين در 
اين اطالعيه با اع��الم صورت ريز هزينه هاي مالي كه 
جمع آن 508 هزار و 101ميليون ريال اس��ت، تاكيد 
كرد: دليل افزاي��ش هزينه هاي مالي عدم پرداخت به 
موقع بدهي س��ازمان هاي آبفاي كشور به شركت لوله 
و ماشين س��ازي ايران حتي به صورت اوراق و اس��ناد 
بهادار اس��ت كه اين امر منجر به تحميل هزينه مالي 
بابت س��ود تس��هيالت دريافتي از بانك ها و اشخاص 
يا هزينه تنزيل اوراق و اس��ناد بهادار به شركت شده 
است. در ادامه فلوله جمع ساير هزينه ها و درآمدهاي 
غيرعملياتي را 19هزار و 384ميليون ريال اعالم كرد. 
در اي��ن نامه درخصوص ماليات بر درآمد اعالم ش��ده 
اس��ت: جهت برآورد ماليات بر درآمد شركت ناشي از 
سود ناخالص پس از كسر معافيت هاي سود حاصل از 
س��پرده گذاري ها و اوراق مشاركت با ضريب 20درصد 
با توجه به معافيت مالياتي براس��اس ميزان معامالت 
س��هام ش��ركت به مبلغ 13هزار و 597 ميليون ريال 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ضمن��ا در اين خصوص 
تعديالت حس��ابرس نتيجه نهايي را مشخص خواهد 
كرد. اين ش��ركت در پاسخ به سواالت اداره نظارت بر 
ناشران بورس��ي درخصوص آثار عملكرد شركت هاي 
س��رمايه پذير توضيح داد: در اين خصوص در صورتي 
كه ش��ركت هاي س��رمايه پذير تا تاريخ نهايي ش��دن 
صورت هاي مالي اين ش��ركت اطالعات خود و ميزان 
سود تقسيمي را اعالم كنند، نتيجه آن در صورت هاي 
مال��ي اي��ن ش��ركت و صورت هاي مال��ي تلفيقي در 
قسمت ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي منظور 
مي ش��ود. ضمنا برآورد شركت در اين خصوص حدود 
15ميليارد ريال زيان اس��ت ك��ه به محض تحقق در 

حساب ها ثبت مي شود. 

رويخطشركتها

»تعادل« سناريو هاي بقا و لغو برجام در بازار سرمايه را در گفت و گو با صاحب نظران بررسي مي كند

خريداران سهام، برندگان واقعي بورس
گروه بورس  مسعود كريمي  

ب��ورس اوراق بهادار تهران بر خالف انتظارات 
پ��س از خروج يك جانبه اياالت متحده امريكا از 
برنامه جامع اقدام مشترك نه تنها روند نزولي را 
در پي��ش نگرفت بلكه ب��ا اظهارنظر هاي متفاوت 
و مثب��ت از طرف س��اير كش��ور  هاي عضو 5+1 
همراه ش��د و توانس��ت در روز سه شنبه نوزدهم 
ارديبهش��ت م��اه همزمان با ش��روع نخس��تين 
روز كاري ب��دون حضور دونال��د ترامپ در برجام 
با افزايش نماگر ها رق��م 93هزار و 691 واحدي 
را ب��ه خود اختصاص ده��د و در ادامه با افزايش 
بيش از يك ه��زار و 200واحدي طي يك هفته 
كاري روز سه ش��نبه بيس��ت و پنجم ارديبهشت 
ماه در آستانه فتح قله 95000واحد قرار گرفت. 
بر اين اساس در معامالت بازار مشاهده مي شود، 
اغلب سرمايه گذاراني كه تا كنون اقدام به فروش 
س��هام با هر قيمتي و بدون در نظر گرفتن ساير 
پارامتر ها ازجمله بنيادي و تكنيكال كرده اند اكثرا 
نقدينگي ه��اي حاصل از فروش را در بازار موازي 
ازجمله سكه وارد مي كنند. اين درحالي است كه 
در مقابل آنها حقوقي هاي بورس در اين روز ها به 
جمع آوري س��هام صنايع و شركت هاي مختلف 
در بازار مش��غول هستند و نسبت به گذشته روز 
ب��ه روز تنوع پرتفوي خود را افزايش مي دهد. در 
همين ش��رايط ديده مي شود كه صندوق تثبيت 
و صندوق توس��عه بازار در كنار ساير صندوق ها 
ش��روع به فعاليت و حماي��ت از بازار كرده اند. در 
همين حال صاحب نظران بازار س��رمايه معتقدند 
كه با نزديك ش��دن ب��ه فصل مجام��ع در كنار 
پيش بيني ارزنده بودن قيمت سهام شركت هاي 
بورسي انتظار مي رود كه سود تقسيمي شركت ها 
افزايش قابل توجهي داش��ته باشند كه اين مهم 
مي تواند يكي از داليل مهم و اساسي در افزايش 
فعاليت صندوق ها و حقوقي ها محس��وب شود. از 
اين رو همزمان با ش��روع س��فر  هاي محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه ايران و ديدار با مقامات 
ارش��د اتحاديه اروپا اخبار مثبتي از خروجي اين 
نشس��ت ها به گوش مي رس��د. در همين حال با 
افزاي��ش گمانه زني ها درخصوص همراهي س��اير 
كش��ور هاي متعهد پيش بيني مي شود در صورت 
بقاي برجام ب��ه دليل اينكه جمهوري اس��المي 
ايران همانند تاكيدات اخير يوكيا آمانو، مديركل 
آژان��س بين الملل��ي انرژي اتم��ي، تعهدات خود 
را در حوزه برجام به درس��تي انجام داده اس��ت 
بنابراي��ن  بايد در انتظار تحق��ق مطالبات خود از 
طرف ساير كش��ور ها باش��يم كه در اين شرايط 
صنايع و ش��ركت هاي بورسي به معناي واقعي به 

ش��كوفايي خواهند رس��د اما در غير اين صورت 
شرايط كمي متفاوت تر خواهد بود. 

 ضرورت حذف رانت و فساد اقتصادي
در همي��ن رابطه مهدي طحان��ي، مديرعامل 
ش��ركت س��رمايه گذاري آواي آگاه درخص��وص 
داليل عدم توجه بازار س��هام به خروج امريكا از 
برج��ام با توجه به صعود ه��اي اخير در گفت وگو 
با »تع��ادل« عنوان كرد: بازار س��رمايه نس��بت 
به خ��روج امري��كا از برجام بي اعتنا نيس��ت. اما 
اظهارنظر ه��اي بعد از خ��روج ترام��پ از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك كه توسط مقامات داخلي 
مطرح ش��د، اطميناني را در جامعه س��هامداري 
ايجاد كرد. وي خاطرنشان كرد: زماني كه امريكا 
در برجام حضور داش��ت ن��ه تنها فعاليت خاصي 
را در راس��تاي ايفاي تعهدات انجام نمي داد بلكه 
مان��ع از فعاليت هاي س��ايرين هم مي ش��د. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه اذعان كرد: در همين 
حال با توجه به اينكه امريكا خود از برجام خارج 
شده در صورتي كه ايران بتواند با ساير طرف هاي 
برجام كه در گذش��ته هم شركاي تجاري بودند، 
تضمين هاي عملياتي الزم را دريافت كند به طور 
قطع مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه وضعيت 
كشور از برجام هم بهتر خواهد شد. اين درحالي 

اس��ت كه در معاهده برجام فقط نفت بيش��تري 
ب��ه فروش رس��يد و منفعت ديگري ب��راي ايران 
حاصل نش��د. وي بيان ك��رد: درحال حاضر بازار 
سرمايه نسبت به مذاكرات خوش بين بوده و اين 
ديدگاه باعث ايجاد چشم انداز مثبتي پيش  روي 
سهامداران شده است. مهدي طحاني درخصوص 
اثرات بقا يا لغو برجام نيز تصريح كرد: متاس��فانه 
در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي تا كنون موفق 
عمل نشده و وابستگي هايي در برخي از زمينه ها 
به ساير كش��ور ها وجود دارد. اين درحالي است 
كه براي رفع اين موضوع  بايد فضاي كسب وكار 
را در داخل كش��ور ارتقا ببخشيم همچنين با از 
بي��ن بردن رانت و فس��اد اقتص��ادي مي توان به 
به��ره وري توليد در كنار به روزرس��اني توليدات 

و دانش فني رسيد. 
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري آواي آگاه 
ابراز كرد: در صورتي كه با كش��ور هاي اروپايي به 
نتيجه قابل قبول دسترس��ي پيدا نكنيم از لحاظ 
اقتصادي تا حدودي شاهد تنزل خواهيم بود اين 
در حالي اس��ت كه طرف غربي به چنين توافقي 
ني��از مب��رم خواهد داش��ت. اين تحليلگ��ر بازار 
س��رمايه گفت: در صورتي كه برج��ام ادامه  پيدا 
كن��د و همانند س��ال هاي 81، 82 و 84 بتوانيم 
با اس��تفاده از فرصت اقدام به جذب سرمايه گذار 

خارج��ي كنيم، مي ت��وان در بس��تري از صلح و 
آرامش به س��مت قوي  ك��ردن بني��ه اقتصادي 
حرك��ت كرد. وي درب��اره حماي��ت حقوقي ها و 
صندوق ه��اي تثبيت و توس��عه بازار ني��ز افزود: 
اي��ن صندوق ها در واقع وظيف��ه حمايت از بازار 
در چنين ش��رايطي را دارند. اين درحالي اس��ت 
كه درحال حاضر در فص��ل مجامع قرار داريم و 
شركت ها نيز ارزنده هستند و نكته قابل مالحظه 
موضوع اين است كه خريد ها فقط روي بلوك يا 
يك سهام شاخص ساز نيست و به صورت متنوع 
خريد ها در تابلو به صورت خرد انجام مي ش��ود. 
وي اف��زود: خريد هاي س��هام در ش��رايط فعلي 
مثب��ت ارزيابي مي ش��ود. مه��دي طحاني تاكيد 
ك��رد: در صورتي كه فاصله بي��ن حرف تا عمل 
در بين صاحب نظران اقتصادي كاهش پيدا كند 
و بيش��تر به س��مت عمل گرايي حركت كنيم به 
طور قطع ش��اهد تغيير فضا در كنار تحقق شعار 

اقتصاد مقاومتي خواهيم بود. 

 ادامه شرايط فعلي 
در سويي ديگر ايوب باقر تبار، عضو هيات مديره 
بورس انرژي درخصوص تحوالت اخير بازار سهام 
در گفت وگ��و با »تعادل« بيان كرد: به دليل  اينكه 
از حدود 3 الي 4ماهه گذش��ته ريزش هاي بورس 

تحت تاثير خروج  احتمالي امريكا از برجام صورت 
گرفت درحال حاضر مش��اهده مي ش��ود كه بازار 
س��هام با توجه به فرصت ه��اي 90و 180روزه در 
راستاي بازگش��ت تحريم ها عكس العمل مثبت و 
مناسبي را نشان مي دهد چراكه شاخص و قيمت 
برخي از سهم ها در روند معامالتي به اندازه كافي 
ريزش را تجربه كرد و به كف قيمتي خود رس��يد. 
وي خاطرنش��ان كرد: در مقايس��ه بازار سرمايه با 
بازار رقيب مش��اهده مي ش��ود كه سرمايه گذاري 
در بازار ارز ش��رايط متفاوتي پيدا كرده و ورود به 
اين بازار به سادگي گذشته صورت نمي گيرد. اين 
درحالي اس��ت كه در بازار سرمايه چنين فرصتي 
كه افراد بتوانند با اس��تفاده از پتانس��يل هاي بازار 
اقدام به خريد س��هام كنند نيز وج��ود دارد. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: پتانس��يل بالقوه 
رش��د بورس در كنار تاثي��ر افزايش قيمت ارز در 
شركت ها و صنايع صادرات محور بازار نيز از نكات 
مثبت س��رمايه گذاري در بازار س��هام محس��وب 
مي ش��ود چراكه با افزايش نرخ دالر، درآمد ارزي 
و ارزش جايگزيني ش��ركت هاي مربوط رشد پيدا 
خواهد كرد كه در چنين ش��رايطي قيمت سهام 
نه تنها كاهشي نيس��ت بلكه صعود قابل توجهي 

را تجربه مي كند. 
اي��وب باقر تبار درخص��وص تاثير بق��ا يا لغو 
برج��ام در بازار س��رمايه اي��ران نيز اب��راز كرد: 
كشور هاي اروپايي تاثير چنداني در وضعيت بازار 
س��رمايه ندارند. در همين حال طي چند س��ال 
اخي��ر كه امريكا در برنامه جامع اقدام مش��ترك 
حضور داش��ت هم شاهد تغييراتي در كليت بازار 
س��هام نبودي��م. بنابراين حضور ي��ا عدم حضور 
اروپايي ه��ا هم تاثير چندان��ي در روند معامالتي 
بورس كش��ور نخواه��د داش��ت. وي تاكيد كرد: 
در 2حال��ت مان��دگاري يا خروج اروپ��ا از برجام 
باعث مي شود كه ش��رايط فعلي ادامه  پيدا كند. 
ام��ا در صورتي كه خ��روج آنها هم��راه با ايجاد 
تحريم هاي جديد باش��د شرايط كمي متفاوت تر 
خواهد بود. عضو هيات مديره بورس انرژي عنوان 
كرد: درحال حاضر صندوق توسعه و تثبيت بازار 
هيچ گونه فعاليتي در داد و س��تد سهم ها ندارند 
و بازار همانند گذش��ته درح��ال انجام معامالت 
اس��ت. وي به س��هامداران خرد توصيه كرد: اين 
دس��ت از س��هامداران با توجه به اهداف و مبلغ 
س��رمايه گذاري آنها  بايد مستقيما وارد معامالت 
بازار نش��وند و دارايي هاي خود را در چند س��بد 
س��رمايه گذاري و ب��ا اس��تفاده از صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري كه عملكرد مناسبي را طي چند 

سال گذشته تجربه كرده اند، استفاده كنند. 

 عرضه ارز در بورس، راه شفافيت: نايب رييس كميسيون 
بودجه مجلس، معتقد است كه راه اندازي بورس ارز، فعاليت هاي 
بازار ارزي كش��ور را شفاف مي كند. به گزارش خانه ملت، هادي 
قوام��ي با اش��اره به زمزمه هايي مبن��ي بر راه اندازي ب��ورس ارز، 
گف��ت: راه اندازي بورس ارز فعاليت هاي ارزي را ش��فاف مي كند، 
در صورتي كه در اين محل، ارز عرضه ش��ده و به تقاضاها پاس��خ 
داده ش��ود، در غير اين صورت تاثيري بر بازار ارزي كشور نخواهد 
داشت. نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
افزود: راه اندازي بورس ارز نبايد بازار را ميخكوب كند، بايد مكمل 
سياست هاي فعلي دولت باشد و به بازار متشكل ارزي با نرخ فعلي 
كمك كند. راه اندازي بورس ارز براي س��اماندهي بازار مي تواند از 
س��امانه نيما كارآمدتر باش��د و اثرات مثبت بيشتري در اقتصاد 
كش��ور داشته باشد. وي با اش��اره به اهداف راه اندازي بورس ارز، 
ادام��ه داد: دولت براي اينك��ه نرخ 4 ه��زار و 200 توماني ارز را 
به صورت تدريجي مديريت كند بايد به خارج از اين تقاضاها پاسخ 
دهد، چراكه بورس براي ساماندهي عرضه و تقاضا ايجاد مي شود. 
نماينده مردم اس��فراين در مجلس، يادآور شد: در حال حاضر در 
برخي كش��ورها بورس ارز فعال اس��ت و اثرات خوبي در اقتصاد 
آنها بر جاي گذاشته است. نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس، با بيان اينكه راه اندازي بورس ارز براي دوام نرخ 
4هزار و 200توماني ضروري است، تصريح كرد: راه اندازي بورس 

ارز براي س��اماندهي بازار مي تواند از سامانه نيما كارآمدتر باشد و 
اثرات مثبت بيشتري در اقتصاد كشور داشته باشد. 

 نق�ش پررن�گ خارجي ها در تعيين قيم�ت زعفران 
ايراني: بازار زعفران در ايران سنتي است و با وجود آنكه صادرات 
زعفران ايراني قدمت زيادي دارد، ولي در واقعيت تفكري سنتي 
بر آن حاكم اس��ت و توس��عه چنداني نيافته اس��ت، به طوري كه 
قيمت را خود كش��اورز تعيين نمي كند و افراد و گروه هاي خاص 
تعيين كنن��ده قيمت زعفران هس��تند. به گزارش ايس��نا، علي 
مرادي بهجو كارشناس مسوول كش��ت، توليد و فرآوري گياهان 
دارويي وزارت جهاد كش��اورزي، درخصوص فرآيند كشف قيمت 
زعفران در بازارهاي داخلي و صادراتي گفت: در اين بازار س��نتي، 
مكانيس��م مش��خصي براي كش��ف قيمت زعفران وجود ندارد و 
درواقع اين بازرگان ها و صادركننده ها هستند كه قيمت خريد از 
كشاورزان را تعيين مي كنند و كشاورزان و خرده مالكان چندان 
دخالت��ي در اين رابطه ندارند. قيمت جهان��ي زعفران نيز قاعده 
خاصي ندارد و شايد بتوان گفت واسطه هاي بين المللي در تعيين 
آن نقش اصلي را ايفا مي كنند. مرادي بهجو افزود: زعفران از ايران 
به كشورهاي حاشيه خليج فارس، اسپانيا و بخشي به افغانستان 
صادر مي شود و اين كشورها هستند كه هر كدام بخشي در تعيين 
قيمت ها نقش آفرين باش��ند. در غير اي��ن صورت صادركنندگان 
ايران��ي چندان در اين امر دخال��ت ندارند؛ بلكه خريداران و تجار 
زعفران در ديگر كش��ورها قيمت خري��د زعفران از تجار ايراني را 
مشخص مي كنند. البته نكته جالب توجه اين است كه زعفران در 
اين كش��ورها به صورت ريالي مورد معامله قرار مي گيرد. به گفته 

وي، قيمت زعفران صادراتي حدود يك دالر به ازاي هر گرم مطرح 
مي ش��ود و اخيرا مبناي قيمت��ي آن به ازاي يك كيلو حدود هزار 

دالر بوده است. 

 مرجع قيمتي جهاني 
اين كارشناس مس��وول وزارت جهاد كش��اورزي تاكيد كرد: 
باتوج��ه به اينكه بيش از 90درص��د از كل توليد زعفران در دنيا 
توسط كشاورزان ايراني توليد مي شود، بايد مرجع قيمتي جهان 
را دراختيار داش��ته باشيم. ولي تحقق اين امر ضرورت هايي دارد، 
چراكه بازار زعفران س��نتي است و يك تاجري كه سال ها در اين 
ح��وزه كار كرده و موفق بوده، رموز موفقيت خود را بيان نخواهد 
كرد. اگ��ر اين فرض را درس��ت درنظر بگيري��م، اجتناب ناپذير 
اس��ت كه ما از صادركنندگان و تاجراني ك��ه در اين حوزه فعال 
هستند، كمك بگيريم. وي ادامه داد: باتوجه به اينكه بورس كاال 
محلي براي ش��فافيت و كش��ف قيمت واقعي است، اگر از تجربه 
صادركنن��دگان زعفران هم اس��تفاده كنيم، قطع��ا مي توانيم به 

مرجعيت قيمتي ايران در بازارهاي جهاني دست يابيم. 

 لزوم تداوم يك طرح موفق
وي درخص��وص مزاياي اس��تفاده از مكانيس��م ب��ورس كاال 
براي عرضه محصول اس��تراتژيكي مثل زعفران باتوجه به تجربه 
موفقيت آميز اجراي طرح خريد توافقي زعفران در اين بازار و كسب 
رضايت كشاورزان گفت: از آنجا كه توليد زعفران ما سنتي است و 
75درصد سطح زير كشت زعفران در زمين هايي به مساحت زير 

يك هكتار اس��ت كه به ازاي هر هكتار چهار كيلو زعفران برداشت 
مي ش��ود. بنابراين، مقدار زعفراني كه توس��ط عمده زعفرانكاران 

توليد مي شود مقدار كمي از كل توليد را شامل مي شود. 

 حداكثرسازي سود كشاورزان
م��رادي ادامه داد: اما در ب��ورس حداقل زعفران توليدي براي 
هر كش��اورز، هزار گرم اس��ت و اين امر موجب مي شود شماري 
از كش��اورزان امكان ورود به بورس را نداشته باشند. ضمن اينكه 
بسياري از كشاورزان با نحوه استفاده از اينترنت و مراحل قانوني 
الزم براي ورود به بورس آشنا نيستند. در همين رابطه، بين بورس 
و كشاورز يك نهاد واسط الزم است كه مي تواند تعاوني هايي باشد 
كه توسط گروهي از كش��اورزان تشكيل شده است. از اين رو، با 
وجود نهادهاي واسط، فرآيند معامالت به آساني انجام مي شود كه 
در اين صورت مزايايي همچون شفافيت معامالت و كشف قيمت 
عادالنه با حداكثرسازي س��ود كشاورزان محقق خواهد شد. وي 
اظهار داشت: اجراي طرح خريد توافقي زعفران گرچه در نخستين 
تجربه خود نقاط ضعفي داشت، اما توانست رضايت كشاورزان را 
كس��ب كند و باتوجه به لزوم رعايت برخي استانداردهاي تعريف 
ش��ده، به افزايش كيفيت محصول خريداري ش��ده منتهي شد. 
ضمن اينكه در اين طرح از بروز تقلب و سوءاستفاده هاي احتمالي 
جلوگيري به عمل آمد. البته در سال هاي بعدي اجراي اين طرح 
مي توان با درگير كردن تمام ذي نفعان حوزه زعفران، ضعف ها را 
ني��ز مرتفع كرد، چراكه اين گروه ها ب��راي بهبود اين طرح قطعا 

حرفي براي گفتن دارند. 

نگاهي به تحوالت بازار 

گروه بورس  
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت دي��روز با افزاي��ش 202 واحدي همراه 
ش��د و توانس��ت رقم 94 هزار و 905 واحد را به 
خود اختصاص دهد. اين در حالي است كه با قرار 
گرفت��ن نماگر بازار در آس��تانه 95000 واحدي، 
ش��اخص كل ه��م  وزن ب��ا افزاي��ش 93 واحدي 
عدد 17 هزار و 116واحد را به نمايش گذاش��ت. 
همچنين، شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 
284 واحدي به رقم 101هزار و 391 واحد دست 
يافت. عالوه بر اين، شاخص بازار اول اما در حالي با 
افزايش 159واحدي به رقم 67 هزار و 606 واحد 
دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 349 
واح��دي عدد 201 ه��زار و 93واحد را به نمايش 
گذاش��ت. بر اين اساس، ديروز معامالت سهام در 
نماد معامالتي سايپا با 25 واحد، معدني و صنعتي 
گل گه��ر با 24 واحد و خدمات انفورماتيك با 21 
واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر برآورد 
ش��اخص كل ب��ورس به ن��ام خود ثب��ت كردند. 

در مقاب��ل، معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
 ش��ركت هاي سيمان اصفهان با 9 واحد، تاپيكو با 
8 واحد و ملي صنايع مس ايران با 6 واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منفي را در محاس��به اين نماگر 
به دوش كش��يدند. به گ��زارش فارس، ارزش كل 
معام��الت ديروز ب��ورس تهران به بي��ش از 163 
ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست 
به دس��ت ش��دن بيش از 907 ميليون س��هم و 
اوراق مال��ي قابل معامله طي 64 هزار و 22 نوبت 
داد و س��تد بود. همچنين، ط��ي معامالت ديروز 
نماد معامالتي ش��ركت هاي كارخانجات توليدي 
ش��هيد قندي، دش��ت مرغاب، ش��ير پاستوريزه 
پگاه خراس��ان، س��بحان دارو، س��يمان شاهرود، 
داروس��ازي س��بحان انكولوژي، س��رمايه گذاري 
سبحان، پتروشيمي ممسني، كي بي سي، دريايي 
كش��تيراني خط دريابندر، سرمايه گذاري مسكن 
الوند، ازس��وي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن 
شمال غرب، س��رمايه گذاري شمال ش��رق، گروه 

اميد، شيرپاس��توريزه  مديريتي س��رمايه گذاري 
پ��گاه فارس، صنعت روي زنگان، س��يمان فارس 
نو، رينگ خ��ودرو غدي��ر و معادن منگن��ز ايران 
بازگشايي شدند. براس��اس اين گزارش ديروز در 
بازار 2 بورس تهران كه به معامالت درون گروهي 
سهامداران عمده اختصاص دارد، 49ميليون سهم 
بانك گردشگري به ارزش بيش از 5ميليارد تومان 
با معامالت انتقالي از سوي سهامدار عمده روبه رو 
ش��د. همچنين 10 ميليون س��هم فوالد مباركه 
اصفهان به ارزش بيش از دو و نيم ميليارد تومان 
به كدهاي درون گروهي س��هامدار عمده جابه جا 
ش��د. افزون بر اين، 5 ميليون س��هم نوس��ازي و 
س��اختمان تهران به ارزش بيش از 700 ميليون 

تومان كد به كد شد. 

 سبزپوشي آيفكس 
در سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران ديروز 
در حالي پايان يافت كه شاخص كل فرابورس ايران 
با بيش از 3 واحد افزايش در ارتفاع باالتر از 1093 
واحدي ايس��تاد و حج��م معام��الت در بازار هاي 
9گان��ه نزديك به 276 ميلي��ون ورقه و ارزش آن 
نيز به بيش از يك هزار و 634 ميليارد ريال رسيد. 
همچنين، روز سه ش��نبه در مجموع 2 بازار اول و 
دوم فرابورس نيز ش��اهد جا به جايي بيش از 168 
ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 240 ميليارد ريال 

بودي��م كه در اين ميان نماد »ذوب« با معامله 39 
ميليون سهم به ارزش 30ميليارد ريال بيشترين 
مي��زان حجم و ارزش معامالتي را در ميان س��اير 
نماده��اي مورد معامل��ه در اين دو ب��ازار به خود 
اختصاص داد. عالوه بر اين، در روزي كه گذش��ت 
بيش از 102 ميليون سهم به ارزش بيش از 147 
ميليارد ريال در سه تابلو بازار پايه جابه جا شدند. 
از سوي ديگر معامله بيش از 3 ميليون ورقه بهادار 
متعلق ب��ه صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( به 
ارزش اف��زون بر 66 ميليارد ريال در فرابورس رقم 

خورد. بر اين اس��اس، در بازار اوراق با درآمد ثابت 
نيز ديروز بالغ بر يك ميليون ورقه بهادار با ارزشي 
بالغ بر يك هزار و 124 ميليارد ريال جابه جا ش��د 
كه با تغيي��ر مالكيت حدود 165 هزار ورقه بهادار 
به ارزش بي��ش از 142 ميليارد ريال، »اش��اد9« 
بيش��ترين حجم و ارزش را در معامالت اين بازار 
دراختيار گرفت. از سوي ديگر در بازار شركت هاي 
كوچك و متوسط )SME(، 10 هزار سهم متعلق 
به ماداكتو اس��تيل كرد به ارزش 42 ميليون ريال 

معامله شد.

مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخص بورس در مرز 95000 واحد

بازار سرمايه
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تحريم هاي امريكا، تجارت 
ايران را متوقف نمي كند

عضو هي��ات نمايندگان اتاق ته��ران مي گويد: 
خروج امري��كا از برجام تاكنون تاثيري بر س��طح 
تجارت ايران و صنايع كش��ورمان نگذاشته است و 
آنچه در بازار شاهد هستيم، بيشتر هيجاني است. 
به��ادر احرامي��ان مي گويد: » براي س��نجش آثار 
خروج امريكا از برجام و احتمال بازگشت تحريم ها 
خيلي زود است، زيرا تاكنون رييس جمهور امريكا 
تنها به صورت كلي اعالم كرده اس��ت كه از برجام 
خارج مي شود و تحريم هاي امريكا بازمي گردد اما 
جزئيات اين تحريم ها مهم اس��ت تا متوجه شويم 
ك��ه روي چه بخش هايي از اقتصاد اثرگذار خواهد 

بود. «
او با اشاره به اينكه براي كاهش آثار مخربي كه 
تحريم هاي امريكا مي تواند به دنبال داش��ته باشد 
بايد كش��ور آماده باشد و مس��ووالن برنامه ريزي 
كنن��د، مي گوي��د: » آنچه ب��ه نظ��ر در ارتباط با 
تحريم هاي امريكا قطعي مي رس��د و در سخنراني 
مس��ووالن امريكايي هم مشخصي است، بازگشت 
تحريم ه��اي ح��وزه بانكي، حمل و نق��ل، بيمه و 
برخي محصوالت فلزي اس��ت كه آثار زيادي روي 
تجارت اي��ران و به خصوص صادرات ايران خواهد 
داش��ت و نكته مهم اين اس��ت كه از همين حاال 
با ديپلماس��ي قوي اقتصادي مس��ووالن به دنبال 
اين باش��ند كه اين اثرات تحريم هاي امريكا را به 

حداقل ممكن برسانند. «
اين عضو هي��ات نمايندگان اتاق تهران با بيان 
اينك��ه تحريم هاي امريكا تج��ارت ايران را متوقف 
نمي كن��د بلكه تنها هزينه ه��ا را افزايش مي دهد، 
گفت: » كش��ورما پيش از توافق هسته يي و شروع 
برج��ام هم ب��ا تحريم هاي س��ختي رو به رو بود و 
ش��اهد بوديم كه تج��ارت و صادرات كش��ورمان 
ص��ورت مي گرفت ام��ا ب��راي دور زدن تحريم ها 
مجب��ور بوديم كه از ش��ركت هاي ميانه و راه هاي 
ميان بري اس��تفاده كنيم كه حاال نيز چاره يي جز 
اين كار نيس��ت و اين موض��وع هزينه هاي تجارت 
را باال مي برد. ع��الوه بر اين ما از همين حاال بايد 
با ش��ركاي اصلي تجاري كش��ورمان كه بيشترين 
ص��ادرات را ب��ا آنها داري��م وارد مذاكره ش��ويم و 

راه هايي را براي ادامه كار پيدا كنيم. «
مديرعام��ل ف��والد ي��زد همچني��ن در ارتباط 
ب��ا تاثير خ��روج امريكا از برجام ب��ر صنعت فوالد 
ايران، گف��ت: »تا زماني كه تحريم ها عمال وضع و 
شروع نش��ود و جزئيات آن مشخص نباشد، هيچ 
چي��ز قطعي را نمي توان گفت اما اگر حمل و نقل 
و بيم��ه با چالش تحريم رو به رو ش��ود، صادرات 
فوالد ايران مي تواند دچار مش��كل ش��ود و اين به 
صنعت ف��والد ضربه خواهد زد، زيرا هم اكنون 40 
درصد توليد داخلي ما در اين حوزه صادر مي شود. 
سال گذش��ته از 20 ميليون تن توليد فوالد خام، 
8 ميليون تن آن صادر ش��ده اس��ت و پيش بيني 
مي شود امس��ال با توجه به ورود واحدهاي جديد 
به مدار توليد با افزايش ظرفيت هم رو به رو شويم، 
افزايش توليدي كه ب��ه دليل نبود تقاضاي داخل 
بايد به ميزان صادرات كشور اضافه شود و حاال اگر 
صادرات فوالد مشكل پيدا كند، واحدهاي توليدي 

هم با چالش مواجه مي شوند.«
احرامي��ان همچنين گفت: » بيش��ترين ميزان 
ص��ادرات فوالد م��ا در حال حاضر با كش��ورهاي 
شرق آسياست و درصورت بروز مشكل در صادرات 
فوالد باي��د مذاكرات اقتصادي با اين كش��ورها و 

شركت ها صورت گيرد.«

روند توليد خودروهاي ملي 
تسريع شود

دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: 
خودروس��ازان بايد خ��روج امري��كا از برجام را به 
فال نيك گرفته و رون��د توليد خودروهاي ملي را 

تسريع كنند. 
آرش محبي ن��ژاد در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: خوش��بختانه در چند س��ال  اخير به موازات 
همكاري با خودروس��ازان مط��رح جهان، موضوع 
طراح��ي و تولي��د پلت فرم هاي ملي نيز از س��وي 

صنعت خودرو پيگيري شده است. 
وي با بيان اينكه دو خودروساز بزرگ هم اكنون 
مشغول طراحي و توس��عه پلت فرم هاي ملي خود 
هستند، خاطرنش��ان كرد: در اين شرايط با توجه 
به  آنكه امريكا از برجام خارج ش��ده خودروسازان 
بايد اين موضوع را به فرصتي براي تسريع در روند 

طراحي و توليد خودروهاي ملي تبديل كنند. 
دبي��ر انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي ادامه 
داد: البته با توجه به تاكيدات و مواضع كشورهاي 
اروپاي��ي به همراه چين و روس��يه در زمينه لزوم 
حفظ برجام، تحريم هاي احتمالي امريكا در آينده 
مش��كل خاصي براي صنعت خودرو ايجاد نخواهد 
كرد زيرا كشورهاي اروپايي، روسيه و چين به اين 
تحريم ه��ا نمي پيوندند. وي افزود: از آن س��و نيز 
صنعت خودروي ما ارتباط��ي با صنعت خودروي 
امريكا نداش��ته اس��ت كه بخواه��د از تحريم هاي 
احتمالي امريكا متاثر ش��ود بنابراين نگراني از اين 

جنبه براي صنعت خودرو وجود ندارد. 
محبي ن��ژاد با بي��ان اينكه با اي��ن حال مواضع 
امري��كا ضرورت خودكفا ش��دن صنعت خودرو را 
مج��ددا به ما يادآوري ك��رد، تصريح كرد: در اين 
ش��رايط از دو خودروس��از بزرگ انتظار مي رود در 
كنار ادامه همكاري با خودروسازان مطرح جهان، 
طراحي و توليد پلت فرم ها و خودروهاي ملي را با 

سرعت بيشتري پيگيري كنند. 
وي اظهار كرد: اميدواريم با اقدام خودروسازان 
در يكي، دو س��ال  آينده شاهد عرضه خودروهاي 
جدي��د ملي به بازار باش��يم. در اين زمينه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت بايد با ارائه مش��وق هاي 
الزم از جمل��ه تخصيص ۳2 ه��زار ميليارد تومان 
تسهيالت وعده داده شده براي نوسازي و بهسازي 
واحدهاي صنعتي، ش��رايط را براي ارتقاي صنعت 

قطعه سازي و خودروسازي فراهم كند. 

اخبار

تالش هاي ديرهنگام براي استفاده از برجام

تشكل ها در قامت سفيران سياسي

رييس انجمن وارد كنندگان خودرو مطرح كرد

واردات قطعات مونتاژي بيش از دو برابر ارزش خودروهاي وارداتي است
فعاالن بازار معتقدند؛ ركود سنگين حاكم بر بازار 
خودروهاي وارداتي داليل مختلفي دارد كه در بين 
آنه��ا، راي موقت ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال 
مصوبه دولت مبني بر افزايش تعرفه واردات خودرو، 

اصلي ترين آنهاست. 
طبق اعالم ديوان عدال��ت اداري، مصوبه مذكور 
ابطال و بنابراين خودروه��اي خارجي بايد با همان 
تعرفه هاي قبلي وارد كش��ور ش��وند. از آنجا كه اين 
راي موقت��ي بوده و حكم نهاي��ي حدود ۳ ماه ديگر 
اعالم خواهد ش��د، دول��ت خود را مل��زم به اجراي 
آن ندانس��ته و بناب��ر اعالم وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، خودروهاي خارجي ب��ا تعرفه هاي جديد 
امكان ثبت س��فارش و واردات دارند. با اين حال اما 
مشتريان از بيم اجراي حكم ديوان عدالت اداري در 
آينده، فعال بازار وارداتي ها را تحريم و اقدام به خريد 
نمي كنند. در ح��وزه خودروهاي وارداتي در س��ال 
92 كاهش س��االنه 5 درصدي تعرفه واردات خودرو 
در مجلس به تصويب رس��يد. ام��ا آنچه امروز ديده 
مي ش��ود افزايش خارج از ع��رف تعرفه هاي واردات 
اين كاالست كه ريشه آن را بايد در عبور از سيستم 

قانونگذاري جست وجو كرد. 
صاحب نظران اين حوزه معتقدند كه افزايش نرخ 
ارز، حذف ارز مبادله يي قطعه سازان، رشد دستمزدها 

و همچنين روند صعودي تعرفه ها، استمرار گراني را 
در بازار خودروهاي داخلي و وارداتي با توجه به ركود 

خريد رقم خواهد زد. 
فرهاد احتش��ام زاد رييس انجمن وارد كنندگان 
خ��ودرو با اش��اره ب��ه افزايش ۳0 درص��دي تعرفه 
خودرو در س��ال 96 و اعمال اي��ن افزايش تعرفه با 
وجود دس��تور هاي قضايي، اظهار داش��ت: از ابتداي 
س��ال جاري نيز هزينه هاي جديد به واردات خودرو 
اضافه ش��ده است كه با احتس��اب 10درصد تعرفه 
اختص��اص يافته در بودجه س��ال ج��اري، مجموع 
تعرفه ها به 40درصد مي رس��د ك��ه به اين رقم بايد 
هزينه ترخيص گمرك و عوارض را نيز افزود. ضمن 
اينكه هزينه هاي ترخيص گمركي و حقوق و عوارض 
گمركي نيز به نسبت دالر 4200 توماني رشد كرده 
بنابراين 40 درصد افزايش تعرفه ها را اگر بخواهيم به 
نرخ واقعي محاس��به كنيم در حال حاضر حدود 60 

درصد افزايش هزينه در واردات خودرو داريم. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در ح��ال حاض��ر س��ايت 
ثبت س��فارش ب��از و واردات خودروهاي خارجي در 
حال انجام است، گفت: اينكه از واردات خودروهاي 
خارجي به دلي��ل ارزبري زياد جلوگيري ش��ود در 
واقع اجراي س��ليقه يي است كه به ضرر بازار خودرو 
تمام مي شود، زيرا حجم ارزبري خودروهاي خارجي 

نسبت به ساير كاالهايي كه وارد مي شود آن قدر زياد 
نيس��ت ضمن اينكه با اعمال تعرفه 110 درصدي، 
واردات اين كاال يك منبع درآمد مهم براي دولت به 
شمار مي رود. پس ممنوعيت واردات خودرو خارجي 
زماني مي تواند موضوعيت داشته باشد كه براساس 
قوانين ص��ادرات و واردات در ابتدا كميته ماده يك 
موضوع را بررس��ي مي كند و در صورت تاييد هيات 
دول��ت در مجلس ممنوعيت ورود اين كاال به قانون 
تبديل مي ش��ود در غير اين صورت اعالم اين موارد 
مانند بس��تن خارج از قواعد سايت ثبت سفارش در 
سال گذشته تنها به افزايش قيمت ها در بازار منجر 
مي شود. رييس انجمن وارد كنندگان خودرو در ادامه 
افزود: س��ال گذش��ته در مجموع 6۷ ه��زار و 800 
دستگاه خودرو وارد ش��ده است كه نسبت به سال 
قبل از آن با كاهش 12 درصدي از نظر ارزش دالري 
و ريال��ي روبرو بوده كه از اين ميزان س��هم واردات 
خودرو از كل واردات كش��ور، حدود چهار و هش��ت 
دهم درصد بود ك��ه از اين ميزان حدود يك درصد 
مربوط به خودروسازان داخلي و 91درصد اين بازار 
هم در اختيار شركت هاي بزرگ توليدي شبه دولتي 
اس��ت. وي در خصوص خروج دولت امريكا از برجام 
و احتمال تاثير تحريم ها در بروز بحران براي واردات 
خودرو خارجي عنوان ك��رد: با توجه به اينكه هيچ 

زمان به صورت مستقيم خودرو از امريكا وارد نشده 
است درمورد كشورهاي ديگر هم بايد گفت اين امر 
بستگي به سياست اتحاديه اروپا و ديگر كشورها در 
برخورد با خ��روج ترامپ از برجام دارد. اينكه تا چه 
اندازه بخواهند در برابر اين زورگويي امريكا انعطاف 
نش��ان بدهند يا اينكه بر مواضع خودشان پافشاري 
كنند، مي توان��د در آينده وضعيت واردات خودروي 
خارجي را مشخص كند. در حال حاضر مبدا اصلي 
واردات خودرو به كش��ور، امارات اس��ت و بعد از آن 
كره، آلمان، فرانس��ه، چين، تركيه و ژاپن بازار هدف 

وارداتي ما هستند. 
احتش��ام زاد نگراني اصل��ي را در بح��ث اعمال 
تحريم هاي مجدد امريكا در حوزه خودروهاي داخلي 
دانس��ت و گفت: در اين زمينه برنامه ريزي و نگراني 
باي��د در ح��وزه خودروهاي داخلي باش��د زيرا اكثر 
خودروهاي با كيفيت ما درصد ساخت داخلي شان 
بس��يار پايين است و تا حد زيادي وابسته به واردات 
قطعات هستند. در اين زمينه مي توان گفت كه سال 
گذشته ميزان واردات قطعات براي مونتاژ خودروها 
بيش از دوبرابر ارزش خودروهاي وارداتي بوده است. 
وي در مورد ميزان و مبدا واردات قطعات مورد نياز 
خودروس��ازان داخلي عنوان كرد: در حوزه قطعات 
قري��ب به 56درصد واردات از چين اس��ت بعد ازآن 

فرانسه با 24درصد و كره با 12درصد مهم ترين منابع 
واردات قطع��ات خودرويي مورد نياز خودروس��ازان 

داخلي هستند. 
احتش��ام زاد با بيان اينكه يكي از مواردي كه در 
فهرس��ت تحريم ه��اي جديد امريكا ق��رار مي گيرد 
واردات قطعات خودرو است، يادآورشد: خودروسازان 
داخل��ي بايد اين آمادگي را داش��ته باش��ند كه در 
فرصت هاي موجود نهايت استفاده را در بومي سازي 
قطع��ات مورد نياز انجام دهن��د در غير اين صورت 
با كمبود قطعات و بحران مش��ابه س��ال 9۳ مواجه 

مي شوند. 
رييس انجمن وارد كنندگان خودرو معتقد است: 
در كنار كمبود عرضه، افزايش هزينه و كمبود ارز را 
داريم كه اين عوامل در كنار هم باعث تشديد تقاضا و 
افزايش مجدد قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد 
همانطور كه سال گذشته رشد 50 درصدي قيمت را 

در اين بازار شاهد بوديم. 
در حالي كه بر اس��اس گزارش هاي آماري ارزش 
ص��ادرات خودروهاي ما ح��دود 400 ميليون دالر 
بوده و در سال گذشته اين عدد به 20 ميليون دالر 
رسيده است كه اين امر نشان مي دهد توليد داخلي 

خودرو مشتري خارجي و قابليت صادرات ندارد. 
احتش��ام زاد تصريح داش��ت: تصميم گيري هاي 
هيجاني و به دور از تدبيرمي تواند فرصت هاي فعلي 
را كه حتي از خروج امريكا از برجام براي ما به وجود 
آم��ده را از بين ببرد. بر اين اصل اميد داريم با توجه 
به اجماع جهاني در حمايت از ايران و برجام، به دور 
از رفتارهاي احساسي بتوانيم از اين شرايط در عرصه 

بين المللي به نفع اقتصاد كشور استفاده كنيم. 

فراز جبلي  
 درك اوليه كش��ور از مساله برجام اشتباه بود. 
بس��ياري اين تصور را داش��تند كه ص��رف توافق 
هسته يي به منزله بهبود تجارت و روابط اقتصادي 
با خارج از كشور است در حالي كه اين گونه نبود و 
برجام تنها فضا را براي شكل گيري روابط اقتصادي 
باز مي گذاش��ت و الزامي براي ارتباط با كشورهاي 
ديگر نبود. حال با زمزمه شروع مجدد تحريم ها اين 
بحث به شدت براي دولت مطرح است كه با استفاده 
از پتانسيل بازي برد-برد با كشورهاي ديگر مانع از 
برهم خوردن كل توافق شود و بتواند شرايط را براي 
ارتباطي منطقي با بقيه كشورها حفظ كند. اما آيا 
اين مس��اله ممكن است و بخش خصوصي چگونه 

مي تواند اين نقش را ايفا كند؟

 جلسات ديرهنگام
ابتداي توافق هسته يي خيل هيات هاي تجاري 
به كشور اعزام ش��د. در مقابل ايران نيز هيات هاي 
تجاري زيادي را به كش��ورهاي ديگر اعزام كرد. اما 
توافقات اوليه چندان رضايت بخش نبود. بس��ياري 
از مذاك��رات در قالب تفاهم نام��ه و نه قرارداد امضا 
مي ش��د. بخش خصوصي چندان به ب��ازي گرفته 
نمي ش��د و اكثر قرارداده��اي موجود نيز مربوط به 
بخش دولتي بود. در مقابل اما بخش دولتي مدعي 
بود كه بخش خصوصي از قدرت كافي براي بستن 
قراردادها برخوردار نيس��ت و چندين سال تضعيف 
بخش خصوصي در ايام تحريم باعث شده است كه 
اي��ن قراردادها براي بخ��ش خصوصي نحيف ايران 
س��نگين باشد. از س��وي ديگر توافق نامه هاي اوليه 
نيز چندان از سوي بخش خصوصي پيگيري نشد. 
هيات هاي زيادي به ايران آمدند و رفتند اما نتيجه 
آنها هيچگاه اعالم نش��د. حال پس از قطعي شدن 
خ��روج اياالت متحده از برجام اين بحث به ش��دت 
مطرح ش��د ك��ه پي��ش از اعم��ال تحريم هاي 90 
روزه و 180 از فرصت ايجاد ش��ده نهايت اس��تفاده 
ش��ود. در هفته جاري همايش تجاري ايران و قطر 
ب��ا حضور جمعي از فعاالن اقتصادي دو كش��ور در 
اتاق بازرگاني قطر برگزار شد. حدود ۳0 نفر از تجار 
ايراني به همراه هيات سياس��ي شامل وزير اقتصاد، 
وزير صنعت معدن تجارت و معاونان او در اين سفر 
حضور داش��تند. برقراري تعرفه ترجيحي، تسهيل 
همكاري هاي بانكي، تس��هيل روادي��د براي تجار و 

فع��االن اقتصادي با معرفي نامه اتاق هاي بازرگاني و 
همكاري در زمينه حمل و نقل و ترانزيت از اهم موارد 
مطروحه و توافقات دو طرف در اجالس كميسيون 
مشترك بود كه تحقق آنها راهگشاي گسترش روابط 
اقتصادي و تجاري ميان فعاالن بخش خصوصي دو 
كشور خواهد شد. اتاق ايران نيز ميزبان وزير اقتصاد 
بلغارس��تان در همايش تجاري ايران و بلغارس��تان 
بود. وزير اقتصاد بلغارستان ضمن اشاره به رشد 14 
درصدي س��طح مناسبات دو كشور در سال 201۷ 
نس��بت به سال 2016 گفت: در سال 201۷ حجم 
مب��ادالت تجاري تجارت ميان ايران و بلغارس��تان 
حدود 11۷.4 ميليون دالر بوده كه نسبت به سال 
قبل آن 14 درصد رشد داشته است. ميزان صادرات 
ايران به بلغارستان بيش از 58 ميليون دالر و ميزان 
صادرات اين كش��ور به ايران ني��ز در همين حدود 
بوده اس��ت. با وجود اين جلسات كمي دير و بدون 

هدف گذاري مشخص برگزار مي شود. 

 شناسايي مسيرهاي تحريم و فكر چاره
مس��اله مهم درباره آينده اقتصادي ايران پس از 

اعم��ال تحريم ها راه هاي دور زدن تحريم اس��ت. از 
هم اكنون مشخص است كه چه بخش هايي از اقتصاد 
ايران چه در زمينه بانكي و چه در زمينه حمل و نقل 
و ساير بخش هاي جانبي اقتصاد مورد تهديد امريكا 
قرار خواه��د گرفت. اگر ايران بنا ب��ه ادعاي دولت 
بتواند مسيرهاي روابط را از طريق رابطه با اروپا باز 
نگه دارد مشكل چندان جدي نخواهد بود و وضعيت 
تا حد زيادي حل خواهد ش��د اما مساله اين است 
ك��ه اصوال اروپا حاضر به قب��ول دور زدن تحريم ها 
به نفع ايران اس��ت و عمال در توافق باقي مي ماند؟ 
از سوي ديگر سناريو بعدي عدم حضور اروپا است. 
در اين روش با توجه به اينكه مس��يرهاي دور زدن 
تحريم چند سال قبل مانند امارات متحده عربي و 
تركيه تا حد زيادي بسته شده است چه مسيرهاي 
جايگزين��ي بايد در نظر گرفت. طبيعتا اين مس��ير 

مرتبط با مسيرهاي هند و عمان خواهد بود. 

 يك تصور غلط
براي تحقق س��ناريو اول يعني باز ماندن مسير 
اروپا راهي س��خت در پيش است. برخالف تحليل 

و تصور بس��ياري حجم تج��ارت و روابط اقتصادي 
ايران و اروپا به قدري كم است كه نمي توان انتظار 
داشت اروپايي ها تنها به دليل روابط با ايران از روابط 
اقتصادي با امريكا بگذرند. تحليل گران بيش از حد 
نسبت به مس��اله اروپا خوشبين هستند در حالي 
واقعيت به اين ش��كل نيست. دو اهرم براي تحقق 
س��ناريو اول يعني باز ماندن مسير اروپا بايد به كار 

گرفته شود. 

 اهرم اول: تعريف بازي برد-برد
راه اول��ي كه بايد براي فش��ار آوردن به اروپا در 
نظر گرفته ش��ود موضوع تعري��ف منافع اقتصادي 
در ايران اس��ت. پتانسيل اتاق هاي مشترك ايران با 
اروپايي ها هيچ گاه در نظر گرفته نشد. اين پتانسيل 
قدرت تعريف قراردادهاي جديدي در همين فرصت 
باقي مانده را دارد. هدف از اين قراردادها نه كسب 
س��ود بلكه تعريف س��ود اروپايي ها براي حضور در 
ايران اس��ت. طبيعتا اگر بخش خصوصي به جاي 
بخش دولتي ط��رف مذاكره قرار گي��رد، مي توان 
انتظار داشت كه شانس بيشتري براي قبول حضور 

اروپايي ها در ايران باشد. واقعيت اين است كه انتظار 
ايران از ش��رايطش پس از تحريم به قدري باال بود 
كه هيچگاه نتوانس��ت بازي برد-بردي براي ارتباط 
ايران و اروپا تعريف كند وگرنه ش��ركت هاي مطرح 
اروپايي كه به ايران مي آمدند بهترين البي گرها عليه 

تحريم ايران بودند. 

 اهرم دوم: فشارهاي سياسي
برخ��الف مس��ير فعل��ي ك��ه دولت اي��ران با 
دولت هاي اروپايي مذاكره مي كند چندان به جايي 
نخواهد رسيد. اروپايي ها طبيعتا منافع خود را در 
نظر خواهند گرفت مگر آنكه دولت احساس فشار 
جدي براي باقي ماندن بر س��ر تعهدات خود كند. 
اين فش��ار نه از س��وي دولت ايران بلكه از سوي 
مردم خود اروپا ممكن اس��ت. ب��ازي دولت ايران 
بايد در رسانه هاي اروپايي، ارائه تحليل هايي مبني 
بر ضعف دولت هاي اروپايي و اتحاديه اروپا در قبال 
امريكا و تشويق مردم به اعتراض باشد. يك بازي 
رس��انه يي قوي به مراتب بيش��تر از هر مذاكره يي 
مي توان��د دولت هاي اروپايي را ب��ه همكاري وادار 

كند. 

 تشكل ها را در سناريوها در نظر بگيريد
در همه سناريوها تشكل هاي اقتصادي مي توانند 
نقش پررنگي داش��ته باشند. تشكل هايي همچون 
اتاق هاي مش��ترك با كشورها مس��يرهاي تعريف 
شده است. از يك سوي بايد بدترين شرايط يعني 
بسته شدن مسيرهاي ارتباطي اقتصاد ايران در نظر 
گرفته ش��ود كه در آن صورت وظيفه انتقال پول و 
دور زدن تحريم با بخش خصوصي اس��ت و همين 
تش��كل ها مي توانند مسيرها را سازماندهي كنند و 
در س��وي مقابل اگر كش��ورهاي اروپايي حاضر به 
همكاري شوند با كمك اين تشكل ها مي توان آنها را 
وادار به همكاري كند. مساله مهم اطالع تشكل ها از 

نقشه ها و برنامه هاي دولت است. 
طبيعتا دولت سناريوهاي مختلفي براي اقتصاد 
ايران در نظر دارد. در ش��رايط س��خت، تصميمات 
س��ختي ني��ز بايد گرفته ش��ود. حال اج��راي اين 
تصميم��ات اگر با كمك و مش��ورت تش��كل هاي 
بخش خصوصي باشد هم شانس موفقيت سياست 
افزايش مي يابد و هم اين كار با مقبوليت و همكاري 

بيشتري انجام مي شود. 

مرتضي شاه حس��يني رييس انجمن واردات برنج درخصوص 
گراني 21درصدي برنج وارداتي در بازار اظهار داشت: دليل گراني 
21درص��دي كنوني در بازار برنج واردات��ي به دليل ارز مبادله يي 
است. پيش از اين از سامانه سنا براي دريافت ارز استفاده مي شد 
كه رقم آن تا مرز 5 هزار تومان هم پيش رفت. براين اصل باتوجه 
به اينكه وارد كنندگان در آن زمان ارز مورد نياز خود را با اين رقم 
درياف��ت كرده اند، برنج موج��ود در بازار نيز گران تر عرضه خواهد 
شد. وي با بيان اينكه در حال حاضر با توجه به سياست هاي ارزي 
دولت در تصويب نرخ 4200توماني ارز از يك سو و تدبير دولت در 
جهت تخصيص اين ارز خارج از سيستم نيما، در امر واردات برنج 
تسهيالت الزم اتخاذ شده است، يادآورشد: با توجه به نزديك شدن 
به دوره ممنوعيت واردات برنج طي جلس��اتي درخواست كرديم 
براي ايجاد تعادل در بازار و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
در جهت گران كردن اين كاال، دريافت ارز موردنياز وارد كنندگان 
خارج از سيس��تم نيما انجام پذيرد كه مورد موافقت قرار گرفت. 
شاه حسيني با اش��اره به اينكه با تدبيردولت چند روزي است كه 
دريافت ارز به صورت مستقيم و خارج از سامانه نيما انجام مي شود، 
عنوان كرد: هرگونه افزايش يا كاهش قيمت برنج وارداتي در بازار 
به دو عامل بستگي دارد اول ثبات يا باال رفتن قيمت ارز در داخل 
و مورد ديگر اينكه قيمت فروش برنج توسط توليد كننده خارجي 
تغيير كند. رييس انجمن واردات برنج افزود: از آنجا كه در ماه هاي 
اخي��ر با توجه به وضعيت ب��ازار ارز، براي خريد برنج ارز مورد نياز 

به سهولت تخصيص داده نشد، قيمت ها در مبدا نيز با افت مواجه 
شده اما به اندازه نياز بازار خريدها در حال حمل يا در گمرك است 
كه با جابه جايي ارز مورد نظر، بارها ترخيص مي شود. وي با تاكيد 
بر اينكه انجمن براي حفظ تك نرخي بودن قيمت برنج وارداتي در 
بازار تمام تمهيدات الزم را در نظر گرفته است خاطرنشان ساخت: 
با توجه به قيمت گران ارز در بازار آزاد قاعدتا قاچاق آن به صرفه 
نيس��ت. رقم برنج وارداتي كه به بنكدار فروخته مي ش��ود6500 
تومان محاس��به ش��ده كه با درنظر گرفتن مرحله حمل و نقل تا 
ح��دود كيلويي 150تومان به اضافه حق ۳درصدي براي بنكدار و 
12درصد سقط فروش��ان با درنظر گرفتن فضاي رقابتي، درنهايت 
با قيمت حدود ۷ هزار تومان به دس��ت مصرف كننده مي رس��د. 
شاه حسيني رقم 8500 تومان ماه هاي پايان سال گذشته در بازار 
برنج را به دليل ارز مبادله يي 5200توماني دانست و افزود: در آن 
مقطع قيمت ارز آزاد نيز در سامانه سنا تا مرز 4900 تومان پيش 
رفت كه اين داليل اكنون 21 درصد گراني را در بازار برنج وارداتي 
ب��ه همراه دارد. اما اكنون كه با اجراي سياس��ت ارزي رقم 4200 
تومان نرخ ارز تثبيت شده با شفاف سازي قيمت ها بعد رواني گراني 
و كمبود از بازار گرفته شده و با كاهش قيمت با رقمي حدود ۷هزار 
تومان به بازار عرضه مي شود. وي درخصوص تنظيم بازار براي ماه 
مبارك رمضان گفت: بعيد مي دانم در زمينه برنج وارداتي در بازار 
كمبود يا افزايش قيمتي وجود داش��ته باش��د زيرا بازار التهاب يا 

كشش خاصي را نشان نمي دهد.

رييس انجمن واردات برنج عنوان كرد

ارز مبادله اي عامل گراني برنج وارداتي
پايگاه خبري و تحليلي msn news روز گذشته در گزارشي 
به بررس��ي اثرات بازگش��ت تحريم هاي ايران ب��ر روابط با آفريقا 
پرداخت��ه و با اش��اره به اينك��ه در حال حاضر آفريق��ا از آمادگي 
بااليي براي توس��عه روابط با ايران برخوردار اس��ت از چالش هايي 
كه در حوزه بانكي هنوز حل نش��ده باقي مانده اس��ت انتقاد كرد. 
در اين گزارش با اش��اره به س��نگ اندازي هايي كه واشنگتن عليه 
برنامه هسته يي ايران داشته به اثرات اين نوع رفتار اياالت متحده 
در برابر توافق برجام و شركاي تجاري ايران پرداخته و مي نويسد: 
واقعيت اين است كه روابط سياسي و ديپلماتيك آفريقاي جنوبي 
با ايران بس��يار عالي اس��ت و ادارات دولتي اين كشور همه چيز را 
براي ترويج يك رابطه تجاري دوجانبه مهيا كرده اند، اما اين مشكل 
در بانك هاي دو كش��ور هنوز وجود دارد. اي��ن گزارش مي افزايد: 
بانك هاي اين كش��ور نيز به حمايت بانك مركزي آفريقاي جنوبي 
براي انجام تجارت با ايران نياز دارند. طبق اين گزارش چهار بانك 
اصلي آفريقاي جنوبي نه تنها محافظه كارانه، بلكه بسيار محتاط تر 
از بانك هاي اروپايي و آس��يايي در ارتباط با ايران رفتار مي كنند. 
به طوري كه با وجودي كه براي اين كشورها هيچ چيز مانع از انتقال 
پول براي تس��هيل تجارت با ايران در سه سال گذشته نشده، اما 
آنها به دليل احتمال فشار امريكا به خاطر انجام معامالت با ايران 
اقدامي جدي نكرده اند. واقعيت اين است كه اياالت متحده به طور 
مخفيانه به بانك ها، موسس��ات مالي و شركت هاي بيمه مبني بر 
عدم انجام تجارت با ايران هش��دار داده اس��ت و به همين دليل با 

اعالم اين هفته خروج امريكا از برجام كه توسط ترامپ اعالم شد 
انتظار مي رود فش��ار بر بانك ها براي معامالت مالي با ايران بسيار 
زياد خواهد بود. ترامپ هشدار داده است كه اياالت متحده بار ديگر 
تحريم هاي سخت تر عليه ايران و هر شركتي كه همچنان از ايران 
حمايت مي كند، اعمال خواهد كرد. اين گزارش ادامه مي دهد در 
گذشته و پيش از تحريم ايران توسط شوراي حكام تجارت نفتي 
آفريق��ا از ايران به 2 ميليارد دالر مي رس��يد و اكنون اين رقم به 
يك دهم كاهش يافته اس��ت. دليل اين افت نيز سياست خارجي 
و فشارهاي اياالت متحده در انجام دقيقا همان چيزي كه در نظر 
داش��ت و موفق شد تجارت خود را با كش��وري كه اياالت متحده 
آن را به عنوان يك دش��من مي داند، كاهش دهد. اما س��وال اين 
اس��ت كه آيا آفريقا آماده است كه با وضعيت موجود ادامه دهد يا 
كاري انجام خواهد داد تا آرمان هاي يك سياست خارجي مستقل 
را درك كند. براس��اس اين گزارش در حال حاضر فرانسه، ايتاليا، 
آلم��ان، كره جنوبي، چين، ژاپن و هند از س��ال 2015 با تجارت 
ايران درگير ش��ده اند. چين ساالنه 60ميليارد دالر )۷۳5 ميليارد 
روبل( تجارت با ايران را دراختيار دارد. سوالي كه اما در اين گزارش 
مطرح شده اين است كه چگونه بانك ها در اين كشورها توانسته اند 
پول انتقال دهند؟ بدون شك در بخش هاي بانكي در اين كشورها 
نيز نگراني از تهديد ترامپ براي مجازات بانك هايي كه تجارت را با 
ايران تسهيل مي كنند وجود دارد، اما به نظر مي رسد كه دولت ها 
در آن كشورها ممكن است مسائل را به دست خود گرفته باشند.

»ام اس ان  نيوز« بررسي كرد

بازيابي بازار آفريقا بعد از خروج ترامپ
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شكايت كره جنوبي از امريكا به سازمان تجارت جهاني كمك پكن و سئول به تقويت بانك هاي كره  شمالي 
گروه جهان 

براي نخس��تين  بار پس از برگزاري اجالس س��ران دو كره، 
چين و كره جنوبي در انديش��ه راه هايي براي كمك به ساختار 
بانكي و مالي كره ش��مالي هس��تند. به گ��زارش يونهاپ، اداره 
نظارت بر امور مالي و بانكي كره جنوبي تصريح كرده، كمك اين 
دو كشور براي كره شمالي حياتي است. دو كشور رايزني هايي را 
در آينده در اين باره صورت خواهند داد و گزارش طرف كره يي 
حاكي اس��ت كه اجراي طرح هاي اقتصادي در كره ش��مالي به 
اين كمك ها بس��تگي دارد. كره شمالي فاقد يك ساختار بانكي 
سياسي و بازرگاني براي اجراي طرح هاي اقتصادي است. گفته 
ش��ده اگر قرار باش��د رواب��ط بهبود يابد و فرآيند خلع س��الح 
هس��ته يي به پيش ب��رود براي طرح هاي اقتص��ادي به چنين 
س��اختاري در كره ش��مالي نياز خواهد بود. كره جنوبي تاكيد 
كرده، نقش چين در اين راس��تا بس��يار مهم است اين كشور 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري كره شمالي است و بايد يك برنامه 
سياسي، اقتصادي و بانكي براي كره شمالي تدوين كند كه در 
جريان آن از س��رمايه گذاري ها در كره ش��مالي حراست شود. 

ايجاد بانك هاي تجاري در كره شمالي يا شعبات بانكي بازرگاني 
مش��ترك در دو كره از ديگر طرح هاي پيشنهادي كره جنوبي 
براي توسعه س��اختار بانكي پيونگ يانگ است. وزارت وحدت 
كره جنوبي اعالم كرده يك نشست مهم كاري در همين هفته 
بين دو كره برگزار خواهد شد تا موافقت هاي اجالس سران دو 
كشور در پايان ماه آوريل در آن پيگيري شود. دو كره همچنين 
درحال همكاري نزديك با برنامه غذاي سازمان ملل هستند تا 
به كره ش��مالي براي رهايي از مش��كالت تامين مواد غذايي با 
توجه به بهبود شرايط سياسي دو كشور كمك شود. كره شمالي 
بعد از برگزاري اجالس سران با كره جنوبي اقداماتي در راستاي 
بهبود صلح و كاهش بحران در شبه جزيره در منطقه انجام داده 
است. يكي كردن س��اعت زماني دو كره، برچيدن بلندگوهاي 
تبليغاتي در مرز دو كش��ور، درخواس��ت راه اندازي خط هوايي 
ميان دو كره و تعطيلي س��ايت هس��ته يي كره شمالي ازجمله 
اين موارد اس��ت. كره شمالي اعالم كرده، سايت هسته يي خود 
را تعطيل و آزمايش موشك هاي بالستيك و سالح هسته يي را 

پيش از نشست كيم جونگ اون و ترامپ متوقف خواهد كرد.

گروه جهان 
وزارت تج��ارت، صناي��ع و ان��رژي كره جنوب��ي ديروز 
سه ش��نبه در بيانيه يي اعالم كرد كه از امريكا درخصوص 
»افزاي��ش تعرفه وارداتي بر برخ��ي محصوالت كره يي« به 
س��ازمان تجارت جهاني ش��كايت كرده اس��ت. به گزارش 
يونهاپ، دو كش��ور نزديك به 3ماه گفت وگو داشته اند اما 
مشكل هنوز حل نشده است. در بيانيه سئول آمده، امريكا 
در ماه ه��اي اخي��ر تعرفه ب��ر واردات محصوالتي همچون 
ماش��ين لباسشويي و صفحات خورش��يدي از كره جنوبي 
را افزايش داده اس��ت. كره يي ها اي��ن اقدام و داليل آن را 
درك نمي كنند و براي همين نتوانس��ته اند در مذاكرات به 
نتيجه يي برسند. وزارت تجارت، صنايع و انرژي كره جنوبي 
باب��ت افزاي��ش تعرفه ها بر واردات اي��ن محصوالت كه در 
مرحل��ه اول تا 20درصد و در مراح��ل بعدي تا 30درصد 
اعمال شده به  ش��دت ابراز ناخرسندي كرده است. سئول 
اين اق��دام را يك جانبه گرايي امريكا مي داند كه به صنايع 
داخل��ي كره جنوبي لطمات ش��ديدي وارد مي كند. وزارت 

تج��ارت كره جنوبي در بيانيه خود آورده كه به گفت وگوها 
ب��ا دولت امريكا براي برطرف كردن مس��اله و لغو تعرفه ها 
ادام��ه مي دهد و در عين حال از س��ازمان تجارت جهاني 
مي خواهد با كميته ويژه خود به اين ش��كايت رس��يدگي 
كن��د. كره جنوبي تهديد كرده اگر اين موضوع فيصله پيدا 
نكن��د، تعرفه هايي به ارزش 480ميليون دالر در س��ال بر 
كااله��اي واردات��ي از امريكا اعمال مي كن��د تا ضرر خود 
را جب��ران كند. مقامات دولت هند نيز ماه گذش��ته اعالم 
كردن��د به  دنب��ال ش��كايت از امريكا در س��ازمان تجارت 
جهان��ي به دلي��ل افزايش تعرف��ه گمركي ب��راي واردات 
آلومينيوم و فوالد هستند. اين درحالي است كه بنجامين 
گريوائو، س��خنگوي دولت فرانس��ه هم از احتمال شكايت 
اتحاديه اروپا به س��ازمان تجارت جهاني بابت نقض برجام 
از س��وي امريكا س��خن گفته اس��ت: »اتحاديه اروپا آماده 
است هرگونه اقدام يك جانبه يي را كه به منافع شركت هاي 
اروپايي لطمه مي زند در سازمان تجارت جهاني به چالش 

بكشد«.

آسيا پاسيفيك پوياترين 
منطقه اقتصادي دنيا

گروه جهان  منطقه آسيا و اقيانوس آرام به  دليل 
رش��د اقتصادي چش��مگير و تاثير آن بر رشد ديگر 
نقاط دنيا، پوياترين قدرت منطقه يي اقتصادي دنيا 
در زمان حاضر است. به گزارش ايرنا، كشورهاي اين 
منطقه تالش زيادي مي كنند تا با موج جهاني شدن 
اقتصاد همراه ش��وند و حتي آن را به پيش ببرند اما 
تهديدهاي امنيتي و مش��كالتي چون مساله تايوان، 
مساله هسته يي شبه جزيره كره كه درحال حل شدن 
است و اختالفات در درياهاي جنوبي و شرقي چين 
همواره چالش هاي بزرگي براي كشورهاي اين منطقه 
بوده اند. 2007 اعالم ش��د، آسيا و پاسيفيك موتور 
رشد اقتصادي جهان است و با وجود بروز بحران هاي 
مالي، بانكي و سياسي اين منطقه همچنان تاكنون 
اين جايگاه را حفظ كرده اس��ت. دولت چين هم در 
اي��ن ميان براي كاس��تن از اختالفات تالش كرده و 
كوش��يده تا با وجود چالش ب��ا كره جنوبي روابط را 
پيش ببرد. پكن توانسته اختالفاتش را با »آسه آن« 
درب��اره درياي جنوبي تا ان��دازه زيادي كاهش دهد. 
نزديك به 40درصد از جمعيت و 60درصد از رش��د 
توليد ناخالص داخلي دنيا در اختيار كشورهاي اين 
منطقه است و براي همين اين كشورها اصال خواستار 
درگيري نظامي در ش��به جزيره كره نيستند و چين 
هم به امريكا و كره جنوبي در اين باره هش��دار داده 
است. چين براي نخستين  بار بيانيه همكاري هاي با 
منطقه آسيا و پاس��يفيك را منتشر كرده كه در آن 
سياس��ت هاي چين درباره اين منطقه به طور كامل 
تش��ريح ش��ده و همزمان در آن به كشورهاي غربي 
هشدار داده شده در تعامل با كشورهاي اين منطقه 
ذهنيت جنگ سرد را كنار بگذارند. شايد بزرگ ترين 
نگران��ي چين حضور نظامي پررن��گ امريكا در اين 
منطقه باشد كه ناوها، هواپيماها و بمب افكن هايش 
را در اينجا مستقر كرده است، جايي كه چين آن را 
حياط خلوت خود مي داند. به هر صورت چين براي 
خنثي كردن تالش هاي واشنگتن توانست در پايان 
2017 با كشورهاي آسه آن درباره كد اشتراكي حل 
اختالفات در درياي جنوبي به توافق برس��د كه اين 
پيروزي بزرگي در برابر امريكا محسوب مي شود كه 
خواستار بزرگ تر كردن اختالفات چين با آ سه آن در 
اين منطقه است اما آسيا و اقيانوس آرام با وجود همه 
اين موفقيت ها هنوز در سايه خطرات نظامي بر سر 

شبه جزيره كره قرار دارد. 

 تداوم پيشتازي
فهرست مقتدي صدر 

نتاي��ج اوليه ش��مارش ۹1درص��د آراي انتخابات 
پارلماني در 16 استان از 18 استان عراق نشان مي دهد 
كه فهرس��ت مورد حماي��ت مقتدي ص��در، روحاني 
ش��يعه همچنان پيشتاز اس��ت. به  گزارش رويترز در 
نخستين انتخابات سراسري در عراق پس از شكست 
داعش فهرس��ت مورد حمايت هادي عامري، فرمانده 
حشدالشعبي در رده دوم قرار دارد. نتايجي كه بامداد 
سه شنبه اعالم ش��د مربوط به 16 استان بود و نتايج 
دو اس��تان كركوك و دهوك با تاخير اعالم مي ش��ود. 
فهرست حيدرالعبادي نيز در مقام سوم قرار دارد با اين 

حال شانس او براي تشكيل دولت زياد است. 

 حمله سنگين طالبان
به واليت فراه

مقام هاي رس��مي و س��اكنان محلي افغانستان از 
درگيري ميان طالبان و نيروهاي پليس در واليت فراه 
در غرب اين كش��ور خبر داده اند. ب��ه گزارش رويترز 
حمله طالبان از س��اعت دو بامداد به وقت محلي و از 
چند نقطه آغاز ش��ده است. گفته شده، شورشيان با 
راه اندازي ايستگاه هاي بازرسي در خروجي هاي شهر 
و با كنترل كارت هاي هويت افراد، مانع فرار س��اكنان 
از ش��هر مي ش��وند. همه مدارس، اداره هاي دولتي و 
مغازه هاي فراه تعطيل ش��ده اس��ت. چند راه قاچاق 
ترياك از افغانستان از واليت فراه مي گذرد و والي آن 
نيز در ماه ژانويه به دليل بدتر شدن وضعيت امنيتي 
اين منطقه و فساد و دخالت سياسي، استعفا كرده بود. 

تركيه از ساكنان عفرين 
انگشت نگاري مي كند

ارتش تركيه ب��ا ايجاد مراك��زي در ورودي هاي 
عفرين در سوريه از ساكنان اين منطقه انگشت نگاري 
و از چه��ره آنه��ا تصويربرداري مي كن��د. به گزارش 
ايرنا، ارتش تركيه با ايج��اد مراكزي در ورودي هاي 
عفرين از س��اكنان كرد و عرب اين ش��هر همچنين 
تروريس��ت هاي اخراج��ي از اطراف دمش��ق كه در 
خانه هاي آوارگان عفرين اسكان داده شده اند، عكس 
و اثر انگشت مي گيرد. تركيه قرار است براي اين افراد 
كارت شناس��ايي كش��ور خود را صادر كند. تركيه، 
عفرين در ش��مال غرب اس��تان حلب در سوريه را 

اشغال كرده  است. 

 طرح بزرگ تروريستي
در عراق خنثي شد

وزارت كش��ور عراق از خنثي س��ازي بزرگ ترين 
طرح حمالت تروريس��تي به بغداد و ساير استان ها 
هنگام برگزاري انتخابات خب��ر داد. به گزارش ايرنا، 
نيروهاي امنيتي در يك مب��ارزه اطالعاتي در طول 
چند ماه عليه گروه هاي تروريستي داعش توانستند 
ب��ا نف��وذ در درون داعش عناصري ك��ه قصد انجام 
عمليات داشتند را شناسايي و نسبت به دستگيري 
برجس��ته ترين اعضا اين گروه و تامي��ن امنيت روز 
انتخابات اقدام كنند. انتخابات پارلماني عراق شنبه 

بدون هر گونه حادثه يا اختالل امنيتي برگزار شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نشست شوراي امنيت درباره جنايت غزه بي نتيجه پايان يافت

اعتراض جهاني به كشتار فلسطيني ها

افزايش احتمال پيروزي حزب حاكم هند در انتخابات سراسري

نقشي كه مودي در صحنه بين المللي ايفا مي كند
گروه جهان 

انتخاب��ات ايالت��ي اخي��ر در هن��د كه نقش��ي 
سرنوشت ساز در پيش بيني وقايع انتخابات سراسري 
سال آينده اين كشور داشت، با برتري حزب حاكم 
بهاراتي��ا جاناتا به پايان رس��يد. رقابت در انتخابات 
ايالت كارناتاكا بين حزب نارندرا مودي نخست وزير 
هن��د و رائول گان��دي رهبر جوان ح��زب مخالف 
كنگره تنگاتنگ بود و ناظران معتقد بودند كه اين 
راي گيري احتمال تصدي س��مت نخس��ت وزيري 
توس��ط مودي براي دور دوم را مش��خص مي كند. 
باتوج��ه به ح��زب بهاراتيا جاناتاي م��ودي در اين 
انتخاب��ات، آنچ��ه اهمي��ت مي يابد اين اس��ت كه 
نخست وزيري هند سومين اقتصاد بزرگ جهاني را 

به كدام سمت و سو مي كشاند. 

 جايي بين استبداد و دموكراسي
فايننش��ال تايمز در گزارش خ��ود در اين زمينه 
به تثبي��ت تمايل جهاني به رهبري هاي قدرتمند و 
خودكامه اشاره مي كند؛ روندي كه از شرق به غرب 
كشيده شده و تغيير دموكراسي ها به حكومت هاي 
استبدادي را به همراه دارد. از چهره هاي مطرح اين 
رون��د مي توان به ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، دونال��د ترامپ در امري��كا و والديمير پوتين 
در روس��يه اش��اره ك��رد؛ رج��ب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه و رودريگو دوترته در فيليپين 
ني��ز در اين تغيير چهره جهاني س��همي كوچك تر 
ايفا مي كنن��د. اما آيا مي توان گف��ت نارندرا مودي 

نخست وزير هند نيز در همين فهرست قرار مي گيرد؟ 
پاسخ اين س��وال بسيار مهم است به اين دليل 
كه هند بيش از 1.3 ميلي��ارد نفر جمعيت دارد و 
در آينده ي��ي نه چندان دور جاي چين را به عنوان 
پرجمعيت ترين كشور جهان مي گيرد. هند اكنون 
س��ومين اقتصاد بزرگ جهان اس��ت و اقتصادش 
س��االنه بي��ش از 7درصد رش��د مي كن��د. جيمز 
كرابتري در كتاب خود تحت عنوان »راج ميلياردر« 
نوش��ت: »در حالي كه دموكراس��ي در غرب رو به 
زوال گذاشته، آينده آن در هند از اهميت بيشتري 

برخوردار شده است.«
اهميت هند به ويژه به اين دليل افزايش يافته كه 
موضع گيري مودي در زمينه استبداد-دموكراسي 
مبهم اس��ت. نخس��ت وزير هند ي��ك اصالح طلب 
قاطع اقتصادي با گرايش هاي پوپوليس��تي اس��ت. 
شيوه او به شديداللحني پوتين يا اردوغان نيست؛ 
م��ودي ديوانگي هاي پوتين و دوترته را هم ندارد و 
از بسياري جهات بسيار متعادل تر از شي جين پينگ 

به نظر مي رسد. 
با اين حال، ليبرال ها در هند درس��ت به  اندازه 
ليبرال ها در امريكا، چين و تركيه نگران تهديد عليه 
آزادي بيان و استقالل  عمل دستگاه قضايي هستند. 
همچنين نگراني هايي در اين زمينه وجود دارد كه 
نخس��ت وزيري هند براي تثبيت موقعيت سياسي 

خود در جهت دو قطبي سازي جامعه اقدام كند. 
شايد مقايسه مودي و ترامپ معقول ترين قياس 
باش��د: ه��ر دو در دموكراس��ي هاي پابرجا فعاليت 

مي كنند و درنتيجه كمپين به عنوان قهرمان اكثريت 
خاموش، مبارزه عليه فساد و اقليت متنعم، به قدرت 
رسيده اند. هر دو مرد با مباحثات سياسي فزاينده در 
تلويزيون و در رسانه هاي اجتماعي ارتباط داشتند 
و از سياست هويتي براي جلب حمايت استفاده و 

عليه مسلمان ها تبليغات كردند. 
چنين اقدام��ي در هند كه حدود 180 ميليون 
مسلمان دارد، بازي با آتش محسوب مي شود. حزب 
بهاراتيا جاناتاي مودي را عمدتا با عبارت »ملي گراي 
هندو« توصيف مي كنند. در ميان 282 عضو منتخب 
حزب بهاراتيا جاناتا در پارلمان حتي يك مسلمان 
هم وجود ندارد. هر هفته يك مناقشه جديد پيش 
مي آيد كه به تنش ها در اين زمينه مي افزايد؛ هفته 
گذشته يك دختربچه مسلمان 8 ساله مورد آزار و 
اذيت قرار گرفت و كشته شد. برخي رهبران بهاراتيا 
جاناتا در راهپيمايي در حمايت از متهم به قتل كه 
يك هندو بود، ش��ركت كردن��د. مودي در محكوم 
كردن اين اتفاق سريع عمل نكرد و 4۹ بازنشسته 
دولتي در نامه يي سرگشاده به مودي او را به »ايجاد 
فضايي سرش��ار از نفرت، ترس و شرارت در هند« 
متهم كردند و اين لحظ��ه را تاريك ترين زمان در 

دوران استقالل هند خواندند. 
نگران��ي از خش��ونت فراگير در هند ك��ه با آغاز 
فعاليت مودي به عنوان نخست وزيري در سال 2014 
ايجاد شده بود، هنوز محقق نشده است. در حقيقت، 
هند نمونه هاي وخيم تري از خشونت ميان جوامع را 

نيز در دوران پيش از مودي شاهد بوده است. 

متحدان مودي اين مساله را مطرح كرده اند كه 
اولويت در دس��تور كار او توس��عه و اقتصاد است و 
نه مس��ائل فرهنگي. بس��ياري از حامي��ان مودي 
در جوام��ع تج��اري و بازرگان��ي تحت تاثي��ر آوازه 
نخست وزير به عنوان اصالح طلب قدرتمند اقتصادي 
در زمان فعاليت در سمت رييس ايالت گجرات قرار 

گرفتند. 
در صحنه ملي عملكرد مودي آشفته بوده است؛ 
برخي اقدامات او همچون »حذف پول نقد از چرخه 
مالي كش��ور« در س��ال 2016 كه حذف يك  شبه 
86درصد از پول نقد كش��ور در مب��ارزه با اقتصاد 
سياه بود، احتماال بيش از آنكه كمك كننده باشد، 
آسيب رس��ان بوده است. اما ديگر اصالحات مودي 
همچون اعمال تعرفه مالياتي سراس��ري در كشور 
بر كاال و خدمات، مي تواند چشم انداز اقتصاد هند را 
در بلندمدت بهبود بخشد. اگرچه اين تعرفه مالياتي 
به شدت پيچيده اس��ت، اما به حذف موانع تجاري 

مي��ان ايالت هاي هند كمك كرده و درآمد مالياتي 
كشور را افزايش داده است. 

تركيب محبوبيت فردي مودي با رشد قدرتمند 
اقتص��ادي در هن��د و آرامش نس��بي اجتماعي به 
حسن ش��هرت نخس��ت وزير كمك كرده و او را از 
فردي نسبتا منفور كه به دليل تحريك به خشونت 
اجازه ورود به امريكا را نداش��ت، به چهره يي مورد 

احترام در سطح بين المللي تبديل كرده است. 
دومي��ن پيروزي در انتخابات سراس��ري س��ال 
201۹ موقعيت مودي را به عنوان يكي از چهره هاي 
مط��رح سياس��ي در جه��ان تثبيت مي كن��د؛ اما 
ب��ه نگراني ها درب��اره برنامه هاي سياس��ي او پايان 
نمي ده��د. همانند پوتين و اردوغان در س��ال هاي 
اخير، رهبران قدرتمند گرايش شديدي به تبديل 
ش��دن به چهره يي استبدادي در گذر زمان دارند و 
هرچه بيش��تر در قدرت بمانند، اين گرايش بيشتر 

مي شود. 

گروه جهان 
اعضاي ش��وراي امنيت سازمان ملل، سه شنبه 
ب��راي بررس��ي كش��تار در جري��ان تظاه��رات 
فلسطيني ها در مرز غزه و اسراييل، گردهم آمدند. 
اين نشس��ت كه به درخواس��ت كويت برپا  ش��ده 
بود همانطور كه انتظار مي رفت با كارش��كني هاي 
امريكا بدون هيچ نتيجه يي برگزار شد. در جريان 
اعتراض  فلس��طيني ها به انتقال سفارت امريكا از 
تل آويو به بيت المقدس دست كم 55 نفر شهيد و 
بيش از 2700 نفر مجروح شده اند. اين بيشترين 
ش��مار تلفات انس��اني در منطقه از س��ال 2014 

تاكنون است. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، در پيش نويس اوليه 
قطعنامه ارائه شده تحقيقاتي مستقل و شفاف براي 
معرفي مسووالن خشونت ها و تلفات انساني مطرح 
ش��ده بود كه ب��ا مخالفت اياالت متح��ده روبه رو 
شده است. كاخ س��فيد مدعي شده كه مسووليت 
كشته ش��دن ده ها نف��ر در مرز غ��زه، همزمان با 
گشايش س��فارت امريكا در بيت المقدس برعهده 
حماس است. در حالي كه برخي جمهوري خواهان 
از انتقال سفارت به بيت المقدس استقبال كرده  و 
در مراسم گشايش س��فارت حضور داشتند هيچ 
يك از قانونگذاران حزب دموكرات در اين مراسم 

حاضر نشده اند. 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با 
اعالم سه روز عزاي عمومي در كشورش، اسراييل 
را ب��ه تروريس��م دولت��ي متهم و خش��ونت هاي 
س��ربازان اس��راييلي را در برابر فلس��طيني ها به 
نسل كش��ي تش��بيه كرده و دولت واش��نگتن را 
نيز ش��ريك اين جناي��ت خوانده اس��ت. تركيه 
روز گذش��ته همچنين سفير اس��راييل را عنصر 
نامطلوب خوانده و اخ��راج كرد. امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه هم كشتار فلسطيني ها 
را محكوم و بار ديگر با انتقال س��فارت امريكا به 
بيت المقدس مخالفت كرده است. شوراي حقوق 
بشر، عفو بين الملل، اتحاديه اروپا، آلمان، بريتانيا، 
ايرلند، روس��يه، مصر، قطر، امارات، عربس��تان، 
اتحادي��ه عرب، آفريقاي جنوب��ي و موريتاني نيز 
به تحوالت دوش��نبه در س��رزمين هاي اشغالي و 
غزه واكنش نش��ان داده ان��د. برخي جنايت عليه 
فلس��طيني ها را محك��وم كردن��د و برخ��ي نيز 
انتقال س��فارت امريكا را نقض قوانين بين المللي 
خوانده و بر راه حل »دو دولتي« براي حل بحران 

خاورميانه تاكيد كردند. 

نيويورك تايمز در سرمقاله خود نوشته: »روزي 
كه امريكا س��فارتش را در قدس ب��از كرد، همان 
روزي اس��ت كه جه��ان انتظارش را مي كش��يد؛ 
چرا كه قرار بود اي��ن درگيري بي پايان و تراژدي 
خونبار تمام ش��ود. تا پيش از اين اس��راييلي ها و 
فلس��طيني ها به دنب��ال پايتختي ق��دس بودند و 
امريكايي ها كه چندين نسل ميانجيگري صلح را 
برعهده داش��تند بر ادعاهاي هيچكدام از طرفين 
صحه نمي گذاشتند تا توافقي جامع به دست بيايد. 
ترامپ اما دوشنبه سفارت امريكا در بيت المقدس 
را به عنوان هديه يي بدون س��ازش يا پيش شرط 
ب��ه دول��ت بنيامي��ن نتانياه��و داد و ضربه يي به 
فلسطيني ها زد. جهان شاهد طلوع صلح و امنيت 
جدي��دي كه ب��راي مردمان دو ط��رف از مدت ها 
پي��ش روياي��ش را در س��رمي پروراندند، نبود. در 
ع��وض، جهان ديد كه س��ربازان اس��راييلي ده ها 
معترض فلس��طيني را به ضرب گلوله به شهادت 
رس��اندند و هزاران نفر را در امتداد حريم اسراييل 

با نوار غزه زخمي كردند. 
اي��ن اقدام يكجانب��ه به جاي مذاك��ره و صلح 

در راس��تاي خدمت به اهداف دولت  دست راستي 
اسراييل بود. ترامپ در شرايطي دست به اين اقدام 
زد كه دولت نتانياهم به طور مرتب شهرك س��ازي 
در كرانه  باختري را ادامه داده اس��ت، س��رزميني 
كه فلس��طيني ها انتظار دارند بخش��ي از كش��ور 
فلسطين باش��د. حتي زماني كه اس��راييلي ها در 
2005 نابودي ش��هرك ها در غ��زه را آغاز كردند، 
اي��ن كار را بدون مذاكره بر س��ر يك توافق انجام 
دادن��د. آنها اين اقدام را با ه��دف افزايش امنيت 
اس��راييل در كوتاه مدت انجام دادند، در حالي كه 
نااميدي فلس��طيني ها و قدرت گ��روه حماس را 
افزايش دادند. دولت هاي اس��راييل سال ها تاكيد 
كرده ان��د هيچ ش��ريك صلحي در ط��رف مقابل 
نيست و به گونه يي عمل كردند كه اين را به شكل 
يك حقيقت نشان دهند. احتمال برقراري صلح رو 
به افول است و مولفه دموكراتيك اسراييل با فشار 
اشغال بلندمدت ميليون ها فلسطيني كه سرزمين 

خودشان را ندارند، همچنان رو به نابودي است. 
دونالد ترامپ مكررا وعده يك طرح صلح بزرگ 
را مي دهد و او اكنون وزنه امريكا را به سمت اين 

استراتژي حداكثري اسراييل انداخته است. اياالت 
متحده چندين دهه به ميانجيگري ميان اسراييل 
و فلس��طينيان افتخار مي كرد. دولت هاي پيشين 
امريكا خواس��تار صلحي بودند كه در آن طرفين 
روي مسائل كليدي مذاكره كنند از جمله تعيين 
حريم ه��اي مي��ان دو دولت، حفاظ��ت از امنيت 
اسراييل، چگونگي مديريت آوارگاني كه گريختند 
يا پس از تشكيل اسراييل در 1۹48 رانده شدند؛ 
و تصميم گي��ري درباره آين��ده قدس كه قرار بود 
پايتخت مش��ترك اس��راييلي ها و فلس��طيني ها 
باش��د. اينكه ترامپ، قدس را به عنوان »پايتخت 
اسراييل« به رسميت شناخته و سفارت كشورش 
را به آنجا منتقل كرده در واقع كنار زدن 70سال 
ادعاي بي طرفي امريكايي ها و ناديده گرفتن حق 
فلسطيني هاست. زمان آن رسيده بود كه امريكا 
اين تبعيض پنهان خود عليه اس��راييلي ها را )از 
زمان روز نكبت تا به امروز( آش��كار كند مطمئنا 
مراسم جشن افتتاحيه گش��ايش سفارت امريكا 
در بيت المقدس هرگز نتوانس��ته است بي تاثير از 
غم و ناراحتي فلس��طينيان باش��د. امريكا با اين 

اقدامش؛ ميل و گرايشش به يك طرف اين دعوا 
را به وضوح ثابت كرد. 

مراسم روز افتتاحيه؛ مصادف بود با هفتادمين 
س��الگرد اعالم اس��تقالل )تاسيس( اس��راييل در 
س��ال 1۹48 كه فلس��طينيان آن را »روز نكبت« 
مي نامند و مراتب خش��م و اعتراض خود را به آن 
ابراز مي كنند. اين روز يادآور اخراج فلسطيني ها از 
س��رزميني بود كه ديگر در آن يك دولت يهودي 

تشكيل شده بود.«
نش��ريه گاردي��ن نيز نوش��ته: »قاب��ل توجيه 
نيس��ت كه سربازان ارتش به معترضاني كه عمدتا 
غيرمسلح هستند تيراندازي كرده و آنها را بكشند. 
اس��راييل از ارت��كاب آنچه ش��بيه جنايت جنگي 
است، ش��رمي ندارد. اينها اتهاماتي جدي است اما 
واكنش آنها شانه باال انداختن بوده است. اسراييل 
با محاصره غزه 2ميليون نفر را پش��ت س��يم هاي 
خ��اردار و برج هاي نگهباني ارتش انداخته اس��ت. 
اي��ن دولت از س��وي دونالد ترامپ حمايت ش��ده 
كه به وعده اش براي به رس��ميت ش��ناختن قدس 
ب��ه عنوان پايتخت اس��راييل عمل ك��رد اما هيچ 
كشوري حاكميت اسراييل بر قدس را به رسميت 
نمي شناس��د و جامع��ه جهاني معتقد اس��ت كه 
وضعي��ت آن بايد از طري��ق مذاكرات حل و فصل 
شود... ترامپ وقتي مي فهمد چه اتفاقي افتاده كه با 
واقعيت فجايعي كه رقم زده روبه رو شود. با حذف 
مس��اله ق��دس از روي ميز مذاكره، فلس��طيني ها 
احس��اس مي كنند كه تنها درخواس��ت باقيمانده 
گرفتن حق بازگشت اس��ت. فلسطينيان 70سال 
پيش در س��الروز فاجع��ه )نكبت( ش��اهد اخراج 
آوارگان بودند. اسراييلي ها به تندي پاسخ مي دهند 
كه اجراي حق بازگش��ت با حيات كشور اكثريت 
يه��ودي دموكراتيك انطب��اق ندارد. اين مس��اله 
اكنون وردزبان همه فلسطيني هاست. درگيري در 
سرزمين مقدس بازي مجموع صفر نيست كه تنها 
يك برنده داشته باشد. احتماال خالف آن واقعيت 
داش��ته باشد. هر دو آنها ناكام مي مانند و در ادامه 
ي��ك جمعيت غيرنظامي طرف ديگ��ر را تحقير و 
وحشت زده مي كند. يا آنها نهايتا راهي براي زندگي 
در كنار يكديگر پيدا مي كنند. اگر چنين نتيجه يي 
حاصل شود، منطقي است كه قدس غربي پايتخت 
اس��راييل شود و قدس ش��رقي پايتخت فلسطين 
بماند. اين براي همگان واضح است جز براي ترامپ 
و نتانياهو كه سرسپرده ديدگاه سلطه وحشيانه بر 

مردمي عقب افتاده شده اند.«
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پرونده8
 سرماي بهار ۸۱ هزار

ميليارد ريال خسارت زد
در سال جاري در بيش از ۶۷۰هزار هكتار باغات 
ميوه هاي سردس��يري و خشك خسارت سرمازدگي 
داش��تيم و بيش از ۳ ميلي��ون تن از اين محصوالت 

آسيب ديد. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، مديركل دفتر 
امور ميوه هاي سردسيري و خشك معاونت باغباني با 
اعالم اين مطلب، ارزش خسارات سرمازدگي در اين 

باغات را ۸۱ هزار ميليارد ريال عنوان كرد. 
شكراله حاجي وند، سطح زير كشت باغات بارور 
محصوالت سردسيري و خش��ك در كشور در سال 
گذش��ته را 2.4 ميليون هكت��ار بيان كرد و گفت: از 
اين سطح ۱۰.۳ ميليون تن محصول به دست آمد. 

وي با اش��اره به اينكه بيش��ترين ميزان توليد در 
حوزه ميوه هاي سردس��يري در س��ال ۹۶ مربوط به 
سيب بوده است، خاطرنشان كرد: سال گذشته ۳.۶ 
ميليون تن از اين محصول در كش��ور توليد و از اين 

مقدار ۷۰۰ هزار تن تاكنون صادر شده است. 
حاجي وند كشورهاي حوزه خاورميانه به ويژه اقليم 
كردستان، پاكس��تان و تركيه و بعضي از كشورهاي 
اروپايي را از مقاصد صادراتي س��يب ايران برشمرد. 
مديركل دفتر امور ميوه هاي سردس��يري و خشك 
معاونت باغباني افزود: در س��ال ۹۶ سيب ۷ درصد، 
پس��ته ۱۵ درصد، انگور ۱2 درصد، بادام ۷ درصد و 
گردو بيش از ۵ درصد توليد باغات سردسيري را به 
خود اختصاص داد. وي ادامه داد: ميوه هاي هسته دار 
۹.۵ درصد، ميوه هاي دانه ريز ۱2.۵ درصد، ميوه هاي 
خش��ك 2۸.2 درصد و س��اير ميوه ها ۸ دهم درصد 
محصوالت سردسيري و خشك را تشكيل مي دهد. 

حاجي وند، اصالح و نوس��ازي باغات قديمي را از 
برنامه هاي اين دفتر عنوان كرد و گفت: در اين راستا 
سال گذشته ۱۰ هزار هكتار از باغات انگور از حالت 
خوابيده به فراز تبديل شد. وي تصريح كرد: اين اقدام 
در باغات انگور در اس��تان هاي قزوين، فارس و ساير 
استان هاي انگور خيز كشور صورت گرفت. مديركل 
دفت��ر امور ميوه هاي سردس��ير و خش��ك معاونت 
باغباني، سرشاخه كاري گردو براي افزايش عملكرد و 
مقاومت درختان در برابر سرما، مكانيزه كردن باغات، 
افزايش ضريب مكانيزاس��يون، تغيير ارقام، اقدامات 
تغذيه ي��ي و حفاظتي، هرس فن��ي و علمي باغات و 
آموزش باغداران را از مهم ترين برنامه هاي اين دفتر 
برش��مرد. وي ايجاد باغات متراك��م و نيمه متراكم 
براي صرفه جويي در مصرف آب و اجراي سيس��تم 
آبياري ه��اي نوي��ن را از ديگر برنامه ه��اي اين دفتر 
دانس��ت. حاجي وند در عين حال بر توس��عه صنايع 
تبديلي و تكميلي محصوالت سردس��يري و خشك 
در اس��تان هاي م��رزي تاكيد كرد و اذعان داش��ت: 
حوزه ميوه هاي سردس��يري و خشك، ظرفيت هاي 
زيادي براي س��رمايه گذاري داخل��ي و خارجي دارد 
و س��رمايه گذاري مورد نياز بيشتر در حوزه فرآوري 
محصوالت خام به محصوالت با ارزش افزوده اس��ت. 
وي افزود: ظرفيت مص��رف و صادرات ۳ميليون تن 
س��يب توليدي كش��ور مح��دود اس��ت و از اين رو، 
صنايع تبديلي و تكميلي با سرمايه گذاري هاي جديد 

مي تواند در اين حوزه احداث شود. 

 آب كشت تابستانه
مساوي توزيع شود

تش��كل هاي  هماهنگ��ي  ش��وراي  س��خنگوي 
كشاورزي خوزستان گفت: آب اختصاص يافته براي 
كشت تابس��تانه در حوزه كارون بايد به طور مساوي 

بين كشاورزي و نيشكر توزيع شود. 
سيد فاضل شرفي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 
سهميه آب محصوالت كش��اورزي دايمي و نيشكر 
ي��ك ه��زار و ۵۰۰ ميليون مترمكعب ب��راي حوزه 
كارون در نظر گرفته ش��ده است كه وظيفه تفكيك 
اين سهميه به عهده سازمان جهاد كشاورزي است. 

ش��رفي بر ضرورت تقس��م عادالنه آب كش��ت 
تابستانه بين كشاورزي و نيشكر تاكيد كرد و گفت: 
اميدواريم و اطمينان داريم سازمان جهاد كشاورزي 
كه همواره حامي كشاورزان بوده است، سهميه الزم 
از منابع آب تخصيص داده ش��ده را براي كشاورزان 

استان معين كند. 
وي گفت: امكان اينكه آب به كل مزارع نيش��كر 
برس��د اما كشاورزان با ممنوعيت كشت روبرو شوند 
وجود ندارد و غيرممكن است زيرا معيشت كشاورزان 
از طرفي به دليل نكاشتن محصول و از طرفي فشار 
بانك ها براي دريافت مطالبات خود به خطر خواهد 

افتاد و تبعات خوبي در پي نخواهد داشت. 
س��خنگوي ش��وراي هماهنگ��ي تش��كل هاي 
كش��اورزي خوزس��تان گفت: انتظ��ار داريم رييس 
س��ازمان جهاد كشاورزي استان از سهميه يي كه از 
سوي استانداري براي كش��اورزي و نيشكر در نظر 
گرفته شده است سهم مورد نياز كشاورزان را معين 
و به س��ازمان آب و برق اعالم كند. ش��رفي با بيان 
اينكه در مصوبه استانداري اعالم شده است كه آب 
كشت هاي دايمي به صورت كامل تامين شود تاكيد 
كرد: اينكه استاندار با معرفي كردن نيشكر به عنوان 
يك محصول دايمي باعث ش��ود ده ها هزار كشاورز 
مستضعف از كشت و كار محروم شوند نه به صالح 
دول��ت و نظام بوده و نه عمال امكانپذير اس��ت. وي 
گفت: با توجه به اينك��ه در بند ديگري از مصوبات 
ستاد خشكسالي، كش��ت فصلي ممنوع شده است 
اگر رييس جهاد كش��اورزي خوزس��تان ت��وان در 
نظر گرفتن س��هميه كافي براي كشاورزان را ندارد 
رسما در اين مورد مس��ووليت را از خود سلب و به 
استانداري و آب و برق واگذار كند چرا كه كشاورزان 
به هيچ وجه تحم��ل اين موضوع را ندارند كه ببيند 
جهاد كشاورزي كه متولي حمايت از كشاورزان است 
به عنوان مسوول و عامل ممنوعيت كشت كشاورزان 
باشد بنابراني پيش��نهاد مي دهيم بهتر است جهاد 
كش��اورزي اين مس��ووليت را از گردن خود ساقط 
كند. البته ما ش��نيده ايم نه نماينده كشاورزان و نه 
رييس سازمان جهاد كشاورزي، اين مصوبه را امضا 
نكرده اند كه اين موضوع جاي تقدير دارد كه متوليان 
و حاميان كش��اورزان، مصوبه نابودي كشاورزان به 

بهاي حفظ شركت هاي نيشكري را امضا نكرده اند. 

اخبار

بررسي علل مصرف بي رويه انرژي و تبعات آن

مصرف افسارگسيخته انرژي: بالي جان صادرات گاز
اميرحسين چيت ساز زاده| 

مقاله حاضر به تبيين چرايي مصرف بي رويه انرژي و به تبع آن گاز طبيعي در كش��ور و 
بررسي آثار آن بر كاهش توان صادرات گاز كشور مي پردازد. همچنين نگاهي به سياست هاي 
اجرا شده جهت كاهش مصرف انرژي تاكنون و همچنين دو سياست پيشنهادي ديگر در اين 

مورد دارد. 
نگارنده اين مقاله در تالش است با استفاده از ساختار استاندارد مقاله هاي سياستي شامل 
پنج بخش مساله سياستي، محيط سياستي، دستور كار سياستي، تحليل ذي نفعان و طراحي 
سياس��تي به تبيين چرايي مصرف بي رويه انرژي و به تبع آن گاز طبيعي در كشور بپردازد و 
آثار آن بر كاهش توان صادرات گاز كشور را بررسي كند و در پايان نگاهي به سياست هاي اجرا 
شده جهت كاهش مصرف انرژي تاكنون و همچنين دو سياست پيشنهادي ديگر در اين مورد 

بيفكند و تقاط قوت و ضعف آنان را به صورت مختصر تحليل كند. 
۱- مساله سياستي

براس��اس بررسي آماري شركت بريتيش پتروليوم از وضعيت انرژي جهان در سال 2۰۱۶ 
ميالدي ذخاير گاز كل جهان برابر ۱۸۷ تريليون مترمكعب برآورد ش��ده اس��ت. در اين ميان 
ايران با ۳4 تريليون مترمكعب گاز طبيعي )۱۸/2 درصد كل ذخاير جهان( بزرگ ترين دارنده 
ذخاير گاز جهان است. ولي سهم ايران در صادرات گاز طبيعي جهان بسيار ناچيز و كمتر از 
يك درصد اس��ت. به باور بسياري از كارشناسان مصرف افسار گسيخته انرژي در داخل كشور 
در كنار سهم عمده گاز طبيعي در سبد انرژي كشور تاثير فوق العاده مخربي در كاهش توان 

صادراتي كشور داشته است. 
بر اساس آخرين آمار مصرف گاز در كشور به طور متوسط 4۸۰ ميليون مترمكعب در روز 
رس��يده اس��ت كه از اين ميزان ۳۵۰ميليون مترمكعب آن توسط بخش خانگي مصرف شده 
اس��ت. افزايش س��هم مصرف خانگي از كل مصرف گاز طبيعي در ايران روند صعودي داشته 
اس��ت همين س��ير صعودي مصرف باعث شده است ايران به عنوان سومين مصرف كننده در 
رديف پرمصرف ترين مصرف كنندگان گاز طبيعي در دنيا قرار گيرد. مديرعامل شركت ملي گاز 
ايران در اين باره مي گويد: »هم اكنون متوسط مصرف گاز در ايران چهار برابر متوسط جهاني و 
حدود ۱۸ برابر كشور ژاپن است و سرانه مصرف گاز هر ايراني ۱۰ برابر مردم كشورهاي اروپايي 

است از اين رو مصرف گاز در كشور به اندازه كل مصرف نفت در اروپاست.« 
بر اس��اس اطالعات مركزآمار ايران در س��ال ۱۳۹4 از تعداد ۱24۵ش��هر كشور به تعداد 
۱۰۶۳روس��تا گازرس��اني انجام شده است و ۵۰ ش��هر ديگر در دست گازرساني هستند و در 
مورد روستاها از تعداد ۳۹۶۰۱ روستاي با بيش از 2۰ خانوار جمعيت موجود در كشور تعداد 
2۰4۰۸ روس��تا گازرساني ش��ده و تعداد ۵۵۱4 روس��تا در حال عمليات گازرساني هستند. 
جمعيت تحت پوش��ش گاز كشور در س��ال ۵۷ كمتر از يك درصد بود كه اين رقم در زمان 
حاضر به بيش از ۹۰ درصد رس��يده و پيش بيني مي ش��ده كه تا پايان سال ۹۶ به ۹۵ درصد 
برسد. در سال ۵۷ حدود 2.۵ ميليارد مترمكعب گاز در كشور مصرف مي شد كه اين رقم در 
سال ۹2 به ۱4۵ ميليارد مترمكعب افزايش يافت و اين رقم در پايان سال ۹۶ به 2۸4 ميليارد 

مترمكعب افزايش يافته است. 

از س��وي ديگر بيژن نامدارزنگنه وزير نفت در مرداد ماه ۱۳۹۵ اظهار داش��ت: »در 
سال هاي اخير با افزايش توليد گاز در كشور از ميزان مصرف سوخت مايع كاسته شده 
اس��ت. مصرف س��وخت مايع در نيروگاه ها در س��ال ۱۳۹2 معادل 4۳ درصد بود كه 
امس��ال به زير ۱۰درصد خواهد رسيد. تا دو سال آينده، سوخت مايع تنها براي حوزه 
حمل و نقل استفاده خواهد شد و ديگر سوخت هاي مايع مانند نفت كوره و گازوييل 

در بخش هايي مانند نيروگاه ها مصرف نخواهد شد.« 
ع��الوه ب��ر دو مصرف عمده فوق موارد ديگري نيز ظرفيت صادراتي گاز كش��ور را كاهش 
مي دهند مانند س��وخته شدن گاز طبيعي در فلرها، بر اساس آمار بانك جهاني ساالنه حدود 
۱۵۰ ميليارد متر مكعب گاز در فلرها در حال سوختن هست كه ايران در ۱۰ درصد آن، يعني 
حدود ۱۵ ميليارد مترمكعب آن نقش دارد. بدين ترتيب ايران در س��وزاندن گازهاي هدرسوز 
فلرها، رتبه سوم جهاني را كسب كرده است. همچنين بايد به نياز گسترده مخازن نفتي ايران 
ك��ه عمدتا در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و براي صيان��ت از آنها و انجام برنامه هاي ازدياد 
برداشت بايد حجم زيادي گاز طبيعي به اين مخازن تزريق شود، اشاره كرد. لذا با وجود افزايش 
چشمگير توليد گاز طبيعي در چند سال گذشته، مصرف نيز همپاي آن در بخش هاي مختلف 
رش��د كرده و اجازه افزايش توان صادراتي كش��ور را نداده است. به گفته حميدرضا كاتوزيان 
رييس سابق پژوهش��كده صنعت نفت، ايران تفاهم نامه هاي بسياري را در زمينه صادرات۵۰ 
ميلي��ون مترمكعب گاز به ع��راق، ۳۰ ميليون مترمكعب به عمان و ۳۰ ميليون مترمكعب به 
پاكستان امضا كرده است و چنانچه بخواهد به اين تفاهمنامه ها و موافقتنامه ها پايبند باشد بايد 

راه حلي براي كاهش رشد روزافزون مصرف گاز طبيعي در كشور بيابد.
 2- محيط شكل گيري سياست گذاري انرژي

در بررس��ي هر مساله سياستي ش��ناخت محيط شكلگيري آن مساله حايز اهميت است، 
زيرا داده ها و ستانده هاي ساختار –تصميم گيري متاثر از عوامل محيطي به گونه هاي متفاوتي 
تفسير و تعبير مي شوند. در اين راستا تالش شده است محيط سياست گذاري انرژي در ايران 

در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار گيرد: 

محيط اقتصادي
مهم ترين بحث در محيط اقتصاد انرژي ايران مربوط به يارانه هاي پرداختي به اين بخش 
است. اگر به نحوه مصرف انرژي در سراسر جهان نگاهي بيفكنيم، درمي يابيم كه كشورهاي 
نفتي به خاطر دارا بودن منابع سرشار سوخت هاي فسيلي، جهت حمايت از طبقات فرودست 
قيمت حامل هاي مختلف انرژي را در داخل كشور پايين تر از سطح جهاني تعيين مي كنند 
و تفاوت قيمت تعيين شده با قيمت واقعي را از بودجه عمومي به توليدكنندگان حامل هاي 
انرژي مي پردازند. از آنجايي كه در اجراي اين سياس��ت تقس��يم بندي جامعه به كساني كه 
نيازمند انرژي ارزان هستند و كساني كه توانايي پرداخت قيمت واقعي انرژي را دارند، بسيار 
مش��كل اس��ت لذا دولت ها تصميم به اعمال يارانه انرژي به صورت برابر براي همه اقش��ار 
مي گيرن��د. اين تصميم باعث تبعاتي چون افزايش بي رويه مصرف انرژي، عدم وجود انگيزه 
براي مصرف بهره ورتر انرژي در بخش هاي خانگي و صنعتي و تحميل بار مالي س��نگين بر 
دولت در ازاي كاهش بودجه هاي عمراني خواهد ش��د. بر اساس گزارش صندوق بين المللي 
پول در سال 2۰۱۵، ايران با ۶2/۳2 ميليارد دالر بيشترين ميزان يارانه آشكار انرژي را در بين 
كشورهاي مختلف پرداخت كرده است. تفاوت ميزان يارانه پرداختي ايران در مقايسه با ساير 
كشورها بسيار معنادار است. به عنوان مثال روسيه كه به عنوان دومين كشور اين فهرست 
به شمار مي رود، در مقايسه با ايران ۳2درصد يارانه سوخت كمتري پرداخت مي كند. جايگاه 
ايران از نظر نسبت يارانه پرداختي به توليد ناخالص داخلي خود، نسبت به جمعيت يا نسبت 
به سال هاي پيش اندكي متعادل تر از رقم خالص هزينه كرد است. به عنوان مثال، سهم يارانه 
پرداختي ايران از توليد ناخالص داخلي در س��ال 2۰۱۵ برابر با ۱4/۹4درصد بوده اس��ت. با 
در نظر گرفتن مولفه پيامدهاي مصرف انرژي )تخفيف هاي مالياتي انرژي( و دس��ته بندي 
كش��ورها براساس ش��اخص يارانه انرژي واقعي )يارانه آشكار به اضافه يارانه پنهان(، ايران از 

صدر كشورهاي پرداخت كننده ماليات پايين تر مي آيد. اين موضوع به معناي آن است كه با 
وجود رتبه هشتم ايران در توليد گازهاي گلخانه اي، كشورهاي ديگري هستند كه پيامدهاي 

شديدتري ناشي از مصرف بيش از حد انرژي را تحمل مي كنند. 

 محيط اجتماعي
تعداد زياد وس��ايل نقليه غيراس��تاندارد در ش��هرها، س��وخت غيراس��تاندارد، استفاده از 
س��وخت هاي مايع در صنايع و نيروگاه هاي مجاور ش��هرها موجب ش��ده ت��ا آلودگي هوا در 
شهرهاي بزرگ ايران به يكي از مهم ترين معضالت تبديل شود. اين مساله موجب نارضايتي 
ش��هروندان شده و همچنين تبعاتي اقتصادي و اجتماعي مانند تعطيلي ادارات و مدارس در 
برخي روزهاي سال، افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان و وقوع تعداد قابل توجهي مرگ و 
مير در سال را در پي دارد. نمودار زير تعداد روزهاي ناسالم شهر تهران را به نقل از سايت خبر 

آنالين در ۱۱سال منتهي به سال ۱۳۹۱ نشان مي دهد: 
يكي از سياس��ت هايي كه دولت ها در چند دهه گذش��ته براي مقابله با نارضايتي عمومي 
در م��ورد آلودگي هوا و همچنين كاهش اتكا به فرآورده هاي نفتي در مصارف عمومي جهت 
حفظ سهم صادرات نفت ايران اتخاذ نموده اند، تالش براي گازسوز كردن خودروهاي شخصي، 
گازسوز كردن خودروهاي ديزلي عمومي و تبديل سوخت نيروگاه ها و صنايع مجاور شهرهاي 
بزرگ از مازوت و گازوييل به گاز طبيعي بوده است. اين برنامه در كنار گازرساني به اكثر نقاط 
كشور موجب افزايش مصرف گاز طبيعي در سبد مصرفي انرژي كشور شده است. طبق نمودار 
زير )آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا س��ال ۱۳۹۳– شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي(، س��هم گاز طبيعي در س��بد انرژي مصرفي كش��ور از سال ۱۳۶۸ تا سال 
۱۳۹۳ از 2۳ درصد به ۶۹ درصد رس��يده اس��ت در حالي كه سهم نفت گاز )گازوييل( از 2۸ 
درصد به ۱4 درصد، س��هم بنزين از ۱۱ درصد به ۹ درصد و س��هم نفت كوره )مازوت( از 2۰ 

درصد به ۵ درصد و سهم نفت سفيد از ۱۳ درصد به 2 درصد رسيده است. 

 محيط سياسي
همان گونه كه در بخش نخست ذكر شد دو دليل عمده ديگري كه توان صادرات گاز ايران 
را كاهش مي دهد نياز به تزريق حجم زيادي گاز طبيعي به ميادين نفتي كشور جهت حفظ 
ضريب بازيافت و همچنين هدر روي ميزان قابل توجهي از گاز طبيعي در فلرها مي توان اشاره 
كرد. در هر دو اين موارد بهبود عملكرد نياز به فناوري روز دنيا و س��رمايه گذاري وس��يع دارد 
كه بعضا از توان فني و مالي داخلي بيش��تر اس��ت. از اين مرحله به بعد عدم توان كشور براي 
به كارگيري س��رمايه و تكنولوژي خارجي تاثيرات خود را بر فرآيند سياست گذاري در بخش 
انرژي آشكار مي سازد. ايران به دليل مولفه هاي سياست خارجي خود در 4۰سال گذشته كه بر 
استكبار ستيزي، صدور انقالب، حمايت از جنبش هاي آزاديبخش و... استوار بوده است، همواره 
تحت فش��ارهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي غربي و مشخصا امريكا قرار داشته است. اين 
فشارها با توجه به تك محصولي بودن اقتصاد كشور مستقيما بر بخش نفت و گاز كشور تاثير 
گذاشته است. تحريم هاي حوزه نفت و گاز با فرمان اجرايي شماره ۱2۹۵۷بيل كلينتون، مبني 
بر ممنوعيت شركت هاي امريكايي از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در سال ۱۳۷۳ 
آغاز ش��د. و سپس در سال ۱۳۷۵ با قانون مجازات هاي عليه ايران و ليبي كه به قانون داماتو 
معروف ش��د، عالوه بر شركت هاي امريكايي كليه شركت هاي خارجي ديگر از سرمايه گذاري 

بيش از 2۰ميليون دالر در صنايع نفت و گاز ايران منع شدند. 
اين تحريم ها كه در ادامه با توجه به پرونده هس��ته يي ايران پس از س��ال 2۰۱۰ تش��ديد 
شدند، به اشكال مختلفي اعمال شده اند: ۱- تحريم خريد نفت 2- تحريم فروش فرآورده هاي 
نفتي ۳- تحريم س��رمايه گذاري 4- تحريم تكنولوژي و فناوري ۵- تحريم خدمات مديريت 

توسعه منابع ۶- محدود كردن اثرگذاري در نهادهاي بين المللي ۷ – تحريم پروژه هاي توزيع 
و ترانزي��ت ۸ – محدود ش��دن پروژه هاي بين المللي ۹- تحريم ف��روش تجهيزات و قطعات. 
همان گونه كه مشخص است محيط سياسي مناسبي براي افزايش كارايي صنعت نفت و گاز 
ايران در چند دهه گذش��ته مهيا نبوده اس��ت لذا افت كارايي به علت فرسوده شدن تدريجي 
مخازن نفتي و تجهيزات توليد و انتقال نفت و گاز به صورت غير مستقيم باعث هدرروي منابع 

گاز كشور و كاهش توان صادراتي كشور شده است. 
3- دستوركار سياستي

بررس��ي اولويت مساله سياستي در دستور كار دولت مي تواند تحليلگران و مشاوران را در 
نحوه بهينه انتقال مساله مورد نظر به حوزه تصميم گيري ياري دهد. در اين بخش به بررسي 
وضعيت مساله »شدت انرژي در ايران« كه مصرف بيش از اندازه گاز طبيعي در ذيل آن قرار 

مي گيرد، در دستوركار سياستي دولت خواهيم پرداخت. 
نخستين قانون جامع در بخش انرژي كه تحت عنوان »سياست هاي كلي نظام جمهوري 
اس��المي ايران درمورد انرژي« تهيه ش��ده و توس��ط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 
۱۳۷۹ ابالغ ش��ده اس��ت بر »افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور براي 
تامي��ن مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي« و »بهينه س��ازي مصرف و 
كاهش شدت انرژي« تاكيد مي كند. در ادامه وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران در راستاي 
اجراي سياست هاي استراتژيك كشور در بخش انرژي و بر اساس ماده ۱2۱ قانون برنامه سوم 
توس��عه براي اعمال صرفه جويي و منطقي كردن مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيس��ت، 
همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهره برداري كارآمد و بهينه از انواع حامل هاي انرژي، در سال 

۱۳۷۹ اقدام به تاسيس »شركت بهينه سازي مصرف سوخت« كرده است. 
يكي از راه هايي كه همواره از س��وي اقتصاددانان براي كاهش ش��دت انرژي در كشورهاي 
نفتي پيش��نهاد مي گردد واقعي كردن قيمت انرژي است. بر اين اساس قانون هدفمندكردن 
يارانه ها كه در س��ال ۱۳۸۸ ابالغ گرديد و توس��ط دولت نهم اجرايي ش��د با افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي به دنبال آن بود كه به بازتوزيع يارانه هاي انرژي در ساير بخش هاي اقتصاد 
بپردازد و يكي از اهداف ضمني آن بهينه كردن مصرف س��وخت در كش��ور بود به طوري كه 
در بهمن ماه سال ۱۳۹2 رهبري در بند ۳ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر »استفاده از 
ظرفيت هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي 

و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي« تاكيد كردند. 
در ادامه تالش براي مديريت كالن طرف تقاضا بخش انرژي كشور رييس مجلس شوراي 
اس��المي در ابالغيه ۱۷۷۰، قانون »اصالح الگوي مصرف ان��رژي« را در تاريخ ۱۳۹۰/۰۱/2۱ 
ب��ه رييس جمه��ور وقت جهت اجرا ابالغ كرد. در ابتداي فصل س��وم در ماده ۵ اين قانون كه 
به بحث ساختار و تش��كيالت مي پردازد، گفته شده: »سياست گذاري در بخش انرژي كشور 
از جمل��ه انرژي هاي نو و بهينه س��ازي توليد و مصرف انواع حامل ه��اي انرژي فقط بر عهده 
ش��وراي عالي انرژي اس��ت« و در تبصره اين ماده افزوده اس��ت: »ساختار شوراي عالي انرژي 
بايد به گونه يي اصالح ش��ود كه ام��كان حضور منظم طرف هاي عرض��ه و تقاضاي انرژي در 
جلسات شورا و سياست گذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود« در سال هاي گذشته 
دولت در راس��تاي اجرايي كردن اين قانون تاكنون دستور العمل هاي اجرايي مواد ۱2 )اجراي 
استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي بر برقي(، ۱4 )ترغيب 
مصرف كنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي 
زيس��ت محيطي كمتر(، ۱۷ )حمايت از ش��ركت هاي خدمات انرژي(، 2۶ )جريمه واحدهاي 
صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مش��خصات فني و اس��تانداردهاي مصرف انرژي( و 
۶۱ )حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي( را تدوين و تصويب كرده است. 

س��رانجام در تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ معاون اول رييس جمهور سند ملي راهبرد انرژي كشور 
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ايران دام هاي اصالح نژادي 
صادر مي كند

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به توسعه علم ژنتيك در 
حوزه دامپروري و اقدامات انجام ش��ده در زمينه پرورش 
دام و طيور برتر از صادرات مواد ژنتيكي و دام هاي اصالح 

نژادي به خارج از كشور خبر داد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، محمود حجتي روز گذش��ته در 
حاش��يه افتتاح مجتمع توليد دام سبك در شهرستان 
ورامي��ن در جمع خبرن��گاران گفت: امروز كش��ور در 
صنعت دامپروري و توليد دام سنگين با برخورداري از 
مزارع نمونه و كش��ت و صنعت هاي به روز، از وضعيت 
بسيار مناس��بي برخوردار است و بسياري از واحدهاي 
توليدي كش��ور با دامداري هاي صنعتي امريكا، كانادا و 
اروپا رقابت مي كنند. وي اظهار داشت: با اقدامات موثري 
كه در حوزه دامپ��روري صورت گرفته، وضعيت توليد 
گوشت دام سنگين به نقطه قابل قبولي در كشور رسيده 
و ت��الش براي توس��عه فعاليت هاي تولي��دي و تامين 
نيازهاي داخلي ادامه دارد. حجتي افزود: در زمان حاضر 
فعاليت هاي اصالح نژاد در دام س��نگين باعث ش��ده تا 
نژادهاي فوق العاده خوبي در كشور توليد شود و با پشت 
سر گذاشتن مراحل اوليه، صادرات دام هاي ژنوميك و 
مواد ژنتيكي اين دام ها به كشورهاي منطقه انجام شود. 
وي تصريح كرد: با توجه به مش��كالت مرتع و وجود 
دامداري هاي س��نتي، تاكنون توليد دام سبك اقتصادي 
نب��وده و گذر از ش��يوه هاي قديمي و حركت به س��مت 
دامداري علمي مي تواند پرورش گوسفند و بز براي تامين 

گوشت و شير را با صرفه كند. 
وزي��ر جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: در زم��ان كنوني 
نژادهاي اصالح ش��ده دام س��بك هر س��ال 3 بار زايش 
داشته و وزن الشه آن 40 تا 50 كيلو افزايش مي يابد كه 
اين ميزان در مقايسه با نژادهاي بومي از رشد قابل قبولي 
برخوردار شده و توليد دام سبك را اقتصادي كرده است. 
حجتي افزود: پرورش دام سبك در بخش شير و گوشت 
با ارزش افزوده همراه است، به گونه يي كه شير گوسفند 3 
برابر و قيمت شير بز دو برابر قيمت شير گوساله از سوي 
كارخانجات لبنيات خريداري مي ش��ود. وي همچنين با 
اشاره به اقتصادي بودن توليد شتر، نرخ خريد شير شتر را 
14هزار تومان و 10برابر قيمت خريد شير گوساله اعالم 
كرد. به گفته حجتي، حركت به سمت دامپروري نوين و 
توليد دام هاي س��بك اصالح نژاد شده باعث مي شود تا 
درآمد خانواده هاي روستايي افزايش يافته و نياز كشور به 

گوشت دام سبك برطرف شود. 

كشاورزان منافع فردي را 
ترجيح مي دهند يا جمعي؟ 

يكي از مش��كالتي كه اين روزها كشورمان و به ويژه 
استان مازندران با آن دست و پنجه نرم مي كنند، مسائل 

و بحران هاي مربوط به تغييرات آب و هوا است. 
مشكل آب در اين اس��تان به اندازه يي رسيده كه در 
برخي ش��هرهاي مازندران، دولت خواستار توقف كشت 
برنج در س��ال جاري اس��ت و اين موضوع به  شدت روي 

كشاورزان تاثير گذاشته است. 
كش��اورزان كه در وضعيت نامناسب اقتصادي چشم 
اميد خود را به كش��ت برنج و گذران��دن زندگي خود با 
درآمد حاصل از اين كش��ت دوخت��ه بودند با مباحث و 

تنش هاي موجود با مشكالت فراواني رو به رو شدند. 
اما واقعيت موجود در اس��تان اين است كه مازندران 
با مش��كل آب روبه روس��ت و بايد آن را پذيرفت. در اين 
ميان و در پذيرش اين امر در كنار وظيفه يي كه بر عهده 
مس��ووالن قرار دارد، نقش فرهنگ در پذيرش اجتماعي 
سياس��ت هاي س��ازگاري با تغييرات آب و ه��وا يكي از 
گزينه هاي موجود براي رفع اين مشكل است. در راستاي 
تش��كيل كارگروه تخصصي كش��اورزي اتاق فكر توسعه 
و تعالي مازندران، نخس��تين هماي��ش ملي راهبردهاي 
مديريت منابع آب در س��اري برگزار ش��د كه در حاشيه 
آن برخي محققان و دانشجويان مقاطع مختلف اين رشته 
به ارائه مقاله و سخنراني پرداختند. زهرا پازوكي نژاد يكي 
از محققاني است كه در زمينه نقش فرهنگ در پذيرش 
اجتماعي سياست هاي سازگاري با تغييرات آب و هوا ارائه 
كرد، وي معتقد است: سازگاري با تغيير آب و هوا معرف 
درك و شناخت اقدامات داوطلبانه براي كاهش مخاطرات 
اس��ت. وي با بيان اينك��ه در مازندران با توجه به كاهش 
بارندگي با كم آبي و خشكس��الي رو به رو هستيم، اظهار 
كرد: بسياري از كشاورزان براي كشت برنج با مشكل آب 
رو به رو هستند و حفر چاه نيز براي آنها فايده يي نداشت. 
پازوكي نژاد با اش��اره به اينكه صنعت مازندران نيز از 
پديده كاهش منابع آبي و خشكس��الي تاثير مي پذيرد، 
تصريح ك��رد: محدوديت و موان��ع اجتماعي و فرهنگي 
پذيرش سازگاري تغييرات آب و هوا قابل شناخت نيست 
اما بايد بدانيم كه شناخت نسبت به يك پديده و ارتباط 

آن با ساير عوامل مي تواند بسيار مهم باشد. 
اين محقق با اش��اره به اينكه بر اس��اس تحقيقات 
موردي كه در شهرس��تان بابلسر صورت گرفت، نشان 
داد، مهم ترين بعد اجتماعي، س��ازگاري كش��اورزان با 
تغيي��رات آب و هواس��ت، گفت: نگرش ه��اي محيط 
زيس��تي و درآم��دي نيز از ن��گاه كش��اورزان در بعد 
اجتماعي س��ازگاري با تغييرات آب و ه��وا تاثيرگذار 
اس��ت. وي با بيان اينكه درس��ت اس��ت ك��ه توجه به 
تكنولوژي و ش��رايط اقتصادي بس��يار مهم اس��ت اما 
باي��د ديد چ��ه ميزان از س��وي جامعه اين سياس��ت 
پذيرفته مي شود، افزود: توانايي براي سازگاري اگرچه 
تا حدودي بس��تگي به دسترس��ي به فناوري، ظرفيت 
و ت��وان يادگيري دارد اما من��ش اخالق مردم در برابر 
زيس��ت كره، هنجارها و ارزش ها نيز نقش مهمي ايفا 
مي كند. پازوكي نژاد تصري��ح كرد: زماني مي توانيم در 
اين مباحث موفق ش��ويم و خود را با محيط س��ازگار 

كنيم كه منافع جمعي را بر فردي ترجيح دهيم. 
به گزارش ايس��نا، علي فيروزجاييان عضو هيات علمي 
دانشگاه مازندران نيز در اين زمينه گفت: وقتي كشاورزان 
مازندراني در دو راهي منافع فردي يا جمعي قرار مي گيرند 
و منفعت فردمحور را مي پذيرند، نمي توان بر روي سازگاري 
نس��بت به تغييرات آب و هوا اميدوار بود. وي تصريح كرد: 
تجربه زيس��تي نش��ان مي دهد كه رفتار كشاورزان تغيير 
نكرده است و در بحث كشت حتي شروع سريع تري صورت 
گرفته اس��ت. اينكه كشاورزي ش��ب تا صبح بيدار بماند و 
مناف��ع فردي خود را ترجيح مي دهد نمي تواند با ش��رايط 
س��خت يا تغييرات پيش آمده خود را س��ازگار كند و بايد 

نسبت به اين امر تحقيق بيشتري صورت بگيرد. 

اخبار

بررسي علل مصرف بي رويه انرژي و تبعات آن

مصرف افسارگسيخته انرژي: بالي جان صادرات گاز

تهيه شده توسط شوراي عالي انرژي را به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ كرد. در بخش )الف( كه 
به چالش ها و تنگناهاي بخش انرژي كشور پرداخته در نخستين بند داريم: »باال بودن شدت 
انرژي و پايين بودن بهره وري انرژي در ايران در مقايس��ه با كش��ورهاي همتراز« در بند 17 
مي خوانيم: »ورود و توليد محصوالت كم بازده و پرمصرف انرژي« در بند 20: »باال بودن نرخ 
انتش��ار گازهاي آالينده هوا ناش��ي از رشد بيرويه مصرف انرژي و به كارگيري تكنولوژي هاي 
قديمي و انرژي بر در بخش هاي صنعتي، تجاري و خانگي« و در بخش )ب( كه در مورد اهداف 
كالن بخش انرژي ايران مي باشد نخستين هدف را »افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي 

كشور به نصف تا پايان افق چشم انداز سند )1420(« تعيين كرده است. 
به موازات تدوين سياس��ت هاي كالن در جهت تحقق كاهش ش��دت انرژي بايد توجهي 
به قوانين بخش س��اختمان بيندازيم، زيرا همان گونه كه ذكر شد بيشترين مصرف گاز ايران 
در بخش خانگي صورت مي گيرد. در اين راس��تا مبحث 19 مقررات ملي ساختمان با عنوان 
»صرفه جويي در مصرف انرژي« در س��ال 1370 به تصويب هيات وزيران رس��يد و اجراي آن 
در س��اختمان هاي كشور الزامي شد. در آخرين تحول اين حوزه، معاون اول رييس جمهور در 
تاريخ 1396/10/12 بر اس��اس ماده 18 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، آيين نامه اجرايي 
صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان ها را به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي 
ابالغ كرد. همان گونه كه بررسي قوانين حاكم بر بخش انرژي و ساختمان كشور نشان مي دهد، 
كاهش مصرف انرژي همواره يكي از مهم ترين مس��ائل در دس��تور كار سياستي حوزه انرژي 
ايران بوده است و با توجه به آثار مخربي كه در زمينه هاي مختلف به اقتصاد كشور وارد كرده 
روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و درجه اولويت رسيدگي به آن افزايش پيدا كرده است. 

4-تحليل ذي نفعان صنعت گاز
بررسي سياست گذاري در هر حوزه تخصصي بدون توجه به ذي نفعان رسمي و غيررسمي 
مساله سياس��تي مذكور كه هر يك منافع بخش هايي از جامعه را نمايندگي مي كنند، امري 
بيهوده است. در اين قسمت ذي نفعان صنعت گاز كشور را به صورت مختصر بررسي مي كنيم. 

 نمايندگان مجلس و طرح هاي گازرساني
در س��ال هاي گذشته يكي از خواسته هاي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي در 
حوزه صنعت گاز توجه به رعايت عدالت اجتماعي در دسترسي به شبكه گاز در تمام روستاها 
و شهرهاي كشور بوده است. به  طور مثال پس از شتاب گرفتن پروژه هاي گازرساني در دولت 
دهم 220 نماينده مجلس در نامه يي به رييس جمهور مي نويسند: »اينجانبان نمايندگان مردم 
در مجلس ش��وراي اس��المي از تالش و اهتمام جناب آقاي مهندس زنگنه و همكاران وي در 
وزارت نفت در راستاي اقتصاد مقاومتي و تحقق عدالت اجتماعي از طريق توسعه گازرساني به 
شهرهاي كوچك به ويژه مناطق محروم روستايي قدرداني مي كنيم.« اين نوع نگاه كه برابري 
در نوع گونه انرژي مصرفي براي تمامي مناطق كشور را فارغ از تحليل هزينه فايده اقتصادي 
پروژه هاي گازرساني در نظر دارد، امكان بررسي استفاده از ساير گزينه هاي رايج در دنيا را براي 

انتقال حامل هاي انرژي به مناطق دور از شبكه اصلي را منتفي مي كند. 

 وزارت نيرو
در بند 12 و 14 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي مقابله با ضربه پذيري درآمد 
حاصل از صادرات نفت و گاز بر تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و تبديل گاز به 
برق جهت صادرات تاكيد ش��ده است. در همين راستا وزير سابق نيرو مي گويد: »از نظر 
كارشناس��ي اعتقاد داريم هر چه گاز طبيعي را به ساير محصوالت همچون پتروشيمي، 
برق تبديل كنيم يا در مسير توليد فوالد، آلومينيوم و... استفاده كنيم قطعا ارزش افزوده 
بيشتري براي كشور به همراه دارد.« يا معاون امور پشتيباني صنعتي مركز توسعه صادرات 
وزارت نيرو مي گويد: »مقايسه تغييرات قيمت گاز و برق صادراتي كشور در سال هاي اخير 
در كشور نشان مي دهد كه قيمت گاز در مقايسه با قيمت برق وابستگي بيشتري به قيمت 
جهاني نف��ت دارد و در نتيجه درآمدهاي حاصل از صادرات ب��رق پايدارتر از درآمدهاي 
صادرات گاز است.« در اين مورد اما وزارت نفت در مخالفت با وزارت نيرو بر پايين بودن 
راندمان نيروگاه هاي كش��ور، اتالف فراوان در شبكه هاي انتقال برق كشور و پايين بودن 

تجارت برق در جهان به علت مسائل امنيت انرژي تاكيد دارد. 

 وزارت نفت
وزارت نفت بر اساس تكاليف قانوني خود براي صيانت از منابع نفتي بر اساس آمار ترازنامه 
هيدروكربوري سال 1391 از 227 ميليارد مترمكعب گاز غني توليد شده حدود 28/3 ميليارد 
مترمكعب آن را به چاه هاي نفتي تزريق كرده است. از آن جايي كه مخازن نفتي موجود ايران 
غالبا در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و نياز به تزريق گاز براي افزايش ضريب برداش��ت آنها 
ضروري است، خود وزارت نفت به صورت يك ذي نفع كه بخش قابل توجهي از گاز توليدي را 
مصرف مي كند در آمده است. اين در حالي است كه وزارت نفت مي توانسته با سرمايه گذاري 
در طرح هاي كاهش فلرينگ كه حدود 15 ميليارد مترمكعب گاز را به هدر مي دهد بخشي از 

نياز خود براي تزريق در چاه هاي نفت را از اين طريق تامين كند. 

 صنعت پتروشيمي
يكي از نقاط اختالف كه در چند س��ال گذش��ته مابين انجمن صنفي كارفرمايي صنعت 
پتروش��يمي با وزارت نفت وجود داش��ته است بر سر قيمت خوراك پتروشيمي ها بوده است. 
طيف وسيعي از محصوالت پتروشيمي از خوراك گاز طبيعي به دست مي آيند. در اين زمينه 
احمد مهدوي دبيركل انجمن صنفي مذكور مي گويد: »نخس��تين ش��اخص، ميانگين وزني 

با توجه به صادرات و واردات اس��ت. دومين ش��اخص، جذب سرمايه گذار است. يعني قيمت 
به گونه يي تعيين ش��ود كه س��رمايه گذاران خارجي و داخلي رغبت به سرمايه گذاري داشته 
باش��ند. شاخص س��وم هم اين اس��ت كه محصول بايد با نرخ خوراكي به دست بيايد كه در 
بازارهاي بين المللي قابل رقابت باش��د« در مقابل وزير نفت اظهار مي دارد: »البته بايد توجه 
به تمركز منابع كوتاه مدت، آينده درازمدت ما را همواره تامين و تضمين نمي كند، زيرا گاهي 
اوقات فشارهايي براي كاهش قيمت خوراك وارد مي شود به طريقي كه از نظر ما در درازمدت 
به ضرر خواهد بود و توليد را مختل مي كند اما هم اكنون قيمت هاي اعالم شده بسيار رقابتي 

است كه سودهاي بسيار قابل توجهي را نصيب سرمايه گذارها خواهد كرد.«
 

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت
يكي از راهكارهاي دولت ها در مورد مقابله با بحران گرمايش جهاني و تغيير اقليم، كاهش 
آلودگي ناشي از وسايل نقليه با به كارگيري سوخت هاي پاك تر مانند گاز طبيعي، برق، بيوفيول 
در خودروهاي عمومي و شخصي است. با توجه به منابع گازي فراوان كشور سوخت جايگزين 
بنزين در ايران س��ي ان جي است. علي وكيلي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
در هفتمين همايش انجمن خودروهاي گازسوز آسيا- اقيانوسيه )آنگوا( بيان مي دارد: »آنچه 
اهميت دارد، كمك به كاهش آلودگي هوا از طريق گازسوز كردن خودروها با روش پايه گازسوز 
اس��ت كه ما از آن حمايت مي كنيم.« »مهم ترين اقدامي كه در حال انجام اس��ت، نوس��ازي 
كاميون هاي با سوخت گازوييل است كه تاكنون هزار دستگاه آن تحويل مصرف كننده ها شده 
و قرار است امسال تا به پنج هزار دستگاه افزايش يابد.« »سوخت 17هزار اتوبوس درون شهري 

كه هم اكنون گازوييل است بايد به سي ان جي تبديل شود.«

5- طراحي سياستي: 
در قس��مت پاياني مقاله تالش ش��ده اس��ت تا با تحليل هزينه – فاي��ده، وضعيت فعلي 
سياست هاي اعمالي در مورد مساله سياستي »شدت انرژي« يا صرفه جويي در مصرف انرژي 
به خصوص گاز طبيعي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با رويكردي آينده پژوهانه دو سياست 
جايگزين وضعيت فعلي كه تحت عناوين »يكسان سازي قيمت انرژي با قيمت جهاني و اعمال 
ماليات آاليندگي در شهرهاي بزرگ« و »اصالح نهادي بخش انرژي« صورت بندي شده اند و 
مزايا و معايب و نتيجه احتمالي هر يك را در مورد مساله سياستي بررسي كرده و در انتها به 

مقايسه سه راه حل بپردازيم. 
1- سياست فعلي: پايين نگهداشتن قيمت انرژي با توزيع يكسان يارانه ها در اين بخش

كش��ورهاي نفتي از آنجايي كه دسترس��ي به منابع عظيم انرژي دارند، به بهانه حمايت از 
اقش��ار فرودست قيمت انرژي مصرفي در داخل كش��ور را پايين تر از قيمت هاي جهاني قرار 
مي دهند. اما از آنجايي كه تفكيك نيازمندان از ساير اقشار به  سادگي امكان پذير نيست، اصوال 

سوخت به همه شهروندان كشور با قيمت برابر ارائه مي شود. 
ال��ف � مزايا: ياران��ه انرژي در جهان با اهدافي همچون حماي��ت از خانوارهاي كم درآمد، 
حفظ اش��تغال، حفظ امنيت انرژي و حمايت توليد داخلي برق��رار و به صورت هاي گوناگون 
اعمال مي شود. در كشورهايي كه درآمد خانوارها پايين است قيمت هاي باالي انرژي مي تواند 
امنيت انرژي را در بعد خانوار با مخاطره روبرو كند. از س��وي ديگر در ايران به علت بهره وري 

پايين در بخش صنعت و كشاورزي، دولت با ارزان كردن قيمت نهاده هاي توليد مانند انرژي 
تالش مي كند تا فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را سودآور نگه دارد و جلو تعطيلي آنان و در نتيجه 

كاهش توليد داخلي و افزايش بيكاري را بگيرد. 
ب � معايب: تجربه كش��ورهاي مختلف جهان و نظريه هاي اقتصادي نش��ان مي دهد كه 
معموال اين ش��كل از يارانه ها ابزار مناسبي براي دس��تيابي به اهداف مورد نظر نبوده و حتي 
مش��كالت بيشتري را همچون افزايش مصرف و اتالف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي، 
ع��دم ت��وازن بودجه دولت و تراز تجاري ان��رژي، بازتوزيع منابع به نف��ع گروه هاي پر درآمد، 
جلوگيري از توسعه طرح هاي انرژي تجديدپذير، توليد يا به كارگيري فناوري هاي با بازده پايين 
انرژي، كاهش س��رمايه گذاري براي مصرف بهينه انرژي و كاهش بازده اقتصادي ساير عوامل 

توليد نظير سرمايه و كار در مقايسه با انرژي را ايجاد مي كند. 
ج – نتايج محتمل: مشاهده وضعيت موجود اقتصاد ايران مويد اين است كه تقريبا آثار تمام 
معايب توزيع يكسان يارانه هاي انرژي به وضوح قابل مشاهده است كه در بخش هاي گذشته 
به آمار مربوط به ميزان مصرف انرژي در كشور كه مساله سياستي حول آن تعريف شده است 

يا آلودگي هوا پرداختيم. 
2- سياس�ت جايگزين اول: يكسان سازي قيمت انرژي با قيمت جهاني و اعمال 

ماليات آاليندگي در شهرهاي بزرگ
اصلي ترين پيش��نهاد اقتصاددانان براي كاهش مصرف ان��رژي در بخش هاي مختلف اقتصاد 
اس��تفاده از مكانيس��م قيمتي است تا عرضه و تقاضا در نقطه جديدي به تعادل برسند و مصرف 
كاهش يابد. در اين راس��تا در چند س��ال گذشته به علت پايين بودن قيمت نفت خام در سطح 
جهان و به تبع آن ساير سوخت ها، شكاف بين قيمت انرژي در داخل و خارج كشور كاهش پيدا 
كرده بود و فرصت خوبي براي اجراي اين سياست با كمترين آثار سوء در كوتاه مدت وجود داشت. 
الف – مزايا: اختصاص منابع حاصله به طرح هاي فقرزدايي، افزايش بهداشت عمومي، حمل 
و نقل عمومي و ساير طرح هاي عمراني، كاهش ترافيك و آلودگي هوا، ترغيب مصرف كنندگان 
به استفاده از وسايلي با مصرف انرژي بهينه، حركت صنايع به سوي استفاده از تكنولوژي هاي 

روزآمد و با بهره وري انرژي باالتر، حذف قاچاق سوخت.
ب- معايب: تمام بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر سطح عمومي 
قيمت ها تاثير مثبت دارد. در بين متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن، نرخ تورم به عنوان هسته اصلي 
تاثيرپذيري اجراي اين سياس��ت اس��ت. اصالح قيمت حامل هاي انرژي همچنين بر س��طح رشد 
اقتصادي در كوتاه مدت تاثير منفي دارد. افزايش هزينه توليد بنگاه ها و در نهايت كاهش حاشيه سود 
بنگاه هاي اقتصادي به صورت يك باره يا جهشي باعث خواهد شد كه سطح توليد كاهش و سطح 
عمومي قيمت ها افزايش يابد. افزايش سطح عمومي قيمت ها از طريق كاهش قدرت خريد خانوارها 

باعث كاهش درآمد واقعي قابل تصرف و در نتيجه كاهش مصرف كاالها و خدمات خواهد شد. 
ج- نتايج محتمل: كارشناسان اقتصادي در خصوص تاثير قيمت حامل هاي انرژي و در صدر 
آنها بنزين بر نرخ تورم دو ديدگاه مختلف دارند. دس��ته اول كارشناس��اني هستند كه معتقدند 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر نرخ تورم تاثير ندارد. اين كارشناس��ان مانند س��عيد ليالز يا 
جمش��يد پژويان مي گويند آثار افزايش قيمت بنزين بر ن��رخ تورم به هيچ وجه تعيين كننده و 
چشمگير نيست. ممكن است همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، نرخ تورم افزايش دو 
يا سه درصدي داشته باشد اما نمي توان گفت قيمت بنزين تاثير تعيين كننده يي بر تورم دارد. 
اين كارشناس��ان معتقدند سياست هاي مالي و پولي دولت مانند رشد نقدينگي يا بي انضباطي 
مالي بيش از عوامل ديگر تورم زاس��ت. اما در نقطه مقابل اين گروه افرادي مانند حس��ين راغفر 
يا اقتصاددانان ديگري قرار دارند كه معتقدند افزايش قيمت بنزين قطعا مي تواند موجب رش��د 
هزينه هاي توليد و حمل و نقل ش��ود و اين افزايش هزينه ها خود به خود روي قيمت كاالهاي 
ديگر اثر مي گذارد. به عقيده اين كارشناسان افزايش قيمت بنزين به دليل تاثيرات تورمي خود 
ه��م بر رفاه مردم اثر مي گذارد، هم نابرابري ها را افزايش مي دهد و هم توليد را به ش��دت دچار 
آسيب مي كند. در مورد تاثير افزايش قيمت انرژي بر اصالح الگوي مصرف انرژي، دفتر مطالعات 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرد: »با عنايت به پايين بودن كشش قيمتي تقاضاي 
حامل هاي انرژي براي تمام گروه هاي درآمدي اعم از شهري و روستايي، مي توان نتيجه گرفت 
كه افزايش قيمت هاي انرژي تغيير چنداني در الگوي مصرف خانوارها ايجاد نخواهد كرد. بنابراين 
اگر هدف اصالح قيمت هاي انرژي و حذف يارانه ها تغيير الگوي مصرف و افزايش كارايي باشد، 
نمي توان به آثار اين روش خيلي خوشبين بود. به عبارت ديگر آثار افزايش قيمت هاي انرژي و 
پرداخت هاي نقدي به خانوارها براي جبران افزايش قيمت ها، ممكن است بيشتر جنبه بازتوزيع 
درآمد داشته باشد تا اثر كارايي مصرف انرژي.« در مورد آثار بازتوزيعي نيز نحوه عملكرد دولت 
در قانون هدفمندي يارانه ها خود مي تواند گواهي بر مشكالت ابزاري در اجراي اين نوع سياست 
باشد به گونه يي كه مجددا به علت عدم توانايي تشخيص اقشار نيازمند، يارانه ها به صورت برابر 
توزيع شد و بار مالي افزون تر از درآمد حاصل از حذف يارانه هاي انرژي بر دوش دولت قرار گرفت. 

3- سياست جايگزين دوم: اصالح نهادي بخش انرژي
بحث »شدت انرژي« حداقل در 20 سال گذشته در دستور كار سياستي قرار داشته است 
و قوانين متعدد و آيين نامه هاي اجرايي زيادي براي تحقق كاهش مصرف انرژي تدوين شده 
است اما عدم مشاهده موفقيت در اين زمينه نشان از ناكارآمدي ساختار نهادي فعلي در اجراي 
قوانين مربوط به اين بخش دارد. با وجود تشكيل شوراي عالي انرژي در سال 1380 به علت 
عدم موفقيت آن تاكنون به نظر مي رسد، يكپارچه سازي نهادهاي تصميم ساز در بخش انرژي 
كشور بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد. با تشكيل وزارت انرژي دو سازمان بهينه سازي مصرف 
سوخت و سازمان بهره وري انرژي با هم ادغام گشته و طرف تقاضا انرژي داراي مديريت واحد 
مي ش��ود و از اين طريق متولي پيگير سياس��ت هاي اصالح الگوي مصرف انرژي در س��اختار 
حكمراني مشخص مي شود و ساير سازمان ها خود را ملزم به پاسخگويي به آن خواهند دانست. 
ال��ف- مزايا: متمركز ك��ردن برنامه ريزي و تصميم گي��ري در مورد كاهش مص��رف انرژي از 
موازي كاري و اتالف منابع انس��اني و مادي خودداري مي كند، س��اير س��ازمان ها و صنايع مرتبط 
ك��ه در مص��رف انرژي نقش مهمي دارند با ي��ك وزارتخانه واحد در مورد مص��رف انرژي خود يا 
زيرمجموعه هايشان مواجه مي شوند و بدين ترتيب كارايي اجراي سياست ها افزايش پيدا مي كند، 
ب��ا توجه به مديريت عرضه تمام گونه هاي ان��رژي تحت نظر يك وزارتخانه امكان اعمال ابزارهاي 
تشويقي و تنبيهي براي مصرف كنندگان خانگي و صنعتي به صورت تجمعي فراهم مي شود، قدرت 
حمايت از تش��كيل صندوق هاي س��رمايه گذاري براي حمايت از گسترش انرژي هاي تجديدپذير 

افزايش مي يابد، توانايي راه اندازي ايده هاي جديد مانند بازار بهينه سازي انرژي تقويت مي گردد. 
ب- معايب: تجربيات قبلي نشان مي دهد ادغام وزارت خانه ها لزوما منجر به كارآمدتر شدن 
سيستم حكمراني در بخش مزبور نشده اند، تجميع دو وزارتخانه بدون توجه به مديريت منافع 
ساير ذي نفعان در موضوع مصرف انرژي نمي تواند اثربخشي را تضمين كند. همچنين اين اقدام 

باعث تضعيف شوراي عالي انرژي خواهد شد. 
ج – نتاي��ج محتمل: نحوه ادغام و تش��كيل وزارتخانه جديد، چگونگ��ي تعريف جايگاه آن 
نس��بت به ساير ذي نفعان مانند وزارت صنايع، س��ازمان محيط زيست و شهرداري ها مي تواند 
نتايج را تحت تاثير قرار دهد. اما به نظر مي رس��د اين اصالح نهادي اگر با تغيير ساختار ذهني 
سياس��ت گذاران كه هم اكنون ناشي از نفتي بودن اقتصاد ايران شكل گرفته است، همراه نشود 
نمي تواند به اهداف خود در زمينه هاي مختلف به خصوص بحث كاهش شدت انرژي برسد. بدون 
تغيير نگرش كالن نسبت به توسعه كشور به نظر مي رسد سياست اصالح نهادي در كوتاه مدت 
بتواند در اجراي اثر بخش تر قانون اصالح الگوي مصرف انرژي گام هايي بردارد اما در ميان مدت 

و بلندمدت، منافع ساير ذي نفعان در تداوم شرايط فعلي اين اقدامات را خنثي خواهد كرد. 
منبع: شمس

نمودار مقايسه تغييرات درصد سهم فرآورده هاي نفتي انرژي زا و گاز 
طبيعي از كل مصرف از ابتداي برنامه اول تا سال 1393

نمودار مقايسه مصرف گاز طبيعي از ابتداي برنامه اول تا سال 1393
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دانشوفن10
افزايشحمالتباجافزاري

وهشداربهكاربران
ماه�ربه دليل تش��ديد حمالت باج اف��زاري از 
طري��ق پروتكل دسترس��ي راه دور)RDP( مركز 
ماهر هش��دار مهمي را در اين زمينه به سازمان ها 

و شركت ها اعالم كرد. 
 درخواس��ت هاي متع��دد ام��داد از مركز ماهر 
و تحلي��ل ح��وادث به وج��ود آم��ده در بعضي از 
س��ازمان ها در روزهاي اخير نش��ان داده اس��ت، 
حم��الت باج اف��زاري از طريق نفوذ به س��رويس 
 RDP پروتكل دسترسي راه دور يا همان پروتكل

به شكل روزافزوني درحال افزايش است. 
براساس اين گزارش كه در بعضي از سازمان ها 
و ش��ركت ها هن��وز حفاظت كافي در اس��تفاده از 
پروت��كل RDP انج��ام نگرفته اس��ت و قربانيان 
اي��ن حمله معم��وال مراكزي هس��تند ك��ه براي 
ايجاد دسترس��ي ب��راي دريافت پش��تيباني براي 
نرم افزاره��اي اتوماس��يون)اداري، مالي، كتابخانه، 

آموزشي و...( از اين روش استفاده مي كنند. 
بررس��ي الگوي اي��ن حمالت و مش��اهدات به 
عم��ل آمده در ام��داد به 24م��ورد از رخدادهاي 
باج افزاري اخير كه توس��ط پروتكل مذكور صورت 
گرفته است، نشان مي دهد خسارت ناشي از آنها، 
بدون احتس��اب مبالغ احتمالي باج پرداخت شده 
توس��ط بعضي از قربانيان ب��ه طور ميانگين حدود 

900ميليون ريال براي هر رخداد بوده است. 
مرك��ز ماهر به كليه س��ازمان ها، ش��ركت ها و 
نرم افزارها  پش��تيباني  مجموعه ه��اي  مخصوص��ا 
مجددا توصيه كرده اس��ت كه استفاده از سرويس 
RDP بر بستر اينترنت بس��يار پرمخاطره بوده و 
راه را ب��راي انجام بس��ياري از حمالت مخصوصا 

حمالت باج افزاري هموار مي كند. 
بر اين اس��اس پيش��نهاد ش��ده ك��ه اقداماتي 
چ��ون با توجه به ماهي��ت پروتكل RDP صورت 
بگيرد و اين پروتكل به صورت امن و كنترل ش��ده 
استفاده ش��ود مانند ايجاد تونل هاي ارتباطي امن 
نظي��ر IPSec جهت كنترل و مديريت ارتباطات. 
 IP همچنين توصيه مي ش��ود از قرار دادن آدرس
عمومي بصورت مس��تقيم روي سرويس دهنده ها 
خودداري شود.  از س��وي ديگر پيشنهاد مي شود، 
نس��خه هاي پش��تيبان از اطالعات روي رسانه هاي 
متعدد و انجام آزمون صحت پش��تيبان گيري در هر 
مرحله و نگهداري اطالعات پشتيبان به صورت غير 

برخط استفاده شود. 
رمزهاي س��خت و غير قابل شناسايي طراحي 
كنند و با محدود س��ازي مانع از هك شدن شوند 
و در ص��ورت دريافت پيام هاي مش��كوك آن را به 

مراكز امنيتي اطالع دهند. 

تعليق۲۰۰برنامهمشكوك
بهسرقتاطالعات

ورجفيس بوك كه درح��ال تحقيقات در مورد 
عملك��رد برنامه هاي ثالثي اس��ت كه از طريق اين 
ش��بكه اجتماع��ي ب��ه داده هاي خصوص��ي افراد 
دسترس��ي مي يابند 200مورد از اي��ن برنامه ها را 

تعليق كرده است. 
بررس��ي اين موضوع پس از آن صورت مي گيرد 
كه ش��ركت كمبريج آناليتيكا با طراحي يك تست 
روانشناس��ي و منوط ك��ردن اج��راي آن به اتصال 
كارب��ران به حس��اب خ��ود در فيس بوك توانس��ت 
داده هاي خصوصي حدود 90ميليون كاربر را به طور 

مخفيانه و بدون كسب اجازه از آنها به دست آورد. 
هن��وز مش��خص نيس��ت ك��ه آي��ا برنامه هاي 
تعليق ش��ده مرتك��ب تخلف علني ش��ده اند و از 
دسترس��ي خود به اطالعات شخصي افراد در اين 
ش��بكه اجتماعي سوءاس��تفاده كرده ان��د يا خير. 
ام��ا فيس ب��وك مي گويد با توجه ب��ه نگراني هايي 
ك��ه دارد تا زمان تكمي��ل تحقيقات به تعليق اين 

برنامه ها ادامه مي دهد. 
فيس ب��وك ب��راي تكمي��ل تحقيق��ات خ��ود 
مصاحبه هايي را با برنامه نويسان برنامه هاي مذكور 
انجام داده و خواس��تار دريافت اطالعات در مورد 

داده هاي مذكور مي شود. 
مديران اين ش��ركت مي گويند ط��ي روزهاي 
آين��ده هم تحقيقات خود در اي��ن زمينه را ادامه 
خواهن��د داد و ضم��ن بلوك��ه ك��ردن برنامه هاي 
متخلف در اين زمينه به كاربران هم اطالع رساني 

خواهند كرد. 

جريمهماليدرانتظار»گوگل«
براينقضحريمشخصي

گاردين كميسيون رقابت و مصرف كنندگان در 
استراليا اعالم كرد در مورد عملكرد گوگل در اين 
كش��ور و جمع آوري انبوهي از اطالعات خصوصي 
مردم توس��ط اين ش��ركت از طريق گوش��ي هاي 

اندرويدي تحقيق مي كند. 
 ازجمله اطالعات ش��خصي كاربران كه گوگل 
از طريق گوش��ي هاي اندرويدي جمع آوري كرده، 
مي توان ب��ه اطالعات مربوط ب��ه موقعيت مكاني 
كاربران اش��اره كرد.  بررس��ي هاي ب��ه عمل آمده 
نش��ان مي دهد، گوگل هر م��اه قادر به جمع آوري 
ي��ك گيگابايت اطالعات از هر گوش��ي اندرويدي 
اس��ت و از اين طريق تصوير بسيار دقيق و همراه 
ب��ا جزئياتي از اف��راد و فعاليت هاي روزمره آنها به 
دس��ت مي آورد. اين ن��وع عملكرد گ��وگل باعث 
نگراني ميليون ها كاربر گوش��ي هاي اندرويدي در 
اس��تراليا ش��ده و حاال قرار اس��ت، دولت استراليا 
در اي��ن زمينه تحقيقات مفصل��ي به عمل آورد و 
اگر تخلف گوگل در اين زمينه ثابت ش��ود جريمه 

سنگين مالي در انتظار اين شركت خواهد بود. 
گوش��ي هاي هوش��مند اندروي��دي مجه��ز به 
حسگرهاي پيشرفته يي هس��تند كه با استفاده از 
آنه��ا حتي مي توان موقعيت دقيق مكاني يك فرد 
را در يك آسمان خراش مشخص كرد لذا تخلفات 
گوگل مي تواند امنيت كاربران را به طور جدي به 

خطر بيندازد.

اخبار

وزيرارتباطاتخبرداد

فيلترشكنهابستهميشوند
گروهدانشوفن

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، با 
بيان اينكه »بس��ياري از فيلترش��كن ها كاربرد 
ضدامنيت��ي دارن��د و نوعي باج افزار به ش��مار 
مي روند«، گفت، فراگير ش��دن فيلترش��كن ها 
تبع��ات زيادي دارد و به همي��ن دليل حركت 

براي مسدود كردن آنها آغاز شده است. 
بازپ��رس ش��عبه دوم دادس��راي فرهنگ و 
رس��انه تهران نهم ارديبهش��ت م��اه از صدور 
دس��تور قضايي مسدود سازي تلگرام خبر داد و 
اع��الم كرد: فعاليت اين پيام رس��ان در ايران از 

دهم ارديبهشت ممنوع است. 
ش��امگاه چهاردهم ارديبهش��ت ماه، صفحه 
اينس��تاگرام حس��ن روحان��ي رييس جمهوري 
ايران در مطلبي نوش��ت: مسدودس��ازي اخير 
تلگرام نه توس��ط دولت اجرا ش��ده و نه مورد 

تاييد دولت است. 
 محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات در جم��ع خبرن��گاران 
درباره افزايش اس��تفاده از فيلترش��كن ها پس 
از مسدودس��ازي اين پيام رس��ان گفت: يكي از 
دالي��ل مخالفت دولت با فيلترينگ اين اس��ت 
كه اگر استفاده از برخي نرم افزارهاي پيام رسان 
اثر مخربي داش��ته باش��د، در كنار آن استفاده 
و فراگير ش��دن فيلترش��كن ها نتايج به مراتب 

مخرب تر امنيتي دارند.
وي افزود: بسياري از فيلترشكن ها خدمات 
ظاه��ري خوبي ب��ه كاربر ارائ��ه مي دهند و به 
همين دليل اس��تفاده از آنه��ا مورد توجه عده 
زيادي از مردم است اما بنا به گزارش هايي كه 
مراكز معتبر منتشر مي كنند، اين فيلترشكن ها 
اس��تفاده ضدامنيتي نيز دارند و نوعي باج  افزار 
هس��تند كه به جمع آوري اطالعات مش��ترك 
اقدام مي كنند، بنابراين فراگيري و اس��تفاده از 

فيلترشكن ها تبعات بسيار زيادي دارد.
عض��و هي��ات دول��ت درباره نقش ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت ايران براي مسدود كردن 
فيلترش��كن ها يادآور شد: اقدام اين شركت در 
چارچوب مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و 
با فراگيري و اس��تفاده از فيلترشكن ها صورت 
گرفت��ه و نبايد اجازه دهد فضاي كش��ور پر از 
باج  افزار ش��ود و بايد جلوي اينها گرفته ش��ود، 

به همين دلي��ل حركت براي مس��دود كردن 
فيلترشكن  ها آغاز شده است. 

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با انتقاد 
از ش��يوه مس��دود كردن تلگرام گفت: توسعه 
اس��تفاده از فيلترش��كن ها از اهداف دشمنان 
به خص��وص امريكا ب��راي براندازي ن��رم نظام 

جمهوري اسالمي ايران است. 
آذري جهرمي به بروز اختالل هاي اينترنتي 
هم اش��اره ك��رد و اف��زود: اخت��الل اينترنتي 
موضوع بدي است و از سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات خواس��ته شده موضوع پيگيري شود؛ 
به اپراتورها هم در اين باره تذكر داده ش��ده تا 
رسيدگي كنند و عصر دوش��نبه نيز جلسه يي 
با حض��ور اپراتورها براي بررس��ي اين موضوع 
تش��كيل ش��د. وزي��ر ارتباط��ات تاكي��د كرد: 
مسدودس��ازي فيلترش��كن  ها نبايد سبب افت 

كيفيت اينترنت يا ايجاد مشكالتي براي كسب 
و كارها شود. 

وي ادام��ه داد: ق��رار نيس��ت ب��ا دس��تور 
فيلترينگي كه صادر ش��ده و ب��ا مخالفت هاي 
بسياري از مردم مواجه شده است، به باج افزارها 
و فيلترش��كن ها اجازه داد كه در كشور توسعه 

پيدا كنند. 
به گزارش ايرن��ا، آذري جهرمي با يادآوري 
زيان هايي كه اس��تفاده از فيلترشكن به كشور 
و م��ردم تحميل مي كند، اب��راز اميدواري كرد: 
مس��ووالني كه متص��دي فيلترينگ هس��تند، 
به اين موضوع توجه داش��ته باش��ند، زيرا اين 
مس��اله يك تهديد بزرگ اس��ت و بايد مردم را 
درباره اس��تفاده از فيلترش��كن توجيه كنيم تا 
آنها همراهي كنند. عضو ش��وراي عالي فضاي 
مج��ازي تصري��ح ك��رد: در ه��ر تصميمي اگر 

همراهي مردم نباش��د، نتيجه آن گس��تردگي 
باج افزارها مي شود. 

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه فراگير شدن فيلترشكن  ها مطلوب كساني 
است كه همواره به دنبال براندازي كشور بودند 
و اين صحيح نيست، گفت: وزارت امور خارجه 
امريكا در س��ال 89 ج��زو برنامه هايي كه براي 
براندازي جمهوري اس��المي داش��ت، توس��عه 
فيلترش��كن ها بود و حتي گوشي هاي اپل را به 
نوع��ي در بازار ايران عرض��ه مي كرد كه بدون 

فيلترشكن كار نكنند. 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه پيام رس��ان و 
اس��تفاده از ابزار ارتباطي، انتخاب كاربر است، 
افزود: اينكه ما به اس��تفاده از يك پيام رس��ان 
قائل باش��يم ي��ا نه، تغيي��ري در انتخاب مردم 

ندارد. 

وي تاكيد كرد: البته سياس��ت كشور ترويج 
پيام رس��ان هاي بومي اس��ت و ما بر اين اساس 
مصوبات��ي در ش��وراي عال��ي فض��اي مجازي 
داش��تيم و پيام رس��ان هايي ه��م در اين حوزه 
فعال شده اند اما اين پيام رسان ها بايد خدمات 
متن��وع و كاربري هاي الزم را براي مردم فراهم 

كنند و همچنين اعتماد مردم را جلب كنند. 

ثبت1۰ميليونپيامرسانداخلي
كارب��ران  مي��زان  درب��اره  جهرم��ي  آذري 
پيام رس��ان هاي بومي بيان كرد: تا روز دوشنبه 
10 ميلي��ون نصب فع��ال از تعرفه هاي داخلي 
روي گوش��ي هاي همراه داش��تيم ك��ه البته به 
معناي 10 ميليون نفر نيست زيرا ممكن است 
يك نفر چند اپليكيش��ن نصب كرده باش��د، با 

وجود اين آمار قابل توجهي است. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه مردم از پيام رس��ان هاي مختلف استفاده 
مي كنن��د و انحصاري نيز وجود ن��دارد، اظهار 
ك��رد: البته هنوز ابراز نارضايت��ي از اقدام انجام 
ش��ده در خصوص مسدود شدن يك پيام رسان 
خارجي وجود دارد اما واقعيت اين است كه هم 
پيام رس��ان هاي داخلي به تدريج جايگاه خود را 

پيدا مي كنند.
آذري جهرمي با بيان اينكه توس��عه استفاده 
از پيام رس��ان هاي داخل��ي نياز ب��ه زمان دارد، 
اظهار داشت: بايد نوع برخورد با فضاي مجازي 

اصالح شود. 
بخواهي��م  اگ��ر  اينك��ه  ي��ادآوري  ب��ا  وي 
ظرفيت هاي بومي داش��ته باشيم و آنها را رشد 
دهيم، بايد ش��اخص هاي خ��ود را تغيير داده و 
حمايت كنيم، افزود: درنهايت مردم هستند كه 
تصميم مي گيرند از چه ابزاري استفاده كنند. 

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات افزود: 
تماي��ل ما براس��اس سياس��ت هاي حاكميتي، 
ترويج پيام هارس��ان هاي بومي است و البته يك 
سياس��ت خدش��ه  ناپذير و مه��م در جمهوري 
اس��المي بر پاي��ه انتظارات مردم تامين ش��ده 
ك��ه نظ��رات م��ردم را لح��اظ كني��م و به آن 
احت��رام بگذاريم. س��رويس هاي داخلي هم اگر 
مي خواهند ش��كل بگيرند، باي��د بر پايه احترام 

و اعتماد مردم باشد. 

هكرنيوز  به تازگي پژوهشگران فعال در حوزه امنيت سايبري اعالم كرده اند كه آسيب پذيري 
جديدي را در پلتفرم پيام رس��ان س��يگنال يافته اند كه مي تواند كاربران بسياري را با مشكالت 
امنيتي مواجه كند.  اپليكيش��ن پيام رسان سيگنال كه به عنوان يكي از امن ترين و سريع ترين 
پيام رس��ان هاي موجود در جهان شناخته مي شد، شباهت بس��ياري به امنيت رمزنگاري شده 
فوق پيش��رفته واتس آپ و رابط كاربري تلگرام دارد.  اين اپليكيشن كه در سال 2014ميالدي 
توسط يكي از بنيان گذاران پيام رسان واتس آپ تاسيس شد و آغاز به  كار كرد، يك نرم افزار آزاد 
و متن باز اس��ت كه در سيس��تم عامل اندرويد و iOS قابل اجرا و دسترس��ي است.  به تازگي 
گزارش هايي منتشر شده كه آسيب پذيري و حفره هاي امنيتي كشف شده در پلتفرم سيگنال، 
اطالعات شخصي كاربران و حريم خصوصي آنها را به شدت تهديد كرده و اين امكان را به هكرها 
و مجرم��ان س��ايبري مي دهد تا از راه دور توس��ط اين ضعف و روزنه ه��اي امنيتي به اطالعات 
موردنظرش��ان دسترس��ي داشته و بتوانند آنها را س��رقت كنند.  هرچند كه به عقيده بسياري 
از تحليلگران، هنوز نمي توان بطور قطع عنوان كرد كه امنيت س��ايبري اپليكيش��ن پيام رسان 
سيگنال تحت تاثير كشف و ادعاي عده يي از متخصصان امنيت سايبري كامال زير سوال رفته 
است بلكه بايد اين اقدامات در گستره بزرگ تر و مقياس بيشتري صورت گيرد و از سوي شركت 
توس��عه دهنده آن نيز تاييد و س��پس برطرف شود.  دليل امن بودن اين پيام رسان آن بود كه از 
قابليت Encryption End- to End يا رمزنگاري پيشرفته بهره مند است و مكالمات صوتي و 
تصويري همچنين پيام هاي متني كاربران در پلتفرم اپليكيشن سيگنال به صورت كامال محرمانه 
و خصوصي باقي خواهد ماند. اين بدان معناست كه هيچ نهاد امنيتي، اطالعاتي و دولتي در هيچ 

كشوري نمي تواند اطالعات خصوصي كاربران را رصد و به آنها دسترسي پيدا كند. 

پيسيورلد يك آسيب پذيري و ضعف امنيتي در چارچوب نرم افزاري الكترون كشف شده 
كه امنيت هزاران اپليكيش��ن و نرم افزار رايانه يي را به مخاطره انداخته است.  مدت هاست كه 
ضعف ها و حفره هاي امنيتي اس��پكتر و ملت داون كش��ف شده در پردازنده هاي ساخته شده 
توس��ط ش��ركت اينتل كه از سال 199۵ به بعد وجود داشته و باعث شده هكرها به اطالعات 
ذخيره شده روي حافظه رايانه ها دسترسي پيدا كنند مورد بحث هاي فراواني قرار گرفته است.  
اين ضعف ها به هكرها اجازه مي داد عالوه بر سرقت كلمات و رمز عبور كاربران، تمامي اطالعات 
ذخيره ش��ده موجود بر حافظه، پردازنده رايانه و گوش��ي هاي همراه را به سرقت برده و از آن 
سوءاستفاده كنند و اين سطح از دسترسي موجب مي شد به تراشه هاي ديگري همچون  اي ام 
دي و اي آر ام نيز دسترسي يابند.  چارچوب نرم افزاري الكترون يك چارچوب منبع باز است كه 
به توسعه دهندگان نرم افزارهاي سيستم هاي عامل مختلف، امكان توسعه و طراحي نرم افزارهاي 
با محيط گرافيكي را مي دهد.  حاال به تازگي پژوهشگران فعال در حوزه امنيت سايبري اعالم 
كرده اند كه در چارچوب نرم افزاري الكترون يك آسيب پذيري و ضعف امنيتي جديد كشف و 
دريافت كرده اند كه به هكرها و مجرمان سايبري اين امكان را مي دهد تا به اطالعات شخصي 
و حري��م خصوصي كاربران نرم افزارهاي مربوطه دسترس��ي پيدا كنند و خطرات و تهديدات 
زيادي را براي كاربران ايجاد كنند.  براندان اس��كارول، يكي از پژوهشگران و محققان شركت 
امنيت سايبري Trustwave  كه از اين حفره هاي امنيتي پرده برداري كرده است، مي گويد 
كه توسعه دهندگان اين نرم افزارها بايد فكري به حال انتشار به  روزرساني و نسخه هاي جديدي 
كه حاوي وصله هاي امنيتي است، باشند تا نسخه هاي آلوده و معيوب نرم افزاري مربوطه را كه 

اطالعات كاربران را به خطر مي اندازد، اصالح كرده و مشكل مذكور را برطرف كنند.

ديجيتالترندز ش��بكه اجتماعي فيس بوك تصميم گرفته است كه در پلتفرم 
خود به راه اندازي ارز رمزنگاري شده اختصاصي اقدام كند. 

اين روزها كه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در سراسر جهان با استقبال 
مواجه شده است، بس��ياري از شركت هاي بزرگ و غول هاي تكنولوژي درصدد 

راه اندازي يك پلت فرم ويژه و ارز ديجيتالي اختصاصي هستند. 
چندي پيش قبل از انتش��ار خبر رس��وايي فيس بوك، گزارش هاي بس��ياري 
مبني بر تالش اين ش��بكه اجتماعي براي عرض��ه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 

شده، منتشر شده بود. 
اما پس از خبر رس��وايي اين ش��ركت مبني بر افش��اي اطالعات خصوصي و 
نقض حريم ش��خصي كاربرانش همچنين همكاري با نهادهاي امنيتي و دولتي، 
ارزش س��هام اين شركت به  ش��دت سقوط كرد و منتقدان بس��ياري نيز آن را 
نقد كرده و اين ش��بكه اجتماعي را ترك كردند تا بدين ترتيب، اعتراض خود را 

نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان دهند. 
اما حاال جديدترين گزارش هاي منتشر شده حاكي است كه فيس بوك قصد 
دارد، ارز ديجيتالي رمزنگاري شده اختصاصي خود را راه اندازي و عرضه كند تا 
عالوه بر جذب سرمايه گذاري هاي عظيم، باري ديگر به محبوبيت خود بيفزايد. 
فيس بوك با توسعه فناوري بالك چين اعالم كرده كه اين شركت برنامه هاي 
جاه طلبانه بس��ياري را در راس��تاي عرض��ه و توليد ارزه��اي ديجيتالي دارد و 

مي خواهد با ساير شركت هاي فعال در اين حوزه بپيوندد. 

امنيتاپليكيشن»سيگنال«زيرسوالرفت رويآوري»فيسبوك«بهارزديجيتالياختصاصيسقوط»الكترون«بهحفرههايامنيتي

اپليكيشن بازارفراسو

ديجيتالترندز بسياري از كاربران رايانه اعالم كرده اند كه 
پس از دريافت و نصب نس��خه به روزرساني شده ويندوز 10 
رايانه هايشان با مشكل هنگ كردن مواجه شده است.  چندي 
پيش بود كه نس��خه به روزرساني سيس��تم عامل ويندوز 10 
موس��وم به آپديت بهاره از سوي شركت مايكروسافت منتشر 
شد. بعد از آن بسياري از كاربران رايانه هاي ويندوزي تصميم 
گرفتند كه نسخه سيستم عامل خود را به جديدترين نسخه 
از وين��دوز 10 مجه��ز كنند. اما با گس��ترش دريافت، دانلود 
و نص��ب اين آپديت به ترتيب گزارش هايي مبني بر مش��كل 
ك��رش كردن و هن��گ كردن رايان��ه اين دس��ته از كاربران 
منتش��ر شد.  به نظر مي رسد آن دس��ته از رايانه هايي كه به 
پردازنده ه��اي اينتل مجهزند در برابر دريافت نس��خه جديد 
وين��دوز 10 واكنش نش��ان داده و نمي توانن��د همانند قبل 
عمل كنند.  مايكروس��افت به عنوان ش��ركت توسعه دهنده و 
ارائه دهنده سيس��تم عامل ويندوز خود را هر ساله به انتشار 
نسخه هاي جديد و به روزرساني شده از ويندوز موظف مي كند 
تا رضايت كاربرانش را به دست بياورد و به همين ترتيب هر 
سال بهار معموال در ماه آوريل سعي مي كند آپديت جديدش 

را در اختيار عموم كاربران قرار دهد.  اما حاال به  روزرس��اني 
آپدي��ت بهاره 2018 مايكروس��افت براي كارب��ران ويندوزي 
دردسرآفرين شده و باعث شده گوگل كروم آنها از كار بيفتد 
و رايانه ش��ان ني��ز كرش كند.  مايكروس��افت به تازگي اعالم 
كرده اس��ت كه متخصصان اين ش��ركت درحال تالش براي 
ارائه و انتش��ار نسخه به  روزرساني شده و اصالح شده ويندوز 
10 هستند تا مش��كل اين دسته از كاربران را برطرف كنند. 
قرار است نسخه اصالح شده در روزهاي آينده منتشر شده و 

در اختيار كاربران قرار گيرد.

هكرني�وز شركت آدوب به تازگي نسخه هاي به روزرساني 
جدي��دي را براي نرم افزاره��اي آكروبات ريدر و فتوش��اپ 
سي س��ي منتش��ر كرده تا كارب��ران رايانه ه��اي ويندوز و 
م��ك او اس بتوانند در برابر آس��يب پذيري اين نرم افزارها از 

اطالعات خود مراقبت كنند. 
اين روزها كه بازار آس��يب پذيري و ضعف هاي رايانه يي 
به  شدت رونق گرفته و اطالعات شخصي كاربران را تهديد 
مي كند، ش��ركت هاي توس��عه دهنده و غول هاي تكنولوژي 
بس��ياري نيز به دنبال برطرف كردن اين موانع و مشكالت 
س��ايبري هستند و در اين راستا نس��خه هاي به  روزرساني 

جديدي را منتشر مي كنند. 
مدت ه��ا پيش ب��ود ك��ه نرم افزاره��اي ادوب آكروبات، 
اپليكيشن هاي آدوب ريدر و ادوب فوتوشاپ سي سي همگي 
در مع��رض يك حفره امنيتي و رايانه يي خطرناك و مهلك 
قرار گرفته بودند و كاربران متعددي نيز در اين رابطه ابراز 
نگراني هاي بس��ياري كرده بودند چراكه حفره هاي امنيتي 
موج��ود در نرم افزاره��اي مختل��ف به هكره��ا و مجرمان 
سايبري اين امكان را مي دهد تا از راه دور به حجم زيادي از 

اطالعات شخصي و حريم خصوصي كاربران دسترسي پيدا 
كرده و به س��رقت ببرند. حاال شركت آدوب، توسعه دهنده 
و ارائه دهنده نرم افزارهاي آدوب ريدر، آكروبات و فوتوشاپ 
به تازگ��ي اعالم كرده ك��ه متخصصانش درص��دد برطرف 
كردن مش��كل و آس��يب پذيري هاي موجود هس��تند و در 
آينده نزديك نس��خه به  روزرس��اني ش��ده و جديدي را در 
اختي��ار عموم كاربران قرار مي دهند تا آنها بتوانند با دانلود 
و دريافت اين نس��خه ها از اطالعات شخصي و امنيت رايانه 

خود محافظت كنند. 

مقابلهنرمافزارهاي»آدوب«باحفرههايامنيتيبهروزرساني»ويندوز۱۰«رايانههارابامشكلمواجهكرد
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11 بنگاهها
بايدنگاههايسرمايهگذاري

بهمشهدتغييركند
»بايد نگاه هاي سرمايه گذاري به مشهد تغيير كند، 
ديگر س��اخت مجتمع تجاري آن هم به ش��يوه قديم 
جواب نمي دهد و بايد پروژه ها برمبناي نيازهاي واقعي 
م��ردم طراحي و اجرا ش��ود.« اين عباراتي اس��ت كه 
معاون اقتصادي ش��هرداري مشهد از طريق آن تالش 
مي كند تا تصويري از چش��م انداز آينده سرمايه گذاري 

در كالن شهر مشهد ارائه كند. 
 معاون اقتصادي ش��هردار مش��هد گف��ت: فروش 
اوراق مش��اركت خط ٢ قطار ش��هري مشهد به مبلغ 
 ٧٠٠ميليارد تومان كه از روز ش��نبه آغاز ش��ده است 

تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت. 
 به گزارش »تعادل« در مشهد، رضا خواجه ناييني 
در حاش��يه س��مينار تخصصي بازار مسكن باتوجه به 
تحوالت اخير در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين اوراق 
با س��ود ٢٠درصد، پرداخت سود هر س��ه ماه يك بار، 
مع��اف از مالي��ات و قاب��ل خريد در بورس در ش��عب 
منتخ��ب بانك آينده عرضه ش��ده اس��ت. او افزود: در 
1٠ س��ال اخير شهرداري مشهد بيشترين سود قطعي 
اوراق را در بين ش��هرداري هاي كش��ور داش��ته است. 
خواجه نايين��ي با بيان اينكه ۵٠درصد از اصل و س��ود 
اوراق مشاركت توسط دولت تضمين شده است، افزود: 
باتوجه به اينكه نرخ سود بانكي 1۵ تا 1۶درصد است، 
اين اوراق از نرخ س��ود مناسبي برخوردار است و عالوه 
بر اين در امر توسعه به افراد حس مشاركت مي دهد. 

بازگشتجام»مارليك«بهسرزمينمادري-
رش�ت| مديركل مي��راث فرهنگي گي��الن گفت: جام 

مارليك پس از ۵ دهه به موطن خود بازگشت. 
»رضا عليزاده« در مراس��م رونمايي از جام مارليك در 
موزه رشت كه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: 
مجموعه آثار باستان شناسي تپه مارليك كه طي سال هاي 
1339تا 1341 توسط دكتر نگهبان كشف شده بود پس 
از ۵٧ س��ال به گيالن آورده و در موزه مردم شناسي شهر 
رش��ت به نمايش گذاشته شده اس��ت. او ادامه داد: جام 
مارليك يكي از مهم ترين و اشياء تاريخي بين المللي كشف 
شده در تپه هاي شهرستان رودبار است كه بسيار ارزشمند 
ب��وده و مرب��وط به عصر آه��ن 3هزار و ٢۵٠س��ال قبل، 
سده هاي ۶ و ٧ قبل ميالد تاريخ گذاري شده و اين جام به 
همراه ساير اشياء كشف شده پرده از رازهاي ناگفته فراواني 

از هزاره اول و عصر آهن براي جهانيان برداشته است. 
جش�نوارهكودك،سرمايهايكهبهثباتنياز
دارد-اصفهان| براساس تفاهمنامه منعقد شده، ميزباني 
اصفه��ان در جش��نواره بين المللي فيلم ه��اي كودكان و 
نوجوانان دايمي ش��د.  آيين امضاي تفاهمنامه برگزاري 
جش��نواره بين المللي فيلم هاي ك��ودك و نوجوان ميان 
محمدمه��دي حيدريان، رييس س��ازمان س��ينمايي و 
قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان در س��الن تشريفات 
س��ازمان سينمايي برگزار ش��د. در اين جلسه همچنين 
تفاهمنامه الحاقيه بين شهردار اصفهان و عليرضا تابش، 
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي مبادله شد كه براساس 
آن تاريخ برگزاري س��ي ويكمين جشنواره فيلم كودك و 
نوجوان ۸ تا 14ش��هريور ماه سال جاري تعيين شد. بنابر 
اين گزارش، رييس سازمان سينمايي در سخناني ضمن 
ابراز رضايت و خرسندي از برگزاري جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان در اصفهان گفت: جشنواره فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان بايد به عنوان سرمايه اصفهان جا بيفتد و از اين 

بابت نياز به ثبات، آرامش و اعتماد داريم.
آغازبرداش�تگن�دمدرخراس�انجنوبي-
بيرجن�د| برداش��ت گن��دم از 19ه��زار و 9٠٠هكتار از 
گندم زاره��اي خراس��ان جنوبي آغاز ش��د. معاون بهبود 
توليدات گياهي س��ازمان جهاد كش��اورزي استان گفت: 
از ٢1هزار س��طح زيركش��ت گندم در اس��تان 19هزار و 
9٠٠هكتار سبز ش��د. آقاي عصمتي پور پيش بيني كرد: 
امسال ۶۵ هزار تن گندم از مزارع زيركشت اين محصول 

در استان برداشت شود.
برداش�تبيشاز13هزارت�نانبه-زاهدان| 
بيش از 13هزار تن انبه از باغات سيس��تان و بلوچستان 
برداش��ت ش��د.مدير باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه باغداران اين استان از 
اواخر فروردين به مدت يك ماه به برداشت اين محصول 
مشغول بودند، گفت: در سال زراعي جاري 13هزار و ۵٠٠ 
تن انبه از باغات اين اس��تان برداشت و روانه بازار مصرف 
داخل و خارج از استان شده است. اردشير شهركي افزود: 
اين ميوه گرمسيري در سطح هزار و 49٠هكتار از باغات 
ميوه سيستان و بلوچستان كشت شده كه 9۸٠هكتار آن 

بارور و بقيه غيربارور است.  
كنت�رل8درص�ديه�دررفتب�رق-كرج| 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق استان البرز با بيان اينكه در 
س��ال هاي گذش��ته ميزان هدرروي برق در استان بيش از 
٢٠درص��د بود، گفت: اكنون ب��ا اقدامات فني ۸ درصد اين 
هدرروي ه��ا كنترل ش��ده است.اس��كندري در نوزدهمين 
سمينار ساالنه مديريت مصرف انرژي الكتريكي ويژه صنايع 
استان البرز تصريح كرد: درحال حاضر ميزان هدرروي انرژي 
الكتريكي در اين استان 1٢درصد است كه بايد كنترل شود. 
او ب��ا بي��ان اينكه مص��ارف بي رويه برق در البرز و كش��ور 
هزينه هاي گزافي روي دس��ت اقتصاد و جامعه مي گذارد، 
گفت: در ش��رايط كنوني كه انرژي برق با هزينه باال توليد 
مي شود بايد از هدرروي برق و مصرف بي رويه آن جلوگيري 
كرد مديرعامل شركت توزيع برق استان البرز از واحدهاي 
توليدي و صنعتي خواست به س��مت انرژي هاي پاك و نو 
حركت كنند و تحول اساسي در توليد انرژي نو پديد آورند. 
حمايتشهردارياصفهانازتوليدكنندگان
ونفراتبرترحوزهپژوهشگلوگياه-اصفهان|

هفتمين نمايش��گاه تخصص��ي گل و گي��اه از ٢4 تا 
٢9 ارديبهشت در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان 
اصفهان در حال برگزاري است. كشاورز، مديرعامل سازمان 
ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان با 
اش��اره به حمايت ش��هرداري اصفهان از توليدكنندگان 
داخلي گفت: اين سازمان با راه اندازي بازارهاي گل وگياه 
و ماهي ه��اي زينتي و ب��ازار گياهان داروي��ي و برگزاري 
جشنواره ها و همايش هاي متعدد سعي كرده در راستاي 
حمايت از تولي��دات و توليدكنندگان داخلي و همچنين 
افزايش كيفيت محصوالت و توليدات داخلي گام بردارد. 

ويژه

اخبارشهرستانها

باحضورمعاوناولرييسجمهوريانجامشد

بهره برداري از نخستين كارخانه توليد فرآورده هاي سلولي
رييسستاداجراييفرمانامام)ره(:اتكابهشركتهايكوچكودانشبنيانهارمزتوسعهپايداراست

باحضوروزيرارتباطاتوفناورياطالعاتصورتگرفت

ركوردسرعتاينترنتهمراهدركشورشكست

بنگاهها|
نخس��تين كارخانه توليد انبوه فرآورده هاي سلولي 
در منطقه با حضور اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهور، محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( و سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت 
ب��ه بهره برداري رس��يد. اين فرآورده هاي س��لولي در 
شركت سل تك فارمد وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
امام  )ره( توليد مي شود. پروژه هايي كه تالش مي كنند 
ظرفيت  كشور را در بخش هاي دانش بنيان ارتقا دهند 
و زيرساخت هاي الزم براي توسعه پايدار و همه جانبه 

در كشور را فراهم كنند. 
مع��اون اول رييس جمهور در مراس��م بهره برداري 
از نخس��تين كارخانه توليد انبوه فرآورده هاي سلولي 
كه ديروز برگزار ش��د، اظهار كرد: در ش��رايط عجيب 
و غريب��ي قرار گرفتيم؛ بعد از گذش��ت ٧٠ س��ال از 
اشغال س��رزمين هاي فلسطيني، به مقطعي رسيديم 
كه عده يي تصور كردند، مي ت��وان با گفت وگو جلوي 

خون ريزي و اشغال را گرفت 
به گ��زارش »تع��ادل«، جهانگيري ب��ا بيان اينكه 
بس��ياري از افراد انقالب��ي معتقد بودند ك��ه تنها راه 
ايس��تادگي در برابر رژيم صهيونيستي فقط مقاومت 
اس��ت، تصريح كرد: رييس جمه��ور امريكا صرفا براي 
نمايشي كه پشت پرده كنس��ولگري را سفارت اعالم 
كند تاكنون نزديك به ۶٠ نفر انسان مسلمان بي گناه 
را به كشتن داده است. معاون اول رييس جمهور تاكيد 
كرد: متاسفانه بي عرضگي و بي كفايتي برخي حكام كه 
سعي كردند با اسراييلي ها نمايش انسجام بدهند؛ امروز 
نمايش هاي آنان در قلب مسلمان به آتش كشيده شد 
و بايد خجالت بكش��ند كه شاهد چنين صحنه هايي 
هس��تند.معاون اول رييس جمه��وري تصريح كرد: ما 
انواع و اقس��ام دوره  ها ازجمله تحري��م امريكا، تحريم 
اروپا، تحريم س��ازمان ملل و همراهي برخي كشورها 
با تحريم كنندگان را پشت سر گذاشتيم. براي ما هيچ 
دوره يي جديد نبوده اس��ت و ما از اينها سخت تر را در 
دوره جنگ سپري كرديم كه همه قدرت ها پشت عراق 

بودند و ميلياردها دالر به آنان كمك كردند. 

خروجازبرجامباعثبيآبروييامريكاشد
 او با اشاره به اينكه ملت ايران از همه آزمايشات با 
موفقيت بيرون آمده است، افزود: رييس جمهور جديد 
امريكا كارهاي عجيب و غريب زي��ادي دارد و قبل از 

انتقال سفارت، آن اقدام را در مورد برجام انجام داد.
جهانگيري گفت: رييس جمه��ور امريكا درنهايت 
زشتي به ملت بزرگ ايران انواع و اقسام اتهامات را زد 
و از نظر خودش از توافق برجام خارج شده است و بعد 

از آن هم امضا كرد تا تحريم ها برگردد. 
 مع��اون اول رييس جمهور بيان كرد: خروج امريكا 
از برج��ام از جهات مختلفي براي امريكايي ها به عنوان 
كشوري بزرگ بي آبرويي است. جهانگيري تصريح كرد: 
ساير اعضاي توافق هسته يي تالش مي كنند تا توافق را 
سر پا نگه دارند نه به خاطر ما، بلكه به خاطر خودشان 
چراكه اگر قرار باش��د مذاكره صورت گيرد و بعد آن را 

نقض كنند ديگر ديپلماسي چه فايده يي دارد؟ 

او تصري��ح كرد: در دولت يازده��م 1۸ ماه مذاكره 
فشرده انجام شد و نمايندگان پنج كشور، سازمان ملل، 
س��ازمان انرژي اتمي و اتحاديه اروپا حضور داش��تند، 
اگر اين راه بس��ته و گفته شود كه مي توان نتيجه اين 
مذاك��رات را آتش زد، چه دليلي براي مذاكرات بعدي 

وجود دارد و چرا بايد ديپلماسي ادامه يابد. 
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: به همين دليل 
است كه اروپايي ها مي گويند، مي خواهيم توافق پابرجا 

باشد، نه به خاطر ما بلكه به خاطر خودشان است. 
جهانگيري گف��ت: امريكايي ها ب��ا نهايت پررويي 
مي گويند، ما مي خواهيم با ايراني ها مذاكره كنيم و به 
توافق بهتر برسيم، با چه اعتمادي اين حرف را مي زنند. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه م��ا راه و روش خ��ود را ادامه 
مي دهيم، گفت: تالش مسووالن اين است كه راه هاي 
كم زحمت تر را باز كنند و هيچ زحمتي بر ملت تحميل 
نشود اما تحريم هاي امريكا 3 يا ۶ ماه ديگر برمي گردد 

و اين مشخص است. 

كشوردرمسيررشدوتوسعهقراردارد
مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه 
توانمندي هاي ايران نسبت به شناختي كه امريكايي ها 
دارند، بسيار باالتر است، گفت: ما در داخل كشور عادت 
كرده ايم كه مش��كالت را بزرگنمايي و توانمندي هاي 
كش��ور را كوچك نمايي كنيم. جهانگي��ري ادامه داد: 
امريكايي ه��ا فكر مي كنند اگر م��ا را تحريم كنند ما 
نمي توانيم تجهيزات موردنياز را وارد كنيم و اين ناشي 
از ناآگاهي آنها از توانمندي و موقعيت راهبردي ايران 
اس��ت. معاون اول رييس جمهور با اشاره به همسايگي 
كشورمان با 1۵ كشور ديگر، گفت: مگر مي توانيد ايران 
را كنترل كنيد، ش��ما فقط زحمت م��ا و مردم را زياد 

مي كنيد؛ ملت ايران از مسيري كه تصميم گرفتيد به 
توسعه ايران ضربه بزنيد، مسير رشد و توسعه ايران را 

شكل مي دهد. 
او گف��ت: آنها هنوز عرق ايران��ي را درك نكرده اند 
 و نمي دانند م��ردم ايران مقابل فش��ارهاي بيگانه چه 
عكس العملي نشان مي دهند؛ به فضل الهي هيچ آسيبي 
به توسعه كش��ور وارد نمي شود و با موفقيت اين دوره 
را هم پشت س��ر خواهيم گذاشت. جهانگيري با بيان 
اينكه آنچه بيگانه را به زانو در مي آورد انسجام، وحدت 
و همصدايي در داخل است، تصريح كرد: نبايد وحدت 
و انسجام به شعار جناحي تبديل شود، بايد يكصدايي و 

همدلي را در مقابل بيگانگان به نمايش بگذاريم. 
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: ما دشمن هم 
نيس��تيم و باهم اختالف س��ليقه داريم در كشورهاي 
همس��ايه گروه هايي كه دشمن بودند دشمني را كنار 
گذاش��تند؛ هر كس تواني دارد بايد به صحنه بيايد و 

توان خود را در خدمت كشور قرار دهد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه هم��ه نخبگان يك بار ديگر 
خود را بايد در معرض كار و تالش قرار دهند تا كشور 
از اي��ن مرحله عبور كند، بيان كرد: دوره جديدي آغاز 
ش��ده و با بي حالي و بي انگيزه ب��ودن اين دوره جواب 

نمي دهد.

چشماندازتوسعهدركشور
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 
در مراسم بهره برداري از نخستين كارخانه توليد انبوه 
فرآورده هاي سلولي كه صبح ديروز برگزار شد، اظهار 
كرد: بهره برداري از اين كارخانه سندي بر توانايي كشور 
و اتكا به جوانان و نخبگان اس��ت. او با تاكيد بر اينكه 
در عمده مولفه هاي حكومتي در بهترين وضعيت قرار 

داريم و بي جهت ياس را در مردم ايجاد مي كنيم، افزود: 
بگو مگوهايي كه در جريانات سياس��ي اتفاق مي افتد، 
بيشتر شوخي است و برخي را مضطرب مي كند البته 

ممكن است دشمنان ان را جدي بگيرند. 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( با اشاره به آمار 
بانك جهاني در س��ال۵۶ در زمينه فقر در كشورمان، 
گفت: در سال ۵۶ حدود 3٠ ميليون جمعيت داشتيم 
و ۵ ميليون بش��كه نفت هم مي فروختيم، براس��اس 
گ��زارش بانك جهاني آن زم��ان 4۶درصد مردم ايران 
زي��ر خط فقر مطلق بوده اند. او تصريح كرد: براس��اس 
گ��زارش بانك جهاني در س��ال 93 با ۸٠ ميليون نفر 
جمعي��ت و ف��روش روزانه يك و نيم ميليون بش��كه 
نف��ت، 9 و ني��م درصد جمعيت كش��ور زير خط فقر 
هستند؛ يعني زماني كه 3٠ميليون جمعيت داشتيم 
 نزدي��ك 14 ميليون نف��ر زير خط فق��ر و اكنون كه
۸٠ ميليون هس��تيم حدود ٧ و نيم ميليون زير خط 
فقر داريم.  مخبر با تاكيد بر اينكه كشور پتانسيل هاي 
زي��ادي دارد و نبايد موج منفي به مردم بدهيم گفت: 
براي حل معضالت كش��ور ازجمله بيكاري فقط يكي 
از نعمات و پتانس��يل هاي بزرگ كش��ور كافي است و 
ش��رط تحقق اين امر ش��كل گيري نهضتي مبتني بر 
 انسجام ملي در كشور است. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( با اشاره به برخي پتانسيل هاي كشور، يادآور 
شد: ٢٧٠٠ كيلومتر به دريا دسترسي داريم؛ 9۵درصد 
زغفران دنيا در اختيار ماس��ت و ۸ميلي��ارد دالر بازار 
زعفران در جهان گردش مالي دارد كه س��هم ما فقط 
۵٠٠ ميليون دالر اس��ت. وي گفت: در صنايع دستي 
ب��ه لحاظ تنوع رتبه اول را داريم و از نظر حجم توليد 
در جايگاه هش��تم هستيم؛ حدود 3٠ميليارد دالر هم 
گردش مالي اين بازار است و ما فقط ۵٠٠ميليون دالر 

استفاده مي كنيم؛ كشورمان اين همه نعمت دارد چرا 
بايد در م��ردم براي ايجاد ۵ ميليون ش��غل اضطراب 

ايجاد كنيم. 

اتكابهشركتهايكوچكودانشبنيان
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( ادامه داد: در 
تمام كشورهايي كه به رشد خوبي در پيشرفت دست 
يافته اند، دو محور مش��ترك يعني اتكا به شركت هاي 

كوچك و دانش بنيان وجود دارد. 
او تاكيد كرد: در س��تاد اجرايي فرمان امام از هيچ 
رانتي استفاده نكرده ايم در هيچ مناقصه يي هم با عنوان 
اينك��ه ما س��تاد اجرايي هس��تيم، ورود نكرديم؛ هيچ 
حضوري هم در واگذاري هاي اصل 44 غير از يك مورد 
نداريم. مخبر با تاكيد بر اينك��ه در واگذاري هاي اصل 
44 حتي يك سهم خريداري نكرده ايم، افزود: تمامي 
فعاليت هاي اين ستاد جنبه تاسيسي دارند و رويكردمان 
هم غير ماندگاري بوده اس��ت؛ براي مثال در سال 93 
1٠4 ش��ركت داشتيم در سال 94 اين تعداد را به ۸۵ 
ش��ركت در 9۵ به ۶۵ ش��ركت و در 9۶ به ۶٠ شركت 
رسانديم، البته مصمم هستيم در سال 9٧ اين شركت ها 
را ب��ه ۵٠ عدد كاهش دهيم. او با بيان اينكه در تمامي 
فعاليت ه��ا بهتر از بخش خصوصي مالي��ات را پرداخت 
كرده ايم، ادامه داد: براس��اس اظهارات مس��وول ماليات 
كشور يكي از بهترين دستگاه ها در مورد پرداخت ماليات، 
ستاد اجرايي است. رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
گف��ت: در برخي فعاليت ها از جمله س��اخت و س��ازها 
هم براس��اس قانون مي توانستيم هزينه ها را به حساب 
ماليات ها بگذاري��م و ديگر مالياتي ندهيم اما اين كار را 
نكرديم. او تاكيد ك��رد: با بخش خصوصي هيچ رقابتي 
نداري��م، آمادگي كامل داريم تا در همه فعاليت هاي مان 
هر بخش خصوصي كه خواهان آن فعاليت است، آن را 
واگذار كنيم.  مخبر با تاكيد بر اينكه با دولت هم رقابتي 
 نداريم و بهترين رابطه را ب��ا دولت داريم، اظهار كرد: از 
۵ پروژه يي كه با كمك آقاي جهانگيري مس��ائل آن در 
شوراي اقتصاد حل شده است، ال سي چهار موردش باز 
ش��ده و آن يك مورد هم با ياري خداوند تا پايان خرداد 
حل مي شود. رييس ستاد اجرايي فرمان امام تاكيد كرد: 
هر بخش خصوصي كه اين ۵ پروژه را مي خواهد، آمادگي 
داريم تا از يك درصد تا 1٠٠ درصد آن را واگذار كنيم؛ 
ما در اين س��تاد به دنبال نام و كار اقتصادي نيس��تيم. 
وي با تاكيد بر اينكه در ستاد اجرايي چارچوبي را براي 
خودم��ان تعيين كرديم، افزود: براس��اس اين چارچوب 
باي��د فعاليت هاي م��ان در محدوده اقتص��اد مقاومتي، 
محروميت زدايي و اش��تغال زايي باشد و تاكنون بيش از 
4۵٠ هزار فرصت شغلي به ويژه در مناطق محروم ايجاد 
كرده ايم. مخبر با اشاره به استفاده از ظرفيت هاي جوانان 
 در س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( اضاف��ه كرد: بيش از 
٢۵٠ جوان تحصيلكرده داراي مدرك دكتري زير سال 
در س��تاد اجرايي مش��غول به فعاليت هس��تند و هيچ 
كاري نب��وده كه اراده كنيم و نتوانيم آن را انجام دهيم. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( گفت: كش��ور ما 
توانمندي هاي زيادي دارد و يك رييس جمهور غداره بند 

نبايد فكر كند، مي تواند براي مان مشكلي ايجاد كند.

با  حضور  وزي��ر  ارتباطات،  ركورد  اينترنت  همراه  با 
 س��رعت  يك  گيگابيت  بر  ثانيه  در  ش��بكه  همراه  اول 

 ثبت  شد.  
به  گزارش» تعادل«  به  نق��ل  از  اداره  كل  ارتباطات 
 ش��ركت  ارتباطات  س��يار  ايران  در  مراس��م  افتتاح  و 
 رونماي��ي  از  پروژه هاي  جديد  هم��راه  اول  كه  عالوه  بر 
 محمدج��واد  آذري جهرمي  وزي��ر  ارتباطات  و  فناوري 
 اطالع��ات،  حمي��د  فرهن��گ  مديرعام��ل  و  اعض��اي 
 هيات مدي��ره  هم��راه  اول،  حس��ين  فالح  جوش��قاني 
 رييس  س��ازمان  تنظيم  مقررات  و  ارتباطات  راديويي، 
 رييس  س��ازمان  فناوري  اطالعات  ايران،  مديرعامل  و 
 اعضاي  هيات مديره  ش��ركت  مخابرات  ايران  و  جمعي 
 از  مديران  و  مسووالن  صنعت  ارتباطات  كشور  حضور 
 داشتند،  پروژه هاي  بزرگ  همراه  اول  با  سرمايه گذاري 
 ٢3٢۵ميليارد  تومان  توس��ط  وزير  ارتباطات  و  فناوري 

 اطالعات  به  بهره برداري  رسيد.  
در  اين  مراس��م »سامانه  جامع  خدمات  مشتريان« 
 به  عنوان  بزرگ ترين  طرح  در  صنعت  فناوري  اطالعات 
 كشور »مركز  كنترل  و  مديريت  همراه  اول  براي  پايش 
 كيفي  ش��بكه  به  عنوان  پيشرفته ترين  مركز  مديريت 
 ش��بكه  كش��ور  و  بزرگ تري��ن  مرك��ز  مانيتورينگ  و 
 مديريت  كيفيت  سرويس  در  خاورميانه  به  لحاظ  تعداد 
 ،)Service  Quality  Management( »مشترك 
 ،)MCI-SOC(»مركز  بوم��ي  عملي��ات  امني��ت« 
 »مرك��ز  بوم��ي  مديريت  و  پاس��خگويي  ب��ه  رخداد«

 )MCI-CERT (  همچنين»مركز  داده  شهيد بابايي« 
 با  حضور  وزير  ارتباطات  و  فناوري  اطالعات  افتتاح  شد.  

همچني��ن  س��رويس هاي »همراه  ي��ار«، »پارس 
 رايت«  براي  جلوگيري  از  نش��ت  اطالعات  س��ازماني، 
 »هوشمندس��ازي  ش��بكه  انرژي«، »خدم��ات  دولت 
 هم��راه«،  »پلتف��رم  خدمات  رس��اني  ديجيت��ال  ب��ه 
 كس��ب  وكارها« و  »زيس��ت  بوم  بومي سازي  شده  امن 
 گوشي هاي  هوشمند«  توسط  وزير  ارتباطات  و  فناوري 

 اطالعات  به  بهره برداري  رسيد.  

همراهاولپرچمدارارتباطاتكشور
وزير  ارتباطات  و  فناوري  اطالعات  در  اين  مراس��م 
 با  بيان  اينكه  ما  امروز  ش��اهد  اتفاقات  خوبي  در  همراه 
 اول  هس��تيم  و  اين  موضوع  نوي��د  يك  حركت  جديد 

 را  ب��ه  جامعه  ارتباطاتي  كش��ور  مي دهد،  گفت:  همراه 
 اول  پرچمدار  ارتباطات  كش��ور  ماس��ت؛  اپراتوري  كه 
 در  خاورميان��ه  و  تعامالت  بين المللي  رتبه  اول  را  دارد. 
 پرچمداري  ك��ه  به  لحاظ  كيفيت،  امني��ت،  تعامل  با 
 مش��تركين  و  ارائه  سرويس  مشخصات  و  شؤون  حمل 
 پرچ��م  را  دارد.  توس��عه  كمي  س��نگيني  در  مجموعه 
 همراه  اول  در  ساليان  اخير  آغاز  شده  كه  اين  توسعه ها 

 در  دنيا  ركورددار  شده  است.  
جهرمي  با  اشاره  به  اينكه  در  ۶  ماه  گذشته  توسعه 
 بسيار  سريعي  در  همراه  اول  صورت  گرفته  است،  گفت: 
 با  اين  توس��عه  همه  ش��هرهاي  كش��ور  تحت  پوشش 
 خدمات  نس��ل  3 و  4  قرار  گرفتند؛  اين  اقدامات  بسيار 
 ارزش��مند  و  نتيجه  كار  پرتالش��ي  بود  ك��ه  جا  دارد  از 
 همه  دس��ت  اندركاران  و  مديران  س��ابق  همراه  اول  كه 
 ت��الش  زيادي  براي  ارتقاي  همراه  اول  كردند،  تش��كر 
 كني��م.  از  رويكردي  كه  تيم  جديد  پيش  رو  گرفتند  و 
 جوان  گرايي  ش��ده  در  واق��ع  و  تيم  خوب  و  چابكي  هم 
 هستند  چه  در  مجموعه  هيات مديره  و  چه  مديرعامل 
 محت��رم  ك��ه  همگي  خ��وب  مفاهيم  ح��وزه  ICT  را 
 مي شناس��ند  و  اعتقاد  به  توس��عه،  حماي��ت  از  توليد 
 داخلي،  ارائه  سرويس  با  كيفيت  و  ارزان را  دارند،  تقدير 

 و  تشكر  مي كنم.  
وزير  ارتباطات  با  اشاره  به  اقدامي  كه  براي  راه اندازي 
 مركز  عمليات  شبكه  و  پايش  شاخص هاي  شبكه  همراه 
 اول  انجام  ش��د،  گفت:  آنچه  امروز  در  مجموعه  همراه 
 اول  به  بهره برداري  رس��يد  به  لح��اظ  كيفي  موقعيت 
 اين  اپراتور  را  نش��ان  مي دهد.  هم��راه  اول  هر چند  به 
 لحاظ  كميت  رش��د  بس��يار  قابل  توجهي  داشته  است 
 اما  طبيعتا  به  لحاظ  پارامترهاي  كيفي  شبكه  نيز  بايد 
 تالش  بسيار  زيادي  انجام  دهد.  همان  ميزان  كه  براي 
 توس��عه  كمي  حركت  و  تالش  شد،  امروز  براي  توسعه 

 كيفي  الزم  است.  
جهرم��ي  در خصوص  پروژه  ارتقاي  ش��بكه   همراه 
 اول  گفت:   اين  اقدام  كه  در  راس��تاي  به روزرس��اني  و 
 جايگزيني  سيس��تم  مشتركين  انجام  شد،  زيرساخت 
 بزرگ��ي  در  كش��ور  ايج��اد  كرد  ك��ه  فعالي��ت  همه 
 ش��ركت هاي  ايراني  را  براي  توسعه  پلتفرم  و  نرم  افزار 
 و  خدمات  بومي  آماده  مي كند.  اين  اقدام  بس��يار  مهم 
 اس��ت  كه  مي تواند  خدمات  بس��يار  ارزشمندي  را  به 

 مش��تركين  ارائه  ده��د.  وزير  ارتباط��ات  ادامه  داد:  ما 
 همواره  مورد  هجمه هاي  سايبري  قرار  داريم.  حمالتي 
 صورت  مي گيرد،  س��رقت  اطالعاتي  انجام  مي شود  كه 
 اختالالتي  در  فرآيندهاي  خدمات  دهي  به  مشتركين 
 ايجاد  مي كند.  ما  وظيف��ه  داريم،  امنيت  ايجاد  كنيم. 
 امروز  با  اس��تفاده  از  توانمندي  داخلي،  ظرفيت  و  اين 
 ام��كان  در  مجموعه  هم��راه  اول  به  وجود  آمده  كه  در 
 مدت  كوتاهي  پس  از  تصويب  س��ند  هماهنگي  اقدام 
 مش��ترك  در  ح��وزه  امنيت  در  ش��وراي  عالي  فضاي 
 مجازي،  مركز  عمليات  امنيت  همراه  اول  با  اس��تفاده 
 از  توانمن��دي  بوم��ي  راه ان��دازي  و  وارد  حوزه  خدمت 
 مي شود  كه  بسيار  با  ارزش  است  و  اميدواريم  با  توجه 
 به  اينكه  زندگي  مردم  ما  درحال  قرار  گرفتن  در  عرصه 
 فضاي  مجازي  اس��ت،  اين  امكانات  و  خدمات  امنيتي 
 بتواند  فعاليت هاي  اقتصادي  كش��ور  را  تضمين  كند  و 
 باعث  ارتقاي  كيفيت  سرويس هاي  فضاي  مجازي  كه 

 در  خدمت  اقتصاد  كشور  هستند،  شود.  

ثبتركوردسرعتاينترنتهمراه
جهرمي  با  بي��ان  اينكه  ماموريت  ج��دي  بر  عهده 
 همراه  اول  مي گذارم  كه  س��رآغاز  تحول  بزرگ  است، 
 گف��ت:  هم��ره  اول  همه  عزم  خود  را  ج��زم  كند  تا  در 
 راس��تاي  ماده  ۶9  برنامه  شش��م  توس��عه  كش��ور  كه 
 بحث  هوشمندسازي  مدارس  كشور  را  برعهده  وزارت 
 ارتباطات  و  وزارت  آموزش  و  پرورش  گذاش��ته  اس��ت 
 ظرف  يك  س��ال  همه  1٠۸ هزار  مدرس��ه  كشور  را  به 
 ش��بكه  ملي  اطالعات  متصل  كند  تا  در  س��ال  آينده 
 يك��ي  از  برنامه ها  اعالم  اتصال  اين  مدارس  به  ش��بكه 
 ملي  اطالعات  باش��د.  در  اين  مراسم  براي  نخستين  بار 
 در  كش��ور  در  بستر  فناوري )MIMO(  ركورد  سرعت 
 اينترنت  همراه  شكسته  شد.  در  حضور  وزير  ارتباطات 
 س��رعت  يك  گيگابيت  بر  ثانيه  در  شبكه  همراه  اول  به 
 ثبت  رس��يد  كه  بيشترين  س��رعت  ارائه  شده  در  نسل 

4.۵  تلفن  همراه  كشور  است.  

همراهاول؛حاميتوليدداخلي
در  ادامه  مراس��م  حميد  فرهنگ،  مديرعامل  همراه 
 اول  ب��ا  ارائه  گزارش��ي  كوت��اه  از  فعاليت ه��اي  اپراتور 
 اول  ضم��ن  بيان  اينكه  س��ال  139٧  س��ال  «حمايت 

 از  كاالي  ايراني«  نام گذاري  ش��ده  اس��ت،  اظهار  كرد: 
 همراه  اول  در  راستاي  حمايت  از  توليد  داخل  بيش  از 
 ٧۵درصد  از  مصارف  هزينه يي  خود  را  از  منابع  داخلي 
 تامين  مي كند.  همچنين  كسب  رتبه  اول  در  استفاده 
 حداكث��ري  از  منابع  و  مهارت هاي  ايران��ي  در  ارزيابي 
 عملكرد  اپراتورها  توس��ط  س��ازمان  تنظيم  مقررات  و 
 ارتباطات  راديويي  در  دو  دوره  پياپي  نش��ان  از  اهميت 

 همراه  اول  به  اين  موضوع  دارد.  
وي  افزود:  در  جش��نواره  مل��ي  ارتباطات  و  فناوري 
 اطالع��ات  امس��ال  نيز  هم��راه  اول  همچ��ون  4 دوره 
 گذش��ته  موفق  به  كسب  باالترين  سطح  امتياز  در  بين 

 اپراتورهاي  تلفن  همراه  شد.  

CRM-CBSمنافعحاصلازپروژه
 CRM-CBS  فرهن��گ  با  عن��وان  اينكه  پ��روژه
 كه  اول  ارديبهش��ت  ماه  امس��ال  با  حضور  ٧٠٠ نفر  از 
 هم��كاران  داخلي  و  خارجي  كلي��د  خورد،  بزرگ ترين 
 طرح  در  صنعت  فناوري  اطالعات  كشور  از  منظرهاي 
 محدوده،  ارزش  پروژه  و  س��ازمان  است،  گفت:  منافع 
 حاصل  از  اجراي  اين  پروژه  توانمندس��ازي  كسب  و كار 
 همراه  اول،  قابليت  دس��تيابي  به  عملي��ات  يكپارچه، 
 creative  rich  offerings  استانداردس��ازي  و 
 است.  با  اجراي  اين  پروژه  مشتركين  دايمي  و  اعتباري 
 همزمان  و  ب��ه  صورت  يكپارچه  س��رويس  و  خدمات 

 دريافت  مي كنند  و  در  هزينه ها  بهينه سازي  مي شود.  
مديرعام��ل  هم��راه  اول  ب��ا  بي��ان  اينك��ه  يكي  از 
 كاركرده��اي  بس��يار  مهم  اي��ن  پروژه  حف��ظ  امنيت 

 اطالعات  مشتركين  است،  گفت:  با  راه اندازي  اين  پروژه 
 و  يكپارچه سازي،  كنترل  مكانيزه  و  نظارتي  كه  بر  دفاتر 
 و  مراكز  خدمات  رس��اني  داريم،  برخي  از  مشكالتي  كه 
 پيش  از  اين  در  شبكه  مشاهده  مي شد  از  بين  مي رود. 
 همچنين  امكان  ارائه  سرويس هاي  بهتر  به  مشتركين 
 فراهم  شده  اس��ت.  از  مشتركيني  كه  در  مدت  اجراي 
 اين  پروژه  اختاللي  در  سرويس هاي  ارائه  شده  داشتند، 
 عذرخواهي  مي كنيم.  مش��تركين  خروجي  اين  پروژه 
 را  يك  ماه  ديگر  با  س��رويس هايي  كه  همراه  اول  ارائه 

 خواهد  داد،  مشاهده  مي كنند.  
فرهنگ  با  اش��اره  به  اينكه  استانداردي  كه  همراه 
 اول  در  پ��روژه  CRM  راه ان��دازي  ك��رد  به  كس��ب 
 و كاره��اي  نوپا  كمك  مي كند،  گف��ت:  همراه  اول  در 
 آينده  فقط  س��رويس  ديتا،  پيام  كوتاه  و  مكالمه  ارائه 
 نمي دهد؛  تحول  ديجيتالي  را  در  كش��ور  پياده سازي 
 مي كند.  بس��ياري  از  س��رويس هاي  پاي��ه  مبتني  بر 
 ش��ارژينگ  و  CRM  را  مي توان��د  از  طري��ق  اي��ن 

 سرويس  به  بنگاه ها  ارائه  دهد.  
وي  ادامه  داد:  نگاه  همراه  اول  اين  اس��ت  كه  يكي 
 از  رهب��ران  منطق��ه  در  ارائه  خدم��ات  و  راهكارهاي 
 هوشمند  براي  توانمندسازي  اكوسيستم  ديجيتال  با 
 ارائه  سرويس هاي  ديجيتال  و  تمركز  بر  آن  باشد  و  در 
 كنار  توسعه  شبكه  در  اين  بخش  هم  سرمايه گذاري 
 انجام  مي ش��ود.  هم��راه  اول  قص��د  دارد  همزمان  با 
 تحوالت  ديجيتال  عالوه  بر  به  روزرس��اني  سازمان  و 
 فعاليت  در كسب  و كار  اصلي  خود  در  حوزه هاي  ديگر 

 نيز  فعاليت  كند.  
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اقتصاد اجتماعي12
»يارانه مشاوره« به سه دهك 

اقتصادي پايين 
رييس مركز توس��عه پيش��گيري و درم��ان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه سازمان بهزيستي 
ساالنه بيش از ۳ ميليارد تومان »يارانه مشاوره« براي 
دهك هاي اول تا سوم اقتصادي پايين جامعه پرداخت 
مي كند، گفت: اين افراد مي توانند تا ۳ مرحله به مراكز 

مشاوره يي خصوصي مراجعه كنند. 
فاطمه عباس��ي با بيان اينكه قب��ا اين بودجه در 
اختي��ار تعداد مش��خص و محدودي مركز مش��اوره 
روان ش��ناختي قرار مي گرفت، اف��زود: افراد متقاضي 
دريافت خدمات مش��اوره روان شناختي بايد به مركز 
خاصي مراجعه مي كردند اما قصد داريم نرم افزاري را 
در آينده يي نزديك طراحي و راه اندازي كنيم كه افراد 
واجد شرايط با كارت هاي اعتباري مخصوص، بتوانند 
به هر مركز مش��اوره يي كه از سازمان بهزيستي مجوز 
دارد مراجعه كنند.  به گفت��ه او، كد ملي اين افراد در 
اين نرم افزار ثبت مي ش��ود و اگر فرد جزو دهك هاي 
اقتصادي پايين جامعه باشند، به آنها »يارانه مشاوره« 
تعلق مي گي��رد و مي توانند از اي��ن خدمات بهره مند 
ش��وند. رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
س��ازمان بهزيستي كش��ور با اش��اره به اينكه »يارانه 
مشاوره«، مربوط به مراكز مشاوره روان شناختي است، 
اظهار كرد: سازمان بهزيستي ساالنه بيش از ۳ ميليارد 
تومان يارانه دركل كش��ور به مراكز مشاوره خصوصي 
براي اف��رادي كه تواناي��ي پرداخ��ت هزينه خدمات 
مشاوره يي را ندارند، پرداخت مي كند.  به گفته عباسي، 
اي��ن افراد مي توانند تا ۳ مرحله به مراكز مش��اوره يي 
خصوصي مراجعه كنند و از خدمات بهره مند ش��وند. 
درصورت نياز به ادامه مراجعه نيز مي توانند با پرداخت 
هزينه كمتر از خدمات مراكز دولتي استفاده كنند. او 
ب��ا تاكيد بر اينكه در اي��ن روش محدوديتي از لحاظ 
انتخاب مراك��ز خاص وجود ندارد، تصريح كرد: با اين 
وجود اين مراكز تحت پوشش بهزيستي هستند و براي 
واريز ش��دن اين يارانه از سوي سازمان بهزيستي بايد 

مجوز فعاليت از اين سازمان را داشته باشند. 

تاريخ اتمام سال تحصيلي 
در مدارس

معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
روند تعطيلي مدارس گفت: با توجه به فرا رسيدن ماه 
مبارك رمضان، چنانچه دانش آموزان مدارس ابتدايي، 
ارزش��يابي و س��اير فعاليت هاي آموزش��ي را به اتمام 
رسانده باشند، مي توانند با صاحديد مسووالن واحد 

آموزشي در مدرسه حضور نداشته باشند. 
نج��ات بهرامي اف��زود: اصل ب��ر برگ��زاري كليه 
جلس��ات آموزش��ي بر اساس مصوبات ش��وراي عالي 
اس��ت و در صورتي كه برنامه هاي درسي اجرا شده و 
به اتمام رسيده باش��د مديران مي توانند در خصوص 
حض��ور دانش آموزان با انعط��اف تصميم گيري كنند. 
معاون رس��انه وزارت آموزش و پ��رورش تصريح كرد: 
البته امتحان��ات در برخي پايه هاي ابتدايي مانند پايه 
ششم به خردادماه كش��يده مي شود كه بديهي است 
دانش آم��وزان اين پايه ها بايد براي انجام امتحانات در 

مدرسه حضور يابند. 
بهرامي ادامه داد: در س��اير مقاطع تحصيلي غير از 
دوره ابتداي��ي، دانش آموزان تا پايان امتحانات و اتمام 
برنامه هاي آموزشي در مدرسه حضور خواهند داشت. 

جزئيات جذب ۳۰۰ محيط  بان
معاون توس��عه مديريت، حقوق��ي و امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به جزئيات 
اس��تخدام ۳۰۰ محيط بان در سال جاري اظهار كرد: 
اين س��ازمان براي انجام ماموريت ه��اي قانوني خود 

حداقل به ۴۰۰۰ محيط بان ديگر نياز دارد. 
كريم ش��افعي با اشاره به اينكه از سازمان اداري 
و اس��تخدامي كش��ور مجوز جذب ۳۰۰ محيط بان 
اخذ ش��ده اس��ت، گفت: ش��رايط جذب اين تعداد 
نيرو مثل س��اير موارد از طريق س��ازمان سنجش 
آگه��ي و مراحل بعدي براي ج��ذب و به كارگيري 
اي��ن افراد طي مي ش��ود. او در م��ورد نحوه توزيع 
۳۰۰ محيط  بان در كل كش��ور تصريح كرد: توزيع 
استاني جذب محيط  بانان را براساس جدول وضع 
موجود و پست هاي خالي مشخص كرده ايم. به اين 
معنا كه يك متغير تعداد پس��ت هاي خالي محيط  
بان��ي در يگان حفاظ��ت محيط زيس��ت و متغير 
ديگر تعداد پس��ت هاي پر و متغيرسوم ۳۰۰نفري 
اس��ت كه مجوز جذب آنها داده ش��ده است. يگان 
حفاظت محيط زيس��ت اين متغيره��ا را تبديل به 
فرمولي كرده  اس��ت ك��ه طبق آن ج��دول توزيع 
براي اس��تان ها استخراج مي ش��ود. معاون توسعه 
مديريت، حقوقي و امور مجلس س��ازمان حفاظت 
 محيط زيس��ت، به ايس��نا گف��ت: با وج��ود جذب

۳۰۰ محيط بان براي يگان محيط زيس��ت كش��ور 
هنوز پس��ت خالي محيط باني بس��يار زياد اس��ت 
و به ط��ور قط��ع ۳۰۰ نف��ر افزاي��ش ني��رو، ني��از 
محيط زيس��ت كش��ور را تامين نمي كند. در حال 
حاضر ب��راي هر ۶۰۰۰هكتار عرصه تحت مديريت 
محيط زيس��ت تنها ي��ك محيط بان وج��ود دارد، 
درحالي كه س��ازمان حفاظت محيط زيست براي 
انجام ماموريت ه��اي قانوني خود حداقل به ۳۰۰۰ 
تا ۴۰۰۰ محيط بان  ديگر نياز دارد. ش��افعي درباره 
زمان اس��تخدام محيط بانان جديد اظهار كرد: زمان 
دقيق آن مش��خص نيس��ت اما قاعدتا بايد در فصل 

تابستان انجام شود. 
وي با اشاره به ضرورت برگزاري دوره هاي آموزش 
ضمن خدمت ب��راي محيط بانان گف��ت: از فروردين  
ماه س��ال ج��اري دوره هاي آم��وزش ۵۰۰محيط بان 
شروع ش��ده و تاكنون آموزش تعداد زيادي از آنها به 
پايان رس��يده است و تعدادي هم در آستانه گذراندن 
دوره هاي آموزشي هس��تند. معاون پارلماني سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ب��ا تاكيد بر اينك��ه دوره هاي 
آم��وزش ضمن خدمت محيط بان��ي را فعال كرده ايم، 
گفت: محيط بانان حتما بايد دوره هاي مختلف آموزشي 
از جمله به كارگيري س��اح، نح��وه گفت وگو با مردم، 
نحوه برخورد با ش��كارچيان و متخلف��ان از گفت وگو 

گرفته تا دستگيري و گزارش دهي را بگذرانند. 

اخبار

رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور مطرح كرد

مشكل نقدينگي براي ساماندهي بي خانمان هاي معتاد

انتقاد از پالسمافروشي در مراكز خصوصي
مدي��ركل انتقال خون اس��تان تهران ضمن 
اعام جزئي��ات راه اندازي مراك��ز جديد اهداي 
خون در پايتخت، از مردم براي اهداي خون در 
ماه رمضان جهت تامين نيازهاي خوني بيماران 

و بيمارستان ها، دعوت كرد. 
محم��د طباطباي��ي گفت: در ش��رايط فعلي 
توليد پاس��ماي اي��ران و داروهاي مش��تق از 
پاس��ما از مس��ائل مهم كشور اس��ت؛ بنابراين 
عاوه ب��ر تامين خ��ون و فراورده ه��اي خوني، 
تامين داروهاي مش��تق از پاسما براي بيماران 
ضروري است، اين موضوع زماني محقق مي شود 

كه تامين ذخاير خوني باال باشد. 
او اف��زود: در س��ال گذش��ته مرك��ز اهداي 
خ��ون نارمك در تهران به دلي��ل قديمي بودن 
س��اختمان و ت��رك برداش��تن آن ب��راي انجام 
خونگيري و فعاليت ه��اي عمومي رد صاحيت 
ش��د. بر همين اساس نس��بت به سال ۹۵، افت 
آم��اري در خون گي��ري داش��تيم، اما امس��ال 
 ب��ا جايگزي��ن ك��ردن مرك��ز اهداي خ��ون در 
منطق��ه ۴ در كنار پارك پلي��س، درصدديم تا 

اي��ن نقيصه را برط��رف كنيم ت��ا دغدغه ها در 
زمين��ه ذخاير خون��ي كاهش ياب��د. در همين 
راس��تا مرك��ز ديگ��ري را از آن پن��ج مرك��ز 
جام��ع انتق��ال خون ك��ه قرار اس��ت در تهران 
 ايج��اد ش��ود، تجهيز و آم��اده كردي��م كه در 
منطقه ۵ واقع در اتوبان س��تاري بعد از مجتمع 
ك��وروش و ابتداي باغ فيض قرار دارد. اين مركز 
در حال حاضر در روز به طور متوس��ط ۲۰۰ نفر 
مراجعه كنن��ده و ۱۵۰ تا ۱۷۰ واحد خون گيري 

دارد. 
طباطباي��ي با تاكي��د بر نقش رس��انه ها در 
آش��نايي مردم با مراك��ز اهداي خ��ون، گفت: 
مركز اهداي خون ديگري هم در حاشيه اتوبان 
صدر، ابت��داي تونل صدر در منطقه الهيه داريم 
ك��ه بعد از ماه مبارك رمض��ان به چرخه كاري 
م��ا مي پيون��د. در منطقه ۲۰ واقع در ش��هرري 
روب��روي مركز خريد ش��هروند نيز يكي ديگر از 
مراكز اهداي خون م��ا قرار دارد كه اگر بتوانيم 
اي��ن مرك��ز را در ابت��داي ماه مب��ارك رمضان 
تحويل بگيريم، مي توانيم در ش��ب هاي قدر در 

اي��ن مركز پذي��راي مردم آن منطقه باش��يم تا 
م��ردم مجبور نباش��ند در كانكس خون خود را 

اهدا كنند. 
او با بي��ان اينكه مراكز م��ا حداقل ۳۰ تخت 
دارند و ظرفيت افزايش تخت هايشان تا ۴۰ تخت 
نيز وجود دارد، افزود: از شهرداري تهران، مجمع 
خيري��ن انتقال خون، بان��ك صنعت و معدن و... 
تش��كر مي كنم كه زمينه ايجاد اين مراكز خون 
را در ته��ران فراهم كردند. مديركل انتقال خون 
اس��تان تهران با ا ش��اره به آمار اهداي خون در 
س��ال ۹۶ گف��ت: در س��ال گذش��ته ۴۰۰هزار 
مراجعه كننده در اس��تان تهران داش��تيم كه از 
اي��ن تعداد ۳۲۰ هزار نف��ر موفق به اهداي خون 
ش��دند. از ميان اين اهدا كنن��دگان ۱۶۳ هزار و 
۷۴۳ نفر اهدا كننده مس��تمر بودند و ۱۰۵ هزار 
نفر هم اهدا كننده با س��ابقه داش��تيم. همچنين 
۵۰ ه��زار نفر ه��م اهداكننده بار اول��ي بودند و 
۱۴ ه��زار و ۶۰۰ اهداكننده خانم نيز داش��تيم. 
همچني��ن ۴۰ هزار نفر اهدا كنن��ده با گروه هاي 
خوني منفي داش��تيم كه ۱۰درصد مراجعين را 

به خود اختصاص مي دهند. 
او ب��ا انتقاد از دادن پول به اهداكنندكان پول 
در مراكز خصوصي اخذ پاسما گفت: متاسفانه از 
آنجايي كه در مراكز خصوصي اخذ پاس��ما پول 
رد و بدل مي شود و كارت هديه به اهداكنندگان 
مي دهند، اهداكنندگان بيش��تر جذب اين مراكز 

مي ش��وند و در اين مراكز معموال براساس تعداد 
پاس��مايي ك��ه ف��رد اه��دا مي كند ب��ه او پول 
مي دهند و حتي تا ۱۰۰هزار تومان نيز پرداخت 
مي كنن��د. بايد توجه كرد كه هر فرد در هفته دو 
بار مي تواند پاسما اهدا كند البته در طول سال 

نبايد اهداي پاسما بيش از ۲۴بار باشد.

بر خاف آنكه تمامي مس��ووالن كشوري بر حل 
مس��اله اعتياد تاكيد دارند اما آماره��اي مربوط به 
اعتياد و معتادان، همچنان در حال افزايش اس��ت. 
بنابرآمارهاي موجود، تنها در تهران، ۳۰۰ هزار معتاد 
متجاه��ر وج��ود دارد كه طبق قانون اي��ن افراد در 
تمامي شهرها بايد از سوي سازمان بهزيستي كشور 
و شهرداري ها جمع آوري شده و به مراكز ترك اعتياد 
منتقل شوند اما برخي از مسووالن جمع آوري و انتقال 
اين افراد به كمپ ها را چرخه معيوبي مي دانند كه نه 
تنها اعتياد را ريشه كن نمي كند، بلكه منجر به بروز 
بيماري هايي مانند ايدز و هپاتيت هم مي شود. به اين 
ترتي��ب قديمي بودن قوانين و طرح ها در برخورد با 
اين معضل از يك سو، كمبود بودجه و اعتبار از سوي 
ديگر، سبب شده است تا گره رسيدگي به وضعيت 
معتادان متجاهر،  همچن��ان كور باقي بماند. دو ماه 
از س��ال جديد مي گذرد و هنوز بودجه  رسيدگي به 
وضعي��ت معتادان متجاهر تخصيص داده نش��ده و 
خبري هم از تس��ويه بدهي هفت ميلياردي وزارت 
بهداشت، به سازمان بهزيستي كشور براي خدمات 
رساني به اين افراد نيست،  حال آنكه به موجب ماده 
8۰ قانون برنامه ششم توسعه، وظيفه هر دستگاهي 
مشخص شده و از طرف ديگر بنابر آيين نامه اجرايي 
مركز نگه��داري، درمان و كاهش آس��يب معتادان 
موض��وع ماده ۱۶ قانون، وظيفه تمامي دس��تگاه ها 
به آنها اباغ ش��ده كه الزم االجراس��ت. فريد براتي 
سده، رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور، درباره وضعيت رسيدگي به 
معتادان متجاهر و كمپ هاي ترك اعتياد بيان كرد: 
“ در سال هاي گذشته مراكز كاهش آسيب كه براي 
 HIV حل معضل اعتياد فعاليت مي كردند، اندكي
و ايدز را در كش��ور كنترل كرد براي اينكه بودجه و 
اعتبار به اين مراكز تعلق گرفت و ستاد مبارزه با مواد 
مخدر به بهزيستي، وزارت بهداشت، سازمان زندان ها 
اعتبار داد و طرح جلو رفت؛ اما ناگهان بخش اعظمي 
از اعتبارات كم ش��د و مراكز كاهش آسيب ها دو تا 
سه سال حمايت نشد. از خدمات كاهش آسيب كسر 
شد و به بخش جمع آوري و دستگيري منتقل شد و 
اين كار توسط دبيرخانه ستاد صورت گرفت و بخش 

كاهش آسيب عما ضربه خورد.«
او اف��زود: »ح��اال هم ب��راي بار چن��دم از طرف 
مس��ووالن اين مساله مطرح مي ش��ود كه براي اين 
معت��ادان اردوگاه هايي در نظر گرفته ش��ود، اما به 
اين نكته توجه نمي ش��ود كه تجربه اردوگاه در دنيا 
و كشور ما شكس��ت خورده است. چند بار بايد اين 
طرح را اجرا كنيم و شكست بخورد. سازمان زندان ها 
كه اردوگاه هاي مختلف داشتند به مشكل برخورده 
است. اردوگاه ها را احداث كرديم، معتادان را به آنجا 
منتق��ل كردي��م و از دل آن HIV و ايدز و هزاران 
مشكل ديگر بيرون آمد. اين فقط هزينه براي مردم 

است با توجه به اين وضعيت بايد از حداقل امكانات و 
بودجه ها بيشترين استفاده و بازدهي را داشته باشيم. 
متاسفانه اگر نخواهيم اين مساله را بپذيريم با مشكل 

مواجه مي شويم.«
رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
س��ازمان بهزيستي كش��ور تاكيد كرد: »دو ماه از 
س��ال گذش��ته اس��ت و اعتباري ب��راي معتادان 
متجاه��ر به ما تعلق نگرفته اس��ت، اين افراد غذا 
مي خواهند، امكانات مي خواهند نمي توانيم آنها را 
به مراكز منتقل كنيم و به آنها رسيدگي نكنيم يا 
مث��ا بگوييم كه آنها همانجا بمانند اگر مردند كه 
مردند و اگر هم زنده ماندند كه خب خدا را شكر. 
آنها انسان هستند و حقوق شهروندي دارند و بايد 
به آنها رسيدگي شود، اما بدون بودجه امكان پذير 
نيس��ت. اين افراد بعد از ترخيص هم بايد خدمات 
بگيرند و حقوق شهروندي آنها ايجاب مي كند كه 
خدمت بگيرند و بايد براي آن برنامه ريزي شده و 

اعتبارات تخصيص پيدا كند.«

 اقامت طوالني مدت معتادان
با تغييرقانون ممكن است

يكي از مش��كات ديگر در برخورد با معتادان 
متجاه��ر، طول م��دت حضور آنه��ا در كمپ هاي 
ترك اعتياد است كه همواره انتقاداتي را به همراه 
داش��ته اس��ت. طبق قانون اين اف��راد بايد مدت 
سه ماه را در كمپ اقامت كنند اما برخي معتقدند 

اين مدت بايد به يكس��ال يا دوسال افزايش يابد، 
براتي س��ده درباره اين موض��وع بيان كرد: »نكته 
ديگر اين اس��ت كه برخي گفته ان��د كه معتادان 
در مراكز هس��تند يك روزي ترخيص مي ش��وند 
و چ��ون در بي��رون از مراكز نگه��داري براي آنها 
برنامه ريزي نش��ده است باز هم به كف خيابان باز 
مي گردند بهتر است كه آنها در همين مراكز ماده 
۱۶ بمانند و بهتر اس��ت كه م��دت نگهداري آنها 
يك ساله باشد. قانون در اين خصوص با صراحت 
صحبت كرده است. طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با 
موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و آيين نامه ه��اي مربوطه اين قوانين تاكيد ش��ده 
است كه معتادان در س��ه ماه بايد در مراكز ماده 
۱۶ يا مراكزي كه وابسته به بهزيستي و شهرداري 
است نگهداري ش��وند و بعد از سه ماه اگر رييس 
آن مرك��ز ك��ه او را بهزيس��تي تعيي��ن مي كند، 
تشخيص دهد كه اين مدت زمان برايش كم بوده 
نام��ه به قاضي مي نويس��د و نظر خود را به قاضي 
اعام مي كند كه مثا اين فرد بايد چهار ماه ديگر 
در اين مركز بماند، اما به اين مس��اله توجه كنيد 
كه طبق قانون اين فرد نبايد بيش از شش ماه در 
اي��ن مركز بماند. اگر دوس��تان مي خواهند جايي 
باش��ند كه اين اف��راد را بيش از يك س��ال تا دو 
سال هم نگهداري كنند بايد قانون را عوض كنند. 
مناب��ع و اعتب��ارات الزم براي اي��ن كار بايد به ما 

تعلق بگيرد.«

 به قانون بازگرديم
رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور، درباره وظايف هر كدام 
از دس��تگاه هاي مس��وول با امر اعتياد و معتادان 
متجاهر گفت: »بايد به قانون بازگرديم و قوانين 
را م��ورد توجه قرار دهيم وظايف دس��تگاه ها نيز 
كاما مشخص ش��ده اس��ت. از زماني كه قانون 
در س��ال 8۹ مصوب ش��د تا تيرماه سال گذشته 
تقريبا مراكز ماده ۱۶ و بحث ساماندهي معتادين 
متجاهر را به سازمان بهزيستي تحويل دادند و ما 
ه��م تحويل گرفتيم. آن زمان ظرفيتي كه وجود 
داش��ت در همين تهران چه تع��داد بوده و االن 
چه تعداد ظرفيت در تهران وجود دارد. االن اگر 
دوستان مي فرمايند كه هشت هزار ظرفيت كامل 
پر اس��ت و نبايد خالي شود اين رقم در اين چند 
ماه ايجاد شده است كه به بهزيستي واگذار شده 

و آنچه كه بايد را پاي كار آورده ايم.«
او افزود: »دبيركل س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر 
هميشه مساله ا ش اين بوده كه تعداد زيادي معتاد 
متجاهر دارد، آنها خدم��ات مي خواهند و ظرفيت 
مج��وز ندارند و به آنها مجوز هم داده نمي ش��د از 
زماني كه اين كار به بهزيستي واگذار شد، ظرفيت ها 
نيز افزايش پيدا ك��رد و كار پيش مي رود. بنابراين 
ظرفيت درس��ت كردن كار يك ساعت، يك روز يا 
يك ماه نبوده است. كاما بايد در نظر گرفته شود 
كه اين افراد به كجا مراجعه كنند تا خدمت بگيرند 

حتي كمپ ها براي اين كار ممكن است صاحيت 
نداش��ته باش��ند بايد كم كم آماده ش��وند. بخش 
غيردولتي ه��م ورود پيدا كرده ت��ا مجوز دريافت 
كن��د، البته بايد منابع تامين ش��ود و بودجه تعلق 
گيرد و به مراكز خصوصي هم اعتباري داده ش��ود. 
تهران نزديك به هفت ميليارد تومان طلبكار است، 
اس��تان هاي ديگر بماند. هفت هزار معتاد متجاهر 
تحويل بهزيس��تي داده ش��د كه از هزينه هاي آن 
هفت ميليارد تومان طلب باقي مانده است. شوراي 
هماهنگي استانداري تهران و دبيرخانه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هنوز اين پول را پرداخت نكرده اند. در 

استان هاي ديگر هم اين طلب وجود دارد.«
برات��ي س��ده بي��ان ك��رد: »وقتي ب��ه بخش 
غيردولت��ي اتكا داريم اين بخش حتي اگر س��ود 
ه��م نخواهد، بايد هزينه اش پرداخت ش��ود. همه 
دس��تگاه هاي كشور وقتي طرحي در قانون به آنها 
محول مي ش��ود به آنها مجوز جذب نيرو نيز داده 
مي شود. طرحي اين چنين را به سازمان بهزيستي 
تحويل مي دهند، اجازه اس��تخدام يك نيرو را هم 
نداده اند. اگر ۲۰۰ نيروي روان ش��ناس و مددكار 
قوي داش��تيم و امكانات فراهم مي ش��د اين طرح 
بهتر از االن اجرا مي ش��د، اما آنها نيرو را هم از ما 
دريغ مي كنن��د. بخش غيردولتي در همين اندازه 
توان خدمت دارد. بايد به ما اجازه بدهند كه نيرو 
جذب كنيم و مثل باقي دستگاه ها كه طرح جديد 
را شروع مي كنند و به آنها امكانات مي دهند به ما 
ه��م اجازه جذب نيرو بدهند همه چيز را نمي توان 
به بخش غيردولتي واگذار كرد. اين مس��ائل بايد 
در اين طرح ديده ش��وند. حداقل اجازه بدهند در 
هر اس��تان يك مددكار و يك روان ش��ناس جذب 

كنيم تا روند اين كار بهبود پيدا كند.«
رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
س��ازمان بهزيستي كش��ور تاكيد كرد: »معتادان 
متجاهر اگر دفترچه داش��ته باش��ند بايد خدمات 
مجان��ي بگيرند. ام��ا اين اتف��اق نيفتاده اس��ت. 
بنابراين وزارت بهداشت به درستي عمل نمي كند. 
دبيرخان��ه س��تاد و مس��ووالن آن ماحظه كاري 
مي كنند و اعام نمي كنند كه كدام دستگاه وظيفه 
خود را به درس��تي انجام نمي دهد كدام دس��تگاه 
سه س��ال اين طرح را در دست داشت، اما به آن 
عمل نك��رد و ما را خون دل كرد. اين بايد مطرح 
شود االن كدام دس��تگاه بايد بيمار متجاهري كه 
دستش شكسته باشد را درمان كند. اين افراد در 
بسياري از موارد پذيرش نمي شوند. بايد مشخص 
ش��ود ك��ه در رابطه با ولگردي كه تنها ش��بيه به 
معتاد متجاهر است چه اقدامي بايد صورت گيرد. 
اين وظيفه ش��هرداري اس��ت كه به اين مس��اله 
سروسامان دهد؛ اما متاس��فانه دستگاه ها در اين 

رابطه به درستي عمل نمي كنند.«

در حالي كه خانواده هاي مبتا به ام پي اس از نبود دارو عدم 
واردات آن گايه داش��ته و مي گويند؛ عده يي بر اين باورند كه 
چون بيماري اين بيماران درمان نمي ش��ود، پس لزومي ندارد 
كه هزينه براي داروي آنها پرداخت ش��ود، سخنگوي سازمان 
غ��ذا و دارو مي گويد؛ اگر تجويز و مصرف بر طبق پروتكل هاي 
مصوب نبوده و فراتر از آن باش��د، نمي ت��وان بار مالي به نظام 
سامت تحميل كرد و بايد هزينه يك بودجه به صورت منطقي 
 انجام ش��ود.  بيماري موكوپلي س��اكاريدوز يا همان ام پي اس

)mucopolysaccharidosis( از نوع بيماري هاي ژنتيكي 
- متابوليكي اس��ت كه با توجه به عدم ش��يوع ب��االي آن در 
دنيا، جزو بيماري هاي نادر محس��وب ش��ده است. از هر ۱۰۰ 
هزار نفر، يك فرد مبتا به ام پي اس اس��ت و البته اين بيماري 
در خانواده هايي كه ازدواج خويش��اوندي دارند، ش��يوع بااليي 
دارد. اي��ن بيماري باعث تغيير چهره، ايجاد خش��ونت، بزرگ 
ش��دن زبان، ايجاد مشكات تنفس��ي، كدورت قرنيه چشم، از 
بين رفتن ش��نوايي و در نهايت سفت و خشك شدن مفاصل 
از جمله عائم اصلي اين نوع بيماري است. در سال هاي اخير 
محققان با ش��ناخت عملكرد آنزيم ها موفق به ساخت دارويي 
شده اند كه توسط آن مي توان نوع خفيف اين بيماري را درمان 
كرد. چند ماه قبل بود كه مس��ووالن س��ازمان غذا و دارو در 
جلسه يي كه با خانواده اين بيماران داشتند، اعام كرده بودند؛ 
ت��وان پرداخت اين هزينه هاي س��نگين را ندارند و تنها از ۵۰ 
بچه نيازمند به دارو به ۱۵ نفر از آنها مي توانند دارو اختصاص 

بدهن��د و اين يعن��ي ۱۵ نفر از مرگ نجات پي��دا مي كنند و 
۳۵كودك مبتا به MPS بايد منتظر مرگ باشند.  اما دارو در 
چند ماه اخير به همين تعداد كودك هم نرس��يده و بچه هاي 
مبتا به ام پي اس همچنان در انتظار دريافت دارو هس��تند. در 
ابتداي س��ال جاري نيز به اميد يافتن راهي براي ادامه حيات 
بازهم در مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند. حبيبي فر پدر دو 
بيماري كه از نبود دارو رنج مي برند درباره وضعيت دخترانش 
به ايلن��ا گفت: دو فرزند دخترم كه يكي ۲۲ س��اله و ديگري 
دوو نيم ساله است به بيماري ام پي اس مبتا هستند. متاسفانه 
بيماري فائزه بس��يار دير تش��خيص داده ش��د و بيش از 8 بار 
اعمال جراحي مختلفي روي او انجام ش��د، اما پزشكان باز هم 
نمي توانس��تند بيماري او را تشخيص دهند تا اينكه چهارسال 

پيش مشخص شد فائزه مبتا به بيماري نادر ام پي اس است.

كمبود دارو براي بيماران مبتال به » ام پي اس«
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كش��وري گفت: پرداخت 
وام ضروري به بازنشس��تگان كش��وري ماهيانه انجام مي شود 

كه قرار است در سال جديد افزايش پيدا كند. 
جمشيد تقي زاده افزود: ماهيانه به بيش از ۲۵ هزار نفر از 
بازنشس��تگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري وام 
۴ ميليون توماني پرداخت مي ش��ود.  او با اش��اره به اينكه در 
حال حاضر يك ميليون و ۴۰۰ هزار بازنشس��ته تحت پوشش 
اين صندوق هس��تند، گفت: براي افزايش قدرت خريد و ارائه 
تسهيات به بازنشستگان كش��وري اين وام به آنها با كارمزد 
كم پرداخت مي شود. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
گف��ت: تاكنون ۲۰۰ هزار نفر از بازنشس��تگان ما وام ضروري 
را درياف��ت كرده اند و پيش بيني مي ش��ود تا نيمه اول س��ال 
به ۳۰۰ هزار بازنشسته واجد شرايط اين وام پرداخت شود. 

او ب��ا اش��اره به وظاي��ف و نق��ش روابط عموم��ي و امور 
بين المل��ل در صندوق بازنشس��تگي كش��وري و س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي تابعه آن، اف��زود: با توجه به ن��وع مخاطبان، 
ذي نفعان، مش��تركان و بخش هاي مختلف برون س��ازماني و 
درون س��ازماني به ويژه حضور بازنشستگان عزيزي كه همه 
س��رمايه هاي موجود متعلق به آنهاست و ما به عنوان كارگزار 
آنان موظف به حراس��ت از اين س��رمايه ها هستيم، جايگاه و 
نقش ويژه تري پيدا مي كند. تقي زاده ادامه داد: بازنشس��تگان 
و ذي نفعان ما مشتري يا رقيب ما نيستند، بازنشستگان مالك 
همه سرمايه هاي موجود هس��تند و ما به عنوان كارگزار اين 

افراد بايد راهكار و سياس��ت هايي براي تكريم و اطاع رساني 
درست به اين گروه تبيين كنيم. 

او گف��ت: روابط عمومي ها بايد با ايجاد ارتباط دوس��ويه با 
ذي نفعان صندوق به ويژه بازنشستگان، در راه توليد رضايت، 
تفاهم و همدلي گام بردارند. روابط عمومي ها بايد يك فضاي 
س��الم براي اطاع رس��اني و تعامل با جامعه مخاطب درست 
كنن��د، هم ب��راي جمع آوري نظ��رات و هم ب��راي ارتباطات 
صميمانه بين بازنشس��تگان و مس��ووالن. اين ارتباط سالم و 

عاطفي پايه حركت اجتماعي است. 
تق��ي زاده تاكيد كرد: بازنشس��تگان بايد احس��اس كنند 
كه صندوق بازنشس��تگي كش��وري و مجموعه هاي تابعه آن، 
خانه اين افراد اس��ت و در آن احساس آرامش كنند و روابط 

عمومي ها بايد صداي خفته بازنشستگان باشند. 

افزايش پرداخت وام ضروري به بازنشستگان كشوري 
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فرمانداري تهران با ايراد اشكاالت متعدد مصوبه شوراي شهر را پس فرستاد

وتوي مصوبه افزايش نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس
گروه راه و شهرسازي   

عضو كميته انطباق فرمانداري تهران از برگشت 
مصوبه ش��ورا در مورد نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس 
خبر داد. قانبيل��ي، عضو كميته انطباق فرمانداري 
تهران ب��ا بيان اينكه كميته انطب��اق براي مصوبه 
شورا درباره نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس برگزار شد، 
گفت: اين طرح اشكاالت زيادي داشت و بر همين 
اساس به شوراي شهر برگشت داده شد تا نسبت به 
اصالح آن اقدام ش��ود. اعضاي شوراي شهر تهران 
اوايل ارديبهشت ماه كليات اليحه افزايش اتوبوس، 
ميني بوس و تاكس��ي در ش��هر ته��ران را تصويب 
كردند. براين اس��اس نرخ كرايه ها به  طور ميانگين 

12.5درصد افزايش يافت. 
به گزارش »تعادل«، نرخ پيشنهادي شورا براي 
اتوبوس هاي دولتي از 10تا 15كيلومتر 500 تومان، 
20كيلومتر 800 تومان و بيش از 20كيلومتر هزار 
تومان محاسبه ش��ده بود و نرخ كرايه اتوبوس هاي 
بخ��ش خصوصي نيز از يك ت��ا 2.5كيلومتر 600 
تومان، 2.5تا 5كيلومتر 700تومان، 5 تا 7.5كيلومتر 
800 توم��ان، 7.5تا 10كيلومتر 850 تومان، 10تا 
12.5كيلومتر ه��زار تومان، 12.5ت��ا 15كيلومتر 
1050تومان، 15تا 17كيلومتر 1100تومان و 17تا 

20كيلومتر 1200تومان تعيين شده است. 
همچنين نرخ جابه جاي��ي ميني بوس ها نيز از 
ي��ك تا 2.5كيلومتر 500 تومان، 2.5تا 5كيلومتر 
600 توم��ان، 5 تا 7.5كيلومتر 650 تومان، 7.5تا 
10كيلومت��ر 800 توم��ان، 10ت��ا 12.5كيلومتر 
950توم��ان، 12.5ت��ا 15كيلومتر ه��زار تومان، 
17.5ت��ا 20كيلومت��ر 1050توم��ان و بي��ش از 
30كيلومتر نيز 1100تومان محاسبه شده است. 
نرخ تاكس��ي تهران نيز با ميانگي��ن 12.5درصد 
افزايش نسبت به سال گذشته و با 15راي موافق 
اعضاي ش��وراي ش��هر به تصويب رسيد. پيش از 
ارس��ال اين مصوبه از كميس��يون حمل و نقل به 
صحن شوراي ش��هر، محمدعلي كروني دبير اين 
كميس��يون از ايجاد تغييراتي در نح��وه افزايش 

كرايه تاكس��ي و اتوبوس خب��ر داده بود كه ظاهرا 
فرمانداري موافق اين تغييرات نبوده است. 

كروني در اين باره گفته بود: در گذش��ته نحوه 
محاس��به كرايه تاكس��ي اينگونه بود كه يك مبلغ 
»وروديه« از مس��افر اخذ و تا يك مسافتي »آزاد« 
محاسبه مي شد و بعد از آن كرايه براساس كيلومتر 
سفر حساب مي شد اما در اليحه جديد مسافت آزاد 
حذف شده و مسافران ضمن پرداخت مبلغ وروديه، 

سفرشان براساس »كيلومتر« محاسبه مي شود. 
همانطور كه عنوان شد، فرمانداري با قيمت هاي 
پيشنهادي شورا موافقت نكرده است. قانبيلي، عضو 
كميته انطباق فرمانداري تهران افزايش قيمت كرايه 
تاكسي را غيرمتعارف خوانده و گفته است: در اين 

اليحه دو تبصره وجود داش��ت كه خالف مقررات 
بود. براس��اس اين مصوبه در روزهايي كه ش��رايط 
جوي نامناس��ب اس��ت يا در زم��ان پيك ترافيك 
كرايه ها 20درصد افزايش مي يابد كه اين دو تبصره 

مخالف است. 
عض��و كميته انطباق فرمان��داري تهران با بيان 
اينكه مشخص نيست كه چرا شورا اينگونه طرح ها 
را تصويب مي كند، گفت: درست است كه رانندگان 
تاكسي نيازمند حمايت هستند اما دليل نمي شود 
ك��ه به هر ميزان كه خواس��تند كرايه ها را افزايش 

دهيم. 
وي با اينك��ه افزايش نرخ كرايه بايد براس��اس 
ميزان تورم باش��د، يكي ديگ��ر از ايرادات مهم اين 

مصوبه را افزايش ش��ناور كرايه خطوط دانس��ت و 
گفت: اينكه هر خط كرايه يي متفاوت داشته باشد، 
درست نيس��ت و ما مخالف آن هستيم همچنين 
معتقديم بايد افزاي��ش كرايه ها به صورت عقالني 
باش��د. به همين دليل پيش��نهاد داديم، تبصره ها 
حذف ش��ده و كرايه نيز براساس نرخ تورم افزايش 
يابد كه مصوبه را به ش��وراي ش��هر برگردانديم تا 

مجددا بررسي هاي الزم انجام گيرد. 
عالوه بر افزايش نرخ كرايه تاكس��ي و اتوبوس، 
اعضاي شوراي شهر طبق روال هر سال نرخ كرايه 
مت��رو را نيز افزايش دادند. در پنجاهمين جلس��ه 
شوراي شهر تهران موضوع افزايش بهاي بليت مترو 
در س��ال 97 مورد بررس��ي اعضا قرار گرفت و در 

نهايت براساس پيشنهادات مطرح شده، مقرر شد 
بليت تك س��فره مترو از 800 تومان در س��ال 96 
به هزار تومان در س��ال 97 افزايش يابد. بليت تك 
 س��فره فرودگاه امام خميني)ره( به تهران 7هزار و 

500 تومان نرخ گذاري شد. 
اين درحالي است كه بسياري از مسافران مترو 
بعد از رس��يدن به ايس��تگاه  هاي م��ورد نظر براي 
ادامه مسير از اتوبوس و تاكسي استفاده مي كنند و 
قطعا نرخ استفاده از حمل و نقل عمومي براي يك 
شهروند تهراني رقمي بيشتر از اين هاست. به  طور 
ميانگين هزينه استفاده از تاكسي براي شهروندان 
تهراني بين 4تا 6 هزار تومان در روز است. در صورتي 
كه اين رقم را به هزينه استفاده از مترو اضافه كنيم، 
چيزي حدود 248هزار تومان مبلغي است كه يك 
ش��هروند تهراني بايد ماهانه بابت استفاده روزانه از 
مترو و تاكس��ي پرداخت كند. در اين ش��رايط هم 
هزينه استفاده از خودرو شخصي نسبت به تاكسي 
25تا 30درصد بيش��تر اس��ت. اگر ميانگين درآمد 
يك كارمند را يك ميليون و 200هزار تومان در نظر 
بگيريم حدود 20درصد از درآمدش را بايد ماهيانه 
صرف تردد در س��طح ش��هر كند. سيستم حمل و 
نقل درون ش��هري ايرادها و كمبودهاي بس��ياري 
دارد و ش��ايد به همين دليل اس��ت كه 51 درصد 
از شهروندان تهراني تمايلي به استفاده از سيستم 
حم��ل و نقل عمومي ندارند. در صورتي كه س��هم 
اعتبارات توس��عه مترو و حم��ل و نقل عمومي به  
طور كامل پرداخت و مشكل مالي شهرداري تهران 
رفع ش��ود به  طور قطع پايتخت ايران هم در زمينه 
حم��ل و نق��ل عمومي ك��م از پايتخت هاي بزرگ 
جهان نخواهد داشت. اميدي كه انتظار مي رود در 
پي برگزاري جلس��ه اخير شهردار و اعضاي شوراي 
شهر تهران با معاون اول رييس جمهوري و تاكيد بر 
لزوم خريد بيش از 2000واگن مترو براي پايتخت 
همچنين افزايش 180ميليارد توماني بودجه حوزه 
حمل و نقل عمومي تهران در سال آينده به واقعيت 

تبديل شود. 

اظهارنظر درباره خريد هواپيما 
بعد از مذاكرات ظريف

وزي��ر راه و شهرس��ازي درب��اره تصمي��م وزارت 
خزانه داري امريكا مبن��ي بر ممنوعيت ادامه فروش 
هواپيما به ايران گفت: در اين باره بحث و انتظاري كه 
از اروپا داريم اين است كه مستقل از تصميم امريكا 
به قراردادهاي خود و تضاميني كه مي دهند، پايبند 
باشند. به گزارش صدا و سيما، عباس آخوندي اظهار 
كرد: البته بايد صب��ر كنيم تا مذاكرات آقاي ظريف 
با اتحاديه اروپا به پايان برس��د بعد اظهارنظر قطعي 
كنيم. آخون��دي درباره احتم��ال ورود هواپيماهاي 
جديد كه كار خريد آن قطعي ش��ده اس��ت، گفت: 
بحث هاي��ي درح��ال انجام اس��ت اما من هميش��ه 
عالقه مندم خبرهاي انجام شده را بدهم نه خبرهاي 

در دست انجام را بنابراين بايد صبر كرد. 

 آموزش مهم ترين مقوله
در ايمني راه هاست

رييس جمعيت طرفدار ايمني راه هاي كشور گفت: 
نگاه علمي و هدفمند به آموزش، مهم ترين رويكرد در 
توس��عه ايمني راه ها و حمل و نقل جاده يي است. به 
گزارش ايرنا، محمد بخارايي افزود: جمعيت طرفدار 
ايمني راه ها تاكنون در 25 اس��تان كشور راه اندازي 
شده و تا پايان امسال نمايندگي آن در همه استان ها 
داير مي شود. او اظهار كرد: پيش نياز رانندگي ايمن 
و بي خطر، فرهنگ سازي و آموزش تغيير رفتارهاي 
خطرآفرين اس��ت و براي كاهش حوادث جاده يي و 
تلفات بايد اين مهم در همه اليه هاي جامعه نهادينه 
ش��ود. رييس جمعيت طرفدار ايمني راه هاي كشور 
گفت: فعاليت هاي اصالحي در حوزه افزايش ايمني 
خودروس��ازي، ام��داد و نجات جاده يي الزم اس��ت 
اما بدون بهب��ود فرهنگ رانندگ��ي نتايج اثربخش 
حاصل نمي ش��ود. بخارايي تاكيد كرد: براي كاهش 
حوادث جاده يي بايد به اس��تانداردها توجه ش��ود و 
ظرفي��ت خطرپذيري موجود را با برنامه ريزي علمي 
كارشناس��ان كاهش داد. او يك��ي از عوامل مهم در 
ح��وادث رانندگي را اس��تفاده از تلفن همراه هنگام 
رانندگ��ي خودرو عن��وان كرد و گف��ت: اين ضعف 
فرهنگي بايد با آموزش جبران شود. رييس جمعيت 
طرفدار ايمني راه هاي كشور گفت: 20ميليون راننده 
گواهينامه دار در كشور وجود دارند كه روزانه به طور 
ميانگين يك س��اعت رانندگي مي كنند و 2ميليون 
رانن��ده نيز متوس��ط رانندگي روزانه 10س��اعته در 
جاده هاي كشور دارند. بخارايي با بيان اينكه رانندگان 
ماهر مطالبه گر ايمني هستند، اظهار كرد: 50 درصد 
جاده هاي كشور در اختيار 2ميليون راننده با مهارت 
اس��ت كه عامل فقط 10درصد تصادفات هس��تند. 
رييس جمعيت طرفدار ايمني راه هاي كشور گفت: 
براس��اس راهبردهاي برنامه ششم توس��عه بايد در 
بازه زماني 5 ساله از 10هزار كشته حوادث جاده يي 
كش��ور كاسته ش��ود كه اين مهم با فرهنگ سازي و 

استفاده از مشاركت عمومي قابل تحقق است. 

فقط از ۵۰ درصد ظرفيت بار 
راه  آهن استفاده مي شود

مديرعامل راه آهن با بيان اينكه در سال 96 ميزان 
47ميليون تن بار توس��ط راه آهن ايران جابه جا شد، 
گفت: ميزان باري كه توس��ط راه آهن قابليت جذب 
دارد 100ميليون تن اس��ت كه در س��ال 96 نيمي 
از آن را ج��ذب كرده ايم. به گزارش فارس، س��عيد 
محمدزاده اظهار ك��رد: راه آهن ايتاليا در برهه يي از 
زمان زيانده بود اما به س��وددهي رس��يد كه يكي از 
داليل اين سوددهي اثربخشي نيروهاي انساني بوده 
اس��ت. محمدزاده گفت: تا قبل از سال 92و از سال 
84 حداكثر سهم راه آهن در بازار حمل بار 20درصد 
بود و در سال 92 اين رقم به وضعيت حداقل ممكن 
رس��يد. مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
تصريح كرد: از س��ال 84 تا 92 خصوصي سازي هم 
در راه آهن اجرا ش��د اما بايد پرسيد چرا با اين سير 
عظيم كاهش سهم راه آهن در بازار مواجه بوديم؟ او 
با بيان اينكه در س��ال 92 حداكثر حمل بار راه آهن 
3ميليون تن بود، گفت: در سال 92 سهم راه آهن از 
تعرفه 57 درصد بود كه در 3س��ال اخير اين س��هم 
ب��ه 19درصد كاهش يافت يعني درآم��د راه آهن از 
حق دسترس��ي بسيار كمتر ش��د. معاون وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه در سال 95 حمل بار توسط 
راه آهن ساالنه به 40ميليون تن رسيد، افزود: در سال 
96 اين رقم 47ميليون تن بود  البته ميزان باري كه 
توس��ط راه آهن قابليت جذب دارد 100ميليون تن 
اس��ت كه در سال 96 يك دوم آن را جذب كرده ايم. 
مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد: 
علت عدم رقابت ما با ساير مدل هاي حمل و نقلي در 
داخل كشور فقط قيمت سوخت نيست بلكه مساله 
بهره وري نيز قابل توجه است. بايد ديد چه ميزان در 

بحث بنگاهي كار كردن، انديشيده ايم؟ 

ايرانشهر

محمد عليخاني رييس كميسيون عمران حمل ونقل شوراي شهر با اشاره به 
اجراي طرح ترافيك در تهران گفت: ش��هرداري تهران يكي،دو روز بعد از اجراي 
ط��رح اعالم كرد: ترافيك در تهران 12درصد كاهش يافته اس��ت. اين آمار اصال 
مورد تاييد نيس��ت چطور ش��هرداري ي��ك روز بعد از اجرا آم��ار گرفته، آمار را 
جمع آوري، استخراج و برداشت كرده است اصال چنين چيزي امكان پذير نيست. 
اينكه فرداي اجراي يك طرح از كاهش 12 تا 15درصدي ترافيك خبر مي دهد، 

آمار تخيلي است نه علمي. 
به گزارش فارس، رييس كميسيون عمران حمل ونقل شوراي شهر گفت: اين 
آمار در شوراي شهر نيز مورد قبول قرار نمي گيرد. وي ادامه داد: كاهش ترافيك 
شايد در محدوده طرح ترافيك داشته باشيم اما در خارج از محدوده طرح كاهش 
بار ترافيكي نداشته ايم، چرا كه روزانه تعداد زيادي خودرو توليد مي شود و حجم 
س��فرها باالس��ت. عليخاني با بيان اينكه 18 تا 20ميليون سفر روزانه در تهران 
انجام مي ش��ود، گفت: چه طرحي اجرا كرده ايم كه س��فر را كاهش دهد؟ هيچ. 
تنها طرحي كه اجرا شده طرح ترافيك بوده كه آن هم همان محدوده قبلي بوده 

و فقط مكانيسم پرداخت عوض شده آن هم نمي تواند ترافيك را كاهش دهد. 

 كاهش ۱۲ درصدي ترافيك
تخيلي است

عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه تفكيك زباله از مبدأ در تهران 
به درستي انجام نمي شود، گفت: در تهران 3درصد از كل زباله ها تفكيك مي شود 

و الباقي زباله ها به صورت مخلوط هستند. 
به گزارش فارس زهرا صدراعظم نوري با اش��اره به موضوع پس��ماند در تهران 
گفت: جلساتي در اين خصوص برگزار شده و قرار است به صورت پايلوت تفكيك 
زباله از مبدأ در مناطق شمالي اجرا شود همچنين بحث احداث زباله سوز نيز در 
مناطق ش��مالي مطرح ش��ده تا ديگر زباله ها از شمال به جنوب نيايند و بتوانيم 

بدين ترتيب زباله ها را مديريت كنيم. 
رييس كميس��يون سالمت شوراي ش��هر به بحث جمع آوري زباله در تهران 
اشاره كرد و گفت: شهروندان تهراني در 24ساعت هر زمان كه دلشان مي خواهد، 
زباله هايشان را بيرون مي گذارند و اين غلط است بايد رفتار تغيير كند. نبايد هر 
زمان زباله در تهران جمع شود، در دنيا و در شهرهاي پيشرفته زباله ها در هفته 
س��ه بار جمع مي شود. اين در حالي اس��ت كه در تهران در برخي مناطق روزي 
3 بار زباله جمع آوري مي شود و بايد در اين زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد تا 

مردم زباله كمتري توليد كنند. 

 فقط ۳ درصد زباله هاي تهران
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تفكيك مي شود

تقاضای شماره 97۰۰۰۰7-48 )ثبت كننده بدون كاغذ و مبدل هوا به جريان(
شركت بهره برداری نفت و گاز كارون در نظر دارد تعداد 2 قلم كاالی مورد نياز خود را مطابق شرح درخواست از طريق مناقصه عمومی دومرحله ای تامين نمايد.

)شرح كامل كاال و شرايط مناقصه در آدرس اينترنتی زير قابل مشاهده است(.
از متقاضيان ش��ركت در مناقصه كه در اين زمينه فعاليت داش��ته و دارای شناس��ه ملی اشخاص حقوقی ايرانی يا كد ملی اش��خاص حقيقی بوده، در صورت داشتن توان ارائه 
تضمين ش��ركت در مناقصه )ضمانتنامه بانكی يا واريز نقدی( به مبلغ 378/000/000 )سيصدوهفتادوهش��ت ميليون( ريال دعوت می شود حداكثر 14روز پس از چاپ آگهی 
نوبت دوم با رعايت نكات مندرج در سايت های زير آمادگی كتبی خود را به همراه مدارک جهت ارزيابی توانايی و بررسی صالحيت در ارتباط با موضوع مناقصه ارسال/تسليم 

نمايند.
مبلغ برآوردی تقاضا 7/560/000/000ريال می باشد.

مهلت و تاريخ و محل تحويل اوراق و اس��ناد مناقصه به مناقصه گران: 7روز از تاريخ 97/03/28 در آدرس مناقصه گزار به مناقصه گرانی كه در ارزيابی، مدارک آنها تاييد ش��ده 
است .

تاريخ گشايش پاكات حاوی پيشنهادات فنی روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 ساعت 14:30می باشد.
آدرس : اهواز- ناحيه صنعتی كارون- شركت بهره برداری نفت و گاز كارون- ساختمان والفجر-تداركات و امور كاال- واحد خريد و بررسی منابع كاال .

فاكس :32249806-061 تاييد فكس 34167610-061 تلفن 061-32252449
http:// kogpc.nisoc.ir      www.shana.ir       http://iets.mporg.ir

تعادل:
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز كاروننوبت اول: 97/2/23     نوبت دوم:97/2/26

شركت ملي نفت اريان
 

نفتخيز جنوب
شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداری نفت و گاز کارون
 

))سهامي خاص((

نوبت دوم
شماره مجوز :1397.۵9۰

در سمينار تخصصي تغييرات در بازار زمين و مسكن عنوان شد

وزن سنگين مسكن در اقتصاد ايران
بهروز ملكي مدي��ر كل تجهيز منابع  مالي در 
ش��ركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري 
ايران در سمينار تخصصي تغييرات در بازار زمين 
و مس��كن در پاس��خ ب��ه اينكه چرا بازار مس��كن 
ب��راي ما اهمي��ت دارد؟ گف��ت: 35درصد هزينه 
خانواده ه��اي ايراني متعلق به مس��كن، 80درصد 
ث��روت خانواده ايراني در گرو مس��كن و در حوزه 
اقتصاد كالن 14درصد اشتغال وابسته به مسكن 
است. اين تحليلگر بازار مسكن افزود: سهم هزينه  
مسكن در سبد هزينه خانوار در سال هاي 1371 
تا 1395 روند افزايش��ي داش��ته اس��ت. به طوري 
كه س��اير هزينه ه��اي خانوار را كاه��ش داده و از 
طرفي بار هزينه مس��كن بر دوش خانوار افزايش 
پيدا كرده است. ملكي با اشاره به اينكه 47درصد 
هزينه هاي اس��تان تهران متعلق به مسكن است، 
گفت: نيمي از هزينه هاي استان تهران به مسكن 
اختصاص يافته و از طرفي خراسان جنوبي با حدود 
15درصد هزينه هاي خانوار به مس��كن اختصاص 
يافته كه نسبت به استان هاي ديگر درصد پاييني 

داشته است. 

 افزايش اجاره نشيني طي 3۰سال
 وي ادامه داد: در سال 1365 حدود 78درصد 
خانواره��ا مال��ك بودند، اما در س��ال 1395 اين 
عدد به 61درصد رس��يده است. از اين رو، هرقدر 
سكونت ملكي كاهش يابد سكونت اجاره يي رو به 
افزايش خواهد ب��ود، از اين جهت مي توان گفت 
ايراني ها نس��بت به 30س��ال گذش��ته بيشتر در 
خانه هاي استيجاري سكونت دارند. اين تحليلگر 
بازار مسكن با اشاره به اينكه در دهك اول، درآمد 
س��االنه خانوارها 10ميليون تومان درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت، تصريح كرد: از اين رو خانواري كه 
ده��ك اول ب��وده و از طرفي اگر قيمت يك خانه 
250ميليون تومان درنظر گرفته شود، اين خانوار 
بايد 25سال بدون خرج كرد پس انداز كند و رشد 
ثابت حقوق و قيمت مسكن داشته باشد تا توانايي 
خريد خانه يي به ارزش 250 ميليون تومان براي 
آنها مهيا شود. ملكي درخصوص تغيير اسكلت هاي 
س��اختماني در سال هاي گذش��ته تا به امروز بيان 
كرد: واحد هاي مس��كوني براساس اسكلت در سال 
1365 كمتر از 5درصد داراي اسكلت فلزي يا بتني 
بوده كه در سال 1395 اين رقم به 60درصد رسيده 

كه آمار به دست آمده حاكي از آن بوده كه كيفيت 
واحدهاي ساختماني روبه افزايش است.

 
 كاهش تعداد افراد خانوار و مسكن

وي با اش��اره به اينك��ه تعداد اف��راد خانوار در 
سال هاي 1365 تا 1395 رو به كاهش بوده است، 
بيان كرد: طي سرش��ماري كه در س��ال 1395 از 
خانواره��ا انجام ش��ده، آمار دريافت��ي حاكي از آن 
بوده كه بيش از نيمي از خانوارها يك تا س��ه نفره 
ب��وده و از اين جهت مي توان درياف��ت كه در بازار 
مسكن خانه هاي با متراژ پايين اولويت بازار مسكن 
ما خواهد بود. اين تحليلگر بازار مسكن درخصوص 
وضعيت س��كونت جمعي��ت در اي��ران گفت: 21 
ميليون نفر جمعيت ايران را جمعيت روس��تايي و 
حدود 60 ميليون نفر باقي مانده را جمعيت شهري 

 تشكيل داده است. از اين جهت با بررسي آمارها در
40 س��ال گذش��ته مي توان درياف��ت كه جمعيت 
روس��تايي ثابت بوده اس��ت. به طوري كه مي توان 
گف��ت افزايش جمعيت كش��ور ناش��ي از افزايش 
جمعيت شهرها اس��ت. ملكي با بيان اينكه سالي 
800هزار واحد مس��كوني بايد ايج��اد كنيم، بيان 
كرد: مجموع مسكن خالي و غيرخالي 25ميليون و 
400هزار واحد بوده كه طبق پيش بيني هاي انجام 
ش��ده در س��ال 1404 به 31ميليون واحد خواهد 
رسيد. به طوري كه موجودي مسكن طي 10سال 

بايد حدود 5 ميليون واحد اضافه شود. 

 مساحت واحدهاي مسكوني؟
وي درباره تعداد خانه هاي بي س��كنه اس��تان ها 
گف��ت: اي��ن آم��ار در هرم��زگان 13.6درص��د، 

خراس��ان رضوي 9درصد و لرستان 7درصد بوده و 
ميانگين كشوري 10 تا 11درصد است. 

اي��ن تحليلگر بازار مس��كن با اش��اره به اينكه 
36درصد واحدهاي مسكوني خراسان رضوي 100 
متري است، اظهار كرد: مساحت زيربناي واحدهاي 
مسكوني تهران 14درصد زير 50 متر بوده است. از 
اين جهت مي توان دريافت كه مساحت واحدهاي 
مس��كوني در خراس��ان رضوي نس��بت ب��ه تهران 
بزرگ تر اس��ت. ملكي درخصوص ماليات بر نقل و 
انتقال ملك هاي مسكوني عنوان كرد: ماليات نقل  
و انتقال تا سال 1394 براساس دفترچه  قيمت هاي 
منطقه ي��ي بوده ك��ه قيمت هاي اي��ن دفترچه با 
قيمت هاي واقعي بس��يار متفاوت بوده اس��ت. در 
نتيجه در س��ال 1390 اليحه يي توسط دولت ارائه 
كه درنهايت س��ال 1394 به تصويب رسيد. به اين 

ص��ورت كه در س��ال ابتدايي تصوي��ب اين قانون 
2درصد و طي 10س��ال به 20درصد قيمت واقعي 
ماليات نقل  و انتقاالت مسكن مي رسد. وي درباره 
قيمت مسكن در اس��تان هاي مختلف اظهار كرد: 
قيمت متوس��ط يك مترمربع در شهرستان تهران 
5ميليون و در مش��هد حدود 2ميليون و 300هزار 
تومان اس��ت. عوامل موثر بر قيمت مسكن شامل 
قيمت نف��ت، قوانين مالياتي، وام خريد مس��كن، 
محيط بين المل��ل، بازارهاي جايگزين، نوع س��ود 
بانكي، س��اختار جمعيت، طرح هاي ش��هرداري و 
دولت، توليد دوره هاي قبل و قيمت مصالح است. به 
گفته وي، قيمت نفت، نقدينگي، درآمد و پس اندازه 
خانواده بيش��ترين تاثيرها را در نوس��ان قيمت در 
بازار مسكن خواهد داشت. همچنين رشد شاخص 
بورس، عرضه زمين و مسكن دولتي منجر به كاهش 
قيمت مسكن مي شود. وي با اشاره به اينكه مي توان 
دريافت نرخ ت��ورم در س��ال هاي 1371 تا 1396 
رشد سينوسي داشته اس��ت، بيان كرد: بيشترين 
تورم متعلق به س��ال هاي 1373، 1391 و 1392 
با نرخ 30درصد بوده اس��ت. از اين جهت با بررسي 
نرخ تورم در ايران مي توان دريافت كه نرخ تورم در 
محدوده  10 تا 20درصد متفاوت اس��ت. همچنين 
مي توان دريافت كه نرخ تورم طي سال هاي 1371 

تا 1396 رشد سينوسي داشته است. 

 رابطه مستقيم قيمت با پروانه هاي صادره
ملكي با اش��اره به اينكه در سال هاي رونق بازار 
مسكن صدور پروانه هاي ساختماني افزايش يافته 
اس��ت، تصريح كرد: از اين جه��ت افزايش قيمت 
مسكن رابطه مستقيمي با افزايش صدور پروانه هاي 
ساختماني دارد. وي در مورد مهم ترين علل طوالني 
شدن ركود مسكن در س��ال هاي 1392 تا 1395 
گف��ت: ركود اقتصادي، نرخ باالي س��ود بانكي كه 
معضل اقتصاد كالن ما محس��وب  مي شود، حجم 
باالي خانه هاي بي سكنه و كاهش درآمدها ازجمله 
اين علل است. اين تحليلگر بازار مسكن اظهار كرد: 
طبق پيش بيني هاي ما درآمدهاي نفتي در س��ال 
جاري اثر چنداني بر مس��كن نخواهد داش��ت. وي 
درخصوص مقايس��ه بازار مس��كن در سال 1396 
و امس��ال گفت: معامالت بازار مس��كن در س��ال 
جاري همانند پارس��ال خواهد بود و اجاره مسكن 

افزايش خواهد يافت. 

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالک با بيان اينكه حداكثر افزايش قيمت ها 
در بازار اجاره بهاي مس��كن 15درصد خواهد بود، گفت: چهار عامل افزايش 
قيمت مسكن، تورم، عدم توازن بين عرضه و تقاضا و كاهش نرخ سود بانكي 
در گراني اجاره بهاي مس��كن اثرگذار هستند. حسام عقبايي در گفت وگو با 
ايلنا با اشاره به وضعيت بازار اجاره بهاي مسكن در تابستان سال جاري اظهار 
داشت: افزايش قيمت اجاره بها قطعا در بازار مسكن تهران رخ خواهد داد. وي 
با اشاره به داليل افزايش قيمت اجاره بها در تابستان امسال اظهار كرد: يكي 
از داليل اصلي تعيين نرخ اجاره بها ش��اخص قيمت مس��كن است. ما شاهد 
افزايش قيمت مسكن از زمستان سال گذشته در بازار بوديم و اگر فرض كنيم 
افزايش قيمت خانه در بهار 97 حباب بوده قطعا افزايش قيمت ها در زمستان 
سال گذش��ته اثر خود را در افزايش اجاره بها مي گذارد. نايب رييس اتحاديه 
مشاوران امالک با اشاره به يكي ديگر از عوامل افزايش اجاره بها گفت: از ديگر 
داليل اصلي افزايش اجاره در بازار مسكن، نبود توازن بين عرضه و تقاضاست، 
به طوري كه تقاضا بيشتر از عرضه است و همين نبود عرضه و محدوديت در 
فايل هاي اجاره باعث افزايش قيمت اجاره بها مي شود. عقبايي ادامه داد: عامل 
ديگر در باال رفتن قيمت اجاره مسكن سود بانكي است به طوري كه با كاهش 
س��ود بانكي انتظار مالكان افزايش اجاره بها اس��ت و همواره مالك اجاره را با 

سود بانكي قياس مي كند. بنابراين، اين عامل هم در باال رفتن اجاره ها اثرگذار 
خواه��د ب��ود. عقبايي با بيان اينكه عامل چهارم در رش��د قيمت اجاره بهاي 
مسكن تورم عمومي است، گفت: احتماال با افزايش نرخ تورم مواجه خواهيم 
بود كه اين هم در تعيين نرخ اجاره بهاي مسكن تاثير مي گذارد. نايب رييس 
اتحاديه مشاوران امالک با بيان اينكه افزايش قيمت اجاره در بازار از خردادماه 
رخ مي دهد، گفت:  پيش بيني مي ش��ود در ش��هرهاي كوچك به دليل توازن 
بين عرضه و تقاضا ش��اهد افزايش قيمت ه��ا نخواهيم بود و اگر قيمت ها در 
ش��هرهاي كوچك باال برود بسيار جزئي خواهد بود. وي افزود: همچنين در 
كالن شهرها افزايش اجاره بهاي مس��كن در حد تورم عمومي خواهد بود اما 
در كالن ش��هرهايي مث��ل تهران بين عدم توازن بي��ن عرضه و تقاضا قيمت 
اجاره بها افزايش بيشتري خواهد داشت. نايب رييس اتحاديه مشاوران امالک 
با پيش بيني درصد افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن در تابستان امسال گفت: 
حداكثر افزايش اجاره مسكن 15درصد خواهد بود. عقبايي اظهار كرد: برخورد 
قضايي و قانوني براي افزايش قيمت ها در بازار مس��كن در قانون وجود ندارد 
اما اگر افزايش قيمت ها غيرمتعارف باش��د بازار خودش را تنظيم مي كند و 
بدترين برخورد با گرانفروش��ي ها اين است كه مردم به سمت معامله با اين 

فايل هاي گران نروند.

پيش بيني افزايش ۱۵ درصدي اجاره بهاي مسكن در تابستان
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»تعادل«جزئياتتوليداتصنعتيومعدنيرادربازهزماني1396-1395بررسيميكند

بيالن منتخبان صنعتي سال96
تعادل|

مطابقآماررس�ميوزارتصنعت،معدن
وتجارتازمجم�وع31گروهكااليصنعتي،
8گ�روهكاالي�يوازميان13گ�روهكاالهاي
منتخ�بمعدن�يوصناي�عمعدن�ي4گروه
كاالييدرس�ال1396نسبتبهمدتمشابه
س�ال1395باكاهشتوليدهم�راهبودهاند.
ازديگرس�وبراس�اسآخرينآم�ارمربوط
ب�هتوليدكاالهايمنتخ�بصنعتيطيبازه
زمانيمورداشاره،توليد»كولرآبي«باافتي
معادل33.5درصد،بيشترينافترادرميان
گروهه�ايمنتخ�بصنعتيداش�تهوتوليد
»كمباي�ن«با85.8درصدرش�د،بيش�ترين
رش�درادراينگروهب�هخوداختصاصداده
است.درگروهكاالهايمنتخببخشمعدن
نيز»چينيبهداش�تي«با21درصدرش�ددر
توليد،خ�وشاقبالترينبخ�شتوليديدر
ميانصنايعمعدنيلقبگرفته،امادرمقابل
تولي�د»كاتدمس«بااف�ت15.2درصديدر
اينمدتبيش�تريناف�ترادراينبخشبه

خوداختصاصدادهاست.
 

توليداتصنعتيبابيشترينميزانافت
جزئي��ات آم��اري رون��د تولي��دات منتخبان 
صنعتي نش��ان مي دهد، توليد كول��ر آبي با افت 
33.5درصدي، نئوپان با افت 17.9درصدي، انواع 
تلويزي��ون با افت 15.8 درصدي، داروي انس��اني 
با اف��ت 4.6درصدي، وانت ب��ا افت 4.4درصدي، 
الكتروموت��ور با افت 3.4درصدي، پودر ش��وينده 
با افت 0.6درصدي و چ��رم با افت 0.4 درصدي 
بيش��ترين اف��ت را در مي��ان كااله��اي منتخب 
صنعتي در س��ال 1396 نس��بت به سال 1395 

داشته اند. 
بر اين اس��اس توليد »كولر آبي« در كشور از 
723 ه��زار و 400دس��تگاه در س��ال 1395، در 
پايان س��ال 1396 به 481هزار دستگاه رسيد و 
كاه��ش 33.5درصدي را تجربه ك��رد. كولر آبي 
در س��اير گزارش هاي فصلي در سال گذشته نيز 
ركورددار بيش��ترين ميزان كاهش در توليد بود. 
علت اصلي اين كاهش چش��مگير در توليد كولر 
آبي را اما ش��ايد بتوان در تغيير تقاضاي مصرفي 
شهروندان و نيز ركود در بازار مسكن جست وجو 
ك��رد. ديگر كااليي كه مي��زان توليد آن در پايان 
سال 1396 نسبت به پايان سال 1395 با كاهش 
رو به رو ش��ده، گروه »پودر شوينده« است. توليد 
اين محصول از حدود 659هزارتن در سال 1395 
به حدود 655 هزار تن در س��ال گذشته كاهش 
پيدا كرده اس��ت. افت توليد اين محصول در بازه 

زماني مورد اشاره حدود 0.6 درصد بوده است. 
از آن س��و توليد »نئوپان« ب��ه عنوان دومين 
كاالي صنعتي ب��ا افت از 840هزار مترمكعب در 
سال 1395 به 690هزار مترمكعب در سال 1396 
كاه��ش پيدا كرده و افت 17.9درصدي در توليد 
را تجربه كرده است. توليد »داروي انساني« نيز از 

40ميليارد و 200 ميليون عدد در سال 1395 به 
38ميليارد و 400 ميليون عدد در س��ال گذشته 
كاهش پيدا كرده و افت 4.6درصدي در توليد را 
تجربه كرده است. توليد »وانت« نيز از 76 هزار و 
300 دستگاه در سال 1395 به 73هزار دستگاه 
در پايان س��ال 1396 رس��يده و افت توليد اين 
محصول معادل 4.4 درصد ثبت شده است. افت 
تولي��د »الكتروموتور« نيز معادل 3.4 درصد بوده 
و از حدود 9ميليون دستگاه به حدود 8.6ميليون 

دستگاه كاهش پيدا كرده است. 

توليداتصنعتيبارشدباال
مطابق آمار منتشر ش��ده در ميان 31 كاالي 
منتخ��ب صنعت��ي، »كمباي��ن ب��ا رش��د مثبت 
85.8درص��دي، اتوب��وس، ميني ب��وس و ون ب��ا 
60.8درصدي، انواع كاغذ با رشد 31.9درصدي، 
كارت��ن با رش��د 25.8درص��دي، دوده با رش��د 
24.4درصدي و س��موم دفع آفت نباتي با رش��د 
16.1درصدي« بيش��ترين رش��د را تا پايان سال 
1396 به خ��ود اختصاص دادند. بر اين اس��اس 
توليد »كمباين« از 408دس��تگاه در سال 1395 
به 758 دس��تگاه در پايان سال 1396 رسيده و 
رش��د 85.8 درصدي را تجربه كرده است. توليد 
در گ��روه كااليي »اتوبوس، ميني بوس و ون« نيز 
از 2638دستگاه در سال 1395 به 4243دستگاه 
در پايان سال 1396 رسيده و به اين ترتيب رشد 
تولي��د اين گروه معادل 60.8درصد بوده اس��ت. 
تولي��د انواع »كاغذ« نيز از حدود 580هزارتن در 
سال 1395 به حدود 765 هزارتن رسيده و رشد 
توليد در مورد اين محص��ول معادل 31.9درصد 
بوده اس��ت. رش��د توليد كاغذ را اما شايد بتوان 
پيرو سياس��ت هاي وارداتي دول��ت در قبال اين 
محصول دانس��ت كه موجب شده در برهه زماني 
خاصي در س��ال گذش��ته، توليد اين محصول از 
واردات آن پيشي بگيرد. اين در حالي است كه به 
تازگي پيشنهادي از طرف انجمن توليدكنندگان 
كاغذ ارائه ش��ده كه بر اساس آن، ارزهاي حاصل 
از صادرات كاغذ مجددا به كش��ور باز مي گردند و 
ب��ه واردات مواد اوليه جهت توليد كاغذ در داخل 
تخصي��ص مي يابند. در صورت عملي ش��دن اين 
پيش��نهاد، توليد كاغذ در كش��ور در سال جاري 

مي تواند بيش از سال 1396 باشد. 
تولي��د »كارت��ن« در كش��ور ني��ز از ح��دود 
390هزارت��ن در پاي��ان س��ال 1395 ب��ه حدود 
490هزارتن در پايان سال 1396 رسيده و به اين 
ترتيب رشدي معادل 25.8 درصد را تجربه كرده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه برخ��ي گزارش ها 
در روزهاي اخير حاك��ي از آن بودند كه افزايش 
توليد كارتن و نيز انواع مقوا در كش��ور، ناش��ي از 
اف��ت توليد در كاغذ و اختص��اص ظرفيت توليد 
كارخانج��ات تولي��د كاغذ به تولي��د كارتن بوده 
اس��ت. توليد »دوده« نيز ح��دود 103هزارتن در 
س��ال 1395 در پايان س��ال گذش��ته به حدود 
128هزارت��ن افزاي��ش يافت��ه و رش��دي معادل 

24.4درص��د را در تولي��د اين محص��ول به ثبت 
رسانده اس��ت. »س��موم دفع آفات نباتي« ديگر 
گروه صنعتي در سال 1396 است كه شاهد رشد 
توليد در قياس با مدت مش��ابه سال 1395 بوده 
اس��ت. توليد اين گروه صنعتي از حدود 31هزار 
تن در س��ال 1395 به حدود 37هزارتن در سال 
1396 افزايش يافته و رشدي معادل 16.1درصد 

را تجربه كرده است. 

برندگانوبازندگانمعدني
عالوه بر اي��ن در خصوص آمار توليد كاالهاي 
منتخب معدني و صنايع معدني نيز بايد اشاره كرد 
كه از 13 گروه كاالي منتخب، 4كاال شامل »كاتد 
مس، ظروف شيشه يي، ظروف چيني و سيمان« 
به ترتيب ب��ا 15.2، 10.6، 2.1، و 1.5درصدي« 
بيشترين افت را داشته اند. اما در مقابل به ترتيب 
4 منتخب معدني »چيني بهداشتي، شيشه جام، 
كنسانتره زغال سنگ و فوالد خام« با رشد مثبت 
21، 18.9، 12.7 و 11 درصد بيش��ترين رشد را 

در سال 1396 تجربه كرده اند. 
ب��ر اين اس��اس توليد »كاتد م��س« از حدود 
190ه��زار تن در پاي��ان س��ال 1395 به حدود 
161ه��زار تن در پايان س��ال 1396 رس��يده و 
افتي مع��ادل 15.2درصد را تجربه كرده اس��ت. 
تولي��د در گروه كااليي »ظروف شيش��ه يي« نيز 
از حدود 461هزارتن در س��ال 1395، به حدود 
412هزارتن در سال گذشته رسيده و افت توليد 
آن براب��ر با 10.6درصد بوده اس��ت. گروه كااليي 
»ظ��روف چيني« ديگ��ر گروه كاالي��ي در ميان 
كاالهاي منتخب معدني و صنايع معدني است كه 
توليد آن در سال گذشته با افت مواجه بوده است. 
توليد اين گروه كااليي از 47.7هزار تن در س��ال 
1395 به 46.7 هزارتن در س��ال 1396 كاهش 
پي��دا كرده و اف��ت 2.1 درصدي را ش��اهد بوده 
اس��ت. توليد »س��يمان« نيز از حدود 55ميليون 
تن در س��ال 1395 به حدود 54 ميليون تن در 
س��ال 1396 رسيده و به اين ترتيب افتي معادل 

1.5درصد را به ثبت رسانده است. 
از ديگر س��و توليد »چيني بهداشتي« در سال 
1395 مع��ادل 85هزار تن بوده و در پايان س��ال 
1396 ب��ه حدود 103هزار تن رس��يده اس��ت. به 
اي��ن ترتي��ب توليد اي��ن محصول در ب��ازه زماني 
مورد اشاره رشدي معادل 21درصد را شاهد بوده 
اس��ت. توليد در گروه كااليي »شيش��ه جام« نيز 
در پايان س��ال 1395 برابر ب��ا 826 هزارتن بوده 
كه در پايان س��ال 1396 به 982هزارتن رس��يده 
و رش��د 18.9درصدي را تجربه كرده است. توليد 
»كنسانتره زغال سنگ« نيز از حدود 1.2 ميليون 
تن در س��ال 1395 به ح��دود 1.3ميليون تن در 
س��ال 1396 رسيده و رشد توليد آن معادل 12.7 
درصد بوده اس��ت. توليد فوالد خ��ام نيز در پايان 
سال 1395 معادل حدود 18ميليون تن بوده و در 
پايان سال 1396 به حدود 20ميليون تن رسيده 
بنابراين رشد توليد آن برابر با 11درصد بوده است. 

تجارت1۰ميليارددالريايران
وچيندر3ماه

تس�نيم| مبادالت تجاري اي��ران و چين در 3 ماهه 
منتهي به خرداد نخس��ت سال جاري ميالدي با افزايش 
11 درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به مرز 
10 ميليارد دالر رس��يد. گمرك چين اعالم كرد: بر اين 
اساس مبادالت تجاري ايران و چين كه در ژانويه تا مارس 
2017 بالغ بر 8.99ميليارد دالر اعالم شده بود در ژانويه 
تا آوريل س��ال جاري به 9.98ميليارد دالر افزايش يافته 
است. همچنين بر مبناي اين آمار، صادرات چين به ايران 
و واردات از ايران در اين دوره افزايش داشته است. از ديگر 
س��و، صادرات چين به اي��ران در ژانويه تا مارس 2018 با 
افزايش 4.5درصدي نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
مواجه شده و به 4.32ميليارد دالر رسيده است. همچنين 
چين در ژانويه تا مارس سال 2017 بالغ بر 4.15ميليارد 

دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
از طرف��ي ارزش واردات چي��ن از اي��ران نيز افزايش 
زيادي داشته كه بخش مهمي از آن به دليل رشد قيمت 
نفت اس��ت و نف��ت كاالي عمده وارداتي چي��ن از ايران 
اس��ت. همچنين چين در ژانويه تا م��ارس 2017 بالغ بر 
4.84ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده بود كه اين رقم 
با افزايش 16.6درصدي در ژانويه تا مارس امسال به 5.66 

ميليارد دالر رسيده است. 

بالتكليفيمالياتمقطوع
سال96اصناف

فارس| مشاور مالياتي اصناف و بازار گفت: هنوز 
جلسه رس��مي براي تعيين ماليات مقطوع سال 96 
اصناف با س��ازمان امور مالياتي كش��ور برگزار نشده 
اس��ت. محمدرضا جعفريان در مورد توافق سازمان 
مالياتي راجع به مش��اغل گروه س��وم طبق ظرفيت 
م��اده 100 قانون ماليات هاي مس��تقيم اظهار كرد: 
هنوز توافق��ي بين اصناف و س��ازمان مالياتي براي 
مقطوع اعالم كردن ماليات عملكرد س��ال 96 وجود 
ندارد و در جلس��ات غيررسمي صحبت هايي صورت 

گرفته است. 
مش��اور مالياتي اصناف و بازار همچنين با اشاره 
ب��ه اظهارات معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان 
مالياتي مبني بر تواف��ق براي ماليات مقطوع برخي 
صن��وف ت��ا پايان ارديبهش��ت ماه گفت: مش��خص 
نيس��ت، اين تواف��ق در اجراي ماده 100 اس��ت يا 
97. اعتق��اد دارم ظرفيت م��اده 97 قوي تر از ماده 
100 قانون ماليا ت هاي مس��تقيم است. او در ادامه 
تاكي��د كرد: م��اده 97 قانون ماليات ها به س��ازمان 
مالياتي اج��ازه داده به مودي��ان اطالعيه دهد و در 
چارچ��وب خوداظهاري ماليات اخ��ذ كند، ولي اگر 
اس��ناد و مس��تنداتي پيدا كرد، يا بر اساس بررسي 
تصادفي م��دارك، ماليات غيرواقعي باش��د، ماليات 
واقع��ي دريافت كند. اين فع��ال بخش خصوصي در 
ادامه افزود: اگر توافق بر مبناي ماده 97 باشد گروه 
س��وم، دوم و اول طبق آيين نامه ماده 95 مي توانند، 
مش��مول دريافت ماليات خوداظهاري كند، اما بايد 

زيرساخت آن ايجاد شود. 

روندتوليدخودروهايملي
تسريعشود

ايسنا| دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي گفت: 
خودروس��ازان بايد خروج امري��كا از برجام را به فال نيك 
گرفته و روند توليد خودروهاي ملي را تسريع كنند. آرش 
محبي نژاد اظهار كرد: خوش��بختانه در چند سال  اخير به 
م��وازات همكاري با خودروس��ازان مطرح جهان، موضوع 
طراحي و توليد پلتفرم هاي ملي نيز از سوي صنعت خودرو 
پيگيري ش��ده است. او با بيان اينكه دو خودروساز بزرگ 
هم اكنون مشغول طراحي و توسعه پلتفرم هاي ملي خود 
هس��تند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط با توجه به  آنكه 
امريكا از برجام خارج شده خودروسازان بايد اين موضوع را 
به فرصتي براي تسريع در روند طراحي و توليد خودروهاي 

ملي تبديل كنند. 
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه داد: البته 
با توجه به تاكيدات و مواضع كشورهاي اروپايي به همراه 
چين و روس��يه در زمينه ل��زوم حفظ برجام، تحريم هاي 
احتمالي امريكا در آينده مش��كل خاص��ي براي صنعت 
خودرو ايجاد نخواهد كرد، زيرا كشورهاي اروپايي، روسيه 
و چين به اين تحريم ها نمي پيوندند. او افزود: از آن سو نيز 
صنعت خودرو ما ارتباطي با صنعت خودرو امريكا نداشته 
است كه بخواهد از تحريم هاي احتمالي امريكا متاثر شود 
بنابراين نگراني از اين جنبه ب��راي صنعت خودرو وجود 
ندارد. محبي نژاد در ادامه با بيان اينكه با اين حال مواضع 
امريكا ضرورت خودكفا شدن صنعت خودرو را مجددا به ما 
يادآوري كرد، تصريح كرد: در اين شرايط از دو خودروساز 
بزرگ انتظار مي رود در كنار ادامه همكاري با خودروسازان 
مطرح جهان، طراحي و توليد پلتفرم ها و خودروهاي ملي 

را با سرعت بيشتري پيگيري كنند. 
او همچنين اظهار كرد: اميدواريم با اقدام خودروسازان 
در يكي، دو سال  آينده ش��اهد عرضه خودروهاي جديد 
ملي به بازار باش��يم. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بايد با ارائه مش��وق هاي الزم از جمله تخصيص 
32هزار ميليارد تومان تس��هيالت وعده داده ش��ده براي 
نوس��ازي و بهسازي واحدهاي صنعتي، ش��رايط را براي 

ارتقاي صنعت قطعه سازي و خودروسازي فراهم كند. 

تفاهمهمكاري
بافيليپموريسامضاشد

شاتا| در پي برخي اظهارنظرها در فضاي رسانه يي 
كش��ور در خص��وص اي��ن تفاهمنامه، مرك��ز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توضيحاتي براي شفافيت هر چه بيشتر موضوع ارائه 
داد: تفاهمنامه همكاري شركت هاي خصوصي داخلي 
و شركت فيليپ موريس براي سرمايه گذاري و توليد 
يك برند خاص سيگار )مارلبرو( در كشور امضا شده، 
اما صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در دست بررسي است. 
اين مرك��ز در ادامه اعالم كرد: بديهي اس��ت تا 
رس��يدن به مرحله ص��دور مجوز نهاي��ي هر گونه 

اظهارنظري در فضاي رسانه مناسب نيست. 

همايش»سودآورترينبازارهاوفرصتهايسال97«برگزارشد

سايهارزبرسراقتصادايران

تعادل|
با ورود به دومين ماه از سال 1397 اقتصاد ايران با دو چالش 
بزرگ همراه ش��د. مورد نخست بحث مربوط به التهابات ارزي و 
به دنبال آن تدوين سياست ارزي جديد از سوي دولتمردان براي 
س��اماندهي بازار ارز بود. اما موضوع ديگ��ر كليد خوردن خروج 
امريكا از برجام بود كه فعاليت هاي اقتصادي كش��ور را با ابهامات 
زيادي روبه رو كرد. در همين راس��تا تحليلگ��ران اقتصادي طي 
نشس��تي كه در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزار 
ش��د، »س��ودآورترين بازارها و فرصت هاي س��ال 97، چشم انداز 
اقتصاد ايران در س��ال جاري، سمت وسوي اقتصاد ايران با خروج 
امريكا از برج��ام، تحليل بازار ارز و اثر آن روي توليد و تجارت« 
را به تصوير كش��يدند تا فرصت اتخ��اذ تصميمات بهتر اقتصادي 
را براي فعاالن اقتصادي فراهم كند. آنچه در اين نشس��ت مورد 
تاكيد قرار گرفت اين بود كه با توجه به نرخ ارز دستوري تعيين 
شده به دليل كسري ذخاير ارزي دولت، احتمال جهش ارزي در 
سال 1397 از اين كانال دور از ذهن نباشد. از آن سو شوك هاي 
غيراقتص��ادي نظير خ��روج امريكا از برج��ام و وضع تحريم هاي 
اقتص��ادي جديد ني��ز به طور بالق��وه مي تواند ريس��ك بي ثباتي 
بازاره��ا را رق��م بزند. در عين حال همي��ن جهش هاي ارزي نيز 
توليد و تجارت را نيز تحت تاثير قرار خواهند داد. البته به گفته 
اقتصاددان��ان حاضر در اين نشس��ت، وقتي ن��رخ ارز در اقتصاد 
حقيقي  شود، انتظار مي رود تا جذابيت واردات كاهش و جذابيت 

صادرات افزايش پيدا كند. 

سمتوسوياقتصاد97
روند اتفاقات اقتصادي و ابهامات پيش آمده در اقتصاد ايران، 
مرك��ز آم��وزش بازرگاني را بر آن داش��ت تا اقدام ب��ه برگزاري 

سميناري با عنوان »سودآورترين بازارها و فرصت هاي سال 97« 
كن��د. احمد تش��كيني اقتصاددان و عضو هيات علمي موسس��ه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگاني در اين س��مينار به بررس��ي 
س��ناريوهاي محتمل براي اقتصاد اي��ران پرداخت و  گفت: پس 
از رش��د 12.5درصدي توليد ناخالص داخلي در سال 1395 كه 
عمدتا به علت گش��ايش ناش��ي از افزايش صادرات نفتي پس از 
اجرايي ش��دن برجام بود، ش��واهد موجود حاكي از رش��د مثبت 
اقتصادي در س��ال 1396 است. رش��د اقتصادي براي اين سال 
حدود 4.1درصد برآورد مي ش��ود. با توجه به ش��واهد موجود از 
جمله خشكس��الي و عدم وجود امكان بهره مندي از ظرفيت هاي 
مازاد بخش هاي مهمي نظير نفت و خودروس��ازي و آنچه در دو 
سال اخير شاهد آن بوده ايم، در كنار سطح پايين سرمايه گذاري 
در س��ال هاي اخير انتظار مي رود، رش��د اقتصادي س��ال 1397 

پايين تر از 1396 باشد. 
تش��كيني همچنين يكي از وج��وه ارتباط بودجه و نرخ ارز را 
ن��رخ ارز محاس��باتي ضمني بودجه در محاس��بات ريالي مربوط 
به درآمدهاي نفتي دولت دانس��ت و گف��ت: با وجود توصيه هاي 
كارشناس��ي و تاكيدهاي قانوني مبني بر ضرورت اصالح فرآيند 
ورود مناب��ع حاص��ل از نفت ب��ه بودجه و ض��رورت جدا كردن 
سياست هاي پولي و ارزي از سياست هاي مالي، درآمدهاي ريالي 

نفتي متاثر از قيمت دالري نفت و نرخ ارز است. 
اي��ن تحليلگر اقتصادي در ادام��ه گفت: با توجه به نرخ ارز به 
نظر مي رس��د، دولت مشكلي در ذخاير ارزي خود داشته باشد و 
با كس��ري منابع روبه روس��ت. بنابراين احتم��ال جهش ارزي در 
س��ال 1397 از اين كانال دور از ذهن نيست. با اين حال، تحول 
و شوك هاي غيراقتصادي نظير وضع تحريم هاي اقتصادي جديد 
و... به طور بالقوه مي توانند عواملي باش��ند ك��ه در ايران همواره 

ريسك بي ثباتي بازار ارز را ايجاد مي كنند. 
او بر اين باور است كه خروج امريكا از برجام را مي توان عاملي 
اثرگذار بر روند افزايش نرخ ارز و كسري منابع ارزي كشور تلقي 
كرد. به گفته تشكيني، بودجه سال 1397 بيشتر از آنكه معطوف 
به مس��ائل اقتصادي و اش��تغال باش��د، به  نوعي در خودماندگي 
گرفتار ش��ده است، به نحوي كه از وجوه مختلف بودجه اين گونه 
اس��تنباط مي شود كه تامين منابع مالي الزم براي تامين كسري 
و انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير روح اصلي آن را شكل مي دهد. 
اين در حالي است كه منابع مورد نظر براي بودجه پايدار نيستند 
و مش��خص نيست با تداوم وضعيت فعلي هزينه هاي عمومي، در 
سنوات آتي چگونه قرار است هزينه هاي مذكور تامين مالي شود. 
از آنجا كه س��ناريوهاي محتمل آتي اقتصاد ايران بر اس��اس 
متغيرهاي اقتصادي كه در گذش��ته رخ داده، بنا مي ش��ود، اين 
اقتص��اددان به بررس��ي روند اقتصاد ايران در 4س��ال گذش��ته 

مي پ��ردازد. روندي كه تحت تاثير برآيند مجموعه يي از تغييرات 
باعث كاهش همبستگي بين نرخ تورم و ميزان افزايش نقدينگي 
در كش��ور هم شده است. تشكيني در اين بخش از سخنان خود 
به بررسي سناريوهاي محتمل براي اقتصاد ايران با تمركز بر نرخ 
تورم پرداخت. او با اش��اره به اينكه طي 4سال اخير مجموعه يي 
از عوامل مختلف باعث كاهش نرخ تورم در كش��ور ش��ده  است، 
بيان كرد: اين در حالي اس��ت كه آمارها حكايت از تغيير جهت 
اثرگذاري اين متغيرها بر نرخ تورم در سال 1396 دارد. به گفته 
تش��كيني طي س��ال هاي اخير كاهش قيمت ه��اي جهاني و در 
نتيج��ه كاهش قيمت واردات در س��بد خانوار يكي از اين عوامل 
كاهش تورم بوده  اس��ت. او افزود: بررسي روند مديريت ارزي در 
4س��ال اخير نيز نشان مي دهد، ثبات نس��بي ارز طي سال هاي 
اخير يكي ديگر از عوامل هدايت تورم به محدوده يك رقمي بوده 
 است. او همچنين گفت: طي سال هاي اخير و به خصوص پس از 
برداش��ته شدن ديوار تحريم ها تراز تجاري كشور به سمت مثبت 

شدن حركت كرده است. 
البته تش��كيني در حاش��يه اين س��مينار در مورد چشم انداز 
اقتصاد ايران در سال 97 به »تعادل« گفت: به طور كلي نمي توان 
براي اقتصاد سال 97، رشدي كه در سال هاي 95 و 96 را شاهد 
بوديم، انتظار داشت، چراكه با خروج امريكا از برجام قطعا شاهد 
محدوديت هاي��ي خواهي��م بود كه روي توليد و صادرات كش��ور 
اثرگذار است و ممكن است يك روند كاهشي را در اين بخش ها 

شاهد باشيم. 
بن��ا به اظهارات او، سياس��ت هاي ارزي دولت باعث ش��ده تا 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان در ي��ك بازه زماني براي تامين 
منابع ارزي خود با مشكل مواجه شوند، در نتيجه كاهش توليد و 
صادرات رقم بخورد. از آن سو كاهش منابع ارزي توليدكنندگان 
باعث شد تا فعاالن عرصه توليد نتوانند مواد اوليه مورد نياز خود 
را به آساني تهيه كنند. اين تحليلگر اقتصادي بر اين باور بود كه 
خروج امريكا از »برجام « صادرات نفت و نقل و انتقاالت ارزي را 
دچار مش��كل خواهد كرد. در چنين شرايطي بايد به رشد بخش 

ساختمان و كشاورزي اميدوار بود. 
همچنين به گفته تش��كيني، سياس��ت هاي ارزي دولت و 
تعيين قيمت هاي دس��توري نمي تواند ب��راي بلندمدت ادامه 
داش��ته باش��د؛ چراكه منابع ارزي دولت كاهش يافته و منابع 
ارزي وارد ش��ده به كش��ور نيز روند كاهش��ي دارد. بر همين 
اس��اس اين سياس��ت ارزي براي گ��ذر از دوره فعلي و بحران 
كمبود ارزي تدوين ش��ده و پيش بيني مي ش��ود كه در آينده 
نرخ دالر 4200 پايه و در بازار آزاد به بهاي بيش از اين معامله 
ش��ود. او در عي��ن حال يادآور ش��د كه تخصي��ص ارز 4200 
تومان��ي به دلي��ل كمبود منابع ارزي كش��ور تنها به كاالهاي 

اساس��ي تعلق خواهد گرفت و ديگ��ر فعاالن اقتصادي بايد ارز 
مورد نياز خود را با قيمت هاي بيشتري تهيه كنند. 

لزوماصالحنظاماقتصادي
اما از س��وي ديگر مه��دي كنعاني مدرس دانش��گاه تهران و 
قائم مقام اسبق صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن نيز طي 
س��خناني آينده اقتصاد ايران را با توج��ه به تحوالت نرخ بهره و 

ارز تشريح كرد. 
اين اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: روند تورمي 
در سال 97 به  شدت وابسته به تحوالت نرخ بهره و نرخ ارز است. 
به نحوي كه با فرض عدم افزايش ش��ديد در نرخ ارز و همچنين 
تداوم نرخ س��ود حقيقي باال، تورم در س��ال آينده رش��د كندي 
خواهد داش��ت. اما در صورت كاهش نرخ بهره حقيقي يا افزايش 

نرخ ارز، افزايش تورم شدت مي يابد. 
كنعاني همچنين در خصوص آثار خروج امريكا از »برجام« بر 
بازارها نيز گفت: خروج امريكا از برجام كه برخي آن را تهديدي 
براي اقتصاد مي دانند، مي توان فرصتي براي آغاز و رش��د اقتصاد 
در نظ��ر گرفت، اما الزمه آن اصالح نظام اقتصادي و اصالح روند 
رانت از نظام اقتصادي كش��ور است. به گفته او، اگر بتوانيم نظام 
بانكي و نظام اقتصادي كش��ور را بهبود بخشيم، مي توان گفت به 

رشد اقتصادي دست خواهيم يافت. 
كنعاني بر اين باور است كه خروج امريكا از »برجام« مي تواند 
منجر به خلق فرصت به همراه ايجاد يك س��ري چالش ها ش��ود 
كه رفع اين چالش ها نياز به زيرس��اخت، زمان و س��رمايه دارد، 
ام��ا در عين ح��ال مي تواند فرصتي براي گروه ه��اي ذي نفع نيز 
ايج��اد كند. به گفت��ه اين تحليلگر اقتص��ادي، وقتي نرخ ارز در 
اقتصاد حقيقي مي شود، انتظار مي رود تا جذابيت واردات كاهش 
و جذابي��ت صادرات افزايش پيدا كند. اما نكته قابل تامل از نگاه 
كنعاني اين بود كه واردات با قاچاق جايگزين ش��ده كه حاش��يه 
سود را با قاچاق جبران مي كند كه اين مورد به تنهايي به اقتصاد 

كشور آسيب مي زند. 
قائم مقام اس��بق صن��دوق تحقيق و توس��عه صنايع و معادن 
ايران، ب��ازار بورس را يكي از محتاط تري��ن بازار ها عنوان كرد و 
گفت: وقتي بازار با يك ريس��ك سيس��تماتيك مواجه مي شود، 
معامله گرها رويكرد احتياطي را در پيش مي گيرند. بر اين اساس 
به ط��ور طبيعي بازار بورس بعد از خروج امريكا از »برجام« روند 
كاهشي در پيش گرفت، اما به مرور زمان و با رويكرد گروه هايي 
ك��ه به نرخ ارز وابس��ته هس��تند، بازار بورس ش��روع به حركت 
مي كن��د و گروه هاي ديگ��ر را نيز به دنبال خ��ودش مي برد. اما 
برخي گروه ها كه منابع ارزي و مصارف ارزي دارند با چالش هاي 

عميق تري روبه رو خواهند شد. 
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15 نفت و انرژي
استفاده از تجربيات آلمان 

در مديريت آب
پاون  وزير نيرو كه به دعوت همتايان آلماني خود 
براي مذاكره پيرامون گس��ترش همكاري ها به اين 
كشور سفر كرده اس��ت، در نخستين روز سفر خود 
ضمن شركت در افتتاحيه نمايشگاه بين المللي آب و 
فاضالب مونيخ )IFAT( با وزير محيط زيست آلمان 

نيز ديدار و گفت وگو كرد. 
رضا اردكانيان كه به دعوت وزير محيط زيست و 
همچنين وزير امور اقتصادي و انرژي جمهوري فدرال 
آلمان به اين كشور سفر كرده است در ديدار با سونيا 
شولتس��ه وزير محيط زيست، حفاظت از طبيعت و 
ايمني هس��ته يي آلمان بر گس��ترش همكاري هاي 

حوزه آب و محيط زيست دو كشور تاكيد كرد. 
در اي��ن نشس��ت وزراي دو كش��ور ضمن مرور 
همكاري هاي زيس��ت محيطي، خواستار تهيه نقشه 
راه و تعيين استراتژي هاي همكاري ايران و آلمان در 
زمينه آب هاي مرزي و پروژ ه هاي مديريت بخش آب 

از جمله در حوزه تصفيه فاضالب شدند. 
اردكاني��ان با اش��اره به وجود آب هاي مش��ترك 
ايران با كشورهاي افغانستان و عراق خواستار انتقال 
تجربيات طرف آلماني در جهت پيشبرد پروژه هاي 
ايران با دو كش��ور همس��ايه خود در بخش رودخانه 
هيرمن��د و ارون��درود ش��د.  وزير ني��رو تاكيد كرد: 
تاس��يس يك س��ازوكار منطقه يي براي تحقق اين 
هدف راهگشا خواهد بود. وي با اشاره به اجراي برنامه 
مديريت يكپارچه منابع آبي از س��وي طرف آلماني 
در بخش هايي از كش��ور ايران همچون حوضه آبريز 
زاينده رود گفت: از اسفندماه سال گذشته با تشكيل 
كارگروه س��ازگاري با كم آبي در كش��ور در پي آن 
هستيم تا ديد يكپارچه به منابع آبي داشته باشيم كه 
اميدواريم كش��ور آلمان نيز در پروژه هاي اين بخش 
همچنان حضوري فعاالنه داشته باشد.  وزير محيط 
زيست آلمان نيز در اين نشست بحران آب را معضل 
جهاني دانست و افزود: براي برون رفت از اين مشكل 
نيازمند همكاري وسيع در سطح منطقه يي و جهاني 
هستيم.  رضا اردكانيان در ادامه سفر خود به آلمان 
با وزير امور اقتصادي و انرژي جمهوري فدرال آلمان 

نيز مذاكراتي دوجانبه خواهد داشت. 

 كرسنت به سرانجام
نزديك مي شود

پرونده كرس��نت به طرح ص��ادرات گاز ايران به 
امارات مربوط مي ش��ود كه ديوان داوري بين المللي 
الهه درحال بررس��ي آن اس��ت.  ب��ه تازگي يكي از 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در نطق جلسه 
علني مدعي شد، جمهوري اسالمي ايران به پرداخت 
جريمه به شركت كرسنت محكوم شده است.  وزارت 
نفت عصر دوش��نبه در اطالعيه ي��ي اعالم كرد: بيان 
محكوميت اي��ران در اين پرونده صح��ت ندارد و به 
طريق اول��ي ارقامي نيز كه به عن��وان جريمه ايران 
مطرح شده است مورد تاييد نيست.  در بخشي از اين 
اطالعيه آمده است: سبب شگفتي است در هفته هاي 
اخير برخي رس��انه  ها و صاحبان تريب��ون با تكرار و 
اصرار ب��ر ارقامي بي مبنا به عن��وان جريمه ايران در 
اين پرونده، عملكرد شبهه ناكي از خود نشان داده اند. 
درحالي كه حتي شركت كرسنت در دعواي حقوقي 
ادعايي چنين اعدادي را مطرح نكرده است.  در بيانيه 
وزارت نفت آمده اس��ت: به نظر مي رسد در پس اين 
موضوع بدون توجه به تذكر مراجع عالي كشور، اهداف 
و اغراض شخصي و جناحي پيگيري مي شود.  قرارداد 
كرسنت بين شركت اماراتي »كرسنت پتروليوم« با 
ش��ركت ملي نفت ايران امضا ش��ده است.  مذاكرات 
اوليه از س��ال ۱۹۹۷ آغاز و س��ال ۲۰۰۱)۱۳۸۱( به 
تفاهم مشترك منجر شد و براساس مفاد اين قرارداد 
قرار بود از سال ۲۰۰۵ميالدي با لوله كشي در خليج 
فارس، گاز ميدان سلمان)مخزن مشترك با ابوظبي( 
به امارات صادر ش��ود.  مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران ش��انزدهم ارديبهش��ت م��اه از آمادگي فني و 
تجهيزاتي اين شركت براي ارسال گاز ميدان سلمان 

به طرف اماراتي خبر داد.

افزايش صادرات نفت از خارگ
ايرنا  مديرعامل ش��ركت پايانه ه��اي نفتي ايران 
بي��ان كرد: س��ال ۹6 با صدور ۸۷۰ ميليون بش��كه 
نفت از جزيره خارگ مي��زان صادرات اين محصول 

در همسنجي با سال قبل ۳۸درصد افزايش يافت. 
سيدپيروز موس��وي افزود: اين ميزان صادرات با 
ي��ك هزار و ۵۰ فروند نفتكش به كش��ورهاي  هدف 
حمل شده اس��ت.  وي بيان كرد: عمده مقصد هاي 
صادرات نفت ايران ۵ كشور چين، هند، ژاپن، تركيه 
و كره جنوبي اس��ت.  موس��وي ادام��ه داد: افزون بر 
اين كشورهايي همچون آفريقاي جنوبي، سريالنكا، 
فرانس��ه و ايتاليا ني��ز خريدار نفت ايران به ش��مار 
مي روند همچنين ميزان ص��ادرات ايران به اروپا به 

طور ميانگين 6۰۰ هزار بشكه در روز است. 
مديرعامل ش��ركت پايانه هاي نفتي ايران اظهار 
ك��رد: نكته قاب��ل توجه در ارتباط ب��ا صادرات نفت 
ايران از جزيره خارگ، فروش نقدي نفت اس��ت كه 
پي��ش از بارگيري نفتكش ها فرآيند دريافت صورت 
مي گيرد.  موس��وي بيان ك��رد: در جزيره خارگ به 
طور همزمان از قابليت پهلودهي ۹شناور نفتكش و 
۲ش��ناور به صورت كشتي به كشتي براي بارگيري 
نف��ت برخ��وردار هس��تيم.  وي يادآور ش��د: در ماه 
آوريل)فروردين- ارديبهشت( بيشترين رقم صادرات 
نفت خ��ام و ميعان��ات گازي از پايانه هاي خارگ و 
عس��لويه صورت گرفت و در اي��ن مدت ۲ميليون و 
66۰ هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي صادر شد.

تريبون وزير

بين الملل

تك خبر

»تعادل« بر اساس گزارش ماهانه اوپك بررسي كرد

راستي آزمايي ادعاي نفتي ترامپ

اقتصادنگار  
بهاي نفت خام درحال افزايش اس�ت. يك بش�كه نفت خام دبلي�و تي  اي حاال بيش از 
64 دالر امريكا ارزش دارد. س�طح قيمتي كه از س�ال 2014 و زماني كه نفت خام س�طوح 
100دالري را تجربه كرد، بي س�ابقه بوده اس�ت. بهاي نفت خام برنت نيز به 70دالر رسيده 
اس�ت. مس�ائل مختلفي ازجمله تصميم اوپك براي محدود كردن توليد نفت خام، كاهش 
ذخاير نفت خام امريكا، تصميم براي عرضه سهام شركت آرامكو عربستان و افزايش آرام 
توليد نفت خام چند كشور ازجمله روسيه، ونزوئال، ايران و عراق در اين روند اثرگذار بوده 
است. همزمان يورو نيز به سطوح جديد ارزشي در سال 2017 دست پيدا كرده و اين روند 

نيز ادامه يافت. 
در روز 12ژانويه 2018 نس�بت يورو به دالر به باالترين س�طح در 3س�ال اخير رس�يد. 
افزايش ارزش يورو در س�ال 2017و ادامه يافتن آن در س�ال جاري در كنار افزايش قيمت 
نفت خام باعث ش�ده اس�ت، زماني كه ش�ما نفت خامي را در اروپا خريداري مي كنيد اين 

نفت ارزان تر از خريد آن در امريكا باشد. 

گروه انرژي  نادي صبوري- عليرضا كياني 
كاخ س��فيد روز دوش��نبه در بيانيه يي عنوان 
كرد كه عرضه جهان��ي نفت خام به قدري كافي 
است كه مقدار قابل توجهي از كاهش عرضه نفت 
توس��ط ايران را تاب بياورد. در مجموعه پيش رو 
به اين پرس��ش پاسخ داده ايم كه براساس منطق 

بازار تا چه اندازه اين ادعا صحت دارد؟ 
عصر روز دوش��نبه گزارش سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام منتش��ر ش��د. گزارشي كه 
حاوي آخرين اطالعات توليد نفت خام كشورهاي 
اين س��ازمان ازجمله ايران اس��ت؛ هر چند اين 
گ��زارش آماري را درخص��وص حجم »صادرات« 
نفت خام منتش��ر نمي كند اما قياس توليد نفت 
خ��ام ايران با ميزان توليد نف��ت خام جهاني نيز 
شمايي كلي از ميزاني كه تقاضاي طالي سياه در 

دنيا به ايران اتكا دارد، ترسيم مي كند. 
كاخ سفيد حدود يك هفته پس از آنكه دونالد 
ترامپ اعالم كرد از برجام خارج مي شود، بيانيه يي 
را منتشر كرده كه تحريم هاي نفتي ايران را هدف 
گرفته اس��ت. اي��ن بيانيه از ق��ول دونالد ترامپ 
خطاب به ۳وزير كابينه اش نوش��ته شده و در آن 
عنوان شده است: »مطابق اختياراتي كه براساس 
قانون اساسي و قوانين اياالت متحده به من داده 
ش��ده اس��ت پس از بررس��ي دقيق گزارش هاي 
اداره اطالع��ات انرژي به كنگ��ره ازجمله گزارش 
ارائه ش��ده در آوريل ۲۰۱۸و س��اير فاكتورهاي 
مرتبط ازجمله وضعي��ت اقتصاد جهاني، افزايش 
تولي��د نف��ت برخي كش��ورهاي خاص، س��طح 
جهاني ظرفيت اضافي توليد نفت و در دس��ترس 
بودن ذخاي��ر راهبردي، من مطاب��ق بند ۱۲4۵ 
)د( )4( )ب( و )ج( قان��ون اختي��ارات دفاع ملي 
س��ال مال��ي ۲۰۱۲، قانون عموم��ي ۸۱-۱۱۲ و 
مطاب��ق تصميمات قبلي اع��الم مي كنم كه نفت 
و محصوالت نفتي كش��ورها غير از ايران به قدر 
كافي عرضه مي ش��ود و اي��ن امكان را مي دهد تا 
حجم خريد نفت و توليدات نفتي از ايران توسط 
يا از طريق موسس��ه هاي مال��ي خارجي به طرز 

چشمگيري كاهش يابد«.

 6 سال پيش؛ نطفه تحريم نفتي 
اشاره دونالد ترامپ به »قانون اختيارات دفاع 
ملي س��ال ۲۰۱۲« به اين بازمي گردد كه ۱۲مه 
 ۲۰۱۲ تحريم ه��اي نفت��ي امريكا با اس��تناد به 
همين قانون عليه ايران وضع شد. تحريم هايي كه 
بانك هاي همكار با بانك مركزي ايران در حصول 
پول فروش نفت را هدف گرفته و باعث شد، توليد 
نفت خام ايران در زماني چند ماه به ميزاني قابل 
توج��ه كاهش ياب��د. طبق اطالع��ات موجود در 
اوپك و eia ايران در ماه مه  سال ۲۰۱۲ميالدي 
روزانه ۳ميليون و ۱۳۸هزار بشكه نفت خام توليد 
مي ك��رد تا پي��ش از وضع تحريم ها و در س��ال 
۲۰۱۱ معادل ۲ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه از اين 
توليد صرف صادرات مي شد. با وضع تحريم ها اما 
هر چن��د توليد نفت خام ايران در س��ال ۲۰۱۳ 
نسبت به سال قبل تغيير نكرد اما حجم صادرات 

به يك ميليون بشكه در روز كاهش يافت. 
با اعالم تصميم ترامپ ب��راي خروج از برجام 
واض��ح بود كه تحريم ۱۲مه  اين  بار مانند س��ال 
گذشته تعليق نشده و تصميمي جديد درخصوص 
آن گرفت��ه خواهد ش��د. پيش از اين بي بي س��ي 
نوش��ته بود در صورتي ك��ه ترامپ در ۱۲مه اين 
تحري��م را معلق نگه ن��دارد دو روز بعد در تاريخ 
۱4مه بايد گزارش��ي از وضع بازار نفت منتش��ر 
ك��رده و در ص��ورت صالحديد)وجود نفت كافي 
در بازار( اين تحريم را اجرايي كند.  بدين ترتيب 
مشخص اس��ت كه بيانيه كاخ سفيد منتشره در 
روز دوشنبه ۱4مه  بخشي از سازوكاري است كه 
در گذش��ته تحريم نفت ايران را هدف مي گرفت. 
هر چند تحريم هاي س��ال ۲۰۱۲ با پش��تيباني 
جامعه جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل بود. 

 موضع اوپك چيست؟ 
اما همزماني انتشار بيانيه كاخ سفيد با انتشار 
گزارش ماهانه س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت خام فرصتي خوب را براي »راستي آزمايي« 
ادعاي كاخ س��فيد درخصوص حذف پذيري نفت 
خام ايران از بازار براس��اس داده هاي اوپك فراهم 

كرد. 
طبق آخرين اطالعات موجود در اين گزارش، 
اي��ران در ماه آوريل روزانه ۳ميليون و ۸۲۳ هزار 
بشكه نفت خام توليد كرده است. اين آمار تقريبا 
۱۲درصد تولي��د نفت خام كل اوپك را ش��امل 
مي ش��ود. اوپك خ��ود س��همي ۳۲.6درصدي از 
تولي��د نفت خام در جهان دارد. از س��ويي طبق 
اظهارنظر مسووالن وزارت نفت ايران، اين كشور 
در ماه آوريل به ركورد صادرات روزانه ۲ميليون و 

6۰۰ هزار بشكه يي دست پيدا كرد. 
در اينج��ا نگاهي به برآورد اوپ��ك از تقاضا و 
عرضه جهاني نفت خام كمك كننده خواهد بود. 

اوپك در اين گ��زارش برآورد از تقاضا براي نفت 
خام در سال جاري ميالدي را ۹۸ميليون و ۸۵۰ 
هزار بش��كه در روز اعالم كرده اس��ت. از سويي 
داده هاي اوليه اين سازمان حاكي از اين است كه 
عرض��ه نفت خام در ماه آوريل معادل ۹۷ميليون 
و ۸۹۰ه��زار بش��كه در روز بوده اس��ت. هر چند 
داده مربوط به تقاضا داده يي برآوردي محس��وب 
مي شود اما بيانگر فاصله يي يك ميليون بشكه يي 
ب��ا عرضه نفت خام در آخرين ماه مورد بررس��ي 
اوپك اس��ت.  اي��ن وضعيت نش��ان مي دهد كه 
اجراي طرح كاهش توليد نفت خام كه از ابتداي 
س��ال ۲۰۱۷ تاكنون روزانه يك ميليون و ۸۰۰ 
هزار بشكه نفت را از بازار جمع كرده، باعث شده 
اس��ت برآورد متوسط تقاضا از عرضه در يك ماه 
مشخص پيشي بگيرد. شايد مديران ارشد نفتي 
ايران با اتكا به همين وضعيت ادعا دارند كه ايران 
از بازار انرژي جهان حذف  شدني نيست. اما اشاره 
كاخ سفيد به عرضه »كافي« نفت و فرآورده نفتي 
از سوي ديگر كشورها ممكن است به جايگزيني 
نفت خام ايران با ميزاني از نفت خام داشته باشد 
كه از س��ال ۲۰۱۷ تاكنون و از سوي كشورهايي 

كه ايران شامل آنها نبود، اعمال شده است. 

در اين صورت اگر صادرات ۲ميليون و 6۰۰ 
هزار بش��كه يي ايران مبنا ق��رار بگيرد احتماال 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار بش��كه آن با مقداري 
از نفت خ��ام كه در قالب ط��رح كاهش توليد 
از بازار حذف ش��د، قابل جايگزيني خواهد بود 
البته به ش��رطي كه به بازار نفت بس��يار ساده 
نگاه كرده و در نظر نگيريم كه پااليش��گاه هاي 
مختل��ف نمي توانند هر نف��ت خامي را با نوعي 
ديگر جايگزين كنند و اش��كال اين محصوالت 
بايد به يكديگر نزديك باش��د. در اينجا به طور 
قطع چشم پوشي از اثر قيمتي چنين سازوكاري 
غيرممكن است اما براي پرداختن دقيق به آن 
بايد مشخص شود كه امريكا چه راه و روشي را 
براي اعمال تحريم هاي نفتي خود در سر دارد. 

  گزارش آرام اوپك 
اما اگر مشتاق اين هس��تيد كه بيش از چند 
جمع و تفريق از اوضاع فعلي بازار نفت و نقش��ي 
كه ايران در آن دارد مطلع ش��ويد، بخش هايي از 
گزارش ماه مه  س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت خام كه در ادامه ترجمه و تش��ريح شده اند، 
كمك كنن��ده خواهد بود. اوپك در بخش قيمتي 
اين گزارش نوش��ت كه در ماه آوريل قيمت سبد 
مرجع اوپك افزاي��ش ماهانه 4.6۷دالري معادل 
۷.۳درصد را ثبت كرد تا به متوسط قيمت 6۸.4۳ 
دالر در هر بشكه برسد. قيمت نفت برنت درياي 
ش��مال و نفت دوبي هر يك رشدي ۹درصدي را 
تجربه كردند اما وست تگزاس اينترمدييت تنها 6 
درصد رش��د كرد. از ابتداي سال تاكنون قيمت 
س��بد مرجع اوپ��ك ۱۳.۸۵دالر ي��ا ۲6.۷درصد 
نس��بت به زمان مشابه در س��ال گذشته افزايش 
يافت تا به قيمت 6۵.6۷ دالر در هر بشكه برسد. 
كاه��ش حج��م  ژئوپليتي��ك،  نگراني ه��اي 
ذخاير و ب��اال بودن تقاضا زمينه  مناس��ب براي 
رش��د قيمت ها را فراهم كردند. فيوچرهاي نفت 
برن��ت در م��اه آوريل ۲ دالر و 4 س��نت يا ۷.6 
درصد افزاي��ش يافت و در قيم��ت ۷۱.۷6دالر 

در ه��ر بش��كه معامله ش��د. در همي��ن حال، 
فيوچره��اي نفت وس��ت تگزاس اينترمدييت نيز 
در بازار معام��الت تجارتي نيويورك )نايمكس( 
با افزايش ۳.۵۵ دالري يا ۵.۷درصدي به قيمت 
6۳.۷۷دالر در هر بش��كه رسيد. از سال گذشته 
تا به ام��روز قيمت فيوچرهاي برنت ۱۳.۹6دالر 
يا ۲۵.۷درصد رشد داش��ته است و فيوچرهاي 
وس��ت  تگزاس اينترمدييت ني��ز ۱۲.۱۵دالر ب��ا 
۲۳.۵درص��د افزايش قيم��ت را تجربه كرده اند. 
همچنين بازار ش��اهد اين بود كه شكاف قيمت 
ميان فيوچرهاي دو ش��اخص اصلي نفت جهان 
در م��اه آوريل عميق تر ش��ده و ب��ه ۵.44دالر 
برسد؛ اين بيش��ترين تفاضل قيمت ميان برنت 
و وست تگزاس اينترمدييت در سال جاري است. 

ب��ا وجود افزايش قيم��ت فيوچرهاي نفت خام، 
سفته بازان كمتري موقعيت خريد اتخاذ كردند. 
در كل، نس��بت اتخاذ موقعيت خريد به فروش 
نفت برنت افزايش چش��مگيري داش��ت. شكاف 
قيمت ميان نفت ترش و شيرين در اروپا و آسيا 
افزايش يافت؛ اين در حالي بود كه تفاوت قيمت 

اين دو گونه نفت در امريكا كمتر بود. 

 تقاضاي جهاني براي نفت
با وجود ايجاد اصالحاتي در داده هاي تقاضاي 
كش��ورهاي عض��و OECD و ديگر كش��ورها، 
ارزيابي ماه گذشته از رشد تقاضاي جهاني براي 
نفت در س��ال ۲۰۱۷، همچنان پابرجاست و به 
اين دليل است كه برآيند اصالحات رو به باال در 
بعضي كش��ورها با اصالحات رو به پايين تقاضا 
در ساير كشورها برابر بوده است. برآوردها ناظر 
بر رش��د تقاضاي جهاني به مقدار ۱.6۵ميليون 
بش��كه در روز در سال ۲۰۱۷ و رسيدن به رقم 
۹۷.۲۰ميليون بشكه در روز هستند. پيش بيني 
مي ش��ود كه تقاضا براي نفت در س��ال ۲۰۱۸ 
معادل ۱.6۵ميليون بش��كه در روز افزايش يابد 
و به متوسط ۹۸.۸۵ميليون بشكه در روز برسد. 

رشد تقاضا نسبت به ماه پيش به ميزان ۲۵هزار 
بش��كه در روز به س��مت باال اصالح ش��د. دليل 
اين اصالح در رش��د تقاضا، آم��ار رو به افزايش 
تقاضاي نفت در كش��ورهاي OECD در فصل 
اول س��ال ۲۰۱۸ اس��ت. تقاضاي نفت خام در 
كش��ورهاي غير عض��و OECD ني��ز به  دليل 
داده هاي فراتر از انتظار از كش��ورهاي آس��يايي 
مانند هند و كشورهاي امريكاي التين به سمت 

باال اصالح شد. 
پيش بيني ه��ا از پيش��تازي چين در رش��د 
تقاضاي نفت در س��ال ۲۰۱۸ خب��ر مي دهند. 
بعد از چين، ديگر كش��ورهاي آسيايي و اعضاي 
امريكاي التين OECD در ميان تقاضاكنندگان 

اعظم نفت در ۲۰۱۸ عنوان شده اند. 

 عرضه جهاني نفت
عرضه نفت خام كشورهاي غير اوپك در سال 
۲۰۱۷ معادل ۱۰هزار بشكه كمتر از چيزي است 
كه در گزارش پيش��ين اوپك عنوان شده بود. به 
اين ترتي��ب غيراوپكي ها در س��ال ۲۰۱۷ معادل 
۵۷.۸۹ميليون بشكه در روز نفت خام توليد كردند 
كه ۸۷۰هزار بش��كه بيش��تر از توليد آنها در سال 
۲۰۱6 به حس��اب مي آيد.  دلي��ل اين بازبيني در 
اطالع��ات نگاه دوباره به داده ه��اي تاريخي توليد 
نف��ت غيرمتعارف اس��ت كه به اص��الح آمارهاي 
توليد به س��مت پايين در برزيل و به س��مت باال 
در كش��ورهاي اروپايي عضو OECD منجر شد.  
همچنين اوپك در آمار توليد نفت خام غيراوپك 
نيز تجديدنظر كرد، اما اصالح آمارها به سمت باال 
در فصل اول س��ال در خصوص توليد كشورهاي 
امريكا، آرژانتين، كلمبيا و چين به  واسطه اصالح 
رو به پايين آمار توليد كانادا، مكزيك، نروژ، بريتانيا 
و برزيل تا حدي بي اثر ش��د.  اين امر باعث شد تا 
در نهايت برآورد توليد كشورهاي غير عضو اوپك 
در س��ال ۲۰۱۸ با اصالح رو ب��ه بااليي به ارزش 
۱۰۰هزار بش��كه در روز مواجه شود. حال انتظار 
بر اين اس��ت كه توليد اين كشورها يك ميليون و 
۷۲۰هزار بش��كه در روز نس��بت به سال گذشته 
افزاي��ش يابد و به ميانگين ۵۹ميليون و 6۲۰هزار 
بشكه در روز برس��د. در پي اصالح آمارهاي سال 
۲۰۱۷ به  سمت پايين پيش بيني مي شود، توليد 
NGL و ميعانات غيرمتعارف اوپك در سال ۲۰۱۸ 
به نسبت سال گذشته معادل ۰.۱۸ميليون بشكه 
در روز افزايش يافت��ه و به ميانگين 6.4۹ميليون 
بش��كه در روز برسد. بر اس��اس آمار منابع ثانويه، 
توليد نفت خام اوپك در آوريل سال ۲۰۱۸ معادل 
۱۲هزار بشكه در روز افزايش يافت تا به ميانگين 

۳۱.۹۳ميليون بشكه در روز برسد. 

 توازن عرضه و تقاضا
برآورده��ا از تقاضا براي نفت خ��ام اوپك در 
س��ال ۲۰۱۷ از ع��دد ۳۳ميليون بش��كه در روز 
حكايت مي كند كه 6۰۰هزار بشكه در روز باالتر 
از آمار مربوط به سال گذشته است. پيش بيني از 
ميزان تقاضا براي نفت خام اوپك در سال ۲۰۱۸ 
چيزي معادل ۳۲.۷ميليون بشكه در روز است كه 
۳۰۰هزار بش��كه در روز كمتر از سطح مربوط به 

سال ۲۰۱۷ است. 

 ايران در گزارش اوپك
آم��ار اوپك بر مبناي اطالع��ات منابع ثانويه 
نش��ان داد ك��ه توليد نفت اي��ران در ماه آوريل 
به ۳.۸۲۳ميليون بش��كه در روز رس��يد كه در 
مقايس��ه ب��ا ۳.۸۱۳ميلي��ون بش��كه در روز در 
مارس، ۱۰هزار بش��كه در روز افزايش داش��ت. 
ميانگي��ن توليد نفت ايران در ۳ماهه اول س��ال 
ميالدي جاري ۳.۸۱۳ميليون بشكه در روز بوده 
كه در مقايس��ه با ۳.۸۲۲ميليون بش��كه در روز 
در ۳ماهه چهارم س��ال ميالدي گذش��ته كمتر 
به حس��اب مي آي��د. توليد نفت ايران در س��ال 
۲۰۱۷ به طور ميانگين ۳.۸۱۱ميليون بشكه در 
روز بوده اس��ت. اين آمار حدود ۳۰۰هزار بشكه 
باالتر از متوس��ط توليد ۳ ميلي��ون و ۵۱۵هزار 
بش��كه يي سال ۲۰۱6 اس��ت.  آمار توليد اوپك 
برمبناي اطالعاتي كه از س��وي ايران ارائه شده 
اس��ت، نش��ان مي دهد توليد كش��ور در آوريل 
۳.۸۰4ميليون بش��كه در روز ب��ود. قيمت نفت 
خام »ايران ه��وي« در آوريل به 66.۵6دالر در 
هر بشكه رسيد كه در مقايسه با 6۲.۱۵دالر در 
م��ارس، 4.4۱ دالر يا معادل ۷.۱درصد افزايش 
داش��ت. ميانگين قيمت ايران ه��وي از ابتداي 
س��ال ۲۰۱۸ تاكنون 64.۲۵دالر در هر بش��كه 
بوده كه در مقايس��ه با ميانگين ۵۱.۷۱دالر در 
مدت مشابه سال ۲۰۱۷ افزايش نشان مي دهد. 

 هشدار اوپك نسبت به رشد جهاني
اوپ��ك اعالم ك��رد: آمار اخير در كش��ورهاي 
صنعتي به ضعيف شدن روند رشد جهاني اشاره 
دارد. شاخص مديران خريد در اقتصادهاي بزرگ 
در آوري��ل عمدتا ضعيف بود. در حالي كه انتظار 
مي رود از س��رعت رشد كاسته شود، آمار در اروپا 
ضعيف ت��ر از حد انتظار بوده اس��ت.  در گزارش 
اوپك آمده است: »در شرايطي كه نگراني نسبت 
به تاثير منف��ي افزايش نرخ هاي بهره به خصوص 
در امريكا بر رش��د اقتصادي وجود دارد، سياست 
تجاري و تحريم هاي امريكا به ابهامات دامن زده 
اس��ت.«  اين گ��روه به تحريم ه��اي جديد عليه 
روسيه، تعرفه هاي امريكا عليه كاالهاي چيني و 
واردات فوالد و آلومينيوم، ادامه مذاكرات تجاري 
ب��ا چين و پيم��ان نفتا و تصمي��م دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا براي خروج از برجام اش��اره 
ك��رد و گفت: تاكنون تاثير اي��ن موارد بر اقتصاد 
جهاني ان��دك بوده اما نگراني ها در اين خصوص 

افزايش يافته است.«

اينفوگرافي نشان مي دهد

نفت در اروپا ارزان تر از امريكاست 
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بازارهنر

جوجهخروسيكهميخواهدمادرشرانجاتدهد
انیمیشن »نجات كبود«  كارگردان 
مي گويد: اين اث��ر اكنون مراحل تولید 
را طي مي كند تا براي س��ال ۹۹ آماده 
شود. ساالر خزايي نويسنده و كارگردان 
انیمیشن درباره ساخت پروژه يي با نام 
»نجات كبود« گفت: ما پروژه سینمايي 
»نجات كبود« را س��ال گذش��ته كلید 
زديم كه قرار اس��ت يك انیمیش��ن در 
حدود ۹۵دقیقه به صورت س��ه بعدي و 

تركیبي از فانتزي-رئال باشد. 
او درب��اره داس��تان اين انیمیش��ن توضیح داد: 
»نجات كبود« اثري فانتزي اس��ت و داستان آن در 
مزرعه يي در دماوند روايت مي شود. ماجرا هم از اين 
قرار است كه جوجه خروسي مي خواهد مادرش را 
كه قرار است براي شب يلدا پخته شود، نجات دهد. 
خزايي درباره مرحله فعلي ساخت اين انیمیشن به 
مهر گفت: در حال حاضر مدل  كاراكترهاي انیمیشن 
ساخته مي شود و در مراحل پاياني نیز صداپیشه ها 
به كار اضافه مي ش��وند. اين كارگردان انیمیشن با 
اش��اره به هدف از ساخت اين انیمیشن عنوان كرد: 
بناي ما براين اس��ت كه اين انیمیشن را در فضايي 
جهاني عرض��ه كنیم و به همی��ن دلیل اكت هاي 
شخصیت ها هنگام صحبت كردن به زبان انگلیسي 

خواهد ب��ود، چراكه ديالوگ هاي اثر به 
زبان انگلیسي است. 

او درب��اره فضاي »نجات كبود« نیز 
گف��ت: انیمیش��ن در فض��اي ايراني و 
براس��اس لوكیشن ها، المان ها و اسامي 
فرهن��گ خود ما س��اخته مي ش��ود و 
به آيین هايي مثل جش��ن ش��ب يلدا 
مي پردازي��م ام��ا چون هدفم��ان اين 
اس��ت كه در جه��ان عرضه ش��ود به 
زبان انگلیس��ي فكر كرديم. اين كارگ��ردان درباره 
زمان به پايان رس��اندن ساخت اين اثر عنوان كرد: 
انیمیش��ن »نجات كبود« كامال با سرمايه شخصي 
ساخته مي شود و تالش مي كنیم، اين انیمیشن را 
به جش��نواره جهاني فیلم فجر كه سال ۹۹ برگزار 
مي ش��ود، برس��انیم. »نج��ات كبود« در موسس��ه 
انیمیشن په پوله پارس ساخته مي شود و عوامل آن 
به اين شرح هستند: نويس��نده و كارگردان: ساالر 
خزايي، تهیه كننده: رقیه حسیني، سرمايه گذاران: 
محمدحس��ین و عاطف��ه زاغري، مري��م رحماني، 
كارگردان هنري و كانسپت آرتیست: امید نكوهمت، 
كارگردان فني: مرتضي قمري، روابط عمومي: شیوا 
شقاقي، مش��اور پروژه: حس��ن رضاخاني كرباليي، 

سوپروايزر روبات هاي انیماتور: زهرا سفري. 

مرگمشكوكيكخانوادهتهراني
كارگ��ردان و فیلمنامه نويس عرصه 
فیل��م كوت��اه از ن��گارش فیلمنامه يي 
ب��ا عنوان »لح��د« ب��ا محوريت مرگ 
مش��كوك يك خانواده خبر داد. میالد 
جديدتري��ن  درب��اره  رنجبردل آس��ا 
فعالیت هاي خ��ود گفت: چندي پیش 
فیلمنامه يي با عنوان »لحد« نوشتم كه 
قرار اس��ت در خردادماه به كارگرداني 
میالد ابراهیمي در تهران جلو دوربین 

برود كه اين فیلم نخس��تین اثر حرفه يي اوست كه 
به مدت ۱۵دقیقه ساخته مي شود.  به گفته او، اين 
فیلم درباره يك خانواده از طبقه متوسط رو به پايین 
در تهران اس��ت كه مرگ مش��كوكي براي آنها رخ 
مي ده��د.  او افزود: در »لحد« تصويربرداران: كیوان 
شعباني، صدابردار: محمد عیاري و بازيگران: اشكان 
جنابي، میالد چنگي و بهاره رادوند هستند و من هم 
نويسندگي و تدوين را برعهده دارم. كارگردان فیلم 

كوتاه »وقتي كه ما مي خوابیم« با اشاره 
به ديگ��ر فعالیت هايش عنوان كرد: در 
ح��ال حاضر فیلمنامه ديگري با عنوان 
»خلط« در دست دارم و مي خواهم آن 
را در شهر تبريز و به زبان تركي بسازم. 
اين فیلم روايتگر داس��تان خانواده يي 
اس��ت كه آبرويش��ان مانند خلطي در 
گلو شده اس��ت! رنجبردل آسا در پايان 
توضیح داد: همه صحنه هاي اين فیلم 
كوتاه ۱۵دقیقه يي در يك غس��الخانه فیلمبرداري 
مي شود اما ما هنوز مشكل سرمايه گذار داريم. البته 
اين مش��كلي است كه اكثر فیلمسازان عرصه فیلم 
كوتاه با آن مواجه هس��تند، آن هم در حالي كه در 
سال هاي اخیر بخش مهمي از جايزه هاي سینماي 
ايران را فیلم هاي كوت��اه جوانان تامین كرده اند. به 
هر حال امیدوارم اين مشكل حل شود و طرح هیچ 

فیلمسازي روي زمین نماند. 

مخاطبانيكهجذبچهرههاميشوند
يكي از كارگردان هاي نمايش »پناه 
كاه« از شرايطي كه اين روزها در تئاتر 
حاكم است و استقبال نكردن مخاطبان 
از نمايش هاي��ي ك��ه بازيگ��ران چهره 

ندارند، انتقاد كرد. 
فريد قادرپناه كه ب��ه همراه رامین 
معصومی��ان نمايش »پن��اه كاه« را در 
تماش��اخانه ارغن��ون روي صحنه دارد 
درب��اره اس��تقبالي كه از اج��راي اين 

اثر ش��ده اس��ت به مهر گفت: در شرايطي كه اكثر 
نمايش هاي روي صحنه كیفیت پايیني دارند و اكثرا 
هم با حضور چهره هاي ش��ناخته شده مخاطبان را 
جذب مي كنند ديگر عالقه يي براي تماشاگران باقي 
نمي ماند ت��ا كارهاي باكیفی��ت را رصد كنند و به 
ديدن آنها بنشینند و همین امر باعث شده متاسفانه 

استقبال از نمايش ما راضي كننده نباشد. 
او ادامه داد: مخاطبي كه تازه تماشاگر تئاتر شده 
بعد از ديدن يك نمايش خوب ترغیب مي ش��ود به 
ديدن تئاتر ديگري بنش��یند اما وقتي تجربه هايش 
اصال خوب نیس��ت و شاهد نمايش هاي غیرجذاب 

و ضعیف است ديگر از ديدن تئاتر دلزده مي شود. 
اي��ن كارگردان تئاتر با اش��اره ب��ه اينكه حضور 

چهره هاي مط��رح در نمايش ها اتفاق 
بدي نیس��ت، بیان ك��رد: مطمئنا اين 
بازيگران هم براي رسیدن به جايگاهي 
كه در آن هس��تند، زحمت كشیده اند 
و هم��ه ما در تالش هس��تیم كه ديده 
شويم و به افراد شناخته شده يي تبديل 
ش��ويم، اما تنها مالك جذب مخاطب 
نبايد چهره هاي ش��ناخته شده باشند. 
نكت��ه ديگر كه در جذب مخاطب موثر 
است، تبلیغاتي است كه يك تماشاخانه براي معرفي 
خودش مي تواند انجام دهد و با جذب چند نمايش 
پرمخاطب باعث ديده ش��دن آثار ديگر هم ش��ود. 
قادرپناه درباره ويژگي ه��اي نمايش توضیح داد: تا 
به حال كمتر ش��اهد اين بوديم كه نويسنده  ايراني 
نمايشنامه يي را درباره يك موقعیت خارجي بنويسد 
اما من و رامین معصومیان هر چهار نمايشي را كه 
تا به حال به صحنه برده ايم درباره كش��ور انگلیس 
ب��وده اس��ت و آن ق��در درباره اين كش��ور مطالعه 
داش��ته ايم كه بیش��تر از ايران آن را مي شناسیم و 
دلیل اينكه متن هاي خارجي مي نويس��یم نیز اين 
است كه فضايي كه در تئاترمان به دنبالش هستیم 

در سوژه هاي ايراني يافت نمي شود. 

سفارتترامپبرخونغزه
گاردين:

اول  دي��روز، صفح��ه 
تمام روزنامه ها، عكس��ي 
گس��ترده  كش��تار  از 
فلسطیني ها در روز انتقال 
س��فارت امريكا از تل آويو 
به ق��دس منتش��ر كرده 
بودند. گاردين نیز با انتشار 
عكسي از ايوانكا ترامپ در 
روز افتتاح سفارت امريكا 

در قدس، در كنار عكسي از كشتار مردم فلسطین، 
گزارشي در اين باره منتشر كرد. طبق اين گزارش، 
هم زمان با افتتاح سفارت امريكا در اسرايیل در شهر 
بیت المقدس، تظاهرات ده ها هزار فلسطیني در مرز 
غزه به خشونت كشیده شد. اين اعتراضات در حالي 
اس��ت كه از چندين روز پیش از برگزاري مراس��م 
افتتاحیه س��فارت جديد امريكا در قدس اشغالي، 
تدابیر امنیتي ش��ديدي در اين ش��هر برقرار شده 
است. ارتش رژيم صهیونیستي با نصب پالكاردهايي 
به زبان عربي درخصوص نزديك ش��دن معترضان 
نوار غزه به مرزهاي فلسطین اشغالي هشدار دادند. 
بنیامین نتانیاهو نخست وزير اسرايیل در واكنش به 
درگیري هاي امروز غزه گفته است هر كشوري حق 
دفاع از مرزه��اي خود را دارد و اقدام اس��رايیل را 

»دفاع از خود« توصیف كرده است. 

تايمز:
 تايمز نی��ز در صفحه 
اول خود به نقل از گزارش 
وزارت بهداشت فلسطین 
اعالم ك��رد كه در جريان 
تظاه��رات روز دوش��نبه 
فلسطیني ها دست كم 6۱ 
فلسطیني شهید و بیش 
از 2700 ت��ن نیز زخمي 
ش��دند. آنط��ور كه گفته 

شده، در هفتادمین س��الروز »نكبت« در مرزهاي 
نوار غزه با اس��رايیل تجمع ك��رده و براي عبور از 
ديوار حائل تالش كردند كه س��ربازان اسرايیلي با 
شلیك گلوله جنگي به مصاف آنها رفتند. از زمان 
آغاز راهپیمايي بازگش��ت اين بیش��ترين تعدادي 
از معترضان فلس��طیني است كه شهید مي شوند. 
وزارت بهداشت در غزه از مقامات مصري خواهان 
كمك رساني به بیمارستان ها از طريق ارسال دارو و 
تجهیزات پزشكي شده است. همچنین، جواد عواد 
وزير بهداشت فلسطین از جامعه جهاني و نهادهاي 
بین المللي خواست براي توقف كشتار فلسطیني ها 
توسط اس��رايیل اقدامي انجام دهند. او از سازمان 
جهاني بهداش��ت و صلیب سرخ و س��ازمان ملل 

خواست مانع اقدامات اسرايیل شوند. 

نيويوركتايمز:
اول  صفح��ه  در 
نی��ز،  نیويورك تايم��ز 
عالوه بر انتشار تصويري 
گس��ترده  كش��تار  از 
از  گزارش��ي  غ��زه،  در 
انتخابات عراق و ناكامي 
تالش ه��اي امريكا براي 
اي��ن  در  تاثیرگ��ذاري 
كرد.  منتش��ر  انتخابات 

طبق اين گزارش، كس��ب بیش��ترين كرس��ي 
توسط ائتالف السائرون و تحالف الفتح به عنوان 
بزرگ تري��ن و مهم تري��ن جريان هاي سیاس��ي 
ضدامريكايي، پیام اصلي مردم عراق در چهارمین 
دوره انتخابات پارلماني اين كش��ور است. آنطور 
كه گفته شده، كمیسیون عالي مستقل انتخابات 
عراق اعالم كرد، بعد از شمارش ۹۱درصد آرا در 
۱6 اس��تان از مجموع ۱۸ اس��تان عراق لیست 
»س��ائرون« به رياس��ت مقتدي صدر همچنان 

پیشتاز انتخابات پارلماني است. 

كيوسك

علينصيريان:برايسينماهركاريميكنم
علي نصیريان مي گويد: براي سینماي ايران هر كاري از دستم برآيد، انجام مي دهم. در فاصله حدود 4ماه مانده تا برگزاري 
جش��ن خانه سینما، علي نصیريان بازيگر پیشكسوت تئاتر، سینما و تلويزيون از سوي هیات ريیسه بیستمین جشن بزرگ 
سینماي ايران به عنوان ريیس اين جشن انتخاب و معرفي شد. اين بازيگر با اشاره به اينكه هنوز در جلسه يي در اين رابطه 
شركت نكرده و از جزئیات خبر چنداني ندارد، گفت: فعال بحث و گفت وگويي نداشته ايم و فقط مي دانم، داوران قضاوت خود را 
انجام مي دهند و جشن به صورت آكادمي كارهاي خود را پیش مي برد اما من هم هر كاري از دستم برآيد براي سینماي ايران 
انجام مي دهم. نصیريان درباره حضور خود در اين رويداد به عنوان يكي از بزرگان سینما افزود: وجود وحدت و يكپارچگي میان 
جمعي كه كار هنري مي كنند از هر چیزي مهم تر است و من امیدوارم شاهد اين اتفاق باشیم؛ هر چند اختالف نظر و عقیده 

اشكالي ندارد اما انسجام میان هنرمندان نبايد از میان برود و در اين راستا از انجام هیچ كاري دريغ نمي كنم. 

چهرهروز

نگاهيبهموقعيتتاسيساتاتميدركرهشمالي

سرزمينسايتهايهستهاي
گروهگوناگون

هفت��ه گذش��ته كره ش��مالي اعالم 
كرد كه يك س��ايت آزمايش هسته يي 
خ��ود به ن��ام »پونگي ري« را در مراس��مي در 23تا 
2۵مه  تعطیل مي كند. آن طور كه گفته ش��ده، اين 
اق��دام قبل از ديدار ريیس جمه��وري امريكا با رهبر 
كره شمالي صورت خواهد گرفت. پیش بیني شده كه 
خلع س��الح هسته يي كره شمالي يكي از موضوعات 
اصلي گفت وگوي ترامپ و كیم اس��ت. آن طور كه 
پیش از اين در بسیاري از گزارش ها منتشر شد، اين 
مركز اتمي كه يكي از مهم ترين سايت هاي هسته يي 
كره ش��مالي به  ش��مار مي رود در ش��مال شرق اين 
كشور تاس��یس شده و در سال هاي مختلف میزبان 

آزمايش هاي اتمي مهم بود.
براس��اس آمار اين نیروگاه محل انجام تمامي 6 
آزمايش هس��ته يي كره شمالي از س��ال 2006 بوده 
اس��ت. همانطور كه گفته شد، اين سايت هسته يي 
در ش��مال ش��رق كره ش��مالي ق��رار دارد و طبق 
گ��زارش گروه ناظ��ر امريكايي، تصاوي��ر ماهواره يي 
حاكي از برچیدن »پونگي ري« هستند. با اين  حال 
در تازه ترين اينفوگرافي منتش��ر شده با تخريب اين 
سايت، تهديد هسته يي كره شمالي به پايان نخواهد 
رس��ید؛ چراكه اعالم ش��ده كه تخريب نامناس��ب 
تونل هاي س��ايت پونگي ري در كره شمالي مي تواند 
از طريق انفجار باعث انتش��ار مواد راديواكتیو شده و 
دفن ش��ود و بعدها با استخراج مورد استفاده مجدد 
ق��رار گیرد. گفته ش��ده حتي اگر هم��ه تونل هاي 
آزمايش هاي هسته يي در اين سايت تخريب شوند، 
مهندس��ان كره شمالي قادر خواهند بود به آساني با 
حفر يك تونل جديد آزمايش هس��ته يي جديدي را 
انجام دهند. همچنین در تمام مناطق اين كش��ور، 
سايت هاي مهم ديگري وجود دارد كه فعال هستند. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر شده درحال حاضر 
عالوه بر سايت آزمايش هاي هسته يي)پونگي ري( در 
شمال شرق كره شمالي، دو سايت قدرمند آزمايشي 
انفجاري در نزديكي جنوب غرب اين كش��ور فعال 
است. طبق اعالم دولت كره شمالي در اين سايت ها 
آزمايش هاي بمب  هیدروژني صورت گرفته اس��ت. 
آن طور كه گفته ش��ده س��اخت بمبي كه براساس 

ادغام هس��ته يي كار كند بسیار س��خت تر از بمبي 
اس��ت كه ماده انفجاري اش را از تجزيه هسته يي به 
دست مي آورد. بنابراين كشورهايي كه در سال هاي 
اخیر به قدرت هاي اتمي پیوسته اند براساس نظريات 
كارشناسان و به احتمال بسیار باال هنوز نتوانسته اند 
به تكنولوژي س��اخت بمب هیدروژني دس��ت پیدا 
كنند و تنها هند و كره ش��مالي مدعي دستیابي به 
اين سالح هستند. همچنین در اين اينفوگرافي نشان 
داده ش��ده كه در حوالي مرك��ز و جنوب غرب اين 
كش��ور نیز يك سايت تاسیسات چندگانه هسته يي 
وجود دارد. طبق بس��یاري از گزارش ها گفته شده، 
كره شمالي سرش��ار از ذخاير س��نگ اورانیوم است 
كه انبار اصلي آن در س��ايتي حوالي جنوب و مركز 
اين كش��ور واقع شده است. آن طور كه در اين آمار 
منتشر شده، تمركز تاسیسات  و سايت هاي هسته يي 
در كره ش��مالي در مركز و جنوب غربي اين كش��ور 
قرار دارد. در اين منطقه حدود 4س��ايت هس��ته يي 
زيرزمین��ي نیز ق��رار دارد. پیش از اي��ن نیز ريزش 
تونل در يكي از اين س��ايت ها حداقل 200كش��ته 
برجاي گذاش��ت. گفته ش��ده كه كارشناسان مركز 
بیولوژيك و ژئوفیزيك چین به همتايان كره شمالي 
خود نسبت به احتمال حوادث مشابه در سايت هاي 
هس��ته يي زيرزمیني پیونگ يان��گ در مرز با چین 

هش��دار داده بودند. همچنین دانش��مندان چیني 
پیش بین��ي كرده اند كه آزمايش ه��اي آينده در اين 
سايت هاي هسته يي زيرزمیني به ريزش كوه مرزي 
منجر شده و باعث اش��اعه تشعشعات هسته يي در 
طول مرزها خواهد ش��د. طبق اي��ن اينفوگرافي در 
ش��مال و شرق اين كشور، دو س��ايت بزرگ و مهم 
غني س��ازي اورانیوم وجود دارد. پیش از اين در آغاز 
سال 20۱6 مديركل آژانس بین المللي انرژي اتمي 
اعالم كرده بود كه كره ش��مالي به س��رعت درحال 
افزايش توانمندي هاي هسته يي است و در سال هاي 
اخیر تاسیسات غني سازي اورانیوم خود را تا دو برابر 
افزايش داده اس��ت. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
كره شمالي مدت هاست به عنوان يك قدرت نظامي 
در شرق آسیا ظهور كرده و اين موضوع امريكا را به 
 شدت نگران كرده اس��ت. هر چند كه پیونگ يانگ 
پیش از اين  بارها براي مذاكره با امريكا تمايل نشان 
داده اما تاكنون وعده ها از س��وي دو كش��ور محقق 
نش��ده بود تا اينكه اين  بار كره شمالي تمايل خود را 
براي تعطیلي مهم ترين سايت هسته يي خود اعالم 
كرد. آن طور كه گفته ش��ده كره شمالي دلیل اين 
اقدام داوطلبانه را اينگونه اعالم كرد كه كشورش از 
نظر طراحي تس��لیحات هسته يي تجربه كافي را به 

دست آورده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

پابرهنهرويفرشقرمز
كريستن اس��توارت داور جشنواره كن 
20۱۸ با درآوردن كفش��ش و پابرهنه راه 
رفتن روي فرش قرمز به قانون نپوشیدن 
كفش بي پاش��نه اعتراض كرد. به گزارش 
اس��توارت  كريس��تن  آسوش��یتدپرس، 
)بازيگر( كه امسال از اعضاي گروه داوري 

بخش اصلي جش��نواره فیلم كن اس��ت، در اعتراض به قانون نپوشیدن كفش 
بي پاشنه، در حضور عكاسان كفش هاي پاشنه بلندش را درآورد و با پاي برهنه 
روي فرش قرمز رفت.  بازيگر سرشناس با اين كار بیانیه يي سیاسي علیه كن 
و مقررات آن صادر كرد. او در مراسم فرش قرمز فیلم اسپايك لي كه با عنوان 
»مرد كوكلوس كالن سیاه« اكران شد، كفش هايش را درآورد.  يكي از مقررات 
جش��نواره فیلم كن اين اس��ت كه خانم هاي حاضر در فرش قرمز نبايد كفش 
بي پاشنه بپوشند. استوارت پیش تر نیز به اين قانون كن اعتراض كرده و سال 
20۱6 با درآوردن كفش هايش گفته بود: اصال نمي توانم باور كنم كه من روي 
فرش قرمز دارم راه مي روم و كس��ي جلوي مرا بگیرد و خیلي محترمانه بگويد 
شما كفش پاشنه دار نپوشیده ايد و من هم مجبور شوم به او بگويم بله دوست 
عزيز نپوشیده ام. اما مگر مجبورم كه بپوشم؟ بازيگر »گرگ و میش« افزود: هر 

وقت دلش بخواهد كفش پاشنه بلند مي پوشد و هر وقت نخواهد نمي پوشد. 

احيايهنرنقاليبهشيوهايمتفاوتدريزد
بنیانگذار انجمن شاهنامه خواني يزد از 
احیاي هنرهاي ملي نقالي و پرده خواني از 
طريق تلفیق آنها با ورزش هاي زورخانه يي 
و موس��یقي س��نتي در راس��تاي نمايش 
عمومي ارزش هاي روحیه پهلواني خبر داد. 
محمدمهدي مدرسي سريزدي به بهانه 2۵ 

ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسي با اشاره به اهمیت شاهنامه خواني در جهت 
حفاظت از اين میراث غني ادبیاتي اظهار كرد: ش��اهنامه از ابعاد مختلفي براي 
ايرانیان به صورت ويژه يي ارزش��مند اس��ت چراكه هويت ملي ايرانیان به عنوان 
بزرگ ترين ارزش در اين اثر با زنده ماندن زبان فارسي حفظ شده است. او افزود: 
فردوسي اين شاعر پارسي زبان با نوشتن شاهنامه عالوه بر بازآفريني هويت ملي، 
حكمت و سخنان پندآموزي كه تا قبل از آن ايرانیان ناگزير به حفظ و به خاطر 
سپردن آنها بودند، گردآوري و به رشته تحرير درآورد. مدرسي سريزدي با اشاره 
به اينكه انجمن ش��اهنامه خواني يزد از س��ال ۹4 به طور رسمي فعالیت خود را 
آغاز كرده است، گفت: البته اين انجمن به صورت غیررسمي از ۱0سال قبل هم 
فعالیت هايي جدي در اداره فرهنگ و ارشاد استان داشت. به گفته او خوشبختانه 
از ديرباز يزدي ها بس��یار در موضوع ادبیات فعال بوده اند به طوري كه در حوزه 

شاهنامه خواني همیشه شاهد حضور تعداد زيادي از جوانان و اساتید بوده ايم. 

تاريخنگاري

حمله دوباره عراق به مهران
بیست وششم ارديبهشت ۱36۵ ارتش عراق پس 
از عملیات والفجر۸ اشغال دوباره مهران را در دستور 
كار خ��ود قرار داد تا به نوعي فتح فاو را تحت تاثیر 
قرار دهد. دش��من با اين انديشه، سپاه دوم خود را 
با بیش��ترين توان وارد عم��ل و عملیات ثاراالبطال 
)خون خواهي قهرمانان( را با اجراي آتش س��نگین 
از چندمحور آغاز كرد. ش��هر مهران در طول جنگ 
تحمیلي چند بار اشغال ش��د. يك بار در سي ويكم 
ش��هريور ۱3۵۹، ب��ار دوم در خ��رداد 6۵. پ��س از 
آخرين اش��غال، مهران به دس��ت نیروه��اي ايراني 
براي همیشه از اش��غال عراق خارج شد. مهران در 
ساحل رودخانه كنجان چم واقع شده و با مرز عراق 
بی��ش از چند كیلومتر فاصله ن��دارد. محل كنوني 
مهران در گذشته منصورآباد نام داشت كه در سال 
۱30۹هجري شمسي با تصويب فرهنگستان ايران، 
مهران نامیده شد. اين شهر همانند شهرهاي مرزي 
ديگر كشورمان در ابتداي جنگ تحمیلي به دست 
عراقي ها افتاده و ويران ش��د اما س��رانجام در سال 
۱36۵ به دس��ت نیروهاي رزمن��ده ايران به آغوش 
میهن بازگش��ت و در جريان بازس��ازي هاي پس از 
جنگ دوباره آباد شد. شهرستان مهران براي مردم 
اس��تان ايالم يادآور خاطرات تلخ و شیرين فراواني 
است. اين شهر س��مبل پايداري، ايثار، استقامت و 
ايس��تادگي مردمان رنج ديده و شهیدپرور سرزمین 
آالمتو )ن��ام قديم ايالم؛ به معني س��رزمین طلوع 

خورشید( است. 

مهران به دلیل موقعیت جغرافیايي خود همواره 
م��ورد تعرض حكومت بغداد بود و با ش��روع جنگ 
تحمیلي نیز از ابتداي سال ۵۹ تحركات و تجاوزات 
مرزي نظامیان عراقي در اين منطقه مرزي شديدتر 
شد و در نیمه شهريور ۵۹ مهران هدف موشك هاي 
عراقي قرار گرفت. مهران ازجمله شهرهايي است كه 
در خط مقدم بارها مورد هجوم دش��من بعثي قرار 
گرفت و 4 بار اشغال شد و هر بار توسط رزمندگان 
اسالم پس گرفته شد. در 3۱شهريور ۱3۵۹ لشكر 2 
پیاده  كوهستان سپاه دوم عراق از 4محور به مهران 
حمله كرد و پس از كسب موفقیت در محور شمالي 

در روز دوم مهر ماه از قسمت غربي وارد مهران شد 
و در جنگي تن به تن شهر را به تصرف درآورد و در 
عمق  20كیلومتري خاك ايران روي ارتفاعات )زيل، 
كولك و كوهگچ(، جنوب��ي )قالويزان و حمزين( و 
ش��رقي )چكه موس��ي و چكه قمر( مواضع پدافندي 
برگزي��د. اي��ن منطقه از آن زمان در اش��غال بود تا 
اينكه پس از عقب نش��یني ارتش عراق پس از فتح 
خرمشهر بیشتر مناطق اشغالي آزاد شد اما ارتفاعات 
مرزي و شهر مهران تحت تسلط دشمن باقي ماند 
و مدتي بعد با اجراي عملیات والفجر3 در سال 62 

شهر مهران و ارتفاعات شمالي آن آزاد شد. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

