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سرمقاله

  زنگ هايي كه دير به صدا در آمد

 رسم دير اعالم شدن آمارها، ساليان درازي است كه در ايران جريان دارد. در 
اقتصاد، سرعت انتشار اطالعات به اندازه دقت آمار از اهميت برخوردار است. آمار 
رش��د اقتصادي س��ال 96 باالخره در روزهاي پاياني بهار 97 اعالم شد. اين آمار 
حاوي اطالعات بس��يار مهمي بود كه اگر در فروردين 97 دراختيار كارشناسان 
قرار مي گرفت، مي توانس��ت ديد بهتري نسبت به وقايعي كه منجر به نوسانات 
شديد در بازارهاي ايران شد ارائه دهد اما اكنون پس از رخداد بسياري از حوادث 

صرفا مي توانيم به تحليل داليل واقعي بپردازيم. 
پيش بيني هاي نهادهاي مختلف داخلي و خارجي درباره رشد اقتصادي سال 
96 خب��ر از رش��د اقتصادي بي��ش از 4درصد مي داد اما در عمل اين رش��د به 
3.7درصد رس��يد و اگر بهبود وضعيت س��اختمان را شاهد نبوديم اين وضعيت 
مي توانست بدتر شود. اكثر تحليل ها به سمت شناخت دليل پايين تر بودن رشد 
اقتصادي نسبت به پيش بيني ها معطوف شد و طبيعتا مساله رشد منفي بخش 

نفت در سه ماهه سوم و چهارم به عنوان دليل اصلي شناسايي شد. 
اما مس��اله يي كه بعضي كارشناسان نيز به آن اشاره داشتند موضوع افزايش 
موجودي انبار بود. در حقيقت زماني كه مصرف و تقاضاي داخلي و خارجي صورت 
گرفته را با توليد مقايس��ه مي كنيم، متوجه مي شويم كه رقم قابل مالحظه يي از 
توليد جذب مصرف يا صادرات نشده است. نكته جالب در اين ميان اين است كه 
در زمستان 96 همزمان با جهش ارزي و در شرايطي كه موجودي انبارها نيز در 
حال افزايش بود نرخ رشد واردات 21درصد افزايش يافت. به زبان ساده تر با اينكه 
در ايران توليداتي بود كه براي آن تقاضاي موثر وجود نداشت و با اينكه با افزايش 
نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي بايد ش��اهد افزايش صادرات و كاهش واردات 

باشيم، واردات پا به پاي صادرات افزايش را تجربه كرد. 
به فضاي زمستان 96 بازگرديم. در آن ايام افزايش نرخ ارز در ابتدا يك پديده 
معمول در س��ال هاي مختلف تلقي شد كه دولت ها براي جبران كسري بودجه 
كمي نرخ ارز را افزايش مي دادند اما به ناگاه برخالف سال هاي قبل ارز به جاي 
متوقف ش��دن و بازگشت به نرخ سابق، به افزايش ادامه داد. ابزارهايي كه دولت 
در آن دوران براي كنترل نرخ ارز مطرح مي كرد چندان جوابگو نبود و تمام اميد 
اين بود كه با نزديك شدن به ايام نوروز و كاهش هيجانات و تقاضاي بازار شاهد 
كنترل بازار ارز و به تبع آن بازار س��كه باش��يم. با وجود اين، گزارش هاي رش��د 
اقتصادي در زمس��تان 96 به خوبي نش��ان مي دهد كه فعاالن اقتصادي منتظر 
افزايش مجدد ن��رخ ارز بودند وگرنه افزايش واردات در ش��رايطي كه موجودي 
انبارها رو به افزايش است هيچ توجيه منطقي نداشت. در غياب اين آمارها سال 
97 آغاز ش��د و كارشناس��ان پيش بيني مي كردند روند بازار كمي متعادل شود 
و پيش بين��ي التهاب در بازار ارز براي اواخر به��ار صورت مي گرفت اما برخالف 
تصور بس��ياري از كارشناس��ان نرخ ارز رو به افزايش نه��اد به طوري كه باالخره 
دولت مجبور به اتخاذ تصميمي مبني بر ميخك��وب كردن نرخ ارز روي 4200 
تومان شد؛ سياستي كه با استناد به همين آمارهاي رشد اقتصادي 96 مي تواند 
منجر به ركود تورمي در اقتصاد كشور شود. شايد اگر در اوايل فروردين امسال 
كارشناسان دولت به اين آمارها دسترسي داشتند، مي توانستند پيش بيني كنند 
كه تقاضاي ارز صرفا به داليل رواني نبوده اس��ت و ريشه هاي اين روند به قدري 
محكم است كه در بخش هاي واقعي اقتصاد مانند ثبت سفارش اثر گذاشته است 
ب��ه همين دليل نبايد به اميد كاه��ش آن در اثر تعطيالت نوروز بود. اگر چنين 
تحليلي صورت مي گرفت، مي توانستيم خيلي سريع تر اتفاقاتي كه در بازارهايي 
همچون سكه، مسكن و كاالهاي مصرفي بادوام همچون خودرو رخ داد را داشته 
باشيم و حتي شايد مي توانستيم با تجربه يي كه از سال هاي90 و 91 به دست 
آورده ايم، ادامه اين روند را پيش بيني كنيم. امروز همه منتظر هستند كه ببينند 
روند اقتصاد به كدامين سوي خواهد رفت. روندهاي سياسي نيز متاسفانه چندان 
به نفع كشورمان نيست و زمستان سختي به ويژه براي بخش خصوصي پيش بيني 

مي شود كه نياز به دورانديشي به مراتب بيشتري دارد. 
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سامانه جديد براي معامالت ارزي عملياتي مي شود

صداي پاي »نرخ سوم« ارز
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لبخند بازار به فوتبال
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رس��م دير اعالم شدن آمارها، س��اليان درازي 
است كه در ايران جريان دارد. در اقتصاد، سرعت 
انتش��ار اطالعات ب��ه اندازه دقت آم��ار از اهميت 
برخوردار اس��ت. آمار رش��د اقتصادي س��ال 96 
باالخره در روزهاي پاياني بهار 97 اعالم شد. اين 
آمار حاوي اطالعات بس��يار مهمي بود كه اگر در 
فروردين 97 دراختيار كارشناسان قرار مي گرفت، 
مي توانست ديد بهتري نسبت به وقايعي كه منجر 
به نوسانات شديد در بازارهاي ايران شد ارائه دهد 
اما اكنون پس از رخ دادن بسياري از حوادث صرفا 

مي توانيم به تحليل داليل واقعي بپردازيم ...

بنا بر برخي گزارش ها در آمار ساالنه شركت 
بي پي كه در ماه آينده ميالدي منتش��ر خواهد 
ش��د از ميزان ذخاير گاز طبيعي ايران به عنوان 
بزرگ ترين و نخس��تين نام برده ش��ده اس��ت. 
بنابراين، اين نكته مورد توجه قرارداده مي شود 
كه جمهوري اس��المي ايران داراي بزرگ ترين 

ذخاير گاز طبيعي در جهان هست. 

تغيير س�اختار ش�ركت هاي چن�د مليتي 
براي كاهش هزينه توليد: 

 Shell. ش��ركت هاي چند مليتي نفتي مانن��د
ExxonMobil. Total و... به سرعت در ساختار 

خود تجديدنظر و ...

 زنگ هايي كه 
دير به صدا در آمد
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ثبت ركورد تاريخي بورس
به��ادار  اوراق  ب��ورس  كريم�ي|  مس�عود 
تهران دومي��ن ركورد 50س��اله معامالتي خود 
را در داد و س��تد  هاي دي��روز ب��ه ثبت رس��اند 
 و سقف ش��كني ت��ازه بورس به واس��طه رش��د 
 تمام قد شاخص كل در تاريخ بازار سرمايه ايران 
ب��ه وقوع پيوس��ت. بر اين اس��اس، ط��ي 2 روز 
معامالتي اخير نماگر بازار سهام با افزايش بيش 
از 6000 واح��د توانس��ت از 6 كان��ال عبور كند 
و براي نخس��تين بار در قل��ه 102 هزار واحدي 
متوقف شود. در همين حال با افزايش روز به روز 
ميزان نقدينگي در بورس تهران مشاهده مي شود 
كه ساير بازار هاي مالي همزمان با افزايش ريسك 
معامالتي دست و پنجه نرم مي كنند و در شيب 
نزول��ي قرار گرفته اند. در همي��ن حال و باتوجه 
به رهنمود اخير مقام معظم رهبري درخصوص 
ضرورت هدايت نقدينگي به بخش مولد اقتصادي 
پيش بيني مي شود كه روند صعودي بازار سرمايه 
 با تداوم تغيير مسير نقدينگي به سمت اين بازار 
در راس��تاي حمايت از توليدات داخلي همچنان 

ادامه پيدا كند ... 

 فراز جبلي   

 محمود خاقاني   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

محمود خاقاني  كارشناس بين المللي انرژي 
بنا بر برخي گزارش ها در آمار س��االنه شركت بي پي كه در ماه آينده ميالدي 
منتش��ر خواهد ش��د از ميزان ذخاي��ر گاز طبيعي ايران به عن��وان بزرگ ترين و 
نخستين نام برده شده است. بنابراين، اين نكته مورد توجه قرارداده مي شود كه 

جمهوري اسالمي ايران داراي بزرگ ترين ذخاير گاز طبيعي در جهان هست. 

تغيير ساختار شركت هاي چند مليتي براي كاهش هزينه توليد: 
شركت هاي چند مليتي نفتي مانند Shell. ExxonMobil. Total و... به سرعت در 
ساختار خود تجديدنظر و جايگاه ويژه يي به »گازي طبيعي« اختصاص مي دهند. از سوي 
Eon.RWE.Enell.EDF.GDF-ديگر ش��ركت هاي مهم توليد برق اروپايي مانن��د

Sues درگير مذاكرات براي مشاركت در توليد و انتقال گاز طبيعي شده اند و در احداث 
خطوط لوله گاز و خريد گاز طبيعي مايع )LNG( با كشورهاي عمده صادر كننده گاز در 
حال مذاكره هستند.   بنابراين با توجه به عقب نشيني صنعت توليد برق اتمي )به ويژه 
در آلمان( و ضرورت كاهش گاز هاي گلخانه يي )COP 21 پاريس( توليد برق توس��ط 

نيروگاه هاي گازي در حال توسعه هستند. 

ض�رورت جل�ب و ج�ذب س�رمايه گذاري در صنعت تولي�د و توزيع گاز 
طبيعي ايران: 

س��وال اين است كه تريليون ها يورو يا دالر س��رمايه گذاري مورد نياز در توليد و 
انتقال گاز به بازار مصرف از كجا تامين خواهد شد؟ در دولت هفتم و هشتم، اتحاديه 
اروپا براي تامين امينت عرضه گاز به بازار اروپا با وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران 
يادداش��ت تفاهمي امضا كرد كه بر اس��اس آن »مركز مطالعات همكاري هاي انرژي 
ايران و اروپا« در محل موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي  )وابسته به وزارت نفت( 
تاسيس شد. در چارچوب ديپلماسي انرژي آن زمان ايران و طبق توافق به عمل آمده 
با اتحاديه اروپا طرف ايراني سخت افزار مركز مذكور را فراهم آورد و قرار بود كه براي 
تهيه نرم افزار مركز ياد شده اتحاديه اروپا حدود 2ميليون يورو تامين مالي كند. مركز 
مذكور به طور رس��مي با حضور مديران ارشد ذي ربط اتحاديه اروپا در تهران توسط 
وزير نفت وقت در آن زمان )مهندس زنگنه( افتتاح شد. اما متاسفانه اتحاديه اروپا به 
امضا و توافقي كه به عمل آورده بود، پايبند نماند و مبلغ مورد نظر را اختصاص نداد. 
اما يادداشت تفاهم امضا شده هم ابطال نشد و هنوز مي تواند فعال شود. در هر حال 
اروپا قبول داشت و هنوز دارد كه بدون گاز ايران تامين امنيت عرضه گاز طبيعي به 

بازار اروپا ميسر نخواهد بود. 

 :)Shale Gas( گاز توليدي از سنگ گاز
تكنولوژي جديد حفاري موسوم به FRACKING براي شكستن سنگ هاي رسي 
»Shale« در چاه ه��اي عميق گازي در امريكا توليد گاز طبيعي و نفت خام در امريكا را 
به طور چشمگيري افزايش داد و امريكا امروز به عنوان يك صادر كننده گاز طبيعي مايع و 
نفت خام خود را در بازار بين المللي انرژي مطرح كرده است. اما به كار گيري اين تكنولوژي 
جديد حفاري در اروپا صدمات زيس��ت محيطي و مشكالت عديده يي به همراه داشت و 
مردم را متوجه خطرات آتي كرد. در نتيجه در آلمان و فرانسه ممنوع ودر انگليس و ساير 
كشورهاي اروپايي فعال متوقف شد.  در نتيجه جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري 
كه بزرگ ترين ذخاير گاز طبيعي را دارد مجددا مورد توجه قرار گرفت و براي زير فش��ار 
گذاش��تن و جلوگيري از همكاري اروپا و س��اير كش��ورها با ايران و به شكست كشاندن 
برج��ام در چارچوب يك اتحاد س��ه جانبه با همكاري برخي در ايران خانواده آل س��عود 
)تامين كننده مالي(، اسراييل )تعريف كننده تبليغات ايران هراسي( و امريكا )سياست هاي 
تحريم »ش��ديد ترين«( تالش قابل توجهي براي منزوي كردن ايران را شروع و حمالت 

تبليغي جديدي را آغاز كرده اند. 
 

دورنماي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز؟ پاتك ايران؟ 
در صنع��ت نفت و گاز برنامه ريزي، س��رمايه گذاري و اتخاذ تصميم براي طراحي و اجرا 
يك طرح باال دس��تي يا پايين دس��تي و به توليد رساندن طرح ها 5يا 10سال يا بيشتر طول 
مي كشد. به  همين دليل همواره دورنماي تصميم سازي و تصميم گيري در صنايع نفت و گاز 

بلندمدت است.
ادامه در صفحه 9
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»تعادل« در گفت وگو با عباس ملكي بررسي مي كند 

4ضلعي تاپي،  هيرمند،  ايران و  افغانستان



 توضي�ح وزارت خارج�ه لبنان درب�اره ممهور 
نشدن گذرنامه ايرانيان

ايرنا| وزارت خارجه لبنان روز يك شنبه در اطالعيه يي 
اع��الم كرد كه تصميم گيري درخصوص ممهور نش��دن 
گذرنامه اتباع ايراني در س��فر به لبنان تصميم دس��تگاه 
اطالعاتي اين كش��ور بوده كه براس��اس آن، مهر ورود و 
خروج ب��ه جاي گذرنامه در كارت ه��اي مخصوص درج 
خواهد شد. وزارت خارجه لبنان همچنين تاكيد كرد كه 
اين وزارتخانه تنها تصميم دستگاه اطالعاتي اين كشور را 
ابالغ كرده است . برخي رسانه ها پنج شنبه گذشته به نقل 
از س��فارت لبنان در تهران خبر از لغ��و درج مهر ورود و 
خروج در گذرنامه هاي اتباع ايراني در سفر به لبنان دادند. 
همزمان يك مقام آگاه در اداره امنيتي لبنان در گفت وگو 
با ايرنا توضيح داد كه ممهور نشدن گذرنامه ها در صورت 

تمايل اتباع ايراني خواهد بود. 
  انتخابات رياست جمهوري تركيه در ايران

ايسنا| انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تركيه در 
ايران يك شنبه ۲۷خرداد با حضور رضا هاكان تكين، سفير 
تركيه در محل س��فارت اين كشور و سركنسولگري هاي 
تركي��ه در تبريز و اروميه برگزار ش��د. همچنين انتخابات 
رياس��ت جمهوري و مجل��س ۲۴ژوئن در تركي��ه برگزار 
مي ش��ود و براساس مقررات انتخابات در اين كشور، امكان 

راي گيري در خارج از كشور نيز وجود دارد. 
  ريي�س كميس�يون اصل ۹۰ مجل�س چگونه 

انتخاب مي شود؟
تس�نيم| در چند روز گذش��ته در برخي رس��انه ها 
اخباري درب��اره كانديدات��وري داوود محم��دي، رييس 
فعلي و فرهاد تجري، نايب رييس فعلي كميس��يون براي 
تصدي پس��ت رياس��ت اين كميس��يون منتشر شد كه 
علي اصغر يوس��ف نژاد، عضو هيات رييس��ه مجلس اعالم 
ك��رد داوود محمدي از س��وي هيات رييس��ه مجلس به 
صحن پارلمان معرفي خواهد شد. اما اخيرا 100نماينده 
مجلس طي نامه يي به هيات رييس��ه پارلمان درخواست 
كردند ۲نماينده عضو كميس��يون اصل 90 براي انتخاب 
به عنوان رييس اين كميس��يون به صحن علني پارلمان 
معرفي شوند. استدالل اين نمايندگان اين است كه طبق 
آيين نامه س��اير اعضاي كميسيون نيز مي توانند كانديدا 
شوند از اين  رو بايد دو يا بيش از اين تعداد كانديدا شوند. 
قرار است هيات رييسه مجلس در جلسه آينده خود نامه 
نمايندگان را بررسي و كانديداهاي مورد نظر براي تصدي 
پست رياست كميسيون را معرفي كند تا در هفته جاري 
رييس كميسيون اصل 90 در صحن علني انتخاب شود. 

  پيشنهاد چند ميليارد دالري عربستان سعودي 
و امارات به اردن پيش از فرا خواندن سفير از تهران

ايلنا| العربيه درحالي مدعي فراخوانده شدن سفير اردن 
از تهران به بهانه دخالت هاي ايران در امور منطقه شده كه 
چندي پيش عربس��تان و امارات پيشنهادي چند ميليارد 
دالري ب��راي كمك به بحران اقتصادي امان داده اند. تايمز 
آو اس��راييل درباره اين خبر نوشت: اوايل هفته عربستان، 
ام��ارات و كويت پيش��نهادي ب��ه ارزش ۲.۵ ميليارد دالر 
ب��ه اردن ب��راي كاهش بحران هاي اقتص��ادي در پي موج 
اعتراضي ضدرياضت اقتصادي داده اند. براساس اين گزارش، 
اعتراض هاي گس��ترده عليه افزايش قيمت ها و ماليات ها 
در روزه��اي اخير دولت را مجبور به اقداماتي براي كاهش 
بدهي هاي كشور در مواجهه با بحران اقتصادي داشته است. 
اردن بي ثباتي منطقه و تحمل حضور صدها هزار پناهجوي 
كش��ور جنگ زده سوريه را عامل اصلي معضالت اقتصادي 
مي دان��د و از اينكه به اندازه كافي حمايت هاي بين المللي 

كسب نكرده، ناراضي است. 
 آيين نام�ه اجراي�ي تامي�ن س�وخت كمك�ي 

نيروگاه هاي كشور تصويب شد
پاد| هيات وزيران به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و 
بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور، نيرو و نفت، آيين نامه 
اجرايي بند »س« تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال 
1۳9۷ كل كشور را تصويب كرد. به گزارش روابط عمومي و 
امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين آيين نامه 
اجرايي از سوي مهندس اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور با ش��ماره ۳۳۸۸9/ت۵۵۲۵۲ ه� براي اجرا 
به وزارت كش��ور، وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان برنامه 
و بودجه كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ابالغ شد. 
 فراخواندن خانواده ثالث براي آخرين مالقات

ايس�نا| وكيل  مدافع محمد ثالث گف��ت: از زندان با 
خانواده موكلم تماس گرفته شده كه براي آخرين مالقات 
به زندان مراجعه كنند. سعيد اشرف زاده در رابطه با اجراي 
حك��م موكلش اظهار ك��رد: درحال حاضر ب��راي آخرين 
مالقات به همراه مادر، خواهر و فرزندان موكلم راهي زندان 
هستيم چون تماس گرفتند كه براي آخرين ديدار حضور 
يابند. او درخصوص زمان اجراي حكم گفت: اين مساله به 
طور دقيق اعالم نشده است ولي وقتي كه خودشان تماس 
مي گيرن��د كه براي مالقات بياييد، تجرب��ه اين موضوع را 
مي گوي��د كه هدف اجراي حكم اس��ت، چون حق زنداني 

است كه آخرين مالقات را با خانواده اش داشته باشد. 
 ادام�ه هم�كاري اي�ران و تركي�ه در مب�ارزه

با تروريسم
پاي�گاه اطالع رس�اني وزارت كش�ور| حس��ين 
ذوالفق��اري، معاون امنيت��ي و انتظامي وزير كش��ور در 
تماسي تلفني با محترم اينچه، قائم مقام وزير كشور تركيه 
گفت وگو كرد. در اين تماس تلفني، طرفين ضمن اظهار 
خرسندي از گس��ترش روابط دوجانبه بر ادامه همكاري 
در مبارزه با تروريس��م و جرايم سازمان يافته در منطقه 
و كنت��رل مرزهاي مش��ترك به وي��ژه در مواقع خاص و 
جلوگيري از اقدامات تروريس��تي تاكي��د كردند. در اين 
تماس تلفني همچني��ن ذوالفقاري خواس��تار همكاري 
تركيه در دستگيري و اس��ترداد مجرمان فراري ازجمله 

كالهبرداراني كه به آن كشور گريخته اند، شد. 
  واكن�ش معاون رييس جمهور ب�ه خبر تجاوز 

در ايرانشهر
ايلن�ا| مع��اون رييس جمهوري در واكن��ش به خبر 
تجاوز در ايرانش��هر گفت: بايد از هم��ه راه هاي بازدارنده 
براي مقابله با خشونت عليه زنان و دختران استفاده كرد. 
معصوم��ه ابتكار پس از گفت وگوي تلفني با س��يددانيال 
محبي، استاندار سيستان و بلوچستان بار ديگر بر تسريع 
ارس��ال اليحه مقابله با خش��ونت عليه زنان تاكيد كرد و 
افزود: ابزارهاي بازدارندگي در مقابل چنين جناياتي بايد 
افزايش يابد. ابتكار گفت: استاندار سيستان و بلوچستان 
نيز بر لزوم رسيدگي كامل به موضوع تعرض در ايرانشهر 
تاكيد دارد. معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده 
اف��زود: از مجلس ش��وراي اس��المي مج��ددا تقاضا دارم 
همچنين نسبت به درخواست دولت براي در اولويت قرار 

دادن اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان اقدام كند. 

روي موج خبر

رييس سازمان بازرسي كل كشور خبر داد

ورود سازمان بازرسي به بازار سكه، ارز، مسكن و خودرو

دليل چرخش ناگهاني سياست هاي دولت كانادا در قبال ايران چيست؟ 

تصميم گيري زير فشار
گروه ايران|

در حال��ي ب��ا روي كارآمدن دول��ت ليبرال در 
كانادا مذاكرات براي از س��ر گيري روابط ميان اتاوا 
و ته��ران آغاز ش��ده بود كه تصوي��ب يك طرح در 
مجلس عوام كانادا چش��م انداز اي��ن مذاكرات را به 
ابهام فرو برد. طرحي كه بر اس��اس آن نمايندگان 
كان��ادا خواهان توقف عادي س��ازي رواب��ط با ايران 
ش��دند. اين طرح كه پيش تر ه��م به مجلس كانادا 
آم��ده بود ب��ا مخالفت نمايندگان همس��و با دولت 
ليبرال اين كش��ور مواجه و بي نتيجه مانده بود. اما 
اين بار دولت اين كش��ور در چرخش 1۸0درجه يي 
همس��و با خواس��ته محافظ��ه كاران ش��د. چنانكه 
زمان راي گيري نخس��تين فردي كه در حمايت از 
آن قيام كرد، خود »جاس��تين ترودو« نخست وزير 
كان��ادا بود. قيام��ي مبهم كه كس��ي تحليلي براي 
آن نداش��ت. اگرچه يك تارنم��اي كانادايي به نقل 
از مناب��ع امنيتي احتمال داد، اين تصميم ترودو به 
دليل فش��ارهاي امريكا بوده است. تارنماي خبري 
تورنتو س��ان از الزام آور نبودن اين مصوبه خبر داد، 
اما حمايت حزب حاكم و نخس��ت وزير كانادا از آن 
را نش��ان دهنده چرخ��ش مواضع در قب��ال تهران 
دانس��ت. به نوش��ته اين تارنما مشخص نيست كه 
چه موضوع��ي موجب اين چرخش ناگهاني ش��ده 
است. هرچند ش��ايد آن طور كه يك منبع امنيتي 
گمانه زني كرده، رييس جمهوري امريكا در اجالس 
گ��روه هف��ت ت��رودو را در اين زمينه تحت فش��ار 
گذاش��ته باش��د. دلي��ل ديگر هم مي تواند كس��ب 
حمايت جامعه ايرانيان مخالف جمهوري اس��المي 
در كانادا باش��د كه نارضايتي ش��ان از ت��رودو رو به 
افزايش گذاشته اس��ت. يكي از نمايندگان مجلس 
ايران هم بر همين عقيده اس��ت. نقوي حسيني كه 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس ش��وراي اسالمي است، اعتقاد دارد تصويب 
قان��ون توقف روابط با اي��ران در مجلس عوام كانادا 
به جهت پيروي از سياس��ت هاي امريكا و شكست 
امريكايي ه��ا در منطقه اس��ت. نقوي حس��يني در 
خص��وص تبعات و آثار مصوبه مجل��س عوام كانادا 
مبني بر توقف مذاكرات و روابط ديپلماتيك ايران و 
كانادا در عرصه بين الملل گفت: جمهوري اس��المي 
ايران هميش��ه به دنبال رفع مناقشات بين المللي از 
طري��ق مذاكره و گفت وگو بوده اس��ت، در موضوع 
برجام ني��ز اين اعتق��اد ايران و پايبن��دي به تمام 
توافقات بين المللي به اثبات رس��يده است. نماينده 
ورامي��ن و پيش��وا در مجلس ش��وراي اس��المي با 
انتقاد از مصوب��ه مجلس عوام كانادا مبني بر توقف 
مذاك��رات و روابط ديپلماتيك ايران و كانادا تصريح 
كرد: بسياري از ايرانيان مقيم خارج در كشور كانادا 
زندگي مي كنند لذا بي��ن ايران و كانادا بايد به طور 
مس��تمر روابط ديپلماتيك برقرار باش��د تا مسائل 

كنسولي اين افراد هم پيگيري و مرتفع شود. 
نقوي حس��يني ادامه داد: از س��وي ديگر برخي 
مجرمان مت��واري ايران��ي چون خاوري ب��ه كانادا 
پن��اه بردند كه بايد از طري��ق روابط ديپلماتيك به 
وضعيت آنها رس��يدگي ش��ود، بنابراين در صورت 
توق��ف مذاك��رات و روابط ايران و كانادا، بس��ياري 
از مش��كالت مس��كوت خواهد ماند و از اين جهت 
خس��اراتي متوجه جمهوري اسالمي ايران مي شود. 
او با اش��اره ب��ه قرار گرفتن نهاده��اي نظامي ايران 
همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فهرست 
گروه هاي تروريستي به موجب تصويب قانون قطع 
روابط ديپلماتيك ايران و كانادا افزود: كانادا هميشه 
در پازل امريكايي ها بازي كرده اس��ت، امريكايي ها 
ني��ز از گذش��ته به دنب��ال وارد ك��ردن اتهامات به 
نهادهاي نظامي ايران چون س��پاه پاس��داران بوده، 

زيرا از اين مجموعه ها در منطقه ضربه خورده اند. 
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد: دماغ 
امريكايي ه��ا در منطقه خاورميان��ه به خاك ماليده 
شده و آنها سپاه پاسداران ايران را مقصر مي دانند، 
از اين رو به دنبال اعمال محدوديت و فش��ار به اين 
مجموعه ها هس��تند. در حقيقت در سال هاي اخير 
همه اركان��ي كه جزو منابع قدرت ايران هس��تند، 
از س��وي امريكايي ها و حامي��ان آن مورد تحريم و 
محدوديت واقع شدند، لذا اين نوع موضع گيري در 

راستاي سياست امريكايي هاست. 
وزي��ر ام��ور خارجه كش��ورمان نيز اي��ن اقدام 
مجلس ع��وام كانادا در مورد اي��ران را به ضرر اين 
كش��ور خواند. ظريف هم تلويحا اين اقدام را ناشي 
از فش��ارهاي امريكا و تندروها در اين كشور عنوان 
ك��رد و گفت: متاس��فانه در كان��ادا تصورات غلط و 
توهماتي در مورد ايران وجود داش��ته و هنوز نيز با 
وجود اينكه دولت كانادا عوض ش��ده و اين دولت با 
ديدگاه هاي ديگري وارد صحنه شده، اين فشارهاي 

سياسي توسط تندروها ادامه دارد. 
او با بيان اينكه اين سياس��ت هاي تندروانه عليه 
اي��ران به ضرر كانادا خواهد ب��ود و در جهت حفظ 
صل��ح و امنيت بين المللي نيس��ت، افزود: متحدان 
آنها در منطقه اش��تباهات و جنايت هايي را مرتكب 
شده اند و آنها در برابر اين اقدامات سكوت كرده اند 
و در مقابل متاس��فانه جمهوري اس��المي ايران را 
مته��م به جناياتي مي كنند كه متحدان خودش��ان 

در منطقه انجام داده اند. 
اي��ن ديپلم��ات عاليرتبه كش��ورمان ب��ا بيان 
اينك��ه ايران هم��واره در خ��ط مقدم مب��ارزه با 
تروريس��م بوده اس��ت، ادامه داد: اگ��ر تالش ها و 
حمايت هاي جمهوري اس��المي ايران در راستاي 

مبارزه با تروريس��م در منطقه نبود، ش��ايد اكنون 
شرايط ديگري در منطقه حاكم بود. ظريف افزود: 
اميدوارم كش��ورهاي غربي كمتر تحت تاثير اين 
نوع جوس��ازي ها قرار بگيرند و خودشان نيز وارد 
اين جوسازي ها نشوند و با سياست مستقل نسبت 
ب��ه ايران تصميم بگيرند.  پي��ش از ظريف، بهرام 
قاسمي سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي كشورمان 
هم اين اق��دام كانادا را خطاي راهبردي و مخرب 
خوان��ده بود. به گفته قاس��مي ه��ر چند تصويب 
اين طرح در مراحل اوليه قرار داش��ته و تا تبديل 
آن به قانون باي��د مراحل ديگري را طي كند، اما 
در ص��ورت تصوي��ب نهايي بي ش��ك يك خطاي 

راهبردي و اساسي با آثاري مخرب خواهد بود. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه همچنين گفت: 
مطرح شدن چنين طرحي ناشي از فقدان اطالعات 
دقيق و كافي قانونگذاران كانادايي از مواضع روشن 
و منطقي جمهوري اسالمي ايران در مقابله با پديده 
ش��وم تروريس��م اس��ت. او افزود: مردم ايران طي 
دهه هاي گذش��ته خود يكي از قربانيان تروريس��م 
خش��ن و افسارگس��يخته م��ورد حماي��ت برخ��ي 
كشورهاي خارجي مش��خص هستند؛ از اين رو و با 
توجه به مباني اخالقي و آموزه هاي فرهنگي اصيل 
خود، به خصوص در دوران اخير و به موازات رش��د 

افراط گرايي و تروريس��م در س��طح منطقه و جهان 
همواره پيش��گام مبارزه با اين پديده هاي نامبارك 
ب��وده و خواهد بود و افكار عمومي جهان، انتس��اب 
اتهامات واهي و نادرستي همچون حمايت ايران از 

تروريسم را هرگز نخواهد پذيرفت. 
قاسمي با هشدار نس��بت به پيامدهاي تصويب 
چني��ن طرح ه��اي نس��نجيده و بي پايه ي��ي اب��راز 
امي��دواري ك��رد؛ »دولت كانادا ب��ا آگاهي كامل از 
سياس��ت هاي روشن جمهوري اس��المي ايران و با 
درك ش��رايط خطي��ر امروز منطق��ه و جهان مانع 
تصويب نهايي اين طرح و تاثير مخرب آن بر روابط 

دوكشور شود.«
كانادا در سال ۲01۲ روابط خود را با ايران قطع 
كرد. پس از روي كار آمدن دولت ليبرال »جاستين 
ت��رودو« ته��ران و اوت��اوا براي از س��ر گيري روابط 
ديپلماتيك وارد گفت وگوهاي اوليه شدند. به تدريج 
نشس��ت هايي با حض��ور مقام هاي دوط��رف برگزار 
ش��د و س��رانجام وزيران امور خارجه دو كشور در 
حاش��يه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 
۲01۶ ب��ا يكديگر ديدار كردند. ب��ا وجود گام هاي 
ياد ش��ده، دو كشور تاكنون به موجب موانع متعدد 
قانوني و مخالفت هاي سياسي، نتوانسته اند اقدام به 
بازگشايي سفارتخانه ها و از سرگيري روابط كنند. 

در شرايطي كه طي روزهاي اخير نارضايتي هاي 
گس��ترده يي در خصوص گراني برخي اقالم مصرفي 
و توليدي از س��وي م��ردم و مصرف كنندگان مطرح 
مي شود، رييس س��ازمان بازرسي كشور از ورود اين 
س��ازمان به بازار سكه، ارز، مسكن و خودرو خبر داد 
و گفت: ان شاءاهلل مردم به زودي نتيجه ورود سازمان 

بازرسي به اين بازارها را احساس مي كنند. 
ناص��ر س��راج در حاش��يه امض��اي تفاهمنامه با 
رييس س��ازمان مبارزه با فساد جمهوري آذربايجان 
اظهار كرد: ما اوايل هر س��ال برنامه هاي كل س��ال 
را برنامه ريزي و ابالغ مي كنيم. س��ه نوع برنامه ريزي 
مس��تمر، فوق العاده و م��وردي داري��م. برنامه ريزي 
مس��تمر ابتداي هر سال ابالغ مي شود و برنامه ريزي 
فوق العاده نيز بر اس��اس درخواس��ت مسووالن عالي 

كشور انجام مي شود. 
او ب��ا بيان اينكه امس��ال بر اس��اس فرامين مقام 
معظم رهبري در چهار بازار س��كه، خودرو، مس��كن 
و ارز وارد ش��ديم و اقدام��ات اساس��ي انجام داديم، 
گفت: ان شاءاهلل مردم نتيجه آن را به زودي احساس 
مي كنند. بيش از ۷ميليون و ۶00هزار ثبت نام سكه 
داشتيم كه متاسفانه ۵0نفر ۵درصد از اين ثبت نام ها 

را در اختيار دارند. 
س��راج خاطرنش��ان كرد: اين حج��م انبوه خريد 
س��كه ها قطعا در بازار طال تاثير مي گ��ذارد. در بازار 
ارز ني��ز به دقت وارد ش��ديم و اقدامات خوبي انجام 
داديم. در حوزه مس��كن نيز ورود كرديم و در عرض 
يكي، دو ماه قيمت مس��كن توسط دالالن باال رفت 
كه اميدواريم با همكاري وزارت مس��كن بتوانيم در 

اين حوزه اقدامات خوبي انجام دهيم. 
او با اش��اره به ورود اين س��ازمان در بازار خودرو 

اظهار كرد: وضعيت بازار خودرو نيز تقريبا مانند بازار 
مس��كن بود و پول هاي س��رگردان و نقدينگي بيش 
از ح��د باعث ش��د كه برخي خودروه��ا حتي تا صد 
ميليون تومان گران ش��وند. به عن��وان مثال خودرو 
س��وزوكي حدود 100ميليون تومان، خودرو ۲00۸، 
۷0 الي ۸0 ميليون تومان و خودرو استپ وي حدود 

۳0ميليون تومان گران شد. 

 فرآيند كنترل قيمت ها
رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور ادام��ه داد: 
در همين ارتباط س��ازمان ورود و سايت هاي ش��ان را 
بررسي كرد. اميدواريم، بتوانيم ضمن كنترل قيمت ها 
شاهد كاهش قيمت هم باشيم. معتقديم اين قيمت ها 
حبابي است و قيمت واقعي نيست و مصرف كنندگان 
واقع��ي نيز در اين بازارها وجود ندارند و اكثرا دالل ها 

هس��تند كه بازار را ملتهب مي كنند كه اميدواريم با 
كمك دولت اين مش��كالت برطرف ش��ود. س��راج با 
اشاره به اينكه روز دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با فساد 
اقتصادي و سازمان بازرسي كل كشور برگزار مي شود، 
تصريح كرد: نمايندگان سه قوه در اين جلسه حضور 
دارند و اميدواريم در اين جلس��ه در خصوص ۴ بازار 

خودرو، مسكن، ارز و سكه تصميم گيري شود. 
او ب��ه موضوع خودروهاي خارجي و گران ش��دن 
بيش از حد آن اش��اره كرد و گفت: متاس��فانه سايت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( هك ش��د و 
ح��دود ۵ ه��زار خودرو مدل باال و گ��ران قيمت وارد 
كش��ور ش��د كه از اين تع��داد حدود ۴ه��زار خودرو 
ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان 
در گمرك اس��ت كه اميدواري��م در اين خصوص نيز 
تصميم گيري شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور 
عنوان كرد: اختالف قيمت اي��ن خودروها به نزديك 
نيم ميليارد تومان مي رسد، مانند ولوو و بي ام و كه هيچ 
يك از اين خودروها قيمت واقعي ندارند. اميدواريم با 
همكاري س��ه قوه اين بازار را كنترل و قيمت ها را به 

قيمت واقعي برسانيم. 

 گزارش عملكرد سازمان بازرسي در سال ۹۶
رييس س��ازمان بازرسي كل كشور عملكرد اين 

سازمان در سال 9۶ را تشريح كرد. 
ناصر سراج در نشس��تي به مناسبت فرارسيدن 
هفت��ه قوه قضاييه به عملكرد س��ال 9۶ س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور اش��اره كرد و گفت: در سال 
گذش��ته ۵۴ ه��زار و ۷۷1 ش��كايت و اعالم��ات 
به س��ازمان واصل ش��ده كه نس��بت به سال 9۵، 
1۳درصد افزايش داش��ته كه از اي��ن تعداد حدود 

۵0هزار ش��كايت و اع��الم را بررس��ي و به مبادي 
ذي ربط و ش��كات اعالم كرديم. او به عملكرد اين 
س��ازمان در خصوص مناقصات و مزايده ها اش��اره 
كرد و گفت: در س��ال گذشته ۴1هزار و ۵1۷ثبت 
اطالعات اوليه در رابطه با مناقصات و مزايده ها در 
كش��ور داشتيم كه بيش��تر اينها را از طريق فضاي 
س��ايبر كنترل كرديم و ۸ هزار و ۵9۵ مزايده را به 
خاط��ر حجم باالي مناقصات و مزايده ها به صورت 
فيزيك��ي مورد كنترل ق��رار داديم و ۲۵۸مورد هم 
در خصوص مناقصات درخواست لغو يا تجديدنظر 

داشتيم. 
به گفته س��راج، سازمان بازرس��ي در سال 9۶ 
موف��ق به انج��ام ۷۵۸ مورد اص��الح و بهبود امور، 
۲۸۸۳نف��ر محكومي��ت اداري و انتظامي، ۶00نفر 
محكومي��ت كيف��ري، ۳0 م��ورد ابط��ال مصوبات 
توسط ديوان عدالت اداري و ۳۸ مورد جلوگيري از 
تخريب و تصرف اموال و اراضي و تغيير كاربري به 
ارزش 100ميليارد و ۶۷۶ ميليون و 990هزار ريال 
به مساحت ۵ ميليون و ۸۳۸ هزار و ۳۶۸ مترمربع 
ش��ده است. سراج همچنين به اثربخشي هاي مالي 
سازمان در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 
قبل اين س��ازمان ۳0 ه��زار و ۷0۷ ميليارد ريال 
كس��ور مطالبات و انتقال وجوه، ۵۲۸ميليارد ريال 
و 99هزار يورو اس��ترداد وجوه و اموال و همچنين 
۷۲۲ميلي��ارد ريال و 1۶ميلي��ون و ۷00هزار يورو 
جلوگيري از تضييع اموال داش��ته است. همچنين 
اين سازمان در سال 9۶ موفق شد ضمن جلوگيري 
از يك ه��زار و ۳۷۳ميلي��ارد ريال ف��رار مالياتي و 
۲۴1ميلي��ارد ريال قاچاق، يك هزار و ۵1۴ ميليارد 

نيز درآمد دولت را افزايش دهد. 
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چهرهها

مشترك  كميس��يون  س��خنگوي 
بررسي اصالح ساختار دولت در مجلس 
از مخالفت اين كميس��يون ب��ا انتزاع 
بخش جوانان از وزارت ورزش خبر داد. 
قاس��م ميرزايي نيك��و در گفت وگو 
ب��ا  خانه ملت در رابطه ب��ا طرح دوباره 
اليحه تفكيك معاونت جوانان از وزارت 
ورزش در مجلس شوراي اسالمي گفت: بايد يادآور شد دولت ابتدا 
طي اليحه يي خواس��تار تفكيك وزارت انرژي و صنعت، معدن و 
تجارت ش��د اما بعد از مدتي با اضافه كردن بند ديگري، تفكيك 
ح��وزه جوان��ان از ورزش را دنبال كرد. نماينده دماوند در مجلس 
دهم شوراي اس��المي اظهار كرد: بنابراين موضوع مذكور پس از 
بررسي در كميسيون مشترك بررس��ي اصالح ساختار دولت در 
مجلس راي كافي را كس��ب نكرد و رد ش��د. او ادامه داد: بر اين 
اساس كميس��يون گزارش مرتبط با اين مهم را آماده و به هيات 
رييس��ه مجلس ارائه كرده و با توجه به اينكه مدت زيادي اس��ت 
كه در نوبت مطرح شدن صحن قرار گرفته، احتماال در هفته آتي 
مطرح شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: ورزش 
و جوانان طي س��نوات گذشته در قالب سازمان فعاليت مي كردند 
و بعد به وزارتخانه تبديل شدند، از اين رو مخالفان تاكيد داشتند، 
مشخص نيست در آينده آيا مجددا چنين سرنوشتي تكرار شود يا 
خير. سخنگوي كميسيون مشترك بررسي اصالح ساختار دولت 
در مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنش��ان كرد: دولت اصرار دارد، 
اليح��ه تفكيك معاونت جوانان از وزارت ورزش در مجلس مطرح 
شود؛ بنابراين وقتي اين موضوع در صحن مطرح شود، موافقان و 
مخالفان نس��بت به آن در صح��ن علني اظهارنظر خواهند كرد و 

احتمال دارد با موافقت نمايندگان مواجه شود. 

مخالفت كميسيون بررسي اصالح ساختار دولت 
با انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
كشورمان حمله انتحاري روز شنبه در 
افغانس��تان را به  شدت محكوم كرد و 
گفت: تروريس��ت ها و بدخواهان ملت 
افغانستان ثبات و امنيت اين كشور را 

هدف قرار مي دهند. 
به گ��زارش ايرنا، بهرام قاس��مي 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه با محكوميت ش��ديد انفجار 
انتح��اري در گردهماي��ي نيروهاي دولت��ي و گروه هاي افغاني 
كه ده ها كش��ته و مجروح بر جاي گذاش��ت با دولت و ملت و 
خان��واده قربانيان اين جنايت ابراز همدردي كرد. او اظهار كرد: 
بدخواهان ملت افغانستان كه ثبات و آرامش و تالش هاي اخير 
از جمل��ه آتش بس ميان دولت و گروه طالبان را مغاير با منافع 
خود مي دانند، تحقق آتش بس و وحدت در اين كش��ور را تاب 
نياوردند و با خلق جنايتي ديگر نش��ان دادند بقا و دوامشان در 
جنايت آفريني و تفرقه افكني است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي 
ادامه داد: دير زماني نخواهد پاييد كه دولت و ملت افغانستان بر 
اين عناصر تروريس��ت كه مخل وحدت، ثبات و امنيت هستند 
فايق آمده و ثمره صبر و مقاومت خود را با پيروزي بر تروريسم 
درياف��ت خواهند كرد. بر اثر انفج��ار مهمات در تجمع اعضاي 
طالبان در استان ننگرهار افغانستان كه به مناسبت عيد فطر در 
دومين روز از آتش بس اعالم ش��ده از سوي اين گروه برپا بود، 
۲0 نفر كشته و 1۶ نفر ديگر زخمي شدند. اين حادثه روز شنبه 
هنگام��ي رخ داد كه جمعي از غيرنظامي ها، نيروهاي دولتي و 
اعضاي طالبان در ش��هر »غازي امان اهلل« شهرستان »رودات« 
اين اس��تان گردهم آمده بودند تا در سايه آتش بس اعالم شده 

جشن هاي عيد فطر را برگزار كنند. 

 تروريست ها امنيت افغانستان 
را هدف گرفته اند

عض��و مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام، شناسايي »عوامل نفوذي كه در 
نهادهاي انقالبي، با نقاب انقالبي گري 
عم��ال فرمايش��ات رهب��ري را بي اثر 

مي كنند«، را مورد تاكيد قرار داد. 
مجي��د انص��اري در گفت وگ��و با 
ايس��نا، با اش��اره به فرمايشات مقام 
معظ��م رهبري مبن��ي بر ضرورت حفظ وح��دت ميان مردم و 
مسووالن، اظهار كرد: مساله حفظ وحدت داخلي از اول انقالب 
موضوعي مورد تاكيد حضرت امام خميني)ره( و بعد از ايش��ان 
م��ورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده اس��ت. او ادامه داد: هيچ 
ش��كي در ضرورت حفظ وحدت به عن��وان يك موضوع حياتي 
نيست، اما در كمال تاسف همواره جريان مدعي انقالبي گري و 
حمايت و پشتيباني از واليت فقيه در عمل سعي كرده است تا 
اين توصيه مهم را ناديده بگيرد. او خاطرنشان كرد: اين جريان با 
شيوه هاي مختلف به دنبال ايجاد تفرقه ميان جريان هاي مختلف 
سياس��ي بوده اس��ت، حتي اقداماتي در راس��تاي تفرقه افكني 
ميان مس��ووالن مختلف و نهادها داشته است. اين عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مديحه سرايي هايي كه در دو 
سال اخير در نماز عيد فطر صورت گرفته است، گفت: اين مساله 
عيد فطري كه مظهر و نماد همه مسلمانان و روزه داران است را 
به نوعي هماي��ش جناحي و حزبي تبديل مي كند. او در بخش 
ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد: اين تفرقه افكني فراتر از يك 
ش��عرخواني اس��ت. اگر در يك سال گذشته مجموعه تيترهاي 
خبري و تحليل هاي سياسي چند خبرگزاري و سايت معروف و 
شناخته شده نگاه كنيد، تفاوت چنداني با تيترهاي رسانه هاي 

ضدانقالب و منافقين و اسراييلي نداشته و ندارد. 

 عوامل تفرقه افكن در نهادهاي انقالبي 
شناسايي شوند

ي��ك وكي��ل دادگس��تري ب��ا 
تاكي��د بر ضرورت الح��اق ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي 
تروريس��م )CFT( گف��ت: الحاق 
م��ا ب��ه اي��ن كنوانس��يون فرصت 
مناس��بي است تا نشان دهيم هيچ 
ارتباط��ي ب��ا گروه ها ي��ا عمليات 
تروريس��تي نداريم و حمايتي هم از آنها نمي كنيم. حسين 
عسگري راد در گفت وگو با ايسنا، درباره اليحه الحاق ايران 
 )CFT( به كنوانس��يون مبارزه ب��ا تامين مالي تروريس��م
اظه��ار كرد: به عقيده من ب��ا توجه به اينكه در حال حاضر 
ايران در مظان اين اتهام قرار دارد كه در بخشي از عمليات 
تروريس��تي، حمايت مالي يا حماي��ت تداركاتي انجام داده 
اس��ت در نتيجه الحاق به اين كنوانسيون براي ما ضروري 
اس��ت. ازجمله اتهامات منتسب به ايران مي توان به آخرين 
راي صادر شده در دادگاه اياالتي نيويورك اشاره كرد كه در 
آن آمده است دولت ايران به واسطه ايجاد حزب اهلل و تامين 
مالي القاعده و آموزش آنها پيش از عمليات 11 س��پتامبر، 
در زمان اين عمليات و پس از آن و همچنين به دليل پناه 
دادن به رهبران القاعده و اعضاي ش��اخص آن به نوعي در 
عمليات تروريستي دس��ت داشته و داراي مسووليت است. 
اين وكيل دادگس��تري عنوان كرد: به عقيده من در چنين 
ش��رايطي ضروري اس��ت دولت ايران براي زدودن هرگونه 
ش��ائبه به اين كنوانسيون ملحق ش��ود تا كشور ما به دليل 
حمايت از عمليات هاي تروريستي در دادگاه هاي بين المللي 
به محكوميت هاي مالي و پرداخت��ن غرامت براي قربانيان 

تروريسم محكوم نشود.

 CFT الحاق ايران به 
يك ضرورت تاريخي و حقوقي است
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3 كالن
   ارائه اظهارنامه؛ شرط معافيت 
مالياتي شركت ها در مناطق آزاد

مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي در نامه يي تاكيد 
كرد: شرط معافيت شركت ها در مناطق آزاد ارائه اظهارنامه 
مالياتي اس��ت. به گزارش ف��ارس، محمد برزگري مديركل 
دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور در نامه يي 
تاكيد كرد: ش��رط هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي طبق 
قانون ماليات هاي مستقيم براي شركت هاي فعال در مناطق 
آزاد و ويژه اقتص��ادي ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني 
است، در غير اين صورت با جريمه و مجازات روبه رو خواهند 
ش��د. در متن اين نامه آمده اس��ت: بازگشت به نامه شماره 
12473 م��ورخ 1397/3/3 در م��ورد نحوه اعمال معافيت 
مالياتي موضوع م��اده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي جمهوري اس��امي ايران از عملكرد سال 

1395 و به بعد به آگاهي مي رساند: 
وفق مفاد تبصره 1 م��اده 146 مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم مصوب 1394/4/31 كه بر اس��اس م��اده 281 
الحاقي به قانون اصاحي ياد ش��ده از ابتداي س��ال 1395 
به بعد الزم االجراست؛ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر يا اسناد 
و م��دارك موضوع م��اده 95 اين قان��ون در موعد مقرر به 
ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعام مي كند... شرط 
برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق مالياتي 
مندرج در اين قانون و س��اير قوانين است و در صورت عدم 
ارائه اظهارنامه، دفاتر يا اسناد و مدارك مذكور، مودي مطابق 
احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات 
مقرر در اين قانون مي ش��ود. همچنين عاوه بر مقررات ياد 
شده مطابق بند )ب( ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم 
ك��ه به موجب ماده 31 قانون رف��ع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتق��اي نظام مالي كش��ور مص��وب 1394/2/1 اصاح و 
طبق مقررات بند )ح( تبصره 6 قانون بودجه س��ال 1395 
اصاحيه قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 1394/4/31 
و ني��ز احكام مالياتي قوانين رف��ع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كش��ور مصوب 1394/2/1و الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 در سال 
1395 مجري اس��ت. شرط برخورداري از هر گونه معافيت 
مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد 
و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر 
قانوني اس��ت. لذا كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل 
داراي مجوز فعاليت و مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي 
كه حس��ب مورد با انجام تمام تكاليف قانوني مقرر مربوطه 
راجع ب��ه ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر يا اس��ناد و مدارك 
موض��وع ماده 95 اين قانون در موعد مق��رر اقدام كرده اند، 
مي توانند از ابتداي عملكرد سال 1395 به بعد از نرخ صفر و 
هر گونه معافيت يا مشرق مالياتي از جمله معافيت موضوع 
ماده 13 قان��ون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي 
جمهوري اس��امي ايران بهره مند شوند. به گزارش فارس، 
پيش تر نيز سيد كامل تقوي نژاد در جمع خبرنگاران گفته 
بود؛ ش��رط برخورداري از مشوق ها و هر گونه معافيت هاي 
مالياتي مستلزم ارائه اظهارنامه براي شركت ها مشمول معاف 

از ماليات يا ماليات صفر خواهد بود. 

ماليات

»تعادل« از ظرفيت هاي نقدينگي نابرابر براي كاهش بي خطر نرخ سود گزارش مي دهد

كاهش غيرتورمي نرخ بهره
گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي | 

تقريبا همه نظريه هاي اقتصادي بين دو شاخص 
بهره بانكي و تورم ارتباطي مس��تقيم قائلند هرچند 
برخ��ي از اين نظريات به��ره را عامل و برخي ديگر 
معلول ت��ورم قلم��داد مي كنن��د اما هم��ه به اين 
همبس��تگي ميان دو ش��اخص مذكور اذعان دارند. 
اقتصاددانان داخل معتقدند كه آنچه تاكنون به مثابه 
سدي از تبديل نقدينگي حجيم به تورم جلوگيري 
كرده همان نرخ هاي باالي س��ود بانكي است. با اين 
حال نرخ س��ود باال خود به يك عامل ركودزا تبديل 
ش��ده و اقتصاد را به ورطه بحران كش��انده است و 
كارشناسان تدبير در آن را تنها به كاهش نرخ سود 
مرتبط مي دانند كه خود حساس ترين شاخص و در 
طبقه غيرقابل دستكاري گذاشته شده است. با اين 
حال برخي اقتصاددانان ايراني مانند تيمور رحماني و 
تحقيقات جديد نشان داده اند كه نقدينگي در ايران 
شمايل منحصربه فردي دارد و از اين همين لحاظ با 
اعمال سياست گذاري روي آن ممكن است پاسخي 
متفاوت از آنچه در نظريه هاي اقتصادي عنوان شده 
اس��ت، از خود بروز دهد. آن چيزي كه نقدينگي را 
متفاوت كرده نابرابري آن اس��ت به طوري كه درصد 
باالي��ي از آن به تعداد مع��دودي از افراد تعلق دارد. 
از اي��ن جهت گفته مي ش��ود كه به نظر نمي رس��د 
كه كاهش نرخ س��ود انگيزه تغيير در تركيب آن را 
ب��ه وجود آورد، به اين معنا كه از ش��به پول به پول 

)به عنوان وجه تورم زاي نقدينگي( تبديل شود. 

 ارتباط تورم و نرخ سود در 3 رويكرد
به گزارش »تعادل«، نرخ س��ود بانكي يك عنصر 
اساسي در اقتصاد كان و دماسنجي براي سنجش 
وضعيت اقتصاد محسوب مي شود. هر چند نظريات 
اقتصادي بر ارتباط متقاب��ل دوره هاي رونق و ركود 
در اقتصاد و نرخ سود بانكي صحه مي گذارند اما در 
نحوه س��اختار اين تاثير و تاثر نظريه هاي متفاوتي 
وجود دارد به اين ص��ورت كه برخي رويكردها اين 
ش��اخص را عاملي در رونق توليد و ركود اقتصادي 
درنظر مي گيرند و بر همين اس��اس از آن به عنوان 
يك ابزار براي سياس��ت گذاري استفاده مي كنند، از 
طرف ديگر برخي بالعكس نرخ سود را معلول اوضاع 
اقتصادي مي دانند. به همين س��ان ارتباط نرخ سود 
و تورم )به عنوان يك ش��اخص اقتصاد كان( هم در 
همين چارچوب ها تئوريزه شده است. در چارچوب 
گ��زارش حاضر با توجه ب��ه محدوديت مكاني تنها 
مي ت��وان به رويكرد اول )اب��زاري( پرداخت و از اين 
مسير سه رويكردي كه نرخ سود را عامل تاثيرگذار 
در تغيير ش��اخص هاي اقتصادي در نظر مي گيرد را 
توضيح داد. رويكرد اول از س��وي طرفداران افزايش 
نرخ سود ابراز مي ش��ود كه معتقدند با افزايش نرخ 
س��ود س��پرده هاي بانكي، ميزان س��پرده گذاري را 
افزاي��ش داد كه درنهايت، مي تواند س��بب افزايش 
سرمايه گذاري و رشد شود. پس باال رفتن نرخ سود 
س��پرده ها موجب كاهش تورم مي شود. اين رويكرد 
معتقد است كه نرخ س��ود بايد همواره از نرخ تورم 
باالتر باش��د چراك��ه در غير اين صورت بخش��ي از 
دارايي و قدرت خريد س��پرده گذاران از دست رفته 
كه به معني كاهش مصرف، كاهش تقاضا و درنهايت 
كاهش سرمايه گذاري مي شود. براساس اين رويكرد 
باتوجه به اين امر كه كش��ورهاي در حال توسعه با 
مش��كل اشتغال مواجه هس��تند، افزايش نرخ سود 
سپرده ها باعث مي شود تا سرمايه گذاري ها به سمت 
اس��تفاده از فناوري هاي كاربر س��وق داده شود. در 
مقابل طرفداران كاهش نرخ سود عقيده دارند باتوجه 
ب��ه جهت گيري و سياس��ت هاي اقتص��ادي دولت، 
ضروري است تدابيري براي كاهش نرخ سود بانكي 
اتخاذ شود، زيرا با كاهش نرخ سود بانكي قيمت تمام 
شده محصوالت كاهش يافته و به تب�ع آن توليدات و 
قدرت خريد مردم افزايش مي يابد، درنهايت افزايش 
توليد، موجب س��ودآوري و سرمايه گذاري مجدد و 
ايجاد اشتغال مي ش��ود. از سوي ديگر، كاهش نرخ 
سود تس��هيات باعث افزايش سودآوري فعاليت ها 
و تشويق س��رمايه گذاران جديد و درنهايت افزايش 
درآمد دولت از طريق ماليات ها مي شود. اي�ن گروه 
معتقدند، باال بودن نرخ سود سپرده موجب مي شود، 
مردم مناب��ع خ�ود را در فعاليت ه��اي اقتصادي به 
كار نگيرند و آن را به صورت س��پرده بانكي با سود 
خوب و مطمئن و بدون ريس��ك و ماليات درآورند. 
باال ب��ودن نرخ س��ود موجب افزاي��ش هزينه تمام 
شده سرمايه گذاري و توليد كاال و خدمات مي شود 
و افزايش قيمت تمام ش��ده كاالها، موجب كاهش 

قدرت رقابت محصوالت توليدي مي شود. 
رويكرد س��ومي وجود دارد كه ب��ا بهره گيري از 
مطالعات پژوهشي نشان مي دهد دو فرض قبلي در 
كش��ور ايران مصداقي ندارد. ب�ه عبارت ديگر، نتايج 
برخي مطالعات دانش��گاهي نشان مي دهد، بر آين�د 
اث�رات مس���تقيم تغييرات نرخ س��ود بانكي )نرخ 
س��ود بانكي به عنوان هزينه فرصت سرمايه گذاري( 
و اثرات غيرمس���تقيم آن )اثر نرخ س��ود بانكي بر 
حجم س��پرده ها ك��ه از متغيره��اي توضيح دهنده 
سرمايه گذاري است( بر سرمايه گذاري منفي است. 
بنابراين با افزايش نرخ س��ود بانكي، انباشت سرمايه 
و به تبع آن توليد ناخال��ص داخلي كاهش مي يابد. 
بر اين اساس برخاف اس��تدالل طرفداران افزايش 
نرخ س��ود مبني بر اينكه افزايش نرخ س��ود بانكي 
ب��ه دليل جلوگيري از س��رازير ش��دن نقدينگي به 
س��مت بازارهاي دارايي مي تواند سبب كاهش تورم 
ش��ود، افزايش نرخ س��ود بانكي مي توان��د از طريق 
كاهش توليد ناخالص داخلي به افزايش تورم منجر 
ش��ود. از طرف ديگر، از آنجا كه تورم يكي از عوامل 
توضيح دهنده س��رمايه گذاري بخش خصوصي به 
ش��مار مي آيد، كاهش تورم مجددا س��بب افزايش 
س��رمايه گذاري و افزايش انباشت سرمايه و افزايش 

توليد ناخالص داخلي و درنهايت كاهش مجدد تورم 
خواهد شد. 

 خاصيت تورم زايي نقدينگي خاص
با وجود اين بسياري از اقتصاددانان داخل كشور 
هم��واره معتقدند كه عامل اصل��ي نگهدارنده تورم 
در حال حاضر نرخ س��ود جذاب بانكي است. مركز 
پژوهش ه��اي مجلس اخيرا در ي��ك مقاله با عنوان 
اين گون��ه تحليل كرده  »تحليل تورم سال 96«  
بود كه غول نقدينگي تنها با افسار سود بانكي مهار 
ش��ده و بازي با آن تنها منوط به ترسيم راهي براي 
هدايت به سمت توليد خواهد بود. با اين حال مقاله 
مذكور هيچ پيش��نهادي درخص��وص اينكه چگونه 
مي شود نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت 
كرد، ارائه نكرده و اين امر باتوجه به فاصله ناچيز نرخ 
سود توليد با نرخ بهره، انگيزه سرمايه دار براي دردسر 
و ريسك هاي توليد را جلب نمي كند. با اين وضعيت 
چگونه مي ش��ود نقدينگي را به سوي توليد هدايت 

كرد بدون اينكه ابتدا نرخ سود را كاهش داد؟ اما در 
مسير دغدغه كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
هم غيرقابل چشم پوش��ي است و ممكن است سيل 
نقدينگي به سمت كاالها سرازير و گسل هاي تورمي 
فعال شود. در اين زمينه ابتدا بايد به شناسايي نوع 
و ساختار نقدينگي در ايران بپردازيم تا ببينيم اين 
نقدينگي تا چه اندازه قابليت تبديل شدن به تورم را 
دارد. آن طور كه كارشناس��اني مانند تيمور رحماني 
اظهار مي كنن��د نقدينگي موجود در اي��ران داراي 
ويژگي هاي منحصر به فردي است كه آن را از ديگر 
انواع نقدينگي متمايز مي كن��د؛ موضوعي كه لزوم 
سياست گذاري و رفتاري متفاوت از آنچه قانون هاي 

كل گرا در اقتصاد توصيه مي كنند را مي طلبد. 
براس��اس گفته ه��اي تيمور رحماني نرخ س��ود 
باالي س��پرده ها و توزيع نابرابر نقدينگي دو عاملي 
هستند كه موجب شده شاخص نقدينگي تاكنون بر 
قيمت ها اثرگذاري نداشته باشد. از نظر رحماني اين 
نقدينگي رش��ديافته حاوي نوعي نابرابري شديد در 
درون خود است، بدين گونه كه چند درصد محدود 
از سپرده گذاران قسمت اعظم نقدينگي را دراختيار 
دارند. به همين دليل سودهايي كه در سال هاي اخير 
علت اصلي رش��د نقدينگي بوده اند، متعلق به تعداد 
معدودي است و چون اين افراد ميلي به خريد كاالها 
و خدمات مصرفي از خود نشان نداده اند، قيمت اين 

كاالها و خدمات رشد نكرده است. 
رحماني اين را هم مي گويد كه نقدينگي متمركز 
در دست عده يي خاص در گراني دارايي ها موثر بوده 
اس��ت. طبق گفته اين اقتصاددان، وقتي كه رش��د 
نقدينگي نابرابر است فشار آن روي قيمت دارايي ها 
بيش��تر خواهد بود تا قيمت كاالها. به همين دليل 
اكنون در برخي نقاط تهران قيمت مس��كن ظاهرا 
تا 100درصد رش��د داشته اس��ت. رحماني چنين 
تحليل مي كند: اگر وضعيت بازارها در سال گذشته 
را بررس��ي كنيد، متوجه مي شويد كه قيمت كاالها 
تغيير زيادي نداش��ته اس��ت، در حال��ي كه قيمت 
دارايي هايي مانند ارز و مسكن و مستغات و... تحت 

فشار قرار گرفته بودند. 
بنابر اين اظهارات شايد بتوان گفت كه دستكاري 
و كاه��ش نرخ س��ود برخ��اف آنچ��ه در نظريات 
اقتصادي تئوريزه ش��ده در ايران با تاثيرات متفاوتي 
روبه رو خواهد بود. باتوجه به اين شكل نقدينگي به 
نظر نمي رسد كه كاهش نرخ سود عاملي تحرك آميز 

براي تبديل از شبه پول به پول داشته باشد. 

 مثبت شدن سود بانكي 
به هر روي در هر اقتصادي مردم به دنبال كسب 
س��ود و محافظت از س��رمايه خ��ود در مقابل تورم 
هستند. بنابراين نرخ سود بانكي مثبت همواره عاملي 
جذاب براي فعاالن اقتصادي بوده اس��ت. گذري بر 
تغييرات نرخ س��ود س��پرده بانكي از س��ال 1363 
نش��ان مي دهد كه در اين مدت نرخ س��ود همواره 
بي��ش از 8درصد بوده و عم��ده نرخ هاي آن به دهه 
90 برمي گردد كه در رقابت مخرب بانك ها تا بيش 
از 30درص��د نيز پيش رفته بود. در اين بين جريان 
تغييرات ت��ورم عاملي مهم در چرخش نرخ س��ود 
بانكي محسوب مي شد؛ چون نرخ سود بايد متناسب 

با نرخ تورم باشد. در فاصله سال هاي 1363 تا 1368 
-يعني در دوره يي كه نرخ تورم نوس��ان داشته و از 
10.4 تا 30درصد هم پيش رفته و در س��ال آخر به 
17درصد كاهش يافت- نرخ س��ود براي كوتاه مدت 
بين 6 تا 7.2درصد بوده و براي دوره هاي بلندمدت 
از يكساله به باال مورد محاسبه قرار مي گرفت كه نرخ 
آن نيز بي��ن 8 تا 9درصد متغير بود؛ يعني با وجود 
اينكه نرخ تورم ت��ا 30درصد هم پيش رفته بود اما 
نرخ س��ود بانكي از 9درصد تجاوز نكرد و به نحوي 

سود منفي بوده است. 
از سال 1369 تا س��ال 1389 دوره يي است كه 
در آن نرخ س��ود بانكي براي دوره هاي مدت دار بين 
يك تا پنج س��اله تقسيم بندي مي شود و در همين 
دوره زماني نرخ تورم نوس��ان متفاوتي داش��ته و در 
برهه يي به مرز 50درصد هم رس��يده يا در ادامه تا 
زمان ورود به س��ال 1389 به 10درصد هم كاهش 
پي��دا كرده ب��ود. نرخ س��ود در اي��ن دوره بين 9 و 
19درصد در بانك ها تعيين ش��ده بود؛ اما در فاصله 

س��ال هاي 1390 تا 1392 تعيين نرخ س��ود بانكي 
در اختي��ار بانك ها قرار گرفت ك��ه نرخي بين 7 تا 
20درص��د بود. البته اين نرخ ه��ا چندان در بانك ها 
اجرايي نش��د و در نتيجه رقاب��ت مخرب بانك ها و 
در زمان به اوج رس��يدن فعاليت موسسات اعتباري 
غيرمجاز، نرخ هاي بي��ش از 30درصد هم در برخي 
بانك ها و موسس��ات ارائه شد. در اين فاصله 3 ساله 
نرخ تورم نيز روند رو به رشدي را طي كرده و تا بيش 

از 35درصد هم پيش رفته بود. 
از سال 1393 مديريت و كاهش نرخ سود بانكي 
 در دس��تور كار بانك مركزي قرار گرفت و از اين رو 
در راس��تاي متناسب س��ازي با نرخ ت��ورم -كه در 
مسير كاهش��ي قرار گرفته بود- نرخ سود بانكي به 
22درصد ساالنه كاهش پيدا كرد و براي كوتاه مدت 
نيز حداكثر 10درصد تعيين ش��د. در سال 1394 
كاهش نرخ س��ود بانكي دو ب��ار اتفاق افتاد كه يك 
ب��ار به 20 و بار ديگر به 18درصد كاهش پيدا كرد. 
در اين مدت باتوجه به شرايط نامناسبي كه از قبل 
بر شبكه بانكي حكمفرما بود و زمينه هاي مناسب 
براي كاهش نرخ س��ود همچنان فراهم نشده بود، 
در نهايت انحراف بانك ها از نرخ هاي مصوب بسيار 

مشهود بود. 
اما در سال 1395 بار ديگر نرخ سود بانكي كاهش 
پيدا كرد و به 15درصد رس��يد كه تاكنون تغييري 
نكرده است؛ اما در اين فاصله با توجه به اينكه بعد از 
مدتي بانك ها دچار انحراف از نرخ هاي مصوب شدند، 
بان��ك مركزي اعام كرد ك��ه در حال مهيا كردن 
 زمينه هاي الزم براي اجراي نرخ سود بانكي است. 
بر اين اساس ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، 
ايجاد راهكاري براي كاهش اضافه برداشت بانك ها 
و ساماندهي نرخ سود در خودروسازها و همچنين 
ايجاد فضايي براي تامين نقدينگي بانك ها از جمله 
مس��ائلي بود كه بانك مركزي اعتقاد داشت آنها را 
انجام داده تا بتواند در فضايي مناسب كه نرخ سود 
را كاه��ش داده، زمينه پايبن��دي بانك ها به آن را 
فراهم كند. از اين رو بانك مركزي در شهريور سال 
1395 طي دستورالعملي بانك ها را مكلف كرد كه 

نرخ سود را تا حداكثر 15درصد كاهش دهند. 
گرچه تاكنون رسما نرخ س��ود همان 15درصد 
باقي مانده، اما در بهمن ماه سال گذشته و در جريان 
نوسان ارزي، بانك مركزي براي جذب نقدينگي به 
مدت دو هفته اوراق گواهي سپرده با سود 20درصد 
را منتش��ر كرد كه در اين مدت با فروش 240 هزار 
ميليارد توم��ان، نه تنها منابعي جذب نش��د، بلكه 
عمدتا سپرده هاي قديمي از 15 به 20درصد افزايش 
يافت كه برآوردها نش��ان از تحميل هزينه  12هزار 
ميلياردي براي بانك ه��ا دارد. اين يكي از اقداماتي 
است كه هرچند بانك مركزي عنوان كرده ناچار بود 
براي ترميم بازار ارز انجام دهد، ولي كارشناسان آن 
را تصميمي نادرست و اشتباه در حوزه پولي و بانكي 

مي دانند. 
گرچه در حال حاضر نرخ تورم كمتر از 10درصد 
اس��ت و حدود 2 سال مي ش��ود كه نرخ سود بانكي 
كاهش نيافته ولي شواهد نشان از اينكه در آينده يي 
نزديك نرخ س��ود س��پرده )15درصد( و تسهيات 

بانكي )18درصد( كاهش پيدا كند، ندارد. 

نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار)درصد(
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عمده رمزارز بانك مركزي 
فرصت ها و مالحظات

پوريا چوبچيان|
عم��ده  رمزارز بانك مركزي گونه يي از رمزارز اس��ت 
كه براي انتقال پول ميان موسسات مالي به وجود آمده  
اس��ت، بنابراين دسترس��ي به آن جهاني نيست و تنها 

موسسات مالي مشخص شده يي به آن دسترسي دارند. 
 Bank Central( دو گونه رم��زارز بانك مرك��زي
Currency Crypto( ب��راي پرداخت ه��اي خ��رد و 
پرداخت هاي عمده ميان موسس��ات مالي وجود دارد و 
خرده  رمزارز بانك مركزي )CBCC Retail( به عنوان 
جايگزيني قابل اعتنا براي اسكناس فيزيكي معرفي شده 
است. اين پول گونه يي الكترونيك از پول هايي است كه 
تسويه  آن به عهده  بانك مركزي است و گرچه انتقال آن 
به صورت همتا به همتاس��ت، اما بر خالف خرده  رمزارز 
بانك مركزي، انتقال پول در اين سيس��تم داراي ويژگي 
شبه ناشناسي نيس��ت و تمام اطالعات به صورت كامال 

شفاف در اختيار نهادهاي مركزي قرار دارد. 
يك��ي از داليل مهم حركت به س��مت توليد عمده  
رمزارز بانك مركزي آن اس��ت كه سيس��تم هاي فعلي 
پرداخت و تس��ويه بين نهادهاي مالي در انتهاي چرخه  
عمر تكنولوژيك خود ق��رار دارند و تكنولوژي دفتر كل 
توزيع  ش��ده )DLT( به لحاظ ساختاري داراي سرعت 
عمل بيشتري نسبت به تكنولوژي هاي نسل فعلي خواهد 
بود. عده يي معتقدند كه از لحاظ سرعت پرداخت و تعداد 
بلوك هاي بررس��ي كننده جهت اطمينان دهي از انتقال 
صحيح وجه به نظر مي رس��د عمده  رمزارز بانك مركزي 
داراي پتانسيل بيشتري براي يافتن مزيت رقابتي باشد، 

ولي اين ديد با انتقاداتي نيز مواجه است. 
اعتبارسنجي پرداخت هاي بين  بانكي معموال فرآيند 
پرهزينه ي��ي براي اثبات انتق��ال دارد تا جلو دوبار خرج 
كردن گرفته ش��ود. براي همين منطقي است كه تمام 
اي��ن مبادالت از روش هاي ك��م انرژي  برتري مانند يك 
مرج��ع موثق يعني بانك مركزي صورت بگيرد و انتقال 

غيرمركزي در اين سيستم پرهزينه به نظر مي رسد. 
به همين سبب هنوز بس��ياري از كشورها معتقدند 
عمده  رمزارز بانك مركزي به بلوغ كافي براي اس��تفاده 
نرس��يده و زمان بيش��تري نياز اس��ت تا مشكالت آن 
شناسايي و برطرف شود. با اين حال بسياري از بانك هاي 
مركزي كه به دنبال مدرن سازي زيرساخت هاي پرداخت 
خود هستند، روي نياز به راه اندازي سيستم هاي جديد 
با قابليت عمل كردن در بستر تكنولوژي دفتر كل توزيع  
ش��ده تاكيد مي كنند. دو تا از معروف ترين پروژه هاي در 
دس��ت اجراي عمده  رمزارز بانك مركزي پروژه جاسپر 
 )Ubin( در بانك مركزي كانادا و پروژه اوبين )Jasper(
در بانك مركزي سنگاپور است. اين دو پروژه سعي دارند 
تسويه حس��اب بين موسس��ات مالي را از طريق عمده  
رم��زارز بانك مركزي انجام دهند. به صورت دقيق تر هر 
دو اين پروژه ها سيستم هاي تسويه  ناخالص زمان حقيقي 
)RTGS( را روي بستر تكنولوژي دفتر كل توزيع  شده 
شبيه سازي كرده اند. سيستم تسويه  ناخالص زمان حقيقي 
مشابه سيستم انتقال بين بانكي ساتناست كه پرداخت ها 
به صورت تكي، بالفاصله و در طول يك شبانه روز انجام 
مي شود. چالش كليدي در هر دو اين پروژه ها چگونگي 
انتقال پول بانك مركزي به دفتر كل توزيع  ش��ده است. 
ب��راي اين كار هر يك از اين دو پ��روژه راه حل متفاوتي 
را برگزيده اند و با اس��تفاده از رس��يد س��پرده  ديجيتال 
)Receipt Depository Digital(، ي��ك يا چند بار 
در ش��بانه روز حساب ها را تسويه مي كنند. اگر بخواهيم 
قدري دورانديش��انه تر به انتشار تكنولوژي هاي نوين در 
زمينه  پرداخت عمده بنگريم، بس��ياري از بازيگران مهم 
اين صنعت پتانسيل قابل اعتنايي براي تكنولوژي دفتر 
كل توزيع  شده براي افزايش كارايي و كاهش هزينه هاي 
مبادله مي بينند. البته سنجش و ارزيابي برخي ريسك ها 
در حال حاضر سخت است. براي مثال فعال دانش بسيار 
كمي در خصوص دوام سايبري رمزارزهاي بانك مركزي 
وجود دارد و نمي توان به سادگي پايداري اين سيستم را 

با سيستم فعلي مقايسه كرد.

بانك تخصصي كارآفريني 
تاسيس شود

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اس��المي تاكيد كرد كه براي مديريت تسهيالت 
بانكي بايد بانك تخصصي كارآفريني تاس��يس شود و از 

تجربه كشورها در اين زمينه استفاده كرد. 
به گزارش خانه ملت، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با 
اشاره به اينكه در تامين مالي مشكالتي وجود دارد، اظهار 
داشت: از چند دولت قبل بارها موضوع تامين مالي را مطرح 
كردي��م و راهكارهاي��ي براي رونق بنگاه ه��اي اقتصادي و 
توسعه آنها ارائه كرديم؛ اما تاثيري نداشت. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
يكي از كش��ورهاي آسياي شرقي در عرضه اشتغال زايي و 
رونق بخشيدن به بنگاه هاي زودبازده عملكرد بسيار خوبي 
دارد، اين بنگاه هاي زودبازده در بازه زماني بلندمدت تجميع 
و به بنگاه مادر تبديل ش��د، در بررس��ي ها مش��خص شد 
تاس��يس بانك كارآفرين در اين زمينه نقش آفريني كرده 
اس��ت. نماينده رش��ت در مجلس دهم ش��وراي اسالمي 
در توضي��ح بانك كارآفرين گفت: بان��ك كارآفرين بانكي 
اس��ت كه تس��هيالت در آن متمركز است. فرض كنيد به 
كشاورز، گردشگر، صادر كننده و غيره تسهيالت مي دهد و 
ه��رج و م��رج در اين زمينه وجود ن��دارد، چرا كه بانك به 
ص��ورت تخصص��ي در اين زمينه عمل مي كن��د در حالي 
كه در ايران به اين س��بك عمل نمي شود. وي عنوان كرد: 
بانك ه��اي تخصصي ايران در مقاطعي با دس��تور دولت ها 
تصميم گرفتند، تس��هيالتي را ارائه دهن��د و در مقطعي 
براي اش��تغال زايي و رونق بنگاه ها اقدام كردند؛ اما از آنجا 
كه مقطعي بود نتيجه نداشت. اين نماينده مجلس تاكيد 
كرد: در ش��رايطي كه در اين زمينه مطالعه شده و تجربه 
كشورهاي مختلف از تاس��يس بانك هاي تخصصي وجود 
دارد، الزم اس��ت به اين س��مت حركت كرد تا هم بانك ها 
آسيب نبينند و هم تسهيالت غيرهدفمند توزيع نشود. وي 
گف��ت: آنها با توجه به صنايع خانگي و بنگاه هاي زودبازده 
موفق به رشد صنعت ابريشم در كشورشان شدند و اكنون 

صنعت نساجي آنها رشد قابل توجهي پيدا كرده است.

يادداشت

اخبار

7/4 ميليون قطعه سكه در 6 ماه اخير حراج شد

چوب زني به سكه در بورس
كاهش قيمت سكه به دنبال فروش اوراق گواهي سكه

گروه بانك و بيمه|
براس��اس اعالم بانك مركزي نرخ ه��ر دالر امريكا 
براي روز يك شنبه بيست و هفتم خرداد ماه با ۷۰ريال 
افزاي��ش ۴۲هزار و ۳۹۰ري��ال قيمت خورد. همچنين 
نرخ هر پوند انگليس با ۳۸۲ريال كاهش نسبت به روز 
پنج شنبه ۵۶ هزار و ۲۶۴ريال و هر يورو نيز با ۷۵۹ريال 
افت نس��بت ب��ه روز پنج ش��نبه ۴۹ه��زار و ۱۷۹ريال 

ارزش گذاري شد. 
به گزارش »تعادل« به دنبال افزايش نرخ رس��مي 
دالر از ۳۸۰۰تا ۴۲۰۰و افزايش۴۰۰توماني آن در ۳ماه 
اخير نرخ هر سكه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش يافته 
و با وجود حراج و پيش فروش بيش از ۷.۴ميليون قطعه 
س��كه در بازار، قيمت هر س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در فاصله ۱۳فروردي��ن تا ۲۴خرداد ماه تا ۸۰۰ 

هزار تومان افزايش يافته است. 
روز يك ش��نبه ۲۷خرداد ۹۷ قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با ۱۲۳هزار 
و ۵۰۰ تومان كاهش نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته 
۲ميليون و ۳۲۵هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۸۰ هزار تومان 
افت نسبت به پنج شنبه گذشته ۲ميليون و ۳۰۳هزار 
تومان داد و س��تد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
با ۴۷هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به مدت مشابه 
يك ميلي��ون و ۱۸۷هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با ۲۳هزار تومان افت نس��بت به پنج ش��نبه 
گذش��ته ۶۸۲ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه 
گرمي با ۱۲هزار تومان كاهش ۳۹۴هزار تومان معامله 
شد و هر گرم طالي ۱۸عيار نيز با ۲هزار و ۴۳۰تومان 
افت ۲۰۶هزار و ۵۰۰ تومان قيمت خورد. كارشناسان 
معتقدند كه هجوم نقدينگي، پرداخت سپرده موسسات 
غيرمجاز، رشد پايه پولي و نقدينگي و ركود نسبي در 
برخي بخش هاي اقتصاد همچنين ممنوع شدن خريد 
و فروش ارز غيررس��مي عامل عمده يي در رشد سكه 
بوده و توزيع ش��ديد سكه و پيش فروش و حراج بيش 
از ۷ميليون قطعه سكه نيز نتوانست، كاهش زيادي در 
قيمت سكه ايجاد كند و اگرچه در روزهاي قبل و بعد 
از عيد فطر شاهد كاهش ۱۲۰هزار توماني سكه بوده ايم 
اما همچنان نرخ س��كه باالس��ت و از حباب ۴۰۰هزار 
توماني نس��بت به ن��رخ اونس و دالر در حاش��يه بازار 
برخوردار اس��ت. بررسي وضعيت بازار سكه و نرخ ها در 
اين بخش نش��ان مي دهد كه هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد كه در سيزدهم فروردين ماه امسال 
ي��ك ميليون و ۷۲۰هزار تومان ب��وده در معامالت روز 
۲۴خرداد ماه به ۲ميليون و ۴۴۸هزار تومان رسيد؛ به 
عبارتي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
مدت ۷۰روز اخير حدود ۷۳۰تا ۸۰۰ هزار تومان رشد 
قيمت داشته است. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز در اين دوره زماني از يك ميليون 
و ۶۶۳ هزار تومان با ۷۲۰هزار تومان رشد به ۲ميليون 
و ۳۸۳هزار تومان رسيد. بنابراين در مقطع مورد بررسي 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد در 

هر روز دست كم ۱۱هزار تومان رشد يافته است. 
برخي صاحب نظ��ران نيز گفته اند كه بازار س��كه و 
طال در نبود بازار آزاد ارز تنها محلي اس��ت كه صاحبان 
نقدينگي مي توانند به آن مراجعه كنند و اگر دولت بازار 
غيررس��مي و آزاد ارز را نپذي��رد و فعاليت صرافي ها به 
حالت عادي برنگردد عمال باعث مي ش��ود كه سياست 
فروش اوراق س��كه نيز پس از مدتي اثر خود را از دست 
بدهد و اي��ن كاهش ها دوباره ب��ه روند صعودي تبديل 
خواهد شد. زيرا در روزهاي ابتداي توزيع ۸۰۰ هزار سكه 

شاهد كاهش نرخ سكه بوديم اما بالفاصله اثر خود را از 
دس��ت داد و دوباره افزايش يافت. زيرا نرخ س��كه و طال 
متاثر از نرخ حاشيه بازار ارز، ارزش ذاتي و واقعي دارد و 
نمي توان بيش از حد انتظار كاهش نرخ سكه را داشت. 

 خريد 6۰ تُن سكه طال در 6 ماه
محم��ود احمدي؛ دبي��ركل بانك مرك��زي درباره 
س��كه هاي پيش فروش��ي با بيان اينكه اي��ن بانك به 
تعه��دات خود پايبند اس��ت و در زم��ان مقرر تحويل 
س��كه ها انجام مي شود، گفت: تحويل يك سكه هم به 
آينده موكول نمي شود. طرح جديد اوراق گواهي، حباب 
بازار س��كه را از بين مي ب��رد چراكه طبق اين طرح در 
بورس حالت چوب زني براي س��كه رخ مي دهد و بازار 
متعادل مي شود. دبيركل بانك مركزي درباره احتمال 
حراج دوباره س��كه در بانك كارگشايي نيز گفت: بانك 
مركزي با توجه به واقعيت و نياز بازار در اين خصوص 
تصميم مي گيرد؛ امكان برقراي حراج دوباره سكه براي 
تامين نياز نقدي و روزانه س��كه وجود دارد. اما نگاهي 
به آمارها نش��ان مي ده��د كه يكي از عم��ده مقاصد 
سرمايه گذاري ها و خريدهاي ايرانيان در ۶ ماه گذشته، 
بازار س��كه بوده به نحوي كه ۶۰ تن سكه طال در يك 
دوره زماني ۶ ماهه توس��ط مردم خريداري شده است. 
به بيان ديگر اگر متوس��ط خريد سكه در بازار ايران را 
طي ۷۰روز كاري اخير بررس��ي كني��م، روزانه بيش از 
۸۵۷.۱كيلوگرم سكه طال در بازار ايران داد و ستد شد. 

 گواهي پيش  فروش هزينه ندارد
معاون اقتصادي بانك مركزي با تشريح طرح اوراق 
گواهي پيش فروش س��كه در بازار سرمايه، مزاياي آن 
را اعالم كرد و گفت: گواهي پيش فروش س��كه هزينه 
ندارد. پيمان قرباني در نشست خبري درباره طرح اوراق 
گواهي پيش فروش سكه در بازار سرمايه گفت: با اعالم 
اين طرح از روز پنج ش��نبه و با وجود رشد نرخ جهاني 
طال، اما با كاهش ۵درصدي قيمت سكه و بردار قيمت 
آتي سكه مواجه بوديم. وي ادامه داد: طرح پيش فروش 
سكه داراي سه مرحله بود كه در سررسيد هاي يك تا 
دو ساله بوده و تاكنون سررسيد يك ماهه اجرايي شده 

كه بر همين اس��اس ۸۰۰هزار س��كه سررسيد شده و 
به بازار تزريق ش��ده است. اين عضو هيات عامل بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه اين بانك تعهد كامل نسبت به 
اجراي تعهدات دارد و سكه هاي پيش فروشي سر موعد 
ارائه مي شود، خاطرنشان كرد: با وجودي كه ۸۰۰هزار 
س��كه ارائه شده، اما به دليل برخي التهابات اين تزريق 

باعث كاهش قيمت ها نشد. 

 جمع آوري ۱۰هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نقدينگي
وي خاطرنش��ان كرد: در طرح پيش فروش ۱۰هزار 
و ۸۰۰ميليارد تومان نقدينگي جمع شد. از ۷ميليون و 
۶۴۴هزار سكه پيش فروش تنها ۸۰۰ هزار سكه تزريق 
شده كه تا ۲سال ديگر اين روند ادامه دارد. معاون بانك 
مركزي با بيان اينكه همزمان با پيش فروش ها رس��يد 
به خريداران ارائه ش��ده اس��ت، گفت: اين اوراق امكان 
نقد پذي��ري اين رس��يدها را فراهم مي كنند؛ همچنين 
اوراق ب��ا نام اس��ت و حكم س��كه را دارد و مش��كالت 
امنيتي هم كاهش مي يابد. وي نقد پذيري را مهم ترين 
مزيت اين طرح دانست و اظهار داشت: اين امر مشكل 
نقد پذي��ري را از بين مي برد. س��ال ۹۵ و ۹۶ را با تورم 
يك رقمي به پايان رس��انديم و تورم ارديبهشت ماه نيز 
۹.۱درصد بوده اس��ت. به گفته وي، اين اوراق بر اساس 
زمان سررس��يد زير قيمت بازار تعيين نرخ خواهد شد 
و قيم��ت اين اوراق زي��ر قيمت روز اس��ت. قرباني در 
ادام��ه توضيح داد: با اجراي اي��ن طرح عالوه بر مزيتي 
كه براي دارنده س��كه دارد، ش��اهد هموارسازي عرضه 
س��كه در بازار خواهيم بود. معاون بانك مركزي گفت: 
س��ال گذشته با همكاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
در حوزه اوراق س��خاب اقدام ش��د كه نتايج مثبتي در 
پي داش��ت و موجب كاهش هزين��ه تامين مالي و آثار 
مثب��ت در بازار بوديم. به طور حتم ط��رح اوراق گواهي 
پيش خريد سكه نيز آثار مثبتي خواهد داشت. معاون 
اقتصادي بانك مركزي گفت: از آنجا كه عمده خريداران 
س��كه با هدف س��رمايه گذاري و حفظ سرمايه اقدام به 
خريد سكه مي كنند و همچنين ريسك باالي نگهداري 
س��كه در منزل، بانك مركزي ب��ا درك عالقه مردم به 
س��رمايه گذاري در اين ح��وزه اين اق��دام را انجام داده 

اس��ت. قرباني گفت: افرادي كه سررس��يد پيش خريد 
آنها نرس��يده مي توانند اوراق را در بورس معامله كنند 
يا اين اوراق را نگهداري كنند. وي با تاكيد بر اينكه اين 
اوراق همان سكه است، گفت: مكانيسم ارائه اين اوراق 
طي روزهاي آتي پس از بررس��ي در واحدهاي ذي ربط 
بانك مركزي و بازار س��رمايه مشخص و اعالم عمومي 
خواهد شد. وي افزود: بانك مركزي اعتقاد دارد با چنين 
اقداماتي شاهد التهاب زدايي در بازار و همچنين كمك 
به رونق توليد اقتصاد كشور خواهد بود. وي در پاسخ به 
پرسش ايبنا در مورد هزينه بر بودن تبديل سررسيد به 
اوراق گواهي سپرده پيش فروش سكه نيز گفت: تبديل 
اين اوراق هيچ هزينه يي ندارد. به گفته وي، خريداران در 
زمان پيش خريد رسيدي را دريافت كردند تا در زمان 
موعد سكه ها را تحويل بگيرند؛ اما اين رسيدها در بورس 
قابل معامله نبود. وي اظهار داشت: طبق مكانيسمي كه 
جزئيات آن به زودي اعالم مي شود، افراد مي توانند ورقه 
جديد را دريافت كنند كه قابل معامله در بورس است. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه چرا نرخ سكه بر اساس 
دالر ۴۲۰۰ تومان تعيين نمي شود و بر اساس دالر بازار 
آزاد است؟ گفت: دولت تصميم گرفت كه ترتيباتي اتخاذ 
كند تا نيازهاي مشروع بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام 
شود. قرباني خاطرنش��ان كرد: كسي كه سكه مي خرد 
جنس سرمايه گذاري اش از نوع سفته بازي است؛ بنابراين 
نيازي نيست كه قيمت سكه با نرخ ۴۲۰۰تومان باشد 
و اين امر يك رانت خواهد بود. وي تصريح كرد: ماهيت 
س��كه به گونه يي است كه مبتني بر عمليات بازار خود 
اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه هدف ما جهت دهي بازار و 
حفاظت از سرمايه و دارايي مردم در مقابل تالطم هاي 
نرخ ارز بوده است، گفت: پيش بيني بازار كار ما نيست، 
اما انتظار ما بر فرض ثبات ساير شرايط، افزايش عرضه و 
كاهش قيمت ها در بازار است. قرباني افزود: اين اوراق در 
واقع سكه است كه هدف ما هموارسازي عرضه در بازار 
و همچنين رواج فرهنگ نگهداري اوراق به جاي سكه 
است. معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه اگر فرد بعد از سررس��يد گواهي سكه را 
دريافت نكند، اظهار داشت: بعد از سررسيد تا هر زمان 

كه دست افراد باشد، قابل خريد و فروش است. 

 دليل گراني سكه اعالم شد
در همي��ن ح��ال رييس كل اس��بق بانك مركزي 
افزاي��ش اخير قيمت س��كه را نتيجه طبيع��ي و تابع 
سياست گذاري ارزي غير اصولي دولت دانست و گفت: 
دولت بر سياست ارزي خودش حالت اصرار و لجبازي 
گرفته اس��ت و كماكان صحبت از تك ن��رخ بودن ارز 
مي كن��د و ارز آزاد را ناديده گرفته اس��ت. طهماس��ب 
مظاهري علت افزايش قيمت سكه را نتيجه طبيعي و 
تابع سياس��ت گذاري ارزي غير اصولي دانست و گفت: 
۱۲سال سياست سركوب نرخ ارزي را داشتيم و اكنون 
سياس��ت اعالمي ك��ه نرخ ارز رقم ت��ك نرخي ۴۲۰۰ 
توماني اس��ت. وي با ابراز اينكه هركس��ي چه دولت و 
چه غير دولت در زندگي مي تواند اشتباهي كند، متذكر 
شد: وقتي كسي اشتباهي را مرتكب شد و كارشناسي 
اين اش��تباه را متذكر شد، بايد اشتباه خودش را قبول 
كند ولي دولت بر سياست ارزي خودش حالت اصرار و 
لجبازي گرفته است و كماكان صحبت از تك نرخ بودن 

ارز مي كند و ارز آزاد را ناديده گرفته است. 
رييس كل اس��بق بانك مركزي متذكر شد: اشتباه 
بزرگي كه دولت مي كند، اين است نرخي كه تك نرخي 
نيست به عنوان تك نرخي مي دهد و ادعا مي كند با اين 
نرخ همه نيازهاي كش��ور را تامين مي كند و در همين 
دو ماه مش��خص شده كه نمي تواند تامين كند و قانونا 
و اخالقا دولت حق ندارد منابع كش��ور را اين گونه هدر 
دهد و ذخاير ارزي كش��ور را براي دفاع از يك محاسبه 
غيرواقعي اختصاص بدهد و مصرف كند و دست كشور 

را از ذخاير خودش خالي كند. 
وي ب��ا اظهار به اينكه دولت بايد از سياس��ت ارزي 
اتخاذي خودش دفاع كند و در غير اين صورت اش��تباه 
خودش را قب��ول و آن را جبران كند، گفت: اگر دولت 
ب��ا داليل علمي و مباني اقتصادي ثابت كند اين نظام، 
نظام تك نرخي اس��ت قيمت كاالها و خدمات ديگري 
كه در بازار است بر اساس آن تعيين مي شود و بديهي 
است كسي كه حباب ايجاد مي كند يا احتكار مي كند 

بايد آنها را بگيرند و مجازات كنند. 
مظاهري ادامه داد: اما اگر روش��ن شد اين نظام 
تك نرخي نيس��ت نرخ نظام آزاد را به عنوان روال 
قانوني و يكي از اجزاي نظام چند نرخي به رسميت 
بشناس��د و بگذارد معامالت در نظام چند نرخي به 
ش��كل اصولي انجام ش��ود و ديگر اسمش را حباب 
نگ��ذارد. اگر دولت قبول كند اين نظام چند نرخي 
اس��ت و حداقل دو نرخ وجود دارد، نرخ بازار آزاد و 
دولتي، از مسووليت اينكه براي همه نياز هاي دولت 
ارز به نرخ دولتي بدهد، مبرا مي شود و مقدار ارزي 
كه در اختيارش است مي تواند به نيازهاي ضروري تر 

و معيشتي مردم اختصاص دهد. 
وي به افزايش قيمت س��كه، ارز، مس��كن و خودرو 
اشاره و اظهار داشت: نخستين عكس العمل طبيعي هر 
فردي وقتي در مقابله با سياس��ت غير اصولي دولتش 
قرار مي گيرد، اين است كه راه حلي پيدا كند تا منافع و 
داراي��ي و ارزش اموالش را حفظ كند، يكي از راه حل ها 
در نظام اقتصادي و نظام فرهنگي، خريدن س��كه طال 
بوده اس��ت. دولت هم نمي تواند بيان كند سكه قاچاق 
است. كارشناس حوزه پول و بانك افزود: البته برخي ها 
به س��مت كاالهاي ديگر مي روند. مث��ال پيش فروش 
خودرويي كه اخيرا س��ايپا انجام داد و استقبال عجيب 
و غريبي كه از اين كار انجام شد، اين تقاضاي طبيعي 
نيست بلكه اقدامي در جهت حفظ دارايي هاست. بخش 
بعدي هم مسكن اس��ت و مردم دارايي هاي خود را در 

مسكن سرمايه گذاري مي كنند.

»تعادل« از تاثيرات نوسان نرخ ارز بر صنعت بيمه گزارش مي دهد

تامين هزينه هاي داخلي و بيمه هاي اتكايي با نوسان ارز
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

 نوسانات نرخ ارز موجب افزايش يا كاهش هزينه  شركت هاي بيمه 
مي ش��ود و زيان دهي را تحت پوش��ش قرار مي دهد. بر اين اساس و 
تركيب بازار بيمه موجب شده تا نوسانات نرخ ارز تاثيرات متفاوتي بر 
قرارداد ها داشته باشد. همچنين نوسانات نرخ ارز مستقيما در صنعت 
بيمه و در صنعت نفت و گاز تاثير مي گذارد و در بحث صدور بيمه نامه 
نيز بايد بيمه گذاران توجيه شوند تا اين نوسانات مشكالتي در صدور 
بيمه نامه و پرداخت خسارت ها ايجاد نكند. همچنين متناسب با رشد 
نرخ دالر بايد بالفاصله پيش بيني هاي الزم جهت پوش��ش خسارت 
توسط ش��ركت هاي بيمه در داخل و بيمه هاي اتكايي خارجي انجام 

شود تا در زمان وقوع خسارت بتوان خسارت را تامين كرد. 
به گزارش »تعادل« هر چند كه ش��ركت هاي خارجي تمايل به 
حضور در بازار بيمه ايران دارند اما بايد برنامه يي انعطاف پذير و كارآمد 
 جهت پوشش رش��د نرخ ارز در قراردادها وجود داشته باشد تا هم 
بيمه ش��ده ها حق بيمه متناس��ب را پرداخت كنند و هم بيمه هاي 
اتكايي خارج��ي بتوانند با دريافت ارز مورد انتظار، خس��ارت هاي 
سنگين را پوشش دهند. از اين رو شركت هاي بيمه و صنعت بيمه 
باي��د برنامه يي راهگش��ا و كارآمد در جهت پوش��ش نرخ مبادله و 

نوسانات نرخ ارز داشته باشند. 
 بازيگران صنعت بيمه ايران به دنبال اثر اقدام رييس جمهور امريكا 
براي خ��روج از برجام و توافقنامه بين المللي س��ال ۲۰۱۵ بر ارزش 
پول ملي هستند زيرا پس از عقب نشيني امريكا، كاهش ارزش ريال 
بر ميزان درآمد و هزينه  ش��ركت هاي بيمه و ارتباط آنها با بيمه هاي 

اتكايي اثرگذار خواهد بود
به گ��زارش »تعادل« صنعت بيمه در معرض ريس��ك حاصل از 
مبادله ريال و دالر و ساير ارزهاست و شركت هاي بيمه الزامات ارزي 
خود را به بانك مركزي اعالم كرده اند و شركت هايي كه داراي تعهدات 
ارزي هس��تند با افزايش بدهي و خس��ارت هاي خود مواجه خواهند 
ش��د. حتي اگر تامين ارز مورد نياز در دس��تور كار باشد باز هم براي 
رشته هاي تجاري مانند بيمه بار كشتي، هواپيمايي، نفت و انرژي كه 
تحت تاثير نوسانات تبادالت قرار دارند بايد سرمايه شركت ها افزايش 
يابد و بيمه گران سرمايه خود را افزايش داده تا توانگري مالي خود را 

حفظ نمايند. از سوي ديگر، ارزش دارايي هاي برخي شركت هاي بيمه 
ش��ده نيز به خاطر رشد ارزش دالر و ساير ارزها باال رفته و به همان 
ميزان بايد پوشش بيمه يي آنها تغيير كرده و افزايش يابد و اين كار نيز 

نيازمند پرداخت حق بيمه بيشتر به شركت هاي بيمه است. 
زيرا در صورتي كه يك دارايي كمتر از ارزش واقعي آن بيمه شود، 
بيمه گران بايد مبلغ جبران را به نسبت نوسانات نرخ ارز افزايش دهند 
و در نتيجه ش��ركت هاي بيمه بايد در عق��د قراردادها قوانين الزم را 
رعايت كنند و متناسب با رشد نرخ ارز، حق بيمه و پوشش خسارت ها 
همچني��ن بيمه اتكايي خود را احيا كنند تا در زمان وقوع خس��ارت 

بتوانند خسارت را تامين كنند. 
از اين  رو بايد بررس��ي ش��ود كه به دنبال دو برابر شدن نرخ دالر، 
چ��ه نرخي بايد در پرداخ��ت حق بيمه ها و بيمه هاي اتكايي مد نظر 
قرار گيرد تا در زمان وقوع خسارت بتوانند خسارت ها را تامين كنند. 
تاثيرات نوس��ان نرخ ارز بر صنعت بيمه با توجه به اينكه بيمه از 
نظر مقررات ارزي تابع مقررات مبادالتي است، الزامات خاص خود را 
دارد. اما به هر ترتيب مس��يرهاي تعامل در بازارهاي بين المللي مثل 
تامين نيازهاي اتكايي براي تامين ارز از طرق مختلف پيگيري مي شود 
و باي��د از طريق بانك مركزي و دولت در رس��يدن به يك نرخ قابل 
دفاع و تحقق، مذاكراتي بين شركت هاي بيمه و مسووالن ارزي كشور 
انجام ش��ود. اما نكته مهم در اين است كه بيمه براي پيشبرد اهداف 
اقتصادي الزم است، رابطه مستقيم خود با بازار پول و سرمايه و بانك 
مركزي ايجاد كند تا ساده تر بر اين مشكالت اقتضايي فايق  آيد. شايد 
شناسايي راهكارهايي نظير رفع موانع اجرايي اوراق بهادار سازي بيمه 
براي انتقال ريسك ها موضوعي باشد كه تنها در مواجهه با اين شرايط 
دشوار مي توان به اهميت آن براي گره گشايي انديشيد. زيرا اگر اوراق 
بهادار بيمه يي در بازارها و بورس هاي خارجي فروخته ش��ود، تامين 
ارز مي تواند خسارت هاي بيمه و شركت هاي ايراني را پوشش دهد و 

وابستگي ارزي بيمه به بانك مركزي و دولت را كاهش دهد. 
 ب��ه هر حال مطاب��ق نظر يكي از اعضاي س��نديكاي بيمه گران، 
انتظ��ارات از صنع��ت بيمه بايد در حد ظرفيت آن باش��د و ظرفيت 
مالي بيمه در مقايس��ه با بازار بانكي و پولي كش��ور ۴درصد اس��ت و 
قابل ذكر است كه تمامي ريسك ها قابل پوشش نيست. صنعت بيمه 

مثل گذش��ته با مجوز بيمه مركزي براي بيمه اتكايي مي تواند از ارز 
۴۲۰۰توماني اس��تفاده كنند و اين موضوع باعث مي شود كه فعاليت 
صنعت بيمه در سطح جهاني محدود شود و شركت ها بايد كمبودها 

را از طريق داخل كشور برطرف كنند. 
بيمه گران بين المللي معامالت خ��ود را با ايران ارزيابي مي كنند، 
بيمه گران جهاني درحال بررس��ي چگونگي اثرگذاري عقب نش��يني 
اياالت متحده از يك توافقنامه بين المللي نس��بت به تهران و تهديد 
به اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ش��ركت هاي طرف معامله با ايران 
هستند. در اين رابطه شركت آرتور گاالگر اند كو)N.AJG( اعالم كرده 
است كه به رصد خود نسبت به پيشرفت هاي مربوط به عقب نشيني 
امريكا از توافقنامه ايران ادامه مي دهد. اين درحالي است كه شركت 
سوييس ري اعالم كرده كه درحال ارزيابي اثر تصميم اياالت متحده 
بر برنامه تجاري خود است. شركت آرتور گاالگر)AJG( واقع در ايالت 
النوى امريكا داراي ش��ركت هاي تابع انگليسي و نرو   ژي است كه در 
۳ماهه اول ۲۰۱۸ به كارگزاري بيمه و مشاوره به مشترياني كه داراي 

فعاليت با صنعت نفت و گاز ايران هستند، پرداخته است. 
 س��خنگوي ش��ركت آرتور گاالگر اظهار ك��رد: تصميم امريكا 
هر چه باش��د، ما رفتار متناس��بي را در تطبيق ب��ا تمامي قوانين 
موضوع��ه طبق روند معم��ول خود اتخاذ خواهيم ك��رد. چند روز 
بعد، آليانز بيمه گر آلماني اعالم كرد كه درحال آماده س��ازي براي 
كاه��ش تجارت با ايران در صورت وجود تحريم هاي اياالت متحده 
اس��ت. سخنگوي اين شركت اظهار كرد: ما درحال تحليل پرتفوي 
خود براي شناس��ايي تجارت با ايران هستيم و به نظر مي رسد كه 
بس��يار محدوده باشد. اين ش��ركت همچنين اعالم كرد: در انتظار 
دس��تورالعمل اتحاديه اروپايي و دولت آلم��ان خواهيم ماند و اين 
تحليل مس��تمر اس��ت و ما درحال كاهش برنامه هاي مرتبط خود 
هس��تيم تا از فس��خ كام��ل در دوره زماني معين مطمئن ش��ويم. 
سخنگوي لويدز لندن نيز پيش تر در ۱۰مه  اعالم كرده بود كه اين 
شركت نيز درحال بررسي مجدد پيامدهاي از سرگيري تحريم هاي 
تعليقي پيش��ين اياالت متحده عليه ايران اس��ت و دس��تورالعملي 
مرتب��ط براي ب��ازار لويدز در زم��ان مقتضي ص��ادر خواهيم كرد.  
ش��ركت بيمه AJG گفت؛ بس��يار مشتاق اس��ت كه فعاليت هاي 

بيمه يي خود را در ايران حفظ كند اين عالقه مندي از حمل و نقل 
نفت و گاز به داخل و خارج از ايران تا مش��اركت در جذب س��هم 
پرتفوي اتكايي در ساخت و بهره برداري از تجهيزات نفت و انرژي را 
تشكيل مي دهد. بيمه AJG اعالم كرده است كه تصميمات دولت 
اياالت متحده هر چه كه باشد ما اقدامات مناسب را با هماهنگي با 

همه قوانين و مقررات بين المللي را انجام خواهيم داد. 
همچني��ن بيمه گ��ر آلمان��ي Allianz نيز اعالم ك��رده كه با 
توجه ب��ه تحريم هاي اياالت متحده ما درح��ال تجزيه و تحليل و 
آماده سازي براي كاهش فعاليت ها در ايران هستيم و انتظار مي رود 
ه��ر گونه راهكاري كه اتحادي��ه اروپا و دولت آلم��ان ارائه دهد را 
بررس��ي و نسبت به ادامه همكاري با صنعت بيمه ايران اعالم نظر 
خواهيم كرد. سوييس ري نيز صراحتا خروج از ايران را تكذيب كرد 
و تنها لوييدز Lloyds لندن اس��ت ك��ه در رابطه با خروج اياالت 
متحده از برجام واكنش نشان داده و اعالم كرده كه درحال بررسي 
معيارهاي اعمال مجدد تحريم هاي قبلي امريكا عليه ايران است و 

به احتمال زياد از بازار ايران خارج خواهد شد. 
بع��د از برجام تحوالت مهمي در صنعت بيمه ايران اتفاق افتاد به 
طوري كه در زمان تحريم ها نسبت واگذاري اتكايي به خارج ايران به  
ش��دت كاهش يافت و به كمتر از يك  درصد رس��يد اما بعد از برجام 
اين روند متوقف و معكوس شد و واگذاري اتكايي به خارج به تدريج 
درحال بهبود است. به طوري كه از لحاظ مشاركت بيمه گران اتكايي 
ب��زرگ اروپايي در قرارداد مازاد خس��ارت بازار بيم��ه ايران كه طي 
ماه هاي اخير قطعي شد، اين نسبت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت. 
از سوي ديگر حدود ۷۰درصد نفتكش هاي ايران و بيش از ۴۵درصد 
كشتي هاي ايراني توانسته اند از كلوب بين المللي IG پوشش بيمه يي 
بگيرند همچنين كشتي هاي بيمه  شده توسط موسسات I&P ايران 
مي توانند در بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند. صنعت بيمه در ايران 
بستر بسيار مناسبي براي سرمايه گذاري خارجي است. ريسك موجود 
در موجودي سرمايه كشور باالي ۳۰۰۰ميليارد دالر برآورد مي شود. 
به عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه براي پوشش ريسك در اقتصاد 
م��ا باالي ۳۰۰۰ميليارد دالر اس��ت كه درح��ال حاضر تنها كمتر از 

۳۰درصد اين ريسك تحت پوشش بيمه  است. 
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5 بورس و فرابورس
 بزرگ ترين صنايع بورسي

به لحاظ ارزش معامالت
گروه بورس  شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات(، اسامي بزرگ ترين 
صنايع بورسي و فرابورسي از نظر ارزش معامالت را در 
پايان ارديبهشت سال ۹۷ معرفي كرد. بر اين اساس، 
مديريت امور ناش��ران شركت سپرده گذاري مركزي 
اعالم كرد: گروه اوراق مالي با 61 هزار و ۷00 ميليارد 
ري��ال در پايان ارديبهش��ت ۹۷ در صدر بزرگ ترين 
صنعت بورس��ي از نظر ارزش معامالت ايستاد. گروه 
فلزات اساسي با معامله 1۷ هزار و 3۹۷ ميليارد ريال 
و مخابرات با 15 هزار و 863ميليارد ريال در رتبه هاي 
دوم و س��وم قرار دارند. همچنين گروه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله، صنايع خودرو و ساخت 
قطع��ات، پيمان��كاري صنعت��ي، فرآورده هاي نفتي، 
كك و سوخت هسته يي، سرمايه گذاري ها، استخراج 
كانه هاي فلزي، محصوالت شيميايي، استخراج نفت 
و گاز و فرآورده هاي جنبي در مكان هاي سوم تا دهم 
بزرگ ترين صنايع بورس��ي و فرابورسي از نظر ارزش 
معامالت هستند. براساس اين گزارش، صنايع انتشار 
و چاپ، محصوالت چوبي و منس��وجات در رتبه هاي 

انتهايي اين جدول ايستادند. 

 اختصاص 567 ريال سود به ازاي هر سهم گروه 
مپنا: ش��ركت گروه مپنا اطالعات و صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 2۹ اسفند ماه ۹6 را حسابرسي نشده 
 و با س��رمايه معادل 10 هزار ميليارد ريال منتشر كرد. 
بر اين اس��اس، شركت با انتشار عملكرد سال ۹6 خود 
اعالم كرد در س��ال مالي ياد ش��ده مع��ادل 5 هزار و 
665ميليارد و 432 ميليون ريال سود خالص داشت و 
بر اين اساس مبلغ 56۷ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 3۷درصد كاهش داش��ته است. همچنين، 
»رمپن��ا« در پايان س��ال مالي ۹5 مبل��غ ۹00 ريال 
س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. اين در 
حالي اس��ت كه، به سود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ 30 هزار و 
442ميليارد و ۹0۹ ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 شفاف سازي كسرا: شركت سراميك هاي صنعتي 
اردكان درباره تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي 
تحت كنترل توضيح داد. بر اين اساس، شركت درباره 
تغييرات با اهميت شركت مهندسي معدني زرين پودر 
نوين كسرا از شركت هاي زيرمجموعه خود كه مالكيت 
بي��ش از 60 درص��دي آن را برعهده دارد، توضيح داد. 
اين ش��ركت تاريخ رويداد را اول تير ماه س��ال جاري 
اعالم كرد. شرح موضوع ش��امل داليل رويداد و سهم 
ناشر از تغييرات در عملكرد شركت مورد بحث توضيح 
داده شده اس��ت. به اين ترتيب »كسرا« اعالم كرد به 
دنبال افش��اي اطالع��ات در تاريخ 21 اس��فند ۹6 در 
س��امانه كدال در خصوص ق��رارداد چادرملو به ميزان 
150تن كانس��تانتره س��نگ آهن هماتيتي، ش��ركت 
مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا جهت تحويل 
مقدار قرارداد مذكور در سال ۹۷ با نرخ ميانگين قيمت 
شمش فوالد خوزستان در دوره هاي 3 ماهه اعالمي در 
بورس آهن را مورد محاسبه و تعديل قرار داد و اقدام به 
راه اندازي خط توليد كانسانتره كرده است كه از ابتداي 

تيرماه ۹۷به بهره برداري خواهد رسيد. 

تنظيم بازار داخلي و صادراتي 
زعفران

 عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجل��س گفت: از ن��كات مثبت بورس كاال اين اس��ت 
كه داي��ره ورود محصوالت جديد به اي��ن بازار در حال 
رش��د بوده به طوري كه زعفران به عنوان محصول ويژه 
ايراني نيز براي س��اماندهي در ب��ازار داخل و همچنين 
صادرات راهي بورس كاال ش��ده اس��ت. به گزارش ايلنا، 
علي ابراهيمي درخص��وص ورود زعفران به بورس كاال 
عنوان كرد: زعفران محصول ارزش��مند كشورمان است 
كه سال هاست بدون نظارت مناسب و برنامه ريزي دقيق 
به كش��ورهاي ديگر صادر مي شود و اگر كشور ديگري 
ظرفيت هاي توليد اين محصول را به ش��كل ما داشت، 
امروز بازار زعفران دنيا با برند و قيمت هاي همان كشور 
شناخته مي ش��د. وي با بيان اينكه سود واقعي از توليد 
طالي سرخ ايران را خارجي ها مي برند، افزود: در كشور 
ما بورس كاال در حوزه هاي مختلف فعال است و بايد از 
ظرفيت هاي اين بورس در راستاي تنظيم بازار داخل و 
صادرات يكپارچه زعفران با قيمتي واقعي استفاده كرد 
كه خوش��بختانه اين اتفاق در ماه هاي اخير رقم خورده 
است. نماينده شازند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينك��ه در بورس كاال، قيمت محصوالت واقعي و داد 
و ستدها ش��فاف است، اظهار داش��ت: با كشف واقعي 
قيمت زعفران در بورس در وهله نخس��ت ديگر شاهد 
ارزان فروش��ي زعفران از سوي كش��اورزان به واسطه ها 
نخواهيم ب��ود و در مرحله بعد قيمت ها براي فروش به 
بازارهاي جهاني نيز مشخص مي شود. ابراهيمي گفت: 
يكي ديگر از مزاياي بورس كاال، كمك به ارتقاي كيفيت 
محصوالت است به طوري كه درخصوص زعفران و ساير 
كااله��ا، محصوالت با كيفيت و اس��تاندارد مش��خص 
روي تابل��وي بورس مي روند و اين امر در رش��د كيفي 
توليدات در حوزه كشاورزي موثر است. عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در پايان گفت: 
بايد توجه داشت نه تنها زعفران بلكه تمام كاالهايي كه 
در بورس كاال عرضه مي شود، در يك سازوكار شفاف و 
در رويت همگان قرار مي گيرد و اين ش��فافيت، شرايط 
را براي خريداران و فروش��ندگان يكس��ان مي كند؛ به 
اين ترتيب مكانيس��م بورس كاال، س��المت اقتصادي و 
بهبود فضاي كس��ب و كار را به ارمغان مي آورد كه بايد 

از ظرفيت هاي اين بازار بيش از گذشته استفاده كرد.

سمات

رويخطشركتها

بورسكاال

»تعادل« در گفت وگو با معاون شركت بورس و كارشناسان، ورود شاخص به كانال 100 هزار واحدي را بررسي مي كند

ثبت ركورد تاريخي بورس
گروه بورس  مسعود كريمي 

دومي��ن  ته��ران  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
در  را  خ��ود  معامالت��ي  50س��اله  رك��ورد 
داد و س��تد  هاي دي��روز ب��ه ثب��ت رس��اند و 
 سقف ش��كني ت��ازه بورس به واس��طه رش��د 
 تمام قد شاخص كل در تاريخ بازار سرمايه ايران 
به وقوع پيوس��ت. بر اين اس��اس، طي 2 روز 
معامالتي اخير نماگر بازار سهام با افزايش بيش 
از 6000 واحد توانس��ت از 6 كانال عبور كند 
و براي نخس��تين بار در قله 102 هزار واحدي 
متوقف ش��ود. در همين حال با افزايش روز به 
روز ميزان نقدينگي در بورس تهران مشاهده 
مي ش��ود كه س��اير بازار هاي مالي همزمان با 
افزايش ريس��ك معامالتي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند و در ش��يب نزولي قرار گرفته اند. در 
همي��ن حال و باتوجه به رهنم��ود اخير مقام 
معظم رهب��ري درخصوص ض��رورت هدايت 
نقدينگي به بخ��ش مولد اقتصادي پيش بيني 
مي ش��ود كه روند صع��ودي بازار س��رمايه با 
 تداوم تغيير مسير نقدينگي به سمت اين بازار 
از تولي��دات داخل��ي  در راس��تاي حماي��ت 

همچنان ادامه پيدا كند. 

 پتانسيل جذب نقدينگي 
در همين ارتباط روح اهلل حس��يني مقدم معاون 
ناشران و اعضاي ش��ركت بورس درخصوص نقش 
بازار سرمايه كشور در راستاي تحقق رهنمود مقام 
معظم رهبري مبني بر ضرورت هدايت نقدينگي به 
سمت بخش مولد اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: بازار س��رمايه يكي از اصلي ترين بازار ها 
براي تجهي��ز و كاناليزه  كردن منابع س��رگردان و 
خرد به س��مت فعاليت  هاي مولد، بزرگ و فعاليت 
با سرمايه هاي بسيار باال است. وي خاطرنشان كرد: 
بازار سرمايه بايد بتواند با سطح كارايي كه به وجود 
مي آورد و طراح��ي ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد، 
منابع را به طرق مختلف در كنار تجهيز و كاناليزه 
 كردن دراختيار ش��ركت ها و بنگاه هاي بزرگ قرار 
دهد تا آنها نيز بتوانند براي توسعه فعاليت هاي خود 
در راستاي اهداف اقتصادي، اشتغال و... بهره گيري 
كنند. معاون ش��ركت بورس تهران ابراز داشت: در 
حال حاضر ميزان نقدينگي در كش��ور نس��بت به 
توليد ناخالص داخلي از رقم قابل توجهي برخوردار 
اس��ت اما متاس��فانه هيچ گاه به ش��كل مناسب و 
درستي از اين نقدينگي استفاده نشده است. روح اهلل 
حس��يني مقدم با اش��اره به بازار هاي موازي بورس 
نيز تصريح كرد: نمونه بارز عدم اس��تفاده درس��ت 
از نقدينگي در س��اير بازار  ها اعم از س��كه، مسكن، 
ارز، خودرو و... قابل مشاهده است. وي افزود: منشا 
موضوعات مذكور در نبود يك بازار منس��جم است 
ك��ه بتواند نقدينگ��ي را جمع آوري كن��د و با يك 
تجميع مناسب در اختيار بنگاه ها قرار دهد. معاون 
ناش��ران و اعضاي ش��ركت ب��ورس در ادامه اظهار 
داشت: رس��الت بازار سرمايه اين است كه منابع را 
به ش��كل درست تجهيز كند. در سال هاي اخير به 
ويژه پ��س از قانون بازار به لح��اظ ابزار ها و نهاد ها 
در مضيقه قرار نداريم و زير س��اخت هاي الزم براي 
جذب منابع به صورت مطلوب وجود دارد. اين مقام 
مس��وول بيان كرد: متاس��فانه تعداد كمي از افراد 
جامعه با بازار  سرمايه آشنايي دارند. در همين حال، 
موضوع فرهنگ س��ازي و فرهنگ س��ازي ابزار هاي 
سرمايه گذاري غيرمستقيم از ديگر رسالت  هاي بازار 

سرمايه به شمار مي رود. 

وي افزود: در حال حاضر انتظار نمي رود كه 
تمام افراد جامعه با بورس، س��هام و چگونگي 
سرمايه گذاري در اين بازار آشنايي كامل داشته 
باش��ند، بر اين اساس، در چنين شرايطي  بايد 
فرهنگ سازي به صورت درست صورت بگيرد 
تا صندوق هاي س��رمايه گذاري و شركت هاي 
سبدگردان بتوانند منابع افرادي كه آشنايي با 
روند معامالتي بازار سرمايه را ندارند به شكلي 
مناسب وارد بازار كنند. روح اهلل حسيني مقدم 
با مغتنم ش��مردن ش��رايط فعلي بازار س��هام 
عنوان كرد: فضايي كه در حال حاضر به وجود 
آمده است و بعضا در مقاطعي ديگر هم شاهد 
چنين شرايطي بوديم براي شركت  هاي بزرگ 
بورس��ي فرصت مناس��بي ارزيابي مي ش��ود، 
چراكه در چنين حالتي ش��ركت ها مي توانند 
با ورود به بازار با برنامه هاي تامين مالي خود، 
منابع تامين مال��ي جديد را در اختيار بگيرند 
و در راستاي فعاليت هاي توليدي و برنامه هاي 
توس��عه يي به كار گيرند. معاون شركت بورس 
ته��ران با اش��اره به فرمايش��ات مق��ام معظم 
رهبري درخصوص ضرورت سرمايه گذاري در 
حوزه هاي مولد نيز خاطرنشان كرد: حوزه هاي 
مولد ش��ركت هاي ب��زرگ حاض��ر در بورس 
هستند كه توليد ناخالص داخلي كشور را رقم 

مي زنند. 
مق��ام مس��وول درخص��وص چراي��ي  اي��ن 
افزايش هاي اخير ش��اخص كل، بي��ان كرد: بايد 
توجه داش��ت كه بازار س��هام چند درصد رش��د 
را در معام��الت روز  ه��اي اخير به ثبت رس��انده 
اس��ت. در همين حال، با بررس��ي عوامل متعدد 
نيز مش��اهده مي ش��ود به طور كلي نقدينگي كه 
در فضاي اقتصاد كش��ور موجود اس��ت براساس 
آمار هاي منتشر شده بانك مركزي و متخصصان 
حوزه بازار ارز و طال ارائه كردند در حوزه س��كه 
حباب 400 هزار توماني وجود دارد كه منشا آن 
نيز كمبود نقدينگي است. قاعدتا بازار سرمايه با 
ارزندگي خود پتانس��يل جذب نقدينگي را دارد. 
وي گفت: در حال حاضر مش��اهده مي ش��ود كه 
بخشي از نقدينگي به سمت بازار سرمايه حركت 

ك��رده اس��ت اما اين رق��م زياد نيس��ت. روح اهلل 
حس��يني مقدم تصريح كرد: س��رمايه گذاري در 
س��اير حوزه ها به دلي��ل افزايش قيم��ت، با يك 
ريسك بزرگ مواجه است. به عنوان مثال، امروز 
ريس��ك سرمايه گذاري در بازار سكه، ارز، مسكن 
و... ب��ه مراتب بيش��تر از زماني خواه��د بود كه 
قيمت آن در رقمي كمتر از 20درصد بوده است. 
در چنين شرايطي به طور قطع نقدينگي مسيري 
را انتخ��اب خواه��د ك��رد كه ش��رايط قيمت  ها 
مناسب  و مساعد تر باش��د. معاون شركت بورس 
تهران درب��اره ماندگاري يا ع��دم ماندگاري اين 
رشد نيز تاكيد كرد: اين موضوع قابل پيش بيني 
نيس��ت چراكه در ب��ورس قيم��ت تعيين كننده 
نهايي اس��ت و در صورت ارزندگي سهام شرايط 
متفاوت خواهد بود. وي توصيه كرد: سهامداران 
در روند معامالت به شايعات توجه نداشته باشند 
و فقط باتوجه به مس��ائل بنيادي سهام اقدام به 

خريد و فروش كنند. 

 بزرگ ترين رسالت بورس؛ تجهيز منابع مالي
از س��ويي ديگ��ر، فردين آقابزرگ��ي مديرعامل 
 كارگزاري بانك دي درخصوص داليل رشد بيش از 
6000 واحدي بورس در يك هفته بيان كرد: ارزش 
پول ملي نس��بت به 4 الي 5 ماهه گذشته كاهش 
داشته است. وي خاطرنشان كرد: افزايش بازار هايي 
اعم از مسكن، ارز، سكه و رشد نرخي كه ساير كاال ها 
به صورت مشهود از جمله خودرو به خود اختصاص 
داده اند، در صورت مقايسه بورس با اين بازار  ها، يك 
عدم تقارن مشاهده مي ش��ود. اين كارشناس بازار 
سرمايه با طبيعي خواندن رشد  هاي اخير شاخص 
بورس عنوان كرد: صعود هاي نماگر بورس به عنوان 
 يكي از مزيت هاي قابل توجه بازار سرمايه در حوزه 
ك��م  ب��ودن ريس��ك س��رمايه گذاري و قابلي��ت 
نقدش��وندگي به ش��مار مي رود. بر اين اس��اس، در 
راس��تاي تطبيق وضعيت با روند كاهش پول ملي، 
بورس ب��ه جايگاه واقعي خود نزديك تر مي ش��ود. 
فردين آقا بزرگي با اس��تناد به روند بورس در سال 

13۹1 گفت: با افزايش قيمت ارز از يك هزار تومان 
به 3000 تومان در س��ال ۹1 مشاهده مي شود كه 
حدود چنين افزايشي در حال حاضر و در مجموع 
شاخص كل قابل مش��اهده است و برآورد مي شود 
كه نس��بت به ابتداي س��ال جاري بازدهي بيش از 

50درصدي را در پايان سال ۹۷ تجربه كنيم. 

 وظيفه سنگين
مديرعامل كارگ��زاري بان��ك دي درباره نقش 
بازار س��رمايه در هدايت نقدينگي به سمت توليد 
براس��اس رهنمود مق��ام معظم رهبري ني��ز ابراز 
داشت: بزرگ ترين رسالت بورس به خصوص در بازار 
اوليه تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه براي 
بنگاه هاي توليدي است. وي افزود: اين موضوع در 
دس��تور كار از لحاظ آكادميك قرار دارد. همچنين 
تطبي��ق وضعيت اين فرآين��د تامين مالي در حال 
اجرايي  اس��ت و بانك ها در بازه كوتاه مدت كمتر از 
يك س��ال و بازار س��رمايه مختص تامين مالي در 
بازه هاي بلندمدت فعاليت مي كند. اين تحليلگر بازار 
س��رمايه گفت: باتوجه به مكانيسم فوق، موثر ترين 
نقش در جه��ت ايجاد رونق و تح��ول در بنگاه ها، 
صنعتگران و توليدات را بازار س��رمايه مي تواند ايفا 
كند. وي تصريح كرد: اقدامات اخير سازمان بورس 
درخصوص اين موضوع كه برآيند هاي تامين مالي 
جمع��ي كه توليد كنندگان و صنعتگران محدود به 
مح��ل تامين مالي در حوزه بازار س��رمايه و بورس 
صرفا نباشند و در خارج از اين مكانيسم به سهولت 
اين فرآيند قابل اجرايي باش��د نيز مناسب ارزيابي 
مي ش��ود. به گفته وي، وظيفه س��نگيني به بورس 
و بازار س��رمايه محول ش��ده است كه اميدواريم از 

عهده اين مسووليت به نحو شايسته برآيد. 

 رشد در مدار شايعات
افزون ب��ر اي��ن، به��روز زارع مديرعامل گروه 
مال��ي بان��ك ايران زمي��ن درخص��وص چراي��ي 
اس��تقبال از جري��ان معامالتي ب��ورس تهران در 
گفت وگ��و ب��ا »تعادل« اذع��ان داش��ت: احتماال 
اس��تنباط افرادي ك��ه در ب��ازار فعاليت مي كنند 
براس��اس ش��نيده هايي طي هفته گذش��ته مبني 
ب��ر تغيير ش��رايط صادرات محور ه��ا در حوزه ارز 
است. وي خاطرنش��ان كرد: اين موضوع مي تواند 
در سودآوري ش��ركت هايي ازجمله معدني، فلزي 
تاثير بس��زايي داشته باش��د. اين كارشناس بازار 
س��رمايه گفت: اين موضوع كه رشد اخير شاخص 
پاي��دار خواهد بود ي��ا خير در ابه��ام وجود دارد 
چراكه زمينه ي��ي براي چنين افزايش��ي در حال 
حاض��ر فراهم نيس��ت. به��روز زارع عن��وان كرد: 
درخص��وص نقش ب��ازار س��رمايه در تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي به اندازه كافي صحبت ش��ده 
است اما متاسفانه مجموع سياست گذاري هايي كه 
در بدن��ه دولت و بانك مرك��زي صورت مي گيرد 
به ط��ور كامل خالف اين جهت اس��ت. مديرعامل 
گ��روه مالي بانك ايران زمين تصريح كرد: در حال 
حاضر مشاهده مي ش��ود كه تامين مالي ها بيشتر 
به س��مت بانك س��وق داده مي ش��ود. وي گفت: 
ط��ي يك الي دو س��ال اخير عمدت��ا تامين مالي 
دولت در بازار س��رمايه صورت گرفته اس��ت. وي 
به س��هامداران توصيه كرد: افراد مس��تقيما وارد 
معامالت بازار نشوند اگر چه احتمال دارد كه رفتار 
بازار هيجاني باش��د. بر اين اساس افراد بهتر است 
از طري��ق صندوق ها اقدام به خريد و فروش كنند 

تا در معرض ريسك بزرگ قرار نگيرند. 
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2/5843/28فوالد هرمزگان جنوبهرمز

1/05۷2/۹5سهامي ذوب آهن اصفهانذوب

هلدينگ صنايع معدني ميدكو
خاورميانه

2/5212/66

۹/0461/۷2توليد نيروي برق دماونددماوند

3/۹661/34شركت آهن و فوالد ارفعارفع

13/6311/31پااليش نفت الوانشاوان

4/۹۷۷1/16سرمايه گذاري مس سرچشمهسرچشمه

۷/14۷1/08شركت پتروشيمي خراسانخراسان

گروه بورس   
ش��اخص كل ب��ورس ته��ران در معام��الت روز گذش��ته با 
افزايش 3306واحدي توانس��ت رقم 102هزار و 452واحدي را 
براي نخس��تين  بار تجربه كند. از همين رو در بازار روز گذشته 
ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 2هزار و 501 واحد 
و 6 هزار و 22۷واحد رش��د كردند. شاخص هم وزن نيز رشدي 
3۹۷واح��دي را به ثبت رس��اند. بر اين اس��اس نمادهاي فوالد 
مباركه، صنايع پتروشيمي خليج فارس، مخابرات، گل گهر، نفت 
و گاز پتروشيمي تامين، پتروشيمي جم و فوالد خوزستان ديروز 
بيشترين تاثير مثبت را بر رشد شگفت انگيز شاخص كل بورس 
داش��تند. اين درحالي است كه بررسي متغيرهاي بورسي نشان 
مي دهد ديروز حجم و ارزش معامالت نيز رشدي قابل توجه را 

ثبت كرد. س��رمايه گذاران بي��ش از يك ميليارد و 821 ميليون 
برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست 
كردند كه ارزش اين مب��ادالت بالغ بر 54۹ ميليارد تومان بود. 
همچنين رش��د متغيرهاي بورسي منجر به افزايش ارزش بازار 
نيز ش��د و آن را به 3۹۷هزارميليارد تومان رساند. بر اين اساس 
گروه هاي فلزات اساسي، ش��يميايي و فرآورده هاي نفتي ديروز 
با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 
صنعتي قرار گرفتند. افزون بر اين نگاهي به آمار معامالت نشان 
مي دهد كه اكثر نمادهاي بورسي سبزپوش بودند. در اين ميان 
صدرنشينان جدول بيشترين افزايش قيمت ها پتروشيمي شيراز، 
آلومينيوم اي��ران، مارگارين، مخابرات، ليزين��گ خودرو غدير، 
پگاه آذربايجان غربي و توس��عه معدني و صنعتي صبانور بودند. 
اين درحالي اس��ت كه در ميان معدود نمادهاي قرمزپوش بازار 
بانك كارآفرين، كاشي الوند، سيمان مازندران، سيمان بجنورد، 
گلوك��وزان، بيمه دانا و جام دارو با بيش��ترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامالت نشستند. به گزارش سنا، سرمايه گذاران 

ديروز بورس براي خريد سهام فوالد مباركه، سرمايه گذاري گروه 
توس��عه ملي، كالسيمين، توسعه معدني صبانور، توسعه معادن 
و فلزات، پرداخت الكترونيك س��امان كيش و اوراق مش��اركت 

شهرداري سبزوار بيشترين تقاضا را ثبت كردند. 

 تداوم ركوردشكني آيفكس 
از س��ويي ديگر در پايان معامالت نخستين روز كاري هفته 
جاري، ش��اخص كل فرابورس ايران با رشد بيش از 3درصدي 
ب��ار ديگر ركود تاريخي خود را شكس��ت و با ق��رار گرفتن در 
پل��ه 11۹1واحدي، افزاي��ش تقريبا 8۹ واح��دي را از ابتداي 
ماه جاري به ثبت رس��اند. بر اين اس��اس در جريان معامالت 
روز يك ش��نبه در بي��ش از 56 ه��زار نوب��ت معامالتي، 613 
ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش افزون ب��ر 3هزار و 23۹ميليارد 
ري��ال در مجم��وع بازار هاي فرابورس ايران دس��ت به دس��ت 
ش��د و معامالت س��هامي كه در بازارهاي اول و دوم فرابورس 
ص��ورت گرفت در نهايت به جهش بيش از 3۷واحدي آيفكس 

انجاميد. همچنين روز گذش��ته بازار هاي اول و دوم فرابورس 
نيز در مجموع ش��اهد جا به جايي نزديك به 34۹ميليون سهم 
به ارزش بيش از ۷46ميلي��ارد و 850 ميليون ريال بودند كه 
نم��اد  »ذوب« با بي��ش از 144ميليارد ري��ال ارزش و بيش از 
136ميليون جابه جايي سهم بيشترين ارزش و حجم معامالتي 
را در بازاره��اي اول و دوم به خود اختصاص داد. عالوه بر اين 
در روزي كه گذشت بيش از 238ميليون سهم به ارزش بيش 
از 364ميلي��ارد ريال در 3 تابل��و معامالتي بازار پايه و در بازار 
شركت هاي كوچك و متوسط فرابورس)SME( نيز 400هزار 
س��هم به ارزش 2ميليارد ريال جابه جا ش��د. افزون بر اين در 
بازار اوراق با درآمد ثابت نيز كه امروز دوش��نبه ش��اهد عرضه 
»اخزا621« خواهد بود روز گذشته نزديك به دو ميليون ورقه 
بهادار با ارزش��ي بالغ بر يك هزار و 686 ميليارد ريال جابه جا 
ش��د كه »شستا۹۹1« با تغيير مالكيت بيش از 250هزار ورقه 
بهادار به ارزش معامالتي 250ميليارد ريال بيش��ترين حجم و 

ارزش را در معامالت ديروز اين بازار به خود اختصاص داد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخص در نيمه 102000 واحدي

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: صاحبان سهام عدالتي كه 
در 10 س��ال گذش��ته فوت شده اند؛ وراثش��ان از روز 16 تير ۹۷ با 
مراجعه به دفاتر پيش��خوان دولت، امكان دريافت سود و اصل سهام 
اين افراد را دارند.  به گزارش تس��نيم، علي اش��رف پوري حس��يني 
افزود: با توجه به اينكه سازمان خصوصي سازي هيچ گونه سازوكاري 
براي شناس��ايي وراث صاحبان س��هام عدالت فوت  شده در اختيار 
ندارد، رايزني هايي با دفاتر پيشخوان دولت انجام شده كه اين دفاتر 
با دريافت مدارك حصر وراثت از وارثان افراد فوت  شده سهام عدالت 
اين افراد را بين وراث تقس��يم كند.  وي گفت: تنها دفاتر منتخب 
پيش��خوان دولت امكان انجام مراحل واگذاري س��هام عدالت را به 
وراث دارد ك��ه از روز 16 تي��ر كه همان روز آغ��از اجراي اين طرح 
اس��ت، اين دفاتر هم از طريق دفتر مركزي پيش��خوان دولت و هم 
از طريق س��ايت سازمان خصوصي س��ازي معرفي مي شود.  رييس 
سازمان خصوصي سازي ضمن تاكيد بر حضور تمام وراث يا وكالي 
آنها در دفاتر پيشخوان دولت افزود: مدارك الزم براي دريافت سهام 
عدالت افراد فوت  شده گواهي حصر وراثت و مدارك شناسايي تمام 
وراث يا وكالي آنها با وكالتنامه محضري است.  پوري حسيني گفت: 

بعد از ارائه مدارك به دفاتر پيش��خوان دولت، وراث مي توانند با كد 
ش��باي قبلي خود حق السهم خود از سهام عدالت فرد فوت  شده را 
بدون هيچ مش��كلي دريافت كنند ضمنا در صورت تمايل در همان 
دفاتر پيش��خوان و هنگام ارائه مدارك وراثت، وراث مي توانند سهم 
خ��ود را ب��ه يك يا چند نفر بخش��يده يا از درياف��ت آن خودداري 
كنند.  وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر بايد س��ود س��ال 
۹6 را تقسيم كنيم اما هنوز به  دليل عدم ارائه شماره شبا از جانب 
بعضي از صاحبان سهام عدالت بستن پرونده سال ۹5 براي سازمان 
خصوصي س��ازي ممكن نيس��ت. وي گفت: به همين دليل كساني 
كه تا به امروز كد ش��باي خود را به سامانه سازمان خصوصي سازي 
معرفي نكرده اند تنها تا آخر تيرماه فرصت دارند تا شماره شباي خود 
را اعالم كنند، چراكه از ابتداي تيرماه سايت سازمان خصوصي سازي 
به مدت حداقل دو هفته امكان دريافت كد ش��باي صاحبان س��هام 
عدالت را نداش��ته و باز شدن دوباره سايت ممكن است حتي بعد از 
دو هفته هم اتفاق نيفتد به همين دليل از هموطناني كه هنوز كد 
شباي خود را در سامانه وارد نكرده اند، تقاضا داريم هرچه زودتر براي 

ورود به ثبت كد شباي خود اقدام كنند. 

پرداخت سود سهام عدالت اموات از 1۶ تير
مديرعام��ل بورس ان��رژي گفت: براي طرح ه��اي نفتي از 
طري��ق بورس تا 30ه��زار ميليارد تومان مناب��ع مالي جديد 
جذب مي ش��ود.  »س��يدعلي حس��يني« در گفت وگو با ايرنا 
درب��اره جزئيات اس��تفاده از بورس ب��راي تامين مالي اجراي 
پروژه ه��اي نفتي بيان داش��ت: پيش از نوس��ان هاي نرخ ارز، 
مذاك��رات اوليه براي جذب 10ميلي��ارد دالر از طريق بورس 
براي صنعت نفت انجام ش��ده ب��ود.  مديرعامل بورس انرژي 
به طرح جذب منابع مالي مردمي براي توس��عه و نگهداش��ت 
توليد ميدان هاي نفتي كش��ور توسط بازار سرمايه اشاره كرد 
و افزود: بورس انرژي آمادگي دارد در قالب »صندوق پروژه« 
و نيز »اوراق س��لف« تامين مالي اي��ن پروژه ها را انجام دهد.  
حس��يني ادامه داد: سودآوري خوب، ش��ناخته شده بودن و 
ضمانت توس��ط وزارت نفت از مزاياي معرفي پروژه هاي نفتي 
در بورس هستند كه باعث افزايش استقبال از آنها مي شود. 

»البته بايد توجه داش��ت مبلغ تا 30ه��زار ميليارد تومان 
كه پيش بيني ش��ده اس��ت، به يك باره تامين نمي ش��ود و به 
ص��ورت تدريج��ي تحقق مي يابد.« حس��يني بر ل��زوم تنوع 

بخشي در تامين مالي پروژه هاي اقتصادي تاكيد كرد و گفت: 
بايد يك س��بد و پرتفوي از ابزارهاي مختلف س��رمايه گذاري 
شكل بگيرد كه در آن سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري 
داخلي و منابع مالي بورس��ي وجود داش��ته باشد.  مديرعامل 
بورس انرژي تصريح كرد: متنوع س��ازي س��بد سرمايه گذاري 
س��بب كاهش ريس��ك در پروژه ها مي شود.  قرار است بخش 
عم��ده منابع مالي جذب ش��ده از طريق بورس انرژي، صرف 
اج��راي طرح هاي نگهداش��ت و توليد 2۹ ميدان نفتي ش��ود 
كه بازپرداخت تمام اص��ل و فرع پول از محل اجراي طرح ها 
انجام مي ش��ود.  وزير نفت چندي پيش درباره مصوبه شوراي 
اقتصاد براي افزايش توليد از 2۹ ميدان نفتي گفت: با اجراي 
اين طرح در مدت س��ه سال 460ميليون بشكه به توليد 2۹ 

ميدان نفتي اضافه مي شود. 
»بيژن زنگنه« افزود: 2۹ طرح براي نگهداش��ت و افزايش 
تولي��د ميدان هاي در حال بهره برداري در ايالم، خوزس��تان، 
گچساران، فالت قاره و فارس طراحي شده كه منابع مالي آن 

قرار است از طريق مردم تامين شود. 

بورس براي ميادين نفتي 300هزار ميليارد ريال جذب مي كند 
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هيات  مديره جديد 
كنفدراسيون صنعت ايران

مجم��ع عمومي كنفدراس��يون صنع��ت ايران با 
حض��ور نماينده قانوني وزارت كش��ور براي انتخاب 

اعضاي هيات مديره و بازرس برگزار شد. 
به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا در اين مجمع 
كه با حضور 38عضو كنفدراسيون برگزار شد پس از 
شمارش آرا 9نفر اعضاي اصلي هيات مديره و بازرس 

كنفدراسيون برگزيده شدند. 
بنا بر اين گزارش نمايندگان صنعت غذاي ايران 
نيز با آراي باال به هيات مديره كنفدراسيون راه يافتند. 

صادرات عسل ايرانى در كما 
و  توليدكنن��ده  كش��ورهاي  از  يك��ي  اي��ران 
پرورش دهنده عس��ل اس��ت و با وجود ظرفيت هاي 
فراواني كه براي توس��عه زنبورداري در كشور وجود 
دارد اما به دليل وجود برخي مش��كالت نتوانس��ته 
به جاي��گاه مطل��وب در ص��ادرات دس��ت يابد كه 
ادام��ه اين رون��د و بي توجهي مس��ووالن به صنعت 
زنب��ورداري، ناب��ودي بخش كش��اورزي را به همراه 
دارد چراكه گرده افشاني مهم ترين نقش زنبورعسل 
در طبيعت اس��ت. هر از گاهي اخبار ناخوش��ايندي 
در مورد قاچاق كاالهاي مختلف به گوش مي رس��د 
كه اين  بار قاچاقچيان به س��راغ عسل و ملكه زنبور 
رفته اند، قاچاق مي تواند تهديد جدي اي براي صنعت 

زنبورداري ايران باشد. 
با توجه به آنكه عسل ايران داراي خواص بي نظير 
گياهان دارويي اس��ت كه با حمايت از توليد داخل 
مي توان در صادرات اين محصول حرفي براي گفتن 
در بازارهاي هدف داش��ت اما برخي افراد س��ودجو 
كاهش برداش��ت عسل در سال هاي اخير را ناشي از 
بي كيفتي ملكه هاي زنبورعسل مي دانند تا با واردات 
و فروش آن با قيمت هاي گزاف و سرسام آور بتوانند 
از اين آب گل آلود بيشترين سود را به جيب بزنند و 
اين درحالي اس��ت كه مسووالن ذي ربط بايد نسبت 
به واردات ملكه زنبورعسل از طريق راه هاي متفاوت 
همچون چمداني، كيفي و... حساسيت نشان دهند 
چراكه واردات غيرقانوني آن مي تواند زمينه را براي 
بروز بيماري هاي ناشناخته در زنبورستان ها و حتي 

خطر بيوتروريست به همراه داشته باشد. 
البته ماجرا تنها به اينجا ختم نمي شود چراكه در 
برخي از فروشگاه ها شاهد توزيع عسل هاي خارجي 
هستيم كه هر يك از مسووالن داليل متفاوتي براي 
اين امر بيان مي كنند اما آن چيزي كه حائز اهميت 
اس��ت آن است كه براس��اس قانوني نظام بهره بري، 
واردات عس��ل و فرآورده هاي مربوط به آن به سبب 
مازاد توليد داخل ممنوع اس��ت ب��ه همين دليل از 
مس��ووالن انتظار مي رود، نظارت بيش��تري بر اين 
امور داشته باش��ند بر اين اساس به سراغ مسووالن 
ذي ربط رفتي��م و گفت وگويي با آنها ترتيب داده ايم 
كه در ادامه آن را مي خوانيد. عفت رييسي سرحدي، 
مديرعام��ل اتحاديه زنبورداران با بيان اينكه س��ال 
گذشته 88 هزار تن عسل در كشور توليد شد، اظهار 
كرد: سال گذش��ته با توجه به آموزش هاي مناسبي 
كه زنبورداران ديدند در بحث توليد ژل رويال، گرده 
گل و زهر زنبور فعاليت هاي خوبي انجام شد چراكه 
با توجه به اس��تفاده دارويي عس��ل بايد نگاهمان به 
س��اير محصوالت جانبي به غير از توليد عس��ل نيز 
جذب شود. وي سرانه مصرف عسل در ايران را يك 
كيلو و 70گرم اعالم كرد و افزود: با احتساب جمعيت 
80 ميليون نفري و توليد 88 هزار تن عس��ل و عدم 
مصرف اين ماده غذايي در كودكان زير 2سال، ساالنه 
با مازاد 20هزار تن عسل در كشور روبه رو هستيم كه 

 بايد براي صادرات آن برنامه ريزي كرد. 
رييسي سرحدي با انتقاد از كاهش صادرات عسل 
در س��ال گذش��ته بيان كرد: اگرچه در سال هاي نه 
چن��دان دور با وجود كاهش توليد نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 7هزار تن عسل به بازارهاي هدف 
صادر مي شد اما در س��ال هاي اخير به سبب حذف 
استاندارد اجباري و تبديل آن به استاندارد تشويقي 
با افت صادرات عسل روبه رو بوديم چراكه كشورهاي 
اروپايي، حوزه خليج فارس و تركيه حاضر نيستند كه 
عسل توليدي ايران با استاندارد تشويقي را خريداري 
كنند. اين مقام مس��وول با اشاره به ضرورت اجباري 
شدن استاندارد عس��ل گفت: دستگاه هاي ذي ربط 
همچون س��ازمان دامپزشكي، استاندارد و نظارت بر 
مواد غذايي كه س��المت مردم بخشي از وظايفشان 
است بايد به اين مسائل پاسخگو باشند و اين درحالي 
اس��ت كه اين دستگاه ها راجع به عسل وظايف خود 
را ره��ا كرده اند به همين دليل هر از گاهي ش��اهد 
برگشت محموله هاي عسل از بازارهاي هدف هستيم. 
 مديرعام��ل اتحاديه زنبورداران اي��ران ادامه داد: 
اس��تاندارد تشويقي عسل نه تنها كمكي به صادرات 
نمي كند بلكه موجب مي شود به سبب فقدان نظارت 
و كنت��رل در صادرات بس��ياري از بازارهاي هدف از 
خري��د اين ماده غذايي و ارزش��مند ايران، كه داراي 
خواص فراوان گياهان دارويي اس��ت، امتناع كنند و 
اين درحالي است كه دستگا ه هاي ذي ربط در صورت 
فقدان عس��ل تولي��دي از متخلف��ان جريمه اندكي 
اخذ مي كنند و اين ام��ر تهديد جدي براي صنعت 

زنبورداري كشور است. 

اخبار

دولت چگونه مي خواهد از رانت واردات جلوگيري كند؟

شيمي درماني ارزي براي مديريت واردات

عضو هيات مديره انجمن توليدكننده و صادركننده سنگ آهن ايران تشريح كرد

ايراد بنيادي در منطق سياست وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن
قدي��ر قيافه پيرامون موض��وع وضع عوارض بر 
صادرات مواد معدني خام گفت: در ش��رايطي كه 
با تش��ديد تحريم ها و فشار مضاعف در حوزه نقل 
و انتقاالت مالي مواجهي��م، نه تنها موضوع وضع 
عوارض بر صادرات س��نگ آهن كمكي به توسعه 
فراوري م��واد خام نخواهد كرد، بلكه به آس��يب 
جدي جبران ناپذير به صنايع معدني منجر خواهد. 
از  جلوگي��ري  زيب��اي  ش��عار  اف��زود:  وي   
خام فروشي در كشور خريداران بسياري دارد اما به 
نظر مي رس��د تعريف مواد خام در كشورما با آنچه 
در دنيا ماده خام اطالق مي ش��ود، متفاوت اس��ت 
در همه مراجع علمي حوزه معدن، كلوخه معدني 
ماده خام معرفي مي ش��ود و سنگ آهن دانه بندي 
شده به دليل عيار سازي از اين تعبير خارج است. 
عض��و هيات مدي��ره انجم��ن توليدكنن��دگان 
و صادركنن��دگان س��نگ آهن تصريح ك��رد بايد 
پذيرف��ت كه در ش��رايطي كه با فش��ار مضاعفي 
روبه رو هس��تيم، وضع عوارض بر صادرات سنگ 
آه��ن، عوارض ب��ر صادرات نيس��ت بلكه عوارض 

بر توليد محس��وب مي ش��ود چراكه براي خريدار 
خارج��ي براس��اس قيمت رقابتي ب��ازار از ما كاال 
مي خرد و عوارض وضع ش��ده تاثيري بر قيمت ها 
نخواهد داشت و در اين ميان توليد كننده است كه 
بار اين مصوبه را براي فرآوري ماده معدني و هزينه 
حمل به دوش مي كشد؛ در واقع اين مصوبه كامال 
به ضرر توليد مواد معدني وضع شده و هزينه هاي 

آن از جيب معدنكار پرداخت مي شود. 
اين فعال حوزه معدن به تنگناهاي مالي دولت 
اشاره كرد و گفت: در حالي كه با تنگناهاي مالي 
در كش��ور دس��ت به گريبانيم، دول��ت توان مالي 
الزم ب��راي پش��تيباني از مجموعه هاي توليدي و 
توسعه يي حوزه معدن و خطوط فراوري را ندارد، 
پروس��ه تامين مالي از طرف صندوق توسعه مالي 
بسيار زمانبر و طوالني است و تامين مالي خارجي 
نيز تحت تاثير ش��رايط بين الملل��ي و تهديدهاي 
فضاي كس��ب و كار منتفي اس��ت، تنها راه باقي 
مانده ب��راي توليد كنن��ده براي ادام��ه طرح هاي 
توس��عه يي و تجهيز مع��ادن، تامين مالي از محل 

ارز حاصل از صادرات اس��ت كه با محدوديت هاي 
اعمال ش��ده براي توليد كننده و صادركننده، اين 

مجرا را كور كرده ايم. 
 وي خاطرنش��ان ك��رد: مهم ت��ر از موض��وع 
ع��وارض بر صادرات، ارز 4200 توماني اس��ت كه 
تكليف مش��خصي ندارد و توليد كننده امروز با ارز 
6400 توماني و احتس��اب همه هزينه ها براساس 
اي��ن نرخ فعاليت مي كند و از او توقع دارند كه ارز 
حاصل از صادرات خود را به نرخ 4200 تومان به 
دولت بفروشد؛ زيان وحشتناكي به توليد كننده و 
صادركنن��ده معدني از اين زاويه وارد مي ش��ود و 
يكي از پيامدهاي منفي اين موضوع كاهش ميزان 
صادرات و از دست دادن بازارهاي صادراتي ماست. 
قدي��ر قيافه ب��ه تصميم مخربي كه در س��ال 
1389 در وزارت صنايع و معادن وقت گرفته شد 
اشاره كرد و گفت: در اين سال 70درصد عوارض 
روي اس��لب س��نگ هاي تزييني و كنس��تانتره و 
گنداله س��نگ آهن وضع شد كه نتيجه آن خروج 
بخشي از سرمايه گذاران حوزه فرآوري از اين حوزه 

ش��د و به دنبال آن در دو س��ال گذش��ته با براي 
تامين نياز واحدهاي آهن اس��فنجي به گنداله و 
كنس��تانتره براي گنداله س��ازي با كمبود مواجه 
ش��ديم كه در نتيجه آن زنجيره فوالد دچار رشد 

غير متوازن شد. 
 به گفته عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان 
و صاركنندگان س��نگ آهن متاس��فانه پس از اين 
تصميم ديگر هرگز نتوانستيم در بخش سنگ هاي 
تزييني )اس��لب و كوپ(، جايگاه خود را در سطح 
بين المللي بازيابي كنيم؛ ضمن اينكه بازار داخلي 
نيز توان جذب ميزان سنگ هاي تزييني توليدي 
را نداش��ت و اين ماجرا به نف��ع رقباي ما در بازار 

جهاني از جمله ايتاليا، چين و تركيه تمام شد. 
قيافه تاكيد كرد با مصوبه شوراي اقتصاد براي 
وضع عوارض بر ص��ادرات محصوالت معدني اين 
اتفاقات ناگوار در ساير بخش هاي حوزه معدن هم 

خواهد افتاد. 
وي گفت: بارها به دولت محترم اشاره كرده ايم 
كه طب��ق آيين نامه اجرايي م��اده 37 قانون رفع 

موان��ع تولي��د رقابت پذي��ر و اصالح نظ��ام بانكي 
كش��ور بايد مالك عمل باشد؛ حال آنكه با توجه 
به روند رو به رش��د مصرف س��نگ آهن در داخل 
كش��ور، خود به خود موضوع صادرات سنگ آهن 
دانه بندي روند كاهشي را طي مي كرد و نيازي به 
اعمال محدويت هايي از اين دست وجود نداشت؛ 
چراكه اگر قيمت هاي داخلي جذاب باش��ند هيچ 
توليد كننده داخلي به دنبال صادرات نخواهد بود. 
قدي��ر قيافه تاكي��د كرد: موض��وع تامين بازار 
داخل��ي و حف��ظ بازاره��اي صادرات��ي بايد جزو 
راهبرده��اي وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
راهبردهاي بنگاه هاي توليدي باشد اما با مصوبه يي 
وضع عوارض بر صادرات مواد معدني نه تنها بازار 
داخلي بلكه ب��ازار صادراتي مواد معدني آس��يب 
خواهد ديد و نهايتا دود آن به چشم صنعت معادن 
كشور خواهد رفت و قطعا با عدم توازن در زنجيره 
و تامين س��نگ آهن مورد نياز واحدهاي فرآوري 
و مصرف كنن��ده به وي��ژه در واحدهاي كوچك و 

متوسط با اختالل مواجه خواهيم شد. 

در ايام التهابات هيش��ه تصميم گيري ها تحت 
هيجانات صورت مي گيرد. مشكالت ماه هاي اخير 
اقتصاد نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده اس��ت. در 
ش��رايطي كه قيمت ارز در حال تالطم دايمي بود 
و به دليل همين نوسانات بازار نمي توانست به يك 
قيمت تعادل��ي درباره كاالها و خدماتي كه به دالر 
وابس��ته بودند برس��د، دولت تصميم به ميخكوب 
ك��ردن نرخ ارز گرفت. اين در حالي اس��ت كه نرخ 
در نظر گرفته شده بسيار پايين تر از نرخ رسمي در 
بازار بود. در آن ايام اين كار به همراه سياست هاي 
الزام بازگشت ارز صادراتي صورت گرفت تا مشكل 
كمبود ارز رفع شود و از سوي ديگر براي مديريت 
بازار ارز س��امانه يي به نام نيما شكل گرفت. اما به 
دليل بحران شكل گرفته كمتر كسي به رانت ايجاد 
ش��ده در واردات پس از اجبار بر اين نرخ ارز توجه 

مي كرد. 

 ريشه هاي تصميم ارزي
چند دلي��ل در تصميم غيرمنتظ��ره ارزي كه 
توس��ط معاون اول مطرح شد نهفته بود. اوال دليل 
مي��خ كوب كردن ن��رخ ارز عدم حرك��ت نرخ آزاد 
به س��مت يك نرخ تعادلي بود كه باعث ش��ده بود 
بسياري از بخش ها دچار مشكل شوند و بازارها به 
ويژه بازار كااليي نتوانند يك نرخ ثابت را به دست 

آورند. 
مساله دوم اثر مس��اله ارز بر هزينه هاي زندگي 
م��ردم بود. ارز گ��ران عمال باع��ث افزايش قيمت 
تمام ش��ده كاالهاي وارداتي و فشار بر هزينه هاي 
مردم مي ش��ود. اعتراضات در اين دوره عمال باعث 
شد دولت به جاي اينكه نرخ ارز را در نزديكي نرخ 
تعادل��ي تثبيت كند به س��راغ قيمت هاي پايين تر 
برود. در حقيقت ريش��ه اصل��ي اين كار جلوگيري 
از گراني ناش��ي از افزايش ن��رخ ارز بود چرا كه اگر 
بح��ث ارزآوري، صادراتي يا حتي توليد مطرح بود 
دولت مي بايس��ت به سراغ نرخي باالتر مي رفت. با 
وجود اين، شرايط به گونه يي پيش رفت كه با وجود 
آسيب به صادرات و توليد، قيمت كاالهاي مصرفي 
نيز رو به افزايش بر اس��اس بازارهاي غيررس��مي 
ارز گذاش��ت. حال در چنين شرايطي عمال دولت 
با  اين واقعيت روبرو اس��ت كه تفاوت نرخ واقعي و 
نرخ رس��مي ارز يك رانت را نيز براي واردكنندگان 

ايجاد كرده است. 

 رانت وارداتي
در همي��ن رابطه مجيدرضا حريري نايب رييس 
اتاق ايران و چين در مورد سياست هاي ارزي اخير 

دولت گفت: پايش مبادالت ارزي در جهت شفافيت 
اقدامي درست است كه بايد از آن حمايت كرد. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: 
اش��كالي كه مي توان از دولت گرفت، اين است كه 
چرا اين اقدامات را از اواخر تابس��تان سال گذشته 
كه زمزمه هاي بدعهدي ترامپ براي خروج از برجام 

شنيده مي شد، شروع نكرد. 
وي با اش��اره به تفاوت نرخ ارز در بازار رس��مي 
و آزاد گف��ت: اخت��الف قيمت ارز ران��ت به وجود 
م��ي آورد، بنابراي��ن دادن ارز با يك قيمت ثابت به 

متقاضيان به هيچ وجه موجه نيست. 
حريري با اش��اره به حدود 37ه��زار نفر دارنده 
كارت بازرگاني در كشور اظهار داشت: بنابراين اگر 
حدود 50درصد اين تعداد فعال باشند، يعني با يك 
جمعيتي حدود 19هزار نفري مواجه هس��تيم كه 

شايد حدود 12 هزار نفر آن وارد كننده باشند. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين افزود: با 
توجه به ميزان واردات در س��ال گذشته اين افراد 
بايد متقاض��ي 50ميليارد دالر ارز ب��راي واردات 
باش��ند، در حال��ي كه با به وج��ود آمدن تقاضاي 
كاذب براي واردات پيش بيني مي شود كه تا پايان 

سال 90 ميليارد دالر كاال به كشور وارد شود. 
حريري با بي��ان اينكه البته واردات 90 ميليارد 
دالر كاال به كش��ور تقريباً غيرممكن است، گفت: 
ب��ا تقاضاي كاذب ارز قطعاً تا چندماه آينده با صف 
تقاضاهاي واقعي كه نتوانسته اند، ارز مورد نياز خود 
را دريافت كنند، مواجه مي ش��ويم و از آن طرف با 
گيرندگان ارزي كه معلوم نيست، ارز دريافتي خود 

را چه كار كرده اند، برخورد خواهيم كرد. 
حريري گفت: با توجه به اختالف 2 هزار توماني 
ارز در بازار آزاد و رسمي دادن فقط 50 ميليارد دالر 
ارز به قيمت 4 هزار و 200 تومان به معناي تقسيم 
100 هزار ميليارد تومان رانت بين 10 تا 12 هزار 

نفر وارد كننده است. 
وي افزود: اين در حالي است كه با نرخ 4 هزار و 
200 توماني ارز قرار بود، كاالها ارزان تر وارد شوند، 

تا مردم از رفاه بيشتري برخوردار باشند. 

 سيگنال گرفتن بازار از ارز 6 هزار توماني
نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد 
بر اينكه در ش��رايط اضط��رار بايد به جاي حمايت 
از وارد كننده و توليدكننده از مصرف كننده حمايت 

كرد، بيان داشت: واردكنندگان و توليدكنندگان در 
مجموع جمعيتي حدود 12 هزار نفر هستند كه با 
اختص��اص دالر 4 هزار و 200 توماني براي واردات 
به آنها اين اف��راد از 100 هزار ميليارد تومان رانت 
برخوردار مي شوند، در حالي كه 80 ميليون نفر بايد 

كاال را با قيمت گران خريداري كنند. 
وي اف��زود: از اولويت تخصيص ارز با واحدهاي 
تولي��دي اس��ت و براي بس��ياري از كااله��ا ارز يا 
تخصيص نمي يابد يا به سختي تخصيص مي يابد، 
بنابراين هنگامي كه ارز 4 هزار و 200 توماني وارد 
خطوط توليد مي شود، نبايد قيمت نهايي كاالهاي 

توليدي از ارز 6 هزار توماني عالمت بگيرد. 
حريري با تاكيد بر اينك��ه بايد با مردم صادق 
بود، گفت: ما در ش��رايط اضطرار به س��ر مي بريم 
و امكان دارد، حتي ش��رايط در آينده بدتر ش��ود، 
بنابراين بايد اين اوضاع را براي مردم به درس��تي 

تشريح كرد. 
حريري گفت: كشور يا در شرايط اضطرار است 
و باي��د با اقتصاد متمركز دولتي آن را اداره كرد يا 
در ش��رايط عادي است و در اقتصاد ليبرال متكي 
بر ب��ازار مي توان كش��ور را اداره ك��رد كه تلفيق 

اين دو باعث رانت، فس��اد، خ��روج ارز از مملكت 
و ثروت اندوزي مي ش��ود. وي با بيان اينكه دولت 
دچار يك آشفتگي در سياست گذاري شده و بايد 
هرچه زودتر خود و ش��وك حاص��ل از بحث هاي 
برجام را جمع و جور كند، گفت: با تشريح شرايط 
واقعي اقتص��اد براي مردم مي ت��وان دالر 4 هزار 
و 200 توم��ان را ب��ه مردم ن��داد و دالر را با يك 
قيمت واقعي به دست مصرف كننده و توليدكننده 
رساند و حمايت 100 هزار ميليارد توماني را بطور 

مستقيم از 80 ميليون نفر انجام داد. 
وي با بيان اينكه باي��د تقاضاهاي خرد در بازار 
ارز تامين شود، گفت: ارز مسافري، ارز دانشجويي، 
ارز براي درم��ان و همچنين صادركنندگان واقعي 
بخش خصوصي از جمله اين افراد است كه براساس 
محاسبات س��االنه حدود 8 تا 10 ميليارد دالر ارز 

براي اين بخش مورد نياز است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار 
داشت: به نظر مي رسد بايد يك بازار متشكل ثانويه 
تحت نظ��ارت كامل ايجاد ش��ود، ت��ا در اين بازار 
متقاضيان و مصرف كنندگان خ��رد ارز با يكديگر 
مالقات كنن��د و بتوانند ارز مورد ني��از خود را كه 
حتماً نرخ آن 4 هزار و 200 تومان نيست و عالمت 
خود را از بازار عرضه و تقاضا مي گيرد، تهيه كنند. 

وي گف��ت: وقتي مردم قادر نباش��ند نياز ارزي 
خود را از بازارهاي رس��مي تامين كنند، قطعاً اين 

تقاضاها وارد بازار سياه مي شود. 
وي گف��ت: براي واقعي ش��دن قيم��ت ارز بايد 
تمركز روي جلوگيري از خروج سرمايه باشد، زيرا با 

اين كار بازار به آرامش مي رسد. 

 وقتي دولت به نقص واقف است
ولي اهلل س��يف نيز به مس��اله رانت واردات با ارز 
4200 تومان��ي اذعان دارد و مي گويد درصدد رفع 
اين نقص اس��ت اما مش��كل كامال روش��ن است. 
اقتص��اد را نمي توان با يك پارامتر ديد و اداره كرد. 
سياست هاي سال 97 دولت كامال ناظر بر بحث ارز 
بوده است در حالي كه بخش واقعي تجارت در آن 
ديده نشده است. اگر هدف از پاين نگه داشتن نرخ 
ارز جلوگيري از فش��ار به مردم اس��ت به جاي اين 
كار س��اده تر آن بود كه نرخ ارز واقعي نگه داش��ته 
مي ش��د تا توليد و صادرات زمين گير نش��ود و در 
مقابل تعرفه هاي تجاري كاالهايي كه مايحتاج مهم 
مردم است و در زندگي آنها اثر داشت كاهش پيدا 
مي كرد. همچنين سياست هاي جلوگيري از واردات 
كاالهاي غيرضروري در دستور كار قرار مي گرفت تا 

از خروج ارز جلوگيري به عمل مي آمد. 

يكي از مفاهيم پايه يي اقتصاد كه اهميت بسيار 
زيادي دارد، مفهوم »قدرت خريد مردم« است به 
طوري كه همه طرح ها و شاخص هاي اقتصادي به 
نوعي اثري روي اين متغير مهم بر جاي مي گذارند. 
 اقتصاد مانند يك زنجير اس��ت كه در آن هر 
حلقه نق��ش مهمي را ايفا مي كند و باز ش��دن 
يك حلقه، سيستم اقتصادي را مريض يا به طور 
كام��ل از بين مي برد، پ��س نمي توان در اجراي 
طرح ه��اي اقتصادي قدرت خري��د مردم يعني 
ميزان كاال و خدماتي كه مي توانند با يك واحد 
پول ملي خري��داري كنند را در نظر نگرفت. به 
عن��وان مثال؛ اگر ش��خصي در دهه 1340 يك 
تومان به فروش��گاهي پرداخت مي كرد، نس��بت 
به ام��روز قادر به خريد مقدار كاالي بيش��تري 
بود به عبارتي مردم در دهه 1340خورش��يدي 
داراي ق��درت خريد بيش��تري نس��بت به امروز 
بوده ان��د. چنانچ��ه 10س��ال پيش يعني س��ال 
1387 شخصي با 10هزار تومان به سوپرماركت 
مراجعه مي كرد خيلي بيشتر از امروز مي توانست 
با آن پول كاال خريد كند، يعني قدرت خريد 
آن شخص نسبت به امروز خيلي باالتر بوده و 
طبيعتا امروز از قدرت خريد كمتري برخوردار 

اس��ت و هر چه ارزش پول ملي كاهش يابد، 
قدرت خريد مردم نيز كاهش مي يابد. 

 كاهش ارزش پول ملي قابل كنترل است
ابراهي��م جميلي، رييس خان��ه اقتصاد ايران با 
اش��اره به اينكه در ش��يب كاهش ارزش پول ملي 
افتاده ايم، گفت: اين اتفاق براي كش��ورهاي رو به 
رشد در حال رخ دادن است كه قطعا قابل كنترل 
و پيشگيري اس��ت و راهكار آن نيز در بهره گيري 
از ت��وان داخلي و كاهش وابس��تگي به ارز خواهد 
بود البته در اين بين بايد به سياس��ت هاي دولت 
در قبال پول ملي و ارزش س��بد كااليي مردم نيز 

توجه و تامل كرد. 

 چه زماني توانايي خريد مردم باال مي رود؟
»قدرت خريد مردم« زماني مناسب خواهد بود 
كه مردم با حقوق دريافتي يا درآمدي كه در يك 
ماه به دس��ت مي آورند، بتوانند مايحتاج ضروري 
زندگي خود اعم از)هزينه مسكن، پوشاك، خورد و 
خوراك، بهداشت و سالمت، حمل و نقل، تحصيل 
و...( را تامين كنند البته هر كسي نسبت به سطح 
درآم��د و جاي��گاه اجتماعي اش، ن��وع و كيفيت 

مايحتاج زندگي اش با ديگري متفاوت است يعني 
مي تواند گران تر يا ارزان تر باشد. 

 اما ب��ا توجه به واقعيت ام��روز جامعه و وضع 
مردم، ب��ه جرئ��ت مي توانيم بگوييم ك��ه فاصله 
طبقاتي ش��ديدي در ايران به وجود آمده است در 
نتيجه اين اتفاق بخش اعظم��ي از مردم »قدرت 
خريدشان« بسيار پايين و برعكس بخش كوچكي 
از مردم ايران با رفاه بس��يار بااليي هر روز درحال 
ثروتمند تر شدن هس��تند. اين موضوع نيز بيانگر 
ضعف عمي��ق عدال��ت اجتماعي در تقس��يم در 

آمدهاي ملي يك كشور است. 

 تورمي كه مردم حس مي كنند متفاوت است
»تورم از چند ده درصد به زير 10درصد رسيده 
اس��ت اما آيا قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي 
نيز در همين مقياس، باال رفته است؟« اين سوالي 
است كه رهبر انقالب در شهريورماه سال گذشته 
در ديدار هيات دولت پرسيده اند، سوالي كه ملكه 
ذهن اكث��ر افراد جامعه اس��ت؛ بايد گفت عوامل 
مختلفي بر آمار رسمي و غير رسمي تورم و تاثير 
آن در »ق��درت خريد مردم« اثرگذار اس��ت براي 
مثال انواع كاالها و اجناس��ي كه با توجه به فصول 

ارزش خريد پيدا مي كنند. 
در نتيجه تورمي كه مردم احس��اس مي كنند 
با درصدي كه دولت ب��ه عنوان تورم بر آن تاكيد 
دارد بس��يار متفاوت است. اما قابل توجه است كه 
آمار ارائه ش��ده توسط دولت نادرست نيست بلكه 

اين نهاد ميانگين تورم كاالها، خدمات و مبادالت 
ارزي را به عنوان تورم اصلي اعالم مي كند.  تاكيد 
دولت بر تورم ميانگين موجب مي شود كه افزايش 
درآمد كارگران و كاركنان بر مبناي تورم ميانگين 
صورت بگيرد كه در واقع نه تنها قدرت خريد مردم 
افزايش نمي يابد بلكه به سمت كاهش توان تامين 

سبد غذايي خود پيش خواهد رفت. 

 آيا تالش مجلس براي افزايش قدرت 
خريد مردم نتيجه مي دهد؟

محمدرض��ا پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي در اين زمينه 
مي گويد: منظور مجلس براي افزايش 20درصدي 
حقوق ها كه با استفس��اريه يي از سوي مجلس به 
دولت ابالغ ش��د، ارتقاي سطح درآمدي كاركنان 
و كارمنداني اس��ت كه كمترين دريافتي را دارند 
نه مديراني كه با حقوق هاي باال شرايط بهتري را 
در پيش روي خود دارند. وي افزود: البته دولت در 
ابالغ قانون، ابتدا ساز مخالفي در اين زمينه نواخت 
كه با واكنش جدي مجلس شوراي اسالمي موظف 
به افزايش پلكاني حقوق ها از صفر تا 20درصد شد.

 
 ركود در برخي كاالها طبيعي است

محمد طحان پور، رييس اتحاديه لوازم خانگي 
در اي��ن ب��اره مي گوي��د: خريد ل��وازم خانگي در 
ماه هايي كه مراس��م هاي ازدواج برگزار مي شود به 
علت خريد جهيزيه يا در ايام پاياني سال به علت 

نوسازي منازل رونق و افزايش مي يابد كه متاسفانه 
در مقايس��ه س��ال 95با 96 ميزان »قدرت خريد 

مردم« در اين بازارها كاهش پيدا كرده است. 
وي افزود: افزايش چشمگير قيمت ها براساس 
نوسانات ارزي موجب مي شود زماني كه شما براي 
خريد كااليي نظير لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه 
مي كنيد با قيمت سرسام آور مواجه و به علت عدم 

توانايي از خريد كاال منصرف شويد. 
طحان پور تصريح كرد: ميزان فروش امس��ال 
نسبت به سال 96 كاهش چشمگيري داشته كه به 
نظر من عامل اصلي آن تورم و نوسانات ارزي است. 
وي تاكيد كرد: مجددا بايد گفت، توانايي خريد 
مردم براي اقالم مختلف كااليي به عوامل گوناگوني 
وابسته است در واقع نمي توان دليل كاهش قدرت 
خريد مردم را تنها تورم و افزايش قيمت ارز مطرح 
كرد اما در كل س��بد خريد مردمي براي معيشت، 
لوازم خانگي و س��فره هاي غذايي خود هر ساله رو 

به كاهش است. 
 س��بد كااليي مردم در يك س��ال گذش��ته با 
افزايش قيمت 10درصدي رو به روس��ت و با اين 
افزايش قيمت هنوز بين حقوق كارگران، كارمندان 
و تورم عدالتي برقرار نشده است، نهاد مربوط بايد 
نرخ ميانگين تورم را براي پرداخت حقوق ها كنار 
بگذارد و به نرخ رسمي)نقطه به نقطه( به افزايش 
حقوق و دس��تمزد كاركنان اقدام كند تا همچنان 
ش��اهد ضعف خريد مردم در سبد غذايي و ساير 

اقالم نباشيم. 

زور تورم به قدرت خريد مردم مي چربد
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7  جهان

 فرانسه: توافق با آلمان درباره 
اصالحات يورو نزديك است

 2هزار كودك قرباني
سياست هاي مهاجرتي ترامپ 

احتمال سقوط دولت ائتالفي آلمان 
قوت گرفت 

گروه جهان 
برونو لومر وزير اقتصاد فرانسه اعالم كرده كه پاريس و برلين با وجود ماه ها اختالف نظر 
اكنون فاصله چنداني با توافق بر سر اصالحات در حوزه پولي يورو ندارند. مقامات دو كشور 
در تالش هستند تا با مذاكرات، پلي ميان ديدگاه امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه 
درباره اصالحات بزرگ در اتحاديه اروپا و ديدگاه محتاطانه تر آنگال مركل صدراعظم آلمان 
ايجاد كنند.  به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، لومر پس از مذاكرات نهايي با همتاي آلماني 
خود در شهر هامبورگ در پيام توييتري نوشت: »توافق نزديك است.« وزير اقتصاد فرانسه 
افزود كه اميدوار اس��ت اين توافق روز سه شنبه نهايي شود. در اين روز قرار است مركل و 
ماكرون در نزديكي برلين ديدار كنند. پاريس و برلين در تالش هستند تا پلي ميان ديدگاه 
ماكرون مبني بر اصالحات بزرگ در اتحاديه اروپا و ديدگاه محتاطانه تر مركل ايجاد كنند. 
يك منبع نزديك به اين مذاكرات به خبرگزاري فرانسه گفت: »يكي، دو موضوع هستند كه 
هنوز حل  نشده باقي مانده اند، اما اين موضوع ها كامال محدود و تعريف  شده هستند.« اين 
منبع افزود: »پيشرفت حقيقي بر سر موضوع هاي حساس انجام شده است، به ويژه در رابطه 
با بودجه حوزه يورو. « اين اصالحات كه مواردي درباره طرح نجات مالي حوزه يورو، بودجه 
دفاعي اروپا و سياست هاي مهاجرتي را شامل مي شوند در ماه نوامبر سال گذشته توسط 
رييس جمهور فرانسه مطرح ش��دند، اما صدراعظم آلمان به روشني درباره آنها اظهارنظر 
نك��رده بود. ماكرون از همان زم��ان درصدد جلب موافقت مركل براي اصالحات نهادهاي 
منطقه يورو با پيش��نهادهايي در زمينه تقسيم هزينه هاي مالي و تعهدات مالي مشترك 
بوده اس��ت. ديدگاه ماكرون براي اصالحات در منطقه يورو تبديل صندوق حمايت مالي 
اروپا به يك »صندوق پولي اروپايي« را نيز ش��امل مي شود كه بتواند به عنوان يك حائل 
در بحران هاي مالي آينده در اروپا عمل كند. او همچنين پيشنهاد داده تا منطقه يورو وزير 

دارايي خاص خود را داشته باشد. 

گروه جهان 
وزارت امنيت داخلي امريكا اعالم كرده در جريان 6هفته برخورد با مهاجران غيرقانوني 
در مرز جنوب اين كشور با مكزيك، حدود 2هزار كودك از خانواده هايشان جدا شده اند.  
ب��ه گزارش يورونيوز، آمار دقيق در مقطع زماني ۱۹ آوريل تا ۳۱ ماه مه، ۱۹۹۵كودك 
زير س��ن قانوني از ۱۹۴۰بزرگسال كفيل خود به داليل ورود غيرقانوني، نقض قوانين 
مهاجرتي يا جرايم احتمالي ارتكابي توس��ط والدين جدا شده اند. به گفته جف سشنز 
دادستان اياالت متحده، با اجراي سياست جديد »مداراي صفر«، وزارت امنيت داخلي 
تمام پرونده هاي ورود غيرقانوني را به واحد تعقيب جنايي ارجاع مي دهد. مطابق قوانين 
امريكا، بازداش��ت كودكان به همراه والدين متهم شان ممنوع است و به همين سبب از 
زمان آغاز عملياتي ش��دن طرح، جداس��ازي كودكان از آغ��وش  والدين مكررا رخ داده 
كه اعتراض سازمان ملل، گروه هاي مدافع حقوق مهاجرين، سازمان هاي حامي حقوق 
كودكان و گروه هاي وابس��ته به كليس��اها را برانگيخته و مباحثات به كنگره امريكا نيز 
كشيده شده است. منتقدان مي گويند جف سشنز در توجيه سياست مهاجرتي جديد به 
آيات انجيلي استناد كرده كه پيش تر براي توجيه برده داري استفاده مي شده اند. سشنز 
روز پنج شنبه گفته بود؛ سياست هاي جديد مردم را از به خطر انداختن كودكانشان باز 
مي دارد، اما البي »درهاي باز« با تشويق مردم به سفر مهاجرتي پرمخاطره كودكان را 
به خطر مي اندازد. متقاضيان پناهندگي كه خود را به دفاتر رسمي مرزي امريكا معرفي 
كنند، معموال از خانواده جدا نمي شوند و اين مساله عمدتا مختص پناهجويان غيرقانوني 
است كه پس از بازداشت، كودكان آنها در اردوگاهي سرپوشيده اسكان داده مي شوند. 
اين مس��اله در زمان دولت پيش��ين امريكا به ميزان كمتر اعمال مي شد اما با سياست 
جديد، جرم انگاري مهاجران افزايش يافته است و با جداسازي كودكان از والدين متهم، 

سرپرستي آنان به وزارت سالمت و بهزيستي واگذار مي شود. 

گروه جهان 
هورس��ت زيهوفر وزير كشور و عضو حزب اتحاديه سوس��يال مسيحي بايرن از پايان 
هم��كاري خ��ود با آنگال مركل صدراعظم آلمان خبر داده اس��ت. زيهوفر گفته ديگر قادر 
به ادامه همكاري با مركل نيس��ت. در ح��ال حاضر بي اعتمادي و تضاد در برنامه هاي اين 
دو سياس��تمدار آلماني، دولت را در آستانه فروپاشي قرار داده است.  به گزارش يورونيوز، 
مركل با هورس��ت زيهوفر بر س��ر »طرح جامع مهاجرت« اختالف دارد. صدراعظم آلمان 
ضمن تاكيد بر اهميت كاهش مهاجرت غيرقانوني از لزوم پيش��گيري از اقدام يك جانبه 
كش��ورش س��خن گفته اس��ت. اين در حالي است كه بر اس��اس طرح ارائه شده از سوي 
زيهوفر مقامات آلمان اجازه مي يابند از پذيرش آن دس��ته از پناهجويان كه درخواس��ت 
پناهندگي ش��ان در يكي ديگر از كشورهاي اتحاديه اروپا به ثبت رسيده خودداري كنند. 
حزب سوسيال مسيحي كه وزير كشور آلمان عضو آن است، متحد تاريخي حزب دموكرات 
مسيحي به رهبري آنگال مركل محسوب مي شود و اختالف كنوني اين دو حزب مي تواند 
به تهديدي براي ائتالف حاكم تبديل شود. اين ائتالف تنها سه ماه پيش و پس از چند ماه 
بحران سياس��ي در آلمان تشكيل شد. گفته شده، اعضاي حزب سوسيال مسيحي ضمن 
رد پيشنهاد مركل براي توافق بر سر سياست مهاجرتي از زيهوفر حمايت كرده اند. اعضاي 
اين حزب پيش تر اعالم كرده بودند زيهوفر با وجود مخالفت مركل طرح جامع مهاجرت را 
اعالم خواهد كرد، امري كه مي تواند اختالفات را تشديد كرده و مركل را مجبور كند پايان 
اتحاد حزب دموكرات مسيحي با حزب سوسيال مسيحي را اعالم كند. اين دو حزب از سال 
۱۹۴۹ ميالدي تاكنون متحد يكديگر هس��تند و اعضاي آنها در پارلمان عضو فراكسيون 
مشتركي هستند. احزاب دموكرات مس��يحي و سوسيال دموكرات بدون حزب سوسيال 
مسيحي داراي اكثريت الزم در پارلمان براي حكمراني نيستند. در صورت تعميق بحران 
سياسي كنوني، احتمال سقوط دولت ائتالفي و پايان ۱۳ سال زمامداري مركل وجود دارد. 

طالبان پيشنهاد تمديد آتش بس اشرف غني را رد كرد

صلح در افغانستان، خيلي دور
گروه جهان  

اميدواري ها به پايان جنگ چندساله طالبان و 
دولت افغانس��تان چندان پايدار نب��ود و اين گروه 
يك ش��نبه ضمن رد درخواس��ت دولت افغانستان 
براي تمديد آتش بس موقت، به شبه نظاميان خود 
دس��تور داده تا از نزديك شدن به تجمع   نيروهاي 
امنيتي و غيرنظاميان خودداري كنند؛ دس��توري 
ك��ه ي��ك روز پس از حمل��ه انتح��اري داعش به 
مراس��مي با حضور حامي��ان آتش بس اخير هم از 
جانب طالبان و هم اعضاي دولت افغانستان صادر 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه ناظران بر اين باورند 
كه با تش��ديد ناآرامي ها در افغانستان و مشكالت 
اقتصادي و سياس��ي، دولت افغانس��تان راهي جز 

توقف درگيري ها با طالبان پيش روي خود ندارد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اشرف غني هفته 
گذشته به مناسبت عيد فطر آتش بسي يك جانبه 
را اع��الم كرد كه مورد موافقت طالبان قرار گرفت. 
اين نخستين آتش بس رسمي در افغانستان ميان 
طالبان و دولت از حمله 2۰۰۱ امريكا به افغانستان 
محسوب مي شد. طالبان اما پس از حمله انتحاري 
داع��ش در جالل آب��اد ك��ه اعض��اي اين گ��روه و 
نيروهاي دولتي افغانستان را نشانه رفته بود، اعالم 
كرد كه درخواست تمديد آتش بس از سوي دولت 
افغانس��تان را نمي پذيرد. حمله انتحاري شنبه در 
جالل آباد استان ننگرهار ۳6 كشته برجاي گذاشته 
اس��ت. گزارش ش��ده، پس از اين حمله طالبان به 
شبه نظاميانش دستور داده كه در اماكن و مناطق 

تحت كنترل خود باقي بمانند. 

 داليل اصرار غني بر آتش بس
نش��ريه »اطالعات روز« افغانس��تان نوش��ته: 
بحران در افغانستان ساعت  به  ساعت بدتر مي شود 
زي��را درگيري ش��دت مي يابد و دول��ت كنترل 
مناطق بيش��تري را ازدست مي دهد. تخمين زده 
شده سال  گذش��ته در هر هفته نزديك به 2۰۰ 

س��رباز و افسر پليس افغانس��تان كشته شده اند. 
دول��ت افغانس��تان از لحاظ سياس��ي نمي تواند 
چنين تلفات باالي��ي را تحمل كند. يك ديدبان 
دولت امري��كا گفت��ه توانايي نيروه��اي امنيتي 
افغانستان در ۱2 ماه گذشته كاهش يافته است. 
براس��اس يك گزارش جديد رقم شمار نيروهاي 
امنيت��ي با ح��دود 6درصد افت ب��ه اندكي بيش 
از ۳۰۰ ه��زار نفر كاهش يافته اس��ت. از طرفي 
تش��ديد ناآرامي ها مردم اين كش��ور را به شدت 
متاثر كرده است. يونيسف گزارش داده از حدود 
.۳ ۷ ميليون كودك بين س��نين ۷ تا ۱۷ سال به 

علت جنگ از تحصيل بازمانده اند. ازس��وي ديگر 
افغان ها به طور فزاينده يي با ناامني غذايي روبه رو 
هس��تند؛ به طوري كه خشكس��الي س��ال جاري 
ح��دود 2۰ والي��ت را در اين كش��ور تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. در همين  حال مشكل مهاجران 
افغانس��تان ني��ز رو ب��ه افزايش اس��ت. افغان ها 
همچنان در جست وجوي امنيت در ساير مناطق 
افغانستان، خانه هاي خود را ترك يا به كشورهاي 
ايران و پاكستان در همسايگي افغانستان يا حتي 
فراتر از آن به اروپا فرار مي كنند. اش��رف غني با 
بدتر ش��دن بحران هاي چندگانه ناچار است براي 

توق��ف درگيري حتي براي ي��ك روز تالش كند. 
ام��ا طالبان حاضر به مذاكره نيس��ت تا زماني كه 
شرط هاي اصلي آنان برآورده نشود. خواسته  اصلي 
طالبان برگزاري مذاكرات مستقيم با امريكا است. 
اين گ��روه با دولت غني گفت وگو نمي كند زيرا از 
ديد آنها اين دولت دست نش��انده امريكاست و تا 
آنجا كه به طالبان مربوط مي شود، اين امريكا يي ها 
هس��تند كه بايد نخس��تين امتيازات را بدهند. با 
اين  حال امكان برگزاري مذاكرات مستقيم بسيار 
اندك است زيرا تمامي طرف هاي جنگ در درون 

درگير بي نظمي هستند. 

 واكنش ها در حمايت از صلح 
طالب��ان در ش��رايطي پيش��نهاد غن��ي براي 
تمديد آتش بس را رد كرده كه دبيركل س��ازمان 
ملل با اس��تقبال از تمديد آتش بس، از دو طرف 
خواس��ته بود تالش هاي انجام شده براي صلح را 
ناكام نگذارند. به گزارش شينهوا، آنتونيو گوترش 
از طالب��ان خواس��ته بود كه به درخواس��ت هاي 
برق��راري صلح از س��وي م��ردم پاس��خ داهد و 
رويكرد مش��ابهي را اتخاذ كن��د. آنتونيو گوترش 
تاكيد كرده كه تنها راه حل درگيري ها يك روند 

جامع سياسي است. 
فدري��كا موگرين��ي رييس سياس��ت خارجي 
اتحادي��ه اروپا نيز تاكي��د كرده مردم افغاس��تان 
مستحق صلحي پايدار هستند. به گزارش تارنماي 
اتحاديه اروپا، در بيانيه موگريني آمده: »آتش بس 
تاريخ��ي دول��ت افغانس��تان و طالبان ب��ه مردم 
زم��ان فراغ��ت از جنگي ۱۷ س��اله را داد؛ چيزي 
كه بس��يار ب��ه آن نياز داش��تند. حمايت ها از اين 
ابتكار عمل فراگير بوده ان��د: تبريك عيد گفتن ها 
و نماز خواندن هاي افغان ها از هر طرف، مقام هاي 
حكومتي، س��ربازان و طالبان ب��ا يكديگر، به همه 

تصويري از صلح ارائه داده است.«
در پي اعالم تمديد نامحدود آتش بس با طالبان 
ازسوي اشرف غني و انتشار تصاوير اميدواركننده يي 
از مالقات نيروهاي دولتي با جنگجويان طالبان به 
مناسبت عيد فطر، وزارت خارجه امريكا هم اعالم 
كرده آماده پيوس��تن به مذاك��رات صلح با طالبان 
است. به اعتقاد ناظران دولت دونالد ترامپ نيز بين 
گزينه  ماندن در افغانستان تا زمان شكست طالبان 
)كه مي تواند س��ال ها زمان ببرد( و خروج س��ريع 
مردد اس��ت. او پيش از انتخابات رياست جمهوري 
2۰۱6 آش��كارا اعالم كرده بود كه به دنبال خروج 
نيروهاي امريكايي از افغانس��تان است اما حاال به 
نظر مي رسد كه متقاعد شده تا نيروهاي خود را در 

اين كشور نگه دارد. 

شورشي هاي حزب محافظه كار بريتانيا نتيجه را تعيين مي كنند 

راي سرنوشت ساز خروج از اتحاديه اروپا
گروه جهان  

مجلس ع��وام بريتانيا اين هفت��ه را به مناظره 
و تصميم گي��ري درب��اره اليحه خ��روج از اتحاديه 
اروپا مي گ��ذارد. ترزا مي  كه در ماه هاي گذش��ته 
همواره در همه زمينه ها از »برگزيت نرم« حمايت 
مي ك��رد، هفته گذش��ته ب��ا مديريت جلس��ه يي 
پارلمان كه با لغ��و اصالحيه هاي مجلس اعيان بر 
اليحه خ��روج همراه بود، ت��وازن را ميان حاميان 
اروپا و طرفداران خروج س��خت برقرار كرد. اما به 
نظر مي رس��د كه قانونگذاران حامي اروپا در حزب 
حاك��م محافظ��ه كار خ��ود را براي ش��ورش عليه 
نخس��ت وزيري در راي گي��ري چهارش��نبه درباره 
اليح��ه آماده مي كنند. ترزا م��ي  هم كه به خوبي 
مي دان��د، قدرتش براي كنترل ب��ازي برگزيت در 
دس��ت همين ۱۴ عضو شورش��ي حزبش اس��ت، 
سعي دارد در همين روزهاي باقيمانده تا جلسه به 
ناآرامي ها پايان دهد. اين در حالي است كه به نظر 
مي رس��د اعضاي اتحاديه اروپا شوك اوليه جدايي 
بريتانيا را پشت سر گذاش��ته و درباره اتفاقات در 

اين كشور بي تفاوت شده اند. 
ب��ه گ��زارش فايننش��ال تايمز، مناقش��ات در 
بريتانيا بر ت��الش محافظه كاران حامي ماندن در 
اتحاديه اروپا براي كسب اطمينان از حق متوقف 
كردن خروج بدون توافق تمركز دارد؛ آنها بر اين 
عقيده ان��د كه خروج بدون دس��تيابي به توافق از 
نظر اقتصادي براي بريتانيا فاجعه آميز خواهد بود. 
دامينيك گريو دادس��تان كل سابق اصالحيه يي 
را ب��ر اليحه خروج از اتحادي��ه اروپا تنظيم كرده 
كه به قانونگ��ذاران قدرت مي دهد در صورتي كه 
لندن و بروكس��ل تا فرا رس��يدن روز برگزيت در 

تاري��خ 2۹ ماه م��ارس 2۰۱۹ به توافق نرس��ند، 
مان��ع از خروج ب��دون توافق از اتحاديه ش��وند و 
به دولت درب��اره اقدامات بعدي مش��اوره دهند. 
محافظه كاران مخالف اروپا بر اين باورند كه گريو 
و ديگ��ر محافظه كاران حامي مان��دن در اتحاديه 
اروپا به ترزا مي  پيشنهاد مي دهند روند خروج دو 
س��اله طبق ماده ۵۰ قانون ليسبون را طوالني تر 

كند و برگزيت را به تعويق اندازد. 
ت��رزا مي  ك��ه در ماه ه��اي گذش��ته در زمينه 
حمايت از توافق انتقالي، پرداخت صورت حس��اب 
۳۹ميلي��ارد دالري و در نظ��ر گرفت��ن احتم��ال 
مان��دن بريتانيا در اتحاديه گمركي، طرف حاميان 
»برگزيت نرم« را گرفته، هفته گذش��ته رياس��ت 
جلس��ه يي را در پارلم��ان بر عهده داش��ت كه به 
لغ��و اصالحيه هاي مجلس اعي��ان بر اليحه خروج 
انجاميد. ۱۴ اصالحيه بر اليحه خروج كه توس��ط 
مجل��س اعيان و به عقيده برخ��ي حاميان خروج 
براي ايجاد اشكال در روند برگزيت تنظيم شده اند، 

در اين جلسه لغو شدند. 
اما پيروزي ترزا مي  در مجلس عوام مي تواند به 
بهاي س��نگيني براي او تمام شود. در جلسه هفته 
گذش��ته، فاصله راي مواف��ق و مخالف با اصالحيه 
مربوط ب��ه »راي معنادار« درباره برگزيت بس��يار 
ان��دك بود و لغو اين اصالحي��ه در دقايق آخر در 
پي امتيازاتي براي حدود ۱۵محافظه كار شورش��ي 
حام��ي اتحادي��ه اروپا ص��ورت گرف��ت. در باقي 
م��وارد نيز راي  هاي موافق و مخالف به  ش��دت به 
يكديگر نزديك بودند. محافظه كاران حامي ماندن 
در اتحادي��ه اروپ��ا ادعا مي كنند كه ت��رزا مي  در 
جلس��ه يي وعده داده مجلس عوام تصميم گيرنده 

نهاي��ي درب��اره برگزيت بدون تواف��ق خواهد بود. 
ام��ا طرفداران ديدگاه هاي برگزيت س��خت ديويد 
ديويس وزير برگزيت اصرار دارند كه هرگز چنين 
وعده ي��ي مطرح نش��ده اس��ت. ديوي��س حتي با 
اطمينان گفته مطمئن است كه ترزا مي  مي تواند 
چهارشنبه همزمان با مناظرات مجلس عوام درباره 
اليحه خروج به ش��ورش ها پايان دهد. اما حاشيه  
خطا بسيار باريك است و موارد بسياري به نتيجه 

اين جلسه بستگي دارند. 
در جلس��ه سرنوشت س��از اخير مجل��س عوام، 
قانونگ��ذاران اصالحيه ه��اي پيش��نهادي مجلس 
اعي��ان بر اليحه خ��روج را ب��ا ۳2۴ در برابر 2۹8 
راي رد كردند. اين بدان معناس��ت كه چهارشنبه 
كه اليحه بار ديگر در مجلس عوام به راي گذاشته 
مي ش��ود، آراي ۱۴ قانونگذار ح��زب محافظه كار 
براي شكس��ت دادن ترزا مي  كاف��ي خواهد بود و 
نخست وزيري بايد پيش از راي گيري به اختالفات 

درون حزبي پايان دهد. 
ب��راي حاميان خ��روج راي گيري چهارش��نبه 
لحظه حساس��ي محسوب مي ش��ود. ديويس قرار 
است سه »خط قرمز« درباره برگزيت تعيين كند: 
اول اينكه پارلمان بايد به نتيجه همه پرسي خروج 
از اتحاديه اروپا احترام بگذارد؛ دوم اينكه پارلمان 
اج��ازه به خطر انداختن اس��تراتژي مذاكراتي ترزا 
مي  را ندارد و سوم اينكه پارلمان اجازه ندارد نقش 
دولت را در مذاكره معاهده هاي بين المللي بربايد. 
مخالفان اروپا نگران اين مساله هستند كه اگر 
گريو و همكارانش در پيش��برد خواسته شان موفق 
ش��وند، بروس��كل روند مذاكرات را طوالني كند و 
توافق��ي را به ترزا مي  پيش��نهاد ده��د كه امكان 

پذيرش آن از س��وي پارلمان وجود نداشته باشد؛ 
بروكس��ل پس از آن منتظر قانونگذاران بريتانيايي 

مي ماند تا آنها برگزيت را به تعويق اندازند. 

 بي تفاوتي اروپايي ها
در همي��ن حال گاردين در گزارش��ي نوش��ت، 
رهبران اروپايي كه ب��ا چالش ها و تهديدهاي جدي 
عليه موجوديت اتحاديه مواجه هس��تند ديگر صبر 
چنداني براي تحمل نمايش بريتانيا ندارند. پارلمان 
بريتاني��ا اين هفته درب��اره تحوالت اخي��ر در طرح 
برگزيت جلسه يي برگزار مي كند، اما در اتحاديه اروپا 
به استثناي ايرلند كه به  داليل جغرافيايي و اقتصادي 
درگير برگزيت است، ديگر كشورها توجه چنداني به 

تحوالت داخلي بريتانيا ندارند. 
عواق��ب وحش��تناك برگزي��ت را بريتانيا حس 
مي كند، اما نتيجه »عدم دس��تيابي به توافق« براي 
بس��ياري از كش��ورهاي اتحاديه اروپا ناگوار خواهد 

بود و همين مس��اله سبب مي ش��ود برخي رهبران 
تج��اري و دولت ه��اي منطقه به خبره��اي مربوطه 
توجه كنند؛ اما در قياس با چالش هاي اس��تراتژيك 
فزاينده پي��ش روي اتحاديه اروپا جاي تعجب ندارد 
كه در برلين، پاري��س، رم، الهه و مادريد از توجه ها 
به صحنه تئاتر وست مينيس��تر )دفتر نخست وزيري 
بريتانيا( كاس��ته شده اس��ت. اتحاديه اروپا اكنون با 
مشكل فزاينده مهاجرت دست و پنجه نرم مي كنند. 
مجارس��تان و لهستان اصول بنيادي اتحاديه اروپا را 
به مب��ارزه مي طلبند. بهترين س��ناريو درباره دولت 
كنوني در ايتاليا اين است كه آن قدر دوام نياورد كه 
به سركش��ي برسد. مركل كه مدت ها قدرتمندترين 
س��تون اتكا در امور اروپايي بوده، اكنون براي حفظ 
دولت ائتالفي خود به دردس��ر افتاده اس��ت. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا هم س��بب ش��ده كه 
برگزي��ت و تصميم بريتانيايي ها به خ��روج در برابر 

سياست هايش بي اهميت جلوه كند. 

 تغيير نام  مقدونيه
پس از نيم قرن اختالف با يونان 
گ�روه جه�ان  وزراي خارج��ه يون��ان و مقدوني��ه 
يك شنبه معاهده يي براي تغيير نام اين جمهوري سابق 
يوگسالوي به »جمهوري مقدونيه شمالي« امضا كردند. 
به گزارش رويترز، توافق مذكور كه در منطقه  درياچه 
پرسپا واقع در شمال يونان و هم مرز مقدونيه و آلباني 
به امضا رس��يد به س��ه دهه اختالفات دو طرف پايان 
داده و موجب مي ش��ود مذاكرات دو كشور بر سر اين 
كش��ور جوان بالكان مفيد واقع شود. آتن مدت هاست 
كه با اس��تفاده از نام مقدونيه از سوي همسايه شمالي 
خود مخالف اس��ت و مي گويد اين نام ادعاي حاكميت 
بر استان شمالي يونان به همين نام را با خود به همراه 
دارد. اي��ن توافق بايد به تاييد پارلمان هاي دو كش��ور 
برسد و س��پس در مقدونيه به رفراندوم گذاشته شود. 
اين توافقنامه در هر دو كشور با مخالفت هاي شديدي 
مواجه ش��ده تا جايي كه مخالفان الكسيس سيپراس 
در پارلم��ان ب��راي راي عدم اعتماد ب��ه دولت تالش 
كرده اما ناكام مانده اند. گفته شده، حزب »دموكراسي 
نوين« كه از مخالفان دولت سيپراس است، طرح راي 
عدم اعتماد به دول��ت را ارائه كرده بود اما با ۱۵۳راي 
مخال��ف و ۱2۷راي موافق بي نتيج��ه ماند. جمهوري 
مقدونيه همنام يك استان شمالي يونان است كه اين 
مس��اله همواره با مخالفت آتن روبه رو بوده است. اين 
شباهت اس��مي مانع از عضويت اسكوپيه در نهادها و 
گروه بندي ه��اي بين المللي مانند نات��و و اتحاديه اروپا 
شده است. آتن نگران است كه نام جمهوري مقدونيه 
باعث ادعاي ارضي آن كشور در مورد »استان مقدونيه« 
و بخش��ي از فرهن��گ و تمدن يونان ش��ود. در همين 
حال رويترز گزارش داده ك��ه مردم يونان در اعتراض 
به كاهش حقوق بازنشس��تگان، افزاي��ش قيمت ها و 
ماليات ها، افزايش س��ن بازنشستگي و ناكارايي دولت 
در مبارزه با پديده بيكاري دست به اعتصاب سراسري 
زدند. اين اعتصاب سراسري به ابتكار اتحاديه كارگري 
يونان، اتحادي��ه كارمندان، اتحادي��ه كارگران مبارز و 
اتحادي��ه اس��اتيد و معلمان كه چه��ار اتحاديه بزرگ 
يونان محسوب مي شوند، برگزار شده است. در پي اين 
اعتصاب گسترده، اتحاديه كنترل پروازهاي فرودگاه ها، 
خطوط ريلي و اتوبوس��راني سراس��ر يون��ان، خطوط 
حمل و نقل زمين��ي و دريايي، بنادر، بانك ها، مدارس 
و دانشگاه، بيمارستان ها، رسانه هاي خبري گفتاري و 
نوشتاري سراسر اين كش��ور، گمرك ها و همه ادارات 

دولتي و خصوصي ديگر تعطيل شده است. 

تكذيب ادعاي سعودي ها 
درباره فرودگاه الحديده 

ش��بكه الجزيره ب��ا پخش تصاوي��ري از فرودگاه 
بين المللي الحديده، ادعاي رسانه هاي حامي ائتالف 
متجاوز تحت رهبري  سعودي را تكذيب كرد. برخي 
رس��انه ها ازجمله بي بي سي مدعي ش��ده بودند كه 
انقالبيون يمن��ي در پي حمالت نيروهاي ائتالف به 
رهبري عربس��تان كنترل فرودگاه بندر حديده را از 

دست داده اند. 

موافقت بغداد با بازگشايي 
جاده اربيل به كركوك 

با موافق��ت دولت مركزي ع��راق، جاده ارتباطي 
اربيل به كركوك بازگشايي شد اما تردد عمومي در 
آن به دلي��ل تخريب يكي از پل ه��اي موجود در اين 
جاده هنوز ممكن نيست. سخنگوي پليس كركوك 
گفته فرو ريختن بخشي از پل به دليل درگيري هاي 
نظامي سبب شده تردد براي خودروها مناسب نباشد. 
جاده ارتباطي اربيل به كركوك در پي درگيري هاي 
ارتش عراق و نيروهاي پيشمرگه پس از اتفاقات ۱6 
اكتبر سال گذشته مسدود شد. بازگشايي اين جاده 
بخش��ي از اقدامات براي بهبود روابط اربيل و بغداد 

به شمار مي رود. 

رژيم بحرين از شيعيان 
آزمايش ژنتيك مي گيرد

رژيم آل خليفه با احضار ش��هروندان شيعه بدون 
ارائه هيچ دليلي از آنها آزمايش ژنتيك مي گيرد. به 
گزارش مرآه البحرين، شيخ هاني البناء از روحانيون 
ش��يعه بحري��ن يك��ي از افرادي اس��ت ك��ه بدون 
هي��چ توضيح و ارائه دليلي، توس��ط اداره تحقيقات 
 DNA جنايي احضار ش��ده و از وي براي آزمايش
نمونه برداري ش��ده اس��ت. به  گفته منتقدان، اجبار 
اف��راد به انجام آزمايش هاي پزش��كي بدون رضايت 
آنها، غيرقانوني و اهانت اس��ت. بحرين از ۱۴ فوريه 
2۰۱۱ صحن��ه انقالب مردم��ي ضدرژيم آل خليفه 
اس��ت. مردم بحرين خواهان آزادي، برقراري عدالت 
و رفع تبعي��ض و روي كار آمدن دولتي منتخب در 

كشورشان هستند. 

 ترك هاي ساكن چين
پاي صندوق هاي راي رفتند

راي گيري براي انتخابات رياست جمهوري و بيست 
و هفتمي��ن دوره انتخابات پارلمان��ي تركيه در چين 
آغاز شده اس��ت. به گزارش آناتولي، ترك هاي ساكن 
چين مي توانند عالوه بر س��فارت تركي��ه در پكن در 
سركنس��ولگري هاي كشور در ش��انگهاي، گوانگجو و 
هنگ كنگ نيز در راي گيري ش��ركت كنند. براساس 
فهرست اعالم شده، 2 هزار و 26۱ واجد شرايط شركت 
در انتخاب��ات در چين زندگي مي كنند. برگه هاي راي 
پس از اتمام راي گيري توسط خطوط هوايي تركيش 
ايرالينز به آنكارا منتقل و تا پايان راي گيري 2۴ ژوئن 
در سالن ويژه يي نگهداري خواهند شد. روند شمارش 
آراي ماخ��وذه در صندوق هاي راي خارج از كش��ور از 

ساعت ۱۷ يك شنبه 2۴ ژوئن آغاز خواهد شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه



 Mon. Jun  18. 2018  1126   دو شنبه 28  خرداد 1397     4 شوال 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

جامجهاين8
درس هاي فوتبال براي سياست

بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران با وحدت، انس��جام و 
سختكوشي دومين برد تيم ملي فوتبال در مسابقات جام 
جهاني را رقم زدند و موجي از نشاط و انسجام اجتماعي 
را در كشور به ارمغان آوردند. اين نشاط و انسجام مي تواند 
پلي براي عبور از تنگناهاي سياسي و اقتصادي پيش روي 
كشور باشد.  برد شيرين تيم ملي باعث شد بار ديگر مردم 
از هر طيف و دس��ته و گروه و از هر قوميتي اين برد را تا 
پاس��ي از شب جشن بگيرند. در واقع جمعه شب فوتبال 
تبديل به نخ تس��بيحي شد تا بار ديگر ايرانيان را به هم 
وص��ل كند.  در همين خص��وص »محمد عزيزي« دبير 
فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
ايرنا درباره حضور خياباني و شادي مردم بعد از پايان اين 
ديدار اظهار كرد: مردم هم به لحاظ روحي و رواني آمادگي 
برگزاري چنين جشن هايي را داشتند. الزم است از نيروي 
انتظامي تش��كر كنم كه محيط خوبي براي مردم ايجاد 
كرد و جمعه شب به خوبي تخليه هيجاني صورت گرفت.  
به گفته نماينده ابهر در مجلس ش��وراي اسالمي »چند 
وقت بود مردم از جهات مختلف همچون مس��ائل برجام 
و ترامپ و نوسانات ارزي و وضعيت بازار مسكن در فشار 
روحي عجيبي قرار داشتند اين بازي باعث شد، نشاط به 
جامعه برگردد.« عزيزي خاطرنشان كرد: اگر مي خواستيم 
ب��راي ايجاد چنين نش��اطي در جامعه هزينه كنيم بايد 
خيلي هزين��ه مي كرديم. وقتي چند نف��ر از نمايندگان 
مي خواستند براي تماشاي بازي هاي تيم ملي به روسيه 
بروند تنها نماينده يي كه از اين سفر دفاع كرد من بودم. 
به نظر من هيچ اشكالي نداشت كه تعدادي از نمايندگان 
مجلس براي تشويق تيم ملي فوتبال كشورمان به روسيه 
س��فر مي كردند و ش��ايد جمع هزينه آن يكصد ميليون 
تومان هم نمي ش��د.  عزيزي ادام��ه داد: به نظرم دولت 
و وزارت ورزش باي��د پاداش خوبي براي بازيكنان تيم 
مل��ي فوتبال در نظر بگيرند تا در بازي مقابل اس��پانيا 

هم بازيكنان با روحيه مضاعف وارد مسابقه شوند. 

 بايد روحيه كار تيمي  را در كشور تكثير كنيم
عضو كميسيون شوراها و نماينده دماوند در مجلس 
شوراي اسالمي هم درباره نقش ورزش در انسجام و نشاط 
اجتماعي گفت: ورزش هم مثل همه بخش هاي ديگر در 
مسائل شادي انسجام و همبس��تگي اجتماعي مي تواند 
تاثيرگذار باش��د البته عكس آن هم صادق است.  »قاسم 
ميرزايي نكو« در عين حال گفت: اگر بتوانيم كاري كنيم 
اين موفقيت ها موقتي نباش��د و از پاي��ه به ورزش توجه 
كنيم و اگر براي ورزش هزينه كنيم، جلو خيلي از مسائل 
و هزينه هاي ديگر آسيب هاي اجتماعي و ناهماهنگي ها 
را خواهي��م گرفت.  نماينده دماوند در مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و 
حتي سياسي ورزش به ويژه ورزش هاي گروهي همچون 
فوتبال گفت: ورزش به انسان مي آموزد چگونه مي شود، 
تيمي با هم كار كرد و هر كس در پس��تي كه هس��ت از 
عهده وظايف خود برآيد.  وي يادآور شد: از كل كشورهاي 
دني��ا تنها 32 تيم به جام جهاني فوتبال راه يافته اند اين 
افتخاري براي ايران اس��ت اما هنوز تنگ نظري هايي در 

كشور وجود دارد. 

 ابتكارهايي كه بايد تشويق شوند
ميرزايي نك��و در ادامه درخص��وص كاركرد ورزش در 
ايجاد نش��اط اجتماعي و ضرورت توجه مسووالن به اين 
مس��اله اظهار كرد: در جريان مسابقه فوتبال با تيم ملي 
مراكش در بوس��تان نهج البالغه كاري شد كه 4هزار نفر 
از طريق بيلبورد مس��ابقه تيم ملي فوتبال كش��ورمان را 
تماشا كردند .من فكر مي كنم بايد از شهردار اين منطقه 
قدرداني شود و س��اير مناطق هم چنين كارهايي انجام 
دهند.  وي با بيان اينكه چنين ابتكارهايي بايد در س��اير 
مناطق هم تكرار ش��ود، گفت: شاهد بوديم كه مردم در 
كنار خانواده اين مس��ابقه را تماشا كردند نه مشكلي به 
وجود آمد، نه به كسي بي حرمتي شد و نه شعار آنچناني 

دادند. واقعا مردم شادي هايشان را با هم تقسيم كردند. 

 »ورزش« كمك كار سياستمداران كشور
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اس��المي هم با 
اشاره به نقش ورزش خصوصا فوتبال در انسجام بخشي، 
هماهنگي، همدلي و يكرنگي در كش��ور طي يكي دو 
دهه اخير اظهار ك��رد: در جريان بازي مقابل مراكش 
هم ديديم كه همه م��ردم از گروه هاي مختلف فكري 
سياس��ي اجتماعي و طبقاتي كش��ور بع��د از پيروزي 
تي��م ملي فوتب��ال اظهار ش��ادماني كردن��د و با همه 
وجود يكص��دا تيم ملي را تش��ويق كردن��د.  »پروانه 
مافي« با اش��اره ب��ه نقش غيرقابل ان��كار ورزش هايي 
همچون فوتبال در افزايش س��رمايه اجتماعي و لزوم 
توجه مس��ووالن كش��ور به اين پديده گفت: امروز در 
شرايطي قرار داريم كه بيش از دشمن خارجي نيازمند 
برنامه ريزي براي انسجام بخش��ي و يكپارچگي دروني 
هس��تيم و چنين روحيه يي مي تواند م��ا را در گذر از 
ش��رايط كنوني كمك كند.  مافي با اشاره به مشكالت 
و فش��ارها بر تيم ملي فوتبال كشورمان قبل از شروع 
بازي هاي جام جهاني گفت: معموال نوع بشر اين طور 
اس��ت كه هر وقت فش��ار زيادي در جهت ممانعت از 
دستيابي وي به خواسته ها و اهدافش وارد شود، قدرت 
عجيبي پيدا مي كند و اين قدرت تغيير دهنده شرايط 
مي ش��ود.  وي اضافه كرد: اين نكته مهمي اس��ت كه 
مي تواند عبرتي براي سياس��تمداران نه چندان عاقلي 
باشد كه به دنبال فشار بر ايران هستند. آنها ديدند كه 
شيرپسران ايراني با وجود تمام محدوديت ها و فشارها 
جنگيدند و عاقل باش��ند و در مواجهه با ايران و ايراني 

عقالنيت به خرج دهند. 
تيم ملي فوتبال كش��ورمان هنوز در ميانه راه اس��ت 
و در نخس��تين مرحله بازي هاي جام جهاني دو بازي با 
اس��پانيا و پرتغال بهترين تيم هاي فوتبال جهان را پيش 
رو دارد. طبع��ا جامعه ايراني با تفاوت ها و س��طح فوتبال 
ايران و اين دو كشور آشناست و محدوديت هاي تيم ملي 
را مي شناسد با اين حال بزرگ ترين مزيت تيم ملي ايران 
انسجام، يكدستي، هماهنگي و در يك كالم»تيم بودن« 
است.  كشورمان درحال حاضر با مشكالت عديده يي در 
حوززه هاي مختلف دست و پنجه نرم مي كند. درسي كه 
بازيكنان تيم ملي فوتبال به مس��ووالن و سياستمداران 
دادند اين اس��ت كه روحيه »تيم ب��ودن« بايد در دنياي 
سياس��ت و اقتصاد هم تزريق ش��ود. مي توان از نشاط و 
انس��جام ايجاد شده در كشور پلي س��اخت تا از شرايط 
دشواري كه با آن دست و پنجه نرم مي كنيم، عبور كرد. 

گزارش

محمد غالمي  روزهايي كه دنياي سياست در جهان رو سياه تر از 
گذش��ته شده است، مستطيل سبز قاعده را شكسته و فارغ از رنگ و 
نژاد مردم را در كنار يكديگر قرار داده اس��ت. آن هم مردم خاورميانه 
كه اين روز ها، روزگار س��ختي را سپري مي كنند. آنچنان كه حكومت 
عربس��تان از هر س��و تالش دارد خط جدايي ميان ملت هاي منطقه 
اع��م از ايراني و عرب بياندازد، اما اتفاقي جالب در جام جهاني فوتبال 
نشان داد ملت ها اعتنايي به اين خط كشي ندارد و شايد در برابر اين 
خط كشي ها نيز مي ايستند. آنجا كه گمان مي رفت مردم عربستان در 
روزگار دو قطعي ايراني-عرب پشت همزبان و هم نژاد خود قرار گيرند 
و تاريكي سياس��ت بر ملت ها هم نقش بسته باشد؛ اما خيل حمايت 
هواداران فوتبال در عربستان از تيم ملي ايران اين گمانه را باطل كرد. 
در حالي عربستاني ها بازي ايران با مراكش را به نظاره نشسته بودند، 
كه با انتشار توييت هايي، حمايت خود را از تيم ملي ايران در ديدار با 
مراكش اعالم كردند. هرچند اين حمايت آنان پس از آن صورت گرفت 
كه مراكش��ي ها روي خوش��ي به تيم همزبان خود نشان نداده بودند. 
پس از شكست سنگين عربس��تان مقابل روسيه، تعدادي از هواداران 
مراكش شكست سنگين اين تيم آسيايي را به سخره گرفتند و همين 
امر باعث شد تا بسياري از هواداران عربستان با انتشار توييت هايي در 
حساب هاي توييتري خود با هشتگ المغرب – ايران، از تيم ملي ايران 
در ديدار مقابل مراكش حمايت كنند. اين حمايت ها به حدي بود كه 
حتي در روسيه نيز بازتاب داشت و بسياري از دوستداران فوتبال از اين 
حمايت بهت زده شدند. در توييتي از هواداران عربستان كه در حمايت 
از تيم ملي ايران زده ش��د، براي ش��اگردان كي روش در ديدار مقابل 
مراكش آرزوي موفقيت ش��د.  پس از برد تيم ملي ايران برابر مراكش 

اين واكنش ها به اوج خود رسيد و برخي كاربران عرب زبان به خصوص 
در عربستان پيروزي ايران را در مقابل مراكش تبريك گفتند و بسياري 
از آنها با انتش��ار ويدئوهاي مختلف خوشحالي خود را از پيروزي ايران 
به نمايش گذاشتند تا جايي كه عده يي از شهروندان سعودي با پرچم 

ايران در خيابان هاي عربستان به جشن و پايكوبي پرداختند. 
از سوي ديگر محمد صالح بازيكن عرب تيم ملي مصر هم آن قدر 
در ايران طرفدار دارد كه كليش��ه هاي پيش��ين درباره دوگانه ايراني-

عرب به فراموشي سپرده شده است. او كه اشك هايش در فينال ليگ 
قهرمانان اروپا پس از مصدوميت، به ط��ور جد هواداران ايراني رئال را 
هم متاثر كرد. از اين رو بايد پذيرفت؛ عموما مسابقاتي مانند المپيك 
و جام جهاني، عالوه بر جنبه هاي ورزشي از منظر سياسي- اجتماعي 
نيز حايز اهميت اس��ت. از جنبش مدني سياهپوستان تا جنبش هاي 
زنان از چنين مسابقاتي براي پيش��برد اهداف خود استفاده كرده اند. 
اگر بپذيريم كه يكي از مش��كالت عمده منطقه يي كه در آن زندگي 
مي كنيم برخوردهاي قومي و نژادي است، بايد از ورزش به عنوان يكي 
از بزرگ ترين نمادهاي فرهنگ عامه، براي اصالح چنين برخوردهايي 
استفاده كرد. از اين رو، براي ما ايرانيان محمد صالح مي تواند بهترين 
نس��خه را ارائه دهد و نماد و رهبر مبارزه با ذهنيت منفي نس��بت به 
اعراب باش��د. صالح مقابل تمام اين كليشه هاي ذهني ايستاده است، 
در عين حال او همچنان يك عرب اس��ت. اين اتفاق نش��ان مي دهد 
مي توان و بايد از محمد صالح ها براي اصالح نگاه هاي نژادي در منطقه 
پرالتهاب جهان اس��تفاده كرد. »اگر صالح ادامه دهد من نيز مسلمان 
خواهم شد« شايد اين شعار هواداران ليورپول براي صالح همان چيزي 

باشد كه ما از صالح نياز داريم. 

روي خ�ط جام جهاني: ش��امگاه دومين روز رقابت هاي 
جام جهاني در روسيه 2 بازي از گروه هاي C و D مسابقات 
برگزار ش��د. در جريان مسابقه نخست دو تيم پرو و دانمارك 
در ورزشگاه زيباي موردوويا آرنا در شهر سارانسك روسيه به 
مصاف يكديگر رفتند. در اين بازي كه پاياپاي دنبال مي شد، 
قرمزپوش��ان دانمارك با زحمت توانس��تد از سد پرو بگذرند. 
دانمارك در دقيقه 59 توانست از طريق يك ضد حمله، گل 

خود را به ثمر برساند. 
يوس��ف پولس��ن زننده اين گل بود. به اين ترتيب امتياز 
دانمارك با فرانس��ه ديگر كش��ور اين گروه يكس��ان شده و 
فرانس��ه به دليل تعداد گل زده بيش��تر در صدر اين جدول 
قرار گرفت. فرانس��ه عصر روز ش��نبه اس��تراليا را با نتيجه 2 
بر 1 شكس��ت داده بود. در اين ديدار مانند ديدار فرانس��ه و 
استراليا داور از ويدئو چك استفاده كرده و يك پنالتي به نفع 
پرو اعالم كرد. اين تيم اما نتوانست از اين ره آورد تكنولوژي 

استفاده كند و در به ثمر رساندن گل ناكام ماند. 
 آخرين مسابقه روز دوم رقابت ها، ميان نيجريه و كرواسي 
در ورزشگاه كاليننگراد برگزار شد. اين ورزشگاه آوريل سال 
2018 افتتاح ش��د. در اين بازي درخشش 2 ستاره كرواسي 
ل��وكا مودريچ و اي��وان راكيتيچ كه از بازيكن��ان مطرح رئال 
مادريد و بارسلونا به حس��اب مي آيند، مشهود بود. در حالي 
كه گل نخست اين بازي به نفع كرواسي در دقيقه 34 توسط 
اتبو مدافع نيجريه وارد دروازه خودي ش��د، كرواسي توانست 
در اين مس��ابقه با نتيجه 2 بر 0 نيجريه را مغلوب كند. ديگر 

گل اين ديدار از روي نقطه پنالتي و در دقيقه 72 به دس��ت 
آمد كه ل��وكا مودريچ زننده آن بود. با اين نتيجه كرواس��ي 
صدرنشين گروه D مسابقات شد. آرژانتين پس از يك بازي 
مايوس كننده مقابل ايسلند در رتبه دوم قرار گرفت. ايسلند 

و نيجريه نيز به ترتيب در رتبه هاي بعد ايستادند. 
در ادام��ه و در روز س��وم، در ديدار نخس��ت گ��روه E تيم 
كاس��تاريكا كه دروازه بان نامي رئ��ال مادريد كيلور ناواس را در 
اختيار دارد در ورزش��گاه كاس��موس آرنا شهر سامارا به مصاف 
صربستان رفت. هر دو اين كشورها در جام جهاني سال 2014 
حضور نداشتند. نيمه نخست ديدار اين 2 تيم با نتيجه مساوي 
بدون گل به پايان رسيد. الكساندر كالروف بازيكن صربستان در 
دقيقه 56 گل نخس��ت اين بازي را وارد دروازه ناواس كرد. پس 
از اي��ن هر دو تيم و به ويژه صربس��تان حمالتي را روي دروازه 
يكديگر انج��ام دادند، 15 دقيقه پاياني اين بازه با حساس��يت 
زيادي دنبال ش��د چرا كه پيروزي شكننده صربستان با تنها 1 
گل، در معرض از دس��ت رفتن قرار داشت اما در نهايت بازي با 

همان نتيجه 1 بر صفر به نفع صربستان به پايان رسيد. 
طب��ق برنامه، ديگر تيم هاي اين گ��روه يعني برزيل يكي 
از جدي ترين اميدهاي قهرماني و س��ويس واپسين بازي روز 
س��وم مسابقات را انجام مي دهند. نيمار مهاجم نامي برزيل و 
بازيكن تيم بارسلونا يكي از جدي ترين برآوردها براي عنوان 
آقاي گلي در اين س��ري از مسابقات به حساب مي آيد. ديدار 
ميان آلمان و مكزيك از گروه F نيز واپس��ين ديدار روز سوم 

مسابقات محسوب مي شود. 

آخرين نتايج مسابقات جام جهاني قاعده سياست در مستطيل سبز

مهدي بيك 
هر طرف كه س��ر مي چرخاني، نش��انه يي از شادي، 
لبخند و اميد در شهر پيدا است؛ حتي آن دسته از افراد 
غير فوتبالي هم كه معم��وال در مجامع فوتبالي حاضر 
نمي ش��وند بعد از پيروزي تيم ملي فوتبال كش��ورمان 
ب��ر مراكش؛ چهره برانداختند و از خانه برون تاختند تا 
از جش��ن و شادماني عمومي ايرانيان عقب نمانند. نوع 
خاصي از نش��اط عمومي كه هرچند نسل هاي قبل تر، 
نمونه هاي��ي از آن را در جريان رقابت ايران و اس��تراليا 
در ملب��ورن و پي��روزي بر امريكا در فرانس��ه به خاطر 
دارند؛ اما نس��ل هاي جوان تر و متولدين دهه هاي 70 و 
80 خورش��يدي كه در زمان حماسه ملبورن يا به دنيا 
نيامده بودند يا خردسال بودند؛ براي نخستين بار است 

كه چنين تجربه هايي را از سر مي گذراندند. 
به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان، صنعت 
ورزش فوتبال، اثرات مستقيم و ملموسي در حوزه هاي 
مسائل اقتصادي و اجتماعي مانند افزايش توليد ناخالص 
داخلي )GDP(، كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني 
و كاهش آمار بزهكاري و... به همراه خواهد داشت. اثراتي 
كه هم به ص��ورت كوتاه مدت و ه��م به طور بلندمدت 
اقتصاد كشورهايي كه به نوعي با اين پديده شگفت انگيز 
ارتباط پيدا مي كنند را تحت تاثير قرار مي دهد.  يكي از 
موضوعاتي كه بالفاصله پس از پيروزي تيم ملي فوتبال 
كش��ورمان برابر مراكش در محافل كارشناسي مطرح 
شد؛ مطالباتي اس��ت كه جامعه جوان ايراني براي ابراز 
ش��ادي هاي عمومي از آن برخوردار اس��ت و نقشي كه 
ورزش مي توان��د در اين زمينه ايفا كند. خبرنگار تعادل 
در جريان اين گزارش سراغ مردم كوچه و بازار و كسبه 
رفت��ه تا درباره تبعات پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر 
مراكش و تاثير آن در بازار كسب و كار گفت وگو كند. 

 كرج؛ خيابان هاي شلوغ با مردم شاد
فهمي��دن اين نكته كه بعد از پيروزي دراماتيك تيم 
ملي فوتبال كش��ورمان بر مراكش مردم براي شادي به 
كوچ��ه و خيابان خواهند آمد نكت��ه چندان پيچيده يي 
نيس��ت. هنوز چند ثانبه از س��وت پايان بازي نگذش��ته 
ب��ود كه صداي ممتد بوق خودرو ها و ترانه هاي ش��اد در 
ش��هر پيچيد؛ معموال خيابان هاي اصلي و بازارهاي شهر 
محل اصلي تجمعات مردم براي شادي است. ردپاي تمام 
طبق��ات اجتماعي در همايش هاي ش��اد بعد از برد تيم 
ملي پيداس��ت؛ مردمي با سطوح اقتصادي و تحصيالت 
متفاوت به بهان��ه برد فوتبال ايران در كنار هم ش��ادي 
مي كنند؛ هرچند ساعت به نيمه هاي شب نزديك است 
اما مغازه ها و كس��به باز هستند و در حال سرويس دهي 
به مردم هس��تند و به نظر مي رسد كه استقبال خوبي از 
رس��توران ها و مراكز خريد ش��ده است. با يكي از كسبه 
يكي از مجتمع هاي تجاري گلش��هر درباره پيروزي تيم 
ملي فوتبال و ش��ادي مردم و تاثير آن در كار و كاس��بي 
مردم صحبت مي كنم؛ مهران ساماني در جريان گفت وگو 
با »تعادل« مي گويد: »بعد از مدت ها مردم يه نفس راحت 
كشيدند؛ خسته شديم اينقدر اخبار نااميد كننده شنيديم؛ 
اين چند وقته فقط صحبت خروج از برجام و تحريم هاي 
اقتصادي و مشكالت اقتصادي و ركود و... بود؛ خدايي اش 
مردم به اين پيروزي و اين شادماني احتياج داشتند. خدا 

رو شكر كه شادي در خونه اين مردم رو هم زد.«
از مهران درباره تاثير حس و حال مردم در كاس��بي 
و بازار كس��ب و كار مي پرس��م؛ مي گويد: »مشخصه كه 
هرچقدر حال مردم خوب باش��ه؛ دس��ت و دلشون براي 
خريد هم بيشتر ميره؛ من شايد از اقتصاد مملكت سر در 
ني��ارم اما اين نكته كوچيك رو مي فهمم كه مردم وقتي 
ش��ادند و خوش��حال وضعيت اقتصادي و معيشتي شون 

هم بهب��ود پيدا 
مي كن��ه و خيل��ي 

از كمبوده��ا اص��ال به 
چشمش��ون نمياد؛ از اون 

كه  همزمان��ي  ط��رف 
داشته  استرس  مردم 
نگران��ي  و  باش��ند 
اصال ح��ال و حوصله 

خودشون رو هم ندارند. 
يه مدت كار و كاسبي ها به 

خاطر زلزله راكد شد؛ چون مردم فكرشون مشغول 
زلزله بود و حوصله خريد نداشتند؛ بعد هم كه نوسانات 
دالر و مش��كالت تحريم ها باعث ش��د كه كس��ب و كار 
اصناف كساد بشه؛ خدا رو شكر حداقل فوتبال باعث شده 
مردم حداقل چند روز يا چند هفته نگراني هاشون رو از 

ياد ببرند و حس و حال خريد كردن هم پيدا كنند.«

 برنامه ريزي براي فروش
درحالي كه با مهران مشغول صحبت كردن هستم 
همسايه اش در پاساژ به بحث اضافه مي شود و درباره 
نتايج پيروزي هاي ورزشي در بازار كسب و كار صحبت 
مي كند. پيرمرد كه فروشنده لوازم خانگي است معتقد 
است كه حرف هاي زيادي درباره ورزش و بازار كسب 
و كار دارد ك��ه به درد روزنامه ها مي خورد. خودش را 
عباس سلطاني معرفي مي كند و مي گويد كه چندين 
نسل خانواده اش كاسب بوده اند؛ پدرش فرش فروشي 
در ب��ازار كرج داش��ته و ب��رادرش در ته��ران در كار 
رستوران داري اس��ت؛ عباس كه در جريان برگزاري 
جالم جهاني 98 فرانسه در ليون بازي ايران و  امريكا 

را از نزديك تماش��ا كرده درباره خاطراتش از فرانسه 
مي گويد: »اگر خاطرتان باشد ايران آخرين تيمي بود 
كه به جام جهاني 98 صعود كرد در آن زمان با يكي 
از ش��ركت هاي فرانس��وي براي واردات لوازم خانگي 
هم��كاري مي كردم كه از من دعوت كرد براي ديدن 
بازي ه��اي جام جهاني به پاري��س و از آنجا به ليون 
بروم؛ استفاده يي كه اقتصاد فرانسه از جام جهاني كرد 
به اندازه فروش چند س��اله اصناف بود. شايد تعجب 
كنيد كه بدانيد ميزان فروش لوازم خانگي در فرانسه 
در زمان برگزاري جام جهاني قبل و بعد از آن بيش از 
40درصد افزايش پيدا كرده بود؛ اين اطالعاتي است 
كه من از صنف خودم كسب كردم؛ ساير اصناف هم 
بطور متوسط رشد چشمگيري را تجربه كرده بودند؛ 
از كوچك ترين واحدهاي صنفي تا بزرگ ترين اصناف 
از اين سفره جام جهاني بهره خود را مي بردند؛ اما در 
ايران نه تنها ب��راي بازي هاي جام جهاني بلكه براي 
هيچ ترنمنت ديگري پيوس��ت اقتصادي نمي بينيم. 
ب��ه همين خاطر اس��ت كه همه 31 تي��م فوتبال از 
موضوعات مختلف ب��ه نفع كشورش��ان درآمدزايي 

اما  مي كنن��د؛ 
ما در ايران برنامه 
مدوني براي استفاده 
نداريم. حتي در ليگ هاي 
داخل��ي خودم��ان هم 
ص��دا و س��يما حاضر 
نيس��ت ح��ق پخش 
تلويزيوني بدهد. حق 
يه  تلويزيوني  پخ��ش 
امر پذيرفته شده در دنياي 
امروز اس��ت اما در ايران ما برنامه يي براي رشد 

اقتصادي از طريق ورزش نداريم.«
چانه عباس حسابي گرم شده و از تجربه هايي كه 
در زمينه فوتبال داشته صحبت مي كند و در ادامه 
مي گويد: »بايد مس��ووالن ورزش��ي از كارشناسان 
بازار اقتصادي و خبره ه��اي اين حوزه دعوت كند 
تا براي فعاليت هاي ورزش برنامه ريزي كنند. اينكه 
شما امروز مي بينيد براي پيروزي ايران شهر شلوغ 
شده و مغازه ها رونق نسبي پيدا كرده اند بدون هيچ 
برنامه يي اس��ت؛ بايد از قبل برنامه هاي درس��ت و 
حس��ابي براي ورزش تدارك ببينيم. ان شاءاهلل كه 

تيم ملي هم ببره و بريم دور دوم.«
از عباس درباره وضعيت فروش لوازم خانگي در 
ايام برگزاري جام جهاني مي پرس��م كه مي گويد: 
»خب در آس��تانه جام جهاني ب��ازار تلويزيون هاي 
خانگي ي��ه تكوني مي خوره؛ چون مردم دوس��ت 
دارند فوتبال رو از طريق سينماهاي خانگي تماشا 
كنند. غير از تلويزون براي ساير اقالم خانگي اتفاق 
خاصي نمي افته؛ چراكه نوس��انات دالر باعث شده 

كه فروش��نده از فروش محصوالتش بترس��ه؛ بايد 
بازار آروم بگيره تا بشه جنس عرضه كرد.« گوشي 
عباس اقا ك��ه زنگ مي خوره بهانه يي پيدا مي كنم 
و از او خ��دا حافظي مي كنم تا به ش��ادي مردم در 
خيابان ه��اي كن��اري ملحق ش��وم؛ جايي نزديك 
مجموعه يي از رس��توران هاي س��نتي و مدرن كه 

مردم استقبال خوبي از آنها كرده اند. 

 ميدان ونك؛ لبخند به بازار
كيلومترها دورتر از كرج در پايتخت ايران در ميدان 
ونك نمونه هاي ديگري از ش��ادي و هيجانات مردمي 
پيداس��ت كه بر اثر پيروزي تيم مل��ي فوتبال ايران بر 
مراكش ب��ه وجود آمده اس��ت؛ در ميان كس��به هاي 
ميدان ونك دستفروش��ان در دسترس ترند و راحت تر 
مي توان با آنها ارتباط برقرار كرد. سراغ دختر گلفروشي 
در مي��دان ونك مي روم تا درباره وضعيت كاس��بي اش 
صحبت كنيم. دختر گلفروش��ي كه خود را دانش��جو 
معرفي مي كند و معتقد است كه مردم واقعا احتياج به 
چنين شادي هايي دارند: »اگر دولت مي خواست اينقدر 
شادي در جامعه ايجاد كنه خدايي اش چقدر بايد هزينه 
مي ك��رد؛ چند هزار ميليارد تومان بايد خرج مي كرد تا 
اين ميزان شور و نشاط اجتماعي ايجاد كنه.« از مهناز 
مي پرس��م كه ش��ادي مردم چه تاثيري روي كاسبي 
دستفروش��ان دارد؛ مي گويد: »من فقط به خودم نگاه 
نمي كنم؛ همه كسبه نفع حال خوب مردم رو مي برند؛ 
همه مي دونيم اگه حال مردم خوب نباشه؛ كاسبي هم 
كساده؛ فرقي نداره دستفروش باشي يا در بهترين برج 
تهران مغازه داشته باشي، كارت كساده؛ اما وقتي حال 
مردم به هر دليلي خوب باش��ه كس��ب و كار مردم هم 
رونق داره؛ ش��ما خودت خبرنگاري اگه مردم حالشون 
خوب نباش��ه فكر مي كني حال خوندن روزنامه دارن. 

نه ندارن. پس كار شما هم لنگ حس خوب مردمه.«
مهن��از روزهايي رو ب��ه ياد مياره كه م��ردم بعد از 
انتخاب��ات س��ال 96 و پي��روزي روحاني ح��ال خوبي 
داش��تند و تو همين ميدون ونك پايكوبي مي كردند؛ 
 تعري��ف مي كن��ه كه در ع��رض يك هفت��ه انتخابات  
3 ميلي��ون تومان گل فرخته ولي بعد از خروج ترامپ 
از برجام كاس��بي اش كساد بوده و اشاره مي كند: »اين 
موضوعات نش��ون ميده كه حال خوب مردم اثرش رو 
روي همه بخش هاي بازار مي گ��ذاره. خدا كنه بچه ها 
بازي دوم رو هم موفق بش��وند كه صعود كنند اونوقت 
حال مردم واقعا خوب ميشه و حتي ترامپ هم نمي تونه 

حال مردم رو خراب كنه.«

 زماني براي استفاده از ظرفيت هاي فوتبال
 واقعيت آن اس��ت ك��ه ام��روز از فعاليت هاي 
ورزش��ي به عن��وان يك��ي از عوامل اصلي توس��عه 
اجتماع��ي و اقتصادي ياد مي ش��ود؛ ب��ا نگاهي به 
شركاي اصلي فيفا مش��خص مي شود كه شركاي 
اصلي سازمان بين المللي فوتبال را بنگاه هاي بزرگي 
مانند نايك؛ آديداس، سوني و... تشكيل مي دهند؛ 
بنگاه هايي كه تالش مي كنند از انرژي آزاد شده در 
ورزش به نفع توسعه ساختارهاي اقتصادي خود در 

تمام نقاط زمين استفاده كنند. 
اما توج��ه به تاثيرات غيرقابل ان��كار ورزش در 
فعاليت هاي ورزش��ي موضوعي است كه پرونده آن 
در فضاي تحليلي كشورمان تازه گشوده شده است 
و ضرورت دارد كه اساتيد اقتصادي و عالمان علوم 
اجتماع��ي پژوهش هاي بيش��تري را در اين زمينه 
انج��ام دهند تا زاوياي پنهان اي��ن بخش از منظر 

تحليلي روشن شود. 

لبخند بازار به فوتبال
گزارش »تعادل« از بازار كسب و كار بعد از پيروزي ايران در جام جهاني
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مشكل انرژي ايران  چيست؟
ادامه از صفحه اول:

در واق��ع چنانچه برنامه هايي كه در زمان دولت 
 هاي قبل از دولت نهم و دهم براي پارس جنوبي و 
توليد نفت و گاز در درياي خزر طراحي شده بودند، 
اجراي��ي و عملي مي ش��دند و در دولت نهم و دهم 
دستخوش تغيير مديريت ها و سليقه يي عمل كردن 
نمي شدند، جمهوري اس��امي ايران امروز يكي از 
صادر كنندگان عمده گاز طبيعي مايع )LNG( در 
جهان محس��وب مي شد و در حوزه درياي خزر نيز 
توليد نفت و گاز از چند س��ال پيش و در زماني كه 
اقتصاد توليد آن توجيه داشت، شروع شده بود. اما 

حاال چه بايد كرد؟ 
به طور كلي مصرف كنندگان انرژي به ويژه براي 
توليد برق نگران تامين امنيت نفت خام نيس��تند 
ولي نگران تامين امنيت گاز طبيعي هستند. روسيه 
با توج��ه دقيق به اين موضوع از چند س��ال پيش 
»ديپلماس��ي انرژي گاز« را در سياست خارجي اش 
تعري��ف كرد و توانس��ت موفقيت ه��اي مهمي نيز 
در رواب��ط خارجي اش با اروپا به دس��ت آورد. البته 
همان ط��ور كه همگان مي دانند از زمان فروپاش��ي 
شوروي سابق در چارچوب سياست هاي برون مرزي 
وزارت نفت جمهوري اس��امي ايران »ديپلماس��ي 
ان��رژي« تعريف ش��ده ب��ود و به همي��ن دليل در 
اجاس هاي اوپك و مجمع كشورهاي صادر كننده 
گاز )GECF( بانضمام سرمايه گذاري ها و معامات 
معاوضه )Swap( نفت خام و طرح هاي اكتشاف و 
توليد در حوزه درياي خزر؛ اقدامات و پيگيري هاي 
مرتبط با ديپلماسي انرژي نفت و گاز مثبت ارزيابي 
مي ش��د كه خوشبختانه در دولت يازدهم به خوبي 
مورد توجه قرار داش��ت و پيگيري ش��د و در دولت 
دوازدهم هنوز بايد منتظر تداوم و اعام برنامه هاي 
مناس��ب باشيم. در برنامه ششم توسعه نيز موضوع 
محور قرار گرفتن ايران ب��راي تبديل گاز به برق و 
صادرات ب��رق به بازارهاي مورد نظ��ر نظير اروپا و 
كشورهاي همسايه و نيز تعريف كريدور شبكه انرژي 
ش��مال به جنوب براي صادرات برق حوزه آس��ياي 
مرك��زي، دري��اي خزر و قفقاز از مس��ير جمهوري 
اس��امي ايران به بازارهايي نظير عراق، س��وريه و 

جنوب خليج فارس مطرح است. 

 اقتصاد انرژي و اهميت آن: 
پيش��نهاد پيوس��تن كش��ورهاي توليد كننده 
و صادر كنن��ده ان��رژي ب��ه س��ازمان كش��ورهاي 
مصرف كنن��ده انرژي از ديرزمان مطرح اس��ت، در 
واق��ع نمي توان تامين امنيت نفت را مجزا از تامين 
امني��ت گاز؛ بهين��ه مصرف كردن ان��رژي و توليد 
برق از انرژي هاي فس��يلي )تبديل گاز به برق( در 

برنامه ريزي ها مدنظر قرارداد. 

 روش جديد براي حل مساله نفت، گاز و دالر: 
مبتكران طرح شبكه انرژي خزر )موسسه پژوهش 
در مديريت و برنامه ريزي انرژي – دانش��گاه تهران، 
موسسه آموزشي و پژوهش��ي اتاق بازرگاني ايران و 
يك ش��ركت اروپايي – پترواس��كاتلند( اين نكته را 
م��ورد توجه ق��رار داده و مي دهند ك��ه همواره بين 
قيمت گاز و قيمت نفت به ويژه در مواردي كه نفت 
خام و نفت كوره سنگين براي توليد برق مورد توجه 
هس��تند، رابطه نزديكي برقرار بوده و هست. به طور 
مث��ال ق��رارداد خري��د گاز طبيعي اروپا از ش��ركت 
گازپروم از زمان قبل از فروپاش��ي ش��وروي س��ابق 

تاكنون به قيمت نفت مرتبط هست. 
 بهره بانكي دالر هنوز در س��طحي قرار دارد كه 
صاحبان س��رمايه كه براي حف��ظ قدرت خريد دالر 
مايلند هر ن��وع كااليي را بخرند و مالك ش��وند، به 
تبليغات بانكي براي س��پرده گذاري نقدي مردم در 
بانك هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري بانك ها 
در صنايع نفت و گاز توجه مي كنند. مناس��بت دارد 
همين روش نيز در ايران مدنظر قرار داده شود.  از سال 
 2005 توليد كنندگان نفت از طريق اجاره مالي نفت

)FINANCIAL OIL LEASING( ب��ه منابع 
مالي مورد نظرشان دسترسي پيدا كردند و هنوز هم 
دارند. در واقع صاحبان مخازن توليد انرژي از طريق 
نفت و گازي كه بابت آن پولي پرداخت نكرده اند و در 
اعماق زمين ذخيره شده است به منابع پولي و مالي 
مورد نيازش��ان دسترس��ي پيدا مي كنند. به عبارتي 
ديگر توليدكنندگان نف��ت و گاز دالرهاي صاحبان 
سرمايه را بدون بهره وام مي گيرند و صاحبان دالرها 
با پول ش��ان در عوض از توليدكنن��ده، نفت و گاز را 
به صورت وام يا اجاره دريافت كرده اس��ت. بنابراين 
از طري��ق اين روش صاحبان دالر اين آرامش فكري 
را دارن��د كه در صورت س��قوط ارزش دالر و كاهش 
قدرت خريد دالر ارزش سرمايه آنها به صورت نفت و 

گاز حفظ خواهد شد. 
2 حالت همواره در بازار كاال تجربه شده است: 
بازار متعلق به فروشندگان: تقاضا بيشتر از عرضه 
اس��ت و در نتيجه قيمت آن قدر باال مي رود تا اينكه 

تقاضا كم مي شود. 
بازار متعلق به خريداران: عرضه بيشتر از تقاضاست. 
در نتيجه توليد صرف نمي كند و قيمت آن قدر كاهش 

پيدا مي كند كه توليد از بازار خارج مي شود. 
با توجه به دو حالت فوق مبتكران طرح ش��بكه 
انرژي خزر ي��ادآوري مي كنند كه در اوايل س��ال 
2009 قيمت نفت خام در بازار تا سطح بين هفتاد 
تا هشتاد دالر باال رفت. عربستان سعودي اعام كرد 
كه قيمت بازار در اين سطح قيمت مناسبي است و 
امريكا هم با عربستان سعودي در اين زمينه توافق 
داش��ت. اما با شروع نهضت هاي هشياري و بيداري 
اسامي اعراب براي به دست گرفتن سرنوشت شان 
و سقوط حكومت هاي ديكتاتوري به ويژه از زماني 
كه توليد نفت ليب��ي از بازار بين المللي اروپا خارج 
شد، شايعه سازان و بازاربازان و بازار سازان مشهور به 
سفته بازان نقشي را كه در سال 2008 در بازار هاي 

بين المللي انرژي داش��تند، مجددا احيا كردند و با 
ايج��اد ترس و نگراني از آينده تامين امنيت عرضه 
نفت خام قيمت ها را باال بردند. متعاقبا در سال هاي 
اخير قيمت ها را پايين آوردند و در سطح پايين نگه 
داشتند. در حال حاضر ترامپ از عربستان خواسته 
اس��ت كه توليد را باال ببرن��د تا قيمت ها را كنترل 
كنن��د. اما بايد منتظر بود كه قيمت ها كاهش پيدا 
خواهند كرد، اگرچه هنوز مش��خص نيست كه در 
چه قيمتي تقاضا براي نفت خام كاهش پيدا خواهد 
كرد. ام��ا اتفاقي كه توجه هم��گان را در بازارهاي 
بين المللي انرژي جلب كرده است، اصرار خريداران 
گاز طبيع��ي و ضرورت قطع ارتباط تاريخي قيمت 

نفت خام و گاز طبيعي است. 
مشتريان اروپايي ش��ركت گازپروم روسيه كه به 
منابع جايگزين خريد گاز از شركت گازپروم روسيه 
نظير خري��د گاز طبيعي مايع )LNG( دسترس��ي 
دارن��د، براي تغيير قيمت خريد گاز و قطع رابطه آن 
با قيمت نفت خام كه به نظر آنان گران است، اهتمام 
مي ورزند. بديهي اس��ت كه اي��ن تقاضاي خريداران 
گاز طبيعي با مخالفت توليدكنندگان و فروشندگان 
گاز طبيعي نظير گازپروم و بقيه روبه رو باشد. اما در 
زمان حاضر با ورود امريكا به بازار عرضه گاز طبيعي 
مايع و اصرار امريكا به اروپا براي كاهش وابستگي به 
روسيه و چشم بستن براي واردات گاز از ايران و نيز 
اختافات اقتصادي كه در اجاس اخير سران هفت 
كشور تجربه شد بايد منتظر بود و ديد كه بازار در چه 
مسيري حركت مي كند. بسياري معتقدند كه تبديل 
گاز ب��ه ب��رق و صادرات برق از اي��ران و منطقه خزر 

بهترين روش خواهد بود. 

 پولي شدن بازار انرژي؟
روش جاري جلب و جذب براي ورود و خروج 
پ��ول در بازارهاي س��رمايه موجب پولي ش��دن 
بازار بدون توجه و دق��ت به واقعيت هاي پايه يي 
و اصول��ي عرضه و تقاضا براي نفت و گاز ش��ده 
و خواهد ش��د. روش جاري در ب��ازار براي جلب 
و جذب س��رمايه موجب ايجاد نوسانات قيمت و 
در نتيجه ش��رايط نامطمئن براي سرمايه گذار به 
ويژه براي توس��عه و احداث بخش هاي زيربنايي 
صنعت نفت و گاز ش��ده است. در اين ميان فقط 
واس��طه ها و دالالن فع��ال در بازار نف��ت و گاز، 
سودهاي كاني نصيبشان مي شود. بنابراين بازار 
نفت و گاز نيازمند شفاف س��ازي، انعطاف پذيري 
و پاي��دار بودن اس��ت. در ق��رن 21 توليد كننده 
نف��ت وگاز نيازمند امنيت تقاضا و جلب و جذب 
س��رمايه در احداث زيربناها و مصرف كننده نفت 
و گاز نيازمن��د تامين امنيت عرضه براي تجارت 
)خريد و فروش( نفت و گاز هستند. بنابراين بايد 

شرايط جديدي را توافق كنند. 

 شرايط جديد تجارت نفت و گاز
 قطع ارتباط قيمت نفت و دالر: 

توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان نفت و گاز 
چنانچه درباره قطع قيمت نفت خام با دالر امريكا 
و متعاقب��ا قطع ارتباط قيم��ت گاز با نفت توافق 
كنن��د، جلو بروز اخت��اف در مذاك��رات قرارداد 
خريد و فروش نظير آنچه در مذاكرات اخير برخي 
صادر كنن��دگان گاز طبيعي ب��ا مصرف كنندگان 

تجربه شد را خواهند گرفت. 
دالر  تريليون ه��ا  ج��ذب  و  جل��ب  ض��رورت 
س��رمايه گذاري براي صنعت تولي��د و انتقال گاز به 
عنوان س��وختي كه مي تواند دوست محيط زيست 
باش��د، اين نكته را مورد توج��ه قرار مي دهد كه اين 
حجم الزم پول و س��رمايه را نظام پولي و اقتصادي 
فعلي كه وابس��ته به دالر و مش��كات دالر هست و 
كارايي اش را به كلي از دس��ت داده است، نمي تواند 
تامي��ن كن��د. در واقع باي��د بپذيريم ك��ه نمي توان 
مش��كات قرن 21 را با راه حل هاي قرن بيستم حل 

و فصل كرد. 

 اتاق پاياپاي تسويه گازي: 
راه حل قرن 21 تش��كيل اتحاديه تس��ويه گاز

اس��ت.در   Gas Clearing Union-GCU
صورت تشكيل اتحاديه تسويه گاز GCU شاهد 
خواهيم بود كه با سازمان هاي عريض و طويل و 
غيرپاسخگو بين المللي فعلي كاما تفاوت خواهد 
داش��ت، زيرا اين س��ازمان بين الملل��ي جديد به 
سادگي در بر گيرنده توافق همگاني ميان مصرف 
 INTERNATIONALكنند گان مثا اعضا
EMISSIONS TRADING ASSQCI-

ATIAN-IETA و توليد كنن��دگان، مجم��ع 
كشورهاي صادر كننده گازGECF خواهد بود و 
تمام آنها عضو اتحاديه تسويه گازGCU خواهند 

شد. 
در اي��ن اتحادي��ه قرارداده��ا و معامات گاز 
پيگي��ري و ثب��ت خواهند ش��د و ش��ماره ثبتي 
تحت عن��وان تس��ويه گاز به آنه��ا تعلق خواهد 
ياف��ت كه توس��ط يك س��وم ش��خص بي طرف 
امانتدار به عنوان قيم )Custodian( نگهداري 
خواهد ش��د و سياس��ت گذاري هاي بازار گاز نيز 
توس��ط پيمانكاران توس��عه، مديريت و عملياتي 
خواهند ش��د. در اين راس��تا جمهوري اس��امي 
ايران مي تواند دس��ت به ي��ك انقاب در صنعت 
انرژي بزند و در چارچوب برنامه شش��م توس��عه 
بورس بين المللي نفت ايران كه در جزيره كيش 
پس از مطالعه در دولت هفتم و هش��تم تاسيس 
شد و فعال نيس��ت را به اين منظور فعال كند و 
ب��ا تبديل گاز به برق و ش��بكه ان��رژي خزر يك 
تكنول��وژي نوين )س��كه گازي يا س��كه انرژي( 
را تعري��ف كند كه ارزي مج��ازي نخواهد بود و 

پشتوانه واقعي دارد. 
اج��راي ق��رارداد در برگيرن��ده ي��ك ط��رف 

 Central Counter( متمرك��ز  ق��رارداد 
Party-CCP( ك��ه تمام خطر ب��ازار در يكجا 
جم��ع ش��ود نخواهن��د ب��ود، بلكه توس��ط يك 
ضمان��ت دوجانبه تواف��ق و م��ورد حمايت قرار 
 خواهد گرفت ك��ه مي توان يك چارچوب اعتماد 

)a trust framework( نام داشته باشد. 
بر اساس اين روش جديد: 

ال�ف: ارزياب��ي را تامين كنن��دگان مال��ي يا 
ضمان��ت  كنن��دگان ك��ه در مجموعه س��ازمان، 
تش��كيات و... قي��م )Custodian( عضوي��ت 

دارند، انجام خواهند داد. 
ب: دق��ت در اج��راي مق��ررات به ط��ور مثال 
محدوديت ها، تعليق يا فس��خ حق ثبت معامله در 

 GCUبازار گاز توسط اتحاديه پاياپاي تسويه گاز
ج: ضرب المثلي اس��ت كه مي گويد تابش نور 
آفت��اب بهتري��ن ضدعفوني كننده اس��ت در اين 
روش جديد نيز شفاف سازي بازار گاز )در نتيجه 

برق( را تجربه خواهيم كرد. 
توليد كنن��دگان گاز طبيع��ي عض��و اتحاديه 
پاياپ��اي تس��ويه گازGCU از مدي��ران اتحاديه 
مذكور درخواس��ت مي كنند ك��ه اوراق اعتباري 
بدون سررس��يد به صورت واحدهاي سهام گازي 
Gas Units را ايج��اد و ص��ادر كنند كه قابل 
مبادله براي پرداخت به صورت مقدار گاز ثابت و 

استاندارد- معادل انرژي - باشد. 
واحدهاي سهام مورد نظر رقمي در برگيرنده 
حجم اس��تاندارد گاز يعن��ي مترمكعب نخواهند 
داش��ت. بلكه ب��ه صورت اس��تاندارد انرژي نظير 
يك ميلي��ون بي تي ي��و 1MMBtu خواهد بود 
ك��ه توليد كنن��دگان گاز طبيع��ي آن را قب��ول 
مي كنن��د و گاز طبيع��ي را به صورت فيزيكي به 
مصرف كنندگان عضو اتحاديه پاياپاي تسويه گاز

GCU به هر قيمتي - به دالر يا هر چه طرفين 
توافق كنند- مي فروشند و خريدار گاز واحدهاي 
س��هام گازي –Gas Units- را به عنوان ثمن 
معامله به فروش��نده تحويل مي نمايد. اين روش 

قيمت برق را هم تعيين مي كند. 
 -GAS LOAN -نتيجه اين روش كار وام گازي 

خوانده مي شود. براي توليد برق هم همين طور. 
كنسرسيومي كه توسط بورس تهران تشكيل 
شد و بازار بورس بين المللي نفت ايران در جزيره 
كيش را مطالعه و س��اختار آن را تعريف كرد در 
اين راستا مي تواند مجددا فعال شود. بسياري از 
كارشناس��ان انرژي با توجه به پيشنهاد دبيركل 
سابق سازمان همكاري اقتصادي - اكو معتقدند 
كه در اين شرايط خاص مي توان تاسيس سازمان 
همكاري هاي اقتصادي كشور هاي صادر كننده و 
Economic Coo - پترولي��و ماارد كنن��ده 
 eration Organization of Petroleum
 Exporting & Importing Countries
ECOPEIC– ب��ه ابت��كار س��ازمان همكاري 
اقتصادي اكو كه چهار كشور عضو سازمان مذكور 
از جمله كش��ورهاي ساحلي درياي خزر هستند 

را به طور ج��دي پيگيري كرد و در چارچوب آن 
س��ازمان اتحاديه پاياپاي تس��ويه گازGCU را 
براي ش��بكه انرژي درياي خزر- اكو و تعريف ارز 
جديد سكه گازي يا سكه انرژي را تعريف كرد. 

 نتيجه گيري: 
دول��ت ترامپ قصد دارد به هرطريق ممكن جلو 
رش��د اقتصادي و افزايش توان و ظرفيت توليد نفت 
وگاز ايران گرفته ش��ود، زيرا از يك سو با جلوگيري 
از ت��وان و افزايش ظرفيت توليد نفت وگاز در ايران 
موجب ادامه مشكات اقتصادي فعلي ايران هست و 
متحدان داخلي امريكا در ايران كه با بازار سازي هاي 
مج��ازي و ب��اال و پايين بردن نرخ دال و س��كه طا 
برنامه ه��اي اقتص��ادي دولت را متزل��زل مي كنند، 
قدرت را در دس��ت خواهند گرفت و از س��وي ديگر 
متحدان امريكا در منطقه و صنعت نفت و گاز امريكا 
از منزوي كردن نظام جمهوري اسامي ايران منتفع 
خواهند شد. در شرايط فعلي بازار بين المللي نفت و 
گاز طبيعي )تبديل گاز به برق( احداث خطوط لوله 
انتقال نفت و گازحوزه درياي خزر از هر مس��ير غير 
از مسير جمهوري اسامي ايران يا احداث تاسيسات 
و كارخانه ه��اي تبديل گاز به گاز مايع )LNG( و... 
از نظر اقتصادي بودن مورد سوال هستند، اما توافق 
با ايران و مش��اركت با صنعت نفت و انرژي ايران از 
طريق آورده تكنولوژي براي تبديل حامل هاي اوليه 
انرژي به انرژي برق در ش��رايطي ك��ه آلودگي هوا 
موضوع مطرح روز اس��ت و استفاده از برق در شبكه 
حمل و نقل عمومي و سرمايه گذاري در اين صنعت 

از نظر اقتصادي توجيه دارد. 
كارشناسان معتقدند كه در صورت توجه به ايجاد 
شبكه انرژي خزر و محور قرار گرفتن ايران نه فقط 
نفت و گاز منطقه مي توانند به برق تبديل شوند و از 
 )HVDC( طريق شبكه بسيار موثر اچ وي دي سي
خطوط انتقال برق مس��تقيم با ولت��اژ باال - انتقال 
يابند بلكه ش��رايط براي توليد هرگونه انرژي بادي، 
خورش��يدي )تجديد پذير( و غيره نيز مهيا خواهد 
بود تا براي برق توليد شده از انرژي هاي تجديدپذير 
از همين شبكه انتقال يابند. تعريف اين گونه طرح ها 
مورد حمايت بانك جهاني نيز هست و در ايران نيز 
ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور پتانس��يل هاي بااليي به منظور 
تعريف طرح هاي ملي در اين حوزه و جلب و جذب 

سرمايه هاي داخلي و خارجي فراهم آورده است. 
دركارگاهي )س��ي ام خردادماه از س��اعت 9 الي 
11 صبح( در دوازدهمين همايش بين المللي انرژي 
29و30 خردادم��اه 97 – ته��ران توس��ط مبتكران 
http://irannec.com/ طرح ش��بكه انرژي خزر

Home.aspx مطرح خواهد شد: 
1- ب��ا همكاري ش��ركاء بالقوه اقتص��ادي ايران 
مي تواند زيرس��اخت هاي فني و تج��اري الزم براي 
تبدي��ل حامل هاي اوليه انرژي )گاز طبيعي( به برق 
با قيمتي كه مصرف كنن��ده توان پرداخت بهاي آن 
را داشته باشد و در توليد و انتقال برق نيز سهامدار 

باش��د را فراهم و نقش ويژه يي ايف��ا كند )توجه به 
برنامه شش��م توسعه كش��ور(. مصرف كننده ايراني 
ني��ز به جاي دريافت يارانه نقدي با س��رمايه گذاري 
اين يارانه ها در اين گونه پروژه ها س��ود سهام انرژي 
يا س��كه گازي و س��كه انرژي دريافت خواهند كرد 
ك��ه مي توانند براي خريد انرژي مورد نيازش��ان در 
زمان آين��ده به توليد كننده انرژي بازپرداخت كنند 
)ي��ادآوري – ان��رژي ارز خارج��ي اس��ت و طا نيز 
محسوب هست(. طبيعي است كه قبول اين نظريه 
موجب خواهد شد كه ميليارد ها دالر پول نقد و سكه 
طا كه در متكا و تش��ك مردم در خانه ها نگهداري 
مي شوند براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز و 
برق )صنايع پايين دستي صنعت انرژي( به كار گرفته 
ش��وند. اين نكته هم مهم است كه بدانيم برق را به 
راحتي در مسير صادرات به مصرف كننده غيرايراني 
نمي ت��وان تحريم ك��رد درحالي ك��ه گاز و نفت را 

مي توان تحريم كرد. 
2- وزارت نفت و وزارت نيرو بايد اليحه هاي الزم 
براي تقديم به مجلس شوراي اسامي براي تبديل به 
قانون و مقررات تازه يي براي تجارت انرژي را پس از 
مطالعات مشترك تعريف كنند. اين قوانين و مقررات 
تازه تامين امنيت عرضه انرژي براي مصرف كننده و 
تامين امنيت تقاضا براي توليد كننده را در داخل و 

خارج از كشور تضمين خواهد كرد. 
3- اين بحث مطرح اس��ت كه چگونه همكاري 
مردم براي حل مشكل كمبود آب و برق جلب شود؟ 
تجربه اخير آفريقاي جنوب��ي را بايد مدنظر قرارداد، 
زيرا فقط تعريف مكانيسم هاي بهنيه /كاهش مصرف 
همان طور كه در كيپ ت��اون آفريقاي جنوبي جواب 
داد، كارساز خواهد بود. در طول برگزاري دوازدهمين 
هماي��ش بين الملل��ي انرژي در تهران با مش��اركت 
شركت هاي خصوصي و نمايندگان مجلس در كارگاه 
مورد نظر مي توان درباره ضرورت ايجاد اتاق تسويه 
پاياپاي گاز GCU يا درصورت تبديل گاز به برق اتاق 
تسويه پاياپاي انرژي EnergyClear و آشنا سازي 
 افكار عموم��ي با تكنولوژي هاي نوي��ن مالي انرژي

- energy fintech – به شرح ذيل: 
 انرژي فراهم آورنده خدمات است و نه يك كاال 
– مثال در اين باره معاوضه نفت وگاز در حوزه درياي 
خزر و معاوضه گاز با برق با جمهوري ارمنستان و... 

س��كه انرژي )در صورت تبدي��ل گاز به برق( و 
س��كه گاز )در صورت مدنظر ق��راردادن گاز به طور 
مس��تقل(. اين نكته را توجه كنيد كه نوع پول چه 
ري��ال، چه دالر، چ��ه يورو و غي��ره فقط يك قول 
هس��تند به اين معني كه با ارائه آن كاغذ يا س��كه 
به بانك مركزي ي��ا توليد كننده و عرضه كننده آن 
ارز معادل آن چيزي كه به عنوان استاندارد پشتوانه 
قرار داده اند را مي دهند. بنابراين توليد كننده سكه 
گاز مي تواند وزارت نفت و س��كه ان��رژي مي تواند 
وزارت نيرو با نظارت بانك مركزي و امكان مبادله از 
طريق اتاق پاياپاي تسويه گاز يا اتاق پاياپاي تسويه 

انرژي مورد نظر باشد. 
اين موضوع مي تواند توسط مبتكران طرح شبكه 
ان��رژي خزر با حماي��ت وزارت ني��رو و وزارت نفت 
مطالعه شود و پيشنهاد براي اين مطالعه قبا توسط 
موسس��ه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي 
دانشگاه تهران در دولت يازدهم به وزارت نيرو داده 

شده است. 
چنانچه اين نظريه قبول ش��ود و به اجرا درآيد 
و موفق ش��ويم تحولي در بازار انرژي داخلي و برون 
مرزي ايجاد خواهد شد. در واقع بازار خرده فروشي 
و عمده فروشي انرژي دستخوش دگرگوني خواهند 
شد. ما مي توانيم بازار عمده فروشي انرژي را از نگاه 
به انرژي به عنوان يك كاال و فروش يك كاال تغيير 
بدهيم و به انرژي به عنوان فراهم آورنده خدمات )از 
س��رچاه نفت و گاز تا پريز برق در ديوار( نگاه كنند 
و به جاي ف��روش انرژي آن را عرضه كنند. بديهي 
اس��ت اين تغيير نگاه دانش بس��يار بااليي از بازار، 
صناي��ع، روش هاي حقوقي مبتكران��ه براي تبديل 
انرژي به جاي اينكه به عنوان يك كاال فروخته شود 
به عن��وان فراهم آورنده خدمات نظير س��ي ان جي 
ك��ه اتومبيل را به حركت در  م��ي آورد، برق )قطار 
برقي و غيره جابه جايي مسافر و بار، راه اندازي پمپ 
و موتور و غيره( عرضه ش��ود. در واقع توليد كننده 
انرژي به جاي ف��روش انرژي با عرضه انرژي فراهم 
آورنده خدمات مي شود و انرژي را با ارزش افزوده و 
به طور مشاركت با مصرف كننده در ارائه خدمات به 

بازار عرضه مي كند. 
خ��ب چنانچ��ه موفق ش��ويم به ج��اي دور زدن 
تحريم ها يك واحد جديد براي تجارت انرژي جايگزين 
دالر و ي��ورو و غيره مي كني��م. به اين معني كه واحد 
تجارت انواع ان��رژي ميزان ارزش حرارتي آنها خواهد 
ب��ود: مثا بي تي يو به اين ترتيب با باال و پايين رفتن 
نرخ برابري ارز ها قيمت انرژي دچار نوسانات نخواهد 
شد. البته همان طور كه در باال مورد تاكيد قرار گرفت، 
اي��ن موضوع پ��س از مطالعه و نهايي ش��دن گزارش 

پژوهش مورد نظر بهتر قابل فهم خواهد بود. 
يك نظريه غلطي در جامعه مطرح است كه يك 
ارز بايد كمياب و دسترس��ي به آن سخت باشد تا با 
ارزش شود. اما واقعيت اين است كه يك ارز بايد قابل 
استفاده باش��د تا ارزش گردش در اقتصاد را داشته 
باشد )مثا ارزي كه بشود با آن انرژي يا دارايي مثل 
زمين و خدمات و كاالهاي مختلف خريد( با در نظر 
گرفت��ن اين موضوع مي توانيم اي��ن بحث را مطرح 
كنيم كه ارز تعريف ش��ده بر مبناي انرژي مي تواند 
براي خريد مايحتاج عمومي و در اقتصاد خرد وكان 
كشور مورد استفاده قرار گيرد، زيرا يك ابزار اعتباري 

)نظير ارز( هست. 
نهايت��ا تبدي��ل گاز به ب��رق و توس��عه صنعت 
پايين دستي انرژي مشاركت در توليد با تكنولوژي را 
در صنعت پايين دستي انرژي كشور تشويق و ميسر 

خواهد كرد. 

نقشه ارزي مان معيوب است
عضو هيات علمي دانش��گاه خوارزم��ي تهران با بيان 
اينك��ه دولت بايد تصميم��ات س��ختي را در زمينه ارز 
بگيرد، بر ضرورت بستن منافذ خروج ارز از كشور تاكيد 
كرد. به گزارش ايس��نا، اواخر سال گذشته )139۶( بود 
كه نوس��انات نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد. اين نوسانات 
در نخس��تين هفته كاري بعد از تعطيات فروردين ماه 
امس��ال حالتي التهابي به خود گرف��ت به طوري كه نرخ 
دالر از 5000 توم��ان هم عبور كرد، اما متوقف نش��ده و 
حاال تا 7500 تومان هم باال رفته است. اتفاقي كه باعث 
نگراني هاي��ي براي بخش هاي مختلف اقتصادي كش��ور 
ش��ده است. هر چند دولت با تك نرخي اعام كردن نرخ 
ارز و راه اندازي س��امانه »نيما« تا حدود زيادي توانس��ت 
تاطمات اين بازار را كنترل كند، اما با اعام خروج امريكا 
از برجام و شروع دور جديد تحريم هاي امريكايي به نظر 
مي رسد دولت عاوه بر تدابير انديشيده شده بايد از خروج 
ارز از كشور هم جلوگيري كند. در اين باره وحيد شقاقي 
ش��هري، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي تهران؛ در 
گفت وگو با ايس��نا، با طرح اين پرس��ش ك��ه چرا دولت 
تصميمات س��خت نمي گيرد، بيان كرد: در سال گذشته 
ح��دود 10 ميليارد دالر ارز به خاطر بخش گردش��گري 
ما از كشور خارج شده است. ما در اين تنگناي ارزي بايد 
تصميمات سختي را براي خروج گردشگران از كشور با ارز 
دولتي بگيريم. وي همچنين به آسيب هاي پديده قاچاق 
براقتصاد كشور هم اش��اره كرد و گفت: در سال گذشته 
حدود 15 ميليارد دالر قاچاق كاال در كش��ور داشتيم كه 
اين هم باعث خروج ارز از كش��ور مي شود. ما بايد جلوي 
ارز از كش��ور را بگيريم، چراك��ه در آينده به اين ارزهاي 
خارجي و مخصوصا دالر نيازمند خواهيم بود. اين استاد 
دانش��گاه با بيان اينكه در س��ال گذشته همچنين هفت 
ميليارد دالر تراز تجاري غيرنفتي داش��ته ايم، ادامه داد: 
اين يعني در سال گذشته )139۶( واردات ما حدود هفت 
ميليارد دالر بيشتر از صادرات غير نفتيمان بوده است. در 
چنين شرايطي ما بايد جلوي واردات غيرضروري كاالها 
به كشور را بگيريم؛ كاالهايي كه حداقل حدود 50درصد 
آن غيرضروري اس��ت. او با بيان اينكه ما بايد نقشه ارزي 
كش��ور را بازس��ازي و ترميم كنيم، گف��ت: 70درصد از 
واردات به كش��ور ما از دوبي انجام مي شود كه اين مساله 
بايد اصاح ش��ود و به تصميمات س��ختي روي بياوريم 
چون كه بعيد اس��ت اروپايي ه��ا بتوانند در برابر امريكا و 
تحريم هاي آن مقاوم��ت كنند به همين خاطر مديريت 
مصرف منابع ارزي در كش��ور بس��يار مهم است. شقاقي 
با تاكيد بر اينكه در س��ال گذشته حدود 30ميليارد دالر 
خروج س��رمايه از كشور داشته ايم در اين باره اظهار كرد: 
30 ميليارد دالر خروج س��رمايه از كشور يعني اينكه به 
اين اندازه كاال از كشور خارج شده و متاسفانه ارز آن وارد 
كش��ور نشده است! دولت بايد منابع ارزي را كنترل كند 
و اجازه ندهد اين منابع ص��رف كاالهاي غيرضروري در 
اقتصاد كشور شود. 18ارديبهشت ماه سال جاري ترامپ 
از خروج اين كش��ور از قرارداد موسوم به برجام خبر داد. 
روز بعد از آن هم رييس جمهور امريكا رسما خروج امريكا 
از برجام را اعام كرد و به تمامي شركت ها و تجار فرصت 
داد تا ظ��رف مدت 180 روز )۶ ماه( فعاليت هاي خود را 
از ايران خارج كنند. با اين دستور ترامپ تمامي تحريم ها 
عليه ايران، اعم از موشكي-هس��ته يي و... به حالت قبلي 
خود برگش��ت. عربستان سعودي، بحرين و رژيم اشغالگر 
قدس از نخس��تين كش��ورهايي بودند كه از اين تصميم 
رييس جمهور امريكا حمايت كردند. به نظر مي رس��د با 
خروج امريكا از برجام، آنها سعي خواهند كرد تا با اعمال 
تحريم هاي بانكي و پولي دسترسي ايران به دالر را بسيار 
مح��دود كنند تا از اين طريق بتوانن��د ارزش ريال ايران 
را كاه��ش دهند؛ ريالي كه حاال ب��ه دليل حجم عظيم 
واردات و واردات غيررسمي يا قاچاق بسيار به دالر وابسته 
شده است. مطابق پيش بيني ها مبني بر خروج احتمالي 
ترام��پ از برجام، پيش از اين و با پيش��نهاد رييس كل 
بانك مركزي ايران »يورو« ب��ه عنوان ارز جايگزين دالر 
در مبادالت بين المللي انتخاب شد، اما اينكه يورو بتواند 
به عنوان جايگزيني موثر عمل كند يا خير مساله يي است 
كه بايد در ماه هاي آينده و مخصوصا با رفتار اروپايي ها در 
قبال باقي مانده برجام مشخص شود. امري كه البته بعيد 

به نظر مي رسد. 

حق ثبت از 1۰۰ درصد ارزش 
ملك خالف قانون است 

رييس كل س��ازمان ماليات��ي در نامه يي به رييس 
سازمان ثبت اسناد و اماك كشور نوشت: دفترخانه ها 
بايد 45درصد ارزش معاماتي اعامي را مبناي مطالبه 
و وص��ول وجوه قانوني نظير حق الثب��ت قرار دهند تا 
حقوق ش��هروندان تضييع نش��ود.  به گزارش فارس، 
س��يد كامل تقوي نژاد رييس كل سازمان امور مالياتي 
در مورد 45درصد ارزش معاماتي اسناد غير منقول به 
معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و اماك 
كشور نامه نوش��ت.  در اين نامه آمده است: پيرو نامه 
شماره 22259/ 200 مورخ 9۶/12/15 درباره تصويب 
ارزش معاماتي س��ال 139۶ توسط كميسيون تقويم 
اماك ش��هر تهران در اجراي مقررات ماده ۶4 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم و عدم رعاي��ت مفاد تصويبنامه 
ش��ماره 5778/ت 5420 ه� مورخ 139۶/1/2۶هيات 
محترم وزيران توس��ط برخي دفاتر اس��ناد رس��مي و 
واحدهاي ذي ربط آن سازمان به استحضار مي رساند؛   
با عنايت به اباغ تصويبنامه شماره 13838/ت 55324 
ه� مورخ 1397/2/11 هيات محت��رم وزيران )تصوير 
پيوست( و تعيين ميزان درصد ارزش معاماتي اماك 
ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه براي اجرا در سال 
1397 بر اساس 45 درصد )45درصد( ارزش معاماتي 
اماك مصوب س��ال 139۶ و نظر به اينكه ادارات امور 
مالياتي سراسر كشور در پاسخ به استعام دفاتر اسناد 
رسمي، 100درصد )100درصد( مبلغ ارزش معاماتي 
ملك مورد انتقال را در گواهي مفاصاحس��اب مالياتي 
موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مس��تقيم درج و 
اعام مي نماين��د، بنابراين دفاتر مذكور  بايد 45درصد 
ارزش معامات��ي اعام��ي را مبن��اي مطالبه و وصول 
وجوه قانوني نظير حق الثب��ت و... قرار دهند. لذا براي 
جلوگيري از تضييع حقوق ش��هروندان خواهش��مند 
اس��ت، دس��تور فرماييد موضوع رعايت نصاب تعيين 
شده در مصوبه مذكور براي اجرا در سال جاري به نحو 
شايسته به اطاع كليه دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي 

ذي ربط آن سازمان رسانده شود. 

اخبار
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دانشوفن10
»واتس آپ« به زودي روي 

برخي گوشي ها اجرا نمي شود
اسين ايج| واتس آپ فهرستي از تعدادي گوشي 
و سيس��تم عامل ارائه كرده و مي گوي��د، برنامه گپ 
مذكور ديگر روي اي��ن محصوالت قابل اجرا نخواهد 
بود. اگرچه ممكن است انتشار اين خبر در وهله اول 
نگران كننده باش��د اما گوشي ها و سيستم عامل هاي 
مذكور عمدتا قديمي و از رده خارج هس��تند و كمتر 

كسي از آنها استفاده مي كند. 
پشتيباني از گوشي ها و سيستم عامل هاي ياد شده 
بين س��ال هاي ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰ متوقف مي شود و به 
نظر مي رس��د فيس بوك كه مالك واتس آپ است در 

پس اين تصميم با دغدغه هاي امنيتي قرار دارد. 
طبق اين فهرس��ت، واتس آپ ديگر از گوشي هاي 
نوكيا كه روي آنها سيس��تم عامل سيمبين اس ۶۰ 
نصب ش��ده باشد، پش��تيباني نمي كند. اين تصميم 
در مورد سيس��تم عامل هاي بالك ب��ري و بالك بري 
۱۰ نيز صادق اس��ت. همچنين پشتيباني از سيستم 
عامل ويندوز فون ۸ و نسخه هاي قديمي تر از آن هم 
متوقف ش��ده است. اما پش��تيباني از پلتفورم و رابط 
كاربري نوكيا اس ۴۰ پس از ۳۱دسامبر سال ۲۰۱۸ 
متوقف مي شود. همچنين نسخه ۲.۳.7 سيستم عامل 
اندرويد و نس��خه هاي قديمي تر اين سيستم عامل از 
اول فوريه س��ال ۲۰۲۰ مورد پشتيباني نخواهند بود 
و همين امر در مورد نس��خه 7 سيس��تم عامل  اي او 

اس مصداق دارد. 

خريد با استوري هاي 
»اينستاگرام« 

ورج| عالقه مندان ب��ه خريدهاي آنالين از اين به 
بعد مي توانند از طريق استوري هاي شبكه اجتماعي 
اينس��تاگرام اين كار را انج��ام دهند و ديگر نيازي به 

خروج از محيط اين برنامه ندارند. 
پيش از اين كاربران از طريق پس��ت ها و فيدهاي 
خبري اينس��تاگرام قادر به خريد آنالين بودند و حاال 
دامنه اين خدمات توس��عه يافته است. بدين منظور 
برچس��ب ها يا اس��تيكرهايي در نظر گرفته شده كه 
هم��راه با آيكون كي��ف خريد قابل اضاف��ه كردن به 
استوري هاي اينس��تاگرام خواهند بود و از اين طريق 
كاربران با ضربه زدن روي اين برچس��ب ها مي توانند 
جزييات بيش��تري در مورد محصوالت مطلوبش��ان 
دريافت ك��رده و آنه��ا را خريداري كنند. براس��اس 
آمار موجود هر روز ۳۰۰ميليون كاربر، اس��توري هاي 
اينس��تاگرام را مش��اهده مي كنند و بس��ياري از آنها 
اس��توري هاي ارس��الي ش��ركت هاي تجاري مشهور 
و برندها را براي كس��ب اطالعات بيشتر از تازه ترين 

توليدات آنها به دقت مشاهده مي كنند. 

»هولولنز« جديد »مايكروسافت« 
زمستان از راه مي رسد

نئووين| پس از گذش��ت سه سال و نيم از عرضه 
مدل اوليه عينك واقعيت افزوده شركت مايكروسافت، 
اين ش��ركت از توليد مدل به روز شده آن در ۳ماهه 

اول سال ۲۰۱9 خبر داده است. 
مدل اولي��ه هولولنز ۳۰۰۰دالر قيمت داش��ت و 
امكانات خارق الع��اده آن در زمان عرضه باعث توجه 
كاربران شد. مايكروسافت عرضه نسخه دوم هولولنز 
را بعد از بررس��ي هاي مفصل كنار گذاشت و ترجيح 
داد به سرعت و به طور مستقيم نسخه سوم هولولنز 
را توليد كند. اين عينك واقعيت افزوده كه سيدني نام 
دارد، سبك تر بوده و با صورت انسان سازگارتر است. 
افزاي��ش عمق و زاويه دي��د ازجمله ديگر مزاياي اين 
محصول است. همچنين ظاهرا قيمت اين هولولنز با 
نمونه هاي قبلي تفاوتي ندارد و سيدني هم ۳۰۰۰دالر 

قيمت گذاري شده است. 
با توجه به اينكه هولولنز مايكروسافت براي افزودن 
اشيا و امكانات مختلف به محيط اطراف قابل استفاده 
است، مي توان از آن در حوزه هاي گوناگون حرفه يي، 

صنعتي، تفريحي و... استفاده كرد. 

هوش مصنوعي حركات را 
پيش بيني مي كند

ديلي ميل| محققان يك سيستم هوش مصنوعي 
ساخته اند كه قادر است حركات را قبل از اتفاق افتادن 

پيش بيني كند. 
يك ماشين هوشمند با قابليت پيش بيني حركت 

فرد در چند دقيقه بعد ساخته شده است. 
 محققان به يك سيس��تم هوش مصنوعي الگوهاي 
رفتاري افراد را آموزش داده اند. به اين ترتيب اين ماشين 
مي تواند به درس��تي حركت بعدي فرد را از چند دقيقه 
قبل پيش بيني كند. محققان دانشگاه بن در آلمان اين 
سيستم را ساخته اند. جالب آنكه هوش مصنوعي مذكور 
با مشاهده ساعت ها ويدئوهاي آشپزي مي تواند حركات 
را پيش بين��ي كند.  يورگن گال معتقد اس��ت، نرم افزار 
هوش��مند به تدريج مي تواند حركات انسان را ساعت ها 
قبل از انج��ام پيش بيني كند. محقق��ان براي آموزش 
پيش بيني به اين سيستم روي ويدئوهاي آشپزي تمركز 
كردند. آنها با كمك اين ويدئوها توانس��تند به ماش��ين 
آموزش دهن��د فعاليت هايي مانند خ��رد كردن گوجه 
فرنگ��ي، اضافه ك��ردن نمك يا پنكيك درس��ت كردن 
را شناس��ايي كند. در كل براي آموزش اين سيستم از 
۴۰ ويدئو استفاده ش��د. هر كدام از اين ويدئوها حاوي 
۲۰ عم��ل مختلف بودن��د. پس از ۴ س��اعت الگوريتم 
توانس��ت توالي رويدادهاي مورد ني��از براي پخت يك 
غذا را شناس��ايي كند. در مرحله بعد مراحل يادگيري 
سيستم آزمايش ش��د. به همين دليل ويدئوهايي تازه 
براي سيستم نمايش داده شد. مانند گذشته به ماشين 
اطالعات داده ش��د كه چه اتفاقي مي افتد. در اين نقطه 
از الگوريتم خواس��ته ش��د تا عمل بعدي را پيش بيني 
كند. هوش مصنوعي توانس��ت به درس��تي اعمال را در 
آين��ده نزديك پيش بيني كن��د. نرخ صحت پيش بيني 
دربازه ه��اي زماني كوتاه مدت بيش از ۴۰درصد بود. اما 
اين ش��اخص براي فعاليت هاي بلندمدت از ۳دقيقه به 
۱۵درصد كاهش يافت. گال تصميم دارد در آينده شيوه 

پيش بيني اين سيستم را بهبود دهد. 

اخبار

همزيستي انسان و ماشين 

تسخير دنياي واقعي با هوش مصنوعي
گروه دانش و فن|

اي��ن روزه��ا هم��ه ج��ا صحب��ت از »هوش 
مصنوعي« )Artificial Intelligence( است 
به طوري كه در جديدترين رويداد كه همان جام 
جهاني ۲۰۱۸ روس��يه باش��د، ه��وش مصنوعي 
برزيل را ش��انس اول قهرماني عنوان كرده است 
و بعد از برزيل اين آلمان اس��ت كه توسط هوش 

مصنوعي شانس قهرماني را دارد. 
اين در حالي اس��ت كه چندي پيش از سوي 
گوگل هوش مصنوعي در يك مراسم كه هزاران 
تماش��اچي ويديوي��ي و حضوري داش��ت با يك 
رس��توران تماس گرف��ت و براي ش��ام يك ميز 
رزرو كرد، جالب اينجاس��ت كه اپراتور رستوران 
متوجه نشد كه كسي كه ميز را رزرو مي كند يك 
انس��ان نيست و مكالمه به پايان رسيد و در بهت 
و تعجب حضار مش��خص شد كه هوش مصنوعي 

حتي مي تواند از انسان نيز جلو بزند. 
به نظر مي رسد، نقش هوش مصنوعي هر روز 
در زندگي ما بيش��تر و بيش��تر مي شود. آخرين 
ترند در اين زمينه تراش��ه هاي هوش مصنوعي و 
كاربردهاي مختلف آنها در گوشي هاي هوشمند 
اس��ت. اما شروع توس��عه اين تكنولوژي در واقع 
به خيلي قبل تر برمي گردد؛ يعني زماني در دهه 
۵۰ مي��الدي كه دانش��گاه دارتم��وث در اياالت 
متح��ده يك پ��روژه تحقيق��ات تابس��تاني را به 
هوش مصنوعي اختصاص داد. ريش��ه هاي هوش 
مصنوع��ي را حتي مي توان در عمق بيش��تري از 
تاريخ جس��ت وجو كرد. مقوله ه��وش مصنوعي 
تا پيش از معرفي ش��دن س��وپركامپيوتر »ديپ 
 IBM توس��ط كمپان��ي )Deep Blue(»بل��و
هنوز توج��ه جهانيان را به خود جلب نكرده بود. 
اين س��وپركامپيوتر نخس��تين ماش��يني بود كه 
توانست قهرمان شطرنج جهان »گري كاسپارف« 
)Garry Kasparov( را در مس��ابقه يي كه در 
س��ال ۱99۶ ميالدي برگزار شد، شكست دهد. 
الگوريتم ه��اي ه��وش مصنوعي براي س��ال هاي 
متمادي است كه در ديتاسنترها و كامپيوترهاي 
بزرگ اس��تفاده مي ش��وند، ولي حض��ور آنها در 
حوزه لوازم الكترونيك مصرفي به سال هاي اخير 

برمي گردد. 

 مفهوم هوش مصنوعي
چن��دي پيش در يك��ي از برنامه هاي تلويزيوني 
امريكا، مجري برنامه درباره رس��انه هايي كه سرمايه 
زيادي را براي هر كليك كاربران خود خرج مي كنند، 
بحثي را باز كرد. اين موضوع با تبديل شدن به يك 
پديده ويروس��ي باعث شد تا مش��كالت ناسازگاري 
س��رويس يوتيوب در س��رويس دهي ب��ه ۶ ميليون 
بازديد به چش��م بيايد. پس از گذش��ت ۱۰دقيقه، 
صحبت��ي در م��ورد يك ش��ركت تازه تاس��يس به 
ن��ام Tronc ش��د كه در زمينه انتش��ارات فعاليت 
مي كند. اين ش��ركت براي فيلم هاي تبليغاتي خود 
از يك روبات سخنگو اس��تفاده مي كرد و به وسيله 
آن توضيحاتي را درب��اره مزاياي به كارگيري هوش 
مصنوع��ي در روزنامه نگاري به عن��وان پديده يي نو 
مطرح مي كند. Tronc تنها ش��ركتي نيست كه از 
هوش مصنوعي با آغوش باز اس��تقبال كرده  است. 
اين موضوع بسيار مهم و داغي است كه هر سازماني 

از تاثيرات ش��گرف آن آگاه اس��ت. مانند بسياري از 
مفاهيم از جمله »فضاي ابري« ، »داده هاي عظيم« ، 
»يادگيري ماشين« ، فناوري هوش مصنوعي توسط 
بازاريابان و شركت هاي تبليغاتي بسيار مورد استفاده 
ق��رار مي گي��رد. خيلي از مردم زمان��ي كه از هوش 
مصنوعي س��خن مي گويند، منظورش��ان تجزيه و 
تحليل داده هاست. اگر اين سوال بزرگ در ذهن شما 
هم به وجود آمده كه »معناي واقعي هوش مصنوعي 
چيس��ت؟« بايد بگوييم در اين مورد تنها نيستيد. 
نظري كه اكثر كارشناس��ان در اين رابطه دارند، آن 
است كه هوش مصنوعي مجموعه يي از فناوري هاست 
كه س��عي مي كند تا از هوش انساني تقليد يا آن را 
تقويت كند. در كنار اين مورد، نرم افزارهاي هوشمند 
وجود دارن��د كه به ما كمك مي كنن��د تا با دنياي 
ديجيتالي پيرامون خود تعامل بهتري داشته باشيم. 
ما راهي طوالني را براي س��اخت انسان مجازي در 
پيش داريم. برخالف آنچه شما در رسانه ها مي بينيد، 

تكنولوژي بي عيب و نقص نيست و قوي ترين توابع 
در هوش مصنوعي در برابر هوش انسان حرفي براي 
گفتن ندارند. حتي زماني كه به اين نقطه از تكامل 
برسيم، الزم است تا حاالت انساني را به كامپيوترها 
آموزش دهيم. در آوري��ل ۲۰۱۶، موضوع جالبي از 
شركت Bloomberg Business مطرح شد. اين 
كمپاني توضيح داد كه چگونه شركت هاي مختلف 
مي توانند با ارائه دستياران شخصي هوشمند توسط 
هوش مصنوعي )براي كمك به تنظيم ترتيب زماني 
يا خريد آنالين( مربيان انس��اني براي آنها استخدام 
كنند تا به بررس��ي و ارزيابي اين دستياران پيش از 

ارسال هريك بپردازند. 

 جايگاه جهاني ايران در هوش مصنوعي 
 Spotify فرقي نمي كند كه اين مورد سرويس
يا نت فليكس يا هر نسل جديد ديگري از روبات هاي 
چت مبتني ب��ر هوش مصنوعي باش��د؛ همه اين 

ابزاره��ا براي فراه��م كردن داده ه��اي مختلف به 
توانايي انساني وابسته هستند. هنگامي كه در حال 
گوش دادن به موسيقي هس��تيم، آن را به ليست 
پخش اضافه مي كنيم يا با دوستان خود به اشتراك 
مي گذاريم، س��يگنال هايي براي اسپاتيفاي ارسال 
مي ش��ود تا عالوه بر كشف آهنگ  هايي كه ممكن 
اس��ت مورد عالقه  ما باش��د، بازدي��د از آنها را نيز 
پيش بيني كند. نگاهي به فناوري هوش مصنوعي و 
آينده آن صحبت هاي زيادي كه در مورد »بينايي 
كامپيوتر« مي شود تنها به اين دليل اثربخش بوده 
ك��ه افراد مختلف ميلياردها عكس تگ ش��ده را با 
كمك ابرداده ها تگ مي كنن��د تا بتوانند محتواي 
تصاوير را به شكل بهتري توصيف كنند. قدرت رو 
به افزايش رايانه ها مي تواند اين عكس ها را بررسي 
ك��رده و الگوه��ا و معناهاي مرتبط ب��ا آنها را پيدا 
كند. به طور مش��ابه، گوگل مي تواند با به كارگيري 
ميلياردها نمونه از صداي اشخاص مختلف، سيستم 
هوشمندي را طراحي كند كه لهجه ها و تفاوت هاي 
ظريف هر يك را تش��خيص ده��د و بتواند امكاني 
را براي جس��ت وجوي صوتي فراه��م آورد. با توجه 
 ،Zhou به معيار س��ه مرحله يي بيان شده توسط
اكنون به فاز »تش��خيص هوشمندانه« رسيده ايم. 
رايانه ه��اي امروزي با اس��تفاده از يادگيري عميق 
مي توانند، الگوهاي مختلف را خيلي سريع و بهتر 
كشف كنند. با اين حال همچنان برخي  شركت ها 
روي فناوري هاي��ي كار مي كنند كه بتوانند معناي 
مفاهيم را اس��تنباط كنن��د. Zhou درباره آينده 
اين فناوري اين گونه نظر مي دهد: مهم نيس��ت كه 
به گام س��وم از مراحل هوش مصنوعي دست پيدا 
مي كنيم يا خي��ر. من هنوز هم از طرفداران بزرگ 
همزيس��تي انسان و ماشين هس��تم و معتقدم كه 
كامپيوترها مي توانند حداكثر توانايي خود را براي 
تداوم و دقت بيش��تر به كار گيرند و در كنار آن نيز 
انسان از خالقيت خود استفاده كند. گفتني است، 
هوش مصنوعي در ايران نيز تا حدودي رشد كرده 
است و در دي ماه سال 9۶ ايران در در حوزه هوش 
مصنوعي در رتبه ۱۶ در سطح جهاني قرار گرفته، 
 رتبه يي كه به نظر مي رسد نسبت به ديگر رتبه هاي 
جهاني ايران مناسب تر است و حتي مي تواند ارتقا 

نيز پيدا كند. 

نيواطلس|
 به تازگي چمداني س��اخته ش��ده كه مجهز به دو موتور الكتريكي، چند دوربين 
ويدئويي و يك تراشه هوش مصنوعي است كه به دنبال صاحب خود حركت مي كند. 
 Ovis يك چمدان متحرك به نام ForwardX Robotics اس��تارت آپ چيني

ساخته كه دنبال صاحب خود حركت مي كند. 
چم��دان مذكور داراي دو موت��ور الكتريكي، چند دوربين ويدئويي و يك تراش��ه 
اس��نپ دراگون كوالكام مجهز به هوش مصنوعي اس��ت. تركيب فناوري هاي موجود 
در چم��دان كمك مي كند تا ب��ه طور بصري صاحب خود را رديابي كند و در خيابان 
يا فرودگاه در س��مت راست او با سرعت ۱۰كيلومتر برساعت حركت كند. همچنين 
Ovis مي تواند موانعي مانند افراد را شناس��ايي ك��رده و بطور اتوماتيك از كنار آنها 
رد ش��ود. البته هنگامي كه باتري ليتيوم يوني Wh96 چمدان تمام ش��ود، كاربر در 
صورت تمايل مي تواند چمدان را به دنبال خود بكشد. باتري گجت براي طي مسافت 

۲۰كيلومتر كافي است و جالب آنكه در كمتر از ۴ساعت شارژ مي شود. 
 Ovis داراي يك اپليكيش��ن اندرويد، iOS اس��ت كه ميزان ش��ارژ دس��تگاه را 
ب��ه كاربر هش��دار مي دهد. عالوه ب��ر آن باتري را مي تون بااس��تفاده از پورت هاي يو 
اس بي دس��تگاه ش��ارژ كرد. Ovis با ظرفيت ۴۵ ليتري ساخته شده و وزن آن ۴.۵ 

كيلوگرم است. 

انگجت|
 ام��روزه تدوين فيلم با توجه به وجود انبوهي از نرم افزارهاي رايانه يي كار دش��واري 

نيست. اما تا به حال نرم افزاري براي تدوين فيلم هاي واقعيت مجازي عرضه نشده بود. 
تدوين فيلم هاي ياد شده با توجه به ويژگي هاي خاص آنها نياز به تجهيزات و امكانات 
بيش��تري دارد و اوال بايد دوربيني كه قادر به ضبط عكس ها و فيلم هاي واقعيت مجازي 
باشد در دسترس باشد و ثانيا نرم افزار ويژه يي براي تدوين اين نوع محتوا عرضه شده باشد. 
شركت گوگل با عرضه نرم افزار VR180 Creator به كاربران امكان داده تا فيلم ها و 
عكس هاي واقعيت مجازي را به دلخواه خود تدوين و يك خروجي نهايي تهيه كنند. اين 
نرم افزار فعال تنها با سيستم عامل هاي مك و لينوكس سازگاري دارد و تنها قابليت تدوين 
 VR180 فيلم ها و عكس هايي را دارد كه با اس��تفاده از دوربين هاي س��ازگار با فرمت 
خود گوگل تهيه شده اند. يكي از مزاياي اين فرمت قابليت مشاهده فيلم ها و عكس هاي 
واقعيت مجازي به صورت دو بعدي است؛ امري كه تدوين آنها را تسهيل مي كند. بنابراين 
اين نوع محتوا را هم با اس��تفاده از هدست هاي واقعيت مجازي و هم با استفاده از رايانه 
ش��خصي و حتي گوشي مي توان مش��اهده كرد. نرم افزار گوگل قادر به تبديل محتواي 
واقعيت مجازي به فرمت استاندارد نيز هست تا بتوان آنها را با امكانات و جزييات بيشتر از 
طريق نرم افزارهايي مانند ادوب پرمير يا فاينال كات پرو تدوين كرد. پس از پايان تدوين 
مي توان محتوا را دوباره به فرمت VR180 مبدل كرد و با ديگران به اشتراك گذاشت. 

فون آرنا|
خيل عظيمي از كاربران دستگاه هاي الكترونيكي اپل نظير آيفون اعالم كرده اند كه 

نمي توانند از برنامه نقشه اپل)Apple Maps( استفاده كنند. 
اپليكيشن اپل مپ كه برنامه مخصوص اپل براي نشان دادن نقشه و جهت هاي جغرافيايي 
براي دس��تگاه هاي الكترونيكي اپل با سيس��تم عامل مبني بر او اس)OS( است براساس 
گزارش هاي منتش��ره از سوي وب س��ايت downdetector.com كه براي اعالم خرابي 
نرم افزارهاي مختلف توسط كاربران فضاي مجازي مورد استفاده قرار مي گيرد با مشكالت 
فني و خرابي مواجه ش��ده است؛ به گونه يي كه بالغ بر ۶۰ درصد از كاربران اعالم كرده اند 
كه اپل مپ هيچ نقش��ه و مس��يري را براي آنها نش��ان نمي دهد و ۳9درصد از كاربران نيز 
اصال نمي توانند اپليكيشن مذكور را باز كنند. طبق اين گزارش ها، مي توان دريافت كه برنامه 
و اپليكيش��ن اپل مپ به طور كلي با مش��كل فني مواجه شده است و اين امر براي تمامي 
دستگاه هاي الكترونيكي اپل همچون گوشي هاي آيفون، تبلت آي پد و ساعت هاي هوشمند 
اپل واچ با سيستم عامل iOS صحت دارد. بنابراين اعالم شده كه كاربران محصوالت اپل 
در صورت نياز به جهت يابي و استفاده از نقشه هاي جغرافيايي بايد تا زماني كه برنامه نقشه 
اپل)اپل مپ( مش��كل دارد از نس��خه iOS برنامه نقشه گوگل)گوگل مپ( استفاده كنند. 
كاربران بدين منظور بايد به فروشگاه اينترنتي و آنالين اپ استور مراجعه كرده و اپليكيشن 

گوگل مپ را دانلود، دريافت و نصب كنند و از قابليت هاي نقشه گوگل بهره مند شوند.

اين چمدان دنبال صاحبش راه مي رود نقشه »اپل« خراب است؛ از »گوگل مپ« استفاده كنيدنرم افزاري براي تدوين ويدئوهاي واقعيت مجازي 

رويداد كاربرزاويه

زنيت|
طبق برآورد هاي آژانس رسانه يي زنيت براي نخستين بار در 
تاريخ، مردم كره زمين به جاي نشستن در پاي قاب جادويي و 
تماشاي برنامه هاي تلويزيوني، زمان بيشتري را صرف گشتن در 

اينترنت خواهند كرد. 
مردم در سال ۲۰۱9 به طور متوسط ۱7۰.۶دقيقه در روز يا 
به عبارتي نزديك به ۳ساعت از وقت شان را در اينترنت خواهند 
گذراند. اين درحالي اس��ت كه انتظار م��ي رود در همين مدت 
۱7۰.۳دقيقه از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون نمايند. با 
اين حساب در سال آينده اينترنت مي تواند بعد از ده ها سال به 

سلطه تلويزيون پايان دهد. 
زنيت با بررس��ي، اندازه گيري و تحليل ميزان انتقال و پخش 
تم��ام انواع محتوا ازجمل��ه ويديو، متن، خب��ر و… در تمامي 
رس��انه هاي موجود ش��امل س��يگنال هاي رادي��و و تلويزيوني، 
روزنامه ها و رس��انه هاي چاپي و اينترنت توانس��ته است با دقت 
ب��اال به اين عدد برس��د. تماش��اي فيلم در اينترن��ت از طريق 
وب س��ايت هايي نظير نتفليكس و يوتيوب، يا خواندن روزنامه و 
اخبار در وب به عنوان مصرف اينترنت در نظر گرفته شده است. 
نزديك به يك چهارم)۲۵درصد( از كل محتواي رس��انه يي وب 
در س��ال جاري از طريق گوشي هاي هوشمند در دسترس بوده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه اين رقم در س��ال ۲۰۱۱ تنها ۵ 
درصد را پوشش مي داده است. طبق تحقيقات انجام شده توسط 

زنيت، يك فرد در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط هشت ساعت از 
روز خود را به بررس��ي و تماشاي محتواي متني و تصويري در 
تمام انواع رسانه شامل راديو و تلويزيون، اينترنت، مجله، روزنامه 

و… مي گذراند. 
البته ممكن است در برخي از نقاط جهان تلويزيون همچنان 
رتبه اول خود را حفظ كند. نكته جالب اينجاس��ت كه برخالف 
تصور عموم اين مورد مربوط به مناطقي كه دسترس��ي مناسب 
به اينترنت فراهم نيس��ت، نمي شود و طبق تخمين هاي زنيت، 
ش��امل مناطق پيشرفته مانند اروپا، امريكاي شمالي و امريكاي 
التين اس��ت. آنها برآورد كرده اند كه در اين مناطق براي جذب 
مخاطبان از تلويزيون و رسيدن اينترنت به صدر پرطرفدار ترين 

رسانه تاريخ، حداقل تا سال ۲۰۲۰ زمان نياز است.

پي سي ورلد|
 پهپاده��ا همه جا هس��تند. در كش��وري مانن��د امريكا قوانين 
محدود كننده يي براي اين پرندگان كوچك در نظر گرفته ش��ده تا 

امنيت و حريم شخصي ديگر افراد رعايت شود. 
ام��روزه پهپادها كارهاي زيادي انجام مي دهند، از گرفتن عكس 
در يك كنس��رت گرفته تا تحويل بس��ته ها در آم��ازون همچنين 
كاربردهاي مفيدتري مانند عمليات جس��ت وجو و نجات هم گاهي 
اوقات بر عهده پهپادها گذاشته مي شود. پهپاد مي توانند به مناطق 
صعب العبور و خطرناك رفته و اطالعات مورد نياز را جمع آوري كنند. 
اين پرنده هاي كارآمد در برخي ماموريت هاي جنگي هم خودنمايي 
مي كنند و س��وال اصلي اينجاس��ت كه آي��ا روزي پرنده هاي بدون 

سرنشين جايگزين جت هاي جنگنده امروزي خواهند شد؟
نيروي هوايي اياالت متح��ده امريكا درحال حاضر ۶۵ هواپيماي 
بدون سرنش��ين گشت هوايي دارد، بيش��تر آنها ماموريت هاي خارج 
از مرزها را انجام مي دهند و با موش��ك هاي هلفاير همچنين دوربين 
تجهيز شده اند كه نمايي بدون تاخير را در اختيار خلبان كنترل كننده 
در مق��ر اصلي قرار مي دهد. اين تنها بخش كوچكي از ناوگان هوايي 
اياالت متحده است كه درحال افزايش بوده و حجم و دامنه عملياتي 
آنها نيز روز به روز گسترده تر مي شود. اين پرنده ها همچنين قابليت 
درگيري در آسمان و با ديگر هواپيماها را دارند، برخي از متخصصين 
جنگ��ي اظهار مي كنند روزي پرنده هاي هدايت پذير از دور جايگزين 
هواپيماها ش��ده و آنها را از دور رقابت خارج مي كنند. امروزه نيروي 

دريايي امريكا درحال توس��عه پهپادهايي است كه قابليت جنگ در 
آس��مان را همچون جنگنده هاي داراي خلبان داش��ته باشند. با اين 
حال هدف، جايگزيني اين هواپيماهاي بدون سرنشين با جنگنده هاي 
داراي خلبان نيست و بيشتر تالش ها بر اين است كه كارهايي مانند 
حمل س��الح و س��وخت را به پرنده هاي بدون سرنشين واگذار كرده 
تا ش��عاع عملياتي و همچنين ميزان موفقي��ت جنگنده هاي داراي 
خلبان بيش��تر شود اما روياي جنگنده هاي بدون سرنشين هنوز هم 
پا برجاست و بدون شك و ترديد روزي خواهد رسيد كه هواپيماهايي 
بدون سرنش��ين و حتي بدون كنترل كننده از راه دور و تنها با هوش 
مصنوعي اقدام به درگيري با اهداف خود كرده و از موشك هاي خود 
براي مقاصد از پيش تعيين ش��ده استفاده كنند. اما اينكه اين نوع از 

پرنده ها چه زمان كامال جايگزين انسان ها مي شوند، معلوم نيست.

 پهپادها جايگزين جنگنده ها مي شوند اينترنت در دنيا جايگاه نخست تلويزيون را مي گيرد
دريچهفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ۱۲ ايل آذربايجان غربي راهي مناطق ييالقي 
شدند؛ اروميه  

اي��ن روزها به مراتع آذربايجان غربي و ش��مال غرب 
كش��ور كه س��ر بزني مملو از زنان و مردان عشايري 
است كه به دور از هياهوي زندگي شهري در آرامش 
و عين س��ادگي زندگي مي كنند. با آغاز فصل گرما 
۱۲ايل و ۲۱ طايفه آذربايجان غربي بار س��فر بسته 
و راه��ي مناطق ييالقي مي ش��وند تا طبيعت مراتع 
كش��ور را به زندگي بي زرق و برق صفا و صميميت 
مزي��ن كنند. آذربايجان غربي با ۱۲ ايل و ۲۱ طايفه 
چهارمين استان عشايرنشين كشور به شمار مي رود 
كه همه ساله با فرارسيدن فصل گرما كوچ خود را به 

مناطق ييالقي آغاز مي كنند. 
 اب�الغ مصوبه امه�ال وام هاي زلزل�ه زدگان؛ 
كرمانشاه| مصوبه امهال وام هاي زلزله زدگان استان 
كرمانش��اه از سوي هيات دولت ابالغ شد. در بخشي 
از مصوبه فوق آمده اس��ت: اصل تسهيالت اخذ شده 
)قبل از زلزله( خسارت ديدگان ناشي از زلزله استان 
كرمانشاه به مدت دو سال امهال مي شود و بر اساس 
اعالم بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران سود و 
جراي��م ديركرد آن نيز از محل منابع ماده ۱۲ قانون 
تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند 
)م( ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در بودجه سنواتي 
تامين مي شود تا برابر قوانين و مقررات مربوط اقدام 

شود. 
 محل شهادت رييسعلي دلواري به ثبت ملي 
رسيد؛بوش�هر| محل شهادت رييس��علي دلواري 
با قدمتي ۱۲0س��اله در اس��تان بوشهر به ثبت ملي 
رسيد. كارشناس ثبت آثار اداره كل ميراث فرهنگي 
صنايع دس��تي و گردشگري استان بوشهر گفت: اين 
بنا در سال ۱۳۹6 به ثبت ملي رسيده و شماره ثبت 
اين بنا در س��ال ۱۳۹7 به ميراث فرهنگي اس��تان 
ارسال شده است.  سودابه ماموري افزود: قدمت اين 
بنا به ۱۲0 س��ال پيش يعني به اواخ��ر دوره قاجار 
باز مي گردد. اين بناي تاريخي داراي 5 اتاق اس��ت و 
مصالح به كار رفته در آن از مصالح بومي سنگ هاي 
مرجاني، مالت س��اروج و سقف آن از چوب صندل 
است.  او گفت: در ۱۲ شهريور ۱۳۳۳ هجري-قمري 
رييس��علي دلواري در اين محل با اصابت گلوله يكي 
از خائنان گماش��ته انگليسي ها به ش��هادت رسيد.  
مام��وري افزود: تاكنون ۲۹7 اث��ر نامنقول و 5۳ اثر 
ناملموس ثبت ملي ش��ده است و ۲0 اثر ملموس و 

۱5 اثر ناملموس نيز در نوبت ثبت قرار دارد. 
 دعوت ش�هردار اصفهان از س�فير حس�ن 
نيت يونس�كو؛اصفهان| شهردار اصفهان از سفير 
حس��ن نيت يونس��كو دعوت كرد به ايران سفر و با 
ظرفيت هاي فرهنگي و هنري اصفهان آش��نا شود. 
ق��درت اهلل ن��وروزي صبح دي��روز در دي��دار با ماريا 
مرلوني سفير حسن نيت يونسكو در شبكه شهرهاي 
خ��الق جهان گف��ت: اصفه��ان با بي��ش از يكصد 
رش��ته صنايع دس��تي به معناي واقعي شهر جهاني 
صنايع دستي به شمار مي رود. نوروزي از سفير حسن 
نيت دعوت كرد به اصفهان سفر كند تا از نزديك با 
توانمندي هاي اصفهان و هنرمندان اين ش��هر آشنا 
ش��ود. در اين ديدار شهردار اصفهان به رسم يادبود 
هدايايي از صنايع دستي اصفهان را به خانم مرلوني 

تقديم كرد. 
 بس�ته بندي ك�ره واردات�ي در كارخانه هاي 
فارس؛شيراز| رييس اتحاديه دامداران استان فارس 
خواس��تار افزايش تعرفه واردات كره و نزديك شدن 
آن به قيمت جهاني ش��د. ابراهيم كالهي در جلسه 
شوراي كش��اورزي اس��تان بيان كرد: امروز سرعت 
تغييرات و نبود ثبات اقتصادي در قيمت تمام شده 
شير به حدي است كه با هيچ گونه فرمول اقتصادي 
افزايش بهره وري همخواني نداشته و پاسخگو نيست. 
رييس اتحاديه دامداران اس��تان فارس با تصريح بر 
اينكه هم  اينك تمام كارخانه هاي كره سازي در ايران 
به دليل عدم رقابت پذيري تعطيل شده و 40 هزار تن 
كره وارداتي مورد نياز كشور تنها در كارخانه هاي ما 
بسته بندي مي شوند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
نه شيرخشك و نه كره قابليت رقابت با بازار جهاني 
ندارند، چرا كه ب��ا فاكتورهاي جهاني قيمت گذاري 
نشده اند. در واقع به نظر مي رسد در اين معادله جاي 

هر دو عوض شده است. 
 به س�ود نشس�تن ذوب آهن در سال ۱۳۹۶ 
پس از ۲ سال؛اصفهان| ذوب آهن اصفهان پس از 
تحمل ۲ سال ركود و زيان در سال ۱۳۹6 با مديريت 
هزينه ها و افزايش قيمت محصول در ماه هاي پايان 
سال به سود خالص ۱۲0 ميليارد تومان دست يافت. 
س��عيد اميد قائمي معاون مالي و اقتصادي شركت 
ضمن بيان اين خبر گفت: در س��ال ۱۳۹6 مديريت 
هزينه ها تداوم يافته و ب��ا وجود افزايش هزينه هاي 
مالي، سود خالص ۱۲0ميليارد توماني پس از تحمل 
زي��ان ۱۲۸ميليارد تومان س��ال ۱۳۹4 و زيان 744 

ميليارد توماني سال ۱۳۹5 كسب شده است. 
 گردش�گري لرس�تان ب�ه مطالع�ات علمي 
تبديل ش�ود؛خرم آباد| مش��اور ميراث فرهنگي 
اس��تاندار لرس��تان گفت: تا گردش��گري استان به 
مطالعات علمي تبديل نش��ود همه ساله مشكالتي 
خواهي��م داش��ت. س��يروس ابراهيمي در جلس��ه 
كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اس��تان اظهار كرد: مانند ايام نوروز، جلسات ستاد 
تسهيل سفرهاي تابستاني نيز بايد پيگيري و توجه 
خاصي به آنها ش��ود. او بيان كرد: در جلسات بايد 
دس��تور كارها محدود شده و حداكثر به دو موضوع 
رس��يدگي شود تا بتوان كارشناس��انه تر اقدام كرد. 
ابراهيمي خاطرنش��ان كرد: طي سال هاي گذشته 
۱7 مش��اور سايت هاي گردش��گري استان را مورد 
بررسي قرار دادند و بايد مشخص شود كه نتايج اين 

مطالعات چه شده است؟

اخبارشهرستانها

در جريان نشست علمي گرد و غبار، چالش ها و راهكارها بررسي شد

راهكارعبورازچالشبيآبي
نماينده فائو در ايران: پروژه هاي مشترك بيابان زدايي در ايران اجرايي شده است

گروه بنگاه ها  
»اي��ران ب��ا كمب��ود آب روبه روس��ت.« اي��ن 
عب��ارات و عباراتي از اين دس��ت تركيب بند اكثر 
اظهارنظرهايي است كه در مورد آب در كشورمان 
مي ش��ود؛ اظهارنظرهايي كه ظاهرا از گذشته هاي 
باستاني و از زمان هخامنشيان درباره چالش هاي 
پيش روي كش��ورمان مطرح مي ش��دند؛ آن گونه 
كه در كتيبه هاي تاريخي آمده است كه داريوش 
كبي��ر در دعاهايي ك��ه براي ايران داش��ته؛ آرزو 
مي ك��رده كه خداوند كش��ورش را از ش��ر دروغ؛ 
جنگ و خشكسالي نجات دهد. اما در طول تاريخ 
ايراني��ان راهكارهايي را پي��دا كردند كه از طريق 
آنها توانس��تند بر اين چال��ش فائق آيند؛ طراحي 
قنات ه��او آب انباره��ا نمونه هايي جال��ب توجه از 
خالقي��ت ايرانيان براي حل مش��كل ك��م آبي و 

حفاظت از اين ثروت ارزشمند است. 
از روز گذشته نشست علمي گرد و غبار، چالش ها 
و راهكارها به مدت يك روز با حضور كارشناس��ان 
داخل��ي و خارجي در پرديس كش��اورزي و منابع 
طبيعي دانش��گاه تهران واقع در كرج برگزار ش��د. 
نشستي كه در جريان آن تالش شد تا راهكارهايي 

براي عبور ايران از چالش بي آبي انديشيده شود. 
نماينده موقت فائو در ايران با بيان اينكه تخريب 
خاك در جهان قابل جبران نيس��ت، گفت: بر اين 
اساس پروژه هاي مش��تركي در ايران و ساير نقاط 

جهان در اين راستا به اجرا درآمده است. 
رائو ماتا ديروز در نشس��ت علم��ي گرد و غبار، 
چالش ه��ا و راهكارها كه در پرديس كش��اورزي و 

منابع طبيعي دانش��گاه تهران واقع در كرج برگزار 
شد، افزود: »پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريب 
يافت��ه« )RFLDL( در مناط��ق خش��ك و نيمه 
خشك اس��تان هاي كرمان و خراسان جنوبي يكي 
از مهم ترين برنامه هاي مشترك در اين حوزه است 
كه با حمايت س��ازمان تس��هيالت جهاني محيط  
زيس��ت اجرا مي شود. او اظهار داش��ت: در فرآيند 
اجراي پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريب شده، 
ظرفيت ه��اي جوامع محلي ب��راي تحقق مديريت 
پاي��دار اراضي جنگلي و براي حفاظت از جنگل ها، 
اراضي فرس��وده و ديگر منابع طبيعي و نيز ارتقاي 
معيشت هاي جايگزين تقويت مي شود. ماتا گفت: 
اين پروژه ها در تطابق با سياست گذاري هاي ملي در 
زمينه مقابله با بيابان زايي، حفاظت از تنوع زيستي 
و كاهش آثار منفي تغيي��رات آب و هوايي به اجرا 

درآمده است. 
او اف��زود: در چارچوب برنامه يكپارچه مديريت 
پاي��دار منابع آبي حوضه درياچ��ه اروميه، فائو نيز 
حمايت هاي الزم براي احياي درياچه و اكوسيستم 

جانبي دارد. 
مات��ا ادامه داد: افزون بر اين، ۲ پروژه منطقه يي 
فائ��و در بخش كمبود آب و مبارزه با خشكس��الي 
در ايران اس��تمرار دارد. او گفت: يكي از پروژه ها با 
عنوان »اجراي برنامه ۲0۳0 براي كارايي، بهره وري 
و پايداري آب در كش��ورهاي خاور نزديك و شمال 
آفريقا« تحت حمايت س��ازمان توسعه بين المللي 
س��وئد و با ه��دف تدوين چارچوب مناس��ب براي 
اجراي تمهيدات برنامه ۲0۳0 در مبارزه با تاثيرات 

كمب��ود آب در اي��ران، اردن، لبنان، مص��ر، كرانه 
باختري و نوار غ��زه، تونس، الجزاير و مراكش وارد 

مرحله اجرايي شده است. 
او اضافه كرد: فائو همچنين در تالش است تا از 
طريق دومين پروژه منطقه يي با عنوان »حمايت از 
پلتفرم همكاري منطقه يي در برنامه ابتكار كمبود 
آب« ظرفيت هاي منطقه يي و تبادل اطالعات بين 
كشورهاي منطقه را افزايش داده و چارچوبي براي 

افزايش بهره وري آب ارائه كند. 
نماين��ده موقت فائو در ايران بيان داش��ت: فائو 
در مس��ير پيش رو در نظر دارد در چارچوب برنامه 
كاري اش و به گونه يي فعال، تخصص فني و تجربيات 
جهاني خود را دوشادوش سايركارگزاري هاي ملل 
متحد و شركاي ديگر در اختيار جمهوري اسالمي 

ايران قرار دهد. 
او افزود: اين تالش ها به بسيج منابع الزم منتهي 
خواهند ش��د تا با اجراي اقدامات ماندگار، جامع و 
يكپارچه، كشور قادر به دستيابي به اهداف توسعه 
پايدار ش��ود. ماتا ادامه داد: همان طور كه در آرمان 
۱5 توسعه پايدار اش��اره شده است، خاك منبعي 
تجديدناپذير اس��ت كه از بين رفت��ن آن در طول 
حيات بش��ري قابل جبران نيست، بنابراين بسيار 
مهم اس��ت كه ما دست در دس��ت هم و با اقدامي 
جمع��ي براي حفاظت از منابع خ��اك و در نهايت 

حفاظت از آينده بشر اقدام كنيم. 

 تهران در بحران مطلق آب قرار دارد
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران از 

قيمت پايين آب شرب و خدمات آبفا در ايران انتقاد 
و خاطرنش��ان كرد: در دنيا به يك چاه آب همانند 
چاه نفت نگاه مي كنند اما در ايران قيمت هر ليتر 
آب ش��رب شهري س��ه ريال بوده و ايران در زمره 

كشورهاي با قيمت پايين خدمات آبفا قرار دارد. 
محمد پرورش در اين نشست علمي گرد و غبار، 
چالش ها و راهكارها كه روز يكشنبه ۲7 خرداد در 
پرديس كش��اورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 
برگزار ش��د با بيان اينكه شايد ريشه اصلي گرد و 
غبار در بحث آب باشد، گفت: امروز موضوع آب در 

ايران به يك ابرچالش تبديل شده است. 
پرورش افزود: امروز در كش��ور ۸0 تا ۸5 درصد 
منابع آب تجديدپذير مصرف ش��ده است؛ در هيچ 

جاي دنيا چنين منطقي وجود ندارد. 
او در ادام��ه ب��ا تاكيد بر لزوم ايجاد اس��تراتژي 
هماهنگ بين بخش��ي براي مديري��ت بحران آب 
خاطرنش��ان كرد: ۲5درصد آب كش��ور در استان 
ته��ران كه ي��ك درصد از س��طح كش��ور را دارد، 
توليد مي ش��ود بنابراين برنامه ريزي براي مديريت 
آب ش��رب تهران مي تواند براي كشور به يك مدل 

تبديل شود. 
پ��رورش از توليد س��االنه يك ميلي��ارد و 4۱6 
ميلي��ون مترمكعب آب در اس��تان تهران خبر داد 
و گف��ت: اوج مصرف آب در ته��ران روزانه به 4.5 

ميليون مترمكعب مي رسد. 
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب تهران در 
خصوص مقايسه سرانه آب تهران، ايران و جهان نيز 
گفت: سرانه آب جهان براي هر نفر در سال 6هزار 
مترمكعب اس��ت، اين سرانه در ايران هزار تا هزار و 

۲00 و در تهران ۳۳0 مترمكعب است. 
او افزود: طبق معيارهاي جهاني سرانه كمتر از 
500 مترمكعب به معناي بحران مطلق آب است، 
بنابراين اكنون تهران در بحران مطلق آب قرار دارد. 
پرورش ادامه داد: همه اينها در حالي اس��ت كه 
س��ال ۱۳۱0 سرانه آب در تهران 6هزار مترمكعب 
بود و امروز با رس��يدن جمعيت ب��ه ۱4.5ميليون 
نفر اين س��رانه ب��ه ۳۳0 مترمكع��ب كاهش پيدا 
كرده است. اين مسوول در خصوص سرانه مصرف 
در تهران نيز اعالم كرد: س��رانه مصرف در اس��تان 
تهران ۲۲0 مترمكعب در روز است البته سرانه شهر 
تهران چيزي در حدود ۱00 مترمكعب بيش��تر از 
اس��تان تهران اس��ت. او با بيان اينكه ايران در بين 
۲4 كش��وري كه وضعيت خطرناك آبي دارند قرار 
گرفته و افزود: در دنيا برداشت ۲0درصدي از منابع 
تجديدپذير مرز برداشت محسوب مي شود و بيش 
از 40درصد هم معنا ندارد ولي در ايران ۸0درصد از 

منابع آب تجديدپذير مصرف شده است. 
پرورش اعالم كرد: از 60۹ دش��تي كه در كشور 
وجود دارد، ۲۲۸ دش��ت ممنوعه و ۱66 دشت نيز 

ممنوعه بحراني است. 
او در ادامه به مقايس��ه مص��رف آب در ايران و 
كش��ورهاي توس��عه يافته پرداخت و گفت: مصرف 
آب در بخش ش��رب در اي��ران 6درصد، در صنعت 
۳درصد و در كشاورزي حدود ۹۲درصد است اما در 
دنيا اين ارقام به ترتيب ش��ش درصد، 46 درصد و 

4۸درصد برآورد مي شود. 
اين مس��وول خاطرنش��ان كرد: با توجه به اين 
ارقام ما مي توانيم 45درصد از آب مصرفي در بخش 
كشاورزي، ۳.۸درصد از آب مصرفي در بخش شرب 
و ۱.5درصد از آب مصرفي در بخش صنعت احصا 
كنيم. پرورش از قيمت پايين آب شرب و خدمات 

آبفا در ايران نيز انتقاد و خاطرنشان كرد: در دنيا به 
ي��ك چاه آب همانند چاه نفت نگاه مي كنند اما در 
ايران قيمت هر ليتر آب شرب شهري سه ريال بوده 
و ايران در زمره كشورهاي با قيمت پايين خدمات 

آبفا قرار دارد. 
او ب��ر ل��زوم برنامه ري��زي ب��راي بازچرخان��ي 
۱.5ميليارد مترمكع��ب آب در تهران تاكيد كرد و 
گفت: هر چه قيمت خدمات آبفا بيشتر شود مصرف 

آب نيز كمتر خواهد شد. 

 حل بحران زيست محيطي به تنش زدايي 
بين عربستان سعودي و ايران نيازمند است

در همي��ن زمينه يك اس��تاد محيط زيس��ت 
دانشگاه تهران با بيان اينكه تنش هاي سياسي بين 
ايران و عربس��تان س��عودي مانع همكاري زيست 
محيطي دانش��مندان عربس��تاني با دانش��مندان 
ايراني شده است، گفت: تا زماني كه اين تنش هاي 
سياسي درست نشود نمي توان براي محيط زيست 
كاري كرد. مجيد مخدوم در نشست علمي پديده 
گرد و غبار، چالش ها و راهكارها كه روز يكشنبه ۲7 
خرداد ماه در پرديس كش��اورزي و منابع طبيعي 
دانشگاه تهران برگزار شد گفت: واقعيت اين است 
كه امروز وضعيت محيط زيست ايران بحراني است. 
مخدوم ادام��ه داد: محيط زيس��ت پنج مولفه 
صنعت، طبيعت، فرهنگ، اقتصاد و سياس��ت دارد 

كه سياست در اين مولفه ها حرف اول را مي زند. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه هم��ه بالهايي كه بر س��ر 
محيط زيست آمده اس��ت ناشي از سياست است، 
خاطرنش��ان كرد: س��ال گذشته دانش��منداني از 
كشورهاي ايران، عربستان، اردن و قطر در شهر بن 
آلمان براي بررس��ي وضعيت ريزگردها كه يكي از 
كانون هاي اصلي آن نيز در كش��ور عربستان وجود 

دارد دور هم جمع شدند. 
اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در اين جلسه 
راهكارهايي براي ح��ل اين معضل در زمانبندي و 
يك ساختار تش��كيالتي مشخص در نظر گرفته و 
قرار ش��د اين موضوع با كمك دانشمندان ايران و 
عربس��تان پيش برود اما در پايان جلس��ه و پس از 
قرائت قطعنامه عواملي از دستگاه امنيتي عربستان 
كه در جلس��ه حضور داش��تند پيش��برد هر گونه 
همكاري را به تجديدنظر در سياست هاي منطقه يي 
ايران منوط كردند. او ادام��ه داد: با اين اقدام تمام 
تصميماتي كه در اين جلس��ه گرفته شده بود هدر 
رفت؛ پس تا مس��اله سياس��ي حل نش��ود مشكل 

محيط زيست هم حل نخواهد شد. 
مخدوم سياست داخلي را نيز در ايجاد مشكالت 
زيس��ت محيطي مقصر دانست و افزود: هفت سال 
قبل مشخص شد كه در حوزه تاالب هاي شادگان 
و هورالعظيم نفت وجود دارد؛ متاسفانه با مشخص 
ش��دن اين موضوع هش��ت نماينده وقت مجلس 
گفتن��د كه اين تاالب ها بايد براي اس��تخراج نفت 
خشك شود و اين كار را كردند و امروز اين منطقه 
به يك منشا بزرگ ريزگرد براي كشور تبديل شده 
اس��ت. او با انتقاد از سياس��ي شدن محيط زيست 
در ايران خاطرنش��ان كرد: هنوز هم برخي فعاالن 

زيست محيطي ما در زندان هستند. 
اين استاد دانشگاه تهران تبعات منفي همه اين 
مس��ائل را بر سالمت مردم موثر دانست و گفت: ما 
س��االنه چهار ميليون ليتر هوا مصرف مي كنيم كه 
فقط يك پنجم آن اكسيژن است و در وضعيت فعلي 
باقي هواي تنفسي ما را گرد و غبار تشكيل مي دهد. 

معاون وزير جهاد كشاورزي:

ميزان خريد گندم از ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تن گذشت
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ميزان 
خريد گندم در كش��ور از ۳ميلي��ون و ۳00هزار تن 
گذشت، گفت: خريد تا پايان مرداد ماه ادامه خواهد 
داشت. اسماعيل اسفندياري پور بعدازظهر يك شنبه 
در حاش��يه بازديد از مزارع گن��دم ورامين در جمع 
تعدادي از خبرنگاران از پرداخت 50 درصد مطالبات 
گندم كشاورزان به محض ثبت خريد در سامانه ملي 

خبر داد و گفت: تالش داريم هر چه س��ريع تر بهاي 
گندم هاي خريداري ش��ده به كش��اورزان پرداخت 
شود. معاون وزير جهاد كشاورزي درخصوص ميزان 
گندم خريداري ش��ده تا اين لحظه در كشور اظهار 
كرد: تاكنون بيش از ۳ميليون و ۳00هزار تن گندم 
از كش��اورزان سراس��ر كش��ور خريداري و تحويل 
سيلوها شده اس��ت. مجري طرح خودكفايي گندم 

كشور با بيان اينكه بايد پرداخت هاي مالي كشاورزان 
به گونه يي باشد كه بتوانند امورات مالي خود را براي 
كش��ت دوم انجام دهند، اضافه ك��رد: اقدامات الزم 
در اين خصوص انجام ش��ده اس��ت. او با بيان اينكه 
درحال حاضر فصل برداش��ت گندم اس��ت، گفت: 
خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سراس��ر 
كش��ور با قدرت درحال انجام اس��ت و كش��اورزان 

هم اكنون مشغول برداشت كلزا و گندم خود هستند. 
اس��فندياري درخصوص مراكز خريد غله در جنوب 
شرق استان تهران اظهار كرد: در اين منطقه 4مركز 
خريد وجود دارد كه مركزيت اصلي آن سيلو ورامين 
و مراكز ديگر كارخانه آرد ورامين، پاكدش��ت و نيز 
در روس��تاي »كلين« پاكدشت است. او درخصوص 
ميزان خريد گندم در جنوب شرق استان تهران نيز 

گفت: تاكنون حدود ۳0هزار تن گندم در سيلوهاي 
جنوب ش��رق اس��تان تهران خريداري شده كه اين 
ميزان در س��ال گذش��ته ۸۲ هزار تن بوده است و 
پيش بيني مي شود امسال نيز خريد گندم به همين 
ميزان باش��د. معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: 
خريد گندم از 6 خرداد ماه سال جاري آغاز شده و تا 

اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت. 

رييس  سيستان و بلوچس�تان  
كل دادگستري سيستان و بلوچستان 
با بيان اينكه ادعايي كه از سوي آقاي 
مولوي در نماز جمعه ايرانش��هر اعالم 
ش��ده مورد تاييد ما نيس��ت، گفت: 
تاكن��ون ۳ نفر درخص��وص موضوع 
آدم ربايي و تجاوز دختران در ايرانشهر 
شكايت كرده اند كه در اين رابطه يك متهم دستگير شده است. 
حجت االسالم ابراهيم حميدي در گفت وگو با ايسنا در رابطه با 
موضوع آدم ربايي دختران ايرانش��هري اظهار كرد: جزيياتي كه 
تاكنون در رابطه با اين پرونده اعالم ش��ده درباره تعداد افرادي 
كه به آنها تجاوز ش��ده و ادعايي كه آقاي مولوي در نماز جمعه 
داشته به هيچ  وجه مورد تاييد ما نبوده و مساله درحال بررسي 
اس��ت. او افزود: اوال طرح اين موض��وع در مرجع قضايي نبوده 
و تحقيق��ات در مرجع انتظامي صورت گرفته ثانيا تعدادي هم 
ك��ه آقاي مولوي در نماز جمعه ايرانش��هر اعالم كرده اس��ت را 
به هيچ وجه تاييد نمي كنيم. رييس كل دادگس��تري سيستان 
و بلوچس��تان تصريح كرد: تاكنون ۳ نفر در اين رابطه شكايت 
كرده اند و يك نفر هم متهم در ايرانش��هر دس��تگير شده است. 
تع��دادي از متهمان نيز در شهرس��تان هاي اطراف ايرانش��هر و 
منطقه بلوچستان ازجمله چابهار و فنوج بوده اند كه نيابت هاي 
قضايي و دس��تورات قضايي و اعزام تيم هايمان براي دستيگري 
آنها انجام ش��ده و تاكنون كس��ي از اين افراد دستگير نشده و 
اقدامات قضايي و انتظامي آن درحال پيگيري است. حميدي در 
رابطه با تعداد افراد مرتبط با اين پرونده يادآور شد: اينكه چند 
نفر مرتبط با اين موضوع وجود دارد فعال تا بررس��ي هايي كه به 
نتيجه برسد و براي ما روشن شود را نمي توان قاطعانه اعالم كرد. 

 آدم ربايي و تجاوز در ايرانشهر 
۳ شاكي دارد

س��ازمان  ريي��س  هم�دان  
جهادكش��اورزي اس��تان هم��دان با 
بيان اينك��ه بانك  هاي اس��تان دچار 
روزمره گ��ي هس��تند، گف��ت: بانك 
بزرگ  نمي تواند طرح هاي  كشاورزي 
را پش��تيباني كند. به  گزارش ايسنا، 
جم��ع  در  رضواني ج��الل  منص��ور 
خبرنگاران اظهار كرد: بانك كش��اورزي در پرداخت تسهيالت 
كوچك خوب عم��ل مي كند اما وقتي اع��داد افزايش مي يابد، 
تس��هيالت پرداخت نمي كند. او با بيان اينكه بانك كش��اورزي 
بايد براي ساپورت طرح هاي بزرگ تمرين كند، افزود: بايد براي 
طرح هاي بزرگ بيش از اينها وقت بگذاريم و خط شكن باشيم. 
رضواني ج��الل يادآور ش��د: گلخانه 6 هكت��اري زماني، گلخانه 
۲0هكتاري نهاوند و گلخانه ۱۸هكتاري مالير در تهران مصوب 
ش��دند اما در همدان پاي قرارداد با مش��كل مواجه مي ش��وند. 
رييس س��ازمان جهادكش��اورزي اس��تان همدان با بيان اينكه 
س��هم قابل توجهي از اشتغال استان در بخش كشاورزي است، 
اضافه كرد: ۲6درصد اش��تغال و ۲۹درصد از ارزش افزوده استان 
در بخش كش��اورزي است. او با اشاره به اينكه بخش كشاورزي 
جايگاه اقتصادي ويژه يي در استان دارد، گفت: در سال ۹4-۹5 
سرمازدگي در باغات گردو ۹0ميليارد تومان خسارت به استان 
وارد كرد به طوري  كه باغات تويسركان ۳0ميليارد تومان از اين 
خسارت را به خود اختصاص داده بود. او با تاكيد بر اينكه برنامه 
كشت گردوي رقم چندلر را در ۳000هكتار از باغات تويسركان 
داريم، بيان كرد: سال گذشته كار علمي در باغات گردوي استان 
شروع شد و بيش از ۲0هزار پيوندك گردو در باغات تويسركان 

انجام گرفت كه گيرايي اين پيوندك ها ۸0 درصد است. 

 احداث نخستين باغ مادري گردوي كشور
در تويسركان

اصفه�ان   مدي��ر منطق��ه ۱۱ 
شهرداري اصفهان اعالم كرد: كارخانه 
روغن نباتي خياب��ان امام خميني)ره( 
به مجتمع تج��اري- تفريحي تبديل 
مي ش��ود و چند طبقه از اين مجتمع 
به مبل فروشان رهنان اختصاص داده 
مي ش��ود. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه يي شهرداري اصفهان، حميد اش��رفي درخصوص طرح 
تبدي��ل كارخانه روغن نباتي به مركز مبل گف��ت: اين كارخانه 
آخرين كارخانه يي اس��ت كه بايد از اصفهان خارج ش��ود. البته 
درح��ال حاضر بخش توليد روغن اين كارخانه تعطيل ش��ده و 
فقط بسته بندي و چاپ برچسب در آن انجام مي شود. او با بيان 
اينكه شهرداري منطقه ۱۱ با مسووالن كارخانه روغن نباتي براي 
تبديل اين كارخانه به مركز مبل وارد مذاكره شده  است، اذعان 
كرد: تاكنون 70ساعت جلسه با وكيل و مالكان كارخانه برگزار 
ش��ده و اگر شوراي شهر و كميسيون ماده 5 اين توافق را تاييد 
كنند پس از س��اخت مجتمع تجاري- تفريحي در محل فعلي 
كارخانه روغن نباتي چند طبقه از اين مجتمع به مبل فروش��ان 
رهنان اختصاص داده مي شود. او با بيان اين مطلب كه توافقات 
ش��هرداري منطقه ب��ا مالكان كارخانه نباتي انج��ام و به بخش 
حقوقي ارس��ال ش��ده تا مورد ارزيابي قرار گيرد، بيان كرد: اين 
موضوع در قالب اليحه به ش��وراي ش��هر ارس��ال مي شود و با 
تصويب اين طرح منطقه ۱۱ شهرداري اصفهان متحول خواهد 
ش��د. او اضافه كرد: بنا به داليلي شوراي چهارم مخالف اين امر 
بود و به پيش��نهاد منطقه ۱۲ زميني به مساحت ۱۲0هزار متر 
مربع در منطقه اميركبير در اختيار سرمايه گذار بخش خصوصي 
قرار داده شد تا شهرك مبل در محدوده اميركبير احداث شود.

 كارخانه روغن  نباتي به مجتمع
تجاري- تفريحي تبديل مي شود

زنج�ان   در ش��رايطي ك��ه طي 
اخير چالش ش��رط بندي ها  روزهاي 
در فوتبال جام جهاني در بس��ياري از 
استان هاي كشور مشكالت فراواني را 
ايجاد كرده و شكايت هاي بسياري از 
خانواده ها را به وج��ود آورده؛ رييس 
پليس فتاي استان زنجان با بيان اينكه 
شكايات مردمي درخصوص كالهبرداري هاي شرط بندي فوتبال 
زياد ش��ده اس��ت، گفت: خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند. 
محمدعلي آدينه لو در گفت وگو با تسنيم در زنجان ضمن تبريك 
عيد سعيد فطر اظهار كرد: متاسفانه شكايات مردمي درخصوص 
كالهبرداري هاي ش��رط بندي فوتبال زياد شده است. او با بيان 
اينكه متاس��فانه جوانان ام��روز در دام هاي اي��ن كالهبرداران 
مي افتند، گفت: برخي به خاطر طمع پول اقدام در ش��رط بندي 
فوتب��ال مي كنند و دارايي خود را به باد مي دهند. رييس پليس 
فت��اي اس��تان زنجان با بيان اينكه به دليل ش��روع مس��ابقات 
فوتبال  در جام جهاني ش��رط بندي ها گسترش پيدا كرده است، 
خاطرنش��ان كرد: پليس فتا فعاليت اين گروه ها را رصد كرده و 
با متخلفان برخورد مي كند. او با هش��دار به اينكه جوانان نبايد 
در اي��ن دام ها بيفتند، تاكيد كرد: عالوه ب��ر اينكه فعاليت اين 
گروه ها غيرمجاز اس��ت بلكه در نحوه پرداخت پول به برندگان 
هم كالهبرداري مي كنند و به فرض اينكه برندگان ۲0ميليون 
تومان برنده مي شوند اين كالهبرداران ۱5ميليون را نزد خود نگه 
مي دارند و فقط 5 ميليون تومان را برندگان مي دانند. آدينه لو در 
پايان باز هم به افراد جامعه خصوصا جوانان هشدار داد و تاكيد 
كرد: مردم به هيچ وجه در اينگونه ش��رط بندي ها شركت نكنند 

چراكه تمام دارايي خود را از دست مي دهند. 

 هشدار به شركت كنندگان
در شرط بندي هاي فوتبالي
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اقتصاد اجتماعي12
استفاده از همه راه ها براي 

مقابله با خشونت عليه زنان
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده بر استفاده 
از همه راه هاي بازدارنده براي مقابله با خشونت عليه زنان 

و دختران تاكيد كرد. 
معصومه ابتكار پس از گفت وگوي تلفني با سيددانيال 
محبي استاندار سيستان وبلوچستان بار ديگر بر آسيب هاي 
تاخير در ارسال اليحه مقابله با خشونت عليه زنان تاكيد 
كرد. ابتكار گفت: اس��تاندار سيستان وبلوچستان بر لزوم 
رس��يدگي كامل به موضوع تعرض در ايرانش��هر تاكيد 
دارد. مع��اون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: 
از مجلس شوراي اس��امي مجددا تقاضا دارم همچنين 
نس��بت به درخواس��ت دولت براي در اولويت قرار دادن 
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان اقدام كند. او با ابراز 
تاسف شديد از واقعه رخ داده در ايرانشهر، يكي از راه هاي 
مه��م مقابله با اين حوادث ناگوار و غيرقابل بخش��ش را 
حمايت از اورژانس هاي اجتماعي و ۱۲۳ دانست و افزود: 
همه دس��تگاه هاي مرتبط مي بايست باتوجه به ضرورت 
رس��يدگي فوري به خشونت ها و تعرضات و حمايت هاي 
اجتماعي و تخصصي روانشناسي از شهروندان آسيب ديده 

از اقدامات اورژانس هاي اجتماعي پشتيباني كنند. 
ابتكار ياد آور ش��د كه ماه گذش��ته نامه يي به امضاي 
وي و عل��ي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي 
حمايت فرابخشي دولتي و غير دولتي از ۱۲۳ براي مقابله 

با حوادث ضدانساني به وزير كشور نوشته شده است. 
وزارت كش��ور ب��ه دنبال نامه دو عض��و كابينه دولت 
دوازده��م، طي نامه يي از كليه دس��تگاه هاي ذي مدخل 
اس��تاني به ويژه شهرداري ها و ش��وراهاي اسامي شهر 
و روس��تا خواس��ت امر مهم حمايت از اقدامات اورژانس 

اجتماعي را مدنظر قرار دهند. 

رايزني براي ورود اهداي خون 
به اورژانس ۱۱۵

مديرعامل سازمان انتقال خون گفت: بايد براساس 
پروتكل اتحاديه اروپا، به س��مت ورود اهداي خون به 

اورژانس پيش بيمارستاني حركت كنيم. 
علي اكبر پورفتح اهلل ب��ا تاكيد بر اينكه اهداي خون 
بايد در كشور به يك فرهنگ عامه تبديل شود، گفت: 
بايد تاش شود با ايجاد گروه هاي اهداكنندگان خون، 
اين س��نت حس��نه به يك حركت اجتماعي در كشور 
تبديل ش��ود. پورفتح اهلل با بيان اينكه ش��عار امس��ال 
سازمان بهداشت جهاني حول مشاركت هاي اجتماعي 
متمركز اس��ت، گفت: بايد جهت اه��داي داوطلبانه و 
ايثارگرانه فرآورده هاي خوني به س��مت اهداكنندگان 
مستمر خون حركت كنيم. وي با تاكيد بر اينكه براي 
رسيدن به اين موفقيت بايد در ابتدا محيط را ساخت، 
گفت: در بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي بحث اهداي 
خون از سازمان هاي انتقال خون گرفته و به شوراهاي 
شهر محول شده است و سازمان هاي انتقال خون تنها 
در پروس��ه آزمايش��گاهي و تولي��د فرآورده هاي خون 

فعاليت مي كنند. 
او با بيان اينكه س��وانح رانندگي در ايران س��االنه 
جان ۲۰ هزار هموط��ن را مي گيرد، تصريح كرد: بايد 
به ورود اهداي خون به اورژانس پيش بيمارستاني فكر 
كنيم تا بتوانيم بافاصله پس از س��انحه، جريان خون 
را برقرار و جان هموطن��ان را نجات دهيم. پورفتح اهلل 
با بيان اينكه رايزني ه��اي اوليه در اين خصوص انجام 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: بايد براساس پروتكلي كه در 
اين خصوص در اتحاديه اروپا وجود دارد، حركت كنيم 
و با ورود اهداي خون به اورژانس پيش بيمارستاني به 

اين مهم بپردازيم. 

»سمن« ها بازيچه قرار نگيرند
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بهره مندي 
از پتانس��يل س��ازمان هاي مردم نهاد براي اجرايي شدن 
سياست هاي زيست محيطي در بطن جامعه و ترويج آن 
را يك روزنه اميد دانس��ت و گفت: سمن ها بايد هوشيار 

باشند كه بازيچه اغراض سياسي قرار نگيرند. 
عيس��ي كانت��ري در نشس��ت ب��ا برخ��ي اعضاي 
س��ازمان هاي مردم نهاد و مديران دس��تگاه هاي اجرايي 
استان خراسان رضوي افزود: مسووالن را بايد توجيه كنيم 
كه دس��ت از رفتارهاي غيرمت��وازن و غيرپايدار بردارند 
همچنين مردم را توجيه به حفظ محيط زيس��ت كنيم. 
در همين جهت دستور داده ايم از اول امسال هيچ صنعت 

آب بري در كشور ايجاد نشود. 
مي ش��ود  ت��اش  دني��ا  در  گف��ت:  ادام��ه  در  او 
محيط زيس��ت در چارچوب توس��عه پايدار حفظ شود 
اما در كش��ور ما متاسفانه توس��عه صنعتي و زيربنايي 
موج��ب آس��يب دي��دن به محيط زيس��ت مي ش��ود. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در پاس��خ به 
س��والي مبني بر بروز پدي��ده ريزگردها و آلودگي هوا 
در اس��تان خراس��ان رضوي خاطرنش��ان كرد: برخي 
اقدام��ات در انتق��ال آب براي افزاي��ش توليد موجب 
ايجاد مش��كاتي ازجمله خشك ش��دن تاالب ها شده 
كه نتيجه آن وجود ريزگردها با منش��ا داخلي اس��ت. 
مش��كل آلودگي مربوط به همه كان شهرهاي جهان 
است و خوشبختانه وزارت نفت در اين زمينه اقدامات 
بس��يار خوب��ي انجام داده و اميد اس��ت ب��ا راه اندازي 
ش��ركت ستاره خليج فارس، سوخت هاي فسيلي كشور 
اس��تاندارهاي الزم بين المللي را داشته باشد و آلودگي 

هواي كان شهرها كاهش يابد. 
او ادامه داد: ريزگردهاي اس��تان خراسان رضوي منشا 
داخل��ي و خارجي دارد. س��ازمان جنگل ها در راس��تاي 
بهبود بس��ياري از ريزگردهاي داخل��ي، اقداماتي را آغاز 
كرده است اما متاس��فانه در مورد ريزگردهايي كه منشا 
خارج��ي از تركمنس��تان و افغانس��تان دارد، نمي توانيم 
در كوتاه م��دت كار خاصي انجام دهي��م. كانتري افزود: 
توسعه فضاي سبز، نيازمند آب است و در خراسان رضوي 
بيش از سه برابر استانداردهاي بين المللي از آب استفاده 
مي ش��ود بنابراين توسعه فضاي سبز در بلندمدت منجر 
به تخريب محيط زيست مي شود. معاون رييس جمهور در 
پاسخ به پرسشي درباره صدور مجوز شكار در چند استان 
گف��ت: متعادل  كردن جمعيت حيوان��ات يكي از اهداف 
محيط زيس��ت است. زماني كه در يك زيست بوم، تعداد 
وحوش بيش از ظرفيت مرتع باشد، عاوه بر تخريب هايي 
كه به همراه دارد، به دليل عدم تناسب جمعيت حيوانات 

نر با ماده، تعادل گله هاي وحوش به هم مي خورد. 

اخبار

با پير شدن جمعيت كشور، تعداد افراد كم توان افزايش پيدا مي كند 

ناتوانيدرحمايتازتوانيابان

ارسال دفترچه هاي بيمه درمان به خانه ها

توسعه كشور از مسير پيش دبستاني مي گذرد

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي درخصوص 
صدور غيرحض��وري دفترچه هاي بيمه درمان گفت: 
ع��دم نياز به مراجعه حضوري ب��راي صدور و تمديد 
دفترچه هم اكنون در بس��ياري شعب آغاز شده و تا 
هفته تامين اجتماعي شرايطي را ايجاد خواهيم كرد 
كه دفترچه ها به درب منازل ارسال و نيازي به مراجعه 

به شعب نباشد. 
تقي نوربخش در نشست خبري با اصحاب رسانه 
با بيان اينكه در آستانه هفته تامين اجتماعي)اواسط 
تير ماه( هستيم گفت: در اين هفته ۴۴پروژه بيمه يي، 

درماني و اقتصادي افتتاح خواهد شد. 
او افزود: اقداماتي در راس��تاي حمايت از اشتغال 
داري��م. در همين راس��تا در قالب طرح مش��وق هاي 
اشتغال هم اكنون كليه كارگاه هاي توليدي مي توانند 
به ازاي هر دو نفر كه جذب و به كارگيري مي كنند از 
مزاياي بيمه يي براي يك نفر از آنها اس��تفاده كنند. 
ب��ه اين معنا كه اگر كارگاهي دو فرد زير ۳۴س��ال و 
داراي م��درك كارشناس��ي را جذب كن��د براي يك 
نفر آنه��ا از معافيت حق بيم��ه كارفرمايي برخوردار 
مي شود. مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي درباره 
مشاغل فضاي مجازي و كسب وكار خانگي نيز گفت: 
در اين موارد سازمان تسهياتي ايجاد كرده كه افراد 
با معرفي صنوف مربوطه از مزاياي بيمه يي اس��تفاده 
كنند. در همين زمينه با خانه موس��يقي، تئاتر، خانه 
سينما و مشاغل فضاي مجازي تفاهمنامه هايي منعقد 

شده است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه تفاهمنامه ب��ا معاون��ت علمي 
فناوري رياس��ت جمهوري گفت: بر اين اساس كليه 
قراردادهايي كه مجري آنها ش��ركت هاي دانش بنيان 

باشند از محاسبه ضرايب حق پيمان معاف هستند. 

  مذاكره با وزير ارتباطات براي كمك
به استارت آپ ها

نوربخ��ش ادامه داد: مذاكراتي ب��ا وزير ارتباطات 
براي كمك به اس��تارت آپ هاي ثبت ش��ده درحال 
انجام است كه به دنبال آن هيات مديره آنها كه سهام 
دارن��د از معافيت كامل حق بيمه برخوردار ش��وند. 
تسهياتي براي اصحاب رس��انه در راستاي تفاهم با 
معاونت مطبوعاتي نيز در نظر گرفته شده و تاكنون 
۱۲هزار نفر تحت پوشش رفته اند. او به بيمه رانندگان 
نيز اش��اره و عنوان كرد: با وج��ود عدم تامين منابع 
هدفمندي براي پوش��ش بيمه رانن��دگان همچنان 
بيمه پردازي آنها ادامه دارد. مذاكراتي با سازمان برنامه 
داري��م تا اين روند با تامي��ن منابع ادامه يابد و تعداد 
آنها افزايش يابد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با 
بيان اينكه مهلت بخشودگي جرايم كارفرمايان خوش 
حساب نيز ش��روع ش��ده و تا ۱۰تير ماه ادامه دارد، 
گفت: كارفرمايان عاوه بر بخشودگي جرايم از امكان 

تقسيط بدهي نيز بهره مند مي شوند. 
نوربخ��ش در پاس��خ به س��ئوالي مبني ب��ر روند 
واگ��ذاري ش��ركت هاي شس��تا عنوان ك��رد: خروج 
دولت از بنگاه داري، سياس��ت دولت است و بسياري 
از مش��كات موج��ود را مرتفع خواهد ك��رد. اكنون 
۵۴ ش��ركت از ۱۳۰بن��گاه را به مزايده گذاش��تيم و 
تعدادي درحال واگذاري اس��ت و منابع ناش��ي از آن 
در بخش هاي س��هام داري و در محل هايي كه ارزش 
افزوده دارد، وارد خواهد ش��د البته از س��هامداري به 
ط��ور كام��ل خارج نمي ش��ويم و در ح��د ۴۰درصد 
سهام دار خواهيم بود. به طور كامل و طي دو سال از 
بنگاه داري خارج خواهيم شد. او در پاسخ به پرسش 
ايسنا مبني بر صدور غيرحضوري دفترچه هاي بيمه 

درمان اظهار كرد: عدم نياز به مراجعه حضوري براي 
صدور و تمديد دفترچه هم اكنون در بس��ياري شعب 
آغاز شده و تا هفته تامين اجتماعي شرايطي را ايجاد 
خواهيم كرد كه دفترچه ها به درب منازل ارس��ال و 

نيازي به مراجعه به شعب نباشد. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره حذف 
دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي نيز گفت: اين طرح 
به صورت سراس��ري در مراكز ملكي س��ازمان انجام 
ش��د و تاكنون ۷۰ميليون نسخه الكترونيك ايجاد و 
۱۵ميليارد تومان بابت چاپ دفترچه ها صرفه جويي 
شد. نوربخش ادامه داد: حذف دفترچه در مراكز طرف 
 قرارداد نيز در س��ه اس��تان پايلوت ش��ده و به زودي
۵ استان ديگر به اين طرح ملحق مي شوند و اميدواريم 
تا آخر س��ال كل مراكز تحت پوشش بروند. او درباره 
اقدامات انجام ش��ده براي حماي��ت از كاالي ايراني 
گف��ت: براي اين امر ۶۰۰ ميلي��ارد تومان در بودجه 

پيشنهاد شده و اقدامات موثري درحال انجام است. 

 تالش براي تهيه آيين نامه همسان سازي 
حقوق بازنشستگان 

مديرعام��ل س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي درباره 
همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان ني��ز گفت: در 
برنامه شش��م توس��عه مقرر ش��ده تا پايان سال دوم 
برنامه آيين نامه مربوط تهيه ش��ود. معاونت بيمه يي 
مش��غول بررس��ي فني اس��ت تا آيين نامه تهيه و در 
بودج��ه ۹۸ وارد ش��ود. او درباره بيم��ه كولبران نيز 
اظهار كرد: مش��اغل براي بيمه ش��دن يا بايد داراي 
كارگاه بوده يا كد مش��خص داش��ته باشند؛ كولبرها 
جزو صنوف مش��خصي نيستند. اكنون ۵۰ هزار باربر 
تحت پوش��ش اند كه س��هم كارفرمايي شان را دولت 

مي دهد اما كولبرها اگر صنوف مش��خصي داش��ته و 
داراي هويت صنفي باش��ند، مي توانند از امكان بيمه 
استفاده كنند. نوربخش ميزان مطالبه اين سازمان از 
شهرداري ها را نيز اعام و عنوان كرد: ۱۰۰۰ميليارد 
تومان از كل ش��هرداري هاي سراسر كشور طلبكاريم 
كه بخشي مربوط به تهران است. بخشي از اين بدهي 
محقق شده اما هنوز بخشي از آن تسويه نشده است. 
كم��ك كرديم اي��ن بدهي را با ع��وارض و زمين هم 
تهاتر كنيم كه تاكنون انجام نش��ده است. مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه مشغول مذاكره 
براي حل مش��كل بيمه هنرمندان و دريافت ضريب 
حق پيمان هستيم، گفت: همانطور كه ضرايب حق 
بيمه پيمان را براي مشاغل دانش بنيان حذف كرديم 
درح��ال مذاكره ايم تا براي بيم��ه هنرمندان نيز اين 
امر محقق ش��ود. نوربخش در ادامه با اش��اره به ارائه 
متمركز هفت خدمت كوتاه مدت در س��ازمان چون 
پرداخت ليست اينترنتي حق بيمه گفت: اميدواريم 

ص��دور غيرحضوري دفترچه بيمه نيز تا هفته تامين 
اجتماع��ي در تيرماه انجام ش��ود. همچنين اقدام به 
ايجاد ميز خدمت در ش��عب كرديم تا ديگر نيازي به 
رفتن به طبقات مختلف و طي بوروكراسي ها و نوبت 
دهي نباش��د، البته به ندرت ممكن اس��ت به لحاظ 
فيزيك محل امكان تشكيل ميز در طبقه اول نباشد و 
از اول تير بسياري نياز مردم براي انجام امور با دادن 
كدهاي رهگيري مرتفع شود. او در پاسخ به اينكه آيا 
مش��كاتي در پي واريز حق بيمه درمان به حس��اب 
خزانه به وجود نيامده است؟ عنوان كرد: مشكلي براي 
دريافت اعتب��ارات به وجود نيامده و بافاصله پس از 
واري��ز به خزانه اين مبالغ ب��ه ما تخصيص مي يابد و 
مش��كلي نداريم. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
درب��اره حذف تصوير ابن س��ينا از جلد دفترچه هاي 
بيمه نيز گفت: براي مدت كوتاهي تصوير ابن سينا از 
روي جلد حذف شده و در دفترچه هاي آينده تمثال 

ابوعلي سينا با طراحي زيباتري چاپ خواهد شد. 

ريحانه جاويدي|
۱۰ درصد جمعيت كش��ور را معلوالن تشكيل 
داده اند و پيش بيني ها حكايت از اين دارد كه تا سال 
۲۰۵۰ ميادي، بيش از ۳۰درصد جمعيت كش��ور 
نيز سالمند مي ش��وند، با اين حال زيرساخت هاي 
توانبخش��ي كشور كه مورد نياز اين دو گروه است، 
در سال هاي اخير چندان پيشرفتي نداشته و بارها 
از سوي وزير بهداشت از آن با عنوان حلقه مفقوده 
سامت ياد ش��ده اس��ت. اگرچه ۱۰ سال امضاي 
كنوانسيون حمايت از حقوق معلوالن، مي گذرد اما 
هنوز خدمات توانخبشي مشمول بيمه نمي شوند و 
همچنان ۳۰ هزار تخت توانبخش��ي در كشور كم 
اس��ت در حالي كه ۱۰درص��د جامعه را معلوالن و 
توان يابان و بيش از ۹درصد جامعه را س��المندان 
تشكيل داده اند. طبق قانون، بخشي از خدمات توان 
بخشي بايد توسط سازمان بهزيستي به مددجويان 
ارائه ش��ود و بخش��ي ديگ��ر بايد از س��وي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي تامين شود با 
وجود اين كمبود بودجه سبب شده تا اغلب اوقات 
سازمان بهزيستي كشور تنها به پرداخت مستمري 
ان��دك معلوالن اكتفا ك��رده و بودجه يي براي ارائه 
خدمات بيشتر نداشته باشد، از طرف ديگر آن طور 
كه به نظر مي رس��د، ساز و كار فعاليت هاي وزارت 
بهداشت درباره اين موضوع چندان شفاف نبوده و 
اين سازمان بيش��تر از هر كمك ديگري به دنبال 
همراه كردن مردم و خيرين براي تامين مالي مراكز 
توانبخشي است اما برخي مسووالن معتقدند ، اگر 
بخش عمده خدم��ات به وزارت بهداش��ت واگذار 
ش��ود، توان يابان وضعيت بهتري خواهند داش��ت، 
اين درحالي اس��ت كه مسووالن سازمان بهزيستي 
بر اين باورند كه سياس��ت هاي وزارت بهداشت در 
زمينه توان بخشي، تكرار برنامه هاي شكست خورده 

پيشين بوده كه اغلب موفقيت آميز نيست. 

  وزارت بهداشت به دنبال كمك هاي مردمي
روز گذشته اكبر تركي عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس، بار ديگر بر كمبود ۳۰ هزار تخت 
بيمارستاني در كشور تاكيد كرده و خواهان فعاليت 
بيشتر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
در زمينه تامين زيرس��اخت هاي توانبخش��ي شد. 
او گف��ت: »طبق اص��ل ۲۹ قانون اساس��ي تامين 

اجتماعي همگاني ب��راي تمامي مردم بايد اجرايي 
ش��ود، اما بي توجه��ي به اين اصل قانون اساس��ي 
هم برخ��ي آحاد جامع��ه از جمله معل��والن را از 
حداقل هاي زندگي محروم كرده اس��ت؛ متاسفانه 
شرايط معلوالن در اكثر استان هاي كشور مناسب 
نبوده و در بيش��تر مواقع معل��والن حتي امكانات 
جزئ��ي و اوليه درماني همانند تخت هاي درماني را 
هم در اختيار ندارند، يعني بهزيس��تي گاهي تنها 
مستمري مددجويان را پرداخت كرده و هيچ اقدام 

ديگري براي درمان اين افراد انجام نمي دهند.«
او اف��زود: »درحال حاضر برخي مش��كات در 
س��ازمان بهزيستي كش��ور، از جمله كمبود منابع 
و اعتب��ارات ارائ��ه خدمات توان بخش��ي ب��ه افراد 
را معل��ول با مش��كل روبه رو كرده اس��ت؛ اما اگر 
بخش عمده خدمات به وزارت بهداش��ت و درمان 
واگذار شود، شايد مشكات مددجويان تا حدودي 
كاهش پيدا كند.« با اي��ن حال اظهارات تركي در 
حالي اس��ت ك��ه پيش از اين در بهمن س��ال ۹۶، 

حسن قاضي زاده هاشمي، درباره كمك هاي وزارت 
بهداشت براي تامين اعتبار مراكز توانبخشي گفته 
بود: »وزارت بهداشت از نظر تامين تجهيزات مراكز 
توانبخشي به دليل نظارت هاي سازمان هاي نظارتي 
نمي تواند به طور مس��تقيم كمك كند اما در قالب 
هي��ات امن��اي ارزي وزارت بهداش��ت مي تواند به 
كاه��ش ۲۵درصدي قيمت تجهيزات و تامين آنها 
كمك كند.« از طرف ديگر، ش��واهد و اظهارنظرها 
نش��ان مي دهد، وزارت بهداش��ت به عنوان يكي از 
س��ازمان هايي كه در قبال تامين زيرس��اخت هاي 
توانبخشي، مسووليت دارد، بيش از آنكه به تامين 
اعتبار براي خدمات توانبخشي توجه كند به جلب 
مشاركت مردمي عاقه نشان مي دهد چنانكه، قاسم 
جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي، درباره اين موض��وع اعام كرد: 
»ميزان تخت هاي توانبخش��ي كشور ما، يك دهم 
كشورهاي منطقه است كه بايد در اين حوزه، تاش 
بيش��تري كنيم. بايد رويكرد ما به س��رمايه گذاري 

بخش غيردولتي، گس��ترش خدم��ات و درنهايت 
افزايش دسترسي مردم به اين حوزه باشد. آيين نامه 
مراكز توانبخش��ي آم��اده اباغ اس��ت و در آن بر 
سرمايه گذاري بخش غيردولتي و لزوم تسهيل گري 
و نظارت وزارت بهداش��ت تاكيد شده است. وزارت 
بهداشت به دنبال تصديگري نيست بلكه مي خواهد 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف حوزه سامت 
ازجمله حوزه توانبخش��ي، توسط مردم انجام شود 
حت��ي توليد كنن��دگان تجهيزات توانبخش��ي نيز 

مي توانند در اين حوزه سرمايه گذاري كنند.«

  برنامه هاي شكست خورده
سياست ها و برنامه هاي وزارت بهداشت در زمينه 
كمك به زيرس��اخت هاي توانبخش��ي، تاكنون به 
گونه يي بوده است كه مسووالن سازمان بهزيستي 
معتقدند، بيش از آنكه به سمت سازمان بهزيستي 
باشد،  به سمت بنياد شهيد بوده و چنين سياستي 
از نظ��ر آنه��ا موفقيت آميز نيس��ت. محمد كمالي 

رييس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي درباره 
اين موضوع بيان كرد: »وزارت بهداشت در نظر دارد 
خدمات توانبخشي پزشكي بيمارستان رفيده، تنها 
بيمارستان توانبخشي كشور، را عموميت ببخشد. به 
همين دليل با توجه به نوع كار به سمت هال احمر 
و بنياد ش��هيد رفت تا خدمات توانبخش��ي از اين 
طريق ارائه ش��ود اما متاسفانه خيلي موفقيت آميز 
نبود. بنابراين وزارت بهداش��ت مي خواهد از بخش 
غيردولت��ي براي ارائ��ه خدمات توانبخش��ي بهره 
بگيرد كه ش��بيه همان كاري است كه در سال ۷۱ 
در بهزيس��تي انجام داديم. در سال ۷۱، نيازمندي 
فراواني به مراكز توانبخشي وجود داشت، بنابراين 
در آن س��ال از بخش غيردولتي درخواست كرديم 
كه مراكز روزانه توانبخش��ي را تاس��يس كنند كه 
خوشبختانه به موفقيت هايي نيز انجاميد و اكنون 
بيش از هزار مركز غيردولتي توانبخش��ي خدمت 
ارائه مي كنند اما اين خدمات توانبخش��ي پزشكي 
نيست بلكه بيشتر توانبخشي حرفه اي، آموزشي و 

اجتماعي انجام مي دهند.«
او افزود: »وقتي گفته مي ش��ود كه توانبخش��ي 
حلق��ه مفقوده اس��ت يكي از عل��ل آن بيمه نبودن 
اين خدمات اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه خدمات 
توانبخش��ي حتي در وزارت بهداشت و درمان هنوز 
شناخته شده نيس��ت. متاسفانه هنوز نگاه مناسبي 
نس��بت ب��ه خدم��ات توانبخش��ي ش��كل نگرفته، 
تاش ه��اي چند س��ال اخير مق��داري آن را بهبود 
بخش��يده اما هنوز با نقطه آرماني فاصله داريم. يك 
نگاه پزش��كي بر سيستم بهداش��تي حاكم هست. 
متاس��فانه بايد بپذيريم كه اين نگاه هنوز هس��ت و 
خدمات توانبخشي را مناسب نمي بينند و جايگاه آن 
را به اصطاح به عنوان خدمت مستقلي كه مي تواند 

خودش خدمت را ارائه كند ديده نشده است.«
كمالي بيان كرد: »كارشناسان وزارت بهداشت به 
توانبخشي توجه الزم را ندارند. خدمات توانبخشي 
گران و طوالني مدت اس��ت و جلسات متعددي را 
مي خواهد. كودكي كه تاخير رشد گفتار و كودكي 
كه تاخير رشد حركتي دارد براي كاردرماني، شايد 
بيش از ۱۰۰ جلسه نياز داشته باشد. اين جلسات 
در قامت بيمه قابل تعريف نيست. به همين دليل 
اس��ت كه در بس��ياري از مواقع اين كودكان را به 

بهزيستي ارجاع مي دهند.«

نبود يكپارچگي آموزش��ي كه از مهدهاي كودك در كش��ور آغاز 
مي ش��ود يك چالش قابل بررسي است. مهدهاي كودك مجوز خود 
را از س��ازمان بهزيس��تي مي گيرند و از سال ۹۵ سياست گذاري هاي 
آموزش��ي اش به عهده آموزش و پرورش و معاونت ابتدايي اس��ت. از 
س��وي ديگر مهدهاي كودك به صورت س��اختاري مجوز خود را از 
مركز غيردولتي آموزش و پرورش مي گيرند اما زيرنظر معاونت ابتدايي 
فعاليت مي كنند و هر دوي اين مقاطع مهدكودك و پيش دبستاني در 
كشور ما اجباري نيست. باز به نوعي سرباز زدن بسياري از اين مراكز از 
مفاد آموزشي كه برايشان تعريف شده باعث مي شود دانش آموزان پايه 
اول در كشور ما از مدرسه به مدرسه، از منطقه به منطقه و از استان به 
استان در سطوح متفاوت آمادگي آموختن الفبا را آغاز مي كنند. برخي 
دانش آموزان خواندن و نوشتن را پيش از مدرسه ياد مي گيرند و برخي 
كه در مناطق دو زبانه هستند پيش از رسيدن به كاس اول و اجباري 
شدن تحصيل، شايد حرف زدن به زبان فارسي را نيز نياموخته باشند. 
در حال حاضر ۷۰درصد نرخ پوشش پيش دبستاني در كشور داريم 
كه پي��ش از دولت يازدهم اين نرخ ۳۸درصد ب��ود. رضوان حكيم زاده 
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش درباره مقطع پيش دبستاني و 
اينكه اين مقطع يك س��ال زيرمجموعه مراكز غيردولتي قرار گرفت و 
خسارت هايي خورد و آمار پوشش پيش دبستاني در كشور پايين آمد، 
گفت: خوشبختانه در حال حاضر پيش دبستاني در ذيل معاونت ابتدايي 
قرار دارد اما نگراني شما قابل درك است. من يك مثال در باب اهميت 

پيش دبستاني و نقشي كه در توسعه كشورها ايفا مي كند، مي زنم. اگر به 
آمارهاي جهاني كه مراجعه كنيم، مي بينيم آمار پوشش پيش دبستاني 
چه ميزان در توس��عه يافتگي نقش ايفا مي كند. در واقع وقتي به نرخ 
پوشش دبستان در كشورهاي توسعه يافته و نيمه توسعه يافته و توسعه 
نيافته مي رس��يم، اين آمار معنا دار نيست و عموما نرخ باالست. اما در 
پيش دبستاني كشورهايي كه در رتبه بندي باالي توسعه قرار دارند نرخ 
پوشش پيش دبستاني آنها باالي ۹۰درصد و حتي ۱۰۰درصد است. ما 
در حال حاضر ۷۰درصد نرخ پوش��ش پيش دبس��تاني در كشور داريم 
ك��ه پي��ش از دولت يازدهم اين ن��رخ ۳۸درصد ب��ود. االن در مناطق 
محروم و دو زبانه به خاطر حمايت دولت گاه اين نرخ پوشش به باالي 
۹۰درصد مي رس��د. او با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري دولت ها در امر 
آموزش از آموزش ابتدايي تا آموزش عالي در كش��ورهاي توسعه يافته 
جهت معكوس دارد به اين معنا كه س��رمايه گذاري دولتي در پايه هاي 
پايين تر بيشتر از آموزش عالي است، به مهر گفت: ممكن است بهترين 
دانش��گاه هاي دنيا پولي باشند اما در كش��وري مانند فرانسه كه طرح 
اجباري شدن آموزش از سه سالگي آغاز شده و دو سال اول را رايگان 
كرده اند، مي بينيم به طور كلي حمايت و سرمايه گذاري در سنين پايين 
براي امر آموزش بيش��تر است. اگر ما به دنبال توسعه مي گرديم اينها 

نشانه هاي روشني بر اين امر است. 
حكيم زاده همچنين اظهار كرد: در سياست هاي اباغي مقام معظم 
رهبري آمده است كه از مهدكودك تا دانشگاه اهميت دارد و درواقع 

ايشان به مهدهاي كودك نيز اشاره و تاكيد كرده اند. همچنين در سند 
تحول بنيادين نخس��تين راهكار در پيشرفت آموزش را تحقق پيش 
دبس��تاني ذكر كرده اند و اينكه بايد دولتي باش��د. در واقع دو دسته 
پيش دبستاني دولتي و با مشاركت مردم و غير دولتي ذكر شده است. 
نكته اينجاست كه در حال حاضر ۱۲درصد جمعيت دانش آموزي ما 
در مقاطع بعد از پيش دبس��تاني در غيردولتي تحصيل مي كنند پس 
اگر قرار باشد پيش دبستاني تعميم پيدا كند آيا مي تواند ۱۰۰درصد 

غيردولتي باشد؟ اين يك تناقض آموزشي مي شود. 
معاون آموزش ابتدايي افزود: االن باالي ۷۰درصدي كه به پوشش 
پيش دبستاني رسيده ايم با حمايت دولت بوده است اما نگراني ما اين 
است كه با تمام اين تاش ها درگير حواشي شويم. اگر حمايت دولتي 
را برداريم و به بخش خصوصي واگذار ش��ود همان طور كه در س��ال 
۹۰ اين اتفاق افتاد و ش��اهد يك س��قوط در جذب نوآموزان بوديم، 
خصوص��ا براي مناطق محروم و دو زبانه حتما آمار خود را از دس��ت 
مي دهيم. در مناطق عش��ايري و مح��روم كه بخش خصوصي پيش 
دبس��تاني نمي زند. بخش هاي حاش��يه يي شهرها بايد مركز توجه ما 
باشد چراكه هم جمعيت دانش آموزي بااليي دارد و هم فقر فرهنگي 

و اقتصادي آنجا مشاهده مي شود. 
او ادامه داد: يكي از درخشان ترين بخش در كارنامه آموزشي دولت 
اين است كه در استان هايي مثل ايام و خوزستان ما اين نرخ پوشش 
را ب��ه باالي ۹۰درصد رس��انده ايم. تنها ش��اخصي در امر آموزش كه 

در سيستان وبلوچس��تان از شاخص كشوري باالتر است، نرخ پوشش 
پيش دبستاني است كه ۸۰درصد است. يا در خراسان شمالي اين نرخ 

از ۸درصد به ۸۰درصد رسيده است. 

 به اجباري شدن اين مقطع اعتقاد داريم
حكيم زاده در پاس��خ به اين سوال كه چرا پيش دبستاني اجباري 
نمي ش��ود، گفت: ما به اجباري ش��دن اين مقطع اعتق��اد داريم. اگر 
اين دوره مهم تربيت و شكل گيري شخصيت را كه با رشد شناختي 
بچه هاي اين زمانه همراه هست از دست بدهيم و برايش برنامه نداشته 
باش��يم، خسارت بزرگي براي جامعه است. اما ما محدوديت منابع را 
داريم. مطلوب ما اجباري شدن است اما در اين صورت بايد رايگان نيز 
بش��ود. اما به خاطر محدوديت ها دولت مايل است از مشاركت مردم 
اس��تفاده كند تا منابع را در جاهايي هزينه كند كه محروم يا دوزبانه 
هستند. بله ما دانش آموزاني داريم كه وقتي كاس اول مي روند زبان 
فارسي به گوششان نخورده و در موقعيت نابرابر با بقيه تحصيل را آغاز 
مي كنند. او در ادامه به تشريح برخي فوايد پيش دبستاني پرداخت و 
بيان كرد: جالب است بدانيد در استان هاي دو زبانه و مناطق محروم 
كه پيش دبس��تاني آمارش باال رفته، ۱۱درص��د كاهش تكرار پايه را 
داشته ايم يا در پژوهش ديگري نشان داده شده ميانگين نمرات پايان 
متوس��طه كساني كه پيش دبستاني را گذرانده اند به شكل معناداري 

باالتر از ديگران است. 
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

افزايش 12.5 درصدي نرخ خدمات الكترونيك شهر
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

روز گذش��ته در جلس��ه شوراي ش��هر تهران، 
اعضاي اين ش��ورا موافقت كردند تا پايان سال 97 
اختيارات ش��ركت واحد اتوبوسراني اعم از انتخاب 
هيات مديره مجمع به شهردار تهران تفويض شده و 
به همين منظور تا پايان شهريور ماه نيز اساسنامه 
جديد شركت واحد به شورا ارسال شود. همچنين 
در اين جلسه پس از بحث و بررسي، اعضاي شوراي 
شهر تهران با افزايش 12.5درصدي تعرفه خدمات 
دفاتر الكترونيك ش��هر موافقت كردند. غير از اين 
مصوبات، واكنش به كلنگ زني س��اختمان جديد 
پالسكو در روز جمعه گذشته و نيز بليت 95 هزار 
توماني برج ميالد براي اكران بازي تيم ملي فوتبال 
ايران در جام جهاني از ديگر موضوعات مهم مطرح 

شده در شوراي شهر بود. 
به گزارش »تعادل«، در جريان بررسي اصالحيه 
مصوبه »نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك 
ش��هر تهران«، محمد س��االري رييس كميسيون 
 شهرس��ازي و معماري ش��وراي شهر تهران، گفت: 
50 نوع خدمت در دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر 
در حوزه مديريت شهري ارائه مي شود و اين مصوبه 
هر س��ال در صحن شورا مطرح ش��ده و باتوجه به 
ن��رخ تورم و پيش��نهادات ش��هرداري درب��اره آن 
تصميم گيري مي ش��ود. از اين رو، نظر به بررس��ي 
و تصميمات كميس��يون معماري و شهرس��ازي، 
نرخ تعرفه دفاتر براي س��ال 1۳97 متناسب با نرخ 
تورم رس��مي و لحاظ كردن ميزان افزايش ناشي از 
حقوق و دس��تمزد، به طور ميانگين 12.5درصد در 
اين كميسيون تعيين شد به نحوي كه در هيچ يك 
از آيتم هاي 50گانه نرخ افزايش نسبت به سال 9۶ 

بيش از 15درصد نيست. 
همچنين در جريان بررس��ي تفويض بخشي از 
اختيارات سازمان اتوبوسراني به شهرداري اظهارات 
متفاوتي از س��وي اعضاي شوراي شهر مطرح شد. 
در ابتدا محمد عليخاني رييس كميس��يون عمران 
و حمل و نقل ش��ورا گفت: مجمع عمومي شركت 
واح��د با همان تركيب هيات ريس��ه ش��ورا برگزار 
مي شود و پيشنهاد مي شود تا اختيارات اين مجمع 
جز بند ت )شامل انتخاب هيات مديره، مديرعامل و 

بازرس(، به شهرداري تفويض شود. 
مرتض��ي الويري ريي��س كميس��يون برنامه و 
بودج��ه نيز اظهار كرد: مقرر بود ش��هرداري تهران 
تا پايان سال 9۶ اساس��نامه اين شركت را مطابق 
اصالحيه س��ال 89 تهيه و ط��ي مراحل قانوني به 
ش��وراي اسالمي ش��هر ارائه كند كه اين كار انجام 
نشده و شهرداري بايد توضيح دهد چرا اين اقدام را 
انجام نداده است. احمد مسجدجامعي نيز با تاييد 
سخنان الويري گفت: اساسنامه شركت واحد تنها 
اساسنامه يي است كه تغيير نكرده در حالي كه همه 
ش��ركت ها اساسنامه ها ي شان را تطبيق دادند. اين 
هم برمي گردد به س��ال 89، از اين سال شركت ها 
موظف بودند اساسنامه ش��ان را تطبيق دهند. اين 

تنها اساسنامه يي است كه تطبيق داده نشده، چرا ؟
محس��ن پورس��يدآقايي معاون حمل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران نيز كه در جلسه ديروز 
شوراي ش��هر حضور داشت با بيان اينكه در قانون 
مصوب مجلس، هم��ه اختيارات ب��ه هيات مديره 
تفويض شده است، تصريح كرد: درخواست ما اين 
اس��ت كه تمام مفاد تفويض اختيار صورت گيرد. 
در غير اين صورت، وقتي هيات مديره را خود شورا 
مس��تقيم انتخاب مي كند و آنان نيز مديرعامل را 
انتخاب مي كنند ما با دوگانگي مواجه خواهيم شد. 

درنهايت و براساس موافقت اعضاي شورا مقرر شد، 
تمامي اختيارات مجمع جز انتخاب بازرس تا پايان 
س��ال 97 به شهرداري تفويض شود و نيز حداكثر 
تا پايان ش��هريور ماه سال جاري شهرداري موظف 
اس��ت هم صورت هاي مالي و هم اساسنامه جديد 

را ارائه بدهد. 

 پخش مسابقات جام جهاني در اماكن عمومي 
پخش مس��ابقات جام جهاني فوتب��ال يكي از 
بحث هاي مهم جلس��ه روز گذش��ته ش��ورا بود و 

در همين راس��تا محسن هاش��مي رييس شوراي 
ش��هر، پيروزي هاي ورزشي را بهانه يي براي تزريق 
نش��اط و اميد به جامعه دانست. حسن رسولي نيز 
از ش��هرداري منطقه 2 كه با جلب همكاري ساير 
مسووالن مربوطه و با نمايش مسابقه ايران-مراكش 
در روز برگزاري اين فوتبال در سينماي روباز پارك 
نهج البالغه اسباب نمايش اين اتفاق را براي حدود 
4000 نفر از ش��هروندان اي��ن منطقه فراهم كرده 

است،  ابراز قدرداني كرد. 
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به 

اينكه در انجام اين اقدام فرهنگي كه بناست تداوم 
داشته باشد، خوشبختانه با تدابير به كار گرفته شده 
 هيچ مورد بي نظمي يا عدم رعايت هنجارهاي فرهنگي 
به وقوع نپيوسته است، افزود: به عنوان يك شهروند 
و نماينده مردم در پارلمان شهري از رويكرد حاكم 
در مديريت شهري شهردار و همكارانش صميمانه 

سپاسگزارم. 

 بليت 95 هزار توماني در برج ميالد
برخي گزارش ها حاكي از اين است كه بليت هاي 
س��الن برج ميالد براي پخش بازي ايران و مراكش 
95هزار تومان بوده است. اين موضوع واكنش برخي 
 اعضاي شوراي شهر از جمله گاليه حجت نظري را 
در پي داش��ت. نظري در صحن شورا از نرخ باالي 
بليت پخش فوتبال در برج ميالد گاليه كرد و گفت: 
متاسفانه پخش فوتبال در برج ميالد با قيمت باال 
در حال انجام اس��ت، در بازي اول ايران و مراكش 
قيمت بليت 95 هزار تومان بوده كه بايد در هزينه 

تجديدنظر شود. 
در همي��ن ح��ال، دي��روز مدي��ر ارتباط��ات و 
بين المل��ل برج ميالد نس��بت به حواش��ي ايجاد 
شده درباره پخش مس��ابقه ايران-مراكش در برج 
ميالد واكنش نش��ان داد و گفت: پخش نخستين 
بازي تيم ملي كشورمان در مسابقات جام جهاني، 
با مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در س��الن اصلي 
مركز همايش هاي بين المللي و روي عريض ترين و 
بزرگ ترين پرده نمايش كشور پخش شده است و 

ارتباطي با سينماي برج ميالد ندارد. 
ليدا دانش��ي افزود: نظام قيمت گ��ذاري اماكن 
غيرسينمايي تابع تصميمات ش��وراي عالي اكران 
نيس��ت و نس��بت به خدم��ات ارائه ش��ده كامال 
متف��اوت اس��ت. باتوجه به امكاني كه ش��هروندان 
براي تماش��اي بازي ها از تلويزيون در منازل دارند، 
تداركي ديده شد تا مسابقات تيم ملي كشورمان و 
مسابقات نهايي جام جهاني در شرايط ويژه يي براي 
عالقه من��دان اكران ش��ود. در اين صورت مخاطب 
امكان انتخاب خواهد داشت كه در چه فضايي و با 

چه خدماتي به تماشاي بازي ها بنشيند. 
وي ادامه داد: در بازي ايران-مراكش تعداد بسيار 
محدودي بليت به قيمت 95 هزار تومان متناسب 
با خدمات ارائه ش��ده به فروش رس��يد. باتوجه به 
زم��ان كوتاه اخذ مجوز تا پخش مس��ابقات و عدم 
امكان اطالع رساني به مخاطبان، بليت ها با تخفيف 
در اختي��ار س��ايت هاي معتبر ق��رار گرفت و براي 
مراجعه كنندگان هم امكان تهيه بليت از گيشه هاي 
فروش برج با قيمتي به مراتب كمتر فراهم گرديد. 
مدير ارتباط��ات و بين الملل برج ميالد توضيح 
داد: در ش��رايط فعلي و در آس��تانه بازي هاي ديگر 
تيم ملي كش��ورمان، دس��تور بازنگري در قيمت، 
جهت رفاه حال شهروندان صادر شده و عالقه مندان 
مي توانن��د بليت بازي ها را با قيمت 55 يا ۶5 هزار 

تومان )نسبت به تفاوت نماي ديد( تهيه كنند. 

افزايش ناگهاني شدت صوت 
در تهران با برد تيم ملي

 كارش��ناس صوت ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران با اش��اره به اينكه اعداد ايستگاه هاي سنجش 
صوت در پايتخت نش��ان دهنده افزايش شدت صوت 
در جمعه)25خرداد ماه( است، گفت: ميانگين شدت 
صوت طي س��اعت 22 اين تاريخ حدود 8 دس��ي بل 
افزايش يافت. به گزارش ايس��نا، الهام كريمي درباره 
وضعيت آلودگي صوتي در ش��ب پي��روزي تيم ملي 
فوتبال كشور در مقابل مراكش گفت: طبق نتايج ثبت 
شده توسط ايستگاه هاي سنجش صوت شركت كنترل 
كيفيت هوا در ساعات قبل از شروع بازي ميانگين تراز 
صدا حدود يك دس��ي بل نسبت به همان ساعت در 
جمعه گذشته)18خرداد( كاهش يافت. علت، كاهش 
ترافيك در سطح شهر به دليل تماشاي بازي فوتبال 
بود. بين س��اعت 21تا 2۳ ميانگي��ن تراز صوت كل 
ايستگاه ها در حدود ۶ تا 8 دسي بل افزايش را نسبت 
به همان س��اعات در جمعه هفته گذشته نشان داد. 
كريمي افزود: افزايش 8 دسي بلي تراز صوت در ساعت 
22 پس از اينكه گل پيروزي تيم ملي كشورمان زده 
ش��د و صداي شادي مردم در سطح شهر طنين افكن 
ش��د به ثبت رسيده است همچنين به دليل تعطيلي 
روز شنبه)2۶خرداد( در ساعات ابتدايي صبح نسبت 
به هفته گذش��ته كاهش��ي حدود دو تا سه دسي بل 
به ثبت رس��يد. اين كارشناس صوت شركت كنترل 
كيفيت هوا در ادامه گفت: در مقايسه ديگري كه بين 
جمعه ش��ب)25خرداد( با پنج شنبه شب)24خرداد( 
انجام ش��د باز هم افزايش ميانگين ت��راز صوت بين 
س��اعات 21تا 2۳ به روشني قابل مشاهده است ولي 
به دليل تفاوت حجم ترافيكي پنج ش��نبه ش��ب ها با 
جمعه شب اين ميزان افزايش عدد كمتري)حدود ۶ 
دسي بل( را در مقايسه با جمعه شب گذشته نشان داد. 
كريمي همچنين گفت: بررسي كمينه و بيشينه تراز 
صوت نيز طي روزهاي جمعه)18خرداد(، پنج ش��نبه 
)24خ��رداد( و جمعه )25خرداد( نيز نش��ان دهنده 
افزايش ماكسيمم و مينيمم تراز صوت در شهر تهران 
در ساعات پس از پيروزي تيم ملي فوتبال كشورمان 
بود. در س��اعت 22جمعه )25خرداد( ماكسيمم تراز 
صوت به عدد 89.۶4 رس��يد درحالي كه اين عدد در 

تاريخ 18خرداد 81.۶9 دسي بل بود. 

2000 اتوبوس؛ سهم پايتخت 
از نوسازي ناوگان

معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
گف��ت: 18هزار دس��تگاه اتوبوس درون ش��هري طي 
4سال نوسازي مي شوند و شركت نفت 82 هزار دالر 
از محل صرفه جويي س��وخت بابت نوسازي پرداخت 
خواهد كرد. به گزارش ايلنا، محس��ن پورسيدآقايي، 
معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در 
حاشيه هفتادومين جلسه شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران در رابطه با مصوبه نوسازي ناوگان اتوبوس 
درون شهري در شوراي اقتصاد نيز گفت: سال اول 5 
هزار دستگاه نوسازي مي شوند كه انتظار داريم، سهم 
تهران 2هزار دستگاه باشد همچنين قصد داريم 5۶0 
ميليارد تومان را در بانك بلوكه كنيم و از محل سود 
آن ب��ه خريداران اتوبوس وام بدهيم كه طي آن 550 
دستگاه اتوبوس نوسازي مي شود. در پاسخ به اين سوال 
كه اس��امي خبرنگاران داراي طرح چه زماني منتشر 
مي شود، گفت: انتشار اسامي پيشنهاد خود شهرداري 
بود و جالب است كه اعضاي شورا مدام اين پيشنهاد 
را از ما پيگيري مي كنند. منتظر هس��تيم تا اقدامات 
نهايي واگذاري طرح به خبرنگاران پايان يابد تا ليست 
را منتش��ر كني��م. وي با بيان اينك��ه ۳500خبرنگار 
م��دارك كافي براي طرح ترافيك نداش��تند و بخش 
بزرگي از آ نها حذف شدند، گفت: بايد اجازه دهيم كه 
آخرين واگذاري ها انجام ش��ود چراكه برخي اعتراض 
كرده و برخي از رس��انه ها ليس��ت را تغيير داده اند. با 
نهايي ش��دن ليس��ت دريافت كنندگان، اسامي قطعا 
منتشر مي شود از نظر ما انتشار اسامي بازدارنده بوده 
و جلو تخلفات را مي گيرد. معاون شهردار در رابطه با 
صدور كارت بلي��ت رايگان حمل و نقل عمومي ويژه 
خبرنگاران گفت: اين كار ابتدا مبلغ دار بود اما مطابق با 
مصوبه كارت را مدت دار و بدون سقف تعيين كرديم. 
طبق پيش بيني ما ۳هزار خبرنگار مش��مول دريافت 

اين كارت مي شوند. 

جمع آوري اطالعات جمعيتي 
مناطق ناكارآمد شهري 

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران از مبادله 
تفاهمنامه همكاري بين ش��ركت بازآفريني شهري و 
مركز آمار ايران در آينده يي نزديك خبر داد و گفت: 
قرار اس��ت با هدف بررس��ي وضعيت مناطق فرسوده 
و ناكارآمد كش��ور، اطالعات جمعيتي و سكونتي اين 
مناط��ق را با همكاري مركز آمار جمع آوري كنيم. به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، هوشنگ 
عش��ايري افزود: قرار اس��ت با هدف بررسي وضعيت 
مناطق فرس��وده و ناكارآمد در سطح كشور به كمك 
مرك��ز آمار ايران اطالعات جمعيتي و س��كونتي اين 
مناطق را جم��ع آوري كنيم كه اين اقدام با همكاري 
اين مركز انجام خواهد شد. عشايري با اشاره به شرايط 
ايجاد نهاده��اي تامين مالي خ��رد در مناطق هدف 
بيان ك��رد: اين اقدام كه به عنوان مدلي در دس��تور 
كار س��تاد ملي بازآفريني شهري قرار دارد بايد داراي 
مصوبات قانوني و ش��رايط الزم مربوط به خود تحت 
نظارت ستادهاي استاني و برنامه ملي بازآفريني باشد 
كه پيگيري خواهد ش��د. معاون وزير راه و شهرسازي 
تاكيد كرد: تمام دستگاه هاي عضو ستاد ملي بازآفريني 
شهري موظف هستند برنامه اقدامات مشترك خود را 
در مناطق هدف اولويت دار در يك سال آينده در اين 
س��تاد مطرح كنند تا هر چه سريع تر مورد بررسي و 
هماهنگي ساير اعضا قرار گرفته و برنامه اجرايي نهايي 
صادر شود. او با تاكيد بر اينكه برنامه عملياتي ستاد در 
سال 98 هم بايد تا پايان مهرماه به دولت تحويل داده 
شود، گفت: تمام دستگاه ها بايد در برش استاني و در 
هماهنگي با يكديگر برنامه خود را تهيه، تدوين و در 

ستاد ملي اعالم كنند. 

ايرانشهر

مع��اون امور اجتماع��ي و فرهنگي ش��هرداري تهران گفت: 
تصميم براي نمايش مسابقات جام جهاني در فضاي عمومي نياز 
به هماهنگي و موافقت بس��ياري از ارگان ها دارد كه ش��ايد در 

حيطه اختيارات شهرداري تهران نباشد. 
به گزارش ايس��نا، ولي اهلل ش��جاع پوريان با اشاره به اقدامات 
ش��هرداري تهران در راستاي نمايش مس��ابقات جام جهاني در 
اماكن عمومي ش��هر اظهار كرد: ش��هرداري تهران از هفته هاي 
پيش طرح هاي مختلفي را براي ايام مسابقات جام جهاني تدارك 
ديده بود و حوزه هاي مختلف مديريت ش��هري آمادگي داشتند 
تا طرح بزرگ »يار دوازدهم« كه ش��امل راه اندازي كارناوال هاي 
حمايت از تيم ملي، پخش مس��ابقات فوتبال در اماكن عمومي، 
فضاسازي هاي محيطي گسترده در حمايت از تيم ملي فوتبال، 

نصب المان هاي مختلف فوتبالي و... مي ش��ود را در سطح شهر 
اجرا كنند. وي با تاكيد بر اينكه تصميماتي در اين سطح نياز به 
هماهنگي و موافقت بسياري از ارگان ها دارد كه شايد در حيطه 
اختيارات ش��هرداري تهران نباشد، يادآور شد: اگرچه اين طرح 
در مقياس گسترده كه مدنظر شهرداري بود، انجام نمي شود اما 
فضاسازي هاي محيطي در حمايت از تيم ملي فوتبال در دستور 

كار شهرداري تهران و سازمان زيباسازي قرار دارد. 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران ادامه داد: 
همچنين س��ازمان ورزش باتوجه به شور و هيجان متناسب با 
ايام جام جهاني، مس��ابقات ليگ پلي استيش��ن را در قالب طرح 
»جام جواني« با حضور بيش از 500 ش��ركت كننده در س��طح 

شهر تهران اجرا مي كند.

در سه روز آينده در شمال شرق و شرق كشور وزش باد شديد 
و گ��رد و خاك پيش بيني مي ش��ود، در اين مدت همچنين در 
استان هاي خوزستان، بوشهر و ايالم وزش باد شديد رخ مي دهد 
ك��ه بروز گردوخاك و كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق اين 

استان ها دور از انتظار نيست. 
ب��ه گزارش ف��ارس، براس��اس آخرين نقش��ه ها و داده هاي 
پيش يابي هواشناس��ي بعدازظهر روزهاي دوشنبه و سه شنبه با 
تقويت جريانات شمالي در حاش��يه درياي خزر دماي هوا 2 تا 
4 درجه خنك مي ش��ود و در مناطق ش��مال آذربايجان غربي، 
آذربايجان شرقي، اردبيل، شرق مازندران، ارتفاعات شمال سمنان، 
ارتفاعات ش��رق تهران و مناطقي از گلس��تان و خراسان شمالي 

رگبار، رعدوبرق و وزش باد پيش بيني مي شود. 
در س��ه روز آينده در شمال ش��رق و ش��رق كشور در برخي 
ساعات وزش باد شديد پيش بيني مي شود كه در برخي مناطق 

به ويژه زابل با گردوخاك همراه است. 
در س��ه روز آين��ده خصوصا روز دوش��نبه در اس��تان هاي 
خوزس��تان، بوش��هر و ايالم وزش باد شديد پيش بيني مي شود 
و پدي��ده گردوخاك و كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق اين 

استان ها دور از انتظار نيس��ت. در روزهاي يك شنبه و دوشنبه 
به س��بب وزش باد شديد شمال غربي، خليج فارس مواج بوده و 
ارتفاع موج بين 1.5 تا 2 متر برآورد مي شود؛ در اين مدت براي 
تردد ايمن قايق هاي تفريحي، شناورهاي سبك و نيمه سنگين 
احتياط الزم به عمل  آيد. آس��مان تهران روز دوش��نبه صاف تا 
كمي ابري پيش بيني مي ش��ود كه اين شرايط روز سه شنبه نيز 
حاكم است؛ بيشينه و كمينه دما فردا در تهران ۳۶ و 24 درجه 

خواهد بود. 
روز دوش��نبه اهواز با بيش��ينه دم��اي 4۶ درجه باالي صفر 
گرم ترين و ش��هركرد و اردبيل با كمين��ه دماي 10درجه باالي 

صفر خنك ترين مراكز استان خواهد بود. 
ميانگين بارندگي كل كشور از ابتداي سال زراعي تا روز 25 
خرداد ماه امس��ال 1۶۳ ميلي متر ثبت ش��د، ميزان بارش سال 
گذش��ته در اين بازه زماني 207.5ميلي متر بود، بنابراين بارش 

سال جاري 21.4درصد كمتر از سال گذشته است. 
همچنين ميانگين بلندمدت كش��ور در ب��ازه زماني مذكور 
22.4 ميلي متر بوده است كه بارش سال جاري 2۶درصد كمتر 

از سال بلندمدت است. 

مديركل فرودگاه اصفهان گفت: با مش��اركت 
كميس��يون گردش��گري، اس��تانداري و فرودگاه 
اصفه��ان به دنبال برقراري يك مس��ير پروازي به 
آلمان هس��تيم. به گزارش روابط عمومي ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، حس��ن امجدي 

مديركل ف��رودگاه اصفهان گف��ت: در اين رابطه 
كميس��يون گردش��گري اصفهان و اس��تانداري 
با موض��وع فرودگاه اصفه��ان در ح��ال رايزني و 
هماهنگي براي ايجاد يك مس��ير پروازي به اروپا 
به ويژه آلمان هس��تند و يك سري بازاريابي ها هم 

انجام و اطالعات مورد نياز كس��ب ش��ده اس��ت؛ 
تعدادي از ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي هم در 
اي��ن زمينه اعالم آمادگي كرده اند. او با بيان اينكه 
اين موض��وع هنوز در مرحله پيگي��ري قرار دارد 
و به نتيجه قطعي نرس��يده اس��ت، گفت: برخي 

شركت هاي هواپيمايي آمادگي خود را با اين شرط 
اعالم كرده اند كه بخشي از مسافران هواپيما توسط 

آژانس هاي اصفهان به طور چارتري تامين شود. 
امجدي همچنين درباره پروژه هاي در دس��ت 
اقدام اين فرودگاه گفت: يكي از مهم ترين پروژه ها 

كه از سال گذشته ادامه پيدا كرده، اجراي فاز دوم 
توسعه س��الن ترمينال خارجي از ۶هزار مترمربع 
به 15ه��زار مترمربع اس��ت كه به هم��راه پروژه 
موتورخانه جديد اين ترمينال و ساختمان CIP تا 

دي ماه امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

شجاع پوريان مطرح كرد

كدام نهاد درباره نمايش مسابقات جام جهاني تصميم مي گيرد

كاهش كيفيت هوا و گردوخاك در شرق و غرب كشور

وزير راه و شهرسازي:

برخي دستگاه ها اطالعات فروشي مي كنند

اصفهان به دنبال برقراري خط هوايي مستقيم به آلمان

وزي��ر راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه هم��واره در اين 
وزارت بر دسترسي آزاد شهروندان به اطالعات تاكيد كرده و 
آن را در دستور كار دستگاه هاي ذي ربط قرار داديم تا هرگونه 
اطالعات به محض توليد دراختيار مردم قرار گيرد، گفت: در 
حال حاضر نظام توليد و انتشار آمار با قانون دسترسي آزاد به 
اطالعات در كش��ور مغايرت دارد و برخي دستگاه ها همچنان 

براي اطالعات در اختيار خود، قيمت مي گذارند. 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، عباس 
آخوندي در چهل و چهارمين جلس��ه س��تاد ملي بازآفريني 
ش��هري پايدار افزود: اين وزارتخانه همواره تالش كرده تا در 
زمينه دسترس��ي آزاد ش��هروندان به اطالعات جزو نخستين 
وزارتخانه ها باش��د و به نظر مي رسد كه در اين زمينه تاكنون 
نس��بت به ساير بخش ها پيش��تاز بوده ايم، در حقيقت وزارت 
راه و شهرس��ازي با اصل توليد اطالع��ات و ارائه آن به مركز 
آمار هيچ گونه مش��كلي نداش��ته و حتي اعتق��اد به ضروري 
ب��ودن آن دارد. او با تاكيد بر اينكه اقتصاد دانش بنيان مبتني 
بر اطالع��ات خواهد بود، گفت: وقت��ي از تفاوت بين ماهيت 
اقتص��اد جديد و قديم��ي صحبت مي كنيم بدان معناس��ت 
ك��ه بايد اقتصاد جديد را به جاي س��رمايه فيزيكي مبتني بر 
اطالعات بنا كنيم، امري كه مي تواند در ادامه به ايجاد كسب 

و كارهاي نوپا بينجامد. 
به گفته آخوندي، اگر مردم به اطالعات دس��ت پيدا كرده 
و از آنها مطلع ش��وند، قطعا مي توانند راه حل ها و راهكارهايي 
را پيدا كنند كه ش��ايد يك سيس��تم اداري قادر به انجام آن 
نباش��د. اين مقام مسوول با اشاره به اين مطلب كه دسترسي 
آزاد ب��ه اطالعات مقدمه يي براي راه اندازي كس��ب و كارهاي 
نوپا است، گفت: جامعه بايد راه حل مناسب در امور اقتصادي 
را ارائ��ه دهد و دولت به دنبال آن ب��رود چراكه قطعا بهتر از 
سيس��تم اداري مي تواند اي��ن كار را انجام ده��د. وزير راه و 
شهرسازي اظهار كرد: مشكل اينجاست كه سيستم همچنان 
ب��ر انگاره قبلي باقي مانده و ب��راي اطالعات قيمت مي گذارد 
در حالي كه اين اطالعات جزو كاالي عمومي محس��وب شده 

و بايد دراختيار همگان قرار گيرد. 
او در اي��ن باره ادامه داد: دسترس��ي آزاد به اطالعات را از 

وزارتخانه ش��روع كرديم به گونه يي كه در حال حاضر تمامي 
اطالعات هواشناسي كاربردي به طور رايگان دراختيار همگان 
قرار مي گيرد اين در حالي اس��ت كه هنوز برخي س��ازمان ها 
اي��ن اطالعات را ابزار كار خود حس��اب ك��رده و آن را براي 

تامين بخشي از منابع خود به كار مي گيرند. 
آخون��دي با بيان اينكه قطعا ب��راي تحقق اهداف، اجرايي 
شدن اين مساله امري ضروري است، گفت: از آنجا كه درآمد 
حاصل از فروش اطالعات رقم جدي براي دستگاه ها محسوب 
نمي شود به نظرم اصالح آن هم كار ساده يي خواهد بود، اين 
اق��دام تنها مانع بزرگي براي مراكز دانش��ي و اس��تارت آپ ها 

محسوب مي شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
وزير راه و شهرس��ازي همچنين درباره مدل توانمندسازي 
اقتصادي-اجتماعي محالت هدف بهسازي و نوسازي از سوي 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي بيان ك��رد: وزارت راه و 
شهرس��ازي با اصل تامين خرد مالي در محالت هدف موافق 
اس��ت. اين مقام مسوول با اش��اره به تجربه ساير كشورها در 
ح��وزه توزيع پول به عنوان سياس��ت حمايت اجتماعي بيان 
كرد: با توجه به اين سوابق بايد بگوييم كه ارائه پول به عنوان 
يارانه مانع از تالش و كار بيشتر در سطح كشور شده و قطعا 

اثر معكوس و تخريب كننده دارد. 
آخوندي با تاكيد بر ضرورت شفاف سازي ماهيت نهادهاي 
تامين مالي خرد )به عنوان مجري اصلي مدل توانمندس��ازي 
ارائه شده از سوي وزارت تعاون( گفت: درصورتي كه ماهيت 
اين گروه ه��ا به عنوان نهاد، صندوق يا هرگونه ديگر روش��ن 

نشود در زمان حمايت دولتي دچار مشكل خواهند شد. 
عضو كابينه دولت دوازدهم، بانك عامل بخش مس��كن را 
تنها دس��تگاه داراي قانون براي س��اماندهي در حوزه توسعه 
شهري دانست و افزود: نزديك ترين قانوني كه مي تواند با اين 
مدل در ارتباط باشد قانون اين بانك تحت عنوان صندوق هاي 
توس��عه محلي است كه پيشنهاد مي كنم وارد اين بحث شده 
و آن را بررس��ي كند. وزير راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: قطعا 
پ��س از بررس��ي هاي انجام ش��ده از نظر قانون��ي و چگونگي 
حمايت هاي بانكي از اين حوزه، وزارت راه و شهرسازي هم از 

آن حمايت كرده و آن را گسترش خواهد داد. 

كلنگ زني پالسكو يكي از موضوعات مورد بحث اعضاي شوراي شهر بود. 
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران، از آغاز عمليات ساخت پالسكو بدون 
اخذ جواز از ش��هرداري در روز جمعه انتقاد كرد و گفت: در سالگرد تخريب 
پالس��كو در تذكري اعالم كردم كه نحوه مواجهه ما با ساختمان پالسكو به 
كارنامه مديريت ش��هري بدل مي ش��ود. با وجود اين در روز عيد فطر كلنگ 
آغاز عمليات اجرايي پالس��كو زده شد اما اين اتفاق تعجب آور بود چراكه نه 
جواز آن صادر شده و نه نقشه مصوب دارد و حتي درخواستي از سوي مالك 
براي تش��كيل پرونده در كميسيون ماده 5 نيز داده نشده است. وي با اشاره 
به مجموعه اختالفاتي كه در اين زمينه وجود دارد، افزود: وجود س��اختمان 
ش��مالي، س��رانجام پاركينگ اكبر و... ازجمله ابهاماتي است كه بايد برطرف 
شود و احتماال به نظر مي رسد با اطالع شهرداري چنين اتفاقي صورت گرفته 
است. سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين كلنگ زني برخالف ماده 
100 قانون شهرداري ها مبني بر اينكه لزوم انجام هرگونه عمليات اجرايي بعد 
از گرفتن پروانه است، اظهار كرد: هر چه سريع تر شهرداري بايد سير قانوني 
ساخت و ساز اين ساختمان را آغاز كند و متاسفانه شهرداري در دوره جديد 

صرفا يك جلسه كميس��يون ماده 5 را تشكيل داده است. وي با بيان اينكه 
اين گونه كلنگ زني هاي نمايش��ي جاي س��وال است، گفت: اجازه ندهيم كه 
پروژه پالسكو نيز مانند گود كنار برج ميالد شود كه بنا به داليل و اختالفاتي 
كه در پي عدم سير مراحل قانوني ايجاد شد به يك گود رها شده تبديل شده 
اس��ت و تذكر من به شهرداري اس��ت تا در اسرع وقت نسبت به اين پرونده 
واكنش نش��ان دهد. احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران نيز تاكيد 
كرد كه در تصميمات براي س��اختمان پالسكو بايد از نظر نمايندگان كسبه 
استفاده شود. او با بيان اينكه پالسكو نماد يك ساختار خراب است،  تصريح 
كرد: پالسكو بعد از بازار تهران بورس توليد پوشاك در كشور بود كه هزاران 
نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم با آن در ارتباط بودند. وي تصريح كرد: 
با فرو ريختن پالسكو اقتصاد پوش��اك صدمات زيادي ديد. ساخت پالسكو 
داراي ابعاد و اضالع مختلف است، شهرداري، ميراث فرهنگي، مالكين و... در 
اين ساخت و ساز دخيل هستند اما متاسفانه از نظر اعضاي اصناف استفاده 
نمي ش��ود. بايد نمايندگان كسبه نيز در جلس��ات حضور داشته باشند و از 

نظرات آنها استفاده شود.

هشدار درباره ساخت پالسكو بدون اخذ مجوز
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سامانهجديدبرايمعامالتارزيعملياتيميشود

صداي پاي »نرخ سوم« ارز
تعادل

بر اس��اس س��ناريو جديد ارزي دولت قرار است 
نرخ س��ومي نيز براي دالر به عن��وان نرخ متقاضي 
در قالب س��امانه جديدي كه وي��ژه صادركنندگان 
است، عملياتي ش��ود. اين در حالي است كه دولت 
اكنون دو نرخ ۴۲۰۰توماني را به عنوان نرخ رسمي 
ارز و ۳۸۰۰ تومان��ي را به عنوان ن��رخ ارز يارانه يي 
تخصيصي به كاالهاي اساسي به رسميت مي شناسد. 
هفته گذش��ته نيز رييس سازمان توسعه تجارت در 
نشس��ت خبري خود از اعطاي مج��وز براي معامله 
اظهارنامه ه��اي صادراتي خبر داد كه از آن به عنوان 
ايجاد يك بازار جديد ارزي تعبير شد. به اين معنا كه 
با ارزش دار شدن اظهارنامه هاي صادراتي و تعيين نرخ 
اين اظهارنامه ها در خريد و فروش ميان واردكننده 
و صادركننده ب��ه  صورت توافقي، واردكنندگاني كه 
نتوانس��ته اند ارز مورد نياز خود را از طريق س��امانه 
نيما تامين كنند، مي توانند از ارز صادراتي كاالها با 
پايه غيرنفتي بهره گيرند. حال اما معاون س��ازمان 
توس��عه تجارت روز گذش��ته طي اظهاراتي دوپهلو 
در اي��ن باره گفته بود در ش��رايط فعلي هنوز هيچ 
بخش��نامه يي در مورد ممنوعيت يا ب��ازار دوم ارزي 
ابالغ نش��ده و همچنان فقط يك بازار رس��مي ارز 
كه از س��وي بان��ك مركزي اعالم مي ش��ود، وجود 
دارد. ب��ا اين حال اما آنچ��ه از دولت انتظار مي رود، 
اينكه اولويت هاي وارداتي كش��ور مش��خص شود تا 
نرخ ۴۲۰۰توماني تنها به واردات كاالهاي اساس��ي 
و برخي كاالهاي واس��طه يي اختصاص يابد و مابقي 
كاالها را روانه تامين ارز از بازار آزاد با نرخ توافقي كه 
بين توليدكننده و صادركننده تعيين مي شود، سوق 
ده��د. در واقع با اتخاذ چنين تصميمي هم تقاضاي 
ثبت سفارش كاهش مي يابد، هم نابساماني و افزايش 
تقاضاي كاذب در واردات فروكش مي كند. از اين رو 
به دولت پيشنهاد مي ش��ود براي حصول اطمينان 
از اينك��ه ارز حاص��ل از صادرات به واردات رس��مي 
اختصاص يابد، مكانيسمي را طراحي كند تا تبادالت 
ارزي بين واردكننده و صادركننده در س��امانه نيما 
ثبت شود؛ چراكه اين اقدام سبب خواهد شد كه بازار 
ثانويه تحت تاثير قرار گيرد و نرخ آن منطقي شود. 

يكوزارتخانهوچندرويكرد!
با تصميم جديد دولت قرار بر اين اس��ت كه در 
س��امانه جديدي كه قرار بود بر اس��اس بخش��نامه 
معاون اول رييس جمهور طراحي ش��ود، نرخ سومي 
نيز ب��ه عنوان ارز متقاضي به ن��رخ ۳۸۰۰توماني و 
۴۲۰۰توماني اضافه ش��ود. به گزارش مهر، اين نرخ 
در سامانه »سماصا« كه سامانه ويژه صادركنندگان 
است، لحاظ خواهد شد. در حال حاضر دولت دو نرخ 
۴۲۰۰ توماني به عنوان نرخ رس��مي ارز در كش��ور 
در راس��تاي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و 
۳۸۰۰ توماني به عنوان نرخ ارز يارانه يي تخصيصي 
به كاالهاي اساس��ي را به رس��ميت مي شناسد، اما 
اكنون قرار اس��ت كه نرخ س��ومي نيز براي دالر به 
عنوان نرخ متقاضي در قالب سامانه جديدي عملياتي 
شود. بر اين اساس، س��امانه يي طراحي شده كه بر 
اساس آن س��ه نرخ رسمي براي دالر در آن در نظر 
گرفته شده است. اين سامانه كه بر اساس بخشنامه 
ارزي مع��اون اول رييس جمهور در ارديبهش��ت ماه 
س��ال جاري طراحي خواهد ش��د، قرار است با سه 
نرخ وارد عرصه تعامالت ارزي كش��ور ش��ود. منابع 
رس��مي در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اين 
ن��رخ را تاييد مي كنند. رييس كل بانك مركزي هم 
در اظهارنظري جداگانه وعده »پختگي« بيش��تر در 
مورد تصميمات ارزي دولت داده و مي گويد: تصميم 
دولت در خصوص بازار ارز كه در فروردين ماه اجرايي 
شد، اقدام سنجيده يي تلقي مي شود، چرا كه حداقل 
اعمال سياس��ت ارزي دولت باعث شد كه با خروج 
امريكا از برجام، بازار ارز با شوك جديد روبه رو نشود 
و به نوعي مصونيت نسبي در بازار ايجاد كرد. به گفته 

ولي اهلل سيف در حال حاضر واحدهاي توليدي اين 
اطمين��ان را دارند كه مواد اوليه خود را مي توانند با 
دالر ۴۲۰۰توماني تامين كنند. اينكه مطرح مي شود 
برخي ها با دالر ۴۲۰۰توماني درصدد افزايش واردات 
هس��تند تا بتوانند كااله��اي واردات��ي را با قيمتي 
گران تر بفروش��ند، موضوعي است كه بانك مركزي 
در جريان آن اس��ت و اقدامات الزم در اين خصوص 

صورت خواهد گرفت. 
حال اگرچه برخي مسووالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از توقف ثبت س��فارش كاال ب��ا ارز ۴۲۰۰ 
توماني در مورد كاالهاي��ي همچون لوازم خانگي و 
خودرو خبر مي دهد، اما معاون امور معادن و صنايع 
معدن��ي وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از حذف 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني ب��راي واردات كاالهاي 
غيرض��روري مانند خ��ودرو يا ل��وازم خانگي اظهار 
بي اطالعي كرده است. جعفر سرقيني با بيان اينكه 
اولويت اول دولت اختصاص ارز به واحدهاي توليدي 
اس��ت، مي گويد: از اختصاص سهميه 5ميليون دالر 
ارز به قيمت ۴۲۰۰تومان به واحدهاي توليدي خبر 
ندارم. او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا قرار اس��ت 
ارز ۴۲۰۰توماني براي واردات خودرو و لوازم خانگي 
حذف شود، مي گويد: از اين موضوع هم خبر ندارم. 

در مقابل نيز معاون س��ازمان توسعه تجارت در 
اظهارنظري دو پهلو به بازرگانان هشدار داد كه دود 
دامن زدن به افزايش قيمت ارز در بازار دوم به چشم 
خ��ود آنها خواهد رفت. به اين ترتيب او ضمن تاييد 
ش��كل گيري بازار دوم ارز از بازرگانان مي خواهد به 
تقاضاي ارز دامن نزنند. به گزارش ايس��نا، بر اساس 
گفته هاي محمدرضا م��ودودي هيچ برنامه يي براي 
واردات با نرخ ارزي ديگري غير از آنچه در مصوبات 
دول��ت آمده، امكان پذي��ر نخواهد بود. ب��ه گفته او 
در ح��ال حاضر بحثي مبني ب��ر ممنوعيت واردات 
كاالهايي مانند خودرو يا تلف��ن همراه وجود ندارد 
اما چنانچه بر اثر ش��دت تحريم ها شرايط اقتصادي 
كشور ايجاب كند، شايد در فرآيند واردات و صادرات 
سياست هايي اتخاذ شود كه مطابق آنها تغييراتي در 
روند فعلي صورت گيرد. اما در ش��رايط فعلي هنوز 
هيچ بخشنامه يي در خصوص ممنوعيت يا بازار دوم 
ارزي ابالغ نش��ده است. لذا همچنان از ديد ما فقط 
يك بازار رس��مي ارز كه از سوي بانك مركزي اعالم 
مي شود، وجود دارد. پس از اعالم آغاز به كار سامانه 

»نيما« و در كنار تامين ارز از طريق صادرات اساسي 
كش��ور )نفت، پتروش��يمي، فوالد و...( اين امكان به 
بخش خصوصي داده ش��ده كه ب��راي اقالم مصرفي 
مورد نياز كش��ور ارز خود را مطابق مصوبه دولت يا 
خ��ود براي واردات، مصرف كند ي��ا آن را در اختيار 
واردكنن��ده غير ق��رار دهد. با اين هم��ه آنچنان كه 
مودودي مي گوي��د؛ اين مجوز به معناي تعيين نرخ 
آزاد مطابق نرخ بازار س��ياه براي صادركننده بخش 
خصوصي نيس��ت، بلكه يك تعامل توافقي اس��ت و 
صادركنندگان بايد بدانند كه افزايش نرخ ارز توافقي 
در طول فرآيند برگش��ت ارز به داخل كشور موجب 
افزاي��ش هزينه هاي توليد ش��ده و در نهايت كاالي 
صادرات��ي را گران تر خواهد كرد و رقابت پذيري آنان 
را كاهش مي دهد. معاون س��ازمان توسعه تجارت بر 
همين اس��اس به بازرگانان توصي��ه مي كند »با افق 

كوتاه مدت به منافع اين بازار نگاه نكنند.«

نرخيكهتوافقيتعيينميشود
رويكرد اصلي طرح ارزي جديد دولت آن بود كه 
ارز حاصل از صادرات اقالمي كه مش��مول بازگشت 
از طريق س��امانه »نيما« نيس��تند و توسط بخش 
خصوصي انجام مي ش��ود، ص��رف واردات كاالهايي 
ش��ود كه مي توانند مصرفي ضروري، م��واد اوليه و 
ماشين آالت باشند. بر اين اساس براي اختصاص ارز 
براي واردات اين بخش، صادركنندگان مي توانند با 
واردكنندگان وارد مذاكره ش��ده و بر سر قيمت ارز 
من��درج در اظهارنامه توافق كنند. ح��ال اينكه در 
قالب اين توافق چه رقمي براي فروش ارز حاصل از 
صادرات در نظر گرفته مي شود، موضوعي است كه 
ميان دو طرف تعيين مي شود و بسته به كشش بازار 
اقالم وارداتي و شرايط بازار دارد كه لزوما به معناي 
گران تر بودن نرخ ارز نيست. به عبارت ديگر ارز الزم 
ب��راي واردات كاالهاي مصرفي مورد نياز كش��ور از 
طريق توافق ميان صادركنن��دگان و واردكنندگان 
تامين خواهد شد و ضرورتي براي بازگشت از طريق 
سامانه نيما نيست. معاون سازمان توسعه تجارت اما 
همچنان معتقد است كه براي ارز، يك نرخ رسمي در 
بازار وجود دارد. او مي گويد: ما معتقديم كه نرخ ارز 
يك رقم واحد و رسمي است كه توسط بانك مركزي 
ابالغ مي شود. اما اگر در بازار عده يي به گرانفروشي و 
احتكار پرداخته و حتي قيمت برخي اقالم و اجناس 

را افزايش دادند بايد از طريق سيس��تم هاي نظارتي 
مورد بازرس��ي قرار گيرند و در صورت تخلف، تنبيه 

و مجازات شوند. 

پيشبهسويواردات90ميليوندالري
براس��اس مصوب��ه جدي��د ارزي دول��ت، مق��رر 
ش��ده ۸۰ درص��د از ارز حاصل از ص��ادرات به نرخ 
۴۲۰۰توماني به سامانه نيما عرضه شده و ۲۰درصد 
مابقي ارز حاصل از صادرات كه در فهرست اعالمي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته اس��ت با 
مكانيسمي كه دولت تعريف مي كند، عرضه شود. بر 
اين اس��اس طي هفته گذشته فهرست مشخصي از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شده كه 
براساس آن مشخص است كه چه كاالهايي بايد در 
سامانه »نيما« ارز خود را ارائه كنند و چه كاالهايي 
از اين موضوع مس��تثنا خواهند ش��د. با وجود ارائه 
فهرست ۱۶صفحه يي از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به بانك مرك��زي هنوز در مورد ۲۰درصد 
مابقي ارز حاصل از صادرات، تصميمي اتخاذ نشده و 
مشخص نيست كه اين بخش به چه روشي بايد ارز 

حاصل از صادرات خود را واگذار كند. 
از اي��ن رو به نظر مي رس��د با گذش��ت دو ماه از 
اج��راي سياس��ت تك نرخي ارزي جدي��د، همه به 
خوشبيني معاون سازمان توس��عه تجارت نباشند. 
چراك��ه عضو كميته ارزي اتاق ايران معتقد اس��ت، 
دول��ت در اي��ن م��دت، مرحله به مرحل��ه تقاضاي 
گروه هاي كااليي مختلف در بخش واردات، مسافري 
و دانش��جويي را پاس��خ داده و تنها بخشي كه هنوز 
دستورالعمل هاي اجرايي آن صادر يا عملياتي نشده، 
صادرات اس��ت كه تنها در ابالغي��ه اول معاون اول 
رييس جمهور در حوزه سياست هاي جديد ارزي به 
آن توجه ش��ده است. به گزارش مهر، الهوتي تاكيد 
كرد كه دولت بايد سياست ارزي خود را اصالح كند؛ 
به اين معنا كه ن��رخ ۴۲۰۰توماني را به عنوان نرخ 
رسمي ارز فقط به كاالهاي اساسي و برخي كاالهاي 
واس��طه يي بدهد و مجدد اولويت بندي كاالها را در 
دس��تور كار ق��رار دهد؛ به نحوي ك��ه اولويت هايي 
را با ن��رخ ۴۲۰۰تومان��ي تامين ارز كن��د كه براي 
كش��ور ضروري به ش��مار مي روند و مابقي كاالها را 
روان��ه تامين ارز از ب��ازار آزاد با نرخ توافقي كه بين 
توليدكننده و صادركننده تعيين مي شود، سوق دهد. 

با اين اوص��اف نبايد اين موض��وع را از نظر دور 
داش��ت كه ت��داوم روند موجود)مبادل��ه ارز حاصل 
از ص��ادرات در س��امانه »نيما«( بر عط��ش واردات 
و ثبت س��فارش در كش��ور خواهد افزود. از اين رو 
ض��رورت دارد، اولويت بندي كاالها در تخصيص ارز 
۴۲۰۰توماني از س��وي دولت مورد توجه قرار گيرد 
چراكه با اين روند ثبت سفارش ها، پيش بيني مي شود 
واردات تا پايان س��ال به ۹۰ميليارد دالر برسد. حال 
به پيش��نهاد رييس كنفدراس��يون صادرات ايران، 
دولت براي حصول اطمينان نس��بت ب��ه اينكه ارز 
حاصل از صادرات به واردات رسمي اختصاص يافته 
بايد مكانيس��مي را اجرايي كند كه ميزان تبادالت 
ارزي مي��ان واردكنن��ده و صادركننده در س��امانه 
»نيما« ثبت ش��ود و به اع��داد و ارقام ريالي آن هم 
كاري نداش��ته باشد؛ اين اقدام سبب خواهد شد كه 
ب��ازار ثانويه تحت تاثير قرار گيرد و نرخ آن منطقي 
ش��ود. او در عين حال به دولت پيش��نهاد مي كند 
كه مج��دد اجازه خريد و فروش فيزيك��ي ارز را به 
صرافي ها بدهد تا ارزهايي كه در خانه حبس شده يا 
در بازار غيررسمي خريد و فروش مي شود به ميزان 
محدود بتواند تقاضاي داخلي را جواب دهد؛ ضمن 
اينكه منبع ارزي بزرگي در بازار تزريق خواهد شد و 
قيمت ها مديريت مي شود؛ پس عمال دولت به جايي 
مي رسد كه مديريت بازار ارز را به خوبي صورت دهد. 

صدايپايرانت
فارغ از همه اينها اما يكي از پيامدهاي ناخواسته 
طرح ارزي دولت براي جلوگيري از خروج ارز حاصل 
از ص��ادرات از چرخه تجاري كش��ور، دامن زدن به 
واردات ب��وده اس��ت. در مدت كوتاهي كه از ش��روع 
سال ۹7 مي گذرد چيزي حدود ۲5ميليارد دالر ثبت 
سفارش واردات در كشور صورت گرفته و اين يعني 
عطشي بي سابقه براي بهره گيري از دالرهاي ارزاني 
كه از صادركنندگان اخذ ش��ده اس��ت. اين درحالي 
است كه رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت مي گويد: ليس��ت خاصي براي ممنوعيت 
واردات نداري��م. البت��ه اولويت واردات ب��ا دارو، مواد 
اساس��ي يا مواد اوليه اس��ت و به طور طبيعي آنچه 
واردات آن ضرورت چنداني نداش��ته باش��د، اولويت 
نخواهد داشت. به گفته او در اين مسير گلوگاه هايي 
وجود دارد. در برخي بخش ها ما واردات داريم و نياز 
به واردات نيز وجود دارد. گاهي نيز توليد داريم اما در 
برخي موارد امكان توليد وجود داشته اما سهل انگاري 
ش��ده اس��ت. حال اميدواريم تحريم ها باعث ش��ود، 
مجبور به اس��تفاده بيش��تر از توان داخلي شده و به 
توليدات ملي بيش��تر بها دهيم. اما نكته قابل تامل 
ديگري كه در اين آش��فته بازار ارزي وجود دارد، اين 
است كاالهايي كه با نرخ ۴۲۰۰تومان وارد شده اند در 
بازار قيمت هايي بسيار باالتر از بهاي تمام شده را به 
ثبت رس��انده اند. بنابراين مشاهده مي شود، كاالهاي 
وارداتي با دالر با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و 
به فروش مي رسند. اين موضوعي است كه باعث سود 
و رانت بااليي براي واردكنندگان خواهد شد. درحالي 
ك��ه آنها ارز ارزان  درياف��ت كرده و بايد كاالي آنها با 
بهاي تمام ش��ده همين نرخ مورد محاسبه و فروش 
قرار گي��رد. در اين حالت به نف��ع واردكنندگان ارز 
اختصاص پيدا كرده و به ضرر مصرف كننده به فروش 
مي رود. اما اين تمام ماجرا نيست و اعالم گزارش هايي 
از سوي افراد مرتبط با وضعيت ارزي و حتي صرافاني 
كه با واردكنندگان در ارتباط هستند از اين حكايت 
دارد كه در مواردي دس��ت ب��ه اقدامات ديگري نيز 
زده ان��د به طوري ك��ه ظاهرا هنگام ثبت س��فارش 
قيمتي كه ب��راي واردات كاال ثبت مي ش��ود، باالتر 
از قيم��ت واقعي كاالي وارداتي اس��ت كه در نتيجه 
مذاكره واردكننده با فروشنده در خارج از كشور اين 
اتف��اق مي افتد. در اين حالت ارزي كه واردكننده در 
س��امانه نيما براي ثبت سفارش دريافت مي كند چه 
بسا بيشتر از مبلغ واقعي كاالي خريداري شده باشد. 

تعليققراردادهايخودرويي
قابلپيشبينيبود

مهررييس سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
با بيان اينكه پيش بيني الزم براي ماندن شركت هاي 
خودروس��از خارجي در ايران ش��ده، گفت: مش��كلي 
در ارائه خدمات اين ش��ركت ها وج��ود ندارد. منصور 
معظمي در حاشيه سفر خود به گرمسار در گفت وگو 
با خبرنگاران ب��ا بيان اينكه در تحوالت اخير و خروج 
امري��كا از برجام برخي ش��ركت هاي خارجي اقدام به 
تعليق فعاليت  خود در ايران كردند، ابراز كرد: قراردادها 
طبق روال در حال انجام اس��ت و شركت هاي خارجي 
براي عمل به تعهدات و ادامه فعاليت خود در ايران از 
انگيزه كافي برخوردار هس��تند. او افزود: باوجود آنكه 
هنوز خودروس��ازان ايراني واكنش��ي نسبت به تعليق 
فعاليت شركت هاي خارجي نشان ندادند اما بايد گفت 
در اين قراردادها پيش بيني الزم براي اين شرايط كامال 
لحاظ شده اس��ت. او با بيان اينكه هيچ گونه مشكلي 
در ارائه خدمات ش��امل تامين قطعات لوازم يدكي در 
خودروهاي توليد داخل مشترك با شركت هاي اروپايي 
وج��ود ندارد، افزود: خودروهاي پيش فروش ش��ده به 
موقع به دست مشتريان خواهد رسيد. معظمي با بيان 
اينكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع از طرح هاي 
اش��تغال زايي حمايت مي كند، تصريح كرد: برخي در 
ش��رايط تحريم پس از خروج امريكا از برجام شرايط 
اقتصادي كش��ور را غلوآميز براي مردم تصويرس��ازي 
مي كنن��د كه اي��ن امر مانع توس��عه خواهد ش��د. او 
ضمن بيان اينكه توجه به ش��عار سال بايد مبناي كار 
برنامه ريزان بر حمايت از توليدكنندگان داخل باشد، 
گفت: در سازمان نوسازي نيز استفاده از ظرفيت هاي 

توليد داخل در دستور كار قرار دارد. 

ايجادتوازنباگامهايطرح
زنجيرهفوالد

ريي��س هي��ات عامل ايمي��درو در جلس��ه پايش 
طرح هاي زنجيره فوالد كش��ور اعالم ك��رد: راه اندازي 
و پيش��رفت طرح هاي نيمه تمام با رويكرد همگرايي و 
هم افزايي دولت و بخش خصوصي محقق شده است. 
به گزارش روابط عمومي ايميدرو، مهدي كرباسيان در 
اين جلسه كه با حضور مديران عامل شركت هاي بخش 
خصوصي زنجيره فوالد برگزار ش��د، افزود: راه اندازي 
طرح ه��اي نيمه تمام بخش معدن و صنايع معدني از 
آغاز دولت يازدهم؛ گام بلندي در ايجاد توازن زنجيره 
فوالد بوده و كشور را به سمت كاهش خام فروشي در 
اين زنجيره سوق داده است. او تصريح كرد: راه اندازي 
طرح ها و افزاي��ش ظرفيت هاي توليد، نويدبخش اين 
است كه ما يك گام ديگر به خوداتكايي بيشتر نزديك 
شده ايم و توسعه زنجيره فوالد از معدن تا محصوالت 
پايين دستي يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي است. 

افزايشقيمت
تايروروغنخودرودربازار

ايس�نارييس اتحاديه فروش��ندگان الستيك و 
روغن خ��ودرو گفت: قيمت الس��تيك هاي ايراني تا 
5درصد و الستيك هاي خارجي تا ۴۰درصد افزايش 
يافته اس��ت. داوود س��عادتي نژاد افزود: قيمت روغن 
موتور ايراني با وجود آنكه از س��وي شركت ها افزايش 
نيافت��ه 5ت��ا ۱۰ درصدي افزايش قيم��ت را به ثبت 
رسانده اند. او در ادامه گفت: رشد قيمت الستيك در 
شرايط فعلي به دليل آن است كه مصوبه سال ۱۳۹۳ 
در رابطه با توليد و فروش الستيك اجرايي نمي شود و 
از سوي ديگر ركود گريبان بازار را گرفته است. ناگفته 
نماند كه در شرايط فعلي قيمت الستيك خودروهاي 
سنگين، رش��د قابل توجهي را به ثبت رسانده است. 
سعادتي نژاد همچنين گفت: در حال حاضر به واسطه 
رش��د ۴۰درصدي قيمت محصوالت وارداتي، حجم 
قابل توجهي از تقاضاي بازار از طريق الس��تيك هاي 
داخلي تامين مي ش��ود. رييس اتحاديه فروشندگان 
الس��تيك و روغن خودرو در رابطه با وضعيت روغن 
موت��ور نيز گفت: قيمت روغن موت��ور ايراني با وجود 
 آنكه ش��ركت ها افزايش قيمت نداش��ته اند اما رش��د

5 تا ۱۰درصدي را به ثبت رس��انده اند و شرايط بازار 
به گونه يي اس��ت كه بازار روغ��ن از محصوالت ايراني 
اشباع و نيازي به واردات محصوالت خارجي نيست.  

االنزمان
خريدخودرونيست

و  نمايش��گاهداران  اتحادي��ه  ريي��س   ايس�نا
فروش��ندگان خودرو تهران گف��ت: قيمت هاي فعلي 
در بازار خودرو حبابي است و بايد كاهش يابد. سعيد 
موتمني اظهار كرد: در دو، سه هفته اخير تحت تاثير 
عوامل مختلف قيمت خودرو در بازار به  شدت افزايش 
يافت��ه و اختالف قيمت كارخانه و بازار خودروها زياد 
ش��ده است. او با بيان اينكه در گذشته نيز خودرو دو 
نرخي بود اما اختالف بين قيمت كارخانه و بازار در اين 
حد نبود، خاطرنش��ان كرد: در مقطعي خودروسازان 
عرض��ه خودرو را محدود كردند و به دنبال آن رش��د 
قيمت ه��ا در بازار آغاز ش��د. عالوه ب��ر آن نقدينگي 
س��رگردان در جامعه زياد اس��ت و وقتي احس��اس 
مي كنند قيمت يك كااليي افزايش مي يابد به آن بازار 
هجوم مي آورند كه همين اتفاق در بازار خودرو افتاد. 
رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو 
تهران ادامه داد: نتيجه هجوم پول هاي س��رگردان به 
بازار خودرو، وضعيت دو، س��ه هفت��ه اخير و افزايش 
شديد قيمت ها در بازار بوده است. او افزود: قيمت هاي 
فعلي خودرو در بازار حبابي اس��ت و كاهش مي يابد 
بنابراين مصرف كنندگان فعال صبر كنند تا در صورت 
عرضه مناسب از س��وي خودروسازان پس از متعادل 
شدن قيمت ها نسبت به خريد و تامين نياز خود اقدام 
كنند. موتمني با بيان اينكه قيمت خودروهاي وارداتي 
نيز حبابي اس��ت و در ح��دي افزايش يافته كه عمال 
خريداري براي اين خودروها وجود ندارد، تصريح كرد: 
مصرف كنندگان واقعي با اين قيمت ها خودرو وارداتي 
خريداري نمي كنند و خريداران فعلي به عنوان كاالي 

سرمايه يي و نه مصرفي اقدام به خريد مي كنند. 

رييسخانهمعدنايرانعنوانكرد

صنايع كوچك معدني ايران مستعد سرمايه گذاري
نزديك به 7هزار واحد كوچك در بخش معدن كشور فعالند كه 
به گفته رييس خانه معدن ايران در صورت جذب سرمايه گذاران 
كوچك و متوسط اروپايي مي توانند نقش تعيين كننده يي در ايجاد 
اشتغال و توليد ثروت داشته باشند. محمدرضا بهرامن در گفت وگو 
ب��ا ايرنا درباره آينده بخش معدن پس از خروج امريكا از برجام و 
تالش اين كشور براي برقراري مجدد تحريم ها اظهار كرد: تمركز 
سرمايه ها در معدن و صنايع معدني كوچك و فراهم كردن شرايط 
همكاري مشترك با واحدهاي كوچك و متوسط اروپايي مي تواند 
راهگشاي بخش معدن در شرايط فعلي باشد. او با تاكيد بر اينكه 
بايد بتوان محيط را براي جذب سرمايه گذاري در بخش معدن و 

صنايع معدني از مرحله اكتش��اف تا ف��رآوري روان تر كرد، افزود: 
ايران همواره با جرياني از تحريم ها در سال ها و دهه هاي گذشته 
مواجه بوده كه هر چند آثار منفي بر اقتصاد آن داش��ته است اما 
مي توان با اخذ تصميم هاي صحيح و سياست گذاري هاي مناسب 
شرايط را براي خود سهل تر كرد. او در ادامه بيان كرد: در شرايط 
كنوني و خروج يك جانبه امريكا از برجام مي توان با صنايع كوچك 
و متوس��ط كش��ورهاي اروپايي كه هيچگاه دنباله روي تحريم ها 
نبودند، همكاري هاي مش��تركي با واحدهاي كوچك و متوس��ط 
كشورمان تعريف كرد. بهرامن تاكيد كرد: امروز داشتن عزم ملي 
براي جذب سرمايه در كشور يك وظيفه است و در شرايطي كه 

رهبر معظم انقالب اسالمي دستور فرموده و دولت به دنبال فراهم 
كردن شرايط است بايد از همه فرصت ها براي جذب سرمايه هاي 
داخلي و خارج��ي براي واحدهاي توليدي اس��تفاده كنيم. او از 
بخش معدن به عنوان تامين كننده بخش بزرگي از صنايع كشور 
ياد كرد و گفت: اگر بتوان با روان س��ازي و بهبود محيط كس��ب 
وكار به جذب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش بپردازيم آنگاه 
قادر خواهيم بود اين س��رمايه ها را براي ايجاد اش��تغال و توسعه 
بخش معدن به كار بگيريم. رييس خانه معدن ادامه داد: هر معدن 
كوچك مي تواند تامين كننده اشتغال براي بيش از ۶۰ نفر باشد 
و اگر با فرآوري هاي اوليه همراه ش��ود دست كم ۸ شغل ديگر در 
عرصه هاي خدماتي و حمل و نقلي ايجاد مي ش��ود. او با تاكيد بر 
اينكه سياست گذاران بايد اين تهديد)خروج امريكا از برجام( را با 
ش��كار زمان به يك فرصت در بخش معدن تبديل كنند، افزود: 
بايد از ثروت هاي خدادادي كشور براي جلب و جذب سرمايه هاي 
جديد استفاده كرد كه در اين پيوند قوانين و مقررات كشور نقشي 

تعيين كنن��ده دارد. رييس خانه معدن ايران گفت: بايد قوانين و 
مقررات طوري باش��د كه ورود سرمايه به بخش معدن و صنايع 
معدني را تسهيل كند. امروز كمتر كشوري در جهان سراغ داريم 
ك��ه بخش معدن آن بتواند بخش خصوصي را ۱۰۰درصد جذب 
كند اما قانون اساسي ايران اين اجازه را صادر كرده است. اين فعال 
صنفي بخش معدن با رد اين ايده كه تعرفه گذاري دولت يك مانع 
بازدارنده در مسير توسعه بخش معدني است، تاكيد كرد: عوامل 
تعرفه يي نمي تواند براي بخش معدن ۱۰۰درصد باز دارنده باشد 
ام��ا بايد در كنار دولت قرار بگيريم تا بتوانيم عوامل تش��ويقي را 
نيز تعريف كنيم تا سرمايه گذاري ها به سمت توليد مواد با ارزش 
افزوده باال هدايت شود. رييس خانه معدن ايران ادامه داد: اكنون 
دولت تعرفه يي براي صادرات سنگ آهن، سرب و روي و بخشي 
از كروميت ها قرار داده اما در مقابل بايد همزمان مش��وق هايي را 
نيز تعريف كند تا س��رمايه ها به سمت توليد مواد با ارزش افزوده 

باال سوق يابد.

انجمنواردكنندگانخودرومطرحكرد

مقصراناصليگرانيخودرو
انجم��ن واردكنندگان خودرو ب��ه دنبال افزايش 
قيم��ت انواع خودرو در بازار ب��ه ارائه توضيحاتي در 
مورد دليل اين افزايش قيمت ها پرداخته اس��ت. به 
گزارش تس��نيم، انجمن واردكنندگان خودرو طي 
بيانيه يي اعالم كرد: حذف شركت هاي غيرنمايندگي 
از چرخه واردات و بس��تن س��ايت ثبت سفارش در 
خ��رداد ۹۶ براي ش��ركت هاي نمايندگي از س��وي 
وزارت صنعت به مدت 7 ماه از مهم ترين تصميمات 
خلق الس��اعه يي بود كه ضربه مهلكي بر پيكره بازار 
خودرو وارد كرد. مت��ن بيانيه انجمن وارد كنندگان 

خودرو به شرح زير است: 
»متاس��فانه در روزه��اي اخير ش��اهد افزايش 
افسارگسيخته قيمت خودرو و ازجمله خودروهاي 
وارداتي موجب كدورت خاطر مردم را فراهم آورده 
و هجمه س��ازمان يافته يي عليه فعاالن اين حوزه 

اقتصادي را رقم زده است و مسووليت اين نابساماني 
و گراني را متوجه هم��كاران و اعضاي اين انجمن 
دانسته اس��ت. اين درحالي است كه اتفاقات اخير 
نه به سود ش��ركت هاي واردكننده خودرو و حتي 
خودروس��ازان بوده و نه به سود مصرف كنندگاني 
كه اين روزها گرفتار اين نابس��اماني شده اند. بنابر 
مس��تندات و ش��واهد موجود اتخ��اذ تصميم هاي 
غيركارشناس��ي بدون استفاده از مش��ورت و نظر 
اي��ن انجمن ط��ي ماه ه��اي پاياني س��ال ۱۳۹5 
مش��كالت متعددي را در پي داشته كه تبعات آن 
امروز دامنگير بازار خودرو كشور شده است. حذف 
شركت هاي غيرنمايندگي از گردونه واردات خودرو 
از يك س��و و بستن سايت ثبت سفارش در خرداد 
م��اه س��ال ۱۳۹۶ براي ش��ركت هاي نمايندگي از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت 7ماه 

از مهم ترين تصميمات خلق الساعه يي بود كه ضربه 
مهلكي بر پيكره بازار خودرو وارد كرد. 

در ادام��ه افزايش تعداد اس��قاط خ��ودرو براي 
خودرو وارداتي از ۴ دس��تگاه به ۸ دستگاه، افزايش 
اس��تانداردهاي خودرويي از 5۱ م��ورد به ۸5 مورد 
و جلوگي��ري از واردات خودروهاي با ارزش بيش از 
۴۰هزار دالر باعث تشديد فشارها بر بازار خودروهاي 
وارداتي ش��د. به اي��ن تصميمات غيركارشناس��انه 
مي ت��وان جلوگي��ري از واردات خودروه��اي داراي 
حج��م موتور بيش از ۲5۰۰سي س��ي، افزايش نرخ 
ارز، ع��دم تخصيص ارز به خ��ودرو وارداتي، افزايش 
ن��رخ تعرفه ه��اي واردات خودرو به طور متوس��ط 
۴۰درصد، ايج��اد موانع گمرك��ي در ترخيص كاال 
اع��م از پيش پرداخت، ع��دم پذي��رش ضمانتنامه 
بانكي و اخ��ذ نقدي وجوه جهت خ��روج خودرو از 
گم��ركات، افزايش ارز مبنا براي محاس��به حقوق و 
ع��وارض دولتي از ۳7۰۰تومان ب��ه ۴۲۰۰تومان به 
معني افزايش ۱۴درصدي تعرفه، اضافه شدن شديد 
هزينه هاي واردات براساس بودجه سال ۱۳۹7 دولت 
را ني��ز مي توان اضافه كرد كه عم��ال واردات خودرو 
به كش��ور را طي ۲ماهه اول س��ال ۱۳۹7 به كمتر 

از ۳۰۰۰دس��تگاه تقليل داده كه خود عامل موثري 
براي افزايش قيمت خودروه��اي وارداتي و كاهش 
7۰درصدي واردات نسبت به ماه هاي مشابه در سال 

قبل است. 
بديهي است كه تصميم هاي اتخاذ شده، نتيجه يي 
ج��ز كاهش ش��ديد عرض��ه و افزاي��ش هزينه هاي 
شركت هاي نمايندگي خودرو و متعاقبا مصرف كننده 
نهايي را در بر نداش��ته است. بنابر تحقيقات علمي 
بين الملل��ي صرف��ا افزاي��ش ۲۰درص��دي تعرفه ها 
كافي اس��ت تا افزايش 7۰درصدي شاخص قيمت 
مصرف كننده را شاهد باشيم. حال اوضاع فراهم شده 
از سوي دست اندركاران امر نه تنها شركت هاي عضو 
اين انجمن را رو به س��قوط كشانيده بلكه موجبات 
نارضايتي مشتريان را فراهم كرده است. اين درحالي 
اس��ت كه عرضه محدود خودرو توسط شركت هاي 
نمايندگي به علت عدم تامين موجودي كاال موجب 
فراهم آمدن فضاي سوءاس��تفاده دالالن از وضعيت 
كنوني شده است. به نحوي كه با هجمه به فروش هاي 
محدود شركت هاي نمايندگي ضمن خريد محصول 
با قيمت مصوب نس��بت به عرضه مجدد در بازار با 
قيمت هاي بي��ش از دو برابر قيمت نمايندگي اقدام 

مي كنند. از آنجا كه شركت هاي نمايندگي به جهت 
حفظ اعتبار برند جهاني خود عرضه محصوالت خود 
را)هرچند محدود( صرفا براساس قيمت هاي مصوب 
و تثبيت شده، انجام مي دهند به هيچ  وجه اتفاقات 
اخي��ر و فضاي حاكم بر بازار خودرو را برنمي تابند و 
آن را ب��ه مثابه آفت بازار خودرو ايران و از بين بردن 
اعتبار جهاني برندهاي خودرويي در كشور به علت 
بي توجهي و بي تدبيري دست اندركاران امر مي دانند. 
لذا ضمن تقبيح عمل افراد سودجو از شرايط به 
وجود آمده از هموطنان تقاضا مي شود ضمن تامل 
در خريد غيرضرور خودرو تا تثبيت و شفافيت بازار 
صرفا خودرو مورد نياز خود را از طريق شركت هاي 
نمايندگي و شبكه رسمي توزيع آنها تهيه كنند تا با 
توجه به قول مس��اعد دولت مبني بر بررسي فوري 
مش��كالت اين حوزه از بازار ك��ه از نظر اين انجمن 
به راحتي قابل حل اس��ت مجددا عرضه متناس��ب 
با تقاضاي بازار كمافي الس��ابق صوت گرفته و ضمن 
حذف بازار سياه پديد آمده امكان خدمت رساني به 
مردم ايران كه شايسته و اليق بهترين ها در داشتن 
خودرويي ايمن، روزآمد و كم مصرف هستند را براي 
شركت هاي نمايندگي واردات خودرو فراهم آورند«.
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15 نفت و انرژي
بحران آب تهران جدي است

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران از 
قيمت پايين آب ش��رب در ايران انتقاد و خاطرنش��ان 
كرد: در دنيا به چاه هاي آب همانند چاه نفت نگريسته 
مي ش��ود، اما در ايران قيمت هر ليتر آب شرب شهري 
سه ريال بوده و ايران در زمره كشورهاي با قيمت پايين 

خدمات آبفا قرار دارد. 
محمد پرورش در نشست علمي گرد و غبار، چالش ها 
و راهكاره��ا كه دي��روز در پرديس كش��اورزي و منابع 
طبيعي دانش��گاه تهران برگزار ش��د با بيان اينكه شايد 
ريش��ه اصلي گرد و غبار در بحث آب باشد، گفت: امروز 
موضوع آب در ايران به يك ابرچالش تبديل شده است. 
وي با تاكيد ب��ر لزوم ايجاد اس��تراتژي هماهنگ 
بين بخشي براي مديريت بحران آب خاطرنشان كرد: 
۲۵ درصد آب كش��ور در استان تهران توليد مي شود 
كه يك درصد از س��طح خاك كشور را دارد. بنابراين 
برنامه ريزي براي مديريت آب ش��رب تهران مي تواند 

براي كشور به يك مدل تبديل شود. 
پرورش در خصوص سرانه آب بيان كرد: سرانه آب 
جهان براي هر نفر در سال 6هزار مترمكعب است، اين 
س��رانه در ايران هزار تا ه��زار و ۲۰۰ و در تهران ۳۳۰ 
مترمكعب اس��ت. وي افزود: طب��ق معيارهاي جهاني 
سرانه كمتر از ۵۰۰ مترمكعب به معناي بحران مطلق 
آب اس��ت، بنابراين اكنون تهران در بحران مطلق آب 
قرار دارد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران 
ب��ا بيان اينكه ايران در بين ۲۴ كش��وري كه وضعيت 
خطرناك آبي دارند قرار گرفته اس��ت، اظهار كرد: در 
دنيا برداش��ت ۲۰درصدي از مناب��ع تجديدپذير مرز 
برداشت محسوب مي شود و بيش از ۴۰درصد هم معنا 
ندارد ولي در ايران ۸۰درصد از منابع آب تجديدپذير 
مصرف ش��ده است. پرورش اعالم كرد: از 6۰۹ دشتي 
كه در كش��ور وجود دارد، ۲۲۸ دشت ممنوعه و ۱66 
دشت نيز ممنوعه بحراني است. وي در ادامه به مقايسه 
مصرف آب در ايران و كشورهاي توسعه يافته پرداخت 
و گفت: مصرف آب در بخش ش��رب در ايران 6درصد، 
در صنع��ت ۳درصد و در كش��اورزي حدود ۹۲درصد 
است اما در دنيا اين ارقام به ترتيب 6درصد، ۴6درصد 
و ۴۸درصد برآورد مي ش��ود. اين مسوول خاطرنشان 
كرد: با توجه به اين ارقام ما مي توانيم ۴۵درصد از آب 
مصرفي در بخش كشاورزي، ۳.۸درصد از آب مصرفي 
در بخش ش��رب و ۱.۵درصد از آب مصرفي در بخش 
صنع��ت را احصا كنيم. وي بر ل��زوم برنامه ريزي براي 
بازچرخاني ۱.۵ميليارد مترمكعب آب در تهران تاكيد 
كرد و گفت: هر چه قيمت خدمات آبفا بيش��تر شود، 

مصرف آب نيز كمتر خواهد شد.

توافق روسيه و عربستان 
براي تمديد توافق اوپك

ايرن�ا| وزير انرژي روس��يه اعالم كرد: روس��يه و 
عربستان سعودي بر س��ر تمديد توافق كاهش نفت 

اوپك براي مدت نامحدود به توافق رسيده اند. 
به گزارش خبرگزاري ريانووستي، آلكساندر نواك 
به خبرنگاران گفت: والديمير پوتين، رييس جمهوري 
روسيه و محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي 
تصميم گرفتند از تمديد تواف��ق اوپك براي كاهش 

توليد نفت براي مدت نامحدود حمايت كنند. 
والديمير پوتين و محمد بن سلمان وليعهد سعودي 
پنج شنبه هفته گذشته پيش از مراسم افتتاحيه جام 

جهاني فوتبال در كاخ كرملين ديدار كردند. 
اوپك در نشست رسمي ۳۰نوامبر ۲۰۱6)۱۰ آذر 
ماه( ۱۳۹۵ خود در وين براي نخس��تين  بار از س��ال 
۲۰۰۸ مي��الدي ب��ا كاهش توليد موافق��ت كرد تا با 
كاهش مازاد عرضه نفت در بازارها به باال رفتن سطح 

قيمت ها كمك كند. 
براس��اس اين توافق مقرر شد، اوپك يك ميليون 

و ۲۰۰هزار بشكه در روز از سطح توليد خود بكاهد. 
اوپك همچنين در بيستم آذر ماه ۱۳۹۵ موفق شد 
توليدكنندگان نفت غيراوپك شامل روسيه، قزاقستان، 
گين��ه، جمهوري آذربايجان، س��ودان، مالزي، عمان، 
بولي��وي، مكزيك، بحرين و برونئ��ي را با خود همراه 
كن��د و اين توليدكنندگان در مجموع با كاهش 6۰۰ 
هزار بشكه در روز از توليد نفت خود موافقت كردند. 

تواف��ق كاهش توليد تا پايان س��ال ۲۰۱۸ تمديد 
ش��ده است و همه كشورهاي عضو موظف به تبعيت 

از آن هستند. 

افزايش فروش گاز به 
ارمنستان طبق قرارداد 

ش�انا| ايران و ارمنستان در س��ال ۲۰۰۴ قرارداد 
تهات��ر گاز و برق امضا كردند كه براس��اس آن روزانه 
ي��ك ميلي��ون مترمكعب گاز اي��ران به ارمنس��تان 
صادر مي ش��ود؛ اما طبق قرارداد بايد از س��ال جاري 
مي��الدي)۲۰۱۸( مي��زان گاز صادرات��ي اي��ران ب��ه 

ارمنستان افزايش يابد. 
حميدرضا عراقي درباره افزايش صادرات گاز ايران 
به ارمنس��تان گفت: پيش از اين، قرارداد صادرات گاز 
ايران به ارمنس��تان با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد 
كه براساس آن، ارمنستان در ازاي هر مترمكعب گاز 

۳كيلووات ساعت برق به ايران تحويل مي دهد. 
وي با بيان اينكه مطابق قرارداد از سال ۲۰۱۸ بايد 
ميزان گاز صادراتي ايران به ارمنستان و برق ارسالي از 
ارمنستان به ايران افزايش يابد، افزود: به اين منظور، 
ص��ادرات روزانه يك ميليون مترمكع��ب گاز به يك 

ميليون و 6۰۰ هزار مترمكعب گاز افزايش مي يابد. 
به گفته عراقي، ارمنس��تان ظرفيت توليد برق با 
حجم زياد را ندارد ام��ا از عهده تهاتر برق با حجم 
اندك برمي آيد. مقرر شده تا خطوط جديدي براي 
دريافت گاز و ارسال برق در ارمنستان احداث شود 
تا ظرفيت توليد برق در ارمنس��تان و ارسال آن به 

ايران افزايش يابد. 
وي اظهار كرد: در شرايط كنوني، ارمنستان مطابق 
افزاي��ش حجم گاز صادراتي ايران مي تواند برق توليد 

كند و به اين شركت تحويل دهد. 

گزارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« در گفت وگو با عباس ملكي بررسي مي كند 

4ضلعي تاپي، هيرمند، ايران و افغانستان

اخيرا اس�تان فراه افغانستان ناامني هايي 
را تجربه كرد و رسانه هاي افغان بيش از همه 
به ايران مظنون ش�دند. آنه�ا ادعا مي كردند 
ك�ه چون ايران در موضوع تاپي و نيز بر س�ر 
مس�ائل آبي با افغانس�تان چالش هايي دارد، 
تالش مي كن�د با ناام�ن كردن اس�تان فراه، 
در هر دو موضوع ياد ش�ده به دس�تاوردهاي 
مدنظر خود دست يابد. حال 2 پرسش مطرح 
مي ش�ود؛ نخست آنكه به نظر ش�ما اتفاقات 
اخي�ر چق�در در درازمدت ت�ا و چ�ه اندازه 
مي تواند امنيت تاپي را تهديد كند؟ دوم، اگر 
بخواهيم موضوع را بي طرفانه بررس�ي كنيم، 
اي�ران تا چه حد مي تواند مقص�ر ناامني هاي 

فراه باشد؟
ايران يك پروژه بسيار بزرگ به نام خط لوله صلح 
را از منطقه عسلويه به سمت پاكستان اجرا كرد كه 
مطالعات مفصل امكان سنجي آن از طرف شركتي 
استراليايي به نام IHP انجام شده بود. اين شركت 
به اين نتيجه رسيده بود كه ساخت خط لوله بين 
ايران، پاكس��تان و هند مقرون به صرفه اس��ت. در 
حالي كه ۲ انتخاب ديگر، يعني لوله كشي از مسير 
آب هاي عميق و صادرات LNG نيز مطرح بودند، 
بين ۳ روش انتقال گاز، اولي از لحاظ هزينه و فايده 
نمره بيشتري گرفت و عملياتي شد. اما مدتي بعد 
دولت هند خود را كنار كشيد و دولت پاكستان هم 
اعالم كرد كه هزينه هاي بخش لوله گذاري در خاك 
خود را ندارد و اگر ايران مي تواند، اين كار را خودش 
انجام دهد. بنابراي��ن دليل هند براي كنار رفتن از 
پ��روژه خط لوله صلح، عبور آن از خاك پاكس��تان 
و تهدي��د امني��ت پروژه در خاك آن كش��ور بود و 
پاكستان نيز نداشتن سرمايه كافي براي اجراي آن 
را مطرح مي كرد. اما جالب اس��ت كه داليل هر دو 
كشور براي خروج از پروژه خط لوله صلح، در مورد 
خط لوله تاپي مردود شد. چون هم اكنون هند براي 
پروژه تاپي قبول دارد كه خطوط لوله از پاكس��تان 
بگذرد و از نظر آنها، اين مساله، امنيت هند را تهديد 
نمي كند. جالب اس��ت بدانيد كه خط لوله تاپي از 
نقاطي به مراتب آس��يب پذيرتر از مسير خط لوله 
صلح در خاك پاكستان مي گذرد، اما با وجود اين، 
هند به پاي قرارداد رفته و پاكستان هم قبول كرده 
ك��ه لوله گذاري بخش مربوط به خ��ود را با هزينه 

خودش انجام دهد. 
ام��ا اينكه در عمل چه رخ خواهد داد، خيلي مهم 
است. همين چند روز پيش ۵ نفر از ماموران مين يابي 
در مس��ير خط لوله تاپي، در نزديكي قندهار كشته 
شدند. من فكر نمي كنم ايران پشت چنين اقداماتي 
حضور داشته باشد. چون اوال خطوط لوله گازي زيادي 
در اطراف ايران در حال ساخت است. تركمنستان به 
چين، قزاقس��تان به چين، آذربايجان به تركيه، عراق 
به تركيه و در كشورهاي جنوب خليج فارس هم تعداد 
زيادي پ��روژه لوله گذاري وجود دارد و ما در تمام آن 
پروژه ه��ا تنها كاري كه توانس��ته ايم انجام دهيم اين 
بوده كه وظايف بخش مربوط به خود را تسريع كنيم. 
يعني مثال مراحل س��اخت خط لوله يي كه قرار بوده 
از ايران به عراق گاز صادر كند را تسريع كنيم يا گاز 
خط لوله IP يا همان خط لوله ايران-پاكستان را در 
جاهاي ديگري مثل چابهار مصرف كنيم. بنابراين به 
نظر من ايران در ناامني هاي اخير فراه يا به طور كلي 

افغانستان دخالتي ندارد. 
سياس��ت ايران در همه س��ال هاي گذشته، در 
جمله يي كه آقاي هاشمي رفسنجاني سال ها پيش 
بيان كرد خالصه مي شود. ايشان در زماني كه همه 
كشورها به راحتي در افغانستان مداخله مي كردند، 
اظهار داشت: »نبايد در افغانستان دخالت مستقيم 
كرد، چون مثل مردابي است كه به راحتي مي توان 
به آن وارد ش��د، ولي خارج شدن از آن اصال راحت 
نيس��ت.« حتي در آن زمان ك��ه ديپلمات هاي ما 
در مزارش��ريف كشته ش��دند، باز هم ما به صورت 
مستقيم در افغانستان دخالت نظامي نكرديم و به 
ج��اي آن تالش كرديم كه مخالفان طالبان قدرت 
بگيرند. البته آن پروژه در آن دوره ناموفق بود، ولي 
چند س��ال بعد، تالش دوباره يي با همكاري هند، 
تاجيكستان و روسيه انجام داديم تا به جبهه متحد 
شمال كمك برسانند كه موفق شد. در فاصله بين 
۹ سپتامبر ۲۰۰۱ كه احمدشاه مسعود كشته شد 
و ۱۱ سپتامبر كه به برج هاي تجارت جهاني حمله 
ش��د و بعد از آن امريكا به افغانس��تان حمله كرد، 
ائتالف چهارگانه ميان ايران، هند، تاجيكس��تان و 
روسيه تالش موفقي كرد كه افراد غيرپشتون را به 
كابل برساند. نتيجه اين بود كه جبهه شمال كابل را 

فتح كرد و بعد امريكا وارد افغانستان شد. 
همان ط�ور ك�ه در جري�ان هس�تيد، در 
مناقش�ات آبي اخير ميان ايران و افغانستان 
يك همزماني عجيب اتفاق افتاد. بدين شرح 
كه وزي�ر امور خارج�ه كش�ورمان بيان كرد 
ايران و افغانستان نتوانسته اند به يك راه حل 
مناسب براي هيرمند برسند و اگر افغانستان 
پاي ميز مذاكره ننش�يند، اي�ران از ابزارهاي 
ديگري اس�تفاده خواهد ك�رد. بالفاصله بعد 
از اين س�خنان، ناامني هاي ف�راه رقم خورد. 
البته قطعا يك چنين ناپختگي ديپلماتيكي 

از آقاي ظريف سر نمي زند كه به صورت علني 
تهديدي را مطرح كند، ولي همزماني مذكور 
دس�تاويزي براي طرح اين ادعا شد كه ايران 
تالش مي كند افغانستان را ناامن نمايد. حال 
كه مي توانيم ناامني هاي اخير افغانستان را در 
يك ظرف زماني با اظهارات وزير امور خارجه 
اي�ران در نظ�ر بگيري�م، آيا باز ه�م احتمال 
دخالت ايران در ناامني هاي اخير افغانس�تان 
را ناچي�ز مي داني�د؟ باالخره مي ت�وان از اين 
منظر نگاه كرد كه ايران عالوه بر متضرر شدن 
بر س�ر پروژه تاپي، منابع آب�ي خود را نيز در 
تهديد مي بيند. با تمام اين تفاسير، آيا احتمال 

دخالت ايران در افغانستان تقويت نمي شود؟
مساله آب در مناطق شرقي ايران با مساله گاز و 
نفت تفاوت زيادي دارد. آب مساله مرگ و زندگي 
جمعيت زيادي در داخل ايران و نيز در كشور هاي 
ديگر اس��ت. به هر ح��ال افغان ها از س��ال ۱۳۵۲ 
ت��ا به حال بارها قرارداد آبي خ��ود با ايران را نقض 
كرده اند و دولت ايران نيز بارها ش��كايت كرده و از 
آنها توضيح خواسته است. در عين حال شايد مساله 
به اين واقعيت نيز مربوط باشد كه جمعيت افزايش 
يافته اس��ت و حتي زماني كه دولت افغانستان آب 
را رها مي كند، ش��هرهايي كه در مجاورت رودخانه 
هيرمند قرار دارند، از آن آب برداش��ت مي كنند و 
س��همي به هامون نمي رسد. اما از نظر بنده، مساله 
باز هم به مذاكرات برمي گردد. بحث هاي زيادي در 
مطبوعات و رسانه ها مطرح مي شود كه هر كشوري 
منافع خودش را در افغانس��تان دنب��ال مي كند و 
نقش پاكس��تان در آنجا، نق��ش امنيتي، نظامي و 
سياسي بس��يار پيچيده يي است. البته بايد درنظر 
داش��ت كه باقي كش��ورها ازجمله امريكا، آلمان، 
چين، كشورهاي آس��ياي مركزي و روسيه هم به 
نوبه خود در افغانستان نقش ايفا مي كنند. اما به طور 
كلي مناطق همجوار مرزهاي ايران خيلي آرام تر و 
باثبات تر از مناطقي است كه نزديك تر به مرزهاي 
پاكس��تان واقع شده است. پس مي توان حدس زد 
كه ايران از روش هاي ناامن سازي استفاده نمي كند. 
چ��ون به هر حال اين نوع روش ه��ا نيز ايران را به 
آب نمي رس��اند. همان ط��ور كه ع��رض كردم يك 
خشكس��الي دوره يي در كل مناطق آسياي غربي 
مشاهده مي شود. همچنين سدهاي زيادي ساخته 
ش��ده اس��ت و آن آب اندكي هم كه رها مي ش��ود 
را ش��هرها اس��تفاده مي كنند. به نظ��ر من يكي از 
روش هايي ك��ه ايران مي تواند اين مس��اله را حل 
كند اس��تفاده از پتانسيل سياسي-اقتصادي انرژي 
اس��ت. ما منابع انرژي زيادي داريم و اشكالي ندارد 
كه ايران هم مثل كش��ورهاي جنوب خليج فارس، 
از آب ش��يرين كن هايي در منطقه چابهار و جاسك 
اس��تفاده كرده و به سمت زابل، زاهدان و ايرانشهر 
پمپ كند. بن��ده معتقدم كه ن��رخ هر مترمكعب 
گاز، ه��ر ليتر بنزين يا هر ليت��ر گازوييل، بايد در 
سيستان وبلوچستان چيزي حدود 6۰درصد قيمت 
اين كاالها مثال در شمال تهران و مناطق تفريحي 
باشد. بايد سرمايه جذب كنيم، كارخانجاتي تاسيس 

كنيم و براي آنجا آب تامين كنيم. 
آيا شكستن نرخ در سيستان وبلوچستان، 

احتمال قاچاق سوخت را افزايش نمي دهد؟
بله درس��ت است اما براي جلوگيري از قاچاق 
س��وخت، راه ه��اي مختلفي مثل ص��دور كارت 
س��وخت وجود دارد. براي تامين امنيت كش��ور 
ناچار هس��تيم كه اوال نگذاريم جمعيت سيستان 
و بلوچس��تان كم ش��ود و حتي تالش كنيم كه 
جمعي��ت آنجا زيادت��ر هم بش��ود. در وهله بعد 
بايد سيس��تان و بلوچستان به يكي از قطب هاي 
صنعتي كش��ور تبديل شود. مثال خط لوله گازي 
درحال ساخت ايرانش��هر به چابهار ايده مفيدي 
است. همانطور كه مي دانيم، ايران خط لوله يي را 
در راستاي پروژه خط لوله صلح تا مرز پاكستان 

امتداد داد اما پاكس��تان تمايل به ادامه همكاري 
نداشت. بنابراين يك اقدام بسيار خوب در دست 
اجراي دولت ايران، انش��عاب گرفتن از اين خط 
لوله براي اس��تان سيس��تان و بلوچستان است. 
س��ومين اقدام مفيد، اس��تفاده از آب شيرين كن 
در آن مناطق است. اگرچه احداث آب شيرين كن 
تبعات زيس��ت محيطي دارد ام��ا تبعاتش خيلي 
كمت��ر از وضعيت حاضر اس��ت ك��ه تقريبا دارد 
زندگ��ي را در زاب��ل و بخش ه��اي از زاه��دان و 

ايرانشهر و سرباز غيرممكن مي كند. 
 پس به نظر ش�ما نبايد ب�ه تامين حقابه 

ايران از طرف افغانستان اميد بست. 
احتمال تامين اين حقابه خيلي كم است زيرا 
اگر حتي دولت افغانس��تان قبول كند كه حقابه 
ايران را بي كم و كاس��ت تحوي��ل بدهد به لحاظ 
فيزيكي باز هم درياچه ب��زرگ هيرمند)هامون( 
به معناي آن چيزي كه در ش��اهنامه فردوس��ي 
روايت ش��ده اس��ت، بازياب��ي نخواهد ش��د. اين 
منطقه به كل كم آب شده است ضمن آنكه ايران 
با همه امكاناتي ك��ه در اختيار دارد، مي تواند از 
س��اير روش ها نيز اس��تفاده كند. ما مسووليت و 
وظيف��ه خدمت به مردم خودم��ان را داريم. اين 
مهم تر از مساله افغانستان است. اگرچه از لحاظ 
حقوقي و اخالقي دولت افغانستان بايد همكاري 
كند اما مش��كل آبي شرق كش��ور را نمي توان به 
انجام تعهدات افغانس��تان مش��روط كرد و حتما 
بايد راه حل هاي جايگزيني را مد نظر قرار دهيم. 
در ميان صحبت هايتان اش�اره مختصري 
ب�ه نقش پيچيده پاكس�تان در افغانس�تان 
در  ناامن�ي  از  پاكس�تان  اينك�ه  كردي�د. 
تاريخچ�ه  مي ب�رد.  س�ود  افغانس�تان 
ش�كل گيري طالبان ه�م تاييد كنن�ده اين 
گزاره اس�ت و نش�ان از وس�عت وابستگي 
اي�ن گروه به پاكس�تان دارد. از طرف ديگر 
ارزيابي ه�ا نش�ان مي ده�د، پ�روژه تاپ�ي 
س�بب توس�عه افغانس�تان در دراز م�دت 
مي ش�ود و آنجا را امن خواهد كرد بنابراين 
مي ت�وان ادع�ا كرد ك�ه تاپي با بخش�ي از 
منافع پاكس�تان در تضاد اس�ت. پرس�ش 
اينجاس�ت كه آيا نف�ع پاكس�تان از پروژه 
تاپي به اندازه يي هس�ت كه از ناامن كردن 
افغانس�تان چشم پوش�ي كند؟ به طور كلي 
با توجه به نقش پاكس�تان در افغانس�تان، 
چطور مي توان پذيرش عملياتي شدن تاپي 

را براي اين كشور توجيه كرد؟
پروژه تاپي توس��ط امريكا طراحي شده است. 
من اين گزاره را ب��دون تحقيق نمي گويم. چون 
در جري��ان طراحي اين خط لول��ه و كمك هاي 
امريكا به طالبان براي حفاظت از آن از سال هاي 
۱۹۹۹و ۲۰۰۰ ب��وده ام. در عي��ن ح��ال امروزه 
موقعيت پاكس��تان بس��يار خطرناك است. زيرا 
از يك س��و ب��ا توجه به پيمان اس��تراتژيك هند 
و امريكا، اهميت اس��تراتژيك پاكستان كم شده 
اس��ت. همانط��ور كه مي داني��م بع��د از انقالب 
اسالمي ايران زماني كه امريكا، ايران را به عنوان 
كش��ور حافظ منافعش در منطقه از دست داد به 
پاكستان نزديك ش��د. اتحاد جماهير شوروي و 
بعد روسيه با هند ارتباط نزديكي داشتند. چين 
نيز مايل بود كه پاكستان را كامال در قبضه خود 
نگ��ه دارد. در آن زمان پاكس��تان ارج و قربي در 
دنيا داش��ت. ول��ي در زمانه كنون��ي تقريبا همه 
همسايگان پاكستان س��ازمان ها و همكاري ها و 
مجموعه هاي منطقه يي خودش��ان را ساخته اند، 
ح��ال آنكه اين كش��ور نتوانس��ته همكاري هاي 
پاي��داري با همس��ايگان خود ايج��اد كند. هند 
ب��ا كش��ورهاي جنوب ش��رقي به ع��الوه امريكا 
هم��كاري مي كند و ايران با اكو ائتالف تش��كيل 
داده است. حتي درحال حاضر افغانستان هم در 

ادبيات سياسي بخشي از آسياي مركزي به شمار 
مي رود. افغانستان امروز با افغانستان دوره ژنرال 
حميد گل و برخاس��تن طالبان و سپس القاعده 
و بع��د از آن داعش خيلي تفاوت دارد. مردم اين 
كشور خيلي بيشتر از گذشته به حقوق خودشان 
واقف هس��تند و حتي گاهي آن را ابراز مي كنند. 
بنابراين پاكستان بسيار منزوي شده است و فقط 
با چي��ن در كريدور اقتصادي پاكس��تان- چين 
هم��كاري دارد. به نظر من پاكس��تان همچنان 
نق��ش بزرگي در تح��والت افغانس��تان دارد اما 
واضح است كه نقش اين كشور با نقش ايران در 

افغانستان بسيار متفاوت است. 
 با تمام اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت 
كه پاكس�تان از تاپي حماي�ت مي كند. پس 
آيا براي ايران شانسي وجود دارد كه بتواند 
خودش را وارد پروژه تاپي كند؟ سوال بعدي 
اين اس�ت كه با فرض امن شدن افغانستان 
به واس�طه پروژه تاپي، آيا مي توان گفت كه 
ايران حتي اگر نتواند وارد اين پروژه ش�ود، 

باز هم از تاپي منتفع مي شود؟
هر چقدر در كش��ورهاي منطقه خطوط لوله 
بيشتري احداث شود، كشورها وابستگي بيشتري 
به هم پيدا خواهند كرد و اين به نفع امنيت همه 
كشورها ازجمله ايران اس��ت. همچنين هر خط 
لوله گازي كه از ايران ش��روع ش��ود ي��ا از ايران 
بگ��ذرد، منافع ملي ما را بيش��تر تثبيت مي كند. 
بن��ده در مورد تاپ��ي به مس��ووالن مربوطه هم 
گفته ام كه اين خط لوله مي تواند از تركمنستان 
وارد خاك ايران شود و از جنوب ايران وارد خاك 
پاكستان شود. بنابراين افغانستان كامال دور زده 
مي ش��ود. راه ديگر اين است كه روسيه، ايران و 
هند همكاري هايي داشته باشند تا گاز روسيه از 
طريق خطوط لوله قديمي تركمنس��تان به اتحاد 
شوروي كه اكنون بعضي از آنها با ظرفيت كامل 
كار نمي كند، وارد ايران شود و از طريق ايران به 
جنوب ايران منتقل ش��ود. گاز روس��يه مي تواند 
در جاس��ك LNG ش��ده و ب��ه هند فرس��تاده 
ش��ود. يا يك خ��ط لوله در آب ه��اي كم عمق يا 
عميق س��اخته ش��ود يا حتي از طريق ايران به 
پاكستان س��پس به هند برود. ما در اين جريان 
مربوط به بازي بزرگ انرژي در منطقه با روسيه، 
تركمنستان و ازبكستان مي توانيم همكاري هاي 
خوبي داش��ته باش��يم. از آن طرف هم بازار هاي 
بزرگ منطقه، چين و هند و كش��ورهاي جنوب 
ش��رق آس��يا هس��تند پس تقريبا اي��ران نقش 

محوري در اين حوزه دارد. 
ب�ه نظ�ر مي رس�د مناس�بات اي�ران ب�ا 

تركمنستان نيز بهبود يافته است. 
بل��ه، تركمنس��تان كش��وري اس��ت ك��ه به 
دري��اي آزاد راه ن��دارد بنابراي��ن انتخاب ه��اي 
خيل��ي محدودي دارد. يك انتخاب اين كش��ور 
به س��مت روسيه است كه خطوط لوله صادرات 
گاز در آن منطق��ه در گذش��ته س��اخته ش��د. 
انتخاب ديگر اين كش��ور به س��مت چين است 
ك��ه خطوط لوله چهارگانه گاز تركمنس��تان به 
چين درحال ساخت اس��ت. در عين حال يكي 
از مهم ترين راه هاي انتقال گاز تركمنس��تان چه 
به س��مت اروپا و چه به س��مت آسياي شرقي، 
ايران اس��ت و مقامات اين كشور به اين موضوع 
واقف هس��تند. به نظر من برخي اوقات بايد به 
انرژي نگاه سياس��ي داشت. ش��نيدم بار آخري 
كه رييس جمهور به تركمنس��تان س��فر كرد از 
طريق روش هاي سياس��ي، تم��ام اختالفاتمان 
ب��ا تركمنس��تان در مس��اله گاز ح��ل و فصل 
ش��د. تعداد زي��ادي از بازرگان��ان ايراني كه در 
تركمنستان زنداني ش��ده بودند نيز آزاد شدند. 
به نظرم تركمن ها مايلند با ايران كار كنند بايد 

با آنها مذاكره سياسي كرد. 

 به گفته برخي كارشناس�ان، پروژه تاپي 
با هدف تقابل با منافع ايران در منطقه مورد 
حمايت امريكا قرار گرفته است. به نظر شما 
آيا شكست خط لوله صلح و جايگزيني تاپي 
به جاي آن از نظر سياس�ت بين الملل حامل 
معنا و مفهوم خاصي براي ما نيست؟ فارغ از 
ضرر و زيان اقتصادي تحميل ش�ده به ايران 
آيا مي توان به نتيجه نرسيدن خط لوله صلح 
را يك شكست سياسي در عرصه بين الملل 

براي ايران قلمداد كرد؟
ما شكس��ت نخورده ايم و به نظر من از لحاظ 
بين المللي چيزي از دس��ت نداده اي��م. همه دنيا 
مي دانند ك��ه ما در يك دوره يي ب��ه لحاظ مالي 
و تكنولوژيك تحريم بوده ايم و امريكا مايل است 
كه دوباره اين كار را انجام دهد اما اين  بار احتماال 
برايش س��خت تر خواهد بود. قرارگاه خاتم االنبيا 
يك خط لوله را زماني س��اخت كه ايران از لحاظ 
مالي و فن��اوري كامال تحريم بود. بنابراين اكنون 
ايران يك خط لوله جديد دارد كه قبال نداش��ت. 
اگر پاكس��تان و هن��د مايل به هم��كاري بودند، 
صادرات گاز ايران به آنها انجام مي ش��د. اما حاال 
كه مايل نيستند، يك ش��عبه از اين خط لوله به 
چابهار مي رسد و ما آنجا مي توانيم مجموعه يي از 
كارخانجات را مث��ل مناطق اقتصادي ويژه چين 
احداث كنيم. چين ۴ منطقه ويژه اقتصادي بزرگ 
در شيامن، شنمن، شانگهاي و در نزديكي ماكائو 
دارند و ايران نيز مي تواند چنين مناطقي را داشته 
باش��د. براي اين منظور باي��د ۲ ارجحيت رعايت 
ش��ود. نخس��ت آنكه قيمت انرژي در اين منطقه 
بايد از بقيه دنيا و بقيه نقاط ايران ارزان تر باشد و 
دوم، نيروي كار نسبت به باقي نقاط ايران ارزان تر 
باش��د. يكي از انش��عابات خط لوله صلح نيز قرار 
 LNG اس��ت از زير دريا به عمان رفته و در آنجا
ساخته ش��ود. يك انشعاب هم مي تواند به سمت 
ش��مال و استان خراسان رضوي برده شود. پروژه 
تاپي مدت زماني زيادي براي به نتيجه رس��يدن 
احتياج دارد و در اين مدت، ما باز هم كار خواهيم 
كرد. من خودم طرفدار كش��يده شدن خط لوله 

گاز از شمال ايران به چين هستم. 
پ�س همچنان ب�ر اين ب�اور هس�تيد كه 
شكست پروژه خط لوله صلح واقعيت ندارد؟

بله، حتي پاكستاني ها ابراز تمايل كرده اند كه 
به دنبال ادامه خط لوله صلح هس��تند. براي اين 
منظور به دنبال بانك هايي براي س��رمايه گذاري 
هس��تند. آنه��ا نمي گوين��د ك��ه گاز اي��ران را 
نمي خواهن��د بلك��ه مي گويند، س��رمايه ندارند. 
ب��ه نظر م��ن اگر ايران ب��ه اندازه كافي س��رمايه 
مي داش��ت، بد نبود كه اين كار را مي كرد، چون 
وابستگي متقابل مي آورد. ولي اكنون ما نيازهاي 
فوري تري ب��ه لحاظ مالي داري��م بنابراين كاري 
انجام نمي دهيم. هر وقت آنها توانس��تند سرمايه 
الزم را ج��ذب كنن��د ما خ��ط لوله خ��ود را در 

اختيارشان قرار مي دهيم. 
 آق�اي دكتر با توجه به ش�ناخت توامان 
ش�ما از فضاي سياس�ت بين المل�ل از يك 
س�و و فض�اي ف�روش نف�ت خام از س�وي 
ديگر، تهديده�اي امريكا به خصوص درباره 
تحريم هاي فروش نفت چقدر مي تواند رنگ 
و بوي واقعيت به خود بگيرد و چه افقي براي 
فروش نفت ايران در 6 ماه تا يك سال آينده 

وجود دارد؟
نخس��ت اينكه تا چهارم نوامبر اتفاقي نخواهد 
افتاد و ايران نفت خود را مانند سابق صادر خواهد 
ك��رد كه حدود ۲ميليون و ۵۰۰ هزار بش��كه در 
روز اس��ت. ب��ه نظر من وزارت نف��ت بايد از حاال 
به دنبال ش��ركت هاي متوس��ط و كوچك باشد و 
آنها را شناس��ايي كند. جهان يك قطبي نيست. 
يك زماني نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي شعار 
مي داد كه همه زي��ر نظر امريكا زندگي مي كنند 
اما هميش��ه راه فراري از حاكم بزرگ بوده و االن 
اتفاق��ا چني��ن فرصت هايي خيلي بيش��تر وجود 
دارد. ما هميش��ه به بخش هايي نگاه مي كنيم كه 
امكاني داش��تيم و از دس��ت داده ايم. مثل خروج 
امريكا از برجام. ام��ا از چيزهايي كه داريم كمتر 
ياد مي كنيم. به نظر من يكي از شگفتي هاي اين 
روزها همين اس��ت كه اتحادي��ه اروپا به صورت 
جدي و تمام قد در برابر امريكا ايس��تاده اس��ت. 
بنابراي��ن اگر اروپا به رويه خ��ود ادامه دهد يكي 
از امكان��ات ايران براي فروش نفت، كش��ورهاي 
اروپايي هس��تند. اگر اروپا در »موضوع انس��داد« 
ثابت قدم بماند ما مي توانيم با كشورهاي ضعيف تر 
اتحاديه اروپا مثل بلغارستان و اتريش روابط نفتي 
بيشتري حتي نسبت به حاال داشته باشيم. حتي 
اگ��ر اروپايي ها هم به تعهدهاي خ��ود در برجام 
عمل نكنند باز هم در دنيا كشورها و شركت هايي 
هستند كه نياز به نفت دارند و ما مي توانيم به آنها 
نفت بفروش��يم. در هر صورت اين كار را قبال هم 
كرده ايم. ولي به نظر مي رسد كه راه حل درازمدت 
اين اس��ت كه وابستگي به نفت كمتر شود و اين 
مرتبه ايران مي تواند وابستگي خود را خيلي كمتر 

از دوره تحريمي قبل كند.

گروه انرژي| نادي صبوري- فرداد احمدي| 
در ظاهر، 2 كش�ور با دين يكس�ان، زبان تقريبا مشابه، شمار قابل 
توج�ه مهاجر از يكي ب�ه ديگري و 945كيلومتر مرز مش�ترك، بايد 
به اندازه اس�تان هاي داخلي يك كش�ور به يكديگر نزديك باش�ند. 
واقعي�ت اما اين اس�ت ك�ه ايران و افغانس�تان هيچ وقت نتوانس�تد 
آن ط�ور كه روي كاغ�ذ انتظار مي رود ب�ا يكديگر رابطه يي درس�ت 
برقرار كرده و مس�ائل هم را درك كنند. اين روزها خاك افغانس�تان 

دس�تخوش اتفاقي مهم در حوزه انرژي است. »خط لوله تاپي« نوعي 
رقي�ب خط لوله »صلح« كه مي تواند آينده مردم اين كش�ور را تغيير 
دهد. از س�وي ديگر چال�ش آبي ايران و افغانس�تان در رود هيرمند 
هنوز به راه حل مش�خصي دست نيافته است. در اين گفت وگو سراغ 
كس�ي رفته ايم كه هم افغانس�تان و روابط پيچيده ايران و اين كشور 
را به خوبي مي شناس�د و هم بر ديپلماسي انرژي مسلط است. عباس 
ملكي معاون وزير امور خارجه ايران در س�ال هاي دور، كس�ي كه در 

هي�ات مذاكره كننده براي پايان جنگ ايران و عراق بوده اس�ت اين 
روزها بيش�تر از هر چيز در حوزه انرژي مش�غول است. محقق ارشد 
در پروژه سياست گذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي در موسسه 
تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( را در اتاقش در ساختمان دانشكده 
مهندسي انرژي دانشگاه مهندسي ش�ريف مالقات كرديم. ملكي به 
خوب�ي چهارضلعي تاپي، هيرمند، ايران و افغانس�تان را تحليل كرد. 

شما را به خواندن مشروح اين گفت وگو دعوت مي كنيم. 
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عكسروز

عكس:ايلنا يادگارينويسيرويآثارتاريخي.اصفهان

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»بنجامينمايرز«برندهمهمترينجايزهرمانتاريخي

جاي��زه »والتر اس��كات« به عن��وان مهم ترين جايزه ادبي در ح��وزه رمان هاي تاريخي به اث��ري از »بنجامین مايرز«، 
نويسنده انگلیسي رسید. »بنجامین مايرز« براي نگارش رمان »چوبه دار« و در رقابت با پنج اثر ديگر، برنده جايزه ۲۵ 

هزار پوندي »والتر اسكات« ويژه برترين رمان هاي تاريخي شد.
اين رمان كه داس��تان آن در حال و هواي قرن هجدهم میالدي در انگلس��تان روايت مي ش��ود در رقابت با »ساحل 
منهتن« نوش��ته »جنیفر اِگان«، »پول كثیف« از »جین هريس«، »زيبايي« اثر »پل لینچ«، »بانوي قفسه لباس ها« اثر 
»پاتريك مك گراث« و »خانم بوس��تون و خانم هارگريوز« نوش��ته »راش��ل مالیك« موفق به كسب اين جايزه ادبي در 
س��ال ۲۰۱۸ ش��د. جايزه رمان تاريخي »والتر اسكات« به بهترين رمان از نويسنده يي انگلیسي، ايرلندي يا اهل يكي از 

كشورهاي مشترك المنافع تعلق مي گیرد كه داستان آن در بیش از ۶۰ سال پیش روايت شده باشد.

چهرهروز

بررسيميزانرضايتطرفدارانفوتبالازميزبانيروسيهدرجامجهاني2018

روسيهدرامنواماناست
گروهگوناگون

هفته گذشته مراسم افتتاحیه جام 
جهاني ۲۰۱۸ روس��یه با حضور جمع 
كثیري از هواداران در ورزشگاه لوژنیكي آغاز شد. 
آن طور كه گفته ش��ده، در دوم س��پتامبر ۲۰۱۰ 
در مراس��مي كه براي معرف��ي میزبان جام جهاني 
۲۰۱۸ در شهر زوريخ برگزار شد، روسیه توانست 
در مرحله انتخابي دوم، میزباني جام جهاني ۲۰۱۸ 
را به دس��ت آورد. اين در حالي ب��ود كه پیش از 
اين، روس��یه به  دلیل ش��عارهاي نژادپرستانه در 
ديدار دوس��تانه مقابل فرانس��ه، 3۰ ه��زار فرانك 
از س��وي فیفا جريمه ش��د. بر اين اساس امنیت 
و مس��ائل نژادپرس��تانه ، نگراني هاي بس��یاري در 
مورد برگزاري جام جهاني ۲۰۱۸ در روسیه ايجاد 
كرد. بر اين اس��اس، كمي قب��ل از آغاز بازي هاي 
جام جهاني، ريیس فیفا اعالم كرد كه روسیه براي 
میزباني جام جهاني ۲۰۱۸ كامال آماده اس��ت. او 
در اين باره گفت كه براي نخستین بار آماده سازي 
ورزشگاه ها كنترل شده تا همه  چیز درست انجام 

شود. 
همان طور كه گفته شد، از زماني كه روسیه به 
عنوان میزبان جام جهاني ۲۰۱۸ انتخاب ش��د، در 
مورد امینت بازي ها و طرفداران فوتبال كه به اين 
كش��ور س��فر مي كنند، نگراني هاي بسیاري ايجاد 
ش��د؛ آن طور كه گفته ش��د، اين نگراني ها پس از 
جنجال هاي ايجاد شده در حاشیه بازي انگلیس و 
روس��یه در شهر مارسي در رقابت هاي يورو ۲۰۱۶ 
افزايش يافت. با اين  حال نتايج نظرسنجي موسسه 
ايپس��وس در م��ورد رضاي��ت طرف��داران فوتبال 
از میزباني روس��یه، نش��ان دهنده كاه��ش میزان 
نگراني هاس��ت. آن طور كه در اين نظرس��نجي به 
دس��ت آمده، تنه��ا پاس��خ دهندگان بريتانیايي به 
دلیل تجربه تلخي كه از بازي كشورشان با روسیه 
داش��تند، نگران امنیت بازي ه��اي جام جهاني در 
روس��یه هس��تند؛ البته در اين نظرس��نجي گفته 
شده كه تنها حدود 34درصد از شهروندان بريتانیا 
از میزبان��ي روس��یه رضايت نداش��ته و تمايلي به 
حضور در اين كش��ور براي مس��ابقات جام جهاني 
ندارند. در اين نظرس��نجي بیشترين خوشبیني به 

امنیت روس��یه را شهروندان چیني داشته و بسیار 
از میزبان��ي اين كش��ور در جام جهاني ۲۰۱۸ ابراز 
رضايت كرده اند. آن طور كه نتايج اين نظرسنجي 
نشان مي دهد، حدود ۸4 تا ۸۵ درصد از چیني ها 
و هندي ها بر اين باورند كه هیچ مش��كل امنیتي 
در حاش��یه ديدارهاي جام جهاني در روسیه ايجاد 
نخواهد ش��د. اين در حالي اس��ت ك��ه در مواضع 
سیاسي، هند و روسیه، رقابت  و چالش هاي بسیاري 
با يكديگر داشته اند. طبق نتايج نظرسنجي، میزان 
تايید امنیت روس��یه در میان شهروندان چیني و 
هندي حتي از روس ها نیز بیش��تر است. آن طور 
كه گفته شده، حدود 7۸درصد از شهروندان روس 
كه در اين نظرسنجي شركت كرده  بودند، برقراري 
امنیت در بازي هاي جام جهاني را توسط كشورشان 
تايید كردند. اين میزان اعتماد به امنیت روسیه در 
حاشیه رقابت هاي جام جهاني در آرژانتین و تركیه 

نیز 7۵ تا 7۶ اعالم شده است. 
در میان مردم امريكا، آلمان و لهس��تان كه در 
اين نظرس��نجي ش��ركت  كردند نیز حدود ۶7 تا 
۶9درصد از میزباني روسیه در مسابقات جام جهاني 
۲۰۱۸، رضايت داشته و امنیت اين كشور را تايید 
كرده ان��د. اين آمار در حالي اعالم ش��ده كه پیش 
از اين، بس��یاري از گزارش ها حاكي از پايین ترين 

س��طح اعتماد امريكايي ها به روس ها بود. آن طور 
كه پیش از اين گفته ش��ده ب��ود، امريكايي ها فكر 
مي كنند ك��ه هكر هاي روس��ي در همه جا وجود 
دارند. همچنین احتمال دخالت روسیه در پیروزي 
دونال��د ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ نیز مردم امريكا 

را به روس ها بدبین كرده بود. 
در ادام��ه اي��ن نظرس��نجي ها می��زان اعتماد 
ش��هروندان فرانسه، اس��پانیا و ژاپن نیز به امنیت 
روس��یه در حاش��یه رقابت هاي جام جهاني ۲۰۱۸ 
حدود ۵9 تا ۵4درصد اعالم شد. اين آمار در حالي 
اعالم شد كه گفته مي شود، ريیس فدراسیون ژاپن 
نیز از میزباني روس��یه در جام جهاني ابراز رضايت 

كرد. 
طبق گزارش كمیته س��ازماندهي جام جهاني 
۲۰۱۸ روس��یه در ح��دود ۲۰۰ نف��ر از اعض��اي 
دپارتمان س��المت مس��كو در دوره آموزشي ويژه 
ج��ام جهان��ي ۲۰۱۸ روس��یه ش��ركت مي كنند. 
پزشكان مسكو با مهم ترين اقدامات الزم در شرايط 
اضطراري و كمك رس��اني در ورزشگاه هاي فوتبال 

در اين دوره آموزشي آشنا خواهند شد. 
جام جهاني ۲۰۱۸ فوتبال از ۲4 خرداد برگزار 
ش��ده و تا ۲4 تیر ماه ۱397 در ۱۲ ورزشگاه ۱۱ 
شهر روسیه با شركت 3۲ تیم ادامه خواهد داشت. 

آمارنامه

بازارهنر

روزهايآخربهاردر»باران«و»مولوي«
نمايش »ش��بیه رهاي��ي وراي يك 
نف��س« در تئاتر ب��اران و نمايش هاي 
»آقامحمدخ��ان«، »ش��كیل اونیل« و 
»پرده خانه« در تاالر مولوي روي صحنه 
مي روند. نمايش »ش��بیه رهايي وراي 
يك نقس« به نويسندگي سروناز زماني 
و به كارگرداني ساناز زماني از 3تیر ماه 
در تئاتر باران اجرا خواهد داش��ت. اين 
نمايش به سوژه اهداي عضو مي پردازد 

و برخالف بیشتر آثار ساخته شده با اين موضوع كه 
از نگاه خانواده اهداكننده  عضو است، اين نمايش از 
زاويه ديد  گیرنده ها آن را بررس��ي مي كند. »شبیه 
رهايي وراي يك نقس« برگزيده بهترين نمايشنامه 
و بهترين كارگرداني از دومین جش��نواره تئاتر شهر 
در س��ال 9۲ شده  است. اجراي تازه نمايش »شبیه 
رهايي وراي يك نفس« نخس��تین اجراي عمومي 
حرفه يي كارگردان خود محسوب مي شود و تغییرات 
زيادي در نمايش��نامه و بازيگران نس��بت به اجراي 
جشنواره دارد. مهدي بوسلیك، جواد پوالدي، سارا 
ش��اهروديان، شهاب عباسیان و مريم نقیبي در اين 

نمايش ب��ازي مي كنند و آوا فیاض هم 
مجري  طرح پروژه اس��ت. همچنین دو 
به كارگرداني  نمايش »آقامحمدخان« 
نوي��د معماركرماني و »پ��رده خانه« به 
كارگرداني شیما اسدي در سالن اصلي 
و نمايش »شكیل اونیل« به كارگرداني 
امیر كامران و علي حسین زاده در سالن 
كوچك مركز تئاتر مولوي در دور جديد 
اجراهاي اي��ن مركز به صحنه مي روند. 
نمايش »آقامحمدخان« از ۲9خرداد تا ۲۲تیر ماه هر 
شب س��اعت ۱۸، نمايش »پرده خانه« از ۲۸خرداد 
ت��ا ۲۲تیر ماه، هر ش��ب س��اعت ۲۰:3۰ و نمايش 
»شكیل اونیل« از سه شنبه ۵ تا ۲7تیر ماه هر شب 
ساعت ۱9:3۰ روي صحنه اين مركز تئاتر دانشگاهي 
مي رون��د. در نمايش »آقامحمدخان« امیرحس��ین 
باقريان، فرنوش شكري و رامونا رادي به ايفاي نقش 
مي پردازند. همچنین بازيگران نمايش »پرده خانه«، 
پرنیا بارزيد، ابراهیم برزيده، نیكو پشوتن، امیرحسین 
حكیمي، مجید خلیلي، شادي شاه علي، عسل غروي، 

آيدا فرخ منش و كیمیا هوشمند هستند.

ديداردراركستريهادرروسيه
اعضاي منتخب اركسترهاي دولتي 
اي��ران در آس��تانه برگ��زاري دومی��ن 
كنس��رت خ��ود در روس��یه ب��ا رايزن 
فرهنگي كش��ورمان در روسیه و معاون 
اجرايي كنسرواتوار چايكوفسكي ديدار 
كردند. به گزارش مهر، اعضاي منتخب 
اركس��ترهاي دولتي ايران در آس��تانه 
برگزاري دومین كنسرت خود در كشور 
روسیه ش��نبه بعدازظهر ۲۶خرداد ماه 

بعد از يك س��فر زمیني 4ساعته از سن پترزبورگ 
به مسكو با رايزن فرهنگي كش��ورمان در روسیه و 
معاون اجرايي كنسرواتوار چايكوفسكي ديدار كردند. 
قهرمان سلیماني، رايزن فرهنگي سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در فدراس��یون روسیه در ابتداي اين 
ديدار ضمن ابراز خرسندي از حضور گروه منتخب 
اركس��ترهاي سمفونیك تهران و ملي ايران توضیح 
داد: آنچه اين روزها در كش��ور روسیه درحال انجام 
اس��ت برگزاري روي��داد بزرگي چ��ون جام جهاني 
فوتبال اس��ت كه تیم ملي فوتبال ايران نیز در اين 
روي��داد حض��ور دارد و تا امروز نی��ز حضور موفقي 
داشته اس��ت اما از سويي ديگر اين شما هنرمندان 
عزيز هستید كه به روسیه آمده ايد تا تصوير ديگري 
از ايران را به دنیا عرضه كنید. رايزن فرهنگي سفارت 

جمهوري اس��المي ايران در فدراسیون 
روس��یه اظه��ار كرد: م��ن امی��دوارم 
ش��ما هنرمن��دان عزيز ايران��ي بتوانید 
پی��ام آوران بزرگ فرهنگي كش��ورمان 
در رويدادهاي جهاني باش��ید. به نظرم 
حضور ش��ما عزيزان در كش��ور روسیه 
كه براي اجراي چند برنامه موسیقايي 
با همكاري كنسرواتوار چايكوفسكي و 
بنی��اد فرهنگي هن��ري رودكي صورت 
گرفته، مي تواند منش��أ كاره��اي بزرگ تر و مهم تر 
باشد. من امیدوارم اجراي دوم شما عزيزان در سفر 
به روسیه دستاورد خوبي برايتان داشته باشد تا در 
كنار اين كار ارزش��مند و استمرار پیروزي تیم ملي 
فوتبال ايران در جام جهاني بتوانیم ش��ادي، عشق 
و محب��ت را به مل��ت ايران هديه كنی��م. علي اكبر 
صفي پور، مديرعامل بنیاد فرهنگي هنري رودكي نیز 
ضمن قدرداني از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران در فدراسیون روسیه گفت: افتخار ما اين است 
كه به میزباني س��فارت ايران در روسیه توانسته ايم 
با همراهي منتخب اركسترها در روسیه برنامه هاي 
خوب��ي را همزمان با بازي ه��اي جام جهاني فوتبال 
روسیه برگزار كرده و در راستاي مناسبات فرهنگي 

جمهوري اسالمي ايران گام هايي را  برداريم. 

روايتسرگذشتايرانيهادرژاپن
امیر باشتي از س��اخت مستندي با 
عن��وان »مهرآباد- ناريتا« كه به زندگي 
مهاجران ايران��ي در ژاپ��ن مي پردازد، 
خبر داد. به گزارش مهر، امیر باش��تي، 
كارگردان درباره جديدترين فعالیت هاي 
خ��ود گفت:»درح��ال حاضر مش��غول 
س��اخت يك مس��تند ۶۰ دقیقه يي با 
عنوان »مهرآباد- ناريتا« درباره مهاجران 
ايراني در ژاپن هستم كه مراحل تدوين 

را سپري مي كند و فكر مي كنم تا يكي دو ماه آينده 
آماده نمايش ش��ود.« او گفت، س��عي مي كنیم اين 
مستند را كه محصول خانه مستند انقالب اسالمي 
اس��ت به دوازدهمین جش��نواره »سینما حقیقت« 
برسانیم. اين مستندس��از بیان كرد: حدود ۲۸سال 
پی��ش و پس از جنگ اي��ران و ع��راق، ايراني هاي 
بسیاري براي كار و به دست آوردن پول به ژاپن سفر 
كردند كه سرنوشت اين افراد برايم جالب است و از 
اين رو حدود 3ماه پیش س��فري به ژاپن داشتیم تا 
ببینیم سرنوشت اين مهاجران چه شده است. باشتي 

عن��وان ك��رد: با توجه به اينك��ه در آن 
سال ها بیكاري بسیاري در كشور حاكم 
بود، بسیاري از ايراني ها به ويژه ساكنان 
جنوب شهر تهران بدون داشتن ويزا به 
اين كشور مي رفتند و در آنجا در اموري 
مث��ل بازيافت و تخريب س��اختمان ها 
مش��غول به كار مي شدند. اكثر آنها كار 
خود را از صفر شروع و حتي بسیاري از 
آنها با زنان ژاپني ازدواج كردند تا بتوانند 
در آنجا زندگي كنند. باش��تي در پايان با اش��اره به 
داليل ساخت مس��تند »مهرآباد- ناريتا« بیان كرد: 
همیشه برايم جالب بود كه بدانم مهاجران ايراني در 
ژاپن چه سرگذشتي پیدا كرده اند زيرا به طور كلي 
افرادي كه به كشور ژاپن مهاجرت مي كنند با افرادي 
كه به كشورهاي اروپايي و امريكايي مي روند، تفاوت 
دارند زيرا مهاج��ران ايراني در ژاپن تنها براي كار و 
پول به اين كشور رفته اند از اين رو ما مي خواستیم 
بدانیم اي��ن افراد به هدف و آرمان��ي كه در پي آن 

بودند، رسیدند يا نه. 

دوئلاقتصادي
امريكاوچين

لوموند:
از  دي��روز بس��یاري 
روزنامه ه��ا در صفح��ه 
اول خود به آغاز رسمي 
جنگ تج��اري امريكا و 
چی��ن پرداختن��د و در 
اي��ن ب��اره لومون��د نیز 
خ��ود  اول  در صفح��ه 
ترامپ،  دونالد  نوش��ت 
امريكا  ريیس جمهوري 

پ��س از اروپا، مكزيك و كان��ادا اكنون چین را 
ه��دف حمالت تج��اري خود ق��رار داده و روز 
جمعه ۱۵ژوئن از وضع تعرفه هاي ۲۵درصدي 
بر ۵۰ میلیارد دالر از كاالهاي وارداتي از چین 
خب��ر داده اس��ت. مطابق اعالم دول��ت امريكا، 
اي��ن تعرفه ه��اي مالیاتي از تاري��خ ۶ ژوئیه بر 
محصوالت صنعت��ي چین در زمینه هايي چون 
هوافضا، روباتیك و به ويژه صنايع خودروسازي 
اعمال خواهد ش��د. طبق اين گ��زارش، دولت 
چین با محكوم ك��ردن اين اقدام دولت امريكا 
آن را آغ��از جنگ��ي تج��اري قلم��داد كرده و 
در بیانیه ي��ي اع��الم ك��رده ك��ه در برابر وضع 
تعرفه ه��اي جدي��د امريكا به اقدام��ي متقابل 
و افزاي��ش تعرفه گمركي ب��ر كاالهاي وارداتي 
از امري��كا به ويژه محصوالت كش��اورزي نظیر 
»سويا« دست خواهد زد. اين تصمیم درحالي 
اعالم ش��د كه پیش از اين دونالد ترامپ گفته 
بود كه ه��ر گونه اقدام تالفي جويانه از س��وي 
چین را با وضع تعرفه هاي جديد مالیاتي پاسخ 
خواه��د داد. به گفته تحلیلگران ش��لیك هاي 
امريكا و چین به س��وي هم اتحاديه اروپا را نیز 
نگران كرده و برخي فعاالن و كارشناس��ان در 

كشورهاي اروپايي واكنش نشان داده اند. 

الپايس:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود از ورود 
نخستین كشتي حامل 
صدها مهاجر به اسپانیا 
خبر داد. به گزارش ال 
مهاجران  اي��ن  پايس، 
در  میزباني ش��ان  ك��ه 
اروپ��ا در روزهاي اخیر 
میان  موضوع جدل  به 

ايتالیا و فرانس��ه بدل شده بود روز يك شنبه 
۲7خرداد، سرانجام در بندر والنسیاي اسپانیا 
لنگر انداخت. مقام هاي مادريد روز شنبه، ۲۶ 
خرداد، ضمن اعالم پیش��نهاد فرانس��ه براي 
قبول شماري از پناهجويان »داراي صالحیت 
پناهندگي« از آن اس��تقبال كردند. همچنین 
گفته مي ش��ود كه پدرو س��انچز، نخست وزير 
اس��پانیا ضم��ن قدرداني از تصمی��م امانوئل 
ماكرون، ريیس جمهور فرانس��ه آن را »دقیقا 
از ن��وع همكاري مورد نی��از اروپا« در چنین 
لحظاتي نامید. گفته مي ش��ود ك��ه در ۲روز 
اخیر اسپانیا 933مهاجر را از آب هاي ساحلي 
اين كش��ور نجات داده و به خش��كي منتقل 
كرده  اس��ت. پیش از اين گفته ش��ده بود كه 
تصمی��م »جوزپه كونته« نخس��ت وزير جديد 
ايتالی��ا مبني ب��ر جلوگیري از ورود كش��تي 
حام��ل بیش از ۶۰۰ پناهجو به س��واحل اين 
كش��ور در مطبوعات ايتالیا ب��ا بازتاب مثبتي 
روبه رو ش��د و بیشتر شهروندان اين كشور در 
برابر اين اقدام دولت و واگذاري مسوولیت به 
ساير كشورهاي اروپايي ابراز رضايت كرده اند. 
اي��ن درحالي ب��ود ك��ه »امانوئ��ل ماكرون« 
ريیس جمهوري فرانس��ه هفته گذش��ته اين 
اقدام دول��ت ايتالیا را غیرمس��ووالنه قلمداد 

كرده بود. 

كيوسك

تاريخنگاري

قتل آقامحمدخان قاجار در گرجستان 
بیس��ت و هش��تم خرداد ۱۱7۶، آقامحمدخان 
قاجار نخستین پادشاه سلسله قاجار هنگامي كه در 
گرجس��تان بود به وسیله ۲ نفر از خدمتكاران خود 

در ۶3 سالگي به قتل رسید. 
آقامحمدخ��ان قاجار ك��ه در نوجواني در بارگاه 
عادلش��اه، برادرزاده و جانشین نادرشاه افشار اخته 
ش��ده بود، دوران رش��دش را به عن��وان يك فرد 
خنثي س��پري كرده بود. به همین دلیل از زيبايي 
و برازندگ��ي خیره كنن��ده دوران كودكي اش هیچ 
نمانده بود. چهره يي بدون ريش با پوست چروك و 
روحي متالطم و افسرده. قطعا تحقیر و توهیني كه 
از سوي همه مردم چون آواري بر سر او مي ريخته 
هم در نابساماني هاي روحي اش نقش مهمي داشته 
اس��ت. آقامحمدخان كه فهرس��ت بلن��د بااليي از 
وحشي گري ها و خش��ونت هاي بي مانند از خودش 
نش��ان داده ب��ود به چهره يي ترس��ناك براي همه 
بدل ش��ده بود. حتي نزديك ترين نزديكانش هم از 
او مي ترسیدند. قتل عام هاي گسترده، تپه ساختن 
از چش��م هاي بر آمده مردم كرمان و صدور دستور 
تجاوز به زنان آنه��ا، كور كردن لطفعلي خان زند و 

تجاوز گروهي به او و بس��یاري اقدامات خشونت بار 
ديگ��ر از اين پادش��اه خ��ود خوانده ي��ك هیوالي 

تمام عیار ساخته بود. 
در چنین احوالي بود كه س��فر جنگي به قفقاز 
براي دستیابي به شهر شوشا پیش آمد )اسفندماه 
۱۱7۵ هجري خورشیدي(.  شهر كه به چنگ سپاه 
آقا محمد خان افتاد شاه قاجار هوس كرد تفلیس را 
هم فتح كند. دو روز از فتح شوش��ا گذشته بود كه 
صبح زود در هواي سرد اسفندماه قفقاز يك خربزه 
براي شاه آوردند. شاه كه واله و شیداي خربزه بوده 
بس��یار شادمان ش��ده و همان جا نیمي از خربزه را 
خورد و نیم ديگر را روي میز به جا گذاشت تا شب 
كه برگش��ت بقیه را بخورد. دو نگهبان جلو چادر با 
اي��ن تصور كه اين تكه خرب��زه پس مانده صبحانه 
ش��اه اس��ت آن را خوردند. ش��ب پس از بازگشت 
آقامحمدخان از اين رويداد بسیار خشمگین شده و 
چون آن شب، شب جمعه بود، به دو نگهبان وعده 
داد كه سحرگاه ش��نبه هر دويشان را مي كشد. از 
آنجايي كه او مردي بس��یار ب��ا اراده و جدي بوده 
و در صورت��ي كه تصمیم��ي مي گرفته حتما آن را 

اجرا مي كرده دو نگهبان يقین پیدا كردند كه صبح 
شنبه مي میرند. به همین خاطر نیمه شب شنبه به 

بالین شاه رفته و او را كشتند. 

ميراثنامهايستگاه

»جاناتانلتم«كارگردانمهمانتلورايد
جشنواره فیلم تلورايد جاناتان لتم را به 

عنوان كارگردان مهمان انتخاب كرد. 
ب��ه گ��زارش ورايتي، جش��نواره فیلم 
تلوراي��د جانات��ان لتم رمان نوي��س را به 
عنوان كارگردان مهمان چهل و پنجمین 
دوره برگزاري خ��ود انتخاب كرد. در اين 
جشنواره كه از تعطیالت روز كارگر يعني 

3۱ آگوس��ت كارش را ش��روع مي كند و تا 3 سپتامبر ادامه پیدا مي كند، لتم 
مجموعه ي��ي از فیلم ها را براي نمايش انتخ��اب مي كند و به بحث و گفت وگو 

درباره آنها مي پردازد. 
لتم ۱۰رمان نوشته و ۵مجموعه داستان كوتاه در كارنامه دارد. او نويسنده 
يك رمان كوتاه، دو كتاب مجموعه مقاله و يك مجموعه كتاب كمیك اس��ت. 
مقاله هاي وي در نیويوركر، رولینگ اس��تون و مك س��ويینیز منتشر مي شود. 
وي بیش از همه براي پنجمین رمانش با عنوان »بروكلین بي مادر« ش��ناخته 
مي شود. اين كتاب كه سال ۱999 منتشر شد، جايزه حلقه منتقدان كتاب ملي 
امريكا را دريافت كرد و به عنوان برنده خنجر طال براي داس��تان جنايي و نیز 
برنده جايزه كتاب سالن انتخاب شد. فیلمي با اقتباس از اين رمان به كارگرداني 
ادوارد نورت��ون و با بازي بروس ويلیس، آلك بالدوين، ويلم دفو و لس��لي مان 

اكنون در دست تولید است كه قرار است سال ۲۰۱9 راهي سینماها شود. 
جديدترين رمان هاي لتم در میان رمان هاي پرفروش نیويورك تايمز جاي 
دارند كه »دژ تنهايي« در س��ال ۲۰۰3، »هنوز دوس��تم نداري« سال ۲۰۰7، 
»كرونیك س��یتي« ۲۰۰9، »باغ هاي مخالف« ۲۰۱3 و »آناتومي يك قمارباز« 
در سال ۲۰۱۶ از آن جمله هستند. در فیلم »بروكلین بي مادر« ادوارد نورتون 

در نقش شخصیت اصلي بازي كرده است. 

خطربيخگوشمادرپلهايايران
ري��زش  از  چگن��ي  دوره  فرمان��دار 
طاق ه��اي پ��ل تاريخي »كش��كان« به 
عنوان مادر پل ه��اي تاريخي ايران خبر 

داد. 
ق��درت اهلل ترابي نژاد ظهر يك ش��نبه 
در كارگ��روه گردش��گري لرس��تان در 
س��خناني با بیان اينكه شهرستان دوره 

چگني چند جاذبه گردش��گري دارد كه يكي از آنها پل تاريخي »كشكان« 
اس��ت، اظهار كرد: ما و میراث فرهنگي خیلي تالش كرديم كه پل تاريخي 
»كش��كان« به عنوان مادر پل هاي ايران دچار مش��كل نشود و به آن توجه 

كنیم. 
او ب��ا بیان اينكه متاس��فانه هیچ توجهي به اين پل تاريخي نمي ش��ود، 
عن��وان كرد: با وجود اينكه طي دو س��ال گذش��ته براي اي��ن پل تاريخي 
اعتبار در نظر گرفته ش��د اما حتي يك قدم براي اصالح اين پل برداش��ته 
نش��د. فرماندار دوره چگني با اش��اره به اينكه طاق هاي اين پل تاريخي در 
حال ريزش اس��ت، اظهار كرد: پايه هاي پل را آب شس��ته اس��ت و در حال 
تخريب است. ترابي نژاد با بیان اينكه امسال از سرجمع اعتبارات پروژه هاي 
شهرستان حدود ۲۰۰ تا 3۰۰میلیون تومان به اعتبار اين پل اضافه كرديم، 
گفت: براي بس��تر رودخانه س��ند اخذ ش��ده و اين در حالي است كه كامال 
مش��خص بوده سندي كه براي آن گرفته شده اشتباه است اما متاسفانه در 
اي��ن رابطه پیگیري صورت نمي گیرد. او با بی��ان اينكه انتظار اين بوده كه 
قضیه پل تاريخي »كشكان« جدي گرفته شود، افزود: اگر يكي از طاق هاي 
اي��ن پل فرو بريزد، دوباره مصیبت و چمرونه ب��راي آن مي گیرند. فرماندار 

دوره چگني تاكید كرد: عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. 
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