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    روحاني در ديدار با اردوغان: 

گسترش مناسبات ايران و تركيه امنيت 
منطقه را تقويت مي كند

رييس جمهوري اسللامي ايران در ديدار دوجانبه با رجب طيب اردوغان 
همتاي ترك خود گفت: گسللترش مناسبات ايران و تركيه امنيت و ثبات را 
در منطقلله تقويت مي كند. به گزارش ايرنا، حسللن روحاني در اين ديدار با 
تاكيد بر ضرورت توسللعه همكاري بين ايران و تركيه در زمينه حل و فصل 
مسللائل منطقه يي به ويژه دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسللطين اظهار كرد: 
گسترش رايزني ها و مناسبات تهران - آنكارا به نفع دو ملت و ثبات و امنيت 
منطقه است. او در اين ديدار كه در حاشيه اجاس فوق العاده سران سازمان 
همكاري اسللامي در استانبول انجام شللد، افزود: برگزاري و استقبال از اين 
اجاس در شرايط حسللاس منطقه نشان دهنده توجه كشورهاي اسامي به 
موضوع فلسطين است. رييس جمهوري ايران روابط دوستانه و برادرانه ايران 
و تركيه در زمينه تجاري، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را حايز اهميت خواند 
و اظهار كرد: تسريع در توسعه همكاري هاي بانكي دو كشور موجب استفاده 

از ظرفيت ها در راستاي گسترش مبادالت تجاري فيمابين خواهد شد. 
روحاني همچنين با اشللاره به خروج يك جانبه امريكا از برجام، اين اقدام 
را تخلفللي آشللكار از قوانين بين المللي دانسللت و گفت: شللاهديم كه اكثر 
كشللورهاي دنيللا با اين اقدام دولللت امريكا مخالفت كللرده و آن را محكوم 
كرده انللد. رييس جمهوري اضافه كللرد: ايران و تركيه همواره و در شللرايط 

گوناگون در كنار هم قرار داشته و خواهند داشت. 
اردوغان نيللز در اين ديدار با تقدير از حضللور تاثيرگذار رييس جمهوري 
و هيات ايراني در اجاس فوق العاده سللران سللازمان همكاري اسللامي در 
اسللتانبول گفت: مسللووالن دو كشللور تاش هاي مثبتي در راستاي توسعه 
روابللط و همكاري هاي دوجانبه انجام داده اند كلله بايد اين تاش ها بيش از 
پيش گسللترش يابللد. او رايزني و همكاري ايران و تركيه در زمينه مسللائل 
منطقه يي و تاش در راستاي توسعه ثبات و امنيت در منطقه را حايز اهميت 
برشمرد و افزود: بسياري از اقدامات دولت امريكا مانند خروج يك جانبه آنها 
از برجام و انتقال پايتخت آن كشللور به قدس شللريف براي ساير كشورهاي 
جهان مشللروع و قابل قبول نيست و اگر در برابر اين اقدامات آنها ايستادگي 
كنيم به نتيجه مناسب خواهيم رسيد. در نشست فوق العاده سازمان همكاري 
اسامي در استانبول، 13كشور در سطح رييس جمهوري، 2 كشور در سطح 
معاون رييس جمهوري، 3كشللور در سللطح معاون نخست وزير، 12كشور در 
سطح وزير امور خارجه و همچنين ديپلمات هايي از 11 كشور شركت كردند. 
سران كشورهاي ايران، افغانستان، اردن، سودان، گينه، گينه بيسائو، قطر، 

كويت، موريتاني، بخش ترك نشين قبرس در اين نشست حضور يافتند. 
تركيه به عنوان رييس دوره يي سللازمان همكاري اسامي سران و وزراي 
امور خارجه كشورهاي اسامي را براي بررسي وضعيت سرزمين هاي اشغالي 
فلسللطين جهت نشسللت فوق العاده اين سازمان در اسللتانبول دعوت كرده 

است. 
چهللار روز پيش در اقدامي تحريك آميز طي مراسللمي با حضور بنيامين 
نتانياهو نخسللت وزير رژيم صهيونيستي، جان سللاليوان معاون وزير خارجه، 
اسللتيون منوچين وزير خزانه داري و جرارد كوشللنر مشاور رييس جمهوري 
و چهار سللناتور جمهوري خواه امريكايي، سللفارت امريكا از تل آويو به قدس 

اشغالي انتقال يافت. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در پيام تصويري به اين مراسللم كه 
در سللايه مخالفت جهاني برگزار شللد، اعام كرد كه موقعيت كنوني قدس، 

مسجداالقصي و اماكن مقدس حفظ خواهد شد. 
در اين روز ده ها هزار فلسللطيني در تظاهرات عليه انتقال سفارت امريكا 
به قدس شركت كردند كه با يورش نظاميان رژيم صهيونيستي 62نفر از آنها 

به شهادت رسيدند و بيش از 3هزار نفر از آنها نيز زخمي شدند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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خبر سرمقاله

  فرصت اجماع

1- در روزها و هفته هاي سرنوشت سازي قرار داريم. بزرگ ترين دستاورد ديپلماسي 
ايران كه در اين روزها تمام جريان ها و نيروهاي سياسي كشور بر حفظ آن اتفاق نظر 
دارنللد، در معرض تهديد قللرار دارد. همزمان، تاش  ديپلمات هاي ارشللد ايران براي 
حفظ اين دسللتاورد و كسللب تضمين هاي الزم براي احقاق حقللوق و منافع ايران از 
رهگذر اجراي آن شللدت گرفته اسللت. سلليگنال هاي مثبتي هم از دل اين رايزني ها 
مبني بر تمايل ساير طرف هاي توافق هسته يي، به حفظ برجام و بي اثر يا كم اثر كردن 

تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه كشورمان به بيرون مخابره شده است. 
2- بي گمللان، اينللك در دور جديد رفتارهللاي خصمانه امريكا عليه كشللورمان، 
شللرايط اقتصادي و مناسبات سياسي و منطقه يي ايران بسلليار متفاوت از دور قبلي 
تحريم هاسللت. اول اينكه هم مسووالن دولتي و هم فعاالن بازارها در ايران از تصميم 
ترامپ غافلگير نشللدند. دوم، به گفته مسللووالن دولتي، طي 3 سللال گذشته ذخاير 
ارزي و طللاي ايران رشللد قابل ماحظه يي داشللته و هم اينك در شللرايط مطلوبي 
اسللت. سللوم اينكه قطار اقتصاد ايران از سال 92 به بعد تغيير ريل داد و تا حدودي از 
انحرافات گذشللته فاصله گرفت. رشد مثبت اقتصاد و مهار تورم ازجمله دستاوردهاي 
اقتصاد طي سللال هاي گذشللته بوده اسللت. چهارم، مي توان گفت كلله اين بار، ايران 
در عرصلله بين الملل نه تنهللا در جايگاه متهم قللرار ندارد كه تاحللدي در چارچوب 
 مسللائل مربوط به برجام، موجب انزواي سياسللي امريكا نيز شللده است. پنجم، طي 
يك سال و نيم گذشته، چهره يي كه ترامپ از خود به جهان و به ويژه متحدان اروپايي 
امريكا ارائه كرده است، چهره مطلوبي دست كم در مواجهه با پيمان هاي بين المللي و 
تعهد به آنها ازجمله برجام نيست. ششم، اعمال برخي سياست هاي اقتصادي در داخل 
امريكا ازجمله اعمال برخي تعرفه ها، زمينه هاي رنجش اروپا از امريكا را به دنبال داشته 
است. هفتم اينكه تداوم رايزني هاي ديپلماتيك مقام هاي كشور با اروپا و روسيه و چين 

به مثابه باز نگه داشتن دريچه و فرصت ارتباط ايران با جهان به شمار مي رود. 
3-  اگر در اين روزها و هفته ها، دسللتگاه ديپلماسللي  در پي حداكثر سازي »منافع 
ملي« ايران از طريق تعامل بيشتر با كشورهاي خارجي است، نظام اقتصادي كشور نيز 
بايد به انجام اصاحات اقتصادي سللرعت بيشللتري بدهد و »بهره وري« از ظرفيت هاي 
داخلي اقتصاد را فزوني بخشد. اگر به اعتبار برجام، اجماع قابل توجهي در ميان كشورهاي 
طرف اين توافقنامه چندجانبه، براي حمايت از حقوق هسته يي و اقتصادي ايران وجود 
دارد؛ دشللمني آشكار ترامپ با دولت و ملت ايران ، زمينه انسجام فوري و بيش از پيش 
نيروهاي داخلي و دستيابي به اجماع براي حل مشكات و بحران هاي اقتصادي ايران را 
فراهم كرده است. لزوم »اجماع« عموم كنشگران موثر جامعه براي عبور از ابرچالش هاي 
اقتصاد ايران )بيكاري، مشللكات نظام بانكي، بودجه، صندوق هاي بازنشسللتگي، آب و 
محيط زيسللت( ترجيع بند سخنان مسعود نيلي دسللتيار ويژه رييس جمهوري در امور 
اقتصادي، طي چند سللاله اخيللر و به وي ژه در دومين كنفرانس اقتصللاد ايران )آذر 96( 
بوده اسللت. در اين ميان، نكته قابل توجه اين است كه در گزارش هاي پ ژوهشي داخلي 
و خارجللي، وزن و اهميللت اصاحات اقتصادي بيش از اهميت اثر منفي تحريم ها عليه 
ايران ارزيابي مي شللود. به  طور مثال، در يكي از مقاالت پژوهشللي نخستين كنفرانس 
اقتصللاد ايران )دي ماه سللال 93( اين نتيجه حاصل شللد كه حتي اگللر تحريم ها را از 
سللال 1390 به بعد در اقتصاد ايران نداشللتيم، باز هم رشللد اقتصادي سال هاي 91 و 
92 تقريبللا صفللر مي بود )رشللد اقتصاد در اين سللال ها به ترتيب منفللي 6.8 و منفي 
1.9 بللود(. صنللدوق بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خللود درباره اقتصاد ايران، 
 كه در نيمه نخسللت ارديبهشت سال جاري منتشر شللد، بر انجام اصاحات اقتصادي 
در قالللب كنترل كسللري بودجه دولللت، بهبود وضعيللت نظام بانكي و به روزرسللاني 
نظللام ارزي تاكيد كرد. مديللر اجرايي بخش خاورميانه و شللمال آفريقاي اين صندوق 
نيللز تسللريع در انجام اصاحللات اقتصللادي را به عنللوان راهي براي كاهللش عواقب 
اقتصللادي خروج احتمالي دونالللد ترامپ از برجام معرفي كرد. در اين شللرايط، انتظار 
 مللي رود دولت، فعللاالن اقتصادي و هملله نيروهاي موثر جامعه با دسللتيابي به اجماع 
 بر سر لزوم اصاحات اقتصادي و افزايش دوز درون زايي اقتصاد و با نگاهي مثبت به چشم انداز 
پيللش رو، اقدامات الزم براي چرخش پرقدرت تر چرخ اقتصاد با تكيه بر توان داخلي را 

فراهم آورند. 
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كميسيون اصل 90 مجلس از سهم 84 درصدي مطالبات معوق باالي يك ميليارد تومان گزارش داد

انتشارجدول بدهكاران بانكي
 صفحه 4 
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 چرخش بروكسل 
از ترامپ به پوتين
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نظام حقوقي ايران در مورد سهم مجاز 
اشللخاص حقيقي يا حقوقللي خارجي در 
تاسيس يا تملك سللهام بانك هاي ايراني 
رويه واحدي نداشته و اين امر تعارض هايي 
را از ايللن جهت ايجاد كرده اسللت. براي 
درك بهتللر ايللن مطلللب بايللد قوانيللن 
الزم االجللرا و منسللوخ در ايللن خصوص 
مشللخص شللوند. با حكم ماده  18 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه يي كشور، 
بند »د« ماده  31 قانون پولي و بانكي نسخ  
شللده و قوانين الزم االجرا در اين خصوص 
ماده  18 قانون ياد شده، بند »ج« ماده  31 
قانون پولي و بانكي به طور ضمني و ماده  
5 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسللي و تبصره  5 اين ماده است. 
براي روشن شدن موضوع بايد دقت شود 
كلله موضوعات مطرح در هللر يك از اين 
مواد متفاوت اسللت. توضيح آنكه ماده  5 
قانون اجراي سياسللت هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي مشخصا درباره  تملك سهام 
است كه اوال نسللبت به بانك هاي دولتي 
موجود حاكم بوده و نسللبت به بانك هاي 
دولتي كه قرار است تاسيس شوند، خروج 
موضوعي دارد و ثانيا نسللبت به بانك هاي 
غيردولتي موجود همچنين بانك هايي از 
اين  دست كه در آينده تاسيس مي شوند، 
حاكم است. اما تبصره  5 و ماده  18 مزبور 
ناظر بر تاسلليس بانك هستند. بند »ج« 
ماده  31 قانون پولي و بانكي نيز با تعيين 
ماهيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت 

بلله داخلي يا خارجي بللودن در نهايت به 
طور ضمني براي ميزان مشاركت اشخاص 
خارجللي محدوديت ايجاد مي كند. بر اين 
اسللاس الزم اسللت با تفكيك دو موضوع 
تملك سهام و تاسيس بانك ايراني تعارض 
پيش  آمده را رفللع نماييم. اين موضوع از 
اين  جهت اهميت دوچندان يافته اسللت 
كه اخيللرا بانك مركزي اقللدام به تدوين 
»آيين ناملله  نحللوه  مشللاركت اشللخاص 
خارجي در سللرمايه بانك ها و موسسللات 
اعتبللاري غير بانكللي موضللوع مللاده 18 
قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور« 
نموده و از طرفي مجلس شوراي اسامي 
نيز با تصويب طرح اصللاح قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
لزوم بازنگللري در آيين نامه  مذكور قبل از 

اجراي آن را موجب شده است. 
درخصللوص تاسلليس بانللك ايرانللي 
مللاده  18 قانون احكام دايمللي برنامه هاي 
توسللعه يي كشللور با اعطاي اختيار تعيين 
سللقف مشاركت طرف خارجي در تاسيس 
بانك ايراني، رعايللت مقررات قانون اجراي 
سياسللت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
را الزامي دانسللته كه شامل تبصره  5 ماده  
5 قانون مذكور مي شود. اين تبصره تاسيس 
بانك مشترك را از موضوع ماده  5 كه تملك 
سهام به ميزان مشخص است، مستثنا كرده 
و بر اين اساس تنها قانون الزم االجرا جهت 
تعيين سقف مشللاركت طرف خارجي در 
تاسلليس بانك ايراني همان ماده  18 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسللعه يي كشور 
اسللت كه اختيار تعيين سللقف را بر عهده  
هيات  وزيران و بانك مركزي قرار داده است. 
شايد اين شائبه پيش  آيد كه سقف مقرر در 

بنللد »د« ماده 31 قانللون پولي و بانكي از 
بين رفته اسللت اما با توجه به تعريف بانك 
خارجللي كه در بند »ج« مللاده مزبور ارائه 
گرديده و هر بانكي را كه بيش از 40درصد 
آن متعلق به اشللخاص حقيقي اتباع خارج 
يا اشللخاص حقوقي خارجي باشللد، بانك 
خارجي تلقي كرده اسللت، تاسلليس بانك 
ايرانللي مقللرر در مللاده  18 قانللون احكام 
دايمي برنامه هاي توسللعه يي كشور با اين 
محدوديت مواجه خواهد شللد كه اشخاص 
خارجللي نمي توانند بيللش از 40درصد در 
تاسلليس بانك ايراني سللهم داشته باشند. 
بر اين اساس مشخص است كه محدوديت 
40 درصدي اشللخاص خارجي در مالكيت 
سللهام بانك هاي ايراني همچنللان پا برجا 
بوده و اختيار اعطا شده براي هيات  وزيران 
و بانك مركزي محدود به اين درصد تعيين 
 شللده است. اين درحالي است كه ماده  18 
قانون مزبور نسبت به تاسيس بانك خارجي 

دربردارنده  حكمي نيست!
درخصوص تملك سللهام نيللز ماده  5 
قانون اجراي سياسللت هاي كلي اصل 44 
قانون اساسللي سقف هاي 5 و 10درصدي 
را براي تملك سهام تعيين كرده است كه 
اين موضوع در »آيين نامه  نحوه مشاركت 
اشللخاص خارجي در سللرمايه بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي موضوع ماده 
18 قانون احللكام دايمي برنامه توسللعه 
كشللور« با تغيير در ميزان سللقف تملك 
خارجيان، سللقف فللردي مشللاركت در 
سرمايه موسسللات اعتباري توسط مالك 
واحد را تا 20درصد براي شخص حقيقي 
خارجي، تا 25درصد براي شخص حقوقي 
خارجللي غيرمالللي، تللا 40درصللد براي 

بانللك خارجي و تا 30درصد براي سللاير 
اشللخاص حقوقي خارجي مالي غير بانكي 
با مجللوز بانك مركزي و حسللب مورد با 
پيشللنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي 
پول و اعتبار تعيين كرده اسللت كه البته 
اين امكان مشللروط به احراز شرايطي در 
ماده  5 آيين نامه  مزبور شللده اسللت. اين 
درحالي است كه با تصويب »طرح اصاح 
قانون اجراي سياسللت هاي كلي اصل 44 
قانون اساسللي« كه در جلسه علني مورخ 
1397/2/2 مجلس شللوراي اسللامي به 
تصويللب رسلليده اسللت در مللاده  2 اين 
طرح، هم سللقف هاي منللدرج در ماده 5 
قانللون اجللراي سياسللت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسللي و مللاده 10 آيين نامه 
مذكور كه مورد اشللاره قرار گرفت به  كلي 
دستخوش تغيير شده همچنين در تبصره  
4 ماده  2 طرح مزبور اشللخاص حقيقي و 
حقوقي ايرانللي و غيرايراني از تاريخ اباغ 
اين قانون در شمول حكم ماده  2 يكسان 
تلقللي مي شللوند. در ماده  2 طللرح مزبور 
سقف تملك سهام تا 10درصد بدون نياز 
به مجوز بانك مركزي و بيش از 10درصد 
تللا 20 درصد و بيللش از 20 درصد تا 33 
درصللد را به  موجب مجوز بانك مركزي و 
براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك 
مركزي و تصويب شللوراي پللول و اعتبار 
خواهد بود، مجاز اعام شده است. حال با 
توجه به مواد قانوني مورد اشاره كه با هم 
در تعارض انللد در صورتي  كه طرح اصاح 
قانون اجراي سياسللت هاي كلي اصل 44 
قانون اساسللي به تصويب شوراي نگهبان 
رسيده و اجرايي شود، آيين نامه  ارائه  شده 
توسط بانك مركزي با اشكاالت عمده يي 
مواجه خواهد شللد كه نيازمند بازنگري و 

اصاح جدي است. 

يادداشت

ابهام در سهم مجاز اشخاص خارجي در تاسيس و تملك بانك ايراني
 وحيد كريمي   

 پژوهشگر گروه حقوق اقتصادي 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
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1- در روزها و هفته هاي سرنوشت سازي قرار 
داريم. بزرگ ترين دستاورد ديپلماسي ايران كه 
در اين روزها تمام جريان ها و نيروهاي سياسي 
كشللور بر حفظ آن اتفاق نظر دارند، در معرض 
تهديللد قرار دارد. همزمان، تاش  ديپلمات هاي 
ارشللد ايران براي حفظ اين دسللتاورد و كسب 
تضمين هللاي الزم براي احقللاق حقوق و منافع 
ايران از رهگذر اجراي آن شللدت گرفته است. 
سلليگنال هاي مثبتي هم از دل ايللن رايزني ها 
مبني بر تمايل ساير طرف هاي توافق هسته يي، 
بلله حفللظ برجللام و بي اثللر يللا كم اثللر كردن 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه كشللورمان به 

بيرون مخابره شده است ... 

درسللت در روزهايللي كه برجللام در كانون 
بحث هللا قرار گرفته و اقتصاد ايران خود را براي 
تمامي سناريوها آماده مي كند، تصوير تازه يي از 
استراتژي تجاري كشور به نمايش درآمده است. 
به طوري كه امضللاي توافق تجاري ايران براي 
برقراري تعرفه هاي ترجيحي و با هدف توسللعه 
روابللط اقتصادي با كشللورهاي عضللو اتحاديه 
اقتصادي اوراسلليا با حضور سللكاندار وزارتخانه 
صنعت، معللدن و تجارت در آسللتانه، پايتخت 
قزاقسللتان كليد خللورد. پيش بيني ها حاكي از 
اين اسللت كه اين توافقناملله تجارت ترجيحي 
با 5 كشللور »روسلليه، قزاقسللتان، قرقيزستان، 
باروس و ارمنستان« مي تواند بازاري به ارزش 
8 ميليللارد دالر براي كاالهللاي صادراتي ايران 

ايجاد كند ...

فرصت اجماع

مسير تازه تجارت با اوراسيا

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 14  

كالن
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موانع بازگشت تورم دورقمي
 گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

در حالي كه بسياري از كارشناسان پيش بيني 
مي كردند كه باتوجه به ميزان نقدينگي موجود در 
اقتصاد ايران و همچنيللن عوامل ديگري ازجمله 
نوسانات شللديد ارز، شاخص قيمت مصرف كننده 
در سال 1397 به سطوحي بسيار باال برسد، با اين 
حال مركز آمار با انتشللار نللرخ تورم 8.1درصدي 
بللراي فروردين سللال 1397، اين پيش بيني ها را 
ناكام گذاشللته اسللت. با اين حال تيمور رحماني 
اقتصاددان مي گويد: »تمام عوامل و شرايط حاكي 
از افزايش نرخ تورم اسللت.« وي به دو عامل سود 
باالي سللپرده ها و توزيع نابرابر نقدينگي به عنوان 
عوامل ميانجي اشاره كرده كه از تخليه نقدينگي 
بر شللاخص مصرف كننللده جلوگيللري كرده اند؛ 
عواملي كه كنترل تللورم در بلندمدت را تضمين 
نمي كند.به گللزارش »تعادل« مركللز آمار، اخيرا 
نرخ تورم متوسللط در فروردين ماه سال 1397 را 
8.1درصد اعام كرد. مطابق اين گزارش شاخص 
نقطه به نقطه و ماهانه تورم مصرف كننده در اين 

ماه به ترتيب 5.4 و 1.3درصد بوده است ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير مسكن و شهرسازي

دستيار ويژه رييس مجلس شوراي 
اسللامي در امور بين الملللل در ديدار 
نماينللده جنبللش مقاومت اسللامي 
فلسللطين)حماس( در تهللران گفت: 
مقاومت فلسللطين اجازه بقاي سفارت 
امريكا در بيت المقدس را نخواهد داد و 
تنها عنصر تضمين كننده حقوق مردم 

فلسطين است. 
»حسللين  ايرنللا  گللزارش  بلله 
اميرعبداللهيان« عصر روز گذشللته در 
ديدار »خالد قدومي« نماينده جنبش 
مقاومت اسامي فلسطين)حماس( در 

تهران با اشاره به تبعات شناسايي قدس 
به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي از 
سللوي امريكا گفت: زمان به نفع رژيم 
صهيونيستي نيست. دبيركل كنفرانس 
بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين 
با اشللاره به نقش مخرب امريكا و رژيم 
صهيونيستي در ايجاد و حمايت مالي از 
گروه هاي تروريستي گفت: عامل اصلي 
بي ثباتي و ناامني در منطقه امريكايي ها 
و رژيم صهيونيسللتي هسللتند كه به 
بحران افزايي و خشونت طلبي در منطقه 
ادامه مي دهند. اميرعبداللهيان با اشاره 

به اينكه نگرش جمهوري اسامي ايران 
به فلسللطين همه  جانبه و برگرفته از 
آرمان هاي اصيل انقاب اسامي است، 
گفت: جمهوري اسامي ايران همواره از 
حقوق ملت مظلوم فلسطين و جايگاه 
واالي قبله نخست مسلمانان دفاع كرده 

و خواهد كرد. 
دستيار ويژه رييس مجلس در امور 
بين الملللل در ادامه با اشللاره به وقوع 
برخي تحوالت در منطقه خاطرنشللان 
كللرد: ترامللپ دچللار توهللم شللده و 
اظهارات نسللنجيده وي در به رسميت 

شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيسللتي خاف حقوق بين الملل 
اسللت كه به شللعله ور كردن انتفاضه 
و بازگشللت به سللرزمين اصلي خواهد 

انجاميد. 
اميرعبداللهيان فجايع انساني در نوار 
غزه را وحشتناك خواند و افزود: هدف 
قرار دادن مللردم بي دفاع در نوار غزه از 
سللوي رژيم صهيونيستي نشان از عدم 
پايبندي اين رژيم به قوانين بين المللي 
اسللت كه خشللم مسلللمانان جهان را 

برانگيخته است. 

اميرعبداللهيان در ديدار نماينده حماس در تهران: 

مقاومت تنها عنصر تضمين كننده حقوق مردم فلسطين است

كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در پاسخ به »تعادل« عنوان كرد

امكان فعاليت توتال با استناد به »قانون انسداد«



رييس سازمان انرژي اتمي پيشنهادات بانكي اتحاديه اروپا را تشريح كرد

تعهد اروپايي ها براي سرمايه گذاري در نيروگاه اتمي
خروج امريكا از برجام اقدامي نابخردانه بود

گروه ايران   
نخستين سفر يك مقام عالي رتبه اروپايي به تهران 
بعد از خروج امريكا از برجام با سفر »ميگل آرياس 
كانيته« كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا به تهران و 
ديدار با مقامات سازمان انرژي اتمي و وزارت نفت 
كشورمان انجام شد. سفري كه در جريان آن تالش 
ش��ده تا روش معقولي براي انجام مبادالت بانكي 
كه مورد قبول دوطرف باش��د به عنوان ش��اه كليد 
منافع ايران از برجام تدارك ديده ش��ود. راهبردي 
براي تسهيل مبادالت بانكي كه هم ايران و هم اروپا 
معتقدند تنها در صورت ايجاد آن مي توان نس��بت 
ب��ه ادامه برجام خوش��بين بود و ب��دون آن برجام 
عمال در مسير فروپاشي قرار مي گيرد؛ اما از منظر 
مقامات اي��ران، هر نوع برنامه ريزي براي ايجاد اين 
 سيستم بانكي امن ميان ايران و اروپا بايد تا تاريخ 
8 آگوست كه س��اختار حقوقي تحريم هاي امريكا 
عليه كشورمان بازمي گردد، عملياتي شده باشد در 
غي��ر اين صورت ايران عمال منافع��ي را در اجراي 
برجام نخواهد داش��ت. صالحي ام��ا در جريان اين 
ديدار خبر مي دهد كه قدم هاي ابتدايي اين راهبرد 
جديد بانكي با ارائه پيشنهاداتي از سوي اروپاييان 
برداشته ش��ده كه بايد مورد بررس��ي قرار بگيرد. 
پيش��نهاداتي كه قرار اس��ت قانون مسدود س��ازي 
را ك��ه پي��ش از اين در س��ال 1996 اتحاديه اروپا 
نيز تجربه شده اس��ت، دوباره احيا كنند. پيگيري 
اظهارات كانيته كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا هم 

نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا خواهان ادامه برجام 
حت��ي بدون حضور امريكاس��ت و تا وقتي ايران به 
اجراي تعهدات هس��ته يي خود ادامه دهد اتحاديه 
اروپا نيز پايبند تعهداتش براي تداوم كامل و موثر 
برج��ام خواهد بود. در كنار بح��ث تبادالت بانكي 
ايران منتظر است تا اروپا به عنوان يكي از طرف هاي 
اصلي برجام موضع عملي خود درخصوص برجام را 
روش��ن كند و دقيقا مشخص كند كه بعد از خروج 
امريكا از برجام با اس��تفاده از چه مكانيسمي قصد 
دارد منافع ايران در برجام را تضمين كند؛ منافعي 
كه ايران اساس��ا برمبناي آن قبول كرد تا پاي ميز 
مذاكرات با كش��ورهاي 1+5 حاضر ش��ود و بر سر 
حقوق هس��ته يي خود گفت وگو كند. منافعي كه 
در بخش هايي چون ارتقاي دانش هسته يي ايران، 
گشايش هاي اقتصادي و انتقال فناوري بايد از سوي 
طرف هاي ديگر برجام تضمين شوند. مجموعه اين 
موضوعات در ديدار ديروز علي اكبر صالحي رييس 
س��ازمان انرژي اتمي ايران و ميگل آرياس كانيته 
كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا روي ميز بررسي هاي 
دوط��رف قرار گرفت و درباره آن بحث و تبادل نظر 
شد.  رييس سازمان انرژي اتمي كه در زمان انعقاد 
برجام ه��م مذاكرات فني را پيگي��ري مي كرد در 
واكنش به خروج امريكا از برجام گفت: اقدام امريكا 
در خروج از برجام يك اقدام نابخردانه بوده است و 
اين نش��ان از برداشت صحيح مسووالن ارشد نظام 

است كه واقعا نمي توان به امريكا اعتماد كرد. 

 سرمايه گذاري 20 ميليون دالري
علي اكبر صالح��ي پس از ديدار با ميگل آرياس 
كانيته كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا و با اشاره به 
ديدارهاي خود با كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا طي 
دو سال اخير گفت: اين چهارمين بار است كه در دو 
سال اخير با كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا كه يكي 
از عمده ترين مس��ووليت ها در اين اتحاديه اس��ت، 
مالقات داش��تيم. تاكنون دو كنفرانس در بروكسل 
و اصفهان برگزار كرده ايم، عالوه بر اين اتحاديه اروپا 
تعهداتي را درباره همكاري هاي هس��ته يي با ايران 
پذيرفته كه يكي از آنها ايجاد مركز ايمني پيشرفته 
در ايران اس��ت. رييس سازمان انرژي اتمي با بيان 
اينكه اروپايي ها متعهد شده اند 20 ميليون دالر در 
اين پروژه سرمايه گذاري كنند، اظهار داشت: عالوه 
بر اين قرار است در پروژه مهم اروپا درباره گداخت 
هم مش��اركت كنيم و با مركز تحقيق��ات اروپايي 
همكاري داش��ته باشيم. در واقع اين فرصت فراهم 
شده كه تحت عنوان يورواتم با اروپا همكاري كنيم. 
صالحي همچنين درباره خروج امريكا از برجام 
گفت: درخصوص تحوالت اخير در ارتباط با برجام 
و خ��روج امريكا از برج��ام آقاي كانيت��ه به عنوان 
كميسيونر انرژي كه يكي از عمده ترين مسووليت ها 
در اتحاديه اروپاس��ت، اقداماتي را كه اتحاديه اروپا 
درصدد انجام آن اس��ت را تشريح كردند. قرار شد 
)قانون مربوط به( مسدود س��ازي كه به قانون سال 
1996 اتحاديه اروپا برمي گردد را مجدد احيا كنند 

كه به طور جد اين مس��اله در حال پيگيري است. 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ادامه داد: درخصوص 
مسائل بانكي و به كارگيري يورو به عنوان تعامالت 
مالي بين ايران و اتحاديه اروپا هم پيشنهاداتي شده 
و گام هاي اوليه آن برداش��ته ش��ده است. تا زماني 
كه اين قول ها عملياتي نش��ود خيلي نمي توانيم با 
قوت صحبت كنيم، اما اميدواريم در آينده نزديك 
شاهد عملياتي ش��دن اين قول و قرارها باشيم. ما 
در اين 40 س��الي كه از عمر انقالب مي گذرد روي 
پاي خود ايستاده ايم و در مقابل تمام محدوديت ها 
مقاومت كرديم و توانستيم به همت اين مردم شاهد 
پيشرفت و اقتدار بيش��تر براي جمهوري اسالمي 
باش��يم. از اين به بعد هم با هر مانعي مي توانيم به 
س��هولت روبه رو شويم و آن مانع را كنار بگذاريم و 
يقين بدانيد كه آينده براي ما بس��يار روشن است 
چ��ون ما مي دانيم اقتدار، جاي��گاه و ظرفيت ايران 
به گونه يي اس��ت كه ايران را نمي توانند به سهولت 

تحت فشار قرار دهند. 

 اروپا همپاي ايران به برجام متعهد مي ماند
از س��وي ديگر كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا 
گف��ت: تا وقتي ايران به اجراي تعهدات هس��ته يي 
خ��ود ادامه دهد اتحاديه اروپا نيز پايبند تعهداتش 

براي تداوم كامل و موثر برجام خواهد بود. 
ميگل آري��اس كانيته ديروز پ��س از مذاكره با 
علي اكبر صالحي در جري��ان كنفرانس خبري كه 
در محل س��ازمان انرژي اتمي برگزار ش��د، گفت: 
ما امروز با يكديگر دي��دار كرديم تا تداوم تعهدات 
كميسيون اروپا و سازمان انرژي اتمي ايران نسبت 
به اجراي برجام و به طور اخص زمينه سه توافق كه 
به همكاري  هاي هسته يي صلح آميز مرتبط مي شود 
را تاييد كنيم. ما معتقديم تداوم اجراي برجام كه با 
اجماع مورد تاييد قطعنامه 2231 قرار گرفت، براي 
توس��عه و پيشرفت منطقه و صلح و امنيت جهاني 

بس��يار حياتي اس��ت. كانيته اظهار داشت: برجام 
حاصل بي��ش از يك دهه ديپلماس��ي چندجانبه 
موفق و بيانگر ضرورت حل و فصل مس��المت آميز 
اختالفات و عنصر كليدي در س��اختار منع اشاعه 
هسته يي جهاني است. آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تاكنون در 10 گزارش متوالي تاييد كرده كه ايران 
تعهدات هس��ته يي تحت برجام خود را اجرا كرده 
و مادامي كه ايران به تعهداتش پايبند اس��ت، اروپا 
نيز به تداوم كامل و موثر تعهداتش ادامه مي دهد. 
كميسيونر اتحاديه اروپا گفت: تعدادي از پروژه ها در 
زمينه همكاري هاي ايمني هسته يي ازجمله پروژه 
استرس تست، فاز يك نيروگاه اتمي بوشهر، پروژه 
آماده سازي ايجاد مركز ايمني هسته يي در ايران و 
پروژه افزايش توانمندي هاي مركز نظام هس��ته يي 
ايران در دس��ت اجراست. كانيته به گردهم آوردن 
متخصصان ايمني هسته يي ايران و اروپا و عميق تر 
كردن س��طح ارتباط كاري  آنها اشاره كرد و گفت: 
متخصصان ايراني در كنفرانس دوساالنه نظام ايمني 
هس��ته يي اتحاديه اروپا )ENSREG( و بررس��ي 
دقيق اس��ترس تس��ت راكتوري در دست ساخت 
ش��ركت كردند. متخصصان ايراني براي حضور در 
ش��روع به كار پروژه سميرا )SAMIRA( اتحاديه 
اروپا كه به كاربردهاي غيرنيروگاهي انرژي هسته يي 
و فناوري هس��ته يي مي  پردازد، دعوت شدند. وي 
ادامه داد: ايران و اتحاديه اروپا در حال آماده شدن 
براي برگزاري يك سمينار فني با موضوع مسووليت 
مدني شخص ثالث و بيمه به عنوان يك عامل مهم 
در هر برنامه هسته يي هستند. كانيته اظهار داشت: 
در پرتو همكاري هاي نزديك ايران و اروپا همچنين 
قرار شد سومين س��مينار عالي رتبه همكاري هاي 
هس��ته يي اواخر نوامبر 2018 در بروكسل برگزار 
ش��ود. وي تاكيد كرد: م��ا از تقويت روابط در تمام 
س��طوح و توس��عه بيش��تر اين رواب��ط در ماه ها و 

سال هاي آتي استقبال مي كنيم. 

گروه ايران  
ش��هادت بي��ش از 60 نفر در حمل��ه نيروهاي 
نظامي رژيم صهيونيستي به فلسطينيان، مقامات 
كش��ورهاي اس��المي را دور ه��م جم��ع ك��رد تا 
در نشس��ت فوق العاده س��ران س��ازمان همكاري 
اس��المي به اين جنايت واكنش نشان دهند. اين 
نشس��ت تا آنجا اهميت داشت كه حسن روحاني 
رييس جمهور ايران شخصا حضور يافت و در نطقي، 
ماهيت رژيم صهيونيس��تي را به چالش كش��يد و 
سياست هاي تنش آفرين امريكا در قبال فلسطين 
را مورد انتقاد قرار داد. سياس��ت هايي كه به گفته 
روحاني اين رژيم را در اقدامات وحشيانه بي پروا تر 

كرده است. اشاره روحاني به انتقال سفارت امريكا 
از تل آوي��و به بيت المقدس بود كه برخالف قوانين 
و توافقات بين المللي صورت گرفته بود. اين اشاره 
هوشمندانه روحاني دميدن بر فضايي بود كه عليه 
دولت امريكا به جريان افتاده اس��ت. دولت ترامپ 
كه نظ��م بين المللي را به هم ريخته و ابايي از زير 
پاگذاش��تن قواعد ديپلماتيك ندارد، امروز بيش از 
گذشته تحت فش��ار كشورهاي جهان است. حتي 
اروپايي ها كه از هم پيمانان نزديك امريكا هستند 
نيز صداي ش��ان از اقدامات س��لطه جويانه امريكا 
درآمده، اين در حالي اس��ت كه رژيم صهيونيستي 
تنها همراه امريكاس��ت. روحاني هم در سخنراني 

خود در نشست سران س��ازمان همكاري اسالمي 
اين واقعيت را دس��تمايه خود قرار داد و با اش��اره 
به خروج امريكا از توافق هسته يي گفت كه »كاخ 
س��فيد نشان داد كه از نابودي پايه ها و قواعد نظم 
بين الملل هيچ ابايي ن��دارد و با زور به جنگ حق 
مي رود. « رييس جمهور ايران در ادامه دولت جديد 
امري��كا را تهدي��دي براي نظام حقوق��ي جهان و 
صلح و امنيت خواند. روحاني همچنين ايستادگي 
فلس��طينيان بر سر حقوق خود را مورد اشاره قرار 
داد و تاكيد كرد: » جبهه مقاومت محدود به مردان 
و زنان فلسطيني نيس��ت و شامل شمار روزافزون 
آزادي خواهاني در سراس��ر جهان است كه وجدان 

بيدارشان از اين همه ظلم و جنايت به خشم آمده 
اس��ت. « به گفته روحاني اگر اس��راييل در احاطه 
كشورهاي توسعه يافته و مردم ساالر قرار گيرد و با 
يك امت متحد مواجه باشد هرگز نمي تواند چنين 
آس��وده خاطر به جنايات خود ادامه دهد، از اين رو 
او 6 پيشنهاد ارائه كرد كه همگي بر تشكيل امت 
واحد تاكيد داشت. رييس جمهوري ايران پيشنهاد 
كرد كه از س��ازمان ملل خواس��ته شود تا نشست 
ويژه مجمع عمومي را براي رس��يدگي به تصميم 
غيرقانون��ي امري��كا و جنايات رژيم صهيونيس��تي 

برگزار كند. 
از سوي ديگر كشورهاي عضو سازمان همكاري 
اس��المي، گروهي كارشناس��ي تش��كيل دهند تا 
راهكارهاي مقابله با تصميم امريكا را بررسي كنند. 
همچنين كش��ورهاي اسالمي با اتخاذ اقداماتي در 
مناسبات سياسي، اقتصادي و تجاري خود با دولت 
امريكا تجديدنظر كرده و همچنين همه مناسبات 
خ��ود را با رژيم غاصب صهيونيس��تي قطع كنند. 
كمك به مردم فلسطين چهارمين پيشنهاد روحاني 
بود كه به اعتقاد او با ايجاد راهكارهاي مناسب براي 
اقدام دسته جمعي در ارائه كمك هاي بشردوستانه 
به مردم فلس��طين اين مهم صورت گيرد. اما بيخ 
گوش كشورهاي منطقه زرادخانه هسته يي اسراييل 
قرار دارد كه سال هاس��ت كش��ورهاي اسالمي را 
نگران كرده اس��ت. روحاني با اش��اره به زرادخانه 
هس��ته يي رژيم صهيونيستي از كشورهاي اسالمي 
خواس��ت كه عاري ش��دن منطقه از س��الح هاي 
هس��ته يي كه بارها توس��ط ايران پيشنهاد شد را 
در اولويت قرار دهند. محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان هم كه از سخنرانان اين نشست 
بود، رژيم صهيونيستي را رژيمي آپارتايد و وحشي 
خواند كه جامعه بين الملل در سايه كشتار در غزه 
بايد به آن واكنش نش��ان ده��د. به اعتقاد ظريف 
براي سازمان همكاري اسالمي امري ضروري است 
كه نداها براي به دس��ت عدالت س��پردن عامالن 
آن را تقويت و تحكيم بخش��د. ظريف تاكيد كرد 
كه بايد اقدامات مش��خصي از جمله مطالبه براي 
انجام تحقيقات بين المللي ش��فاف و مستقل و نيز 
حفاظت بين المللي از فلسطينيان مطابق با حقوق 
بين المللي بشردوستانه در سطح نظام ملل متحد 

انجام شود. 

رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهور تركيه نيز 
اقدام امريكا در انتقال س��فارت خود از »تل آويو« 
به شهر بيت المقدس را مخالف قوانين بين المللي 
دانست و تاكيد كرد: كشتار مردم فلسطين توسط 

رژيم صهيونيستي »تروريسم دولتي« است. 
به باور اردوغان، انتقال سفارت امريكا به قدس 
به شعله ور شدن منطقه دامن خواهد زد و به گفته 
او همه مس��لمانان، يهودي ها و مسيحي ها از اين 

اقدام متضرر خواهند شد. 
اردوغان ب��ا بيان آنكه دس��تان امريكا به خون 
فلس��طينيان آغشته شده است، امريكا را بخشي از 
مشكل منطقه خواند و گفت: »بايد رژيم صهيونيستي 
را در دادگاه هاي بين المللي به دليل جنايت هايي كه 

در فلسطين مرتكب شده، محاكمه كرد.«
سران كش��ورهاي همكاري اسالمي هم پس از 
پايان نشست خود در استانبول تركيه در بيانيه يي 
ارتكاب به جرايم »غيرانس��اني«، »وحش��يانه« و 
»غيرقانون��ي« در قبال مردم فلس��طين را محكوم 
كردند. آنها نام امريكا را هم در كنار اس��راييل قرار 
دادن��د و تاكي��د كردند كه آنچه در كش��تار مردم 
فلس��طين در هفته هاي اخير رخ داده، با حمايت 
امري��كا صورت گرفته كه در ش��وراي امنيت مانع 

حسابرسي از اين كشور مي شود. 
اعضاي س��ازمان همكاري اس��المي همچنين 
خواس��تار تشكيل كميته كارشناس��ان بين المللي 
مستقل براي رسيدگي به جنايانت نظاميان اسراييل 
و تعيين مسووليت كيفري مقامات اين كشور و ارائه 
آنه��ا به نهاده��اي مربوطه بين المللي ش��دند و از 
ارگان هاي اصلي سازمان ملل خواستند تا فورا يك 

كميته براي بررسي اين موارد تشكيل شود. 
با اي��ن همه، پس از اين بيانيه قاطع س��ازمان 
همكاري اس��المي بايد ديد اين سازمان چقدر در 
اج��راي اقدام��ات مدنظر خود موف��ق خواهد بود. 
س��ازماني كه پس از سازمان ملل، دومين سازمان 
بزرگ بين دولتي است كه 57 كشور از چهار قاره 
جهان عضو آن هس��تند. هر چند اختالف نظر در 
بي��ن اعضا بعضا مانع از تاثيرگذاري اين س��ازمان 
در عرص��ه بين المل��ل ش��ده، اما انتظ��ار مي رود 
در موضوع��ي همچون فلس��طين ك��ه همه اعضا 
ت��ا حدودي ب��ر آن وحدت نظر دارند، بيش��ترين 

اثر گذاري را داشته باشند. 
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 رييس جمه�ور 2 قان�ون مص�وب مجلس را 
براي اجرا ابالغ كرد؛پ�اد| رييس جمهور 2 قانون 
مصوب مجلس دهم را ب��راي اجرا به وزارتخانه هاي 
»تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي« و »نيرو« ابالغ كرد. 
بر اين اس��اس در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، رييس جمهور 
»قانون تفسير بند )الف( تبصره )2( ماده )76( قانون 
تامين اجتماع��ي اصالحي مص��وب 1380/7/14« 
را جهت اجرا ب��ه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و »قان��ون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري 
اس��المي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به 
اح��داث و بهره ب��رداري از نيروگاه هاي جرياني روي 

رودخانه ارس« را به وزارت نيرو ابالغ كرد. 
 توضيحات مرك�ز امور حقوق�ي بين المللي 
نهاد رياس�ت جمهوري درباره سرقت؛ايس�نا| 
بع��د از حاشيه س��ازي برخ��ي رس��انه هاي مخالف 
دولت، روابط عموم��ي مركز امور حقوقي بين المللي 
نهاد رياس��ت جمهوري با صدور اطالعيه يي به ارائه 
توضيحات��ي درباره ورود س��ارقان ب��ه دفتر حقوقي 
رياس��ت جمهوري كش��ورمان در الهه پرداخت. در 
اين اطالعيه آمده اس��ت: در بامداد چهارش��نبه 28 
ارديبهشت 1397 بخشي از ساختمان اجاري محل 
استقرار شعبه الهه مورد سرقت قرار گرفته و مقداري 
وجوه نقد )كمي بيش از صد هزار يورو( به س��رقت 
رفته است. مس��ووالن شعبه بالفاصله پس از اطالع 
مراتب را به پلي��س گزارش كردند و ماموران پليس 
هم در محل حضور يافتند و با بررس��ي تخصصي و 
فني محل و آثار به  جا مانده از سارقان، گزارش هاي 
الزم را تهي��ه و نتيج��ه را اعالم خواهن��د كرد. اين 
اطالعيه با اش��اره به انتش��ار برخي اخبار درباره اين 
اتفاق خاطرنش��ان كرد: به موجب بررس��ي         هايي كه 
تاكنون انجام شده، بخش بايگاني و اسناد و مدارك 
شعبه و نيز رايانه هاي آن مورد سرقت و دستبرد قرار 
نگرفته است و اخباري كه در بعضي سايت ها در اين 

زمينه منتشر شده، مطابق با واقع نيست. 
 دس�تور كار اي�ن هفته مجلس چيس�ت؟؛ 
خانه مل�ت| نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
هفته ج��اري ميزب��ان وزراي آم��وزش و پرورش و 
جهادكشاورزي هستند. مجلس شوراي اسالمي طي 
هفت��ه جاري طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور جهت 
رفع ايراد شوراي نگهبان، بررسي اليحه الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريس��م، طرح اصالح قانون 
ممنوعيت به  كارگيري بازنشس��تگان، طرح تعيين 
تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي، طرح الحاق موادي 
به قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 
رد طرح دهياري ها را در دستور كار دارند. نمايندگان 
همچني��ن گزارش نهايي كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي در مورد تحقيق و تفحص از بررسي 
وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين كارت در حوزه 
مسووالن و مديران ارشد را در دستور كار اين هفته 

خود دارند. 

روي موج خبر

چهرهها

س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي گف��ت كه در 
صورت خ��روج اي��ران از برجام، تعه��دات برجامي 
براي اجراي پروتكل الحاقي متوقف ش��ده و س��طح 
تعام��ل اي��ران و آژانس در چارچ��وب پادمان جامع 
قرار مي گيرد. به گزارش ايس��نا، به��روز كمالوندي 
در حاش��يه مذاكرات هيات اروپايي به سرپرس��تي 
كميس��يونر ان��رژي اتحاديه اروپا و هيات س��ازمان 
انرژي اتمي به سرپرس��تي علي اكبر صالحي در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
اهميت اين سفر كه بالفاصله پس از تحوالت اخير در چارچوب برجام انجام 
ش��د، گفت: اروپايي ها مكانيس��م هايي را براي مقابله با تحريم هاي امريكا در 
نظر گرفتند كه اين مكانيسم ها تا 8 آگوست كه تحريم هاي امريكا شروع به 
اجرايي شدن مي كند، بايد برقرار شود. اين مكانيسم ها از شركت هاي اروپايي 
در مقابل تحريم هاي امريكا عليه ايران حمايت مي كند و شركت هاي اروپايي 
را موظف مي كند به تحريم هاي فرا س��رزميني توجه نكنند. كمالوندي ادامه 
داد: طرف اروپايي درصدد اس��ت كانال بانكي فراه��م كند كه تامين مالي و 
نقل و انتقاالت مالي ميان ايران و اروپا از اين طريق انجام ش��ود. س��خنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي همچنين تاكيد كرد كه طرف اروپايي در اجرايي كردن 
مكانيس��م هاي مورد اشاره گفته اس��ت كه به اين روند سرعت خواهد داد، از 
اين رو بايد ديد اروپايي ها به كجا مي رس��ند. كمالوندي در خصوص اقدامات 
احتمالي سازمان انرژي اتمي در واكنش به بر هم خوردن برجام، اظهار كرد: 
سازمان مي تواند اقداماتي را شروع كند اما ترجيح ما اين است كه برجام بيش 
از اين صدمه نبيند و اروپا مكانيسم هايي را براي عبور از تحريم ها ايجاد كند. 
البته بايد خاطرنش��ان كرد اروپايي ها صرفا از ناحيه برجام تحت فشار امريكا 
نيستند بلكه در حوزه هايي از جمله آب و هوا يا موضوع كره شمالي كه عمال 

از سوي امريكا در حاشيه قرار گرفته اند، اختالفاتي وجود دارد. 

 برنامه مقابله با تحريم هاي امريكا
بايد تا ۸ آگوست برقرار شود

بررسي پرونده متهمان اعتراضات خيابان پاسداران، 
سرانجام پرونده حادثه تروريستي مجلس و حرم امام 
و زمان اجراي حكم عامل قتل 3مامور نيروي انتظامي 
مهم ترين پرس��ش هايي بودند كه اس��ماعيلي رييس 
دادگستري استان تهران به آنها پاسخ داد. دادگستري 
اس��تان تهران در پاسخ به پرسشي كه درباره سرانجام 
بررس��ي پرونده متهمان اعتراضات خيابان پاسداران 
گفت: پرونده متهمان خيابان پاس��داران در دادگاه انقالب و كيفري 2 اس��تان 
تهران در حال رسيدگي است. غالمحسين اسماعيلي رييس دادگستري استان 
تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران؛ در خصوص آخرين وضعيت پرونده 
راننده اتوبوس عامل قتل 3مامور نيروي انتظامي در خيابان پاسداران اظهار كرد: 
حكم اين فرد در ديوان عالي كشور تاييد و پرونده براي اجراي فرآيند حكم اعدام 
به دادس��را ارس��ال شده است و تا امروز زمان اجراي حكم تعيين نشده است. او 
در رابطه با پرونده ديگر آش��وبگراني كه در جريان اغتشاشات خيابان پاسداران 
بازداش��ت ش��ده اند و به نوعي در اين اعتراضات خياباني نقش داشته اند گفت: 
پرونده هاي اغتشاشات خيابان پاسداران شامل دو بخش مي شود، اكثر پرونده ها 
ب��ه جهت موضوع اتهامي در دادگاه عمومي و انقالب تهران در حال رس��يدگي 
هس��تند و 50 پرونده هم در دادگاه كيفري 2 استان تهران رسيدگي مي شوند. 
رييس دادگس��تري استان تهران در رابطه با پرونده متهمان حوادث تروريستي 
مجلس و حرم امام راحل بيان كرد: احكام اعدام صادر شده براي متهمان اصلي 
حوادث تروريستي مجلس و حرم امام غيرقطعي و قابل تجديدنظرخواهي است 
و باي��د زمان فرآيند ابالغ حكم و مهلت تجديدنظر منقضي ش��ود و در صورت 
اعتراض به حكم از س��وي متهمان و وكالي آنها پرونده به ديوان عالي كش��ور 
ارس��ال مي شود. اسماعيلي گفت: هر حكمي كه در ديوان عالي كشور براي اين 

متهمان تاييد شود، قابليت اجرا پيدا مي كند.

 پرونده متهمان اغتشاش هاي پاسداران
بررسي مي شود

رهبر معظم انقالب اسالمي 
درگذشت حجت االسالم 

طباطبايي را تسليت گفتند
رهبر معظم انقالب اس��المي در پيامي درگذش��ت 
خطيب و معلم اخالقي حجت االسالم حاج سيدمهدي 
طباطبايي را تس��ليت گفتند. مت��ن پيام رهبر معظم 

انقالب اسالمي به اين شرح است: 
» بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت خطي��ب و معل��م اخالق��ي جن��اب 
حجت االس��الم آق��اي ح��اج س��يدمهدي طباطبايي 
رحمت اهلل علي��ه را به خاندان گرام��ي و اخوان مكرم و 
همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت 
عرض مي كنم. آن سيد بزرگوار در ده ها سال از زندگي 
خويش ت��الش ديني مغتنم��ي در ارش��اد معنوي و 
اخالقي مومنين با بهره گيري از جايگاه منبر و محراب 
برعه��ده گرفت��ه بودند و در عرصه ه��اي انقالب نيز با 
حضور در مجلس ش��وراي اسالمي در برهه يي از زمان 
به اين وظيفه خطير اشتغال داشتند. از خداوند متعال 
شمول رحمت و مغفرتش را براي آن مرحوم و صبر و 

تسال براي بازماندگان مسالت مي كنم.« 
سيدعلي خامنه اي
2۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

سازمان همكاري اسالمي موضع واحدي عليه جنايات رژيم صهيونيستي اتخاذ كرد

دنياي اسالم عليه »رژيم آپارتايد«
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3 كالن
تقديم اليحه اصالح قوانين 

مالياتي مناطق آزاد  به مجلس
مهر| دول��ت در اليحه يي اصالح قوانين مالياتي 
مناط��ق آزاد را به مجلس پيش��نهاد ك��رد تا از اين 
طريق مشمولين در اين بخش به تدريج براساس نرخ 
س��رزمين اصلي ماليات پرداخت كنند.  وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اواخر س��ال 1396 اقدام به تهيه 
اليحه ي��ي تحت عنوان »ماليات ب��ر درآمد و دارايي 
فعاالن افتص��ادي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي« 
ك��رد كه دولت نيز به تازگي اين اليحه را به مجلس 
ش��وراي اسالمي تقديم كرده كه جزئيات اين اليحه 
نش��ان از آن دارد ك��ه دولت در پ��ي اصالح قوانين 

مالياتي در مناطق آزاد است. 
طبق آنچه در اين اليحه آمده با توجه به گذشت 
زم��ان معافيت ماليات��ي مناطق آزاد)۲۰س��ال( در 
صورت تصويب اليحه مذكور، مشمولين در سال اول 
معادل ۲۰درصد نرخ هاي مالياتي سرزمين اصلي و در 
سال هاي بعد با افزايش ساالنه ۲۰درصد- به نحوي 
كه در س��ال پنجم به بعد به نرخ مقرر در سرزمين 
اصلي- مش��مول ماليات خواهد بود. از سويي ديگر 
طبق اين اليحه »فعاليت هاي توليدي و معدني داري 
پروانه بهره برداري از سوي مراجع قانوني ذي ربط«، 
»فعاليت ه��اي دانش بنيان داراي مج��وز از معاونت 
علم��ي و فن��اوري رييس جمه��ور«، »فعاليت هاي 
گردش��گري و ارائه خدمات هتل ه��ا و مراكز اقامتي 
گردشگري داراي پروانه بهره برداري از سوي مراجع 
قانون��ي ذي رب��ط« و »فعالي��ت در زمينه طرح هاي 
زيرس��اختي اح��داث فرودگاه ها، بن��ادر، جاده هاي 
مواصالت��ي، تاسيس��ات آب، ب��رق، گاز و فاضالب و 
مخابرات ش��هرها و روس��تاهاي واقع در مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي« عالوه بر معافيت مالياتي در ساير 
قوانين مربوط به رعايت بند)1( مش��مول 3۰درصد 

تخفيف در نرخ مالياتي است. 

 تسويه حواله بارگيري با
 پنجره واحد تجارت فرا مرزي

گمرك جمهوري اسالمي ايران طبق هماهنگي 
ص��ورت گرفته درخصوص تب��ادل اطالعات ميان 
س��امانه پنجره واحد گمرك و س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده يي با توجه به نامه ش��ماره 
۷/۷1/66۰۰۲ مورخ 11ش��هريور 1396 سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده يي كش��ور از دوشنبه 
م��ورخ 31 ارديبهش��ت ماه س��ال 139۷ تمامي 
ش��ركت هاي حم��ل و نقل داخلي بايد نس��بت به 
تس��ويه حواله هاي بارگيري صادر شده در پنجره 

واحد تجارت فرامرزي اقدام كنند. 
اين اطالعيه براي اجرا به گمركات بندر انزلي، 
منطقه آزاد انزلي)حس��ن رود(، بندر نوشهر، بندر 

چابهار و منطقه آزاد چابهار ابالغ شده است. 

كالن

تيمور رحماني در گفت وگو با »تعادل« تحليل كرد

موانع بازگشت تورم دورقمي
 گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

در حالي كه بسياري از كارشناسان پيش بيني 
مي كردند كه باتوجه به ميزان نقدينگي موجود در 
اقتصاد ايران و همچني��ن عوامل ديگري ازجمله 
نوس��انات شديد ارز، شاخص قيمت مصرف كننده 
در سال 139۷ به سطوحي بسيار باال برسد، با اين 
حال مركز آمار با انتش��ار ن��رخ تورم 8.1درصدي 
ب��راي فروردين س��ال 139۷، اين پيش بيني ها را 
ناكام گذاش��ته اس��ت. با اين حال تيمور رحماني 
اقتصاددان مي گويد: »تمام عوامل و شرايط حاكي 
از افزايش نرخ تورم اس��ت.« وي به دو عامل سود 
باالي س��پرده ها و توزيع نابرابر نقدينگي به عنوان 
عوامل ميانجي اشاره كرده كه از تخليه نقدينگي 
بر ش��اخص مصرف كنن��ده جلوگي��ري كرده اند؛ 
عواملي كه كنترل ت��ورم در بلندمدت را تضمين 
نمي كند.به گ��زارش »تعادل« مرك��ز آمار، اخيرا 
نرخ تورم متوس��ط در فروردين ماه سال 139۷ را 
8.1درصد اعالم كرد. مطابق اين گزارش شاخص 
نقطه به نقطه و ماهانه تورم مصرف كننده در اين 

ماه به ترتيب 5.4 و 1.3درصد بوده است. 

 تورم چه مسيري طي كرد؟
س��ال 1395 نخس��تين س��الي بود كه بعد از 
س��ال ها تورم تك رقمي شد. با اين روند كه از نرخ 
1۰.6درصد در فروردين آن س��ال به ۷درصد در 
فروردي��ن 96 رس��يد. از اين زم��ان روند افزايش 
مح��دودي را آغ��از ك��رد و درنهايت ب��ا افزايش 
1.1درصد طي يك س��ال نرخ ت��ورم در فروردين 

سال جاري به 8.1درصد رسيد. 
با اينكه روند تورم در يك سال گذشته حاكي 
از رش��د آن بوده ولي با اين حال باتوجه به ايجاد 
نشانه هاي رونق در بازار و از سوي ديگر باال بودن 
حجم نقدينگ��ي و همچنين نوس��انات ارز، تورم 
آن گونه كه انتظار مي رفت افزايش نداشته است. 

بس��ياري از كارشناس��ان در س��ال گذش��ته 
پيش بيني مي كردند كه س��ال 9۷ از ابتدا با تورم 
باال آغاز خواهد ش��د. موضوع��ي كه گزارش اخير 

مركز آمار آن را تاييد نكرده است. 
 در اي��ن خصوص تيم��ور رحماني عضو هيات 
علمي گروه اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: س��ال 9۷ از نظر شاخص هاي 
اقتصادي يك تفاوت منحصربه فرد دارد. به گفته 
او »وضعيتي كه س��ال 9۷ را نس��بت به سال هاي 
گذش��ته متمايز كرده اين است كه شاخص ها در 

اين سال نسبتا غيرقابل پيش بيني هستند.«
وي درباره تورم س��ال جاري اين را هم گفت: 
»اگ��ر بخواهيم مش��خصا در زمينه تورم صحبت 
كني��م بايد بگويي��م مجموعه ش��رايط و عوامل 
تعيين كنن��ده اين ش��اخص عالئمي كاهش��ي از 
خ��ود ب��روز نداده اند و نش��انه هايي براي كاهش 

تورم وجود ندارد.«
رحماني براي تحليل اين گزاره اظهار كرد: در 
سبد مصرفي تاكنون فشار روي قيمت ها محسوس 
نبوده است در حالي كه مي بينيم تورم توليدكننده 
روندي افزايشي در پيش گرفته است، بدين شكل 
ك��ه در حال حاضر ش��اخص توليدكننده باالتر از 
مصرف كننده قرار گرفته است. اين در حالي است 
كه قبال ش��اخص توليدكننده كمتر از ش��اخص 
مصرف كننده بود. در چند ماه اخير نرخ تورم نقطه 
به نقطه توليدكننده باالي 1۰درصد بوده و به طور 

كلي روندي روبه افزايش داشته است. 
در اينج��ا پرس��ش اصل��ي اين اس��ت كه اين 
فاصله گيري بين دو ش��اخص تورم نشانه چيست 

و در روند قيمت كاالها چه اثري خواهد داشت؟
تيمور رحماني در توضي��ح تاثير افزايش تورم 
توليد كننده بر ت��ورم مصرف كننده به دو موضوع 
اشاره مي كند. وي ابتدا به خاصيت پيش نگري يا 
آينده نگري ت��ورم توليدكننده براي مصرف كننده 
اش��اره مي كن��د و مي گويد: طبق تغيي��رات تورم 
توليدكنن��ده مي ت��وان ت��ورم مصرف كنن��ده را 
پيش بيني ك��رد. اكنون باتوجه ب��ه افزايش تورم 
توليدكنن��ده مي توان به اين نتيجه رس��يد كه در 
منحني ش��اخص مصرف كنن��ده گرايش به ثبات 
ي��ا كاهش وجود ندارد و به نظر مي رس��د رفتاري 

افزايشي را در درون خود مي پرورانند. 
وي همچني��ن مي گوي��د: تحوالت��ي كه اخيرا 
در نرخ ارز و مس��ائل سياس��ي ديگر رخ داده اين 

گرايش افزايش��ي را تقويت خواهند كرد تا اينكه 
انتظار تورم را داش��ته باش��يم و به نظر مي رس��د 

درنهايت اتفاق افزايش تورم رخ خواهد داد. 
موضوع دومي كه رحماني به آن اشاره مي كند 
كه مانع افزايش تورم شده، به كنترل هاي قيمتي 
دول��ت برمي گ��ردد. موضوعي كه تا ح��د زيادي 
مي توان��د توضيح دهنده اين پرس��ش هم باش��د 
ك��ه چرا با وج��ود جهش ه��اي ارزي ن��رخ تورم 
مصرف كنن��ده همچنان روندي كاهش��ي خود را 

حفظ كرده است. 
رحماني در اي��ن خصوص اين را هم مي گويد: 
نبايد انتظار داشت كه جهش هاي ارزي به صورت 
همزمان قيمت ها را تحت تاثير قرار و فشار خود را 
بالفاصله منتقل ده��د. به طور مثال وقتي نرخ ارز 
ب��ا يك جهش مواجه مي ش��ود، كاالهايي كه قرار 
است از آن زمان به بعد وارد شوند تحت تاثير قرار 
مي گيرن��د، در حالي ك��ه در همان زمان كاالهاي 
زيادي در انبارهاي تجاري كش��ور وجود دارد كه 
با نرخ هاي قبلي خريداري ش��ده اند و تقريبا هم با 
همان نرخ گذشته به فروش مي رسند. اين موضوع 
را ه��م نباي��د فراموش كنيم كه دولت به  ش��دت 
بعضي كاالها را تحت كنترل قرار داده كه افزايش 
قيمت نداش��ته باشند. اين گونه قيمت گذاري هاي 
دس��توري در محصوالتي كه روي س��بد مصرفي 
تعيين كننده باش��ند، مي توان��د به گونه يي كنترل 

تورم محسوب شود. 
ب��ه گفت��ه رحماني اي��ن موض��وع »مي تواند 

توضيح دهنده يكي از عوامل ثبات يا عدم افزايش 
نرخ تورم مصرف كننده در ماه هاي گذش��ته باشد؛ 
وقتي ش��اخص توليدكننده روبه افزايش باشد، در 
حالي كه شاخص مصرف كننده همچنان در حال 
درجا زدن باش��د، معلوم مي ش��ود كه دولت دارد 

روي بعضي كاالها كنترل هايي اعمال مي كند.«

 منشا افزايش هاي قيمتي چه خواهد بود؟
نرخ تورم انتظاري و نقدينگي بس��يار حجيم 
در اقتص��اد موضوعات��ي هس��تند كه ب��ه گفته 
كارشناسان مي تواند چشم انداز نرخ ارز را در سال 
جاري به شدت تحت تاثير قرار دهد؛ چشم اندازي 
كه براس��اس برخ��ي گفته ها مي توان��د دامنه يي 
احتمالي مابين تورم 15 تا ۲5درصد را به وجود 
آورد. تيمور رحماني منش��ا اصلي افزايش قيمت 
در هر دو ش��اخص توليدكنن��ده و مصرف كننده 
را نقدينگي عنوان مي كند و مي گويد: رش��دهاي 
نقدينگي در سال هاي گذش��ته موجب شده كه 
نرخ ارز جهش پيدا كند كه در ادامه آن قيمت ها 

هم افزايش پيدا كرده اند. 

وي تصريح مي كند: با اين حال گفته مي ش��ود 
كه هن��وز نقدينگي اثر مس��تقيمش را روي نرخ 
ت��ورم اعمال نكرده و هنوز مانده كه اين نقدينگي 

فشارش را روي قيمت ها تخليه كند. 
به گفته وي، نرخ سود باالي سپرده ها و توزيع 
نابرابر نقدينگي دو عاملي هستند كه موجب شده 
ش��اخص نقدينگي تاكنون بر قيمت ها اثرگذاري 
نداش��ته باش��د. از نظ��ر رحماني اي��ن نقدينگي 
رش��ديافته حاوي نوعي نابرابري ش��ديد در درون 
خود اس��ت، بدين گونه كه چند درصد محدود از 
سپرده گذاران قسمت اعظم نقدينگي را در اختيار 
دارند. به همين دليل س��ودهايي كه در سال هاي 
اخير علت اصلي رش��د نقدينگ��ي بوده اند، متعلق 
به تعداد معدودي اس��ت و چ��ون اين افراد ميلي 
به خريد كاالها و خدمات مصرفي از خود نش��ان 
نداده اند، قيمت اين كاالها و خدمات رش��د نكرده 

است. 

 تاثير توزيع نابرابر نقدينگي 
بر قيمت دارايي ها

رحمان��ي اين را ه��م مي گويد ك��ه نقدينگي 
متمركز در دست عده يي خاص در گراني دارايي ها 
موثر بوده است. طبق گفته اين اقتصاددان، وقتي 
كه رش��د نقدينگي نابرابر اس��ت فش��ار آن روي 
قيمت دارايي ها بيشتر خواهد بود تا قيمت كاالها. 
به همين دليل اكنون در برخي نقاط تهران قيمت 
مس��كن ظاهرا تا 1۰۰درصد رش��د داشته است. 
رحماني چنين تحليل مي كند: اگر وضعيت بازارها 
در سال گذشته را بررسي كنيد، متوجه مي شويد 
كه قيمت كاالها تغيير زيادي نداش��ته اس��ت، در 
حالي كه قيمت دارايي هايي مانند ارز و مس��كن و 
مس��تغالت و... تحت فشار قرار گرفته بودند. البته 
وي اش��اره مي كند كه نرخ سود باالي بانكي هنوز 
توانس��ته مانع از اثرگذاري نقدينگي بر نرخ ارز و 
مسكن شود كه در سال جديد هر زماني مي تواند 
فش��ار نقدينگي اثر خ��ود را روي بازار آنها تخليه 
كن��د. وي در پايان هم درخص��وص تاثير خروج 
امريكا از برجام بر نرخ ت��ورم مي گويد: اين اتفاق 
هم مي تواند مانند يك شوك هزينه عمل كند به 
اين صورت كه مي تواند واردات را براي ما سخت تر 
و پرهزينه ت��ر كند و از اي��ن طريق روي قيمت ها 
اثرگذار باشد. بنابراين از اين منظر نيز ممكن است 

در آينده شاهد افزايش تورم باشيم.

تحليل يك اقتصاددان از گزارش مركز آمار

انتظار كاهش كارمندان دولت محقق نشد
گروه اقتصاد كالن|

 مرك��ز آمار ايران روز گذش��ته گزارش��ي از تعداد 
شاغالن در دس��تگاه هاي دولتي اعالم كرد كه نشان 
مي دهد ميزان افراد ش��اغل در دولت از س��ال 138۰ 
تا س��ال 1395 تقريب��ا بدون تغيير بوده اس��ت. اين 
آمار نش��ان مي دهد مجموع نيروي انساني شاغل در 
دس��تگاه هاي دولتي نسبت به 15 سال گذشته بدون 

تغيير بوده است. 
طبق گزارش مركز آمار ايران براس��اس س��النامه 
آم��اري س��ال 1395، كارمن��دان دولت تاب��ع قانون 
خدمات كشوري و قانون كار، در مجموع ۲.341.۷۲6 
نفر در سال 1395 بوده اند، كه نسبت به سال 138۰، 
6درهزار رشد داشته كه مي توان گفت تغيير محسوسي 
نسبت به تعداد كاركنان سال 138۰ )۲3۲8635نفر( 

نداشته است. 
طبق اين گزارش گرچه تع��داد كارمندان دولتي 
رش��د نكرده و به عبارتي دولت نسبت به قبل فربه تر 
نش��ده اس��ت ولي با اين حال كارشناسان مي گويند 
اين روند مناس��ب نيس��ت و براين باورند كه با توجه 
ب��ه تروي��ج روند دول��ت الكترونيك حداق��ل در يك 
دهه اخير انتظار مي رفت تعداد نيروهاي انس��اني در 
دستگاه هاي دولتي كاهش يابد كه چنين نشده است.  
در اين زمينه عليرضا پورفرج اقتصاددان در گفت وگو 
با »تعادل« مي گويد: تفاوت امروز با 15سال قبل ورود 
تكنولوژي و دولت الكترونيك به سيستم اداري كشور 
اس��ت. وقتي اين رويه در نظام اداري ايجاد مي شود، 
انتظار داريم كه نياز به نيروي كار كاهش پيدا كند. به 
همين دليل، امروز چه در سطح آقايان و چه در سطح 
خانم ها شاهد تراكم نيروي كار هستيم. بنابراين كم كم 
بايد دس��تگاه هاي دولتي به سمت كاهش نيروي كار 
حرك��ت كنند. چراكه دولت قادر به پرداخت حقوق و 
دستمزد اين حجم از نيروي كار نيست. كساني هم كه 
در حال حاضر در دستگاه هاي دولتي شاغل هستند، 
حداكثر يك تا دو س��اعت، كار مفيد انجام مي دهند. 
بنابراين يك نوع بيكاري پنهان در دستگاه هاي دولتي 

وجود دارد. 
نكت��ه ديگر در گزارش اخير مرك��ز آمار ايران اين 
است كه نسبت زنان به مردان شاغل در دستگاه هاي 
دولتي در س��ال 1395 نسبت به سال 138۰ افزايش 
يافته است. براساس اين گزارش، در سال 138۰، 69 
درصد كارمندان دولت م��رد و 31 درصد زن بوده اند 
كه اين نس��بت در س��ال 1395 به 59 درصد مرد و 
41 درصد زن تغيير يافته اس��ت. اين آمار س��والي را 

در ذهن ايجاد مي كند كه آيا افزايش نسبت مردان به 
زنان ش��اغل در دستگاه هاي دولتي ناشي از مجموعه 
سياس��ت هايي بوده كه دولت در اين 15س��ال براي 

ايجاد عدالت استخدامي دنبال كرده است يا خير. 

 چرا زنان بيشتر شده اند؟
پورفرج در اين زمينه معتقد است كه بخشي از اين 
ماجرا ناشي از سياست هاي خاصي بوده كه دولت ها در 
دوره هاي مختلف براي جذب مردان در دس��تگاه هاي 
دولتي دنبال مي كرده و با اصالح اين رويه در سال هاي 
بعد، تعداد زنان ش��اغل در دستگاه ها به تعداد مردان 

نزديك تر شده است. 
پورفرج مي گويد: بخش��ي از ج��ذب نيروهاي مرد 
در دس��تگاه هاي دولتي در س��ال هاي اخير ناش��ي از 
برابري اس��تخدامي نبوده است. به اين معنا كه جذب 
نيروهاي انساني در شرايط برابر صورت نگرفته است. 
در دوره هاي��ي، افزايش آمار مردان ش��اغل در دولت 
ناش��ي از به كارگيري بيشتر آنها بوده است. به عنوان 
مثال به دليل شرايط خاص اقتصادي، تشكيل نهادها 
و سازمان هاي جديد، افزايش نفرات مردان نسبت به 
زنان در به كارگيري در دس��تگاه هاي دولتي را شاهد 
بوديم. پس از سال 65 به دليل شرايط جنگ، عمدتا 
پذيرش مردان بس��يار بيش��تر از زنان بود. اين مساله 
ممكن اس��ت تركيب جمعيتي اشتغال را تغيير داده 
باشد. وي اين را هم اضافه مي كند: بايد در نظر داشت 
سياس��ت هاي دولت تح��ت تاثير ش��رايط اجتماعي 
و اقتص��ادي بوده اس��ت. در س��ال هاي اخي��ر تعداد 
فارغ التحصيالن زن و كس��اني ك��ه تمايل به افزايش 
س��طح تحصيالت داش��تند، رو به رشد بوده و همين 

امر س��بب شده تا آمار اشتغال زنان هم با رشد مواجه 
ش��ود. در حال حاضر هم در برخي دانش��گاه ها شاهد 
هس��تيم كه نس��بت خانم ها در آموزش عالي بسيار 
بيشتر از آقايان است. اين مساله در جذب نيروي كار 
تاثير دارد. اينكه امروز تعداد شاغالن زن بيشتر شده 
مي تواند متاثر از همين مساله باشد. اين روند همچنان 
ادامه دارد و س��ال به سال تعداد مرداني كه تمايل به 

ادامه تحصيل دارند رو به كاهش است. 
نكته ي��ي ك��ه كارشناس��ان ه��م در خص��وص 
س��هم خواهي زنان از بازار كار كش��ور ب��ه آن تاكيد 
مي كنند، تاثير افزايش آمار زنان تحصيلكرده اس��ت. 
اين مساله هرچند مي تواند مثبت قلمداد شود اما با از 
بين رفتن توازن ميان زنان و مردان داراي تحصيالت 
عالي، مي تواند بسترس��از برخي مش��كالت اجتماعي 
هم باش��د. در اين رابطه پورف��رج مي گويد: نگاه زنان 
به تحصيل يك نگاه ش��خصيتي است كه اين مساله 
مي تواند خطرات اجتماعي را هم به بار بياورد. به اين 
دلي��ل كه توازن علمي زنان و مردان به هم مي خورد، 
اين مساله مي تواند مشكالتي را به همراه داشته باشد. 
بنابر آنچه كارشناس��ان تحلي��ل مي كنند تاكنون 
روندي كه در ادارات دولتي درباره استخدام نيروي كار 
به كار بس��ته شده چندان مطابق با اصول كارشناسي 
نبوده اس��ت و آنگونه كه تحليل شد به نظر نمي رسد 
حتي عامل��ي مانند ثابت ماندن تع��داد نيروهاي كار 
دولت نيز برمبناي نظر كارشناسي باشد. موضوعي كه 
با توجه به طرح ش��دن مساله تورم نيروها در دولت و 
تحميل بار سنگين هزينه حقوق آنها بر بودجه دولت 
و از س��وي ديگر مطرح ش��دن كمبود منابع، نياز به 

ساماندهي آن بيش از گذشته احساس مي شود. 
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رونمايي از شعار روابط عمومي 
بانك ملت در سال ۹۷ 

همزمان ب��ا روز ارتباطات و رواب��ط عمومي و با 
حضور حس��ن روستا رييس هيات مديره بانك ملت، 
از شعار اداره كل دفتر مديريت و روابط عمومي اين 

بانك در سال ۹۷ رونمايي شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مل��ت، روابط 
عمومي پويا و بينا، ش��عار روابط عمومي بانك ملت 
در سال جاري خواهد بود و تمام اهداف و برنامه ها با 

هدف تحقق اين شعار تدوين خواهد شد. 
حسن روس��تا رييس هيات مديره بانك ملت، در 
مراسم گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي با 
تبريك اين روز و همچنين حلول ماه مبارك رمضان 
به همه دست اندركاران روابط عمومي، اظهار داشت: 
ام��روز ش��اهد بهترين روزهاي بانك ملت هس��تيم 
و بي تردي��د يك��ي از داليل اصلي خوش��نامي، برند 
متعالي، مقبوليت در بين اهالي اقتصاد، نقش آفريني 
در بخش هاي مختلف، ايفاي بهينه مس��ووليت هاي 
اجتماعي و گره گشايي از مشكالت مردم، وجود يك 

روابط عمومي قوي و كارآمد در اين بانك است. 
وي با اشاره به اين نكته كه روابط عمومي، پيشاني 
بانك است، خطاب به مسووالن و كاركنان اداره كل 
دفتر مديريت و روابط عمومي گفت: شما پرچم بانك 
را به اهتزاز درآورده ايد و مي توانيد همچنان آن را در 

اهتزاز نگه داريد. 
روس��تا تاكيد كرد: حرف و عمل شما باعث اين 
افتخارآفريني ها شده است و با حضور پررنگ تر شما 

اين پرچم بيشتر برافراشته خواهد شد. 
وي از رواب��ط عمومي بانك مل��ت به عنوان يك 
رواب��ط عمومي پويا و زنده  ياد كرد و افزود: روش��ن 
بودن چراغ اين بانك وابسته به حركت روابط عمومي 
پويا و زنده آن است و كاركنان روابط عمومي در اين 
سال ها، براي ارتقاي نام بزرگ بانك ملت، تالش هاي 

زيادي را انجام داده اند. 
ريي��س هيات مدي��ره، اخالق حس��نه را ويژگي 
اصل��ي كاركنان روابط عمومي بان��ك ملت خواند و 
گفت: اخالق، شاخصه اصلي برقراري ارتباط است و 
مي تواند كارها را به خوبي به پيش ببرد و خوشبختانه 
دست اندركاران روابط عمومي اين بانك به خصيصه 
ارزشمند خوش اخالقي و مردمداري، مزين هستند. 
وي با قدرداني از زحمات دس��ت اندركاران روابط 
عمومي بانك ملت در طول ساليان گذشته تاكنون، 
از آنان خواس��ت تا خود را هر چه بيش��تر به دانش 
روز مجهز كنند تا در دنيايي كه به صورت لحظه يي 
در حال پيشرفت است، از قافله رقابت عقب نمانند. 

روستا با تاكيد بر لزوم تقويت اخالق مداري براي 
ارتب��اط بهينه ب��ا درون و بيرون بان��ك، خطاب به 
حاضران اظهار داشت: محبت، دوستي و عشق بايد 
بين شما حاكم باشد تا بتوانيد اين محبت و مهرباني 
را به ذي نفعان بانك منتقل كنيد. ش��ما بايد معرف 
ارزش هاي بانك باشيد و اين جز با ارتباط محبت آميز 

بين شما ممكن نخواهد بود. 
وي ارتباط نزديك روابط عمومي با بدنه مديريتي 
بانك را باعث روان تر ش��دن مخابره پيام ها به جامعه 
دانس��ت و گفت: هي��چ گاه در كارها توكل به خداي 
متعال را از ياد نبريد زيرا اگر توكل خود را از دس��ت 
بدهيد، در كار عقب خواهيد ماند و موفقيتي كسب 
نخواهيد كرد.  رييس هيات مديره بانك ملت با اعالم 
اين نكته كه موفقيت هاي زيادي در انتظار ش��ما و 
بانك بزرگ ملت است، اضافه كرد: در شرايط سخت 
اقتص��ادي كنوني، پرچ��م اين بانك در اعتالس��ت 
و مي تواني��م با س��هامداران و ذي نفع��ان از حركت 
مثبت بانك صحبت كنيم.  به گفته روستا، وضعيت 
بانك ملت در مقايس��ه با رقبا، مناسب و قابل قبول و 
كارنامه آن قابل دفاع اس��ت و در اين كارنامه، نقش 
دست اندركاران روابط عمومي، انكارناپذير است زيرا 
پيام مديريت بانك را به خوبي مخابره كرده و باعث 

ترغيب مخاطب به اين بانك شده اند. 
 

 پرداخت 6 ميليارد ريال
به زيان  ديده كرمانشاهي 

سرپرستي بيمه   كوثر اس��تان كرمانشاه در پي 
حادثه رانندگي 6 ميلي��ارد و۷60ميليون ريال به 

يك زيان ديده پرداخت كرد. 
به  گزارش روابط عمومي و اعالم مدير سرپرستي 
بيمه  كوثر استان كرمانشاه؛ در اين حادثه يكي از 
سرنش��ينان قطع نخاع و با توجه  ب��ه تعدد ديات 

مبلغ ياد شده به زيان ديده پرداخت شد. 

بهره مندي 20 هزار زوج جوان 
از مزاياي وام قرض الحسنه

همزمان با 2۷ ارديبهش��ت  ماه و در س��ومين 
س��الروز اتصال بانك آينده به سامانه ازدواج بانك 
مركزي ج. ا. ايران، تعداد زوج هاي جواني كه از وام 
ازدواج اي��ن بانك بهره مند ش��دند؛ از مرز 20هزار 

نفر عبور كرد. 
با گذش��ت 3س��ال از فعاليت بان��ك آينده در 
اين ح��وزه، تع��داد واجدان ش��رايط تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج كه بانك آينده را بدين  منظور 
انتخاب كرده و در كوتاه ترين زمان ممكن و بدون 
حضور در ص��ف انتظار از مزاياي اين تس��هيالت 
در مجم��وع به ارزش تقريب��ي 2هزارميليارد ريال 

بهره مند شدند؛ به بيش از 20 هزار نفر رسيد. 
شايان ذكر است؛ براساس سهميه ابالغي بانك 
محترم مركزي ج. ا. ايران پيش بيني مي ش��ود؛ تا 
پايان س��ال بيش از 8 هزار نفر از جوانان عزيز نيز 
مش��مول دريافت وام ازدواج از بانك آينده ش��وند 
كه بدين  منظور 140ش��عبه از مجموع 1۹۷شعبه 
بانك آينده در سراس��ر كشور با كمال افتخار و با 
نهايت سرعت و سهولت آماده ارائه خدمات به اين 

عزيزان خواهند بود. 
بانك آينده همواره مي كوش��د؛ در اين مس��ير 
خير، پيشتاز بوده و مويد اين امر پرداخت بيش از 
1000مورد وام قرض الحس��نه ازدواج از آغاز سال 
13۹۷ ب��ه متقاضيان )با وجود تعطيالت نوروزي( 

بوده است. 

اخبار

كميسيون اصل ۹0 از سهم 84 درصدي مطالبات معوق باالي يك ميليارد تومان گزارش داد

انتشار جدول بدهكاران بزرگ بانكي

كانال مبادالت بانكي ايران و اروپا براي نقل و انتقاالت ارزي

توافق ارزي دولت و مجلس براي تامين نيازهاي ُخرد
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 

روز شنبه 2۹ ارديبهشت ۹۷، در حالي كه نرخ اونس 
جهاني به 12۹3 دالر افزايش يافت و البته همچنان 
زير مرز 1300 دالر قرار دارد، قيمت انواع س��كه نيز 
 در بازار ته��ران افزايش يافت اما نرخ هر گرم طالي 

18 عيار با كاهش مواجه شده است. 
به گزارش »تعادل«، قيمت هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با 11 هزار تومان 
 افزايش نس��بت به پنج شنبه گذش��ته يك ميليون و 
۹66 هزار تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 6 هزار تومان رشد در 
مدت مشابه، يك ميليون و 86۷ هزار تومان داد و ستد 
ش��د. همچنين هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 
يك هزار تومان افزايش نسبت به پنج شنبه گذشته، 
۹6۵ه��زار تومان و هر قطع��ه ربع بهار آزادي نيز با 
4 ه��زار تومان كاهش، در مدت مش��ابه ۵۵6 هزار 
تومان معامله ش��د.  از س��وي ديگر، هر قطعه سكه 
گرمي با افزايش قيمت ي��ك هزار توماني با قيمت 
3۵1 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 18عيار 
 ني��ز با كاه��ش 4۹0توماني به قيم��ت 184هزار و 
۵00 توم��ان ارزش گ��ذاري ش��د. در ب��ازار ارز نيز 
قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي 
گذش��ته 4 هزار و 200 تومان تعيين ش��ده است. 
اف��زون بر اين، ه��ر يورو با 23 تومان افت نس��بت 
به روز پنج ش��نبه 4 ه��زار و ۹44 تومان و هر پوند 
 ني��ز با 40 ري��ال كاهش در مدت مش��ابه با قيمت 

۵ هزار و 6۵۵ تومان ارزش گذاري شد. 

 كانال مبادالت بانكي ايران و اروپا 
از س��وي ديگر، در ارتباط با تالش مقامات ايران 
و اروپ��ا براي ايجاد راه هاي نق��ل و انتقاالت ارزي و 
بانك��ي ب��دون دخالت امريكا و با ح��ذف دالر، يك 
كارشناس اقتصادي گفت: اروپا در پي ايجاد روشي 
براي انجام مبادالت بانكي بدون توجه به تحريم هاي 
امريكاست. اين نخستين سفر يك مقام اروپايي بعد 
از تحوالت اخير بوده و از پيام بسيار قوي برخوردار 
است. اروپا به دنبال ايجاد روشي براي انجام مبادالت 
بانكي و فعاليت شركت ها بدون توجه به تحريم هاي 
امريكاس��ت. اروپايي ها درصدد هس��تند يك كانال 
بانك��ي فراهم كنند كه از طريق آن نقل و انتقاالت 

مالي انجام شود. 
رييس كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد ملي 
گف��ت: در توافق بين دولت و مجلس قرار ش��د در 
موضوعات بازار متشكل ارزي و تامين نيازهاي ُخرد 
م��ردم مانند ارز مس��افري، درمان��ي و... اصالحاتي 
صورت گي��رد.  حميدرضا فوالدگ��ر در گفت وگو با 
ايِبن��ا، درباره تصميم��ات اخي��ر ارزي دولت اظهار 
داش��ت: اقدامات دولت در بحث مديريت بازار ارز و 
اعمال نرخ ارز شناور مديريت شده كه قانون برعهده 
دولت گذاشته است، اقدام مناسبي بود كه بايد زودتر 
انجام مي شد. وي افزود: در اين زمينه جلساتي برگزار 
و مسائلي مانند پيشنهادات بخش خصوصي در اين 
جلس��ات بررسي ش��ده و آقاي سيف قبول كرد كه 
نظرات كارگروهي كه بخش خصوصي دارد را بگيرد. 
مجلس در جلس��ه غيرعلني با معاون رييس جمهور 

پيشنهاداتي ارائه داد كه قرار شد در موضوعات بازار 
متشكل ارزي و تامين نيازهاي خرد مردم مانند ارز 

مسافري، درماني و... اصالحاتي صورت گيرد. 

 حذف دالر در سركنسولگري هاي ايران 
بانك��ي  عملي��ات  از  دالر  ح��ذف  پ��ي  در 
ايران  ايران، سركنس��ولگري هاي  نمايندگي هاي 
در سراس��ر ع��راق اع��الم كردند ك��ه ارز محلي 
)دين��ار( را مبن��اي پرداخ��ت هزين��ه خدم��ات 
كنس��ولي ازجمله هزينه ص��دور رواديد كردند و 
از اول خرداد ماه ديگر دالر را پذيرش نمي كنند. 
هزينه تمام خدمات كنسولي تنها از طريق دينار 
عراقي يا يورو قابل پرداخت است و دالر پذيرفته 

نمي شود. 
بر همين اس��اس ش��هروندان عراقي از اين پس 
براي دريافت رواديد و انجام خدمات كنسولگري بايد 

هزينه هاي مرتبط را با دينار عراقي پرداخت كنند. 
 همچني��ن بانك مركزي در بخش��نامه يي به 
ش��بكه بانكي ش��رايط تامين، انتقال    و پرداخت 
ارز رانندگان حمل و نق��ل بين المللي و ترانزيت 
درخصوص تامين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي 
م��ورد ني��از متقاضي��ان را ابالغ ك��رد.  تامين و 
انتق��ال ارز باب��ت رانندگان كاميون ه��اي ايراني 
ب��راي خروج از كش��ور به ن��رخ روز اعالمي و با 
احتس��اب كارمزدهاي متعلقه امكان پذير اس��ت. 
مدارك  موردنياز جهت ارائه به بانك هنگام ارائه 
درخواس��ت خريد ارز ش��امل گذرنامه، دفترچه 

خروج راننده، كارت مل��ي، كد رهگيري راهنامه 
برخط )CMR( صادره از سوي سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي و كارت هوش��مند راننده 
اس��ت. ضمنا الزم اس��ت تصاوير م��دارك مزبور 
براي نظارت بازرس��ان بانك در س��وابق ذي ربط 

نگهداري شود. 
در صورت عدم دريافت ارز توس��ط رانندگان 
مذكور قبل از انجام سفر، پرداخت ارز با دريافت 
مدارك مربوطه و مشروط به انجام سفر مربوطه 
و در مقابل ارائه صفحه ممهور شده به مهر خروج 
و ورود كش��ور من��درج در گذرنامه ي��ا دفترچه 

خروج راننده، بالمانع است. 
 چنانچه متقاضي جهت س��فر قبلي ارز دريافت 
كرده باش��د، پرداخت ارز بابت س��فر جديد، منوط 
ب��ه حصول اطمينان از مس��افرت راننده به خارج از 
كشور بابت ارز دريافتي )ممهور شدن صفحه مربوطه 
گذرنام��ه به مهر خ��روج و ورود كش��ور يا دفترچه 
خروج راننده( اس��ت. در صورت امكان اس��تفاده از 
ساير ابزارهاي پرداخت وجه )كارت، حواله و...( انجام 
اي��ن امر مجاز و مورد تاكيد اين بانك اس��ت. ضمنا 
هماهنگي الزم درخصوص تامين اسكناس مربوطه با 
اداره عمليات ارزي بانك مركزي انجام شده است و 
تمام شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط، ملزم به نظارت 

و حسن اجراي اين بخشنامه  هستند. 
همچنين در روزهاي اخير برخي كارشناس��ان 
و نماين��دگان مجلس باتوجه به مهار قيمت ارز در 
اقتصاد ايران و مداخله بانك مركزي، موضوع ايجاد 
يك بازار متشكل قابل كنترل و نظارت براي تامين 
نيازهاي ضروري مردم را مط��رح كرده اند. زيرا در 
حال حاضر تهيه ارقامي مانند هزينه سفارتخانه ها، 
مدارك خارجي، ارس��ال مبلغ براي دانش��جويان و 
افراد خارج از كش��ور و... با مش��كالتي مواجه است 
و عم��ال نمي توان از توان صرافي ه��ا در اين زمينه 

اس��تفاده كرد. در حالي كه الزم اس��ت صرافي ها و 
بازار به گونه يي احيا شود كه نوسانات قبلي بازار ارز 

را نداشته باشد. 
 علي اكبر كريمي نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در اين زمينه گفت: براي تقاضاهايي كه در 
بازار وجود دارد نياز به يك بازار متشكل غيررسمي 
در بازار ارز داريم. اقدامات بانك مركزي به مثابه يك 
كنترل لحظه يي بوده و بازار را مهار كرد. اما وضعيت 
بازار بايد تابع ساز و كارهاي منطقي و علمي موجود 
باشد تا بتواند تعادل را به صورت پايدار ايجاد كند، 
يكي از مسائل و عواملي كه مي تواند به تعادل پايدار 
كمك كند بحث تنظيم ارز و تزريق آن متناسب با 

نياز مردم به بازار است. 
كريمي با تاكيد بر اينكه دولت تنظيم بازار ارز 
و تزريق آن متناس��ب با نياز بازار را شروع كرده، 
تصريح كرد: هر چند اين اقدامات آغاز ش��ده اما 
كافي نيس��ت. نماينده م��ردم در مجلس دهم با 
بيان اينك��ه درخصوص پاس��خگويي به تقاضاها 
دولت بايد سياست مديريت تقاضا را در بازار ارز 
دنبال كند، گفت: اكنون مش��كلي كه وجود دارد 
اين اس��ت كه بخش��ي از تقاضاها بالتكليف رها 
ش��ده از اين رو بايد اين ش��رايط در تمهيدات و 
تصميماتي كه دولت گرفته و س��ازوكارهايي كه 
در ب��ازار ارز وج��ود دارد، دنبال ش��ود تا در اين 

حوزه تفاضاي بالتكليفي نداشته باشيم. 
وي با تاكي��د بر اينكه بايد دول��ت به صراحت 
بگوي��د به فالن تقاضا ارز داده نش��ده يا اولويت ما 
نيست، افزود: صراحت در بيان اين موضوع تكليف 
مردم را مش��خص مي كند اما اينك��ه دولت بگويد 
همه تقاضاها حتي براي كاالهاي لوكس پاسخ داده 
مي شود، نش��ان دهنده يك فضايي است كه دولت 
نامحدود مي تواند به همه پاسخ بدهد در حالي كه 

واقعيت و مصلحت اين گونه نيست. 

گروه بانك و بيمه   
اگرچه براس��اس قانون بودجه س��ال ۹۷ موضوع 
تهات��ر بدهي هاي بانك ها به بان��ك مركزي و بدهي 
دول��ت به پيمان��كاران و مطالبات مع��وق بانكي به 
مي��زان 100هزارميليارد تومان در دس��تور كار قرار 
گرفته ام��ا با توجه به اظه��ارات نمايندگان مجلس 
هنوز عزم ج��دي براي وصول مطالبات بانكي وجود 
ن��دارد و گزارش اخير كميس��يون اصل ۹0 مجلس 
در مورد مطالبات غيرجاري و معوقات بانك ها نشان 
مي ده��د كه مطالبات معوق بانك��ي اكنون به بيش 
از 136هزارميليارد تومان رس��يده همچنان درحال 
افزايش اس��ت و با وجود تالش بانك ها براي كاهش 
رق��م مطالب��ات و پيگيري وصول بدهي مش��تريان 
همچنان شاهد افزايش مطالبات غيرجاري و انبوهي 
از وثايق هس��تيم كه روي دست بانك ها باقي مانده 
اس��ت. همچنين اس��تمهال پي در پي وام ها نه تنها 
باعث ايجاد فرص��ت و افزايش توان بدهكاران بانكي 
در بازپرداخت اقس��اط نش��ده بلكه عمال باعث رشد 
مطالبات معوق ش��ده و همراه��ي دولت و بانك ها با 

بدهكاران نتيجه يي به همراه نداشته است. 
 ب��ه گزارش »تع��ادل« محمد حس��ن نژاد، عضو 
كميسيون اقتصادي و عضو ناظر مجلس در شوراي 
اقتصاد در اين زمينه گفت: بايد پذيرفت عزم جدي 
ب��راي وصول معوقات بانكي وج��ود ندارد. زماني كه 
تس��هيالت بانكي ارائه ش��ده يا به اندازه كافي وثيقه 
اخذ نش��ده يا اگر وثيقه يي اخذ ش��ده، بانك ها قصد 
ندارند در اي��ن زمينه دارايي ه��اي مذكور را تملك 
كنند. اگر بانك ها بخواهند از طريق تخاصم معوقات 
بانك��ي را وصول كنند، نمي توانند به جريمه ديركرد 
دس��ت يابند بنابراي��ن تالش مي كنند ت��ا از طريق 
تفاهم به منافع خود برسند كه اين موضوعات بيانگر 
منفعت طلبي و راحت طلبي بانك هاست و نتيجه آن 

رشد مطالبات معوق بانكي است. 
در گزارش كميس��يون اص��ل ۹0 مجلس آمده 
است: عواملي همانند كاهش مستمر ارزش پول ملي، 
وجود تعارض منافع در ش��بكه بانكي، ش��ركت هاي 
زيرمجموعه بانك ها، ضعف س��اختارهاي حاكميت 
ش��ركتي، بي ثباتي قيمت ها و نوس��انات ش��ديد و 
غيرقابل پيش بيني بازار، اختالف فاحش نرخ س��ود 
بانك ها با نرخ ه��اي متداول در بازار، ايجاد و افزايش 
شغل هاي كاذب و اش��تغال اشخاص غيرحرفه يي و 
فاق��د صالحيت در امور تج��ارت و توليد و صنعت و 
صادرات و واردات و... كه اغلب از تس��هيالت مختلف 
بانك ها اس��تفاده كرده اند، باعث شده روند مطالبات 

معوق استمرار يابد. 
حس��ب اظهار قائم مقام بان��ك مركزي، مطالبات 
غيرج��اري بانك ه��ا در پاي��ان س��ال 138۵ مبلغ 
204.8۷0ميلي��ارد ري��ال ب��وده كه در پايان س��ال 
13۹3 ب��ه مبلغ 863.420 ميليارد ريال رس��يده و 
به عبارتي طي س��ال هاي 8۵ ت��ا ۹3 بيش از 4برابر 
شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غيرجاري در كل 
ش��بكه بانكي در دوره فوق 1۹.4درصد بوده اس��ت. 
نسبت مطالبات غيرجاري به  كل تسهيالت اعطايي 
براي بانك هاي تج��اري دولتي 23درصد، بانك هاي 
تخصصي دولتي 13.6درصد و بانك هاي غيردولتي 
16.1درصد بوده در صورتي كه متوس��ط اين نسبت 
در كل دني��ا براي دوره زماني 200۵ تا 2014 كمتر 

از 4 درصد بوده است.
 افزايش مطالبات غيرجاري در س��بد دارايي هاي 
بانك احتمال از بين رفتن سرمايه بانك ها را افزايش 
داده است. براساس آمار بانك مركزي نسبت مطالبات 
غيرجاري به  كل مطالبات در پايان شهريور سال ۹۵ 
به 10درصد رسيده است كه البته اين آمار از واقعيت 
فاصله دارد زيرا عمال بانك ها امكان تغيير س��رفصل 
مطالبات غيرجاري از طريق استمهال را داشته و در 
واقعيت نيز اين كار را انجام مي دهند و انگيزه بانك ها 

از استمهال مطالبات غيرجاري، فرار از ذخيره گيري 
براي اين مطالبات است كه به كاهش دارايي هاي آنها 
منجر مي شود. براساس دستورالعمل بانك مركزي، 
بانك ها بايد براي مطالبات سررسيد گذشته 10درصد، 
مطالبات معوق 20درصد و مطالبات مشكوك الوصول 
بين ۵0 تا 100 ذخيره اختصاصي نگهداري كنند؛ اما 
همين آمار غيرواقعي نيز در نسبت با سرمايه سيستم 
بانكي بسيار زياد است. كل مطالبات بانك ها در پايان 
سال ۹۵، 113۷هزارميليارد تومان است كه با در نظر 
گرفتن نسبت مطالبات غيرجاري معادل 10درصد، 
حجم مطالبات غيرج��اري بيش از 113هزارميليارد 

تومان است. 
همچنين دادستان ديوان محاسبات در تاريخ 1۵ 
اس��فند ۹۵ با اشاره به مش��كالت و محدوديت هاي 
موجود در اس��تخراج الكترونيك��ي اطالعات، جدول 
6 صفحه يي ش��امل تش��كيل پرونده ب��راي بانك ها 
از س��ال 84 لغايت ۹4 را ارس��ال ك��ه طي آن اعالم 
ش��ده 23پرونده پس از صدور رأي هيات مستشاري 
و محكم��ه تجديدنظ��ر درحال پيگي��ري و اجراي 
مفاد راي اس��ت. 4۵پرونده توسط هيات مستشاري 
و محكمه تجديدنظر رس��يدگي ش��ده و 1۷پرونده 

مستشاري مختومه شده است. 

 بيشترين مطالبات معوق در كدام بانك هاست؟
در پايان ش��هريور س��ال 13۹0 مانده تسهيالت 
ريالي نظام بانكي كشور مبلغ 816 هزارميليارد تومان 
بوده كه 61 درصد آن س��هم بانك هاي غيردولتي و 
مابقي سهم بانك هاي دولتي است. در بين بانك هاي 
دولتي بيشترين مانده تسهيالت مربوط به بانك هاي 
مس��كن، ملي و كشاورزي است و در ميان بانك هاي 
خصوص��ي و موسس��ات اعتب��اري غيردولتي بعد از 
بانك هاي مل��ت، صادرات، تج��ارت و رفاه كارگران، 
بانك ه��اي آينده، قوامين، پاس��ارگاد و اقتصاد نوين 

داراي بيشترين مانده تسهيالت ريالي هستند. 
مان��ده تس��هيالت غيرج��اري ريال��ي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري رقم 8۷ هزارميليارد تومان بوده 
ك��ه بانك هاي دولتي 32درصد از مانده تس��هيالت 
غيرجاري را به خود اختصاص داده اس��ت. در ميان 
بانك هاي دولتي بانك هاي ملي، مسكن و كشاورزي 
به ترتيب با 32، 20و 1۵درصد داراي بيشترين مانده 
تس��هيالت غيرج��اري بانك هاي دولت��ي را به خود 
اختص��اص داده اند. در مي��ان بانك هاي خصوصي و 
موسسات اعتباري غيردولتي نيز بانك هاي پارسيان، 

س��رمايه و اقتص��اد نوي��ن داراي بيش��ترين مانده 
تسهيالت غيرجاري هستند. 

نس��بت مانده تس��هيالت غيرجاري ب��ه مانده 
تس��هيالت ريال��ي در كل بانك ه��ا و موسس��ات 
اعتباري 10.۷درصد است و اين رقم در بانك هاي 
دولتي و غيردولتي به ترتيب ۹و 11.۷درصد است. 
رقم مذكور براي بانك هاي خصوصي و موسس��ات 
اعتباري غيردولتي ب��ه غير از بانك هاي خصوصي 
شده 14.۵درصد اس��ت كه به معناي ريسك هاي 
اعتباري باالتر اس��ت. در مي��ان بانك هاي دولتي، 
بان��ك صنع��ت و مع��دن 2۷.۵ درص��د از مانده 
تس��هيالتش به تس��هيالت غيرجاري تبديل شده 
و در مي��ان بانك ه��ا و موسس��ات غيردولت��ي نيز 
بانك هاي سرمايه و پارسيان با ۵8.۹درصد و ۵0.2 
درص��د در رتبه هاي بعدي قرار دارند.  در خصوص 
تس��هيالت ارزي در مي��ان بانك ه��ا و موسس��ات 
اعتب��اري اعم از دولتي و غي��ر دولتي، بانك ملت 
بيش��ترين تس��هيالت را اعطا كرده است و پس از 
آن بانك ه��اي صنعت و معدن و توس��عه صادرات 
در جايگاه هاي بعدي قرار دارند. نس��بت تسهيالت 
غيرج��اري به تس��هيالت ارزي بانك ه��اي دولتي 
18.۹ درصد است كه در خصوص تسهيالت ارزي 
شرايط به مراتب وخيم تر از تسهيالت ريالي است 
كه شايد ريشه اصلي آن را بتوان در نوسانات ارزي 
دانس��ت. در ميان بانك هاي دولتي، بانك مسكن، 
كش��اورزي و توس��عه صادرات با نسبت تسهيالت 
غيرجاري 100، ۷6.۹ و 2۵.4 درصدي از شرايط 

مناسبي برخوردار نيستند. 
نسبت تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت در 
»كل بانك ها و موسسات اعتباري« بانك هاي دولتي 
و غيردولتي به ترتيب 11، 10.4و 11.۵درصد اس��ت 

كه بانك هاي دولتي در مقايسه با بانك هاي غيردولتي 
در ش��رايط بهتري قرار دارند. در پايان س��ال 13۹4 
ارقام مذكور به ترتيب 10.2، ۹.2 و 11.1درصد بوده 
كه بيانگر آن اس��ت؛ در پايان 6ماهه اول سال 13۹۵ 
نسبت تسهيالت غيرجاري به جاري در بانك ها اعم 

از دولتي و غيردولتي در شرايط بهتري قرار ندارد. 
ه��ر دو گ��روه دولتي و غيردولتي ه��م به لحاظ 
ريالي و هم ارزي به ش��دت دچار ريس��ك هس��تند، 
زيرا 60 درصد تس��هيالت غيرجاري )اعم از ارزي و 
ريالي( معادل 611هزار ميليارد ريال مربوط به شبه 
مشكوك الوصول بوده و قابليت قرار گرفتن در طبقه 
مطالبات س��وخت ش��ده نظام بانكي را دارد. در هر 
 حال نسبت تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت،
 11 درصد اس��ت كه نس��بت به اس��تاندارد جهاني

)2 تا ۵ درصد( رقم بسيار بااليي است. 

 سهم 1۷ درصدي مطالبات غيرجاري 
براساس نتايج آماري مربوط به پايان شهريور ۹6 
كه 2۹ مهر ۹6 منتش��ر شده نش��ان مي دهد كه از 
۷81 هزار ميليارد تومان تس��هيالت اعطايي بانكي، 
136 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري سررسيد 
گذشته، معوقه و مشكوك الوصول بوده و تركيب آن 
نشان مي دهد كه سهم بدهكاران تا 10ميليارد ريال 
مبل��غ 212هزار ميلي��ارد ريال، بده��كاران از 10 تا 
100 ميلي��ارد ريال مبلغ 3۵8ه��زار ميليارد ريال و 
بدهكاران 100ميليارد ري��ال تا 1000ميليارد ريال 
مبلغ 48۵هزار ميليارد ريال و 1000ميليارد ريال به 

باال مبلغ 304 هزار ميليارد ريال است. 
اين آمارها نش��ان مي دهد كه بده��كاران بزرگ 
باالي يك ميليارد تومان مع��ادل 11۵هزار ميليارد 
توم��ان از پ��ول بانك ه��ا را بازپرداخ��ت نكرده اند و 

بدهي هاي خرد و كمتر از يك ميليارد تومان معادل 
21ه��زار ميليارد توم��ان از مطالبات معوق س��هم 
دارند. به عبارت ديگر سهم بدهكاران بزرگ بانك ها 
84درصد كل مطالبات معوق و غيرجاري اس��ت. به 
عبارت ديگر واحدهاي تج��اري، طرح هاي صنعتي، 
پيمانكاران بزرگ و كس��اني كه س��هم عمده يي در 
اقتصاد و تجارت و صنعت دارند، به دليل بدهي هاي 
دول��ت به پيمان��كاران و بدهي دولت ب��ه بانك ها  با 
ش��رايطي مواجه ش��ده اند كه به طور مستمر بر رقم 
مطالب��ات معوق مي افزايند و توان بازپرداخت ندارند 
يا به خاطر همراهي بانك ها در بخش��ش جريمه ها 
و وجه التزام ها، و نرخ س��ود تسهيالت پايين نسبت 
ب��ه بازار آزاد تمايلي به بازپرداخ��ت ندارند يا عمدتا 
از ش��ركت ها و افراد وابس��ته به دولت و شبه دولتي 
و مقامات هس��تند كه نفوذ كاف��ي دارند. همچنين 
وثيقه هايي كه به بانك ها سپرده اند، از ارزش، قابليت 
نقدشوندگي، بهره وري و ارزش افزوده كافي برخوردار 
نيس��ت و بانك ها نيز نمي توانند يا نمي خواهند اين 
وثاي��ق را تبدي��ل به پول نق��د و مطالب��ات خود را 
وصول كنند. نسبت مانده بدهي غيرجاري بانك ها و 
موسسات اعتباري به مانده بدهي كل براي بانك ها و 
موسسات به ترتيب؛ بانك سرمايه ۷1درصد، موسسه 
اعتباري توس��عه ۵۵، بانك پارسيان ۵0درصد، بانك 
ايران زمين 40 درصد، پس��ت بانك 3۹درصد، بانك 
دي 38درصد، بانك تجارت 34 درصد، بانك اقتصاد 
نوين 2۷درصد، بانك صادرات 26درصد، بانك سامان 
2۵درصد، بانك حكمت ايرانيان 23درصد و... است 
كه متوس��ط نس��بت فوق براي 34 بانك و موسسه 

اعتباري 1۷درصد است. 
بس��ياري از مقررات بانك مرك��زي با بي اعتنايي 
سيس��تم بانكي روبه رو ب��وده و تخلف تبديل به يك 
قاعده و هنجار در رفتار بانكي شده است. اين تخلفات 
در گزارش هاي حسابرسان و بازرسان قانوني بانك ها 
جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي 
كل كش��ور در س��ال هاي مختلف تكرار مي شود كه 
دليلي بر هنجار شدن تخلفات و از بين رفتن احترام 

و شأن مقررات در نظام بانكي است. 
حسابرس��ان ادعا كرده اند، بان��ك مركزي از آنها 
مي خواهد تا تخلفات بانك ها را به صورت جداگانه به 
بانك مركزي گزارش دهند و از ارائه آن در صورت هاي 
مالي و گزارش ارائه شده به مجمع عمومي خودداري 
كنند. بديهي است اجازه كتمان تخلفات به بانك ها 
در واقع تشويق متخلف است و نبايد انتظار داشت با 
چنين تعاملي از س��وي بانك مركزي به عنوان مقام 
ناظر، تخلفات در شبكه بانكي كاهش يابد و مقررات 

بانك مركزي محترم شمرده شود. 

 مشكل ذي نفع واحد 
بر پايه آمار منتش��ره از س��وي بان��ك مركزي از 
مجموع مطالبات غيرج��اري 130هزار ميليارد ريالي 
بانك ملي در س��ال ۹3، بالغ بر 30هزار ميليارد ريال 
تنها مربوط به گروه اميرمنصور آريا و ۵0هزار ميليارد 
ريال ديگر مربوط به 30نفر ذي نفع واحد در قالب چند 
شركت مي شود كه در مجموع 80هزار ميليارد ريال از 
مطالبات غيرجاري متعلق به اين دو گروه عمده است. 
همچنين ۵0 گروه يا شركت مرتبط به هم 33درصد 

از مطالبات غيرجاري را به خود اختصاص داده اند. 

 اعالم ورشكستگي صوري اشخاص بدهكار 
اخذ احكام ورشكستگي توسط بدهكاران براي 
بانك ها مشكالت عديده ايجاد كرده است، بر اساس 
گزارش هاي دريافتي از بانك ها از سال ۹2 تا پايان 
س��ال ۹4 ح��دود ۵08 مورد حكم ورشكس��تگي 
توس��ط بدهكاران نظام بانكي اخذ ش��ده كه زياني 
پيش از 33000ميليارد ريال را متوجه شبكه بانكي 

كشور كرده است.

محدوده بدهي بدهكاران بانك ها رقم كل بدهي در اين محدوده 

كمتر از 1 ميليارد تومان  21.2 هزار ميليارد تومان 

از 1 تا 10 ميليارد تومان  35.8 هزار ميليارد تومان 

10 تا 100 ميليارد تومان  48.5 هزار ميليارد تومان 

باالي 100 ميليارد تومان  30.4 هزار ميليارد تومان 

جمع  136 هزار ميليارد تومان 

سهم باالي 1 ميليارد تومان  باالي 84 درصد
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5 بورس و فرابورس
 اوراق اجاره 23درصدي

در راه بورس
امروز براي نخس��تين بار در بازار سرمايه كشور اوراق 
بدهي بدون ضامن منتشر مي شود. بر اين اساس، بنا به 
مشاوره، تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان، 8 هزار ميليارد ريال اوراق اجاره مبتني 
بر سهام براي شركت مخابرات ايران در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه مي شود. به گزارش سنا، ابوالفضل شهرآبادي 
معاون تامين مالي لوتوس پارسيان، درخصوص جزئيات 
انتش��ار اوراق اجاره مخابرات گف��ت: اوراق اجاره مبتني 
ب��ر سهام شركت مخابرات ايران نخس��تين اوراق بدهي 
اس��ت كه ب��دون وجود رك��ن ضامن، در ب��ازار سرمايه 
كش��ور عرضه مي شود و در واقع قرار است سهام شركت 
مخابرات ايران و نيز سهام شركت ارتباطات سيار به عنوان 
وثيقه  انتش��ار اي��ن اوراق قرار گيرد. شهرآب��ادي درباره 
ساي��ر جزئيات اي��ن اوراق گفت: اوراق اج��اره مخابرات 
 اي��ران براي خري��د تجهيزات اين شرك��ت، با سررسيد 
4 ساله منتش��ر مي ش��ود و مواعد پرداخ��ت سود اوراق 
س��ه ماه يك ب��ار خواهد ب��ود. وي افزود: اي��ن اوراق با 
نم��اد »صخابر102« ب��ه روش ح��راج و حداقل قيمت 
910 ه��زار ريال ب��ه ازاي هر ورقه عرض��ه خواهد شد و 
كارگ��زاري پارسيان عامل ف��روش اوراق است. وي بيان 
ك��رد: متقاضيان خريد اين اوراق مي توانند با داشتن كد 
معامالتي، از طريق همه كارگزاري هاي عضو بورس اوراق 

بهادار تهران اين اوراق را خريداري نمايند. 
همچني��ن، مجتبي جهانگيري مدي��ر عمليات بازار 
تامين سرمايه لوتوس پارسيان، درب��اره نرخ سود اوراق 
گفت: نرخ اسمي سود اين اوراق 16درصد ساالنه روزشمار 
اس��ت كه در مواعد سه ماه يك بار پرداخت مي شود؛ اما 
تامي��ن سرمايه لوتوس پارسيان به عنوان بازارگردان اين 
اوراق ب��راي افزايش جذابيت ن��رخ سرمايه گذاري، مدل 
جديدي براي بازارگرداني اوراق درنظر گرفته است. وي 
 )YTM( افزود: براساس اين مدل، نرخ بازده موثر اوراق
براي خريداراني كه در زمان پذيره نويسي اقدام به خريد 
كنند و در سررسيد يك ساله اوراق را بفروشند، 23درصد 
ساالن��ه معادل 21درصد ساالن��ه روزشمار خواهد بود و 
در ص��ورت فروش اوراق قب��ل از سررسيد يك ساله نيز 
مطاب��ق مظنه بازارگرداني اعالم ش��ده، نرخ بازدهي كه 
نصيب سرمايه گذاران مي شود، معادل 20درصد ساالنه 
روزشم��ار است. جهانگيري ادام��ه داد: به اين ترتيب و 
باتوجه به شرايط موجود در بازار، مدلي درنظر گرفته ايم 
كه جذابيت خريد اوراق براي سرمايه گذاران حفظ شود 
و پيش بيني مي شود استقبال چش��مگيري از اين اوراق 
شود. گفتني اس��ت اوراق اجاره مبتني بر سهام شركت 
مخابرات ايران، دومين اوراق از اين نوع است كه در بازار 
سرمايه كشور عرضه مي شود؛ نخستين اوراق از اين نوع 
در اسفند سال گذشته براي شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي در فرابورس ايران منتشر شد. با اين تفاوت كه 
اوراق ياد شده با وجود ركن ضامن عرضه شد ولي اوراق 
مخاب��رات ايران بدون حضور اي��ن ركن عرضه مي شود. 
انتش��ار اوراق اجاره مبتني بر سهام در آذر ماه سال 95 
به تاييد كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. 
مطابق بند )الف( ماده )1( دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 
مصوب 11 م��رداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و 
قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع 
دارن��ده آن در داراي��ي مبناي انتش��ار اوراق اجاره است. 
پس از انتش��ار اين اوراق، رابطه موجر و مس��تاجر ميان 

سرمايه گذاران و باني برقرار مي شود.

تامين مالي جمعي، شتابگر 
تامين مالي استارت آپ ها

تامين مالي جمعي سريع ترين و بهترين راه تامين 
مال��ي استارت آپ ه��ا به شم��ار مي رود. ب��ا اين روش 
شركت ه��ا مي توانند شاهد حضور پرشم��ار مردم در 
جمع آوري نقدينگي باشند. مهدي طحاني كارشناس 
بازار سرمايه در خص��وص دستورالعمل جديد شوراي 
عال��ي بورس در زمينه تامي��ن مالي جمعي بيان كرد: 
"Crowd funding ي��ا تامي��ن مال��ي جمعي طي
10 سال گذشته توانس��ت در بازارهاي مهم اقتصادي 
جايگاه خود را پيدا كند. دليل اين موضوع نيز سهولت 
براي تامين مالي شركت هاي نوپا و استارت آپ هاست. 
ب��ه گزارش سنا، وي در ادامه بي��ان كرد: در اين روش 
ميزان مش��اركت افراد افزايش مي ياب��د و جمع آوري 
وجوه با سرعت بيشتري صورت مي گيرد. تامين مالي 
جمعي راه آسان تر استفاده از صندوق هاي جس��ورانه 
است. در واقع اين روش نوع ديگري از جمع آوري منابع 
براي كس��ب و كارهاي نوپا به شم��ار مي رود. طحاني 
اف��زود: با توجه به اينكه اقتصاد كش��ور طي سال هاي 
اخير به سمت رونق هرچه بيش��تر شركت هاي نوپا و 
استارت آپ ه��ا حركت مي كند، چنين بس��تري براي 
تامين مالي عالوه بر افزايش توليد داخلي مي تواند در 

بحث اشتغال زايي نيز اثرگذاري جدي داشته باشد. 
اين كارشناس بازار در ادامه در خصوص مشخصه هاي 
اصل��ي اين اب��زار بيان كرد: تامي��ن مالي جمعي عمدتا 
ب��راي تامين مال��ي خرد كارب��رد دارد و كمتر در زمينه 
شركت هاي بزرگ كارايي دارد. همچنين فرآيند استفاده 
از آن نس��بت به صندوق هاي جس��ورانه بسيار راحت تر 
اس��ت و شركت هاي تازه تاسي��س مي تواند سريع تر به 
ه��دف تامين مالي برسند. مه��دي طحاني در خصوص 
لزوم فرهنگ سازي در اين زمينه بيان كرد: در سال هاي 
گذشته ابزارهاي نوين بسياري در بازار سرمايه رونمايي 
شد. تجربه استف��اده از اين ابزارها نش��ان داده كه لزوم 
فرهنگ س��ازي و آموزش ميان مردم بس��يار مهم است. 
وي بي��ان ك��رد: بايد شرايط��ي فراهم شود ت��ا مردم از 
چنين ابزارهايي حماي��ت داشته باشند و توسعه واقعي 
كس��ب و كار را رقم بزنند. اي��ن كارشناس بازار سرمايه 
در خصوص چش��م انداز استقبال از اين ابزار بيان كرد: با 
توجه به جمعيت جوان و تحصيلكرده در كشور، تامين 
مالي جمعي مي تواند ابزار مالي بسيار خوبي براي كمك 
به پروژه ها و شركت ها باشد. طحاني افزود: چش��م انداز 
بسيار روشني پيش روي اين ابزار وجود دارد. در همين 
زمينه صاحبان كس��ب و كار بايد تالش كنند تا زمينه 
فعاليت ه��اي خود را به خوبي ب��ه مردم معرفي كنند تا 

مردم با رغبت بيشتري در اين زمينه فعاليت كنند.

رويداد

ديدگاه

يك كارشناس اقتصادي عنوان كرد

منافع برخي با فعاليت بورس كاال به خطر افتاده است

نماگر در كانال 95000 واحدياعالم جديدترين مصوبات هيات واگذاري
گروه بورس|

 مصوبات جلسه روز شنبه هيات واگذاري با حضور 
كلي��ه اعضا در مح��ل وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
تش��كيل و اع��الم شد. بر اين اس��اس، سيصد و چهل 
و يكمين جلس��ه هيات واگ��ذاري روز گذشته برگزار 
شد. در ابتداي اين جلس��ه سازم��ان خصوصي سازي 
به عنوان دبيرخان��ه هيات واگذاري حس��ب تاكيدات 
قبل هيات نس��بت به ارائه گ��زارش عملكرد سازمان 
خصوصي س��ازي در سال 1396 اق��دام نمود. براساس 
اين گزارش عملكرد، ارزش قيمت گذاري هاي مصوب 
از سوي هي��ات واگذاري در سال 1396 در مقايس��ه 
چه��ار سال گذشته فزوني داشت��ه و بالغ بر حدود 18 
ه��زار ميليارد تومان است كه از تمام سنوات سه سال 
قبل باالتر بوده است. همچنين ارزش بنگاه هاي آگهي 
و عرضه شده از اين ميزان قيمت گذاري حدود 14 هزار 
و 500ميلي��ارد تومان بوده و مجموع بنگاه هاي واگذار 
شده نيز به مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده 
است. براس��اس اين گزارش مجموع بنگاه هاي مصوب 
س��ال 1396 شامل 404 مورد بوده ك��ه از اين تعداد 
14درص��د بنگاه ها شامل 56 م��ورد منجر به فروش، 
7مورد انحالل، 24 مورد خروج از ليس��ت و 317مورد 
نيز به سال 1397 منتقل شده است. همچنين در اين 
گزارش عنوان شد در دولت دوازدهم تمام واگذاري ها 
مش��تمل ب��ر 100درصد ك��ل واگذاري ه��ا به بخش 
خصوص��ي واقعي واگذار شده اس��ت، در حالي كه اين 
ميزان در قبل از دولت يازدهم فقط 18درصد مجموع 
واگذاري ها بوده است و در دولت يازدهم اين نس��بت 

به 67درصد رسيده است كه مجموع اين ارقام نشانگر 
توجه ويژه دولت يازدهم و دوازدهم به خصوصي سازي 
واقع��ي است. همچني��ن بر اين اساس اع��الم شد در 
سال 1396 در ت��داوم شيوه سنوات گذشته در دولت 
يازده��م و دوازده��م هيچ گون��ه رد ديون ب��ه مفهوم 
انتقال مس��تقيم سهام متعلق ب��ه دولت به متقاضيان 
و طلبكاران يا اشخاص شبه دولتي انجام نش��ده است. 
سازمان خصوصي سازي در اين جلس��ه گزارشي نيز از 
ميزان پيشرفت طرح ساماندهي سهام عدالت به هيات 
واگذاري ارائه نمود. سپس فهرست واگذاري هاي وزارت 
ني��رو و جهاد كش��اورزي ب��راي درج در واگذاري هاي 
س��ال 97 مورد بح��ث و بررسي قرار گرف��ت و بر اين 
اس��اس تصميمات الزم براي فهرست موارد مش��مول 
واگذاري اين دو وزارتخان��ه مورد تصميم واقع و مقرر 
شد در بخش آب و آبفا كش��ور كميته يي با مسووليت 
وزارت نيرو عهده دار طراحي جهت آماده سازي و ايجاد 
ساختارهاي الزم ب��راي واگذاري بنگاه هاي اين بخش 
ش��ود. در حوزه وزارت جهاد كش��اورزي نيز مقرر شد 
سيلوهاي وابس��ته ب��ه شركت هاي بازرگان��ي دولتي 
به ص��ورت ج��داي از شركت هاي غله مناطق كش��ور 
واگذار شود و واگذاري آنها با اولويت سيلوهاي منفك 
از شركت هاي غله آغاز شود. همچنين در اين جلس��ه 
قيمت پايه شركت خدمات حمايتي كشاورزي مصوب 
و مق��رر شد كه حداكثر تا پايان تيرماه آگهي شود. در 
ادامه جلسه نيز قيمت پايه سهام دولت در شركت هاي 
عمران و مسكن سازان ايران و بيمه اتكايي امين و بيمه 

البرز مورد تصويب قرار گرفت.

گروه بورس|
 شاخ��ص ك��ل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
 162 افزاي��ش  ب��ا  گذشت��ه  روز  معام��الت  در 
واح��دي توانس��ت پ��س از مدت ه��ا وارد كان��ال 
جدي��د ش��ود و رق��م 95ه��زار و 103واح��دي را 
ب��ه خ��ود اختص��اص ده��د. بر اي��ن اس��اس، در 
 معام��الت دي��روز سرمايه گذاران بورس��ي بيش از 
859 ميلي��ون برگ��ه سه��م، ح��ق تق��دم و ساير 
دارايي ه��اي مالي را در بازار دست به دست كردند. 
همچنين، ارزش مب��ادالت روز گذشته يك هزار و 
845ميليارد ريال بود كه در 57 هزار نوبت معامالتي 
ثبت شد. اين در حالي است كه، در بازار ديروز همه 
شاخص هاي بورسي افزايش��ي بودند و شاخص هاي 
ب��ازار اول و دوم نيز به ترتي��ب 127 و 283 واحد 
رشد كردند. افزون بر اين، نماد شركت هاي پااليش 
نفت بندرعب��اس، فوالد خوزست��ان، پااليش نفت 
اصفهان، پااليش نف��ت تهران و پااليش نفت تبريز 
ديروز بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند. 
اي��ن در حالي بود كه نماد شركت ه��اي ارتباطات 
سيار و سرمايه گذاري اميد با بيشترين تاثير منفي 
بر شاخ��ص مانع رشد بيش��تر اين متغي��ر شدند. 
براساس اين گزارش، ديروز گروه هاي فرآورده هاي 
نفتي، خودرو و فلزات اساسي با بيش��ترين حجم و 
ارزش معامالت در ص��در برترين گروه هاي صنعت 
ق��رار گرفتند. همچنين، صدرنش��يني ب��ازار نيز با 
بيش��ترين رشد قيمت متعلق ب��ه نماد شركت هاي 
رينگ سازي مش��هد، ايركا پارت صنع��ت، دارويي 

لقمان، محورس��ازان ايران خ��ودرو، سيمان شرق، 
نوسازي و ساختمان تهران و سيمان دورود بود. به 
گزارش سنا، در مقابل نماد شركت هاي قند شيرين 
خراسان، تكنوتار، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان، 
صنايع جوشكاب يزد، قند مرودشت، ليزينگ ايران 
و قند نيشابور با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معام��الت قرار گرفتند. اي��ن درحالي است 
كه، سرمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد اوراق 
مشاركت شهرداري سبزوار، وحدهاي صندوق امين 
يك��م، سهام آبادگران اي��ران، اوراق صكوك سايپا، 
اوراق مش��اركت شهرداري مشهد و اوراق مشاركت 
شهرداري شيراز بيشترين تقاضا را ثبت كردند. در 
مقابل گروهي از سرمايه گذاران بيش��ترين عرضه ها 
را در اوراق مش��اركت شه��رداري مش��هد، اوراق 
مش��اركت شهرداري ته��ران و اوراق صكوك سايپا 
داشتند. اي��ن نمادها سنگين ترين صف هاي فروش 
را داشتند. براساس اين گزارش، در پايان معامالت 
ديروز بانك صادرات با معامله 137ميليون سهمي 
بيش��ترين حجم معامالت و آسان پرداخت پرشين 
با معامله بلوكي 177 ميليارد ريال بيشترين ارزش 
معام��الت را داشتن��د.در سوي��ي ديگ��ر، معامالت 
فراب��ورس ايران روز گذشت��ه در حالي پايان يافت 
كه شاخص كل فرابورس با بيش از 9 واحد افزايش 
در ارتف��اع باالت��ر از 1107 واحدي ايس��تاد ضمن 
آنك��ه بي��ش از 17 ميليون ورقه به��ادار متعلق به 
 )ETF( صندوق ه��اي سرمايه گذاري قاب��ل معامله

دادوستد شد.

تعيين تكليف سهام 
عدالت 2 ميليون متوفي 

گروه بورس|
تمامي حقوق مربوط به سه��ام عدالت متوفيان و 
سود سهام آنها محفوظ است و در آينده تعيين تكليف 
مي شود. اسماعيل مختاري دولت آبادي مديركل دفتر 
ام��ور سهام سازمان خصوصي س��ازي گفت: تعداد 49 
ميليون و 226 هزار و 193 نفر به طور قطع مش��مول 
سهام عدالت هستند كه از اين تعداد حدود 47 ميليون 
نفر در قيد حي��ات بوده و بقيه فوت شده اند. مديركل 
دفت��ر امور سهام سازمان خصوصي سازي افزود: از اين 
تعداد مشمول در قيد حيات، حدود 38 ميليون و 500 
هزار نفر تاكنون شماره شباي خود را وارد سامانه سهام 
عدال��ت كرده و پس از تايي��د نهايي شماره شبا، سود 
سه��ام عدالت خود را دريافت كرده اند. وي درخصوص 
اف��راد متوفي و تكليف اصل سهام و سود سهام عدالت 
آنها اظهار داشت: سازوكار تقس��يم سود و اصل سهام 
عدالت متوفي��ان موضوعي پيچيده و زمان بر است كه 
در ح��ال حاضر سازمان خصوصي سازي در حال انجام 
امور قانوني، اداري، نرم افزاري و همچنين فراهم آوردن 
زيرساخت هاي اين ك��ار است. دولت آبادي با تاكيد بر 
اينكه تمامي حقوق مربوط به سهام عدالت متوفيان و 
سود سه��ام آنها محفوظ است گفت: بر اين اساس در 
آينده و پس از فراهم آمدن زيرساخت هاي الزم تكليف 
اصل سهام و سود سهام عدالت متوفيان نيز كه حدود 
2.2 ميليون نفر هستند مشخص خواهد شد كه يكي از 
مدارك الزم در اين زمينه گواهي انحصار وراثت است.

يك كارشناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه 
مافي��اي ف��والد ب��ه بورس ك��اال مي ت��ازد، گفت: 
برخ��ي جريان ها از زمان ش��روع به كار اين بورس 
منافع شان به خطر افتاده است. بهمن آرمان عنوان 
كرد: اين حمالت به بورس كاال، صنايع پتروشيمي 
و ف��والدي مبن��اي علمي ندارند و ط��رح موضوع 
گران فروشي و انحصار در بورس، مربوط به همين 
جريان هاي ضدتوسعه يي است كه گاهي ناآگاهانه 
انج��ام مي شود. به گ��زارش ايرنا، اي��ن كارشناس 
اقتصادي ب��ا بيان اينكه منافع جريانات سياسي از 
طريق توليد داخل و كاهش واردات به خطر افتاده، 
اظهار داشت: طبيع��ي است كه شاهد بيان برخي 
اعتراض ها و طرح اتهام��ات عليه روند معامالت و 
عرضه ه��ا در بورس كاال و به ط��ور خاص مجتمع 
فوالد مباركه باشيم. آرمان با تاكيد بر اينكه بورس 
در هر ج��اي دنيا، ب��ر پايه عرض��ه و تقاضا عمل 
مي كند و در ايران نيز خارج از اين منطق نيس��ت، 
افزود: البت��ه ممكن است ايراده��ا و كاستي هايي 
ني��ز مطرح باشد كه محدود به بورس كاالي ايران 
نيست و در ساير بورس ها نيز قابل مشاهده و البته 
قابل رفع است. اين استاد دانش��گاه، درباره چالش 
بازار فوالد و اتهام هاي مطرح شده عليه بورس كاال 
و زيرسوال بردن زيرساخت هاي آن، از سوي برخي 
صناي��ع پايين دستي گفت: ب��ورس كاال مهم ترين 
نه��ادي است ك��ه مي تواند تعيين كنن��ده قيمت 
ف��والد باشد. وي با بيان اينكه بخش��ي از توليدات 
فوالدي كشور نيز در بورس عرضه مي شود، افزود: 
سه كارخانه بزرگ فوالدس��ازي ايران يعني فوالد 
مبارك��ه، فوالد خوزست��ان و ذوب آه��ن اصفهان 
داراي قرارداده��اي م��دت دار با برخي مش��تريان 
خود هس��تند ك��ه بخش��ي از محص��ول توليدي 
آنه��ا در بورس عرضه ش��ده و بخش هاي ديگر يا 
صادر مي شود يا در قالب قراردادهاي مش��خص به 

مشتريان عمده آنها اختصاص مي يابد. 

 اعتراض جريان هاي مبتني بر رانت خواري 
و مافيايي

آرم��ان افزود: به همين دلي��ل، برخي جريان هاي 
مبتن��ي بر رانت خواري و مافيايي مرتب به بورس كاال 
اعتراض مي كنند كه چرا اين قيمت را تعيين كرديد؛ 
در حالي كه در هيچ جاي دنيا، مديريت بورس نقشي 
در تعيي��ن قيمت سهام يا كاال ن��دارد اما نوك پيكان 
حمل��ه اين جريان هاي فاسد، ب��ر صنعت فوالدسازي 
ازجمله فوالد مباركه و پتروشيمي متمركز شده است. 
اي��ن كارشناس اقتصادي گفت: از اين رو، حمالتي كه 
به بخش فوالد مي شود، بيش��تر ناش��ي از جريان هاي 

ضدتوسعه يي در كش��ور است و با طرح اين اتهامات، 
سعي در تضعيف و تخريب وجهه فوالدسازان دارند. وي 
خاطرنشان كرد: جز فوالد مباركه، هيچ بنگاه اقتصادي 
در كشور ارزش توليدات آن به حدود 3.5ميليارد دالر 
نمي رسد. آرمان ادام��ه داد: ساير بنگاه هاي اقتصادي 
مانند پتروشيمي بندر امام )ره( كه همان پتروشيمي 
اي��ران و ژاپن پي��ش از انقالب ب��وده، ارزش توليدات 
آن حداكث��ر به 1.4 ميلي��ارد دالر مي رسد. اين استاد 
دانش��گاه، دليل طرح اتهام ها عليه صنايع فوالد كشور 
ازجمله فوالد مباركه را متاثر از حذف رانت هاي مرتبط 
با واردات توسط برخي افراد خاص عنوان كرد. گفتني 

است س��ال 1382 در زمان وزارت اسحاق جهانگيري 
به عن��وان وزير صنايع و معادن و محمد شريعتمداري 
به عنوان وزير بازرگاني، ب��ازاري به نام بورس فلزات به 
وجود آمد كه هدف راه ان��دازي آن، حذف واسطه ها و 

كشف قيمت ها بود. 

 جلوگيري از توزيع گندم بي كيفيت
در سوي��ي ديگر، علي ابراهيمي عضو كميس��يون 
كش��اورزي مجلس بيان كرد: ساز و كار شناخته شده 
بورس امروز يك��ي از راهكار هايي اس��ت كه مي تواند 
به��ره وري را در توليد و عرضه محصوالت كش��اورزي 

ازجمله گندم افزايش دهد و ما بايد با حمايت بيش��تر 
از اين س��از و كار نه تنها از محص��ول ايراني حمايت 
كنيم بلكه زمينه شناساندن كاالي ايراني را براي دنيا 
فراهم آوريم. به گزارش ميزان، وي گفت: در شرايطي 
كه بسياري از مسائل مانع از پيشرفت در اقتصاد است 
يكي از كاالهايي كه براي كشور استراتژيك بوده، گندم 
است. اين محصول سال ها از طريق خريد تضميني از 
كش��اورزان خريداري مي شد اما چند سالي است كه 
موضوع عرضه گندم در بورس مطرح شده كه براساس 
ماده 33 قانون افزايش بهره وري كشاورزي عرضه گندم 
در اين بازار به نفع كشاورزان و درراستاي واقعي شدن 
قيمت گندم است. وي ب��ا ارزيابي از ساز و كار بورس 
كاال اظهار كرد: عرض��ه محصوالت مختلف در بورس 
ك��اال منجر به شفافيت قيم��ت و معامالت مي شود و 
مبادل��ه و تجارت از طريق ب��ورس كاال به مراتب بهتر 
و پرمزيت ت��ر از تجارت در بازار خارج از بورس و بدون 
قاع��ده است به اين ترتيب يك��ي از نقاط قوت بورس 
اين است كه عرضه كاالي بي كيفيت در سطح كشور 
متوقف شده كه اين امر به نفع اقتصاد كشاورزي كشور 
است. وي با بيان اينكه عده يي تمايل به عرضه گندم از 
طريق بازار سرمايه را ندارند، تصريح كرد: شايد در وهله 
اول اندكي مقاومت در عرضه محصوالت در بورس كاال 
ايج��اد شود اما نباي��د فراموش كني��م اصلي ترين راه 
موفقيت در بهبود كيفيت گندم و تسريع در پرداخت 
مطالبات كشاورزان عرضه آن در بورس است. به گفته 
اين نماين��ده مجلس، با عرضه گن��دم در بورس كاال 
كشاورزان در جريان قيمت و نحوه عرضه قرار خواهند 
گرفت و دولت مي تواند درراستاي حمايت از كشاورزان 
مابه التف��اوت قيمت محصول را در زماني كوتاه به آنها 

پرداخت و بار مالي خود را كاهش دهد. 
ابراهيمي با تاكيد ب��ر روان سازي تجارت گندم از 
طريق بورس كاال بيان كرد: بورس كاال حجم مبادالت 
تج��ارت را افزايش مي ده��د به گونه يي كه مي توانيم 

آينده يي روشن را براي صادرات رقم بزنيم. 

آمارمعامالتخصوصيسازي

»تعادل« اظهارنظر جانشين رييس سازمان بورس را درباره امنيت سايبري آيسكو بررسي مي كند

توسعه بورس ايران مهم تر از آيسكو
گروه بورس| مسعود كريمي|

سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار 
يا آيسكو يك انجمن از سازمان هايي است كه براي 
بازارهاي اوراق بهادار و قراردادهاي آتي)فيوچرز( 
ضابطه گ��ذاري مي كنند و بر آنه��ا نظارت دارند. 
در همين ح��ال آيس��كو داراي اعضايي بيش از 
100كشور جهان است؛ كه آنها بيش از 90درصد 
بازارهاي اوراق بهادار جهان را تحت ضابطه گذاري 
و نظ��ارت دارن��د. از اين رو نقش آيس��كو كمك 
كردن به اعضايش براي ترويج استانداردهاي باال 
در ضابطه گذاري، نظارت و عمل كردن به عنوان 
مجمعي براي ضابطه گذاران ناظر براي همكاري 
با يكديگ��ر و ديگر سازمان هاي بين المللي است. 
بر اين اساس جانش��ين رييس سازمان بورس و 
اوراق به��ادار روز گذشته ط��ي اظهارنظري تازه 
اعالم كرد، آمادگي كامل داريم تا برنامه هاي خود 
را درباره امنيت سايبري آيسكو مطرح كنيم. اين 
ن��وع اظهارنظر و اعالم موض��ع قوي درخصوص 
امني��ت آيس��كو در جاي خ��ود مثب��ت ارزيابي 
مي شود چراكه نشان از توانايي باالي بازار سرمايه 
دارد ام��ا نكته قابل مالحظه موض��وع اين است 
كه با نگاهي به ليس��ت بورس هاي بزرگ دنيا از 
لحاظ ارزش بازار، شركت هاي ثبت شده و قدمت 
فعاليت درمي يابيم، بورس هايي اعم از نيويورك، 
 نزدك، لن��دن، توكي��و، شانگه��اي، هنگ كنگ

و... در اي��ن فهرس��ت حض��ور دارن��د. در همين 
ح��ال در بورس ايران مش��اهده مي شود، منبعي 

كه سرمايه گ��ذاران براي ديدن قيمت  سهم ها به 
آن رج��وع مي كنند هر چند وق��ت  يك  بار يا به 
عن��وان مثال پس از هر عر ض��ه  اوليه يي به دليل 
اينكه تعداد زي��ادي از كاربران وارد آن مي شوند 
كام��ال از دسترس خارج مي شود. ب��ازار سرمايه 
50 ساله كه سيس��تم معامالتي آن هر از گاهي 
با مشكالت عديده ازجمله خرابي مواجه است و 
سهام��داران آن در بالتكليفي مطلق فرو مي روند 
چگونه مي تواند امنيت آيس��كو را برقرار كند. آيا 
مديران و كارشناساني كه به فكر امنيت سايبري 
سازمان بين المللي كميس��يون هاي اوراق بهادار 
در جهان هس��تند، مي توانند راهك��اري را براي 
توسعه زير ساخت   هاي بورسي ازجمله سيس��تم 
معامالت طراحي كنن��د؟ از اين رو يادآوري اين 
نكت��ه كه استاندارد  ه��اي بين المللي گزارشگري 
مالي)IFRS( كه يكي از ركن هاي اصلي فعاليت 
بورس   هاي بزرگ در جهان به شمار مي رود و در 
بورس اي��ران تاكنون به ص��ورت فراگير اجرايي 
نش��ده اس��ت هم ض��روري محس��وب مي شود. 
از سويي ديگر تش��كيل حس��ابي تح��ت عنوان 
كاستودين ك��ه در راستاي جذب سرمايه  گذاران 
خارجي با هدف افزايش امنيت و تضمين سرمايه 
سرمايه گذاران فعاليت مي كند هم متاسفانه مورد 
توجه ق��رار نگرفته است. بر اين اساس و با توجه 
به مشكالت داخلي، ارائه طرحي در جهت توسعه 
و شكوفاي��ي بازار سرمايه ايران بس��يار مهم تر از 

امنيت سايبري آيسكو ارزيابي مي شود. 

 پيگيري تغيير عضويت در آيسكو 
در همي��ن رابط��ه بهادر بيژني، جانش��ين 
رييس سازمان ب��ورس و اوراق بهادار در امور 
بين المل��ل، جزئيات حضور اي��ران در آخرين 
اجالس ساالنه آيس��كو به عنوان عضو پيوسته 

را تشريح كرد. 
وي درباره آخرين اجالس آيس��كو و حضور 
فعال ايران در اين جلس��ات گف��ت: ما عالوه 
بر اينك��ه در كميته روسا شرك��ت كرديم در 
اجالس جم كه كميته كشورهاي اقتصادهاي 
نوظهور است نيز حاض��ر شديم. همچنين در 
كميت��ه منطقه يي آفريق��ا و خاورميانه حضور 
داشتي��م. به گزارش سنا، وي با اشاره به اينكه 
در جلس��ات مذك��ور نظرات اي��ران را تبيين 
كرديم، اظهار كرد: فالح پور، معاون نظارت بر 
نهادهاي مالي سازم��ان بورس كه در مباحث 
مديريت ريسك در ايران نظرات مطرحي دارد 
در اين جلس��ات بحث هاي��ي داشت و نظرات 
خود را مطرح كرد. ما در بحث امنيت سايبري 

نيز نقش داشتيم. 
وي به عضويت ايران در كميته سايبري جم 
در چن��د ماهه گذشته اشاره كرد و گفت: اين 
كميت��ه دو بار در سال جلس��ه برگزار مي كند 
و ما براي جلس��ه بع��دي آمادگي كامل داريم 
ت��ا برنامه هاي خود را درب��اره امنيت سايبري 
آيسكو مطرح كنيم. بيژني درباره خروج امريكا 
از برجام و تاثير آن بر عضويت سازمان بورس 

ايران در نهادهاي مالي بين المللي گفت: رفتار 
امريكا درباره خ��روج از برجام مغاير با قوانين 
بين المللي است. برجام منوط به مصوبه يي در 
قطعنامه سازمان ملل است و كليه كشورهاي 
عض��و سازم��ان ملل باي��د در چارچ��وب اين 
قطعنام��ه حركت مي كردند. ب��ا توجه به اين 
قطعنام��ه هيچ كش��وري اجازه ن��دارد از اين 
ق��رارداد خارج ش��ود و امريكا خ��الف قوانين 
بين الملل عمل كرده است. وي ادامه داد: رفتار 
خ��الف قوانين بين المللي امريكا باعث شده تا 
جز چند كشور خاص هيچ كشوري از تصميم 

ترامپ حمايت نكند. 
جانش��ين ريي��س سازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل با اشاره به اينكه اروپا 
درح��ال تصميم گيري و تعيين موضع در برابر 
رفت��ار امريكاست، افزود: كش��ورهاي اروپايي 
ب��ا دو رويكرد مختلف مواجهن��د: يا اينكه در 
مقاب��ل تصميم يكجانبه ترام��پ كرنش كنند 
ي��ا قدرت بح��ق خود را كه من��وط به مصوبه 
سازمان ملل است، نش��ان دهند. وي با تاكيد 
ب��ر اينك��ه اين موض��وع فراتر از بح��ث ايران 
اس��ت، اظهار ك��رد: اروپا باي��د تصميم بگيرد 
آي��ا مي خواهد به امريكا اين اجازه را بدهد كه 
در عرص��ه قوانين بين المللي و تجارت جهاني 
يك طرفه تصميم گيري كند يا خير. اگر اروپا 
ت��ن به اين خواسته امريك��ا بدهد قطعا موارد 
مش��ابه ديگري نيز پيش خواه��د آمد و فقط 

منحصر به بحث برجام نيست. به همين دليل 
احتماال اروپا منفعل نمي ماند و تالش مي كند 
توازني بين ارتباطاتي كه با امريكا دارد و آبرو 
و حيثيت و قدرتي كه دنيا براي اتحاديه اروپا 
قايل است، برق��رار كند. بيژني اين رفتار اروپا 
را دليلي دانست كه اثرات منفي بيرون آمدن 
امريكا از برج��ام را تعديل مي كند و افزود: در 
فرآين��د عضوي��ت سازمان بورس در آيس��كو، 
اي��ران پيگي��ر است تا از عضوي��ت پيوسته به 
عضوي��ت ع��ادي تبديل شود كه كش��ورهاي 
تصميم گيرن��ده در اي��ن مرحل��ه درخصوص 
پرون��ده ايران ه��م كش��ورهاي اروپايي و هم 
امريكا هس��تند. لذا امريك��ا نمي تواند يك تنه 
مقاب��ل اين تصميم بايس��تد. وي ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه اثرات منفي خ��روج امريكا از برجام بر 
عضويت ايران در آيس��كو جدي نيست، اظهار 
ك��رد: در اين نهاد بين المللي كل كش��ورهاي 
دنيا عضو هس��تند. ايران ه��م عضوي فعال و 

تاثيرگذار در آيسكو است.
جانش��ين ريي��س سازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل با اشاره به اينكه ايران 
در اجالس سران آيس��كو در عالي ترين سطح 
حاض��ر مي شود، افزود: اينه��ا نكاتي است كه 
باع��ث مي شود، نتوانند ايران را ناديده بگيرند. 
ما حضور موثري در آيس��كو داري��م و بيرون 
آمدن يك طرفه امريكا از برجام براي ما تاثير 

جدي و منفي ندارد.
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واردكنندههااحتكارميكنند
ايلنا رييس اتحاديه كفاشان دست دوز با بيان اينكه 
واردات كف��ش بي كيفيت خارجي ب��ازار توليدكننده 
داخل را مورد آسيب جدي قرار داده است، گفت: مواد 
اوليه كفاشان را واردكننده ها و توليدكنندگان داخلي 
احتكار مي كنند. اين اف��راد، توليدكننده ها را مجبور 
مي كنن��د تا مواد اوليه را ب��ه نرخ آزاد خريداري كنند 
كه اين مساله شرايط بسيار سختي را براي توليدكننده 
ايجاد كرده اس��ت. رسول شجري در خصوص شرايط 
و اوض��اع اين صنف در س��ال حمايت از توليد داخلي 
اظهار كرد: در حال حاضر شرايط بسيار سختي داريم 
و وضعيت ما اصال خوب نيست.  او در ادامه افزود: مواد 
اوليه ما را واردكننده ها و توليدكنندگان داخلي احتكار 
مي كنند. تغيير قيمت ارز بر بازار تاثير گذاشت اما اين 
افراد، توليدكننده ها را مجبور مي كنند تا مواد اوليه را 
به نرخ آزاد خريداري كنند كه اين مساله شرايط بسيار 
سختي را براي توليدكننده ايجاد كرده است. شجري 
در ادامه تصريح كرد: بعد ازعيد هيچ اتفاق خوبي براي 
توليد نيفتاده است. پس از پايان عيد معموال ما فروش 
زيادي نداريم اما تا تيرماه توليدي ها بايد فعال باشند تا 

كسري بازار را تامين كنند. 
او همچنين پيش بيني ك��رد: با توجه به وضعيت 
ارز امسال اين رونق اتفاق نخواهد افتاد، چرا كه بيش 
از نيمي از توليدي ها به دليل نبود مواد اوليه تعطيل 
هس��تند. رييس اتحاديه كفاشان دست دوز ادامه داد: 
واردات كف��ش بي كيفيت خارجي ب��ازار توليدكننده 
داخل را مورد آس��يب جدي قرار داده است. شجري 
با اش��اره به اينكه توجه دولت به اين صنعت مي تواند 
موجب اش��تغال زايي در كشور ش��ود، گفت: به دليل 
ركود اقتصادي و مشكالت موجود در زمينه توليد، اين 
امكان وجود ن��دارد كه در اين عرصه با تمام ظرفيت 
به فعاليت بپردازيم. اگر دولت به حمايت هاي الزم از 
اين بخش بپردازد، اين امكان وجود دارد كه اش��تغال 

در اين بخش دوبرابر شود. 

مشكلتاميننان
درماهرمضاننداريم

ايس�نا رييس اتحاديه نانوايان س��نتي اعالم كرد: 
هيچ مش��كلي براي تامين نان مورد نياز روزه داران در 
ماه رمضان وجود ندارد و ساعات پخت نان به گونه يي 
برنامه ريزي شده كه همواره نان داغ در دسترس مردم 
باشد. در ماه رمضان همواره نانوايي ها با تغيير ساعات 
كاري مواجه شده و اوج كار آنها از چند ساعت قبل از 
اذان مغرب و افطار شروع شده و تا ساعت ها پس از آن 
ادامه دارد. قاسم زراعتكار رييس اتحاديه نانوايان سنتي 
در اين باره گفت: براي نانوايي هاي س��نتي از لواش تا 
تافتون، بربري و س��نگك ساعت كاري در ماه رمضان 
از س��اعت ۶ صبح آغاز مي ش��ود و تا ۸ صبح تنور آنها 
روشن مي ماند، مجددا از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۲ 
ظهر نانوايي ها فعال مي شوند و پس از آن از ساعت ۱۳ 
تا پس از افطار و س��اعت ها پس از آن نانوايي ها آماده 

تحويل نان تازه و داغ به روزه داران هستند. 
او همچنين درباره وضعيت قيمت و نرخ واقعي نان 
افزود: در ماه رمضان هيچ گونه افزايش قيمتي در انواع 
نان س��نتي اعمال نمي ش��ود و مردم از اين بابت هيچ 
نگراني نداش��ته باش��ند اما پس اين ماه مبارك آناليز 
قيمت انواع نان س��نتي را طبق روال معمول هر ساله 
به دس��تگاه هاي متولي در زمينه نرخ گذاري نان ارائه 
مي دهيم .  زراعتكار ادامه داد: اميدواريم مس��ووالن به 
نانوايي ها و صاحبان اين صنف زحمتكش توجه ويژه يي 
داش��ته باشند؛ چرا كه از س��ال ۱۳۹۳ نرخ نان سنتي 
هيچ تغييري نداشته است؛ حال آنكه همه هزينه هاي 
توليد مانند دس��تمزد كارگران، ان��رژي، ماليات، تورم 
و ديگ��ر هزينه هاي جانبي افزايش پيدا كرده اس��ت و 
نانوايي ها توان تحمل آن را ديگر ندارند. رييس اتحاديه 
نانوايان س��نتي با بي��ان اينكه اگر دول��ت هزينه هاي 
نانوايي ها را تقبل كند هيچ عالقه يي به افزايش قيمت 
ن��ان نداريم و حاضري��م اين محصول اس��تراتژيك را 
رايگان در اختيار مردم قرار دهيم، گفت: از نظر كميت 
و كيفيت نانوايي هاي سنتي همواره تالش مي كنند تا با 
وجود مشكالت موجود، بهترين نان در دسترس مردم 
باشد تا بتوانند اعتماد مردم را جلب كنند؛ چرا كه آنها 
مشتري و تعيين كننده در آينده بازار و درآمد نانوايي ها 

هستند و بنابراين مردم بايد رضايت داشته باشند. 

برگزاريانتخابات
اتاقهاياصناف

پايگاهخبرياتاقاصنافايران انتخابات اتاق هاي 
اصناف تهران و شهرس��تان ها همزمان روز دوشنبه 
۳۱ارديبهش��ت ماه جاري در سراس��ر كشور برگزار 
مي شود. دبيركل اتاق اصناف ايران فضاي انتخاباتي 
اي��ن دوره اتاق اصناف را بس��يار خ��وب و مطلوب 
ارزيابي كرد و گفت: فضاي رقابتي اين دوره بس��يار 
پرشور است و بنا بر گزارش هايي كه از سراسر كشور 
رس��يده، اس��تقبال خوبي در مهلت زم��ان ثبت نام 
ص��ورت گرفته و تع��داد زي��ادي از متقاضيان حايز 
شرايط در اين ماراتن انتخاباتي شركت خواهند كرد. 
علي عوض پور افزود: شماري از مديران صنفي كشور 
اكنون در شوراي هاي اسالمي شهر و روستا در حال 
فعاليت هستند و يكي از درخواست ها و انتظاراتي كه 
جامعه اصناف از مس��ووالن كشور دارند، حمايت از 
حضور نمايندگان اصناف در مجلس شوراي اسالمي 
و ش��وراهاي شهر و روس��تا بوده تا عالوه بر انعكاس 
نظ��رات بخش خصوصي در تصميم��ات و مصوبات 
صادره از س��وي قانونگذاران ني��ز داراي قابليت اجرا 
در راس��تاي اهداف و سياست هاي كلي نظام باشد. 
بر اين اس��اس برخي اتاق هاي اصناف در كش��ور كه 
انتخابات ميان دوره يي داش��ته اند، ت��ا زمان مهلت 
اعتبارنامه، مس��تثنا از برگزاري انتخابات ارديبهشت 
ماه هس��تند. همچنين تاكن��ون ۶دوره انتخابات از 
سوي اتاق هاي اصناف برگزار شده و امسال هفتمين 
دوره از انتخاب��ات اتاق ه��اي اصناف كش��ور برگزار 
مي ش��ود. بر اساس گزارش هاي رس��يده از تهران و 
شهرس��تان ها، ميزان اس��تقبال نامزدهاي اين دوره 
 از انتخاب��ات مطلوب بود و در مهل��ت مقرر بيش از

۲۵۰۰ نفر داوطلب از سراس��ر كشور ثبت نام كردند. 
آمار ثبت نام داوطلبان از شهر تهران ۲۶ نفر است. 

اخبار

درنشستشورايگفتوگوياستانتهرانازدولتعنوانشد

مطالبه از دولت براي ايجاد بازار ثانويه ارز
تجارت 

اعضاي ش��وراي  گفت وگوي استان تهران در 
نشس��ت ارديبهش��ت ماه خود، بار ديگر تصميم 
جديد ارزي دولت، عملكرد قانون بهبود مس��تمر 
فضاي كس��ب  وكار و مشكالت بخشودگي جرايم 
مرب��وط به ح��ق بيمه و مطالبات قطعي ش���ده 
كارفرماي��ان را مورد بررس��ي قرار دادن��د. بنابه 
اظه��ارات اعض��اي بخش خصوص��ي دولت بنابر 
ش��رايطي كه بر بازار ارز حاكم ش��د، ناگزير بود 
تصميمات��ي نظي��ر اعالم ي��ك نرخ ب��راي ارز و 
ممنوعي��ت خري��د و فروش آزادان��ه ارز را اتخاذ 
كن��د. ام��ا در عين ح��ال اين تصمي��م را نتيجه 
۵ س��ال تاخير در سياس��ت گذاري درست ارزي 
عنوان كردند. آنها همچنين با بيان اينكه وظيفه 
دولت نيس��ت همه نيازهاي ارزي كشور را تامين 
كند، تاكيد كردند ك��ه ضرورتي ندارد، دولت به 
واردات همه كاال ه��ا ارز 4۲۰۰توماني تخصيص 
ده��د. مطالبه آنه��ا از دولت اين ب��ود كه دولت 
اجازه دهد، بازار ثانويه براي تامين ساير نيازهاي 
ارزي ش��كل بگيرد تا قيمت ارز نيز كاهش پيدا 
 كن��د. البته برخ��ي از اعضاي بخ��ش خصوصي، 
رفتار گزينش��ي بانك مرك��زي در تخصيص ارز 
4۲۰۰ را مورد انتقاد قرار دادند و خواهان اصالح 

اين روند شدند. 
 

شرايطحاكمبربازارارز
در آغاز اين نشس��ت، محمدحسين مقيمي 
كه به واسطه استانداري تهران، رياست شوراي 
 گفت وگوي استان تهران نيز برعهده او گذاشته 
شده اس��ت در جمع فعاالن بخش خصوصي و 
مقامات استاني توضيحاتي درباره سياست هاي 

ارزي دولت ارائه كرد. 
به گفت��ه او، دولت به دليل ش��رايطي كه بر 
بازار ارز حاكم شد، تصميمات خاصي اتخاذ كرد. 
اكنون ۳۵مورد محل هزينه ارزي وجود دارد كه 
براي نحوه تامين ارز ۳۲مورد از آنها تصميماتي 
اتخاذ شده است. دولت براي دو مورد، يعني ارز 
كاالي قاچاق و ارزي كه براي سرمايه گذاري در 
خارج مورد اس��تفاده قرار  مي گرفت، تصميمي 

نخواهد گرفت. 
يكي ديگر از موارد پيش بيني نشده نيز ساير 
نيازهاي ارزي م��ردم ازجمله درمان بيماري در 
خارج از كش��ور اس��ت كه دولت درحال بررسي 

موضوع است. 
اينك��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  س��پس  مقيم��ي 
توليدكنن��دگان  مي توانن��د ارز 4۲۰۰تومان��ي 
دريافت كنند، ادام��ه داد از تاريخ ۲۱فروردين 
م��اه ۹7 تا ۲۲ ارديبهش��ت ۹7 كه يك فاصله 
يك ماهه را پوش��ش مي دهد حدود 7ميليارد 
و ۶۰۰ ميلي��ون دالر ارز به ثبت س��فارش كاال 
اختصاص يافت��ه كه رقم قابل توجهي اس��ت. 
كاالهاي وارد شده نيز بيش��تر مواد اوليه بوده 

است. 
 او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خود به 
برنامه اس��تانداري در سال ۱۳۹7 براي بازديد 
منظم از بخش هاي اقتصادي شهرس��تان هاي 
اس��تان تهران خبر داد و گفت: براي برگزاري 
جلس��ات كميته برنامه ريزي اس��تان هر هفته 
به يكي از شهرس��تان ها خواهيم رفت. چنانكه 
هفته گذش��ته به شهرستان پاكدشت رفتيم و 
از نزديك در جريان مشكالت اقتصادي فعاالن 
اقتصادي اين منطقه قرار گرفتيم. نحوه اجراي 
ماليات بر ارزش افزوده و مسائل بانكي ازجمله 
مهم ترين مش��كالتي ب��ود كه بيان ش��د و در 
اين ب��اره تصميماتي اتخاذ ش��د. او ادامه داد: 
دومين س��فر نيز به رب��اط كريم صورت گرفت 

كه با اندكي تفاوت، مشكالتي مشابه مشكالت 
پاكدش��ت مطرح شد؛ در اين منطقه مشكالت 
اداري ش��هرك هاي صنعتي، مساله س��از شده 

است كه بايد به مرور حل شود. 
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و دبير 
شوراي  گفت وگوي اس��تان تهران نيز سخنان 
خ��ود را با اش��اره به مس��ائل ارزي آغاز كرد و 
گفت: دولت بنابر شرايطي كه بر بازار ارز حاكم 
ش��د شايد ناگزير بود، تصميماتي در اين حوزه 
اتخاذ كند؛ تصميماتي نظير اعالم يك نرخ براي 
ارز و ممنوعيت خري��د و فروش آزادانه ارز. در 
دو سه هفته اخير بيش از ده ها جلسه با حضور 
رييس جمهوري و مع��اون اول رييس جمهوري 
برگزار ش��ده و ما در اين جلسات اعالم كرديم 
ك��ه  مي پذيري��م، دولت ناچار ب��ه اتخاذ چنين 
تصميمات��ي بوده اما اي��ن تصميمات نتيجه ۵ 
س��ال تاخير در سياس��ت گذاري درست ارزي 

است. 
خوانس��اري ادام��ه داد: نظ��ر ما اين اس��ت 
ك��ه نرخ 4۲۰۰تومان ب��راي ارز نيز پايين تر از 
نرخ واقعي اس��ت و اين قيمت گذاري منجر به 
افزايش تقاضا  مي شود. نتيجه آنكه با عرضه ارز 

با اين نرخ خزانه خالي  مي شود. 
او ب��ا تاكي��د بر اينكه وظيفه دولت نيس��ت 
هم��ه نيازه��اي ارزي كش��ور را تامي��ن كند، 
اف��زود: در اين ميان يك س��ري نيازهاي ارزي 
ضروري هنوز پيش بيني نش��ده است. در عين 
ح��ال ضرورتي ن��دارد، دولت ب��ه واردات همه 
كاال ها ارز 4۲۰۰تومان��ي تخصيص دهد. براي 
مثال محصوالت آرايش��ي و بهداشتي پيش از 
اين با ارز باالتر وارد كش��ور  مي شدند و اكنون 
لزومي ن��دارد ارز 4۲۰۰توماني به واردات اين 

نوع كاالها اختصاص پيدا كند. 
ريي��س ات��اق ته��ران با بي��ان اينك��ه اين 
سياس��ت ها، زمين��ه را براي ش��كل گيري عدم 
شفافيت، فس��اد و قانون گريزي فراهم مي كند، 
ادامه داد: اخي��را تقاضا ب��راي كارت بازرگاني 
افزاي��ش يافته اس��ت. اتاق ني��ز  نمي تواند اين 
درخواست ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتماال 
بخشي از اين متقاضيان به دنبال كارت يك بار 
مصرف هس��تند. يا در موردي ديگر با توجه به 
اينكه رييس جمهوري دستور داده اند، كاالهاي 
4۲۰۰تومان��ي  ارز  كاال  ب��ورس  در  اساس��ي 

درياف��ت كنن��د، برخي با سوءاس��تفاده از اين 
ابالغيه ش��مش مس را به قراضه تبديل كرده 
و آن را ص��ادر  مي كنند. ما در نامه يي به معاون 
اول رييس جمهوري خواهان جلوگيري از تداوم 

اينگونه اقدامات شده ايم. 
خوانس��اري تعطيلي صرافي ها را ايراد بعدي 
سياست هاي ارزي اخير دولت دانست و گفت: 
س��امانه نيما اطالعات خريدار و فروش��نده ارز 
را ثب��ت  مي كند و بدين ترتيب كش��وري مانند 
امريكا  مي توان��د با رديابي مب��دا و مقصد اين 
ارزه��ا، دايره تحريم هاي خ��ود را بزرگ تر كند 
بنابراين اميدواريم دولت اين مش��كالت را نيز 

هر چه زودتر برطرف كند. 
ب��ه  س��خنانش  از  ديگ��ري  بخ��ش  در  او 
مش��كالت ارزي صادركنندگان ني��ز پرداخت 
و گفت: در ش��رايطي ك��ه قيمت داخلي برخي 
محصوالت نظير پسته و زعفران با نرخ ارز بيش 
از4۲۰۰تومان محاس��به  مي شود، صادرات اين 
محصوالت بايد با نرخ 4۲۰۰تومان انجام گيرد. 
ادامه اي��ن روند نيز احتم��اال منجر به كاهش 

ارزش صادرات در ماه هاي آينده خواهد شد. 
 دبير شوراي  گفت وگوي استان تهران گفت: 
اگر دولت اجازه دهد كه بازار ثانويه براي تامين 
ساير نيازهاي ارزي شكل بگيرد، قيمت ارز نيز 

كاهش پيدا  مي كند. 
از آن س��و، محمدرض��ا نجفي من��ش، عضو 
اي��ن ش��ورا نيز با اش��اره به اينك��ه تصميمات 
دولت اقتضايي بوده، ادام��ه داد: بانك مركزي 
در تخصيص ارز و پرداخ��ت ارز 4۲۰۰توماني 
گزينش��ي عمل  مي كند و م��ا خواهان رفع اين 
مس��اله هس��تيم. ضمن اينكه پيش بيني براي 
تامين ارز كس��اني ك��ه خريد اعتب��اري انجام 

 مي دهند، صورت نگرفته است. 
 

اجرايناقصقانونكسبوكار
مرك��ز  گ��زارش  جلس��ه،  اي��ن  ادام��ه  در 
پژوهش ه��اي مجل��س با عنوان پاي��ش عملكرد 
دس��تگاه هاي اجراي��ي درخصوص قان��ون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب وكار مورد بررس��ي قرار 
گرفت. گزارش��ي كه پيش از اين در كميس��يون 
تسهيل كسب وكار و جلسه هيات نمايندگان اتاق 
تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضاي 
كس��ب وكار در س��ال ۱۳۹۰ به تصويب رسيد و 

گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس حاكي از آن 
است كه ۱7درصد آن به اجرا درآمده، ۳۶درصد 
به طور ناقص اجرا ش��ده و 47درصد نيز اجرايي 

نشده است. 
پس از ارائ��ه اين گزارش، اعض��ا و ميهمانان 
ش��ورا نيز به طرح ديدگاه هاي خ��ود پرداختند. 
ابتدا حميدرضا صالحي تاكيد كرد كه شايد الزم 
باشد، متمم يا دستورالعملي در مورد اجراي بند 

بند اين قانون صادر شود. 
او پيش��نهاد كرد، مواد قانوني پ��ر اهميت از 
س��اير مواد اين قانون تفكيك ش��ود و ش��وراي 
 گفت وگو تمام تمركز خود را در يك س��ال آينده 

به اجراي اين مواد معطوف كند. 
محمدرضا نجفي منش نيز با اشاره به شعارهاي 
انتخابات��ي رييس جمهوري مبني بر اجراي كامل 
اي��ن قانون گفت: بخش��ي از عدم  اج��راي قانون 
نيز ب��ه ضعف ما به عن��وان اتاق ه��اي بازرگاني 
باز مي گردد كه سازوكاري را براي مطالبه گري و 
پيگيري اجراي اين قانون و قوانيني از اين دست 

پيش بيني نكرده ايم. 
ابراهيم تهراني كه به نمايندگي از اتاق تعاون 
در اين نشست حضور يافته بود با اشاره به بخشي 
از اين گ��زارش كه ب��ه ضعف عملكرد ش��وراي 
 گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي در اجراي 
برخي بندهاي قانون اش��اره كرده بود، پيشنهاد 
كرد كه طي يك آسيب شناس��ي مشخص شود، 
اي��ن مس��اله ناش��ي از كاركرد درون س��ازماني 
ش��ورا بوده يا س��اير نهادها با اين شورا همكاري 

نكرده اند. 

مطالبهكرديم،اجرانشد
رييس ات��اق تهران اما با اش��اره ب��ه اينكه 
ات��اق مطالبه گري خود را به حد الزم داش��ته 
اس��ت، افزود: براي مثال تنها در مورد ضرورت 
نظرخواهي دول��ت از بخش خصوصي در زمان 
تدوي��ن آيين نامه ها و بخش��نامه ها كه در مواد 
۲و ۳ قانون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب وكار 
مورد اش��اره قرار گرفته است، اتاق تهران بار ها 
پيگيري ك��رده و اي��ن پيگيري ه��ا در نهايت 
منجر به صدور ابالغيه يي از س��وي معاون اول 
رييس جمهوري شد اما نهادها و سازمان ها آن 
را اجرايي نكردند. محم��د الهوتي، ديگر عضو 
ش��وراي  گفت وگوي اس��تان تهران با اشاره به 

اينكه دولت دهم در جلس��ات ش��ورا ش��ركت 
 نمي ك��رد و دولت فعلي نيز حضور كمرنگي در 
اين جلسات دارد، ادامه داد: نمايندگان مجلس 
حاضر در ش��ورا نيز گويي حرف شان به جايي 
 نمي رس��د. براي مثال در يكي از جلس��ات كه 
مش��كالت نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده 
مطرح ب��ود حتي يكي از نماين��دگان مجلس، 
نماين��دگان دولت را به ابطال يك آيين نامه در 

اين زمينه تهديد كرد اما مساله حل نشد. 
 او ادامه داد: قوانين يا به طور سليقه يي اجرا 
شده يا به طور كلي اجرا  نمي شوند. تا زماني كه 
راهكاري براي جلوگيري از اجراي س��ليقه يي 
قواني��ن انديش��يده نش��ود، ش��وراي  گفت وگو 
 نمي تواند مشكالت جدي موجود را حل كند. 

 الهوت��ي ادامه داد: ب��ه موجب قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب وكار مقرر بود، تصميمات 
ش��وراي  گفت وگو ظرف ۳۰روز به هيات دولت 
ارائه شده و به تصويب برسد. اين تكليف قانوني 

اما هيچگاه اجرايي نشد. 
 او انتقادات��ي را هم متوجه ات��اق بازرگاني 
ايران دانست كه با وجود برخورداري از تكليف 
قانوني براي س��اماندهي تشكل ها اقدام به ثبت 
تشكل هاي موازي كرده است. پس از طرح اين 
نقطه نظرات، رييس شوراي  گفت وگوي استان 
تهران به دبير شورا ماموريت داد در مورد مواد 
قانوني كه به صورت ناقص اجرا شده، مكاتباتي 
را ب��ا اتاق ايران و مع��اون اول رييس جمهوري 
انج��ام دهد و در عين حال ي��ك نفر از اتاق و 
يك نفر از استانداري مامور پيگيري اجراي اين 

مصوبات شوند.
 

بخشودگيجرايمبيمهتاميناجتماعيكارفرمايان
در ادامه اين جلسه، صغرا علي آبادي، مدير 
خدم��ات بيمه و تامي��ن اجتماعي اتاق تهران 
با اش��اره به ماده ۱۳ قانون »حداكثر استفاده 
از ت��وان توليد و خدمات��ي در تامين نيازهاي 
كش��ور« و آيين نامه مربوط به آن كه مصوب 
۱۶خ��رداد ماه ۱۳۹۶در هيات وزيران اس��ت 
گف��ت: اين م��اده قانوني درخص��وص جرايم 
متعلقه به حق بيمه بخشي از فعاالن اقتصادي 
است و دوره اجراي آن در جلسه ۵ ارديبهشت 
۹7 هيات وزيران به مدت دو ماه تمديد شده 
است. اما قانون ياد ش��ده به دليل محدوديت 
در فعاليت هاي منظور ش��ده همچنين شرايط 
كارفرمايان ذي نفع در نحوه اس��تفاده از آن از 

جامعيت كافي برخوردار نيست. 
 او گفت: پيشنهاد اتاق اين است كه مهلت 
مق��رر براي اج��راي اين اصالحي��ه از ۲ به ۶ 
م��اه افزايش پيدا كند همچنين ش��امل كليه 
فعاليت ه��اي اقتصادي ش��ود و در عين حال 

شروط مندرج در آن لغو شود. 
پرس��تو حجازي، معاون مديركل اجراييات 
درآمد حق  بيمه س��ازمان تامين اجتماعي نيز 
ب��ا قرائت مت��ن اصالحيه قانون ب��ه اين نكته 
اشاره كرد كه بخش��ودگي جرايم شامل همه 
فعاليت هاي اقتصادي اعم از صنعتي، معدني، 

توليد و خدماتي  مي شود.
در نهايت مقرر شد، اتاق تهران درخواست 
خ��ود مبن��ي ب��ر اص��الح محاس��به بده��ي 
كارفرمايان را از طريق مكاتبه با واحد حقوقي 
س��ازمان تامين اجتماعي م��ورد پيگيري قرار 
ده��د همچنين اي��ن توافق حاصل ش��د كه 
س��ازمان اطالعيه ها و بخش��نامه هاي خود را 
براي اطالع رس��اني ب��ه فع��االن اقتصادي به 
صورت سيس��تماتيك براي اتاق تهران ارسال 

كند. 

رييساتاقاصنافايراناعالمكرد

فعاليت ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه
رييساتحاديهصنفرايانهمطرحكرد

انتظارات جامعه صنفي تهران
رييساتاقبازرگانيسنندجعنوانكرد

از سياست براي اقتصاد خرج كنيد
وضعيت نامس��اعد كارگران در برخي از بنگاه هاي اقتص��ادي و كارگاه ها روز به 
روز شدت مي گيرد. اين كارگران با مشكالتي همچون نداشتن بيمه، ساعات كاري 
زياد، حقوق زير قانون كار، نداشتن امنيت شغلي و… روبه رو هستند. اين در حالي 
است كه رييس اتاق اصناف ايران  با بيان اينكه اكنون 7۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه 
در كش��ور خبر مي دهد و مي گويد: اين اصناف بدون ضابطه كار مي كنند و نيروي 
كاري كه در آنها مشغول كار هستند، مورد ظلم قرار گرفته اند. او با اشاره به وجود 
۲ ميليون و ۱۸۳هزار بنگاه صنفي در كشور مي گويد: همه اين بنگاه ها داراي پروانه 
كسب هستند و نيروي كار ايراني در آنها داراي شناسنامه ، حداقل دستمزد و بيمه اند 
و مشكلي در اين خصوص ندارند و كمترين شكايت را در بنگاه هاي مشمول قانون 
كار داري��م.  به گزارش پايگاه خبري ات��اق اصناف ايران، علي فاضلي، با بيان اينكه 
در برخي موارد وجود اينگونه مش��كالت را مي پذيرد، تصريح كرد: بيشتر كارگراني 
كه در اين بنگاه هاي غيرمجاز كار مي كنند، نيروي كار خارجي هستند براي نمونه 
در صنايع نساجي و چرم خيلي از كارگران افغاني جاي كارگران ايراني را گرفته اند 
كه همين مس��اله يكي از اعتراضات كارگران ايراني نيز به شمار مي رود. او با تاكيد 
بر اينكه اين بنگاه هاي بدون پروانه تحت سيطره اتاق اصناف نيستند، تصريح كرد: 
در اين بنگاه هاي غيرمجاز همه اين تخلفات در حق كارگران انجام مي شود و حتي 
حداقل دستمزد را هم رعايت نمي كنند اما اين مشكالت فقط به اين بنگاه ها محدود 
نيست.  فاضلي در تكميل توضيح خود با بيان اينكه نمي خواهد خيلي وارد عرصه 
اقتصادي ش��ود، اضافه كرد: بطور كلي يك اش��كال اساس��ي در چهارچوب اقتصاد 
كش��ور وجود دارد كه آن هم تعريف نشدن يكس��ري مزيت ها براي برخي موارد و 
مش��اغل اس��ت كه موجب دوري نيروي كار از اين حوزه ها شده است. رييس اتاق 
اصناف ايران براي روشن تر شدن مساله توضيح داد: ما در بخش كشاورزي و صنايع 
بزرگ مزيت نداريم؛ نبايد از بيكاري يا كم كاري هيچ وقت ش��اهد برخي صحنه ها 
و موارد باش��يم مانند اينكه تعداد زيادي به س��مت دستفروشي رفته اند. او با تاكيد 
بر اينكه اينگونه مس��ائل دورنماي بسيار بدي را نشان مي دهد، گفت: كارگر ايراني 
اينچنين وضعيت بدي پيدا كرده است و حتي خيلي از بنگاه ها و كارگاه ها هستند 
كه اس��تخدام نمي كنند و وضعيت به گونه يي پيش رفته كه فرد با داش��تن مدرك 

تحصيلي كارشناسي ارشد مي گويد به حداقل حقوق نيز راضي است. 

رييس اتحاديه صنف رايانه درباره برنامه هاي اجرايي ائتالف تغيير و توسعه گفت: گروه 
اتئالف و توسعه در جلسه اخير با روساي اتحاديه هاي صنفي چشم انداز و مسير اتاق هاي 
اصناف را در قالب برنامه ۲۵ بندي ارائه كرد. تقويت س��اختاري و كاركردي اتاق اصناف 
تهران و ايران از جمله اهداف مهم اين گروه محسوب مي شود. البته ارائه اين ۲۵ برنامه 
بخشي از اقدامات مهم بود؛ ۵۰ برنامه ديگر در حوزه هاي مختلف نيز تدوين شده اما به 
دليل فهم آسان تر، نمايندگان گروه تغيير و توسعه تنها سرفصل هايي از برنامه استراتژيك 
اتاق اصناف را در اختيار روساي اتحاديه هاي صنفي قرار داده اند.  سيد مهدي ميرمهدي 
درباره انتظارات اعضاي صنفي در دومين دور از انتخابات اظهار كرد: فلسفه تشكيل نهاد 
مردمي همچون اتاق اصناف تهران كه متشكل از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي است 
با تركيب ۳ نفر از روساي اتحاديه هاي توليدي و ۲ عضو توزيعي به فعاليتشان در جامعه 
صنفي رسميت بخشيد. حال در اين بازه زماني انتظارات اعضاي اين تشكل نوپا اين است 
تا با همفكري و همكاري جايگاه جامعه صنفي را ارتقا دهند.  او با اشاره به نبود همدلي 
در بين اعضاي هيات رييسه گذشته گفت: باتوجه به تاسيس اتاق اصناف تهران اعضاي 
هيات رييسه در 4 سال گذشته هيچ شناختي از يك ديگر نداشتند. همين عدم شناخت 
نسبت به رفتار و كاركردها اختالف نظرها را براي اين اتفاق به همراه داشت و در نهايت 
نوع تصميم گيري ها باعث اقدامات موازي كارانه يي را به دنبال داشت. از اينرو ۵ تفكر و 
ش��خصيت متفاوت ناهماهنگي را براي اين مجموعه بخش خصوصي ايجاد كرد و عمال 
فعاليت اتاق به حاشيه كشانده شد.  ميرمهدي درباره نگاه آينده جامعه صنفي به جايگاه 
ات��اق اصناف تهران اظهاركرد: جامعه اصناف براي 4 س��ال آتي انتظار دارند كه اعضاي 
هيات رييسه جديد به دور از حاشيه و دلسوزانه براي رفع موانع آنها گام بردارد؛ چرا كه 
به اعتقاد آنها معطل كردن در اجراي برنامه ها و طرح هاي نيمه تمام تنها سبب تضعيف 
جايگاه صنفي كشور مي شود. از اين رو پا به ميدان گذاشته ايم تا در سال هاي اتي فضا 
را براي توسعه امور تقويت بخشيم.  به گفته او؛ در دومين دوره از انتخابات اتاق اصناف 
ته��ران اميدواريم ۵ فرد اصلحي را برگزينيم كه در كنار يكديگر بتوانند كار تيمي را به 
شايستگي مديريت كنند. ميرمهدي افزود: بايد گفت كه انجام كار انفرادي هنر نيست، 
انجام كار تيمي و پيش��برد اهداف يك جامعه نياز به تعامل و انس��جام فكري دارد كه 
اميدواريم باتجربه گذشته، ورود نسل جديد و ادغام تجربه و علم در يك مجموعه بخش 

خوصي بتوانيم به نتيجه دلخواه خود دست يابيم. 

معيشت ۵۰۰ هزار نفر از مردم مرزنشين شامل تجار و بازرگانان، كولبران و 
فعاالن بخش حمل و نقل به نوعي از طريق مرز تامين مي ش��ود. اين در حالي 
است كه اين نگراني همواره وجود دارد كه با كوچك ترين تغييرات سياسي مرز 
بسته مي شود. در اين خصوص، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
 س��نندج ضم��ن انتقاد از ش��يوه مديريت مرزهاي كردس��تان گفت: معيش��ت
۵۰۰ هزار نفر از مردم مرزنش��ين ش��امل تجار و بازرگان��ان، كولبران و فعاالن 
بخش حمل و نقل به نوعي از طريق مرز تامين مي ش��ود. اين در حالي اس��ت 
كه ش��غل آنها بس��يار پرفراز و نش��يب و بدون ثبات و متاثر از مسائل سياسي 
اس��ت و اين نگراني همواره وجود دارد كه با كوچك ترين تغييرات سياسي مرز 

بسته مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، س��يدكمال حس��يني گفت: سياسيون ما 
بايد اين مسائل را در محاسبات خود ببينند و از سياست براي اقتصاد خرج كنند. 
يكي از مزيت هاي اصلي اقتصاد اس��تان كردستان بحث خدمات تجاري است كه 
اعظم آن هم مرز بودن با اقليم كردستان است. تغييرات در سياست هاي مديريت 

مرز بطور مستقيم بر زندگي ساكنان استان تاثيرگذار است. 
حسيني اضافه كرد: برآيند رويكرد سياسي بايد توسعه اقتصادي و ارتباطات 
اقتصادي باش��د و اين مهم بايد در مس��ائل مرزي بيش��تر خود را نش��ان دهد. 
ضروري اس��ت به نحوي عمل ش��ود كه در آينده ثباتي در مرزها حاكم باشد و 
معيشت مردم به بهترين شيوه تامين شود. او در ادامه گفت: قطعاً هدف دولت 
در اج��راي طرح س��اماندهي مرز، ايجاد نارضايتي در بين م��ردم نبوده اما بايد 

پذيرفت عدم كار كارشناسي در اين طرح مشكالتي پيش آورده است. 
او تاكي��د كرد: اگرچه اس��تان كردس��تان در بازه زماني كوت��اه نمي تواند به 
 اس��تان صنعتي تبديل ش��ود اما فراموش نكنيم كه كردستان به واسطه وجود

۲۳۲ كيلومت��ر مرز مش��ترك با ع��راق يكي از مهم تري��ن دروازه هاي تجارت و 
ارتباطات اقتصادي با كش��ورهاي ديگر است. حسيني همچنين به شفاف نبودن 
درآمد مرز نيز انتقاد كرد و گفت: درآمد از مرز به حس��اب خزانه واريز مي شود 
اما اينكه در كجا هزينه مي ش��ود شفاف نيس��ت. بايد شفاف سازي هاي الزم در 

زمينه نحوه هزينه درآمدهاي مرز نيز انجام شود. 
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7  جهان
مقتديصدربهدنبال

تشكيلدولتتكنوكرات
گ�روهجهانرهب��ر جريان صدر ع��راق در ديدار با 
سفراي برخي كشورها حمايت كشورهاي همجوار براي 
تشكيل دولت تكنوكرات را خواستار شده است. مقتدي 
ص��در كه فهرس��تش با 54كرس��ي بيش��ترين آرا را در 
انتخابات هفته گذش��ته به دست آورده خواستار حمايت 
كشورهاي همجوار براي تشكيل يك دولت تكنوكرات در 
عراق شده اس��ت. به اعتقاد ناظران، ائتالف جريان صدر 
و جريان الحكم��ه راه را به روي ائتالف هاي جديدي كه 
وظيفه تش��كيل دولت آت��ي عراق را برعه��ده دارند، باز 
كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، ديدار اخير عمار الحكيم و 
مقتدي صدر نشان داد، ائتالف مقتدي صدر رهبر جريان 
صدر عراق )س��ائرون( و عمار الحكيم رييس جريان ملي 
الحكم��ه ماموريت گردهم  آوردن قطب هاي سياس��ي را 
در اردوگاه صدر برعهده خواهند داش��ت، به طوري  كه به 
 دنبال همراه كردن نزديكان ائتالف نوري مالكي بوده و به 
آنها پست هاي مهمي در دولت جديد خواهند داد. ائتالف 
صدر براي گرفتن كرس��ي هاي ائت��الف الفتح به رهبري 
هادي العامري تالش مي كند اما اين به امتيازهاي وزارتي 
ني��از دارد از جمله اينكه وزارت كش��ور همچنان س��هم 
س��ازمان بدر باشد. در صورتي كه ائتالف صدر-الحكيم-
العامري )حدود ۱۲۰كرس��ي( را به دست آورد، او هرگز 
نخواهد توانست بزرگ ترين فراكسيون پارلماني را كه به 
۱۶5كرس��ي نياز دارد به دس��ت آورد. در نتيجه بايد به 
سمت ائتالف النصر به رهبري حيدر العبادي نخست وزير 
عراق گام بردارد. يك گزينه براي صدر ائتالف با العبادي 
است البته به شرط تمديد دوره نخست وزيري او كه اين 
مس��اله با ديدگاه صدر درباره نامزدي علي دواي استاندار 
ميس��ان و رائد فهمي دبير حزب كمونيست عراق براي 
پس��ت نخس��ت وزيري همخواني ندارد. صدر تنها دو راه 
بيشتر ندارد يا برآوردن خواسته العبادي در ازاي تشكيل 
بزرگ ترين فراكس��يون كه اين احتمال قوي تر اس��ت يا 
جذب فراكسيون هاي سياسي ديگر كه ۱5 تا ۲۰ كرسي 
را به دست آورده اند، اما در اين صورت مساله امتيازهاي 
وزارتي پيچيده تر خواهد بود. در اين راستا هشام الهاشمي 
تحليلگر سياس��ي عراق معتقد است، شانس العبادي در 
باقي ماندن در مس��ند نخس��ت وزير بسيار كاهش يافته 
است.  در انتخابات پارلماني عراق ائتالف سائرون وابسته 
به جريان صدر بيش��ترين كرس��ي ها يعني 54كرس��ي 
از مجموع ۳۲۸كرس��ي را از آن خ��ود كرد. لذا به لحاظ 
قانوني و قانون اساسي به شكل نظري ممكن است ائتالف 
س��ائرون از تشكيل دولت كنار گذاشته شود، نظير آنچه 
در س��ال ۲۰۱۰ رخ داد به ط��وري  كه ائتالف پارلماني با 
بيشترين تعداد كرس��ي هاي پارلماني شكل گرفت و آن 

نخست وزير را تعيين كرد. 

تداومكاهشارزشليرتركيه
نگراني ها از سياس��ت گذاري هاي آنكارا باعث ش��ده 
لي��ر تركيه در پايان معامالت هفتگي به س��طح برابري 
بي س��ابقه يي در برابر دالر برسد. به گزارش رويترز، هر 
دالر امريكا به 4.5۰۳۸ لير رس��يده و از ابتداي ۲۰۱۸ 
تاكنون ۱5درصد از ارزش خود را از دست داده است. لير 
تركيه يكي از ضعيف ترين عملكردها در بين واحدهاي 
پولي كش��ورهاي نوظهور را داشته است. اردوغان گفته 
در صورت پيروزي مجدد در انتخابات زودهنگام، كنترل   

روي سياست گذاري هاي پولي را افزايش خواهد داد. 

فروش۴۵ميليوندالر
تسليحاتامريكاييبهبحرين

امريكا ب��ا فروش بمب به ن��اوگان هوايي بحرين به 
ارزش 45ميلي��ون دالر موافقت كرد. به گزارش رويترز، 
وزارت خارج��ه امريكا اعالم كرده واش��نگتن با فروش 
۳۰۰۰ بمب به ارزش حدودي 45ميليون دالر به بحرين 
جهت تقويت عمليات  جنگنده هاي اف۱۶ ناوگان هوايي 
اين كش��ور موافقت كرده است. اين قرارداد فروش بنابر 

درخواست دولت بحرين انجام شده است. 

دههاكشتهوزخمي
درننگرهارافغانستان

چند انفجار پي در پي در استاديوم ورزشي جالل آباد 
مركز اياالت ننگرهار در شرق افغانستان دست كم ۸نفر 
كش��ته و ده ها نفر زخمي برجاي گذاشت. به گزارش 
يورونيوز، اس��تاديوم اين ش��هر در نخس��تين روز ماه 
رمضان ميزبان يك مسابقه كريكت بود. طالبان دست 

داشتن در اين انفجارها را رد كرده است. 

اردوغان،اسراييلرابا
آلماننازيمقايسهكرد

رج��ب طيب اردوغ��ان رييس جمه��وري تركيه با 
محكوم كردن شديد كش��تار تظاهركنندگان مرز نوار 
غزه، اس��راييل را با رژيم آلمان نازي مقايس��ه كرد. به 
گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اردوغان در جريان جلسه 
فوق العاده سازمان همكاري هاي اسالمي در استانبول 
گفت: »هيچ تفاوتي ميان وحش��يگري عليه يهوديان 
اروپا در ۷5سال گذشته و رنجي كه برادران ما در غزه 
مي كشند، وجود ندارد.« سازمان همكاري هاي اسالمي 
در پايان اين نشست با صدور بيانيه يي از سازمان ملل 

خواست تا درباره اين كشتار تحقيق كند. 

بازداشت7نفربهاتهام
همكاريباخارجدرعربستان
عربس��تان ۷ فعال حقوق زنان را به اتهام همكاري با 
طرف هاي خارجي و ارائه كمك مالي به دشمنان رياض 
در خارج دس��تگير كرد. به گزارش رويت��رز، مقام هاي 
امنيتي گفته اند: دستگاه ذي ربط از مدت ها پيش فعاليت 
اين اش��خاص را كه به طور سازماندهي شده اصول ثابت 

ديني و ملي را ناديده مي گرفتند، زير نظر داشته اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كرمليندرمركزتوجهقدرتهاياروپاييقرارگرفتهاست

چرخش بروكسل از ترامپ به پوتين

تالشپكنبرايپرهيزازجنگتجاريباواشنگتن

يكگامبهپسودوگامبهپيشچين
گروهجهان 

»مذاكرات تجاري چين و امريكا در مسير پيشرفت قرار دارد 
اما دو طرف راه درازي تا توافق در پيش دارند.« اين ارزيابي نشريه 
پوليتيكو از مذاكرات تجاري هيات چيني در سفر به امريكا است. 
گفته شده، اياالت متحده و چين با هدف توسعه صادرات كاالهاي 
امريكايي به چين پيشرفت هايي داشته اند اما توافق نهايي حاصل 
نش��ده است. واشنگتن و پكن هفته هاي گذشته در حال مذاكره 
بوده اند تا با توافق بر س��ر تعرفه ه��اي وارداتي، از باالگرفتن يك 

جنگ تجاري پرهيز كنند. 
فايننش��ال تايمز هم نوش��ته كه مقام هايي چيني ب��ا وجود اعالم 
رضايت براي خريد بيش��تر كاالهاي امريكايي، از پذيرش درخواست 
كاهش ۲۰۰ميليارد دالري كس��ري تراز تجاري ب��ا امريكا خودداري 
كرد ه اند. دو طرف همچنين نتوانسته اند درباره سرنوشت شركت چيني 

»زدتي اي« كه تحريم هاي امريكا فلجش كرده به توافق برسند. 
با اين حال گفته ش��ده چي��ن در ازاي افزايش خريد كاالهاي 
امريكايي و گاز طبيعي مايع از دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
مي خواهد كه از اعمال تعرفه 5۰ تا ۱5۰ميليارد دالري بر كاالهاي 
چيني خودداري كند. تعرفه هاي احتمالي ترامپ بر كاالهاي چيني 
مي تواند سرمايه گذاري اين كشور در بخش هاي مشخصي از اقتصاد 
اياالت متحده را محدود كند. يك مقام امريكايي در اين باره گفته 
اس��ت: »مذاكرات همچنان ادامه دارد و دولت ترامپ به دنبال يك 
تضمين قطعي اس��ت ت��ا در صورتي كه چي��ن از انجام تعهدات و 
اصالح��ات مورد مذاكره خ��ودداري كرد بتوان��د از آنها عليه پكن 
اس��تفاده كند.« لري كودلوف مش��اور ارش��د اقتصادي كاخ سفيد 
مي گويد: »به نظرم مس��اله اصلي اين اس��ت كه مذاكرات تجاري 

خيلي خوب پيش مي رود؛ به اين معني كه شخص ترامپ بيش از 
گذشته براي ادامه اين گفت وگوها مشتاق به نظر مي رسد و بيش از 
هر زمان ديگري نسبت به توافق تجاري با چين خوش بين است.«

دويچه وله نوش��ته: ظاهرا در جنگ تج��اري دو قدرت بزرگ 
جهاني، چين آماده است بخشي از خواسته هاي ترامپ را برآورده 
كند. بر همين اساس پكن اعالم كرده از وضع تعرفه هاي سنگين 
بر ذرت خوش��ه يي )س��ورگوم( وارداتي از امريكا منصرف ش��ده 
است. وزير بازرگاني چين گفته اين تصميم براي مالحظه منافع 
مصرف كنندگان داخل چين گرفته ش��ده است. اما ناظران آن را 
در س��ايه مذاكرات جاري بين واش��نگتن و پكن مي بينند. چين 
در ماه آوريل و در تالفي تعرفه هاي وضع ش��ده رييس جمهوري 
امريكا اعالم كرده بود بر ذرت خوشه يي وارداتي از اياالت متحده 
تعرفه ۱۷۹درصدي مي بندد. امريكا بزرگ ترين توليدكننده ذرت 
سورگوم در جهان است و بزرگ ترين صادركننده اين ماده غذايي 

به چين. اين غالت براي خوراك دام به كار برده مي شود. 
به گزارش بي بي س��ي، چين همچنين اعالم آمادگي كرده 
تعرفه ه��اي گمركي براي واردات كااله��اي امريكايي از جمله 
براي محصوالتي چون ميوه، خش��كبار و گوش��ت را به ميزان 
4ميلي��ارد دالر كاهش ده��د. رويترز از قول ي��ك منبع آگاه 
نوش��ته ش��ركت هواپيماس��ازي بويينگ بيش از هر ش��ركت 
امريكاي��ي ديگر از تصميم ه��اي چين بهره مي ب��رد. بويينگ 
بزرگ تري��ن صادركنن��ده كاالي امريكايي به چين محس��وب 
مي شود و در حال حاضر نزديك به يك چهارم توليدات خود را 
به اين كش��ور صادر مي كند. اگر اين پيشنهادهاي چين علمي 
ش��ود، بخش عمده يي از درخواست هاي دونالد ترامپ از پكن 

برآورده خواهد ش��د.  دونالد ترامپ پيش تر از چين خواس��ته 
بود تا س��ال ۲۰۲۰ اختالف تراز مثب��ت تجاري خود با اياالت 
متحده را به ۲۰۰ ميليارد دالر در سال كاهش دهد و از ميزان 
تعرفه هاي گمركي بر كاالهاي امريكايي بكاهد. رييس جمهوري 
امريكا تهديد كرده بود كه اگر چين در مناس��بات تجاري خود 
ب��ا امريكا تجديدنظر نكند، او ب��راي واردات كاالهاي چيني تا 
ميزان ۱5۰ميليارد دالر تعرفه گمركي وضع خواهد كرد. حجم 
مبادالت بازرگاني ميان دو كش��ور 5۸۰ ميليارد دالر در س��ال 
برآورد مي شود. تراز تجاري چين با امريكا در سه ماهه نخست 
س��ال جاري مثبت ۸۰ ميليارد دالر و ۱۰ميليارد بيش از مدت 
مش��ابه در سال گذش��ته بوده اس��ت. دو قدرت برتر اقتصادي 
جهان حدود س��ه هفته پي��ش نيز براي يافت��ن راه حلي براي 
مناقش��ه هاي تجاري ميان خود در پك��ن مذاكره كردند كه بر 

پايه گزارش ها بدون نتيجه مانده بود. 
ب��ا وجود اخبار جس��ته و گريخته از پيش��رفت در مذاكرات 
تجاري چين و امريكا، پكن ش��نبه ادعاي دولت ترامپ مبني بر 
ارائه بس��ته ۲۰۰ ميليارد دالري از طرف پكن براي كاس��تن از 

كسري تراز تجاري با امريكا را رد كرده بود. به گزارش گاردين، 
وزارت خارجه چين با انتشار بيانيه يي اعالم كرد: »منابع خبري 
متعددي در اياالت متحده به نقل از يك منبع ناش��ناس اعالم 
كردند كه مقام هاي تجاري چين در ديدار با همتايان امريكايي 
خود در واشنگتن درخواست هاي ترامپ براي كاستن از كسري 
س��االنه تجاري ۳۷5 ميليارد دالري را در قالب خريد كاالهاي 
امريكايي پذيرفته اند. اين ش��ايعه درست نيست. البته مذاكرات 
ميان ليو هي معاون اول چين، استيو منوچين وزير خزانه داري، 
ويلب��ر راس وزير بازرگاني و رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا 

بسيار سازنده بوده است.«
دونالد ترامپ كه با شعار اول امريكا به اين منصب رسيده در 
رقابت هاي انتخاباتي وعده داده بود با آن چه رفتار غيرمنصفانه در 
تجارت جهاني مي خواند و مي گفت به ضرر اقتصاد امريكا ش��ده، 
مقابله كند. او در هفته هاي گذشته بر برخي واردات امريكا تعرفه 
گذاشته است و از جمله با  چين هم بر سر تراز تجاري وارد دعواي 
لفظي شده است. از آن زمان اين دو قدرت صنعتي و اقتصادي در 

حال مراكزه هستند تا از يك جنگ تجاري پرهيز كنند. 

گروهجهانطالتسليمي
والديمي��ر پوتي��ن رييس جمهوري روس��يه، 
باوج��ود رواب��ط پرتن��ش كش��ورش ب��ا اروپا، با 
دسته گلي به اس��تقبال آنگال مركل نخست وزير 
آلمان رفت. مركل با پوتين ديدار كرد تا به  وضوح 
نش��ان دهد كه آلمان به روابط خوب با روس��يه 
توجهي راهب��ردي دارد. ب��راي پوتين هم اكنون 
زمان خاصي محس��وب مي ش��ود، چراكه دو نفر 
از قدرتمندترين سياس��تمداران اروپايي به دنبال 
كسب اطمينان از روابط بهينه با مسكو هستند؛ 
پوتين كه اين هفته با مركل ديدار داشت، هفته 
آينده هم ميزبان امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه خواه��د ب��ود. م��ركل و ماك��رون در 
شرايطي به روس��يه مي روند كه اتحاديه اروپا از 
سياست هاي متحد امريكايي خود از جمله خروج 
از برجام، انتقال س��فارت اياالت متحده از تل آويو 
ب��ه بيت المقدس و سياس��ت هاي حمايت گرايانه 

اقتصادي دونالد ترامپ دلخور هستند. 
به گ��زارش فايننش��ال تايمز، م��ركل جمعه 
در تفرج��گاه س��وچي واق��ع در درياي س��ياه با 
رييس جمه��وري روس��يه دي��دار ك��رد و هفته 
آينده هم در س��ن پترزبورگ و در جريان يكي از 
مهم ترين مجمع هاي ساالنه اقتصادي با ماكرون 
ديدار مي كند. پوتين پس از ديدار با مركل گفت: 
»حتي در دشوارترين ش��رايط، هرگز روابط مان 
را ب��ا يكديگر قط��ع نكرديم. زندگ��ي همچنان 
ادام��ه دارد، تحوالتي روي مي دهد و فرصت هاي 

جديدي ايجاد مي شود.«
موض��ع ديپلماتيك روس��يه در ماه هاي اخير 
موجبات كاهش روابط با اروپايي ها به پايين ترين 
س��طح را فراه��م آورده اس��ت، ام��ا دو ديدار با 
رهبران اروپايي نش��ان مي دهد كه امكان نجات 
روابط و بهب��ود آن به ويژه در واكنش به تصميم 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در رابطه با 
خروج از توافقنامه بين المللي هس��ته يي با ايران 
و اعم��ال تحريم ه��اي جديدي علي��ه آن، وجود 
دارد. در حالي كه دو كش��ور روس��يه و آلمان در 
زمينه هايي همچون س��وريه، اوكراين و مداخله 

مسكو در انتخابات امريكا اختالفاتي دارند، اكنون 
در ش��رايطي قرار گرفته اند كه منافع مشتركي را 
دنب��ال مي كنند. هر دو پابرجايي توافقنامه ايران 
)برجام( را خواستار هس��تند و در برابر مخالفت 
امري��كا با پروژه »نورداس��تريم۲« يا همان طرح 
احداث خط  لوله گاز طبيعي بين روس��يه و اروپا، 

مقاومت مي كنند. 
آنگال مركل پس از دي��دار با پوتين در رابطه 
با آب ش��دن يخ روابط به خبرنگاران گفت: »من 
براي اين مساله كه ما با يكديگر گفت وگو كنيم، 
اهميت زيادي قائلم.« مقامات فرانسوي گفته اند 
ماكرون نيز در جريان س��فر هفته آينده خود به 
روس��يه، به دنبال روابط نزديك جديدي با مسكو 
خواه��د بود. يكي از مش��اوران كاخ اليزه در اين 
باره گفته: »ما منافع مش��تركي در زمينه ماندن 

در تواف��ق با ايران داريم. يكي ديگر از مش��اوران 
كاخ رياست جمهوري فرانسه هم گفت: »يكي از 
نگراني هاي مشتركي كه ما را به يكديگر نزديك 
مي كند، تمايل ما به جلوگيري از ايجاد درگيري 

در منطقه است.«
پوتين به وضوح از فرصت به دست آمده براي 
اينكه نش��ان دهد نس��بت به ترامپ شريك قابل 
اعتمادت��ري اس��ت، لذت مي ب��رد و اين درحالي 
اس��ت كه رييس جمهوري امري��كا از زمان ورود 
به كاخ س��فيد توجه زيادي ب��ه متحدان ديرينه 
نشان نداده اس��ت. نوربرت روتگن رييس كميته 
امور خارجه بوندس��تاگ )پارلمان آلمان( گفت: 
»پوتين احس��اس مي كند پيروز موقت ش��رايط 
جديد اس��ت. نمي تواند از باور به ش��انس پيش 

آمده دست بكشد.«

يكي از م��وارد مورد توجه در س��وچي، آينده 
پروژه نورداستريم۲ بود كه دولت ترامپ به شدت با 
آن مخالف است. اين باور وجود دارد كه خط  لوله 
گازي در اين پروژه كه از زير درياي سياه مي گذرد 
و اوكراي��ن را دور مي زند، كي يف را از هزينه هاي 
ضروري ترانزيت محروم و اروپا را بيش از پيش به 
صادرات انرژي روسيه وابسته مي كند. ترامپ اين 
هفته از آلمان به دليل »خريد مقادير قابل توجهي 

گاز از روسيه« به شدت انتقاد كرده است. 
آنگال مركل قصد دارد در رسيدگي به نگراني 
امريكا درباره اين ط��رح از پوتين تضمين بگيرد 
كه روس��يه حتي پس از عملياتي شدن خط  لوله 
نورداستريم۲ باز هم به ارسال گاز از طريق نظام 
خ��ط  لوله اوكراي��ن ادامه مي ده��د. پوتين پس 
از دي��دار با م��ركل به خبرنگاران گفت: روس��يه 

آمادگي ارائه چنين تضميني را دارد به اين دليل 
كه اين نوع ارسال »توجيه اقتصادي« دارد. 

فرانس��ه نيز اميدوار اس��ت كه سفر هفته آينده 
ماكرون به روسيه به آب شدن يخ روابط بينجامد. 
 رييس جمهوري فرانسه پنج ش��نبه آينده ديداري 
سه ساعته با همتاي روس خود خواهد داشت. يك 
ديپلمات ارش��د در اين باره گفت: »ماكرون سعي 
خواهد كرد نش��ان دهد كه موضع��ي قاطع درباره 
مسائلي همچون سوريه دارد، اما در عين حال سعي 
خواهد كرد روابط را در هر زمينه ديگري كه ممكن 

باشد، تقويت كند.« 

سايهسنگينگذشتهبرروابطكنوني
ب��ا اين ح��ال، ي��ادآوري اختالف نظره��اي ديگر 
دو قدرت اروپايي با روس��يه تا اندازه يي نش��انه هاي 
بهب��ود روابط را بي اهميت مي كن��د. پاريس و برلين 
بارها حمايت مس��كو از دولت بشار اسد در سوريه و 
مداخله نظامي روس��يه در ش��رق اوكراين را محكوم 
كرده اند. دو كشور همچنين در ماه مارس در واكنش 
به مسموميت جاسوس س��ابق شوروي در بريتانيا با 
عامل اعصاب، در اخراج ديپلمات هاي روس به لندن 
پيوس��تند. آنت��ون كلوپكف از تحليلگ��ران در مركز 
مطالع��ات انرژي و امنيتي گفت كه ش��ك دارد اروپا 
و روس��يه بتوانند در پابرجا نگه داشتن توافق ايران، 
همكاري كنند. او افزود: »اروپايي ها بيشتر بر اين تفكر 
متمركز هستند كه روس��يه مي خواهد بر روابط آنها 
با امريكا تاثير بگ��ذارد و كمتر به نجات برجام توجه 
دارند.« سياستمداران روس��يه هم با اين نظر موافق 
هس��تند. گريگوري ينخستينسكي يك سياستمدار 
كهن��ه كار ليبرال گفت: هر گفت وگويي در جهت آب 
ش��دن يخ روابط اروپا و روس��يه، »تفكري روياگونه« 
اس��ت. او در ادام��ه ب��ه اين مس��اله اش��اره كرد كه 
نخستين عامل اختالف بين مسكو و دولت هاي غربي، 
سياست هاي روسيه در اوكراين بوده است. روابط تنها 
زماني بهبود خواهند يافت كه روسيه با مذاكره درباره 
وضعيت كريمه موافقت كند و به تالش ها در به خطر 
انداخت��ن تماميت ارضي اوكراين پايان دهد؛ اما هيچ 

نشانه يي دال بر چنين قصدي مشاهده نمي شود. 

 كميسيون مبارزه با فساد مالزي
نجيب رزاق را احضار كرد

حمايت اردوغان و مارادونا از مادورو 
در آستانه انتخابات ونزوئال

 سفر نخستين مقام هندي
به كره شمالي پس از ۲۰ سال

گروهجهان 
در حال��ي ك��ه امريكا، اتحاديه اروپا و چند كش��ور امريكاي التي��ن انتخابات امروز 
يك ش��نبه ونزوئال را مردود خوانده اند، رجب طي��ب اردوغان رييس جمهوري تركيه و 
ديگو مارادونا اسطوره آرژانتيني سابق فوتبال از نيكوالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال 
حمايت كرده اند.  به گزارش رويترز، امريكا، اتحاديه اروپا و برخي كش��ورهاي امريكاي 
التين از انتخابات رياس��ت جمهوري امروز يك ش��نبه ونزوئال انتقاد كرده اند و معتقدند 
كه ش��ك چنداني در پيروزي مادورو 55س��اله در اين انتخابات وج��ود ندارد چون دو 
رقيب اصلي او در ميان مخالفانش از نامزدي در اين انتخابات منع شده اند و كميسيون 
برگزاري انتخابات نيز حامي دولت ونزوئالست.  ماه اكتبر گذشته سه حزب اپوزيسيون 
اصلي ونزوئال اعالم كردند كه اين انتخابات را به دليل آنكه تنها در خدمت »ديكتاتوري« 
نيكوالس مادورو است، تحريم مي كنند. دولت مادورو در اين وضعيت از هرگونه حمايتي 
از خود به  ويژه از جانب چهره ها و مقام هاي خارجي استقبال مي كند. تلويزيون دولتي 
ونزوئال اقدام به پخش يك مكالمه تلفني ميان اردوغان و مادورو كرد كه در اين مكالمه 
به سختي ش��نيده مي ش��ود؛ اردوغان به مادورو مي گويد: »من ايمان دارم شما پيروز 
خواهيد شد.« مادورو هم گفت: »مردم ونزوئال مي خواهند روز يك شنبه با اين انتخابات 
به جهان درس آزادي و دموكراسي بدهند.« ديگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين نيز 
شامگاه پنج شنبه در يكي از تجمعات انتخاباتي حاميان مادورو در شهر كاراكاس پايتخت 
ونزوئال حضور پيدا كرده و باعث غافلگير شدن اين حاميان شد. اين ستاره سابق فوتبال 
آرژانتين پيش تر خودش را »س��رباز« مادورو خوانده بود و به حمايت از سياستمداران 
چپ گراي افراطي در امريكاي التين ش��هرت داشت و در زمان رياست جمهوري هوگو 
چاوز رهبر فقيد ونزوئال نيز حامي او بود.  اين در حالي اس��ت كه اخيرا گزارش ش��ده 
در يكي از زندان هاي سياسي بدنام ونزوئال به نام »ال هليكويده« انبوهي از زندانيان 

مخالف مادورو دست به شورش و اعتراض زده اند. 

گروهجهان
نجيب رزاق نخست وزير سابق مالزي كه درگير رسوايي فساد مالي است، به كميسيون 
مبارزه با فساد اين كشور احضار شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نجيب رزاق ۶4 
ساله اخيرا در انتخابات سراسري مالزي كه در تاريخ ۹ مه برگزار شد، شكستي غيرمنتظره 
متحمل شد. ائتالف سياسي مخالف وي كه در اين انتخابات پيروز شد متمركز بر تحقيقاتي 
درباره غارت ميلياردها دالر از يك صندوق دولتي تحت عنوان صندوق ۱MDB در زمان 
نخست وزيري نجيب رزاق است. چند روز پيش اعالم شد كه نجيب رزاق از سوي مقام هاي 
دولت جديد مالزي پس از انتخابات ممنوع الخروج شده و پليس مالزي هم اعالم كرد كه 
از خانه و چند محل ديگر متعلق به نجيب رزاق انبوهي از پول نقد، جواهرات و كاالهاي 
لوكس را كش��ف كرده اس��ت. خبرگزاري دولتي مالزي )برناما( گزارش كرده كميسيون 
مبارزه با فس��اد مالزي نجيب رزاق را براي سه ش��نبه فراخوانده اس��ت. اين خبرگزاري به 
نقل از يك منبع در اين كميسيون گزارش كرده: »تاكنون صرفا از او درخواست شده نزد 
ما بيايد تا ما اظهارات او را در ارتباط با رس��وايي مالي در شركت بين المللي SRC ضبط 
كنيم.« ش��ركت SRC يكي از شركت هاي وابسته به صندوق ۱MDB بوده اما در سال 
۲۰۱۲ تحت نظارت مس��تقيم وزارت دارايي مالزي ق��رار گرفت. در آن زمان نجيب رزاق 
هم نخس��ت وزير و هم وزير دارايي مالزي بود. مقام ه��اي مالزي گزارش كردند كه صدها 
ميليون دالر پول در شركت SRC مفقود شده و اين تنها يكي از رسوايي هاي مالي مرتبط 
با صندوق ۱MDB است.  در همين حال اعالم شده كه فهرست ۱5 نفره اعضاي كابينه 
دولت جديد مالزي به رهبري ماهاتير محمد مشخص شده و قرار است اين افراد دوشنبه 
)فردا( در برابر پادشاه اين كشور سوگند ياد كنند. گفته شده، »ائتالف اميد« جبهه پيروز 
انتخابات سراسري گذش��ته مالزي كه چهار حزب »اقدام دموكراتيك«، »عدالت مردم«، 
»اعتماد ملي« و »بومي تباران متحد مالزي« آن را تشكيل مي دهند، در اين فهرست سهم 

نسبتا برابري از كابينه دولت جديد را به خود اختصاص داده اند. 

گروهجهان
سفر نخستين مقام ارشد هندي به كره شمالي بعد از گذشت حدود ۲۰ سال انجام 
گرفت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي كي سينگ، مقام ارشد وزارت خارجه هند 
براي سفري دو روزه به كره شمالي رفت. او در اين سفر با همتاي كره شمالي و ديگر 

مقامات اين كشور ديدار كرد. 
سفر س��ينگ در حالي به دعوت كره شمالي انجام گرفت كه تنش هاي جديدي 
ميان پيونگ يانگ و واشنگتن ايجاد شده است. اگرچه هند همواره روابط ديپلماتيك 
با كره ش��مالي داشته، اما سفر سينگ يك گام بزرگ براي گسترش روابط ميان دو 
كش��ور تلقي مي شود. هند كه دومين شريك تجاري كره شمالي بعد از چين است، 

در ماه آوريل تجارت خود با كره شمالي را غير از مواد غذايي و دارو، متوقف كرد. 
يك روزنامه محلي نيز از ابراز نگراني وزير مشاور در امور خارجه هند در ديدار با 
پاك چون وزير خارجه كره شمالي در پيونگ يانگ درباره همكاري اين كشور با پاكستان 
در عرصه فعاليت هاي هسته يي خبر داد. وزارت خارجه هند در بيانيه يي اعالم كرد 
كه كي سينگ در اين سفر بر تهديد گسترش تسليحات هسته يي تاكيد و از روابط 
هس��ته يي كره شمالي با كشورهاي همسايه هند ابراز نگراني كرد. اما كره شمالي در 
پاسخ به نگراني هاي دهلي نو گفت: هيچ گاه اجازه انجام اقدامي كه امنيت هند را تهديد 
كند، نخواهد داد. كره شمالي همچنين درباره تحوالت اخير در شبه جزيره كره ازجمله 
مذاكرات صلح ميان دو كره به كي سينگ توضيح داد. وزارت خارجه هند در بيانيه 
 خود افزود: »سينگ در ديدار با مقامات كره شمالي بر حمايت دهلي نو از اقداماتي كه 
 در راستاي ايجاد صلح ميان دو كره انجام مي شود، تاكيد و دو كشور را به انجام اقدامات بيشتر 
در راس��تاي تحقق صلح دايمي و پيشرفت در شبه  جزيره كره دعوت كرد. براساس 
بياني��ه مذكور، دوطرف تصميم گرفتند تا امكان همكاري در زمينه هاي موردعالقه 
مشترك ازجمله آموزش حرفه يي، كشاورزي، دارو و داروهاي سنتي را بررسي كنند.«



 Sun. May  20. 2018  1106   يك  شنبه  30  ارديبهشت 1397     4 رمضان 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

پرونده8
 ايران، الگوي تامين

امنيت غذايي منطقه
رييس سازمان حفظ نباتات گفت: نهادهاي بين المللي 
ايران را جزو كشورهاي الگو در زمينه تامين امنيت غذايي 

در منطقه و به ويژه خاورميانه مي دانند. 
مهدي قائميان كه براي شركت در همايش بين المللي 
تامين امنيت غذايي به باكو سفر كرده است، روز گذشته 
در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اساس آخرين گزارش سازمان 
خوارب��ار و كش��اورزي ملل متحد )فائو( اي��ران در زمينه 
تامي��ن امنيت غذاي��ي موفق ترين كش��ور در خاورميانه 
است و دبيرك��ل اين سازمان در ديدار اخير با وزير جهاد 
كش��اورزي از فعاليت هاي ايران تقدير كرد. وي، با اشاره 
به دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در 30سال اخير 
در مورد تامين امنيت غذايي و رسيدن به خودكفايي در 
تولي��د محصوالت غذايي گفت: اگر چ��ه در سال 1979 
ميالدي 65درصد سبد غذايي كشورمان وابسته با واردات 
بود ولي اكنون نزديك به 70درصد محصوالت غذايي در 
داخل كش��ور توليد مي شود ك��ه در اين همايش از ما در 
اي��ن خصوص پرسش شد و تجربيات خود براي حاضران 
مطرح كرديم. قائميان در پاسخ به نحوه نظارت بر كشت 
محصوالت كش��اورزي از نظر سالمت غذايي گفت: يك 
طرح بزرگ به عنوان ارتقاي سالمت محصوالت كشاورزي 
اخيرا در ايران با كمك سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف 
از جمله وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت به اجرا 
گذاشت��ه شده است. رييس سازمان حفظ نباتات تصريح 
ك��رد: هدف از اين طرح انجام بازرسي از مزرعه تا آخرين 
مرحل��ه يعني عرضه محصوالت غذايي در بازار و رسيدن 
بر سر سفره ها است كه تم��ام مراحل آن از نظر سالمت 
محص��ول بررسي مي شود. وي، در مورد همكاري ايران با 
نهادهاي بين المللي در زمينه تامين امنيت غذايي گفت: 
ما مثل بقيه كش��ورها به خصوص كشورهاي همسايه و 
دوست و برادر حاضر هس��تيم در رعايت شرايط مد نظر 
آنها بر اساس قوانين بين المللي اقدام كنيم. وي در مورد 
همك��اري جمهوري اسالمي ايران با ساير كش��ورها و به 
خصوص كش��ورهاي دوست و همسايه در عرصه امنيت 
غذايي گفت: آماده براي صادرات محصوالت مطابق قوانين 
بين المللي و با شرايط و مقررات قانع كننده اين كش��ورها 
از نظر تامين امنيت غذايي هس��تيم. نخستين همايش 
بين الملل��ي امني��ت غذايي روز جمعه از سوي موسس��ه 
دولت��ي امنيت غذا جمهوري آذربايج��ان، اتحاديه اروپا و 
بانك جهاني و با حضور مسووالن و نمايندگان چند كشور 
از جمله جمهوري اسالمي اي��ران و نهادهاي بين المللي 

فعال در اين حوزه در باكو برگزار شد. 

 خريد ۹۵ميليارد تومان
برگ سبز چاي 

رييس سازمان چاي گفت: با وجود اينكه در برداشت 
اول ب��رگ سب��ز چاي 3۸ه��زار تن برگ سب��ز به ارزش 
95ميليارد تومان از چايكاران خريداري شد، اما برداشت 
برگ سبز نس��بت به مدت مش��ابه سال قب��ل دو درصد 

كاهش داشته است. 
محمدول��ي روزبه��ان در گفت وگو با ف��ارس در مورد 
آخري��ن برداشت برگ سبز چاي از باغات شمال كش��ور 
اظهار داشت: چي��ن اول بهاره برگ سبز چاي تمام شده 
و ح��دود 3۸هزار تن ب��رگ سبز برداش��ت كرده ايم كه 
پيش بيني مي ش��ود، از اين مقدار حدود 7500 تن چاي 
خش��ك توليد شود. وي با اشاره به اينكه امسال به دليل 
نداشتن تراك��م برداشت برگ سبز چ��اي كيفيت چاي 
توليدي بهتر خواهد بود، خاطرنشان كرد: به دليل سرماي 
ابت��داي س��ال دوره برداشت برگ سب��ز طوالني تر شد و 
كارخانج��ات هم زودتر از موعد سال قبل كار خود را  آغاز 
كردند كه همين مساله سبب شد تا ظرفيت كارخانجات 
ب��اال برود و به جاي آنكه روزان��ه 3500 تن برگ تحويل 
كارخانج��ات شود، اين رقم تا 3 ه��زار تن رسيد. رييس 
سازم��ان چاي در مورد ارزش ب��رگ سبز خريداري شده 
گف��ت:  95 ميليارد تومان برگ سبز خريداري شده كه با 
توجه به قراردادي كه ب��ا كارخانجات داريم 30 روز پس 
از برداش��ت و تحويل برگ محاسب��ات آن آغاز مي شود و 
تاكنون 4.5 ميليارد تومان به حساب چايكاران واريز شده 
اس��ت. روزبهان با اشاره به افزايش 4درصدي قيمت برگ 
سبز چاي در سال 97 خاطرنشان كرد: هر كيلوگرم برگ 
درج��ه سبز درجه يك چاي 27 هزار و 292 ريال و برگ 
درج��ه دو 15 هزار و 2۸3 ريال خريداري شده است. وي 
در مورد آخرين وضعيت برداشت هم گفت: پيش بيني ما 
اين است كه تاكنون 2 درصد كاهش برداشت داشته ايم و 
احتمال آنكه با توجه به يخ زدگي برخي باغات اين ميزان 

كاهش برداشت در چين بعدي بيشتر شود وجود دارد. 

مردم از خريد قارچ فله 
خودداري كنند

عضو هيات رييسه قارچ كش��ور با بيان اينكه مردم از 
خري��د قارچ فله در كنار جاده و فروشگاه هاي بزرگ به نام 
قارچ كوهستان خودداري كنند، گفت: استفاده از قارچ هاي 
طبيعي وضعيتي در استان كرمانش��اه و لرستان به وجود 
آورد ك��ه ۸ نفر از هموطنان ف��وت كردند و 270 نفر هم 
مسموم شدند. محمدحسن افشار توليدكننده قارچ و عضو 
هيات رييس��ه قارچ كشور در گفت وگو با ايلنا در خصوص 
استفاده از انواع ق��ارچ در طبيعت اظهار كرد: در طبيعت 
حدود 1600 قارچ وجود دارد كه حدود 45 نوع آن خوراكي 
اس��ت كه به آن ماشروم مي گويند. اين نوع خوراكي قارچ 
در زمان توليد و كشت سمي نمي شود اما قارچ هايي مانند 
گاالدرما هم دارويي هستند و اگر آن را كشت بافت كنيد، 
خواهيد ديد كه سمي نيست. وي افزود: توصيه ما اين است 
ك��ه مردم به هيچ وجه قارچ را از طبيعت برداشت نكنند و 
از اف��رادي كه آنها را در جنگل ها به مردم مي فروشند هم 
خريد نكنند. تشخيص سمي و غيرسمي بودن قارچ تنها 
توسط كارشناسان و متخصصان امكان پذير است. افشار در 
رابطه با حادثه كرمانشاه و لرستان خاطرنشان كرد: استفاده 
از قارچ هاي طبيعي وضعيتي در استان كرمانشاه و لرستان 
به وجود آورد كه ۸نفر از هموطنان فوت كردند و 270نفر 
هم مسموم شدند. وي افزود: قارچ هايي كه در سايت هاي 
پرورش قارچ رشد مي كند واريته مخصوص خوراكي دارد 
و سم��ي نمي شود. ت��ا جايي كه ممكن است ق��ارچ را به 
صورت بس��ته بندي تهيه كنيد اما در صورت خريد فله يي 
از واحدهاي بزرگ صنعتي صاحب نام تهيه كنيد كه حتما 

استانداردهاي الزم را رعايت كرده باشند. 

اخبار

آيا بحران جهاني بدهي پيش روي ماست؟

بدهي دنيا به 273هزار ميليارد دالر رسيد

دوئل اتحاديه اروپا با ترامپ
رسانه هاي غرب��ي برآيند كلي اظهارات مقام هاي ارشد اتحاديه 
اروپا را ايستادگي در مقابل سياست هاي »دونالد ترامپ« و تقويت 
چتر حمايتي خ��ود از بنگاه هاي اقتصادي اروپا در معامله با ايران 

ارزيابي مي كنند. 
به گزارش ايرن��ا، تصميم اخير رييس جمهوري امريكا در مورد 
خروج از توافق هس��ته يي با ايران و اعمال دوباره تحريم ها موجب 
واكنش هاي گسترده بين المللي شد. تقريبا همه كشورها جز چند 
كش��ور عربي و رژيم صهيونيس��تي كه دشمني خ��ود را با تهران 
مخفي نمي كنند، اق��دام ترامپ را فاقد هر گونه منطق بين المللي 

ارزيابي كردند. 
كش��ورهاي اروپايي گرچ��ه از يك سو متح��د امريكا به شمار 
مي آين��د ام��ا از يك نگاه ديگ��ر خود را شريك سنت��ي ايران هم 
مي دانند و سرمايه گذاري گوناگون��ي اقتصادي و سياسي را انجام 
داده ان��د. اروپا از نظر حيثيتي هم خ��ود را به دليل ناديده گرفتن 

نظرات و خواسته از سوي ترامپ، تحقير شده مي بيند. 

 اولويت اروپا حفظ روابط تجاري با ايران است 
اي��ران و اروپا به ويژه در زمينه نفت گاز مبادالت گس��ترده يي 
ب��ا يكديگر دارند. با اينكه حجم مبادالت دوطرف به اندازه تجارت 
امريك��ا و اروپ��ا نيس��ت اما همين مي��زان هم ب��راي شركت هاي 

امريكايي داراي اهميت است. 
خبرگزاري روسي اسپوتنيك در زمينه تصميم اروپا براي حفظ 
برج��ام نوشت: اتحادي��ه اروپا تصميم دارد در تج��ارت با ايران به 
وي��ژه در زمينه خري��د نفت پرداخت هاي خ��ود را از دالر به يورو 

تغيير دهد. 
اين گزارش با اشاره به بخش هايي از بيانيه »فدريكا موگريني« 
مسوول سياست خارجي اروپا پس از ديدار با »محمدجواد ظريف« 
وزير خارجه كشورمان در بروكسل آورده است: موگريني پذيرفته 
است كه براي يافتن راهكار عملي جهت حفظ برجام پس از خروج 
اياالت متح��ده تالش كند. در اين چارچ��وب نگراني هاي پاريس 
عميق تر از ديگر كش��ورهاي اروپايي ارزياب��ي مي شود زيرا حجم 

روابط اقتصادي فرانس��ه با تهران پس از توافق هس��ته يي بيش��تر 
از ديگ��ر كش��ورها افزايش يافت و اين كش��ور سرمايه گذاري هاي 

گوناگوني را در ايران برنامه ريزي كرد. 
نش��ريه »پلتيكو« همين نگراني ها را دليلي دانس��ت تا »برونو 
لومر« وزير اقتصاد فرانس��ه طي روزهاي اخير پشت درهاي بسته 
ب��ا نمايندگان 60 بنگاه تجاري فرانس��وي ك��ه در ايران تجارت و 
سرمايه گذاري دارند، نشس��تي را برگزار كند. وزير اقتصاد فرانسه 
پس از اين ديدار ابراز داشت بسياري از شركت هاي خودروسازي، 
هواپيمايي، دارويي و غيره ب��ر شرايط مناسب همكاري با ايران و 
ضرورت حفظ معامله ها تاكيد داشتند. به همين علت فرانس��ه بر 
ادام��ه برجام و همكاري با اي��ران تصريح مي كند و راه كارهايي را 
هم پيش��نهاد داده است. راه اندازي ابزارهاي مالي مستقل از جمله 
پيشنهادهايي است كه مي تواند به شركت هاي اروپايي كمك كند 
به ص��ورت آزادانه به تجارت با ايران ادامه دهند. ابتكار ديگر وزير 
اقتصاد فرانسه هم راه اندازي شكل اروپايي اداره كنترل دارايي هاي 
وزارت خزان��ه داري امريكاس��ت ك��ه به صورت مس��تقل مي تواند 
قانونگذاري كند. وي چن��د روز قبل حتي عنوان داشت اروپا بايد 

انحصار سيستم مالي سوييفت را بشكند. 

 چشم در چشم ترامپ 
پس از ديدار وزير امور خارجه كش��ورمان با همتايان اروپايي، 
وزراي خارجه سه كش��ور آلمان، فرانس��ه و بريتاني��ا بار ديگر در 
بيانيه يي بر حضور اين كش��ورها در توافق هسته يي با ايران تاكيد 
كردند. متح��دان اروپايي ك��اخ سفيد اكنون ضمن نش��ان دادن 
مخالف��ت آشكار با تصميم ترامپ بر ضرورت بازبيني در تصميم يا 

اتخاذ رويكردي براي مقابله با آن تاكيد كرده اند. 
تارنم��اي نش��ريه پلتيكو اظه��ارات و بيانيه مس��وول سياست 
خارج��ي اروپا پس از دي��دار با ظريف را نوعي هم��اوردي اروپا با 
امريكا دانس��ت و عنوان داشت: »اروپا بر سر ايران چشم در چشم 

ترامپ ايستاده است«. 
موگريني از همك��اري مقام هاي اروپايي براي زنده نگه داشتن 

تواف��ق برجام سخن گفت و بر اين نكت��ه تاكيد كرد كه حتي اگر 
هدف رييس جمهوري اياالت متحده نابودي اين توافق باشد، اروپا 
از آن خارج نمي شود. به نوشته اين نش��ريه معتبر اروپايي سخنان 
اين مق��ام ارشد اروپايي، در واقع پيامي به كاخ سفيد بود كه يك 
هفته پ��س از اعالم خروج امريكا از برجام بي��ان شد. از آن زمان 
متحدان اروپايي واشنگتن نگران و ناراحت هس��تند زيرا ترامپ به 

استدالل و خواسته آنها توجه نكرد. 
قرار است، هماهنگي كش��ورهاي اروپايي در طول هفته آينده 
پيگيري شود. همچنين شوراي اروپا نيز همزمان با اين تالش ها از 
بررسي تكرار اقدام ده��ه 1990 اروپا در مقابل تحريم هاي امريكا 
خبر داد. بر همين اساس ممكن است آنها با اين كار چتر حمايتي 
خ��ود را براي شركت ه��اي اروپايي در مقاب��ل مجازات هاي دولت 
امريكا گسترش دهند. »رويترز« با بيان اين مطلب عنوان داشت: 
گرچ��ه موگريني گفته اس��ت كه قادر ب��ه دادن تضمين به ايران 
نيس��ت اما همزم��ان تاكيد كرد در مورد يافت��ن راهي براي ادامه 

همكاري و سرمايه گذاري در ايران جدي است. 
رسانه ه��اي اروپايي اع��الم كردند: كميس��يون اتحاديه تمايل 
خ��ود را ب��راي احي��اي قان��ون ده��ه 1990 نش��ان داده است. 
»رويه ه��اي مقابله ي��ي« به اتحاديه اروپا اين ق��درت را مي دهد تا 
در مقابل مجازات هاي احتمالي كاخ سفيد عليه بنگاه هاي اروپايي 
معامله كننده با ايران بايس��تد. جالب اينجاست كه در سال 1996 
تنها اعالم اجراي اين قانون، واشنگتن را به عقب نشيني وادار كرد. 
گفته مي ش��ود حتي رييس شورا و مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در زمينه امكان احياي دوباره اين مقررات با رهبران 
كشورهاي عضو اتحاديه در حال گفت وگو هستند. روزنامه گاردين 
در اي��ن زمين��ه نوشت: مقام��ات اروپايي در نشس��تي در صوفيه 
بلغارستان اين هدف را دنبال كردند. گويا سران كشورهاي اروپايي 
ضمن محكوم كردن اقدام دونالد ترامپ از به كارگيري ظرفيت ها 

براي مقابله با اقدام مخرب ترامپ عليه برجام حمايت مي كنند. 
در همي��ن ارتباط »دونالد تاسك« ريي��س شوراي اروپا ضمن 
محكوم ك��ردن اقدام ترامپ در خروج از برج��ام خطاب به سران 

اروپايي گفت كه »اتحاديه اروپا با داشتن دوستاني همچون ترامپ 
ني��از به دشمن ن��دارد«. تاسك از كش��ورهاي اروپايي خواست تا 
موضعي منس��جم را در مقابل خط مشي هاي ترامپ اتخاذ كنند تا 
بتوانن��د چالش هاي ايجاد شده از س��وي رييس جمهوري امريكا و 

ديگر موضوع ها را مديريت كنند. 
وي در نشس��ت بلغارستان يك��ي از چالش هاي جديد اتحاديه 
اروپا را سياست هاي كاخ سفيد عنوان كرد و با صراحت به رهبران 
اروپايي گفت: »واشنگتن ديگر نمي تواند روي همكاري و همراهي 
اروپا حساب كند«. در شوراي اروپايي رويكردهاي مخالف با تصميم 
برجام��ي ترامپ به نمايش درآمد. نش��ريه نيوزوي��ك هم نوشت: 
اگرچ��ه پيش از اين هم شوراي اروپا به سياست هاي اقتصادي كه 
رييس جمهوري امريكا اتخاذ كرده بود واكنش نش��ان داده بود اما 
ن��وع ادبيات فعلي شورا در حمايت از برجام متفاوت از قبل است. 
اكنون كشورها به صراحت حمايت از شركت هاي اروپايي در مقابل 
پيامدهاي منفي تصميم اياالت متحده را خواستار هستند. نشريه 
»فوك��وس« به نقل از آسوشيتدپرس نوش��ت: رهبران اروپايي در 
زمينه اتخاذ يك رويكرد متحد در زمينه برجام موافقت دارند. آنها 
معتقد هس��تند »اتحاديه اروپا در شرايطي كه اسلحه يي روي سر 

آن قرار گرفته است، مذاكره نمي كند«. 
بن��ا بر گ��زارش آسوشيتدپ��رس، اتحادي��ه اروپ��ا مي گويد به 
جنگيدن ب��راي حمايت و اجراي قواني��ن بين المللي كه از سوي 
ترامپ ناديده گرفته مي شود، ادامه مي دهد. سران اروپايي موضوع 
مهم خود را تصميم هاي اخير ترامپ در مورد پيمان تغييرات آب 

و هوايي، نظام تعرفه ها و برجام بيان مي كنند. 
تاسك در گفت وگو با نخس��ت وزير انگلس��تان نيز اظهار كرد: 
ب��دون شك اروپا در يك ب��ازي جديد جهاني ق��رار گرفته و بايد 
خود را بازيگري بزرگ و اهرمي قابل توجه نش��ان دهد. به نوشته 
گاردي��ن انتظار مي رود، سران اروپايي 24ساعت پس از اين ديدار 
در بيانيه يي نظ��ر نهايي خود را اعالم كنند. به گفته تاسك »بايد 
همگي آنها نش��ان دهند كه توافق با اي��ران را براي اقتصاد اروپا و 

امنيت جهاني مفيد مي دانند و از اين رو بايد پابرجا بماند«. 

مولف| مايكل رابرتز| 
ترجمه| احمد سيف|

آرژانتي��ن پس از اينكه با افزاي��ش چندين باره 
نرخ بهره نتوانس��ت جلو سقوط ارزش پزو را بگيرد 
و كش��ور در معرض ي��ك بحران مال��ي قرارگرفت 
از صن��دوق بين الملل��ي پول تقاض��اي كمك كرد. 
موريس��يو مكري رييس جمه��ور راست گرا و مدافع 
بنگاه هاي بزرگ در يك برنامه تلويزيوني سراسري 
گفت كه كمك ه��اي مالي بين المللي دولت را قادر 
مي كند »تا از بحراني كه پيش تر در تاريخ مان به آن 
گرفتار شده بوديم جلوگيري كند«. تقاضاي كمك 
مال��ي از صن��دوق بين المللي پ��ول يعني سياست 
رياضت اقتصادي بيش��تر و كاستن از سطح زندگي 
مردم. يك سرمايه گ��ذار خارجي گفت »موثرترين 
كار اين است كه جلو افزايش مزدها گرفته شود. «

در هفته هاي اخير دول��ت راست گراي آرژانتين 
مجب��ور شد نرخ پايه بهره را )كه اساس تعيين نرخ 
بهره در كش��ور است( چندين ب��ار افزايش بدهد و 
مي��زان به  نس��بت باالي 27درص��د در آوريل را به 
40درص��د در هفته گذشته افزاي��ش داد. در ژانويه 
بانك مركزي آرژانتين براي مقابله با بحران پيشارو 
سياس��ت كاستن از نرخ بهره را در پيش گرفت كه 
خيلي سريع اين سياس��ت را متوقف كرد. چرا؟ به 

سه دليل. 
اول اينك��ه سرمايه گ��ذاران خارج��ي )ك��ه در 
موفقيت سياس��ت رياضت اقتصادي و سياست هاي 
مدافع بنگاه ه��اي بزرگ دولت مكري نقش اساسي 
دارند( نگ��ران ميزان تورم بودند و چون تورم تحت 
كنترل نبود به خروج سرمايه خود دست زدند. حتي 
دولت هم پذيرفته است كه تورم امس��ال 15درصد 
خواه��د بود. و سقوط ارزش پزوي آرژانتين در برابر 

دالر آغاز شد. 
 دوم ارزش دالر ب��ه خاط��ر واهمه از يك جنگ 
تج��اري در ماه گذشته افزايش يافت كه هميش��ه 
باع��ث مي شود تا سرمايه گذاران به »بهش��ت امن« 
دالر برگردن��د و از س��وي ديگر ف��درال رزرو هم با 
افزايش چندباره نرخ به��ره شرايطي ايجاد مي كند 
ك��ه سرمايه گذاري در ديگر واحده��اي پولي براي 

سفته بازان چندان به صرفه نباشد. 
و عام��ل سوم اينكه )در نتيج��ه كوشش كارتل 
اوپك و همچنين افزايش تنش سياسي بين امريكا 
و اي��ران( بهاي نفت خ��ام به ش��دت افزايش يافته 
است. افزايش بهاي نفت يعني هزينه بيش��تر براي 
كشورهاي وارد كننده انرژي يعني آرژانتين، تركيه 

و آفريقاي جنوبي. 
اين اقتصادها كه كسري تجاري هنگفتي دارند، 
از تورم باال آسيب مي بينند و در واقع هيچ كنترلي 
ب��ر هزينه ه��اي دولتي خود ندارن��د و از همه اينها 
مهم تر بدهي بس��يار زي��اد دارن��د و دربرابر خروج 
سرمايه سرمايه گذاران خارجي، شكنندگي بيشتري 
دارن��د. در اين ج��ا هم باي��د از آرژانتي��ن، تركيه، 

آفريقاي جنوبي و ديگران سخن گفت. 
ارزش پ��زوي آرژانتي��ن درح��ال حاض��ر ب��ه 
پايين تري��ن سطح خ��ود رسيده اس��ت )كه باعث 
تشديد تورم خواهد شد( و بهاي اوراق قرضه دولتي 
هم به شدت سقوط كرده است. تنها سال قبل دولت 
مك��ري اوراق قرض��ه 100ساله منتش��ركرد چون 
مطمئن بود كه پايان دادن به حكومت اصالح طلب 
چپ كريش��نر پس از 12 سال موحب مي شود تا با 
سيلي از تقاضاي خارجي روب��ه رو شود. ارزش اين 
اوراق قرض��ه در حال حاضر ب��ه ۸3 سنت به ازاي 
ه��ر دالر كاهش يافته اس��ت. دولت در حال حاضر 
درمقابل اي��ن اوراق قرضه 6 درصد بهره مي پردازد 
كه درمقايس��ه با 3درصدي كه امريك��ا براي اوراق 
قرض��ه خود مي ده��د اميدوار اس��ت جلوي خروج 
سرماي��ه را بگيرد. در طول يك هفته بانك مركزي 

آرژانتي��ن هم 5ميليارد دالر خ��رح كرده است و با 
افزايش چندين باره نرخ بهره كوشيد جلوي كاهش 

ارزش پزو را بگيرد. 
ولي افزايش نرخ بهره در امريكا براي بس��ياري 
از كش��ورهاي نوظه��ور خط��ر واقع��ي اس��ت كه 
باع��ث بروز مش��كل ب��راي بخش دولت��ي و بخش 
بنگاهي ش��ان خواه��د شد. خيلي ها ب��ه دالر قرض 
گرفته اند تا كس��ري هاي خود را تامين مالي كنند، 
يا سرمايه گذاري نمايند ي��ا حتي سفته بازي كنند 
و ح��اال هزينه اين بدهي ها به ش��دت افزايش يافته 
است. تركي��ه اكنون بطور جدي گرفتاري دارد. لير 
ت��رك با وجود مداخله بانك مركزي تركيه به شدت 
سقوط كرد. درآمد اوراق قرضه دولتي تركيه به دالر 
ب��ه باالترين ميزان پس از بح��ران رسيده و ميزان 

سقوط بازار سهام امسال به 22درصد رسيد كه در 
ميان بورس ها جهان به غير از بورس ونزوئال از همه 
بدت��ر است. اگر بانك مرك��زي تركيه بخواهد مثل 
بانك مركزي آرژانتين ن��رخ بهره را افزايش بدهد، 

خطر لطمات جدي به اقتصاد محلي وجود دارد. 
در مق��االت ديگر بيان ك��رده ام كه افزايش نرخ 
به��ره از سوي ف��درال رزرو اين خط��ر را دارد كه 
به خصوص در كشورهاي به  اصطالح نوظهور موجب 
بروز بحران بدهي بش��ود چون ميزان بدهي در اين 
كشورها از هميشه بيشتر شده است. درضمن بدهي 
جهاني هم از هميش��ه بيش��تر شده است، چون به 
خاطر ن��رخ بهره پايي��ن دولت ه��ا و بنگاه ها براي 
باثبات سازي نظام بانكي ميزان زيادي وام گرفته اند 

و باعث رونق بازار سهام و مصرف شده اند. 

موسس��ه مالي بين المللي كه در واشنگتن قرار 
دارد ب��ر اين ب��اور است كه اگر در ريس��ك پذيري 
سرمايه گ��ذاران خارجي تغييري پيش بيايد، عالوه 
ب��ر آرژانتين و تركيه، اوكراين و آفريقاي جنوبي هم 

در معرض خطر هستند. 
صن��دوق بين المللي پول اكن��ون مي گويد كه 
در سال 2017 ح��دود 21تريليون دالر به بدهي 
در جه��ان اضافه شد و اين ميزان به 237تريليون 
دالر رسيد. البته درست است كه بخش بزرگي از 
اين بدهي بيشتر به چين تعلق دارد كه اقتصادش 
مي تواند با بدهي بيش��تر سر كند. بخش عمده يي 
از آن ب��ه واحد پول محلي اس��ت، نه اينكه چين 
ب��ه دالر وام گرفته باشد و به  ع��الوه چين داراي 
ي��ك ذخيره عظيم ارزي است )بيش از 3تريليون 

دالر( كه مانعي جدي ب��ر سر راه سقوط ناشي از 
بده��ي است، ولي ديگر اقتصاد هاي »نوظهور« در 
اين موقعيت نيستند. بدهي به دالر و يورو درحال 
حاضر از ۸تريليون دالر ه��م فزوني گرفته است، 
يعن��ي حدود 15 درصد از كل بدهي را تش��كيل 
مي دهد. بده��ي آرژانتين بيش از 60درصدش به 
خارجي ها تعلق دارد در حالي كه تركيه هم شاهد 
يك��ي از باالترين سطوح افزاي��ش بدهي ارزي از 

2009 به اين سو بود. 
 همي��ن ك��ه ن��رخ به��ره ب��راي اي��ن بدهي ها 
افزاي��ش مي يابد، اداره   آن هر چ��ه دشوارترخواهد 
شد. به گفته موسس��ه مال��ي بين المللي بنگاه هاي 
»مش��كل دار« اكنون بي��ش از 20درصد بنگاه ها را 
در برزيل، هندوستان و تركيه تش��كيل مي دهند و 
بنگاه هايي كه سودشان بيش��تر از هزينه هاي بهره 
باش��د به سرعت كاه��ش مي يابند. موسس��ه مالي 
بين الملل��ي اضاف��ه مي كن��د »حتي ب��ا وجود نرخ 
بهره پايين جهاني، بس��ياري از بنگاه هاي غير مالي 
درپرداخت تعهدات ناشي از بدهي مشكل روزافزون 
دارن��د. « در آرژانتي��ن نرخ بهره ب��راي بنگاه هاي 
كوچك از 15درصد هم بيشتر شده است. »بنگاه ها 
ش��روع به از دست دادن سرمايه جاري خود كردند 
چراك��ه نمي توانند تامين مال��ي عقالني براي خود 
دست وپا كنند«. موسس��ه مال��ي بين المللي افزود: 
»بنگاه ه��اي بزرگ ك��ه دسترسي ب��ه منابع مالي 
بين المللي دارند در موقعيت بهتري هس��تند ولي، 
به گفته يك تحليلگر، بنگاه هاي كوچك و متوسط، 

مشكل دارند. «
وقتي كه سود بنگاه ها دربس��ياري از كش��ورها 
شروع ب��ه كاهش مي كن��د و هزينه هاي بدهي هم 
افزاي��ش مي يابد، خردش��دن اتفاق خواه��د افتاد. 
تازه تري��ن ب��رآورد من از س��ود بنگاه ه��اي جهان 
)براس��اس متوس��ط نرخ س��ود در امريك��ا، آلمان، 
انگلس��تان، ژاپن و چين( نشان مي دهد كه سود در 
فصل آخ��ر سال 2017 از اواسط 2016 به اين سو 
كاهش يافته است. بايد منتظر ماند و ديد در فصل 

اول 201۸ سود به كدام سو حركت خواهد كرد. 
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عبور مانده تسهيالت بانك ها از 1153 هزار ميليارد تومان
كاهش3.5واحددرصديماندهتسهيالتبانكهانسبتبهرشدسپردههادريكسال

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
مانده كل س��پرده ها در پاي��ان بهمن ماه 96، 
1532هزار ميليارد تومان و مانده كل تسهيالت 
بانك ه��ا نيز بال��غ بر 1153ه��زار ميليارد تومان 
ب��وده كه نش��ان مي دهد، غ��ول نقدينگي و پول 
رش��د زيادي داشته اس��ت و بيش از 1500هزار 
ميلي��ارد توم��ان نقدينگي و س��پرده در بانك ها 
موجود اس��ت كه از اين مق��دار به ميزان 1153 
هزار ميلي��ارد تومان تس��هيالت بانكي پرداخت 
شده و بدهي مردم و فعاالن اقتصادي به بانك ها 
به رقم بزرگ 1153هزار ميليارد توماني در پايان 
بهمن رسيده و تا پايان سال 96 نه تنها نقدينگي 
و س��پرده هاي بانكي از م��رز 1500هزار ميليارد 
توم��ان عبور كرده بلكه بدهي م��ردم به بانك ها 
نيز به 1200 هزار ميليارد تومان رسيده كه البته 
اين ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضاي كسب و 
كار مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، توليد 

و اشتغال به كار گرفته شود. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، وضعي��ت كل مانده 
س��پرده ها و تس��هيالت ريال��ي و ارزي بانك ه��ا 
و موسس��ات اعتب��اري ب��ه تفكيك اس��تان در 
پاي��ان بهمن ماه 96 نش��ان مي دهد ك��ه مانده 
كل س��پرده ها در پاي��ان بهمن م��اه 96 معادل 
1532ه��زار ميلي��ارد تومان بوده كه نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل 292هزار ميليارد تومان 
معادل 23.5درصد و نسبت به اسفند 95 معادل 
259هزار ميليارد تومان يا 20.4 درصد طي 11 

ماهه اول سال 96 افزايش داشته است. 
همچنين بيش��ترين مبلغ س��پرده مربوط به 
اس��تان تهران با 895هزار ميلي��ارد تومان بوده 
كه معادل 58درصد كل سپرده هاي كشور است. 
كمترين رق��م نيز مربوط به كهگيلويه وبويراحمد 
معادل 3340ميليارد تومان بوده است. به عبارت 
ديگر تهران بيش از تمام استان هاي كشور سپرده 
جذب ك��رده اس��ت و اكثر ش��ركت ها و فعاالن 
اقتصادي ترجي��ح داده اند به داليل مختلف پول 
خود را در حس��اب هاي بانكي در اس��تان تهران 
سپرده گذاري كنند و همچنين بابت فعاليت هاي 
خود از بانك هاي تهران وام و تسهيالت بگيرند. 

 مانده كل تس��هيالت بانك ها نيز 1153هزار 
ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 
95 معادل 192 هزار ميليارد تومان يا 20درصد 
رشد كرده است. يعني رشد تسهيالت بانك ها در 
11ماهه اول 96 به ميزان 3.5واحد درصد كمتر 

از رشد سپرده ها بوده است. 
اين رقم در مقايس��ه با اسفند 95 نيز معادل 
166ه��زار ميلي��ارد تومان يا 16.8درصد رش��د 
كرده ك��ه به مي��زان 3.6واحد درص��د كمتر از 
رشد س��پرده ها در 11ماهه اول سال 96 است و 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه تمايل بانك ها به 
پرداخت تس��هيالت كمتر از رشد سپرده ها بوده 

است. 
بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان 
تهران با مان��ده 721هزار ميلي��ارد تومان يعني 
معادل 62.6درصد تس��هيالت دريافتي كشور و 

كمترين مربوط ب��ه كهگيلويه وبويراحمد معادل 
4060ميليارد تومان بوده اس��ت. به عبارت ديگر 
استان تهران تقريبا به اندازه 4واحد درصد بيش 
از س��هم خود در ج��ذب س��پرده ها از پرداخت 

تسهيالت سهم داشته است. 
همچنين نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از 
كسر سپرده قانوني معادل 83.9 درصد بوده كه 
نسبت به بهمن 95 با رقم 85.8 درصد به ميزان 
1.9 واحد درصد و نس��بت به پايان سال 95 كه 
86.7 درصد بوده معادل 2.8 واحد درصد كاهش 
نش��ان مي دهد يعني تمايل بانك ها به پرداخت 
تسهيالت در مقايسه با رشد و ظرفيت سپرده ها 

كاهش يافته است. 
 اي��ن نس��بت در ته��ران 89.2درصد اس��ت 
ك��ه از ميانگي��ن كش��وري باالت��ر اس��ت و در 
كهگيلويه وبويراحمد 136.6درصد بوده است. به 
عبارت ديگر در برخي استان هاي كمتر برخوردار 
ي��ا در اس��تان هايي ك��ه ض��رورت حمايت هاي 
اجتماعي و بانكي الزم بوده، نسبت تسهيالت به 
سپرده و سپرده بعد از كسر سپرده قانوني باالتر 
از 100درصد س��پرده يا 100 درصد سپرده بعد 

از كسر سپرده قانوني بوده است. 

سهمتسهيالتازسپردهها
سهم تسهيالت از سپرده ها نيز نشان مي دهد 
كه از رقم 1532هزار ميليارد توماني س��پرده ها 
مع��ادل 75.2درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر 
مع��ادل 24.8 از س��پرده ها را س��پرده قانوني و 
ذخيره احتياطي يا س��قف اعتب��اري براي تامين 
نقدينگي مورد نياز بانك ها تش��كيل داده اس��ت 
و بانك ه��ا معادل 158ه��زار ميلي��ارد تومان يا 
10.31درصد سپرده ها را به عنوان سپرده قانوني 

در نظر گرفته اند و س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني به رقم 1374هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. همچنين مبلغ 221ه��زار ميليارد تومان 
معادل 14.42 درصد به عنوان ذخيره احتياطي 
نقدينگي يا سياست سقف اعتباري در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر مع��ادل 379هزار 
ميلي��ارد توم��ان از كل س��پرده ها را ب��ه عنوان 
جمع س��پرده قانوني و ذخي��ره احتياطي حاصل 
از سياست س��قف اعتباري و نقدينگي مورد نياز 
بانك ها براي پاسخ به نياز مشتريان تشكيل داده 
اس��ت تا در صورت مراجعه س��پرده گذاران قادر 
به تامين نيازهاي مراجعه كنندگان و مش��تريان 

بانك ها باشند. 
بر اين اساس سهم ذخيره احتياطي نقدينگي 
بانك ه��ا مع��ادل 14.4درصد و س��پرده قانوني 

10.3درصد كل سپرده ها بوده و روي هم معادل 
379ه��زار ميلي��ارد تومان مع��ادل 24.8درصد 
س��پرده ها ب��ه عنوان س��قف اعتباري و س��پرده 
قانون��ي در بانك ها و بانك مركزي موجود بوده و 
به عنوان تس��هيالت پرداخت نشده و در مجموع 
75.2درص��د س��پرده ها ب��ه  صورت تس��هيالت 
پرداخت ش��ده است. رشد تسهيالت 20درصدي 
يك س��ال منتهي به بهمن 96 نيز در مقايس��ه با 
رش��د 23.5درصدي سپرده ها در اين دوره نشان 
مي دهد كه سرعت تسهيالت دهي بانك ها كمتر 
از رشد سپرده هاي بانكي بوده است. اين موضوع 
در 11ماهه اول س��ال 96 نيز تش��ديد ش��ده و 
در ش��رايطي كه رشد س��پرده ها در اين 11 ماه 
20.4درصد بوده اما رشد تسهيالت 16.8درصد 

و 3.6واحد درصد كمتر بوده است. 

وضعيت استان ها نيز نشان مي دهد كه بعد از 
اس��تان تهران كه حدود 60درصد منابع بانكي را 
جذب كرده، استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، 
مازندران، فارس، خوزس��تان، آذربايجان ش��رقي، 
البرز، گيالن، كرمان، آذربايجان  غربي و كرمانشاه 
در رتبه هاي بعدي از دوم تا دوازدهم جذب منابع 
ش��امل س��پرده و تس��هيالت بوده اند. همچنين 
كردس��تان،  اس��تان هاي سيستان وبلوچس��تان، 
سمنان، اردبيل، زنجان، خراسان جنوبي و شمالي، 
كهگيلويه وبويراحمد، ايالم، چهارمحال وبختياري 
در رتبه هاي 21 تا 31 از نظر جذب منابع بانكي 

قرار داشته اند. 
از س��وي ديگر،اس��تان هاي كمت��ر برخوردار 
از منابع س��پرده بانكي كه رقم مانده تس��هيالت 
آنها از رقم س��پرده بعد از كس��ر س��پرده قانوني 
بيشتر بوده ش��امل استان هاي گلستان، لرستان، 
چهارمحال وبختياري، ايالم، كهگيلويه وبويراحمد 

و خراسان شمالي بوده است. 
در اس��تان كم  برخوردار كهگيلويه وبويراحمد 
نيز مانده تس��هيالت حتي از رقم مانده سپرده ها 
بيشتر بوده و اين موضوع نشان مي دهد كه منابع 
مالي و س��پرده در اين استان بس��يار كم بوده و 
سيستم بانكي تس��هيالت بيشتري براي كاهش 
فقر و محروميت و كم��ك به توليد و بخش هاي 

اقتصادي به اين استان پرداخت كرده است. 
 بيش��ترين مبلغ س��پرده ها مربوط به استان 
ته��ران با 894ه��زار ميليارد توم��ان و كمترين 
مبلغ مرب��وط ب��ه اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
ب��ا 3340ميليارد تومان بوده اس��ت. بيش��ترين 
مبلغ تس��هيالت مربوط به استان تهران با مانده 
721ه��زار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط 
به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با 4057ميليارد 

تومان بوده است. 

13استان9برابربقيهسپردهجذبكردهاند
اصفه��ان،  اس��تان هاي  ته��ران،  از  بع��د 
خراس��ان رضوي، ف��ارس، خوزس��تان، گي��الن، 
الب��رز، كرم��ان،  آذربايجان ش��رقي، مازن��دران، 
آذربايجان غرب��ي، ق��م و ي��زد روي ه��م بيش از 
90درص��د س��پرده ها را جذب كرده ان��د و بقيه 
استان هاي كشور يعني 18 استان تنها 10درصد 

سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند. 
 

تسهيالت13استان7برابربقيهاستانها
در بخش تس��هيالت نيز 13 اس��تان ش��امل 
ف��ارس،  خراس��ان رضوي،  اصفه��ان،  ته��ران، 
مازندران، آذربايجان ش��رقي، خوزستان، كرمان، 
گيالن، آذربايجان غربي، البرز، يزد، كرمانش��اه و 
گلستان با سهم بيش از يك  درصد بازار تسهيالت 
معادل 87 درصد تس��هيالت را جذب كرده اند و 
بقيه اس��تان ها يعني 17 اس��تان ديگر روي هم 
تنه��ا بي��ش از 12درص��د تس��هيالت را جذب 
كرده اند. به عبارت ديگر تقريبا نيمي از استان ها 
ب��ه اندازه 7برابر نيم ديگر اس��تان ها تس��هيالت 

جذب كرده اند. 

ايلنازابراهيمي
پاس��خ اين سوال كه آيا سياست گذاران در برابر 
فش��ارهاي سوداگرانه از ارزش پول ملي دفاع كنند 
يا كاهش ارزش را بپذيرند تنها به شرايط اقتصادي 
بس��تگي ندارد و به اثرات بازتوزيعي و اولويت هاي 

سياسي نيز بازمي گردد. 
نوسانات ارزي سال 1397 را همچون نوسانات 
ارزي س��ال هاي 1390و 1391 مي ت��وان ازجمله 
تالطم هاي ارزي كالس��يك به  وقوع  پيوس��ته در 
اقتص��اد ارزيابي كرد. ازجمل��ه مهم ترين الگوهاي 
كالن اقتص��ادي مبي��ن بحران ه��اي ارزي، اول 
الگوهايي هس��تند كه ريش��ه تالطم ه��ا را مباني 
ضعي��ف و نادرس��ت اقتص��ادي مي دانن��د و دوم 
الگوهاي��ي ك��ه بر اي��ن باورند تالطم ه��اي ارزي 
 Self(مي توانند خودشكوفا يا خود تقويت  شونده
fulfilling( ب��وده و بن��ا ب��ه عم��ل فع��االن و 
س��فته بازاني به وجود  آيند ك��ه معتقدند، دولت 
ي��ا بانك مركزي توان دف��اع از ارزش پول ملي را 
نداش��ته يا تمايلي به اي��ن كار ندارند. البته قريب 
به اتف��اق صاحب نظران اين حوزه ب��اور دارند كه 
هيچ حمله سفته بازي نمي تواند بدون سوار شدن 
بر موج ضعف هاي ساختاري و بنيادين اقتصاد اثر 

قابل  توجه و پايداري بر نرخ ارز داشته باشد. 

در طول ساليان گذشته تركيب؛ افزايش حجم 
نقدينگ��ي در كش��ور، باالتر بودن مس��تمر تورم 
داخلي نس��بت به تورم بين الملل��ي و عدم توجه 
به اين امر در تعديل نرخ ارز، كس��ري شديد تراز 
تجاري غيرنفتي، كس��ري بودجه ب��دون در نظر 
گرفت��ن درآمدهاي نفتي و ات��كاي بودجه دولت 
ب��ه درآمدهاي نفتي و ارزش گ��ذاري بيش از حد 
پ��ول ملي و تعديل نش��دن هنگام ن��رخ ارز براي 
س��ال هاي متوالي وضعيتي را ب��ه وجود آورده كه 
اقتصاد را مس��تعد وقوع تالطم هاي ارزي مي كند. 
البته اين ش��رايط در طول ساليان قبل نيز وجود 
داش��ت ولي فراهم بودن امكان عرضه ارز از محل 
كسب درآمدهاي نفتي و افزايش اين درآمدها به 
دليل گشايش هاي پسابرجام در چندين سال اخير 
باعث ش��ده بود، دولت و بانك مركزي بتوانند اثر 
اي��ن مباني ضعي��ف بر ب��ازار ارز را خنثي كرده و 
با پاسخ گويي س��ريع به تقاضاي موجود در بازار، 

قيمت ارز را در يك دامنه ثابت حفظ كنند. 
بنابراين به نظر مي رسد، نوسانات بازار ارز ايران در 
چند ماه اخير به خصوص در چند هفته گذشته هم 
ريشه در بنيان هاي كالن اقتصادي تضعيف كننده 
ارزش پول ملي داشته و هم كارگزاران و سوداگران 
حاض��ر در ب��ازار ارز انتظار دارند ب��ه دليل افزايش 

احتمال محدود شدن درآمدهاي ارزي كشور ناشي 
از بازگش��ت تحريم ها، بانك مركزي و دولت ديگر 
تمايلي به پايين نگه داشتن نرخ ارز نداشته يا اصوال 
قادر به اين كار نخواهند بود لذا با هر خبر منفي در 
زمينه تحريم ها يا اوضاع اقتصادي دست به حمالت 
شديدي در بازار ارز مي زنند به طوري كه عالوه بر 
فعاالن س��نتي بازار ارز، مردم عادي نيز ش��روع به 
تبديل پس انداز يا ساير دارايي هاي خود به دالر يا 
ساير ارزهاي رايج كرده اند و تا حدي شاهد حمالت 

خود تقويت  شونده در اين بازار هستيم. 
علت وقوع حمالت س��وداگرانه هر چه باش��د، 
بان��ك  مركزي مي تواند نق��ش مهمي در مديريت 
بح��ران ايفا كند. با مداخله بانك مركزي، بس��ته 
به ش��دت حمله و دامنه اقدام��ات بانك مركزي 
دو حالت ممكن است به وقوع بپيوندد يا مداخله 
موفقيت آميز است يا با شكست مواجه مي شود كه 
هر يك از اين نتايج اثرات متفاوتي را در اقتصاد به 

دنبال خواهد داشت. 
س��وداگرانه،  فش��ارهاي  ب��ه  ش��دت  بس��ته 
سياست هاي دفاعي مي تواند از طريق فروش حجم 
زيادي از ذخاير خارجي يا توسط افزايش نرخ هاي 
بهره كوتاه مدت اعمال شود. در واكنش به حمالت 
سوداگرانه يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي 

كش��ورها مناس��ب باش��د، وجود ن��دارد بلكه يك 
سياست بهينه به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد 

كالن و نوع حمالت بستگي دارد. 
تاكيد دولت ها به ثابت نگه داش��تن نرخ ارز)به 
هر قيمت ممكن( نمي تواند سياست پايداري باشد. 
دفاع از ارزش پول ملي مستلزم اين است كه بانك 
مركزي تعديالت بزرگ و مكرري در سياست هاي 
پول��ي انجام دهد؛ ب��ا علم به اينك��ه اين تغييرات 
ممكن اس��ت اثرات اقتصادي و سياسي زيان باري 
به همراه داش��ته باش��د. به عنوان مثال، مقابله با 
حم��الت س��وداگرانه از طريق اس��تفاده از ذخاير 
ارزي و تزري��ق آن به ب��ازار مي تواند در بلندمدت 
موج��ب افت ت��وان مداخله بانك مركزي ش��ود يا 
افزايش نرخ هاي بهره ممكن اس��ت منجر به ركود 
اقتصادي و انقب��اض فعاليت هاي اقتصادي گردد و 
به دنبال آن درآمدهاي مالياتي دولت كاهش يافته 
و كسري بودجه دولت افزايش يابد. همچنين وضع 
محدوديت بر تحرك سرمايه نيز به سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي آسيب وارد مي كند. از سويي ديگر 
شكست در مقابله با حمالت مي تواند به  شدت باعث 
كاه��ش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش تورم، 

كاهش مصرف و حتي سرمايه گذاري شود. 
البت��ه باي��د متذكر ش��د كه ه��ر عكس العمل 

سياس��ت گذار به فش��ارهاي س��وداگرانه و نتيجه 
حاص��ل از آن اثرات بازتوزيعي ش��ديدي به همراه 
دارد بنابراين توسط گروه هاي متضرر مورد مخالفت 
ق��رار مي گيرد. بنابراين پاس��خ اين س��وال كه آيا 
سياس��ت گذاران در برابر فشارهاي س��وداگرانه از 
ارزش پ��ول داخلي دفاع كنند ي��ا كاهش ارزش را 
بپذيرند تنها به شرايط اقتصادي بستگي ندارد بلكه 
وابسته به اثرات بازتوزيع و اولويت هاي سياسي هر 

اقتصاد نيز است. 
بنابراي��ن در ي��ك جمع بندي مي ت��وان چنين 
گفت كه فش��ارهاي س��وداگرانه ح��ال حاضر بازار 
ارز ب��ر موج برخي از عوام��ل بنيادين اقتصادي در 
س��ال هاي گذشته سوار اس��ت و در اين بين بانك 
مركزي بايد تصميم بگي��رد كه قصد حفظ ارزش 
پول ملي را داش��ته يا اجازه تعديل آن متناسب با 
عوامل بنيادي��ن اقتصادي را خواهد داد. در صورت 
تصمي��م بانك مركزي به حفظ ارزش پول ملي دو 
حالت شكست يا موفقيت متصور است كه در هر دو 
مورد به خاطر اثرات بازتوزيعي آن مخالفاني وجود 
خواهند داشت. به عبارت ديگر امكان حداكثرسازي 
منافع تمام كارگزاران اقتصادي به صورت همزمان 
وجود نداشته و در تصميمات سياست گذاري بايد به 

برآيند كلي سود و زيان توجه داشت. 

معاون دولت الكترونيكي س��ازمان فن��اوري اطالعات گفت: 
با همكاري بانك مركزي قابليت اس��تعالم چك هاي برگشتي و 
تسهيالت به سامانه دولت همراه اضافه مي شود. رضا باقري اصل 
در گفت وگو با ايبنا درباره اقدامات بانك مركزي در پروژه دولت 
الكترونيك و دولت همراه گفت: جلساتي از سوي سازمان فناوري 
اطالعات با مسووالن بانك مركزي ازجمله معاونت فناوري هاي 
بانك مركزي در س��ال گذشته برگزاري ش��ده و بانك مركزي 
وع��ده داده تا به وس��يله همكاري با بخش دول��ت الكترونيك 
س��ازمان فناوري اطالعات برخي قابليت هاي مهم و رايج بانكي 
كه نياز مردم اس��ت را در س��امانه دولت همراه ارائه كند؛ يكي 

از اين س��رويس ها امكان استعالم چك هاي برگشتي محسوب 
مي شود كه عملكردي همچون سامانه صياد بانك مركزي دارد 
اما به جاي اينكه به بانك ها س��رويس دهي داش��ته باشد صرفا 
به اش��خاص سرويس مي دهد. معاون دولت الكترونيك سازمان 
فناوري اطالعات ادامه داد: يكي از مهم ترين س��رويس هايي كه 
قرار است با همكاري بانك مركزي در سامانه دولت همراه ارائه 
شود به بخش تس��هيالت مربوط است؛ در اين بخش مشخص 
مي شود كه فرد چه تسهيالتي دريافت كرده و چقدر تسهيالت 
باقي مانده دارد كه فرآيند آن درحال توسعه است و به زودي در 

سامانه دولت همراه ارائه مي شود. 

اضافه شدن استعالم چك هاي برگشتي و تسهيالت به دولت همراه
مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان تاكيد كرد كه رقم قراردادهاي 
بيمه اتكايي منعقد شده با بيمه گران خارجي به اندازه يي پايين 

است كه با خروج امريكا از برجام نيز ارزش بر هم زدن ندارد. 
سيدمحمد آس��وده در گفت وگو با ايبنا درباره تاثير خروج 
امري��كا از برج��ام بر پايدار مان��دن قرارداده��اي بيمه اتكايي 
خارجي گفت: در طول 2/5س��ال گذشته قراردادهاي زيادي با 
طرف هاي خارجي منعقد نش��ده و رقم قراردادهاي موجود نيز 

به اندازه يي نيست كه بخواهند آن را لغو كنند. 
وي محدوديت ه��اي موج��ود در زمينه حم��ل و نقل پول 
را مهم تري��ن مانع براي انعق��اد قراردادهاي بزرگ با بيمه گران 

خارجي عنوان كرد و افزود: به دليل محدوديت در حمل و نقل 
پول اساسا امكان انعقاد قراردادهاي بزرگ با بيمه گران خارجي 
به وجود نيامد و چند قراردادي نيز كه بسته شد، رقم محدودي 

دارند و ارزش به هم زدن ندارد. 
مديرعام��ل بيمه اتكايي ايرانيان درب��اره بيمه 30درصد از 
خسارت حوادث فاجعه بار ايران نزد بيمه گر اتكايي خارجي نيز 
اظهار كرد: اين خس��ارت بيمه شده اما تاكنون خسارتي اتفاق 
نيفتاده اس��ت؛ در صورتي كه خس��ارتي رخ دهد، حق بيمه را 
باي��د بگيرند و خس��ارت را پرداخت كنند كه ب��از هم رقم آن 

پايين است.

قراردادهاي بيمه اتكايي خارجي ارزش بر هم زدن ندارد

ضرورتصندوق
تامينخساراتباليايطبيعي

حميدرضاحاجياشرفي
كارشناسمطالعاتريسكوبيمه

در آخرين سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه 
س��هم بيمه هاي بازرگاني در توليد ناخالص داخلي 
)GDP( 7درصد تعيين ش��ده و همه كارشناس��ان 
صنعت بيمه كش��ور آرزوي تحقق اين پيش بيني را 

دارند. 
اما تحقق اين ميزان رش��د حق بيمه و مشاركت 
بيمه هاي بازرگاني در افزايش توليد ناخالص داخلي 
نيازمند الزامات و پيش ش��رط هايي اس��ت كه بدون 
كم��ك و حمايت قاط��ع دولت و مجلس ش��وراي 
اس��المي رس��يدن به اين پيش بيني دش��وار به نظر 

مي رسد. 
براي تحقق اين رشد و فراگير شدن دامنه خدمات 
بيمه در سراسر كشور گسترش بازار بيمه هاي خانوار 
و اصناف كه تحت عنوان بيمه هاي خرد محس��وب 
مي گردن��د از جمله راهكار موثر توس��عه بيمه هاي 

بازرگاني خصوصا رشد بيمه هاي زندگي است. 
 از 43 نوع بالياي طبيعي شناسايي شده در دنيا 
33 نوع آن در ايران س��ابقه وقوع پيوستن دارند كه 
خس��ارت هاي س��نگين مالي و جان��ي را تاكنون به 

هموطنان وارد نموده اند. 
در زلزله كرمانش��اه س��ال قبل حمايت بي نظير 
مقام رهبري، همت و پش��تيباني ارزشمند دولت و 
هموطنان عزيز و سازمان هاي رسمي و مردم نهاد به 

زلزله زدگان از آالم و مشكالت اين عزيزان كاست. 
 ام��ا ايفاي نق��ش بيمه هاي بازرگان��ي به عنوان 
س��ازمان اصلي مكلف به جبران خس��ارت ها در اين 
وقايع بعلت مش��كالت مالي بخشي از هموطنان در 
پرداخت حق بيمه هاي رشته آتش سوزي و خطرات 
تبع��ي و پايين بودن فرهن��گ بيمه يي كه منجر به 
نخري��دن بيمه نامه هاي ذي رب��ط مي گردد، ضعيف 
ب��ود به طوري كه تاكنون اين ضع��ف مانع از فراگير 
ش��دن خدمات بيمه موردنياز خانوارها در شهرها و 

روستا هاي كشور شده است
ب��راي تامي��ن و تعمي��م فراگي��ر پوش��ش هاي 
آتش س��وزي و خطرات طبيعي در 22 ميليون واحد 
مس��كوني و قريب 7 ميليون واحد صنفي و صنعتي 
كشور، صنعت بيمه نيازمند حمايت قاطع و مصمم 

دولت و مجلس است. 
اين حمايت مي تواند از طريق اختصاص و برگشت 
مالي��ات ارزش اف��زوده دريافتي از همه رش��ته هاي 
بيمه يي و شركت هاي بيمه، براي خريد بيمه نامه هاي 
پايه پوشش جامع آتش سوزي و خطرات تبعي همه 
منازل كش��ور اختصاص يابد و هر ش��ركت بيمه به 
نس��بت ميزان ارزش افزوده پرداختي ساالنه در اين 
پرتفوي ملي مشاركت و مديريت نمايد و ذخاير فني 
حاصله در يك صندوق مشترك جمع آوري و بدون 
تقسيم به عنوان س��رمايه و سود ساالنه شركت هاي 
بيمه خصوصي به عنوان ذخيره فني هميشه نگهداري 

شود و صندوق اتكايي ملي تشكيل شود. 
اميدواريم با حمايت دولت و مجلس و وزارت امور 
اقتصاد و دارايي و وزارت كشور با همكاري مشترك 
بيمه مركزي )عالي ترين نهاد ناظر دولت در صنعت 
بيمه( و شركت هاي بيمه بازرگاني با تداوم مديريت 
توانمند و مس��لط آقاي همتي به عن��وان يك مدير 
بيمه شناس كش��ور در دولت دوازدهم شاهد تحقق 
فراگير خدمات بيمه جامع خانوار و مشاغل در سراسر 

كشور تا پايان برنامه ششم توسعه باشيم. 

ارزرمزبوميمنتظر
قانونومقرراتبانكي

مع��اون وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با 
توضي��ح اينكه اقدامات فن��ي در زمينه ارز مرزها 
انجام ش��د، گف��ت: در زمينه حقوق��ي و مقررات 
گفت وگ��و و رايزن��ي انجام ش��ده و منتظر تدوين 

مقررات مربوطه از سوي بانك مركزي هستيم. 
نصراهلل جهانگ��رد در گفت وگو ب��ا ايبنا درباره 
آخري��ن وضعي��ت از رمزها در كش��ور اظهار كرد: 
مهم ترين اقدامي ك��ه در چند ماه اخير در زمينه 
ارز رمزها صورت گرفته، ايجاد بس��تر شكل گيري 
رمز پول ها در پژوهشگاه ارتباطات و آغاز مطالعات 

فني و پژوهشي در اين زمينه است. 
وي افزود: با دس��تور وزير ارتباطات مقرر ش��د 
با همكاري پس��ت بانك فعاليت در اين زمينه آغاز 
ش��ود تا بتوانيم از بستر موجود در اين بانك براي 
معرفي يك ارز رمز بومي اس��تفاده كنيم كه نقش 

ما در اين زمينه از نظر مباحث فني است. 
مع��اون وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
در ادام��ه توضيح داد: رمز پول ه��ا كه بيت كوين 
ازجمل��ه مش��هورترين نوع اين ارزهاس��ت مبتني 
ب��ر تكنولوژي بالك چين اس��ت و تكنولوژي هاي 

جديدتر نيز در دنيا درحال شكل گيري است. 
جهانگرد با اش��اره به اينكه نقش اين ارز رمزها 
در اقتص��اد كش��ورها و قوانين و مق��ررات در اين 
زمين��ه بايد مورد توجه قرار گي��رد، گفت: به نظر 
من مباحث فني به زودي حل و روشن خواهد شد 
اما تنظيم مقررات و بس��تر حقوقي و نحوه تعامل 
با اين ارزها در كس��ب وكارهاي داخلي همچنين 
مزاياي اين كار در جريان اقتصادي كشور ازجمله 
مباحث��ي اس��ت كه ني��از به روش��نگري و تعيين 

تكليف دارد. 
وي درب��اره آخرين اقدام��ات صورت گرفته در 
اين زمينه افزود: عمده گفت وگوها و بررس��ي ها از 
نظ��ر جنبه فني اين ارزها پيش رفته اما در زمينه 
حقوق��ي و مقررات ب��ا بانك مرك��زي گفت وگو و 
رايزني هايي داش��تيم كه منتظ��ر تدوين مقررات 
مربوطه در اين زمينه از سوي اين بانك هستيم. 

 معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: 
به نظر من اين فاز تكنولوژيك همه ما را به سمت 
اجرايي كردن اين تصميمات هدايت خواهد كرد. 

يادداشت

خبر

مانده كل سپرده ها در پايان بهمن ماه 96 معادل 1532هزار ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به اسفند 95 معادل 259هزار ميليارد تومان يا 20.4درصد طي 11 ماهه اول سال 

96 افزايش داشته است. همچنين مانده كل تسهيالت بانك ها نيز 1153هزار ميليارد 
تومان بوده كه در مقايسه با اسفند 95 معادل 166هزار ميليارد تومان يا 16.8درصد 

رشد كرده كه به ميزان 3.6واحد درصد كمتر از رشد سپرده ها در 11ماهه اول سال 
96 است و اين موضوع نشان مي دهد كه تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت كمتر از 

رشد سپرده ها بوده است 
 

معادل 24.8 از سپرده ها را سپرده قانوني و ذخيره احتياطي يا سقف اعتباري براي 
تامين نقدينگي مورد نياز بانك ها تشكيل داده است و بانك ها معادل 158هزار ميليارد 

تومان يا 10.31درصد سپرده ها را به عنوان سپرده قانوني در نظر گرفته اند و سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني به رقم 1374هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين مبلغ 

221 هزار ميليارد تومان معادل 14.42درصد به عنوان ذخيره احتياطي نقدينگي يا 
سياست سقف اعتباري در نظر گرفته شده است



يادداشت

حمالت سوداگرانه به بازار ارز و انتخاب هاي بانك مركزي
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دانشوفن10
 بدافزار »تلگراب«

خطر جديد براي تلگرام
زد دي ن�ت  محقق��ان امنيتي ويروس��ي به نام 
»تلگراب« كش��ف كرده اند كه نس��خه دس��ك تاپ 
پيامرس��ان تلگرام را هدف گرفت��ه و اطالعات كاربر 
را س��رقت مي كند. محققان متوجه بدافزار جديدي 
ش��ده اند ك��ه اطالعات كارب��ران را از روي نس��خه 
دس��ك تاپ تلگرام مي دزدد. اين ويروس »تلگراب« 
نام گرفته اس��ت. در همين راستا محققان سيسكو 
تالوس اعالم كرده اند طي ۶ هفته گذشته ظهور اين 
وي��روس را رصد كرده اند. اين بدافزار طوري طراحي 
شده تا اطالعات cache و فايل هاي كليدي تلگرام 
را جمع آوري كند. كد آلوده نخستين بار در ۴ آوريل 
۲۰۱۸ رصد و دومين نسخه آن نيز ۱۰آوريل مشاهده 
شد. هرچند نسخه اول تلگراب فقط فايل هاي متني، 
اطالع��ات مرورگر و كوكي ه��ا را ذخيره مي كرد، در 
نسخه دوم قابليت جديدي افزوده شده كه به بدافزار 
اجازه مي دهد اطالعات cache دسك تاپ را همراه 
اطالعات الگين )ورود( را نيز جمع آوري كند. به اين 
ترتيب كاربر تلگرام متوجه نمي شود، پسورد او فاش 
ش��ده و بدافزار به راحتي مي تواند از آن سوءاستفاده 
كند. كارشناسان امنيتي سيسكو تالوس معتقدند در 
نسخه دسك تاپ تلگرام ضعف امنيتي وجود دارد كه 
بدافزار از آن سوءاس��تفاده مي كند. به نظر مي رسد 
كارب��ري به نام هاي آنالي��ن Racoon Hacker و 
)Енот / Enot )Eyenot اي��ن بدافزار را طراحي 

كرده باشد. 

ارسال ماهواره به دوردست ها 
توسط چيني ها

اس�پيس  چين قصد دارد، ف��ردا ماهواره يي به 
يك نقطه گرانش��ي پايدار در ۶۴ ه��زار كيلومتري 
بخش هاي دور دس��ت ماه بفرس��تد. اي��ن ماهواره 
بخشي از برنامه اكتشاف روباتيك چين براي بررسي 
قس��مت هاي دوردست ماه است. چين بخش جديد 
ماموريت بلندپروازانه اكتشاف روباتيك در ماه را روز 
)۲۰ مه( انجام مي دهد. ماهواره رله Queqiao قرار 
است، همراه يك موش��ك Long March 4C از 
مق��ر پرتاب ماهواره Xichang در ايالت س��يچوان 
ب��ه آس��مان پرتاب ش��ود. ماه��واره Queqiao به 
نقط��ه ۲ الگرانژ ميان م��اه و زمين مي رود. اين يك 
نقطه گرانش��ي پايدار در ۶۴ هزار كيلومتري ماه و از 
سمتي است كه رو به زمين قرار ندارد. ماهواره از اين 
نقطه سيگنال و اطالعات را ميان كاوشگر-ماه نشين 
Chang4و زمي��ن منتق��ل مي كن��د. كاوش��گر- 
ماه نش��ين در اواخر س��ال جاري آماده مي ش��ود و 
نخستين فضاپيمايي خواهد بود كه در قسمت هاي 

دوردست ماه فرود مي آيد. 

ساخت »هدست« مستقل 
واقعيت افزوده توسط »گوگل« 
ورج  شركت گوگل در حال توليد هدست واقعيت 
افزوده جديد و مس��تقلي با اس��تفاده از تراش��ه هاي 
تازه ش��ركت كوالكوم اس��ت. اين هدست با همكاري 
ش��ركت تايواني كوانتا ساخته مي ش��ود كه از جمله 
توليدكنندگان مش��هور رايانه است. اگر چه اين طرح 
هن��وز در مراحل اوليه خود اس��ت، اما اخب��ار آن از 
طريق منابع نزديك به گوگل به رس��انه ها درز كرده 
است. گفته مي شود، هدست يادشده شباهت هايي با 
هدست هولولنز مايكروسافت دارد كه نمونه اوليه آن 
در س��ال ۲۰۱۶ عرضه شد و كاركردهاي مختلفي در 
حوزه هاي آموزشي، صنعتي و حرفه يي دارد. استفاده 
از اين هدس��ت بدون نياز به رايانه يا هرگونه وس��يله 
الكترونيك جانبي انجام مي ش��ود. در اين هدست از 
چند دوربين و ميكروفون هم اس��تفاده ش��ده و فعال 
ن��ام Google A65 براي آن انتخاب ش��ده اس��ت. 
تراش��ه مورد اس��تفاده در اين هدست كه در هولولنز 
مايكروس��افت هم مورد اس��تفاده قرار گرفته، تراشه 
چهار هسته يي QSC603 كوالكوم بوده كه بر مبناي 
معماري ARM طراحي ش��ده است. گوگل پيش از 
اين تجربه ناكام طراحي يك هدس��ت واقعيت افزوده 
اختصاصي به نام گوگل گالس را داش��ته است كه در 
سال ۲۰۱۳ عرضه شد، اما به علت ضعف هاي مختلف 
با انتقادهاي گسترده يي مواجه و توليد آن متوقف شد. 

انجام خدمات بانكي مشتريان 
با هوش مصنوعي 

 )Bank of America( زد  دي  نت  چهار بانك امريكا
با رونمايي از دستيار صوتي مبتني بر هوش مصنوعي 
پيش��رفته خود، اعالم كرد كه كاربران گوش��ي هاي 
هوشمند قادر خواهند بود با استفاده از آن، به انجام 
 Bank( كارهاي بانكي خود بپردازن��د. بانك امريكا
of America( از دس��تيار صوتي فوق پيش��رفته 
خ��ود كه مبتني ب��ر هوش مصنوعي اس��ت و اريكا 
)Erica( ن��ام دارد، معرفي و رونمايي كرد. به گفته 
مديران ارش��د اين بانك، اري��كا به ۲۵ميليون كاربر 
گوشي هاي هوشمند در اين كشور كمك مي كند تا 
بس��ياري از كارهاي بانكي موردنياز خود را از طريق 
آن انج��ام دهند. بانك امريكا يك ش��ركت خدمات 
مال��ي و بانكداري امريكايي و چندمليتي اس��ت كه 
هم  اكنون به عنوان بزرگ ترين بانك اياالت متحده 
امريكا شناخته مي ش��ود. دفتر مركزي بانك امريكا 
در شهر ش��ارلوت، كاروليناي شمالي اياالت متحده 
مستقر شده است. دستيار صوتي و هوش مصنوعي 
اري��كا به كاربران امريكايي اي��ن امكان را مي دهد تا 
با ارس��ال دس��تورهاي صوتي، پيام متني يا حركت 
دس��ت و صورت به اپليكيشن بانك امريكا، كارهاي 
بانكي خود را انجام دهند. آديتيا باسين مدير بخش 
مش��تريان و مديريت تكنولوژي بانك امريكا در اين 
باره مي گويد: كاربران ب��ه مرور درخواهند يافت كه 
دانش و هوش��مندي دس��تيار صوتي اريكا افزايش 
مي يابد به گونه يي كه به ش��ما در اتخاذ تصميمات 
مالي نيز كمك مي كند تا بتوانيد از بودجه اقتصادي 

خود استفاده بهينه تري كنيد.

اخبار

رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس: 

فيلترينگ تلگرام نتوانست محدوديت ايجاد كند
گروه دانش و فن   

رييس كميت��ه مخاب��رات و ارتباطات مجلس 
معتقد است باز كردن عرصه فعاليت اپليكيشن هاي 
داخلي به بهاي تشديد فيلترينگ تلگرام و كاهش 
سرعت اينترنت نه تنها موجب كاهش اقبال عمومي 
مردم به خدمات و س��رويس هاي متنوع و گسترده 
اين نرم افزار قدرتمند اجتماعي نشده بلكه موجب 
به مخاطره افتادن فضاي سياسي، امنيتي و اخالقي 
جامعه به دليل ش��دت نصب فزاينده فيلترشكن ها 
در گوشي هاي تلفن همراه عموم مردم شده است. 

رمضانعل��ي س��بحاني فر ب��ر اي��ن باور اس��ت 
ك��ه »فيلترينگ از چال��ه به چاه افتادن اس��ت«. 
پيشنهادش اين است كه مسووالن فيلترينگ كشور 
ارزيابي دقيق و واقع��ي از حجم و تعداد مخاطبان 
تلگرام و ساير اپ هاي فيلتر شده خارجي قبل و بعد 
از فيلتر آنها داشته باشند تا متوجه اثربخش بودن 
ي��ا تحريك كننده بودن »فيلترينگ« در اس��تفاده 

تصاعدي و گسترده فيلترشكن ها بشوند. 
نماينده سبزوار در مجلس بررسي اقبال مردم به 
اپليكيشن هاي فيلتر شده در پي ارتقاي خدمات و 
سرويس هاي ارائه شده اين شركت ها را بسيار مهم 
دانست و خواستار بررسي عملكرد اپ ها شد. وي به 
مس��ووالن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هم 
پيشنهاد داد، اختصاص ميلياردها تومان بودجه به 
اپليكيش��ن هاي داخلي را منوط به ميزان موفقيت 
و تاثيرگ��ذاري آنها در جلب نظر مخاطبان داخلي 

كنند. 
رييس كميت��ه مخاب��رات و ارتباطات مجلس 
درباره تاثير فيلتر تلگرام و كاهش سرعت اينترنت 
ب��ر اطالع رس��اني در جامعه ب��ه ايس��نا گفت: به 
دليل نياز انس��ان ها، سرعت رش��د تكنولوژي ها در 
عرصه هاي مختلف به ويژه در عرصه سخت افزارها 
و نرم افزارها مستمرا صعودي است. رشد فناوري ها 
در اين حوزه ها در سرعت بخشيدن و اهميت دادن 
به زمان در امور زندگي مردم در بخش هاي علمي، 
اقتصادي و فرهنگي تاثير بسزايي داشته و به همين 

دليل مورد اقبال روزافزون جامعه قرار مي گيرد. 
وي با بيان اينكه »امروز اپليكيشن هاي مختلف 
به داد مردم رس��يده تا آنان بتوانند امورات مربوط 
به كس��ب و پيش��ه و زندگي و تحصيل خود را در 
كمتري��ن زمان و ارزان ترين قيمت با هر جاي دنيا 
ك��ه بخواهند برقرار كنند.« ادامه داد: ش��بكه هاي 
اجتماعي خارج��ي و داخلي مختلف��ي در فضاي 
مجازي فعاليت دارند ولي اقبال مردم به آنان مساله 
مهمي اس��ت. نمي توان م��ردم را مجبور يا محدود 
كرد. نياز آنان موجب مي ش��ود به سمت اپ هايي 
گرايش پيدا كنند كه بتوانند بهترين س��رويس و 
خدمت را با سريع ترين زمان و كمترين قيمت ارائه 
كنند. در چنين فضايي اقبال مردم به سرويس هايي 
بيشتر مي شود كه بتوانند نيازهاي شان را در بستر 
»اعتماد« برآورده كنند. حاال اگر اين س��رويس ها 
توسط شبكه هاي خارجي در اختيارشان قرار بگيرد 

به سرعت به سمت آنها مي روند. 
س��بحاني فر در عين حال يادآور ش��د: اپ هاي 
ايران��ي هم به تازگي فعاليت خ��ود را آغاز كرده اند 
اما تا »بلوغ« راه زيادي دارند. اين اپليكيشن ها هم 
ب��ه لحاظ خدمات و س��رويس هاي متنوع و هم به 
لحاظ كيفيت نتوانس��ته اند جاي اس��تارت آپ ها و 

اپليكيش��ن هاي خارجي را بگيرند. استارتاپ هاي 
ايران��ي براي آنكه بتوانند فناوري اپليكيش��ن هاي 
خارج��ي را در اختي��ار داش��ته باش��ند و بتوانند 
س��رويس هاي كارآمد و جذاب آنه��ا را ارائه كنند 
نيازمند حمايت دولت هس��تند اما اين حمايت ها 
بايد ب��ا توان فني و اجرايي آنها تناس��ب داش��ته 
باش��د. وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات بايد 
حمايت هاي مالي و غيرمالي خود از اين مجموعه ها 
را داشته باشد اما عملكرد و ميزان موفقيت ها آنها 
را ني��ز بايد مرتب رص��د و ارزيابي كند. دولت بايد 
سطح حمايت هايش را در حدي كند كه با توان اين 

شركت ها تناسب داشته باشد. 
وي تاكيد كرد: اين مس��اله بس��يار مهم است 
كه حماي��ت از اپ هاي داخلي كه ت��وان اجرايي و 
فناوري موثر در ج��ذب مخاطبان داخلي را ندارند 
»بي فايده« است و موجب هدررفت منابع و تشديد 
بي اعتمادي جامعه مي شود. اين شركت ها بايد تمام 
تالش خود را معطوف جايگزين ش��دن با اپ هاي 
خارجي كنند تا بتوانند جاي آنها را پر كنند. شايد 
اين سخن قدري نااميد كننده باشد اما يك حقيقت 
اس��ت. شركت هاي داخلي فعال در اين حوزه قصد 
رس��يدن به موقعيت فني اپ هاي خارجي را دارند 
اما عقب ماندگي هاي نرم افزاري و س��خت افزاري و 

تكنولوژيكي مانع عينيت يافتن اين هدف است. 

 افزايش استفاده از فيلترشكن ها 
وي افزود: در فيلتر تلگرام يا س��اير شبكه هاي 
اجتماع��ي، اگ��ر اپ ه��اي جايگزي��ن داخل��ي در 
حدي نباش��ند ك��ه بتوانند هم پاي آنها باش��ند و 
نتوانند خدمات مش��ابه ارائه كنند، اقبال مردم به 
آپ هاي فيلتر شده كم نمي ش��ود بلكه استفاده از 
فيلترشكن ها به  شدت افزايش مي يابد كه البته اين 
قضيه خطرات بس��يار زيادي از حيث حفظ امنيت 
اطالع��ات مردم به وجود م��ي آورد. مردم تا قبل از 
فيلتر تلگرام از خدمات اين شركت بيشترين بهره را 
مي بردند اما با فيلتر آن، انبوهي از فيلترشكن ها را 

روي دستگاه تلفن خود نصب كردند كه اين مساله 
از يك سو موجب به مخاطره افتادن امنيت داده ها 
و اطالعات تلفن همراهش��ان شده و از سوي ديگر 
معلوم نيست به كدام سايت ها و اپ هاي غيراخالقي 
كه عفت و سالمت رواني جامعه را هدف گرفته اند، 

مراجعه مي كنند. 
رييس كميت��ه مخاب��رات و ارتباطات مجلس 
يادآور شد: تا قبل از قضاياي فيلترينگ تلگرام چه 
بسا ميليون ها جوان ايراني كاري با سايت هاي ضاله، 
معاند و دش��من اس��الم و نظام جمهوري اسالمي 
نداش��تند اما بع��د از فيلتر تلگرام پ��اي ميليون ها 
ايراني ناخودآگاه به اين فضا باز ش��ده اس��ت البته 
اين قضيه به همين جا ختم نمي شود و آثار سياسي 
و امنيتي به مراتب خطرناك ت��ري دارد. به عقيده 
بن��ده فيلترينگ از چاله درآم��دن و به چاه افتادن 
اس��ت. چه خوب است مسووالن فيلترينگ كشور 
ارزيابي دقيق و واقع��ي از حجم و تعداد مخاطبان 
تلگرام و س��اير اپ هاي فيلتر ش��ده خارجي قبل و 
بعد از فيلتر آنها داش��ته باشند تا متوجه اثربخش 
بودن يا تحريك كننده بودن قضيه فيلترينگ بشوند. 
بررسي اقبال مردم به اپليكيشن هاي فيلتر شده در 
پي ارتقاي خدمات و س��رويس هاي ارائه شده اين 

شركت ها بسيار مهم است. 
وي درباره ميزان اقبال مردم به اپ هاي داخلي 
و دالي��ل آن نيز گف��ت: نياز و عط��ش جامعه به 
سرويس هاي به روز شده در فضاي مجازي همواره 
متضمن حف��ظ و افزايش اقبال مردم به فناوري ها 
و س��رويس هاي جدي��دي اس��ت ك��ه مي توان��د 
نيازه��اي چندگانه آنان را در س��ريع ترين زمان و 
ارزان ترين قيمت به طور همزمان پاس��خ دهند. به 
نظر مي رس��د اپ هاي داخلي نتوانسته اند، پابه پاي 
شبكه هاي اجتماعي خارجي قدم بردارند البته بايد 
تالش هايشان را مضاعف كنند تا ان شاءاهلل بتوانند 
به جايگاه مناس��بي در اين عرصه برس��ند و اقبال 

مردم به آنها بيشتر شود. 
وي درباره احتمال بازنگري مسووالن در قضيه 

فيلترينگ اظه��ار كرد: در هم��ه نظام هاي جهان 
مرس��وم اس��ت پس از ب��ه اج��را درآوردن يك يا 
چند سياس��ت در يك دوره مشخص، عملكردها و 
دستاوردهاي حاصل از اين سياست ها را مورد پايش 
و ارزيابي قرار مي دهند و بسيار طبيعي است كه ما 
هم فيلترينگ تلگرام و دستاوردهاي حاصله را مورد 
بررسي و پايش جدي و واقعي قرار دهيم تا بفهميم 
تداوم تش��ديد فيلترينگ به صالح هس��ت يا خير. 
مسووالن به اين پرسش ها پاسخ دهند كه طي چند 
روزي كه از فيلترينگ جدي و سرس��ختانه تلگرام 
مي گ��ذرد به چند درصد از اهدافش��ان رس��يدند؟ 
چقدر توانس��تند با فيلتر تلگرام دسترسي مردم به 
سرويس ها و خدمات اين شركت را محدود كنند؟ 
نسبت مخاطبان خارج شده از تلگرام به نسبت كل 
مخاطبان اين اپ چقدر بوده است؟ فوايد فيلترينگ 
بيش��تر بوده يا مضرات و آثار سياس��ي، امنيتي و 
غيراخالقي آن؟ پس از پاس��خ يابي اين سواالت به 
فيلترينگ تلگرام ادامه دهن��د اما اگر ناكامي ها بر 
دستاوردها غلبه داشت در تصميم شان تجديدنظر 
كنند. سبحاني فر درباره رسيدن به اهداف مسووالن 
ام��ر با وجود آپ هاي داخل��ي با تاكيد بر اينكه »از 
اين اپليكيشن ها بايد حمايت شود اما اين حمايت 
بايد متناسب با عملكردها و موفقيت هاي آنها باشد« 
ادامه داد: دولت بايد ارزيابي دقيق و فني نسبت به 
حجم پول پرداختي به اين شركت ها و موفقيت ها 
و ناكامي هاي آنها داش��ته باشد. حمايت هاي مالي 
و غيرمال��ي از اپ هايي كه ت��وان فناوري و اجرايي 
موثر ندارند »بي فايده« اس��ت و موجب هدر رفتن 
منابع و تش��ديد بي اعتمادي جامعه نسبت به كل 

اين مجموعه مي شود. 
وي درباره اداره قانونمند فضاي مجازي كش��ور 
هم گفت: در فضاي مج��ازي قوانيني چون قانون 
كس��ب و كار، تجارت الكتروني��ك و جرايم فضاي 
مج��ازي وج��ود دارد ام��ا به دليل نو به نو ش��دن 
لحظه به لحظه فناوري ها و سرويس هاي ارائه شده 
در اي��ن فضا نياز به نوش��تن قوانين جديد و به روز 

را ضروري كرده اس��ت. كميسيون تنظيم مقررات 
راديوي��ي وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز 
بايد دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قوانين جديد 

را تصويب و اجرا كند. 

 پيام رسان هاي داخلي موفق نبودند
وي ادام��ه داد: به نظر مي رس��د ب��راي مواردي 
از جمله حفظ حريم داده ه��ا، حريم خصوصي در 
فض��اي مج��ازي و امنيت داده ه��ا و نظاير آن بايد 
قانونگذاري جديد ش��ود كه البته وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در پن��ج محور لوايحي را تهيه 
و در ح��ال تدوين نهايي آنه��ا و تصويب در هيات 
وزيران اس��ت. عالوه بر آن مجلس نيز با همكاري 
مركز پژوهش ها در حال بررس��ي موضوعات فوق و 
ارائه نظرات مشورتي به نمايندگان براي به جريان 

انداختن طرح هاي مربوطه در مجلس است. 
رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس تاكيد 
كرد: به قواني��ن جديد و خاص فضاي مجازي نياز 
داري��م تا اين قوانين بتوانند محدوديت ها، نيازها و 
قضاوت ها نسبت به اين فضا را شفاف تر كند. منتظر 
لوايح دولت هس��تيم تا با تركيب آنها با طرح هاي 
پيشنهادي مجلس بتوانيم قوانين جامع و به روزي 
را به تصويب برس��انيم تا خأل موجود در اين عرصه 

پوشش داده شود. 
وي درب��اره ميزان اقبال ب��ه فناوري هاي جديد 
و اپ ه��اي خارجي به خص��وص پس از فيلترينگ 
گفت: تكنولوژي به صورت مس��تمر در حال جديد 
ش��دن است و س��رعت دگرگوني ها بسيار باالست 
پس طبيعي اس��ت كه تعداد كاربران نيز نس��بت 
به گذش��ته بيشتر ش��ود. فضاي مجازي و اپ هاي 
قدرتمندش به بخ��ش جدايي ناپذير زندگي مردم 
مبدل شده است. مس��ائل كاري و كسب و پيشه، 
امور اجتماعي و مس��ائل فردي و شخصي مردم در 
اين فضا همانند فضاي واقعي در جريان است. امروز 
فضاي مجازي شباهت بسيار زيادي با فضاي واقعي 
و عيني پيدا كرده به گونه يي كه حتي فروشگاه ها 
و پليس مجازي نيز همپاي فضاي واقعي به وجود 
آمده اس��ت. وي تاكي��د كرد: در اي��ن زمينه بايد 
واقع بين بود. يك موقع در اين عرصه ادعا داريم اما 
يك وقت توانايي هايمان به حدي است كه مي توانيم 
با شركت هاي قدرتمند خارجي رقابت كنيم. البته 
بايد در برابر پيام رس��ان هاي خارجي به تالش��مان 
ادامه دهيم تا بتوانيم مخاطبان آنها را بيشتر كنيم 
اما اين كار را نبايد با محدود كردن اپليكيشن هاي 
خارج��ي انجام دهيم مخصوصا حاال كه نمي توانند 
س��رويس ها و خدم��ات مورد انتظار م��ردم را ارائه 

دهند. 
س��بحاني فر گف��ت: ارزياب��ي عملك��رد اي��ن 
پيام رس��ان ها در طول مدت تشديد فيلترينگ در 
كش��ور نش��ان مي دهد ش��ركت هاي فعال در اين 
حوزه موفق نبوده اند. تلگرام محدود شد اما موفقيت 
پيام رس��ان هاي داخلي هم با چالش روبه روس��ت. 
متاسفانه شركت هاي فعال در اين حوزه نتوانسته اند 
انتظارات عمومي را به درستي پاسخ دهند و همين 
مساله موجب گرايش طيف هاي مختلف جامعه به 
استفاده فراوان از فيلترشكن ها شده است كه آن هم 
دردسرهاي به مراتب بيشتر و مضاعفي را نسبت به 

قبل از فيلتر تلگرام به وجود آورده است. 

تك كرانچ 
گزارش هاي منتشره حاكي است كه گوگل در توانايي هاي ابزار جديد مبتني بر هوش 
مصنوعي فوق پيش��رفته خود اندكي اغراق و بزرگنمايي كرده است. يكي از پرصداترين 
و جنجالي تري��ن فناوري هاي جديدي كه گوگل در كنفرانس توس��عه دهندگان و رويداد 
Google I/O ۲۰۱۸ از آن رونمايي كرد، نسخه آزمايشي ابزار گوگل دوپلكس بود. اين 
فناوري مبتني بر هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني فوق پيشرفته قادر است بسيار شبيه 
به انسان صحبت كند و همانند يك دستيار صوتي به مخاطبان موردنظر كاربران تماس 
گرفته و دقيقا با آنها همانند يك انسان مذاكره كرده و به گفت وگو بنشيند. صداي گوگل 
دوپلكس آن قدر شبيه به انسان و هوشمندانه است، كه توسط مخاطبان روبات بودن و 
مصنوعي بودن مكالمات آن، كامال غيرقابل تش��خيص اس��ت. پس از معرفي و رونمايي 
از اين محصول جديد، بالفاصله جنجال هاي بس��ياري در فض��اي مجازي به وجود آمد. 
منتقدان اين ابزار بر اين باورند كه فناوري فوق پيشرفته و فوق هوشمند گوگل دوپلكس، 
بسيار غير اخالقي است چراكه كاربران مي توانند بسياري از جرايم را بدين صورت انجام 
بدهند بدون آنكه طرف مقابلشان متوجه شود، اين يك روبات است. البته گوگل هم پس 
از اين جنجال ها اعالم كرد كه با تغيير توانايي هاي اين ابزار، چالش و مش��كالت اخالقي 
و اجتماعي آن را برطرف خواهد كرد. اما حاال به نظر مي رس��د كه ش��ركت گوگل براي 
نمايش ابزار فوق هوشمند خود در برابر جامعه جهاني اندكي اغراق كرده است. بر اساس 
آخرين شواهد موجود، گوگل دوپلكس آن قدر هم شبيه به يك انسان بالغ نمي تواند به 
بحث، مذاكره و مجادله بنش��يند، به گونه يي كه مخاط��ب موردنظر متوجه روبات بودن 
آن نش��ود. س��اندار پيچار مدير اجرايي ش��ركت گوگل با نمايش يك ويديو از طرز كار و 
عملكرد دوپلكس رونمايي كرد و مدعي ش��د كه اين روبات پيش��رفته مبتني بر هوش 
مصنوعي مي تواند با يك آرايش��گاه تماس گرفته و وق��ت بگيرد به گونه اي كه مخاطب 
متوجه نمي ش��ود كه صداي دوپلكس صداي يك انس��ان نيس��ت! اما حاال تحليلگران و 
منتقدان بسياري مي گويند كه شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين تماس واقعي 

نبوده و گوگل در نمايش عملكردهاي پيشرفته دچار بزرگنمايي شده بوده است. 

فون آرنا  
I -  ووگل براي افزايش امنيت س��ايبري كاربران ش��بكه اجتماعي يوتيوب، قابليت

cognito Mode را به پلتفرم گوش��ي هاي اندرويدي يوتيوب افزوده است. بسياري از 
 Incognito Mode س��رويس هاي توسعه داده شده از سوي شركت گوگل به قابليت
مجهزند كه به كاربران اين امكان را مي دهد تا با خيال آسوده و بدون اينكه اطالعاتشان 
در جايي ثبت و ذخيره شود، به جست وجو و فعاليت هاي اينترنتي خود بپردازند. به عنوان 
مثال مرورگر اينترنتي گوگل كروم به اين قابليت مجهز است و كاربران در صورت دلخواه 
مي توانند براي افزايش امنيت سايبري رايانه و اطاالعات خود از اين امكان استفاده كنند. 
حاال به نظر مي رسد كه گوگل مي خواهد براي شبكه اجتماعي زيرمجموعه خود يعني 
يوتي��وب نيز اين امكان را فعال و اجرايي كند تا كاربران و طرفداران بزرگ ترين پلتفرم 
ويديويي جهان بتوانند با خيال راحت به جست وجو و تماشاي ويديوهاي مورد نظر خود 
بپردازند. البته هم اكنون تنها كاربران گوشي هاي هوشمند مجهز به سيستم عامل اندرويد 
قادر خواهند بود از اين قابليت بهره مند ش��وند. در ح��ال حاضر در صورتي كه كاربران 
نمي خواهند اطالعاتشان در تاريخچه اپليكيشن و پلتفرم يوتيوب ذخيره شود، بايد وارد 
يوتيوب شده و به بخش تنظيمات آن بروند، سپس به قسمت تاريخچه و حريم خصوصي 
آن رفته و ثبت و ذخيره هر آنچه تا به حال مشاهده يا جست وجو شده را متوقف كنند. از 
آنجايي كه انجام مداوم اين كار مي تواند آزاردهنده و خسته كننده باشد، گوگل اعالم كرده 
است كه با معرفي قابليت Incognito Mode ديگر خيال كاربرانش را براي هميشه 
راحت مي كند كه ديگر نيازي به حذف تاريخچه و اطالعاتشان از پلتفرم يوتيوب ندارند. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، گزينه جديدي به نسخه جديد به روزرساني شده يوتيوب 
اضافه خواهد ش��د كه Turn on Incognito نام دارد و با روشن كردن و فعال سازي 
آن، كاربران قادر خواهند بود از مزاياي اين قابليت بهره مند ش��وند. اين قابليت براي آن 
دس��ته از كاربراني كه در مدرسه، دانشگاه، محل كار و به طور كلي از رايانه هاي عمومي 
در اماكن همگاني استفاده مي كنند، بسيار مفيد و كاربردي خواهد بود تا افراد غريبه و 

ناشناس نتوانند به اطالعات مورد استفاده شما دسترسي پيدا كنند. 

فون آرنا 
بر اس��اس اعالم يك دانشجوي علوم كامپيوتر، اطالعات مربوط به مكان جغرافيايي 
كاربران گوشي هاي هوشمند تحت تاثير يك حفره امنيتي موجود در وب سايت شركت 

LocationSmart افشا شده است. 
اين روزها كه بازار آسيب پذيري و ضعف هاي رايانه يي به شدت رونق گرفته و اطالعات 
ش��خصي كاربران را تهديد مي كند، ش��ركت هاي توس��عه دهنده و غول هاي تكنولوژي 
بسياري نيز به دنبال برطرف كردن اين موانع و مشكالت سايبري هستند و در اين راستا 
نسخه هاي به روزرساني جديدي را منتشر مي كنند. شركت LocationSmart مستقر 
در شهر سان دياگو، با استفاده از يك آسيب پذيري و ضعف امنيتي موجود روي وب سايت 
خود توانسته است به لوكيشن يا مكان جغرافيايي كاربران گوشي هاي هوشمندي كه از 
اپراتورهاي ورايزن، تي – موبايل، اس��پرينت و AT&T تهيه و خريداري ش��ده بودند، 
دسترس��ي پيدا كند. اين دانشجوي فعال در زمينه امنيت سايبري و علوم كامپيوتر كه 
رابرت ش��يائو نام دارد، مدعي شده كه وب سايت شركت مذكور با آسيب پذيري و حفره 
امنيتي كه داشته اس��ت، توانسته حريم شخصي كاربران گوشي هاي هوشمند را نقض 
ك��رده و به اطالعات خصوصي آنها دسترس��ي يابد. به گفت��ه وي، اين اطالعات مربوط 
به مكان جغرافيايي تا مس��افت چندين كيلومتري كاربران قابل دسترس��ي، مشاهده و 
رديابي بوده است. سوالي كه ممكن است براي بسياري از مردم در اينجا پيش بيايد آن 
است كه دليل سوءاستفاده برخي شركت ها نظير LocationSmart از اطالعات مردم 
چيست؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه كارشناسان فعال در اين حوزه بر اين باورند 
يكي از اين داليل مي تواند فروش مكان جغرافيايي كاربران به شركت ها و سازمان هايي 
باش��د كه مي خواهند آنها را رديابي كنند. كه اين امر بيش��تر به نظر مي رس��د به درد 
نهادهاي امنيتي و اطالعاتي بخورد كه به دنبال افراد مي گردند. يكي ديگر از اين داليل 
مي تواند فروش اطالعات كاربران نظير مكان جغرافيايي شان به شركت هاي تبليغاتي براي 
ارس��ال پيامك و ايميل هاي مرتبط با محل زندگي و كار آنها باش��د كه اين احتمال نيز 
بسيار قوي بوده و موجب درآمدزايي و سودآوري بسيار زيادي براي اين شركت مي شود. 

بزرگنمايي »گوگل« در نمايش »هوش مصنوعي«  فروش اطالعات كاربران با يك حفره امنيتيامنيت سايبري »يوتيوب« تضمين شد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 م�رد روزهاي س�خت زلزله كرمانش�اه، مدير 
پخش اهواز ش�د؛ اه�واز  نعمت اهلل نجف��ي، مدير 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي منطقه 
اهواز ش��د. رضايت مردم درمناطق آس��يب ديده 
از زلزل��ه از نحوه توزيع نفت در آن روزهاي س��رد 
و س��خت نش��ان از مديريت مطلوبي داش��ت كه 
نجفي در آن زم��ان عملياتي كرده بود به گونه يي 
كه نجفي تقريبا به صورت روزانه ش��خصا از نحوه 
توزيع سوخت در بين زلزله زده ها بازديد و نظارت 
مي كرد. با يك چنين س��ابقه يي نجفي س��كان دار 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اهواز شده 
اس��ت تا در شكوفايي اين بخش از صنعت بيش از 

بيش به هموطنان خونگرم جنوبي ياري برساند. 
 خسارت 4000 واحد مس�كوني شهرستان دنا 
در پ�ي زلزله هاي اخير؛ ياس�وج  مدي��ركل بنياد 
مس��كن كهگيلويه و بويراحم��د مي گويد: در پي 
زلزله ه��اي اخير بي��ش از 4هزار واحد مس��كوني 
خسارت ديده در ش��هرها و روستاهاي سي سخت 
و پاتاوه كارشناس��ي شده اند.  ابراهيم فرزانه افزود: 
1250واحد مسكوني از اين تعداد نيازمند تخريب 
و نوس��ازي هس��تند همچنين 1400واحد نياز به 
تعميرات دارند.  زلزله اخير 5.3 درجه در مقياس 
ريش��تري كه 12 ارديبهشت ماه 97 در شهرهاي 
سي سخت، چيتاب و ياس��وج، استان كهگيلويه و 
بويراحم��د رخ داد بي��ش از 42 پس لرزه داش��ت. 
در اي��ن زمي��ن لرزه ها ح��دود 278نف��ر مصدوم 
ش��دند و خس��ارات مالي زيادي به زيرساخت ها، 
س��اختمان هاي دولتي و مناطق مسكوني شهري 

و روستايي وارد آمد. 
 83 درصد س�د زاينده  رود خالي است؛ اصفهان 
  مع��اون طرح و توس��عه ش��ركت آب منطقه يي 
اصفهان ب��ا بيان اينكه تنها 17درصد حجم س��د 
زاين��ده رود پر اس��ت، گفت: نياز بخش ش��رب از 
مناب��ع آب اس��تان اصفهان ب��ه 400ميليون متر 
مكعب رسيده است.  سعيد قدوسي پور در نشست 
ب��ا قائم مقام مدير اجرايي مركز رس��يدگي به امور 
مساجد اس��تان اصفهان با تاكيد بر نقش حساس 
روحاني��ون در انتق��ال صحبت هاي مس��ووالن به 
مردم اظهار كرد: فرهنگ سازي بخشي از فرهنگ 
ديني ماس��ت و در بحران هاي��ي مانند بحران آب 
روحانيون مي توانند با انتقال مس��ائل به مردم در 
تش��ريح واقعي رخدادها نقشي مهم ايفا كنند. در 
ابتداي انقالب در بخش شرب مصرف آب از حوضه 
زاينده رود تنها 30ميليون مترمكعب بود كه امروز 
ب��ا افزايش جمعيت اين مقدار به 400ميليون متر 
مكعب رسيده است. معاون طرح و توسعه شركت 
آب منطقه ي��ي اصفه��ان با اش��اره ب��ه بارش هاي 
اخي��ر افزود: ذخيره حجم مخزن س��د زاينده رود 
به حدود 250ميليون مترمكعب رس��يده كه فقط 

17درصد حجم سد است. 
 دولت ايران بايد به تج�ار خود خدمات بدهد؛ 
بندرعب�اس  عض��و هيات مديره اتاق مش��ترك ايران و 
قطر گفت: در نشس��تي كه چندي پيش با قطري ها در 
كشورشان داشتيم، عمده بحث قطري ها متفاوت بودن 
حرف تا عملكرد اقتصادي ايران در مباحث تجاري بود. 

ميالد ملك پور در نشس��تي كه با حضور تجار قطري در 
اتاق قطر برگزار شد، اظهار كرد: قطري ها تاكيد فراواني 
بر گس��ترش روابط تجاري با ايران دارن��د اما آنچه ارائه 
مي شود با آنچه گفته مي شود به قول آنها بسيار متفاوت 
اس��ت و همخواني ندارد. او راه اندازي خطوط حمل ونقل 
منظم و حمايت دولت از تجار ايراني را از خواس��ته هاي 
مس��ووالن قطري عنوان كرد و اف��زود: قطري ها به اين 
نكته تاكيد داش��تند كه دولت اي��ران بايد به تجار خود 
خدمات بدهد و تا مدامي كه اين اتفاق نيفتد قاعدتا ايران 
نمي تواند سهمي از بازار قطر را به خود اختصاص دهد. 

 كش�ف ۵ ميليارد كاالي قاچ�اق در مرز هاي 
پ�اوه؛ كرمانش�اه  جانش��ين فرمانده��ي مرزبان��ي 
كرمانش��اه از كش��ف 5 ميليارد ريال كاالي قاچاق 
در مرز ه��اي حوزه اس��تحفاظي هنگ پ��اوه خبر 
داد.  سرهنگ »حس��ن طوالبي« با اعالم اين خبر 
اظه��ار ك��رد: در راس��تاي طرح انس��داد و كنترل 
نوار م��رزي همچنين جلوگي��ري از ورود و خروج 
قاچ��اق، م��رزداران هنگ م��رزي پاوه ب��ا اجراي 
گشت هاي مس��تمر موفق به كشف مقادير زيادي 
كاالي قاچاق ش��دند. او افزود: با ت��الش مرزبانان 
ي��ك ميليون و 100هزار نخ س��يگار، 570 بس��ته 
توتون قليان، ۶ هزار و ۶00 ثوب البسه، 12كارتن 
چاي و 12عدد زودپز برقي كش��ف شد.  جانشين 
فرماندهي مرزباني كرمانشاه با اشاره به دستگيري 
8 قاچاقچي خاطرنش��ان كرد: با اعالم كارشناسان، 
ارزش ريالي محموله كش��ف شده از قاچاقچيان 5 

ميليارد ريال برآورد شده است. 
 133 چش�مه و حلقه چ�اه در لرس�تان دچار 
مش�كل ش�دند؛ خرم آباد  مديرعامل ش��ركت آب 
و فاضالب روس��تايي لرس��تان از مشكل دار شدن 
133حلقه چاه و چش��مه استان خبر داد.  عليرضا 
كاكاوند اظهار كرد: امسال برخالف سنوات گذشته 
بيش��ترين كاهش بارندگي را در ش��رق اس��تان و 
ب��ه ويژه ازنا و اليگ��ودرز داش��تيم و اين درحالي 
اس��ت كه س��ال هاي قبل اي��ن شهرس��تان ها از 
پربارش ترين مناطق اس��تان بوده اند.  او ادامه داد: 
به عنوان مثال چاه آب ش��رب روستاي دولت آباد 
شهرس��تان ازنا 100درصد خش��ك شده و تقريبا 
اكث��ر چاه هاي اين شهرس��تان ها با كاهش مواجه 
ش��ده اند.  كاكاوند اضافه كرد: البته اين مشكل را 
در بيشتر شهرستان ها داريم اما نمود آن بيشتر در 

شهرستان هاي شرق استان است. 
 تجهيز 13 هزار هكتار اراضي به آبياري مكانيزه؛ 
ارومي�ه  امس��ال 13هزار هكتار اراضي كش��اورزي 
پيرانشهر به س��امانه آبياري نوين تجهيز مي شود.  
به گفته ترابي، فرماندار پيرانشهر براي اجراي اين 
طرح ه��ا 4هزار و 200ميليارد ريال اعتبار از محل 
صن��دوق توس��عه ملي اختصاص يافت��ه و تاكنون 
3هزار و 500 ميليارد ريال از آن هزينه شده است.  
او پيشرفت عملياتي اين طرح ها را 85درصد اعالم 
و اظهار اميدواري كرد اين طرح در نيمه نخس��ت 
امسال به بهره برداري برسد. 47هزار هكتار اراضي 
ديم و آبي در پيرانش��هر وج��ود دارد و با تكميل 
ش��دن اين ط��رح 38درصد از اراضي كش��اورزي 

شهرستان به صورت مكانيزه آبياري خواهد شد.

اخبارشهرستانها

يك زندگي جديد با ادواش سامسونگ

تغييريكهتفاوترامعناميكند

در ماه مبارك رمضان همراه اول ارائه مي دهد

۵۵ دقيقه مكالمه رايگان با هر ۵ دقيقه مكالمه

گروه بنگاه ها  
گاه��ي  وقت ه��ا اتفاقات��ي در زندگ��ي  آدم 
مي افتد كه زندگي را تغيير مي دهد. ش��ايد اين 
اتف��اق و اين تغيير آن قدرها هم بزرگ نباش��د 
ام��ا تاثيري كه از آن مي گيريم، مي تواند بزرگ 
باش��د. يك��ي از اين اتفاقات ورود يك ماش��ين 
لباسش��ويي جديد به زندگي من بود. به خاطر 
وس��واس زيادي كه ب��ه نظاف��ت و به خصوص 
تميزي لباس ها دارم، هميشه يكي از مهم ترين 
دغدغه هايم شس��تن لباس ها بود كه هم زمان 
زي��ادي از من مي گرفت و ه��م ذهنم را تا حد 

زيادي مشغول خودش مي كرد. 
از همان ابتداي صبح كه بلند مي ش��دم ذهنم 
مشغول جمع كردن لباس هاي بچه ها از اتاق هاي 
خانه ب��ود. هرقدر هم كه به آنه��ا تذكر مي دادم 
لباس هاي كثيف  را داخل سبد مخصوص بگذارند 
باز تكه لباس��ي را جايي جا مي گذاش��تند و امان 
از روزي كه من ماش��ين را روشن مي كردم و در 
حالي كه براي كمي اس��تراحت به سمت كاناپه 
مي رفت��م، چش��مم به تك��ه لباس��ي، جورابي يا 

كالهي جامانده مي افتاد. 
فك��ر اينكه بعد از اين هم��ه زحمت باز هم 
س��بد لباس ها خالي نمي شود ذهنم را مشغول 
مي كرد. چون در اين حالت نه مي شود براي اين 
چند تكه لباس يك بار ديگر ماش��ين را روشن 
كرد نه مي ش��ود آنها را ب��راي مدت طوالني در 
س��بد لباس ها قرار داد زيرا باي��د حداقل چند 
روزي داخل سبد بمانند تا به اندازه كافي لباس 
كثيف جمع ش��ود. پس مجبورم آن يك تكه را 

با دست بشويم. 
اما خريد سري ادواش ماشين هاي لباسشويي 
سامس��ونگ هم��ان اتف��اق بزرگ��ي ب��ود كه در 
زندگي ام افتاد. اين ماش��ين هاي لباسشويي يك 
در مخصوص براي اضاف��ه كردن تكه لباس هاي 

جامان��ده در ميانه چرخه شست وش��و دارد. اين 
در كوچ��ك ك��ه ب��االي در اصلي ماش��ين هاي 
لباسش��ويي ادواش سامسونگ قرار گرفته به من 
ام��كان داد تا آن تكه لباس ه��اي جا مانده را در 
زمان هايي معين از چرخه شست وش��و به ماشين 
اضاف��ه كنم. اين يعني ذهنم از آن همه درگيري 
آزاد ش��ده و واقعا بعد از روشن كردن لباسشويي 

ديگر با خيالي آسوده استراحت مي كنم. 

 برنامه براي پاكيزگي
ج��دا از اين م��ورد من هم مث��ل خيلي از 
افراد عادت كرده ام با اينكه ماشين لباسشويي 

خ��ودكار كارش را انج��ام مي دهد، تمام مدت 
داخ��ل خانه بمانم زي��را هميش��ه نگرانم كه 
نكند اتفاق ناخواس��ته يي در مدت شست وشو 
بيفتد. حاال مدل H147 ادواش سامس��ونگ 
اين لحظات ش��يرين زندگي م��ان را هم به ما 
برگردانده اس��ت. اين مدل با برنامه يي به نام 
اس��مارت هوم سامس��ونگ قابل كنترل از راه 
دور اس��ت. اگر اين برنامه را روي گوش��ي تان 
اج��را كنيد، تم��ام اطالعات چرخ��ه فعاليت 
ماش��ين و چرخ��ه شست وش��و روي صفح��ه 

گوشي براي شما نمايش داده مي شود. 
به اين ترتيب حتي اگر اتفاق ناخواس��ته يي 

بيفت��د ف��ورا از آن مطلع مي ش��ويد و اگر هم 
به هر دليلي مثل ريختن بس��تني روي لباس 
پس��ر بازيگوش تان در پارك، بخواهيد چرخه 
شست وش��و را متوق��ف كنيد، كافي اس��ت با 
اس��تفاده از برنامه كنترل به ماش��ين دستور 
دهيد تا زمان برگش��ت ش��ما به خانه منتظر 
بماند ت��ا بتوانيد لباس پس��رتان را هم داخل 

ماشين بيندازيد تا همراه بقيه شسته شود. 
زم��ان شست وش��وي لباس ه��ا ه��م از آن 
زمان هايي اس��ت كه مي تواني��م برايش برنامه 
داش��ته باش��يم. به ج��اي آنكه چند س��اعت 
منتظ��ر بمانيم تا لباس مان شس��ته ش��ود تا 

بتواني��م ب��راي تفريح بي��رون بروي��م، كافي 
 P1494 و H147 اس��ت يكي از مدل ه��اي
ادواش سامس��ونگ را خري��داري كني��م. اين 
مدل ها با اس��تفاده از فناوري اس��پيد اسپري 
)Speed Spray( آب را با فش��ار بس��يار باال 
روي لباس ه��ا اس��پري مي كن��د و در نتيجه 
 ي��ك ظرفي��ت معم��ول از لباس ه��اي كثيف

)5 كيلوگرم( را تنها در 59 دقيقه مي ش��ويد. 
البت��ه اين نكته را نباي��د فراموش كرد كه كم 
شدن زمان شست وش��و به هيچ وجه به معني 

كاهش كيفيت شست وشو نيست. 
با وجود آنكه ماشين هاي لباسشويي ما را از 
مشغول شدن مستقيم به شست وشو رها كرده 
بودند اما س��روصداي زياد آنها نمي گذاش��ت 
خيلي از كارهايي كه دوس��ت داش��تيم مثل 
مطالع��ه، تماش��اي برنام��ه موردنظرم��ان در 
تلويزيون يا اس��تراحت را انجام دهيم. اما حاال 
گزينه يي مثل مدل H147 از س��ري ادواش 
 ش��ركت سامس��ونگ مجهز به فناوري جديد 
VTR Plus عرضه شده كه دستگاهي بدون 
لرزش براي آسايش شما فراهم مي كند. با اين 
فناوري، استفاده از ماشين لباسشويي ادواش 
به اين معني اس��ت كه ديگر كل آن لحظات و 
س��اعت ها كامال دراختيار خودتان است تا هر 
كاري كه دوست داريد را در لحظات ارزشمند 

زندگي تان انجام دهيد. 
در مجم��وع مي توان گفت با داش��تن يكي 
از اين محصوالت س��ري ادواش سامس��ونگ، 
در كنار اس��تفاده از جديدتري��ن فناوري هاي 
روز دني��ا و در اختيار داش��تن محصولي زيبا 
و چش��م نواز، مي تواني��د زندگ��ي جدي��دي 
را ب��ا لحظات��ي آزاد و ف��ارغ از كار تك��راري 
شست وشوي لباس ها براي ساعت هاي طوالني 

تجربه كنيد. 

در ماه مبارك رمضان، همراه اولي ها مي توانند با طرح 5+55 
در هر تماس داخل ش��بكه خود پس از گذشت 5دقيقه، دقايق 
بع��دي را تا س��قف 55دقيقه رايگان صحبت كنن��د.  به گزارش 
»تعادل« و به نقل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، در پي اس��تقبال مش��تركان همراه اول از طرح 55+5 در 
سال هاي گذشته، اين طرح در ماه مبارك رمضان امسال نيز اجرا 
مي ش��ود.  بر اساس اين طرح در طول ماه مبارك رمضان امسال 
مشتركان با ثبت نام رايگان مي توانند در تمام ساعات شبانه روز در 

هر تماس داخل ش��بكه )همراه اول و تلفن ثابت( پس از گذشت 
5دقيقه مكالمه طبق تعرفه، دقايق بعدي را تا سقف 55دقيقه در 
همان مكالمه رايگان صحبت كنند. الزم به ذكر اس��ت، تخفيف 
55+5 در حالت رومينگ به ش��بكه روس��تايي و ساير اپراتورها 
قابل اس��تفاده نيس��ت.  زمان اجراي اين طرح 27 ارديبهشت تا 
24 خردادماه س��ال جاري بوده و كليه مش��تركان فعال دايمي 
و اعتباري در صورت فعال س��ازي طرح مي توانن��د از مزاياي آن 
اس��تفاده كنند.  همراه اولي ها مي توانند از بامداد نخس��تين روز 

ماه مبارك رمضان )27 ارديبهش��ت( با ارسال عدد يك التين به 
8055 يا شماره گيري #421*10* در اين طرح ثبت نام كنند. 

 صرف هزينه مراسم افطاري همراه اول براي امور خيريه
همراه اول هزينه هاي مراس��م افطار در ماه مبارك رمضان 
سال 97 خود را صرف امور خيريه مي كند. به گزارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول در راستاي 
حمايت از فعاليت هاي خيرخواهان��ه در نظر دارد، هزينه هاي 
مربوط به مراس��م  افطاري خود را صرف امور خيريه كند. اين 
اپراتور همچنين از ش��ركت  هاي همكار خود خواسته تا در اين 
امر خير ش��ركت كنن��د.  پيش از اين نيز در اس��فندماه 9۶، 
هم��راه اول هزينه اقالم تبليغاتي نوروزي خود را صرف كمك 

به مردم زلزله  زده استان كرمانشاه كرده بود. 

بعد از حض��ور چهره هاي بلندپايه اروپايي در 
كش��ورمان و مطرح ش��دن دوباره قانون انسداد 
ب��راي بهب��ود ش��رايط اقتصادي دو ط��رف اين 
پرس��ش كه اين تصميم اروپا ب��راي اجراي اين 
قانون در مناس��بات ارتباطي اي��ران و اروپا چه 
معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؛ در محافل 
اقتصادي مطرح ش��ده اس��ت؛   نايب رييس اتاق 
ايران در پاس��خ به اين پرسش مي گويد: انتشار 
بيانيه كميس��يون اروپا مبني بر آغاز روند اعمال 
»قانون انسداد«، نش��ان دهنده قاطعيت اروپا بر 
حفظ برجام اس��ت.  پدرام سلطاني معتقد است: 
» نباي��د اينگونه تصور كرد كه اروپا در تبعيت از 
امري��كا از منافع اس��تراتژيك خود به هر قيمتي 

چشم پوش��ي مي كند و از سر دلسوزي يا از سر 
حفظ ظاهر به دنبال حفظ برجام است؛ واقعيت 
اينكه منافع اروپا بي��ش از منافع امريكا و حتي 
منافع چين و روسيه با برجام گره خورده است.«

از  ش��كل  اي��ن  چراي��ي  خص��وص  در  او 
تصميم س��ازي ها مي گوي��د: »اين اقدام س��ريع 
اروپا را بايد نش��انه يي مثب��ت قلمداد كرد و آن 
را ب��ر قاطعيت اروپ��ا و مصمم بودن آن بر حفظ 
برج��ام و همچني��ن فراهم ك��ردن فرصت براي 
توسعه روابط اقتصادي ايران و اروپا قلمداد كرد. 
نكته يي كه نبايد فراموش ش��ود – اما ش��اهديم 
كه در صحبت هاي منتق��دان برجام مورد توجه 
قرار نمي گيرد - اينكه موقعيت ژئوپليتيك اروپا 

با س��اير كش��ورهاي 1+5 به ويژه امريكا، از نظر 
رابطه ب��ا ايران تف��اوت دارد؛ اروپا در منطقه يي 
ق��رار دارد ك��ه تجارب ناگ��واِر نابس��اماني هاي 
خاورميان��ه همواره بارهاي اقتص��ادي و امنيتي 
بيش��تري را به اين ق��اره تحميل كرده اس��ت. 
نخس��تين مس��اله، س��يل آوارگاني است كه در 
جنگ ه��ا و ناآرامي ه��اي متع��دد خاورميانه به 
س��مت اروپا روانه شده اند؛ از س��وريه گرفته تا 

عراق، افغانستان و پاكستان.«
س��لطاني در ادامه تاكيد مي كند: »بنابراين، 
نبايد اينگون��ه تصور كرد كه اروپا در تبعيت از 
امري��كا از منافع اس��تراتژيكش ب��ه هر قيمتي 
چشم پوش��ي مي كند. نبايد اين طور تصور كرد 

كه اروپا از س��ر دلس��وزي يا از سر حفظ ظاهر 
ب��ه دنبال حفظ برج��ام اس��ت؛ واقعيت اينكه 
منافع اروپا بيش از منافع امريكا و حتي منافع 
چين و روس��يه با برجام گره خورده است. اگر 
م��ا اين موضوع را بفهمي��م، آن وقت در تعامل 
با اروپا جدي تر و يك دس��ت تر مي توانيم وارد 
صحنه ش��ويم.« او در پاسخ به اين پرسش كه 
آي��ا اقدام اروپ��ا همه تصميم��ات آمريكا عليه 
كشورمان را پوش��ش مي دهد مي گويد: » اين 
قانون ظرفيت هاي خوبي دارد اما بطور طبيعي 
همه آثار تحريم ه��اي ثانويه امريكا عليه ايران 
را پوش��ش نمي دهد؛ مهم ترين گشايش��ي كه 
به وس��يله اين قان��ون انجام مي ش��ود، امكان 
تعام��ل ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط و به 
وي��ژه ش��ركت هايي ك��ه مناف��ع عمده يي در 
امريكا ندارند با ايران اس��ت؛ قانون انسداد، اين 
ش��ركت ها را مصون و حتي موظف مي كند كه 
از تحريم هاي فرام��رزي و ثانويه امريكا تبعيت 

نكنند.  در كنار اين موضوع، تمهيد به كارگيري 
از ظرفي��ت »بانك س��رمايه گذاري اروپا« براي 
س��رمايه گذاري كش��ورهاي اروپايي در ايران، 
شرايط را براي س��رمايه گذاري هاي متوسط و 

نه بزرگ فراهم مي كند.«
او در خصوص بهبود ش��اخص هاي ارتباطات 
بانكي دو طرف هم به اين نكته اش��اره مي كند: 
» حت��ي با اجراي قانون انس��داد، بايد براي اين 
چن��د موضوع يعني حمل و نقل، تعامالت بانكي 
و بيمه يي با اتحادي��ه اروپا همكاري هايي جدي 
داش��ته باش��يم و راه هايي را پي��دا كنيم. به طور 
نمون��ه، پرداخ��ت مبالغ مربوط ب��ه فروش نفت 
ايران مي توان��د از طريق بانك مرك��زي اروپا يا 
بانك هاي مركزي كشورهاي اين قاره انجام شود 
و ب��ه جلوگيري از كاهش ف��روش نفت ايران به 
اروپا كم��ك كند. عالوه بر اي��ن، تعامل ايران و 
اروپا ب��ر پايه يورو، مي توان��د در تعامالت بانكي 
ما و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا راهگشا باشد.

بزرگداش��ت  اصفه�ان  مراس��م 
ايمن��ي و  روز جهان��ي بهداش��ت، 
محيط زيست)HSE( ب����ا محوريت 
و ميزباني ف��والد مباركه و با حضور 
معاون ني��روي انس��اني و مديران و 
روس��اي ايمني، بهداش��ت و محيط 
زيست فوالد مباركه، معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي و روسا، مسووالن و كارشناسان بهداشت 
حرفه يي و ساير مسووالن اس��تان اصفهان در محل برگزاري 

همايش هاي مجتمع نگين نقش جهان برگزار شد. 
به گ��زارش خبرنگار فوالد، اياز اس��ماعيلي معاون نيروي 
انس��اني فوالد مباركه در اين مراسم پس از قرائت پيام دكتر 
هاش��مي، وزير بهداشت طي س��خناني گف���ت: هنگام ورود 
به محيط كار يك شركت نخس��تين شعاري كه جلب  توجه 
مي كند اين اس��ت كه ايمني و كار بر همه  چيز مقدم است و 
واقعا هم همينطور است؛ اما اينكه در عمل به چه ميزان در اين 
راه گام برداشته ايم و چقدر توانسته ايم ايمني و بهداشت محيط 

كار را رعايت كنيم، مهم است. 
اس��ماعيلي با بيان اينكه در اين شركت حدود 14000نفر 
نيروي كار مس��تقيم و حدود 5000 ني��روي پيمانكار دايم و 
موقت درحال كار هستند، افزود: هر جايي كه جمعيت بيشتر 

باشد احتمال حادثه بيشتر است. 
او خاطرنش��ان كرد: فوالد مباركه در زمينه افزايش سطح 
س��المت روحي و رواني جامعه نيز اقدامات موثري انجام داده 
كه برگ��زاري دوره هاي آموزش خانواده همچنين تالش براي 

توسعه رابطه خانه و كارخانه بخشي از اين اقدامات است.

 برگزاري مراسم بزرگداشت
روز جهاني بهداشت، ايمني و محيط زيست

اصفه�ان  رييس اتحادي��ه طال و 
جواهر اصفهان با بيان اينكه احتمال 
باال رفتن بهاي طال وجود دارد، گفت: 
متاس��فانه به دليل افزاي��ش بي رويه 
قيمت طال مردم تمايل بس��ياري به 
خريد و استفاده زيورآالت مصنوعي و 
بدليجات كه بيشتر وارداتي هستند، 
دارند.  هوشنگ شيشه بران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه 
قيمت طال و ارز وابسته به مسائل و تحوالت سياسي، اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي سراسر دنيا بوده كه در ايران نيز تاثيرگذار 
است، اظهار كرد: در مجموع قيمت طال بر مبناي اونس جهاني 

كه آن هم متاثر از نرخ دالر است، تعيين مي شود. 
او با بيان اينكه قيمت طال بر 3 اصل عرضه و تقاضا، بهاي ارز 
در بازار آزاد و اونس جهاني تغيير مي كند، گفت: بعد از نوروز 97 
موارد مختلف سياسي در سراسر دنيا همچنين تنش با امريكا 
و... بر نرخ دالر تاثيرگذار بود و با توجه به اينكه قيمت يك اونس 
طال بر پايه دالر محاس��به مي شود، بهاي اين فلز گرانبها نيز از 
ابتداي امسال تاكنون رو به افزايش رفته است.  رييس اتحاديه 
طال و جواهر اصفهان افزود: از سوي ديگر در اين شرايط برخي 
از افراد غيرحرفه يي به دليل اينكه سرمايه گذاري در ديگر بازارها 
مسكوت بود رو به خريد طالي خام و سكه كردند و با توجه به 
اينكه طال در ايران به عنوان يك س��رمايه محسوب مي شود با 
خريد آن به صورت تيراژ باال، بازار را در دست گرفتند.  او با بيان 
اينكه خريد باالي 2تا 3هزار س��كه در كشور به نوعي پولشويي 
محسوب مي شود، گفت: اين درحالي است كه ورودي و خروجي 

اين پول در خريد بايد مشخص باشد. 

 بازار بدليجات در گراني طال
رونق گرفت

الب�رز  ريي��س س��ازمان جه��اد 
كش��اورزي استان البرز گفت: ۶ قلم 
كاالي اساس��ي در طرح ضيافت ماه 

مبارك رمضان توزيع مي شود. 
ب��ه گ��زارش ايلنا، س��يد مجيد 
موسوي گفت: در راستاي تنظيم بازار 
اق��الم مورد نياز در اي��ام ماه مبارك 
رمضان، ستاد تنظيم بازار جهاد كشاورزي استان البرز در طرح 
ضيافت براي تعديل قيمت كاالهاي اساس��ي در ماه مبارك، 

توزيع ۶ قلم كاالهاي اساسي در دستور كار قرار گرفت. 
او اف��زود: بدين ترتي��ب برنج وارداتي هن��دي به قيمت 
5۶000 ريال و برنج وارداتي تايلندي به قيمت 39000ريال 
در مجم��وع به ميزان 1000تن اس��ت. مي��زان توزيع برنج 
در سطح كش��ور 30000تن اس��ت. همچنين شكر سفيد 
ب��ه قيم��ت 15درصد زير قيمت بازار ب��ه ميزان ۶۶7 تن و 
ميزان توزيع در س��طح كش��ور 40000تن؛ روغن نباتي به 
قيم��ت 15درصد زير قيمت بازار به ميزان ۶۶7 تن، ميزان 
توزيع در س��طح كش��ور20000تن؛ مرغ منجمد داخلي به 
قيم��ت ۶2000 ريال به ميزان 500 ت��ن، ميزان توزيع در 
سطح كشور20000تن، گوشت منجمد گوساله وارداتي به 
قيمت سردس��ت 230000ري��ال و ران 240000ريال در 
 مجموع 80 تن، ميزان توزيع در س��طح كش��ور2000تن و

تخم م��رغ وارداتي ب��ه قيمت هر ش��انه 12۶000ريال به 
ميزان ۶0 تن، ميزان توزيع در سطح كشور2000تن است 
كه توس��ط فروش��گاه هاي زنجيره يي و تعاوني هاي مصرف 

توزيع خواهد شد. 

 توزيع 6 قلم كاالي اساسي
در طرح ضيافت رمضان

كردستان  مديرعامل شركت آب 
اكنون  منطقه يي كردس��تان گفت: 
2ميليارد و 18ميليون مترمكعب آب 
در درياچه پشت سدهاي 12گانه اين 

استان ذخيره شده است. 
اقبال شا نظري ديروز در گفت وگو 
با ايرنا اظهار كرد: بيشترين حجم و 
ميزان آب ذخيره شده مربوط به سدهاي شهيد كاظمي)سقز( 
با 770ميليون متر مكعب و گاوشان)كامياران( با 554 ميليون 
متر مكعب اس��ت.  او افزود: در اثر بارندگي هاي مناسب بهاره 
از مجموع سدهاي كردستان ۶ سد زيويه، گاران، عباس آباد، 
زريوار، گاوشان و سورال سرريز كرده اند. شانظري درخصوص 
حج��م ذخيره آب در ديگر س��دهاي اس��تان گف��ت: اكنون 
205ميليون مترمكعب آب در پشت سد قشالق ذخيره شده 
كه اين مقدار 95درصد از ظرفيت مخزن آن است.  مديرعامل 
شركت آب منطقه يي كردستان يادآور شد: حجم ذخيره آب 
سد آزاد 189ميليون متر مكعب، تالوار 72ميليون مترمكعب و 

چراغ ويس 3۶.2ميليون مترمكعب است. 
وي اضاف��ه كرد: براي مهار و توس��عه بهره برداري از منابع 
آب هاي س��طحي اس��تان اكنون 34طرح سد مخزني شامل 
12ط��رح درح��ال بهره ب��رداري، 8 طرح اجراي��ي و 14طرح 

مطالعاتي نيز در دست اجراست. 
ش��انظري با اش��اره به وجود 3دشت ممنوعه)بيالن منفي 
آب( در كردس��تان افزود: با وجود بارش هاي مناسب در سال 
آبي جاري دش��ت هاي ق��روه، ده��گالن و چهاردولي با ۶50 

ميليون مترمكعب كسر آب مواجه هستند. 

آب سدهاي كردستان به 2 ميليارد مترمكعب 
افزايش يافت

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران:

قانون انسداد، نشانه قاطعيت اروپا بر حفظ برجام است



 Sun. May  20. 2018  1106   يك  شنبه  30  ارديبهشت 1397     4 رمضان 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 كنكور ۹۸

هنوز بالتكليف است

رييس مركز سنجش آموزش و پرورش با بيان 
اينكه هنوز براي كنكور ۹۸ تصميمي گرفته نشده 
است، گف��ت: ما قانوني به اسم ح��ذف كنكور در 
كش��ور نداريم و اصال اين موضوع مطرح نيس��ت. 
عبدالرس��ول عم��ادي درب��اره آخري��ن خبرها از 
كنك��ور ۹۸ گفت: هنوز براي كنكور ۹۸ تصميمي 
گرفته نشده است. البته قرار است جلسه كارگروه 
سنجش و پذيرش دانش��جو برگ��زار شود كه بعد 
از آن نتيجه به ش��وراي اصلي سنجش و پذيرش 
مي رود و درباره كنكور ۹۸ تصميم گيري مي شود. 
او درب��اره آمادگي ها براي حذف كنكور و اينكه 
آيا زماني اين اتفاق رخ مي دهد بيان كرد: ما قانوني 
به اسم حذف كنكور در كش��ور نداريم و اصال اين 
موضوع مطرح نيس��ت. اين بح��ث رسانه ها درباره 
حذف كنكور كمي انحراف دارد. ما بحثمان درباره 
سهمي است كه نم��ره نهايي و سوابق تحصيلي و 
نمره كنكور در كنار هم بايد داشته باشند. رييس 
مركز سنجش به مهر گفت: من فكر مي كنم براي 
برخي رشت��ه محل ها و صندلي هاي دانش��گاه به 
ج��ز نمره امتحان نهايي باي��د روش ديگري براي 

پذيرش باشد كه ما كنكور را داريم. 
عم��ادي همچنين درباره ميزان سالمت نمرات 
امتحان نهايي نيز اظهار كرد: نمره ها بالفاصله بعد 
از تصحي��ح وارد سامانه مي ش��ود و هيچ نمره يي 
قابل دستكاري نيست. روي برگه ها هم نمي تواند 
تخلف��ي صورت بگي��رد چرا ك��ه سربرگ ها كنده 
مي شود. ضمن اينكه اگر مصححي اشتباهي كرده 

باشد در تصحيح دوم آن مساله رفع مي شود. 
او در پاس��خ به اي��ن سوال كه ب��راي طراحي 
امتحانات نهايي با توجه به گس��تردگي كش��ور و 
برخوردار ب��ودن و نبودن برخي شهرها و روستاها 
از امكان��ات كافي، چگونه عمل مي شود كه عدالت 
رعايت شود، گف��ت: طراحان سوال امتحان نهايي 
ميانگين��ي از يادگي��ري دانش آم��وزان را م��الك 
ق��رار مي دهند. ب��راي همين است ك��ه در برخي 
جاها ميانگين نم��رات ۱۷ است و در برخي جاها 
زي��ر ۱۰ هم مي رس��د. بنابراين س��واالت در حد 
متوس��ط يادگيري كش��وري اس��ت. رييس مركز 
سنج��ش همچني��ن در پاسخ به اي��ن پرسش كه 
چگون��ه اين ميانگي��ن به دست مي آي��د نيز بيان 
ك��رد: طراحان سواالت امتحان نهايي انس��ان هاي 
مجربي هس��تند كه ۱۵ س��وال است محتواي آن 
كت��اب را درس مي دهند و با اصول طراحي سوال 
نيز آشنا هستند. ببينيد طراحي سوال هاي كنكور 
چون خود كنكور غربالگر است براي يك مس��ابقه 
طراحي مي شود و رقاب��ت در نظر گرفته مي شود. 
ام��ا ماهيت طراحي سوال امتحان نهايي فرق دارد 
و ميانگين يادگيري دانش آموزان كش��ور سنجيده 

مي شود و مالك كتاب است. 

چالش بزرگ ۲هزار عنوان 
مجرمانه در كشور

عناوي��ن مجرمانه زياد، يكي از داليل باال بودن 
تعداد پرونده هاي كيفري و آمار باالي زندانيان در 
كش��ور است. بر همين اساس، عضو هيات رييسه 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از قرار گرفتن 
بررس��ي اليحه قضازدايي و ح��ذف برخي عناوين 
مجرمان��ه از قواني��ن در دستورك��ار كميس��يون 

متبوعش خبر داد. 
يحي��ي كمالي پ��ور در واكنش ب��ه اظهارنظر 
ريي��س انجمن مددكاري كش��ور مبني بر اينكه 
در قواني��ن اي��ران 2هزار عن��وان مجرمانه وجود 
دارد در حال��ي كه ميانگين عناوين مجرمانه دنيا 
6۰تا۹۰عن��وان است گفت: ام��روزه اين موضوع 
ب��ه يك��ي از چالش ه��اي مهم و اساسي كش��ور 
تبدي��ل شده است، كما اينك��ه اين معضل باعث 
افزاي��ش حج��م زندان ها و تع��داد زندانيان شده 
است. نماين��ده جيرفت و عنبر آب��اد در مجلس 
ش��وراي اسالم��ي به خانه ملت گف��ت: به تازگي 
اليح��ه قضازدايي و كاهش عناوي��ن مجرمانه در 
دستوركار كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس 
ق��رار گرفته اس��ت، ضم��ن اينكه پي��ش از اين 
كارگروهي در جهت تكميل اين اليحه تش��كيل 
شده بود و اميدواري��م كه در اين مورد بتوانيم با 
تصويب اين اليحه تا جايي كه امكان داشته باشد 
عناوي��ن مجرمانه را كاهش دهي��م. اين نماينده 
م��ردم در مجلس دهم، يادآور ش��د: بي ترديد به 
دنبال كاهش عناوين مجرمانه مي توانيم بسياري 
 از مش��كالت كنون��ي جامع��ه را برط��رف كنيم، 
چرا كه در قانون براي بس��ياري از تخلفات حتي 
مواردي كه بس��يار محدود بوده، عنوان مجرمانه 
تعريف شده است كه باي��د از قانون حذف شود، 
بنابراي��ن ب��ا تحقق اي��ن مهم مي ت��وان شرايط 
آرماني تري را براي كاهش تعداد زندانيان و بهبود 

وضعيت زندان هاي كشور ايجاد كرد. 
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي 
مجل��س، با اشاره به برخي تخلفاتي كه نبايد جرم 
محس��وب شوند تصريح ك��رد: هم اكنون در حوزه 
راهنمايي و رانندگي يا ح��وزه بهداشت و درمان، 
تع��دادي از تخلفات جرم تلق��ي شده اند، از سوي 
ديگ��ر ب��راي برخي جرايم مش��ابه ني��ز در قانون 
عناوين مجرمان��ه مجزايي تعريف شده است، كما 
اينك��ه در قانون مجازات اسالمي بس��ياري از اين 
جراي��م همچون توهين، افتراء و فحاشي مش��هود 
اس��ت و اين در حال��ي است كه تع��دادي از اين 

عناوين مي تواند وجود نداشته باشد. 

اخبار

گزارش ميداني »تعادل« از وضعيت بيكاري مردم 
روستاهاي سردشت بعد از بسته شدن مرزها

كولبرهايبيبار
ريحانه جاويدي|

تيغ آفتاب صبح بر آسم��ان آبي شهر سردشت 
كش��يده ش��ده ب��ود ك��ه رسيدي��م ت��ا ميهم��ان 
روستايي هاي منطقه باشي��م، مردمي كه اگرچه با 
بس��ته شدن مرزها و ممنوع شدن ت��ردد كولبرها، 
كس��ب و كارشان كس��اد شده اما مهمان نوازيشان، 
همچن��ان پابرجاست. طبيع��ت سردشت در استان 
آذربايجان غربي، آنقدر دست نخورده است كه چشم 
را خيره مي كند، دشت هاي وسيع و سبز، كوه هايي 
كه بس��تر امن بلوط ها شده و آسمان آبي با ابرهاي 
سفي��دش تنها بخش��ي از جاذبه ه��اي طبيعي اين 
منطقه به شمار مي رود. مردم گش��اده روي روستا با 
لباس ه��اي كردي و لبخندشان كه دعوت مي كنند 
براي چي��دن گياهان داروي��ي و سبزي هاي كوهي 
همراهش��ان شويم، روستاهاي سردشت را جذاب تر 
مي كنن��د، ام��ا در تمام اين سال ه��ا، اقتصاد روستا 
چنان به مرز و واردات و صادرات كاالها وابسته شده 
كه توانايي اين منطق��ه براي رونق گردشگري را به 
حاشيه رانده است. نه مردم روستا توان و ظرفيتشان 
را باور دارند و نه مسووالن تاكنون اقدامي براي رونق 
صنعت گردشگ��ري در اين منطقه انج��ام داده اند. 
اقتصاد سردشت به يك مرز رسمي به نام »كيله« و 
2 مرز غير رسمي به نام »قاسم رش« و »اشكان« كه 
كاالهاي بازار بانه را تامين مي كند، گره خورده است، 
گش��ت و گذار و صحبت با مردم روستايي سردشت 
بيش از هر چيز نشان مي دهد كه سختي با زندگي 
اين مردم عجين شده، انگار قرار نيست طعم فراغت 
را بچشند. سه دهه از بمباران شيميايي اين شهر به 
وسيله رژيم بعث عراق مي گذرد اما هنوز خاطره اش 
ب��راي مردم اين شهر زنده است. مردمي كه بمباران 
را پش��ت سر گذاشته اند اما حاال بيكاري امانشان را 
بريده. اهالي سردشت، عموما كولبرند، اما با تصميم 
جديدي كه براي بس��ته شدن مرزه��ا و منع تردد 
كولبرها گرفته ش��ده، سه ماهي مي شود كه مردان 
روستاها بيكارند، اسب ها و قاطرهايشان در استراحت 
اجب��اري به سر مي برند و باراندازها خالي است. پنج 
ه��زار نفر كه از راه كولب��ري امرار معاش مي كردند، 
چشمشان به باز شدن مرزها دوخته شده و در انتظار 
رونق كس��ب و ك��ار امروز و فردا مي كنند. مس��ائل 
امنيتي و مالحظات محيط زيستي، امكان دامداري و 

كشاورزي را هم براي مردم اين منطقه محدود كرده 
و نتيجه چنين وضعيتي كار را به آنجا كش��انده كه 
كولبري تنها انتخابشان باشد در حالي كه سردشت 
ب��ا روستاهاي پلكاني��ش در دل كوه هاي زاگرس، با 
طبيعت بكر و دست نخورده، جنگل هاي سبز بلوط 
و گ��ردو و گل هاي بابونه و شقايق كه ارديبهش��ت 
اين شهر را بهش��تي كرده است، مي تواند به يكي از 
مقاصد اصلي گردشگري در استان آذربايجان غربي 
تبديل شود، اما ضعف زيرساخت ها اين امكان را هم 
از م��ردم گرفته. روستاه��اي سرسبز اين شهر براي 
كمتر كس��ي شناخته شده و آخري��ن تصويري كه 
از سردش��ت در ذهن ها مانده، ب��ه روزهاي جنگ و 

بمباران بازمي گردد. 

  مرز بيكاري مردم
از مي��ان مرزهاي رسمي و غير رسمي سردشت، 
مرز »قاس��م رش« منبع درآمد اهال��ي روستاهاي 
»مزرعه«، »بني��و خلف«، »كان��ي زرده«، »ورده«، 
»داودآب��اد« و »گ��ل كنگ« بود كه حاال با بس��ته 
شدن��ش، منب��ع درآمد اهال��ي روستاه��ا تقريبا به 
حال��ت تعطيل درآم��ده است. خالد يك��ي از اهالي 
روست��اي مزرعه در سردشت است، كولبر بوده و در 
مرز »قاس��م رش« تردد مي كرد اما حاال چندماهي 
مي ش��ود كه بيكار اس��ت. از وضعيت اين روزهايش 
كه تعري��ف مي كند، صورت��ش در هم م��ي رود. او 
مي گوي��د: »مردمان اين مرز و ب��وم همه كولبرند، 
باي��د يا دامداري كنيم يا كولب��ري، اما دامداري در 
اي��ن منطقه كار راحتي نيس��ت، نمي توانيم به مرز 
نزديك شويم و زمين هنوز از مين هاي زمان جنگ 
پاك نشده و امن نيست.  از طرف ديگر منابع طبيعي 
ب��ه ما اجازه نمي دهد در زمين ها كش��اورزي كنيم، 
ي��ا به عنوان مراتع استفاده كنيم. حتي از رودي كه 
از اينجا مي گ��ذرد و به عراق مي رود هم نمي توانيم 
آب برداشت كنيم چ��ون اداره منابع طبيعي اجازه 
نمي دهد. تنها راهي ك��ه مي ماند كولبري است كه 
با بس��ته شدن مرزها آن هم ممكن نيس��ت مگر به 

صورت پنهاني و قاچاقي.«
باز شدن دوباره مرزها، تقريبا خواسته تمام افراد 
اين روستاهاس��ت. مردمي كه بطور دقيق نمي دانند 
چ��را مرز بس��ته شده. ق��ادر قادري، يك��ي از اهالي 

روستاي مزرعه است كه تاكنون تالش هاي بسياري 
براي حل مش��كل بيكاري كولبرهاي روستاهاي اين 
منطقه كرده، او مي گويد: »قبل از اينكه مرزها بسته 
شود، به صورت كامال مشخص و شفاف تردد كولبرها 
در مرز انجام مي شد،  نيروهاي انتظامي بر آنها نظارت 
داشتن��د و بارها همه كنترل مي شود اما بدون اينكه 
به اهالي روستاها اطالع دهند، مرزها را بستند و اين 
همه آدم بيكار شدن��د. اگر قرار است كولبري وجود 
نداشته باش��د، بايد براي مردمي ك��ه اينجا زندگي 
مي كنن��د، شغل درست شود ام��ا در سال هاي اخير 
هيچ صنعتي،  هيچ كارخانه يي و هيچ فضاي شغلي در 
اطراف سردشت مستقر نشد كه مردم در آن مشغول 
ك��ار شوند. دامداري هم سختي هاي خودش را دارد، 
 از يك طرف مساله وجود مين هاي داخل زمين و از 
طرف ديگر محدوديت هايي كه براي استفاده از مراتع 

وجود دارد، كار دامداري را مشكل مي كند.«
او با تاكيد بر مش��كالتي كه گريبان مردم روستا 
را گرفته اس��ت، ادامه مي ده��د: »رزق و روزي اين 
مردم از صادرات و واردات از كاال از مرز انجام تامين 
مي ش��د، پيش از اين هم اتف��اق افتاده بود كه براي 
چند ماه و به صورت موقتي، مرزها بسته شود اما بعد 
از مدت��ي باز شد و هيچ وقت خللي در زندگي مردم 
ايجاد نشد اما اين بار اعالم كرده اند براي هميشه قرار 
است مرز بس��ته بماند، اگر قرار است اين اتفاق رخ 
ده��د بايد فكري به حال بيكاري مردم اين روستاها 
ش��ود. كولبري شغل��ي است كه م��ردم روستاهاي 
سردشت از ناچاري انتخاب كرده اند، باري كه گاه به 

۵۰ كيلو مي رسد را روي دوش بگذاري و سه يا چهار 
بار در ماه نوبتت شود كه بار جابه جا كني و در نهايت 
براي هر دفعه بين ۱۵۰ تا 2۰۰ تومان پول دريافت 
كني. چه كسي حاضر است تن به اين سختي دهد؟  
اما م��ا در اين منطقه زيرساخت هاي الزم را نداريم، 
وضعيت راه ها و جاده هايمان، مناسب نيست. حتي 
در جاده يي كه از سردشت به روستاهاي ما مي رسد، 
 جاده چراغ هم ندارد، روستاي نوكان حتي برق هم 
ندارد. سوال ما از مسووالن اين است كه اگر امكانات 
باشد، اگر درآمد و شغل باشد،  چه كسي حاضر است 
كولبري كند؟ رودي كه از روستاهاي ما مي گذرد و 
به عراق مي رود، سد ندارد، كش��اورزي نياز به شبكه 
آب رساني دارد اما هيچ كدام از مسووالن توجهي به 

اين مشكالت نمي كنند.«

  گردشگري؛ ظرفيت مغفول مانده در سردشت
پنج ه��زار روستايي در نتيجه بس��ته شدن مرز 
»قاس��م رش« در روستاه��اي شهرستان سردشت 
بيك��ار شدند، در حالي كه اي��ن منطقه مي تواند به 
يك��ي از قطب هاي گردشگري كش��ور تبديل شود 
ام��ا نه زيرساخت ه��اي اقامتي مناسب��ي دارد و نه 
زيرساخت ه��اي عمراني اش مناسب است. سردشت 
ب��ا داشتن، 6۸ ه��زار و ۱62 نف��ر جمعيت شهري 
و ۵۰ ه��زار و 6۸۷ نف��ر جمعي��ت روستاي��ي،  تنها 
ي��ك هتل دارد و خب��ري از اقامتگاه بوم گردي هم 
در اين منطقه نيس��ت. نه برنامه ريزي براي احياي 
صناي��ع دستي اين شهر ش��ده و نه براي توانمندي 

م��ردم در اين منطق��ه آموزش ه��اي الزم از سوي 
نهاده��اي مربوط به حوزه گردشگري صورت گرفته 
اس��ت، در حال��ي كه در سال هاي اخير، مس��ووالن 
تاكيد بس��ياري بر ايجاد اشتغ��ال از راه گردشگري 
داشتند. 2۵ ارديبهشت امسال، علي اصغر مونسان، 
رييس سازم��ان ميراث فرهنگ��ي، صنايع دستي و 
گردشگري وعده ايج��اد ۱4۵هزار شغل را در حوزه 
گردشگ��ري مطرح كرد. سال گذشته هم مونس��ان 
صحبت از ايجاد ۱۷3 هزار شغل براي سال ۹۷ كرده 
بود كه جزئياتش مشخص نش��د. براساس آنچه در 
پروژه هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري كشور تعريف شده است، تا پايان دولت 
تدبير و اميد ق��رار است، ۱2۰۵پروژه گردشگري به 
بهره برداري رسد كه طبق برآوردهاي صورت گرفته، 
حجم سرمايه گذاري الزم ب��راي بهره برداري از اين 
تعداد پروژه گردشگري ۱۷هزار ميليارد تومان است 
و آنطور كه معاون دفتر تس��هيالت سازمان ميراث 
فرهنگ��ي، صنايع دستي و گردشگ��ري اعالم كرده 
بهره برداري از پروژه هاي اعالم شده به صورت قطعي 
تا پايان دولت انجام مي شود. اين در حالي است كه 
تناسب ايجاد اشتغ��ال و پراكندگي زيرساخت هاي 
گردشگري در كش��ور، وضعيت مناسب��ي ندارد، در 
حالي كه بزرگ ترين مش��كل م��ردم در سردشت و 
روستاهاي اطرافش،  معضل بيكاري است اما خبري 
از حض��ور زيرساخت هاي گردشگري در اين منطقه 
ديده نمي شود و كسب درآمد از راه گردشگري جايي 

در بين مردم اين منطقه ندارد.
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نوبت اول

 توقف اجراي طرح آگاهي ايدز 
به بهانه ترويج بي بندو باري

س��ال گذشته بود كه ط��رح »اتوبوس ايدز« 
ب��راي آگاه سازي م��ردم از نحوه ابت��ال به ايدز و 
همچني��ن انج��ام آزمايش هاي تش��خيص اين 
بيماري در تهران مس��تقر شد؛ اتوبوسي كه هر 
هفته در منطقه يي خ��اص توقف مي كرد و قرار 
بود فعاليتش گسترده تر نيز شود. حاال با گذشت 
بي��ش از يك سال، رييس مرك��ز تحقيقات ايدز 
اي��ران با ابراز تاسف از اينكه برخي اقدامات براي 
كنترل و پيشگيري بيماري ايدز با مخالفت هايي 
مواجه مي شود و براي برخي خوشايند نيس��ت، 
گفت: بع��د از اجراي طرح اتوب��وس ايدز برخي 
گفتند كه اين كار شما ترويج بي بندوباري است 

و در نهايت اين طرح متوقف شد. 
مين��و محرز در رابط��ه با اينكه ب��ا توجه به 
كمب��ود داروهاي برخ��ي بيماري هاي عفوني در 
ب��ازار، داروي بيم��اران مبتال به اي��دز نيز دچار 
كمبود شده است يا خي��ر، بيان داشت: دارو در 
بازار به مس��اله ارز و مش��كالت واردات وابس��ته 
است، اما داروهاي مخص��وص بيماران مبتال به 

ايدز با كمبود مواجه نشده است. 
او در ادام��ه با اشاره به اينكه داروهاي درمان 
هپاتيت ب با كمبود مواجه شده است، گفت: اين 
داروها از طري��ق واردات تامين مي شود و چون 
توليدكننده ايراني ندارد با كمبود شديد در بازار 
مواجه شده و موجودي آن به صفر رسيده است. 
اي��ن دارو از آلم��ان وارد مي شد و به هيچ عنوان 
توليدكننده داخلي قادر به تامين آن نيس��ت. از 
اين به بعد هم مشكل تامين برخي داروها بيشتر 
مي شود. او در رابطه با توليد داروهاي مخصوص 
بيماران مبتال به ايدز در داخل كش��ور از جمله 
آيمود ك��ه موجب تقويت سيس��تم ايمني بدن 
بيماران مي ش��د و وارد چرخه درمان نش��د، به 
ايلن��ا گفت: اين دارو در داخل جايگزين نداشت، 
بيماران مبتال به ايدز عالوه بر داروهاي صنعتي 
و شيميايي مثل آنتي بيوتيك ها كه براي درمان 
مص��رف مي كنند بايد داروي��ي داشته باشند كه 
سيس��تم ايمني آنها را تقوي��ت كند، آيمود يك 
داروي ب��دون عارضه بود كه تركيب گياهي دارد 
و اين كار را براي بيماران ايدزي به خوبي انجام 
مي داد. اگر مطالعات بيشتر در رابطه با اين دارو 
صورت مي گرف��ت نتايج بهتري ب��راي بيماران 

مبتال به ايدز داشت. متاسفانه بودجه به اين دارو 
تعلق نگرفت و تمام تحقيقات مربوط به اين دارو 

و همچنين توليد آن متوقف شد. 
محرز در رابطه با عل��ت توقف طرح اتوبوس 
ايدز گفت: متاسفانه برخي اقدامات براي كنترل 
پيش��گيري بيماري ايدز با مخالفت هايي مواجه 
مي شود و براي برخي خوشايند نيس��ت. بعد از 
اجراي طرح اتوب��وس ايدز برخي گفتند كه اين 
كار شما ترويج بي بندوباري است. متاسفانه اين 
تفك��ر اف��رادي است كه اعتقاد دارند در كش��ور 
بيم��اري ايدز وجود ن��دارد و همه چيز رو به راه 
است. محرز گفت: يكي از مشكالتي كه در حوزه 
بيماري ه��اي ايدز وج��ود دارد، ع��دم آگاهي از 
رفتارهاي پرخطر است، افراد در بس��ياري مواقع 
از بيماري خود اطالع ندارند و مشاهده شده كه 
بع��د از ازدواج متوج��ه بيماري خ��ود مي شوند؛ 
بنابراي��ن بايد اقداماتي ص��ورت گيرد كه قبل از 
ازدواج متوج��ه بيماري خود شوند و ايجاد موانع 
شناساي��ي بيمارها اين كار را با مش��كل مواجه 

مي كند. 
او در ادام��ه گفت: آماري كه در رابطه با ايدز 
ارائ��ه مي شود، آماري است ك��ه وزارت بهداشت 
منتش��ر مي كند؛ اما هميش��ه در كنار آمار يك 
تخمين نيز وجود دارد، تخمين ما اين است كه 
يك سوم بيم��اران مبتال به ايدز هنوز شناسايي 
نشده اند و تنها راه كشف تعداد دقيق تست هايي 
اس��ت كه بايد از افرادي كه احتمال مبتال شدن 
دارند، گرفته شود. اتوبوس  ايدز يكي از راه هايي 
بود كه مي توانس��ت در اين مس��ير به ما كمك 
كند، به اين افراد مشاوره داده مي شد و تست ها 
نيز مجاني بود از اين طريق مي شد افراد را تحت 
درمان قرار داد تا جامعه را درگير بيماري نكنند؛ 
اما عده يي سروص��دا كردند و سعي آنها اين بود 
ك��ه جلو اين طرح را بگيرند در نتيجه اين طرح 
متوقف شد. متاسفانه از ابتداي اپيدمي پيشروي 
اي��دز به علت فعاليت افرادي كه با عدم آگاهي و 
قبول واقعيت ها مانع شناسايي شدند، نتوانستيم 
كاري انج��ام دهيم و اين ط��رح متوقف شد در 
صورتي كه بزرگ ترين متخصصان حوزه بيماري 
اي��دز در جه��ان در مقاله هاي خ��ود از اين كار 

تعريف كردند. 
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گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
ــهردار جديد  ــاني، ش درحالي كه محمدعلي افش
تهران ديروز نخستين نشست كاري خود با معاونان 
ــهردار را برگزار كرد، امروز قرار است  ــاوران ش و مش
ــهر تهران حاضر شده و  در نشست علني شوراي ش
ــوگند ياد كند. بعدازظهر يك شنبه نيز در مجمع  س
نمايندگان تهران و اعضاي شوراي شهر تهران موسوم 
به شوراي 51 نفره حاضر خواهد شد و درباره مسائل 
شهر تهران با آنها رايزني خواهد كرد. به گفته عليرضا 
رحيمي، عضو مجمع نمايندگان تهران در اين جلسه 
ــي برنامه هاي شهردار تهران، موضوعات  ضمن بررس
مشترك بين مجمع نمايندگان و اعضاي شوراي شهر 
ــد و درباره راهكارهاي تقويت  تهران بحث خواهد ش
ــاختار همكاري بين نمايندگان و اعضاي شوراي  س
ــهر تهران تبادل نظر صورت مي گيرد. در همين  ش
حال، الياس حضرتي، عضو مجمع نمايندگان تهران 
ــره به «تعادل»  ــوراي 51 نف ــه امروز ش درباره جلس
گفت: جلسه شوراي 51 نفره عمدتا مربوط به عمران 
ــهر و حل مسائل و مشكالت آن است. در  و آبادي ش
واقع جلسه امروز هم انديشي خواهد بود تا از مديريت 
و توانايي شهرداري تهران و نيز از ظرفيت قانونگذاري 
ــكالت تهران بهره  ــارت مجلس براي حل مش و نظ
ــوراي 51  ــي ادامه داد: در مجموع ش ببريم. حضرت
ــي چالش ها و  ــتورالعملي به جز بررس نفره هيچ دس
ــدارد و در اين مجمع  ــهر تهران ن ناهنجاري هاي ش
ــي مطرح  به هيچ عنوان بحث و تصميم هاي سياس
ــود. بنابراين نتايج اين مجمع عموما برگزاري  نمي ش
جلسه با وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگر است. رفع 
ــكالت در حيطه وظايف شورا، شهرداري  برخي مش
ــد از طريق دولت  ــت و اين موارد باي و مجلس نيس
ــورا با مديران ديگر شهر  ــود و اعضاي ش بررسي ش
تهران نيز جلسه مي گذارند. امروز نيز جلسه آشنايي 
ــت و ما نيز  ــهردار جديد اس مجمع نمايندگان با ش
اعالم مي كنيم كه پشت شهردار هستيم و هر جا كه 
الزم باشد، دست شما را مي فشاريم. حضرتي درباره 
شهردار جديد تهران نيز گفت: با شناختي كه از آقاي 
افشاني دارم ايشان به خوبي مي توانند از ظرفيت هاي 
ــتفاده كنند.  ــهر اس ــوراي ش مجمع نمايندگان و ش
ــال گذشته نيز هنگام بررسي بودجه  همانطور كه س
ــهردار وقت تهران آقاي  97 مجمع نمايندگان با ش
نجفي جلسات خوبي داشت و رديف هاي خوبي نيز 

براي شهر تهران در نظر گرفته شد. 

 بررسي راه هاي همكاري و هماهنگي بررسي راه هاي همكاري و هماهنگي
ــرا صدر اعظم نوري در گفت وگو با  همچنين زه
ــه شوراي 51 نفره با شهردار  «تعادل» درباره جلس
ــت كه  ــه يي اس ــتين جلس جديد گفت: اين نخس
ــهردار جديد تشكيل مي شود و هدف  با حضور ش
ــي راه هاي همكاري  ــتر معرفي و نيز بررس آن  بيش

ــت. اينكه مجلس  ــاي في مابين اس و هماهنگي ه
ــكالت  ــي مي تواند در حل چالش ها و مش چه نقش
ــهر تهران داشته باشد و نيز مديريت شهري چه  ش
انتظاراتي از مجلس دارد. رييس كميسيون سالمت 
ــهر افزود: شوراي 51  و خدمات شهري شوراي ش
ــي چالش هاي شهر  نفره ظرفيت خوبي براي بررس
ــهر تهران در  ــر نمايندگان ش ــت. 30نف تهران اس
ــوراي شهر تركيب  مجلس و 21نفر نمايندگان ش
اينها هم افزايي ايجاد مي كند تا بهتر بتوان مشكالت 
تهران را حل و فصل كرد. برخي مشكالت كه نياز 
به اصالح قوانين يا اقدام هايي در مجلس دارد توسط 
مجلس پيگيري شود و بخشي از مشكالت هم بايد 
ــط شوراي شهر و با حمايت هاي مجلس مورد  توس
ــيدگي قرار گيرد. از آنجا كه شهردار تهران تازه  رس
ــده اين پتانسيل به او معرفي مي شود و  انتخاب ش
شهردار نيز انتظارات و درخواست هايي دارد كه در 
آنجا مطرح خواهد كرد. برخي منتقدان معتقدند، 
ــت و بايد از آن  ــهردار زياد اس ــداد معاونان ش تع
ــود، نوري در اين باره تصريح كرد: اين  ــته ش كاس
ــود و انجام هر اقدامي  موضوع بايد كارشناسي ش
بدون نظر كارشناسي هزينه هاي زيادي به همراه 
خواهد داشت. اين موضوع بايد توسط كارشناسان 
ــهرداري مورد بررسي قرار گيرد و با افرادي كه  ش
در اين حوزه صاحب نظر هستند، مشاوره شود تا 
كاهش معاونت ها يا ادغام آنها و ايجاد يك معاونت 

جديد براساس مطالعات كارشناسي باشد. 

 افشاني به معاونانش چه گفت؟ افشاني به معاونانش چه گفت؟
ــران،  عم و  ــي  فن ــاون  مع ــي  حناچ ــروز  پي
ــل و ترافيك،  ــاون حمل و نق ــيدآقايي مع پورس
ــي معاون  ــهري، رباط ــي معاون خدمات ش يزدان
امور مناطق، حجت ميرزايي معاونت برنامه ريزي، 
شيخ معاونت توسعه و منابع انساني، شجاع پوريان 
ــهردار  ــاور ش معاون اجتماعي، فاطمه راكعي مش
ــركل روابط عمومي  ــان، عارف نيا مدي در امور زن
ــركت كنندگان در  ــران ازجمله ش ــهرداري ته ش

جلسه ديروز شهردار بودند. 
در اين جلسه افشاني به بيان اولويت ها و محور 
برنامه هاي خود پرداخت و گفت: محور برنامه من 
ــهروند مشاركت پذير»  ــهر زيست پذير» و «ش «ش
ــد به عنوان  ــهر تهران باي ــت و اعتقاد دارم ش اس
ــود و شعاع تاثيرگذاري  يك كل در نظر گرفته ش
ــهر از مناطق پيراموني  و تاثيرپذيري اين كالن ش
آن مبناي برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها باشد. 

ــهر به عنوان  ــاره به اينكه محالت ش وي با اش
سلول هاي حياتي شهر بايد جدي گرفته شوند و از 
اين رو تكيه برنامه هايمان بر «محله» استوار است، 
ــتان ها نقش استاني دارند در  اظهار كرد: مراكز اس
ــز ايران از نقش  ــي كه تهران به عنوان مرك صورت
ــت. تنوع قومي در تهران فرصتي  ملي برخودار اس
ــجام ملي  ــد به همگرايي و انس ــت كه مي توان اس
كمك كند بايد حقوق همه اديان، مذاهب و اقوام 
ــهرونداني كه در  ــاكن در تهران را به عنوان ش س

ــهر زندگي مي كنند، پاس بداريم و به همه  اين ش
آنها خدمت كنيم. وي با اشاره به اينكه بانوان 50 
ــور را تشكيل مي دهند و بايد  درصد جمعيت كش
سهم آنها در همه عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
مديريتي و اقتصادي ديده شود، اظهار كرد: سهم 
بانوان در مديريت شهري بسيار كم است و بايد به 

اين حوزه به صورت ويژه توجه كنيم. 

 شناسنامه فني براي ساختمان هاي مهم شناسنامه فني براي ساختمان هاي مهم
ــن كاري كه در  ــاني با بيان اينكه مهم تري افش
ــته انجام داده ام،  دوره مديريتي ام در 4دهه گذش
ــاختمان براي  ــنامه فني س تهيه و تدوين شناس
تمامي مدارس ايران بوده است، تصريح كرد: بايد 
ــاختمان هاي مهم شهر، شناسنامه  براي تمامي س
ــا در مقابل  ــتحكام آنه ــي تهيه كنيم تا از اس فن
ــته باشيم. به گفته وي بايد  حوادث اطمينان داش
نسبت به تهيه شاخص هاي قابل اندازه گيري براي 
ــهر تهران اقدام و  ــت پذيري كليه محالت ش زيس
ــتن از فاصله محله هاي محروم با  ــير كاس در مس
ــوردار حركت كنيم همچنين بايد  محله هاي برخ
ــهر كار كنيم اما  ــان در كل ش ــورت همزم به ص
ــتر توجه كنيم.  ــر برخوردار بيش ــه مناطق كمت ب
ــاركت مردم برمبناي اعتماد آنها به مديريت  مش
ــاد مردم به  ــود و اگر اعتم ــهري حاصل مي ش ش
ــود، آنگاه در اداره شهر  شهرداري تهران جلب ش

كمك و مشاركت مي كنند. 

 ديدار شهردار تهران با رهبر معظم انقالب ديدار شهردار تهران با رهبر معظم انقالب
وي با اشاره به اينكه يكي از مهم ترين معضالت 
تهران آسيب هاي اجتماعي است و در جلسه يي كه 
ــته خدمت مقام معظم رهبري تشكيل  هفته گذش
ــد، اظهار كرد:  ــد نيز به اين موضوع پرداخته ش ش
ــيم، چنانچه  ــهر به تصوير بكش بايد تحول را در ش
ــال  ــه مهم را براي س ــز دو برنام ــور ني رييس جمه
ــهرداري  97 تعريف كردند كه هر دو موضوع به ش
بازمي گردد. افشاني با بيان اينكه موضوع اول، توسعه 
ــر از ظرفيت  ــت كه دو قش حمل و نقل عمومي اس
ــتفاده مي كنند، تصريح كرد: يكي قشر آگاه  آن اس
اجتماعي هستند كه با هدف كمك به بهبود كيفيت 
هوا به حمل و نقل عمومي روي آورده اند و ديگري 
گروهي هستند كه از داشتن وسيله نقليه شخصي 
محروم هستند كه بايد به هر دو قشر خدمت شود. 
در اين راستا توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي 
ــم ضمن اينكه  ــورت جدي دنبال مي كني را به ص
ــهر نيز موضوعي بسيار  ــازي ش موضوع هوشمندس
ــت، موضوع دوم نوسازي بافت فرسوده و  حياتي اس
ناپايدار شهري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
ــون حفظ و تملك  ــن موضوعاتي همچ عالوه براي
باغات نيز بايد به صورت جدي دنبال شود. نخستين 
ــاد، عدم حاكميت قانون  و مهم ترين نقطه بروز فس

است و قانون و عدالت بايد مبناي عمل مان باشد. 

 اجراي دقيق شعار حمايت از كاالي داخلي اجراي دقيق شعار حمايت از كاالي داخلي
افشاني با بيان اينكه هماهنگي و تحكيم ارتباطات 
ــوه قضاييه، مردم و  ــت، دولت، مجلس، ق با حاكمي
رسانه ها ضروري است، تصريح كرد: شعار سال يعني 
ــود  «حمايت از كاالي داخلي» بايد مو به مو اجرا ش
ــت توليد داخلي  ــهري در جهت تقوي و مديريت ش
ــت خواهد كرد. ايجاد اميد در جامعه به عنوان  حرك
يك هدف مهم در دستور كار مديريت شهري خواهد 
ــود، كارهايي كه انجام مي دهيم بدون بزرگ نمايي  ب
ــم و با آنها در ميان   ــه به مردم منتقل كني و صادقان
گذاريم. به گفته افشاني نمود فعاليت هاي اجتماعي، 
فرهنگي، خدماتي، اطالع رساني و زيباسازي در شهر 
بايد ديده شود و در اين ميان نقش شهرداران مناطق 
ــدم رضايت  ــت چراكه رضايت و ع ــيار مهم اس بس
ــهروندان از مديريت شهري ناشي از كيفيت ارائه  ش
ــت. اصالح قوانين و مقررات،  خدمات در مناطق اس
استفاده از ايده ها، ابتكارات و نظرات كارشناسي بدنه 
شهرداري تهران و ايجاد اتاق فكر با اتكا به نيروهاي 
ــت كه بايد  ــل مجموعه از ديگر موضوعاتي اس داخ
ــران با تاكيد بر  ــهردار ته مورد توجه قرار گيرد. ش
ــاز براي اجراي پروژه ها و  لزوم تامين منابع مورد ني
ــهري اظهار كرد: تامين درآمد شهر  ارائه خدمات ش
ــار به مردم  ــهرداري تهران بايد بدون ايجاد فش و ش

حاصل شود. 

 افزايش اجاره بهاي مسكن
در حد تورم؟

ــزي و اقتصاد  ــي مديركل دفتربرنامه ري علي چگين
ــكن وزارت راه و شهرسازي گفت: به نظر مي رسد  مس
امسال در بخش اجاره بها كمي با افزايش قيمت ها مواجه 
ــيم و اين افزايش در حد نرخ تورم است. به گزارش  باش
ــكن روند ماليمي را طي  مهر، چگيني افزود: بازار مس
ــد معامالت مسكن كه در سال  مي كند، با اين حال رش
ــت در سال جاري ماليم تر  گذشته روند پرشتابي داش
ــد. چگيني با بيان اينكه باتوجه به جريانات  خواهد ش
ــته كه سبب شد بازار مسكن با  اقتصادي ماه هاي گذش
ــيب آرامي رشد كند، اظهار كرد: پيش بيني مي شود  ش
امسال وضعيت بازار مسكن خوب باشد به خصوص كه 
سال گذشته سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يافت 
و اين سرمايه گذاري ها قطع نخواهد شد. مديركل دفتر 
ــازي  ــكن وزارت راه و شهرس برنامه ريزي و اقتصاد مس
افزود: در سال گذشته و ادامه آن در سال جاري، شاهد 
ــاختماني بوديم كه از حالت  رشد صدور پروانه هاي س
منفي و ركود خارج شده و روند مثبتي را طي مي كند، 
ــكن روند  ــب و كار و توليد در حوزه مس ــن كس بنابراي
ــح كرد: مجموعه اين  ــت. او تصري صعودي خواهد داش
شرايط سبب مي شود كه خود بازار مسكن نيز همچنان 
در روند مثبت باقي بماند. چگيني درباره بازار اجاره بهاي 
مسكن گفت: به نظر مي رسد در بخش اجاره بها در سال 
جاري نسبت به سال گذشته شاهد رشد قيمت ها باشيم 

كه اين افزايش در حاشيه نرخ تورم خواهد بود. 
 

 ساخت ساالنه 100  هزار واحد 
در بافت هاي فرسوده 

معاون وزير راه و شهرسازي با اعالم برنامه ساالنه 
ــكن در بافت هاي فرسوده و  ــازي 100 هزار مس نوس
ناكارآمد شهري، گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلي 
ــوده ايجاد مي شود.  ــازي بافت هاي فرس در طرح نوس
هوشنگ عشايري در گفت وگو با تسنيم، در پاسخ به 
اينكه برنامه بازآفريني شهري چه ميزان اشتغال زايي 
ــاس طرح  ــت براس ايجاد مي كند، اظهار كرد: قرار اس
بازآفريني شهري، ساالنه 100 هزار واحد در بافت هاي 
ــوده و ناكارآمد شهري ساخته شود. او بيان كرد:  فرس
اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم ساخت و ساز در 
ــاس فرمول هاي اقتصادي، هر واحد  اين بافت ها براس
ــكوني با ميانگين 70 تا 80 مترمربع باعث ايجاد  مس
اشتغال 2,5 نفر مي شود. مديرعامل شركت بازآفريني 
ــهري ايران تصريح كرد: باتوجه به اينكه 100 هزار  ش
واحد در سال توليد مي شود، بنابراين ساالنه 250 هزار 
ــود و اين برنامه ارتباط مستقيمي  شغل ايجاد مي ش
ــايري همچنين  ــور دارد. عش ــتغال زايي در كش با اش
ــكن به  ــان مس در واكنش به انتقاد برخي كارشناس
ــهري، گفت: اينكه گفته  ورود دولت به بازآفريني ش
مي شود دولت بايد در يك بُعد وارد شود، يك برداشت 
اشتباهي است، دولت مسوول همه امور كشور است و 
بنابراين هيچ وقت به صرف نگاه اقتصادي وارد حوزه يي 
ــه حوزه فرهنگ،  ــود. او با بيان اينكه دولت ب نمي ش
ــود، ادامه داد: جريان  اقتصاد، اجتماعي و... وارد مي ش
ــهري يك برنامه اقتصادي،  اجتماعي و  بازآفريني ش
نهادي به شمار مي رود كه فني و مهندسي نيز هست. 
ــهري  ــن رو، وقتي دولت به موضوع بازآفريني ش از اي
ــه موضوعات اقتصادي،  توجه مي كند، يعني اينكه ب

 فرهنگي، اجتماعي و... توجه مي كند. 

ايرانشهر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي- شماره مناقصه: 88770001
منطقه 9 عمليات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات حمل و نقل خودرويي منطقه 9 عمليات انتقال گاز سال 97 را پس از شناسايي به پيمانكاران ذيصالح و 
واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبان مي توانند جهت رويت اطالعات كامل به سايت منطقه 9 عمليات انتقال گاز (www.nigc-dist9.ir) مراجعه نمايند.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران ( منطقه 9 عمليات انتقال گاز ) ساري – بلوار امير مازندراني – روبه روي بيمارستان امام خميني صندوق پستي 

شماره: 911- 48175 تلفن: 01133804483 
2- موضوع و محل اجراي پروژه: خدمات حمل و نقل خودرويي منطقه 9 عمليات انتقال گاز سال 97

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 2/700/000/000 ريال به صورت نقدي يا يكي از تضامين مذكور در آيين نامه تضمين در معامالت دولتي.
4- برآورد تقريبي مناقصه: 60/000/000/000 ريال براساس آناليز بهاي قيمت انجام خدمات

5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: امور پيمان هاي منطقه 9 عمليات انتقال گاز از روز سه شنبه 97/3/1 الي چهارشنبه 97/3/2
6- تحويل پيشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/3/19

7- محل و زمان گشايش پيشنهادات: ساري - بلوار امير مازندراني – روبه روي بيمارستان امام خميني – سالن كنفرانس ساختمان مركزي منطقه 9 عمليات انتقال گاز – 
تاريخ گشايش پيشنهادات 97/3/27 مي باشد.

8- مدت اعتبار پيشنهادات: 3 ماه كه براي يك دوره 3 ماهه ي ديگر از طرف كارفرما قابل تمديد است.
9- فرآيند مناقصه: يك مرحله اي بدون ارزيابي كيفي

10- شرايط خريد اسناد: 
الف) نامه اعالم آمادگي و معرفي نامه نماينده دريافت اسناد 

 ب) ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري از اداره كار در زمينه حمل و نقل كه نشان دهنده دارابودن ظرفيت آزادكاري شركت باشد.
 ج) ارائه فيش بانكي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جام بانك ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عمليات انتقال گاز. 

 د) ارائه روزنامه رسمي و آخرين تغييرات شركت
و) گواهينامه موديان مالياتي (كد اقتصادي)

ــت داراي گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحويل نمايد.  تذكر: برنده مناقصه مي بايس
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

روابط عمومي منطقه 9 عمليات انتقال گازشماره مجوز 1397,729
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قال گاز ا�ان                      
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نوبت دوم

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم محمود مرادي فرزند احمد
ــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  ــته مطالبه مطرح كه به اين ش ــتي به طرفيت خوانده به خواس خواهان بانك تجارت دادخواس
ــعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/04/13 ساعت  9609988601300319 ش
ــي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و  ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس ــب دس 8:30 تعيين كه حس
ــار  ــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش درخواس
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 19 دادگاه حقوقي شهرستان كرمانشاه- سيروس معتمد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم پروانه زارع كاكائي فرزند حسن
ــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  ــته مطالبه مطرح كه به اين ش ــتي به طرفيت خوانده به خواس خواهان بانك تجارت دادخواس
ــعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/04/13 ساعت  9609988601300319 ش
ــي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و  ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس ــب دس 8:30 تعيين كه حس
ــار  ــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش درخواس
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 19 دادگاه حقوقي شهرستان كرمانشاه- سيروس معتمد

پرونده كالسه 9609988602800566 شعبه 28 شوراي حل اختالف مجتمع امام خميني(ره) شهرستان كرمانشاه تصميم نهايي 
شماره

خواهان: آقاي مهدي قبادي ميرعزيزي فرزند احمد با وكالت آقاي شهريار مرادي فرزند عزيز به نشاني- كرمانشاه- كرمانشاه ميدان 
غدير چهل متري مطهري شرقي جنب بانك ملي

خواندگان:
1. آقاي علي اكبر حميدي فرزند شيرزاد به نشاني كرمانشاه- كرمانشاه «مسير نفت» كوي مساحي پالك 9

2. آقاي اميرحسين مرادياني چم كريمي فرزند حميدرضا 3. خانم گل پسند مرادي فرزند علي خان همگي به نشاني
خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو

گردشكار: خواهان دادخواستي به شرح فوق به طرفيت خوانده تقديم پس از ارجاع و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات مقرر قانوني 
قاضي شورا با مطالعه اوراق پرونده و مداقه نظر در يكايك آنها و مالحظه نظر مشورتي سرانجام ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت 

از خداوند قادر متعال بشرح آتي انشاء راي مي نمايد.
«راي قاضي شورا»

در خصوص دادخواست آقاي شهريار مرادي فرزند عزيز بوكالت از مهدي قبادي ميرعزيزي فرزند احمد بطرفيت 1- خانم گل پسند 
مرادي فرزند عليخان 2- اميرحسين مرادياني چم كريمي فرزند حميدرضا 3- آقاي علي اكبر حميدي فرزند شيرزاد بخواسته الزام 
به انتقال سند رسمي يك دستگاه خودرو پرايد به شماره انتظامي 389-11-ي 45 ، بدين شرح كه وكيل خواهان بيان داشته موكل 
اينجانب ماشين فوق را از آقاي علي اكبر حيدري و ايشان نيز از آقاي اميرحسين مرادياني چم كريمي و ايشان نيز از خوانده رديف 
اول خريداري نموده كه ايشان نسبت به انتقال سند به نام موكل من خودداري مي نمايد ولي سند اصلي ماشين نيز به اسم خوانده 
رديف اول (خانم گلپسند مرادي) مي باشد. اينك خواستار محكوميت خواندگان به انتقال سند ماشين فوق گرديده است. خواندگان 
رديف اول و دوم با توجه به اينكه از طرف خواهان مجهول المكان اعالم شده اند و براي يك نوبت از طريق روزنامه صبح ايران مورخ 
96/12/21 ( برگه شماره 25 پرونده) به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني دعوت كه در جلسه رسيدگي مقرر حضور نيافته اند 
خوانده رديف سوم در جلسه رسيدگي مقرر حضور يافته و به صراحت نسبت به تاييد اظهارات خواهان اذعان نموده و بيان داشته؛ 
اينجانب خودرو فوق را از آقاي امير حسين مرادياني چم كريمي خريداري نموده و به آقاي مهدي قبادي فروختم. با مالحظه اوراق 
ــه مبايعه نامه هاي عادي مورخ 94/3/10 و 92/12/5 و 92/11/14 مالحظه مي گردد كه خودروي فوق از طرف خوانده  ــده خاص پرون
رديف اول به خوانده رديف دوم منتقل و متعاقبا از طريق خوانده رديف دوم به خوانده رديف سوم دعوي فروخته شده است. با مالحظه 
اوراق پرونده و مبايعه نامه هاي استنادي خاصه مصدق ارائه شده سند قطعي منقول دفترخانه 103 تهران مالكيت رسمي خودروي 
فوق متعلق به خوانده رديف اول بوده كه اساس معامالتي في مابين اصحاب دعوا محرز است. نظر به آنچه گذشت ضمن احراز رابطه 
قراردادي في مابين اصحاب دعوي بشرحي كه گذشت و به استناد ماده 220 قانون مدني كه بيان مي دارد «عبود نفقت متعاملين را به 
اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب 
قانون از عقد حاصل ميشود ملزم مي باشند» مالك رسمي تكليف به انتقال سند مورد معامله را خواهد داشت. عليهذا دعواي خواهان 
به كيفيت مطروحه قابل اجابت تشخيص به استناد ماده اخيرالذكر و ماده 190 قانون مدني و مواد 198 و 515و 519 قانون آيين 
دادرسي مدني و ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف حكم به الزام خوانده رديف اول بر حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي در سطح 
شهر بر انتقال رسمي خودرو با مشخصات مندرج در صدر دادنامه به انضمام هزينه دادرسي طبق تعرفه و هزينه يك نوبت نشر آگهي 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعالم مي نمايد. اما در خصوص خوانده رديف دوم و سوم با توجه به شرحي كه 
گذشت دعواي انتقال رسمي متوجه ايشان نبوده به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي 
صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره در ماهيت غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي نزد قاضي شورا و 20 روز پس از آن 
قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه مي باشد. قرار اصداري ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 

در محاكم عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه مي باشد. 
قاضي شوراي حل اختالف كرمانشاه- غالمي

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با تشريح 
ــي در ايران» وجود  مفهوم «بازمهندسي مهندس
ــود تعهدپذيري و  ــي موازي و نب ــازار حرفه ي دو ب
عملكردگرايي را از جمله مشكالت مهم مهندسي 
ــي به  در ايران توصيف كرد و گفت: نظام مهندس
ــان به مرجع  جاي مرجع تاييد صالحيت مهندس

توزيع كوپن فعاليت تبديل شده است. 
آخوندي در هشتمين مجمع كانون مهندسان 
ــگاه تهران در  ــكده فني دانش فارغ التحصيل دانش
تشريح مشكل مهندسي در ايران گفت: مجموعه 
آنچه در شهر و كشور رخ داده، نه براي مهندسان 
ــت، حجم  ــردم راضي كننده نيس ــراي م ــه ب و ن
فعاليت هايي كه در ايران صورت گرفته كم نيست. 
ــم پروژه هاي تهران در  به گفته آخوندي، حج
ــال هاي اخير به بيش از 20هزار ميليارد تومان  س
ــكل  ــت پذيري در تهران با مش ــد اما زيس مي رس
جدي مواجه است، در شهر نمي توان نفس كشيد 
همچنين با وجود احداث اين حجم از آزادراه ها و 
بزرگراه ها در تهران، سرعت حركت در ترافيك زير 
ــاعت است، بنابراين يك مشكلي  7كيلومتر در س

وجود دارد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
او ضعف آموزش مهندسي در ايران را يكي از علل 
ــي ايران از رقباي منطقه يي  عقب افتادن مهندس
ــا در دانش  ــه را نبايد تنه ــت و گفت: ريش دانس
ــي ببينيم، هر چند آموزش مهندسي هم  مهندس
بي تاثير نيست، نحوه آموزش مهندسي به شكلي 
است كه فارغ التحصيل عمدتا مهندسي است كه 
ــاي اقتصادي،  ــك مي داند و با حوزه ه تنها تكني
ــك، مفهوم بيمه،  حقوقي، قراردادي، مفهوم ريس
ــه هاي تشكيل بنگاه  مفهوم تامين مالي كه ريش

مهندسي است، آشنايي ندارد. 
ــگاه كنيم كه  ــد به اين موضوع ن ــزود: باي او اف
ــي چقدر مهندس را براي ورود به  دانش مهندس
بازار كار پرورش مي دهد. در حوزه حقوق و اقتصاد 
مهندسي و موضوع قرارداد آموزش ها بسيار اندك 

است. 
ــان را تنها  آخوندي ايجاد اجماع ميان مهندس
راهكار رفع مشكالت مهندسي در ايران دانست و 
گفت: واقعيت اين است كه فقط نمي شود، انتظار 
ــي ايران كاري بكند  ــت دولت براي مهندس داش
ــتان است،  چون قطعا دولت تنها يك بخش داس
ــاي ديگر موضوع  ــه هم بخش ه ــگاه و حرف دانش
ــتند براي رفع مشكل همه اين بخش ها بايد  هس

با هم يك جدل فكري داشته باشند. 

ــه داد: هنوز حول  ــازي ادام وزير راه و شهرس
ــتفاده از  محور آن جريان فكري كه بتوانيم با اس
ــي كنيم،  ــي ايران را بازمهندس اصول آن مهندس
ــت. اگر اين اجماع را  ــكل نگرفته اس اجماعي ش

داشته باشيم شايد بتوانيم مقداري پيش برويم. 

 تعارض منافع نخستين مشكل مهندسي  تعارض منافع نخستين مشكل مهندسي 
ــي را  ــدي تعارض منافع در بازار مهندس آخون
ــوان كرد و  ــي در ايران عن ــكل ديگر مهندس مش
گفت: تعارض منافع نخستين مشكل مهندسي در 
ــت، تعارض منافع در حوزه مهندسي در  ايران اس
ايران كامال وجود دارد و كسي هنوز به جنگ اين 

تعارض نرفته است. 
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: تعداد مهندساني 
ــتگاه اجرايي به نحوي مشغول در كار  كه در دس
ساختماني هستند، چه در وزارتخانه هاي مختلف 
ــيار زياد است. آيا اينها  ــهرداري ها بس و چه در ش
مشمول تعارض منافع هستند يا نيستند؟ با وجود 
ــع آيا امكان به وجود آمدن يك  اين تعارض مناف
ــن خدمت را با كيفيت  ــگاه بزرگ كه بتواند اي بن
ــذارد، وجود دارد؟  ــته در اختيار جامعه بگ برجس

معلوم است كه بنگاه بزرگ شكل نمي گيرد. 
او افزود: تعارض منافع فقط در حوزه مهندسي 
ــا ديده  ــياري حوزه ه ــفانه در بس ــت. متاس نيس
ــود. ريشه فساد به تعرض منافع برمي گردد  مي ش
اگر بنا بر مبارزه با فساد به صورت بنيادين باشد، 
ــد تعارض منافع در حوزه هاي مختلف برطرف  باي

شود. 

 وجود وجود2 بازار مشكل ساز است بازار مشكل ساز است
آخوندي وجود دو بازار در حوزه مهندسي را به 
ــكالت مهندسي در ايران  عنوان يكي ديگر از مش
ــمرد و گفت: غير از بحث تعارض منافع، در  برش
حوزه نظام مهندسي چند بحث داريم. اكنون در 
ــي در ايران دو بازار متشكل وجود  حوزه مهندس

دارد. 
ــد ديد اين  ــوول اظهار كرد: باي ــن مقام مس اي
ــاني كه  ــاختاري دارند؟ مهندس ــازار چه س دو ب
ــي فارغ التحصيل  ــگاه هاي فني و مهندس از دانش
ــوند، براي ورود به حرفه مهندسي به يكي  مي ش

از اين دو بازار مراجعه مي كنند. 
ــازار نظام  ــي و ب ــي و اجراي ــام فن ــازار نظ او ب
ــاختمان را دو بازار موجود در حوزه  مهندسي س
مهندسي ايران دانست و افزود: نخستين ايراد اين 
ــور دو بازار مهندسي وجود  ــت كه در يك كش اس

دارد. شايد جزو معدود كشورهاي جهان باشيم كه 
ــي وجود دارد.  در آن دو بازار براي حرفه مهندس
مهندس يا حرفه يي هست، يا نيست. اما در ايران 
ــي نياز به شماره  براي ورود به بازار نظام مهندس
بخصوص هست و براي ورود به بازار فني و اجرايي 

نياز به طي فرآيند ديگري وجود دارد. 

 بازار مهندسي حرفه اي نيست بازار مهندسي حرفه اي نيست
ــه اينكه اين  ــاره ب ــازي با اش وزير راه و شهرس
ــوان بازار حرفه يي  ــازار كارايي خود را به عن دو ب
ــي  ــت داده اند، گفت: كارايي بازار مهندس از دس
ــي چه مي خواهيم؟ در  ــت؟ از بازار مهندس چيس
بازار حرفه يي كسي كه مي خواهد، وارد بازار شود 
بايد حتما صالحيت بازيگري داشته باشد. در اين 
ــد صالحيت حق ورود به بازار ندارد،  بازار فرد فاق
ــتين كارايي بازار حرفه يي تعيين صالحيت  نخس

فرد است. 
او افزود: هدف دوم از ورود به بازار حرفه يي اين 
است كه خدمات استاندارد مي شود. دو ساختمان 
ــد اما ماهيت اين دو  ــت، شبيه هم باش ممكن اس
كاالي مهندسي كامال متفاوت باشد. بنابراين بازار 
ــي بايد بتواند خدمات استاندارد  حرفه يي مهندس
ــوم هم اين است كه قراردادها  ارائه كند. نكته س
در اين بازارها بسيار پيچيده است. نظام تعهدات 
هم در اين بازار بسيار پيچيده است. لذا براي اين 
تعهدات تضامين خاص گرفته مي شود و تشريفات 
خاصي وجود دارد. اين از جمله وظايف كاركردي 

يك بازار حرفه يي است. 
آخوندي با طرح اين سوال كه آيا دو نظام فني 
ــاختمان به عنوان  ــي س و اجرايي و نظام مهندس
بازار حرفه يي كارايي دارند، گفت: نظام مهندسي 
ساختمان بعد از دادن صالحيت، به جايي تبديل 
ــده كه كار آن تنها توزيع كوپن فعاليت است.  ش
ــتاندارد مشخصي براي خدمات  بي آنكه اساسا اس
ــخگويي  ــا اطالعي راجع به نظام تعهدات و پاس ي

وجود داشته باشد. 
ــاختمان  ــي س او ادامه داد: كل نظام مهندس
ــاله امكان  ــت، اين مس يك نظام توزيع كوپن اس
ــكل گيري بنگاه مهندسي را از بين برده است.  ش
ــه مالك و مهندس  ــام مي گويد من رابط اين نظ
ــا را قطع مي كنم. مگر اصال قطع اين رابطه  راهنم
ــت؟ مالك وقتي قصد ساخت يك  امكان پذير اس
ــت و  ــاختمان را دارد، بايد بداند مهندس كيس س
بايد بتواند از مهندس تعهد بگيرد. اين نظام كوپن 

را ايجاد مي كند. 

انتقاد دوباره آخوندي از نظام مهندسي 

افشاني امروز در صحن علني پارلمان شهري پايتخت سوگند ياد مي كند

رايزني شهردار با مجمع 51 نفره نمايندگان تهران
الياس حضرتي: پشت شهردار هستيم و هر جا الزم باشد دست او را مي فشاريم
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توافقنامه تجارت ترجيحي با 5 كشور »روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بالروس و ارمنستان« امضا شد

مسير تازه تجارت با اوراسيا
تعادل|

درس��ت در روزهايي كه برجام در كانون بحث ها 
ق��رار گرفت��ه و اقتصاد اي��ران خود را ب��راي تمامي 
سناريوها آماده مي كند، تصوير تازه يي از استراتژي 
تجاري كشور به نمايش درآمده است. به طوري كه 
امضاي توافق تجاري ايران براي برقراري تعرفه هاي 
ترجيح��ي و با ه��دف توسع��ه روابط اقتص��ادي با 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با حضور 
سكان��دار وزارتخانه صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
آستانه، پايتخت قزاقستان كليد خورد. پيش بيني ها 
حاكي از اين است كه اين توافقنامه تجارت ترجيحي 
با 5 كشور »روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بالروس 
و ارمنس��تان« مي تواند بازاري ب��ه ارزش 8 ميليارد 
دالر ب��راي كاالهاي صادراتي ايران ايجاد كند. از آن 
سو راه را براي گس��ترش تجارت ايران با كشورهاي 
آسياي ميانه هموارتر كند. همچنين بنا به اظهارات 
رييس هيات كميس��يون اقتص��ادي اوراسيا پس از 
اجراي توافق تج��ارت ترجيحي، ميزان نرخ عوارض 
واردات ايران براي كاالهاي صنعتي به طور متوسط 
7درص��د و براي كاالهاي كش��اورزي نيز 19درصد 

كاهش خواهد يافت. 

 نگاه به شرق در روزهاي عسرت برجام
ب��ا اعالم تصمي��م دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
امريكا درباره خ��روج از برجام و تصميم او مبني بر 
تحريم شركت هاي اروپايي كه با شركت هاي ايراني 
همك��اري مي كنند، گمانه زن��ي درخصوص فعاليت 
شركت ه��اي اروپاي��ي بزرگي همچ��ون توتال، اني، 
زيمنس، ايرباس، آليانت��س، ساگا، دنيلي و مرسك 
در اي��ران شدت گرفت. در چني��ن شرايطي اما تيم 
ديپلماسي تجاري دولت به دنبال راه هاي جايگزيني 
ب��راي نج��ات تجارت اي��ران از تبع��ات تحريم هاي 
گس��ترده يي است كه ممك��ن است علي��ه اقتصاد 
ايران وضع شوند: شايد اين استراتژي همان نگاه به 
شرق باشد. اما وزي��ر صنعت، معدن و تجارت ايران 
با حضور در قزاقس��تان و امض��اي توافقنامه تجارت 
ترجيحي با اتحاديه اوراسيا)متش��كل از كشورهاي 
روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بالروس و ارمنستان( 
مس��ير تجاري تازه ي��ي براي ايران باز ك��رد. بر اين 
اس��اس ايران مي تواند، بازاره��اي صادراتي جديدي 
به دس��ت بياورد كه عالوه بر كاالهاي صنعتي، بازار 
خوبي براي محصوالت كشاورزي ايران هم خواهند 
ب��ود. در قدم اول تعرفه ترجيحي به 1۰۰قلم كاالي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در مقابل 1۲5قلم 
كاالي صادراتي اي��ران در دستور كار قرار مي گيرد. 
اي��ن موضوع از آن جه��ت حائز اهمي��ت است كه 
به اعتق��اد كارشناس��ان اين تواف��ق در شرايطي با 
كش��ورهاي روسيه، قزاقستان، بالروس، قرقيزستان 
و ارمنستان صورت گرفته كه مي تواند تمرين رقابت 
براي توليدكنندگان داخلي باشد و به ارتقاي كيفيت 

محصوالت ايراني منجر شود. 

 ايران مهمان آخر
 Eurasian( اوراسي��ا  اقتص��ادي  اتحادي��ه 
Union Economic( از س��ال ۲۰14مي��الدي 
ميان كش��ورهاي مورد اشاره ايج��اد شد كه هدف 
از آن گس��ترش مبادالت تجاري و ايجاد هم افزايي 
ميان اين كشورها اعالم شده است. اين 5كشور روي 

هم حدود 185ميليون نف��ر جمعيت دارند و توليد 
ناخال��ص داخلي آنها نيز در حدود 1.5تريليون دالر 
برآورد مي ش��ود. امضاي توافقنامه تجارت ترجيحي 
مي��ان ايران و اين اتحاديه اما ف��ارغ از ميزان توليد 
ناخال��ص داخلي كش��ورهاي عضو جمعي��ت آنها از 
جنبه ه��اي ديگر اهميت دارد. غي��ر از روسيه بقيه 
كش��ورهاي عض��و اتحادي��ه اوراسي��ا، اقتصادهاي 
قدرتمن��دي ندارن��د و عمدتا كش��ورهاي محصور 
در خش��كي هس��تند. به اين ترتيب ايران  مي تواند 
از فرص��ت ايجاد ش��ده نه فقط ب��راي بهبود بيالن 
صادراتي خود كه براي ايجاد مقاصد صادراتي جديد 

در سال هاي پيش رو نيز بهره ببرد. 
اين درحالي است كه ايران در واقع آخرين كشور 
از فهرستي متش��كل از 6 كشور است كه با اتحاديه 
اوراسي��ا توافقنامه تجارت ترجيح��ي امضا كرده اند. 
5 كش��ور ديگ��ر اين فهرس��ت عبارتن��د از: ويتنام، 
ازبكس��تان، مولداوي، مصر و اوكراي��ن. اوكراين به 
عنوان نخستين كش��ور در اين فهرست حتي پيش 
از اجراي��ي شدن پيمان شكل گيري اتحاديه اوراسيا 
مذاكرات براي تجارت ترجيحي با كش��ورهاي عضو 
را به امضا رسانده ب��ود و ويتنام نيز در سال ۲۰16 
تجارت ترجيحي با اين اتحاديه تجاري را آغاز كرد. 

 بازار 8 ميليارد دالري 
ب��ا  اي��ران  تج��اري  ترجيح��ات  موافقتنام��ه 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با حضور 
شريعتمداري، وزير صنع��ت، معدن و تجارت ايران 

در آستانه قزاقس��تان به امض��ا رسيد. رييس هيات 
كميس��يون اقتص��ادي اوراسيا در اين ب��اره گفت: 
فع��ال توافقنامه موقت به امضا رسي��ده است اما در 
طول 3سال آينده كشورها بايد به يك توافق جامع 
برسن��د. در توافق نهايي براي طيف گس��ترده يي از 
كاالهاي واردات��ي، كاهش يا حذف عوارض گمركي 
در نظر گرفته شده است. »تيگران سرگسيان« افزود: 
بالفاصله پس از اي��ن موافقتنامه، طرفين مي توانند 
در پرداخت هاي گمركي وارداتي صرفه جويي كنند. 
اين فهرست براي اتحادي��ه اقتصادي اوراسيا شامل 
گوشت و محصوالت چربي، انواع خاصي از شيريني 
و ش��كالت، محصوالت آرايش��ي، ان��واع تجهيزات 
الكترونيك��ي و مكانيك��ي اس��ت و اي��ران مزاي��اي 
تعرفه يي را براي ليس��ت گس��ترده يي از محصوالت 
غذايي، اعم از سبزيجات، ميوه ها، ميوه هاي خش��ك 

و مواد ساختماني دريافت خواهد كرد. 
او ادام��ه داد: ميزان نرخ ع��وارض واردات ايران 
ب��راي كاالهاي صنعت��ي به طور متوس��ط 7درصد 
كاهش مي يابد و براي كشورهاي اتحاديه 3.5درصد، 
براي كاالهاي كش��اورزي ايران به ميزان 19درصد 
و ب��راي اتحاديه اقتص��ادي اوراسيا 5 درصد كاهش 
 مي يابد. وزير اقتصاد قزاقس��تان، تيمور سليمان اف
ني��ز در اين خص��وص گف��ت: ظرفيت ب��ازار ايران 
 براي محصوالت م��ورد عالقه صادراتي قزاقس��تان
8 ميلي��ارد دالر است و اين درحالي است كه اكنون 
حجم مبادالت تج��اري اتحاديه اقتصادي اوراسيا با 
ايران ۲.7ميليارد دالر ب��رآورد مي شود. معاون اول 

نخس��ت وزير بالروس هم در جريان مراسم امضاي 
سن��د توافقنامه موقت منطق��ه آزاد تجاري تصريح 
ك��رد: اين توافقنامه موقت منطق��ه آزاد تجاري كه 
ام��روز در آستانه ميان اتحادي��ه اقتصادي اوراسيا و 
ايران امضا شد به تحقق استراتژي صادراتي بالروس 
كمك خواهد ك��رد. واسيلي ماتيوشفس��كي افزود: 
نخس��تين تجربه ايجاد روابط چن��د جانبه با ايران 
داراي چش��م انداز بس��يار خوبي است. م��ا به نتايج 
متقابل خيلي خوبي دست يافتيم. به گفته او تجارت 
بي��ن بالروس و ايران از سال 1993 به صورت فعال 
درحال توسعه و رشد است. حجم معامالت دوجانبه 
بين بالروس و اي��ران در سال ۲۰17 سه برابر شده 
است. در 3ماهه اول سال ۲۰18 نيز پويايي بس��يار 
مثبت��ي ديده مي شود. عالوه ب��ر همكاري تجاري و 
اقتص��ادي، همكاري هاي سرمايه گ��ذاري ميان دو 
كش��ور درحال توسع��ه است. ب��الروس در صنعت 
ماشين س��ازي ايران سرمايه گذاري  و ايران تعدادي 
از پروژه هاي بزرگ در حوزه لجستيك را در بالروس 

اجرا مي كند. 
اي��ن توافقنامه توس��ط شريعتم��داري، تيگران 
سركيس��يان رييس كميس��يون اقتصادي اوراسيا، 
واسيل��ي ماتيوشفس��كي مع��اون اول نخس��ت وزير 
ب��الروس، تيگ��ران آويني��ان معاون نخس��ت وزير 
ارمنس��تان، عس��كر مامين معاون اول نخست وزير 
قزاقستان، زميربيك عس��كروف معاون نخست وزير 
قزاقس��تان و ديميتري كوزاك معاون نخس��ت وزير 

روسيه به امضا رسيد. 

 ايران بهترين مسير صادرات كاالهاي 
قزاقستان

از س��وي ديگر، وزير صنعت، معدن و تجارت 
اي��ران در حاشيه اجالس بين الملل��ي اقتصاد با 
بخيت جان ساگينتايف، نخس��ت وزير قزاقستان 
دي��دار و گفت وگو ك��رد. شريعتم��داري با ارائه 
گزارش��ي از بررسي و مراح��ل تحقيق دو ساله 
كارشناس��ان ايراني ب��راي آماده س��ازي امضاي 
موافقتنام��ه ترجيحات تجاري اي��ران با اتحاديه 
اقتص��ادي اوراسيا گفت: امي��د است از اين پس 
سطح روابط اقتصادي ايران و كشورهاي اتحاديه 

اقتصادي اوراسيا رشد و توسعه پيدا كند. 
شريعتم��داري گف��ت: اگ��ر از دو موافقتنامه 
كنس��ولي و بانك��ي اي��ران و قزاقس��تان درست 
استفاده ش��ود و روابط كارگزاري بين بانك هاي 
ايران و قزاقس��تاني در حوزه ي��ورو برقرار شود، 
سطح روابط دو كش��ور به دو برابر وضعيت فعلي 
افزايش مي يابد. شريعتمداري در حاشيه اجالس 
بين المللي اقتصاد در آستانه قزاقس��تان)موسوم 
ب��ه آستان��ه ف��روم( رابطه اي��ران با قزاقس��تان 
را رابطه ي��ي ديرين��ه دانس��ت و اف��زود: حجم 
فعاليت هاي اقتصادي ايران با دنياي خارج حدود 
۲۰۰ميليارد دالر است و اقتصاد قزاقس��تان نيز 
 به عنوان يك اقتص��اد بزرگ در آسياي مركزي

6۰ درصد توليد ناخالص داخلي آسياي مركزي 
را دارد ك��ه ض��روري است، روابط م��ان را با اين 

كشور به نحو گسترده يي افزايش دهيم. 
او با بيان اينكه بازار قزاقس��تان بازار بس��يار 
خوب��ي ب��راي صدور كااله��ا و خدم��ات فني و 
مهندسي است، ادامه داد: ظرفيت هاي ترانزيتي 
زمينه ه��اي  در  مواصالت��ي  همكاري ه��اي  و 
جاده ي��ي، ريلي و هوايي ميان دو كش��ور وجود 
دارد و تالشم��ان اين است ك��ه روابط مان را در 
زمينه هاي صنعتي، معدني و تجاري گسترده تر 
كني��م. شريعتمداري با اش��اره به مذاكرات خود 
با نخس��ت وزير قزاقس��تان افزود: با نخست وزير 
قزاقس��تان درخصوص توسعه روابط و حمايت از 
صدور رواديد به شكل مطلوب تر رايزني كرديم و 
ايشان دستورات الزم را براي سفارتخانه شان در 
تهران صادر كردند. وزير اقتصاد قزاقس��تان نيز 
گفت: موقعيت جغرافيايي ايران و عدم دسترسي 
قزاقس��تان به آب هاي آزاد، اقتصادي ترين مسير 
 ب��راي ص��ادرات كااله��اي قزاقس��تان از طريق 

ايران است. 
شريعتمداري همچنين در مالقات با »تيمور 
سليمان اف« وزير اقتصاد ملي قزاقستان، امكانات 
و همكاري ه��اي اقتصادي و بانكي دو كش��ور را 
بررسي كرد. وزير اقتصاد ملي قزاقس��تان هم با 
اش��اره به امضاي موافقتنام��ه ترجيحات تجاري 
ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: موقعيت 
جغرافيايي ايران و عدم دسترسي قزاقس��تان به 
آب ه��اي آزاد، بهترين و اقتصادي ترين مس��ير 
براي صادرات كاالهاي قزاقستان از طريق ايران 
است. تيمور سليمان اف افزود: مطلعيم ايران از 
سابقه توان علمي و تحقيقاتي فراواني برخوردار 
است و دو كش��ور ايران و قزاقستان مي توانند در 
زمينه فعاليت هاي علمي- آموزشي همكاري هاي 

خوبي را در پيش گيرند. 

احتمال كاهش تعرفه واردات 
مهر| عضو كميسيون صنايع مجلس با ابراز اميدواري 
نسبت به تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس 
گف��ت: اين طرح هفته آين��ده در دستور كار مجلس قرار 
دارد. حمي��د گرمابي با بيان اينك��ه احتمال اينكه تعرفه 
خودروه��اي هيبريدي كاهش يابد، زي��اد است، گفت: با 
توجه به اينك��ه خودرو هاي هيبري��دي دوستدار محيط 
زيست هستند بايد وارد كنندگان را براي واردات اين نوع 

خودرو ها تشويق كنيم. 
او تصريح كرد: بايد اين خودروها را با اطالع كافي، بدون 
ايج��اد رانت و تحميل شوك به بازار وارد كنيم. حتي بايد 
تعرفه هاي واردات را كاهش دهيم يا خودروها را بدون تعرفه 
وارد كنيم، زيرا با لحاظ كردن ضرر و زياني كه خودروهاي 
با مصرف سوخت باال به سالمت مردم و محيط زيست وارد 
مي كنند و همچنين يارانه يي كه دولت به بنزين اختصاص 
مي ده��د، مي بينيم كه جايگزيني اي��ن خودروها منفعت 
بيشتري دارد. عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر 
اينكه در حقيقت حمايت از صنايع خودرو داخلي از جيب 
مردم صورت مي گي��رد، اين كار را نادرست ارزيابي كرد و 
گفت: ايران از جمله كش��ورهايي اس��ت كه خودرو در آن 
باالترين تعرفه را دارد، فكر مي كنم اگر تعرفه هايي مشابه 
را براي صنايع ديگ��ر داشته باشيم، شكوفا مي شوند ولي 
در صنعت خودرو با قبول وجود مشكالت از رقيبان قبلي 
خود عقب هستيم. گرمابي تصريح كرد: بايد فكري در مورد 
افزايش قيمت خودرو براي طبقه متوسط و ضعيف جامعه 
كرد؛ همچنين خودروسازان بايد با برنامه ريزي به مرحله يي 
برسند كه بتوانند با خودروهاي خارجي باكيفيت و داراي 
قيمت خوب رقابت كنند. او تاكيد كرد: اگر بر افزايش تعرفه 
واردات خ��ودرو از سوي مس��ووالن و نمايندگان مجلس 
پافشاري شود نه تنها حقوق مصرف كننده تضييع مي شود 
بلكه ديگر انگيزه يي ب��راي خودرو سازان داخلي در جهت 
افزاي��ش كيفيت محصوالت خود نخواهد ماند و همچنان 
شاهد توليد خودرو هاي بي كيفيت با قيمت باال در كشور 
خواهيم بود. گرمابي گفت: ط��رح ساماندهي بازار خودرو 
ك��ه يك فوريت آن تصويب و براي بررسي و چكش كاري 
به كميسيون صنايع و معادن ارسال شده، در حال حاضر 
در دس��ت بررسي اس��ت و به احتمال زي��اد اين طرح در 
هفته هاي آين��ده در صحن علني مجلس راي بياورد و به 

تصويب نمايندگان خانه ملت برسد. 

 ابهام در پرداخت ارز
به كاالهاي ورود موقت

پاي�گاه خب�ري اتاق ته�ران| رييس كميس��يون 
كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران گفت: 
تخصيص ارز به واردات كاالهاي ورود موقت هنوز مشخص 
نيست. خبر واردات گندم از روسيه براي افزايش صادرات 
آرد ب��ه عراق در بهمن م��اه سال گذشته اعالم شد. عراق 
در س��ال يك ميليون ت��ن آرد وارد مي كند اما سهم ايران 
از صادرات آرد به عراق بس��يار ناچيز است. بر اين اساس 
قرار بود ايران در هر ماه 1۰۰هزار تن گندم از روسيه وارد 
كرده و به توليدكنندگان آرد در بخش خصوصي تحويل 
دهد تا ايران بتواند توان صادرات آرد به كش��ورهايي مثل 
عراق و افغانستان را تقويت كند اما با گذشت نزديك به سه 
ماه هنوز خبري از عملياتي شدن اين قرارداد نيست. گويا 
نوسانات ارزي يك��ي از مهم ترين داليل به تعويق افتادن 

بستن و اجراي اين قرارداد است. 
ك��اوه زرگ��ران در اين رابط��ه گفت: در بس��ياري از 
زمينه هاي فعاليت اقتصادي بالتكليف هس��تيم و دولت 
شفاف سازي نكرده است. هنوز معلوم نيس��ت به كاالهاي 
ورود موق��ت ارز 4 ه��زار و ۲۰۰ توماني تعلق مي گيرد يا 
خي��ر و از سوي ديگر تكليف قيمت ارزي كه صادركننده 
به كش��ور باز مي گرداند، مشخص نيس��ت. او ادامه داد: با 
توجه به اينكه نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مشخصي نيست، 
كارخانج��ات تقريبا از اين تصمي��م صرف نظر مي كنند. 
زرگران گفت: بخشنامه ارزي دولت به بالتكليفي واحدهاي 
توليدي منجر شده و فعال شرايط بازار مش��خص نيست. 
زرگ��ران در اين باره كه روابط مالي بين ايران و روسيه تا 
چه اندازه مي تواند به تسهيل اين روند كمك كند، گفت: 
تراكنش هاي بانكي ايران با روسيه به طور معمول از طريق 
ميربيزنس بانك روسيه انجام مي شود كه مربوط به بانك 
ملي جمه��وري اسالمي است. او با بيان اينكه بانك هايي 
كه مالكيت غيرروسي دارند، تمايلي به كار كردن با طرف 
ايراني ندارند، افزود: مبادله با روبل قفل نيست و كار انجام 
مي شود اما چابكي كه براي تجارت با روسيه نياز داريم، در 

نقل وانتقال كنوني پول بين دو كشور وجود ندارد. 

 صنعت كاشي و سراميك
در برزخ ناپايداري بازار

رييس انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك كشور، 
مشكالت پيش روي توليد را بي شمار مي داند و مي گويد: 
درحال حاضر صنعت كاشي و سراميك در برزخ ناپايداري 
بازار به سر مي برد و با وجود ركودي كه در اين بازار حاكم 

است، اميدواريم ريزش نيرو در كار نباشد. 
به گزارش ايلنا، محمد روشنفكر افزود: آن چيزي كه 
در عرص��ه ارز اتفاق افتاده، باعث شده تمام اقالم وارداتي 
صنع��ت كاشي و سراميك گران ش��ود و اين گراني روي 
»قيمت تمام شده كاال« تاثير گذاشته و قيمت تمام شده 
كاال را افزايش داده است. او ادامه داد: از آنجا كه كاشي و 
سراميك در ايران يك كاالي رقابتي است به دليل تعدد 
كارخانجات موجود يقين��ا دير يا زود خيلي از واحدهاي 
صنعتي با مشكل مواجه خواهند شد. او همچنين مشكل 
ديگر را افزايش تعرفه كاالهاي وارداتي مي داند و مي گويد: 
مضاف بر همه اتفاقات ناگواري كه از ابتداي سال در رابطه 
ب��ا نرخ ارز شاهد بوديم با مش��كل ديگري هم در عرصه 
تولي��د كاش��ي و سراميك مواجه هس��تيم؛ قبل از سال 
تعرفه هاي گمركي بس��ياري از كااله��اي دخيل در اين 
صنعت از 1۰ درص��د تا 1۰۰درصد افزايش يافت؛ يعني 
ما »توليدكنندگان« از يك ط��رف با افزايش تعرفه هاي 
كااله��اي وارداتي م��ورد نياز مواجه شده اي��م و از طرف 
ديگ��ر نرخ ارز گران شده و به همه اينها نابس��اماني بازار 
ارز و نامش��خص بودن قيمت ارز ب��راي 3تا 4ماه متوالي 
را بيفزايي��د. به گفته روشنفكر در چنين فضايي طبيعي 
است، وقتي مواد خام از بازار آزاد و با قيمت باال خريداري 
مي شود، قيمت تمام شده كاال هم باال مي رود و نمي توان 
جنس را ارزان دست مشتري داد و بدون شك بازار دچار 

تالطم و نوسان مي شود.

واردات نرم افزار را از ثبت سفارش معاف كنيد

انتقاد از اخذ عوارض صادراتي سنگ  آهناختصاص 3هزار ميليارد تومان به طرح »تاپ«

سهم 8۴ درصدي دولت و خصولتي ها در اقتصاد
سازمان نظ��ام صنفي رايانه يي كش��ور طي نامه يي به 
وزارت صنع��ت و شوراي عالي فضاي مجازي مش��كالت 
مرتبط با ثبت سفارش را مطرح كرده و خواستار مس��تثنا 
ك��ردن واردات نرم اف��زار از فرآين��د ثبت سف��ارش شده 
اس��ت. در حوزه فناوري اطالعات، خريد اغلب محصوالت 
نرم افزاري تنها به صورت صدور و دريافت ليس��انس انجام 
مي شود. مبادله ك��االي فيزيكي به صورت سنتي صورت 
نمي گيرد و در نتيجه امك��ان ورود آن به چرخه گمركي 
طب��ق روال هاي فعلي وجود ن��دارد. همچنين با توجه به 
سپري شدن سريع اعتبار ليس��انس هاي نرم افزار از تاريخ 
صدور آنها، زمانبر بودن عمليات ثبت سفارش و گشايش 
اعتبار تا ترخيص كاال از گمركات با ماهيت اين نوع خريد 

ناسازگار است. 
به گزارش تسنيم، سازمان نظام صنفي رايانه يي كشور 
ط��ي نامه هايي جداگانه خطاب ب��ه محمد شريعتمداري؛ 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت و ابوالحس��ن فيروزآبادي؛ 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي خواستار مس��تثنا كردن 
واردات نرم اف��زار از ثبت سفارش و انج��ام آن طبق ماده 
38 آيين نامه اجرايي واردات و صادرات به صورت »بدون 

انتق��ال ارز« شده است. نامه ذكر شده به اين شرح است: 
همان گون��ه ك��ه مس��تحضريد، هيات وزيران در جلس��ه 
1397/۰1/۲۲ خ��ود و به استناد اصل 138 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران، موضوعاتي را با عنايت به تبصره 
3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 139۲و 
براي ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد. حس��ب 
بند ي��ك اين مصوب��ات، واردات كليه كااله��ا به صورت 
تج��اري به كش��ور اعم از مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي و 
وي��ژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش 

ممنوع است. 
ب��ا عنايت به اينكه در حوزه فن��اوري اطالعات، خريد 
اغلب محصوالت نرم افزاري تنها به صورت صدور و دريافت 
ليس��انس انجام مي شود، مبادله كاالي فيزيكي به صورت 
سنتي صورت نگرفته و در نتيجه امكان ورود آن به چرخه 
گمركي طب��ق روال هاي فعلي وجود ن��دارد. همچنين با 
توجه به سپري شدن سريع اعتبار ليس��انس هاي نرم افزار 
از تاري��خ صدور آنها، زمانبر بودن عمليات ثبت سفارش و 
گش��ايش اعتبار تا ترخيص كاال از گمركات با ماهيت اين 

نوع خريد ناسازگار است.

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران سهم 84 درصدي دولت و خصولتي ها 
از اقتص��اد را عام��ل ناكامي و برآورده نش��دن اهداف در 
صادرات بيان كرد. او گفت: بخش خصوصي سهمي حدود 
16درصدي در اقتصاد دارد كه با اين ميزان سهم از قدرت 

اجرايي و عملياتي در اقتصاد برخوردار نيست. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري صداوسيما، رض��ا پديدار با 
بيان اينك��ه ديپلماسي اقتصادي م��ا در كمك به بخش 
خصوص��ي روان سازي صادرات انرژي دچ��ار ابهام است، 
اف��زود: در برنامه چه��ارم و پنجم توسع��ه ظرفيت هايي 
براي ص��ادرات ان��رژي در نظر گرفته ش��ده كه به علت 
حضور كم بخش خصوصي واقعي در صادرات انرژي اين 
ظرفيت ها متناسب با توانمندي هاي كشور فعال نشده از 
اي��ن رو بايد به فرآيند روش ه��اي خصوصي سازي واقعي 
در كشور اهميت بيشتري قائل شويم. پديدار گفت: علت 
ديگ��ري كه موجب شده بخ��ش خصوصي رشد كمتري 
يابد، اين است كه رويكرد وزارت خارجه بيشتر به سمت 
شركت هاي دولتي و خصولتي وابس��ته به نهادهاست كه 
موجب شده در عمل، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 

نادي��ده گرفته ي��ا اين ظرفي��ت پنهان ش��ود. او با بيان 
اينك��ه دولت بايد بخش خصوصي را ضمانت كند، افزود: 
همانطور كه در همه فرآيند هاي اقتصادي ما بايد متعهد 
ب��ه اجراي فرآيند باشيم، دولت هم بايد ما را پش��تيباني 
كن��د اما در شرايط كنوني نه تنها اين پش��تيباني وجود 
ندارد بلكه مش��كالت بيمه يي، مالياتي و بانكي به عنوان 
موانع��ي بر سر راه نقش آفريني بخش خصوصي و توسعه 
صادرات است. پديدار در ادامه گفت: در ديگر كشورهاي 
دني��ا اگر بخش خصوصي توانمندي صادرات دارد، دولت 
امتيازهاي تش��ويقي را در اختيار اين بخش قرار مي دهد 
تا با صادرات موجب ارزآوري به كش��ور شود. او همچنين 
اظهار كرد: كوچك بودن سبد اقتصادي بخش خصوصي، 
محدوديت هاي ايجاد شده از نظر قوانين و ناديده گرفتن 
بخ��ش خصوصي در كمك به فرآين��د اقتصادي ازجمله 
عواملي است ك��ه موجب شده، صادرات به ويژه صادرات 
بخش خصوص��ي متناسب با ظرفيت هاي واقعي كش��ور 
نباشد ك��ه بايد بگويم اين نقاط ضع��ف كماكان متوجه 
دولت است و دولت بايد خود را در مقابل بخش خصوصي 

پاسخگو بداند. 

شاتا|
معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت از اختصاص ۲هزار و 5۰۰ تا 3هزار ميليارد تومان 
اعتب��ار ب��راي اجراي ط��رح موسوم به » ت��اپ« )توسعه و 

اشتغال پايدار( در قالب بودجه سال 97 خبر داد. 
ب��رات قباديان اف��زود: طرح» تاپ« طرح��ي مبتني بر 
دانش، اساتيد دانشگاهي، فكر دانشمندان و... بوده كه بايد 
تم��ام فعاليت هاي جامعه را به اين ط��رح سوق دهيم. در 
قالب اج��راي طرح »تاپ« 15 هدف در حوزه هاي مختلف 
صنعت، كش��اورزي، معدن، تجارت، توليد و... مدنظر است. 
او با تاكيد بر ضرورت استفاده از علم در كسب  و كارها، ارائه 
خدمات به مردم و توسعه كش��ور عنوان كرد: در اين مسير 
از ظرفيت دانش��جويان مقطع كارشناسي، ارشد و دكتري 
در بنگاه هاي اقتصادي كشور استفاده مي شود. معاون وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به ظرفيت علم و دانش 
دانش��جويان اين مقاط��ع در زمينه ه��اي مختلف صنعت، 
كش��اورزي، تج��ارت، خدمات و... در واحده��اي اقتصادي 

تصريح ك��رد: در حال حاض��ر پايان نامه هاي دانش��جويان 
كارشناسي ارشد و دكتري در كش��ور مبتني بر حل مساله 

و تقاضاي جامعه نيست. 
قبادي��ان با بيان اينكه در اي��ن راستا اين تصميم اتخاذ 
شده كه پايان نامه هاي اين دانشجويان مبتني بر نياز جامعه 
و همچنين واحدهاي اقتص��ادي باشد، گفت: اجراي طرح 
»تاپ« كه در قالب آن از ظرفيت دانش��جويان و همچنين 
علم دانش آنها در واحدهاي اقتصادي استفاده مي شود، به  
نوعي زمينه براي اشتغال آنها نيز فراهم مي شود. او با اشاره 
به اجراي طرح هاي تحقي��ق و توسعه واحدهاي اقتصادي 
كشور در قالب اين طرح بيان كرد: در مجموع در قالب اين 
طرح 98هزار واحد اقتصادي كش��ور داراي طرح »تحقيق 
و توسع��ه« مي شون��د. قباديان از بين رفت��ن سوخت هاي 
فسيلي، اقتصاد بس��ته، افزايش گازهاي گلخانه يي و... را از 
داليل نداشتن نگاه توسعه محور در كشور برشمرد و گفت: 
اجراي ط��رح »تاپ« براي تغيير اين رون��د در دستور كار 

قرار گرفته است. 

دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران 
گفت: وزارت صنعت خواهان اخذ عوارض صادراتي از سنگ آهن 
دانه بن��دي و گندله است كه با رويكرد توسعه صادرات غيرنفتي 
همخواني ندارد و به مصلحت نيس��ت. سعيد عس��كرزاده افزود: 
موض��وع اخذ ع��وارض صادرات سنگ آهن چن��د سال است كه 
از س��وي دول��ت و بخش خصوصي م��ورد بحث ق��رار گرفته و 
تحليل هاي��ي از سوي دو طرف انجام مي ش��ود حتي در پاره يي 
موارد كار به كميته فني شوراي اقتصاد ارجاع شده اما در نهايت 
نتيجه يي نداشته است. به گزارش ايرنا، اين مقام صنفي در ادامه 
افزود: اكنون طي پيشنهادي از سوي معاونت امور معدني وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت عوارض 1۰درص��دي براي سنگ آهن 
دانه بن��دي، صفر درص��دي براي كنس��انتره و 15درصدي براي 
گندل��ه در نظر گرفت��ه شده و بحث و تبادل نظ��ر پيرامون اين 

نرخ ها ادامه دارد. 
او در بخ��ش ديگري از سخنان خود ي��ادآور شد: اواخر سال 
گذشته جلسه شوراي اقتصاد در اين خصوص تشكيل همچنين 
بررس��ي موضوع از سوي وزير صنع��ت، معدن و تجارت به ستاد 

زنجيره ف��والد محول شد اما تاكنون نظر انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان سنگ آهن ايران اخذ نش��ده است. عس��كرزاده 
تصري��ح كرد: نظر اين انجمن خ��ودداري دولت از وضع عوارض 
صادرات��ي بر 3م��اده معدني ياد شده مطابق ب��ا نص قانون رفع 
موانع تولي��د رقابت پذير است. دبيركل انجم��ن توليدكنندگان 
و صادركنندگ��ان سنگ آهن اي��ران در ادامه خاطرنش��ان كرد: 
سنگ آهن دانه بندي شده، كنس��انتره و گندله به دليل ورود به 
چرخ��ه فرآوري و برابر تعريف م��اده 37 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ماده خام يا كاالي با ارزش 
افزوده پايين نيس��ت و تقاضا داريم، تصميم س��ازان مفهوم عام 
سنگ آه��ن را از مواد معدني ياد شده، مج��زا بدانند. او در ادامه 
با اشاره به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندي، 
كنسانتره و گندله بر كسب وكارهاي كوچك و متوسط در حوزه 
معادن سنگ آهن گفت: اكنون صادرات سنگ آهن معادن بخش 
خصوصي كش��ور تقريبا متوقف شده و ص��ادرات فقط از معادن 
بزرگ انجام مي شود. عسكرزاده يادآور شد: وقتي معدني تعطيل 

مي شود، بازگشت آن به فعاليت اوليه بسيار هزينه بر است. 

اتحاديه اقتصادي اوراسيا)Eurasian Economic Union( از سال 2014ميالدي ميان كشورهاي مورد اشاره ايجاد شد كه هدف از آن 
گسترش مبادالت تجاري و ايجاد هم افزايي ميان اين كشورها اعالم شده است. اين 5كشور روي هم حدود 185ميليون نفر جمعيت دارند 
و توليد ناخالص داخلي آنها نيز در حدود 1.5تريليون دالر برآورد مي شود. امضاي توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اين اتحاديه اما 

فارغ از ميزان توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو جمعيت آنها از جنبه هاي ديگر اهميت دارد. غير از روسيه بقيه كشورهاي عضو اتحاديه 
اوراسيا، اقتصادهاي قدرتمندي ندارند و عمدتا كشورهاي محصور در خشكي هستند. به اين ترتيب ايران  مي تواند از فرصت ايجاد شده نه 

فقط براي بهبود بيالن صادراتي خود كه براي ايجاد مقاصد صادراتي جديد در سال هاي پيش رو نيز بهره ببرد
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15 نفت و انرژي
 بررسي حمايت وزارت نيرو

از كاالي ايراني
تسنيم  كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي 
و نظارت بر اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساس��ي در هفته جاري، بررسي 
موضوع حمايت از كاالي ايراني در حوزه وزارت نيرو 

را در دستور كار دارد. 
طبق برنامه ارائه شده، سه شنبه هفته جاري رضا 
اردكاني��ان وزير نيرو به همراه چن��د نفر از معاونان 
خود ميهمان جلس��ه اين كميس��يون در ساختمان 
بهارستان اس��ت. در اين جلسه جز مسووالن وزارت 
نيرو، مديران و مسووالني از سازمان برنامه و بودجه، 
اتاق هاي ايران، تعاون، اصن��اف، مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��امي و ديوان محاسبات كشور 

حضور دارند. 
حمايت از كاالي ايراني در سالي كه با تدبير مقام 
معظم رهبري به همين نام مزين شده، در سر فصل 
كارها و برنامه هاي نهادهاي نظارتي و اجرايي كشور 

قرار دارد. 

توازن بازار نفت در ابهام
شانا  وزير انرژي روسيه اعام كرد: ارزيابي توازن 

در بازار نفت به زمان بيشتري نياز دارد. 
به گزارش رويترز از سوچي، الكساندر نواك وزير 
انرژي روسيه در روز جمعه ۲۸ ارديبهشت ماه اعام 
كرد: ارزيابي اينكه قيمت نفت پرنوسان باقي مي ماند 

يا خير، به زمان نياز دارد. 
وي اين سخنان را در واكنش به ادعاي مسووالن 
عربستاني مطرح كرد كه گفته بودند، وضع بازار نفت 

همچنان نامتوازن است. 
اوپك و توليدكنندگان غيرعضو اوپك به رهبري 
روسيه در سال ۲۰۱۶ ميادي توافق كردند كه براي 
كمك به بازگش��ت توازن به بازار نفت، توليد خود را 
كاهش دهند. قرار اس��ت اين كش��ورها در ماه ژوئن 

امسال درباره آينده اين توافق تصميم بگيرند. 

عقب نشيني يك شركت 
اروپايي ديگر

گازي  مع��اون ش��ركت  باش�گاه خبرنگاران  
پي جي ان اي جي لهس��تان اعام كرد: اين ش��ركت 
يك پروژه گازي در ايران را به دليل ريسك ناشي از 
بازگشت تحريم هاي امريكا به حالت تعليق درآورده 

است. 
به گزارش رويترز، ماكييج وزنياك معاون شركت 
دولتي پي جي ان اي جي لهس��تان بي��ان كرد: ما كار 
زي��ادي نمي توانيم در مورد ق��راردادي كه در ايران 
داريم، انجام دهيم. هر لحظه ممكن است، تحريم ها 
به اجرا گذاشته شود و هيچ كس نمي خواهد ريسك 

)حضور در بازار ايران( را بپذيرد. 
وي افزود: زماني كه براي يافتن منابع هيدروكربني 
حفاري و جس��ت وجو مي كنيم، مي توانيم ريس��ك 
كنيم، اما در زمينه مسائل سياسي نمي توانيم ريسك 

بپذيريم. 
اين پروژه ش��امل ارائه تخصص فني در عمليات 

استخراج گاز در ايران بوده است. 

همچنان 30درصد كسري 
بارش داريم

تس�نيم  بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات 
پايه آب ش��ركت مديريت منابع آب ايران، مجموع 
بارش هاي كش��ور از ابتداي سال آبي جاري )ابتداي 
مه��ر 9۶( ت��ا س��اعت ۱۸:3۰ روز بيس��ت و هفتم 

ارديبهشت به ۱57.۶ميلي متر رسيد. 
ثب��ت ۱57.۶ميلي متر بارش در س��ال جاري در 
حالي اس��ت كه مقدار بارش ها در مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲۲4.9ميلي متر ثبت شده كه مقايسه اين 
دو رقم، نش��ان دهنده كاهش ۲9.9درصدي بارش ها 

در سال جاري است.
همچنين ميزان بارش هاي ايران در مدت مشابه 
در 49سال گذشته )درازمدت( به طور متوسط ۲۲9.3 
ميلي متر بوده كه در مقايسه با ميزان بارش هاي سال 
جاري از كاهش 3۱.3درصدي بارش ها در سال آبي 

97 - 9۶ حكايت دارد.
در اين مدت پربارش ترين نقطه كشور »رامسر �� 
صفارود« در اس��تان مازندران با ثبت 9۰7ميلي متر 
ب��ارش و كم بارش ترين نقطه كش��ور »هوش��ك �� 
سراوان« در استان سيستان و بلوچستان با ثبت 3.3 

ميلي متر بارش بوده است. 

مهار آتش سوزي پتروشيمي 
آپادانا خليج فارس

نيپن�ا  رييس كل بهداش��ت، ايمن��ي و محيط 
زيس��ت ش��ركت هلدين��گ خلي��ج ف��ارس بيان 
كرد: س��اعت ۱۰:3۰ روز ش��نبه م��ورخ 97/۲/۲9 
ب��رج  آتش س��وزي مح��دود در مح��ل س��اخت 
خنك كننده طرح پتروشيمي آپادانا خليج فارس به 
وقوع پيوس��ت كه در اثر آن مقداري از شبكه هاي 
خنك كننده مصرفي پليمري اين برج دچار حريق 
ش��د كه بافاصله توس��ط تيم ه��اي اطفاي حريق 
اعزامي از ش��ركت پازارگاد كنترل و پس از دقايقي 

اطفاي كامل صورت گرفت. 
مهن��دس خادميان افزود: اي��ن حادثه هيچگونه 
تلفات جاني در بر نداشته و خسارات مالي نيز جزئي 
اس��ت كه اين خس��ارت جزئي نيز توس��ط شركت 

بيمه گذار جبران خواهد شد. 
الزم به ذكر اس��ت، پ��روژه آپادان��ا خليج فارس 
يكي از پروژه هاي درحال س��اخت ش��ركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس در منطقه عس��لويه است 
كه جهت توليد س��االنه يك ميليون و ۶5۰ هزار تن 
متانول طراحي و با پيشرفت فيزيكي حدود 37درصد 

درحال نصب است. 
شايان ذكر است، پروژه مذكور داراي بيمه جامع 

البرز تمام خطر بوده است.

كوتاه از دنياي انرژي

كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در پاسخ به »تعادل« عنوان كرد

امكان فعاليت توتال با استناد به »قانون انسداد«

بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران و كاهش توليد ونزوئال بازار نفت را داغ نگه داشت

نفت 100 دالري؛ خيلي دور خيلي نزديك
روند رشد بي وقفه توليد نفت خام امريكا با وجود 
انتظار براي اختال در عرضه نفت خاورميانه و ونزوئا 
باعث ش��د تا قيمت نفت در آخري��ن روز كاري بازار 
در هفته گذش��ته كاهش يابد. ب��ا اين همه به دليل 
كاهش تولي��د ونزوئا، تقاضاي باالي جهاني و وضع 
تحريم ه��اي نفتي عليه ايران طي چن��د ماه آينده، 
نفت برنت همچنان ششمين هفته افزايشي متوالي 
خود را به ثبت رس��اند. تنگناي عرضه باعث نگراني 
مصرف كنندگان بزرگ انرژي مانند هند شده است. 
اين گزارش به حال و هواي بازار نفت يك هفته پس 
از خبر خروج امريكا از توافق هس��ته يي با ايران و در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري در ونزوئا خواهد 
پرداخت. به گزارش بلومبرگ در پايان معامات روز 
جمع��ه، فيوچرهاي نفت وس��ت تگزاس اينترمدييت 
امريكا تحويل ژوئن در بازار معامات تجارتي نيويورك 
)نايمكس( معادل ۲۱سنت يا ۰.3درصد كاهش يافت 
و در 7۱.۲۸دالر در هر بش��كه معامله ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه طي دو روز پي��ش از آن، نفت خام 
امريكا به باالترين قيمت در س��ه سال و نيم گذشته 
صعود كرده بود. قيمت وست تگزاس اينترمدييت براي 
كل هفته ۰.۸درصد افزايش يافت و سومين افزايش 
هفتگي متوالي را به ثبت رس��اند. قيمت فيوچرهاي 
نفت برن��ت تحويل ج��والي نيز در ب��ازار مبادالت 
اوراق آتي لندن 79س��نت يا يك درصد سقوط كرد 
و بش��كه يي 7۸.5۱قيمت گذاري ش��د. قيمت برنت 
كه روز پنج ش��نبه براي نخس��تين بار از نوامبر سال 
۲۰۱4 به ب��االي ۸۰دالر صعود كرده بود، براي كل 
هفته ۱.۸درصد رشد ثبت كرد كه ششمين افزايش 
هفتگي متوالي بود. تايلر ريچي يكي از دبيران نشريه 
س��ونز  ريپورت در اين باره به وب س��ايت ماركت واچ 
گف��ت: »برنت اوايل هفته گذش��ته عملكرد بهتري 
نسبت به نفت امريكا داش��ت. با اين حال بخشي از 
رش��د قيمت خود را از دس��ت داد، زيرا نگراني هاي 
ژئوپليتيكي تا حدودي فروكش كرده و روند رش��د 

قيمت ها را محدود كردند.« 

 بازار درگير تنگناي عرضه 
رشد قيمت هاي نفت به سطوح كنوني را بيش از 
هر چيز بايد مديون كاهش سطح توليد كشورهاي 
اوپك و متحدان آن به خصوص روس��يه دانست. اين 
كش��ورها طي توافق وين كه ابتداي سال ۲۰۱7 به 
دس��ت آمد تصميم به كاهش توليد خود به ميزان 
۱.۸ميليون بش��كه در روز گرفتند؛ هرچند كه چند 
كشور از جمله ايران از اين امر مستثنا شدند. عامل 
ديگري كه در ماه جاري بر قيمت نفت تاثير بسزايي 
داش��ت، خبر بيرون آمدن اي��االت متحده از برنامه 
جامع مشترك يا همان توافق هسته يي سال ۲۰۱5 
ميان ايران و ۶ قدرت جهاني و وضع دوباره تحريم ها 

بر سومين توليدكننده نفت اوپك بود. 
به گزارش رويترز، بانك س��رمايه گذاري جفريز 
پيش بيني كرده كه تحريم ه��اي امريكا عليه ايران 
ممكن اس��ت، موجب حذف بي��ش از يك ميليون 
بش��كه نفت از بازار جهاني شود. همين طور با اينكه 
اتحادي��ه اروپا تصمي��م دارد به اي��ن توافق پايبند 
بماند، شركت هاي انرژي اروپايي نسبت به بازگشت 
تحريم هاي امريكا نگرانند. غول نفتي فرانسه، توتال، 
روز چهارشنبه گذش��ته اعام كرد كه اگر نتواند از 
تحريم ه��اي امري��كا معافيت بگيرد ناچ��ار خواهد 
ش��د از تواف��ق براي توس��عه فاز ۱۱مي��دان گازي 
پارس جنوبي كنار بكشد. با اين حال كميسيون اروپا 
روز جمعه پيشنهاد كرد كه دولت هاي اتحاديه اروپا 
براي اجتناب از مجازات ه��اي امريكا، انتقال پول را 

مستقيما به بانك مركزي ايران انجام دهند. 
در همين ح��ال وزارت نفت ايران در گزارش��ي 
عن��وان كرده كه ميانگين قيمت نفت خام س��بك 
ايران در هفته منتهي به ۱۱ماه مه با 3دالر و ۲سنت 
افزايش به 73 دالر و 79 سنت براي هر بشكه رسيد. 
ميانگين قيمت نفت خام سنگين ايران هم در دوره 
مورد بررسي 3دالر و ۲ سنت براي هر بشكه افزايش 
يافت و به 7۱ دالر و 55 سنت براي هر بشكه رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه طبق گزارش ماهانه اوپك، 

ميانگين قيمت س��بد نفتي اين در هفته منتهي به 
۱۱مه 73 دالر و 4۸س��نت براي هر بشكه بوده كه 
نسبت به هفته پيش از آن، ۲ دالر و 74 سنت براي 
هر بش��كه افزايش يافته است. ايران در حال حاضر 
حدود ۲.4 ميليون بشكه در روز نفت صادر مي كند 
و تحليلگران برآورد مي كنن��د كه به محض اعمال 
تحريم ه��ا در ۶ م��اه آينده ممكن اس��ت بين 4۰۰ 
ه��زار تا يك ميليون بش��كه در روز از صادرات نفت 
ايران كاسته شود. نگراني ها نسبت به محدود شدن 
عرضه ايران در ش��رايطي روي داده كه بازار نفت به 
ميزان فزاينده يي با محدوديت عرضه مواجه ش��ده 
اس��ت. آژانس بين المللي انرژي چهارشنبه گذشته 
اعام كرد: ذخاير نفت در كش��ورهاي عضو سازمان 
همكاري و توس��عه اقتصادي ب��ه پايين ترين ميزان 
در سه سال گذشته س��قوط كرده است. در همين 
حال و به گزارش ماركت واچ، عربستان س��عودي كه 
بزرگ ترين صادركننده نفت اوپك است، پنج شنبه 
گذش��ته اعام كرد كه س��رگرم گفت وگو با س��اير 
اعضاي اين س��ازمان و روسيه در خصوص نوسانات 
اخير بازار در بحبوحه نگراني ها نس��بت به باال رفتن 

بيش از حد قيمت هاست. 

 ونزوئال؛ آتش زير خاكستر 
معامله گ��ران تح��والت انتخابات��ي ونزوئا در 
روز يك ش��نبه را از نزدي��ك پيگيري مي كنند كه 
ممكن اس��ت در صورت انتخ��اب مجدد نيكوالس 
مادورو به رياس��ت جمهوري اين كش��ور منجر به 
تش��ديد تحريم هاي امريكا عليه ونزوئا شود. وضع 
تحريم هاي بيش��تر عليه ونزوئا مي تواند به عرضه 
نفت اين كشور بيش از پيش لطمه بزند. به گزارش 
وب سايت ماركت واچ، افت شديد توليد اين كشور در 
ماه هاي اخير باعث شده تا قيمت هاي نفت افزايش 
بيشتري پيدا كند. در همين رابطه استفن برنوك 
تحليلگر شركت نفتي پي وي ام اويل آسوشيتس به 
ماركت واچ گفت: »انتظار مي رود نيكوالس مادورو 

در اين انتخابات پيروز شده و خشم واشنگتن را كه 
به دنبال اعمال تحريم هاي نفتي عليه ونزوئاست، 
برانگي��زد. در صورت وقوع چني��ن رويدادي نفت 
ممكن اس��ت تا مرز ۱۰۰ دالر نيز صعود كند.«  تا 
همين  جاي كار هم ش��ركت ملي نفت اين كشور، 
پ��ي دي وي اس اي، ب��راي تامي��ن هزينه هاي خود 
با مش��كات جدي مواجه اس��ت. دعواي حقوقي 
ش��ركت نفتي كونكو فيليپس عليه دولت ونزوئا 
به خاطر ملي كردن بخش��ي از پروژه اين ش��ركت 
به نفع اين ش��ركت امريكايي تمام ش��د و غرامتي 
۲ميليارد دالري را نصيب نفتي كونكو فيليپس كرد؛ 
مساله يي كه باعث شد پي دي وي اس اي پااليشگاه  
خود در كوراكو را ببندد.  به گزارش رويترز، موسسه 
باركليز در تحليلي در اين باره نوشت: »توليد نفت 
ونزوئا ممكن اس��ت به زير يك ميليون بشكه در 
روز كاهش يابد.« به گزارش منابع ثانويه س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت، ونزوئا در ماه آوريل 
روزانه چيزي حدود ۱.4ميليون بش��كه نفت صادر 
مي ك��رده اس��ت. به گ��زارش رويترز، عربس��تان 
اع��ام كرده ك��ه از عرضه نفت ب��ه ميزان كافي 
در بازاره��اي جهان��ي اطمينان حاص��ل خواهد 
كرد. پيام عربس��تان همزمان با ابراز نگراني هند، 
س��ومين مصرف كننده ب��زرگ نفت در جهان در 
مورد قيمت هاي فزاينده طاي سياه منتشر شد. 
به گزارش س��ي ان ان  ماني ب��ه نقل از وزارت نفت 
عربس��تان، وزير نفت اين كش��ور خالد الفالح در 
تم��اس تلفني به وزير نفت هند، دارمندرا پرادان 

اطمينان داد كه حفظ روند رشد اقتصادي جهان 
»از اولويت هاي عربستان سعودي« است. 

 شيل؛ آتش بيار معركه
در اين بين توليدكنندگان نفت ش��يل در امريكا 
س��رمايه  گذاري در تولي��د را افزاي��ش داده اند، اما با 
چالش هاي خاص خود پيرامون سود روبه رو هستند. 
قيمت نفت حوضچ��ه پرمين ب��ا باالترين تخفيف 
نس��بت به قيمت پايه نفت امريكا در سه سال و نيم 
گذشته فروخته مي شود. توليد اين منطقه به ركورد 
حدود 3.۲ميليون بش��كه در روز صعود كرده است. 
براس��اس گزارش ماركت واچ، آمار ش��ركت خدمات 
انرژي بيكرهيوز نش��ان مي دهد كه شمار دكل هاي 
حفاري نفت امريكا كه معياري ب��راي ارزيابي روند 
رشد توليد آتي اين كشور است، هفته گذشته بدون 
تغيي��ر ماند و در رقم ۸44 حلقه ماند. اين در حالي 
است كه شمار دكل هاي حفاري در اين كشور در ۶ 
هفته پيش از آن به طور متوالي رشد داشت. به عقيده 
كارشناسان، شيل قيمت هاي باال را دوست دارد، چرا 
كه قيمت هاي باالتر به معناي صرف كردن توليد و 
لذا باالتر رفتن تعداد دكل هاي حفاري است. با اين 
همه نيرويي كه عرضه ش��يل به بازار وارد مي كند، 
نيرويي در جهت توازن و حتي كاهش قيمت هاست. 
تنها زمان مشخص خواهد كرد كه آيا نيروي كاهشي 
عرضه از سوي ايران و ونزوئا تنگنا را تشديد خواهد 
كرد يا نيروي شيل و تصميمات عربستان بر تنگناي 

عرضه خواهد چربيد. 

گروه انرژي  نادي صبوري 
ميگل آرياس كانيته، سياس��تمدار اسپانيايي كه 
از سال ۲۰۱4 كميسيونر انرژي اتحاديه اروپاست، از 
روز جمعه وارد تهران شد تا طبق آن چيزي كه خود 
پيش از اين سفر گفته بود از فعاليت هاي شركت هاي 
حوزه انرژي اتحاديه اروپا در ايران و منافع اروپايي ها 
در اين حوزه به دنبال خروج امريكا از برجام حمايت 
كند. اما آيا اروپا واقعا خواهد توانست از شركت هاي 
اروپاي��ي در مقابل تحريم هاي امريكا حفاظت كند؟ 
گ��زارش پيش رو كه از ديدار مي��گل آرياس كانيته 
كميس��ونر انرژي اتحاديه اروپا و بي��ژن زنگنه وزير 
نفت تهيه شده، تاش كرده است تا به بخشي از اين 

پرسش تا حدودي پاسخ دهد. 
طبقه پانزدهم وزارت نفت با ازدحام و ش��لوغي 
روبه رو است. اما شايد نتوان جنس اين شلوغي را با 
اغلب شلوغي هاي اين وزارتخانه كه با شور و هيجان 
همراه اس��ت قياس كرد. بي��ژن زنگنه وزير نفت كه 
به نظر مي رس��د اين روزها فش��ار زيادي را تحمل 
مي كند پش��ت درهاي بسته با ميگل آرياس كانيته 
كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در حال مذاكره است. 
هر چند جلس��ه پشت درهاي بسته است اما تقريبا 
براي همگان مش��خص بود كه مخلص كام جلسه 
درخواست ايران براي ارائه تضمين از سوي اتحاديه 
اروپا براي همكاري با كمپاني هاي نفتي بين المللي و 
شايد در راس آنها شركت فرانسوي توتال بود كه روز 
چهارش��نبه در بيانيه يي ادامه فعاليت خود در ايران 

را منوط به معافيت از تحريم هاي ثانويه كرده بود. 
ام��ا آي��ا اتحاديه اروپ��ا خواهد توانس��ت چنين 
تضميني را به شركت فرانسوي توتال بدهد. اين غول 
فرانسوي در بيانيه روز چهارشنبه خود صراحتا نوشت 
كه دولت امريكا، اتحاديه اروپا و دولت فرانس��ه بايد 
تضمين كنند كه اين شركت در هيچ كدام از مراحل 
توس��عه فاز ۱۱ پ��ارس جنوبي درگي��ر تحريم هاي 
ثانويه نخواهد ش��د. ديروز ميگل آرياس كانيته پس 
از پايان جلس��ه خ��ود با بيژن زنگن��ه وزير نفت در 
جمع خبرنگاران آمد. فرصتي كه باعث شد ابزارهاي 
اتحاديه اروپا براي ارائه تضمين به شركت هايي چون 
توتال مورد پرسش قرار گيرد. كميسيونر انرژي اين 
اتحاديه در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه آيا 
ارائه تضمين به ش��ركت توتال براي معاف شدن از 
تحريم ثانويه از نظر او ممكن است با اشاره به قانوني 
تحت عنوان »قانون انس��داد« عن��وان كرد: »قانون 
انسداد شامل تمام شركت هاي اروپايي مي شود. اين 
قانون در سال ۱99۶ در خصوص تحريم هاي وضع 
ش��ده عليه كوبا، ليبي و ايران وضع شده ولي هرگز 
اجرايي نش��ده اس��ت چرا كه در آن زمان نيازي به 
اجراي آن نش��د.« او در توضيح بيشتر در خصوص 
اين ابزار عنوان كرد: »اين فرآيند از مش��مول شدن 
شركت هاي اروپايي در تحريم ها پيشگيري مي كند 
و به آنه��ا امكان مي دهد كه خس��ارت هاي خود را 
دريافت كنند« كانيته در ادامه بر »جديد« بودن اين 
ابزار در مقابله با رژيم جديد تحريم ها تاكيد كرده و 
عنوان كرد: »اين فرآيند ابزاري جديد اس��ت و بايد 
توسعه يابد.« كانيته كه در طول تمام صحبت هايش 
بارها روي خود را به سمت وزير نفت كرده و با نگاه 
سعي در اطمينان سازي براي او داشت در ادامه پاسخ 
به پرسش »تعادل« عنوان كرد: »البته اين تنها ابزار 
ما نيست. ما براي كمپاني هاي متوسط و كوچك و 

كمپاني هاي بزرگ بايد ابزارهاي مختلفي را كنار هم 
قرار دهي��م.« او در ادامه عنوان كرد: »برخي از اين 
ابزارها بيشتر براي ش��ركت  هاي كوچك و متوسط 
كارايي خواهد داشت، براي شركت هاي بزرگ )مانند 
توتال( بايد راهكارهاي ديگري همچون تامين مالي 

از سوي بانك سرمايه گذاري اروپا درنظر بگيريم.«
ام��ا يكي از مهم ترين بخ��ش اظهارات كانيته به 
اين بخش بازمي گردد كه نش��ان م��ي داد فرآيندي 
»زمان بر« و »پيچيده« پيش روي اتحاديه اروپا براي 
انطباق شرايط انسداد سال ۱99۶ با وضعيت فعلي 
اس��ت. او در توضيح اين بخش از صحبت هايش به 
اظهاراتي از وزير نفت در جلسه خصوصي با او اشاره 
كرد كه نشان مي داد زنگنه از آنها خواسته است در 
ابتدا »مش��كات اساس��ي« را حل كنند. او در اين 
زمينه گفت: »در اين خصوص ممكن اس��ت برخي 
از ابزارهاي حال حاضر مفيد باشند و بعضي از ابزارها 

نيازمند اقدام هاي اضافي به صورت مشترك.«
او صحبت هاي خود را با تاكيد بر كلمه »مشترك« 
به پايان برده و گفت: »ما نيازمند تاش��ي مشترك 

براي راه حلي مشترك در اين زمينه هستيم.«

 زنگنه چه گفت؟
وزير نفت نيز پس از پايان جلس��ه با كميسيونر 
انرژي اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران س��خنراني 

كرد. وزير نفت با بيان اينكه كميسيونر انرژي اتحاديه 
اروپا حامل پيام اين اتحاديه درباره حفاظت از برجام 
بوده است، اظهار كرد: »مذاكرات مديران وزارت نفت 
و نمايندگان كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در زمينه 

مسائل نفت، گاز و پتروشيمي ادامه دارد.«
وزير نفت در تشريح مسائلي كه در جلسه پشت 
درهاي بس��ته با كانيت��ه و هيات هم��راه او مطرح 
ش��ده اس��ت عنوان كرد: »در ديدار ام��روز، تحقق 
اراده سياس��ي اتحاديه اروپا و آنچه پيش از اين بين 
آق��اي ظريف، وزير امور خارجه، همتايانش از س��ه 
كش��ور و فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجه 
اتحاديه اروپا در بروكسل برگزار شد، صحبت شد. بر 
اساس بيانيه يي كه اتحاديه اروپا داده است قرار شد 
هم��كاران ۲ طرف وارد بحث هاي جزئي و عملياتي 
كردن نكات ريز شوند.« وزير نفت با تاكيد بر اينكه 
قرار ش��د بحث ها از س��وي همكاران وزارت نفت و 
نمايندگان كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا ادامه يابد، 
افزود: »كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در اين ديدار 
به نكته يي جالب اشاره كرد مبني بر اينكه مذاكرات 
امروز دو طرفه نيس��ت، بلكه يك تاش دوجانبه و 
مشترك براي يافتن راه حل هايي براي مسائل مربوط 

به نفت، گاز و پتروشيمي است.«
زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا خروج 
امريكا از برجام سبب پايان توافق سازمان كشورهاي 

صادركنن��ده نفت )اوپك( تا پيش از پايان امس��ال 
خواهد ش��د، تصريح كرد: هر تصميم جديد در اين 

سازمان به اجماع نياز دارد. 
وي تصريح كرد: ب��اور داريم اگر اتحاديه اروپا به 
ما كمك كند و به اظهارات خود پايبند باشد، سطح 
صادرات نفت ايران تغيير نخواهد كرد و اين مس��اله 
نمي تواند دليلي باش��د براي تغيير تصميمي كه در 

گذشته گرفتيم. 
وزير نفت به اين س��وال كه چه تضمين هايي از 
س��وي مش��تريان نفت ايران همچون هند و چين 
ب��راي خريد نفت از اي��ران وجود دارد، پاس��خ داد: 
م��ا با آنها مذاكره كرديم و هي��چ موج منفي از آنها 
دريافت نكرده ايم.  زنگنه درباره اينكه »شما گفتيد 
ايران قصد دارد به توليد 4 ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه 
در روز برسد، آيا اين هدف گذاري با وجود تحريم ها 
امكانپذير خواهد بود؟« افزود: اين مشكل خواهد بود، 
اما آن را كنار نمي گذاريم. زمان بيش��تري مي برد، با 

اين حال آن را رها نمي كنيم. 

 چرا كانيته به ايران آمد؟
كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا پيش از اينكه به 
تهران س��فر كند هم در صفحه ش��خصي خود در 
توييتر هم درگفت وگو با رس��انه ها مسائلي را درباره 
اهداف اين س��فر مطرح ك��رد. ميگل آرياس كانيته 

خود با انتش��ار متني در صفحه توييترش هدف اين 
سفر را تقويت همكاري هاي حوزه انرژي شركت هاي 
اتحاديه اروپا با ايران عنوان كرد. كانيته با اش��اره به 
اينكه در اين س��فر با محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه، عل��ي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي 
اتم��ي، بيژن زنگنه وزير نفت، رض��ا اردكانيان وزير 
نيرو و عيس��ي كانتري معاون رييس جمهور ديدار 
خواهد داش��ت ب��ه افزايش حجم تب��ادالت تجاري 
ايران و اتحاديه اروپا از زمان عملياتي ش��دن برجام 
اش��اره كرده و نوش��ت كه اين حجم با افزايش ۶۰ 
درصدي به ۲۰ ميليارد دالر رسيده است. او نوشت 
كه اتحاديه اروپا خواهان مطمئن شدن درباره آينده 

اين سرمايه گذاري ها و تقويت آنها است. 
 ب��ه گ��زارش »تع��ادل« وب س��ايت كايم��ت 
هوم نيوز اما از ديدگاهي متفاوت تر از صرف فعاليت 
كمپاني هاي حوزه انرژي در ايران به موضوع س��فر 
كانيته به ايران پرداخته و در واقع از نگراني اتحاديه 
اروپا در خصوص آينده هم��كاري »گازي« با ايران 
در س��ايه خروج امريكا از تحريم ها نوش��ت. در اين 
گزارش آمده بود كه ابتداي سال جاري، كميسيون 
اروپا عنوان كرده ب��ود كه در پي آغاز گفت وگوها با 
اي��ران درباره عرضه گاز ايران ب��ه اين قاره از طريق 
كريدور گازي جنوبي SGC است. اين كريدور خط 

لوله عظيمي است كه هنوز در حال ساخت است. 
يكي از بزرگ ترين س��هام داران اي��ن خط لوله، 
BP است. اين شركت گاز را از همسايه ايران يعني 
آذربايجان به ايتاليا مي رس��اند. يكي از سخنگويان 
اين شركت به كايمت هوم نيوز گفت: »ما تابع نظام 
تحريم ها هس��تم؛  اين نكته يي اس��ت كه هميشه با 
صراحت آن را ابراز مي كنيم«. وي در مورد اينكه اين 
وف��اداري به تحريم ها چه تاثيري روي طرح واردات 
گاز از ايران طريق عظيم SGC دارد سخني نگفت. 
SGC بزرگ ترين پروژه سوخت فسيلي در اروپا 
است كه منابع مالي بس��ياري را جذب كرده اما در 
ميان ان جي او هاي حامي محيط زيس��ت به ش��دت 
منفور اس��ت. اروپا براي تامين گاز به روسيه وابسته 
اس��ت و كانيته اين خط لوله  را وسيله يي براي تنوع 
بخشي به منابع تامين گاز اروپا مي داند. تحريم هاي 
امريكا سواالتي را درباره امكان تنوع بخشي به سبد 
گازي اروپا از طريق گاز ايران را با س��واالتي مواجه 

كرده است. 
گفت وگوها با تهران يك روز پس از اين ش��روع 
شد كه رييس كميسيون اروپا،  ژان كلود يونكر جنگ 
كامي اروپا و امريكا را بر س��ر تصميم دونالد ترامپ 
در جهت خروج از توافق اتمي با ايران و اتخاذ تعرفه 

روي واردات اجناس اروپايي را تشديد كرد. 
يونكر در روز پنج شنبه گفت كه اگر اياالت متحده 
اروپا را از تعرفه ها معاف كن��د، اروپا مي تواند مقدار 
بيش��تري از گاز طبيعي مايع را از امريكا خريداري 
كند. در غي��ر اين صورت، اروپا ب��راي تامين منابع 
انرژي خود دست به سوي مناطق ديگر خواهد برد. 
اين اشاره بود به اينكه كميسيون اروپا ممكن است 
از قانون دهه ۱99۰ استفاده كرده و به شركت هاي 
اروپايي اجازه دهد تا از همكاري با تحريم هاي امريكا 
علي��ه ايران پيروي نكنند. يونكر در اين مورد گفت: 
»تحريم هاي امريكا بي تاثير نخواهند بود. از همين رو 
ما يعني كميسيون و اتحاديه اروپا وظيفه داريم كه از 

كسب و كارهاي اروپايي حمايت كنيم.«

رويترز  
در سال ۱99۶  زماني كه اياالت متحده درصدد تنبيه بنگاه هاي خارجي 
ب��ود كه با كوبا معامله مي كردن��د، اتحاديه اروپا با تهديد تحريم هاي متقابل 

واشنگتن را وادار كرد تا عقب نشيني كند. 
دو دهه بعد،  اتحاديه اروپا به اين سمت رانده مي شود تا اين اقدام را دوباره 
در خصوص ايران عليه امريكا اعمال كند. دونالد ترامپ حدود دو هفته پيش 
از معاهده برجام كه در سال ۲۰۱5 ميان ايران و قدرت هاي بزرگ امضا شده 

بود، بيرون آمد و مجموعه يي از تحريم ها را عليه ايران دوباره اعمال كرد. 
اين اتفاق باعث شد كه تاش ائتاف اروپايي براي نجات قرارداد هسته يي 
بين المللي به بن بس��ت بخورد و آنچنان كه تهران گفته است، ترامپ اشتباه 

كرده و اثبات كرده كه نمي توان به واشنگتن اعتماد كرد. 
قانون انس��داد اتحاديه اروپ��ا پرقدرت ترين ابزار آن اس��ت، زيرا مانع آن 
مي ش��ود كه هر بنگاه عضو اين اتحاديه با تحريم هاي امريكا هماهنگ شود 
و هر حكم تنبيهي دادگاه را كه امريكا صادر مي كند به رسميت نمي شناسد. 

قانون انسداد يا Blocking Statute چيست 
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خداحافظيعليعابديازمديريتسنگلج
مدير تماشاخانه سنگلج اعالم كرد كه به دلیل تالش براي اجراي تئاتر و كارگرداني نخستین فیلم سینمايي خود از حضور در 
اين سالن تئاتري خداحافظي كرد. علي عابدي مدير تماشاخانه سنگلج درباره داليل خداحافظي از اين سالن تئاتري به مهر گفت: 
باتوجه به اينكه امس��ال و در مرداد ماه قصد اجراي يك اثر نمايش��ي را دارم و همچنین مي خواهم در سال جاري نخستین فیلم 
سینمايي ام را هم كارگرداني كنم، ترجیح مي دهم كه در حال حاضر زياد در حیطه مديريت فعال نباشم. او اظهار كرد: اين تصمیم 
را در زمان مديريت آقاي مهدي ش��فیعي در اداره كل هنرهاي نمايش��ي گرفتم و همان موقع نیز اين موضوع را با آقاي شفیعي 
مطرح كردم كه وي هم محبت داشت و گفت تا زماني كه در اداره كل هنرهاي نمايشي حضور دارد در تماشاخانه سنگلج بمانم. 
او با تاكید بر اينكه رفتنش از اين تماشاخانه ارتباطي با تغییر مديريت در اداره كل هنرهاي نمايشي ندارد، گفت: از آنجا كه آقاي 
شهرام كرمي نیز از دوستان صمیمي بنده است و نمي خواستم بحث استعفا يا رفتن در میان باشد، موضوع را با آقاي كرمي هم 

مطرح و ايشان را متقاعد كردم كه با توجه به اينكه كارمند وزارت ارشاد هستم در جايي غیر از مديريت به كار خود ادامه دهم. 

چهرهروز

بررسيحجممعامالتايرانواتحاديهاروپاپسازتوافقهستهاي

صادراتاروپازيرسايهبرجام
گروهگوناگون|

پ��س از خ��روج امري��كا از برج��ام، 
اتحاديه اروپا تالش هاي بس��یاري براي 
حفظ قراردادهاي خود با ايران دارد. پیش از اين نیز 
گزارش هاي بس��یاري منتشر شده كه نشان مي داد، 
در ص��ورت لغو توافق  هس��ته يي اي��ران و اتحاديه 
اروپا و بازگش��ت تحريم ها، كشورهاي اروپايي نیز با 

خسارت هاي فراواني روبه رو خواهند شد. 
طبق بس��یاري از گزارش هاي به دس��ت آمده، 
قبل از اعمال تحريم هاي س��ال ۲۰۱۲ علیه ايران، 
اتحاديه اروپا بزرگ ترين شريك تجاري ايران بود. 
آنطور كه گفته شده، در سال ۲۰۱۲ ارزش تجارت 
و صادرات اروپا ب��ه ايران حدود ۱5.5میلیارد دالر 
بود ك��ه در س��ال هاي ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ به كمتر از 
۱۰میلیارد دالر كاهش يافت. در آن زمان به دلیل 
مذاكرات درباره توافق هسته يي با ايران بسیاري از 
شركت ها سعي بر ثابت نگه  داشتن سطح معامالت 
با ايران داشتند. توافق هس��ته يي ژنو از ۲۰نوامبر 
۲۰۱5 به اجرا گذاش��ته شد كه براساس آن برخي 
محدوديت ها در مبادالت تجاري ايران برداشته شد. 
براين اساس حجم صادرات اروپا به ايران در همان 
ماه ه��اي اولیه توافق به 6.5 میلیارد يورو رس��ید. 
صادرات اتحاديه اروپا به ايران عمدتا ماش��ین آالت 
و تجهی��زات حم��ل و نقل و مواد ش��یمیايي بود. 
همچنین، ارزش واردات كاالهاي ايراني به اروپا نیز 

حدود ۱.۳میلیارد يورو اعالم شد. 
پس از توافق هس��ته يي، معامالت تجاري ايران 
و اتحاديه اروپا، س��یر صعودي در پیش گرفت و در 
س��ال ۲۰۱6، ارزش صادرات اروپا ب��ه ايران حدود 
8.۲ میلی��ارد يورو و می��زان واردات كاالهاي ايراني 
ب��ه اتحاديه اروپا، ح��دود 5.5 میلیارد ي��ورو اعالم 
ش��د. اين افزايش میزان معام��الت در حالي بود كه 
به گفته تحلیلگران به  دنبال تحريم هاي بین المللي 
علیه ايران در س��ال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، صادرات 
كش��ورهاي اروپايي به اي��ران روند نزولي داش��ت. 
همچنین گفته ش��ده كه افزايش م��راودات تجاري 

دو ط��رف را پس از س��ال ۲۰۱5 تاكنون دلیلي بر 
موفقیت توافق هسته يي و اجرايي شدن برجام بوده و 
نشان از سودمندي اين قرارداد دارد. در سال گذشته 
میالدي، حجم معامالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا، 
به باالترين میزان خود رسید. طبق آمار منتشر شده، 
در س��ال ۲۰۱7، میزان صادرات و واردات كاال بین 
اي��ران و اتحاديه اروپا، ب��ه كمترين تفاوت خود و به 
رقمي بیش از ۱۰میلیارد يورو رس��ید. در اين سال، 
ارزش صادرات اتحاديه اروپا حدود ۱۰.8میلیارد يورو 
و حجم صاردات ايران به كشورهاي اروپايي، نزديك 
به ۱۰.۱میلیارد يورو اعالم ش��د. طبق بررسي هاي 
صورت گرفته، بیش��ترين صادرات از ايران به بخش 
انرژي مربوط مي شد كه بیش از 75درصد آن را نفت 

و ساير مواد سوختي تشكیل مي داد. 
آنط��ور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
برخي ش��ركت هاي بزرگ اروپايي، تصمیم گرفته اند 
كه فعالیت خ��ود را در ايران، متوق��ف كنند. اين در 
حالي اس��ت كه با خروج امريكا از توافق هس��ته يي و 
آغاز بازگشت تحريم ها، كشورهاي اروپايي براي نجات 
منافع اقتصادي و روابط تج��اري خود با ايران تالش 

مي كنند. همچنین، پیش از اين گفته ش��ده بود كه 
كشورهاي اروپايي يك هفته پس  از ترك برجام توسط 
ترامپ، انگیزه خود را براي ماندن در اين توافق نشان 
داده ان��د. اروپايي ها معتقدند اين ت��الش براي حفظ 
توافقي كه رس��یدن به آن حاصل ۱۲ سال گفت وگو 
بوده، ارزش كافي دارد. همزمان س��ران اروپايي چون 
ماكرون و مركل هم بر لزوم حفظ برجام تاكید كرده اند. 
همچنین گفته شده كه وضعیت برجام كه سه شريك 
اروپايي امريكا كه پیش از اين براي جلوگیري از خروج 
اين كش��ور از آن ناكام بودند، در روند همكاري تهران 
و اروپا به جايي رس��یده اس��ت كه مقام هاي بلندپايه 
اتحاديه اروپا را به موضع گیري آشكار سیاسي در برابر 

ريیس جمهوري امريكا واداشته است. 
پس از خروج امريكا از توافق هس��ته يي با ايران، 
در بس��یاري از گزارش ها اعالم ش��ده كه با توجه به 
لفاظي هاي منفي واشنگتن، اتحاديه اروپا در تالش 
اس��ت تا برجام و روابط تجاري خود با ايران را حفظ 
كند. آن طور كه گفته شده اگر دونالد ترامپ دوباره 
تحريم ها را علی��ه ايران اعمال كند، اتحاديه اروپا به 

اقدامات و تصمیم هاي او تن نخواهد داد. 

آمارنامه

بازارهنر

»امينواكوان«دربازارجشنوارهكن
پوس��تر انیمیش��ن »امین و اكوان« همزمان با 
حضور در بازار هفتاد و دومین جش��نواره فیلم كن 

رونمايي شد. 
زحل رضوي كارگردان و نويس��نده انیمیش��ن 
»امی��ن و اك��وان« با اش��اره به اينكه س��اخت اين 
فیلم اداي ديني به دوران كودكي اش اس��ت، گفت: 
سرگرمي دوران كودك��ي و نوجوانیم كتاب خواندن 
و تخیل و همراه��ي با شخصیت هاي داستان ها بود. 
كتاب ه��اي دوره كودك��ي ما تنوع چنداني نداشت 
و »قصه ه��اي خ��وب ب��راي بچه هاي خ��وب« در 

دسترس ترين كتاب هاي قصه نسل ما بود. 
او بی��ان ك��رد: ب��ا توجه ب��ه خاطرات��ي كه از 
داستان هاي اين كتاب داشتم، تصمیم گرفتم يكي از 
اين داستان ها را با جلوه هايي از زندگي امروز و به ياد 
دوران كودكیم به تصوير بكشم و امیدوارم كودكان 
اين نسل نیز بتوانند مانند ما از اين داستان ها نهايت 

لذت را ببرند. 
اي��ن كارگردان انیمیش��ن توضیح داد: نس��خه 
سینماي��ي »امین و اك��وان« به م��دت 76 دقیقه 
ساخته و نس��خه تلويزيوني آن در ۱5 قسمت ۱۳ 

دقیقه يي تولید شده اس��ت. رضوي در پايان تاكید 
كرد: نسخه يي از اين انیمیشن در بازار فیلم هفتاد و 

دومین جشنواره فیلم كن ارائه شده است. 
در خالصه اين انیمیش��ن آم��ده است: ۲ مرد 
ج��وان )امین و اك��وان( يكي آرايش��گر و ديگري 
رنگ��رز كه هر دو در حرفه خود استاد هس��تند با 
كش��تي به شهري مي روند ك��ه از نظر جغرافیايي 
پ��رت و از نظ��ر صنعت و پیش��ه مح��دود است، 
بنابراي��ن بازار خوبي براي كار دارد. هر دو تصمیم 

دارند زندگي جديدي را شروع كنند. 

همهچيزدربارهآقايف
نمايش »همه  چیز درباره آقاي ف« به نويسندگي 
و كارگردان��ي آرش عباسي و با حضور احمد مهرانفر 
از ۱8خرداد در سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر 
روي صحنه مي رود. آرش عباسي نمايشنامه نويس و 
كارگردان تئات��ر درباره جديدترين فعالیت خود براي 
به صحنه بردن اثري نمايش��ي در سال جاري به مهر 
گفت: قرار است نمايش »همه  چیز درباره آقاي ف« را 
از ۱8 خرداد در سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر 
روي صحنه ببريم كه در اين اثر احمد مهرانفر به ايفاي 

نقش مي پردازد. 
او يادآور شد: ۱۰س��ال پیش نمايش »همه  چیز 
درباره آقاي ف« را با حضور احمد مهرانفر كار كرديم 
و در جش��نواره تئاتر فجر هم��ان زمان نیز به صحنه 
بردي��م. اين نماي��ش در خرداد س��ال 88 در كارگاه 
نمايش مجموعه تئاتر شهر اجرا شد و با وجود اينكه در 
زمان مناسبي به صحنه نرفت به عنوان پرفروش ترين 
نمايش كارگاه نماي��ش شناخته شد. عباسي با بیان 
اينكه خیلي دوست داشته »هم��ه  چیز درباره آقاي 
ف« را ب��ا يكديگ��ر به صحنه ببرد، اظه��ار كرد: طي 
سال ه��اي گذشته احمد مهرانفر درگی��ر پروژه هاي 
تلويزيوني و سینمايي بود و فرصت براي اجراي مجدد 

اين اثر فراهم نشد. طي ۲ سال گذشته نیز به صورت 
جدي پیگیر فراهم كردن شرايط مناسب براي اجراي 
»همه  چی��ز درباره آقاي ف« بودي��م كه اين شرايط 
براي امس��ال فراهم شد. احمد مهرانف��ر براي اينكه 
بتواند ۲ م��اه در تمرين اين نمايش حضور پیدا كند 
چند پروژه تصويري را نپذيرفت. كارگردان »همه  چیز 
درباره آقاي ف« درباره تغییراتي كه در اجراي جديد 
اثر نسبت به اجراي پیشین مدنظر قرار دارد، توضیح 
داد: به طور طبیعي نمايش��نامه را بازنويسي كرده ام و 
ب��ا توجه به فضا و شرايطي كه ح��اال داريم، جزئیات 
متفاوت تري در نمايش نس��بت به اجراي چند سال 

پیش آن وجود دارد. 

»مرز«جايزهبخشنوعينگاهكنرابرد
فیل��م »م��رز« ساخته عل��ي عباس��ي كارگردان 
ايراني تبار به عنوان برنده جايزه اصلي بخش نوعي نگاه 

جشنواره فیلم كن انتخاب شد. 
بخش نوعي نگاه هفتاد و يكمین دوره جش��نواره 
فیل��م كن ب��ه رياست بنس��یو دل تورو فیل��م »مرز« 
ساخته علي عباسي ايراني -دانماركي را به عنوان برنده 
جاي��زه اصلي خود معرفي ك��رد. در اين بخش رقابتي 
۱8 فیل��م به نمايش درآمدند. »مرز« كه دومین فیلم 
بلن��د اين كارگردان است بر مبناي داستان كوتاهي با 
عن��وان »اجازه بده فرد درست وارد شود« نوشته جان 
اجويد لیندكويیس��ت ساخته شده است. اين فیلم كه 
در روزهاي نخست جش��نواره در بخش نوعي نگاه به 
نمايش درآمد، موفق به كسب نظر مثبت تماشاگران 
و منتقدان شد. جايزه بهترين كارگردان اين بخش نیز 
به سرگي لوزنیتسا از اوكراين اهدا شد كه با فیلمش با 
عنوان »دانباس« تحقیقي سورآل درباره جنگ را ارائه 
كرده و فیلم افتتاحیه بخش نوعي نگاه امسال بود. اين 
كارگردان تاكنون ۳ ب��ار در بخش رقابتي كن حضور 
داشته است. سومین برن��ده بخش نوعي نگاه ويكتور 
پولس��تر بازيگر ۱6ساله فیلم بلژيكي »دختر« بود كه 
جايزه بهترين بازيگر را دريافت كرد. اين فیلم را لوكاس 
دونات كارگرداني كرده است. جايزه بهترين فیلمنامه 
نیز به نويس��نده-كارگردان مراكش��ي مريم بنم بارك 

رسید كه براي نخس��تین فیلم بلندش »سوفیا« اين 
جاي��زه را دريافت كرد. اي��ن درام كه در كازابالنكا رخ 
مي ده��د درب��اره زني ۲۰ ساله است كه با مش��كالت 
اجتماع��ي روبه رو مي شود. جايزه وي��ژه هیات داوري 
نی��ز به ژوآو ساالويزا و رنه نادر مس��ورا كارگردان هاي 
پرتغالي-برزيل��ي فیلم »مرده و ديگ��ران« رسید. اين 
جوايز توسط بنسیو دل تورو ريیس داوران اين بخش 
ب��ه برندگان اهدا ش��د. خود وي ۱۰ س��ال پیش در 
جشنواره فیلم كن برنده جايزه بهترين بازيگر در بخش 
رقابتي براي فیلم »چ��ه« ساخته استیون سودربرگ 
شده بود. آنه ماري جاسیر كارگردان زن فلس��طیني، 
كانتمیر باالگ��ف كارگ��ردان روس، ويرجیني لدوين 
بازيگر فرانس��وي و جولي هانت سینگر مدير اجرايي 
جشنواره فیلم تلورايد امريكا داوران اين بخش بودند. 

جمعهپرحادثهدرجهان
نيويوركتايمز:

ديروز  گ��زارش  طبق 
به دنب��ال  روزنامه ه��ا، 
ي��ك  در  تیران��دازي 
تگ��زاس،  دبیرست��ان در 
۱۰ نف��ر كش��ته شدن��د. 
آن طور كه نیويورك تايمز 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
نوشت��ه، پلی��س تگزاس 
اعالم كرده كه در جريان 

يك تیراندازي ك��ه در دبیرستان سانتافه در حومه 
شه��ر هیوستون روي داده ۱۰ نفر كش��ته شده اند. 
كالنتر ناحیه هريس در جنوب هیوستون تايید كرده 
كه تیرانداز هم ي��ك دانش آموز ۱7 ساله است كه 
بازداشت شده است. همچنین پلیس تايید كرده كه 
چن��د وسیله انفجاري در داخل و اطراف دبیرستان 
سانتافه پیدا كرده و به همین دلیل در ابتداي وقوع 
تیراندازي تیم هاي خنثي كننده بمب در اطراف اين 
مدرسه در جنوب هیوستون ديده شدند. آن طور كه 
گفته شده، اين تیراندازي خونین ترين كش��تار در 
يك دبیرستان بعد از واقعه تیراندازي سه ماه پیش 
در دبیرستان استونمن مارجوري فلوريداست كه ۱7 

كشته و همین تعداد زخمي برجاي گذاشت. 

الپايس:
صفحه  گ��زارش  طبق 
ال پاي��س در حادث��ه  اول 
سقوط يك فروند بويینگ 
7۳7 در نزديك��ي هاوان��ا 
بی��ش از ۱۰۰ نفر كش��ته 
شده اند. آن ط��ور كه گفته 
هواپیم��اي  اي��ن  ش��ده، 
بويین��گ 7۳7 كمي پس 
از برخاست��ن از فرودگ��اه 

خ��وزه مارتي، فرودگ��اه اصلي هاوان��ا پايتخت كوبا، 
در ۲۰ كلیومت��ري جن��وب هاوان��ا سق��وط ك��رده 
 اس��ت. اين هواپیما ۱۰5 مس��افر ازجمله 5 كودك و 
۹ خدمه داشت. گفته شده رسانه هاي كوبا مي گويند، 
اين بويینگ 7۳7 تح��ت اجاره يك شركت مكزيكي 
ب��وده است. با اي��ن حال دولت مكزي��ك اعالم كرده 
اي��ن بويینگ 7۳7 در ح��دود ۳۹ سال عمر داشته و 
محصول ۱۹7۹ بوده است. شركت بويینگ نیز اعالم 
كرده كه از حادثه سقوط اين هواپیماي مس��افربري 
آگ��اه است و اخبار مربوط ب��ه اين حادثه را از نزديك 
پیگیري مي كند. سال گذشته میالدي يك هواپیماي 
نظامي كوبايي به تپه يي در غرب اين كش��ور برخورد 

كرده و هشت نظامي سرنشین آن كشته شدند. 

فايننشالتايمز:
ريیس جمهوري روسیه 
و آنگال مرك��ل صدراعظم 
آلم��ان در سوچي ديدار و 
گفت وگو كردند. هفته نامه 
فايننش��ال تايمز، با اعالم 
اي��ن خب��ر در صفحه اول 
خ��ود، گزارش��ي از اي��ن 
ديدار منتش��ر كرد. طبق 
اين گزارش، مركل در بدو 

ورود به اقامتگاه رياست جمهوري روسیه در سوچي با 
دسته گل مورد استقبال پوتین قرار گرفت. متحدان 
اروپايي امريك��ا درباره توافق ايران و ضرورت مذاكره 
درب��اره برنام��ه موشكي جمهوري اسالم��ي ايران با 
ريیس جمهوري روسی��ه رايزني مي كنند. همچنین 
گفته شده كه خانم مركل در ديدار با والديمیر پوتین 
ريیس جمهوري روسیه گفت »ضروري است درباره 
برنامه موشكي ايران مذاكره كنیم.« روز جمعه آنگال 
مرك��ل در سوچي حضور ياف��ت و قرار است امانوئل 
ماك��رون نیز هفته آينده به روسی��ه سفر كند. كاخ 
كرملین روز جمعه اعالم كرد كه اين گفت وگوها در 
جريان سفر ماكرون ب��ه سن پترزبورگ در ۲۴ و ۲5 

ماه مه صورت مي گیرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

هاليوودافطاريداد
بنی��اد انجم��ن صنفي نويس��ندگان 
امريكا و سازمان مس��لمانان روي صفحه 
و  مس��لمانان  از  تلويزي��ون  و  سینم��ا 
غیرمس��لمانان دعوت كردند تا به اتفاق 
در مهمان��ي افط��اري هالی��وود شركت 

كنند. 
به گزارش هالیوود ريپورتر، دومین مهماني ساالنه افطار هالیوود پنج شنبه 
ش��ب برگزار شد. بنی��اد انجمن صنفي نويس��ندگان در همك��اري با سازمان 
مس��لمانان روي صفحه سینما و تلويزيون میزبان برنامه افطاري بودند كه در 
هتل لندن در وست هالیوود برگزار شد. اين مهماني براي حضور مس��لمانان و 
غیرمس��لمانان صنعت سرگرمي تدارك ديده شده ب��ود. هدف از برگزاري اين 
مراسم اين بود كه نويسندگان و تهیه كنندگان اين شانس را داشته باشند تا در 
كنار اعضاي جامعه مسلمانان حضور يابند و با آنها غذا بخورند تا بتوانند چهره 
دقیق ت��ر و درست تري از اسالم در فیل��م و تلويزيون خلق كنند. اين در حالي 
اس��ت كه برخي تهیه كنندگان تلويزيوني مانند هاوارد گوردون و ديويد گري با 
جامعه مسلمانان هالیوود ارتباط دارند. گوردون كه تهیه كننده چندين سريال 
تلويزيوني از جمله »۲۴« و »ستمگر« بود، بارها تصوير شخصیت هاي مسلمان 
و كشورهاي مسلمان را در فیلم هايش ارائه كرده است و سال هاست با سازمان 
بازيگران سینما و تلويزي��ون همكاري دارد. برنامه افطار هالیوود از سال پیش 
و پس از اينكه ترامپ سنت ۲۰ ساله برپايي مراسم افطار در كاخ سفید را لغو 
كرد، برگزار مي شود. در اين برنامه چندين سخنران شركت داشتند كه درباره 
نق��ش اس��الم در رسانه و جامعه صحبت كردند. مري��م علي دختر محمدعلي 

اسطوره فقید بوكس از جمله اين افراد بود. 

مضيف120سالهدزفولثبتمليميشود
مضی��ف ۱۲۰ سال��ه سادات ن��وري 
ثب��ت ملي و بقعه متبرك��ه سیدنور نیز 
سامانده��ي مي ش��ود. علیرض��ا ايزدي 
مديركل میراث فرهنگي، گردشگري و 
صناي��ع دستي خوزستان گفت: مضیف 
۱۲۰ سال��ه روستاي سیدنور در صورت 

صالحديد و موافقت سادات نوري، ثبت ملي مي شود و مرمت و ساماندهي 
اين بنا را برعهده مي گیريم. 

ايزدي افزود: همچنین بقع��ه متبركه سیدنور نیز از ديگر ظرفیت هاي 
گردشگ��ري مذهبي در اين بخش است كه براي آن برنامه ريزي هاي الزم 
را انج��ام مي دهیم. به نظ��رم تالش و انرژي م��ان را روي بقعه بگذاريم تا 
محوطه بقعه تعیین تكلیف شود و بتوان فضاي اطراف را براي گردشگران 

ساماندهي كنیم. 
 مديركل میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان بیان كرد: 
هدف ما حل مش��كل م��ردم است و مردم باي��د از ظرفیت هاي میراثي و 

گردشگري منطقه بهره ببرند. 
 مضی��ف سیدنور با قدمتي بیش از ۱۲۰ سال در جنوب غربي شهرك 
شهید بهش��تي در روستاي سیدنور و جنب مقبره سیدنور از توابع بخش 
چغامیش دزفول واقع شده است. اين مضیف محل حل و فصل مش��كالت 
بس��یاري از مردم منطقه بود و در دوره يي نق��ش مكتب را نیز ايفا كرد و 
شخصیت هاي��ي همچون آي��ت اهلل شیخ طعمه سع��د و... در اين مكان به 
تدريس مس��ائل ديني پرداختند. اين مضیف اكنون تنها در ايام عید فطر 

و براي ديد و بازديد عید باز مي شود.

تاريخنگاري

صدور مجوز تاسيس بانك ملي ايران
سي ام ارديبهش��ت ۱۳۰7، حسین پیرنیا ريیس 
مجلس شوراي ملي، در حكمي قانون اجازه تشكیل 
بانك ملي ايران را اعالم كرد. اين قانون، مشتمل بر 
۱5 ماده بود كه در آن به مواردي چون مكلف كردن 
دولت به تاسیس اين بانك براي پیشرفت امر تجارت، 
فالحت، زراعت و صناعت با مركزيت تهران، آغاز به 
كار بان��ك و شرايط پرداخت قرض به وسیله دولت، 
تبیین وظايف ريیس بان��ك و ضرورت به كارگیري 
زبان و خط فارسي در تمام��ي دفاتر و... اشاره شده 
بود. در روز سه شنب��ه۲۰ شهريور ۱۳۰7 بانك ملي 

ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد. 
نخستین مديرعامل بانك ملي دكتر كورت لنیدن 
ب��الت و معاون او فوگل به هم��راه 7۰ كارشناس از 
كش��ور آلمان به ايران آمدند. بر حس��ب اساسنامه 
بانك، بانك ملي ايران به صورت يك شركت سهامي 
داراي شخصیت حقوقي شناخته شد و تابع قوانین 

تجاري تلقي گرديد. 
سرمايه اولیه بانك ۲۰ میلیون ريال بود كه فقط 
8 میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمايه 
بان��ك به ۳۰۰ میلی��ون ريال و در س��ال ۱۳۳۱ به 
۲میلیارد ريال افزايش ياف��ت كه تمام آن پرداخت 
ش��ده است. اين سرمايه در حال حاضر با افزايش��ي 
كه در سال ۹5 داشت بالغ بر ۱87هزار میلیارد ريال 
است. ب��ا توجه به اينك��ه در آن تاريخ متخصصین 
بانكي در ايران وجود نداشت به موجب قانوني اجازه 

استخدام اتباع سويیس��ي يا آلمان��ي به منظور اداره 
بانك داده شد. تع��داد كاركنان بانك در روز افتتاح 

اعم از ايراني و آلماني از ۲7 نفر تجاوز نمي كرد. 
در ابتداي تاسیس بانك عالوه بر شعبه مركزي دو 
شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهم ترين بندر 

بازرگاني آن روز ايران بود تاسیس گرديد. 
نخس��تین نمايندگي بانك در خارج از كشور در 

سال ۱۳۲7 در هامبورگ تاسیس شد. 
سال ۱۳۰5 بنگاهي به نام موسسه رهني دولتي 
ايران، از محل وجوه صندوق بازنشس��تگي كاركنان 

دولت براي رفع حوائج مردم به وجود آمد كه تا سال 
۱۳۰7 تحت نظر وزارت دارايي اداره مي گرديد پس 
از تاسی��س بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 
۱۳۱8 اين موسسه به نام بانك كارگشايي مرسوم و 

يكي از سازمان هاي تابعه بانك ملي محسوب شد. 
بیس��ت ودوم اسفند ۱۳۱۰ حق نشر اسكناس از 
تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 
۱۰ سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود 
قابل تمديد بود و در فروردين ماه ۱۳۱۱ نخس��تین 

اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت. 
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