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   دستور وزير كشور: 

استانداران مطالبات صنفي مردم را 
پيگيري كنند

وزير كشور در نشست شوراي معاونان وزارت كشور تاكيد كرد: استانداران 
مطالبات صنفي اقشار مختلف مردم را پيگيري كنند. 

»س��يدرمضان  كش��ور،  وزارت  اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شجاعي كياس��ري« با اش��اره به جلسه روز گذشته ش��وراي معاونين وزارت 
كش��ور از دس��تور »عبدالرضا رحماني فضلي« وزير كشور به استانداران براي 
پيگيري مطالبات صنفي اقشار مختلف مردم خبر داد و افزود: در اين جلسه، 
وزير كش��ور گفت كه »پيگيري مطالبات صنفي امري متداول در همه جاي 
دنيا است، اما همه دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذي ربط بايد پاسخگوي به موقع 
اين گونه مطالبات باشند تا همه اين امور بر دوش وزارت كشور قرار نگيرد.«

رييس مركز اطالع رس��اني و امور بين الملل وزارت كش��ورافزود: رحماني 
فضل��ي همچنين در اين زمينه از اس��تانداران خواس��ت كه از دس��تگاه هاي 
مس��وول »مطالبات صنف��ي« را پيگيري و براي حل و رفع آن در اس��تان ها 

اقدام كنند. 
شجاعي كياس��ري اظه��ار داش��ت: وزير كش��ور در اين جلس��ه به »بابك 
دين پرس��ت« معاون هماهنگي امور اقتصادي دس��تور داد تا هر چه سريع تر 
نس��بت به اجرايي ش��دن طرح اش��تغال خانگي و ايجاد اش��تغال از طريق 
ط��رح استاد-ش��اگردي در ح��وزه اصناف كه م��ورد تاكيد حس��ن روحاني 

رييس جمهوري نيز هست، پيگيري هاي منجر به نتيجه را به عمل آورند. 
وي اشاره كرد: در پي اين دستور معاون اقتصادي وزارت كشور اعالم كرد 
كه »براي تس��ريع و رفع موانع اجرايي طرح هاي اشتغال، اين موضوع به طور 
ويژه در جلس��ه يي كه امروز با حضور معاونان اقتصادي استانداري ها، مديران 
كل كار و امور اجتماعي و روس��اي س��ازمان هاي برنامه و بودجه اس��تان ها، 
معاون��ان اقتصادي دس��تگاه هاي ذي ربط و مديران كل بانك ها و موسس��ات 

مالي مرتبط تشكيل مي شود، پيگيري مي شود. 
شجاعي كياس��ري گفت: وزير كشور همچنين به »اس��ماعيل جبارزاده« 
معاون سياس��ي خود دستور داد تا از ظرفيت احزاب و سازمان هاي مردم نهاد 
)س��من ها( نيز در حل و رفع مس��ائل و مش��كالت صنفي اس��تفاده كنند و 
جلسات بيشتري در تعامل با آنها براي بهره گيري از توان آنان داشته باشند. 
رييس مركز اطالع رس��اني و امور بين الملل وزارت كشور اظهار كرد: وزير 
كش��ور به »جالل درخشه« رييس مركز مطالعات راهبردي و آموزش دستور 
داد ت��ا با دع��وت از نخبگان علمي، اس��اتيد دانش��گاه ها و صاحب نظران در 
عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، نحوه تعامل با حوزه هاي 
اجتماعي و تعامل با رس��انه ها و افكار عمومي و پاس��خگويي مناسب به آن، 

بررسي و تحليل و مدل هاي مناسب براساس آن، استخراج و ارائه شود. 
شجاعي كياس��ري در پاي��ان، ضمن تاكيد بر اصالح خبر منتشرش��ده در 
برخي رسانه ها درخصوص عزل فرماندار كازرون، اعالم كرد: بركناري در كار 
نبوده و اس��تانداري فارس درصدد ارتقاي جايگاه ش��غلي فرماندار سابق اين 

شهرستان است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحات 8 و 9 

1- »چگونه برنده ش��ويد!« عنوان 
يكي از كتاب هايي اس��ت ك��ه دونالد 
ترامپ نوشته است. كتابي كه در زمره 
كتاب هاي انگيزشي تعريف مي شود و 
در عين حال از نظر كيفيت و س��طح 
محت��وا در انته��اي ليس��ت اي��ن نوع 
كتاب ها دسته بندي مي شود. ترامپ در 
سراسر اين كتاب از »مثبت انديشي«، 
»پشتكار« و »ريتم سريع در انجام امور 
و اتخ��اذ تصميم ها« ب��ه عنوان فرمول 
برنده شدن و موفقيت ياد مي كند. اگر 
چه اين فرم��ول مي تواند در راه اندازي 
و مديريت يك بنگاه اقتصادي راهگشا 
باشد، اما بي گمان در فضاي بين الملل 
ك��ه عرص��ه ديپلماس��ي و گام ه��اي 
محاسبه ش��ده و دقيق است، استفاده 
از چنين فرمولي پيامدهاي منفي پيدا 
و پنهان متعددي ب��راي دولت و ملت 
آمريكا خواهد داش��ت. در عين حال به 
نظر مي رسد، ترامپ به عنوان كسي كه 
اين فرمول را از نويس��ندگان پيش��ين 
كتاب هاي انگيزش��ي ب��ه عاريه گرفته 
در اج��راي برخي اج��زاي اين فرمول 
نيز »دقي��ق« عمل نمي كن��د. به طور 
مثال در بس��ياري از موارد از مرزهاي 
مثبت انديشي عبور و به وادي »توهم« 

ورود كرده است. 
2- دول��ت ترام��پ تنها ب��ه فاصله 
22روز پ��س از خ��روج از »برجام« در 
دومين ش��وك ب��ه اروپايي ها طي يك 
ماه��ه اخي��ر از روز پنج ش��نبه به طور 
رس��مي معافيت هم پيمانان امريكا در 
قاره س��بز را از پرداخت تعرفه واردات 
فوالد و آلومينيوم ملغي كرد. مساله يي 
كه نه تنه��ا ايده »نات��وي اقتصادي« 
را ب��ه مح��اق برد كه عمال نخس��تين 
گلوله جن��گ تجاري ميان دو س��وي 
آتالنتيك را ش��ليك كرد. باراك اوباما 

در  امري��كا  پيش��ين  رييس جمه��ور 
سخنراني ساالنه خود در فوريه 2013، 
پس از دو دهه وقف��ه از آغاز مذاكرات 
مي��ان امري��كا و اروپا درب��اره »پيمان 
تجاري و سرمايه گذاري فرا آتالنتيك« 
خبر داد. مذاكراتي كه با هدف تضعيف 
اقتصاد چين، قرار بود تجارت آزاد ميان 
دو سوي اقيانوس اطلس را تسهيل كند. 
روياي اتحاد اقتصادي اروپا و امريكا به 
معني تجميع 50درصد توليد ناخالص 
داخل��ي جه��ان، تقوي��ت بزرگ ترين 
ني��روي نظامي جه��ان در قالب ناتو و 
خلق ظرفيت ديپلماتيك مستحكم در 
جهان بود. اگر چ��ه هدف گذاري اوليه 
مذاكره كنن��دگان اروپايي و امريكايي، 
دستيابي به نتيجه يي مطلوب تا پايان 
س��ال 2014 بود اما اين فرآيند تقريبا 
محرمانه تا آغاز سال 2016، زماني كه 
ترامپ وارد كاخ س��فيد ش��د، به طول 
انجاميد. در اواس��ط س��ال 2017 نيز 
نمايندگان دو طرف ابراز تمايل كردند 
كه مذاكرات ادامه داش��ته باشد. اما در 
پي لغ��و معافيت گمرك��ي اروپايي ها 
)همچني��ن كانادا و مكزيك( آش��كارا 
تمام اميدها براي دس��تيابي به نتيجه 

مطلوب به سراب تبديل شد. 
3- ش��وك تازه، ناگهاني و س��ريع 
ترام��پ ام��ا صرفا اقتصادي نيس��ت و 
به لغ��و معافي��ت گمرك��ي اروپايي ها 
نيز محدود نمي ش��ود. ب��ه گفته وزير 
خزان��ه داري امري��كا، ترام��پ مي��زان 
پرداخت هر كش��ور به ناتو را در اعمال 
تعرفه لح��اظ خواهد كرد ب��ه عبارت 
ديگر هر قدر پرداخت كش��ورها به ناتو 
بيشتر باشد، تعرفه هاي گمركي كمتر 
خواهد شد. سفير امريكا در آلمان نيز 
در مصاحبه با يك رس��انه غربي گفته 
اس��ت كه اگر در مقول��ه تحريم ايران، 
اروپايي ه��ا با امريكا هم��كاري كنند، 
ش��ايد ترامپ حاضر ش��ود، اروپايي ها 

را از پرداخ��ت تعرفه مس��تثنا كند. از 
اين رو اين بار مقام ه��اي اروپايي بيش 
از بدعهدي امري��كا در خروج از برجام 
برآشفته و براي مقابله با دولت ترامپ 
مصم��م ك��رده اس��ت. با وج��ود اين، 
قدرت اقتص��ادي اتحاديه اروپا در برابر 
امريكا بس��يار محدود و شكننده است 
و نمي ت��وان ب��ه پيروزي ش��واليه هاي 
اروپاي��ي در نب��رد ب��ا گانگس��ترهاي 
امريكايي امي��دوار ب��ود. در اين ميان 
آنچه واضح اما قابل توجه است، تمايل 
ترامپ به برقراري پيوند ميان مس��ائل 
سياس��ي و امنيتي و مسائل اقتصادي 
اس��ت. در واق��ع او جن��گ را از عرصه 
نظامي كه هزينه هاي بسيار، ملموس و 
تقريبا قابل محاسبه به همراه دارد، به 
عرصه اقتصادي با هزينه هاي پنهان و با 
بسامد باال در طول زمان كشانده است. 
4-  اع��الن جن��گ تج��اري ب��ه 
نزديك تري��ن متحدان س��نتي امريكا 
پيامده��اي منفي متع��ددي هم براي 
اقتص��اد امري��كا و ه��م ب��راي اقتصاد 
بين المل��ل ب��ه همراه دارد. به نوش��ته 
»پل كروگمن« اقتص��اددان امريكايي 
و برنده نوبل اقتصاد در س��ال 2008، 
جنگ تجاري ترامپ  »احمقانه« است، 
چرا كه دس��ت كم ب��ه دو دليل نه تنها 
اشتغال زا نيست كه فرصت هاي شغلي 
موج��ود در امري��كا را ني��ز در معرض 
خطر ق��رار مي دهد. از س��ويي، اعمال 
تعرفه روي كاالهاي واس��طه يي منجر 
به گران ش��دن اغلب توليدات صنعتي 
از جمل��ه صنايع خودروس��ازي امريكا 
مي ش��ود كه به معني كاهش فروش و 
حذف فرصت هاي شغلي موجود است. 
از سوي ديگر كشورهاي طرف معامله 
با امري��كا، عليه محص��والت صادراتي 
اين كش��ور دس��ت به تقاب��ل خواهند 
زد و نتيج��ه آن ه��م كاه��ش فروش 
اي��ن محصوالت و ح��ذف فرصت هاي 
ش��غلي موجود در امري��كا خواهد بود. 
اف��زون بر اي��ن كروگمن بر اي��ن باور 
اس��ت كه امريكا در م��ورد تعرفه هاي 

گمركي با كشورهاي داراي دموكراسي 
واقع��ي طرف اس��ت. كش��ورهايي كه 
سياس��ت هاي واقع��ي دارن��د، مغرور 
هس��تند و راي دهندگانش��ان واقعا از 
ترامپ متنفرن��د. در چنين چارچوبي 
اس��ت كه مي توان گف��ت، به طور كلي 
افزايش تعرفه واردات از اروپا به امريكا 
يك سياس��ت باخت-باخت به ش��مار 
مي رود، چون همزمان منجر به افزايش 
قيمت تمام ش��ده براي مصرف كننده 
امريكاي��ي و كاهش درآمد صادركننده 

اروپايي مي شود. 
5- اگر چه به ط��ور قاطع نمي توان 
را  ترام��پ  ش��تاب زده  تصميم ه��اي 
ب��ه تقاب��ل ب��ا رييس جمهور س��ابق 
امري��كا ارتب��اط داد، ام��ا مي ت��وان به 
صراح��ت گفت كه اقدام ه��اي او تمام 
دس��تاوردهاي مه��م امري��كا در دوره 
ب��اراك اوبام��ا را نش��انه رفته اس��ت. 
طرح سالمت موس��وم به »اوباما كر«، 
»چرخش از تعامل با آس��ياي ش��رقي 
به دوش��يدن اقتصاد اعراب س��اكن در 
غرب آسيا«، »خروج از برجام«، »زيرپا 
گذاشتن معاهده آب و هوايي پاريس« 
و »اعمال تعرفه گمركي براي اروپاييان 
و به عبارت��ي انتخاب جنگ تجاري به 
جاي تعامل اقتصادي با اروپا« از جمله 

اين دستاوردها هستند. 
در اي��ن ش��رايط ف��ارغ از اينك��ه 
نتيج��ه خوش بيني مف��رط ترامپ به 
پيش بيني ه��اي خ��ود از حركت هاي 
بعدي اروپا )در قبال تعرفه ها و برجام( 
چه باشد؛ به نظر مي رسد، او نيز مانند 
برخي همتاي��ان خود در س��اير نقاط 
جهان پس از يك دوره 4ساله )يا شايد 
بر اس��اس يك احتمال ضعيف، پس از 
يك دوره 8س��اله( اقتص��ادي ويران و 
نامتع��ادل براي ش��هروندان امريكايي 
باقي بگذارد و همان ط��ور كه ژان ايو 
لودريان وزير خارجه فرانس��ه گفته، به 
جاي ش��عار »اول امري��كا«، »امريكاي 
تنها« تحق��ق يابد. تاري��خ در اين باره 

قضاوت خواهد كرد. 

سرمقاله

  سراب ناتوي اقتصادي
 مجيد اعزازي   

دبير گروه مسكن و شهرسازي

خبر خبر

   چرا بازي هاي آماده سازي تيم ملي 
براي جام جهاني لغو مي شود؟

عضو فراكس��يون ورزش در مجلس داليل لغو بازي هاي دوستانه تيم 
ملي كشورمان در آستانه رقابت هاي جام جهاني 2018 روسيه را تشريح 

كرد. 
محمدج��واد جمالي نوبندگان��ي در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به 
لغ��و س��ريالي رقابت هاي آماده س��ازي تيم ملي فوتبال ب��راي حضور در 
جام جهاني 2018 روس��يه اظهار كرد: متاس��فانه با وجود آنكه بارها از 
تريبون هاي مجامع بين المللي ورزش��ي با صدايي بلند اعالم مي شود كه 
ورزش از سياس��ت جداست ولي رقابت هاي تيم ملي يكي پس از ديگري 
لغو مي ش��ود. نماينده فسا در مجلس شوراي اسالمي افزود: براي جريمه  
كردن ورزش ايران، مجامع بين المللي ورزشي سريعا به اظهارات مقامات 
سياسي كشور درباره ورزش استناد مي كنند ولي از سوي ديگر اينچنين 
در برابر لغو رقابت هاي آماده س��ازي و دوستانه تيم ملي با ساير كشورها 
س��كوت مي كنند كه اين نوع رفتار دوگانه مجامع بين المللي ورزشي به 

ويژه فيفاست. 
وي با بيان اينكه از س��وي ديگر بس��ياري از تيم هاي بزرگ به همين 
داليل سياسي حاضر به عقد قرارداد با تيم ملي ايران نيستند، يادآور شد: 
ماجراي لغو بازي هاي دوستانه و اتفاقات اخير برابر يونان و كوزوو موضوع 
جديدي براي كشورمان نيست و با توجه به اينكه اين تيم ها پشت گرمي 
ويژه ي��ي هم از طرف تيم مجامع بين المللي دارند، به راحتي خلف وعده 

مي كنند و عليه آنها نيز هيچ اقدام حقوقي صورت نمي گيرد. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس شوراي اسالمي 
تصريح ك��رد: بايد بپذيريم كه ابزارهاي ق��درت در ورزش مانند مجامع 
تصميم گي��ر و تصميم س��از بين المللي از قبيل فيف��ا و غيره نيز به مانند 
سياس��ت در اختي��ار قدرت هاي جهان قرار دارد و همه اين سياس��ت ها 
در يك مس��ير قرار دارد.  جمالي نوبندگاني از اينكه هيچ مشاوره حقوقي 
پيش از عقد قرارداد رقابت هاي دوس��تانه با وزارت امور خارجه از س��وي 
فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش انجام نشد، انتقاد كرد و گفت: وزارت 
امور خارجه بايد از توان ديپلماس��ي خود براي انجام رقابت هاي دوستانه 
به��ره ببرد. وي ب��ا بيان اينكه بارها به مس��ووالن فدراس��يون فوتبال و 
وزارت ورزش و جوانان متذكر شده ام كه مسووالن بخش امور حقوقي و 
بين الملل ضعف جدي و محرز دارند، افزود: متاس��فانه خطاهاي عجيبي 
ناش��ي از مسلط نبودن مس��ووالن اين بخش در ورزش ما رخ داده است 
كه آخرين آن اش��تباه رخ داده در ثبت نام ورزشكار سنگ نورد كشورمان 
در رقابت هاي جهاني بود كه منجر شد ورزشكار ما به راحتي از مسابقات 
جهاني باز ماند. عضو فراكسيون ورزش در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: مساله امروز براي تيم ملي اين است كه تيم در آستانه جام جهاني 
در آرامش باش��د ولي برخي افراد با طرح مساله تمديد قرارداد كارلوس 
كي روش و اعالم رسمي او براي رفتن از ايران پس از جام جهاني، تمركز 
تيمي را دچار مختل كردند؛ طبيعي است بازيكني كه بداند پس از جام 
جهاني كي روش س��ر مربي تيم نيست طوري ديگر رفتار مي كند لذا در 
اين حوزه حرفه يي رفتار نش��د و اي��ن عدم روحيه باال به وضوح در بازي 

با تيم تركيه ديده شد.
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كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« بررسي كردند 

داليل عدم تحقق واگذاري هاي96
 صفحه 3 

اتحاديه اروپا و كانادا از امريكا به سازمان تجارت جهاني شكايت كردند

انزواي واشنگتن از گروه 7 تا شوراي امنيت
 صفحه 7 

تشکل ها

 بازارهايي كه
از دست رفت

6

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

1- »چگون��ه برن��ده ش��ويد!« عن��وان يكي 
از كتاب هاي��ي اس��ت كه دونالد ترامپ نوش��ته 
اس��ت. كتابي كه در زمره كتاب هاي انگيزش��ي 
تعريف مي شود و در عين حال از نظر كيفيت و 
س��طح محتوا در انتهاي ليست اين نوع كتاب ها 
دسته بندي مي شود. ترامپ در سراسر اين كتاب 
از »مثبت انديش��ي«، »پشتكار« و »ريتم سريع 
در انج��ام ام��ور و اتخاذ تصميم ه��ا« به عنوان 
فرمول برنده ش��دن و موفقيت ياد مي كند. اگر 
چه اين فرمول مي تواند در راه اندازي و مديريت 
يك بنگاه اقتصادي راهگش��ا باشد، اما بي گمان 
در فض��اي بين المل��ل كه عرصه ديپلماس��ي و 

گام هاي محاسبه شده و دقيق است ...

قيمت برنت در پاي��ان معامالت روز جمعه روند 
كاهشي را طي كرده و به 76دالر و 79سنت رسيد تا 
نفت خام همچنان در بازه 70 تا 80دالر بماند، طالي 
س��ياه در حالي پله هاي صعود به كانال 80دالري را 
به سمت پايين بازمي كند كه كمتر از يك ماه تا صد 
و هفتاد و چهارمين نشس��ت عادي وزراي اوپك در 
وين كه به نظر مي رسد نشستي جنجالي باشد، باقي 
مانده است. در حالي كه موضوع احتمال پايان دادن 
به طرح كاهش توليد در روزهاي اخير اين نشس��ت 
را حساس كردند، نامه نگاري وزير نفت ايران با رييس 
دوره يي اوپك اين حساسيت را دوچندان كرد. وزير 
نفت ايران در نامه يي به رييس اماراتي اين س��ازمان 
خواستار گنجانده شدن دس��تور كار جداگانه يي در 

اين نشست ...

سراب ناتوي اقتصادي

 اعراب خليج فارس 
به  دنبال همصدايي در وين

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

راه و شهرسازي
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ساخت پالسكوي جديد 
در تعليق

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
حدود 18ماه از حادثه تلخ آتش س��وزي و فرو 
ريختن س��اختمان پالس��كو مي گذرد. در همان 
روزه��اي ابتداي��ي اين حادثه، بنياد مس��تضعان 
به عن��وان مال��ك اصلي س��اختمان ق��ول داد تا 
ظرف 2س��ال پالسكوي جديدي بسازد. اما هنوز 
مش��كالت مربوط به س��اخت پالس��كوي جديد 
ادام��ه دارد. ب��ه گفته س��عيدي كيا، رييس بنياد 
مس��تضعفان براس��اس مقررات جديد ش��هري 
اجازه س��اخت 8 طبقه روي زمين و 5 طبقه زير 
زمين براي س��اخت ه��زار پاركينگ به اين بنياد 
داده شده است. نخس��تين مشكل نيز همين جا 
ش��كل گرفت زيرا ساختمان پالس��كو 14طبقه 
ب��ا 600واح��د بود ك��ه اكنون در اي��ن 8 طبقه 

600واحد جا نمي گيرد. 
همچني��ن بنياد مس��تضعفان زميني در كنار 
س��اختمان پالس��كو به نام پاركين��گ اكبر را به 

ساختمان جديد اضافه كرد ...

 مجيد اعزازي   

دبي��ركل  اس��تولتنبرگ«  »ين��س 
س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي)ناتو( 
اع��الم ك��رد در صورتي كه اس��راييل از 
س��وي ايران مورد حمله قرار گيرد، اين 

ائتالف از تل آويو دفاع نخواهد كرد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس از برلين، 
وي با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي 
شريك ناتو اس��ت اما عضو اين سازمان 

نيست، يادآور شد كه اين رژيم مشمول 
تضمين امنيتي ناتو نمي شود. 

دبي��ركل نات��و تاكيد كرد ك��ه اين 
ائتالف در تمهيدات مربوط به س��ازش 
در خاورميان��ه و درگيري ه��ا در منطقه 
دخالتي ندارد. براس��اس اي��ن گزارش، 
سخنان دبيركل ناتو همزمان با افزايش 
تنش در منطقه منتش��ر ش��ده اس��ت. 

»بنيامي��ن نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيس��تي به تازگي بر شدت انتقاد 
از برجام افزوده اس��ت. »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري آمريكا ماه گذش��ته به 
رغم مخالفت هاي جهاني از برجام خارج 
شد. اتحاديه اروپا، روسيه، چين، انگليس، 
آلمان و فرانسه اعالم كرده اند كه به توافق 
هسته يي پايبند مي مانند و از شركت هاي 

خود كه با ايران مبادله تجاري دارند نيز 
حمايت مي كنند. »يوكيا آمانو« مديركل 
آژانس بين المللي ان��رژي اتمي كه نهاد 
تحت رياست وي بارها پايبندي ايران به 
برجام را م��ورد تاييد قرار داده نيز گفته 
كه تعهدات هس��ته يي تهران به موجب 
توافق هس��ته يي همچنان درحال اجرا 

شدن است. 

ناتو: به اسراييل در برابر ايران، كمك نمي كنيم

ايام سوگواري موال علي عليه السالم و ارتحال امام )ره( تسليت باد



 حضور نظامي ايران در س�وريه قانوني اس�ت؛ 
ايسنا| وليد المعلم وزير خارجه سوريه با دروغ خواندن 
ادعاهاي رژيم صهيونيس��تي درباره وج��ود پايگاه هاي 
نظامي ايران در خاك سوريه گفت: حضور نظامي ايران 
بنا به خواست دولت سوريه بوده و كامال قانوني است. او 
ادعاي اسراييل درباره حضور پايگاه هاي ايران در سوريه 
را از پايه پوچ و بي اساس خواند و گفت: حتي در حمالت 
و تجاوز اسراييلي ها به مواضع نظامي سوريه، اين عناصر 
نيروهاي مسلح ما بودند كه شهيد شدند. وزير خارجه 
سوريه تاكيد كرد: اينجا مي گويم كه تبليغات رسانه يي 
اس��راييل و غرب درباره حضور ايران در س��وريه كامال 

بي اساس است. 
 نماي�ش خيره كنن�ده ان�زواي امريكا؛تعادل| 
س��فير اي��ران در لندن در توييتي شكس��ت امريكا در 
تصويب قطعنامه پيشنهادي درباره فلسطين را نمايش 
خيره كننده انزواي اين كشور در شوراي امنيت دانست. 
حميد بعيدي نژاد با اشاره به قطعنامه پيشنهادي امريكا 
درباره فلسطين گفت: جمعه شب شوراي امنيت نمايش 
خيره كننده يي از انزواي امريكا بود؛ قطعنامه پيشنهادي 
امريكا پيرامون فلس��طين كه فقط خودش به آن راي 
مثبت داد با قاطعيت رد ش��د، بعد امريكا در حمايت از 
اسراييل و براي جلوگيري از تصويب قطعنامه كويت كه 
اكثريت اعضا از جمله متحدان خودش موافق آن بودند، 

آن را وتو كرد. 
 كاه�ش س�نوات دانش�جويي؛خانه ملت| عضو 
كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات مجل��س احتمال 
مي دهد، تامين هزينه هاي مالي دانش��گاه هاي دولتي 
يك��ي از دغدغه هاي وزارت علوم براي كاهش س��نوات 
دانش��جويي باش��د. محمود صادقي با اش��اره به قانون 
سنوات دانش��جويي گفت: 2ترمه شدن بخش آموزش 
مقطع كارشناسي ارشد در حالي كه در گذشته 3 ترم 
بود، باعث كاهش كيفيت آموزش مي شود، چراكه با كم 
شدن زمان آموزش اساتيد ناچار مي شوند آموزش ها را 
به صورت فش��رده تدريس كنن��د. او افزود: در ترم دوم 
نيز دانش��جو ناچار اس��ت، طرح تهيه پايان نامه خود را 
ارائه دهد، بنابراي��ن در اين مورد نيز بايد زمان خاصي 
صرف كند كه اين امر عمال باعث افت كيفيت مي شود. 
صادقي بيان كرد: ممكن است تامين هزينه هاي مالي 
دانش��گاه هاي دولتي يكي از دغدغه ه��اي وزارت علوم 
براي كاهش س��نوات دانشجويي باشد اما بايد ديد اين 

كاهش چه آثاري دارد. 
 جه�ان بي�ش از گذش�ته نيازمن�د آموزه هاي 
اخالق�ي زرتش�ت اس�ت؛پاد|  رييس جمهوري در 
پيامي با تبري��ك برگزاري يازدهمي��ن كنگره جهاني 
زرتش��تيان تاكيد ك��رد: جهان امروز بيش از گذش��ته 
نيازمند آموزه هاي اخالقي ازجمله آموزه هاي زرتش��ت 
است. به گزارش پاد در بخشي از پيام روحاني به كنگره 
جهاني زرتشتيان آمده است: برگزاري يازدهمين كنگره 
جهاني زرتش��تيان را صميمانه تبريك مي گويم و براي 
تمام��ي ش��ركت كنندگان ارجمند و دس��ت اندركاران 
س��ختكوش آن آرزوي توفي��ق دارم. رييس جمهوري 
ب��ا بيان اينكه جه��ان امروز بيش از گذش��ته نيازمند 
آموزه هاي اخالقي ازجمله آموزه هاي زرتش��ت اس��ت، 
يادآور شد: »گفتارنيك«، »كردارنيك« و »پندارنيك« 
آموزه يي اس��ت كه امروزه جهان بايد به آن توجه كند. 
اين آموزه اشاره دارد كه گفتار و كردار ما متاثر از پندار 
ماس��ت و اول بايد تفكر و پندار خويش را اصالح كنيم 
زيرا فقط با پندار نيك است كه مي توان گفتار و كردار 
نيك داش��ت. زرتش��ت همواره تاكي��د دارد كه بايد از 
پليدي ها و ناپاكي ها اجتناب كنيم تا زندگي ما سرشار 

از خير و نيكي شود.
 هي�چ مش�كل و نگراني امنيتي براي مراس�م 
ارتحال امام)ره( وجود ندارد؛ايسنا| فرمانده قرارگاه 
ش��هيد فهميده ستاد اجرايي س��الگرد ارتحال امام)ره( با 
تاكيد بر اينكه هيچ مش��كل و نگراني امنيتي براي مراسم 
ارتحال ام��ام)ره( وجود ندارد، اظهار ك��رد: هر گونه اقدام 
و نقش��ه يي براي بر هم زدن امنيت مراسم در نطفه خفه 
خواهد ش��د. س��ردار محمدرضا يزدي، ديروز در نشستي 
خبري اظهار كرد: مطابق س��ال هاي قبل قرارگاه ش��هيد 
فهميده مسووليت برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( 
را بر عهده دارد. اين قرارگاه كار برگزاري مراس��م سالگرد 
ام��ام )ره( را از اواخر س��ال قبل و با 24كميته مختلف و 
همراهي 19دستگاه دولتي و خدمات عمومي آغاز كرد. 

روي موج خبر

خروج امريكا از برجام در شوراي امنيت سازمان ملل بررسي مي شود

پاسخ به شروط مقام معظم رهبري

محسني اژه اي مطرح كرد

فعاليت در تلگرام مي تواند تبديل به جرم شود
اعزام دوباره تيم شناسايي اموال بابك زنجاني به خارج

»فعاليت در تلگرام مي تواند تبديل به جرم شود« 
اين بخش��ي از اظهاراتي اس��ت كه سخنگوي قوه 
قضاييه در جمع اهالي رسانه درخصوص برداشتي 
كه از فيلترينگ تلگرام دارد؛ مطرح مي كند. عباراتي 
كه نشان مي دهد، قوه قضاييه فعال برنامه يي براي 

پايان فيلترينگ اين اپليكيشن ارتباطي ندارد. 
غالمحس��ين محس��ني اژه اي، س��خنگوي قوه 
قضايي��ه به س��واالت مختلفي درب��اره موضوعاتي 
همچون فيلت��ر تلگ��رام، تاثيرات فيلترش��كن ها، 
امكان بازگش��ت هنرمندان ساكن خارج به كشور 
و پرونده هايي همچون پرونده محمدرضا رحيمي، 
سعيد مرتضوي، بقايي، مهدي جهانگيري و... پاسخ 
داد. پرس��ش هايي ك��ه اين روزها در س��طح افكار 
عمومي مطرح هس��تند و ضرورت پاس��خگويي به 
آنها بيش��تر از قبل احساس مي شود. اما مهم ترين 
بخ��ش از اين گفت وگ��و زماني بود ك��ه خبرنگار 
درب��اره فعاليت ه��اي خبرنگاران و م��ردم عادي از 
اژه اي پرسشي را مطرح كرد و اژه اي اعالم كرد كه 
براساس دستورالعمل هاي فعلي فعاليت در تلگرام 

مي تواند تبديل به جرم شود. 
اژه اي در گفت وگو با ايسنا به درگذشت يكي از 

هنرمندان قديمي كش��ورمان و مطرح شدن بحث 
بازگشت هنرمندان خارج از كشور به ايران از سوي 
اف��كار عمومي و اينكه آيا امكان بازگش��ت آنها به 
كشور وجود دارد، گفت:»هر كسي كه ايراني هست 
و بازيگر و هنرمند فرقي نمي كند، مي تواند به داخل 
كشور بيايد و هيچ ايراني منعي براي ورود به كشور 
ندارد و هر كس��ي كه باشد ولي اگر احيانا مرتكب 
جرمي ش��د و جرمش قابل گذشت نباشد و شاكي 
خصوصي هم داشته باشد بايد پاسخگو باشد ولي به 

طور كل هيچ كس ممنوع الورود نيست.«
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه 
حكم بابك زنجاني از چه زماني اجرا مي شود، گفت: 
»بازگشت اموال به بيت المال در اين پرونده درحال 
انجام اس��ت و هنوز موفق به بازگشت كامل اموال 
نشده ايم. آنچه شناسايي شده، تكافوي طلب وزارت 
نف��ت را نمي دهد و تمام ت��الش وزارت اطالعات و 
قوه قضاييه و دادس��را اين است كه اموال شناسايي 
شود؛ البته حرف و حديث هاي زيادي مطرح شده 
كه به نتيجه 100درصدي نرسيده اند. مدت هاست 
كه بابك زنجاني مدعي است، مي تواند اموالي را كه 
در خارج از كشور داشته به كشور منتقل كند و بر 

همين اساس قبال تيمي تشكيل شد و به آنجا رفتند 
و به نتيجه نرسيدند. البته دوباره قرار است اين تيم 
به برخي از كشورهاي همسايه و غيرهمسايه بروند 

و ان شاءاهلل منجر به نتيجه شود.«

 سرانجام پرونده فعاالن محيط زيست
اژه اي درباره س��رانجام پرون��ده فعاالن محيط 
زيس��ت و اظهارنظرهاي متفاوت��ي كه بين وزارت 
اطالع��ات و ق��وه قضايي��ه در اي��ن زمينه مطرح 
مي شود، گفت: اصال مناقشه يي نيست. قوه قضاييه 
بايد تشخيص بدهد كه آيا اتهام كسي ثابت شده 
يا خير، وزارت اطالعات در اين زمينه صاحب نظر 
نيس��ت. به عنوان مثال در پرونده محيط زيست 
وزارت اطالع��ات، اطالعاتي ن��دارد؛ لذا نمي تواند 
اظهارنظري كن��د. جايي ك��ه وزارت اطالعات يا 
هر نهاد يا س��ازماني اطالعاتي ندارند، نمي توانند 
اظهارنظ��ر كنند. از ن��گاه اطالعاتي گاهي وقت ها 
چيزي ثابت شده ولي از نظر محكمه ممكن است 
ثابت نش��ود. كما اينك��ه از اين موارد كم نداريم و 
ممكن اس��ت از قرائن و ش��واهد يك فرد، وزارت 
اطالعات چيزي را احراز كند اما قاضي آن را احراز 

نكن��د، عكس اين موضوع هم وجود دارد و ممكن 
اس��ت وزارت اطالعات اسنادي نداشته باشد ولي 
قوه قضاييه از جاي ديگر اطالعاتي داش��ته باشد؛ 
لذا مرجع تش��خيص اينكه كس��ي مجرم است يا 
نيس��ت، قوه قضاييه است و هيچ دستگاه ديگري 
نمي توان��د بگويد كه آيا اين فرد مجرم هس��ت يا 
نيس��ت حال نيروي انتظامي باش��د يا س��ازمان 
اطالعات سپاه يا وزارت اطالعات فرقي نمي كند. 

س��خنگوي قوه قضايي��ه درباره م��وازي كاري 
نهادهاي اطالعاتي و اينكه آيا اين موضوع آسيب زا 
نيست؟ گفت:»خير. ما بايد بدانيم كه در طول سال 
هزاران پرونده امنيتي داريم. در اين هزار تا پرونده 
اگر يكي دو مورد اختالف باش��د، زياد اس��ت؟ بايد 
گفت خير. در قوه قضاييه ما براي اثبات يك موضوع 
چندين راه داريم و يكي اين اس��ت كه طرف اقرار 
كن��د، اتهامي را كه به او نس��بت داده اند. به فرض 
بگويند كه تو متهمي به س��رقت و رش��وه خواري 
و... در بعض��ي پرونده ه��ا به خص��وص پرونده هاي 
امنيتي)جاسوس��ي( ممك��ن اس��ت اقرار نباش��د، 
دوم اينك��ه بينه ش��رعي يعني دو تا ش��اهد عاقل 
خبر دهند كه اين اتفاق افتاده اس��ت، آيا در همه 
پرونده ها دو يا چهار ش��اهد عادل هستند كه بايد 
بگويم خير در بس��ياري از مواقع نيس��ت. راه سوم 
علم قاضي از طريق مجموعه قرائن و شواهد است؛ 
البته قبال قانون اين قيد را نداش��ت، مي گفت اگر 
قاضي براساس قرائن و شواهد علم پيدا كرد به علم 
خ��ودش عمل كند ولي بعدها قانون اين موضوع را 
محدود كرد كه كار خوبي هم هست و گفت كه علم 

قاضي كه به صورت متعارف حاصل شده باشد.«

 فعاليت در تلگرام
اژه اي در پاس��خ به اين سوال كه آيا خبرنگاران 
باي��د از فضاي مجازي تلگرام خارج ش��وند؟ و اگر 
خارج نش��وند مرتكب جرم ش��ده اند؟ گفت:»طي 
بخشنامه يي كه از طرف معاون اول رييس جمهوري 
ص��ادر ش��ده، محدوديت هايي اعالم ش��ده كه در 
مواردي هم مي تواند تبديل به جرم ش��ود؛ زيرا در 
برخي مقررات اگر انس��ان خالف آن عمل كند چه 

بسا كه منجر به جرم هم مي شود.«
او درخص��وص برخورد با مفاس��د اقتصادي در 
دستگاه قضايي و برخي شايعات كه درباره عملكرد 
دس��تگاه قضايي در پرونده هاي��ي چون رحيمي و 
مرتضوي طرح ش��دند، گفت:»آقاي رحيمي به ۵ 
سال حبس محكوم ش��د و از آنجا كه قانون اجازه 
داده اگر چنانچه افرادي تا 10س��ال حبس داشته 
باشند و اگر يك سوم آن را گذرانده باشند، مي توانند 
از آزادي مشروط استفاده كنند، رحيمي در زندان 
خوب برخورد كرد و ضوابط زندان را رعايت كرد و 
در جهت جبران مافات انجام داد و تسليم به حكم 
ش��د و هر زماني كه به مناس��بت بيماري خانواده 
به مرخصي آمده همه  چيز را رعايت كرده اس��ت. 
وي بيش از يك س��وم دوران حبس را گذرانده بود 
و آيا درس��ت است كه بگوييم چون رحيمي است 
از اين ماده قانوني اس��تفاده نكند او هم مانند بقيه 

انسانهاست و فرقي ندارد.« 
محس��ني اژه اي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه 
آي��ا پرونده مه��دي جهانگيري، ب��رادر معاون اول 
رييس جمهوري به دادگاه ارسال شده يا خير؟ فقط 

به اين پاسخ اكتفا كرد: خير.

گروه ايران| 
روس��يه پرون��ده خ��روج امري��كا از توافق 
هس��ته يي را به ش��وراي امنيت مي برد. اين را 
واسيلي نبنزيا نماينده دايم روسيه در سازمان 
مل��ل كه ريي��س دوره يي ش��وراي امنيت هم 
ش��ده، مي گويد. اين تازه ترين اق��دام اعضاي 
1+4 عليه امريكاس��ت كه ماه گذشته از برجام 
خارج ش��د. بر اس��اس گفته ه��اي نبنزيا اين 
نشس��ت 27 ژوئن )4 تيرماه( برگزار مي شود و 
روي قطعنامه 2231 تمركز دارد. قطعنامه يي 
كه 6 قطعنامه پيش��ين شوراي امنيت سازمان 
ملل عليه اي��ران را ملغي كرده ب��ود. اما حال 
با خ��روج امريكا از توافق هس��ته يي، قطعنامه 
2231 به نوعي نقض شده است. اين را پيش تر 
محمدج��واد ظري��ف در نامه يي ب��ه دبيركل 

سازمان ملل متذكر شده بود. 
 ظري��ف در اين نامه بازگش��ت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران را »عدم پايبندي اساس��ي« 
امري��كا به برجام و تخلف آش��كار از قطعنامه 
2231 ش��وراي امنيت دانس��ته و تاكيد كرده 
بود: » اين اقدامات بي اعتنايي كامل به حقوق 
بين الملل و منشور ملل متحد است، اصل حل 
و فصل صلح آميز اختالفات را تضعيف مي كند، 
چندجانبه گراي��ي و نهادهاي آن را به مخاطره 
مي اندازد، حاكي از بازگشت به عصر فاجعه بار 
و شكست خورده  يك جانبه گرايي است و باعث 
تش��ويق سركشي و قانون س��تيزي مي شود.« 
اين در حالي اس��ت كه ايران بر اساس همين 
قطعنامه و مت��ن برجام به تعهدات خود عمل 
ك��رده و آژان��س بين المللي اتمي ه��م بارها 
پايبندي ايران به تعهداتش را تاييد كرده بود. 
ظريف در اين نامه از گوترش خواسته بود كه 
سازمان ملل، اياالت متحده را در برابر عواقب 
عمل زيانبار و خطرناكش كه در چالش آشكار 
با منشور ملل متحد و حقوق بين الملل است، 
مس��وول بشناس��د و اطمينان دهد كه منافع 
ايران بدون هيچ ش��رطي از طري��ق اقدامات 
مناس��ب ملي، منطقه ي��ي و جهان��ي جبران 

مي شود. 
چن��د روز پ��س از ن��گارش اين نام��ه نيز 

مقام معظم رهبري در نخس��تين موضع گيري 
رس��مي راجع به عهدش��كني امري��كا، يكي از 
ش��روط براي پايبند ماندن اي��ران به برجام را 
محكوميت امري��كا در ش��وراي امنيت عنوان 
كردن��د. رهبري در توضيح ش��رط خود تاكيد 
كردند: »سه كش��ور اروپايي در 13-14 سال 
قبل )توافق سعدآباد در دولت اصالحات( يك 
بدعه��دي بزرگي كردند، بايد ثابت كنند امروز 
آن بي صداقتي و بدعهدي را نخواهند داش��ت. 
« ايشان با اش��اره به اينكه در دوسال گذشته 
امري��كا باره��ا برج��ام را نقض كرده اس��ت و 

اروپايي ها ساكت مانده اند و بايد اين سكوت را 
جبران كنند، گفتند: »امريكا با خروج از برجام 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل را 
نقض كرده است و اروپا بايد يك قطعنامه عليه 
نقض امريكا صادر كند. « ظاهرا اقدام روس��يه 
در كش��اندن پرونده خروج امريكا از برجام به 
شوراي امنيت سازمان ملل، پاسخي به شروط 

مقام معظم رهبري بوده است. 
با اين ح��ال برخي نگ��ران آن بودند كه با 
كش��يدن داس��تان قطعنامه 2231 به نشست 
ش��وراي امنيت س��ازمان مل��ل، امري��كا اين 

قطعنام��ه را به چالش كش��يده و با اس��تفاده 
از مف��اد درون برج��ام، موفق ب��ه بازگرداندن 
قطعنامه هاي پيش��ين ش��ود. اتفاقي كه هرگز 
رخ نخواه��د داد؛ چراكه امري��كا از توافق كنار 
كشيده و ديگر امكان استفاده از متن برجام را 
ندارد. اين اعتقاد رضا نصري كارشناس مسائل 
بين الملل اس��ت. او در پاس��خ به سوالي مبني 
بر اينكه آي��ا امريكا به لحاظ حقوقي مي تواند، 
ادامه توقف قطعنامه هاي ش��وراي امنيت را در 
قال��ب يك قطعنامه به ش��وراي امنيت ببرد و 
تحريم ه��ا را فارغ از اينكه عضو برجام هس��ت 

يا نه، برگرداند؟ مي گويد: دولت ترامپ ممكن 
اس��ت به جاي توس��ل به برجام تالش كند با 
ارائ��ه تفس��يري از قطعنام��ه 2231 خ��ود را 
مس��تحق استفاده از سازوكار ماشه نشان دهد 
ام��ا طبيعتا چنين تالش��ي نيز بي پايه اس��ت، 
زيرا قطعا در ش��رايط فعلي كه ايران همچنان 
پايبند به برجام اس��ت، امري��كا از نظر حقوقي 
هيچ توجيهي ندارد كه مكانيس��م ماش��ه را به 
كار ان��دازد ام��ا اگر ايران در نهاي��ت از برجام 
خارج شود و تحت ش��رايطي واشنگتن بتواند 
موضوع را به شوراي امنيت بكشاند، باز هم به 
احتمال قوي اكثريت قاطع كش��ورهاي جهان 
قب��ول نخواهند كرد كه اين قطعنامه ها احيا و 
الزم االجرا شوند. به باور نصري در اين شرايط 
حت��ي ممكن اس��ت مجمع عمومي س��ازمان 
مل��ل وارد عمل ش��ود و از دي��وان بين المللي 
دادگس��تري تقاضاي صدور راي مشورتي كند 
تا اين دادگاه تشخيص دهد كه اين قطعنامه ها 

دوباره الزام آور مي شوند يا خير. 
يك اس��تاد حقوق و روابط بين الملل هم در 
اي��ن خصوص كه آيا به لح��اظ حقوقي امريكا 
مي تواند 6 قطعنامه يي را كه با قطعنامه 2231 
متوقف ش��ده اند لغو كند يا خي��ر؟ نيز نظري 
منفي دارد و مي گويد: نمي ش��ود قطعنامه هاي 
ميان��ي را در نظ��ر گرفت و از لح��اظ حقوقي 
آخرين قطعنامه مالك است. آخرين قطعنامه 
كه 2231 اس��ت، ضم��ن تاييد برج��ام، همه 
كش��ورها را به پي��روي از آن فراخوانده و فقط 
آژانس را مالك بررسي قرار داده است. مهدي 
ذاكريان معتقد است ترامپ واژه خروج يا نقض 
برج��ام را به كار نبرد، بلك��ه اعالم كرد از اين 
توافق كنار مي كش��د. از اي��ن رو نمي تواند در 
كميسيون مشترك بنشيند و زماني مي تواند، 
برگردد كه دوباره تحريم ها را تعليق و ش��رايط 

گذشته را احيا كند. 
ح��ال باي��د ديد س��ازمان ملل ت��ا چه حد 
مي توان��د از مصوبات خود دفاع و پش��تيباني 
كند و اينكه آيا اعضاي شوراي امنيت با صدور 
قطعنامه ي��ي امري��كا را بابت خ��روج از برجام 

تنبيه خواهند كرد يا خير. 
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چهرهها

ريي��س س��تاد مرك��زي انتفاض��ه و قدس 
تاكيد ك��رد: قطع��ا انتقال س��فارت امريكا به 
بيت المقدس انگي��زه مضاعفي را براي حمايت 

از قدس شريف ايجاد كرده است. 
به گزارش ايس��نا، س��ردار رمضان ش��ريف 
ريي��س س��تاد مرك��زي انتفاض��ه و قدس در 
نشس��ت خبري خود با بيان اينكه روز جهاني 
قدس س��ال 97 در شرايطي برگزار مي ش��ود كه شاهد شكست فتنه 
داعش و تروريس��ت ها كه توس��ط امريكا، صهيونيس��ت ها و حاميان 
منطقه آنها ياد شده هستيم، اظهار كرد: شايد مهم ترين حاشيه امني 
كه براي رژيم صهيونيس��تي بع��د از رفتار داعش و تروريس��ت ها در 
منطقه ش��امات بود، امس��ال پايان يافته است و شرايط جديدي براي 

حمايت از آرمان فلسطين ايجاد شده است. 
رييس س��تاد مرك��زي انتفاضه و ق��دس ادامه داد: يك��ي ديگر از 
ويژگي ه��اي روز قدس امس��ال جذب برتر جبهه مقاومت اس��ت كه 
با جنگيدن، عزم و اراده منس��جم توانس��ته نيرويي ت��ازه را بر جبهه 
مقاوم��ت ايجاد كند. درواقع توانمندي در ش��رايط بهتري نس��بت به 

سال قبل قرار گرفته است. 
رمضان ش��ريف همچنين اظهار كرد: براي نخستين بار است كه در 
70 س��الي كه از اش��غال سرزمين مقدس فلس��طين مي گذرد، شاهد 
نشان دادن ضرب شست قابل توجه و معنادار از بلندي هاي جوالن به 
رژيم صهيونيستي بوديم و تمام كساني كه مسائل سياسي و نظامي را 

تحليل مي كنند به اهميت اين اقدام واقف هستند. 
او همچنين به طراح��ي امريكا كه تحت عنوان معامله قرن مطرح 
شد، گفت: ما شاهد انتقال سفارت امريكاي جنايتكار به بيت المقدس 
بوديم كه ب��ا اين اقدام امريكا در انزوا قرار گرفت اما آنچه اتفاق افتاد 
و مس��لما اين بود كه همه كساني كه به ميانجيگري امريكا دل بسته 

بودند فهميدند كه آنها حامي رژيم صهيونيستي هستند. 
وي خاطرنش��ان ك��رد:  اطالعات ميداني ما حكايت از مهيا ش��دن 
مردم فلسطين، صرف نظر از گروه ها بوده كه آنها براي راهپيمايي روز 

قدس امسال و حضوري باشكوه عزم خود را جزم كرده اند. 

 انتقال سفارت امريكا انگيزه مضاعفي
براي حمايت از قدس ايجاد كرد

س��ردار كارگر رييس س��تاد مركزي راهيان نور 
گف��ت: تع��دادي از هنرمندان در مراس��م افطاري 
رييس جمه��ور از فقر مردم مي گفتن��د و در عين 
حال خواستار برگش��ت بهروز وثوقي بودند. آيا اگر 
اين بازيگر معلوم الحال برگردد س��فره مردم رنگين 
مي ش��ود؟ به گزارش مهر، س��ردار بهمن كارگر در 
نشس��تي كه ديروز برگزار شد به عملكرد بازيگري 
چون بهروز وثوقي اشاره و بيان كرد: اين عنصر فاسد، پيش از انقالب با اشرف 
پهلوي و دربار در ارتباط بوده و حاال عده يي به دنبال بازگش��ت او هس��تند. 
سوال اينجاست كه چه كسي مانع از فعاليت وثوقي در ايران و باعث رفتنش 
به خارج از كشور شد؟ جز اينكه خود او در اوج انقالب به خارج از كشور رفت 
و عليه انقالب و مردم و ش��هدا فعاليت كرد؟ حاال به كجا رسيده ايم كه يك 

عده هنرمندنما، طرفدار او شده اند و برايش دل مي سوزانند؟!
رييس س��تاد مركزي راهيان نور گفته هاي خود را با اين پرس��ش ادامه 
داد كه آيا مش��كل هنر و سينماي ايران، نبود بهروز وثوقي و عده يي بازيگر 
معلوم الحال اس��ت و گفت: تعدادي از بازيگران، همزم��ان با انقالب از ايران 
خارج شدند و چند سال بعد به وطن برگشتند؛ مگر كسي كاري به اين افراد 
داش��ت؟ چرا وثوقي برنگش��ت؟ اصال اگر همين حاال كسي چون او به ايران 
برگردد مشكل هنر و سينماي ايران برطرف مي شود؟ اصال چرا افرادي چون 
بهروز وثوقي و ناصر ملك مطيعي به عنوان اسطوره هاي سينماي ايران معرفي 
مي شوند؟ بايد براي سينماي ايران با وجود چنين اسطوره هايي عزاداري كرد. 
اين عضو ش��وراي فرهنگ عمومي كش��ور همچنين مط��رح كرد: يكي 
از مس��ائلي كه از سوي نويس��ندگان، هنرمندان و برخي آحاد جامعه بيان 
مي ش��ود، نبود آزادي بيان است. سوال ما اين است اگر آزادي وجود نداشت 
ش��ما مي توانستيد خدمت نخستين شخص مملكت برويد و بدون استرس، 
همه خواس��ته ها و گاليه هاي خود را مطرح كنيد؟ الزم نيس��ت به گذشته 
دور برگرديد، فيلم ديدار دانش��جويان با مقام معظم رهبري يا مراسم افطار 
رييس جمه��ور را ببينيد تا دريابي��د آزادي در هيچ جاي دنيا با ايران برابري 
نمي كند. همه كس��اني هم كه از عدم آزادي دم مي زنند كافي است به موزه 
عبرت بروند تا ببينند طعم و معناي آزادي كدام است. همين هنرپيشه هايي 
كه حاال به اسطوره سينماي ايران تبديل شده اند، پيش از انقالب كجا بودند؟ 

 انتقاد سردار كارگر از درخواست
بازگشت بهروز وثوقي به ايران
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3 كالن
14 ميليارد دالر تسهيالت ارزي 

صندوق توسعه در سال 96
جزئي��ات عملكرد صندوق توس��عه ملي نش��ان 
مي دهد تا پايان س��ال ۹۶ بالغ ب��ر ۱۴ميليارد دالر 
تس��هيالت ارزي از اين صندوق و با عامليت بانك ها 
پرداخت ش��د. ب��ه گزارش ف��ارس، بخ��ش عمده 
تس��هيالت ارزي پرداخ��ت ش��ده از منابع صندوق 
توس��عه ملي براس��اس مفاد بند خ اساس��نامه و با 
عامليت بانك هاي طرف قرارداد پرداخت شده است. 
مبلغ كل تس��هيالت ارزي پذيرفته شده توسط 
صندوق)اعالم وصول ش��ده( تا انتهاي س��ال ۱3۹۶ 
معادل 37.۴88ميليون دالر بوده است از اين مقدار 
مع��ادل 3۴.857ميليون دالر ب��ه مرحله تخصيص 
ارز)صدور نامه مس��دودي به بانك مركزي( رسيده 
است. از مجموع تسهيالت ارزي مسدود شده، معادل 
20.2۴2ميلي��ون دالر به بخ��ش خصوصي، معادل 
۹۴ميلي��ون دالر به طرح هاي بخش تعاون و معادل 
۱۴.52۱ميليون دالر به طرح هاي بنگاه هاي وابسته 
به نهادهاي عمومي غيردولتي اختصاص يافته است. 
از كل مبل��غ مس��دود ش��ده ب��راي پرداخ��ت 
تس��هيالت از طريق قراردادهاي عامليت ارزي مبلغ 
۱۴.۱73ميلي��ون دالر با هم��كاري بانك هاي عامل 
و بان��ك مركزي جمهوري اس��المي ايران به مرحله 
پرداخت رسيده است. عالوه بر تسهيالت تخصيص 
يافته از طريق قراردادهاي عامليت پيش گفته معادل 
۱۱ميليارد دالر براي اعطاي تسهيالت جهت اجراي 
طرح هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاك و كشاورزي 

براساس قوانين مربوطه اختصاص يافته است. 
تا تاريخ 28 اسفند ۹۶ مبالغ مسدودي مربوط به 

اين طرح ها به شرح ذيل است: 
الف- معادل 8 ميليارد دالر براي طرح هاي مهار و 

تنظيم آب هاي كشور
ب- معادل ۱.5ميليارد دالر براي طرح هاي احيا و 
توسعه اراضي كشاورزي استان هاي خوزستان و ايالم 
ج- معادل مبلغ 500 ميليون دالر براي طرح هاي 

انتقال آب به اراضي سيستان
د- معادل مبلغ 500 ميليون دالر براي طرح هاي 

آبياري تحت فشار
ه- معادل مبلغ 500 ميليون دالر براي طرح هاي 

آبرساني به روستاها
بخ��ش ديگ��ري از منابع ارزي صندوق توس��عه 
ملي به س��پرده گذاري در بانك هاي عامل اختصاص 
يافته است تا بانك هاي سپرده پذير از طريق اعطاي 
تس��هيالت اين مناب��ع را به طرح ه��ا و فعاليت هاي 
مرتب��ط تخصي��ص دهن��د. ت��ا تاري��خ ۹۶/۱2/28 
مبلغ س��پرده گذاري هاي انجام ش��ده در بانك هاي 
عامل مع��ادل با 7.23۹ميليون دالر ب��وده و ميزان 
سپرده هاي فعال از مجموع سپرده گذاري هاي ارزي 
انجام شده در تاريخ 28 اسفند سال ۹۶ مبلغ ۶.28۱ 

ميليون دالر است. 

خبر

كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« بررسي كردند

عوامل عدم تحقق واگذاري ها در سال 96
گروه اقتصاد كالن|

 س��ازمان خصوصي س��ازي از ع��دم تحق��ق 
۴0درصدي تكالي��ف بودجه ي��ي واگذاري ها در 
س��ال ۹۶ خب��ر داده اس��ت. طبق آنچه مش��اور 
رييس سازمان خصوصي به »تعادل« گفته است 
انتخابات س��ال گذشته و ايجاد تغييرات كابينه و 
به تبع آن برگزار نش��دن برخي جلس��ات هيات 
واگ��ذاري اين موض��وع را رقم زده. ب��ا اين حال 
مهتاب قره خانلو كارش��ناس گ��روه مالي عمومي 
بازوي پژوهشي مجلس نيز توضيح ديگري دارد. 
به گفته وي زيان ده بودن ش��ركت هاي باقيمانده 
و وضعي��ت اقتص��ادي كنوني كش��ور علت عدم 

تحقق هاي سال ۹۶ بوده است. 

 تحقق 60 درصدي سال 96
به گزارش »تعادل« جعفر س��بحاني، مش��اور 
س��ازمان خصوصي س��ازي ب��ا بيان اينكه س��ال 
گذش��ته بي��ش از ۶0درص��د اه��داف بودجه يي 
واگذاري ها محقق ش��ده اس��ت، گفت: ۱8 هزار 
ميليارد تومان سهم در بازار قيمت گذاري كرديم 
كه اين ميزان قيمت گذاري س��هم در مقايسه با 
مدت مشابه سال هاي ۹5 و ۹۴ و ۹3 بيشتر بوده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در مدتي از سال 
۹۶ به عل��ت برگزاري انتخابات و برخي تغييرات 
كابينه يي )وزير اقتصاد و وزير دادگس��تري كه از 
اعضاي اصلي هيات واگذاري هستند(، تعدادي از 

جلسه هاي هيات واگذاري برگزار نشد. 
به گفته س��بحاني از اين ميزان قيمت گذاري، 
ح��دود ۱۴ هزار ميليارد تومان عرضه و 2 هزار و 
500ميليارد تومان )بي��ش از ۶0 درصد تحقق( 
س��هم فروخته شد. با اين حال اين ميزان تحقق 
اهداف بودجه يي نش��ان مي دهد كه سال گذشته 
س��ال چندان موفقيت آميزي ب��راي واگذاري ها 
نبوده اس��ت. با اين حال ما هم��ه گروه هاي ۱ و 
2 باقيمانده را در ليس��ت واگذاري هاي سال ۹7 
قرار داده اي��م و در حال قيمت گذاري و برگزاري 

مزايده هستيم. 
س��بحاني همچني��ن گفت: در همين راس��تا 
برنام��ه داريم در بيس��ت و هش��تم م��اه جاري 
)خرداد( حدود ۱8ش��ركت شامل سهم دو بيمه 
البرز و اتكايي امين را واگذار كنيم. س��ازمان در 
حال تالش اس��ت كه قبل از فصل مجامع بتواند 
يكس��ري از مزايده هاي خود را انجام دهد چون 

در فص��ل مجامع )تير و م��رداد( ميزان واگذاري 
ب��ه دلي��ل انتظار براي مش��خص ش��دن صورت 
وضعيت هاي جديد كاهش مي يابد و سازمان هم 
نمي تواند عرضه يي با قيمت س��ال گذشته انجام 
دهد. گفتني اس��ت در زمينه داليل عدم تحقق 
۴0درص��دي واگذاري ه��ا در روزهاي گذش��ته 
ريي��س كل س��ازمان خصوصي ه��م توضيحاتي 
ارائ��ه كرده بود. وي با تاكي��د بر اين موضوع كه 
انتخاب��ات و تغيير كابينه برخي عدم تحقق ها در 
واگذاري هاي س��ال ۱3۹۶ را رقم زده اس��ت، به 
نكته ديگري هم اش��اره كرد و گفت: مساله ديگر 
ن��وع قيمت گذاري ها اس��ت. از آنجايي كه ارزش 
بازدهي، مبناي قيمت ش��ركت ها در واگذاري ها 
اس��ت؛ در اين ص��ورت ارزش واگ��ذاري برخي 
شركت ها نزديك به صفر مي شود و در اين مواقع 

در روند قيمت گذاري به مشكل بر خورده ايم. 
در اين زمينه مهناز قره خانلو كارشناس مركز 
پژوهش ه��اي مجلس در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
آمارهاي��ي از وضعي��ت واگذاري ها در س��ال ۹۶ 
ارائه كرد كه البته اندكي با آمارهاي اعالم ش��ده 
از سوي مش��اور سازمان خصوصي سازي متفاوت 
اس��ت. به گفته وي »مطابق گزارش هاي سازمان 
خصوص��ي در س��ال ۹۶، مجم��وع تكاليف براي 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي به ميزان ۱0هزار و 
500 ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان 7 

هزار ميليارد تومان )حدود ۶۶درصد( آن محقق 
شده است.«

 مسائل سه گانه واگذاري ها
كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه 
س��ه عامل مش��كالت كنوني واگذاري ها را اعالم 
و چنين تش��ريح كرد: بخش��ي از اين مشكالت 
به خود س��ازمان خصوصي سازي و بخشي ديگر 
به وضعيت اقتصادي كش��ور برمي گردد. سومين 
عامل هم مس��اله ته ماندگي ش��ركت ها اس��ت 
ك��ه پيدا كردن مش��تري ب��راي آنها را دش��وار 
كرده اس��ت. در اين مورد باي��د بگويم كه اكنون 
»يكس��ري ش��ركت هاي زيان ده مانده ان��د و به 
همين دليل بيش��تر واگذاري ها در سال گذشته 

به مال فروشي اختصاص داشته است.«
وي در زمينه مشكل اول توضيح داد: سازمان 
خصوصي س��ازي از چن��د روش قيمت گ��ذاري 
استفاده مي كند، به طور مثال در زمينه واگذاري 
شركت پتروش��يمي كرمانش��اه ابتدا يك قيمت 
پايه اعالم مي كند و سپس اگر اين قيمت نتواند 
خري��داري به خود جذب كند، روش قيمتگذاري 
را تغيير مي دهد. در مورد اين شركت ابتدا قيمت 
7 هزار و ۶22 تومان مبناي واگذاري قرار گرفت 
و بع��د از آن در واگ��ذاري دوم و س��وم قيمت تا 
2 ه��زارو  2۱8 تومان كاهش پي��دا كرد. قيمت 

ابتدايي با ارزش خالص دارايي ها صورت گرفته و 
بعد كه مشتري براي آن پيدا نشده از روش هاي 
ديگري اس��تفاده شده اس��ت؛ روش هايي كه در 
م��ورد آنها اما و اگر هاي زيادي گفته مي ش��ود و 
از نظر كارشناس��ان نباي��د از روش قيمت گذاري 

ابتدايي گذر مي كردند. 

 2 انتقاد نمايندگان به نحوه واگذاري 
شركت پتروشيمي كرمانشاه

وي ب��ا بي��ان اينك��ه نمايندگان كميس��يون 
اقتص��ادي معتقدن��د ك��ه ارزش دارايي هاي اين 
شركت بسيار بيشتر از ميزان قيمت گذاري كنوني 
آن اس��ت، گفت: به همين دلي��ل طرح تحقيق و 
تفحص پااليشگاه كرمانش��اه هنوز در كميسيون 
اقتصادي مجلس و ديوان محاس��بات باز اس��ت و 
به اين واگذاري دو انتقاد مهم مي توان شمرد ابتدا 

نحوه قيمت گذاري و سپس اهليت خريدار. 
وي توضي��ح داد: در م��ورد انتق��اد اول گفته 
مي ش��ود كه باي��د ب��راي قيمت گذاري س��هام 
ش��ركت هاي زي��ان ده روش خاصي م��ورد نظر 
قرار گيرد. روش��ي كه درباره شركت هاي سودده 
اس��تفاده نمي ش��ود. با اين حال ب��ه اين موضوع 
توج��ه نش��ده و ب��راي قيمت گذاري پااليش��گاه 
كرمانشاه از روش سودآوري استفاده شده است. 
در اي��ن روش از فرم��ول ميانگين موزون س��ود 

تعديل ش��ده در سه سال گذشته، تقسيم بر نرخ 
بازدهي مورد انتظار به اضافه عوامل تعديل كننده 
پايه س��هام، استفاده مي ش��ود. در حالي كه اين 
روش براي ش��ركت هاي س��ودده به كار مي آيد؛ 
يعني ش��ركت هايي كه سود سه س��ال آنها قبل 
از كسر ماليات با لحاظ عوامل تعديل كننده سود 
باي��د حداقل معادل 5درصد ارزش جاري خالص 

دارايي هاي شركت باشد. 
در نظر داشته باش��يد كه شركت پتروشيمي 
كرمانش��اه زيان ده بوده اس��ت و نبايد سازمان از 
اين روش استفاده مي كرد چون اين روش ارزش 

شركت را كوچك مي كند. 
به گفته كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس 
نوك پيكان انتقاد دوم در زمينه اهليت خريداران 
بيش��تر به س��وي خألهاي قانوني موجود است و 
قصور و كوتاهي س��ازمان خصوصي سازي در اين 
زمين��ه چندان موثر نيس��ت. »ب��ه دليل همين 
خأل قانوني اس��ت كه س��ازمان خصوصي س��ازي 
ب��ه اين موضوع ورود پي��دا نمي كند. با اين حال 
توقع مي رود كه خود سازمان خصوصي سازي به 

بررسي اهليت خريداران بپردازد.«
قره خانلو با اش��اره به اينك��ه موضوع اهليت 
خريدار بيشتر در زمينه صنايع استراتژيك مانند 
همين پتروش��يمي كرمانشاه مطرح است، افزود: 
ش��ركت هپكو نيز همين مش��كل را داشت و دو 
مرتبه واگذار ش��د و گفته مي ش��ود كه آن را به 
يك صاحب كارگاه��ي كوچك با 20 نفر كاركن 

واگذار كردند. 

 كاهش تحقق در سال 97
وي همچني��ن در زمين��ه برآورده��اي مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س از س��ال ۹7 واگذاري ها 
اظهار كرد: س��ازمان خصوصي سازي در سال ۹۶ 
به ميزان ۱0 ه��زار و 700ميليارد تومان تكليف 
بودجه ي��ي واگذاري داش��ته ك��ه ۶۶ درصد آن 
محقق ش��ده است. براي س��ال ۹7 هم به ميزان 
۶ هزار و 500 ميليارد تومان درنظر گرفته ش��ده 
ك��ه البته اگر از اين مقدار 3 هزار و 500 ميليارد 
تومان سهم باقيمانده دولت در بانك ها و بيمه ها 
را هم لحاظ كنيم ح��دود 3 هزار ميليارد تومان 
باقي مي ماند. ما بر اساس روند سال هاي گذشته 
برآورد كرده ايم كه از اين ۶ هزار ميليارد حدود ۴ 

تا 3.5 هزار ميليارد تومان محقق شود. 

 طبق اطالعاتي ك��ه مركز آمار ايران درباره تورم 
دهك هاي هزينه يي در ارديبهشت ماه منتشر كرده 
اس��ت، نرخ ت��ورم ب��راي كل كش��ور در دومين ماه 
س��ال ۱3۹7 برابر با 8درصد بوده كه در دهك هاي 
مختل��ف هزينه ي��ي در بازه 7.۹درص��د براي دهك 
دهم تا 8.3 درصد براي دهك چهارم نوس��ان داشته 
اس��ت. همچنين محدوده تغييرات تورم ۱2ماهه در 
گ��روه »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« بين 
۹.5درصد براي ده��ك اول تا ۱۱درصد براي دهك 
دهم بوده و درباره گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدم��ات« هم بين 7.۱درصد ب��راي دهك دوم تا 

7.2درصد براي دهك نهم بوده است. 
بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه يي، در اين ماه فاصله تورمي دهك ها به 
0.۴درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )0.8درصد(، 
0.۴واحد درصد كاهش نشان مي دهد. فاصله تورمي 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزايش و در گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 

0.2درصد كاهش نشان مي دهد. 
در ج��دول زير جزئيات مرب��وط به تورم دهك ها 

منتشر شده است: 
 همچني��ن طبق اطالعات منتش��ر ش��ده درباره 
تورم اس��تان ها براي كل خانوارها، ش��اخص كل در 
ارديبهش��ت ماه س��ال ۱3۹7 براي كل كشور عدد 
۱۱۴.۱ را نش��ان مي دهد كه بيشترين عدد شاخص 
در اين ماه مربوط به اس��تان كرمانش��اه )۱20.۱( و 
كمتري��ن عدد ش��اخص مربوط به اس��تان بوش��هر 

)۱۱0.۴( است. 
  اطالعات مركز آمار ايران درباره تورم اس��تان ها 

هم نش��ان مي دهد كه بيش��ترين نرخ تورم ۱2ماهه 
در اين ماه ۱0.۹درصد و مربوط به اس��تان كرمانشاه 
اس��ت و كمترين نرخ ت��ورم ۱2ماه��ه 5.۹درصد و 

مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه شاخص كل بر مبناي 
س��ال پايه ۱3۹5 هم در ارديبهشت ماه سال ۱3۹7 
ب��راي خانوارهاي ش��هري به عدد ۱۱۴.۱ رس��يده 
اس��ت. بيش��ترين عدد ش��اخص در اين ماه مربوط 
به اس��تان ايالم )۱20.5( و كمترين عدد ش��اخص 
مربوط به اس��تان بوش��هر )۱۱0.8( اس��ت.  درصد 
تغييرات ش��اخص كل )نرخ ت��ورم كاالها و خدمات 
مصرفي خانوار( در ۱2ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 
س��ال ۱3۹7 نسبت به دوره مش��ابه سال قبل براي 
خانوارهاي ش��هري 8.۱درصد است. همچنين نتايج 
بررس��ي ها درباره نرخ تورم اس��تاني نشان مي دهد، 
بيش��ترين نرخ تورم ۱2ماهه در اين ماه ۱۱.۱درصد 
است كه مربوط به اس��تان لرستان است و كمترين 
ن��رخ تورم ۱2ماه��ه ۶.۱درصد و مربوط به اس��تان 

كهگيلويه و بويراحمد است. 
 گفتن��ي اس��ت، ش��اخص كل بر مبناي س��ال 
پاي��ه ۱3۹5 در ارديبهش��ت ماه س��ال ۱3۹7 براي 
خانوارهاي روس��تايي عدد ۱۱۴.0 را نشان مي دهد 
كه بيش��ترين عدد ش��اخص در اين م��اه مربوط به 
استان كرمانش��اه )۱2۱.۴( و كمترين عدد شاخص 
مربوط به اس��تان بوش��هر )۱08.7( اس��ت. درصد 
تغييرات ش��اخص كل )نرخ ت��ورم كاالها و خدمات 
مصرفي خانوار( در ۱2ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 
س��ال ۱3۹7 نسبت به دوره مش��ابه سال قبل براي 
خانوارهاي روستايي 7.۹درصد است. همچنين نتايج 
نرخ تورم استاني نشان مي دهد، بيشترين نرخ تورم 

۱2ماهه در اين ماه ۱۱.2درصد اس��ت كه مربوط به 
استان كرمانش��اه بوده و كمترين نرخ تورم ۱2ماهه 
۴.۶درصد و مربوط به اس��تان سيستان و بلوچستان 

است. 
طب��ق جدولي كه مركز آمار ايران منتش��ر كرده 
اس��ت، اس��تان هايي ك��ه كمترين تورم س��االنه در 
ارديبهشت را دارند به ترتيب: كهگيلويه وبوير احمد 
ب��ا 5.۹درصد )كل خان��وار(، ۶.۱درصد )ش��هري(، 
5.5درص��د )روس��تايي(، فارس ب��ا ۶.۴درصد )كل 
خانوار، شهري و روس��تايي(، و سيستان وبلوچستان 
ب��ا ۶.۴درص��د )كل خانوار(، 7.3درصد )ش��هري( و 
)۴.۶درصد روس��تايي( بوده اند. همچنين استان هاي 
كه بيشترين تورم ساالنه را در ارديبهشت ماه به نام 
خود ثبت كرده اند به ترتيب، كرمانش��اه ۱0.۹درصد 
)كل خان��وار(، ۱0.8درص��د )ش��هري( ۱۱.2درصد 
)روس��تايي(، لرس��تان با ۱0.2درصد )كل خانوار(، 
۱۱.۱درصد )ش��هري( و 7.7 )روس��تايي( و ايالم با 
۱0.2درص��د )كل خانوار(، ۱0.۶درصد )ش��هري( و 

8.2درصد )روستايي( بوده اند. 
تورم برخي استان هاي پرجمعيت: 

همچنين تورم برخي استان هاي پرجمعيت كشور 
هم به اين شرح است: 

تهران با تورم 8.۶درصد )كل خانوار(، 8.۶درصد 
)شهري(، 8.5درصد )روستايي( 

اصفهان با تورم 7.5درصد )كل خانوار(، 7.5درصد 
)شهري(، 7.2درصد )روستايي( 

آذربايجان شرقي با تورم ۹.۱درصد )كل خانوار(، 
۹.۱درصد )شهري(، 8.8درصد )روستايي( 

خراس��ان رضوي با تورم 7.۶درصد )كل خانوار(، 
7درصد )شهري(، ۱0درصد )روستايي( 

كاالهاي غيرخوراكي و خدماتخوراكي ها، آشاميدني ها و دخانياتشاخص كل

تورم نقطه اي فروردين ۹7
)درصد(

تورم نقطه اي فروردين ۹7
)درصد(

تورم نقطه اي فروردين ۹7 
)درصد(

5۶۴.8۶.2دهك اول

۶.۱5.8۶.۴دهك دوم

۶.5۶.2۶.7دهك سوم

۶.۶۶.2۶.۹دهك چهارم

۶.8۶.37.۱دهك پنجم

7.0۶.۴7.3دهك ششم

7.2۶.۴7.5دهك هفتم

7.3۶.37.8دهك هشتم

7.5۶.38.0دهك نهم

7.۹۶.38.2دهك دهم

7.0۶.۱7.۴كل كشور

گزارش مركز آمار از وضعيت تورم دهك ها و استان ها

كاهش فاصله تورمي ميان اغنيا و فقرا
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احتمال ممنوعيت كاربران 
ايراني در استفاده از بايننس

ب��ا توجه به باال گرفت��ن تنش ها درب��اره برجام و 
تحريم هاي اياالت متحده، كاربران ايراني كه به سايت 
رمز ارز مراجع��ه مي كنند بايد مراقب محدوديت هاي 
جدي��د و لحظه ي��ي اين س��ايت ها ازجمل��ه بايننس 
نس��بت به دارايي خود باشند زيرا ممكن است كه در 
مراجعه به اين س��ايت ها ب��ا محدوديت و خطر ضبط 
دارايي يا عدم انتقال آن مواجه ش��وند لذا الزم اس��ت 
كه هر چه س��ريع تر نس��بت به انتقال دارايي خود به 
جاي مناس��ب تر اقدام كنند.  كاربران براي استفاده از 
خدمات باينانس براس��اس قاعده مرسوم هنگام ورود، 
اذع��ان و تايي��د مي كنند كه در ليس��ت تحريم هاي 
تجاري و اقتصادي مانند فهرست تحريم هاي شوراي 
امنيت  س��ازمان ملل و معادل آن  نيستند.  به گزارش 
»تعادل« باينن��س در اطالعيه اخير خود نكاتي را در 
مورد محدوديت كاربران چند كشور مطرح كرده است. 
اگرچه اين اطالعيه به معناي ممنوعيت قطعي نيست 
اما طبق چيزي كه نوشته شده است هر لحظه امكان 
ممنوعيت وج��ود دارد. لذا كاربران ب��راي كم كردن 
ريس��ك هاي بلوكه ش��دن دارايي ها كه در بيتركس 
شاهد آن بوديم، دارايي هاي خود را به كيف پول هاي 
رسمي ارز ديجيتال مورد نظر منتقل كنند. نام ايران و 
ساير كشورها از قسمت شرايط استفاده بايننس پاك 
شده و كلمه »كشورهاي مشخص« جايگزين آن شد 
اما خطر همچنان باقي اس��ت.  در اين اطالعيه آمده 
است: باينانس حق انتخاب بازار و حوزه قضايي خود را 
دارد و ممكن است كاربران كشور هاي بالكان، بالروس، 
ميانمار، س��احل ع��اج، كوبا، جمه��وري دموكراتيك 
كنگو، ايران، عراق، ليبي، كره ش��مالي، سوريه، سودان 
و زيمب��اوه را محدود و مس��دود كن��د. محتواي اين 
توافقنامه از قوانين كش��وري ك��ه كاربر متعلق به آن 
اس��ت، تخطي نخواهد كرد. باينان��س در قبال اينكه 
كاربران ممنوع ش��ده قادر به دسترس��ي و استفاده از 

خدمات آن نيستند، موضع خود را حفظ مي كند. 

شركت كنندگان  مراسم  ارتحال 
تحت پوشش بيمه

تمام زائران داخلي و خارجي ش��ركت كننده در 
بيست ونهمين سالگرد مراسم ارتحال حضرت امام 
خميني )ره( تحت پوشش بيمه ايران قرار گرفتند. 
 تمام زائران حرم مطهر حضرت امام )ره( از دهم 
تا بيستم خردادماه سال جاري تحت پوشش خدمات 
بيمه يي حوادث، عمر و مس��ووليت كنسرس��يومي 
متش��كل از ش��ركت هاي بيمه يي ايران، آسيا، البرز 
و دانا به راهبري ش��ركت س��هامي بيمه ايران قرار 
دارند و در صورت بروز حادثه براي زائران كه منجر 
ب��ه فوت يا نقص عضو ش��ود ت��ا 240ميليون ريال، 
وقوع حادثه نياز به درمان تا مبلغ 28ميليون ريال، 
غرامت فوت به علت بيماري مبلغ 110ميليون ريال 
و غرامت فوت با مسووليت ستاد بزرگداشت مراسم 
ارتحال حضرت ام��ام )ره( 308ميليون تومان )ديه 
كام��ل( غرامت پرداخت خواهد ش��د.  اين گزارش 
مي افزاي��د: همه اين موارد پس از تاييد و بررس��ي 
مستندات توسط س��تاد بزرگداشت مراسم ارتحال 
حضرت امام)ره( به ش��ركت س��هامي بيم��ه ايران 
ارجاع داده مي ش��ود تا مراحل رسيدگي و پرداخت 
خس��ارت انجام شود.  ش��روع اين پوشش بيمه يي 
ب��راي زائراني كه پياده يا با دوچرخه به زيارت حرم 
امام مش��رف مي شوند در طول مسير و زمان اقامت 
به صورت شبانه روزي از زماني است كه از مبدا سفر 
حركت خود را آغاز مي كنند و پايان آن زماني است 
كه ب��ه موطن اصلي خ��ود بازمي گردند.  همچنين 
پوش��ش اين بيمه نامه براي ميهمانان خارجي نيز از 
زماني كه از مرز هوايي وارد خاك جمهوري اسالمي 
ايران مي ش��وند، شروع شده وتا زمان خروج و حتي 

در زمان اسكان معتبر خواهد بود. 

سقف ۱۵۰ ميليون يورويي 
تاسيس بانك برداشته شد

دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
از برداشتن سقف 1۵0ميليون يورويي براي تاسيس 

بانك برون مرزي در مناطق آزاد خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، مرتضي بانك با تاكيد بر اينكه 
مناطق آزاد به طور جدي براساس بانك هاي خارجي 
يا ايجاد شعب توس��ط آنها در اين مناطق را به طور 
جدي پيگيري مي كنند، اظهار داش��ت: پيش از اين 
حداقل سرمايه تخصيص بانك برون مرزي در مناطق 
آزاد معادل 1۵0ميليون يورو بود كه رييس كل بانك 
مركزي اين اطمينان را به ما داد كه در صورت تمايل 
بانك هاي خارجي جهت تاسيس در مناطق آزاد رقم 

مذكور قابل تعديل است. 
وي ادامه داد: رييس كل بانك مركزي به مناطق 
آزاد اطمينان داد كه در صورت تمايل بانك خارجي 
جهت حض��ور در مناط��ق آزاد نگراني در خصوص 
سپرده گذاري سرمايه يي وجود نداشته باشد و بانك 
مركزي در اين زمينه كمك هاي الزم را انجام خواهد 
داد. بنابراين چنين موضوعي به مناطق آزاد بس��يار 
كمك خواهد كرد و راه را براي تاسيس بانك خارجي 

يا ايجاد شعب توسط آنها باز مي كند. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با 
بيان اينكه در اين رابطه بر اساس مقتضيات و شرايط 
كش��ور عمل مي ش��ود، گفت: در ارتب��اط با حضور 
بانك ه��اي خارجي در مناطق آزاد يا ايجاد ش��عب 
توسط آنها عالوه بر محاسبات مختلف پولي و مالي 
شرايط و مقتضيات كشور نيز ديده مي شود و در حال 
حاضر بايد ببينيم كدام يك از بانك ها عالقه مند به 

تاسيس يا ايجاد شعبه در مناطق آزاد هستند. 
بانك با اش��اره ب��ه اينكه مان��ع بزرگي همچون 
حداقل سرمايه 1۵0ميليون يورويي جهت تاسيس 
بانك برون مرزي در مناطق آزاد برداشته شده است، 
خاطرنش��ان كرد: مناطق آزاد تالش مضاعفي را در 
دس��تور كار خود ق��رار مي دهند تا س��رمايه گذاران 
عالقه من��د در حوزه بانك��ي را جذب كنند؛ هر چند 
در اي��ن رابط��ه ممكن اس��ت نگراني هايي توس��ط 

سرمايه گذاران نيز وجود داشته باشد. 

اخبار

»تعادل« مزايا و معايب وكيوم سكه را بررسي مي كند

مراقب سكه هاي متفرقه كم عيار باشيد

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
به دنبال نوس��ان نرخ ارز در يك س��ال اخير 
و رش��د تقاضاي قابل توجه براي معامالت سكه، 
يكي از مش��كالت رايج و دردس��ر آفرين در بازار 
سكه جعل و دست كاري كردن وكيوم سكه هاي 
موج��ود در بازار و عرضه س��كه هاي كم عيار در 
پوش��ش وكيوم سكه هاست كه باعث شده برخي 
س��كه هاي داخل وكيوم عمال از عيار مورد انتظار 
برخوردار نباش��ند. در نتيجه هن��گام مراجعه به 
طالفروش��ي ها، عم��ال ب��ا كاهش قيم��ت برخي 
س��كه ها تا مبلغ 200 هزار تومان زير قيمت بازار 
مواجه هس��تيم و خريدار اعالم مي كند كه اينها 
متفرقه است و مورد تاييد نيست يا عيار كمتري 

از 21.6 دارد. 
به گ��زارش »تع��ادل«، وكيوم ها ك��ه داراي 
هولوگرام و كد مخصوص اس��ت از طرف اتحاديه 
به سكه فروشان داده مي ش��ود اما باعث شده تا 
براي خريداران و فروشندگان عادي ايجاد دردسر 
كند. بر اين اساس، الزم است كه اتحاديه هاي طال 
و س��كه بر اين روند نظارت كنند و اجازه ندهند 
كه طالي عيار پايين در بازار عرضه شود و باعث 

سوءاس��تفاده عده يي شود. گزارش هاي رسيده از 
بازار س��كه حاكي از آن اس��ت فروشندگان خرد 
كه با س��كه هاي وكيوم ش��ده به مغازه هاي سكه 
و طالفروش��ي مراجعه مي كنند، طالفروشي ها و 
س��كه فروش ها اقدام به طرح اي��رادات گوناگون 
نسبت به سكه هاي وكيوم دار مي كنند مثال اعالم 
مي كنن��د كه س��كه وكي��وم دار داراي هولوگرام 
نيست يا اينكه كد موجود در هولوگرام متعلق به 
فالن صرافي اس��ت و معتبر نيست يا آقاي سكه 
فروش X اصال س��كه فروش نيست و درنهايت با 
هزار اما و اگر و ايراد اقدام به خريد سكه آن هم 
به قيم��ت 100 تا 200 هزار توم��ان زير قيمت 

بازار مي كنند.
به نظر مي رس��د در ش��رايط كنوني آش��فته 
بازار ارز به فروش��ندگان س��كه نيز سرايت كرده 
و در چنين وضعيت��ي اعتبار و اعتماد در بازار از 
بي��ن مي رود و لذا ب��ازار ارز و طال بايد با نظارت 
قوي ت��ر كارشناس��ان و حرفه يي ه��ا و اتحاديه ها 
مواجه ش��ود و اتحاديه ليستي از همكاران معتبر 
خود را معرفي كنن��د واجازه ندهند كه مردم به 
طالفروش��ي و س��كه فروش��ي و صرافي مراجعه 

كنن��د و بعد از خريد و گذش��ت چند ماه متضرر 
شوند. 

ش��ايد عده يي س��ودجو وجاعل به ترفندهاي 
وكي��وم دار كردن س��كه يا دس��ت كاري كردن 
وكي��وم ديگر سكه فروش��ي ها آگاه��ي دارند و با 
استفاده از ترفندهايي سكه هايي كه داراي ارزش 
كمتري هس��تند و اصطالحا ناخالصي دارند را به 

فروش مي رسانند.
در اين رابطه يكي از طالفروشي ها به خبرنگار 
ما گفت: ش��خصي ك��ه قصد پرداخت رش��وه به 
مام��وران يك اداره خدمات ش��هري را داش��ت، 
اصرار مي كرد تا س��كه هاي ب��ي ارزش اينچنيني 
را خري��داري كند تا براي پرداخت رش��وه مورد 
اس��تفاده ق��رار دهد زي��را اين نوع س��كه ها كه 
اصطالح��اً تقلب��ي يا جعل��ي هس��تند از ارزش 

كمتري برخوردارند.
فعاالن بازار نگرانند تا مبادا اين موضوع باعث 
بي اعتبار ش��دن اتحاديه طالفروش��ان و فعاالن 
صنعت س��كه و طال در كشور شود و صنف سكه 
و طال فروش نيز به سرنوشت صرافان دچار شود.
يك فعال بازار س��كه به خبرنگار ما گفت: اين 
موضوع يك تهمت مى باش��د كه ممكن اس��ت 
براى مش��اغل ديگر هم در اشكال مختلف پيش 
بياد كه نياز به اثبات دارد اما از آنجا كه پوش��ش 
وكيوم س��كه مانع كنترل دقيق مى شود و سكه 
بدون وكيوم جلوى سوءاستفاده رابه حداقل مى 
رس��اند زيرا با لمس س��كه، وزن آن، ش��يارهاى 
موجود روى س��كه و صداى سكه و... موارد ديگر 
باعث كنترل دقيق ش��ده و فروشنده سكه قالبي 

را رس��وا مى كند و جاعل س��كه وكيوم شده به 
راحتى نمى تواند آن را بفروشد. 

وي افزود: اگر تمام موارد توس��ط فعاالن بازار 
سكه سنجيده ش��ود، خريد و فروش سكه بدون 

وكيوم مضرات كمترى دارد. 
يك فروشنده س��كه به خبرنگار ما گفت: كار 
من فقط س��كه است و همه س��كه ها رو هم جلو 
مش��تري باز مي كنم بع��د با كارت و برچس��ب 
امنيتي كه يك قس��متي از س��كه رو هم پوشش 
ميده پ��رس مي كن��م و مي باي��د اصطالحا چار 
ميخ��ش كني ت��ا در حد ممكن جعلش س��خت 

شود. 
وي اف��زود: در اي��ن ب��ازار باي��د خيلي خبره 
بود تا بتوان س��كه باز را از صدا و ش��كل سكه و 
فاكتوره��اي ديگر فهميد، ي��ا اينكه خود بانك ها 
با وكيوم هاي خ��اص و با ضريب امنيت باال مثل 

اسكناس پرس كند.
البته سكه فروش گناهي ندارد و جاعل راحت تر 
از جعل سكه مي تواند كارت و پرس را جعل كند، 
اما اين دليل نمي ش��ود كه پلمب كنندگان سكه 
ه��م از زير بار مس��ووليت ش��انه خال��ي كنند و 

بگويند كه »جعل« شده است.
 به نظر مي رسد هيچ سكه فروشي نبايد پلمب 
كند و اگر مجوز پلمب مي گيرد بايد با جديدترين 
تكنولوژي روز امكان جعل را به صفر نزديك كند 
زيرا از آنجا كه سكه هم تشخيص ضرب بانكي و 
غيربانكي و عيار مختلف و تاريخ باال و پايين زياد 
دارد و يك سكه ش��ناس خب��ره بايد در موردش 
نظر بدهد  بايد راهكار مناسبي براي اين موضوع 
پيدا كرد تا وضعيت س��كه و طالفروش��ان نيز به 

وضعيت كنوني صرافان تبديل نشوند. 

 چالش صرافي و طالفروش 
چال��ش ديگر بازار ارز و س��كه در حال حاضر 
مشكل فروش ارز در طالفروشي ها و فروش سكه 
در صرافي هاس��ت و هيچ كدام به كار اصلي خود 
متمركز نيس��تند در حالي كه هر يك از صنوف 
باي��د به كار تخصصي خود مش��غول باش��ند اما 
نظارت ها و كنترل دولت و بانك مركزي در بازار 
باعث ش��ده كه طالفروش به فروش ارز مشغول 
ش��ده و صرافي ها ب��ه فروش س��كه و طال اقدام 

كرده اند تا بتوانند كسب وكاري داشته باشند. 

 كاهش نرخ سكه در بازار 
از س��وي ديگر، روز ش��نبه 12 خرداد 97، به 
دنبال كاهش ن��رخ اونس جهاني به 1293 دالر، 
قيمت انواع سكه و طال كاهش يافت اما نرخ دالر 
رسمي با يك تومان رشد به 4216 تومان رسيد. 
به گ��زارش »تعادل«، قيمت هر قطعه س��كه 
تم��ام بهار آزادي ط��رح جديد )در ب��ازار تهران 
ب��ا 31 هزار تومان كاهش نس��بت به پنج ش��نبه 
گذشته، 2 ميليون و 133 هزار تومان تعيين شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با 20 هزار تومان افت نسبت به روز پنجشنبه 
گذشته، 2ميليون و 7۵ هزار تومان داد و ستد شد. 
امروز در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 
11 هزار تومان افت قيمت نس��بت به همين روز، 
ي��ك ميليون و 73 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي ني��ز ب��ا 6 هزار تومان افت نس��بت به مدت 

مشابه 607 هزار تومان معامله شد. 
از س��وي ديگر، هر قطعه س��كه گرمي بدون 
تغيير به قيمت 37۵ هزار تومان معامله شد. هر 
گ��رم طالي 18 عيار نيز با 3 هزار و 900 تومان 

افت 192 هزار و 800 تومان قيمت خورد. 
در ب��ازار ارز رس��مي نيز بان��ك مركزي نرخ 
39 ارز را اع��الم ك��رد كه براس��اس آن نرخ 22 
ارز از جمله دالر و پوند نس��بت به روز پنج شنبه 
افزايش و قيمت 16 واحد پولي ديگر مانند يورو 
كاهش يافت؛ نرخ لير س��وريه ثابت بود. نرخ هر 

دالر امريكا با 10 ريال افزايش نس��بت به آخرين 
روز كاري هفته گذش��ته 42 ه��زار و 16۵ ريال 

قيمت خورد. 
همچني��ن نرخ هر پون��د انگليس با 197 ريال 
افزاي��ش نس��بت ب��ه روز پنج ش��نبه ۵6 ه��زار و 
288ريال و هر يورو نيز با 9 ريال كاهش در مدت 

مشابه 49 هزار و 177 ريال ارزش گذاري شد. 

 استراحت بازار ارز و سكه
 كارشناس��ان بازار ارز و سكه معتقدند باتوجه 
ب��ه تعطيالت پيش رو در هفت��ه جاري بازارهاي 
ارز و سكه با نوسان اندك قيمتي مواجه شوند و 
اگر افزايشي هم صورت گيرد بسيار اندك باشد. 
هر چن��د قيمت س��كه هفته گذش��ته اوج 
جدي��دي را تجرب��ه كرد و به��اي دالر در بازار 
غيررس��مي در مقطعي خود را به مرز 6هزار و 
۵00 تومان نزدي��ك كرد؛ با اين حال وضعيت 
دامنه نوسان در روزهاي انتهايي هفته گذشته، 
نزديك شدن به سطوح مقاومتي قوي و احتمال 
اصالح قيمت ها در كنار تعطيالت خردادماه از 
جمله عواملي هس��تند كه اي��ن ذهنيت را در 
مي��ان برخي بازيگ��ران ايجاد ك��رده كه هفته 
جاري وقت اس��تراحت بازاره��ا خواهد بود؛ از 
نظر آنها، اگر افزايش قيمتي در كار باش��د، در 
دامن��ه محدودتري صورت خواه��د گرفت و از 
نوس��انات صعودي كانالي هفته پيشين، خبري 

نخواهد بود. 
همچنين قيم��ت طال در معامالت روز جمعه 
بازار آس��يا تحت تاثير نگراني ها نس��بت به وقوع 
جن��گ تجاري جهاني كه ارزش قوي دالر و آمار 
اقتصادي مثبت امريكا را تا حدودي جبران كرد، 

ثابت ماند. 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز جاري بازار س��نگاپور تغيير چنداني نداشت 
و به 1298.29دالر رس��يد. در ب��ازار امريكا، هر 
اون��س ط��ال براي تحوي��ل در ژوئ��ن 0.2درصد 

كاهش يافت و به 1298 دالر رسيد. 
ن��رخ هر اون��س ط��ال ام��روز در ب��ازار طال 
1293.33 دالر، اونس نقره 16.41 دالر، پالتين 
9.7.22 دالر، آب ش��ده حدودي 842۵00 دالر، 
گ��رم 18 عيار 194۵00 توم��ان و ارزش طالي 

سكه 1897300 تومان است. 
رييس كميسيون طال و جواهر در گفت وگو با 
ايِبنا، درباره وضعيت سكه و طال در هفته جاري، 
اظهار داشت: در هفته گذشته قيمت طال و سكه 
رش��د زياد و بي سابقه يي داش��ت به گونه يي كه 
هر سكه 14۵ هزار تومان افزايش قيمت داشت. 
محم��د كش��تي آراي، با بي��ان اينكه، رش��د 
قيمت ه��ا درحالي ب��ود كه ن��رخ جهاني طال در 
هفت��ه گذش��ته 8 دالر افت كرده اس��ت، اظهار 
داشت: البته اين وضعيت در مقاطعي از سال كه 
همزمان با سفر هاي خارجي است، رخ مي دهد. 

وي با اش��اره به تقاضاي شديد در بازار طال و 
سكه خاطرنشان كرد: رشد قيمت دالر و افزايش 
قيمت س��كه منجر به صعود قيمت ها ش��ده بود. 
وي درباره پيش بيني اش درخصوص بازار س��كه 
و ط��ال در هفته جاري ك��ه همزمان با تعطيالت 
اس��ت، ادامه داد: پيش بيني مي شود قيمت ها به 
نس��بت روز هاي پاياني هفته گذش��ته با تعديل 

مواجه شود. 
همچنين كارشناس��ان ب��ازار ارز نيز معتقدند 
تعطيالت پيش رو منجر به تعديل در اين بازار و 
كاهش نوسانات قيمتي شود به نحوي كه در اين 
هفت��ه اين بازار ش��رايط آرام تري را طي كند. در 
همين حال، براساس اعالم بانك مركزي نرخ 22 
ارز از جمله دالر و پوند نس��بت به روز پنج شنبه 
افزايش و قيمت 16 واحد پولي ديگر مانند يورو 

كاهش يافته است.

اجازه ندهيم سكه فروشان به سرنوشت 
صرافان دچار شوند جاعالن و 

سودجويان در كمين بازار سكه 
هستند اتحاديه هاي طال و ارز با 

نظارت بر عرضه سكه هاي وكيوم دار 
و هولوگرام از عرضه سكه با عيار 

پايين جلوگيري كنند

                                                                                                      

مطالع��ات اجتماع��ي و اقتصادي و 
تجربي��ات ميداني بع��د ازچندين زلزله 
دهه هاي اخير در كش��ورمان و خصوصا 
و  كرمانش��اه  اس��تان هاي  زلزله ه��اي 
كرمان در س��ال 1396 نش��ان مي دهد، 
پتانسيل باالي رخداد بالياي طبيعي در 
كش��ورمان، دولت و هموطنان در مقابل 
پيامد ه��اي منفي مالي و جاني ناش��ي 
از رخداد ريس��ك هاي ح��وادث طبيعي 
آس��يب پذير هستند و نياز به چاره انديش��ي جدي براي مقابله 

قاطع با عوارض آنها وجود دارد. 
دولت در سال 1380 بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران اليحه 
تاس��يس صندوق حوادث طبيعي را تصويب و سرانجام پس از 
1۵سال در تاريخ 21 ارديبهشت 139۵ تاسيس اين صندوق در 
مجلس تصويب و شوراي نگهبان در جلسه سيزدهم خرداد ماه 
يك هزارو سيصد و نود و پنج، به علت ايجاد بارمالي براي دولت 
و مغايرت آن با ماده 7۵ قانون اساسي، مصوبه مجلس را رد و از 
آن تاريخ تاكنون وضعيت اين قانون بالتكليف باقي مانده است. 

 قانونگ��ذار در م��اده 10 قان��ون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت انجام اقدامات پيش آگاهي پيش��گيري امداد رساني 
بازس��ازي نو سازي در مناطق آس��يب ديده از محل سه درصد 
تنخواه گردان نزد دولت از بودجه عمومي ساالنه براي خسارت 

ديدگان حوادث طبيعي موافقت كرده است. 
 البته برخي كارشناسان، ميزان واقعي اين بودجه در اختيار 
دولت براي جبران خس��ارت هاي ح��وادث طبيعي را فقط يك 

درصد از مجموع تنخواه گردان ساالنه نزد دولت مي دانند. 
از سال 1386 الي 1391 بر اساس برخي آمارهاي منتشره، 
س��االنه ح��دود 7/3 درص��د از بودجه عمومي ص��رف جبران 
خس��ارت هاي حوادث طبيعي در سراس��ر كش��ور شده كه اين 
مقدار بيش��تر از ميزان بودجه پيش بيني ش��ده در اختياردولت 
براي جبران خسارت هاي بالياي طبيعي بوده. لذا همين اختالف 
و مغايرت ميزان سرمايه در نظر گرفته شده با هزينه هاي واقعي 
پرداختي دولت در هر سال، نشان دهنده لزوم تجديدنظر جدي 
در روش هاي جبران اين گونه خس��ارت ها و ض��رورت واگذاري 
مديريت اجراي پرتفوي اين ريسك ملي به صنعت بيمه بازرگاني 

با حمايت و پشتوانه دولت را الزامي مي سازد. 

گرچه در قانون مصوب 27 بهمن1380 تنظيم مقررات مالي 
دولت، تعداد و نوع حوادث طبيعي تحت پوش��ش در اين قانون 
را گس��ترده تر در نظر گرفته اند ولي در قانون مصوب تاس��يس 
صندوق حوادث طبيعي، پوشش��ها فقط مختص ريس��ك هاي 
منازل مس��كوني است، لذا از تعداد حوادث تحت پوشش بعلت 
كنترل ومديريت هزينه خسارت ها به طريق تفكيك ريسك ها 
كاس��ته ش��ده كه اين بينش نيز براساس تجربه عيني به دست 
آم��ده بع��د از زلزله كرمانش��اه و س��رمازدگي محصوالت باغي 
17اس��تان كش��ور در فروردين 1397حاك��ي از فقدان رويكرد 

جامع استراتژيك به مديريت ريسك دركشور است. 
ضمن��ا، در قانون تنظيم بخش��ي از مق��ررات مالي دولت و 
قانون تاسيس صندوق حوادث طبيعي همگاني به خسارت هاي 
جان��ي منجر به فوت و نقص عضو جزي��ي و كلي زيانديدگان و 
نحوه جبران اين گونه خس��ارت ها توجه نشده و به نظر مي رسد 
اكنون كه ش��وراي نگهبان ايراد قانون اساسي به مصوبه مجلس 
دراين خصوص گرفته و از س��وي ديگر پيش��نهاد تاسيس اين 
صندوق مربوط به ش��رايط كش��ور در هفده س��ال قبل است و 
تغيي��رات به وجود آمده در وقوع حوادث طبيعي در س��ال هاي 
بعد، نياز به تجديدنظر در اهداف و جامع گرايي در مديريت اين 
پرتفوي را الزامي مي كند، لذا اكنون به وضوح مشخص است كه 
مناسب ترين روش تامين پوشش هاي بيمه يي اماكن مسكوني و 

صنفي - صنعتي كشاورزي خدماتي دقيقا اجراي واگذاري كامل 
مديريت اين پرتفوي به صنعت بيمه بازرگاني كشورمان است. 

بخش بندي س��طح پوش��ش ها به بيمه هاي پايه و مكمل 
ب��ا الگو ب��رداري از قانون جديد بيمه ش��خص ثالث خودرو و 
صندوق تامين خس��ارت هاي بدني در قانون مذكور و الگوي 
اجرايي همزمان بيمه هاي درمان پايه و مكمل تحت مديريت 
و نظارت بيمه مركزي ايران با مش��اركت كليه ش��ركت هاي 
بيم��ه بازرگاني )بصورت مش��ترك( و انتق��ال دقيق اتكايي 
داخلي و خارجي مي تواند از بار مالي دولت و بي پناهي مردم 
كش��ورمان در مقابله ب��ا عوارض منفي پيام��د وقوع اين نوع 

ريسك هارا به  شدت بكاهد. 
به نظر مي رس��د، پيش��نهاد بيمه مركزي ايران در تاس��يس 
ش��ركت بيمه ملي اتكايي ك��ه دردولت يازدهم مطرح ش��د با 
بازگرداندن ماليات ارزش افزوده دريافتي از هر بيمه نامه صادره 
دركليه شركت هاي بيمه به همين شركت بيمه اتكايي و تامين 
خريد ساالنه بيمه نامه آتش س��وزي و خطرات تبعي پايه هفت 
ده��ك اول درآمدي، از محل همين منبع بهترين روش تامين 
مالي اين پرتفوي و پشتوانه اتكايي آن و گره گشاي بخش اعظم 
مش��كالت كنوني صنعت بيمه، هموطنان و دولت خواهد بود و 
اش��كال وارده از سوي ش��وراي نگهبان در اين زمينه نيز مرتفع 

خواهد شد. 

ريسك حوادث طبيعي و ضرورت تامين بيمه نامه جامع

حميدرضا حاجي اشرفي 
كارشناس مطالعات 

ريسك و بيمه 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(

شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز        

21640002133000سكه امامی

209۵000207۵000سكه بهار آزادی

10840001073000نيم سكه

613000607000ربع سكه

37۵00037۵000سكه گرمی

196700192800طالی ۱۸ عيار

421۵4216دالر

49184917يورو

۵609۵628پوند

گروه بانك و بيمه  
پلي��س فتا چندي پي��ش در خصوص آپدي��ت ويندوزهاي 
XP عاب��ر بانك ه��ا به  منظ��ور جلوگيري از هك و س��رقت به 
ش��بكه بانكي هشدار داد البته اغلب بانك ها از سال گذشته اين 
به روزرس��اني را عملياتي كرده اند.  چن��دي پيش پليس فتا در 
خصوص به روزرس��اني ويندوز ATM ها به  منظور عدم هك در 
اين دستگاه ها هشدار دارد. گفته مي شود فعاليت عابر بانك ها با 
ويندوز XP كه به روزرساني نشده عامل اصلي هك و سرقت از 
خودپردازه��ا با بدافزارهاي مختلف بوده و پيش��گيري از چنين 
روندي تنها با به روزرساني ويندوز عابر بانك ها امكان پذير است. 

عضو هيات مديره بانك ملي در خصوص هش��دار پليس فتا 

در خصوص آپديت ويندوزهاي دستگاه هاي ATM گفت: تمام 
ويندوزهاي عابر بانك ها و كيوسك ها در بانك ملي بدون استثنا 
به روزرس��اني شده و به طور مس��تمر نيروهاي اين بانك بر اين 
بخش كنترل دارند تا در صورت آسيب ويندوزها نسبت به رفع 
آن اقدام مي كنند.  مس��عود خاتوني اظهار داشت: در بانك ملي 
7600 عابر بانك و 1000 فقره كيوسك بانكي نصب و راه اندازي 
شده اس��ت و در سال گذشته پروژه بررسي آپديت ويندوزها را 
آغاز و در بهمن ماه تمام ويندوزهاي عابر بانك ها و كيوسك هاي 

بانكي در بانك ملي به روزرساني شده است. 
براس��اس گزارش پليس فت��ا، بداف��زار Rufus مي تواند از 
تمامي نرم افزارهاي به روز نش��ده و قديمي ATM سوء استفاده 

كند. ازاين رو تمامي ATM هاي مورد اين تجاوز در اين بخش، 
كماكان از نس��خه هاي قديمي ويندوز XP استفاده مي كردند. 
در اي��ن حمالت اغلب عابر بانك هاي كه ب��ا ويندوز XP به روز 
نش��ده فعاليت مي كرده مورد هدف قرارگرفته اند زيرا هك آنها 
بس��يار ساده است.  علي رضا لگزايي، قائم مقام بانك ملت نيز در 
گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به آپديت تمام ويندوز عابر بانك ها و 
كيوس��ك هاي بانكي اين بانك در سال گذشته، گفت: در بانك 
ملت با توجه به اين مساله و اهميت موضوع عمليات به روزرساني 
ويندوزه��اي تمام عابر بانك ها و كيوس��ك هاي بانكي از س��ال 
گذشته آغاز و عملياتي شد و اكنون ويندوز تمامي عابر بانك ها و 
كيوسك هاي بانكي در بانك ملت به روزرساني شده و امنيت در 
اين بخش به صورت كامل برقرار است.  گفته مي شود، هكرها در 
پي دستگاه هاي بدون محافظت ATM در طول شب هستند. 
 USB را درون پورت Rufus آن��ان قلم درايو آلوده به بداف��زار

ق��رار داده و بدين طري��ق آن را با بدافزار آلوده مي كنند، بدافزار 
مي تواند سيستم را دوباره راه اندازي )restart( كرده و ارتباط با 
سرورهاي ارائه دهنده سرويس را قطع كند. همچنين اين بدافزار 
يك كد را پس از استفاده روي دستگاه ايجاد مي كند و اين كد 
مي تواند به صورت گذرواژه ترجمه شود و زماني كه گذرواژه وارد 
مي ش��ود، ATM پول را آزاد مي كند. مشكل اين امر اين است 
كه، اين نوع حمله بي درنگ زنگ هشدار را به صدا درنمي آورد؛ 
به اين معني كه هكرها مي توانند كار خود را به راحتي انجام داده 
و ف��رار كنند.  فرهاد اينالوئي معاون فن��اوري بانك ايران  زمين 
نيز در خصوص به روزرساني ويندوز عابر بانك ها گفت: در بانك 
ايران زمين اين به روزرساني تا ويندوز 7 صورت گرفته است ولي 
هنوز از ويندوز 7 به ويندوز 10 نرفته ايم، زيرا تمام دستگاه هاي 
عابر بانك در حال حاضر قابليت پشتياني از ويندوز 10 را ندارند 
البته به زودي اين روند نيز در بانك ايران زمين محقق مي شود. 

به روزرساني نرم افزار عابر بانك ها عملياتي شد
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5 بورس و فرابورس
 قيمت سهام در كف تاريخي

يكي از كارشناس��ان بازار س��رمايه داليل افزايش 
تقاض��ا، صعود ش��اخص كل، رونق معام��ات و آينده 
كوتاه مدت و ميان مدت بازار را پيش بيني كرد. مصطفي 
صفاري با اش��اره به افزايش تقاضا و رونق معامات در 
بازار نخس��تين روز هفته گفت: نزديك شدن به فصل 
مجامع يكي از مهم ترين داليل رشد تقاضا در بازار است. 
ماه هاي خرداد و تير آغاز فصل مجامع و تقس��يم سود 
است كه باعث رونق معامات مي شود. به گزارش سنا، 
وي همچنين با اشاره به خبرهاي سياسي بين الملل و 
افزايش اختاف امريكا و اروپا اظهار داشت: در خبرهاي 
جهاني اختاف امريكا و اروپا زياد ش��ده و اين موضوع 
عم��ا آثار منفي خروج امريكا از برج��ام را براي ايران 
كمرنگ مي كند چراكه اروپا به مواضع ايران نزديك تر 
مي شود. وي كاهش نگراني هاي سياسي پيرامون برجام 
را مورد توجه قرار داد و گفت: اين موضوع زمينه س��از 
اطمينان بيشتر براي افزايش خريدها در بازار سرمايه 
ش��ده است. وي تورم ش��كل گرفته در اقتصاد را مورد 
توجه ق��رار داد و افزود: افزايش نرخ تورم هميش��ه به 
نفع بازار س��رمايه است چراكه رش��د اين متغير، بازار 
س��رمايه را مثبت مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
كاهش قيمت ها و P/E بازار س��رمايه را از ديگر داليل 
افزايش اقبال س��رمايه گذاران دانس��ت و گفت: قيمت 
اكثر س��هام در بازار به كف تاريخي خود نزديك شده 
است كه براي خريد جذابيت دارد. وي با اشاره به اينكه 
 سال گذشته ارزش دالر رسمي ۳۲۰۰ تومان و امسال 
۴۲۰۰ تومان اس��ت، گفت: به اين ترتيب ارزش ريال 
۳۰درصد كاهش يافته است اما اگر ارزش دالري بازار 
س��رمايه را درنظر بگيريم بي��ش از ۳۰درصد كاهش 
يافت��ه و چنين افت��ي مجموعه بازار را ج��ذاب كرده 
اس��ت. صفاري با پيش بيني تداوم رش��د ب��ازار گفت: 
پيش بيني مي ش��ود در نيمه دوم سال رشد بيشتري 
را در ب��ازار س��رمايه ش��اهد باش��يم. وي درخصوص 
صنايع برتر بازار گفت: صادراتي ها بهترين گزينه براي 
س��رمايه گذاري هستند. ش��ركت هاي صادرات محور و 
همچنين شركت هايي كه فروش داخلي آنها برمبناي 
نرخ دالر انجام مي ش��ود، تحت تاثير رشد قيمت دالر، 
سود خوبي را كسب كرده و رشد داشته اند. وي معتقد 
اس��ت: افزايش قيمت دالر در سال جاري نيز مي تواند 
به افزايش درآم��د ش��ركت هاي صادرات محور منجر 
ش��ود و از اين نظر ش��ركت هايي كه از افزايش قيمت 
دالر منتفع مي ش��وند در سال 97 وضعيت بهتري در 
بورس خواهند داشت. وي گروه هاي فوالدي، معدني، 
فلزي و پتروشيمي را سهام ارزنده بنيادي براي خريد 
دانست و گفت: در ماه هاي اخير همه چيز در بازار ايران 
و پهناي اقتصادي كش��ور گرانتر شده اما ارزش سهام 
بورسي نه تنها تغيير نكرده بلكه كاهش هم يافته است. 
صفاري با تاكيد بر اينكه بازار سهام بايد توام و همراه با 
افزايش قيمت كاالها رش��د كند، گفت: معموال پس از 
رشد هيجاني و اشباع بازار طا، ارز و مسكن، نقدينگي 
و س��رمايه ها به سوي بازار سهام حركت خواهند كرد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر لزوم جبران 
ارزش جايگزيني ش��ركت ها پيش بيني كرد: تعديل و 
افزايش قيمت سهام شركت ها ادامه دار است. همچنين 
تح��والت مثبتي در اقتص��اد رخ داده كه در رونق بازار 
سرمايه تاثيرگذار است كه ازجمله آنها مي توان به بهبود 
وضعيت بنيادي شركت ها اشاره كرد. صفاري با اشاره 
به اينكه در س��ال گذشته متغيرهايي همچون نرخ ارز 
و افزايش قيمت هاي جهاني باعث رشد شاخص بورس 
شد، گفت: امس��ال نيز با درنظر گرفتن همين عوامل 
مي توان نزديك ترين پيش بيني را به واقعيت انجام داد. 

  تاثير تامين  مالي  جمعي
در تامين  مالي اقتصاد

يك كارش��ناس بازار سرمايه تامين مالي جمعي را 
اهرم قوي براي تامين مالي اس��تارت آپ ها، ايده هاي نو 
و صناي��ع كوچك مطرح كرد. حميد رضا مهرآور گفت: 
تصويب دس��تورالعمل تامين مالي جمعي در ش��وراي 
عالي بورس اتفاق بسيار خوبي براي بازار سرمايه است 
كه ب��ه افزايش نقش اين ب��ازار در تامين مالي اقتصاد 
كمك بس��زايي مي كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
درباره استفاده از روش تامين مالي جمعي در بازارهاي 
دنيا گف��ت: تامين مالي جمعي براي نخس��تين بار در 
بحران اقتصادي س��ال ۲۰۰۸ شكل گرفت. در آن سال 
بانك ها به دلي��ل بحران اقتصادي تمايل نداش��تند به 
صنعتگران، فعاليت هاي نوپا يا كساني كه قصد داشتند 
فعاليت اقتصادي داش��ته باشند، تسهيات بدهند. وي 
با اش��اره به اينكه در بحران مالي س��ال ۲۰۰۸ تامين 
مالي به خصوص براي صنايع و بنگاه هاي كوچك معضل 
بزرگي ش��ده بود، گفت: اين گروه افراد هم براي اينكه 
بتوانند فعاليت خودشان ادامه بدهند به دنبال روش هاي 
جايگزين بودند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه تامين 
مالي جمعي را كمك گرفتن از بقيه دانست و اين گونه 
مث��ال زد: اين نحوه تامين مالي در ابعاد كوچك مانند 
صندوق هاي خانوادگي است كه از افراد خانواده تامين 
مالي مي كنند. وي ادامه داد: با بزرگ تر شدن دايره اين 
روش تامين مالي، افراد بيشتري از جامعه به تامين مالي 
يك طرح، اس��تارت آپ يا شركتي كه نياز به نقدينگي 
دارد، كمك مي كنند تا مش��كل خودش را حل كند و 
به بهره برداري برس��د. به گزارش س��نا، اين كارشناس 
بازار سرمايه با اش��اره به اينكه در دنيا هم شركت هاي 
استارت آپ به سرعت در حال گسترش هستند، گفت: 
در اي��ران هم باتوج��ه به حمايت هاي خ��وب دولت و 
اقدامات بسيار سنجيده فرابورس ايران براي شناساندن 
اس��تارت آپ ها به جامعه، فرهنگ اس��تارت آپي توسعه 
خوبي يافته است. مهرآور درباره گروه هاي استارت آپي 
گفت: اين گروه ها معموال جوان هاي دانشگاهي هستند 
كه ايده هاي بس��يار خوب و كارس��از دارند، اما از سوي 
ديگ��ر مناب��ع الزم براي اجرايي كردن اي��ن پروژه ها را 
ندارن��د. تامين مال��ي جمعي مي تواند به اي��ن گروه از 
افراد كمك كند تا بتوانند طرح ها و پروژه هاي ش��ان را 
تامين مالي كنند و به بهره وري برسانند. وي افزود: بازار 
سرمايه مي تواند نقش بسيار خوبي براي معرفي طرح ها 
و تامين مالي آنها داشته باشد. وي به شعار سال جاري 
و تاكيد بر حمايت از كاالي ايراني اش��اره كرد و گفت: 
باتوجه به اينكه امس��ال سال توليد ملي هم نام گذاري 
ش��ده، اين روش تامين مال��ي مي تواند اهرم قوي بري 

دلگرم كردن و حمايت از توليد كنندگان جامعه باشد. 

ديدگاه

سلطاني نژاد در نشست هم انديشي با صنايع پايين دستي مطرح كرد

حمايتازتوليدمليباهمكاريبورسكاالوانجمنها
نشست هم انديشي بورس كاالي ايران و صنايع 
پايين دس��ت به عنوان مصرف كنندگان مواد اوليه، 
روز گذش��ته با ه��دف حمايت از تولي��د ملي در 
راس��تاي رفع دغدغه هاي صنايع پايين دس��ت و 
درنظر گرفتن مشكات و نيازهاي توليدكنندگان 
به عنوان صنايع باالدست در بورس كاال برگزار شد. 
به گزارش كاالخبر، در اين نشست عاوه بر مطرح 
شدن مباحث كارشناسي از سوي صنايع مختلف، 
مقرر ش��د تا نتايج اين جلسه و جلسات بعدي از 
سوي كنفدراسيون صادرات و اتاق بازرگاني تهران 
و ايران به دولت پيش��نهاد ش��ود. در نشست روز 
شنبه محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران، حس��ين يزدجري رييس كانون صنايع آرد 
اي��ران، اميرحس��ين كاوه دبير س��نديكاي لوله و 
پروفي��ل، علي لش��گري دبيركل جامع��ه مديران 
صنعت كف��ش ايران، عليرضا كاهي صمدي عضو 
هيات مديره س��نديكاي صنعت برق اي��ران، آريا 
صادق  نيت حقيقي عضو هيات مديره س��نديكاي 
صناي��ع آلومينيوم ايران و چند نفر از مس��ووالن 
ديگر انجمن ها ازجمله پي وي س��ي و مس��تربچ و 
كامپاند ايران به همراه مديران بورس كاالي ايران 

حضور داشتند. 

 لزوم عرضه موثر به همراه تقاضاي واقعي
در ابتداي اين نشست، مديرعامل بورس كاالي 
ايران ضمن خوشامدگويي به لزوم حمايت از توليد 
ملي تاكيد كرد و گفت: كش��ف مناسب و منطقي 
قيمت محصوالت از طريق عرضه هاي موثر از يك 
سو و حذف تقاضا هاي كاذب از سوي ديگر محقق 
مي ش��ود كه اين دو موضوع همكاري و هماهنگي 
سه جانبه توليدكنندگان، مصرف كنندگان و بورس 
كاال را نياز دارد. حامد س��لطاني نژاد با بيان اينكه 
در حال حاضر به دليل ش��كاف قيمتي محصوالت 
در بورس و بازار، شاهد تقاضاهاي باال براي خريد 
مواد هستيم، افزود: ما درخصوص سياست گذاري 
ارزي، تاب��ع ارز ۴۲۰۰ توماني هس��تيم و در اين 
ش��رايط همه بايد كمك كنيم كه اگر قرار اس��ت 
تخفيفي در قيمت خريد محصوالت داده شود، اين 
تخفيف نصيب مصرف كنندگان واقعي ش��ود؛ در 
اين راستا در حوزه پتروشيمي و مصرف كنندگان 
پلي اتيل��ن ترفتاالت ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پيش��نهاد كرديم كه ميزان مصرف واقعي 
س��ال گذش��ته به جاي بهين ياب مبنا قرار گيرد 
ك��ه وزارت صمت نيز با اين موضوع موافقت كرد. 
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با بيان اينكه همه 
م��ا در ب��ورس، صنايع پايين و باالدس��ت بايد در 
بحث شناس��ايي متقاضي��ان و مصرف كنندگان و 
مديريت حوزه تقاضا به دولت كمك كنيم، افزود: 
ب��ا همفكري در اين گونه نشس��ت ها، به تعادل در 
دو س��مت عرض��ه و تقاضا حرك��ت خواهيم كرد 
به ط��وري كه ب��راي حمايت از تولي��د داخل بايد 
عاوه بر تقويت عرضه، طرف تقاضا نيز به ش��كل 
واقعي در بازار وجود داش��ته باش��د. سلطاني نژاد 
عنوان كرد: مرور اقدام��ات اخير دولت بيانگر آن 
اس��ت كه تامين نياز داخ��ل از اولويت هاي دولت 
است به طوري كه شاهد وضع عوارض صادراتي بر 
كاالهاي خام هستيم كه نشان دهنده جهت گيري 

جدي بر تامين نياز داخل است. 

 حمايت چهارجانبه
در ادام��ه اين نشس��ت رييس كنفدراس��يون 
ص��ادرات ايران گفت: مش��كات مربوط به تامين 

مواد اوليه واحد هاي پايين دس��ت با حمايت اتاق 
بازرگاني ايران، تهران، كنفدراسيون صادرات ايران 
و هم��كاري بورس كاالي اي��ران به زودي برطرف 
مي ش��ود. محمد الهوتي افزود: يكي از مشكات 
واحده��اي توليدي صادراتي اين اس��ت كه نبايد 
نرخ ها باالت��ر از دالر۴۲۰۰ توماني در بورس كاال 
قيمت گذاري ش��ود اما مش��كاتي ك��ه در بحث 
عرض��ه و تقاضا وج��ود دارد، باعث مي ش��ود كه 
صنايع پايين دست مخصوصا در واحدهاي توليدي 
و صادراتي با مشكاتي روبه رو شوند. وي افزود: بر 
اين اس��اس باتوجه به اينكه بايد براس��اس اهداف 
كشور، در سال جاري صادرات هم رشد پيدا كند، 
اين جلس��ه برگزار شد تا پس از طرح موضوعات، 
پيش��نهاداتي درخصوص حمايت از توليد و توليد 
صادرات محور مطرح ش��ود. براساس اين گزارش، 
حاضران در اين نشس��ت بر دو محور اصلي تاكيد 
كردند؛ نخست نياز به پااليش تقاضاي مواد اوليه 
با هم��كاري ب��ورس كاال و انجمن ها ت��ا به مرور 
تقاضاه��اي غيرواقعي از معامات حذف ش��ود و 
دوم، نياز به وجود برنامه عرضه مس��تمر از سوي 

توليدكنندگان در راستاي تعادل بازار بود. 

 بهبود اوضاع صنعت كفش با همكاري 
بورس كاال

از س��ويي ديگ��ر، عل��ي لش��گري دبي��ركل 
جامع��ه مديران صنعت كفش ايران در نشس��ت 
هم انديش��ي صنايع پايين دس��ت و بورس كاالي 
اي��ران به اقدام��ات اخير بورس كاال درراس��تاي 
تع��ادل قيمت دي اتيل��ن هگزانول اش��اره كرد 
و پيش��نهاداتي ني��ز براي بهب��ود روند معامات 
محصول مورد نياز اين صنعت ارائه داد. لش��گري 
گف��ت: در جلس��ه يي كه تش��كل صنعت كفش 
به تازگي با بورس كاال داشت، درخصوص تقاضاي 
الكل يا دي اتيل��ن هگزانول و عرضه اين ماده از 
سوي پتروشيمي اراك، روند قيمت پايه و معامله 
اين محصول طي يكي، دو س��ال اخير بحث شد. 
وي برگزاري نشستي ميان صنايع پايين دست و 
انجمن ها با صنايع باالدست همچون پتروشيمي 
اراك به عن��وان عرضه كننده ازس��وي بورس كاال 

را اتف��اق مباركي عنوان ك��رد و گفت: برگزاري 
اين نشست سه جانبه باعث شد تا نتايج مناسبي 
براي بهبود مش��كات ما گرفته ش��ود كه هفته 
گذش��ته نيز ش��اهد كاهش 1۸درص��دي تقاضا 
باتوجه به تمهيدات انجام ش��ده از س��وي بورس 
و عرضه كننده بوديم. اين نماينده تشكل صنعت 
كفش پيش��نهاد كرد: معامات كش��ف پريميوم 
مي تواند روي محصول موردنياز ما انجام ش��ود و 
ما اين آمادگي را داريم كه مواد اوليه پتروشيمي 
اراك را ب��راي ي��ك س��ال به ص��ورت ق��رارداد 
بلندمدت خريداري كنيم. به طوري كه مواد اوليه 
)الكل- و س��اير مش��تقات دي اتيل��ن هگزانول( 
توسط مصرف كنندگان واقعي اين محصول براي 
زمان يك س��ال پيش خريد ش��ود. پيشنهاد دوم 
نيز اين است كه در كنار الكل عرضه شده توسط 
پتروش��يمي اراك، الكل وارداتي توس��ط بخش 
خصوص��ي نيز ب��ا قيمت تلفيق��ي در بورس كاال 

عرضه و معامله شود. 

 انتقاد از كمبود عرضه
در ادامه اميرحسين كاوه دبير سنديكاي لوله 
و پروفي��ل، با بي��ان اينكه برخ��ي آيين نامه هاي 
ب��ورس كاال به خوب��ي اجرا نمي ش��ود، گفت: در 
ب��ورس كاال مي��زان عرضه بايد به حدي باش��د 
كه كش��ف قيمت واقعي صورت گيرد اما ش��اهد 
هس��تيم كه مي��زان عرضه كمت��ر از تقاضاهاي 
فعلي اس��ت. كاوه افزود: براي حل اين مش��كل، 
ناظر ب��ورس بايد يك ميانگين��ي از تقاضاي هر 
محص��ول را تعيي��ن و ميزان حداق��ل عرضه را 
براي توليدكننده مش��خص كن��د. در حوزه ورق 
ف��والد، ني��از هفتگي م��ا حدود 1۰۰ ه��زار تن 
اس��ت اما مشاهده مي كنيم كه حجم عرضه ها به 
مراتب كمتر از اين حجم اس��ت. دبير سنديكاي 
لول��ه و پروفيل در ادامه با بي��ان اينكه در توليد 
برخي محصوالت در كشورمان انحصار داريم، به 
سيس��تم مچينگ بورس كاال انتقاد كرد و گفت: 
زماني كه در تولي��د يك محصول انحصار داريم، 
بايد ب��ا افزايش عرضه درجه انحص��ار را كاهش 
دهي��م. به اي��ن ترتيب عرضه ه��اي مچينگ نيز 

بايد در تاالر عرضه ش��ود ك��ه مديرعامل بورس 
كاال ني��ز در اين خصوص اع��ام كرد كه بورس، 
هي��چ مخالفتي با اين موضوع ندارد و حتي براي 
تحق��ق اين امر، پيگيري هايي انجام داده اس��ت. 
كاوه ب��ه لزوم آغاز صادرات ف��والد از بورس كاال 
اش��اره كرد و گفت: اگر فروش داخلي و صادراتي 
ف��والد از طريق بورس كاالي ايران انجام ش��ود، 
همه چيز شفاف ش��ده و عمده چالش هاي فعلي 

پايان مي يابد. 

 صادرات آلومينيوم از بورس كاال
آري��ا صادق ني��ت حقيقي عض��و هيات مديره 
س��نديكاي صنايع آلومينيوم اي��ران نيز در ادامه 
اين نشست گفت: در حال حاضر با افزايش تقاضا 
در خريد آلومينيوم روبه رو هس��تيم كه بايد براي 
بهب��ود عرضه ها تاش ش��ود. عض��و هيات مديره 
س��نديكاي صنايع آلومينيوم ايران اظهار داشت: 
درخصوص عرضه كل آلومينيوم در بورس كاال نيز 
ش��وراي رقابت مصوبه يي صادر كرده اما متاسفانه 
كامل رعايت نمي شود و هيچ اتفاقي نيفتاده است. 
حقيقي با بيان اينك��ه اميدواريم رينگ صادراتي 
ب��ورس كاال در حوزه آلومينيوم نيز فعال ش��ود، 
عنوان كرد: اگر در ويترين شيش��ه يي بورس همه 
روندها ش��كل بگيرد، حتما معام��ات و رفتارها 
نظام مند مي شود و صنايع پايين دست و باالدست 

به طور شفاف فعاليت مي كنند. 

 بررسي صورت هاي مالي شركت ها
عليرض��ا كاهي عضو هيات مديره س��نديكاي 
صنعت برق ايران نيز در اين جلس��ه گفت: قيمت 
ارز همه بازار ها را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت و 
همان طور كه تقاض��اي واردات ب��راي مواد اوليه 
چندين برابر س��نوات گذشته است، طبيعي است 
كه تقاضاي گس��ترده يي هم وارد بورس كاال شده 
ك��ه بايد با همفكري فعاالن بازار مديريت ش��ود. 
كاهي عنوان كرد: براي حل اين مشكل پيشنهاد 
مي شود كه صورت هاي مالي شركت ها گرفته شده 
و ميزان خريد و توليد آنها با يكديگر مقايسه شود 
زي��را در حال حاضر چاره يي ج��ز مديريت تقاضا 

از طريق تشكل ها و سامانه بهين ياب وجود ندارد 
و بايد تقاضاي ش��ركت ها با صورت هاي مالي آنها 
تطاب��ق داده ش��ود. به گفت��ه وي در حال حاضر 
سياست كشور روي شفافيت مالياتي است و بايد 
كمك كنيم تا بازار به آن سمت سوق داده شود. 

 جمع بندي
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران درخصوص 
معامات مچينگ عنوان كرد: عرضه هاي مچينگ 
يا به سمت كشف پريميوم حركت كند يا در تاالر 
كشف قيمت شود و بورس كاال نيز از اين موضوع 
اس��تقبال مي كند. س��لطاني نژاد با بي��ان آنكه در 
تاش هستيم تا در حوزه آلومينيوم نيز كل عرضه 
در برابر كل تقاضا ق��رار گيرد، گفت: انجمن ها از 
عرضه ف��والد و آلومينيوم و س��اير محصوالت در 
رينگ صادراتي اس��تقبال كرده اند كه بورس كاال 
نيز كاما موافق و پيگير اين اتفاق است به طوري 
كه براي شروع مي توان با ثبت معامات بر تابلوي 
ب��ورس، حداقل در كش��ف قيم��ت محصوالت و 
فهرس��ت خريداران محصوالت صادراتي شفافيت 

ايجاد كرد. 
مديرعامل بورس كاالي ايران درخصوص موارد 
مطرح شده درخصوص كاهش عرضه ها نيز گفت: 
ميزان كلي عرضه ها به نس��بت س��ال گذشته در 
بورس كاال كاهش��ي نداش��ته و فكر نمي كنم كه 
هيچ كس موافق عرضه حداكثري براي پوش��ش 
ني��از تقاضاي غيرتوليدي باش��د. در اينجا به نظر 
مي رس��د كه بهترين مس��ير اين است كه صنايع 
پايين دس��ت ب��ا ارائه مدارك مس��تند ميزان نياز 
خودش��ان را اعام كنند و يك كف عرضه همانند 
اتفاقي كه سال گذش��ته در حوزه پتروشيمي رخ 
داد و ثمرات خوبي داش��ت، تعيين شود. به گفته 
وي، برگزاري نشس��ت هاي سه جانبه ميان صنايع 
باالدس��ت، پايين دس��ت و بورس كاال ب��ه ميزان 
زيادي مي تواند كمك كننده باش��د. س��لطاني نژاد 
اظهار داشت: محوريت انجمن ها در تعيين واقعي 
مصرف محصوالت به ش��دت تعيين كننده اس��ت 
و ع��اوه بر س��امانه بهين ياب ك��ه پااليش اوليه 
صورت مي گيرد، به نظر مي رسد كه انجمن ها بايد 

كمك كننده باشند. 
از س��ويي ديگر، الهوتي رييس كنفدراس��يون 
صادرات ايران نيز در پايان اين نشست گفت: مقرر 
شده است تا اين جلسات سه جانبه بين انجمن ها 
و عرضه كنن��دگان در بورس كاال ش��كل بگيرد تا 
به صورت تخصصي مشكات موجود برطرف شود. 
به گفته وي، قاعده مند ش��دن عرض��ه فلزات در 
بورس كاال، پااليش متقاضيان، بررس��ي معامات 
مچينگ كه خود ب��ورس كاال از افزايش عرضه ها 
در حوزه فوالد اس��تقبال كرده است و لزوم عرضه 
محصوالت در رينگ صادراتي بورس كاال ازجمله 
موارد مطرح و مورد بررسي در نشست بود. وي از 
انجمن ها درخواست كرد تا پيشنهادات كارشناسي 
و مستند درخصوص مشكات موجود ارائه دهند 
ت��ا ضمن تعادل عرضه و تقاضا، هم از توليد كننده 
حمايت ش��ود و هم خريدار پايين دس��تي بتواند 
 محص��والت را دراختيار داش��ته باش��د. الهوتي 
با اشاره به اينكه بررس��ي پروانه هاي بهره برداري 
ب��ه تنهاي��ي نمي توان��د م��اك مناس��بي براي 
تاييد مصرف كننده واقعي باش��د، گفت: بررس��ي 
صورت هاي مالي و ساير فاكتورها براي تشخيص 
مصرف كنندگان واقعي الزم است تا مواد اوليه در 

چرخه توليد قرار گيرد. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
 معام��ات نخس��تين روز كاري هفته ب��ا افزايش 
۳7۴ واحدي همراه ش��د و توانست رقم 95 هزار و 
95۰ واح��دي را به خود اختصاص دهد و در چند 
قدمي فتح مجدد كانال 96۰۰۰ واحدي توقف كند. 
از همين رو، در داد و ستد هاي ديروز شاخص هاي 
بازار اول و دوم نيز به ترتيب ۴۰1 و 6۴ واحد رشد 
كردند. عاوه بر اين، س��رمايه گذاران بيش از ۸۰1 
ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را در بازار دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش 
اي��ن مبادالت بالغ بر يك هزار و ۸۰۸ ميليارد ريال 
ب��ود و در ۴۸هزار نوبت معاماتي انجام ش��د. اين 
در حالي است كه، نماد شركت هاي فوالد مباركه، 

بانك ملت، گل گهر، فوالد خوزستان، سرمايه گذاري 
معادن و فلزات و كشتيراني ايران ديروز با بيشترين 
تاثير مثبت بر شاخص، رشد اين متغير را رقم زدند. 
نماد ش��ركت خدمات انفورماتيك امروز بيشترين 
تاثير منفي را بر ش��اخص ثبت كرد. بر اين اساس، 
گروه ه��اي فلزات اساس��ي، بانك ها و خ��ودرو روز 
گذشته با بيشترين حجم و ارزش معامات در صدر 
برترين گروه هاي صنعتي ب��ورس قرار گرفتند. از 
سويي ديگر، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعل��ق به نمادهاي بانك ملت، فيبر ايران، 
توليد مواد اوليه داروپخش، س��يمان خوزس��تان، 
عمران و توس��عه فارس، ملي س��رب و روي ايران 
و س��رمايه گذاري مس��كن بود. در مقابل نمادهاي 
كش��ت و صنعت چين چين، پگاه آذربايجان غربي، 

صنايع ريخته گري ايران، صنايع الستيكي سهند، 
مع��ادن منگنز ايران، مهندس��ي نصير ماش��ين و 
قند ثابت خراسان با بيش��ترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامات قرار گرفتند. براساس اين 
گزارش، س��رمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد 
اوراق صكوك مخابرات، اوراق مشاركت شهرداري 
س��بزوار، واحده��اي صن��دوق امين يك��م، اوراق 
صكوك س��ايپا و واحدهاي صن��دوق پارند پايدار 
س��پهر بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل 
نمادهاي اوراق صكوك س��ايپا و سهام آلومينيوم 
ايران بيش��ترين عرضه ها و طوالني ترين صف هاي 
فروش را داش��تند. همچني��ن، در پايان معامات 
بانك صادرات با معامله 9۸ ميليون سهم بيشترين 
حجم معامات و اوراق مشاركت شهرداري مشهد با 
معامله ۲۰۰ ميليارد ريال بيشترين ارزش معامات 

را داشتند. 

 آيفكس در رقم 1112 واحد
از سويي ديگر، معامات فرابورس ايران ديروز 
درحال��ي پاي��ان يافت كه ش��اخص كل فرابورس 

اي��ران با بي��ش از يك واح��د افزاي��ش در ارتفاع 
باالتر از 111۲ واحدي ايس��تاد و حجم معامات 
در بازار ه��اي 9گانه نزديك ب��ه ۲66ميليون ورقه 
و ارزش آن ني��ز به بيش از ۲ ه��زار و 97ميليارد 
ريال رسيد كه نزديك به نيمي از حجم روزانه در 
بازارهاي اول و دوم دادوس��تد شد. همچنين، روز 
ش��نبه در مجموع بازار ه��اي اول و دوم فرابورس 
ش��اهد جا به جايي بيش از 1۳1 ميليون س��هم به 
ارزش نزدي��ك به ۲۴۲ ميليارد ريال بوديم كه در 
اين ميان نماد  »ذوب« ب��ا نزديك به ۴۰ ميليارد 
ريال ارزش و بيش از ۴6 ميليون جابه جايي سهم، 
به ترتيب بيش��ترين ارزش و حجم معاماتي را در 
بازاره��اي اول و دوم به خود اختصاص داد. عاوه 
بر اين، در روزي كه گذشت بيش از 1۲6 ميليون 
س��هم به ارزش بيش از ۲۰۸ميليارد ريال در سه 
تابلو بازار پايه جابه جا شد و نماد معاماتي شركت 
شيشه س��ازي مينا )كمينا1( در تابلو پايه ج بازار 
پايه فرابورس ايران گشايش يافت. ديروز همچنين 
معامل��ه بيش از 6 ميليون ورق��ه بهادار متعلق به 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( به ارزش افزون 

ب��ر 9۳ ميلي��ارد ريال رق��م خورد. براس��اس اين 
گزارش، در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نيز بيش از 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار ورقه بهادار با ارزشي بالغ 
بر يك هزار و 5۰۳ ميليارد ريال جابه جا شد كه با 
تغيير مالكيت 177 هزار ورقه بهادار به ارزش بيش 
از 151 ميليارد ريال، »اش��اد9« بيشترين حجم و 
ارزش را در معام��ات اين بازار به خود اختصاص 
داد. از س��وي ديگر در بازار شركت هاي كوچك و 
متوسط )SME(، 5۰ هزار سهم متعلق به ماداكتو 
استيل كرد به ارزش ۲۳۰ ميليون ريال معامله شد. 
نگاهي به معامات تابلو تسهيات مسكن نيز نشان 
مي دهد ديروز بيش از 76 هزار ورقه تسه با ارزشي 
بالغ بر ۴9ميليارد و 7۳۰ ميليون ريال معامله شده 
است و امتياز تسهيات مسكن آبان 96 با بيشترين 
حجم و ارزش در صدر معامات اين تابلو قرار دارد. 
بر اين اس��اس، در ميان نمادهاي فرابورس��ي نيز، 
۳ نم��اد »ذوب«، »زاگرس« و »ثتران« به ترتيب 
پر بيننده ترين نماد ها بودند و نماد   هاي »زاگرس« 
و »م��ارون« به ترتي��ب مثبت تري��ن و منفي ترين 

اهرم هاي  شاخص كل فرابورس شناخته شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

شاخص در رقم 95950 واحد

 ام�روز؛ عرضه اوليه س�هام »س�پ«: 
عرضه اوليه سهام ش��ركت پرداخت الكترونيك 
س��امان كيش با نماد »س��پ«  كه اس��فند ماه 
س��ال گذش��ته لغو ش��ده بود امروز يك ش��نبه 
توس��ط شركت كارگزاري بانك سامان در بورس 
تهران انجام مي ش��ود. به گزارش ايبنا، ش��ركت 
پرداخ��ت الكتروني��ك س��امان كي��ش در حال 
حاضر يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون س��هم دارد و 
سرمايه شركت نيز 1۸۰ ميليارد تومان است كه 
1۰درصد س��هام آن قرار اس��ت در بورس عرضه 
ش��ود. همچنين، تركيب س��هامداران »س��پ« 
شامل بانك س��امان با ۲7.۸7درصد، بانك رفاه 

ب��ا ۳۰درص��د، گروه توس��عه مال��ي و اقتصادي 
سامان با 15.۲1درصد، بيمه سامان با 15درصد، 
شركت سرآمد اندوخته سازان با 5درصد، توسن 
با ۳.9۴درصد، س��هامداران حقيقي ۲.5۲درصد 
و مابقي آن در اختيار س��اير سهامداران حقوقي 
است. اين در حالي است كه حداكثر سهميه هر 
كد حقيقي و حقوقي تعداد 5 هزار س��هم و كف 
و س��قف قيمتي از 6۲۰ توم��ان الي 65۰ تومان 
خواهد بود. همچنين ورود س��فارش تنها با كد 
معامات��ي و در دوره زمان��ي و محدوده قيمتي 
تعيين شده جهت ثبت سفارش امكان پذير بوده 

و ورود سفارش به طور گروهي مجاز نيست. 

بين الملل�ي  نق�ل  و  حم�ل  معامل�ه   
خليج فارس قطعي ش�د: مع��اون بازار بورس 
اوراق به��ادار ته��ران از قطع��ي ش��دن معامله 
بل��وك عمده ش��ركت حمل و نق��ل بين المللي 
خليج ف��ارس خب��ر داد. بر اين اس��اس، بورس 
تهران با ص��دور اطاعيه يي اعام ك��رد: تعداد 
۲7۳.5۲۸.۰۰۰ س��هم مع��ادل 7۸.۳7درص��د 
از س��هام ش��ركت حم��ل و نق��ل بين الملل��ي 
خليج ف��ارس ب��ه ارزش 67۳ ميلي��ارد ريال كه 
توس��ط س��ازمان خصوصي س��ازي به وكالت از 
شركت احياگسترهرمز به صورت يكجا و نقد يا 
نقد و اقس��اط )طبق شرايط اعامي( و به قيمت 
پايه هر س��هم ۲ هزار و ۴6۰ ريال در تاريخ ۳۰ 
ارديبهش��ت 97 انجام شده بود پس از ارائه فرم 

تسويه خارج از پاياپاي قطعي شد. 

 وال اس�تريت رش�د ك�رد: روز جمعه، 
پ��س از اينكه آخري��ن گزارش ماهانه اش��تغال 
امريكا اشاره به تقويت اقتصاد اين كشور داشت، 
سهام وال اس��تريت رشد كرد. به گزارش رويترز، 
س��هام تكنولوژي پيش��تاز رشد س��هام بودند و 
غول هاي سنگين وزني مثل اپل، مايكروسافت و 
آلفابت )شركت مادر گوگل(، شاخص تكنولوژي 
اس اندپ��ي5۰۰ را تا رك��وردي جديد باال بردند. 
بر اين اس��اس، بازارهاي امريكا، انرژي بااليي از 
گزارش قدرتمند مش��اغل امريكا دريافت كردند 
و از س��وي ديگر، با تش��كيل يك دولت ائتافي 
در ايتاليا، ريس��ك برگزاري مج��دد انتخابات و 
احتمال خروج اين كشور از اتحاديه اروپا از بين 
رفت و بازارها تقويت شدند. عاوه بر اين دونالد 
ترام��پ رييس جمهور امريكا، رس��ما اعام كرد 

برنامه ها براي ديدار او با رهبر كره ش��مالي، كيم 
جون اون، دوباره برقرار شده است. به اين ترتيب 
ريس��ك هاي ژئوپليتيكي هم افت كرد. ميانگين 
صنعتي داوجونز ۲19.۳7 واحد يا ۰.9درصد رشد 
كرد و به ۲۴6۳5.۲1 واحد رسيد. اس اندپي5۰۰ 
توانست ۲9.۳5 واحد يا 1.۰۸درصد جهش كند 
و ب��ه ۲7۳۴.1۲ واحد رس��يد. كامپوزيت نزدك 
11۲.۲۲ واح��د ي��ا 1.51درصد جه��ش كرد و 
به 755۴.۳۳ واحد رس��يد. ش��اخص نوس��انات 
س��يبوئه، ويكس، بارومت��ري به دليل انتظار وارد 
آمدن ش��وك به ب��ازار در كوتاه مدت، در 1۳.۴6 
واحد بسته شد كه پايين ترين سطح آن در هفته 
 اخير اس��ت. همچنين، در اي��ن هفته اس اندپي

 ۰/۴۸ درصد رشد كرد، شاخص داو ۰/۴۸  درصد 
افت كرد و نزدك 1/6۲  درصد جهش كرد. 

نگاهيبهتحوالتبازار



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sun. Jun  3. 2018  1118   يك شنبه 13  خرداد 1397     18  رمضان 1439  شماره  

قيمت نان برنگشت
ايس�نا  بيش از 6 ماه از منتفي ش��دن افزايش 
قيم��ت نان با دس��تور رييس جمهور مي گ��ذرد اما 
برخي نانوايي ها قيمت ها را به حالت قبل برنگردانده 
و به بهانه هاي مختلف مانند كنجد، سبوس و ديگر 
افزودني ها قيمت ن��ان را تعيين مي كنند. در حالي 
كه طبق تاكيد معاون وزير كشاورزي، نان كنجدي 
اجباري نيس��ت. اما برخي نانوايي ه��اي »بربري« و 
»س��نگك« فروش »نان س��اده« را ح��ذف و »نان 
كنج��دي« را اجباري كرده اند. اين در حالي اس��ت 
كه يزدان س��يف، معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 
هي��چ افزودني مجازي براي ن��ان از جمله كنجد و... 
اجباري نيست و مردم مي توانند انتخاب كنند و اگر 
نانواي��ي آن را اجباري كرده و ب��ه اجبار براي مردم 
نان كنج��دي پخت مي كند، بايد برخورد ش��ود. او 
اف��زود: مردم بايد در اي��ن زمينه همكاري كنند و با 
دستگاه هاي نظارتي مانند سامانه تلفني ۱۲۴ وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تماس بگيرند. 
از سوي ديگر، رييس اتاق اصناف گفته است: اگر 
قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد كه افتاده، بايد برخي 
يارانه ها مانند يارانه  حامل هاي انرژي و بخش��ودگي 
حق س��هم بيمه كارفرما تا س��قف 5 كاگ��ر را براي 
نانوايي ه��ا اعمال ك��رد تا ب��ار آن از دوش نانوايي ها 
برداشته شود. به گفته فاضلي، با توجه به اينكه طي 
3سال گذشته قيمت نان با وجود افزايش هزينه هاي 
تولي��د در خبازي ها، تغييري نكرده، قطعا كيفيت و 
وزن چانه در اين مدت كاهش پيدا كرده اس��ت كه 
باي��د يارانه هايي براي آن درنظر گرفته ش��ود تا اين 
ش��رايط برطرف ش��ود. با اين حال با وجود گذشتن 
بيش از 6 ماه از منتفي شدن افزايش قيمت نان، به 
نظر مي رسد كه بازرسان دستگاه هاي متولي برخورد 
چندان مناسبي با اين موارد تخلف نكرده اند و پخت 

و پزهاي سليقه يي نان همچنان ادامه دارد. 

 صادرات به افغانستان
دشوار مي شود

ايسنا  رييس ميز افغانستان در سازمان توسعه 
تجارت گفت: امسال افغانستان شرايط خاصي دارد 
و باتوجه به اينكه در آبان  امس��ال انتخابات مجلس 
و س��ال آينده انتخابات رياست جمهوري اين كشور 
برگزار مي ش��ود، همه چي��ز تا حدي تح��ت تاثير 
ق��رار خواهد گرفت. محمدمه��دي جوانمرد قصاب 
اظهار كرد: در س��ال گذشته با رشدي ۱۰درصدي 
صادرات به افغانس��تان به رقم��ي حدود ۲ ميليارد 
و ۷۷۰ ميلي��ون دالر رس��يد. او افزود: امس��ال نيز 
باتوجه به اينكه ش��رايط برج��ام تب و تاب خاصي 
ايجاد كرده همچنان مي توان افغانس��تان را بازاري 
مناسب دانست كه ش��ايد تا حدود 3 ميليارد دالر 
بتوان صادرات آن را توسعه داد، اما معموال صادرات 
به بحث هاي متعددي بستگي دارد. جوانمرد قصاب 
در ادامه اظهار كرد: معموال زماني كه كش��ورها در 
آس��تانه انتخابات قرار دارند ب��راي مدتي همه چيز 
تحت تاثير قرار مي گيرد. در كش��ور افغانستان هم 
به طور طبيعي پيش رو بودن دو انتخابات تاثير خود 

را خواهد گذاشت. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: سال 
گذش��ته ما در افغانستان نمايش��گاه هاي متعددي 
برگ��زار كرديم و ب��ا تمركز در اين ب��ازار صادراتي 
ش��اهد افزايش حجم صادرات بودي��م. رييس ميز 
افغانستان در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: براي 
امس��ال نيز در اين كشور رشدي ۱۰ تا ۱5درصدي 
درنظ��ر گرفته اي��م اما باتوج��ه به ش��رايط برجام، 
تامي��ن مواد اوليه براي توليد و س��اير موارد ميزان 
تحقق اين اهداف جاي بررس��ي دارد. پيش از اين 
رييس ميز افغانس��تان در س��ازمان توسعه تجارت 
از ت��اش براي برق��راري مب��ادالت آزاد يا كاهش 
تعرفه هاي تجاري ميان ايران و افغانستان خبر داده 
 ب��ود كه اين امر مي تواند در توس��عه روابط تجاري 
۲ كش��ور تاثيري قابل توجه داشته باشد اما با توجه 
به پيش رو بودن انتخابات مجلس و رياست جمهوري 
در اين كشور اين احتمال وجود دارد كه تحقق اين 

هدف كمي زمان بر شود. 

 شركت معدني روسيه
در راه ايران

پاي�گاه خبري اتاق ايران  رييس كميس��يون 
معادن ات��اق ايران از آمادگي بزرگ ترين ش��ركت 
معدني روس��ي ب��راي ورود به حوزه مع��دن ايران 
و هم��كاري در پروژه هاي معدني كش��ور خبر داد. 
به گفت��ه ش��كوري، در حال حاضر پ��روژه معادن 
مهدي آباد براي س��رمايه گذاري اين شركت روسي 
پيش��نهاد ش��ده و ق��رار اس��ت در اي��ن خصوص 
مطالعاتي صورت گيرد. بهرام شكوري گفت: شركت 
روس��ي UMMC يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
معدني روسيه است كه در حوزه معدن به خصوص 
در فلزات��ي همچون مس، روي، س��رب، طا، نقره، 
زغال س��نگ و عناص��ر نادر خاك��ي فعاليت زيادي 
دارند. او افزود: اين مجموعه ۲ درصد از توليد مس، 
۱/5 درص��د روي و ۲/3 درصد زغال س��نگ دنيا را 
تامين مي كند كه تاكنون در حوزه معدن در ايران 
فعاليت نداش��ته و بيش��تر به دنب��ال كار در حوزه 
تامين واگ��ن و لكوموتيو براي ن��اوگان حمل ونقل 

كشور و خطوط مترو بوده است. 
ش��كوري با اش��اره به مذاكراتي كه با ش��ركت 
روس��ي براي سرمايه گذاري در حوزه معدن صورت 
گرفت��ه، تصريح ك��رد: ايميدرو عاقه مند ش��ده تا 
ه��م در ح��وزه مس و ه��م در حوزه اكتش��افات و 
آم��وزش و س��رمايه گذاري در پروژه ه��اي معدني 
روس ها وارد ش��وند. او با ذكر اي��ن نكته كه پروژه 
مهدي آب��اد س��ه دهه ب��دون فعاليت ب��ود و عما 
فعاليتي در آن صورت نگرفته بود، متذكر ش��د: اما 
در عرض يك سال پيشرفت كار خوبي داشت و تمام 
زيرساخت ها و مطالعات آن انجام گرفت، تجهيزات 
كارخانه سفارش داده شد، نزديك به ۴۰۰ هزار تن 
سنگ ش��كن اروپايي وارد معدن شد و تا اآلن بيش 
از 3۰ ميليون تن باطله برداري صورت گرفته است. 

اخبار

»تعادل« سهل انگاري تجار ايران در بازار 2 كشور »روسيه و قطر« را بررسي مي كند

بازارهايي كه از دست رفت
گروه تجارت  مجتبي عبدي 

 غفلت تجار ايراني موجب شد تا يك بار ديگر 
از فرص��ت تجاري به دس��ت آم��ده نتوانيم بهره 
ببريم و فرصت حضور در بازار روس ها و قطري ها 
ب��ه عنوان دو ب��ازار جديد ص��ادرات محصوالت 
غذايي كه در س��ايه منازعات سياسي در منطقه 
براي ايران ايجاد ش��ده بود را با س��هل انگاري از 
دس��ت داده و آن را دو دستي تقديم رقباي خود 
كنيم. ام��ا اينكه چرا اين اتفاق افتاد و چرا دايره 
بازارهاي صادراتي ايران به سمت و سوي كوچك 
ش��دن ميل مي كند؟ دو پرسش مهمي است كه 
در گفت وگ��و با متوليان ام��ر و فعاالن اقتصادي 
م��ورد واكاوي ق��رار گرفت. اظهارات آنها نش��ان 
مي ده��د كه تجار ايران��ي رغبتي براي حضور در 
اين بازارها نداش��تند و البته موانعي هم بر سرراه 
تجارت با اين كش��ورها وجود دارد كه بايد مورد 

پيگيري قرار گيرد. 

 كوچك شدن بازارهاي صادراتي
تيرگي روابط روس��يه و اتحاديه اروپا بر س��ر 
ش��به جزيره كريمه و پ��س از آن تنش در روابط 
مس��كو با آنكارا در س��ال 9۴ به دليل س��رنگون 
ش��دن جنگنده روس��ي از س��وي پدافند تركيه، 
فرصتي را براي توسعه صادرات محصوالت غذايي 
اي��ران به مقصد روس��يه به عن��وان پهناورترين 
كش��ور جهان فراه��م كرد. همان زم��ان، رييس 
س��ازمان فدرال گمرك روس��يه ب��ه خبرگزاري 
روسي »ايتارتاس« گفته بود، ايران پذيرفته است 
از لحاظ تامين ميوه و س��بزي، جايگاه پيش��ين 
تركيه را در بازار روس��يه بگي��رد. فرصتي كه در 
نهايت به دليل نبود شناخت كافي از بازار بزرگ 
روسيه و تقاضاي روس ها به خوبي استفاده نشد 
و از طرفي با س��هل انگاري تجار ايراني از دست 
رفت. ام��ا تجار ايراني در حالي در بازار روس��يه 
حضور چشمگيري ندارند، كه مسووالن اقتصادي 
دو كش��ور تس��هيات قاب��ل توجه��ي را ب��راي 
تس��هيل تجارت فراهم كرده  ان��د؛ از جمله اينكه 
صادركنندگان خوشنام ايراني مي توانند از مسير 
سبز گمركي به روس��يه كاال بفرستند. از طرفي 
ديگر، ارديبهش��ت ماه س��ال 95، ايران و روسيه 
سه تفاهمنامه همكاري گمركي امضا كردند. اين 
تفاهمنامه ها در زمينه ايجاد كريدور سبز تسهيل 
گمركي، موافقتنام��ه دوجانبه همكاري و كمك 
متقاب��ل اداري در امور گمركي و تبادل اطاعات 
ارزش گمركي كاالها و وسايل نقليه مبادله شده 

دو طرف بود. 
از سوي ديگر يك سال از قطع روابط سياسي 
تعدادي از كش��ورهاي عربي ح��وزه خليج فارس 
ب��ا دولت قطر گذش��ته اس��ت. اين م��دت براي 
توليدكنن��دگان و تاجران ايران��ي فرصتي بود تا 
حضور خود در بازار مدرن قطر تقويت و توس��عه 
دهند. ام��ا اين فرصت هم همانند بازار روس��يه 
آنطور كه بايد يا مورد بهره برداري قرار نگرفت يا 
انحصاري شد. به طوري كه شركت هاي محدودي 
بازرگان��ي و توليد بازار قطر را در دس��ت گرفته 
و اجازه ورود كااله��اي ايراني ديگر را نمي دهند 
و فرص��ت تجارت با قطري ه��ا را از ديگر فعاالن 
اقتص��ادي گرفته اند. از طرفي ترك ها نيز در بازار 
قطر عملكرد قوي تري نس��بت به ايران داش��ته 
اس��ت. اگرچه پي��ش از اين محص��والت غذايي، 
كش��اورزي و س��اختماني اي��ران به قط��ر صادر 
مي ش��ده، اما از يكسال گذش��ته تاكنون فرصتي 
مناس��ب براي رفع نياز اين كش��ور ب��ا توليدات 

ايراني بود. 
از آن س��و عربستان سعودي به همراه »امارات 
متحده عربي، بحرين، مصر، دولت ش��رق ليبي، 

جزاير مالديو و دولت س��ابق و ف��راري يمن« با 
ادع��اي حمايت قطر از تروريس��م و افراط گرايي 
و دخال��ت در امور داخلي ديگر كش��ورها، روابط 
سياسي و ديپلماتيك خود را با دوحه در يكسال 
گذش��ته قطع كردن��د. حتي آل س��عود، امارات 
متحده عرب��ي و بحرين، تم��ام مرزهاي زميني، 
دريايي و هوايي خود با قطر را بس��ته اند. هرچند 
كه فعاالن اقتصادي در حال مراوده با شركت هاي 
قطري از هزينه هاي ب��االي ماليات و حمل ونقل 
كاالهاي خود گايه داشتند و همراهي دولت ها را 
تنها عامل موفقيت و الزمه رقابت كاالهاي ايراني 
در بازارهاي قطري دانس��تند. اما م��واد غذايي، 
س��بزيجات، مواد لبني، قير، مصالح ساختماني، 
انواع س��يمان، سنگ و لوازم س��اختماني مانند 
شيش��ه و در و پنجره، كاشي و سراميك و گچ از 
مهم ترين تولي��دات ايراني مورد نياز در بازارهاي 
قطر اس��ت. ضمن آنكه با بسته شدن مرز زميني 
مش��ترك قطر با عربستان، ايران نقش مهمي در 
رسيدن كاالهاي تركيه و جمهوري آذربايجان از 

مسير زميني دارد. 
البت��ه اخي��را خبري منتش��ر ش��ده مبني بر 
اينكه قطر به دليل مناقشه سياسي با كشورهاي 
عربس��تان، امارات، بحرين و مص��ر، واردات كاال 
از اين كش��ورها را ممنوع اعام كرده اس��ت. در 
همي��ن ح��ال وزير اقتص��اد قطر دس��تور داد تا 
مغازه ه��اي اين كش��ور از كااله��اي وارداتي اين 
۴ كش��ور عربي به س��رعت پاكس��ازي ش��وند و 
بازرس��ان به بازرس��ي مغازه ها خواهند پرداخت. 
همچنين دفتر ارتباط��ات دولت قطر اعام كرد 
ك��ه كاالهايي كه متعلق به اين ۴ كش��ور عربي 
باش��ند، حق ورود به قط��ر از طريق گمرك اين 
كشور را ندارند و ازاين پس بررسي هاي دقيقي در 
واردات و فرآيند گمرك��ي قطر صورت مي گيرد. 
همچني��ن به گزارش رويت��رز، واردات به قطر از 
س��وي عربستان س��عودي، امارات متحده عربي، 
بحرين و مصر از زم��ان تحريم هاي اقتصادي در 

حدود ۴۰ درصد كاهش پيدا كرده و از زماني كه 
دوحه راه جايگزيني براي واردات كاال از تركيه و 
مسيرهاي ديگري مانند عمان پيدا كرده، اين ۴ 
كشور عربي س��عي به بازگشتن به شرايط عادي 

در روابط تجاري خود با قطر كرده اند. 

 ظرفيت هاي خالي صادراتي
س��ال ۱395 مع��ادل 6 ميلي��ون و ۱3۰هزار 
ت��ن انواع محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي 
به ارزش 5 ميلي��ارد و 93۰ميليون دالر از ايران 
صادر شد و آنگونه كه آمار گمرك نشان مي دهد، 
همچن��ان »عراق، افغانس��تان و ام��ارات متحده 
عرب��ي« بزرگ ترين بازاره��اي صادراتي ايران در 

اين محصوالت به شمار مي روند. 
همچنين مطابق آمارها، در نيمه نخست سال 
۲۰۱۷ تج��ارت بي��ن ايران و روس��يه 36 درصد 
نس��بت به مدت مشابه پارسال افزايش يافت، اما 
س��فير روسيه در تهران حجم مبادالت تجاري ۲ 
كش��ور در س��ال ۲۰۱6 ميادي را ۲ ميليارد و 
۲۰۰ ميلي��ون دالر برآورد كرده، كه بخش عمده 
آن ب��ه صادرات ماش��ين آالت، تجهيزات، بخش 
حمل و نقل، مواد غذايي و فلزات روسي به ايران 
مربوط بود. اين در حالي اس��ت كه اين كشور به 
نياز زي��ادي به تره بار و محص��والت غذايي دارد 
و اي��ن ظرفيت همچن��ان خالي اس��ت. از ديگر 
س��و، آمار گمرك ايران، حاكي از صادرات ۱۱۸ 
هزارتن كاال به كش��ور قطر در نيمه نخست سال 
۲۰۱۷ از س��وي ايران اس��ت. بر اساس اين آمار، 
در س��ال 95 به ميزان ۱۱۸ هزار و 65۱ تن كاال 
به ارزش ۲۸ ميليون و ۴۱6 هزار دالر از ايران به 
قطر صادر شده، كه عمده ترين كاالهاي صادراتي 
به قط��ر طي مدت مذك��ور محصوالتي فوالدي، 
دام زنده، س��يمان، پس��ته و زعفران بوده است. 
از اين رو، مي توان بازار روس��يه را ظرفيت بزرگ 
و پرتقاضاي شيات، گل، محصوالت كشاورزي و 
غذايي ايران عنوان كرد. در حالي كه اين ظرفيت 

از نظ��ر تجار ايران دور مان��د و عمده محصوالت 
صادرات��ي ايران به كش��ور پهن��اور، را كاالهاي 

صنعتي شامل مي شوند. 

 فعاالن حوزه صادرات چه مي گويند؟ 
اما براي واكاوي بيش��تر اي��ن نوع چالش هاي 
صادراتي به سراغ برخي از فعاالن حوزه صادرات 
رفتيم تا داليل از دس��ت رفتن اين نوع بازارهاي 

صادراتي را مورد بررسي قرار دهيم. 
س��يد حميد حس��يني، عضو ات��اق بازرگاني 
اي��ران، در گفت وگو با »تع��ادل« در اين باره اين 
نوع عق��ب ماندگي صادرات��ي مي گويد: روس ها 
كمتر كاالهاي س��اخته ش��ده مصرف مي كنند و 
بيشتر به نياز به تره بار آنهم به ميزان زياد دارند، 
اما مشكل اينجاست كه ما توان صادرات در تناژ 

باال را نداريم. به گفته او، برخي 
نش��ان هاي تجاري پر طرفدار ايراني در عرصه 
محصوالت لبني از جمله پنير و شيرخش��ك در 
اين بازار توفيق يافتند، اما در حوزه عرضه سبزي 
و صيفي جات به دليل نداش��تن سيستم حمل و 

سورتينگ مناسب چندان موفق نبوده ايم. 
او ب��ر اين نكته نيز تاكي��د كرد كه موفقيت 
در بازار بزرگ روس��يه مس��تلزم فعاليت تجار 
و بازرگانان با اس��تان هاي مختلف اين كش��ور 
و ش��ناخت س��ليقه ها است. حس��يني درباره 
عل��ت موفق نب��ودن تجار ايران��ي در بازارهاي 
صادرات��ي نيز مي گويد: براي توس��عه صادرات 
عاوه بر كسب آگاهي از قوانين ساير كشورها، 
رفتار فعاالن اقتصادي بايد بر اس��اس خواسته 
مشتريان تنظيم شود و از نياز بازار اطاع كافي 
داشته باش��ند. او بر اين باور است كه به  دليل 
وسعت بسيار زياد روسيه، بازرگانان ايراني براي 
حضور در اين بازار پرپتانسيل بايد بر استان  هاي 
اين كش��ور تمركز كنن��د. او همچنين با انتقاد 
از اينك��ه نتوانس��ته ايم همزم��ان موافقت هاي 
سياس��ي صورت گرفته فعاليت صادراتي خود 

را پي��ش ببريم، تاكيد مي كند: براي به دس��ت 
گرفتن بازار روسيه، نياز به تبليغات گسترده و 

شناخت سليقه روس ها هستيم. 

 استفاده از تجربيات 
»ب��ازار مدرن قط��ر و مصرف گرايي«، موضوع 
قابل توجهي براي صنعتگران و فعاالن اقتصادي 
ايران اس��ت. عرضه كااله��اي ايراني در اين بازار 
نش��ان مي دهد كه مي ت��وان به س��اير بازارهاي 
جهاني نيز صادرات داشت. اما تجار ايراني بدون 
توجه به اين بازار مدرن و س��ليقه بازار هدف، به 
آن هج��وم بردند در حالي كه محصوالتش��ان را 
بدون فاكتور بسته بندي و تنها به صورت فله ايي 

به بازار اين كشور صادر مي كردند. 
در همي��ن زمينه محمد رضا مودودي، معاون 
س��ازمان توس��عه تج��ارت اي��ران در گفت وگو 
ب��ا »تع��ادل« به س��ودآوري ب��ازار قط��ر براي 
توليدكنن��دگان ايراني اش��اره و اظه��ار مي كند: 
حت��ي اگر جمعيت قط��ر و حجم مصرف كاال در 
اين كش��ور را نيز ناديده بگيري��م، آنچه اهميت 
دارد به دس��ت آوردن جاي��گاه كاالي ايراني در 
ب��ازاري مدرن اس��ت. ب��ه گفته م��ودودي، بازار 
روسيه بازاري مدرن اس��ت، كه نتوانستيم سهم 
خود را از آن به دس��ت آوري��م و حفظ كنيم اما 
ب��ازار قطر كوچك ت��ر بوده و قابل رقابت اس��ت. 
ضمن آنكه كاالهاي توليدي تركيه از گذشته در 
اين بازار عرضه ش��ده و رقيبي جدي براي ايران 
اس��ت. او تصريح مي كند: نبايد ب��دون توجه به 
برندينگ وجود كاالهاي عرضه ش��ده را به خطر 
انداخت و بايد مانع حضور كاالهاي شناخته نشده 

و شركت هاي كوچك شد. 
از ديگ��ر س��و، عل��ي ش��ريعتي مقدم عض��و 
كميس��يون كش��اورزي اتاق بازرگاني مش��هد و 
صادركننده برتر زعفران در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: پراكندگي كاالها در بازارهاي صادراتي 
ي��ك آفت ب��راي مان��دگاري صادرات اس��ت. به 
گفت��ه او، رفاه و كيفيت مص��رف در قطر داراي 
باالترين س��طح در دنياست. در اين سال ها بازار 
قطر دچار تحول شده و از سنتي به مدرن تغيير 
كرده اس��ت. اين فعال بازرگاني معتقد است كه 
هزينه هاي باالي توليد، هزينه هاي مالي و بانكي 
و مش��كات تامين اجتماعي مانع مي ش��ود كه 
صادركنندگان و توليدكنندگان گام هاي سريع تر 
و بلندتري بردارن��د در حالي كه حضور به موقع 
و س��ريع كاالهاي تركيه يي در زمان بحران قطر 
نش��ان مي دهد همراهي دولتمردان الزمه رونق 

صادرات و توليد است. 
او معتق��د اس��ت براي ماندن در ب��ازار مدرن 
قطر الزم اس��ت ت��ا بازاريابي قدرتمندي ش��ود 
و كيفي��ت بس��ته بندي ارتق��ا ياب��د، چراك��ه به 
گفته ش��ريعتي مقدم، بازار قطر ب��ه ايران از نظر 
جغرافيايي نزديك اس��ت و اي��ن امر براي انتقال 
كاال ب��ه اين ب��ازار، امتياز اس��ت. او همچنين با 
اشاره به اينكه تركيه در بازار قطر رقيبي ديرينه 
براي كاالهاي ايراني به ش��مار مي رود، مي گويد: 
ثبت نشان تجاري در كشور قطر نيز امري دشوار 
اس��ت. او در ادامه ب��ه بيان يك��ي از تجربه هاي 
خ��ود در بدو ورود ب��ه بازار قط��ر اظهارمي كند: 
نخس��تين محموله زعفراني ك��ه در ابتدا به قطر 
صادر كرديم در اداره بهداش��ت دوحه تاييد نشد 
و برگش��ت خورد، اما با پيگيري ها متوجه شديم 
كه درج تاريخ فارس��ي و شمس��ي بر روي چند 
بسته زعفران مانع تاييد شده و محموله صادراتي 
برگشت داده ش��ده است؛ نكته يي كه الزم است 
تمام توليدكنندگان براي عرضه محصول به قطر 

مورد توجه قرار دهند. 

 رييس خانه معدن ايران با اش��اره به نقش شفاف س��ازي در 
جذب س��رمايه گفت: بخش معدن قانون خ��اص خود را دارد و 
بايد در شفاف سازي قانون معدن عملكرد مطلوبي داشته باشيم 
تا س��رمايه هاي س��رگردان داخلي و نيز سرمايه گذاران خارجي 
را ب��راي اين بخش جذب كنيم. محمدرضا بهرامن با اش��اره به 
نقش شفاف سازي در جذب سرمايه به ايلنا گفت: بخش معدن 
قانون خ��اص خود را دارد و بايد در شفاف س��ازي قانون معدن 
عملكرد مطلوبي داشته باشيم تا سرمايه هاي سرگردان داخلي 
و نيز س��رمايه گذاران خارجي را ب��راي اين بخش جذب كنيم، 
همانط��ور كه در زمان تحريم ها اين امكان فراهم ش��د كه اين 
واحدهاي كوچك در ايران حضور داشته باشند. او در ادامه گفت: 
با نگاه دقيق و مديريتي مي توان اين آسيب ها را در بخش توليد 
به حداقل رساند و همچنين با در نظر گرفتن مسائل آتي، فضاي 
كسب و كار را بهبود بخشيد كه در شرايط امروز كشور مي تواند 
بس��يار تاثيرگذار باش��د و اگر با س��رمايه هاي خارجي بتوانيم 
واحدهاي كوچك را س��رپا نگه داريم، يكي از دغدغه هاي دولت 
يعني اش��تغال مرتفع مي ش��ود. بهرامن تاكيد كرد: تشكل هاي 
فع��ال در بخش معدن بايد پيش��نهادات خ��ود را ارائه كنند تا 
زمينه ساز مديريت بخش معدن شود و بهترين بسته پيشنهادي 

در شرايط كنوني شفاف كردن قانون است تا سرمايه ها به سمت 
بخش معدن س��وق يابند و واحدهاي عمدتا كوچك در بخش 

فرآوري فرصت يابند توليد ارزش افزوده كنند. 
 ريي��س خانه معدن ايران در مورد تاثير تحريم ها بر بخش 
معدن گفت: تحريم ها به عنوان يك عامل بازدارنده اس��ت كه 
مي تواند تاثير منفي در تقاضاي توليدات معدن داش��ته باشد 
و اگ��ر به طور صحيح مديريت نش��ود تامين ماش��ين آالت و 
تجهيزات با مش��كل روبه رو مي شود. او اضافه كرد: اما بايد در 
نظر داش��ت كه تحريم ها در همه جوان��ب نمي تواند تاثيرگذار 
باشند. چون در اروپا واحدهاي توليدي و اكثرا كوچك مستقل 
از تصميمات دولتي س��رمايه گذاري مي كنند كه با توجه ويژه 
به اين بخش ها مي توان مش��كات را تا حدودي برطرف كرد. 
رييس خانه معدن با تاكيد بر فعاليت واحدهاي كوچك تصريح 
كرد: براي شركت هاي بزرگ كه با امريكا در ارتباط هستند يا 
عمده س��هام دار آنها امريكايي هس��تند اين تحريم ها مي تواند 
ايج��اد محدودي��ت كند. او گفت: در م��ورد واحدهاي كوچك 
ك��ه عمده فعاليت هاي اقتصادي در اختيار اين بنگاه ها اس��ت 
با رابطه منظم و سرمايه گذاري مشترك مي توان هم در بازار و 

هم براي تامين قطعات مورد نياز با آنها همكاري داشت. 

در ش��رايطي كه رييس ات��اق اصناف اعام 
كرده كه »س��ازمان حمايت رس��ما ممنوعيت 
افزايش قيم��ت لوازم  خانگ��ي را اباغ نكرده و 
اگ��ر اين موض��وع را كتبا اعام كن��د قيمت ها 
را برمي گرداني��م«، جاي س��وال اس��ت كه چرا 
س��ازمان حمايت فق��ط به اعام اي��ن موضوع 
روي س��ايت خود بس��نده كرده و اين موضوع 
را به صنف مربوطه اطاع رس��اني و با متخلفان 

برخورد نمي كند.
به گزارش ايس��نا، فروشندگان لوازم خانگي 
كه طي دو س��ال اخير نس��بت به ركود نسبي 
و بي مش��تري ماندن بازار خ��ود گله مند بودند، 

تا پايان فروردين امس��ال براساس توافقي كه با 
دول��ت كرده بودند، قيمت هاي ش��ان را افزايش 
ندادند ام��ا از ابتداي ارديبهش��ت م��اه قيمت 
لوازم خانگي را ۷ تا ۱۰درصد افزايش دادند كه 
در اي��ن باره رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي به ايس��نا گفته بود: اس��فندماه پارسال 
واردكنن��دگان درخواس��ت  و  توليدكنن��دگان 
افزاي��ش ۱5درص��دي را به س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان داده بودند و 
آنه��ا اعام كردند كه تا پايان فروردين ماه حق 
افزايش قيمت را نداريم و پس از آن قرار ش��د 

اين درخواست بررسي شود.

به گفته طحان پور، با افزايش ۷ تا ۱۰درصدي 
قيمت ل��وازم خانگي از ابتداي ارديبهش��ت ماه 
موافقت ش��ده اس��ت اما اين اظهارات در حالي 
مطرح ش��د كه چند روز پس از اين ادعا معاون 
نظارت بر كاالهاي سرمايه يي و خدمات سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان به 
ايس��نا اعام كرد كه بن��ا بر تصمي��م كارگروه 
تنظي��م ب��ازار هرگون��ه افزايش قيم��ت كاال و 
خدمات ممنوع اس��ت و مج��وزي در اين زمينه 
صادر نكرده ايم. اين در حالي اس��ت كه با وجود 
اعام تخلف بودن افزايش قيمت، توليدكنندگان 
تصريح مي كنند كه امكان بازگشت قيمت ها به 

حالت س��ابق وجود ندارد اما رييس اتاق اصناف 
ايران در اين ب��اره اظهار كرد كه افزايش قيمت 
لوازم خانگي معيارها و پارامترهاي مختلفي دارد 
و مسائل گوناگوني از جمله تغيير نوسان نرخ ارز 
و ديگر هزينه هاي توليد س��بب مي شود قيمت 
تمام ش��ده آن افزايش يابد اما اگر دستگاه هاي 
نظارتي مانند س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان افزايش قيمت لوازم خانگي را 
ممن��وع مي داند بايد آن را به صورت مكتوب به 

اتاق اصناف ايران اعام كنند.
به گفته فاضلي، هنوز هيچ مكاتبه و نامه يي 
از س��وي س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان درب��اره افزايش قيم��ت لوازم 
خانگ��ي به اتاق اصناف ايران ارس��ال نش��ده و 
اگر چني��ن اتفاقي بيفتد، قطع��ا قيمت ها را به 

حالت س��ابق برمي گردانيم. اما نكته اينجاست 
و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت  س��ازمان  ك��ه 
توليدكنندگان اگر افزاي��ش قيمت را ممنوع و 
تخل��ف مي داند، چرا اين موض��وع را فقط روي 
س��ايت خ��ود درج مي كن��د و آن را ب��ه بخش 
مربوطه اطاع رساني و اباغ نمي كند. همچنين 
اگر افزايش قيمت تخلف است، چرا همان گونه 
كه خ��ود اذع��ان كرده ب��ا متخلف��ان برخورد 
نمي كن��د ت��ا در اين ش��رايط متقاضي��ان اين 
محصوالت با دوگانگي اطاعات مواجه نباشند. 
اين درحالي است كه وظيفه ذاتي دستگاه هاي 
نظارتي پايش، شناس��ايي و برخورد با تخلفات 
قانوني در سطح بازار خرد و در راستاي حمايت 
از حق��وق مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان 

است.

رييس خانه معدن ايران مطرح كرد

ضرورت شفاف سازي قانون معادن

يك بام و دو هواي سازمان حمايت در گراني لوازم  خانگي

ريي��س ات��اق اصن��اف ايران گف��ت: در مجم��وع بيش از 
3ميلي��ون بن��گاه صنفي در كش��ور داريم كه اي��ن تعداد در 
مقايسه با آمار جهاني خيلي زياد است؛ به اين دليل  كه طبق 
اس��تاندارد جهاني به ازاي 3۷تا ۴۲خان��وار يك بنگاه صنفي 
هس��ت، اما در ايران به ازاي ۷ ت��ا ۸ خانواده يك بنگاه وجود 
دارد. به گزارش خبرگزاري تس��نيم، علي فاضلي رييس اتاق 
اصناف اي��ران با اعام اينكه »ح��دود ۷5۰هزار بنگاه صنفي 
بدون مجوز داريم كه براي ساماندهي آنها نياز به عزم و اراده 
ملي اس��ت«، گفت: ما در مجموع ۲ميليون و ۴۰۰هزار بنگاه 

صنفي داراي مجوز داريم. 
رييس اتاق اصناف با اش��اره به آغاز س��اماندهي اصناف از 
س��ال ۱3۷۲، گفت: مشكاتي هميشه بر سر راه ساماندهي و 
سازماندهي اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مكلف به 
اين كار شد كه چون تصويب قانون در شش ماه آخر دولت وقت 
انجام گرفت در مقام اجرا كاري نش��د و مي توان گفت اراده يي 
خيلي قوي هم براي اجراي آن نبوده است. فاضلي افزود: اتاق 
اصناف در بحث آمار و شناسايي بنگاه هاي فاقد مجوز به دولت 
كمك مي كند. رييس اتاق اصناف در ادامه عنوان كرد: به شرط 
فراهم شدن تسهيات حمايتي و اصاح قانون اصناف در جهت 

حمايت از بنگاه ها و پايين آمدن نرخ تسهيات بانكي مي توان 
با اراده ملي و مش��اركت دولت، مجل��س، نهاده هاي مختلف و 
حتي نيروي انتظامي طي يك سال همه بنگاه هاي فاقد مجوز 

را سازماندهي يا ساماندهي كرد. 
فاضل��ي همچنين گفت: اصاح قان��ون نظام صنفي نهايي 
ش��ده و بعد از نظرخواهي از استان ها به مجلس ارائه مي شود 
كه اميد داريم مجلس و كميس��يون مربوطه وقت بيش��تري 
ب��راي بررس��ي و تصويب آن لح��اظ كند. او اف��زود: در اين 
اصاحي��ه، بحث ح��ذف قوانين متعارض هم ديده ش��ده كه 
موارد متعارض مش��خص ش��ده اس��ت كه اصاح آن به عهده 
مجل��س و نماين��دگان محترم اس��ت. او در بخش ديگري از 
س��خنان خود گفت: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كه حدود 
3ميليون بنگاه مي ش��ود 6 ميليون و 5۰۰ هزار ش��غل ايجاد 
كرده اس��ت كه خيلي مهم اس��ت و بايد مد نظر قرار بگيرد. 
رييس اتاق اصناف با اش��اره به ضربه سنگين قانون ماليات بر 
ارزش اف��زوده به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط طي 5 اجراي 
آزمايش��ي آن گفت: مش��كات اقتصاد ما و اينكه آسيب پذير 
است برمي گردد به مشاركت نكردن مردم در اقتصاد، اقتصاد 

بايد مردمي باشد و به مردم برگردد. 

رييس اتاق اصناف ايران عنوان كرد

به ازاي هر ۷ خانوار ايراني يك بنگاه صنفي داريم
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7  جهان

تظاهرات آرژانتيني ها عليه 
سياست هاي اقتصادي دولت

 سرمايه گذاري 15ميليارد دالري
اروپا در باكو 

 كاخ سفيد درصدد پرداخت
هزينه سفر رهبر كره شمالي 

گروه جهان|
ده ها هزار آرژانتيني در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت و تصميم جنجالي  آن 

براي دريافت كمك از صندوق بين المللي پول به خيابان ها آمدند. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، »راهپيمايي فدرال« از چند روز پيش در مناطق مختلف 
آرژانتين آغاز ش��ده و به تجمع مقابل كاخ رياس��ت جمهوري اين كشور كشيده شده كه 
نشانه افزايش نارضايتي اجتماعي مردم است. معترضان خواستار تصويب قوانيني هستند 
كه پروژه هاي غذايي ، زميني و زيرساختي براي فقرا را تضمين كند و همچنين از روساي 
اتحاديه ها مي خواهند تا اعتصاب سراس��ري اعالم كرده و دولت را تحت فشار قرار دهند. 
آرژانتيني ها همچنان با مش��كالتي ازجمله افزايش  هزينه ها در حدود ۲۵درصد در سال 
روبه رو هس��تند كه يكي از باالترين نرخ هاي تورم در جهان اس��ت. آنها همچنين عليه 
يك س��ري تدابير رياضتي دولت ازجمله حذف كمك هزينه ها كه آنها را مجبور مي كند 
تا ماهانه هزينه هاي بيشتري پرداخت كنند، اعتراض كرده اند. نارضايتي ها از ماه گذشته 
كه مائوريسيو ماكري رييس جمهوري آرژانتين، اعالم كرد وامي از صندوق بين المللي پول 
)آي ام اف( دريافت مي كند به باالترين حد رسيده است؛ اين اقدام به دنبال افت بهاي واحد 
پول آرژانتين صورت گرفت. بسياري از منتقدان سياست هاي نهادهاي وام دهي بين المللي 
را عامل بحران اقتصادي ويرانگر سال ۲۰۰۱ مي دانند؛ زماني كه از هر ۵ آرژانتيني يكي 
بيكار بود و ميليون ها نفر به س��مت فقر كش��يده شدند. نتايج يك نظرسنجي در ماه مه 
نش��ان مي دهد ۷۵درصد آرژانتيني ها احس��اس مي كنند دريافت كمك از آي ام اف اقدام 
نامناسبي است. معترضان روز جمعه بنر بزرگي با نوشته »مرگ بر توافق ماكري-آي ام اف« 
در دس��ت داشتند. رييس جمهوري محافظه كار آرژانتين كه س��ال ۲۰۱۵ روي كار آمد، 
مي گويد توافق با صندوق بين المللي پول از يك ركود اقتصادي ديگر جلوگيري مي كند و 
همزمان آسيبي هم به حدود يك سوم آرژانتيني كه در فقر زندگي مي كنند، وارد نمي كند. 
او همچنين با دفاع از سياس��ت هاي رياضتي گفته بايد از كس��ري بودجه دولت كاسته، 

سرمايه گذاري جذب و اقتصاد ضعيف تقويت شود. 

گروه جهان|
اتحاديه اروپا در 6سال اخير ۱۵.3ميليارد در جمهوري آذربايجان سرمايه گذاري 
كرده اس��ت. به گ��زارش ايرنا، اتحاديه اروپا در س��ال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ميالدي 
۱۵.3ميليارد دالر در اقتصاد جمهوري آذربايجان سرمايه گذاري كرده كه 38.۲درصد 

از مجموع سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد. 
وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان گفت: »در حال حاضر بيش از يك هزار و ۵۰۰ 
شركت از كشورهاي اتحاديه اروپا در جمهوري آذربايجان فعال هستند و دولت باكو 
با 9 كشور عضو اين اتحاديه توافقنامه همكاري راهبردي با ۲4 كشور عضو توافقنامه 
معافيت از پرداخت ماليات مضاعف و با ۱۷كش��ور عضو توافقنامه ترويج و حفاظت 
متقابل س��رمايه گذاري امضا كرده اس��ت. همچنين تا به حال ميان دو طرف، س��ه 
همايش اقتصادي مشترك برگزار شده و چهارمين همايش اقتصادي مشترك نيز در 
آينده نزديك برگزار خواهد شد. مصطفي اف با اشاره به نقش جمهوري آذربايجان در 
تامين امنيت انرژي اروپا و انتقال نفت اين كشور از طريق خط لوله »باكو� تفليس  � 
جيهان« به اروپا، اجراي طرح داالن گازي جنوب براي انتقال گاز طبيعي جمهوري 
آذربايجان به كشورهاي اتحاديه اروپا را نمونه بارز همكاري ها بين باكو و اتحاديه اروپا 
خوانده اس��ت. وي گفت: الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان در ۱۰سال اخير، 
۷س��فر به اتحاديه اروپا داشته و از س��وي ديگر مقامات اتحاديه اروپا نيز سفر هاي 
متعددي به باكو داشتند. وي سفرهاي متقابل و اسناد امضا شده ميان طرفين را براي 
گسترش همكاري ها مهم دانسته و اتحاديه اروپا را شريك بازرگاني عمده جمهوري 

آذربايجان عنوان كرده است. 
به گفته مصطفي اف، در س��ال ۲۰۱۷ س��هم اتحاديه اروپ��ا در تجارت خارجي 
جمهوري آذربايجان 4۲درصد و در 4ماهه نخست سال جاري 4۲درصد بوده است. 
اتحاديه اروپا تا به حال در قالب برنامه هاي همكاري مختلف ۵9۵ ميليون يورو كمك 

مالي به باكو ارائه كرده است.

گروه جهان|
واشنگتن پس��ت نوش��ته امريكا به دنبال راهي محتاطانه اس��ت تا هزينه اقامت 
كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي را كه براي ديدار با دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده، به س��نگاپور مي رود تامين كند. گفته ش��ده، پيونگ يانگ پول كافي 
ندارد و به يك كش��ور ديگر نياز دارد تا هزينه هاي اقامت رهبره شمالي در سنگاپور 
را تامين كند. هزينه اقامت يك شب در هتل پنج ستاره »فولرتون« سنگاپور بيش 

از 6 هزار دالر است. 
ترامپ تاييد كرده كه ديدار او با كيم جونگ اون مطابق برنامه قبلي ۱۲ ژوئن در 
سنگاپور انجام خواهد شد. رويترز نوشته، ترامپ پس از ديدار با كيم يونگ چول مقام 
ارشد كره شمالي در كاخ سفيد گفته: »اين نخستين سفر يك مقام كره شمالي به كاخ 
س��فيد در ۱8 سال گذشته محسوب مي شود.« رييس جمهوري امريكا گفته انتظار 
دارد نتايج بسيار مثبتي با كره شمالي به دست بيايد و نشست سنگاپور مي تواند نقطه 
عطفي در اين زمينه باشد: »نمي خواهيم ۱۲ ژوئن به سنگاپور برويم و چيزي را امضا 

كنيم. ما به دنبال آغاز يك روند هستيم.«
يورونيوز هم نوش��ته، كيم يونگ چول كه او را دس��ت راس��ت رهبر كره شمالي 
مي نامند، نامه يي از جانب كيم جونگ اون به ترامپ تحويل داده اس��ت. كاخ س��فيد 
تصاوي��ري از رييس جمهوري امريكا در حال دريافت نامه يي در يك پاكت بس��يار 
بزرگ از رييس سابق آژانس اطالعاتي كره شمالي منتشر كرده است. ترامپ اين نامه 

را بسيار جالب خوانده و گفته شايد زماني محتواي آن را فاش كند. 
ترامپ در ش��رايطي برگزاري ديدارش با رهبر كره شمالي را تاييد كرده كه ميچ 
مك كانل رهبر اكثريت سناي امريكا و از اعضاي ارشد حزب جمهوري خواه نگراني 
خود را درباره اين ديدار ابراز كرده و گفته انتظار دارد مقام هاي كره شمالي اقداماتي 
انجام دهند تا تحريم ها عليه پيونگ يانگ برداشته شود. ترامپ گفته »صدها تحريم 

جديد« براي كره شمالي در آستين دارد، اما فعال دست نگه خواهد داشت. 

سانچز به عنوان نخست وزير 
اسپانيا سوگند خورد

گروه جهان| پدرو سانچز در مقابل فليپه ششم 
پادشاه اس��پانيا، به عنوان نخست وزير جديد سوگند 
ياد كرد. وي جايگزين ماريانو راخوي شد كه جمعه 
دولتش با راي عدم اعتماد پارلمان اس��پانيا سقوط 
كرد. به دنبال رس��وايي طوالني مدت فساد در حزب 
راس��ت گراي مردم، ح��زب سوسياليس��ت خواهان 
راي ع��دم اعتماد به دولت ش��د كه با حمايت ديگر 
احزاب هم همراه ش��د. سانچز 46 ساله رهبر حزب 
سوسياليس��ت كارگري اسپانياس��ت كه يك س��وم 

كرسي هاي پارلمان را در اختيار دارد. 
س��انچز در نخستين س��خنراني خود وعده داده 
فورا براي مقابله با مشكالت كشور به ويژه مشكالت 
اجتماعي اقدام خواهد كرد. وي اما سخني از مشكالت 
اقتصادي اسپانيا ازجمله بيكاري باال به ميان نياورد. 
حزب سانچز تنها 84 كرسي از مجموع 3۵۰ كرسي 
پارلمان اسپانيا را در اختيار دارد. با اينكه وي توانسته 
حمايت س��اير احزاب را براي تش��كيل دولت جلب 
كند اما كار س��ختي براي ادامه اين ائتالف در پيش 
دارد به ويژه اينكه احزاب حامي نخست وزيري سانچز 
اعالم كرده اند حمايت شان چك سفيد امضا نيست و 

ممكن است هر لحظه از ائتالف خارج شوند. 
تغيي��ر دولت در اس��پانيا به احتم��ال زياد دوره 
جديدي را در اس��پانيا، چهارمين اقتصاد بزرگ اروپا 
ايج��اد مي كند. س��انچز پيش ت��ر از برنامه رياضتي 
محافظ��ه كاران انتقاد كرده و در مقابل توس��عه حق 
رفاه اجتماعي را خواستار شده او همچنين وعده داده 
گفت وگوهاي تازه را با دولت كاتالونيا بر سر موضوع 
جنجالي استقالل اين ناحيه، آغاز مي كند. عالوه بر 
اين، سانچز خواهان اصالحات در قانون اساسي براي 
تنظيم نظام فدرال در اس��پانيا شده تا به اين ترتيب 
كاتالونيا با اس��پانيا بماند. با اين ح��ال، رهبر جوان 
سوسياليس��ت تاكيد كرده دولت مركزي حق دارد 
در صورتي كه قيوم تورا جانشين كارلس پوجدمون 
رهبر پيش��ين دولت كاتالونيا، قانون اساسي را نقض 
كند، مداخله كند. در ماه مه  س��ال جاري، سانچز از 
تورا به شدت انتقاد كرد و او را »مارين لوپن اسپانيا« 
خواند. لوپن رهبر راست گراي افراطي فرانسه است. 
باوج��ود انتقاد از رياضت اقتصادي، س��انچز تاكنون 
هيچ گون��ه ترديدي در قبال نظام پولي اتحاديه اروپا 
و عضوي��ت مادري��د در اين اتحاديه از خود نش��ان 
نداده اس��ت. او حتي گفته همگام با بودجه ملي كه 
اخيرا راخوي پيشنهاد كرده باقي مي ماند تا ترس از 

بي ثباتي اقتصادي در اتحاديه اروپا بكاهد. 

امضاي تفاهمنامه راهبردي 
روسيه و امارات 

رهب��ران روس��يه و امارات متحده عربي در راس��تاي 
گسترش روابط اقتصادي و نزديكي ديدگاه ها در مسائل 
منطقه يي و بين المللي، تفاهمنامه مش��اركت راهبردي 
امض��ا كردند. به گزارش اس��پوتنيك در ديدار والديمير 
پوتين با محمد بن زايد آل نهي��ان درباره همكاري براي 
ثبات بازار انرژي و موضوعات مهم بين المللي و منطقه يي 

نيز گفت وگو شد. 

 تهديد رياض به اقدام
نظامي عليه قطر 

عربس��تان س��عودي تهديد كرده اگر قطر به سامانه  
»اس4۰۰« دفاعي روس��يه دس��ت يابد از قدرت نظامي 
عليه اين كش��ور استفاده مي كند. لوموند نوشته، سلمان 
بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در پيامي از امانوئل ماكرون، 
رييس جمهوري فرانسه خواسته تا قطر را براي انصراف از 
خريد سامانه دفاعي روسيه تحت فشار قرار دهد در غير 
اين صورت براي نابودي اين سامانه اقدامات الزم ازجمله 
اقدام نظامي اتخاذ خواهد كرد. پادشاه عربستان سعودي 
در پيام خود نس��بت به مذاكرات ج��اري ميان دوحه و 
مسكو درباره خريد اين س��امانه ابراز نگراني كرده است. 
س��امانه »اس4۰۰« از پيشرفته ترين سامانه هاي دفاعي 
هوايي در جهان اس��ت و س��اخت روس��ي آن به واسطه 
قدرتش در انهدام همه اهداف هوايي و مقابله با همه انواع 

جنگنده ها متمايز است. 

 پاكستان از چين 
ناو جنگي مي خرد

نيروي دريايي پاكستان براي خريد دو فروند كشتي 
جنگي سري ۰۵4A با چين قرارداد امضا كرد. به گزارش 
ايرنا، اين قرارداد بين نيروي دريايي پاكس��تان و شركت 
كشتي سازي چين امضا شد. طول اين ناو جنگي ۱34متر 
و عرض آن ۱6متر و وزن استاندارد آن 3هزار و 6۰۰ تن 
اس��ت. قيمت هر يك از اين كشتي ها ۲۵۰ميليون دالر 

تخمين زده شده است. 

تغييرات جديد در دستگاه 
حكومتي عربستان سعودي

س��لمان بن عبدالعزيز، پادش��اه عربس��تان سعودي 
تغييراتي را در دس��تگاه حكومتي اين كشور ايجاد كرده 
است. به  گزارش ايرنا، پادشاه عربستان دستور داده علي 
بن ناصر الغفيص، وزير كار و توسعه اجتماعي عزل و احمد 
بن  سليمان بن عبدالعزيز الراجحي به جاي وي منصوب 
ش��د. تغيير نام وزارت فرهنگ و اطالع رس��اني به وزارت 
اطالع رساني، تعيين بدر بن عبداهلل بن فرحان آل سعود به 
عنوان وزير فرهنگ، ايجاد هيات پادشاهي براي اداره مكه 
مكرمه و مشاعر مقدسه، تاسيس شوراي مناطق حفاظت 
شده به رياست وليعهد محمد بن سلمان و تعيين صالح 
بن عبدالعزيز آل شيخ به عنوان وزير مشاور و عضو كابينه 
و عضو ش��وراي امور امنيتي و سياسي ازجمله تغييرات 
شاه عربستان در دستگاه هاي حكومتي اين كشور است. 
آخرين تغييرات در كابينه و پست هاي حكومتي عربستان 

مهر 96 انجام شده بود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

اتحاديه اروپا و كانادا از امريكا به سازمان جهاني تجارت شكايت كردند

انزواي واشنگتن از گروه 7 تا شوراي امنيت
گروه جهان|

اس��تيون منوچي��ن وزير خزان��ه داري اياالت 
متح��ده در نشس��ت وزراي دارايي هفت كش��ور 
صنعتي جهان موس��وم به »جي۷« كه در كانادا 
برگزار ش��د، در انزوا قرار گرفته است. برونو لومر 
وزير دارايي فرانس��ه گفته دليل ان��زواي امريكا، 
اعمال تعرفه هاي جديد تجاري از سوي واشنگتن 
در قب��ال متحدانش اس��ت. همچنين در اقدامي 
كم س��ابقه تمام ۱4 عضو شوراي امنيت سازمان 
مل��ل متح��د در دو قطعنام��ه جداگانه آش��كارا 
ب��ا سياس��ت هاي امري��كا در خاورميانه مخالفت 

كرده اند. 
به گ��زارش يورونيوز، اياالت متح��ده امريكا 
پنج ش��نبه از آغ��از اجراي فرمان جدي��د دونالد 
ترامپ مبني بر افزايش ۲۵درصدي تعرفه واردات 
ف��والد و افزاي��ش ۱۰ درص��دي تعرف��ه واردات 
آلوميني��وم از كانادا، اتحاديه اروپا و مكزيك خبر 
داد و تاكي��د كرد كه به اين ترتيب به سياس��ت 
اعطاي معافيت به اين كش��ورها براي هميش��ه 
پايان خواه��د داد. فرم��ان افزاي��ش تعرفه هاي 
واردات ف��والد و آلومينيوم در ماه مارس توس��ط 
رييس جمهوري امريكا صادر شد اما اجراي آن تا 

اول ژوئن عقب افتاد. 
وزير دارايي فرانس��ه با اشاره به اينكه تصميم 
امري��كا براي افزايش تعرفه ه��اي واردات فوالد و 
آلوميني��وم از نظ��ر قانون��ي نپذيرفتن��ي، از نظر 
سياسي غيرمنصفانه و از نظر اقتصادي خطرناك 
اس��ت، گفت: »متاس��فانه هم اكنون يك گروه 6 
داريم، به همراه عضو هفتمي كه امريكاست و به 
تنهايي مقابل همه ايس��تاده و همه را در معرض 
بي ثباتي اقتصادي قرار داده اس��ت. « لومر گفته 
هدف از انزواي امريكا در اين نشس��ت، سر عقل 
آوردن امريكايي ها بوده اس��ت. او تاكيد كرده كه 
دول��ت امريكا تاكنون هيچ دلي��ل قانع كننده يي 
ب��راي توجيه اعمال تعرفه هاي جديد ارائه نكرده 

است. 
اعمال تعرفه هاي جديد بر خش��م اتحاديه اروپا 
بيش از گذشته افزوده است، زيرا بروكسل پيش از 
اين نيز به  دليل تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 

كه شركت هاي اين اتحاديه را از همكاري تجاري با 
ايران باز مي داشت، دچار مشكل شده بود. 

وزير دارايي فرانس��ه همچني��ن گفته پاريس 
قص��د دارد اس��تيون منوچي��ن را تحت فش��ار 
بگذارد تا براي شركت هاي فرانسوي معافيت هاي 
خاص��ي قائل ش��ود؛ تا اين ش��ركت ها بتوانند به 
همكاري هاي خود ب��ا ايران ادامه دهند. او اعالم 
نكرد كه مش��خصا ب��ه دنبال كس��ب معافيت از 

امريكا براي كدام شركت هاي فرانسوي است. 
سي ان ان ش��نبه گزارش داده اتحاديه اروپا و 
كانادا براي مقابله با اعمال تعرفه گمركي امريكا 
بر واردات فوالد و آلومينيوم ش��كايتي را تسليم 
سازمان تجارت جهاني )WTO( كرده اند. گفته 
ش��ده، بروكس��ل در گام بعدي قصد دارد تعرفه 
گمرك��ي ۲۵درص��دي بر ۲۰۰ قل��م از كاالهاي 

امريكايي كه س��االنه ارزش��ي برابر با 3ميليارد و 
3۰۰ ميليون دالر دارند، وضع كند. اين تعرفه ها 

قرار است تا ۲۰ ژوئن اجرايي شوند. 
كانادا هم در واكن��ش به تعرفه هاي امريكا به 
س��ازمان تجارت جهاني و كميت��ه توافق تجارت 
آزاد امريكاي ش��مالي )نفتا( شكايت كرده است. 
كريس��تيا فريلند وزير خارجه كانادا، تعرفه هاي 
يك جانب��ه امريكا را ناس��ازگار با تعهدات تجاري 
بين الملل��ي و مقررات س��ازمان تج��ارت جهاني 
توصيف ك��رده و گفت: »دولت كان��ادا به عنوان 
بخشي از اقدامات تالفي جويانه از سازمان تجارت 
جهاني خواسته با امريكا درباره تعرفه هاي تنبيهي 
عليه واردات فوالد و آلومينيوم و گفت وگو كند.«

گفته ش��ده، تارو آس��و وزير داراي��ي ژاپن هم 
درحال رايزن��ي با وزير خزانه داريي امريكاس��ت 

تا توكي��و را از اعم��ال تعرفه ه��اي آلومينيوم و 
فوالد معاف كن��د. توكيو همزمان هش��دار داده 
تدابي��ر مقابله جويانه اتخاذ خواهد كرد. نش��ريه 
مورنينگ پس��ت از هنگ كن��گ ه��م خب��ر داده 
كه سه كش��ور روس��يه، تركيه و ژاپن به امريكا 
هش��دار داده اند تعرفه ها روي كاالهاي امريكايي 
را افزايش خواهند داد. به اعتقاد ناظران، اگر اين 
سه كش��ور بخواهند تعرفه  كاالهاي امريكايي را 
افزايش دهند، ميزان تعرفه ها در طول س��ال به 

3ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر خواهد رسيد. 

 مخالفت يكپارچه در شوراي امنيت
انزواي امريكا ام��ا فقط در بخش تجاري و 
اقتصادي نيست. يورونيوز خبر داده كه اعضاي 
ش��وراي امنيت سازمان ملل در اقدامي خالف 

انتظ��ار واش��نگتن، در دو قطعنام��ه جداگانه 
آش��كارا با اي��االت متحده مخالف��ت كرده اند. 
نخستين قطعنامه به پيش��نهاد كويت مطرح 
ش��ده بود كه اس��راييل را به  دليل استفاده از 
زور عليه غيرنظاميان فلس��طيني در نوار غزه 
محكوم مي كرد. اگرچه اين قطعنامه درنهايت 
ب��ا وتوي امري��كا تصويب نش��د اما فرانس��ه، 
روسيه، چين، ساحل عاج، قزاقستان، بوليوي، 
پ��رو، س��وئد و گينه اس��توايي در كنار كويت 
ب��ه آن راي موافق دادن��د. راي بريتانيا، هلند، 
لهستان و اتيوپي نيز ممتنع بود. پس از وتوي 
اي��ن قطعنامه، پيش نوي��س قطعنامه ديگري 
اين بار از سوي امريكا با موضوع محكوم كردن 
جنبش حماس براي اعمال خش��ونت و تاييد 
حق اس��راييل براي دفاع از خود مطرح ش��د 
كه اي��ن قطعنامه نيز نتوانس��ت حمايت هيچ 
كش��وري را در ش��وراي امنيت جل��ب كند و 
ب��ه اين ترتيب هيچ راي موافقي را به دس��ت 
نياورد. اي��ن پيش نويس ب��ا ۱۱راي ممتنع و 
3راي مخال��ف در براب��ر تنه��ا راي مثبتي كه 

امريكا به خودش داده بود، ناكام ماند. 
ط��رح اي��ن دو قطعنامه و ش��يوه برخورد 
اعضاي ش��وراي امنيت با آنه��ا، واكنش نيكي 
هيل��ي نماين��ده امري��كا در س��ازمان ملل را 
برانگيخته است. هيلي با انتشار بيانيه يي اعالم 
كرده: »اكنون كامال روشن است كه متاسفانه 

سازمان ملل در مقابل اسراييل است.«
بنا بر اعالم س��ازمان هاي حقوق  بش��ري از 
3۰مارس تاكنون دس��ت كم ۱۱6 فلس��طيني 
در جري��ان درگيري ه��ا در مناطق مرزي نوار 
غزه به ش��هادت رس��يده اند؛ بيش��ترين شمار 
كشته ش��دگان ني��ز مرب��وط ب��ه روز ۱4 ماه 
م��ه يعني روز بازگش��ايي س��فارت امريكا در 
بيت المق��دس بوده اس��ت. دول��ت ترامپ در 
اقدام��ي غيرقانون��ي و با وج��ود مخالفت هاي 
گس��ترده جامعه جهاني س��فارت امريكا را از 
تل آويو به بيت المقدس منتقل كرد كه خش��م 
و اعتراض گس��ترده فلس��طيني ها را به  دنبال 

داشت. 

گروه جهان|
مخالفان رجب طيب اردوغان با انتخابات دشواري 
روبه رو هستند. آنها عالوه بر رقابت با رييس جمهور 
تماميت خواه بايد براي رس��يدن به كانديداي واحد 
ني��ز ب��ا يكديگر به توافق برس��ند. به عن��وان مثال، 
ب��ا وجود آنكه مرال آكش��نر ملي گرا به نخس��تين 
كاندي��داي رياس��ت جمهوري زن در تاري��خ تركيه 
ش��ناخته ش��ده اما مبارزه يي دش��وار را حتي براي 
 رس��يدن به نامزد سطح اول مورد حمايت مخالفان 
در پي��ش دارد. به گفته نزديكان آكش��نر، او خود را 
يك ملي گرا و پيرو مصطفي كمال آتاتورك بنيانگذار 
تركيه سكوالر معرفي مي كند اما در عين حال خود 
را يك محافظه كار اجتماعي و مس��لمان پايبند هم 

مي داند. 
بلومبرگ با اش��اره به انتخابات تركيه مي نويسد، 
لي��ر تركي��ه از آغاز س��ال جاري مي��الدي تاكنون 
۱6درص��د از ارزش خ��ود را در براب��ر دالر امريكا از 
دس��ت داده و آنكارا با مش��كالتي همچون افزايش 
كسري تجاري و باال رفتن نرخ تورم مواجه است. در 
همين حال، سياست گذاري هاي رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري كنوني كه قصد دارد قدرت خود را 
در انتخابات ۲4 م��اه ژوئن تثبيت كند، مخالفان از 
جمله حاميان سياست هاي آتاتورك )كماليست ها( 
را بيش از هر زمان ديگري نگران كرده و سبب شده 
كه فرهنگ و باورهاي خود را در معرض خطر ببينند. 

اما تنها ملي گرايان و كماليست ها نيستند كه نگران 
عواقب اقدامات اردوغان هستند. رقيب حاكم حزب 
عدالت و توس��عه به رهبري اردوغ��ان در انتخابات 
پارلماني، ائتالف بزرگي است كه يكي از احزاب آن 
اسالم گراياني هستند كه معتقدند رييس جمهوري با 
ارتكاب فساد، اصول اوليه آنها را زير پا گذاشته است. 
در اي��ن گ��زارش آم��ده، در م��دت ۱6 س��ال 
رياس��ت جمهوري اردوغان، اسالم نقشي گسترده تر 
در اين كش��ور ايف��ا كرده و تركيه را به ريش��ه هاي 
مذهبي آن در خاورميانه نزديك تر و از كشور سكوالر 
اروپايي پايه ريزي ش��ده در يك ق��رن پيش، دورتر 
كرده است. اما آنچه اكنون بر كشمكش جريان هاي 
سياسي در تركيه سايه انداخته تقابل بين استبداد 
و دموكراس��ي اس��ت و حاميان آتاتورك بيش از هر 
زمان ديگ��ري فرهنگ خ��ود را در خطر مي بينند. 
منتقدان كماليست دولت بر اين باورند اردوغان كه 
قانون ممنوعيت حجاب را لغو و نظريه تكامل داروين 
را از متن كتاب هاي درس��ي ح��ذف كرده اكنون با 
زندان��ي كردن ه��زاران نفر از مخالفان و س��ركوب 
ش��ديد تظاهرات  مخالفان به دنب��ال افزايش كنترل 
خود بر كش��ور از طريق پيروزي در انتخابات است. 
اردوغان سال گذش��ته با برگزاري يك همه پرسي، 
اصالحات در قانون اساس��ي را به تصويب رساند كه 
به موجب آن نظام سياسي كشور به رياست جمهوري 
تغيي��ر مي كند و رون��د اج��راي تصميم گيري هاي 

رييس جمهوري تس��ريع مي شود. بس��ياري بر اين 
باورند كه جنگ سياسي آينده كه چند هفته بيشتر 
تا آن زمان نمانده، بر س��ر اقتصاد خواهد بود؛ ارزش 
لير در برابر دالر به پايين ترين ميزان خود رس��يده 
و اين درحالي اس��ت كه كش��ور در م��رداب تورم و 
كسري بودجه دست و پا مي زند. اما نگراني شماري 
از راي دهندگان نيز اين است كه اردوغان سعي دارد 

نسلي مذهبي بار آورد. 
حدود ي��ك قرن پيش، آتات��ورك الفباي عربي 
را كن��ار گذاش��ت و حت��ي پي��ش از كش��ورهايي 
همچون فرانس��ه و ايتاليا براي زنان حق راي قائل 
ش��د. بدين ترتيب تركي��ه از همس��ايگانش )چون 
عربستان س��عودي كه اس��الم گرايان افراطي در آن 
نف��وذ زيادي دارند( جدا ش��د. اكن��ون طبق قانون 
اساس��ي تركي��ه، قانون گ��ذاران و رييس جمهوري 
باي��د در مراس��م تحليف به پايبندي ب��ه »اصول و 
اصالحات« مصطفي كمال آتاتورك قس��م بخورند. 
دولت اردوغان از زمان روي كار آمدن تاكنون، قانون 
منع حجاب براي دانش��جويان و كاركن��ان ادارات 
دولت��ي را لغو كرده و اكن��ون اين ممنوعيت حتي 
شامل افراد ارتش هم نمي شود. گفته شده، از زمان 
قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، 
شمار مدارس مذهبي در تركيه زياد شده به طوري 
كه در س��ال ۲۰۱۷ شمار دانش آموزان اين مدارس 
به ۱.3 ميليون نفر رس��يده اس��ت كه در قياس با 

۷۱ هزار نفر زمان به قدرت رسيدن حزب عدالت و 
توسعه افزايش چشمگيري محسوب مي شود. 

با اين حال، برخ��ي ناظران معتقدند با توجه به 
ش��رايط زندگي در ش��هرهايي همچون استانبول 
كه پايتخت گردش��گري تركيه محس��وب مي شود 
و تفاوت هاي عمده در قوانين تركيه و كش��ورهاي 
عرب��ي، احتم��ال تغيير س��ريع در ش��رايط تركيه 
خالف ادعاي منتقدان به شدت اندك است. اوزگور 
اونلويسارچيكلي كه رياست انديشكده يي در آنكارا 
را برعهده دارد، در اين باره مي گويد: »شيوه اجراي 
قوانين اسالمي در تركيه همواره متفاوت بوده است. 
تركيه كشوري است كه يك قرن سكوالريسم را در 
تاريخ خود دارد و همچنين مس��اله تمايل به اروپا 
و عضويت در س��ازمان ناتو را ني��ز نمي توان ناديده 
گرفت. زمان��ي كه صحبت از حذف سكوالريس��م 

در تركي��ه مي ش��ود، منظ��ور ح��ذف آن مطاب��ق 
اس��تانداردهاي تركيه است. فكر نمي كنم وضعيت 
تركيه هي��چ گاه ش��بيه ديگر كش��ورهاي مرتجع 

خاورميانه شود.«
رجب طيب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او 
كه از جنبش سياسي اخوان المسلمين برخاسته اند، 
نخستين مرتبه زماني به قدرت رسيدند كه بحران 
مالي مردم را به خيابان ها كش��انده بود. اردوغان در 
س��ال هاي ۲۰۰3 تا ۲۰۱4 در سمت نخست وزيري 
و از س��ال ۲۰۱4 تاكن��ون نيز به عنوان نخس��تين 
رييس جمهوري منتخب مردمي ايفاي نقش كرده 
اس��ت. اگر در انتخابات ماه ژوئن پيروز شود، آنگاه 
نخس��تين رهبر در نظام سياسي رياست جمهوري 
كشور خواهد بود كه ازجمله تغييرات در آن حذف 

سمت نخست وزيري است. 

بلومبرگ: جنگ بر سر تقابل عريان دموكراسي و استبداد است 

انتخابات؛ كارزاري براي حفظ ارزش هاي تركيه
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پرونده8
دعوت ستاد بزرگداشت امام)ره( 

براي مراسم 14خرداد
س��تاد بزرگداش��ت امام خمين��ي)ره( از آحاد ملت 
انقالبي ايران براي حضور گس��ترده در مراس��م ارتحال 

ايشان در روز 14 خرداد دعوت كرد. 
به گزارش ايرنا، س��تاد مركزي بزرگداشت حضرت 
امام خمين��ي )س( در اطالعيه فراخوان مراس��م 14 
خرداد 1397 با دعوت از مردم انقالبي ايران اس��المي 
جهت حضور گس��ترده در برنامه هاي سالروز ارتحال 
حضرت امام خميني )س(، اهم برنامه هاي 14 خرداد 
ماه و همچنين ليالي قدر حرم مطهر امام خميني)س( 

را اعالم كرد. 
در اين اطالعيه آمده است: برگزاري آيين ساالنه و 
با شكوه 14 خرداد در فضاي ملكوتي ماه ميهماني خدا 
و در پرتو فيوضات شب هاي قدر در راه است. مراسمي 
ك��ه نماي��ش اوج قدرشناس��ي و تجليل ش��ما مردم 
 مومن و با وفاي ايران از منادي آرمان هايي اس��ت كه 
40 سال پيش براي تحقق آنها بپا خاستيد و در حالي 
كه بزرگ ترين قدرت هاي جهان به مصاف آمده بودند 
در عين ناباوري جهانيان، پيروزي و تحقق نصرت الهي 

را درآغوش گرفتيد. 
ستاد بزرگداش��ت امام )ره( در اين اطالعيه افزود: 
به گواهي صادقانه تاريخ، در طول 4 دهه گذش��ته نيز 
ش��ما مردم با صفاي ايران با هوش��مندي و استقامت 
خيره كنن��ده خوي��ش تمامي توطئه ها و نقش��ه هاي 
دشمنان را نقش برآب ساختيد وآرزوي براندازي نظام 
اسالميتان را بر دل آنان نهاديد و در تمام اين سال ها، 
آموزه ه��ا، رهنموده��ا و وصاياي رهب��ر كبير انقالب 
اسالمي )س��الم اهلل عليه( به مثابه درسنامه ايستادگي 
و استقامت، س��ربلندي و آزادگي و استقالل و اقتدار 
ميهن عزيزمان مهم ترين پشتوانه معنوي راه طي شده 

پرافتخارمان بوده است. 
در ادامه اين اطالعيه تصريح ش��ده اس��ت: ش��اهد 
اين حقيقت: امنيت، اقتدار و پيش��رفت هاي انكارناپذير 
كشورمان در منطقه آشوب زده خاورميانه است كه خار 

چشم حسودان و دشمنان گرديده است. 
اي��ن اطالعي��ه مي افزاي��د: اينك در آس��تانه چهل 
سالگي تاس��يس نظام جمهوري اسالمي و در شرايطي 
كه امري��كا درنهايت ان��زواي بين المللي ب��ا اعتراف به 
شكست طرح هاي گذش��ته اش دشمني ديرينه خود با 
ملت ايران را علني تر س��اخته، بي��ش از هر زمان ديگر 
نيازمند بازخواني درس هاي مكتب امام و مهم ترين رمز 
موفقي��ت آن يعني وحدت كلم��ه و اعتصام به حبل اهلل 
هس��تيم؛ همان اتحادي كه كارك��رد معجزه گونه آن را 
در توف��ان حوادث پس از پيروزي انقالب و در 8س��ال 
دوران دفاع مقدس و ديگر ميدان هاي س��خت روياروي 
با فشارها و توطئه هاي دشمنانمان در 40سال گذشته 

بارها آزموده ايم. 
س��تاد بزرگداش��ت امام خميني )ره( خاطرنش��ان 
مي كن��د: آري، وح��دت و همدل��ي آح��اد ش��ما ملت 
ب��زرگ ايران در برابر اقدام��ات خصمانه و رجزخواني ها 
و خيالپردازي ه��اي اخي��ر دولت امري��كا و همپيمانان 
ذليل منطقه يي آن، و همصدايي يكپارچه ش��ما مردم 
س��رافراز ايران با رهبري فرزانه و مسووالن دولت مورد 
اعتماد خويش در مصاف با ش��رايط جديد، پشتوانه يي 
نيرومند براي تثبيت حقوق حقه ايران و پيشبرد اهداف 
ديپلماسي عزتمندانه دولتمردانمان در منزوي تر كردن 
بيش از پيش دولت متوهم امريكا است و بدون ترديد به 
فضل الهي و با اعتماد به وعده هاي تخلف ناپذير خداوند 
متعال، ان ش��اءاهلل ملت بزرگ اي��ران از اين ميدان نيز 

همچون گذشته با سربلندي بيرون خواهد آمد. 
اين اطالعيه خاطرنشان مي كند: گردهمايي ميليوني 
پيروان امام خميني)س( در مراسم بزرگداشت 14خرداد 
در سراس��ر كش��ور و در حرم مطهر آن عزيز راحل در 
سال جاري، عرصه نمايش اين همدلي و همبستگي ملي 
است؛ همچنان كه طنين اين حضور پرشكوه، پشتوانه يي 
اس��ت معنوي در آستانه برگزاري روز قدس در حمايت 
از مقاوم��ت جانانه ملت مظلوم فلس��طين كه با وجود 
س��كوت و خيانت هاي برخي دولت ه��اي خود فروخته 
منطقه، در خط مقدم مقاومت در مقابل توطئه امريكايي 
مصادره هويت قدس شريف و در برابر جنايت هاي رژيم 

صهيونيستي فداكارانه به قيام برخاسته اند. 
در ادامه اين اطالعيه تصريح شده است: البته امواج 
حضور پرنش��اط و خيره كننده ميليون ه��ا پيرو امام در 
مراسم 14 خرداد در سراسر كشور شاهدي است عيني 
بر اين حقيقت كه رهبر معظم انقالب فرمود: »امام راحل 
اگرنه به جسم اما با فكر و راه و وصيت هميشه زنده خود 
در كنار ماست و زنده است و به فضل و قدرت خدا هيچ 
قدرتي نخواهد توانست اين حضور و اين حيات را سلب 
كند و جمهوري اس��المي را از پ��در و بنيانگذار و معلم 

بزرگ خود جدا سازد.« 
س��تاد مركزي بزرگداش��ت حضرت ام��ام خميني 
)س��الم اهلل عليه( در ادامه از عموم ملت، علما و فضالي 
اعالم، فرهنگي��ان و دانش��گاهيان، خانواده هاي معظم 
شهيدان و ايثارگران و خصوصا جوانان پرشور و متعهد 
براي ش��ركت در اين مراس��م معنوي و پرش��كوه كه با 
حضور س��فراي كش��ورهاي خارجي مقي��م جمهوري 
اسالمي ايران و مسووالن عالي رتبه نظام و اعضاي بيت 

شريف حضرت امام برگزار مي گردد، دعوت كرد. 
اين ستاد خاطرنشان كرد: برنامه رسمي مراسم روز 
14 خرداد از س��اعت 30: 17 در حرم مطهر با تالوت 
آي��ات قرآن مجيد و مداحي و عزاداري آغاز و س��پس 
همگان از بيانات مهم و ارزش��مند رهبر فرزانه انقالب 

اسالمي بهره مند خواهند شد. 
اي��ن اطالعيه مي افزاي��د: همچنين مراس��م ويژه 
ش��ب 14خرداد و شب ضربت خوردن حضرت موالي 
 متقي��ان اميرالمومنين علي عليه الس��الم از س��اعت 
30: 22 در ج��وار ح��رم مطه��ر آغاز و مراس��م ويژه 
احياء توس��ط حضرت حجت االسالم والمسلمين آقاي 

سيدابراهيم هاشميان برگزار مي شود. 
ستاد بزرگداش��ت امام )ره( خاطرنشان مي كند: 
مراس��م ش��ب 21 ماه رمضان و ش��هادت حضرت 
اميرالمومني��ن عل��ي عليه الس��الم و ع��زاداري از 
س��اعت 30: 22 آغاز و برنامه احياء توسط حضرت 
حجت االسالم والمسلمين آقاي ناطق نوري برگزار 

مي شود. 
در اين اطالعيه تصريح شده است: مراسم شب بيست 
و سوم رمضان و دعاي ابوحمزه ثمالي و احياء توسط آقاي 

حاج مهدي منصوري از اصفهان برگزار مي شود. 

گزارش

چهارده�م خ�رداد ماه ي�ادآور يك�ي از روزهاي 
تلخ مردم ايران اس�ت. 29س�ال پيش مردم ايران و 
مس�لمين جهان مهم ترين تكيه گاه خود را از دست 
دادند و در فراقش خون گريستند. امام خميني)ره( 
با تكيه بر اس�ام و پشتيباني مردم به جنگ رژيمي 
رف�ت كه تا بن دندان مس�لح و از حمايت دولت هاي 
قدرتمند دنيا برخوردار بود. ويژگي هاي امام چه بود 
ك�ه اينگونه و با اعتم�اد به نفس بي نظير توانس�ت، 
رژيم پهلوي را س�رنگون كند و جمهوري اسامي را 
بنا نهد. خاطرات زير مي تواند بخشي از اين سوال را 

پاسخ دهد: 

 روزي كه جماران ميزبان امام شد 
حض��رت ام��ام در ش��امگاه 28 ارديبهش��ت 1359 به 
منزل��ي در محله جم��اران نقل مكان كردن��د و تا انتهاي 
عمر پربركت شان از آنجا رهبري و هدايت مردم را برعهده 
داشتند. مطلبي كه در ادامه مي خوانيد بخشي از خاطرات 
آيت اهلل سيدمهدي امام جماراني است كه چگونگي انتخاب 
اين منزل و تشريف فرمايي حضرت امام را شرح مي دهد: 
 بعد از مدتي كه امام به قم تش��ريف بردند، دچار حمله 
قلبي ش��ده به ناچار همان ش��ب به تهران منتقل ش��دند. 
چ��ون امكانات كافي ب��راي معالجه ايش��ان در قم نبود و 
احتياج به مراقبت بيشتري داشتند، بنا به دستور پزشكان، 
امام را بالفاصله به بيمارستان قلب منتقل كردند كه حدود 
دو ماه در بيمارس��تان بودند و آن دو ماه مرتب پزشكان از 
ايش��ان مراقبت مي كردند. آنها ب��ه هيچ وجه صالح نديدند 
كه امام دوباره به قم برگردند و تاكيد عجيبي داش��تند كه 
در اطراف بيمارس��تان قلب، منزلي داشته باشند. چندين 
منزل در اطراف بيمارستان قلب را تفحص كرديم، اما خانۀ  
مناسبي براي امام پيدا نشد. پزشكان تاكيد زيادي داشتند 
كه امام در شمال شهر كه از هواي مناسبي برخوردار است، 
سكونت داشته باشند. چون شرايط قلب ايشان طوري بود 
ك��ه حتما بايد در مكاني كه از هواي مس��اعدي برخوردار 

بود، ساكن مي شدند. 
خالصه منزل مناس��ب در اطراف بيمارستان قلب پيدا 
نش��د و آنها ناچار ش��دند كه تمام تجهيزات مراقبت را در 
جايي دورتر ترتيب دهند. در نتيجه در خيابان دربند براي 
امام جايي را گرفتند كه چهار ماه در آنجا سكونت داشتند، 
منتها ايشان از ابتدا در آنجا ناراحت بودند. چون ساختمان 
بلندي ب��ود كه وقتي امام مي آمدند با مردم مالقات كنند، 
مردم را داخل يك كاخ مي ديدند. البته نماي بيروني خانه 
خيلي ب��زرگ به نظر مي  آمد، درحالي كه درون آن چيزي 
نب��ود. به همين دليل امام تاكيد داش��تند كه حتما منزلي 
مناسب با وضع خودشان پيدا شود. ولي منزل مناسبي كه 
بتواند آمد و رفت امام را هم تامين كند، پيدا نمي شد. بعد 
از چهار ماه امام تهديد كردند كه: اگر برايم منزل مناسبي 
پي��دا نكنيد، به قم م��ي   روم. از يك طرف دكترها بر اقامت 
امام در تهران تاكيد داش��تند و از طرف��ي هم امام تهديد 

كردند كه به قم مي روند. 
ي��ك روز حاج احم��د آقا آمده بود منزل م��ا كه برويم 
جاي مناس��بي براي س��كونت امام پيدا كنيم. جايي پيدا 
نش��د. ظهر در منزل ما ناهار مي خورديم كه به حاج احمد 
آق��ا گفتم: »اگر منزل ما به دردت��ان بخورد، اين دو منزل 
كوچك اخوي و همش��يره  مان را با حسينيه يكي مي كنيم 
تا بتواند خواس��ته هاي ايش��ان را برآورده س��ازد.« ايشان 
ب��رآوردي كردند و گفتند: »خوب اس��ت، منتها بايد خانم 
بپس��ندند.« خانم همان روز عصر تش��ريف آوردند و آنجا 
را ديدند و با اينكه خيلي مطلوب ش��ان نبود، به خاطر امام 

پذيرفتند. 
حسينيه در جداگانه   اي داشت و آن در را فقط به خاطر 
امام باز كردند. س��ه، چهار روز در حسينيه بنايي داشتيم، 
چون س��اختمان هنوز تكميل نبود. قرار ش��د كارها زودتر 
پي��ش برود. اي��ن تعميرات جزئي چهار روز طول كش��يد. 
وقتي امام متوجه ش��دند كه اين تعميرات الزم بود، راضي 
ش��دند و چهار روز مهلت دادند. بعد از چهار روز تش��ريف 
آوردند و گفتند: »منزل مناس��ب ما اينجاست« و هفت يا 

هشت سال در آنجا سكونت داشتند. 
يادم اس��ت كه آن حس��ينيه مملو از مصالح بود و براي 
ورود كسي آماده نبود، اما ظرف اين چهار روز، تمامي اهل 
محل به عش��ق ديدار امام كمك كردند تا حسينيه تكميل 
شود و آنجا را براي مالقات هاي امام مهيا كنند. يادم هست 

كه ش��ب بيست و هشت ارديبهش��ت بود و مردم چراغاني 
عظيم��ي به راه انداخته بودند و همه ش��ادمان بودند و هر 
كس سر در منزل خودش را چراغاني كرده بود. مردم محل 
اطالع داش��تند كه امام تش��ريف مي   آورند ولي از ساعت و 
زمان ورود ايشان اطالعي نداش��تند. ظرف اين چهار روز، 
چراغاني ها، تعمير حسينيه و حتي آسفالت كوچه ها و تمام 
كارهايي كه بايد بيش از يك ماه طول مي كشيد، انجام شد 
و ام��ام فرمودند: »اول ش��ب مي رويم.« اين مطلب را فقط 

من و چند نفر از اطرافيان ايشان مي دانستيم. 
س��اعت هفت ش��ب بود كه ديديم امام با يك اتومبيل 
بليزر وارد جماران شدند. با وجود اينكه هيچ كس از ساعت 
ورود ايشان اطالع نداشت، وقتي وارد كوچه باريك منتهي 
به حس��ينيه شديم، ديدم كه تا چشم كار مي كرد جمعيت 
ب��ا هيجان عجيبي فرياد مي زدند صل علي محمد، رهبر ما 
خوش آمد. و امام در ميان اين فريادها وارد جماران شدند. 
وقتي امام داخل خانه شدند و به اطراف و اتاقي كه در آن 
مي نشستند نگاهي كردند، فرمودند: من حاال راحت شدم. 

چون اين چهار ماه همه  اش در عذاب بودم. 
منبع: برداشت هايي از سيره امام خميني، به كوشش 
غالمعلي رجايي، ج 2، ص 44-42

 خاطرات دكتر جوادي نسب  عضو تيم پزشكي امام )ره(
»مجيد جوادي نسب« عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزش��كي بقيه اهلل، متخصص مراقبت ه��اي ويژه و عضو تيم 
پزش��كي امام خميني )ره( كه روزها و شب هاي فراواني را 
در جماران س��پري كرده اس��ت؛ او راوي حقايقي از سبك 

زندگي مردي به نام »آقا روح اهلل خميني« است. 
آنچه در پي مي آيد بخشي از رازهايي شنيدني از سال ها 
بودن و زيس��تن دكتر جوادي نسب در جماران و رفتارهاي 
خصوص��ي آقا روح اهلل از زبان عضو تيم پزش��كي امام )ره( 

است: 
س��ال 65 كه امام دو ماه در بيمارس��تان بستري شدند. 
مجبور ش��ديم دستگاه فرستنده يي براي كنترل ريتم قلب 
ام��ام در داخل جيب لباس ايش��ان قرار بدهي��م. در تمام 
اوقات از طريق سيس��تم فرس��تنده نوار قلبش��ان كنترل 
مي ش��د. بعد از دوماه اول بيماري ايش��ان، ساختماني بود 
كه امام در طبقه پايين س��كونت داشتند و ما در طبقه باال 

مراقبت هاي دقيق تر و مناسب را انجام مي داديم. 
در تم��ام محيط خان��ه هم زنگ اخباري كار گذاش��ته 
بودند ك��ه امام يا اطرافي��ان درصورت مش��اهده هر گونه 
ناراحتي آن را فش��ار بدهند و با اعالم زنگ، تيم پزش��كي 
س��ريع خودش حضور مي يافت. در اي��ن ميان يك بار بود 
كه يك ماه به صورت ش��بانه روزي مراقب امام بوديم و از 

جماران بيرون نيامديم. 
بلند گفتند: »سالم عليكم و رحمه اهلل« 

به جماران كه رس��يدم، امام را بس��تري ك��رده بودند. 
س��ريع روپوش پوش��يدم. با احتياط خودم را آماده كردم. 
حس عجيبي داش��تم. آن قدر شگفت زده بودم كه صدايم 
در گلويم نمي پيچيد. آرام س��الم دادم. امام دراز كش��يده 
بودند روي تخت. س��الم كردم رفتم س��مت دستگاه. من 
يواش س��الم كردم و ايش��ان بلند گفتند: »سالم عليكم و 
رحمه اهلل« جواب س��الم را با صداي بلند مي دادند. آنچنان 
جواب دادند كه من ش��رمنده شدم و خجالت زده دستگاه 
داخل اتاق را وارسي كردم و سريع بيرون آمدم. ديدن امام 
درآن لحظه و ش��يريني سالم ايش��ان را نمي شود توصيف 

كرد. 

 عكاسي از وسائل براي چينش درست اتاق
اين يك ويژگي ايش��ان بود كه به تمام جوانب و اطراف 
خ��ود دقت مي ك��رد. زماني كه در اتاق نبودن��د ما اتاق را 
نظافت وآماده مي كرديم. ايش��ان آن ق��در به اطراف خود 
دقت نظر داش��تند كه اگر شما يك وس��يله يي را جابه جا 
مي كردي متوجه مي ش��دند. يك بار بع��د از نظافت اتاق، 
وسائل جابه جا شدند. وقتي ايشان به اتاق برگشتند، گفتند 
چرا وسائل روي ميز جابه جا شده. تا آن موقع نمي دانستم 
روي مي��ز ايش��ان ه��ر چيزي جاي مش��خصي داش��ت. 
ادكلن ش��ان، كتاب ها و ديگر وس��ائل همه جاي مشخصي 
داش��تند. اين شد كه ما هميش��ه بعد از ترك امام از اتاق 
سي س��ي يو تصميم گرفتيم تا از فضاي اتاق و جاي وسائل 
عكاس��ي كنيم. چنانكه بعد از هر بار نظافت، مطابق عكس 

هايمان، وسائل را بچينيم. 

 صبح ها از دو ساعت قبل از نماز بيدار مي شدند 
ق��دم زدن، مطالعه ك��ردن، گوش دادن ب��ه اخبار، دعا 
خوان��دن، مالقات ه��ا، خ��واب قيلوله و... هم��ه اينها وقت 

مشخصي داشت. 
ش��انه زدن، ادكلن زدن و مرتب كردن محاس��ن س��ر 
ساعت انجام مي ش��د. وقتش��ان هيچ وقت تغيير نمي كرد. 
جمعه ها اول مي رفتند حمام. س��اعت هشت و پنج دقيقه 
دستگاه فرستنده جدا مي ش��د تا نه و پنج دقيقه. اين كار 
هميشه راس س��اعت انجام مي گرفت. مالقات ها هم راس 

س��اعت انجام مي ش��د. صبح ها از دو س��اعت قبل از نماز 
بيدار مي ش��دند و مشغول عبادت بودند. اينها يك سيستم 

برنامه ريزي دقيق براي همه ما ايجاد كرده بود. 

 يك بار قرآن را زير مفاتيح گذاشتم... 
يك بار درباره قرآن و مفاتيح اش��تباه كردم. قرآن را زير 
مفاتيح گذاشتم. ايشان با لحن مهرباني گفتند: »هيچ وقت 
ق��رآن را زير مفاتيح نگذاري��د و روي قرآن هيچ چيزي را 
قرار ندهيد.« ايشان براي قرآن خيلي احترام قائل بودند. 

بيست و نهمين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسامي ايران  

ياد باد آن روزگاران ياد باد

اواخر س��ال 1359 بود و نخستين باري كه توفيق ديدار امام را پيدا 
كردم فراموش    ناش��دني است. بيمارس��تان ميثاقيه تازه به بنياد شهيد 
واگذار    شده بود و با نام جديد شهيد مصطفي خميني پذيراي مجروحان 
فراواني بود كه در آن    روزهاي پرالتهاب نياز به درمان فوري داشتند. تيم 
پزشكي و جراحي اين بيمارستان    كه از افراد عالقه مند و كاردان تشكيل 
شده بود شبانه روز    در خدمت مجروحان بود و    فعاليتي كم نظير داشت به 
زودي نام بيمارستان در تهران و سراسر كشور شناخته و    بيماران دشوار 
و به خصوص كس��اني را كه ضايعات عروقي داش��تند مستقيما به اين   
 بيمارستان مي  فرستادند. خدمات اين بيمارستان توسط مسووالن محترم 
بنياد شهيد    به اطالع حضرت امام رسانده شد. بنا بر تقاضاي قبلي قرار 
مالقاتي براي پزشكان    بيمارستان تعيين شده بود. مجموعا در حدود 18 
نفر بوديم با حالتي پر انتظار و    شورانگيز عازم جماران شديم. همه چيز 
جالب بود احس��اس مي كردم هوا آكنده از    عطر بهار است. نمي دانم چه 
اثري بود كه انسان احساس سبكي مي كرد و انگار كه    كالبد انسان براي 
گنجايش روحش فراخ تر مي ش��د بعدها بارها به ديدار امام توفيق    يافتم 
و هربار اين جاذبه عجيب و بس��يار محسوس را بيش از بار قبلي حس   
 مي كردم.    صرف نظر از حضور پر احساس مردم كه پروانه وار خانه امام را 
طواف    مي كردند، نخستين نكته يي كه ذهنم را به خود مشغول داشت 
سادگي    فوق العاده منزل    امام بود. خانه يي كه در عين سادگي، وجود امام 
به در و ديوار آن عظمت و حشمت    مي بخشيد. به داخل اتاقي ساده كه 
جنب اتاق امام بود راهنمايي شديم و در انتظار    لحظه مالقات گرداگرد 
اتاق نشستيم- پيرمردي زبر و زرنگ و خوش سيما كه معلوم    بود به كار 
خ��ود افتخار مي كند برايمان چاي آورد با لذت آن را نوش��يديم. حالت   
 انتظاري كه ذهن همه را به خود مش��غول داشته بود. قرار بود وقتي به 
حضور امام    رسيديم من به عنوان نماينده جمع عرايضي داشته باشم - 
قبال هم بارها در شرايط    مختلف سخن گفته بودم و سخنراني هايي داشته 
ول��ي آن روز حال ديگري بود ضربان    قلبم تندتر از معمول بود و نگران 
بودم كه در موقع صحبت با امام دچار اش��كال شوم.     قصدم اين بود كه 

بسيار كوتاه و مختصر صحبت كنم.  
  به هر صورت حالت انتظار به پايان رس��يد و به اتاق امام راهنمايي 
شديم. لحظه    نخس��تين ديدار مانند همين امروز در ذهنم نقش بسته 
اس��ت. امام - پر هيبت - نوراني - با    متانت و حش��متي كه نظير آن را 
نديده بودم و با سادگي باور نكردني بر روي نيمكتي    كه با مالفۀ سفيدي 

با خطوط زردرنگ پوش��يده شده بود نشسته بودند. اين همه آرامش و   
 وقار در وجود خارق العاده مردي كه دنيا را به لرزه درآورده بود انسان را 
دچار بهت    مي كرد.    امام به طرف ما سر برگرداند و يك لحظه نگاهم با 
نگاه امام برخورد كرد.     چش��ماني پرجاذب��ه در زير ابرواني انبوه در يك 
چهره بي نهايت پاكيزه و جذاب و    نوراني و نگاهي كه تا اس��تخوان نفوذ 
مي كرد. در همين حال چنان مهربان و آشنا بود    كه آرامشي بي نظير به 
انس��ان مي داد. مالقات كنندگان هم تك تك دس��ت امام را     بوسيدند و 
دور اتاق نشس��تيم. واضح بود كه امام با لطفي خاص اين جمع مخلص 
را    پذيرفته اند صحبتم را به هر ترتيب بود ش��روع كردم. باز ضربان قلبم 
تند ش��ده ب��ود و    مي ديدم كه صدايم مي لرزد ول��ي ادامه دادم گزارش 
مختصري از فعاليت هاي پزشكان    حاضر در بيمارستان شهيد مصطفي 
خميني كه به اين نام تغيير يافته بود را به عرض    رس��اندم و بعد آنچه 
را كه در    دل داش��تم ابراز كردم. به ايش��ان گفتم ش��ما امام عزيز شما   
 هموطنان مرا از بند اس��ارت آزاد كرديد و به آنها ش��خصيت و حيثيت 
داديد ولي مرا دو    بار از بند آزاد كرده ايد.    يكي مثل همه ديگران و يكي 
هم از بند اسارت بيگانه - قبل از انقالب با    نوميدي از وطن مهاجرت و 
در س��رزمين بيگانه كار مي كردم. ولي انقالب اسالمي    تمام بهانه ها را از 
من گرفت و بندها را پاره كردم و مش��تاقانه براي خدمت مردم خود    و 
انقالب عظيم و پرافتخار به وطنم پيوستم. بنابراين شما مرا دو بار از بند 
رها    كرده ايد، امام عزيز س��پاس و ش��كر من از شما حد و اندازه ندارد. از 
چهره امام    احساس كردم بيش از هر كس آنچه را مي گويم و احساسم را 
پذيرفته است. حالت    نگاه امام توصيف ناپذير بود. باالخره پس از لحظاتي 
امام با بياناتي گرم و مختصر    جمع را مورد تفقد قرار دادند و براي همه 
دعا كردند.    بعدها، بارها در ديدارهاي عمومي يا گهگاهي به عنوان پزشك 
يا مس��وول    در ديدارهاي خصوصي خدمت ايشان رسيدم و هربار همان 
ش��يفتگي هيجان ديدار    اول وجود داش��ت، وجودش به انسان گرمي و 
شخصيت و آرامش مي بخشيد هر وقت    امام را مالقات مي كردم در تصور 
و ذهن خودم صدر اسالم را و صفا و روحانيت آن    را مجسم مي كردم، چه 
خوش��بخت بودند    مردماني كه در زمان پيامبر بزرگ اسالم و    پيشوايان 
دين ما مي  زيستند و توانستند آنها را ببينند و به سخنانشان گوش دهند   
 قصد تشبيه نيست ولي بايد اعتراف كنم كه ديدار امام مرا تا نزديك ترين 

قدم به    واقعيت بخشيدن به اين روياها پيش مي برد.  
منبع: جماران

دكترايرجفاضلازنخستينديدارشباامامميگويد
دغدغه، نوعي نگراني دلسوزانه و دوست داشتني منتقدانه است. 
نگرش��ي از س��ر اصالح و خيرخواهي و امام خميني )ره( به عنوان 
معمار اصلي نظام جمهوري اس��المي ايران در طول حيات مبارك 
خويش پس از پيروزي انقالب اس��المي همواره بيش��ترين دغدغه 
و نگراني ه��ا را در حف��ظ نظام داش��ته و آن را از ه��ر امري مهم تر 
مي دانستند. امس��ال به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي و در آستانه بيست و نهمين سالروز رحلت آن امام عزيز، 
بخش هايي از اين دغدغه ها را به تناوب در اختيار مخاطبان سايت 

قرار مي دهيم.  
ايشان در جمع پاس��داران و روحانيون تربت حيدريه بخشي از 
نگراني ه��اي خود را اين گونه مطرح كردن��د: »آن چيزى كه من را 
حاال نگران دارد و اگر عرض كنم آقايان هم نگران خواهند شد، اين 
اس��ت كه در اين وقت كه با همت همه قش��رها، همه طبقات، اين 
نهضت را به اينجا رس��انده  اند و دشمن را از صحنه بيرون كرده  اند 
و دست اجانب را كوتاه كردند، حاال يك خطرى بدتر از آن خطرها 
متوجه ماست و آن خطر اين است كه از اين دو طايفه، يعنى طايفه 
روحانيون و پاسدارها كه روحانيون هم جزو پاسدارها هستند؛ آنها 
هم پاسدار اسالم  اند، ديگران هم پاسدارند؛ بلكه همه ملت پاسدار 
اسالم بايد باشند: كلُّكم راٍع و كلُّكم مسوول آن خطرى كه اآلن من 
را نگران كرده اس��ت- و من تكرار مي  كنم، هر دسته  اى كه بيايند 
اينج��ا تكرار مي  كنم آن را- آن خطر اين نيس��ت كه ما شكس��ت 
بخوريم؛ شكست خوردن خطر نيست؛ اولياى خدا هم بسيارى  شان 
در جنگ ها شكس��ت مى  خورده  اند؛ حتى خ��ود پيغمبر هم گاهى 
شكس��ت مى  خورد؛ حضرت امير هم از معاويه شكس��ت خورد. اگر 
م��ا در آن رژيم��ى كه بود و قيام كرديم و ش��ما قيام كرديد فرض 
كرديم كه... ما را شكست مى  دادند، هيچ اشكالى در كار نبود؛ ما را 
هم مي  كشتند براى اسالم بود؛ كارى نبود. آنكه اآلن موجب نگرانى 
اس��ت اين است كه از اين دو قش��ر- مهم اين دو قشرند و سايرين 
هم هستند كه... اس��م مي  برم- قشر روحانيون كه پاسداران اسالم 
و قرآن هس��تند از صدر اس��الم تا حاال و قشر پاسدارهاى اسالمى 
و اضاف��ه كنيد به اينها كميته ها، دادگاه هاى انقالب اس��المى، اگر 
خداى نخواس��ته اينها كه در نظام اس��الم االن هستند- ما مدعى 
هستيم كه پاسدار احكام اسالم هستيم و شما هم پاسداريد از اين 

انقالب اسالمى و همه ملت هم بايد پاسدار از اسالم باشند- االن كه 
نظام اسالمى اس��ت و ما رژيم را رژيم جمهورى اسالمى مي  دانيم، 
راى داديد، همه ملت رأى دادند و االن رس��ما مملكت ما رژيمش 
جمهورى اس��المى اس��ت، اگر از ما يا از ش��ما يا از كميته ها يا از 
دادگاه  ه��اى انقالب يك اعمالى صادر بش��ود كه در نظر عالم اين 
اعمال بر خالف رويه باش��د، اين اسباب اين مي  شود كه آنهايى كه 
با ما دشمن هستند و عددشان هم در خارج خيلى زياد است و در 
داخل هم هس��ت و مراقب اين هستند كه يك قدم خالفى از ماها 
ببينند و يكى را هزارها كنند و منعكس كنند در روزنامه هاى خارج، 
در مج��الت خ��ارج و در داخل هم با اش��ارات و بگويند كه »نظام 
اس��المى هم همين است؛ اينها پاسدارهايش و اينها روحانيونش و 
اينها بازارى هايش و آنها هم س��اير طبقاتش و مكتب ما را متزلزل 
كنند. اس��الم را معرفى كنند به اينكه »اينها پاسدارهاى اسالم  اند، 
اآلن جمهورى اسالمى است و جمهورى اسالمى هم با سابق فرقى 
نك��رد؛ آن وقت محمدرضا پهلوى و س��ازمان امني��ت خالفكارى 
مي  كردن��د، حاال آقايان روحانيون و آقايان پاس��داران و دادگاه هاى 
انقالب و كميته ه��ا خالفكارى مى  كنند؛ پس معلوم مي  ش��ود كه 
اسالم هم- همين- مثل ساير رژيم ها مى ماند.« نمى  گويند كه من 
يك كار خالف كردم، آقا يك كار خالف كرده، - ش��ما- مى  گويند 
كه »االن رژيم اس��المى است و جمهورى اسالمى است و اينها هم 
كه مي  گويند ما پاسدار جمهورى اسالمى هستيم، روحانيون هم كه 
مى  گويند ما از اول پاس��دار اس��الم بوديم و دادگاه ها هم مى  گويند 
دادگاه انقالب اسالمى و كميته ها هم مي  گويند كميته  هاى اسالمى، 
اينها همه با اسم اسالم،« االن اين جماعات هستند و به ما بگويند 
كه »جمهورى اس��المى هم مثل رژيم شاهنشاهى است؛ منتها آن 
وقت يك دس��ته  يى آن كارها را مي  كردند، حاال يك دسته ديگرى؛ 
آن وقت آن دسته مي  ريختند توى خانه  هاى مردم و كارهاى خالفى 
مى  كردند، حاال هم اين دس��ته هس��ت؛ آن وقت آن دس��ته كارى 
مى  كردند، حاال به اس��م كميته اس��المى تعدى  مي  كنند؛ آن وقت 
محمدرض��ا و اتباعش اين كار را مي  كردند، حاال روحانيون اين كار 
را مي  كنند. مهره ها عوض ش��ده، مسائل همان مسائل است!« اين 
خطرى است كه مصيبتى است كه از همه مصيبت ها باالتر است.«
صحيفه امام؛ ج 8، ص 420-418

ازنظرامامخميني)ره(كداممصيبتازهمهمصيبتهاباالتراست؟
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تكيه كالمشان اين بود »سالمت باشيد«. اين را با حالت 
خاصي مي گفتند كه متوجه مي ش��دي مورد تش��كر قرار 
گرفته يي. هر كاري براي ايشان انجام مي داديم مي گفتند: 
»سالمت باش��يد«. يك روز صبح داشتم مي رفتم بيرون و 
ايشان در حياط قدم مي زد. من آمدم سالم كنم و از حياط 
بيرون بيايم كه ناگهان ايش��ان جلو من ايس��تادند. گفتند 
اين درختي كه همه اش س��بز است، اسمش چيست؟ من 
اول س��وال ايش��ان را متوجه نش��دم. فكر كردم مي گويند 
درخت هميش��ه س��بز. اين بود كه عرض كردم: »آقاجون 
درخت كاج است.« ايشان عصايش را بلند كرد و آن دورتر 
را نش��انم داد و گفتن��د »اون درخ��ت را مي گم.« درختي 
كه س��ر تا پا س��بز بود. من اس��مش را نمي دانس��تم. اين 

بود كه گفتم: »آقا اين درختي اس��ت كه ش��هرداري كنار 
خيابان ها مي كارد.« امام لبخندي زدند و گفتند: »سالمت 
باش��يد و رفتن��د.« روز بعد من آمدم از يك نفر پرس��يدم 
و فهميدم اس��مش اقاقيا اس��ت. بعد با فاصله كمتر از 48 
ساعت آمدم كه در حياط سر زمان مقرر امام داشتند قدم 
مي زدند. س��الم كردم و رفتم باال. ب��ه بچه ها گفتم ديروز 
امام از من سوالي كرده كه جوابش را بلد نبودم و رفته ام و 
پرس��يده ام. اما خجالت مي كشم االن بروم به ايشان بگويم. 
بچه ها مرا تش��ويق كردند كه حتما برو و به ايشان جوابش 
را بده. باز برگش��تم به حياط و س��الم كردم. وقتي س��الم 
كردم ايشان ايس��تادند. گفتم: »آقا جان من رفتم اسم آن 
درخت را پرس��يدم. اسمش اقاقيا اس��ت.« ايشان با كمال 

مهرباني و نگاه آرامش بخش��ي، ضمن تشكر از من در يك 
جمله پاس��خ دادند و فرمودند: »گفتند اقاقيا ست. سالمت 
باش��يد.« يعني از فرد ديگري پرس��يده بودند و جوابش را 
يافت��ه بودند اما چنان صميمان��ه و مهربان جوابم را دادند 
 كه فهميدم امام در پيدا كردن پاس��خ سواالتش��ان چقدر

 دقيق هستند. 

امامدرجمعخانوادهسياسيصحبتنميكردند
در س��اعتي كه خانواده براي دي��دار مي آمدند، اين قدر 
جمعشان گرم بود كه آدم احساس نمي كرد حاال اين بزرگ 
مرد، رهبر يك مملكت است. گپ و گفت هايشان با اعضاي 
خانواده معروف بود. با همه خانواده سروكله مي زدند. سياسي 
صحبت نمي كردند. با خانواده مزاح مي كردند. بگو و بخندي 
در اتاق باال بود كه حتي احس��اس نمي كردي امام بستري و 
بيمار هس��تند. با بعضي، از جواني شان حرف مي زدند. براي 
برخي از حالشان مي گفتند. با بچه ها بگو و بخند مي كردند. 
يادم هس��ت پ��س از تولد علي، او را آوردن��د كه امام در 
گوش ايش��ان اذان بخوانند. گفتند مراقب باشيد كه سرش 
ب��ه جايي نخ��ورد. گاهي علي بعدها كه بزرگ تر ش��ده بود 
مي آمد در بيمارس��تان با امام بازي مي كرد. گوشي پزشكي 
را مي گرفت و دكتر امام مي ش��د و با ايشان شوخي مي كرد. 
مي دانيد حضرت امام براي نام گذاري دختر، فقط نام فاطمه 
و زه��را را مي پذيرفتند. در خانواده خودش��ان همه چند تا 
فاطم��ه بود. يك بار در يكي از مالقات ها كه اعضاي خانواده 
جمع بودند دختر خانم ها از ايش��ان پرسيدند آقا ما چند تا 
فاطمه داريم و هر يك را صدا مي كنيم همه جواب مي دهند. 
حاال چه كنيم؟ امام به ش��وخي ج��واب داد: »خب يكي را 

فاطي صدا كنيد و يكي را فوتي« كه همه خنديدند. 

وقتيامامناراحتشدندواعتراضكردند
مي گفتند اس��تفاده بي مورد برق، مورد ضمان است. حرام 
مي دانس��تند. هيچ وقت نديديم كه چند چ��راغ خانه را با هم 
روش��ن كنن��د. به هر جا وارد مي ش��دند برق آنجا را روش��ن 
مي كردند و هر وقت خارج مي شدند، خاموش مي كردند. مثال 
حتي در راهرو هم وقتي مي خواستند حركت كنند يك چراغ، 
يك چراغ روش��ن مي كردند و حركت مي كردند. وقتي داخل 
اتاق نشس��ته بودند، اگر مي خواستند بروند دستشويي چراغ 
اتاق را خاموش مي كردند. اين قدر با وسواس و دقت نظرمساله 
را رعايت مي كردند. مي خواستند بروند براي مالقات عمومي. 
قبل از رفتن تاكيد مي كردند چراغ ها را خاموش كنيد. يك بار 
بعد از مالقات كه رس��يدند، ديدند چراغ هاي متعددي روشن 
اس��ت. ناراحت شدند، اعتراض كردند و گفتند وقتي كسي در 

اتاق نيست، اين همه چراغ، چرا روشن است؟

آموزشتنظيمامواجراديو
يك بار ايشان داش��تند استراحت مي كردند كه مرا صدا 
كردند و راديو را خواس��تند. يك راديو بود كه هفت تا موج 
داش��ت. گفتند اين را روشن كن. من كار با اين راديو را بلد 
نبودم و خواس��تم بيرون بروم و از همكاران بپرسم. ايشان با 
لحني مهربانانه گفتند: »كجا؟« نه به حالت دستوري. بلكه 
خيلي صميمي گفتند: كجا مي ري؟ راديو در دستم بود كه 
اول اش��اره به ولوم دس��تگاه كردند كه روي كجا تنظيمش 
كنم. بعد اشاره به موج راديو كردند و گفتند: »بيارين بيارين 
بيارين تا اينجا.« با همين لحن. بعد اين دكمه سبز رنگ را 
فش��ار بدهيد. وقتي دكمه را زدم گفتند لطفا بگذاريد روي 
ميز. جالب اين بود كه با وجود فاصله شان، موج را دقيقا به 
من گفتند. چنان دقيق موج را نش��ان دادند كه وقتي راديو 
روش��ن ش��د صدا صاف و بي خش بود. اين دقت امام برايم 

خيلي شگفت انگيز بود. 
ايش��ان كامال به صدا هاي راديو ها آش��نا بود. هنوز راديو 
را باز نكرده، مي توانس��تند از روي صدا تشخيص بدهند كه 
كدام راديو را گرفته. يك بار يكي از بچه ها راديو را از بيرون 
آورد و س��ريع وارد اتاق ش��د تا به آقا بدهد. همين كه وارد 
ش��د و راديو را روش��ن كرد، امام تا صداي راديو را ش��نيد 
گفتند راديو عراق اس��ت ببري��د بيرون. هرگز به راديو عراق 
گوش نمي كردند چون مدام فحاشي مي كرد. حرف درست و 
حسابي براي شنيدن نداشت. اما راديو بي بي سي را هميشه 

سرساعت و مرتب گوش مي دادند. 
راديوهاي بيگانه را 6 صبح گوش مي دادند. امام هميش��ه 
5 تا 10 دقيقه اخبار س��اعت هاي مختلف را گوش مي كرد. 
برخي مواقع مي ديدم كه زمان خواندن روزنامه يا ش��نيدن 

راديو و ديدن تلويزيون، يادداشت هايي برمي داشتند. 

مقيدبودنبرايرعايتمحرمونامحرم
اوال اينك��ه ب��راي ورود به داخل اتاق، ي��ك آويزي قرار داده 
بودن��د ك��ه وقتي در باز مي ش��د ص��دا مي داد و هم��ه متوجه 
مي ش��دند كسي وارد ش��ده. يك قاعده و رمزي را هم گذاشته 
بودند كه هر كس وارد مي شد مي گفت يا اهلل و امام پاسخ مي داد 
بس��م اهلل تا فرد حق ورود به اتاق را پيدا مي كرد. وقتي ما داخل 
اتاق بوديم و خانم ها وراد مي ش��دند امام سريع به خانم ها اعالم 
مي كردن��د يا اهلل كه يعني نامحرم داخل هس��ت تا آنها مراعات 

كنن��د. با وجودي ك��ه اعضاي خانواده را هم م��ا ديده بوديم و 
ه��م به عنوان مريض گاه��ي مراجعه مي كردند ول��ي امام اين 

احتياط ها و دقت نظر را در برخورد محرم و نامحرم داشتند. 
يك بار روي بازوي ش��ان يك پنبه الكل گذاشته بودم كه 
جاي تزريق يك س��وند قلبي بود. بعد كه پنبه را برداشتم، 
جاي آن قرمز ش��ده بود. البته خون نبود. فقط رنگش قرمز 
بود. به اندازه يك نصف عدس فرض كنيد. مي خواستند وضو 
بگيرند. سوال كردند: »اين خونه؟« گفتم: »نه آقا جان، اين 
خون نيس��ت.« باز گفتند: »ش��هادت مي دهي كه اين خون 
نيس��ت؟« گفتم: بله آقا. براي من جالب بود كه ايش��ان به 

عنوان يك مجتهد، از يك متخصص شهادت گرفتند. 
ام��ام مراقب��ت مي ك��رد از اينك��ه خوردني ي��ا هر چيز 
اضافه يي وارد خانه نش��ود. آقاي رض��ا فراهاني كه خريد ها 
را انج��ام مي داد، يك بار س��بزي خوردن خري��ده بود. امام 
در حي��اط ايش��ان را ديده بود و پرس��يده ب��ود: »اين همه 
س��بزي براي كيست؟« حاجي فراهاني گفته بود براي خانه 
خريده ام. امام مقداري از سبزي را جدا كردند و گفتند: »ما 
به اين همه س��بزي نياز نداريم.« همين مقدار كافي اس��ت 
بقيه را به آقايان دفتر بدهيد. وقتي كه ايش��ان در سي سي 
يو بودند و پدافند ش��روع به كار ك��رد، اعالم وضعيت قرمز 
ش��د. مي دانيد ك��ه جماران هم يكي از نقاط حس��اس بود. 
البته ايش��ان هيچ وقت نپذيرفت كه به پناهگاهي كه در آن 
نزديكي درس��ت كرده بودند برود. آقا خيلي آرام گفتند كه 
چ��راغ را خاموش كنيد. يعني ي��ك رفتار عقالني و منطقي 
و موض��ع امنيتي در برابر واقعه. بعد خود ما قلبمان ش��روع 
مي كرد به تپيدن از بمب باران و موشك باران. من كه قلب 
امام را با مانيت��ور كنترل مي كردم، ديدم ذره يي تغيير پيدا 
نك��رده. خيلي اين عجيب ب��ود. طبيعتا در آن وضعيت بايد 
دچار تغيير مي ش��د. ضربان قلب ما مي زد اما قلب امام انگار 
كه آرام تر از قبل باشد مشغول كار خودش بود. انگار كه هيچ 

اتفاقي نيافتاده است. 
يك روز كارهمه ما در اتاق س��ي س��ي يو تمام شده بود. 
همه داش��تيم از ات��اق بيرون مي رفتيم. م��ن آخرين نفري 
بودم كه خواس��تم از اتاق بيرون بروم كه ناگهان صدايشان 
را شنيدم. مرا با لحني بسيار زيبا صدا كردند. كالمشان اين 
بود: »نگاه كن« اينگونه صدا زدند. بعد نكاتي را فرمودند كه 
به دفتر منتقل كنم. كالمش��ان خيلي صميمي و دوس��تانه 
بود. من تمام جانم لرزيد و تا مدت ها اين كالم در من حالت 
ش��عف ايجاد كرده بود. سريع برگشتم فقط نگاه كردم. يك 
س��يماي نوراني كه يك دست لباس س��فيد پوشيده بود و 
رويش��ان هم يك لحاف سفيد بود. ديدني ترين تصويري كه 
مي ش��د ديد و صدايي كه مي شد شنيد. هنوز اين صدا، در 

قلبم هست. 

يكسخنخودماني
ببينيد! من هر چي مي گويم از رفتارهايي گفتم كه خودم 
ديدم. شنيده نيس��ت. خوانده نيست. چون نيازي هم ندارم 
حرف��ي از ديگران بزن��م. خيلي از اين رفتاره��ا براي دل ما 
تعري��ف دارد. واقعا من نمي دانم چه طور ش��د كه براي كار 
مهم پرس��تاري امام انتخاب شدم. اين يك عنايت بزرگ بود 
كه نصيبم شد. تا زماني كه امام زنده بود و ما جماران بوديم 
اصال زندگي نمي ش��ناختيم. ذره يي اطالع نداش��تم در خانه 
خودم چه مي گذرد. زندگي ما امام ش��ده بود. امام مي دانيد 
يعني چي؟ از نظر ش��ما ش��ايد يك رهبر سياس��ي باشد يا 
نمي دان��م يك پيروز انقالب ايران. براي ما نه. پيامبر بود كه 
مبعوث شده بود. در دوران حيات حضرت امام، ذره يي به فكر 
كار و آينده و مس��ائل خانوادگي روزمره نبودم. نمي دانستم 
اص��ال در خانه خريد مي كنند، نمي كنن��د، كوپن مي گيرند، 
نمي گيرن��د. تا رحل��ت امام و حتي يك س��ال بعد از رحلت 
نمي دانستم بچه هايم كجا مدرسه مي روند. كالس چندم اند. 
همه چيز مس��ووليتش ب��ا حاج خانم بود. ما ب��راي بودن در 
كنار امام س��ر و پا نمي ش��ناختيم. خودمان را در وجود امام 
مي ديديم. شخصيت ما يك تعريف داشت آن هم فدايي امام.
منبع:فارس

خاطرهعسگراوالديدربارهنگاهامامخميني)ره(
بهرجالمملكت

مرح��وم حبي��ب اهلل عس��گراوالدي خاط��رات ديگ��ري 
از امام خمين��ي )ره( نق��ل ك��رده ب��ود. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني و خبري جم��اران، حبيب اهلل عس��گراوالدي 
نقل مي كند: در روزهايي كه دولت موقت تازه مي خواس��ت 
شكل بگيرد، تعدادي از حقوقدانان و دانشگاهيان جلسه يي 
خصوصي با امام در سالن نمايش مدرسه علوي داشتند. در 
ميان صحبت هاي آقاي ه��ادوي جمله يي حاكي از اين بود 
كه انقالب ما در ش��رايطي پيروز شده كه قحط الرجال است 
و ش��ايد ما براي پست ها و مس��ووليت ها افراد كافي نداشته 
باش��يم. امام در پاس��خ به آنها فرمودند: »بحمداهلل اس��الم 
عزيز رجال و نس��اي )زنان و م��ردان( فراواني تربيت كرده 
است. آنچه ما نداريم معرفت الرجال است؛ ان شاءاهلل انقالب 
وس��يله يي مي شود تا ما نس��بت به رجال اين مردم معرفت 

بيشتري پيدا كنيم و از وجود آنها استفاده بكنيم. 

امامنظامسلطهرا
بهلرزهدرآورد

يك فعال سياس��ي اصولگرا معتقد اس��ت: امروز 
دش��من با تمام ت��وان ت��الش مي كند ت��ا از ميزان 
تاثيرگذاري ام��ام بكاهد و تبليغات��ي وارونه كند. به 
نح��وي كه عوامل وابس��ته خود در اي��ران را تبليغ و 

چهره امام را تخريب و مخدوش مي كند. 
پايگاه خبري جماران در آس��تانه بيست و نهمين 
س��الگرد ارتحال حض��رت امام خميني)س(، س��راغ 
عباس سليمي نمين تاريخ نگار و يكي از تحليلگران 
سياسي اصولگرا رفته است و ديدگاه هاي وي را درباره 
امام خميني )س(، ابعاد مختلف ش��خصيتي ايشان و 
چگونگي مقابله با تحريف انديشه هاي بنيانگذار نظام 

جمهوري اسالمي ايران جويا شده است. 
س��ليمي نمين در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
در راستاي شناخت بيش��تر حضرت امام پس از اين 
همه سال، نگاهي جامع و بدون سانسور به شخصيت 
حضرت امام در جامعه وجود دارد؟ گفت: شناخت امام 
باتوجه به سيره يي كه از ايشان قبل و بعد از انقالب در 
مكتوبات و آثاري كه از ايشان به صورت منظوم باقي 
مانده، كاري دشوار نيست. امام با روشي كار خود را در 
عرصه مبارزه با بيگانگان مسلط بر ايران و استبدادي 
كه آنها از آن حمايت مي كردند، شروع كرد، كه ممتاز 
بود. از اين رو، نس��بت به س��اير رهبران سياسي كه 
آنها نيز داراي مشي و سيره يي مستقل بودند، بسيار 
درخشيد. به نحوي كه ساير رهبران نيز ناچار شدند تا 
خود را به امام عرضه كرده و در كنار ايشان، موقعيتي 

براي خود در جامعه پيدا كنند. 
بي ترديد آنها نيز در عرض امام حركت كرده بودند 
و اگر نگوييم موقعيت بهتري از امام داشتند، قطعاً در 
شرايط بدتري نبودند. امام بيشترين فشار را از سلطه 
بيگانگان و استبداد دريافت كردند؛ به نحوي كه حكم 
اع��دام دريافت كردند. در حالي كه ما براي هيچكدام 
از رهبران سياسي آن مقطع، چنين ميزان از عقوبت 

را شاهد نيستيم. 
اگر جانفشاني ملت و علما نبود، قطعا امريكايي ها 
مصر بودند كه امام اعدام شود. اما خروش ملت باعث 
ش��د كه آنها به اين نتيجه برس��ند كه هزينه اعدام 
براي شان بس��يار زياد است و طبعاً به تبعيد ايشان 
رضاي��ت دادند. بنابراين، امام به گونه يي عمل كرده 
بود كه نظام سلطه و استبداد را كامال به لرزه درآورد 
و ضرباتي جدي به آن وارد س��اخت. به همين دليل 
هم ب��ود كه چنين عقوبتي را براي ايش��ان در نظر 

گرفته بودند. 
رژيم گذش��ته، براي هيچكدام از رهبران سياسي 
چنين مجازاتي را در نظر نگرفته بود. به عنوان نمونه، 
حداكثر مجازاتي كه براي دكتر مصدق در نظر گرفته 
ش��د، سه س��ال زندان و تبعيد در محل اقامتش بود. 
برخي رهبران ديگر نيز چندماهي متحمل حبس شده 
بودند. اما امام صادقانه در سخت ترين شرايط مبارزاتي 
كه هزين��ه مبارزه نيز باال رفته بود، ملت را رها نكرد. 
بدين معنا كه هرگز ش��رايط س��خت مبارزه، او را به 

سوي رها كردن ملت سوق نداد. 
در هيچ شرايطي، پايبندي امام به عهدش سست 
نشد. همين نيز باعث شد تا روز به روز گرايش توده ها 
و تمامي س��اليق به امام بيش��تر ش��ود. با آنكه نسل 
جوان امروز آن ش��رايط را درك نك��رده، اما مي تواند 
از طري��ق تصاوير و برخي اعترافات س��ران احزاب يا 
عملكردهايشان، به اين مطلب دست پيدا كنند. وقتي 
تمامي سران احزاب سياسي به پاريس رفتند و با امام 
بيع��ت كردند، نه به دليل آن بود كه ايش��ان را قبول 
داش��تند، زيرا عملكردهاي بعدي آنها، آنچنان با امام 

همخواني نداشت. 
بلك��ه علت پذيرفتن مباني و اصول امام از س��وي 
آنها اين ب��ود كه راه ديگري براي موقعيت پيداكردن 
در جامعه نداش��تند. بي ترديد اگر مشي، ديدگاه ها و 
سابقه مبارزاتي آنها به تنهايي كفايت مي كرد، راه خود 
را مي رفتند و مردم را تش��ويق ب��ه پيروي از منويات 
سياس��ي خود مي كردند. پس جوانان امروز مي توانند 
ب��ه راحتي دريابن��د، كه امام از طري��ق يك صداقت 
فوق العاده سياس��ي، توانس��ت در ميان مردم جايگاه 
پيدا كند. بدون ش��ك تمامي رهبران سياس��ي ديگر 
كه ديدگاهشان تقاوتي فاحش با امام داشت، معترف 
بودن��د كه هيچ جايگاهي در جامعه ندارند. به همين 

دليل است كه اين راه را در پيش گرفتند. 
در تاريخ مشاهده مي كنيم كه امام با چه استقبال 
عظيمي وارد ايران مي شوند و بعد از 10 سال مديريت 
كالن در كشور، چگونه از سوي توده هاي ملت بدرقه 
مي شوند. هرچند اين قياس مع الفارق است، اما زماني 
كه پهلوي اول درگذشت، آنقدر فضا عليه رضاخان در 
كشور سنگين بود كه جس��د وي را چندين سال در 
مصر نگه داشتند تا ملت نسبت به او دچار فراموشي 
ش��ود و از نفرت عمومي نسبت به وي كاسته شود. از 

اين رو، بعد از 6سال وي را وارد ايران كردند. 
پهل��وي دوم نيز ب��راي آنكه بتواند فضاي ش��كل 
گرفته عليه پدرش را تعديل كند، از سال 1320 الي 
1324 دادگاه هايي تشكيل داد كه هدفش رسيدگي 
به ش��كايات كساني بود كه يا از جانب رضاخان مورد 
لطمه قرار گرفته بودند و اموالشان مصادره شده بود؛ 
يا پرداخت خس��ارت به بازماندگان كساني كه توسط 
رضاخ��ان اعدام ش��ده بودند را در دس��تور كار خود 
داش��ت. اين اقدامات نيز تنها ب��ه اين دليل بود كه از 
التهابات جامعه نسبت به رضاخان بكاهند. اما امام به 
دلي��ل صداقتي كه داش��ت، در اوج به ايران آمد و در 
اوج هم رفت. بنابراين، ش��ناخت ايشان چه به لحاظ 
تحليلي و چه به لحاظ عمومي، كاري دشوار نيست. 

ل��ذا مي توان با الگو قرار دادن امام در عرصه عمل، 
آرمان ه��ا و مباني اي��ن ملت را پياده ك��رد. بنابراين 
ام��ام همچن��ان چهره يي تاثيرگ��ذار در تاريخ جهان 
باقي خواهد ماند. ايش��ان مي تواند براي آيندگان نيز 
الهام بخش باش��د. از اين رو، قدرت هاي اس��تعماري، 
كينه هاي زي��ادي از امام دارند. م��ن اين كينه را در 

كتاب آخرين رييس موساد در ايران مشاهده كردم. 
امام درخشيد؛ اما بسياري از كساني كه امروز، غرب 
براي درخشيدن آنها تالش مي كند، همچون كفي به 
روي دريا يا مشابه موج هايي ناپايدار هستند. شخصيت 
امام قوي تر از اين اس��ت كه س��هل طلبي جناح هاي 
داخلي يا دشمني دشمنان قس��م خورده اش، بتواند 

چهره يي مخدوش از ايشان بسازد. 

گفتوگو

بيستونهمينسالگردارتحالبنيانگذارجمهورياسالميايران

ياد باد آن روزگاران ياد باد

نهض��ت ام��ام خميني و به دنب��ال آن پي��روزي انقالب 
اسالمي در سايه توكل و حمايت  الهي، رهبري حكيمانه امام 
و وحدت و همدلي مردم كشور روي داد، انقالبي كه مي توان 
آن را معجزه ناميد چراكه با هيچ يك از انقالب هاي مردمي 
قابل مقايس��ه نبوده و نيست. مسلما پس از پيروزي در همه 
انقالب ها، دغدغه هاي��ي وجود دارد كه اين در حكومت هاي 
ديني دوچندان ش��ده و براي ش��خصيت بزرگ��ي مانند پير 
جماران كه از دراي��ت و تيزبيني خاصي برخوردار بودند به 
مراتب بيش��تر و بيشتر. ايشان در س��خنراني ها و پيام هاي 
مختلف به اين نگراني هاي خود اشاره كرده اند كه در آستانه 
بيس��ت و نهمين سالروز رحلت آن بزرگوار و قرار گرفتن در 
چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي به تناوب بخش هايي 

از اين دغدغه ها را در اختيار مخاطبان قرار مي دهيم. 
آش��نايي با مكتب حيات بخش اس��الم و دوري از مكاتب 
خودس��اخته و انحرافي از ديگ��ر دغدغه هاي بنيانگذار كبير 
انقالب اس��المي بود كه جوان��ان را به تحقيق در اين زمينه 
دعوت مي كردند. ايش��ان در بخش��ي از پيام خود خطاب به 

دانشجويان مسلمان مقيم خارج از كشور آورده اند: 
»عوامل و ايادى اس��تعمار كه مى  دانند با آشنايى ملت ها 
به خصوص نس��ل ج��وان تحصيلك��رده به اصول مقدس��ه 
اس��الم، س��قوط و نابودى اس��تعمارگران و قطع دست آنان 

از منافع ملت ها و كش��ورهاى اس��تعمار شده قطعى خواهد 
بود به كارش��كنى پرداخته و مي كوش��ند كه با سمپاشي ها 
و مش��وب ك��ردن اذهان و اف��كار جوانان از جلوه  گر ش��دن 
چهره تابناك اس��الم جلوگيرى كنند و ب��ا عناوين فريبنده 
و مكتب ه��اى رنگارن��گ، جوان��ان ما را منح��رف كنند. بر 
ش��ما جوانان مس��لمان الزم اس��ت كه در تحقيق و بررسى 
حقايق اس��الم در زمينه  هاى سياس��ى، اقتصادى، اجتماعى 
و... اصالت ه��اى اس��المى را در نظر گرفت��ه و امتيازاتى كه 
اس��الم را از همه مكاتب ديگر جدا مى كند، فراموش نكنيد. 
مبادا قرآن مقدس و آيين نجاتبخش اسالم را با مكتب هاى 
غلط و منحرف كننده يى كه از فكر بش��ر تراوش كرده است، 

خلط نماييد. 
بايد توجه داش��ته باش��يد تا روزى كه ملت اسالم پايبند 
اين مكتب هاى اس��تعمارى اس��ت يا قوانين اله��ى را با آن 
مقايس��ه مى  كند و در كنار هم قرار مي دهد، روى آس��ايش 
و آزادى نخواهند ديد.  اين مكتب هايى كه از چپ و راس��ت 
به ملت اس��الم عرضه مى  شود فقط براى گمراهى و انحراف 
آنان اس��ت و مى  خواهند مس��لمانان را براى هميشه خوار و 
ذليل و عقب مانده و اس��ير نگه دارند و از تعاليم آزاديبخش 

قرآن كريم دور كنند«. 
صحيفهامام؛ج2،ص438-437

توصيه امام خميني)ره( به جوانان نسبت به تحقيق درباره حقايق اسالم

رعاي��ت قان��ون و حرك��ت در چارچ��وب آن از ديگ��ر 
دغدغه ه��اي ام��ام خمين��ي )ره( بود كه در طول س��ال ها 
هم��واره ب��ر آن تاكيد مي كردند و از مس��ووالن و مردم در 
هر پست و مقامي كه بودند، رعايت آن را خواستار بودند و 
آشكارا مخالفت خود را با عدول از قانون، اظهار مي داشتند. 
ايش��ان در بخشي از س��خنان خود در جمع نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اين مساله بيان داشتند: 
»بترس��يد از اينكه يك وقت يك انفجارى حاصل بش��ود و 
همه ما را به باد فنا بدهد. از اين بترسيد شما! مغرور نشويد 
به اينكه من آن هس��تم كه فالن كار، چيز بود، رس��تم يلى 

بود در كذا! مغرور نشويد. 
اين مردم اس��الم را مى  خواهند. اگر پايتان را از اس��الم 
كن��ار بگذاريد اي��ن طلبه يى كه اينجا نشس��ته با كمال قوا 
 با ش��ما مخالفت مى  كند. همه ملت اس��الم هم اس��الم را 

مى  خواهند. 
من اول س��ال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب 
است سال اجراى قانون باشد. بايد حدود معلوم بشود. آقاى 
رييس جمهور حدودش در قانون اساس��ى چه هس��ت، يك 
قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى  كنم. اگر همه مردم 
هم موافق باش��ند، من مخالفت مى  كنم. آقاى نخست وزير 
حدودش چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشود. يك 
ق��دم كنار برود با او هم مخالفت مى  كنم. مجلس حدودش 
چ��ه قدر اس��ت، روى حدود خ��ودش عمل كند. ش��وراى 
نگهبان حدودش چه قدر اس��ت؛ قوه قضاييه حدودش چى 
است؛ قوه اجراييه. قانون معين شده است. نمى  شود از شما 
پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مى كنى قانون را 

قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد.« 
صحيفهامام؛ج14،ص377-376

تاكيد امام خميني)ره( بر حركت در چارچوب قانون

و  مس��ووالن  ن��گاه  ن��وع  ايش��ان،  نگراني ه��اي  ازجمل��ه 
تصميم گيري ه��اي آنان در مس��ائل مختلف كش��ور بود كه آن را 
در قالب س��خنراني يا تذكر مس��تقيم به آنان يادآور مي شدند. در 
بخش��ي از پيام امام خميني به مجمع تش��خيص مصلحت نظام و 
مش��خص كردن اختيارات اين مجمع، ايش��ان تذكري به اعضاي 

شوراي نگهبان به شرح زير داده اند: 
»تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز ش��وراى نگهبان مى  دهم كه 
خودش��ان قبل از اين گيرها، مصلحت نظ��ام را در نظر بگيرند 
چراكه يكى از مس��ائل بس��يار مهم در دنياى پر آشوب كنونى 
نق��ش زمان و م��كان در اجته��اد و نوع تصميم  گيري هاس��ت. 

حكومت، فلس��فه عملى  برخورد با ش��رك و كف��ر و معضالت 
داخل��ى و خارج��ى را تعيين مى  كند و اي��ن بحث هاى طلبگى 
مدارس، كه در چارچوب تئوري هاست نه تنها قابل حل نيست، 
كه ما را به بن  بس��ت هايى مى  كشاند كه منجر به نقض ظاهرى 
قانون اساس��ى مى ش��ود. ش��ما در عين اينكه باي��د تمام توان 

خودتان را بگذاريد كه خالف ش��رعى صورت نگيرد- و خدا آن 
روز را نياورد- بايد تمام س��عى خودت��ان را بنماييد كه خداى 
ناكرده اس��الم در پيچ و خم هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و 

سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نشود«.
صحيفهامام؛ج21،ص218-217

تذكر پدرانه امام خميني)ره( به شوراى نگهبان براي در نظر گرفتن مصلحت نظام
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بانك و بيمه10
 نظام پرداخت رمز ارزي

و مصايب ايران
رامين مجاب  كارشناس بانك 

تصور سياس��ت گذاران اين اس��ت كه استقرار 
نظ��ام پرداخت مبتني بر رمز ارزها و بهره گيري از 
آن مي تواند مش��كالت در عرصه تجارت بين الملل 
را تخفي��ف ده��د، حتي در ص��ورت ايجاد چنين 

ابزاري، مشكالت كامال پايان نمي پذيرد. 
فرض كنيد نظام پرداختي بر پايه رمز ارزها در 
جامعه بين الملل به وجود آيد كه اوال از »مقبوليت« 
كافي برخوردار باشد و ثانيا »شفافيت هويتي« در 
آن وجود نداش��ته باش��د. در اين يادداش��ت اوال 
توضيح داده مي ش��ود كه چرا سياست گذار تصور 
مي كند اين ابزار مشكالتش را رفع مي كند و ثانيا 
بحث مي ش��ود كه چرا تصور سياست گذار اشتباه 
اس��ت و حتي درص��ورت به وجود آم��دن چنين 

ابزاري، مشكالتش پايان نمي پذيرد. 
1- يك جنب��ه مهم پديده يي كه ب��ا آن مواجه 
هستيم آن است كه بنگاه تبديل صادرات به واردات 
دچار مش��كل شده اس��ت. قرن ها پيش اين بنگاه با 
تكنول��وژي مبادله كاالب��ه كاال و پ��س از آن با پول 
نق��د كار مي كرد. امروزه نظ��ام پرداخت بين المللي 
متك��ي بر تراكنش هاي الكترونيك��ي به وجود آمده 
اس��ت. اطالعات اين تراكنش ها با ش��فافيت بااليي 
ثبت و به س��ادگي پردازش مي ش��وند. بنابراين، در 
اي��ن نظام پيچيده مبادالت بين المللي پنهاني )مگر 
در ابعاد بس��يار كوچك( امكان پذير نيس��ت. در اين 
حالت اعمال تبعيض هاي جغرافيايي و مليتي و وضع 

ممنوعيت هاي استفاده از بازار امكان پذير است. 
تجربه اخي��ر بيش از هر زمان نش��ان مي دهد 
كه سايه فش��ارها و تهديدهاي بخشي از بازيگران 
ب��ازار )يعني، دولت اياالت متحده و هم پيمانانش( 
همواره وجود خواهد داش��ت و از بهانه يي به بهانه 
ديگ��ر منتق��ل مي ش��ود. مقاومت، كاه��ش رفاه 
اقتصادي و تسليم، سرسپردگي به همراه مي آورد. 
)البت��ه، ارزش گذاري در خصوص اي��ن دو نتيجه 
پيچيدگي هاي��ي دارد و مس��اله يادداش��ت فعلي 

نيست. هيچكدام مطلوب سياست گذار نيست( . 
در اي��ن ش��رايط و در حال��ت كلي ص��ادرات 
را نمي ت��وان به واردات تبديل ك��رد. اين موضوع 
براي اقتصادي نظير ايران كه به  ش��دت وابس��ته 
به ص��ادرات مواد خام اس��ت، با اهميت اس��ت و 
نمي توان به س��ادگي از كنارش گذشت. به عبارت 
ديگ��ر نمي ت��وان گفت »هرآنچه تولي��د كرديم را 
مصرف مي كنيم«، زيرا بخش مهمي از توليداتمان 
)م��واد اوليه( به درد خودمان نمي خورد و از طرف 
ديگ��ر، كاالهايي ضروري وجود دارند كه خودمان 

توليد نمي كنيم. 
با مبادله پاياپاي يا با پول نقد و ديگر راهكارهاي 
خاص مي توان بخشي از صادرات را به واردات تبديل 
كرد. بخش��ي از افزايش تقاضاي پول نقد خارجي و 
مش��كالتي كه در بازار ارز مش��اهده شد، نتيجه اين 
تحوالت اس��ت. تعجبي ندارد اگر هزينه تمام ش��ده 
در اين روش ها باالتر از روش هاي معمول باش��د، به 
 x اين معني كه اگر در حالت عادي مي توانس��تيم با
واحد صادرات، y واحد واردات داشته باشيم، اكنون 
 y بي ثباتي و افزايش خدمات واسطه گري، بخشي از

را مي بلعد. 
بنابراين در اين نكته ش��كي نيس��ت كه درآمد 
س��رانه درنتيج��ه چني��ن اختالل هاي��ي كاهش 
مي ياب��د. البته، درآمد س��رانه يك موضوع و نحوه 
تغيي��ر توزي��ع درآم��د موضوع��ي ديگ��ر و البته 
بحث برانگيزتر اس��ت. مي توان ب��ا اطمينان بااليي 
عنوان كرد كه در ش��رايط جدي��د توزيع نيز بدتر 

)يعني نابرابرتر( مي شود. 
در اين ش��رايط سياس��ت گذار در پي نظام هاي 
پرداخ��ت جايگزين خواهد بود. ب��ه  عبارت ديگر، 
راه جايگزين ممكن اس��ت نظام پرداختي بر پايه 
رمزارزها شناخته شود كه اوال از »مقبوليت« كافي 
برخوردار اس��ت و ثانيا »ش��فافيت هويتي« در آن 

وجود ندارد. 
۲- نظ��ام پرداخت��ي مذك��ور، ي��ك روز )اگر 
هم اكنون ايجاد نش��ده باش��د، ايجاد خواهد شد( 
و مقب��ول مي افت��د. اي��ن موض��وع در خص��وص 
پرداخت هاي خرد بس��يار محتمل تر اس��ت. با اين 
حال، اين پايان مش��كالت سياس��ت گذار نيست. 
جنبه ديگري نيز عالوه ب��ر بنگاه تبديل صادرات 

به واردات دچار اخالل است. 
سياست گذار اقتصادي فاقد انضباط مالي است. 
درواقع، كس��ري بودجه براي چند دهه از ويژگي 
مهم اقتصاد ايران بوده اس��ت. تاكنون بخش��ي از 
كس��ري بودجه با فروش دارايي و بخشي ديگر با 
چاپ پول تامين مالي ش��ده اس��ت. تورم يكي از 

ارمغان هاي چنين رويكردي بوده است. 
ريس��ك تبديل پول ملي در ش��رايطي تورمي )يا 
ش��رايطي كه انتظارات تورمي در آن بس��يار باالست( 
زياد است. حمايت سياس��ت گذار )با ويژگي هاي ذكر 
ش��ده( از توس��عه يك نظام پرداخت بر پايه يك پول 
الكترونيكي )با ويژگي هاي ذكر ش��ده( فرس��نگ ها با 
مديريت چنين ريس��كي فاصل��ه دارد و عماًل تبديل 
پول ملي به پول ديگري را تش��ويق مي كند. البته، با 
توجه به حض��ور پررنگ دولت در اقتصاد، تبديل پول 
ملي به صورت جزئي )partial( خواهد بود. در صورت 
رخداد اين پديده، احتماال سياست گذار در تامين مالي 
فعاليت هايي كه در وهله اول به اعمال تحريم هاي مالي 

منجر شده، با مشكل مواجهه مي شود. 
شواهد از آن مي گويد كه در شرايط فعلي، مگر با 
هزينه نسبتا باال، دو چيز با يكديگر جمع نمي شود؛ 
وابس��تگي اقتصادي به جامعه بين الملل )مخصوصا 
از حيث كاالهاي اس��تراتژيك و اساسي( و پيگيري 
مطالباتي خالف خواس��ت اكثريت موثر اين جامعه. 
البته اين يافته جديدي نيست و تقريبا در بحبوحه 
تحريم هاي قبلي و با انتشار سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي رسما پيش بيني شده بود. در اين زمينه دو 
سوال مهم به ذهن نويسنده اين يادداشت مي رسد؛ 
اوال چرا به اهداف چنين سياس��ت هايي جامه عمل 
پوشانده نشده است؟ و ثانيا آيا در اين شرايط جامعه 
آمادگ��ي پذيرش هزينه هاي مرتب��ط با تحريم هاي 

جديد را دارد؟ 

يادداشت

»تعادل« تكاليف صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه را بررسي مي كند؛

جاي خالي بيمه هاي غيراجباري در صنعت بيمه
70 درصد بيمه نامه ها و خسارت ها همچنان به بيمه هاي اجباري وابسته است

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
آم��ار عملكردي صنعت بيمه نش��ان مي دهد 
61 ميلي��ون بيمه نامه طي س��ال 96 از س��وي 
ش��ركت هاي بيمه صادر ش��ده كه از اين ميزان 
4۲ميلي��ون بيمه نامه صادره در رش��ته ش��خص 

ثالث و حوادث راننده است. 
به گزارش »تع��ادل« همچني��ن ۲0ميليون 
بيمه نامه نيز در س��اير رش��ته ها صادر شده كه 
4 ميلي��ون ب��ه بيمه نام��ه ح��وادث، 3 ميليون 
بيمه نامه آتش سوزي، 3 ميليون بيمه نامه عمر، 
۲ ميلي��ون بيمه نامه درمان گروهي و مابقي در 
ساير رش��ته ها مانند مهندس��ي، مسووليت و... 

اختصاص يافته است. 
براس��اس اين آمار مشخص است كه همچنان 
بيمه ه��اي اجب��اري عام��ل گردش مالي، رش��د 
بيمه نامه ه��ا و حيات صنعت بيمه اس��ت و هنوز 
فرهنگ بيم��ه اختياري مانند درم��ان تكميلي، 
آتش سوزي، عمر و مس��ووليت از استقبال كافي 
برخوردار نيس��ت و همين موضوع به معناي باال 
رفتن ميزان ريس��ك و خطر و آسيب هاي بزرگ 
در كشوري اس��ت كه به طور مستمر در معرض 

حوادث طبيعي، اجتماعي و... است. 
عملك��رد ش��ركت هاي بيم��ه در س��ال 96 
نش��ان مي دهد، بيمه نامه ها نس��بت به سال قبل 
1۲درصد رش��د را تجربه كرده ان��د و 48ميليون 
فق��ره خس��ارت پرداخ��ت ش��ده ام��ا همچنان 
70درصد اين خس��ارات مربوط به رش��ته ثالث 
و درم��ان بوده و مردم براي پوش��ش خس��ارات 
خود به دليل بيمه نبودن نتوانس��ته اند از پوشش 

بيمه يي مناسب بهره مند شوند. 

 پرداخت ۴۸ميليون فقره خسارت
گزارش آمار )اوليه( عملكرد صنعت بيمه در 
سال كه روز شنبه 1۲ خرداد منتشر شده نشان 
مي دهد كه مبلغ حق بيمه توليدي و خس��ارت 
پرداختي صنعت بيمه در سال 96 به ترتيب در 
حدود 33 هزار و 500 ميليارد تومان و ۲1هزار 
ميليارد تومان اس��ت. همچنين رشد حق بيمه 
توليدي و رش��د خس��ارت پرداختي )نسبت به 
س��ال 95( به ترتيب ۲1.1 و 16.4درصد است. 
س��هم باالي سه رشته ش��خص ثالث، درمان و 
زندگ��ي در پرتفوي صنع��ت بيمه نيز همچنان 

مشهود است
نسبت خس��ارت بازار با ۲.5واحد كاهش )در 
مقايسه با سال 95( به 6۲.9درصد رسيده است 
و در ح��دود 61 ميليون بيمه نامه صادر و حدود 
48.1ميليون فقره خسارت پرداخت شده است. 

 افزايش تعداد بيمه نامه ها و خسارت پرداختي 
اين تعداد به ترتيب 11.9درصد و 51.1درصد 
بيش��تر از س��ال گذش��ته ب��وده و س��هم بخش 
غيردولت��ي از ح��ق بيم��ه توليدي و خس��ارت 
پرداختي صنعت بيمه ب��ه ترتيب 67.8درصد و 
58.8درصد اس��ت.  س��هم 3 رشته بيمه شخص 
ثالث و مازاد، درم��ان و زندگي به ترتيب 37.4، 
۲3.3 و 14.4درص��د از پرتف��وي ح��ق بيم��ه 
توليدي در بازار اس��ت. همچنين سهم بيمه هاي 
غيراجباري )كل رشته هاي بيمه جز شخص ثالث 

و حوادث راننده( از حق بيمه توليدي بازار بيمه 
به 57.5 درصد رسيد. 

تعداد 9 ش��ركت  بيمه ايران، آسيا، دانا، دي، 
الب��رز، پارس��يان پاس��ارگاد، معل��م و كوثر )هر 
يك داراي س��هم باالت��ر از 3درصد(، در مجموع 
81درص��د از حق بيمه توليدي ب��ازار را به خود 
اختص��اص داده ان��د و 19 درص��د باقيمانده بين 

۲0شركت ديگر توزيع شده است. 
 

 بهبود شاخص »هرفيندال «
ش��اخص انحصار بازار بيمه براساس شاخص 
هرفيندال- هيرش��من معادل 1404 واحد است 
كه در مقايس��ه با س��ال قبل 36۲ واحد )معادل 

۲0.5 درصد( كمتر شده و بهبود يافته است. 
ش��اخص حق بيمه س��رانه طي اين س��ال به 
حدود400 هزار تومان مي رس��د كه در مقايس��ه 
با سال گذش��ته 18.4درصد رشد داشته است و 
پيش بيني مي شود شاخص ضريب نفوذ بيمه در 

سال 1396 حداقل به 3.۲درصد برسد. 

 تكليف صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه 
قانون برنامه شش��م توسعه كه در اواخر سال 
1395 تصوي��ب و از ابت��داي س��ال 1396 دوره 
اجراي آن آغاز ش��د و در زمان تصويب و ش��روع 
اج��راي برنامه، مقارن با تصويب توافقنامه برجام 
و ح��ذف تحريم ه��اي بين المللي ب��ر عليه ايران 
ب��ود لذا ش��ركت هاي بيمه اتكاي��ي و بيمه گران 
خارجي  سياس��ي  ريس��ك هاي  پوش��ش دهنده 
همكاري هاي تجاري مناسب خويش را با دولت و 
بيمه هاي بازرگاني كشورمان مجددا آغاز كردند. 
تكاليف و انتظارات دولت از بيمه هاي بازرگاني 
در طول اجراي برنامه به دو بخش تقس��يم شده 
كه در بخش اول آن رس��يدن ضريب نفوذ بيمه 

به هف��ت درصد در ط��ول اجراي برنامه، رش��د 
50درصدي بيمه هاي زندگي تا سال آخر برنامه 
نس��بت به سال پايه كه به مفهوم اين است كه از 
س��هم 13درصدي به ۲0درصد برسد و نه سهم 
رش��ته هاي بيمه يي در بخش تج��اري و توليدي 

اقتصاد ملي افزايش يابد. 
در بخ��ش دوم انتظار دول��ت از صنعت بيمه، 
اصالح آيين نامه س��رمايه گذاري براي اس��تفاده 
از ذخايرفن��ي و رياضي بيمه هاي بازرگاني جهت 
تامين مالي پايدار در اقتصاد ملي تصويب ش��ده 

است. 
ص��رف نظر از اينك��ه بيش��ترين توجه دولت 
در تعيين تكاليف صنعت بيمه در برنامه شش��م 
معطوف به ريسك هاي فيزيكي است و اينكه در 
برنامه به ريسك هاي مديريتي و مالي توجه الزم 
نش��ده در صورتيك��ه، در همي��ن برنامه حمايت 
از تولي��دات ملي و اش��تغال پن��ج ميليون نفري 
پايه ريزي ش��ده لذا در كنار تامين بيمه نامه هاي 
ريسك هاي مشهود و فيزيكي بنا به اهداف كالن 
برنامه، تامين بيمه نامه هاي ريسك هاي نامشهود، 

كم اهميت تر از مخاطرات مشهود نيست. 
نكته حايز اهميت ديگر اينكه با خروج امريكا 

از توافقنامه برجام در ابتداي امسال، شركت هاي 
اتكاي��ي معتب��ر بين الملل��ي تحت فش��ار وزارت 
خزان��ه داري امريكا براي قطع هم��كاري بيمه با 

بازار بيمه كشورمان هستند. 
ب��ا اي��ن وص��ف، صنعت بيم��ه ب��راي تامين 
پوش��ش هاي اتكايي بخش انرژي و حمل و نقل 
دريايي نف��ت و نيز ريس��ك هاي بالياي طبيعي 
همچون زلزله، نيازمند سرمايه اتكايي الزم است 
كه ش��ركت هاي بيمه بدون بيم از ورشكس��تگي 
و ناتوان��ي در ايف��اي تعهدات، در ص��ورت وقوع 
حوادث احتمالي با ش��دت خس��ارت باال قادر به 

ايفاي تعهدات باشند. 
لذا با تغييرات ايجاد شده و تحريم هاي جديد 
امريكا اكنون صنعت بيمه نيازمند حمايت دولت 
و تامين س��رمايه بيمه اتكايي پش��تيبان است تا 
بتواند در صورت وقوع حادثه بزرگ خس��ارتي از 

عهده ايفاي تعهد بر ايد. 
راهكاره��اي منطق��ي براي ح��ل اين معضل 
وجود دارد و خوش��بختانه دانش فني و توانگري 
مديريتي بيمه مركزي ايران و ش��ركت هاي بيمه 
آنچنان مناسب است كه قادر به مديريت پرتفوي 
و خسارت ها در صورت كمك مالي دولت هستند. 

 جاي خالي سكان دار شاخص در صنعت بيمه
 اص��وال ضع��ف كار گروه��ي و پايي��ن بودن 
س��طح مطالعات و مهارت و كاف��ي نبودن منابع 
آموزش��ي جامع مشاغل مختلف و نيز عدم درك 
مفاهيم و ايده هاي مناس��ب مطرح شده از سوي 
اس��تارت آپ ها و كارآفرين��ان و... از عوامل اصلي 
عدم موفقيت بنگاه هاي خرد اقتصادي در كشور 
و نتيجتا ده ها مشكل ايجاد شده اقتصادي سطح 
كالن است. لذا كمبود نيروهاي زبده و سكان دار 
ش��اخص در صنع��ت بيم��ه به خوبي احس��اس 
مي شود و براي تربيت حداقل ۲00مدير توانمند 

در صنعت بيمه بايد تدابيري انديشيده شود. 
اگر تعداد اعضاي هيات مديره 30شركت بيمه 
را محاس��به كني��م بايد 150عض��و هيات مديره 
داشته باش��يم كه بيمه مركزي بتواند صالحيت 
آنها را تاييد كن��د. آيا صنعت بيمه 150نيرو كه 
بتوان با خيالي آس��وده شركت بيمه را به دست 

آنان سپرد، دارد؟
حتي دولت ب��راي انتخاب ريي��س كل بيمه 
مرك��زي گزينه هاي زيادي ندارد. يك رييس كل 
13س��ال خدمت مي كند و بع��د از آن فقط طي 
10س��ال 4رييس مي آيند و مي رون��د. وقتي در 
بيمه مركزي ثب��ات مديريت نداريم ديگر اوضاع 

شركت هاي بيمه معلوم است. 
اختالف��ات چن��د س��ال اخي��ر هيات مدي��ره 
ش��ركت هاي بيمه ب��ا مديران عام��ل و تغييرات 
ناگهاني مديريتي در شركت هاي بيمه، سواالتي 
را در اذه��ان مطرح مي كن��د كه آيا صنعت بيمه 
كش��ور از نيروي انس��اني كافي برخوردار است؟ 
اگر پاس��خ مثبت اس��ت پس چرا در زمان تغيير 
مديريت در يك شركت بيمه يا تغيير سهامداري 
تعداد معدودي براي انتخاب وجود دارند؟ يا بدتر 
از آن چ��را برخي از مديران خود را براي پس��ت 
جدي��د كانديدا مي كنند؟ آيا به اندازه كافي براي 

شركت هاي بيمه مديران با كفايت داريم؟
اصال صنعت بيمه طي سال هاي گذشته براي 
تربيت مدير بيمه يي چه تدابيري انديشيده است 
و مس��وول تربيت مدير بيمه ي��ي، بيمه مركزي، 
شركت ها، سهامداران عمده، دانشگاه ها وانجمن 
حرفه يي بيمه هس��تند. البته به شرط آنكه تمام 
آنها زنجيروار كنار هم باش��ند. اگر برخي مديران 
بيمه يي ما قدرت چانه زني و اظهارنظر داش��تند، 
در ابتداي مذاكرات از س��هامداران مي پرسيدند: 
ش��ما چه مديري مي خواهيد. مديري كه بتواند 
ش��ركت را در ش��رايط ايده آل نگه دارد يا اينكه 
تنها با هر دس��توري موافق باشد طي چند سال 
گذشته كم نبودند مديران بيمه يي كه بدون قيد 
و ش��رط مديريت را پذيرفتند و ب��ا كوله باري از 

پشيماني آن سمت را ترك كردند.
به گفته يكي از كارشناس��ان با سابقه صنعت 
بيمه، دولت، بيمه گ��ران را به  خاطر پايين بودن 
ضري��ب نفوذ بيم��ه نكوهش مي كند اما كس��ي 
نيس��ت به مديران دولتي بگويد، توسعه بيمه در 
كشور ش��رايط مي خواهد. بيمه دستوري توسعه 
نمي ياب��د، مدي��ر مي خواهد مديري ك��ه بتواند 
با نگاه به اش��تباهات گذش��ته و بررسي شرايط 
موج��ود برنامه توس��عه يي براي آينده ش��ركت 

تدوين كند. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري    
در حال��ي ك��ه بانك ه��اي مختل��ف دولتي، 
خصوصي و خصوصي ش��ده، ارقام مختلفي بابت 
تعه��دات و تكاليف دولت در ليس��ت طلب هاي 
خود از دولت مط��رح مي كنند و به عنوان مثال، 
يك��ي از بانك هاي بزرگ حدود ۲8 هزار ميليارد 
تومان طلب خود از دولت را جزو مطالبات بزرگ 
خ��ود اعالم مي كند، اما از س��وي ديگر، به دليل 
تاخي��ر در ارس��ال اس��ناد دولتي از س��ازمان ها، 
نهادها و وزارتخانه هاي دولتي به س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، اين س��ازمان مبلغ بدهي دولت به هر 
بان��ك را كمتر از رقم ادعاي��ي بانك ها ارزيابي و 

برآورد مي كند. 

ب��ه گزارش تعادل، براين اس��اس، نه  تنها بخش 
عمده ي��ي از منابع بانك ها عمال به خاطر مخارج و 
تكاليف دولتي از دسترس بانك خارج شده و باعث 
قفل ش��دن منابع بانك ها شده، بلكه اين مبالغ در 
ترازنامه انباشت شده و عمال سود مورد انتظار براي 
س��هامداران حاصل نمي ش��ود و از سوي ديگر، به 
خاطر استانداردهاي جديد صورت هاي مالي،  طلب 
بانك از دولت در سود و زيان و درآمد خالص بانك 
محس��وب نمي ش��ود و عمال باعث زيان ده شدن 

بانك هاي مختلف شده است. 
از اين رو شايسته است كه دولت اقدامي اساسي 
براي كاهش بدهي هاي خود به بانك ها كند و بخش 

عمده يي از طلب بانك ها را پرداخت كند. 

در اين زمينه، اگرچه سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت اقتص��اد و دارايي، ب��ا ايجاد دفتر پايش 
ارق��ام بودجه و بدهي هاي دولت، تالش دارند كه 
هرچه سريع تر موضوع بدهي دولت شفاف سازي 
ش��ود و رقم آن اطالع رس��اني ش��ود و همچنين 
از راهكارهاي مختل��ف بدهي دولت كاهش يابد 
ت��ا به مناب��ع و وضعيت بانك ها كم��ك كند. اما 
واقعي��ت اين اس��ت كه اعالم اين ارق��ام، در اين 
ش��رايط تاكنون كمك زيادي به شفاف س��ازي و 
كاه��ش بدهي ها و كمك به ت��وان مالي بانك ها 
نكرده است. بخش��ي از طلب بانك ها عمال هنوز 
پذيرفته نشده و از سوي ديگر، جزو درآمدها در 
سود و زيان محسوب نمي شود و دولت راهكاري 
براي كاهش بدهي هاي خود دنبال نكرده اس��ت 
و اقدامات انجام نش��ده هنوز در حد مورد انتظار 
نيس��ت و اميد اس��ت كه دولت و سازمان برنامه 
و بودج��ه به جاي آنكه رق��م ادعايي بانك ها در 
طلب خود از دولت را قبول نكنند،  راهكاري براي 
پرداخت هم��ان بخش از بدهي ها كه پذيرفته اند 
ارائ��ه دهند تا هر چه س��ريع تر بانك هاي بزرگ 
زيان ده را به ليست بانك ها سودده بازگردانند. 

در اي��ن زمين��ه حمي��د پورمحم��دي معاون 
برنامه ريزي س��ازمان برنامه و بودجه تاكيد كرده 
ك��ه دول��ت در س��ال هاي اخير بخش زي��ادي از 
بدهي ه��اي خود به بانك هاي مختلف را تس��ويه 
ك��رده و اگ��ر االن از بدهي دولت بحث مي ش��ود 
بدهي هاي سنواتي اس��ت. همچنين ديگر امكان 
ادعاي طلب از دولت ب��دون هماهنگي و دريافت 
تاييديه از س��ازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و 
بي ش��ك نظم دهي به بحث بدهي هاي دولت داده 

خواهد شد. به گزارش »تعادل« اما در اين زمينه 
روشن نيس��ت كه اوال تكليف بدهي هاي سنواتي 
كه بي��ش از 170 هزار ميليارد تومان اس��ت چه 
زمان مشخص مي شود و دوم آن كه همان بخش 
از بدهي هاي دولت به بانك ها كه س��ازمان برنامه 
و بودج��ه قبول دارد به چه ش��كل و چه در دوره 
زماني پرداخت خواهد ش��د تا به وضعيت سود و 
زيان بانك ها و افزايش س��رمايه و كس��ب رضايت 
س��هامداران بانك ه��ا كمك كند. زي��را حتي اگر 
بخشي از بدهي مورد قبول سازمان برنامه و بودجه 
پرداخته شود بازهم مي توان در كوتاه مدت كمك 

قابل توجهي به بانك ها و سود و زيان آنها كند. 
وي با اشاره به پرداخت بخش زيادي از بدهي 
دولت ب��ه بانك ها گفت: با تاس��يس دو دفتر در 
س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بدهي هاي دولت زير ذره بين اس��ت. در 
س��ازمان برنامه و بودجه ضم��ن پيگيري اجرا و 
عملياتي كردن سياس��ت هاي مالي، برنامه ريزي 
نيز بر عهده اين س��ازمان اس��ت و بايد برنامه يي 
تهيه ش��ود كه اين سه بخش از هم متاثر باشند 

اما آسيبي به يكديگر وارد نكنند. 
وي درب��اره تاثي��ر سياس��ت هاي مال��ي ب��ر 
سياس��ت هاي پول��ي اظه��ار داش��ت: اي��ن دو 
سياست هاي مالي و پولي بر يكديگر موثر بوده و 
بازار س��رمايه، بازار پول و بودجه عمومي ظروف 
مرتبط��ي هس��تند كه هر يك با مش��كل مواجه 

شوند، حوزه ديگر متاثر خواهد شد. 
مع��اون برنامه ريزي س��ازمان برنامه و بودجه 
درباره مهم ترين بار مالي كه در س��ال هاي اخير 
ب��ر دوش دولت افتاده اس��ت، گف��ت: تازه ترين 

م��ورد، در زمينه خريد تضميني گندم بود كه به 
هر دليلي خواس��ت دولت نبود و براس��اس حكم 
قانونگذار در قوانين دايمي، بانك مركزي موظف 
اس��ت خط اعتباري براي خري��د گندم بدهد كه 
اين ب��ه معني ورود پول پرق��درت، افزايش پايه 

پولي، نقدينگي و به تبع آن تورم است. 
پورمحمدي افزود: در كنار اين آس��يب مي توان 
به اين مزيت هم اشاره كرد كه دولت در سال هاي 
اخي��ر بخش زيادي از بدهي هاي خود به بانك هاي 
مختلف را تس��ويه كرد و اگ��ر االن از بدهي دولت 

بحث مي شود بدهي هاي سنواتي است. 
وي ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه براي 
نظم دهي ب��ه اين موضوع در س��ال جاري دفتر 
پايش تعهدات دولت تاس��يس شد كه اين دفتر 
شناسايي تعهدات دولت و همچنين ارائه راه حل 
و تمهيداتي براي حل اين مشكالت و بازپرداخت 
بدهي ها در قالب قوانين بودجه را بر عهده دارد. 
مع��اون برنامه ريزي س��ازمان برنام��ه و بودجه 
اف��زود: در وزارت امور اقتص��ادي و دارايي نيز دفتر 
بدهي هاي دولت ايجاد شد كه اين بدهي ها در اين 
دفتر پس از اينكه جمع آوري، مسجل و قطعي شد 
به دفتر پايش بدهي هاي دولت در سازمان برنامه و 
بودجه ارائه مي شود و در اين دفتر در سازوكارهاي 
بودجه هاي س��نواتي براي بازپرداخت اين ديون و 

بدهي ها تمهيداتي انديشيده مي شود. 
به گفت��ه وي با اين روند، ديگ��ر امكان ادعا 
طل��ب از دول��ت ب��دون هماهنگ��ي و دريافت 
تاييديه از س��ازمان برنامه و بودجه وجود ندارد 
و بي ش��ك نظم دهي به بح��ث بدهي هاي دولت 

داده خواهد شد. 

معاون برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه:
بيشتر بدهي دولت به بانك ها تسويه شده است 

تكليف بدهي هاي سنواتي دولت به بانك ها چه زمان روشن مي شود؟

گزارش آمار )اوليه( عملكرد صنعت بيمه در سال 96 نشان مي دهد كه مبلغ حق بيمه 
توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال 96 به ترتيب در حدود 33 هزار 

و 500 ميليارد تومان و 21هزار ميليارد تومان است. همچنين رشد حق بيمه توليدي 
و رشد خسارت پرداختي )نسبت به سال 95( به ترتيب 21.1 و 16.4درصد است. 

سهم باالي سه رشته شخص ثالث، درمان و زندگي در پرتفوي صنعت بيمه نيز 
همچنان مشهود است. نسبت خسارت بازار با 2.5واحد كاهش )در مقايسه با سال 95( به 
62.9درصد رسيده است و در حدود 61 ميليون بيمه نامه صادر و حدود 48.1ميليون فقره 

خسارت پرداخت شده است

                                                                                                      



 Sun. Jun  3. 2018  1118   يك شنبه 13  خرداد 1397     18  رمضان 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاهها

چهره هاي استاني

معاون پارلماني رييس جمهوري در مراسم افتتاح واحد توليد لوازم بهداشتي و صنعتي در خوانسار:

ترامپ اقتصاد ايران را نشانه گرفته است

شهردار اصفهان: 

مديريت شهري نگاهي ميراثي براي اداره شهر دارد
سازمان ميراث فرهنگي براي ثبت 400 اثر تاريخي در يونسكو اقدام كند

دول��ت دوازده��م اعالم كرده كه براي س��ال 97 
دورنماي اش��تغال زايي بيش از يك ميليون نفري را 
در دس��تور كار قرار داده اس��ت. اهميت اين اعداد و 
ارقام زماني بيشتر مي شود كه بدانيم در سال 2017 
بس��ياري از كشورهاي توس��عه يافته حول و حوش 
500هزار تا 90 هزار نفر اشتغال زايي ساالنه دارند و 
براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته هم اشتغال 
يك ميليوني در هر س��ال يك رك��ورد قابل توجه و 
دس��ت نيافتني به نظر مي رس��د؛ اعداد و ارقامي كه 
براي تحقق آن بايد دامنه وسيعي از طرح ها؛ پروژه ها 
و برنامه هاي مولد را تدارك ديد تا با ايجاد زنجيره يي 
متن��وع از اش��تغال زايي در اس��تان هاي مختلف در 
نهايت تحقق ركورد اش��تغال زايي يك ميليون نفري 

در كشور مهيا شود. 
ب��ر اس��اس اين دس��تور كار مش��خص اس��ت كه 
چهره ه��اي اجرايي دولت دوازدهم ه��ر يك به عنوان 
معين يك استان تالش مي كنند، فرآيند اشتغال زايي 
و بهبود ش��اخص هاي كس��ب و كار را در اس��تان هاي 
مورد نظر دنب��ال كنند؛ معاون پارلماني رييس جمهور 
ه��م در روزهاي ابتدايي هفته راهي اس��تان اصفهان و 
شهرستان هاي خوانس��ار و گلپايگان شد تا در مراسم 
بهره برداري از تع��دادي از بنگاه هاي توليد اين منطقه 
حاضر باش��د و از نزدي��ك روند راه ان��دازي بنگاه هاي 

اقتصادي را پيگيري كند. 
امي��ري بعد از افتتاح اين بنگاه هاي اقتصادي راهي 
جلسه شوراي اداري شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار 
شد و درباره ضرورت هاي اقتصادي كشور براي گذار از 
برهه حساس فعلي كه تحريم هاي اقتصادي تازه يي از 
سوي امريكا عليه كشورمان اتخاذ شده، صحبت كرد. 
ضرورت هايي كه تمام ارگان ها، نهادها، س��ازمان ها و... 
بايد در مس��ير برنامه هاي كالن كشور مورد توجه قرار 
دهن��د تا اقتصاد ايران با تكيه بر توانمندي هاي داخلي 

بتواند به ساحل توسعه پايدار برسد. 
در اين جلسه كه با حضور جمعي از مسووالن استان 
اصفهان و مديران شهرستان هاي خوانسار و گلپايگان 
در شهر خوانسار برگزار شد و تا ساعت يك بامداد روز 
)ش��نبه( به طول انجاميد، امام جمعه خوانسار، معاون 
عمران��ي اس��تانداري اصفهان و فرمان��داران گلپايگان 
و خوانس��ار در س��خناني جداگانه ضمن برش��مردن 
قابليت ه��ا و ظرفيت ه��اي فرهنگي و اقتص��ادي اين 
منطقه، خواس��ته ها و مشكالت اين دو شهرستان ها را 
در زمينه آب، كشاورزي و زيرساخت هاي حمل و نقل 

مطرح كردند. 

  الگوهاي موفق اشتغال زايي
واحد توليد كيس��ه هاي بهداش��تي كلس��تومي و 
همچنين واحد توليد صنايع نخ شهرس��تان خوانسار 
جمعه ش��ب با حضور »حس��ينعلي امي��ري« معاون 
امور مجل��س رييس جمهوري به بهره برداري رس��يد. 
واحدهايي كه بنا به اظهارات مقامات مسوول قرار است، 
بيش از 70 شغل مستقيم و صدها شغل غيرمستقيم 
ايج��اد كنند و به عنوان يك الگو از اش��تغال زايي براي 

ساير پروژه ها نيز به كار گرفته شوند. 
واحد توليد كيسه هاي بهداشتي كلستومي خوانسار 
از حدود س��ه ماه قبل با اعتب��اري افزون بر 60ميليارد 
ريال و در مس��احت 3هزار و 800 مترمربع احداث شد 
و با حضور معاون امور مجلس رييس جمهوري ايران به 

بهره برداري رسيد. 
به گفته مدير اين واحد توليدي، هش��ت نوع لوازم 
بهداشتي در اين واحد توليد مي شود و ساالنه از هر نوع، 
يك ميليون و 200هزار عدد توليد مي ش��ود كه توليد 
اين تعداد كاال، س��االنه يك ميلي��ون و 200هزار دالر 

صرفه جويي ارزي را در پي دارد و بنا به گفته وي تمام 
تجهيزات در اين واحد توليدي، ساخت داخل است. 

همچنين عصر ديروز واحد توليد صنايع نخ خوانسار 
ب��ا اعتبار 120ميليارد ريال با حض��ور معاون پارلماني 
رييس جمهوري به بهره برداري رسيد. عمليات احداث 
اين واحد توليدي از اول آذر س��ال 95 در مس��احت 6 
هزار مترمربع آغاز شده بود و با بهره برداري از اين واحد 

توليدي زمينه اشتغال 110 نفر فراهم شد. 

  تكيه بر توانمندي هاي داخلي
در روزهاي��ي كه برخ��ي مخالفان دول��ت به بهانه 
خروج ترامپ از برجام تالش مي كنند، دس��تاوردهاي 
اقتصادي دولت را زير س��وال ببرن��د؛ معاون پارلماني 
رييس جمهور با اشاره به گفتمان دولت دوازدهم براي 
حل مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم و مقابله با 
فقر مطلق گفت: امروز تكي��ه بر توانمندي ها، دانش و 
اتحاد داخلي از ضرورت هاي غيرقابل اجتناب است كه 
مي تواند در شتاب توسعه كشور نقش داشته باشد و ما 

را از برنامه هايي كه دشمن به دنبال آن است، عبور دهد. 
حس��ينعلي اميري در جلس��ه مش��ترك شوراي 
اداري شهرس��تان هاي گلپاي��گان و خوانس��ار اظهار 
كرد: برجامي كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان 
نرمش قهرمانانه يادكردند، دقيقا به تاسي از بزرگان 
دين ب��ود و در واقع به خاطر ي��ك مصلحت مهم تر 
برجام را امضا كرديم. امروز اگر ش��اهد بدعهدي هاي 
امري��كا و خروج ترام��پ از اين معاه��ده بين المللي 

هستيم، اما از بركت آن نيز بهره منديم. 
او ادام��ه داد: اگ��ر زمان خود را با اواخر س��ال 91 
مقايس��ه كنيم، مي بينيم مع��ادالت كامال تغيير پيدا 
كرده است. در آن زمان جامعه جهاني عليه ما بود اما 
امروز با ما همراه اس��ت، در آن زمان ايران ستيزي در 
دنيا ترويج مي شد و دستگاه تبليغات استكبار جهاني 
فضاي بسيار بدي را عليه ما ساخته بود كه متاسفانه 

حتي كشورهاي همسايه هم باور كرده بودند. 
معاون پارلماني رييس جمه��ور گفت: امروز وقتي 
ترام��پ از برج��ام خارج مي ش��ود غي��ر از حكومت 

كودك كش صهيونيس��ت و دو الي س��ه كشور ديگر، 
كس��ي آنها را همراهي نمي كند. امروز جامعه جهاني 
همراه ماس��ت و ثابت كرده ايم كه اهل جنگ نيستيم 

و نظر جامعه جهاني را نسبت به ايران تغيير داديم. 
امي��ري افزود: در وق��ت و زمان خ��ود هم برجام 
مناف��ع زيادي براي كش��ور م��ا دارد. قب��ل از برجام 
ما نمي توانس��تيم نفت كش��ور را صادر كنيم، س��ايه 
قطعنامه هاي ظالمانه به  ش��دت در كش��ور سنگيني 
مي كرد. نمي گوييم تمام مشكالت حل شده اما مهم 
اين است كه كش��ور در يك مسير درست، صحيح و 

عقالني قرار گرفته است. 

  بازي در زمين اقتصاد
او يادآور شد: ترامپ و دولت امريكا اقتصاد كشور را 
نشانه گرفته اند و به دنبال يك جنگ اقتصادي سنگين 
عليه كش��ور هس��تند، لذا الزم است كه ما به موضوع 
اقتصاد مقاومتي كه يكي از مهم ترين محور هاي برنامه 
دولت است و همواره مقام معظم رهبري به آن تاكيد 

دارند، توجه كنيم. 
مع��اون پارلماني رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: 
چالش هاي مقابل توس��عه كش��ور را شناسايي كنيم، 
مديران اس��تاني و محلي چشمش��ان ب��ه برنامه هاي 
تهران نباشد و خود خالقيت، ابتكار و نوآوري به خرج 
دهند. مدير موفق آن كسي است كه چالش هاي فرارو 

را شناسايي و براي آنها برنامه ريزي كند. 
حسينعلي اميري گفت: امروز تكيه بر توانمندي ها، 
دانش و اتحاد داخلي از ضرورت هاي غيرقابل اجتناب 
است كه مي تواند در شتاب توسعه كشور نقش داشته 
باش��د و ما را از برنامه هايي كه دش��من به دنبال آن 
اس��ت، عبور دهد. خوش��بختانه با رهبري هاي مقام 
معظ��م رهبري و اتحاد و انس��جامي ك��ه بين 3 قوه 
كش��ور، نيروهاي نظامي و انتظامي وجود دارد كشور 
در يك مسير درستي قرار گرفته است و آينده كشور 
اميدوار كننده اس��ت. هر كسي بخواهد مردم را نااميد 
كند، بداند خواسته يا ناخواسته در مسير دشمن گام 
برم��ي دارد. او با بيان اينكه بايد قان��ون را به صورتي 
تفسير كنيم كه مشكل ارباب رجوع حل شود، يادآور 
ش��د: مهم ترين مولفه قدرت ملي م��ا اتحاد و وحدت 
اس��ت اگر ما تمام مولفه هاي توس��عه را اعم از نيروي 
انساني قدرت موشكي و غيره داشته باشيم اما اتحاد و 
انسجام و اميد را نداشته باشيم، فايده يي ندارد. امروز 
مهم ترين موضوعي كه ق��درت ملي مارا رقم مي زند، 

اعتماد عمومي است. 

ب��ا توجه به اهميت حفظ و حراس��ت از ميراث 
فرهنگي و تاريخي ب��ه عنوان حلقه ارتباطي ميان 
نسل هاي مختلف شهردار اصفهان از طريق ارتباط 
نزديك تر با نهادهاي مس��وول در ميراث فرهنگي 
كش��ور تالش مي كن��د تا با رويك��ردي اثرگذار در 
بخش هاي مختل��ف مردم را متوج��ه اهميت اين 
دس��تاوردهاي فرهنگ��ي و تاريخي كن��د. بر اين 
اساس نوروزي ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اينكه 
مديريت ش��هري نگاهي ميراثي براي اداره ش��هر 
دارد، مي گويد:»با توجه به اينكه در محور تاريخي 
فرهنگ��ي اصفهان 400 اث��ر تاريخي براي ثبت در 
فهرس��ت ميراث جهاني يونسكو وجود دارد اما نياز 
است كه س��ازمان ميراث فرهنگي اقدامات الزم را 

براي پيگيري ثبت اين آثار انجام دهد.«
 به گزارش »تعادل« به نق��ل از اداره ارتباطات 
رسانه يي ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
نشستي با معاون ميراث فرهنگي كشور در زمينه 
پروژه هاي حفاظت، مرمت و احياي محور تاريخي 
فرهنگ��ي اصفهان با تاكيد ب��ر اهميت حفاظت از 
ميراث اصفهان گفت: اصفهان ميراث و ويژگي هايي 
دارد كه با آنها در جهان ش��ناخته ش��ده و بايد در 

جهت حفظ اين ميراث كه متعلق به جهانيان است، 
كوشيد.  او با بيان اينكه اصفهان بسيار به موزه نياز 
دارد، اذعان كرد: براي انجام اين كار پيش��نهادات 
بسياري به ش��هرداري اصفهان شده اما در صورتي 
كه بتوان كارخانه ريس��باف اصفهان را به مثابه نه 
تنها يك موزه بلكه ش��هر- موزه تبديل كرد، اقدام 

ارزشمندي در اين راستا صورت گرفته است. 

 كارخانه ريسباف استعداد تبديل شدن
به موزه بسيار بزرگ را دارد

 نوروزي با بيان اينكه كارخانه ريسباف استعداد 
تبديل ش��دن به يك موزه بس��يار ب��زرگ، مهم و 
اساس��ي را دارد، افزود:»س��ازمان ميراث فرهنگي 
مي تواند پيگير اين موضوع باشد زيرا تبديل مكاني 
به موزه بدون حضور اين س��ازمان معنا و مفهومي 

ندارد«.
به گفته ش��هردار در مح��ور تاريخي فرهنگي 
اصفه��ان 400 اثر تاريخي براي ثبت در فهرس��ت 
ميراث جهاني يونس��كو وجود دارن��د كه كارهاي 
ابتداي��ي براي ثبت اي��ن آثار انجام ش��ده اما نياز 
است كه س��ازمان ميراث براي انجام اقدامات مهم 

بعدي پيگيري كند تا تعداد آثار ثبت شده موجود 
در محور تاريخ��ي فرهنگي اصفهان به تعداد قابل 
توجهي افزايش يابد. او تپه اش��رف را از مكان هاي 
تاريخ��ي مغفول  مان��ده اصفهان دانس��ت و اظهار 
امي��دواري كرد كه س��ازمان مي��راث فرهنگي هر 
چه س��ريع تر ب��راي احياي اين محوطه باس��تاني 
چاره انديشي كند. نوروزي افزود:»تپه اشرف يكي از 
مكان هاي تاريخي و ازجمله آثار بسيار مهم اصفهان 
اس��ت كه تاكنون آن طور كه شايس��ته بوده مورد 
توجه و حساسيت قرار نگرفته؛ اين مكان هم اكنون 
با وجود قرار داشتن در بهترين نقطه شهر وضعيت 

چندان مطلوبي ندارد.« 

 حفظ هويت مكان هاي تاريخي به عنوان 
يك اصل مديريتي

شهردار اصفهان با بيان اينكه بايد براي خيابان 
چهارباغ برنامه هايي در نظر گرفته شود تا متضمن 
منفعت عمومي ش��هر نيز باش��د، تاكيد كرد:»قرار 
اس��ت با تبديل ش��دن خيابان چهارباغ به پياده راه 
اين خيابان محور فرهنگي اصفهان معرفي ش��ود و 
مركزي براي بهره مندي مردم از اقدامات فرهنگي 

باشد. سازمان ميراث بايد در اين زمينه كمك هاي 
الزم را به شهرداري اصفهان بكند چراكه مديريت 
ش��هري نگاه��ي ميراثي ب��راي اداره ش��هر دارد«. 
نوروزي با تاكيد بر حفظ هويت مكان هاي تاريخي 
به عنوان يك اصل مورد پذيرش همگان گفت:»با 
وجود اين نبايد درگير مسائل جزئي شد تا اقداماتي 
كه الزم است براي يك مكان تاريخي صورت بگيرد 

در انتظار نظر يك كارشناس باقي نماند.«

 دليلي بر تعطيل بودن طبقه دوم ميدان 
تاريخي نقش جهان وجود ندارد

ش��هردار اصفه��ان با بي��ان اينك��ه دليلي بر 
تعطي��ل بودن طبقه دوم مي��دان تاريخي نقش 
جه��ان وجود ندارد، اضاف��ه كرد:»بايد براي اين 

طبقه بهره بردار تعيين ش��ود تا بتواند به محلي 
براي آمد و ش��د گردش��گران داخلي و خارجي 
تبديل ش��ود. ميراث تاريخي زماني مي تواند به 
طور واقع ميراث تلقي شود كه زنده و پويا باشد 

و مردم بتوانند از آن استفاده كنند«.
ن��وروزي افزود:»طبقه دوم مي��دان امام)ره( 
هم اكن��ون ب��ه هيچ عن��وان وضعي��ت مطلوبي 
ن��دارد و نگه��داري صحيحي از آن نمي ش��ود. 
درحالي ك��ه چني��ن مكان هاي��ي، فرصت هاي 
طالي��ي اصفهان هس��تند. انتظار اين اس��ت كه 
با اس��تفاده از فرصت تعامل ميان دستگاه هايي 
مانند شهرداري و ميراث فرهنگي، اصفهان را كه 
داراي ظرفيت هاي بسيار بزرگي است به جايگاه 

واقعي خود بازگردانيم«.

لرستان|
مديركل كميته امداد لرستان گفت: 
در ح��وزه كرس��ي هاي آزادانديش��ي و 
تنظيم  برنامه هايي  ني��ز  بصيرت افزايي 
شده و اميدواريم امسال بتوانيم شرايط 
را براي جوانان در اين راستا فراهم  كنيم. 
به گ��زارش »تعادل« جاس��م محمدي 
فارس��اني اظهار كرد: مجموعه امداد ب��ا كانون هاي دايم و موقت و 
فضاهايي كه در ادارات تعبيه شده، كارهاي خوبي را با كيفيت باال 
آغاز كرده است. او افزود: به نظر مي رسد كه هر چه جلوتر مي رويم 
اهدافمان از طرح اوقات فراغت براي جوان اين است كه يك نشاط 
و اميد براي آنها ايجاد ش��ود و در اين راس��تا هر سال دستگاه هاي 
مختلف يك جمعيت مش��خص را تحت پوش��ش ق��رار مي دهند. 
مديركل كميته امداد لرس��تان با اشاره به اينكه در سال 96 بالغ بر 
40هزار جوان و نوجوان در كالس هاي ورزشي، فرهنگي، آموزشي 
 و تربيتي امداد ش��ركت كردند، عنوان كرد: در واقعيت امر در كف 
جامعه مي بينيم كه ياس و نااميدي در بين جوانان درحال افزايش 
اس��ت. او بيان كرد: اين آمار و ارقام هر چند قابل اس��تناد است اما 
بايد از طريق خ��ود اداره ورزش و جوانان يك بازنگري در برنامه ها 
و اهداف براي جوانان و نوجوانان در نظر بگيريم. محمدي فارس��اني 
گفت: در مجموعه امداد آمار خوبي داريم اما به لحاظ كيفي شور و 
نش��اط اجتماعي الزم براي پر كردن اوقات فراغت جوان و نوجوان 

نبايد به همين برنامه هاي محدود اكتفا كرد. 

 كرسي هاي آزاد انديشي با محور جوانان 
در لرستان اجرا مي شود

مازندران|
بع��د از ش��ايعات گس��ترده يي كه 
درباره وجود آلودگي در آب كالردشت 
مازن��دران در ش��بكه هاي اجتماع��ي 
و برخي س��ايت ها بازنش��ر مي شدند؛ 
مديرعامل آبفار مازن��دران گفت: پس 
از بررس��ي هاي به عمل آمده مشخص 
شد هيچ گونه آلودگي در آب آشاميدني كالردشت وجود ندارد. به 
گزارش ايسنا، مجيد عبداللهي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با 
رصد آزمايش هاي ميكروبي و شيميايي در روزهاي قبل از شيوع 
بيماري در روس��تاهاي كالردشت مشخص ش��د، آب آشاميدني 
هيچ گون��ه آلودگي ندارد. در همين راس��تا با توج��ه به مراجعه 
بيماران به مراكز درماني و حتي در روس��تاهايي كه تحت پوشش 
ش��ركت نيستند و از منابع آبي ما استفاده نمي كردند نيز آلودگي 
وجود داش��ت. مديرعامل آبفار مازندران تصريح كرد: در برخي از 
روس��تاهايي كه تحت پوشش شركت هستند هم بررسي ها نشان 
مي داد كه عاري از آلودگي و بيماري هستند، اين تناقضات بيانگر 
اين اس��ت كه آلودگي و ش��يوع بيماري به هيچ وجه نمي تواند از 
آب باش��د. با تمام اين تفاسير نمونه هايي به آزمايشگاه مرجع در 
شهرس��تان كرج كه آزمايشگاه مرجع وزارت نيرو است هم ارسال 
كرديم كه پاس��خ آلودگي آب منفي اعالم ش��د. آلودگي و شيوع 
بيماري اخير به هيچ وجه از آب نبوده و مردم با خيال راحت از آب 

شرب بهداشتي كالردشت استفاده كنند. 

تكذيب وجود آلودگي در آب آشاميدني 
كالردشت

كردستان|
نايب رييس اتاق س��نندج با اشاره به 
نارضايت��ي رانندگان كامي��ون و اعتراض 
آنها نس��بت ب��ه مش��كالت صنفي خود 
گف��ت: دولت بايد به خواس��ته رانندگان 
به صورت ويژه رس��يدگي كند و در اين 
زمينه كميته يي ويژه را تشكيل دهد. به 
گزارش ايسنا، حامد رنجبر اظهار كرد: اعتراض رانندگان اثرات منفي 
بر وضعيت اقتصادي كش��ور داشته اما تاكنون دولت اهتمام و تالش 
جدي براي حل اين مش��كل نداشته است. متاسفانه بين انجمن ها و 
تشكل هاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني، كانون صنفي رانندگان و دولت 
هم افزايي براي حل اين مشكل شكل نگرفته و استمرار اين اعتراض ها 
موضوع را پيچيده تر كرده اس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني س��نندج 
با اش��اره به اينك��ه بي توجهي دولت و دس��تگاه هاي دولتي مي تواند 
اي��ن موضوع را دردناك تر كند، عنوان ك��رد: برخي از كاالهاي توليد 
شده، فسادپذير هس��تند و عدم جابه جايي آنها خسارت زيادي براي 
توليدكنندگان به بار خواهد آورد. دولت بايد جلس��ات هم انديشي در 
اين زمينه برگزار مي كرد يا كميته ويژه يي براي اين كار تشكيل مي داد 
تا موضوع را به س��رانجام مطلوبي برساند. رنجبر گفت: اين مساله به 
آستانه دردناكي رسيده است و هر روز توليدكنندگان اين موضوع را به 
م��ا انعكاس مي دهند كه انتظار داريم، وزارت راه و خود رييس جمهور 
در اين زمينه ورود پيدا كنند. اين مشكل تنها با افزايش 20درصدي 

كرايه حل نخواهد شد چون مطالبات رانندگان فراتر از اين است. 

دولت به خواسته كاميون داران به صورت ويژه 
رسيدگي كند

ايالم|
فن��اوري  و  ارتباط��ات  مدي��ركل 
اطالعات اس��تان اي��الم گفت: كاهش 
تعرفه اپراتورهاي تلفن همراه براي زوار 

در ايام اربعين اجرايي مي شود. 
عباس بيرامي دي��روز در گفت وگو 
با فارس اظهار كرد: فيبر نوري در مرز 
مهران درحال نصب بوده و 80 درصد پيش��رفت فيزيكي داشته و 
شبكه درحال حاضر نرمال است. در ايام اربعين امسال نيز هيچگونه 
مشكل مخابراتي در مرز مهران و مسير ارتباطي به مرز مهران براي 
زوار وجود نخواهد داشت. درگاه انتقال و كانال هاي ارتباطي كشور 
تا مرز مهران گسترش يافته و طبيعتا در آن سوي مرز نيز از اين 
ظرفيت استفاده خواهد شد. مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
اس��تان ايالم با بيان اينكه »گيت وي ها« ي��ا دروازه هاي ورودي با 
كشور عراق در چند نقطه برقرار شده است، اضافه كرد: در مرز هاي 
مهران و شلمچه و در آذربايجان شرقي »گيت وي هايي« با كشور 
عراق برقرار شده است. در ايام اربعين نيز اين »گيت وي ها« افزايش 
يافته و ترافيك را در خروجي مرزها به اپراتورهاي شركت اتصاالت 
عراق تحويل مي دهد. مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان 
ايالم با اشاره به اينكه سال گذشته تنها مشكل ترافيكي و ارتباطي 
همس��ان نبودن تعرفه هاي اپراتورهاي ايراني و عراقي بوده است، 
گفت: سال گذشته تالش شده كه اپراتورهاي عراقي تعرفه خود را 

در ايام اربعين بكاهند كه متاسفانه اين مهم اجرايي نشد. 

كاهش تعرفه  اپراتورهاي تلفن همراه مخصوص 
زائران اربعين

بسته ويژه اينترنت براي 
مشتركين همراه اول

طرح اينترنت رمضان ويژه مشتركين همراه اول تا آخر 
ماه مبارك رمضان اجرا مي شود. 

ب��ه گزارش »تعادل« ب��ه نق��ل از اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار اي��ران، در اين كمپي��ن كه از 
10خرداد ماه اجرا مي ش��ود، مش��ابه بسته هاي اينترنت 
همراهي به هر يك از مش��تركين، بس��ته يي هديه داده 
مي شود. بسته پيش��نهادي به مش��تركين بنا به الگوي 
مصرف آنها طراحي شده و شامل بسته هاي سه ماهه، يك 

ماهه و هفتگي است. 
اين كمپين ش��امل افرادي است كه در حال حاضر از 
اينترنت همراه استفاده نمي كنند يا اگر از اينترنت استفاده 
مي كنند، بس��ته فعال ندارند. هديه ها براي برخي شامل 
بسته رايگان با حجم هاي مختلف يك ماهه يا يك هفته يي 
و براي برخي شامل بسته هايي با 15 الي 50درصد تخفيف 

خواهد بود. 
در اين طرح، بسته هايي كه داراي رزرو خودكار هستند، 
رزرو خودكار آنها، بسته آلفا+ 30 روزه با حجم 2 گيگ+2 
گيگ هديه شبانه به قيمت 12هزار تومان است. همچنين 
در زمان خريد اين بسته ها دارا بودن بسته رزرو به مشترك 
اطالع داده ش��ده و از وي تاييد گرفته مي ش��ود. گفتني 
است تا زماني كه كمپين رمضان فعال است، پس از اتمام 
حجمي يا زماني بسته، محدوديتي در تعداد دفعات خريد 
مجدد بسته وجود ندارد. حتي مشترك مي تواند پيش از 
اتمام بس��ته در حال مصرف، بسته پيشنهادي موجود در 
#1000* را رزرو نمايد. بسته هاي پيشنهادي كمپين، هم 
مشتركين فعلي و هم مشتركين جديد را كه تازه به شبكه 
پيوسته اند، ش��امل مي شود. مش��تركين مي توانند براي 
كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص به پرتال اپراتور اول 

به نشاني www.mci.ir مراجعه كنند. 

 2 اثر نفيس دوره صفوي اردبيل در معرض ديد 
عموم قرار گرفت

اردبي�ل| سرپرس��ت اداره كل مي��راث فرهنگ��ي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان اردبيل گفت: دو اثر 
نفيس دوره صفوي اردبيل براي نخس��تين بار در معرض 

ديد عموم قرار گرفت. 
ن��ادر فالح��ي در جمع خبرنگاران با اع��الم اين خبر 
تصريح كرد: اين دو اثر نفيس همزمان با مراس��م تجليل 
از مي��راث داران فرهنگي اردبيل معرفي ش��د. يكي از اين 
دو اثر ش��امل خنجر شاه عباس صفوي منقوش به جمله 
»جهان منتظر توس��ت يا مهدي )عج(« اس��ت. اثر ديگر 
قرآن خطي بود كه هر دو به گنجينه ش��يخ صفي الدين 
اردبيلي وقف شدند. به گفته فالحي اين اقدام فرصتي براي 
آشنايي نسل جوان با تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم است و 

مي تواند به بازيابي هويت تاريخي منجر شود. 
  بازداشت جمعي از مديران پيشين شهرداري 

و شوراي شيراز
شيراز| تعدادي از مديران پيشين شهرداري و برخي 

اعضاي شوراي شهر سابق شيراز بازداشت شدند. 
مناب��ع آگاه اعالم كردند: اين اف��راد به اتهامات مالي 
بازداشت ش��ده اند. از هويت بازداشت شدگان و جزئيات 
اتهامات اطالعي در دس��ت نيست. اغلب اعضاي شوراي 

شهر پيشين شيراز اصولگرا بودند. 
 در همين حال در هفته هاي اخير شماري از اعضاي 
سابق ش��وراي شهر جهرم نيز به اتهامات مالي بازداشت 
ش��ده اند. برخي اعضاي ش��وراي كنوني مرودشت هم به 
اتهامات مشابه از سوي نهادهاي امنيتي بازداشت شده اند. 
 دس�تگيري عوامل فروش حيوانات در فضاي 

مجازي
اهواز| ريي��س اداره حفاظت محيط زيس��ت دزفول 
گفت: چهار نفر از عوامل ف��روش پرندگان و بزكوهي در 
فضاي مجازي شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شدند. 
فرهاد قلي نژاد با بيان اينكه اين افراد در فضاي مجازي 
آگهي فروش بزكوهي يا پاژن از گونه هاي حفاظت ش��ده 
و بومي منطقه و نيز پرندگان منتش��ر كرده بودند، افزود: 
تاكنون چه��ار نفر از عوام��ل خريد و ف��روش پرندگان، 
پس��تانداران و ساير حيوانات در فضاي مجازي شناسايي 
و دستگير شدند كه 2 نفر آگهي فروش پرندگان و 2 نفر 

ديگر نيز آگهي فروش بز كوهي منتشر كرده بودند. 
او با اش��اره به اينكه در اين س��ايت ها حيواناتي چون 
ب��ز كوهي با قيم��ت 12ميليون ري��ال در معرض فروش 
گذاش��ته شده بود، گفت: ارزش واقعي يك راس بزكوهي 
100ميليون ريال اس��ت كه با توجه به كميابي اين گونه 
جان��وري در طبيع��ت بايد ب��راي حفاظ��ت از آن تالش 

بيشتري از سوي همه مردم صورت گيرد. 
رييس اداره حفاطت محيط زيست دزفول از شهروندان 
خواس��ت از خريد حيوانات به صورت اينترنتي خودداري 
كرده و ش��هروندي كه عالقه مند به نگه��داري از پرنده و 
حيوان در باغ و منزل اس��ت از طريق س��ازمان حفاظت 

محيط زيست اقدام كند. 
 افزايش صادرات، اولويت هاي ذوب آهن 

اصفه�ان | صادقي مديرعام��ل ذوب آهن اصفهان از 
برنامه هاي شركت براي افزايش توليد و صادرات در سال 
ج��اري خبر داد و گفت: اي��ن مجتمع عظيم صنعتي در 
س��ال گذشته با همت تالش��گران خود موفق شد ضمن 
افزايش ميزان تولي��د و افزايش تنوع محصوالت، جهش 

قابل توجهي در صادرات داشته باشد. 
او افزود: صادرات ش��ركت در س��ال گذشته به لحاظ 
حج��م 79 درصد و به لح��اظ ارزش 120درصد افزايش 
داش��ت و به رقم بي س��ابقه يك ميلي��ون و 150هزار تن 
رسيد كه حدود 50درصد كل توليدات اين شركت است. 
مديرعامل ذوب آهن تصريح كرد: در سال گذشته، ذوب 
آهن با انجام فعاليت هاي مختلف در راستاي كاهش قيمت 
تمام ش��ده و همچنين با توجه به افزايش جهاني قيمت 
محصوالت فوالدي از زيان خارج شد و امسال نيز با تالش 

پوالدمردان ذوب آهني، شرايط خوبي را پيش رو داريم. 

ويژه

اخبارشهرستانها
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اقتصاد اجتماعي12
مانع اجراي قانون تعرفه هاي 

پرستاري چيست؟
عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس با يادآوري 
اينك��ه اتف��اق نظ��ر معاون��ت پرس��تاري و نظام 
پرس��تاري راهگش��اي وضعي��ت كنون��ي قان��ون 
تعرفه هاي خدمات پرستاري است از بي توجهي به 
اجراي برنامه شش��م توسعه به عنوان عامل اصلي 

ايجاد اين مشكل ياد كرد. 
حيدرعلي عابدي در مورد علل نارضايتي پرستاران 
كه موجب افزايش مهاجرت آنها به س��اير كش��ورها 
شده است، گفت: اين معضل به دليل وضعيت قانون 
تعرفه خدمات پرس��تاري ايجاد ش��ده كه 11سال 
قبل به تصويب رس��يد اما تاكنون اجرا نشده است، 
چراكه هنوز تعرفه ها به سيس��تم شوراي عالي بيمه 
وارد نشده و مورد تصويب قرار نگرفته است. نماينده 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: البته در 
برنامه ششم توسعه نيز به اين مهم تاكيد شد كه بايد 
تعرفه هاي خدمات پرستاري اجرا شود، ضمن اينكه 
بايد در اليحه بودجه 97 هم آورده مي شد، بنابراين 
عامل اصلي كندي اين رون��د به اين برمي گردد كه 
وزارت بهداشت بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه 
بدان مكلف شده بود، اجراي تعرفه خدمات پرستاري 

را در اليحه بودجه 96 پيش بيني نكرد. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم در بيان يكي 
ديگر از علل عدم اج��راي قانون تعرفه هاي خدمات 
پرس��تاري به خانه مل��ت گفت: اج��راي تعرفه هاي 
خدمات پرس��تاري هن��وز در بخش خصوصي فعال 
نش��ده و تعرفه ها به روز نشده است تا مورد استفاده 
قرار بگيرد، از س��وي ديگر متاس��فانه در اين زمينه 
بين فعاليت هاي پرس��تاران در سطح جامعه، بخش 
خصوصي و بخش دولت��ي يك خلط مبحثي ايجاد 
ش��ده اس��ت كه اگر بتوانيم اين بخش ه��ا را از هم 

تفكيك كنيم شايد بتوانيم به نتيجه برسيم. 

 آموزش و پرورش:
تجاوزي صورت نگرفته است

مدي��ر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران با اعالم 
جزئيات جديد از پرونده آزار دانش آموزان در مدرسه 
غرب تهران تاكيد كرد كه هيچ گونه تعرض و تجاوزي 

به دانش آموزان صورت نگرفته است. 
ناصر كوهس��تاني با اش��اره به آخرين جزئيات از 
پرونده آزار دانش آموزان در مدرس��ه غرب تهران به 
ايلنا گفت: تا اين مرحله بر مبناي تحقيقاتي كه روي 
آن تع��داد از دانش آموزان معترض انج��ام داده ايم، 
هيچ گونه تع��رض و تجاوزي صورت نگرفته اس��ت. 
همان ط��ور كه اوليا گفته اند؛ واقعا اين طور نبوده، اما 
بهتر اس��ت مراجع قضايي به طور رسمي اعالم كنند 

تا فضا چند حرفي نشود. 
او ادامه داد: در حال حاضر پرونده به طور قانوني 
پيگيري مي شود، ولي آنچه مربوط به ما در آموزش 
و پرورش مي ش��ود، اين است كه فضاي آرامي را در 
مدرسه و زمان امتحانات با روانكاوي و مشاوره براي 
خانواده ها و دانش آموزاني كه احس��اس مي كنيم در 
اين بخش آس��يب ديده اند به طور گسترده يي انجام 
دهي��م. كوهس��تاني اف��زود: از هم��ان روز اول تيم 
نظارتي منطقه در مدرسه حضور داشت و امتحانات 
را يك��ي پس از ديگري برگزار مي كند. ضمن اينكه 
يك سرپرس��ت را جايگزين مدير مدرسه كرده ايم. 
ضم��ن اينكه ما بع��د از امتحان��ات بالفاصله نتايج 
امتح��ان دانش آم��وزان را ارائه مي دهي��م. او اظهار 
كرد: براي بسته ش��دن مدرسه بايد منتظر حكمي 
بمانيم كه شوراي نظارت و نهادهاي قانوني آموزش 
و پرورش��ي بايد صادر كنند. هر حكمي صادر شود 
ما آن را انجام مي دهيم و اگر حكم بر بس��ته شدن 
مدرسه باش��د، دانش آموزان را به فضاهاي آموزشي 
ديگري منتقل مي كنيم كه تداركش را ديده ايم. او 
تاكيد كرد: پرونده در شعبه مجتمع ارشاد با سرعت 
خوب��ي روندش را طي مي كند و اقدامات قضايي در 
حال انجام است. ما هم از طرف آموزش و پرورش در 
اين مدرسه يك تيم روانكاو و روانشناس گذاشته ايم 
كه روي خانواده ه��ا و دانش آموزان كار مي كنند. ما 
نبايد در خصوص مسائل تعرض و تجاوز پيش داوري 

كنيم. 

هزينه ماهانه ۱۸۰ ميلياردي 
بيمه سالمت در تهران 

مديركل بيمه سالمت اس��تان تهران با اشاره به 
جمعي��ت ۲ميليون و 9۰۰هزار نفري بيمه ش��دگان 
اين س��ازمان بيمه گر در پايتخت، ش��رايط عضويت 
در صن��دوق بيمه ايرانيان را تش��ريح كرد. كوروش 
فرزين درباره وضعيت پوشش بيمه سالمت در استان 
ته��ران توضي��ح داد و گفت: در ح��ال حاضر حدود 
۲ميليون و 9۰۰هزار نفر در س��طح اس��تان تهران 
تحت پوش��ش بيمه س��المت قرار دارن��د كه از اين 
تعداد حدود يك ميليون و۵۰۰هزار نفر عضو صندوق 
بيم��ه همگاني رايگان هس��تند. صن��دوق كاركنان 
دولت نيز در اين اس��تان نسبت به استان هاي ديگر 
حجم بيش��تري دارد و جمعي��ت آن به حدود 9۰۰ 
ه��زار نفر مي رس��د. حدود ۲9۰ه��زار نفر نيز تحت 
پوش��ش صندوق روس��تايي و 11۴ه��زار نفر تحت 
پوش��ش صندوق ساير اقش��ار قرار دارند. او با اشاره 
به ابالغيه سال گذشته سازمان بيمه سالمت درباره 
بيمه شدگان صندوق بيمه همگاني رايگان در سراسر 
كش��ور به ايس��نا گفت: از آبان ماه س��ال گذشته بر 
اس��اس مصوبه بودجه سال 96، بيمه شدگان رايگان 
باي��د از سيس��تم دولت��ي خدمت درياف��ت كنند و 
نمي توانند از مراكز خصوصي طرف قرارداد استفاده 
كنند و تنها زماني كه سيستم دولتي نتواند خدمت 
ارائه دهد، با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، 
مج��وز ارائه خدمت در مراكز خصوصي را نيز به اين 
دسته از بيمه شدگان خواهيم داشت. مديركل بيمه 
سالمت اس��تان تهران در توضيح چرايي محدوديت 
ايجاد شده براي ارائه خدمات به بيمه شدگان رايگان 
در مراكز خصوصي گفت: س��طح دسترس��ي به اين 
مراكز باعث مي ش��د هزينه ها به ميزان چشمگيري 

افزايش پيدا كند.

اخبار

جنجال بر سر صدور ۱۰5 پروانه شكار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست

حفاظت از حيات وحش با شكار

موانعي براي دادرسي كودك آزاري

حادثه مدرسه  غرب تهران و انتشار اخبار تعرض 
به چند نوجوان ب��ار ديگر موجي از نگراني را روانه 
جامعه كرد و اين پرس��ش را به وجود آورد كه چه 
خألهايي باعث شده در سال هاي اخير بارها و بارها 
اي��ن اخبار به گوش برس��د و بع��د از مدتي هم به 

فراموشي سپرده شود؟ 
دوش��نبه گذش��ته خبري در رس��انه ها دست 
به دس��ت شد كه نش��ان مي داد، يكي از مسووالن 
مدرسه يي در غرب تهران به چند دانش آموز تعرض 
كرده اس��ت. اگرچه مديركل م��دارس غيردولتي 
وزارت آم��وزش و پرورش از اعالم ابعاد اين پرونده 
ظرف هفته آينده خبر داده اس��ت اما متخصصان، 
روان شناس��ان و فعاالن حوزه كودك به خألهايي 
اش��اره مي كنند كه در ص��ورت ادامه يافتن، تكرار 

چنين حوادث��ي را ناممكن نمي كن��د. در گزارش 
پي��ش رو به بررس��ي ابع��اد اين اتف��اق و خألهاي 

ايجاد كننده آن پرداخته شده است. 
شيوا دولت آبادي روانشناس و مديرعامل پيشين 
انجمن حمايت از حقوق كودكان با تاكيد بر نقش 
دانش، مهارت و درك حريم خصوصي در كودكان 
و نوجوان��ان به ايس��نا گفت: خأل نب��ود آگاهي در 
كودكان و نوجوانان، حفظ حريم خصوصي و كنترل 
رفتارهاي خود يكي از عوامل ايجاد چنين حوادثي 
اس��ت. در اين موارد نبايد گناهي گردن كودكان و 
نوجوانان بيفتد، چراكه آنها محصول آموزش هايي 
هس��تند كه ما به آنها مي دهيم. در صورتي كه آنها 
دغدغ��ه حفاظت از خ��ود را در قالب آموزش هاي 
متناسب دريافت نكرده  باشند، اين تقصير متوجه 

آنها نيس��ت. او با انتقاد از ب��ه كارگيري افراد فاقد 
صالحي��ت اخالقي ي��ا داراي مش��كالت رواني در 
ارتباط با كودكان نيز افزود: اين افراد ممكن اس��ت 
همه جا حضور داش��ته باش��ند ام��ا اينكه چگونه 
مخاطب در برابر آنها مقاومت كند و در صورت بروز 
مش��كل به بزرگ ترها اطالع دهد، نيازمند فرآيند 
آموزش به موقع است كه در حال حاضر جاي خالي 
آن در جامع��ه ديده مي ش��ود. اين روان ش��ناس با 
بيان اينكه مي توان بدون آس��يب روحي به كودك 
او را درب��اره بدنش آگاه ك��رد، اظهار كرد: در همه 
جاي دنيا روي اين مسائل كار شده است اما شايد 
اس��تفاده از تجربيات كشورهاي ش��رقي به دليل 
نزديكي بيش��تر فرهنگي براي ما راهگشا تر باشد. 
نكته قابل تامل اين اس��ت ك��ه در هر زماني به هر 
كودكي مي توان با زبان متناسبي بدون ايجاد هتك 
حرمت، آموزش هاي الزم را انتقال دهيم. همچنين 
اين آموزش ه��ا مي تواند بدون ايجاد بي عالقگي به 
روابط اجتماعي ارائه ش��ود. الزم نيس��ت محتواي 
جنس��ي در قالب اين آموزش ها وجود داشته باشد 
بلكه تنها الزم است محتوايي نظير مراقبت از خود، 
به ويژه درباره اندام هاي خصوصي و حساس تر را به 

آنها آموزش دهيم. 
مديرعامل پيش��ين انجمن حماي��ت از حقوق 
ك��ودكان خأل ارتباطي و راح��ت نبودن كودكان با 
والدين را يكي ديگ��ر از عوامل ايجاد كننده چنين 
حوادثي دانس��ت و گفت: برخي كودكان با والدين 
خود رودربايس��تي دارند و نمي توانند مسائلشان را 
با آنها در ميان بگذارن��د. اگر والدين فرصت كافي 
ندارند نيز اين مدرس��ه اس��ت كه مي تواند به اين 
ك��ودكان و نوجوان��ان كمك كند؛ چراك��ه 96 تا 

9۸درصد بچه ها زماني را در مدرس��ه گذرانده اند و 
اين ظرفيت مي تواند به آموزش درس��ت كودكان 
كمك كند. دولت آبادي با بيان اينكه در س��ال هاي 
گذار از كودكي به جواناني، نوجوانان از دوس��تان، 
همساالن و گروه هاي بيروني بيش از خانواده خود 
الگ��و مي گيرند، اظه��ار كرد: خأل بع��دي در مورد 
نبود نظارت مدرس��ه بر رفتار كس��اني است كه با 
بچه ها در ارتباط هس��تند. بايد ب��ر رفتار اين افراد 
مانند بحث ها، ش��وخي ها و... آنها نظارت كرد. مهم 
اين نيس��ت كه كودكان فقط حافظه خوبي داشته 
باشند يا رياضيات و... را ياد بگيرند، بلكه بچه ها در 
مدرس��ه بايد به ش��كل همه جانبه آموزش ببينند. 
حتي خألهاي خانوادگي آنها مي تواند در مدرس��ه 
شناسايي شود و مورد بررسي قرار بگيرد. افراد فاقد 
سالمت رواني كافي ممكن است در همه جاي دنيا 
ديده شوند اما مساله مهم اينجاست كه ما چه قدر 

در برابر آنها مجهز شده ايم؟ 

 ضرورت آگاهي بخشي به جامعه 
حس��ام فيروزي روان درمانگر كودك، نوجوان و 
خان��واده نيز با بيان اينكه متجاوزان امروز به نوعي 
خودش��ان قربانيان ديروز هس��تند، گفت: بايد به 
س��مت آگاهي دادن به جامعه حركت كنيم تا اين 
افراد در امنيت رواني به س��مت درمان س��وق پيدا 
كنند. زماني كه جامعه آموزش نبيند، تعداد قربانيان 
و متجاوزان بيشتر مي شود. او با تاكيد بر اينكه اين 
فرد ممكن اس��ت، بيمار نباشد اما شخصيت وي تا 
حدي به بلوغ نرسيده باشد كه نداند چه آسيبي به 
ديگران وارد كرده است، افزود: امكان شناسايي اين 
افراد با استفاده از پروتكل ها و تست هاي روانشناسي 

وجود دارد اما اين تشخيص به شكل 1۰۰درصدي 
نيست. با انجام مصاحبه مي شود، تشخيص داد كه 
فرد دچار مشكالت رواني هست يا نه؟ اما بايد فرد 
بيمار رواني را از كس��ي كه به بلوغ رواني نرس��يده 

است، تفكيك كرد. 
اين روان درمانگر با تاكيد بر اينكه بيماري هاي 
رواني قابل تش��خيص هس��تند اما تشخيص بلوغ 
ش��خصيتي و روان��ي به آس��اني انجام نمي ش��ود، 
اظهار كرد: يكي از ش��اخص هاي بلوغ شخصيتي، 
مسووليت پذيري اس��ت. فردي كه مسووليت پذير 
نباش��د هر كاري كه بخواهد و با هر شيوه يي انجام 
مي دهد ب��دون اينكه عواقب آن را بپذيرد. با وجود 
اين استفاده از تست هاي روانشناسي براي شناسايي 

اين افراد مي تواند، كمك كننده باشد. 
فيروزي با اشاره به اينكه در صورتي كه اين افراد 
دچار بيماري و انحراف جنسي باشند، ممكن است 
رفتارها و ويژگي هاي مش��تركي در آنها ديده شود، 
تاكيد كرد: با اين وجود فردي كه به چنين اعمالي 

دست مي زند، الزاما بيمار نيست. 
وي با اشاره به ابعاد غريزه جنسي در نوجوانان نيز 
توضيح داد: زماني كه نوجوانان به سن بلوغ جسمي 
مي رسند تا زماني كه به فردي بالغ تبديل مي شوند 
زمان نسبتا طوالني را در بر مي گيرد. دوران مدرن 
باعث شده اس��ت تا دوره نوجواني طوالني تر شود. 
در نس��ل هاي قبل همزمان با بلوغ جسمي در 1۳ 
يا 1۴ سالگي فرد مي توانس��ت، ازدواج كند و وارد 
زندگي ش��ود اما نوجوان امروز ممكن است تا ۲۰ 
سالگي نيز اين ش��رايط را نداشته باشد. نمي شود 
غريزه نوجوان را سركوب كرد اما بايد آن را به مسير 

درستي هدايت كرد. 

در روزهاي گذش��ته، خبر صدور 1۰۵ پروانه 
شكار براي شكارچيان داخلي و خارجي، آن هم 
در فص��ل زاد و ولد حيوانات  ب��ه دغدغه فعاالن 
محيط زيست تبديل شد. خبري كه حكايت از آن 
داشت كه شكارچيان داخلي و خارجي مي توانند 
با پرداخت مبلغ مش��خصي،  در مناطق حفاظت 
شده محيط زيستي و همچنين مناطق آزاد،  آهو، 
 كل و قوچ شكار كنند اما اين اتفاق در حالي رخ 
داده اس��ت كه برخي از اين  گونه ها ازجمله آهو 
در معرض خطر انقراض قرار داشته و پيش از اين 
از سوي مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست 
اع��الم ش��ده بود كه ب��راي س��ال 1۳97، مجوز 
ش��كار صادر نمي ش��ود. با وجود اين، آن طور كه 
شواهد نش��ان مي داد در چارچوب تفاهمنامه يي 
كه چهارم بهمن ماه س��ال گذشته ميان معاونت 
محيط طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
و صن��دوق ملي محيط زيس��ت به امضا رس��يده 
بود، قرار بر اين ش��ده تا براي اش��خاص حقيقي 
و حقوق��ي مجوز ش��كار صادر ش��ود و از طرف 
ديگر هنوز مشخص نيست مبلغ دريافت شده از 
شكارچي ها كه چيزي حدود هفت ميليارد تومان 
مي شود، قرار است دقيقا صرف چه اموري شود. 

 داليل علمي در رد يك تصميم غيرعلمي
موضع گيري تازه مس��ووالن سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كش��ور درب��اره ش��كار، كار را به 
آنج��ا رس��اند ك��ه برخ��ي س��ازمان هاي مردم 
نه��اد محيط زيس��تي ب��ا تاكيد بر اي��ن نكته كه 
ص��دور مجوز ش��كار آن هم در فص��ل زاد و ولد 
حيات وح��ش، پاي��داري جمعيت آنه��ا را بر هم 
زده و از اس��اس كاري غير علمي اس��ت، نسبت 
 ب��ه اين تصميم گيري اعت��راض كردند. نمونه آن 
۳7 س��ازمان مردم نهاد و فعال محيط زيس��ت در 
اس��تان فارس بود ك��ه اقدام به انتش��ار نامه يي 
خطاب به رييس س��ازمان محيط زيس��ت كرده 
و مخالف��ت خ��ود را اعالم كردند. در بخش��ي از 
اي��ن نامه آمده اس��ت: چنانچه به ه��ر دليل اين 
مجوزها از س��وي آن سازمان صادر گرديده عمال 
ابتدايي ترين اصل و دليل فني كه همان ظرفيت 
برد جمعيتي گونه هاست و سازمان متبوع متولي 

آن است، نديده گرفته شده است. 
ب��ا علم به اينكه پارامتره��اي اقليمي و آب و 
هوايي مي تواند دوره زايش حيات وحش را تغيير 
دهد و از نظر فني زمان ش��كار تعريف ش��ده آن 
سازمان موردتاييد است اما دليل بر صدور پروانه 
 ش��كار در مدت مذكور نيس��ت، زيرا ظرفيت برد 
)caring capacity( جمعيت��ي ش��كار تروفه 

متناسب با زيستگاه نيست. 
با علم به اينكه جدايي جمعيت هاي نر و ماده 
گونه هاي فوق بهترين زمان مناسب جهت شكار 
اس��ت، دليل بر صدور پروانه ش��كار نخواهد بود، 
اين در حالي است كه سنين 7 الي ۸ سال براي 
كل و ق��وچ بهتري��ن زمان مناس��ب جهت توليد 
مثل و انتش��ار ژن قوي تر خواهد بود، لذا ش��كار 
در اين س��نين منجر به كاهش انتقال ژن قوي تر 
ك��ه مورد نياز رش��د پايدار جمعيت��ي گونه هاي 

ياد ش��ده، خواهد ش��د. از آنجا ك��ه هيچ يك از 
زيس��تگاه ها به ظرفيت ب��رد جمعيتي گونه هاي 
وي��ژه ش��كار چهارپا مواج��ه نبوده و در بيش��تر 
مناط��ق با كاهش ش��ديد جمعيت متناس��ب با 
زيستگاه مواجه هس��تيم، لذا نمي توان با استناد 
به افزايش جمعيت سرشماري هاي اخير مبادرت 

به صدور پروانه ويژه شكار كرد.

 توضيحات دفتر صيد و شكار
دالي��ل و اظهارات فعاالن محيط زيس��تي در 
حال��ي اس��ت كه عل��ي تيموري مدي��ركل دفتر 
صيد و شكار س��ازمان حفاظت محيط زيست در 
توضيحاتي كه نس��بت به اخ��ذ چنين تصميمي 
ارائه كرد، معتقد اس��ت صدور مجوز شكار براي 
ايجاد تعادل در جمعيت برخي گونه هاي جانوري 
اقدامي مناسب و مفيد است، ضمن اينكه صدور 
پروانه ش��كار تنها براي پنج اس��تان آن هم فقط 
گونه ه��اي نر صادر ش��ده اس��ت. او درب��اره اين 
موض��وع، گف��ت: »معاونت محي��ط طبيعي اين 
سازمان در راستاي مديريت اصولي حيات وحش 
كشور و بهره برداري پايدار و خردمندانه از منابع 
زيس��تي، به اين نتيجه رسيد كه پيرو اعمال پنج 
سال ممنوعيت شكار چهارپا )در فاصله سال هاي 
1۳9۲ تا 1۳96( در زيس��تگاه هاي طبيعي، بروز 
و اس��تمرار خشكسالي در بس��ياري از مناطق و 
اس��تان ها، كاه��ش ظرفي��ت برد زيس��تگاه هاي 
طبيعي متاثر از خشكس��الي و بررس��ي و آناليز 

نتايج حاصل از سرش��ماري هاي حيات وحش در 
قالب طرح جامع سرشماري، صدور تعداد معدود 

پروانه شكار، بهترين تصميم ممكن است.«

 سهم خزانه دولت يا حيات وحش
از ط��رف ديگ��ر يك��ي از نقاط مبه��م در اين 
تصميم گي��ري،  بحث اس��تفاده از مبلغ حاصل از 
صدور مجوز اس��ت، براس��اس اطالعات موجود، 
مبل��غ دريافتي تنها از ش��كارچيان خارجي بابت 
ش��كار هر يك چهارپا براس��اس نوع گونه، طول 
ش��اخ و غيره حدود 7۰ميليون تومان بوده كه با 
مجوز شكار 1۰۰ راس چهارپا 7ميليارد تومان به 
خزانه دولت يا صندوق ملي محيط زيس��ت واريز 
شده اما تيموري درباره اين موضوع افزود: »سعي 
شد، اين هدف اساسي مدنظر قرار داده شود كه با 
استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و اختيارات قانوني 
س��ازمان، راهكارها و ش��يوه هاي جديدي به كار 
گرفته شود تا امكان استفاده از منابع مالي حاصل 
از شكار گونه ها در زيستگاه ها و مناطقي كه شكار 
در آنه��ا انجام مي گيرد، فراهم ش��ود. نخس��تين 
هدف و برنامه عمل ش��اخص، كمك به تجهيز و 
توانمندسازي حفاظتي مناطق و اجراي برنامه هاي 
حمايتي از حيات وحش با استفاده از منابع حاصل 
از ف��روش تعداد اندكي پروان��ه و دومين هدف و 
برنامه عمل ش��اخص نيز كمك به جوامع بومي و 
محلي و رفع برخي از محروميت هاي اين جوامع 
با هدف جلب حداكثري مشاركت و همراهي آنها 

در امر حفاظت از زيستگاه ها و حيات وحش است. 
در اين راس��تا، پ��س از جمع بن��دي ديدگاه هاي 
تخصص��ي در ات��اق فكر كارشناس��ي س��ازمان، 
صندوق ملي محيط زيست باتوجه به ظرفيت هاي 
قانوني و حقوقي، همچنين اهداف و ماموريت هاي 
تعريف ش��ده براي آن، در اين خصوص موردتوجه 
قرار گرفت و پس از عقد تفاهمنامه ميان سازمان 
و صندوق، دس��تورالعمل ص��دور پروانه انتفاعي 
ش��كار چهارپا تنظي��م و ابالغ ش��د.« وي ضمن 
تاكيد ب��ر اينكه بنا به نص صريح دس��تورالعمل 
مورداش��اره، صندوق ملي محيط زيست و ادارات 
كل حفاظت محيط زيست استان ها مكلف شده اند 
تا حداقل ۲۰درصد از س��هميه هاي تعيين ش��ده 
ب��راي ه��ر منطقه را ب��ه جوامع بوم��ي و محلي 
اختصاص دهند تا شهروندان محلي شكارچي نيز 
از اين برنامه ها سهمي داشته باشند، تصريح كرد: 
در عين  حال از مابقي س��هميه ها نيز بنا به تاكيد 
سازمان و رويكردهاي صندوق ملي محيط زيست، 
س��هم قابل توجهي براي شكارچيان ايراني درنظر 

گرفته  شده است. 
مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد 
سازمان حفاظت محيط زيست، در مورد انتقادهاي 
صورت گرفته درخصوص فصل و بازه زماني شكار 
نيز با اشاره به نتايج بررسي هاي فني و جمع بندي 
نظرات كارشناس��ي و اطالعات ميداني ارسالي از 
اس��تان ها، اظهار ك��رد: »جمع بندي ها بيانگر اين 
نكته اس��ت كه پس از فص��ل زادآوري ماد ها كه 

به ص��ورت معمول، اواس��ط فروردين ت��ا ابتداي 
ارديبهش��ت پايان مي يابد، گله هاي نر از ماده ها و 

بره هاي آنها به طور كامل جدا مي شوند.«

 صدور پروانه شكار براي جلوگيري از 
استرس در حيات وحش

از ط��رف ديگر روز گذش��ته، حمي��د ظهرابي 
مع��اون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيس��تي 
سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه شكار 
پاي��دار از الزامات مورد وف��اق تمام متخصصان و 
مجام��ع علمي مرتبط با حفاظت حيات وحش در 
راس��تاي حفظ تنوع زيستي اس��ت، صدور مجوز 
ش��كار را عاملي براي حفاظت از طبيعت دانست. 
او بيان كرد: باتوجه به ش��رايط خاص جوي سال 
ج��اري و تاخي��ر احتمالي در زم��ان جفت گيري 
حي��ات وحش ط��وري برنامه ريزي ش��ده كه در 
مناطق سردسير كه عموما زايمان با كمي تاخير 
انجام مي شود، پروانه ش��كار صادر نشود چرا كه 
تعداد معدودي از افراد گله ممكن اس��ت با چند 

روز تاخير زايمان كنند. 
ظهراب��ي اف��زود: بنابراي��ن تم��ام اقدام��ات 
پيش��گيرانه براي جلوگيري از بروز اس��ترس در 
حيات وحش ص��ورت گرفته ضمن اينكه مجددا 
تاكي��د مي كند پروانه ش��كار صادره براي ش��كار 
جنس نر صادر ش��ده كه در اي��ن فصل كامال از 
ماده ه��ا و بره ه��ا و بزغاله ها جدا هس��تند. پروانه 
ش��كار براي ش��كارچيان داخلي و خارجي صادر 
مي ش��ود و براي بوميان نيز سهميه يي به قيمت 
بس��يار پايين پيش بيني شده اس��ت. خبر سازي 
مبني بر صدور پروانه ش��كار فقط براي خارجيان 

كذب محض است. 
به گفته معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع 
زيس��تي س��ازمان حفاظت محيط زيست، شكار 
پاي��دار ابزاري ش��ناخته ش��ده ب��راي حفاظت و 
مديريت حيات وحش در جهان به ش��مار مي رود. 
نقطه قوت اين طرح كاهش فش��ار به زيستگاه ها 
و حيات وحش و پخش ك��ردن زمان بندي انجام 
ش��كار و بازگردان��دن منافع حاصل از ش��كار به 
جوام��ع بومي و محلي و بهبود حفاظت منطقه و 
در اجراي برنامه مديريت گونه هاي جانوري بوده 

است. 
وي ي��ادآوري كرد: در گذش��ته پروانه ش��كار 
اتفاقا در فصل حس��اس جفت گيري حيات وحش 
و مطابق ميل ش��كارچيان ص��ورت مي گرفت در 
فصلي ك��ه هم حيوان پوس��ت خ��وب و زيبايي 
داش��ت و هم به دليل رفتارهاي خاص جفت يابي 
از هوش��ياري كافي برخوردار نبود، لذا ش��كار آن 

ساده تر انجام مي شد. 
ظهرابي اظهار كرد: به خاطر محدوديت زماني 
دوماهه فصل ش��كار در گذش��ته، فش��ار زيادي 
ب��ه حيات وحش وارد مي ش��د چراك��ه بايد همه 
ش��كارچيان داراي مجوز در يك محدوده زماني 
حداكث��ر دوماهه ش��كار خود را انج��ام مي دادند 
و ل��ذا گاهي اوق��ات به طور همزم��ان چند گروه 
ش��كارچي در يك منطقه حفاظت شده به شكار 

مي پرداختند. 

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس با انتقاد از زندگي بيش از 
۵7درصد كودكان زباله گرد در مراكز بازيافت پسماند نسبت به 
به كارگيري كودكان در اين مراكز و آزار جنسي و ابتالي آنان به 

بيماري هاي ايدز و هپاتيت هشدار داد. 
فاطمه ذوالقدر با انتقاد از به كارگيري كودكان در كارگاه هاي 
پسماند نس��بت به آزار و اذيت جنس��ي كودكان و ابتالي آنان 
به بيماري هاي ايدز و هپاتيت هش��دار داد و گفت: كار كودكان 
غيرقانوني اس��ت و دستگاه قضا بايد با پيمانكاران شهرداري كه 
زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است به طور قاطع برخورد 
كند. نماينده تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه براساس قانون به كارگيري 
افراد كمتر از 1۵ س��ال ممنوع است و بايد با متخلفان برخورد 
ش��ود، به خانه ملت گفت: به كارگيري ك��ودكان و نوجوانان در 
مراكز پسماند بايد جرم انگاري شده و شهرداري بايد با ورود به 
اين موضوع پيمانكاران متخلف را شناسايي و آنها را به دستگاه 
قضا معرفي كند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود. او با تاكيد بر 

اينكه تعيين تكليف اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
بخش عمده يي از مشكالت آنها را رفع مي كند، تصريح كرد: در 
اين اليحه تمامي مس��ائل كودكان ديده شده و انتظار مي رود تا 

يك ماه آينده تعيين تكليف شود. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ده��م با انتق��اد از اينكه 
وضعيت زندگي كودكان در مراكز پس��ماند بس��يار اسف بار 
اس��ت، گفت: متاس��فانه بيش از ۵7درصد كودكان زباله گرد 
در مراكز بازيافت پس��ماند زندگ��ي مي كنند. نماينده تهران، 
ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس دهم، با بيان 
اينكه بخش��ي از غذاي ك��ودكان زباله گرد از مي��ان زباله ها 
تامين مي ش��ود، تصريح كرد: مافياي سازماندهي كودكان در 
محل دپوي زباله بايد مش��خص شود. نايب رييس فراكسيون 
زنان مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از اينكه برخي كودكان 
زباله گرد 6 تا ۸ س��اله هس��تند، گفت: كودكان از دستكش 
استفاده نمي كنند و بيماري هاي عفوني آنها را تهديد و زمينه 

بروز برخي بيماري ها در پايتخت را افزايش مي دهد. 

انتقاد از به كارگيري كودكان در كارگاه هاي پسماند
معاون كاهش تقاضا و توس��عه مش��اركت هاي مردمي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اش��اره ب��ه اينكه مصرف كننده هاي مواد 
صنعتي بيشتر از ساير مصرف كننده ها در معرض خطر و متجاهر 
شدن هس��تند، عنوان كرد: معتادان متجاهر حاضر در تهران از 
مناطق جنوبي اين شهر به حاش��يه بزرگ راه هاي شمال شهر 
تهران رانده ش��ده و در آن مناطق به مص��رف علني مواد روي 
آورده اند. پرويز افش��ار با اش��اره به اينكه عدد آمار خام معتادان 
كشور در سال هاي اخير كاهش يافته است، گفت: در سال هاي 
اخير شدت و عمق اعتياد در گروه هاي مختلف اجتماعي افزايش 

يافته و نمود اعتياد در كشور را گسترش داده است. 
او با اشاره به اينكه تعداد معتادان متجاهر نسبت به سال هاي 
گذش��ته افزايش يافته است، اظهار كرد: در دهه 1۳۸۰ در ايران 
معت��ادان الگوي مصرف خود را از مواد س��نتي به مواد صنعتي 
تغيي��ر داده اند. به طوري كه ماده صنعتي شيش��ه ميزان نفوذ و 
مص��رف بااليي را به خود اختصاص داده اس��ت. معاون كاهش 
تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر 

با اشاره به مقايسه مصرف و عوارض ترياك و شيشه تصريح كرد: 
اگر يك فرد معتاد با مصرف ترياك در مدت حدودي 1۵سال به 
مرحله از دست دادن مهارت برسد، يك فرد با مصرف شيشه با 
مصرف حدود 6 سال مي تواند تمام مهارت هاي خود را از دست 

داده و حتي به كف خيابان ها رانده شود. 
او كه در برنامه يي راديويي صحبت مي كرد با اشاره به اينكه 
مصرف كننده هاي مواد صنعتي بيش��تر از ساير مصرف كننده ها 
در معرض خطر و متجاهر ش��دن هستند، عنوان كرد: معتادان 
متجاهر حاضر در تهران از مناطق جنوبي اين ش��هر به حاشيه 
بزرگ راه هاي ش��مال ش��هر تهران رانده ش��ده و در آن مناطق 
به مصرف علني مواد روي آورده اند. افش��ار با اشاره به طرح هاي 
پژوهش��ي ستاد مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان كرد: بر اساس 
طرح هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 9۰ و 9۴ 
به واسطه آمارگيري هاي مختلف و پرسش ها و متادولوژي هاي 
متعدد مشخص شد كه تعداد معتادان كشور در روند مديريتي 

كاهش پيدا كرده و عمق آن افزايش يافته است. 

كوچ معتادان از جنوب  تهران به بزرگراه هاي شمال  شهر
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18 ماه از فروپاشي نخستين ساختمان بلند مرتبه تهران گذشت

ساخت پالسكوي جديد در تعليق

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
حدود 18ماه از حادثه تلخ آتش س��وزي و فرو 
ريختن س��اختمان پالس��كو مي گذرد. در همان 
روزه��اي ابتداي��ي اين حادثه، بنياد مس��تضعان 
به عن��وان مال��ك اصلي س��اختمان ق��ول داد تا 
ظرف 2س��ال پالسكوي جديدي بسازد. اما هنوز 
مش��كالت مربوط به س��اخت پالس��كوي جديد 
ادام��ه دارد. ب��ه گفته س��عيدي كيا، رييس بنياد 
مس��تضعفان براس��اس مقررات جديد ش��هري 
اجازه س��اخت 8 طبقه روي زمين و ۵ طبقه زير 
زمين براي س��اخت ه��زار پاركينگ به اين بنياد 
داده شده اس��ت. نخستين مشكل نيز همين جا 
ش��كل گرفت زيرا ساختمان پالس��كو 14طبقه 
ب��ا 600واح��د بود ك��ه اكنون در اي��ن 8 طبقه 

600واحد جا نمي گيرد. 
همچني��ن بنياد مس��تضعفان زميني در كنار 
س��اختمان پالس��كو به نام پاركين��گ اكبر را به 
س��اختمان جدي��د اضاف��ه كرد. زمين پالس��كو 
4هزار و 400متر و زمي��ن پاركينگ اكبر حدود 

۵ هزار متر اس��ت كه در مجم��وع حدود ۹هزار 
و ۵00مترمربع زمين براي س��اخت پالس��كوي 
جديد آماده ش��ده و به گفته س��عيدي كيا همه 
واحدها در اين زمين ساخته و حق و حقوق همه 
ذي نفعان پرداخت مي شود. روز گذشته اما بنياد 
مس��تضعفان بيانيه يي منتشر كرد مبني بر اينكه 
با وجود آمادگي بنياد براي س��اخت پالس��كوي 
جديد برخي كس��به مانع از س��اخت ساختمان 

جديد مي شوند. 
در بخش��ي از اي��ن بياني��ه آمده اس��ت: بعد از 
چند ماه تالش و به دنبال صورت جلس��ه مكتوب با 
مقامات شهرداري و قضايي در اواخر سال ۹6 بنياد 
مس��تضعفان كار گودبرداري و همزمان آزمايشات 
مكانيك خاك را آغاز كرد كه با ممانعت و مخالفت 
ادامه كار از طرف كساني كه خود را مالكان سرقفلي 
در س��اختمان ۵ طبقه باقيمانده از پالسكو معرفي 
كرده اند، روبه رو شد كه اين ممانعت با پرتاب سنگ 
ب��ه طرف كارگران و مهندس��ان بني��اد هم همراه 
ش��د. اين در شرايطي است كه ساختمان ۵ طبقه 

مذكور از اس��تانداردهاي روز ساختمان، انطباق با 
ضوابط شهري مصوب و امكاناتي از قبيل پاركينگ، 
سيس��تم اعالم و اطفاي حريق برخوردار نيست. از 
طرفي با وجود صورت جلس��ه مكت��وب با مقامات 
ذي ربط از طرف شهرداري منطقه كارگاه ساختمان 
پالس��كو از اوايل اس��فند ۹6 پلمب و با اس��تقرار 
بلوك ه��اي بتن��ي كار احداث س��اختمان تاكنون 
متوقف ش��ده است.  بخشي ديگر از اين بيانيه نيز 
حالت تهديدآميز دارد، آنجا كه مي گويد:»نبايد مانع 
بنياد مستضعفان در اجراي اين پروژه ملي شد و با 
طرح حواشي و مس��ائل كم اهميت كار را بيش از 
اين به تاخير انداخت همان گونه كه رياس��ت بنياد 
مس��تضعفان از ابتدا اعالم كرده اند، بنياد براساس 
قوانين و اس��تانداردهاي روز با تمام امكانات آماده 
س��اخت جايگزيني فاخر براي پالسكو است. اما در 
عين حال اگر خواست كسبه و مقامات مسوول در 
انجام كار به صورت ديگري باشد، بنياد مستضعفان 
از منظر مالك مخالفتي با آن نخواهد داشت و در آن 

شرايط هم آماده هر گونه همكاري است«.

 2 خواسته كسبه از بنياد مستضعفان
يوسفي از كسبه ساختمان پالسكو در گفت وگو 
با »تعادل« با بيان اينكه خبري از پرتاپ سنگ به 
س��مت كارگران و مهندسان مستقر در ساختمان 
پالس��كو ندارم درباره نگراني هاي كس��به پالسكو 
توضيح داد: كس��به دو خواسته از بنياد دارند. اول 
اينكه س��اختمان كناري پالس��كو را مقاوم سازي 
كرده و ساختمان جلويي كه فرو ريخت را بسازد. 
ام��ا بنياد تصمي��م گرفته، پاركين��گ اكبر كه ۵ 
هزار متر اس��ت را به س��اختمان پالسكو افزوده و 
يك پروژه بزرگ را بس��ازد. اين يعني 600 واحد 
را تبدي��ل به 1۵00واحد كن��د و با اين كار ارزش 
افزوده يي براي خودش��ان ايجاد كنند. دوم اينكه 
اگر هم بنياد قصد ساخت يك پروژه بزرگ را دارد 
بايد با كس��به يك قرارداد محك��م ببندد و خيال 
كس��به را راح��ت كند. بايد در ق��رارداد چگونگي 
ساخت و زمان تحويل س��ازه مشخص شود. رك 
و راس��ت بگويم چه تضمين��ي وجود دارد كه بعد 
از س��اخت ساختمان،  ما بتوانيم واحدهاي خود را 

تحويل بگيريم. 
يوس��في ادامه داد: قرار بود بنياد مستضعفان 
به عنوان مالك قراردادي امضا كند كه هر يك از 
كس��به بتواند دقيقا براساس متراژي كه پيش از 
اين در ساختمان پالس��كو مغازه داشتند مجددا 
صاحب مغازه ش��وند با اين تفاوت كه براس��اس 
هزينه هاي��ي كه بني��اد انجام داده اس��ت، بهاي 
س��اخت واحد جديدش��ان را هم پرداخت كنند. 
البته به ش��رط آنكه بنياد مستضعفان مغازه ها را 

براساس اجاره هاي گذشته به آنها واگذار كند. 
وي توضي��ح داد: ام��ا بني��اد مس��تضعفان در 
قرارداد يك طرفه خود اينگونه توضيح داده است 
واحدهايي كه كسبه پالسكو پيش از اين داشتند 
را براساس قيمت امروز به اضافه نرخ تورم ساالنه 
بانك مركزي قيمت گذاري مي كند اما در س��الي 
كه )مثال 1400( س��اختمان جديد پالسكو آماده 
بهره برداري مي شود، مغازه ها را براساس قيمت آن 
روز به كسبه آسيب ديده واگذار مي كنند كه اين 

به هيچ وجه عادالنه نيست. 
به گفته وي، ش��وراي مركزي كس��به پالسكو 
بارها اي��ن انتظارات و درخواس��ت ها را با مالكان 
پالس��كو مط��رح كرده ان��د ام��ا جواب درس��تي 
نگرفته ان��د. اي��ن كس��به پالس��كو ادام��ه داد: با 
گذش��ت 18ماه از حادثه پالس��كو تاكنون بنياد 
مس��تضعفان كار خاصي براي كس��به انجام نداده 
كه اعتماد كس��به را جلب كند و ب��ه جاي آن با 
راه اندازي بحث هايي مانند س��نگ پراني كسبه به 
دنبال تخريب كسبه است.  سال گذشته نيز بنياد 

مس��تضعفان مانع تراشي كسبه را عامل توقف كار 
ساخت و ساز دانست كه آن زمان مجتبي دروديان، 
رييس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروش��ان با 
رد ادعاي بنياد مس��تضعفعان مبني بر كارشكني 
كسبه س��اختمان پالس��كو گفت: توقف عمليات 
ساخت ساختمان پالس��كو ارتباطي به كارشكني 
كس��به ندارد بلكه آنها حق مسلم ش��ان است كه 
بدانند چه حقوقي از س��اختمان جديد پالس��كو 
دارن��د و در واقع آنها ب��ا توجه به قراردادهاي يك 
طرفه يي كه بنياد مس��تضعفان با آنها امضا كرده، 
اقدام به شكايت كرده اند و جلو تخريب ساختمان 
۵ طبقه پالسكو )ادامه ساختمان 1۵طبقه اصلي( 
كه براس��اس اعالم نظر نظام مهندسي ساختمان 
قاب��ل بهره برداري اس��ت را گرفته ان��د. به گزارش 
»تعادل« همچنين س��ال گذش��ته بارها كس��به 
پالسكو رو به روي اين ساختمان و نيز ساختمان 
بني��اد مس��تضعفان در منيريه تجم��ع كردند و 
خواه��ان رس��يدگي هر چه س��ريع تر به وضعيت 
پالس��كو ش��دند. تعيين تكليف واحدهايي از اين 
ساختمان كه بعد از حادثه همچنان سالم ماندند 
و رسيدگي س��ريع تر به وضعيت اين ساختمان و 
كس��ب وكار بخشي از خواس��ته هاي كساني بود 
ك��ه در اين تجمعات حضور داش��تند. آنها تاكيد 
داش��تند كه طبق نامه س��ازمان نظام  مهندس��ي 
2۵8واحد از س��اختمان پالسكو در حادثه آسيب 
نديده اس��ت اما تعلل بنياد مس��تضعفان موجب 
شده كه كس��ب وكار در اين س��اختمان تعطيل 
شود. يكي ديگر از موضوعات مورد اعتراض كسبه، 
اعتراض به تس��هيالتي است كه بنياد مستضعفان 
ق��ول پرداخت آن را به مغازه داران پالس��كو داده 
بود؛ زيرا مسووالن بنياد مس��تضعفان ابتدا اعالم 
كردند 300ميليون تومان تس��هيالت را با س��ود 
۹درصد ب��ه مغاره داراني كه در حادثه فرو ريختن 
ساختمان پالسكو متضرر شدند، پرداخت مي كند 
اما ميزان بهره اين تس��هيالت اكنون به 18درصد 
افزايش يافته است البته اين هم در صورتي است 

كه چنين مبلغي پرداخت شود. 
براس��اس اين گ��زارش در حادثه پالس��كو كه 
صب��ح روز پنج ش��نبه 30دي 13۹۵ در چهارراه 
استانبول رخ داد؛ ساختمان پالسكو به طور كامل 
فرو ريخت كه منجر به ش��هادت 14 آتش نش��ان 
و فوت حداقل 6 ش��هروند عادي ش��د. براس��اس 
آمارهاي رسمي ۵60 واحد در ساختمان پالسكو 
فعال بودند. 1۵هزارميليارد ريال خس��ارت به اين 
واحدها وارد ش��د و 3هزار كارگر نيز بيكار شدند 
كه به گفته سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان 

تامين اجتماعي تنها نيمي از آنها بيمه بودند. 

وزيرراه و شهرسازي در سفري 3 روزه به ازبكستان، 
با وزير س��اختمان و شهرسازي اين كش��ور و استاندار 
بخارا ديداركرد. دراين س��فر درباره راه اندازي پروازهاي 
مستقيم بين شهرهاي بزرگ ايران و ازبكستان مذاكراتي 
انجام شد وتفاهم اوليه براي تبادل مجوز تردد كاميون 
ميان ايران و ازبكس��تان انجام شد. همچنين مقرر شد 
ايراني ها براي انتقال محصول پنبه ازبكس��تان به بنادر 
جنوبي ايران تا 40درصد تخفيف دهند.  عباس آخوندي 
در حاش��يه اين ديدار گفت: روابط دو كش��ور در حوزه 
ريلي بس��يار خوب اس��ت و براي انتقال محصول پنبه 
اين كش��ور به بنادر جنوبي اي��ران تا 40درصد تخفيف 

مي دهيم. 
به گزارش پايگاه وزارت راه و شهرس��ازي، آخوندي 
اظهاركرد: در اين سفر راه هاي توسعه ارتباطات هوايي، 
ريلي و زميني مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، البته 
در حوزه حمل ونقل ريلي ارتباطات بس��يار خوبي بين 
ايران و ازبكس��تان وجود دارد و براي حمل محصوالت 
اين كش��ور به جنوب ايران تخفيف هاي بس��يار خوبي 
حتي تا 40درصد براي محصوالتي مانند پنبه نيز درنظر 
گرفته شده است.  آخوندي از اعمال تخفيف قابل توجهي 
براي حمل ريل��ي محموالت نفتي خريداري  ش��ده از 
جانب ازبكس��تان خبر داد و گف��ت: اميدوارم خط آهن 
ازبكستان از ترمز به مزارشريف و هرات هر چه سريع تر 
برقرار و مس��ير ديگري براي ارتباط ريلي با ازبكس��تان 

ايجاد ش��ود.   وزير راه و شهرسازي يادآور شد: راه آهن 
ايران از س��مت خواف وارد افغانستان شده و به زودي به 
هرات متصل مي ش��ود در مقابل ريل ازبكس��تان نيز تا 
مزارشريف پيشروي داشته و فقط اتصال مزارشريف تا 
هرات باقي مانده است.  اين عضو كابينه دولت دوازدهم 
با اش��اره به همكاري ازبكستان، بانك توسعه آسيايي و 
افغانستان يادآور ش��د: برنامه ريزي خوبي از سوي اين 
كش��ورها و نهاد مالي آس��يا انجام ش��ده و ايران از اين 
بابت بسيار خشنود است و اميدواريم به زودي برنامه ها 
عملياتي شود.  آخوندي با اشاره به مذاكرات انجام  شده 
در حوزه حمل ونقل جاده يي طي سفر به ازبكستان نيز 
بيان كرد: اميدواريم شرايط حمل ونقل جاده يي بين دو 
كشور آسان تر از گذشته ش��ود و اين آمادگي در ايران 
وجود دارد كه امكانات لجستيكي در بنادر شهيد رجايي، 
امام خميني)ره( و ش��هيد بهش��تي ايران به متقاضيان 
ازبكستاني داده شود.  وزير راه و شهرسازي مذاكرات دو 
كشور در زمينه حمل ونقل هوايي را مثبت ارزيابي كرد و 
گفت: اميدواريم پروازهاي مستقيم بين تهران و تاشكند 
هرچه سريع تر آغاز شود.  او ادامه داد: ساالنه حدود 10 
ميليون گردشگر ايراني به ترتيب اكثريت به كشورهاي 
تركيه، گرجستان،  روس��يه و ساير كشورهاي جهان از 
طريق هوايي و زميني س��فر مي كنند؛ اما اين در حالي 
است كه مردم ايران شناخت بيشتري از شهرهاي بخارا، 
سمرقند، تاشكند، ترمز نسبت به شهرهاي تركيه دارند. 

 راه اندازي پروازهاي مستقيم 
مش��اور معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي 
كه آخوندي را در اين س��فر همراهي مي ك��رد، از ارائه 
پيش��نهادهاي ابتكاري براي رونق گردشگري ميان دو 
ملت ايران و ازبكستان خبر داد و گفت: در اين ديدارها 
با ابراز اميدواري براي رشد اين حجم تجارت متقابل به 
بيش از ۵00 ميليون دالر، راه اندازي پروازهاي مستقيم 
بين ش��هرهاي بزرگ ايران و ازبكس��تان به عنوان يك 
پيش نياز اصلي مورد تاكيد قرار گرفت.  امين ترفع ادامه 
داد: سفر مستقيم و بدون واسطه تجار دو كشور يكي از 
نخس��تين دستاوردهايي است كه پس از سفر آخوندي 
به ازبكس��تان شاهد آن خواهيم بود.  او همچنين اعالم 
كرد: آنچه در مذاكرات مقامات دولتي و محلي از اولويت 
بااليي برخ��وردار بود لزوم به خدمت گرفتن امكانات و 
زيرس��اخت هاي حمل و نقلي دوطرف از قبيل برقراري 
پرواز مس��تقيم به شهرهاي تاش��كند، سمرقند و بخارا 
براي نزديكي بيش از پيش ارتباطات تجاري و فرهنگي 
دو ملت ايران و ازبكستان بود.  تبادالت تجاري ايران و 
ازبكستان در سال ميالدي گذشته حدود 300 ميليون 
دالر بوده كه اين ميزان بس��يار پايين تر از ظرفيت هاي 
طرفين اس��ت.  به گفته ترفع، زمينه سازي براي رونق 
تج��ارت، كليدي تري��ن عامل براي ارتباط��ات حمل و 
نقلي در ش��يوه هاي مختلف ريلي و جاده يي اس��ت كه 
هر دوط��رف در مالقات ها و مذاك��رات متعدد خود به 
آن اشاره و تصريح كردند.  او همچنين اعالم كرد: ارائه 
پيش��نهادهاي ابتكاري براي رونق گردشگري ميان دو 
ملت از اساس��ي ترين اهداف سفر س��ه روزه وزير راه و 
شهرسازي كشورمان به ازبكستان بود كه قطعا زمينه ساز 
رونق تجارت در بخش هاي خصوصي و افزايش تعامالت 
سياسي و حمل و نقلي در بخش حاكميتي خواهد بود. 

 تفاهم اوليه براي تبادل مجوز تردد كاميون 
مديركل دفت��ر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي از تفاهم اوليه 
براي تبادل تعداد نامحدود مجوز تردد كاميون ميان 
ايران و ازبكس��تان خب��ر داد و گفت: مذاكرات براي 
الحاق ازبكستان به كريدور شمال-جنوب در دستور 
كار قرار دارد.  رضا نفيس��ي افزود: در اين مذاكرات 
اهم مش��كالت طرفين در اين بخش ونحوه توسعه 
رواب��ط حمل ونقلي جاده يي مورد بحث و بررس��ي 
ق��رار گرفت.  او ادامه داد: ح��ذف عوارض ورودي از 
ناوگان جاده يي يكديگر با هدف كاهش هزينه هاي 
جابه جاي��ي كاال بين دو كش��ور و ترانزيت از قلمرو 
يكديگر، چگونگ��ي افزايش ت��ردد جاده يي ناوگان 

ازبكي به ايران، مس��ائل مربوط به تردد كاميون هاي 
دو طرف از مرز هاي جاده يي و همچنين هزينه هاي 
پرداختي توسط رانندگان ازجمله مواردي بود كه در 
مذاكرات مطرح شد.  نفيسي همچنين از انجام دور 
دوم مذاكرات مربوط به اصالح موافقتنامه حمل ونقل 
جاده يي س��ال 13۷2 خبر داد و گفت: هيات ازبكي 
به سرپرس��تي دهقان اف رييس آژانس حمل و نقل 
جاده يي جمهوري ازبكس��تان با پيشنهادات طرف 
ايراني مبني بر مبادله س��االنه تعداد نامحدود مجوز 
تردد ب��راي كاميون هاي دو ط��رف و مبادله تعداد 
مشخصي پروانه تردد معاف از عوارض ورود به صورت 
اصولي موافقت كرد و پيش نويس پروتكل اصالحي 

در اين خصوص تنظيم و آماده مبادله شد. 

افزايش 12.5 درصدي نرخ 
كرايه تاكسي ها 

مديرعامل تاكس��يراني ش��هر ته��ران از افزايش 
12.۵درصدي كرايه هاي تاكسي از صبح ديروز خبر 
داد. به گزارش مهر عليرض��ا قنادان با بيان اينكه از 
روز گذش��ته به طور ميانگين 12.۵درصد كرايه هاي 
تاكس��ي افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: اعتراضات 
فرمانداري در خصوص مصوبه نرخ كرايه تاكس��ي ها 
پذيرفت��ه ش��ده و اميدواريم با ايجاد زيرس��اخت ها 
بتوانيم در آينده نرخ متغير كرايه در روزهاي باراني 
و برف��ي و زمان هاي اوج ترافيك را اجرايي كنيم اما 
در حال حاضر اين زيرس��اخت ها وج��ود ندارد و به 
دليل آنكه اجراي مصوبه ش��ورا طوالني مدت شده 
بود و تاكيد بر اين موضوع فرسايشي مي شد، تصميم 
گرفتيم اعتراضات فرمانداري را بپذيريم و ان شاءاهلل 
در آين��ده و بع��د از تكميل زيرس��اخت ها به دنبال 
اجرايي كردن اين پيشنهاد باشيم.  وي افزود: فرآيند 
نصب برچسب هاي نرخ  كرايه ها نيز به تدريج در حال 
انجام شدن است. در سال هاي پيش بين دو هفته تا 
يك ماه به طول مي انجامي��د كه تالش مي كنيم در 
مدت كوتاهي نرخ هاي جديد روي شيشه ماشين ها 
نصب شود. در حال حاضر نرخ ها در تابلو اطالع رساني 
خطوط نصب ش��ده و در پرداخت مركزي نيز نرخ ها 
به روز رساني شده است. در خصوص تاكسيمترها نيز 

فراخوان به روزرساني انجام شده است. 

رد هرگونه خريد و فروش قبر 
در بهشت زهرا)س( 

مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( گفت: اخبار 
فروش قب��ر ۵00ميليوني يا تعويض قبر با پورش��ه 
دروغ ه��اي بزرگي اس��ت كه طي ماه هاي گذش��ته 
چندين  بار تكذيب شده است.  به گزارش مهر، سعيد 
خال با اش��اره به اينك��ه آگهي هايي كه در خصوص 
معاوض��ه قبر با خودروه��اي گران قيمت يا رقم هاي 
۵00 ي��ا يك ميليارد تومان اعالم مي ش��ود، بارها از 
سوي سازمان بهش��ت زهرا)س( رد شده و مشخص 
نيست چرا دوباره تكرار مي شود، اظهار كرد: قيمت قبر 
در بهشت زهرا)س( حداقل رايگان و حداكثر طبقه يي 
1۵ميليون تومان اس��ت و اصال در طول اين سال ها 
سابقه فروش قبر باالي 1۵ ميليون تومان نداشته ايم.  
وي ادامه داد: فردي كه وارد بهشت زهرا)س( مي شود، 
يك طبقه قبر رايگان و طبقه دوم و س��وم قبرها به 
قيمت ۷۵0تومان خريداري مي كند و سند دوطبقه 
خالي را نيز دريافت خواهد كرد؛ يعني كل خدماتي 
كه در بهشت زهرا)س( ارائه مي شود به اضافه سه قبر، 

زير دو ميليون تومان تمام خواهد شد. 

سوداگري موجب افزايش 
قيمت مسكن در تهران

نايب رييس انجمن انبوه سازان با اشاره به اينكه رشد 
قيمت مسكن در ماه هاي اخير ارتباطي به رشد قيمت 
مصالح س��اختماني پيدا نمي كند، گفت: رشد قيمت 
مس��كن در برخي مناطق تهران مث��ل منطقه ۵ كه 
حدود 40 تا ۵0درصد بوده به خاطر نفوذ س��وداگران 
بوده اس��ت كه قطعا كاذب ب��وده و بايد كاهش يابد.  
ايرج رهبر در گفت وگو با فارس اظهار كرد: رشد قيمت 
مسكن در برخي نقاط تهران مثل منطقه 12 و 18 كه 
حدود 3 تا ۵ درصد بوده است يا در حد تورم بوده كه 
يك امر عادي اس��ت.  نايب رييس انجمن انبوه سازان 
تاكيد كرد: به هر حال اگر مس��كن رونق داشته باشد، 
قطعا سازندگان مس��كن هم به ساخت و ساز ترغيب 
مي ش��وند.  او ادامه داد: در دوره يي س��اخت و ساز به 
3۵درصد مقدار قبلي خود رسيده بود، پس اگر بخش 
تقاضا رونق داشته باشد، قطعا ساخت و ساز هم رونق 
خواهد گرفت.  رهبر با اشاره به اينكه بعد از چند سال 
ركود در بازار مسكن انتظار هم اين بود كه رونق داشته 
باش��يم، گفت: براي رونق در بازار مس��كن بايد قدرت 
خريد مردم تقويت ش��ود و تسهيالت بانكي صندوق 
يكم، تس��هيالت بافت هاي فرسوده و تسهيالت بانك 
مسكن در جهت تقويت قدرت خريد مردم متوسط به 
پايين بوده است.  نايب رييس انجمن انبوه سازان ادامه 
داد: مشكل اصلي براي شهرهاي بزرگ و كالن شهرها 
بود كه قيمت مس��كن باال بود و قدرت خريد پايين و 
مسكن وارد ركود شده بود، اما در حال حاضر رونق در 
بازار مس��كن ديده مي شود كه اين را بايد به فال نيك 
گرفت تا رونق در بازار مسكن متوقف نشود.  او افزود: 
رش��د قيمت و رونق بازار مسكن قابليت برنامه ريزي 
دارد ك��ه دولت ب��ا ابزارهايي كه در دس��ت دارد، در 
مناطق كمتر توس��عه يافته مي تواند تمهيداتي ايجاد 
كند تا بازار مسكن به ثبات برسد.  به گفته وي، براي 
كاهش هزينه هاي ساخت مسكن سازندگان مي توانند 
از تكنولوژي هاي جديد اس��تفاده كنن��د تا قيمت ها 
كاهش يابد و دولت ني��ز مي تواند با كاهش ماليات و 
عوارض ش��هرداري به رونق كم��ك كند.  نايب رييس 
انجمن انبوه س��ازان افزود: بهتر اس��ت تس��هيالت در 
بخش توليد و عرضه مسكن باشد البته برخي معتقدند 
رونق بايد در بخش خريد باشد، اما بهتر است رونق در 
دو بخش توليد و خريد همزمان باش��د كه با مديريت 

درست مي تواند در كاهش هزينه ها موثر باشد. 

احتمال اختالل در سوخت رساني 
به پروازهاي خارجي

مديرعامل ايران اير با پيش بيني قطع سوخت رساني 
ب��ه پروازهاي خارجي ايرالين ه��اي داخلي به دليل 
تحري��م، وضع حمل ونقل هوايي افغانس��تان را بهتر 
از اي��ران توصيف كرد و گفت: براي تامين س��وخت 
بايد با چمدان پول بفرس��تيم.  به گزارش تس��نيم، 
فرزانه ش��رفبافي اظهار كرد: وضع عراق و افغانستان 
و كشورهاي همسايه در صنعت هوايي از ايران بهتر 
اس��ت، چون ما در تحريم هستيم و براي تامين دو 
قطعه تجهيزات هواپيما دچار مش��كل مي شويم.  او 
ادام��ه داد: ب��ه زودي تحويل س��وخت در پروازهاي 
خارجي ما هم قطع شده و بايد چمدان، چمدان پول 

بفرستيم تا سوخت را تامين كنيم. 

ايرانشهر

آگهي فراخوان نظرسنجي و نيازسنجي
سازمان آرامستان شهرداري اصفهان درنظر دارد با هدف برنامه ريزي جامع و دقيق و توسعه خدمات ارائه شده به همشهريان و شناسايي 
كامل نيازهاي مراجعه كنندگان آرامستان هاي شهرداري اصفهان اقدام به نظرسنجي و نيازسنجي و شناسايي خواسته هاي جمعيت هدف 
و نوع ماهيت خدمات مورد نياز نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در فراخوان مي بايست سوابق و رزومه كاری خود به همراه طرح اوليه با كليد واژه هاي 
)نياز-رضايت-برنامه ريزي شهري و سنجش نياز( را از تاريخ نشر اين آگهي حداكثر تا تاريخ 13۹۷/04/03 در پاكت مهر و امضاء شده به دبيرخانه سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان واقع در كيلومتر 12 جاده اصفهان-نائين آرامستان باغ رضوان ساختمان اداری اتاق شماره 10 تحويل نمايند.
از جمله موضوعات موردنظر جهت طرح نظرسنجي و نيازسنجي:

. خدمات مجالس                                      . مباحث س��نگ مزار و طراحي
. خدمات مداحان و قاريان                           . مباحث فروش قبر و پيش فروش ها

. تشييع، تغسيل، تكفين و تدفين             .خدمات اداري
. مباحث ترافيكي                                     . خدمات پس از دفن

. فضاي سبز                                           . خدمات عمومي سازمان و كليه نيازهاي ذينفعان
. ميزان رضايت مندي از خدمات سازمان          .شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان

تذكرات:
 پس از بررسي مدارك فوق توسط دبيرخانه طرح، نسبت به انتخاب مشاور واجد شرايط اقدام خواهد نمود.

 اين فراخوان به منزله واگذاری انجام طرح نظرس��نجي و نيازس��نجي به اش��خاص حقوقی كه مدارك ارس��ال نموده اند، نمی باشد و صرفا جهت شناسايی 
شركت های مرتبط می باشد.

 انجام مناقصه پس از بررسي كامل مدارك مذكور و طرح اوليه و شركت هاي دارای رزومه كاری قابل قبول برگزار خواهد شد كه اين امر مستلزم نشر آگهی 
مناقصه و رعايت شرايط قانونی آن می باشد و پس از آن مشاور واجد شرايط جهت انجام طرح نظرسنجي و نيازسنجي انتخاب خواهد شد.

 متقاضيان مي توانند جهت كس��ب اطالعات بيش��تر با مديريت روابط عمومي و امور فرهنگي س��ازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان به صورت حضوري 
                                                            سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان مراجعه و يا با شماره 3۵۷23034-031 تماس حاصل فرمايند.

                                                                                           ) باغ رضوان ( 

آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي نوبت دوم 
 انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان 

مسكن و ساختمان استان تهران
ب��ا احت��رام، بدين وس��يله از كليه اعضاي محت��رم انجمن مذكور دع��وت مي گردد كه در روز دوش��نبه تاريخ 
۹۷/04/11 از س��اعت 14:00 ب��ه آدرس: خياب��ان قائم مقام فراهان��ي، خيابان ميرزاحس��ني، پالك 18 اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران، ساختمان شماره 3)خانه تشكل ها(- سالن همايش امين الضرب 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عادي نوبت دوم از ساعت 14:00

1- گزارش خزانه دار مربوط به سال ۹6 
2- گزارش بازرسين انجمن  

3- تصميم گيري درخصوص بند ۵ ماده 13)در مورد تعيين نحوه اطالع رساني اعضا( و ساير موارد قابل طرح 
كه در صالحيت مجمع عادي مي باشد.

4- استماع گزارش هيأت مديره منتخب
۵- بررسي و تصويب ترازنامه سال هاي مالي ۹4و ۹۵ براساس مصوبه مجمع مورخه ۹6/03/21

6- الحاق انجمن به اتاق تهران
 هيأت مديره۷- برگزاري انتخابات بازرسين. 

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب س��ال 
13۹0/0۹/20

برابر رای ش��ماره 13۹6603010۵۷010۷02 مورخه ۹6/10/23 صادره از هيات رس��يدگی به اس��ناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی، امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 تصرفات مالكانه آقای علی رفيعی فرزند علی اشرف، شش دانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی در آن به مس��احت 133/42 مترمربع، قس��متی از پالك 1۹ فرعی از 131 اصلی واقع در شهرستان شهريار محرز گرديده و برابر محتويات 
پرونده ثبتی ش��ش دانگ يك قطعه باغ به مس��احت 4۷00متر مربع به ش��ماره پالك1۹ فرعی از 131 اصلی واقع در كبودين شهريار ذيل ثبت 62338 
صفحه 10۹ دفتر 360 به نام آقای اقبال علی اسالمی ثبت و صادر گرديده است و مالكيت ايشان از سهام ورثه اقبال علی اسالمی به نام های پرويز، عباس، 
اعظم، اقدس، ليال و آذر همگی اسالمی و شهربانو صدقی مي باشد. و نامبردگان در هيات حضور نيافته اند و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور 
و ماده 13 آيين نامه اجرايی آن مصوب 13۹1/04/2۵ نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رای صادره به 
نامبرده و به اشخاص ذی نفع جهت اطالع آگهی مي گردد كه چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند، اعتراض خود را ظرف مدت 2ماه از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند 

مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/02/2۹ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/03/13

سيدمرتضی موسوی، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار، م الف/32۵38

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب س��ال 
13۹0/0۹/20

براب��ر رای ش��ماره 13۹۷603010۵۷0006۵8 م��ورخ 13۹۷/02/03 ص��ادره از هي��ات موض��وع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبت��ی اراضی، امالك و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهريار، تصرفات مالكانه خانم مهناز كاظمی فرزند موالمراد 
به صورت اعيانی ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 120/3۹مترمربع قسمتی از پالك 4۷۷ فرعی از ۷4 اصلی واقع در شهريار 
مح��رز گردي��ده و برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالك مربوطه س��ند مالكيت شش��دانگ اعيانی پالك مذكور ذيل ثب��ت 4۷۷1۵ صفحه 44۵ دفتر 
امالك جلد 32۹ به نام آقای ماش��اءاله ترحمی ثبت، صادر و تس��ليم شده است، نامبرده در هيات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون 
مذكور و ماده 13 آيين نامه اجرايی آن مصوب 13۹1/04/2۵ نس��بت به صدور س��ند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رای 
ص��ادره به نامبرده و به اش��خاص ذی نفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله 1۵روز آگه��ی مي گردد كه چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند، اعتراض 
خود را ظرف مدت 2ماه از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به اداره ثبت اس��ناد و امالك ش��هريار تس��ليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/02/2۹ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/03/13

سيدمرتضی موسوی، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار، م الف/32۵3۹

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب س��ال 
13۹0/0۹/20

براب��ر رای ش��ماره 13۹۷603010۵۷0006۵۹ م��ورخ 13۹۷/02/0۵ ص��ادره از هي��ات موض��وع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبت��ی اراضی، امالك و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالك ش��هريار تصرفات مالكانه خانم صغری فراهانی علوی فرزند 
اس��معلی به صورت شش��دانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مس��احت ۵0 مترمربع قسمتی از پالك 11۵۵ فرعی از ۵3 اصلی واقع در شهريار 
محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالك مربوطه س��ند مالكيت شش��دانگ پالك مذكور ذيل ثبت 14188 صفحه ۷۷ دفتر امالك جلد 
103 به نام بانو فاطمه فتاح ثبت، صادر و تسليم شده است، سپس مع الواسطه برابر سند شماره 103۵28 مورخ 136۵/10/14 دفتر 144 تهرن به آقای 
ابوالفضل نورحسن اوغان انتقال شده است، نامبرده در هيات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آيين نامه اجرايی 
آن مصوب 13۹1/04/2۵ نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذی نفع 
جهت اطالع در دو نوبت با فاصله 1۵روز آگهی مي گردد كه چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند، اعتراض خود را ظرف مدت 2ماه از تاريخ انتش��ار 
اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند 

مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/02/2۹
 تاريخ انتشار نوبت دوم:۹۷/03/13

سيدمرتضی موسوی،رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار، م الف/32۵33

وزير راه و شهرسازي خبرداد

تخفيف ايران به تزانزيت ريلي ازبك ها 



 Sun. Jun  3. 2018  1118   يك شنبه 13  خرداد 1397     18  رمضان 1439  شماره  
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

عملكرد جزيره اي نهادهاي دخيل در »سامانه جامع تجارت«، مبارزه با قاچاق را با كندي رو به رو كرده است

مسيرهاي 10گانه مبارزه با قاچاق
تعادل|

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز حدود 5 س��ال 
قبل در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و البته 
با اصرار دولت دوباره به مجلس برگش��ت. نس��خه 
دوم و اص��الح ش��ده اين قانون در س��ال 1394 به 
تصوي��ب مجلس رس��يد و اين بار البت��ه ابزارهايي 
بي س��ابقه براي مبارزه با قاچاق را پيش بيني كرده 
بود. بر اساس نس��خه جديد قانون پيش بيني شده 
بود كه سامانه يي فرابخش��ي تحت عنوان »سامانه 
جامع تجارت« تم��ام نهادهاي مرتبط با امر مبارزه 
با قاچاق را به ص��ورت يكپارچه مديريت كند. اين 
س��امانه، كنترل مبادالت كاال و ارز را در بخش هاي 
10گان��ه »عرض��ه و ف��روش«، »حمل ش��هري«، 
»انبارش«، »حمل داخلي«، »تش��ريفات گمركي«، 
»تخلي��ه و انبارش«، »حم��ل بين المللي«، »تامين 
ارز«، »مج��وز ورود« و ني��ز »كارت هاي بازرگاني« 
ب��ر عهده مي گي��رد. بر اس��اس اين قان��ون، پايگاه 
داده نهاده��اي مرتبط )از جمل��ه گمرك، اتاق هاي 
بازرگاني و ش��ركت هاي بيمه گذار( بايد اطالعات را 
در اختي��ار يكديگر قرار دهند و اي��ن البته اتفاقي 
اس��ت كه عدم تحقق آن، موجب بروز كژكاركردي 

در »سامانه جامعه تجارت« شده است. 

 نسخه دوم مورد قبول است
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در دي ماه سال 
139۲ در قالب ۷۷ ماده و پس از دو س��ال بررسي 
مفصل توس��ط مجلس شوراي اس��المي تصويب و 
ب��ه دولت ابالغ ش��د. پس از ابالغ، ب��ا وجود اينكه 
كارشناس��ان و توليدكنندگان بر ض��رورت اجراي 
هر چه س��ريع تر اين قانون تاكيد مي كردند، دولت 
تصميم به اصالح اين قانون گرفت. بار ديگر، پس از 
دو سال از ابالغ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
آبان ماه س��ال 1394، اصالحيه برخي بندهاي اين 
قانون ذيل اليحه يي كه دولت به مجلس فرس��تاده 

بود، به تصويب رسيد. 
اكن��ون اما كه حدود 3 س��ال از اص��الح قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي گذرد و در سالي كه به 
نام »حمايت از كاالي ايراني« نامگذاري شده است، 
مي توان عملكرد اين قانون را مورد بررسي قرار داد. 
بر اين اساس، طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز »دولت مكلف است براي پيشگيري از ارتكاب 
قاچاق و شناسايي نظام مند آن، با پيشنهاد ستاد و 
پس از ابالغ رييس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و 
هوش��مند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند 
واردات، صادرات، حم��ل، نگهداري و مبادله كاال و 
ارز را ايج��اد و راه اندازي كن��د«. همچنين منطبق 
ب��ا بند الف م��اده ۶ قان��ون »وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف اس��ت با همكاري ستاد و گمرك 
جمه��وري اس��المي ايران و س��اير دس��تگاه هاي 
ذي ربط اقدام به تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه 

نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند 
تجارت كند«. همچنين تبصره يك ماده 13 قانون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است 
تا »با همكاري دستگاه هاي تخصصي مرتبط، براي 
شناس��ايي و رهگي��ري كاال از بدو ورود تا س��طح 
عرضه، سامانه هاي با بهره گيري از فناوري هاي نوين 
از جمل��ه رمزينه دو يا چند بع��دي، ايجاد و امكان 
بهره گيري دس��تگاه هاي مرتبط را از سامانه مزبور 

فراهم كند«. 

  نهادهاي 10گانه
نس��خه دوم قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
اما يك تفاوت اساس��ي با نس��خه يي دارد كه دولت 
يك بار اج��راي آن را متوقف كرده ب��ود. در قانون 
جديد، سامانه يي اينترنتي طراحي شده كه در واقع 
ربط دهنده 10س��امانه اينترنتي مج��زا و مرتبط با 
نهادهاي مختلفي اس��ت كه مي توانند به امر مبارزه 
با قاچاق كمك كنند. »س��امانه جامع تجارت« در 
صورتي كه به درستي و طبق برنامه كار كند، عمال 
گلوگاه ه��اي اصل��ي قاچاق كاال و ارز را در كش��ور 
خواهد بست. مسيرهاي 10گانه تحقق اين موضوع 
اما عبارتند از: كنترل عرضه و فروش، حمل شهري، 
انبارش، حمل داخلي، تش��ريفات گمركي، تخليه و 
انبارش، حمل و نق��ل بين المللي، تامين ارز، مجوز 

ورود و نيز كارت هاي بازرگاني. 
اما ه��ر يك از اين عرصه ه��اي كنترل 10گانه، 
چگون��ه مي توانند به كنترل قاچاق كاال و ارز كمك 

كنند؟ توضيح اينكه به عنوان نمونه، همين چندي 
پيش سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگاني موجب 
انتقادات گس��ترده دس��تگاه هاي نظارتي شده بود. 
سوءاس��تفاده كنندگان به نام اش��خاصي كه اساسا 
صالحي��ت درياف��ت كارت بازرگاني نداش��تند، به 
واردات مي پرداختن��د و ب��ه اي��ن ترتي��ب، امكان 
پيگيري حقوقي را از دستگاه نظارتي مي گرفتند. در 
 مورد نظارت بر انبارش كاالها نيز مش��كالتي مانند 
كم اظهاري، احتكار كاال يا پنهان سازي محموله هاي 
قاچاق ب��روز مي كند و تاكنون نيز نظارتي جامع بر 
تمام ظرفيت هاي انبارش كاال در كشور اعمال نشده 
اس��ت. عالوه بر اينها، در اين س��امانه تدابيري هم 
براي جلوگيري از بيمه شدن كاالهاي قاچاق اتخاذ 
شده است، به اين معنا كه بيمه گذار نتواند كاالهاي 
با مبدا مشكوك را بيمه كند و خريداران نيز مجاب 

شوند كاالهاي بدون بيمه را خريداري نكنند. 

  مجمع الجزاير مبارزه سيستمي با قاچاق
با اي��ن همه حتي نس��خه دوم و اصالح ش��ده 
قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و نيز »س��امانه 
جامع تجارت« هم نتوانس��ته اند جل��و موج واردات 
قاچاق به كش��ور را بگيرند. اين در حالي اس��ت كه 
بس��ياري از آيين نامه ه��اي مرتبط با دس��تگاه هاي 
م��ورد اش��اره در اين قانون )مانن��د گمرك، وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و اتاق ه��اي بازرگاني( در 
س��ال 1395 به س��طح الزام حقوقي رس��يدند. به 
گزارش مهر، اس��ماعيل عليدادي، حقوقدان در اين 

رابطه مي گويد: در حال حاضر بيش��تر سامانه هاي 
موردنظر قانون راه اندازي ش��ده اند اما مشكل اصلي 
ع��دم تبادل اطالعات ميان سامانه هاس��ت. او ادامه 
مي دهد: به عنوان مثال س��امانه شناسايي و مبارزه 
با كاالي قاچ��اق )تبصره 3 ماده 5( كه به اصطالح 
مادر سامانه هاس��ت بايد از طريق ۲ س��امانه شامل 
سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمركي 

تغذيه شود. 
با اي��ن همه به گفت��ه عليدادي، ه��ر چند اين 
دو س��امانه راه اندازي ش��ده و به تبادل اطالعات با 
يكديگر هم پرداخته اند، اما سامانه پنجره واحد امور 
گمركي اطالعات را به ص��ورت برخط )آنالين( در 
اختيار س��امانه شناس��ايي و مبارزه با كاالي قاچاق 
نمي گ��ذارد و در نتيجه بس��ياري از م��وارد قاچاق 
مورد شناس��ايي قرار نمي گيرن��د. او مي گويد: تفكر 
قانونگ��ذار اين بود كه امكان كش��ف سيس��تمي را 
ب��اال ببرد و س��امانه كالني را پيش بين��ي كرد تا از 
طريق سامانه هاي زيرمجموعه خود تغذيه شود اما 
اين اتفاق تاكنون نيفتاده اس��ت. در واقع، سامانه ها 
به صورت جزيره يي وجود دارند اما تبادل اطالعات 
ندارد. هر دستگاهي سامانه خود را دارد و مهم ترين 
تبادل��ي كه مي تواند منجر به شناس��ايي قاچاق در 
عرف زماني خود، شناسايي حجم بيشتري از قاچاق 
و شناسايي قاچاقچي اصلي شود، صورت نمي گيرد. 
با اين هم��ه، براي رفع مش��كل عملكرد جزيره يي 
دس��تگاه ها و سامانه هاي نظارت بر قاچاق، تدابيري 
هم انديشيده ش��ده كه قرار است به زودي اجرايي 

ش��وند. به عنوان نمونه، امكان صدور بخشنامه ها و 
آيين نامه از تمام دستگاه هاي مرتبط با قاچاق كاال 
و ارز، منوط به جواز وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شده است. 

  »نيما« سبب خير شد
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در 
جريان مبارزات انتخاباتي س��ال گذشته بر موفقيت 
دول��ت يازدهم در كاهش ميزان قاچاق در كش��ور 
تاكيد كرد و گفت: دولت موفق ش��ده ارزش دالري 
اي��ن پدي��ده در كش��ور را از ۲5ميلي��ارد دالر ب��ه 
1۲ميليارد دالر كاهش دهد. دولت، مجلس يا ساير 
نهادها، س��از و كار مش��خصي براي راستي آزمايي 
اي��ن ادعا ندارند، اما در طول پنج س��ال گذش��ته، 
نمونه هاي موفقي از مبارزه سيس��تماتيك با قاچاق 

در كشور عملياتي شده است. 
طرح رجيستري گوشي ها تلفن همراه در دولت 
دوازدهم اجرايي ش��ده و در همين مدت كوتاه هم 
موفقيتي چش��مگير داشته اس��ت. به دنبال اجراي 
اين طرح، جلو قاچاق عمده برندهاي گوش��ي تلفن 
هم��راه در ايران گرفته ش��ده و ب��ازاري با گردش 
مالي چند ميليارد دالري، زير پوشش طرح مبارزه 
با قاچاق قرار گرفته اس��ت. نوس��انات ن��رخ ارز در 
ماه هاي اخير و مصوبه هيات دولت در زمينه تعيين 
قيم��ت 4۲00 تومان به ازاي هر دالر امريكا نيز هر 
چند مخالفت هايي را از س��وي قائالن به ساز و كار 
بازار در اقتصاد برانگيخت، موجب نظارت بيشتر بر 
بازار ارز ش��د. در پيوس��ت با موضوع ارز، طرح الزام 
صادركنندگان به باز گرداندن ارز حاصل از صادرات 
به چرخه تجاري )از طريق س��امانه يي موس��وم به 
»نيما«( به پيگيري ساده تر مس��يرهاي مبادله ارز 
تج��اري كمك ك��رده و بخش ديگ��ري از زنجيره 
نظارت ب��ر مبادالت ارزي را تكمي��ل كرد. از ديگر 
سو زمزمه سوءاس��تفاده هاي گسترده از كارت هاي 
بازرگان��ي كه موجب واكنش اتاق هاي بازرگاني هم 
شده بود، زمينه را براي سخت گيري هاي بيشتر در 

اين مورد فراهم كرد. 
پر رنگ ش��دن موضوع »كولبري« و مش��كالت 
مربوط به معاش جمعيت مرزنش��ين كش��ور نيز به 
توجه بيشتر به واردات قاچاق از طريق نواحي مرزي 
كش��ور انجامي��د و احتمال اينك��ه ورود كاال از اين 
مناطق س��اماندهي بش��ود، اكنون بيش از هميشه 
اس��ت. با اين همه، هنوز بخش هاي گس��ترده يي از 
فضاي تجارت و كس��ب و كار كش��ور به دور از ذره 
بين نهادهاي نظارتي هستند و مبادي بزرگي براي 
ورود كاالي قاچ��اق، همچنان خودنمايي مي كنند. 
بايد ديد آيا قانون اصالح شده مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز و راه اندازي »س��امانه جامع تجارت« مي تواند 
پرون��ده قاچاق در كش��ور را يك بار براي هميش��ه 

مختومه كند؟

 قطعات خودرو 
در صدر ليست واردات 

تس�نيم| بررس��ي آماره��اي تجارت خارجي كش��ور 
نش��ان مي دهد در ۲ماهه امس��ال قطعه س��ازان با واردات 
بيش از 4۶0ميليون دالر قطعه با رش��د 30تا 90درصدي 
واردات در صدر ليس��ت واردكنندگان كاال به كش��ور قرار 
گرفته ان��د. براس��اس آمارهاي گم��رك اي��ران در ۲ماهه 
نخس��ت س��ال جاري واردكنن��دگان قطعات خ��ودرو در 
صدر فهرست واردكنندگان كش��ور قرار گرفته اند. در اين 
مدت 33۲ميليون دالر قطعات منفصله خودرو با س��اخت 
داخل حداكثر 30درصد وارد كش��ور ش��ده ك��ه اين كاال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 9۲درصد رشد داشته 
 اس��ت. همچنين قطعات خودرو با درصد س��اخت داخل

50 درصد به باال به ميزان ۷۲ميليون دالر وارد كشور شده 
كه اين مورد نيز با رش��د 10درصدي مواجه شده است. در 
اين بين واردات قطعات خودرو با درصد ساخت داخل كمتر 
از 50 درصد ۶3 ميليون دالر بوده كه نسبت به ارديبهشت 
سال قبل رش��د 31درصدي داشته است. بر اين اساس در 
اين مدت مجموع��ا 4۶8ميليون دالر انواع قطعه خودرو با 
درصد ساخت هاي مختلف وارد كشور شده است. با توجه به 
شكل گيري كامل نظام ارز تك نرخي به نظر مي رسد اين 

حجم واردات با ارز 4۲00توماني انجام شده باشد. 

 تداوم همكاري  با فرانسه
در بخش خودرو

مهر| دبير انجمن قطعه س��ازان با بيان اينكه اگر پژو 
مجاب شود كه توليد و تامين قطعات را به ايراني ها واگذار 
كن��د اين  بار ه��م مي تواند تحريم ه��ا را دور بزند، گفت: 
فرانسوي ها مي خواهند با ايران كار كنند. مازيار بيگلو با 
اش��اره به خروج امريكا از برجام و سرنوشت قراردادهاي 
خودروي��ي ايران ب��ا فرانس��وي ها گفت: خودروس��ازان 
فرانس��وي طي اعالميه يي به خودروسازان و قطعه سازان 
اعالم كرده اند كه تغييري در سياست هاي خود در ايران 
نخواهند داشت و كماكان قرار است با خودروسازان ايراني 
كار كنند. او افزود: اما به هر حال اين را هم خوب مي دانند 
كه اگ��ر بخواهند در ايران بمانند با مش��كالت تحريم و 
محدوديت هاي بانك هاي بين المللي كه وصل به امريكا 

هستند، مواجه خواهند بود. 
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو 
ادامه داد: در اين ش��رايط بهتر اس��ت كارگروه هايي كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي براي مقابله 
با تحريم ها شكل داده اند، راهكارهاي مناسب را پيدا كرده 
و پي��ش روي آنها قرار دهن��د. او افزود: بايد نقش آفريني 
قطعه سازان نيز بيش از شرايط كنوني در نظر گرفته شود. 

 افزايش قيمت دوچرخه 
و موتورسيكلت 

ايرن�ا| ريي��س اتحادي��ه فروش��ندگان دوچرخه و 
موتورس��يكلت و لوازم يدكي اعالم كرد: قيمت دوچرخه 
و موتورس��يكلت به دليل نوس��انات نرخ ارز حدود 10تا 
15درصد افزاي��ش يافت. محمدخادم منصوري در مورد 
اختصاص ارز 4۲00توماني براي واردات موتورس��يكلت 
گفت: ظرف دو ماه اخير اين امر محقق نش��د اما از هفته 
گذشته، موافقت هايي براي تخصيص ارز به واردكنندگان 
موتورس��يكلت و قطعات آن اعالم شده است. او با اشاره 
به ممنوعي��ت واردات موتورس��يكلت هاي كاربراتوري و 
جايگزيني آنها با موتورس��يكلت هاي انژكت��وري افزود: 
عالوه بر افزايش قيمت ناشي از نوسانات نرخ ارز، قيمت 
موتورسيكلت هاي انژكتوري به طور ميانگين ۷00تا 800 
هزار تومان گران تر از موتورسيكلت هاي كاربراتوري است. 
خادم منصوري در بخش ديگري از س��خنان خود با 
بيان اينكه اكنون موتور موتورسيكلت هاي مونتاژ داخل 
به طور كامل از خارج از كش��ور وارد مي ش��ود، گفت: در 
بازار ايران، س��هم موتورس��يكلت هاي چيني ۷0درصد و 
سهم موتورس��يكلت هاي هندي 30درصد است. او ادامه 
داد: موتور موتورس��يكلت هاي چيني وارد و قطعات بدنه 
در داخل توليد مي ش��ود اما در مورد موتورسيكلت هاي 
هن��دي، قطعات منفصله به طور كامل وارد و در كش��ور 

مونتاژ مي شود. 

 انگليسي ها مشتاق
ادامه همكاري با ايران 

ايرن�ا | معاون رييس ات��اق بازرگاني انگليس و ايران 
گفت كه شركت هاي عالقه مند به تجارت با ايران منتظر 
صدور دس��تورالعمل جديد اتحادي��ه اروپا براي مقابله با 
تحريم هاي فرامرزي امريكا هس��تند تا به همكاري هاي 
اقتصادي خود در ايران ادامه دهند. س��يروس مهدي زاده 
با اس��تناد به گفت وگوهاي اخير خود با برخي صاحبان 
كس��ب وكار در انگليس ابراز امي��دواري كرد كه رويكرد 
عمل��ي اروپا در اج��راي برجام بدون امري��كا مي تواند به 
شركت هاي عالقه مند به تجارت با ايران اطمينان ببخشد. 
او گفت: اتحاديه اروپا قرار اس��ت ظرف چند هفته آينده 
دس��تورالعمل هاي جديدي را براي مقابله با تحريم هاي 
فرامرزي امريكا عليه شركت هاي اروپايي وضع كند. او در 
ادامه افزود: دولت انگليس نيز برخالف خروج يك جانبه و 
تاسف بار امريكا از برجام كامال حامي اين توافق و از طريق 
تعامل با س��اير اعضاي باقيمان��ده در اين توافق به دنبال 
تدوين راهكاري اس��ت كه براساس آن ضمن بهره مندي 
ايران از منافع برجام، شركت هاي انگليسي نيز قادر باشند 
به همكاري هاي تجاري با ايران ادامه دهند. مهدي زاده در 
بخش ديگري از سخنان خود گفت: يك روز پس از خروج 
امريكا از برجام، وزارت دارايي انگليس بيانيه يي را منتشر 
و در آن اع��الم كرد كه از تعامالت تجاري قانوني با ايران 
حمايت و در جهت آن تشويق مي كند. عكس العمل سريع 
انگليس در انتش��ار اين بيانيه براي صاحبان كسب وكار 
اطمينان بخش بوده و به همين خاطر آنها مشتاقانه جوياي 
راهكار عملي هستند تا به تجارت با ايران ادامه دهند. او 
اضافه كرد: همچنين جامعه تجاري انگليس اميدوار است 
كه با خ��روج امريكا از برجام و جبه��ه متحد اروپا عليه 
تحريم هاي فرامرزي امريكا، بانك هاي اين كش��ور نيز از 
امنيت و اطمينان بيشتري برخوردار شوند تا روابط مالي 
خود با ايران را بدون واهمه از جريمه هاي امريكا از س��ر 
بگيرند. اين مقام اتاق بازرگاني انگليس افزود: موسسات 
عالقه مند به تجارت با ايران ازجمله اتاق بازرگاني انگليس 

و ايران فعاالنه در اين رابطه مشغول البي هستند.

ايسنا|
رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: در شرايط 
محدوديت ه��اي ارزي تخصيص ارز 4۲00 تومان��ي به واردات 
محصولي همچون خودرو كه در دس��ته كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه توليد جا نمي گيرد، غيرمنطقي است. محمدرضا نجفي منش 
اظهار كرد: منطقي اين اس��ت كه در چنين شرايطي ارز 4۲00 
توماني تنها به واردات كاالهاي اساسي همچون دارو و مواد اوليه 
واحده��اي صنعتي تعلق گيرد. او با بي��ان اينكه واردات مابقي 
كااله��ا بايد از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي و به 
نرخ توافقي بازار صورت گيرد، خاطرنشان كرد: در واقع منطقي 
نيس��ت كه دولت ارزي كه از محل صادرات نفت و پتروش��يمي 
به دس��ت مي آورد را به واردات كاالهاي غيراساس��ي اختصاص 
دهد. رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه داد: بخش 
خصوصي همواره درخواست تك نرخي كردن ارز با قيمت بازار را 
داشت، اما اتفاقي كه هم اكنون افتاده اين است كه قيمت تعيين 
ش��ده براي ارز تك نرخي، پايين تر از نرخ بازار است و به همين 
دليل فشار براي دريافت آن ازسوي تمام واردكنندگان زياد شده 

و دولت از پس اين همه تقاضا بر نمي آيد. 
او ب��ا بيان اينكه خيلي از قطعه س��ازان اع��الم كرده اند كه 
هنوز موفق به دريافت ارز 4۲00 توماني نشده اند، تصريح كرد: 
در ش��رايطي كه واحدهاي صنعتي نيازمند ارز 4۲00 توماني 

براي ادامه توليد هستند تخصيص اين ارز به واردات كاالهايي 
همچون خودرو نادرست است. نجفي منش ادامه داد: البته ارز 
4۲00 توماني به بعضي قطعه سازان نيز تخصيص يافته است 
اما واقعيت اين اس��ت كه به دليل تفاوت نرخ ارز تك نرخي با 
ن��رخ بازار، تقاضا و فش��ار زيادي براي درياف��ت اين ارز وجود 
دارد. او تاكي��د كرد: در اين ش��رايط راهكار ما اين اس��ت كه 
دول��ت ارز حاصل از صادرات نفت و پتروش��يمي را به همان 
قيمت 4۲00 تومان تنها به كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد 
اختصاص دهد و بقيه كاالها با نرخ ارز توافقي بازار وارد شوند. 
پيش از اين نيز عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت اظهار 
كرده بود: بسياري از توليدكنندگان مي گويند كه هنوز موفق 
ب��ه دريافت ارز 4۲00 توماني نش��ده اند. در چنين ش��رايطي 
اختصاص ارز به واردات خودروهاي لوكس نهايت كج سليقگي 
است. اميرحس��ن كاكايي گفته بود: خودروهاي وارداتي مورد 
اس��تفاده كمتر از 5درصد شهروندان اس��ت بنابراين چرا بايد 
براي آنكه تعداد اندكي از شهروندان خودرو لوكس سوار شوند 
ارز م��ورد نياز 95درصد ش��هروندان را فدا كنيم. او همچنين 
گفته بود: در اين ش��رايط بايد به م��ردم اطمينان بدهيم كه 
منابع ارزي محدود كش��ور صرف مصارف و نيازهاي واقعي و 
اساسي مردم مي شود و صرف واردات خودروهاي لوكس چند 

صدميليون توماني نمي شود. 

معاون وزي��ر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: چين با دارا 
بودن س��هم 50درصدي در توليد و تجارت محصوالت معدني 
جهان، گزينه مناس��بي براي جايگزيني ش��ركت هاي بدعهد 
برجامي و صادرات مواد معدني ايران اس��ت. مهدي كرباسيان 
در گفت وگو با ايرنا افزود: چين از كش��ورهايي است كه حتي 
در صورت پش��ت ك��ردن اتحادي��ه اروپا به برج��ام، مي توان 
ارتباط گس��ترده تري در بخش معدن با آن داشت زيرا نزديك 
به 50درص��د توليد و تجارت مع��دن و صنايع معدني جهان 
ازجمله فوالد، آلومينيوم، زغال سنگ، مس، كروم و سنگ آهن 
را دراختيار دارد. او يادآور شد: براي مقابله با تحريم ها به تازگي 
معاون وزير امور خارجه از حصول توافق هايي با سران اتحاديه 
اروپا خبر داده اس��ت ضمن آنك��ه رييس جمهوري در جريان 
س��فر به چين گفت وگوهايي با همتايان خود در كش��ورهاي 

روسيه و چين خواهد داشت. 
كرباسيان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن فوالد در فهرست 
تحريم هاي 90 روزه امريكا، از پيش بيني تمهيداتي از س��وي 
انجم��ن توليدكنندگان فوالد براي مقابله با اين مش��كل خبر 
داد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: س��ال 
 گذشته ارزش صادرات حوزه معدن و صنايع معدني كشور به 
9 ميلي��ارد دالر رس��يد كه رك��وردي در اين عرص��ه بود. به 
گفته كرباس��يان، س��ال گذشته براي نخس��تين بار 5ميليون 

تن كنس��انتره و ۷00 هزار تن آهن اس��فنجي صادر ش��د كه 
اقدام هايي مثبت درراستاي جلوگيري از خام فروشي بود. اين 
مقام مس��وول تصريح كرد: در صورتي كه در زمينه مس��ائل 
بانكي و جابه جايي پول مش��كلي پيش نياي��د، امكان تكرار و 
حت��ي ارتقاي ركوده��اي صادراتي وج��ود دارد. رييس هيات 
عامل س��ازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو( همچنين با اش��اره به مكاتب��ه اخير وزير صنعت و 
رييس كل گمرك كه برمبناي آن صادرات فوالد و هر نوع فلز 
ديگر چه به صورت شمش يا اسلب يا كاتد يا هر شكل ديگري 
ب��دون ارائه گواهي مبدا توليد آن ممنوع اس��ت، تصريح كرد: 
اين اقدام، تمهيد مناسبي در راستاي جلوگيري از خام فروشي 
بود تا ش��بكه بانكي هر چه بيش��تر بتواند از ارزش پول ملي 

حمايت كند. 
چندي پيش مشاور طرح هاي چرخه فوالد كشور نيز گفته 
بود: در غياب »دانيلي« ايتاليا و س��اير ش��ركت هاي قدرتمند 
اروپايي ممكن اس��ت دوباره شاهد حضور شركت هاي چيني 
در كش��ور باشيم اما بايد مراقب باشيم اجراي طرح ها براي ما 
گران تمام نش��ود. كيوان جعفري طهراني گفته بود: هر چند 
محدوديت حضور اروپايي ها سبب مي شود به دنبال گزينه هاي 
جايگزين باش��يم اما اين مس��اله نبايد به افزايش غيرمنطقي 

هزينه طرح ها منجر شود. 

رييس انجمن قطعه سازان بيان كرد 

اختصاص ارز ۴۲00 توماني به واردات خودرو منطقي نيست
معاون وزير صنعت عنوان كرد 

چين گزينه ايران براي صادرات محصوالت معدني است

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
۷ س��ال از اجراي ط��رح هدفمند ك��ردن يارانه ها 
گذشته اس��ت اما تاثير مثبتي بر مصرف اقالم اساسي 
خوراكي خانوارهاي ايراني مشاهده نمي شود، ضمن آنكه 
درصد فقراي شهري و روستايي در حال افزايش است. 
باتوجه به اينكه كاهش مصرف عمدتا از ناحيه مصرف 
خانواره��اي كم درآمد اس��ت تا خانواره��اي پردرآمد، 
بنابراين بازنگري در شيوه پرداخت يارانه ها، باتوجه به 
كمبود شديد بودجه پرداخت يارانه نقدي اجتناب ناپذير 
اس��ت. از اين روي پيشنهاد مي شود باتوجه به يكسان 
نبودن خانوارهاي فقير، ابتدا فقرا برحسب ويژگي هايي 
مانند فقراي ش��هري و روس��تايي، برحسب نوع شغل 
سرپرست خانوار، جنس��يت سرپرست خانوار، طبقات 
اجتماعي سرپرست خانوار )بي سرپرست، بدسرپرست، 
ناتوان و...( و از اين قبيل تفكيك شوند سپس متناسب 
با هر گروه سياس��ت يارانه يي جداگانه يي ش��بيه ارائه 
كوپن غذايي، يارانه به اقالم خاص، كوپن هاي تخفيف 
قيمت و... اتخاذ گردد. دليل اين موضوع هم آن اس��ت 

كه يك سياست واحد براي همه امكان پذير نيست. 

 پرداخت يارانه به  منظور حمايت از نيازمندان در 
اكثر كشورها امري مرسوم است، اگرچه شيوه پرداخت 
براي اجتناب از پوش��ش غيرنيازمن��دان و در مقابل 
شامل ش��دن تمام نيازمندان تفاوت دارد. مهم ترين 
چال��ش اجراي چنين طرح هايي عموما تامين منابع 
مالي است. به عنوان نمونه در اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها )در آذرماه 1389( به دليل وجود درآمدهاي 
سرشار نفتي، موضوع تامين منابع مالي دغدغه جدي 
 سياس��ت گذاران نب��ود، اما اكنون با گذش��ت حدود 
۷ س��ال از اجراي طرح نقدي  كردن يارانه ها، مساله 
بودج��ه تامين يارانه )ح��دود ۷5 ميلي��ون نفر( به 
چالش  اساس��ي دولت مبدل ش��ده اس��ت. عالوه بر 
اي��ن يكي از موضوع��ات جدي بررس��ي تاثير طرح 
هدفمند كردن يارانه ها بر مصرف كاالهاي اساس��ي 
خوراكي خانوارهاي ايراني اس��ت، زيرا تامين امنيت 
غذايي خانوارها اولوي��ت اول همه دولت هاي جهان 
اس��ت. در جدول ذيل مصرف س��رانه اقالم خوراكي 
ض��روري )تامين كننده نزديك ب��ه ۷0درصد كالري 
دريافتي  خانوارهاي ايراني( ارائه شده است كه نشانگر 

كاهش مس��تمر مقدار مصرف تمام اقالم طي دوره 
95- 1389 اس��ت. اين امر نش��ان مي دهد با وجود 
پرداخت يارانه نقدي به 90درصد خانوارها، تاثير آن 

مثبت نبوده است. 
 همچنين آم��ار برآوردي درص��د خانوارهاي فقير 
در جامعه ش��هري و روس��تايي طي همي��ن دوره نيز 
تاييدكننده اين موضوع اس��ت، زيرا فقراي ش��هري از 
14درصد در س��ال 1389 به 33درصد در سال 1395 
و درصد فقراي روس��تايي از 15درصد در سال 1389 
به ۲5درصد در سال 1395 افزايش يافته اند. به عبارت 
ديگر سياس��ت  اصالح قيمت هاي يارانه يي نتوانس��ته 
اهداف نزديك تر ك��ردن قيمت ه��اي يارانه يي كاالها 
به س��مت قيمت هاي واقعي بازارها و بهبود تخصيص 
كاراي منابع را حداقل در كوتاه مدت محقق كند و اين 
مي تواند حاوي اثرات اجتماعي و سياسي نامطلوب نيز 
باشد. در خوشبينانه ترين حالت، بدون تغيير در كيفيت، 
تنها كاهش سفره خانوارهاي ايراني از مواد مغذي براي 
تامي��ن كالري دريافتي خانوار ناش��ي از افزايش فقر را 

به دنبال داشته است. 

يارانه نقدي و تاثير آن بر الگوي مصرف كاالهاي اساسي
گزارش
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15 نفت و انرژي
 توزيع تجهيزات كاهنده 

مصرف آب در تهران
پاون  قائم مقام شركت آب و فاضالب استان تهران 
از اجراي طرح توزيع لوازم كاهنده مصرف آب در سطح 
اس��تان تهران خبر داد و گفت: با نصب اين تجهيزات 
كه هزينه آن به صورت اقس��اط در قبوض مش��تركان 
اعمال خواهد شد حدود 50 درصد مصرف آب كاهش 
پيدا خواهد كرد. عليرضا نوذري پور اظهار كرد: فرصتي 
فراهم شده اس��ت كه بتوانيم از طريق سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و با انجام اطالع رساني و فرهنگ سازي 
در جامعه، مشتركان را به استفاده از اين لوازم تشويق 
كنيم. وي با اش��اره ب��ه اينكه لوازم كاهن��ده زير نظر 
ش��ركت هاي داخلي و دانش بنيان ما توليد شده است، 
افزود: با نصب اين تجهيزات كه بس��ته يي كامل است، 
مي توان گفت تا حدود 50 درصد مصرف آب ما كاهش 
پيدا خواهد ك��رد. نوذري پور بيان ك��رد: اين طرح به 
صورت فاينانس با سرمايه گذار مربوطه آماده است و به 
زودي در يك فضاي رقابتي براي انتخاب يك كاالي با 
كيفيت نسبت به معرفي آن به مردم اقدام خواهيم كرد.  

  كم آبي، سوغات مسافران
به مازندران

ايلن�ا  نماينده آمل در مجلس بي��ان كرد: منابع 
آبي اس��تان براي س��اكنان دايمي پاسخگو است اما 
وقت��ي در روزهاي تعطيل به يك باره 2ميليون نفر به 
جمعيت منطقه اضافه مي شود به  شدت مشكل پيدا 
مي كنيم. عزت اهلل يوسفيان مال درباره وضعيت منابع 
آبي استان مازندران اظهار كرد: مازندران همانند ديگر 
مناطق كشور درگير كم بارشي است اما آنچه اهميت 
دارد اينكه 95درصد آب هاي سطحي به دريا مي ريزد 
و مهار نش��ده اس��ت. وي افزود: با توجه به هدررفت 
وسيع آب هاي سطحي به لحاظ آب كشاورزي و شرب 
كمبود داريم. نماينده آمل در مجلس شوراي اسالمي 
با انتق��اد از تعلل هاي صورت گرفته در زمينه احداث 
سد در اس��تان گفت: درحال حاضر پروژه هايي بر اي 
احداث س��د در دست اجراست اما بايد از خيلي قبل 
اجرا مي شد مثال به جاي احداث سدهايي مثل گتوند 
در جنوب كشور كه موفق هم نبوده بايد در استان هاي 

شمالي اين برنامه ها اعمال مي شد. 

  سهم نيروگاه ها
از آاليندگي هوا

پ�اون  مع��اون راهبري ش��ركت تخصصي توليد 
نيروي ب��رق حرارتي درخصوص س��هم نيروگاه ها در 
آاليندگي هوا بيان كرد: با توجه به رش��د مصرف برق 
طي س��ال هاي اخير، ناگزير ب��ه افزايش توليد برق به 
ميزان 75درصد در 16س��ال گذشته شده ايم كه اين 
افزاي��ش توليد، مصرف س��وخت را 68 درصد افزايش 
داده اس��ت. عبدالرس��ول پيش��اهنگ با بيان اينكه با 
اين وجود با اقداماتي نظير ارتقاي راندمان، بهس��ازي 
و بهبود كيفيت بهره برداري در نيروگاه ها، ميزان ضريب 
انتشار)CO2( گاز دي اكسيد كربن از سال 90تا 96 از 
631گرم بر كيلووات س��اعت به 592گرم بر كيلووات 
ساعت كاهش يافته است، اظهار كرد: دي اكسيد كربن 
نوعي گاز گلخانه يي و محصول فرآيند احتراق است و 
بر اين اساس جزو گازهاي آالينده محسوب نمي شود. 
ضم��ن آنكه پيش بيني مي ش��ود با انج��ام پروژه هاي 
تبديل 93واحد گازي به سيكل تركيبي و اجراي طرح 
بازتواني نيروگاه هاي قديمي و كم بازده تا پايان س��ال 
1404 مي��زان توليد اين گاز در نيروگاه ها به 498گرم 

بر كيلووات ساعت كاهش يابد. 

  ايران تنها دارنده سكوي
نيمه  شناور آب هاي عميق خزر

ش�انا  ايران به عنوان تنها دارنده س��كوي حفاري 
نيمه شناور آب هاي عميق در حوزه درياي خزر، سكوي 
نيمه شناور اميركبير را در »نمايشگاه بين المللي نفت 
و گاز خ��زر - 2018« در باكو معرفي كرد. به گزارش 
ايرنا، مدير بازاريابي و همكاري هاي بين المللي شركت 
حفاري ش��مال بيان كرد: براي همكاري با كشورهاي 
حاش��يه خزر مانند جمهوري آذربايجان، قزاقس��تان، 
روس��يه و تركمنستان ظرفيت هاي بس��يار زيادي در 
حوزه فعاليت هاي حفاري داريم. احس��ان اهلل قاس��مي 
با يادآوري اينكه ش��ركت حفاري ش��مال با س��كوي 
نيمه ش��ناور آب هاي عميق در اين نمايش��گاه شركت 
ك��رد، اظهار داش��ت: تمام مراحل س��اخت، راه اندازي 
و راهبري اين س��كو در ايران انجام ش��ده است. مدير 
بازاريابي ش��ركت حفاري شمال افزود: شركت حفاري 
شمال داراي فناوري حفاري در آب هاي عميق است كه 
نمود فعاليت اين شركت در آب هاي عميق را مي توان 

حفاري در ميدان سردار جنگل عنوان كرد. 

  پايانه هاي نفتي
محيط زيستي ايران

شانا  رييس HSE شركت پايانه هاي نفتي ايران 
از تمدي��د و دريافت همه مجوزهاي ارزيابي زيس��ت 
محيطي خب��ر داد و گفت: طي يك  س��ال موفق به 
دريافت 2 گواهينامه س��بز ب��راي پايانه هاي خارك 
و ش��مال ش��ديم. به گزارش روابط عمومي ش��ركت 
پايانه هاي نفتي ايران، علي س��ردار با ارائه گزارشي از 
فعاليت هاي انجام شده در حوزه HSE شركت پايانه ها 
بيان كرد: در بحث مديريت پس��اب، بحث خاك هاي 
آلوده و سيستم هاي پايش فعاليت هاي خوبي در اين 
شركت انجام شده است. وي به انجام مانورهاي علمي 
و مس��تمر در اين شركت اشاره و اظهار كرد: استمرار 
اي��ن مانورها به آمادگي نيروها و تجهيزات مي انجامد 
و گزارش هاي آن به طور كامل به ش��ركت ملي نفت 
ايران ارس��ال مي شود. وي همچنين از ابالغ مديريت 
HSE ارشد جزيره خارك به شركت پايانه هاي نفتي 
ايران ياد كرد و افزود: يكي از مباحثي كه در اين مورد 
به طور جدي در طول يك س��ال دنبال ش��د، بحث 
تخليه اضطراري جزيره بود كه مطالعات و فعاليت هاي 

بسياري براي آن انجام شد. 

كوتاه از دنياي انرژي

بازار نفت، مطمئن به افزايش توليد اوپك هفته را با كاهش قيمت تمام كرد

اعراب خليج فارس به  دنبال همصدايي در وين

مديريت شركت مهندسي و توسعه نفت خام عوض شد

تغيير در بازوي توسعه اي شركت ملي نفت
گروه انرژي  

 باالخره پس از مدت ها حرف و حديث، مديرعامل ش��ركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت خام تغيير كرد. ديروز و با حكم علي 
كاردر مديرعامل شركت ملي نفت خام، مدير عامل شركت متن 
كه بازوي توس��عه يي NIOC محسوب مي ش��ود، عوض شد. 
نورالدين ش��هنازي زاده تا ديروز سكان شركت متن را در دست 
داش��ت اما در چند ماه اخير هم��واره صحبت هايي در خصوص 
تغيير او مطرح مي ش��د. گزينه هاي او هم نيز يكي از مجريان 4 
طرح غرب كارون بودند كه در نهايت تورج دهقاني به اين سمت 
منصوب شد. شركت مهندسي و توسعه نفت خام كه امسال 24 

س��اله شده است طي اين س��ال ها، وظيفه مديريت و نظارت بر 
رون��د اجراي پروژه هاي عظيم نفت و گاز در ش��ركت ملي نفت 
ايران را بر عهده داشته است. پروژه هايي كه ميادين عظيم نفتي 
غرب كارون يكي از مهم ترين آنها به شمار مي رود. تورج دهقاني 
كه ديروز حكم مديريت عاملي شركت مهندسي و توسعه نفت 
خام را از علي كاردر دريافت كرد، از مديران جوان در حوزه نفت 

محسوب مي شود.
او در س��ال 95 از س��وي نورالدي��ن ش��هنازي زاده كه حاال 
قرار اس��ت بر سمت س��ابقش تكيه بزند ابتدا به سمت معاونت 
توسعه شركت و سپس سرپرستي طرح توسعه آزادگان جنوبي 

منصوب شده بود. دهقاني دكتراي اقتصاد نفت دارد و از سوابق 
جالب توجهش بايد به حضور او در مذاكرات خط لوله صادراتي 
ايران-پاكس��تان-هند موسوم به »صلح« اش��اره كرد. نورالدين 
شهنازي زاده كه ديروز جاي خود را به دهقاني سپرد از مردادماه 
95 تاكنون مديرعامل ش��ركت مهندس��ي و توس��عه نفت خام 
بود. قبل از او عبدالرضا حس��ين نژاد س��كان شركت متن را در 
دس��ت داشت. ش��هنازي زاده و حس��ين نژاد هر دو پيش از اين 
ش��ركت در ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي سابقه 
فعاليت داشتند. به داليل نامعلوم در چند ماه اخير و همچنين 
در ماه هاي پاياني س��ال گذشته، ش��ايعاتي در خصوص تغيير 
نورالدين شهنازي زاده مطرح مي شد. تغييري كه ديروز رخ داد 
اما به نظر مي رسد در نتيجه تصميم مجلس براي ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان است. رسانه هاي طرفدار جريان تندرو در 
تالش بودند، گزينه هاي مورد نظر خود براي اين سمت را قطعي 
معرف��ي كنند اما در نهايت حكم براي دهقاني زده ش��د كه در 

گمانه زني  اين رسانه ها حضور نداشت. 

گروه انرژي  
قيمت برنت در پايان معامالت روز جمعه روند 
كاهشي را طي كرده و به 76دالر و 79سنت رسيد 
ت��ا نفت خام همچنان در بازه 70 تا 80دالر بماند، 
طالي س��ياه در حال��ي پله هاي صع��ود به كانال 
80دالري را به سمت پايين بازمي كند كه كمتر از 
يك ماه تا صد و هفتاد و چهارمين نشس��ت عادي 
وزراي اوپك در وين كه به نظر مي رس��د نشستي 
جنجالي باش��د، باق��ي مانده اس��ت. در حالي كه 
موضوع احتمال پايان دادن به طرح كاهش توليد 
در روزهاي اخير اين نشس��ت را حس��اس كردند، 
نامه ن��گاري وزير نفت اي��ران با ريي��س دوره يي 
اوپك اين حساس��يت را دوچندان كرد. وزير نفت 
اي��ران در نامه يي به رييس اماراتي اين س��ازمان 
خواس��تار گنجانده شدن دس��تور كار جداگانه يي 
در اين نشس��ت در حماي��ت از اعضايي كه تحت 
تحريم هاي »غيرقانوني، يك جانبه و فرامرزي قرار 
گرفته اند« ش��د. در همين حال عربستان، كويت 
و ام��ارات متحده عربي روز گذش��ته در پايتخت 
كويت گرد هم آمدند تا مس��ائل اوپك را به بحث 
بگذارند. گزارش پي��ش رو نگاهي به وضعيت بازار 
نف��ت و فاكتورهاي تاثيرگذار ب��ر آن در روزهاي 

اخير كرده است. 
   

عصر روز جمعه قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت 
امريكا در بازار معامالت تجارتي نيويورك، نايمكس، 
با يك دالر و 23سنت كاهش نسبت به روز پيش از 
آن به 65دالر و 81س��نت رسيد. به گزارش رويترز، 
قيمت اين ش��اخص جهاني هفته گذش��ته و هفته 
پي��ش از آن ب��ه ترتيب 3 و 5درص��د كاهش پيدا 
ك��رد. قيمت نفت برنت نيز در پايان معامالت عصر 
ديروز بازار تبادالت معامالت آتي لندن با 77سنت 
كاهش نس��بت به روز پيش از آن به 76 دالر و 79 
سنت رسيد. قيمت نفت درياي شمال هفته گذشته 

4.0درصد باال رفت. 
رويترز نوشت كه بنا به اعالم وزارت كار امريكا، 
نرخ رشد اشتغال اين كشور در ماه مه افزايش و نرخ 
بيكاري به 3.8درصد كاهش پيدا كرد كه كمترين 
سطح از 18سال گذش��ته است. همين طور سطح 
دس��تمزدها در اياالت متحده نيز در ماه مه افزايش 
پيدا كرده اس��ت. اي��ن تحوالت مثب��ت، احتمال 
افزاي��ش نرخ بهره در امريكا در ماه ژوئن و در اواخر 
سال 2018 را افزايش و شاخص دالر را كاهش داده 
است. معموال شاخص دالر و قيمت كاالهايي مانند 
نفت كه به طور سنتي به دالر قيمت گذاري مي شوند 
در جهت عكس يكديگ��ر حركت مي كنند، زيرا با 
افزايش ش��اخص دالر، قدرت خريد خريداراني كه 
واحد پوليش��ان ارزي جز دالر است، كمتر مي شود 
و مقادير كمتري از اين كاالها مي خرند. همچنين 
افزايش ش��اخص دالر موجب ف��روش اوراق بهادار 
نفتي در بازار شد و به كاهش قيمت نفت در پايان 

معامالت ديروز كمك كرد. 
به گزارش رويترز و به نقل از اداره اطالعات انرژي 
وزارت انرژي امريكا، توليد نفت خام اين كشور در ماه 

مارس به 10ميليون و 470ميليون دالر رسيد. هفته 
گذش��ته توليد نفت اين كشور ركورد 10ميليون و 
800هزار بشكه در روز را شكست تا ضمن پشت سر 
گذاردن عربس��تان، فاصله خود با روسيه را كاهش 
ده��د. با اين همه روس��يه در پس افزايش اختالف 
توليد خود با اياالت متحده است. بلومبرگ از روسيه 
گزارش داد كه روس نفت در راس��تاي آماده س��ازي 
ب��راي تصميم قريب الوقوع اوپك در مورد تس��هيل 
محدوديت هاي توليد به س��رمايه گذاران خود اعالم 
كرده است؛ توليد نفت را طي دو روز گذشته 70هزار 
بش��كه در روز افزايش داده است. بلومبرگ به نقل 
از تحليلگران كاالي موسسه مالي سيتي نوشت كه 
اوايل ماه گذش��ته روس��يه 408هزار بشكه در روز 
ظرفيت توليد غيرفعال داش��ته ك��ه 4درصد از كل 
توليد اين كش��ور يعني 11.3ميليون بشكه در روز 

را تشكيل مي داده است. 
در اي��ن بين رويترز در گزارش��ي از خبر ديدار 
روز جمعه پوتين با وليعهد ابوظبي نوشت. براساس 
اي��ن گ��زارش، پوتين به ش��يخ محمد ب��ن زايد 
گفت: »تالش هاي مش��ترك م��ا از جمله اقدامات 
دوستانمان در عربستان سعودي و در اوپك به طور 
كلي، نتايج خوبي را براي تثبيت بازار هيدروكربن 

به بار آورده است.«

 فضاي بازار 
اما قيمت نف��ت در حالي اين روند را طي كرد 
كه در آس��تانه نشس��ت وزراي اوپك، بيژن زنگنه 
در نامه يي كه به س��هيل محم��د المزروعي وزير 
انرژي و صنعت امارات و رييس دوره يي كنفرانس 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت، اوپك، با 

اس��تناد به ماده 2 اساسنامه اين سازمان خواستار 
گنجاندن دس��تور كار جداگانه ي��ي در كنفرانس 
آتي اوپك تحت عن��وان »حمايت اجالس وزراي 
اوپك از اعضايي كه تحت تحريم هاي غيرقانوني، 
يك جانبه و فرامرزي قرار مي گيرند« شد. اين ماده 
از اساسنامه اوپك به حمايت جمعي از منافع تمام 
و تك تك اعضاي اين سازمان اشاره دارد. زنگنه به 
اظهارنظر برخي اعضاي اوپك در مورد پايان يافتن 
توافق كاهش توليد اش��اره كرده و نوشت كه هيچ 
كش��وري سخنگوي اوپك نيس��ت و تصميم هاي 
س��ازمان تنها ب��ا اجماع همه اعض��اي آن صورت 
مي گيرد. به گزارش رويترز، س��هيل المزروعي در 
پاسخ به همتاي ايراني خود دو راه حل را پيشنهاد 
كرد. اول اينكه درخواست ايران در اجالس بعدي 
اوپك كه احتماال در نوامبر برگزار مي ش��ود، مورد 
بررس��ي قرار گيرد. دوم اينكه خواس��ته ايران در 
اجالس ماه آتي اوپك و در قس��مت »ساير امور« 
و تحت عنوان »خواسته جمهوري اسالمي ايران« 
مطرح شود. مزروعي در مورد گزينه دوم گفت كه 
مساله تحريم ها عليه اعضاي اوپك در دستور كار 

اصلي وزراي سازمان قرار نمي گيرد. 
از طرف ديگر بلومبرگ چه��ار روز پيش اعالم 
كرد: خالد الفال��ح وزير انرژي عربستان س��عودي، 
بخي��ت الرش��يدي وزير ان��رژي كويت و س��هيل 
المزروعي، قرار بود كه روز ش��نبه در ش��هر كويت 
ديدار كنند. بلومب��رگ از وزير نفت عمان، محمد 
الرومهي به عنوان مهمان ديگر اين نشست نام برده 
است. در ميان كش��ورهاي عرب خليج فارس تنها 
جاي قطر در نشس��ت كويت خالي اس��ت كه اين 
امر فارغ از جدال سياسي كشورهاي منطقه به دليل 

نداشتن ظرفيت ش��ناور و ناتواني قطر در افزايش 
تولي��د در صورت اتخاذ تصميمي در اين راس��تا از 

سوي اوپك است. 
اوله هانسن مدير تحقيقات كاال در ساكسو بانك 
درباره اين ديدار به بلومبرگ گفت: »ديدار در شهر 
كويت احتماال براي اطمينان از هماهنگي ميان اين 
كشورها در آستانه نشس��ت ماه آينده اوپك انجام 
مي شود. هر گونه مخالفت احتمالي به روند قيمت ها 
در فاصله ح��ال حاضر تا 22 ژوئن بس��تگي دارد. 
كاهش 5دالري قيمت نفت در چند روز گذش��ته 
مسلما مايه ناراحتي كساني شده كه از اعالم تصميم 
هفته گذشته اين توليدكنندگان خشنود نبودند.« 
به گفته هانس��ن، امارات متحده عربي و كويت دو 
كش��وري هستند كه پس از عربس��تان سعودي و 
روس��يه بيش��ترين منفعت را از موافقت با افزايش 
توليد خواهند برد، زيرا اين كشورها ظرفيت شناور 
كافي دارند. به گزارش بلومبرگ، قيمت نفت برنت 
امسال 13 درصد رشد كرده و توافق كاهش توليد 
به هدف مهم حذف مازاد جهاني نائل ش��ده است. 
ذخاي��ر مازاد كه قيمت هاي نفت را در س��ه س��ال 
گذش��ته تحت فشار كاهش��ي قرار داده بودند، در 
آوريل به پايين تر متوسط پنج ساله در كشورهاي 

توسعه يافته سقوط كردند. 

 تكاپوي مشتريان ايران پيش از نوامبر
پس از اينكه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
از توافق هسته يي س��ال 2015 با ايران خارج شد 
و دس��تور بازگشت تحريم ها را صادر كرد، ابهاماتي 
نس��بت به صادرات نفت ايران ايجاد ش��ده اس��ت. 
تحريم ه��اي امريكا عليه صنعت نفت ايران، پس از 

پايان مهلت 180روزه بعد از خروج امريكا از برجام، 
در چهارم ماه نوامبر به اجرا گذاش��ته خواهند شد. 
در اين بين اما بعضي مشتريان نفت ايران در تكاپو 
هستند تا پيش از شروع فصل تحريم ها نيازمندي 

نفتي خود را از ايران تامين كنند. 
رويترز در گزارش��ي نوشت كه پااليشگاه دولتي 
بهارات پتروليوم هند در آستانه بازگشت تحريم هاي 
امريكا علي��ه تهران، خواس��تار خريد يك ميليون 
بش��كه نفت اضافي از شركت ملي نفت ايران براي 
ژوئن ش��د. اي��ن اقدام پااليش��گاه دولت��ي بهارات 
پترولي��وم نش��ان مي دهد كه پااليش��گاه ها تالش 
مي كنند پيش از مهلت نوامبر كه از س��وي امريكا 
ب��راي اعمال تحريم ها عليه بخش نفتي ايران داده 

شده است، خريدشان را جلو بيندازند. 
ي��ك منبع آگاه به ش��رايط پااليش��گاه بهارات 
پترولي��وم به رويترز گف��ت: »در مقطع فعلي نفت 
ايران بس��يار بهتر از س��اير گريدهاي نفتي است. 
ايران موافقت كرده تقريب��ا نفت را به رايگان براي 
پااليشگاه هاي هندي در سال مالي 2018-2019 
تامين كند و چنين مشوقي هزينه خريد نفت ايران 
را در مقايس��ه با ساير گريدهاي منطقه يي كاهش 

مي دهد.«
از طرف ديگر، رويترز به نقل از يك مقام دولتي 
هند نوش��ت كه هيات هندي متش��كل از مقامات 
وزارت دارايي، نفت و خارجه در هفته جاري از روز 
دوشنبه به كشورهاي اروپايي سفر خواهند كرد تا 
راه هاي ادامه تجارت ب��ا ايران با وجود تحريم هاي 

امريكا را بررسي كنند. 
كش��ورهاي اروپايي ت��الش مي كنن��د، توافق 
هس��ته يي س��ال 2015 با ايران را حف��ظ كرده و 
سرگرم برنامه ريزي بس��ته يي از مشوق هايي براي 
متقاع��د كردن ايران به ماندن در برجام هس��تند. 
هيات هن��دي براي ديدار با دولت ها و بانكداران به 
فرانسه، آلمان، انگليس و بروكسل خواهد رفت. در 
حال حاضر هند پول نفت را به يورو از طريق بانك 

اي آي اچ آلمان تسويه مي كند. 
اين مقام هندي آگاه به رويترز گفت: »مس��اله 
تنها به واردات نفت محدود نمي شود و كشورهاي 
اروپايي و هند از مسائلي مانند بانكداري نيز متاثر 
شده اند. ما درباره همه اين موارد گفت وگو خواهيم 
كرد. سفر هيات هندي به اروپا به دنبال ديدار هفته 
گذشته محمدجواد ظريف وزير امور خارجه از هند 
صورت مي گيرد. هند و ايران خواهان ادامه تجارت 

دوجانبه خود هستند.«
هند بزرگ ترين مشتري نفتي ايران پس از چين 
بوده و يكي از معدود كشورهايي است كه در دوران 
تحريم هاي غربي قبلي به خريد نفت از ايران ادامه 
داد. به گزارش وب س��ايت وزارت نفت، ايران در ماه 
مه حدود 300هزار بش��كه ميعانات گازي و حدود 
2ميليون و 400هزار بش��كه نفت خام صادر كرد. 
البت��ه صادرات نفت خام اي��ران در ماه مه به دليل 
تعمير پااليشگاه هاي داخلي از ميانگين باالتر است 
و با بازگش��ت پااليش��گاه ها به مدار توليد از مقدار 

صادرات نفت خام كاسته مي شود. 

گروه انرژي 
رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران از ارائه پيشنهادي 

توسط بخش خصوصي به دولت براي مشاركت در پروژه هاي بزرگ نفتي خبر داد. 
رضا خياميان در گفت وگو با ايسنا با اعالم خبر فوق افزود: زماني كه كميسيونر انرژي 
اتحاديه اروپا به ايران آمد، پيشنهادي مطرح كرديم مبني بر اينكه شركت هاي كوچك 
ايراني با شركت هاي كوچك اروپايي جوينت شوند، از سوي ديگر پروژه هاي بزرگ نفتي 
به تعداد زيادي پكيج تقسيم شوند و هر بخش از پروژه توسط يكي از شركت ها انجام 
ش��ود. وي ادامه داد: مشابه همين پيش��نهاد را در ديداري كه رييس جمهور با جمعي 
از اس��اتيد و فعاالن اقتصادي داش��ت، مطرح كرديم. هدف اين پيشنهاد اين است كه 
پروژه هاي بزرگ به چندين بخش كوچك تقس��يم ش��ود و به جاي اينكه شركت هاي 
بزرگ پروژه ها را انجام دهند، شركت هاي صد درصد خصوصي ايراني كه با شركت هاي 
خارجي جوينت ش��ده اند، اين پروژه ها را انجام دهند. البته اين موضوع ممكن اس��ت، 
شامل فاز 11 پارس جنوبي نشود، زيرا نحوه اجراي اين پروژه از قبل تعيين شده و اگر 
توتال از قرارداد برود، شركت چيني جاي توتال را مي گيرد. رييس هيات مديره انجمن 
س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با اش��اره به تعريف 34 پروژه توسط وزارت نفت 
اظهار كرد: ما فراتر از اين مس��اله رفتيم كه پروژه ها را كوچك تر كنيم كه ش��ركت هاي 
كوچك ايراني مشاركت كنند. اين اقدام ضمن اينكه باعث مي شود كار انجام شود، باعث 

مي شود دانش شركت هاي ايراني در تعامل با شركت هاي خارجي ارتقا يابد.
خياميان در مورد پاسخ رييس جمهور و كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا توضيح داد: 
 investment پاسخ كميسيونر مثبت بود، گفتند هر يك از شركت هاي كوچك از طريق
bank European مي توانند حدود 20 ميليون يورو فاينانس كنند و اين پروژه ها را با 
بخش خصوصي ايران انجام دهند. رييس جمهور هم در حرف هايشان مطرح كردند، حرف 

درستي است كه پروژه ها به پروژه هاي كوچك تر تقسيم شود. 

خانه ملت 
 عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است، صادرات نفت بيشتر به نفع كشور و 
نس��ل آينده است. جالل ميرزايي با اشاره به برداشت نادرست برخي از رهنمودهاي 
رهبري درباره كاهش وابس��تگي به نفت گفت: اين عده تالش كردند كه كش��ور به 
سمت صادرات نفت بيشتر حركت نكند و متوجه نبودند كه كاهش توليد نفت خام 

سبب مي شود كه قدرت چانه زني ايران در بين كشورهاي منطقه كاهش يابد. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه درآمد نفتي و ميزان 
صادرات بيشتر نفت پشتوانه يي براي ديپلماسي و سياست خارجي كشور بود، افزود: 
عده يي متوجه نبودند كه كاهش صادرات نفت اين پشتوانه را تهي و تضعيف مي كند 
لذا اگر ايران امروز حدود 5 ميليون بش��كه نفت در روز صادر مي كرد، تحريم كش��ور 
دش��وارتر بود. وي ادامه داد: محدود بودن درآمد و صادرات نفت كشور سبب شد كه 
امريكا با كمك برخي از كش��ورهاي منطقه به خ��ود جرات دهند كه صنعت نفت و 
ب��ازار صادرات��ي ايران را هدف قرار دهند. نماينده اي��الم، ايوان و چرداول در مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينكه با وجود كارش��كني ها در ميان برخي از جريان ها در 
كش��ور صنعت نفت براي كشور استراتژيك اس��ت، يادآور شد: هر چه صادرات نفت 
بيش��تر توسعه يابد به نفع كش��ور و نسل آينده است چراكه عده يي به اسم دلسوزي 
براي نس��ل آينده مي گويند كه نفت خام در زير زمي��ن بماند. وي افزود: اين امكان 
وجود دارد كه خودروها در آينده برقي ش��وند و تضميني نيس��ت كه بازار فعلي نفت 

در آينده رونق داشته باشد. 
عضو كميسيون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه مي توان درآمدهاي 
صادرات نفت را در كشور سرمايه گذاري كرد، تصريح كرد: با اين اقدام ارزش افزوده 
بااليي براي نس��ل آينده باقي مي ماند و به اين ترتيب مي توان به سازندگي و توسعه 

كشور براي نسل كنوني و آينده كمك كرد. 

گروه انرژي 
يك مقام آگاه از بازنگري دولت پاكس��تان در پروژه خط لوله گاز ايران-پاكس��تان 

براي اجرايي شدن اين پروژه كه سال هاست به تاخير افتاده، خبر داد. 
به گزارش ايلنا و به نقل از آسوشيتدپرس يك مقام آگاه از بازنگري دولت پاكستان 
در پروژه خط لوله گاز ايران-پاكس��تان براي اجرايي شدن اين پروژه كه سال هاست 
به تاخير افتاده، خبر داد. بر اساس اين گزارش، بخش نفت و منابع طبيعي پاكستان 
طرح بازنگري در اجراي پروژه خط لوله گاز ايران-پاكس��تان را با ش��ركاي ايراني اش 
در دستور كار دارد. قرار است با توجه به تحريم هاي بين المللي همه مسائل باقيمانده 

نهايي شود. 
اين منبع آگاه گفت: در س��ال مالي آتي، اين بخش اجراي پروژه خط لوله يي پي 
را با مش��ورت ش��ركاي ايراني بازنگري كرده و با آنها درباره نهايي شدن همه مسائل 
باقيمانده از جمله اصالح توافق فروش گاز براي آماده س��ازي چارچوب بازنگري شده 
اجراي قرارداد و تكميل پروژه گفت وگو خواهيم كرد. آنها گفته اند كه بخش پتروليوم 
قرار اس��ت براي اصالح قرارداد فروش گاز با ايران براي اجراي پروژه به تاخير افتاده 
خط لوله با ايران مذاكره كند. خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس��تان موسوم به خط 
لوله آي پي، خط لوله يي اس��ت كه گاز ميادين پارس جنوبي را به پاكستان و پس از 
آن به هند مي رس��اند. توافق بر س��ر اين خط لوله ابتدا در س��ال 2008 ميان اين 3 
كش��ور امضا ش��د. در قرارداد ميان تهران و اسالم آباد بندي آورده شده بود كه اگر هر 
يك از طرفين به هر دليلي تا ضرب االجل تعيين شده احداث خط لوله در خاك خود 
را كامل نكنند بايد روزانه 3 ميليون دالر جريمه بپردازند. ديگر با نزديك ش��دن به 
دسامبر 2017، اسالم آباد تمركز خود را بر متقاعد كردن ايران براي عدم پرداخت اين 
جريمه گذاش��ته بود و در فوريه 2014 رسما به ايران اعالم كرد كه نمي تواند، پروژه 

انتقال گاز را به علت تهديدهاي امريكا به تحريم اين كشور پيش برد. 

 پيشنهاد خصوصي ها به وزارت نفت
براي مشاركت در پروژه 

 دفاع از صادرات نفت خام
در جهت نفع كشور

 بازنگري پاكستان
در خط لوله صلح 
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العارفين.

خداياآگاهمنمادرآنبراىبركاتسحرهايشوروشنكندرآن
دل�مرابهپرتوانوارشوبكاربههمهاعضايمبهپيروىآثارشبهنور

خودتاىروشنیبخشدلهاىحقشناسان.

دعايروزهجدهمماهمبارکرمضان

بازارهنر

چهرهمفاخرفرهنگيرويبومنشست
غالمعل��ي طاه��ري هنرمن��د نقاش 
از اج��راي دو پ��روژه ش��خصي اش ب��ا 
عنوان »تناقضات« در ۸ دفتر و نقاش��ي 
پرتره هاي مفاخر فرهنگي و هنري كشور 
كه تعدادشان به ۸۰ تابلو مي رسد، خبر 
داد.  اين نقاش و اس��تاد دانشگاه درباره 
جديدتري��ن فعالیت هاي هن��ري اش به 
مهر گفت: نقاش��ي چهره شخصیت هاي 
معاصر و مفاخر فرهنگي و هنري كشور 

از س��ده گذشته تاكنون يكي از پروژه هاي شخصي ام 
است كه شامل شاعران، هنرمندان موسیقي، نقاشان 
و مجسمه سازان مي شود. او با بیان اينكه اين مجموعه 
نقاش��ي چهره را با تكنیك و روشي كامال جديد كار 
مي كن��د درباره تعداد اين آثار عن��وان كرد: براي اين 
پ��روژه هنوز س��قفي تعیین نكرده ام، ام��ا تا به امروز 
۱۸ تابلو از ش��اعران نقاشي كرده ام كه هنوز به پايان 
نرسیده اند. به احتمال زياد تعداد هر يك از مجموعه 
پرتره هاي چهره هاي فاخر فرهنگي و هنري ۲۵ تابلو 
خواهد بود كه ممكن است تعداد مجموع آنها به ۸۰ 
هم برسد. ريیس هیات مديره موسسه توسعه هنرهاي 
تجس��مي با بیان اينكه در حال حاضر پرتره شاعران 

در حال تكمیل اس��ت، تاكید كرد: اين 
فعالیت براي ماندگار ش��دن چهره هاي 
فاخر فرهنگ و هنر كش��ور اس��ت كه با 
متريال رنگ روغن كار مي شود و در قالب 
تابلوي نقاش��ي و كتاب منتش��ر خواهد 
ش��د.  او درباره ديگر پروژه شخصي اش 
با اشاره به اينكه پیچیدگي هاي رفتاري 
انسان معاصر و تناقضات موجود در شیوه 
زندگ��ي م��ردم ذهن��ش را درگیر كرده 
است، توضیح داد: چند س��الي است در حال اجراي 
مجموعه يي با مفاهیم دوگانگي در عملكرد انسان ها 
با عنوان »تناقضات« هس��تم. فكر مي كنم در زندگي 
امروز ما تناقضات بس��یاري وجود دارد و عملكردمان 
با انديش��ه هايمان خیلي متفاوت اس��ت و به آنچه به 
زبان مي آوري��م، عمل نمي كنیم و آنچ��ه در جامعه 
وانمود مي كنیم، نیستیم. اين تضادها و تناقضات كه 
بعض��ا تاثیرپذير از عوامل بیروني از قبیل اجتماعي و 
فرهنگي اس��ت بر نحوه رفتار و كردار ما موثر اس��ت. 
طاهري افزود: در حال حاضر در حال نقاشي مجموعه 
»تناقضات« هستم كه تعداد آنها به ۸ تابلوي نقاشي يا 

۸ دفتر رسیده است و ادامه خواهد داشت. 

ناگفتههايدرخشندهاز»پرندهكوچكخوشبختي«
پ��وران درخش��نده ب��ا ي��ادآوري 
خاطرات��ي از فیل��م »پرن��ده كوچك 
ك��ودك  بازيگ��ران  از  خوش��بختي« 
فیلم هايش گفت كه با وجود مشكالت 
جس��مي به يك الگو و قهرمان تبديل 

شدند. 
كارگ��ردن فیل��م »پرن��ده كوچك 
خوش��بختي« در بی��ان خاطرات��ي از 
زم��ان س��اخت اي��ن فیل��م و انتخاب 

بازيگ��ر كودك��ش گف��ت: در »پرن��ده كوچ��ك 
خوش��بختي« همه با هم زندگي كرديم و روزهاي 
تلخ و ش��یرين زيادي داش��تیم. بازيگ��ر فیلم تنها 
هش��ت سال داش��ت كه او را از مدرسه ناشنوايان 
انتخاب كرديم. دختري پرخاش��گر و ناسازگار. بعد 
از اينك��ه او را ب��راي اين نقش انتخ��اب كرديم او 
تصمی��م گرف��ت همراه من بیايد و ب��ا من زندگي 
كن��د، از خان��واده اش خداحافظي كرد و اس��باب 
اثاثی��ه و عروس��ك هايش را برداش��ت و ب��ه خانه 
م��ن آمد. با توجه ب��ه محدوديت هاي ارتباطي كه 
بی��ن ما وجود داش��ت، فیلمنام��ه را از اول تا آخر 
براي��ش مثل قص��ه مي خوان��دم و آن را با هم كار 
مي كردي��م. برايم س��خت بود كه بتوانم بس��یاري 
از مفاهی��م را برايش باز و تفس��یر كنم مثل غش 
كردن كه نمي دانس��تم چگونه باي��د آن را برايش 
توضی��ح دهم، بنابراين تمام لحظات فیلم را از اول 
تا آخر براي او بازي كردم و با بازي كردنم توانستم 
ب��ه او بفهمانم مفهوم و معناي صحنه ها چیس��ت.  
درخش��نده در ادامه با اشاره به يكي از صحنه هاي 

فیلم اظهار ك��رد: در يكي از صحنه ها 
كه »ملیحه« )بازيگر كودك( با ديدن 
يك ماشین اسباب بازي بايد حالش بد 
مي شد من هر تالشي كردم، نتوانستم 
صحنه را ب��راي او توضیح دهم ضمن 
اينك��ه آن زمان براي نخس��تین بار با 
يك تهیه كننده بخ��ش خصوصي كار 
مي كردم كه مي خواست بازيگري شنوا 
در فیل��م بیاورد، اما من مي خواس��تم 
بازيگري ناشنوا داشته باشم. براي آن صحنه انرژي 
زيادي گذاش��تم و تمام حالت هاي غش را براي او 
بازي كردم. اين در حالي بود كه ملیحه به  ش��دت 
ترس��یده بود ولي وقتي اين صحن��ه را بازي كرد 

همه در پشت صحنه برايش دست زدند. 
او با اش��اره به حضور زنده ياد هما روستا در اين 
فیل��م گفت: اين دومین كار س��ینمايي و تجربه و 
فرصت خوب��ي براي من بود تا ب��ا هنرمند بزرگي 
مثل هما روستا كار كنم. روش كاري من مثل تئاتر 
مرتب و منظم است و شامل روخواني و دورخواني و 
تمرين هاي متعدد مي شود. خانم روستا تا ديروقت 
ش��ب س��ر صحنه مي ماند و آقاي س��مندريان با 
فرزندشان كه آن زمان كوچك بود، آنجا مي آمدند 
تا ايش��ان بتوانند سر صحنه به بهترين شكل نقش 
را ايفا كنند. تمرين هاي خیلي زيادي داش��تیم كه 
خوب بود و تماش��اگران هم از نتیجه آن استقبال 
كردند. س��اخت اين فیلم هم فرصت خیلي خوبي 
براي من شد، چرا كه توانستم مسیر كاري همراه با 

وسواس بیشتري را جلو بروم. 

»آلفابت«بهايرلندميرود
انیمیشن »آلفابت« ساخته كیانوش 
عاب��دي ب��ه جش��نواره يي در ايرلن��د 
م��ي رود. انیمیش��ن كوت��اه »آلفابت« 
س��اخته كیان��وش عاب��دي در ش��ب 
افتتاحیه جش��نواره »اس��تیل ويس« 
پ��رده  روي  ايرلن��د   Still Voices
م��ي رود.  چهارمی��ن دوره جش��نواره 
»اس��تیل ويس« از ۱۶ ت��ا ۱۹ اكتبر 
برابر با ۲۴ تا ۲۷ مهرماه در النگ فورد 

ايرلند برگزار خواهد ش��د و ۱۰۱ فیلم داستاني و 
انیمیشن به نمايش در مي آيد. جوايز اين جشنواره 
مجموعا ۳۰۰۰ يورو خواهد بود. »آلفابت« زندگي 
انس��ان هايي را روايت مي كند كه زندگي كردن را 

فراموش ك��رده و از آگاهي و حقیقت 
دور مانده اند. به طور كلي اين فیلم در 
مورد مردماني اس��ت كه سال هاس��ت 
الفب��اي زيس��تن را از ي��اد برده ان��د، 
نمي بینند، نمي شنوند و سخني بر لب 
نمي س��رايند، ولي كلم��ات بي قرار در 
انتظارند. عوامل ساخت اين انیمیشن 
عبارتند از؛ كارگردان: كیانوش عابدي، 
انیمات��ور: فرن��وش عاب��دي، رن��در و 
كامپوزيت: مرتضي نیتي، ويژوآل: حامد پوركرمان، 
طراح: امیرحس��ین ن��وروزي، بك گران��د: محدثه 
پیله وران، موسیقي: سروش عابدي، محصول: مركز 

گسترش سینماي مستند و تجربي. 

تغييرموضعجمهوريخواهان
درقانون»داكا«

نيويورکتايمز:
از  بس��یاري  دي��روز، 
رس��انه ها، خبر از تصمیم 
دونال��د ترام��پ در مورد 
ديدار با كره شمالي منتشر 
كردند. آن ط��ور كه گفته 
ريیس جمه��وري  ش��ده، 
امري��كا، از دي��دار با رهبر 
كره شمالي خبر داده است. 
اين روزنامه نیز در صفحه 

اول خ��ود، عالوه بر خبر ديدار ترام��پ و »اون«، از 
تغییر موض��ع جمهوري خواهان ب��راي پیروزي در 
انتخابات میان دوره يي امري��كا خبر داد. به گزارش 
نیويورك تايمز، جمهوري خواه��ان امريكايي كه تا 
پی��ش از اين، با حمايت از ترام��پ براي لغو قانون 
داكا ت��الش مي كردند، اكنون در آس��تانه انتخابات 
میان دوره يي كنگره امريكا، تصمیم گرفته اند از طرح 
مهاجرت��ي روياپردازان، حماي��ت كنند. آن طور كه 
گفته ش��ده، جمهوري خواهان نگراني هاي بسیاري 
براي ازدست دادن كرسي هاي خود در كنگره دارند. 
اين در حالي اس��ت كه طبق گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، دونالد ترامپ در تالش اس��ت ت��ا با افزايش 
فش��ار بر دموكرات ها، قان��ون مهاجرتي خود را كه 
با محدوديت هاي بس��یار همراه اس��ت، تا پیش از 

انتخابات میان دوره يي به تصويب برساند. 

والاستريتژورنال:
اي��ن روزنام��ه نیز، در 
صفحه اول خود، گزارشي 
از دي��دار مقامات امريكا و 
كره ش��مالي منتشر كرد. 
طبق گزارش وال استريت 
ترامپ  دونال��د  ژورن��ال، 
امريكا،  ريیس جمه��وري 
خبر داد كه نشس��ت او با 
رهبر كره ش��مالي در روز 

۱۲ ژوئ��ن )۲۲ خرداد( در س��نگاپور برگزار خواهد 
شد. آن طور كه گفته شده اين تصمیم دونالد ترامپ 
پس از جلس��ه يك  س��اعته يي كه او در دفتر خود 
با »كیم يونگ چول« از مقام هاي ارشد كره شمالي 
داشت، اعالم ش��ده است. دونالد ترامپ اعالم كرده 
ك��ه مقام ارش��د كره ش��مالي روز جمع��ه در دفتر 
رياس��ت جمهوري امريكا نامه يي از كیم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي به او داده است. آن طور كه گفته 
ش��ده، پس از جلسه روز جمعه ترامپ با اين ژنرال 
كره شمالي، ريیس جمهور امريكا تعهد كرد كه طي 
مدتي كه گفت وگوها بین دو كشور ادامه دارد امريكا 

تحريم هاي جديدي علیه كره شمالي اعمال نكند. 

الپايس:
صفح��ه اول ال پايس، 
انتخاب��ات  از  گزارش��ي 
اسپانیا منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، سیاس��تمدار 
اسپانیايي  سوسیالیس��ت 
به دنب��ال راي عدم اعتماد 
پارلم��ان به نخس��ت وزير 
پیشین اين كشور به عنوان 
نخست وزير جديد سوگند 

ياد كرد. آن طور كه ال پايس نوشته، سانچز كه رياست 
حزب سوسیالیست را برعهده دارد، ديروز )شنبه( در 
كاخ »سرتوئال« در حضور فلیپ ششم پادشاه اسپانیا 
به عنوان نخس��ت وزير جديد اين كشور سوگند ياد 
كرد. پدرو سانچز رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا 
در سخنراني خود صحبت از تغییراتي كرد و در آن 
اولويت هاي��ي كه ماريانو راخوي براي كاهش بدهي 
ملي اعالم كرده بود را زيرس��وال برد. سانچز اعالم 
كرد، در نظر دارد انتخابات��ي را پیش از پايان دوره 
پارلمان در س��ال ۲۰۲۰ برگزار كند اما اعالم نكرد 

اين انتخابات چه زماني برگزار مي شود. 

كيوسك

تاريخنگاري

آغاز حركت محمدعلي شاه براي به توپ بستن مجلس
 سیزدهم خرداد ۱۲۸۷، محمدعلي شاه قاجار ستاد كار خود را به پادگان باغشاه 

انتقال داد و از آن پس شهر تهران حالت جنگي به خود گرفت. 
صبح اين روز غوغاي عجیبي در تهران برخاست. دسته يي از سربازان فريادكشان و 
نعره زنان به خیابان ها ريختند و »بگیر و ببند« راه انداختند. به هر كسي رسیدند وي را 
كتك زدند و تیر هوايي شلیك كردند. پشت سر آنها يك عراده توپ به سمت مجلس 
ش��وراي ملي به راه افتاد. همان موقع يك تیپ قزاق پیاده میدان توپخانه را اش��غال 
كرد. در گرماگرم اين حوادث محمدعلي ش��اه در كالسكه سلطنتي شش اسبه اش با 
مشاور روسي اش »شاپشال« و كلنل لیاخوف فرمانده بريگاد قزاق به سوي قزاقخانه و 
سپس باغشاه در تهران حركت كرد.  همان روز اسباب آالت جنگي به باغشاه برده شد 
و سیم هاي تلگراف به كلي قطع شد تا خبري به شهرستان ها نرسد. بعدازظهر مجلس 
جلسه يي تشكیل داد و ريیس مجلس اطمینان داد همه  چیز در امن و امان است و 
اعلیحضرت براي هواخوري به باغشاه رفته اند.  اما سه روز بعد علیرضا خان عضدالملك 
براي صحبت با شاه به همراه چند نفر از درباريان به باغشاه رفت، اما موقع مراجعت از 
باغ، قزاقان آنها را محاصره كردند و سه نفرشان دستگیر شدند. همان روز چند عراده 
توپ به نزديك دروازه ها منتقل شد. از طرف ديگر احمد مشیرالسلطنه ريیس الوزراي 

جديد به مجلس آمد و وزرايش را معرفي كرد. 
انتقال محمدعلي شاه به باغشاه، آغاز حركت او براي به توپ بستن مجلس به 
دست لیاخوف بود.  سرانجام صبح زود سوم تیر همان سال قزاقان و سربازها اطراف 
مجلس و مس��جد سپهس��االر را گرفتند و چند عراده توپ جلو مجلس گذاشتند. 
جنگ از س��اعت هفت و نیم صبح آغاز شد و تا نزديك ظهر ادامه داشت. در آغاز 

مجاهدان پیروز میدان بودند و عده يي از س��ربازان كلنل لیاخوف را كش��تند، ولي 
آتش توپ هايي كه با عجله از باغش��اه آورده ش��دند، مقاومت مجاهدان را در هم 
شكس��ت. نهايتا مجاهدان شكس��ت خوردند و قزاقان و سربازان به مجلس هجوم 
بردند. چند نفر از نمايندگان و آزادي خواهان ديوار ش��مالي مجلس را شكستند و 
به پارك امین الدوله پناه بردند. در اين نبرد تلفات قزاقان ۱۰۰كشته و ۱۵۰زخمي 
بود. از مجاهدان حدود ۱۲۰۰نفر كش��ته شدند. نهايتا قزاقان، سربازان و جماعت 
اوباش به درون مجلس هجوم بردند و اشیاي نفیس، تابلوها، فرش ها، آينه هاي قدي 

و چلچراغ ها را خرد كردند و به يغما بردند.

استفادهنكردنازتاريخبهخاطرتنبلي
محمدهاشم اكبرياني مي گويد: تاريخ فرصتي براي نويسنده هاست اما چون به كار تحقیقي تن نمي دهند از آن استفاده نمي كنند. اين 
داستان نويس درباره رمان تاريخي و نوشتن در اين  گونه ادبي اظهار كرد: نويسندگان ما براساس تحقیق نمي نويسند، خواه در حوزه 
تاريخ باش��د يا در حوزه معماري ش��هري. تاريخ هم تابع اين موضوع اس��ت. البته نويس��ندگاني مانند اسماعیل فصیح كه به گوشه و 
كنار تبريز سر زده  و سپس رماني نوشته است، يا محمود دولت آبادي كه »كلیدر« را نوشته، يا نويسندگاني كه رماني مانند »ده مرد 

رشید« را نوشته اند، نگاه تاريخي داشته اند، اما اين به اين معنا نیست كه توجه شان به تاريخ معطوف باشد و حتما تحقیق و بررسي كرده باشند. 

چهرهروز

بررسيدرآمدهايمالياتي،هزينههايبهداشتيوپيشگيريازدخانياتدرامريكا

دالرهاييبرايسوختن
گروهگوناگونطبق اعالم س��ازمان 
بهداش��ت جهاني هفته بدون دخانیات از 
۳۱مي  هر س��ال آغاز مي ش��ود و در اين 
مدت خطرات ناش��ي از مصرف س��یگار گوشزد شده 
و سیاس��ت هاي موثر ب��ر كاهش مصرف آن بررس��ي 
مي ش��ود. براس��اس بس��یاري از گزارش هاي منتشر 
ش��ده، بیماري هاي قلبي و عروقي ازجمله سكته هاي 
قلبي يكي از عوامل اصلي مرگ ومیر در جهان اس��ت؛ 
از آنجا كه مهم تري��ن عارضه مصرف دخانیات ابتال به 
بیماري هاي قلبي و عروقي اس��ت، موضوع روز جهاني 
ب��دون دخانی��ات س��ال ۲۰۱۸ با عن��وان دخانیات و 
  »Tobacco breaks hearts«   بیماري  قلبي با شعار
از سوي س��ازمان جهاني بهداشت انتخاب شده است. 
يك��ي از مهم تري��ن عوامل زمینه س��از مش��ترك در 
اغل��ب بیماري هاي غیرواگیر مصرف دخانیات اس��ت. 
بیماري هاي غیرواگیر درحال حاضر در جهان مسوول 
بی��ش از ۵۳ درصد ب��ار بیماري ها هس��تند و انتظار 
مي رود تا سال ۲۰۲۰ اين میزان به ۶۰ درصد افزايش 
يابد. طبق گزارش هاي منتش��ر شده ۴ بیماري عمده 
غیرواگیر شامل بیماري هاي قلبي- عروقي، سرطان ها، 
بیماري هاي مزمن ريوي و ديابت كه به طور  مستقیم 
به ۴عامل خطر اصلي قابل پیش��گیري ش��امل تغذيه 
نامناس��ب، نب��ودن فعالی��ت بدني مناس��ب، مصرف 
دخانیات و مصرف الكل وابسته هستند. بر اين اساس 
به دلیل افزايش روند مرگ و میر ناشي از بیماري هاي 
غیرواگیر به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، سازمان 
جهاني بهداشت از دو دهه پیش بیماري هاي غیرواگیر 
را جزو اولويت هاي بهداشتي كشورهاي درحال توسعه 

اعالم كرده است. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي انجمن 
ري��ه امريكا، میزان مصرف دخانیات از ۲۰.۹درصد در 
س��ال ۲۰۰۵ به ۱۵.۵درصد در س��ال ۲۰۱۶ كاهش 
يافته اس��ت. طبق اعالم انجمن ريه امريكا، استعمال 
سیگار س��االنه در امريكا بیش از ۴۸۰هزار قرباني بر 
جا مي گ��ذارد كه معادل يك پنج��م مرگ و میرها به 
حس��اب مي آيد. همچنین طبق بررسي هاي كمپین 
پیش��گیري از مص��رف دخانیات در می��ان كودكان و 
نوجوان��ان، هزينه هاي بهداش��تي مرب��وط به مصرف 
سیگار در امريكا ساالنه حدود ۱۷۰میلیارد دالر اعالم 

ش��ده است. آن طور كه در بسیاري از بررسي ها گفته 
ش��ده، مصرف س��یگار حدود ۶ درصد از هزينه هاي 
س��المت جهان��ي و مع��ادل ۲درصد تولی��د ناخالص 
جهاني را به خود اختصاص مي دهد. اين هزينه بیشتر 

از ۱.۵میلیارد دالر برآورد شده است. 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، مصرف 
س��یگار در میان نوجوان��ان در سراس��ر دنیا درحال 
افزاي��ش اس��ت و در س��ال هاي اخی��ر دانش آموزان 
امريكايي  بیش��تر از هر كش��وري درگی��ر دخانیات 
بودن��د. ب��ر اين اس��اس در اي��ن كش��ور تالش هاي 
بسیاري درخصوص كاهش مصرف دخانیات در میان 
نوجوانان صورت گرفته اما هنوز مبلغ توصیه شده از 
س��وي مركز كنترل و پیشگیري از بیماري ها در اين 
كشور براي طرح هاي كاهش مصرف دخانیات هزينه 
نمي شود. اين درحالي است كه ساالنه درآمد بسیاري 
از مالیات تنباكو به دس��ت مي آيد. آن طور كه گفته 
شده، درآمد مالیاتي دخانیات درامريكا، ساالنه معادل 
۲۷میلیارد دالر اعالم شده است. براساس بسیاري از 
گزارش ها، افزايش مالیات دخانیات در امريكا از سال 
۲۰۰۹ و طبق تصمیم باراك اوباما صورت گرفت. آن 
طور كه گفته شده، قانوني براي بیمه كودكان اقشار 
آسیب پذير تصويب شد كه مقرر شد، هزينه مورد نیاز 
براي اج��راي تعهدات دولت در اي��ن قانون از طريق 

افزايش مالیات بر دخانیات تامین ش��ود. آن طور كه 
گفته شده در سال ۲۰۰۶ دادگاهي در امريكا صنايع 
دخانیات را به دروغ گويي و فريب افكار عمومي متهم 
و جريمه آنها را نیز يك  سال تبلیغات علیه دخانیات 
در س��اير رس��انه ها اعالم كرد. اين كارزار تبلیغاتي با 
وج��ود مخالفت هاي بس��یار ادامه پیدا ك��رد و امروز 
نیز طرح هاي بس��یاري براي كاهش مصرف سیگار و 
برنامه هايي براي اعالم مضرات س��یگار ارائه مي شود. 
اين برنامه ها از طرح ه��اي ضد تبلیغاتي دخانیات بر 
بسته بندي ها گرفته تا افزايش قیمت سیگار، ساخت 
برنامه ه��اي تلويزيون��ي و تبلیغ��ات محیطي مرتبط 
با مض��رات دخانیات همگي در اختی��ار انجمن هاي 
سالمت بوده و براي كاهش دخانیات به  ويژه در میان 

نوجوانان تالش مي كنند. 
طب��ق پیش بیني  ه��ا، بخ��ش قاب��ل  توجهي از 
مالیات هاي دخانیات بايد براي تبلیغات پیشگیري از 
مصرف دخانیات استفاده شود. اين درحالي است كه 
همانطور كه گفته شد، بخش اندكي از درآمد مالیات 
دخانیات در امريكا صرف هزينه هاي پیش��گیري از 
مصرف دخانیات مي ش��ود. آن طور كه آمار نش��ان 
مي ده��د، س��االنه تنها حدود يك میلی��ارد دالر در 
امريكا ب��راي برنامه ه��اي ضد تبلیغات��ي دخانیات 

مصرف مي شود. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

بيتوجهينخستوزيرژاپنبهبرندهكن
ي��ك كارگردان ژاپني موفق به كس��ب 
باالترين افتخار فس��تیوال كن شده، اما با 
وجود اينكه مقامات اين كش��ور همیش��ه 
رس��ما از چنین اف��رادي تجلیل مي كنند، 
خیلي ه��ا مي گويند اين بار سیاس��ت مانع 
اين كار ش��ده اس��ت.  به گزارش هالیوود 

ريپورتر، اينكه ش��ینزو آبه نخس��ت وزير ژاپن حتي يك تم��اس يا پیغام تبريك 
براي هیروكازو كوره-ادا برنده جايزه نخل طالي فس��تیوال فیلم كن نفرستاده، 
باعث ش��ده خیلي ها بگويند تم هاي موضوعي طرد اجتماعي و فقر كه در فیلم 
موفق او يعني »Shoplifters« ديده مي شود، اين رهبر محافظه كار و حساس 
به انتقاد را عصباني كرده اس��ت.  اين فیلم كه كمتر از دو هفته پیش موفق به 
كس��ب جايزه نخل طالي كن شد، داس��تان خانواده يي از خالفكاران خرد را به 
تصوير مي كش��د كه براي امرار معاش دس��ت به دزدي مي زنند و به اين ترتیب 
نوري بر مس��اله فقر در ژاپن مي اندازد كه به ندرت مورد بررس��ي قرار مي گیرد. 
يكي از س��خنگويان كمپاني گاگا كه بسیاري از فیلم هاي كوره-ادا از جمله اين 
فیلم را تهیه و توزيع كرده اس��ت، گفت: اين كمپاني هرگز چنین جايزه بزرگي 
نگرفته بود و با پروتكل هاي رسمي تبريك گويي آشنايي نداشت.  چند روز پس 
از پیروزي اين كارگردان در كن، يوش��یهیده سوگا دبیر ارشد كابینه شینزو آبه 
به كوره-ادا »از صمیم قلب« تبريك گفت، اما اين پس از آن بود كه خبرنگاري 
در يك نشس��ت رس��انه يي در اين مورد از او سوال كرد.  رهبران ژاپن معموال به 

سرعت پیروزي هاي بین المللي كشورشان را به رسمیت مي شناسند. 

خورهگلسنگهابهجانتختجمشيد
 گلسنگ ها شايد مهم ترين آفتي باشد 
كه طي سال هاي اخیر به جان عظیم ترين و 
قديمي ترين بناي سنگي بازمانده از گذشته 
تاريخ و تمدن بشري افتاده است؛ خوره يي 
كه به جان نقش برجسته ها افتاده و گويي 
مي خواهد تا مح��و شدنش��ان ادامه يابد.  

سال هاست بسیاري از كارشناسان، گلسنگ و مخاطرات آن را براي تمام سازه هاي 
سنگي نظیر تخت جمشید كه تمام شكوه آن به نقش برجسته هايش است، يادآور 
ش��ده اند اما انگار در مقابل اين آفت همه تس��لیم شده اند.  صاحب نظران اعتقاد 
دارند كه افزايش رطوبت در خاك و هواي محوطه هاي باس��تاني در كنار فقدان 
مراقبت هاي كارشناس��ي و علمي موجب رشد گلسنگ بر سنگ هاي تاريخي و 
در نتیجه تخريب آن مي ش��ود.  سرعت رش��د اين موجودات بسیار اندك است 
اما با اين همه بس��یاري از گونه هاي اين گیاه حتي هنگامي كه روي بدنه يي از 
سرسخت ترين جنس سنگ نیز برويند، با جذب مواد معدني آن و انجام يك سري 
فعل و انفعاالت رشد، موجب شكسته شدن بافت هاي سنگ و تبديل آن به خاك 
مي شوند؛ در نتیجه براي اين موجودات مخرب فرقي نمي كند كه سنگفرش زير 
پايشان سنگ هاي باستاني بازمانده از تاريخ يك ملت باشد يا سنگي بي مصرف 
در بدنه يك كوه، آنها رفته رفته سنگ را خاك مي كنند.  گلسنگ ها هم  اكنون و 
در روزهاي به شدت گرمي كه در پیش خواهیم داشت، بهتر از ديگر فصول سال 
روي سنگ نگاره هاي ۲۵۰۰ساله تخت جمشید رشد مي كنند و در هر گام بخشي 

از هويت و زيبايي هنر دست معماران هخامنشي را به خاك مبدل مي كنند. 
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