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  معاون پارلماني رييس جمهور:  اليحه مبارزه با 
پولشويي را براساس نياز داخلي ارائه كرده ايم

 مع��اون پارلماني رييس جمهوري گف��ت: دولت صرف نظر از مباحث بين المللي، 
اليحه مبارزه با پولشويي را براساس نياز و ضرورت هاي داخلي ارائه كرده است. 

به گزارش ايرنا »حسينعلي اميري« پس از پايان جلسه هيات دولت در گفت وگو با 
خبرنگاران درباره لوايحي كه در مجلس در حال بررسي است، اظهار داشت: اشكاالت 
قانون مبارزه با پولشويي در طول مدت اجرا مشخص شده است و اين قانون در بعضي 

موارد نياز به اصالح و تكميل دارد. 
وي درباره اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م هم گفت: از زمان 
تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م دو سال گذشته است و در اين مدت 
مجريان احس��اس كردند بعض��ي جاها قانون ناقص اس��ت و در بعضي جاها نياز به 

تاسيس )قوانين جديد( داريم. 
اميري يادآورش��د: رويكرد قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم تقويت نهادهاي 
داخلي است چرا كه قضات در بعضي جاها در برخورد مجرمان موضوع قانون، با خأل 

)قانوني( مواجه بودند كه بايد اين موارد را تامين مي كرديم. 
وي خاطرنش��ان كرد: قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م به قوه قضاييه نظام 
صالحي��ت مي دهد هر جاي��ي اگر افراد موضوع اين قانون علي��ه نظام اقدامي انجام 
دهند بتواند آنها را محاكمه كند ضمن اينكه تش��خيص سازمان هاي آزادي بخش با 

سازمان هاي تروريستي به عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته شده است. 
معاون پارلماني رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص مذاكرات 
وزير امور خارجه كشورمان با همتايان اروپايي خود درباره برجام اظهار داشت: برجام 
تنها موضوع دولت نيست بلكه موضوع نظام جمهوري اسالمي است و به همان شكل 
ك��ه در تصويب برجام اراده نظام بر تصوي��ب و اجرا قرار گرفت در موقعيتي هم كه 
االن ق��رار داريم حتما نياز به عزم ملي، حمايت مردمي و حمايت مجلس ش��وراي 

اسالمي دارد. 
امي��ري تصريح ك��رد: روح حاكم بر مجل��س، تعامل با دولت و درك ش��رايط و 
نيازمندي هاي كش��ور اس��ت و قطعا مجلس در جهت تامين مصالح و منافع ملي و 

انسجام و وحدت ملي با دولت همكاري خواهد كرد. 
معاون رييس جمهوري همچنين درباره اليحه اصالح س��اختار دولت هم گفت: 
اين اليحه در كميسيون رد شده است و نه در مجلس. و به موجب آيين نامه داخلي 
مجلس اگر طرح يا اليحه يي در كميس��يون رد ش��ود با درخواس��ت 15 نماينده يا 

درخواست دولت در صحن علني قابل طرح است. 
اميري اضافه كرد: منتظر هستيم كه تصميم كميسيون مبني بر رد اليحه چاپ 
شود تا در موعد قانوني، دولت تقاضاي طرح اليحه را در صحن علني بكند و تالش 
ما اين اس��ت با ارائه پيشنهادهاي كارشناس��ي به نماينده ها، بتوانيم نظر مجلس را 

تامين كنيم. 

وزير دادگستري: با احتكاركنندگان برخورد مي شود
 وزير دادگستري نيز در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: تحقيقاتي درباره وضعيت 
بازداشتگاه ها انجام شده است و گزارش هاي تكميلي تحقيقات خدمت رييس جمهور 
ارائه مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، آوايي در پاسخ به سوالي در مورد بررسي وضعيت 
بازداشتگاه ها كه رييس جمهور دستور آن را داده بود، اظهار كرد: در اين باره جلسه يي 
در ش��وراي عالي امنيت ملي و جلس��ه يي هم با وزير كش��ور داش��ته ايم و به دنبال 
آن تحقيقاتي انجام ش��ده و پاسخ هايي هم داده شده است كه گزارش هاي تكميلي 
اقدامات خدمت رييس جمهور داده مي شود. وي در مورد اقدامات وزارت دادگستري 
براي نظارت بر بازار اظهار كرد: در جلس��ه يي كه برگزار شد يك نظر مطرح شد كه 
بعضي كسبه مس��ير بي وفايي با ملت پيش گرفته اند و به بهانه هاي ارزي و سياسي 
اجناس خود را احتكار مي كنند كه در آن جلسه نمايندگان بازار اين نظر را رد كردند 
اما متاس��فانه براس��اس گزارش هاي رسيده، بخشي از اين نظر درست است كه ما از 
طريق سازمان تعزيرات و استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني خود با احتكار كنندگان 
برخورد مي كنيم. اول به آنها تذكر مي دهيم سپس براساس ظرفيت هاي قانوني خود 

با آنها برخورد خواهيم داشت. 
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رييس جمهوري تاكيد كرد: ملت ايران 
همواره در برابر توطئه هاي ديگران و به ويژه 
رژيم امريكا استقامت، مقاومت و ايستادگي 
كرده و نش��ان داده كه در برابر فش��ار آنها 
تسليم نمي شود و اين ملت بزرگ را كسي 

نمي تواند به زانو درآورد. 
اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
رياست جمهوري، روحاني روز چهارشنبه در 
جلسه هيات دولت در بخشي از سخنانش 
به موضوع برجام اش��اره كرد و گفت: ملت 
ايران هم��واره در برابر توطئه هاي ديگران 
و به ويژه رژيم امريكا اس��تقامت، مقاومت 
و ايس��تادگي كرده و نش��ان دادند كه در 
برابر فشار آنها تسليم نمي شوند و اين ملت 

بزرگ را كسي نمي تواند به زانو درآورد. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: در مس��اله 
هس��ته يي عده يي كه آن طرف هس��تند، 
تصور مي كنند با فش��ار، تحريم، تهديد و 
حتي نش��ان دادن عالئم جنگ مي توانند 
ملت ايران را تس��ليم كنند، اما ايستادگي 
و مقاومت ملت ايران به خوبي نش��ان داد 

كه اين تفكر و راه، نادرست و غلط است. 
وي اضاف��ه كرد: در موضوع هس��ته يي 
عده ي��ي هم تص��ور مي كنند كه مس��ائل 
جهان��ي و اموري كه به نوع��ي در مجامع 
بين المللي و شوراي امنيت مطرح شده را با 
سخنراني، شعار و تحريك احساسات مردم 
مي توان حل و فصل كرد كه البته ثابت شده 
كه اين هم مسير درست و دقيقي نيست. 
رييس جمهوري گفت: دولت يازدهم از ابتدا 
بر اين تفكر بود كه اين مساله راه حل فني 
و سياس��ي دارد و مي توان از طريق احترام 
به حقوق ملت ايران، مذاكره سياسي بين 
كش��ورها و با رس��يدن به توافق از مس��ير 
سياس��ي و ديپلماتيك در اين موضوع به 

نتيجه برسيم. 
وي با بيان اينكه در موضوع هسته يي 
به دنبال دو دس��تاورد اصلي بوديم، اظهار 
داشت: دس��تاورد اول احقاق حقوق ملت 
ايران بود. مطابق قطعنامه هاي س��ازمان 
ملل، غني س��ازي اي��ران غيرقانوني اعالم 
ش��ده بود ك��ه البته ب��ه هيچ وج��ه اين 
موضوع را قب��ول نداريم، اما اين مس��اله 
به مستمس��كي براي فش��ار به كشورمان 
تبديل ش��ده بود و لذا قصد داشتيم آن را 

از بين ببريم. 
روحان��ي ادامه داد: بر اين مبنا زيربناي 
ادع��اي آنه��ا موض��وع PMD و ادع��اي 
فعاليت ه��اي غيرصلح آميز ب��ود و ما اين 
زيربن��ا را از بي��ن برديم و معلوم ش��د كه 
ادعاهاي آنها نابجاس��ت و از طرفي حقوق 

ملت ايران را تثبيت و قطعنامه هاي مربوط 
ب��ه اين موضوع را لغ��و كرديم. وي گفت: 
 دس��تاورد و هدف ديگر رفع تحريم ها 
در راس��تاي تامين منافع ملي بود كه 
در اين راس��تا، اگرچه ممكن اس��ت از 
100درصد خواسته هاي خود در عمل 
به 80درصد دس��ت يافته باش��يم، اما 
بايد توجه داشت در مذاكره و تعامل با 
كشورهاي بزرگ غربي و آن هم كشور 
خاصي مث��ل امريكا كه همواره با ملت 
ايران تخاصم داشته است، معلوم است 

كه مشكالتي ايجاد مي كنند. 
رييس جمه��وري تاكيد ك��رد: اما بايد 
در ارزيابي دس��تاوردها بي��ن برجام و نبود 
برجام مقايس��ه انجام دهيم در اين صورت 
به خوبي مش��خص مي شود كه ملت ايران 

چه كار بزرگي انجام داده است. 
وي اف��زود: البت��ه در اين راه هميش��ه 
ملت ايران، حامي و پشتيبان بودند و مقام 
معظم رهبري رهنمود و ارشادهاي الزم را 
داش��ته اند و همه با هم اين كار بزرگ را به 

انجام رسانديم. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: بعد از اينكه 
برجام اجرايي شد، امريكا به طور يك طرفه 
از آن خ��ارج ش��د. حاال چه كس��ي اينجا 
متخلف است. دولت ايران يا دولت امريكا؟ 
و چه كس��ي نقض عهد كرده اس��ت ما يا 
امريكايي ها؟ ما متعهد ب��ه اقدام خودمان 
هس��تيم يا به اقدامات ديگران هم متعهد 
مي باش��يم؟ چه كس��ي بود ك��ه مصوبات 
س��ازمان مل��ل و قطعنام��ه 2231 را زير 
پا گذاش��ت، ما يا آنها؟ ما برخالف حقوق 
بين الملل حركت كرديم يا آنها؟ معاهدات 
بين المللي را امريكا تضعيف كرده يا ايران؟

وي با بيان اينكه چه كس��ي مستحق 
مالمت اس��ت، گف��ت: اين موض��وع بايد 
روش��ن ش��ود و مبادا ي��ك عده يي خطا 
كنند، امروز امري��كا به عنوان ناقض عهد 
و متخل��ف از مق��ررات بين الملل��ي بايد 
مورد فش��ار قرار بگي��رد. رييس جمهوري 
با اش��اره به جمالتي از حضرت امام)ره(، 
خاطرنش��ان كرد: اين روزها با موضوعاتي 
كه مطرح مي ش��ود بيش��تر به ياد جمله 
معروف حضرت امام خميني)ره( در آبان 
65 كه به »اين تذهبون؟« معروف است، 

 مي افتم. 
وي ادام��ه داد: در آن روز بي��ن ايران و 
امري��كا اختالفي وجود داش��ت كه امريكا 
در آن شكس��ت خورده ب��ود اما يك عده 
به دنبال آن بودند كه مس��ووالن ايراني را 
مورد سوال قرار دهند و امام راحل برخورد 

حكمت آميز با آنها داشت و آن درس خوبي 
براي ما بود و هست. 

روحان��ي اف��زود: ام��ام در 29 آبان 65 
فرم��ود »هيچ توقع نداش��تم ك��ه در اين 
زمان كه بايد فرياد بزنند سر امريكا، فرياد 
مي زنند سر مسووالن  مان« چه شده است؟ 
در يك چنين مساله مهمي بايد همه دست 
به دست هم بدهيد و ثابت كنيد به دنيا كه 
وحدت داريد، چرا شما مي خواهيد تفرقه و 
دو دستگي ايجاد كنيد، چه شده است شما 
را و كجا داريد مي رويد؟ »اين تذهبون؟«. 
بعد فرمود تندرو و كندرو و دودستگي در 
كش��ور ايجاد نكنيد و اين خالف اس��الم، 

ديانت و انصاف است. 
وي تصري��ح كرد: امروز روزي نيس��ت 
كه همديگر را پاي ميز سوال ببريم، البته 
ممكن است چنين فرصتي بعدا پيش بيايد 
كه بس��يار از آن استقبال مي كنيم، اما در 
زمان كنوني همه بايد در برابر فش��ارهاي 

امريكا، متحد باشيم. 
رييس جمه��وري با اش��اره ب��ه اينكه 
شرايط كنوني با س��ال هاي 86، 90 و 91 
كامال متفاوت اس��ت، گف��ت: در آن روزها 
در جريان فش��اري كه امريكا بر ايران وارد 
مي ك��رد، بس��ياري از كش��ورهاي دنيا را 
هم��راه و در كنار خود داش��ت و اجماعي 
در حد بزرگ عليه اي��ران ايجاد كرده بود 
و همه كنار امري��كا بودند و افكار عمومي 
و كش��ورهاي دنيا نيز با ما نبودند اما امروز 
جز يكي، دو كشور كوچك مرتجع منطقه 
و رژيم غاصب صهيونيستي، كسي با امريكا 
نيس��ت و تمام دنيا با ايران هستند و اين 
امتياز بزرگي است و نبايد از دست بدهيم. 
وي تاكي��د كرد: ام��روز در جايگاهي 
ق��رار گرفتيم ك��ه جايگاه اتهام نيس��ت 
و امريكاس��ت كه در جاي��گاه و ميز اتهام 
ق��رار دارد و هم��ه دنيا امري��كا را متهم 
مي كنند. همه مجامع بين المللي ازجمله 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و س��ازمان 
مل��ل صراحتا اع��الم مي كنند ك��ه ايران 
ب��ه تعهدات خود پايبند بوده اس��ت و در 
مقابل همه تاكيد دارن��د كه اقدام امريكا 
خ��الف مق��ررات بين الملل��ي، بي دليل و 
بي منطق بوده اس��ت و هيچ گاه در مقابل 
امريكا در چنين موضعي قرار نداشتيم كه 
همه قبول دارند كه كار امريكا پش��توانه 
سياس��ي، اخالقي ن��دارد و در مقابل، كار 
ايران كامال از پش��توانه سياسي و اخالقي 
برخوردار است و امروز افكار عمومي جهان 

با ما است. 
روحاني افزود: حت��ي اگر داخل امريكا 

نظرس��نجي ش��ود باز هم افكار عمومي با 
ماست و اين به معناي انزواي واقعي دولت 
امريكاس��ت و همين امروز ه��م ما پيروز 

هستيم. 
وي گف��ت: ايران هراس��ي ك��ه انج��ام 
مي دادند و با تبليغ��ات دروغين همه دنيا 
را قان��ع كرده بودند كه ايران خطر اس��ت، 
امروز به جاي آن ترامپ هراسي شروع شده 
اس��ت و امروز ايران از جايگاهي برخوردار 
ش��ده كه همه به آن احت��رام مي گذارند؛ 
چراكه مي بينند ايران كشوري است كه با 
ديپلماسي در مسير صلح و در كنار مقررات 

بين المللي قرار دارد. 
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: پس 
از آنكه امريكا بي دليل و بي منطق از توافق 
بس��يار مهم چندجانبه و بين المللي خارج 
ش��د در ش��رايط كنوني فرصتي را براي 5 
كشور كه در اين توافق بودند، قرار داديم. 

وي خاطرنش��ان كرد: طرح ترامپ اين 
بود كه ش��ب اعالم كند كه از توافق برجام 
خارج ش��ود و پيش بيني كرده بود كه بعد 
از آن ي��ا صبح روز بعد ايران اعالم مي كند 
كه از اين توافق خارج مي ش��ود و ظهر نيز 
آژانس بين المللي گزارش مي دهد كه ايران 
از برجام خارج ش��ده اس��ت و ف��رداي آن 
روز قطعنامه هاي سازمان ملل برمي گردد 
و اي��ران دو مرتبه در س��طح جهاني مورد 

تحريم قرار مي گيرد. 
روحان��ي اضافه ك��رد: ترام��پ كارت 
اول خ��ود را روي مي��ز آورد، اما در كارت 
دوم اش��تباه محاس��باتي داش��ت. بعد از 
اعالم نظام جمهوري اسالمي ايران، اينها 
ماندند كه دستگاه هاي اطالعاتي شان چرا 
نتوانس��تند اطالعات درست را ارائه كنند 
چراكه براس��اس گ��زارش دس��تگاه هاي 
اطالعاتي ش��ان جمهوري اس��المي ايران 
پ��س از خ��ارج ش��دن امري��كا از توافق 
برجام يا همان س��اعت يا صبح فردا بايد 
از اين توافق خارج مي ش��د لذا امروز همه 
نقش��ه هاي امريكا به هم ريخته است. وي 
گفت: با تصميمي كه گرفتيم امروز مردم 
كش��ورمان اعتماد بيش��تري به مسووالن 
خود دارند چراكه اگر با احساسات برخورد 
مي كردي��م و از توافق خارج مي ش��ديم، 
مردم س��وال مي كردند ك��ه چه عجله يي 
داش��تيد و چرا فرصت نداديد، چه بس��ا 
اگر خارج نمي ش��ديد، اتحادي��ه اروپا هم 
اعالم مي كرد كه اگر ايران فرصت مي داد 
و در برج��ام مي ماند آنه��ا در برابر امريكا 
مي ايس��تادند و مناف��ع اي��ران را تامي��ن 

مي كردند. 

خبر سخن نخست

  راه طي شده 

  خ��روج امري��كا از برجام و بازگش��ت تحريم ه��اي يك جانبه، به طور مش��خص 
زيرس��اخت هاي اقتصاد اي��ران را هدف قرار داده اس��ت. صنعت نف��ت، عمده ترين و 
تاثيرگذارتري��ن بخش اقتصادي ايران اس��ت كه حيات  بخش بزرگ��ي از اقتصاد ايران 
به آن وابس��ته اس��ت، بنابراين تمام تالش كارگردان هاي بازي تحريم آن اس��ت كه 
از دو مس��ير مختلف اين بخ��ش از اقتصاد ايران را به زانو درآورند. نخس��ت آن كه با 
محدوديت هاي بانك��ي و همچنين تهديد خريداران نفت، مان��ع از فروش نفت ايران 
ش��وند. دوم اي��ن كه به طرق پيش بيني ش��ده در متن س��ند هاي تحريم��ي مانع از 
سرمايه گذاري شركت هايي شوند كه قصد توسعه و نوسازي صنعت نفت ايران را دارند. 
موفقيت يا عدم موفقيت يا به طور كلي ش��دت تاثي��ر تحريم هاي يك جانبه امريكا به 
روي اقتصاد ايران و به طور مش��خص صنعت نفت، بس��تگي به ماموريت جناب آقاي 
ظريف با طرف هاي باقي مانده در برجام دارد. چنانچه پنج كش��ور باقي مانده در برجام 
بتوانن��د منافع موردنظر ايران را تامين كنند -كه به نظر مي آيد كرده اند- و صد البته 
تضمين هاي الزم را در اين رابطه به طرف ايراني خود بدهند -كه بازهم به نظر مي آيد 
داده اند- شدت ضربه تحريم هاي يك جانبه امريكا گرفته خواهد شد.  ترامپ در زمان 
تبليغات رياست جمهوري بارها و بارها از بد بودن توافق برجام سخن به ميان آورد و اين 
وعده را به تندروهاي جمهوري خواه داد كه چنانچه س��كان هدايت امريكا را به دست 
گيرد بي درنگ برجام را پاره خواهد كرد، گرچه پيروزي شخصيت غيرقابل پيش بيني 
 مانند ترامپ در جامعه امريكا ناباورانه بود ولي س��رانجام ترامپ ميهمان چهار س��اله 
كاخ سفيد شد. در طول مدتي كه از رياست جمهوري ترامپ مي گذرد سايه تحريم هاي 
يك جانبه امريكا عليه ايران، احتماال بسياري از شركت ها را براي سرمايه گذاري در ايران 
مردد كرده بود، به همين دليل بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي بر اين باورند 
كه اقدام امريكا حداقل اين حسن را داشت كه اقتصاد ايران را از حالت بالتكليفي بعد 
از انتخاب ترامپ خارج كرد. از س��ويي ايران پيش از خروج امريكا از برجام گزينه هاي 
مختلفي را براي واكنش به اين تصميم احتمالي ترامپ درنظر گرفته بود، تالش هاي 
شبانه روزي وزارت امور خارجه و در راس آنها جناب آقاي ظريف در مقطع كنوني اين 
واقعيت را برجسته تر مي كند كه هيچ اقدامي به اندازه تالش براي به حداقل رساندن 

خسارات خروج امريكا از برجام براي اقتصاد ايران، حياتي نيست. 
گرچ��ه باتوجه به ضرب االجل 180 روزه وزارت خزانه داري امريكا به ش��ركت هاي 
خارج��ي براي پايان دادن به مراودات نفتي خ��ود با ايران، احتمال كاهش درآمدهاي 
نفتي دولت ايران طي ماه هاي آتي دور از انتظار نخواهد بود. ولي بعيد به نظر مي رسد 
ك��ه اين بار كاهش صادرات نفت ايران به اندازه ميزان كاهش آن در دوران تحريم هاي 
قبلي )پيش از برجام( باش��د. ايران به  عنوان س��ومين توليدكننده بزرگ نفت در بين 
اعضاي اوپك، در ماه هاي اخير به طور متوسط روزانه 2.5ميليون بشكه نفت و ميعانات 
گازي صادر كرده اس��ت، در حالي كه متوس��ط روزانه صادرات نف��ت ايران در فاصله 
س��ال هاي 2012 ت��ا 2015 كمت��ر از نصف رقم كنوني آن بوده اس��ت. ش��ايد نتايج 
نظرس��نجي بلومبرگ از كارشناس��ان حوزه انرژي، اين پيش بيني را كرده باشد كه با 
بازگشت تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران، صادرات نفت اين كشور روزانه 500 
هزار بشكه كاهش يابد اما نبايد از ياد برد كه در ليست بزرگ ترين كشورهاي واردكننده 
نفت از ايران، كشور چين در صدر قرار دارد كه خود از بزرگ ترين مخالفان تحريم هاي 
ثانويه امريكا عليه ايران اس��ت. همچنين نبايد از ياد برد كه تنها فروش نفت دغدغه 
دولتمردان ايران نيست، چراكه بازگشت مبالغ حاصل از فروش نفت از درجه اهميتي 
به مراتب باالتر از فروش آن برخوردار است. تحريم هاي بانكي مانع بزرگي براي وصول 
مطالبات نفتي ايران به حساب مي آيد. گرچه ايران از ماه گذشته انجام معامالت نفتي 
بر پايه ارزهايي جز دالر امريكا را آغاز كرده و اعالم نموده است كه ارز مرجع خود را به 
يورو تغيير خواهد داد، ولي به گفته اقتصاددانان و كارشناساني كه در زمينه تحريم ها 
مطالعه مي كنن��د، روي آوردن ايران فقط به يورو نمي تواند نقش زيادي در محافظت 
از شركت هاي اروپايي كه شديدا به نظام بانكي بين المللي وابسته اند، داشته باشد. اگر 
ايران بتواند براي تحريم هاي بانكي نيز چاره يي بينديشد ضربه به اقتصاد ايران از تير 

رها شده چله ديوانه ترامپ كاهش چشمگيري خواهد داشت. 
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در برنامه 9 ماده اي اتحاديه اروپا، تداوم فروش نفت از ايران و معامالت بانكي تاكيد شد

قول اروپا براي حفظ برجام
 صفحه 2 

روحاني در جلسه هيات دولت:

امروز روزي نيست كه همديگر 
را پاي ميز سوال ببريم

 همين صفحه 

جهان

كره شمالي تهديد كرد 
سهام آسيا فرو ريخت

7

روحاني:امروز روزي نيست كه همديگر را پاي ميز سوال ببريم
 كسي نمي تواند ملت بزرگ ايران را به زانو درآورد        به مردم اطمينان مي دهم كه نگران اداره كشور نباشند
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  خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي 
يك جانبه، به طور مش��خص زيرساخت هاي اقتصاد 
اي��ران را هدف ق��رار داده اس��ت. صنع��ت نفت، 
عمده ترين و تاثيرگذارترين بخش اقتصادي ايران 
است كه حيات  بخش بزرگي از اقتصاد ايران به آن 
وابسته اس��ت، بنابراين تمام تالش كارگردان هاي 
ب��ازي تحريم آن اس��ت كه از دو مس��ير مختلف 
اي��ن بخ��ش از اقتصاد اي��ران را به زان��و درآورند. 
نخست آن كه با محدوديت هاي بانكي و همچنين 
تهديد خريداران نفت، مان��ع از فروش نفت ايران 
ش��وند. دوم اين كه به طرق پيش بيني ش��ده در 
مت��ن س��ند هاي تحريمي مانع از س��رمايه گذاري 
ش��ركت هايي ش��وند كه قصد توس��عه و نوسازي 

صنعت نفت ايران را دارند ...

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
روز چهارش��نبه 26 ارديبهش��ت 97 نرخ اونس 
جهان��ي ط��ال ب��ه 1290دالر كاه��ش ياف��ت كه 
نش��ان دهنده كاهش قابل توجه 25دالري است و 
كارشناسان دليل آن را پيش��رفت مذاكرات با كره 
شمالي، گزارش مثبت بازار كار امريكا و كاهش نرخ 
بيكاري به زير 4درصد در امريكا ارزيابي كرده اند و بر 
اين اساس انتظار مي رود كه در روزهاي اوايل هفته 
آينده نرخ سكه و طال روند كاهشي داشته باشد.  به 
گزارش »تع��ادل« به دنبال اين تحوالت همچنين 
عرضه 450هزار س��كه به بازار تا 22 ارديبهشت و 
ادامه عرضه س��كه به ميزان 790هزار سكه تا پايان 
ارديبهشت، نرخ انواع سكه بدون تغيير اعالم شده ...

راه طي شده 

 كاهش اونس جهاني طال 
به 1300 دالر

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

نفت و انرژي

15

2  مواجهه با بيانيه نفتي 
كاخ سفيد

دس��تور دونالد ترامپ به 3 وزارتخانه اين كش��ور 
براي مش��خص كردن مكانيس��م جديد تحريم هاي 
نفت��ي عليه ايران كه از س��ال 2016 تاكنون تعليق 
ش��ده بود، در روز دوشنبه منتشر شد اما اين دستور 
همچنان نتوانس��ته ابهام درخص��وص آينده عرضه 
نف��ت خام س��ومين توليدكننده نفت خ��ام اوپك را 
از بين ببرد. از س��ويي بازار نف��ت خام با توقف روند 
افزايش��ي روبه رو شد كه نش��ان مي داد خطر كاهش 
عرضه ازس��وي ايران، اثر خود را كمرنگ كرده است؛ 
از س��ويي ديگر نيز آژانس  بين المللي انرژي، گزارش 
ماهانه خود را منتشر كرده و صراحتا عنوان كرد كه 
فعال فضاي »عدم قطعيت« ب��ر آينده صادرات نفت 
ايران حكمفرماست. البته بخشي از گزارش IEA به 
نوعي تاييد كننده ادعاي ترامپ مبني بر تحمل بازار 
در حذف مقدار قابل توجهي از نفت خام ايران است. 
مش��روح گزارش »تعادل« از 2 مواجهه با بيانيه كاخ 
سفيد كه يكي مربوط به واكنش قيمت ها و ديگري 

مربوط به نگاه آژانس بين المللي انرژي است ...

 داريوش صارمي   

حلول ماه مبارك رمضان ماه اطاعت و بندگي مبارك باد

 داريوش صارمي   
تحليلگر اقتصادي



 ب�ا حك�م فرمانده�ي كل ق�وا؛ رييس س�ازمان 
حفاظت اطالعات وزارت دفاع منصوب شد: با حكم 
فرماندهي معظم كل قوا رييس سازمان حفاظت اطالعات 
وزارت دفاع منصوب ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري مراس��م توديع و معارفه رييس 
سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع با حضور وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس دفتر فرماندهي معظم 
كل قوا، رييس شوراي سياست گذاري حفاظت اطالعات 
نيروهاي مس��لح، رييس سازمان عقيدتي سياسي وزارت 
دفاع، روس��اي س��ازمان هاي حفاظت اطالعات نيروهاي 
مس��لح و جمع كثيري از مقامات لش��كري و كش��وري 
در س��تاد وزارت دفاع برگزار ش��د. در اين مراسم، حكم 
انتصاب سردار س��رتيپ پاسدار مجيد خادمي به رياست 
س��ازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع از سوي فرمانده 
معظم كل قوا توسط رييس دفتر فرماندهي كل قوا قرائت 
و از خدمات شايس��ته سردار س��رتيپ پاسدار سيد اصغر 
ميرجعفري رييس س��ابق حفاظت اطالعات وزارت دفاع 

تقدير به عمل آمد. 
 اميدوارم ش�اهد صلح و آرامش در جهان اسالم 
باش�يم؛ پ�اد  مع��اون اول رييس جمه��ور در پيام هاي 
جداگانه يي به همتايان خود در كش��ورهاي اس��المي، 
فرارس��يدن ماه مبارك رمضان را به دولت ها و ملت هاي 
مس��لمان تبريك گفت. اسحاق جهانگيري در بخشي از 
اين پيام ها آورده است: »اميدوارم به يمن و مباركي اين 
ماه پرخير و بركت و با تالش هاي مش��ترك كشورهاي 
اس��المي شاهد استقرار صلح و آرامش در سراسر جهان 
اس��الم و گسترش روزافزون مناس��بات و همكاري هاي 

في مابين باشيم.«
 صريح و روشن با هم سخن بگوييم؛ تعادل  مشاور 
رييس جمهور تاكيد كرد: ويژگي مهم اين دوره از گفت وگو 
آن است كه براي جلوگيري از اتفاقي شبيه خروج امريكا، 

صريح و روشن با هم سخن بگوييم. 
 حمي��د ابوطالب��ي در صفحه ش��خصي خ��ود در توييتر 
با اش��اره به آغاز مذاكرات ايران و طرف هاي اروپايي پس 
از خروج امريكا از برجام نوشت؛ مركل و موگريني صريح 
و روش��ن دو وجه از نگرش جديد اروپا به برجام را مطرح 
نمودند؛ وجوهي كه تركيب آن دو تبديل برجام به توافقي 
ابزاري براي حصول آن چيزي است كه در برجام سخني 
از آن نيس��ت.  ويژگي مهم اين دوره از گفت وگو آن است 
كه براي جلوگيري از اتفاقي شبيه خروج امريكا، صريح و 

روشن با هم سخن بگوييم. 
 س�ازمان ملي مهاجرت تاس�يس مي ش�ود؛ 
ايرن�ا   براساس مصوبه ش��وراي عالي اداري، سازمان ملي 
مهاجرت با شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به وزارت 
كشور تاسيس مي شود. شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد 
وزارت كشور و س��ازمان اداري و استخدامي براي تمركز 
سياست گذاري، راهبري، برنامه ريزي، نظارت و ساماندهي 
ام��ور اتباع و مهاجرين خارج��ي و پناهندگان و برقراري 
ارتباط موثر با نهادهاي سازمان هاي بين المللي با تشكيل 
سازمان ملي مهاجرت موافقت كرد.  براساس اين مصوبه، 
وظايف و اختيارات سازمان و نحوه همكاري دستگاه هاي 
اجرايي در انجام وظايف، مطابق قانون مشخص مي شود.  
وزارت كش��ور اليحه تشكيل اين س��ازمان را با همكاري 
س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور و ساير دستگاه هاي 
ذي رب��ط در امور اتباع بيگانه، همراه با ماموريت و ش��رح 
وظايف سازمان، طي مدت سه ماه تهيه و به هيات وزيران 

ارائه مي كند. 
 ايران پول ه�اي برجامي را ص�رف اقتصاد كرده 
است؛ ايرنا  آنتوني بلينكن، قائم مقام سابق وزير خارجه 
امري��كا با بيان اينكه ايران پول هاي آزاد ش��ده ناش��ي از 
برج��ام را وارد اقتصاد كرده اس��ت به ش��بكه تلويزيوني 
فرانس24 گف��ت: رييس جمهوري ترامپ ايران را تنها به 
خاطر كاري كه انجام نداد و آن پيگيري نكردن تسليحات 
هس��ته يي بود، تحريم كرد. پولي كه ايران از بابت اجراي 
توافق هس��ته يي دريافت كرد در واقع اينها پول هاي خود 
اي��ران بود كه از بابت فروش نفت در حس��اب هاي بانكي 
در سراس��ر جهان به دليل تحريم ها مس��دود شده بودند 
بنابر برآوردهاي كارشناسي اين پول ها به اقتصاد ايران وارد 

شده و به مسائل نظامي وارد نشده است. 
 قاضي پور از پاس�خ هاي وزير فرهنگ قانع ش�د؛ 
تسنيم  نادر قاضي پور، نماينده اروميه در مجلس شوراي 
اس��المي در نشست علني روز گذش��ته )چهارشنبه 26 
ارديبهش��ت( قوه مقننه و در جريان س��وال خود از وزير 
فرهنگ و ارشاد اس��المي درباره توزيع سراسري روزنامه 
همشهري متعلق به ارگان شهرداري تهران از پاسخ هاي 
عباس صالحي قانع شد. وزير ارشاد در پاسخ به اين سوال 
تاكيد كرد كه »براس��اس مجوزي كه هي��ات نظارت به 
روزنامه همش��هري داده، اين روزنامه حق انتشار در كل 

كشور را دارد«.
  اتحادي�ه اروپا به دنبال اس�تفاده از يورو به جاي 
دالر در تج�ارت ب�ا ايران اس�ت؛ ايس�نا  يك منبع 
ديپلماتيك روز چهارشنبه به خبرگزاري اسپوتنيك گفت 
كه اتحاديه اروپا قصد دارد يورو را در تعامالت تجاري اش با 
ايران و پرداخت پول نفت به اين كشور به جاي دالر امريكا 
جايگزين كن��د. پس از آنكه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا خروج اين كشور از توافق هسته يي با ايران را اعالم 
كرد، طرف ه��اي اروپايي اين توافق در تالش��ند تا بدون 
حضور امريكا به اجراي تعهداتش��ان در توافق و تجارت با 
ايران با وجود تصميم واشنگتن براي بازگرداندن تحريم ها 

عليه تهران ادامه دهند. 
 س�وال مجلس از وزير علوم درباره علت خريد و 
فروش پايان نامه؛ مهر  س��وال ملي دو نماينده مجلس 
از وزي��ر علوم درخصوص علل رواج يافتن خريد و فروش 
مقاله ه��ا و پايان نامه هاي دانش��گاهي در صحن مجلس 
اعالم وصول ش��د. بر اين اس��اس هيات رييس��ه مجلس 
س��وال ملي محمدرضا صباغيان، نماينده بافق و مهريز و 
س��يدمحمدجواد ابطحي، نماينده خميني شهر از منصور 
غالم��ي، وزير عل��وم درباره عل��ل رواج خري��د و فروش 
پايان نامه ه��اي دانش��گاهي و مقاالت علم��ي و نيز دليل 

گسترش بي رويه دانشگاه ها را اعالم وصول كرد. 
 تنه�ا ي�ك پاس�پورت ايران�ي دارم؛ خان�ه ملت   
علي اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا خ��ود را دو تابعيتي مي دانيد، گفت: با 
وجود اينكه متولد كربال هس��تم و به آن افتخار مي كنم 
اما فقط يك پاسپورت ايراني دارم. اخيرا گزارشي از سوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تعداد 
دوتابعيتي ها در دولت ارائه شده كه براساس آن 210نفر 
طي 2سال گذشته در دولت دوتابعيتي بوده اند. اين افراد 
شامل برخي فرزندان وزرا، معاونان و مشاوران آنها و برخي 

ديگر از مديران در سطوح ديگر بوده است. 

روي موج خبر

در برنامه 9 ماده اي اتحاديه اروپا، تداوم فروش نفت از ايران و معامالت بانكي تاكيد شد

قول اروپا براي حفظ برجام

سخنگوي مجلس خبرگان:

بيانيه، متعلق به مجلس خبرگان  نيست

گروه ايران   
در شرايطي كه صحبت هاي انتقادي اخير آيت اهلل 
احمد جنت��ي درباره برج��ام كه در ش��مايل رييس 
مجلس خبرگان رهبري مطرح شده بود و بازتاب هاي 
وسيعي در سطح رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي 
و ش��بكه هاي اجتماعي پيدا كرده؛ ديروز س��خنگوي 
مجلس خبرگان رهب��ري اعالم كرد كه اين اظهارات 
ش��خصي آيت اهلل جنتي ب��وده و نبايد آن را به عنوان 
موضع رسمي خبرگان رهبري درنظر گرفت؛ اظهارات 
تن��دي كه در جريان آن، ريي��س مجلس خبرگان از 
رييس جمهور خواسته بود كه به دليل تحقق برجام از 
مردم عذرخواهي كند و مهم تر از آن به خاطر امضاي 

چنين سندي در پيشگاه خداوند توبه كند. 
اما كمت��ر از 3 روز از بيان صحبت هاي آيت اهلل 
جنتي؛ س��خنگوي هيات رييسه مجلس خبرگان 

رهبري با بيان اينكه بيانيه منتشر شده درخصوص 
برجام، بيانيه مجلس خبرگان نبوده اس��ت، عنوان 
كرد: »اين بيانيه  رييس مجلس خبرگان به عنوان 

يك فقيه است.« 
 آيت اهلل احمد خاتمي در دبيرخانه مجلس خبرگان 
رهبري در قم در خصوص بيانيه منتشر شده در مورد 
برجام اظهار كرد: »اين بيانيه رييس مجلس خبرگان 
رهبري است نه بيانيه مجلس خبرگان و نه حتي بيانيه 
هيات رييسه مجلس خبرگان؛ بيانيه با سربرگ رييس 
مجلس ثبت ش��ده است و ذيل آن نيز امضاي آيت اهلل 
احمد جنتي قرار دارد، بنابراين اينكه در رسانه ها چنين 
منعكس شد اين بيانيه مجلس خبرگان رهبري است، 
انعكاس درستي نيست.« در حالي كه مخالفان دولت 
اين روزها تندترين انتقادات را متوجه دولت مي كنند؛ 
سخنگوي هيات رييسه مجلس خبرگان در اين زمينه 

اظهار كرد: »اين به مصلحت نظام است كه در مسائل 
مهم كش��وري از جمله برجام، فضاي نقد باز باش��د و 
اجازه دهيم فقيهي مانند آيت اهلل جنتي اظهارنظر كند 
و اگر نقدي بر اين صحبت ها وارد اس��ت گفته ش��ود؛ 
خفقان سياسي به مصلحت كشور نيست و تمام ساليق 

در كشور بايد نقد و اظهارنظر داشته باشند.«

 نمايندگان خبرگان نيز حق انتقاد دارند
خاتم��ي افزود: ابتدا ب��ه دليل تعجيلي كه صورت 
گرفت در س��ايت خبرگان به اش��تباه بيانيه مجلس 
خبرگان رهبري عنوان شد ولي بالفاصله اصالح شد. 
در اين بيانيه يك كلمه هم در مورد مجلس خبرگان 
رهبري نيامده اس��ت و رييس مجلس به عنوان يك 
فقيه صاحب نظر اين بيانيه را صادر كرده است. انتظار 
مي رفت كس��اني كه مي خواستند نقد و اظهارنظر در 
اي��ن خصوص كنند در نظر مي گرفتند كه اين بيانيه 
رييس مجلس خبرگان است. احساس مي كنم عده يي 
به بهانه اين بيانيه قصد تخريب مجلس خبرگان و نماز 

جمعه را داشتند كه اين كار درستي نيست. 
س��خنگوي هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري 
تصريح كرد: نكته ديگر در اين خصوص اين است كه 
طبق قانون اساسي كش��ور، همه افراد حق اظهارنظر 
در مورد مس��ائل اجتماعي و سياسي را دارند. رييس 
مجلس خبرگان ني��ز مانند ديگران ح��ق اظهارنظر 
دارد و اينكه گفته مي ش��ود ك��ه مجلس خبرگان در 
ديپلماس��ي خارجي دخالت كرده است، اشتباه است. 
رييس مجلس خبرگان تنها نظر خودش را گفته است 
و دخالتي صورت نگرفته است. دخالت زماني است كه 
با اعم��ال قدرت بخواهند نظري را تغيير دهند. آنچه 
در اين بيانيه مطرح اس��ت، توصيه اس��ت و توصيه را 
نمي توان دخالت به حس��اب آورد. قلم فرس��ايي شده 
اس��ت كه وظيفه مجلس خبرگان رهبري، انتخاب و 

مراقبت از اعمال رهبري اس��ت و ح��ق اظهارنظر در 
موضوعات سياس��ي را ندارد. اين موضوع اشتباه است 
و خبرگان هم به عنوان يك ش��خصيت حقوقي حق 
اظهارنظ��ر دارد. عضو مجلس خبرگان رهبري عنوان 
ك��رد: اگر روزي مجلس خب��رگان رهبري نيز به اين 
نتيجه برس��د كه در موضعي اظهارنظر كند، اين حق 
مجلس خبرگان رهبري است و تمام اعضاي مجلس 
حق اظهارنظر دارند. آيت اهلل جنتي سمت هاي ديگري 
نيز مانند دبير شوراي نگهبان دارد و استفاده از عنوان 
رييس مجل��س خبرگان در اي��ن بيانيه بدين معني 
نيس��ت كه اين نظر مجلس خبرگان اس��ت. موافقت 
و مخالفت مجلس خبرگان نيز ب��ا موضوع برجام در 

صحن عمومي مطرح نشده است. 
 خاتمي تصريح كرد: موافق��ان برجام نيز اعتقاد 
دارن��د كه امريكا بدعهدي كرده اس��ت و طرف هاي 
اروپايي نيز قابل اعتماد نيستند، همه نيز اين موضوع 
را مي دانند و رهبري نيز به اين مس��اله تاكيد كرده 
اس��ت و البته مهلت داده اند ك��ه طرف هاي اروپايي 
تضمي��ن بدهند. در اين بياني��ه آيت اهلل جنتي گفته 
است كه چرا تضمين هاي كافي از طرف امريكايي ها 
گرفته نش��ده اس��ت كه رييس جمهور بعدي امريكا 
مجبور به پايبندي به آن باش��د و كلمه عذرخواهي 
نيز براي اين مس��اله مطرح ش��ده است. سخنگوي 
هيات رييس��ه مجلس خبرگان بيان ك��رد: آيت اهلل 
جنتي به بنده تاكيد كردند كه من از جانب ايش��ان 
اين موضوع را مطرح كنم كه از زحمات طاقت فرساي 
مذاكره كنندگان تجليل مي كند؛ در نتيجه آن بيانيه و 
اين پيام ايشان بدين معني است كه مذاكره كنندگان 

مي خواستند، تضمين بگيرند ولي نتوانستند. 

 افراد و جريانات سياسي از رهبري خرج نكنند
او خاطرنش��ان كرد: نكته ديگ��ري كه انتظار دارم 
رعايت ش��ود، اين اس��ت كه دو طرف از مقام معظم 
رهبري خ��رج نكنند، اين حرف پنهاني نيس��ت كه 
مجموع فرمايش��ات رهبري درخصوص برجام شامل 
تايي��د، گل��ه و تذكر اس��ت و اينكه گزينش��ي با اين 
فرمايش��ات برخورد شود درست نيس��ت؛ در مسائل 

سياسي بايد حرف و استدالل خودمان را بيان كنيم. 
عض��و مجلس خبرگان رهبري ادام��ه داد: در اين دو، 
سه روز دو طرف صريح حرف هاي خودشان را زده اند. 
آيت اهلل جنتي به صورت ش��فاف موضع خود را اعالم 
كردند و ديگران نيز نقدهاي��ي را وارد كردند؛ در اين 
نقدها دو گونه نقد در اين موضوع وجود داش��ت؛ يك 
گون��ه نقدهاي توهين آميز و اهانت بار بود كه اين گونه 
نقدها در ش��أن فرهيختگان نبود و نبايد ش��خصيت 
آي��ت اهلل جنتي و مجلس خبرگان تخريب ش��ود، در 

جايي كه استدالل وجود دارد، توهين جايز نيست. 
او اف��زود: ن��وع دوم نقده��ا، نقده��اي س��ازنده و 
اس��تداللي بود كه بنده به عنوان عضو هيات رييس��ه 
مجلس خبرگان از اين نقدها تشكر مي كنم؛ نقد بايد 

منصفانه، با استدالل و مودبانه باشد. 
خاتمي گفت: از اصحاب رس��انه ني��ز تقاضا دارم، 
عدالت رسانه يي را رعايت كنند و تمام حرف  را پوشش 
دهند، چه حرف هايي كه با س��ليقه رسانه هماهنگ 
است و چه حرف هايي با سليقه آنها هماهنگ نيست؛ 
رسانه ها بايد تمام حرف ها را منعكس كنند و بگذارند 
ديگران تحليل كنن��د و اگر تحليلي نيز دارند پس از 
آوردن كل متن خبر باشد. حال كه همه حرف ها زده 
ش��ده اس��ت بايد به احترام ماه مبارك رمضان بگو و 
مگوها كنار گذاش��ته ش��ود و با دلي بدون كينه وارد 
ضيافت خدا شويم؛ به تك تك مردم اطمينان مي دهم 
كه كش��ور س��امان دارد و بزرگي به ن��ام مقام معظم 
رهبري در راس كشور است، همچنين مسووالن سه 
قوه نيز بارها ابراز كرده اند كه همراه با واليت هستند و 
نيت شان همراهي است؛ مطمئن باشيد در اين مساله 

كليدي، كشور با عقل جمعي پيش مي رود. 
او در ادام��ه بيان كرد: هفتادمين س��ال اش��غال 
فلس��طين كه به ح��ق روز نكبت نام گرفته اس��ت با 
انتقال س��فارت امريكا به قدس شريف همزمان شده 
است. اقدام تحريك  برانگيز رييس جمهور امريكا در به 
رس��ميت شناختن قدس شريف به عنوان مركز رژيم 
صهيونيستي نشانگر يك فتنه جديد و كينه دشمنان 
نسبت به اسالم و مسلمين و همچنين تضييع حقوق 

مردم فلسطين است. 

گروه ايران  
برجام از روزهاي زمس��تاني خود فاصل��ه مي گيرد، اگر اروپا 
بتوان��د اج��راي 9 مطالبه اي��ران را درباره اي��ن توافق تضمين 
كند. مطالباتي كه سه ش��نبه ش��ب در جلس��ه ظريف با وزراي 
خارج��ه آلم��ان، فرانس��ه و بريتاني��ا به همراه رييس سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا به تصويب رس��يد. »حفظ و تعميق روابط 
اقتصادي با ايران«، »ت��داوم فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ايران و تعامالت مالي مربوطه«، 
»تعامالت موثر بانكي ب��ا ايران«، »ادامه روابط حمل ونقل موثر 
درياي��ي، زميني و هوايي و خط آهن با ايران«، »تامين بيش��تر 
اعتب��ارات صادرات��ي اتحاديه اروپا و ايجاد مس��يرهاي ويژه در 
حوزه ه��اي مال��ي، بانكي، بيمه ي��ي و تجاري با هدف تس��هيل 
همكاري ه��اي اقتصادي و مالي ش��امل تس��هيل همكاري هاي 
اقتص��ادي و مالي ش��امل ارائه حمايت هاي عمل��ي از تجارت و 
س��رمايه گذاري«، »تكميل و اجراي بيشتر ياداشت هاي تفاهم 
و قرارداده��اي منعق��ده بين ش��ركت هاي اروپايي و طرف هاي 
ايراني«، »س��رمايه گذاري بيشتر در ايران«، »حمايت از فعاالن 
اقتص��ادي اتحاديه اروپا و تامين فضاي اطمينان بخش حقوقي« 
 و »ايجاد هرچه بيش��تر فضاي ش��فاف و قانونمن��د اقتصادي«

9  بندي اس��ت كه موگريني در بيانيه يي از آنها به عنوان ستون 
مذاكرات روزهاي آينده كارشناسان اروپايي و ايراني نام برد. 

 مذاك��رات نبايد خيلي طوالني باش��د. وزي��ر امور خارجه 
اي��ران مي گويد كه اين زمان بيش از دو م��اه نخواهد بود. اما 
طرفي��ن چقدر به يافتن راه حل ه��اي عملي براي بي اثر كردن 
تحريم هاي امريكا اميدوارند؟ پاسخ به اين سوال در هفته هاي 
آينده و زماني كه مذاكره كارشناس��ان به طور جدي آغاز شود، 

مشخص خواهد شد. 
با اين ح��ال فضاي ابهام آلودي بر مذاكرات س��ايه انداخته 
اس��ت تا آنجا كه مقام��ات ايراني از اظهارنظر ش��فاف درباره 
تواناي��ي اروپ��ا ب��راي دور زدن تحريم ه��اي امري��كا اجتناب 
مي كنند، نه اميدوارانه سخن مي گويند، نه نااميد هستند. آنها 
ت��وپ را ب��ه زمين اروپا انداخته و حي��ات و ممات برجام را به 

توانايي اروپايي ها گره زده اند. 

سياس��تي برخالف آنچ��ه امريكايي ها در پ��ي آن بودند؛ 
آنجا كه مقامات اياالت متحده س��عي داش��تند با فشار، ايران 
را تصميم گي��ر حيات ي��ا نابودي برجام نش��ان دهند، اينكه 
مقامات ايراني يا محدوديت برنامه موش��كي و كرنش درباره 
مس��ائل منطقه يي را در كنار برجام مي پذيرند يا آنكه برجام 
ب��ه كار خود پايان مي ده��د و اين ايران اس��ت كه منجر به 

نابودي توافق شده. 
 اظهارات مقامات ارش��د ايران نش��ان مي دهد كه آنان در 
اين بازي گرفتار نش��ده اند. ظريف در همين رابطه، ماندگاري 
برجام را دفاع اروپ��ا از منافع خودش مي داند، نه چيزي فراتر 
از آن. در عي��ن حال وزير امور خارجه اي��ران تاكيد كرده كه 
خيالباف نيس��ت كه معتقد باش��د اروپا رابط��ه اش را با امريكا 
به هم بزند. به گفته ظريف نه چنين چيزي امكان پذير است و 
نه اروپايي ها خودشان چنين حرفي مي زنند. وزير امور خارجه 
كشورمان كه پيش از بازگشت از بروكسل با خبرنگاران سخن 
مي گفت، با اش��اره به جلس��ه اش با سه كش��ور اروپايي گفت: 
»در جلس��ه ديروز درمورد اقدامات امري��كا براي بي اثر كردن 
مذاك��رات ايران با اروپا صحبت كردي��م البته ما در چارچوب 
واقعيات صحبت مي كنيم. اروپا متحد امريكاست و قرار نيست 
روابط��ش را با امريكا كنار بگذارد؛ اما االن براي اروپا زمان آن 
اس��ت كه ببيند چگونه منافع خودش را دنبال كند.« او افزود: 
»اروپا و امريكا در موضوعاتي داراي اش��تراك و در موضوعاتي 
اخت��الف دارند؛ فع��ال موضوع ايران موضوعي اس��ت كه مورد 
اختالف آنهاست معني اش اين نيست كه امريكا و اروپا فردا با 
هم درگير مي شوند كما اينكه سال ها در مورد موضوعات ديگر 
با هم اختالف داش��تند اما اروپايي ها خط خود را دنبال كردند 

و امريكايي ها خط خودشان را دنبال كردند.«
ب��ه نظ��ر مي رس��د خط��ي ك��ه اروپايي ه��ا ام��روز آن را 
 دنب��ال مي كنن��د، تضمين ادامه توافقي اس��ت ك��ه براي آن 
12 س��ال مذاكره شده. مقامات كش��ورهاي اروپايي مي گويند 
ه��ر چه در ت��وان دارند، خواهند گذاش��ت ت��ا توافق را حفظ 
كنن��د. آنچنان كه فدريكا موگريني هم پس از پايان نشس��ت 
وزراي خارجه سه كشور اروپايي با ظريف گفت كه »به دنبال 

راه حل هاي عملياتي و محكم براي حفظ برجام هس��تيم.« به 
اعتقاد رييس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، مس��اله نخست 
حف��ظ و تقويت روابط اقتصادي ايران با اروپاس��ت، از س��وي 
ديگر مس��اله ادامه جريان نفت و گاز و مشتقات آن و توليدات 
پتروش��يمي و م��واد مرتبط ب��ا آن مطرح اس��ت. آن طور كه 
موگرين��ي گفت »معامالت بانكي موثر با ايران«، »ادامه روابط 
در زمين��ه حم��ل و نقل درياي��ي، هوايي و ريلي ب��ا ايران« و 
»اعتبارات صادرات و بيمه مالي در زمينه تجاري براي تسهيل 
همكاري اقتصادي و مالي« بخش هاي ديگري هستند كه بايد 
درب��اره آنها به ايران تضمين داده ش��ود. تضميني كه بايد به 
امضاي س��ه كش��ور آلمان، فرانس��ه و انگليس و اتحاديه اروپا 
برس��د. در همين رابط��ه، آنگال مركل صدراعظ��م آلمان، روز 
گذش��ته در س��خناني در پارلمان كش��ورش از ضرورت حفظ 
توافق هس��ته يي س��خن گفت. به باور مركل، توافق هسته يي 
ايده آل نيس��ت اما توافقي اس��ت كه بايد ب��ه آن پايبند بود و 
ديده بان هسته يي سازمان ملل پايبندي ايران به اصول توافق 
را تاييد كرده اس��ت. به همين دليل انگليس، فرانس��ه وآلمان 
و اعض��اي اتحاديه اروپا بر اين باور هس��تند كه لغو توافق در 

وضعيت كنوني درست نيست. 
ه��ر چند در ادامه او مدعي ش��د كه در كن��ار حفظ توافق 
هس��ته يي مي توان به موضوع برنامه موش��ك بالستيك و نفوذ 

اين كشور در منطقه خاورميانه پرداخت. 
ني��ز در هماي��ش كنفدراس��يون  م��ركل روز سه ش��نبه 
اتحاديه ه��اي كارگري آلمان در برلين بر ضرورت حفظ برجام 
تاكيد كرده و گفته بود: تصميم ترامپ درباره خروج از برجام، 
نش��ان از تغيير در روابط آلمان-امريكا و روابط اروپا-واشنگتن 
دارد. روزنامه گاردين انگليس هم روز گذش��ته در مقاله يي به 
رويكرد اروپا در قبال يكه تازي هاي ترامپ پرداخت و نوش��ت 
ك��ه برخالف كوتاه آمدن در ب��ه راه انداختن جنگ عليه عراق 
در س��ال 2003، اين بار اروپايي ها باي��د راهي بيابند تا تبعات 
مخرب تصميمات كاخ س��فيد را كاه��ش دهند. در اين مقاله 
كه در ادامه واكنش هاي منفي مقامات اروپا به تصميم ترامپ 
درباره برجام نگاشته شده است، تاكيد شده كه از سال 1945 
روابط ترانس آتالنتيك بر پايه اقتصاد و امنيت اروپا بوده است 
و ت��ا به امروز هيچ رييس جمه��وري در امريكا به اندازه ترامپ 
علي��ه اروپا و اصولي كه از آن دف��اع مي كند، رويكرد خصمانه 
نداش��ته اس��ت. او از اروپايي ها خواس��ته در براب��ر تصميمات 

ترامپ كه خالف منافع اين قاره است، بايستند. 
حال براي س��نجش عزم و توانايي اروپ��ا در دفاع از منافع 
خوي��ش بايد چند هفته يي صبر ك��رد و ديد آيا آنها توان ارائه 
تضمين هاي عملي درب��اره 9  بندي كه موگريني آنها را اعالم 

كرد، دارند يا نه. 
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ايران2

چهرهها

ي��ك عضو كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ب��ا تاكيد 
ب��ر اينكه »بيانيه موگريني س��ندي بر 
حقانيت كشور است« گفت: اين حمايت 
موثر اروپا از اي��ران بعد از خروج امريكا 
از برجام را مي توان بي سابقه تلقي كرد. 
عليرضا رحيمي در گفت وگو با ايسنا 
با اش��اره به بيانيه موگريني درباره برج��ام گفت: رويكرد اروپايي ها 
نس��بت به برجام راهبردي بوده اس��ت. آنها برجام را به نفع امنيت 
جهان��ي و امنيت اروپا مي دانس��تند و از آن به عن��وان توافق برد- 
ب��رد ياد مي كنند.  او افزود: اينك��ه اروپايي ها براي ادامه برجام چه 
تضميني خواهند داد هم��ه منوط به نتيجه مذاكرات وزير خارجه 
با اروپايي هاس��ت لذا نمي ت��وان در مرحله فعل��ي و در واكنش به 
اظهارنظرهاي برخي مقامات اروپايي راجع به نوع تضامين و برخورد 
با مذاكرات ارزيابي دقيقي داشت. بايد منتظر ماند تا نتيجه مذاكرات 
روشن ش��ود.  اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س با بيان اينكه »اروپايي ه��ا در طول برجام مواضع متفاوتي 
نس��بت به امريكا داش��تند« يادآور ش��د: با وجود فشارهاي آشكار 
امريكا به اروپا آنها همچنان در كنار ايران و مجموعه برجام حضور 
داشتند كه اين حقانيت ما را نشان مي دهد.  به گفته رحيمي حضور 
اروپايي ها در كنار ايران براي ادامه برجام شاهدي بر حقانيت ايران 
و نش��اني از توافق برد- برد برجام و تاثيرگذار آن بر صلح و امنيت 

بين المللي است. 

 بيانيه موگريني
حقانيت ما را اثبات كرد

 به گفته مش��اور عالي رهبر معظم 
انق��الب، ق��درت امروز اي��ران به حدي 
رس��يده كه اقتدار آن عامل بازدارندگي 
اس��ت.  به گ��زارش تس��نيم، س��ردار 
سرلشكر پاسدار سيديحيي رحيم صفوي 
در نشست واكاوي عمليات بيت المقدس 
در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 
اظهار كرد: هدف اساسي و غيرقابل تغيير هر حكومتي حفظ بقاي 
ملي، استقالل، سرزمين، ارزش ها و منافع ملي و امنيت ملي است؛ 
لذا ارتش صدام اين هدف ها را مورد تهاجم قرار داد و در پي از بين 
بردن نظام سياس��ي كش��ورمان بود.  او تاكيد كرد: تهديدات امروز 
عليه ايران فرامنطقه يي است؛ چون هيچ كشوري كه در همسايگي 
اي��ران قرار دارد را به تنهاي��ي تهديد نمي دانيم بنابراين قدرت هاي 
بزرگ مانن��د امريكا و صهيونيس��ت ها تهديد هس��تند همچنين 
تهديدات آينده درياپايه و هواپايه اس��ت.  سرلش��كر صفوي ادامه 
داد: امريكايي ها بعد از شكس��ت در عراق و افغانستان در استراتژي 
نظامي خود نوشتند كه امريكا ديگر جنگي مانند عراق و افغانستان 
ش��روع نمي كند پس جنگ آينده دورايستا، كوتاه مدت و پرشدت 
بوده و تكنول��وژي و فناوري در آن پيچيده خواهد بود.  او با تاكيد 
بر اينكه عوامل اقتدار ملي كش��ورمان ملت و نيروهاي مسلح ايران 
هستند، گفت: اكنون قدرت كشورمان به حدي رسيده كه اقتدار آن 
عامل بازدارندگي است؛ كشوري قدرتمند با 81 ميليون نفر جمعيت 

هستيم و نفوذ سياسي و قدرت نظامي ما افزايش يافته است. 

 بايد مردم را در امور مختلف
مانند اقتصاد مشاركت دهيم

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: 
واكنش هاي جهاني ناكام��ي امريكا در 
خروج يك جانبه از برجام را نش��ان داد 
و اعمال تحريم ه��اي جديد و قراردادن 
نام رييس كل بانك مركزي در ليس��ت 
تحريم ها براي جبران اين ناكامي است. 
ب��ه گ��زارش مرك��ز ديپلماس��ي 
رس��انه يي وزارت امور خارجه، بهرام قاسمي در واكنش به اقدام 
وزارت خزان��ه داري امريكا در اعالم م��وارد تحريمي جديد عليه 
كش��ورمان ضمن محكوميت شديد اين اقدام گفت: اين سياست 
و حركت نابجا را بخش��ي از ادامه رفتار نابخردانه و سياست هاي 
خصمانه دولت امريكا عليه ملت ايران مي دانيم كه طي دهه هاي 
گذش��ته به اش��كال گوناگون استمرار داش��ته است. وي تصريح 
كرد: اين سياست هاي كينه توزانه نه تنها دستاوردي براي امريكا 
نداش��ته و نخواهد داشت بلكه دولت و ملت ايران را براي مقابله 
با اقدامات دولت امريكا مصمم تر، صبورتر و مقاوم تر كرده است.  
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه اضافه كرد: اع��الم تحريم هاي 
جدي��د عليه ايران ب��ه خصوص قرار دادن ن��ام رييس كل بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران در ليس��ت تحريم ها، همزمان 
با گفت وگوها و رايزني هاي كش��ورمان با اروپا در موضوع برجام، 
بيانگر آن اس��ت كه اياالت متحده امري��كا با خروج يك جانبه از 
برجام نتوانس��ته اس��ت تاكنون به اه��داف ضدايراني و از پيش 

تعيين شده خود دست يابد. 

 تحريم رييس بانك مركزي
براي جبران ناكامي امريكاست

معاون رييس جمهوري گفت: مبناي 
بس��ياري از نابرابري ه��ا در عرصه نظام 
بين الملل، بي اخالقي و رفتارهاي خارج 
از هنجارهاي مقبول بين المللي و التزام 

نداشتن به تعهدات پيشين است. 
»محمدباق��ر  ايرن��ا  گ��زارش  ب��ه 
نوبخت« در هفتاد و چهارمين نشس��ت 
كميس��يون اقتصادي و اجتماعي س��ازمان ملل متحد براي آسيا و 
اقيانوسيه)اسكاپ( در بانكوك افزود: در قرن حاضر همه دولت هاي 
مل��ي و نهادهاي بين المللي در تالش ب��راي نيل به صلح از طريق 
ماندن در توافق هاي بين المللي و عمل به آنها براساس اصول بنيادين 
حقوق بين الملل هستند.  او افزود: متاسفانه برخي از كشورها خالف 
رويه مزبور به صرف تغيير در مناسبات داخلي تعهدات قبلي خود را 
ناديده مي گيرند. نوبخت تاكيد كرد: اين نوع اعمال مي تواند پيام هاي 
نامناسبي به جامعه جهاني ارسال كند و قبل از هر گونه آثار زيانبار 
اقتصادي و اجتماعي، اعتماد بين المللي را كه منجر به بس��ياري از 

تعهدات و قراردادها مي شود مورد آسيب جدي قرار دهد. 
او گف��ت: مبن��اي بس��ياري از نابرابري ه��ا در عرصه نظام 
بين الملل بي اخالقي و رفتارهاي خ��ارج از هنجارهاي مقبول 
بين المللي و التزام نداش��تن به تعهدات پيشين است.  نوبخت 
فق��دان كفايت منابع مالي و ريس��ك باالي س��رمايه گذاري را 
ازجمله چالش هاي اساس��ي در فعاليت هاي مربوط به توس��عه 

زيرساخت هاي منطقه بيان كرد. 

 بي اخالقي مبناي نابرابري ها
در نظام بين الملل است
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3 كالن
سازمان مالياتي در انتظار 

اطالعات تراكنش ها 
تسنيم| مدير امور هماهنگي طرح جامع مالياتي گفت: 
هنوز اطالعات مربوط به تراكنش هاي بانكي به دست سازمان 

امور مالياتي نرسيده است. 
 ط��رح جامع مالياتي يكي از طرح هاي اولويت دار وزارت 
اقتصاد و س��ازمان مالياتي است، تاكنون قسمت عمده يي از 
نرم افزارهاي مربوط به اين طرح به بهره برداري رسيده است 
و ب��ا تكميل ۳۲ پروژه طرح جام��ع مالياتي اقدامات عملي 
براي مبارزه با فرار مالياتي انجام خواهد شد. سيدمحمدرضا 
احمدي مديركل دفتر امور هماهنگي و اجرايي طرح جامع 
ماليات��ي با بيان اينكه در اين طرح چهار س��امانه اطالعاتي 
نيز راه اندازي ش��ده اس��ت، گفت: سامانه هاي جست وجوي 
اطالع��ات مالياتي مودي��ان، پااليش و الح��اق اطالعات به 
پرونده هاي مالياتي، بررسي و پيگيري تشكيل پرونده موديان 
شناسايي ش��ده و بررسي تراكنش هاي بانكي مشكوك اين 
چهار س��امانه است كه دو س��امانه آخر به  منظور شناسايي 
فراريان مالياتي به كار گرفته مي شود.  در سامانه چهارم كه به 
بررسي تراكنش هاي بانكي مشكوك مربوط مي شود، گردش 
مالي باالي ۵ ميليارد تومان در هر سال از طريق حساب هاي 
بانكي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي بررسي تراكنش هاي 
بانكي از طريق كد ملي افراد اقدام مي ش��ود به اين معنا كه 
اگر فردي داراي حساب هاي بانكي متعددي باشد، مجموع 
حس��اب ها مالك عمل قرار مي گيرد. اين در حالي است كه 
به گفته مديركل دفتر امور هماهنگي و اجرايي طرح جامع 
مالياتي از ميان اين دستگاه هاي اولويت دار تنها بخشي از آنها 
اطالعات مورد نياز را ارائه كرده اند و برخي همكاري مناسبي 
نداش��ته اند. طبق اعالم وي ش��هرداري تهران، وزارت راه و 
شهرسازي دس��تگاه هايي هستند كه با طرح جامع مالياتي 

همكاري كامل نكرده اند. 

تاكيد ايران و ژاپن بر توسعه 
همكاري هاي گمركي

گمرك ايران| روساي گمركات ايران و ژاپن با يكديگر 
ديدار و بر توسعه همكاري هاي گمركي ميان دو كشور تاكيد 
كردند. فرود عسگري كه براي شركت در نوزدهمين اجالس 
روساي كل گمركات كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در 
فيجي به سر مي برد در حاشيه اجالس مذكور با رييس كل 
گمرك ژاپن كه اخيرا به اين سمت منصوب شده است، ديدار 
كرد. در اين ديدار طرفين بر تسريع بر انجام مراحل امضاي 
موافقتنامه همكاري هاي گمركي كه از سال گذشته و پس از 
ديدار روساي كل گمركات وقت ايران و ژاپن در دست اقدام 

بوده است، تاكيد كردند. 
رييس كل گمرك ژاپن نيز در اين ديدار از حمايت وزير 
ام��ور اقتصادي و دارايي و رييس كل گمرك كش��ورمان از 
نامزدي كونيو ميكوريا دبيركل س��ازمان جهاني گمرك در 
انتخابات آتي كه مقرر اس��ت در خرداد ماه س��ال جاري در 
بروكسل در جريان برگزاري شوراي سازمان جهاني گمرك 

انجام شود، تشكر و قدرداني كرد. 

اخبار

»تعادل« پيدا و پنهان تصويب 20درصدي افزايش حقوق كاركنان دولت را بررسي كرد

چانه زني بر سر افزايش حقوق
گروه اقتصادكالن| الهام آبايي|

در جلسه علني روز گذشته مجلس، نمايندگان 
با طرح استفس��اريه جزء )1( بن��د )الف( تبصره 
)1۲( قانون بودجه س��ال 1۳۹۷ موافقت كردند 
كه بر اين اس��اس كارمنداني كه كمترين حقوق 
را درياف��ت مي كنند ۲0درص��د و كارمنداني كه 
بيش��ترين حقوق را دريافت مي كنند، يك درصد 

افزايش حقوق خواهند داشت. 
نمايندگان مجلس روز سه شنبه با دوفوريت طرح 
استفساريه افزايش حقوق ۲0درصد كارمندان موافقت 
و ديروز جزئيات اين طرح را بررسي و تصويب كردند. 
بر اس��اس اين مصوب��ه مجلس، دولت مكلف اس��ت 
حقوق و مزاياي مستمر گروه هاي مختلف حقوق بگير 
ش��اغل دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده )۵( قانون 
مديريت خدمات كش��وري و ماده )۲۹( قانون برنامه 
شش��م توس��عه و اعضاي هيات علم��ي و قضات را به 
ص��ورت پلكاني نزولي با رعايت بن��د )پ( ماده )۲8( 
قانون برنامه ششم توسعه به گونه يي افزايش دهد كه 
طبقات پايين تر از درصد افزايش بيش��تري برخوردار 
ش��وند. حداكثر ميزان افزايش ۲0درصد خواهد بود و 
مقامات و همترازان موضوع ماده )۷1( قانون مديريت 
خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيات مديره 
و روساي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )۵( قانون 
مديريت خدمات كش��وري و ماده )۲۹( قانون برنامه 
شش��م توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استان ها 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر مراكز استان ها در سال 

1۳۹۷ مشمول افزايش نمي شوند. 
در اين استفساريه آمده است كه منظور از افزايش 
پلكان��ي نزولي حقوق مندرج در ج��زء )1( بند )الف( 
تبصره )1۲( قانون بودجه س��ال 1۳۹۷ كل كشور كه 
طبقات پايين تر از افزايش بيشتري برخوردار شوند. بر 
اين اساس ميزان افزايش حقوق پايين ترين طبقه ۲0 
درصد و باالترين طبقه يك درصد است. اين در حالي 
اس��ت كه به گفته نمايندگان مجل��س، دولت از اين 
جزء تبصره )1۲( برداش��ت درستي نداشته و افزايش 
حق��وق كاركنان دولت را بين 6 ت��ا 1۲درصد تعيين 
كرده اس��ت؛ به گونه يي ك��ه حداقل حقوق 144هزار 
توم��ان افزايش و حداكث��ر حقوق ۵00ه��زار تومان 
افزايش داش��ته اس��ت. بنابراين، اين طرح براي اينكه 
مصوبه مجلس و آنچه نمايندگان به دنبال آن بودند، 
اجرايي شود با قيد دو فوريت ارائه شد كه روز گذشته 

در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. 

 2 تعبير متفاوت از قانون
سال گذش��ته بود كه موضوع افزايش پلكاني حقوق 
كاركن��ان دولت براي كاهش ش��كاف طبقاتي و افزايش 
عدال��ت مي��ان كاركن��ان دول��ت مطرح ش��د. غالمرضا 
تاجگردون رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در 
آن زمان افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت بين صفر 
ت��ا ۲0درصد را مطرح و عنوان كرد كه در اين س��ازوكار 
كس��ي كه كمترين حقوق را دريافت مي كند مش��مول 
افزايش ۲0درصدي حقوق خواهد شد. به همين ترتيب و 
با افزايش ميزان دريافتي تا سقف ۵ ميليون تومان، افزايش 
حقوق هم به صورت پلكاني كاهش��ي پيش بيني شد؛ به 
صورتي ك��ه كاركنان با اين ميزان حق��وق هيچ افزايش 
حقوقي نخواهند داشت. در جريان بررسي اليحه بودجه 
1۳۹۷ در مجلس اما، در نهايت افزايش حقوق كارمندان 
دول��ت به صورت پلكاني بين 1۲ تا ۲0درصد به تصويب 
رس��يد كه اين ميزان افزايش هم بايد متناسب با ميزان 
حقوق دريافتي تعيين مي شد. اما حاشيه ها بر سر ميزان 
افزايش حقوق كاركنان دولت از آنجايي ش��دت يافت كه 
محمدباقر نوبخت ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 
را بين 6 تا 1۲درصد عنوان كرد. گرچه در اين س��ازوكار، 
افزايش حقوق به صورت پلكاني در نظر گرفته شده بود؛ 
اما اين افزايش پلكاني حقوق به نفع طبقات كم درآمدتر 
نبود و كس��اني كه بيشترين حقوق را دريافت مي كردند، 
مشمول بيش��ترين افزايش حقوق هم ش��دند. اظهارات 
نوبخت واكنش هاي متعددي را در بين مردم و نمايندگان 
مجلس به همراه داشت. نمايندگان كه از عدم هماهنگي 
مصوبه دولت در رابطه با افزايش حقوق كاركنان با قانون 
بودجه گاليه داشتند، به اين موضوع اعتراض و بر اجراي 
دقيق مصوبه مجلس در خصوص افزايش حقوق كاركنان 
دولت تاكيد كردند. استمرار اين حاشيه ها سرانجام سبب 
شد تا مجلس طرح استفساريه يي را از جزء )1( بند )الف( 
تبصره )1۲( قانون بودجه براي شفاف سازي ميزان دقيق 
افزايش حقوق كارمن��دان دولت تهيه كند. در اين رابطه 
غالمرضا تاجگردون رييس كميسيون بودجه مجلس روز 
يك شنبه با اعالم خبر تهيه طرح استفساريه افزايش حقوق 
كاركنان دولت گفته بود كه دولت اعتقاد دارد، برداشت اش 
از ميزان افزايش كارمندان در بودجه سال ۹۷ صحيح بوده 
است و بر اين اساس، طرح استفساريه يي در اين باره تهيه 
كرديم كه منتظر طرح آن در مجلس هس��تيم. به گفته 
تاجگردون، اعتقاد مجلس بر اين است كه كف ۲0 درصد 
رش��د براي پايين ترين ميزان حقوق بايد اعمال شود. در 
همين حال محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 

اقتص��ادي مجلس هم ب��ه ارائه توضيحات��ي پرداخت و 
گفت كه ط��رح اصالح بند )و( تبصره )16( قانون بودجه 
۹۷ ناظر به آن اس��ت كه دول��ت حداكثر افزايش حقوق 
كارمندان را ۲0درصد در نظر گيرد و بعد از آن افزايش ها 
به صورت پلكاني نزولي باش��د. وي افزود: ما با اصالح در 
اين طرح مي خواهيم، استنباط دولت از قانون بودجه ۹۷ 
را تغيير دهيم. استنباط دولت اين بوده كه حقوق را بين 
6 تا 1۲درصد افزاي��ش دهد. حال اينكه نظر مجلس در 
تصوي��ب بودجه آن بود كه كارمندي كه كمترين حقوق 
را دريافت مي كند ۲0درصد افزايش حقوق داش��ته باشد 
و بقيه به صورت پلكاني نزولي باشد. پورابراهيمي با تاكيد 
بر اينكه با اين اصالح بودجه، حداكثر افزايش حقوق بايد 
۲0درصد باشد، عنوان كرد: هدف ما اين است كارمنداني 
كه كمترين حقوق را مي گيرند، بيشترين افزايش را داشته 
باش��ند. در همين رابطه غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي 
هم در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه دولت برداش��ت 
اش��تباهي از واژه »حداكثر« كرده اس��ت، افزود: مجلس 
اين گونه عنوان مي كند كه افزايش حقوق كاركنان دولت 
از 1۲ ت��ا ۲0درصد اس��ت و دولت باي��د آن را به صورت 
پلكاني معكوس اجرا كند. بر اساس توضيح جعفرزاده، بايد 
پايين ترين حق��وق ۲0درصد و باالترين حقوق 1۲درصد 
افزايش پيدا كند. همچنين افزايش حقوق كاركنان دولت 

بايد نه از 1۲درصد كمتر و نه از ۲0درصد بيشتر باشد. 

 مخالفان افزايش 20درصدي حقوق حداقلي ها
در اين بين گرچه افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت 
به نفع طبقات كم درآمدتر ديروز به تصويب مجلس رسيد 
اما به نظر مي رسد كه اين موضوع همچنان مخالفاني دارد 
و مساله تنها فهم ناصحيح دولت از اين بند از قانون بودجه 
نبوده است. در همين رابطه سيدحميد پورمحمدي معاون 
امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و 
بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساريه جزء )1( بند 
)الف( تبصره )1۲( قانون بودجه را اصالح كند به حداقل 
1600ميليارد تومان بار مالي اضافي نيازمند مي شويم كه 

تامين آن سخت است. 
اين اظهارات پورمحمدي درباره مش��كالت تامين 
مال��ي اصالح افزايش حقوق كاركن��ان دولت در حالي 
مطرح مي ش��ود كه در قانون بودج��ه، نرخ دالر ۳۵00 
تومان و قيمت هر بش��كه نفت ۵۵ دالر تعيين ش��ده 
و در ح��ال حاضر ن��رخ دالر 4۲00 تومان و قيمت هر 
بشكه نفت هم ۷0 دالر است كه نشان مي دهد امسال 
درآمده��ا بيش از پيش بيني ها خواهد بود. البته منابع 

حاصل از اين مابه التفاوت قيمتي به گفته كارشناسان 
جزو منابع بانك مركزي است اما دولت مي تواند با ارائه 
اصالحي��ه بودجه و تصويب آن در مجلس از اين منابع 
بهره ببرد. لذا دولت از اين نظر مش��كلي درباره تامين 

اضافه حقوق ها نخواهد داشت. 

 كارشناسان چه مي گويند؟
كارشناس��ان بر اين باورند كه اص��ل ماجراي افزايش 
پلكاني حقوق كاركنان اقدام درس��تي ب��وده ولي درباره 
پرداخ��ت حقوق و مزايا در كل كش��ور بايد س��اماندهي 
مناس��بي صورت بگيرد. در اين خصوص مهدي پازوكي 
كارش��ناس اقتصادي بر اين باور اس��ت كه نظام حقوق و 
دس��تمزد در ايران ناعادالنه است و پلكاني كردن افزايش 
حقوق مي تواند در كاهش شكاف درآمدي راهگشا باشد. 
هر چند بايد شيوه يي به كار گرفت كه كل نظام حقوق و 

دستمزد در ايران از وضعيت يكپارچه يي برخوردار شود. 
مه��دي پازوكي در اي��ن ارتباط به »تع��ادل« گفت: 
 به ش��خصه طرفدار اين هس��تم، كس��اني كه حقوق زير

۲ ميليون مي گيرند، افزايش حقوق ۲0درصدي داش��ته 
باشند؛ اما كس��اني كه باالي ۷ميليون حقوق مي گيرند، 
افزايش حقوق نداشته باشند. در حال حاضر نظام حقوقي 
در ايران يكي از ناعادالنه ترين نظام هاي حقوق و دستمزد 
در دنياس��ت. به اين ترتي��ب كه مثال در حالي كه حقوق 
عده يي كف��اف زندگي آنها را نمي دهد، حقوق عده ديگر 
حتي از ۷برابر حداقل دستمزد هم بيشتر است و اين امر 

نظام حقوق و دستمزد را ناعادالنه كرده است. 
وي افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد حداقل 

دس��تمزد كاركنان بر مبناي نرخ تورم سال قبل تعيين 
ش��ود. در اين بين تصميم خوبي گرفته شد كه حقوق ها 
به صورت پلكاني افزايش پيدا كند. بر اين مبنا كه كساني 
كه حقوق باالتري مي گيرند، افزايش حقوق كمتري داشته 
باش��ند و كس��اني كه حقوق كمتري مي گيرند، افزايش 

حقوق بيشتري داشته باشند. 
پازوكي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود تثبيت 
حقوق حداكثري بگيرها، با توجه به اينكه ماليات بيشتري 
هر س��ال از افراد كسر مي شود، مي تواند منجر به كاهش 
حقوق حداكثري بگيران بش��ود و اين امر ممكن اس��ت 
موجب كاهش انگيزه كاركنان سطوح باالي دولت شود، 
گفت: چنين ادعايي درست نيست، چراكه هر سال سطح 
معافيت مالياتي از پايين افزايش مي يابد. به نظر من شكاف 
درآمدي آن قدر باالست كه براي كاهش اين شكاف بايد 

دستمزد حداكثري ها ثابت بماند. 
وي در پايان انتقادات ش��ديدي را نس��بت به مستثنا 
كردن برخي دستگاه ها از قانون مديريت خدمات كشوري 
وارد كرد و گفت: اخيرا اقدامات نابخردانه يي شده و شركت 
فرودگاه هاي كشوري از قانون مديريت خدمات كشوري 
مستثنا شده است. با توجه به اينكه كاركنان اين شركت 
درآمدهاي بس��يار بااليي دارند، چنين تصميمي درست 

نيست و به افزايش شكاف درآمدي منجر مي شود. 
حال كه با فراز و فرودهاي متعدد بر سر افزايش حقوق 
كاركنان دولت، استفس��اريه ج��زء )1( بند )الف( تبصره 
)1۲( قانون بودجه سال 1۳۹۷ به تصويب مجلس رسيده 
است، بايد منتظر واكنش دولت و نحوه مواجهه با مساله 

اصالح حقوق كاركنان بود. 
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شرايط تامين ارز خريد نسيه تا 10 خرداد مهلت دارد

كاهش اونس جهاني طال به 1300 دالر
فاصله زياد نرخ  رسمي و غيررسمي، دليل عدم تمايل صادركنندگان به سامانه نيما بوده است

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
روز چهارشنبه 26 ارديبهش��ت 97 نرخ اونس 
جهان��ي ط��ا ب��ه 1290دالر كاه��ش ياف��ت كه 
نش��ان دهنده كاهش قابل توجه 25دالري است و 
كارشناس��ان دليل آن را پيشرفت مذاكرات با كره 
شمالي، گزارش مثبت بازار كار امريكا و كاهش نرخ 
بيكاري به زير 4درصد در امريكا ارزيابي كرده اند و 
بر اين اس��اس انتظار مي رود ك��ه در روزهاي اوايل 
هفته آينده نرخ س��كه و طا روند كاهشي داشته 

باشد. 
به گ��زارش »تع��ادل« به دنبال اي��ن تحوالت 
همچني��ن عرضه 450هزار س��كه به ب��ازار تا 22 
ارديبهشت و ادامه عرضه سكه به ميزان 790هزار 
سكه تا پايان ارديبهشت، نرخ انواع سكه بدون تغيير 
اعام شده اما قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 

افزايش يافته است. 
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران با 4۸هزار تومان افزايش يك 
ميليون و 9۳۸هزار تومان و هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم بدون تغيير قيمت يك ميليون و 

۸4۸ هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنين هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي بدون 
تغيير قيم��ت 964هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز بدون تغيير 56۳ هزار تومان معامله شد. 
از س��وي ديگر هر قطعه سكه گرمي به قيمت 
۳52هزار تومان معامله شد و هر گرم طاي 1۸عيار 
نيز با رشد 550 توماني به قيمت 1۸5هزار و ۸50 

تومان ارزش گذاري شد. 
از آنجا كه در ارديبهشت امسال 450هزار سكه 
تا 22 ارديبهشت  ماه تحويل متقاضيان پيش فروش 
ش��ده و تا پايان ماه قرار است در مجموع 790هزار 
سكه تحويل مشتريان شود در نتيجه انتظار مي رود 
كه با وجود نزديك شدن به تحريم هاي امريكا، نرخ 

طا و سكه با ثبات باشد. 
در بازار ارز نيز نرخ رسمي پوند 261ريال و يورو 
422ريال كاهش ياف��ت و دالر 4200تومان، پوند 
5670.6 تومان و يورو 4969.7تومان ارزش گذاري 

شده است. 

 جزئيات پرداخت ريالي هزينه صدور ويزا 
به سفارتخانه ها

به دنبال اجرايي شدن سياست جديد ارزي طي 
مذاكراتي بين بانك مرك��زي و وزارت امور خارجه 
قرار بر اين ش��ده تا از اين پس هزينه صدور ويزا به 

سفارتخانه ها به  جاي ارز، ريالي پرداخت شود. 
دولت از 21فروردين ماه س��ال جاري سياست 
جديدي در ح��وزه ارزي به مرحله اجرا درآورد كه 
طي آن كنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جريان 
ارزي متفاوت از قبل انجام شود بر اين اساس مسير 
عرض��ه و تامين ارزي تغيير ك��رده و از كانال هاي 
مش��خص ش��ده و خارج از روال قبلي كه عمدتا از 
طريق بازار آزاد و صرافي ها بود، انجام مي ش��ود. اما 
در اين بين هستند تقاضاهاي ارزي اغلب خردي كه 
محلي براي تامين آن در سياست فعلي پيش بيني 
نش��ده و بانك مرك��زي به مرور درحال پوش��ش 

آنهاست. 

 اخي��را بان��ك مركزي ح��ذف پرداخ��ت ارز از 
س��وي مسافران به سفارتخانه ها را براي هزينه ويزا 
در دس��تور كار قرار داده اس��ت، سياستي كه ابعاد 
آن در گفت وگ��و با مهدي كس��رايي پور، مديركل 
سياست هاي ارزي بانك مركزي مورد بررسي قرار 
گرفت.  مديركل سياست هاي ارزي بانك مركزي با 
اش��اره به داليل پيشنهاد اخير اين بانك به وزارت 
ام��ور خارجه در رابطه با ارز تحويلي اتباع ايراني به 
سفارتخانه ها و نمايندگي هاي كنسولي مقيم براي 
صدور ويزا يا س��اير خدمات كنسولي گفت: پس از 
اجرايي شدن سياس��ت جديد ارزي دولت و بانك 
مركزي و پيش بيني مصارف ارزي كشور در مقررات 
جديد، برخي نيازهاي خرد جزو مصارف پيش بيني 
نش��ده و از اين رو پ��س از درياف��ت بازخوردهاي 
ذي ربط بان��ك مركزي حتي االمكان س��عي كرده 
اس��ت، راهكارهايي براي پاس��خ به اي��ن تقاضاها 
بياب��د. در ارتباط با اين تقاضا پ��س از مذاكراتي با 
مسووالن وزارت امور خارجه ابتدا تصميم بر اين بود 
كه سفارتخانه هاي مقيم در ازاي خدمات كنسولي 
خود ريال دريافت كنند كه اين موضوع بنا به برخي 

داليل اجرايي نشد. 
ازجمله به دليل الزامات داخلي برخي كشورها، 
س��فارتخانه مقيم  بايد خدمات كنسولي خود را در 
قب��ال دريافت ارز ارائه كند ك��ه نمونه آن خدمات 
صدور ويزاست. از سوي ديگر مردم به دليل الزامات 
جديد ارزي امكان خريد ارز از صرافي ها را نداشته و 
نمي توانند اينگونه مصارف را به راحتي تامين كنند 

پس بايد به اين تقاضاها پاسخ داده مي شد. 
 كس��رايي پور ادامه داد: بان��ك مركزي راهكاري 
را پيش��نهاد كرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف 
آن مذاكراتي را ب��ا وزارت امور خارجه انجام داد تا 
بتواند اين مشكل را برطرف كند؛ به طوري كه هم 
متقاضي خدمات كنسولي)صدور ويزا، ...( در تامين 

ارز كمترين مش��كل را داشته باشد يعني بتواند با 
پرداخت ريال امور خود را در س��فارتخانه مربوطه 
انجام دهد و هم اينكه سفارتخانه ذي ربط كه مايل 
به دريافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه 

خدمات كنسولي دريافت كند. 
 وي با بيان اينكه نتيجه مذاكرات بانك مركزي 
ب��ا وزارت ام��ور خارجه كه در قالب يادداش��تي به 
سفارتخانه ها و نمايندگي هاي كنسولي مقيم ايران 
اعام ش��د، گفت: سياس��ت از اين قرار اس��ت كه 
سازوكاري فراهم شده تا هر سفارتخانه كه خواهان 
دريافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانك 
مركزي يا يكي از بانك هاي عاملي كه اين سرويس 
را ارائه مي كند، مراجعه كرده و يك حس��اب ارزي 
مثا ب��ه ارز يورو افتتاح كند. اين حس��اب به يك 
پايانه فروش)POS( ارزي متصل مي ش��ود كه در 
اختيار س��فارتخانه متقاضي ق��رار خواهد گرفت. 
هنگامي كه متقاضي دريافت خدمات كنسولي)ويزا، 
تاييد اسناد، ...( به سفارتخانه مراجعه مي كند براي 
پرداخت وجه خدمات مورد نظر كارت بانكي ريالي 
وي ك��ه مي تواند متعلق به هر بانك عضو ش��بكه 
ش��تاب باش��د در پايانه فروش با وارد كردن مبلغ 

ارزي استفاده مي شود. 
او ادامه داد: متعاقب اين امر معادل ريالي مبلغ 

ويزا به ن��رخ روز اعامي بانك مركزي از حس��اب 
متقاضي به ريال كس��ر ش��ده و در مقابل حساب 
سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانكار مي شود. 
براي مثال اگر هزينه صدور ويزاي كشور سفارتخانه 
مورد نظر 60 يورو باشد با وارد كردن مبلغ 60 يورو 
در پايان فروش معادل ريالي آن به نرخ روز اعامي 
بانك مركزي از حساب متقاضي)دارنده كارت( كسر 
شده و بافاصله 60 يورو به حساب سفارتخانه واريز 

مي شود. 
 به گفت��ه مدي��ركل سياس��ت هاي ارزي بانك 
مركزي هر وقت كه س��فارتخانه بخواهد، مي تواند 
با مراجعه به بانك عامل تا س��قف مبلغ موجودي 
حس��اب ارزي درخواس��ت صدور حواله يا دريافت 

اسكناس ارز كند. 

 شرايط تامين ارز خريد نسيه تا 10 خرداد 
از س��وي ديگر، بان��ك مركزي اع��ام كرد كه 
براس��اس س��امانه جامع تجارت واردكنندگاني كه 
منش��ا ارز غيربانكي داش��ته اند، امكاناتي را به آنها 
ارائ��ه كرده اس��ت. براس��اس اعام س��امانه جامع 
تجارت، واردكنندگاني كه منشا ارز غيربانكي از نوع 
خريد نسيه با سررسيد پس از مصوبه هيات وزيران 
م��ورخ 22فروردي��ن 97 داش��ته اند: بانك مركزي 
طي بخش��نامه مورخ 1۸ ارديبهشت 1۳97 امكان 
تامين ارز الزم براي تسويه حس��اب اين دس��ته از 
واردكنندگان با فروش��ندگان خارج��ي را در تمام 

بانك هاي كشور ايجاد كرده است. 
براي بهره من��دي از اين ام��كان، واردكنندگان 
الزم اس��ت با رعايت نكاتي به بانك عامل مراجعه 
كنند: سررس��يد پرداخت خريد نسيه بايد از تاريخ 
22 فروردين 1۳97 به بعد باشد؛ تمام منشا ارزهاي 
مذك��ور بايد پيش از مراجعه به بانك، در س��امانه 
جامع تجارت اعام ترخيص ش��ده باش��د؛ پس از 

مراجعه بازرگان، بانك عامل در پورتال ارزي اقدام 
به ثبت خدمت با عنوان »تامين ارز خريد نس��يه« 
مي كند و فرآيند تامين ارز مانند ساير خدمات طي 
مي ش��ود؛ مهلت ثبت خدمت و تاييد آن در بانك 

مركزي تنها تا تاريخ 10 خرداد 97 است. 
همچنين ه��ر ب��ازرگان تنها مجاز ب��ه يك بار 
استفاده از اين امكان تا سقف معادل مجموع منشا 
ارزهاي مشمول اين موضوع به يك نوع ارز خواهد 
بود. بنابراي��ن باتوجه به آنكه امكان ثبت تنها يك 
درخواس��ت تامين ارز وجود دارد، دقت شود تمام 
منشا ارزهاي مشمول پيش از مراجعه به بانك اعام 

ترخيص شده باشند. 

 عدم تمايل صادركنندگان به سامانه نيما
باتوجه به واردات 70 ميليارد دالري و صادرات 
غيرنفت��ي، ميعان��ات گازي و پتروش��يمي ب��االي 
40ميليارد دالري، انتظار مي رود كه ماهانه معادل 
حداقل ۳ ميليارد دالر ارز صادراتي به س��امانه نيما 
عرضه ش��ود، اما ش��واهد و آمارهاي اعام شده از 
س��وي مس��ووالن بانك مركزي، نش��ان مي دهد 
كه تمايل صادركنندگان به س��امانه نيما كم بوده 
و عم��ده فروش ارز از طريق س��امانه نيما از طريق 
ش��ركت هاي پتروشيمي و صادر كنندگان دولتي و 

شبه دولتي بوده است. 
بر اين اس��اس، ب��ا وجود تاكي��د مقامات بانك 
مرك��زي و دولت براي مراجع��ه صادركنندگان به 
س��امانه نيما و فروش آن، ارقام عرضه شده در اين 
س��امانه نش��ان مي دهد كه تمايل صادر كنندگان 
مح��دود بوده اس��ت. ال��زام ف��روش ارز حاصل از 
ص��ادرات از طريق س��امانه نيما، براس��اس بند 7 
بخش��نامه يكم بانك مركزي وجود دارد اما در اين 
مدت، باتوجه به فاصله زياد نرخ رسمي ارز با بهاي 
بازاري آن، صادركنن��دگان رغبتي براي عرضه ارز 

خود در سامانه نيما نداشته اند. 
ب��ه همين دلي��ل، تاكنون تنها بخش��ي كه ارز 
حاص��ل از صادرات را از مس��ير س��امانه نيما و با 
نرخ مصوب به فروش رس��انده، بخش پتروشيمي 
است. در واقع تاكنون بانك مركزي صادركنندگان 
محصوالت پتروش��يمي را به دليل مشخص بودن 
صادرات و س��هولت در نظ��ارت بر درآمد حاصل از 
صادرات آنه��ا وادار به عرضه ارز با نرخ مصوب و از 

كانال رسمي كرده است. 
هي��چ ترديدي نيس��ت ارز حاص��ل از صادرات 
پتروشيمي كه با اس��تفاده از مواد اوليه ارزان و در 
بستر مناسب توليد اين محصول در ايران، به دست 
آمده اس��ت، بايد از مسير قانوني تعيين شده عبور 
كند اما قانون براي همه است و هيچ كسي از قانون 

مستثني نيست. 
وضعيت فعلي به هيچ وجه در راس��تاي اهداف 
راه اندازي سامانه نيما نيست و نمي تواند نتايجي كه 
در ابتداي اجراي طرح بيان مي شد را محقق كند و 
به نظر مي رسد بانك مركزي و دولت براي ترغيب 
صادركنندگان به انتقال ارز به داخل و عرضه آن از 
مسير سامانه نيما بايد طرحي نو دراندازد. طرحي 
كه سياست هايي تنبيهي و تشويقي را توأمان مورد 

توجه قرار داده باشد. 

عضو شوراي ملي فرانسه مطرح كرد

تسويه حساب يورويي اروپا به شرط نبود تحريم هاي ثانويه امريكا
گروه بانك و بيمه 

عضو ش��وراي ملي فرانس��ه گفت: اتحاديه اروپا 
تسويه حس��اب با ايران از طريق يورو به جاي دالر 
را مش��روط به عدم وضع تحريم ه��اي ثانويه انجام 
مي دهد. به گزارش اس��پوتنيك، »دلفاين اُو« عضو 
ش��وراي ملي فرانس��ه افزود: اتحاديه اروپا درحال 
بررس��ي چگونگي حفاظت از شركت هاي خود در 
ايران و اقدامات مقابله يي در ارتباط با خروج ترامپ 

و اياالت متحده از برجام است. 
وي تصريح كرد: گزينه هاي مختلفي را درحال 
رصد كردن هستيم و فكر مي كنم كه اين گزينه ها 
در 2مقوله قرار مي گيرند. نخس��تين مقوله به اين 
موضوع برمي گردد كه چگونه از منافع خود حفاظت 
كنيم؟ چگونه به شركت هاي خود اجازه دهيم كه 
به انجام تجارت در ايران يا س��رمايه گذاري در اين 
كشور ادامه دهند؟ چگونه ش��ركت هاي خود را از 

تحريم هاي ثانويه حفاظت كنيم؟
»دلفاين اُو« خاطرنش��ان كرد كه مقوله دوم آن 
اس��ت كه چگونه در ارتباط ب��ا اقدامات امريكا كه 
مي تواند روي ش��ركت هاي اروپاي��ي تاثير بگذارد، 
مقابل��ه كنيم و اينكه آيا اتحاديه اروپا بايد اقدامات 

فرامنطقه يي اعمال كند يا خير. 
اين مقام فرانس��وي گفت: اتحادي��ه اروپا روي 
مقوله اول تمركز مي كند و رويكرد دوم را در پيش 
نمي گيرد. »اُو« در ارتباط با ايده تهران براي تسويه 
حس��اب معامات با اتحاديه اروپا به يورو گفت كه 
اين موضوع با خروج امريكا از برجام و وضع مجدد 

تحريم ها عليه ايران ارزش بررسي دارد. 
وي گفت: با هر س��ازوكاري كه ب��ه اروپا اجازه 
ده��د به جاي دالر با يورو ب��ا ايران تجارت كند به 
شرطي كه مشمول تحريم هاي ثانويه امريكا نشود، 
توجه خواهيم كرد. صندوق سرمايه گذاري اروپايي 
را با دقت بررسي مي كنيم كه شركت هاي اروپايي 
را محافظت مي كن��د؛ بنابراين تمام گزينه ها را در 

نظر مي گيريم. 

 پرداخت پول نفت ايران به يورو
از سوي ديگر در رابطه با پرداخت پول نفت ايران 
به يورو نيز تاش هاي مختلفي درحال انجام است 
و يك منبع سياس��ي اروپايي در اين زمينه گفت: 
اتحاديه اروپا درحال برنامه ريزي براي پرداخت پول 

نفت ايران به يورو است. 
به گزارش اس��پوتنيك، يك منبع ديپلماتيك 
در گفت وگوي��ي اعام كرد: اتحادي��ه اروپا درحال 
ط��رح برنامه يي ب��راي تغيي��ر پرداخت هاي خريد 
نفت از ايران به جاي دالر به يورو اس��ت. »فدريكا 
موگريني« رييس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
نيز بع��داز مذاكرات خود با وزراي خارجي بريتانيا، 
فرانس��ه، آلمان و ايران در بروكسل گفت: طرفين 
موافقت كردند تا روي راه حل هاي عملي ظرف چند 
هفته آينده در پاس��خ به خروج امريكا از برجام كار 
كنند. بر اين اساس اتحاديه اروپا و ايران مناسبات 
اقتصادي خود را در حوزه تامين نفت و گاز حفظ و 

عميق تر مي كنند. 
دونالد ترامپ هشتم ماه جاري ميادي اعام كرد 
كه امريكا به طور رسمي از برجام خارج مي شود و 
تصريح ك��رد تحريم هايي را كه به واس��طه توافق 
هس��ته يي برداشته بودند را بار ديگر وضع مي كند. 
وزراي خارجي آلمان، بريتانيا و فرانسه در بيانيه يي 
مشترك اعام كردند كه اين كشورها حتي با خروج 

امريكا از برجام به آن متعهد خواهند ماند. 

 از شانگهاي و عمان تا بالك چين
 همچنين كارشناس��ان راهكاره��اي مختلفي 
ازجمله پيمان هاي پولي بين ايران، چين، روس��يه 
و عم��ان را مطرح كرده اند و برنامه هاي مختلفي را 
ب��راي دور زدن و كم اث��ر كردن تحريم هاي امريكا 

بيان كرده اند. 
مرتضي بكي، كارشناس اقتصاد بين الملل تغيير 
هاب ارزي كشور به عمان، استفاده از پيام رسان مالي 
مبتني بر باك چين به جاي سوييفت، استفاده از 

ارزه��اي مجازي و اج��ازه ورود بخش خصوصي به 
حوزه صادرات نفت را ازجمله راهكارهاي مقابله با 

تحريم هاي امريكا دانست. 
مرتضي بكي با اش��اره به انتقال عمليات ارزي 
كش��ور به صرافي ها پس از اعمال تحريم ها عليه 
ايران اظهار كرد: بخش عمده عمليات صرافي ها از 
شبكه صرافي  دوبي انجام مي شد و با بروز مشكل 
در اي��ن ناحي��ه عملي��ات ارزي كش��ور هم دچار 

اختال شد. 
وي درخص��وص انتق��ال هاب ارزي كش��ور به 
كشورهايي مانند عمان، چين و روسيه گفت: اينكه 
بتوانيم عمليات صرافي ها را به كشور ديگري منتقل 
كني��م بنده خيلي ممكن نمي دان��م. آنچه موجب 
افزايش نرخ ارز در سال هاي اخير شده است، ناتواني 
بانك ها در اجراي عملي��ات ارزي بوده و به همين 
خاط��ر عمليات ارزي و نقل و انتقاالت به صرافي ها 

منتقل شد. 
اين كارش��ناس اقتصاد بين الملل تصريح كرد: 
تامين حوال��ه ارزي واردكنندگان و صادركنندگان 
نيازمن��د وجود يك ه��اب ارزي ب��راي اجراي اين 
عمليات است. وقتي مبادالت كااليي با دنيا داريد، 
كاال را چه با ارزي مي توانيد بفروشيد؟ حتما بايد ارز 
واس��طي در اين بين وجود داشته باشد تا براساس 
آن مبادله شود. تعيين كش��ورهايي مانند چين و 
روسيه به عنوان هاب ارزي كشور به دليل ضرورت 
تبدي��ل دوباره ارزه��ا و افزايش چرخ��ه مبادالت 
ارزي، هزينه مبادالت را به س��طح 1۳تا 15درصد 
افزايش مي دهد مگر اينكه بگوييم مي خواهيم هاب 

صرافي ها را به شانگهاي ببريم. 
وي ادامه داد: اگر هدف از اين انتقال، تس��هيل 
مبادالت مالي باش��د از نظ��ر جغرافيايي تا حدي 
نگراني ه��ا را كاهش مي دهد اما در نهايت مبادالت 
مالي به ارزي مانند دالر يا يورو نرخ گذاري مي شود 
و شركت هاي داخلي بايد حسابي را معرفي كنند و 

ارز خود را در شانگهاي تحويل بگيرند. 

 عمان هاب ارزي كشور 
بك��ي با بيان اينك��ه بايد ببينم مراك��ز مالي و 
مبادالتي كجا هس��تند، گفت: با توجه به وضعيت 
اقتصادي و تجاري روسيه به نظر مي رسد اين كشور 
نمي تواند به عنوان يكي از مراكز مالي در نظر گرفته 
شود و مبادالت ارزي كشور را بتواند ساماندهي كند 
اما عمان امكان تبديل ش��دن به يك مركز مالي را 
دارد و مي توان تا حدودي روي آن حساب كرد. وي 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا راه بهتري براي حل 
مس��ائل تحريمي وجود دارد، گفت: بستگي به اين 
دارد كه چه ش��رايطي به وجود بيايد. اگر ش��رايط 
طوري باشد كه تحريم و مبادالت مالي متوقف شود 
باي��د به زمان قبل از برج��ام برگرديم و روش هاي 
مختلفي را بررس��ي و اجرا كنيم كه آخرين راه آن 

مبادالت كااليي است. 

 بالك چين پيام رسان مناسب 
اين كارش��ناس اقتصاد بين الملل در پاس��خ به 
اين س��وال كه پيام رس��ان هاي بانكي و مالي مانند 
باك چين كه مي تواند بستري مشابه سوييفت براي 
مبادالت مالي ب��ه وجود بياورد تا چه حد مي تواند 
موثر باش��د، گفت: اين بسترها منوط به اين است 
كه طرف هاي تجاري حاضر باشند با شما مبادالت 
مال��ي انجام دهند. باك چين بس��تر را در زنجيره 
تامين ايجاد مي كند تا مبادالت در يك سيس��تم 
غيرمتمركز شكل بگيرد. وي ادامه داد: باك چين 
يك بس��تر جايگزين سوييفت اس��ت و بسياري از 
شركت ها و بانك ها در اين بستر فعاليت مي كنند. 
كاال در اين بس��تر كد مي خورد و عرضه كنندگان 
و متقاضي��ان ب��ا يكديگ��ر تاقي مي كنن��د. اين 
شرايط نيازمند ورود طرف هاي تجاري به سيستم 
باك چين است. در بس��تر باك چين كه زنجيره 
تامين شكل مي گيرد، مي توان بخشي از واردات را 
بدون انتقال ارز خريداري كرد زيرا در اين س��امانه 
نيازه��ا به ص��ورت زنجيره يي ب��ه يكديگر متصل 

مي ش��ود و در اين زنجيره ني��از به معامات نقدي 
كاهش مي يابد. بكي با بيان اينكه را ه ديگر استفاده 
از ارزهاي مجازي اس��ت و مي توانيم از اين بس��تر 
اس��تفاده كنيم، گفت: تكنولوژي پيشرفت كرده و 
مي ت��وان از روش هاي مختلفي براي كاهش اثرات 
مالي تحريم ها اس��تفاده كرد و مبادله كاال به كاال 

آخرين راه است. 

 ورود بخش خصوصي به نفت 
اين كارشناس اقتصاد بين الملل يكي از راه هاي 
جلوگيري از تحريم نفت ايران را ورود شركت هاي 
خصوصي به حوزه فروش نفت دانست و گفت: اگر 
شركت هاي غيردولتي و خصوصي در فرآيند فروش 
ارز دخيل شوند و قوانين و مقررات مشخصي براي 
فعاليت شركت هاي خصوصي در بازار جهاني نفت 
تدوين ش��ود به راحتي امكان تحريم صادرات نفت 

ايران به وجود نمي  آيد. 
وي با بيان اينكه تحريم بخش خصوصي سخت 
اس��ت، تصريح ك��رد: تحريم بخ��ش خصوصي به 
عنوان هويت مستقل به راحتي امكان پذير نيست 
و م��ا باالخره نيازمند به حضور بخش خصوصي در 
اين حوزه هستيم. بنابراين براي ضابطه مند كردن 
حضور بخش خصوصي و جلوگيري از بروز مفاسد 
مش��ابه مالي بايد قوانين و مقررات مشخصي براي 
صادرات نفت توسط بخش خصوصي تدوين شود. 

به گفته بكي شركت هاي خصوصي ضمن ارائه 
تضامي��ن و وثايق كافي در ابعاد و حجم مش��خص 

اقدام به عرضه نفت در بازار هاي جهاني كنند. 
اين كارش��ناس اقتصاد بين المل��ل تاكيد كرد: 
شركت هاي خصوصي در صورتي مي توانند حضور 
موثري در بازار جهاني نفت داش��ته باش��ند كه در 
بلندمدت توس��ط حاكمي��ت تضمين ش��ود زيرا 
قرارداده��اي عرضه كنن��دگان و متقاضي��ان نفت 
بلندمدت است و شركت ها براي اين قراردادها بايد 

از ادامه عرضه اطمينان داشته باشند. 

الزام فروش ارز حاصل از صادرات از 
طريق سامانه نيما، براساس بند 7 بخشنامه 

يكم بانك مركزي وجود دارد اما در اين 
مدت، باتوجه به فاصله زياد نرخ رسمي 
ارز با بهاي بازاري آن، صادركنندگان 
رغبتي براي عرضه ارز خود در سامانه 

نيما نداشته اند

                                                                                                      

فاينانس 1.2 ميليارد يورويي 
بانك صنعت با بانك روسيه 

گروه بانك و بيمه   قرارداد فاينانس يك ميليارد 
و 200 ميلي��ون يوروي��ي براي تامي��ن مالي پروژه 
برقي سازي خط آهن گرمسار - اينچه برون بين بانك 
صنعت و معدن و ونش اكونوم بانك روسيه امضا شد 
تا روند تامين مالي توسعه صنعت حمل و نقل ريلي 
كشور از سوي بانك صنعت و معدن شتاب بيشتري 
بگيرد. به گزارش پايگاه اطاع رس��اني بانك صنعت 
و معدن، اين قرارداد در تاريخ 26 ارديبهشت ماه با 
حضور نماينده بانك صنعت و معدن و مديران ارشد 
ونش اكونوم بانك در روسيه به امضا رسيد. گفتني 
است بانك صنعت و معدن با تامين مالي يك ميليارد 
و 500 ميليون دالري پروژه برقي سازي قطار تهران 
- مش��هد و تامين مالي يك ميليارد و ۸00 ميليون 
دالري قطار سريع السير تهران– قم– اصفهان نقش 
بسيار مهمي در توسعه صنعت زيرساخت و حمل و 

نقل ريلي در كشور داشته است. 

 نشست نيك  انديشان كارايا
با حمايت بانك انصار 

با حمايت بانك  انصار بيس��ت و يكمين نشست 
گروه سرمايه گذاري نيك انديشان كارايا و همكاري 
مركز فين تك اين بانك  در مركز همايش هاي بانك 
مذكور برگزار شد. به گزارش اداره كل  روابط عمومي 
 و تبليغات در ابتداي همايش شكرريز رييس هيات 
موس��س كاراي��ا از بانك انصار به خاط��ر آنچه وي 
آن را حماي��ت اثربخش بانك انص��ار از كارآفرينان 
كش��ور ناميد، قدرداني كرد. در ادامه جلس��ه آقاي 
فروتن قائم مقام بانك انصار طي سخناني با اشاره به 
تاريخچه بانك، دس��تاوردهاي آن را در عرصه مالي 
و پولي كش��ور به ويژه بانكداري الكترونيك تشريح 
ك��رد و گفت: بانك انصار از س��وي نهادهاي معتبر 
در كش��ور به عنوان يك بن��گاه مالي و پولي موفق 
و حرفه ي��ي ارزيابي مي ش��ود و در زمينه بانكداري 
الكترونيك پيش��تاز بوده و از نخس��تين دارندگان 
كوربنكينگ در كش��ور بوده اس��ت. بر اس��اس اين 
گزارش، پس از س��خنان قائم مق��ام بانك انصار تني 
چن��د از كارآفرينان به ارائ��ه گزارش هاي خود در 
خصوص دستاوردهاي فني شركت متبوعه پرداخته 
و س��پس آقاي فاطمي عضو هيات مديره هلدينگ 
توسن طي سخناني به ارائه تصويري از آينده اقتصاد 
ديجيت��ال و نقش فناوري زنجيره بلوك پرداخت و 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در اين ح��وزه به ويژه 
ديجيتاليزه كردن دارايي ها توس��ط دولت و بخش 
خصوصي را با تاكيد بر تس��ريع خصوصي س��ازي و 
كاهش تصدي گري دولت تشريح كرد. اين گزارش 
مي افزايد كه بانك  انصار در راستاي توسعه بانكداري 
ب��از و حماي��ت از اقتص��اد دانش بنيان و توس��عه 
اكوسيستم فين تك اقدام به ايجاد و راه اندازي مركز 
توس��عه فناوري ه��اي مالي كرده اس��ت. اين مركز 
آمادگ��ي همكاري با فعاالن اكوسيس��تم نوآوري و 
كارآفريني، تامين  مال��ي، ارائه خدمات منتورينگ 
و مش��اوره، تامي��ن فضاي كار اش��تراكي و س��اير 
حمايت هاي مورد نياز فين تك ها و استارت آپ ها را 
دارد. ش��ايان ذكر است، سرمايه گذاران نيك انديش 
يا فرش��تگان س��رمايه  گذار، كارآفرين��ان و مديران 
اجرايي شناخته  شده يي هستند كه به طور معمول 
روي كس��ب وكارهاي كارآفرين��ان در مراحل اوليه 
سرمايه  گذاري مي كنند. سرمايه گذاران نيك انديش 
عاوه بر س��رمايه گذاري با ارائه مشاوره و كمك به 
كارآفرينان در مقام راهنما نيز ايفاي نقش مي كنند. 

 معوقات بانكي
پرداخت وام را متوقف كرد

پرداخ��ت  بانك ه��ا  برخ��ي  روزه��ا  اي��ن   
تس��هيات خود را ب��راي مدتي متوق��ف كرده اند 
و دلي��ل آن را ب��اال رفتن معوقات و تغيير مس��ير 
ب��راي بازگش��ت مطالب��ات اع��ام مي كنن��د. به 
 گزارش ايس��نا، پرداخ��ت تس��هيات در بانك ها 
ه��ر چند ك��ه از راه ه��اي اصلي كس��ب درآمد و 
تامين هزينه هاي آنها به ش��مار مي رود، اما در هر 
ص��ورت وجود ش��رايط براي پرداخت نيز بس��يار 
قاب��ل اهميت اس��ت، به طوري كه در س��ال هاي 
گذش��ته تنگناي مالي بانك ها و نبود منابع كافي 
براي پرداخت تس��هيات اغلب آنها را با مشكاتي 
مواج��ه كرده اس��ت.  گذري بر ش��عب بانك ها و 
درخواست تس��هيات در مواردي با پاسخ جالبي 
مواجه مي شود. يكي از بانك هاي بزرگ خصوصي 
مي گوي��د فع��ا پرداخ��ت تس��هيات را متوقف 
كردي��م و در مقابل پرس و ج��وي دليل اين گونه 
پاس��خ داده مي ش��ود كه در حال حاضر باتوجه به 
اينكه معوقات بانك افزايش يافته، قدرت پرداخت 
تس��هيات چندان وجود ن��دارد و مديران تصميم 
گرفتن��د تا براي مدتي تس��هيات دهي را متوقف 
ت��ا مطالب��ات معوق ش��ده برگردد چراك��ه منابع 
كاف��ي براي پرداخت وجود ندارد. در حالي جريان 
معوقات بانكي به تسهيات دهي بانك ها نيز ضربه 
زده كه طي سال هاي گذشته آمار اعامي نشان از 
رقم بيش از 100 هزار ميلياردي معوقات داش��ته 
كه باتوجه به س��ود و استمهال برخي ميزان آن را 
تا 200 هزار ميليارد توم��ان پيش بيني مي كنند.  
در سال هاي اخير اقداماتي هم با ورود قوه قضاييه 
و مش��اركتي كه با بانك مركزي انجام ش��د براي 
دريافت معوقات ص��ورت گرفت، ولي تاكنون آمار 
نشان از كاهش معوقات و برگشت قابل توجه منابع 
ن��دارد تنها در روزهاي گذش��ته رييس كل بانك 
مركزي اعام كرده كه نسبت مطالبات غيرجاري 
حدود ۳درصد كاهش داشته و اين در حالي است 
كه پيش تر اعام ش��ده بود كه نس��بت معوقات از 
حدود 15 به 11درصد رس��يده بود. اما اينكه چرا 
شرايط بانك ها به سمتي پيش مي رود كه افزايش 
معوقات موجب توقف تسهيات دهي آنها مي شود، 
موضوع��ي اس��ت كه با جمش��يدي دبي��ر كانون 
بانك هاي خصوصي، مط��رح و وي توضيحاتي در 

اين باره اعام كرد. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 شفاف سازي »شپترو«: شركت پتروشيمي آبادان 
درباره ش��ايعه منتشر شده، شفاف س��ازي كرد. بر اين 
اس��اس ش��ركت اعالم كرده، درباره خبرهاي منتش��ر 
شده در فضاي مجازي مبني بر آتش سوزي در مجتمع 
پتروش��يمي آبادان به استحضار مي رساند كه در ساعت 
 vcm 9:58 روز 24 ارديبهش��ت سال جاري، نشت گاز
 )A 700( قديم pvc در يكي از پالي ه��اي واحد توليد
مجتمع پتروشيمي آبادان باعث ايجاد حريق جزئي در 
بخشي از اين واحد شد كه با عملكرد به موقع همكاران 
اداره آتش نشاني مجتمع پتروشيمي آبادان و پشتيباني 
اكيپ هاي ارسالي پااليش��گاه آبادان و عملكرد مناسب 
سيستم خودكار اطفاي حريق واحد و مديريت مناسب 
تيم واكنش در شرايط اضطراري مجتمع در زمان كمتر 
از 5 دقيقه حريق مهار شد. همچنين، اين شركت تاكيد 
كرده است كه اين حادثه هيچ گونه تلفات جاني و مصدوم 
حتي جزئي نداشته و آسيبي به خطوط توليد واحدهاي 
ديگر مجتمع وارد نشده است. بر اين اساس، پتروشيمي 
آبادان در اين اطالعيه ب��ه برقراري روند توليد در تمام 
واحدها جز واحد A700 اشاره كرده است. اين گزارش 
حاكي اس��ت واحد توليد pvc قديم بخشي از ظرفيت 
توليد محصول pvc مجتمع )35درصد( را به عهده دارد. 
افزون بر اين، باتوجه به اس��تفاده از سيستم آب جهت 
اطفاي حريق، واحدهاي فني ذي ربط در حال پاكسازي 
و بررسي تجهيزات ابزار دقيق و الكتروموتور ها و پمپ ها 
و عمليات خش��ك كردن آنها و نيز بررسي دقيق علت 
حادثه هس��تند. همچنين، واحد فوق آم��اده راه اندازي 
ش��د اما جهت كنترل و بررسي هاي دقيق علت حادثه، 
كميته ايمني ش��ركت راه اندازي واحد را به بعد از اتمام 
عمليات خشك كردن تمام تجهيزات و مشخص كردن 
دقيق حادثه موكول كرده است كه اين عمليات احتماال 
تا سه روز آينده ادامه خواهد داشت. همچنين 70درصد 
ظرفيت توليد محصول pvc در واحد 700 جديد است 
كه اين واحد با اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته 
از ي��ك هفته قبل با ظرفيت طراح��ي 150 تن در روز 
مشغول توليد است. پتروشيمي آبادان تاكيد كرده است 
در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق 
مفاد ماده 13 دس��تورالعمل اجرايي افش��اي اطالعات 

شركت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود. 
 نگاهي بر عملكرد يك س�اله »شلعاب«: شركت 
 لعابيران اطالعات و صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 
29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه 
مع��ادل يك صد ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، 
ش��ركت در دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 
مبلغ 4ميليارد و 751 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 48 ريال س��ود به هر سهم 
خود اختصاص داد كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه 
سال مالي قبل معادل 89درصد كاهش داشت. افزون بر 
اين، »شلعاب« در پايان سال مالي95 مبلغ 457 ريال 
سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داده بود. اين در 
حالي است كه، با افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال 
به سود خالص دوره درنهايت مبلغ 51 ميليارد و 878 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 

شفاف سازي درباره نوسان قيمت سهام
 ش��ركت لعابي��ران درب��اره نوس��ان قيم��ت س��هام 
شفاف س��ازي كرد. ب��ر اين اس��اس، ش��ركت در اين 
اطالعي��ه تاكيد كرده اس��ت كه از تاري��خ ارائه گزارش 
قبل��ي كه صورت هاي مالي 3، 6، 9 و 12 ماهه منتهي 
به پايان اس��فند 96 منتش��ر شده است تا مقطع فعلي 
تغيي��ر با اهمت��ي در وضعيت مالي ش��ركت رخ نداده 
 اس��ت. همچنين، اين ش��ركت در پايان آورده اس��ت 
در صورت وقوع هرگونه رويداد بااهميت، مراتب مطابق 
مفاد ماده 13 دس��تورالعمل اجرايي افش��اي اطالعات 

شركت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود. 

 نگاهي بر عملكرد يك س�اله »ركيش«: ش��ركت 
 كارت اعتب��اري ايران كيش اطالعات و صورت هاي مالي 
12 ماه��ه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 2 هزار ميليارد ريال منتشر 
ك��رد. همچني��ن، ش��ركت در دوره 12 ماه��ه منتهي 
ب��ه 29اس��فندماه 96 مبلغ ي��ك ه��زار و 67 ميليارد و 
161ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 534 ريال س��ود به هر سهم خود اختصاص داد كه 
اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
17درصد كاهش داشت. افزون بر اين، »ركيش« در پايان 
سال مالي 95 مبلغ 645ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود. اين درحالي است كه، با افزوده شدن 
سود انباش��ته ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت 
مبلغ يك هزار و 217 ميليارد و 578 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 »خموتو« از زيان به سود رسيد: شركت موتورسازان 
تراكتورسازي ايران اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
سرمايه معادل 204 هزار و 120ميليون ريال منتشر كرد. 
عالوه بر اين، شركت با انتشار عملكرد 12ماهه سال مالي 
96 مع��ادل 26 ميليارد و 42ميليون ريال س��ود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 128ريال سود به ازاي 
هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل از زيان به سود رسيد. افزون بر اين، »خموتو« 
در سال مالي 95 به ازاي هر سهم 143ريال زيان محقق 
كرده بود. اين در حالي اس��ت كه، به س��ود خالص دوره 
نيز زيان انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
3ميليارد و 527 ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار گزارش عملكرد 12 ماهه صنايع غذايي 
مينو شرق: شركت صنايع غذايي مينو شرق اطالعات 
و صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 
96 را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 100هزار 
ميليون ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت با انتشار 
عملكرد 12 ماهه س��ال مالي 96 معادل 42ميليارد و 
315 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اساس مبلغ 423 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
10درصد كاهش داشت. اين درحالي است كه، »غمينو« 
در سال مالي 95 به ازاي هر سهم 471ريال سود محقق 
كرده بود. براساس اين گزارش، به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
103 ميليارد و 299ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

در سال 97 اتفاق افتاد

عبور از مرز 10 ميليون كد سهامداري
گروه بورس  

آخرين اطالعات و آمارهاي رس��مي منتشر 
شده نشان مي دهد كه تعداد كدهاي معامالتي 
بورس��ي در س��ال 97 از م��رز 10ميليون كد 
س��هامداري عبور كرده است. بر اين اساس تا 
پايان اس��فند ماه سال گذشته تعداد 9ميليون 
و 948ه��زار ك��د بورس��ي توس��ط ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي و تس��ويه وجوه صادر 
ش��ده بود كه در س��ال جاري اي��ن تعداد كد 
رش��د قابل توجهي را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. بر اين اساس در بازار سرمايه طي سال 
گذش��ته 600 هزار كد ثبت ش��د و با توجه به 
آمار هاي منتشر شده تعداد كدهاي بورسي در 
بازار س��رمايه در س��ال جاري به 10ميليون و 
209هزار كد رس��يده است. همچنين مجموع 
كده��اي معامالتي خارج��ي تاكنون به 1076 
رس��يده اس��ت كه اين آمار نس��بت به آخرين 
آماري كه در س��ال گذشته اعالم شد، مقداري 
رشد را نش��ان مي دهد. بر اساس اين گزارش، 
همزمان با آزادس��ازي س��هام عدالت و معامله 
اين س��هام در بورس كشور به تعداد مشموالن 
س��هام عدالت كد بورس��ي صادر خواهد شد. 
در س��وي ديگر بورس اوراق به��ادار تهران در 
معام��الت آخرين روز كاري هفت��ه با افزايش 
34 واحدي همراه شد و توانست رقم 94هزارو 
940 واح��دي را ب��ه خ��ود اختص��اص دهد. 
افزون بر اين در داد و س��تدهاي روز گذش��ته 
س��رمايه گذاران بي��ش از يك ميلي��ارد برگه 
دارايي مالي را دس��ت به دست كردند. اين در 
حالي است كه شاخص هاي بازار اول و دوم نيز 
به ترتيب 7 و 163 واحد رشد را تجربه كردند. 
بر اين اساس در معامالت ديروز سرمايه گذاران 
بورس��ي بيش از يك ميليارد و 41برگه س��هم، 
حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار 
دس��ت به دست كردند كه ارزش اين مبادالت 

بي��ش از 2هزار و 326ميلي��ارد ريال بود و در 
60 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. همچنين 
نمادهاي پتروش��يمي مبي��ن، گل گهر و فوالد 
خوزس��تان با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص 
رش��د اين متغير را رقم زدند. اين در حالي بود 
كه نمادهاي مخابرات، س��ايپا، ايران خودرو و 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با بيشترين تاثير 
منفي بر ش��اخص مانع رشد بيشتر آن شدند. 
بر اس��اس اين گزارش، در بازار روز چهارشنبه 
گروه هاي خودرو، فلزات اساسي و فرآورده هاي 
نفتي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در 
صدر برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. در 

سوي ديگر صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين 
رش��د قيمت متعلق به نمادهاي پتروش��يمي 
مبي��ن، فرآورده هاي نس��وز آذر، قند هكمتان، 
آلومينيوم ايران، كاشي الوند، آلومراد و تكنوتار 
ب��ود. در مقابل نمادهاي لوله و ماشين س��ازي 
موتورس��ازان  ايراني��ان،  ليزين��گ  اي��ران، 
تراكتورسازي ايران، صنايع ريخته گري ايران، 
ايران خودرو، سيمان  گسترش سرمايه گذاري 
اصفهان و س��يمان تهران با بيش��ترين كاهش 
قيم��ت در انتهاي جدول معامالت ايس��تادند. 
بر اين اس��اس در بازار ديروز س��رمايه گذاران 
بورس��ي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري 

س��بزوار، اوراق صكوك س��ايپا، سهام توليدي 
چدن س��ازان، اوراق مشاركت شهرداري شيراز 
و اوراق مشاركت ش��هرداري مشهد بيشترين 
تقاضا را ثبت كردند. همچنين نمادهاي اوراق 
صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري تهران 
و اوراق صكوك گل گهر با بيش��ترين عرضه ها 
و طوالني تري��ن صف هاي ف��روش به كار خود 
پايان دادند. بر اس��اس اين گ��زارش، در پايان 
معامالت روز چهارش��نبه سايپا ديزل با معامله 
159ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت 
و صندوق كمند با معامل��ه 203ميليارد ريال 

بيشترين ارزش معامالت را ثبت كردند. 

 صعود با اهرم پااليشي و پتروشيمي
در سوي ديگر آخرين روز معامالتي فرابورس در 
هفته جاري با صعود 4.5 واحدي آيفكس و توقف 
اين نماگر در نزديكي ارتفاع 1098واحدي خاتمه 
يافت تا بدين  ترتيب يك هفته كاري كامال س��بز 
براي فرابورس رقم بخورد. بر اين اس��اس همزمان 
با روند صعوي شاخص كل جابه جايي 219ميليون 
ورق��ه در مجم��وع بازارهاي 9گان��ه فرابورس رقم 
خ��ورد كه ارزش اين دادوس��تدها بالغ بر يك هزار 
و 428ميلي��ارد ريال ش��د. بر اس��اس اين گزارش 
در مجم��وع دو ب��ازار اول و دوم نيز 127 ميليون 
سهم به ارزش 281ميليارد ريال معامله شد كه به 
ترتيب دو نماد »ذوب« و »الوان« بيشترين حجم 
و ارزش معام��الت را در ميان س��اير نمادهاي اين 
بازاره��ا تجربه كردند. اين در حالي اس��ت كه نماد 
ذوب آه��ن همچنين به عنوان پربيننده ترين نماد 
معامالتي امروز فرابورس شناخته شد كه البته افت 
قيمت پاياني را تجربه كرد. افزون بر اين همان طور 
كه اش��اره شد، آيفكس معامالت روز چهارشنبه را 
سبزپوش خاتمه داد كه عمده بار مثبت بر اين نماگر 
از جانب نمادهاي مارون، شاوان و شراز رقم خورد. 
اين در حالي اس��ت كه نمادهاي ذوب، وگردش و 
هرمز بيش��ترين تاثير منفي را بر اين نماگر به جا 
گذاش��تند. بدين ترتيب شاخص كل فرابورس يك 
هفته كامال س��بزپوش را پشت سر گذاشت. عالوه 
بر اين، در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نيز نزديك به 
يك ميليون ورقه به ارزش 909ميليارد ريال جابه جا 
شد كه نماد »اشاد5« در صدر اين بازار ايستاد. در 
س��وي ديگر در تابلو اوراق تس��هيالت مسكن نيز 
ش��اهد نقل و انتقال 82هزار ورقه تس��ه به ارزش 
54 ميليارد ريال بوديم كه نماد تسه فروردين 97 
بيشترين حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد. بر 
اين اساس در نهايت در مجموع تابلوهاي معامالتي 
بازار پايه نزديك به 87ميليون سهم به ارزش حدود 

141ميليارد ريال به ثبت رسيد. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل تامين مالي جمعي در بازار  سرمايه نهايي شد
در بازارهاي جهاني اتفاق افتاد

روند شاخص ها به هم ريخت
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از اج��راي 
دس��تورالعمل تامين مال��ي جمعي در بازار س��رمايه خبر 
داد و گفت: در ش��وراي عالي ب��ورس اين تفاهمنامه نهايي 
شده اس��ت. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور 
محمدي مهم ترين كاركرد اين دستورالعمل را تامين مالي 
محصوالت فرهنگي از جمله فيلم و س��ريال در حوزه هاي 
مختلف از جمله بازار س��رمايه دانست و گفت: اين اقدام از 
طريق پلتفرم هايي اجرا مي شود كه شركت فرابورس ايران 
نيز سازمان بورس را در ساماندهي اين برنامه كمك خواهد 
كرد. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنين اظهار 
داش��ت: اينكه همچنان اش��خاصي پيدا مي شوند كه براي 
ورود به بازار س��رمايه خانه پدري خود را به فروش گذاشته، 

اقدام به خريد تك س��هم كرده و در نهايت نيز دچار ضرر و 
زيان مي شوند، نشان مي دهد كه آموزش و فرهنگ سازي در 
اين بخش كافي نبوده اس��ت. محمدي در ادامه بر اهميت 
فرهنگ پيش��گيري در بازار س��رمايه تاكيد ك��رد و گفت: 
فرهنگ پيشگيري از تخلفات در بازار سرمايه نيازمند كمك 
رسانه هاس��ت. وي با بيان اينكه در ماه هاي اوليه س��ال 95 
تعداد تاخير در ارس��ال اطالعات شركت هاي بورسي 30 تا 
40 مورد و متوس��ط تاخيرها بيش از 30 روز بوده اس��ت، 
افزود: با اقدامات س��ازمان بورس از جمله پياده سازي كدال 
360درجه و سيس��تم هشدار قانوني وظايف مديران، امروز 
تعداد تاخير در ارس��ال اطالعات در هر ماه تنها به يك تا 2 

مورد و مدت تاخير حداكثر به 3روز رسيده است. 

بازاره��اي جهان��ي در پ��ي بازگش��ت رواب��ط بين 
مح��دوده  ب��ه  كره جنوب��ي  و  امري��كا  كره ش��مالي، 
خطرناك، روند نزول��ي را در پيش گرفتند. به گزارش 
س��نا، كره ش��مالي مالقات خود با مقام��ات عالي رتبه 
كره جنوب��ي و امريكا در م��اه آينده را لغو كرد و به اين 
ترتيب امكان برقراري روابط ديپلماتيك خود با امريكا 
و كره جنوبي را در هاله يي از ابهام قرار داد. پيونگ يانگ 
در تازه ترين اظهارات خود اعالم داش��ته اگر واشنگتن 
به آزمايش هس��ته يي مشترك خود با كره جنوبي ادامه 
دهد، كره ش��مالي ام��كان ايجاد رواب��ط ديپلماتيك با 
اين كش��ور را لغو خواهد كرد. بر اين اس��اس، شاخص 
آس��يا پاس��يفيك با كاهش 0.32درصدي همراه شد. 

لغو نشس��ت 12 ژوئن در س��نگاپور ميان كره شمالي، 
كره جنوبي و امريكا نگراني ها را نس��بت به لغو قرارداد 
همكاري ميان چين و امريكا و همچنين تهديد رش��د 
اقتصادي در دنيا بيش��تر كرد. به اين ترتيب، ش��اخص 
داوجون��ز با افت 0.7درصدي همراه ش��د و اس اند پي 
نيز 0.6درصد منفي شد. براساس اين گزارش، شاخص 
نزدك كاهش 0.8درصدي داشت و شاخص نيكي ژاپن 
نيز 0.4درصد منفي شد. ش��اخص كاسپي كره جنوبي 
هم افت 0.3درصدي را به ثبت رس��اند. افزون بر اين، 
نيكي ژاپن كاهش 0.4درصدي داشت و تاپيكس ژاپن 
هم با افت 0.2درصدي همراه ش��د. بورس هنگ كنگ 

نيز با افت 0.1درصدي شاخص اصلي رو به رو شد. 

 بي اعتناي�ي بازار  س�رمايه به لغو برج�ام: در حال حاضر 
واكنش ب��ورس تهران به تصمي��م امريكا براي خ��روج از »برجام« 
مثبت است اما در آينده يي نزديك تاثير بنيادي آن به صورت واقعي 
مش��خص خواهد ش��د. به گزارش ايبنا، مجيد ميرزايي كارش��ناس 
بازار س��رمايه درباره رشد ش��اخص بورس گفت: يكي از داليلي كه 
موجب ش��د تا سهام ش��ركت هاي خودروس��ازي اين روزها با اقبال 
س��رمايه گذاران در بازار سهام مواجه ش��ود، اين است كه سهام اين 
گروه به كف قيمتي مناسب براي خريد و سرمايه گذاري رسيده است. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: به همين دليل مي توان از اين 
موضوع ب��ه عنوان يكي از داليل رونق نمادهاي معامالتي مربوط به 
خودروس��ازان ياد كرد كه اثر خود را نيز بر ش��اخص بورس گذاشته 
اس��ت. وي اضافه كرد: از س��وي ديگر با توجه به افزايش قيمت هاي 
رس��مي اعالم ش��ده توسط برخي خودروس��ازها اين موضوع نيز به 
عنوان محركي براي توجه س��رمايه گذاران به نمادهاي خودرويي در 
بازار سهام مطرح است. اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير 
خروج اي��االت متحده از برجام بر صنايع بورس��ي و صنعت خودرو 
اظهار داش��ت: تاثير اين تصميم در بلندمدت مشخص مي شود و از 

س��وي ديگر هر چند شركت هاي فعال در گروه خودرويي از رسيدن 
ب��ه برجام و رفع تحريم ها تاثير مثبت مي پذيرند، اما بي اعتنايي بازار 
سرمايه به لغو برجام حداقل به لحاظ رواني نشان داد كه شركت هاي 
اين گروه نيز در حال حاضر اعتنايي به اين اتفاق ندارند. وي افزود: از 
سوي ديگر فعال تصميم رسمي مبني بر خروج خودروسازان اروپايي 
و قطع ارتباط با خودروسازان كشور اعالم نشده، بنابراين اين موضوع 
نيز مي تواند يك نشانه مثبت براي سهامداران گروه خودرويي در بازار 
سهام باش��د. ميرزايي در ادامه اذعان داشت: شركت هاي خودروساز 
براي رسيدن به رشد پايدار و همچنين افزايش ارزش سهام در بازار 
س��رمايه با مش��كالتي همچون هزينه هاي مالي باال، نيروي مازاد و 
نوس��انات نرخ ارز مواجه هس��تند كه در صورت رفع اين مشكالت 
مي توان به آينده خودروس��ازان در كش��ور اميد بست. وي در پايان 
گف��ت: در صورتي كه نرخ س��ود بانكي و تس��هيالت ارائه ش��ده به 
خودروس��ازان با هزينه كمتر و در زم��ان كوتاه تري تحقق يابد، اين 
مولفه نيز مي تواند در سودآوري شركت هاي خودرويي اثرگذار باشد. 
 استراتژي هاي بازار سرمايه در تقويت نظام تامين مالي: 
همان گونه كه برخي س��ران كش��ورهاي حاضر در تعهد برجام بيان 
كرده ان��د، خروج امري��كا از تفاهمنامه برجام كه مدت ها بر س��ر آن 
مذاكره شده و مورد تاييد سازمان ملل متحد هم قرار گرفته به اعتماد 
بين الملل��ي ضربه مي زند. اين موضوع داراي آثار مختلفي در س��طح 

بين المللي در زمينه هاي مختلف ازجمله مالي و اقتصادي خواهد بود. 
موس��ي احمدي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي با بيان اين 
مطلب گفت: نوس��انات قيمت ارز و التهابات ايجاد شده در بازارهاي 
موازي داخلي ازجمله س��كه و مس��كن در شرايط ركود كشور نشان 
مي دهد كه مس��ووالن بايد بيش از پيش نس��بت به انجام اقدامات و 
اس��تراتژي هاي عملياتي در زمينه سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و 
حماي��ت از توليد ايراني با در نظر گرفت��ن ارتقاي بهره وري مبادرت 
ورزند. به گزارش سنا، احمدي تاكيد كرد: آنچه در بازار سرمايه مهم 
است لزوم ايجاد شيوه ها، سازوكارها و ظرفيت هاي تامين مالي جديد 
در عرصه بازار س��رمايه براي جريان منابع مالي به سمت زمينه هاي 
مورد نياز متناسب با ذائقه و ساليق متقاضيان است. وي اظهار كرد: 
به نظر مي رسد هم اكنون زمان آن رسيده كه اقدامات الزم درخصوص 
تقويت فرهنگ س��ازي و تعريف روش��ن ادبيات بازار س��رمايه و پول 
كشور و معرفي صنايع مختلف از طرق گوناگون صورت پذيرد. تهيه 
برنامه هاي آموزش��ي و فرهنگ سازي براي دوره هاي مختلف سني و 
آشناس��ازي شركت ها با ابزارهاي بازار پول و سرمايه مي تواند ازجمله 
اي��ن برنامه ها باش��د. به گفت��ه احمدي از بعد عرض��ه نيز طراحي و 
معرفي ابزارهاي مالي اسالمي اين زمينه را فراهم مي كند تا با ايجاد 
ابزارهاي مالي جديد زمينه تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي، پروژه ها 
و دولت فراهم ش��ود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: در اين 

ميان اقدامات ارزنده يي در بازار س��رمايه در س��ال هاي اخير صورت 
گرفته و ابزارها و نهادهاي مالي جديدي براس��اس مباني ديني شكل 
گرفته اما به نظر مي رسد، الزم است همچنان با عزم همگاني زمينه 
ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد متناس��ب با زمينه هاي مختلف 
صورت پذيرد. احمدي همچنين با اش��اره به شعار سال و راهكارهاي 
حمايت از كاالي ايراني از طريق بازار سرمايه گفت: يكي از مهم ترين 
زيرساخت هايي كه بايد براي تسهيل حمايت از توليدات ايراني ايجاد 
ش��ود، زمينه سازي ش��فافيت و ايجاد نهادهاي مالي مربوط است؛ به 
عنوان مثال درحال حاضر عمده ابزارهاي مالي بدون توجه به اهليت 
اعتباري ناشران از طريق بانك ها و نهادهاي مالي تضمين مي شوند و 
اين امر موجب مي شود ضمن افزايش هزينه تامين مالي، توجهي به 
اهليت اعتباري ناشران نشود. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: با 
ظهور موسسات رتبه بندي اعتباري مي توان شاهد اندازه گيري و اعالم 
رتبه  اعتباري ناش��ران و اوراق از طريق موسسات مستقل رتبه بندي 
اعتباري بود تا از طريق آن  زمينه انتشار اوراق بدهي به پشتوانه اهليت 
و رتبه اعتباري ناش��ران فراهم آمده و س��رمايه گذاران نيز با توجه به 
ريس��ك ناشران و اوراق مزبور نس��بت به سرمايه گذاري در آنها اقدام 
كنند. احمدي اظهار كرد: به نظر مي رسد با توجه به حركت سازمان 
بورس در زمينه ارائه مجوز فعاليت براي موسسات رتبه بندي اعتباري 

اقدام فوق زمينه مناسبي براي تحقق اهداف تعيين شده باشد.

تحليلگران چه مي گويند

بازار سرمايه

با استفاده از مكانيسم بورس كاال بايد در زمينه واقعي شدن 
قيمت و رس��يدن سود واقعي به كش��اورز ايراني قدم برداشته 
ش��ود. همچنين زمينه ص��ادرات محصول با نرخي همس��و با 
قيمت هاي جهاني فعلي  بايد فراهم شود تا رفته رفته به مرجع 
قيم��ت زعفران جهان تبديل ش��ود. به گ��زارش كاال خبر اين 
روزه��ا افزاي��ش عرضه زعفران در ب��ورس كاالي ايران بيش از 
گذشته به گوش مي رسد و ش��مارش معكوس براي راه اندازي 
قرارداد آتي اين محصول نيز آغاز ش��ده اس��ت. زعفران، طالي 
سرخ ايران است كه عرضه آن در تاالر نقره يي بورس در آينده 
اقتصاد كش��اورزي نقش بسزايي خواهد داشت و آن طور كه از 
ش��واهد برمي آيد، زعفران در راس��تاي حمايت از توليد ايراني، 
س��ودآوري واقعي كش��اورز داخلي و تقويت صادرات غيرنفتي 
در بورس كاال عرضه مي ش��ود. علي اكبري، رييس كميسيون 
كش��اوري مجلس گفت: زعفران يك برند ايراني است و چشم 
همه جهانيان به آن دوخته ش��ده است؛ توليد و حمايت از اين 
كاال ضمن اش��تغال زايي مي تواند بخش اقتصادي كش��اورزي 
كش��ور را با توس��عه روبه رو كن��د. وي با تاكيد ب��ر آغاز عرضه 
پرحجم زعفران در ب��ورس كاال گفت: عرضه زعفران در بورس 
كاال امتيازهاي فراوان��ي را براي زعفران كاران و ايجاد بازار هاي 

صادرات��ي به هم��راه دارد به طوري كه بايد درصدد باش��يم با 
عرضه زعفران در بورس كاال از توليد و كش��اورز حمايت كنيم 
و اين محصول ايراني را بيش از گذش��ته به دنيا معرفي كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه عرضه هر كااليي در بورس كاال نيازمند 
فرهنگ سازي اس��ت، تصريح كرد: مردم بايد به عرضه زعفران 
در ب��ورس كاال اعتماد كنند و اين گام مهمي اس��ت تا ش��اهد 
عرضه س��اير محصوالت كشاورزي در بورس كاال و پايان خريد 
و فروش سنتي در اين بخش باشيم. رييس كميسيون كشاورز 
مجل��س با تاكيد ب��ر اينكه عرضه زعفران در ب��ورس كاال بايد 
نظام مند و نهادينه ش��ود، اظهار كرد: يكي از نكاتي كه بايد در 
اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد، بسته بندي هاي زعفران است. 
مشاهد شده است كه زعفران ايراني به كشورهاي ديگر ارسال 
مي ش��ود و در آنجا با بسته بندي هاي شكيل به فروش مي رسد 
اين درحالي اس��ت كه ما بايد با عرضه محصول در بورس كاال 
با بسته بندي هاي مناسب اين روند را قطع كنيم و خود مرجع 
اصلي قيمت زعفران شويم. اين نماينده مجلس ابراز اميدواري 
كرد كه مس��ير عرضه زعفران در بورس كاال هموار شده و همه 
فعاالن و مسووالن بايد در راستاي آغاز عرضه زعفران همچنين 

راه اندازي قرارداد آتي اين محصول كمك كنند. 

 افزايش قيمت زعفران
در س��ويي ديگر محس��ن احتش��ام، رييس شوراي ملي 
زعف��ران عنوان كرد: قيم��ت زعفران در يك ماه گذش��ته 
نس��بت به ماه هاي اخير با افزايش ي��ك ميليون توماني در 
هر كيلو مواجه شده اس��ت. وي درخصوص دليل تغييرات 
قيمتي زعفران در يك ماه اخير گفت: يكي از داليل افزايش 
قيمت اين اس��ت كه در محصوالتي مانند زعفران كه سالي 
يك  بار برداش��ت مي ش��وند با دور شدن از فصل برداشت با 
كاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه مي شويم و اين موضوع 
باعث افزايش قيمت مي ش��ود. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
س��ازمان تعاوني روس��تايي محصول كش��اورزان را با هدف 
كمك به آنها خريداري كرده ولي هنوز به صورت گس��ترده 
در بازار عرضه نكرده اس��ت. احتش��ام عنوان كرد: بنابراين 
اگر س��ازمان تعاوني روس��تايي زعفران خريداري ش��ده را 
در اختي��ار صادركنن��دگان قرار دهد هم ب��ه ثبات قيمت 
كم��ك كرده و هم ب��ه حفظ و نگه��داري بازارهاي جهاني 
زعفران كمك مي كند كه اين موضوع به نفع كش��اورزان و 
صادركنندگان است. به گفته وي به دليل اينكه توليد بيش 
از نياز بازار اس��ت به همين دليل سازمان تعاوني روستايي 
وارد خريد توافقي زعفران ش��ده كه اين موضوع به معناي 
آن اس��ت كه متناس��ب با افزايش توليد، بازارهاي زعفران 
توس��عه پيدا نكرده است بنابراين بايد در راستاي گسترش 

بازارهاي هدف حركت كنيم.  رييس ش��وراي ملي زعفران 
در پاسخ به اين سوال كه روند قيمت زعفران تا پايان سال 
چطور خواهد بود؟ تصريح ك��رد: روند قيمت اين محصول 
قابل پيش بيني نيس��ت به طوري كه اگر س��ازمان تعاوني 
روس��تايي زعفران را عرضه كن��د، افزايش قيمتي نخواهيم 
داشت ضمن اينكه اگر در فصل برداشت محصول كه اواخر 
مهر ماه اس��ت، مزارع زعفران گل دهي خوبي داشته باشند 
قطعا ب��ا كاهش قيمت مواجه مي ش��ويم اما اگ��ر به دليل 
خشكس��الي اين اتفاق رخ ندهد، نمي توان گفت زعفران با 

افت قيمت مواجه مي شود. 
احتش��ام در پاسخ به اين س��وال كه درحال حاضر قيمت 
زعف��ران نگين چند اس��ت؟ گف��ت: قيمت هر گ��رم زعفران 
بس��ته به گريدهاي مختلف از 4500تا 6500 تومان اس��ت 
كه زعفران نگين نيز با قيمت6500 تومان به فروش مي رسد. 
رييس ش��وراي ملي زعفران در پاسخ به اين سوال كه قيمت 
زعف��ران صادراتي ايران بايد با ريال قيمت گذاري ش��ود يا به 
ص��ورت ارزي؟ گفت: قيمت زعفران صادرات��ي ايران بايد به 
صورت ارزي باش��د اما مشروط بر اينكه با ارز واقعي بازار داد 
و ستد ش��ود. احتشام گفت: بنابراين قيمت زعفران صادراتي 
ايران بايد به صورت عرضه و تقاضا و توافقي تعيين شود زيرا 
اين موضوع به نفع كش��اورزان و صادركنندگان بوده و باعث 

رشد صادرات مي شود. 

پايان معامالت سنتي با عرضه طالي سرخ  در بورس  كاال
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»الهوتي« رييس 
كنفدراسيون صادرات شد

در جلس��ه مجم��ع عموم��ي ع��ادي س��االنه 
كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران، محم��د الهوتي 
مج��ددا رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران در 
دوره پنج��م ش��د. به گ��زارش مهر و ب��ه نقل از 
روابط عمومي كنفدراسيون صادرات ايران، محمد 
الهوتي مجددا رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
در دوره پنجم شد. همچنين محمدرضا مرتضوي 
نايب ريي��س هيات مديره، قدي��ر قيافه نايب رييس 
هيات مديره، محمدرضا طاليي خزانه دار، حس��ن 
احمديان منشي، عالءالدين ميرمحمدصادقي عضو 
هيات مدي��ره، ابوالفضل اقباليون عضو هيات مديره 
و س��عيد حسين زاده بازرس ش��دند. بابك عابدين 
و حس��ن آزادم��رد به عن��وان اعض��اي علي البدل 
هيات مديره و محم��ود بنكدارنيا به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. 

 سرپيچي بازار
از ممنوعيت گراني

با وج��ود وعده هاي داده ش��ده مبني بر كاهش 
قيمت لوازم خانگي و بازگشت به قيمت هاي سابق، 
بررسي ها نشان مي دهد قيمت ها همچنان در وضعيت 
افزايشي است و تغييري براي تعديل قيمت ها حاصل 
نشده است. به گزارش ايس��نا، بازار لوازم خانگي از 
جمل��ه بازارهايي اس��ت كه بخش عمده ي��ي از آن 
وارداتي اس��ت و از وضعيت نرخ دالر تاثير مي پذيرد 
و خيل��ي زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم 
مختلف نشان مي دهد.  بعد از نوسانات ارزي، از سوي 
مس��ووالن اعالم شد كه كس��ي حق ندارد به بهانه 
نوسانات ارزي يا اينكه بگويد آينده مشخص نيست، 
كاالي خود را گران تر بفروش��د، چراكه دالر ۴۲۰۰ 
توماني براي همه نيازمندان واقعي ارز از مس��افران 
تا دانشجويان، توليدكنندگان و واردكنندگان تامين 
ش��ده و از اين پس نيز هيچ مشكلي در اين زمينه 
وجود ندارد. از س��وي ديگر با توجه به وارداتي بودن 
بخش زيادي از بازار لوازم خانگي طبيعي اس��ت كه 
در ثبت س��فارش ها و كااله��اي وارداتي جديد اين 
تاثير مش��هود باش��د و قاعدتا پذيرفتني نيست كه 
اجناس��ي كه مربوط به قبل هستند و با ارز قيمت 
پايين تر وارد ش��ده اند، افزايش قيمت داشته باشند. 
اين افزايش قيمت نمي تواند منطقي باشد و بيشتر 
به س��ودجويي عده يي در بازار برمي گ��ردد.  با اين 
وجود، بعد از نوسانات ارزي، لوازم خانگي با افزايش 
قيمت روبه رو شد و بيشتر برندهاي خارجي و حتي 
برخي برنده��اي ايراني بين 5 ت��ا ۱۰ درصد گران 
ش��دند كه رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در اين زمينه تصريح كرد كه »اگر دولت اعالم كرده 
كس��ي حق افزايش قيمت با دالر ۴۲۰۰ توماني را 
ندارد، بايد گفت كه تاكن��ون به ما آن را اختصاص 
نداده اند و اگر قول بدهند در بازه زماني كوتاه مدت، 
ميان م��دت و بلندم��دت دالر ۴۲۰۰ تومان��ي را به 
ص��ورت ثابت ب��ه توليدكنن��دگان و واردكنندگان 
لوازم خانگي بدهد، ما ني��ز وعده مي دهيم كه بازار 
اين محصوالت را تا همان بازه زماني در نظر گرفته 
شده ثابت و متعادل نگه داريم.« اين در حالي است 
كه طبق اعالم س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، افزايش قيمت در اين بخش تخلف 
است. طبق آنچه معاون س��ازمان حمايت به ايسنا 
اعالم ك��رد افزايش قيمت ل��وازم خانگي هيچ گونه 
مجوزي ندارد و با متخلفان در زمينه گران فروش��ي 
برخورد و قيمت ها تعديل مي شود. اما عمال اين اتفاق 
نيفتاده است و بررسي ها از بازار حاكي از آن است كه 
قيمت ها تغييري نكرده است. همچنين اين سازمان 
مجددا طي دس��تورالعملي ابالغ و اطالع رساني كرد 
كه هي��چ گونه افزايش قيمتي نباي��د در بازار لوازم 
خانگي داش��ته باش��يم و هرگونه افزايش قيمت به 
منزله تخلف اس��ت و با متخلفان برخورد مي شود. 
بر اساس مشاهدات ميداني از بازار لوازم خانگي كه 
يخچال، فريزر، ماشين لباسشويي، گاز، جاروبرقي، 
آبميوه گيري، چرخ گوش��ت، مايكروفر و سرخ كن از 
جمله اصلي ترين كاالهاي آن به حساب مي آيند، از 

نرخ هاي افزايش يافته شان كاسته نشده است. 

قيمت خرما در ماه مبارك 
رمضان متعادل است

فارس  رييس انجمن ملي خرماي كشور با بيان 
اينكه قيمت خرما در م��اه مبارك رمضان متعادل 
اس��ت، گفت: هيچ مش��كلي براي تامين نياز مردم 
وجود ندارد. محس��ن رش��يدفرخي گفت: در سال 
گذش��ته به اندازه كافي خرما توليد ش��ده اس��ت 
و هيچ مش��كلي ب��راي تامين خرم��اي ماه مبارك 
رمضان وج��ود ندارد. رييس انجم��ن ملي خرماي 
كش��ور با بيان اينكه امس��ال به لحاظ توليد س��ال 
بس��يار خوبي براي خرماي ايران است، گفت: البته 
مش��كالتي بر اثر تالطم ارزي براي صادركنندگان 
اين محصول به وجود آمده اس��ت ك��ه به مرور در 
حال رفع ش��دن است. وي با تاكيد بر اينكه قيمت 
خرما در كشور متعادل است، گفت: قيمت خرما از 
عمده تا خرده فروش��ي متفاوت اس��ت و با توجه به 
تنوع نوع نمي ت��وان قيمت دقيقي را براي آن بيان 
كرد. رش��يدفرخي با بيان اينك��ه خرماي مضافتي 
پرمصرف ترين خرما در ماه مبارك رمضان اس��ت، 
گف��ت: در حال حاضر انواع خرما در ميادين عرضه 
مي شود و براي تامين نياز مردم هيچ گونه مشكلي 
وجود ندارد. او با اشاره به اينكه فصل برداشت خرما 
از اوايل مرداد تا اواخر شهريور در شهرهاي مختلف 
متفاوت اس��ت، گفت: در سال گذشته يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار تن خرما در كش��ور توليد شد. رييس 
انجمن ملي خرماي كش��ور بيان داش��ت: س��االنه 
حدود ۲۰ درصد خرماي كش��ور ب��ه ارزش حدود 
3۰۰ ميليون دالر صادر مي شود. وي گفت: براساس 
برنامه ريزي بلندمدت مي خواهيم تا صادرات خرما 
را به 3۰ درصد و به ارزش يك ميليارد دالر افزايش 
دهيم، اما بايد در اين راستا به بحث ارزش افزوده از 

طريق صنايع تكميلي توجه بيشتري شود. 

اخبار

نشست اتاق هاي مشترك بازرگاني با معاون اقتصادي وزير امور خارجه برگزار شد

سياست با چاشني اقتصاد

تعادل 
روساي اتاق هاي مشترك در نشستي با معاون 
اقتصادي وزارت امور خارجه، مهم ترين چالش ها و 
موانع پيش روي روابط بين المللي ايران را بررسي 
كردند. به باور آنها احياي معاونت اقتصادي وزارت 
ام��ور خارج��ه مي تواند نقش بس��زايي در رش��د 
ديپلماس��ي اقتصادي كشور داش��ته و همچنين 
موجب مي ش��ود تا اي��ن وزارتخانه رن��گ و بوي 
اقتصادي پيدا كند. وزارت امور خارجه بعد از يك 
وقفه طوالن��ي تصميم گرفت تا معاونت اقتصادي 
خود را مج��دد فعال كند. از آنجا ك��ه اين روزها 
اقتصاد كشور تحت تاثير عوامل خارجي و داخلي 
متع��ددي قرار دارد، نيازمند نگاه ويژه تري در اين 
بخش هاس��ت، وزارت ام��ور خارجه بر آن ش��د تا 
مج��دد معاونت اقتصادي خ��ود را احيا و با تاكيد 
بر مسائل اقتصادي روابط بين المللي كشور را اداره 
كند. از آن سو، اعضاي اتاق هاي مشترك بازرگاني 
نيز در اين نشس��ت به بي��ان دغدغه هاي خود در 
حض��ور مع��اون وزير خارج��ه كش��ور پرداختند. 
به طوري ك��ه ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي، 
از حضور بازرگانان كش��ور در س��فرهاي خارجي 
رييس جمهور به عنوان حسرتي ديرينه ياد كرد. از 
آن سو، رييس اتاق ايران و ايتاليا نيز پيشنهاد داد 
كه اين وزارتخانه، اتاق هاي مش��ترك را به سفرا و 

رايزنان بازرگاني كشور، معرفي كند. 

 احياي يك معاونت
از آنجا كه دولت تاكيد زيادي بر حضور پررنگ تر 
بخش خصوصي دارد، غالمرضا انصاري، مسووليت 
اين معاونت را برعهده گرفت و با روس��اي اتاق هاي 
مش��ترك ديدار كرد. به گزارش اتاق ايران، رييس 
ات��اق ايران با تقدي��ر از رويكردهاي ن��و در وزارت 
امور خارجه نس��بت به اتخاذ ديدگاه هاي اقتصادي 
در رواب��ط بين المللي و توجه ويژه به ديپلماس��ي 
اقتصادي، گفت: موضع گيري هاي دولت امريكا در 
واقع پش��ت كردن به تعامل، گفتمان جهاني و به 
بازي گرفتن سازمان هاي بين المللي مانند شوراي 
امنيت اس��ت. اميدواريم جامعه جهاني نس��بت به 
اين موضوع واكنش الزم را نشان دهد. غالمحسين 
ش��افعي، در ادامه ب��ه موضوع گي��ري دولت ايران 
در م��ورد خ��روج امريكا از برجام اش��اره و با اعالم 
حمايت پارلم��ان بخش خصوص��ي از آن تصريح 
كرد: در اين مس��ير تعامل با جامع��ه جهاني را در 
اولوي��ت كاري خود قرار دادي��م و از آن مهم تر باور 
داريم كه گس��ترش روابط و مناسبات اقتصادي با 
كش��ورهاي همس��ايه بايد در برنامه كاري دولت و 

بخش خصوصي قرار گيرد. 
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود، حضور 
هيات هاي اقتصادي ب��ه همراه تيم رييس جمهور و 
وزي��ر امور خارجه طي س��فرهايي كه به اقصا نقاط 
جه��ان دارند را اقدامي شايس��ته ارزيابي و از آن به 

عنوان يك حسرت ديرينه ياد كرد. او گفت: روزهايي 
بود كه با حس��رت خواستار حضور فعاالن اقتصادي 
در هيات ه��اي اعزام��ي از ايران به ديگر كش��ورها 
بوديم. مي خواس��تيم مانند بس��ياري از كشورها به 
همراه رييس جمهور و وزير امور خارجه سفر كنيم. 
خوش��بختانه اين مهم در دولت يازدهم و دوازدهم 
محقق ش��د. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور 
در ادام��ه ب��ه تاثيرگ��ذاري فع��االن اقتص��ادي در 
تنش زدايي هاي سياسي اش��اره كرد و گفت: گاهي 
الزم اس��ت براي رهاي��ي از تنش ه��ا و چالش هاي 
سياسي از راهكارهاي اقتصادي بهره ببريم و اين نيز 
از عهده فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي برمي آيد. 
فقط دولت بايد در اين مورد چراغ سبز نشان دهد. 

 جايگزيني رويكرد سياسي با رويكرد 
اقتصادي

غالمرضا انصاري معاون اقتص��ادي وزارت امور 
خارجه كش��ور ب��ا اظهار خرس��ندي از احياي اين 
معاونت و توجه ويژه به مسائل اقتصادي در كشور 
گفت: اين ميزان اهميت به اقتصاد بيانگر آن است 
ك��ه واقع بيني در كش��ور جاي خ��ود را پيدا كرده 
است. متاسفانه در طوالني مدت ساختار وزارت امور 
خارجه كشور سياسي بود و مدتي است كه رويكرد 
اقتصادي به تدريج وارد ادبيات اين وزارتخانه شده 
است. اين تغيير مي تواند به حل بحران هاي موجود 

كمك كند. او با نگاه به نقش ديپلماسي اقتصادي 
كه منعكس كننده توانمندي هاي اقتصادي به بيرون 
از مرزها و تشريح تحوالت بيروني براي داخل است، 
تاكيد كرد: آنچه براي تاثير هر چه بيشتر ديپلماسي 
اقتص��ادي الزم اس��ت، اصالح همزمان س��اختار 
اقتصادي است تا به مدد آن بتوانيم تصويري بهتر از 

كشور در اذهان جامعه جهاني ترسيم كنيم. 
انصاري واكنش ايران به موضوع خروج امريكا از 
برجام را اقدامي منطقي و اصولي برشمرد و تشريح 
ك��رد: رفتار ايران پ��س از موضع گيري هاي امريكا 
منطقي و اصولي بود. در واقع موقعيت استثنايي را 
ب��راي ايران خلق كرد كه بايد از آن بهترين بهره را 
ببريم. او بر اين باور اس��ت كه تجربه دوران تحريم، 
ما را مجهزتر كرده و شناخت بهتري از موضوعات 
پيدا كرده ايم و هر آنچه بتواند منافع كشور را حفظ 

كند بايد در نظر گرفته شود. 
انصاري گف��ت: برجام ج��داي از برخوردهايي 
ك��ه در داخل با آن ش��د، دس��تاورد مهم و بزرگي 
جهاني محس��وب مي شود؛ اينكه تعامل و گفتمان 
بر جنگ پيروز ش��د، يك موفقيت چشمگير براي 
جامعه جهاني است و متاسفانه تصميم دولت امريكا 
پشت كردن به اين موفقيت و دستاورد بود. معاون 
اقتص��ادي وزارت امور خارجه با تاكيد بر اين نكته 
كه در حال حاضر فشارهاي اصلي بر اقتصاد ايران 
وارد مي آيد، تاكيد كرد: اگر نتوانيم اقتصاد را مجهز 
كنيم با مش��كالت بسيار جدي روبرو خواهيم شد. 
در اينجاست كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي بيش 
 از پيش خود را نش��ان مي دهد. اين سياست ها به 
 هيچ وجه بر انزواي اقتصادي تاكيد نمي كند چراكه 
اقتصاد تنها، محكوم به شكس��ت اس��ت. اين مقام 
مس��وول تغيير در سياس��ت ها را اقدامي زمان بر و 
طوالني مدت دانس��ت و ادامه داد: در ايران به دليل 
نگاه هاي س��نتي قالب، تغيير و تحول با س��رعت 
كندتري اتفاق مي افتد. بنابراين نبايد انتظار داشت 
كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي بتواند به سرعت 

در كشور نهادينه شود. 

 بخش خصوصي از ديپلماسي اقتصادي
چه مي خواهد؟

محمدرضا كرباسي معاون بين الملل اتاق ايران 
ني��ز در تاييد اظهارات انص��اري گفت: حركت هاي 
همس��و در داخل و اقدامات هماهنگ و منس��جم 
در كشورهاي ديگر دو موضوعي هستند كه وجود 
آنه��ا براي موفقيت ديپلماس��ي اقتصادي ضرورت 
دارد. در همي��ن رابطه علينقي خاموش��ي رييس 
اتاق مش��ترك ايران و انگليس يادآور شد: مشكل 
ما در مورد مناسبات اقتصادي فقط منوط به وزارت 
امور خارجه نيست. در مسير تجارت و فعاليت هاي 
بين الملل��ي وزارتخانه ها و س��ازمان هاي متعددي 
نقش آفرين هستند كه هر كدام از آنها مانند سدي 
در برابر اقتصاد ايستادگي مي كنند. او پيشنهاد داد: 
برقراري و توس��عه روابط سياسي از طريق اقتصاد 
صورت گيرد و با برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها 

در كش��ورهاي مختل��ف عالوه بر نف��ع اقتصادي، 
منفعت سياسي نيز كسب كنيم. 

اسداهلل عسگراوالدي رييس اتاق ايران و چين نيز 
از حضور وابس��ته هاي اقتصادي وزارت امور خارجه 
در سفارتخانه هاي ايران سخن گفت و تاكيد كرد: 
اين افراد بايد با عالوه بر زبان انگليسي با زبان كشور 
هدف نيز آشنايي كامل داشته باشند. از طرفي بايد 
اف��رادي باتجربه بوده و از ظرفيت هاي مختلفي كه 
در اختيار دارند مانند اتاق هاي مشترك، بهره كافي 
ببرن��د. احمد پورفالح، رييس ات��اق ايران و ايتاليا، 
پيشنهاد داد كه وزارتخانه، اتاق هاي مشترك را به 
س��فرا و رايزنان بازرگاني كشور، معرفي كنند. وي 
گفت: در حال حاضر نگاهي نادرستي نسبت به اين 
اتاق ها از س��وي سفارتخانه ها وجود دارد. به اعتقاد 
اين فعال اقتصادي، اتاق هاي مش��ترك مي توانند 
وظيفه ارائه آموزش ه��اي الزم به رايزنان بازرگاني 

را در مواردي مشخص برعهده بگيرند. 
پورفالح گفت: به طور حتم اطالعات و نگاه اين 
اتاق ها نس��بت به جامعه و كشور هدف وسيع تر و 
كامل ت��ر ب��وده و مي توان اين دان��ش را به راحتي 
دراختيار س��فارتخانه ها قرار داد. دس��ت اقتصاد را 
نبنديد و بدون ترس و نگراني حركت كنيد. حسين 
سليمي عضو هيات مديره اتاق ايران و سويس تنها 
راه نجات اقتصاد ايران را جذب سرمايه هاي خارجي 
دانس��ت و گفت: زمان��ي كه كش��ورهاي مختلف 
در ايران س��رمايه گذاري كنن��د، براي حفظ منافع 
اقتصادي خود مانع خشونت و برخوردهاي مخرب 
مي ش��وند. او ادامه داد: بخ��ش خصوصي مي تواند 
حافظ منافع كش��ور باش��د، پ��س از او بخواهيد تا 
وارد ميدان شود. محمد طاهري، رييس اتاق ايران 
و اسپانيا تدوين نقشه راهي مجزا براي ارتباط با هر 
كدام از كشورها به كمك سفارتخانه همان كشور و 
اتاق مشترك آن براي توسعه روابط اقتصادي با آن 
كش��ور را راهكاري مناسب خواند و گفت: اين كار 
موجب مي شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداريم. 
حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران نيز از 
تاسيس دفتر مشاوره سرمايه گذاري و تامين مالي 
توس��ط اتاق ايران خب��ر داد و گفت: اين دفتر نگاه 
ويژه يي به بنگاه هاي كوچك و متوسط دارد. كاهش 
رتبه ايران در شاخص ريسك اعتباري هدفي است 
كه با تاس��يس اين دفتر دنبال مي ش��ود. از سوي 
ديگر به دنبال حل مساله تضامين بخش خصوصي 
ب��راي اس��تفاده از خطوط اعتباري و شناس��ايي و 
حل مش��كالت مقررات در سرمايه گذاري و تعامل 
با ش��ركاي اقتصادي هستيم. در پايان اين نشست 
معاون اقتصادي وزير خارجه گفت كه از س��فراي 
كش��ور خواهد خواست با اتاق هاي مشترك كشور 
هدف خود، نشس��ت هايي براي هماهنگي بيش��تر 
ترتيب داده تا بتوان از ظرفيت هاي موجود بيشترين 
اس��تفاده را برد. انصاري اف��زود: معاونت اقتصادي 
آماده است تا در اين نشست ها حضور داشته باشد. 
بدنه وزارتخانه مي داند كه توان بخش خصوصي باال 

و غيرقابل انكار است. 

در نشست بررسي موانع كسب وكار و كارآفريني در حوزه استارت آپ ها مطرح شد

قوانين قديمي و تعدد مجوز ها سد راه استارت آپ ها
تعادل 

بررس�ي موان�ع كس�ب وكار و كارآفريني 
در ح�وزه اس�تارت آپ ها موضوع�ي بود كه 
فع�االن اي�ن بخ�ش را دور ه�م جم�ع كرد. 
اگرچه به اعتقاد برخي از آنها اش�اره كلي به 
موضوع�ات و چالش ها، به حل مس�اله كمك 
نمي كن�د بلكه باي�د با كمك مكانيس�م هاي 
موج�ود، ب�راي برطرف كردن هر مش�كل به 
ص�ورت جزئ�ي برنامه ريزي كرد. ب�ه اعتقاد 
فع�االن و كارافرينان، تعدد مجوز ها و قديمي 
بودن قواني�ن، اصلي ترين موان�ع پيش روي 
كس�ب و كار هاس�ت كه مان�ع از فعاليت آنها 
است. به گفته رييس انجمن ملي كارآفريني 
اي�ران، قديم�ي ب�ودن قواني�ن و بي توجهي 
به كس�ب وكارهاي نو در قواني�ن، مهم ترين 
نقص�ي اس�ت كه بايد از س�وي مس�ووالن و 
تصميم گيرن�دگان كش�ور مورد توج�ه قرار 
گيرد. از ديگر سو، دبير هيات مقررات زدايي 
از ح�ذف و ادغام 500 مجوز فعال در كش�ور 

خبر داد و گفت: در طول س�ال هاي گذش�ته 
نظام مجوزهاي كش�ور به ص�ورت بي قواره و 
بي برنامه رشد كرده و پيچيدگي خاصي دارد 
و بايد با استفاده از نظرات بخش خصوصي به 
حذف مجوز هايي كه مانع كارآفرينان هستند، 

اقدام كرد. 
  

فعاالن ح��وزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات و 
كس��ب وكارهاي دانش بنيان طي نشستي با رييس 
انجم��ن مل��ي كارآفريني ايران، مع��اون اقتصادي 
وزارت اقتصاد و رييس فراكسيون حمايت از توليد 
ملي در مجلس ش��وراي اس��المي به بررسي موانع 
كس��ب وكار و كارآفريني در حوزه اس��تارت آپ ها 
پرداختند. به گزارش »تعادل« حسين سالح ورزي 
رييس انجمن ملي كارآفرين��ي ايران هدف از اين 
نشست را شناسايي مش��كالت اين حوزه از طريق 
هم افزايي و تنظي��م امكانات موجود براي رفع آنها 
عن��وان كرد. او در ادامه تاكي��د كرد: مي توان براي 
تدوين سازوكارهاي الزم به توافقي جدي برسيم و 

از ظرفيت هاي كميته ماده ۱۲، شوراي گفت وگو و 
هيات مقررات زدايي بهره بگيريم. به گفته او در حال 
حاضر عمده مش��كالت شركت هاي دانش بنيان به 
حوزه ماليات، تامين اجتماعي، بيمه و مسائل مالي 
و بانكي مربوط مي شود. سالح ورزي در ادامه افزود: 
در اين مي��ان قديمي بودن قوانين و بي توجهي به 
كسب وكارهاي نو در قوانين، مهم ترين نقصي است 
كه بايد از سوي مسووالن و تصميم گيرندگان كشور 

مورد توجه قرار گيرد. 

 ادغام و حذف 500 مجوز فعال در كشور
از ديگر س��و، به باور فع��االن اين حوزه در حال 
حاضر ن��وع برخورد با كس��ب وكارهاي ن��و مانند 
كس��ب وكارهاي بزرگ و قديمي اس��ت. از سويي 
مسووالن كشور از نظر دانش، نگرش و مهارت هاي 
اين حوزه ضعيف هستند و براي همين نمي توانند 
ب��راي اين بخش برنامه ريزي دقيق و كاربردي ارائه 
دهند. حسين ميرشجاعيان معاون اقتصادي وزارت 
اقتصاد و دبير هيات مقررات زدايي تاكيد كرد: هيات 

مقررات زدايي يك ظرفيت بي نظير است كه مي تواند 
در حل مش��كالت قانوني اين بخش موثر باشد. به 
گفته ميرش��جاعيان، سامانه يي تهيه شده و در آن 
كليه مجوزهاي الزم براي انجام انواع فعاليت ها، قيد 
شده است. ميرش��جاعيان گفت: پس از شناسايي 
كليه مجوزها، از دستگاه ها و وزارتخانه ها خواستيم 
مجوزهاي زائد و دست و پاگير مربوط به حوزه خود 
را شناسايي كرده و آنها را يا حذف يا ادغام كنند. در 
پي آن بالغ بر 5۰۰ مجوز حذف يا ادغام شد. از بين 
هزار و 57۰ عن��وان باقيمانده بيش از 7۰۰ عنوان 
اس��تعالم و مابقي مجوزهاي نهايي هس��تند. اين 
مقام مسوول يادآور شد: در طول اين سال ها نظام 
مجوزهاي كشور به صورت بي قواره و بي برنامه رشد 
كرده و پيچيدگي خاصي دارد. او همچنين پيشنهاد 
كرد: انجمن ها و فعاالن اين حوزه مشكالت خود را 
به صورت مكتوب در اختيار دبيرخانه كميته ماده 

۱۲ و شوراي گفت وگو قرار دهند. 
اما از ديگر سو، فعاالن اين حوزه معتقدند كه در 
حال حاضر درك درس��تي از كارآفرين در دولت و 
دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد و نيازمند تفكيك 
مفه��وم »كارآفري��ن« از عنوان »اش��تغال آفرين« 
هس��تيم چرا كه قوانيني كه براي اشتغال زايي در 
نظر گرفته شده است، براي كارافرينان نيز اجرايي 
مي ش��ود كه اين مقررات مانعي ب��راي كارافرينان 
است. در اين خصوص يلدا راهدار نايب رييس اتاق 

ش��يراز با انتقاد از م��وازي كاري در دولت و بخش 
خصوصي، نبود تعريفي دقي��ق از مفاهيمي چون 
به��ره وري، كارآفريني و اس��تارت آپ را مهم ترين 
عامل در عدم توفيق كش��ور در پيش��برد برنامه ها 
در اين حوزه ها دانس��ت و تصريح كرد: بايد نگاه و 
بينش خود را نسبت به اين موضوعات تغيير دهيم. 
فريال مستوفي رييس كميس��يون سرمايه گذاري 
اتاق ايران نيز وجود بال��غ بر 87۰ مجوز نهايي در 
كش��ور را آزاردهنده خواند و تصريح كرد: عالوه بر 
مش��كالت ناش��ي از وجود انواع مجوزهاي دست و 
پاگي��ر با قوانيني روبه رو هس��تيم كه مبهم بوده و 
هركسي از آنها تفسيري متفاوت دارد. قوانين بايد 
توسط افرادي تهيه شوند كه دانش و تسلط خاصي 

بر مسائل داشته باشند. 

 نيازمند اصالح قوانين هستيم
حميدرضا فوالدگر رييس فراكسيون حمايت از 
توليد ملي نيز با تاييد س��خنان حميديان به قانون 
برنامه شش��م توس��عه و تاكيد آن بر كوچك سازي 
حجم دولت اشاره كرد. او اظهارات مستوفي در مورد 
تدوين قوانين مبهم را تاييد كرد و از تصويب قوانيني 
كه جامعيت الزم را ندارند و بعد از چند سال نيازمند 
اصالح هس��تند، گفت: زماني ك��ه از مقررات زدايي 
حرف مي زنيم بايد در كنار آن اصالح روش هاي تهيه 

و تصويب قوانين را نيز مدنظر قرار دهيم.

رييس اتاق اصناف ايران گفت: اكثر واحدهاي صنفي كشور 
بر اس��اس ضرورت تش��كيل شده و نه براس��اس نياز اقتصادي 
كشور، از اين رو بزرگ ترين چالش موجود در ساختار اقتصادي 
كش��ور پديد آمدن نظام متورم كس��ب و كارهاي مازاد اس��ت. 
علي فاضلي در دومين گردهمايي گروه ائتالف تغيير و توسعه 
ضمن ارائه برنامه هاي اين گروه از تقويت مجموعه هاي صنفي 
و برطرف س��ازي چالش هاي پيش روي آنها س��خن گفت.  به 
گ��زارش روابط عمومي ائت��الف تغيير و توس��عه، رييس اتاق 
اصناف تهران افزود: تعدد بس��يار زي��اد و غير ضرور بنگاه هاي 
اقتصادي منجربه كمتر شدن مزيت اقتصادي براي ساير اصناف 
ش��ده اس��ت. به گفته فاضلي، در دو دهه اخير قوانين موجود 
كش��ور در تعارض با اصناف وضع ش��د. از اين رو، ائتالف تغيير 
و توس��عه بنا دارد با برنامه يي مدون و با ياري و مشاركت تمام 
اعضاي خانواه با اين تضاده��ا مقابله كند. فاضلي افزود: برخي 
اين پرس��ش را مطرح مي كنند كه ابزار مقابله با اين چالش ها 
چيس��ت؟ در پاسخ به اين پرس��ش مي گويم با دستاني كه در 
امر سياس��ت گذاري كوتاه بوده و هيچ نقشي نداشته درصدديم 
ت��ا جايگاه اتاق اصناف را ارتقا دهيم و براي احقاق حق اصناف 
قدم برداريم و بايد در حوزه سياس��ت گذاري براي اصناف ورود 
كنيم. به گفته او با طرح پرسش��ي مبني براينكه متولي توسعه 
نظام اقتصادي كش��ور كيس��ت، توضيح داد: با وجود تاكيدات 
فراوان براي خصوصي س��ازي اقتصاد كشور، اما همچنان دولت 

س��هامدار8۲ درصد از اقتصاد است. فاضلي افزود: با اين فضاي 
موجود ما به دنبال ايجاد فضاي ايده آل نيستيم، بلكه بنا داريم 
زيرس��اخت هاي موجود در تشكل هاي صنفي را درست تعريف 
و تقويت كنيم تا به جايگاه مطلوب دس��ت يابيم. او با اشاره به 
شيطنت هاي اخير برخي گروه هاي انتخاباتي گفت: تمام اعضاي 
خانواده اصناف داراي كرامت هس��تند و از اين رو هر كس عليه 
آنها س��خن بگويد خود را حقير و بي اعتبار كرده است. رييس 
اتاق اصن��اف افزود: امروز براي تضعي��ف مجموعه اتاق اصناف 
دس��ت به انتش��ار ش��بنامه ها و مطالب غيرواقعي در رسانه ها 
زده اند. ما نبايد به اين اقدام ها واكنشي نشان دهيم و دشمن را 
خوش��حال كنيم. هدف از اين نوع اقدام ها در حاشيه قراردادن 
عملكرد اتاق اصناف اس��ت. رييس اتاق اصناف ايران همچنين 
درباره صحبت هاي اخير يكي از كانديدا مبني بر عدم پرداخت 
ماليات از س��وي اصناف اظهار كرد: صحبت هايي مبني بر يك 
دوره تنفس براي بنگاه هاي توليدي، توزيعي و خدماتي مطرح 
شد. حرف دل اصناف عدم پرداخت ماليات ها نيست بلكه ما با 
اجح��اف به اين بخش مخالفيم. به عقيده ما هركس كه داراي 
منابعي براي ايجاد درآمد است بايد ماليات پرداخت كند. علي 
توسطي نيز در اين مراسم با انتقاد از حاشيه  سازي هاي انتخاباتي 
گفت: به جاي برخي حاشيه سازي ها برنامه هاي راهبردي جهت 
ارتقا، تجديد ساختار اتاق اصناف تهران و تقويت بنيان صنفي 

ارائه دهيم.

رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد 

زيرساخت  تشكل هاي صنفي تقويت مي شوند
چندي پيش رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( از آمادگي 
اين نهاد به واگذاري پروژه و ش��ركت هايش به بخش خصوصي 
خبر داده اس��ت. سابقه خصوصي سازي چيست و فعاالن بخش 
خصوص��ي چگونه آن را ارزياب��ي مي كنند؟ آيا بخش خصوصي 
ت��وان الزم ب��راي حضور در مناقصه ه��ا و اداره پروژه هاي بزرگ 
نهادها را دارد؟ در اين خصوص اس��داهلل عس��گراوالدي پاس��خ 
مي ده��د. او در اين باره ب��ه پايگاه خبري ات��اق تهران توضيح 
مي دهد: توان بخش خصوصي نسبت به سال هاي آغازين اجرايي 
كردن اصل ۴۴ قانون اساسي و تشديد واگذاري ها تفاوتي نكرده، 
اما در فرآيند واگذاري آسيب هاي زيادي وجود دارد. من معتقدم 
كه واگذاري شركت هاي دولتي و خصولتي براساس قيمت زمين 
انجام مي ش��ود در حالي كه بايد براساس بازدهي شركت ها اين 
واحدها را واگذار كرد. او در ادامه مي گويد: بررسي درستي در اين 
باره كه كارخانه در س��ال چقدر درآمد ساالنه دارند و اين درآمد 
به چه ميزان در هر س��ال رش��د كرده وجود ندارد بنابراين اين 
معيار مهم در واگذاري واحدها ديده نمي شود. مساله دوم از نگاه 
عسگراوالدي »شيوه واگذاري« است. با فرض انجام ارزيابي هاي 
الزم ب��راي واحدهاي قابل واگذاري، نهادها و بنيادها كل ارزش 
واح��د مذكور را به يك باره و نق��د طلب مي كنند. اين در حالي 
است كه چنين سرمايه يي در يك زمان دراختيار فعاالن بخش 
خصوصي نيست و اگر هم باشد هيچ فعال بخش خصوصي حاضر 
نيس��ت سرمايه اش را نقدا براي خريد يك كارخانه ورشكسته و 

زي��ان ده هزينه كند. او همچنين با ابزار تاس��ف از اينكه نهادها، 
بنيادها و دولت به دنبال واگذار كردن واحدهايي هس��تند كه با 
مشكالت اقتصادي بي شمار دست و پنجه نرم مي كند، مي گويد: 
بيشتر اين واحدها طلبكاراني دارند كه بخش عمومي مي خواهد 
ب��ا واگذاري آنها مطالبات طلبكاران را وصول كند و مش��كالتي 
مثل مطالبات معوق كارگران و فرس��ودگي ماش��ين آالت هم از 
ديگر مسائلي اس��ت كه بنگاه هاي اقتصادي انتخاب شده براي 
واگذاري به آن گرفتار اند. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
بي��ان مي كند: بايد روش ها را تغيير داد. پس از ارزيابي درس��ت 
كارخانه ها بايد س��هام آنها را در ب��ورس عرضه كرد و به قيمت 
واقعي به فروش رس��اند. عس��گراوالدي با طرح اين پرسش كه 
چرا اصرار داريم كل ارزش بنگاه ها در يك روز پرداخت ش��ود؟ 
ادامه مي دهد: در اين زمينه بايد ش��وراي قيمت گذاري را فعال 
كرد تا براساس تمام جوانب از زمين گرفته تا بازدهي كارخانه و 
ماشين آالت قيمت گذاري كند. او همچنين مي افزايد: متاسفانه 
بايد بگويم كه س��هم بخش خصوصي واقع��ي در واگذاري ها و 
خصوصي س��ازي هاي دوره دولت هاي نهم، دهم و يازدهم تنها 
۱۲ درصد بوده اس��ت و 88درصد از بنگاه هاي عرضه ش��ده به 
بخش خصولتي واگذار ش��ده است. بخش��ي ديگر هم در قالب 
سهام عدالت عرضه شده كه گرفتاري هاي خودش را دارد. شيوه 
واگذاري بايد اصالح ش��ود و تا از روش هاي غلط فاصله نگيريم، 

وضعيت به همين صورت پيش مي رود.

اسداهلل عسگراوالدي تاكيد كرد 

روش هاي غلط خصوصي سازي را كنار بگذاريم
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7  جهان

 انور ابراهيم در مسير بازگشت
به عرصه سياست مالزي

 گفت وگوي پوتين و مركل
درباره برجام و اوكراين

هموار شدن راه تحريم ميلياردي 
بروكسل توسط امريكا

گروه جهان|
والديمي��ر پوتين رييس جمهوري روس��يه، و آنگال مركل صدراعظم آلمان 
جمعه )فردا( در س��وچي روس��يه ديدار مي كنند. اوكراين و توافق هس��ته يي 
ايران دو موضوع اصلي گفت وگوهاي رهبران سياس��ي اروپا عنوان شده است. 
به گ��زارش يورونيوز، پس از اع��الم تصميم دونالد ترام��پ مبني بر خروج از 
برجام، ديگر كش��ورهاي امضا كننده اين توافق از كش��ورهاي اروپايي تا چين 
و روس��يه، متحدان اصلي ايران از اين حركت واشنگتن انتقاد كرده و بارها بر 
لزوم حفظ توافق هس��ته يي با ايران تاكيد كرده اند. يكي ديگر از مسائل مهم 
دي��دار پوتين و صدراعظم آلمان موضوع مناقش��ه اوكراين بين دولت طرفدار 
غرب و روسيه اس��ت. با ادامه درگيري ها در اوكراين، توافق صلح سال ۲۰۱۵ 
مينسك با ضمانت فرانسه و آلمان به بن بست رسيده است. بنابر اعالم كرملين، 
والديمير پوتين و آنگال مركل قرار است درباره ديدارهاي چهارجانبه با حضور 
رييس جمهوري فرانس��ه و پترو پورشنكو رييس جمهوري اوكراين براي ادامه 
ماموريت صلح س��ازمان ملل گفت وگو كنن��د. موضوع ديگر اين ديدار دومين 
خط لوله انتقال نفت است كه با عبور از اوكراين و درياي بالتيك از روسيه به 
آلمان مي رسد. در همين حال سخنگوي كرملين تاكيد كرده كه پوتين قصد 
ندارد با مركل درباره تحريم هاي روس��يه گفت وگو كند. به گزارش ايتارتاس، 
ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين گفته رييس جمهور روسيه موضوع لغو 
تحريم ه��ا را در ديدار با صدراعظم آلمان مطرح نخواهد كرد. پس��كوف گفته 
است: »رييس جمهور روسيه بارها گفته كه موضوع تحريم ها مساله يي نيست 
كه در دستور كار ما باشد، زيرا همان طور كه مي دانيد مسكو اين تحريم ها را در 
چارچوب قوانين بين المللي، غيرقانوني مي داند. اين روسيه نبود كه تحريم ها 
را پيش كش��يد، پس روس��يه هم آغازگر گفت وگو در اين باره نخواهد بود.« 
كش��ورهاي اروپايي و اياالت متحده در سال هاي اخير تحريم هاي متعددي را 

عليه روسيه و دولتمردان اين كشور وضع كرده اند. 

گروه جهان|
 انور ابراهيم سياستمدار مالزي، يك هفته پس از پيروزي متحد سياسي اش 
ماهاتير محمد در انتخابات سراسري، مورد عفو پادشاه اين كشور قرار گرفت و 
از بيمارستان كواالالمپور براي ديدار با سلطان محمد پنجم به كاخ پادشاهي 
رفت. آزادي انور ابراهيم به او اجازه مي دهد كه بالفاصله وارد عرصه سياست 

شود. اگرچه نقش او در دولت بعدي هنوز مشخص نيست. 
رهبر مخالفان دولت پيشين، پس از آزادي مورد استقبال ماهاتير محمد 
نخس��ت وزير جديد مالزي قرار گرفت. اين دو سياس��تمدار كه به مدت ۱۸ 
سال روابط پرتنشي داشتند، از سال ۲۰۱۶ براي كنار زدن نجيب تون رزاق 
نخست وزير پيشين مالزي ائتالف كردند. مقامات قضايي مالزي نجيب رزاق 
و همس��رش را به دليل مطرح شدن اتهام فساد مالي ممنوع الخروج كردند. 
ماهاتير محمد ۹۲س��اله كه پيرترين نخست وزير مالزي و مسن ترين رهبر 
سياس��ي جهان است، پيش از اين گفته بود كه براي عفو انور ابراهيم اقدام 
مي كند و نهايتا از مقام خود كنار خواهد رفت تا وي نخست وزير كشور شود. 
با وجود اين ماهاتير محمد گفته براي يك يا دو سال در مقام نخست وزيري 
باقي خواهد ماند و س��پس كناره گيري مي كند. ان��ور ابراهيم كه تا ۱۹۹۸، 
معاون ماهاتير محمد نخست وزير وقت مالزي بود به دليل اختالفات سياسي 
از مقام خود كنار گذاشته شد و در سال ۱۹۹۹ به فساد مالي متهم شد و در 
دادگاهي بحث برانگيز به ۶ س��ال زندان محكوم شد. پس از آن وي در سال 
۲۰۰۰ متهم به داش��تن رابطه غير اخالقي ش��د و در نتيجه ۹ سال حبس 
ديگ��ر به محكوميتش اضافه ش��د. دومين حكم او كه ب��ه  گفته هوادارانش 
دسيس��ه يي سياسي بوده است در س��ال ۲۰۰۴ در دادگاهي ديگر لغو شد. 
ابراهيم كه پس از ۶ س��ال حبس از زندان آزاد ش��ده بود در س��ال ۲۰۰۸ 
مجددا به دليل اتهام روابط غيراخالقي بازداش��ت ش��د. حكم ۵ سال زندان 

وي در سال ۲۰۱۵ اجرا شد. 

گروه جهان|
پس از ۱۴سال از طرح شكايت شركت امريكايي بويينگ از شركت هواپيمايي 
ايرباس اروپا، ش��اخه قضايي سازمان تجارت جهاني حكم به پيروزي بويينگ در 
اين پرونده داده اس��ت. گفته ش��ده اين حكم راه را ب��راي اعمال تحريم ها عليه 
اتحاديه اروپا هموار مي كند و اياالت متحده مي تواند به استناد اين راي، ميلياردها 
دالر تعرفه  تنبيهي بر محصوالت وارداتي از اروپا وضع كند. اين بزرگ ترين راي 

تالفي جويانه در تاريخ سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود. 
ب��ه گزارش يوروني��وز، راي س��ازمان تجارت جهاني در مناقش��ه تجاري 
اروپا و امريكا درحالي صادر مي ش��ود كه مقام��ات امريكايي در پي خروج از 
توافق هس��ته يي با ايران به شركت هاي اروپايي هشدار داده بودند در صورت 
معامل��ه با ايران آنها نيز هدف تحريم قرار خواهند گرفت. پرونده اعاده دعوي 
بويينگ از ايرباس به س��ال ۲۰۰۴ برمي گ��ردد. هنگامي كه امريكا طي يك 
پرون��ده ۲۴ميليارد دالري به س��ازمان تجارت جهاني ش��كايت برد و عنوان 
كرد كه اتحاديه اروپا با پرداخت يارانه غيرقانوني به شركت ايرباس به فروش 
ش��ركت بويينگ ضرر مالي زده اس��ت. طبق پيماني در سال ۱۹۹۲ اعطاي 
كمك از س��وي دولت هاي اروپايي به ش��ركت هاي هوايي محدود شده بود. 
امريكا استدالل مي كرد كه وام اتحاديه اروپا به ايرباس براي ساخت هواپيماي 
A3۵۰ باعث مي ش��ود، هواپيماي رقيب در ش��ركت امريكايي بويينگ با نام 
دريم الينر۷۸۷ نتواند رقابت كند. كاخ س��فيد حكم سازمان تجارت جهاني را 
يك پيروزي مهم خوانده اس��ت. انتظار مي رود، ميليارد ها دالر تعرفه تنبيهي 
از اوايل سال ۲۰۱۹ بر محصوالت وارداتي اتحاديه اروپا به امريكا وضع شود. 

تحريم ه��اي احتمال��ي امريكا عليه اتحاديه اروپا در ش��رايطي اس��ت كه 
اختالفات اي��ن متحدان قديمي چنان باال گرفته كه اخي��را امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه گفته از اين پس اروپا وظيفه ضمانت نظم چندجانبه 

جهاني را برعهده دارد، نظمي كه به  گفته ماكرون بسيار ضعيف شده است. 

تقاضاي ايتاليا براي بخشش 
بدهي ۲۵۰ ميليارد يورويي 

گ�روه جهان| طبق جزئيات افش��ا ش��ده طرح 
 ائتالف احزاب پي��روز در انتخاب��ات ايتاليا، جنبش

۵ ستاره و حزب راستگراي ليگ در نظر دارند از بانك 
مرك��زي اروپا بخواهند بده��ي ۲۵۰ميليارد يورويي 

ايتاليا را ببخشد. 
به گزارش رويترز، ايتاليا خواس��تار مذاكره مجدد 
بر س��ر س��هم رم از بودجه اتحاديه اروپا، پايان دادن 
ب��ه تحريم هاي روس��يه، تغيي��ر در قواني��ن مزاياي 
بازنشس��تگي و افزايش س��ن بازنشس��تگي اس��ت. 
پيشنهادات جديد هشداري جدي به بازارهاي مالي 
درخصوص رونده��اي قضايي و اقتص��ادي اتحاديه 
اروپا محسوب مي شود كه به كشورها اجازه مي دهد، 
منطق��ه ي��ورو را ترك كنن��د. جنبش ۵ س��تاره و 
حزب ليگ در واكنش به انتش��ار اين اس��ناد، آن را 
نسخه يي قديمي خواندند كه تاكنون تغييرات زيادي 
كرده اس��ت. اين دو جريان سياس��ي با هدف خروج 
از بن بس��ت سياس��ي ۱۰هفته يي پ��س از انتخابات 
مجل��س در چهارم م��ارس، مذاكرات فش��رده يي با 
يكديگر براي تشكيل دولت ائتالفي داشته اند. انتشار 
اين اس��ناد مي تواند نگراني هاي زيادي در بروكسل و 
فرانكفورت- مقر بانك مركزي اروپا- ايجاد كند. اين 
دو جريان سياس��ي ايتاليايي براي كمك به كاهش 
بده��ي ايتاليا كه معادل ۱3۰درصد از توليد ناخالص 
داخلي اين كشور و دومين بدهي باال در بين اعضاي 
منطقه يورو پس از يونان محس��وب مي شود از بانك 
مركزي اروپا خواهند خواس��ت ۲۵۰ميليارد يورو از 
بدهي اين كش��ور را ببخشد. در صورت قبول چنين 
پيش��نهادي ۱۰درصد از نسبت بدهي ايتاليا كاسته 
خواهد ش��د. هر دو حزب داراي س��وابق ضداروپايي 
هس��تند و با وجود آنكه جنبش ۵ س��تاره از مواضع 
خود تا حد زيادي عقب نش��يني كرده اما حزب ليگ 
كماكان مصمم به برگزاري همه پرسي ترك منطقه 
يورو در س��ريع ترين زمان ممكن است. اين دو حزب 
در بيانيه مشتركي كه س��اعتي پس از انتشار اسناد 
فاش ش��ده صادر كردند، اعالم كردند به دنبال تغيير 
در قوانين مالي منطقه يورو به كمك شركاي ايتاليا 
هستند. در اين سند همچنين از برنامه اين دو حزب 
براي مقابله با پناهجويان و توزيع س��ريع و خودكار 
آنها در ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پرده برداري 
ش��ده است. اين س��ند همچنين روس��يه را شريك 
استراتژيك اتحاديه اروپا خوانده و خواهان پايان دادن 

به تحريم هاي اقتصادي اين كشور شده است. 

تالش براي تشكيل ائتالف 
بزرگ تر در عراق

با شمارش بيش از ۹۵درصد آرا توسط كميسيون 
انتخابات عراق، تحرك ها براي تش��كيل فراكس��يون 
بزرگ ت��ر در پارلمان كه قرار اس��ت نخس��ت وزير را 
انتخاب كند، بيش��تر شده اس��ت. به  گزارش رويترز، 
نتايج اوليه شمارش آرا از پيروزي فهرست »سائرون« 
به رهبري مقتدي صدر روحاني شيعي، حكايت دارد. 
براس��اس قانون اساسي عراق، رييس جمهوري، نامزد 
بزرگ ترين فراكس��يون در پارلمان را مامور تش��كيل 
دولت مي كند. رس��انه هاي عراقي گزارش داده اند كه 
فهرس��ت فتح  و دولت قانون به رهبري نوري المالكي 
نخست وزير س��ابق عراق، براي تش��كيل فراكسيون 

بزرگ تر در حال مذاكره هستند. 

 تلفات سنگين طالبان
در فراه افغانستان

طالبان از ش��هر فراه افغانستان بيرون رانده شده اند. 
 گفته ش��ده، در درگي��ري طالبان و نيروه��اي دولتي 
۲۵ نفر از نيروهاي دولتي جان خود را از دست داده اند 
و 3۰۰ نفر از نفرات طالبان نيز كشته شده اند. به گزارش 
ايسنا، فراه در دو روز گذشته صحنه نبرد سنگين ميان 
شورش��يان و نيروهاي امنيتي افغان بود. گفته ش��ده، 
وضعيت شهر به حالت عادي بازگشته و شهر از نيروهاي 
دشمن پاكسازي ش��ده  است. كارشناسان معتقدند در 
عمليات پاكس��ازي فراه از طالبان عدم هماهنگي ميان 
نيروه��اي امنيتي افغان و همچني��ن ميان بخش هاي 

نظامي و غيرنظامي مشهود بوده است. 

 سلب تابعيت 
۱۱۵ شهروند بحريني 

دادگاهي در بحرين ۱۱۵ ش��هروند اين كش��ور را 
س��لب تابعيت و ۵3 نفر ديگر را به حبس ابد محكوم 
كرده اس��ت. به گزارش الخليج الجديد، ۱3۸ نفر در 
دادگاهي در بحرين به اتهام آنچه اقدامات تروريستي 
اعالم ش��ده محاكمه ش��ده اند. دادگاه درنهايت ۱۱۵ 
نف��ر از اين افراد را س��لب تابعي��ت و ۵3 نفر ديگر را 
به حبس ابد و ش��ماري ديگر را ب��ه حبس بين ۶ تا 
۱۵ سال محكوم كرده است. سازمان هاي بين المللي 
بارها به منامه درباره تشديد سركوب فعاالن سياسي و 

اجتماعي هشدار داده اند. 

 ۱۲6 ماه حبس
براي روزنامه نگار ترك

روزنامه جمهوريت اعالم كرده دادس��تان آنكارا با 
صدور كيفرخواستي، خواهان مجازات ۱۲۶ ماه حبس 
براي هاي��ري دمير خبرنگار خبرگ��زاري مزوپوتاميا 
ب��ه مخالفت با عمليات عفرين و تبليغ تروريس��ت ها 
متهم ش��ده اس��ت. اواخر ژانويه س��ال جاري هايري 
دمير پس از مصاحبه با احمد فاروق اونس��ال نماينده 
شهر آديامان در مجلس ملي تركيه و در ادامه انتشار 
مطالبي عليه عمليات عفرين دس��تگير و س��پس به 
شرط تحت كنترل بودن آزاد شد. زنداني شدن بيش 
از ۱۵۰ خبرنگار در تركيه در ايام پساكودتا انتقادهاي 

گسترده يي را عليه دولت تركيه در پي داشته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پيونگ يانگ از احتمال لغو ديدار كيم جونگ اون و ترامپ خبر داد

كره شمالي تهديد كرد؛ سهام آسيا فرو ريخت

آيا دهلي و پكن مي توانند اختالفات خود را حل كنند؟

چين و هند؛ دوستاِن دشمن
گروه جهان|

»دوس��تان دش��من« اصطالحي اس��ت كه بيانگر 
شرايط حاكم بر روابط اين روزهاي هند و چين است. 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين و نارندرا مودي 
نخست وزير هند، چندي پيش در شهر ووهان نخستين 
ديدار غيررسمي خود را برگزار كردند كه هدفش احيا 
و بهبود روابط دو كش��ور عنوان شد. همين چند سال 
پيش بود كه دو كشور در منطقه مرزي دوكلم درگير 
ش��دند تا جايي كه برخي تحليلگ��ران از احتمال آغاز 
جنگ ميان دو قدرت آس��يايي ابراز نگراني مي كردند 
ام��ا به نظر مي رس��د كه اژدها )چي��ن( و فيل )هند( 
توافق كرده اند كه اختالفات شان را حل و فصل كرده و 
حداقل در مقطع فعلي كه عرصه بين المللي به واسطه 
اقدامات ماجراجويانه دولت امريكا متالطم تر از هميشه 

است، به يكديگر نزديك شوند. 
انديش��كده انجمن شرق آس��يا نوشته، در نشست 
 غيررس��مي ووهان كه طيف وس��يعي از موضوعات را 
دربر گرفته، هي��چ توافقنامه يي امضا نش��ده و بيانيه 
مش��تركي نيز صادر نشده است اما شي جين پينگ و 
نارن��درا مودي بر عزم و تعهد خ��ود براي ايجاد روابط 
نزديك تر ميان دو كش��ور تاكيد كرده اند. گفته شده، 
مودي و ش��ي جين پينگ درب��اره موضوعات متفاوتي 

به ط��ور خصوصي و تنه��ا با حض��ور مترجمان خود 
گفت وگو كرده اند. رسانه هاي هر دو كشور اين مذاكرات 
۹ ساعته را كه در طول دو روز برگزار شده بسيار مثبت 

و اميدواركننده خوانده اند. 
بيشترين تمركز مذاكرات بر مشكالت مرزي ميان 
دو كشور بوده اس��ت. درگيري هاي پراكنده چند ماه 
گذشته ميان دو كش��ور در منطقه دوكلم نشان داده 
كه اين مس��اله تا چه ان��دازه مي تواند امنيت دو طرف 
و حتي منطقه را به خطر بيندازد. موضوع ديگر منافع 
دو كشور در پروژه هاي اقتصادي ازجمله در افغانستان 
اس��ت. گرچه مقام هاي هر دو كشور اعالم كرده اند كه 
مذاكرات بر سر جزئيات توافق ها ادامه دارد اما به نظر 
مي رسد كه مهم ترين مساله مخالفت پاكستان )متحد 
نزديك چين( با افزايش حضور هند در افغانستان است. 
كس��ري تجاري هند، تروريسم و طرح »يك كمربند، 
يك جاده« از ديگر موضوعاتي بوده كه بررس��ي شده 
اس��ت. رهبران هر دو كشور همچنين تضمين داده اند 
كه اختالفات بر سياست هاي مربوط به تغييرات آب و 
هوايي، امنيت غذايي و توسعه پايدار را نيز حل و فصل 
كنند. در مجموع مي شود گفت كه اين نشست دو روزه 

غيررسمي كامال تاثيرگذار بوده است. 
اما واقعيت اين است كه برنده بزرگ اين مذاكرات 

دوس��تانه هند بوده است. براي چين اين مذاكرات كه 
به درخواس��ت دهلي نو برگزار ش��ده فرصتي مناسب 
بوده تا بتواند اندكي از فش��ار تش��ديد اختالفات خود 
ب��ا اياالت متحده بكاهد. نارندرا مودي اما س��ال ديگر 
 با انتخابات سراس��ري روبه روس��ت و به همين دليل 
ب��ه  ش��دت نيازمند آرام ش��دن اختالفات ب��ا چين و 
درنتيجه درگيري هاي مرزي اس��ت. هند نيز با وجود 
روابط نزديك س��ال هاي اخير خود با واش��نگتن، اين 
روزها نگران سياس��ت هاي يكجانبه گرايانه و تهاجمي 
تج��اري دونالد ترامپ اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
انتقادها از سياس��ت هاي اقتصادي او در داخل كشور 

نيز افزايش يافته است. 
اما نگراني هايي نيز وجود دارد. برخي منتقدان بر 
اين باورند كه ديدار اخير ش��ي جين پينگ و مودي 
مي توان��د به آغ��از يك رقابت جديد براي به دس��ت 
آوردن امنيت و اقتصاد منجر ش��ود. به عنوان مثال، 
كريدور دريايي و راه آهن ميان هند و روسيه احتماال 
حدود ۷۰۰۰ كيلومتر است. اين كريدور مي تواند يك 
موفقي��ت براي تجارت هند با منطقه اوراس��يا ايجاد 
كند و به دهلي انعطاف پذيري بيشتري دهد. از سوي 
 ديگر كري��دور اقتصادي چين و پاكس��تان به طول

3 هزار كيلومتر غرب چين را به بندر گوادر پاكستان 

متصل مي كند. بندر گوادر در ۱۵۰ كيلومتري بندر 
چابهار اي��ران قرار گرفته اس��ت. ناظ��ران معتقدند 
اقدام هن��د در س��رمايه گذاري در چابهار يك طرح 
دهلي نو ب��راي كنترل نفوذ چين در منطقه اس��ت. 
هن��د همچنين در تالش اس��ت از چين كه با ايجاد 
ي��ك كمربند ارتباطي ريلي به منابع معدني و ثروت 
هيدروكربوري عظيم منطقه و همچنين بازار بس��يار 
وسوس��ه انگيز آن دس��ت يافته، عقب نماند بنابراين 
برنامه هايي براي گس��ترش همكاري ها با ازبكستان 
در دس��ت اقدام دارد. دسترس��ي هند به اين منطقه 

البته در وهله اول بيش��تر از طريق افغانستان خواهد 
ب��ود. با توجه به منابع بس��يار غني انرژي در منطقه 
اوراسيا و آسياي مركزي، حضور در منطقه مي تواند 
جوابگوي بخش��ي از نيازهاي هند كه هميشه تشنه 
انرژي اس��ت، باشد. چين در اين ميان به سهم خود 
از دستاويز يا سالح قوي طرح ابتكاري يك كمربند، 
ي��ك جاده ب��راي نيل ب��ه اين هدف س��ود مي برد؛ 
طرحي ك��ه از قابليت فراواني براي س��رمايه گذاري 
در زيرساخت هاي گسترده سراسر آسياي مركزي تا 

اروپا برخوردار است. 

گروه جهان|
 كره ش��مالي در اعتراض به برگ��زاري مانور نظامي 
مشترك امريكا و كره جنوبي، نشست مقامات عالي رتبه 
س��ئول و پيونگ يانگ براي گفت وگو بر سر موضوعات 
نظامي را لغو و اعالم كرد كه چنانچه اقدامات تحريك آميز 
كنوني ادامه يابد، ممكن اس��ت دي��دار ماه آينده دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امري��كا و كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي نيز لغو ش��ود. تهديد پيونگ يانگ باعث شد 

كه بازارهاي آسيايي چهارشنبه افت كنند. 
به گزارش يورونيوز، قرار بود نشست چهارشنبه 
در س��طح وزراي دو كشور و با هدف پايان دادن به 
جنگ دو كره و آغاز روند غيرهسته يي شدن كامل 
اين شبه جزيره برگزار شود. كره شمالي به برگزاري 
رزماي��ش »مكس تاندر« معترض اس��ت كه در آن 
جنگنده هاي رادارگريز و همچنين بمب افكن هاي 
ب-۵۲ امريكا نيز مش��اركت دارن��د. پيونگ يانگ 
برگ��زاري اي��ن رزمايش را اقدام��ي تحريك آميز و 
خالف رون��د ديپلماتي��ك بهبود رواب��ط توصيف 
كرده اس��ت. اين مانور مي��ان نيروهاي امريكايي و 
كره  جنوبي از جمعه آغاز مي شود و ۱۰۰هواپيماي 

جنگي در آن شركت دارند. 
خبرگزاري رسمي كره شمالي در بيانيه يي اعالم 
ك��رد: »اي��ن رزمايش كه م��ا را هدف ق��رار داده و 
هم اكنون در سراس��ر كره جنوبي در حال اجراست، 
يك چالش ج��دي براي اعالميه پيونگ يانگ و يك 
تحريك نظامي عمدي عليه پيشرفت هاي سياسي 
در شبه جزيره كره است. امريكا بايد به جاي توسل به 
نمايشي احمقانه كه ممكن است روند خوبي را كه با 
تالش هاي زياد به وجود آمده تغيير دهد، براي ايجاد 

فضايي توام با احترام متقابل و اعتماد تالش كند.«
به  گفت��ه پنتاگون رزماي��ش »مكس تاندر« در 
پايگاه هوايي گوانگجو در كره جنوبي برگزار مي شود 
و ش��يوه برگزاري آن نيز مشابه سال هاي گذشته 
اس��ت. سال گذش��ته در اين رزمايش ۱۵۰۰نفر از 
پرسنل نيروي هوايي امريكا و كره جنوبي به اضافه 
طيف گس��ترده يي از تجهيزات نظامي دو كشور از 
جمله جنگنده هاي اف-۱۶ شركت داده شدند. در 
واكنش، هدر نائرت سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
گفت: »كيم جونگ اون پيش از اين اعالم كرده بود 
كه ضرورت ه��ا و س��ودمندي هاي ادامه تمرينات 
نظامي مشترك امريكا و كره جنوبي را درك كرده 

است... ما از س��وي اين دولت يا دولت كره جنوبي 
چيزي كه نش��ان دهنده عدم تمايل ب��ه ادامه اين 
تمرين��ات يا عدم تماي��ل به ادام��ه برنامه ريزي ها 
ب��راي ديدار م��اه آين��ده رييس جمه��ور ترامپ و 

كيم جونگ اون باشد، نشنيده ايم.«
اشاره نائرت به سخنان رييس دفتر امنيت ملي 
كره جنوبي پس از ديدار با كيم جونگ اون در اوايل 
ماه مارس بود كه گفته بود؛ رهبر كره ش��مالي اين 
را درك كرده اس��ت كه با وجود گرم ش��دن روابط 
ميان كشورها، رزمايش مشترك و »معمول« امريكا 
و كره جنوبي ادامه مي يابد. سارا سندرز سخنگوي 
كاخ س��فيد نيز اع��الم كرده امري��كا بيانيه جديد 
كره شمالي را بررسي خواهد كرد و همكاري نزديك 

با متحدانش را ادامه خواهد داد. 

 واكنش تلويحي به اظهارات بولتون 
مع��اون اول وزير خارجه كره ش��مالي نيز اعالم 
كرده كشورش تمايلي به برگزاري نشست با امريكا 

ندارد. به گزارش آسوشيتدپرس، »كيم كيه گوآن« 
معاون اول وزير خارجه كره ش��مالي، چهارش��نبه 
ساعاتي پس از لغو نشست مقام هاي ارشد كشورش 
و كره جنوب��ي تهدي��د كرده احتمال اقدام مش��ابه 
نسبت به نشست كيم جونگ اون رهبر كره شمالي و 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا وجود دارد. اين 
ديدار قرار است، ماه آينده در سنگاپور برگزار شود. 
به اعتقاد ناظران، لغو نشس��ت ۱۲ژوئن س��نگاپور 
مي تواند شكس��ت بزرگي براي ترامپ محس��وب 
ش��ود كه خود را در آستانه دستيابي به بزرگ ترين 
رياس��ت جمهوريش  دوران  سياس��ي  موفقي��ت 

مي دانست. 
معاون وزير خارجه كره شمالي گفت: »اظهارات 
بي محاباي اخير واش��نگتن آن هم پيش از نشست 
۱۲ ژوئن نش��انه عملكردي بي پرواست. مقام هاي 
امريكاي��ي مي گويند مدل ليبي را ب��راي واگذاري 
هس��ته يي در نظر دارن��د و از فرم��ول، ابتدا كنار 
گذاشتن تسليحات هسته يي و بعدا جبران صحبت 

مي كنند يعني تحميل سرنوش��ت ليبي يا عراق به 
كره ش��مالي كه به  دليل در اختيار گذاش��تن تمام 
كشورش��ان به قدرت هاي بزرگ فروپاشيدند.« وي 
تاكيد كرده پيونگ يانگ خلع س��الح هسته يي به 
ش��يوه ليبي را هرگز نمي پذيرد. مع��اون اول وزير 
خارجه كره ش��مالي همچنين با اشاره يي تلويحي 
به س��خنان اخير جان بولتون مشاور ترامپ گفت: 
»اگر رويكرد نشس��ت ميان كره ش��مالي و امريكا 
تنها صادقان��ه و با هدف بهبود روابط باش��د ما به 
آن پاس��خي مناسب مي دهيم اما تمايلي نداريم تا 
وارد مذاكره يك طرفه يي شويم كه از ما مي خواهد 
برنامه هاي تسليحات هسته يي خود را كنار بگذاريم 
و ما را مجبور كنند تا نشس��ت كره شمالي و امريكا 

را بپذيريم.«
جان بولتون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد گفته 
خلع سالح كره شمالي به معناي خالص شدن از شر 
همه تسليحات هسته يي، برچيدن آنها و انتقال آنها 
به شرق تنسي اس��ت. اين اقدام به معناي خالص 

ش��دن از غني س��ازي اورانيوم و فرآوري پلوتونيوم 
است. اين به معناي حل وفصل مساله موشك هاي 

بالستيك است. 

 تالطم بازارها 
پ��س از اينك��ه پيونگ يانگ به ط��ور ناگهاني از 
مذاكرات با س��ئول خارج ش��د و تهدي��د كرد كه 
اج��الس امريكا-كره ش��مالي را لغ��و خواهد كرد، 
بازارهاي آس��يايي افت كردند. ب��ه گزارش رويترز، 
گسترده ترين شاخص س��هام آسيا- اقيانوسيه جز 
ژاپن ام اس س��ي آي ۰.۲ درصد افت كرد. ش��اخص 
نيك��ي ژاپن ني��ز ۰.۴درصد افت ك��رده، در حالي 
كه كوس��پي كره جنوبي نتوانسته جهت مشخصي 
پيدا كند. شاخص س��هام در بازارهاي هنگ كنگ، 
شانگهاي و سنگاپور نيز كاهش يافته اند. وب سايت 
مارك��ت واچ نيز از تالطم بازاره��اي اروپايي در پي 
بازگش��ت نگراني ها نس��بت به برنامه هس��ته يي 
كره شمالي خبر داده است. تحليلگر جي پي مورگان 
در اين باره گفت: »خطر بزرگ تر براي اين منطقه 
اين است كه در صورت لغو مذاكرات، ترامپ ديگر 
براي نگهداش��تن چين در كنار خود احساس نياز 
نخواهد كرد و امكان اين هس��ت كه مناقش��ه هاي 
تجاري دوباره باال بگيرند و اين مس��اله يي است كه 

سرمايه گذاران را نگران مي كند.«
موضع گيري جديد كره ش��مالي در حالي است 
ك��ه پيونگ يانگ هفته گذش��ته اعالم ك��رده بود 
در راس��تاي تعهد به توق��ف آزمايش هاي نظامي، 
س��ايت هاي آزمايش س��الح هس��ته يي خود را در 
روزه��اي ۲3 ت��ا ۲۵ ماه مه از بي��ن خواهد برد. به 
اعتقاد برخي ناظران، اين احتمال وجود دارد كه اين 
اقدام كيم جونگ اون، تالش��ي براي سنجش ميزان 
تمايل دونالد ترامپ براي امتيازدهي در راس��تاي 
برگزاري نشست تاريخي پيش رو باشد؛ به ويژه آنكه 
بيانيه جديد پيونگ يان��گ تنها يك هفته پيش از 
س��فر رييس جمه��وري كره جنوبي به واش��نگتن 
منتشر شده است. برخي نيز معتقدند موضع جديد 
پيونگ يانگ در پي دو ديدار اخير كيم جونگ اون با 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين شكل گرفته 
و بر اين اساس، كره شمالي خواستار توقف رزمايش 
امري��كا و كره جنوبي در قب��ال توقف آزمايش هاي 

هسته يي خود شده باشد. 
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پرونده8
 برنامه كنترل

بيماري نيوكاسل در سال 1397
معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي 
كش��ور گفت: تكمي��ل پرسش��نامه هاي تخصصي 
كميسيون كش��اورزي اتحاديه اروپا در دست انجام 
اس��ت و در صورت تاييد نهايي، گوش��ت ش��ترمرغ 
توليدي ايران از س��ال 2019 ب��ه اين اتحاديه صادر 
مي ش��ود. به گزارش ايرنا، فيل هوگان، كميس��يونر 
كش��اورزي و توس��عه روس��تايي اتحاديه اروپا پاييز 
سال گذشته سفري به ايران داشت و در گفت وگو با 
مسووالن سياسي و اقتصادي كشورمان عالقه مندي 
اتحاديه اروپا براي توس��عه همكاري ه��ا به ويژه در 
صنايع غذايي و علوم كشاورزي را اعالم كرد. در اين 
پيوند »علي صفر ماكنعلي« روز گذشته در همايش 
بين الملل��ي مديريت حمل و نقل در صنعت طيور و 
رونمايي از خودروهاي حمل جوجه يك روزه از برنامه 
ايران براي صادرات گوشت شترمرغ به اتحاديه اروپا 
خبر داد ك��ه در صورت اخذ مجوزهاي الزم و تاييد 
كميس��يون كش��اورزي اتحاديه اروپا انجام مي شود. 
اين مسوول در سازمان دامپزشكي اظهار كرد: ايران 
امس��ال 2طرح راهبردي ملي را ب��ا رويكرد كاهش 
بيماري هاي نيوكاسل و سالمونال در صنعت طيور در 
اولويت خود قرار داده است. وي اظهار كرد: براساس 
آمارها ساالنه 4.6دهم ميليارد ُدز واكسن نيوكاسل 
در كشور اس��تفاده مي شود كه نشان مي دهد، ايران 
يكي از پرمصرف ترين كشورهاي دنيا در مصرف اين 
نوع واكسن اس��ت و تالش داريم با استفاده از طرح 
استراتژي ملي اين بيماري را كاهش دهيم. ماكنعلي 
افزود: همسايه شمالي ايران بدون برخورداري از يارانه 
انرژي و ديگر مزيت هايي كه كشورمان دارد، توانسته 
215هزار تُن گوش��ت مرغ توليدي خود را به عراق 
ص��ادر كند درحالي كه عراق نه تنها با ايران هم مرز 
اس��ت بلكه روابط اقتصادي و سياسي گسترده يي با 
كشورمان دارد. معاون بهداشتي سازمان دامپزشكي 
كشور تصريح كرد: يكي از مهم ترين موانع دسترسي 
صنعت طيور ايران به بازارهاي منطقه يي، نبود برنامه 
راهبردي براي مقابله با بيماري نيوكاس��ل است و از 
اين رو امسال مقابله با اين بيماري در اولويت سازمان 
دامپزشكي قرار گرفته است. وي دومين برنامه ملي 
س��ازمان دامپزشكي براي توس��عه صنعت طيور را 

كاهش بيماري سالمونال در صنعت طيور دانست. 

توليد يك ميليارد قطعه 
جوجه يك روزه

مشاور وزير جهاد با بيان اينكه بيش از يك ميليارد 
قطعه جوجه يك روزه در كشور توليد مي شود، گفت: 
حمل نامناسب اين جوجه ها تلفات و عوارض ثانويه به 
دنبال دارد. به گزارش مهر، حسن ركني در همايش 
معرفي خودرو حمل جوجه كه براي نخستين  بار در 
كشور اتفاق مي افتد، اظهار كرد: ايران در صنعت طيور 
جزو كشورهاي پيشرو اس��ت و بيش از 2.2ميليون 
تن گوش��ت مرغ در كش��ور ما توليد مي شود. وي با 
بيان اينكه ايران هفتمين كشور توليدكننده مرغ در 
دنياست، افزود: س��رانه مصرف اين كاال در كشور ما 
2۸كيلوگرم و متوسط سرانه جهاني 14تا 15كيلوگرم 
اس��ت بنابراين ما دو برابر دنيا م��رغ توليد و مصرف 
مي كنيم. مشاور وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه 
سال گذشته يك ميليارد و 26۸ميليون قطعه جوجه 
يك  روزه گوش��تي در كشور توليد شده است، گفت: 
همچنين حدود ۳۸ميليون قطعه نيز جوجه يك روزه 
تخم گذار در كش��ور توليد شد. ركني تصريح كرد: با 
اين حجم توليد آيا اهميت��ي ندارد حمل و نقل اين 
جوجه ها چگونه انجام مي ش��ود؟ وي اضافه كرد: در 
بسياري موارد مش��اهده مي كنيم حمل جوجه ها با 
ميني بوس، وانت يا در صندوق عقب و كابين خودروها 
صورت مي گيرد كه اين كار صحيحي نيست. ركني 
با بيان اينكه گاهي زمان حمل جوجه از محل توليد 
تا مزرعه بين 24تا 4۸س��اعت طول مي كشد، افزود: 
در اين ش��رايط رطوبت، حرارت و اكسيژن مورد نياز 
محيط براي اين جوجه ها به درستي تامين نمي شود. 
وي تصري��ح كرد: در اين ش��رايط م��ا قطعا با تلفات 
مواجه خواهيم شد و اين اقدام ناصحيح حتما عوارض 
ثانويه به دنبال دارد. مش��اور وزير جهاد كش��اورزي 
ب��ا بيان اينكه از طرح خ��ودرو حمل جوجه حمايت 
خواهيم كرد، گفت: چراكه ما به اين كار اعتقاد داريم 
و اقدام ارزشمندي است. وي اين طرح را پيوندي بين 
صنعت، تولي��د و توليدكنندگان عنوان و اضافه كرد: 

بايد از اين طرح بهره برداري مناسبي داشته باشيم. 

 چند هزار تن برنج
در انبارها دپو شده است

نماينده آزادش��هر در مجلس ب��ا انتقاد از نرخ 
گن��دم و برنج بيان كرد كه برنج س��ال گذش��ته 
اس��تان گلس��تان چند هزار ت��ن در انبارها باقي 
مانده اس��ت. به گزارش ايس��نا، عليرضا ابراهيمي 
نماينده آزادش��هر در تذكر ش��فاهي جلسه علني 
روز چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي در تذكري 
به وزير جهاد كش��اورزي گفت: در حوزه اس��تان 
گلستان قيمت گندم امسال به بركت دولت تدبير 
و امي��د افزايش پيدا نكرد. ب��ا اينكه نرخ طال، ارز، 
ل��وازم خانگي و خوراكي افزاي��ش پيدا كرده ولي 
قيمت گندم كش��اورزان افزايش پيدا نكرده است. 
چگونه زندگي كش��اورزان با اين س��ختي بگذرد؟ 
وي افزود: برنج س��ال گذشته كش��اورزان استان 
گلستان چند هزار تن در انبارها باقي مانده است. 
تعاون روس��تايي امس��ال مصوبه يي را گذراند كه 
برنج مازاد كشاورزان گيالن و مازندران خريداري 
ش��ود غير از اس��تان گلس��تان و اين امر مشكلي 
بر مش��كالت گلس��تان افزود. ابراهيمي بيان كرد: 
در حوزه س��يب زميني كاران كه اكنون برداش��ت 
س��يب زميني اس��ت، قيمت ها ش��رايط سختي را 
براي فروش س��يب زميني به وجود آورده اس��ت. 
با اين ش��رايط چگونه كش��اورزان امس��ال خود را 
بگذرانند؟ اس��تمهال وام هاي بانك كش��اورزي در 
اس��تان گلس��تان با كندي انجام مي شود يا اصال 

انجام نمي شود. 

اخبار

محفل دانشمندان قاتل

گرمايش زمين؟ اين طورها هم نيست
»تاجران ترديد« افشاگري هولناك درباره دانشمنداني است كه مصمم اند محيط زيست گرايي را نابود كنند

آمارهايي از زاغه نشيني مهاجران پاكستاني در تهران
ي��ك فع��ال اجتماعي ضم��ن تش��ريح زندگي، 
تحصيل، بهداش��ت، اشتغال و... مهاجران پاكستاني 
در حاش��يه  تهران )ش��هر ري( آمارهايي از وضعيت 
كودكان اين دس��ته از مهاج��ران ارائه كرد و گفت: 
16درص��د اي��ن ك��ودكان تكدي گ��ري، 1۷درصد 
س��بزي كاري و10 درص��د زباله گ��ردي مي كنند و 
40درصد نيز بيكار هس��تند. اين در حالي است كه 
۸6درص��د خانوارها در زاغه ه��ا و كپرها و مابقي در 
س��ازه هاي كاهگلي بيابان هاي ش��هر ري زندگي و 
5۷درصد آنها از سرويس هاي بهداشتي  »صحرايي« 

استفاده مي كنند. 
به گزارش ايسنا، در نشستي كه با موضوع حقوق 
مهاجران پناهجو در دانشكده حقوق شهيد بهشتي 
برگزار ش��د، مستندي از شرايط زندگي پناهجويان 
پخش شد كه رويا منوچهري فعال اجتماعي گفت: 
مساله مهاجرت زماني موضوع متفاوتي مي شود كه 
بح��ث حقوق كودك در ميان باش��د و هنگامي كه 
حقوق اوليه آنها مطرح است، لزوم نگاهي متفاوت و 
همچنين قواعد و برنامه ريزي هايي متفاوت احساس 
مي شود. در اين مستند با كودكي مواجه هستيم كه 
از بدو تولد متوجه مي شود كه يك فرد مهاجر است و 
بايد از همان سنين كم كودكي ساعاتي طوالني را در 
خيابان ها كار كند و نمي تواند مانند همساالن خود 

به تحصيل بپردازد. 
منوچهري در ادامه بيان كرد: كودك بين فرهنگ 
قبيله يي خانواده خود و فرهنگ جامعه يي كه برسر 
چهارراه هايش كار مي كند هيچ همبستگي و شباهتي 
نمي ياب��د، در نتيجه الجرم از جامعه فاصله گرفته و 
فرآيند اجتماعي شدن را طي نمي كند. همچنين اين 
كودك در خانواده نيز از حمايت هاي الزم برخوردار 
نبوده و در خانواده بزرگ تر كه همانا جامعه باشد نيز 
هيچگونه حمايتي را دارا نيست، بنابراين نمي توان به 
راحتي از مساله كار كودك و خاطراتي كه براي او به 
دنب��ال دارد، عبور كرد. اين فعال اجتماعي در ادامه 
افزود: مهم ترين علت مهاجرت پناهجويان پاكستاني 
به اي��ران »فقر« اس��ت؛ علت ديگ��ر آن اختالفات 
قومي قبيله يي اس��ت، به طور تقريبي مي توان گفت 
از زماني كه قديمي ترين خانواده هاي پاكس��تاني به 
ايران مهاجرت كرده اند بيش از 45سال مي گذرد كه 
طبيعتا اين مساله و علل و موقعيت كنوني آنها نياز 

به پردازشي عميق تر و عملي تر دارد. 
منوچهري گفت: فضاي زندگي اين افراد با فضاي 
شهري بسيار متفاوت است به طوري كه با حضور در 
اين مناطق و مشاهده شرايط زندگي اين افراد گويي 

به سفر زمان رفته ايم. 
روي��ا منوچهري در مورد رس��يدگي مس��ووالن 
به وضعي��ت پناهجويان نيز اظهار ك��رد: هيچ گونه 
ريش��ه يابي و اقدامي موثر از س��وي مسووالن انجام 
نمي ش��ود و تنها عملي كه اتفاق مي افتد رد مرزي 

نافرجام است، چرا كه پناهجويان بعد از مدتي دوباره 
به ايران باز مي گردند و اين عمل نتيجه يي به همراه 

نخواهد داشت. 
وي افزود: مهاجران به دليل وجود فقر و ترس از 
رد مرز شدن به حاشيه پناه مي برند كه فضاي حاكم 
بر حاش��يه در بيش��تر مواقع باعث توليد معضالت 
جديدي مانند اعتياد سرپرست خانوارها مي شود و 
قابل توجه است كه اعتياد آنها عامل آسيب به جامعه 

نيز هست. 
منوچه��ري در ادامه ضمن اش��اره به تحقيقات 
جمعيت امام علي)ع( در شهرس��تان ري تهران در 
مورد اين مهاجران كه عنوان ش��د بيشترين تجمع 
را در اي��ن منطقه تهران دارند، با بيان اينكه در اين 
منطقه 400 خانوار توس��ط جمعيت شناسايي شد 
كه 100 خانوار به صورت موردي مورد مطالعه قرار 
گرفتند، گفت: ك��ودكان پاكس��تاني در ايران حق 
تحصيل ندارند و فقط 1۳درصد از آنها باسواد هستند 
كه الزم به ذكر است سوادآموزي براي اين كودكان 

توسط سمن ها اتفاق افتاده است. 
اين فعال مدني درباره ديگر مشكالت اين كودكان 
گفت: نبود آب آش��اميدني سالم، نبود سرويس هاي 
بهداشتي و محيط نامناسب زندگي باعث مبتال شدن 
آنها به انواع بيماري هاي واگيرداري مانند انگل، سل 
و هپاتيت و ش��يوع آن در بين خانوارها شده است. 
اين در حالي اس��ت كه ۸5 درصد از كودكان اوراق 
هويتي ندارند كه در چنين شرايطي اثبات شهروند 

پاكستان بودن نيز براي آنها دشوار مي شود. 
منوچهري با اش��اره به ش��غل سرپرس��ت هاي 
خانواده هاي پاكستاني نيز اظهار كرد: 2۸ درصد آنها 
بيكارند، 20 درصد دست فروشي مي كنند و بقيه نيز 

به مشاغل كاذب مشغول هستند. 
وي اف��زود: از ديد صاحب��ان كار اين پناهجويان 

نيروهاي كار ارزان قيمت هستند. 
اي��ن فعال مدني در ادامه آم��اري از كار كودكان 
نيز ارائه و بيان كرد: 16درصد تكدي گري، 1۷درصد 
سبزي كاري، 10درصد زباله گردي و 40درصد بيكار 
هس��تند؛ نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه 
آم��ار 40 درصدي كودكان بيكار مربوط به كودكان 
زير پنج س��ال اس��ت كه تواناي��ي كار در خيابان را 
ندارن��د. منوچهري در ادامه در مورد دسترس��ي به 
امكانات بهداشتي اين مهاجران نيز گفت: 5۷ درصد 
سرويس بهداشتي هاي اين خانوار ها صحرايي است 
كه با چند آجر تا نيمه باالرفته و فقط مي توان از آن 
به عنوان يك حفاظ ياد كرد كه اين س��رويس هاي 
بهداشتي هيچ گونه چاه نداشته و سيستم فاضالبي 
ب��راي آن وجود ندارد و به همين علت اكثر كودكان 
س��اكن در اي��ن منطق��ه مبتال ب��ه ان��گل و ديگر 
بيماري هاي عفوني هس��تند. هيچ اقدام زيرساختي 
براي آنها صورت نمي گيرد به طوري كه دسترس��ي 

به »آب« در ميان آنها محدود به ۷درصد اس��ت كه 
آن هم مربوط به افرادي است كه در مراكز نگهباني 
كارخانجات و... مش��غول به كار و زندگي هس��تند. 
همچنين در مورد دسترس��ي به خدمات بهداشتي 
و درماني نيز بايد گفت اغلب اوقات از س��وي مراكز 

درماني پذيرش نمي شوند. 
ب��ه گفته وي 52درصد مهاجران پاكس��تاني در 
زاغه، ۳4درص��د در كپر و 14درصد در س��ازه هاي 
كاهگلي كه در بيابان هاي اطراف ش��هرري اس��ت، 

زندگي مي كنند. 
منوچهري با بيان اينكه ما با خانواده هاي بلوچي 
س��روكار داريم كه سرپرس��تان خان��واده در مورد 
بس��ياري از تعصبات و رسوم غلط فرهنگي، نظير 
ازدواج زود هنگام كودكان آموزش پذير نيس��تند و 
گاه به نظر مي رسد كه ايجاد تغيير در اين نگرش ها 
غيرممكن است، اظهار كرد: ازدواج كودكان معموال 
در س��نين 10 تا 12س��الگي اتف��اق مي افتد؛ اين 
درحالي اس��ت كه از سن 5 يا 6سالگي به اصطالح 
آنها را »ش��يريني خورده هم مي كنند«. متاسفانه 
ش��اهديم كه اغلب اين افراد در س��نين بزرگسالي 
انتخاب هم نيستند و اين مساله عامل آغاز معضالت 

جديدي مي شود. 
وي ادامه داد: در طول مدت چهار س��ال ارتباط 
مس��تمر با اين ك��ودكان و ب��ا آموزش هايي كه در 
حوزه هاي علمي، هن��ري و فرهنگي در مركز خانه 
ايراني شهر ري داده شده است، آنها ديدگاه جديدي 
نس��بت به ازدواج زودهنگام پي��دا كرده اند كه اين 
آموزش ها مغاير با رس��م و رس��ومات ق��وم و قبايل 
بلوچ هاست. اين فعال مدني با طرح اين پرسش كه 
چگونه افرادي ۳0 س��ال در كنار ما، بدون امكانات 
و در ش��رايط غير انس��اني زندگي مي كنند؟ افزود 
دردناك ترين مس��اله در مورد ش��رايط زندگي آنها 
اين اس��ت كه در همس��ايگي ما اف��رادي با بدترين 
وضع و بدون داش��تن هيچ امكاني براي زندگي عمر 
مي گذرانند. اميدواريم طرح مساله كردن اين موضوع 

باعث شود مسووالن اقدامي در اين زمينه كنند. 
منوچهري در ادامه اظهار ك��رد: ابتدا ارتباط با 
اين كودكان و خانواده هاي آنان و راضي كردن شان 
ب��ه درس خوان��دن به وي��ژه در مي��ان دختران با 
دش��واري هاي فراوان روب��ه رو بود؛ زي��را تحصيل 
دخت��ران را نوعي »تاب��و« مي دانس��تند. در مورد 
كار كودكان پاكس��تاني حتي در جس��ت وجوهاي 
اينترنتي، اطالعات بس��يار محدود و كمي جز دو، 
سه مورد خبر در مورد مهاجرت عده يي پاكستاني 
و اشتغال آنها به تكدي گري به دست نمي آيد. اين 
درحالي است كه واقعيتي كه از نزديك با آن روبه رو 
هستيم چيز ديگري است؛ مدت ها از مهاجرت اين 
افراد مي گذرد و اين مهاجرت نه به قصد تكدي گري 

كه به قصد زنده ماندن و رهايي از فقر است. 

وي با بيان اينكه اين كودكان جزئي از كش��ور 
ما هستند و نمي توان به راحتي آنها را كتمان كرد، 
تصريح كرد: ميزان محروميت و عدم دسترسي به 
امكان��ات زندگي در اين افراد به گونه يي اس��ت كه 
اوايل ورود كودكان حتي فضاي ساختماني هم براي 
آنه��ا عجيب بود. به طوري كه ش��اهد بوديم بعد از 
حض��ور آنها در »خانه ايراني« ش��هر ري درب هاي 
دنياي جديدي به روي به آنها گش��وده ش��د. اين 
تجرب��ه به م��ا ثابت كرد كه با امكان��ات حداقلي و 
داشتن برنامه ريزي مناسب مي توان آنها را به جامعه 

يا به كشور خودشان بازگرداند. 
در بخش ديگري از اين نشس��ت  رضا اسالمي، 
اس��تاد حقوق بين الملل با اش��اره به نحوه برخورد 
با مهاجران در ايران به بررس��ي علل و ريش��ه هاي 
فرهنگي برخورد با مهاجران پرداخت و گفت: ايران 
اساسا كشور مهاجر پذيري نيست و از ديرباز مردم 
ايران نسبت به حضور غريبه ها در محل زندگي خود 
واكنش نش��ان داده و تمايل ب��ه برقراري ارتباط با 
آنها نداشته اند، بنابراين در تعامالت اجتماعي خود 
حتي زبان ها، نژادها و آموزه هاي ديني ديگر را نيز 

نمي پذيريم. 
عضو هيات علمي دانش��گاه ش��هيد بهشتي با 
اش��اره به ريش��ه هاي اين مس��اله در آموزش هاي 
مدارس افزود: م��ا به گونه يي آموزش نديده ايم كه 
مهاجرپذي��ر و پذيراي حضور ديگران در كنار خود 
باشيم. مساله قابل توجه ديگر اين است كه در ايران 
مشاركت داوطلبانه در سازمان هاي مردم نهاد بسيار 
كم است؛ براي مثال در آلمان ميزان مشاركت مردم 
در فعاليت هاي داوطلبانه 4.5درصد، ولي در ايران 
نيم درصد است. ايران هم به لحاظ فرهنگي و هم 
به لحاظ جغرافيايي و سياسي، كشور مهاجرپذيري 
نيس��ت و در نتيجه برخورد و برنامه مناسبي نيز با 

مهاجران ندارد. 
ب��ه گفته وي اغلب اوق��ات فعاليت اجتماعي در 
قالب س��ازمان هاي مردم نهاد كه به صورت مستقيم 
با مسائل اجتماعي در ارتباط هستند، بسيار موثرتر 
و نتيجه بخش تر از ايده پردازي در مورد همان مسائل 

است. 
رضا ش��فاخواه وكي��ل دادگس��تري و از اعضاي 
جمعيت امام علي )ع( در ادامه نشس��ت با اشاره به 
حقوق مهاجران از جمله پناهجويان بلوچ پاكستاني 
در اس��ناد و كنوانس��يون هاي بين الملل��ي و قوانين 
داخلي گفت: حق پناهجويي در برابر هرگونه خطر 
تهديدآميز كه متوجه جان، مال و حيثيت و آبروي 
يك انسان و خانواده وي باشد، در متون ديني ما نيز 
جايگاه ويژه يي دارد. هر انس��اني بر اساس شريعت، 
ح��ق انتقال و انتخاب مكان براي اقامت در داخل يا 
خارج كش��ورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار 
گرفتن مي تواند به كشور ديگري پناهنده شود و بر 
آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند 
تا اينكه پناهگاهي برايش فراهم ش��ود، با اين شرط 
كه علت پناهندگي به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر 

شرع نباشد. 

وي در ادام��ه به پذيرفتن اين حق در اس��ناد و 
كنوانسيون هاي بين المللي اشاره كرد و گفت: مطابق 
بن��د 2ماده 12ميث��اق بين المللي حق��وق مدني و 
سياس��ي هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله 
كشور خود را ترك كند. همچنين ماده 14 اعالميه 
حقوق بش��ر اشاره مي كند كه هر انس��اني سزاوار و 
محق به پناهجويي و برخ��ورداري از پناهندگي در 
كش��ورهاي پناه دهنده در برابر پيگرد قضايي است. 
ماده 12 اعالميه حقوق بشر اسالمي نيز بر اين حق 
به عنوان يك حق ذاتي و فطري تاكيد كرده است. 

اين وكيل دادگس��تري با بي��ان اينكه پذيرفتن 
اينك��ه پناهجويي ي��ك حق اس��ت، تكاليفي را نيز 
متوج��ه دولت ها و حكومت ها مي كند، تصريح كرد: 
هر كشور با توجه به تعهدات بين المللي و الحاق به 
كنوانسيون هاي مربوطه و اعالميه جهاني حقوق بشر 
موظ��ف به تامين امكانات حداقلي براي اين گروه از 

افراد است. 
 ش��فاخواه در تعري��ف عنوان پناهن��ده به ماده 
يك كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 
1951 اش��اره كرد و گفت: پناهنده كسي است كه 
به علت ترس موجه از نژاد، مذهب، مليت، عضويت 
در گروه هاي اجتماعي يا داش��تن عقايد سياس��ي 
تحت ش��كنجه قرار گيرد و خارج از محل سكونت 
عادي در كش��ورش به س��ر مي برد. اين فرد پس از 
چنين حوادثي، بعد از خروج از كشور، در صورتي كه 
فاقد تابعيت است، نمي تواند يا به علت ترس مذكور 

نمي خواهد به آن كشور بازگردد. 
وي با بيان اينكه برخي مهاجران بلوچ پاكستاني 
با توجه به خشكس��الي هاي پ��ي در پي در منطقه 
بلوچس��تان، فقر مف��رط و درگيري ه��اي قومي و 
قبيله يي در معرض خط��رات غيرقابل تحملي قرار 
دارند و ناگزير به مهاجرت به كش��ورهاي همس��ايه 
همچون ايران و افغانس��تان هستند و شامل تعريف 
مفهوم پناهنده مطابق با اسناد بين المللي مي شوند، 
اظه��ار ك��رد: يك��ي ديگ��ر از مش��كالت مهاجران 
پاكستاني، وضعيت سكونت و محل زندگي آنهاست. 
مهاجران بلوچ پاكس��تاني س��اكن در نقاط حاشيه 
ش��هرري به هيچ عنوان از مسكن مناسب برخوردار 
نيستند و نحوه سكونت آنها معموال در قالب كپرها 
و آلونك هاي دست سازي است كه با ضايعات ساخته 
مي شود؛ در نتيجه مهاجران به ويژه زنان و كودكان 

در معرض انواع آسيب ها قرار دارند. 
اي��ن عضو جمعيت امام علي)ع( در ادامه تصريح 
كرد: صعوبت در فراهم كردن وس��ايل گرمايش��ي و 
سرمايشي، ريزش سقف هاي چوبي هنگام بارندگي، 
نبود آب، برق، گاز و حتي س��رويس هاي بهداشتي، 
تنها گوشه يي از معضالت اين نوع سكونتگاه هاست. 
س��اماندهي اين س��كونتگاه ها مطاب��ق آيين نامه و 
تصويبنام��ه درمورد س��اماندهي و توانمندس��ازي 
سكونتگاه هاي غيررسمي يا حداقل تاسيس اردوگاه 
مهاج��ران مختص به مهاج��ران پاكس��تاني براي 
جلوگيري آسيب ديدگي آنها حداقل اقدامي است كه 

دولت ايران موظف به انجام آن است. 

مولف: رابين مك كي  
مترجم: محمد معماريان  

 گاردين- ريچل كارسون را عموما يك قهرمان 
در عرصه محيط زيست مي دانند، كارزارگري شجاع 
كه با كتاب بهار ساكت درباره استفاده بي ضابطه از 
آفت كش ها به جهان هش��دار داد. ماجراي او، يك 
اتفاق موفق بود: داس��تان زني كه مساله يي جدي 
را برجس��ته كرد )اينكه آفت ك��ش دي. دي. تي در 
زنجي��ره غذايي جمع ش��ده و ميليون ه��ا پرنده و 
حيوان را مي كشت( و به ممنوعيت جهاني استفاده 

از اين ماده شيميايي كمك كرد. 
يا حداقل برداش��ت مرس��وم از كارسون چنين 
است. اما امروزه با جست وجوي مختصر اسم او در 
اينترنت به نتيجه يي غيرمنتظره مي رس��يم. بنا به 
روايت بسياري از وب سايت ها، كارسون )كه بنا به 
گفته همه خانمي دلپذير و دوست داشتني است( 
مرتكب قتل عام شده و بيشتر از نازي ها آدم كشته 
اس��ت. اين ادعاي ش��گرف به خاطر كارزار او عليه 
دي. دي. تي است كه ادعا مي شود به مرگ بي شمار 

آفريقايي بر اثر ماالريا منجر شده است. 
وب س��ايتي كه »موسس��ه كارآفريني رقابتي« 
آن را راه اندازي كرده اس��ت، مي گويد: »ميليون ها 
نفر در سراسر دنيا از آثار دردناك و اغلب مرگ بار 
ماالري��ا رنج مي برن��د چون يك ف��رد زنگ خطر 
نادرس��تي را به صدا درآورد«. وب سايت ديگري از 
اين هم جلوتر مي رود: »آن فرد، ريچل كارس��ون 
است. پنجاه ميليون مرده«. وب سايت سوم مدعي 
است: »تلفات بيشتري نيز محتمل است«. ديگران 
هم كارسون را با هيتلر يا استالين مقايسه مي كنند. 
اگر بنا به ارزيابي دس��تاوردهاي كارسون باشد، 
اين تجديدنظر تاريخي به  واقع شوكه كننده است 
و چنانكه مولفان تاجران ترديد نوشته اند، خطا نيز 
هست. علت ممنوع سازي دي. دي. تي فقط آن نبود 
كه در زنجيره غذايي انباشته مي شد، بلكه پشه ها 
نيز داش��تند به آن مقاوم مي شدند. اين آفت كش 
مدت ها پيش از آنكه از توليد تجاري خارج ش��ود، 

داشت فايده اش را از دست مي داد. 
پس اين اهريمن سازي عصبي چه دليلي دارد؟ 
چرا ناگهان اين همه از كارسون بدگويي مي شود؟ 
پاسخي كه اورس��كيز و كانوي در اين گزارشگري 
تحقيقي بس��يار دقي��ق اما در عين ح��ال جذاب 
مي دهند، س��اده است. راس��ت افراطي در امريكا، 
در ت��الش خ��ود براي تضمي��ن ابدي ب��ازار آزاد، 
اكنون مصمم است كه آرمان محيط زيست گرايي 

را ناب��ود كند. بنا ب��ه اين جهان بين��ي مخدوش، 
محيط زيس��ت گرايان هندوانه هايي ان��د با صورت 
س��بز و دل قرمز كه مي خواهند مقررات تنظيمي 
)يا همان »ش��يب لغزنده به سمت سوسياليسم«( 
را بر اس��تفاده از دخانيات، مواد شيميايي مخرب 
ازن و گازهاي گلخانه يي تحميل كنند. و اورسكيز 
و كانوي مي گويند كه در ماجراي اهريمن سازي از 
ريچل كارسون، هواداران بازار آزاد دريافتند كه اگر 
بتوانيد مردم را متقاعد كنيد كه يكي از مصداق هاي 
مق��ررات تنظيمي موفق حكومت ب��ه  واقع موفق 
نب��وده اس��ت )يعن��ي در حقيق��ت اش��تباه بوده 
اس��ت(، مي توانيد استدالل عليه مقررات تنظيمي 
را به ط��ور كل��ي تقويت كنيد. اورس��كيز و كانوي 
مي گويند هيوالس��ازي از اعتبار و شهرت كارسون 
نيز از همين جا ناش��ي مي شود: نوعي اطالع رساني 
نادرس��ت عامدان��ه كه عيار گروهي از موسس��ات 
راس��ت افراطي شده اس��ت كه از كاس��ب وكارها 
و صندوق ه��اي محافظ��ه كار بودج��ه مي گيرند و 
محفلي از دانشمندان راست گرا حامي شان هستند، 
دانش��منداني كه معتقدند تهديد اقليمي، ساخته 
و پرداخته پژوهش��گران چپ گ��را و جزئي از يك 
طرح بزرگ براي گس��ترش كنترل حاكميت روي 
زندگي هاي ماس��ت. اينها تبهكاران روايت تاجران 

ترديد هس��تند؛ كتابي كه در صفحاتش اس��امي 
ثابتي دايما مطرح مي ش��وند: دانشمنداني از قبيل 
فرد سيتز، رابرت جسترو و بيل نيرنبرگ، همراه با 
موسس��اتي كه اين افراد و امثال آنها از طريق شان 
خدمات خود را تقديم مجموعه يي از صندوق ها و 
موسسات راست گرا و هوادار بازار آزاد كرده اند، مثل 
همان موسس��ه كارآفريني رقابتي كه منبع همان 

زخم زبان ضد كارس��ون بود كه پيش تر نقل كردم. 
اي��ن خروجي ها وقتي هم از صنعت دخانيات پول 
نگيرند، از حمايت شركت هاي سوخت هاي فسيلي 

مانند اكسون بهره مند مي شوند. 
در اين كارزارها، يك اس��تراتژي مش��ترك را 
مي شود آشكارا ديد: بي اعتبار كردن علم، گسترش 
سردرگمي و ترويج شك؛ يعني همان تاكتيك هايي 
كه براي مبارزه با طرح هاي محدودسازي دخانيات 
در دهه 19۷0 مطرح شدند )كه در آن زمان پيوند 
دخانيات با س��رطان داش��ت بديهي مي شد( و در 
نبردهاي مقابله با باران اس��يدي، نازك شدن اليه 
ازن و انتش��ار گازه��اي گلخانه يي ني��ز اصالح و 
استفاده ش��ده اند. علم واقعي با برچسب »بنجل« 
رد مي ش��ود و به جاي آن بازنمايي هاي نادرس��ت 
عرضه مي ش��وند. به اين ترتيب، استدالل مي شد 
كه نه فقط دخاني��ات، بلكه عوامل متعددي عامل 
سرطان اند )گرچه در آن زمان صنعت دخانيات به 
صورت خصوصي تصديق مي كرد يك پيوند قاطع 
بين مص��رف دخانيات و بيماري هاي جدي وجود 
دارد(. به همين صورت تقصير باران اس��يدي هم 
گ��ردن علت واقعي اش انداخته نمي ش��ود )باران 
اس��يدي حاصل جانبي س��وزاندن س��وخت هاي 
فس��يلي اس��ت(، بلكه به فوران هاي آتش فشاني 

ربط داده مي ش��ود كه همچنين گفته مي ش��ود 
علت نازك شدن اليه ازن هم هستند. 

در ه��ر مورد كارشناس��ان جلس��ات توجيهي 
براي روزنامه نگاران و سياستمداران مي گذاشتند، 
و ادعاهايش��ان هم بدون پش��توانه علمي توس��ط 
رس��انه هاي خوش و خرمي پذيرفته مي شد كه با 
كمال ميل مي خواستند اين ايده را جا بيندازند كه 
تفرقه يي واقعي در جريان اصلي دانشمندان وجود 
دارد، در حال��ي كه چنين تفرقه ي��ي در كار نبود. 
به طور خالصه ما به اين س��مت هدايت ش��ديم و 
در كمال خونس��ردي، حرف هاي درآمده از دهان 
يك گروه كوچك و مصمم از پروپاگانديس��ت هاي 
راس��ت گرا را بپذيريم كه مي ديدند نيازي نيس��ت 
فش��اري بياورند تا در برايش��ان باز ش��ود. چنانكه 
اورس��كيز و كانوي خاطرنش��ان مي كنند: »بعيد 
است كسي ميان ما باشد كه دنيايي را نپسندد كه 
در آن باران اس��يدي مسئله مهمي نيست، سوراخ 
اليه ازن وجود ندارد و گرمايش جهاني بي اهميت 
است. چنين دنيايي به مراتب خوشايندتر از دنيايي 
اس��ت كه واقعاً در آن به س��ر مي بريم. شايد حتي 
دروغ هاي دلگرم كننده را به حقيقت هايي ترجيح 
بدهيم كه چرتمان را پاره مي كنند و حقيقت هايي 
كه قهرمانان روايت ما انكار مي كنند فقط چرت مان 
را پ��اره نمي كنن��د. اي��ن حقيقت ه��ا از بيخ و بن 

هولناك اند«. 
ل��ذا تاكتيك ه��اي ي��ك گ��روه كوچ��ك از 
ايدئولوگ ه��اي جنگ س��رد )گس��ترش ش��ك و 
س��ردرگمي(، در سراس��ر امريكا جواب داده اند و 
اكن��ون از اقيانوس اطلس هم گذش��ته اند چنانكه 
م��ردم در هر دو جامعه اياالت متح��ده و بريتانيا 
بي��ش از هميش��ه درباره حقيقت يك سلس��له از 
مس��ائل علمي كليدي )به وي��ژه گرمايش جهاني( 
سردرگم اند، در حالي كه دانشمندان بيش از پيش 

به دقت پژوهش هايشان اطمينان پيدا كرده اند. 
هض��م اين پي��ام، از جه��ات مختلف، دش��وار 
است؛ ولي ترديدي نيس��ت كه اورسكيز و كانوي 
براي اين كتاب برجسته ش��ان و افش��اي نفوذ اين 
ايدئولوگ ه��اي تيرگ��ي و تاريك��ي، الي��ق تقدير 
فراوان اند. تاجران ترديد )كه يادداشت هاي مفصلي 
درباره همه منابعش دارد( هم صورت بندي روشن 
و تمي��ز و هم ضرباهنگ دقيق��ي دارد و به نظرم 
مدعي جدي آن اس��ت كه بهتري��ن كتاب علمي 

سال شود. 
منبع: ترجمان

دونالد ترامپ اندكي پس از 
رييس جمهور شدن در يكي از آن 

توييت هاي معروفش نوشت: »بيرون 
يخبندان است، پس اين گرمايش جهاني 

المصب كجاست؟« حرف ترامپ 
اگرچه مسخره بازي به نظر مي آيد، 

اما جمع شومي از دانشمندان برجسته 
راست گرا، با حمايت مالي شركت هاي 

بزرگ انرژي، سال هاست به طور 
سيستماتيك مخاطرات زيست محيطي را 
با ترديدافكني بي اهميت جلوه مي دهند. 

كتاب »تاجران ترديد« برخي اليه هاي اين 
پروپاگانداي عظيم را كاويده است
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»تعادل«وضعيتكيفيتجادههايكشورورابطهآنباتصادفاترابررسيميكند

بازسازي جاده ها ضامن سالمت مسافران

بيتوجهيبهنگهداريازراههايكشور
خداي��ار خاش��ع،  دبي��ر انجمن ش��ركت هاي 
س��رمايه گذار در آزاد راه ها درباره كيفيت كنوني 
جاده هاي اي��ران به »تع��ادل« مي گويد: مجمع 
جهاني اقتصاد، ساالنه گزارشي را درباره شاخص 
رقابت پذيري جهاني كش��ورهاي مختلف منتشر 
مي كند كه يكي از پارامترهاي اين گزارش درباره 
كيفيت زيرس��اخت موارد مختلف از جمله راه ها، 

راه آهن و شبكه حمل و نقل هوايي است. 
او مي گويد: اين گزارش ه��ا برطبق اطالعاتي 
اس��ت كه گروه هايي مس��تقل از اي��ن پارامترها 
جم��ع آوري مي كنند و براس��اس آخرين گزارش 
اين س��ازمان، رتبه كيفيت راه هاي ايران درميان 
137كشور در جايگاه متوسط جهاني قراردارد و 

پله 71 دنيا را به خود اختصاص داده است. 
خاشع مي افزايد: براساس گزارش اين مجمع، 
امارات از لح��اظ كيفيت در باالترين جايگاه قرار 
دارد ضمن اينكه 4يا 5 كش��ور آس��يايي هم در 
ميان 10كش��ور برت��ر در اين زمينه ق��رار دارند 
و جاده هاي اي��االت متحده امري��كا هم ازجمله 
جاده هايي اس��ت كه در زمره بهترين جاده ها در 

دنيا قرار دارند. 
او ادامه مي دهد: مهم ترين مشكلي كه راه هاي 
ايران با آن دست و پنجه نرم مي كنند، اين است 
كه هزينه راهداري و نگهداري راه ها كافي نيست. 
اين درحالي اس��ت كه در دنيا نگه��داري راه ها، 

ساختمان ها و... اهميت بسياري دارد. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه جاده يي 
به عنوان نمونه يك س��اختمان چوبي در امريكا 
و كانادا 200س��ال عمر مي كند، اما س��اختماني 
بتوني در ايران عمري كمتر از 30سال دارد، اين 
مشكل در راه هاي كشور هم ديده مي شود يعني 
بخش نگه��داري از س��اختمان، راه و... در ايران 

جدي گرفته نمي شود. 
خاشع بيان مي كند: براس��اس استانداردهاي 
دني��ا 2 ت��ا 6 درصد از ارزش راه ها، بايد س��االنه 
براي نگهداري آن مورد اس��تفاده ق��رار گيرد تا 
اين راه، عمر مناس��بي داشته باشد اما هزينه يي 
كه س��االنه در ايران ب��راي نگهداري راه ها صرف 
مي ش��ود 10ت��ا 15درصد مبلغي اس��ت كه بايد 

هزينه شود. 
او اظه��ار مي كند: درنتيجه كيفيت راه ها پس 
از مدت��ي افت مي كند كه اگر راهداري به صورت 
مناسبي انجام ش��ود، هزينه كلي براي نگهداري 
راه ه��ا كاهش مي يابد كه متاس��فانه در ايران به 

بحث نگهداري راه ها توجه نمي شود. 
خاش��ع مي گويد: وضعيت راه هاي كشور بايد 
بهبود يابد و هزينه نگهداري هم بايد افزايش يابد 
حتي پيش��نهاد مي ش��ود كه اگر هزينه مناسبي 
ب��راي راهداري در نظر گرفته نش��ده ديگر راهي 
س��اخته نش��ود و همين هزينه براي نگهداري از 

راه ها مورد استفاده قرار گيرد. 

كيفيتمناسبقيرايران
روسازي اغلب جاده هاي كشور آسفالت است 
و بر همين اساس كيفيت قيرهاي مورد استفاده 
اهمي��ت ويژه يي پي��دا مي كند، اين كارش��ناس 
ارش��د حوزه جاده ي��ي درباره كيفي��ت قيرهاي 
استفاده ش��ده در جاده ها اظهار مي كند: كيفيت 
قيرهاي ايران مناسب بوده و كيفيت بااليي دارد 
اما در ساير كشورها قيرهاي مورد استفاده تنوع 
بس��ياري دارند اما قي��ر خالص اي��ران از جمله 

قيرهاي خوب تلقي مي شود. 
او بيان مي كند: در س��اير كش��ورها، قيرها را 
با رزين ي��ا مواد ديگر تركي��ب مي كنند و مورد 
استفاده قرار مي دهند كه در ايران اينگونه نيست 
و اي��ران در زمينه قيره��اي تركيبي در موقعيت 

خوبي قرار ندارد. 
خاش��ع ادامه مي دهد: در كش��ورهاي آسياي 
ميان��ه، قير اي��ران طرفداراني دارد اما در س��اير 
كش��ورها با تركيب قير با م��واد ديگري تركيب 
مي كنند تا خصوصيات قير را در برخي موارد)به 
عنوان نمونه آسيب پذيري( بهبود دهند و در اين 

زمينه بايد با تكنولوژي همراه شويم. 

بتنبهجايآسفالت؟
 با توجه به بيش��تر بودن عم��ر مفيد راه هاي 
بتوني يكي از پيش��نهاداتي كه كارشناسان حوزه 
راهسازي ارائه مي دهند، استفاده از بتن به جاي 
آس��فالت اس��ت، درواقع با توجه به اينكه ساالنه 
10ت��ا 15 ميليون ت��ن اضافه توليد س��يمان در 
كش��ور داريم اگر از رويه هاي بتني به  درستي به 
جاي رويه هاي آسفالت استفاده كنيم، عمر مفيد 

جاده ها هم بيشتر مي شود. 
موض��وع جايگزين��ي بتن با روكش آس��فالت 
جاده ها از  س��ال 93 مطرح شد، اجراي اين روش 
هم به لحاظ صرفه اقتصادي مناس��ب است و هم 
مزاياي زيست محيطي اين روش ثابت شده است 
اما عملياتي شدن اين روش به دليل بدهي دولت 

به پيمانكاران تاكنون مسكوت مانده است اگرچه 
حدود 80كيلومتر از مسير قائمشهر به بجنورد و 
22كيلومتر از جاده هاي خراسان بتن ريزي شده 

اما اين روش تداوم نداشته است. 
در  س��رمايه گذار  ش��ركت هاي  دبيرانجم��ن 
آزادراه ها درباره جايگزين شدن بتن به جاي قير 
مي گويد: چند سال پيش و زماني كه قيمت نفت 
به 150دالر رس��يد و قيمت قي��ر افزايش يافت، 
استفاده از س��يمان به صرفه تر بود اما هم اكنون 
كه قيمت قير به 60 تا 70دالر رس��يده اس��ت، 

استفاده از قير به صرفه تر است. 
خاش��ع با اش��اره ب��ه اينكه هزينه روس��ازي 
آس��فالتي ارزان تر از بتوني است، ادامه مي دهد: 
روس��ازي بتوني اگرچه هزينه هاي اوليه بيشتري 
نس��بت ب��ه روس��ازي آس��فالتي دارد و ح��دود 
40درص��د گران ت��ر اس��ت اما هزينه ه��اي دوره 

بهره برداري روسازي بتوني كمتر است. 
او اظهار مي كند: براي اس��تفاده از روس��ازي 
آس��فالتي يا بتوني، بايد محور م��ورد نظر مورد 
بررسي قرار گيرد و ممكن است براي يك محور 
روس��ازي بتوني مناس��ب باش��د و براي محوري 

ديگر روسازي آسفالتي گزينه بهتري باشد. 
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه جاده يي اضافه 
مي كند: درهمه نقاط دنيا هم اينگونه اس��ت كه 
براي برخي محورها روس��ازي آس��فالتي و براي 
برخ��ي محورها روس��ازي بتوني اس��ت و حكم 

واحدي را نمي توان دراين زمينه ارائه كرد. 
خاشع درباره معيارهاي انتخاب براي روسازي 
بتني و آس��فالتي مي افزايد: يكي از پارامترها در 
دس��ترس بودن كارخانه س��يمان يا قير اس��ت، 
هزين��ه حمل قير ي��ا آس��فالت در آن مناطق يا 
اينكه در مناطقي مازاد قير يا سيمان وجود دارد 
هم يكي از پارامترهاس��ت همچنين اقليم آب و 
هواي��ي مناطق��ي كه جاده در آن ق��رار دارد هم 
مي تواند در انتخاب روس��ازي بتوني و آس��فالتي 

اثرگذار باشد. 
او مي گوي��د: دربرخ��ي مناطق��ي ك��ه باران 
فراوان��ي مي بارد يا ب��رف دراين مناطق بس��يار 
است، پيش��نهاد مي شود كه روس��ازي آسفالتي 
م��ورد اس��تفاده قرار گي��رد به عن��وان نمونه در 
كانادا يا ايالت هاي ش��مالي امريكا كه سردس��ير 
اس��ت از روكش بتوني استفاده مي شود زيرا اين 
نوع روكش به نگهداري كمتري نيازمند اس��ت و 
چون دراين مناطق در زمس��تان نمي توان اقدام 
ب��ه تعمير جاده كرد و روكش بتوني هم نس��بت 
به روكش آسفالتي نياز به تعميركمتري دارد در 

اين مناطق از روكش بتوني استفاده مي شود. 
دبي��ر انجمن ش��ركت هاي س��رمايه گذار در 
آزادراه ها اظهار مي كند: اگر روس��ازي آس��فالتي 
هرسه سال نيازمند تعمير است اما زمان روسازي 

بتوني بيشتر از 3سال است. 

جادههايكياز3پارامترمهمدرتصادفات
تاثي��ر كيفيت جاده ها در مي��زان تصافادت و 
س��وانح رانندگي ثابت شده است اما كارشناسان 
نظرات مختلفي درباره ميزان اثرگذاري آن دارند، 
خاش��ع درباره اين موضوع مي گويد: پارامترهاي 
مختلفي ب��ر تصادفات نقش دارن��د كه 3پارامتر 
عم��ده آن عبارتن��د از: خطاي انس��اني، كيفيت 

خودرو و وضعيت جاده هاست. 
او مي گويد: براساس گزارش هاي جهاني، اين 
پارامتره��ا گاه��ي به تنهاي��ي و گاهي به صورت 
تركيب��ي در تصادفات نقش دارند كه براس��اس 
گزارش س��ازمان هاي جهاني كه س��ازمان هايي 
بي طرف و مس��تقل هس��تند اين 3پارامتر بسيار 
موثر هس��تند.  اين كارش��ناس ارشد حوزه راه ها 
ادامه مي دهد: درايران فارغ از س��ه پارامتر اعالم 

ش��ده، نقش كم��ك رس��اني هاي اورژانس و دير 
رس��يدن آمبوالنس به محل حادثه چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اس��ت درحالي كه اين موضوع 
اهميت بس��ياري در حجم جان باختگان حوادث 

جاده يي دارد. 
خاش��ع اظهار مي كند: در اتحاديه اروپا از هر 
100نفر يك تا 2نفر كشته مي شوند اما در ايران 
اي��ن رقم بين 11تا 14نفر اس��ت كه يكي از آنها 
نامناس��ب بودن كمك رس��انه به سانحه ديدگان 

است. 
دبير انجمن ش��ركت هاي سرمايه گذار در آزاد 
راه ها همچنين با اش��اره ب��ه اينكه ايران در رتبه 
متوس��طي در ميان جاده هاي ساير كشورها قرار 
دارد، بيان مي كند: راه هاي كشور وضعيت تقريبا 
مناسبي دارند اما يك نظرسنجي از توريست هاي 

خارجي در ايران به عمل آمد كه يكي از سواالت 
مربوط به راه هاي كش��ور بود در اين نظرسنجي 
از توريست ها خواسته ش��د كه به كيفيت راه ها، 
كيفيت حمل و نقل همچنين وضعيت رانندگي، 
امتي��از يك تا 5 بدهند ك��ه دو گزينه اول بطور 
متوسط نمره 4 از 5 گرفتند اما چگونگي رانندگي 
درايران كمترين نمره را به خود اختصاص داد. 

كمبوداعتباربراينگهداريراهها
محمد بخاراي��ي، رييس هيات مديره جمعيت 
طرفداران ايمني راه ها هم با خدايار خاش��ع  دبير 
انجمن شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها هم 
عقيده بوده و معتقد اس��ت كه كيفيت روسازي 
جاده هاي كش��ور مناسب است اما بي توجهي در 
نگهداري راه ها موجب كاهش ايمني راه ها ش��ده 

اس��ت. او درباره كيفيت جاده هاي ايران و خرابي 
75درصد از رويه هاي جاده ها به تعادل مي گويد: 
به نظر نمي رس��د كه كيفيت جاده ها نامناس��ب 
باش��د ام��ا اين جاده ه��ا بيش از پي��ش نيازمند 

نگهداري بيشتر و بهتر هستند. 
بخارايي مي افزايد: راهداري و نگهداري راه ها 
نياز به س��رمايه گذاري بيش��تري دارد اما بودجه 

الزم به اين بخش اختصاص نمي يابد. 
او ادام��ه مي دهد: اگ��ر كمبود اعتب��ار داريم 
مي توان توس��عه را محدود كنيم، اما اين موضوع 
نبايد موجب ش��ود ك��ه هزينه نگه��داري راه ها 

كاهش يابد. 
ب��ه گفته اين مقام مس��وول، اختصاص اعتبار 
كاف��ي به كنت��رل ابنيه فن��ي راه، ايمن س��ازي 
ش��بكه حمل و نقل و... هم با سالمت رانندگان و 
مسافران جاده يي مرتبط است و برهمين اساس 

نبايد در اين زمينه كم كاري كرد. 
اين كارش��ناس ح��وزه ايمني راه ه��ا، درباره 
اثرگ��ذاري كيفي��ت جاده ها بر حج��م تصادفات 
اظه��ار مي كند: ب��ا توجه به س��هم 10درصدي 
جاده ه��ا در تصادفات رانندگ��ي، كيفيت جاده ها 

اثرگذاري مهمي در اين زمينه ندارد. 
بخارايي اضافه مي كند: براي كاهش تصادقات 
جاده يي بايد آموزش و فرهنگ س��ازي در اولويت 
قرار گي��رد، افزايش نص��ب دوربين هاي كنترل 
س��رعت درجاده ها هم از مواردي اس��ت كه بايد 

در دستور كار قرار گيرد. 
 او ب��ا اش��اره ب��ه افزاي��ش ايمن��ي خودروها 
اظهار مي كند: اگرچه گفته مي ش��ود كه پارامتر 
خودرو تنها 14 ت��ا 15درصد در تصادفات نقش 
دارند ام��ا با توجه ب��ه آنكه خودروه��اي ايراني 
نس��بت به خودروهاي خارجي صدمه بيش��تري 
را در تصادف��ات متحمل مي ش��وند، خوردو تاثير 
بيش��تري در تعداد كشته شدگان بازي مي كند و 

اين سهم به حدود 50درصد مي رسد. 

مطالعهمورديدربارهجادهچالوس
جدا از بررس��ي كيفيت روس��ازي جاده ها بر 
ايمني س��فر، موارد ديگري ه��م در جاده ها رخ 
مي دهد ك��ه بر ايمن��ي رانندگ��ي و همين طور 
حج��م س��وانح و كشته ش��دگان جاده ي��ي موثر 
است. درهمين رابطه، گزارش هايي طي 10سال 
گذش��ته مبني بر لغزنده ب��ودن برخي پيچ هاي 
جاده چالوس در رسانه ها منتشرشده و فيلم هايي 
هم در اين زمينه پخش ش��ده اس��ت كه نش��ان 
مي دهد برخي يدك كش ها و خودروهاي امدادي 
براي مراجعه بيش��تر رانندگان، اقدام به ريختن 

گازوييل در جاده مي كنند. 
در اي��ن ميان، براس��اس آماري كه از س��وي 
پليس راه كرج-چالوس منتشرشده، در اين جاده 
از مهر 90 تا مهر ماه 95، 102 تصادف ثبت شده 
كه 57 فوتي و بيش از 50 مجروح داش��ته است، 
البته آم��ار دقيقي درباره اين تصادفات منتش��ر 
نشده است اما به گفته پليس راه بسياري از اين 
تصادفات در پيچ ها، قبل و بعد از تونل ها بوده اند. 
پس از انتش��ار فيلم هايي درباره لغزنده كردن 
جاده چالوس، دادس��تاني البرز ب��ه اين موضوع 
واكن��ش نش��ان داد. محم��د آقاي��اري، مع��اون 
دادستان كرج اعالم كرد: در صورت اثبات ريختن 
گازوييل در جاده چالوس، اقدامات صورت گرفته 

به عنوان شروع به قتل لحاظ مي شود. 

بررسيبيشترازسوينهادقضايي
در اين ش��رايط، رييس هيات مديره جمعيت 
طرفداران ايمني راه ها درباره لغزنده كردن جاده 
چالوس مي گويد:  گاهي كيفيت جاده ها مشكلي 
ن��دارد اما عوامل ديگري موج��ب كاهش ايمني 
اي��ن جاده ها مي ش��ود به عن��وان نمونه كيفيت 
جاده چالوس و روس��ازي آن مناس��ب است اما 
گزارش هايي مبني بر ريختن گازوييل در برخي 
پيچ هاي اين جاده ش��نيده و حتي منتش��ر شده 
اس��ت كه مي تواند امنيت و ايمني اين جاده را با 

مشكل مواجه كند. 
بخاراي��ي ادام��ه مي دهد: فيلم هاي بس��ياري 
دراين زمينه منتشر ش��ده است كه اين موضوع 
را ثاب��ت مي كند. ضمن اينك��ه تكرار تصادفات و 
ليزخوردن خودروهاي مختلف در برخي پيچ هاي 
اين جاده نشان از آن دارد كه اين موضوع اتفاقي 

نيست. 
او مي افزاي��د: فيلم هايي مبني ب��ر خرابكاري 
برخ��ي خودروه��اي امدادي درج��اده چالوس و 
ريختن گازوييل در برخي پيچ ها منتش��ر ش��ده 
اس��ت كه با تكرار اين سوانح مي توان به درستي 

اين گزارش ها پي برد. 
اين كارش��ناس حوزه جاده يي اظهار مي كند: 
با توجه به تكرار س��انحه ليزخوردن خودروها در 
برخي پيچ ها پيشنهاد مي شود كه اين موضوع با 
جديت بيشتري از سوي سازمان هاي قضايي و به 

ويژه دادستاني البرز بررسي شود. 

پيامدهاياستفادهاز
روشهايمنسوخراهسازي 
به گفته رييس سابق س��ازمان راهداري و حمل 
و نق��ل ج��اده اي، 75درصد رويه آس��فالت راه هاي 
كشور وضعيت خرابي داشته و تنها 25درصد از رويه 
آسفالت ها در وضعيت مناسبي قرار دارند. اعالم اين 
آمار در حالي است كه كيفيت جاده هاي كشور نقش 
مهمي در ايمني سفرها و به تبع آن تاثير چشمگيري 
در حجم تصادفات و س��وانح جاده ي��ي ايفا مي كند 
ضمن اينكه پايين بودن عمر مفيد آسفالت جاده ها، 
به چالش��ي اساس��ي در حوزه راه س��ازي و راهداري 
تبديل ش��ده است. بر همين اس��اس روزنامه تعادل 
گزارش��ي از وضعيت جاده هاي كشور و كيفيت آنها 

تهيه كرده است. 
 50 درص��د رويه آس��فالت راه هاي كش��ور در 
وضعيت خراب و 25 درصد ديگر در ش��رايط بسيار 

خراب قرار دارد. 
 براي نگهداري مناسب راه هاي كشور ساالنه 
نيازمند 24 تا 25 ميليون تن آس��فالت مناس��ب 

هستيم. 
 به گفته كارشناس��ان ح��وزه راه، مي توان به 
جاي احداث ي��ك كيلومتر راه 25 تا 30 كيلومتر 
راه را نگهداري كرد و منطقي نيس��ت منابع مالي 
س��ازمان راهداري را به جاي نگهداري راه، صرف 

احداث راه كنيم. 
 نگه��داري 215 هزار كيلومت��ر راه جاده يي در 
ايران، نيازمند ساالنه حدود 10 ميليارد تومان هزينه 
است كه اين رقم تقريبا معادل يك هفتم درآمد نفتي 
كش��ور است اما كمبود اعتبار و تنگناهاي بودجه يي 
موجب شده است كه به زحمت تنها نيمي از بودجه 
م��ورد نياز ترمي��م و نگهداري راه ها تامين ش��ود و 
همين مس��اله موجب شده كه هر س��ال بخشي از 
طول راه هاي كش��ور به موقع مرمت نش��وند و روند 

فرسودگي راه ها شتاب بگيرد. 
 س��االنه 6 ت��ا 7  ه��زار  ميليارد توم��ان اعتبار 
براي نگهداري راه ها در نظر گرفته مي ش��ود كه اگر 
بخواهيم تمام وجوه نقدي، اس��ناد خزانه اس��المي، 
اعتبارات اس��تاني و ملي را در كن��ار هم قرار دهيم، 
در نهايت فقط 50 درصد يا شايد قدري كمتر از اين 

ميزان براي نگهداري راه ها اختصاص داده مي شود. 

ساختراهدرسايركشورها
در هيچ جاي جهان، ساختن راه ها بدون استفاده 
از بتن معنا ندارد و تكنيك هاي جديدتر راهس��ازي 
موس��وم به آسفالت س��بز و دوستدار محيط  زيست 
تجربه مي شود اما تكنيك منسوخ را هسازي در ايران 
سبب شده كه عمر جاده ها در ايران بسيار كوتاه باشد 
و هزينه سنگيني به دولت و حتي مردم تحميل كند. 
 در كش��ورهاي پيش��رفته راه هاي بتن ريزي 
شده سيماني، روكش جاده ها را تشكيل مي دهند 
كه براساس اعالم مركز تحقيقات راه و شهرسازي، 
عمر مفيد آن به 50 س��ال هم مي رسد. *راه هاي 
س��يماني نه تنها هيچ  يك از مشكالت فرونشست، 
ترك خوردگي، چاله شدن و ساير معضالت راه هاي 
آس��فالته را ندارند ك��ه با عبور و م��رور خودروها 
اس��تحكام سطح سيماني بيشتر شده و عمر مفيد 
جاده در كش��ورهاي پيش��رفته تا حدود 10 برابر 

ايران مي رساند. 
 اي��ران چهارمين توليد كننده بزرگ س��يمان در 
جهان است و فراواني اين ماده در ايران و قيمت ارزان تر 
آن نس��بت به قير، هزينه اح��داث جاده هاي بتن ريزي 
شده در كش��ور را بسيار به صرفه مي كند اما همچنان 

مسووالن توجهي به ساخت راه ها با بتن نمي كنند. 
 در ش��رايطي ك��ه به گفته مس��ووالن س��ازمان 
راهداري، اين سازمان براي نگهداري راه هاي كشور در 
تنگناي مالي قرار دارد اولويت بايد نگهداري راه ها باشد 

و نبايد احداث راه هاي جديد در اولويت قرار گيرد. 

تاثيرجادههابرتصادفات
براس��اس آمار و بررس��ي ميزان عوامل تاثيرگذار 
در تصادف هاي كش��ور، 52 درصد انسان، 30 درصد 
مش��كالت جاده يي و 13 درصد نقص فني خودروها 

در تصادفات رانندگي نقش دارند. 
 كارشناس��ان معتقدن��د كه وضعيت هندس��ي 
جاده ها يك��ي از اصلي ترين عوامل تصادفات جاده يي 
است و رسيدگي به اين موضوع خارج از كنترل پليس 

و در حوزه اختيارات و فعاليت هاي وزارت راه است. 
 بهسازي و روكش آسفالت جاده ها در رفع نقاط 

حادثه خيز يكي از اولويت هاي وزارت راه است. 
 ب��راي تكميل ش��بكه راه هاي كش��ور حدود 
20هزار كيلومتر راه مورد نياز است كه بطور متوسط 
براي س��اخت هر متر راه اصلي يك ميليون تومان، 
هر مت��ر بزرگراه 2 ميليون تومان و ه��ر متر آزادراه 

3ميليون تومان هزينه مي شود. 

ارتباطكيفيتجادههاباقيراستفادهشده
هم اكنون در كش��ور 850 كارخانه توليد اسفالت 
وجود دارد كه 350 كارخانه اسفالت در سطح كشور 
داراي گواهينامه فني هستند و 200 كارخانه هم در 

آستانه دريافت اين گواهينامه هستند. 
 س��االنه يك ميليون و 200 ه��زار تن قير در 
كشور توليد مي ش��ود و استفاده از آسفالت مناسب 

همواره يكي از معضالت راهسازي بوده است. 
 تولي��د قير نس��ل جديد يا PG ب��ر كيفيت و 
عملكرد قير تاكيد دارد و به تناس��ب شرايط اقليمي 

براي هر منطقه نوع خاصي از آن توصيه مي شود. 
 قير PG از قابليت تنظيم دما در س��ردترين 
و گرم ترين دماي روز برخوردار است و استفاده از 
آن، حداقل عمر آسفالت را 1,5 تا 2 سال افزايش 

مي دهد. 
 گزارش هايي منتشرشده كه در برخي مناطق 
كشور، هنگام حمل قير برخي مواد زائد به آن اضافه 
مي شود كه اين موجب كاهش كيفيت قير مي شود 
برهمين اس��اس براي حفظ كيفيت قير، سامانه يي 
در مركز تحقيات راه، مسكن و شهرسازي طراحي 
ش��ده تا با نص��ب آن روي تانكره��اي حمل قير از 
افزودن مواد زائد به آن جلوگيري شود كه اطالعات 
اين س��امانه به مركز تحقيقات، سازمان راهداري و 

خريداران قير ارسال مي شود. 

گزارش

گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي
براس�اسگزارشمنتشرش�دهازس�ويانجمنجهانيراهدرسال
2017درب�ارهنگهداريراهها،اگردرزمانمناس�بازراههانگهداري
نش�ود،باي�د5برابربودجهاولي�ههزينهكنيمتاراهه�ارابهروزاول
برگردانيم،اينگزارشدرحاليمنتشرميشودكهكمتراز50درصداز
هزينهموردنيازبراينگهداريراههادرايرانازس�ويسازمانبرنامه
وبودجهتامينميش�ود.بهگفتهمسووالنسازمانراهداريوحمل
ونق�لجادهيي،220هزارميلياردتومانارزشراههايكش�وراس�ت

وباي�دبي�ن2تا6درصدازرق�مارزشراههادربودجهس�االنهبراي
نگهداريلحاظش�ودكهرقميبين4تا12هزارميلياردتوماندرسال
ميش�ودومبلغتخصيصدادهش�دهحتيازحداقلاينرقميعني4
هزارميلياردتومانهمكمتراس�ت.انتش�اراينآماروارقامنش�اناز
وضعيتنامناس�بايراندرنگهداريراهه�اداردموضوعيكهبانگاه
بهآمارخرابي75درصدازراههايكشوربهخوبياثباتميشود.در
اينميان،بيتوجهيبههزينهموردنيازبراينگهداريراههاميتواند،
زنگخطريبرايافزايشس�وانحرانندگيباشد،زيراكيفيتجادهها

يكيازسهپارامترموثر)انسان،خودرووجاده(درتصادفاتجادهيي
استودرصورتتداوماينوضعيتميتواندرانتظارافزايشسوانح

رانندگيبود.
عالوهبرآماريكهب�هخوبيحكايتازبيتوجهيبهنگهداريراهها
دارد،كارشناسانوفعاالنحوزهجادهييهممعتقدندكهدراينزمينه
توجهالزمنش�دهاستوباتوجهبهكيفيتقابلقبولروسازيجادهها
درايران،عدمنگهداريمناسبازجادههاموجبكاهشايمنيجادهو

بهتبعآنافزايشتصادفاترانندگيميشود.
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دانشوفن10
  ضرب االجل ۳ماهه

به اپراتورهاي موبايل
رگوالت�وري  س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به اپراتورهاي تلفن همراه سه ماه زمان داد كه 
پايداري شبكه خود را افزايش داده و اشكاالت موجود را 
رفع كنند. مجيد حقي معاون نظارت و اعمال مقررات 
رگوالتوري اعالم كرد: ميزان پايداري شبكه اپراتورهاي 
تلف��ن همراه پس از قطعي ناگهاني برق پايين تر از حد 
اس��تاندارد است و اپراتورها موظف هستند طي سه ماه 
آينده اين مشكل را رفع كنند. وي با اشاره به بازديدهاي 
ميداني اين سازمان از سايت هاي شبكه اپراتورهاي تلفن 
همراه افزود: اين س��ايت ها از نظ��ر قطعي برق و مدت 
زمان پايداري باتري هاي پش��تيبان و سيس��تم تغذيه 
پايين تر از استاندارد قابل قبول هستند. اين موضوع در 
زمان قطعي برق ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه مانند 
زلزله، بارش س��نگين برف، پديده ريزگردها و... باعث 
عدم پايداري شبكه تلفن همراه و نارضايتي مشتركان 
مي ش��ود. معاون رگوالتوري افزود: بررسي رگوالتوري 
نشان مي دهد درصدي از سايت ها حتي توانايي تامين 
برق تا ۲ س��اعت را نداش��ته اند، درصورتي كه براساس 
استاندارد پس از قطعي برق بايد پايداري شبكه حداقل 
تا ۴ س��اعت تامين ش��ود. حقي با اش��اره به ضرورت 
تامين پايداري شبكه تلفن همراه اپراتورها تصريح كرد: 
براساس نتايج بررس��ي، تذكر الزم براي رفع اشكاالت 
موجود به اپراتورها داده شده است تا طي سه ماه آينده 

شرايط استاندارد در سايت ها را ارتقا دهند. 

  ماه و خواهرخوانده زمين
مالقات مي كنند 

ناسا  در شامگاه امروز سياره ناهيد به نزديك ترين 
فاصل��ه خود با ماه مي رس��د كه در اي��ن زمان فرصت 
مناس��بي براي رصد اين پدي��ده نجومي ايجاد خواهد 
ش��د. امروز، ۲7 ارديبهشت در ساعت ۲۲ و ۴1 دقيقه 
سياره زيباي ناهيد در ۴.8 درجه يي جنوب كره ماه قرار 
مي گيرد. اما با توجه به اينكه در ساعت مذكور اين اجرام 
غروب كرده اند، ش��امگاه همين تاريخ بهترين فرصت 
براي مشاهده هم نشيني هالل زيباي ماه و سياره ناهيد 
خواهد بود. سياره »زهره« يا »ناهيد« دومين سياره بعد 
از تير )عطارد( در منظومه خورشيدي است. اين سياره 
همانند زمين اتمسفر دارد؛ اما اتمسفر زهره ضخيم تر 
از زمين اس��ت و همين امر نفوذ به آن را دشوار كرده 
است. با وجود اين اخيرا دانشمندان موفق شدند از اين 
اتمس��فر ضخيم عبور كرده و نگاهي اجمالي به سطح 
س��ياره زه��ره بيندازند. ناهيد به لحاظ ش��باهت هاي 
زيادي كه با زمين دارد، خواهر زمين ناميده مي ش��ود. 
در ابتداي حيات ۴ميليارد ساله اين سياره بسيار شبيه 
زمين بوده اس��ت؛ ولي از آنجايي كه س��ياره ناهيد از 
زمين به خورش��يد نزديك تر است، باعث شده تا طي 
زنجيره ي��ي از وقايع، زهره به يك جهنم واقعي تبديل 
ش��ود. عالوه بر آن اتمسفر آن مملو از دي اكسيدكربن 
است و همين امر فضاي آن را فضايي مسموم و كشنده 
كرده اس��ت؛ از اين رو تاكن��ون هيچ موجود زنده يي بر 

سطح سياره زهره يافت نشده است.

  آسيب به گوشي
با شارژرهاي غيراستاندارد

ايسنا  به گفته كارشناسان، اكنون بسياري از كاربران 
تلفن همراه بدون توجه به آنكه بايد برند شارژر و گوشي 
تلفن همراه يكس��ان باشد از شارژرهاي مختلف وحتي 
غيراستاندارد و با برندهاي نامعتبر استفاده مي كنند. اگر 
چه اين ش��ارژرها گوشي فرد را شارژ كرده و باتري آن 
پر مي ش��ود، اما از نظر ساختار پايه شارژرهاي مختلف 
با يكديگر متفاوت است و استفاده از شارژرهاي متفرقه 
باعث آسيب رس��يدن به گوش��ي تلفن همراه مي شود. 
موضوعي كه متاسفانه مورد توجه مردم قرار نمي گيرد. 
بر اين اساس استفاده از شارژر مناسب با گوشي حتما 
به عمر دس��تگاه افراد كمك كرده و جلوي مش��كالت 
احتمالي را مي گيرد. لزوما بايد از هر شارژر براي همان 
گوش��ي اس��تفاده كرد، در زماني هم كه از باتري هاي 
چند كاره اس��تفاده مي ش��ود، اگر قرار باشد آسيبي به 
دستگاه نرسد، الزم است باتري را از گوشي خارج كرده 
و س��پس آن را ش��ارژ كنند، ام��ا در اكثر مواقع چنين 
اتفاقي رخ نمي دهد. به گفته فعاالن بازار قيمت شارژر 
در برندهاي مختلف رقم هاي متعددي را در بر مي گيرد. 
اكنون حجم عمده يي از شارژرها مانند گوشي هاي تلفن 
همراه از مبادي قاچاق وارد كش��ور مي شود و در موارد 
مختلف ممكن است افراد براي پرداخت هزينه كمتر از 
نمونه هاي غير استاندارد و بي كيفيت استفاده كنند، اما 
واقعيت آن است كه بايد براي خريد شارژر معتبر بايد 

از مراكز شناسنامه دار و با فاكتور رسمي خريد شود. 

 عرضه گوشي پيكسل 
»ايكس ال«

وليوواك  گوگل كه با عرضه گوشي هاي پيكسل۲ 
ايك��س ال و پيكس��ل۲ روزهاي خوبي را پش��ت س��ر 
مي گذارد، به دنبال عرضه گوشي هوشمند تازه پيكسل۳ 
اس��ت.  گوگل اميدوار است با عرضه اين گوشي بتواند 
با رقباي قدرتمندي همچون سامس��ونگ و اپل مقابله 
كند. البته در مورد ويژگي هاي پيكس��ل۳ گوگل هنوز 
به طور رسمي اطالعاتي منتشر نش��ده، اما ارسال يك 
توييت جديد توسط ايوان بالس كه مدتي است اخبار 
جذاب و صحيحي در مورد گوشي هاي جديد اندرويدي 
منتش��ر مي كند اطالعات تازه ي��ي را در اين زمينه در 
اختيار عالقه مندان قرار داده اس��ت. به گفته اين منبع 
گوگل عالوه بر توليد گوشي پيكسل۳ در انديشه عرضه 
گوشي پيكس��ل ايكس ال و همين طور نسل جديدي 
از هدفون ه��اي پيكس��ل هم هس��ت. قرار اس��ت اين 
محصوالت تازه در تابس��تان امسال در دسترس باشد. 
هر چند زمان دقيق عرضه آنها هنوز مشخص نيست. با 
توجه به برگزاري يك نشست اطالع رساني توسط گوگل 
در ۴ اكتبر پيش بيني مي شود گوگل در همان زمان از 
پيكسل۳ و پيكس��ل۳ ايكس ال رونمايي كند. براساس 
اطالعات موجود اين گوش��ي داراي نمايش��گر فراگير، 

حسگر اثر انگشت و بلندگوهاي استريو است.

اخبار

وزير ارتباطات اعالم كرد:

پيامرسانهايداخليبا10ميليونكاربركارميكنند
گروه دانش و فن   

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات با تاكيد 
ب��ر اينك��ه اق��دام جدي��دي در خصوص انس��داد 
فيلترش��كن ها آغاز نشده اس��ت، خاطرنشان كرد: 
متاس��فانه بر اس��اس ش��واهد كاربران شبكه هاي 
اجتماعي در حال مقاومت در برابر دس��تور قضايي 
هس��تند و اين موضوع امنيت فض��اي مجازي را با 

چالش مواجه كرده است. 
محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات در جمع خبرنگاران درباره ادعاي 
مديرعامل نرم افزار س��روش مبني بر عدم حمايت 
مجموعه وزارت ارتباطات از اين پيام رسان داخلي، 
اظه��ار ك��رد: مدي��ران پيام رس��ان هاي داخلي در 
فروردين ماه امس��ال گزارش��ي به ما ارائه كردند و 
ارزياب��ي ما از اين گزارش اي��ن بود كه در مجموع 
پيام رس��ان هاي داخلي ظرفيت حدود 15 ميليون 

كاربر فعال را خواهند داشت. 
وي گف��ت: ام��روز مجموعا 10ميلي��ون كاربر 
فعال در پيام رس��ان هاي داخلي فعاليت مي كنند و 
ما نگراني زيادي از ظرفيت پيام رس��ان هاي داخلي 
نداريم. همچني��ن در خصوص اظه��ارات مديران 
پيام رسان سروش نيز آمادگي داريم تا با هماهنگي 
مركز ملي فضاي مجازي كليه مستندات و امكاناتي 
كه به پيام رسان سروش واگذار شده است را منتشر 

نماييم. 
وزير ارتباطات ادامه داد: احس��اس مي كنم كه 
مديران راه صالحي را در پيش نگرفتند. بر اس��اس 
مكتوباتي كه آنها طي گزارش فروردين ماه 97 به 
وزارت ارتباطات ارائه كردند، اين نرم افزار مي تواند از 
۲0ميليون كاربر پشتيباني كند. اسناد اين ادعا نيز 
موجود است اما به نظر مي رسد كه االن بايد دنبال 

علل ديگري در اين خصوص باشيم. 
وي تاكي��د كرد:  طرح اينگونه مس��ائل تاثيري 
ب��ر ت��الش ما ب��راي اج��راي قانون ك��ه كمك به 
پيام رس��ان هاي داخلي اس��ت نخواهد گذاشت اما 
اعالم مي كنم كه در اين خصوص مس��ائل ديگري 

مطرح است. 
آذري جهرمي در ادامه درباره موضوع اس��تفاده 
كاربران ايراني از فيلترش��كن براي دسترس��ي به 

برخي نرم افزارها و س��ايت هاي فيلتر شده از سوي 
وزارت ارتباطات، گفت: روز گذشته بر اساس سوالي 
كه خبرنگاري پرس��يد فيلمي منتشر شد، اما من 
اعالم مي كنم كه اقدام جديدي در خصوص انسداد 
فيلترش��كن ها آغاز نشده اس��ت، بلكه آنچه انجام 
مي شود همان مجموعه اقداماتي است كه از دي ماه 
سال قبل و بنابر ايجاد شرايط جديد آغاز شده بود. 
وي ادامه داد: متاس��فانه آنچه بر اساس شواهد 
مشاهده مي كنيم كاربران شبكه هاي اجتماعي در 
حال مقاومت در برابر دستور قضايي هستند و اين 
موضوع باعث شده كه متاسفانه ترويج بسياري در 

فيلترشكن ها داشته باشيم. 
آذري جهرمي ب��ا تاكيد بر اينكه امنيت فضاي 
مجازي امروز با چالش مواجه شده است، خاطرنشان 
كرد: مقابله با فيلترشكن ها كار ساده يي نيست؛ چرا 
كه هم تنوع زيادي در اين فيلترشكن ها وجود دارد 
و هم تعداد آنها بس��يار است و مكانيزم هايي كه به 

كار مي برند نيز به شدت پيچيده است. با وجود اين 
ما چالش هاي ايجاد ش��ده در زمينه امنيت فضاي 
مجازي را حدود يك ماه پيش به صورت مكتوب به 
مسووالن مربوطه از جمله قوه قضاييه ارائه كرديم. 
همچنين به طور منظم گزارش وضعيت و ش��رايط 
چالش هاي امنيتي به مركز ملي فضاي مجازي ارائه 
مي شود. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
درباره مصوبه روز قبل شوراي عالي فضاي مجازي 
درباره اينترنت اشيا، خاطرنشان كرد: يكي از ابزارها 
و تكنولوژي هاي جدي در توسعه اقتصاد ديجيتال، 
موضوع اينترنت اش��يا اس��ت. در اين خصوص اين 
ضرورت احس��اس مي شود كه براي شتاب دهي در 
اس��تفاده از اين تكنولوژي و همچنين حاكم شدن 
راهكاره��اي اصولي اس��تفاده از آنها به يك س��ند 
باالدستي نياز داشته باشد. در جلسه اخير شوراي 
عال��ي فضاي مجازي پيش نويس مركز ملي فضاي 
مج��ازي در اين خصوص مطرح ش��د و كليات آن 

مورد توافق قرار گرفت اما در مورد جزئيات قرار شد 
كه اين مركز پس از بازنگري مجددا آن را به شوراي 

عالي فضاي مجازي ارائه دهد. 
آذري جهرم��ي همچنين با اش��اره به اظهارات 
يك��ي از معاونان خود، خاطرنش��ان ك��رد: چندي 
پي��ش صحبتي از قول معاون من در خصوص الزام 
دستگاه هاي دولتي به استفاده از موتور جست وجوي 
بومي منتش��ر ش��د كه انعكاس صحيحي نداشت. 
موضوعي كه در اين زمينه مطرح اس��ت اين است 
ك��ه ما توصيه كرديم در زيس��ت ب��وم كودكان به 
دليل كمتر بودن آفت هاي موتورهاي جست وجوي 
داخلي از اين موتورهاي جست وجو استفاده شود. 

گفتني اس��ت در هفته ارتباطات وزير ارتباطات 
ب��ا تاكيد ب��ر نقش فن��اوري اطالع��ات در اقتصاد 
فرهنگ اظهارگفته بود: شبكه هاي اجتماعي فقط 
ابعاد امنيتي، سياسي و خبري ندارند. اگر ما از اين 
فض��ا حمايت مي كنيم، از اتفاقات بعد آن نيس��ت 

ك��ه حمايت مي كني��م. ما نگران عق��ب ماندن در 
زمين��ه اتفاقات مثبت آن هس��تيم. اگر مي گوييم 
بايد همراهي مردم را در تصميمات نهايي داش��ته 
باشيم، به اين علت است. مدتي قبل مي توانستيم 
بگوييم رتبه شاخص امنيت مجازي را از 90 به 60 
رس��انديم اما پس از ترويج باج افزاره��ا و بدافزارها 

نمي دانيم اكنون چه شاخص امنيتي داريم. 
وي همچنين درباره علت بسته شدن فيلترشكن 
سايفون، توضيح داد: يكي از مديران فيلترشكن ها 
جايي نوشته بود كه بايد از ايران تشكر كنيم كه به 
كسب و كار ما رونق داد؛ به همين دليل نبايد اجازه  

دهيم كه اين موضوع گسترش پيدا كند. 
آذري جهرمي با بي��ان اينكه ما نبايد به خاطر 
وابس��تگي از يك پيام رس��ان به پيام رسان ديگري 
برويم، افزود: بايد اعتماد دروني را افزايش دهيم زيرا 
مردم براساس رفتارهاي ما تاثير مي گيرند. دولت از 
همان ابتدا با مماشات كار مي كرد، نه غرب زده و نه 
چشمش را بر اتفاقات منفي اين فضا بسته بود اما 
اتفاقات مثبت هم در اين فضا وجود دارد. مسووالن 
با اطالع كامل از نتيجه، تصميمي كه گرفته شد را 
پيش برده اند ام��ا اين موضوع نبايد باعث نااميدي 
شود. زيرا نه توسعه توقف پذير است و نه اين مسير 

برگشت پذير. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
فيلتر شدن شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هايي 
از جمله اوركات، فيس بوك و وي چت مانند تلگرام 
گفت: تا زماني كه تبيين سياست نكنيم، در برخورد 
با رسانه هاي نوين دچار مشكل مي شويم. مسووالن 
هر روز يك اظهارنظ��ر مي كنند و مردم نمي دانند 
تكليف شان چيست اما بايد يك استراتژي واحد در 

رسانه ديده شود. 
او با بي��ان اينك��ه در عصر فن��اوري، اقتصاد و 
فرهنگ و سياس��ت به هم تنيده است، بيان كرد: 
ايج��اد محدودي��ت در فضاي مج��ازي طبيعتا در 
عرصه اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. حاال عده يي 
مي گويند كس��ب و كاري در اين فضا نبوده است. 
از طرف��ي تاثيرات عرصه اقتص��ادي در موضوعات 
فرهنگي ه��م موثر خواهد ب��ود. بنابراين اين فضا 

اكنون صرفا يك فضاي خبري و رسانه يي نيست. 

ميل آنالين  
متوجه  دانش��گاهي  محقق��ان 
شده اند برنامه و استاندارد محبوب 
ايمي��ل  پيام ه��اي  رمزگ��ذاري 
حفره هاي امنيتي دارند و احتماال 
اطالعات افراد را در دسترس هكرها 
ق��رار مي دهند. محقق��ان اروپايي 
برنام��ه محبوب متوجه ش��ده اند 

 S/MIME اس��تاندارد  و   PGP
ب��راي رمزگذاري ايميل در معرض خط��ر هك قرار دارند. در همين راس��تا آنها از افراد 
خواس��ته اند به س��رعت آنها را حذف كنند. جالب آنكه ادوارد اسنودن نيز از اين برنامه ها 
اس��تفاده مي كند. S/MIME يك اس��تاندارد جهاني براي امضا و رمزگذاري امن ايميل 
است. S/MIME به خصوص براي اثبات اينكه ايميل را چه كسي فرستاده است، استفاده 
مي شود. PGP نيز يك برنامه رمزگذاري است.  محققان دانشگاه مونستر و بوخوم آلمان 
همراه دانشگاه لوون در بلژيك شكاف هاي امنيتي در روش هاي رمزگذاري كشف كرده اند 
كه در اپليكيشن هاي محبوب ايميل مانند »مايكروسافت اوت لوك« و »اپل ميل« استفاده 
مي ش��ود. در حال حاضر هيچ راه حل مطمئني براي اين شكاف هاي امنيتي وجود ندارد.  
سباستين شينزل استاد رمزنگاري كاربردي و رهبر اين تحقيق در توييتر خود نوشت: در 
حال حاضر هيچ راه حل مطمئني براي برطرف كردن اين شكاف ها وجود ندارد. اگر شما 
از PGP/GPG يا S/MIME براي ارسال پيام هاي حساس استفاده مي كنيد، بايد آنها 
را در ايميل خود غير فعال كنيد. شكاف هاي امنيتي موجود در اين برنامه ها خطري براي 

ارسال ايميل است واحتمال دارد محتويات پيام هاي پيشين كاربران را نيز فاش كند. 

سي ان بي سي  
 كارشناس��ان مال��ي ب��ه تازگي 
مدعي شده اند كه سودآوري اپل از 
شركت آمازون به عنوان بزرگ ترين 
رقيب هموطن خود، بس��يار بيشتر 
اس��ت. براس��اس تازه تري��ن آمار و 
گزارش هاي منتشر ش��ده از سوي 
تحليلگران و متخصص��ان فعال در 
ح��وزه مال��ي، ميزان س��ودآوري و 

پول زايي شركت اپل بسيار بيشتر از شركت آمازون است. شركت آمازون يكي از بزرگ ترين 
فروشگاه هاي آنالين و اينترنتي جهان است كه تمامي محصوالت مختلف را به سراسر جهان 
ارسال مي كند و صاحب بيشترين ارزش سهام در ميان شركت هاي مستقر در اياالت متحده 
امريكاست. براساس اين آمار، اپل در سال مالي گذشته ۲017 ميالدي، ۴8.۳5 ميليارد دالر 
س��ود كسب كرده اين در حالي اس��ت كه درآمد خالص آمازون از ابتداي فعاليتش حدودا 
9. 6 ميليارد دالر پيش بيني شده است. به عبارتي ديگر، سود سه ماهه اپل تقريبا معادل 
درامد كل امازون بوده است. هرچند كه اين اعداد و ارقام اندكي دور از انتظار و باور است اما 
بسياري از كارشناسان مالي چنين اظهاراتي را بيان كرده اند. بسياري از سرمايه گذاران نيز 
از جمله وارن بافت، بجاي آمازون در شركت اپل اقدام به سرمايه گذاري كرده اند چراكه بر 
اين باورند اپل سودآور تر از امازون عمل كرده است. به عقيده وي، عملكرد اپل باورنكردني 
و ش��گفت انگيز بوده و روند سودآوري آن بسيار بيشتر از رقباي قدرتمند خود خواهد بود.  
ش��ركت آمازون )Amazon( يك شركت تجارت الكترونيك امريكايي است كه در سال 

199۴ توسط جف بزوس، در شهر سياتل، واشنگتن تاسيس شد. 

ميل آنالين  
مايكروس��افت نمايشگر لمسي 
50.5 اينچ��ي س��اخته كه مجهز 
به ويندوز10 اس��ت. با ق��راردادن 
چه��ار نمايش��گر مي ت��وان ي��ك 
مگاتبلت س��اخت. مايكروسافت از 
يك نمايشگر لمسي عظيم 50.5 
 Surface Hub2 اينچي به ن��ام
رونماي��ي ك��رده ك��ه قرار اس��ت 

جايگزين وايت برد ش��ود. همچنين با اتصال ۴ نمايشگر Surface Hub2 به يكديگر 
مي توان يك مگاتبلت ساخت. اين نمايشگر عظيم مجهز به ويندوز 10 است و هرچند 
هنوز قيمت آن اعالم نش��ده، اما نس��خه هاي پيشين آن به قيمت ۲۲ هزاردالر فروخته 
مي شدند. به هرحال قيمت نسخه جديد با توجه به وايت برد الكترونيك گوگل تعيين 
خواهد ش��د و احتماال حدود 5 هزار دالر باشد. مايكروسافت اعالم كرده اين محصول را 
براي برخي مشتريان تجاري آزمايش مي كند و از ۲019 براي فروش عرضه مي شود. به 
گفته پانوس پاناي مدير ارشد بخش محصوالت مايكروسافت اين نمايشگر لمسي عظيم 
به اعضاي گروه هايي كه از هم دور هستند كمك مي كند تا راحت تر باهم همكاري كنند. 
او در اين باره مي گويد: بايد دس��تگاهي مخصوص گروه ها و محيط هاي جديد س��اخته 
شود تا به مردم كمك كند در محل كار، خانه يا هنگام سفر با يكديگر همكاري كنند. 
 به هرحالSurface Hub2 داراي نمايش��گر ۴K اس��ت و در آن از فناوري هاي جديد

 Microsoft Teams. Microsoft Whiteboard. Office ۳65. Windows10
و ابر هوشمند مايكروسافت استفاده مي شود. 

حفرههايامنيتيدربرنامهرمزگذاريايميل ساخت»مگاتبلت«توسطمايكروسافتسودآوري»اپل«بيشتراز»آمازون«

سايبر فراسوبازار

فون آرنا  
اپليكيش��ن گ��وگل ني��وز مبتني ب��ر ه��وش مصنوعي در 
فروشگاه هاي آنالين پلي استور و اپ استور در دسترس كاربران 

عالقه مند به اخبار قرار گرفت. 
فناوري هوش مصنوعي در س��ال هاي اخير پيش��رفت هاي 
بسيار بزرگ و بسزايي كرده و شركت گوگل يكي از بزرگ ترين 
پيش��گامان اين فن��اوري در جهان به ش��مار م��ي رود. يكي از 
پرصداتري��ن و جنجالي ترين فناوري هاي جديدي كه گوگل در 
كنفرانس توسعه دهندگان و رويداد Google I/O ۲018 از آن 
رونمايي كرد، نسخه آزمايشي گوگل دوپلكس بود. اين فناوري 
مبتني بر هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني فوق پيشرفته قادر 
اس��ت بسيار شبيه به انسان صحبت كند و همانند يك دستيار 
صوتي به مخاطبان موردنظر كاربران تماس گرفته و دقيقا با آنها 
همانند يك انس��ان مذاكره كرده و به گفت وگو بنشيند. صداي 
گوگل دوپلكس آنقدر ش��بيه به انسان بوده و هوشمندانه است 
كه توسط مخاطبان روبات بودن و مصنوعي بودن مكالمات آن، 
كامال غير قابل تش��خيص اس��ت. حاال موضوع اصلي و محوري 
اجالس جهاني ارتباطات، اس��تفاده درس��ت از هوش مصنوعي 
اس��ت كه از 15 تا 17 ماه مه س��ال جاري ميالدي در شهر ژنو 
سويس برگزار مي ش��ود. حاال شركت گوگل، از يك اپليكيشن 
جديد و منحصر بفرد تحت عنوان گوگل نيوز رونمايي كرده كه 
ب��ا بهره گيري از فناوري هوش مصنوعي و يادگيري ماش��يني، 
عملكرد بسيار هوشمندانه يي در حوزه خبر و خبررساني خواهد 
داشت. اين اپليكيشن مبتني بر هوش مصنوعي براي آن دسته 
از كاربران��ي كه در ح��وزه خبر فعاليت مي كنند يا عالقه مند به 
پيگيري اخبار روز و لحظه به لحظه كشور خود و جهان هستند، 
بس��يار مفيد و كاربردي خواهد بود. كاربران اين اپليكيش��ن در 
صورت مراجعه و ورود به گوگل نيوز، بخش اختصاصي برايشان 

تحت عنوان »براي ش��ما« باز مي شود كه نگاه مختصري به آن 
دس��ته از اخباري كه شما در گذش��ته مورد مطالعه قرار داديد، 
داشته و بر اساس عالقه مندي شما تشخيص مي دهد كه به چه 
اخباري عالقه بيشتري داريد. به عبارتي ديگر، اين اپليكيشن به 
الگوريتم هاي فوق پيشرفته يي مجهز است كه عالقه مندي افراد 

به دسته بندي هاي گوناگون اخبار را تشخيص مي دهد. 
س��پس ش��ما مي توانيد ب��ا مراجعه به بخش ه��اي ديگر، از 
دسته بندي هاي ديگر اخبار نظير بين الملل، اقتصادي، اجتماعي، 
منطقه يي و فرامنطقه اي، سياس��ي و غيره مطلع شده و به آنها 
سر بزنيد. گوگل در ابتدا، تيترهاي اخبار و سپس سطر نخست 
خبرهاي مهم، برگزيده و منتخب را به شما نشان مي دهد تا در 
صورت دلخ��واه و لزوم، بر روي خبر موردنظر كليك كرده و ان 
را به ط��ور كامل بخوانيد. بخش ديگ��ري نيز براي تحليل اخبار 
مختلف وجود دارد تا كاربراني كه مي خواهند علل مختلف يك 
حادث��ه را مورد مطالعه قرار دهن��د، آن را به دقت بخوانند و از 
مسائل مختلف پيرامون ان مساله نيز آگاه شوند. اين اپليكيشن 
هم اكنون در دس��ترس عموم كاربران گوش��ي هاي هوش��مند 

اندرويدي و iOS قرار گرفته است. 

ديجيتال ترندز  
 شواهد نشان مي دهد اطالعات ۳ميليون كاربر فيس بوك كه 
در يك تست روانشناسي و شخصيتي شركت كرده اند، در معرض 
خطر حمله سايبري قرار دارد. متخصصان فعال در حوزه امنيت 
سايبري در جديدترين گزارش خود اعالم كرده اند كه اطالعات 
ش��خصي و حريم خصوصي بيش از ۳ميليون كاربر فيس بوكي 
كه از تست شخصيت myPersonality استفاده كرده اند، در 
معرض خطر قرار دارد و ممكن اس��ت آنها با دس��ت خود، پاي 
هكرها و مجرمان سايبري را به اطالعات شخصي و ذخيره شده 
رايانه خود باز كرده باش��ند. اين تست شخصيتي و روانشناسانه 
كه به گفته كارشناسان امنيت سايبري، داراي حفره هاي امنيتي 
و آس��يب پذيري اس��ت به هكرها امكان مي دهد تا به اطالعات 
م��ورد نظر كاربران از جمله نام، نام خانوداگي، ش��ماره تماس، 
آدرس اي ميل و منزل، شماره ملي و غيره دسترسي پيدا كنند. 
البته نكته مهم تر آن است كه اطالعاتي كه كاربران در اين تست 
شخصيتي وارد فيس بوك كرده اند، خطرناك تر از اطالعات پايه 
و هويت آنهاس��ت چراكه در تست هاي شخصيتي، افراد به بيان 
نق��اط قوت و ضعف خود نيز اذعان مي كنند و اين امر مي تواند 
هكرها را در دستيابي به داده هاي موردنظر خود ياري كند. اين 
در حالي است كه هنگام پر كردن و انجام اين تست شخصيتي، 
به كاربران اعالم شده بود كه نتايج اين تست كامال محرمانه بوده 
و تنها در اختيار محققان روانشناس مربوطه قرار خواهد گرفت. 
اما حاال محققان ادعا كرده اند كه اطالعات مربوط به كاربران تنها 
با يك جست وجوي ساده در محيط وب و اينترنت در دسترس 
هم��گان قرار خواهد گرفت و هر كس��ي مي تواند اين اطالعات 

محرمانه و خصوصي را به راحتي دانلود كند. 
اين نحوه دسترسي و افشاي اطالعات دقيقا ماجراي رسوايي 
فيس بوك و همكاري با يك نهاد مش��اوره دولتي و سياسي به 

ن��ام كمبريج اناليتيكا را يادرآور مي ش��ود و نش��ان مي دهد كه 
فيس بوك در تعهد خود مبني بر محافظت از حريم ش��خصي 

كاربرانش كوتاهي و سهل انگاري هاي فراواني كرده است. 
حدودا دو ماه پيش بود پس از آنكه وب سايت ها و رسانه هاي 
خبري بس��ياري گزارش كردند كه شبكه اجتماعي فيس بوك 
با يك موسس��ه تحقيقاتي و مش��اوره سياسي انگليسي تحت 
عنوان كمبريج آناليتيكا در انتشار اطالعات شخصي و خصوصي 
كاربرانش همكاري داشته، مردم و منتقدان بسياري فيس بوك 
را به خيانت در امانت و همكاري با نهادهاي دولتي و تحقيقاتي 

و همچنين نقض حريم شخصي كاربران متهم كردند. 
اين شبكه اجتماعي به سرعت در آماج حمالت شديد كاربران 
بسياري در سراسر جهان قرار گرفت، به گونه يي كه تعداد كثيري 
از شركت ها و افراد معروف به بستن و غيرفعال كردن صفحات 
مجازي خود در فيس بوك اقدام كرده و اس��تفاده از اين شبكه 

اجتماعي را ننگي براي دنياي مجازي توصيف كرده اند. 
طبق گزارش هاي منتشره، فيس بوك مي گويد اطالعات بالغ 
بر 87 ميليون نفر از كاربرانش به صورت نادرست و ناخودآگاه در 

اختيار موسسه كمبريج اناليتيكا قرار گرفته است. 
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چهره هاي استاني

 هر ايراني ميزبان يك افطاري-اروميه| كميته 
ام��داد با اجراي طرح »هر ايراني ميزبان يك افطاري« با 
بجا آوردن سنت حسنه احس��ان در ماه مبارك رمضان 
پذيراي خانواده هاي تحت پوش��ش اين نهاد خواهد بود. 
قائم مقام كميته امداد استان در مصاحبه با صدا و سيما 
گف��ت: در طول م��اه مبارك رمضان 125ه��زار خانواده 
تحت پوشش اين نهاد با مشاركت خيران با سفره افطار 
پذيرايي خواهند ش��د. فرج اس��ام افزود: سال گذشته 
8ميلي��ارد و 500 ميليون تومان از محل كمك هاي هاي 
مردم جمع آوري ش��د و امسال قصد داريم اين رقم را به 
13ميليارد تومان افزايش دهي��م. او تصريح كرد: 3هزار 
مددج��و از محل وجوه��ات همكاران كميت��ه امداد در 
روز اول م��اه مبارك رمضان اطعام مي ش��وند. 11هزار و 
700يتيم تحت پوش��ش كميته امداد آذربايجان غربي  

هستند.
 ظرفيت مناسب بندر دير براي صادرات به قطر 
-بوشهر| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر گفت: با توجه به اينكه »دير« كوتاه ترين فاصله را با 
قطر در ميان بندرهاي كشور دارد، وجود زيرساخت هاي 
مناسب در آن ظرفيت خوبي براي صادركنندگان است.  
سيدحسين حسيني محمدي افزود: انتظار داريم، فعاالن 
اقتصادي كش��ور به ويژه در اس��تان هاي فارس و بوشهر 
از اين ظرفيت صادراتي به درس��تي استفاده كنند. سال 
گذشته معادل 14ميليون دالر كاال از بندر دير به خارج 
كشور صادر شد كه با 25برابر رشد نسبت به سال 1395 
بيانگر ظرفيت بس��يار خوب صادراتي اين بندر است. او 
در ادام��ه گفت: همچنين صناي��ع معدني آهك و گچ با 
خلوص باال و طرح پتروشيمي متانول كاوه با توليد ساالنه 
2ميليون و 300هزارتن متانول در آس��تانه بهره برداري 
قرار دارد و طرح س��يراف انرژي با توليد ساالنه يك هزار 
و 650 تن در دير در دست اجراست كه از طرح هاي ملي 
و كان كش��ور و از ظرفيت هاي خوب اين شهرستان به 

شمار مي رود. 
 آغاز ثبت درخواس�ت ل�وازم كاهنده مصرف 
آب-اصفه�ان | مع��اون خدمات مش��تركين و درآمد 
شركت آب و فاضاب اس��تان اصفهان با اعام اين خبر 
گفت: شهروندان اصفهاني مي توانند از اين پس با تماس 
با س��امانه تلفني 1522 نسبت به ثبت درخواست لوازم 
كاهنده مصرف آب اق��دام كنند. رضا رضايي افزود: پس 
از ثبت درخواس��ت ش��هروندان، يك بسته لوازم كاهنده 
شامل س��ردوش و پرالتور يا آبفشان تحويل شهروندان 
مي شود كه مي تواند ميزان مصرف هر خانواده را كاهش 
دهد. او گفت: هزينه اين بسته لوازم كاهنده با بازپرداخت 
يك س��اله روي قبوض آب ش��هروندان تقسيط مي شود. 
معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي استان اصفهان 
ك��ه در جمع مالكان و مديران خوابگاه هاي دانش��جويي 
ش��هر اصفهان سخن مي گفت از مس��ووالن خوابگاه ها و 
مراكز مشابه خواست از اين فرصت به وجود آمده استفاده 
كرده و ميزان مصرف آب واحدهاي خود را كاهش دهند. 
 نش�ا 62درصد ش�اليزارهاي گيالن-رش�ت| 
معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان گفت: 148هزار و 600هكتار از 238هزار هكتار 
ش��اليزار گيان نشا شده اس��ت. حبيب جهانساز با بيان 
اينكه اين ميزان نشا معادل 62درصد شاليزارهاي گيان 
است، گفت: پارسال در همين زمان 70درصد شاليزارها 
نشا شده بود. او وضعيت نامناسب آب و هوايي و كم آبي 
را از داليل مهم كاهش نش��ا شاليزارها نسبت به پارسال 
اعام كرد. معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان همچنين تصريح كرد: تاكنون 71هزار 

هكتار از شاليزارهاي استان ماشيني نشا شده است. 
 بهره برداري طرح هاي نيروگاهي در سيستان 
و بلوچس�تان-زاهدان| سيستم خنك كننده نيروگاه 
س��يكل تركيبي ايرانش��هر با حضور معاون وزير نيرو در 
امور برق و انرژي به بهره برداري رس��يد. همايون حائري 
در مراسم افتتاح اين طرح گفت: نيروگاه سيكل تركيبي 
ايرانش��هر با دو واحد گازى در منطقه يي گرم و خش��ك 
با مي��زان رطوبت پايين واقع اس��ت. او اف��زود: با هدف 
افزايش توان توليدي توربين هاي اين نيروگاه، سيس��تم 
خنك كننده يا همان مديا راه اندازي شده است كه با اين 
سيستم توان خروجى هر واحد 10 تا 15درصد افزايش 
مي ياب��د. حائري در خص��وص روش كار اين سيس��تم 
گفت: سيس��تم خنك كنن��ده يا مدي��ا در فيلتر ورودي 
نيروگاه نصب شده است و كار خنك كاري هواي ورودي 
كمپرسور نيروگاه را انجام مي دهد. معاون وزير نيرو هزينه 

راه اندازي اين طرح را 55 ميليارد ريال عنوان كرد. 
  توليد س�االنه 300هزار اصله نهال زيتون در 
دانش�گاه زابل-زاهدان| رييس دانش��گاه زابل گفت: 
فعاليت هايي كه در دانش��گاه زابل صورت مي گيرد از دو 
جهت يعني رسالت جهادي دانشگاه و ديگري گسترش 
مرزهاي علمي، داراي اهميت اس��ت . موسي بهلولي در 
نشست با اعضاي هيات علمي با بيان اينكه اقدامات بسيار 
خوبي در اين دانش��گاه براي مبادالت علمي با 27كشور 
دنيا صورت گرفته اس��ت كه منجر به بيش از 60 پروژه 
مشترك شده اس��ت، افزود: اين دانش��گاه تغيير الگوي 
كشت، حفظ ذخاير ژنتيكي و ترويج علم را همچنان در 
دس��تور كار خود قرار داده است . او ادامه داد: با توجه به 
شرايط منطقه و كمي آب رودخانه هيرمند، نهايتا منجر 
به اين شد تا به سمت محصوالت باغي برويم كه يكي از 
اي��ن محصوالت زيتون بوده و در گام اول صنايع تبديلي 
آن كه همان مركز روغن گيري بود، راه اندازي شده است . 
وي ب��ا بيان اينك��ه مركز توليد نهال زيت��ون با ظرفيت 
300هزار اصله در منطقه راه اندازي شده و امسال بيش از 
10هزار اصله در اختيار مردم قرار گرفته اس��ت، افزود: از 
ديگر اقدامات اثرگذار دانشگاه زابل، كار روي 200رقم از 
گياهان دارويي منطقه بوده كه از اين تعداد 130رقم آن 

پس از ارزيابي به بار نشسته است. 
 ۱۱0 اتحادي�ه صنفي در اس�تان قزوين به امور 
صنفي رس�يدگي مي كند-قزوين | رييس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوين از فعاليت بيش از 
35 هزار صنف در اس��تان خبر داد. علي پرزحمت ديروز 
در هماي��ش حمايت از حقوق مصرف كنندگان اس��تان 
قزوين اظهار داشت: بر اس��اس آمارها 35هزار صنف در 
استان قزوين فعال بوده كه 17هزار صنف در شهر قزوين 
و مابقي در ساير شهرستان هاي استان مستقر هستند. او 
بيان كرد: 110 اتحاديه صنفي و 5 اتاق اصناف در استان 
قزوين به امور صنفي رسيدگي مي كنند. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان قزوين خاطرنشان كرد: 
س��ال گذشته 881ميليون دالر صادرات از استان قزوين 
صورت گرفت كه ش��امل 80درصد محصوالت صنعتي، 

15درصد كشاورزي و 5درصد محصوالت باغي بود. 

اخبارشهرستانها

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

تجهيز 98 هزار بنگاه اقتصادي به واحد تحقيق و توسعه

در ديدار استاندار آذربايجان شرقي و سفير اتريش مطرح شد

توسعه روابط در حوزه قطعه سازي 

گروه بنگاه ها|
مع��اون وزير صنعت دي��روز خبر داد ك��ه بيش از 
98ه��زار بن��گاه اقتصادي كش��ور به واح��د تحقيق و 
توسعه مجهز مي شوند؛ اقدامي كه از منظر بسياري از 
تحليلگران يكي از مهم ترين اقداماتي است كه اقتصاد 
ايران براي بهبود شاخص هاي توليد و اشتغال به آن نياز 
دارد تا با كمتر شدن فاصله »ايده تا عمل« يا نزديك تر 
ش��دن حوزه هاي »صنعت و دانشگاه«؛ روند توسعه در 

فعل و انفعاالت توليدي و صنعتي بيشتر شود. 
 تحقيق و توس��عه فعاليت هاي مختلفي از مرحله 
تفك��ر، ابداع، اخت��راع، بهبود كمي و كيف��ي، توليد و 
روش هاي آن تا كاربرد ه��اي مختلف در جهت تامين 
نيازهاي انساني را در بر مي گيرد.  تحقيق و توسعه در 
3مقوله تحقيقات بنيادي، كاربردي و توس��عه يي مورد 
مطالعه قرار مي گيرد. اما وضعيت تحقيق و توس��عه در 
كش��ورمان با در نظر گرفتن شاخص هاي متداول براي 
اين منظور رضايت بخش نيست و با توجه به اين مطلب 
كه تحقيق و توسعه نقش مهم و بسيار حياتي در توسعه 
و رشد اقتصادي جوامع دارند، لزوم توجه بيشتر به اين 
امر و ايجاد فضا و ساختار مناسب براي تحقيق و توسعه 

ضرورت بيش از پيش مي يابد. 
واقعيت آن است كه هزينه تحقيق و توسعه، نوآوري 
و استفاده از تكنولوژي هاي جديد به بنگاه هاي اقتصادي 
اج��ازه مي دهد توان توليدي خود را ارتقا دهند كه اين 
امر نيز منجر به رش��د ظرفيت، كاهش هزينه، افزايش 

كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كاال مي شود. 
تاثيرگ��ذاري فرآيند موضوع تحقيق و توس��عه در 
بهبود ش��اخص هاي رش��د اقتصادي زماني برجسته تر 
مي شود كه بدانيم شركتي مانند آمازون در سال 2016 
بيش از 16ميليارد دالر و ش��ركت سامسونگ نزديك 
به 13ميليارد دالر در تحقيق و توس��عه سرمايه گذاري 
كرده اند. آمارها حاكي از آن اس��ت كه به ازاي هر واحد 
پولي سرمايه گذاري در تحقيق صنعتي معادل30واحد 
سود به دست مي آيد كه اين مي تواند به اقتصاد كشورها 

و توليد ناخالص داخلي شان كمك قابل توجهي كند. 
به عبارت روش��ن تر بدون بهبود وضعيت تحقيق و 
توسعه در بنگاه هاي اقتصادي رسيدن به اهداف از پيش 
تعيين شده اقتصادي بيشتر به يك روياي در دوردست 
ش��بيه خواهد بود ت��ا واقعيتي كه بت��وان روي ابعاد و 
زواياي گوناگون آن حساب باز كرد. براساس اين اهميت 
بنيادين اس��ت كه يكي از اصلي ترين برنامه هاي دولت 
دوازدهم براي بهبود وضعيت توليد كشورمان افزايش 
گزاره هايي اس��ت كه به طور مس��تقيم روي تحقيق و 

توس��عه تاثير مي گذارد. با توجه به اهميت موضوع در 
جريان اين گزارش نوري به ابعاد مختلف مقوله تحقيق 
و توس��عه در فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي انداخته 
ش��ده تا در پايان تصويري از بايده��ا و تبايدهاي اين 

بخش به دست آيد. 

 بهبود شاخص هاي ارتباطي 
 معاون آموزشي، پژوهشي و فناوري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: 98هزار بنگاه اقتصادي، صنعتي 
و معدني كشور براي ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه به 
واحدهاي تحقيق و توسعه مجهز مي شود. برات قباديان 
ديروز در حاش��يه كارگروه اش��تغال استان لرستان در 
سالن جلسات استانداري در جمع خبرنگاران افزود: اين 
اقدام در راستاي طرح تاپ انجام مي شود. تاپ طرحي 
مبتني بر دانش، دانشگاه و اساتيد دانشگاه است تا بتوان 
تمام فعاليت هاي جامعه را بر مبناي علم و دانش پيش 
برد و از راهكار علم در فضاي كسب وكار استفاده كرد. 
وي اظه��ار ك��رد: در بودج��ه س��ال 97 بين 25تا 
30هزارميلي��ارد ري��ال اعتبار براي اج��راي طرح تاپ 

پيش بيني شده است. 

معاون آموزشي، پژوهش��ي و فناوري وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اف��زود: دانش��جويان در اين طرح، 
كارآموزي تخصصي خود را با هدف آشنايي با صنعت، 
تجارت، كشاورزي، خدمات و جامعه در صنعت سپري 
مي كنند. متاس��فانه با وجود صرف 9ماه زمان توس��ط 
دانش��جويان كارشناس��ي ارش��د، پايان نامه ها مبتني 
بر مس��اله و رفع مش��كل و تقاضاي جامعه نيستند و 
رس��اله هاي دكترا ني��ز با وجود ص��رف 18ماه همين 
مش��كل را دارند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: با اجراي طرح تاپ، دانشجويان كارشناسي ارشد 
و دكترا پايان نامه و رساله خود را در بنگاه هاي اقتصادي 
و صنعتي انجام مي دهند و رساله خود را مي نويسند. با 
اجراي اين طرح مشكات بنگاه هاي اقتصادي برطرف 
و نيروهاي اين بنگاه ها نيز از ميان همين افراد انتخاب 
مي ش��وند. قباديان اظهار ك��رد: كيفيت زماني حاصل 
مي ش��ود كه توليد بر مبناي دانش و علم صورت گيرد 
تا بتوان محص��ول با كيفيت و قابل رقابتي توليد كرد. 
اج��راي اين كار كمك مي كند ت��ا واحدهاي اقتصادي 
به واحدهاي تحقيق و توسعه مجهز شوند و در دنياي 

امروز محصوالتي ماندگار و رقابت پذير توليد كنند. 

  لزوم تعامل و ارتباط دو سويه بين تحقيق 
و واحدهاي فناور

 حبي��ب اهلل انصاري، دبيركل انجمن صنايع لوازم 
خانگي درباره ع��دم هماهنگي بخش هاي تحقيقاتي 
دانش��گاهي با محيط هاي صنعت��ي مي گويد: دليلي 
اين مش��كل اين اس��ت كه بخش ه��اي تحقيقياتي 
مثل دانش��گاه راه خودش و صنع��ت هم راه خود را 
مي رون��د. هيچ برنامه يي براي هم افزايي وجود ندارد. 
محيط بس��ته اس��ت. االن بايد برنامه ريزي را بيشتر 
كنيم. چرا رس��انه هاي ملي هيچ بخشي براي ايجاد 
اي��ن تعام��ل ندارند؟ اي��ن يك نوع س��رمايه گذاري 
براي اقتصاد كش��ور است. چرا اين بحث هاي مطرح 
ش��ده در جلس��ه امروز را در تلويزيون نداريم؟ براي 
مسائل كم اهميت تر خيلي برنامه ها هست. درحالي 
كه برنامه هاي ترويجي مركز ثقل توس��عه صنعتي و 
افزاي��ش رف��اه جامعه خواهند بود. ما ت��ا به امروز از 
لحاظ اقتصادي متكي ب��ه فرآورده هاي نفتي و خام 
بوده ايم. اگر بخواهيم به توس��عه اقتصادي و صنعتي 

برسيم بايد هم افزايي ايجاد كنيم. 
انص��اري درب��اره راهكارهاي��ي ك��ه از طريق آن 

مي توان اين ارتباط را بهبود بخشيد، مي گويد: بسيار 
زياد. امروز با وضعيتي كه جامعه صنعتي دارد و متاثر 
از وضعيت اقتصادي واحدهاست بايد به عنوان ستاد 
فناوري در صنايع باور ايجاد كنيم. براي اين كار بايد 
بررس��ي كرد چگونه كيفيت و رشد بازار تحت تاثير 
محصول جديد قرار مي گيرد. در نتيجه باور در بخش 
صنعت به وجود مي آيد. پس پاس��خ به اين سوال كه 
توصي��ه نانو چقدر براي تس��هيات اهميت دارد اين 
اس��ت كه خيلي مهم است. البته يك انگيزه كوچك 
است در برابر بانك ها. چون بانك ها خيلي سود براي 
ارائه تس��هيات مي دهند اي��ن 22درصد خيلي زياد 
است در اين شرايط حمايت مالي انگيزه بخش است. 

اما هنوز هم كم است. 

 جاي خالي مهارت هاي عملي 
در دانشگاه

مديرعامل شركت صنايع اشتعال اراك كه حدود 
35سال از تاسيس آن مي گذرد نيز درخصوص نحوه 
برق��راري ارتباط صنع��ت و دانش��گاه و جايگاه اين 
ارتباط در استان مركزي گفت: طي سال هاي گذشته 
اين ارتب��اط ضعيف بود اما درحال حاضر با توجه به 
ساختار ايجاد ش��ده در اتاق بازرگاني، سازوكارهايي 

تدوين شده و اين ارتباط رو به گسترش است. 
 او تصريح كرد: محصول اصلي دانش��گاه، صنعت 
اس��ت و اي��ن دو ارتباط تنگاتنگي ب��ا يكديگر دارند 
به شرطي كه اقدامات نتيجه بخش و اثرگذار صورت 

گيرد. 
مژگان ادامه داد: در س��ال هاي اخير كمتر شاهد 
جذب فارغ التحصيان دانشگاهي در صنعت هستيم 
چراك��ه از تجرب��ه بس��يار پايي��ن و مه��ارت اندكي 
برخوردار هس��تند و فاقد تجربه اجراي كار هستند. 
اين مساله نش��ان مي دهد، ارتباط صنعت و دانشگاه 
چندان قوي نبوده و دانشجويان تجربه عملي كه بايد 

در دوران تحصيل كسب مي كردند را نياموخته اند. 
اين صنعتگر اراكي با بيان اينكه اس��تان مركزي 
قطع��ا از حي��ث علمي توانمند اس��ت كه توانس��ته 
بسياري از نيازهاي مربوطه را تامين كند، اظهار كرد: 
رابطه بين مديران ارش��د و واحدهاي صنعتي است 
ك��ه مي تواند اين ارتباطات را ايجاد و تقويت كند. از 
آنجا كه دفتر مركزي شركت ها در استان تهران واقع 
است بالطبع مديران ارشد نيز حداقل جهت سهولت 
ام��ر، طرح هاي تحقيقاتي را در دانش��گاه هاي تهران 

انجام مي دهند. 

استاندار آذربايجان شرقي صنعت خودروسازي 
را يكي از حوزه هاي بس��يار مناس��ب همكاري با 

كشور اتريش اعام كرد. 
مجي��د خدابخش در ديدار س��فير اتريش در 
ايران با وي افزود: با توجه به اس��تقرار يك س��وم 
از قطعه سازان خودرو كشور در آذربايجان شرقي، 
وجود شهرك تخصصي قطعه سازي و شركت هاي 
متعدد خودروس��ازي و موتورسازي و اينكه قرار 
اس��ت تبريز به عنوان قطب س��وم خودروسازي 
ايران مطرح شود، از اين رو قصد داريم، همكاري 
تنگاتنگي در اين زمينه با كش��ور اتريش داشته 

باشيم. 
او همچني��ن گفت: عاقه منديم در حوزه هاي 
مختلف از جمله گردش��گري ه��م همكاري هاي 

خود را با اين كشور توسعه دهيم. 
اس��تاندار ظرفيت هاي گردش��گري و تاريخي 
آذربايجان ش��رقي همانند بازار تبريز، روس��تاي 
كن��دوان، مجموعه رب��ع رش��يدي، جنگل هاي 
ارسباران، موزه ها، غذا هاي سنتي و صنايع دستي 
را از جمله ظرفيت هايي برشمرد كه مي تواند در 
جذب گردشگران اتريشي و توسعه همكاري هاي 

دوطرفه در اين حوزه موثر باشد. 
س��فير اتريش در اي��ران هم به بي��ان روابط 
700س��اله ايران و اتريش و برقراري روابط كامل 
ديپلماتيك دو طرف از 160سال پيش پرداخت 
و اف��زود: قاب��ل اعتم��اد بودن از مش��خصه هاي 
هم��كاري ايران و اتريش ب��وده و از ابعاد متعدد 
منحصربه ف��رد اس��ت. از اين رو رواب��ط آينده دو 

كش��ور هم بايد بر مبناي اين پيشينه بسيار غني 
ش��كل گيرد و دولت اتريش با اراده قوي درصدد 

ادامه هرچه بهتر اين روابط است. 
اشتفان شولتس در ادامه با اشاره به توانمندي 
اتريش در صنعت قطعه سازي خودروسازي گفت: 
شركت هاي بزرگ خودروسازي اروپا، موتور هاي 
خ��ود را در اتري��ش تولي��د مي كنند و توس��عه 
مي دهن��د، ب��ر اين اس��اس حوزه خودروس��ازي 
مي تواند يكي از حوزه هاي عمده همكاري اتريش 

با آذربايجان شرقي باشد. 
ب��ه گفته او ش��ركت هاي اروپاي��ي هم  اكنون 
در تاش��ند تا در شرايط دشوار جهاني از عواقب 
حقوقي خ��روج امريكا از برجام مصون بمانند، از 
اين رو در گام اول مي توان همكاري هاي آموزشي 

را در دستور كار قرار داد، چرا كه اين موضوع به 
هيچ  وجه نمي تواند مش��مول تحريم ها باشد و به 

يقي��ن انتقال دانش و فناوري مي تواند به نفع هر 
دو طرف باشد. 

كرمانش�اه| در ش��رايطي ك��ه 
مسووالن بهداشتي استان ها هر روز 
درباره خطر مسموميت استفاده از 
قارچ هاي س��مي هشدار مي دهند، 
همچنان اخباري از مس��موميت و 
فوت شهروندان به خاطر استفاده از 
قارچ سمي منتشر مي شود؛ ديروز 
هم رييس مركز بهداشت استان كرمانشاه از افزايش موارد 
مسموميت با قارچ سمي به 239 نفر و مرگ 5 نفر خبر داد. 
ابراهيم ش��كيبا گفت: متاس��فانه امس��ال شاهد افزايش 

موارد مسموميت با قارچ در سطح استان بوديم. 
او از ج��ان باخت��ن 5نفر ب��ه دنبال مس��موميت با قارچ 
خبر داد و افزود: تعدادي نيز به دليل مش��كات كبدي به 
شيراز اعزام ش��دند. شكيبا در خصوص علت افزايش موارد 
مس��موميت با قارچ در س��ال جاري گفت: رشد انواع قارچ 
نيازمند بارندگي و دماي 18 تا 20درجه اس��ت و امسال به 
مدت طوالني اين ش��رايط فراهم شد و انواع قارچ در نقاط 
وسيعي از اس��تان رويش پيدا كرد كه در اين بين بسياري 
از قارچ هاي سمي هم رويش پيدا كرده و مصرف آنها باعث 
مسموميت افراد زيادي ش��د. رييس مركز بهداشت استان 
كرمانشاه تاكيد كرد: مشكل اين است كه افراد با روش هاي 
سنتي از جمله اس��تفاده از نقره يا جوشاندن قارچ در شير 
به دنبال تش��خيص قارچ س��مي از خوراكي هستند و اين 
درحالي اس��ت كه اين روش ها براي همه انواع قارچ جواب 
نمي دهد. شكيبا تصريح كرد: حتي برخي انواع قارچ هستند 
كه دس��ت زدن ب��ه آنها و بعد از آن تماس دس��ت آلوده با 
مخاط بدن از جمله تماس با چش��م مي تواند موجب انتقال 
س��م قارچ به درون بدن شود. رييس مركز بهداشت استان 
كرمانش��اه از همه مردم خواست امسال به هيچ عنوان قارچ 
خودرو مصرف نكنند و از دست زدن به قارچ هم خودداري 

كنند. 

 »قارچ سمي« 
همچنان قرباني مي گيرد

بلوچس�تان|  و  سيس�تان   
ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار گفت: 
دانش��گاه  بي��ن  الزم  مذاك��رات 
بين الملل��ي چابهار، دانش��گاه نيزوا 
عم��ان، پ��ارك نوآوري مس��قط و 
صندوق فن��اوري عمان براي ايجاد 
مركز مشترك توسعه فناوري در چابهار انجام شده است. 

عبدالرحي��م كردي دي��روز در گفت وگو ب��ا ايرنا اظهار 
داشت: منطقه آزاد چابهار با موقعيت راهبردي و آماده شدن 
زيرس��اخت هاي سرمايه گذاري يكي از عوامل مهم توسعه و 
آباداني سيستان و بلوچس��تان و جنوب شرق كشور است. 
زيرس��اخت هاي الزم براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
در منطقه آزاد چابهار مهيا و معافيت هاي مالياتي 20س��اله 
مشوق خوبي براي حضور فعاالن اقتصادي و تجاري در اين 
منطقه است. او تصريح كرد: توجه ويژه مقام معظم رهبري، 
دولتمردان و مسووالن كشوري و استاني به توسعه سواحل 
مكران س��بب شده تا سرمايه گذاران خارجي و داخلي براي 
حضور بيش��تر و س��رمايه گذاري در اين منطقه تش��ويق و 
ترغيب شوند. كردي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري داخلي 
و خارج��ي در منطقه آزاد چابهار را عامل توس��عه اس��تان 
دانس��ت و افزود: به زودي چابهار با تكميل زيرساخت هاي 
در دس��ت اجرا قطب تجارت، ترانزيت و گردشگري كشور 
مي شود. مديرعامل منطقه آزاد چابهار به امضاي تفاهمنامه 
هم��كاري با معاون علمي و فناوري رييس جمهوري اش��اره 
كرد و افزود: اين تفاهمنامه روز گذش��ته با حضور استاندار 
و شماري از مسووالن كشوري و استاني در زاهدان به امضا 
رس��يد و به زودي منطق��ه ويژه علم و فن��اوري مكران در 

منطقه آزاد چابهار ايجاد مي شود. 
او ادامه داد: ظرفيت هاي بالقوه موجود چابهار، پيدايش 

منطقه ويژه علم و فناوري را زمينه سازي كرده است. 

 ايجاد مركز مشترك توسعه فناوري 
ايران و عمان در چابهار

ريي��س   | آذربايجان غرب�ي   
كش��اورزي  جه��اد  س��ازمان 
ب��ا توجه  آذربايجان غرب��ي گف��ت: 
به خس��اراتي ك��ه از س��يل، توفان 
و خشكس��الي اخير ب��ه محصوالت 
كشاورزي در استان وارد شده است، 
حق بيم��ه اين باغ��ات و زمين هاي 
زراعي به كش��اورزان پرداخت مي شود. اسمعيل كريم زاده در 
گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: اخيرا تداوم بارش شديد باران 
و تگرگ و جاري شدن س��يل سبب شد تا خساراتي نزديك 
به 3ميليارد تومان بر محصوالت كش��اورزي آذربايجان غربي 
وارد ش��ود. كريم زاده گفت: خس��ارت وارد شده بر محصوالت 
كش��اورزي از طري��ق صندوق بيمه به كس��اني ك��ه باغات و 
زمين ه��اي زراعي خود را بيمه كرده اند، پرداخت ش��ود تا در 
وق��وع حادثه از اعتب��ارات اين صندوق اس��تفاده كنند و زير 
پوشش صندوق بيمه كش��اورزي قرار بگيرند. رييس سازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: اگر كشاورزان 
محصوالت كش��اورزي خود را بيمه كنن��د و با صندوق بيمه 
كشاورزي قرارداد ببندند در مقابل هر نوع حوادث طبيعي اعم 
از سيل، زلزله و... خسارات خود را از طريق اين بيمه كشاورزي 
بر اس��اس تعرفه ها و مف��اد قرارداد با حضور خود كش��اورز و 
نمايندگان جهاد كشاورزي جبران خواهند كرد. او تصريح كرد: 
كل خس��ارتي كه تا به امروز بر كل محصوالت كشاورزي وارد 
شده است، مبلغي باالي 730ميليارد تومان است و كشاورزان 
با ياد گرفتن شيوه هاي نوين كشاورزي در بروز حوادث طبيعي 
مي توانند با آنها مقابله كنند. رييس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غرب��ي بي��ان ك��رد: در س��ال هاي گذش��ته دولت 
100ميليارد تومان از طريق سيستم بانك كشاورزي مبالغي را 
تامين كرد تا به صورت قرض الحسنه و با سود 4درصد به مدت 
10 ساله پرداخت شود و در حال حاضر نيز منتظر تصميمات 

دولت هستيم. 

 پرداخت حق بيمه خسارات
محصوالت كشاورزي

توزيع  ايالم| مديرعامل ش��ركت 
برق اس��تان اي��ام گف��ت: طرح هاي 
افزايش ايمني در ش��ركت توزيع برق 
استان ايام اجرا مي شود و برنامه هاي 
حوزه ايمني در توزيع برق اين استان 
افزايش مي ياب��د. به گزارش »تعادل« 
هادي ش��يرخاني ديروز در نشس��ت 
هم انديشي با اصحاب رسانه اس��تان ايام پرت انرژي در استان 
اي��ام را به عن��وان ضعف فرهنگي برخ��ي مصرف كنندگان كه 
هنجارش��كني مي كنند و ان��رژي را از راه ه��اي غيرقانوني مورد 
استفاده قرار مي دهند، اش��اره كرد و گفت: در استان ايام پرت 
انرژي غيرقانوني به 10درصد رس��يده است ليكن براي برطرف 
ك��ردن مصرف غيرقانوني انرژي توس��ط برخي هنجارش��كنان 
نيازمند تبليغ و آموزش اخاق و باورهاي ديني هستيم كه اين 
مهم توس��ط رسانه ها تحقق پذير است. مديرعامل شركت توزيع 
نيروي برق استان ايام تصريح كرد: بهترين راهكار براي مقابله 
با حوادث ناش��ي از كار، پيش��گيري قبل از حادثه است، مطالعه 
و بررس��ي همه جانبه محي��ط كار، تجزيه و تحلي��ل حوادث به 
وقوع پيوس��ته، كنترل و نظارت و آموزش��ي و بررسي اثربخشي 
آن نقش مهمي در كاهش و پيش��گيري ح��وادث دارد. نصيري 
افزود: يكي از موضوعات اساس��ي و استراتژيك شركت، موضوع 
كاهش خاموشي هاس��ت و براي تحقق اين هدف در چشم انداز 
س��ال 1404 نياز به اتخاذ راهبرده��ا و فعاليت هاي موثر در امر 
برنامه ريزي و تامين منابع در ش��ركت اس��ت. او گفت: با اينكه 
عوامل جوي گرد و غبار س��رما و گرما بر ش��بكه برق تاثيرگذار 
است اما با اعمال مديريت و تاش كاركنان خاموشي نداشته ايم 
و امس��ال نيز در تاش��يم، كمترين خاموشي را در سطح استان 
داشته باشيم. ش��يرخاني افزود: افزايش پايداري شبكه، افزايش 
س��رعت اتفاقات و عمليات، حذف كاهش انرژي توزيع نش��ده با 
برنامه، عايق بندي و كابلي شدن شبكه ها از جمله مواردي است 

كه در راستاي كاهش خاموشي ها دنبال مي كنيم. 

 اجراي طرح هاي افزايش ايمني 
در شركت توزيع برق ايالم
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اقتصاد اجتماعي12
دليل نبود آمار دقيقي از 

مبتاليان به سرطان چيست؟
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس معتقد است 
آمار دقيقي در مورد مبتاليان به سرطان در كشور وجود 

ندارد. 
احمد همتي گف��ت: با كنت��رل بيماري هاي عفوني 
و توس��عه امكان��ات درماني الگوي م��رگ و مير تغيير و 
س��رطان ها هم اكنون نقش زيادي در بروز مرگ و ميرها 
دارد. نماينده سمنان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان 
اينك��ه آمار دقيقي در مورد مبتاليان به س��رطان وجود 
ندارد، افزود: در سال هاي گذشته به آمار توجهي چنداني 
نمي شد اما در سال هاي اخير آمارگيري مورد توجه قرار 
گرفت؛ بنابراين آمارها به مرحله يي نرسيد كه بتوان آمار 
علمي و دقيقي داشته باشيم و بسيار متفاوت است البته 
به نظر مي رس��د در برخي موارد تعمدي در رابطه با ارائه 
آمارها وجود داشته باشد. او با تاكيد بر ضرورت پيشگيري 
از عوامل موثر در سرطان ها، ادامه داد: از سويي مسووالن 
متولي بايد آمارهاي دقيق تري از سرطان ها داشته باشند 
و ارائ��ه كنند تا بر مبناي آماره��ا با توجه به تعداد و نوع 
س��رطان بتوان تحليل درس��ت و علمي داشته باشيم و 
پيش��گيري هاي الزم را انج��ام داد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، دخانيات را يكي از عوامل موثر در ش��يوع 
سرطان ها دانست و گفت: آلودگي هاي زيست محيطي، 
ن��وع م��واد غذايي و اس��ترس ها از عوامل موث��ر در بروز 
س��رطان ها است؛ البته اين عوامل قابل پيشگيري بوده و 
با فرهنگ سازي و اطالع رساني مناسب مي توان نسبت به 
كنترل آنها اقدام كرد. همتي با بيان اينكه وزارت بهداشت 
در درمان برخي سرطان ها موفق عمل كرده است، ادامه 
داد: براساس رتبه بندي سازمان جهاني بهداشت ايران در 
زمينه پيش��گيري و كنترل بيماري ه��اي غيرواگير رتبه 
خوبي داشته و حتي جلوتر از شاخص هاي جهاني است. 

نياز كشاورزان به حجتي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت توسعه بخش 
كشاورزي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي است. شايد 
همين اهميت موجب شد تا رهبر معظم انقالب اسالمي 
نيز توصيه كند آقاي حجتي به ش��هرداري تهران نرود 
و در وزارت جهاد كش��اورزي بماند چراكه انباش��ته يي 
از تجربه ب��ود كه باتوجه به حساس��يت هاي اقتصادي 
به وجود آمده وجود ايش��ان در وزارت كش��اورزي الزم 
و ض��روري بود. الي��اس حضرتي نماينده ته��ران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس، همچنين گفت: »در 
س��تاد اقتصاد مقاومت��ي، اختصاص ارز ب��ه نهاده هاي 
كش��اورزي در اولويت اول برنامه هاي اين ستاد است.« 
او با بيان اينكه از آنجا كه كشاورزي رابطه مستقيمي با 
اقتصاد كشور دارد، به ايانا گفت: »تقويت بنيه كشاورزي 

بايد جزو برنامه هاي اصلي باشد.« 
حضرتي اظهار كرد: »ش��ايد همين اهميت موجب 
ش��د تا رهبر معظم انقالب اس��المي ني��ز توصيه كند 
آقاي حجتي به شهرداري تهران نرود و در وزارت جهاد 
كش��اورزي بماند چرا كه انباشته يي از تجربه بود كه با 
توجه به حساس��يت هاي اقتصادي به وجود آمده وجود 

ايشان در وزارت كشاورزي الزم و ضرروي بود.« 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت: »وزارت 
كش��اورزي موانع قانوني يا بين سازماني اش براي رشد 
و توسعه در بخش كش��اورزي را اعالم كند، ما موانع را 
برطرف مي كنيم.« عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت: »پايه هاي اصلي اقتصاد، كشاورزي است، در حال 
حاضر 30درصد اقتصاد ما كش��اورزي وابسته است، در 
نتيجه بايد به اين موضوع توجه الزم و كافي را داشت.« 
او اظهار ك��رد: »ما بايد اين بخش را تقويت كنيم، كما 
اينكه در حال حاضر همين اتفاق مي افتد. چراكه وقتي 
نگاهي به تخصيص ارز بانك مركزي انداخته مي ش��ود، 
اولويت هاي اولش به بخش كشاورزي اختصاص دارد.« 

نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس، 
تاكي��د كرد: »مجل��س تمام موانع توليد و رس��يدن به 
خودكفايي را بخش كشاورزي را برطرف مي كند، وزارت 
جهاد كشاورزي موانع را عالم كند، ما برطرف مي كنيم.«

تو با بيان اينكه خودكفايي در همه محصوالت الزم 
نيس��ت، گفت: »مطمئنا سياست هاي وزارت كشاورزي 
به گونه يي اس��ت كه در هر محصولي كه نياز باشد، گام 
به سوي خودكفايي برداشته مي شود، همان گونه كه اين 

خودكفايي را در حال حاضر در گندم شاهد هستيم.« 

ورود مكمل هاي امريكايي 
ممنوع شد

مدي��ركل فرآورده ه��اي طبيعي، س��نتي و مكمل 
س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت: واردات مكمل هاي غذايي 
توليد امريكا از يك ش��نبه هفته گذشته به ايران ممنوع 

شده است. 
مهناز خانوي اظهار ك��رد: ثبت اين مكمل ها ديگر در 
سازمان غذا و دارو انجام نمي شود. او افزود: واردكنندگاني 
ك��ه قبل اعالم اين دس��تورالعمل، اي��ن مكمل ها را ثبت 
كرده اند، فقط تا پايان سال 1397 فرصت دارند واردات را 
انجام دهند. خانوي با تاكيد بر اينكه اين تصميم فقط براي 
مكمل هاي امريكايي اتخاذ ش��ده است، ادامه داد: تصميم 
گرفته شده دليل علمي ندارد بلكه در بررسي 300 فرآورده 
از 30 شركت مشخص شد كه اين مكمل ها، مشابه اروپايي 
و داخل��ي دارند و نيازي به واردات از امريكا نيس��ت. وي 
خاطرنش��ان كرد: همچنين چنانچه فرآورده توليد داخل 
با كميت و كيفيت مناس��ب داشته باش��يم، اجازه واردات 
مشابه خارجي نخواهيم داد. مديركل فرآورده هاي طبيعي، 
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو گفت: 6 ماه است كه 
اين ضابطه ابالغ ش��ده اس��ت كه براساس آن 40 فرآورده 
خارجي مش��ابه توليد داخل اجازه واردات ندارند و جلوي 
واردات 20ف��رآورده ديگ��ر نيز به زودي گرفته مي ش��ود. 
مديركل فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا 
و دارو گف��ت: تمام فرآورده هاي طبيعي، مكمل و س��نتي 
توليد داخل از مراحل تاس��يس كارخانه، توليد ماده اوليه، 
طراحي فرموالسيون و عرضه تحت نظارت سازمان غذا و 
دارو است. خانوي با تاكيد بر اينكه بخش عمده مكمل هاي 
تغذيه يي و ورزش��ي داخل با باالترين كيفيت، قابل رقابت 
با مش��ابه خارجي اس��ت، افزود: تمام فرآورده هاي مكمل 
وارداتي نيز از گمرك نظارت و آناليز مي شود. وي با اشاره 
به راه اندازي واحد نظارت فني گفت: اين واحد در س��طح 
عرضه، برچسب، بسته بندي، ادعاي درج شده روي بسته و 

تمام موارد كميت و كيفيت را نظارت مي كند. 

اخبار

»سازمان ملي جوانان« يك سال پس از وعده روحاني 

روياي خانه اي براي جوانان
»رييس جمه��ور طي دس��توري به جمش��يد 
انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور 
از وي خواس��ت اقدامات الزم براي احياي مجدد 
س��ازمان ملي جوانان كشور صورت پذيرد.« اين 
خبري بود كه هفدهم ارديبهش��ت سال گذشته 
از س��وي حسن روحاني، رييس جمهوري و نامزد 
انتخابات دوازدهم رياست جمهوري منتشر شد و 
برخي رسانه هاي اصولگرا از آن به عنوان اقدامي 
تبليغاتي براي جذب راي بخش��ي از جوانان ياد 

كردند. 
فعاالن سياس��ي اما معتقدن��د بودند كه حتي 
اگر طرح اين مساله تبليغاتي هم باشد در نهايت 
به نفع جوانان است و بايد از اين فرصت استفاده 

كرد. 
حاال يك س��ال از ط��رح اين وع��ده انتخابي 
مي گذرد. البته پيش��ينه طرح جدايي جوانان از 
وزارت ورزش و جوانان به س��ال 92 برمي گردد؛ 
زماني كه مس��ووالن دولتي ادغام سازمان تربيت 
 بدني و س��ازمان مل��ي جوان��ان را اقدامي غلط 
عنوان كردند كه باعث ش��ده مساله جوانان، زير 
قول ورزش، در وزارتخانه ورزش و جوانان ناديده 
گرفته ش��ود. از زماني كه محم��ود گلزاري براي 
جدايي بخش جوانان از اين وزارتخانه تالشش را 
آغاز كرد تا زماني كه يك س��ال قبل از انتخابات 
96 ناچ��ار به اس��تعفا ش��د، نزديك به 3س��ال 
گذش��ت اما تالش هاي معاون ام��ور جوانان وزير 

هم بي نتيجه ماند. 
اما در نامه س��ال پيش حسن روحاني درباره 
تش��كيل س��ازمان ملي جوانان آمده بود:»براي 
تمركز بيش��تر بر مس��ائل جوانان و ب��ا توجه به 
بررسي هاي انجام شده و ارزيابي عملكرد در ادوار 
مختلف، الزم است سازمان ملي جوانان كشور با 
ماموريت رس��يدگي به امور جوان��ان و كمك به 
شكوفايي اس��تعداد آنان در حوزه هاي مختلف و 
هماهنگ سازي اقدامات دستگاه هاي مسوول در 
حوزه جوانان احيا ش��ود. مقتضي است، اقدامات 
الزم در اي��ن راس��تا ص��ورت پذي��رد و ترتيبات 

قانون��ي الزم اتخاذ ش��ود. احياي س��ازمان ملي 
جوانان از خواس��ت هاي تش��كل هاي دانشجويي 
و س��ازمان هاي م��ردم  نهاد بوده و در جلس��ات 
مختلف كارشناسي از س��وي صاحب نظران امور 

اجتماعي مطرح شده بود«. 
ب��ه  ه��م  رييس جمه��ور  زور  گوي��ا  ول��ي 
وزرا و بدن��ه مديريت��ي دول��ت نرس��يده ك��ه با 
وج��ود دس��تور رييس جمه��وري ح��اال معاون 
س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
مي گويد:»بحث هاي��ي در رابطه با تفكيك حوزه 
»جوانان« با »ورزش« مطرح ش��ده كه در حوزه 
وزارت ما خود انجام خواهيم داد اما در كل تاييد 
و تصوي��ب اين امر به مجلس ش��وراي اس��المي 
بس��تگي دارد كه گ��زارش خوبي در اين راس��تا 

نداري��م اما به واق��ع با حضور دكتر س��لطاني فر 
جاي��گاه و آزادي عم��ل حوزه جوان��ان به اندازه 
خودمان اس��ت و تفاوتي با ح��وزه ورزش ندارد 
ام��ا درخص��وص تفكي��ك اين دو ح��وزه برخي 
موضوع��ات قانوني مطرح اس��ت كه بايد برطرف 

شود«. 
اشتغال، نشاط، كارآفريني و خالقيت، كارهاي 
گروهي، فعاليت مدني و... موضوعاتي اس��ت كه 
بايد در سازمان ملي جوانان ساماندهي مي شد. 

محمدمهدي تندگويان به همين مسائل اشاره 
كرد و گفت: بحث اش��تغال جوان��ان را نمي توان 
دولت��ي و حاكميتي كرد و باي��د براي برون رفت 
از مش��كالت از ظرفي��ت جوان��ان در عرصه هاي 

مختلف استفاده كرد. 

معاون وزير ورزش و جوان��ان در ادامه اظهار 
ك��رد: نااميدي و ياس هي��چ جايگاهي در انگيزه 
جوانان ما ندارد، جوانان ما با وجود محدوديت ها 
اميدواران��ه كار مي كنن��د.  و مس��ائل هم��واره 
معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش با 
بي��ان اينكه جوانان ما اميدوارترين قش��ر جامعه 
هستند، افزود: منكر موانع و محدوديت ها نيستم 
زي��را خودم هم وقتي س��ال 92 ب��راي انتخابات 
ش��وراي ش��هر تهران اقدام كردم، رد صالحيت 
ش��دم بنابراين من هم درك درس��تي از برخورد 
با جوان��ان و صالحيت ها دارم اما قبول ندارم كه 
گفته شود، موضع دولت در قبال جوانان فقط در 
حد توييت و شعار است. تندگويان كه در نشست 
هم انديش��ي با جوانان در سالن غدير استانداري 

گيالن صحبت مي كرد، گفت: امروز در اس��تاني 
هس��تيم كه جوان ترين استاندار منصوب شده را 
دارد و خود اين امر بيانگر توجه دولت به جوانان 

و صالحيت هاي آنان است. 
او ادامه داد: اقدامات در حوزه جوانان ش��ايد 
جامع نباشد اما عملياتي و مشهود است. انتخاب 
وزير جوان، اس��تاندار جوان و حتي بخش��داران 
ج��وان نمون��ه همي��ن اقدامات عملياتي اس��ت 
ل��ذا بايد واقع بينانه با موضوع��ات برخورد كنيم. 
تندگوي��ان با بيان اينك��ه 2۵نهاد درگير موضوع 
س��اماندهي امور جوانان هستند، ادامه داد: بحث 
اش��تغال جوانان را نمي توان دولتي و حاكميتي 
كرد و بايد براي برون رفت از مشكالت با تكيه بر 
توانمندي و صالحيت جوانان از ظرفيت آنان در 

عرصه هاي مختلف استفاده كرد. 
او افزود: با ايجاد تش��كل ها و مشاركت مردم 
در ام��ور مي ت��وان كيفيت و كمي��ت خدمات را 
افزايش داد، تش��كل هاي ح��وزه جوانان از دولت 
معافيت هاي خوبي درياف��ت مي كنند و در عين 
ح��ال چتر حمايت��ي در وام و كمك مالي دارند. 
نهاده��ا در اس��تان مي توانن��د كاره��ا را به اين 
تش��كل ها برون س��پاري كنند. تندگويان با بيان 
اينكه ۸0 تش��كل فعال در استان گيالن فعاليت 
دارد و ب��ه همين تعداد هم منتظر دريافت مجوز 
فعاليت هس��تند، گفت: يك مصوبه اين جلس��ه 
برون سپاري كارهاي دولتي به تشكل هاي جوانان 
اس��ت زيرا تش��كل ها در همه حوزه ه��ا آمادگي 
دارند و يكي از راه هاي حل مش��كالت هس��تند 
و ب��ه عن��وان پايگاه ه��اي مردم��ي فعاليت هاي 
خوب��ي ارائه مي دهن��د. معاون س��اماندهي امور 
جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا بيان اينكه 
هفته گذشته نخستين ش��بكه بوم گردي توسط 
تشكلي راه اندازي شد، گفت: در يكي از روستاها 
تشكلي توانسته مدل جديدي از بسته بندي برنج 
ارائ��ه ده��د و حتي در حوزه ص��ادرات هم ورود 
كرده است لذا بايد بر ظرفيت تشكل ها و جوانان 

اعتماد كرد. 

تخلفات مكرر موتورسيكلت سواران و بي توجهي بيشتر آنها 
به قوانين راهنمايي و رانندگي و نبود فرهنگس��ازي درس��ت 
در اين زمينه، موتورسيكلت سوار ها را خطرپذيرترين افراد در 

سيستم حمل و نقل كرده است. 
رييس اداره تصادفات پلي��س راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ نيز نس��بت به سهم قابل توجه موتورسيكلت سواران از 
درصد كل جانباختگان حوادث رانندگي هش��دار داد. احسان 
مومني با اشاره به سهم موتورسيكلت سواران از كل جانباختگان 
حوادث رانندگي در تهران اظهار كرد: برابر آمارهاي س��ازمان 
پزش��كي قانوني 33درصد كشته شدگان حوادث رانندگي در 
پايتخت را در سال گذشته موتورسيكلت سواران شامل شدند 
كه اي��ن موضوع از آمار ب��االي موتورسيكلت س��واران از كل 

تصادفات مرگبار حكايت دارد. 
او با بيان اينكه 4۸درصد از جانباختگان حوادث رانندگي 
در ته��ران عابران پياده بوده ان��د، گفت: مهم ترين علت مرگ 
موتورسيكلت س��واران ضربه به س��ر به دليل نداش��تن كاله 
ايمني بوده كه در همين راستا ماموران راهنمايي و رانندگي 
نس��بت به برخورد و اعمال قانون موتورسوران متخلف اقدام 
مي كنن��د. مومني عمده تخلفات موتورس��واران را نداش��تن 
كاله ايمن��ي، عبور از محل ممنوعه، انجام حركات نمايش��ي 
و حمل بيش از حد بار و مس��افر با موتورس��يكلت اعالم كرد 
و به ايس��نا گفت: در صورتي كه ماموران پليس اين تخلفات 
را مشاهد كنند نسبت به توقيف اعمال خواهند كرد. مومني 
در ادامه به موتورسيكلت س��واران هشدار داد و گفت: تمامي 
موتورسيكلت س��واران بايد توجه داشته باشند كه استفاده از 
كاله ايمني براي راكب و سرنشين موتورسيلكت الزامي است؛ 
همچنين سوار كردن بيش از يك نفر سرنشين به روي موتور 
تخل��ف بوده و در ص��ورت رويت پليس حتما ب��ا آن برخورد 
مي شود. رييس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي به 
موتورسوران توصيه كرد كه چراغ جلو موتورسيكلت را عالوه 
بر هنگام تاريكي هوا در س��اعات روز براي بهتر ديده ش��دن 
روش��ن نگه دارند و از حركات مارپيچ و تغيير مسير ناگهاني 
خ��ودداري كنن��د. او با بيان اينكه حرك��ت در بين خودروها 
جزو مواردي اس��ت كه مي تواند منجر به تصادف شود، گفت: 

موتورسيكلت سواران بايد از جابه جايي بار هاي حجيم با موتور 
خ��ودداري كنند چراك��ه اين موضوع عالوه ب��ر اينكه تخلف 
محس��وب مي ش��ود، احتمال وقوع تصادف را تا چندين برابر 

افزايش مي دهد. 
رييس اداره تصادفات پلي��س راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ از موتورسواران خواس��ت كه حتما از سالم بودن ترمز 

مطمئن بوده و آن را به صورت روزانه چك كنند. 
او با بيان اينكه ديده شده برخي از موتورسواران توجهي به 
چراغ قرمز نمي كنند، گفت: يكي از اصلي ترين داليل تصادفات 
موتورسوران بي توجهي به چراغ قرمز در تقاطع هاست به همين 
دليل اين افراد حتما بايد در تقاطع ها بايستن و ماموران پليس 
در صورت مشاهد چنين تخلفي حتي مي توانند موتورسيكلت 
را توقيف كنند. مومني با بيان اينكه رانندگي با موتورسيكلت 
بدون داشتن گواهي نامه موتورسيكلت جرم محسوب مي شود، 
گفت: همچنين راكبان موتورسيكلت بايد توجه داشته باشند 
كه بايد فرمان موتورس��يكلت را با هر دو دس��ت نگه داش��ته 
و رانندگ��ي درحال صحبت با تلفن هم��راه و موارد نظير آن 

احتمال وقوع تصادف را تا چندين برابر افزايش مي دهد. 

سهم تكان دهنده موتورسواران از مرگ و مير حوادث جاده اي 
خروج امريكا از برجام، بيماران و به ويژه بيماران خاص 
را ب��راي تهيه دارو با توجه ب��ه تحريم هاي احتمالي نگران 
كرده است؛ از طرفي شنيده شده كه داروي برخي بيماران 
در همين چند وقت اخير گران و كمياب ش��ده اس��ت. اما 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي با تكذيب برخي 
اخبار مبني بر اتخاذ تصميماتي درباره خروج دارو از ليست 
كاالهاي اساسي كشور اظهار كرد: ما هيچ تصميم جديدي 
جدا از آنچه در طول يكي، دو س��ال گذش��ته اتخاذ شده، 

نداريم. 
حس��ن هاش��مي صبح ديروز اظهار كرد: اخبار منتشر 
شده در اين باره شايعه است و نبايد به آنها توجه شود، ما 
هيچ تصميم جديدي جدا از آنچه در يكي، دوسال گذشته 
اتف��اق افتاده نداريم. او با تاكيد بر اينكه برنامه يي نيز براي 
خروج دارو از ليس��ت كاالهاي اساسي نداريم، افزود: مردم 
مطمئن باش��ند، فعال مهم ترين كار وزارت بهداشت توجه 
به دارو، تجهيزات پزش��كي و مراقبت از افزايش قيمت در 

اين زمينه است. 
وي در ادامه درباره وضعيت داروهاي بيماري هاي خاص 
از جمله تاالس��مي با تاكيد بر اينكه هيچ جاي نگراني در 
اين باره وجود ندارد، خاطرنش��ان كرد: در اين زمينه دارو 
ب��ه اندازه كافي وجود دارد. ما نيز در وزارت بهداش��ت در 
حال رصد وضعيت هستيم و بيماران نگراني در اين زمينه 
نداشته باشند. همچنين معاون اجتماعي وزارت بهداشت با 
انجمن بيماري هاي خاص دايما جلسه دارد و اگر موضوعي 

در اين زمينه مطرح باشد حتما بررسي مي شود. 
وزير بهداش��ت همچنين در پاس��خ به پرسشي درباره 
تاثير بازگش��ت تحريم هاي امريكا در ح��وزه دارو با تاكيد 
بر اينكه تحريم هاي امريكا نمي تواند براي ما مشكلي ايجاد 
كند، گفت: اگر به شرايط قبل باز گرديم يعني تحريم هاي 
سازمان ملل بازگردد، حتما اين موضوع مي تواند مشكالتي 
براي ما ايجاد كند، با اين وجود بايد آمادگي داشته باشيم 
كه اگر آن شرايط اتفاق افتاد حداقل در بخش غذا، دارو و 
تجهيزات پزشكي مشكلي براي مردم پيش نيايد. در حال 
حاضر در حال برنامه ريزي در اين زمينه هس��تيم. هاشمي 

در پاس��خ به پرسشي درباره ايجاد مش��كل براي بيماران 
تاالس��مي به دليل اس��تفاده از داروي بي كيفيت تاالسمي 
طي يك س��ال گذشته، با رد اين موضوع، خاطرنشان كرد: 
اگر ادعايي در اين زمينه مطرح مي شود بايد مدارك اثبات 

آن نيز ارائه شود. 
او با اش��اره به وجود رقابت ميان ش��ركت هاي مختلف 
به وي��ژه ش��ركت هاي چند مليت��ي در زمين��ه داروهاي 
بيماري هاي خاص خاطرنش��ان كرد: من نيز در شبكه هاي 
اجتماعي در اين باره مطالب بسياري خوانده ام و براي من 
راحت اس��ت كه بگويم پش��ت اين قضيه چيزي جز پول 
وجود ندارد. م��ردم بايد بدانند ك��ه داروهايي كه در بازار 
وجود دارد از فيلترهاي بس��يار سختي عبور مي كند و اگر 
ي��ك انجمن علمي در اين خصوص تردي��دي دارد، حتما 
پيش از رس��انه يي كردن آن موضوع را به اطالع ما برساند 

تا بررسي كنيم. 
وزير بهداشت اظهار كرد: سرمايه اصلي ما اعتماد مردم 
است و سالمتي آنها براي مجموعه وزارت بهداشت اهميت 

بسياري دارد. 

رصد بازار دارويي كشور در وزارت بهداشت

شوش و هرندي پاك شد؟
هر چن��د وقت طرح��ي در محل��ه هرندي 
اجرا مي ش��ود؛ طرحي براي برخورد با معتادان 
و خرده فروش��ان مواد مخدر ك��ه اين محله را 
تبديل به محله يي شناخته ش��ده كرده اس��ت. 
گاه��ي آت��ش زدن كارتن ه��ا و مح��ل خواب 
معتادان، گاه دس��تگيري معت��ادان متجاهر و 
گاهي ني��ز انتق��ال كوتاه مدت آنها ب��ه مراكز 
اجباري ترك، اقداماتي بوده كه در س��ال هاي 

گذشته اجرا شده است. 
رييس پلي��س پايتخت نيز معتقد اس��ت كه 
با دس��تگيري چند خرده فروش و خراب كردن 
چند آلون��ك و خانه در اين محدوده، ش��وش 
و هرن��دي و مولوي »پاكس��ازي« مي ش��ود. او 
ديروز از پاكس��ازي مناطق ش��وش، هرندي و 
مولوي طي 20 روز گذشته خبر داد و گفت: با 
هماهنگي ش��هرداري تهران بيش از 9۸ منزل 
ك��ه در اين مح��دوده به پاتوق معت��ادان مواد 

مخدر تبديل شده بود، تخريب خواهد شد. 
س��ردار حس��ين رحيمي در نشست خبري 
خود با اش��اره به پاكس��ازي مناطقي كه محل 
تجمع معت��ادان متجاهر ب��ود، گفت: در بحث 
مبارزه با م��واد مخدر كه با جديت تمام دنبال 

مي ش��ود از ابتداي س��ال تاكنون 3تن و 400 
كيلو انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است 
كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته 

۵0درصد افزايش داشته است. 
او ادامه داد: در كنار برخورد با باندهاي عمده 
و برخورد با خرده فروشان موادمخدر نيز توسط 
پليس پيش��گيري و پليس مبارزه با موادمخدر 
به جديت دنبال شده است. همچنين پاكسازي 
نقاط آلوده در دس��تور كار پلي��س قرار گرفته 
و با اجراي طرح هاي فوق ديگر ش��اهد حضور 
معتادان در كنار پل ها و اتوبان هاي شهر نبوده 

يا به ندرت مشاهده مي شوند. 
او ب��ا بيان اينك��ه با هماهنگ��ي بين پليس 
پيش��گيري و پليس راهور و با مديريت پليس 
مب��ارزه با موادمخدر جمع آوري معتادان دنبال 
مي شود، گفت: بيش از 20 روز است كه پليس 
پات��وق معتادان و خرده فروش��ان موادمخدر را 
در مناطقي مانند ش��وش، هرندي و مولوي بر 
ه��م زده و با حضور پليس مبارزه با مواد مخدر 
س��ركالنتري بازار و يگان ام��داد تا اين لحظه 
هزار و 66۵ معت��اد و 422 خرده فروش از اين 

مناطق دستگير شده اند. 

رحيم��ي اظه��ار ك��رد: پلي��س مب��ارزه با 
موادمخدر با 20 گش��ت س��يار در كوچه ها به 
دنب��ال معتادان بوده و بيش از 9۸ منزل را كه 
در آنه��ا بالغ ب��ر 120 نفر كه غالب��ا معتاد نيز 
بودند، حضور داش��ته دس��تگير و منازل پلمب 
شده است. ما براي اينكه بتوانيم اين طرح را به 
سرعت ادامه دهيم از شوراي هماهنگي استان 
تهران و بهزيس��تي درخواست كمك كرديم و 
آنها نيز همكاري الزم را با ما داش��تند. رييس 
پلي��س تهران ب��زرگ با بيان اينكه پاكس��ازي 
مناطقي مانند ش��وش، مولوي و هرندي بسيار 
حاي��ز اهميت ب��ود، گفت: در جلس��ه يي كه با 
شهرداري تهران داش��تيم قرار شد؛ تعدادي از 
اين خانه ها كه به پاتوق معتادان تبديل ش��ده 
ب��ود و گاهي در آنها بيش از 120نفر مش��غول 
مص��رف م��واد مخدر بودن��د تخريب ش��ده و 
همچنين زمان بازپروري معتادان بيشتر و به 6 

ماه افزايش پيدا كرد. 
رحيم��ي با اش��اره ب��ه گش��ت هاي ضربتي 
پليس به مبارزه با موادمخدر سطح شهر تهران 
گف��ت: پليس عزم خ��ود را جزم كرده تا جايي 
كه مقدور اس��ت؛ ش��هر تهران را از لوث وجود 

افرادي كه چهره ش��هر را ناهنج��ار مي كنند، 
پاك كند. او در بخش ديگري از صحبت هايش 
تاكي��د ك��رد: همچني��ن صبح روز سه ش��نبه 
با حض��ور در منطق��ه خالزير اف��راد مالخر را 
دس��تگير و اين منطقه را نيز پاكسازي كرديم. 
همچنين در اطراف بهشت زهرا حدود 200 تا 
300 چادر مس��تقر بود كه اعمال خالف قانون 
انج��ام مي دادند، اين مناط��ق نيز در طرح روز 
گذش��ته پاكسازي ش��د و بالغ بر 300 نفر در 

اين مناطق دستگير شدند. او ادامه داد: ما اين 
طرح را در تمام نقاط آلوده تهران ادامه داده و 
در دره فرحزاد و خاك س��فيد نيز اجرا خواهيم 
كرد. رحيمي در بخش ديگري از صحبت هايش 
در خص��وص پخش فوتبال از س��ينما گفت: تا 
اي��ن لحظه هيچ مركزي هيچ نوع طرحي را به 
پليس ارائه نداده اس��ت و مديريت اين طرح با 
ماس��ت و هنوز از طرف ناجا به ما چيزي ابالغ 

نشده است. 
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پس از حدود ۲سال، عوارض آزادراه ها ۲۰درصد گران شد

افزايشچراغخاموشعوارضجادهاي
گروه راه و شهرسازي|

اگرچ��ه وزي��ر راه و شهرس��ازي در تازه تري��ن 
مصاحبه خود به صورت تلويح��ي افزايش عوارض 
ت��ردد از آزادراه ه��ا را تكذيب كرد و در پاس��خ به 
س��وال خبرنگار يكي از رس��انه ها درباره علت اين 
افزايش گفت: چه كس��ي به شما خبر داده است؟ 
اما ط��ي هفته ه��اي اخي��ر گزارش هاي��ي درباره 
افزايش چراغ خاموش عوارض آزادراهي از س��وي 
 رس��انه هاي مختلف و رانندگان منتش��ر و دس��ت 

به دست مي شود. 
در چنين شرايطي عباس آخوندي سرانجام در 
جواب انتقاد يكي از نمايندگان مجلس درباره اين 
موض��وع اعالم كرد: اي��ن افزايش قيمت مربوط به 
آزادراه هاي خصوصي مي ش��ود و طبيعتا بايد سود 

ساخت و ساز به سرمايه گذاري برگردد. 
حاال با گذش��ت چند روز از اظهارنظر آخوندي 
و پذي��رش تلويحي او درب��اره افزايش نرخ عوارض 
آزادراه ها، معاون وزير راه و شهرس��ازي با يادآوري 
اينكه از نيمه سال ۹۵ و كل سال ۹۶ افزايش قيمت 
نداشته ايم، مي گويد: پس از ۱۸ ماه به طور ميانگين 

۲۰درصد نرخ عوارض آزادراه ها افزايش يافت. 
به گزارش تس��نيم، امير اميني تاكيد مي كند: 
البته در برخ��ي آزادراه ها اين افزايش به 3۲درصد 
هم مي رس��د كه اين موضوع باتوجه به نرخ تردد، 
ميزان س��رمايه گذاري، زمان اس��تهالك سرمايه و 
حتي صرفه جويي در مصرف سوخت و وقت كاربر 

تعيين مي شود. 
او در تش��ريح توضيحات خود مي گويد: مثال با 
احداث آزادراه قم-گرمس��ار ۱۵4 كيلومتر مس��ير 
كوتاه ش��د كه طبيعتا ب��ا اين موض��وع در ميزان 
سوخت و زمان صرفه جويي مي شود. اگر فقط ميزان 
سوخت مصرفي را مالك قرار مي داديم بايد از مالك 
هر خودرو ش��خصي حدود ۱۸ هزار تومان عوارض 
دريافت مي كرديم اما اين ميزان دريافت نمي كنيم، 
با اين حال ما ش��اهد استقبال بيش از برآوردهاي 

مردم از اين بزرگراه هستيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه افزايش 
 عوارضي آزادراه ها عده معدودي از هموطنان مان را 
دربرمي گي��رد، مي افزايد: تنها ۵ ت��ا 7درصد تردد 
كش��ور از آزادراه ه��ا و ۹۵درص��د بقي��ه از ديگ��ر 

زيرساخت هاي كشور انجام مي شود. 
اميني درباره چگونگي افزايش عوارض آزادراه ها 

مي گوي��د: قانون اح��داث طرح ه��اي راه و ترابري 
براساس قانون مشاركت اجرا مي شود كه با استفاده 
از مواد آن با بخش ه��اي خصوصي قرارداد منعقد 

مي شود. 
او با بيان اينكه تا س��ال ۹۲ فق��ط آزادراه ها در 
اي��ن چارچوب احداث و از محل عوارض س��رمايه 
س��رمايه گذاران تامين مي ش��د، اظهار مي كند: در 
حال حاضر با اين ش��يوه ديگر س��امانه هاي حمل 
و نقل��ي ازجمله اح��داث ريل و ف��رودگاه هم اجرا 
مي ش��ود و اين راهكاري است براي سرمايه گذاري 
در طرح هايي كه دولت امكان آن را ندارد و از توان 

بخش خصوصي استفاده مي كند. 
معاون اقتص��اد و برنامه ريزي حمل و نقل وزير 
راه و شهرس��ازي يادآور مي ش��ود: البته ما در كنار 
زيرساخت هاي آزادراهي زيرساخت هايي هم داريم 
ك��ه مردم بدون پرداخت ع��وارض مي توانند از آن 
اس��تفاده كنند كه در اين ب��اره نيز دولت به عنوان 
وظيف��ه اجتماع��ي اش هزينه اح��داث و تعمير و 
نگه��داري آن را تقبل مي كند. اين مقام مس��وول 

درب��اره نحوه نرخ گ��ذاري ب��ر ع��وارض آزادراه ها 
ه��م مي گويد: قانونگ��ذار اجازه داده به پيش��نهاد 
س��رمايه گذار و ب��ا تصويب وزير راه و شهرس��ازي 
در قب��ال خدماتي كه به اس��تفاده كنندگان عرضه 

مي شود، نرخ گذاري صورت گيرد. 
امين��ي اضاف��ه مي كن��د: بع��د از مدت��ي كه 
س��رمايه گذار سرمايه گذاري اش را انجام داد و اصل 
و نرخ سود سرمايه گذاري اش را مستهلك كرد اين 
س��رمايه به عنوان سرمايه ملي به دولت و درنهايت 

منافع آن به آحاد جامعه تعلق مي گيرد. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هر قدر 
افزايش نرخ عوارضي ها ديرتر انجام ش��ود، سرمايه 
س��رمايه گذاران ديرتر مستهلك مي شود و سرمايه 
در دس��ت س��رمايه گذار باقي مي مان��د، مي گويد: 
شريان هاي حمل و نقلي ما دچار افزايش تقاضاي 
تردد هس��تند كه اين مساله هم ايمني مسيرهاي 
م��ا را كاهش مي دهد و حجم ترافيك و توقف ها را 

موجب مي شود. 
او با بي��ان اينكه در كش��ور ۱۹ آزادراه وجود 

دارد كه از اين تعداد 3 آزادراه دولتي است، اظهار 
مي كند: تصميم بر اين است كه با واگذاري نظام 
تصديگري و اس��تفاده از س��رمايه گذاري مجدد 
بخش خصوصي، ارتقاي س��طح س��رويس فعلي 
و تعمي��ر و نگهداري ه��اي دوره ي��ي را به صورت 
دريافت عوارض مجدد به س��رمايه گذاران واگذار 

كنيم. 
 اميني اضاف��ه مي كند: مثال براي ي��ك آزادراه 
۱۵۰ كيلومتري ۶ خطه، ساالنه به ۵۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري نياز است كه دولت توان تامين آن را 
 ندارد كه اگر با يك ترافيك متوس��ط ساالنه حدود 
۲۵ هزار دس��تگاه خودرو از آن عب��ور كند در هر 
س��مت آن بايد از ه��ر خودرو 3 ت��ا 3۵۰۰ تومان 
عوارض دريافت كند تا نرخ سرمايه گذاري مستهلك 
ش��ود. معاون وزير راه و شهرس��ازي ادامه مي دهد: 
اگر قرار است ش��ريان هاي كشور را تا پايان برنامه 
شش��م و اواس��ط برنامه هفتم به ۱۰ هزار كيلومتر 
آزادراه تبديل كنيم باي��د از توان بخش خصوصي 

استفاده كنيم. 

 گام آخر تا خداحافظي با باجه هاي عوارضي 
درحالي ك��ه قرار بود درياف��ت الكترونيكي 
عوارض كليه آزادراه هاي ايران در س��ال ۱3۹۶ 
به اجراي نهايي برس��د اما اي��ن طرح تاكنون 
عملياتي نشده است البته معاون شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل به تازگي اعالم 
كرده كه الكترونيكي ك��ردن عوارض آزادراه ها 

در گام پاياني خود قرار دارد. 
سيدحس��ين ميرشفيع در گفت وگو با ايسنا 
اظه��ار كرد: باتوجه ب��ه برنامه ريزي كه از قبل 
ص��ورت گرفته بود، بايد اخ��ذ عوارض در تمام 
آزادراه ها الكترونيكي شود. اين موضوع بنا بود 
در ماه هاي پاياني سال گذشته به نتيجه برسد 
كه نياز به برخي كارهاي اداري و نهايي ش��دن 

قراردادها آن را به تعويق انداخت. 
به گفت��ه او، در حال حاضر طرح نهايي اين 
موضوع روي ميز وزير راه و شهرسازي قرار دارد 

تا با تاييد نهايي او كار اجرايي شود. 
معاون شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي 
حم��ل و نقل تاكي��د مي كند: پ��س از اجرايي 
ش��دن اين طرح عوارض در كلي��ه آزادراه هاي 
ايران به ش��كل الكترونيكي گرفته مي ش��ود و 
ديگر چي��زي به نام باجه اخذ ع��وارض وجود 
نخواهد داش��ت. ميرش��فيع درب��اره مقدمات 
فن��ي كار هم توضي��ح مي دهد: خوش��بختانه 
قبل از نهايي ش��دن كاره��اي اداري اقدامات 
فني الزم انجام ش��ده و در صورت نهايي شدن 
دس��تورالعمل، كار در كوتاه ترين زمان ممكن 

قابليت اجرا خواهد داشت. 
ب��ه گفته او، با امكاناتي ك��ه دراختيار مردم 
ق��رار مي گيرد، مس��افران مي توانن��د از طريق 
گوش��ي هاي تلف��ن همراه خود و س��امانه هاي 
الكترونيكي موجود، نسبت به پرداخت عوارض 

آزادراهي اقدام كنند. 
در حال حاضر آزادراه هاي ايران يا از طريق 
سرمايه گذاران ش��ان م��ورد بهره ب��رداري قرار 
مي گيرند يا با پايان يافت��ن دوره بهره برداري، 
دراختي��ار دول��ت هس��تند. گفت��ه مي ش��ود 
كاه��ش هزينه ه��ا و افزايش س��رعت تردد در 
آزادراه ه��ا بدون ني��از به توق��ف در باجه هاي 
 آزادراهي يك��ي از اصلي تري��ن هدف هاي اين

 برنامه ريزي است. 

افشاني با حكم وزير كشور 
رسما شهردار تهران شد 

در جلس��ه يي كه ديروز عصر در وزارت كش��ور برگزار 
شد، محمدعلي افشاني با حكم وزير كشور به طور رسمي 

شهردار كشور شد. 
به گ��زارش فارس، عص��ر ديروز ابالغ رس��مي حكم 
سيدمحمدعلي افش��اني به عنوان شهردار تهران در دفتر 
مصطفي رحماني فضلي وزير كش��ور انجام ش��د. در اين 
مراس��م محسن هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران و 

ابراهيم اميني نايب رييس شوراي شهر حضور داشتند. 
پ��س از اس��تعفاي محمدعلي نجفي از ش��هرداري 
تهران، اعضاي ش��وراي شهر پس از برگزاري جلسات و 
بررسي هاي بس��ياري براي انتخاب شهردار، محمدعلي 
افش��اني معاون عمراني وزير كشور را به عنوان شهردار 
تهران انتخاب كردند. يك منبع آگاه به »تعادل« گفت 
كه افش��اني از روز يك شنبه و پس از حضور در جلسه 
علني ش��وراي شهر تهران، نخستين روز كاري خود در 

شهرداري تهران را آغاز خواهد كرد. 

پرندگان فاز يك باغ پرندگان 
قاچاقي بودند

علي حسيني  شهردار منطقه 4 گفت: تا پايان شهريور 
ماه امسال فاز ۲ باغ پرندگان را به صورت كامل و همراه با 

پرندگان افتتاح كنيم. 
به گ��زارش فارس، حس��يني پس از بازدي��د از موزه 
عين الدوله و موزه گرافيك واقع در ش��هرداري منطقه 4 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني بر احداث 
باغ پرندگان اظهار كرد: فاز يك باغ پرندگان از س��ال ۹۰ 
شروع به كار كرد و با ۱۵هكتار به بهره برداري رسيده است 
ولي فاز ۲ آن همچنان با مش��كالتي مواجه است كه بايد 
نسبت به رفع آن اقدام شود. وي افزود: در مديريت قبلي 
ف��از ۲ باغ پرندگان افتتاح ش��د ولي هيچ پرنده يي در آن 
وجود نداش��ت و در حال حاضر نيز صاعقه گير براي اين 
محيط به صورت كامل نصب نشده است و جايگاه پرندگان 
به درستي مش��خص نيس��ت. وي افزود: در حال حاضر 
همچنان براي فاز يك باغ پرندگان به دادگاه مي رويم، چرا 
كه پرن��دگان قاچاقي وارد كردند و اين اقدام بدون اطالع 
 سازمان حفاظت محيط زيست بوده است. وي افزود: فاز ۲
باغ پرندگان داراي مسيري نامناسب و خطرناك است كه 
بايد نس��بت به حل مس��ائل ايمني هر چه سريع تر اقدام 
شود. حسيني گفت: در نهايت به دنبال آن هستيم كه تا 
پايان ش��هريور ماه امسال فاز ۲ باغ پرندگان را به صورت 

كامل و همراه با پرندگان افتتاح كنيم. 

 دريافت خسارت سانچي
از شركت هاي بيمه ممكن شد

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: با 
پايان يافتن بررسي علت بروز سانحه نفتكش سانچي، از 
اين پس شركت ملي نفتكش مي تواند دريافت خسارت از 

شركت هاي بيمه را پيگيري كند. 
به گزارش ايرنا، هادي حق شناس با بيان اينكه به نظر 
مي رس��د كه نوع بيمه اين كش��تي هرگونه خسارت اين 
حادثه را پوش��ش مي دهد، گفت: امكان دريافت خسارت 
بيمه يي از قبيل تجهيزات، خدمه و كشتي از شركت هاي 

بيمه گر در اختيار شركت ملي نفتكش است. 
حق شناس تاكيد كرد: س��ازمان بنادر و دريانوردي بر 
اساس آيين نامه هاي علل بررسي سوانح، تمام تكاليف خود 

را در زمينه حادثه سانچي انجام داده است. 
او افزود: در هر حادثه يي كه بايد چند كارشناس نظر 
خ��ود را اعالم كنند، ممكن اس��ت به يك نظريه واحدي 
نرسيم، بنابراين طبق كنوانسيون هاي بين المللي در اين 
حادثه ما به دنبال بررس��ي علل آن بوديم نه شناس��ايي 
مقصر. بر اساس اعالم عبدالناصر همتي رييس كل بيمه 
مركزي، 7۰درصد بيمه نامه سانچي متعلق به يك شركت 
بيمه نروژي و 3۰درصد تحت پوش��ش شركت هاي بيمه  
ايراني بوده است؛ از سهم 3۰ درصدي ايران، ۲۰درصد از 
س��وي بيمه البرز و ۱۰ درصد از سوي بيمه ملت پوشش 
داده شده كه نيمي از بيمه نامه هاي فوق نزد بيمه مركزي 
پوشش اتكايي داشته اند. با توجه به آسيب كامل سانچي و 
غرق شدن آن، پرداخت حدود ۱۰ميليون دالر از خسارت 
بر عهده شركت هاي بيمه ايراني خواهد بود كه از اين رقم 
حدود ۵ميليون دالر سهم دو شركت بيمه البرز و ملت و 

حدود ۵ ميليون دالر سهم بيمه مركزي است. 
اين نفتكش 3۲ميليون دالر ارزش داشت و مسووليت 
پوشش بيمه فوت و نقص عضو خدمه كشتي و همچنين 
آلودگي احتمالي دريا هم با كلوپ بين المللي I&P است. 

 فعاليت ۸۰۰۰ متخصص زن
در حوزه هوانوردي كشور 

مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
از فعاليت ۸ هزار متخصص زن در حوزه هوانوردي كشور 
و ايجاد شرايط گردشگري حالل براي مسلمانان جهان در 

كترينگ اين خط هواپيمايي خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، فرزانه 
ش��رفبافي گفت: اي��ن افراد در س��مت هاي مختلفي اعم از 
خلبان، مهماندار، مهندس، پزشك و معلم مشغول به فعاليت 
هس��تند، ضمن اينكه ۸۰درصد نيروه��اي فعال در ايرالين 
زاگ��رس از ميان زن��ان انتخاب ش��ده اند، همچنين بخش 
اعظمي از كارمندان آژان��س هواپيمايي را نيز نيروهاي زن 
تشكيل مي دهند. مديرعامل ايران اير ادامه داد: به تازگي در 
شركت ايران اير براي جذب ۵۰خلبان اعم از زن و مرد اعالم 
آمادگي كرديم كه ۱۶خلبان زن به اين منظور مراجعه كردند 
كه از ميان آنها ۸ نفر واجد شرايط بوده كه ۵ نفر از آنها در 
امتحان كتبي پذيرفته شدند و در مرحله مصاحبه قرار دارند. 
رييس ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در بيان 
مشكالت اين خط هوايي بعد از اعمال تحريم ها تصريح كرد: 
يكي از مواردي كه ش��رايط كار را براي ما سخت كرده است 
نحوه تهيه قطعات مورد نياز هواپيماها بعد از شرايط تحريم 
خواهد بود. به گفته شرفبافي ناچار هستيم از هواپيماهايي 
كه باالي ۲۸ س��ال عمر دارند براي پرواز در خطوط هوايي 
اس��تفاده كنيم و وضعيت وخيم��ي را رقم خواهد زد ضمن 
اينكه متوس��ط س��ن ناوگان ايران اير ۲۱.۵سال و متوسط 
سن هواپيماهاي موجود در كشور ۲3.۵سال است و اين به 
آن معناس��ت كه تمام هواپيماها فرسوده هستند كه نتيجه 

استفاده از آنها پروازهاي ياسوج و اروميه است. 

ايرانشهر

معاون وزير راه و شهرسازي: 

۲5۰ هزار خودرو در حمل و نقل عمومي فرسوده هستند
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي ب��ا بيان اينكه 
نيمي از خودروهاي حمل و نقل عمومي فرسوده 
هس��تند، گف��ت: در ح��ال حاض��ر از 4۵۰هزار 
دس��تگاه خودرو حمل و نق��ل عمومي ۲۵۰هزار 

دستگاه فرسوده هستند. 
به گزارش ايلنا، عبدالهاش��م حس��ن نيا گفت: 
۵۰۰ دس��تگاه خودرو ميني ب��وس از محل طرح 
نوس��ازي و اش��تغال زايي ب��ا وام 4درصد تحويل 
مي ش��ود ضمن اينكه ۹۰درصد بار و مس��افر در 

كشور از طريق جاده انجام مي شود. 
او اظهار كرد: اي��ن آ مار و ارقام جابه جايي بار 
و مس��افر از ظرفيت شبكه راهي نشان از اهميت 
اي��ن حوزه دارد و در ح��ال حاضر ۶۰۰ هزار نفر 
راننده كاميون و حمل و نقل عمومي مشغول به 

كار هستند. 
ريي��س س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل 
جاده يي با بيان اينكه در طول س��ال هاي گذشته 
كمتر به نوس��ازي ناوگان ميني بوسي توجه شده 
اس��ت، گفت: در قرارداد اخير نوس��ازي ۲۰هزار 
دستگاه خودرو حمل و نقل عمومي گردش مالي 
۵هزار ميليارد توماني ايجاد مي شود كه اين طرح 
با حمايت بانك كارآفرين و س��ازمان راهداري و 

حمل و نقل جاده يي انجام خواهد شد. حسن نيا 
با اش��اره به پرداخت س��ود تس��هيالت نوسازي 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومي گفت: س��ازمان 
راه��داري و حمل و نق��ل جاده يي از محل منابع 
خود بابت ارائه تس��هيالت به طرح هاي نوسازي 

ناوگان يارانه سود مي پردازد. 
او افزود: از ديگر اقدامات براي افزايش ايمني 
حمل و نق��ل عمومي در كنار نوس��ازي ناوگان، 
بحث توس��عه شبكه زيرس��اختي راه هاي كشور 
است. حس��ن نيا ادامه داد: در حال حاضر شبكه 
بزرگراهي و آزادراهي كش��ور ۱۸ه��زار كيلومتر 
اس��ت كه باي��د در ۲ الي 3 آينده ب��ه ۲۰ هزار 

كيلومتر افزايش يابد. 

 ۲۰۲هزار دستگاه نوسازي مي شود
در همين حال مش��اور مديرعامل س��ازمان 
راه��داري و حم��ل و نقل جاده يي با اش��اره به 
اينك��ه از محل طرح كليد ب��ه كليد ۲۰۲هزار و 
۵۰۰دس��تگاه ناوگان نوس��ازي مي شود، گفت: 
در راس��تاي نوس��ازي ن��اوگان فرس��وده هم از 
محل اعتبارات س��ازمان راهداري و هم از محل 
محاس��به مابه التفاوت قيمت س��وخت نوسازي 

انواع ناوگان كاميوني، ميني بوس��ي و اتوبوس��ي 
انجام مي ش��ود. به گزارش فارس، صدراهلل بمانا 
در مراسم تحويل ۵۰۰ دستگاه ميني بوس بابت 
نوس��ازي ناوگان ميني بوسي اظهار كرد: از سال 
7۹ نوسازي ناوگان فرسوده در سازمان راهداري 
آغاز شد. او ادامه داد: اولويت در بخش مسافري، 
اتوبوسي، ميني بوسي و سواري بود اما در بخش 

ميني بوسي كار چنداني انجام نشد. 
بمانا ادامه داد: ۵7هزار دس��تگاه ميني بوس 
در كش��ور داريم كه به سن اس��قاط رسيده اند؛ 
سن متوس��ط آنها ۲4.۸ سال است كه بايد ۱۰ 
سال باشد. مشاور مديرعامل سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي بيان كرد: در بخش سواري 
كرايه متوسط س��ن ناوگان ۱۲سال و در بخش 
اتوبوس ۱۰س��ال و در بخش كاميوني متوسط 
۱۶سال است. او اظهار كرد: نوسازي كاميون ها با 
همكاري شركت نفت و سازنده ها انجام مي شود، 
۹قرارداد منعقد كرده ايم تا ۱۸هزار دس��تگاه از 

طرح ۶۵هزار دستگاهي نوسازي شود. 
بمان��ا اظهار كرد: ناوگان فرس��وده مش��كل 
بزرگي براي كشور ايجاد كرده است و اميدواريم 
س��ازمان راهداري در اين حوزه به دستاوردهاي 

مطلوبي برس��د. او بيان كرد: در طرح نوس��ازي 
ميني بوس ه��ا، ميني ب��وس ب��ا قيم��ت ۱4۵ و 
۲۰۵ميليون توماني اس��ت كه ۸۰ درصد قيمت 
آن تس��هيالت با نرخ سود 4 درصد و ۲۰ درصد 

آورده متقاضي است. 
مشاور مديرعامل سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده يي افزود: طرحي كه ارائه داده ايم، اين 
است كه از سال ۹4 كاميون هاي باالي سن 3۵ 
س��ال از ناوگان خارج شوند كه ۶۵هزار دستگاه 
ناوگان فرسوده با ظرفيت باالي ۱۰تن داريم كه 

از محل صرفه جويي مصرف سوخت تامين مالي 
انجام مي ش��ود. بمانا بيان كرد: براي كشنده ها 
تس��هيالت تا 3۲۰ ميليون تومان با نرخ س��ود 
۹ درصد ارائه مي ش��ود. اي��ن كاميون ها حدود 
۵۰درصد كمتر كاهش مصرف س��وخت دارند و 
همين مابه التفاوت مصرف سوخت محاسبه شده 

و به عنوان تسهيالت در نظر گرفته مي شوند. 
او بي��ان كرد: تا قبل از اين، نوس��انات ارز در 
قيمت كاميون ها تا ح��دود 47۰ميليون تومان 

بود كه با نوسانات ارز متفاوت شده است. 

صبح چهارش��نبه ۲۶ ارديبهش��ت ماه ۹7، بالفاصله پس از بروز 
نقص فني يكي از قطارهاي اعزامي از سمت ايستگاه گلشهر كرج به 
تهران )صادقيه( در ايس��تگاه ارم سبز، معاونان و مديران مربوطه در 
محل حاضر و در جهت رفع هرچه سريع تر اين مشكل اقدام كردند 
اما عدم همكاري برخي مس��افران، ورود به حريم ريلي و ممانعت از 
بس��ته شدن در قطارها باعث ش��د تا زمان رفع اين اختالل طوالني 
ش��ود. مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو 
ته��ران و حومه با ص��دور اطالعيه و بيان اين مطل��ب افزود: بر اين 
اس��اس، ش��ركت بهره برداري مترو تهران و حومه از مسافران مترو 
درخواس��ت مي كند تا در مواقع توقف قطار در طول مسير با حفظ 
آرامش و خونس��ردي، پرسنل اين شركت را در رفع سريع تر مشكل 
ياري كنند. در اين اطالعيه همچنين از مس��افران مترو درخواست 
ش��ده اس��ت كه به پيام هايي كه از س��وي راهبر قطار و مس��ووالن 
ايستگاه ها اعالم مي شود، توجه كنند. ممانعت از بسته شدن در قطار، 
استفاده بي مورد از دستگيره اضطراري، پياده شدن از قطار و ورود به 
حريم ريلي ضمن احتمال ايجاد آسيب جسمي شديد براي مسافران، 

باعث افزايش زمان توقف قطار مي شود. 
بنا بر اعالم مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه، شهروندان اين اطمينان را داشته باشند كه تمام 
پرس��نل مترو هنگام توقف قطار به علت نقص فني، اقدامات الزم را 
براي رفع هرچه سريع تر مشكل انجام مي دهند و بهترين كار در اين 

مواقع صبر و توجه به پيام هاي اعالم شده است. 

 ۱۰ هزار واگن بايد وارد خطوط مترو شود
در همين حال،  رييس كميس��يون عمران شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه ۱۰ هزار واگن بايد وارد خطوط مترو شود، گفت: با 
اين كار مي توانيم از تمام ظرفيت خطوط اس��تفاده كنيم. محمد 

عليخاني با بيان اينكه اولويت اصلي ما تجهيز خطوط فعلي مترو 
اس��ت، گفت: براي تجهي��ز اين خطوط ۲۲ ه��زار ميليارد تومان 

اعتبار الزم داريم. 
وي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ۱۰ هزار واگن بايد وارد 
خطوط ش��ود، گفت: با اين كار مي توانيم از تمام ظرفيت خطوط 
استفاده كنيم. رييس كميس��يون حمل ونقل شوراي شهر گفت: 
 ب��راي ورود ۲ هزار واگ��ن ۱۰ هزار ميليارد هزينه الزم اس��ت و

۱۲ ه��زار ميلي��ارد تومان هم هزينه تجهيز خطوط اس��ت و اين 
موضوع فراتر از اعتبارات شهرداري است. 

وي با بيان اينكه قرار است دولت ۲ هزار واگن به كالن شهرها 
بدهد، گفت: هزار واگن براي تهران است. 

ب��ه گفته عليخاني، با اعتب��ارات فعلي اگ��ر بخواهيم اين كار 
را انج��ام دهيم در ۱۰ س��ال آينده محقق مي ش��ود اما به دنبال 
راهكارهاي جدي هس��تيم تا بتوانيم س��ريع تر اي��ن كار را انجام 
دهيم. انتظار ما اين اس��ت ك��ه بتوانيم از صندوق توس��عه ملي 

استفاده كنيم و اين پول مي تواند كمك خوبي به تهران كند. 
به گفته رييس كميس��يون حمل ونقل شوراي شهر، اميدواريم 
بتوانيم حداقل در 4 سال آينده ۵۰درصد برنامه ها را تحقق دهيم 
و خط��وط را تكميل كنيم. عليخاني تاكيد كرد: به موازات تجهيز 
خطوط توسعه خطوط را هم انجام مي دهيم و مطالعاتي در دست 
انجام اس��ت. وي با بي��ان اينكه در حال حاض��ر مترو در مناطق 
مرك��زي نداريم، گف��ت: بايد رينگ ها را كامل كرده و مش��كالت 

حمل ونقلي منطقه ۲۲ را نيز برطرف كنيم. 
عليخان��ي با بيان اينكه در حال حاضر بزرگراه همت هميش��ه 
قفل اس��ت، گفت: با توس��عه حمل و نقل عموم��ي مي توانيم اين 
مش��كل را برطرف كنيم چراكه در منطقه ۲۲ حمل ونقل عمومي 
نداريم و همه مجبور به استفاده از وسايل نقليه شخصي هستند.

هوش��نگ عش��ايري معاون وزير راه و شهر س��ازي و مديرعامل 
شركت بازآفريني شهري ايران از امضاي يك تفاهمنامه با معماران 
و هنرمندان در روز پنج ش��نبه بيست وهفتم ارديبهشت درخصوص 

تسريع جريان بازآفريني يكي از محالت هدف شهري خبر داد. 
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومي ش��ركت باز آفريني ش��هري ايران، 
عش��ايري اظهار كرد: بس��ياري از محالت تاريخي شهرهاي كشور 
كه عموما هس��ته پيدايش و نقطه ارجاع هويتي ش��هرها محسوب 

مي شوند، امروزه از زوال كالبد يا فعاليت يا هر دو رنج مي برند. 
وي افزود: بس��ياري از اين محالت از س��اكنان سنتي و خاطرات 
جمعي اهالي محل تهي شده اند. برخي محالت تاريخي با افت منزلت 
اجتماعي و كاهش نظ��ارت اجتماعي تبديل به فضاهايي امن براي 
انواع بزه هاي شهري ش��ده اند. آسيب هاي اجتماعي مختلف در اين 
محالت محيط هاي نامناس��ب براي ش��هروندان ايجاد كرده و قلب 

بسياري از شهرهاي ما را از تپش زندگي خالي كرده است. 
 معاون وزير راه و شهر س��ازي تصريح كرد: جريان بازگش��ت به 
شهر، بازگشت به حافظه تاريخي شهر، بازگشت به محل وقوع و بلوغ 
خاطرات جمعي و بازگشت به هويتي است كه شهرنشين را تبديل 
به شهروند مي كند.  عشايري اظهار كرد: جريان بازآفريني شهري با 
برجسته كردن مزيت هاي نسبي هسته هاي تاريخي شهرهاي كشور 

كوشش مي كند، توسعه درون زا و بازگشت به شهر را تقويت كند. 

 بازآفريني شهري امنيت را به شهرها بازگردانده است 
در تحولي ديگر معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي 
در آيين راه اندازي خانه گفتمان شهر و معماري استان كرمان گفت: 
پيش از دول��ت يازدهم به امنيت و ايمني به عنوان يك كيفيت در 
نظام شهري كمتر توجه شده بود و دولت تدبير و اميد با اجراي طرح 

بازآفريني، امنيت و ايمني را به شهرها بازگردانده است. 

به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي كرمان محمدسعيد 
ايزدي معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي در اين 
مراسم بيان كرد: در طرح بازآفريني شهري به حلقه هاي مفقوده 
كيفيت ش��هري كه در دوره هاي گذش��ته كمتر مورد توجه بود، 
تاكيد شده است. وي اظهار كرد: طرح بازآفريني شهري، تعيين 
پهنه هاي گس��ل و مراقبت از عرصه براي ايجاد امنيت در ش��هر 
كرمان طي هفته گذش��ته اجرايي شده است. معاون معماري و 
شهرسازي وزير راه و شهرس��ازي گفت: امن ترين منطقه تهران 
هسته مركزي و منطقه ۱۲ اين شهر است زيرا هيچ گسلي در اين 
منطقه مش��اهده نمي شود اما با توسعه شهرها در دهه هاي اخير 

سكونتگاه ها در گسل ها ايجاد شده است. 
وي افزود: سازه هاي مسكن مهر نطنز روي گسل ساخته شده 
اس��ت  از اين رو نبود تخصص ش��هري ناامني با تاب آوري پايين 
به وجود آورده اس��ت. ايزدي تصريح كرد: پيش از اين ش��هرها 
و بنيان هاي ش��هري به  درستي شناخته نشده و اين امر به دليل 

نداشتن درك صحيح از بنيان ها رخ داده است. 
وي با بيان اينكه مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي 
كش��ور با اس��ناد مكمل ازجمله با جلوگيري از ساخت وس��از و 
فعاليت كليدي روي پهنه هاي حادثه خيز اين نقيصه ها را جبران 
مي كند، افزود: تاب آوري نياز شهرهاست و اينكه شهرها با رخداد 
يك حادثه آس��يب بس��ياري مي بينند ناش��ي از بي توجهي به 
كيفيت هاست. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي 
بيان كرد: طرح هاي تفصيلي و جامع در نس��ل هاي ابتدايي عمر 
خود مزايايي داش��ته اما اينك زمان تجديدنظر اساس��ي رسيده 
اس��ت و به طور جدي نظام طرح ريزي شهري در تمامي شهرها 
اجرايي مي ش��ود. وي تاكيد كرد: در طرح هاي جامع و تفصيلي 

كمتر به كيفيت توجه مي شود.
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رابطه شاخص توانمندسازي تجاري با سطح درآمد كشورها در يك گزارش پژوهشي بررسي شد

5 راهكار ارتقاي ايران در نماگرهاي تجاري
گروه تجارت  

مطالع��ات ص��ورت گرفته در زمينه ش��اخص 
توانمندسازي تجاري در 57 نماگر نشان مي دهد، 
اگرچه رتبه كلي ايران در ش��اخص توانمندسازي 
تجاري در بين 136 مورد بررسي، رتبه 132 است، 
اما در برخي نماگرها وضعيت بدتر اس��ت و آخرين 
رتبه متعلق به ايران است. آمارها همچنين حاكي 
از اين اس��ت كه ايران به لحاظ معيار دسترسي به 
بازار )اعم از داخل��ي و خارجي( بدترين رتبه را در 
 جدول شاخص توانمندسازي تجاري دارد و از ميان 
136 كشور در اين دو نماگر رتبه 136 )يعني آخرين 
كش��ور( است. از ديگر س��و، از ميان 7 معيار كلي، 
مناسب ترين رتبه ايران مربوط به قابليت دسترسي 
و كيفيت زيرس��اخت هاي حمل ونقل )با رتبه 69( 
است كه در مقايسه با عربستان سعودي )با رتبه 2 
جهان( در اين نماگر جاي تامل جدي وجود دارد. 
نتايج اين تحليل حاكي از اين است كه در مقايسه 
با رتبه رقباي منطقه ي��ي، جايگاه ايران در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا از ميان 16 كشور منطقه 
من��ا در رديف پانزدهم و قب��ل از يمن قرار دارد. از 
اين رو، با توجه به نمره ضعيف ايران در نماگرهاي 
توانمندي تجاري، تحليلگران براي پيش نياز اصلي 
ب��راي توفيق در رفع موانع توانمندس��ازي تجاري، 
ساده س��ازي هرچه بيشتر رويه ها و كاهش زمان و 
هزينه مبادله از مرحله ثبت س��فارش تا ترخيص 
كاال و وجود اراده يي قوي براي اصالح و بازنگري در 
سياست هاي تجاري كشور است، پيشنهاد مي كنند، 
كميته ملي تسهيل تجاري براي تحقق اين هدف 

تشكيل شود. 

 آمارها چه مي گويند؟
و  مطالع��ات  موسس��ه  گ��زارش  براس��اس 
پژوهش ه��اي بازرگاني، ش��اخص توانمندس��ازي 
تجاري هر دو س��ال يك بار توس��ط مجمع جهاني 
اقتصاد )WEF( براي كش��ورهاي مختلف جهان 
محاسبه مي شود. اين شاخص ميزان توسعه نهادها، 
سياست ها، زيرس��اخت ها و خدمات تسهيل كننده 
جري��ان آزاد تجارت كاالها را بين مبادي و مقاصد 
تجاري هر كش��ور نشان مي دهد. عالوه بر اين، اين 
شاخص شامل مجموعه يي از تركيب 4 زيرشاخص 
)دسترس��ي ب��ازار، مديريت مرزي، زيرس��اخت ها 
و محي��ط عمليات��ي( در قالب 7 معيار اس��ت. اين 
معيارها عبارتند از: معيار دسترسي به بازار داخلي 
 )ب��ا 6 نماگ��ر(، معيار دسترس��ي ب��ه بازارخارجي 
)با 2 نماگ��ر(، معيار كارايي و ش��فافيت مديريت 
مرزي )ب��ا 13 نماگ��ر(، معيار قابليت دسترس��ي 
و كيفي��ت زيرس��اخت هاي حم��ل و نق��ل )ب��ا 
7نماگ��ر(، معي��ار قابلي��ت دسترس��ي و كيفيت 
خدم��ات حمل و نقل )با 6 نماگ��ر(، معيار قابليت 
دسترس��ي و اس��تفاده از فن��اوري اطالع��ات و 
 ارتباط��ات )ب��ا 7 نماگر(، معيار محي��ط عملياتي 
)با 16 نماگر( كه جمعا در 57 نماگر محاسبه شده 

است. 
به ط��ور كلي باتوجه به وجود همبس��تگي قوي 
بين ش��اخص توانمندسازي تجاري با سطح توسعه 
و درآمد كش��ورها، مي توان گفت ك��ه اقتصادهاي 
در حال توس��عه نس��بت به اقتصادهاي پيش��رفته 
در توانمندس��ازي تجاري خود عملكرد پايين تري 
داشته اند، به نحوي كه هزينه تجارت عموما باالتري 
داشته اند. از طرفي كشورهايي كه تنوع صادراتي با 
ارزش افزوده بيشتري داش��ته اند، امتياز باالتري را 
از ناحيه نماگر مربوطه در ش��اخص توانمندسازي 

تج��اري به خود اختص��اص داده ان��د در حالي كه 
كشورهايي كه وابسته به صادرات منابع خام بوده اند، 
سطوح درآمدي پايين تر و امتياز كمتري از شاخص 
ب��ه آنها تعلق گرفته كه اين امر اثر منفي بر رش��د 
اقتصادي كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت. 

كش��ورهايي نظير »نروژ، س��نگاپور، هلند و...« 
جزو كش��ورهاي گروه اول هستند كه توأما ضمن 
باال ب��ودن درآم��د س��رانه، از باالتري��ن امتياز در 
شاخص توانمندسازي تجاري هم برخوردار بوده اند 
و برعكس، كش��ورهايي عمدتا در حال توس��عه با 
درآم��د پايين و امتياز اندك )بي��ن 5.2 تا 5.3 در 
شاخص توانمندسازي تجاري( را داشته اند كه ايران 
با جايگاهي بس��يار نامناس��ب در پايين ترين رتبه 
جدول و فقط قبل از چهار كشور »كنگو، يمن، چاد 

و ونزوئال« قرار دارد. 
 بيش از نيم��ي از جمعيت جهان )يعني حدود 
3.3 ميلي��ارد نف��ر( در نيم��ه پايين��ي رتبه كلي 
توانمندسازي تجاري زندگي مي كنند و 10 بازيگر 
باالي اين رتبه بندي تجاري فقط 3درصد جمعيت 
جهان��ي را تش��كيل مي دهند. از ميان 10 كش��ور 
 پرجمعي��ت اول جهان، فقط 3 كش��ور يعني ژاپن 
)با رتبه 16( اياالت متحده امريكا )با رتبه 21( و چين 
)با رتبه 61(، به لحاظ رتبه شاخص توانمندسازي 
 تج��اري در نيمه بااليي اين رتبه بندي قرار دارند و 
7 كش��ور ديگر از اين 10 كشور پرجمعيت جهان 
كه مجموعا 4.2 ميليارد نفر را تش��كيل مي دهند، 
در نيمه پاييني رتبه بندي ش��اخص توانمندسازي 
تجاري قرار دارند. اين 7 كشور عبارتند از: اندونزي 
)با رتبه 70( و 6 كش��ور باقي مانده كه رتبه يي زير 
100 دارند، يعني هندوس��تان )رتبه 102(، برزيل 
)رتبه 110(، روس��يه )رتبه 111(، پاكستان )رتبه 
122(، بن��گالدش )رتب��ه 123( و نيجري��ه )رتبه 
127( را در توانمندس��ازي تجاري احراز كرده اند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه 394 نفر از م��ردم اين 6 
كش��ور به همراه چين و اندونزي نيمي از جمعيت 
767 ميليون نفري جهان را تش��كيل مي دهند كه 
زير خط فقر بين المللي زندگي مي كنند. 8 كشور، 
از ميان 10 كشوري كه بيشترين جمعيت فقير را 
دارن��د و رتبه آنها فراتر از 100 اس��ت، عبارتند از: 
هندوس��تان )رتبه 102(، موزامبيك )رتبه 104(، 

ماداگاسكار )رتبه 109(، تانزانيا )رتبه 115(، اتيوپي 
)رتبه 117(، بنگالدش )رتبه 123(، نيجريه )رتبه 
127( و جمه��وري دموكراتيك كنگو )رتبه 133(. 
همچنين براس��اس اين تحليل، خ��ارج از موضوع 
فقر، رتبه 132 ايران در ميان 136 كشور جهان در 
شاخص توانمندسازي تجاري بيانگر وضعيت بسيار 
نامناسب كشور در فرآيندها و سازوكارهاي تجاري، 

اداري و عمليات مرزي مربوطه است. 

 چرا تجارت جهاني كم فروغ است؟ 
در بخ��ش ديگري از اين گ��زارش آمده كه در 
اكث��ر مذاكرات عموم��ي جهان به ص��ورت جدي 
نگران��ي از جهاني ش��دن در موضوعات��ي از قبيل: 
اشتغال، نيروي كار، استانداردهاي زيست محيطي 
و ماليات وضع ش��ده توس��ط كش��ورهاي مختلف 
م��ورد بحث قرار مي گي��رد. از طرفي اعمال برخي 
سياس��ت هاي حمايت گران��ه تج��اري در قال��ب 
رويكردهاي ملي گرايانه در برخي كشورهاي جهان، 
نگاه به جهاني شدن يا همگرايي هاي منطقه يي را 
به هم ريخته اس��ت و شايد به همين دليل، تجارت 
بين المللي در س��ال هاي اخير رشد كم فروغي را به 

نمايش گذاشته است. 
نس��بت تج��ارت كاال و خدمات ب��ه GDP يا 
اندازه باز بودن همچنين ميزان آزادس��ازي تجاري 
ك��ه نقش ويژه يي در توس��عه تج��ارت دارد رو به 
كاهش اس��ت. برابر اعالم صندوق بين المللي پول، 
موافقتنامه ه��اي آزادس��ازي تجاري چن��د جانبه، 
منطقه يي و دوجانبه اگرچه موجب كاهش ميانگين 
تعرفه ها ش��ده اما ميانگين موزون نرخ تعرفه هاي 
جهان هنوز 8 درصد است. كاهش موانع تعرفه يي 
تا حدود زيادي موجب كاهش هزينه هاي تجارت و 
موجب تحقق بهره وري قابل مالحظه و تامين رفاه 
خواهد شد اما سازمان هاي بين المللي اعالم كرده اند 
كه طي 15سال اخير افزايش يكنواخت و مداومي 
در موانع موقت غيرتعرفه يي وجود داش��ته و رشد 
حمايت گرايي موجب بدتر شدن وضعيت تجارت، 
قواعد س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي و ميزان 

مالكيت خارجي و... شده است. 
اين درحالي اس��ت كه بزرگ ترين اقتصادهاي 
درحال توس��عه هنوز دسترسي محدودي را عرضه 

مي كنند. ميانگين موزون تعرفه هاي تجاري مورد 
عمل در 10كشور از بزرگ ترين اقتصادهاي درحال 
توسعه معادل 9.9درصد اس��ت به عنوان مثال به 
 BRICS لحاظ دسترس��ي بازار داخلي 4كشور از
چين)با رتبه 101(، برزيل)با رتبه 109(، روسيه)با 
رتبه 112( و هندوس��تان)با رتبه 135( در جايگاه 
دومين كش��ور ماقبل آخر)قبل از ايران كه با رتبه 
136 آخرين كش��ور جه��ان اس��ت( بيانگر وجود 
محدوديت در دسترس��ي به بازار اين كشورهاست. 
برخالف كشورهاي درحال توسعه، سطح تعرفه ها 
در اقتصادهاي پيش��رفته در سطح پاييني تعيين 
ش��ده اس��ت. براي مثال ميانگين تعرفه هاي وضع 
ش��ده در 10كشور بزرگ توس��عه يافته 1.2درصد 
اس��ت كه البته اين سطح از باز بودن درجه تجاري 
با عواملي نظير وجود رژيم بسيار پيچيده تعرفه هاي 
تج��اري در اين كش��ورها جبران مي ش��ود. به جز 
4كشور)سنگاپور، هنگ كنگ، استراليا و نيوزيلند( 
32كش��ور از 36كش��ور داراي اقتصاد پيشرفته از 
نظر رتبه نماگر پيچيدگي تعرفه ها در نيمه پاييني 

جدول رتبه بندي اين نماگر قرار دارند. 
يك��ي از 5 نماگ��ري كه براي بي��ان پيچيدگي 
تعرفه هاي تجاري استفاده مي شود، تعداد تعرفه هاي 
متمايز يا خاص اس��ت كه هر چه تع��داد اين نوع 
تعرفه ها بيشتر باشد، بيانگر پيچيدگي بيشتر جدول 
تعرفه هاي تجاري آن كش��ور اس��ت. براساس اين 
تحليل »س��وييس« بدترين بازيگ��ر در اين عرصه 
اس��ت كه جدول تعرفه يي آن 6710 تعرفه خاص 
دارد و رتبه پيچيدگي تعرفه هاي آن در اين نماگر 
136 يعني آخرين كش��ور است درحالي  كه ميانه 
تعرفه هاي خاص كشورهاي پيشرفته 1924تعرفه 
اس��ت. ميانه تع��داد تعرفه هاي خاص كش��ورهاي 
درحال توس��عه فقط 22 اس��ت. به موازات كاهش 
اينگون��ه تعرفه هاي تجاري طي دو دهه گذش��ته، 
سياست تجاري نيز به طور نسبي از اهميت كمتري 

برخوردار شد. 

 ايران كجا ايستاده است؟
در بين كشورهاي منطقه امارات متحده عربي، 
بحرين س��پس قطر)ب��ه ترتيب با رتب��ه 23، 42و 
43( بهتري��ن رتبه توانمندس��ازي تج��اري را دارا 

هستند و در مرحله بعدي مي توان رتبه كشورهاي 
اردن)45(، عم��ان)46(، مراكش)49(، تركيه)59( 
و عربس��تان)67( را قاب��ل قبول دانس��ت. درحالي 
كه رتبه كش��ورهاي مصر)116(، الجزاير)121( و 
ايران)132( نامناس��ب و با فاصله اندك در انتهاي 
جدول رتبه بندي قرار دارند. اگرچه رتبه كلي ايران 
در ش��اخص توانمندس��ازي تجاري جزو 4كش��ور 
آخ��ر جدول و در رتبه 132 اس��ت اما در برخي از 
نماگرها وضعيت بدتر اس��ت و آخرين رتبه متعلق 
به ايران است. مثال ايران به لحاظ معيار دسترسي 
به بازار)اعم از داخلي و خارجي( بدترين رتبه را در 
جدول شاخص توانمندسازي تجاري دارد و از ميان 
136كشور در اين دو نماگر رتبه 136)يعني آخرين 
كش��ور( اس��ت. از ديگر س��و از ميان 7معيار كلي 
مناسب ترين رتبه ايران مربوط به قابليت دسترسي 
و كيفيت زيرس��اخت هاي حمل و نقل)با رتبه 69( 
است كه در مقايس��ه با عربستان)با رتبه 2جهان( 
در اين نماگر جاي تامل ج��دي وجود دارد. معيار 
كيفيت خدمات حمل و نقل ايران رتبه 86 اس��ت 
در معي��ار محيط عملياتي نيز رتبه ايران 116و در 
معيار كااليي و شفافيت مديريت مرزي از رتبه 123 
برخوردار است. در مقايسه با رتبه رقباي منطقه يي 
جايگاه ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از 
ميان 16كشور منطقه منا در رديف پانزدهم و فقط 

قبل از يمن قرار دارد. 
 

 نسخه اي براي بهبود
با عناي��ت به اينكه پيش ني��از اصلي توفيق در 
رفع موان��ع توانمندس��ازي تجاري، ساده س��ازي 
هر چه بيش��تر رويه ه��ا و كاهش زم��ان و هزينه 
مبادله از مرحله ثبت س��فارش ت��ا ترخيص كاال 
و وج��ود اراده يي قوي براي اص��الح و بازنگري در 
سياست هاي تجاري كشور است، پيشنهاد مي شود 
كميته ملي تسهيل تجاري براي تحقق اين هدف 
تشكيل شود. همچنين در جهت توفيق در كسب 
فواي��د حاص��ل از آن زمين��ه اج��راي موافقتنامه 
تسهيل تجاري)TFA( به صورت آزمايشي ضمن 
توج��ه به موارد زير در دس��تور كار قرار گيرد: 1-  
استقرار كامل سيس��تم هاي خودكار در گمركات 
كش��ور و تقويت امكان ارتب��اط الكترونيكي)نظير 
بانك، حمل و نقل، بيم��ه، حق العملكاران و...( در 
چارچوب پنجره واح��د تجاري، 2-  تجهيز مكفي 
بنادر و گمركات مرزي كشور به تجهيزات كنترلي 
پيشرفته، توسعه و نوسازي كمي و كيفي خطوط 
و ناوگان ه��اي جاده يي، ريل��ي، هوايي و دريايي و 
تقويت اتصال خطوط حمل و نقلي، 3-  توس��عه و 
ترويج به كارگي��ري نرم افزارهاي رديابي و كنترل 
محموله هاي ترانزيتي)براي مثال ترويج اپليكيشن 
موقعيت ي��اب با هم��كاري اتحادي��ه حمل و نقل 
بين الملل��ي جاده يي )IRU( 4- ض��رورت بهبود 
دسترس��ي به خدم��ات بندري، گمرك��ي و مالي 
جهت ارائه خدمات 24س��اعته از طريق واگذاري 
هر چه بيش��تر امور تخليه، بارگيري، انبارداري به 
ش��ركت هاي خصوصي، 5 - لزوم توسعه مناسبات 
تج��اري و تعام��الت بين المللي كش��ور در جهت 
همكاري و بهره گيري از تجارب كش��ورهاي موفق 
و ش��ركاي تجاري ايران در زمينه استانداردسازي 
عمليات كنترل اس��ناد و مديريت مرزي خصوصا 
تقويت همكاري س��ازمان هاي مرزي با كشورهاي 
عض��و اتحاديه اروپا، بريكس و آس��ه آن در جهت 
ام��كان پ��ردازش رويه ه��اي كنترل��ي مربوط به 
ترخيص كاال قبل از ورود با ارائه اسناد الكترونيكي. 

در مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق مشترك ايران و عمان مورد تاكيد قرار گرفت

موازي كاري ممنوع!
گروه تجارت 

مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق مشترك ايران 
و عمان با حضور رييس اتاق ايران و سفير عمان در 
تهران برگزار شد. در اين نشست بر لزوم تك صدايي 
و محوري��ت اتاق مش��ترك براي اع��زام هيات هاي 
تجاري به عمان تاكيد ش��د. رييس پارلمان بخش 
خصوصي در اين نشس��ت نسبت به موازي كاري در 
اعزام هيات هاي تجاري انتقاد و اتاق هاي مش��ترك 
را به عنوان محور مذاكرات اقتصادي با ديگر كشورها 
دانس��ت. ريي��س اتاق اي��ران كه به دع��وت رييس 
اتاق مش��ترك ايران و عمان به همراه س��فير كشور 
س��لطنتي عمان در تهران در مجمع عمومي عادي 
س��االنه اتاق مش��ترك ايران و عم��ان حضور يافته 

بود، گفت: اتاق هاي مش��ترك ب��ازوي توانمند اتاق 
ايران هس��تند و اتاق مشترك ايران و عمان با وجود 
مشكالت فراوان و جواني، توانسته با عملكرد شايسته 
خود، باعث افتخار اتاق ايران شود و رتبه برترين اتاق 

در بين ديگر اتاق هاي مشترك را به دست آورد. 
غالمحس��ين ش��افعي با گاليه از اعزام بي برنامه 
هيات ه��ا براي رايزني امور تج��اري به عمان گفت: 
ت��ا زماني كه ما اتاق مش��ترك داري��م اين اقدامات 
ناهماهنگ شايسته كشور نيست كه هيات هايي در 
قال��ب دولتي و غيردولتي به ص��ورت موازي و بدون 

هدف اقدام به رايزني با عمان كنند. 
رييس اتاق مشترك ايران و عمان هم با اشاره به 
اينكه اتاق ايران و اتاق مشترك يك هدف مشترك 

دارن��د و همه امور با هماهنگي هم انجام مي ش��ود، 
گفت: اتاق هاي مشترك، تنها تشكيالت قانوني براي 
توس��عه روابط اقتصادي دو كشور هستند و به دنبال 
منافع شخصي نيستند. محس��ن ضرابي با انتقاد از 
كس��اني كه به دنبال منافع شخصي خود هستند و 
با ايجاد انجمن ها ي��ا نهادهاي تحت عنوان انجمن 
دوس��تي باعث چندصدايي در عمان شده اند، گفت: 
در كنار اعزام بي ضابطه هيات ها كه باعث سردرگمي 
 عماني ها شده، ش��كل گيري اين گونه انجمن ها نيز 
غير از بي اعتباري مجموعه تجاري و اقتصادي ايران 

دستاورد ديگري به همراه نخواهد داشت. 
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: اتاق 
مشترك، نماينده اتاق ايران است و هرگونه فعاليت 

اقتصادي بايد با هماهنگي و زيرنظر اتاق مش��ترك 
در عمان انجام ش��ود چراكه چند صدايي تحت هر 
عنوان��ي به اعتبار م��ا لطمه وارد خواه��د كرد. وي 
ادامه داد: اتاق مش��ترك ايران و عمان با آغوش باز 
از همه فعاالن اقتصادي، انديش��مندان و كساني كه 
تمايل به كمك در زمينه توسعه روابط اقتصادي دو 
كش��ور دارند استقبال مي كند و ديگر لزومي به اين 
چندصدايي و حركت هاي م��وازي، اعزام هيات ها و 

تشكيل انجمن هاي بي هويت نيست. 
ريي��س پارلم��ان بخش خصوصي هم ب��ا تاكيد 
بر اي��ن نكته ك��ه اتاق هاي مش��ترك پيش��قراول 
حرك��ت فعاالن بخ��ش  خصوصي هس��تند، گفت: 
در كش��ورهايي كه اتاق مش��ترك ايجاد شده ديگر 
لزومي به ايجاد نهادهاي ديگر تحت عناوين مختلف 
نيست. غالمحسين ش��افعي افزود: سابقه اين گونه 
انجمن هاي دوس��تي تنها بين پارلمان كشورهاست 
كه اين انجمن ها امور فرهنگي و اجتماعي را پيگيري 
مي كنند و امور اقتصادي بايد از كانال اتاق مشترك 
انجام ش��ود. ش��افعي همچنين با ابراز خرسندي از 

برقراري ويزاي فرودگاهي، از اتاق مشترك خواستار 
پيگيري لغو ويزاي تجاري عمان شد. 

سفير عمان در ايران هم با تاييد سخنان رييس 
اتاق مشترك ايران و عمان گفت: در عمان با حجم 
بااليي از اعزام هيات هاي ايراني روبه رو هس��تيم اما 
اينج��ا اعالم مي كني��م اميدواريم تم��ام هماهنگي 
فعاالن اقتص��ادي ايراني در عمان از طريق اين اتاق 
مش��ترك انجام ش��ود چراكه اين ات��اق مورد تاييد 
ماس��ت و انجام امور از كانال مشخص از طرف ايران 
مي تواند ضمن تس��هيل كار، زمينه فعاليت تجاري 
و س��رمايه گذاري را فراهم كند. »البرواني« با اشاره 
به برقراري صدور رواديد به صورت الكترونيكي و در 
فرودگاه مس��قط گفت: باتوجه به مش��كالت روابط 
بانكي دو كميسيون تخصصي در اين زمينه تشكيل 
ش��ده ك��ه وظيفه آن ح��ل و فصل موان��ع بانكي و 
تجاري است. سفير عمان همچنين اعالم كرد: روابط 
تجاري، اقتصادي و سياس��ي بين دو كشور در حال 
توسعه اس��ت و سفارت عمان در تهران با جديت از 

هيچ كمكي دريغ نمي كند. 

رييس ات��اق اصناف ايران اع��الم كرد كه هيچ 
مشكلي از نظر عرضه كاال و خدمات در ماه مبارك 
رمضان وجود ن��دارد و گراني به عوامل مختلفي از 
جمل��ه افزايش نرخ ارز و باال رفتن نرخ هاي جهاني 
برمي گ��ردد اما در اين ماه مقرر ش��ده بس��ياري از 
كاالها با گراني مواجه نشوند اما نبايد انتظار داشت 

هيچ چيز گران نشود. 
به گزارش ايس��نا، م��اه رمضان هم��واره مانند 
برخي بازه هاي زماني ديگر در س��ال جزو ماه هايي 
به شمار مي رود كه بيشترين تقاضا براي مصرف انواع 
محص��والت و خدمات مختلف به وجود مي آيد كه 

سبب افزايش قيمت و بعضا كمبود در سطح عرضه 
مي شود و مشكالتي براي بازار در اين ماه به وجود 
م��ي آورد. اما علي فاضلي در اين ب��اره گفت: براي 
تنظيم بازار ماه رمضان مديريت همه دستگاه هاي 
دولتي و خصوصي متولي در اين امر س��بب ش��ده 
امروز هيچ مش��كلي از نظر عرضه، وجود نداش��ته 
باشد كه به نوبه خود باتوجه به فشارهاي بين المللي 
و مش��كالت اقتصادي، مزيت  فوق العاده يي به شمار 

مي رود. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه چرا با 
وجود نداشتن كمبود در س��طح عرضه، گراني در 

بازار وجود دارد؟ اين گونه توضيح داد كه هميش��ه 
در زمين��ه ارز به مردم يارانه داده ش��ده و هيچگاه 
ن��رخ واقعي ارز را به مردم اع��الم نكرده ايم كه اين 
مساله خود يك عارضه محسوب مي شود و بايد اين 
اصالح انجام شود كه البته گام به گام در حال انجام 
اس��ت. رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: اگر نرخ 
دالر را از س��ال 1387 تاكنون بررسي كنيم كه به 
4200 تومان و تك نرخي رسيده است، شاهد اين 
مساله هستيم كه مش��كالتي در اين زمينه وجود 
دارد. گرچه اين اقدام دولت درراس��تاي تك نرخي 
شدن ارز اقدام مثبتي بود، اما مشكالت آن نيز بايد 
برطرف ش��ود، چراكه به عنوان مثال براي بسياري 
از كاالها كه در سيستم بدون انتقال ارز با نرخ هاي 
غيرترجيحي وارد مي شود، هيچ تدبيري انديشيده 
نشده است. اين مسائل سبب مي شود كه بنگاه ها و 
اصناف مختلف درگير جريانات و معضالت خاصي 

ش��ود. فاضلي به افزايش نرخ جهاني به عنوان يكي 
از عوامل افزايش قيمت برخي از كاالها اشاره كرد و 
گفت: در بسياري از مواد اوليه توليد، مصرف كننده 
به ش��مار مي رويم و بايد آن را وارد كنيم تا بتوانيم 
كاال ي��ا محصول نهاي��ي را توليد كني��م؛ بنابراين 
افزايش نرخ ارز مي تواند روي افزايش قيمت ها تاثير 
بگذارد. از سوي ديگر نيز مساله تحريم ها بيشترين 
ضربه و آس��يب را به همين بخ��ش از اقتصاد وارد 
مي كند، چراكه به عنوان مثال در گذشته از طريق 
هر بانكي نمي توانستيم گشايش اعتبار انجام دهيم؛ 
بنابراين بايد از طريق برخ��ي بانك ها با نرخ باالتر 
اين كار را انجام مي داديم؛ بنابراين با اين ش��رايط 
نرخ تمام ش��ده واردات كاال و خدمات براي كشور 

افزايش پيدا مي كند. 
وي اضافه كرد: يك بانك در چين كه براس��اس 
تفاهم هاي صورت گرفته مقرر شده بود براي ارتباط 

با اين كشور از طريق آن بانك اقدام كنيم، گشايش 
اعتبار براي شركت هاي بزرگ انجام مي شد و براي 
شركت هاي كوچك بين 17 تا 25درصد با افزايش 
هزين��ه اي��ن كار را انجام مي دهد كه يقينا س��بب 
مي شود قيمت تمام ش��ده كاال و خدمات وارداتي 

افزايش پيدا كند. 
رييس ات��اق اصناف اي��ران با بي��ان اينكه اين 
مش��كالت را به مسووالن مختلف كشور نيز انتقال 
داده ايم، گفت: بخش��ي از اين مشكل طي دو سال 
اخي��ر حل ش��ده و بخ��ش عمده ي��ي از آن هنوز 
باقي مانده اس��ت. به عنوان مثال اگر بخواهم پودر 
آلومينيوم وارد كنيم، نمي توانيم از هر كشوري آن 
را وارد كنم و آن كش��ور خاص س��ود حمل و نقل، 
سود داللي و ديگر هزينه هاي اضافي اش را مي گيرد؛ 
بنابراين نبايد در اين شرايط انتظار داشت كه هيچ 

چيز گران نشود. 

رييس اتاق اصناف ايران پاسخ داد

چرا با وجود فراواني عرضه، گراني داريم؟

 افزايش 9.6 درصدي
قيمت خودرو مجاز نيست!

شاتا  به  دنبال افزايش قيمت محصوالت ايران 
خودرو و سايپا كه موجب اعتراض زيادي از سوي 
مصرف كنن��دگان و نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اس��المي ش��ده اس��ت، وزير صنعت اع��الم كرد: 
افزاي��ش بيش از 9.6درص��دي قيمت خودروهاي 

داخلي مجاز نيست.
او در ادام��ه اف��زود: خودروس��ازان داخلي حق 
افزايش بيش از اين مي��زان را ندارند و مردم بايد 
تخلف��ات را گزارش كنن��د. وزير صنعت همچنين 
تاكيد كرد: س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان گزارش ه��ا را بررس��ي و با تخلف 

احتمالي برخورد كند.
افزاي��ش قيمت خودرو آن ه��م بدون ضابطه و 
براساس سليقه خودروساز باعث شد تا كميسيون 
صناي��ع مجلس به اين موض��وع ورود پيدا كرده و 

درصدد بررسي آن برآيد.
نمايندگان كميس��يون صنايع معتقدند يكي از 
عوامل افزايش قيمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات 
نرخ ارز اس��ت كه بايد اي��ن دو موضوع از همديگر 
تفكي��ك داده ش��ده و تاثير آنها ب��ر قيمت تمام  
ش��ده يك خودرو مورد ارزياب��ي قرار گيرد. برخي 
از نماين��دگان معتقدند در مقطعي ش��ركت هاي 
خودروس��از از توانمن��دي داخل��ي و اس��تفاده از 
قطعات س��اخت داخل صحبت مي كنند اما وقتي 
ارز گران مي شود، قطعات وارداتي را بهانه كرده و 
اق��دام به افزايش قيمت ها مي كنند كه اين موضع 
براي ما عالمت س��وال دارد. بايد ارزبري خودروها 
نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد تا تكليف 
مردم مشخص ش��ود. عالوه بر اين بيش از 15نفر 
از اعضاي كميس��يون صنايع و معادن مجلس هم 
اخيرا با ارس��ال نامه يي به محمد ش��ريعتمداري، 
وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو افزايش 

قيمت خودرو  شده اند.

 عرضه كاالهاي اساسي با
نرخ ثابت در ماه مبارك رمضان 
فروش��گاه هاي  كش��وري  اتحادي��ه  ريي��س 
زنجيره يي از عرضه كاالهاي اساس��ي با نرخ ثابت 
و افزايش س��اعت كار فروشگاه هاي زنجيره يي در 
م��اه مبارك رمض��ان خبر داد. به گ��زارش روابط 
عمومي اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره يي، 
امير خسرو فخريان افزود: اعضاي اتحاديه كشوري 
فروشگاه هاي زنجيره يي هم راستا با ديگر صنوف، 
توزيع اقالم اساس��ي جهت رفاه حال مردم در ايام 

ماه مبارك رمضان را آغاز كرده اند. 
رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره يي 
در ادام��ه تصريح كرد: در همين رابطه اقالم مورد 
عرضه ش��امل گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، برنج، 
ش��كر، روغن، خرما و پنير ب��ا تخفيف ويژه توزيع 

مي شود. 
او در مورد ساعت كار فروشگاه هاي زنجيره يي 
نيز گف��ت: فروش��گاه هاي زنجيره يي ب��ا افزايش 
س��اعت كار خ��ود آم��اده خدمت رس��اني ويژه به 
روزه داران هس��تند. در همين راستا فروشگاه هاي 
زنجيره ي��ي عرضه كننده مواد خوراكي و تغذيه نيز 
با تغيير س��اعت كار بعد از اذان مغرب تا نيمه شب 
و عرض��ه غذا به صورت س��رد و بيرون بر در طول 
روز در اي��ام ماه مباك رمض��ان فعاليت مي كنند. 
فخري��ان تدارك جش��نواره هاي مختلف و اعطاي 
جوايز ب��ه روزه داران و تخفيفات وي��ژه را از ديگر 

خدمات فروشگاه هاي زنجيره يي عنوان كرد. 

هدف گذاري يك ميليارد 
دالري تجارت با قطر

مهر  مش��اور وزير صنعت،  معدن و تجارت در 
امور بين الملل از هدف گذاري يك ميليارد دالري 

تبادالت تجاري بين ايران و قطر خبر داد.
محمدرض��ا في��اض در زمين��ه دس��تاوردهاي 
كميسيون مشترك ايران و قطر با بيان اينكه سال 
گذشته حجم روابط تجاري دو كشور 320ميليون 
دالر بود، افزود: كميس��يون مشترك ايران و قطر 
بعد از 12سال توقف، دو روز كاري به رياست وزير 
صنعت، معدن و تجارت در دوحه قطر برگزار شد و 
توافقنامه اين كميسيون به امضاي دو وزير رسيد. 
او تصريح ك��رد: هيات ايراني در اين كميس��يون 
ش��امل 40نفر از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
و 40نفر از بخش دولتي بود و درخصوص مس��ائل 
اقتص��ادي و تج��اري گفت وگو ش��د گرچه حجم 
روابط تجاري دو كش��ور رش��د خوبي داش��ته اما 
راضي كننده نبود و بعد از هدف گذاري جهش سه 
براب��ري جهش باالتري را نيز هدف گذاري كرديم. 
فياض يادآور ش��د: در كنار اين تصميمات بنا شد، 
كميته ويژه يي نقشه راهبرد 5 ساله ايران و قطر را 
طراحي كند كه اين هم جزو دستاوردهاي اجالس 

است. 
به گفته وي تسهيل ورود تجار ايراني، تسهيل 
ص��دور رواديد براي هر دو طرف؛ بحث و گفت وگو 
درخص��وص مس��ائل اقتص��ادي تج��اري بانكي، 
سرمايه گذاري هاي متقابل، حمل ونقل و ارتباطات 
تكنول��وژي، مناط��ق آزاد، كش��اورزي و محي��ط 
زيس��ت، انرژي صنعت، نفت و گاز و پتروش��يمي، 
گردش��گري و گردش��گري س��المت حوزه هاي��ي 
ب��ود ك��ه در اين اجالس درخص��وص آنها بحث و 

گفت وگو و تصميمات خوبي گرفته شد. 
في��اض در ادام��ه از امض��اي اس��ناد في مابين 
درخصوص اس��تاندارد متقابل دو كشور در آينده 
نزدي��ك خب��ر داد و افزود: بعد از 12س��ال توقف 
برگ��زاري اي��ن كميس��يون گام مناس��بي ب��راي 
س��اماندهي روابط دو كش��ور بود. وي در ادامه با 
اش��اره به لزوم تسهيل حمل و نقل بين دو كشور 
گف��ت: درخصوص حمل و نق��ل دريايي، هوايي و 
ريلي و نيز تردد شناورهاي دو كشور و استفاده از 
بنادر گفت وگو شد كه اميدواريم در ماه هاي پيش 
رو گشايش بيشتري در اين خصوص صورت گيرد. 

اخبار
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15 نفت و انرژي
  افزايش 70 درصدي
مصرف برق مساجد

فارس  مشاور مديرعامل شركت توانير با اشاره به طرح 
رايگان شدن مصرف انرژي در مساجد بيان كرد: از زماني 
كه بحث رايگان ش��دن مصرف انرژي در مس��اجد مطرح 
ش��د، ميزان مصرف انرژي 70درصد افزايش يافت كه اين 
موضوع جاي بسي تاسف دارد. بيگلري با تاكيد بر جايگاه 
و دامنه تاثيرگذاري علما، روحانيون و مبلغان در بين اقشار 
مختلف افزود: اسراف در مصرف انرژي از منظر مباني ديني 
امري مذموم و نكوهيده است و ضرورت دارد كه مبلغان در 
اي��ام تبليغي ماه رمضان آثار و پيامدهاي آن را براي مردم 
تبيين كنند. اين استاد دانش��گاه اظهار كرد: بهينه سازي 
مصرف يكي از اهرم هاي اقتصاد مقاومتي است و در شرايط 
كنوني كش��ور بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد كه در 
زمينه مديريت و بهينه س��ازي مصرف انرژي اقدام اساسي 
صورت گيرد پس بايد از همه ظرفيت ها و پتانسيل ها براي 

تحقق اين مهم استفاده شود. 

 توسعه پتروشيمي، كاهش 
خام فروشي 

شانا  مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي بيان 
كرد: صنعت پتروشيمي ايران با هدف كاهش خام فروشي 
بايد به برنامه ها در مس��ير تكميل زنجيره ارزش ش��تاب 
بخشد.  به گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي، سيدرضا 
نوروززاده اظهار كرد: زمينه يي براي توسعه صنايعي مانند 
پتروشيمي فراهم شده و بايد از اين مزيت به بهترين شكل 
با هدف كاهش خام فروش��ي استفاده كرد و بايد نفت خام، 
گازه��اي همراه نفت و فرآورده هايي مانند بوتان، پروپان و 
اتان را به محصول نهايي تبديل كنيم تا هدف گذاري ها در 
مسير كاهش خام فروشي محقق ش��ود.  نوروززاده افزود: 
نبايد ارتباط ديپلماسي با غرب را قطع كرد و اكنون ايران 
با تكيه بر منابع انس��اني كارآمد و دانش و فناوري روزآمد 

جهان در راه پيشرفت و توسعه گام برمي دارد. 

  ابتكار اصفهان
در مديريت آب

پاون  معاون خدمات مش��تركين و درآمد ش��ركت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان اظهار كرد: شهروندان 
اصفهاني مي توانند با تماس با س��امانه تلفني 1522 
نس��بت به ثبت درخواس��ت لوازم كاهنده مصرف آب 
اق��دام كنند.  رضا رضاي��ي در اين باره بيان كرد: پس 
از ثبت درخواست شهروندان يك بسته لوازم كاهنده 
شامل سردوش و پرالتور يا آبفشان تحويل شهروندان 
مي ش��ود كه مي تواند مي��زان مصرف ه��ر خانواده را 
كاه��ش ده��د.  وي تصري��ح كرد: هزينه اين بس��ته 
لوازم كاهنده با بازپرداخت يك  س��اله روي قبوض آب 

شهروندان تقسيط مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بررسي مى كند

2  مواجهه با بيانيه نفتي كاخ سفيد
گروه انرژي  

دس��تور دونالد ترامپ به 3 وزارتخانه اين كش��ور 
براي مشخص كردن مكانيسم جديد تحريم هاي نفتي 
عليه ايران كه از سال 2016 تاكنون تعليق شده بود، 
در روز دوشنبه منتشر ش��د اما اين دستور همچنان 
نتوانس��ته ابه��ام درخصوص آينده عرض��ه نفت خام 
سومين توليدكننده نفت خام اوپك را از بين ببرد. از 
سويي بازار نفت خام با توقف روند افزايشي روبه رو شد 
كه نشان مي داد خطر كاهش عرضه ازسوي ايران، اثر 
خود را كمرنگ كرده است؛ از سويي ديگر نيز آژانس  
بين المللي انرژي، گزارش ماهانه خود را منتشر كرده و 
صراحتا عنوان كرد كه فعال فضاي »عدم قطعيت« بر 
آينده صادرات نفت ايران حكمفرماست. البته بخشي 
از گ��زارش IEA به نوع��ي تاييد كننده ادعاي ترامپ 
مبني بر تحمل بازار در ح��ذف مقدار قابل توجهي از 
نفت خام ايران است. مش��روح گزارش »تعادل« از 2 
مواجهه با بيانيه كاخ سفيد كه يكي مربوط به واكنش 
قيمت ها و ديگري مرب��وط به نگاه آژانس بين المللي 

انرژي است در ادامه مي خوانيد. 
 ديروز رويترز نوشت كه با وجود ادامه روند كاهش 
عرضه نفت اعضاي س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت و متحدانش و بازگشت قريب الوقوع تحريم هاي 
ايران، باال بودن عرضه نفت باعث ش��د قيمت طالي 
س��ياه در روز گذش��ته كاهش يابد. فيوچرهاي نفت 
 برن��ت در س��اعت 6:44 صب��ح ب��ه وق��ت گرينويچ، 
21 س��نت يا 0.3درصد نس��بت به روز قبل كاهش 
يافت تا در بشكه يي 78 دالر و 22 سنت معامله شود. 
فيوچرهاي نفت خام امريكا، وست تگزاس اينترمدييت 
ني��ز با كاهش 28 س��نتي ي��ا 0.4درص��دي معادل 

71.03دالر معامله شد. 
با وج��ود افت قيمت در معام��الت روز جاري، دو 
ش��اخص اصلي نفت جه��ان، برنت و وس��ت تگزاس 
اينترمدييت با ركورد سال 2014 يعني 79.47دالر و 
71.92دالر كه روز دوشنبه به آن صعود كرده بودند، 

فاصله چنداني ندارند. 
رويترز مي نويس��د ك��ه نش��انه هايي در بازارهاي 
معامالت فيزيكي وجود دارد كه سرمايه گذاران مالي 
را محتاط كرده است. همچنين نشانه هايي از افزايش 
توليد غول هايي مانند اكسون موبيل، رويال داچ شل، 

شورون، بريتيش پتروليوم و توتال ديده مي شود. 
در گزارش��ي كه موسسه اطالعات مالي اس اند پي 
گلوبال ريتينگز در روز سه ش��نبه منتشر كرد، عنوان 

شده اس��ت: »توليد بالقوه و بالفعل غول هاي بازار در 
حال افزايش است.« 

به  گزارش رويت��رز، در حالي كه عرضه نفت غرب 
تگ��زاس و كانادا به علت مش��كالت خط لوله كاهش 
يافته، فروش��ندگان محموله ه��اي نفتي غرب  آفريقا، 
روس��يه و قزاقس��تان با چالش يافتن مشتري مواجه 
شده اند كه همين امر باعث شده قيمت محموله هاي 
نفت��ي كاه��ش ياب��د و تف��اوت ف��روش لحظه ي��ي 
محموله هاي نفتي نسبت به قيمت فيوچرهاي نفتي به 

بيشترين مقدار خود در سال هاي اخير برسد. 
طبق گزارش موسسه امريكن پتروليوم، اختالالت 
در خط لوله در امريكاي ش��مالي، باعث ش��ده ذخاير 
نفت اياالت متحده 4.9 ميليون بش��كه افزايش يافته 
و به 435.6ميليون بش��كه برسد. آمار رسمي توليد و 
ذخاير نفت و فرآورده هاي نفتي از سوي اداره اطالعات 
انرژي امريكا عصر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. 

گرگ مكه نا تحليلگر ارش��د اطالعات در موسسه 
تبادالت فيوچر اكسي تريدر، در همين رابطه به رويترز 
گفت: »داده هاي موسس��ه امريكن پتروليوم در مورد 
امريكا نشانگر اين است كه قيمت ها به حداكثر خود 
رس��يده اند يا اينكه حداقل نشانگر يك وقفه در روند 

قيمت ها هستند.« 
داده هاي رسمي دولت امريكا از ذخاير اين كشور 
نيز روز چهارش��نبه توس��ط اداره اطالع��ات انرژي 
امريكا، EIA، منتش��ر خواهد شد. موسسه تبادالت 
اوراق آتي فيليپس مس��تقر در سنگاپور در اين باره 
به رويترز گفت: »باتوجه به افزايش تعداد دكل هاي 
حفاري در امريكا و سطح توليد در اين كشور، انتظار 
ما اين است كه گزارش EIA تحليلي محافظه كارانه 
از اوض��اع ارائه دهد.«  باوجود كاهش  قيمت در روز 
چهارشنبه و پيشي گرفتن سفته بازي در بازار نفت 
از معامالت فيزيكي، به طور كلي ش��رايط بازار نفت 
خام به نس��بت س��ال 2017 )زماني كه كشورهاي 
اوپك براي كاهش حجم ذخاير و باال بردن قيمت ها 
محدودي��ت  عرضه نفت را به بازار تحميل كردند( با 

تنگناي بيشتري مواجه است. 
 با درنظر داش��تن اعمال مجدد تحريم هاي امريكا 
عليه سومين توليد كننده نفت اوپك و باال بودن تقاضا، 
تحليلگران پيش بيني مي كنند كه سايه تنگناي عرضه 
در ادامه س��ال جاري همچنان بر بازار نفت سنگيني 
خواهد كرد. قيمت  هاي باالي نفت ديگر بازارها را نيز 
متاثر خواهد كرد. در گزارش بانك مورگان استنلي در 

هفته جاري نيز به اين مطلب اين طور اشاره شده بود: 
»باال رفتن قيمت  نفت ريسك افزايش قيمت را به تمام 

كاالها منتقل مي كند.«

 IEA چه مي گويد؟ 
تصميم اياالت متح��ده براي خروج از برنامه جامع 
اقدام مش��ترك كه محدوديت هاي��ي را روي اقدامات 
هس��ته يي ايران اعمال مي كرد، باعث ش��د تا  كانون 
تحلي��ل بازار از مس��ائل بنيادين منح��رف و متوجه 
مسائل ژئوپليتيك شود. در اين روزهاي ابتدايي، عدم 
 قطعيت قابل  دركي درباره تاثير بالقوه اقدام امريكا روي 
صادرات نف��ت ايران كه هم اكنون حدود 2.4 ميليون 
بش��كه در روز اس��ت، وجود دارد. مهلت��ي 180 روزه 
براي مشتريان نفت ايران از طرف اياالت متحده درنظر 
گرفته شده كه استراتژي  خريد خود را تعديل كنند. 
با اين همه، تكليف اس��تثنائات و ساير مسائل مربوط 
به تحريم ها از قبيل نحوه اعمال هنوز روش��ن نيست. 
به عالوه، ساير امضا كنندگان برجام اعالم كرده اند كه به 

اين توافق پايبند خواهند ماند. 
زماني كه تحريم ها در س��ال 2012 عليه ايران 
اعم��ال ش��د، صادرات نف��ت اي��ران در حدود يك 
ميليون 200هزار بش��كه كاهش يافت. هنوز براي 
پيش بين��ي آنچه در آينده اتف��اق خواهد افتاد زود 
است؛ با اين همه بايد ديد كه آيا ديگر توليدكنندگان 
نفت مي توانن��د عرضه منظم نفت به بازار و جبران 
نبود نف��ت ايران را تضمين كنن��د. در كوتاه مدت، 
كشورهاي ونزوئال و مكزيك نمي توانند توليد خود 
را افزايش دهند اما سهمي از 1.5 ميليون بشكه يي 
كه كشورهاي اوپك و متحدان آنها طبق پيمان وين 
تعه��د دارند تا از توليد خ��ود بكاهند، مي تواند نياز 
بازار را تامين كند. اندك زماني پس از اعالم تصميم 
امريكا، بيانيه يي از س��وي عربستان سعودي منتشر 
ش��د كه بر اهميت همكاري ميان توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نفت براي كاهش احتمال كمبود 
عرضه در بازار صحه مي گذاش��ت. بيانيه عربستان 
با استقبال گرمي مواجه ش��د، آن  هم در شرايطي 
كه احتمال كاهش صادرات نفت ايران تنها خطري 

نيست كه بازار را تهديد مي كند. 
در ونزوئ��ال، كاه��ش توليد نفت در حال س��رعت 
گرفتن است و تا پايان سال جاري اين احتمال وجود 
دارد ك��ه توليد چند صد هزار بش��كه در روز كاهش 
يابد. داده هاي آژانس بين المللي انرژي براي ماه آوريل 

نشان مي دهد كه توليد ونزوئال 550 هزار بشكه كمتر 
از هدف توليدي اين كش��ور تحت توافق وين اس��ت. 
كمبود عرضه نفت از دو منبع ايران و ونزوئال مي تواند 
خطر بزرگي را پي��ش  روي توليدكنندگاني قرار دهد 
كه ه��دف آنها نه تنه��ا جلوگيري از افزايش ش��ديد 
قيمت هاس��ت كه به فكر پر ك��ردن خأل در بازار نفت 
هستند؛ خطري كه هم متوجه تعداد بشكه هاي نفت 
است و هم كيفيت نفت. بار اين اضافه توليد بيشتر از 
آن  چيزي است كه تنها تعهد عربستان سعودي بتواند 

تعادل بازار را تضمين كند. 
تصمي��م دولت امريكا تا همين جاي كار هم تا حد 
زيادي تاثير خود را روي قيمت ها گذاش��ته است. اين 
اق��دام در كنار افزايش تقاضا، تعهد ب��ه توافق وين و 
سقوط سهام نفت )چنانكه در داده هاي جديد مشهود 
اس��ت( به افزايش قيمت برنت به بش��كه يي 77دالر 
منجر شده است. در حالي كه بازيكنان بزرگ بازار نفت 
در حال بررسي چگونگي پاسخ دادن به سياست جديد 
امريكا هستند، اين گزارش نشان مي دهد كه توازن در 
بازار، همچنان در خطر است، هر چند شدت تنگناي 
عرض��ه كمتر از ماه گذش��ته اس��ت. به دليل افزايش 
قيمت ها، آژانس برآوردهاي خود براي رش��د تقاضاي 
نفت جهاني در سال 2018 را به ميزان 40هزار بشكه 
كاهش داده تا به 1.4 ميليون بش��كه در روز برس��د. 
همچنين، گ��زارش برآورد خود از رش��د توليد نفت 

امريكا را 120 هزار بشكه به سمت باال اصالح كرد. 
 در ادامه گزارش IEA آمده اس��ت، همان طور كه 
صندوق بين المللي پول اخيرا اشاره كرده است، اقتصاد 
جهاني اوضاع خوبي دارد. بنابراين اعتماد ما نسبت به 
اينكه رشد تقاضاي اساسي در سراسر جهان قوي باقي 
مي ماند، حفظ خواهد شد. رشدي كه عامل مهمي در 

افزايش اخير قيمت نفت خام بوده است. 
همچنان، واقعيت اين است كه بهاي نفت خام از 

ماه ژوئن 2017 تاكنون نزديك به 75درصد رش��د 
كرده اس��ت. اگر چنين جهش بزرگي، روي رش��د 
عرضه اثر نگذارد، بسيار خارق العاده خواهد بود. اين 
به ويژه زماني معنادار تر مي ش��ود كه به اين مساله 
دقت كنيم كه يارانه متعلق به مصرف كننده نهايي 
در اقتصادهاي نوظهور در چند س��ال اخير كاهش 

يافته يا قطع شده است. 
در ط��رف عرضه، در اقلي��م ژئوپليتيك نامطمئن 
فعل��ي، توليد باالي نفت خ��ام از طرف اياالت متحده 
كم��ك مهمي ب��راي جب��ران كاهش عرض��ه از هر 
ط��رف ديگري خواهد ب��ود. در ح��ال حاضر گزارش 
IEA باتوجه به اختالف قيمت گس��ترده يي كه بين 
انواع ش��اخص نفت WTI ايجاد ش��ده و تا 15 دالر 
رسيده اس��ت، در برآورد خود از رشد توليد نفت خام 
اياالت متحده در سال 2018 تجديد نظر كرده و آن را 

البته به مقدار محدودي افزايش داده است. 
ما مي دانيم كه پروژه هاي زيادي در دست توسعه 
هستند كه هدف آنها كمك به دستيابي توليدات نفتي 

اياالت متحده به بازار است. 
براي دوره يي، تمركز روي ذخاير تجاري كشورهاي 
OECD ق��رار داش��ت و داده ه��اي جدي��د حاكي 
از كاهش بيش��تر در م��اه مارس اس��ت. اين كاهش 
27ميليون بشكه يي درنهايت س��بب شده ذخاير در 
پايين ترين سطح 3 س��ال اخير و يك ميليون بشكه 

پايين تر از ذخاير متوسط 5 ساله قرار گيرند. 
در ح��ال حاض��ر، از آنجا ك��ه توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان به دنبال محدود كردن نوس��ان در 
بازار هستند، سرعت تغيير چش��م انداز ژئوپليتيك، 
توجه را از ذخاي��ر نفتي مي گيرد. آژانس بين المللي 
انرژي به سهم خود تحوالت را از نزديك رصد كرده 
و آماده اس��ت تا در صورت احتياج بازار را نسبت به 

عرضه كافي، مطمئن كند. 

 بزرگ ترين صادرات فوالد خوزستان
با پيش بيني صحيح بازارهاي جهاني رقم خورد

 بزرگ ترين سنگ شکن معادن آهن كشور
در كارخانه توسعه ملي

 فوالد خوزستان 1397 را با ركوردهاي توليد
در نخستين ماه آغاز كرد

فوالد خوزستان به اتكاي همين تجارب و بهره گيري از شهرت برند 
و كيفيت جهاني محصوالت، رشد بي سابقه اي در ارقام و ركوردهاي 
صادراتي بدس��ت آورد و طي س��ه سال گذش��ته عنوان بزرگ ترين 

صادركننده فوالد كشور را به خود اختصاص داد.
معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد خوزستان در جريان كنفرانس 
اس��تيل پرايس در تهران، با ذكر اين مطلب، داليل عمده موفقيت 
اي��ن ش��ركت را در پيمودن پله هاي ترقي در بازار و رش��د صادرات 
محصول ش��مش فوالد و رس��يدن به ركوردهاي بي س��ابقه فروش 
خارجي براي نخس��تين بار عنوان نم��ود و گفت: بزرگترين صادرات 
ش��ركت با پيش بيني صحيح بازارهاي جهاني رقم خورد. به گزارش 
خبرنگار روابط عمومي شركت فوالد خوزستان بهمن تجلي زاده طي 
س��خنراني علمي خود در اين همايش، اشاره كرد كه بخش فروش 
شركت فوالد خوزستان براي نخستين بار از روش هاي ويژه اي براي 

پيش بيني شرايط بازار بهره برده است.
وي با طرح اطالعات و آمار بازارهاي جهاني فوالد طي بيش از پنج 
سال گذشته تصريح نمود شركت فوالد خوزستان در بخش فروش، 
براي نخس��تين بار از روش هاي خاص مدل هاي تركيبي پيش بيني 
ب��ازار فوالد اس��تفاده كرده كه طي آن با اس��تفاده از روند تغييرات 
قيمتي نفت و مس و ساير پارامترهاي تاثيرگذار نتايج جالبي به دست 
آورده اس��ت. به  گفته تجلي زاده در اين پروژه تحقيقاتي كه از سوي 
تيم همكارانش در بخش تحقيقات فروش و بازاريابي فوالد خوزستان 
به انجام رسيده، در عمل توفيقات شگرفي را در زمينه حضور موفق 

در بازارهاي جهاني براي اين شركت به بار آورده است.
اين گزارش حاكيست، سومين كنفرانس بين المللي استيل پرايس، 
با حضور مهندس كش��اني مديرعامل و جمعي از معاونين، مديران 
و كارشناس��ان شركت فوالد خوزس��تان در كنار ديگر متخصصين 
خارج��ي، مديران و كارشناس��ان فوالد كش��ور روز دوش��نبه دهم 
ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد. اين همايش تخصصي با عنوان 
»چشم انداز فوالد، گندله و آهن اسفنجي خاورميانه و شمال آفريقا« 
در محل هتل استقالل تهران طي نشست هايي در صبح و بعداز ظهر 
اين روز، آخرين وضعيت توليد و بازار فوالد و آينده آن در آس��ياي 

غربي و شمال آفريقا را بررسي نمود.
منصور يزدي زاده نخستين سخنران استيل پرايس بود كه چالش ها 
و فرصت هاي صنعت ف��والد در افق 1404 را مطرح نمود. عالوه بر 
س��خنرانان ياد شده اسداله فرش��اد مديرعامل شركت آهن و فوالد 

غدير ايرانيان نيز در كنفرانس استيل پرايس سخن گفت.
فرشاد درباره تاريخچه احيا مستقيم و پيش بيني روند توسعه آن در 
ايران س��خن گفت و نام شركت فوالد خوزستان به عنوان خاستگاه 

اين فناوري در صنعت فوالد كشور اشاره نمود.
اين گزارش بنا بر س��وابق خبري موجود در نشريات فوالدي كشور 
اش��اره مي كند كه در س��ال 1380 نخستين كارخانه احيا مستقيم 
ايراني به نام زمزم در شركت فوالد خوزستان افتتاح شد و همچنين 
نخس��تين واحد توليد آهن اسفنجي به روش پروفر، پيش از انقالب 
اسالمي در سال 1356 در همين شركت به بهره برداري رسيده بود.

اين گزارش حاكيس��ت، س��پس بهمن  تجلي زاده مع��اون فروش و 
بازاريابي ش��ركت فوالد خوزس��تان نيز در اين همايش درخصوص 
مدل ه��اي پيش بين��ي بازار فوالد س��خنراني كرد كه م��ورد توجه 

حاضرين در اين همايش و محافل فوالدي كشور قرار گرفت.

تجلي زاده در سخنراني خود با معرفي چهار مدل در پيش بيني بازار، 
به بررسي و تشريح اين مدل پرداخت.  وي در ادامه براي بازار فوالد 
منطقه آسياي غربي و ش��مال آفريقا، منطقه منا، مدل پيشنهادي 

نهايي خود را بر اساس نمونه هاي ارائه شده مطرح كرد.
مدل هوش مصنوعي يا شبكه عصبي مصنوعي چند گانه، ديگر مدل 
پيش بيني بازار فوالد بود كه توس��ط آقاي تجل��ي زاده در كنفرانس 
اس��تيل پرايس مطرح ش��د كه مورد توجه كارشناس��ان و مديران 
حاضر در جلس��ه قرار گرفت. اضافه مي شود، از ديد كارشناسان فن، 
فروش و بازاريابي فوالد خوزستان با كارنامه درخشان عملياتي خود 
از مديريت هاي بسيار موفق فروش در بين صنايع مشابه كشور ارزيابي 
مي شود.  شركت فوالد خوزستان به اتكاي همين تجارب و بهره گيري 
از شهرت برند و كيفيت جهاني محصوالت، رشد بي سابقه اي در ارقام 
و ركوردهاي صادراتي بدس��ت آورده و طي س��ه سال گذشته عنوان 

بزرگ ترين صادركننده فوالد كشور را به خود اختصاص داده است.
در اي��ن كنفرانس ع��الوه بر مهن��دس كش��اني مديرعامل، بهمن 
تجل��ي زاده مع��اون ف��روش و بازاريابي، دكتر مجي��د عبيات مدير 
تحقيقات فروش و بازاريابي، سيدمحمدحس��ين امام مدير صادرات، 
حس��ين تقي كهزاد مديربخش احيا مستقيم، محمود لندي مدير 
بخش فوالد سازي نيز در كنفرانس حضور داشتند. همچنين، علي 
بدوي، محمدسعيد نيك انديش، ولي مهدي پور و اميرعباس شيخ پور 
ديگر كارشناس��ان عضو هيات اعزامي ش��ركت فوالد خوزستان در 
س��ومين كنفرانس استيل پرايس بودند. وي افزود: با در نظر گرفتن 
نوس��انات بازار فوالد و با توجه ب��ه نقش پيش بيني قيمت فوالد در 
تصميمات بهينه مديريتي، ايجاد و استفاده از نظام هاي پيش بيني 
قيمت اهمي��ت بااليي در صنعت پيدا مي نماي��د. با توجه به اينكه 
تيم مديريتي شركت فوالد خوزس��تان از روش هاي متعددي براي 
پيش بيني وضعيت بازار استفاده مي نمود و يكي از اين روش ها يافتن 
رابطه بين قيمت فوالد با س��اير پارامترهاي اقتصادي مي باشد، لذا 
در اين تحقيق رابطه بين قيمت مس و قيمت فوالد مورد بررس��ي 
قرار داده ش��د. ابتدا مطالعه اي براي كشف رابطه بين قيمت مس و 
قيم��ت بيلت انجام پذيرفت. داده ه��اي ورودي قيمت مس و بيلت 
مربوط به دوره هاي زماني ژانوي��ه 2012 تا مارس 2018 به صورت 

ماهيانه و قيمت بيل��ت اكراين به ازاي هر تن و قيمت جهاني مس 
مورد مطالعه قرار گرفتند. در پي مطالعه ياد شده، براي كشف رابطه 
بي��ن اي��ن دو، قيمت مس به عنوان متغير مس��تقل و قيمت بيلت 
به عنوان متغير وابس��ته در نظر گرفته ش��دند. توابع رگرس��يون از 
جمله رگرس��يون خطي، نمايي، لگاريتم ت��وان دار و چند جمله اي 
ب��ا درجات مختلف مورد ارزيابي قرار گرفتند. يافته هاي اين تحقيق 
نشان داد كه رگرسيون لگاريتمي بهترين پيش بيني كننده مي باشد. 
معاون فروش و بازاريابي در تشريح نحوه نتيجه گيري در تحقيق ياد 
ش��ده اظهارداشت: همانگونه كه نمودارهاي بازه زماني مورد بررسي 
نش��ان مي داد، افزايش و كاهش قيمت مس و فوالد در بيشتر موارد 
يكسان بود. لذا با توجه به اينكه عوامل ديگري نيز بر قيمت فوالد اثر 
مي گذارند نمي توان انتظار داش��ت با استفاده از اين معادالت قيمت 
دقيق فوالد را پيش بيني كرد. با اين وجود يافته هاي ما اثبات نمود 
كه باالترين ضريب تعيين مربوط به مدل رگرسيون لگاريتمي است و 
طبق محاسبات براساس فرمول بدست آمده ضريب همبستگي بين 
قيمت مس و بيلت برابر 898 هزارم واحد مي باشد. گزارش خبرنگار 
ما حاكيست، بهمن تجلي زاده معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد 
خوزس��تان در نشست سال گذشته كنفرانس استيل پرايس كه در 
مهرماه 96 برگزار شده بود، به عنوان مدير منتخب و تاثيرگذار جايزه 
نخبگان فوالدي SEA استيل پرايس انتخاب و معرفي شده بود. اين 
جايزه در نشس��ت امسال به اسداله فرشاد مديرعامل شركت آهن و 

فوالد غدير ايرانيان تعلق گرفت.
برپاي��ه اين گزارش، جايزه مدير تاثيرگذار فوالدي امس��ال در ادامه 
جلس��ه كنفرانس توس��ط آقايان يزدي زاده مديرعامل شركت ملي 
فوالد ايران و كشاني مديرعامل شركت فوالد خوزستان به مهندس 
فرش��اد اهدا شد. هيات داوران كنفرانس براساس بررسي مقايسه اي 
يك ساله خود از بين 20 نفر از مديران ارشد فوالد كشور ابتدا 4 نفر 
را برمي گزينند. سپس نفر برتر و مدير تاثير گذار سال را از بين اين 

چهار نفر انتخاب مي نمايند.
جاي��زه SEA. Steel Excellent Award اس��تيل پرايس، طي 
كنفرانس هاي استيل پرايس از طريق نظرسنجي از فعاالن بازار فوالد 

و مواد اوليه به مديران نخبه اعطا مي شود.

بزرگ ترين س��نگ ش��كن معادن آهن كشور به زودي در 
كارخانه توس��عه ملي و با حضور مع��اون وزير صنعت در 
سنگان افتتاح مي شود. محمد كشاني مديرعامل شركت 
فوالد خوزس��تان با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما افزود: 
سنگ ش��كن 12ميليون تني توس��عه ملي با بيش از دو 
ه��زار ميليارد ريال س��رمايه گذاري ط��ي 26 ماه تالش 

كارشناسان و مهندسين داخلي ساخته شده است.  
 ب��ه  گفت��ه مهن��دس كش��اني اين س��نگ ش��كن از نوع 
دو مرحله اي است و طول نقاله آن از معدن تا كارخانه به 
بيش از هفت و نيم كيلومتر مي رس��د كه پيش از اين در 
كش��ور و منطقه آسياي غربي سابقه نداشته است.  سنگ 
ش��كن جديد و بي نظير توس��عه ملي كه با اس��تفاده از 
بهترين تجهيزات روز دنيا ساخته شده، خوراك الزم براى 

توليد شش ميليون تن كنسانتره را فراهم مي نمايد.  
مديرعامل فوالد خوزس��تان تاكيد كرد: اين سنگ ش��كن 
در آين��ده نزديك با حضور دكتر كرباس��يان معاون وزير 
و رييس هيات عامل ايميدرو، در سنگان خراسان جنوبي 
راه ان��دازي مي ش��ود و پ��س از طي مراحل آزمايش��ي، 
باالتري��ن ظرفيت دانه بندي و تغليظ س��نگ آهن كش��ور 
را دارا خواه��د بود.   سنگ ش��كن  ها، عمليات خرد كردن 
مواد اوليه از ابعاد اوليه خارج ش��ده از معدن تا به  دس��ت 

آوردن ابعاد مناس��ب براي ورود به آسياب هاي مواد خام 
را انجام مي دهند و كارخانه توسعه ملي تاكنون فاقد اين 

تجهيزات با چنين ظرفيتي بوده است. 
ش��ركت صنعتي و معدني توس��عه ملي ب��ا ظرفيت دو و 
ني��م ميليون تن كنس��انتره و دو و نيم ميليون تن گندله 

س��نگ آهن در سال، در سنگان خراسان جنوبي واقع شده 
و اخيرا طي يك مزايده عمومي توسط بزرگ ترين عرضه 
كننده و صادركننده ش��مش فوالد كش��ور يعني شركت 

فوالد خوزستان خريداري و به تملك درآمده است.
ش��ركت فوالد خوزس��تان، دومين فوالدساز بزرگ كشور 
اس��ت كه اخيرا در راس��تاي سياس��ت تكمي��ل زنجيره 
ارزش فوالد حركتي جدي آغاز نموده اس��ت. بسياري از 
كارشناس��ان فوالد و محققين بازار سرمايه و بورس كاال، 
اقدام هوشمندانه فوالد خوزس��تان در خريد توسعه ملي 
را با ديد مثبت نسبت به آينده دانستند و اداره اين واحد 
در باالدس��ت صنعت توس��ط فوالدخوزس��تان را موجب 
برخورداري از امتياز تجربه و حمايت يك فوالدساز بزرگ 

و با سابقه كشور براي توسعه ملي ارزيابي نمودند.
فوالد خوزس��تان با حدود سي سال سابقه توليد صنعتي 
فوالد، در مجموع داراي دو مدول گندله سازي با ظرفيت 
س��االنه 6 ميليون تن گندله س��نگ آهن مي باشد كه در 
س��ايت صنعتي اين ش��ركت در جنوب شرقي شهر اهواز 

قرار دارد. 
اين شركت طي سال گذشته نزديك به 6 ميليون و 156 
هزار تن گندله س��نگ آهن و 3 ميلي��ون و 766هزار تن 

شمش فوالد توليد كرده است.

شركت فوالد خوزستان 1397 را با ركوردهاي توليد در نخستين ماه سال آغاز كرد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار ما ب��ه نقل از برنامه ري��زي و كنترل توليد، طي فروردي��ن ماه با تالش 
يكپارچ��ه كاركن��ان پش��تيباني و بهره برداري، ركورده��اي جديد ماهانه به دس��ت آمد. اين 
ركوردهاي تازه در آمار توليد كوره ها و ريخته گري از بخش فوالدس��ازي، آهن اس��فنجي از 

بخش احيا مستقيم و گندله سنگ آهن از بخش مواد اوليه به ثبت رسيده است.
غالمرضا طالبي مدير برنامه ريزي و كنترل توليد فوالد خوزس��تان اظهار داشت: ميزان توليد 
ش��مش در فروردين 342 هزار و 862 تن بوده كه نس��بت به توليد اين محصول در دي ماه 

سال قبل به ميزان 329 هزار و 218 تن ركورد باالتري است.
بخش فوالد سازي در توليد مذاب كوره ها در فروردين نيز به رقم 352 هزار و 358 تن رسيده 
كه در مقايس��ه با ركورد پيش��ين در شهريور ماه سال گذشته به ميزان 337 هزار و 837 تن 
ركورد تازه اي محس��وب مي شود. بنابر اعالم برنامه ريزي و كنترل توليد، در واحد ريخته گري 
بيلت يك نيز طي فروردين ماه ركوردي معادل 85 هزار و 744 تن توليد شمش بيلت ثبت 

شد كه ركورد پيش از آن به ميزان 83 هزار و 349 تن در شهريور سال 92 بوده است.
برپايه اين گزارش، همچنين در قس��مت ريخته گري اس��لب 2، ركورد توليد فروردين ماه به 
ميزان 82 هزار و 609 تن اعالم ش��د. در حالي كه ركورد پيش��ين اين قس��مت 76 هزار و 
432 تن مربوط به ماه مش��ابه س��ال قبل مي باش��د. به گفته مهندس طالبي، مجموع توليد 
ريخته گري هاي اس��لب در فوالدس��ازي به 168 هزار و355 تن طي فروردين ماه رس��يد كه 

ركورد پيش از آن در ماه مشابه پارسال 163 هزار و 93 تن اعالم شده بود.

اين گزارش حاكيس��ت، ركورد به دس��ت آمده در بخش احيا مستقيم در فروردين ماه مربوط 
به مدول ش��ماره س��ه واحد احيا ش��ماره 2 مي باش��د كه به ميزان 65 هزار و 102 تن آهن 
اسفنجي توليد شده و ركورد پيشين اين واحد 63 هزار و 394 تن در ماه مشابه سال 1393 
بوده اس��ت. مدير برنامه ريزي و كنترل توليد درخص��وص ركورد بخش مواد اوليه گفت: طي 
فروردين ماه، توليد گندله سازي يك به رقم 324 هزار و 39 تن گندله سنگ آهن بالغ گشت 
كه نشان مي دهد نسبت به ركورد قبلي در ارديبهشت ماه سال 1394 به ميزان 319 هزار و 

386 تن، يك ركورد تازه از توليد اين واحد به ثبت رسيده است.
وي اف��زود: همچنين در مجموع توليد گندله س��نگ آهن نيز به ح��د نصاب جديدي معادل 
611هزار و 534 تن رس��يده ايم. ركورد قبلي در اين زمينه 607هزار و 882 تن و مربوط به 

خرداد ماه سال گذشته بود.
غالمرضا طالبي در پايان اظهاراتش، تحقق ركوردهاي جديد در نخس��تين ماه سال را بيانگر 
كوش��ش و همدلي كاركنان متخصص و كارآزموده ش��ركت فوالد خوزستان دانست كه عزم 
ج��دي مديري��ت و كاركنان را در تحقق كامل اهداف اعالم ش��ده براي س��ال جديد نش��ان 
مي دهد. اين گزارش حاكيست، محمد نيكوكار معاون بهره برداري شركت به همين مناسبت 
طي پيام هايي براي مديران بخش هاي س��ه گانه مواد اوليه، احيا مس��تقيم و فوالدس��ازي از 
ت��الش و همدل��ي كم نظير كاركنان و مديران واحدهاي مورد اش��اره تقدير و تش��كر نمود و 
خواس��تار ادامه بس��يج نيروها در حفظ روند رضايتبخش كنوني با رويكرد توليد ايمن و سبز 

طي ماه هاي پيش رو گرديد.
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درگذشتمجريمحبوب
محبوب ترين مجري صداوس��یما درگذش��ت. قاسم افشار كه از س��ال هاي اول انقالب، گويندگي در بخش هاي خبري راديو و 
تلويزيون را برعهده داش��ت و در بحبوحه س��ال هاي دفاع مقدس با صدايي حماسي بارها اخبار مربوط به پیروزي هاي رزمندگان 
اسالم را به اطالع هموطنان رسانده بود، بامداد ديروز براثر ايست قلبي  دارفاني را وداع گفت. قاسم افشار از استادان گويندگي و 
فن بیان بود و صداي ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان راديو و تلويزيون حذف نخواهد ش��د. افش��ار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ 
در تهران به دنیا آمد. تحصیالت ابتدايي و متوس��طه را در تهران و قصرش��یرين طي كرد. س��پس براي ادامه تحصیل به مدرسه 
عالي پارس رفت و در رش��ته روانشناس��ي ادامه تحصیل داد. با وقوع انقالب فرهنگي تحصیالت دانشگاهي او نیمه تمام ماند؛ ولي 
بعد از بازگشايي دانشگاه ها كارشناسي روانشناسي را از دانشگاه عالمه طباطبايي دريافت كرد. او سپس كارشناسي ارشد خود را 
در همین رشته از دانشگاه آزاد اسالمي اخذ كرد.  او عالوه بر گويندگي اخبار صدا و سیما، به عنوان كارشناس ارشد با سازمان 

پژوهش هاي علمي نیز همكاري مي كرده  است. 

چهرهروز

نگاهيبهرشدتعدادثروتمندانبابيشازيكميليارددالرسرمايهتا10سالآينده

تكثيرميلياردرهايچيني
گروهگوناگونتواناي��ي اقتصادي از 
مهم ترين چالش هايي اس��ت كه تمام 
كش��ورهاي جه��ان در ت��الش براي 
دس��تیابي به آن هس��تند. به گفته كارشناس��ان 
اقتص��ادي، رفاه مردم يك  كش��ور با میزان درآمد 
س��االنه آنها مش��خص مي ش��ود همچنین تعداد 
میلیاردرها در يك كش��ور گزينه يي براي سنجش 

وضعیت اقتصادي كشورهاست. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده، مجموع 
ثروت  میلیاردرهاي جهان در مقايس��ه با سال 2۰۱6 
رشدي ۱7درصدي داشته و از 5.۱ هزارمیلیارد در سال 
2۰۱6 به 6 هزارمیلیارد دالر رسید. طبق يك گزارش 
جديد براي نخس��تین  بار، تع��داد كل میلیاردرهاي 
آس��یا از تعداد میلیاردرهاي امريكا بیش��تر شده و در 
سال هاي آينده سه چهارم میلیاردرهاي جديد جهان 
در چی��ن و هند خواهند بود. آن طور كه در تازه ترين 
بررس��ي ها مشخص شده، چین باالترين سرعت رشد 
میلیاردرها را در ۱۰س��ال آينده خواهد داشت. گفته 
شده كه تا سال 2۰27 حدود 45۰میلیاردر به مجموع 
ثروتمندان چیني اضافه شود. براين اساس در ۱۰سال 
آينده ش��مار ثروتمندان با بی��ش از يك میلیارد دالر 
در اين كش��ور نزديك به 7۰۰نفر خواهد ش��د. طبق 
اين آمار در ۱۰سال آينده شمار افزايش میلیاردرهاي 
چیني از امريكايي پیش��ي خواهد گرفت اين درحالي 
اس��ت كه همچنان مجموع ثروتمن��دان امريكايي با 
درآمدي بیش از يك میلیارد دالر رتبه اول را در جهان 

حفظ خواهد كرد. 
طبق گزارش��ي كه در س��ال 2۰۱5 كه در هند 
ص��ورت گرفت يك درص��د از جمعیت اين كش��ور 
صاحب 7۳درصد از ثروت اين كش��ور هستند و آن 
طور كه در اين گزارش گفته ش��ده تا س��ال 2۰27 
اين كش��ور پس از چین باالترين س��رعت افزايش 
شمار میلیاردرها را در جهان خواهد داشت. براساس 
آمار منتش��ر شده پیش بیني مي شود كه تا ۱۰سال 
آين��ده 2۳8 ثروتمند به میلیاردرهاي هندي اضافه 
ش��ده و مجموع آنها به ۳57نفر خواهد رسید. البته 
اين درحالي اس��ت كه طبق گزارش يك موسس��ه 
تحقیقات��ي ثروت، هن��د پس از روس��یه، رتبه دوم 
نابرابري در توزيع ثروت در بین كش��ورهاي مختلف 

جهان را به خود اختصاص داده است. 

طبق اين گزارش، امريكا س��ومین كشوري است 
كه تا س��ال 2۰27 ش��مار قابل  توجهي ثروتمند به 
مجم��وع میلیاردرهاي آن اضافه خواهند ش��د. آن 
طور ك��ه در اين آمار مش��خص ش��ده، پیش بیني  
مي شود تا ۱۰سال آينده حدود ۱47نفر به مجموع 
میلیاردرهاي امريكايي اضافه خواهد شد. هر چند كه 
طبق اين گزارش سرعت رشد میلیاردرهاي چیني تا 
۱۰سال آينده بیشتر از امريكا خواهد بود اما همچنان 
طبق پیش بیني ها، امريكا با مجموع 884 میلیاردر 
در س��ال 2۰27 رتب��ه اول را از نظر تع��داد افرادي 
ك��ه درآمدي بیش از يك میلیارد دالر دارند به خود 

اختصاص داده است. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده تا ۱۰سال 
آينده بیش��ترين تعداد ثروتمندان جهان در چین، 

هند و امريكا خواهند بود. 
در بس��یاري از گزارش ها گفته شده كه روسیه با 
اتكا بر جهشي كه در بازار سهام اين كشور ايجاد شد 
در س��ال هاي اخیر شاهد افزايش 2۰درصدي تعداد 
میلیاردرها بود. آن طور كه تازه ترين آمار نیز نش��ان 
مي دهد، روسیه چهارمین كشوري است كه تا سال 
2۰27 افزاي��ش قابل  توجه��ي در تعداد ثروتمندان 
با درآمدي بیش از يك میلیارد دالر خواهد داش��ت. 
براس��اس آمار در ۱۰سال آينده تعداد میلیاردرهاي 

روسیه با 6۳ نفر افزايش به ۱42نفر خواهد رسید. 

اس��ترالیا و هنگ كنگ نیز رتبه ه��اي چهارم و 
پنجم را در افزايش ش��مار ثروتمندان تا ۱۰س��ال 
آين��ده به خود اختص��اص داده اند. طبق آمار اعالم 
ش��ده تا سال 2۰27 حدود 22تا 25نفر به مجموع 
میلیاردرهاي اين كش��ورها اضافه خواهند شد. اين 
درحالي اس��ت كه براساس بس��یاري از گزارش ها، 
استرالیا رتبه نخست را در جذب ثروتمندان جهان 
براي مهاجرت و س��رمايه گذاري به خود اختصاص 
داده است. همچنین پیش بیني شده كه تا ۱۰سال 
آينده حدود ۱۳نفر به ش��مار میلیاردرهاي كانادا و 
كره جنوب��ي اضافه خواهد ش��د. آن طور كه گفته 
شده، ش��مار میلیاردرهاي كانادايي از سال 2۰۰۰ 

روند صعودي داشته است. 
براساس اين گزارش، شمار میلیاردرهاي سويیس 
و ژاپ��ن با افزاي��ش ۱۱تا ۱2نفر ب��ه  ترتیب به 4۳و 

46نفر خواهد رسید. 
در بس��یاري از گزارش ها گفته شده كه در چند 
س��ال اخیر جهان ش��اهد بیش��ترين افزايش تعداد 
میلیاردرها بوده به طوري كه هر دو روز، يك نفر بر 
تعداد آنها اضافه مي شود. اين درحالي است كه گفته 
شده 82 درصد از كل ثروتي كه در سال 2۰۱7 تولید 
شده در دست يك درصد از ثروتمندترين افراد جهان 
بوده و نیم��ي از مردم كه كمترين درآمدها را دارند 

هیچ افزايشي در میزان دارايي هايشان نداشته اند. 

آمارنامه

بازارهنر

»آقايسانسور«آمادهاكرانميشود
به گفته تهیه كننده »آقاي سانسور« اين فیلم 
سینمايي به زودي پروانه نمايش مي گیرد و آماده 
اك��ران مي ش��ود.  غالمرضا گمرك��ي تهیه كننده 
با اش��اره ب��ه فعالیت هاي خود در حوزه س��ینما 
گفت: به زودي براي دريافت پروانه س��اخت فیلم 
س��ینمايي »به خاطر مادرم« به كارگرداني آرش 
معیريان اقدام خواهم كرد تا بتوانم هرچه سريع تر 
اين پروژه را جل��و دوربین ببرم. فیلمبرداري اين 
پروژه توس��ط مجتبي رحیمي انجام مي ش��ود و 

مجري طرح علي گمركي است.
او ادام��ه داد: فیلمنام��ه اين پروژه براس��اس 
طرحي از حس��ین گمركي، توس��ط من و محمد 
امید نوش��ته شده اس��ت. اين تهیه كننده سینما 
درب��اره آخري��ن خبره��ا از تولید فیل��م »آقاي 
سانس��ور« ديگر فیلمي كه در دس��ت تهیه دارد 
نیز به مهر گفت: »آقاي سانس��ور« به كارگرداني 
علي جبارزاده در مرحله موس��یقي و صداگذاري 
اس��ت و ب��ه زودي مراحل پس تولی��د آن نیز به 
پايان مي رس��د و ب��راي دريافت پروان��ه نمايش 
اق��دام مي كنی��م. گمرك��ي با اش��اره ب��ه اينكه 

به زودي نام آهنگس��از اين پروژه اعالم مي ش��ود، 
گفت: صداگذاري فیلم توس��ط حسین ابوالصدق 
در حال انجام اس��ت. در خالصه داس��تان »آقاي 
سانسور« كه يك طنز اجتماعي است، آمده است: 
»تا حاال ش��ده زندگي اطرافیانت را بدون سانسور 
ببیني؟« بهاره رهنما، بهرام افش��اري، محمدرضا 
فروتن، بهنوش بختی��اري، امید روحاني، محمود 
پاك نی��ت، عل��ي مثن��وي، گیتي قاس��مي، امیر 
كرباليي زاده، صحرا اسدالهي، شاهین باباپور، علي 
ضیايي، حس��ن نوري، امیراش��كان مثنوي، علي 
برقي، هم��راه با هنرمند خردس��ال آريانا مثنوي 

بازيگران اين فیلم سینمايي هستند. 

»آدلينرمال«بهطرزعجيبيمعمولينيست!
»آدلي نرمال« نام مجموعه داس��تان سه جلدي 
اس��ت كه در قالب كمیك استريپ به چاپ رسیده 
اس��ت.  آدلي نرم��ال )به معناي به ط��رز عجیبي 
معمولي( نام دختري اس��ت كه به خاطر داش��تن 
ظاهري متفاوت و اس��م عجیب و غريب همیش��ه 
در مدرس��ه تنها مانده و همكالس��ي هايش هر روز 
عرص��ه را بر او تنگ تر مي كنن��د. خانواده آدلي نیز 
چندان معمولي به نظر نمي رسند. او در خانواده يي 
متولد ش��ده اس��ت كه م��ادرش زني از س��رزمین 
جادوجمبلس��تان است و در عین حال پدري كامال 
معمولي و عادي دارد. همین موضوع باعث شده كه 
آدلي هم نیمي جادوگر و نیمي معمولي باشد. اين 
موضوع زندگي را برايش سخت و سخت تر مي كند تا 
اينكه در جشن تولد ۱۰ سالگي اش آرزويي مي كند و 
با برآورده شدن آرزويش مقدمه ورودش به سرزمین 

جادويي و عجیب فراهم مي شود. 
جل��د اول مجموعه آدلي نرمال ب��ه ورود آدلي، 
دختري با گوش هاي تیز و موهاي سبز به سرزمین 
جادوجمبلستان مي گذرد. در جلد دوم و سوم آدلي 
ماجراهاي پر رمز و رازي را از سر مي گذراند كه براي 
خودش و خوانن��دگان نوجوان كتاب پر از هیجان، 

دلهره و تخیل است. 

خالق اين داستان اتیس فرامپتن از نويسندگان 
و تصويرگران برجس��ته ژانر كمیك استريپ است. 
داستان مصور يا كمیك استريپ در تعريف به نقاشي 
يا مجموعه يي از نقاش��ي هاي دنباله دار معنا ش��ده 
ك��ه ماجرايي را روايت مي كند. اين س��بك هنري 
نخستین بار از سده ۱8 میالدي در اروپا شكل گرفت 
و تا به امروز ادامه داش��ته  است. فرامپتن مجموعه 
مصور آدلي نرمال را در سال 2۰۱4 خلق كرده است. 
كتاب هاي زرافه در چارچوب قانون بین المللي حق 
انحصاري نشر )copyright( امتیاز ترجمه فارسي 
اين مجموعه را به  صورت انحصاري خريداري كرده 
است. آدلي نرمال از مجموعه كتاب هاي زرافه است 
كه از طرف واحد كودك و نوجوان انتشارات سیماي 

شرق منتشر مي شود.

چالشانتخابمجريبرايبرنامه»هفت«ادامهدارد
پس از آخرين اظهارنظرهاي مديران س��یما كه 
گفت��ه بودند، برنامه س��ینمايي »هفت« قبل از ماه 
رمضان پخش مي شود هنوز زمان پخش اين برنامه 
مشخص نیست. علت مشخص نبودن زمان پخش 
اين برنامه اين اس��ت كه هنوز مج��ري اين برنامه 
مشخص نش��ده و برنامه پرچالش سینمايي صدا و 

سیما در انتظار انتخاب يك مجري مسلط است. 
مديران س��یما چندي پیش اع��الم كردند كه 
»هفت« مهم ترين برنامه س��ینمايي تلويزيون كه 
پس از سي وششمین جشنواره ملي فیلم فجر در ماه 
بهمن سال گذشته تعطیل شد، قبل از ماه رمضان 
۹7 به تلويزيون بازمي گردد اما با وجود فرارسیدن 
ماه رمضان هنوز خبر جديدي از تولید اين برنامه 
اعالم نش��ده است. لوكیش��ن برنامه »هفت« قرار 
است در باغ كتاب و در استوديويي كه پیش از اين 
برنامه در روزهاي برگزاري سي وششمین جشنواره 
ملي فیلم فجر روي آنتن رفت، باقي بماند، بنابراين 
لوكیشن برنامه مشخص است و همچنان مهم ترين 
مس��اله اين برنامه، تعیین تركیب عوامل و به ويژه 
مجري اس��ت.  انتظ��ار مي رفت كه اي��ن برنامه با 

وقفه يي كوتاه بعد از جش��نواره ملي فیلم فجر به 
كار خود ادامه دهد اما اين اتفاق نیفتاد و جاي اين 
برنامه در طول برگزاري سي وشش��مین جشنواره 
جهاني فیلم فجر كه در ارديبهشت ماه برگزار شد 
نیز خالي ب��ود. اين برنامه بعد از س��ه دوره تولید 
و پخش توس��ط مجرياني چ��ون فريدون جیراني، 
محمود گبرلو و بهروز افخمي و همچنین يك دوره 
۱۰روزه با حضور رضا رشیدپور هنوز تكلیفش براي 
فصل جديد مش��خص نیس��ت و با تغییر مديريت 
در ش��بكه۳ س��یما چش��م امید به سیاست هاي 
علي فروغي مدير جديد ش��بكه است تا تمهیدي 

بینديشد كه تكلیف »هفت« مشخص شود. 

هراسكرهشمالي
ازبدعهديامريكا

نيويوركتايمز:
كره شمالي  روزها،  اين 
در صدر اخبار رسانه ها قرار 
دارد. آن طور كه در روزهاي 
ش��ده  منتش��ر  گذش��ته 
بود، كره ش��مالي با فرمان 
تخريب س��ايت هسته يي 
خ��ود و ق��رار مذاك��ره با 
امري��كا،  و  كره جنوب��ي 

گامي بزرگ در جهت پیش��برد مذاكرات برداش��ته 
بود. طبق گزارش نیويورك تايمز، پیونگ يانگ گفته 
كه در واكن��ش به مانور نظامي امريكا و كره جنوبي، 
مذاكرات با س��ئول را به حال تعلیق درآورده اس��ت. 
اين مانور نظامي هر س��اله با همكاري كره جنوبي و 
امريكا برگزار مي شود. وزارت دفاع كره جنوبي پیش تر 
گفته بود اين فقط يك تمرين نظامي اس��ت و هیچ 
ارتباطي به مذاكرات میان كره شمالي و جنوبي ندارد. 
همچنین گفته شده كه معاون اول وزير امور خارجه 
كره ش��مالي، بیان كرده كه اگر قرار اس��ت مالقات و 
توافقات صورت گرفته میان امريكا و كره شمالي كامال 
يك طرفه و مبتني بر فشار بر كره شمالي براي از بین 
بردن تاسیسات و تس��لیحات اتمي باشد، كشورش 

هیچ عالقه يي به ادامه اين مذاكرات با امريكا ندارد. 

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
گزارش��ي  خ��ود،  اول 
دول��ت  انتخاب��ات  از 
محل��ي كاتالونیا منتش��ر 
كاتالونیا  پارلم��ان  ك��رد. 
»كی��م ت��ورا« را به عنوان 
نخس��ت وزير جدي��د اين 
دولت  )ريی��س  منطق��ه 

محل��ي( انتخاب ك��رد. طبق اين گ��زارش، دولت 
محلي كاتالونی��ا حدود پنج ماه پ��س از انتخاباتي 
 ك��ه در اين منطقه خودمختار ص��ورت گرفته بود، 
كیم ت��ورا را به عنوان نخس��ت وزير انتخ��اب كرده 
است. كیم تورا كه جدايي طلب و بدون وابستگي به 
حزبي سیاسي محسوب مي شود، در دومین مرحله 
انتخابات در پارلمان كاتالونیا در بارس��لون توانست 
اكثريت آراي الزم را كسب كند. به گزارش ال پايس، 
كارلس پوجدمون ريیس بركنارش��ده دولت محلي 
كاتالونیا، پس از همه پرسي استقالل در اكتبر 2۰۱7 
كه ممنوع اعالم شده بود، روز دهم مه، از شركت در 
انتخابات چشم پوشید و راه را براي نامزدي كیم تورا 

در انتخابات هموار كرد. 

والاستريتژورنال:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
سرنوش��ت نفت��ا در میان 
جنگ تجاري منتشر شد. 
ايجاد  گ��زارش،  اين  طبق 
جن��گ تج��اري ب��ا رقبا و 
امريكا  اقتصادي  ش��ركاي 
را ب��ه عن��وان روش اصلي 

رون��ق دادن به اقتصاد امريكا درنظر گرفته اس��ت. بر 
اين اساس، به گفته تحلیلگران، كسري تجاري 55.6 
میلیارد دالري ب��ا مكزيك را مي توان دلیل تهديد به 
خروج از نفتا دانس��ت. اين درحالي اس��ت كه اگرچه 
برخي نیز معتقد هس��تند مقاومت دولت مكزيك در 
تامی��ن هزينه ديوار مرزي بزرگ میان دو كش��ور كه 
ترام��پ خواس��تار آن بوده عامل اصل��ي جبهه گیري 
ريیس جمهوري امريكا با نفتاس��ت. آن طور كه گفته 
شده، نفتا از سال ۱۹۹4 اجرايي شده و اكنون با چالش 
مهمي به اسم ترامپ روبه رو شده است كه اگرچه تنها 
چند ماه بیش��تر از يك س��ال از عم��ر زمامداري آن 
مي گ��ذرد اما اهتمام ويژه يي به خارج كردن امريكا از 

توافقات بین المللي از خود نشان داده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

شكايتيكميليارددالري»استنلي«
دنی��اي  اس��طوره  ل��ي  اس��تن 
كمیك بوك هاي مارولي كمپاني پیشین 
خود را با دادخواس��ت يك میلیارد دالري 
ب��ه دادگاه فراخواند.  به گ��زارش درپ، 
اس��طوره دنیاي كمیك بوك هاي مارولي 
مي گويد: همه اس��امي، هويت ها، تصاوير 
و ارتباط هاي بین ش��خصیت هاي وي به س��رقت رفته است. استن لي با ارائه 
دادخواس��تي علی��ه كمپاني »پو انترتینمنت« كه كمپاني پیش��ین وي بوده 
تقاضاي يك میلیارد دالر خس��ارت كرده اس��ت.  اين چهره مش��هور دنیاي 
كمیك بوك ها اين دادخواس��ت را روز سه ش��نبه به دادگاه عالي لس آنجلس 
ارائ��ه كرد. وي ادعا كرده اين كمپاني هويت و ش��خصیت، تصاوير و نام هاي 
ش��خصیت هايي را كه استن لي خلق كرده به سرقت برده است. كمپاني »پو 
انترتینمنت« سال پیش به يك كمپاني چیني فروخته شده است.  استن لي 
ادعا كرده پس از درگذشت همسرش در سال 2۰۱7 بسیار شكننده و ناراحت 
بود و نتوانس��ت زودتر اين مورد را پیگیري كن��د. در عین حال »پو« اختیار 
اكانت هاي اس��تن لي را در رسانه هاي اجتماعي داشت كه شامل فیس بوك، 
اينس��تاگرام و تويیت��ر هم مي ش��د. مجموع ه��واداران لي در اين ش��بكه ها 
۱5میلیون فالوئر از سراسر جهان است.  لي ادعا كرده قراردادي كه با امضاي 
وي موجود است، نادرست است و دافي و شمپیون روساي كمپاني پو با جعل 
امضاي وي چنین قراردادي از وي دارند و ممكن است با دروغ گفتن به وي 
او را قانع كرده باشند، اين قرارداد مربوط به چیز ديگري است و امضاي وي 
را گرفته باشند. اس��تن لي براي اين كار تقاضاي غرامتي يك میلیارد دالري 
را مطرح كرده اس��ت.  كمپاني پو انترتینمنت س��ال 2۰۰۱ ش��كل گرفت و 
متشكل از جیل شمپیون، آرتور لیبرمن و استن لي بود. اين كمپاني بسیاري 

از محصوالتش را بر مبناي نوشته هاي لي براي تلويزيون و سینما ساخت.  

تبديلسكونتگاه9000سالهبهپيستدوچرخهسواري!
آذربايج��ان  كول تپه ه��اي جاي ج��اي 
س��كونتگاه انس��ان هاي باس��تان بوده و از 
۹۰۰۰س��ال قبل ب��ه عن��وان كارگاه هاي 
تولی��دي عمل مي كرده و امروزه در س��ايه 
بي توجه مس��ووالن و مردم در فراموشي به 
 سر مي برد.  اواخر سال ۱۳7۱ه.ش بود كه 

كشف يك دهكده باستاني بي نظیر در شهرستان سلماس به اطالع جهانیان رسید 
ك��ه در نوع خود ج��زو قديمي ترين دهكده هاي واق��ع در خاورمیانه بود و از اين 
حیث از اهمیت زيادي برخوردار اس��ت كه در شمال شهر سلماس نزديكي كوي 
فرهنگیان قرار دارد و مردم سلماس آن را به علت وجود خاكستر )كول( )كول تپه( 
مي نامند.   طي س��الیان گذشته شاهد زوال و نابودي تدريجي اين اثر گرانبهاي 
تاريخي شهرس��تان س��لماس، آن هم در س��كوت و بي توجهي مطلق مسووالن 
مربوطه هس��تیم. معصوم حس��ني مدير دفتر نمايندگي اداره میراث فرهنگي و 
گردش��گري در شهرستان سلماس به ايسنا گفت: تپه باستاني اهرنجان سلماس 
هم اكنون يك محوطه تاريخي حساب مي شود و نخستین وظیفه میراث فرهنگي 
در خصوص محوطه هاي تاريخي در قدم اول ثبت اثر و سپس حفاظت از آن است 
كه در همین راس��تا اين محوطه باستاني در تاريخ ۱8 شهريور ۱۳77 به شماره 
2۱۰2 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده است.  او افزود: با توجه به اينكه 
محدوده فعلي اين تپه باس��تاني در داخل محدوده شهري است و حتي در طرح 
تفصیلي شهر سلماس نیز كامال مشخص شده، لذا هرگونه هزينه كرد و اقدام براي 
حفظ و بهسازي محدوده اين اثر بايد با همت و هماهنگي شهرداري صورت بگیرد 
اما متاس��فانه به دلیل تغییرات مداوم در پست هاي مديريتي شهرستان از جمله 
شهرداري و فرمانداري و نیز وجود معارض در محدوده اين تپه باستاني باعث شده 
تنها مدرك سكونت انسان در اين منطقه از ۹۰۰۰سال پیش به فراموشي سپرده 

شده و تبديل به محلي براي دوچرخه سواري و موتورسواري براي جوانان شود.

تاريخنگاري

كاظم  خان سياح از كودتا تا رياست ستاد ارتش
بیس��ت وهفتم ارديبهش��ت ۱۳۰۰ رضاخان وزير 
جنگ در حكمي كلنل كاظم خان حاكم نظامي تهران 

را به رياست ستاد ارتش منصوب كرد. 
كاظم س��یاح يكي از عوامل اصلي كودتاي ۱2۹۹ 
ب��ود. زماني ك��ه نیروي قزاق ب��ه فرماندهي رضاخان 
میرپن��ج از قزوين عازم تهران بود او رياس��ت س��تاد 
س��تون را برعهده داش��ت. پس از ورود قواي قزاق به 
تهران س��یاح پس از زدوخوردي مختصر شهرباني را 
ب��ه تص��رف درآورد و ژنرال وس��تداهل را در منزلش 
توقیف نمود. پس از فتح تهران در 4 اسفند رضاخان 
اعالمیه ي��ي در ۹ماده صادر كرد ك��ه در آخرين ماده 
آن كاظ��م خان س��یاح را به س��مت فرماندار نظامي 
ته��ران انتخاب كرد همچنین او را از درجه س��رواني 
به سرهنگي دومي)كلنل( ارتقا داد. در اين سمت بود 
كه شهرباني را خلع سالح و عده يي از رجال كشور را 
به دستور سیدضیاءالدين دستگیر و زنداني كرد. وي 
تا ارديبهشت ماه ۱۳۰۰ حاكم نظامي تهران بود و در 

27 ارديبهشت ماه از طرف رضاخان به رياست اركان 
حرب)ستاد ارتش( برگزيده شد. 

كلنل كاظم خان س��یاح در خ��رداد ۱۳۰۰ پس از 
عزل سیدضیاءالدين طباطبايي به همراه او از راه عراق 
به برلن رفت و مدت ها در آنجا همراه همس��ر قفقازي 
خود زندگي كرد، س��یاح در برلن و با كمك جمالزاده، 
رضا تربیت و طاهر زاده بهزاد مجمعي با عنوان مجلس 
دوستان ترتیب داد كه هدف اصالحات اجتماعي داشت. 
س��یاح پس از تبعید رضاش��اه در ۱۳2۱ به ايران 
بازگشت و ريیس پیشه و هنر اصفهان و فارس و يزد 
بود بعد از تاسیس سازمان برنامه به آنجا انتقال يافت 
و س��رانجام در ۱۳28 از طرف حسن مشرف نفیسي 
به معاونت س��ازمان برنامه منصوب ش��د. در س��ال 
۱۳۳۱ گروهي را با هدف مبارزه با كمونیس��م به  نام 
ش��بكه س��یاح راه اندازي كرد كه اطالعات خاصي از 
اين كمیته مخفي در دست نیست. او در جريان ملي 
شدن صنعت نفت فعالیت خود را در جبهه مخالفان 
مصدق آغاز كرد. او اما بعد از كودتاي 28مرداد مقامي 
به دس��ت نیاورد. كاظم خان سیاح سرانجام در سال 

۱۳4۹ درگذشت. 
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