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   واكنش منفي ايران و اروپا به اظهارات وزير امور خارجه امريكا: 

برجام جايگزين ندارد
ايران و اروپا همان موضعي را به اظهارات وزير امور خارجه امريكا عليه ايران 
نش��ان دادند كه پيش از اين بر س��ر خروج امريكا از برج��ام اعالم كرده بودند. 
پمپئو كه قرار بود آلترناتيو دولت ترامپ براي برجام را اعالم كند، بي هيچ حرف 
تازه يي، همان ادعا و آرزوهاي هميشگي اياالت متحده را تكرار كرد. آرزوهايي كه 
ظريف دقايقي پس از پايان سخنراني وزير امور خارجه امريكا، آن را انتخاب هاي 
نادرس��تي خواند كه همان محصوالت ناخوش��ايند پيش��ين را درو خواهد كرد. 
احتماال اش��اره ظريف به سابقه اظهارات مشابه در دوره رياست جمهوري بوش 
در محور ش��رارت خواندن ايران بود كه نتيجه آن رس��يدن ايران به غني سازي 

20درصد و افزايش سانتريفيوژ ها به چندين برابر بود. 

واكنش طعنه آلود موگريني
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا هم به سخنان پمپئو واكنشي طعنه آلود 
داش��ت. موگريني با بيان اينكه س��خنراني وزير پمپئو مشخص نكرده است كه 
خروج از برجام چگونه منطقه را از تهديد اشاعه هسته يي امن تر كرده و خواهد 
كرد، گفت كه »همچنين مشخص نيست كه چگونه ما را در موضعي بهتر براي 
نف��وذ در ايران در زمينه هاي خارج از برجام قرار مي دهد.« او در بيانيه يي توافق 
هسته يي با ايران و ادامه پشتيباني از آن دستاوردهاي بزرگ ديپلماسي بين المللي 
خواند كه به گفته او تضمين مي كند ظرفيت هاي هسته يي ايران كماكان صرفا 
براي اهداف صلح آميز خواهد بود. موگريني تاكيد كرد: آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تاكنون 10بار تاييد كرده است كه ايران به طور كامل به اجراي تمام تعهدات 
مرتبط هسته يي اش پايبند بوده و همچنان به آن عمل مي كند. آژانس عالوه بر 
اين تاكيد كرده اس��ت كه تمام دسترسي هاي مورد درخواستش براي انجام اين 
ماموريت در ايران فراهم بوده است. به باور رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا، 
برجام نتيجه بيش از يك دهه مذاكرات پيچيده و سخت برمبناي رويكرد دوگانه 
و بنابراين بهترين نتيجه ممكن اس��ت. موگريني در ادامه خاطرنشان كرد: اين 
توافق متعلق به جامعه بين الملل بوده كه در ش��وراي امنيت س��ازمان ملل نيز 
به تصويب رسيده است. جامعه بين الملل از تمام طرف ها انتظار دارد تا به تمام 
تعهداتي كه دو س��ال پيش ملزم به انجام آن شده اند پايبند باشند. عادي سازي 
رواب��ط تجاري و اقتصادي با ايران بخش هاي ضروري از اين توافق هس��تند كه 
بايد توسط جامعه بين الملل اجرا شود. او همچنين تاكيد كرد كه برجام هيچ گاه 
براي رس��يدگي به تمام مسائل مربوط به ايران طراحي نشده است. نگراني هاي 
مربوط به نقش منطقه يي ايران، تروريسم و عدم رعايت حقوق بشر همواره به طور 
مرتب توسط اتحاديه اروپا با تهران مطرح شده است و در حقيقت اتحاديه اروپا 

تحريم هايي را براي تغيير رفتار ايران اجرايي مي كند. 
وزير امور خارجه بريتانيا هم برنامه جديد امريكا براي مقابله با ايران را كارساز 
ندانس��ت. جانسون با انتقاد از اظهارات پمپئو گفت: طرح جديدي كه وي براي 

مهار برنامه هسته يي ايران تشريح كرده است، كارساز نخواهد بود. 
او ادامه داد: تش��ديد اختالف بر س��ر يك مساله حساس سياست خارجي به 
رواب��ط ويژه ميان انگليس و امريكا را پ��س از آنكه رييس جمهور دونالد ترامپ 

خروج خود از توافق چندجانبه هسته يي با ايران اعالم كرد، آسيب مي زند. 
وزير امور خارجه انگليس افزود: از نظر من طرح وزير پمپئو براي يك مذاكره 
همه جانبه با ايران شكست خورده است. من فكر مي كنم كه امريكا درنهايت براي 
حصول يك نس��خه گسترده تر از توافق هسته يي كنوني به مذاكرات باز خواهد 
گشت اما اين مساله زمان مي برد. جانسون با تكيه بر ادعاهاي بي اساس غرب و 
امريكا عليه سياست هاي منطقه يي كشورمان گفت: اگر اكنون شما مي خواهيد 
كه به تمام اين مس��ائل شامل موشك هاي بالستيك، س��وءرفتار ايران، فعاليت 
مخرب ايران در منطقه و مس��اله هسته يي رسيدگي كنيد، اگر شما مي خواهيد 
تمام اين مسائل را در يك مذاكرات جامع بگنجانيد من فكر نمي كنم كه دستيابي 

آن در يك چارچوب زماني معقول آسان باشد. 
ادامه در صفحه 2

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 14  صفحه 9 

گروه ايران|
»دش��مني هاي امريكا ط��ي 4دهه گذش��ته آيا باعث 
تضعيف ايران ش��ده يا اينكه باعث پيشرفت و تعالي كشور 
شده است؟« اين پرسشي است كه سخنگوي دولت ديروز 
با طرح آن تالش كرد تا تصويري از س��رانجام دشمني هاي 
امري��كا عليه كش��ورمان ارائه كن��د. عداوتي ك��ه از منظر 
سخنگوي دولت طي 40سال گذشته نه تنها باعث تضعيف 
كش��ورمان نش��ده بلكه در اغلب موارد باعث ش��كوفايي و 

پيشرفت بيشتر شده است. 
به فاصله چند س��اعت بعد از اظه��ارات غيرمعقول وزير 
خارجه جديد امريكا در خصوص كش��ورمان و در شرايطي 
كه رسانه هاي بين المللي براي ارزيابي اين سخنان پمپئو از 
واژه هايي چون غيركارشناسي، آماتورگونه، غيرديپلماتيك 
و حت��ي احمقانه اس��تفاده كرده بودند، س��خنگوي دولت 
دوازدهم روبه روي خبرنگاران ايس��تاد و با بازخواني 40سال 
دشمني و عداوت دامنه دار مقامات امريكايي عليه كشورمان 
در ماجراهاي��ي چ��ون طبس، حمايت از منافق��ان در ترور 
ش��خصيت هاي نظام، جنگ تحميلي 8س��اله، تحريم هاي 
اقتصادي و... كه همگي به شكس��ت انجاميده است؛ گفت: 
اراده امريكا طي 40سال گذشته بر آن بود كه ايران ضعيف تر 
شود ولي آيا ايران ضعيف تر شده است؟ تالش كردند اقتصاد 
ما تضعيف شود. آيا نسبت به آن روز بنيانش ناكارآمدتر شده 
اس��ت؟ س��خنگوي دولت در ادامه و در تشريح توفيق هاي 
اقتصادي دولت با استناد به گزارش صندوق بين المللي پول 
گفت: بر اساس اين گزارش، ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ 
جهان اس��ت و با وجود تحريم ها، هنوز از نظر اقتصادي در 
اين جايگاه قرار دارد. آيا امريكايي ها فكر مي كنند دستكش 
مخملي را كه در آورده اند و دست چدني به سوي مردم دراز 
كرده اند، دستي كه پشت آن اسراييل و منافقان ايستاده اند، 
مردم ايران، امريكا را خواهان دموكراسي مي دانند؟سخنگوي 
دولت از ثبت سفارش 14ميليارد و 334 ميليون دالر كاال در 
دو ماهه نخست سال جاري خبر داد و گفت: ميزان صادرات 
در مقايس��ه با سال گذش��ته 28.5درصد افزايش و واردات 
1.7درصد تقليل يافته است. موضوع نوسانات ارزي هم كه 
همچنان در ليس��ت پرس��ش هاي خبرنگاران قرار دارد؛ در 
نشست روز گذشته نوبخت باز هم مطرح شدند كه سخنگوي 
دولت با دفاع از استراتژي دولت براي مهار نوسانات ارزي تنها 
نرخ رسمي دالر در ايران را 4هزار و 200 تومان عنوان كرد 
كه هر داد و س��تدي باالي اين رقم را غيرقانوني برش��مرد. 
نوبخت در تشريح سياست هاي ارزي كشور اظهار داشت: ما 
بر اس��اس سياس��ت هاي جديد و براي تعادل بازار و مصون 
ماندن مردم از نوس��انات ارز، قرارمان اي��ن بود كه همه ارز 
مورد نياز را تا جايي كه مي توانيم شناس��ايي و همه آنها را 
بدون محدوديت با ثبت سفارش وارد كنيم. نوبخت همچنين 
از گروه هاي سياسي و چهره هاي جناحي خواست تا در اين 
برهه حساس از پرداختن به موضوعاتي كه باعث ايجاد جو 
نااميدي و هراس در جامعه مي ش��ود، خودداري كنند و به 
دولت براي عبور از اين ش��رايط ياري رس��انند. س��خنگوي 
دولت در همين زمينه گفت: اگر ظرفيت ها در كنار هم قرار 
گيرد بدون تقسيم بندي هاي سياسي اصالح طلب، اصولگرا و 

اعتدالگرا مي توانيم با انگيزه بيشتر كشور را اداره كنيم. 

سايه روشن هاي معامالت ارزي
معاون رييس جمهوري با اشاره به آخرين گزارش بانك 
مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مقدار كاالي 
ثبت سفارش ش��ده اظهار داشت: اين ارزها با قيمت هاي 4 
هزار و 200 و 3هزار و 800 توماني پرداخت ش��ده است و 
انتظار مي رود بازار مشكلي از اين جهت نداشته باشد. نبايد 
هيچ كااليي با ارزي بيش��تر از 4ه��زار و 200تومان مبناي 
محاس��به عرضه كنندگان قرار گيرد كه اگر باش��د، قاچاق 

محسوب مي شود. 
س��خنگوي دولت ادامه داد: بر اس��اس گ��زارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت طي دو ماه گذشته براي صد هزار 
و 198 قل��م كاال، 14 ميليارد و 334 ميليون دالر از ابتداي 

فروردين تاكنون ثبت سفارش صورت گرفته است. 
نوبخت در تش��ريح اقالم ثبت سفارش شده گفت: در 
ح��وزه كاالي اساس��ي 2هزار و 389 قل��م كاال به ارزش 
يك ميليارد و 96ميليون دالر ثبت س��فارش ش��ده است. 
همچنين براي كاالي مصرف��ي به تعداد 17هزار و 270 
قل��م كاال، يك ميليارد و 518ميليون دالر ثبت س��فارش 
ش��ده است. رييس س��ازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: 
طي اين مدت براي كاالهاي واس��طه يي كه عمدتا براي 
كاالهاي توليدي است، براي 59هزار و 432 قلم كاال، 8 
ميليارد و 512 ميليون دالر كاال ثبت سفارش شده است. 
او افزود: براي 15هزار و 508 قلم كاالي س��رمايه يي بالغ 
بر 2ميليارد و 665 ميليون دالر ثبت سفارش شده است، 
ضمن اينكه براي ساير كاالها به تعداد 5 هزار و 599 قلم 
كاال، 543ميليون دالر ثبت سفارش شده است. سخنگوي 
دولت با مقايس��ه اين ارقام نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته گفت: در سال گذش��ته و از تاريخ 22 فروردين 
تا پايان ارديبهش��ت ماه، 3ميلي��ارد و 290 ميليون دالر 
براي كاالهاي اساس��ي، دارويي و س��اير تامين ارز شده 
در حال��ي كه اي��ن رقم در س��ال 97، 5 ميليارد و 150 
ميليون دالر بوده است. معاون رييس جمهوري ادامه داد: 
ميزان تخصيص ارز در فاصله زماني اول فروردين س��ال 
جاري تا 30 ارديبهش��ت م��اه 13ميليارد و 298ميليون 
دالر بوده است. او يادآور شد: طي اين مدت 6 ميليارد و 
404 ميليون دالر، ثبت سفارش، تخصيص ارز و همچنين 
پرداخت ارز داش��تيم كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل به مراتب بيش��تر اس��ت. نوبخت با بيان اينكه همه 
نيازه��اي اصلي كش��ور با ارز 4 ه��زار و 200 و 3 هزار و 
800 تومان تامين مي شود، گفت: از كسبه و فروشندگان 
بازار كه با عدالت و انصاف عمل مي كنند و در اين شرايط 
خ��اص به مردم رحم مي كنند و وظايف ش��رعي خود را 
رعايت مي كنند، تش��كر مي كنيم ولي عده معدودي كه 
بخواهن��د بهانه جوي��ي كنند و از عرض��ه كاال خودداري 
كنن��د، با توجه به اينكه بانك مركزي همه موارد را با ارز 
4 هزار و 200 و 3هزار و 800 تومان تخصيص مي دهد، 
اگر بيشتر از اين رقم را مبناي محاسبه قرار دهند، حتما 
اجحاف مي كنند. او تصريح كرد: وظيفه سازمان حمايت 
از توليدكنن��ده و مصرف كنن��ده ايجاب مي كند كه وارد 
عمل ش��ود و نظارت كند. از سازمان تعزيرات هم انتظار 

مي رود با انصاف و عدالت از مردم حمايت كند. 

تراز بازرگاني مثبت
او در بخش ديگري از سخنانش در تشريح وضعيت تراز 
بازرگاني اظهار داش��ت: بر اساس گزارش رسمي مركز آمار 
ايران از ابتداي فروردين تا 29 ارديبهش��ت ميزان واردات، 
6ميليارد دالر و ميزان صادرات 7ميليارد و 490ميليون دالر 
بوده است يعني تراز تجاري ما در حوزه كاالهاي غيرنفتي 

در اين مدت 1/5ميليارد دالر مثبت بوده است. 
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه 
سال گذشته از ابتداي فروردين تا آخر ارديبهشت ماه ميزان 
واردات 6ميليارد و 105ميليون دالر و صادرات 5ميليارد و 

826ميليون دالر بوده است. 
معاون رييس جمهوري با بيان اينكه طي اين مدت ميزان 
صادرات 28.5درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: اين 
ميزان افزايش در ماه قبل 15درصد بوده است. اين در حالي 
اس��ت كه در اين م��دت واردات 1.7 درصد تقليل يافته و 
از اين جهت اس��ت كه مي گويم ما با مش��كل منابع مواجه 

نيستيم و منابع ما بيش از مصارف است. 
نوبخ��ت ادامه داد: صادرات نفتي م��ا هم در اين مدت 
افزايش قابل توجهي داش��ته اس��ت به ط��وري كه در يك 
ماه اول امس��ال درآمدهاي نفتي كه به خزانه واريز ش��ده 
در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته 99 درصد افزايش 
داش��ته است. او خاطرنشان كرد: متوسط قيمت هر بشكه 
نف��ت در فروردين ماه امس��ال 63 دالر ب��وده در حالي كه 
ما در فروردين ماه س��ال قبل هر بش��كه نفت را 50 دالر 
مي فروختي��م. عالوه بر اين قيمت ميعان��ات گازي معادل 
هر بش��كه نفت در فروردين ماه سال گذشته 52 دالر بوده 
در حالي كه اين رقم در س��ال جاري به 66 دالر رس��يده 
اس��ت. وضع درآمدهاي نفتي و ارزي كش��ور خوب است و 
بايد كمك كنيم،  همچنان كه در س��نوات گذشته موضع 
اس��تقالل خود را در مقابل زورگويي ها نش��ان داديم، اين 
اتف��اق باز هم خواه��د افتاد. نوبخت در بخ��ش ديگري از 
سخنانش به بودجه عمراني كشور اشاره كرد و اظهار داشت: 
ما در س��ال هاي گذشته به جهت برخي مضيقه ها همواره 
به پرداخت هاي جاري متمركز مي ش��ديم و پرداخت هاي 
عمران��ي را از نيمه دوم ش��روع مي كرديم، اگرچه ش��تاب 
پرداخت هاي عمراني در نيمه دوم بيشتر مي شد. وي ادامه 
داد: در حال حاضر كه در ابتداي خردادماه قرار داريم براي 
دس��تگاه هاي اجرايي ملي بالغ بر 13 هزار و 639 ميليارد 
تومان تخصيص داده ايم كه حدود 77 درصد بودجه عمراني 
اس��ت. در حالي كه تخصيص 77درصد اعتبارات عمراني 
دس��تگاه هاي اجرايي ملي در س��ال هاي گذشته بي سابقه 
بوده است. وي يادآور شد: در يك ماهه نخست سال جاري 
درآمدهاي ما ش��امل ماليات، حقوق گمركي و س��اير 37 
درصد افزايش يافته است. نوبخت گفت: درآمدهاي نفت در 
يك ماه اول سال جاري در مقايسه با سال گذشته 99درصد 
افزايش يافته است. عالوه بر اين پرداخت هايي را هم كه از 
حوزه اوراق بوده، پرداخت شده است. او در عين حال گفت: 
ب��ه ازاي هر 9هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني، يك واحد 
درصد رشد اقتصادي به دست مي آيد و ما اميدواريم امسال 

به رشد بااليي دست پيدا كنيم. 
ادامه در صفحه 2

گزارش سرمقاله

  حلقه مفقوده: »سياست اجتماعي«

برخي سياست خارجي را ادامه سياست داخلي مي دانند و تعامل بسياري 
را بي��ن اين دو عرصه قائلند. در اين چارچوب مقابله با فش��ارهاي خارجي و 
پيشبرد سياست خارجي نيرومند جز از طريق بازسازي »سرمايه اجتماعي« 
ممكن نيس��ت. ب��ه عبارتي در صورتي كه م��ردم به اين نتيجه برس��ند كه 
اگرچه به س��بب مشكالت ناشي از فش��ارهاي خارجي وضعيت زندگي شان 
رضايتبخش نيس��ت اما مسووالن كشور عميقا به فكر بهبود شرايط آنانند، با 

حاكميت همكاري و همراهي خواهند كرد. 
 بخش مهمي از اين اميد به بهبودي شرايط، به وضعيت رفاهي جامعه باز 
مي گردد. در واقع مردم بايد حس و لمس كنند كه مس��ووالن و كار به دستان 
كش��ور »مي دانند، مي خواهند و مي توانند« وضعيت زندگي و معيشتي آنان 

را بهبود بخشند. 
اين دانس��تن، خواستن و توانستن مس��ووالن براي بهبود وضعيت رفاهي 
جامعه اما امر ساده و خود بخودي نيست و آن را بايد در قالب يك »سياست 
اجتماعي« كارآمد تدوين، قابل اجرا،  نقد و بررسي كرد، چرا كه در چارچوب 
يك »سياست اجتماعي« اس��ت كه راهبردهاي الزم جهت برابري فرصت ها 
براي تمام افراد و عامالن و گروه هاي ذي نفع فراهم و انسجام اجتماعي براي 
منفعت همگاني ترسيم مي شود و از روزمرگي و پراكنده كاري رها مي شويم. 
ط��ي روزهاي اخير موضوع سياس��ت اجتماعي و مقابل��ه با فقر و كاهش 
محروميت از س��وي دولت مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. چنانكه معاون اول 
رييس جمهوري اخيرا در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتي از غير قابل تحمل 
بودن »چهره خش��ن فقر و اينكه افرادي س��ر گرس��نه بر بالين بگذارند«  و 
اختصاص حدود 7000 ميليارد تومان براي كس��اني كه در آمد آنان پايين تر 
از خط فقر اس��ت، س��خن گفت. در همين جلس��ه وزير كار و رفاه اجتماعي 
نيز ضمن اعالم خبر اضافه ش��دن حدود 760هزار خانوار به خانوارهاي تحت 
پوش��ش نهادهاي حمايتي از مجموعه اقداماتي س��خن گفت كه »فقط پول 

دادن نيست بلكه بحث توانمندسازي هم است«. 
نكت��ه مهمي كه وزير رفاه نيز چندي پيش به آن در يك نشس��ت علمي 
اعتراف كرد. در آن نشست وزير رفاه گفت: »ساالنه بيش از 44هزار ميليارد 
توم��ان براي يارانه ه��ا اختصاص مي دهيم اما نه فق��ر را كاهش داده  ا يم و نه 

اينكه نابرابري را از ميان برديم. 
م��ا همچنين س��االنه 200هزار ميليارد تومان در ح��وزه اجتماعي هزينه 
مي كنيم اما نتيجه يي از آن نمي گيريم. به عبارتي ديگر منابعي كه اختصاص 

داده ايم، اثربخشي و كارآمدي ندارد.«
آقاي ربيعي در همين نشس��ت همچنين به درستي ويژگي هاي سياست 
اجتماعي را بر مي ش��مرد و از تاثير آن در س��اخت و رابطه دولت و مردم و 
ايجاد نهادهاي مدني )انجمن ها و س��نديكاها( سخن گفت، اما مشخص نكرد 
كه مثال وزارت متبوع ايش��ان تا چه حد در تحقق اين وظايف كوش��ا و موثر 
بوده و مش��كالت در اين حوزه از چه جنسي و سنگ اندازي ها از كدام ناحيه 

است و از جامعه چه كمك و مشاركتي ساخته است؟! 
در مجموع متاس��فانه باي��د اعتراف كرد كه اصوال »سياس��ت اجتماعي« 
مش��خصي را در كش��ورمان دنبال نمي كنيم و عمدتا منابع عظيم مالي را از 
طرق��ي همچون پرداخت يارانه هاي نقدي و حمايت هاي كااليي و غذايي و... 
هزينه مي كنيم كه اين شيوه ها كمتر مشكل بزرگي را حل و شكاف وسيعي 
را در رابط��ه دولت و مردم و رابطه بين طبقات اجتماعي ترميم مي كند. اين 
در حال��ي اس��ت كه با اتخاذ يك »سياس��ت اجتماع��ي« منطقي كه مبتني 
بر روابط قدرت و جنبه يي از عقالنيت حكومت باش��د، مي توان اميد بس��يار 
داشت كه تضادهاي اجتماعي و اقتصادي كاهش و هماهنگي الزم بين منافع 
گروه هاي مختلف اجتماعي تامين و امكان ايجاد صف متحد جامعه در مقابله 

با مشكالت و در اينجا فشارهاي خارجي فراهم شود. 
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مدير مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها در گفت و گو با »تعادل« تشريح كرد

باروري ابرها راه ارزان تامين آب
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سخنگوي دولت تشريح كرد

مصون سازي اقتصاد در برابر اقدامات امريكا
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برخ��ي سياس��ت خارجي را ادامه سياس��ت 
داخلي مي دانند و تعامل بسياري را بين اين دو 
عرصه قائلند. در اين چارچوب مقابله با فشارهاي 
خارجي و پيشبرد سياست خارجي نيرومند جز 
از طريق بازسازي »س��رمايه اجتماعي« ممكن 
نيس��ت. به عبارت��ي در صورتي كه مردم به اين 
نتيجه برس��ند كه اگرچه به س��بب مش��كالت 
ناشي از فشارهاي خارجي وضعيت زندگي شان 
رضايتبخش نيست اما مسووالن كشور عميقا به 
فكر بهبود ش��رايط آنانند، با حاكميت همكاري 
و همراه��ي خواهند ك��رد و در غير اين صورت 

نااميد شده ...

كتاب »هنر تحريم ها« نوشته طراح تحريم هاي 
ايران، به س��فارش رييس مجلس شوراي اسالمي 

ترجمه و منتشر شد. 
اين كتاب كه دو ماه پس از انتش��ار توس��ط 
مركز پژوهش ه��اي مجلس ترجمه ش��ده و در 
شناسنامه آن، متقاضي ترجمه را علي الريجاني 
ذكر كرده اس��ت، به الگ��وي تحريم هاي ايران و 
ذهنيت تحريم سازان در مورد شيوه كاركرد اين 

تحريم ها پرداخته است. 
نويس��نده كتاب، ريچارد نفيو مس��وول تيم 
طراحي تحريم ه��ا عليه ايران، منج��ر به برجام 
در دوره دوم اوباما و چهره اصلي تيم پش��تيبان 
مذاكره كنن��دگان اين توافق در امور تحريم ها در 

وين بوده است ...

 حلقه مفقوده: 
»سياست اجتماعي«

 تحريم ها عليه ايران 
چگونه شكل گرفت

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 8  
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اثر اندك نوسان ارزي و خروج 
امريكا از برجام بر تورم ماهانه

گروه اقتصادكالن| هادي سلگي |
مركز آمار كش��ور نرخ ت��ورم 12ماهه منتهي به 
ارديبهش��ت ماه 1397 را 8.0درصد اعالم كرده كه 
نس��بت به ماه قب��ل )8.1درص��د( 0.1واحد درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. اين نرخ در واقع بخش��ي از 
آثار فوري خروج امريكا از برجام را هم در خود دارد 
كه نشان مي دهد، سخنان ترامپ و خروج امريكا از 
برجام اثر باال و آني بر قيمت كاالها نگذاش��ته است 
و بايد منتظر اثر جه��ش نرخ ارز و خروج امريكا از 

برجام در نرخ تورم را در ماه هاي آتي شاهد بود. 
در همي��ن حال به گزارش »تع��ادل« كاهش نرخ 
تورم در ماه ارديبهشت بيشتر به دليل كاهش سرعت 
قيمت گ��روه خوراكي ها رخ داده اس��ت به طوري كه 
جداول منتش��ر شده نش��ان مي دهد، نيروي تورمي 
در اين ماه متفاوت با ماه هاي گذش��ته از سوي گروه 
غيرخوراكي وارد مي شود؛ موضوعي كه مي تواند شائبه 
كنترل دس��توري قيمت ها را قوي تر كند. نكته ديگر 

اين است ...

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

تصميم گيري درباره الحاق به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاخير افتاد

روز ملتهب پارلمان



  رييس جمه�وري از 2 ه�زار و 171 قهرم�ان 
تجلي�ل مي كند-ايرن��ا| مديركل دفتر امور مش��ترك 
فدراس��يون ها اعالم كرد: مراسم تجليل از 2 هزار و 171 
نف��ر از مدال آوران و قهرمانان ورزش س��ال هاي 95-96 
و تيم فوتس��ال زنان ايران امروز با حضور حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني برگزار مي شود. سيدمحمد 
شروين اسبقيان ديروز افزود: اين آيين ساعت 19 امروز 
با حضور جمعي از ورزش��كاران، پيشكسوتان ورزشي و 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در سالن اجالس 

سران برپا مي شود. 
او اظهار داشت: تجليل شوندگان، قهرمانان رقابت هاي 
جهان، آسيا، پاراسيايي 2017 جوانان، نابينايان، بيماران 
خاص، المپيك ناش��نوايان، بازي هاي 2017 كشورهاي 
اسالمي، بازي هاي آسيايي 2017 داخل سالن و هنرهاي 

رزمي و بازي هاي آسيايي ساحلي هستند. 
  تكذي�ب ايج�اد هرگون�ه اس�تان جديد-

ايس�نا| معاون سياسي وزير كشور با اش��اره به برخي 
ش��ايعات مبني بر ايجاد استان هاي جديد در تقسيمات 
كش��ور گفت: هيچ گونه طرحي براي ايجاد استان جديد 
در وزارت كش��ور مطرح نيس��ت و تمام شايعات در اين 
خصوص نادرس��ت و ناش��ي از تلقي��ات ذهني طراحان 

اين گونه مطالب است. 
اسماعيل جبارزاده با تاكيد بر اينكه بحث تقسيمات 
كش��وري تابع الگوها و الزامات منطقه يي اس��ت، افزود: 
متاسفانه گاهي برخي افراد بدون لحاظ حساسيت هاي 
منطقه ي��ي ك��ه مي توان��د باع��ث ب��روز نارضايتي ها و 
ناآرامي هايي شود، مطالبي را درباره تقسيمات كشوري 
مطرح مي كنند كه الزم اس��ت با دقت عواقب اظهارات 
خود را بس��نجند و درنهايت برابر با قانون، وزارت كشور 
فصل الخطاب بررس��ي و اجراي تقسيمات كشوري بوده 
و هرگونه اظهارنظر در اين گونه موارد غيرقابل اعتناست. 
  فعاالن محيط زيست بازداشت شده جاسوس 
نيس�تند-ايرنا|  مع��اون رييس جمه��وري و رييس 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تاكيد كرد: بررسي ها 
نشان داده است كه فعاالن بازداشت شده محيط زيستي 
جاس��وس نبوده اند. عيس��ي كالنتري ديروز در مراسم 
روز جهاني تنوع زيس��تي در پاس��خ به يكي از فعاالن 
محيط زيس��ت حاضر در اين جلسه درخصوص آخرين 
وضعيت بازداشت شدگان محيط زيست گفت: دولت يك 
گروه چهار نفره متش��كل از وزراي دادگستري، كشور، 
اطالعات و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري 
براي پيگيري وضعيت اين افراد تش��كيل داد. او افزود: 
اين هيات چهار نفره به اين نتيجه رسيده اند كه اين افراد 
بازداشت ش��ده بدون اينكه كاري انجام داده باشند در 
بازداشت به سر مي برند و قاعدتا بايد به زودي آزاد شوند. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين يادآور 
ش��د: وزارت اطالعات نيز به اين نتيجه رسيده است كه 

هيچ مدركي دال بر جاسوسي آنان وجود ندارد. 
  ۶1 نماين�ده خواس�تار تجديدنظر دولت در 
روابط با امارات شدند-مهر| 61 نماينده مجلس دهم 
در تذكر كتبي به رييس جمهور، خواستار تجديدنظر در 
كليه روابط ايران با امارات شدند. در جلسه علني ديروز 
مجلس تذكر محس��ن كوهك��ن و 60 نماينده ديگر به 
رييس جمهور از س��وي هيات رييسه مجلس قرائت شد. 
اي��ن نمايندگان در تذكر كتب��ي خود به رييس جمهور، 
خواستار تجديدنظر در كليه روابط ايران با امارات متحده 
عربي به دليل موضع گيري اين كشور عليه كشورمان در 
حمايت از وزير امور خارجه امريكا ش��دند. گفتني است 
وزير امور خارجه امريكا روز گذشته در اظهارات ضدايراني 
خود با برشمردن شروطي براي لغو تحريم ها، كشورمان را 

متهم به حمايت از تروريسم كرد.

برجام جايگزين ندارد
او با تكرار ادعاها درباره برنامه هس��ته يي كشورمان 
در گذشته افزود: توافق هسته يي با ايران كه ترامپ آن 
را كنار گذاشته اس��ت يك هدف كامال روشن داشت؛ 
محافظ��ت از جهان در برابر بم��ب اتم ايران و در عين 
ح��ال ارائه منافع اقتصادي قابل لمس به اين كش��ور. 
اما امريكايي ها از آن خارج ش��ده اند. چش��م انداز يك 
مذاكرات جديد براي حصول توافق با ايران بسيار بسيار 
مش��كل خواهد بود. رييس دستگاه سياست خارجي 
انگليس گفت كه هنوز بر اين باور اس��ت كه دستيابي 

به توافقي با حضور امريكا ممكن خواهد بود. 

عقب ماندگي ترامپ از دنيا
مقام��ات ايراني هم واكنش تن��دي به اظهارات پمپئو 
نش��ان دادند. در همين رابطه، وزارت خارجه در بيانيه يي 
»ب��ا رد تك تك اتهامات و اكاذيب مطرح ش��ده در اين به 
اصطالح راهبرد جديد، اظهارات وقيحانه وزير خارجه امريكا 
را مداخله آش��كار در امور داخلي خود و تهديد غيرقانوني 
عليه يك عضو ملل متحد دانست« كه ايران »حق اقدامات 
قانوني را براي خود محفوظ مي دارد.« دستگاه ديپلماسي 
ايران در اين بيانيه آورد: »رژيم امريكا كه با وجود مخالفت 
همه كشورهاي جهان، جز معدودي رژيم حقير، روي تمام 
تعهدات سياسي، حقوقي و بين المللي خود پا گذاشته است 
در موضعي نيست كه براي كشور بزرگي همچون ايران كه 
به تعهداتش پايبند بوده ش��رط تعيي��ن كند و بايد بداند 
كه قانون گريزي و عهدش��كني امريكا نه تنها حقي براي 
آن رژيم ايجاد نمي كند بلكه مسووليت بين المللي عواقب 
قانون شكني ها را برعهده س��ردمداران آن رژيم و حاميان 
فاس��د و مافيايي داخلي و خارجي آن قرار مي دهد كه هر 
روز كوس رسوايي يكي ديگر از آنها در بازار افكار عمومي 
جهاني نواخته مي شود.« اسحاق جهانگيري نيز در توييتي 
خطاب به دولتمردان امريكا نوش��ت: »وزير خارجه ترامپ 
٤0سال از زمان عقب است، اساسا ملت ايران انقالب كرد 
تا كسي نتواند به آنها امر و نهي كند. باالخره دولت ترامپ 
هم مثل گذشتگان خود مجبور است با اين واقعيت منطقه 
كنار بيايد كه ايران با پشتوانه تاريخي و تمدني اش كشور 
و ملت بزرگ خاورميانه هس��ت و با اين ملت بايد با زبان 
ادب و منطق س��خن گفت نه تهديد.« واكنش منفي اروپا 
به اظهارات پمپئو وزير امور خارجه امريكا در حالي صورت 
گرفت كه مقامات اياالت متحده مدعي بودند قرار است با 
اعالم سياست اين كشور عليه ايران، همپيمانان اروپايي و 
ديگر كش��ورها را با خود همراه سازند. آرزويي كه به نظر 

با موضع منفي كشورها تا به اين لحظه، برباد رفته است.

روي موج خبر

ادامه از صفحه اول

تصميم گيري درباره الحاق به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاخير افتاد

روز ملتهب پارلمان

مصون سازي اقتصاد در برابر اقدامات امريكا
ادامه از صفحه اول

 به ابهامات پاسخ داده مي شود
نوبخت در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص اينكه 
آيا رييس جمهوري براي پاس��خ به س��وال نمايندگان 
سوال كننده در مجلس حضور مي يابد، گفت: هر سوالي 
باشد با حضور نمايندگان رييس جمهوري به آنها پاسخ 

داده مي شود. 
سخنگوي دولت ادامه داد: اينكه رييس جمهوري با 
اين همه مش��غله در مجلس حضور يابد و س��والي كه 
همه همكاران ذي ربط به آن جواب داده اند پاسخ دهد، 
مشخص است كه دنبال جواب نيستند و بحث ديگري 
است. زماني كه به گذشته فكر مي كنم به ياد مي آورم 
كه نماين��دگان آن دوره چقدر تالش كردند تا رييس 
دول��ت دهم را ب��ه مجلس بياورند، چ��ه اتفاقي افتاد؟ 
البته ما براي نمايندگان احترام ويژه يي قائل هس��تيم 
و با تواضع و احترام برخورد مي كنيم. غالب دولتمردان 
فرزندان مجلس هستند و از رييس جمهوري، معاون اول 
رييس جمهوري و خود من سال ها در مجلس بوده ايم. 

نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اينك��ه گفته مي ش��ود در 
نشس��ت نمايندگان دولت با نماينده س��وال كننده از 
رييس جمه��وري، وي قانع نش��ده اس��ت و ايرادي كه 
گرفته اين اس��ت كه چرا نمايندگان اقتصادي در اين 
جلسه حضور ندارند، پاس��خ داد: اتفاقا مسووالن ستاد 
اقتصادي دولت اعم از آقايان نهاونديان و كرباسيان به 
همراه آقاي ظريف در جلس��ه حضور داش��تند و بحث 
حقوقي بود و پاسخ هايي كه ارائه شد، متقن و دقيق بود. 

او در پاسخ به اينكه دليل اظهارنظر رييس جمهوري 
در خصوص بي انگيزگي برخي مديران دولتي چه بود، 
اظهار داش��ت: توجه دادن عالي ترين مقام كشور بعد از 
رهبر معظم انقالب به مديران، براي تحرك در كش��ور 
است به ويژه در شرايطي كه رجزخواني دشمنان ملت 
را مي بينيد، الزم است همواره هشدار داده شود تا همه 

تالش بيشتري براي پيشرفت كشور كنند. 

 امريكا شايستگي مذاكره دوباره را ندارد
س��خنگوي دولت همچنين در پاس��خ به اينكه در 
اظه��ارات وزير خارجه امريكا س��خن از آمادگي براي 
مذاكره به ميان آمده است؛ آيا امكان چنين بحثي وجود 
دارد، اظهار داش��ت: ترامپ هم مايل بود تا مذاكره كند 
ولي با چه اميد و اطميناني بايد مذاكره كنيم. كساني 
كه به مذاكرات انجام ش��ده كه مجموع آن در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل به تاييد و تصويب رسيد، پايبند 
نيستند چه تضميني براي مذاكره مجدد و توافق وجود 
دارد. آنها اين شايس��تگي را ندارند كه پاي ميز مذاكره 
با نمايندگان دولتي بنشينند كه آن ملت به عهد خود 

وفادار است. 
س��خنگوي دولت در پاس��خ به اينكه اصرار دولت 
ب��راي تصويب لواي��ح چهارگانه از جمل��ه اف اي تي اف 
)FATF( چيس��ت، اظهار داشت: با توجه به اينكه در 
پروتكل ه��اي جهاني حضور داريم و بر اس��اس قوانين 
داخلي، اين لوايح براي مبارزه با پولشويي و شفاف سازي 
كمك خواهد كرد. اين اليحه آنچه امريكا و اقمارش در 

تبليغات خود براي تاريك نشان دادن فعاليت اقتصادي 
جمهوري اسالمي ايران تالش مي كنند، خنثي خواهد 
كرد. نوبخت در پاسخ به اينكه در ادامه برجام با حضور 
سه كشور اروپايي آيا تضمين هاي الزم اخذ شده است، 
يادآور شد: ما بايد از منافع برجام بهره مند و از زيان هاي 
خروج از آن جلوگيري كنيم و مذاكرات فش��رده با اين 
كشورها برقرار است ضمن اينكه همه دستگاه ها نظرات 
خود را به وزارت ام��ور خارجه منعكس كرده اند. او در 
پاسخ به اينكه گفته مي شود، طرح دوفوريتي ساماندهي 
بازار ارز با رايزني دولت از دستور كار مجلس خارج شده 
اس��ت، تصريح ك��رد: نمايندگان مجلس متناس��ب با 
مقتضيات جامعه وارد عمل مي شوند. ثبات نسبي كه 
در بازار ارز به وجود آمده و سياست گذاري هاي صورت 
گرفته نشانگر نتيجه مناسب است؛ البته بازار ارز نيازمند 
دقت عمل بيشتري است. او در پاسخ به اينكه با توجه به 
اختصاص سهميه 500يورويي به خبرنگاران بازي هاي 
جام جهاني روسيه، آنها خواستار افزايش دوبرابري اين 
سهميه هستند، گفت: اين موضوع را به رييس كل بانك 

مركزي منتقل مي كنم. 

 اصالح نظام بانكي
او در پاس��خ به سوال ديگري درباره لوايح چهارگانه 
و جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
ابهامات��ي در اين خصوص وجود داش��ت كه الزم بود، 
برطرف شود. فلسفه وجودي جلسه غيررسمي غيرعلني 
اين بود؛ در آنجا مطالب آن طور كه الزم اس��ت، گفته 

ش��ود و مراجع ديگر هم درب��اره آن اظهارنظر كنند و 
فلسفه حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي هم اين بود 

كه نظر خود را به مجلس منعكس كند. 
س��خنگوي دولت همچنين در پاس��خ به س��والي 
درباره اصالح نظام بانكي كشور يادآور شد: اصالح نظام 
بانكي ش��امل مجموعه يي از اقدامات است كه بارها در 
س��تاد اقتصادي دولت بحث و مورد تصويب قرار رفت. 
ساماندهي به بازار غيرمتشكل پولي و موسسات غيرمجاز 
بانكي از اقداماتي بود كه براي اصالح نظام بانكي صورت 
گرفت، ديديم چه باليي س��ر همين اق��دام اوليه آمد. 
نوبخ��ت تصريح كرد: بانك ها باي��د يك ذخيره قانوني 
به بانك بسپارند در حالي كه اين موسسات ذخيره يي 
هم به بانك نسپرده اند و بانك مركزي خودش اين رقم 
را وارد مي ك��رد با اين اوصاف ديديد چه مقاومت هايي 
صورت گرفت، همين سواالت از رييس جمهوري كه در 

مجلس مطرح است در همين زمينه است. 
نوبخ��ت همچنين در پاس��خ به س��والي درباره 
اظه��ارات مقامات روس��يه درباره خ��روج نيروهاي 
نظامي از س��وريه اظهار داش��ت: چه حضور نظامي 
رس��مي روس��يه و چه حض��ور مستش��اري ما در 
س��وريه بنا به خواس��ت دولت اين كشور بوده است 
اگر دولت قانوني نياز به كمك ما نداشته باشد ما به 
زور نمي خواهيم به كسي كمك كنيم، اگر نخواهند 
فعاليت هاي مستشاري را هم در سوريه قطع خواهيم 
كرد. هر وقت هم دولتي كه از ما دعوت كرده اس��ت 
احساس كرد، نيازي ندارد تصميم خود را مي گيريم، 
اين ارتباطي به تصميمات كش��ورهاي ديگر ندارد. 
هر وقت اين رفع درخواس��ت از دولت قانوني سوريه 
نسبت به حضور مستشاري ايران انجام شود، آنجا را 

ترك مي كنيم. 

گروه ايران|
جدال نمايندگان بر سر لوايح سه گانه مالي بار ديگر 
جو مجلس را متشنج كرد. لوايحي كه جزئيات آن به 
مرور در حال تصويب بود، اما وقتي روز گذشته نوبت 
به اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين 
مالي تروريس��م رسيد، بار ديگر تب مخالفت ها شدت 
گرف��ت؛ تا آنجا كه اقليت مخال��ف، با فريادهاي خود 
خواهان مس��كوت ماندن لوايح سه گانه اصالح قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي و پيوستن 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم شد. 
اختالف نمايندگان بر س��ر تعريف منافع ملي اس��ت، 
چنانكه برخي تصويب اين لوايح را به تس��ليم دربرابر 
آنچه آنان بيگان��گان مي خوانند، تعبير مي كنند و در 
مقابل اكثريتي هم تصويب لوايح مالي دولت را امري 
معمول مانند آنچه پيش از اين اتفاق افتاده مي دانند؛ 
همچ��ون تمام��ي لوايح مربوط به پيوس��تن ايران به 
كنوانسيون هاي بين المللي و لوايح مشابه كه پيش تر 

بارها در مجلس به تاييد نمايندگان رسيده است. 
روز گذش��ته نيز صحن علني مجلس شاهد جدال 
لفظي اين دو گروه از نمايندگان بود. ابتداي جلس��ه 
علن��ي ديروز مجلس، وقتي س��خنگوي كميس��يون 
امنيت ملي به جايگاه رفت تا گزارش اين كميس��يون 
درباره اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون مبارزه 
ب��ا تامين مال��ي تروريس��م را قرائت كن��د، دو نفر از 
نمايندگان مخال��ف دولت از جاي خود برخاس��ته و 
مانع از قرائت گزارش كميس��يون ش��دند. اسامي هم 
آش��نا بود، حس��ينعلي حاجي دليگاني و محمدجواد 
ابطحي از مخالفان سرسخت دولت كه فرياد مي زدند 
اين گزارش اس��تعماري است نبايد در مجلس قرائت 
شود. آنها همچنين از الريجاني مي خواستند مسكوت 
مان��دن اين اليحه را مطرح كن��د كه الريجاني گفت 
مس��كوت ماندن اليحه با دولت است و دولت مخالف 
مسكوت ماندن اين اليحه شده است. اما اين گفته هاي 
الريجان��ي ه��م دردي دوا نكرد و اي��ن دو نماينده با 
همراهي تعداد ديگري از نمايندگان اصولگراي نزديك 
به جبهه پايداري با در دست گرفتن پالكاردي، آن هم 
به س��مت خبرنگاران و تصويربرداران فرياد زدند اين 
اليحه استعماري است. براساس گزارش منتشر شده 
توسط ايرنا »در اين برگه ها نوشته شده بود، ملت ايران 

ما را نخواهند بخشيد اگر اين اليحه استعماري را در 
مجلس تصويب كنيم.« واكنش��ي آشنا از نمايندگان 
مخال��ف دولت روحان��ي كه پيش از اي��ن در جريان 
تصويب برجام هم مشاهده شده بود. سرانجام با اصرار 
الريجاني، نقوي حس��يني به جاي��گاه رفت تا گزارش 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را 
درباره اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم قرائت كند. اما گزارشي در دست 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس كه ازجمله 
مخالفان اليحه است، نبود. او تنها گفت كه كميسيون 
اي��ن اليحه را به چند دليل صحيح نمي داند از اين رو 
گزارشي براي قرائت به مجلس نداده است. هر چند او 
ديدگاه شخصي خود را هم چاشني اظهاراتش كرد و 
ب��ا تكرار ادعاي نمايندگان مخالف دولت كه در پايين 
تريبون فرياد مي زدند، اين اليحه اس��تعماري است، 
گف��ت كه »اين اليحه مخالف اصل 3 قانون اساس��ي 

و اليحه اس��تعماري است و باعث تسلط بيگانگان در 
كشور مي ش��ود« براي همين كميسيون امنيت ملي 
»گزارش��ي ارائه نكرده است.« مخالفت هاي مخالفان 
اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم تا آنجا شدت گرفت كه نادر قاضي پور 
نماينده اروميه در اخطاري با اس��تناد به اصول 152 
و 153 قانون اساس��ي گفت: »اليح��ه الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تركمنچاي 
دوم اس��ت و در صورت تصويب ننگي براي جمهوري 
اس��المي ايران خواهد بود.« به اعتقاد قاضي پور »اين 
كنوانسيون بسيار مبهم اس��ت، با تصويب اين اليحه 
يقه جمهوري اسالمي در دست كشورهاي گوناگون و 
سازمان ملل خواهد بود بنابراين از نمايندگان مجلس 

مي خواهم آن را به تصويب نرسانند.«
اما اق��دام كميس��يون امنيت ملي در ع��دم ارائه 
گزارش به مجلس هم با انتقاد برخي نمايندگان روبه رو 

ش��د. سيدكاظم دلخوش كه در موافقت با كليات اين 
اليحه س��خن مي گفت، با انتقاد از برخورد كميسيون 
امنيت مل��ي گفت: »چرا طبق م��اده 1٤5 آيين نامه 
داخلي مجلس به وظيفه خود عمل نكرديد شما بايد 
ش��أن مجلس را درباره مس��ائل امنيتي كشور رعايت 
ك��رده و از زير بار مس��ووليتي كه بر دوش ش��ما بود 
ش��انه خالي نمي كرديد. از مجلس چه انتظاري داريد 
كه رايش را درخصوص اليحه يي بدهد كه كميسيون 
تخصصي نظر كارشناسي اش را نداده است.« دلخوش 
با اس��تقبال از پيشنهاد مصري، ديگر نماينده مجلس 
خواهان تش��كيل كميته يي مركب از فراكسيون هاي 
سياس��ي مجلس براي اليحه مذكور شد تا به گفته او 
اين اليحه به دور از گرايش هاي سياسي بررسي شود. 
در ادام��ه علي مطهري نايب ريي��س مجلس هم كه 
رياست مجلس را برعهده گرفته بود، گفت كه »بهتر 
بود كميسيون امنيت ملي درباره اين اليحه گزارشي 

تهي��ه مي كرد و حتي اگر نظر منفي داش��ت گزارش 
منفي ارائه مي داد.«

در عين حال، اختالف نظر نمايندگان درباره موضع 
مقام معظم رهب��ري درباره لوايح س��ه گانه مالي هم 
حاشيه هايي به همراه داشت. عليرضا رحيمي نماينده 
تهران در همين رابطه در اخطاري با اس��تناد به اصل 
110 قانون اساس��ي گف��ت: آقاي كريمي قدوس��ي 
تحريرالوسيله امام را چاپ و در بين نمايندگان پخش 
كردند، حال اينكه اين فتواي امام در تحريرالوس��يله 
زماني بود ك��ه هنوز جمهوري اس��المي ايران قانون 
اساسي نداشت. قطعا در شرايطي كه كشورمان داراي 
قانون، رهبري و چشم انداز 20 ساله است اين موارد به 

تحريرالوسيله تقدم دارد. 
به گفته وي، براس��اس قانون اساسي، ايران بايد با 
كشورهاي دنيا تعامل س��ازنده و موثري داشته باشد 
پ��س اين چه وضعي اس��ت كه آقايان در گوش��ي به 
نمايندگان مي گويند كه اين اليحه استعماري است. 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي هم پشت تريبون 

رفته و با جانبداري آن را استعماري مي خواند. 
نماين��ده تهران اف��زود: »زم��ان تصويب معاهده 
پالرمو ه��م از رهبري مايه مي گذاش��تند، ما به آنها 
مي گفتيم كه اگر چيزي اس��ت مكتوب بگويند و به 
نمايندگان ارائه دهند نه اينكه اكنون هم بخواهند با 
فشار از رهبري مايه بگذارند.« علي الريجاني هم آب 
پاكي را روي دست نمايندگان مخالف ريخت و گفت 
كه »رهبري در اين زمينه نظري نداش��تند، ايش��ان 
گفتند مجلس و دولت خودش��ان تصميم بگيرند و 
نظري ندارند.« س��رانجام با باالگرفت��ن اعتراضات، 
الريجان��ي پس از صحبت هاي موافق��ان و مخالفان 
اعالم كرد كه ارجاع اين اليحه به كميسيون امنيت 
ملي مجلس را به راي مجلس مي گذارد. نمايندگان 
ني��ز ب��ا 138 راي مواف��ق، 92 راي مخالف و 6 راي 
ممتنع از 2٤5 نماينده حاضر با ارجاع اين اليحه به 
كميسيون امنيت ملي مجلس موافقت كردند. علي 
الريجاني هم از رييس و اعضاي كميس��يون امنيت 
ملي خواس��ت تا با دقت موارد اين اليحه را بررس��ي 
و ظ��رف دو هفته آينده آن را به مجلس ارائه دهند. 
همچنين نمايندگان موافق و مخالف در كميسيون 

حضور يابند و نظرات خود را اعالم كنند. 

 Wed. May  23. 2018  1109   چهار شنبه   2  خرداد 1397     7  رمضان 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

مديركل ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي با تاكيد بر اينكه ايران براساس 
توافق برجام مي خواه��د تمام راه هاي 
اقتصادي گش��وده ش��ود، گفت: حفظ 
برجام، ايج��اد فرصت ه��اي اقتصادي 
و امتيازگي��ري از م��واردي اس��ت كه 
اروپايي ها در مشورت هاي خود مد نظر 
دارند. عبدالرضا فرجي راد در گفت وگو با ايس��نا در ارزيابي خود از 
مذاكرات اي��ران و طرف هاي اروپايي با توجه ب��ه خروج  امريكا از 
برج��ام اظهار كرد: اينكه طرف ه��اي اروپايي پس از خروج امريكا 
خواس��ته باش��ند ضمانت دهند، بعيد مي دانم كس��ي به ديگري 
ضمانت دهد در واقع ن��ه آنها به ايران ضمانت مي دهند نه اينكه 
اگر برجام را عملي نكنند، ايران مي تواند ضمانت كند كه در برجام 
بماند. فرجي راد تصريح كرد: برجام يك توافق بين المللي اس��ت و 
همه بايد به آن احترام بگذارند. در شرايط فعلي اروپايي ها روندي را 
پيش گرفتند و براساس آن حركت مي كنند اما در مرحله مقدماتي 

بوده و با هم مشورت مي كنند. 
او افزود: نتيجه اين مش��ورت ها در 3 مولفه قابل بررسي است؛ 
نخست اينكه برجام را حفظ كنند، مساله ديگر در اختيار قرار دادن 
فرصت هاي اقتصادي براي ايران است تا ايران از برجام خارج نشود 
و مساله سوم هم در صورت تحقق ايجاد فرصت هاي شغلي ممكن 
است خواس��ته هايي را از ايران داشته و بخواهند با ايران در مورد 

مسائل منطقه و موشكي مذاكره و صحبت كنند. 
فرجي راد ادامه داد: به همين دليل فكر نمي كنم صرفا به خاطر 
اينك��ه امريكا از برجام خارج ش��ده و آنها متعهد به اين توافقنامه 
بودند، بخواهن��د هزينه هايي را در مقابل متحد بزرگ خود يعني 

امريكا بپردازند. 

3 استراتژي اروپا براي حفظ برجام

رييس كميس��يون امين��ت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: مذاكرات پي��ش روي جمهوري 
اس��المي ايران با اروپايي ها اتمام حجت 
با آنه��ا خواهد بود. عالءالدين  بروجردي 
در حاشيه جلسه علني ديروز سه شنبه 
مجلس در جمع خبرنگاران درباره روند 
مذاك��رات دولت با طرف هاي اروپاي��ي و بيانات رهبر معظم انقالب 
مبني بر اينكه نباي��د به آنان اعتماد كنيم، گفت: نكته يي كه رهبر 
معظ��م انقالب فرمودند نكته بحق اس��ت به هر حال تصميم گيري 
مجموعه شوراي عالي امنيت ملي اين بود كه اين مذاكرات انجام شود 
چون اتمام حجت مهم بود. او افزود: در زماني كه مذاكرات در برجام 
ش��روع ش��د، جبهه متحدي از همه كشورها مقابل ما شكل گرفت 
كه محور آن امريكا بود،  امروز اين جبهه شكس��ته است به گونه يي 
 ك��ه امريكا با چين و ياران نزديك��ش در خاورميانه همچون ژاپن و 
كره جنوبي به دليل سياس��ت هاي ترام��پ درحال جنگ اقتصادي 
است، اين خود نشان مي دهد كه آن اتحاد سابق عليه ما وجود ندارد. 
او افزود: اروپايي ها بايد نشان دهند كه به دنبال حفظ منافع ملي خود 
هستند. از آنجا كه امريكايي ها روابط اقتصادي و رسمي با ما ندارند، 
عالقه مند نيستند كه ديگران نيز از اين منفعت بهره گيرند و از كار 
اقتصادي با جمهوري اسالمي ايران سود ببرند، آنها مي خواهند بازي 
را بر هم زنند، اميدواريم اروپايي ها بتوانند مقاومت كنند، ما درحال 
آزمودن آنها هستيم. بروجردي درباره بيانيه موگريني گفت: نه تنها 
بيانيه ديگر براي ما اعتباري ندارد كه سند هم بعد از عملكرد امريكا 
فاقد اعتبار است، ش��ايد اعتبار صوري داشته باشد اما اعتبار عملي 
همان اقدام عملي اس��ت، ما آن را مهم ترين تضمين مي دانيم و اگر 

اقدام عملي نباشد 100سند هم بدهند، ارزشي ندارد. 

مذاكرات پيش رو اتمام حجت با اروپايي هاست

 ايرج مس��جدي س��فير ايران در 
بغداد گفت: رابطه مسووالن ايراني و 
سيد مقتدا صدر رابطه يي دوستانه و 

برادرانه است. 
مسجدي در پاسخ به سوال ايرنا 
در بغداد درخصوص انتش��ار برخي 
ادعاه��ا در خص��وص وجود اختالف 
ميان ايران با صدر، اينگونه ادعاها را تكذيب كرد. سفير ايران 
ب��ا تبريك به ائتالف انتخاباتي س��ائرون )مورد حمايت صدر( 
كه بيشترين كرسي ها را در چهارمين انتخابات پارلماني عراق 
كس��ب كرده است، گفت: صدر از دوس��تان و برادران عزيز و 

تاثيرگذار در كشور دوست و همسايه ما عراق است. 
وي گفت: رابطه ايران و صدر يك رابطه تاريخي و ريشه دار 
ب��وده چنانكه ايران با دو ش��هيد بزرگوار س��يدمحمد باقر و 
س��يدمحمد صادق صدر )عمو و پ��درش( نيز داراي رابطه يي 
عميق بوده است. سفير ايران تاكيد كرد: رابطه مسووالن كشور 
با صدر رابطه يي دوستانه و برادرانه بوده و تا آنجا كه اطالع دارم 
بسياري از مس��ووالن جمهوري اسالمي ايران از جمله قاسم 
سليماني به وي بسيار عالقه مند هس��تند. وي اظهار داشت: 
ايران ضمن استقبال و حمايت از اراده مردم عراق در برگزيدن 
نماين��دگان پارلمان به كليه احزاب، گروه ها و ائتالف هايي كه 
در انتخابات موفق به كسب كرسي شده اند، تبريك مي گويد. 
مس��جدي افزود: اي��ران با برخ��ورداري از رابطه يي حس��نه 
و دوس��تانه با هم��ه طيف هاي مردم عراق، ب��ا تمام گروه ها و 
ائتالف هاي��ي كه حائز بيش��ترين كرس��ي در چهارمين دوره 
انتخابات پارلماني گرديده اند نيز رابطه يي سازنده دارد و همه 

اين گروه ها و ائتالف ها برادران عزيز و خوب ما هستند. 

رابطه ايران و صدر دوستانه و برادرانه است

نام��زد انتخاب��ات 92 گفت: دولت 
در چهار سال اول قيمت ارز را به طور 
مصنوعي پايين نگه داشت، در نتيجه 
در يك سال اخير يك مرتبه قيمت به  
صورت فنري جهش كرد و باعث بروز 
برخي نگراني ها در ميان مردم و اهالي 

اقتصاد شد. 
س��يدمحمد غرضي در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به برخي 
نوس��انات ارزي در ط��ول يك س��ال گذش��ته و در ارزيابي خود از 
عملك��رد دولت گفت وقت��ي قيمت ها باال م��ي رود و حوائج اوليه 
برآورده نمي شود خيلي ها آسيب مي بينند اما دولت ها توجه به اين 
قضيه ندارند؛ البته من از روس��اي دولت ها خيلي انتظار ندارم، اما 
از كارشناس��اني كه وقايع دهه ه��اي 20، 30، ٤0 و 50 را مطالعه 
كرده ان��د، انتظ��ار مي رود ك��ه بدانند وقتي براي م��ردم گرفتاري 
اقتصادي پيش مي آيد، قدرت سياسي هم زير سوال رفته و به دولت 
آسيب مي زند. كانديداي انتخابات سال 92 رياست جمهوري گفت: 
م��ن از زمزمه هاي اعالم قيمت 1500تومان��ي براي بنزين خيلي 
تعجب كردم، همچنان كه همه جريانات مربوط به ناآرامي هاي دي 
96 موج ناشي از افزايش قيمت بنزين بود. او با ابراز تاسف از رصد 
نشدن عقبه اجتماعي جامعه از سوي كارشناسان اقتصادي اظهار 
داشت: رصد اوضاع اقتصادي كشور به رصد شرايط سياسي كمك 
مي كن��د، اما در مجموع به نظ��ر من اين پنج دولت پس از انقالب 
از كارشناسي هاي اجتماعي نصيبي نداشتند. غرضي گفت: دولت ها 
نوعا در يك محدوده كارشناس��ي غيرمرتبط با تحوالت اجتماعي 
كارهاي خود را پيش مي برند كه موجب زيان به جامعه و انقالب و 
گره هاي اجتماعي ش��ده است. اين وزير اسبق در پايان بر ضرورت 
حفظ ارزش پول ملي به عنوان يك واجب شرعي و ملي تاكيد كرد. 

حفظ ارزش پول ملي واجب شرعي است
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3 كالن
افزايش ۲۵ درصدي 

صادرات تا ۲۹ ارديبهشت
رييس كل گمرك ايران از افزايش 25درصدي 
صادرات غيرنفتي كشورمان تا 29 ارديبهشت ماه 
س��ال جاري خبر داد. به گزارش تارنماي گمرك 
ايران، فرود عسگري با اعالم رقم 7ميليارد دالري 
ص��ادرات تا 29 ارديبهش��ت 97 گفت: با توجه به 
تصميمات جديد دولت و راه اندازي س��امانه نيما، 
ص��ادرات كاال نس��بت به س��ال  گذش��ته افزايش 
25درصدي و واردات كاهش 1,5درصدي داش��ته 
اس��ت كه نش��ان از موفقيت  سياس��ت هاي ارزي 
دول��ت دارد. وي گف��ت: در اين م��دت واردات به 
رقم 6 ميليارد دالر رسيده و درحال حاضر واردات 
كااله��اي اساس��ي و ديگ��ر اقالم عم��ده وارداتي 
ش��امل نهاده هاي دام��ي، كنجاله س��ويا، ذرت و 
قطعات منفصله خودرو در گمركات درحال انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص است و اختصاص ارز 
به كاالهاي وارداتي طبق مصوبه س��اماندهي ارزي 

از سوي بانك مركزي درحال انجام است. 
ريي��س كل گمرك ايران تاكي��د كرد: درحال 
حاضر نظ��ارت و كنترل تمام��ي كاالهاي ورودي 
به گمركات كش��ور به صورت مكانيزه و سيستمي 
انجام مي ش��ود. عس��گري درباره ميزان قاچاق از 
مبادي رس��مي گمركي گفت: ما مدعي هس��تيم 
ب��ا كنترل هاي��ي كه از طري��ق سيس��تم ها انجام 
مي دهيم و با دريافت بارنامه الكترونيكي و گواهي 
بازرس��ي از مبدا و مانيفست الكترونيكي و تطبيق 
اطالع��ات ب��ا قبض انب��ار الكترونيك��ي و دريافت 
اطالعات از شركت هاي حمل و نقل و سازمان هاي 
مجوز دهن��ده، نظارت و كنترل كاالهاي ورودي به 
گمركات كش��ور به صورت سيس��تمي و مكانيزه 
انجام مي ش��ود. رييس كل گمرك ايران افزود: در 
راستاي مكانيزه كردن گمرك ايران و سيستم هاي 
كنترلي در س��ال گذشته و امس��ال، دستگاه هاي 
ايكس ري فوق پيش��رفته  و پرس��رعت خريداري و 
در گمركات مستقر ش��دند كه با قرار گرفتن اين 
دستگاه ها در مبادي اصلي ورود كاال به كشور مثل 
بندر ش��هيد رجايي عالوه بر كنترل هاي هوشمند 
تمامي كاالهاي ورودي به كش��ور از طريق سامانه 
جام��ع گمرك��ي و پنجره واحد تج��ارت فرامرزي 
100درصد كااله��اي ترانزيتي از اين ايكس ري ها 
عبور مي كنند و همه كاالهاي وارداتي كه در سطح 
3 قرار دارند به وس��يله ايكس ري ها)دس��تگاه هاي 
تصويرب��رداري( كنترل مي ش��وند. وي 15ميليارد 
دالر آمار رسمي قاچاق ورودي به كشور را برآورد 
دستگاه هاي ديگر عنوان كرد و گفت: گمرك وفق 
قان��ون متولي ب��رآورد مي��زان ورود كاالي قاچاق 
به كش��ور نيس��ت و برآورد حجم قاچاق بر عهده 
س��ازمان هاي ديگر اس��ت ضمن اينكه مسووليت 
گم��رك در زمينه مبارزه با قاچ��اق كاال صرفا در 

حوزه مبادي رسمي گمركي است. 

خبر

وزير كار براساس نتايج يك نظرسنجي اعالم كرد

تمايل 63درصد مردم به مصرف كاالي ايراني
 گروه اقتصاد كالن| 

روز گذشته علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي از تمايل 63درصدي مردم براي استفاد 
از كاالي ايران��ي خب��ر داد و گفت كه براس��اس 
نظرسنجي انجام ش��ده، اين تمايل براي مصرف 
كاالي داخلي در صورتي اس��ت ك��ه با قيمت و 
كيفيت مناس��ب به مصرف كننده عرضه ش��ود. 
به گفته ربيعي البت��ه تنها 25درصد از مردم در 
اين نظرس��نجي اعالم كرده اند كه صرفا از كاالي 
ايراني استفاده مي كنند و 9,1درصد از مردم نيز 
اظهار كرده اند كال تمايلي به خريد كاالي ايراني 

ندارند. 
وزي��ر كار ب��ا تكيه بر اين نظرس��نجي، تاكيد 
كرده كه در برنامه هاي حمايت از كاالهاي توليد 
داخل بايد روي اين 63درصد متمركز شويم و در 
عين حال از تصميمات كالن و مثبتي خبر داده 
كه در راس��تاي حمايت از تولي��د داخلي درنظر 

گرفته شده است. 
به گفته ربيعي، دولت در برنامه هاي حمايتي 
خود كاالها را به س��ه دسته تقسيم كرده و براي 
هر كدام از اين س��ه بخش برنامه هاي مشخصي 
درنظر دارد. وي با بي��ان اينكه تصميمات كالن 
و مثبتي ب��راي حماي��ت از كاالي ايراني گرفته 
ش��ده اس��ت، گفت: ما كاالها را به س��ه دس��ته 
تقس��يم كرده ايم؛ دس��ته اول كاالهايي است كه 
توان توليد آنها در داخل كش��ور وجود دارد و در 
حال حاضر نيز اين كاالها توليد مي ش��ود. دسته 
دوم كاالهاي��ي كه توان توليد وجود دارد اما وارد 
مي شود و دسته سوم كاالهايي هستند كه توليد 
آنها در كشور مقرون به صرفه نيست و نياز كشور 

از واردات تامين مي شود. 
وي افزود: در حال حاضر براي هر س��ه دسته 
برنامه ريزي هاي مش��خصي انجام ش��ده به عنوان 
مث��ال براي كاالهاي��ي كه در ح��ال حاضر وارد 
مي شوند و ظرفيت هاي توليد مناسبي در كشور 
ندارن��د قوانيني وضع كرديم تا به ش��ركت هاي 
وارد كننده مش��روط ب��ه توليد در اي��ران اجازه 

واردات داده شود. 
ربيع��ي با بي��ان اينكه اين سياس��ت س��بب 
مي شود تا شركت هاي وارد كننده توليد در داخل 
را جايگزي��ن واردات كنند گفت: ش��رط ما براي 
ورود به بازار مصرف ايران توليد در داخل است. 
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي با بيان 

اينك��ه برخ��ي فعاليت هاي تولي��دي معطوف به 
واردات اس��ت، گفت: در حال حاض��ر بازار 400 
ميليوني منطقه در كنار كش��ور ما موجود است 
و اين مس��اله انگيزه خوبي اس��ت تا شركت هاي 
بين المللي با استفاده از ثباتي كه در ايران وجود 
دارد توليد كاالهاي خود را به داخل ايران منتقل 
كنند تا هم بازار ايران را داشته باشند و هم بازار 

منطقه را هدف قرار دهند. 
ربيعي يكي از ديگ��ر برنامه ها را بهبود فضاي 
كسب و كار براي توليد كنندگان ايراني دانست و 
افزود: در اين زمينه چند كاالي مهم و اساس��ي 
را به صورت موردي در دس��تور كار قرار داده ايم 
تا با اعطاي تس��هيالت يارانه ي��ي و حمايت هاي 
دولتي ش��رايط را ب��راي ادام��ه فعاليت هاي آنها 

بهبود بخشيم. 

 سه گانه مصرف كننده، توليدكننده و دولت
در حالي كه وزي��ر كار به انجام اصالحاتي در 
راس��تاي ترويج مصرف كاالي ايراني خوش��بين 
اس��ت، كارشناسان بر اين باورند كه مشكالت در 
اي��ن بخش تنها به مصرف كننده و عدم تمايل او 
به انتخاب كاالي داخلي مربوط نمي ش��ود. بلكه 
مجموعه شرايط و مشكالتي كه پيش روي توليد 
قرار گرفته، در اين زمينه تعيين كننده است. در 
همين زمينه مرتضي افقه اقتصاددان بر اين باور 

اس��ت كه موضوع خريد كاالي ايراني بيش��تر به 
نظ��ام تصميم گي��ري و اراده او ب��راي رفع موانع 

پيش روي توليد برمي گردد. 
افق��ه در گفت وگو با »تع��ادل« در اين زمينه 
توضيح مي ده��د: اينكه 63درصد از مردم تمايل 
دارن��د كاالي ايراني مصرف كنن��د، الزاما به اين 
معنا نيس��ت كه 63درصد از مردم كاالي ايراني 
مي خرند. طبيعي اس��ت كه همه دوس��ت دارند 
كاالي خودش��ان را مصرف كنند. اين اقتصاددان 
انتقادات��ي را هم به نظرس��نجي  ك��ه ربيعي آمار 
آن را اع��الم كرد، وارد مي كن��د و مي گويد: اين 
نظرسنجي چندان واقعي نيست. مسلم است كه 
اگر قيمت و كيفيت خوب شود، همه تمايل دارند 
كاالي داخلي مص��رف كنند. اين آمار واقعيت را 
نشان نمي دهد و اين اطالعات قابل تامل است. 

افقه در ادام��ه مي گويد: موضوع خريد كاالي 
ايران��ي پي��ش از آنكه به مصرف كنن��ده و حتي 
توليدكننده مربوط باش��د، به نظام تصميم گيري 
برمي گ��ردد كه موانع متعددي را س��ر راه توليد 
كشور قرار داده اند. مصرف كننده عالقه مند است 
كه كاالي مملكت خودش را بخرد و توليدكننده 
ه��م به دليل تمايل ب��ه حداكثر س��ود، به دنبال 
بهترين كاال با باالترين كيفيت و قيمت مناس��ب 
اس��ت. بنابراين دولتمردان و نظام تصميم گيري 

خطاب اصلي شعار امسال هستند. 

  اقداماتي كه كمكي به كاال نمي كند
اي��ن اقتص��اددان اقدامات انجام ش��ده براي 
تروي��ج مصرف كاالي داخل��ي را ناكافي مي داند 
و مي گوي��د: اين اقدامات صوري كمكي به خريد 
كاالي ايران��ي نمي كن��د. البته از نظ��ر گمركي، 
دولت مي تواند تعرفه گمركي كاالهاي وارداتي را 
افزاي��ش دهد؛ اما قاچاق را چه خواهند كرد؟ در 
حوزه ماليات هم مي توان ماليات توليد را كاهش 
داد كه كاال با قيمت ارزان تري توليد شود. شايد 
بي��ش از اي��ن از دولت به عنوان ق��وه مجريه بر 

نمي آيد. 
ده ها و صدها مانع س��ر راه توليدكننده ها قرار 
گرفته كه متاسفانه ضمن اينكه هزينه توليد آنها 
باالتر مي رود، ناچار هس��تند ك��ه كيفيت توليد 
را ه��م كاه��ش دهند. ت��ا زماني كه اي��ن موانع 
برداش��ته نش��ود، تمام اقدامات صوري، سطحي 
و ش��عاري اس��ت. وي بخش ديگري از مشكالت 
توليدكنن��دگان داخل��ي را به بحران در ش��بكه 
بانك��ي وصل مي كند و مي گويد: ن��رخ بهره ها تا 
پيش از ش��هريور سال گذش��ته باال بود كه اين 
مس��اله هزينه توليد را باال مي ب��رد. از زماني هم 
ك��ه نرخ به��ره كاهش پيدا كرده، سياس��ت هاي 
انقباضي اج��ازه نمي دهد ك��ه بانك ها نقدينگي 
م��ورد نياز بخش توليد را تامي��ن كنند. بنابراين 
بانك ه��ا مي توانند به ش��رطي كه ن��رخ بهره به 
ص��ورت واقعي پايين باش��د و در كنار آن منابع 
براي تامين توليد داش��ته باش��ند، كمك كننده 
باش��ند. ابت��داي س��ال 1397 بود كه مس��عود 
كرباس��يان وزير اقتصاد از برنام��ه وزارت اقتصاد 
ب��راي حمايت از كاالي ايران��ي خبر داد و گفت 
كه قرار اس��ت در اين راس��تا به موضوع ماليات 
توليدكنندگان توجه كرده و همچنين در بخش 
گمرك تخفيفات��ي را ب��راي واردات برخي مواد 

اوليه توليدكنندگان درنظر بگيريم. 
كرباسيان اعالم كرد كه براي حمايت از كاالي 
داخلي ي��ك برنامه راهب��ردي در وزارت اقتصاد 
ديده ش��ده كه در آن براي موضوع��ات ماليات، 
گمرك و قاچاق كاال هم تدابيري انديشيده شده 
است. البته پيگيري هاي »تعادل« براي دسترسي 
ب��ه اين برنامه راهب��ردي بي نتيجه ماند و به نظر 
مي رس��د با گذشت دو ماه از سال 1397، وزارت 
اقتص��اد هنوز راهبرد مش��خصي براي حمايت از 

مصرف كاالي داخلي ندارد. 

 اقدامات مجلس
در اين مي��ان، نمايندگان م��ردم در خانه 
مل��ت درصدد تدوين و اص��الح 4 قانون براي 
حمايت از كاالي ايراني هس��تند كه خبر اين 
موضوع را روز گذشته محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعالم كرد. 
پورابراهيمي با بيان اينكه با اجرايي شدن 
قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بخش 
عمده يي از مشكالت مربوط به قاچاق برطرف 
خواهد ش��د، گفت اليحه جديد قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در يك سال و نيم گذشته 
در كميس��يون اقتص��ادي مورد بررس��ي قرار 
گرفته است و پيش بيني مي شود قانون جديد 

تابستان امسال اجرايي شود. 
وي با اشاره به مشكالتي كه قانون ماليات 
ب��ر ارزش افزوده ب��راي توليدكنندگان ايجاد 
ك��رده بود، گفت: اصالح اي��ن قانون نيز تا دو 
هفته آينده به اتمام خواهد رسيد و پيش بيني 
مي شود در نيمه امس��ال اين قانون عملياتي 

شود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: 
قان��ون ماليات ب��ر عملكرد ني��ز از نيمه دوم 
امس��ال از 25درص��د ب��ه 20درص��د كاهش 
خواه��د يافت ت��ا در مجم��وع مصرف كننده 
مالي��ات بيش��تري پرداخ��ت كن��د و ماليات 
توليدكنن��ده كمتر ش��ود. پورابراهيمي گفت: 
اص��الح قانون بانك��داري نيز در دس��تور كار 

كميسيون اقتصادي قرار دارد. 
دو ماه از س��ال 1397 مي گذرد و در حالي 
كه انتظار مي رفت امس��ال همه دستگاه ها در 
راستاي حمايت از مصرف كاالهاي ايراني وارد 
عمل شوند، همچنان دولتمردان از برنامه هايي 
خبر مي دهند كه درراستاي حمايت از كاالي 
داخلي در س��ر دارند و مشخص نيست زمان 
اجراي اين برنامه ها كي فرا مي رس��د. در اين 
ش��رايط حتي اگر به جاي 63درصد از مردم، 
100درصد مردم هم تمايل به مصرف كاالي 
مناس��ب و باكيفيت داخلي داش��ته باش��ند، 
احتماال به دليل ع��دم مطلوبيت بازار و توليد 
كااله��اي داخل��ي، از مص��رف كاالهاي ملي 

محروم خواهند بود. 
به نظر مي رس��د در اين زمينه بيش��تر به 

عمل نياز است تا برنامه . 

گروه اقتصادكالن| هادي سلگي |
مركز آمار كش��ور ن��رخ تورم 12ماه��ه منتهي به 
ارديبهش��ت ماه 1397 را ٨,0درص��د اعالم كرده كه 
نسبت به ماه قبل )٨,1درصد( 0,1واحد درصد كاهش 
نش��ان مي دهد. اين نرخ در واقع بخشي از آثار فوري 
خ��روج امريكا از برجام را هم در خود دارد كه نش��ان 
مي دهد، س��خنان ترامپ و خ��روج امريكا از برجام اثر 
باال و آني بر قيمت كاالها نگذاشته است و بايد منتظر 
اثر جهش نرخ ارز و خروج امريكا از برجام در نرخ تورم 

را در ماه هاي آتي شاهد بود. 
در همين حال به گزارش »تعادل« كاهش نرخ تورم 
در ماه ارديبهشت بيشتر به دليل كاهش سرعت قيمت 
گروه خوراكي ها رخ داده است به طوري كه جداول منتشر 
شده نشان مي دهد، نيروي تورمي در اين ماه متفاوت با 
ماه هاي گذشته از سوي گروه غيرخوراكي وارد مي شود؛ 
موضوعي كه مي تواند شائبه كنترل دستوري قيمت ها را 
قوي تر كند. نكته ديگر اين است كه كاهش تورم هرچند 
در تورم متوسط قابل مشاهده است، اما شاخص نقطه به 
نقطه از افزايش 1,3واحد درصدي نسبت به ماه فروردين 
خبر مي دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه از 7 درصد فروردين 

ماه به ٨,3درصد در ارديبهشت رسيده است. 
مركز آمار كش��ور نرخ تورم ارديبهش��ت ماه كشور را 
منتش��ر كرد. بر اس��اس اين گزارش در ارديبهشت ماه 
1397 عدد شاخص كل )100=1395( به 114,1رسيده 
كه نس��بت به ماه قبل 1,1درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ٨,3 درصد اس��ت؛ يعني خانوارهاي كش��ور 
به طور ميانگين ٨,3درصد بيش��تر از ارديبهشت 1396 
براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه 
كردند كه نس��بت به اين اطالع در ماه قبل )7,0درصد( 
1,3 واحد درصد افزايش يافته است. همزمان با افزايش 
نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه، نرخ ت��ورم 12ماهه منتهي 
به ارديبهش��ت م��اه 1397 ب��ه ٨,0درصد رس��يده كه 
نشان دهنده كاهش 0,1واحد درصدي نسبت به رقم ماه 

قبل )٨,1 درصد( است. 
كاهش تورم متوسط )12ماهه منتهي به ارديبهشت 
نسبت به 12ماهه منتهي به همين ماه در سال گذشته( 
بيش��تر از سمت كاهش��ي اس��ت كه در گروه كاالهاي 
خوراكي و آش��اميدني رخ داده اس��ت. در حالي كه نرخ 
تورم 12ماهه گروه خوراكي ها در ماه گذشته )فروردين 
97( به رقم 11,2درصد رسيده بود، در اين ماه با كاهش 
0,6واحد درصدي به رقم 10,6رسيده است. اين در حالي 
ب��ود كه وزن اصلي ت��ورم در فروردين روي همين گروه 
ق��رار گرفته بود به طوري كه نرخ تورم ماهانه خوراكي ها 
در اي��ن ماه 2,3درصد )2,4 درصد ش��هري و 2,1درصد 
روس��تايي( و در مقاب��ل تورم ماهان��ه غيرخوراكي ها در 
م��اه قبل 0,٨درص��د )0,٨ درصد ش��هري و 0,5درصد 

روستايي( رشد كرده بود. 
اي��ن روند در ماه ارديبهش��ت كامال برعكس ش��ده 
است، يعني نرخ تورم كل بيشتر از سمت افزايش قيمت 
كاالهاي خوراكي تاثير پذيرفته است. درصد رشد ماهانه 
ش��اخص غيرخواركي ها در ماه ارديبهشت 1,2درصد و 

خوراكي ها 0,9درصد است؛ اتفاقي كه شاخص كل ماهانه 
)خوراك��ي و غيرخوراكي( ارديبهش��ت را به 1,1درصد 
رسانده كه نسبت به ماه فروردين )1,3درصد( با كاهش 

0,2درصدي مواجه شده است. 
كاهش س��رعت تورم خوراك��ي در اين ماه موضوعي 
است كه تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
اخيرا از آن به عنوان كنترل دولت بر قيمت برخي كاالها 
از آن ياد كرده اس��ت. با توجه به اينكه ماه ارديبهش��ت 
امس��ال با رويدادهاي��ي مانند جهش ن��رخ ارز و خروج 
امريكا از برجام همراه بود، كارشناس��ان انتظار داش��تند 
ك��ه نرخ تورم هم تا اندازه ي��ي از اين وقايع تاثير بگيرد؛ 
موضوعي كه تا حدودي در شاخص هاي ماهانه كاالهاي 

غيرخوراكي قابل تشخيص است. 
ش��اخص قيم��ت در گ��روه عم��ده »خوراكي ه��ا، 
آش��اميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 0,٨درصد 
و در گ��روه عم��ده »كاالهاي غيرخوراك��ي و خدمات« 
1,2درصد افزايش نش��ان مي دهد. نرخ ت��ورم 12ماهه 
منتهي به ارديبهش��ت ماه 1397 ب��راي اين دو گروه به 

ترتيب 10,6 و 7,1 درصد است. 
اگر بخواهيم نگاه جزئي تر به س��بد دو گروه داش��ته 
باشيم، مي بينيم در گروه خوراكي ها سبزيجات، حبوبات 
و گوشت قرمز به ترتيب با 1٨,٨ و 15,9درصد تورم 12 
ماهه باالترين افزايش قيمت را نسبت به ديگر كاالهاي 
اي��ن گروه تجربه كرده اس��ت. در زمينه تورم ماهانه نيز 
قهوه و چاي با 3,3درصد افزايش بيش از كاالهاي ديگر 

با نوسان روبه رو بوده است. 

 افزايش نرخ تورم خانوارهاي شهري كشور
ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در 
ارديبهشت ماه 1397 به عدد 114,1 رسيد كه نسبت به 
ماه قبل 1,1درصد افزايش نش��ان مي دهد. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل ٨,6درصد و 
نرخ تورم 12ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از 
خانوارها ٨,1درصد است. از سوي ديگر شاخص قيمت كل 
براي خانوارهاي روستايي كشور در ارديبهشت ماه 1397 
به عدد 114,0رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 0,9درصد 
افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 6,6درصد و نرخ تورم 12ماهه منتهي 
به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها 7,9درصد است. 

 افت فشار در دهك هاي پايين 
دامنه تغييرات نرخ تورم 12ماهه منتهي به ارديبهشت 
ماه 1397 براي دهك هاي مختلف هزينه يي از ٨,3درصد 
براي دهك چهارم تا 7,9 درصد براي دهك دهم است. از 
آنجايي كه در دهك هاي پايين )كم درآمدها( بيش��ترين 
نس��بت هزينه مربوط به گروه خوراكي هاس��ت، هر زماني 
كه افزايش قيمت ها از س��وي اين گروه باشد، تجربه تورم 
در دهك هاي پايين بي��ش از دهك ها باال رخ مي دهد. در 
ماه هاي گذش��ته اين وضعيت به دليل افزايش خوراكي ها 
رخ م��ي داد، اما همان طور كه در گزارش گفته ش��د تورم 
ارديبهشت بيشتر از سمت كاالهاي غيرخوراكي متاثر شده 
است. بر همين اساس نرخ تورم ماهانه ارديبهشت در دهك 

اول 0,٨درصد و در دهك دهم 1,3درصد بوده است. 

گزارش مركز آمار از تورم ارديبهشت نشان مي دهد

اثر اندك نوسان ارزي و خروج امريكا از برجام بر تورم ماهانه
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تهيه گزارش مركز پژوهش ها 
درباره بانك ها

رييس مجلس ش��وراي اس��امي گف��ت: مركز 
پژوهش هاي مجلس گ��زارش خود را در خصوص 
وضعيت بانك ها براي ارائه به صحن در هفته آينده 
آماده مي كند.  به گزارش »تعادل« علي الريجاني 
در نشست علني سه شنبه، يكم خردادماه مجلس 
شوراي اس��امي پس از قرائت گزارش كميسيون 
اصل 90 در خص��وص مطالبات غيرجاري بانك ها 
گف��ت: گ��زارش كاملي تهيه ش��ده از اي��ن رو از 

كميسيون اصل 90 تشكر مي كنم. 
رييس مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س ني��ز در خص��وص 
وضعي��ت بانك ها كار مطالعاتي عميقي انجام داده 
و راهكارهايي را ارائه كرد، افزود: اميد اس��ت هفته 
آينده آمادگي ارائه گ��زارش خود در صحن علني 
مجلس را داشته باشند تا بتوانيم يكي از معضات 

اصلي كشور را حل كنيم. 
وي با تاكيد بر اينكه مساله بانك ها و ريشه يابي 
مشكات آنها و همچنين نحوه فعال سازي آنها در 
توليد كشور موضوع بس��يار اساسي است، تصريح 
كرد: مركز پژوهش ها گزارش خود را آماده كند تا 
هفته آينده مجلس بتواند از آن اس��تفاده كرده و 
در جريان كار بانك ها و پيشنهادات اصاحي قرار 
بگيرد.  همچنين فرهاد تجري در نشس��ت علني 
سه ش��نبه يكم خرداد ماه مجلس شوراي اسامي 
در تش��ريح گزارش كميس��يون اص��ل 90 درباره 
مطالبات غيرجاري بانك ه��ا گفت: همان گونه كه 
نمايندگان اس��تحضار دارند، يكي از آس��يب هاي 
نظام بانكي در ايران موض��وع مطالبات غيرجاري 

نظام بانكي است. 
عضو هيات رييسه كميسيون اصل 90 مجلس 
ش��وراي اسامي ادامه داد: عواملي همانند كاهش 
مس��تمر 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 
ب��ازار، اختاف فاحش نرخ س��ود بانك ه��ا با نرخ 
مت��داول در بانك ها، ايجاد و افزايش ش��وك هاي 
كاذب و اش��تغال اش��خاص غيرحرفه ي��ي و فاقد 
صاحي��ت در امور تج��ارت و تولي��د و صنعت و 
صادرات و واردات كه اغلب از تس��هيات مختلف 
بانك ه��ا اس��تفاده كرده اند، باعث ش��ده اين روند 

استمرار يابد. 

بازنگري آيين نامه قرارداد 
گروهي بيمه اعتبار داخلي 

رييس كل بيمه مركزي گفت: در راستاي حمايت 
از تولي��دات داخلي، ش��وراي عالي بيم��ه آيين نامه 

قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را بازنگري كرد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، عبدالناصر 
همت��ي با اعام اين خبر اظهار داش��ت: در جلس��ه 
ديشب، شوراي عالي بيمه با عنايت به سال حمايت 
از كاالي داخلي و نقش اثرگذار صنعت بيمه در اين 
حوزه در جلس��ه يي آيين نامه ق��رارداد گروهي بيمه 

اعتبار داخلي را مورد بازنگري قرار داد. 
وي افزود: ش��وراي عالي بيمه با هدف تش��ويق 
م��ردم به خري��د كاالي ايراني، ش��رايط ويژه يي را 
ب��راي بيمه اعتبار فروش اقس��اطي كاالهاي ايراني 
تصويب كرد. طبق اين مصوبه، پوشش بيمه يي در 
اختيار توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصوالت 
ايراني قرار خواهد گرفت و فهرست كاالهاي ايراني 
از س��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به بيمه 

مركزي اعام خواهد شد. 
همچني��ن مقرر ش��د، ب��راي فروش اقس��اطي 
كاالهاي مذكور، اعتبارسنجي خريداران راسا توسط 
شركت هاي بيمه يا از طريق موسسات اعتبارسنجي 
مورد تاييد بيمه مركزي انجام شود. همچنين براي 
ترغيب توليدكنندگان و عرضه كنندگان داخلي براي 
خريد اين بيمه نامه، سهم آنها از عدم پرداخت اقساط 

خريداران از ۲۵درصد به ۱0درصد كاهش يافت. 

 ورود كانادا و امريكا
به مساله ارزهاي مجازي

س��ازمان هاي تنظيم مقررات بورس��ي كانادا و 
امري��كا اعام كردند؛ تحقيق��ات در خصوص ده ها 
پرونده مرتبط به ارزهاي مجازي را آغاز كرده اند. 
به گزارش رويترز، انجمن مديريت اوراق بهادار 
امريكاي شمالي اعام كرد؛ تحقيقات در خصوص 
طي��ف وس��يعي از فعاليت هاي مرتب��ط با ارزهاي 
مج��ازي را آغاز كرده اس��ت كه برخ��ي از آنها به 
مرحل��ه جمع بندي رس��يده اند. در اي��ن پرونده ها 
ب��دون ارائ��ه اطاع��ات در خصوص ريس��ك هاي 
موج��ود در عرضه ه��اي اولي��ه، اقدام ب��ه خريد و 

فروش ارزهاي مجازي شده است. 
س��ازمان هاي ناظر همچنين اقدام به برخورد با 
وب س��ايت هايي كه ب��ا آدرس و تصاوير جعلي به 
دنبال جذب س��رمايه گذار بوده ان��د، كرده اند. جو 
برگ مدير كميس��يون اوراق به��ادار ايالت آالباما 
گفت: اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته تنها نوك 
كوه يخي است كه بيشتر آن در زير آب قرار دارد. 
اقدام جديد قانونگذاران به مقابله با پرونده هاي 
ارزهاي مجازي پس از آن ش��دت گرفته است كه 
نهاده��اي ناظر فدرال توجه و نظ��ارت خود روي 
ارزهاي مجازي را تشديد كرده اند. برگ گفت: در 
آينده يي نزديك ش��اهد همكاري هاي بيشتر بين 

دو كشور خواهيم بود. 
الزم به ذكر اس��ت، پيش تر اس��تيون منوچين 
وزير خزان��ه داري امري��كا گفته ب��ود: نبايد اجازه 
دهي��م، ارز ديجيتالي بيت كوين به حس��اب بانكي 
س��وييس در عصر جديد تبديل ش��ود و به عنوان 
ابزاري ب��راي مخفي كردن فعاليت هاي نامش��روع 
به كار رود. منوچين وعده داد كه با س��اير دولت ها، 
خصوص��ا اعض��اي گ��روه ۲0 همكاري كن��د تا بر 
فعاليت كس��اني كه وجوه س��نگيني را در ارزهاي 

ديجيتالي سرمايه گذاري مي كنند، نظارت شود.

اخبار

افزايش قيمت سكه به باالي 2 ميليون تومان، دالر رسمي 4206 تومان شد

ضرورتايجادبورسارزپسازكنترلقيمتها
طرح دوفوريتي ارزي مجلس از دستور خارج نشده است

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
به دنب��ال اظهارات ولي اهلل س��يف، رييس كل 
بانك مركزي مبني بر ثابت نماندن، نرخ رس��مي 
دالر ۴۲00تومان ثابت و افزايش ۵ تا 6 درصدي 
تا پايان س��ال 97 متناس��ب با شرايط اقتصادي، 
روز دوش��نبه بانك مركزي نرخ رسمي دالر را به 
۴۲0۵تومان و در روز سه ش��نبه به ۴۲06تومان 

افزايش داد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« براس��اس اع��ام بانك 
مركزي نرخ ه��ر دالر امريكا ب��ا ۱0ريال افزايش 
نسبت به روز دوشنبه ۴۲هزار و 60 ريال، نرخ هر 
پوند انگليس با 9ريال كاهش ۵6 هزار و ۴۵6ريال 
و هر يورو نيز با ۱۵۳ريال رش��د در مدت مش��ابه 

۴9هزار و ۵6۸ ريال ارزش گذاري شد. 
همچني��ن ب��ه دنب��ال افزايش ن��رخ اونس 
جهان��ي ب��ه ۱۲9۴دالر در روز سه ش��نبه اول 
خ��رداد 97 همچنين اظه��ارات مايك پمپئو، 
وزي��ر خارجه امريكا و موضع حس��ن روحاني، 
رييس جمه��ور كش��ور در مقاب��ل آن مبني بر 
تداوم سياس��ت هاي جمهوري اسامي و ادامه 
راه نظ��ام و دولت، قيمت ارز و س��كه در بازار 

آزاد با تحوالتي همراه بود. 
 روز سه ش��نبه در بازار تهران نرخ سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد دوباره به باالي ۲ميليون 
تومان رس��يد و قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح جدي��د در بازار تهران ب��ا 67 هزار 
تومان افزايش نس��بت به روز دوش��نبه ۲ميليون 
و ۲6هزار تومان تعيين ش��د همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۴7هزار 
توم��ان رش��د در مدت مش��ابه ي��ك ميليون و 

9۳7هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنين هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 
۲۴ه��زار توم��ان افزايش 99۵ه��زار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱0هزار تومان رش��د 

در مدت مشابه ۵6۸ هزار تومان معامله شد. 
از سوي ديگر هر قطعه سكه گرمي با افزايش 
7هزار توماني با قيم��ت ۳۵7هزار تومان معامله 
ش��د. هر گرم طاي ۱۸عيار نيز با رش��د ۲هزار 
و 900توماني به قيم��ت ۱۸7هزار و 900تومان 

ارزش گذاري شد. 
در حاش��يه بازار آزاد و كوچه و پس كوچه ها و 
صرافي كش��ورهاي منطقه نيز قيمت دالر حاشيه 
بازار افزايش يافت و بين ۵۸00 تومان در صرافي 
كش��ورهاي منطقه  و ت��ا 6۵00 تومان در كوچه 
و پس كوچه هاي داخل كشور معامله شده است. 
برخ��ي كارشناس��ان و نماين��دگان مجلس با 
توجه به ثبات نس��بي نرخ حاشيه بازار و كاهش 
آن از 7ه��زار تومان به زي��ر 6۵00 تومان اعام 
كرده اند كه زمان مناس��بي براي ايجاد بورس ارز 
و معامات بازار آزاد با ارقام و س��قف مش��خص 
و نظ��ارت كافي فرا رس��يده تا اف��رادي كه براي 
س��فر به خارج كش��ور، تامين كس��ري يا فروش 
ارز خ��ود به دنبال معامله در بازار آزاد هس��تند، 
بتوانند ب��ه بورس ارز مراجعه ك��رده و از طريق 
بورس، بانك هاي مستقر در آن و ثبت معامات و 
مشخص شدن نام شركت و شخص و مشخصات 
حساب بانكي، كد ملي و... اقدام به معامله كنند. 
اين كارشناس��ان معتقدند كه با ايجاد بورس 
ارز در اي��ن ش��رايط و راه اندازي س��امانه نيما و 
نظارت بانك مركزي و دولت بر بازار ارز رس��مي 
مي ت��وان از خروج ارز جلوگيري كرده و نيازهاي 
واقعي م��ردم را تامين كرد ضمن اينكه نرخ آزاد 
امكان عرضه و تقاضاي بيش��تر و تخصيص منابع 

درست را فراهم خواهد كرد. 
اين كارشناس��ان مي گويند سامانه نيما باعث 
ش��ده كه عرضه ارز در حد م��ورد انتظار به اين 
س��امانه نباشد و همچنان عده يي عرضه ارز خود 
را در حاش��يه ب��ازار معامله مي كنن��د و به نرخ 
باالي 6 ه��زار تومان تمايل دارن��د. در نتيجه با 
تشكيل بورس ارز و نظارت دقيق و بهتر مي توان 
مشكات و نارسايي هاي موجود را برطرف كرده 
و ثبات فعلي نرخ هاي رس��مي و كاهش نوسان و 
التهاب و بحران را در حاش��يه ب��ازار و بازار آزاد 
نيز حاكم كرد. از اين رو بس��ياري از كارشناسان 
و نمايندگان با توج��ه به نرخ تورم فعلي و ثبات 
نس��بي بازار ارز خواس��تار س��رعت بخشيدن به 
ب��ورس ارز و معامات ب��ازار آزاد و نظارت بر آن 
هس��تند تا نرخ ارز آزاد با نرخ تورم باال رفته و به 
رش��د صادرات، كنترل واردات، كمك به توليد و 

رفع نياز مردم و دانشجويان كمك كند. 
همچني��ن فعاالن ب��ازار معتقدن��د: افزايش 
قيم��ت دالر رس��مي براس��اس تصمي��م دولت 
به ط��ور حتم ادامه دار خواهد ب��ود تا به تعادل 
بيشتر بازار منجر شود اما مكانيسم سامانه نيما 
و بانك ها قادر به تامي��ن تمام نياز واقعي مردم 
نيس��ت لذا بايد در كنار اين افزايش نرخ رسمي 
دالر، بورس ارز و راه اندازي مكانيس��مي ش��بيه 

صرافي ها ضروري است. 
برخي فع��االن توليد و صنع��ت و تجارت نيز 
با انتق��اد از رون��د كنوني معتقدند ك��ه درحال 
حاضر ب��ازار متزلزل و توليد گرفت��ار عدم ثبات 
نرخ ه��ا و سرمايه گذاري هاس��ت بنابراي��ن ه��ر 
احتمال��ي در رابطه با قيم��ت ارز وجود دارد اما 
اميدواريم مسووالن كشور از همه جهات متوجه 
اين نكته باش��ند كه اگر اركان توليد و تجارت به 
خطر بيفتد، اقتصاد كش��ور دچار آسيب مي شود. 
لذا نرخ ارز هر چه هس��ت و هر قيمتي را نش��ان 
مي دهد بايد حاكم شود و ثبات داشته باشد مثا 
مشخص شود كه نرخ حاشيه بازار 6۵00 تومان 
است و امكان معامله وجود داشته باشد و عرضه 
و تقاضا راحت و با تمايل بيشتري همراه باشد. 

 خريد و فروش ارز در پس كوچه هاي بازار
درحال��ي كه هيچ ي��ك از صرافي ه��ا حاضر 
به خريد و فروش ارز به طور رس��مي نيس��تند، 
ريس��ك معامات ُخرد براي خريداران باال رفته 
است. مش��اهدات عيني نشان مي دهد كه تقريبا 
تمام��ي صرافي ه��اي منطقه فردوس��ي با نصب 
اعان هايي روي تابلوهاي خ��ود تاكيد مي كنند 
كه هيچ گونه خريد و فروش ارزي تا اطاع ثانوي 
ندارند. حتي در زمان مراجعه حضوري خريداران 
به صرافي ه��ا به آنها گفته مي ش��ود كه تا زمان 
مشخص نش��دن سياس��ت بانك مركزي درباره 
نحوه فعاليت صرافي ها، آنها از خريد و فروش ارز 

خودداري مي كنند. 
با اين وجود معام��ات تلفني و در حجم باال 
با در نظر گرفتن ش��رايطي ازجمله »ش��ناخت، 
اطمينان و اعتماد« به خريدار ارز باعث مي ش��ود 

ت��ا اينگون��ه معامات ص��ورت بگي��رد. كف ارز 
معامله ش��ده در اين روش معموال بسيار باالتر از 
پاسخگويي به نيازهاي ُخرد ازجمله ارز مورد نياز 

مسافران خارجي است. 
عده ي��ي از دالالن ُخرد به ميدان فردوس��ي و 
خيابان هاي اطراف بازگش��ته و به خريداران ُخرد 
ارز مي فروش��ند و هر دالر امريكا را بين 6 هزار و 
۲00 تا 6 هزارو۵00 تومان مي فروختند و 6 هزار 

و ۱۵0تومان خريداري مي كردند. 
از س��وي ديگ��ر نرخ هر يورو نيز توس��ط اين 
اف��راد 7هزار و ۲00تومان براي فروش و 7هزار و 

۱۵0تومان براي خريد اعام مي شد. 
اين روش ريسك انجام معامله براي خريداران 
ُخرد را باال برده اس��ت زيرا هيچ گونه اطميناني 
به اصالت و تقلبي بودن دالرهاي فروخته شده از 
س��وي اين افراد نيست و از سوي ديگر معامات 
به جاي صرافي هاي رسمي به كوچه هاي منتهي 

به ميدان فردوسي منتقل شده است. 
در اين رابطه اباذر نجمي، كارش��ناس بازار ارز 
در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا احتمال 
افرايش قيمت دالر بيش از نرخ فعلي وجود دارد 
يا خير اظهار كرد: اي��ن موضوع قابل پيش بيني 
نيس��ت اما اگر افزايش قيمت براس��اس تصميم 
دولت بوده باشد به طور حتم اين افزايش قيمت 
ادامه دار خواهد ب��ود. افزايش نرخ دالر كه اتفاق 
افتاد، باعث شد تا بانك مركزي بپذيرد سياستي 
را كه به صورت ضربتي اتخاذ كرده با اش��كاالتي 
همراه اس��ت ك��ه بايد برطرف ش��ود و نقص آن 
گرفته شود و نوعي بازار آزاد تحت نظارت شكل 
بگي��رد ت��ا كمبودها را برطرف ك��رده و عرضه و 

تقاضاي شفاف را ايجاد كند. 
او در پايان با بيان اينكه به طور قطع اين افزايش 
قيمت در بلندمدت ادامه دار خواهد بود، خاطرنشان 
ك��رد: اين احتمال وجود دارد كه ت��ا دو روز آينده 
ش��اهد تغييري در قيمت دالر بانكي نباشيم اما تا 
يك ي��ا دو ماه آينده اين نرخ افزايش خواهد يافت 
زيرا تحوالت ماه هاي آينده اثرات عمده روي عرضه 

و تقاضاي ارز و نرخ ها خواهد داشت. 
بورس ارز بهترين زمينه براي كشف قيمت ها

همچنين ي��ك تحليلگر بازار س��رمايه گفت: 
بورس كاال و به طور مش��خص ب��ورس ارز محلي 
ب��راي عرضه و تقاضاس��ت ك��ه مي تواند بهترين 

زمينه براي كشف قيمت ها باشد. 
 هماي��ون داراب��ي با اش��اره به اينك��ه برخي 
صناي��ع بر اين باورند كه با ش��روع به كار بورس 
كاال منافعش��ان به خطر افتاده است، اظهار كرد: 
ب��ورس كاال همانند س��اير بورس ها، محلي براي 
عرضه و تقاضاس��ت كه مي توان��د بهترين زمينه 

براي كشف قيمت ها باشد. 
وي با اش��اره به اينكه هر بورسي مانند بورس 
بزرگ لندن يا ش��يكاگو مي توان��د بهترين مكان 
براي عرضه محصوالت توليد باشد، تصريح كرد: 
ب��ورس كاال ه��م همانند اين بورس ه��ا مي تواند 

دست دالالن را از معامات كوتاه كند. 
برخي كارشناس��ان در اين زمين��ه معتقدند كه 
بورس كاال در زمينه بازار ارز نيز مي تواند به شفافيت، 
كاه��ش داللي و دخالت ه��اي نامناس��ب، عرضه و 
تقاضاي موثر و بدون نگراني منجر شود و در مجموع 
باعث كاهش نرخ ارز شود. بايد توجه داشته باشيم كه 
بخشي از افزايش نرخ دالر به 7 هزار تومان به دليل 
عجله در پيش خور كردن اثر تصميم ترامپ بر نرخ ارز 
بوده و اين نرخ بيش از آثار واقعي تحوالت بين المللي 
بر نرخ ها بوده است و لذا نرخ دالر تمايل به بازگشت 
به محدوده 6 هزار تومان و كمتر از آن دارد و لذا اگر 
بازار ارز مناسبي ايجاد و از خروج سرمايه جلوگيري 
ش��ود، عرضه و تقاضاي واقعي منجر به كاهش نرخ 
دالر در بازار خواهد ش��د و بر اين اساس بايد هرچه 
س��ريع تر نس��بت به ايجاد بورس ارز يا فروش ارز در 

بورس كاال و... اقدام شود. 

 طرح دوفوريتي مجلس از دستور خارج نشده
از س��وي ديگر اين پرس��ش مطرح اس��ت كه 
پيگيري نمايندگان مجلس، براي رفع كاستي هاي 
موجود سياست هاي ارزي دولت و بانك مركزي به 
كجا رس��يده و چه زمان ش��اهد بررسي و تصويب 

طرح دوفوريتي ارزي مجلس خواهيم بود. 
 رييس كميس��يون اقتصادي مجلس در اين 
زمينه با بيان اينكه طرح دوفوريتي كميس��يون 

متبوع��ش درخصوص س��اماندهي ارزي به قوت 
خود باقي اس��ت، گفت: مجل��س فرصت مجدد 
براي بررسي نتايج عملكرد براساس شاخص هاي 

ديگر به دولت داده است. 
محمدرضا پورابراهيم��ي در گفت وگو با ايبنا 
با اش��اره ب��ه برخ��ي زمزمه ها مبني ب��ر خروج 
طرح دوفوريتي كميس��يون اقتصادي مجلس در 
خصوص ساماندهي بازار ارز از دستور كار گفت: 
اي��ن طرح از دس��تور كار خارج نش��ده و از نظر 

اعضاي كميسيون اقتصادي نيز منتفي نيست. 
نماين��ده كرم��ان و راور در مجلس ش��وراي 
اسامي با بيان اينكه طرح دوفوريتي كميسيون 
اقتصادي مجلس در خصوص ساماندهي بازار ارز 
به قوت خود باقي اس��ت، افزود: مجلس به ويژه 
كميس��يون اقتصادي آن يك بازه زماني كوتاه به 
دولت براي بررس��ي نتايج عملكرد خود بر اساس 

شاخص هاي ديگر فرصت داده است. 
پورابراهيمي با تاكيد ب��ر اينكه مجلس پس از 
فرصت مذك��ور به ارزيابي عملك��رد بانك مركزي 
ب��ا داده ه��اي بهتري نس��بت به گ��زارش خود به 
ساماندهي بازار ارز اقدام مي كند، تصريح كرد: ارائه 
اين فرصت بنا به تاكي��د الريجاني رييس مجلس 

براي انجام بحث هاي تخصصي بيشتر بوده است. 
وي ب��ا بيان اينكه در جلس��اتي كه در س��ال 
جدي��د پ��س از نخس��تين هفت��ه كاري مجلس 
تش��كيل ش��د، مس��ووالن بانك مركزي و وزير 
اقتص��اد ب��ا كليات طرح تدوين ش��ده از س��وي 
مجل��س موافق��ت كرده ان��د، گف��ت: در خ��ال 
بحث هاي كارشناس��ي و كاما حرفه يي مجلس 
با اقدام يك شبه دولت براي ساماندهي بازار ارز و 
لحاظ نرخ ۴۲00 توماني براي تك نرخي ش��دن 

آن مواجه شديم. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري 
نشس��ت هاي كميس��يون اقتص��ادي مجلس در 
هفته ه��اي اخير با مس��ووالن عالي رتبه كش��ور 
با موض��وع س��اماندهي ارزي اف��زود: هفته هاي 
گذشته جلساتي با الريجاني و همچنين اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور برگزار شد. 

وي ادامه داد: ريي��س مجلس نيز تاكيد كرد 
كه اين جلس��ات كارشناس��انه و تخصصي براي 

بهبود شرايط هر ماه با دولت برگزار شود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه جلسه غيرعلني هفته 
گذشته مجلس نيز پيرامون ساماندهي ارزي بوده 
است، افزود: درخواستي كه دولت از مجلس داشت، 
اين بود ك��ه در اين قضيه بايد با حمايت هاي الزم 
بتوان اي��ن وضعيتي را كه براي س��اماندهي ارزي 

ايجاد شده به صورت مستمر ادامه داد. 
وي با بيان اينكه برخي ايرادات وارده به طرح 
دول��ت براي س��اماندهي ارزي محتوايي اس��ت، 
تصري��ح كرد: به ط��ور مثال ايجاد بازار متش��كل 
ارزي نياز به اين دارد كه دولت تصميماتي اتخاذ 
كند ك��ه بعضي از آنها تصميم جديد محس��وب 
مي ش��ود. اين نماين��ده م��ردم در مجلس دهم 
تاكيد ك��رد: اقدامات در حوزه س��اماندهي بازار 
ارزي مي توان��د براي افزايش ص��ادرات و نظارت 
دولت بر بازار و كنترل و حتي اداره وضعيت نظام 

ارزي كشور موثر باشد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه دولت ب��ه ايجاد بازار 
متش��كل ارزي معتق��د نيس��ت، اف��زود: يكي از 
محورهاي طرح دوفوريتي كميس��يون اقتصادي 
مجلس ايجاد بازار متشكل ارزي است كه دولت 

مي گويد االن شرايط مهيا نيست. 
پورابراهيم��ي ادامه داد: دول��ت فرصتي را از 
مجلس به جهت تحقق اين موضوع مطالبه كرده 
و گفته كه در يك بازه زماني بحث بازار متشكل 
با ديدگاه نزديك دولت و مجلس عملياتي ش��ود 

و ما بتوانيم بهتر عملكرد دولت را رصد كنيم. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه اهميت ايجاد بازار متش��كل 
ارزي ه��ر چه بيش��تر هوي��دا مي ش��ود، گفت: در 
خص��وص اجراي طرح بعد از بازه زماني طبق توافق 
ب��ا رييس مجلس چند هفته يي آخري��ن ارزيابي را 
انجام داده و جلس��ات كارشناسي را باز هم با دولت 
برگزار مي كنيم و نهايتا پس از جمع بندي اگر دولت 
محورهاي كارشناسي كميسيون را بپذيرد، قاعدتا بر 
اس��اس آن جلو خواهيم رفت، اگر نپذيرد كه ادامه 
مسير فعلي حامل هزينه هايي براي نظام است، وارد 
بررس��ي طرح دوفوريتي با ارج��اع به صحن علني 

مجلس خواهيم شد. 
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واحد: تومان

اعظم  احمديان 
يكي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي سامت بانك ها، طراحي 
معيارهاي استاندارد ثبات بانكي است.  اگرچه در سطح بين الملل 
اس��تانداردهايي در اين حوزه در نظر گرفته شده است، اما يكي 
از كاس��تي هاي شبكه بانكي كشور عدم وجود چارچوب قانوني 
و معيارهاي اس��تاندارد براي طراحي معيار ثبات بانكي اس��ت.  
بانك ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي توليدكننده خدمات مالي، 
نقش بسيار مهمي در ساختار اقتصادي كشور دارند. جايگاه نظام 
بانكي در چرخه اقتصادي كش��ور و وابس��تگي ساير بخش هاي 
اقتص��ادي به آن، به گونه يي اس��ت كه نوع اختال و نارس��ايي 
در عملكرد بانك ها موجب عملكرد نامطلوب س��اير بخش هاي 
اقتص��ادي و در نتيجه فاصله گرفتن وضعيت اقتصادي كش��ور 
از وضع مطلوب خواهد ش��د.  از طرف ديگر عملكرد بانك هاي 
كش��ور متاثر از ش��رايط اقتصاد كان كشور است. فعاليت هايي 
نظير س��رمايه گذاري ها و مش��اركت ها كه جزئي از اقام باالي 

خط ترازنامه هس��تند، متاثر از نوس��انات بازار سرمايه هستند. 
به طوري  كه هر نوع تغيير در عملكرد بازار س��رمايه، سودآوري 
بانك از منظر س��رمايه گذاري ها را تح��ت تاثير قرار خواهد داد.  
همچنين ارزش دارايي هاي بانك ها، تحت تاثير تورم با نوس��ان 
مواجه مي ش��ود. به طوري  كه بانك هاي كش��ور متاثر از شرايط 
تورم��ي با كاه��ش ارزش دارايي مواجه ش��ده و حتي برخي از 
 آنها ارزش دارايي خود را از دس��ت داده و با ارزش منفي مواجه 
شده اند. گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه هاي ارزي و ساير 
فعاليت هاي ارزي نظير خريد و فروش ارز و معامات ارزي نيز از 
جمله فعاليت هايي هستند كه تحت تاثير نوسانات ارز قرار دارند.  
فعاليت هايي نظير گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه هاي ارزي 
از جمله فعاليت هاي بلندمدت هستند كه هر گونه نوسان ارز بانك 

را در معرض بي ثباتي طوالني مدت تري قرار خواهد داد. 
فعاليت هاي��ي نظير خريد و ف��روش ارز از جمله فعاليت هاي 
كوتاه م��دت ارزي هس��تند كه بانك ه��اي فع��ال در اين زمينه 

در م��دت كوتاه تري با بي ثباتي مواجه خواهن��د بود.  بنابراين با 
توجه به تاثيرپذيري صورت مالي بانك ها از شرايط اقتصاد كان 
طراحي يك معيار مناسب براي بررسي ثبات مالي داراي اهميت 
اس��ت. بررس��ي ثبات مالي در شبكه بانكي كش��ور از يك  سو به 
سياس��ت گذاران شبكه بانكي در شناسايي چالش هاي پيش روي 
شبكه بانكي كشور كمك كرده و از سوي ديگر به بانك ها كمك 
مي كند تا عوامل موثر بر ايجاد بي ثباتي را شناسايي و به برطرف 

كردن آن اقدام كنند. 
بررس��ي ثب��ات مالي ه��ر بانك در ش��بكه بانكي كش��ور به 
سياس��ت گذاران آن بانك كمك خواهد كرد، براي بهبود جايگاه 
خود در شبكه بانكي كشور، راهبردهاي مناسب در تعيين تركيب 
س��بد دارايي و س��بد بدهي اتخاذ كرده و سامت و ثبات خود را 
بهبود بخش��ند.  براي بررس��ي وضعيت ثبات مالي در بانك هاي 
كش��ور، مهم ترين مس��اله به  كارگيري يك روش استاندارد براي 
اندازه گيري ثبات مالي بانك هاي كش��ور است. اگر چه روش هاي 
اس��تاندارد ب��راي اندازه گي��ري ثب��ات مالي در بانك ها توس��ط 
صندوق بين المللي پول طراحي ش��ده و به عنوان يك استاندارد 
در بس��ياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در حال 

به كارگيري است، اما در كشور ما هنوز معيار مشخص و استاندارد 
در اين حوزه وجود ندارد.  عدم وجود معيارهاي اس��تاندارد براي 
بررسي ثبات مالي در كنار طراحي مدل كان بانك براي بانك هاي 
كش��ور باعث ش��ده، تاثيرپذيري صورت مالي بانك هاي كشور از 
بي ثباتي اقتصاد كان قابل اندازه گيري و پيش بيني نباش��د. در 

نتيجه پس از تاثيرپذيري بانك ها متوجه وجود مساله مي شوند. 
در پايان بايد بيان كرد: ضروري اس��ت، بانك مركزي كش��ور 
چارچوب قانوني الزم براي طراحي استانداردهاي بررسي ثبات مالي 
را طراحي كند. ش��بكه بانكي كشور نيز با توجه به استانداردهاي 
موج��ود در دنيا، ثبات مال��ي مربوط به بانك خود را طراحي و به  
صورت دوره يي آن را مورد بررس��ي و تجزيه و تحليل قرار دهند.  
از ط��رف ديگر پيش بيني وضعيت آتي ثبات بانك هاي كش��ور و 
شناسايي مهم ترين عوامل موثر بر آن نيز به تصميم گيرندگان و 
سياست گذاران اين حوزه كمك مي كند تا با اتخاذ سياست هاي 
پيش��گيرانه مانع از شكنندگي مالي و ورشكستگي بانك هاي در 
معرض خطر ش��وند. در نتيجه پيشنهاد مي شود، هر بانك مدل 
مناسب كان بانك خود را طراحي و تاثيرپذيري ثبات بانكي را از 

متغيرهاي مهم اقتصاد كان اندازه گيري مي كند.

ضرورتطراحيمعياريبرايارزيابيثباتبانكي
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5 بورس و فرابورس
 شايد چاره كنترل بازار ارز 

تاسيس بورس ارز نباشد
معاون بورس تهران مي گويد ش��ايد چاره كنترل بازار 
ارز تاس��يس بورس ارز نباشد و حتي الزم باشد بازارهاي 
ديگر و روش هاي ديگر از جمله حس��اب ها و سپرده هاي 
ارزي داش��ته باش��يم. وي معتقد اس��ت براي تاس��يس 
هر ب��ازاري، بايد اجازه دهيم منطق و س��ازوكار عرضه و 
تقاض��ا در آن حاكم ش��ود و آن بازار بايد با ش��رايط بازار 
آزاد همخواني داشته باشد. روح اهلل حسيني مقدم در پاسخ 
به اينكه الزمه راه اندازي بازار مشتقه ارز در ايران چيست؟ 
گفت: ش��رايط اقتصادي ما با خيلي از كش��ورهاي ديگر 
متفاوت است. در كش��ورهاي ديگر سرمايه گذاري در ارز 
يك نوع س��رمايه گذاري متعارف محسوب نمي شود ولي 
در كش��ور ما اين موضوع معمول است. به گزارش ايسنا، 
وي ادام��ه داد: در نتيجه يك��ي از بازارهايي كه تمايل به 
س��رمايه گذاري در آن در ايران وجود دارد، بازار ارز است. 
شايد  بايد نسخه هايي براي ايجاد اين بازار در ايران وجود 
داشته باشد كه در كتاب ها و براي جاهاي ديگر دنيا وجود 
ن��دارد. معاون بورس تهران تاكيد كرد: البته ش��ايد چاره 
كنترل بازار ارز تاس��يس بورس ارز نباش��د و ش��ايد الزم 
باش��د بازارهاي ديگر و روش هاي ديگر ازجمله حساب ها 
و س��پرده هاي ارزي داشته باشيم. بانك مركزي اگر روي 
اين چيزها فكر كند، مي تواند به يك جمع بندي مناسب 
در اين مورد برس��د. حس��يني مقدم ادامه داد: به نظر من 
اگر اعتقاد بر اين است كه ساز و كار بازار سرمايه مي تواند 
ب��ه بازار ارز كمك كند، براي پاس��خ به برخي تقاضاهايي 
كه وج��ود دارد، بازار س��رمايه اين آمادگ��ي را دارد. وي 
افزود: س��ابقا بورس كاال به يك شكل اعالم كرد كه آماده 
تشكيل بورس ارز اس��ت و بورس تهران هم در مقاطعي 
بحث مش��تقات ارزي را مطرح كرد ت��ا بتواند اين بازار را 
راه ان��دازي و به بازار ارز كمك كند. ما در دهه ۷۰ و اوايل 
۸۰ در بورس تهران گواهي سپرده ارزي منتشر مي كرديم. 
به نظر من مي توانيم روي اين موضوع فكر كنيم و به يك 
نتيجه برسيم. معاون بورس تهران يادآور شد: در زماني كه 
بورس تهران گواهي س��پرده ارزي منتشر مي كرد، خيلي 
از صادركننده ها گواهي هاي سپرده ش��ان را به كساني كه 
به ارز نياز داش��تند، مي فروختند. از آنجا كه اين پيشينه 
وجود دارد، ما اعالم كرديم كه مي توانيم به اين بازار كمك 
كنيم. البته متولي اصلي ارز در اين مملكت بانك مركزي 
اس��ت و قاعدتا اين بانك در اين مورد تصميم گير اس��ت. 
حس��يني مقدم در پاس��خ به اينكه آيا در اقتصاد ايران با 
تاس��يس بازار مشتقه ارز مي توان به معني واقعي بازار ارز 
را كنترل كرد؟ گفت: ما هر بازاري كه بخواهيم درس��ت 
كنيم، بايد اجازه دهيم منطق و سازوكار عرضه و تقاضا در 
آن حاكم شود. آن بازار بايد با شرايط بازار آزاد همخواني 
داش��ته باش��د تا بتوانيم كااليي در آن داد و ستد كنيم، 

چراكه در هيچ بازاري دستوري نمي توان مديريت كرد. 

  تشكيل كميته پاسداري
از حقوق سرمايه گذاران

يكي از كارشناس��ان بازار س��رمايه با ارزيابي اقدامات 
انجام ش��ده براي اجرايي شدن قانون اصل ۴۴؛ به برخي 
موانع و مش��كالت براي تحقق اهداف اصل ۴۴ اشاره كرد 
و گفت: برخي مقاومت ها براي از دس��ت ندادن امتيازات 
مديريتي ش��ركت ها و همچنين عدم پاس��داري كامل از 
حقوق مردم حركت در اين مسير را كند كرد. محمودرضا 
خواجه نصيري، همزمان با سالروز ابالغ سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ از س��وي مقام معظم رهبري به ارزيابي اقدامات 
انجام شده در اين زمينه پرداخت و گفت: بي شك اقدامات 
انجام شده براي واگذاري شركت ها در راستاي اجراي اصل 
۴۴، تغييري اساسي در نوع نگرش به شركت داري و اقتصاد 
كش��ور بود. اين روند آغاز راهي براي بهبود س��اختارهاي 
اقتصادي و همچنين بهبود س��اختار شركت ها در فضاي 
اقتصادي كشور است. به گزارش سنا، وي با اشاره به اينكه 
با ابالغ اين مهم، ش��ركت بورس اوراق بهادار توانست در 
مدت كوتاهي شركت هاي بزرگ زيادي را در بورس عرضه 
و به شكل س��هامي عام درآورد، افزود: عمده شركت هاي 
س��نگ آهني، فلزات اساسي، پتروش��يمي و پااليشي در 
قالب اين واگذاري ها با ورود به بورس در معرض شفافيت 
باالتري قرار گرفتن��د. محمودرضا خواجه نصيري تصريح 
كرد: همزمان با اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ بس��ياري 
از افراد گم��ان مي كردند كه باتوجه به حجم كوچك آن 
زمان بورس، اين تعداد واگذاري انجام نش��ود اما ش��اهد 
بوديم ك��ه تمام واگذاري ها به ش��كل عرضه هاي اوليه با 
موفقيت انجام و در پي آن بورس ايران به س��مت فضاي 
بزرگ تري حركت كرد و توانست ارتقا يابد. اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: اگرچه امروز انتقاداتي به نحوه واگذاري 
و خريداران شركت هاي مش��مول اصل ۴۴ مي شود ولي 
قطعا در همه اين ش��ركت ها به مدد ش��فافيت بيشتر و 
گزارشگري دقيق تر شاهد بهبود ش��رايط بوده ايم به اين 
معنا كه س��ودآوري اكثر اين ش��ركت ها بهبود يافته و در 
پي آن فس��ادهاي مالي و اقتصادي در اين ش��ركت ها با 
كاهش روبه رو اس��ت.  خواجه نصيري در ادامه به ارزيابي 
مش��كالت پيش روي اجراي درس��ت سياست هاي اصل 
۴۴ اش��اره كرد و گفت: بزرگ ترين مس��اله يي كه پس از 
واگذاري ها تاكنون موجب كند شدن روند خصوصي سازي 
واقعي ش��ده و استقرار سيستم هاي سرمايه گذاري عموم 
مردم در شركت ها را با هاله يي از ابهام روبه رو كرد، عالقه 
ساختار دولتي به حفظ امتيازات مديريتي شركت هاست. 
وي ايجاد تغييرات در شركت هاي پتروشيمي، نحوه تعيين 
اعضاي هيات مديره در ش��ركت هاي پااليشي و همچنين 
تغيي��رات حقوق مالكانه ش��ركت هاي س��نگ آهني را از 
جمله اين موانع برش��مرد و گفت: مساله بزرگ ديگر در 
امر واگذاري كه هنوز در كش��ور حل نشده، مشكل ايجاد 
ساختارهاي مش��اركت عمومي از قبيل نهادهاي جاذب 
سرمايه مردمي به عنوان مالك شركت هاي اصل ۴۴ است، 
به طوري كه كماكان تجمع منابع نقدي بزرگ جهت ورود 
به شركت هاي اصل ۴۴ در نهادهاي عمومي و صندوق هاي 
بازنشس��تگي و نهادهاي زيرمجموعه بانك هاس��ت. اين 
كارش��ناس بازار سهام براي تحقق اهداف پيش روي اين 
قانون و رفع مشكالت موجود گفت: بايد ساختارهايي براي 
مش��اركت عموم مردم ايجاد و مشوق هايي درنظر گرفته 
ش��ود تا خصوصي س��ازي به معناي واقع��ي اتفاق بيفتد. 
همچنين، مي توان براي حمايت از حقوق سرمايه گذاران 
در ش��ركت هاي خصوصي، كميته يي براي پاس��داري از 
اين حق��وق و جلوگيري از اعمال نفوذ دولت ها در بخش 
خصوصي ايج��اد كنيم تا بتوان به س��رمنزل مقصود در 

اهداف تعيين شده براي اصل ۴۴ دست يابيم.

ديدگاه

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد

شفافيت بورس كاال منافع برخي را به خطر انداخته است
يك��ي از امتياز هاي ما در بازار كاالي كش��ور، 
وجود بورس كاالست كه نخستين مزيت و امتياز 
اين بازار، ش��فافيت باالي آن اس��ت. س��يدناصر 
موس��وي الرگاني، عض��و كميس��يون اقتص��ادي 
مجلس درخصوص مزاياي عرضه فوالد در بورس 
كاال اظهار كرد: در سالي كه از سوي مقام معظم 
رهب��ري ب��ه نام س��ال حماي��ت از كاالي ايراني 
نامگذاري ش��ده، برخي صنايع پايين دس��تي به 
ج��اي تمركز بر توليد داخلي و افزايش اش��تغال 
به سمت منفعت شخصي و تقويت واردات برخي 
محص��والت گرايش دارند آنچن��ان كه در برخي 
صنايع ازجمله صنايع پايين دست فوالد به بهانه 
عدم تامي��ن نياز داخلي توس��ط توليدكنندگان 
داخل��ي در صنايع باالدس��ت به دنب��ال كاهش 
تعرفه واردات انواع محصوالت فوالدي هس��تند. 
به گزارش خانه ملت، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجل��س ش��وراي اس��المي گفت: در س��ال هاي 
قب��ل توليدكنن��دگان ف��والد ازجمل��ه مجتمع 
فوالد مباركه به عن��وان بزرگ ترين توليدكننده 
محص��والت فوالدي مورد ني��از صنايع به همراه 
ديگر توليدكنن��دگان محصوالتي همچون ورق، 
ميلگرد، نبش��ي، آهن و س��اير محص��والت توان 
پاس��خگويي به نياز بازار داخل ب��ه ويژه صنايع 
پايين دس��تي را نداش��تند؛ به ط��وري كه برخي 
ضخامت ه��اي ورق ف��والدي يا در كش��ور توليد 

نمي شد يا توان توليد آن وجود نداشت. 

 ظرفيت توليد 7.5 تن فوالد
نماينده فالورجان در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: اين درحالي است كه درحال حاضر مجتمع 
فوالد مباركه حدود ۷.5ميليون تن توليد داشته 
و در كن��ار آن س��اير مجتمع هاي فوالدي نيز در 

كشور فعالند كه به توليد مشغول هستند. 

 تامين نياز صنايع پايين دستي كشور
وي تاكيد كرد: به اعتقاد بنده با توجه به اينكه 
طب��ق آمارهاي موجود، ف��والد مباركه نياز صنايع 
پايين دستي كشور را تامين مي كند، اعمال تعرفه 

واردات محص��والت در اين حوزه يك كار قانوني و 
اساسي بوده و به نفع توليد كشور است؛ در اين بين 
اگر برخي صنايع پايين دست در انديشه ديگري به 
جز توليد هستند به طور حتم راه به جايي نخواهند 
برد. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار كرد: 
بعضا عنوان مي شود كه قيمت محصوالت در بازار 
داخل��ي به ميزان زيادي باالت��ر از نرخ هاي جهاني 
اس��ت؛ اما مشاهده مي ش��ود كه مصرف كنندگان 
پرشماري براي خريد اين محصوالت صف مي كشند 
كه البت��ه وزارت صنعت به عن��وان متولي بايد در 
راس��تاي حمايت از توليدكنن��دگان واقعي اجازه 
ش��كل گيري تقاضاهاي كاذب به عده يي خاص كه 
با هر ترفندي عنوان توليدكننده را يدك مي كشند، 
ندهد. موسوي الرگاني ادامه داد: همچنين به طور 
طبيعي اگر قيمت هاي داخلي به صرفه نبود، صنايع 

ب��ا وجود تعرفه فعلي اقدام به واردات مي كردند اما 
ام��روز هم خريد پر حجم انج��ام مي دهند و هم از 

كاهش تعرفه سخن مي گويند. 

 واردات كاالي مشابه توليد داخل؛ حرام شرعي
موس��وي الرگاني تاكيد كرد: ش��واهد نش��ان 
مي ده��د قيمت ه��اي داخل��ي و جهان��ي با هم 
همخوان��ي دارند و به اين ترتيب براس��اس گفته 
مق��ام معظ��م رهب��ري، واردات كاالهايي كه در 
كشور توليد ش��ده و مش��ابه داخلي دارد، حرام 
شرعي است و در اين حالت اعمال تعرفه واردات 
يك كار اساس��ي و قانوني اس��ت. اي��ن نماينده 
مردم  در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار كرد: اگر 
محصولي مورد نياز صنايع پايين دس��تي اس��ت 
كه فوالد مباركه يا س��اير مجتمع هاي فعال اين 

حوزه ت��وان توليد آن را ندارن��د، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بايد فهرس��ت اين محصوالت را 
مش��خص كند تا براي اي��ن محصوالت تعرفه يي 
تعيين ش��ود كه ابتدا نياز صنايع تامين شود اما 
زمينه واس��طه گري با اين واردات فراهم نش��ود. 
عضو كميس��يون اقتصاد مجلس شوراي اسالمي 
گفت: تاكيد مي كنم با توجه به وجود توان توليد 
داخلي و فش��اري كه از سمت مجامع بين المللي 
به كشور تحميل مي شود، اولويت اول حمايت از 
توليد كاالي ايراني اس��ت. اين نماينده مردم در 
مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: فوالد جزو 
صنايع مادر كشور به ش��مار مي رود و بايد مورد 
حمايت ق��رار گيرد تا طرح ه��اي توليد آن براي 
تامين كليه نيازهاي بازار داخل توس��عه يابد و از 
بابت فروش محصول و وجود مش��تري در داخل 

كشور اطمينان داشته باشد. نه اينكه با تمايل به 
س��مت افزايش واردات، صنايع داخلي را تضعيف 
ك��رده و ضمن خروج ارز از كش��ور به نفع ديگر 

كشورها خريد كنيم. 
موس��وي الرگاني با اش��اره به معام��الت انواع 
محصوالت ازجمله محصوالت فوالدي در بورس 
كاال ادام��ه داد: يك��ي از امتياز هاي م��ا در بازار 
كاالي كشور، وجود بورس كاالست كه نخستين 
مزي��ت و امتي��از اين بازار ش��فافيت ب��االي آن 
اس��ت اينكه امروز محص��والت در بازاري معامله 
مي ش��وند كه همه مردم و مس��ووالن مي توانند 
از قيمت ه��ا و روند معامالت آگاه باش��ند آن هم 
در اقتصاد تقريبا غيرش��فاف ما، يك امتياز ويژه 
است. عضو كميسيون اقتصاد مجلس عنوان كرد: 
محصوالت فوالدي نيز ه��ر هفته در بورس كاال 
عرضه و معامله مي ش��وند و مسووالن مربوطه به 
خوب��ي مي توانند با در نظ��ر گرفتن همه جوانب 
بهترين شيوه ها را براي انجام معامالت در بورس 
اتخاذ كنند. نماينده فالورجان در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: امروز برخي اف��راد بيش از آنكه 
بخواهند به حل يك موضوع يا مش��كل به وجود 
آم��ده بپردازد، مدام س��عي در ايجاد حاش��يه و 
جنج��ال دارند تا از التهاب ايجاد ش��ده منافع و 
درآمد خود را افزايش دهند؛ مس��لما اين افراد با 
ش��فافيت معامالت حاكم در بورس كاال مخالف 
هس��تند چراكه س��ود آنها در معامالت پنهاني و 
غيرش��فاف است. وي افزود: متاس��فانه اين افراد 
نه به فكر توليد و اش��تغال در كش��ور هستند و 
ن��ه بابت خروج ارز از كش��ور نگراني دارند. تفكر 
اين گروه ها صرفا اين اس��ت ك��ه با واردات فالن 
محص��ول ف��والدي، درآمد بيش��تري به دس��ت 
مي آورن��د. عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ش��وراي اس��المي در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: 
حماي��ت از توليدكننده و كاالي ايراني از مس��ير 
ش��فاف و قانون��ي بورس كاال در جريان اس��ت و 
اينك��ه عده يي ب��ه دنبال ران��ت و منافع خود در 
اوضاع فعلي اقتصاد هستند با اقدامات مسووالن 

و مجلس راه به جايي نخواهند برد. 

مشكالت ديرينه و س��اختاري در بخش كشاورزي كشور باعث 
ش��ده تا مس��ووالن در انديش��ه به  كارگي��ري از ابزاره��اي نوين و 
الگوبرداري از كشورهاي توسعه يافته دنيا بيفتند كه از سال گذشته 
بحث عرضه زعفران در بورس كاال جدي ش��د و امروز ش��اهد آغاز 
معامالت آتي زعفران در اين بورس خواهيم بود. به گزارش كاالخبر، 
حميد گرمابي نماينده نيش��ابور در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
مطلب فوق اظهار داشت: در توليد زعفران رتبه اول دنيا را داريم اما 
تاكنون نتوانستيم قدر اين حجم توليد باال را بدانيم و آن طور كه بايد 
پاداش و سود مناسبي به زحمات باالي زعفرانكاران بدهيم. اين عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس افزود: معامالت زعفران سال ها 
در كشور بر مبناي خرده فروشي بوده است و به دليل عرضه فله يي 
زعفران و عدم يكپارچگي و حضور واس��طه ها هيچ گاه نتوانستيم به 
جايگاه واقعي خود در بازار جهاني برس��يم. گرمابي برنامه مسووالن 
براي توسعه معامالت زعفران در بورس كاالي ايران و امكان صادرات 
و آغاز معامالت آتي زعفران در اين بستر را يك شانس بزرگ براي 
احياي بازار زعف��ران ايران تلقي كرد و گفت: بهره گيري از ظرفيت 
بورس كاال براي كشف واقعي قيمت اين محصول و صادرات يكپارچه 
ب��ا حضور خود تجار زعفران و در اختيار گرفتن نبض بازار و قيمت 
زعفران جهان اقدام بزرگي است كه به حمايت همه جانبه نياز دارد 
و امي��دوارم كه با همدلي مس��ووالن و فعاالن ب��ازار اين محصول، 
سرانجام شاهد رسيدن سود واقعي حاصل از توليد زعفران به كشور 
خودمان باشيم. به گفته نماينده نيشابور در مجلس، همه مي دانيم 
كه واسطه ها در بازار زعفران حرف اول را مي زنند و بايد سازوكاري 
شفاف و مدرن براي ساماندهي به اين بازار اتخاذ مي شد كه بورس 

كاال بهترين مكانيسم براي اين كار است. 

 عرضه زعفران؛ مزيت بزرگ 
وي به راه اندازي قرارداد آتي زعفران در بورس كاال اش��اره كرد و 
گفت: بدون شك ايجاد بازارهاي مالي نوين كه محصول را براي آينده 
معامله مي كنند، مي تواند يك چش��م انداز درست و واقعي از قيمت 
محصول در آينده را به زعفران��كاران و مصرف كنندگان ارائه دهد و 
اين اتفاق را نيز بايد به فال نيك گرفت. اين نماينده مجلس به خريد 
توافقي زعفران از طريق بورس كاالي ايران نيز اش��اره كرد و گفت: 
تاكنون در بحث خريد زعفران از سوي دولت، شاهد ديركرد پرداخت 
وجوه به زعفرانكاران بوديم كه از س��ال گذشته شاهد اجراي خريد 
توافقي و استفاده از بورس كاال در اين طرح بوديم كه نتايج مثبتي را 
در پي داشت. گرمابي عنوان كرد: عرضه زعفران در بورس كاال چند 
مزيت بزرگ دارد كه اطالع كش��اورزان از قيمت هاي واقعي، كاهش 
يا حذف واس��طه ها در روند خريد ارزان قيمت محصول از كش��اورز، 
انعكاس قيمت هاي داخلي كه بر اس��اس مكانيس��م عرضه و تقاضا 
كش��ف مي ش��ود در بازارهاي جهاني و ارزآوري بيشتر اين محصول 

براي كشور از جمله اين مزايا به شمار مي روند. 

 آمادگي بازارگرداني در صورت اعطاي مجوز 
در سوي ديگر با توجه به راه اندازي بازار آتي زعفران نگين 
بورس��ي )امروز دوم خردادماه( در بورس كاالي ايران و توجه 
معامله گ��ران بالقوه اين بازار به قيمت نق��دي اين محصول و 
مرجعي براي اعالم قيمت نق��دي روزانه آن، معامالت گواهي 
س��پرده زعفران نگين كه در بازار گواهي سپرده بورس كاالي 
اي��ران انجام و در س��ايت WWW.TSETMC.COM در 
كنار ساير نمادهاي معامالت سهام و اوراق بهادار قابل مشاهده 
اس��ت، مورد توجه عالقه مندان فعاليت در اين بازار قرار گرفته 
است. يكي از دغدغه هاي هميشگي فعاالن بازار، نقدشوندگي 
نماده��اي معامالتي در كنار اعالم قيمت روزانه آن اس��ت. در 
حال��ي كه وجود قيمت روزانه معتب��ر در هر نماد معامالتي از 
الزامات ش��كل گيري بازار آن اس��ت و معامله گران معموال به 
نمودار قيمتي و روندهاي قيمتي توجه ويژه يي دارند؛ از اين رو 
يكي از الزامات ش��كل گيري معامالت با نقدش��وندگي باال در 
يك نماد، وجود بازارگردان اس��ت. معموال بازارگردانان شامل 
نهادهاي مالي و اشخاصي هستند كه عالقه به فعاليت در بازار 
واقع��ي و معام��الت آن كاال دارند و از خري��د و فروش كاال يا 
اوراق به��ادار مبتني بر كاال، درآمد حاصل مي كنند و البته به 
نقدش��وندگي معامالت آن نيز كمك مي كنند. با توجه به اين 
دغدغه، ش��ركت زرين زعفران مش��رق زمين چندي است كه 
عمليات ورود س��فارش هاي خريد و فروش روي نماد زعفران 
نگي��ن انبار زرين زعفران را آغاز كرده اس��ت و روزانه با دامنه 
مظنه 2درصد س��فارش هايي در قيمت ه��اي يك درصد باال و 
پايين قيمت روز قبل يا قيمت اس��تعالم ش��ده از بازار فعاالن 
زعف��ران در اين نم��اد وارد مي كند و به واق��ع عملياتي براي 

فعاليت مطمئن تر فعاالن بازار در اين نماد انجام مي دهد. 
در همين زمينه مديرعامل ش��ركت زرين زعفران مش��رق 
زمين ضمن اعالم آمادگي اين شركت براي بازارگرداني رسمي 
در نمادهاي گواهي س��پرده و آتي زعفران عنوان كرد: با توجه 
به سهامداري بيش از 5۰۰۰كشاورز خراساني در شركت زرين 
زعفران مشرق زمين، اين شركت همواره به ارتقاي منافع اين 
س��هامداران و بهبود فضاي كس��ب و كار بازار زعفران اهتمام 

داشته است. 
غالمرضا كريمي ضمن تاكيد بر لزوم نقدشوندگي نمادهاي 
زعفران در بورس كاالي ايران گفت: اين شركت كه يكي از دو 
انبار پذيرش ش��ده زعفران در بورس كاالي ايران است، سعي 
كرده همواره قيمتي در تابلو معامالت گواهي سپرده انبار زرين 
زعفران ثبت ش��ود كه اين قيمت تا حد ممكن بيانگر واقعيات 
بازار باشد. به همين دليل در يك ماه اخير، اين شركت عالوه بر 
اطالع��ات خود از بازار نس��بت به اخذ مظن��ه قيمت از فعاالن 
مختل��ف بازار كرده و قيمت حاصله را مبناي س��فارش گذاري 

در نماده��اي زعفران انبار زرين زعفران قرار داده اس��ت تا هر 
فردي كه قصد خريد و فروش در اين نمادها را دارد بااطمينان 
از نقدش��وندگي اين نمادها بتواند نس��بت ب��ه خريد و فروش 
گواهي س��پرده زعفران اق��دام كند. مديرعامل ش��ركت زرين 
زعفران مش��رق زمين با استقبال از راه اندازي بازار آتي زعفران 
گفت: راه اندازي بازار آتي مي تواند منجر به شفاف شدن قيمت 
زعفران و جلوگيري از ضرر و زيان معامله گراني كه بدون اطالع 
دقيق از قيمت واقعي نس��بت به معامله اقدام مي كنند، شود و 

اين يك پديده بسيار مبارك براي بازار زعفران كشور است. 
وي با اشاره به اهميت نقدش��وندگي در بازار معامالت آتي 
اشاره داش��ت: با توجه به اهميت نقدشوندگي در اين بازار نيز 
اين شركت آمادگي دارد تا هم به صورت يك فعال بازار نسبت 
به خريد و ف��روش روزانه در بازار آتي زعفران اقدام كند و هم 
در صورت اعطاي مجوز رس��مي بازارگرداني از س��وي سازمان 
بورس و اوراق بهادار نسبت به بازارگرداني رسمي در نمادهاي 
آتي و گواهي س��پرده اقدام كند و ضمن برخورداري از مزاياي 
اي��ن موضوع از جمله كاهش كارمزد معامالت، كمك ش��اياني 
به نقدش��وندگي معامالت و شكل گيري اين بازار كند. غالمرضا 
كريمي ضمن درخواست از سازمان بورس جهت اعطاي مجوز 
بازارگرداني ب��ه فعاالن اصلي بازار زعفران و از جمله ش��ركت 
زري��ن زعفران مش��رق زمين به عنوان حامي تع��داد زيادي از 
كش��اورزان زعفرانكار افزود: حضور با اطمينان معامله گران در 
بازار آتي و گواهي سپرده كااليي كه به واسطه وجود بازارگردان 
قطعا تقويت خواهد ش��د اين امكان را براي كش��اورزان و تجار 
بازار زعفران فراهم خواهد كرد تا با اطمينان از وجود يك بازار 
عميق و نقدشونده همواره قيمت هاي بورس را مبناي معامالت 
خود قرار دهند. همچنين معامله گران جهاني كه شركت زرين 
زعفران مراودات زيادي با آنها دارد نيز از وجود يك بازار شفاف 
قابل اتكا كه بتواند همواره قيمت يك استاندارد مشخص كيفي 
زعف��ران را به آنها به صورت آنالين نش��ان دهد نيز اس��تقبال 
خواهند كرد كه اين مي تواند ب��ه ارتقاي جايگاه زعفران ايران 

در دنيا و مرجعيت قيمت جهاني زعفران كشور منجر شود. 

 »آتي« قراردادي كه چشم انداز قيمت مي دهد
در همين ح��ال معامالت قراردادهاي آتي زعفران در بورس 
كاال در حالي از امروز براي نخس��تين بار در دنيا آغاز مي ش��ود 
كه كش��ف قيمت و پيش بيني آن ب��راي ماه هاي آينده تاكنون 
براي كش��اورزان و زعفرانكاران امري دش��وار بوده و هست. اين 
در حالي اس��ت كه با استفاده از اين ابزار مالي نوين مي توان به 
افزاي��ش قدرت پيش بيني پذيري در بازار زعفران كمك كرد. بر 
اين اساس، اباذر اسديان كشاورز و تاجر زعفران عنوان كرد: در 
بازار زعفران پيش بيني دقيقي نس��بت به قيمت هاي آينده اين 
محصول وجود ندارد و كشاورزان نمي توانند نسبت به قيمت هاي 
آتي اطمينان خاطر داش��ته باش��ند. اين در حالي است كه اگر 
قيمت زعفران قابل پيش بيني باشد، كشاورز مي تواند محصول 
خود را پيش فروش كند. وي افزود: با اين تفاسير راه اندازي بازار 

قراردادهاي آتي زعف��ران مي تواند، قابليت پيش بيني قيمت ها 
را براي كش��اورزان فراهم كرده و زمينه معرفي ايران به عنوان 
تعيين كننده قيمت زعف��ران در جهان را فراهم كند. اين فعال 
بازار زعف��ران در خصوص قيمت زعفران نگين اظهار كرد: طي 
روز جاري قيمت زعفران نگين در هر كيلو ۶ميليون و ۱۰۰هزار 
تومان است كه نسبت به سال گذشته حدود يك ميليون تومان 
افزايش يافته اس��ت. البته طي چند روز اخير قيمت ها در بازار 
قدري كاهش��ي بود و به 5ميليون و ۷۰۰هزار تومان نيز رسيد؛ 

اما دوباره به روند صعودي بازگشت. 

 سود زعفرانكاران از اجراي خريد توافقي
اسديان با بيان اينكه علت افزايش يك ميليوني قيمت زعفران 
اجراي طرح خريد توافقي بوده اس��ت، گف��ت: اجراي اين طرح در 
ص��ورت تداوم و رفع نواقص موجود به نفع كش��اورز بوده و س��ود 
زعفران��كاران را افزاي��ش مي دهد. اين در حالي اس��ت كه در زمان 
برداش��ت كش��اورز مجبور بود، زعف��ران را به قيم��ت 3ميليون و 
۸۰۰هزار تومان بفروشد. اما در اين طرح سازمان تعاوني روستايي 
محصول نگين را به قيمت ح��دود 5 ميليون و ۴۰۰هزار تومان از 
كشاورزان خريد. به گفته وي در زمان برداشت محصول تا نزديك 
ش��دن به عيد، به دليل نياز كش��اورز به پول قيمت زعفران توسط 
تجار به صورت كاذب با كاهش همراه مي شود و كشاورزان محصول 
خود را به قيمت هاي ارزان به تجار مي فروش��ند؛ اما در صورتي كه 
در طرح خريد توافقي پول كشاورزان به موقع به آنها پرداخت شود، 
ت��داوم اجراي آن به نفع كش��اورزان خواهد ب��ود. وي در خصوص 
مبناي قيمتي زعف��ران در بازارهاي خارجي گفت: زعفران در بازار 
اسپانيا بيشتر به صورت محصول نگين و بر مبناي ارز دالر خريد و 
فروش مي شود؛ اما اعراب پوشال معمولي را به صورت ريالي از تجار 
ايراني خريداري مي كنند. اسديان ضمن بي اطالعي از قيمت زعفران 
در بازاره��اي خارجي اظهار كرد: تاجران زعفران نگين را به قيمت 
هر كيلو ۶ ميليون و ۱۰۰هزار تومان و زعفران پوشال معمولي قلم 
درش��ت را نيز به قيمت حدود 5ميليون و ۱5۰ هزار تومان از بازار 
داخل��ي خريداري مي كنند؛ اما معلوم نيس��ت اين محصول به چه 

قيمتي در بازارهاي خارجي فروخته مي شود. 

گروه بورس 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته با افزايش 2واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم 95 
ه��زارو 229 واحد را به خود اختص��اص دهد. از همين رو با 
توجه به جريان معامالتي روز سه ش��نبه، برخي كارشناس��ان 
بازار س��رمايه ب��ر اين باورند كه موضع گي��ري جديد در كنار 
اظهارنظر هاي واهي وزي��ر امور خارجه امريكا و اعالم مواضع 

خصمانه عليه جمهوري اس��المي ايران يكي از داليل حركت 
با احتياط س��هامداران در معامالت روز گذشته بود. بر همين 
اساس، در داد و ستدهاي ديروز سرمايه گذاران بورس تهران 
بيش از ۶۴۴ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را در بازار دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت 
بيش از يك هزار و ۴۸۷ ميليارد ريال بود و در 5۰ هزار نوبت 
معامالت��ي انجام ش��د. در همين حال در بازار روز سه ش��نبه 
ش��اخص كل بورس رشد كرد و ش��اخص بازار اول در حالي 
5۰واحد نزولي ش��د كه شاخص بازار دوم 2۸۸ واحد افزايش 
يافت. بر اين اس��اس، نماد شركت هاي فوالدمباركه، گل گهر 
و پتروش��يمي جم با بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص رشد 
اي��ن متغير را رقم زدند. در مقابل نماد ش��ركت هاي پااليش 

نف��ت اصفهان، پااليش نفت تبري��ز، ملي مس و پااليش نفت 
بندرعباس با بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص باعث شدند 
اين متغير رش��د بيش��تري نداش��ته باش��د. همچنين ديروز 
گروه ه��اي فلزات اساس��ي، خ��ودرو و فرآورده ه��اي نفتي با 
بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 
صنع��ت ق��رار گرفتند. اين در حالي اس��ت كه صدرنش��يني 
بازار نيز با بيش��ترين رشد قيمت متعلق به نماد شركت هاي 
دوده صنعتي پارس، داروس��ازي ابوريحان، گلتاش، تكنوتار، 
محورس��ازان ايران خودرو، ايران ارقام و گرانيت بهسرام بود. 
در مقابل نماد ش��ركت هاي سيمان ايالم، قند اصفهان، حمل 
و نقل پتروش��يمي، معدني دماوند، آبادگران ايران، آلومراد و 
لوله و ماشين سازي ايران با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 

جدول معامالت نشس��تند. به گزارش س��نا، س��رمايه گذاران 
بورس��ي ديروز براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
س��هام مس ش��هيد باهنر، اوراق صكوك س��ايپا، سهام دوده 
صنعتي پارس، اوراق مش��اركت ش��هرداري ش��يراز و اوراق 
مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا را ثبت كردند. اين 
در حالي بود كه گروهي از س��رمايه گذاران بيشترين عرضه ها 
را در اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مشاركت شهرداري تهران 
داشتند. اين نمادها طوالني ترين صف هاي فروش را داشتند. 
بر اس��اس اين گزارش، بانك صادرات روز سه شنبه با معامله 
۱2۸ميليون س��هم بيش��ترين حجم معام��الت و واحدهاي 
صن��دوق امين يكم ب��ا معامله ۱۰9ميليارد ريال بيش��ترين 

ارزش معامالت را داشتند. 

تاالرنقرهاي

امروز، بازار آتي طالي سرخ راه اندازي مي شود 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

احتياط سهامداران 
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بي تدبيري داخلي خطرناك تر از 
تهديدات بين المللي

پس از خ��روج امريكا از برجام رايزن��ي اتحاديه اروپا 
درباره چگونگي ادامه فعاليت در اين معاهده بين المللي 
آغاز ش��د. از آنجا كه اين تصمي��م عمده ترين تاثير خود 
را ب��ر بخش اقتصادي كش��ور و بخش خصوصي خواهد 
گذاش��ت، فعاالن اقتصادي درباره چشم انداز برجام بدون 

امريكا نظرات متفاوتي دارند. 
عليرضا كشاورز رييس اتاق قزوين به »پايگاه خبري 
اتاق اي��ران« مي گويد: اتحاديه اروپا ب��راي حفظ برجام 
تالش خواه��د كرد، چرا كه خروج اتحادي��ه اروپا از اين 
معاهده بين المللي تمامي مفاد برجام را زير سوال خواهد 
برد و آنها نمي خواهند فعاليت هس��ته يي ايران از نظارت 
آژانس خارج شود. كشاورز ادامه داد: بدترين حالت براي 
ايران اين است كه برجام به طور نيم بند پابرجا باشد در كار 
باشد به طوري كه ايران را ملزم به رعايت مفاد اين قرارداد 
كند و از سوي ديگر با اعمال تحريم ها فشار اقتصادي به 
ايران وارد ش��ود. او معتقد اس��ت در حال حاضر برجام و 
خروج امريكا از آن مس��اله و دغدغه اصلي اقتصاد كشور 
نيس��ت، بلكه بي تدبيري در انجام امور داخلي اس��ت كه 
اقتصاد را ضعيف مي كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران بيان كرد: به فرض اينكه روابط سياس��ي ما با تمام 
دنيا مناسب باشد و با آنها تعامل تجاري داشته باشيم، اما 
تا زماني كه بي تدبيري داخلي حاكم باشد و موانع داخلي 
كسب و كار برطرف نشود، هيچ مشكلي حل نخواهد شد. 
كشاورز نگراني عمده در شرايط فعلي را خروج سرمايه 
از كشور عنوان كرد و افزود: بسياري شركت هاي اروپايي 
در ش��رايط فعلي از س��رمايه گذاري در اي��ران ممانعت 
مي كنند، از سوي ديگر برخي ايرانيان سرمايه هاي خود را 
به خارج از كشور منتقل مي كنند كه دست به دست هم 

دادن اين مسائل به تضعيف اقتصاد ايران دامن مي زند. 
او معتقد است در فضاي فعلي بايد اختالفات در اركان 
حاكميت و حتي هيات دولت برطرف ش��ود تا مديريت 

عقالني در كشور حرف نخست را بزند. 

با ارز ۴۲۰۰ توماني قيمت 
خودرو كاهش نمي يابد

 در حال��ي ك��ه انتظ��ار مي رف��ت ب��ا تخصي��ص ارز
۴۲۰۰ تومان��ي به واردكنن��دگان، قيم��ت خودروهاي 
وارداتي كاهش يابد، رييس انجمن واردكنندگان خودرو 
مي گويد حت��ي در صورت تخصيص كام��ل اين ارز نيز 

قيمت ها كاهش نخواهد يافت. 
فرهاد احتش��ام زاد در گفت وگو با ايس��نا در پاس��خ 
ب��ه اينكه تخصيص ارز ۴۲۰۰ تومان��ي مصوب دولت به 
واردكنندگان خودرو آغاز شده است؟ اظهار كرد: تاكنون 
تعداد بسيار كمي از واردكنندگان خودرو توانسته اند ارز 

۴۲۰۰ توماني را دريافت كنند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه حج��م ارز تخصي��ص يافته به 
واردكنندگان خودرو به هيچ وجه پاسخگوي تقاضا نيست، 
خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر تع��داد قابل توجهي از 
واردكنندگان خودرو در صف انتظار تخصيص ارز هستند، 
زيرا در مصوبه دولت تصريح ش��ده كه ارز به نرخ رسمي 

۴۲۰۰تومان در اختيار تمام واردكنندگان قرار  گيرد. 
رييس انجمن واردكنندگان خودرو در پاس��خ به اين 
باور عمومي كه با تخصيص ارز رسمي )۴۲۰۰ توماني( به 
واردكنندگان خودرو بايد شاهد كاهش قيمت ها در اين 
بازار باش��يم زيرا واردكنندگان خودرو كه پيش از اين از 
ارز ميانگين ۶۰۰۰ توماني بازار آزاد براي واردات استفاده 
مي كردن��د با تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، هزينه هاي  ارز 
مصرفي آنها كاهش يافته اس��ت بنابراين متناسب با آن 
قيم��ت خودروهاي وارداتي نيز باي��د كاهش يابد، اظهار 
ك��رد: تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني تاثي��ري در كاهش 
قيمت ها نخواهد داش��ت بلكه تنها باعث ثبات نرخ هاي 
فعلي مي ش��ود زيرا همزمان با افزايش نرخ ارز رسمي از 
۳۷۰۰ توم��ان به ۴۲۰۰ تومان، مبناي محاس��به حقوق 
و عوارض گمرك��ي واردات خودرو ني��ز از ۳۷۰۰ تومان 
ب��ه ۴۲۰۰ توم��ان افزايش يافته كه به معن��اي افزايش 
۱۴درصدي هزينه هاي واردات خودرو در اين بخش است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اگرچه با تخصيص ارز رسمي 
ب��ه واردكنندگان هزينه هاي واردات خودرو از ناحيه نرخ 
ارز مصرفي كاهش مي يابد اما از آن س��و ش��اهد افزايش 
مبناي گمركي محاسبه حقوق و عوارض واردات خودرو 
هستيم كه در مجموع مي توان گفت افزايش پايه گمركي 
با كاهش نرخ ارز مورد استفاده واردكنندگان جبران شده 
و در مجموع تغييري در قيمت خودروها نخواهيم داشت. 

 دليل افزايش ۲برابري
قيمت عينك

رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان عينك 
گفت: ش��رايط بازار به گونه يي است كه مواد مصرفي و 
لوازم  جانبي عينك كم شده و تا دوبرابر افزايش قيمت 

را تجربه كرده است. 
به گزارش ايس��نا، با توجه به اينكه امسال از سوي 
مقام معظم رهبري سال حمايت از كاالي ايراني تعيين 
ش��ده، انتظار مي رود براي رسيدن به اين هدف بايد از 
توليد داخلي حمايت جانانه يي صورت بگيرد؛ حمايتي 
كه با رفع قوانين دس��ت و پاگير، تامين نيازهاي اوليه 
توليد و... عملي مي ش��ود. اما در ابتداي سال نوساناتي 
در بازار ارز و به تبع آن در بازار مواد اوليه وتوليد ايجاد 

شده كه توليدكننده با مشكالتي مواجه شده است. 
در اي��ن مي��ان توليدكنن��دگان عدس��ي عينك با 
مس��ائلي مواجه هس��تند كه حميد ثابت ق��دم رييس 
اتحادي��ه توليدكنندگان و فروش��ندگان عينك در اين 
ب��اره به ايس��نا گف��ت: در ايران چند البراتوار عدس��ي 
با س��رمايه گذاري قاب��ل توجهي در ح��دود ۲۰ تا ۳۰ 
ميلي��ارد تومان فعاليت مي كنند كه به واس��طه تامين 
نشدن مواد اوليه شرايط سختي را تحمل مي كنند. وي 
افزود: در شرايط فعلي ثبت سفارش و گشايش اعتبارات 
براي توليدكنن��دگان و واردكنندگان مواد اوليه فراهم 
نيست و دس��ت صنوف و اتاق اصناف در كمك رساني 
به واحدهاي توليدي و خدماتي بسته است. ثابت قدم با 
اشاره به اينكه سيستم بانكي دالر ۴۲۰۰ توماني را در 
اختيار تامين كنندگان مواد اوليه قرار نداده است، گفت: 
ش��رايط بازار به گونه يي است كه مواد مصرفي و لوازم 
جانب��ي عينك در بازار تهران تا دو برابر افزايش قيمت 

را تجربه كرده است. 

اخبار

راه هاي تجاري ايران در صورت تحريم هاي مجدد چگونه است؟

مسيرهاي تجاري پسا پسابرجام

در نشست كارگروه تخصصي كميته ماده 1۲ انجام شد

بررسي مشكالت تخصيص اسناد خزانه اسالمي براي مطالبات تامين اجتماعي
نشس��ت كارگروه تخصصي كميته ماده ۱۲ با موضوع »بررس��ي 
مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحس��اب و مطالبه جريمه فعاالن 
بخش خصوصي در تخصيص اس��ناد خزانه اس��المي براي پرداخت 
مطالبات تامين اجتماعي در كسورات حق بيمه« با حضور نمايندگاني 
از وزارت امور اقتصادي و دارايي، قوه قضاييه، سازمان برنامه وبودجه، 
اتاق قزوين، سنديكاي شركت هاي ساختماني ايران، انجمن مهندسان 
مشاور خراسان رضوي، انجمن پيمانكاران آذربايجان شرقي، انجمن 
شركت هاي ساختماني و تاسيساتي قزوين از سوي دبيرخانه كميته 

ماده ۱۲ برگزار شد. 
علي چاغروند، مدير پژوهش هاي حرفه يي كس��ب وكار با اشاره به 
توافقنامه سال ۱۳95 وزارت اقتصاد و سازمان تامين اجتماعي گفت: 
اين توافقنامه درخصوص واگذاري اس��ناد خزانه اسالمي به سازمان 
تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي سنواتي پيمانكاران و مهندسان 
مش��اور طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه يي در كسور حق بيمه از 
محل قراردادهاي منعقده بود كه به دليل فقدان نقدينگي دستگاه هاي 
اجرايي انجام شد. وي ادامه داد: درحال حاضر پيمانكاران در مورد عدم 
صدور مفاصاحس��اب تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسالمي از سوي 
سازمان تامين اجتماعي، اعمال ۲درصد جريمه ماهانه پيمانكاران به 
دليل مدت دار بودن اس��ناد خزانه اسالمي و عدم پذيرش ليست ارائه 

شده، پيمانكاران از سوي سازمان تامين اجتماعي معترض هستند. 

چاغروند با اشاره به بخشنامه صادره از سوي سازمان برنامه وبودجه 
تصريح كرد: با عنايت به اين بخشنامه، جرايم مربوط به ديركرد حق 
بيم��ه پيمانكاران در ص��ورت عدم پرداخت نقدي، وظيفه دس��تگاه 
واگذارنده است. در ادامه مهرداد شكوري رازي، عضو هيات نمايندگان 
اتاق قزوين ضمن تاييد مطالب مطرح شده، تصريح كرد: اين موضوع 
در دستور كار شوراي گفت وگوي اتاق قزوين نيز قرار گرفته است. در 
مواردي كه دستگاه هاي اجرايي به پيمانكار بدهي دارند و پيمانكار نيز 
به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است براساس توافقنامه فوق، اسناد 
خزانه از سوي دستگاه اجرايي به عنوان طلب پيمانكاران به سازمان 
تامين اجتماعي پرداخت مي ش��ود. البته س��ازمان تامين اجتماعي، 
اسناد خزانه را با زمان سررسيد اوراق محاسبه مي كند و در اين ميان 
جريمه ديركرد تا زمان سررسيد اسناد را براي پيمانكار لحاظ مي كند 

كه اين موضوع به ضرر پيمانكاران خواهد بود. 
وي تاكيد كرد: به دليل شفاف نبودن موضوع بايد در ابتدا جرايم 
ديركرد از دس��تگاه واگذارنده كار مطالبه شود تا پيمانكاران با چنين 
مش��كالتي مواجه نش��وند. س��يدمحمدمهدي مدني، رييس انجمن 
شركت هاي ساختماني و تاسيساتي قزوين نيز با اشاره به قانون بودجه 
سال ۱۳95 تش��ريح كرد: بدهي هاي مسجل دستگاه هاي اجرايي از 
طريق اسناد خزانه اس��المي در رابطه با مطالبات پيمانكاران به آنها 
پرداخت مي شود. اين درحالي است كه اين پرداخت ها بايد به صورت 

نقدي انجام مي ش��د. محمد تكلي، نماينده س��نديكاي شركت هاي 
س��اختماني ايران با اش��اره به اينكه تمام��ي قراردادهاي پيمانكاري 
به صورت نقدي منعقد مي ش��ود، گف��ت: پيمانكاران مكلف به انجام 
تعهدات قرارداد بوده و در مقابل كارفرما نيز مكلف به پرداخت مبلغ 
ق��رارداد اس��ت. كارفرما با توجه به اينكه ب��ا كمبود نقدينگي مواجه 
است، اقدام به ارائه اسناد خزانه اسالمي مي كند و پيمانكاران مجبور 
مي ش��وند اين اس��ناد را در قبال مطالبات خود از دستگاه واگذارنده 
قب��ول كنند. پيمانكاران نيز از اين اس��ناد براي پرداخت بدهي خود 
به سازمان تامين اجتماعي اس��تفاده مي كنند كه متاسفانه سازمان 
به دليل مدت دار بودن اين اس��ناد از ارائه مفاصاحساب به پيمانكاران 
خودداري مي كند و اين موضوع مش��كالتي را براي اين بخش ايجاد 
كرده است. وي پيشنهاد داد: سازمان برنامه وبودجه مي تواند با لحاظ 
ك��ردن حفظ قدرت خريد در اس��ناد ارائه ش��ده به س��ازمان تامين 

اجتماعي اين مشكل را مرتفع كند. 
حميد نوجوان، رييس هيات مديره انجمن پيمانكاران آذربايجان 
ش��رقي با اشاره به اين موضوع كه براي قراردادهاي پيمانكاري اسناد 
خزانه تعيين نش��ده و تمام��ي قراردادها به ص��ورت نقدي پرداخت 
مي ش��ود ولي پيمانكاران مجبور به قبول اين اس��ناد هستند، ادامه 
داد: مشكالت پيمانكاران به اين موضوع ختم نمي شود، متاسفانه در 
برخي از شعبات تامين اجتماعي ليست ارائه شده توسط پيمانكاران به 

دليل مدت دار بودن اين اسناد پذيرفته نمي شود همچنين براي ارائه 
مفاصاحساب سررسيد اسناد خزانه را مد نظر قرار مي دهند. 

وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مصوبه هي��ات وزيران در س��ال 
۱۳8۴ گف��ت: مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توس��عه براي 
تسويه حس��اب نيازي به دريافت مفاصاحساب نيست. اما متاسفانه 
ذي حس��ابان اين موض��وع را رعايت نمي كنند و تسويه حس��اب را 
منوط به دريافت مفاصاحس��اب مي كنند. اعظم الس��ادات فاطمي، 
معاون مركز مديريت بدهي وزارت اقتصاد با شرح اين موضوع كه 
داليل استفاده از ابزاري نظير اسناد خزانه اسالمي، محدوديت هاي 
مالي كش��ور بوده كه از س��ال ۱۳9۴ اوج گرفت، تصريح كرد: در 
س��ال ۱۳9۴ اس��نادي ارائه شد كه كس��ورات آن پرداخت نشده 
بود و مش��كالتي ازجمله عدم پرداخت حق بيمه پيمانكاران را به 
دنبال داشت. با بررسي و پيگيري وزارت اقتصاد توافقنامه يي بين 
س��ازمان تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد منعقد ش��د كه در متن 
اين توافقنامه اش��اره يي به جريمه ديركرد نش��ده است. وزارتخانه 
براس��اس صورت  وضعيت، اس��ناد خزان��ه را به پيمان��كاران ارائه 
مي دهد و اين به منزله تس��ويه محسوب مي شود اما تصور سازمان 
تامين اجتماعي به اين ش��كل است كه اين اسناد توسط سازمان 
نگهداري مي ش��ود تا زمان سررسيد آن برس��د درحالي كه اسناد 

خزانه در حكم پول بوده و در بازار نقد مي شود. 

گمانه زني ه��اي زي��ادي درباره وضعي��ت تجارت 
خارجي اي��ران در صورت تش��ديد تحريم هاي امريكا 
مطرح مي شود. حالت هاي خوشبينانه و بدبينانه زيادي 
مطرح اس��ت. دولت به اروپا اميدوار است و طبيعتا باز 
بودن راه اروپا مي تواند بخش مهمي از مشكالت را حل 
كند اما بايد حالت هاي بدبينانه را در نظر گرفت كه در 
آن صورت مانند سال 9۱ و 9۲ به سمت هند و چين 

حركت خواهيم كرد. 

 تجارت با روپيه
از زمان اعالم ترامپ مبني بر آينده برجام عمال هند 
خود را براي يك تج��ارت قوي با ايران آماده مي كند. 
هند ك��ه خريدار اصلي بس��ياري از محصوالت مانند 
پتروشيمي است مي داند ايران در انتقال ارز با مشكل 
روبرو خواهد شد به همين دليل به سمت مبادالت با 
روپيه خواهد رفت. به همين دليل پيش بيني توس��عه 
صادرات هند به ايران صورت گرفته است. با اين وجود 
حجم تجارت ايران و هند پاس��خگوي نياز باالي ايران 
نيس��ت و چاره يي جز حركت به سمت كشورهايي با 

حجم باالتر با ايران مانند چين وجود ندارد. 
از سوي ديگر مسير چين در ايام قبل از برجام يكي 
از مهم ترين مسيرهاي تجاري بود كه احتماال به شكل 
جديدي احيا خواهد شد. مجيدرضا حريري نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران و چين در پاس��خ به اين سوال كه 
ب��ا توجه به خ��روج دولت امريكا از برج��ام و برقراري 
مج��دد تحريم هاي، چين ت��ا چه ان��دازه مي تواند به 
اقتصادي ايران جهت عبور از موانع تحريم كمك بكند، 
اظهار داشت: به هرحال خروج امريكا از برجام تبعات 
تجاري و سياسي خاصي براي ايران خواهد داشت كه 
بايد با سياست گذاري مناس��ب اين تاثيرگذاري را به 
حداقل برس��انيم. از سه دهه گذش��ته تاكنون ارتباط 
ما با كش��ور چي��ن به گونه يي بوده ك��ه از نظر حجم 
معامالت با رش��د روبرو بوده، ضمن اينكه در دو دهه 
اخيرتجهيز و نوس��ازي بخش عمده يي از تكنولوژي، 
صنعت، زيرس��اخت ها از قبيل جاده ها، ريلي، نيروگاه 
و پااليشگاه ها ايران را چيني ها به عهده گرفته اند و در 

پيشرفت اقتصادي نقش بسزايي داشته اند. 
وي با اش��اره به اينكه چين تنها كش��وري بود كه 
ج��داي از همه اتفاقات سياس��ي با اي��ران يك رابطه 
روبه رش��د داش��ته اس��ت، عنوان كرد: اينكه بگوييم 
تحريم ه��اي مجدد تاثيري در مناس��بات اقتصادي ما 
ندارد درس��ت نيست و قطعا يك سري فرصت هاي ما 
در اي��ن ش��رايط از بين مي رود. در م��ورد چين نيز از 
آنجايي كه شركت هايي در اين كشور وجود دارند كه 

يا در بورس امريكا سهامشان خريد و فروش مي شود يا 
شركاي تجاري بزرگي در امريكا دارند، به همين دليل 
مايل نباش��ند كه با اي��ران كار كنند همان طور كه در 
جريان تحريم هاي قبلي هم بخش هايي از ش��ركت ها 

و توانمندي هاي اقتصادي چين را از دست داده ايم. 

  چين بي تفاوت نسبت به تحريم
حريري با تاكيد بر اينكه چين تنها كش��وري بود 
كه هم در جري��ان تحريم ها و هم بعد از برجام روابط 
تجاري خود با ايران را در مس��ير رشد قرار داد، يادآور 
ش��د: بعد از برجام گس��ترش روابط تجاري با چين از 
جانب دولتمردان ما با بي مهري مواجه ش��د، زيرا فكر 
مي كردند كه كش��ورهاي اروپايي به راحتي مي توانند 
جايگزين چين شوند. اين كشور نه تنها با ايران بلكه با 
مجموعه اقتصادهايي كه در منطقه خاورميانه متكي بر 
فروش انرژي و مواد خام بوده اند، روابط رو به رش��دي 
داش��ته اس��ت و در اين زمينه ما در منطقه س��ومين 
شريك تجاري چين هستيم و عربستان و امارات بيشتر 

از ما با چين مبادله تجاري دارند. 
وي در م��ورد ف��روش نفت به چي��ن گفت: تقريبا 
نزديك به يك دهه است كه چين به عنوان بزرگ ترين 

خريدار نفتي ما مطرح اس��ت كه فروش نفت ايران به 
اين كش��ور از نظر حجم تغييري نداش��ته اما از لحاظ 
مقدار با كاهش روبرو شده، در واقع چين 5۰ درصد از 
ان��رژي مورد نياز خود را از داخل تامين و نيم ديگر را 
خريداري مي كند كه از اين مقدار زماني ما بزرگ ترين 

فروشنده نفت به چين بوديم. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه 
در بحث فروش نفت پيش از اين س��هم درصدي مان 
بيشتر بود و نه سهم مطلق، يعني ما ركورد ۷۰۰ هزار 
بش��كه صادرات به چي��ن را هم داريم ك��ه قبال نبود 
ولي زماني با ۳۰۰ هزار بش��كه صادرات ما بزرگ ترين 
فروش��نده نفت به چين بوديم. منتهي در س��ال هاي 
اخير نياز چين به واردات نفت بيش��تر شد و از مبادي 
متنوع تري خريداري كرد كه درمقابل نس��بت تامين 
انرژي از ايران كاهش پيدا كرده اس��ت اما قدر مطلق 
آن يعني ميزان بشكه نفت هر سال افزايشي بوده و در 

اين مورد مشكلي پيش نيامده است. 
حريري تصريح كرد: در فرصت هايي كه با توجه به 
محدوديت هاي جديد براي اقتصاد ايران پيش مي آيد 
چين جايگاه خود را به عنوان ش��ريك اول تجاري ما 
كماكان مانند يك دهه قبل حفظ مي كند، چين حدود 

۲5 درصد از صادرات نفتي ما را خريد مي كند و همين 
مقدار از صادرات غير نفتي ما را نيز به خود اختصاص 
داده كه بعيد است در اين روند تغيير محسوسي انجام 
شود. وي درخصوص مبادالت غير نفتي با چين عنوان 
كرد: در بحث تجارت ف��والد ايران صادر كننده عمده 
فوالد به آن شكل نيست به جز مقدار كمي كه به اروپا 
صادر كرديم. وارد كننده فوالد هم به آن شكل از چين 
نبوده ايم اما ايران يكي از تامين كننده هاي سنگ آهن 

براي صنعت فوالد چين بوده و هست. 
حريري در پاس��خ به اين س��وال ك��ه ايران در 
برهه يي از زمان كه تحريم هاي گذش��ته در جريان 
بود تجربه خوبي در مبادالت تجاري با چين نداشته، 
گفت: اگر شما فكر كنيد كه وقتي تحريم بين المللي 
مي ش��ويد از جانب امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان 
ملل، هيچ مانعي در مبادالت با كشورهاي ديگر پيدا 
نمي كنيد، قطعا درس��ت نيس��ت ولي ما بايد بطور 
نس��بي بگوييم كه در زمان گذش��ته چه كشوري 
بيش��ترين همكاري را با ايران داشت؟ در پاسخ به 
اين س��وال باز به اسم چين مي رسيم كه در مقابل 
بسياري از قوانين محدود كننده ايستاد و به صورت 

علني يك سري تحريم ها را رعايت نكرد. 

  محدوديت هاي فعاليت با چين
وي در مورد محدوديت فعاليت بانكي چين با ايران 
در زمان تحريم هاي گذش��ته اف��زود: در اين زمينه ما 
با همه دنيا به مش��كل برخوردي��م و نبايد فكر كنيم 
كه چين نظام مال��ي خارج از اين قاعده دارد. در حال 
حاضر ايران با يك بانك و س��ه موسسه مالي و بانكي 
در چي��ن مراودات بانكي و فاينانس دارد. ما با كونلون 
بانك چين حدود هشت سال كه در حال سامان دادن 
به روابط تجاري مان هس��تيم كه مش��ابه اين مورد را 
در هيچ كش��ور ديگري نداري��م. درحوزه فاينانس هم 
با بانك توس��عه چين )س��ي. دي. بي بان��ك(، اگزيم 
بانك چين و گروه مالي س��ي اي تي اي سي چين كه 
تامين كننده تعداد زيادي از پروژه ها در ايران هستند، 
در ارتباط هس��تيم و در اين م��ورد حدود ۱۱ ميليارد 
دالر پروژه هاي ايران براي تامين مالي به اين موسسات 

معرفي شده اند. 
نايب رييس اتاق بازرگاني اي��ران افزود: اگر چنين 
مراوداتي را طي سال هاي اخير با كشوري ديگري هم 
داشتيم مي توانيم در مقام مقايسه بگوييم چيني ها بد 
رفتار كرده اند. در ش��رايطي كه تم��ام دنيا بر عليه ما 
بودند چيني ها تعهدات فاينانس و مبادله ارز از طريق 
سيستم بانكي را براي ما هموار كردند به همين دليل 
تنها تمركز كردن بر موانع موجود، قدرناشناسانه است. 
بانك هاي تجاري چين كه ۳ مورد از آنها جزو ۱۰ بانك 
بزرگ دنيا هستند و يكي از آنها بزرگ ترين بانك دنيا 
اس��ت نمي توانند منافع خود را در سطح بين الملل به 
خاطر مبادالت ح��دود ۴۰ ميلياردي با ايران به خطر 
بيندازند، زيرا چين در س��ال گذش��ته حدود بيش از 
۴هزار ميليارد دالر مبادله با دنيا داشته كه از اين مقدار 
۶۰۰ميليون دالر آن با امريكا بوده، پس منطقي نيست 
كه به خاطر مراودات تج��اري با ايران از رقم هنگفت 

چشم پوشي كند. 
حريري با تاكيد بر اينكه چه در زمان تحريم و بعد 
از برجام، هيچ كشوري حجم تجاري اش از نظر اندازه 
و روان��ي كار به اندازه چين نبوده تصريح داش��ت: اين 
ميزان مبادالت تجاري براي ايران و چين اصال مطلوب 
نيست و بايد با بررسي موانع مسير را براي رسيدن به 
رقم هدف گذاري شده تا ۲۰۲۴ برسانيم. در اين زمينه 
پيش بيني ما اين است كه براي ۲۰۱8 حجم مبادالت 
به ۴۰ميليارد دالر برسد اما هنوز تا رقم ۶۰ميليارد دالر 
راه زيادي داريم. هرچند تراز تجاري ما با چين هميشه 
مثب��ت و به نفع ايران بوده اما در اين زمينه اگر كمي 
كنترل هاي وارداتي و قوانين محدود كننده را كم كنيم 

دستيابي به رقم مورد نظر تسريع پيدا مي كند. 

در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

ترديد در مورد تداوم حضور اروپايي ها در صنعت كشور
نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران اگرچه به بررسي 
مسائل و مشكالت شركت هاي تاسيساتي و صنعتي ايران اختصاص 
داش��ت و مش��كالت اين گروه از فعاالن اقتص��ادي در آن مطرح و 
بررسي شد اما فعاالن اقتصادي عضو اين كميسيون، حضور مجتبي 
خس��روتاج، رييس سازمان توس��عه تجارت را هم مغتنم شمردند و 

مشكالت ارزي موكالن خود را نيز با او در ميان گذاشتند. 
اين نشس��ت با مرور اخبار و رويداد هاي اقتصادي و صنعتي آغاز 
شد و حسين حقگو، كارشناس اين كميسيون به ميزان ارز اختصاص 
يافته به واردات از س��وي بانك مركزي اش��اره كرد و گفت: به گفته 
ريي��س كل بانك مركزي حدود يك ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون دالر از 
سوي صادركنندگان ارز وارد صرافي ها شده است. همچنين در رابطه 
با نيازهاي ارزي ۳۳مورد شناس��ايي ش��ده و كميته فعالي در بانك 
مركزي با حضور دستگاه هاي ديگر تشكيل شده و هر نوع نيازي كه 
به عنوان نياز واقعي و منطقي شناسايي شود، تامين ارز خواهد شد. 

حقگو همچنين گفت: نمايندگان مجل��س اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي را تصويب و تكاليف دستگاه هاي مجري اين قانون 
را مش��خص كردند. براس��اس ماده ۷ اين اليحه اشخاص، نهادها و 
دس��تگاه هاي مش��مول اين قانون برحس��ب نوع فعاليت و ساختار 
س��ازماني خود مكلف به رعاي��ت مواردي همچون اح��راز هويت و 
شناس��ايي مراجعان، مالكان واقعي، ارائه اطالعات، گزارش ها، اسناد 

و مدارك الزم به مركز اطالعات مالي و... هستند. 
در ادامه اين نشس��ت، خس��روتاج بنا به خواست و سوال اعضاي 
كميس��يون به بيان توضيحاتي درباره مسائل ارزي كشور و مواضع 
اروپا در قبال تحريم ايران ارائه كرد. او گفت: پس از آنكه معاون  اول 

رييس جمه��وري، نرخ ارز را ۴۲۰۰تومان اعالم كرد و مقرر ش��د كه 
همه نياز هاي ارزي كشور با همين نرخ تامين شود، سامانه يي تحت 
عنوان نيما راه اندازي ش��د. پ��س از آن با تغييراتي كه در نظام ثبت 
سفارش اعمال ش��د عمليات تجاري در درگاه جامع تجارت تمركز 
يافت و اكنون از همين درگاه، ارتباط با س��اير دستگاه هاي ذي ربط 

صورت  مي گيرد. 
او در ادام��ه با اش��اره ب��ه گروه ه��اي كااليي كه در س��ال هاي 
۱۳9۰و۱۳9۱ ب��راي تخصي��ص ارز مبادله ي��ي ش��كل گرفته بود، 
گفت: پ��س از روي كار آمدن دولت يازدهم اين گروه بندي كااليي، 
موضوعيت خود را از دس��ت داد. اين گروه بندي چند سال است كه 
مالك تخصيص ارز نبوده و نيست. اما اكنون گفته مي شود، بانك ها 
زماني كه با كمبود منابع مواجه  مي شوند در پاسخ به متقاضيان ارز 

اعالم  مي كنند كه اين تقاضا جزو اولويت تخصيص ارز نيست. 
خس��روتاج ادامه داد: البته فعاالن اقتصادي نيز اعالم كرده اند كه 
موافق اين مس��اله نيس��تند كه دولت همه نيازهاي ارزي را با نرخ 
۴۲۰۰تومان پاسخ دهد. بر اين اساس قصد داريم اين پيشنهاد را در 

جلسه يي با حضور معاون اول رييس جمهوري مطرح كنيم. 
رييس س��ازمان توسعه تجارت با اش��اره به مذاكراتي كه ميان 
وزارت امور خارجه و كشورهاي اروپايي برقرار است، گفت: مهم ترين 
بحث��ي ك��ه از جانب كش��ورهاي اروپايي در اي��ن مذاكرات مطرح 
 مي ش��ود، آن اس��ت كه تا زماني كه ايران ب��ه تعهدات خود پايبند 
باش��د در توافق برجام باقي مي مانند. طرف ايراني نيز به دنبال اخذ 
تضمين هايي از اين كشورهاس��ت. اروپايي ها البته بيشتر از پوشش 
بيمه يي سخن  مي گويند تا ضمانت منتها بايد ببينيم اين وعده ها تا 

چه حد از ضمانت اجرايي برخوردار است. او ادامه داد: اتحاديه اروپا 
توان پرداخت جرايم تعيين ش��ده از سوي  امريكا را نخواهد داشت 
و آنها  مي گويند اگر منابعي از  امريكا در اروپا باشد،  مي توانند ضبط 

كنند و به پرداخت جرايم اختصاص دهند. 
مجتبي خسروتاج در ادامه ۳راهكار را براي تداوم همكاري اروپا با 
ايران برشمرد و گفت: راهكار نخست استفاده از قانون مسدودسازي 
يا اصالح آن به نفع ايران اس��ت، ديگر آنكه شركت هايي دولتي در 
اروپا براي همكاري با ايران س��امان پيدا كنند كه تحريم ها ش��امل 
آنها نشود و س��ومين راهكار نيز تاسيس شركت هاي غيرايراني در 

اروپاست كه ايران پيش از اين نيز نسبت به آن اقدام كرده است. 
رييس سازمان توسعه تجارت از فعاالن اقتصادي درخواست كرد 
كه در مذاكره با ش��ركاي اروپايي خود، پيش��نهادات آنان را درباره 
چگونگي تداوم همكاري جويا ش��وند تا اين پيشنهادات در اختيار 

مقامات مذاكره كننده قرار گيرد. 
او همچني��ن گفت: تجربياتي از زمان تحريم كوبا وجود دارد كه 
ش��ايد بتوان اين تجربيات را در مورد ايران نيز به كار گرفت. البته 
پيش��نهاد ديگري نيز مطرح شده كه صندوقي توسط اتحاديه اروپا 
تاسيس شود و خسارات شركت هاي كوچك در همكاري با ايران از 
اين صندوق تامين شود. در ادامه اين جلسه، اعضاي كميسيون نيز 
به طرح نقطه  نظرات خود در باب مسائل ارزي و مسائل  بين المللي 
پرداختند. مسعود شنتيايي به عملكرد سامانه نيما انتقاداتي را وارد 

دانست و گفت كه اين سامانه به همه نيازها پاسخ نمي دهد. 
فريال مستوفي نيز با اشاره به مساله تحريم كوبا توسط امريكا 
و ممانع��ت اروپ��ا از همراهي با تحريم ها در س��ال ۱99۶ گفت: 

جريمه هايي كه در ارتباط با همكاري كش��ورها با كوباي تحريم 
ش��ده تعيين  مي ش��د، كم وكوچك بود و توان مقابله با آن وجود 
داش��ت. اكنون اما به نظر مي رس��د، اتحاديه اروپا توان پوش��ش 
جريمه هاي سنگين را نداش��ته باشد. همچنين پيشنهاد ما اين 
است كه در مذاكرات  بين المللي نقش بخش خصوصي پررنگ تر 
شود و نمايندگان بخش خصوصي در اين مذاكرات حضور داشته 

باشند. 
عليرضا كالهي صمدي، ديگر عضو اين كميسيون از آثار افزايش 
قيمت ارز روي مواد اوليه صنايع گفت و افزود: تامين كنندگان مواد 
اوليه محصوالت خ��ود را با نرخ ۴۲۰۰توماني ارز عرضه نمي كنند؛ 
چنانكه براي مثال نرخ فوالد براساس نرخ ارز ۶ هزار توماني محاسبه 
 مي شود يا پليمري ها نيز قيمت محصوالت خود را براساس ارز 5 تا 
۶ هزار توماني محاسبه  مي كنند. اين مساله بايد به نحوي حل شود. 
محم��د اتابك نيز با بيان اينكه مس��اله اصل��ي صنعت كمبود 
تقاضاست، افزود: در شرايطي كه موجودي انبار شركت هاي بورسي 
افزايش يافته است، تسهيالت دولت براي افزايش توليد مشكلي را 
حل نمي كند چراكه صنايع موجود با مس��اله كاهش تقاضا مواجه 
هستند. از طرفي به دليل نوس��انات ارزي، امكان برنامه ريزي براي 
بلندمدت س��لب شده و طرفين قرارداد بايد از يكديگر بخواهند كه 

دست كم تا پايان فصل قيمت ها ثابت بماند. 
او در بخش ديگري از سخنانش به ضعف هاي سامانه نيما اشاره 
كرد و در مورد مسائل  بين المللي ايران نيز گفت: دولت بايد شرايطي 
را فراه��م كن��د كه اقتصادي متكي به داخل باش��د؛ چراكه به نظر 

 نمي رسد بتوان چندان روي تضامين اروپايي ها حسابي باز كرد. 
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7  جهان

 اعتصاب گسترده كارگران
بخش خدمات عمومي فرانسه

 نبيه بري گزينه محتمل
براي رياست پارلمان لبنان

 مخالفت آلمان با بازداشت
رهبر سابق كاتالونيا

گروه جهان 
كارگران بخش خدمات عمومي فرانس��ه در اعتراض ب��ه برنامه دولت براي كاهش 
۱۲۰هزار ش��غل تا سال ۲۰۲۲ دس��ت به اعتصاب زدند. به گزارش آسوشيتدپرس، 9 
اتحاديه در فراخواني مش��ترك اعالم كردند كه در پي دستمزد باالتر هستند و افزايش 
اس��تفاده از قراردادهاي كوتاه مدت در خدمات عمومي را محكوم كردند.  اين س��ومين 
اعتصاب سراسري كارگران فرانسه در دوران زمامداري امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، است. ماكرون در كارزار انتخاباتي اش وعده كرده هزينه هاي عمومي را كاهش 
ده��د و قواني��ن كار را مورد بازبين��ي قرار دهد. صدها پرواز از فرانس��ه و به مقصد اين 
كش��ور در پي پيوستن كارمندان كنترل ترافيك هوايي به اين اعتصاب لغو شده  است.  
كاركنان بخش راه آهن فرانس��ه نيز با هدف اعمال فش��ار بر ماكرون تالش دارند مانع 
اجراي طرح خصوصي س��ازي شبكه راه آهن فرانسه شوند. اين در حالي است كه دولت 
ب��ر انج��ام اصالحات در بخش راه آهن اص��رار دارد و تاكيد كرده ك��ه اين اصالحات را 
اجرا خواهد كرد. شركت راه آهن دولتي فرانسه اعالم كرده اعتراض كاركنان اين بخش 
خدمات را به شدت مختل و تنها يك سوم قطارهاي تندرو اين شركت به فعاليت خود 
ادامه مي دهند. همچنين تنها يك چهارم قطارهاي درون ش��هري و يك سوم قطارها با 
مقصد س��وييس فعال خواهند بود. طرح اين اصالحات كه حزب ماكرون و اپوزيسيون 
راست ميانه به شدت از آن حمايت مي كنند با راي مثبت 545 نماينده در مقابل 8۰ راي 
مخالف در مجلس ملي فرانسه، به مجلس سنا ارائه شد. امانوئل ماكرون اميدوار است با 
تصويب س��ريع اين قانون، از شدت اعتراض هاي فرانسه كه قرار است تا پايان ماه ژوئن 
ادامه پيدا كند، كاسته شود. نظرسنجي ها نيز حاكي از آن است كه اكثريت 6۱درصدي 

مردم فرانسه با اجراي اين اصالحات موافق هستند. 

گروه جهان 
پارلمان جديد لبنان سه شنبه كار خود را آغاز و »ميشل مر« رييس سني پارلمان با 
حضور در دفتر خود، دستور برگزاري نخستين جلسه پارلمان را براي چهارشنبه )امروز( 
صادر كرد. به گزارش ايرنا، مهم ترين دستور كار نخستين جلسه پارلمان انتخاب رييس 
و معاون او خواهد بود. به نظر مي رس��د انتخاب دوب��اره »نبيه بري« به عنوان رييس 
پارلمان قطعي است، چراكه بيش��تر گروه هاي سياسي به طور رسمي حمايت خود را 
از انتخاب وي اعالم كرده اند. طبق قانون لبنان، رييس پارلمان بايد از ميان ش��يعيان 
انتخاب شود. نبيه بري از سال ۱99۲ تاكنون رييس پارلمان لبنان بوده است.  اگرچه 
تكليف رياس��ت مجلس از همين حاال هم روش��ن اس��ت، اما در مورد معاونش هنوز 
نمي توان به قطعيت نظر داد. طبق آخرين خبرها، ايلي الفرزلي كه از حمايت احزابي 
چون حزب اهلل، امل و حزب سوسياليس��ت ترقي خواه برخوردار است با انيس نصار كه 
مورد حمايت حزب نيروهاي لبناني و جريان المس��تقبل است با هم رقابت مي كنند. 
پس از تش��كيل پارلمان، رييس جمهوري رايزني ها با فراكسيون هاي پارلماني را براي 
معرفي نخست وزير آينده آغاز خواهد كرد. دولت لبنان به رياست سعد حريري دوشنبه 
آخرين جلسه خود را برگزار كرد و اينك لبنان در انتظار معرفي نخست وزير و تشكيل 
كابينه جديد است. انتخابات پارلماني لبنان ششم مه )۱6 ارديبهشت( پس از وقفه يي 
5 س��اله برگزار ش��د.  لبنان نظامي پارلماني دارد به اين معنا كه اين نهاد محل توزيع 
قدرت است. انتخاب رييس جمهوري برعهده پارلمان است و دولت نيز از دل پارلمان و 
براساس تركيب ائتالف هاي موجود در آن شكل مي گيرد. از نظر بسياري از تحليلگران، 
برگزاري انتخابات و تغيير تركيب پارلمان پس از وقفه يي 5 ساله، فضاي سياسي لبنان 

را از سكون سال هاي اخير رها كرده است.

گروه جهان 
دادگاهي در آلمان درخواس��ت مطرح شده از س��وي دادستان هاي اسپانيايي براي 
بازداش��ت مجدد رهبر س��ابق كاتالونيا را رد كرده اس��ت. به گزارش رويترز، كارلوس 
پوجدمون رهبر سابق كاتالونيا در ۲5مارس سال جاري ميالدي و پس از ورود به آلمان 
از مرز دانمارك توس��ط پليس اين كشور دستگير ش��د. مجوز دستگيري پوجدمون و 
استرداد او در سراسر اروپا را دادگاه عالي اسپانيا به اتهام سوءاستفاده از منابع دولتي و 
تحريك مردم براي استقالل صادر كرده است. اما 6 آوريل سال جاري ميالدي دادگاهي 
در آلمان اعالم كرد به نظر مي رس��د، كارلوس پوجدمون را نمي توان به اتهام تحريك 
مردم مسترد كرد و پس از اين مساله، رهبر پيشين كاتالونيا به قيد وثيقه آزاد شد. در 
همين حال دادس��تان هاي آلماني ديروز سه شنبه در شلسويگ- هولشتاين گفتند كه 
اطالعات جديدي از سوي مقامات اسپانيايي ارائه شده و آنها دستگيري مجدد پوجدمون 
را خواستار شده اند. اما اين درخواست از سوي دادگاه منطقه يي در شمال آلمان رد شد.  
به نوش��ته هفته نامه اشپيگل، روابط آلمان و اس��پانيا ماه گذشته در ارتباط با استرداد 
پوجدمون دچار تنش هاي زيادي ش��د چراكه برلين س��عي داشت به جزئيات سياسي 
پرونده رهبر پيش��ين كاتالونيا بپردازد و اين مساله خشم مادريد را برمي انگيخت. وزير 
امور خارجه اسپانيا و وزير دادگستري آلمان هم در اين باره دعوا و مناقشاتي داشتند. 
قوه قضاييه اس��پانيا اتهام هاي وارد به رهبر سابق كاتالونيا را شورش و ضرر رساندن به 
اموال عمومي دانس��ته و خواستار استرداد اوست. پوجدمون در مصاحبه يي در آلمان از 
دولت اس��پانيا انتقاد كرده و آزادي ديگر سياستمداران كاتالونيايي از زندان را خواستار 
شده است. بررسي پرونده پوجدمون در دادگاه آلمان همچنان ادامه دارد و او بايد تا پايان 

رسيدگي دادگاه عالي ايالت شلسويگ- هولشتاين در اين كشور بماند.

 درگيري نيروهاي
اماراتي و قطري در يمن 

گروه جهان   درگيري شديد بين نيروهاي اماراتي و 
قطري در شهر »تعز« واقع در جنوب يمن با استفاده 
از انواع تسليحات سنگين و متوسط همچنان ادامه 
دارد. به گزارش الميادين، درگيري نيروهاي اماراتي 
و قطري از ش��ب دوشنبه آغاز ش��ده و تاكنون براثر 
اين درگيري چندين نفر از طرفين كش��ته و زخمي 
شده اند. اهالي شهر تعز گفته اند كه تشنج زيادي بر 
محله هاي شهر حاكم است و صداي شليك گلوله از 
محله هاي مختلف شهر شنيده مي شود. اين در حالي 
است كه تاكنون علل درگيري ميان نيروهاي متجاوز 
اماراتي و قطري به يمن مشخص نشده است. گفته 
ش��ده، در درگيري ميان نيروه��اي اماراتي و قطري 
همچنين ۲نف��ر از نيروهاي عبدرب��ه منصور هادي 
رييس جمهوري مستعفي و فراري يمن كشته و يك 

نفر ديگر زخمي شده است. 
رس��انه هاي محلي گزارش داده اند درگيري ميان 
نيروهاي اماراتي و قطري در پي تهاجم افراد مسلح 
به معين الدهبلي استاندار تعز و محمد قايد الطاهري 
محاف��ظ وي رخ داده اس��ت. در اين حمله الدهبلي 
زخمي اما محافظ وي كشته شده است. شهر تعز در 
تصرف دولت مستعفي و فراري عبدربه منصور هادي 

و نيروهاي متجاوز ائتالف عربي است. 
عربستان سعودي با تش��كيل ائتالفي متشكل 
از ام��ارات، قطر، كوي��ت، بحرين و ني��ز همراهي 
مراكش، مصر، اردن و سودان و با چراغ سبز امريكا 
از ششم فروردين سال ۱394 به بهانه بازگرداندن 
دولت مستعفي و فراري به قدرت و مقابله با جبهه 
مقاوم��ت مردمي يمن به اين كش��ور حمله كرده 
اس��ت. حمله نظامي ائتالف تحت رهبري سعودي 
گرچه تاكنون موفق به تحقق اهداف خود نش��ده، 
ام��ا باعث مرگ بيش از ۱5 ه��زار يمني و ويراني 
س��اختارهاي اين كشور فقير ش��ده است. برخي 
گزارش هاي حاكي از آن اس��ت ك��ه امارات براي 
حفظ سودان در اين جنگ اعالم كرده در تعدادي 
از شهرهاي اين كشور مواد غذايي توزيع مي كند. 
بن زايد آل نهيان رييس هالل احمر امارات، در اين 
باره گفته كه هياتي عازم خرطوم ش��ده تا بر روند 
تهيه موادغذايي از بازارهاي محلي و رسيدن آن به 
دست نيازمندان در مناطق مختلف، نظارت داشته 
باشند. پيشتر گزارش هايي مبني بر احتمال خروج 
س��ودان از جنگ يمن به دليل مشكالت اقتصادي 
منتشر شده بود. گفته شده، شماري از نمايندگان 
مجلس سودان از عمر البشير رييس جمهوري اين 
كش��ور خواس��ته اند هرچه زودتر نيروهاي نظامي 

سودان را از يمن خارج كند. 

قطر ذخاير ارزي براي حفظ 
ارزش پول ملي خود را دارد

قطر ذخاير ارزي كافي براي حفظ ارزش واحد پولي 
خود در برابر دالر را براي س��ال هاي طوالني دراختيار 
دارد. به  گزارش گلف تايمز، واحد اطالعات اكونوميست با 
بيان اينكه پروژه هاي متنوع سازي اقتصاد قطر منجر به 
تقويت رشد اقتصادي خواهد شد، گفته اگر پروژه هاي 
توسعه گازي درنظر گرفته شده توسط دولت به مرحله 
بهره برداري برس��ند پتانس��يل خوبي براي رشد باالي 
اقتصادي وجود دارد. تنوع بخش��ي به اقتصاد و توسعه 
بخش خدمات كه تامين مالي آن به كمك ثروت ناشي 
از ف��روش محصوالت هيدروكربني انجام مي ش��ود نيز 

فرصت هايي براي رشد بيشتر فراهم مي كند. 

65 نفر قرباني گرما در كراچي 
حداق��ل 65 نفر در س��ه روز اخي��ر به دليل موج 
گرما در كراچي بزرگ ترين ش��هر پاكس��تان، جان 
خود را از دس��ت داده اند. به  گزارش بي بي سي، ده ها 
نفر هم به دليل گرمازدگي و از دس��ت دادن آب بدن 
در بيمارس��تان بستري شده اند. به دليل شدت گرما، 
ميزان قطعي برق در اين ش��هر افزايش يافته است. 
قطعي برق در شهر باعث مختل شدن سيستم هاي 
تهويه مطبوع ش��ده اس��ت. مركز هواشناسي گفته 
گرماي هوا در كراچي سه شنبه به 43 درجه رسيده 
است. جز گرما، روزه گرفتن هم باعث شده تا بسياري 

نتوانند اين شرايط را تحمل كنند. 

 حبس ابد 104 نفر
در ارتباط با كودتاي تركيه 

دادگاهي در تركيه ۱۰4 افسر سابق ارتش را به جرم 
مشاركت در كودتاي نافرجام سال ۲۰۱6 به حبس ابد 
محكوم كرده است. رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركي��ه، خواس��تار معرفي مجدد مج��ازات اعدام براي 
مسووالن كودتا شده بود. در جريان آن كودتاي نافرجام 
۲۰۱6 براي سرنگوني دولت اردوغان ۲6۰ نفر كشته و 
۲۲۰۰ نفر زخمي ش��دند. دولت تركيه ۱5۰هزار نفر از 
كاركنان دولت را اخراج و حدود 5۰هزار نفر را بازداشت 
كرده است. به گزارش آناتولي، اردوغان عالوه بر حمايت 
از احياي مجدد قانون مجازات اعدام گفته بود متهمان 
بايد روپوش هايي به سبك زندان گوانتانامو به تن كنند. 

بركناري معاون ارشد وزارت 
كشور افغانستان 

دفتر رياست جمهوري افغانستان اعالم كرده ژنرال 
مراد علي مراد معاون ارش��د وزارت كشور افغانستان، 
ازسوي محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان 
بركنار شده اس��ت. دليل بركناري مراد تاكنون اعالم 
نشده اما برخي رس��انه ها گزارش دادند پس از وقوع 
انفجار در ورودي مركز توزيع شناسنامه در غرب كابل 
كه حدود ۷۰ نفر كشته برجا گذاشت، رييس جمهوري 
افغانستان تصميم گرفته تا مراد علي مراد را بركنار كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تكنوكراتي بي تجربه  نامزد نخست وزيري ايتاليا شد

نگاه نگران بروكسل به رم
گروه جهان  طال تسليمي 

پ��س از ح��دود دو ماه بن بس��ت سياس��ي در 
ايتاليا، دو حزب پوپوليس��تي جنبش پنج س��تاره 
و راس��ت افراطي ليگ درنهاي��ت پس از توافق بر 
س��ر تش��كيل دولت، يك تكنوكرات بي تجربه در 
سياس��ت را براي تصدي س��مت نخس��ت وزيري 
درنظ��ر گرفتند. جوزپه كونته كه وكيل و اس��تاد 
دانشگاه اس��ت و هيچ تجربه مشهودي در صحنه 
سياسي ندارد، اكنون به عنوان نامزد دولت ائتالفي 
ايتاليا به س��رجيو ماتارال معرفي ش��ده است. اگر 
ماتارال با نخس��ت وزيري كونته 53 ساله موافقت 
كند، آنگاه دولت��ي در ايتاليا روي كار خواهد آمد 
ك��ه به جنگ با اتحاديه اروپ��ا در همه زمينه ها از 
سياس��ت هاي اقتصادي گرفته تا مهاجرت و امور 
خارجه وعده داده است. اما باتوجه به بي تجربگي 
سياس��ي و ارتباط اندك جوزپه ب��ه جنبش پنج 
س��تاره يا ليگ، ش��ك  و  ترديدهايي درباره نفوذ و 
تاثيرگذاري او به عنوان نخست وزير وجود دارد كه 
مي تواند به پيچيدگي روابط بين س��ومين اقتصاد 

بزرگ اتحاديه اروپا با بروكسل بيفزايد. 
به گزارش فايننشال تايمز، انتخاب جوزپه كونته 
به عنوان نامزد نخس��ت وزيري دولت ائتالفي ايتاليا 
نشان مي دهد كه دستيابي به توافق بر سر جنبه هاي 
مهم پروژه دولتي براي دو حزب پوپوليستي دشوار و 
اينكه ارتباط لوئيجي دي مايو رهبر حزب پنج ستاره 
و ماتئو سالويني همتاي او از ليگ تا چه اندازه ضعيف 
بوده است. پيرو اگنازي يك استاد علوم سياسي در 
ايتاليا گفت: »كونته ش��خصي ناشناخته است؛ يك 
انتخاب رده پايين؛ فردي همانند ۱۰هزار، ۱۰۰هزار 
ايتاليايي ديگر. او تنه��ا در عمل به اراده رهبران دو 

حزب نقش يك ميانجي را ايفا مي كند.«
دي مايو عصر دوش��نبه پس از دي��دار با ماتارال 
س��عي كرد اندك��ي از نگراني ها در رابط��ه با روي 
كار آمدن نخس��ت وزيري تكنوك��رات و بي قدرت 
بكاهد: »جوزپه كونته نخس��ت وزير سياس��ي يك 
دولت سياسي است كه از سوي دو قدرت سياسي 
برگزيده ش��ده كه چهره هاي مطرح سياسي دارند. 
به ويژه اينكه از حمايت دو قدرت سياسي برخوردار 

است كه منتخب مردم هستند.«

انتخاب كونته در نتيجه بن بست بين دي مايو 
و س��الويني صورت گرفت. جنبش پنج ستاره در 
انتخابات آراي بيش��تري كس��ب ك��رده بود و از 
اين رو، سالويني انتخاب نخس��ت وزير را برعهده 
دي مايو گذاش��ت، اما در عين حال مخالفت خود 
را با اين مساله كه شخص دي مايو نخست وزيري 
را برعه��ده بگي��رد، اع��الم كرد. ام��ا مذاكرات و 
امتيازدهي ه��اي پيچيده هفته گذش��ته تنها به 
انتخاب كونته محدود نمي ش��ود؛ دو حزب ديگر 
س��مت ها در كابينه دولت را نيز تعيين كرده اند 
و انتظار مي رود س��الويني رياس��ت وزارت كشور 
را برعه��ده بگيرد تا بر برنام��ه مقابله با مهاجرت 
نظارت كامل داشته باش��د. دي مايو نيز احتماال 
رياس��ت وزارتخانه هاي كار و توس��عه اقتصادي 
را برعه��ده خواهد گرف��ت تا پرداخ��ت حداقل 

دس��تمزد به فقرا را مديريت كن��د؛ برنامه يي كه 
امضاي سياس��ي جنبش پنج س��تاره محس��وب 
مي شود. جيامپيرو ماس��ولو ديپلمات كهنه كار و 
رييس كارخانه كشتي سازي دولتي محتمل ترين 
گزينه ب��راي رياس��ت وزارت خارجه اس��ت. اما 
به نظر مي رس��د رقابت بر س��ر رياس��ت وزارت 
داراي��ي ك��ه باتوجه ب��ه آس��يب پذيري اقتصاد 
ايتالي��ا حس��اس ترين س��مت در كابين��ه دولت 
محسوب مي شود، همچنان ادامه دارد؛ جيانكارلو 
جيورگتي دس��ت راست سالويني و پائولو ساوونا 
كارش��ناس اقتص��ادي مخال��ف اتحادي��ه اروپ��ا 

نامزدهاي احتمالي براي اين سمت هستند. 
يك��ي از م��وارد كنايه آميز در معرف��ي كونته 
براي تصدي س��مت نخس��ت وزيري اين است كه 
به گزارش رس��انه هاي ايتاليايي، او در فلورانس با 

ماريا النا بوچي يكي از مشاوران ارشد ماتئو رنتزي 
نخست وزير پيشين در دولت چپ ميانه در ارتباط 
بوده و اين درحالي اس��ت كه رنتزي عمدتا هدف 
انتقادهاي هر دو حزب پوپوليستي دولت ائتالفي 
بوده اس��ت. به گزارش يورونيوز، از كونته در زمان 
كمپين هاي انتخاباتي جنبش پنج ستاره به عنوان 
يكي از وزراي احتمالي كابينه دولت نام برده شده 
ب��ود؛ اما معرف��ي او براي جايگاه نخس��ت وزيري، 
ش��گفتي و نگران��ي زيادي را در محاف��ل اروپايي 
برانگيخت. اين نگراني به ويژه در زمينه اقتصادي 
ش��ديدتر اس��ت به طوري كه گمانه زني ها درباره 
نام��زدي او براي نخس��ت وزيري در معامالت روز 
دوشنبه با افت ش��اخص بورس ايتاليا همراه شد 
و بر بازار اوراق قرضه اين كش��ور و نرخ برابري ارز 

يورو تاثير منفي گذاشت. 

اليس��ا پينتائورو دانش��جوي كارشناس��ي ارشد 
رواب��ط بين الملل از دانش��گاه س��يه نا ايتاليا گفت: 
»طبق قانون ايتاليا رييس جمهوري مي تواند گزينه 
نخس��ت وزيري را نپذيرد؛ حتي براس��اس ماده 88 
قانون اساسي ايتاليا مي تواند هر دو مجلس يا يكي 
از آنه��ا را منحل كند. اما واقعيت اين اس��ت كه او 
گزينه ديگ��ري ندارد و تنها براي تغيير چند چهره 
در كابينه دولت متمركز خواهد ش��د.« فرانچسكو 
برن��ي دانش��جوي اقتصاد از دانش��گاه فلورانس نيز 
در اش��اره به نگراني هاي ماتارال در ارتباط با دولت 
جديد گفت: »نگراني اصلي ماتارال روابط آتي ايتاليا 
و اتحاديه اروپاس��ت. او عميقا از آنچه س��الويني و 
دي ماي��و در كمپي��ن انتخاباتي خ��ود و بعد از آن 
 درخص��وص اتحادي��ه اروپ��ا گفته ان��د، بي��م دارد. 
هر چند كار س��ختي اس��ت، ام��ا رييس جمهوري 
دس��ت كم تالش مي كند از دو ح��زب درباره روابط 
آتي ايتاليا و اتحادي��ه اروپا تضمين بگيرد.« اكنون 
باي��د منتظر ماند و ديد آي��ا رييس جمهوري ايتاليا 
با نخست وزير پيشنهادي ائتالف پوپوليستي-جناح 
راس��تي موافقت خواه��د كرد يا خير. بس��ياري از 
كارشناسان و نخبگان ايتاليايي اميدوار بودند باتوجه 
به نزديكي آراي احزاب مختلف و البته بي تجربگي 
دو حزب ليگ و جنبش پنج س��تاره، كار تش��كيل 
دولت به بن بست بينجامد تا انتخاباتي دوباره انجام 
شود؛ اما اين احتمال اكنون منتفي به نظر مي رسد 
و م��ردم ايتاليا بايد خود را ب��راي دولتي به مراتب 

پوپوليستي تر از سيلويو برلوسكني آماده كنند. 
به گزارش سي ان بي س��ي، توافق بين دو حزب 
نگراني هايي را در ميان سرمايه گذاران در بازارهاي 
مالي در پي داش��ته كه عامل اصلي آن برنامه هاي 
دول��ت ائتالفي براي افزاي��ش هزينه ها و درگيري 
احتمالي با اتحاديه اروپا بر سر قوانين بودجه است. 
يكي ديگر از موارد نگران كننده احتمال برگزاري 
همه پرسي درباره عضويت در اتحاديه اروپاست كه 
هر دو حزب در كمپين هاي انتخاباتي از آن سخن 
گفت��ه بودند. اگرچه چنين اقدام��ي در توافقنامه 
اخير دولت ائتالفي مطرح نش��ده، اما تحليلگران 
معتقدند كه احتمال برگزاري همه پرسي همچنان 

وجود دارد. 

ورود خبرنگاران براي پوشش خبري انهدام سايت هسته اي 

بازي به سبك »اون«

گروه جهان 
تع��دادي خبرن��گار خارجي وارد كره ش��مالي 
شده اند تا برنامه انهدام سايت هسته يي اين كشور 
را پوشش خبري دهند. كره شمالي به خبرنگاران 
كره جنوبي اجازه ورود نداده و آسوش��يتدپرس با 
اشاره به جنگ لفظي اخير واشنگتن و پيونگ يانگ 
نوشت: »اين ادبيات نشان مي دهد كه ممكن است 

مذاكرات پيش رو دچار آسيب شود.«
به گزارش رويترز، گروهي متش��كل از حدود 
۲۰ خبرن��گار و گزارش��گر از ش��بكه هايي چون 
آسوشيتدپرس، سي ان ان، سي بي اس، راشاتودي 
و تعدادي خبرگزاري چيني وارد شهر وونسان در 

شمال كره شمالي شده اند. كره جنوبي در واكنش 
ب��ه اق��دام پيونگ يان��گ در جلوگي��ري از ورود 
خبرنگارانش به كره ش��مالي با انتش��ار بيانيه يي 
ابراز تاس��ف كرده ام��ا پايبندي كره ش��مالي به 
تعهدش براي بستن اين سايت هسته يي را تاييد 

كرده است. 
پيونگ يانگ در ش��رايطي قص��د دارد يكي از 
مهم ترين سايت هاي هس��ته يي خود را نابود كند 
كه روابط كره شمالي و اياالت متحده در چند روز 
اخير به دنبال موضع گيري دونالد ترامپ و واكنش 
رهبر كره ش��مالي بار ديگر متنشج شده، تا جايي 
كه سرنوش��ت ديدار تاريخي رهبران دو كشور كه 

قرار اس��ت ۱۲ ژوئن در س��نگاپور برگزار شود در 
هاله يي از ابهام قرار گرفته است. 

معاون وزير خارجه كره ش��مالي هفته گذشته 
تهديد كرده در صورت ادامه فش��ارها بر كشورش 
براي اينكه يك طرفه دست از جنگ افزار هسته يي 
خ��ود بردارد درب��اره مذاكرات پي��ش رو با امريكا 
تجديدنظر خواهد كرد. وي همچنين از س��خنان 
جان بولتون مش��اور امنيت مل��ي ترامپ و ديگر 
مقام ه��اي امريكايي درباره ل��زوم پيگيري الگوي 
ليب��ي درب��اره زرادخانه هس��ته يي كره ش��مالي 
و ت��ن  دادن ب��ه خلع س��الح هس��ته يي كامل و 

برگشت ناپذير پيونگ يانگ انتقاد كرد. 
ح��ال ماي��ك پنس مع��اون ترامپ، ب��ه رهبر 
كره ش��مالي در خصوص بازي با رييس جمهوري 
امري��كا هش��دار داده اس��ت. ماي��ك پن��س ب��ه 
فاكس نيوز گفته: »اگر كيم جونگ اون فكر مي كند 
كه مي تواند ترامپ را به بازي بگيرد اشتباه بزرگي 
مرتكب شده است. هفته گذشته بحث هايي درباره 
م��دل ليبي مطرح ش��د، همانطور ك��ه مي دانيد، 
رييس جمهور اين مس��اله را روش��ن كرد تنها در 
صورتي ك��ه كيم جونگ اون توافق نكند، به الگوي 
ليبي دچار خواهد ش��د.« معاون رييس جمهوري 
امريكا در خصوص نحوه مذاكرات دو كشور تاكيد 
كرده ترام��پ قصد دارد مذاكرات را به گونه يي كه 
شايسته مي داند، ادامه دهد. مايك پنس در پاسخ 
به پرسشي درباره آمادگي رييس جمهوري امريكا 
براي كناره گيري از مذاكرات با رهبر كره ش��مالي 

گفته: »هيچ ترديدي در اين باره وجود ندارد.« 
معمر قذافي رهبر پيشين ليبي در سال ۲۰۰3 
ب��ه حذف برنامه هس��ته يي و نابودي تس��ليحات 
ش��يميايي تن داد ت��ا در ازاي آن تحريم ها عليه 
ليبي لغو شود. كمتر از يك دهه بعد از اين رخداد، 

قذافي در پ��ي قيام مردم ليبي و ب��ا دخالت ناتو 
س��رنگون و در نهايت كش��ته ش��د. ترامپ هفته 
گذش��ته اطمينان داد كه در صورت خلع س��الح 
هسته يي كره شمالي، كيم جونگ اون همچنان در 
قدرت باقي خواهد ماند و س��ناريوي ليبي و معمر 

قذافي تكرار نخواهد شد. 

 تند شدن لحن كره شمالي
تهديده��اي مايك پنس در ش��رايطي اس��ت كه 
رسانه هاي كره ش��مالي نيز حمالت لفظي خود را به 
كره جنوبي و تمرينات نظامي مشترك با امريكا افزايش 
و هشدار داده اند ممكن است روند مصالحه در معرض 
خطر ق��رار دارد. »مينجو جوس��ون« يك��ي از چهار 
روزنامه  مهم كره شمالي اعالم كرده تهديد به جنگ و 
گفت وگو نمي تواند همزمان اعمال شود. به نوشته اين 
روزنامه، برخي مباحث مبني بر اينكه پيشرفت شرايط 
در شبه جزيره كره نتيجه ديپلماسي سرسختانه امريكا 
و فشار مداوم بر كره شمالي است، به طور جدي فضاي 
موجود بر مذاكرات امريكا-كره شمالي را دچار آسيب 

كرده و هيچ كمكي به توسعه وضعيت نمي كند. 
همچنين ي��ك مقاله يي ديگر با انتقاد ش��ديد از 
مقام��ات كره  جنوب��ي به دليل اج��ازه دادن به افراد و 
رسانه ها براي ارسال پيام هاي ضد كره شمالي در مرزها 
نوشته: »اگر بار ديگر روابط دو كره دچار مشكل شود 
اين بار مقصر آن به طور كامل كره جنوبي اس��ت. آنها 
بايد بدانند كه چه بهايي را براي آنچه انجام مي دهند، 

پرداخت خواهند كرد.«

 ترديد در شفافيت پيونگ يانگ 
شبكه سي ان ان سه ش��نبه درباره انهدام سايت 
هسته يي كره شمالي نوشت: »شريل روفر شيميداني 
35 سال گذشته را در اقصي نقاط جهان از استوني 

ت��ا قزاقس��تان صرف انه��دام، نظارت ب��ر تخريب 
تسليحات شيميايي و پاكسازي محيط زيست كرده 
اما نامش در فهرست كساني كه قرار است بر انهدام 
سايت هسته يي كره ش��مالي نظارت داشته باشند، 
نيست. در واقع هيچ متخصص يا بازرس تسليحاتي 
در اين برنامه حضور ندارد، مراس��مي كه قرار است 
نماد حسن نيت و ش��فافيت كره شمالي براي خلع 
سالح هسته يي باش��د. به همين دليل كارشناسي 
چون بروس بچتول براين باور است كه كره شمالي 
قصد دارد تا با يك نمايش رس��انه يي، محلي را كه 
بيشترين آزمايش هاي هسته يي خود را آنجا انجام 
داده نابود و در نتيجه تمام مدارك احتمالي در اين 

باره را از بين ببرد. 
از اين گذشته برخي از ناظران اعالم كرده اند كه 
اين س��ايت هسته يي به دنبال تخريب هاي گسترده 
ناش��ي از 6 آزمايش هس��ته يي گذشته ديگر عمال 
قابل استفاده نيس��ت؛ آزمايش هاي هسته يي كه از 
سال ۲۰۰6 ميالدي تاكنون انجام شده است. با اين 
ح��ال حاميان ترامپ با تاكي��د بر اهميت اين اقدام 
پيونگ يانگ ادعا مي كنند كه اين سايت هسته يي تا 
همين چند ماه پيش اس��تفاده مي شده و هنوز هم 

قابل استفاده است.« 
نشريه گاردين نيز نوشته: »كره شمالي پيش تر نيز 
در س��ال ۲۰۰8 يك نمايش مشابه را اجرا كرده بود. 
در آن سال پيونگ يانگ با مانور رسانه يي گسترده يي 
ي��ك مركز خندكننده راكتور هس��ته يي يونگ بيون 
را منفج��ر كرد. اقدامي نمادي��ن كه موجب كاهش 
فش��ار تحريم ها شد و واشنگتن را بر آن داشت تا نام 
كره ش��مالي را از فهرست دولت هاي حامي تروريسم 
حذف كند. اما در نهايت اين مذاكرات هم شكس��ت 
خورد و راكتور ب��ار ديگر فعاليت خود را براي توليد 

مواد هسته يي از سر گرفت.«
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پرونده8
  افزايش قيمت

گوشت گوسفندي نامتعارف است
رييس ش��وراي تامين دام كش��ور گف��ت: افزايش 
قيمت گوشت گوسفندي در بازار با توجه به رشد توليد 
داخلي و واردات روزانه 100تن گوشت گرم گوسفندي 
نامتعارف اس��ت و بايد با گران فروشان برخورد جدي 
ش��ود. »منصور پوري��ان« در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: 
گوشت گوسفندي مورد نياز كشور تامين است و هيچ 
كمبودي در اين زمينه نداريم، اما برخي س��ودجويان 
افزاي��ش مصرف ماه مبارك رمض��ان را بهانه يي براي 
گران فروش��ي كرده اند. وي اظهار داشت: سال گذشته 
روزانه كمتر از 50تن گوشت به كشور وارد مي شد كه 
تاثير چنداني در قيمت بازار نداشت اما امروز با افزايش 
واردات و حتي رش��د توليد نسبت به 2 سال گذشته 
نبايد شاهد افزايش قيمت اين محصول در بازار باشيم. 
به گفته اين فعال صنعت دام، در سال 1396 نزديك 
19هزار تن گوشت گرم گوسفندي به كشور وارد شد. 
پوريان افزايش قيمت گوشت گوس��فندي در بازار را 
ناشي از سوءاس��تفاده برخي واحدهاي كشتارگاهي و 
قصابي ها دانس��ت و افزود: براي اينكه سود اين بخش 
كاهش نيابد، برخي كشتارگاه ها و قصابي ها با همدستي 
يكديگر زمينه افزايش قيمت در بازار را ايجاد مي كنند. 
وي از تخلف برخي قصابي ها خبر داد و افزود: الش��ه 
گوشت گوسفند استراليايي با قيمت مصوب 30 هزار 
تومان در ش��بكه توزيع و براي مصرف كننده 33 هزار 
تومان اس��ت كه ش��اهد هس��تيم همين محصول در 
خرده فروشي ها به تفكيك با قيمت هاي توليد داخلي 
عرضه مي ش��ود بطور مثال يك ران از الش��ه گوشت 
گرم گوس��فندي اس��تراليايي در قصابي به قيمت 46 
هزارتوم��ان به فروش مي رس��د كه اي��ن اقدام تخلف 
است. رييس شوراي تامين دام كشور از كاهش تقاضا 
براي گوش��ت منجمد ميش در بازار خبر داد و گفت: 
در گذشته كشتار ميش در كشور داشتيم اما اكنون از 
مغولستان بره منجمد با قيمت مناسب وارد مي كنيم 
تا بازار متعادل شود. پوريان صادرات مشروط دام زنده 
را به ضرر صادركنندگان دام هاي سنيگن وزن دانست 
و گف��ت: در ايران دام س��نگين وزن تقاضاي چنداني 
ندارد و براي اينكه روي دس��ت توليد كنندگان نماند 
اقدام به صادرات آن به كش��ورهاي همسايه مي كنيم. 
رييس ش��وراي تامين دام كشور يادآور شد: با اجراي 
رويه صادرات مش��روط دام به ازاي واردات گوش��ت از 
اواخر سال گذشته، ميزان صادرات دام سبك كاهش 
يافته است به طوري كه در ارديبهشت ماه امسال كمتر 
از 40 هزار راس دام س��بك صادر شده است. به گفته 
وي، در قانون صادرات مش��روط ب��ه ازاي صادرات هر 
كيلوگرم دام س��بك زنده بايد يك كيلوگرم گوش��ت 
گوسفندي وارد شود در حالي كه واردات اين محصول 
به ايران بيش از صادرات دام است. وي پروسه صادرات 
دام زنده را طوالني دانس��ت و افزود: ارائه كد وارداتي 
از س��وي واردكنندگان گوش��ت به دامپزشكي زمانبر 
اس��ت در حالي كه برگه مجوز صادرات دام زنده يك 
ماه اعتبار دارد يعني تا واردكننده بخواهد دام را تهيه، 
قرنطينه و صادر كند زمان كمي دارد به همين دليل 

صادركنندگان از اين موضوع استقبال نمي كنند.  

  پرداخت بخشي از
مطالبات چايكاران

بخش��ي از مطالبات چايكاران پرداخت ش��د.  به 
گزارش ايسنا، »محمدولي روزبهان« گفت: مبلغ 935 
ميليون تومان از مطالبات به حس��اب عابر بانك سپه 
چايكاران واريز ش��د. وي افزود: به اين ترتيب تاكنون 
در مجموع 5 ميليارد و 270 ميليون تومان از مطالبات 
چايكاران پرداخت ش��ده اس��ت. روزبهان با اشاره به 
كيفيت مناسب چاي بهاره استحصالي كارخانجات از 
چايكاران تشكر كرد و خواستار تداوم برداشت بهينه و 
كيفي سازي چاي در كارخانجات چايسازي شدند. وي 
يادآور شد: حدود 7327 تن چاي خشك بهاره كيفي 

در كارخانجات توليد شده است. 

  جنگل هاي خراسان شمالي
به قارچ زغالي آلوده شد

ريي��س اداره حفاظ��ت و حماي��ت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي گفت: 600 هكتار 
از جنگل هاي هيركاني شهرستان مانه و سملقان اين 
اس��تان به بيماري زغالي بلوط آلوده شده است. اصغر 
سميعي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: كانون بيماري 
زغالي بلوط اكنون در جنگل هاي هيركاني شهرستان 
مانه و س��ملقان گزارش ش��ده است. وي با بيان اينكه 
مهم ترين عامل ش��يوع اين بيم��اري تغييرات اقليمي 
اس��ت، افزود: كاهش بارش برف و باران، افت آب هاي 
زيرزميني، خشك شدن چشمه ها در جنگل و افزايش 
نس��بي دما موجب افزايش تنش در جنگل و مستعد 
شدن زمينه شيوع اين بيماري شده است. رييس اداره 
حفاظت و حمايت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
خراسان ش��مالي به اقدام هاي انجام ش��ده يا در حال 
انج��ام براي مبارزه با اين بيماري اش��اره كرد و گفت: 
در كانون هاي آلوده عمليات بهداش��ت جنگل ش��امل 
شناس��ايي درختان آلوده در حال اجراس��ت. سميعي 
افزود: قارچ زغالي بلوط، نوع بيماري اس��ت كه موجب 
انسداد آوندها و قطع پيوند قسمت هاي هوايي درخت و 
ريشه شده كه از عاليم بارز آن ايجاد اليه سياهرنگ زير 
پوست تنه درختان بلوط است كه اين وضعيت موجب 
خش��كيدگي درختان مي ش��ود. جنگل هاي هيركاني 
خراس��ان شمالي با بيش از 25 هزار هكتار گستره، در 
مناط��ق جوزك، دركش و ه��اور قرار دارند كه منطقه 
حدفاص��ل دو ناحيه رويش��ي خزري و اي��ران توراني 
محسوب مي شود. اين جنگل ها داراي شرايط محيطي 
شكننده است و به همين علت در صورت وارد شدن هر 
گونه استرس يا تخريب، برگشت پذيري اين مناطق به 
حالت اوليه بسيار زمان بر خواهد بود. گونه هاي اصلي 
جنگل هاي هيركاني خراسان شمالي شامل بلوط، زبان 
گنجش��ك، افرا ش��يردار، كچف، داغ داغان، سياه تلو، 
زرشك و چنار است. جنگل هاي هيركاني به علت اينكه 
در ناحيه نيمه مرطوب واقع شده اند به لحاظ اكولوژيكي 
از اهميت بسيار زيادي در زمينه مطالعاتي و تحقيقاتي 

برخوردارند. 

اخبار

كتابي كه به تقاضاي رييس مجلس ترجمه شد

تحريم ها عليه ايران چگونه شكل گرفت

بيوتروريسم و راهكارهاي مقابله با آن
ريحانه رضايي  

در تعريف كلي س��الح ها به دو دسته متعارف 
و نامتعارف تقس��يم مي ش��وند ك��ه به كارگيري 
تس��ليحات ن��وع دوم در هيچ نقطه ي��ي از جهان 
مجاز نيس��ت. ب��ا وجود اي��ن، در مناطق مختلف 
بارها شاهد نقض اين قاعده بوده ايم؛ چراكه هنوز 
سازوكار قدرتمندي براي برخورد با توليدكنندگان 
و به كارگيرندگان اين نوع تسليحات وجود ندارد. 
از خطرناك ترين س��الح هاي نامتعارف تسليحات 
بيولوژيكي هستند. از آنجايي  كه شناخت و آگاهي 
اف��كار عمومي در رابطه با تس��ليحات بيولوژيكي 
و بيوتروريس��م اندك اس��ت، تحليل پيرامون آن 

اهميت بسياري مي يابد. 
 1. انواع تسليحات

1-1. تس��ليحات متعارف: اي��ن اصطالح بطور 
عمومي به سالح هايي اطالق مي شود كه با استفاده 
در مقي��اس گس��ترده هم موجب كش��تارجمعي 
نمي شوند. سالح هايي همچون اسلحه هاي كوچك 
و س��بك، مين ه��اي درياي��ي و زمين��ي، بمب ها، 
خمپاره ها، مهمات خوشه يي و بطور كل، سالح هاي 
س��بكي كه جنبه كش��تارجمعي ندارند، به عنوان 

تسليحات متعارف شناخته مي شوند. 
1-2. تسليحات نامتعارف: تسليحات نامتعارف 
به 3 نوع كلي تقس��يم مي ش��وند يعني سالح هاي 
بيولوژي��ك، ش��يميايي و هس��ته يي. در تعاري��ف 
كنوانس��يون ها و قوانيني كه در ژن��و و الهه براي 
تس��ليحات نامتعارف ارائه  ش��ده، مي توان به چهار 

ويژگي كلي اشاره كرد: 
1-2-1. تلف��ات و تخريب انس��اني يا فيزيكي 

بسيار باال؛ 
1-2-2. خارج از كنترل بودن ميزان خسارت و 

ناتواني محاسباتي براي ميزان اثرگذاري؛ 
1-2-3. قابل پاك س��ازي نبودن يا دشوار بودن 

پاك سازي به دليل وسعت آثار تخريبي ثانويه؛ 
1-2-4. تاثي��رات مخ��رب روي زيس��ت بوم ها، 
آب وهوا، جو، اقليم، خاك و... تسليحات نامتعارف به 
عنوان روشي روان شناختي طراحي شده اند تا بتوانند 
بر قلب و ذهن مردم غيرنظامي اثرگذار باشند. هدف 
كلي اس��تفاده از سالح هاي غيرمتعارف، القاي اين 

اعتقاد به جمعيت غيرنظامي است كه صلح و امنيت 
بدون مصالحه و سازش امكان پذير نيست. 

 3. تسليحات بيولوژيكي:
سالح هاي بيولوژيكي ميكروارگانيسم ها، به ويژه 
باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها و ديگر ارگانيسم هايي 
هس��تند كه مي توانند به عمد انتش��ار داده  شده و 
باعث ش��يوع ناتواني، بيماري و مرگ ومير انسان ها، 
حيوانات و گياهان شوند. عوامل بيولوژيكي مي توانند 
طبيعي ي��ا از لحاظ ژنتيكي اصالح ش��ده باش��ند. 
هم اكنون، پيشرفت در فناوري زيست شناسي سلولي 
و مولكولي فرصت هاي جديد و خطرناكي را در اين 
رابطه به وجود آورده است. عوامل جنگي بيولوژيكي 
مي توانند از راه هاي مختلفي همچون اسپري شدن، 
آب، غذا، بمب يا موش��ك و از طريق وس��ايل نقليه 
همچون كشتي ها، هواپيماها يا حتي از طريق نامه ها 
منتشر ش��وند. بيوتروريسم به دو دليل عمده بسيار 
خطرناك است؛ اول اينكه اغلب اين پاتوژن ها ارزان 
هستند و به  آس��اني به دست مي آيند. اگر كسي از 
آموزش پايه يي ميكروبيولوژيك بهره مند باش��د، به 
مقدار اندكي از اي��ن مواد نياز دارد تا اثرات بزرگ و 
وحشتناك ايجاد كند. دوم اينكه آثار عوامل جنگي 
بيولوژيكي فوري نيس��ت؛ همين امر سبب مي شود 
به كارگيري مخفيانه آن آس��ان تر ش��ود. همچنين، 

ممكن است آثار ثانويه خطرناكي داشته باشند. 
3-1. تاريخچه به كارگيري تسليحات بيولوژيكي: 
ايده اس��تفاده از ميكروارگانيسم ها به عنوان عوامل 
جنگي، تاريخ بس��يار طوالني دارد و ش��ايد تعيين 
زم��ان دقيقي براي ش��روع به كارگي��ري آن ممكن 
نباشد. در جدول ذيل تعدادي از مهم ترين نمونه هاي 
به كارگيري تسليحات بيولوژيكي در طول تاريخ مورد 

اشاره قرار گرفته است. 
 4. مهم تري�ن س�ازوكارهاي جهان�ي براي 

مقابله با تسليحات بيولوژيكي
4-1: پروتكل ژن��و 1925م: پروتكل ممنوعيت 
اس��تفاده از تس��ليحات بيولوژيك��ي و ش��يميايي، 
آسفيكس��ي، گازه��اي س��مي يا ديگ��ر روش هاي 
باكتريولوژيك��ي در جنگ كه به طور عموم، پروتكل 
ژنو 1925م ناميده مي شود، در 17 ژوئن 1925 امضا 
شد. 108 كشور، از جمله 5 عضو دايم شوراي امنيت 

س��ازمان ملل، اين توافقنامه را امضا كردند. چندين 
كشور كه از امضاكنندگان پروتكل ژنو بودند، مدت 
كمي پس از تصويب آن، اقدام به توسعه تسليحات 
بيولوژيكي خود كردند. اين كش��ورها شامل بلژيك، 
كانادا، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، هلند، لهستان، ژاپن و 
اتحاد جماهير شوروي مي شدند. پروتكل ژنو اگرچه 
داراي ايده خوبي بود، اما در عمل به ش��كل كامل، 
بي نتيجه و به طرز عجيبي، آغازگر مسابقه تسليحات 

بيولوژيكي مدرن شد. 
4-2: كنوانسيون تسليحات بيولوژيكي 1972م: 
كنوانسيون تسليحات بيولوژيكي نخستين معاهده 
خلع سالح چندجانبه است كه هرگونه توسعه، توليد 
و ذخيره س��ازي هر آنچه در دسته بندي سالح هاي 
كش��تارجمعي قرار مي گيرد را ممنوع مي كند. اين 
كنوانس��يون در 10 آوريل 1972 امضا شد و در 26 
مارس 1975 به اجرا درآمد. از اين تاريخ، كنوانسيون 
مذكور تحت عنوان كنوانسيون تسليحات بيولوژيكي 

و سمي نيز ناميده مي شود. 
ب��ا وجود توافقات ش��كل گرفته چندين كش��ور 
امضاكنن��ده كنوانس��يون تس��ليحات بيولوژيك��ي 
)BWC( در فعاليت هاي غيرقانوني شركت كردند. 
به عنوان  مثال، اتحاد جماهير ش��وروي برنامه هاي 
مربوط به سالح هاي بيولوژيكي خود را گسترش داد. 
همچنين روشن شد كه عراق در جنگ خليج فارس 
از تس��ليحات بيولوژيكي اس��تفاده كرده است. اين 
حوادث به وضوح ناكارآمدي كنوانسيون را به عنوان 
رويكرد انحصاري براي ريش��ه كن كردن سالح هاي 
بيولوژيكي و ممانعت از گسترش سالح هاي بيشتر 

نشان مي دهد. 
 5. راهكارهايي جهت مقابله با بيوتروريسم

5-1. تقوي��ت كنت��رل و نظارت: ب��راي تقويت 
BWC ب��ه عن��وان مهم تري��ن س��ازوكار مقابله با 
بيوتروريس��م الزم است تا يك رژيم كنترل همراه با 

تقويت روندهاي نظارتي موجود ايجاد شود. 
5-2. حمايت مالي از دانش��مندان فعال در اين 
حوزه: بايد از دانشمنداني كه در طرح هاي مرتبط با 
توليد سالح هاي بيولوژيكي مشاركت دارند، ميزاني از 
حمايت مالي را به عمل آورد كه حاضر به همكاري 

در چنين طرح هايي نباشند. 

5-3. افزاي��ش آگاهي هاي جامع��ه بين المللي: 
هنوز آگاهي افكار عمومي در ارتباط با تس��ليحات 
بيولوژيك��ي و عواق��ب آن كافي نيس��ت. بنابراين، 
كشورها بايد در راستاي مقابله و تقبيح بيوتروريسم 
اف��كار عمومي خ��ود را با تس��ليحات بيولوژيكي و 
عواقب ناش��ي از آن آش��نا نمايند تا صدمات ناشي 
از به كارگي��ري س��الح هاي بيولوژيكي تا حد امكان 

كاهش يابد. 
5-4. تقويت زيرساخت هاي بهداشت عمومي و 
بيماري هاي عفوني: نظارت ب��ر بيماري ها يك گام 
ضروري اس��ت كه نيازمند دان��ش كافي و واكنش 
به موقع جهت كنترل بيماري هاي عفوني و همهگير 

است.

بايد ظرفيت آگاهي افزايي عمومي و آزمايشگاهي 
مناس��ب در همه كش��ورها وجود داش��ته باش��د. 
آمادگي ها بايد ش��امل برنامه هايي براي شناس��ايي 

سريع و مشخص كردن عوامل موثر باشند. 
5-5. برنامه ري��زي ب��راي توزيع اورژانس��ي مواد 
دارويي، به ويژه آنتي بيوتيك ها و واكسن ها: در حال 
حاضر، ذخاير واكسن در بسياري از كشورها محدود 
است. هماهنگي و ارتباطات نيز بايد تقويت شود تا 
زمان پاس��خگويي به حداقل برسد. اگر يك رويداد 
مش��كوك به حمله بيوتروريستي باش��د، بايد بين 
آزمايشگاه هاي تخصصي،  بيمارس��تان ها،  كاركنان 
مقامات مركزي و منطقه يي، خدمات پليس و نجات 

و... ارتباطات پايدار وجود داشته باشد. 
5-6. قانون گ��ذاري: اين عام��ل نقش مهمي در 
اقدامات متقابل دارد؛ مانند قوانين ملي در راس��تاي 
BTWC. همه كشورهايي كه هنوز قوانين داخلي 
را تصوي��ب نكرده اند، بايد اين كار را در اس��رع وقت 
انجام دهند. همچنين، پيش��نهاد ش��ده تسليحات 

بيولوژيكي به عنوان يك جرم تحت پوشش قوانين 
بين المللي قرارداده شوند. اين امر مي تواند تعقيب و 
مجازات كساني را كه داراي عوامل جنگي بيولوژيك 

و ابزار تحويل آنها هستند، تسهيل كند. 
 نتيجه گيري

در ارتباط با بيوتروريسم و تسليحات بيولوژيكي 
چند مس��اله حايز اهميت است: نخست اينكه هنوز 
هيچ سازوكار قدرتمندي جهت جلوگيري از توليد، 
ذخيره سازي و اس��تفاده از تس��ليحات بيولوژيكي 
ش��كل نگرفته اس��ت؛ دوم اينكه رش��د و پيشرفت 
بش��ر در حوزه علمي امكان��ات تازهاي جهت توليد 
آس��ان تر و متنوع ت��ر تس��ليحات بيولوژيكي فراهم 
آورده اس��ت؛ س��وم اينكه در اغل��ب مناطق جهان 
مش��كل نبود امكانات و زيرساخت هاي كافي جهت 
مقابله با حمالت بيوتروريس��تي وجود دارد. از آنجا 
كه در رابطه با اغلب موضوعات دس��تيابي به اجماع 
جهاني، اگر محال نباشد، بسيار دشوار خواهد بود، با 
توجه به اختالف مواضع بازيگران مختلف جهاني، به 
نظر مي رسد جهان قادر به تنظيم و اعمال سازوكار 
قدرتمن��دي جهت مهار تس��ليحات بيولوژيكي در 
آيندهاي نزديك نخواهد بود؛ آنچنان كه شكس��ت 
كنوانسيون هاي ژنو و تسليحات بيولوژيكي و سمي 
خود گواهي بر اين مدعاس��ت. از س��وي ديگر، روند 
رشد علم روندي طبيعي و توقف ناپذير بوده، مساله 
مهم رس��يدن به وضعيتي است كه بشر دانش خود 
را در مسيري درس��ت به كار گيرد. تاريخ به خوبي 
نمايان س��اخته چنين امري هم دور از انتظار است، 
زيرا در بس��ياري از موارد گسترش دانش در نهايت 
رقم زننده فجايع ناگواري براي جامعه بش��ري بوده 
است. ش��ايد در وضعيت امروز بهترين راه مقابله با 
بيوتروريسم سرمايه گذاري در حوزه ساخت و مقابله 
با آن باش��د. با توجه ب��ه اينكه هم اكنون ممانعت از 
توليد، ذخيره سازي و استفاده از تسليحات بيولوژيكي 
ممكن نيس��ت، س��رمايه گذاري در ح��وزه اقدامات 
پيش گيرانه و مقابله صحيح با آن راه عاقالنه تري به 
نظر ميرس��د. ارائه آموزش هاي الزم به افراد جامعه، 
آماده سازي جامعه پزشكي و فراهم  كردن تجهيزات 
كاف��ي، س��رمايه گذاري در حوزه توليد واكس��ن ها، 
گس��ترش همكاري با كش��ورهاي توس��عه يافته در 
حوزه هاي بيوتكنولوژي و ميكروب شناسي و مواردي 
از اي��ن  دس��ت مي تواند در ص��ورت وقوع حمله يي 
بيولوژيكي آسيب ها را به حداقل ممكن كاهش دهد. 
منبع: شمس

كتاب »هنر تحريم ها« نوشته طراح تحريم هاي 
ايران، به س��فارش رييس مجلس شوراي اسالمي 

ترجمه و منتشر شد. 
اين كتاب كه دو ماه پس از انتشار توسط مركز 
پژوهش هاي مجلس ترجمه شده و در شناسنامه 
آن، متقاضي ترجم��ه را علي الريجاني ذكر كرده 
اس��ت، به الگ��وي تحريم ه��اي اي��ران و ذهنيت 
تحريم سازان در مورد شيوه كاركرد اين تحريم ها 

پرداخته است. 
نويس��نده كتاب، ريچ��ارد نفيو مس��وول تيم 
طراح��ي تحريم ها علي��ه ايران، منج��ر به برجام 
در دوره دوم اوبام��ا و چهره اصلي تيم پش��تيبان 
مذاكره كنندگان اين تواف��ق در امور تحريم ها در 

وين بوده است. 
نفي��و پيش از آن، به مدت 10 س��ال مس��وول 
امور ايران در ش��وراي امنيت ملي در كاخ س��فيد 
و قائم مقام هماهنگي سياس��ت تحري��م در وزارت 
خارجه اياالت متحده بوده است. در حقيقت، نفيو 
را مي توان فرمانده چريك هاي كت و شلواري جنگ 

تحريمي اياالت متحده عليه ايران خطاب كرد. 
نفي��و در اين كتاب با عن��وان »هنر تحريم ها، 
نگاهي از درون ميدان« به تشريح چارچوب فكري 
و عمل��ي خود در طراح��ي تحريم ها عليه ايران با 
ه��دف افزايش حداكث��ري تاثي��ر و موفقيت آنها 
مي پردازد. اين كتاب، به  دليل آنكه نه از بعد نظري 
يا دانش��گاهي، بلكه با دي��دي كامال عملگرايانه و 
معطوف به مساله تحريم گذاري مي پردازد و توسط 
مس��وول طراحي تحريم هاي ايران نوشته شده، از 
آثار ديگر در اين زمينه متمايز است. اين كتاب در 
آستانه سال 1397 شمسي در امريكا منتشر شده 
و از اين بابت ني��ز در ارتباط با تحوالت مرتبط با 

ايران، تازگي دارد. 
اين كتاب از زمان كوتاهي كه منتش��ر ش��ده 
تاكنون در حد راهنماي آموزش��ي تحريم گذاري 
در س��طوح باالي دستگاه سياس��ت گذاري امريكا 

معرفي شده است. به عنوان مثال: 
دنيل فريد هماهنگ كننده سابق وزارت خارجه 
امريكا در امور تحريم ه��ا، ضمن توصيه كتاب به 
همقطاران خود مي نويس��د: »نفيو توانسته كتاب 
آموزشي استادانه يي در اين زمينه بنويسد. آنهايي 
كه سروكارشان با كره شمالي، روسيه و ايران است 
و در مورد اين كشور ها نگراني دارند از كتاب هنر 

تحريم ها مطالب زيادي مي آموزند«. 
همچنين رابرت اينهورن مش��اور ارش��د سابق 
دفتر عدم اش��اعه در وزارت خارجه امريكا و عضو 
برجس��ته موسسه بروكينگز مي نويس��د: »نفيو با 
اس��تفاده از تجربه  دس��ت اول خود به عنوان يك 
مذاكره كننده و سياس��ت گذار امريكايي توانس��ته 
راهنماي بس��يار خوبي را در حوزه ايجاد و اجراي 
تحريم ها تدوين كن��د، تحريم هايي كه به ابزاري 
جال��ب و بس��يار مهم از سياس��ت دول��ت امريكا 
تبديل ش��ده اس��ت، اين كتاب حتما بايد توسط 
مقامات و كارشناس��ان حوزه كره شمالي، ايران و 
روس��يه خوانده ش��ود و در مورد بقيه چالش هاي 
مه��م امنيت ملي امريكا نيز به كار گرفته ش��ود«.  
دنيس راس مش��اور رييس جمهور س��ابق امريكا 

)ب��اراك اوباما( نيز درباره كتاب مي گويد: »از آنجا 
ك��ه خود نفيو يكي از افراد تاثيرگذار و اجرا كننده 
تحريم ها بوده، ن��گاه وي و نتيجه گيري او در اين 
زمينه از اعتبار بااليي برخوردار است و مي تواند به 

سياست گذاران كمك بسيار زيادي بكند.« 
نويس��نده در اين كتاب به بيان نوع نگاه خود 
به تحريم ه��ا از منظر دوگانه »درد/ اس��تقامت« 
مي پردازد. وي توضيح مي دهد كه درد تحريم ها را 
چه زماني، چگونه و بركجا مي توان وارد كرد و در 
عين حال، استقامت طرف مورد تحريم را چگونه 
و براس��اس چه ش��اخص هايي مي توان سنجيد و 
تحريم ها را چگونه متناس��ب با اين ش��اخص ها، 
تنظي��م و بازتنظيم ك��رد كه بيش��ترين تاثير را 
برجاي بگذارد به طوري كه در نهايت ديپلماس��ي 
وارد ش��ده و نفع حداكثري را براي تحريم گذار به 

ارمغان بياورد. 
نويس��نده در جاي ج��اي كت��اب خود نش��ان 
مي ده��د ك��ه تحريم گ��ذاري ب��ه عن��وان اب��زار 
اس��تراتژيك در دستگاه سياس��ت خارجي اياالت 
متح��ده، نه امري صرف��ا فني، بلكه بيش��تر هنر 
تصميم گي��ري و به كار گرفت��ن خالقانه ابزارهاي 
مختلف اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي در اين 
مورد اس��ت. به عنوان مثال، نفيو نش��ان مي دهد 
كه چگونه در عي��ن تحريم اقالم مختلف، واردات 
كااله��اي لوكس را از تحريم مس��تثنا كرده تا به 
احس��اس اجتماعي تحريم ش��دگي بيشتر دامن 
بزن��د، يا مثاًل چگونه افزايش قيمت مرغ در ايران، 
موضوعي كه هدف تحريم نبوده، به افزايش فشار 
تحريم ها كمك كرده اس��ت يا مثال چطور واردات 
برخ��ي اقالم را منع نكرده تا ذخيره ارزي ايران با 

سرعت بيشتر و زودتر تحليل برود و... 
نتيج��ه كلي كت��اب ب��راي مخاط��ب ايراني و 
سياس��ت گذاران مي تواند اين نكته باش��د كه اوال 
تحريم گذار تحريم را به عنوان ابزار اصلي و ثابت در 
جعبه ابزار تعامل خود با كشورهاي ديگر مي داند و 
اين امر با اقدامات مقطعي قابل رفع نيست، چنان كه 

در مواعد و زمينه هاي مختلف قابل استفاده مجدد 
اس��ت و ثانيا و مهم تر از آن اينكه: آنچه سرنوشت 
جن��گ تحريمي را مش��خص خواهد ك��رد، »هنر 
اس��تقامت« در ابع��اد مختل��ف آن و به كارگيري 
روش هاي مختلف سنتي و خالقانه است كه در گام 
آخر مي تواند نفع ديپلماتيك را براي كش��ور تحت 
تحريم رقم زند و بدون س��اختن بس��تر استقامت، 
شروع از گام آخر مي تواند نتايج معكوس به بار آورد. 
مول��ف در مقدمه اين كتاب آورده اس��ت:  اين 
كتاب در مورد اس��تفاده از تحريم ها در سياس��ت 
خارجي توس��ط يكي از اش��خاص اه��ل فن و به 
صورت عمده ب��راي خود اهل فن و به صورت عام 
ب��راي فعاالن در حوزه سياس��ت خارجي نوش��ته 
ش��ده اس��ت. اين كتاب تحريم ها را در بافتار كلي 
راهب��رد سياس��ت خارجي ق��رار داده و از مفاهيم 
و اصطالحات��ي اس��تفاده مي كند كه ب��ه صورت 
آگاهانه به دليل ماهيت معناشناختي آنها انتخاب 
ش��ده اند، يعني مفاهيم و اصطالحاتي چون درد و 
تحمل. اين كتاب نه تنها تحريم ها را در چارچوب 
كارآي��ي و عدم كارايي آنها بررس��ي مي كند، بلكه 
سوال هاي اساسي كه در اين حوزه به وجود مي آيد 
و اطالعات��ي كه قبل از آغاز نظ��ام تحريم ها مورد 
نياز اس��ت و اينكه چه ساختاري بايد به تحريم ها 
براساس اين پاسخ ها و اطالعات بدهيم را نيز مورد 
بررس��ي قرار مي دهد. مهم ت��ر اينكه كتاب حاضر 
ت��الش مي كند ب��ه مخاطبان خود ك��ه در حوزه 
سياس��ت خارجي فعال هس��تند چارچوب ذهني 
ارائه كند تا بدانند چگونه، كجا و چطور تحريم ها را 
اعمال كنند. طراحي اين كتاب اساسا مسائل پيش 
روي تحريم كنندگان را مدنظر قرار داده است، قائل 
به يك نگاه محتاطانه در اعمال تحريم هاس��ت كه 
در آن بايد پذيرفت تحريم موفق تحريمي است كه 
بايد تدريجي و براساس آزمون و خطاهاي مختلف 
باشد كه اين آزمون و خطاها از نظريه هاي قديمي 
موج��ود در حوزه تحريم فاصله مي گيرد. براي اين 
منظ��ور كتاب حاض��ر صرفاً نخواس��ته مطالعه يي 

الگومح��ور و مفصل از م��وارد تحريم در دل تاريخ 
ارائه كند. كتاب هايي هستند كه اين نوع تحليل را 
ارائه كرده اند و به خوانندگان پيشنهاد مي شود آنها 
را مطالعه كنند. يكي از كتاب هاي شاخص در اين 
زمينه كه به چاپ سوم نيز رسيده، كتاب بازنگري 
در تحريم ه��اي اقتص��ادي نوش��ته گري هافباور، 
جفري ش��وت و كيمبرلي اناليوت است. اين كتاب 
با جزيي��ات مفصل، ماهيت تحريم ها در دل تاريخ 
و اثرگذاري آنها در رسيدن به يك هدف مشخص 
را مورد بررسي قرار مي دهد و همچنين يافته هاي 
مشخصي در مورد رفتارهاي آتي در حوزه تحريم 
ارائه داده و مشخص مي كند چه تركيبي از ابزارها 
بايد براي موفقيت برنامه هاي تحريم به كار گرفته 
شود. كتاب ديگر با نام »چرا تحريم هاي اقتصادي 
عمل نمي كنند؟» نوشته ريچارد پاپه نيز از همين 
روش تحليلي استفاده مي كند. خود آقاي ريچارد 
پاپه در گفت وگوي بعدي خ��ود با ديويد بالدوين 
نيز اطالعات جالبي در مورد نحوه اعمال تحريم ها 
در گذشته ارائه كرده و سواالتي در مورد موفقيت 
آنها نيز مطرح مي كن��د. كتابهاي ديگر نيز به طور 
مش��خص ارزش تحريم ه��ا در نظ��ام اقتصادي را 
بررس��ي مي كند نظي��ر كتاب مه��م «دولتمندي 
اقتص��ادي« اث��ر ديوي��د بالدوي��ن و »پارادوكس 
تحريم ه��ا« اث��ر دان درنزر. دو كت��اب »جنگ از 
طريق ابزارهاي ديگر« نوش��ته رابرت بلك وين و 
جن هاريس و همچنين كتاب »جنگ خزانه داري« 
نوش��ته خوان زاراته نيز اطالع��ات مفيدي در اين 
زمين��ه در خ��ود دارن��د، البته اي��ن كتاب ها تنها 
نمونه ي��ي از صده��ا كتاب مقاله يي اس��ت كه در 
دهه هاي گذشته نوشته شده اند و تالش مي كنند 
به اين س��وال پاس��خ دهند كه آيا تحريم ها عمل 

كرده اند و چگونه اين اتفاق افتاده است. 
هريك از اين كتاب ها مي تواند اطالعات ما را در 
مورد بحث تحريم ها، اثرگذاري آنها و جايگاه آنها در 
نظام حاكميتي جديد افزايش دهد، اما آنچه من در 
اي��ن كتاب تالش مي كنم به عنوان نگاه جديد ارائه 

دهم بررس��ي و موشكافي در مورد عوامل بنيادي تر 
اس��ت، يعني تحريم ها چگونه ايجاد درد مي كنند، 
چگون��ه كار مي كنند، چگون��ه درد مذكور مي تواند 
نتايج عملي به همراه داشته باشد، خصوصا در كشور 
دريافت كننده تحريم و اينكه اس��تقامت او چگونه، 
اطالع رساني بين دو طرف به چه نحو اتفاق ميافتد و 
اين مساله چگونه بر تحريم ها اثر مي گذارد. سواالت 
مهم ديگري نيز در اين كتاب بررس��ي مي ش��ود تا 
نش��ان داده ش��ود كه تحريم ها چگونه بايد در كنار 
يك راهبرد وس��يع تر ملي به كار گرفته شوند و آن 
را تكميل كنند تا مشكل خاصي را حل كند. كتاب 
حاضر در واقع تالش كرده با تمركز بر پرونده ايران 
ك��ه در حافظه اخير ما وج��ود دارد خأل موجود در 
مطالعات فعل��ي را پر كند. نگاه نگارن��ده به عنوان 
يك سياس��ت گذار كه دوره كاري اش را در طراحي 
و اعمال تحريم ها عليه ايران در پاس��خ به توس��عه 
برنامه هاي هسته يي به اين كشور گذرانده مي تواند 
نگاه مفيدي باش��د. نگارنده معتقد است و به شدت 
بر اين قضيه اصرار دارد كه تحريم ها توانستند نقش 
مهمي در تغيير رفتار ايران ايفا كرده و اين كش��ور 
را وادار ب��ه مذاك��ره در مورد برنامه هس��ته يي اش 
كنند. پس خود من از توافقي كه با ايران به دس��ت 
آمد به عن��وان عاملي مهم در رف��ع تحريم ها دفاع 
مي كن��م. در زمان نوش��تن اين كتاب اي��ن توافق 
همچن��ان پابرجاس��ت گرچه ممكن اس��ت تحت 
فشارهاي ش��ديدي كه دولت آقاي ترامپ به وجود 
آورده اين توافق دس��تخوش تغيير ش��ود. اميدوارم 
بتوانم نش��ان دهم كه سياس��تمداران حوزه تحريم 
چ��ه تفكري در مورد اين مش��كالت دارند و چگونه 
راهبردهاي��ي را براي مقابله ب��ا آنها به كار مي بندند 
و اينكه آيا ما در اين مس��ير درس��ت رفته ايم يا كار 
غلط بوده است و اينكه در آينده چه اتفاقاتي خواهد 
افتاد. با وجود تحقيقات فراوان علمي و دانش��گاهي 
در ح��وزه تحريم ها، اين ابزار هنوز با مش��كالتي در 
حوزه اعمال و رسيدن به موفقيت مواجه است. پس 
بهتر است دوباره بر س��واالت بنيادين در اين حوزه 
تمركز كنيم و بپرس��يم هدف از تحريم ها چيست. 
رابطه تحريم ها با بنيان هاي تعامل انس��اني چگونه 
اس��ت. عنوان كتاب حاضر درس��ت به همين سوال 
مربوط مي شود. اگرچه بررسي علمي برخي از عناصر 
تحريم ها و اعمال آنها كامال الزم اس��ت، اما معتقدم 
طراحي تحريم ها همچنان يك كار هنري است كه 
به انعطاف، قابليت انطباق و كشف و شهود نياز دارد و 
بايد در آن بسياري از حالت هاي انتزاعي و رياضياتي 
را در نظ��ر گرفت. اين كت��اب در متن خود به مردم 
و افراد و چگونگي پاس��خ آنها به فش��ار مي پردازد. 
پيش��نهادهايي را در مورد اين مس��اله ارائه مي دهد 
كه چطور مي توانيم پاسخ طرف مقابل را در راستاي 
منافع خود به عنوان اعمال كننده فش��ار قرار دهيم. 
همچنين اين كتاب به رابطه ميان نوع اعمال فشار 
از س��وي يك كشور در برابر كشور ديگر از يك سو و 
آمادگي كش��ور هدف براي مقابله و تحمل و حتي 
فائق آمدن بر اين فشارها ازسوي ديگر مي پردازد. در 
واقع كتاب مي كوشد نشان دهد كه اين رابطه نقش 
مهمي در تاثيرگذاري تحريم ها به عنوان ابزاري در 

سياست گذاري خواهد داشت.

سالح ها به دو دسته متعارف و نامتعارف 
تقسيم مي شوند و به  كارگيري 

تسليحات نوع دوم در هيچ نقطه يي 
از جهان مجاز نيست. با وجود اين، 
در مناطق مختلف بارها شاهد نقض 

اين قاعده بوده ايم؛ چراكه هنوز 
سازوكار قدرتمندي براي برخورد با 
توليدكنندگان و به كارگيرندگان اين 

نوع تسليحات وجود ندارد
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رييس بخش زلزله مركز تحقيقات وزارت راه در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

12هزار ساختمان روي گسل شمال تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

تقريب�ا همه ما با ش�نيدن خب�ر زلزله دچار 
هراس و نگراني مي ش�ويم و اگر شهروند تهران 
باشيم قطعا ياد زلزله بزرگ تهران كه بسياري از 
كارشناسان وعده وقوع آن را داده اند مي افتيم. 
سال هاس�ت كه با وق�وع كوچك ترين زلزله يي 
گمانه زني ها درباره زلزله بزرگ تهران كه به نظر 
عده يي وقوع آن 35 سال به تاخير افتاده است، 
ش�دت مي گيرد؛ اما تمام نظرات كارشناس�ي و 
باي�د و نبايد ها در حد حرف باقي مي ماند. حتي 
بعد از زلزله مالرد س�ال گذش�ته كه تهران هم 
لرزيد و براي چند س�اعت هرج و مرج و هراس 
ش�هر تهران را فراگرفت تا يك ماه زلزله بحث 
روز مديران ش�هر مسووالن و رس�انه ها بود اما 
خيلي زود فراموش ش�د و به نظر مي رس�د اين 
موضوع دغدغه جدي نيست. فقط بايد اميدوار 
ب�ود كه مانند همه اتفاقات ديگر روزي نيايد كه 
حسرت بخوريم كه  اي كاش كمي به هشدارهاي 

كارشناسان توجه مي كرديم. 
ش�هرتهران 6 گس�ل اصل�ي و 25 گس�ل 
فرع�ي دارد ك�ه هر ي�ك به تنهاي�ي تهديدي 
براي شهر محس�وب مي شود و در صورت فعال 
ش�دن مي توان�د اثرات مخربي داش�ته باش�د. 
علي بيت الهي، رييس پژوهش�كده ساختمان و 
مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس�كن و 
شهرسازي در گفت وگو با »تعادل« از گسل هاي 
شهر تهران،  زلزله احتمالي در پايتخت،  راهكارها 
و معضالت بعد از آن س�خن گفت. مشروح اين 

گفت وگو را مي خوانيد. 
   

كدام گسل هاي شهر تهران تهديد بيشتري 
براي ش�هر داش�ته و در صورت فعال شدن آثار 

ويرانگري بيشتري دارند؟
عالوه بر 6 گس��ل اصلي بالغ بر 25 گس��ل فرعي 
كوچك و بزرگ در شهر تهران و اطراف آن وجود دارد 
كه وجود آنها ثابت ش��ده است. اين گسل ها اليه هاي 
زمين را جابه جا كرده واليه هاي ارتفاعي ايجاد كرده اند 
و از روي شواهد واضح، قابل اثبات هستند. موضوعي 
كه بايد در نظر داشت اين است كه اين گسل ها بر اثر 
چه عواملي به وجود مي آيند؟ اليه يي به ضخامت 20 
تا 30 كيلومتر در ط��ول 30 تا 50 كيلومتري زمين 
چگونه مي شكند و با چه نيرويي جابه جا مي شود؟ در 
ج��واب بايد گفت، اين عارضه در اثر نيروهاي لزره يي 
عظيمي رخداده كه ش��ايد در آن زمان تهراني وجود 
نداش��ته است. گسل ها بر اساس طول و نوع رسوباتي 
كه جابه جا مي كنند،  تقسيم بندي مي شوند. ايتم مهم 
در درجه بندي گس��ل ها طول آنهاست. در واقع طول 
گس��ل معرف اين است كه گسل چه نوع زلزله يي به 
لحاظ بزرگي و كوچكي ايجاد كند. هر چه طول گسل 
بيشتر باشد، بزرگي زلزله نيز بيشتر است و بالعكس. 

همچنين دوري و نزديكي گس��ل به ش��هر ها نيز 
عامل مهمي به شمار مي رود. هر چه گسل ها به شهر و 
مناطق مسكوني نزديك تر باشند خطرناك تر خواهند 
بود، زيرا فاصله باعث مي ش��ود تا شدت زلزله كاهش 
يابد. بيش��ترين نيروي زلزله در نزديكي گسل هاست. 
بر اين اس��اس واقعيت هاي مشهود نشان مي دهد كه 
گسل شمال تهران در درجه اول اهميت قرار دارد. زيرا 
در بسياري نقاط در داخل شهر است. گسل جنوب و 
ش��مال ري در درجه دوم قرار دارد. در حوالي ري دو 
گس��ل موازي وجود دارد كه گسل شمالي تر دقيقا در 
محدوده شهر ري و مناطق 17 و 20 قرار گرفته است. 
گس��ل مهم ديگري كه در حريم شهر واقع نشده اما 
بس��يار مهم است گسل مشا اس��ت. اين گسل بسيار 
حساس و لرزه زا در گوشه شمال شرقي خارج تهران 
قرار داشته و با گسل شمال تهران با يك حالت اريب 
در منطقه دماوند بهم مي رسند كه حدود 40 كيلومتر 
از تهران فاصل��ه دارد. البته زلزله هاي بزرگ حتي در 
فاصل��ه 40 يا 50 كيلومتري نيز مخرب اند. نمونه اين 
را در زلزله كرمانشاه مي توان ديد. زلزله از شهر سرپل 
ذهاب 40 كيلومتر فاصله داش��ت اما به دليل بزرگي 
7.2 ريشتري خرابي هاي بسيار به بار آورد. اين قضيه 

در مورد تهران نيز صدق مي كند. 
گس��ل نياوران،  گس��ل قصر في��روزه، محموديه، 
تلويزيون و نيز گسلي كه در تپه هاي كوي گيشا وجود 
دارد از گس��ل هاي فرعي اند كه مي توانند براي تهران 

خطرساز باشند. 
سال گذش�ته كارشناس�ان از پيدايي گسل 
جديدي خبر دادند كه به نام گس�ل پرديس�ان 
معروف ش�ده، اين گس�ل تا چه اندازه مي تواند 

براي تهران خطرآفرين باشد؟
به گفته دوس��تان زمين ش��ناس، پرديسان گسل 
ممتدي اس��ت كه از غرب تا انتهاي ش��رقي تهران را 
در مي نوردد. تكه هاي اين گسل قبال شناخته شده بود 
اما اكنون با مطالعات جديد به اين نتيجه رسيده اند كه 
اين يك گس��ل ممتد بوده كه در صورت فعال شدن 

براي شهر خطرناك است. 
عنوان كرديد كه گسل شمال تهران مهم ترين 
گسل شهر است، درباره اين گسل توضيح دهيد. 
طب��ق آخرين تحقيقات��ي كه به ش��كل ميداني 
انج��ام دادي��م، متوج��ه موضوع مهمي ش��ديم و آن 
وجود تاسيس��ات، ساختمان هاي بس��يار مهم و ابنيه 
 خاص در حريم گس��ل تهران ب��ود. همچنين حدود
12 هزار ساختمان روي اين خط گسل بنا شده است. 
از ميان اين 12 هزار ساختماني كه از روي عكس هاي 
ماهواره ي��ي و ش��مارش ميدان��ي به دس��ت آورديم 
بيش از 250 س��ايت مهم مانند مراكز آتش نش��اني، 
بيمارس��تان ها، پمپ بنزين ها و حتي ساختمان هاي 
مديريت��ي مانند س��ازمان مديريت بح��ران روي اين 
حريم گسل قرار دارند. همانطور كه گفتم هنگام زلزله 
در مجاورت گسل ها بيشترين نيرو و در نتيجه تخريب 
را خواهيم داشت و بايد براي اين موضوع فكري كرد. 

نكته مهم ديگر، درباره گس��ل شمال تهران اين 
است كه در منطقه شمال تهران هم بافت فرسوده 
وجود دارد. منطقه گالبدره، دارآباد و فرحزاد دقيقا 
روي خط گسل ش��مال تهران قرار دارد كه نياز به 
توجه جدي مس��ووالن دارد. همچنين خطوط لوله 
آب، گاز و نفت نيز از روي اين گسل عبور مي كند. 
بس��ياري از مخازن آب را به دليل اينكه بتوانند آب 
را ب��ه همه نق��اط انتقال دهن��د در ارتفاعات نصب 
مي كنند. مخزن سوخت ش��هران نيز درست روي 
گسل شمال تهران قرار دارد كه خطر حوادث بعد از 

زلزله را دوچندان مي كند. 
وي ادامه داد: واقعيتي كه هنگام زلزله در زمين 
اتفاق مي افتد اين اس��ت كه در خط گسل، نيرويي 
اليه هاي سنگي به قطر 20 تا 30 كيلومتر در طول 
50 ت��ا 60 كيلومتر را برش مي دهد و باعث حركت 
آنها مي ش��ود. واضح است كه ساختمان هاي ما هر 
چقدر هم قوي باش��ند نمي توانن��د در برابر نيروي 
عظيمي كه زمين را جابه جا مي كند مقاومت كنند. 
بنابراين تاكيد داريم كه ساختمان ها نبايد در حريم 

گسل ها ساخته شوند. 
گفته مي شود برج ميالد نيز روي گسل پرديسان 
ساخته شده اس�ت، در صورتي كه اين گسل فعال 

شود چه اتفاقي براي برج ميالد مي افتد؟
برج ميالد در جوار بزرگراه حكيم واقع شده است 
و گس��ل پرديس��ان نيز دقيقا از زير اين بزرگراه و نيز 
برج ميالد مي گذرد. اين گسل بعد از اينكه شناسايي 
حريم گسل هاي تهران به پايان رسيد، شناسايي شد 
و موقعيت دقيق حريم آن هنوز بطور كامل مشخص 
نيست و بايد روي آن كار كنيم. اما واقعيت اين است 
كه غير از حريم گس��ل كه زون جابه جايي است، اگر 
اطراف آن س��اختمان بلند داش��ته باشيم، بهتر است 
زيرا در نزديكي گس��ل ارتعاش تند خواهيم داش��ت 
و س��اختمان هاي بلند تحت تاثي��ر فركانس هاي باال 
ق��رار نمي گيرن��د. اگر برج مي��الد در خ��ارج از زون 
شكس��تگي قرار داشته باش��د در صورت وقوع زلزله 
خطر زيادي آن را تهديد نمي كند اما س��اختمان هاي 
كوتاه مرتبه آسيب بس��ياري مي بينند. اين خاصيت 
 زلزله اس��ت. با دور شدن زلزله، امواج با دوره طوالني

)period long( حاكم مي ش��وند و در فاصله نسبتا 
دور ساختمان هاي بلند آسيب بيشتري خواهند ديد. 
در زلزله مالرد و كرمانشاه نيز ساكنان ساختمان هاي 

بلند و در طبقات باال بيشتر زلزله را احساس كردند. 
يكي از مباحثي كه كارشناسان زلزله درباره 
آن بس�يار صحب�ت مي كنن�د،  دوره برگش�ت 
 زلزله تهران اس�ت. به گفته اين كارشناسان هر
 158 سال در تهران يك زلزله بزرگ در مقياس
7 ريش�تر به وقوع پيوسته و اكنون 35 سال از 
زمان دوره برگشت گذش�ته است و به تعبيري 
تهران اكنون در وقت اضافه قرار دارد. نظر شما 
در اين باره چيس�ت آيا واقعا تهران بايد منتظر 

يك زلزله بزرگ باالي 7 ريشتر باشد؟
 دوره بازگش��ت يك مفهوم زلزله شناس��ي است و 
معناي آن چيزي نيست كه شما عنوان مي كنيد. اين 
مفهوم را با يك مثال برايتان توضيح مي دهم. اگر در 
100 س��ال 10 مورد زلزله داشته باشيم مفهوم دوره 
بازگشت اين است كه 100 سال را تقسيم بر 10 كرده 
و مي گوييم بطور متوسط هر 10 سال يك زلزله شديد 
رخ خواهد داد، اين مفهوم دوره بازگش��ت اس��ت. اما 
ممكن است در اين 100 دو سال پشت سر هم زلزله 
رخ ده��د و 30 س��ال زلزله نيايد ام��ا در كل مجموع 
تعداد اين زلزله ها 10 تاس��ت. نكته مهم اين است كه 
دوره بازگشت به معناي الزام رخداد يك زلزله قطعي 
نيست. اينكه در رسانه ها عنوان مي كنند در پايان دوره 
برگشت حتما بايد منتظر وقوع زلزله بزرگ در تهران 

باشيم غيركارشناسي است. 
آيا اين دوره بازگشت را علمي مي دانيد؟

بله. در روش هاي متوس��ط گيري كه براي تحليل 
زلزل��ه و خط��رات آن انجام مي دهيم، ب��راي تهران و 
اطراف آن تا ش��عاع 100 كيلومتري دوره بازگش��ت 

185 ساله را براي زلزله هاي 7 ريشتر به باال پيش بيني 
كرده ايم. بعد از زلزله دماوند كه در سال 835 ميالدي 
رخ داد و س��اختمان سفارت انگلس��تان را در تهران 
آس��يب زد، زلزله بزرگي در اطراف ته��ران رخ نداده 
است با وجود اين بر اساس شواهد تاريخي كه درباره 
زلزله هاي تهران داشته ايم متوسط گيري كرده و به اين 
نتيجه رس��يديم كه هر 185 سال يك زلزله بزرگ 7 
ريشتري در تهران به وقوع پيوسته است. اما همانطور 
كه گفتم اين بدان معنا نيس��ت كه حتما بعد از 185 

سال بايد منتظر وقوع زلزله 7 ريشتري باشيم. 
برخي كارشناسان معتقدند به دليل اينكه 35 
سال از وقوع زلزله 7 ريشتري گذشته، چنانچه 
زلزله ي�ي بيايد به دليل ذخيره ني�روي زمين با 
شتاب بيشتري رخ خواهدداد و به جاي زلزله 7 
ريشتري، 7.3 ريشتري خواهد بود. حتي دكتر 
عكاشه پدر علم زلزله شناسي ايران عنوان كرده 
بود كه ان�رژي كه زمين در زلزل�ه آينده تهران 
تخليه مي كند چندين ده برابر حادثه هيروشيما 

خواهد بود. نظر شما در اين باره چيست؟
احتمال قوي وجود دارد در يك زون لرزه خيز كه 
مدت زيادي زلزله نيامده، انرژي لرزه يي ذخيره شود. 
زيرا طبيعت و سرشت كش��ور ما فعال بودن است. از 
يك طرف اندازه گيري هاي قطعي نشان از اين دارد كه 
صفحه عربس��تان به زير صفحه ايران حركت مي كند 
و س��رعت حركت آن نيز ح��دود 3 تا 5 ميلي متر در 
سال برآورد شده است. وقتي يك جسم صلب با يك 
جس��م صلب ديگ��ر برخورد مي كند تن��ش به وجود 
خواهد آمد. اين فشار و تنش اگر رها شود نكته مثبتي 
است. سمت زاگرس زلزله هاي زيادي رخ مي دهد اين 
باعث مي شود كه انرژي زيادي در اين قسمت ذخيره 
نمي شود و زلزله ها اكثرا متوسط هستند. اما دراليه يي 
مانند البرز كه زلزله يي به بزرگي بيشتر از 7.5 ريشتر 
را ب��ه وجود مي آورد، اين زلزله ها خيلي زياد نيس��ت 
و اگر زلزله يي مانند مالرد به بزرگي 5.2 ريش��تر رخ 
مي دهد براي مردم غيرعادي اس��ت و دچار وحش��ت 
مي شوند. بنابراين به دليل ذخيره شدن انرژي زمين به 
مدت طوالني وقتي زلزله يي رخ مي دهد زلزله بزرگي 
خواهد بود. خطر زلزله در تهران يك خطر كامال جدي 
است. اما هيچ كس نمي تواند نظر نهايي بدهد كه اين 
زلزله با چه بزرگي، كي و كجا رخ خواهد داد. كساني 
ك��ه ادعاهاي اينچنيني را مط��رح مي كنند اطالعات 
ملموس��ي از زلزله ندارند وصحبت هايشان پايه علمي 
ندارد. طبيعت زمين بسيار پيچيده است و ما در عمق 
20 كيلومتري زمين هيچ دستگاه و سنسوري نداريم 

كه دقيقا وضعيت را نشان دهد. 
آيا اين بدان معني است كه خيال شهروندان 

بابت زلزله راحت باشد؟
اص��ال چنين چيزي نيس��ت. نباي��د خوش خيال 
باش��يم. همين االن هم س��اخت و س��ازهاي جديد 
در براب��ر زلزله مقاوم نيس��تند. براي مث��ال در زلزله 
كرمانش��اه در شهر اس��الم آباد غرب كه فاصله زيادي 
با زلزله داشت،  بس��ياري از خانه هاي عادي و ساخت 
بنايي س��الم ماندنداما در عوض بيمارستان و مسكن 
مهر تخريب ش��دند. اگر مهندس��ان اين ساختمان ها 
اندكي وجدان داشتند و س��اختمان ها طبق اصول و 
ضوابط ساخته مي شد زلزله نمي توانست تاثيري بر آنها 
داشته باشد. همانطور كه گفتم بسياري از زلزله هاي 
185 سال اخير مربوط به گسل هاي تهران نبوده و در 
شهرهاي اطراف تهران رخ داده اند. پس نمي توان گفت 
كه قطعا در حوزه شهري تهران زلزله به وقوع خواهد 
پيوس��ت كه اگر اين اتفاق بيافتد ويرانگري غير قابل 

تصوري خواهيم داشت. 
همانطور كه گفتم عالوه بر بحث ساختمان ها كه 
باي��د نظارت دقيقي هنگام س��اخت روي آنها صورت 
گيرد، بسياري از اماكن مهم و حياتي روي خط گسل 
قرار دارند. وجود ايستگاه هاي پمپ گاز و بنزين روي 
گسل واقعا خطرناك است. فشار گاز خانگي 25 صدم 
psi اس��ت در حالي كه فشار گاز در پمپ گاز 2 هزار 
و psi 500 بوده و اين بسيار خطرناك است. هدف ما 

اين نيست كه مردم نگران شوند بلكه بايد آگاه شوند تا 
خود را براي شرايط بحراني آماده كنند. براي مثال در 
س��اخت و سازها اين خود مردم هستند كه مي توانند 
نقش بس��يار پررنگي داشته و اجازه ندهند مهندسان 
و س��ازندگان س��اختمان هاي بي كيفيت تحويل آنها 
دهند. گاهي نيز الزم اس��ت كه مردم نگران شوند تا 

احتياط هاي الزم را به عمل بياورند. 
اكنون در شهر تهران چند دستگاه شتاب 
نگار زلزله وجود دارد و آيا مي توان پيش بيني 
كرد ش�تاب زلزله بع�دي تهران چ�ه ميزان 

خواهد بود؟
ب��ر  وارده  ني��روي  مح��رك  زلزل��ه  ش��تاب 
ساختمان هاس��ت و پارامت��ر بس��يار مهمي اس��ت 
كه در ش��دت تخريب زلزله تاثيرگذار اس��ت. براي 
اندازه گيري اين كميت از دس��تگاه هاي شتاب نگار 
اس��تفاده مي ش��ود. در كش��ور بيش از هزار و 100 
ايس��تگاه ش��تاب نگاري داريم و به لح��اظ تعداد از 
كش��ورهاي پيش��رو محسوب مي ش��ويم. به لحاظ 
كيفيت بايد بگويم كه اكثر دستگاه هاي ما از حدود 
30 س��ال پيش خريداري شدند و بايد به روز شوند. 
دس��تگاه هاي قديمي بلوت��وث و واي فاي ندارند اما 
دس��تگاه هاي امروزي اين قابليت ها را دارند و از راه 
دور مي توان دس��تگاه ها را كنترل ك��رده وديتاها را 
بررسي كنيم. البته در تهران برخي از اين دستگاه ها 

به روز هستند. 
در زلزله سرپل ذهاب شتاب زلزله حدود نزديك به 
7 دهم G بود. G ش��تاب ثقل زمين است يعني اگر 
روي جسمي كه روي زمين قرار دارد شتاب يك جي 
وارد ش��ود آن جسم معلق مي شود. زلزله بم يك جي 
ب��ود و آن همه خرابي به بار آورد. موج زلزله از پايين 
ب��ه باال مي آيد و يك حالت بي وزني به س��اختمان ها 
مي دهد. از سوي ديگر زلزله يك موج برشي نيز دارد 
كه واقعا مخرب اس��ت. در برخ��ي زمين ها كه خاك 
نرم دارند اين ش��تاب تقويت مي شود. براي مثال، در 
صورت وق��وع زلزله به دليل نرمي خ��اك در جنوب 
تهران خرابي هاي اين قس��مت بيشتر از شمال شهر 

خواهد بود كه خاك سفت تري دارد. 
تعداد دستگاه هاي هشدار سريع زلزله چقدر 
است و اين دستگاه ها چقدر مي تواند به كاهش 

اثرات زلزله كمك كند؟
زلزل��ه دو نوع موج دارد. م��وج اوليه و موج ثانويه 
كه موج ثانويه موج مخرب اس��ت. اگر زلزله در حدود 
50 كيلومتر دورتر از ما باش��د موج اوليه ممكن است 
7 تا 8 ثانيه زودتر برس��د. در كش��ورهايي مانند ژاپن 
ب��ا دريافت اين موج براي خاموش ك��ردن گاز و برق 
و دستگاه هاي موثر اس��تفاده مي كنند. در تهران نيز 
چند دس��تگاه هشدار سريع روي گسل ها نصب شده 
اما بيش��تر جنبه آزمايش��ي دارد زيرا تكنولوژي هاي 
بعدي آن بس��يار مهم اس��ت كه ما در اختيار نداريم. 
سيستم هاي گاز و برق بايد به شكل الكترونيكي به اين 
دستگاه ها وصل باشند تا با دريافت نخستين موج ها به 
شكل خودكار خاموش شوندكه ما هنوز اين تكنولوژي 
را نداريم. البته به دنبال اين هس��تيم كه براي تهران 
اين سيستم را راه بياندازيم. االن ايستگاه هاي گاز در 
حال مجهز شدن به دستگاه هاي شتاب نگار هستند و 

تا سال آينده تكميل مي شوند. 
چندين س�ال اس�ت ك�ه صحب�ت از زلزله، 
ايمني س�اختمان ها و مديريت بحران بحث روز 
مسووالن و رسانه ها است، اما در عمل شاهديم 
ك�ه هيچ كار خاصي صورت نگرفته اس�ت. چرا 
مسووالن نس�بت به اين موضوع مهم بي توجه 

هستند؟
نمي ت��وان گف��ت كار خاصي انجام نش��ده بلكه 
برعكس چند كار اساس��ي انجام ش��ده است. يكي از 
مهم ترين آنها شناسايي حريم گسل هاست كه اكنون 
روي نقش��ه شهرسازي ش��هر تهران قرار دارد. يعني 
از اين به بعد مجوز س��اخت برج روي حريم گسل ها 
داده نمي شود. همچنين در زمينه تجهيز دستگاه هاي 
لرزه نگار و ش��تاب نگاري كارهايي انجام شده است. 

آم��وزش مردم يكي ديگر از اقدام هايي اس��ت كه هر 
چند به شكل سيس��تماتيك نبوده اما خود مردم در 
فضاي مجازي فعاليت هاي خوب��ي در اين باره انجام 
داده اند. در اين راه عده يي دچار هراس و نگراني شدند 
اما در مجموع فرهنگسازي خوبي در اين زمينه صورت 

گرفت. 
آيا آموزش ه�ا مردم را ب�راي مقابله با زلزله 

آماده كرده است؟
ببيني��د آموزش هايي براي قبل زلزله، حين و بعد 
از آن وجود دارد كه بايد به مردم داده ش��ود تا بدانند 
چگون��ه بايد در هنگام بحران عمل كنند. متاس��فانه 
اخالق ما به گونه يي است كه فقط در هنگام وقوع يك 
حادثه براي چندروز به آن توجه كرده و بعد از آن كم 
كم همه چيز را فراموش مي كنيم. تجربه نش��ان داده 
زلزله زماني رخ مي دهدكه كسي به آن فكر نمي كند. 
بنابراين بايد فرهنگ مقابله با زلزله را در ش��هروندان 
نهادينه كنيم و اين كار از طريق آموزش به كودكان و 

خانم هاي خانه دار ممكن خواهد شد. 
همچنين مقررات ملي ساختمان به روز شده و 
آيين نامه 2800ويرايش چهارم آن انجام شده است. 
هرچند اين فعاليت ها كافي نيست و هنوز خيلي كار 
داريم زيرا مدت مديدي از تهران غافل بوديم. ساخت 
وسازهاي بي رويه و تراكم جمعيت باال دراين مدت 
از اتفاقات ناخوشايند تهران بود. فقط در منطقه 12 
گاه دو ميليون جمعي��ت ورودي و خروجي داريم. 
ب��ازار، مولوي، خيام و ديگر خيابان هاي منطقه 12 
با معابر باريك و ساختمان هايي كه از قدمت بسيار 
باالي��ي برخوردارند توانايي مقاوم��ت در برابر زلزله 
 را ندارن��د. تصوري كه از ابع��اد حادثه داريم را بايد 
واقع بينانه گفت. ما مثال پالس��كو را داريم كه فقط 
يك ساختمان چه مش��كالتي براي شهر به وجود 
آورد حال تصور كنيد چند ساختمان شبيه پالسكو 
فق��ط در اطراف بازار تهران وجود دارد و آوار برداري 

از آنها چقدر زمان مي برد. 
يكي از نگراني ها درباره وقوع زلزله تهران 
آتش سوزي بعد از زلزله است و گفته مي شود 
تعداد كشته شدگان بر اثر آتش سوزي بيشتر 

از خود زلزله است. 
دقيقا همين طور اس��ت. در زلزله كوبه ژاپن نيز 
اين اتفاق افتاد و خس��ارت آتش سوزي از خسارت 
خ��ود زلزله بيش��تر ب��ود. همانطور ك��ه مي دانيم 
علمك ه��اي گاز در بي��رون در خروج��ي خانه ه��ا 
قراردارد وگاه ش��اهد بوده ايم كه موقع تخريب يك 
ديوار لوله هاي گاز شكس��ته مي ش��ود. اين موضوع 

موردغفلت واقع شده ونياز به توجه جدي دارد. 
 تصور شما از تهران بعد از زلزله چگونه است؟

اكن��ون حدود يك ميلي��ون و 100 هزار پالك در 
تهران وجود دارد كه ممكن اس��ت در هر س��اختمان 
20 واحد مس��كوني كمتر يا بيش��تر وجود داش��ته 
باش��د. ما دس��ت پايين آن را در نظر مي گيريم يعني 
هر س��اختمان 3 واحد مس��كوني داشته باشد. اين را 
هم مي دانيم كه حدود 200 هزار ساختمان در بافت 
فرس��وده قرار دارد. از اين 200 هزار س��اختمان 50 
درص��د آن فاقد كيفيت الزم ب��راي مقاومت در برابر 
زلزله اس��ت. در نتيجه 100 هزار ساختمان فقط در 
بافت فرس��وده تخريب مي شود و اين به معناي 300 
هزار واحد مس��كوني اس��ت چنانچه اي��ن 300 هزار 
واحد هر كدام 3 نفر جمعيت داش��ته باش��ند نزديك 
يك ميليون نفر دراين بافت فرسوده زندگي مي كنند. 
اينكه زلزله روز بيايد يا شب نيز در اين مورد تاثيرگذار 
اس��ت اما در مجموع فقط براي بافت فرسوده آن هم 
ب��ا در نظر گرفتن كمترين تعداد خانوار چيزي حدود 
ي��ك ميليون نفر كش��ته و زخمي خواهيم داش��ت. 
درواقع زلزله تهران يك حادثه دهش��تناك غير قابل 

تصور خواهد بود. 
نكته ديگر اين است كه بسياري از عناصر و عوامل 
مديريت بحران نيز آس��يب خواهند ديد بس��ياري از 
سسيس��تم ها از كار مي افتند و فرصت امدادرساني به 
شهروندان كاهش مي يابد. اگر زلزله 50 كيلومتر دورتر 
رخ دهد آس��يب ها كمتر مي ش��ود و ما اميدواريم كه 

اينچنين شود. 
در حادثه پالسكو شهرداري تهران عملكرد 
مناس�بي نداشت و اين شائبه به وجود آمده كه 
ش�هرداري در زمان بحران ه�اي بزرگ ترمانند 
زلزله قدرت مديريت ش�هر را ندارد. نظر ش�ما 
چيست مديريت بحران شهر بايد بر عهده دولت 

باشد يا شهرداري؟
چنانچه زلزله در س��طح شهر باشد مديريت آن بر 
عهده شهرداري است. اما چنانچه زلزله بزرگ و ابعاد 
گسترده داشته باشد آن زمان است كه استانداري بايد 
وارد عمل شود. زلزله آتي تهران احتماال بعد ملي پيدا 
مي كند و امداد و نجات فقط بر عهده شهرداري تهران 
نيس��ت. زيرا همانطور كه گفتم ممكن است امكانات 
شهري آسيب ببينند و حتي خود مديران شهري نيز 
ممكن است تحت تاثير زلزله قرار گرفته باشند. بنابراين 
استان هاي اطراف تهران را به عنوان استان هاي معين 
در نظ��ر گرفته ايم مانن��د قزوين، مازن��دران، گيالن، 
مركزي قم و سمنان تا در موقع زلزله با امكانات امداد 
و نجات خود به كمك تهران بيايند. همچنين تعيين 
ش��ده كه هر كدام از اين استان ها بايد به كدام يك از 

مناطق تهران امداد رساني كنند. 
آيا اين استان ها تجهيز هم شده اند؟

اكنون اين استان ها تعيين شده اند اما تجهيز نه. 
در واقع اين اس��تان ها بايد از تجهيزات خودشان به 
ته��ران كمك كنند. اينكه چه تعداد بيل مكانيكي، 
چه تعداد بيمارس��تان و آمبوالن��س مي توانند در 
اختيارم��ان قراردهند. البته موفقيت اس��تان ها در 
كم��ك به تهران نياز به انج��ام مانور و آموزش هاي 
بعدي دارد كه تاكنون انجام نشده است. تقريبا تمام 
استان هاي كشور غير از استان هاي دور و ضعيف تر 

درگير اين قضيه خواهند شد. 

 اقدامات اولويت دار
پس از وقوع زلزله

به طور كلي بايد اي��ن نكته كليدي را همواره 
رعايت كرد كه در هنگام وقع زلزله اگر در داخل 
ساختمان باشيم، به مكان امن ساختمان )منزل، 
اداره و...( كه از قبل شناسايي و تعيين شده، رفته 
و تا اتمام لرزش س��اختمان در آنجا پناه بگيريم. 
پس از اتمام ل��رزش، بايد با رعايت احتياط و به 
همراه اعضاي خانوده و با برداش��تن كيف زلزله 
)كه آنهم از قبل بايد آماده باش��د(، از ساختمان 

بيرون و به فضاي باز و امن تغيير محل دهيم. 
زلزله هايي كه توس��ط انس��ان حس مي شود 
همه از نوع مخرب و ويرانگر نيستند. اگر ارتعاش 
خفيف يا متوس��طي هم حس ش��د، ب��از در اين 
حالت نيز، مهم ترين اقدام پس از زلزله، خروج از 
منازل و ساختمان هاست چرا كه گاه اتفاق افتاده 
اين ارتعاش و لرزش ها ناشي از پيش لرزه ها بوده 
و احتم��ال آن دارد كه زلزل��ه بزرگ تري در راه 
باشد، بنابراين عاقالنه است كه از ساختماني كه 
اطالع دقيقي از وضعيت اس��تحكامي آن نداريم 
خارج ش��ويم، مگر آنكه به اس��تحكام ساختمان 

اطمينان كافي داشته باشيم. 
در زلزل��ه حالت��ي هم قابل تصور اس��ت كه 
در اث��ر تخريب س��اختمان در مي��ان آوار گير 
افتاده باشيم. در اين حالت نيز بايد خونسردي 
كام��ل خود را حفظ كرده و طبق دس��تورات و 
آموزش هايي كه پيش��تر ديده ايم، عمل كنيم. 
الزم اس��ت بعد از زلزله، از مسيري امن خانه را 
ترك كرد. موبايل و راديو و مواردي از اين قبيل 
را در صورتي كه قطع نشده باشند جهت كسب 
اطالعات دقيق تر و عمل به توصيه كارشناسان 

در دسترس قرار داد. 
يك��ي از اقدامات مهم بعد وقوع زلزله توجه و 
حساس��يت كافي به نشتي گاز و سالم بودن لوله 
كش��ي گاز اعم از علمك يا در لوله كشي داخل 
س��اختمان اس��ت. دقت به ب��وي گاز و احتمال 
آتش س��وزي يكي از اقدامات مه��م پس از زلزله 
است. تجربه زلزله كوبه نشان داده كه بي توجهي 
به احتمال نشتي گاز و روشن نمودن برق منازل 
مس��كوني دليل اصلي آتش سوزي هاي گسترده 

پس از زلزله كوبه بود. 
الزم است حتما پس از زلزله تاثيرگذار، برق و 
آب و گاز ساختمان را قطع كنيم. اين يك توصيه 
مهم و ضروري است كه همگان بايد آن را رعايت 
كنند. بهمين ترتيب استفاده از كبريت و فندك 
نيز بدليل احتمال آتش سوزي اكيدا ممنوع است. 
هن��گام خ��روج از منزل و س��اختمان بصورت 
دسته جمعي خارج شدن اشتباه بزرگي است. بايد 
به ترتيب و با مكث چند ثانيه پش��ت س��ر هم از 
خانه بيرون رفت. در خروج گروهي احتمال تلفات 
و خس��ارت هاي جاني بمراتب بيشتر است. توصيه 
ش��ده است كه سرپرس��ت خانواده در جلو و بقيه 

اعضاي خانواده بدنبال وي از منزل خارج شوند. 
از برگش��ت زودهن��گام به منزل خ��ودداري 
كني��د چرا كه پس از وق��وع زلزله اصلي، رخداد 
پس لرزه ها قطعي اس��ت. وق��وع زلزله بزرگ اگر 
س��اختمان را فرونريزد ممكن اس��ت آن را نرم و 
آس��يب پذير كرده باشد. با رخداد پس لرزه هاي 
بعدي كه ممكن است بزرگ هم باشند، احتمال 
فروري��زش س��اختمان وج��ود دارد. تجربه هاي 
متعددي اين امر را تاييد كرده اس��ت. ساختمان 
ب��ا زلزله بزرگ و اصلي فرونريخته ولي متعاقبا با 
وقوع پس لرزه هاي كوچك تر ريزش كرده است. 
اگر در جاي��ي البالي آوار محبوس بش��ويم، 
نبايد حرك��ت اضافي و زايدي انج��ام داد. نبايد 
ت��الش كرد تا با كنار زدن خاك و آوار از زيرآوار 
خارج ش��د، عالوه بر اينكه ام��كان ريزش وجود 
دارد انرژي بدن نيز س��ريع تراز دست مي رود و 
اكس��يژن محيط زودتر مصرف مي ش��ود. در اين 
ش��رايط با تلفن همراه براي تماس يا متن براي 
كمك بايد استفاده كرد يا روي يك لوله يا ديوار 
ضربه زد يا سوت يا فرياد كشيد تا تيم هاي امداد 

و نجات صدا را بشنوند. 
مهم تري��ن اقدامات پس از زلزل��ه مراقبت از 
س��المندان و كودكان اس��ت. برداشتن داروهاي 
مورد نياز و ضروري و حفظ آرامش رواني بچه ها 
و س��المندان و دادن روحي��ه ب��ه آنه��ا از جمله 
مهم ترين اقداماتي اس��ت كه همواره بايد پس از 

زلزله مورد توجه قرار داد. 
با اطمينان از س��المتي اعضاي خانواده و اطالع 
به نزديكان، از اقدامات مهم پس از زلزله، كمك به 
آسيب ديدگان و نجات همسايگان و نزديكان است. 
اين كار حتما بايد با ديدن آموزش هاي اوليه امداد 
و نجات ص��ورت پذيرد. رعايت اص��ول كمك هاي 
اوليه و اصول نجات زي��ر آوار ماندگان اصل مهمي 
در كمك به نجات مصدومان است. بايد مراقب بود 
كه هنگام كش��يدن مجروحان و زي��ر آوارماندگان 

آسيب جدي تر ديگري به آنها وارد نشود. 
تجرب��ه زلزله هاي��ي مانند بم نش��ان داده كه 
درص��دي از تلفات زلزله ها در اثر خفگي ناش��ي 
از گرد و غبار بوده اس��ت. براي اين منظور بهتر 
است تا لباس يا پارچه دم دست را جلوي مجاري 
تنفسي گذاشته و به آرامي و شمرده نفس كشد 
و از تكان و حركت هاي شديد كه منجر به ايجاد 
گرد و غبار مي ش��ود نيز پرهيز نمود. در زير آوار 
بايد بيش��تر گوش داد و كمتر س��ر و صدا كرد و 
تا صدايي از بيرون ش��نيده نشود از سرو صداي 
بي مورد خ��ودداري كرد، بدن انس��ان حداقل تا 
س��ه روز تش��نگي و هفت روز غذا نخوردن را با 

هوشياري تحمل مي كند.

آموزش

دكتر علي بيت الهي، رييس پژوهشكده ساختمان و مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي:
حدود 12 هزار ساختمان روي اين خط گسل بنا شده است. از ميان اين 12 هزار ساختماني كه از روي عكس هاي 
ماهواره يي و شمارش ميداني به دست آورديم بيش از 250 سايت مهم مانند مراكز آتش نشاني، بيمارستان ها، پمپ 

بنزين ها و حتي ساختمان هاي مديريتي مانند سازمان مديريت بحران روي اين حريم گسل قرار دارند. همانطور 
كه گفتم هنگام زلزله در مجاورت گسل ها بيشترين نيرو و در نتيجه تخريب را خواهيم داشت و بايد براي اين 

موضوع فكري كرد. نكته مهم ديگر، درباره گسل شمال تهران اين است كه در منطقه شمال تهران هم بافت 
فرسوده وجود داشته و منطقه گالبدره، دارآباد و فرحزاد دقيقا روي خط گسل شمال تهران قرار دارد
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دانشوفن10
شكايت كاربران آيفون از گوگل 

بلومبرگ| تعداد زيادي از كاربران گوش��ي آيفون در 
انگلي��س به علت جمع آوري اطالع��ات خصوصي خود از 
طريق مرورگر سافاري توسط گوگل از اين شركت شكايت 
كرده اند. در صورتي كه اين شكايت به نتيجه برسد گوگل 
به پرداخت غرامت بي سابقه 4.29 ميليارد دالري محكوم 
خواهد ش��د. ش��اكيان گوگل در انگليس پي��كاري به نام 
»گوگل تو به ما بدهكاري« به راه انداخته اند و حاال تعداد 
آنها به 4.4 ميليون نفر رسيده است. اين افراد با مراجعه به 
دادگاه هاي مختلف شكايات خود از گوگل را به علت نقض 
حريم شخصي و جمع آوري بدون اجازه اطالعات كاربران 
تقديم دادگاه كرده اند. آنان مي گويند ش��ركت آلفابت كه 
هم اكنون مالكيت گوگل را در اختيار دارد، بطور غيرقانوني 
اطالعات ش��خصي كاربران مرورگر س��افاري را با دورزدن 
تنظيمات پيش فرض گوشي آيفون جمع آوري كرده است. 
براس��اس برآوردهاي انجام ش��ده گوگل بايد به هر شاكي 
۷۵۰ پوند جريمه پرداخت كند. البته گوگل در واكنش به 
اين شكايت اتهامات واردشده را رد كرده و از رويه هاي خود 
دفاع كرده است. پيش از اين در سال 2۰۱۵ اپل به كاربران 
آيف��ون و اي پد امكان داده بود تا نرم افزارهاي بلوكه كننده 
آگهي را روي گوش��ي ها و تبلت ه��اي خود نصب كنند تا 
جلوي نقض حريم شخصيش��ان را بگيرند. اما ظاهرا اين 

رويه هم جلوي حريم شكني هاي گوگل را نگرفته است. 

اشتراك گذاري نمايشگر گوشي ها 
حين مكالمه ويدئويي

انگجت| ش��ركت گوگل با به روزكردن نرم افزار گپ 
ويدئويي همراه خود موس��وم به دوو به افراد امكان داده تا 
در زمان صحبت با يكديگر محتواي نمايشگرهايشان را با 
هم به اشتراك بگذارند. به اشتراك گذاري نمايشگر قابليتي 
اس��ت كه هيچ يك از نرم افزارهاي گپ موبايلي مشهور از 
آن برخوردار نيستند. براي استفاده از اين خدمات كاربران 
بايد روي نمايشگر گوشي خود ضربه بزنند تا آيكون جديد 
به اش��تراك گذاري نمايشگر يا screensharing برنامه 
دوو را مش��اهده كنند. پس از اين كار پيام هش��داري به 
نمايش درمي آيد كه نش��ان مي دهد كاربر در آس��تانه به 
اشتراك گذاري محتواي نمايشگر گوشي خود با ديگر افراد 
اس��ت. در صورت انتخاب گزين��ه ادامه نوار قرمزرنگي در 
دورتا دور نمايش��گر ظاهر مي شود كه نشان مي دهد فرد 
مقابل در حال مشاهده چه محتوايي است. براي توقف به 
اشتراك گذاري اين محتوا بايد روي دكمه قرمز رنگ توقف 
كه به صفحه اضافه شده كليك شود. گوگل فعال در حال 
افزايش تدريجي اين قابليت به برنامه دوو اس��ت و برخي 
كاربران مي گويند قابليت يادشده روي گوشي هاي آنها به 

درستي عمل نمي كند. 

افزايش ۱۰۰۰ درصدي فروش 
فيلترشكن در روسيه

مس�كو تايمز| براس��اس تازه ترين آماره��ا، فروش 
اپليكيش��ن هاي فيلترش��كن و VPN در روسيه پس از 
فيلترينگ پيام رس��ان تلگرام در اين كشور، ۱۰۰۰ درصد 

رشد و افزايش داشته است. 
 ح��دود دو ماه پي��ش بود كه س��ازمان رگوالتوري و 
نظارت بر اينترنت در روسيه با تحويل اليحه يي به دادگاه 
عالي مس��كو اعالم كرد كه پيام رس��ان تلگرام در صورت 
عدم همكاري با دولت اين كشور، بايد در اسرع وقت فيلتر 

و مسدود شود و اين اتفاق نيز افتاد. 
دولت روسيه كه بارها به بهانه استفاده نادرست كاربران 
و همچنين رد و بدل شدن پيام هاي تروريست هاي داعش 
در پلت فرم پيام رسان تلگرام، قصد داشته اين اپليكيشن 
را در كشورش مسدود و فيلتر كند. دولت روسيه بارها از 
تلگرام درخواست كرده بود كه سرورهايش را به اين كشور 
منتقل كند تا بتواند در صورت نياز، پيام هاي ارس��الي و 
دريافتي كاربران را رصد و نظارت كند. دولت روسيه پس 
از عدم همكاري اين پيام رسان جهت انتقال سرورهايش و 
نااميدي از اين اتفاق، آن را در ابتدا به پرداخت جريمه هاي 
هنگفت و سنگين و سپس مسدودسازي آن در اين كشور 
پهناور تهديد كرد تا بتواند تلگرام را براي همكاري با خود 
متقاعد كند. حاال تازه ترين آمار منتش��ر شده در روسيه 
حاكي از آن اس��ت كه فروش اپليكيش��ن هاي وي پي ان 
)VPN( و فيلترش��كن پس از فيلترينگ تلگرام در اين 
كش��ور، ۱۰۰۰ درصد رش��د و افزايش پيدا كرده است به 
گونه ي��ي كه كاربران در س��نين مختلف همگي چندين 
اپليكيشن فيلترش��كن در گوشي هوشمند خود دانلود و 
نصب كرده اند. ماه پيش و پس از تالش براي فيلترينگ و 
مسدودسازي پيام رسان تلگرام، بسياري از وب سايت هاي 
ديگر در روسيه دچار اختالل و موجب اعتراضات شديدي 
از سوي سازمان و شركت هاي مختلف شده بود. با اينكه 
فيلترينگ تلگرام در اين كشور منتقدان سياسي، اجتماعي 
و مردمي بسياري دارد، اما تاكنون پلت فرم اين پيام رسان 

در روسيه مسدود مانده است. 

براي مقابله با بدافزار »اسكنرر« 
مرورگر »كروم« را فعال كنيد

هاوتو گيك| امروزه بسياري از بدافزارهاي خطرناك 
ت��الش مي كنند ب��ا سواس��تفاده از آس��يب پذيري هاي 
مرورگره��اي اينترنتي به رايانه هاي ش��خصي نفوذ كرده 
و اطالعات كاربران را س��رقت كنند. نسخه يي از مرورگر 
كروم كه براي نصب روي سيس��تم عامل ويندوز طراحي 
شده مجهز به يك اس��كنر بدافزار به نام كلين آپ است. 
اين نرم افزار گاه به گاه در حين اس��تفاده از مرورگر كروم 
فعال شده و به اس��كن كردن محتواي وب سايت ها براي 
جلوگي��ري از نفوذ بدافزارها مي پ��ردازد، اما براي افزايش 
امني��ت راه هايي ب��راي فعال ك��ردن اين اس��كنر بطور 
دس��تي نيز وج��ود دارد. عالقه مندان ب��راي فعال كردن 
 اسكنر يادش��ده مي توانند در بخش تايپ آدرس، عبارت

chrome://settings/cleanup را وارد كنند. همچنين 
Reset and clean up مي توانند در بخش تنظيمات گزينه 

و سپس Clean up computer را انتخاب كنند. 
با اين كار شما به اسكنر مرورگر كروم دسترسي مي يابيد 
و مي تواني��د آن را فعال كرده و مورد اس��تفاده قرار دهيد. 
كارشناس��ان مي گويند اسكنر يادشده از كيفيت مناسبي 
برخوردار اس��ت و مي تواند تع��داد زي��ادي از بدافزارهاي 
اينترنتي را شناسايي كند و لذا بهتر است كاربران خود نيز 
بطور دستي آن را براي اسكن كردن رايانه خود فعال كنند.

اخبار

پسوردهاي سخت و پيچيده انتخاب كنيد 

حمالت هكري به سرويس دهنده هاي ايميل سازماني
گروه دانش و فن| مرجان محمدي| 

روز گذش��ته مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگي 
عملي��ات رخداده��اي رايانه يي نس��بت به حمالت 
سايبري به س��رويس دهنده هاي ايميل سازماني در 
سطح كشور هشدار داد. مركز ماهر با اعالم گزارشي 
ف��وري درخصوص شناس��ايي حمالت س��ايبري به 
سرويس دهنده هاي ايميل سازماني در كشور هشدار 

داد. 
اي��ن مركز اعالم كرد: پي��رو گزارش هاي واصله از 
سطح كش��ور، حمالت به سمت سرويس دهنده هاي 
 ايميل س��ازماني افزايش ش��ديدي داشته است. اين 
حم��الت در قال��ب brute force روي رمز عبور از 
طري��ق پروتكل ه��اي imap و pop3 و ني��ز حمله 
DOS از طريق ارس��ال دستورات پي درپي imap و 

pop3 صورت مي گيرد. 
حمالت ف��وق عمدت��ا از بل��وك IP آدرس هاي 
زي��ر، 92.6۳. ۱9۳. 24/۰، ۱88۵.۵. 9. 24/۰ رص��د 
شده است. مركز ماهر اكيدا توصيه كرده كه مديران 
سيستم نسبت به بررسي وضعيت امنيتي سرورهاي 
ايميل خود و اجبار كاربران در انتخاب رمزهاي عبور 

مناسب و پيچيده اقدام كنند. 
همچنين الزم است سياست مسدودسازي حساب 
كاربري در صورت چندين بار تالش با رمز عبور موفق 

)account lockout( فعال باشد. 
الزم اس��ت مديران سيستم هاي سازماني، ضمن 
نظارت بر رويدادنماهاي ثبت شده در سرور ايميل، در 
صورت مواجهه با اختالالت مشابه موضوع را به اطالع 

مركز ماهر برسانند. 
اين در حالي اس��ت كه كاربران بايد اين هش��دار 
مركز آم��ار را ج��دي بگيرند چراك��ه چندي پيش 
)فروردين ماه سال جاري( وزير ارتباطات در توييتي از 
حمله هكرها به ۳۵۰۰ روتر در شبكه ارتباطات كشور 
خبر داد و نوش��ت: حدود ۳۵۰۰ مسيرياب )روتر( از 
مجموع چند صد هزار مس��يرياب شبكه كشور متاثر 

از حمله شده اند. 
وي عملكرد شركت ها در دفع حمله و بازگرداني به 
شرايط عادي، را مناسب ارزيابي كرد و نوشت: ضعف 
در اطالع رس��اني مركز ماهر به شركت ها و نيز ضعف 

در پيكره بندي مراكز داده )ديتاسنترها( وجود داشته 
است. پس از اين حمله سايبري مركز مديريت امداد 
و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه يي درخصوص 
حمل��ه صورت گرفته ب��ه س��رويس هاي مراكز داده 
داخلي و بروز اختالل سراسري در سرويس اينترنت، 

اطالعيه يي صادر كرد. 
اين در حالي است كه ايران تجربه مقابله با ويروس 
استاكس نت و استارس و شعله را دارد، در اواخر ماه 
م��ه 2۰۱2 رس��انه هاي امريكايي اع��الم كردند كه 
استاكس نت مستقيما به دستور اوباما رييس جمهور 
امريكا طراحي، ساخته و راه اندازي شده است. گرچه 
در همان زم��ان احتمال اين مي رفت كه امريكا تنها 
عامل سازنده نباش��د. در تاريخ ۷ ژوئيه سال 2۰۱۳ 
ميالدي، ادوارد اس��نودن در مصاحبه يي با اش��پيگل 
اعالم ك��رد اين بدافزار با همكاري مش��ترك آژانس 

امنيت ملي اياالت متحده امريكا و اس��راييل ساخته 
ش��ده اس��ت. در س��ال 2۰۱6 ميالديالكس گيبني 
مس��تندي به نام روزهاي صفر در مورد استاكس نت 
منتشر كرد كه در آن اين ويروس محصول مشترك 
اياالت متح��ده امريكا و واحد 82۰۰ ارتش اس��راييل 

معرفي شده است. 
اما ويروس اس��تارس نيز ويروس رايانه يي ديگري 
بود كه در آوريل 2۰۱۱ در ايران شناس��ايي شد. اين 
ويروس كه از خانواده  اس��تاكس نت دانسته مي شود، 
خود را در مي��ان پرونده هايپي دي اف مخفي مي كرد 
و به گفته رييس س��ازمان پدافن��د غيرعامل ايران، 
استارس با فايل هاي اجرايي سازمان هاي دولتي ايران 

اشتباه گرفته مي شد. 
بد نيس��ت بدانيد در س��ال 94 ش��ركت امنيتي 
اينترنت��ي Trend Micro، هن��د و اي��ران را دو 

كشوري اعالم كرد كه مورد بيشترين حمالت هكري 
قرار مي گيرند. اين در حالي است كه در شهريور ماه 
سال 94 نيز محمود خسروي مديرعامل وقت شركت 
ارتباطات زيرس��اخت اعالم كرده بود: به طور متوسط 
روزانه ۱۰ميليون event امنيتي در شبكه شناسايي 
مي ش��ود كه ب��ا راه ان��دازي مراكز عملي��ات امنيت، 
حمالت هدفمند روي شبكه هاي حساس كشور قابل 

شناسايي و پيگيري است. 
همچني��ن واعظي وزي��ر ارتباطات وق��ت نيز در 
اظهارنظري اعالم كرده بود: روزانه تعداد زيادي حمله 
س��ايبري به كش��ور داريم كه اغلب اينه��ا در دروازه 
زيرساخت اصلي كشور -گيت وي بين المللي- خنثي 

مي شود. 
واعظي بيش��ترين حمالت س��ايبري به ايران را 
مربوط به رژيم صهيونيس��تي دانس��ته ب��ود و اعالم 

كرد: روزانه تعداد زيادي حمالت س��ايبري شناسايي 
و خنثي مي ش��وند اما از رژيم صهيونيستي حمالت 
بيش��تري داريم و برخي كش��ورهاي عربي و برخي 
كش��ورهاي غربي نيز در رده هاي بعدي اين اقدامات 

هدفمند قرار دارند. 
 اما حمالت س��ايبري چگونه ص��ورت مي گيرد؟ 
بد نيس��ت كاربران بدانند كه هكرها ب��ا نفوذ به زير 
ساخت هاي يك كشور يا ورود به ايميل هاي كاربران 
ي��ا س��رور ها و مراكز داده ه��ا به را حت��ي مي توانند 
حمالتي را با عنوان حمالت سايبري ترتيب دهند به 
گونه يي كه طي چند سال گذشته بسياري از هكر ها 
به مراكز و زيرساخت هاي ايراني نفوذ كردند و هر بار 
تحت عنوان هاي مختلف توانستند اختالل هايي را به 

شبكه اينترنت كشور وارد كنند. 
گفتني اس��ت تنه��ا در ايران، بي��ش از 6۰درصد 
پرونده هاي پليس س��ايبر به مقوله بانكداري مجازي 
و سو،  استفاده كالهبرداران اينترنتي و مجرمان سايبر 
از حس��اب كاربران و بانكداري مرتبط است و بخشي 
ديگر به سوءاس��تفاده هاي اينستاگرامي و انتقام هاي 
تلگرام��ي جديداً مد ش��ده و به طور كل، نقض حريم 

خصوصي در فضاي وب. 
همه اينها نشان مي دهد كه در دنياي امروزي كه 
هويت مجازي و ديجيتالي نيز به سبك زندگي بشر 
امروز راه پيدا كرده، بايد تالش كرد تا سواد رسانه يي 
خود را براي مواجه ش��دن با فرصت هاي، آسيب ها و 
نقاط قوت و ضعف اين بس��تر مجازي افزايش داده تا 
با كمترين آسيب، بيشترين بهره وري ممكن را كسب 
كنيم. اين فقط از جنبه كاربران و اس��تفاده كنندگان 
حقيقي عادي فضاي مجازي نيس��ت كه اين شبكه 

مي تواند ضربات جبران ناپذيري به آنها وارد كند. 
به نظر مي رسد بعد از آسيب هايي كه ويروس هاي 
مختلف وارد كردند بايد س��طوح امنيتي را در تمامي 
م��وارد ب��اال برد و ب��ا افزايش آگاه��ي، علمي و فني 
اقدام��ات الزم را براي برخ��ورد و مقابله با تهديدات 
س��ايبري در اختيار گرفت و از قابليت هاي بازدارنده 
در اين عرصه برخوردار شد تا ديگر هكرها نتوانند به 
شبكه هاي زير س��اختي و ايميل و حتي گوشي هاي 

تلفن همراه نفوذ كنند. 

ساينتيست|
 محققان سيستم هوش مصنوعي ساخته اند كه با بررسي عكس فرد با موبايل گرفته 

شده، وجود سوتغذيه در او را تشخيص مي دهد. 
نيوKimetrica يك س��ازمان غير انتفاعي سيستم نجات مجهز به هوش مصنوعي 

ساخته كه قادر است نشانه هاي سوتغذيه را از يك تصوير فرد تشخيص دهد. 
اين سيس��تم MERON )متدي براي مشاهده سريع وضعيت تغذيه( نام گرفته و 
هنوز در مرحله نمونه اوليه است. با اين وجود هنگام آزمايش روي بزرگساالن، سيستم با 

صحت ۷8 درصد وضعيت آنها را درست تشخيص داد. 
 اين فناوري نياز به تجهيزات متعدد و متخصصان را مي كاهد و به اين ترتيب راحت تر 

مي توان نشانه هاي سوءتغذيه را شناسايي كرد. 
با رصد س��ريع تر نشانه ها مي توان قبل از آنكه ش��رايط بحراني شود، براي فرد چاره 
جويي كرد. س��ازندگان اين سيس��تم ادعا مي كنند، عالئم سوءتغذيه را مي توان فقط با 
كمك موبايل و بدون نياز به كارش��ناس پزشكي تش��خيص داد. در حال حاضر فرايند 
تعيين كردن سوءتغذيه نيازمند متخصص و بسيار پيچيده است. آنيتا شاه از بنياد غير 
انتفاعي Kimetrica در اين باره مي گويد: بطور كلي يك آزمايش 2۰ تا ۳۰ دقيقه طول 

مي كشد. هدف اين نرم افزار براي رصد سوءتغذيه در كودكان است. 
محققان براي آموزش نرم افزار اين سيستم از تصاوير 6۰ هزار نفر استفاده كردند. در 
اين سيستم عالوه بر صورت فرد اطالعات مربوط به قد و وزن او نيز وارد مي شود. تركيب 

اين اطالعات به برنامه نويسان كمك كرد تا به هوش مصنوعي آموزش دهند. 
اين سيستم ش��اخصBMI، كمبود يا افزايش وزن و همين طور چاقي را از تصاوير 

فرد تشخيص مي دهد.

فون آرنا|
 اپليكيشن TeenSafe كه به والدين اجازه مي داد فعاليت هاي فرزندانشان در شبكه هاي 
اجتماعي و گوشي هاي هوشمند را كنترل و نظارت كنند، در معرض حمله سايبري و افشاي 

اطالعات قرار گرفته است. 
اگر شما نيز جزو آن دسته از پدر و مادرهايي هستيد كه نگران نحوه عملكرد فرزندانشان 
در گوشي هاي هوشمند، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي هستند، بايد فكر ديگري براي 
كنترل و نظارت بر ميزان فعاليت كودكان و نوجوانان خود باشيد چراكه به تازگي گزارش هايي 
منتشر شده كه نشان دهنده افشاي اطالعات و حمله سايبري به اپليكيشن teensafe است. 
اين برنامه كه در پلتفرم هاي اندرويدي و iOS وجود دارد، به كاربران )والدين( اين امكان 
را مي دهد تا از راه دور و هر زمان كه بخواهند، گوشي هوشمند فرزندشان را خاموش كرده، 
اتص��ال وي به اينترنت واي فاي را قطع كرده، مس��يرهاي رفت و آم��د آنها را رديابي كرده و 

استفاده از اپليكيشن و شبكه هاي اجتماعي غيرمجاز را مسدود كنند. 
اپليكيشن TeenSafe همچنين به والدين اجازه مي دهد تا پيام هاي متني رد و بدل شده 

فرزندانشان را بخوانند و از افرادي كه با آنها معاشرت مي كنند، مطلع باشند. 
اين برنامه در شبكه اجتماعي يوتيوب نيز كانالي را راه اندازي كرده بود تا به والدين تازه كار 
آموزش دهد چگونه مي توانند كنترل و نظارت بيشتري بر نحوه عملكرد كودكانشان داشته 
باشند. اما حاال اخبار جديد حاكي است كه اين اپليكيشن محبوب و كاربردي در معرض حمله 
سايبري و افشاي اطالعات كاربرانش قرار گرفته است كه مي تواند حريم خصوصي والدين و 

افرادي كه از آن استفاده مي كردند، را بطور جدي به مخاطره انداخته و نقض كند. 
اين شركت مدعي شده است كه ميليون ها كاربر در پلتفرم هاي اندرويد و iOS داشته كه 

همگي از خدمات و سرويس هاي اين اپليكيشن رضايت كامل داشته اند. 

تكنولوژي ريويو|
 يك سيس��تم يادگيري عميق جديد هوش مصنوعي مي توان��د به روبات ها بياموزد كه با 

زيرنظر گرفتن اعمال انسان ها، مهارت ها را فرا بگيرند. 
يك سيستم يادگيري عميق جديد كه توسط آزمايشگاه روباتيك شركت »انويديا« ساخته 

شده است، به روبات ها و انسان ها كمك مي كند تا با هم كار و در كنار هم زندگي كنند. 
 »انويديا« در حال آموزش روبات ها براي يادگيري مهارت هاي جديد با مشاهده كردن رفتار 
انسان ها است. آزمايش هاي اوليه در اين فرايند روي يك روبات »باكستر« انجام شده كه اين 
روبات ياد گرفته است تا جعبه هاي رنگي و ماشين اسباب بازي را در محيط آزمايشگاه حركت 
دهد. محققان اميدوارند كه توسعه اين سيستم مبتني بر يادگيري عميق، راهي براي آموزش 

روبات ها براي كار و زندگي در كنار انسان در هر دو حالت سر كار و خانه باشد. 
»استن بيچفيلد«، دانشمند اصلي اين تحقيقات گفت: در محيط كار، روبات ها در اجراي 
مجدد مسيرهاي مشابه بارها و بارها به كار خود ادامه مي دهند، اما با تغييرات محيط سازگار 
نيستند و وظايفشان را ياد نمي گيرند. وي افزود: بنابراين براي رفع چنين ايراداتي در روبات ها 
و آموزش اجراي يك كار جديد، ش��ما بايد از يك متخصص براي برنامه نويسي مجدد روبات 
كمك بگيريد كه كار گرانقيمتي است. اما آنچه ما عالقه مند به انجام آن هستيم، تسهيل كار 
براي كاربر غيرمتخصص در آموزش يك كار جديد به روبات با ساده نشان دادن آنچه بايد انجام 
دهد، است. محققان يك دنباله از شبكه هاي عصبي را براي انجام وظايف مرتبط با ادراك، توليد 
برنامه و اجراي برنامه آموزش دادند. نتيجه اين بود كه روبات توانست يك كار جديد را از يك 
نمايش در دنياي واقعي ياد بگيرد. هنگامي كه روبات ش��اهد اين كار است، يك دستورالعمل 
قابل خواندن براي انس��ان از ش��رايط الزم براي تكميل كار ايجاد مي كند. پس از آن، انس��ان 

مي تواند قبل از اجرا بر روي روبات واقعي، آن را اصالح كند. 

تشخيص سوءتغذيه از روي عكس مهارت آموزي هوش مصنوعي با نگاه به رفتار انسانهك اپليكيشن نظارت والدين بر فرزندان

فراسو رويداددريچه

كالهبرداري اينترنتي زير سايه جام جهاني فوتبال
ايسنا|

 برخي از مناسبت  ها و رويدادهاي مهم كه در جهان 
موجب منتشر ش��دن اخبار زيادي از آن در سايت ها 
مي  شود، س��وژه  اي جهت سوءاس��تفاده كالهبرداران 
اينترنتي و س��ارقان اطالعات است؛ آنها با ترفندهاي 
بس��ياري روي وقايع و مناسبت  هايي كه رخ مي  دهد، 
برنامه ريزي كرده و نس��بت به به دام انداختن كاربران 
جهت سرقت اطالعات و كالهبرداري اقدام مي  كنند. 

 ج��ام جهاني فوتبال 2۰۱8 نيز يك رويداد بزرگ 
ورزشي اس��ت كه مورد توجه مجرمان اينترنتي واقع 
ش��ده و سوژه  اي است كه به روش  هاي مختلفي اقدام 

به كالهبرداري و سرقت اطالعات مي  كنند. 
راه اندازي س��ايت هاي ش��رط بندي يك نمونه 
از كالهبرداري  ه��اي اينترنتي اس��ت كه مجرمان 
با راه  اندازي اين س��ايت  ها كاربران��ي كه طرفدار و 
مش��تاق حدس زدن نتايج تيم ه��اي فوتبال جام 
جهاني هستند را فريب مي  دهند. مجرمان ابتدا به 
پرداخت جايزه هاي كوچك با مبالغ كم اقدام كرده 
و سپس كاربران را ترغيب به سرمايه گذاري بيشتر 

مي كنن��د و زماني كه كاربر بعد از چند نوبت برنده 
شدن به سايت شرط بندي اعتماد مي  كند، در يكي 
از نوبت ها اقدام به سرمايه گذاري با مبالغ بسيار زياد 
مي  كنند و بعد از دريافت مبلغ شرط بندي از كاربر، 
س��ارق صاحب س��ايت مذكور كليه سرمايه وي را 
بلوكه و از اين به بعد پاسخي به تعامالت و پيام هاي 

كاربران و قربانيان نمي دهد. 
در مواردي ني��ز كالهبرداران جهت دريافت مبلغ 
شرط بندي از كاربر با قرار دادن درگاه جعلي پرداخت 
الكتروني��ك بانك ه��ا )فيش��ينگ( روي وب س��ايت 
ش��رط بندي و مراجعه كاربر جه��ت واريز مبلغ فوق، 

اطالعات بانكي كاربر را سرقت مي  كنند. 
در م��واردي نيز با توجه به اش��تياق هموطنان به 
ديدن بازي هاي جام جهان��ي فوتبال، كالهبرداري  ها 
از طريق درج آگهي هاي فريبنده  برخي از آژانس هاي 
مسافرتي و تور هاي گردشگري جعلي و غيرواقعي در 
تارنماهاي اينترنتي، شبكه  هاي اجتماعي و تبليغاتي، 
كارب��ران را فريب مي  دهند. اين آژانس ها به بهانه هاي 
مختلف مثل تهيه بليت مسابقات جام جهاني تاكنون 

مبالغ هنگفتي از هموطنان عزيز كالهبرداري كرده اند. 
البت��ه در اين بين نبايد از حس��ن اعتماد بيش از حد 
مردم به سادگي گذشت چرا كه برخي از شهروندان با 
مشاهده آگهي هاي مختلف و اغواكننده در اين زمينه 
و بدون تحقيق و بررسي هاي الزم در مورد شركت يا 
فرد منتش��ر كننده آگهي اقدام به همكاري و ثبت نام 
مي كنند. براساس اطالعات سايت پليس فتا، به گواه 
آزمايش��گاه هاي فعال در اين حوزه، روزانه سايت هاي 
مش��كوك به فيش��ينگ در حوزه جام جهاني كشف 
مي ش��وند كه بيشتر براي به س��رقت بردن اطالعات 
خصوصي كارب��ران )نام كاربري- رمز عبور- اطالعات 
بانكي( طراحي مي ش��وند. آنها با تغيير بس��يار جزئي 
در آدرس س��ايت مورد نظر سعي بر سرقت اطالعات 
مهم كاربران دارند كه تشخيص آنها براي كاربران به 
س��ادگي امكان پذير نيس��ت. از اين رو به هموطنان 
توصيه شده است همواره دقت داشته باشند با رعايت 
نكات امنيتي فريب تبليغات افراد سودجو را نخورند: 
مراقب ايميل هاي اس��پم با موضوعات جذاب در مورد 
جام  جهاني باش��يم، مجرمان اينترنت��ي با خبرهاي 

غيرواقع��ي قصد جلب توجه نك��ردن كاربران به آن را 
دارند تا بتوانند اعمال مجرمان��ه خود را انجام دهند. 
فري��ب نرم افزاره��اي تبليغاتي مبني ب��ر پخش زنده 
مس��ابقات جام جهاني را نخوريد. اينگونه س��ايت ها 
امكان دارد نرم  افزارها را به بدافزار آلوده كرده باش��ند. 
هرگونه اطالع رس��اني در اين زمين��ه از طريق منابع 
رسمي مس��ابقات و فدراسيون جهاني فوتبال صورت 
مي پذيرد. مسافران و گردشگران براي اطمينان خاطر 
از عملكرد اين شركت  ها و موسسات از اداره كل نظارت 

و ارزياب��ي گردش��گري، معاونت گردش��گري ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري اطالعات الزم 
را دريافت كنند. هموطنان بهتر اس��ت از سايت هاي 
داراي نماد اعتم��اد الكترونيك )E-namad( معتبر 
استفاده كنند. نماد اعتماد الكترونيك نشانه يي است 
كه مركز توس��عه تجارت الكترونيك وابسته به وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت الكترونيك جهت راه اندازي 
كسب و كارهاي اينترنتي به فروشگاه هاي الكترونيكي 

اعطاء مي  كنند.

سايبر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 نش�ان روابط عمومي به شركت گاز مازندران 
اعطا شد

همزمان با گراميداشت 27 ارديبهشت روز ارتباطات و 
روابط عمومي، »نشان روابط عمومي« به روابط عمومي 
ش��ركت گاز اس��تان مازندران اعطا ش��د. ارزيابان و 
كارشناس��ان همايش، آثار و مس��تندات، برنامه ها و 
فعاليت هاي حوزه ه��اي مختل��ف روابط عمومي گاز 
مازندران را بررس��ي و مورد ارزياب��ي قرار دادند. پس 
از انج��ام ارزيابي، هيات داوران، رييس روابط عمومي 
ش��ركت گاز مازن��دران را شايس��ته دريافت نش��ان 
روابط عمومي ايران در همايش گراميداشت روز ملي 
روابط عمومي دانست كه توسط كارگزار روابط عمومي 

ايران به حسين عرب اهدا شد. 
 رسيدگي قضايي به صورت ويديوكنفرانس

كرمان| براي نخستين بار در كشور برگزاري جلسات 
و رسيدگي به پرونده هاي تجديدنظر متهمان زنداني 
سراسر استان به صورت ويديوكنفرانس در دادگستري 
اس��تان در حال برگزاري اس��ت. موح��د رييس كل 
دادگستري اس��تان كرمان در اين خصوص مي گويد: 
تاكنون 70جلس��ه رس��يدگي به پرون��ده متهمان از 
رسيدگي ويديوكنفرانسي به پرونده هاي تجديدنظر در 
كرمان از طريق ويديوكنفرانس در استان برگزار شد. 
او هدف اصلي از برگزاري اين جلس��ات را رس��يدگي 
سريع تر به پرونده ها و جلوگيري از هزينه ها و خطرهاي 

اياب و ذهاب متهمان به مركز استان بيان كرد. 
كهگيلوي�ه 26روس�تاي  ش�دن  ب�رق دار   

و بويراحمد
ياسوج| مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
كهگيلويه و بويراحمد از برق دار ش��دن 26روس��تاي 
اين اس��تان خبر داد. داود راهزادي در حاشيه بازديد 
از عمليات اجرايي فاز پنجم پيچاب باشت به رسانه ها 
گفت: بر اساس پيشنهادات ارائه شده به شركت توانير 
و در صورت موافقت مجري برق روستايي اين شركت، 
26روس��تاي اس��تان كهگيلويه و بويراحمد در سال 
جاري از نعمت برق پايدار برخوردار خواهند ش��د. او 
تعداد خانوار اين روستاها را 234خانوار عنوان كرد و 
اظهار داشت: تمام روستاهاي با كد روستايي در استان 
كهگيلويه و بويراحم��د از نعمت برق پايدار برخوردار 

شده و جشن برق رساني به آنها نيز برگزار شد. 
 كاهش40تا30درص�دي تخصيص آب ش�رب 

استان اصفهان
اصفه�ان| تخصيص آب ش��رب به اصفه��ان به 5/5 
مترمكعب كاهش يافته در حالي كه اين رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 11/5مترمكعب بوده است. اين در 
حالي اس��ت كه تخصيص آب ش��رب نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود 40 درصد كاهش يافته است. 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان در 
جمع مديران طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ گفت: با 
تخصي��ص 5/5 مترمكعب آب ش��رب براي 56ش��هر 
و300 روستا، همه مردم در سطح استان بايد مصرف 
خود را تا 30درصد كاهش دهند. هاشم اميني با اشاره 
به افت فشار آب در مناطق مختلف شهر اصفهان گفت: 
تنها س��اكنان شهر اصفهان نيستند كه با افت فشار و 
قطعي آب در طول ش��بانه روز مواجه مي ش��وند بلكه 
اين امر براي تمام مش��تركان 56شهر و300روستا كه 
تحت پوشش طرح آبرساني قرار دارند به وقوع پيوسته 
است. او به ديگر روش هاي تامين آب شرب در اصفهان 
بزرگ پرداخت و خاطرنش��ان كرد: بايد همه مديران 
طرح آبرساني اصفهان بزرگ طرح هاي جايگزين تامين 
آب شرب را با جديت و سرعت بدون وقفه دنبال كنند.
 كاه�ش 50درص�دي كش�ت گوجه فرنگ�ي

در خراسان شمالي
بجن�ورد| مدير زراعت س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراسان شمالي از كاهش 50درصدي سطح زيركشت 
گوجه فرنگي در اين اس��تان از زمان آغاز فصل كشت 
تاكنون خبر داد. محمدنقي كاظميان با اشاره به اينكه 
البته هنوز زمان كشت اين محصول در استان به پايان 
نرسيده است، گفت: البته اين كاهش سطح زيركشت 
به دليل بهره وري بيش��تر از منابع آبي و مديريت اين 
نعمت خدادادي اس��ت. سطح زيركشت گوجه فرنگي 
طي سال گذش��ته 3هزار و 200 هكتار بوده است. او 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا كاهش سطح زيركشت 
نياز استان را تامين خواهد كرد؟ اظهار كرد: نياز مردم 
استان و كارخانجات مرتبط با اين محصول توسط اين 

مقدار از سطح زيركشت تامين خواهد شد. 
 توزيع جعبه هاي تخم نوغان

رش�ت| 25هزار جعبه تخم نوغ��ان تاكنون در بين 
نوغانداران كش��ور توزيع شده است. داداش پور رييس 
مرك��ز توس��عه نوغانداري كش��ور در همي��ن زمينه 
مي گويد: 25هزار جعبه تخم ابريش��م تاكنون در بين 
نوغانداران كش��ور توزيع شده است كه 11هزار جعبه 
در گي��الن بود. داداش پور افزود: توزيع تخم نوغان در 
كشور از پنجم فروردين آغاز شد. او با اشاره به شرايط 
نگهداري از كرم هاي ابريش��م تصريح كرد: نوغانداران 
براي توليد بهتر و باكيفيت تر پيله  تر ابريش��م بايد به 
تغذيه، رطوبت و محل نگهداري كرم ابريش��م توجه 
جدي كنند.رييس مركز توس��عه نوغانداري كشور در 
پايان گفت: مركز توس��عه نوغان��داري براي حفظ و 
احياي توتس��تان هاي گيالن س��االنه 400هزار اصله 
نهال به ص��ورت راي��گان در بين نوغان��داران توزيع 
مي كند. 18هزار خانوار 22 اس��تان كشور به پرورش 

كرم ابريشم مشغولند. 
 طرح پاكسازي 565 منطقه و پايگاه عملياتي 

آلوده به مين
سنندج| طرح پاكسازي 565منطقه و پايگاه عملياتي 
آلوده استان كردس��تان از مين امسال اجرا مي شود. 
مديركل امنيتي اس��تانداري كردس��تان گفت: طرح 
پاكسازي 565 منطقه و پايگاه عملياتي آلوده استان 
ب��ه مين هاي به جاي مان��ده از دوران دفاع مقدس با 
ه��دف افزايش ضريب ايمني مردم ش��هر هاي مرزي 
اجرا مي ش��ود. رضا ميرزايي با اش��اره ب��ه وقوع پنج 
حادثه انفجار مين در اين استان در ماه هاي فروردين 
و ارديبهش��ت جاري افزود: 2مورد از اين انفجار ها در 
سقز و 3مورد نيز در مريوان، سنندج و كامياران روي 
داد كه 4نفر در اين حوادث مجروح ش��دند.  ميرزايي 
اضافه كرد: 2نفر از زخمي ها از نيرو هاي نظامي استان 
و 2 نف��ر نيز كودك بودند كه يكي از اين كودكان در 
حادثه روي داده در روستاي نگل شهرستان سنندج 
دو دست و يك چشم خود و ديگري نيز در شهرستان 

سقز دست خود را از دست دادند. 

اخبارشهرستانها

در جريان نشست حمايت از توليد داخلي مطرح شد

راهكارهاي توسعه صنايع توليدي 

صندوق ضمانت صنايع كوچك 6 برابر سرمايه خود ضمانتنامه صادر كرد

گروه بنگاه ها  
در روزهاي��ي ك��ه ماجراجويي ه��اي ترامپ و 
وزير خارجه اش درخصوص كشورمان و گسترش 
دامن��ه تحريم ه��اي اقتصادي، اف��كار عمومي و 
اهال��ي اقتص��اد كش��ور را متوجه اي��ن واقعيت 
س��اخته كه براي مقابله با دش��مني هاي فزاينده 
طرف امريكايي چاره يي جز تكيه بر توان داخلي 
و اس��تفاده از ظرفيت هاي درون��ي وجود ندارد، 
صاحب��ان فن و نظ��ر در عرصه تولي��د و اقتصاد 
هم عقيده  در قالب همايش��ي ب��ا محوريت توليد 
داخلي دور هم جمع شدند تا راهكارهاي اجرايي 
ب��راي بهب��ود ش��اخص هاي تولي��دي و صنعتي 

كشورمان ارائه كنند. 
بر اين اس��اس نخستين نشس��ت هم انديشي 
حمايت از كاالي ايراني درحالي ش��ب گذش��ته 
برگزار شد كه برخي شخصيت هاي حاضر در اين 
نشست خواس��تار تجميع ظرفيت هاي توليدي، 
تج��اري و بازرگان��ي كش��ور براي برندس��ازي و 
توسعه دامنه هاي صادراتي اين محصوالت شدند. 
ج��دا از چهره ه��اي دولتي در اي��ن همايش 
نمايندگاني از مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
نمايندگان مجل��س، نمايندگان ات��اق اصناف و 
بازرگاني، دس��ت اندركاران حوزه توليد و صنعت 
و كارشناس��ان ح��وزه اقتصاد ش��ركت كردند و 
راهكارهاي توسعه كسب وكار در شرايط حساس 

امروز كشور را بررسي كردند. 
در اين نشس��ت يك روزه راهكارهاي توس��عه 
صناي��ع اقتص��ادي و تولي��دي كش��ور و موانع و 
مشكالت پيش روي اين حوزه بحث و بررسي شد. 

 تزريق نسل جديدي از كارآفرينان 
س��ورنا ستاري كه طي روزهاي اخير از تزريق 
نس��ل تازه كارآفرينان ايراني به اليه هاي مختلف 
اقتص��ادي خب��ر داده بود؛ در اي��ن همايش هم 
گفت: تالش ش��ده نس��ل جدي��د كارآفرينان از 

سيستم دولتي فاصله داشته باشند. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري افزود: 
بي��ش از هر چيز در عرصه تولي��د و صادرات به 
راه و روش جدي��د نياز داريم و البته به ايده هايي 
در زمينه تبديل دانش به محصول رس��يده ايم و 
اقداماتي در اين راستا درحال انجام و مدل هايي 

نيز پياده سازي شده است. 
او با اش��اره به نياز محيط كس��ب وكار جديد 
ب��راي رونق توليد گفت: معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري آمادگي دارد، مدل هاي جدي 

كسب وكار را به اشتراك بگذارد. 
از  توجه��ي  قاب��ل  ع��دد  گف��ت:  س��تاري 
اس��تارت آپ ها ني��ز در كش��ور رو به گس��ترش 
هس��تند كه آمادگي رونق آنها و تبادل نظر براي 

رشد اين مجموعه ها نيز فراهم است. 
مع��اون علم��ي و فن��اوري رييس جمه��وري 
ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن واقعيت ك��ه ب��راي جهش 
اقتصادي بايد از ابزاره��اي نوين اقتصادي مانند 
اس��تارت آپ ها استفاده بيش��تري كنيم از تالش 

دولت براي توسعه در اين بخش خبر داد. 
در همي��ن ح��ال يك��ي از اعض��اي هي��ات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران هم معتقد اس��ت 
ك��ه خطرناك ت��ر از تالش هاي دش��منان برخي 
س��وءمديريتي هاي داخلي است كه باعث اتالف 
انرژي و س��رمايه هاي اهالي تولي��د و صنعت در 

كشورمان مي شود.
عليرضا كشاورز در اين زمينه گفت: هم اكنون 
برج��ام و خروج امري��كا از آن مس��اله و دغدغه 
كش��ور نيس��ت بلك��ه بي تدبي��ري در اقتصاد به 
مراتب خطرناك تر از تهديدات بين المللي اس��ت. 
عليرضا كش��اورز افزود: اتحاديه اروپا براي حفظ 

برجام تالش خواهد كرد زيرا خروج اتحاديه اروپا 
از اين معاهده بين الملل��ي تمامي مفاد برجام را 
زير س��وال خواهد برد و آنها نمي خواهند فعاليت 

هسته يي ايران از نظارت آژانس خارج شود. 
كش��اورز ادامه داد: بدترين حالت براي ايران 
اين اس��ت كه برجام به طور نيم بند پابرجا باشد 
ب��ه طوري كه ايران را ملزم ب��ه رعايت مفاد اين 
قرارداد كند و از س��وي ديگ��ر با اعمال تحريم ها 

فشار اقتصادي به ايران وارد شود. 
او گف��ت: به فرض اينكه روابط سياس��ي ما با 
همه دنيا مناس��ب باش��د و با آنها تعامل تجاري 
داشته باش��يم اما تا زماني كه بي تدبيري داخلي 
حاكم باش��د و موانع داخلي كسب وكار برطرف 

نشود هيچ مشكلي حل نخواهد شد. 
كش��اورز نگراني عم��ده در ش��رايط فعلي را 
خروج س��رمايه از كش��ور بي��ان ك��رد و افزود: 
بسياري از ش��ركت هاي اروپايي در شرايط فعلي 
از س��رمايه گذاري در اي��ران ممانعت مي كنند از 
س��وي ديگر برخي ايرانيان س��رمايه هاي خود را 
به خارج از كش��ور منتقل مي كنند كه دست به 
دس��ت هم دادن اين مس��ائل به تضعيف اقتصاد 

ايران دامن مي زند. 

 بازسازي 360 واحد توليدي كوچك
از ابتداي سال جاري

رييس س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي ايران گف��ت: از ابتداي امس��ال تاكنون 

360واحد توليد بازسازي و نوسازي شده اند. 
صادق نجفي در حاش��يه نشس��ت هم انديشي 
حماي��ت از كاالي ايران��ي گفت: درح��ال حاضر 
400هزار واحد توليدي در كش��ور فعال است كه 
برخي از آنها با مشكالتي نظير مسائل بانكي، ارز، 
ماليات ارزش افزوده، كهنه بودن تجهيزات و پايين 

بودن بهره وري مواجه اند. 
او افزود: براس��اس برنامه ريزي انجام شده، قرار 
است 31500واحد توليدي كوچك و متوسط كه 
با اين مشكالت مواجه هستند طي 3سال نوسازي 

و بهسازي شود. 
نجفي با بيان اينكه تا پايان سال 12هزار واحد 
توليدي بازس��ازي ش��ده به چرخه توليد كش��ور 
بازخواهد گش��ت، گفت: درح��ال حاضر كاالهاي 
بس��ياري در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط 

توليد مي ش��ود كه دس��ت كم 1000قل��م از آنها 
قابليت تبديل ش��دن به برند را دارند و مي توانند 

در بازارهاي رقابتي وارد شوند. 
نجفي ضمن تقدير از رسانه ملي براي حمايت از 
كاالهاي ايراني افزود: همين كه 4هزار توليد كننده 
در ص��ف قرار دارند تا كاالها و توليداتش��ان را در 
رس��انه ملي معرفي كنند، نشان مي دهد اقدامات 

حمايتي رسانه ملي تاثيرگذار بوده است. 

 تغيير تكنولوژي دير اتفاق مي افتد
وزي��ر كار، تعاون و رف��اه اجتماعي نيز در اين 
نشس��ت گفت: حمايت از كاالي ايراني توس��ط 
مجموعه دولت، مجلس، قوه قضاييه، توليدگران 

و بازرگانان بايد محقق شود. 
عل��ي ربيعي با تاكي��د بر لزوم كيفي س��ازي 
توليدات ملي گفت: در دولت نيز به طور مشخص 
باي��د روي ماليات بر ارزش اف��زوده و كاهش آن 

اقدام شود. 
او ب��ه مقايس��ه كيف��ي عملك��رد كارآفرينان 
برتر به عن��وان اقدامي مثب��ت در جهت ارتقاي 
كيفيت توليدات داخلي اشاره كرد و افزود: تغيير 
تكنول��وژي در جامع��ه ما دير اتف��اق مي افتد تا 

جايي كه كاال از رقابت بازمي ماند. 
ربيع��ي گفت: دولت، جامع��ه، توليدكنندگان 
و بازرگانان درحال تالش هس��تند تا مش��كالت 
توليد برطرف ش��ده و ركود حاك��م بر اقتصاد به 
رونق تبديل ش��ود. براساس مطالعاتي كه توسط 
موسسه هاي معتبر انجام شده اين قضيه به اثبات 
رس��يده كه اكثر ايراني ه��ا كاالي ايراني مصرف 

مي كنند. 

 بي كيفيت خواندن كاالي ايراني حرف 
صحيحي نيست

دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران 
نيز در اين نشس��ت گفت: فرش، فوالد، پس��ته، 
زعفران، لبنيات و ش��يريني ايراني قابل رقابت با 
دنياست. سيدمحمدرضا مرتضوي افزود: موسسه 
اس��تاندارد هم در صيانت از كيفيت سختگيري 
زي��ادي دارد و همين منجر به كيفيت باالي كاال 

شده است. 
او در واكن��ش به انتق��ادات در مورد كيفيت 
ن��ازل خودرو داخل��ي افزود: اين مس��اله به نوع 
مديريت برمي گردد اگر مديريت صحيحي اعمال 
شود، صنعت خودرو نيز كيفيت الزم را به دست 

مي آورد. 

مديرعامل صندوق ضمانت  س��رمايه گذاري 
صنايع كوچ��ك، دارايي اين صندوق را هزار و 
100 ميلي��ارد ريال اعالم ك��رد كه تاكنون 6 

برابر آن ضمانتنامه اعتبار صادر كرده است.
محمدحس��ين مقيس��ه با بيان اين مطلب، 
افزود: صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچك تاكنون نزديك به 7 هزار ميليارد ريال 
ضمانتنامه صادر كرده كه بيش��تر آنها مربوط 

به 3 سال گذشته است.
وي تصريح كرد: ام��كان صدور ضمانتنامه 
به ميزان  7 تا 8 برابر س��رمايه صندوق وجود 
دارد و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در پي 

بهره گيري كامل از اين توان اس��ت. مقيس��ه 
ي��ادآوري كرد: به عل��ت پراكندگي واحدهاي 
صنعت��ي در سراس��ر كش��ور، س��امانه صدور 
ضمانتنام��ه به طور كامل الكترونيكي ش��ده و 
تامين مالي 100درص��دي واحدهاي صنعتي 
بانك محور اس��ت؛ بنابراين ديگر نيازي نيست 
واحده��اي صنعتي به س��تاد مركزي مراجعه 

كنند.
شايان ذكر است كه ضمانتنامه اعتبار خريد 
كاال، محص��ول جديد اين صندوق محس��وب 
مي ش��ود كه به تازگي طراحي ش��ده اس��ت.  
قانون تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري 

صنايع كوچك زيرنظر وزارت صنايع و معادن 
وقت در 24 آذرماه 1383 به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيد. صندوق در سال 1385 
كار خود را آغاز و نخستين ضمانتنامه خود را 

در سال 1386 صادر كرد.
ضمانت   صن��دوق  مديرعام��ل  همچني��ن 
س��رمايه گذاري صنايع كوچك از تكميل 40 
فقره ضمانتنامه اعتبار براي واحدهاي صنعتي 
آسيب ديده بر اثر زلزله آبان پارسال كرمانشاه 
خبر داد. مقيسه افزود: ارزش اين ضمانتنامه ها 
200 ميليارد ريال اس��ت كه 15 فقره نهايي و 

به مرحله اعطاي تسهيالت رسيده است. 

مركزي| مدي��ركل كميته امداد 
ام��ام خميني )ره( اس��تان مركزي 
در نشس��ت خبري كه به مناسبت 
فرارسيدن ماه مبارك رمضان برگزار 
ش��د، گزارش اجمالي از برنامه ها و 
خدمات كميته امداد در ماه مبارك 

رمضان ارائه كرد. 
قنبر موس��ي نژاد مديركل كميته امداد امام خميني )ره( 
اس��تان مركزي گفت: اعتبار ويژه يي براي اجراي برنامه هاي 
م��اه مبارك رمضان وجود ندارد، بلكه تم��ام اقدامات در اين 
حوزه با مشاركت مردم، ظرفيت خيران و حاميان طرح اكرام 

 و  ايتام انجام مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه 17هزار حامي در استان به صورت 
ماهانه به بچه هاي محس��نين و يتيم كمك مي كنند، اظهار 
ك��رد: س��ال ۹6 بي��ش از 10ميليارد توم��ان از محل كمك 
حاميان به افراد نيازمند اهدا ش��ده است. اطعام نيازمندان از 
ديگر برنامه هاست و در راستاي حفظ شأن نيازمندان امسال 
سبد كاال به ارزش 120هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
موس��ي نژاد تصريح كرد: براي س��ال ۹7 هدف گذاري ش��ده 
اس��ت كه 2 ه��زار و 300حامي را شناس��ايي كنيم. در كنار 
طرح ايتام طرح محس��نين ويژه فرزندان بدسرپرست هم در 
حال اجراس��ت، 2 هزار و 200 يتيم تحت حمايت طرح ايتام 
هس��تند، اما در اس��تان بيش از 5هزار فرزند مش��مول طرح 
محسنين داريم كه براي 600نفر از آنان نتوانستيم حامي يابي 
كني��م كه اميدواريم با كمك حاميان اين رقم در ماه مبارك 
رمضان كاهش يابد. اين مقام مسوول ادامه داد: جشن رمضان 
از ديگر برنامه هاي اجرايي استان است و در قالب نمايشگاه در 
بوس��تان ملت اراك برپا خواهد شد. در اين نمايشگاه بخشي 
از خدمات كميته ام��داد در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. 
در اين نمايش��گاه غرفه هايي جهت توضيح مسووالن كميته 
امداد در راستاي هزينه كرد وجوهات مردمي نيز در نظر گرفته 

شده است. 

 تشريح برنامه هاي كميته امداد مركزي 
در ماه مبارك رمضان

مازن�دران| مدير ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
س��اري گف��ت: 8هزار تن س��وخت 
نفت گاز از مخازن انبار نفت س��اري 
ت��ا اوايل تير م��اه روانه افغانس��تان 

مي شود. 
حس��ينعلي طالبي مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري در مصاحبه با 
خبرن��گار روابط عمومي بيان كرد: بر اس��اس خريد از بورس 
توسط ش��ركت هاي مجاز صادرات فرآورده هاي نفتي، مجوز 
بارگيري روزانه نفت گاز در بازه زماني 25خرداد تا 6تير ۹7 به 

كشور افغانستان صادر شده است. 
حس��ينعلي طالبي ب��ا بي��ان اينكه ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري وظيفه مهيا كردن بسترهاي 
الزم براي بارگيري نفتكش ها در ش��رايط  متفاوت را بر عهده 
دارد، تصري��ح كرد: با آماده س��ازي ميتره��اي اندازه گيري و 
باس��كول در انبار نفت ساري بر اس��اس استاندارد  اي پي اي با 
حضور نمايندگان اداره كل نظارت بر صادرات مواد نفتي توسط 
واحد مهندس��ي انبار نفت ساري عملياتي شده و از 2 مخزن 
ذخيره شده صادرات نفت گاز به افغانستان ممكن شده است. 

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
از اختص��اص 3 س��كوي بارگيري براي تس��ريع در عمليات 
بارگي��ري نفتكش ها خبر داد و گفت: س��ودآوري و ارزآوري 
براي كش��ور و بهره ب��رداري از ظرفيت ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه س��اري از مزاي��اي مهم صادرات 
نفت گاز به كشور افغانستان است و با اين اقدام زمينه اشتغال 

بسياري از رانندگان نفتكش فراهم خواهد شد. 
طالب��ي با بيان اينكه منطقه س��اري انبار اس��تراتژيك با 
ظرفيت ذخيره س��ازي ب��االي انواع فرآورده ه��اي نفتي را در 
اختيار دارد، اذعان داش��ت: در سال ۹6 مقدارحدود 10هزار 
تن نفت گاز به كشورهاي افغانستان و عراق از انبار نفت منطقه 

ساري صادر شد. 

 صادرات نفت گاز از انبار نفت ساري 
به كشور افغانستان

اصفهان| روابط عمومي شركت 
آبفا در سيزدهمين جشنواره روابط 
عمومي هاي اس��تان اصفهان موفق 
ش��د در بخش هاي رواب��ط عمومي 
الكتروني��ك و ارتباطات رس��انه يي، 
و  پژوه��ش  برنامه ري��زي،  بخ��ش 
انتش��ارات،  بخ��ش  افكارس��نجي، 
تبليغات و مراس��م و در بخش نوآوري و فعاليت هاي خالقانه 

عناوين سرآمد و برتر را به خود اختصاص دهد. 
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان گفت: در چند سال اخير رويكرد فعاليت در 
رواب��ط عمومي مطابق ب��ا علم روز در تمام بخش هاس��ت به 
طوري كه در اين زمينه كاركنان تحت آموزش هاي الزم قرار 
مي گيرند. سيداكبر بني طبا با توجه به نقش روابط عمومي ها 
در س��ازمان ها و نهادها اشاره و عنوان كرد: هم اكنون با توجه 
به دسترسي آس��ان و پايدار مردم به اطالعات بايد فعاالن در 
عرصه روابط عمومي با اطالع رساني به موقع و متنوع اطالعات 
الزم را در اختيار گروه هاي هدف قرار دهند. او به فعاليت روابط 
عمومي ش��ركت آب و فاضالب پرداخ��ت و تصريح كرد: اين 
روزها همه مي دانند كه يكي از دغدغه هاي اصلي مس��وواالن 
در كش��ور و استان مساله آب است كه در اين ميان دسترسي 

پايدار به آب شرب از اولويت بسزايي برخوردار است.
بني طبا به نقش روابط عمومي در فرهنگ س��ازي مصرف 
بهينه آب در جامعه اش��اره و خاطرنشان كرد: روابط عمومي 
ش��ركت آبفاي اس��تان اصفهان به منظور ترغيب همه مردم 
به مصرف صحي��ح آب از همه ظرفيت هاي موجود در جامعه 
اس��تفاده كرد كه در اي��ن ميان مي توان به ظرفيت رس��انه، 
هنرمن��دان در قال��ب توليد ان��واع فيلم ها در قالب مس��تند، 
انيميشن، داستاني، برگزاري همايش سازگاري با كم آبي براي 
100 اكيپ مروجين مصرف، چاپ و توزيع بروش��ور مديريت 
مصرف در بين دس��تگاه هاي اجرايي و مش��تركين پر مصرف 

بوده است.

كسب عناوين سرآمد و برتر روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب اصفهان

سي�س�تان و ب�لوچ�س�تان| 
ط��ي س��ال هاي گذش��ته موضوع 
خاموشي هاي گاه و بي گاه در مناطق 
مختل��ف سيس��تان و بلوچس��تان 
مشكالت فراواني را براي مردم ايجاد 
ك��رده بود كه ب��ا تالش هاي صورت 
گرفته اين مشكل تا حد زيادي پايان 
گرفته است. در همين خصوص مديرعامل شركت توزيع برق 
سيستان و بلوچستان مي گويد: با اتمام تعميرات پيشگيرانه از 
قطعي و افت ولتاژ برق، خاموشي ها در اين استان پايان يافت. 
غالمعلي رخش��اني مهر در گفت وگو ب��ا ايلنا در خصوص 
خاموش��ي هاي اس��تان به ويژه زاهدان اظهار داشت: به دليل 
يك سري تعميرات پيشگيرانه مدتي است خاموشي هايي در 

بسياري از نقاط استان و به ويژه زاهدان رخ داده است. 
رخش��اني مهر خاطرنشان كرد: از آنجايي كه در فصل هاي 
ديگر س��ال بازسازي و تعميرات ش��بكه توزيع برق به دليل 
قطعي هاي مكرر برق دشوار است به ناچار پيش از ماه مبارك 

رمضان پروژه تعميرات پيشگيرانه را آغاز كرديم. 
او افزود: بازسازي شبكه برق رساني براي كمترين رخداد 
قطعي يا افت ولتاژ برق پيش از ماه مبارك رمضان آغاز شد و 
طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تصميم داشتيم پيش از 
آغاز ماه مبارك رمضان تعميرات به پايان برس��د كه به دليل 
حجم  كار تا امروز ادامه داشته ولي خوشبختانه با تالش هاي 
صورت گرفته به پايان رسيده است. مديرعامل شركت توزيع 
برق عنوان كرد: در تالش��يم تابستان امس��ال را با كمترين 
ميزان افت ولتاژ و قطعي برق بگذرانيم. رخشاني مهر در ادامه 
با اشاره به اقليم و جمعيت باالي استان اذعان داشت: امسال 
به دليل گرماي هوا امكان كمبود برق وجود دارد لذا از تمام 
م��ردم تقاضا داريم صرفه جوي��ي را در اولويت كار خود قرار 
دهند. او در پاي��ان گفت: با توجه به ميزان اعتبارات موجود 
تالش ش��ده تا حد ممكن ش��بكه هاي برق فرس��وده استان 

بازسازي شود. 

 وعده پايان خاموشي ها 
در سيستان و بلوچستان
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اقتصاد اجتماعي12
 مجرماِن خوشبختي كه

به ميراث فرهنگي مي روند
»اگر تعيين ش��ود مجرمي م��دت مجازات خود 
را بايد در س��ازمان مي��راث فرهنگي بگذراند، حتما 
تحت كنترل و نظارت يگان حفاظت سازمان ميراث 
فرهنگي خواهد بود و دسترسي به سايت ها، موزه ها و 

ديگر نقاط براي آن امكان پذير نمي شود.«
هفده��م ش��هريور ۱۳۹۳، اس��حاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور در بخشنامه يي، آيين نامه 
اجرايي ماده ۷۹ قانون مجازات اسالمي درباره تعيين 
انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و موسسات دولتي 
و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با 
قاضي اجراي احكام و محك��وم را ابالغ كرد. در اين 
آيين نامه، بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسالمي 
مص��وب ۹۲ كه ِذيل عنوان »مجازات هاي جايگزين 
حبس« آمده، تصريح ش��ده است كه »تعيين انواع 
خدمات عمومي و دس��تگاه ها و موسسات دولتي و 
عمومي پذيرن��ده محكومان و نحوه همكاري آنان با 
قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه يي 
است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين 
قانون به وس��يله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري 
تهيه مي شود و با تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب 
هي��ات وزي��ران مي رس��د. مقررات اي��ن فصل پس 
از تصوي��ب آيين نام��ه موضوع اين م��اده الزم االجرا 
مي ش��ود.«امير رحمت الهي، فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
در اي��ن زمينه ب��ه ايس��نا مي گوي��د: مجازات هاي 
جايگزين حبس ش��رايطي دارد. بر اين اساس فرض 
اگر مجرم جرمي را عليه امنيت كشور مرتكب شده 
باش��د، مش��مول اين قضيه نيس��ت. ميزان جرايم، 
مجازات هاي سبك دارد و افراد مي توانند مشغول به 
كار شده و در دستگاه ها به عنوان نيروي كار خدمت 
كنن��د. او با تاكيد بر اينكه اس��تفاده از اين افراد در 
س��ازمان ميراث فرهنگي مشمول مجرماني مي شود 
كه جرم آنها جرم عليه ميراث فرهنگي نبوده است، 
بيان كرد: شخص جرمي را مرتكب شده كه جريمه  
آن نقدي اس��ت يا مجازات حب��س كوتاه مدت دارد 
و نمي توان��د آن را تحم��ل كند، بنابراي��ن به عنوان 
جايگزي��ن مجازات حب��س وي مي توان��د در فالن 
س��ازمان مشخص شده زمان مش��خص خود را كار 
كند. وي اظهار كرد: اگر از مجرمان كسي به سازمان 
ميراث فرهنگي منتقل ش��ود، حتما تحت كنترل و 
نظارت خواهد بود و دسترسي به سايت ها، موزه ها و 
دگير نقاط براي او امكان پذير نمي شود. در واقع اين 
مجرمان تحت كنترل يگان حفاظت قرار مي گيرند. 

بيس��ت و ششم مهر سال گذشته، ميرهادي قره 
سيدرومياني، معاون سابق حقوقي و امور مجلس در 
نامه يي با موضوع ارائه پيش��نهادهاي سازمان براي 
پذي��رش محكومين مجازات ه��اي جايگزين حبس 
موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اس��المي خطاب به 
ن��وذر برداره، معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع 
جرم دادگستري كل اس��تان تهران اعالم كرده بود: 
»بازگشت به رونوشت نامه مورخ ۲۹/۶/۹۶ پيرامون 
»پيگي��ري اجراي تكاليف مقرر در آيين نامه موضوع 
م��اده ۷۹ قان��ون مجازات اس��المي مبني ب��ر ارائه 
راهكار مناسب براي مجازات هاي جايگزين حبس«، 
بدينوسيله پيشنهادهاي اين سازمان براساس جدول 
ارس��الي، مشتمل بر عناوين مجرمانه و مجازات هاي 
جايگزين حبس، كه قابليت اجرا در اين س��ازمان را 

دارند اعالم مي شود. «

تاثير نوسان ارز بر آمار 
محكومان جرايم غيرعمد

رييس س��تاد ديه كش��ور با بيان اينكه در سال 
گذش��ته ۱۰ هزار و ۶۷۹ نفر از زن��دان آزاد و ۹۷۲ 
ميليارد تومان پرداخت شده است گفت: اغلب افرادي 
ك��ه به دليل جرايم مالي غير عمد از جمله چك در 
زندان هس��تند به دليل نوس��انات بازار ارز دچار اين 
مشكل مي شوند. اسداهلل جواليي در مورد افرادي كه 
در سال ۹۶ با كمك ستاد ديه از زندان آزاد شده اند، 
گفت: سال گذشته ده هزار و ۶۷۹ نفر با كمك مردم 
خير از زندان آزاد شدند كه به تفكيك جنسيت ۱۰ 
هزار و ۳۴۹ مرد و ۳۳۰ خانم بودند. مبلغ كل بدهي 
اين تعداد رقمي بالغ بر ۹۷۲ ميليارد تومان بود كه در 
فرآيند رسيدگي ۳۶۹ ميليارد تومان را رضايتمندانه 
گذشت كردند. او با اشاره به اينكه كميته هاي صلح 
و سازش از اولياي دم، شكات خصوصي و طلبكاران 
مالي كه طرح شكايت كردند، دعوت مي كنند، گفت: 
در اين كميته ها اف��رادي مانند هنرمندان، خادمان 
حرم و... حضور دارند. اين افراد در جلس��ات متعدد 
با رعايت حال طرفين و در نظرگرفتن حقوق ضايع 
ش��ده از ش��اكي تا جايي كه امكان داشته باشد از او 
مي خواهند تا گذش��ت كند. رييس ستاد ديه كشور 
بي��ان كرد: در مواردي هم كه مبلغ بدهي كم بوده و 
براي اين كميته و شاكي محرز شود كه فرد بدهكار 
واقعا توان مالي پرداخت ندارد، ممكن است به صورت 
كامل نيز گذشت صورت گيرد. در سال گذشته نيز در 
مساجد شهر كرمان كميته صلح و سازش، شاكيان 
را به مس��اجد دعوت كرد و در همان جا به اختالفات 
آنها رسيدگي شد و با توجه به فضاي معنوي مساجد 
و هيات امنا برخي شكات بطور كامل گذشت كردند. 
جواليي با بيان اينكه كميته صلح و سازش اغلب 
در پرونده هاي مالي ورود مي كند، به ايلنا گفت: اين 
كميته به ويژه در پرونده هاي مهريه فعاليت مي كند 
و در اين پرونده ها حتي اگر مبلغ مهريه هم معقول 
باشد مبلغ كامل پرداخت نمي شود و كميته صلح و 
س��ازش مقدار مهريه را به حداقل مي رس��اند و پس 
از اينكه اعس��ار فرد مشخص ش��د تسهيالت بدون 
س��ود در نظر مي گي��رد تا م��رد از آن طريق مهريه 
را بپ��ردازد. او با تاكيد براينك��ه در بحث ديات تمام 
تالش س��تاد ديه اين است كه شاكي به حقوق خود 
برسد، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه هزينه هاي 
پزشكي سنگين اس��ت يا اينكه ممكن است برخي 
براي تمام عمر ناقص العضو ش��وند مبحث گذشت را 
مطرح نمي كنيم و مبلغ ديه را اگر فرد داش��ته باشد 
بايد پرداخت كند و اگر محرز شود كه ندارد ستاد ديه 

آن مبلغ را بطور كامل پرداخت مي كند. 

اخبار

سنجش هوش، جايگزين آزمون ورودي مدارس »سمپاد« مي شود

تصميم گيري براي آينده تيزهوشان

طرح تربيت پرستار بيمارستاني لغو نمي شود
هم��كاري  »توس��عه  آيين نام��ه  موض��وع 
بيمارستان ها با دانشكده هاي پرستاري و مامايي« 
كه از آن به عنوان »تربيت پرس��تار بيمارستاني« 
ياد مي ش��ود، دوب��اره محل بحث س��ازمان نظام 
پرس��تاري و وزارت بهداش��ت قرار گرفته اس��ت؛ 
طرح��ي كه گروهي ب��ر توقف آن تاكي��د دارند و 
گ��روه ديگر تاكيد مي كنند خبري از لغو نيس��ت، 
بلكه طرح اصالح مي ش��ود. هفته گذش��ته اصغر 
دالوندي، رييس سازمان نظام پرستاري، اعالم كرد 
كه اجراي آيين نامه »توسعه همكاري بيمارستان ها 
با دانش��كده هاي پرس��تاري و مامايي براي تربيت 
دانش��جو« متوقف شده است. به گفته وي، از سال 
آينده ظرفيت پذيرش دانشجويان پرستاري صرفا 
از طريق كنكور سراس��ري و اختصاص يك كد به 
هر دانشكده همانند پذيرش سابق انجام مي شود. 
اين طرح از س��ال ۹۴ مطرح ش��ده است و طبق 
آن بيمارستان هاي منتخب مي توانند دانشجويان 
ممتاز دانشكده هاي پرس��تاري را براي فعاليت در 

دوره كارورزي جذب كنند.
اين بيمارستان ها در نهايت محل خدمت آينده 
اين دانش��جويان مي ش��وند. اين ط��رح در ابتدا با 
مخالفت س��ازمان نظام پرس��تاري روبه رو شد، اما 
در نهايت بازنگري ش��د و ب��ا اصالحاتي در برخي 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي به مرحله اجرا رسيد. 
نقطه اش��تراك گفته هاي موافقان و مخالفان اين 
طرح، اجراي نادرس��ت آن بود كه منجر به تغيير 
شرايط ورود دانشجويان ممتاز به بيمارستان هاي 
منتخب ش��د. محمد ش��ريفي مقدم، مشاور عالي 
رييس كل سازمان نظام پرستاري، درباره جزييات 
جلسه  معاونت آموزش��ي وزارت بهداشت، سازمان 

نظام پرس��تاري و بردپرستاري در زمينه وضعيت 
اجراي اين آيين نامه توضيح داد و به ايسنا گفت: در 
جلسه يي كه با معاونت آموزشي وزارت بهداشت و 
برد پرستاري برگزار شد، برخي به دنبال ادامه طرح 
قديمي بودند، اما سازمان نظام پرستاري اعالم كرد 
كه اين طرح كارايي الزم را ندارد. گزارش هايي در 
اين زمينه دريافت شده كه نشان مي دهد در برخي 
از دانشگاه هاي علوم پزشكي نه تنها دانشجو بورس 
نشده، بلكه از هر دانشجو نيز شش ميليون تومان 

دريافت شده است.
در دانش��گاه ديگ��ري نيز مش��خص ش��د كه 
نيازي به اين پرس��تاران نداش��ته اند. عالوه بر آن 
گزارش هاي زيادي نيز از نارضايتي دانش��كده هاي 
پرس��تاري، دانش��جويان و اعضاي هيات علمي و 
بيمارس��تان ها در اين خصوص داشته ايم. او ادامه 
داد: م��ا با بح��ث كد جداگان��ه در دفترچه  كنكور 
مخالف بوديم. اين طرح مورد آزمايش قرار گرفته، 
اما بازخورد مناسبي نداشته و هزينه هاي سنگيني 
نيز داشته است. با وجود اين بايد منتظر جمع بندي 
از طرف وزارت بهداش��ت باشيم. معاونت آموزشي 
نيز متقاعد ش��د كه در س��ال جاري دانشجويي با 
كد جداگانه دانشجوي پرس��تاري نداشته باشيم. 
اين موضوع تقريبا توافق اصلي جلسه بود. در حال 
حاضر در س��طح كش��ور جز تهران پرستار اضافه 
داريم؛ به همين دليل بورس��يه كردن دانش��جوي 

پرستاري معنايي پيدا نمي كند. 

 آيين نامه لغو نمي شود 
با وجود اينكه سازمان نظام پرستاري از تجميع 
نظ��رات ب��راي لغو اين ط��رح مي گوي��د، عليرضا 

ايرج پ��ور- دبيركارگروه توس��عه علوم پرس��تاري- 
مي گويد: اجراي اين طرح منتفي نشده، بلكه روند 

اجراي آن اصالح شده است. 
 عليرضا ايرج پور با بيان اينكه اجماع نظر جامعه 
پرس��تاري درباره اين طرح، لغو آن نيس��ت، بلكه 
اجراي صحيح و اثربخش آن اس��ت، اظهار كرد: با 
توجه به آثار مثبت اين طرح براي بيمارس��تان ها و 
دانشجويان پرس��تاري، اين طرح حذف نمي شود. 
متاسفانه اين طرح سال گذشته به خوبي اجرا نشد. 
مشكل اجرا اختصاص كد دوم در دفترچه انتخاب 
رشته بود كه نبايد وجود داشته باشد. در جلسه يي 
كه در اين زمينه برگزار ش��ده بود، توافق ش��د كه 
ك��د دوم در دفترچ��ه كنكور درج نش��ود؛ به اين 
ترتيب دانشكده پرستاري از طريق كنكور دانشجو 
جذب مي كند. بعد از آن اگر بيمارستاني متقاضي 
بورسيه كردن دانشجوي پرستاري بود، به دانشكده 

درخواست مي دهد. 
او افزود: اگر اين طرح اجرا شود، دانشجويان در 
يك س��ال آخر تحصيل خود با فرآيندهاي جاري 
محل تعهد خود آش��نا و مسووليت هاي الزم را نيز 
متقبل مي ش��وند؛ يعني آنه��ا كارورزي خود را در 
محل خدمت آينده ش��ان انجام مي دهند. در حال 
حاض��ر دانش آموخته هاي پرس��تاري دو س��ال از 
طرح خ��ود را در يك بيمارس��تان كار مي كنند و 
ممكن اس��ت در محل ديگري به استخدام درآيند 
و ب��ه عبارت بهت��ر در دوره كارآموزي در عرصه يا 
كارورزي بطور مستقل تربيت نمي شود و اين طرح 
زمينه تربيت مس��تقل و در مح��ل تعهد را فراهم 

مي كند. 
سرپرست كارگروه توس��عه علوم پرستاري در 

ادامه اضافه كرد: سال گذشته بايد شرايط اين كد 
رشته در دفترچه كنكور مشخص و جزييات آن به 
داوطلب اعالم مي شد، اما اين كار انجام نشده بود. 
بر اساس هماهنگي در جلسه مقرر شد سال آينده 
دانشگاه ها دانشجو را جذب كنند و بعد بيمارستان 
متقاض��ي از ميان همين دانش��جويان تعدادي را 
بورسيه كند. دانشجوي داوطلب نيز با علم به اينكه 
محل تعهد آينده او كجاست، داوطلب بورسيه در 
اين بيمارستان ها مي ش��ود. ايرج پور با بيان اينكه 
در اي��ن طرح قدرت انتخ��اب محل خدمت آينده 
با دانش��جو خواهد بود، افزود: بيمارستان مي تواند 
كارنامه دانش��جو را ببيند و دانشجويان توانمندتر 
را انتخاب كند. در دوره قبلي دانش��جو به صورت 
مستقيم از طريق كنكور جذب مي شد و شناختي 
از او وجود نداش��ت. بيمارستاني كه شاخص هاي 
اعتباربخش��ي پيش بيني ش��ده در طرح را داشته 
باشد، مي تواند تقاضاي بورسيه كردن دانشجويان 

را مطرح كند. بعد از طرح اين درخواست از طرف 
بيمارس��تان، دانشكده پرس��تاري اين شاخص ها 
را در بيمارس��تان بررس��ي مي كند. اين بررسي از 
طرف كارگروه مديريت تفاهم نامه انجام مي ش��ود 
كه نمايندگاني از دانشكده پرستاري، بيمارستان، 
معاونت آموزشي و درمان دانشگاه و همچنين نظام 

پرستاري دارد. 
او تاكي��د ك��رد: متول��ي اصل��ي آم��وزش به 
دانش��جويان پرس��تاري، دانشكده اس��ت و همه 
آموزش ه��اي تئ��وري نيز در همي��ن محل انجام 
مي شود. كارآموزي متناسب با امكانات بيمارستان 
ول��ي كارورزي كه در يكس��ال آخر تحصيل انجام 
مي ش��ود، قطعا در بيمارستان محل تعهد دانشجو 
صورت مي گيرد. دانش��كده نيز مي تواند از عرصه 
آموزشي بيمارس��تان متقاضي استفاده كند. زمان 
ج��ذب اين دانش��حويان نيز بس��ته ب��ه تقاضاي 

بيمارستان است. 

ريحانه جاويدي  
قرار ب��ود آزمون ورودي مدارس س��مپاد براي 
پايه هفتم حذف شود تا به جاي تمام استرس ها و 
تنش هايي كه فضاي تحصيل را براي دانش آموزان 
تنگ مي كند،  شادي و نشاط حاكم شود اما از زمان 
اعالم اين خبر تا امروز، هر روز يك اظهارنظر جديد 
مطرح ش��د و بالتكليف��ي را در دانش آموزاني كه 
مدت ها براي اي��ن آزمون تالش كرده يا تمايل به 
ادامه تحصيل در مدارس سمپاد داشتند به نهايت 
رس��اند. مخالفان حذف آزمون مدارس س��مپاد از 
همان روزهاي اوليه اع��الم اين خبر، ميخ خود را 
محكم كوبيدند تا در نهاي��ت آموزش و پرورش از 
موضع خود ب��راي حذف قطعي اين آزمون ها يك 
گام عقب نشيني كرد. در حالي كه برخي مسووالن 
اين وزارتخانه، پيش از اين گفته بودند، قرار اس��ت 
طرح »ش��هاب« كه از س��ال ۹۱ براي »شناسايي 
و هدايت اس��تعدادهاي برت��ر« مطرح و به صورت 
آزمايش��ي اجرا هم ش��ده ب��ود، جايگزين مدارس 
سمپاد شود اما روز گذشته، محمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش از جايگزيني »س��نجش هوش« 
ب��ه ج��اي آزم��ون ورودي اين مدارس خب��ر داد. 
سنجشي كه برخي كارشناسان آموزشي معتقدند 
تنها تفاوتش با آزمون هاي سمپاد داشتن يك نام 
جديد اس��ت و در عمل باز هم همه چيز به س��ود 
كالس هاي تقويتي و كتاب هاي كمك آموزش��ي 
خواهد بود چرا كه بعد از مدتي كتاب هاي تس��ت 
هوش و كالس هاي تقويت شركت در آزمون هوش 
بازارشان داغ شده و جاي هر آنچه پيش از اين بود 

را مي گيرد. 

 سنجش هوش يا طرح شهاب؟
وزير آموزش و پرورش روز گذش��ته، در حاشيه 
آيين رونمايي از برنامه نظام سنجش شايستگي هاي 
حرفه يي مديران مدارس، س��رانجام تكليف آزمون 
ورودي م��دارس س��مپاد را معل��وم ك��رد. محمد 
بطحايي در اين برنامه ب��ا تاكيد برحذف آزمون ها 
گفت: “براي مهر ۹۷ صرفا يك س��نجش هوش و 
اس��تعداد را از بين داوطلباني كه شرايط اعالمي را 
دارند گرفته مي شود، بنابراين نيازي به كتاب تستي 
و آزمون نيس��ت. بر اين اس��اس افرادي كه از حد 
قابل قبولي از استعداد برخوردارند براي پايه هفتم 

مدارس سمپاد دعوت مي شوند.«

او با اش��اره به اينكه براي سال هاي آينده نحوه 
ورود پ��س از بررس��ي در ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش به موقع 
اطالع رساني خواهد شد عنوان كرد: سنجش هوش 
و استعداد براي مهر امسال صرفا متكي بر هوش و 
اس��تعداد خواهد بود كه روش ه��ا در حال طراحي 

است. 
وزير آم��وزش و پرورش با بيان اينكه خانواده ها 
فرزندشان را فعال در هر مدرسه يي كه مي خواهند 
ثبت نام كنند چون صرفا بر اس��اس هوش انتخاب 
خواهيم كرد اظهار كرد: خانواده ها نگران نباش��ند 
زيرا ه��ر دانش آم��وزي كه در پايه هفتم س��مپاد 
پذيرفته شد، به مدرسه سمپاد ثبت نام شده منتقل 

مي شود. 
اظه��ارات بطحايي در حالي اس��ت كه پيش 
از اين مهدي نويد ادهم، دبيركل ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش درباره سرنوش��ت دانش آموزان 
متقاضي آزمون مدارس س��مپاد،  اعالم كرده بود 
كه اين دانش آموزان تحت پوش��ش طرح شهاب 

خواهند بود. « طرحي كه از س��ال ۹۱، با هدف 
شناس��ايي و هدايت استعداد هاي برتر آن هم نه 
فقط در زمينه تحصيلي بلكه در تمامي زمينه ها 
اع��م از درك اجتماع��ي و مهارت ه��اي فردي، 
دانش آم��وزان برتر را از آغ��از دوره دوم ابتدايي 
با تدوين چك ليس��ت هايي كه از سوي معلمان 
در جري��ان مراح��ل تحصيل تكمي��ل و بايگاني 
مي ش��ود، شناس��ايي ك��رده و براي آنه��ا بطور 
ويژه يي برنامه ريزي مي كنند. نويد ادهم در حالي 
طرح ش��هاب را جايگزين آزمون مدارس سمپاد 
اع��الم كرد، كه س��ه س��ال پيش، در س��ال هاي 
نخس��ت اج��راي آزمايش��ي اين طرح، حس��ين 
ش��جاعي، رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخش��ان و دانش پژوهان ج��وان، اين طرح را 
مكمل مدارس س��مپاد دانس��ته و اعالم كرد: »با 
اجراي صحي��ح اين طرح تم��ام دانش آموزان از 
دوره ابتدايي اس��تعداديابي مي شوند و مي توانيم 
با آسيب شناس��ي نقاط ضع��ف آن بحث كيفيت 
بخشي آموزش را در اين مدارس تقويت كنيم.«

 تست هوش هم مشكل را حل نمي كند
با اين وجود كارشناسان حوزه آموزش معتقدند، 
جايگزيني سنجش هوش و معيارهاي كيفي مانند 
طرح ش��هاب، تامين كننده هدفي ك��ه آموزش و 
پرورش از حذف آزمون هاي ورودي مدارس سمپاد 
داشت را تامين نمي كند، چرا كه هنوز چارچوب و 
ابعاد اين طرح ها به درس��تي مش��خص نشده و به 
يك معيار واحد بين اجرا كنندگان آن نرس��يده ايم. 
بنابراين برخورد سليقه يي جايگزين آزمون منطقي 
ش��ده كه اين زمينه س��از نوعي بي عدالتي خواهد 
ب��ود. از طرف ديگر توجه به عمق اين س��نجش ها 
نش��ان مي دهد كه تنها نام آن از آزمون سمپاد به 
س��نجش هوش تغيير كرده ام��ا نقطه پاياني براي 
فعاليت هاي اقتصادي و منفعت طلبانه،  موسسات 
آموزشي خصوص كه در قبال دريافت مبالغ بسيار 
از خانواده ها،  كودكان را به دنياي پر استرس تست 
زني مي كشانند،  نبوده و به زودي شاهد جايگزيني، 
كالس ه��اي آمادگي آزمون تس��ت هوش به جاي 
آزمون س��مپاد خواهيم بود. محمدرضا نيك نژاد، 

كارشناس آموزش و پرورش، درباره تصميم جديد 
وزي��ر آموزش و پرورش براي جايگزيني س��نجش 
هوش به جاي آزم��ون ورودي، به تعادل مي گويد: 
»روند حذف آزمون هاي ورودي متاسفانه با دست 
اندازهايي كه مخالفان طرح ايجاد كردند از مس��ير 
اصلي خود خارج شد و راه درست را طي نكرد. ايده 
خوبي كه وزير آموزش و پرورش براي پايان دادن به 
وضعيت تنش و استرس در مدارس ابتدايي مطرح 
كرد، قرباني اختالفات سياسي برخي مخالفان دولت 
شد و در نهايت اجازه نداند كه اين طرح مسير خود 

را طي كند.«
او افزود: »اما بايد توجه كنيم در سيستم آموزش 
و پ��رورش نوين حذف آزمون يك رويكرد نوين به 
شمار مي رود اما هنوز در كشور ما زمينه ايجاد آن 
وجود ندارد و همين امر سبب شد تا اقاي بطحايي 
صحبت از جايگزيني سنجش هوش به ميان آورد. 
ب��ا اين وجود بايد توجه كرد كه هنوز در س��اختار 
آموزش��ي ايران،  چهارچوبي ب��راي تعريف هوش و 
معيارهاي س��نجيدن آن وجود ن��دارد و در برخي 
موارد مي بينيم كه سنجش ها يكدست و استاندارد 
نيس��ت. بنابراين در چنين شرايطي الاقل برقراري 
آزمون ها به شيوه سابق با استانداردسازي سوال ها و 
در نظر گرفتن يك معيار به نام نمره،  همه را در يك 

سطح بررسي مي كرد.«
نيك نژاد با بيان اينكه مسووالن وزارت آموزش 
و پرورش هم با توجه به موضع گيري هاي مخالفان 
نس��بت به حذف آزمون در برخورد با اين مس��اله 
دچار سردرگمي شده اند،  گفت: » مسووالن هم به 
درس��تي نمي دانند قرار است چه اتفاقي رخ دهد و 
از طرف ديگر يكدستي و هم صدايي بين آنها ديده 
نمي شود. ساز و كار مسووالن شفاف نيست ضمن 
اينكه بايد توجه كرد تس��ت هوش دقيق نيست و 

بايد معلوم شود جزييات آن چيست.«
اين كارشناس آموزش بيان كرد: » از طرف ديگر 
جايگزين كردن تس��ت هوش هم اهداف مسووالن 
آموزش و پرورش براي تنش زدايي از دانش آموزاني 
كه ۶ سال زيست آموزشيشان را با استرس امتحان 
هدر مي دهند، ب��رآورده نمي كند،  بلكه تنها باعث 
مي ش��ود، ش��اهد ايجاد بازار كار براي موسس��ات 
س��نجش تس��ت هوش باش��يم كه حاال به جاي 
آزمون هاي سمپاد، روي تست هوش و سنجش آن 

سرمايه گذاري مي كنند.«

اليح��ه تامي��ن امنيت زن��ان ازط��رف معاونت ام��ور زنان 
رياست جمهوري تهيه و در هيات دولت تصويب شده است، اما 
اين اليحه قبل از ارس��ال به مجلس، براي بررسي دقيق به قوه 
قضاييه ارسال شده است. دو هفته پيش بود كه معصومه ابتكار، 
معاون امور زنان رييس جمهور اعالم كرد دستگاه قضايي تغيير 
خاصي در اين اليحه ايجاد نكرده و تنها چند بخش را كه تكراري 
بوده، حذف كرده است. حاال اليحه مورد نظر بايد به تاييد رييس 

قوه قضاييه برسد و تحويل مجلس شوراي اسالمي شود. 
عضو فراكس��يون زنان مجلس خشونت خانگي عليه زنان را 
باالترين نوع خش��ونت در كشور دانست و گفت: خشونت عليه 
زن��ان در اليحه تامين امنيت تعريف و به رس��ميت ش��ناخته 
شده اس��ت. طيبه سياوشي ش��اه عنايتي با بيان اينكه كاهش 
ج��رم انگاري در حوزه خانواده موجب حفظ بهتر حريم خانواده 
مي ش��ود، گفت: برخي از خشونت ها باعث از بين رفتن حرمت 
خان��واده و عدم بازگش��ت زوجين به زندگي س��ابق مي ش��ود 
بنابراي��ن در اين مورد بايد حبس در نظ��ر گرفته و در مواردي 
بايد مجازات هاي جايگزين لحاظ شود. نماينده مردم تهران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه اليحه منع خشونت عليه زنان در دستگاه قضا در حال 

بررس��ي است، افزود: ۴۱ ماده از اين اليحه به دليل همپوشاني 
حذف شد زيرا در قانون مجازات اسالمي و آيين دادرسي كيفري 

اين موارد ديده شده بود. 
او با بيان اينكه خش��ونت عليه زنان در اليحه تامين امنيت 
تعريف و به رس��ميت شناخته ش��ده است، به خانه ملت گفت: 
م��وارد متفاوتي از خش��ونت مانن��د رواني، عاطف��ي، گفتاري، 
اقتص��ادي در اليحه ديده ش��ده و در واقع اين اليحه خالء هاي 
قانوني نس��بت به جامعه زنان را پر خواهد كرد و در آن تعريفي 
از خش��ونت ارائه شده كه در قوانين ما سابقه نداشته است. اين 
نماين��ده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: براي جنبه عمومي و 
خصوصي خشونت نيز كيفر و مجازات هايي در نظر گرفته شده 
اس��ت البته تنها خشونت جسمي مورد نظر نيست بلكه يكي از 
خشونت هايي كه ديده شده خشونت گفتاري است كه در حال 
حاضر در س��طح جامعه به وفور ديده مي شود در واقع تعريف و 

مصاديق خشونت در اين اليحه ذكر شده است. 
سياوشي شاه عنايتي با انتقاد از اينكه خشونت خانگي عليه 
زنان باالترين نوع خشونت در كشور، گفت: به همين دليل ما بر 
تعيين تكليف سريع تر اليحه منع خشونت عليه زنان اصرار داريم 

و پيگيري هاي زيادي داشتيم. 

اليحه تامين امنيت زنان در انتظار نظر قوه قضاييه 
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كش��ور گفت: در حال 
حاضر ح��دود ۲۰۰ كيلومت��ر از محدوده مرزهاي اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان با خأل كنترل هاي م��رزي مواجه 
است. س��ردار مس��عود زاهديان كه در يك برنامه راديويي 
با موضوع »بررس��ي عملكرد پليس و س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر در سال گذشته و راهكارها در برابر موانع و مشكالت 
پيش رو« سخن مي گفت، با اشاره به حساسيت هاي موجود 
در موض��وع مواد مخدر در كش��ور، گفت: ني��روي انتظامي 
كش��ور در طول س��ال هاي اخير همواره در ت��الش بوده تا 
به تناس��ب س��طح تهديد مواد مخدر توان و قدرت خود را 

تجهيز و به روز كند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه ني��روي انتظام��ي در حال حاضر 
توج��ه خود را به نق��اط ورود مواد مخدر به داخل كش��ور 
معطوف كرده اس��ت، عنوان كرد: در حال حاضر ۷۸ درصد 
از كش��فيات نيروي انتظامي در استان هاي شرق و حاشيه 
ش��رقي مجاور با افغانس��تان و پاكس��تان صورت مي گيرد. 
ريي��س پلي��س مبارزه ب��ا مواد مخدر كش��ور با اش��اره به 
كنترل هاي الكترونيكي و الكترواپتيكي موجود در مرزهاي 
كش��ور، اظهار داش��ت: با ارتقاء س��ازمان پلي��س مبارزه با 

مواد مخدر در اس��تان هاي شرقي كش��ور سعي مي كنيم تا 
برخ��ورد با مواد مخدر در مبداء حركت باش��د. او با اش��اره 
به اينكه بيش از ۹۰ درصد كش��فيات مواد مخدر در كشور 
توسط نيروي انتظامي صورت مي گيرد، عنوان كرد: توسعه 
تجهيزات الكترونيكي در فرودگاه ها و ترمينال هاي مبداء و 
مقصد در سراسر كش��ور به ارتقاي توان پليس در مقابله با 
مواد مخدر كمك كرده اس��ت. زاهديان با اشاره به احداثات 
مرزي جديد در راس��تاي كنترل هرچه بيش��تر ورود مواد 
مخدر به داخل كشور، اظهار كرد: نيروي انتظامي در مواقع 
و مناطق��ي كه احداثات مرزي مطل��وب را ايجاد كرده و به 
دس��ت گرفته است توانسته است ميزان ورود مواد مخدر به 
داخل كش��ور را به اندازه زيادي كاه��ش دهد. او همچنين 
در ادام��ه افزود: مناطق داراي احداث مرزي در حال حاضر 
ح��دود ۴۰ تا ۵۰ درصد كاه��ش ورود مواد مخدر به داخل 

كشور را در سال گذشته در كارنامه خود ثبت كرده اند. 
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كش��ور درباره مناطق 
مرزي استان سيستان و بلوچستان، اظهار كرد: متاسفانه در 
حال حاضر حدود ۲۰۰ كيلومتر از محدوده مرزهاي استان 
سيستان و بلوچستان با خأل كنترل هاي مرزي مواجه است. 

خأل كنترلي در 200 كيلومتر از مرزهاي سيستان و بلوچستان
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»تعادل«ازتصويبيكطرحورديكاليحهدرنشستديروزپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

معامالتشهرداريتهراندراتاقشيشهاي
گروهراهوشهرسازي|

»طرح الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي 
و اعالن عموم��ي اطالعات معامالت ش��هرداري« 
ديروز در ش��صت و پنجمين جلس��ه شوراي شهر 
تهران بررسي و به تصويب رسيد. همچنين پارلمان 
ش��هري پايتخت پس از بررسي ايرادات فرمانداري 
تهران بر اليحه افزايش نرخ تاكسي و اتوبوس كه در 
اين ش��ورا تصويب شده بود، با توجه به درخواست 
معاونت حمل و نقل شهرداري مبني بر اصالح اين 
اليحه به بازگشت آن به معاونت ياد شده راي داد. 

بر اس��اس »طرح الزام شهرداري تهران به انجام 
الكترونيك��ي و اعالن عموم��ي اطالعات معامالت 
ش��هرداري«، ش��هرداري تهران و واحدهاي تابعه 
آن اع��م از س��ازمان ها، ش��ركت ها و موسس��ات 
مس��تقل مكلف هس��تند كليه معامالت خود را با 
روش هاي مختلف اع��م از خريد، مناقصه، مزايده، 
س��رمايه گذاري، مش��اركت ي��ا ترك تش��ريفات 
موافقتنامه يا تفاهمنامه در سامانه جامع معامالت 

شهرداري تهران به صورت آنالين منتشر كنند. 
در تبصره 4 اين طرح آمده بود كه براي معامالت 
محرمانه و خريد؛ الزامي به رعايت اين مصوبه نيست 
اما به پيش��نهاد شهربانو اماني )عضو شوراي شهر( 
اين بند حذف ش��د. بر اساس اين طرح، شهرداري 
مكلف اس��ت حداكثر ظرف س��ه ماه دستورالعمل 
رس��يدگي به شكايات در فرآيند برگزاري مزايده و 
مناقصه ها را تدوين و جهت بررس��ي به شورا ارائه 
دهد. اين طرح با 18راي موافق و بدون راي مخالف 

به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد. 

عقبماندگيدرتعييننرخكرايهتاكسي
در جلسه علني روز سه شنبه شوراي شهر تهران 
اعتراض فرمانداري به اليحه نرخ كرايه تاكس��ي و 

اتوبوس نيز مورد بررسي قرار گرفت. 
محمد عليخان��ي رييس كميس��يون عمران و 
حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: فرمانداري دو 
اش��كال به نرخ بليت اتوبوس ها وارد كرده كه يكي 
در خصوص افزايش بليت ها بي��ش از 12.5درصد 
اس��ت كه در اين خصوص 5۰ تومان قيمت بليت 
 را كاهش داده تا اين اشكال برطرف شود. همچنين 
درخصوص س��اعت كاري ش��بانه، ما به قانون كار 
اس��تناد كرده ايم. احمد مسجدجامعي ديگر عضو 
ش��وراي ش��هر نيز در اين رابطه توضي��ح داد: در 
خصوص س��اعت كاري ش��بانه مي توان به اليحه 
سال گذشته استناد كرد كه ضريب خدماتي در آن، 
همين ميزان بود و فرمانداري به آن اعتراضي نكرده 
است، برخي اعضاي شورا با نظر كميسيون مخالفت 

كرده اند. محسن هاشمي نيز در اين خصوص گفت: 
نمي توان بيش از اين نرخ ها را بالتكليف گذاش��ت، 
باي��د نرخ ه��اي كرايه تاكس��ي و بخش خصوصي 
اتوبوسراني سال گذش��ته تعيين تكليف مي شد و 
اگر ما باز هم با نظر فرمانداري مخالفت كنيم، اين 
مصوبه به شوراي حل اختالف مي رود و بالتكليفي 
طوالني تر مي ش��ود. در حال حاضر نيز ما با دو ماه 
تاخير، نرخ ها را تعيين كرده ايم و مردم و رانندگان 

تاكسي منتظر نرخ هاي جديد هستند. 
در نهايت نظر كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي شهر تهران به تصويب اعضاي شوراي شهر 
تهران رس��يد. به گفته عليخاني كميسيون عمران 
و حم��ل و نقل ش��ورا ب��ه همراه رييس س��ازمان 
تاكس��يراني پاسخ شورا را مورد بررس��ي قرار داده 
اس��ت. با اين وجود مع��اون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هردار تهران خواستار بازگش��ت اين مصوبه به 
شهرداري براي اعمال برخي اصالحات ديگر است 

كه مورد موافقت كميسيون نيز هست. 

نظارتبرتاكسيهادقيقترانجامشود
حجت نظري عضو ش��وراي ش��هر ته��ران در 
حاشيه بررسي اعتراض هيات تطبيق فرمانداري بر 
نرخ كرايه تاكسي ها گفت: نرخ گذاري در خصوص 

كرايه تاكسي ها گاهي به گونه يي انجام مي شود كه 
دريافت و پرداخت كرايه را با سختي مواجه مي كند 
از طرفي ديگر ايجاد س��امانه درياف��ت و پرداخت 
مي توان��د زمانبر باش��د. از اين رو ض��رورت دارد تا 
نرخ هايي تعيين شود كه به لحاظ مبلغ شهروندان 

را با مشكل مواجه نكند. 
وي ادامه داد: حتما در عملكرد تاكس��ي ها نيز 
بايد نظارت بيش��تري صورت گيرد، چراكه گاهي 
تاكسي ها مسير خود را به طور كامل طي نمي كنند 
يا مبلغي بيش از نرخ مصوب را دريافت مي كنند كه 

بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران نيز بر 
ضرورت حركت به سمت استفاده از تاكسيمتر براي 

دريافت و پرداخت كرايه تاكسي تاكيد كرد. 

آگهيفروشطرحسيارترافيك؟
ناهي��د خداكرمي عضو ش��وراي ش��هر تهران 
در جلس��ه ديروز ش��ورا با انتقاد از خريد و فروش 
كارت هاي ش��ناور در بازار آزاد اظه��ار كرد: هدف 
طرح ترافي��ك جديد، حذف رانت در س��اماندهي 
ط��رح ترافيك بود تا هرگون��ه رانت، قطع و عدالت 
دسترسي به محدوده طرح ترافيك ايجاد شود، اما 

شاهد بي اخالقي در اين حوزه هستيم. 

وي ادامه داد: ش��ورا بايد در خصوص شناسايي 
س��ازمان و نهادها و افرادي كه قانونا از اين كارت ها 
بهره مند ش��ده، اما غيرقانوني آن را خريد و فروش 
مي كنند، شناسايي و آن را به اطالع مردم برسانند. 
محسن هاشمي رييس ش��وراي شهر در پاسخ 
به خداكرمي گفت: اين موضوع به نظر مش��كوك 

مي آيد و به كالهبرداري شبيه است. 

كمكطرحجديدبهروانسازيترافيك؟
محمد س��االري رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري ش��وراي شهر تهران نيز ديروز در نشست 
اين ش��ورا گفت: معاونت ترافيك شهرداري تهران 
ضم��ن رفع اي��رادات جزئي ط��رح ترافيك جديد 
گزارش مقايس��ه يي قبل و بعد از اجراي اين طرح 

را به شورا ارائه دهد. 
او در س��خنان پيش از دس��تور خود با اشاره به 
طرح ترافيك جديد گفت: طي هفته هاي گذش��ته 
همزم��ان ب��ا اجراي ط��رح ترافيك جديد ش��اهد 
روانس��ازي جدي ترافيك در مح��دوده اجراي اين 
طرح هس��تيم. هرچند انتقادات زيادي به ش��يوه 
اجراي طرح ترافيك و افزايش قيمت ها وجود دارد 
اما در مقايس��ه با سال گذش��ته اتفاقات خوبي در 

روانسازي ترافيك افتاده است. 

س��االري خط��اب ب��ه پورس��يدآقايي معاون 
ترافيك ش��هردار تهران اظهار ك��رد: بايد هرچه 
سريع تر نس��بت به رفع ايرادات جزئي در اجراي 
اين طرح اقدام و گزارش مقايس��ه يي نس��بت به 
ماه ها و سال گذشته به شورا ارائه شود. اين عضو 
ش��وراي ش��هر تهران با تاكيد ب��ر اينكه اعضاي 
ش��وراي پنجم اهمي��ت زيادي براي ش��وراياران 
قائل هس��تند، بيان ك��رد: اقدامي در جلس��ات 
ش��وراي چهارم ب��ه صورت يك هفت��ه در ميان 
ص��ورت مي گرف��ت كه يك��ي از نماين��دگان يا 
دبيران ش��وراياري مناطق در خصوص مشكالت 
و چالش هاي منطقه و برنامه ها و تعامالت خود با 

شهرداري منطقه گزارش ارائه مي كردند. 
وي ادام��ه داد: اي��ن اق��دام در دي��ده ش��دن 
شوراياري ها بسيار تاثيرگذار بود و شهرداران مناطق 
نيز مي دانس��تند كه شوراي شهر به عنوان پارلمان 
محلي توجه جدي به گزارش هاي شوراياران دارند. 
ساالري افزود: اين روند در شوراي پنجم متوقف 
ش��ده، از اين رو تقاض��ا دارم اين موضوع مجددا در 
ش��وراي پنجم تكرار شود و ش��وراياران مناطق به 
ص��ورت يك هفته در ميان ب��راي ارائه گزارش در 

جلسات شوراي شهر حضور يابند. 

فروشنامايستگاههايمترو؟
رييس شوراي شهر تهران در نشست ديروز اين 
ش��ورا از خريد و فروش نام ايستگاه هاي مترو براي 

تامين كمبود اعتبارات مترو خبر داد. 
به گزارش مهر، محسن هاشمي در جريان تغيير 
نام ايس��تگاه اتمس��فر به البرز گفت: در گذشته به 
دلي��ل كمبود اعتبارات مترو، برخي كارخانه ها، نام 
ايستگاه را مي خريدند از جمله ايستگاه اتمسفر كه 
قبل از اينكه راه اندازي ش��ود، كارخانه درخواست 

كرده بود اين ايستگاه به نام آن نامگذاري شود. 
هاشمي همچنين در حاش��يه نشست شوراي 
ش��هر به خبرنگاران گفت كه نامگذاري ايس��تگاه 

اتمسفر قبل از مديريت من انجام شد. 
محمدجواد حق شناس نيز اظهار كرد: كارخانه 
اتمسفر اين زمين را به رايگان در اختيار مترو قرار 
داده و تنها درخواس��تش اين بوده كه نام ايستگاه 
اتمسفر شود در حال حاضر اين قرارداد وجود دارد 
و به دليل وجود قرارداد با اين ش��ركت درخواست 
مي ش��ود با وجود آنك��ه هر تغيير نام��ي در مترو 
۳۰۰ميليون تومان هزين��ه دارد، اين قرارداد انجام 
ش��ود. در نهايت اعضا براي تغيير نام ايستگاه البرز 
به اتمسفر راي گيري كردند كه با 1۶راي موافق اين 

تغيير نام تصويب شد. 

خريدوفروشطرحترافيك
»كالهبرداري«است

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ابالغ 
دستور صدور كارت بليت هاي مدت دار براي خبرنگاراني 

كه طرح ترافيك دريافت نكرده اند خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محس��ن پورسيدآقايي با حضور در 
جم��ع خبرنگاران گفت: امروز به دليل بررس��ي اعتراض 
فرمانداري به نرخ هاي كرايه اتوبوس و تاكس��ي به شوراي 
شهر آمده بوديم كه با اعمال تغييراتي مشكل نرخ كرايه 
اتوبوس حل و در مورد نرخ كرايه هاي تاكسي نيز پيشنهاد 
داديم كه اين اليحه برگش��ت داده شود تا نظرات جديد 
خ��ود را اعمال كنيم، اما واقعيت اين اس��ت كه ما نكات 
فرمانداري در مورد نرخ تاكسي را پذيرفته ايم، چراكه اگر 
قبول نكنيم اليحه به ش��وراي حل اخت��الف ارجاع داده 

مي شود كه اين مساله زمان بر است. 
وي در پاسخ به اخبار بركناري اش گفت: اين سوال را 
بايد از سايت ها و كانال هايي بپرسيد كه اين خبر مجهول 
را درج كردن��د و واقعيت اين اس��ت كه فضاي مجازي با 
اينكه مزاياي زيادي دارد اما بستري براي شايعه نيز هست 
و من اين خبر را موقعي ش��نيدم ك��ه در خانه بودم و به 
من گفتند كه آيا ش��ما عوض شديد؟ و حتي در سايت ها 
نام جانشين هاي ش��ما را قيد كردند كه برايم جالب بود، 
چراكه من تا قبل از اذان در جلس��ه ب��ودم و خبري هم 
در اين زمينه به من نرس��يده بود اما با اين حال اين خبر 

منتشر شد. 
وي درمورد انتشار گزارشي در ايسنا مبني بر خريد و 
فروش طرح هاي ترافيك گفت: بيش��تر خريد و فروش ها 
جنب��ه كالهب��رداري دارد، چراك��ه امس��ال كارت هاي 
ش��ناوري وجود ندارد كه بخواهند آنها را بفروشند. بلكه 
مجوزهاي سيار به برخي س��ازمان ها داده شده است كه 
كام��ال فرآيندش منطبق بر طرح ترافيك فعلي اس��ت و 
مانند كارت شناور قبلي نيس��ت؛ چراكه در كارت شناور 
قبلي روزانه مي توانستند سه خودرو را ثبت كنند و تردد 
كامال رايگان بود اما در مجوزهاي سيار مبلغ به صورت آزاد 
براساس ساعت تردد و نوع آاليندگي از 1۳ هزار تومان تا 
۳۶ هزار تومان خواهد بود و اصال به صرفه نيس��ت كه اين 
كارت را خريد و فروش كنند و به نظر مي رس��د برخي ها 
مي خواهند از عدم اطالع مردم سوءاستفاده كنند. از آنجا 
كه برخي عادت داش��تند اين كارت ها را بفروش��ند حاال 
براي ش��ان سخت است كه اين تغيير را قبول كنند. البته 
اين مجوزهاي س��يار به برخي دستگاه ها براي جابه جايي 
شخصيت هاي شان داده شده بود كه هر روز مي خواستند 
از يك خودرو اس��تفاده كنند اما در مجوزهاي سيار تنها 

مي توان هر روز يك پالك را تغيير داد. 

پروندهتخلفاتشهريدر
محاكمقضاييبررسيميشود

رييس سازمان بازرسي ش��هرداري تهران تاكيد كرد: 
زمينه يي فراهم ش��ده است تا پرونده هاي تخلفات، از اين 

پس در محاكم قضايي رسيدگي شوند. 
به گزارش ايس��نا، محمدجواد ش��يرازي ب��ا تاكيد بر 
اينكه سازمان بازرسي از كوچك ترين تخلف در شهرداري 
چشم پوشي نمي كند، اظهار كرد: كار جديدي كه در اين 
دوره اتفاق مي افتد، رسيدگي به پرونده تخلفات شهرداري 
در محاكم قضايي اس��ت؛ از اين پس تمام پرونده ها براي 
رسيدگي و اجراي حكم به مراجع قضايي ارسال مي شوند. 
براساس گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي شهرداري 
تهران، ش��يرازي با مثبت ارزيابي ك��ردن نگاه مديريتي 
شهردار تهران، بيان كرد: وي در صحبت هاي خود اصولي 
را بي��ان كرد كه مهم ترين آنها حاكمي��ت قانون، رعايت 
حقوق انسان ها و تعامل بدون تحميل بود. اميدواريم كه 
اين اصول در راس��تاي رضايت مندي ش��هروندان و جلب 

اعتماد عمومي در شهرداري حاكم شود. 

آغازفعاليتخط۵متروتهران
درروزهايجمعه

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو تهران و حومه، 
اعالم كرد كه خط 5 مترو در روزهاي جمعه نيز به فعاليت 

خود ادامه مي دهد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، فرنوش نوبخت در م��ورد آخرين 
وضعيت بهس��ازي خط 5 مترو تهران )تهران-گلش��هر( 
اظهار ك��رد: از فروردين ماه 1۳۹۶ به دليل انجام عمليات 
بهس��ازي، خط 5 مترو ته��ران و حومه جمعه ها پذيرش 
مسافر نداش��ت كه از 4 خردادماه سال جاري با اتمام فاز 
يك عمليات بهسازي، سرويس دهي به مسافران اين خط 

روزهاي جمعه نيز انجام مي شود. 
وي ادام��ه داد: خط 5 مترو تهران و حومه، جمعه ها از 
ساعت 8 تا21:۳۰ با فاصله حركت هر نيم ساعت يك قطار 
فعال خواهد بود. حدود 2۰ سال از زمان بهره برداري خط 
5 مي گذرد كه باعث ايجاد فرس��ودگي شده بود. گذر اين 
زمان بهس��ازي خط را ضروري كرده بود؛ به همين دليل 
فاز نخست عمليات بهسازي اين خط از دي ماه سال ۹5 
آغاز شد. در اين مدت بيش از ۳۶5۰ نفر روز كار مشاوره، 
۳2 ه��زار و 85۰ نفر روز كار عملياتي و 12۷۰۰ نفر روز 

كار كارشناسي و نظارتي انجام شده است. 

هوايتهراندرارديبهشت۹۷
بهترازدومينماه۹۶بود

شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم كرد: هواي 
تهران در ارديبهشت امسال از ارديبهشت ۹۶ بهتر بود. 

به گزارش مهر، در ماه دوم س��ال جاري هواي تهران 
فقط در روزهاي 2، ۹ و 18 ارديبهش��ت آلوده ش��د و در 
آلوده ترين حد ممكن به ش��اخص 111 رس��يد. در عين 
ح��ال روز 2۷ ارديبهش��ت هواي تهران با ش��اخص 4۷، 
پاك ترين شرايط خود را طي كرد. ليال نظري سخنگوي 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران، در اين باره گفت: 
ش��اخص كيفي��ت هواي تهران در ارديبهش��ت امس��ال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرايط بهتري داشت. 
همچنين در مقايسه با ارديبهشت 4 سال اخير، بيشترين 
شمار روزهاي پاك را داشت اما روند روزهاي ناسالم براي 
گروه هاي حساس نيز افزايش يافت تا فقط 25 روز هواي 
س��الم در ارديبهش��ت ۹۷ تهران ثبت شود. به گفته وي، 
ناپايداري هاي جوي فراوان��ي كه طي هفته هاي اخير در 
پايتخت وجود داش��ت، مهم ترين عامل افزايش كيفيت 

هواي اين ماه نسبت به سال هاي گذشته بوده است. 

در شهر

معاونحملونقلوزيرراهوشهرسازيخبرداد

برنامه10سالهبرايكاهشتلفاتجادهاي
مهرداد تقي زاده، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي 
اع��الم ك��رد: ب��ا برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفت��ه ظرف يك 
برنام��ه 1۰س��اله اي��ن وزارتخانه ت��الش خواهد ك��رد، تعداد 
تلف��ات رانندگي كاهش پيدا كند. اين ط��رح در جريان ابالغ 
 س��ند اس��تراتژي حمل و نقل توس��ط وزير راه و شهرس��ازي 

صورت مي گيرد. 
مه��رداد تقي زاده ديروز در يك نشس��ت خبري اعالم كرد: 
استراتژي حمل و نقل ايران كه از سوي وزير راه و شهرسازي 
در 2۶ ارديبهش��ت  امس��ال ابالغ ش��ده با هدف نهايي كردن 
اه��داف و برنامه ريزي ه��ا در اين عرصه ارائه ش��ده اس��ت كه 
البته ش��رط اصلي رس��يدن آن به اهداف در نظر گرفته شده، 
اجراي اين اس��تراتژي از س��وي تمام دس��تگاه هاي مرتبط با 
اين بخش اس��ت. وي ب��ا بيان اينكه مي��زان تخصيص بودجه 
به بخش ه��اي مختلف حم��ل و نقل بايد براس��اس اهداف و 
اولويت ها باش��د، تصري��ح كرد: وقتي ما از لزوم توس��عه ريلي 
س��خن مي گويي��م، نمي توان انتظار داش��ت ك��ه همچنان در 
حوزه ج��اده اصلي ترين برنامه ريزي ها ص��ورت گيرد يا زماني 
كه از مبارزه با خودرومحوري س��خن گفته مي شود، نمي توان 
انتظار داش��ت با افزايش توليد خودروهاي ش��خصي اين روند 
اصالح ش��ود. اين درحالي است كه هر چه ما به افزايش تعداد 
خودروهاي ش��خصي فكر مي كني��م در مقابل توليد اتوبوس و 

حتي واگن هاي قطار تغييري پيدا نمي كند. 
مع��اون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي درباره  جزييات 
اس��تراتژي حم��ل و نق��ل وزارت راه تصري��ح ك��رد: طب��ق 
برنامه ريزي ها در اين سند ۹4 اقدام پيش بيني شده كه از اين 
تعداد بيش��تر از 4۰ برنامه در دس��تور كار قرار گرفته و مابقي 

در آينده اجرايي مي شود. ما بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه 
حم��ل و نقل عمومي با محوريت قطار س��پس هواپيما بودجه 
درياف��ت كند و در مرحله پاياني به جاده برس��يم زيرا در اين 

حوزه نياز به تغيير و تحوالت جدي وجود دارد. 
به گزارش ايس��نا، تقي زاده باال بودن تعداد تلفات جاده يي 
را يكي از اصلي ترين دغدغه ها براي كاهش نفوذ اين بخش در 
حم��ل و نقل عنوان كرد و گفت: هر چند از س��ال 1۳84 كه 
ميزان تلفات جاده يي به 25هزار نفر رس��يده بود، رقم كاهش 
يافته اما ب��ا توجه به برخي عوامل ما پيش بيني كرديم كه در 
س��ال 1۳۹۶ تعداد تلفات جاده يي افزايش پيدا كند كه آمارها 

حاكي از رشد 1.۷درصدي آن است. 
ب��ه گفته وي، تالش ش��ده براي كاهش اين تلفات نقش��ه 
راهي در دس��تور كار قرار گيرد كه در اس��تراتژي حمل و نقل 
م��ورد ارزيابي ق��رار گرفته و مي تواند ظرف 1۰س��ال حداقل 

۷۰۰۰نفر از تلفات رانندگي در ايران را كاهش دهد. 
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي پايين بودن نرخ 
سوخت را يكي ديگر از داليل باال بودن ميزان تلفات رانندگي 
دانست و افزود: در ايران با توجه به نرخ سوخت فعلي مي توان 
رابطه يي مس��تقيم ميان ب��اال رفتن نرخ و كاه��ش تلفات در 
نظر گرفت. پژوهش ها نش��ان مي دهد در كش��ورهايي كه نرخ 
سوختش��ان از ما باالتر است، تعداد تلفات آنها به همان ميزان 
كمتر ش��ده و بالعكس در كشوري كه سوخت ارزان تري دارد، 
تلفات باالست. از اين رو يكي از مسائلي كه مي تواند به كاهش 

تلفات كمك كند، باال رفتن قيمت سوخت خواهد بود. 
به گفته تقي زاده در بسياري از كشورهاي دنيا به جاي آنكه 
قيم��ت خ��ودرو را باال ببرند، هزينه اس��تفاده از آن را افزايش 

مي دهند اين درحالي اس��ت كه در ايران تاكنون روشي عكس 
اين موضوع اتفاق افتاده و همين مساله باعث باال رفتن تلفات 
رانندگي در كش��ور شده است. وي اظهار كرد: اين اميد وجود 
دارد كه با اجرايي ش��دن اس��تراتژي حمل و نقل از يك  س��و 
اولويت ه��اي حم��ل و نقل به بخش هايي حرك��ت كند كه در 
س��ندهاي باالدس��تي نظام به آنها تاكيد شده و از سوي ديگر 
اميدواري��م كه با برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته ميزان تلفات 
رانندگي كاهش يابد كه البته اين موضوع يك برنامه بلندمدت 

نياز دارد كه بايد سال ها روي آن كار كرد. 

افزايش3درصديتلفاتجادهاي
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي در همين حال با بيان اينكه 
در برنامه مبارزه با خودمحوري بايد قيمت س��وخت افزايش و 
تعرفه ورود خودرو كاهش يابد، گفت: در س��ال گذشته تعداد 

تلفات جاده يي ۳درصد افزايش يافت. 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، تق��ي زاده ب��ا بي��ان اينك��ه تضمي��ن 
اس��تراتژي هاي حمل و نقل بايد توسط س��ازمان هاي مرتبط 
به اجرا برس��د، گفت: وقتي از مبارزه با خودرومحوري و رشد 
حمل و نقل عمومي حرف مي زنيم نبايد در اين شرايط توليد 

خودرو افزايش يابد. 
او با اشاره به افزايش توليد تعداد خودروهاي سواري اظهار 
كرد: درحالي كه هدف ما توس��عه حمل و نقل عمومي اس��ت 
شاهد افزايش توليد تعداد خودروهاي سواري هستيم و در عين 
حال آمارها نش��ان مي دهد كه توليد اتوبوس هاي بين شهري و 
درون شهري درحال كاهش است كه اين يك فاجعه محسوب 
مي ش��ود. وي با اشاره به پيشنهاد افزايش قيمت سوخت براي 

جلوگيري از مش��كالت حمل و نقل جاده يي اعم از س��وانح و 
كاهش كش��ته ها و تصادفات گفت: هر بار كه به سمت كاهش 
قيمت س��وخت حركت كرديم، موانع بسيار زيادي پيش روي 

ما قرار گرفت و اين طرح محقق نشد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه اس��تراتژي هاي 
حم��ل و نقلي اي��ران 18۰درجه ب��ا اس��تراتژي هاي حمل و 
نقلي كشورهاي پيش��رفته مغايرت دارد، گفت: در كشورهاي 
پيش��رفته قيمت خودرو ارزان اس��ت و هزينه اس��تفاده از آن 
گران اس��ت اما در ايران شاهد آن هس��تيم كه قيمت خودرو 
باالست و قيمت سوخت بس��يار پايين است. البته اصالح اين 
استراتژي در اختيار ما و دولت نيست و اين بخش در مجلس 

و حتي نهادهاي امنيتي دنبال مي شود. 
تقي زاده افزود: در كشورهاي پيشرفته نرخ بيمه بر مبناي 
پيمايش محاسبه مي شود به اين معنا هر خودرويي كه تردد 
و پيمايش بيش��تري داشته باش��د به دليل ايجاد آاليندگي 
بيشتر و استهالك در جاده ها بايد بيمه بيشتري بپردازد اما 

در ايران اينگونه نيست. 
وي تاكيد كرد: بايد سياس��ت افزايش قيمت س��وخت در 
قبال كاهش تعرفه هاي ورود خودرو را دنبال كنيم. در حوزه 
تدوين استراتژي هاي حمل و نقل ۹4 اقدام پيش بيني شده 
ك��ه در حال حاضر 44 اقدام در حال اجراس��ت و 5۰ اقدام 

جزو برنامه هاي آتي در اين سند است. 
وي با اش��اره به ديگر عملكرد اين سند در بخش حمل و 
نقل گفت: از ديگر موضوعات مكان يابي هاب هاي لجستيك 
در كش��ور اس��ت كه ح��دود 5۰ مركز با يك م��دل رياضي 

انتخاب شده اند.

آغازعملياتاجرايي3۸۲پروژهبازآفرينيشهري
مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري ايران با تشريح جزئيات 
مصوب��ه 2۳ ماده يي س��تاد ملي بازآفريني ش��هري كه ش��امگاه 
يك شنبه در هيات دولت به تصويب رسيد، اعالم كرد كه طي سه 
ماه اخير قرارداد ۳82 پروژه بازآفريني ش��هري در نقاط مختلف 

كشور امضا و آغاز شده است. 
به گزارش ايس��نا، هوش��نگ عش��ايري ديروز در يك نشست 
خب��ري اظه��ار ك��رد: خوش��بختانه جريان س��ازي در خصوص 
بازآفريني ش��هري آغاز شده است. مس��ووالن هم به جهت اقبال 
عمومي، بيش��تر مورد توجه ق��رار داده اند. روحاني از روزي كه به 
اين موضوع ورود كردند، تاكيد بر اين داشتند كه مساله بافت هاي 
ناكارآمد ش��هري به خصوص در بحث مس��كن حل و فصل شود. 
وي اف��زود: بعد از نشس��ت خبري چند روز گذش��ته كه موضوع 
بازآفريني ش��هري تبيين شد، تاكيد بر اين بود كه ابزارهاي مالي 
اين طرح تهيه ش��ود. در روزهاي اخير موضوع بازآفريني شهري 
در س��تاد ملي بازآفريني شهري مطرح ش��د. تيمي كه براي اين 
منظور تشكيل شده منسجم است و بزرگ ترين مزيت اين بخش 
آن اس��ت كه همگرايي خوبي در كارگروه ش��كل گرفته اس��ت. 
خواس��ته هاي ما ش��ايد خيلي ايده آل گرايانه ب��ود ولي به خوبي 

استقبال شد. رويكرد اصلي اين برنامه مردم محوري است. 
عشايري با اعالم اين خبر كه ظرف سه ماه مصوبه 2۳ ماده يي 
تدوين و به دولت تقديم ش��د، گفت: نزدي��ك به ۶۰۰-۷۰۰ نفر 
س��اعت روي اي��ن موض��وع بحث و تب��ادل نظر ص��ورت گرفت. 
خروجي هاي اصلي اين 2۳ ماده تاكيد بر مش��اركت مردم است. 
موضوع ديگر اينكه طرح و برنامه از طرف تسهيل گراني از جنس 
مردم انجام شود. متولي اصلي اجراي برنامه، توسعه گران هستند. 
مديرعامل شركت بازآفريني ش��هري ايران، اركان ديگر را دولت 
و ش��هرداري دانس��ت و افزود: وظيفه اين دو ركن آن اس��ت كه 
خدم��ات روبنايي و زيربناي را بر عه��ده بگيرند. در اين خصوص 
مصوبه ي��ي گرفته ش��د كه 15۰۰ميليارد توم��ان از محل بودجه 
عموم��ي دولت براي تامين خدمات عموم��ي روبنايي و زيربنايي 
در اختيار برنامه قرار گيرد. در خصوص ش��هرداري ها هم مصوب 
شد اگر شهرداري ها ۳۰درصد روي معابر هزينه كنند ۷۰ درصد 
دولت ورود خواهد كرد. البته دولت نمي تواند به شهرداري تكليف 
كند بلكه ابزار تش��ويقي ارائه مي كند. اين ۷۰درصدي كه دولت 
مي آورد در واقع همان مشوق است. وي ادامه داد: بخش ديگر به 
شتاب دهي برنامه مربوط مي شود. براي اينكه برنامه سرعت بگيرد 

تم��ام اراضي دولتي واقع در باف��ت در اختيار مردم قرار مي گيرد. 
به گفته عش��ايري، اگر توس��عه گران وارد اين برنامه شدند همه 
دستگاه هاي دولتي بايد اراضي خود را در اختيار برنامه قرار دهند. 
نامه يي كه آقاي جهانگيري به همه وزراي كابينه ابالغ كردند كه 
زمين هاي خود را در اختيار بگذاريد از تهران ش��روع ش��ده و به 
تمام استان ها ابالغ شده است. بنده هم هر هفته به استان ها سفر 
مي كنم و گزارش مي دهم كه كدام اس��تان در كدام محله اراضي 
خود را در اختيار اين برنامه قرار داده اس��ت. مديرعامل ش��ركت 
بازآفريني ش��هري تصريح كرد: توسعه گران اگر وارد اين موضوع 
شوند ما در حمايت از اين قضيه دو نوع تسهيالت در اختيار قرار 
مي دهيم؛ يكي در مدل تقاضاس��ت كه در تسهيالت مسكن يكم 
سود تسهيالت را به 8درصد رسانديم. ديگري در خصوص عرضه 
است كه از تبصره 18 قانون بودجه سال 1۳۹۷ و صندوق توسعه 
مل��ي منابعي تجميع مي ش��ود و در اختيار بانك ق��رار مي دهد. 
بانك نيز به همان ميزان در اين موضوع سرمايه گذاري مي كند و 
سرجمع بابت هر واحد 5۰ ميليون تومان در اختيار سرمايه گذاران 
قرار مي دهد تا ظرف مدت حداكثر دو سال اقدام به ساخت و ساز 
كنند. وي گفت: بانك عامل براي خريد، بانك مس��كن است ولي 

بانكي كه تس��هيالت توسعه گران را پرداخت مي كند هنوز توسط 
بانك مركزي مشخص نشده كه در آينده اعالم مي شود. عشايري، 
بزرگ ترين حسن اين طرح را يارانه هاي مستقيم دانست و گفت: 
طي 15 س��ال گذش��ته چه در مس��كن مهر و چه در بافت هاي 
فرسوده ما وام با يارانه مستقيم مي دهيم. اشتباه قبلي اين بود كه 
يارانه مستقيم در اختيار افراد قرار مي گرفت و باعث سوءاستفاده 
مي شد اما حاال وام را به سپرده گذاران مي دهيم. االن در مسكن 
يكم بيش از 4۰۰ هزار نفر س��پرده گذاري كرده اند و س��ودي هم 
دريافت نمي كنند. يعني براي اين موضوع ترغيب شده اند. يكي از 
ابزارهاي تش��ويقي آن است كه تمام معافيت ها و شرايط ويژه يي 
كه در قوانين كشور طبق مصوبه مجلس مشمول مناطق محروم 
مي ش��ود در طرح بازآفريني هم شامل مي شود. وي خبر داد: در 
حال حاضر قرارداد ۳82 پ��روژه را منعقد كرده ايم و اين فعاليت 
طي سه ماه اخير آغاز ش��ده است. بخش واگذاري اراضي دولتي 
هم در 21 ش��هر كليد زده شده كه ش��امل 21 محله مي شود و 

به طور نسبي در تمام استان ها اجرا مي شود. 
عش��ايري ۷منطقه شهر تهران از جمله 1، 12، 1۳، 1۶، 18 و 

1۹ را هدف برنامه ملي بازآفريني شهري عنوان كرد. 



در آيين بزرگداشت روز ملي بهره وري كه در اتاق ايران برگزار 
شد از مجموعه هاي برگزيده در 3 مسابقه ملي تجربه هاي موفق، 
به��ره وري و برترين توان اجرا تجليل به عمل آمد و به هلدينگ 
توسعه معادن روي ايران، تنديس جشنواره اعطا شد. اين درحالي 
است كه در دو دوره قبلي اين جشنواره هيچ مجموعه يي نتوانست 
موفق به دريافت تنديس شود. در اين جشنواره همچنين از روند 
بهره وري در ايران انتقاد ش��د به طوري كه دبير جش��نواره ملي 
به��ره وري با اع��ام اينكه 85 درصد از اقتصاد كش��ور در اختيار 
بخش دولتي و شبه دولتي است خواستار جلوگيري از رانت هاي 
اقتص��ادي و افزايش فضاي رقابتي در بخش هاي مختلف اقتصاد 
ب��راي ارتقاي بهره وري در اقتصاد كش��ور ش��د. اما از ديگر س��و 
سياس��ت ها و راهكارهايي كه براي حمايت از توليد داخل اتخاذ 
مي ش��ود مورد انتقاد بخش خصوصي قرار گرفت. فعاالن بخش 
خصوصي معتقدند هيچ  يك از اين سياس��ت ها رقابت پذير شدن 
محص��والت داخلي را هدف قرار نمي دهد. نايب رييس اتاق ايران 
در اين جش��نواره عنوان كرد: در همه برنامه هاي توسعه قرار بود 
يك سوم از رشد اقتصادي كشور از محل رشد بهره وري تامين شود 
اما ذره يي هم به اين هدف نزديك نشديم و حتي علت عدم توفيق 
به آن را هم آسيب شناسي نكرديم.  به گزارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، فرشيد ش��كرخدايي، دبير جشنواره ملي بهره وري با بيان 
اي��ن مطلب كه از آغاز برگزاري اين جش��نواره تاكنون بالغ  بر 5 
هزار و 800 ش��ركت مورد ارزيابي قرار گرفته اند، تصريح كرد: در 
اين دوره ش��ركت هايي كه ثبت نام كردن��د در 40گروه اقتصادي 
ق��رار گرفتند. از طرفي حدود 40پروژه براي دبيرخانه ارس��ال و 
از بين آنها 12پروژه برگزيده ش��دند. او ادامه داد: اين پروژه ها در 
حوزه هاي مختلف نوآوري، تيم سازي، مديريت فرآيند، مديريت 
دان��ش، رهبري، ارزيابي عملكرد، مس��ووليت پذيري اجتماعي و 
برنامه ريزي استراتژيك بوده اس��ت. او همچنين درباره وضعيت 
بهره وري در كشور نيز گفت: براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم 
توسعه قرار بود يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق بهره وري 
محقق شود اما طبق آمار اين هدف محقق نشده است. او در ادامه 

افزود: در ايران 8 ميليون نفر به عنوان كارمند و شاغل در بخش 
دولتي به صورت ثابت كار مي كنند بدون آنكه سيس��تمي براي 
تشويق و اجراي وظايف بهتر براي آنها باشد؛ اين موضوع بهره وري 
آن��ان را كاهش مي دهد.  ش��كرخدايي در ادامه س��خنان خود با 
اعام اينكه 85درصد از اقتصاد كش��ور در اختيار بخش دولتي و 
شبه دولتي است، اضافه كرد: راه اندازي سيستم هاي اثربخش در 
پرداخت پاداش هاي بهره وري در سازمان هاي دولتي و شبه دولتي 
و پرهيز از سياسي كاري در اين سازمان ها، خصوصي سازي واقعي 
در كشور، جلوگيري از رانت هاي اقتصادي و افزايش فضاي رقابتي 
در بخش ه��اي مختلف اقتص��اد مي تواند راه هايي ب��راي ارتقاي 
بهره وري در اقتصاد كشور باشد. اين فعال اقتصادي به برنامه هاي 
دبيرخانه براي دوره دهم اش��اره و تشريح كرد: قرار است در اين 
دوره 3 اس��تان را به صورت پايلوت مورد ارزيابي قرار دهيم. اين 

موضوع براي نخس��تين بار در استان لرستان انجام شد و تجربه 
خوبي بود. براس��اس اظهارات ش��كرخدايي، برگزاري گردهمايي 
مديران پروژه هاي مسابقه ملي تجربه هاي موفق و 3دوره آموزشي 
براي داوران از برنامه هاي دوره دهم جشنواره خواهد بود. در ادامه 
حسين ساح ورزي، نايب رييس اتاق ايران با اشاره به عنوان سال 
»حمايت از كاالي ايراني« بيان كرد: در50 س��ال اخير ش��اخص 
به��ره وري در كش��ور صفر بوده اس��ت. او در ادام��ه تاكيد كرد: 
ب��راي تحقق اين هدف بايد به س��مت رقابت پذيري برويم بدون 
ش��ك رقابت پذيري بدون ارتقاي بهره وري امكان پذير نيست. او 
در بخش ديگري از س��خنان خود سياس��ت ها و راهكارهايي كه 
براي حمايت از توليد داخل اتخاذ مي ش��ود را منوط به اقدامات 
اجباري يا دادن امتيازهاي خاص دانست و با انتقاد از اين وضعيت 
گفت: هيچ يك از اين سياس��ت ها رقابت پذير ش��دن محصوالت 

داخلي را هدف قرار نمي دهد. به همين دليل اس��ت كه در طول 
همه اين س��ال ها با وجود تاكيد بسيار بر اهميت بهره وري هنوز 
نتوانس��ته ايم موفق شويم. او با بيان اينكه بسياري از بحران ها در 
كش��ور به نبود بهره وري در اين حوزه مربوط است، توضيح داد: 
براي نمونه بحران آب كشور به مصرف بي رويه و بدون بهره وري 
اصولي در حوزه كشاورزي برمي گردد.  نايب رييس اتاق ايران در 
بخش ديگري از س��خنان خود به برنامه هاي توسعه كه در طول 
اين س��ال ها توسط دولت هاي مختلف تدوين شده اند، اشاره كرد 
و افزود: در همه اين برنامه ها قرار بود يك س��وم از رشد اقتصادي 
كش��ور از محل رشد بهره وري تامين ش��ود اما ذره يي هم به اين 
هدف نزديك نش��ده ايم. از طرفي حتي علت عدم توفيق در اين 
برنامه ها را هم آسيب شناس��ي نكرديم. ساح ورزي همچنين به 
دبيرخانه جشنواره ملي بهره وري پيشنهاد داد ضمن برنامه هاي 
ارزيابي كه همه ساله انجام مي شود در قالب يك كنفرانس علمي، 
موضوعات مربوط به بهره وري و عدم توفيق در آن را مورد بررسي 
قرار دهند و پيشنهادات نهايي خود را براي دستگاه هاي اجرايي 
ارسال كنند.  در بخش ديگر اين مراسم از شركت هاي برگزيده با 
اعطاي تقديرنامه و سپاس نامه تجليل شد. در مسابقه ملي بهترين 
محل براي كار، شركت آريا رسانه تدبير، گروه شركت هاي شاتل 
و تعاوني اعتب��ار كاركنان گروه صنعتي ايران خ��ودرو تقديرنامه 
دريافت كردند. همچنين صنايع بهداشتي ساينا و هلدينگ توسعه 
معادن روي ايران موفق به دريافت سپاس نامه شدند. همچنين در 
مس��ابقه ملي برترين توان اجرا، شركت پارس و هلدينگ توسعه 
معادن روي ايران، س��پاس نامه دريافت كردند و در مس��ابقه ملي 
تجربه هاي موفق، بانك كشاورزي، بانك انصار، شركت ذوب و روي 
بافق، شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا، شركت امداد خودرو، 
شركت نفت پارس، شركت ملي سرب و روي ايران، شركت تجارت 
الكترونيك پارس��يان، گروه خودروسازي سايپا، شركت معدني و 
صنعتي گل گهر، صنايع بهداشتي ساينا و شركت كالسيمين موفق 
به دريافت تقديرنامه جش��نواره ملي بهره وري شدند همچنين به 

هلدينگ توسعه معادن روي ايران تنديس جشنواره اعطا شد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

در نشست »هم انديشي حمايت از كاالي ايراني« مورد تاكيد قرار گرفت 

4 محور حامي توليد 
تعادل  

نشس��ت »هم انديش��ي حمايت از كاالي ايراني« 
با حض��ور متولي��ان صنعت��ي و دولتي ه��ا در مركز 
همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد. وزير 
صنعت، معدن و تجارت در اين نشس��ت خواستار باز 
شدن فضا براي توليدكنندگان شد و گفت: بايد تقاضا 
ب��راي خريد كاالي ايراني را در ب��ازار داخل به وجود 
بياوريم. شريعتمداري خبرهاي خوبي هم براي فعاالن 
صنعتي كشور داشت. او از وصول حدود هزار ميليارد 
تومان از مش��وق هاي صادراتي 1300 ميليارد توماني 
پيش��نهادي وزارتخان��ه متبوع خود خب��ر داد و ابراز 
اميدواري كرد طرح »ح��ذف ماليات بر ارزش افزوده 
توليد كنندگان« در كنار به نتيجه رسيدن طرح ماليات 
بر درآمد آنه��ا، به نتيجه خوبي برس��د. او همچنين 
خواستار آن شد كه با افزايش سرمايه صندوق ضمانت 
صادرات، اين صندوق ريس��ك ص��ادرات محصوالت 
ايراني اعم از صادرات كاال يا خدمات فني و مهندسي 
در بازاره��اي خارجي را با فرانش��يز حداقل )نزديك 
صفر( قرار دهد. وزير صنعت افزون بر اين با بيان اينكه 
»حامي واردات نيستم«، به سهم 82درصدي كاالهاي 
س��رمايه يي از واردات كشور اش��اره كرد و گفت تنها 
18درص��د از واردات ايران مربوط به كاالهاي مصرفي 
است و آن هم تنها منحصر در محصوالتي مانند ذرت، 
كنجاله سويا و روغن خام است. از آن سو، اما غامرضا 
مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
بر اي��ن باور بود كه حمايت از كاالي ايراني را بايد در 
چهار محور جست وجو كرد. اول سهم توليد كنندگان 
ايراني است كه بايد كيفيت محصوالت را ارتقا دهند. 
دومي��ن محور، اق��دام به برندس��ازي و بهره گيري از 
روش هاي شناخته شده در توليد است. »تغيير الگوي 
مصرف و حمايت رسانه هاي ملي از كاالي ايراني« دو 
محور ديگري بود كه از س��وي اين مقام مسوول مورد 

اشاره قرار گرفت.
 

 صنعت و معدن، از ديروز تا امروز
محمد ش��ريعتمداري در نشس��ت »هم انديشي 
حماي��ت از كاالي ايراني« كه در مركز همايش هاي 
بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با بيان اين مطلب 
افزود: بايد كاالي با كيفيت در داخل كش��ور توليد 
شود تا قابليت عرضه و رقابت در بازارهاي بين المللي 
را داشته باشد. البته آمارهاي روشني از تاش توليد 
كننن��دگان ايراني وجود دارد كه فضاي كار و تاش 
آنها را كه مايه افتخار است به خوبي نشان مي دهد. 
او با اش��اره اجمالي به برخي آمارهاي مقايسه يي در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: در ابتداي 
پيروزي انقاب )سال 1357( 854 واحد صنعتي در 
كش��ور فعال بود و در حال حاض��ر 84 هزار و 287 
واحد صنعتي كوچك و بزرگ در كش��ور مشغول به 
كار هس��تند كه اين آمار جدا از واحدهاي توليدي 

صنفي است. شريعتمداري با بيان اينكه در آن زمان 
195 معدن فعال در كشور وجود داشت، گفت: اكنون 
6 ه��زار و 455 واحد معدني فعال داريم. براس��اس 
آمار اعامي از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت، 
ظرفيت كمتر از 3 ميليون تني پتروش��يمي كشور 
در ابت��داي انقاب، اكنون ب��ه بيش از 67.6ميليون 
تن رسيده است. همچنين ظرفيت توليد يخچال و 
فريزر 600 هزار دس��تگاه در س��ال بود كه اين رقم 
هم اكنون به 6 ميليون و 403 هزار دستگاه افزايش 
يافته اس��ت. مطابق آمار اعام��ي، افزايش ظرفيت 
توليد تلويزيون از 100 هزار دستگاه ابتداي انقاب 
به بيش از 6 ميليون دستگاه در حال حاضر رسيده 
است. در زمينه پودر شوينده از 288 هزار تن توليد 
در ابت��داي انقاب به يك ميلي��ون و 681هزار تن 
توليد و در سيمان به 86 ميليون تن توليد رسيديم. 
از سوي ديگر، آمار بخش معدن نيز نشان مي دهد، 
ظرفي��ت توليد كنس��انتره مس و كات��د هم اكنون 
به ي��ك ميليون و 600 هزار تن ارتق��ا پيدا كرده و 
 ظرفيت توليد كاشي و سراميك كه در ابتداي انقاب 
12 ميلي��ون مترمرب��ع ب��ود، هم اكن��ون ب��ه 600 
ميلي��ون مترمرب��ع افزايش يافته اس��ت. همچنين 
حج��م ص��ادرات صناي��ع تبديلي، لبن��ي و غذايي 
كش��ور 6 ميليارد دالر اس��ت كه م��ا در اين زمينه 
به بزرگ ترين كش��ورهاي دنيا ص��ادرات مي كنيم. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت همچني��ن با اعام 
 اينكه ظرفيت فوالد در دس��ت اجراي كشور، حدود 
110 ميليون تن با پيشرفت 70درصد است، يادآور 
ش��د: در زنجيره ف��والد از 2.4 ميليون تن توليد در 
سال 57 به 200 ميليون تن در حال حاضر رسيديم. 
ظرفيت توليد در ابتداي دولت يازدهم 120 ميليون 
تن بود كه اكنون 200 ميليون تن شده است يعني 
80ميليون تن ظرفيت در اين دولت به دس��ت آمد. 
بنا به اظهارات اين مقام مس��وول، س��ال گذشته 5 
هزار و 851 واحد صنعتي جديد با 30 هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاري مورد بهره برداري قرار گرفتند 
كه از لحاظ تعداد افزايش 4درصدي، از لحاظ ارزش 
افزايش 3.5درصدي و از لحاظ اشتغال 16.2درصد 
افزايش نس��بت به س��ال قبل از آن داشته است. به 
گفته او، 20هزار و 767 فقره جواز تاسيس در سال 
گذشته صادر شد كه نشانگر نگاه اميدوارانه مردم به 
ايج��اد واحدهاي توليدي و كار و تاش اس��ت. اين 
آمار افزايش 22.2درصدي نسبت به سال قبل از آن 

داشته است. 

 وزيري كه حامي واردات نيست
وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت با بي��ان اينكه 
افزاي��ش ميزان برق صنعتي مصرف��ي در واحدهاي 
بزرگ، متوسط و كوچك نشان دهنده افزايش توليد 
صنعتي كشور اس��ت، تصريح كرد: در سال گذشته 

ميزان افزايش برق واحدهاي صنعتي بزرگ، كوچك 
و متوسط 9.7درصد بوده است. شريعتمداري با اعام 
افزايش 9.7درصدي حمل و نقل جاده يي در س��ال 
گذشته، گفت: ترانزيت در س��ال گذشته 20درصد 
افزاي��ش داش��ت كه نش��انگر حرك��ت رو به جلوي 
مجموعه كش��ور بوده اس��ت. او با بيان اينكه جلوي 
قاچاق بايد گرفته ش��ود، افزود: مرزهاي كشور بايد 
به روي ورود غيرقانوني و قاچاق كاالها بس��ته شود 
و واردات باي��د به همان ميزاني كه مورد نياز اس��ت، 
وارد كشور ش��ود. ش��ريعتمداري اضافه كرد: وقتي 
مديريت واردات مقدور اس��ت ك��ه جلوي قاچاق به 
صورت كامل گرفته شود. من حامي واردات نيستم و 
معتقدم واردات در حد كاالهاي مورد نياز يا كاالهاي 
واسطه يي و سرمايه يي يا كاالهايي كه كمك مي كند 
به ايجاد رقابت در توليد داخل بايد انجام شود. وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 82 درصد از واردات 
كش��ور كاالهاي س��رمايه يي، مواد اوليه و واسطه يي 
اس��ت و تنها 18درصد از واردات را كاالهاي مصرفي 
كه بخش��ي از آن را محصوالتي مانند ذرت، كنجاله 
سويا و روغن خام وارداتي تشكيل مي دهد. به گفته 
او سهم واردات پوشاك كشور 60 ميليون دالر و سهم 
تركيه با وجود داشتن تعرفه ترجيحي تنها 20ميليون 
دالر اس��ت. چيزي حدود 980ميلي��ون دالر حجم 
صادرات منس��وجات به ايران اس��ت هر چند ممكن 
است عدد كاملي نباشد اما بايد جلو آن گرفته شود. 

 فرانشيز صفر براي صادرات
شريعتمداري با اشاره به اينكه بايد اجازه دهيم تا 
توليد در كشور نفس بكشد، گفت: تجارت و صادرات 
در خدمت توليد بايد عمل كند همچنين تقاضا براي 
خريد كاالي ايراني را بايد از طريق بازار داخل به وجود 
بياوريم. ش��ريعتمداري با بيان اينكه براي ايجاد بازار 
محصوالت ايراني در فضاي خارج از كش��ور ضرورت 
داشت قدم هايي  برداريم، ادامه داد: با مجلس به توافق 
رسيديم و 1300ميليارد تومان منابع در قالب قانون 
بودجه س��ال 97 به عنوان مش��وق در اختيار دولت 
قرار گرفت كه يك هزارميليارد تومان آن به صورت 
100درصد تخصيص يافته است. او با اشاره به اينكه 
اين ميزان بايد در اختيار س��ازمان توس��عه تجارت 
اي��ران قرار بگي��رد، افزود: بايد ب��ا روش هايي كه در 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در قالب بسته هاي 
حمايت از صادرات به عنوان مشوق پيش بيني شده، 
مشوق هاي الزم در اختيار صادركنندگان قرار بگيرد. 
ش��ريعتمداري ادامه داد: از س��وي ديگ��ر با افزايش 
س��رمايه صندوق ضمان��ت صادرات، اي��ن صندوق 
ريس��ك صادرات محصوالت ايراني اع��م از صادرات 
كاال يا خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي 
را با فرانش��يز حداقل)نزديك صفر( قرار دهد تا براي 
صادرات كاالهاي غيرنفتي قدم هاي بهتري  برداريم 

و بازار ب��راي توليد كاالي ايراني ايج��اد كنيم. وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: همه آيين نامه هاي اين 
قانون در دولت به تصويب رس��يده و مكاتبات آن با 
س��ازمان برنامه و بودجه انجام شده است همچنين 
ميزان تنخواه گردان اين قانون نيز تعيين شده است. 
شريعتمداري با بيان اينكه نگراني توليدكنندگان در 
زمين��ه ماليات بر ارزش افزوده به حق اس��ت، افزود: 
مجلس شوراي اس��امي نيز اين موضوع را مد نظر 
ق��رار داده و همين روزه��ا در صحن مجلس اليحه 
جدي��د در اين زمينه به تصويب مي رس��د. او با بيان 
اينكه ماليات ب��ر ارزش افزوده قرار ب��ود، ماليات بر 
مصرف آزاد و اضافه باش��د، يادآور شد: متاسفانه اين 
ماليات در ايران متوجه توليد كننده ش��ده اس��ت و 
اميدواريم با تصويب جديد شرايط مطلوب تري براي 
ادامه كار توليدكنندگان فراهم شود. شريعتمداري با 
اشاره به اينكه قدم هاي خوبي براي ماليات بر درآمد 
نيز برداش��ته مي ش��ود، افزود: با اين كار بخش��ي از 
دغدغه هاي توليدكنندگان در حوزه ماليات بر درآمد 
كاهش مي يابد. شريعتمداري در سخناني با اشاره به 
روند واگذاري شركت هپكو به مالكان جديد و اتخاذ 
تصميم پيرامون مديريت شركت مذكور گفت: در گام 
اول بايد مشكل پرداخت حقوق و دستمزد كارگران 
اين ش��ركت برطرف شود. او خواستار تعيين تكليف 
و واگذاري اين ش��ركت به خريداران داراي اهليت و 
نهادهاي معتمد و داراي منابع مالي ش��د و افزود: با 
وجود سهم 60.7درصدي سازمان خصوصي سازي از 
ش��ركت هپكو اين سازمان اختيارات مالك واقعي را 
دارد و اين موضوع مسووليتي را هم متوجه سازمان 

مي كند. 

 نوسازي واحدهاي صنعتي در دستور كار
رييس س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي ايران نيز در اين نشس��ت گف��ت: از ابتداي 
امس��ال تاكنون 360واحد توليد بازسازي و نوسازي 
شده اند. صادق نجفي در حاشيه نشست هم انديشي 
حمايت از كاالي ايراني گفت: درحال حاضر 400هزار 

واحد توليدي در كش��ور فعال است كه برخي از آنها 
با مشكاتي نظير مسائل بانكي، ارز، ماليات بر ارزش 
افزوده، كهنه بودن تجهيزات و پايين بودن بهره وري 
مواجه اند. او افزود: براس��اس برنامه ريزي انجام شده 
قرار اس��ت 31500واحد توليدي كوچك و متوسط 
كه با اين مشكات مواجه هستند طي 3سال نوسازي 
و بهس��ازي ش��ود. نجفي با بيان اينكه تا پايان سال 
12هزار واحد توليدي بازسازي شده به چرخه توليد 
كشور بازخواهد گشت، گفت: درحال حاضر كاالهاي 
بسياري در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط توليد 
مي شود كه دست كم 1000قلم از آنها قابليت تبديل 
شدن به برند را دارند و مي توانند در بازارهاي رقابتي 
وارد شوند. غامرضا مصباحي مقدم، اقتصاددان و عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين نشست گفت: 
حمايت از كاالي ايراني در 4محور بايد پيگيري شود، 
اول سهم توليد كنندگان ايراني است كه بايد كيفيت 
محص��والت را ارتقا دهند. توليد كنندگان هم بايد از 
روش هاي شناخته شده در توليد و اقدام به برند سازي 
براي اين موضوع استفاده كنند. مصباحي مقدم محور 
دوم اين موضوع را دولت دانس��ت و ادامه داد: دولت 
بايد از طريق تس��هيل فضاي كسب وكار و خدمات 
دس��تگاه هاي دولتي به توليدكنن��دگان مانند جمع 
كردن همه امضا كنندگان دولتي براي صدور مجوزها 
زير يك س��قف، جلوگيري از ورود كاالهاي مش��ابه 
خارجي و كمك گرفتن از دانشگاه هاي دولتي براي 
تحقيق و پژوهش براي كمك به توليدكننده داخلي، 
كاهش سود تس��هيات توليدكنندگان، كاهش بار 
مالياتي كه بر دوش توليد كنندگان اس��ت و تسهيل 
صادرات كاالهاي ايراني براي حمايت از كاالي ايراني 
قدم بردارد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در پايان گفت: سومين محور حمايت از كاالي ايراني 
مردم هس��تند كه بايد الگوي مصرف خود را تغيير 
دهند و به كاالي داخلي روي بياورند. چهارمين محور 
هم رسانه ها به خصوص رسانه ملي است كه از طريق 
فرهنگ سازي بايد مردم را به اين تغيير الگوي مصرف 

ترغيب كنند.

 صدور شناسه كال
براي انواع خودرو

تسنيم   با شروع فرآيند اجباري شدن شناسه دار 
كردن انواع خودرو از 5 ارديبهش��ت ماه سال جاري 
628 شناسه كاالي فعال براي اين گروه كااليي صادر 
شده اس��ت. بر اين اساس با استناد به دستورالعمل 
اباغي ارديبهشت ماه سال جاري وزير صنعت، معدن 
و تجارت درخصوص شناس��ه دار ش��دن خودروهاي 
س��واري، خودروهاي تجاري حمل ب��ار، خودروهاي 
تجاري حمل مسافر، ماشين آالت راه سازي و معدني 
و موتورسيكلت از تاريخ 1397/02/05 فرآيند جديد 
به صورت ثبت و دريافت شناس��ه كاال توسط دفتر 
صناي��ع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت و معدن 
و تجارت، ايج��اد ارتباط و هماهنگي بين شناس��ه 
كاال و نمايندگي توس��ط همان دفتر، ثبت سفارش 
ان��واع خودرو تنها از طريق س��امانه جامع تجارت و 
براس��اس شناسه كاال، بررس��ي ضوابط و مجوزهاي 
مربوطه به صورت الكترونيكي و بدون حضور فيزيكي 
طي مي ش��ود. همچنين گروه هاي كااليي دخانيات، 
تجهيزات داراي س��يم كارت، پوشاك، لوازم خانگي، 
داروهاي دامي و داروهاي انس��اني ازجمله گروه هاي 
كااليي بودند كه شناس��ه كاال را اخذ كرده و فرآيند 
واردات و ثبت س��فارش آنها با شناس��ه كاال صورت 
مي گي��رد. درحال حاض��ر نيز اين روند ب��راي انواع 
خودرو الزامي ش��ده و پس از دريافت شناسه كاالي 
اين گروه كااليي، ثبت س��فارش خودرو نيز براساس 
شناس��ه كاال صورت خواهد گرف��ت. با توجه به اين 
فرآيند جديد طي ش��ده از تاريخ مذكور تا به امروز 
آمار ارائه ش��ده از منابع ذي ربط به صورتي است كه 
تعداد شناسه هاي صادر شده فعال در سامانه شناسه 
كاال در گروه خودرو 628 مورد، تعداد نمايندگي هاي 
الكترونيكي صادر ش��ده در گروه خودرو براس��اس 
شناسه كاال 39مورد، تعداد پيش فاكتور ثبت شده در 
سامانه جامع تجارت 589 مورد و تعداد ثبت سفارش 
نهايي شده در سامانه جامع تجارت 326مورد اعام 
شده است. از طرفي با توجه به آماده شدن بسترهاي 
سامانه شناسه كاال و نيز در راستاي عمل به تكاليف 
آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، مدير دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مكلف شد تا فرآيند اخذ شناسه كاال 

را براي انواع خودرو پيگيري كند. 

بررسي ممنوعيت صادرات 
گوشت گوسفند 

تس�نيم   وزي��ر صنعت ، معدن و تج��ارت براي 
بررسي ممنوعيت صادرات گوشت گوسفندي، تامين 
م��واد اوليه توليد، اصاح قيمت ها و عرضه كاالها به 
اندازه تقاضاي مردم و عدم دپوي اجناس در انبارها با 
رييس سازمان تعزيرات به گفت وگو نشست. محمد 
ش��ريعتمداري در اين نشس��ت كه با حضور رييس 
سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان برگزار ش��د، 
گفت: اصناف بايد در برخورد با متخلفين هر صنف 
فعاليت جدي تري داش��ته باشند و اين برخوردها به 
مردم اطاع رساني شود و شاهد بازتاب اجتماعي آن 
باش��يم. او ايجاد آرامش در بازار و اطمينان خاطر از 
كافي بودن كاالها در بازار را وظيفه و رسالت مشترك 
اتحاديه ها، اصناف و دستگاه هاي نظارتي عنوان كرد. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش��اره به 
جايگاه و نقش اثرگذار تعزيرات حكومتي در برخورد 
با متخلفان گفت: نگاه رييس س��ازمان تعزيرات يك 
نگاه توس��عه يي اس��ت و آينده بازار را در نظر دارند. 
از ديگر س��و جمال انصاري، رييس سازمان تعزيرات 
حكومتي در اين جلس��ه گفت: از س��ال 92 مداخله 
دولت در امر نظارت كمتر شده اما اين به معناي عدم 
نياز به نظارت نيس��ت بلكه الزم اس��ت، نظارت ها از 
سوي اتحاديه و اصناف تشديد شود و براي برخورد با 
متخلفان از سازمان تعزيرات به عنوان بازوي اجرايي 
دولت كمك گرفته شود. او افزود: گزارش تخلف در 
راستاي بهبود وضعيت ارائه خدمات از سوي اصناف 
اس��ت و بايد براي كنترل بهتر بازار مشكات واقعي 

رصد و تحليل شود. 

 كاالهاي صادراتي مزيت دار
به كنيا

خبرگذاري صدا و سيما  مرتضي ديان، رايزن 
بازرگان��ي اي��ران در كنيا گفت: فهرس��ت كاالهاي 
صادرات��ي مزيت دار ايران به كش��ور كنيا با توجه به 
ظرفيت هاي صادراتي ايران تهيه و اعام شده است. 
او افزود: اقامي همچون فرش ماشيني و موكت، مواد 
غذايي)ماكاروني، خرما و عس��ل( مواد پاك كننده و 
شوينده)پودر لباسشويي دس��تي، صابون و شامپو( 
كيف و كفش و محصوالت چرمي، مواد پتروشيمي و 
مواد ساخته شده از پاستيك، ال پي جي و محصوالت 
نفتي)قير و انواع عايق ها و كفپوش هاي سقف و كف(، 
مصالح ساختماني)كاشي، سراميك، سنگ، سينك 
ظرفشويي، شيرآالت ساختماني، كابل، كليد، پريز، 
لوله و اتصاالت( ماش��ين آالت كشاورزي و راه سازي، 
تجهيزات پزش��كي و ل��وازم آزمايش��گاهي ازجمله 

كاالهاي اين فهرست محسوب مي شوند. 

ميزان صدور ضمانتنامه 
صنعتي 

شاتا  مديرعامل صندوق ضمانت  سرمايه گذاري 
صناي��ع كوچك، دارايي اين صن��دوق را يك هزار و 
100ميليارد ريال اعام كرد درحالي كه تاكنون 6 برابر 
آن ضمانتنامه اعتبار صادر كرده است. محمدحسين 
مقيس��ه با بيان اين مطلب اف��زود: صندوق ضمانت 
س��رمايه گذاري صنايع كوچك تاكن��ون نزديك به 
7هزارميليارد ريال ضمانتنامه صادر كرده كه بيشتر 
آنها مربوط به 3س��ال گذشته است. او تصريح كرد: 
امكان صدور ضمانتنامه به ميزان 7 تا 8 برابر سرمايه 
صندوق وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در پي بهره گيري كامل از اين توان است. 

در آيين بزرگداشت نهمين دوره جشنواره ملي بهره وري معرفي شدند

منتخبان صنايع بهره ور

رييس اتاق اصناف ايران از تامين دالر 4200 توماني براي همه 
كااله��ا و خدمات وارداتي خبر داد و گفت: افزايش قيمت موجود 
در بازار عوامل بس��ياري دارد كه افزايش نرخ دستمزد كارگران و 
ديگر هزينه هاي توليد به خودي خود در گران تر شدن محصوالت 
مختلف موثر اس��ت. به گزارش ايس��نا، گرچه در اين ميان برخي 
اصناف و توليدكنندگان از تامين نشدن دالر 4200 توماني براي 
واردات كاال و مواد اوليه توليد خبر مي دهند اما علي فاضلي رييس 
اتاق اصناف ايران، در اين زمينه گفت: براس��اس مذاكرات صورت 
گرفته با مس��ووالن دولتي و وزير صنع��ت، معدن و تجارت همه 
كاالها و خدماتي كه تعرفه براي آنها تعريف ش��ده اس��ت، از دالر 
4200 توماني اس��تفاده مي كنند. او در ادامه افزود: طي جلسات 
مختلفي كه ب��ا وزير صنعت، معدن و تجارت و ديگر مس��ووالن 
مختلف داشتيم، بس��ياري از مشكات موجود در اين زمينه حل 

ش��د. به عنوان مثال بس��ياري از اتحاديه هاي صنفي توانسته اند 
نس��بت به گش��ايش اعتبار براي خود اقدام كنند و برخي آنها در 
كمت��ر از هفت روز توانس��ته اند اين كار را انج��ام دهند. در حالي 
كه در گذش��ته دالر 4200 توماني شامل حال آنها نمي شد و در 
دالر 4200 توماني هيچ گونه محدوديت و س��قفي تعيين نش��ده 
اس��ت. فاضلي با اش��اره به اينكه سقف اعام شده براي تخصيص 
ارز از س��وي بانك مركزي بسيار بيش��تر و باالتر از سال گذشته 
اس��ت، اظهار كرد: افزايش قيمت موجود در بازار عوامل بسياري 
دارد كه افزايش نرخ دس��تمزد كارگران به مي��زان 19.5درصد و 
ديگر هزينه هاي توليد به خودي خود در گران تر شدن محصوالت 
مختلف موثر اس��ت. رييس اتاق اصناف ايران گفت: در اين زمينه 
بايد گفت مساله يي به عنوان كمبود كاال و عرضه وجود ندارد اما 

در برخي حوزه ها با مشكاتي مواجه هستيم.

رييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد

دالر 4۲۰۰ توماني براي همه كاالها تامين شد
 رييس س��تاد مرك��زي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز گفت: 
س��از و كار جديدي براي اجراي قانون س��اماندهي مبادالت 
م��رزي به دولت تقديم ش��ده كه در صورت تصويب، ش��اهد 
تحق��ق حقوق كولبران و ملوانان خواهي��م بود. علي مويدي، 
در گفت وگو با ايرنا افزود: اين ساز و كار، اصاحيه يي منطبق 
بر قانون س��اماندهي مبادالت مرزي اس��ت كه دولت پيش تر 
آيين نامه آن را اباغ ك��رده بود. او ادامه داد: موارد اصاحي، 
با هماهنگي همه دس��تگاه ها تنظي��م و تدوين و براي نهايي 
شدن به دولت منعكس شده است كه به زودي تصويب و اباغ 
مي شود. او همچنين گفت: در اين مقررات سعي كرده ايم هم 
حق دولت، هم حق تاجر و هم حق كولبر و ملوان ديده شود. 
او در ادامه س��خنان خود گفت: ت��اش ما در تدوين مقررات 
جديد، اين اس��ت كه حق هيچ كس ضايع نش��ود؛ به خصوص 

مرزنش��يناني كه معيشت آنها به نوعي با اين فعاليت ها تامين 
مي ش��ود. مويدي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود گفت: 
تاش ش��ده اس��ت كه اين مقررات با يك ط��رح واقع بينانه، 
همه جانبه و مبتني بر حقوق شهروندي، وضع شود تا پس از 
اباغ، بخشي از مشكات كنوني مبادالت مرزي برطرف شود. 
پيش از اين عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور، اعام كرده 
بود: با اجراي طرح س��اماندهي كولبري ت��ا 70درصد ميزان 
قاچاق در اين مبادي كنترل مي ش��ود؛ بنابراين با اجراي اين 
طرح ضمن حف��ظ كرامت مردم اين مناطق، از وقوع اتفاقات 
ناگوار كه گاهي ش��اهد آن بوده ايم جلوگيري مي شود و مردم 
آن منطقه براس��اس ساز و كاري مشخص مي توانند از طريق 
بازارچه هاي م��رزي و تحت نظارت اقدام به ورود كاال و امرار 

معاش كنند. 

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مطرح كرد

ساز و كار جديد براي كولبران و ملوانان
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15 نفت و انرژي
صعود نفت به كانال 79 دالر

ايسنا  قيمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت 
تاثير نگراني ها نسبت به كاهش بيشتر توليد ونزوئال 
و تهديد تحريم هاي امريكا عليه ايران، افزايش يافت. 
 ب��ه گزارش رويترز، بهاي معامالت آتي نفت برنت 
۱۷ س��نت يا 0.2درصد نس��بت به قيمت نهايي روز 
دوش��نبه افزايش يافت و به ۷9.39 دالر در هر بشكه 
رس��يد. نفت برنت هفته گذشته براي نخستين بار از 
نوامبر س��ال 20۱۴ به باالي ۸0 دالر در هر بش��كه 
صع��ود كرده ب��ود. به��اي معامالت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت امريكا با 23 سنت يا 0.3درصد افزايش، 
به ۷2.۴۷ دالر در هر بش��كه رس��يد.  به گفته توني 
نونان مدير ريس��ك نفت در ش��ركت ميتسوبيشي، 
ذخاير نفت محدود ش��ده و امريكا احتماال تحريم ها 
عليه ونزوئال را تشديد خواهد كرد كه اوضاع اين كشور 
را وخيم تر كرده و باع��ث تداوم كاهش توليد ونزوئال 
مي ش��ود. اين مس��اله به همراه انتظارات براي توليد 
كمتر ايران در نتيجه فشار امريكا بر متحدانش براي 
كاهش واردات ش��ان از اين كشور، ممكن است باعث 
شود قيمت نفت به باالي ۸0 دالر در هر بشكه صعود 
كند و از اين محدوده نيز فراتر رود.  با اين همه، توليد 
رو به رش��د نفت شيل امريكا ممكن است روند رشد 
قيمت ها را محدود كرده و اختالف قيمت ميان وست 

تگزاس اينترمدييت و برنت را افزايش دهد. 

 قبرس؛ گزينه توتال
پس از ايران

باش�گاه خبرنگاران  شركت توتال فرانسه چند روز 
پ��س از اعالم خ��روج احتمالي خود از اي��ران به دليل 
تحريم ه��اي امريكا ب��ه دنبال گس��ترش فعاليت هاي 
اكتش��اف گاز خود در نزديكي س��واحل جنوبي قبرس 
و گرفتن يك مجوز حفاري اكتش��افي ديگر است.  به 
گزارش آسوش��يتد پرس، اس��تفان ميچل مدير بخش 
اكتش��افات خاورميانه ش��ركت توتال اظه��ار كرد: اين 
شركت براي دريافت مجوز اكتشاف منابع هيدروكربني 
در بل��وك ۸ ك��ه منطقه يي در جن��وب جزيره قبرس 
است، درخواس��ت ارائه داده است. پيش از اين شركت 
اني ايتاليا هم براي انجام حفاري هاي اكتشافي در اين 
منطقه مجوز گرفته بود.  توتال در عمليات اكتشاف نفت 
و گاز در دو منطقه ديگر فراساحلي قبرس نيز با شركت 
اني همكاري دارد. وزير انرژي بخش يوناني نشين قبرس 
درخواس��ت جديد توتال را يك »تحول مهم« توصيف 
كرده كه جاي پاي اكتشافات اين شركت فرانسوي در 
سواحل قبرس را گس��ترش مي دهد.  همين چند روز 
پيش توتال  اعالم كرده بود كه اگر نتواند از دولت امريكا 
معافيت بگيرد، به دليل تحريم هاي جديد واش��نگتن 
عليه تهران مجبور است از قرارداد چند ميليارد دالري 
خود براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كنار بكشد.  
دولت تركيه مخالف اكتش��اف يك جانبه گاز توس��ط 
دول��ت بخش يوناني قبرس اس��ت و گفته اين اقدام 
موجب تعرض به حقوق بخش ترك نش��ين قبرس بر 

منابع طبيعي منطقه مي شود. 
 

كاهش چشمگير 
روان آب هاي استان تهران

پ�اون  مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه ي��ي تهران 
ب��ا تاكيد بر اينكه مي��زان بارندگي هاي اس��تان تهران 
نسبت به سال گذش��ته كاهش 32درصدي پيدا كرده 
اس��ت، گفت: بر اين اساس پيش بيني مي شود در سال 
جاري ح��دود ۷00ميلي��ون مترمكع��ب روان آب هاي 
اس��تان كاهش پيدا كند.  محمدرضا بختياري با تاكيد 
بر اينكه ميزان بارندگي هاي استان تهران نسبت به سال 
گذش��ته كاهش 32درصدي پيدا كرده است، گفت: بر 
اين اس��اس پيش بيني مي شود در س��ال جاري حدود 
۷00 ميلي��ون مترمكعب روان آب هاي اس��تان كاهش 
پي��دا كرده و ورودي آب به مخازن س��دهاي تهران نيز 
با افت 350ميليون مترمكعبي نس��بت به سال گذشته 
مواجه ش��وند.  بختياري با تاكيد بر اينكه اولويت سال 
9۷ ش��ركت برنامه ريزي براي تامين آب ش��رب استان 
تهران خواه��د بود، ادامه داد: يك��ي از برنامه هاي مهم 
امسال شركت خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران 
خواهد ب��ود كه عمليات اجرايي آن از نيمه دوم س��ال 
جاري به ارزش يك هزار ميليارد تومان آغاز خواهد شد.  
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به انس��داد هزار 
و ۴00حلقه چاه غيرمجاز در س��ال گذشته اشاره كرد 
و گفت: بر اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته درصدديم 
تا در س��ال جاري بي��ش از دو هزار حلقه چاه غيرمجاز 
مسدود شده و از اضافه برداشت آنها ممانعت به عمل  آيد. 

كوتاه از دنياي انرژي

گفت  و گوي اختصاصي »تعادل« با شخص اول بارورسازي ابرها در ايران

بارورسازي ابرها ارزان ترين راه تامين آب
بارش هاي اخير از باردار كردن ابرها ناشي نشده است

در چن�د وقت اخير بارش هاي بي س�ابقه يي 
را به خصوص در تهران ش�اهد بوده ايم. آيا اين 

 بارش ها حاصل بارورسازي ابرها بوده است؟
 خي��ر، بارش هاي اين مدت بدون دخالت در ابرها 
اتفاق افت��اده و ارتباطي با ماجراي بارورس��ازي ابرها 

نداشته است. 
اخي�ر  س�ال هاي  در  خشكس�الي  مس�اله 
س�بب ش�كل گيري مباحثي در س�طح ملي و 
بين المللي ش�ده اس�ت. ي�ك نمون�ه آن را در 
اوج گيري مناقشات بر س�ر رودخانه هاي مرزي 
ش�اهد هس�تيم كه يكي از مهم تري�ن آنان در 
مرز با كش�ور افغانستان قرار دارد. حال پرسش 
اينجاست كه با توجه به مطرح شدن مباحثي در 
رابطه با بحران آب در كشور افغانستان و افزايش 
تن�ش آبي، آيا در رابطه با باروري ابرها در ايران 
بايد نگران طرح ادعاهايي از س�وي كشورهاي 

همسايه باشيم؟
از زمان��ي ك��ه باروري ابرها ش��روع ش��د، همواره 
ادعاهاي��ي در مخالف��ت با آن نيز مطرح بوده اس��ت. 
عده ي��ي اعتقاد داش��تند كه بخش��ي از بارش��ي كه 
مي توانس��ت در يك منطقه رخ دهد به دليل باروري 
ابره��ا در منطقه ديگري رخ داده و اين ممكن اس��ت 
محروميتي را براي مناطق پايين دس��تي ابرها موجب 
شود. اين مناقشات در امريكا ميان ايالت ها و حتي بين 
مزارع مختلف بيشتر از ساير نقاط جهان شكل گرفت 
كه به ۴0 الي 50 س��ال پيش برمي گ��ردد. اما چه از 
نظر فيزيكي و چه از نظر آماري هيچكدام از مدعيان 
نتوانس��ته اند اثبات كنند كه باروري ابرها اثر منفي بر 
پايين دس��ت مي گذارد. در عين حال محققان هم از 
نظر علمي و هم از نظر اجرايي- عملياتي به اين نتيجه 
رسيده اند كه باروري ابرها اثر منفي قابل مالحظه يي 
بر بارش مناطق پايين دستي ندارد. موضوع شكايت ها، 
نگراني ها يا اظهارنظرها منتفي نيست ولي تقريبا اثبات  
ش��ده كه اگر اثري هم داشته باشد بسيار كم و قابل 

چشم پوشي است. 
پ�س آيا مي ت�وان نتيجه گرفت ك�ه باروري 
ابر ه�ا هيچگونه اثري بر كاهش بارش بر مناطق 

پايين دستي ندارند؟
بله، مركز باروري كه در استان يزد مستقر است 
و س��ابقه اجرايي تقريبا 20س��اله دارد، بسياري از 
پروژه هاي خود را در اصفهان و فارس اجرا مي كند. 
اس��تان يزد به دليل جهت وزش باد، پايين دس��ت 
ف��ارس و اصفهان محس��وب مي ش��ود و پروژه هاي 
اجراي��ي در ف��ارس و اصفه��ان اث��رات منف��ي بر 

بارش هاي يزد نداشته است. 
آيا تا به حال در داخل كشور و نيز در عرصه 
بين الملل�ي و منطقه ي�ي ش�كايتي در رابطه با 

باروري ابرها شده است؟
خير، ش��كايتي صورت نگرفته است. اما ادعاهايي 
مطرح شده اس��ت. از نظر بين المللي نگراني هايي در 
امريكا و در جاهاي ديگر بوده ولي در منطقه خاورميانه 
تاكنون نگراني هايي مطرح نشده است. به استثناي يك 
دوره خ��اص كه روس ها براي انجام پروژه هاي باروري 
ابرها در سوريه مستقر بودند و در آن زمان بين سوريه 
و رژيم صهيونيس��تي مباحثي مطرح شد. بايد توجه 
كرد كه بحث ما باروري ابرهاي كالس��يك اس��ت كه 
توجه به آن خيلي اهميت دارد. من وارد بحث باروري 
ابرها به صورت غيركالسيك با ابزارهاي نوظهوري مثل 
اس��تفاده از يونيزاسيون يا هر روش ديگري نمي شوم 
زيرا ما در ايران فقط روش كالسيك را اجرا مي كنيم و 

اين روش تاييد شده و علمي است. 
امكان دارد درباره فرق ميان باروري ابرها به 
روش كالسيك و باروري ابرها به روش هاي ديگر 
توضيح داده و پيشينه آن در جهان و زمان آغاز 

آن را براي ما توضيح دهيد؟
باروري كالسيك ۷0س��ال در جهان قدمت دارد. 
WMO)سازمان جهاني هواشناسي( و ساير مراجع 
معتب��ر جهان��ي آن را تاييد كرده اند، روش��ي علمي 
بوده و امتحانش را پس داده اس��ت. تحقيقات علمي 
بسيار گس��ترده يي درباره آن انجام شده و هم اكنون 
60 كشور جهان پروژه باروري ابرها به روش كالسيك 
اج��را مي كنند. انگيزه ها براي ب��اروري ابرها نيز به دو 
دسته تقس��يم مي شود. برخي كشورها افزايش بارش 
را مد نظ��ر دارند و برخي ديگر به دنبال تگرگ زدايي 
ي��ا كاهش تگرگ هس��تند. زيرا تگرگ آس��يب هاي 
زيادي به محصوالت كش��اورزي و تاسيسات صنعتي 
وارد مي كند. برخي كش��ورها نيز هر دو انگيزه را مد 
نظر دارند.  باروري ابرها به روش غيركالسيك، مقوله 
ديگري اس��ت كه در آن از روش هايي مثل اس��تفاده 
از امواج الكترومغناطيسي، الكتريكي يا صوتي كمك 
گرفته مي ش��ود كه موضوع بحث ما اين نيست چون 
اين روش ها در ايران اس��تفاده نمي ش��ود. در باروري 
كالسيك از يديد نقره، مواد يخ ساز يا هسته ساز و مواد 

نم گير استفاده مي شود. 
با اين تفاس�ير و گستردگي استفاده از روش 
كالس�يك باروري  ابره�ا بايد گفت ك�ه از نظر 

حقوقي، كشورهاي همسايه نمي توانند ادعايي 
مطرح كنند؟

همه  چيز درباره باروري ابرها به روش كالس��يك 
روش��ن اس��ت. اما در رابطه با مطرح شدن ادعاهايي 
از طرف همس��ايگان بايد گفت ك��ه امكان طرح ادعا 
از ط��رف آن��ان وجود دارد و از اي��ن نظر نگراني هايي 
مطرح اس��ت. اما تجربه تاريخي نش��ان داده است كه 
چنين ادعاهايي از نظر حقوقي قابل پيگيري نيست. به 
عنوان مثال در امريكا شكايت هاي متعددي در رابطه با 
باروري ابرها انجام شد اما هيچكدام در هيچ دادگاهي 

به محكوميت متشاكي نينجاميد. 
آقاي گل�كار، براي اف�كار عمومي هضم اين 
مقول�ه كه ب�اروري ابرهاي ي�ك منطقه موجب 
كاهش بارش در پايين دست نشود، دشوار است. 
به اين دليل كه مقدار مشخصي از رطوبت وجود 
داش�ته كه تصور مي شد مصرف آن در هر نقطه 
منتج به كاهش در نقطه يي ديگر مي شود از نظر 
علم�ي چگونه اين مس�اله كه ب�اروري ابرها در 
مناطق باالدست، پايين دست را تهديد نمي كند، 

توجيه پذير است؟ 
زماني كه س��امانه يي ابري وارد منطقه مي شود به 
صورت طبيعي حدود ۱0درص��د از رطوبتش گرفته 
شده و به صورت بارش درمي آيد. حال تصور كنيد كه 
۱0درصد از اين ميزان رطوبت نيز به وسيله بارورسازي 
ابرها گرفته شود كه در نهايت ۱درصد رطوبت كل ابر 
خواهد بود. تمامي اين محاسبات نيز به شرطي درست 
است كه ما ابر را يك سيكل بسته فرض كنيم كه هيچ 
رطوبتي به آن وارد نشود. در صورتي كه حداقل درباره 
ابرهاي سرد، ماجرا برعكس است و وقتي ابرهاي سرد 
را بارور مي كنيم به دليل آزاد ش��دن مقداري گرماي 
نهان كه حاصل از فعل و انفعاالت ش��يميايي اس��ت، 
جذب رطوبت از جو و س��طح افزايش مي يابد و سبب 
تقويت ابر و بزرگ تر ش��دن حجم آن مي شود. در اين 
حالت حتي بارورس��ازي يك ابر ممكن اس��ت سبب 

افزايش بارش در پايين دست هم بشود. 
اما اين طور كه مش�خص اس�ت، بارورسازي 
ابره�ا تاثي�ري هر چند بس�يار حداقل�ي روي 

پايين دست مي گذارد. 
بل��ه بايد اين مطلب را متذكر ش��د كه تحقيقات 
اخي��ر نش��ان داده كه ام��كان دارد ب��اروري ابرها در 
برخي مناطق و گاهي اوقات سبب كاهش حدود نيم 

درصدي بارش مناطق پايين دستي شود. 
يكي از ديگر مس�ائلي كه هم�واره پيرامون 
بارورسازي ابرها مطرح شده است، هزينه اجراي 
اين روش است. افكار عمومي تقريبا ايده يي در 
اين باره ندارد. آيا بارورس�ازي ابرها در قياس با 
ديگر روش هاي تامين آب در ايران همچنين در 

جهان گران محسوب مي شود؟
باروري ابرها يكي از ارزان ترين روش هاي توليد آب 
در جهان به حس��اب مي آيد. مثال در كشور خودمان 
اگ��ر بخواهيم آب را ش��يرين كنيم حت��ي در خليج 
گرگان كه آب خيلي ش��وري ندارد ب��ه ازاي هر متر 
مكعب دست كم 3هزار تومان هزينه متحمل مي شويم 
كه بايد هزينه مضاعفي نيز براي انتقال آب ش��يرين 
در نظر گرفت. حال اگر اثرات زيس��ت محيطي چنين 
اقدامات��ي را نيز در نظر بگيري��م، هزينه هاي جبران 
خس��ارات وارده كمترين مقوله يي است كه بايد مورد 
محاسبه قرار بگيرد. هزينه شيرين كردن آب در خليج 
فارس حتي بيش��تر از گرگان و حدود ۴هزار و حتي 
5هزار تومان به ازاي هر متر مكعب است. اين درحالي 
اس��ت كه باروري ابرها كمتر از 50 تومان به ازاي هر 

متر مكعب هزينه دارد. 

با اين تفاس�ير چرا در اين مناطق دس�ت به 
بارورسازي ابرها زده نمي شود. 

 باروري ابرها محدوديت هايي نيز دارد. مثال بايد 
منتظ��ر آمدن ابر ماند. اما به هر حال، باروري ابرها 
ارزان ترين روش استحصال آب است. باروري ابرها 
از اين نظر نيز منحصر به فرد اس��ت كه تنها روش 
توليد بدون واسطه آب شيرين است. باقي روش ها، 
حتي شيرين كردن آب دريا نيز در حقيقت منتقل 
كردن آب و تغيير شكل آن به شمار مي رود اما در 
باروري ابرها، از رطوبت موجود در جو، آب شيرين 

تهيه مي شود. 
هر بار باروري ابرها چقدر هزينه به دنبال دارد؟

هر ب��ار پ��روازي كه انج��ام مي دهي��م در حدود 
۱50ميليون تومان هزينه دارد كه بخش عمده هزينه 
آن صرف كرايه هواپيما مي ش��ود. اين رقم به نسبت 
آورده آن، بس��يار كم اس��ت. در دنيا نس��بت سود به 
هزينه باروري ابرها 20 به يك اس��ت، ولي وقتي آثار 
غيرمس��تقيم آن را هم محاسبه مي كنند، اين نسبت 
۴9 يا 50 به يك مي شود. در ايران، ما دقيقا به همين 
اعداد و حتي بهترش نيز رس��يده ايم. در ايران نسبت 
سود به هزينه باروري ابرها، كمتر از 20 به يك نيست، 

بلكه خيلي بيشتر است. 
آي�ا مي توان محاس�به ك�رد ك�ه بارش هاي 
ناش�ي از باروري ابرها در چ�ه مناطقي و در چه 

گستره يي از زمين اتفاق مي افتد؟
وقتي مواد باروري ابرها در آس��مان رها مي شوند، 
تقريب��ا ۱5 ال��ي 20 دقيقه پس از آن، بارش ش��روع 
مي ش��ود. اثر آن نيز بيش از يك س��اعت و نيم الي 2 
ساعت پايدار نخواهد بود. اگر بعد از 2 ساعت، يك بار 
ديگر ابرها را بارور كنيم، باز هم به مدت يك س��اعت 
و نيم الي 2 س��اعت بارش خواهيم داش��ت. در رابطه 
با گس��تره سرزميني، ش��رايط مختلفي دخيل است. 
اگر يك س��امانه مثال ۴0 كيلومتر در ساعت سرعت 
داش��ته باشد، در آن يك س��اعت و نيم الي 2 ساعت 
زمان ب��ارش، در 60 الي ۸0 كيلومتر از منطقه باران 
مي بارد. حال محاس��به مساحت تحت پوشش بارش، 
بس��تگي به اين دارد كه خود ما چ��ه عرضي از ابر را 

بارور كرده باشيم. 
آيا ب�اروري ابرها را در مناط�ق بياباني فاقد 
بارش يا با بارش بسيار كم نيز مي توان انجام داد؟

باروري ابرها محدوديت هايي هم دارد. براي مثال 
مناطق كوهستاني مس��تعدترين مناطق براي اجراي 
پروژه ها هس��تند. مث��ال در يزد، تمام حيات اس��تان 
به ش��يركوه وابسته اس��ت و اگر اين كوهستان وجود 
نداش��ت، يزد مانند كوير لوت مي ش��د. بنابراين براي 
مناطق��ي همانجا بايد ب��اروري صورت گي��رد و تبعا 
روان آب حاصل از بارش ها وارد دش��ت ش��ود. باروري 
ابرها خيلي تابع طبيعت اس��ت و قرار نيس��ت كاري 
كنيم كه در مناطقي كه به ط��ور طبيعي فاقد بارش 
هستند باران بيايد. اما با استناد به اين روش مي توانيم 
بارش مناطق مس��تعد بارندگي را تا حدود ۱5درصد 

بيشتر كنيم. 
چن�دي پي�ش مس�ائلي در اي�ن خص�وص 
مطرح ش�د كه قرار اس�ت اجراي باروري ابرها 
به س�ازمان ها و نهادهاي خاصي محول ش�ود و 
اين ش�ايعه قوت گرفت كه گوي�ا در پروژه هاي 
باروري نوعي انحصار ش�كل گرفته است. حال، 
لطفا پاس�خ دهيد كه آيا شركت هاي خصوصي 
مي توانند وارد حوزه باروري ابرها شوند؟ و اينكه 

نقش سپاه در بارورسازي ابرها دقيقا چيست؟
ما در س��ال گذشته در تهيه ابزار مشكالتي داشته 
و با كمبود امكانات روبه رو بوديم. اين مس��ائل سبب 

ش��د نتوانيم قرارداده��اي الزم را منعق��د كنيم. در 
اين ش��رايط سپاه پيش��نهاد داد كه ابزار، تجهيزات و 
امكاناتش را در اختيارمان قرار دهد تا بتوانيم پروژه ها 
را پيش ببريم. الزم به ذكر است كه سپاه در اين زمينه 
همراه��ي زيادي كرد. تا به حال بحثي مبني بر اينكه 
باروري را آنها انجام دهند، نبوده اس��ت و صرفا ابزار و 
امكانات را دراختي��ار ما قرار داده اند. درخصوص ورود 
بخ��ش خصوصي نيز بايد گفت روي كاغذ اين امكان 
وجود دارد اما الزاماتي براي آن بايد فراهم شود. بحث 
ب��اروري ابر ها در ايران هم��واره يك بحث ملي بوده و 
توليد آب در انحصار دولت قرار دارد. درواقع مس��وول 
تامين آب كش��ور وزارت نيرو است. به همين واسطه 
تاكنون جذابيت اقتص��ادي براي بخش خصوصي در 
بارورسازي ابرها تعريف نشده است. بنابراين تاكنون، 
تنها مشاركت بخش خصوصي در بحث باروري ابرها 
همان دو فروند هواپيمايي اس��ت كه ما از آنها كرايه 
مي كني��م. اگر روزي ش��ركتي هم بخواه��د وارد اين 
مباحث شود، طبيعتا تحت نظارت ما مي تواند اين كار 
را انجام دهد. اما فعال در شرايط و قوانين كشور بستر 
مناسبي براي ورود بخش خصوصي مهيا نشده است. 

آي�ا در رابطه با آثار زيس�ت محيطي باروري 
ابرها هيچ نگراني اي وجود ندارد؟

باروري ابرها مس��يري بسيار طوالني را طي كرده 
است. استانداردهاي زيست محيطي امريكا خيلي باال 
هستند و اين كشور س��ال هاي زيادي درباره مسائل 
زيس��ت محيطي تحقيق كرده است. آنان هم مقاالت، 
هم اسناد و هم كتاب هايي را در مورد اثرات احتمالي 
زيس��تي محيطي باروري ابرها منتش��ر كرده اند. تاثير 
باروري روي آب، خاك، گياه��ان، حيوانات، ماهي ها 
و انس��ان همگي مورد بررس��ي ق��رار گرفته اند. حتي 
كاركنان��ي كه با اي��ن مواد س��ر و كار دارند نيز مورد 
آزمايش و تحقيق گسترده يي قرار گرفته اند و هيچ گونه 
آثار منفي ملموس��ي كه قابل اندازه گيري باش��د پيدا 
نشده است. محققان حتي به اين اندازه نيز اكتفا نكرده 
و بررسي كرده اند كه ميزان برف حاصل از باروري ابرها 

چه تاثيري روي زيست حيوانات منطقه مي گذارد. 
و تمام اين تحقيق ها بيانگر نتيجه منفي اي 

نبوده است؟ 
خير، حتي در بررسي تبعات ثانويه نيز به اين نتيجه 
رسيدند كه اتفاقي غيرطبيعي در حال رخ دادن نيست. 
دليل آن هم اين اس��ت كه ب��اروري ابرها در همان بازه 
طبيعي بارش مناطق كار مي كند. درجه افزايش بارشي 
كه در طول يك فصل قابل قبول است، ۱5 الي 20درصد 
است و ما هم در همان بازه  طبيعي، افزايش بارش را رقم 
مي زنيم. نكته يي كه در اينجا بايد مطرح شود اين است 
كه در مواردي براس��اس پروتكل هاي خاصي، س��ازمان 
هواشناس��ي به ما اعالم مي كند كه احتمال وقوع سيل 
در ي��ك منطقه خاص وجود دارد و ما برنامه باروري ابر 
در آن منطق��ه را در آن زمان متوقف مي كنيم. چنين 
مس��ائلي را هم لحاظ مي كني��م و از نظر احتمال وقوع 
س��يل و مسائلي از اين دس��ت نيز جاي نگراني نيست. 
هم اكنون س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ابراز عالقه 
كرده است كه در تحقيقاتي در اين باره مشاركت كنيم 

و ما هم استقبال كرديم. 
پس ش�ما مدع�ي هس�تيد كه هن�وز هيچ 
آثار س�وء و هيچ تبعات آتي براي باروري ابرها 

شناسايي نشده است؟
بله، هنوز هيچ چيزي شناس��ايي نش��ده، چون 

ميزان چنين اثراتي خيلي كم است. چند موسسه 
محيط زيستي و غيرمحيط زيس��تي در امريكا اين 
تحقيق��ات را انجام داده اند و منتش��ر كرده اند كه 
براساس آنها، باروري ابرها هيچ اثر زيست محيطي 

محسوسي ندارد. 
در صحبت هاي ت�ان فرموديد براي هر فصل 
بارشي حدود 50 كيلو يديد نقره مورد استفاده 
ق�رار مي گيرد. امكان دارد دقيق تر بفرماييد كه 
اين 50 كيلو براي چه مي�زان بارش، چند نوبت 

باروري ابرها و چند استان استفاده مي شود؟
بله، در هر فصل بارش��ي كه حدود 5 ماه مي شود، 
حدود 50 كيلو يديد نقره مورد استفاده قرار مي گيرد. 
به عنوان نمون��ه، در يكي از بزرگ ترين پروژه هايي كه 
تاكنون انجام داده ايم، حداكثر ۱0 هزار عدد پيروپاترون 
براي مدت 5 ماه و براي ۸ الي ۱0 استان استفاده شد 
كه هر پيروپاترون، ۴0 گرم ماده در خود جاي مي داد. 
در مجموع مي شود ۴00 كيلو كه مقدار زيادي از آن 
پيروتكنيك بوده است كه موادي براي باال بردن دماي 
يديد نقره هس��تند تا در آن فرآين��د تصعيد صورت 
گي��رد. براي تبديل يديد نقره از جامد به بخار، دمايي 
در حدود ۱300 درجه سانتي گراد موردنياز است كه 
پيروتكنيك اين كار را انجام مي دهد. اين حجم اگر با 
ميزان نقره وارد شده به بدن انسان بر اثر پر كردن يك 
دندان مقايسه ش��ود، ناچيز است. جالب است بدانيد 
نقره يي كه بابت پر كردن يك دندان استفاده مي شود 
صدها برابر بيشتر از نقره مورد استفاده در باروري ابرها 
اس��ت. همچنين اين نكته هم گفتني است كه يديد 

نقره نيز تاثيري بر بدن انسان ندارد. 
آن طور كه مشخص است از نظر شما باروري 
ابرها راهي مطمئن و مناس�ب براي تامين آب 
در ايران اس�ت، اما در مقابل به نظر مي رس�د 
استفاده از آن چندان رونق ندارد. مانع اصلي 

در كجاست؟
متاس��فانه در كش��ور ما يك مد بد باب ش��ده 
اس��ت. بنده خودم هواش��ناس هس��تم و رش��ته ام 
هواشناس��ي بوده اس��ت، اما به اين دليل كه اكنون 
در س��ازمان هواشناسي مش��غول به كار نيستم اگر 
پرسش��ي درخصوص هواشناسي مطرح شود امكان 
ن��دارد اظهارنظ��ر كنم. نباي��د در مس��ائلي كه در 
حيط��ه دانش و اطالعات نيس��ت ورود كرد. اما در 
ح��وزه بارورس��ازي ابرها تقريبا از تم��ام حوزه هاي 
جامع��ه افراد به خود اجازه اظهارنظر مي دهند. اين 
اظهارنظرهاي غيركارشناس��ي و غيردقيق از طرف 
سازمان هاي غيرمسوول و ناآگاه، لطماتي به سيستم 
مي زند كه غيرقابل جبران اس��ت. همين حاال يك 
س��ازمان كه نامش را نمى توانم ببرم مكاتباتي را با 
س��ازمان محيط زيست، مبني بر اينكه باروري ابرها 
آنچنان خطرناك و س��مي اس��ت كه فاجعه به بار 
مي آورد، انجام داده است. همين اظهارات ناآگاهانه 
و غيرمس��ووالنه باعث شد ما چندين روز به صورت 
فشرده وقت بگذاريم تا دوستان را با اسناد و مدارك 
بس��يار زياد و معتبر قانع كنيم كه چنين ادعاهايي 
واقعيت ندارد. اين اتفاقات بس��يار آزاردهنده و مانع 
پيشرفت ما در مسير اصلي خودمان است. متاسفانه 
اكنون بزرگ ترين چالش ما در باروري ابرها، نه آن 
كار اصلي كه قاعدتا بايد انجام دهيم، بلكه حل و فصل 
كردن مشكالتي است كه براساس اطالعات غلطي 

كه عده يي مطرح مي كنند به وجود مي آيد.

گروه انرژي  نادي صبوري- فرداد احمدي 
ارديبهش�ت متفاوت س�ال 97 از لح�اظ بارش تقريبا ب�راي همه يك 
پرسش را به وجود آورد. اين پرسش كه آيا ابرها بارور شده بود؟ روزنامه 
»تع�ادل« با انگيزه پرس�ش به اين پاس�خ گفت وگويي را ب�ا فريد گلكار، 
مدي�ر مركز ملي تحقيقات و مطالعات ب�اروري ابرها انجام داد. اما از آنجا 
كه تاكنون كمتر به حواش�ي و تبعات اين روش پرداخته ش�ده است، اين 
گفت وگو در ادامه به س�مت شفاف كردن جايگاه علمي اين روش حركت 
كرد. در چند س�ال اخير افكار عمومي نس�بت به اغلب سياست هاي آبي 
دولت ها بي اعتماد ش�ده اس�ت. خاطره جمعي كه پروژه هاي بحث برانگيز 

انتق�ال آب، سدس�ازي هاي بيش از حد روي رودخانه ه�ا و حفر چاه هاي 
بي روي�ه ت�ا چندين براب�ر ظرفيت و اس�تفاده بيش از حد از س�فره هاي 
آب زيرزمين�ي را ب�ه ياد مي آورد به سياس�ت هايي نظير ش�يرين كردن 
آب هاي ش�ور و ب�اروري ابرها نيز مظنون اس�ت. فريد گل�كار اما معتقد 
اس�ت كه باروري ابرها به عنوان ارزان ترين و بي ضررترين سياس�ت آبي 
كش�ور در برابر بي اعتمادي ها مظلوم واقع ش�ده و ب�ه گفته او هم اكنون 
وي و همكاران�ش بيش از آنكه به كار تخصصي خ�ود در مقابله با كم آبي 
بي س�ابقه امسال بپردازند، درگير دفاع از پروژه هاي باروري ابرها و حفظ 
مشروعيتي هستند كه سال ها پيش در ساير نقاط جهان به اثبات رسيده 

اس�ت. گلكار با حوصله يي مثال  زدني و و با تكيه بر آمار و ارقام رس�مي 
و تحقيقات معتبر بين المللي به پرس�ش هاي »تعادل« درخصوص جايگاه 
باروري ابرها در مديريت آبي كش�ور، داش�تن يا نداشتن صرفه اقتصادي 
و نيز تاثيرات آن بر محيط زيس�ت و سالمت انسان پاسخ مي دهد. جالب 
اس�ت بدانيد كه هر بار پ�رواز براي بارور كردن ابره�ا 150ميليون تومان 
هزين�ه دارد كه بخش عمده آن هزينه كرايه هواپيماس�ت. براي كس�ب 
اطالع درباره صفر تا صد ابزار بارورس�ازي ابره�ا گفت وگوي پيش رو كه 
به واس�طه دو س�اعت تاخير در پرواز تهران- يزد در ترمينال 2 فرودگاه 

مهرآباد انجام شد را مطالعه كنيد.
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الله�ّماعّن�یفي�ِهعل�یِصياِم�ِهوقياِم�ِهوَجّنبن�یفيِهمن
بتوفيِق�َك بِدواِم�ِه ِذْك�َرَك اْرُزْقن�یفي�ِه و آثاِم�ِه و َهَفواتِ�ِه

ياهادیَالُمِضّلين.

خداياياریكنمرادراينروزبرروزهگرفتنوعب�ادتوبركنارم
داردرآنازبيهودگ�یوگناه�انوروزيمك�ندرآنيادترابرای

هميشهبهتوفيقخودت،ایراهنمایگمراهان.

دعايروزهفتمماهمباركرمضان

بازارهنر

سالنجديدخانهتئاترفعالميشود
عض��و هیات مديره خانه تئاتر اعالم 
ك��رد كه س��الن جديد اي��ن خانه كه 
به تازگي افتتاح ش��د، بعد از انتخابات 
هیات مديره خانه تئاتر فعال مي شود. 

اي��رج راد عض��و هیات مديره خانه 
تئاتر، درباره وضعیت فعال سازي سالن 
تئاتر، بناي جديد اين خانه و زمان آغاز 
ب��ه كار آن به مهر گف��ت: آغاز به كار 
و فعالیت سالن تئاتر ساختمان جديد 

خانه تئاتر بعد از برگ��زاري انتخابات هیات مديره 
خانه تئاتر خواهد بود زيرا شوراي سیاست گذاري 
بايد توسط هیات مديره انتخاب شود. او درباره آثار 
متقاضي اجرا در اين س��الن، اظه��ار كرد: طبیعتا 
اگر فراخوان منتش��ر كنیم آثار بسیاري متقاضي 

اجرا خواهن��د بود ول��ي در ابتدا بايد 
شوراي سیاست گذاري انتخاب شود تا 
برنامه ريزي الزم را براي س��الن انجام 
ده��د و آيین نام��ه اج��راي آن را هم 

تدوين كند. 
راد درب��اره وضعیت اجراي نمايش 
»در گ��وش س��المم زمزم��ه كن« كه 
توس��ط جعفر والي از يك اثر خارجي 
اقتباس ش��ده اس��ت، گفت: امیدوارم 
بتوانم سال جاري اين نمايش را روي صحنه ببرم. 
ايرج راد پی��ش از اين و با حضور هرمز هدايت 
نمايش »در گوش سالمم زمزمه كن« را چندين بار 
به قصد اجرا تمرين كرده بود كه هنوز اجراي اين 

نمايش میسر نشده است. 

»عكاسيزيرآتش«رويآنتنميرود
مستند »عكاسي زير آتش« يكم و 
دوم خرداد از ساعت 19:30 روي آنتن 
شبكه مستند مي رود. مستند »عكاسي 
زي��ر آتش« ب��ه تهیه كنندگي س��لیم 
غف��وري و كارگرداني س��عید فرجي 
كه قصه اش��غال تا آزادي خرمشهر از 
زبان عكاسان جنگ است، يكم  و دوم 
خ��رداد از س��اعت 19:30 روي آنتن 
ش��بكه مس��تند مي رود. سعید فرجي 

درباره اين مستند گفت: »عكاسي زير آتش« قصه 
اشغال تا آزادي خرمش��هر از زبان عكاسان جنگ 
و با محوريت مهرزاد ارش��دي ساخته  شده است؛ 
ع��كاس آباداني كه يكي از غني ترين آرش��یوهاي 

عكس را از اشغال خرمشهر در اختیار دارد. 
او اف��زود: در بخ��ش میدان��ي اين مس��تند با 
مهرزاد ارش��دي همراه شديم و در بازار خرمشهر، 
پل مواصالت��ي آبادان و خرمش��هر و... با او درباره 
»عكاس��ي زي��ر آتش جن��گ« و دش��واري هايش 
گفت وگو كرديم؛ از لحظه نزديك ش��دن عراقي ها 
به ش��هر، اش��غال ش��هر، آخرين دفاع و درنهايت 

آزادسازي خرمشهر. 
اي��ن كارگ��ردان گف��ت: در بخ��ش ديگري از 
اين مس��تند با ديگر عكاس��ان جنگ، چهره هاي 
شناخته ش��ده يي مثل امیرعلي جواديان، س��عید 
صادق��ي، منوچهر قلمچي، جاس��م غضبان پور و... 

گفت وگو كرديم. 

فرجي اظه��ار كرد: م��ن عكاس و 
مستندساز هستم و 1۵ سال است كه 
از جنگ و صلح در زندگي مسلمان ها 
 در كشورهاي مختلف عكاسي مي كنم 
در واقع به ه��ر دو حوزه عالقه دارم و 
همه مستندهايي كه تا امروز ساخته ام، 

نسبتي با عكاسي دارند. 
او افزود: در طول س��ال ها فعالیت 
حرفه يي از جنگ لبنان، بحران لیبي، 
جن��گ با داع��ش در عراق و... عكاس��ي كرده ام و 
براي��م جذاب ب��ود بتوانم از اتفاقي كه در كش��ور 
خودم افتاده است فیلم بسازم. با همین نگاه سراغ 
ساخت »عكاسي زير آتش« رفتم و اين مستند را 

به سرانجام رساندم. 
فرجي درباره تازه ترين فعالیت  هنري اش گفت: 
مشغول عكاسي پروژه »زندگي مسلمانان« هستم 
و در كنار آن ساخت قسمت دوم مستندي درباره 
تاريخ عكاسي اجتماعي در ايران را شروع كرده ام. 
او افزود: س��ال گذشته قسمت نخست اين مستند 
را با عنوان »میرزا جواد« ساختم، مستندي كه به 
ورود عكاس��ي به ايران و نخس��تین شهید عكاس 
در دوران فت��ح تهران توس��ط مش��روطه خواهان 
مي پرداخت. »عكاسي زير آتش« در ۲ قسمت ۲1 
دقیقه يي تهیه  ش��ده و امش��ب و فردا شب ساعت 
19:30 از شبكه مستند پخش و روز آينده ساعت 

1۵ بازپخش مي شود.

سرنوشتآثارمنتشرنشدهناصرچشمآذر
همس��ر ناصر چش��م آذر درباره آثار 
منتشر نشده اين آهنگساز و نوازنده تازه 
درگذشته و پخش آثار او از صداوسیما 

صحبت هايي را مطرح كرد. 
ش��یرين احمدل��و همس��ر ناص��ر 
چشم آذر، اظهار كرد: تصمیم داريم آثار 
او را پیاده كنیم، اما بايد كمي متمركز 
ش��ده و از داغ و مصیبت��ي ك��ه داريم 
خالص شويم. س��پس در يك فرصت 

مناسب آثار همسرم را به شكل حساب شده، مرتب 
مي كنیم. او درباره اينكه برادرش )ش��اهد احمدلو، 
كارگردان( در مراسم بدرقه همسرش بیان كرده بود 
كه چشم آذر را يك هفته پیش از فوتش به تلويزيون 
راه ندادند، اظهار كرد: ناصر چشم آذر متعلق به ايران 
بود، او از امريكا به ايران آمد تا عاشقانه، پیام خود را 
بدهد و رسالتش را به انجام برساند. تلويزيون را اينها 
راه انداختند. متاسفانه اين هم يكي از آن مشكالت 
همیش��گي و قدرنشناس��ي و بي مهري ب��ه او بود. 
احمدلو به ايس��نا گفت: او مشكلي با پخش آثارش 
از صداوسیما نداشت. هنرمندي مانند چشم آذر در 
قید و بند اين چیزها نبود و با عشق مي گفت متعلق 
به همه اس��ت. ما دلیل اقدام آن شبكه را نمي دانیم 

كه گفتند او ممنوع الورود اس��ت و اين 
موضوع��ي جداس��ت و هنرمند آثارش 

متعلق به مردم است. 
همسر چش��م آذر اضافه كرد: دلیل 
ورود پیدا نكردن او به تلويزيون، اعالم 
نشد اما ديگر مهم نیست. ناصر چشم آذر 
آن قدر وزنه س��نگین بزرگي هست كه 
ن��ام و خاطرات او ثبت مي ش��ود. او در 
پاي��ان گفت: هنرمن��د روحیه لطیف و 
آس��یب پذيري دارد و وقتي ق��در نبیند و بي مهري 
ببیند دلش مي ش��كند. ما هم ديديم كه اين اواخر 
معضالت و مش��كالتي كه در روزگار وجود داشت، 
روي او س��نگیني مي كرد. ناصر چش��م آذر جمعه، 
1۴ ارديبهشت  ماه بر اثر سكته قلبي درگذشت. او 
دي  ماه س��ال 13۲9 در خانواده يي اهل موس��یقي 
متولد ش��د. اين هنرمند عالوه بر س��اخت قطعات 
مختلف، ساخت موسیقي هاي فیلم بسیاري ازجمله 
»هامون« )داريوش مهرجويي( و »خواهران غريب« 
)كیومرث پوراحم��د( را در كارنامه كاري خود دارد 
كه براي برخي آنها موفق به دريافت جايزه نیز شده 
است. »ش��ب هاي تهران« و »باران عشق« ازجمله 

آثار او هستند. 

كيوسك

تاريخنگاري

مشاجره احمدشاه و سيد ضياء 
دوم خ��رداد 1300، می��ان احمدش��اه قاج��ار و 
س��یدضیاءالدين طباطبايي ريیس الوزراء مشاجره يي 
درگرفت. احمدشاه از او خواسته بود كه استعفا بدهد 

اما او اين امر را قبول نكرد و گفت مرا عزل كنید. 
دو روز بعد سیدضیاء از نخست وزيري بركنار شد. 
او با حمايت انگلستان و كودتاي تیپ قزاق در اسفند 
1۲99 بر سر كار آمده بود. دولت تهران پس از بركناري 
سیدضیاء، ۲۵هزار تومان هزينه سفر به او داد تا كشور 
را داوطلبان��ه ترك كند و س��یدضیاء از ايران رفت. او 
سال ها در مكاني در فلسطین كه توسط انگلستان اداره 
مي ش��د اقامت داشت و پس از اشغال نظامي ايران در 
شهريور 13۲0، به كشور بازگشت و از زادگاهش شهر 
يزد، به نمايندگي مجلس انتخاب شد و اعتبارنامه اش 
با وجود مخالفت ش��ديد دكتر مصدق كه او را عامل 
يك دولت خارجي )انگلستان( اعالم كرده بود، تصويب 
شد. نويس��ندگي و روزنامه نگاري تخصص سیدضیاء 
بود و همین امر موجب شد كه مورد توجه انگلستان 
قرار بگیرد. انتش��ار روزنامه هاي متعدد كاري بود كه 
سیدضیاء به خوبي آن را فرا گرفت. وي به نمايندگي از 

مطبوعات ايران، در جشن تاجگذاري پادشاه انگلیس 
)جورج پنجم( شركت كرد و پس از بازگشت به ايران، 
معروف تري��ن روزنامه خود يعني روزنام��ه »رعد« را 
منتشر كرد. سیدضیاء در اين روزنامه آشكارا از منافع 
انگلیس سخن مي گفت و به دشمنان بريتانیاي كبیر 
مي تاخت. روزنامه رعد از تشكیل پلیس جنوب توسط 
انگلیس و همچنین انعقاد قرارداد 1919 حمايت كرد. 
انگلیس��ي  ها پس از جنگ جهان��ي اول به اين نتیجه 
 رس��یدند كه براي دس��تیابي بیش��تر به منابع ايران، 
به ناچار باي��د كودتايي در ايران انجام دهند و در اين 
راس��تا آنان به دو مهره وابسته سیاسي و نظامي نیاز 
داش��تند كه از اين میان سیدضیاءالدين طباطبايي را 
به عنوان چهره سیاس��ي و رضاخان پهلوي را به عنوان 
چهره نظامي برگزيدند. قبل از كودتا، رضاخان توافق 
ك��رد كه پس از فتح تهران توس��ط نیروه��اي قزاق، 
مقام نخست وزيري به س��یدضیاءالدين سپرده شود. 
همین ط��ور هم ش��د چراكه در اوايل اس��فند 1۲99 
هجري شمس��ي، قواي قزاق به فرماندهي رضاخان از 
قزوين به سوي تهران حركت كردند و بدون هیچ گونه 

مشكل جدي، در سوم اسفند، تهران را تصرف كردند. 
احمدش��اه قاجار از روي ت��رس و ناچاري، بدون هیچ 
واكن��ش جدي، رضاخان را به عنوان فرمانده كل قوا و 
سیدضیاءالدين طباطبايي را به سمت نخست وزيري 

منصوب كرد. 

فرهاديدرپرتغال»مستركالس«برگزارميكند
اصغر فرهادي به عنوان يكي از فیلمسازان برجسته بین الملل يكي از برگزاركنندگان مستركالس در جشنواره كشور پرتغال خواهد بود. 

جش��نواره بین المللي فیلم »كارگردانان جديد، فیلم هاي جديد« كه در ش��هر »اسپینیو« برگزار مي شود، طبق سنت هر ساله در بخشي 
موازي با جشنواره با عنوان »Training Ground« از سینماگران برجسته حال حاضر سینماي جهان براي برگزاري كارگاه هاي تخصصي و 
مستركالس دعوت به عمل مي آورد و امسال اصغر فرهادي كارگردان برنده اسكار ايراني يكي از میهمانان ويژه اين رويداد سینمايي خواهد بود. 

فرهادي كه تاكنون نامزد 100 جايزه سینمايي بوده و بیش از ۶0 جايزه داخلي وخارجي در كارنامه سینمايي او ديده مي شود و اخیرا با فیلم جديدش »همه مي دانند« 
هفتادويكمین جشنواره فیلم كن را افتتاح كرده است، سرشناس ترين سینماگري است كه امسال در اين رويداد سینمايي-آموزشي مستركالس برگزار مي كند. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانداراييكشورهاييبابيشترينشمارموسساتبشردوستانه

امپراتوريخيريههادرجهان
گروهگوناگون 

در چند دهه اخیر، فعالیت سازمان  و 
نهادهاي بشردوستانه در سراسر جهان، 
رشد قابل توجهي داشته است. آن طور كه گفته شده، 
رشد فعالیت هاي حمايتي اين سازمان ها در سراسر 
دنیا، نش��ان از توس��عه يافتگي و احساس مسوولیت 

اجتماعي شهروندان در جوامع مختلف دارد. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، فعالیت برترين 
صندوق ه��اي خیري��ه در جه��ان، در زمینه ه��اي 
تحصیلي، محیط زيست، امدادرساني در بحران هاي 
طبیعي مانند زلزله، س��یل، قحطي، خشكسالي و...، 
رشد توس��عه مردمي، كودك و خانواده، حفاظت از 
حیوانات، مس��ائل بهداش��تي، هنر و فرهنگ است. 
آن ط��ور كه فعالیت موسس��ات خیري��ه در دو قرن 
اخیر نشان داده، در كنار افزايش تعداد سازمان هاي 
خیريه، گاهي موسسات قديمي حوزه فعالیت شان را 
گسترده تر كرده و به سازمان هاي خیريه بزرگ تري 
در س��طح بین المللي تبديل مي ش��وند. طبق آمار 
منتشر شده، بیشترين شمار سازمان هاي غیردولتي، 

به كشورهاي توسعه يافته اختصاص دارد. 
آن طور كه تازه ترين بررس��ي نشان مي دهد، در 
مجموع حدود ۲۵0 هزار بنیاد خیريه در 38 كشور 
 مختلف شناسايي شده است كه حدود 7۲درصد آنها در 
۲۵ س��ال گذش��ته فعالیت خود را آغ��از كرده اند. 
همچنین، گفته شده كه در كشورهاي اروپايي، بیش 
از 1۵۴ هزار نهاد بشردوستانه فعالیت مي كند؛ بر اين 
اس��اس، اروپا باالترين تمركز بنیادهاي خیريه را به 

خود اختصاص داده است. 
همان طور كه گفته شد، از لحاظ تعداد، بیشترين 
تمركز موسسات خیريه در كشورهاي اروپايي  است 
اما براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده، دارايي اين 
موسس��ات در امريكا، با اختالف بس��یار بیشتري از 
ساير كشورهاس��ت. آن طور كه گفته شده، در سال 
۲018، میزان دارايي موسس��ات خیريه در امريكا، 
ح��دود 890میلیارد دالر اعالم ش��ده ك��ه بر اين 
اساس، امريكا در رتبه اول ثروتمندترين موسسات 
خیريه در جهان قرار گرفته اس��ت. طبق بس��یاري 
از گزارش هاي منتشر ش��ده، میزان قابل توجهي از 
دارايي اين موسس��ات، توس��ط كمك هاي مردمي 
و انسان دوس��تانه تامین مي ش��ود و بخشي از آن را 
نیز، دولت در قالب كمك هاي مالي تامین مي كند؛ 
آن طور كه گفته ش��ده، كمك ه��اي دولتي معموال 

ش��امل معافی��ت از مالیات و عوارض اس��ت. طبق 
بس��یاري از گزارش ها، هر چند كه در برخي موارد 
اين موسسات با حاشیه هاي بسیاري همراه بوده اند 
اما در اين س��ال ها، توانس��ته اند شعب متعددي در 
كش��ورهاي مختلف راه اندازي كنند. براس��اس آمار 
منتشر شده از سوي موسسه تحقیقاتي لندمارك، 
هلند دومین كش��وري اس��ت كه موسسات خیريه 
دارايي هاي باالي��ي دارند. آن طور كه گفته ش��ده، 
میزان دارايي هاي نهادهاي بشردوس��تانه در هلند، 
حدود 108 میلیارد دالر اعالم ش��ده اس��ت. بر اين 
اساس، هر چند دارايي موسسات بشردوستانه هلند، 
اختالف بسیاري با دارايي موسسات خیريه در امريكا 
دارد، ام��ا در جايگاه دوم ق��رار گرفته و خیريه هاي 
آلمان با مجموع دارايي 9۲.9 میلیارد دالر، در رتبه 
س��وم قرار دارند. اين در حالي است كه در بسیاري 
از گزارش ها، آلمان به عنوان س��رزمین انجمن هاي 
خیريه معرفي ش��ده و شمار موسس��ات خیريه در 
اين كشور، حدود ۲0 هزار موسسه اعالم شده است. 
آن طور كه گفته ش��ده، در میان شهرهاي مختلف 
آلم��ان، فرانكف��ورت و هامبورگ بیش��ترين تعداد 

بنیادهاي خیريه را دارند. 
هرچند كه سويیس، يكي از كشورهاي ثروتمند 
در جهان ش��ناخته مي شود، اما طبق آمارهاي اعالم 
ش��ده، حدود ۶.۶ دهم از جمعیت اين كش��ور، زير 
خط فقر زندگي مي كنند. همچنین، در بس��یاري از 
گزارش ها گفته ش��ده كه بیش از 1۴ هزار موسسه 

خیريه در اين كش��ور مش��غول فعالیت هستند كه 
براساس آمار موسسه لندمارك، درآمد اين موسسات 
در سال ۲018، حدود 87.8 میلیارد دالر اعالم شده 
است. بر اين اساس، در فهرست دارايي هاي نهادهاي 
بشردوستانه در جهان، سويیس در جايگاه چهارم و 
موسسات خیريه ايتالیا با دارايي حدود 87 میلیاردي 
در جاي��گاه پنجم قرار دارد. اين در حالي اس��ت كه 
طبق گزارش هاي منتشر شده، موسسات خیريه در 
آلمان و ايتالیا، در سال هاي اخیر، با افزايش قابل توجه 
مهاجران روبه رو شده اند و بر اين اساس، نیاز به درآمد 
بیشتري براي امدادرساني به پناهجوياني دارند كه به 

خاك اين كشورها وارد شده اند. 
در اي��ن گ��زارش، دارايي موسس��ات خیريه در 
بريتانیا نیز حدود 8۴.۲ میلیارد دالر اعالم شده كه 
اين درحالي است كه خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا 
و بحران هاي اقتصادي، گريبان نهادهاي بشردوستانه 
را نی��ز گرفت��ه اس��ت. آن طور ك��ه در بس��یاري از 
گزارش ها گفته ش��ده، دولت بريتانیا به بهانه مبارزه 
ب��ا مالیات گري��زي ثروتمندان بريتانیاي��ي از طريق 
موسس��ات خیريه، قصد دارد تا مالیات خیريه ها را 
افزايش دهد. طبق بررس��ي هاي موسسه لندمارك، 
دارايي موسسات خیريه در فرانسه، اسپانیا و تركیه 
نیز، در س��ال ۲018 ح��دود ۲0 تا 30 میلیارد دالر 
اعالم ش��ده و خیريه هاي چیني، با درآمدي معادل 
1۴.۲ میلی��ارد دالر، در آخ��ر فهرس��ت نهاده��اي 

بشردوستانه ثروتمند در جهان قرار دارند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

ويلاسميتآهنگرسميجامجهانيراميخواند
مناب��ع مختلف تايی��د كرده اند كه ويل 
اس��میت بازيگر و خواننده امريكايي يكي 
از خواننده هاي آهن��گ اصلي جام جهاني 
۲018 خواه��د ب��ود ك��ه جمعه منتش��ر 
مي ش��ود. به گ��زارش هالی��وود ريپورتر، 
گزارش هاي منتش��ر شده و منابع مستقل 

تايید شده مي گويند ويل اسمیت و نیكي جم خواننده و آهنگساز امريكايي قرار 
است در كنار ايرا ايستِرفي خواننده اهل كوزوو، آهنگ رسمي جام جهاني ۲018 
روسیه را اجرا كنند. با وجود اينكه جام جهاني چند آهنگ دارد، آهنگ رسمي آن 
معموال مهم ترين و معروف ترين آهنگ است كه در فینال جام جهاني اجرا مي شود 
و تقريبا حدود ۲ میلیارد نفر آن را تماشا خواهند كرد. از آهنگ هاي قبلي مي توان 
به »واكا واكا« و »جام زندگي« اش��اره كرد. با اس��تناد به مصاحبه يي كه اخیرا با 
خوان مدينا مدير برنامه هاي نیكي جم در يك برنامه راديويي انجام شد، نیكي جم 
و ويل اس��میت مدتي پیش در بوداپست بودند تا مراحل نهايي آهنگ خود را به 
پايان برسانند. اين  آهنگ قرار است روز جمعه منتشر شود. در چند روز گذشته 
گزارش هايي تايید نش��ده مبني بر اينكه اس��میت و نیكي جم در حال همكاري 
هستند منتشر شده بود. بعضي گزارش ها هم از حضور ايسترفي خبر مي دادند. اما 
پیش از انتشار رسمي خبر خوانده شدن  آهنگ اصلي جام جهاني توسط اسمیت، 
او و نیكي جم در رس��انه هاي اجتماعي درباره يكديگر صحبت مي كردند. در ماه 

مارس، نیكي جم يكي از آهنگ هاي اسمیت را به افتخار او خوانده بود. 

شهرسوختهدرخراسان
بخش��ي از بقايا و تع��دادي از قبرهاي 
ش��هر س��وخته در موزه بزرگ خراس��ان 
واقع در كوهسنگي مشهد در معرض ديد 
گردش��گران قرار گرفته است. بهاره مقدم 
كارشناس موزه بزرگ خراسان اظهار كرد: 
ش��هر سوخته جزو نخس��تین تمدن هاي 

جهان به شمار مي رفته كه البته منظور ما از تمدن شهرنشیني است و اين يعني 
آنها جزو نخستین مردماني بودند كه در كنار يكديگر و در وسعت زياد زندگي 
مي كردند. او با بیان اينكه زنان ش��هر س��وخته به لحاظ ظاهري به خودش��ان 
اهمیت زيادي مي دادند، خاطرنش��ان كرد: اشرافي گري در آنان نمود دارد كه 
اين امر را مي توان از قبورش��ان و ابزار و زيورآالتي كه در قبر اين زنان كش��ف 
شده است، دريافت. كارشناس موزه بزرگ خراسان با اشاره به زني كه در شهر 
سوخته از چشم مصنوعي استفاده مي كرده است، گفت: اين زن چشم خود را 
از دست داده بوده و براي اينكه زيبايي چشم اش حفظ شود از چشم مصنوعي 
اس��تفاده كرده است. او ادامه داد: هوش��مندانه بودن اين اقدام در موادي است 
كه استفاده شده است، آنها از قیر، ورقه هاي طال كه خاصیت ضدالتهابي دارد و 
پي كه چربي داشته استفاده كردند. مقدم با تاكید بر اينكه زنان شهر سوخته 
ب��ه خود اهمیت زيادي مي دادند گف��ت: اين زنان در كنار مردان كار و فعالیت 
اجتماعي و حتي بازرگاني مي كردند، استفاده از شانه معرق در انسان هاي پنج 

هزار سال قبل تايیدكننده اين امر است. 

رهبرياستثناييدرسيا
نيويوركتايمز)چاپامريكا(:

در  روزنام��ه،  اي��ن   
خ��ود،  اول  صفح��ه 
مراس��م  از  گزارش��ي 
تحلیف ريیس س��ازمان 
امريكا  مركزي  اطالعات 
با حضور دونالد  )س��یا( 
ترام��پ منتش��ر ك��رد. 
اين گزارش، جینا  طبق 
هاس��پل، با اداي سوگند 

در ساختمان مركزي اين سازمان كار خود را آغاز 
كرد. گفته شده كه دونالد ترامپ، ريیس جمهوري 
امريكا كه در اين مراسم حضور داشت، گفت كه 
اطمینان دارد جینا هاسپل، ريیس جديد سازمان 
اطالعاتي امريكا )سیا( در سمت جديد »رهبري 
استثنايي« از خود نشان خواهد داد. پیش از اين، 
حاش��یه هاي بس��یاري در مورد جینا هاسپل به 
گوش رس��یده بود. آنطور كه در نیويورك تايمز 
گفته شده، هاسپل كه به دلیل گزارش ها درباره 
نقش او در ش��كنجه و ش��یوه هاي سخت گیرانه 
بازجويي، تحت فش��ار بود، س��رانجام توانس��ت 
رأي اعتم��اد كنگره امريكا را به دس��ت آورد. او 
جايگزين مايك پمپئو مي شود كه در حال حاضر 
وزير امور خارجه امريكا اس��ت. جینا هاسپل در 
جريان گرفتن رأي از سنا با انتقادها و پرسش هاي 
سخت برخي سناتورها از هر دو حزب مواجه بود. 
با اين حال او بدون رأي چند س��ناتور دموكرات 
نمي توانس��ت رأي تايید سنا را بگیرد. آنطور كه 
گفته ش��ده، ارك وارنر س��ناتور ارشد دموكرات 
در كمیته اطالعاتي سنا كه پیش از اين مخالف 
هاس��پل به شمار مي رفت، اعالم كرده بود كه به 
هاس��پل رأي مثبت مي دهد چون او در جلسه با 
اين كمیته سنا گفته هیچ وقت نبايد از به اصطالح 
»روش هاي پیشرفته بازجويي« استفاده مي كرده 
است. وارنر گفت كه هاسپل قول داده است هرگز 
از چنین روش هايي اس��تفاده نكن��د؛ حتي اگر 

ريیس جمهوري امريكا چنین بخواهد. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
در  ك��ه  گزارش��ي 
صفح��ه اول اين روزنامه 
ب��ه  ش��ده،  منتش��ر 
مقتدي صدر  ديدارهاي 
ب��راي تش��كیل دول��ت 
پرداخت��ه اس��ت. آنطور 
كه گفته ش��ده، پس از 
اع��الم نتاي��ج انتخابات 
عراق و پیروزي مقتدي 

صدر، او در تالش براي تشكیل دولت و ائتالف با 
ديگر احزاب است. آنطور كه گفته شده، با وجود 
انتشار اخباري مبني بر نزديك بودن اعالم ائتالفي 
چهارجانبه در عراق شامل النصر، الفتح، الحكمه 
و س��ائرون اما ماموريت ملحق ك��ردن »الفتح« 
ب��ه اين ائتالف همچنان بعید به نظر مي رس��د. 
چراكه گفته مي ش��ود صدر و العبادي با تشكیل 
فراكسیوني تنها ش��یعه مخالفند. اين در حالي 
است كه صدر همچنان به ديدارهايش با رهبران 
لیست هاي پیروز در انتخابات عراق ادامه مي دهد. 
طبق گزارش نیوي��ورك تايمز، محمد المیاحي 
س��خنگوي جريان الحكم��ه از اع��الم ائتالفي 
چهارجانبه با حضور لیست »سائرون« وابسته به 
مقتدي صدر، »النصر« به رياست حیدر العبادي، 
»الفتح« به رياس��ت هادي العامري و »الحكمه« 
به رهبري عمار حكیم خب��ر داده بود، در حالي 
كه منابع اين مس��اله را بعید دانسته اند. از جمله 
دالي��ل اين منابع، تطابق نداش��تن ديدگاه هاي 
اين سه لیست با ديدگاه هاي ائتالف الفتح است 
كه اساس��ا شامل س��ازمان بدر به رهبري هادي 
العامري و »صادقون« به رياست قیس الخزعلي 
مي ش��ود كه رهب��ري »عصائب اه��ل الحق« را 

برعهده دارد. 
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