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   موگريني: اروپا از شركت هاي خود 
در ايران حمايت مي كند

مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا از سياس��ت هاي يكجانب��ه آمريكا در 
پرونده هاي بين المللي همچون توافق هس��ته يي با تهران انتقاد كرد و گفت: اتحاديه 
اروپا قصد دارد از طريق قانوني از فعاليت ش��ركت هاي خود در ايران حمايت كند. به 
گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، »فدريكا موگريني« افزود: »اتحاديه اروپا و 
ته��ران موازين حقوقي را به كار مي گيرند كه مي تواند ش��ركت هاي اروپايي فعال در 
ايران را از تحريم هاي آمريكا مصون دارد.« مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
ادامه داد كه اين اتحاديه مفاد حقوقي براي دور زدن تحريم هاي آمريكا را فعال كرده 
و ما همچنين تمام تالشمان را خواهيم كرد تا ايران از منافع اقتصادي توافق هسته يي 
سال 2015 از جمله برداشتن تحريم ها منافع كاملي كسب كند. بر اساس اين گزارش، 
قانون موسوم به »قانون مس��دودكننده« يا »مقررات مقابله اي« به اتحاديه اروپا اين 
امكان را خواهد داد تا با ناديده گرفتن احكام صادرشده در دادگاه هاي اياالت متحده، 
در برابر تحريم هاي فراسرزميني واشنگتن پس از خروج يكجانبه اين كشور از برجام 
بايس��تد. اين قانون رعايت تحريم هاي آمريكا عليه ايران را براي شركت هاي اروپايي 
ممنوع مي كند. همچنين شركت هايي كه اين قانون را رعايت نكنند مي توانند مجازات 
ش��وند. اين قانون همچنين داراي فرآيندي است كه پرداخت غرامت به شركت هاي 
اروپايي را درصورت متضرر ش��دن احتمالي آنها به خاطر معامله با ايران، امكان پذير 
كرده و آنها را قادر به طرح دعاوي متقابل خواهد كرد.  پارلمان اروپا قانون موس��وم 
به »قانون مس��دودكننده« را در نوامبر سال 1996 ميالدي در جريان مناقشه بر سر 
تحريم هاي آمريكا عليه كوبا، ايران و ليبي تصويب كرد. كنگره آمريكا در آن زمان با 
تصويب قانون تحريم هاي اين س��ه كشور، از جمله شركت هاي خارجي سرمايه گذار 
در بخ��ش انرژي ايران را ب��ا خطر تحريم روبه رو كرده بود. قان��ون اروپايي مقابله با 
تحريم هاي آمريكا اما هيچ گاه اجرايي نشد، زيرا تصويب »قانون مسدود كننده« آمريكا 
را وادار به عقب نشيني كرده بود. مطرح شدن احتمال استفاده اروپا از اين قانون، اياالت 
متحده را واداش��ت تا اطمينان خاطر دهد كه مجازات هاي موس��وم به »تحريم هاي 
ثانويه« آمريكا عليه شركت هاي اروپايي اعمال نخواهند شد. جمهوري اسالمي ايران 
براي طرف هاي اروپايي برجام ضرب االجلي 60 روزه تعيين كرده و شرط ماندن خود 

در توافق را گرفتن »تضمين هاي الزم« از اين كشورها عنوان كرده است. 

   واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 
نيروهاي مسلح كليد خورد

رييس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد: هفته گذشته جلسه يي با وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح درباره واگذاري بنگاه هاي اقتصادي داشتيم كه اقدام هاي 
اجرايي آن به زودي در چند ماه آينده آغاز مي ش��ود. »ميرعلي اشرف عبداهلل پوري 
حسيني« در پاسخ به ايرنا گفت: بخشي از سهام بنگاه هاي اقتصادي نيروهاي مسلح 
متعلق به صندوق بازنشس��تگان است كه س��هم دولت يا وزارت دفاع نيست كه آن 
را بفروش��د. پوري حس��يني ادامه داد: اقدام هاي سازمان خصوصي سازي درباره اين 
صندوق ها شامل اين موارد مي شود كه صندوق ها بنگاهداري نكنند، به مرحله انتخاب 
مديران عامل وارد نشوند و در حد سهامداري باقي بمانند. وي اضافه كرد: اين خواسته 
هنوز به طور كامل محقق نش��ده است؛ البته سازمان خصوصي سازي نظارت مي كند 
كه اين صندوق ها به حالت س��هامداري برگردند. رييس سازمان خصوصي گفت: به 
جز صندوق هاي بازنشستگي، سهام برخي شركت ها به طور كامل دولتي و مربوط به 
وزارت دفاع اس��ت. اين وزارتخانه فهرس��تي از اين شركت ها را تهيه كرد كه بخشي 
از آن را خودش مي فروشد و بقيه را به سازمان خصوصي سازي معرفي كرد. آخرين 
روزهاي دي ماه 1396 وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به دستور مقام معظم 
رهبري درباره واگذاري بنگاه هاي اقتصادي اش��اره كرد. »امير سرتيپ امير حاتمي« 
تاكيد كرد »مسووليت اين كار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا به ستاد 
كل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد كل در همه زيرمجموعه، اين موضوع را دنبال 

مي كند تا اين نيروها از كارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند. «

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  همين صفحه 

ايران|
س��خنگوي دولت ديروز در حالي 
روب��ه روي نماين��دگان رس��انه هاي 
گروهي ايس��تاد كه موضوع تغييرات 
احتمال��ي در تركيب تي��م اقتصادي 
پرس��ش هاي  راس  در  دول��ت 
خبرن��گاران از آق��اي س��خنگو قرار 
داش��ت؛ ش��ايعاتي كه در تمام طول 
يكم��اه گذش��ته ب��ا آب و ت��اب در 
رسانه هاي مختلف بازتاب داده شدند 
ت��ا اين ابهام در مي��ان افكار عمومي 
و رس��انه ها ايجاد ش��ود كه تغييرات 
احتمال��ي كابينه به دلي��ل عملكرد 
نامناسب چهره هاي اقتصادي كابينه 
الج��رم خواه��د بود؛ ام��ا نوبخت در 
پاسخ به اين ابهامات از دستاوردهاي 
اقتصادي تيم اقتص��ادي دولت طي 
5 س��ال گذش��ته دف��اع مي كند و با 
اعتماد به نفس اعالم مي كند كه اگر 
تغييري هم در كابين��ه اتفاق بيفتد 
نه به دليل عملكرد نامناسب بلكه به 
دليل ضرورت هايي اس��ت كه گردش 
نيروها در س��اختار اجراي��ي ايجاب 

مي كند. 
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه پرس��ش 
تعادل در خص��وص افزايش دامنه دار 
اخب��ار نااميد كنن��ده و جه��ت دار در 
ص��دا و س��يما و رس��انه هاي مخالف 
دول��ت در خصوص عملكرد اقتصادي 
كابين��ه و راهكارهايي كه دولت براي 
ايج��اد ارتب��اط رس��انه يي مطلوب و 
اطالع رس��اني مناس��ب با جامعه دارد 
گفت: »همانطور كه ش��ما هم اش��اره 
كرديد برخي رس��انه ها تالش عجيبي 
براي زير س��وال بردن دس��تاوردهاي 
اقتص��ادي دول��ت انج��ام مي دهند و 
م��دام در ح��ال پمپ��اژ ناامي��دي در 
جامعه هس��تند. اين در حالي اس��ت 
كه دولت معتقد اس��ت به جاي اخبار 
مايوس كنن��ده بايد واقعيات اقتصادي 
كش��ور مبتني بر آمار مستند و اعداد 
و ارقام مس��تدل ارائه شود. اميدواريم 
كه رسانه ها به دولت در مسير توسعه 

كشور كمك كنند. «
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ 
به پرس��ش تع��ادل درم��ورد هجمه 
ب��ه دول��ت اظهارداش��ت: » انتقادات 
از دول��ت طبيعي اس��ت و رس��انه ها 
ب��ه عن��وان چش��مان بي��دار جامعه 
م��ا را رص��د مي كنن��د، آيا م��ا براي 

ش��رايط تحريم برنامه ارائ��ه نداديم؟ 
آيا پي��ش بيني هاي ما درس��ت بوده 
اس��ت يا خير؟ آيا بودج��ه را به وقت 
مقرر به مجلس ارائ��ه داديم يا خير؟ 
آيا م��واردي را كه مرتب��ط با جايگاه 

سازماني ما بوده انجام داده ايم؟ 
نوبخت افزود: همواره تالش كردم 
ب��ه رييس جمه��وري وفادار باش��م و 
خط اعت��دال كه آميزه ي��ي از ائتالف 
سياس��ي با اصالح طلبان است، پيش 
ب��رود و مدل��ي از همكاري را نش��ان 
دهيم كه جامعه خدمات آن را ببيند 
و هيچ��گاه رييس جمه��وري از م��ن 
نش��نيده كه بگويم نداري��م، همواره 
ت��الش ك��ردم مس��ير هموار باش��د. 
اينك��ه دس��تگاه هاي اجراي��ي از من 
ناراضي باشند، طبيعي است، منابع ما 
محدود است ولي تالش مي كنيم پاي 
صحبت دستگاه ها در مورد مشكالت 
آنها بنشينم. مي خواهم كليد باشم، نه 
قفل، ولي اين پس��ت ها قفلي است و 
كليد ما همه قفل ها را باز نمي كند. «

اما در كنار اين موضوع؛ سخنگوي 
دول��ت در پاس��خ ب��ه پرسش��ي در 
خص��وص ورود ق��وه قضاييه به بحث 
خودروهاي وارداتي و مشاركت برخي 
از مديران اجراي��ي وزارت صنعت در 
اين تخلفات گفت: رييس جمهوري از 
قوه قضاييه خواست تا با قاطعيت وارد 
شود و آنچه مربوط به دولت باشد در 
جهت شفاف سازي، هر نوع اقدامي را 

انجام مي دهيم. 
محمد باقر نوبخت ديروز در ادامه 
نشس��ت خبري در پاس��خ ب��ه اينكه 
بازداشت چند نفر از مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در چه سطح 
از مديران اين وزارتخانه بوده است؟، 
اظهارداش��ت: » بع��د از آنك��ه ثب��ت 
س��فارش كاال به خصوص در موضوع 
خودرو متوقف شد در فاصله كوتاهي 
با ه��ك كردن سيس��تم، اي��ن اقدام 

غيرقانوني انجام شد. « 
او به دستور رييس جمهوري مبني 
بر رس��يدگي ب��دون اغم��اض به اين 
مس��اله اش��اره كرد و افزود: »در اين 
مساله در اين دستگاه دولتي چند نفر 
را شناسايي كردند كه در هك كردن 
سايت اين وزارتخانه دست داشتند و 
بايد منتظر باشيم كه تحقيقات تمام 
شود. همچنين از اين قوه مي خواهيم 

در راستاي ايمن سازي فضاي كسب و 
كار همكاري الزم را انجام دهند. « 

جهانگيري در دولت مي ماند
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ 
سوالي درمورد تغيير اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهوري و جايگزيني 
نوبخ��ت به جاي وي گف��ت: همه اين 
موضوع��ات دروغ اس��ت. س��خنگوي 
دولت در پاسخ به اين پرسش كه گفته 
مي شود دولت تغيير كابينه را به دست 
مجلس س��پرده اس��ت، اظهارداش��ت: 
چنين م��وردي صحت ن��دارد. نوبخت 
همچنين در پاس��خ به پرسش ديگري 
درباره اظهارات س��خنگوي قوه قضاييه 
مبن��ي بر اينكه در نابس��اماني بازار ارز 
بانك مركزي ب��راي كنترل بازار خريد 
و ف��روش از طريق اف��رادي ورود كرده 
اس��ت، آيا اين مساله را تاييد مي كنيد، 
تصري��ح ك��رد: نمي دانم ك��دام يك از 
بخش ها است، ولي اينكه بانك مركزي 
براي كنترل بازار پيش از اين مداخالتي 
داش��ته، ترديدي نيس��ت. چون بانك 
مركزي بخشي را از طريق صرافي هاي 
مجاز انجام م��ي داد ولي در نهايت كل 
صورت مس��اله براي ما مبهم اس��ت و 
از بانك مرك��زي مي خواه��م هرگونه 
اطالعاتي كه در اين زمينه الزم اس��ت، 

عرضه كند. 
يكي ديگر از خبرنگاران سوال كرد: 
رييس جمهوري در گراميداش��ت هفته 
قوه قضاييه در بازتر شدن فضاي كشور 
تاكيد كرد كه متعاقب آن س��خنگوي 
اين قوه اظهار داش��ت كه اگر دولت در 
اين زمين��ه برنامه يي دارد، اليحه آن را 
ارائ��ه كند، نگاه دولت ب��ه اين موضوع 
چيست؟نگاه دولت به مباحث سياسي 
و اجتماعي در چارچوب منشور حقوق 
شهروندي منعكس ش��ده است دولت 
خود را مس��وول حقوق م��ردم مي داند 
و تامي��ن اين حق��وق در پاره يي موارد 
نيازمند وضع قانون و در پاره يي نيازمند 

اصالح قانون است. 
او موضوع بعدي را اراده قوا دانست و 
گفت: اراده بايد از س��وي سه قوه وجود 
داشته باش��د كه در جلس��ات شوراي 
عال��ي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا 
كه روزهاي ش��نبه برگزار مي ش��و، در 
زمينه ه��اي مختل��ف بح��ث و تبادل 

نظرمي شود. 

ارتباط دولت با مردم
يكي ديگر از خبرنگاران س��وال 
كرد: پ��س از ديدار هي��ات دولت 
ب��ا رهبر معظم انقالب كه ايش��ان 
در ارتب��اط هر چه بيش��تر با بدنه 
م��ردم تاكيد داش��تند، معاون اول 
رييس جمه��وري خبر از تش��كيل 
س��تاد اطالع رساني را دادند، دولت 
در اين زمينه چه اقداماتي را انجام 
داده اس��ت؟ كه نوبخت در پاس��خ 
به اين س��وال گفت: اگر قرار است 
ش��رايط متفاوتي به وجود ايد، بايد 
ب��راي ش��رايط جديد نهاد س��ازي 
كنيم. بنابراي��ن تصميم گيري هاي 
ص��ورت گرفت��ه در ذيل ش��وراي 
هماهنگي س��ه قوه تش��كيل نهاد 
اطالع رس��اني اس��ت ك��ه بتوان��د 
متناسب با ش��رايط اطالع رساني و 

هماهنگي داشته باشد. 
او در پاس��خ به س��والي درمورد 
نامه هاي ارسالي رييس جمهوري به 
روساي كش��ورها و موضوع فروش 
ايران، اظهارداش��ت: مس��اله  نفت 
نف��ت يك��ي از موضوعاتي اس��ت 
ك��ه از طرف ه��اي باق��ي مانده در 
قرارداد برجام انتظ��ار داريم. فقط 
مس��اله نفت نيس��ت، بلكه موضوع 
پتروش��يمي،  بيمه،  بانك��ي،  نظام 
كش��تيراني و موضوع��ات ديگ��ر، 
همه اين موارد مورد توجه است و 
كساني كه در برجام باقي مانده اند 
بايد كاس��تي ها را جب��ران كنند و 
اينكه نف��ت به صفر برس��د حرف 

بي ربطي است. 
س��خنگوي دولت يادآور ش��د: 
انتظار داريم طرف هاي باقي مانده 
در برج��ام ف��روش نفت ب��ه ايران 
تضمين و تس��هيل كنند نه اينكه 
كمك كنند صفر نشود. نوبخت به 
سفر اخير ترامپ به انگليس اشاره 
كرد و گفت: رسانه ها و صدا و سيما 
چقدر بايد تبليغ مي كردند تا چهره 
واقعي امريكا را به اين كشور نشان 

دهند. 
ترامپ ب��ا حضورش در انگليس 
نشان داد كه كش��ورها با اين طرز 
فكر روبرو هس��تند و قبل از حضور 
وي ني��ز م��ردم براي اعت��راض به 

خيابان ها آمده بودند.
ادامه در صفحه 2

اخبار سرمقاله

  هزينه سياست ناكارآمد نرخ سود بر دوش بانك ها

اخيرا در محافل اقتصادي و بانكي، موضوع افزايش نرخ س��ود بانكي بار ديگر 
مورد توجه قرار گرفته و برخي كارشناس��ان با اش��اره به رش��د باالي نقدينگي 
كشور، گردش نقدينگي سرگردان در بازارهاي طال و ارز و رشد اجاره بهاي مسكن 
معتقدند كه براي جلوگيري از اثر نقدينگي بر تورم، التهاب بازار ارز و طال و قيمت 
كاالها و خدمات بايد نرخ سود بانكي افزايش يابد تا مانع از نوسان بيشتر قيمت ها 
و تورم و التهاب بيشتر بازار شود. اما در رابطه با اين پيشنهاد كه نرخ سود بانكي 
حداقل بايد به 20 درصد افزايش يابد، توجه به چند نكته الزم است تا در شرايط 
كنوني كه هزينه هاي روبه افزايش حاصل از تحريم ها و كاهش درآمدها و محيط 
كس��ب وكار و اقتصاد به دولت و بانك ها تحميل مي ش��ود حداقل ازهزينه هاي 

سياست كم اثر و ناكارآمد جلوگيري كنيم. 
نكته نخست آن است كه با افزايش نرخ سود بانكي به 20 درصد، حداقل به 
ميزان 5 درصد بر س��ود سپرده هاي جذب شده 15 درصدي اثر خواهد گذاشت 
و در شرايطي كه هنوز تكليف بانك ها بابت انتشار 240 هزار ميليارد تومان اوراق 
سپرده ريالي 20 درصدي در اسفند 96 روشن نيست، نبايد هزينه اضافي ديگري 
براي پرداخت 5 درصد سود بيشتر به بانك ها تحميل كنند. دوم آنكه، نرخ سود 
تسهيالت كه همين حاال براي توليد مشكل ساز است، افزايش يافته و در كنار 
مش��كالت ارزي و محيط كس��ب وكار، نفس صنعت وتجارت را تنگ تر خواهد 
كرد و اگر دولت و بانك مركزي، گمان مي كنند كه با چاپ پول و خط اعتباري 
مي توانند مش��كل بانك ها را حل كنند، حداق��ل بايد به فكر بخش خصوصي و 
توليد باشند زيرا آنها پناهگاهي ندارند. سوم آنكه، سياست پيش فروش و حراج 
8 ميليون سكه، تزريق ميلياردها دالر 4200 توماني و تخصيص آن به شركت ها 
و كاالهاي مختلف و تش��ويق به واردات بيشتر و كاهش ذخاير طال و ارز كشور، 
انتش��ار 240 هزار ميليارد تومان اوراق س��پرده 20 درصدي و تحميل هزينه به 
بانك ها در 6 ماه گذشته، تمديد قراردادهاي جذب سپرده بانك ها در 11 روز اول 
شهريور 96 به نرخ 20 درصد، تاكنون نتيجه يي جز التهاب و نوسان و آشفتگي 
و تشويق بيشتر به خريد طال و ارز، نداشته و نشان دهنده كم اثر بودن يا بي اثر 
بودن اين سياست هاست. سياست گذاران پولي هنوز به اين نكته توجه ندارند كه 
هزينه كردن بيشتر از جيب دولت و بانك ها، و كاهش ذخاير ارزي و طال، لزوما 
مشكل را كاهش نمي دهد و نبايد به رشد نرخ ارز و طال متاثر از كمبود اسكناس 
و تحريم ها تا اين حد توجه كنند بلكه بايد كاالهاي ضروري را تامين كنند و به 
خواسته سوداگران و صاحبان نقدينگي عظيم و طبقه نوظهور نبايد توجه كنند. 
براين اساس، افزايش نرخ سود نيز در چنين شرايطي كه اثرگذاري سياست هاي 

ارزي و پولي كاهش يافته، جز هزينه بيشتر نتيجه يي نخواهد داشت. 
اقتصاد ايران با مشكل س��اختاري مواجه است و به داليل مختلف، در شرايط 
فعلي، اثرگذاري سياست هاي پولي و ارزي، كاهش يافته و تجربه دوره هاي مختلف 
جنگ، تحريم سال هاي 92- 1390، نيز نشان مي دهد كه نرخ هاي بازار، طال و ارز، 
قيمت كاالها و خدمات متاثر از قيمت دالر و تحريم ها و ش��اخص هاي نقدينگي، 
تورم، پايه پولي و... است و نمي توان با تزريق بيشتر ارز، سكه، پيش فروش، افزايش 
س��ود بانكي و... مانع از التهاب بازار و رشد نرخ ها شد و دخالت دولت بالفاصله اثر 
خود را از دست داده و ارز ارزان و پيش فروش و... عمال به رانت تبديل شده و بعد 
از چند روز دوباره نرخ بازار حاكم شده و همان نرخ قبلي بازگشته است به خصوص 
در دوره يي كه مشكل ورود اسكناس به كشور وجود دارد، كساني كه سكه و دالر 

مي گيرند به نرخ پايين نمي فروشند و عرضه نمي كنند. 
در شرايط امروز نيز كه موسسات غيرمجاز وجود ندارند، افزايش و كاهش نرخ 
س��ود نمي تواند بدون بهبود فضاي كس��ب و كار و تحريم ها، موثر باشد و دولت 
نبايد در چنين شرايطي به صورت رسمي نرخ سود را باال ببرد و بانك ها و توليد 
را دچار مشكل كند. نبايد صاحبان نقدينگي را تشويق به دريافت سود بدون كار 
مولد كنيم. وقتي با دالل ارز و سلطان سكه و كساني كه خريد انبوه سكه و ارز 
دارند برخورد مي شود، چرا به آنها بايد سود بيشتري بابت سپرده بانكي و از محل 
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وال استريت ژورنال از طرح اتحاديه اروپا خبر داد

باز  شدن حساب بانك مركزي در اروپا
 صفحه 2 

در نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعاالن اقتصادي مطرح شد

تضامين اروپايي ها به تهران

 صفحه 14 

جهان

زيان 430 ميليارد دالري 
جهان از جنگ تجاري

7

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش »تعادل« مطرح كرد 

تغيير كابينه غير محتمل  نيست
متعهد به شفاف سازي هستيم

رنا
: اي

س
عك

اخي��را در محافل اقتص��ادي و بانكي، موضوع 
افزايش نرخ س��ود بانك��ي بار ديگر م��ورد توجه 
قرار گرفته و برخي كارشناس��ان با اشاره به رشد 
باالي نقدينگي كشور، گردش نقدينگي سرگردان 
در بازارهاي طال و ارز و رش��د اجاره بهاي مسكن 
معتقدن��د كه براي جلوگي��ري از اثر نقدينگي بر 
ت��ورم، التهاب ب��ازار ارز و طال و قيم��ت كاالها و 
خدمات بايد نرخ س��ود بانكي افزايش يابد تا مانع 
از نوس��ان بيشتر قيمت ها و تورم و التهاب بيشتر 
بازار شود. اما در رابطه با اين پيشنهاد كه نرخ سود 
بانكي حداقل بايد به 20 درصد افزايش يابد، توجه 

به چند نكته الزم است...

گروه  انرژي|عليرضا كياني|
خبر هايي كه از هلسينكي به گوش مي رسد، 
اين طور به نظر مي آيد كه روساي جمهور امريكا 
و روس��يه در ديدار خود درباره مسائل بسياري 
صحبت كرده اند و البته »پيش��رفت در هر يك 
از موارد كند بوده است«. در زمان صحبت هاي 
والديمي��ر پوتين، ح��رف نفت به مي��ان آمد؛ 
پوتين ب��ه رييس جمه��ور اي��االت متحده در 
حض��ور رس��انه هاي جهاني ي��ادآوري كرد كه 
»هيچ ك��دام از ما عالقه يي ب��ه افزايش قيمت 
نفت ندارد«. رييس جمهوري روسيه با اشاره به 
ش��رايط موجود در بازار نفت خطاب به همتاي 
امريكايي اش ادامه داد: »مصرف كنندگان ضرر 

خواهند كرد« ...

 هزينه سياست ناكارآمد 
نرخ سود بر دوش بانك ها

 واكنش محدود بازار نفت 
به ديدار هلسينكي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه  15 

مسکن

9

مستاجران در نخستين ماه 
تابستان نقره داغ شدند

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
جه��ش قيمت مس��كن در س��ال ج��اري از 
نخس��تين روزهاي ارديبهش��ت ماه آغاز ش��د و 
در خرداد و تيرماه ه��م ادامه يافت، اين افزايش 
قيمت درارديبهشت ماه به گونه يي بود كه ركورد 
قيمت در 6 س��ال گذشته را شكست و در برخي 
مناطق پايتخت قيمت مس��كن 50 تا 70 درصد 

نسبت به فروردين ماه افزايش يافت. 
البته رشد چش��مگير قيمت ها به ارديبهشت 
م��اه مح��دود نش��د و ب��ر اس��اس پيش بين��ي 
كارشناسان اقتصاد مسكن در خرداد و تيرماه هم 

قيمت ها روند صعودي را تجربه كردند. 
نگاه��ي به آمار بانك مرك��زي درباره قيمت 
مس��كن در خ��رداد م��اه هم نش��ان از رش��د 
9.8درص��دي قيمت ها نس��بت به ارديبهش��ت 
ماه دارد، در اين ميان، اگرچه اطالعات رس��مي 
مربوط به بازار مس��كن در تير ماه منتشر نشده 

است ...

 محسن شمشيري   

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه



 دولت اليحه شفافيت را به مجلس مي فرستد؛ 
ايرنا| نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: اليحه يي به نام ش��فافيت از س��وي دولت به 
مجلس تقديم مي شود كه اين اليحه در تكميل دولت 
الكترونيك است. محمدرضا بادامچي افزود: اين اليحه 
از دوره اصالحات به اجرا گذاشته شد و در هشت سال 
دولت نهم و دهم وقفه يي در آن ايجاد شد اما در دولت 
تدبير و اميد اين موضوع دوباره پيگيري شد و اكنون با 
سرعت در حال انجام است. بادامچي اضافه كرد: اينكه 
خدمات غيرحضوري ارزشمند است جاي ترديد نيست 
و با توجه به اينكه در تجويز دارو ممكن است قيمت ها 
متف��اوت باش��د و سوءاس��تفاده هايي ش��ود، موضوع 
شفافيت و الكترونيكي شدن خدمت خيلي موثر است.
 پروين فرشچي سفير ايران در فنالند مي شود؛ 
ايس�نا| پروين فرشچي گزينه پيشنهادي ايران براي 
تصدي مسووليت سفارت تهران در فنالند، خبر داد كه 
انتخابش به عنوان سفير ايران در فنالند مراحل اداري 
خ��ود را طي مي كند و هنوز آگرم��ان خود را دريافت 
نكرده اس��ت. پروين فرشچي كه پنج سال مسووليت 
معاونت بخش دريايي در س��ازمان محيط زيس��ت را 
برعهده داشته است، با تكذيب برخي از اخبار منتشر 
ش��ده مبني بر اينكه دو تابعيتي اس��ت، بيان كرد كه 
محل ماموريت پيش��نهادي ب��ه وي جهت پذيرفتن 
مس��ووليت سفارت ايران در كش��ور فنالند است. روز 
گذش��ته برخي از رس��انه هاي خبري با طرح اين ادعا 
كه فرشچي دو تابعيتي است، مدعي شدند كه او براي 

مسووليت سفارت ايران در سوئد انتخاب شده است. 
 هفت�ه  آين�ده؛ ادام�ه بررس�ي اس�تيضاح 
كرباس�يان در كميس�يون اقتص�ادي مجلس؛ 
تسنيم| س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي از ادامه بررس��ي طرح استيضاح 
وزي��ر اقتصاد در اين كميس��يون بع��د از تعطيالت 
مجلس خبر داد. زهرا س��عيدي مباركه با بيان اينكه 
استيضاح كنندگان 17 مورد سوال را مطرح كردند كه 
بررسي همه اين س��واالت در يك جلسه امكان پذير 
نبود، افزود: در جلس��ه گذش��ته مقرر شد در جلسه 

ديگري نيز اين سواالت مورد بررسي قرار گيرد. 
 نماينده دايم اي�ران در وين با همتايان خود 
مذاك�ره كرد؛ ايرن�ا| كاظم غريب آبادي س��فير و 
نماين��ده دايم ايران نزد س��ازمان هاي بين المللي در 
وين با همتايان خود از فرانسه، ايتاليا، چين، اتحاديه 
اروپ��ا و آفريقاي جنوبي ديدار و درباره همكاري هاي 
مشترك در سازمان هاي بين المللي و همچنين برجام 
گفت وگو كرد. غريب آبادي در اين مالقات ها با اشاره 
به برگزاري نشست اخير كميسيون مشترك برجام 
در سطح وزيران و محكوميت خروج يكجانبه امريكا 
از اين توافق كه نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت و 
مصوبات شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
است، بيانيه مشترك وزيران مبني بر ضرورت تداوم 
برجام و بررس��ي راهكارهاي تخصصي كم اثر كردن 
تحميل مجدد تحريم هاي ثانويه واش��نگتن را مبين 
اراده تمامي طرف ها براي انجام اقدامات عملي خواند. 
  نياز امروز كش�ور تعهد، تخصص و عقالنيت 
اس�ت؛ ايسنا| يك عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با انتقاد از عدم تبيين جايگاه حوزه علوم انساني 
در كش��ور، اظهار كرد: رسالت مستقيم پيامبران در 
حوزه علوم انس��اني بوده است.  علي اكبر ناطق نوري 
در مراس��مي به مناس��بت چهلمين روز درگذشت 
حجت االسالم احمد احمدي، استفاده بهينه و بجا از 
نيروهاي متعهد و متخصص در كشور را از ملزومات 
پيش��رفت جامعه عنوان و تاكيد كرد: آنچه امروز در 
اداره كشور مورد نياز است، تخصص و تعهد در كنار 
اخالق و داش��تن فرهنگ برخورد مناس��ب با مردم 
براساس عقالنيت است. اگر در جامعه يي مديري هم 
تخصص و تعهد داش��ته باش��د و هم از اخالق خوب 
برخوردار باش��د بر اساس عقالنيت آن جامعه رشد و 

پيشرفت خواهد كرد. 
 زم�ان آن اس�ت كه ب�ا امري�كاي ضدترامپ 
گفت وگو كنيم؛ ايلنا| مش��اور رييس جمهور گفت: 
هلسينكي نشان داد كه غرب يعني اروپا و آن »امريكاي 
ديگر« عليه امريكاي ترامپ متحد شده اند. اما جاي ما 
كجاس��ت؟ زمان آن است كه با امريكاي ضدترامپ و 
با »غرب منهاي ترامپ« گفت وگو كنيم. حسام الدين 
آشنا مشاور رييس جمهور با اشاره به ديدار روز گذشت 
پوتين و ترامپ در يادداشتي نوشت: » اكنون با ترامپ 
مفهوم غرب متحول شده است. سخنراني مكرون كه 
ترام��پ را در آغوش گرفت وترامپيس��م را در كنگره 

كوبيد نشانه يي بود از تولد مفهوم جديد غرب.«
 ص�دور مجوز فعالي�ت تش�كل هاي صنفي 
نيازمن�د رف�ع خ�أ قانوني اس�ت؛ ايرن�ا| دبير 
كميس��يون م��اده 10 اح��زاب گفت: رس��يدگي به 
تقاضاه��اي جديد تاس��يس تش��كل ها و انجمن هاي 
صنفي و تخصصي و كانون هاي بازنشستگان و صدور 
مجوز براي آنها نيازمند رفع خأل قانوني در فرآيند ثبت 
و تاسيس است.  سرمست ابراز اميدواري كرد هر چه 
زودت��ر خأل قانوني براي فعالي��ت انجمن هاي صنفي، 
تخصص��ي و كانون هاي بازنشس��تگي برطرف ش��ود 
تا براي پاس��خگويي به مطالبات آنه��ا از صدور پروانه 
تاسيس تا نظارت و ساير امور از طريق كميسيون ماده 
10 احزاب و وزارت كشور مانعي وجود نداشته باشد. 

 بازرس�ان آژان�س بازدي�دي از دانش�گاه ها 
نداشتند؛ مهر| وزير علوم مي گويد: بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اخيرا بازديدي از دانشگاه هاي 
كشور نداش��ته اند. منصور غالمي در پاسخ به سوال 
خبرن��گاري مبني بر صحت بازديد بازرس��ان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از سه دانشگاه علم و صنعت، 
صنعتي ش��ريف و ش��هيد بهش��تي گفت: اين س��ه 
دانش��گاهي كه نام برديد بازديدي از آنها نشده و در 

ماه هاي اخير چنين اتفاقي رخ نداده است. 
 توليد محصوالت دفاعي مشترك با پاكستان؛ 
فارس| رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تالش 
مي كنيم محصوالت دفاعي مشترك با پاكستان توليد 
كنيم كه به عنوان يك محصول مشترك كشورهاي 
اسالمي مطرح ش��ود. سردار محمد باقري در دومين 
روز از س��فر به پاكس��تان و ديدار با ممنون حس��ين 
رييس جمهور پاكس��تان درباره اين دي��دار گفت: در 
اين س��فر درباره مس��ائل آموزش نظام��ي، آموزش 
خلباني و آموزش عالي نظامي و ساير ابعاد آموزشي و 
رزمايش هاي نظامي و ارتباطات صنايع دفاعي بين دو 

كشور مذاكره مي شود.

روي موج خبر

تغيير كابينه غيرمحتمل  نيست

ادامه از صفحه اول:
 استقالل بانك مركزي شعار مطلوبي است 

س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين س��وال 
خبرنگار ايرنا كه يك��ي از خطيبان نماز جمعه 
تهران خواس��تار اس��تقالل بانك مركزي شده 
اس��ت، گفت: استقالل بانك مركزي خواسته و 
ش��عار مطلوبي اس��ت و تمام تالش دولت اين 

است كه اين استقالل حفظ شود. 
او ب��ا بيان اينك��ه دولت در ش��وراي پول و 
اعتبار هم حضور دارد، افزود: اين ش��ورا دولتي 
نيس��ت ولي دولتي ها ه��م در آن حضور دارند. 
طبعا هر چه مداخالت دولت كمتر باشد بانك 
مركزي مستقل تر عمل مي كند. البته شرايطي 
ه��م وج��ود دارد كه باي��د مدنظر ق��رار گيرد.  
س��خنگوي دولت ادامه داد: اگر خطيب محترم 

چنين س��خني گفته اند، خطيب ديگري، حرف 
متفاوتي مي زند. براي مثال درباره موسس��ات 
غيرمجاز شما بانك مركزي را مجبور كرديد - 
تريبون نماز جمعه هم البته در جهت خواست 
م��ردم در اي��ن زمينه نقش داش��ت ك��ه باهم 
هماهنگ��ي بكنند- كه بانك مركزي حدود 23 
تا 35 هزار ميليارد تومان پول پرفشار پرداخت 
كند. اين موسسات فرض كنيم ساختمان هايي 
داش��تند ولي تا اين س��اختمان ها را بفروشند 

زمانبر است. 
نوبخ��ت اضافه كرد: از همي��ن تريبون هاي 
چني��ن  مجل��س  نطق ه��اي  و  نمازجمع��ه 
حرف هاي��ي مطرح ش��د ام��ا در ح��ال حاضر 
مي گوييم كه نقدينگي باال است.  او به تاثيرات 
ضري��ب فزآينده اين ميزان نقدينگي كه حدود 

6 تا 7 اس��ت در پايه پولي اش��اره كرد و اظهار 
داش��ت: اين حرف، حرف لوكسي است اما اگر 
مي گوييم بانك مركزي مس��تقل ش��ود بايدبه 
ش��يوه ليبرال و آزاد عمل كند. گفته مي ش��ود 
كه چرا به افراد شريف يا زوج هاي جوان قرض 
الحس��نه داده نمي ش��ود، همين كه به بانك ها 
تحميل مي كنيم كه 10 ميليون قرض الحسنه 
بدهد آيا استقالل بانك مركزي را بهم نمي زند. 
اين حرف، حرف لوكس��ي اس��ت ك��ه خارج از 
س��اخت نظام اقتصادي توصيه مي كنيم اين را 
مي گوييم و بعد چيزهاي ديگري مي گوييم كه 
ممكن است با آن ناسازگار باشد، بنابراين ابتدا 
بايد مكتب اقتصادي داش��ته باشيم و بر اساس 

آن حرف هايمان را بزنيم. 

 اليحه پالرمو روي خط اعتراض
وي در پاس��خ به اينكه شوراي نگهبان از اليحه 
پالرمو ايراد گرفته كه اين اليحه قضايي است و بايد 
از سوي قوه قضاييه ارائه شود، گفت: دولت خواهان 

تصويب نهايي چهار اليحه مذكور است. 
نوبخ��ت افزود: ما با عزيزاني كه نگاهش��ان با 
دولت متفاوت اس��ت درباره نافع بودن اين چهار 
اليحه تاكيد مي كنيم كه لوايح بايد باشد چراكه 
اين لوايح در چهارچوب قانون مبارزه با پولشويي 
و قانون اساس��ي است و راه هر گونه سوءاستفاده 
بسته شده اس��ت. در حال حاضر برخي كشورها 
منتظر هس��تند كه اين اليحه تصويب نش��ود و 
بهانه داشته باش��ند كه غير از موضوع برجام در 
مباح��ث بانكي خدش��ه وارد كنند. تالش ترامپ 
همراهي كشورها اس��ت ولي كشورها همواره به 
متعهد بودن ايران به برجام تاكيد دارند.  نوبخت 
به نمايندگ��ي از دولت تاكيد كرد: اگر ش��وراي 
نگهبان نگاه ديگري دارد مجلس شوراي اسالمي 

آن را بر طرف كند يا اگر اليحه يي الزم اس��ت از 
سوي قوه قضاييه ارائه شود. 

س��خنگوي دولت درباره س��فر مش��اور رهبر 
معظم انقالب اس��المي به روسيه هم گفت: اين 
س��فر در راس��تاي پيگيري تفاهم هاي روس��اي 
جمه��وري دو كش��ور انجام ش��د. در ديدارهاي 
دكت��ر واليتي ب��ا مقامات روس، تاكيد ش��د كه 
روس��يه نه تنها ب��ر تعهداتش باق��ي مانده بلكه 
انگيزه بيشتري هم براي اجراي تعهداتش دارد و 
آماده س��رمايه گذاري در پروژه هاي زير بنايي در 

حوزه هاي رآه آهن و ميادين نفتي است. 
او همچني��ن درباره صادرات ب��رق به عراق و 
مش��كالتي كه اخيرا در برخي شهرهاي جنوبي 
عراق پيش آمده خاطرنش��ان كرد: ما به كش��ور 
عراق صادرات برق داش��تيم كه مطالباتي هم از 
اين بابت وجود دارد اما ش��رايط اجازه نمي دهد 
در حال��ي كه ما مش��كل داريم ب��رق را به جاي 
ديگري ببري��م البته دوران پي��ك مصرف نهايتا 
ط��ي هفته ه��اي آين��ده ب��ه پايان مي رس��د و 
نقص ها برطرف مي ش��ود.  رييس سازمان برنامه 
و بودج��ه اضاف��ه كرد: در جلس��ه هي��ات دولت 
رييس جمهوري دس��تور داد كس��اني ك��ه با ارز 
4200 تومان��ي كاال وارد مي كنن��د باي��د قيمت 

تقريبي آن كاال مشخص شود. 
نوبخ��ت ادامه داد: س��ازمان هاي نظارتي اين 
قيمت را بررس��ي مي كنند و اگر بيشتر از قيمت 
تقريبي باش��د حتما بايد به قيمت قبل برگرداند. 
اي��ن نظارت با قدرت ادام��ه دارد، درحال حاضر 
بي��ش از 11 ميليارد دالر ارز 4200 توماني داده 
اس��ت و اگر باز هم مردم در سختي باشند، براي 
ما قابل تحمل نيس��ت. دس��تگاه هاي نظارتي با 
قوت عمل كنند و با برهم زنندگان بازار برخورد 

جدي داشته باشند. 

 مكانيسم تخصيص ارز
نوبخت در پاس��خ به اينكه با توجه به انتشار 
ليست گيرندگان ارز سوال جامعه اين است كه 
مكانيسم تخصيص ارز چگونه بوده است، گفت: 
در ايام التهابات ارزي تصميم گرفته شد تا ارائه 

ارز به صورت ثبت سفارش باشد.
او ادام��ه داد: در اي��ن زمين��ه برخي تخلف 
كردند واين موضوع از ارديبهشت ماه آغاز شدو 
عده ي��ي فكر مي كردند براس��اس س��وابق قبلي 
مي توانند تخلف كنن��د واز نگاه ناظر دور بماند 
ولي مطمئن باش��يد موض��وع را تا آخر پيگيري 

خواهيم كرد. 
س��خنگوي دول��ت گف��ت: اينك��ه دولت ارز 
4200توماني براي ارائه كاال بدهد در حالي كه 
در بازار غير رسمي اعداد ديگري است و عده يي 
وارد عمل ش��وند تا آسايش مردم را سلب كنند 

براي دولت قابل گذشت نيست. 
نوبخ��ت درب��اره ترمي��م كابينه ني��ز گفت: 
ترمي��م كابين��ه در دولت قبل هم انجام ش��د و 
رييس جمهوري اعالم كردند كه براساس روشي 
كه داريم متناسب با آن بايد نيروهاي هماهنگ 
داشته باش��د وهر زمان تش��خيص دهد برخي 
باي��د جاي خود را به ديگ��ران بدهند يا افرادي 
جايگزين افراد ديگر ش��وند، اي��ن غير محتمل 

نيست. 
وي در پاس��خ به اينكه دول��ت چه ميزان در 
تكميل مس��كن مهر جديت دارد، تصريح كرد: 
عمده مشكالت مربوط به مسكن مهر در دولت 
تدبير و اميد تمام ش��د ولي اتمام همه پروژه ها 

11 هزار ميليارد تومان بودجه نيازمند است. 
سخنگوي دولت ادامه داد: توافق شد تا براي 
پروژه هاي مس��كن مهر هر ماه مبلغي پرداخت 

شود تا مشكالت آنها برطرف شود.

 Wed. July   18. 2018  1151   چهارشنبه    27   تير 1397     4 ذي القعده 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

وزير اطالعات گفت: رييس جمهوري 
ك��م مايه امري��كا درك نكرده اس��ت 
كه اگر روزي اي��ران بخواهد با اياالت 
متح��ده مذاكره كند، با اين آدم س��ر 
ميز نمي نشيند، چرا كه ترامپ ارزش 
مذاكره ندارد.  به گزارش ايرنا، س��يد 
محم��ود علوي در جم��ع نمازگزاران 
مسجد النبي )ص( ش��هر زنجان افزود: رييس جمهوري امريكا، 
خيال باطل كرده اس��ت كه با اين فش��ارها ملت ايران به زانو در 
مي آيد، مي گويد ما فش��ارهايي به ايران مي آوريم كه مجبور به 
مذاكره ش��وند. دش��من بداند كه ملت ايران با فشار و تهديد به 
زانو درنمي آيند، چرا كه ايراني در برابر كفر و اس��تكبار با قدرت 
مي ايس��تد و سيلي هاي دشمن ش��كن را بر گونه آنان مي نوازد.  
حجت االس��الم علوي ب��ا بيان اينك��ه بنا ب��ه فرمايش حضرت 
امام خميني )ره( انقالب اس��المي باعث ش��د تا ب��راي تهران در 
تهران تصميم گرفته شود و نه در واشنگتن، گفت: اگر براي ملتي 
ديگران تصميم بگيرند و اراده خودشان را بر آنان تحميل كنند، 
اين نهايت ذلت اس��ت ولي ملت اي��ران از اهل بيت )ع( و قرآن 
ياد گرفته اس��ت سختي و فشار را قبول كند، حتي حاضر است 

خونش ريخته شود اما زير بار ظلم و ذلت نرود.

 رييس جمهوري امريكا
ارزش مذاكره ندارد

اواخر تيرماه 1367 بود كه اعالم شد 
ايران موافقت خود را با قطعنامه 5۹۸ 
اعالم كرده است. علي جنتي در بخشي 
از كتاب خاطرات خود كه توسط مركز 
اسناد انقالب اسالمي منتشر شده است 
درباره پذيرش قطعنامه 5۹۸ مي گويد: 
روزي كه قطعنامه پذيرفته ش��د، من 
ساعت ۹ صبح در ستاد قرارگاه خاتم در دفتر آقاي روحاني بودم. 
ايشان اطالع داد كه امام امروز در مالقاتي كه جناب آقاي هاشمي 
با ايش��ان داشت، دس��تور داده اند كه ديگر جنگ را تمام كنند و 
قطعنامه 5۹۸ را بپذيرند.  او در ادامه مي نويس��د: قرار شد كه اين 
خبر به اطالع مس��ووالن رده اول كشور يعني نمايندگان مجلس 
و اعضاي دولت برس��د. بعد از ظهر همان روز، از همه نمايندگان 
و اعضاي كابينه و برخي از ش��خصيت هاي برجسته كشور دعوت 
شد. مرحوم حاج احمد آقا هم به مجلس آمد و پيام امام را درباره 
چگونگي پذيرش قطعنامه خواند.  در اين پيام اش��اره ش��ده بود 
كه قبول اين قطعنامه همچون جام زهري اس��ت كه مي نوش��م؛ 
اما با توجه به گزارش��ي كه فرماندهان سياسي نظامي و مسووالن 
سياسي و اقتصادي كشور داده اند، احساس كردم كه بيش از اين 

نمي توانيم به جنگ ادامه بدهيم. 

 فضاي سياسي كشور هنگام پذيرش
قطعنامه ۵۹۸ چگونه بود؟

دستيار ارش��د وزير خارجه ايران در 
امور سياسي تاكيد كرد كه ادامه و نوع 
حضور نيروهاي مستش��اري ايراني در 
س��وريه تنها متكي به تواف��ق تهران و 
دمشق اس��ت.  جابري انصاري كه براي 
ديدار با مقامات لبناني به اين كشور سفر 
كرده در يك نشست خبري با اشاره به 
اينكه حامل پي��ام ويژه رييس جمهوري ايران به همتاي لبناني اش 
بوده اس��ت، گفت: اين پيام شامل تشريح آخرين تالش هاي ايران 
براي حفظ توافق هس��ته يي در عين تحقق منافع ايران بوده است. 
او ب��ه ع��زم ايران براي مذاكره با بقيه ش��ركا ب��راي حفظ برجام و 
جلوگيري از تحقق اهداف امريكا اشاره كرد.  به گفته انصاري، هدف 
از مذاكرات اخير ايران با طرف هاي مختلف اين بوده كه س��دي در 
برابر اقدامات يكجانبه گرايانه امريكا ايجاد شود.  ديپلمات ارشد ايران 
به وجود اراده سياسي كشورهاي باقيمانده در برجام براي حفظ آن 
اشاره كرد و در عين حال اذعان كرد كه اين اراده سياسي تبديل به 
راهكارهاي فني نشده است.  جابري انصاري ابراز اميدواري كرد كه 
با ادامه رايزني ها، راهكارهاي فني براي حفظ برجام بطوري كه ايران 
از منافع آن برخوردار ش��ود، ارائه شود. او گفت كه به زودي دهمين 

دور از گفت وگوهاي موسوم به آستانه برگزار خواهد شد. 

 ادامه حضور نيروهاي ايراني
متكي به توافق تهران و دمشق است

مع��اون وزير امور خارج��ه ايران كه 
به هند س��فر كرده اس��ت پس از ديدار 
با مقامات هندي در دهلي نو اعالم كرد: 

هند مصمم به حفظ برجام است. 
عب��اس عراقچي در گفت وگو با ايرنا 
با اش��اره به اينكه گفت وگو ها در سطح 
معاونين وزراي امور خارجه دو كش��ور 
برگزار ش��د، گفت: اين گفت وگوها از چند سال گذشته تاكنون به 
صورت مس��تمر برگزار شده است و جنبه مش��ورتي دارد و در آن 
در خصوص روابط دو كشور در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، 
كنسولي و مسائل بين المللي و منطقه يي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
به گفته عراقچي، دور گذش��ته اين مذاكرات در تهران برگزار شده 
بود.  او در ادامه س��خنان خود به محورهاي اصلي مذاكرات خود با 
مقامات هندي اشاره كرده و افزود: با توجه به اقدام اخير امريكا در 
خروج از توافق هس��ته يي با ايران و تاثير آن بر روابط هند و ايران، 
مساله برجام يكي از اصلي ترين مسائل مورد مذاكره بود. هند يكي از 
بزرگ ترين خريداران نفت ايران است و طبيعتا نيازهاي كشور هند و 
خواست دولت ايران به گونه يي است كه تجارت نفت ميان دو كشور 
بايد ادامه پيدا كند.  عراقچي ادامه داد: ايران يكي از تامين كنندگان 

قابل اعتماد نفت براي مشتريان خود از جمله هند بوده است.

 هند مصمم
به حفظ برجام است

وال استريت ژورنال از طرح اتحاديه اروپا خبر داد

باز  شدن حساب بانك مركزي در اروپا
گروه ايران|

دولت هاي آلمان، فرانسه و انگليس به راه هايي 
دس��ته يافته اند كه كانال مالي مي��ان ايران و اروپا 
همچنان زنده نگه داشته شود. اين را »وال استريت 
ژورنال« به نقل از چند مقام اروپايي نوش��ته است. 
به نوشته اين روزنامه اين سه كشور به دنبال فعال 
كردن حس��اب هايي ب��راي بانك مرك��زي ايران و 
ارتباط آنها با بانك هاي مركزي كشورهاي اروپايي 
هستند. در مقابل نياز است ايران قوانين مربوط به 
پولش��ويي كه از س��وي FATF ارائه شده است را 
تصويب و اس��تانداردهاي آن را پاس كند. اما تا به 
ام��روز اقدامات دولت و مجل��س براي تصويب اين 

قوانين بي نتيجه مانده است. 

 رفت و آمد لوايح در مجلس و شوراي نگهبان
ت��ا آنجا كه روز گذش��ته پس از ع��دم تاييد 
مصوبه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون پالرمو و 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي از سوي شوراي 
نگهبان، رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
هم در نامه ي��ي به آيت اهلل جنت��ي، الحاق ايران 
ب��ه پالرم��و را خالف امنيت ملي تش��خيص داد. 
آيت اهلل هاش��مي ش��اهرودي در نامه يي 5 بندي 
ب��ا اين مصوب��ه مجل��س مخالفت كرده اس��ت. 
»عدم تفس��يرپذير بودن متن كنوانس��يون ها«، 
»مغاي��رت پذيرفت��ن ارج��اع ب��ه داوري ديوان 
بين المللي دادگس��تري با اصل حاكميت ملي«، 
»مشكل تراشي در حمايت از گروه هاي مقاومت 
با پيوس��تن ب��ه اي��ن كنوانس��يون« و »ناكافي 
ب��ودن مصوبه مجلس در تاكي��د بر عدم پذيرش 
اس��راييل« از جمل��ه ايرادات مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به مصوبه مجلس است. همچنين 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي در بند آخر نامه خود 
خطاب به دبير شوراي نگهبان مي نويسد كه اين 
كنوانسيون و ساير بندهاي مورد درخواست گروه 
FATF در جهت شناس��ايي دقيق فعاليت هاي 
اقتص��ادي اش��خاص حقيق��ي و حقوقي صورت 
مي گي��رد كه در مرحله بعد م��ورد هدف تحريم 
و فش��ار دش��من قرار گيرند. مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام اينط��ور تحليل كرده اس��ت كه 
»در ش��رايط تحريم پذيرش تعهدات مندرج در 

اين كنوانس��يون و شروط گروه اقدام FATF به 
معناي تسليم شدن در برابر خواست هاي مخرب 
نظام سلطه در حوزه اقتصادي خواهد بود و توان 
كش��ور را در دور زدن تحريم ها و كار با اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه بايستي كلي به دوراز چشم 
بيگانگان صورت گيرد را دچار خدشه مي سازد.«

پيش از اين عباس��علي كدخدايي س��خنگوي 
شوراي نگهبان هم از عدم تاييد مصوبه پيوستن 
ايران به كنوانسيون پالرمو در اين شورا خبر داد 
و گفته بود 2 مورد ايراد از سوي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نسبت به اين اليحه اعالم شد كه 
شامل مغايرت با سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
و سياس��ت هاي امنيتي بوده اس��ت. با اين حال 
آنطور كه كدخدايي در گفت وگو با تسنيم گفته، 
»اش��كاالت پالرمو خيلي اساسي نيست كه قابل 
حل نباشد و احتماالً در يك رفت و برگشت بين 

مجلس و شوراي نگهبان حل شود يا با ارجاع به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام حل وفصل شود.«

در عين حال يك اليح��ه ديگر از لوايح مالي 
در مجلس مصوب نشده، و مصوبه مجلس درباره 
اصالح قانون مبارزه با پولشويي هم به سرنوشت 

مصوبه پالرمو دچار شده است. 

 نامه روحاني به آيت اهلل جنتي
 چن��دي پيش پس از طوالني ش��دن فرايند 
بررس��ي اين لوايح در مجلس و شوراي نگهبان، 
رييس جمهور با ارس��ال نامه يي به آيت اهلل جنتي 
از ش��وراي نگهبان خواس��ت كه هر چه سريع تر 
مصوب��ات مجلس در اي��ن رابط��ه را تاييد كند. 
اس��تناد روحان��ي ب��راي تصويب اي��ن مصوبات، 
تاييد يكي از مصوبه هاي شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با حضور س��ران س��ه قوه توسط مقام 

معظ��م رهبري بود كه بر اس��اس آن، از ايش��ان 
خواس��ته شده بود »در صورت صالحديد ترتيبي 
اتخاذ گردد كه شوراي نگهبان عدم مغايرت سه 

اليحه مصوب مجلس را به فوريت اعالم كند. «
با اين حال، تا به امروز نامه حس��ن روحاني به 
دبير ش��وراي نگهبان تاثي��ري در روند تاييد اين 
مصوبات نداش��ته است، در حالي كه فرصت براي 
تصميم گي��ري ايران محدود اس��ت. چندي پيش 
گروه ويژه اقدام مالي براي س��ومين بار قرارگيري 
ايران در ليس��ت س��ياه را تعليق كرد و فرصتي 4 
ماه��ه داد تا جمهوري اس��المي قوانين خود را با 
استانداردهاي اين سازمان تطبيق داد. اين سازمان 
همچنين در گزارشي به روند اقدامات ايران درباره 
مبارزه با پولش��ويي و تروريسم پرداخت. بر اساس 
اين گزارش، ايران از آذر 13۹6 لزوم »اظهار مبلغ 
پول نقد همراه مسافران عازم خارج كشور« را اجرا 

و پيش نويس »قانون مبارزه با پولش��ويي و مقابله 
با تامين مالي گروه هاي تروريستي« را تهيه كرده 
است. با اين حال تاكيد كرد»فرصتي كه اين گروه 
به ايران داده بود، تمام شده و هنوز بيشتر اقدامات 
الزم ناتمام مانده است.« يكي از بحث برانگيز ترين 
موارد در ميان تغييرات درخواستي، شناخته شدن 
تامي��ن مال��ي »گروه هاي تروريس��تي« به عنوان 
»اقدام جنايي« در قوانين ايران است. درحالي كه 
در پيش نويس قانون تهيه ش��ده، گروه هاي نظامي 
ك��ه قصد دارند »به س��لطه خارجي، اس��تعمار و 

نژادپرستي خاتمه دهند« مستثني شده اند. 

 نياز به تعجيل در تصميم گيري
تعدادي از نماين��دگان مجلس معتقدند ايران 
بايد هرچه سريع تر تكليف خود را با لوايح مربوط 
به پولشويي و تروريس��م مشخص كند. در مقابل 
اين اف��راد كه عمدت��ا از موافق��ان تصويب لوايح 
مالي ان��د، مخالفان خواهان بس��ته ش��دن پرونده 
پذيرش شروط FATF  هستند تا آنجا كه چندي 
پي��ش تع��دادي از اين نمايندگان س��خنان مقام 
معظم رهب��ري مبني بر تصويب قوانين مس��تقل 
درباره پولشويي و تروريسم را به دستور رهبري به 
بسته ش��دن پرونده  FATFتعبير كردند. هرچند 
اين ادعاي آنان از س��وي ديگر نمايندگان مجلس 
رد ش��د تا آنجا كه روز گذشته محمود صادقي در 
گفت وگويي با اشاره به همين موضوع تاكيد كرد: 
»در مجلس به نظر رهبري اس��تناد مي كنند؛ اما 
آق��اي الريجاني بارها اعالم كرده كه دفتر رهبري 
گفته اين مساله به خود مجلس مربوط است و ما 
نظري نداريم. دس��ت كم نظ��ر منفي ندارند. « به 
ب��اور صادقي »مجموعه نظ��ام درباره تصويب اين 

لوايح به تصميم رسيده است.« 
اين ها در حالي اس��ت كه اگر خبر نشريه وال 
اس��تريت ژورن��ال، درباره خواس��ته اروپايي ها از 
ايران مبني بر تصويب قوانين مربوط به پولشويي 
و تروريس��م براي بازماندن رواب��ط مالي ايران و 
اروپا صحت داشته باش��د، مقامات ايران بايد هر 
چه س��ريع تر در اين باره تصميم بگيرند؛ چراكه 
فرص��ت زيادي تا آغاز زمان اج��راي تحريم هاي 

يكجانبه امريكا باقي نمانده است. 



 Wed. July   18. 2018  1151   چهارشنبه    27   تير 1397     4 ذي القعده 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
 دولت، نرخ تورم واقعي را 

به مردم اعالم كند
تسنيم| رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه 
دولت براي افزايش نرخ س��ود بانكي باي��د در اعالم نرخ 
تورم واقعي صادق باش��د، گفت: دولت صادقانه به مردم 
اعالم كند تورم ۸ درصدي را بايد به موزه تاريخ بسپاريم. 
طهماس��ب مظاهري با بي��ان اينكه ش��ايعاتي درباره 
افزايش س��ود بانكي توس��ط دولت ش��نيده است گفت: 
»دوستان دولت و بانك مركزي اين خبر را تاييد نكرده اند و 
ممكن است فقط ايده يي از سوي چند نفر در دولت باشد.«

وي افزود: »اميدوايم دولت با مش��ورت كافي و كامل، 
بازار را دوباره دچار مشكل و ركود نكند.«

مظاهري گفت: »در سود بانكي نبايد درباره هيچ عدد 
و رقم ثابتي تصميم گرفت؛ بلكه اين سود بايد به نرخ تورم 
نزديك باشد تا ارزش دارايي سپرده گذاران در مقابل تورم 
مصون بماند.« اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار كرد: 
»طي س��ه سال گذشته نرخ تورم 9 درصدي و نرخ سود 
بانك��ي 22 درصدي، فاصل��ه و خأل بزرگي ايجاد كرد كه 

نتيجه آن ركود اقتصادي بود.«
مظاه��ري با بيان اين مطلب اف��زود: »اين روند براي 
س��پرده گذاران، س��ودي تضمين ش��ده با ق��درت نقد 
شوندگي باال ايجاد مي كرد و در نتيجه مردم سپرده خود 

را در بخش هاي توليد سرمايه گذاري نكردند.«
وي ادام��ه داد: »يكي از داليل بي تعادلي ميان س��ود 
سپرده و تسهيالت، تنگناي نقدينگي در سيستم بانكي 
بود؛ چراكه تورم ۸ يا 9 درصدي واقعي نبوده، بلكه عددي 
طراحي ش��ده بود. از طرفي نقدينگي ب��ا تورم ۸ درصد 
محاسبه و اين فاصله زياد به وجود آمد.« مظاهري گفت: 
»متاسفانه فشار دولت براي پايين نگه داشتن نرخ تورم و 
ارز، كفايت نكرده و نرخ كاال و خدمات افزايش پيدا كرد و 
در نتيجه نرخ تورم رشد كرد و عدد آن به صورت رسمي 

از سوي دولت اعالم نشد.«

۶۱ درصد خانوارها عضو 
شبكه هاي اجتماعي هستند

ايبنا| بر اساس آمار بانك مركزي، بيش از ۶۴ درصد 
خانوارها در س��ال 9۶ داراي سرويس ارتباطي اينترنت، 
۶1.۶درصد عضو ش��بكه هاي اجتماع��ي و 9۶.۶درصد 

داراي تلفن همراه بوده اند. 
بر اساس اين اطالعات آماري، 1۰۰ درصد خانوارهاي 
شهري داراي برق، 99.5 درصد داراي گاز و 99.۴ درصد 
به آب لوله كش��ي دسترس��ي داش��ته اند، در عين حال 
خدمات فاضالب شهري در اختيار 53.3درصد خانوارها 
قرار دارد. همچنين در بخشي ديگر از اين آمار ارائه شده 
از سوي بانك مركزي آمده است كه 7۴.9درصد خانوارها 

به تلفن ثابت در سال 9۶ دسترسي داشته اند. 
اين گ��زارش مي افزاي��د: درصد خانوارهاي ش��هري 
اس��تفاده كننده از لوازم زندگي در س��ال 9۶ هم نش��ان 
مي دهد ك��ه 9۶.۶درص��د خانواره��ا داراي تلفن همراه 
هستند، ۴۴.۶درصد داراي رايانه )كامپيوتر(، 9.۴ درصد 
داراي دوربين فيلم ب��رداري، ۴9.۴درصد داراي اتومبيل 
شخصي و ۴1.۶ درصد داراي ويدئو و دستگاه پخش لوح 
فش��رده بوده اند. افزون بر اين، اين آمار نشان مي دهد كه 
99.2درصد خانوارهاي شهري در محل سكونت خود در 
سال 9۶ داراي آشپزخانه، 99.۶درصد داراي حمام، ۸2.۶ 
درصد داراي كولر ثابت »ش��وفاژ ديواري«، 19.3 درصد 
داراي ش��وفاژ دي��واري و ۴5 درصد از انب��اري برخوردار 
هستند. همچنين آمار بانك مركزي براي سال 9۶ حاكي 
از آن اس��ت ك��ه 9۸.3درصد خانواره��ا داراي تلويزيون 
»سياه و سفيد و رنگي«، 99.۶درصد داراي يخچال، فريزر 
و يخچال فري��زر، 25.5درصد داراي راديو، راديو ضبط و 

ضبط صوت و 1۶ درصد داراي موتورسيكلت بوده اند. 

 غفلت از ماليات
بر عايدي سرمايه

مه�ر| يك كارش��ناس اقتص��ادي گفت: ع��الوه بر 
هزينه ه��اي ب��االي تولي��د، بازارهاي م��وازي توليد كه 
غيرمولد، سود زا و با ريسك پايين هستند نيز از سرازير 
شدن سرمايه به سمت بازارهاي مولد جلوگيري مي كنند. 
علي جعفري اظهار كرد: حمايت از كاالهاي س��اخت 
داخ��ل و به تبع آن رونق توليد در كش��ور، به اصلي ترين 
مساله اقتصاد تبديل شده است كه رسيدن به اين هدف 

نيازمند شناخت و رفع موانع آن است. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: مهم ترين مش��كل در 
بخش هاي توليدي عدم تامين مالي و س��رمايه در گردش 
اس��ت. در اين مي��ان بانك ها نقش اساس��ي در ايجاد اين 
مشكل ايفا مي كنند. انحراف سرمايه بانك ها از بخش هاي 
توليدي به بخش هاي غير مولد از مهم ترين عواملي اس��ت 
ك��ه باعث بروز اين معضل و جلوگيري از س��رازير ش��دن 
دارايي ها ب��ه بخش توليد مي ش��ود. وي ادامه داد: اعطاي 
تسهيالت دولتي ازجمله كانال هايي است كه دارايي بانك ها 
را به سمت خود جذب كرده و از سوق يافتن اين سرمايه به 
بخش هاي مولد جلوگيري مي كند. جعفري گفت: همچنين 
بانك ها به عن��وان بنگاهي اقتصادي عمل كرده و به دليل 
اعطاي س��ودهاي با نرخ نسبتا باال به مش��تريان، درصدد 
جبران آنها برمي آيند. درنتيجه به دنبال زمينه هايي سودده 
و بي ضرر براي سرمايه گذاري هستند تا اين هزينه را جبران 
كنند. وي با اش��اره به نوس��انات بازار ارز، اظهار داش��ت: با 
توجه به نوس��انات فراوان قيمت ارز در كشور كه اخيراً نيز 
شاهد تورم شديد در اين زمينه بوده ايم، سرمايه دارها براي 
حفظ ارزش پول خود تمايل بيش��تري به تبديل آن به ارز 
خارجي دارند و بانك نيز از اين قاعده مستثنا نيست. يكي 
از زمينه هاي انحراف دارايي بانك ها، س��رمايه گذاري ارزي 
آنها اس��ت كه باعث مي شود سپرده ها به جاي توليد داخل 
به س��مت دارايي خارجي منحرف ش��ود. جعف��ري افزود: 
بخش هاي غير مولد مثل ارز كه گفته شد يا طال و به ويژه 
مسكن ازجمله بخش هايي هستند كه فعاليت اقتصادي و 
سوداگران در آنها داراي سود كالن و با ريسك پايين است. 
به عالوه از س��ودي كه سرمايه داران از طريق سوداگري در 
اين بخش ها به دست مي آورند، در كشور ما مالياتي دريافت 
نمي ش��ود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اما در مقابل 
اين بخش، بخش توليد قرارگرفته است كه عالوه بر ريسك 
باالي كنوني آن، ماليات نسبتا بااليي نيز از اين بخش اتخاذ 
مي ش��ود. درنتيجه بانك كه به دنبال كسب سود از دارايي 
خود اس��ت مسلماً به س��مت بازارهاي موازي توليد يعني 

بخش هاي غير مولد منحرف مي شود. 

اخبار كالن

رييس سازمان امور اداري و استخدامي اعالم كرد 

دستگاه هاي بي ميل به انتشار حقوق
گروه اقتصاد كالن|

جمش��يد انصاري رييس س��ازمان امور اداري و 
اس��تخدامي در گفت وگويي درباره س��امانه انتشار 
حقوق كاركن��ان عمومي و دولت��ي اعالم كرد كه 
»هي��چ يك از دس��تگاه هاي خ��ارج از قوه مجريه 
اطالعات خ��ود را بارگذاري نكردن��د.« با توجه به 
گفته ه��اي اين مقام مس��وول اين نهادها ش��امل 
قوه قضايي��ه، مقننه، نهادها و موسس��ات عمومي 
غيردولتي همچنين دستگاه هاي زيرمجموعه ستاد 
فرمان اجرايي امام و زيرمجموعه رهبري مي شوند. 
پ��س از افش��اي حقوق ه��اي نجومي ك��ه موجب 
نارضايتي و حساسيت شديد افكار عمومي نسبت 
به دريافتي هاي بي حساب و كتاب برخي از مديران 
و كاركنان دولتي شد، دولت براي نظارت و كنترل 
آن قانوني تدوين كرد كه طي آن بايد تمام حقوق  
و دريافتي ها در سامانه يي اينترنيتي در معرض ديد 

عمومي قرار گيرد. 
ب��ه گزارش »تعادل« و ب��ه نقل از فارس پس از 
افشاي دريافت حقوق  نجومي برخي مديران دولتي 
در سال هاي اخير كه اذهان و افكار عمومي جامعه را 
جريحه دار كرد، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند 
در برنامه شش��م توسعه ماده يي را براي شفافيت و 
كنترل و نظارت بر حقوق مديران و مقامات لحاظ 
كنند تا ديگر شاهد پرداخت حقوق نجومي نباشيم. 
ماده 29 قانون برنامه تمام دس��تگاه هاي قواي 
س��ه گانه و حت��ي نهاده��اي زيرنظر ول��ي فقيه و 
ارگان هايي كه از برخي قوانين مس��تثنا هستند را 
مكل��ف كرده تا اطالعات حقوق و مزاياي مديران و 
مقامات خود را در سامانه حقوق و مزايا ثبت كنند. 
قيد بس��يار مهمي گذاشته ش��ده تا دسترسي 
به اي��ن اطالع��ات در اختيار نهاده��اي نظارتي و 
عموم مردم فراهم ش��ود. مع��اون رييس جمهور و 
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور درباره 
آخري��ن وضعيت ايجاد و ثب��ت اطالعات حقوق و 
مزاياي مديران گفت: اس��تفاده از س��امانه را دهه 
آخر ارديبهش��ت به تمام دستگاه ها ابالغ كرديم تا 
كليه پرداخت هاي ارديبهشت را وارد كنند. اول بايد 

مشخصات كاركنان وارد ش��ود و بعد پرداختي ها. 
ثبت اطالعات ارديبهش��ت و خرداد آزمايشي تلقي 
مي ش��ود تا اشكاالت سيستمي برطرف شود. براي 
خ��رداد چون اح��كام كارمندان تغيي��ر كرد، ثبت 
اطالع��ات با تاخير انجام مي ش��ود و فكر مي كنيم 
آنهايي كه گذاشتند قابليت ارزيابي در سامانه وجود 

دارد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه از تير ماه همه دس��تگاه ها 
موظفند اطالعات را بارگ��ذاري كنند، گفت: هيچ 
يك از دس��تگاه هاي خارج از قوه مجريه اطالعاتي 

را بارگذاري نكردند. 
انص��اري با تاييد اينكه نهادهاي مذكور ش��امل 
قوه قضايي��ه، مقننه، نهادها و موسس��ات عمومي 
غيردولت��ي مي ش��ود، گفت: عالوه ب��ر آنها تمامي 
شركت ها و نهادهايي كه نامشان در ماده 29 آمده 
است مثل دس��تگاه هاي زيرمجموعه ستاد فرمان 
اجراي��ي امام و زيرمجموع��ه رهبري بايد اطالعات 
را مي گذاشتند. گزارش��ي كه به من روز سه شنبه 
گذش��ته دادند، هنوز خارج از قوه مجريه اطالعاتي 
وارد نشده است. ممكن است خودشان اطالعات را 
روي سامانه داخلي گذاشته باشند، اما در سامانه ما 

بارگذاري نكردند. 
وي اف��زود: ابتدا بايد دس��تگاه ها نس��خه يي از 
نرم افزار س��امانه حقوق و مزايا را در سيستم خود 
نص��ب و اطالع��ات را وارد مي كنند و پ��س از آن 
بارگ��ذاري روي س��امانه اصلي انجام مي ش��ود. به 
همين دليل هنوز روي سامانه  ما اطالعاتي مشاهده 

نمي شود. 
البته به گفته انصاري تعدادي از دس��تگاه هاي 
قوه مجريه هم در سيس��تم سامانه حقوق و مزايا، 
اطالع��ات را بارگذاري نكرده اند و در حال پيگيري 

چرايي اين موضوع هستند. 
وي در پاسخ به درخواست اعالم تعداد و درصد 
دستگاه هايي كه اطالعات خود را بارگذاري نكرده 
ان��ذ، گف��ت: اطالعات دقي��ق نداري��م و نمي توان 
درصدي گفت. فرض كنيد سازمان برنامه و بودجه 
يك اس��تان ديتا را گذاشته باشد و چند استان آن 

نگذاش��ته باشد. به صورت دستگاهي هم نمي توان 
عدد داد. دس��تگاه ها و واحده��اي زيرمجموعه به 
لحاظ مالي مس��تقل هس��تند، درنتيجه نمي توان 
گف��ت، وزارت صنعت اطالعات را گذاش��ته چون 
احتمال دارد، سازمان گس��ترش صنايع )ايدرو( يا 

سازمان توسعه معادن )ايميدرو( نگذاشته باشد. 
به گفته رييس سازمان امور اداري و استخدامي 
ب��راي انج��ام تكليف قانون��ي، مهم س��امانه خود 
دس��تگاه ها اس��ت. قانون مي گويد كليه دستگاه ها 
باي��د اطالعات را در پايگاه اطالعاتي خودش��ان به 
اطالع مردم برس��انند. اطالعاتي كه به ما مي دهند 
دس��تگاه هاي نظارتي دسترس��ي خواهند داشت. 
اطالعات سامانه ما مورد استفاده ديوان محاسبات، 
سازمان بازرسي كل كشور، سازمان برنامه و بودجه 
و خزانه داري، س��ازمان امور مالياتي و بازنشستگي 
قرار مي گيرد. در ماده 29 قانون برنامه ششم گفته 
شده هر دستگاه بايد اطالعات مديران را در سامانه 

خودش براي دسترسي اطالع مردم بگذارد. 
جمش��يد انص��اري در ادام��ه به موض��وع عدم 
ام��كان دسترس��ي عموم به اين س��امانه و تكليف 
قانون پرداخت و با بيان اينكه در قانون دسترس��ي 
به س��امانه  ما براي دس��تگاه هاي نظارتي است كه 
مي خواهند اطالعات كل سيستم را داشته باشند، 
افزود: اگر قانون را بخوانيد گفته  كليه دس��تگاه ها 
موظفند امكان دسترس��ي براي عموم مردم را در 
س��امانه خودش��ان فراهم كنند اگر قرار باش��د در 
سامانه ما بيايند خيلي نمي توان اطالعات به دست 
آورد. مثال حس��ن حسيني را جست وجو مي كنند 
ممكن است كه ميان مديران چند حسن حسيني 
مشابه در دستگاه ها و جاهاي مختلف وجود داشته 
باشد. بنابراين اگر در يك دستگاه خاصي است بايد 
در س��ايت آن س��ازمان اطالعات را مشاهده كنند. 
باي��د توجه كنيد س��امانه يي ك��ه طراحي كرديم 
س��امانه حقوق و مزاياي كل كاركنان دولت است، 
يعني اطالعات 2 ميليون و 3۰۰ هزار كارمند ثبت 

مي شود. 
 الزم ب��ه ذكر اس��ت ك��ه در قانون گفته ش��ده 

»... ب��ه نحوي كه ميزان ناخال��ص پرداختي به هر 
يك از افراد فوق مش��خص شود و امكان دسترسي 
براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم ش��ود.« 
حكمي كه دسترسي عمومي به سامانه را به ذهن 

متبادر مي كند. 
با اين حال جمش��يد انصاري معتقد اس��ت كه 
وقتي مي گويد دستگاه ها بگذارند يعني مردم اطالع 
پيدا كنند. سيس��تم طوري طراحي شده است كه 
هر دستگاه آمار را روي سامانه خودش مي گذارد و 
بعد به سيس��تم ما هم منتقل مي كند، يعني مردم 

پيش ما نمي آيند. 
وي در پاس��خ ب��ه تاكي��دات مصاحبه كننده بر 
استنباط نادرست از اين تبصره، گفت: هر كس فهم 
خ��ودش را دارد. ما هم فهم خودمان را مي گوييم. 
سامانه ها مربوط به حقوق كليه كاركنان است. در 
حالي كه آنچه قانون تكلي��ف كرده تا مردم به آن 
دسترسي پيدا كنند در مورد مديران است. ممكن 
است مديران دستگاه ها 1۰۰ هزار نفر باشند. فقط 
اطالع��ات اين تعداد را بايد براي دسترس��ي عموم 
بگذارند؛ نه همه كارمندان را. سامانه ما كل كاركنان 
است و چنين تكليفي نيست كه دسترسي همه را 

به مردم فراهم كنيم. 
انص��اري همچنين درباره طيف اش��خاصي كه 
مش��مول اين قانون مي شود، اظهار كرد: اين قانون 
ن��ه فقط دول��ت بلك��ه كل كاركنان و مدي��ران را 

دربرمي گيرد، مثال مجلس بايد عالوه بر نمايندگان 
حتي اطالعات راننده مشغول خدمت را هم بدهد. 
گزارش مقدماتي سامانه را به دولت داديم و قرار شد 
براي عملكرد خرداد هم بدهيم. برخي تصميمات 
در دولت بايد گرفته شود. مثال گفته شده اطالعات 
مديران بايد در دسترس عموم باشد، اما نگفته چه 
سطحي از مديران. فرضا اطالعات حقوق مديركل به 
باال يا نه. چون رييس اداره يك شهرستان هم مدير 
حساب مي ش��ود يا اينكه مراد از مقامات چيست؟ 
اين مس��ائل را در دولت بحث و تصويب مي كنيم. 
اكنون نزديك به 1۰۰ هزار مدير داريم. رييس  اداره 
كارپردازي شغل مديريت است. پيشنهادي به دولت 

مي دهيم تا در اين باره تصميم گيري كند. 
در پاي��ان انصاري به موض��وع كنترل و نظارت 
دولت روي پرداختي هاو اين سامانه پرداخت و گفت: 
خزان��ه داري اين كار را انجام مي دهد و دسترس��ي 
دارد. كنترل هاي��ي را خزانه  و ذي حس��ابي ها انجام 
مي دهند و كنترل هايي را ديوان محاس��بات دارد. 
كنترل ما از جهت رعايت مقررات اس��ت. دستگاه 
اطالع��ات را وارد مي كند، نگاه مي كنيم با مقررات 
هم خواني دارد يا نه. پرداخت ها فراتر از احكام است. 
مثال يك مدير تشخيص مي دهد 1۰۰ ساعت اضافه 
كار به كارمندي بدهد. ما در مقام تشخيص درست 
يا غلط آن نيستم فقط احكام كارگزيني را كنترل 

مي كنيم. 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي: 

جنگ اقتصادي را بايد به درستي مديريت كنيم
گروه اقتصاد كالن|

مع��اون وزي��ر اقتص��اد در حالي خب��ر از آغاز 
يك جنگ اقتص��ادي عليه ايران داد كه برخالف 
بسياري از مس��ووالن دولتي، به جاي آنكه وعده 
زياد نشدن مشكالت را بدهد، از احتمال افزايش 
نرخ تورم و كاهش ش��ديد ف��روش نفت صحبت 
كرد. اين در حالي است كه پس از خروج امريكا از 
برجام و در حالي كه بازار ارز هم نوسان شديدي 
از خ��ود نش��ان مي ده��د، مقامات دولت��ي ابراز 
اميدواري مي كردند ك��ه هيچ كدام از بخش هاي 
اقتصاد كشور با مش��كلي مواجه نخواهد شد. هر 
چند او از افزايش نرخ تورم و كاهش فروش نفت 
به عنوان خطرات دوره تحريم هاي آينده صحبت 
ك��رد ام��ا بس��ياري از كارشناس��ان افزايش نرخ 
بيكاري، قيمت ارز، ركود و رش��د منفي اقتصادي 
را جزو اتفاقات محتمل در آينده مي دانند. معاون 
وزير اقتص��اد همچنين ضمن پذيرش تصميمات 
نظام براي نپيوس��تن ايران به FATF به ش��كل 
غيرمس��تقيم پيوس��تن به اين نهاد بين المللي را 
به س��ود كش��ور دانس��ت. او در بخش ديگري از 
صحبت هاي��ش و در حالي ك��ه از مقاومت بخش 
خصوص��ي و دولتي در مقاب��ل تصميمات وزارت 
اقتصاد گله كرد، گفت: اگر قرار باش��د هر جا كه 
منافع م��ا به خطر افتد، قان��ون را كنار بگذاريم، 

بهتر است هيات مقررات زدايي تعطيل شود. 
به گزارش »تعادل« س��يد حسين ميرشجاعيان 
حس��يني در نشستي خبري با بيان اينكه بايد خود 
را ب��راي تحريم ماه هاي آينده آم��اده كنيم، گفت: 
»امي��دوارم از تصميم هاي عجوالنه فاصله بگيريم و 
شوك را درست بسنجيم. واقعيت اين است تحريم ها 
اثر خود را خواهند گذاش��ت. ما بايد در نظام فكري 
و تغيير رفتار خ��ود تصميماتي بگيريم. احتماال در 
بخش نفت و تورم اثراتي را خواهيم داشت كه بايد 
ت��الش كنيم اين اثرات را كم كنيم چرا كه افزايش 

نرخ ارز افزايش تورم را در پي دارد.«
ميرشجاعيان در ادامه با بيان اينكه چند اتفاق 
افتاده كه از كنترل دولت خارج بود، اظهار داشت: 
»اجراي قانون ماليات ارزش افزوده در دوبي روي 
 FATF بازار ارز ما تاثير گذاش��ت، موضوع ديگر
اس��ت كه از اختيار دولت خارج است و مجموعه 
حاكمي��ت به اي��ن نتيج��ه نرس��يده و معتقدم 
عدم پيوس��تن به آن آثار زيانب��اري دارد و فقط 
كره ش��مالي و ايران هس��تند كه از روابط بانكي 
بين الملل محروم مي شوند. در اين شرايط شوك 
ارزي اتفاق افتاده و مردم عقاليي رفتار مي كنند. 
مردم ب��ه دنبال حفظ ارزش دارايي ها بوده و يك 

باره بازار مسكن و سكه به حركت درآمد.«
معاون وزي��ر اقتصاد گفت: »انتقال اس��كناس 
)ارز( به كش��ور دچار مشكل شده است و در اينجا 
دو دسته سياست وجود داشت، سياست اول آنچه 
كه دولت انجام داد و قيمت ارز تك نرخي ش��د و 
سياست دوم آزادسازي قيمت ها به غير از كاالهاي 
اساس��ي كه درنهايت اين تصميم ت��ورم بزرگ به 
همراه دارد و چيزي است كه دولت مي خواست از 
آن فرار كند. در شرايط تحريم، بازار كاركرد اصلي 
خود را از دس��ت مي دهد و بايد قبول كنيم، سطح 
مداخله دولت افزايش يابد، تبعات اين موضوع فساد 

و رانت��ي بود كه توزيع ش��د.«وي در ادامه گفت: 
»اينكه دولت مي دانست روي نظام توزيع نظارت 
دارد يا ندارد، بحث ديگري اس��ت و مي دانيم كه 
عموما روي كاالهاي اساس��ي قدرت نظارت دارد، 
جاهايي آس��يب  پذيرفتند كه ابزار نظارت دولت 
وجود نداش��ت، دولت روي نرخ ۴2۰۰ توماني ارز 
لجاج��ت نكرد و با اتفاقات پيش آم��ده، آرام آرام 
آن را اصالح كرد و تصميم اش��تباه اصالح ش��د. 
البته مش��كالت بانكي ساختاري از سال هاي قبل 
به وجود آمده و از اين حوزه امروز يا فردا با برجام 

يا بي برجام آسيب مي بينيم.«
او در پاس��خ به سوال خبرنگار ايسنا، در مورد 
احتمال بروز تورم در ماه هاي پيش رو اظهار كرد: 
»ب��راي حجم نقدينگي موج��ود بايد تصميماتي 
بگيريم. در كش��ور ما حجم نقدينگي هر 5 سال 
دو براب��ر مي ش��ود كه اين مي توان��د باعث ايجاد 
تورم ش��ده و به اقتصاد آس��يب بزند. چالش هاي 
پيش روي ما كم نيس��تند و ما پيشنهادات خوبي 

براي مواجه با چالش هاي پيش رو داريم.«
مع��اون وزير اقتصاد با بي��ان اينكه حجم زياد 
نقدينگ��ي ب��ه تنهاي��ي نمي توان��د توجيه كننده 
وضعيت به وجود آمده باش��د، گفت: »بسياري از 
كشورهايي كه حجم نقدينگي بااليي ندارند اما در 
شرايط جنگ اقتصادي با امريكا هستند، وضعيت 
اقتصادي ش��ان دچار بحران مي شود ما حتي اگر 
در كش��ورمان نقدينگي كمتري مي داش��تيم، باز 
ه��م جنگ اقتصادي با امريكا اين ش��وك را وارد 

اقتصاد ما مي كرد.«
ميرشجاعيان در ادامه با اعالم اينكه دهك هاي 
اقتص��ادي ما به هم نزديك هس��تند، گفت: »در 
چنين شرايطي اگر يك شوك تورمي ديگر اتفاق 
بيفتد، مي تواند بسياري از افراد را به زير خط فقر 

بكش��اند. دولت بايد بپذيرد اگر تصميم اشتباهي 
بگيرد، آن را قبول كرده و از آن برگردد.«

 او ب��ا بيان اينكه مردم بايد در تالطمات پيش 
رو كمتري��ن آس��يب را ببينند، اظه��ار كرد: »ما 
بايد از ب��اب توزيع درآمد و اث��رات اجتماعي آن 
و همچنين تش��ويق صادرات و رانتي كه مي تواند 
به وجود بياورد، كنترل بيش��تري اعمال كنيم تا 
بتوانيم كش��ور را در اين شرايط جنگ اقتصادي 

درست مديريت كنيم.«

 با اين وضعيت شوراي مقررات زدايي 
تعطيل شود

ميرشجاعيان با بيان اينكه هيات مقررات زدايي 
و تس��هيل صدور مجوزهاي كسب و كار از نيمه 
دوم س��ال 93 كار خود را آغاز كرد، اظهارداشت: 
»در گام اول 21۰۰ مج��وز را شناس��ايي كرديم 
و س��پس از دس��تگاه هاي مربوطه خواستيم اين 
مجوزها را حذف كنند. وزارت جهاد كشاورزي در 
تعداد مجوزها در كشور پيشرو بود به گونه يي كه 
از 21۰۰ مجوز احصاء ش��ده، ۴۶۰ مجوز مربوط 
به وزارت جهاد كش��اورزي بود. در حال حاضر از 
اين تعداد 9۶ مجوز باقي مانده اس��ت. از سازمان 
بورس 21 مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
۴7 مجوز، وزارت نيرو 21 مجوز، وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات ۴2 مجوز، س��ازمان حفاظت 
محيط زيست ۶۴ مجوز، معاونت روابط كار وزارت 
تع��اون 15 مجوز و س��ازمان ميراث فرهنگي 31 

مجوز باقي مانده است.«
او با اشاره به مجوزهاي چالش برانگيز سازمان 
امور مالياتي گفت: »اين سازمان در فرايند صدور 
مجوز دچار مشكل اس��ت و تنها 1۰ مجوز دارد. 
فرايند صدور مجوز به قدري چالش برانگيز است 

كه ب��ه عنوان مثال در خص��وص گواهي موضوع 
تبصره يك ماده 1۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم 
۴۶ دستورالعمل زنده داشت كه پس از درخواست 

هيات مقررات زدايي، اين مصوبه حذف شد.«
وي ب��ا انتقاد از نح��وه برخورد بخش دولتي و 
بخش خصوصي با حذف مجوزها، افزود: »اگر قرار 
باش��د زماني كه مناف��ع بخش خصوصي و بخش 
دولتي به خط��ر مي افتد، در برابر قانون و مواضع 
هيات مقررات زدايي س��ينه سپر كنند، پس بايد 
اين هيات تعطيل ش��ود. بايد اين ميزان مخالفت 
ش��ديد از س��وي بخش دولتي و بخش خصوصي 
ب��ا رويه هاي هيات مقررات زداي��ي را حل كرد و 
اي��ن بخش ها باي��د باالخره به قان��ون تن دهند. 
كار هيات، كار ارزش��مندي اس��ت در صورتي كه 
حاكميت قانون در كشور مورد احترام باشد. بايد 
س��ازمان بازرسي، دادس��تاني و ديوان محاسبات 
مي��زان اج��راي مصوبات هيات در دس��تگاه هاي 

اجرايي را اعالم كند.«

 بايد زمان صدور مجوزها را كاهش دهيم
وي در ادامه با اش��اره به پيشخوان مجوزهاي 
كش��ور گف��ت: »پيش��خوان مجوزه��اي كش��ور 
سامانه يي متش��كل از ۴ زيرسامانه در هم تنيده 
و يكپارچه ش��ده اس��ت كه با هدف نهايي ارتقاء 
سطح ش��فافيت و كنترل نظام مجوزدهي كشور 
ش��كل گرفته است. نخس��تين زير س��امانه اين 
پيش��خوان كه »س��ام« نام گرفته اس��ت وظيفه 
دريافت درخواس��ت مجوز از مردم، تحويل آن به 
دستگاه اجرايي مربوطه، تبادل استعالمات مرتبط 
با مجوزهاي بين دستگاه هاي اجرايي و در نهايت 
تحوي��ل مجوز صادر ش��ده به درخواس��ت كننده 
مجوز اس��ت.« معاون وزير اقتص��اد با بيان اينكه 

اين س��امانه به دنبال اين اس��ت ك��ه متقاضيان 
مجوزه��ا بدون س��ردرگمي، مجوزه��اي خود و 
استعالمات مربوط به آن را فقط از يك نقطه قابل 
 پايش عمومي از حاكميت درخواست كنند، گفت: 
»قصد داريم با شناسايي گلوگاه ها و موانع موجود 
در ش��بكه مجوزدهي كش��ور كه با شاخص هاي 
كمي نظير مدت زمان صدور مجوز، هزينه صدور، 
مدارك دريافتي از متقاضيان و تعداد استعالمات 
مرتبط براي مجوزها، ضم��ن ايجاد وحدت رويه 
در ص��دور، عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي رصد و 

سنجيده شود.«

 ۱۰ درصد از استعالمات الكترونيكي است
اين مقام مس��وول با اشاره به خالء هاي مقررات 
زدايي گفت: دستگاه ها از راه هايي براي عدم اجراي 
مقررات اس��تفاده مي كنند، در حال��ي كه ما براي 
اصالح مقررات ۶ م��اه زمان صرف مي كنيم. قانون 
ضعف نظارت دارد و 1۰۰ بار به مجلس پيش��نهاد 
دادي��م و پيش نويس ارائه ش��د. م��ا نمي دانيم كه 
مجوزهاي ارائه شده توسط دستگاه ها اجرا مي شود 
يا خير در صورتي كه دستگاه ها بايد مجوزها را در 

سامانه مقررات ثبت كنند. 
 ميرش��جاعيان در ادام��ه ب��ا اش��اره وضعيت 
اول  دس��تگاه   5 گف��ت:  كش��ور،  اس��تعالمات 
استعالم دهنده ش��امل قوه قضاييه )29 درصد(، 
وزارت داراي��ي )11درص��د(، ني��روي انتظام��ي 
)11درص��د(، اتاق اصن��اف )9درص��د( و وزارت 
كش��ور )۸درصد( مي ش��ود ك��ه در مجموع ۶۸ 

درصد استعالم هاي كشور را ارائه مي دهند. 
ميرش��جاعيان در ادام��ه با بي��ان اينكه براي 
هر مج��وز 7 اس��تعالم الزم اس��ت، گف��ت: ۴۶ 
مرج��ع صدور مجوز داريم ك��ه تنها 1۰ درصد از 
اس��تعالمات الكترونيكي اس��ت؛ يعني 9۰ درصد 
از مراجعي��ن بايد كفش آهنين بپوش��ند و روند 

طوالني بوروكراسي را طي كنند. 
وي اف��زود: در حال��ت عادي براي اس��تعالم 
مجوزها 2۰۰۰ تب��ادل اطالعات وجود دارد، اين 
در حالي است كه اين ميزان از تبادالت در بستر 
الكترونيك مي تواند به ۴۶ مورد تبديل ش��ود كه 

صرفه جويي در زمان و هزينه ها را در پي دارد. 

 رفع مشكل تعدد نمادهاي فعاليت هاي مجازي
معاون وزي��ر اقتصاد در ادامه به برنامه س��ال 
97 هي��ات مقررات زدايي اش��اره ك��رد و گفت: 
منطقي سازي هزينه كارمزد خدمات دولتي براي 
واردات مرتبط با س��ازمان اس��تاندارد و سازمان 
توس��عه تج��ارت، رفع مش��كالت ص��دور مجوز 
نمايش��گاه ها از سوي سازمان توسعه تجارت، لغو 
الزام وصول ماليات علي الحساب واردات قطعي و 
رفع مشكل تعدد نمادهاي مربوط به فعاليت هاي 

مجازي از جمله برنامه هاي هيات است. 
وي ادام��ه داد: بررس��ي مجوزه��اي م��وازي 
س��ازمان اس��تاندارد و وزارت بهداش��ت، ح��ذف 
ال��زام دريافت گواهي عدم سوپيش��ينه، برقراري 
ام��كان اخذ ضمانتنامه بانكي براي ترخيص كليه 
كااله��اي وارداتي و بررس��ي آيين نامه نظارت بر 

اماكن عمومي از ديگر برنامه هاي هيات است. 
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 پاسخ بانك مركزي
به انتقادها 

گروه بانك و بيمه| بانك مركزي در پاس��خ به 
انتقادهايي كه در مورد تخصيص ارز رسمي به برخي 
شركت ها مطرح ش��ده، در جوابيه يي اعالم كرد كه 
نقش تامين كننده ارز رس��مي براي بانك هاي عامل 
و صرافي آنها دارد و در اين روند نس��بت به پذيرش 

تقاضاي مشتريان راسا اقدام نمي كند. 
به گزارش »تع��ادل«، در جمع بندي اين جوابيه 
بان��ك مركزي بط��ور خالصه بيان ش��ده كه بانك 
مركزي اگرچه ب��ا تخصيص ارز براي برخي مصارف 
ارزي مخالف است اما نظارت بر واردات با ارز دولتي 
و توزيع آن در حيطه بانك مركزي نيست و دخالتي 

در بررسي اهليت شركت ها ندارد.
بان��ك مركزي ي��ادآور ش��د، اوالً: فرايند ثبت 
سفارش براي واردات، اولويت بندي كاالها و تعيين 
اينكه ورود چه كاالهايي براي كش��ور الزم اس��ت 
در اختيار بانك مركزي نيس��ت، ثاني��اً: اين بانك 
دخالتي در فرايند پذيرش ش��ركت ها و بررس��ي 
اهليت و  شرايط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات 
كاال ب��ا ارز دولتي و فرايند قيمت گذاري و نظارت 
بر توزيع آن در حيطه مسووليت هاي بانك مركزي 
نبوده و س��ازوكارهاي اجرايي آن در اختيار ساير 

اركان اجرايي كشور است. 
به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي، اين 
بان��ك اخيرا و پ��س از اج��راي سياس��ت جديد 
ارزي و به درخواس��ت برخي دستگاه هاي اجرايي 
براي ايجاد ش��فافيت و پاس��خ به اف��كار عمومي 
فهرست ش��ركت هاي دريافت كننده ارز دولتي را 
منتش��ر كرد. اما پس از انتشار اسامي شركت هاي 
دريافت كنن��ده ارز كه بابت واردات اقالم مجاز، ارز 
م��ورد نياز خود را از ش��بكه بانكي كش��ور با نرخ 
رس��مي تامين ك��رده بودند، به ص��ورت پراكنده 
انتقاداتي نس��بت ب��ه عملكرد بان��ك مركزي در 

فضاي رسانه يي و مجازي مطرح شده است. 
 بان��ك مركزي در خصوص محورهاي س��ه گانه 
انتقاد شده ش��امل »ارز تخصيص يافته صرف ورود 
كاالهاي��ي كه مورد نياز كش��ور نب��وده و در اولويت 
اصلي كشور نيست، شده است. برخي از شركت هاي 
دريافت كننده ارز، تازه تاسيس بوده و شرايط دريافت 
ارز دولتي را نداشته اند. برخي از گروه هاي كااليي با 
وج��ود دريافت ارز دولتي، كااله��اي خود را به نرخ 
باالت��ر و نزديك ب��ه بازار غير رس��مي ارز به فروش 
مي رسانند« اعالم كرد كه فرايند ثبت سفارش براي 
واردات، اولويت بندي كاالها و تعيين اينكه ورود چه 
كااليي براي كشور مهم تر است اساسا در اختيار بانك 
مركزي نيس��ت و سازوكار آن خارج از بانك مركزي 
انجام مي شود. در اين خصوص موضع بانك مركزي 
از ابتدا مشخص بوده كه با تخصيص ارز به برخي از 

مصارف ارزي مخالف است. 
براساس فرآيند موجود پس از ثبت سفارش براي 
واردات، معموال مشتريان به بانك هاي عامل مراجعه 
و فراين��د پذي��رش، نوبت دهي و خريد ارز توس��ط 
بانك ه��اي عامل يا صرافي آنان انجام مي ش��ود، لذا 
بانك مركزي دخالتي در فرايند پذيرش ش��ركت ها 

و بررسي اهليت و  شرايط آنان ندارد. 
 نظ��ارت ب��ر واردات كاال با ارز دولت��ي و فرايند 
قيمت گ��ذاري و نظ��ارت ب��ر توزي��ع آن در حيطه 
مس��ووليت هاي بانك مركزي نبوده و سازوكارهاي 
اجرايي آن در اختيار ساير اركان اجرايي كشور است. 
ل��ذا بانك مركزي در نقش تامين كننده ارز رس��مي 
براي بانك ه��اي عامل و صرافي آنها عمل مي كند و 
در فرايند موجود نسبت به پذيرش تقاضاي مشتريان 

راسا اقدام نمي كند. 

اروپا به دنبال فعال سازي 
حساب هاي ايران

مقامات اروپايي اعالم كردن��د: دولت هاي بزرگ 
اروپايي در حال بررسي فعال سازي حساب هاي بانك 

مركزي ايران با بانك هاي مركزي اروپايي هستند. 
به گ��زارش وال اس��تريت ژورنال، چن��د نفر از 
مقامات اروپايي گفتند، دولت هاي فرانسه، بريتانيا 
و آلمان به ايران اعالم كردند كه در حال بررس��ي 
فع��ال كردن حس��اب هاي بانك مرك��زي ايران با 
بانك ه��اي مركزي خود در جه��ت باز كردن يك 

كانال تجاري به منظور حفظ برجام هستند. 
اين اقدام به عنوان نخستين نشانه قابل اعتنايي 
است كه اروپا در جهت حفظ برجام برداشته است 
و حاك��ي از مواضع ضد تحريمي اروپا نس��بت به 
اقدامات دولت ترام��پ در بحبوحه منزوي كردن 

تهران به لحاظ اقتصادي است. 
مقامات اروپايي اعالم كردند: گزينه فعال سازي 
حس��اب هاي بانك مرك��زي ايران ن��زد بانك هاي 
مركزي اروپا يا دوباره فعال كردن برخي از آنها در 
حالي به ميان آمد كه اين حساب ها براي چندين 
سال غير فعال بوده اند و اكنون اروپا به دنبال فعال 

كردن آنهاست. 
دولت ه��اي اروپايي برنامه هاي خ��ود را در طول 
نشس��ت هايي كه با طرف ايراني در اوايل ماه جاري 
ميالدي در وين داش��تند، مط��رح كرده اند. مقامات 
اروپاي��ي اعالم كردند كه ايران نيازمند اجراي قانون 
به منظور تامين استانداردهاي ضدپولشويي از طريق 

ناظر بين المللي يعني »اف اي تي اف« است. 
از س��وي ديگر مقامات امريكاي��ي به طور واضح 
نس��بت به انجام امور تجاري ب��ا بانك مركزي ايران 
هش��دار داده اند و آن را يك موسس��ه مالي مشروع 
ك��ه مي تواند با بانك هاي اروپايي از جمله بانك هاي 

مركزي تعامل داشته باشد، در نظر نگرفته اند. 
البته »فدريكا موگريني« رييس سياست خارجه 
اتحاديه اروپا روز دوشنبه گفت: اتحاديه اروپا مصمم 
به كس��ب معافيت از دولت امريكا براي انجام روابط 
تجاري ب��ا ايران اس��ت. به گفته ۲ نف��ر از مقامات 
اروپاي��ي، اروپا اميدوار به فعال ك��ردن يورو، پوند و 
ديگر ارزهاي مهم در حساب هاي بانك مركزي ايران 
در اروپاست تا ايران راحت تر درآمدهاي نفتي خود را 
به داخل كشور بازگرداند يا حداقل از درآمدهاي خود 

براي خريد كاالهاي كليدي در اروپا استفاده كند. 

اخبار

سكه هاي پيش فروشي به بازار نيامد، حباب سكه همچنان 480 هزار تومان است

نرخ ها با وارد نشدن سكه هاي پيش فروشي افزايش يافت
دالر رسمي 4342 تومان شد

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
در شرايطي كه انتظار مي رفت از ۲6 تيرماه 97 
با ورود س��كه هاي پيش فروش شده با سر رسيد 
س��ه ماهه، به تدريج عرضه س��كه افزايش يابد و 
تشنگي بازار را پاسخ بدهد و قيمت ها رو به كاهش 
بگذارد، اما نرخ هاي روز س��ه شنبه در بازار طال و 
ارز نش��ان داد كه سكه هاي پيش فروشي هنوز به 
بازار نرس��يده و در نتيجه قيمت س��كه و طال بار 
ديگر روبه افزايش گذاشت و سكه طرح جديد به 
۲ ميليون و 816 هزار تومان و هرگرم 18 عيار به 

۲35 هزار تومان افزايش يافت.
حال بايد منتظ��ر بود كه آيا در روزهاي آينده 
متاثر از عرضه سكه هاي پيش فروش شده، نرخ ها 
كاهش مي يابد يا همچنان روند افزايشي بازار طال 

وارز و سكه ادامه خواهد يافت. 
به گزارش »تعادل« محمد كشتي آراي رييس 
كميس��يون طال و جواهر در اين رابطه گفت: هر 
چند با تحويل س��كه هاي پيش فروش پيش بيني 
مي شد اين سكه ها وارد بازار شود و حباب كاهش 
يابد اما در عمل اي��ن اتفاق نيفتاد. با وجودي كه 
در ابتداي روز سه شنبه شاهد كاهش قيمت سكه 
در ب��ازار بودي��م اما رصد بازار نش��ان مي دهد كه 
دو عامل باعث رش��د مجدد قيمت ها شده است. 
افزاي��ش قيمت ارز و عدم ورود س��كه هاي پيش 
فروش��ي به بازار از داليل رشد مجدد قيمت ها در 
بازار ب��ود. وي افزود: با وجودي كه تقاضاي خريد 
س��كه در بازار وجود دارد اما از آنجا كه بر خالف 
انتظار س��كه هاي پيش فروش��ي وارد بازار نش��د 
قيمت ها دوباره به سمت باال سوق يافت. در حال 
حاضر بازار س��كه و طال سردرگم و گيج است و با 
وجودي كه انتظار مي رفت حباب سكه بتركد اما 
به دليل عرضه نشدن سكه در بازار، حباب كاهش 
نيافت. حباب هر قطعه سكه بهارآزادي هم اكنون 

در بازار ۴8۰ هزار تومان است. 

بر اين اساس بايد ديد كه آيا خريداران سكه ها، 
حاضر خواهند ش��د كه بخشي از سكه هاي تحويل 
گرفته شده خود را در بازار عرضه كنند يا همچنان 

حباب سكه ادامه خواهد داشت. 
در حالي كه نرخ هر قطعه سكه تمام در ابتداي 
معامالت روز سه شنبه در بازار ۲ميليون و 7۲۲ هزار 
توم��ان بود اما تا عصر سه ش��نبه با 38 هزار تومان 
افزايش، ۲ميليون و 876 هزار تومان معامله ش��د. 
نرخ ها در طول روز فراز و فرود داش��ت اما سرانجام 

روند افزايشي به خود گرفت. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به ارزش ۲ 

ميليون و 6۰۴ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه 
نيم سكه بهار آزادي يك ميليون و 3۴3 هزار تومان 
و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي ني��ز 697 هزار تومان 
معامله ش��د. هر قطعه سكه گرمي به قيمت ۴۰6 
هزار تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 18 
عيار نيز با رش��د يك هزار و 8۰۰ توماني به ارزش 

۲3۴ هزار و 8۰۰ تومان فروخته شد. 
در ب��ازار ارز رس��مي نيز، ه��ر دالر امريكا با 7 
توم��ان افزايش ۴ هزار و 3۴۲ تومان قيمت خورد. 
ه��ر يورو با 3۰ تومان افزاي��ش 5 هزار و 86 تومان 
و ه��ر پوند نيز با 1۰ تومان رش��د 5 ه��زار و 75۰ 

تومان ارزش گذاري ش��د. از سوي ديگر، افرادي كه 
در روز ۲6 فروردين ماه اقدام به پيش خريد سكه با 
سررسيد سه ماهه كردند به تدريج در حال مراجعه 
به ش��عبه و دريافت س��كه هاي خود هستند. سكه 
پيش خريد ش��ده در همان شعبه يي كه عمليات 
پيش خريد در آن انجام ش��ده، به مشتري تحويل 
داده خواهد ش��د و مراجعه كنن��دگان بايد هنگام 
حضور در ش��عبه، كارت ملي به همراه اسناد پيش 

خريد سكه را به همراه داشته باشند. 
رييس يكي از ش��عب بانك ملي به ايِبنا گفت: 
ش��عب بانك ملي از س��اعت 6 و 3۰ دقيقه صبح 

آماده تحويل سكه هاي پيش فروش شده بودند؛ با 
اين حال بس��ياري از افرادي كه سكه پيش خريد 
كرده اند، ترجيح داده اند در ساعات ابتدايي صبح به 

شعب مراجعه يي نداشته باشند. 
در صورتي كه خريداران طرح پيش فروش سه 
ماهه سكه نيز در تاريخ سررسيد خود براي دريافت 
سكه به بانك مراجعه نكنند، اين سكه ها نزد شعبه 
امان��ت باق��ي مي ماند و هر زماني كه مش��تري به 
بانك مراجعه كند، مي تواند س��كه خريداري شده 

را دريافت كند. 
طرح پي��ش فروش س��كه از بهمن ماه س��ال 
گذش��ته در شعب بانك ملي آغاز و تا فروردين ماه 
س��ال جاري ادامه داشت البته اين پيش فروش تا 
فروردين ماه در دو سررسيد شش ماهه و يك ساله 
بود كه در ادامه به سررس��يدهاي 1، 3، 6، 9، 1۲، 

18 و ۲۴ ماهه تغيير كرد. 
در پاي��ان طرح پيش فروش هم اعالم ش��د كه 
حدود 7ميليون و 6۰۰ هزار قطعه سكه فروش رفت 
كه نزديك به يك ميليون آن س��كه هاي يك ماهه 
و مابقي در سررس��يدهاي ديگر بود. سكه هاي يك 
ماهه در ارديبهش��ت ماه تحويل شد و اكنون زمان 

تحويل سكه هاي سه ماهه است. 
محم��ود احم��دي دبي��ركل بان��ك مركزي با 
تاكي��د بر آغ��از تحويل س��كه هاي پيش فروش 3 
ماهه اظهار داش��ت: دوره تحويل از روز سه شنبه 
۲6 تيرماه آغاز و اي��ن دوره به مدت دو ماه طول 
خواهد كش��يد. بانك مركزي ب��ه تعهد خود براي 
تحويل س��كه هاي ثبت نامي عمل خواهد كرد و 
تمام كساني كه براي سكه هاي پيش فروش اقدام 
كرده بودند، به طور حتم در زمان سررسيد آن، اين 
س��كه ها را بطور فيزيك��ي تحويل خواهند گرفت. 
ح��دود 1۰ درصد از ثبت نام كنندگان س��كه هاي 
پيش فروش يك ماهه تاكنون اقدامي براي تحويل 

سكه ها نكرده اند. 

با تسويه بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به بانك ها كه از دولت طلب دارند 

تهاتر 100 هزار ميليارد توماني آغاز شد
گروه بانك و بيمه|

با توجه ب��ه اهميت موض��وع بدهي دولت به 
بانك مركزي كه از اجزاي مهم رش��د پايه پولي 
اس��ت، رقم بدهي به بانك مرك��زي مورد توجه 
كارشناسان و رس��انه ها قرار دارد. البته بسياري 
از صاحب نظران معتقدند كه معموال در ماه هاي 
اول س��ال، متاثر از ع��دم تحق��ق و واريز منابع 
درآمدي مالياتي و نفت و... دولت از تنخواه بانك 
مرك��زي براي مخ��ارج بودجه يي خود اس��تفاده 
مي كن��د و ل��ذا بدهي دول��ت به بان��ك مركزي 
افزايش مي يابد. اما در ماه هاي انتهاي س��ال، به 
تدريج رقم بدهي دولت كاهش مي يابد و با واريز 
درآمد دولت از محل نفت و ماليات ها، رقم بدهي 

دولت كاهش مي يابد. 
به گزارش »تعادل«، سخنگوي دولت در اين 
رابطه اعالم كرد كه بدهي دولت به بانك مركزي 
از ح��دود 1۰ ه��زار ميليارد تومان ب��ه 8 هزار و 
5۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته است كه از اين 
مي��زان، 5 هزار و 8۰۰ ميليارد تومان آن مربوط 
به بدهي سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 89 

يا 9۰ براي پرداخت يارانه ها است. 

ام��ا نكته حايز اهميت آن اس��ت ك��ه انتظار 
مي رود با اجراي طرح تهات��ر 1۰۰ هزار ميليارد 
توم��ان از بده��ي دول��ت به بخ��ش خصوصي و 
پيمانكاران كه از محل ارائه اس��ناد تسويه بدهي 
دولت از سوي طلبكاران به بانك ها، پرداخت پول 
از س��وي بانك ها به طلب��كاران از دولت، كاهش 
بدهي بانك ها به بانك مركزي و سرانجام افزايش 
بدهي دولت به بانك مركزي انجام مي ش��ود، به 
تدريج رشد بدهي دولت به بانك مركزي را شاهد 
باش��يم و اين موضوع مي تواند روي پايه پولي و 
خلق پول و رشد نقدينگي و تورم اثرگذار باشد. 
البت��ه در اين روش، بطور مس��تقيم اعتبار از 
بانك مركزي به طلبكاران داده نمي ش��ود و اين 
بانك ها هستند كه بايد از منابع خود يا مطالبات 
مع��وق، مبالغي را به طلب��كاران بخش خصوصي 

پرداخت يا تسويه نمايند.
ام��ا از آنج��ا كه بخش��ي از مناب��ع بانك ها از 
دس��ترس بانك ها خارج مي شود و در حال حاضر 
با كمبود منابع مواجه هستند، ناگزير بايد به بازار 
بين بانكي يا دريافت خط اعتباري از بانك مركزي 
تحت عنوان اضافه برداشت يا رشد بدهي به بانك 

مرك��زي روي آورند و مديري��ت چنين فرايندي 
براي بانك ها بس��يار مشكل اس��ت زيرا مشخص 
نيس��ت تعداد طلبكاران بخش خصوصي از دولت 
كه همزمان به بانك ها بدهكار باشند چقدر است 
كه اين موضوع كامال به صورت تهاتر عمل كند و 

آثار حسابداري و ترازنامه يي مثبت داشته باشد. 
براين اس��اس، در صورتي كه پرداخت بدهي 
دولت ب��ه بخش خصوص��ي با مطالب��ات معوق 
بانك ه��ا و بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي تهاتر 
نش��ود، عمال باعث رش��د بدهي دول��ت به بانك 
مركزي و رش��د پاي��ه پولي و نقدينگ��ي و تورم 
خواهد ش��د. لذا الزم اس��ت كه مديران بانك ها 
ليس��تي از شركت ها و افرادي كه به صورت چند 
جانب��ه طلبكار دولت و بدهكار بانك ها هس��تند 
تهي��ه كنند، ت��ا در اين مقطع حس��اس اقتصاد 
ايران، شاهد رش��د نقدينگي و تورم بيش از اين 
نباش��يم. در اين راس��تا، در آخرين جلسه هيات 
وزيران دو مصوبه درب��اره آيين نامه هاي اجرايي 
تبصره 5 و 18 داشتيم كه اهميت آن در اقتصاد 
ملي زي��اد اس��ت؛ در تبصره 5 اجازه داده ش��د 
ك��ه 1۰۰ هزار ميليارد تومان از بدهي اش��خاص 

حقيق��ي و حقوقي به بانك ه��ا كه از دولت طلب 
دارند، توسط دولت تس��ويه شود. اين آيين نامه 
ك��ه روز يكش��نبه در دولت تصويب ش��د، اجازه 
مي دهد از اين تاريخ افرادي كه از دولت طلبكار 
و به بانك ها بدهكار هس��تند، اس��ناد تس��ويه از 
دولت دريافت كنند. بانك ها همين اس��ناد را كه 
به بانك مركزي بدهكار هس��تند را تحويل بانك 
مركزي دهند ك��ه در نتيجه دولت بدهكار بانك 
مركزي مي شود و ُحسن اين كار اين است كه بار 

بزرگي از دوش بنگاه هاي اقتصادي برداشته شود 
و نكت��ه ديگر اينكه صورت وضعيت مالي بانك ها 
نيز مش��خص خواهد شد. معاون رييس جمهوري 
با اش��اره به برگزاري جلس��ه شوراي عالي پول و 
اعتبار در هفته گذش��ته و گزارش ترازنامه بانك 
مرك��زي در آن، تاكي��د ك��رد: در اي��ن ترازنامه 
مشخص شد كه بدهي دولت به بانك مركزي كه 
از حدود 1۰ هزار ميليارد تومان اس��ت به 8 هزار 

و 5۰۰ ميليارد تومان تقليل يافته است.

تنديس طاليي روز ملي صنعت و معدن توس��ط اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور در مراسم گراميداشت 
اين مناس��بت به ش��ركت صنايع پويان طب هگمتانه كه با 
تامي��ن مالي بان��ك صنعت و معدن به اجرا درآمده اس��ت، 
اهدا گرديد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و 
معدن، ش��ركت فوق به عنوان شركت برتر در صنايع برق و 
الكترونيك س��ال 1396 انتخاب و ب��ا اهداي تنديس مورد 

تقدير قرار گرفت.
اخت��ر عظيم��ي مديرعامل ش��ركت صناي��ع پويان طب 
هگمتانه در نامه يي خطاب به علي اش��رف افخمي مديرعامل 
و ريي��س هيات مديره بانك صنعت و مع��دن از حمايت ها و 

همكاري مجدانه و صادقانه اين بانك در به انجام رساندن اين 
طرح و كسب موفقيت هاي ياد شده قدرداني كرد.

در بخشي از نامه ياد شده آمده است: اينجانب وظيفه خود 
مي دان��م كه به نمايندگي از طرف مديران و كاركنان ش��ركت 
صنايع پويان طب هگمتانه، مراتب قدرداني و سپاسگزاري خود 
را از همكاري مجدان��ه و صادقانه جنابعالي و تمامي همكاران 
ش��ما در مجموعه تح��ت امر اعالم نم��وده و از درگاه خداوند 
موفقيت روزافزون را براي شما مسئلت نمايم.بي شك اگر اين 
همياري از طرف جنابعالي نبود، انجام اين طرح و به سرانجام 
رس��اندن آن مقدور نبود. به اميد آنكه هر روز شاهد موفقيت 

كشور عزيزمان، ايران، در عرصه هاي گوناگون باشيم. 

امير موس��وي رييس هيات مدي��ره كارخانج��ات دارويي 
بايرافالك از بانك صنعت و معدن به خاطر تالش در راستاي 
تامين مالي اين مجموعه و حل مش��كالت واحدهاي توليدي 

كشورمان قدرداني كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و معدن، در 
بخش��ي از نامه مديرعامل مجموعه دارويي بايرافالك خطاب 
به رييس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن آمده 
اس��ت: حمد و سپاس خداي س��بحان را كه تالش و فعاليت 
مس��تمر اين مجموعه به بار نشس��ته و امروز ش��اهد كس��ب 
افتخار صنعت برتر كشور مي باشيم. يقينا موفقيت و پيشرفت 
مجموعه داروسازي بايرافالك مرهون تالش بي دريغ مسووالن 
مدبر و خدوم و دلسوزي چون جنابعالي بوده كه همواره جهت 
تعالي و ارتقاي اين مرز و بوم قدم برداش��ته و خدمتگزاري به 
خلق را افتخاري بزرگ براي خويش��تن مي دانند. ما به عنوان 

عضو كوچكي از اين جامعه ب��ر همت واالي بزرگواراني چون 
ش��ما ارج نهاده و بر حمايت هاي بي دريغ عزيزاني چون ش��ما 
كه همواره در حل مش��كالت مجموعه ه��اي توليدي و هموار 
ك��ردن راه بر توليدكنندگان در جهت حمايت از توليد داخلي 

نقش كليدي داشته ايد قدر مي نهيم. 

بانك رفاه كارگران طي سال 96 و دو ماهه نخست سال جاري 
مبلغ ۴8.381 ميليارد ريال به طرح هاي اعتباري و تس��هيالت 
تكليف��ي پرداخت كرد. به گ��زارش روابط عموم��ي بانك رفاه 
كارگران، اين بانك از ابتداي سال 1396 تا پايان ارديبهشت ماه 
سال جاري مبلغ ۴8.381 ميليارد ريال در قالب طرح هاي مهر 
سالمت 96، كرامت 96، اساتيد، رفاه سازان، بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، طرح ربيع، بورس اوراق بهادار، بورس كاال، قرض الحسنه 
ازدواج، مس��كن خانواده شهدا، مسكن روستايي و مسكن بافت 
فرس��وده پرداخت كرده اس��ت. بانك رفاه كارگران در راستاي 
اهداف و سياست هاي كالن خود و همچنين توسعه فعاليت هاي 
حوزه پدافند غير عامل، در كنفرانس ملي فرصت ها و چالش هاي 
هوشمندسازي حضور فعال و اثر بخش داشت. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، در اين كنفرانس كه ۲۴ و ۲5 تيرماه 
سال جاري در محل مركز همايش هاي بين المللي رازي با شعار 
»هوشمندس��ازي امن با محصوالت بومي« و با هدف بررس��ي 
فرصت ها و چالش هاي جهاني هوشمندسازي، راهكارهاي توسعه 
امن آن با محصوالت و راهكارهاي بومي با مش��اركت و حمايت 
بانك رفاه كارگران برگزار ش��د، موضوعاتي از قبيل چالش هاي 
توسعه فناوري هاي نوين هوشمندسازي، شهر هوشمند، دولت 
هوش��مند، سالمت هوشمند و پدافند س��ايبري در سامانه هاي 

هوشمند در آن به بحث و بررسي گذاشته شد. 
گفتني است اين كنفرانس در راستاي سياست هاي كلي نظام 
اداري ابالغي مقام معظم رهبري و ش��وراي عالي اداري ابالغي 
رياس��ت جمهور و هيات دولت مبني بر تحقق و استقرار دولت 
الكترونيك تا پايان دولت دوازدهم و ابالغيه هاي سازمان پدافند 
غيرعامل كش��ور مبني بر توسعه پدافند س��ايبري و استفاده از 

محصوالت بومي در زيرساخت هاي سايبري برگزار شد. 
همچني��ن با توجه ب��ه ضرورت آش��نايي ب��ا محصوالت 
و راهكاره��اي بوم��ي هوشمندس��ازي، همزمان ب��ا برگزاري 

كنفرانس نمايش��گاهي با حضور ش��ركت هاي فعال در حوزه 
توليد محصوالت و خدمات هوشمندسازي برگزار شد.  

مديرعام��ل بانك رف��اه كارگران گفت: رواب��ط عمومي بايد 
بتواند بين نيازهاي مشتريان و توانمندي هاي بانك همسويي و 
تناسب ايجاد كند. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
دكتر محمد علي س��هماني در مراس��م توديع و معارفه روساي 
س��ابق و جديد روابط عمومي بانك رفاه ك��ه با حضور مديران 
و روس��اي اين بانك برگزار شد با بيان اينكه شفافيت منجر به 
اعتماد مشتريان مي شود اظهار داشت: براي شفافيت بايد حقايق 
و واقعيت ها توسط روابط عمومي منعكس شود. براي اين منظور 
روابط عمومي بايد بتواند بين نيازهاي مشتريان و توانمندي هاي 
بانك همس��ويي و تناسب ايجاد كند، در غير اين صورت ممكن 
اس��ت براي مشتريان انتظاراتي به وجود آيد كه از توان سازمان 
خارج باشد. بنابراين روابط عمومي بايد با آگاهي از وظايف خود، 
ش��فافيت، اطالع رس��اني و اطالع يابي دقيق را در دس��تور كار 
خود قرار دهد. وي با تاكيد بر مس��اله شفافيت و ارائه اطالعات 
درست و شفاف به مخاطبان گفت: بانك به دنبال معرفي شفاف 
خود به مشتريان اس��ت. حداقل انتظار اين است كه خدمات و 
توانمندي هاي بانك به نحو شايسته يي به ذي نفعان معرفي شود. 
روابط عمومي در اين زمينه الزم است با بهره مندي از ابزارهاي 

نوين اطالع رساني نقش تاثير گذاري ايفا كند. 
دكتر س��عيدي ريي��س جديد اداره رواب��ط عمومي نيز طي 
س��خناني با قدرداني از حس��ن نظر مديران عال��ي بانك، حوزه 
روابط عمومي را حوزه يي بس��يار حساس خواند و اظهار داشت: 
مهم ترين مس��ووليت روابط عمومي افزايش اعتبار، مقبوليت و 
شهرت س��ازمان نزد افكار عمومي است. مهم ترين نقش آن به 
عنوان پل ارتباطي بين سازمان و مخاطبان، مشتريان، ذي نفعان، 
س��هامداران و كاركنان اس��ت و مي تواند در راستاي تنوير افكار 

عمومي گام هاي موثري بردارد. 

روابط عمومي بين مشتريان و بانك همسويي ايجاد كند

پرداخت 48 هزار ميليارد ريال از سوي بانك رفاه
توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور انجام شد

اهداي تنديس طاليي به پويان طب هگمتانه

تقدير كارخانجات دارويي بايرافالك از بانك صنعت
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5 بورس و فرابورس
 انتش�ار پرتف�وي س�رمايه گذاري خوارزمي: 
ش��ركت س��رمايه گذاري خوارزمي ص��ورت وضعيت 
پرتف��وي يك ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 97 را 
حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل 12 هزار و 500 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت در دوره 
يك ماهه منتهي به 31 ارديبهشت ماه 97 تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
ي��ك هزار و 383 ميليارد و 437 ميليون ريال و مبلغ 
يك ه��زار و 409 ميليارد و 371 ميليون ريال واگذار 
ك��رد و از اين بابت معادل 25 ميليارد و 934 ميليون 
ريال س��ود شناسايي كرد. اين ش��ركت طي دوره ياد 
شده هيچ سهم بورسي را تحصيل نكرد. بر اساس اين 
گزارش، »وخارزم« در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 8 هزار و 488 ميلي��ارد و 448 ميليون 
ري��ال و ارزش بازار مع��ادل 12 هزار و 357 ميليارد و 
33ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. همچنين، 
بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت در دوره ياد 
ش��ده معادل 33 ميليارد و 977 ميليون ريال كاهش 
يافت و در پايان دوره به مبلغ 8 هزار و 454 ميليارد و 
471 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيز طي دوره 
ياد شده با كاهش معادل 353 ميليارد و 416 ميليون 
ريالي معادل 12 هزار و 3 ميليارد و 617 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
 بررسي عملكرد يك ساله توليدي ايران تاير: 
ش��ركت توليدي ايران تاير اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي 12 ماه��ه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي ش��ده و با سرمايه معادل 286 ميليارد و 
469 ميليون ريال منتشر كرد. بر اين اساس، شركت 
با انتشار عملكرد س��ال 96 خود اعالم كرد در سال 
مالي ياد شده معادل 10 ميليارد و 857 ميليون ريال 
سود خالص داشت وبر اين اساس مبلغ 38 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل معادل 97 درصد كاهش 
داشته است. عالوه بر اين، »پتاير« در پايان سال مالي 
95 مبلغ يك هزار و 357 ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داده بود. افزون بر اين، از سود خالص 
دوره، زيان انباشته ابتداي سال كسر شد و در نهايت 
مبلغ 99 ميليارد و 984 ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تحقق س�ود هر س�هم پارس توشه: شركت 
سرمايه گذاري پارس توش��ه اطالعات و صورت هاي 
مال��ي 12 ماه��ه منتهي ب��ه 29 اس��فندماه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، شركت با انتشار 
عملكرد س��ال 96 خود اعالم كرد در سال مالي ياد 
ش��ده معادل 839 ميليارد و پنج ميليون ريال سود 
خالص داش��ت و بر اين اساس مبلغ 559 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل معادل 32 درصد كاهش 
داش��ته است. اين در حالي اس��ت كه، »وتوشه« در 
پايان س��ال مالي 95 مبلغ 818 ريال س��ود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين، به سود 
خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد 
و در نهاي��ت مبلغ يك ه��زار و 830 ميليارد و 403 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 افزايش 54 درصدي عملكرد »سخوز«: شركت 
سيمان خوزستان اطالعات و صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده و با 
س��رمايه معادل 650 ميليارد ريال منتشر كرد. افزون 
بر اين، ش��ركت در س��ال مالي 96 مبلغ 273 ميليارد 
و 771 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 421 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 54 درصد افزايش داشت. همچنين، »سخوز« 
در س��ال مال��ي 95 مبلغ 274 ريال س��ود به ازاي هر 
اختصاص داده بود. عالوه بر اين، به س��ود خالص دوره 
نيز س��ود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت 
مبلغ 587 ميليارد و 207 ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي ب�ر صورت ه�اي مال�ي البراتوارهاي 
و  اطالع��ات  رازك  البراتواره��اي  ش��ركت  رازك: 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 
96 را حسابرس��ي شده و با سرمايه ثبت شده معادل 
410 ميليارد ريال و س��رمايه ثبت نشده معادل 183 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، شركت با 
انتشار اطالعيه يي اعالم كرد در دوره يكساله 96 مبلغ 
673 ميليارد و 794 ميليون ريال س��ود كسب كرد و 
بر اين اساس مبلغ يك هزار و 643 ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال مالي قبل معادل 14 درصد افزايش داشت. اين 
در حالي اس��ت كه، »درازك« در سال مالي 95 مبلغ 
يك هزار و 440 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. همچنين، به س��ود خالص دوره نيز، س��ود 
انباشته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ 778 
ميليارد و 272 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 بررس�ي عملكرد س�رمايه گذاري شفا دارو: 
ش��ركت س��رمايه گذاري ش��فا دارو صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
31 ارديبهشت ماه 97 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل يك هزار و 179 ميليارد و 430 ميليون ريال 
منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت با انتشار عملكرد 
يك ماهه خود اعالم كرد در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده معادل يك ميلي��ارد و 19 ميليون ريال 
خريداري كرد و طي دوره ياد شده سهام هيچ شركت 
بورس��ي را واگذار نكرد. همچنين، »شفا« اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه گذش��ته تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل يك 
هزار و 614 ميليارد و 871 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل پنج هزار و 849 ميليارد و 143 ميليون ريال 
در سبد سهام خود داشت. بر اين اساس، بهاي تمام 
شده س��هام بورسي اين ش��ركت در طول دوره يك 
ماهه ياد شده معادل يك ميليارد و 19 ميليون ريال 
افزاي��ش يافت و در پايان دوره ب��ه مبلغ يك هزار و 
615 ميليارد و 890 ميليون ريال رسيد. در حالي كه 
ارزش بازار آن معادل يك هزار ميليارد و 576 ميليون 
ريال كاهش يافت و در پايان دوره به مبلغ پنج هزار و 

847ميليارد و 567 ميليون ريال رسيد. 

رويخطشركتها

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

حذف بازار ثانويه ارزي از بورس با صالحديد اقتصادي
گروه بورس| مسعود كريمي|

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد 
اس��ت كه بازار س��رمايه وظيفه داشت نماد و 
ك��د معامالتي را براي اف��رادي كه قصد ورود 
ب��ه ب��ازار ثانوي��ه ارزي داش��تند را مهيا كند 
ك��ه اين وظيفه به درس��تي ص��ورت گرفت و 
گزارش��اتي در راس��تاي ايجاد چني��ن بازاري 
در ب��ازار س��رمايه به دولت اعالم ش��د. او اين 
اظهارات را در حاش��يه ليگ س��تارگان بورس 
كه در روز سه ش��نبه برگزار شد، عنوان كرد. 
به گزارش »تعادل«، مس��عود كرباسيان وزير 
اقتص��اد در اوايل تي��ر ماه از راه ان��دازي بازار 
ثانويه ارزي در بورس تهران خبر داد. بطوري 
كه تعدادي از صادركنندگان صنايع مشخص 
مي توانس��تند اظهارنامه صادرات��ي خود را در 
ب��ورس تهران عرضه كنند و واردكنندگان نيز 
ب��ا خريد آن برگه ها ارز م��ورد نياز خود را به 
قيمت ب��ازار آزاد و عرض��ه و تقاضا در بورس 
از بان��ك مركزي تحويل بگيرن��د. اما در ادامه 
كشف قيمت ارز در بازار ثانويه از بورس حذف 
و توس��ط س��امانه نيما صورت گرفت. بر اين 
اس��اس، ش��اپور محمدي تصريح ك��رد: طبق 
قان��ون پولي بانكي، بانك مرك��زي متولي ارز 
كش��ور بوده و بطور قطع اولوي��ت با اين نهاد 
اس��ت. از همين رو، در صورتي كه سامانه يي 
در بان��ك مركزي اي��ن كار را انجام دهد تمام 
افراد آن را ترجيح مي دهند. ش��اپور محمدي 
ابراز داش��ت: هر زماني جم��ع بندي ها به اين 
موض��وع منتهي ش��ود كه از طريق س��ازوكار 
بورس اين مهم عملياتي ش��ود هم��واره بازار 
س��رمايه آمادگ��ي الزم را در راس��تاي تحقق 
اين امر خواهد داش��ت. به گفته وي ش��ركت 
بورس تهران، سپرده گذاري مركزي و مديريت 
فناوري مقدم��ات الزم را براي راه اندازي بازار 
ثانويه ارز فراهم كردند اما صالحديد اقتصادي 
كلي كشور موضوعي اس��ت كه تمامي اركان 
بايد به آن احترام بگذارند. دبير ش��وراي  عالي 
بورس با ابراز اميدواري نسبت به  آينده اظهار 
داش��ت: در صورتي كه بانك مركزي به چنين 

جمع بندي برس��د كه ب��ازار ثانوي��ه ارزي به 
واس��طه بازار س��رمايه به نوعي مديريت شود، 
بطور قطع همكاري ه��اي الزم در اين صورت 
شكل خواهد گرفت. سخنگوي سازمان بورس 
و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: سازمان بورس 
همكاري مناس��بي با بانك مركزي و سازمان 
توس��عه و تجارت دارد. اين در حالي است كه 
اميدواري��م در آين��ده موضوع ب��ازار ارز به هر 
ش��كلي كه بتواند براي كش��ور مفيد باش��د با 

ثبات و قوت رو به جلو گام بردارد. 

 سرانجام نماد هاي متوقف
ش��اپور محمدي درباره نماده��اي متوقف 
بورس گفت: در گذشته تعداد نماد هاي متوقف 
به 67 نماد رسيده بود اما اكنون چنين حالتي 

در ب��ازار س��رمايه وجود ن��دارد. اين در حالي 
اس��ت كه، اكثر نمادهاي بسته، به خاطر عدم 
ارائه صورت هاي مالي ش��فاف بس��ته هستند. 
در ح��ال حاض��ر تاخير در ارائ��ه صورت هاي 
مال��ي از 40 م��ورد در ماه به س��ه م��ورد در 
ماه و متوس��ط روزهاي تاخي��ر از 35 روز در 
س��ال 1395 به دو روز در سال 1397 رسيده 
است. وي تاكيد كرد: بازار سرمايه نبايد حتي 
شاهد 10 نماد بسته باشد. در طرح جديد 10 
روز و در ش��رايطي خاص فقط 20 روز بس��ته 
بودن نماد قابل قبول اس��ت. اگر نمادي بيش 
از 20روز بس��ته بود آن شركت را بايد خاص 
تلق��ي كرد و ترتيباتي را انجام داد تا اطالعات 
داده و نماد باز شود. سخنگوي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار درخص��وص بازگش��ايي نماد 

»ه��اي وب« با توجه به نزديك��ي مجمع اين 
شركت اذعان داشت: حسابرسي قول داده بود 
صورت هاي مالي را 25 ام تيرماه ارائه كند، اما 
پس از آن اعالم ش��د اين صورت ها را بيس��ت  
و شش��م تيرماه منتشر خواهند كرد. بنابراين، 
روز گذش��ته هم پيگيري هاي��ي در اين زمينه 
انجام ش��د كه اميدواري��م صورت هاي مالي را 

هرچه زودتر ارائه كنند.
م��ورد  اي��ن  در  ك��رد:  تصري��ح  وي 
هيات مديره ه��اي وب باي��د هم��كاري كند تا 
صورت ه��اي مالي نهايي و ارائه ش��ود. رييس 
سازمان بورس تاكيد كرد: اگر اين صورت هاي 
مال��ي م��ورد تايي��د مجم��ع ارائه ش��ود و به 
استحضار سهامداران برسد در مورد بازگشايي 

آن هيچ مشكلي نخواهيم داشت. 

 ايجاد تعادل در بازار
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
اينك��ه آي��ا دالر 4200 تومان��ي در بورس كاال 
موج��ب انحصار ش��ده اس��ت، تاكيد ك��رد: در 
خصوص اينكه قيمت پايه چه طور تاييد مي شود 
ب��ورس كاال آمادگي دارد و مي تواند با توجه به 
تصميمي كه متوليان قيمت گذاري كشور اعالم 
مي كنند قيمت گذاري انجام دهند، ولي در يك 
ب��ازار انعطاف پذي��ر تعادل ايجاد مي ش��ود. اگر 
قيمت گذاري به گونه يي باش��د بازار به س��طح 
قيمتي نزديك ش��ود آن قيمت بايد مورد دقت 
بيش��تري صورت گيرد. در تعيين قيمت پايه و 
نرخ ارزي كه مدنظر ق��رار مي گيرد بطور قطع 

بورس كاال همكاري خواهد كرد. 

 مشوق هاي مالياتي
ش��اپور محمدي درباره ج��ذب منابع در بازار 
س��رمايه نيز گفت: سودآوري شركت ها و بنگاه ها 
مي تواند يك اقتصاد را زنده نگه  دارد. اين در حالي 
است كه مشاهده مي شود شركت هاي بورسي در 
گروه شفافيت ترين شركت ها در كشور محسوب 
مي شوند چرا كه در كنار پرداخت ماليات مناسب 
اش��تغال خوبي را هم فراه��م كرده اند. از طرفي، 
اين دس��ت از شركت هاي فعال در بازار سهام در 
كنار صادرات موفق س��ودآوري قابل مالحظه يي 
را ه��م به خود اختصاص داده اند. وي افزود: وزير 
اقتص��اد با جديت در حال پيگيري مش��وق هاي 
مالياتي پيشنهادي سازمان بورس است بنابراين 
زماني كه مصوبات قطعي اعالم ش��ود س��ازمان 
ب��ورس توضيحات��ي در اين زمين��ه ارائه خواهد 
كرد. دبير ش��وراي  عالي بورس با اشاره به تامين 
مال��ي ارزان قيمت نيز گفت: تامين مالي ارزان از 
وظايف اصلي بازار سرمايه و بازار پول است و بايد 
اين مهم براي شركت هاي بورسي در اولويت قرار 
گيرد چرا كه اين شركت ها از شركت   هاي بزرگ و 
مهم كش��ور به شمار مي روند. بر اين اساس، براي 
اينك��ه منابع در بازار س��رمايه جذب ش��ود بايد 
ابتدا از سود آوري ش��ركت ها شروع كرد تا مردم 

بپذيرند كه وارد چنين بازاري شوند.

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت روز گذش��ته ب��ا 329 واحد كاهش به 
رق��م 107 هزارو 780 واحدي ريزش پيدا كرد. 
بر اين اس��اس، شاخص هم وزن در روز گذشته 
3. 5 واحد مثبت ش��د. همچنين شاخص بازار 
اول 399 واح��د اف��ت ك��رد كه ش��اخص بازار 
دوم رش��د 87 پله يي را به ثبت رس��اند. بر اين 
اساس، در داد و س��تدهاي ديروز بورس تهران 
سرمايه گذاران بيش از سه هزار و 855 ميليارد 
ريال دارايي مالي را دس��ت به دست كردند كه 
نس��بت به روز ماقبل رشد بيش از 36 درصدي 
را به همراه داشت. افزون بر اين، سرمايه گذاران 
بورسي ديروز بالغ بر يك ميليارد و 596 ميليون 
برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي 
را دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت 
بيش از س��ه هزار و 855 ميليارد ريال بود و در 
85 هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. حجم 

معامالت روز سه ش��نبه نس��بت به روز دوشنبه 
حدود پن��ج درصد و ارزش معام��الت بيش از 
36 درصد افزايش يافت. بر اين اس��اس، بررسي 
عملكرد صنايع بورسي نشان مي دهد كه ديروز 
گروه هاي ش��يميايي، خودرو و فلزات اساس��ي 
بيش��ترين ارزش معامالت را داشتند و در صدر 
جدول برترين گروه ه��اي صنعت قرار گرفتند. 
همچنين، گروه محصوالت چرمي با رشد بيش از 
دو درصدي شاخص صنعت خود، شاهد افزايش 
قيمت سهام ش��ركت هاي زير مجموعه اش بود 
و در ص��در ش��اخص هاي صنعت ق��رار گرفت. 
ع��الوه بر اين، صدرنش��يني بازار با بيش��ترين 
رش��د قيمت متعلق به لنت ترم��ز ايران، توليد 
محور خودرو، پتروشيمي پارس، رادياتور ايران، 
سايپا آذين، فنرسازي زر و قند شيرين خراسان 
بود. در مقابل س��يمان تهران، پارس خزر، دوده 
صنعتي پ��ارس، موتورس��ازان تراكتورس��ازي 
اي��ران، كربن ايران، صنايع كاغذ س��ازي كاوه و 

پتروش��يمي مبين با بيش��ترين كاهش قيمت 
در انتهاي جدول معامالت نشستند. همچنين، 
س��رمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد سهام 
پتروش��يمي پارس بيش از 104 ميليون تقاضا 
ثبت كرد. پس از اين نماد، اوراق صكوك سايپا، 
اوراق صكوك مخابرات، واحدهاي صندوق امين 

يكم و كيان بيشترين تقاضاها را داشتند. 

 يك توقف و 6 بازگشايي
از س��ويي ديگر، بيست و شش��مين روز از 
تيرماه سال جاري در بازار هاي فرابورس ايران 
در حالي به پايان رسيد كه 202 ميليون ورقه 
به��ادار به ارزش 2 هزار و 740 ميليارد و 954 
ميلي��ون ري��ال در بي��ش از 124 ه��زار نوبت 
معامالتي ميان معامله گران دس��ت به دس��ت 
ش��د و بازار سهام فرابورس ش��اهد يك توقف 
و ش��ش بازگشايي نماد بود. بر اين اساس، روز 
سه شنبه در بازار هاي اول و دوم فرابورس ايران 
چهار بازگشايي نماد رقم خورد و بيش از 149 
ميليون س��هم به ارزش بيش از 383 ميليارد 
ري��ال جا به جا ش��د ك��ه در اين مي��ان تغيير 
مالكي��ت افزون بر 44 ميليون س��هم به ارزش 
89 ميليارد ري��ال در نماد »زبين��ا« منجر به 

صدر نش��يني اين نماد به لحاظ ثبت بيشترين 
حج��م و ارزش معامالتي ش��د. اي��ن در حالي 
است كه، در پايان معامالت ديروز نماد »نيرو« 
متعلق به شركت نيرو سرمايه به دليل برگزاري 
مجمع عمومي صاحبان س��هام در روز ش��نبه 
30 تير ماه 97 متوقف و نماد هاي »ثپرديس«، 
»ش��راز«، »دتوليد« و »زاگرس« مربوط به دو 
بازار اول و دوم و نماد هاي »تجار« و »وسديد« 
متعلق به بازار پايه فرابورس بازگش��ايي شدند. 
در ادامه معامالت سهام نيز سه تابلو بازار پايه 
در روزي كه گذشت نقل و انتقال نزديك به 48 
ميليون س��هم به ارزش بي��ش از 105ميليارد 
ري��ال را ثب��ت كردند. بر اس��اس اين گزارش، 
در ب��ازار ابزار هاي نوين مال��ي، معامالت اوراق 
بدهي )ب��ا درآمد ثابت( با ثبت معامله بيش از 
2 ميلي��ون و 400 هزار ورق��ه بهادار به ارزش 
افزون بر 2 هزار و 143 ميليارد ريال بيشترين 
ارزش معامالت��ي را در مي��ان س��اير ابزار هاي 
معامالت��ي اين ب��ازار يعني اوراق تس��هيالت 
مس��كن و صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل 
معامل��ه )ETF( در اختيار گرف��ت. افزون بر 
اي��ن، نگاه دقيق تر به معام��الت ETF در روز 
سه ش��نبه حاكي از دست به دست شدن بيش 

از 2 ميلي��ون و 700 هزار ورقه به ارزش بيش 
از 52 ميلي��ارد ريال در معام��الت ديروز اين 
صندوق ها س��رمايه گذاري قابل معامله اس��ت 
كه نم��اد »اعتماد« بيش��ترين حجم و ارزش 

معامالتي را ثبت كرد. 
 همچني��ن تابلو تس��هيالت مس��كن ديروز 
ميزب��ان خريد و فروش بي��ش از 83 هزار ورقه 
به ارزش بيش از 57 ميليارد ريال بود كه تس��ه 
خرداد 97 با بيشترين حجم و ارزش معامالتي 
صدر نشين ش��د و اين تسه همچنين بيشترين 
قيمت يعني 693 هزار ريال و تسهيالت مسكن 
بان��ك ملي اس��فند 96 در نم��اد »تملي612« 
كمتري��ن قيمت يعن��ي 599 هزار ري��ال را به 
خود اختصاص دادند. از س��ويي ديگر، شاخص 
كل فرابورس در روزي كه بيشترين تاثير منفي 
را از جان��ب نماد ه��اي »ميدك��و«، »زاگرس« 
و »م��ارون« پذيرفته بود ب��ا 5 واحد كاهش به 
ارتف��اع 1209 واح��دي بازگش��ت. همچنين، 
نماد هاي »زبينا« و »ريش��مك« با بيش از 8 و 
6 درصد افزايش قيمت شاهد بيشترين افزايش 
قيمت و نماد هاي »شغدير«، »زبينا« و »سمگا« 
به ترتيب پر بيننده ترين آنه��ا در معامالت روز 

سه شنبه فرابورس ايران بودند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

بازگشت به كانال 107 هزار واحدي

در پ��ي امضاي يادداش��ت تفاه��م همكاري بي��ن دولت هاي 
جمهوري اس��المي ايران و جمهوري غنا در زمينه بازار س��رمايه، 
تعدادي از مديران »كميس��يون ب��ورس و اوراق بهادار غنا« براي 
آش��نايي بيش��تر با بازار س��رمايه ايران و نيز بررسي فرصت هاي 
همكاري و اجرايي كردن مفاد تفاهمنامه منعقده از سازمان بورس 
و اوراق بهادار بازديد كردند. به گزارش س��نا، پس از ارائه گزارشي 
از بازار س��رمايه ايران و ني��ز ارائه اطالعاتي از بازار س��رمايه غنا، 
موارد پيشنهادي همكاري بررسي شد و تبادل آموزش و تجربه و 
همچنين ارتقاي سواد مالي مهم ترين اولويت همكاري قرار گرفت. 
بر اس��اس اين گزارش، مقرر شد كارشناسان كميسيون بورس و 
اوراق بهادار غنا در دوره هاي بين المللي سازمان بورس و نيز آموزش 
ضمن خدمت در ايران حضور يابند. همچنين با توجه به نوپا بودن 
صكوك در غنا، شناخت بيشتر اين ابزار اسالمي نيز مورد استقبال 

وي��ژه هيات غنايي ق��رار گرفت. در عين حال تاس��يس صندوق 
مشترك )ETF( كه امروزه به عنوان مهم ترين ابزار همكاري بين 
بازارهاي بين المللي شناخته مي شود نيز به عنوان سومين محور 
همكاري در دس��تور كار قرار گرفت و باالخره همكاري بين ساير 
نهادهاي بازار س��رمايه از طريق امضاي تفاهمنامه همكاري براي 
نزديكي بيش��تر دو بازار مورد توجه و تاييد طرفين قرار گرفت. بر 
اين اساس، اين هيات در ديدارهايي با مقامات شركت بورس اوراق 
بهادار تهران، شركت فرابورس ايران، شركت بورس كاالي ايران و 
نيز شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه برگزار 
خواهد كرد. گفتني است، سازمان بورس و اوراق بهادار با 18 نهاد 
تفاهمنامه همكاري امضا كرده كه از اين بين، سه سند همكاري 
بين دولت هاي ايران با تونس، آفريقاي جنوبي و غنا با موضوعيت 

بازار سرمايه منعقد شده است.

 تاثير بورس كاال در رش�د توليد گندم: در صورتي كه 
دولت گندم را براس��اس كيفيت از كشاورزان خريداري كند هم 
منصفانه بوده و هم به نفع كش��اورزان و بخش كشاورزي است 
كه براي شفاف سازي قيمت و تفكيك محصوالت از نظر كيفيت، 
بورس كاال بهترين بس��تر معامالتي اس��ت. به گزارش ايلنا، نور 
محمد تربتي نژاد س��خنگوي كميسيون كش��اورزي مجلس به 
عرض��ه گندم در بورس كاالي ايران اش��اره كرد و گفت: عرضه 
گندم در بورس كاال به كش��اورزان دلگرمي مي دهد چراكه آنها 
به جاي روبه رو ش��دن با واسطه ها، محصوالتشان را در بستري 
ام��ن عرضه مي كنن��د و از طرفي بار مالي دول��ت نيز در خريد 
تضمين��ي گندم با اس��تفاده از بورس كاال كاه��ش مي يابد؛ از 
اين رو عرضه گندم در بورس كاال به نفع دولت و مردم اس��ت. 
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اين در حالي است 

كه ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص عرضه گندم در بورس كاال 
وجود دارد بطوري كه برخي معتقدند كه بايد دولت گندم مورد 
نياز را از كشاورزان خريداري كند در حالي كه ساير كشورهاي 
دني��ا ني��ز از مزيت هاي بازارهاي متش��كل و ش��فاف بهره مند 
مي ش��وند و در ايران نيز بورس كاال با عملكرد مطلوب در ايجاد 
ش��فافيت توانسته خود را به ديگران ثابت كند. تربتي نژاد اظهار 
كرد: همه محصوالتي كه در بورس كاال عرضه مي ش��وند داراي 
كيفيت و اس��تاندارد مشخصي هس��تند بنابراين كيفيت كاالها 
نخستين موضوعي است كه بورس به آن توجه كرده و زمينه يي 
فراه��م مي كند تا توليدكنندگان كيفي��ت را مدنظر قرار دهند 
لذا يكي از راه هاي افزاي��ش كيفيت گندم، عرضه آن در بورس 
كاالس��ت. وي افزود: از س��وي ديگر ورود گن��دم به بورس كاال 
موجب شفاف سازي قيمت ها شده و در نهايت به نفع كشاورزان 
تمام مي شود بنابراين اگر گندم در بورس عرضه شود، به تناسب 
كيفيت و قيمت به مصرف كننده تحويل داده مي شود كه با اين 

اقدام خواسته گندم كاران برآورده خواهد شد. 

 توجه به توسعه بازار سرمايه مهم ترين راه نجات 
اقتصاد: كارشناس��ان معتقدن��د مهم ترين راه نجات اقتصاد 
كشور توجه به توسعه بازار سرمايه و خروج از سفته بازي در 
بازارهاي رقيب است و در صورت فرهنگ سازي و اتخاذ يك 
رويكرد منطقي نس��بت به بورس، اين بازار مي تواند بهترين 
مكان براي جذب نقدينگي سرگردان باشد. به گزارش ايرنا، 
علي جبل عاملي كارش��ناس بازار س��رمايه درباره وضعيت 
ب��ازار و افزاي��ش جذابيت ب��ورس در عرصه اقتص��اد، بيان 
ك��رد: اكنون بازار پول و بانك با مش��كالت و تهديدهايي از 
جمله فشارهاي فرامرزي مواجه است، بنابراين بازار سرمايه 
مي تواند محل جذب نقدينگي هاي سرگردان باشد كه عالوه 
بر جمع آوري نقدينگي به رش��د اقتص��ادي نيز كمك كند. 
وي، بازار س��رمايه را موتور رش��د اقتصادي كشور دانست و 
افزود: اين بازار با تامين مالي شركت ها نقدينگي را به سوي 
مسير درست هدايت مي كند. اين كارشناس درباره ظرفيت 
بازار س��رمايه براي جذب نقدينگي از بازارهاي موازي مانند 

ارز و ط��ال نيز گفت: در صورت وج��ود يك رويكرد منطقي 
نسبت به بازار سرمايه، اين بازار مي تواند بهترين مكان براي 
جذب نقدينگي باش��د. وي با بيان اينكه مهم ترين راه نجات 
اقتصاد كش��ور، توجه به توسعه بازار س��رمايه است، افزود: 
بازار سرمايه در بخش هايي مانند سهام، بازار بدهي و تامين 
مال��ي مي تواند به رش��د اقتصادي كش��ور كمك كند. جبل 
عاملي، به تفاوت هاي بورس و بازارهاي موازي اش��اره كرد و 
گفت: بازارهاي موازي تحت تاثير اخبار و سفته بازي ها قرار 
مي گيرد و رشد مي كند اما بر بازار سرمايه نظارت مي شود و 
هدف مشخصي را دنبال مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
به لزوم فرهنگ سازي درباره كاركردهاي بازار سرمايه تاكيد 
كرد و اف��زود: نهادهاي مالي و س��ازمان هاي ذيربط وظيفه 
دارن��د تا در اين زمينه فرهنگ س��ازي كنن��د. جبل عاملي، 
به لزوم آشنايي دانش��جويان و جوانان با بازار سرمايه اشاره 
كرد و ادامه داد: مهم ترين راه نجات اقتصاد كش��ور توجه به 

توسعه بازار سرمايه است. 

همكاري بورس ايران و غنا

نگاهي به تحوالت بازار

كاهش شاخص بورس هاي جهاني
عملك��رد بورس هاي اروپايي به تح��والت اخير متفاوت بود 
و پوند ني��ز در برابر دالر اندكي عقب نش��يني كرد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، در بازار ارز، دالر در برابر ين و پوند باال رفت 
و بهاي نفت نيز كاهش يافت. ميش��ائل هيوسون تحليلگر بازار 
موسسه »سي ام سي« گفت: ش��روع معامالت هفتگي در اروپا 
به مانند بورس هاي آس��يايي چندان از حجم بااليي برخوردار 
نبود. در بورس وال استريت امريكا نيز عملكرد مشابهي مشاهده 
ش��د و با وجود افزايش فروش بخش خرده فروش��ي و عملكرد 
خوب گروه بانكي در كس��ب سود، هم ش��اخص » داوجونز«، 
ه��م » اس اند پي 500« و ه��م » نزدك كامپوزيت« با كاهش 
ب��ه كار خود خاتمه دادند. بر اين اس��اس، پس از پايان مثبت 
معامالت هفته گذشته، در معامالت ديروز به دليل نگراني ها از 
تش��ديد دامنه جنگ تجاري بين 2 اقتصاد بزرگ جهان يعني 

چين و امريكا، معامله گران باز هم روي به عرضه آوردند. چين 
گفته اس��ت كه نرخ رشد س��ه ماهه دوم اين كشور 6.7 درصد 
بوده اس��ت كه بهتر از سطح هدف گذاري شده دولت اما كمتر 
از رش��د سه ماهه نخست س��ال بوده است. در بين بورس هاي 
اروپايي، شاخص فوتسي 100بورس لندن با 0.8درصد كاهش 
به 7600.45 واحد رسيد، اما شاخص دكس بورس فرانكفورت 
0.2درصد باال رفت تا سطح 12561.02واحدي را نشان دهد. 
در فرانسه نيز شاخص كك از همتاي انگليسي اش تبعيت كرد 
و با 0.4درصد كاش��ه به 5409.43 واحد رسيد. افزون بر اين 
پس از آنكه گزارش ه��اي جديد از وضعيت مالي دويچه بانك 
حاكي از احتمال سوددهي س��هام اين بانك در سه ماهه دوم 
سال بود، ارزش نماد بزرگ ترين بانك آلمان 7.3درصد افزايش 

يافت و به 10.31 يورو رسيد. 

بينالمللرويداد

بازارسرمايه
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 دام زنده در حال خروج
از مرزهاي كشور است

حسن شكوهي رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
درباره آخرين وضعيت بازار گوشت قرمز اظهار كرد: 
هم اكنون هر كيلو شقه گوسفندي بدون دنبه با نرخ 
49 تا 50 هزار تومان و گوساله 35 تا 36 هزار تومان 

به مشتري عرضه مي شود. 
وي با انتقاد از خروج غيرقانوني دام زنده از كشور 
گفت: در هفته هاي اخير دام س��بك و س��نگين از 
مرزهاي غربي كش��ور در حال خروج اس��ت كه اگر 
اين روند ادامه يابد، نرخ گوش��ت با نوساناتي در بازار 
روبه رو خواهد ش��د.  ش��كوهي ادامه داد: با توجه به 
كاهش قدرت خريد خانوار، خروج غيرقانوني دام زنده 
تاثير زيادي در التهاب بازار نداشته است، اما همواره 
از مسووالن ذي ربط انتظار مي رود كه از قاچاق دام 
جلوگيري كنند تا در آستانه عيد قربان با كمبود دام 

زنده و افزايش قيمت روبه رو نشويم. 
اين مقام مسوول نرخ هر كيلو دام زنده سبك را 
22 ه��زار و دام زنده س��نگين را 17 هزار و 500 تا 

18هزار تومان اعالم كرد. 
وي با تكذيب اظهارنظر برخي افراد مبني بر آنكه 
امكان صادرات قانوني وغيرقانوني دام زنده به دليل 
افزاي��ش دم��ا و گرماي هوا وجود ن��دارد، بيان كرد: 
هم اكنون با كمبود عرضه دام زنده ناش��ي از خروج 
غيرقانوني آن در ميادين روبه رو هستيم و اين موضوع 

به هيچ عنوان صحت ندارد. 
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي شهرستان ري 
درباره وضعيت بازار دام زنده در آس��تانه عيد قربان 
گفت: اگر از خروج غيرقانوني دام از كشور جلوگيري 
نش��ود، بي ش��ك قيمت دام با نوسانات چشمگيري 
در ب��ازار روبه رو خواهد ش��د، چرا كه اتحاديه غير از 

اطالع رساني كاري از دستش بر نمي آيد. 

سقف ۱۷ درصدي براي افزايش 
قيمت كاالهاي وارداتي

دبي��ركل اتاق اصن��اف ايران گف��ت: هر واحد 
صنفي بين 7 تا 17 درصد مي تواند براي كاال هاي 
وارداتي افزايش قيمت دهد و بيش��تر از آن تخلف 
است. علي عوض پور دبيركل اتاق اصناف ايران، در 
خصوص نظارت بر بازار گفت: بازرس��ي از وظايف 
اتاق ه��اي اصناف و اتحاديه هاي صنفي اس��ت كه 
به طور دقيق سازماندهي شده و در مقاطع مختلف 
ب��ا توجه به افزايش تقاضا به صورت خاص صورت 
مي گي��رد. وي با تاكيد بر اينكه وظايف بازرس��ي 
كنترل و نظارت بر قيمت است، افزود: در خصوص 
تخلفات اصناف پرونده هايي را تشكيل و به سازمان 

تعزيرات حكومتي ارجاع داده ايم. 
او تصريح كرد: ماموريت اصلي بازرس��ان، رصد 
قيمت، نظارت بر ارائه فاكتور و گران فروشي است. 

پاكستاني ها خواستار اصالح 
تعرفه سيمان ايران شدند

انجمن توليدكنندگان سيمان پاكستان در اعتراض 
به قاچاق سيمان از ايران به اين كشور اصالح تعرفه هاي 

گمركي سيمان وارداتي از ايران را خواستار شدند.  
به گزارش ايرنا از روزنامه »نيشن« پاكستان، انجمن 
توليد كنندگان سيمان پاكس��تان از دولت اين كشور 
خواس��ته اس��ت، براي حمايت از صنعت سيمان اين 
كش��ور، تعرفه هاي گمركي بر واردات سيمان از ايران 
را افزايش دهد.  اين انجمن همچنين از دولت خواسته 
ماليات بر توليد سيمان در داخل كشور را كاهش دهد. 
سخنگوي انجمن توليد كنندگان سيمان در پاكستان 
با هش��دار به دولت درباره رون��د رو به افزايش قاچاق 
سيمان به كشور گفت: س��يمان هاي خارجي در بازار 
پاكستان به وفور ديده مي شود و اين نشان مي دهد كه 
قاچاقچيان به اقدام غيرقانوني خود ادامه مي دهند.  وي 
همچنين از نبود مكانيسم كنترل بر واردات سيمان به 
صورت غيرقانوني انتقاد كرد و گفت: دولت هيچ عملي 
براي كاهش قاچاق سيمان به داخل كشور نمي كند. 

سخنگوي انجمن توليد كنندگان سيمان در پاكستان 
همچنين با بي��ان اينكه افزايش قيمت س��وخت نفت 
كوره و زغال س��نگ باعث افزايش هزينه توليد سيمان 
شده اس��ت، گفت: دولت نبايد با ايجاد موانع در مسير 
توليدات س��يمان در داخل راه رش��د و پيشرفت كشور 
را بگيرد.  وي با تاكيد بر حمايت دولت از صنعت رو به 
رشد سيمان گفت: در صورت حمايت هاي دولت سيمان 
توليد شده در پاكس��تان با وجود تعرفه هاي سنگين از 
سوي دولت هند مي تواند جايگاه مناسبي در بازار هند 
پيدا كند.  اين فعال اقتصادي پاكس��تان در ادامه گفت: 
صنعت سيمان در پاكس��تان ضمن استفاده از فناوري 

جديد توانسته است توليدات باكيفيت روانه بازار كند. 
وي با اشاره به تقاضاهاي زيادي سيمان در بازارهاي 
داخلي و خارجي گفت: صنعت س��يمان پاكستان در 
صورت توجه دولت و رفع موانع پيش رو مي تواند بيش 

از پيش مسير پيشرفت را طي كند. 
به گزارش ايرنا مصرف سيمان جهان در سال 2012 
برابر با 3.7ميليارد تن )97درصد توليد سيمان جهان( 
س��ال 2013 معادل 4ميليارد ت��ن )98درصد توليد 
سيمان جهان( و در س��ال 2014 معادل 4.3ميليارد 

تن )103درصد توليد سيمان جهان( بوده است. 
مروري بر 100 ش��ركت برتر اين حوزه گوياي آن 
است كه چهار گروه ايراني رتبه هاي 60، 62، 64 و 75 

اين جدول را به خود اختصاص داده اند. 
طي س��ال هاي 1383 تا 1395 ظرفيت س��يمان 
اي��ران ب��ا 156 درصد رش��د از 32.6 ميلي��ون تن به 
83.5 ميليون تن در س��ال رسيد.  همچنين براساس 
چشم انداز 1404 محصوالت كاني غيرفلزي به عنوان 
اولويت س��وم با محوريت صنايع س��يمان و كاش��ي 
س��راميك در بين 12 اولويت صنعتي مورد توجه قرار 
گرفته ان��د.  با در نظر گرفت��ن آخرين پيش بيني هاي 
انجام شده در خصوص نرخ رشد 4.9درصدي مصرف 
سيمان تا سال 2018 يا به عبارت ديگر افزايش سرانه 
مصرف جهاني از 539 به 640 كيلوگرم كسب جايگاه 
سوم جهان با ظرفيت توليد ساالنه 120ميليون تن و 
رتبه اول در صادرات جهاني و ظرفيت توليد در منطقه 

براي صنعت سيمان ترسيم شده است.

اخبار

در جمع هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد

نسخهتجويزيفصلجديدتحريمها
تعادل| 

»طي يك ده��ه اخير، يك غول ب��زرگ در عرصه 
جهاني با عنوان مقررات بانكي بين المللي شكل گرفته 
كه در ايران كس��ي با آن آش��نا نيست؛ كنترل مطلق 
اي��ن غول عظيم مالي نيز در نقاط معدودي اس��ت كه 
اتفاقا ايران به شدت با آنها درگيري دارد. « اين بخشي 
از اظهارات احمد عزيزي، مديرعامل س��ابق بانك ملي 
در لن��دن بود كه در نشس��ت تيرماه اتاق تهران عنوان 
شد. به گفته اين چهره ماندگار بانكي در جمع فعاالن 
اقتصادي، فش��ار امريكا و تجربه شركت ها از دوره قبل 
تحريم ها يك سالح بي بديل در اختيار امريكا قرار داد و 
يك آموزش به بنگاه داري بين المللي داد؛ موضوعي كه 
م��ا از آن غافليم. ايران از ظرفيت هاي به وجود آمده در 
دوران پساتحريم به خوبي بهره نبرده، اما اميدوار است 
ت��ا بازيگران كوچك و ب��زرگ در عرصه جهاني ايفاي 
نق��ش كنند. اما غافل از اينك��ه اتفاقاتي در دنيا افتاده 
كه نقش دولت ه��ا و اتحاديه ها و حتي اتحاديه اروپا را 
حتي بيش��تر از گذش��ته محدود كرده است. از اين رو، 
شركت هايي كه ما مي خواهيم با آنها كار كنيم در يك 
وضعيت فوق العاده بغرنجي هستند؛ به طوري كه حتي 
جبران زيان ش��ركت هايي كه مي خواهند با ايران كار 
كنند از سوي اروپا، انگيزه قوي براي ورود آنها به ايران 
نخواهد بود. اين همان موضوعي اس��ت كه از نگاه اين 
مقام بانكي درك آن را براي افس��ران ديپلماسي ايران 
ضرورت دارد. معاون سابق ارزي بانك مركزي اما براي 
شرايط فعلي نسخه اي را تجويز مي كند كه براساس آن 
باي��د در بلندمدت تغيير رويك��رد داد و در ميان مدت 
هم اقدام به تاسيس مركز تحريم هاي بين المللي كرد. 
نكته دوم ومهم ديگر از نگاه او، پيوس��تن به معاهدات 
بين الملل��ي از جمله »پالرمو و اف  اي تي اف« اس��ت. 
»آزادس��ازي ن��رخ ارز، مقررات زدايي، رفتن به س��مت 
ارزهاي غير از دالر، ايجاد خطوط س��وآپ با ارز ملي و 
تهاتر« از ديگر راهكارهايي بود كه در اين نشست براي 
فرونشاندن بحران هاي ايجاد ش��ده در بازار ارز بايد در 
پيش گرفته شود. از آن سو، اما نايب رييس اتاق ايران از 
اختصاص اعتبار توسط شبكه زير مجموعه اتحاديه اروپا 
جهت تسهيل در روابط تجاري بين شركت هاي كوچك 

و متوسط ايران و اروپا خبر داد. 

 بي اطالعي از مقررات بانكي بين المللي 
نشس��ت تيرماه 97 هيات نمايندگان اتاق تهران 
حول دو محور مهم »چگونگي انجام مبادالت خارجي 
و توس��عه صنايع نفت و گاز و ص��ادرات« بود. احمد 
عزيزي، چهره ماندگار بانكي و مديرعامل سابق بانك 
ملي در لندن مهمان اتاق تهران بود به بررس��ي وضع 
موجود و راهكاري پيش روي دولت و بخش خصوصي 

براي توسعه مراودات اقتصادي پرداخت. 
مشاور رييس كل بانك مركزي در سخنراني خود 
با عنوان )برجام، ديپلماس��ي و بانكداري بين المللي( 
گفت: يك غول مهيب در 10 س��ال گذشته به عنوان 
مقررات بانكي بين المللي ايجادشده و كسي تقريبا در 
كش��ور ما آن را نمي شناسد و كنترل مطلق اين غول 
مهي��ب تقريبا در جاهاي معدودي اس��ت كه ما با آن 
جاهاي محدود به شدت در سطح حرفه يي و سياسي 
درگير هستيم و اساسا خيلي هم متوجه نيستم كه آن 
چه هس��ت و راه حل در اين اس��ت كه ما ياد بگيرم و 

سازمان دهي كنيم. 

احمد عزي��زي افزود: امروز من اطالع ندارم كه در 
كل ايران و در دولت به معناي تمام قوا و فرا قوه يي و 
بخش خصوصي يك نفر در مورد تحريم ها 24 ساعته 
كار كن��د، در حالي كه ب��ا كاركرد امريكا در خصوص 

تحريم ها مواجه هستيم. 
مش��اور رييس كل بانك مركزي ب��ه اين موضوع 
برجام پرداخ��ت وگفت: ما در برج��ام خيلي متوجه 
نش��ديم كه چ��ه اتفاق��ي مي افت��د و نتوانس��تيم از 
پتانسيل هاي آن استفاده كنيم؛ زيرا يك سري موانع 
بيروني داش��ت و متوجه نبوديم كه ادامه تحريم هاي 
باقيمانده چه ميزان اثر خواهد گذاش��ت ضمن اينكه 
يك سري موانع داخلي هم بود كه در كنار آن فقدان 

اجماع داخلي و ضعف مديريت داشتيم. 
از نگاه او، از ثباتي كه در 5 سال اول دولت دوازدهم 
براي س��رمايه گذاري در اجراي اصالحات ايجاد شده 
بود اس��تفاده نكرديم و باالخره امروز امريكا از برجام 
خارج ش��ده و حتي ص��ادرات نفت اي��ران را تهديد 
مي كند وقصد دارد صادرات نفت ايران به صفر برسد. 
به گفته او، پيام اروپا به ايران اين است كه شما اگر 
برجام را رعايت كنيد ما شما را تحريم نمي كنيم. اما 
بنظر من برجام اجراي صلح آميز قطعنامه هاي سازمان 

ملل متحد عليه ايران است. 
عزيزي گفت: اين ش��ركت هايي كه ما مي خواهيم 
با آنها كار كني��م در يك وضعيت فوق العاده بغرنجي 
هس��تند و در بهترين حالت اين اس��ت كه اروپا زيان 
شركت هايي كه مي خواهند با ايران كار كنند را جبران 
كن��د كه البته اي��ن كار را نمي كند اما باز هم اين كار 
انگيزه حداقل را به شركت ها براي كار با ايران نمي دهد 
و درك اين شرايط براي افسران ديپلماسي ما حياتي 
است. او با اشاره اينكه شرايط جهاني فوق العاده سيال 
اس��ت و بازيگران كوچك و ب��زرگ اميدوارند كه در 
اين ش��رايط مي توانند نقش ايفا كنن��د، گفت: اما در 
عي��ن حال اتفاقاتي در دنيا افت��اده كه نقش دولت ها 
و اتحاديه ه��ا و حت��ي اتحاديه اروپ��ا را محدود كرده 
اس��ت، تمام بازيگران با محدوديت و حتي بيش��تر از 
گذش��ته مواجه هس��تند و در نتيجه اگر ما با مرجع 
ذيربط بنگاه هاي كوچك و زودبازده )SME( اروپايي 

صحبت مي كنيم، بايد مراقب باش��يم كه قدرت فقط 
آنجا نيست. به گفته معاون سابق ارزي بانك مركزي، 
فش��ار امريكا و تجربه شركت ها از دوره قبل تحريم ها 
يك س��الح بي بديل در اختيار امري��كا قرار داد و يك 

آموزش به بنگاه داري بين المللي داد. 
وي اف��زود: فضاي بين المللي و مش��اوران حقوقي و 
مالي و فعاالن اقتصادي تجربه اي كسب كردند كه حتي 
قبل از اينكه دور جديد تحريم ها آغاز ش��ود به ش��دت 
به اس��تقبال تحريم ها رفتند و اين س��رعت آثار منفي 
تحريم ها را براي ما به ش��دت باال مي برد. عزيزي اظهار 
كرد: مولفه ه��اي قدرت فقط نظامي نيس��ت و ما بايد 
بدانيم كه در مقابل چه كسي قرار داريم.  عزيزي با اشاره 
به مس��ائل بانكي برجام گفت: ما يك اش��تباه برداشت 
از برجام داش��تيم و اين بود كه همه تحريم ها برداشته 
مي ش��ود، در حالي كه اصال در متن برجام اينگونه نبود 

ولي در طول مذاكره چنين نكاتي القا مي شد. 
او با اشاره به دو كتاب در خصوص تحريم ها اظهار 
داش��ت: براس��اس اين كتاب ها هدف تحريم اجراي 
سياس��ت هاي امريكا بدون جنگ است كه خودشان 
ادعا مي كنند از س��ه كانال آن را اجرا مي كنند؛ يكي 
جهاني سازي و ديگري بازار امريكا و قدرت دالر است 
و مدعي هستند كه اينها را با كمك بخش خصوصي 
اه��رم مي كنن��د و در اينجا نه اروپا و ن��ه چين و نه 
روس��يه و هيچ قدرت ديگري نيس��ت و اگر اين ادعا 
درس��ت باش��د اين يك الگوي خودكفا اس��ت كه به 

قدرت هاي ديگري نياز ندارد. 
اما به گفته او، مطالعه 180 س��اله تحريم ها نشان 
داده كه تحريم ها شكس��ت خورده ولي اين به معناي 
بي تاثيري تحريم هم نيست. عزيزي البته تاكيد كرد: 
اگر ppp ارز را بر اس��اس نرخ سال 78 اصالح كنيم، 
در آخر س��ال 95 به رقم 8265 تومان مي رسيم و در 
آخر س��ال 96 به نرخ باالي 9 هزار تومان مي رسيم و 
اگر احساس��ات را كنار بگذاريم نبايد از نرخ هايي كه 
وجود دارد خيلي تعجب ك��رد.  او بر اين باور بود كه 
بايد در بلندمدت تغيير رويك��رد داد؛ زيرا اينگونه در 
حوزه هاي اقتصادي و ساير حوزه ها نمي توانيم كاري از 
پيش ببريم و در ميان مدت و كوتاه مدت هم تاسيس 

مركز تحريم ه��اي بين المللي فوق العاده مهم اس��ت 
و بايد در جايگاه س��ازماني بس��يار ارشد قرار بگيرد و 
نكته دوم هم پيوستن به معاهدات بين المللي از جمله 
»پالرمو و اف اي تي اف« است. او در نهايت تاكيد كرد: 
اگر دنيا در حال كار كردن با يكس��ري قواعد است ما 
مي خواهيم به آن قواعد بپيونديم يا اينكه مي خواهيم 
آن را عوض كنيم كه به نظر مي رسد ما نتوانستيم اين 

قواعد را در 4 دهه گذشته عوض كنيم. 

 53 هشدار ارزي از سوي اتاق 
از آن س��و، اما رييس اتاق تهران در سخنراني روز 
گذشته خود بيش��تر مباحث ارزي را مورد اشاره قرار 
داد. مس��عود خوانس��اري، بار ديگر از تريبون بخش 
خصوصي از دولت درخواس��ت ك��رد تا نظرات بخش 
خصوصي را بيش��تر مورد توجه ق��رار دهد و درعين 
حال به آماري اش��اره كرد كه براس��اس آن در چهار 
س��ال گذش��ته در اتاق تهران 53 بار نسبت به لزوم 
تك نرخي كردن ارز و احتمال جهش ناگهاني قيمت 
ارز هشدار داده است. اما بي توجهي دولتمردان به اين 
مس��اله، وضعيت كنوني را رقم زده اس��ت. او در عين 
حال تاكيد كرد كه بخش خصوصي با هر گونه انحصار 
و دو نرخي بودن، كه چيزي جز فساد و رانت به دنبال 
نخواهد داشت، مخالف است. البته اقتصاد ايران را بايد 
بر اس��اس يك بازار آزاد كنترل شده، در مسائل ارزي 
هدايت كرد. او در مورد س��بد كاالي��ي واردات با دالر 
4200 توماني نيز گفت: بايد كنترل هاي الزم صورت 
گيرد تا از راه ماليات و جريمه، با سوءاستفاده به فروش 
نرسد. او همچنين اينكه ارز را به قيمت پايين به برخي 
واردكنندگان داده اند، انتقاد كرد و گفت: دولت از ابتدا 
اعالم كرد كه به هر كااليي كه نياز به ارز داشته باشد، 
دالر دولتي مي دهد، بر اين اس��اس 200 ميليارد دالر 
تقاضا براي واردات وجود داشت؛ حال در بازار كنترل 
تعزيري كردن، جواب نخواهد داد. بلكه ارز دولتي بايد 
فقط براي دارو و كاالهاي اساس��ي داده شود و بخش 

خصوصي واقعي به دنبال دريافت ارز رانتي نيست. 
خوانساري مش��كل ديگر اقتصاد ايران را نقدينگي 
دانس��ت. از ن��گاه او، نقدينگي يك��ي از خطرناك ترين 

مسائل اقتصاد ايران است كه از ارز نيز خطرناك تر است، 
پس هر روز دير پرداختن به حل مشكل نقدينگي آفات 
زيادي را براي اقتصاد خواهد داش��ت. او تصميم گيري 
درباره بازار ثانويه را اگرچه دير بود، اما يك اقدام مثبت 
توصيف كرد. چراكه بنابه گفته او، با راه اندازي بازار ثانويه 
صادرات تقويت شده و واردكنندگان نيز به ارز مورد نياز 
خود دسترس��ي خواهند داش��ت. او اين راهم گفت كه 
بسياري از شركت هاي دارويي با كمبود مواد اوليه روبرو 
هس��تند و از دولت و وزارت صنعت مي خواهيم فكري 

براي اين موضوع كنند. 

 امتياز اتحاديه اروپا به بنگاه هاي ايران
از آن س��و، ام��ا نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران 
از اختصاص اعتبار توس��ط ش��بكه زي��ر مجموعه 
اتحاديه اروپا جهت تس��هيل در روابط تجاري بين 
شركت هاي كوچك و متوسط ايران و اروپا خبر داد. 
پدرام س��لطاني با اعالم اين خبر افزود: يك تشكل 
اقتصادي اروپايي مسوول اين كار شده تا در ارتباط 
با اتاق بازرگاني ايران زمينه همكاري ميان بنگاه هاي 
كوچك و متوسط طرفين را به وجود آورد. سلطاني 
با بي��ان اينكه ارتب��اط بين اتاق بازرگان��ي ايران و 
اتحاديه اروپا شكل گرفته گفت: مديريت بين منابع 
مالي و ش��ركت هاي كوچك و متوسط در اتحاديه 
اروپا تحت شبكه يي است كه زير مجموعه اتحاديه 
اروپاس��ت و كميس��يونر صنايع كوچك و متوسط 
اتحاديه اروپا س��ه هفته پيش در اي��ران بود و قرار 
اس��ت اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي 

با آن ارتباط برقرار كند. 
دبيركل سابق س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
گاز ديگر سخنران مهمان نشس��ت روز گذشته اتاق 
ته��ران بود، كه در ادامه پش��ت تريبون قرار گرفت تا 
از محدوديت ه��ا وچالش هاي ح��وزه صادراتي بخش 
بگوييد. او با بيان اينكه كش��ورهاي دنيا براي كسب 
قدرت از پتانس��يل هايي غير نظام��ي بهره مي گيرند، 
گف��ت: يكي از اين پتانس��يل ها گاز اس��ت كه ما اين 
پتانس��يل را صرف قدرت استراتژيك كشور در سطح 
جهاني نكرده ايم. محمد حس��ين عادلي افزود: اين در 
حالي است كه ساير كشورهاي دارنده ذخاير گازي از 
جمله اياالت متحده امريكا و روسيه به بازيگران اصلي 
اي��ن عرصه در جهان تبديل ش��ده اند. به گفته او، در 
امريكا به ش��دت قوانين محدود كننده توليد انرژي در 
عموم و توليد گاز در خصوص همه اينها را ترامپ لغو 
كرده تا بتواند افزايش توليد دهد و به سمت صادرات 
در حال حركت اس��ت. او با اش��اره به چين به عنوان 
قول اقتصادي دنيا گفت: اين كشور هم تصميم گرفته 
كه درصد مصرف گاز باال ببرد و اين مس��اله به شدت 
در افزايش تقاضا تاثيرگذار اس��ت و هند هم در حال 
كاهش مصرف زغال س��نگ است اما در ژاپن به دليل 
بهره مندي از انرژي هس��ته يي اس��تراتژي مش��خص 
نيست. عادلي اظهار داشت: اكنون وضعيت گاز در دنيا 
اينگونه است كه اگرچه برخي مي گويند افزايش تقاضا 
اس��ت ما مي گوييم فراواني عرضه وجود دارد و رش��د 
تقاضا براي گاز همچنان ادامه دارد اما رشد مانند قبل 
نيس��ت و به همين دليل محيط رقابتي شديدي بين 
كشورهاي توليد كننده و صادركننده گاز وجود دارد و 
اين موضوع فرصت براي نفوذ بيشتر گاز در بازارها را 

در مقايسه با ذغال سنگ به وجود آورد است. 

مشكل ارز ابعاد مختلفي دارد. دولتمردان تمام توجه خود را 
به برقراري تراز تجاري معطوف كرده اند. از نظر آنها اين معادله 
بايد به گونه يي حل ش��ود كه چرا با وجود فزوني صادرات چه 
نفتي و چه غيرنفتي نس��بت به واردات اما كمبود ارز در كشور 
وجود دارد. به همين دليل سياس��ت هاي مختلفي اتخاذ شده 
اس��ت. اما مش��كلي كه وجود دارد اين است كه اين سياست ها 
باعث تغيير در س��اختار تجاري شده اس��ت و بعضي بخش ها 
تحت تاثير قرار گرفته اس��ت. يك��ي از مهم ترين اين بخش ها 
كه كمتر در تخصيص ارز ديده ش��ده بحث حمل و نقل است. 
در حال حاضر شركت هاي حمل و نقل بين المللي چون اطالع 
دارند ك��ه بايد هزينه هاي خود را به ص��ورت ارزي بپردازند از 
صادركنن��دگان تقاض��اي وجه ارزي به ص��ورت نقد مي كنند. 
چ��ون ارزي براي اين بخش تخصيص داده نش��ده اس��ت پس 
صادركننده موظف است ارز را به صورت آزاد تهيه و در اختيار 
اين شركت ها قرار دهد. اين مساله و محدوديت هاي اين مسير 
مش��كالت جدي را براي بحث حمل و نقل بين المللي ايران به 

ويژه حمل و نقل دريايي ايجاد كرده است. 
هادي حق ش��ناس معاون ام��ور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي اعالم كرد: متاس��فانه در طول س��ال هاي گذشته 
به دليل مش��كالت نقل و انتقاالت پول بين ايران و كشورهاي 
حاش��يه خزر، ميزان تجارت كاهش يافته و در نتيجه توجه به 
بنادر شمالي نيز كاهش يافته است. وي با بيان اينكه هم اكنون 

ظرفيت بنادر شمالي ايران به ويژه بندر انزلي، آستارا، نوشهر 
و اميرآباد 30 ميليون تن اس��ت، گفت: اي��ن بنادر مي توانند 
س��االنه 30 ميليون تن تخليه، بارگي��ري، واردات، صادرات و 
ترانزيت داشته باشند. وي ادامه داد: ظرفيت تخليه و بارگيري 
ايران و س��اير كشورهاي حاش��يه درياي خزر از جمله روسيه، 
آذربايجان، تركمنس��تان و قزاقس��تان تا صد ميليون تن است 
اين در حالي اس��ت كه متاسفانه تنها يك پنجم از ظرفيت هاي 
موجود در اين بنادر را اس��تفاده مي كنيم.  حق ش��ناس تاكيد 
كرد: ايران و تمام كشورهاي حاشيه درياي خزر ظرفيت سازي 
الزم را ب��راي تج��ارت دريايي فراه��م كرده اند، اما متاس��فانه 
به دليل مش��كالت نقل و انتقال پول طي س��ال هاي گذش��ته 

نتوانسته ايم از اين ظرفيت ها استفاده كنيم. 
معاون امور دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي تاكيد كرد: 
شرط الزم براي تجارت خارجي در درياها عالوه بر داشتن كشتي 
مناس��ب و فراهم بودن ظرفيت هاي بن��دري، تامين منابع مالي 

است كه بايد از سوي دستگاه هاي مسوول محقق شود. 
حق ش��ناس تاكيد ك��رد: وزارت صم��ت، ات��اق بازرگاني 
و س��فارتخانه هاي حاش��يه  درياي خزر بايد براي اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بن��ادر ايران اقدامات الزم را انجام دهند.  معاون 
امور دريايي س��ازمان بنادر و دريان��وردي تاكيد كرد: ظرفيت 
تخليه و بارگيري ايران و كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر از 

جمله آذربايجان 130ميليون تن بار است.

دور جدي��د تحريم هاي امريكا عليه ايران از حدود 3هفته 
ديگ��ر )13 م��رداد( آغاز مي ش��ود؛ تحريم هايي ك��ه صنايع 
خودروي��ي و فل��زات را تحت تاثير قرار خواه��د داد. در قدم 
بعدي امريكايي ها معام��الت نفتي و ارتباطات بانكي ايران را 
ه��دف قرار مي دهن��د. 13 آبان نيز موعد تعيين ش��ده براي 
تحريم هاي دور دوم اس��ت. كش��ورهاي اروپايي كه همچنان 
متعهد به توافق هس��ته يي با ايران و برجام باقي مانده اند طي 
ماه هاي گذش��ته در تالش براي خنث��ي كردن تبعات خروج 
امري��كا از برجام و همچنين تحريم ه��اي ثانويه دولت دونالد 
ترامپ عليه شركت هاي خود در تعامل با ايران بوده اند. نتيجه 
اين تالش ها ارائه بس��ته يي بود كه در سطح كليات باقي ماند 
اما ب��ه گفته محمدجواد ظريف جزئيات آن طي فرصت باقي 

مانده تا آغاز تحريم ها، از سوي اروپايي ها ارائه مي شود. سيد 
رضي حاجي آقا ميري محدود ش��دن بسته پيشنهادي اروپا به 
كليات را نش��انه ضعف اروپا در عمل و دست باالي امريكا در 

اعمال فشار به كشورهاي اروپايي مي داند. 
حاجي آقا ميري در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران به عدم 
ارائه ضمانت هاي اجرايي الزم براي بسته پيشنهادي اروپا سخن 
مي گوي��د و بر ضرورت تعيين اي��ن ضمانت ها تاكيد مي كند. او 
مي گويد: در شرايط فعلي مراودات بانكي ايران با دنيا در بن بست 
ق��رار گرفته و امري��كا قصد دارد تا در مديري��ت بانك هايي كه 
مي خواهند، جايگزين بانك هاي امريكايي براي تبادالت بانكي با 
ايران شوند، اخالل ايجاد كند.  عضو كميسيون توسعه صادرات 
اتاق ايران پيش��نهاد مي دهد، مذاكرات دولت به سمتي هدايت 

ش��ود كه ايجاد يك سيستم بانكي مستقل از بانك ها امريكايي 
در جزئيات بسته اقتصادي اروپا گنجانده شود. او مي گويد: امور 
بانكي مرتبط با سيستم اقتصادي ايران را بايد به شيوه يي پيش 
برد ك��ه امريكا نتواند اقدام به جريم��ه بانك ها كند. به عبارتي 
بايد سازوكاري انديشيده شده كه مستثنا از قوانيني باشد كه به 

امريكا اجازه جريمه شركت ها را مي دهد. 
حاجي آقا ميري مي گويد: در ش��رايط كنوني ادامه همكاري 
ايران با ساير كشورها، در گرو پوشش جرايم شركت هايي است 
ك��ه قصد همكاري با ايران را دارند ام��ا از امريكا واهمه دارند. 
ع��الوه بر اين جرايم در نظر گرفته ش��ده بايد با مش��وق هايي 
كه تضمين كننده حضور آنها در بازارهاي ايران اس��ت، جبران 
شود. حاجي آقا ميري در ادامه با اشاره به هزينه تحريم ها براي 

فعاالن بخش خصوصي مي گويد: با تنزل ارزش ريال و افزايش 
چن��د برابري قيمت ها در بازاره��اي داخل ما االن فقط درگير 
هزينه هس��تيم. در سال هاي گذشته كه ايران تجربه تحريم ها 
را داش��ت، برآوردي كه ب��راي دور زدن تحريم ها و به عبارتي 
صرف هزينه هاي اضافي تر شده بود، حدود 20درصد بود؛ امروز 
هزينه ه��اي مربوط به دورزدن تحريم ها بس��يار بيش��تر از آن 
دوران است. عضو كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با اشاره 
به افزايش قيمت ارز مي گويد: مس��اله افزايش قيمت ارز، تنها 
يكي از مولفه هاي توسعه صادرات در كشور است و نبايد تصور 
كرد در حال حاضر كه نرخ ارز افزايش پيدا كرده، پس صادرات 
هم رشد خواهد داشت. از جمله مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار 
در توس��عه صادرات، رقابتي شدن و واقعي شدن نرخ ارز است؛ 
موضوعي كه در برنامه چهارم و پنجم هم به آن اشاره شده تا 
افزايش نرخ ارز، ساالنه بر اساس مابه ا لتفاوت نرخ تورم داخلي 

و خارجي محاسبه شود. 

كاهش تجارت بنادر شمالي به دليل نقل و انتقاالت پولي 

وزارتصمتبايددرحوزهتجارتدرياييهمكاريكند

يكسيستمبانكيمستقلازامريكادربستهپيشنهادياروپاگنجاندهشود

عضو انجمن سنگ آهن ايران مطرح كرد 

۸درصدازپهنهكشورمورداكتشافمعدنيقرارگرفتهاست
عضو انجمن س��نگ آهن ايران گفت: طبق اطالعات س��ازمان 
زمين شناس��ي، تنها 7 تا 8درصد از پهنه كش��ور مورد اكتش��اف 
معدني قرار گرفته اس��ت. پروا س��لطاني فع��ال بخش معدن در 
تبيين جايگاه معدن در اقتصاد كشور اظهار كرد: سهم معدن در 
اقتصاد به 5 درصد ترقي پيدا كرده است، با اين حال پتانسيل هاي 

بيشتري در اين زمينه وجود دارد. 
وي با اش��اره به اينكه اعتماد به بخش معدن جهت حضور در 
اقتصاد چندسالي است كه تحقق يافته، افزود: عمدتا اقتصاد كشور 
از طريق حمايت دولت از فروش و استخراج نفت، صنايع وابسته و 
زنجيره ارزش افزوده آن تامين مي شود، اما در بخش معدن دولت 
ب��ا واگذاري معادن به بخ��ش خصوصي تقريبا از حيطه مديريتي 
خارج شده است.  اين فعال بخش معدن ابراز كرد: عملكرد دولت 
در واگذاري معادن به بخش خصوصي منجر به آن شد كه فعاالن 
معدن به فعاليت هاي خرد و كشف معادن كوچك با ذخاير پايين 
روي بياورن��د.  وي افزود: اطالعاتي كه س��ازمان زمين شناس��ي 
كش��ور در اختيار ما قرار داده است، نش��ان مي دهد كه تنها 7 تا 
8 درصد از پهنه كش��ور مورد اكتش��اف معدني قرار گرفته است. 
قاعدتا اين اكتش��افات نيز از تخمين هاي هوايي كه ساير كشور ها 
براي ما انجام داده اند، حاصل شده است.  عضو انجمن سنگ آهن 
ايران با اشاره به ضعف بخش معدن در زمينه اكتشاف گفت: براي 
ظهور پررنگ در اقتصاد كش��ور بايد از پايه يعني اكتش��اف شروع 
كني��م تا به تخصيص معادن، گمانه زني، اس��تخراج، تبديل آن به 

م��واد مورد نياز اعم از دارويي و مصالح و در نهايت ورود به چرخه 
ارزش افزوده برس��يم و بتوانيم جايگاه ويژه يي را براي خودمان در 
اقتصاد تعريف و اثبات كنيم.  سلطاني اضافه كرد: معتقدم در حوزه 
معدن جدي كار نمي كنيم، البته سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو( در بخش اكتشاف هوايي كار هاي 
موثري را انجام داده اس��ت.  اين فعال در بخش معدن اضافه كرد: 
پس از اكتشافات هوايي، وزارتخانه صمت بايد با بررسي هاي دقيق 
و ح��دس و گمان هاي قوي تر صحت داده ه��اي موجود را تاييد و 
بهره برداري مع��ادن را به بخش خصوصي واگذار كند.  وي افزود: 
نكته مهمي كه اس��تخراج معادن را آس��ان تر مي كند بهره مندي 
معدنكاران از تكنولوژي هاي برتر دنياس��ت كه كشور هنوز در اين 

بخش با مشكالت متعددي رو به روست. 
س��لطاني با اش��اره به بهره من��دي مطلوب مع��ادن دولتي از 
ماش��ين آالت به روز دني��ا گفت: حضور ش��ركت هاي معدني در 
بورس اين امكان را به آنها داده اس��ت كه با منابع مالي بهتري به 
تهي��ه تكنولوژي بپردازند. معادن خصوصي هم از اين غافله عقب 
نمانده اند و به سمت به روز كردن دستگاه هاي خود پيش رفته اند. 
عضو انجمن سنگ آهن در پاسخ به پرسشي درباره تاثير بحران 
ارز و تحريم ه��ا بر بخش معدن گف��ت: بخش خصوصي با توجه 
به جنگ اقتصادي كه در س��طح بين الملل رخ داده اس��ت و تنها 
مختص به ايران نيس��ت توان تصميم گيري ن��دارد و كمتر وارد 

ريسك مي شود.
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7  جهان

 مصونيت فرماندهان سركوب 
در مصر

 ارائه خدمات اينترنت تلفن همراه 
در كوبا آغاز شد

 كره شمالي مجوز انتقال اجساد
سربازان امريكايي را صادر كرد

گروه جهان 
 مجلس مصر قانوني را تصويب كرده كه مي تواند فرماندهان ارشد اين كشور 
را از تعقيب قضايي به دليل سركوب معترضان در پي كودتا عليه محمد مرسي 
مصون كند. بر اس��اس اين قانون عبدالفتاح سيسي رييس جمهوري مصر، قدرت 
و اختيار مشخص كردن اسامي اين فرماندهان را دارد. به گزارش بي بي سي، اين 
قانون به فرماندهان عفو ش��ده اجازه مي دهد در مناصب وزارتي كار كنند و در 
قب��ال هرگونه جرمي كه بين جوالي ۲۰۱۳ تا جوالي ۲۰۱۴ مرتكب ش��ده اند، 
مصونيت بگيرند. بر اس��اس تخمين ها بيش از ۱۰۰۰ معترض در س��ركوب هاي 
اين دوره در مصر كشته شده اند. اين دوره  يكي از خونبارترين دوران تاريخ مصر 
مدرن محس��وب مي ش��ود. براس��اس گزارش ها، بين ۱6 هزار تا ۴۱ هزار نفر در 
اين دوره بازداش��ت ش��دند و صدها نفر در پي محاكمه گروهي به اعدام محكوم 
ش��دند. اغلب اين عده حاميان محمد مرسي و اعضاي جنبش اخوان المسلمين 
بودند كه در حال حاضر اجازه فعاليت در مصر را ندارد. فعاالن ليبرال و سكوالر 
نيز در ميان اين دستگيرش��دگان حضور داش��تند. فرمانده��ان در عين حال از 
تعقي��ب قضايي حين س��فرهاي خارجي مصونيت درياف��ت مي كنند و از منافع 
و حقوق وزراي دولت بهره مند خواهند ش��د. س��ازمان ديد بان حقوق بش��ر در 
واكنش به تصويب اين قانون گفته اس��ت: »ارتش��ياني كه خودش��ان باخبرند، 
جرايمي را مرتكب ش��ده اند كه در س��طح جنايت عليه بشريت است در تالشند 
خود را از هرگونه مسووليتي در آينده مبرا كنند.« عمر مگدي محقق خاورميانه 
گفته اس��ت: »اين فرمانده��ان در حال حاضر قدرت زي��ادي دارند اما مي دانند 
كه جناياتي كه مرتكب ش��ده اند، چقدر س��نگين است و ممكن است با گذشت 
زم��ان وضعي��ت تغيير كند و عدالت راه خود را به س��وي آنها پي��دا كند.« اين 
س��ازمان هشدار داده است كه مقام هاي مصر به طور فزاينده يي از قوانين مبارزه 
با تروريس��م و وضعيت اضطراري براي تعقيب روزنامه نگاران، فعاالن و منتقدان 

به  دليل فعاليت هاي مسالمت آميزشان استفاده مي كند. 

گروه جهان 
 دول��ت كوبا ارائه خدم��ات اينترنت در تلفن هاي همراه را براي ش��ماري از 
كاربران در اين كش��ور آغاز كرده اس��ت. به گزارش رويترز، اين اقدام دولت كوبا 
بخش��ي از طرح ارائه خدمات اينترنت در تلفن هاي همراه در سراسر اين كشور 
تا پايان س��ال جاري ميالدي اس��ت. خبرن��گاران و روزنامه نگاران در بخش هاي 
خبري دولتي از جمله نخس��تين كس��اني در كوبا هس��تند كه خدمات اينترنت 
در گوش��ي هاي همراه خود را دريافت مي كنند. اين روند، بخش��ي از يك كارزار 
سراس��ري براي دسترس��ي هاي گس��ترده تر به اينترنت در اين كش��ور منطقه 
امريكاي التين اس��ت. ميگل دياز كانل رييس جمهوري جديد كوبا، اعالم كرده 
كه اين دسترس��ي ها به اينترنت بايد اقتصاد را تقويت و به شهروندان براي دفاع 

از انقالب كوبا كمك كند. 
تحليل گران اما بر اين باورند كه دسترس��ي گسترده تر شهروندان كوبايي به 
اينترن��ت در نهايت كنت��رل دولت را بر اطالعاتي كه مردم به دس��ت مي آورند، 
تضعي��ف خواهد ك��رد. وزارت ارتباطات كوبا اعالم كرده اس��ت كه دسترس��ي 
اينترن��ت در تلفن هاي همراه را براي پنج ميليون كاربر تلفن هاي همراه در اين 
كش��ور )تقريبا نيمي از جمعيت اين كش��ور( تا پايان سال جاري فراهم خواهد 
كرد. تا س��ال ۲۰۱۳ميالدي اينترنت در كوبا فقط در هتل هاي توريس��تي مهيا 
بود اما پس از آن دولت هاوانا افزايش دسترس��ي ها به اينترنت را به عنوان يكي 
از اولويت هاي كاري خود قرار داد. رييس جمهوري كنوني كوبا كه پيش��تر يكي 
از حاميان افزايش دسترس��ي ها به اينترنت در اين كش��ور بوده، در اظهارنظري 
تصري��ح كرد: »الزم اس��ت بتوانيم مش��اهده محتواي انقالب كوب��ا را به صورت 
آنالين براي همگان فراهم كنيم.« در بخش��ي از راهبرد كوبا در سال ۲۰۱5 در 
مورد فضاي مجازي عنوان ش��ده كه هدف دولت هاوانا فراهم كردن دسترس��ي 
اينترن��ت ب��راي حداقل نيمي از خانه ها و 6۰ درص��د از تلفن هاي همراه در اين 

كشور تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود. 

گروه جهان 
 كره ش��مالي مجوز انتقال بقاياي اجس��اد 55 س��رباز امريكايي كه در جنگ 
دو كره در س��ال هاي ۱95۰ - ۱95۳ كش��ته شده اند را صادر كرد. اين مجوز به 
دنبال مذاكرات ژنرال هاي كره ش��مالي و امريكا در روستاي مرزي »پانمونجوم« 

در مرز دو كره صادر شده است. 
ب��ه گزارش يونهاپ، مقامات امريكا و كره ش��مالي براي مذاكره درباره انتقال 
بقاياي اجس��اد س��ربازان امريكايي كش��ته ش��ده در جنگ دو كره، ديدار كرده 
بودند. بازگرداندن بقاياي اجس��اد س��ربازان امريكايي ك��ه در جنگ دو كره در 
سال هاي ۱95۳ - ۱95۰ كشته ش��ده اند يكي از توافق هاي ديدار سران امريكا 
و كره ش��مالي در سنگاپور بود. امريكا پيش��تر ۱۰۰ محفظه چوبي و همچنين 
۱58 تابوت فلزي را به پايگاه هوايي اوسان در استان گيونگي كره جنوبي براي 
بازگرداندن بقاياي س��ربازان خود منتقل كرده بود. كره ش��مالي بر اساس آمار 
موجود از س��ال ۱99۰ ميالدي تاكنون 6۲9 گروه از بقاياي س��ربازان امريكايي 
كش��ته ش��ده در جنگ هاي ۱95۰ تا ۱95۳ ميالدي را به آن كشور بازگردانده 
اس��ت. جنگ كره، نخستين جنگي بود كه سازمان ملل در آن ايفاي نقش كرد 
در اين جنگ ۱6 كش��ور نيروهاي نظامي و ۴۱ كشور نيز تجهيزات و تسليحات 
خود را به شبه جزيره كره اعزام كردند، در اين جنگ چين در كنار كره شمالي 
جنگيد و شوروي سابق هم تجهيزات نظامي خود را به كمك كره شمالي ارسال 
كرد. امريكا براي نخس��تين بار جنگنده هايش را در اي��ن نبرد به خدمت گرفت 
و 67 ميلي��ارد دالر هزينه كرد. ش��مار تلفات اين جنگ بر اس��اس آمار ۲۰۰۰ 
ميالدي 5۴ هزار و ۲۴6 نفر اعالم ش��د پنتاگون به اين آمار اعتراض داش��ت كه 
نهايت اعالم شد 7 هزار و 7۰۴ سرباز امريكايي در اين جنگ محاسبه نشده اند. 
مذاك��رات آتش بس در جنگ كره دو س��ال و ۱7 روز به طول انجاميد هر چند 
هيچ وق��ت رژيم دايمي صلح برقرار نش��د و طرفين هنوز ب��ه لحاظ تكنيكي در 

جنگي به سر مي برند كه پايان نيافته است. 

پولشويي؛ رسوايي تازه 
پادشاه اسپانيا

گروه جهان- پادش��اه پيش��ين اسپانيا كه پس 
از رس��وايي هاي پ��ي در پ��ي از مقام خ��ود كناره 
گرفته، حال به پولش��ويي متهم شده است. خوان 
كارلوس اول پاش��اده پيشين اسپانيا در سال هايي 
نه چن��دان دور قهرم��ان ملي اين كش��ور بود. او 
س��ال ۱98۱زماني كه كه حاميان ژانرال فرانكو به 
مجلس اسپانيا حمله كردند تا با كودتا دموكراسي 
نوپاي اين كش��ور را سرنگون كنند، با انتشار پيام 
تلويزيون��ي و حماي��ت ارت��ش از او ، توطئه آنها را 
خنث��ي كرد. اما از آن زمان تاكنون با جنجال هاي 

پي درپي محبوبيتش را از دست داده است. 
به گ��زارش دويچه وله، مصدوميت او در جريان 
س��فر به آفريقا براي ش��كار، انتقادهاي فراواني را 
متوج��ه او كرد. نه تنها ش��كار گونه هاي حفاظ ت 
ش��ده جانوران براي تفريح، بلكه حضور معش��وقه 
پنهان پادشاه در اين س��فر هم، خشم بسياري را 
در اس��پانيا برانگيخت. ملكه س��وفيا كه چهره يي 
محب��وب در اسپانياس��ت، پ��س از اي��ن س��فر از 
همس��رش فاصله گرفت. همزمان جنجال شكايت 
مرد جواني كه مي گويد پسر خوان كارلوس از يك 
رابطه نامشروع در س��ال هاي دور است و رسوايي 
مالي داماد خانواده كه به  دليل حيف و ميل اموال 
عمومي به 6 س��ال حبس محكوم شده و حال در 
زندان اس��ت، همه و همه كار را به جايي رساندند 
كه خوان كارلوس براي حفظ آبروي دربار اسپانيا 
۲۰۱۴ به نفع پس��رش فيليپه از تاج و تخت كناره 

گرفت. 
پادش��اه پيشين اسپانيا حال با اتهام پول شويي 
روبه روست. در نواري كه رسانه هاي اسپانيا منتشر 
كردند، صداي زني ش��نيده مي ش��ود كه در آن از 
رشوه خواري و پول شويي خوان كارلوس مي گويد. 
او مي گوي��د كه خ��وان كارلوس مبل��غ كالني به 
حس��اب يكي از اقوامش در سوييس واريز كرده و 
به نام اين زن امالكي در موناكو و مراكش خريده 
اس��ت. اين زن مي گويد خ��وان كارلوس از بودجه 
قراردادي كه براي س��اخت يك قطار سريع السير 
ميان عربستان و اس��پانيا امضا شده بود، برداشت 
ك��رده اس��ت. از آن گذش��ته، او همچنين مدعي 
مي ش��ود كه خ��وان كارل��وس تصميم داش��ته از 
همسرش ملكه سوفيا جدا شود و با او ازدواج كند. 
اين گفت وگو از قرار هنگام بازجويي از كورينا تسو 
ويت گن  اش��تاين در ۲۰۱5 توس��ط رييس  پليس 
پرونده ضبط شده است. دولت اسپانيا اعالم كرده 
در انتظار اطالعات بيش��تري در اين زمينه است و 
ابتدا مي خواهد نظر سازمان هاي امنيتي را بداند. 

  پيش شرط طالبان 
براي مذاكره با امريكا 

در شرايطي كه امريكا گزارش ها مبني بر اعالم آمادگي 
براي مذاكره مستقيم با طالبان را رد كرده، دفتر سياسي 
طالبان در قطر يك گام عقب نشسته و حذف نام رهبران 
خود از فهرس��ت س��ياه را به عنوان پيش شرط براي آغاز 
مذاكره تعيين كرده است. به گزارش ايرنا، طالبان پيش از 
اين اعالم كرده بود كه تنها حاضر است با امريكايي ها براي 
صلح در افغانستان گفت وگو كند، زيرا به گفته آنها دولت 
كاب��ل در اختيار امريكايي ها بوده و به همين دليل حاضر 
نيس��ت با دولت وحدت ملي صلح كن��د. اما امريكايي ها 
همواره اين خواسته طالبان را رد كرده و به حمايت صلح 

با مالكيت و رهبري افغان ها تاكيد كرده بود. 

  ممنوعيت آمدوشد 
در استان هاي جنوبي عراق

در حالي كه تظاهرات ها عليه فساد و سوءخدمت رساني 
در مناطق مختلف عراق ادامه دارد، دولت عراق تالش كرده 
تا از طريق بازداشت  معترضان و همزمان با دادن وعده هايي 
در زمينه اصالحات و اختصاص اعتباراتي به مناطق مربوطه 
اعتراضات را كنترل كند. دولت عراق همچنين به جاي قطع 
كردن اينترنت تصميم گرفته ممنوعيت جزئي آمدوشد را 
اجرايي كند. اين در حالي اس��ت كه براي حل مشكل برق 
استان هاي جنوبي وزير انرژي عراق عازم عربستان سعودي 
شده اس��ت. عراق در روزهاي گرم تابس��تان در حالي كه 
درجه حرارت در استان هاي جنوبي به 5۲ درجه مي رسد از 

كمبود شديد برق رنج مي برد. 

 كاهش ارزش روپيه پاكستان 
ركورد زد

ارزش براب��ري ه��ر دالر امريكا با روپيه پاكس��تان با 
افزايش س��ه واحدي از ۱۲۴ در روزهاي گذشته به ۱۲7 
روپيه رسيد كه اين رقم در تاريخ اقتصاد اين كشور ركورد 
به ش��مار مي رود. به گزارش ايرنا، قيمت رسمي و دولتي 
دالر دوشنبه 6 روپيه افزايش يافت. جمعه هفته گذشته 
۲۲ تيرماه س��ال 97، هر دالر امريكا با قيمت رس��مي از 
سوي دولت پاكستان در ازاي ۱۲۱روپيه معامله مي شد. با 
اين حال با توجه به جو رواني بازار، گزارش ها حاكي است 
كه هر دالر در بازار آزاد در برخي ش��هرهاي پاكستان در 

ازاي ۱۲8 روپيه معامله مي شود. 

 حبس ابد 31 متهم كودتاي 
نافرجام تركيه 

۳۱ نفر از متهمان كودتاي نافرجام تركيه به حبس ابد 
محكوم شدند. به گزارش آناتولي، سرتيپ صادق كوراوغلو 
فرمانده س��ابق م��دارس ژاندارمري تركيه ني��ز در ميان 
محكوم��ان اين پرونده قرار دارد. تركيه مدعي اس��ت كه 
فتح اهلل گولن با تش��كيل گروهي موسوم به فتو و با رخنه 
در تش��كيالت قضايي، نظامي، آموزش��ي و اركان دولتي، 

كودتاي ۱5 جوالي را سازماندهي كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

هشدار IMF نسبت به تبعات سياست يك جانبه گرايانه

زيان 430 ميليارد دالري جهان از جنگ تجاري
گروه جهان|

 صندوق بين المللي پول هشدار داده پيامدهاي 
جنگ تجاري دولت اياالت متحده با شركاي تجاري 
بزرگ بس��يار سهمگين خواهد بود. در گزارش اين 
نهاد مالي آمده، امريكا آس��يب پذيري قابل توجهي 
در برابر تش��ديد جنگ تج��اري دارد و باال گرفتن 
تنش تجاري با كش��ورهاي ديگر ۴۳۰ ميليارد دالر 

به اقتصاد جهاني آسيب وارد خواهد كرد. 
نش��ريه گاردين نوشته، صندوق بين المللي پول 
با انتقاد از سياست هاي تجاري دونالد ترامپ اعالم 
كرده تهديدهاي كنوني از جانب امريكا باعث شده 
تا ريسك كاهش رشد اقتصاد جهاني به ميزان ۰.5 
درصد افزايش يابد. به گفته صندوق بين المللي پول 
هر چند كه تمامي كشورهاي جهان از اين منازعات 
آس��يب خواهند ديد اما احتماال خود امريكا يكي از 
قربانيان اصلي اين سياست ها خواهد بود چراكه اكثر 
كشورهاي جهان دست به اعمال ماليات هاي بيشتر 
بر صادرات امريكايي خواهند زد و اين باعث افزايش 

احتمال نوسان در اقتصاد امريكا خواهد بود. 
ترامپ هفته گذشته با اعمال تعرفه ۱۰ درصدي 
ب��ر واردات كاالهاي ديگري به ارزش ۲۰۰ ميليارد 
دالر از چين، آتش اختالفات را شعله ورتر كرد. اين 
اقدام در حالي صورت مي گيرد كه پيش تر نيز امريكا 
بر ۳۴ ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي چين تعرفه 
اعمال كرده بود. همچنين رييس جمهور امريكا در 
سخنان چند روز پيش خود، اتحاديه اروپا را دشمن 
تجاري اين كشور خواند. مائوريس اوبستفلد مشاور 
اقتصادي صندوق بين المللي پول، با اشاره به روند 
توس��عه اقتصاد جهاني كه از دو س��ال پيش آغاز 
ش��ده است گفته: »كشورها بايد به اين نكته توجه 
كنند كه منافع مش��تركي دارن��د و همكاري هاي 
چندجانبه و بين المللي برايش��ان حياتي اس��ت. « 
صن��دوق بين المللي پول اف��زوده: »جز خطرهاي 
فوري ناشي از كمتر ش��دن حجم تجارت جهاني، 
تداوم سياس��ت هاي ك��ور حمايت گرايانه مي تواند 
باعث كاهش انگي��زه س��رمايه گذاري، اختالل در 

زنجيره تامين جهاني، كند شدن افزايش بهره وري 
و افزايش بهاي كاالهاي مصرفي شود. «

صندوق گرچه پيش بيني خود از متوس��ط رشد 
اقتص��ادي جهان��ي براي امس��ال و س��ال آينده را 
بدون تغيير و در س��طح ۳.9 درصد باقي گذاش��ته 
اما پيش بيني از رش��د امريكا، چين، اتحاديه اروپا، 
ژاپن و بريتانيا را كاهش داده اس��ت. اين نهاد مالي 
اعالم كرده انتظار دارد كند شدن نرخ رشد اقتصادي 
چين كه در سه ماهه دوم سال به 6.6 درصد رسيد، 
ادام��ه يابد و اين در حالي اس��ت كه اقتصاد امريكا 
با مخاطرات بيش��تري از جانب ام��ور تجاري روبرو 
خواهد بود. صندوق رشد امس��ال اقتصاد امريكا را 

۲.۴ درصد پيش بيني كرده است. اوضاع براي ژاپن 
از همه بدتر اس��ت و اين كشور احتماال با رشد يك 
درصدي، ضعيف ترين نرخ رش��د كش��ورهاي عضو 
گروه 7 را تجربه خواهد ك��رد. صندوق بين المللي 
پول گ��زارش داده، مخاطراتي كه تجارت جهاني را 
تهديد مي كند در ماه هاي گذشته نسبت به ارزيابي  
پيش��ين در فصل بهار افزايش يافته است و اگرچه 
رش��د اقتصادي جه��ان همچنان باالس��ت اما اين 
شاخص در حال از دس��ت دادن قوت خود و روبرو 

شدن با خطر كاهش روند رشد است. 
هفته گذشته ترامپ جنگ تجاري عليه چين را 
وارد مرحل��ه تازه يي كرد و پس از اعمال تعرفه ۲5 

درصدي ب��ر واردات ۳۴ ميليارد كاال از چين اعالم 
كرد به زودي بر واردات ۱6ميليارد دالر كاالي ديگر 
تعرفه اعمال مي ش��ود و در صورتي كه چين اقدام 
امريكا را پاسخ دهد بر ۲۰۰ ميليارد دالر كاالي ديگر 
تعرفه اعمال مي كند. دولت چين نيز بالفاصله اقدام 
امريكا را با اعمال تعرفه مشابه بر واردات ۳۴ميليارد 
دالر كاال از امريكا پاسخ داد و تهديد كرده است هر 
اقدام امريكا را به صورت متقابل پاس��خ مي دهد. از 
س��وي ديگر دولت امريكا نه تنها بر واردات فوالد و 
آلومينيوم از اروپا تعرفه اعمال كرد بلكه قرار اس��ت 
ظرف چند هفته آينده ط��رح اعمال تعرفه واردات 

لوازم يدكي و خودرو از اروپا را نهايي كند. 

 آرايش تجاري مقابل امريكا
در اي��ن ميان نگران��ي اروپايي ها از تعرفه هاي 
امري��كا باع��ث ش��ده ت��ا در مذاكره ب��ا رهبران 
آس��يايي تمهيداتي ب��راي گذر از اي��ن روزهاي 
دش��وار بينديشد؛ بطوري كه يك روز پس از آغاز 
نشس��ت دو روزه رهبران اروپايي و چين در پكن 
با محور همكاري هاي تجاري، خبرگزاري فرانسه 
گ��زارش داده كه اتحاديه اروپا و ژاپن قرارداد لغو 
تعرفه هاي گمركي بي��ن دو اقتصاد بزرگ جهان 
را در توكيو امضا مي كنند. بر اس��اس اين قرارداد 
تجارت آزاد، 99 درصد از تعرفه هاي اتحاديه اروپا 
بر محصوالت ژاپني كامال لغو مي ش��ود و 9۴ در 
صد از محصوالت اروپايي نيز از پرداخت تعرفه در 

ژاپن معاف خواهند شد. 
اي��ن قرارداد تجاري يك س��وم اقتصاد جهاني و 
6۰۰ ميليون نفر از جمعيت جهان را دربر مي گيرد. 
مذاكرات دو طرف بر سر جزييات اين قرارداد حدود 
چهار س��ال ادامه يافت. ب��ا لغو تعرفه هاي گمركي، 
محصوالت س��اخت ژاپن و اتحادي��ه اروپا با قيمت 
ارزانتري به دس��ت مشتريان خواهد رسيد. شوراي 
اتحاديه اروپا پيشتر از چين، امريكا و روسيه خواسته 
بود ك��ه به جنگ تجاري پايان دهن��د و به اصالح 
س��ازمان تجارت جهان��ي بپردازند. دونالد تاس��ك 
رييس ش��وراي اتحاديه اروپا، گفته: »چين، اياالت 
متحده و روس��يه وظيفه داشتند كه جنگ تجاري 
را ش��روع نكنند اما هنوز زمان براي پيش��گيري از 

اختالفات و هرج و مرج وجود دارد. «
اين در حالي اس��ت ك��ه همزمان ب��ا امضاي 
ق��رارداد تجاري بين ژاپ��ن و اتحاديه اروپا دولت 
ترامپ بر محصوالت شماري از شركاي تجاري اش 
از جمله چين، اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك بين 
۱۰تا ۲5 درصد تعرفه وضع كرده اس��ت. اتحاديه 
اروپا و چين نيز تعرفه هاي بيش��تري بر كاالهاي 
امريكايي اعم��ال كرده اند. دونالد ترامپ مي گويد 
وض��ع تعرفه ها ب��راي تقوي��ت اقتص��اد امريكا و 

حمايت از محصوالت داخلي است. 

واكنش ها به ديدار رهبران امريكا و روسيه ادامه دارد

ترامپ زير آتش انتقادها

گروه جهان|
زدن  زان��و  هلس��ينكي  دي��دار  »برآين��د   
رييس جمه��وري امريكا زير پ��اي همتاي روس 
اس��ت. تنه��ا رهاورد دونال��د ترام��پ از ديدار با 
والديمي��ر پوتي��ن يك ت��وپ جدي��د فوتبال و 
دس��تاورد خروج روسيه از انزوا بود.« اين بخشي 
از تحلي��ل نيويورك تايمز درب��اره ديدار رهبران 
روس��يه و امري��كا در فنالند اس��ت، ديداري كه 
موج��ي از انتقادها داخلي و خارج��ي را متوجه 

دونالد ترامپ كرده است. 
برانگيخت��ه،  را  انتقاده��ا  بيش��ترين  آنچ��ه 
س��خنان ترامپ پس از ديدار پوتين بوده اس��ت. 

رييس جمه��وري امري��كا در كنفران��س خبري 
مش��ترك ب��ا پوتي��ن تحقيقاتي درب��اره دخالت 
احتمالي روس��يه در انتخابات امري��كا را فاجعه 
و مس��خره توصيف كرد و گف��ت كه اين موضوع 
بي��ن دو كش��ور فاصل��ه انداخته اس��ت. ترامپ 
گف��ت: تبان��ي در كار نب��وده و در جريان كارزار 
رياست جمهوري سال ۲۰۱6، هيالري كلينتون، 
رقيب دموكرات خود را در رقابتي سالم شكست 
داده اس��ت. پوتين نيز تاكيد كرده كش��ورش به 
هيچ وج��ه در روند انتخابات و امور داخلي اياالت 
متحده يا كشورهاي ديگر دخالتي نكرده است. 

ريچار ب��رد رييس جمهوري خ��واه كميته امور 

اطالعاتي سنا، در واكنش يه سخنان ترامپ گفته 
رييس جمهور امري��كا بايد هر حرفي كه پوتين در 
تكذيب دخالت در انتخابات امريكا مي زند را دروغ 
قلمداد كند. پل راي��ان رييس  مجلس نمايندگان 
امري��كا از حزب جمهوري خواه نيز پس از اظهارات 
ترام��پ تاكيد كرد هيچ ترديدي وج��ود ندارد كه 
روس��يه در انتخابات امريكا دخالت كرده و ترامپ 
بايد اين را بپذيرد كه روسيه متحد واشنگتن نيست. 
باب كوركر رييس جمهوري خواه كميته روابط 
خارج��ي نيز گفته س��خنان ترام��پ در جريان 
كنفرانس مطبوعاتي اش از اياالت متحده تصوير 
يك كشور ضعيف را ارائه مي دهد. جان مك كين 
رييس كميته نيروهاي مس��لح سنا، نيز سخنان 
ترامپ را يكي از شرم آورترين ها در ميان اقدامات 
و عملكرده��اي روس��اي جمهوري كش��ورش و 
اش��تباهي تراژيك توصيف كرده است. ليندسي 
گراهام، س��ناتور ديگري از حزب جمهوري خواه 
دي��دار ترام��پ و پوتين را براي پاس��خگو كردن 
روس��يه، يك بخت از دس��ت رفته توصيف كرده 
اس��ت. ج��ف فلي��ك نيز گفت��ه: »هرگ��ز تصور 
نمي ك��ردم روزي را ببينم ك��ه رييس جمهوري 
امريكا در كنار رييس جمهوري روس��يه، در برابر 
هم��گان، اياالت متح��ده را به خاط��ر تجاوزات 
روس��يه مقصر معرفي كند.« بن س��يس سناتور 
جمهوري خ��واه، هم گفته هاي ترامپ را عجيب و 

غريب توصيف كرده است. 
نيويورك تايم��ز در اين باره نوش��ته: »ترامپ 
يا خيلي س��اده لوح اس��ت يا عامدان��ه خود را به 
ناداني زده و حتي توصيه مش��اوران امنيت ملي 
خودش را هم قبول ندارد كه مي گويند روس��يه 
هم��راه چي��ن، يكي از رقب��ا و دش��منان اصلي 
ژئواس��تراتژيك امريكا اس��ت. پوتين در داخل با 

مش��كالت ريز و درش��ت اعم از اقتصاد ضعيف، 
فساد شايع و ساير مسائل روبه روست و به موازات 
همه اين بي كفايتي هاي حكومتي، دست به يك 
س��ركوب گس��ترده ناراضيان و مخالفان سياسي 
مي زن��د و در بي��رون از مرزه��ا ه��م يك قدرت 
متجاوز و پرخاش��گر را به آزم��ون تجربه گذارده 
است... ترامپ سخت تالش مي كند هر طور شده 
پيوندهاي امريكا با نات��و و اتحاديه اروپا را برهم 
بزند و جلو قدرت نفوذ واش��نگتن در خاورميانه 
را ه��م بگي��رد. اين در حالي اس��ت كه روال كار 
روساي جمهوري پيش��ين امريكا همواره بر اين 
منطق اس��توار بوده كه مدافع منافع ملي كشور 
و ائتالف هاي دموكراتيكي باش��ند كه واشنگتن 
رهبري آنها را برعهده دارد. رونالد ريگان ۱987 
ب��ر همين منوال عمل كرد و ميخاييل گورباچف 
آخري��ن رهبر ش��وروي )پيش از فروپاش��ي( را 
تشويق كرد ديوار برلين را فرو بريزد. جورج بوش 
)پدر( هم به گورباچف گفت كه پس از اتحاد دو 
آلمان شرقي و غربي در ۱99۰، آلمان واحد بايد 
در نات��و باقي بماند. اوباما ني��ز پيش از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۱6 امريكا همين كار را 
كرد و به پوتين گفت كه از عمليات هكري دست 
بردارد. اما واقعا دس��تاورد ديدار هلسينكي براي 
ترامپ چه بود؟ اگر اين مالقات يك رهاورد مهم 
داشته باش��د، اين اس��ت كه پوتين به آن اشاره 
ك��رد، يعني »پايان محرومي��ت و مطرود ماندن 

روسيه بابت تجاوز به خاك اوكراين.«
اي��ن دو م��رد درب��اره پيماني ن��و جايگزين 
»اس��تارت جديد« صحبت كردند كه تسليحات 
هسته يي را مهار مي كند و مهلت اعتبار آن هم تا 
س��ال ۲۰۲۱ است و همچنين براي همكاري در 
زمينه سوريه مذاكره شد، اما ظاهرا نتوانستند از 

اين فرصت مغتنم براي يك اقدام محكم مرتبط 
به��ره ببرند. اكن��ون مطلقا به نظر نمي رس��د از 
اين بل��ه قربان گويي )ترامپ( به پوتين، كمترين 
چي��زي جز يك توپ جدي��د فوتبال عايد امريكا 
ش��ود! چرا ترامپ خالف تمامي مقامات س��لف 
خود اع��م از جمهوري خ��واه و دمك��رات مطلقا 
دوس��ت ندارد براي اين خيانت آش��كار بر س��ر 
روس ها داد بزند؟ چرا وقتي در نشست متحدان 
اروپايي واش��نگتن حضور دارد، تمام وزن خود را 
روي آن��ان مي اندازد، به آنها حمله ور مي ش��ود 
و ضربه ي��ي مي زند تا ديگر نتوانند بلند ش��وند؟ 
رييس جمه��وري امري��كا حتي اتحادي��ه اروپا را 
دش��من مي خواند يا پوست رس��انه هاي خبري 
را كن��ده و از آنها هم به عنوان دش��من ملت نام 
مي ب��رد. ترامپ وقتي كن��ار ديكتاتورهايي نظير 
پوتي��ن و امثال او مي ايس��تد، همچ��ون موم در 
دستان آنان اس��ت. وقتي رييس جمهوري بدون 
ت��وان ژرف انديش��ي اس��ت، امريكا را ب��ه درون 

دردسرهايي عميق فرو مي برد. «
ع��الوه بر انتقادهاي سياس��ي، دي��دار ترامپ و 
پوتين عملكرد بازارهاي ب��ورس را نيز تحت تاثير 
قرارداد. خبرگزاري فرانسه نوشته، در بازار ارز، دالر 
در براب��ر ين و پوند باال رف��ت و بهاي نفت كاهش 
يافت. ميش��ائل هيوس��ون تحليل گر بازار موسسه 
سي ام س��ي در اين ب��اره گفت: »ش��روع معامالت 
هفتگ��ي در اروپ��ا به مانن��د بورس هاي آس��يايي 
چن��دان از حجم بااليي برخ��وردار نبود. در بورس 
وال اس��تريت امريكا نيز عملكرد مشابهي مشاهده 
ش��د و به رغم افزايش فروش بخش خرده فروشي 
و عملكرد خوب گروه بانكي در كس��ب س��ود، هم 
ش��اخص داوجونز، هم »اس اندپي 5۰۰« و نزدك 

كامپوزيت با كاهش به كار خود خاتمه دادند. 
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پرونده8
ممنوعيت كشت برنج؛ تكرار 

تجربه  شكست خورده
ممنوعيت كاش��ت برنج در استان هاي غيرشمالي 
تكرار تجربه شكس��ت خورده طرح نكاش��ت اس��ت و 
اج��راي چنين طرح هاي��ي منجر ب��ه واردات بي رويه 
وتغيير كاربري بسياري از زمين هاي زراعي مي شود. 

ممنوعيت كش��ت برنج در استان هاي غير شمالي 
كه س��ال ۹۳ از س��وي وزارت جهاد كش��اورزي براي 
مديريت مصرف آب، مطرح ش��د مورد انتقاد بسياري 
از كارشناس��ان و توليدكنندگان ق��رار گرفت، چرا كه 
آنان معتقد بودند اين طرح نمي تواند راهكار مناسبي 
براي مديريت آب باشد ضمن اينكه اشتغال و معيشت 
كش��اورزان را با مش��كالت جدي مواجه خواهد كرد؛ 
بعدها مس��ووالن وزارت جهاد كشاورزي اعالم كردند 
كشت برنج ممنوع نشده بلكه اين وزارتخانه از كشت 
آن ج��ز در دو اس��تان گي��الن و مازن��دران حمايت 
نخواهد كرد. با اين حال اجراي اين طرح طي ساليان 
بع��د چندان با موفقيت هم��راه نبود چرا كه محصول 
جايگزين مناس��بي براي كش��ت به كشاورزان معرفي 
نش��د و آنان ترجيح دادند به كشت برنج كه محصول 
اقتصادي تري اس��ت ادامه دهند، به اعتقاد بسياري از 
كارشناسان عدم مطالعه و بررسي كافي در اين زمينه 
از س��وي مس��ووالن مربوطه منجر به ايج��اد چنين 
چالش هايي ش��ده اس��ت و چنين طرح هايي نه تنها 
نمي تواند نتايج دلخواه را به دنبال داش��ته باشد بلكه 

منجر به ايجاد مشكالت بيشتري هم مي شود. 
در همي��ن زمين��ه فرزاد نيكپن��دار در گفت وگو با 
مه��ر اظهار داش��ت: موضوع ممنوعيت كاش��ت برنج 
در اس��تان هاي غيرشمالي كه از اوايل امسال از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي مطرح شده، مصداقي از پاك 
كردن صورت مس��اله به جاي حل آن اس��ت. اجراي 
چني��ن طرح هايي بدون فراهم ك��ردن پيش نيازها و 
زيرس��اخت هاي الزم مي تواند منجر به تغيير كاربري 
اراضي و افزايش واردات برنج ش��ود. وي با بيان اينكه 
موضوع ممنوعيت كشت برنج در استان هاي غيرشمالي 
از اوايل امسال در كشور مطرح شده و بدون هيچ گونه 
پش��توانه مطالعات��ي و علمي در حال اجرايي ش��دن 
اس��ت، گفت: اين موضوع از ابعاد مختلفي قابل بحث 
و بررس��ي است و نخستين مس��اله مهم در اين رابطه 
شيوه مديريتي مسووالن وزارت جهاد كشاورزي است؛ 
به طوري كه همواره س��عي دارند شيوه  ها و ايده هايي 
را مطرح و عملياتي س��ازند كه زحمت چنداني براي 
خودش��ان نداشته باشد. پيش تر طرح نكاشت به بهانه 
مديري��ت بحران آب، در برخي مناطق كش��ور مطرح 
ش��ده بود و در برخي مناطق همچ��ون اراضي زراعي 
درياچه اروميه عملياتي ش��د ام��ا از آنجايي كه بدون 

پشتوانه كارشناسي بود، شكست خورد. 
اين كارش��ناس حوزه كش��اورزي عنوان كرد: حاال 
در همان خط س��ير گذش��ته و بدون انجام هيچ گونه 
كار كارشناس��ي، ممنوعيت كشت برنج در استان هاي 
غيرش��مالي مط��رح ش��ده اس��ت. پيش��نهاد چنين 
طرح هايي بي ش��ك منجر ب��ه واردات بي رويه برنج و 
تغيير كاربري بسياري از زمين  هاي زراعي استان هاي 
غير ش��مالي خواهد شد. نيكپندار با اش��اره به اينكه 
مس��اله دوم جايگاه ويژه برنج در تامي��ن نياز غذايي 
جمعيت كشور اس��ت، اضافه كرد: برنج به عنوان يك 
غذاي راهبردي در امنيت غذايي كشور جايگاه ويژه  اي 
دارد و اخالل در توليد و تامين آن مي  تواند بحران ساز 
باش��د. در حال حاضر نياز كش��ور به برنج حدود 2.۹ 
ميليون تن در س��ال اس��ت كه 2.4 ميليون تن از آن 
در داخل كشور توليد و ۵۰۰ هزار تن از محل واردات 
تامين مي شود. اين ميزان نيز با جايگزيني ارقام جديد 
و الگوي كشت مناسب مي  تواند به صفر برسد و در اين 
محصول راهبردي خودكفا ش��ويم. وي تصريح كرد: با 
پياده كردن طرح ممنوعيت كشت برنج در استان هاي 
غيرش��مالي بيش از ۱2۰هزار هكتار از اراضي كشت 
برن��ج تعطيل و بيش از ۵۰۰ هزار تن از توليد داخلي 
اي��ن محصول كاس��ته خواهد ش��د و اين ب��ه مفهوم 
افزاي��ش واردات اين محصول اس��ت. اين كارش��ناس 
حوزه كشاورزي ادامه داد: به دليل سود فراوان واردات 
اين محصول در س��ال هاي اخير برخي سودجويان به 
هر وسيله  اي مي خواهند مس��ير واردات آن را هموار 
كنن��د ولي در اغلب مواقع با برخورد قاطع وزير جهاد 
كشاورزي موفق نشده بودند، حاال با ممنوعيت كشت 
برنج در استان هاي غيرشمالي عمال وابسته به واردات 
اين محصول خواهيم شد و چه بسا دولت براي تامين 
امنيت غذاي��ي مجبور به اختصاص ارز يارانه  اي براي 
واردات اين محصول شود. نيكپندار اضافه كرد: ضعف 
بعدي اين طرح اعالم ممنوعيت كاش��ت بدون فراهم 
كردن زيرساخت ها است، قطعا تغيير در الگوي كشت 
نياز به زيرساخت هايي دارد كه فراهم كردن آن ممكن 
است چندين سال طول بكشد. وي افزود: جالب است 
كه ابتدا ط��رح ممنوعيت را به اجرا مي  گذارند و بعد 
خب��ر از تالش ب��راي تدوين برنامه الگ��وي جايگزين 
كش��ت برنج در اين اس��تان ها مي دهند در حالي كه 
مطالعات الگوي جايگزين از چند س��ال قبل از اجراي 
طرح بايد انجام و حتي زيرساخت هاي پياده  سازي آن 
از جمل��ه ترويج، آموزش، تهيه ماش��ين  آالت، تنظيم 
بازار و صنايع مربوطه نيز فراهم مي ش��د؛ سپس طرح 
ممنوعيت كشت را مطرح مي  كردند. باتوجه به اينكه 
وزارت جهاد كش��اورزي شكس��ت جايگزيني كش��ت 
چغندر قند به جاي س��يب  زميني در استان اردبيل را 

بدون فراهم كردن زيرساخت ها تجربه كرده بود. 
اين كارشناس حوزه كشاورزي ادامه داد: با توجه 
به تجربه اس��تان اردبيل، عدم ارائه الگوي جايگزين 
 و ع��دم فراهم  س��ازي زيرس��اخت هاي آن در نهايت 
مي  تواند منجر به شكست طرح مذكور شود يا اينكه 
كش��اورزان به سمت كش��ت محصوالتي سوق پيدا 
مي  كنند كه در امنيت غذايي كشور جايگاه خاصي 
نداشته و همچنين داراي بازارهاي شكننده هستند. 
 )از جمل��ه كش��ت ت��وت فرنگي كه توس��ط برخي 

رسانه  ها توصيه شده است(. 
نيكپن��دار اضافه كرد: در صورتي كه وزارت جهاد 
كش��اورزي اص��رار بر اين طرح داش��ته باش��د بهتر 
اس��ت در تدوين الگوي جايگزي��ن نيازهاي غذايي 
اس��تراتژيك كشور در نظر گرفته شود و محصوالتي 
براي كش��ت جايگزين پيشنهاد ش��ود كه عمدتا از 
طريق واردات تامين مي  ش��ود و براي امنيت غذايي 

كشور راهبردي است. 

گزارش

مخترع »واقعيت مجازي« مي گويد همين حاال شبكه هاي اجتماعي تان را حذف كنيد

يا باج بده يا بمير
جارن النيير، فيلسوف كامپيوتر از فاجعه اي مي گويد كه اينترنت را به جهنم تبديل كرده است

فرزاد رمضاني بونش| 
در وضعي��ت كنوني كه ش��اهد تالش ه��اي امريكا 
براي تحت فش��ار قرار دادن جمهوري اسالمي ايران در 
پسابرجام هستيم به نظر مي رسد كه دهلي نو مي كوشد 
تا از نظر متغيرهاي مختلف، روابط با ايران را تنظيم كند. 

 سياست خارجي هندوستان
سياس��ت خارجي هندوس��تان از دوران استقالل 
تاكن��ون دگرگون ش��ده اس��ت. سياس��ت خارج��ي 
هندوستان از اوايل دهه ۱۹۹۰ از اهداف ايدئولوژيكي 
جهان س��وم گرايانه دورتر ش��د. درواق��ع بطوركلي از 
اواي��ل دهه ۱۹۹۰، ائت��الف ليبرال ها ي��ا ملي گرايان 
هن��دو بر سياس��ت داخلي و خارجي هندوس��تان در 
پيوند با تغييرات محيط بين المللي س��بب بازتعريف 
اهداف سياست خارجي كش��ور به نفع اهداف رفاهي 
و امنيتي در حوزه هاي مختلف ژئوپليتيكي شد. براين 
اس��اس افزايش وزن اهداف اقتصادي و حفظ ضريب 
نسبي اهداف امنيتي در سياست خارجي هندوستان 
موجب ش��ده اس��ت ك��ه دهلي ن��و در نگاه ب��ه ايران 
مولفه ه��اي گوناگوني را مدنظر قرار دهد. در اين ميان 
جايگاه استراتژيك، منابع انرژي و حوزه هاي همكاري 
اقتصادي نقش مهمي داشته است. در وضعيت كنوني 
كه شاهد تالش هاي امريكا براي تحت فشار قرار دادن 
جمهوري اسالمي ايران در پسا برجام هستيم به نظر 
مي رسد كه دهلي نو مي كوشد تا با لحاظ متغيرهاي زير 

روابط با ايران را تنظيم كند. 

 نگاه امريكا به هندوستان
در سال هاي گذش��ته امريكا همچنان هندوستان 
را ب��ه عنوان يك متحد واقع��ي در نظر گرفته و عمال 
ش��اهد بهبود روابط اقتصادي و استراتژيك تعميق و 
توس��عه شراكت دو كش��ور در بخش تجارت، امنيت، 
علوم و فناوري دو كشور بوده ايم. به عالوه حزب حاكم 
هندوس��تان نماين��ده و وارث جريان ه��اي ملي گراي 
هندوستان اس��ت و ايدئولوژي آنها ملي گرايي است و 
سال ها خواهان بهبود و گسترش رابطه با امريكا بوده 
است. گذشته از اين هندوستان و امريكا از نظر سياسي 
اختالف چنداني ندارند. در اين ش��رايط در استراتژي 
كالن هندوستان نخس��تين دايره همسايگان نزديك 
هندوس��تان و داي��ره دوم، محيط منطقه يي اس��ت. 

هندوستان در اين محيط در پي ايجاد موازنه در مقابل 
س��اير قدرت ها، كس��ب منافع و جايگاه قدرت بزرگ 
و ايف��اي نقش كليدي بين المللي اس��ت. در اين حال 
هندوس��تان در كنار توجه به رويكردهاي چون اتحاد 
راهبردي با امريكا، واقعيت ه��اي ژئوپليتيك منطقه، 
ارتباط موثر ب��ا ايران، افزاي��ش همگرايي منطقه يي، 
تس��ريع فعاليت ه��اي چندجانبه با كش��ورهاي مهم، 
بهره گيري از س��ازمان هاي منطقه يي و... با بهره گيري 
از فرصت هاي همس��ويي با غرب توليد ناخالص خود 
را به س��طح 2۰تريليون دالر چين رساند. بنابراين در 
هرگونه روابط ب��ا ايران مالحظات امريكا را موردتوجه 

بنيادين قرار مي دهد. 

 تداوم همكاري هاي امنيتي با ايران
هندوستان از بدو اس��تقالل با چالش اسالم گرايي 
افراطي به  ويژه در كشمير مواجه بوده است. از طرفي 
پاكس��تان ب��ا س��رمايه گذاري روي اس��الم گرايان در 
كشمير، افغانس��تان و پيوندهاي افراط گرايان اسالمي 
اين كش��ور با افراط گرايان اس��المي در منطقه سعي 
ك��رده از ابزار اس��الم افراطي در جهت اعمال فش��ار 
بر هندوس��تان اس��تفاده كند. به عبارتي هندوستان 
عاليق و نگراني هاي سياس��ي، امنيتي در منطقه دارد 
كه گستره يي ش��امل خطر تروريس��م، بنيادگرايي و 
افراطي گري و س��رريزي آن به حتي كشمير و... دارد. 
لذا در تحليلي حفظ مناس��بات ب��ا تهران هم موجب 
حضور نظامي امنيتي هندوس��تان در منطقه مي شود 
و هم به  نوعي احتمال به كارگيري اهرم تندرو از سوي 
سياست هاي منطقه يي پاكس��تان در آسياي ميانه را 

خنثي مي كند. 

 بند چابهار و توافق چندجانبه
هندوس��تان در يك سال گذش��ته به توافق چابهار 
به عنوان نتيجه توافقنامه هندوستان و ايران در سال 
2۰۱6 پايبن��د و بر تعهد هندوس��تان براي س��اخت، 
تجهيز و اداره  بندر )دو پايانه و پنج اس��كله با بارگيري 
براي ۱۰ س��ال( تاكيد دارد. اي��ن توافقنامه چارچوب 
قانون��ي الزم براي انتقال كاال به افغانس��تان را فراهم 
مي كند. ارتباطات حمل ونقل از چابهار ازلحاظ فاصله، 
هزينه، تحويل، دسترس��ي به ب��ازار، پايداري و ايمني 
كاال و محموله به و از اوراس��يا مهم اس��ت. همچنين 

مس��ير ترانزيت چابه��ار كوتاه ترين مس��ير زميني را 
براي كشورهاي منطقه مرزي آسياي مركزي و انجام 
حمل ونقل دريايي با اقيانوس هندوستان ارائه مي دهد. 
بر اساس برخي برآوردها، مسير چابهار به همراه داالن 
مي تواند بازرگاني را به مجم��وع ۱7۰ ميليارد دالر از 
هندوس��تان به اوراس��يا افزايش دهد. اگ��ر اين پروژه 
تحقق يابد، تمام كش��ورهاي آسياي مركزي ازجمله 
تاجيكستان و قرقيزستان از طريق غرب افغانستان به 
راهرو چابهار متصل خواهند شد. همچنين هنگامي كه 
بندر چابهار آماده ش��ود، مي تواند يك لنگر مهم براي 
تجارت به و از طريق آس��ياي مركزي از راه افغانستان 
باش��د. در بعد ديگري رقيب اصلي پروژه بندر چابهار 
بندر گوادر در پاكس��تان است كه با كمك چين به راه 
انداخته شده و يكي از ويژگي هاي مهم داالن اقتصادي 
چين و پاكس��تان اس��ت. همين امر هم موجب توجه 
بيشتر هندوستان به چابهار شده است. دراين شرايط 
هندوس��تان تالش مي كند تا با حفظ پ��روژه چابهار، 
سرنوش��ت تجارت و ترانزيت افغانس��تان را در اختيار 
پاكس��تان قرار ندهد. همچنين بايد توجه داش��ت كه 
چابه��ار براي كاب��ل هم راه برون رفت نويني اس��ت و 
ترانزيت و تجارت و درنتيجه سياس��ت اين كشور را از 
سلطه پاكس��تان خارج كرده و افغانستان هم به براي 

تداوم حضور هند و توافق چابهار تالش خواهد كرد. 

 نوع فشار عربستان
و شوراي همكاري خليج فارس

هندوس��تان نيز يكي از بزرگ ترين واردكننده هاي 
نفت از عربستان اس��ت و كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس نزديك به 6۵درصد از نياز هندوس��تان به 
نفت خام را تامين مي كنند. با رش��د فوق العاده صنايع 
پااليش، افزايش صادرات محصوالت نفتي هندوستان 
به كش��ورهاي ش��وراي همكاري خليج ف��ارس نيز در 
حال باال رفتن اس��ت. در اي��ن  بين حجم تجارت بين 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و هندوستان 
افزايش گس��ترده يي يافته و در س��ال 2۰۱6-2۰۱۵ 
درامد كارگران هندوس��تان در كش��ورهاي ش��وراي 
همكاري خليج ف��ارس ب��ه ارزش ۳۵/۹ ميليارد دالر 
بوده اس��ت. اكنون نيز عربستان س��عودي چهارمين 
شريك تجاري هندوستان اس��ت و روابط هندوستان 
با پادش��اهي عربستان از س��طح اقتصادي فراتر رفته 

است. دراين بين هندو ها اگر با امتيازات و تخفيف هاي 
عمده يي از س��وي رياض در مورد نفت مواجه ش��وند، 
ممكن اس��ت بخش��ي از خريد پيش��ين از ايران را از 

شوراي همكاري خليج فارس طلب كنند. 

 انرژي و نفت ايران
هندوستان دومين خريدار بزرگ نفت گيتي است 
و رشد س��ريع اقتصادي هندوستان، فقر منابع انرژي 
داخلي، كوشش اين كش��ور در جهت تنوع بخشي به 
واردات ان��رژي، تضمي��ن واردات و امني��ت انرژي به 
اولويتي اساس��ي براي هندوس��تان بدل ش��ده است. 
همچنين در س��ند چش��م انداز هيدروكربني 2۰2۵ 
هندوس��تان تنوع بخش��ي به مناب��ع واردات انرژي از 
طريق مش��اركت فعال در طرح هاي سرمايه گذاري در 
بخش هاي نفت و گاز سراسر جهان را مورد تاكيد قرار 
داده اس��ت. لذا منابع انرژي براي هندوستان اهميت 
زي��ادي دارد و تالش مي كند ب��ه منابع انرژي منطقه 
دست يابد، چرا كه دس��تيابي به منابع انرژي منطقه 
با توجه به رش��د س��ريع اقتصادي هندوستان حياتي 
به نظر مي رس��د. در وضعيت كنوني نيازهاي دهلي نو 
ب��ه انرژي رو به افزايش اس��ت. هن��د هرچند در دوره 
تحريم هاي هس��ته يي ايران موفق شد، امريكا را براي 
تخفيف و معافيت ه��اي زماني خريد نفت قانع كند و 
اكن��ون نيز هنوز نفت ايران كوتاه ترين مس��ير تامين 
نفت براي پااليش��گاه هاي هندي اس��ت؛ اما همچنان 
ك��ه وزير خارجه هندوس��تان قبال اع��الم كرد كه در 
مورد تحريم هاي نفتي، هندوستان بر اساس استقالل 
و مناف��ع ملي خ��ود عمل خواهد كرد، ممكن اس��ت 
همكاري ه��اي ان��رژي و حجم خريد نف��ت از ايران با 
كاهش گس��ترده يي روبه رو ش��ود. در واقع بايد توجه 
داشت كه برخي از شركت هاي نفتي هندوستان چند 
مليتي هستند و هند اگر هم تالش كند در دور نوين 
تحريم امريكا معافيت هايي بگيرد، ولي بخش واردات 
انرژي آس��يب پذيرترين حوزه همكاري ه��اي ايران و 

دهلي نو در شرايط نوين است. 

 ايران به عنوان كانون اتصال 
با آسياي مركزي و قفقاز

همچنان كه جهان شاهد افزايش جايگاه هندوستان 
ب��ه عنوان قدرت اقتصادي و قدرت منطقه يي اس��ت، 
هندي��ان نيز ب��ا درك جايگاه و اهميت اس��تراتژيك 
منطقه اوراس��يا به تكاپو افتاده اند تا جايگاهي درخور 
در اين منطقه دست وپا كنند. تالش هاي انجام  شده در 
اين راستا در چارچوب سياست نوين هندوستان با نام 

)Asia Central Connect( پيوند با آسياي مركزي 
تعريف  ش��ده اس��ت. در اين ميان در حالي كه حجم 
تجارت هند با آسياي مركزي )قزاقستان، قرقيزستان، 
تاجيكس��تان، تركمنس��تان و ازبكس��تان( كمت��ر از 
يك ميليارد دالر، در مقايسه با ۵۰ ميليارد چين( است. 
هندوستان در حال بررسي انواع مختلفي از ارتباطات 
حمل ونقل واقع بينانه با اوراسياس��ت. در اين ش��رايط 
 )INSTC( داالن حمل ونقل بين المللي شمال-جنوب
با حمل ونقل چندمنظوره )كشتي، ريل و جاده( 72۰۰ 
كيلومتري ب��راي اتصال اقيانوس هند و خليج فارس و 
كاس��پين از طريق ايران و پس ازآن به روسيه و شمال 
اروپاس��ت، مي تواند زمان و هزينه تحويل كانتينري را 
ت��ا ۳۰-4۰ درصد كاهش ده��د. درواقع اين امر ايران 
را به عن��وان كانون اتصال با آس��ياي مركزي و قفقاز 
مطرح مي كند. در بعد ديگري هندوستان بايد با ساير 
قدرت هاي منطقه يي مانند ايران در افغانستان همكاري 
كند. همين امر نيز سبب توجه هند به ايران نيز شده 
اس��ت. همچنين در حالي كه پاكس��تان دسترس��ي 
زميني هندوستان به اين منطقه را از طريق افغانستان 
)نزديك ترين مسير براي هند به اين منطقه( سد كرده 
و چين با ايجاد ش��بكه هايي از راه ها، جاده ها، خطوط 
راه آهن و انتقال انرژي دسترس��ي تج��اري خود را به 
آسياي مركزي تسهيل كرده است؛ دهلي نو مي كوشد 
ب��ا بهره گيري از كم��ك ايران و امري��كا به صرفه ترين 
مسيرهاي ارتباطي با اوراسيا را تضمين كند. همچنين 
در حالي كه چابهار نقش ارتباطي انحصاري بين هند و 
افغانستان دارد، عدم فشار بر ايران در اين حوزه ضمن 
كنترل چين در گوادر و پاكستان به نفع هندوستان و 

امريكا خواهد بود. 

 نتيجه گيري
مبن��اي اصلي و ثابت در تنظيم سياس��ت خارجي 
هندوستان منافع ملي در همه حوزه هاست و درحالي 
ك��ه تحريم ه��اي اياالت متح��ده امري��كا س��خت تر و 
هوشمندانه تر از گذشته بر ضد ايران در حال پياده شدن 
است؛ به نظر مي رس��د هندوستان بكوشد مجوزهايي 
ب��راي ت��داوم هم��كاري با ايران از س��وي واش��نگتن 
دريافت كند يا امريكا به خاطر متغيرهايي چون منافع 
افغانستان، استفاده از برخي حوزه هاي همكاري چون 
چابهار را از تحريم معاف كند. گذشته از اين هندوستان 
هرچند ممكن است از حجم ۱۱ ميليارد دالري نفت از 
ايران بكاهد؛ اما سعي خود را خواهد كرد، صادرات دو و 

نيم ميلياردي به ايران را حفظ كند. 
منبع: شمس

مولف| جارن النيير|
مترجم| عليرضا شفيعي نسب|

گاردين|
شايد در نگاه اول اين گونه به نظر نرسد، اما من فردي 
خوش بين هس��تم. به نظرم مجبور نيس��تيم كل دنياي 
ديجيتال را دور بيندازيم. اما يك فناوري پيشرفته خاص 

است كه حتي در مقادير كم هم زهرآگين است. 
مساله فقط اين نيس��ت كه كاربران اينترنت سرگرم 
محيط هايي مي شوند كه بدترين ويژگي ها را در ما بيدار 
مي كند، يا اينكه قدرت زيادي در دس��ت معدود افرادي 
متمركز ش��ده كه ابررايانه هاي ابري را كنترل مي كنند. 
مش��كل بزرگ تر اين اس��ت كه همه ما دستگاه هايي با 
خود حمل مي كنيم كه ابزار مناسب اصالح توده يي رفتار 
هس��تند. مثال در تبليغات قديم��ي، بعد از پخش تبليغ 
مي شد سنجيد كه آيا محصول مورد نظر عملكرد بهتري 
داش��ته يا نه. اما حاال ش��ركت ها بررسي مي كنند كه آيا 
رفتار اف��راد در هنگام مرور و كاوش تغيير مي كند يا نه. 
آن��گاه فيد هر فرد را دايما به تناس��ب تغيير مي دهند تا 
نتايج دلخواه شان را به دست آورند. به طور خالصه، رفتار 
شما به يك محصول تبديل شده و مشتريان سازماني و 

سياسي صف كشيده اند تا آن را بخرند. 
در پايان مي توانيم خطي دور خطر اصلي پيش رويمان 
بكشيم و توجهمان را به آن جلب كنيم. اگر مي توانستيم 
خود را از ش��ر اين مدل آسيب زاي كسب وكار رها كنيم، 
آنگاه فناوري زيربنايي آن چندان هم بد نخواهد بود. برخي 
رس��انه اجتماعي را با صنعت تنباكو مقايسه كرده اند، اما 
من چنين قصدي ندارم. مقايسه بهتر را مي توان با رنگي 
ساختماني انجام داد كه حاوي سرب است. وقتي ترديدي 
باقي نماند كه سرب براي سالمتي مضر است، هيچ كس 
نگفت كه ديگر نباي��د خانه ها را رنگ آميزي كنيم. بلكه 
پ��س از فش��ار و قانون گذاري، رنگ هاي بدون س��رب به 
اس��تاندارد جديد تبديل شد. من در مقام يك دانشمند 
كامپيوتر س��خن مي گويم، نه دانشمند علوم اجتماعي يا 
روان شناس. به چشم مي بينم كه زمان در حال تمام شدن 
است و چاره اين نيست كه هيچ كاري نكنيم. براي درك 
موقعيت مان، چيزي كه بتوان آن را علم موشكافانه ناميد 
چندان در دسترس��مان نيست، اما نتايج كافي در دست 
داريم كه مش��كل پيش رويمان را ش��رح مي دهند؛ فقط 
وقت زيادي براي حل آن نداريم. حاال فرصت مناس��بي 
است تا يك كلمه اختصاري از خود بسازم. نظرتان راجع 
به »اص��الح رفتار كاربران و تبديل آن به يك امپراتوري 
اجاره يي«چيس��ت؟ اختصاري كه به دست مي آيد بامر 
اس��ت. بامر يك ماش��ين است، يك ماش��ين آماري كه 
در ابرهاي كامپيوت��ري زندگي مي كند. از آنجا كه تاثير 
اين ماش��ين آماري است، تهديد آن تاحدي مانند تغيير 
اقليم است. نمي توان گفت تغيير اقليم عامل يك توفان، 
س��يل يا خشكسالي خاص اس��ت، اما مي توان گفت كه 
احتمال وقوعشان را افزايش مي دهد. در مدتي طوالني تر، 
فاجعه بارترين رويدادها نظير افزايش س��طح دريا و نياز 
به جابه جايي اكثر م��ردم و يافتن منابع غذايي جديد را 
مي ت��وان به تغيير اقليم نس��بت داد، اما تا آن موقع اين 

استدالل از بين خواهد رفت. 
به همين طريق نمي توانم ثابت كنم كه يك فرد خاص 

را بامر فاس��د كرده است. اين را هم نمي توانم ثابت كنم 
ك��ه بدون بامر رذيلتي خ��اص در جامعه پيش نمي آمد. 
نمي توان با قطعيت دانست كه آيا رفتارتان را تغيير داده 
يا نه، اما اگر از پلتفرم هاي بامر استفاده مي كنيد، احتماال 

هرچند جزئي تغيير كرده ايد. 
هرچن��د نمي توان گف��ت بدون بامر ك��دام جزئيات 
دنيايمان متف��اوت خواهد بود، اما اين را در مورد تصوير 
كلي مي توان فهميد. بامر هم مانند تغيير اقليم، اگر خود 

را اصالح نكنيم، ما را به جهنم خواهد برد. 
بامر يك ماشين با شش جزو متحرك است. در اينجا 
به ش��ش جزو اين ماش��ين اش��اره مي كنم و هر يك را 

مختصرا توضيح مي دهم: 

 اول: جلب توجه
انسان ها معموال در فضاي مجازي عجيب و بدجنس 
مي شوند. اين پديده عجيب در نخستين روزهاي شبكه 
همه را متعجب كرده بود و تاكنون هم تاثيري ش��گرف 
بر دنيايمان گذاش��ته است. بدجنس��ي به چيزي مانند 
نفت خام براي ش��ركت هاي رس��انه اجتماع��ي و ديگر 
امپراتوري هاي جهت دهنده رفتار تبديل شد، شركت هايي 
كه فورا افسار اينترنت را به دست گرفتند، چون اينترنت 
ب��ه بازخوردهاي رفت��اري منفي دامن م��ي زد. چرا اين 
بدجنس��ي اتفاق مي افتد؟ بخواهم بطور خالصه بگويم، 
در دنياي مجازي، اف��راد عادي در فضايي دور هم جمع 
مي ش��وند كه پاداش اصلي )يا شايد تنها پاداش( موجود 
توجه است. آنها وقتي دنبال چيزي جز توجه نباشند، به 
افرادي احمق تبديل مي ش��وند، چون احمق ترين آدم ها 
بيش��ترين توجه را به خود جل��ب مي كنند. اين گرايش 
ذاتي به حماقت به تمام بخش هاي ديگر ماشين بامر رنگ 

و بو مي دهد. 

 دوم: فضولي در زندگي همه
همه افراد تحت نظارتي خاص قرار گرفته اند كه انگار 
مستقيما از يك رمان علمي تخيلي و ويران شهري بيرون 
آمده اس��ت. جاسوس��ي را عمدتا از طريق دستگاه هاي 
ش��خصي متصل به  خصوص گوشي هاي هوشمند انجام 
مي دهند، دس��تگاه هايي ك��ه مردم عمال به بخش��ي از 
بدنش��ان تبديل كرده اند. داده هاي��ي در مورد ارتباطات، 
عالقه ه��ا، حركت ها، مخاطبان، واكنش هاي احساس��ي 
به ش��رايط، حالت هاي چهره، خريدها، عالئم حياتي و... 
گردآوري مي شود: داده هايي كه حجم و تنوعشان دايما 
در حال افزايش اس��ت. الگوريتم ه��ا داده هاي هر فرد و 
ني��ز ميان افراد را مطابقت مي ده��د. اين تطابق ها عمال 
نظرياتي در مورد سرش��ت هر فرد هستند، نظرياتي كه 
قدرت پيش بيني ش��ان دايما مورد سنجش و نمره دهي 
قرار مي گي��رد. اينها مانند تمام نظريات مديريت ش��ده 
ديگر، دايما از طريق بازخوردهاي س��ازگارانه پيش��رفت 

كرده و دقيق تر مي شوند. 

 سوم: فروكردن محتوا در حلق شما
الگوريتم ها تعيين مي كنند هر فرد در دس��تگاه خود 
چه چي��ز تجربه مي كند. اي��ن مولفه را مي ت��وان فيد، 
موتور پيشنهاد يا سفارشي س��ازي ناميد، بدين معنا كه 

هر فرد چيزهاي متفاوتي مي بيند. انگيزه مس��تقيم اين 
اس��ت كه محرك هايي را به صورت ف��ردي براي اصالح 
رفتار بفرس��تند. البته تمام سفارشي س��ازي ها بخشي از 
بامر نيس��تند. مثال وقتي نتفليكس يك فيلم پيش��نهاد 
مي كند يا اي بي چيزي را براي خريد به ش��ما پيشنهاد 
مي ده��د، اين ربطي به بامر ندارد. اين امر فقط در رابطه 
با مولفه ها ديگر به بامر تبديل مي شود. نه نت فليكس از 
ش��خص ثالثي پول مي گيرد تا جداي از كار مستقيمي 
كه با سايتش��ان داريد، تغييري در رفتارتان ايجاد كنند 

و نه اي بي. 

 چهارم: جهت دهي رفتار 
به زيركانه ترين شكل ممكن

پيوند مولفه هاي باال يك ماشين سنجش و بازخورد 
به وجود مي آورد كه عمدا رفتار را اصالح مي كند. فرآيند 
به اين صورت اس��ت: فيدهاي سفارشي بهينه مي شوند 
تا ه��ر كاربر را »درگير« خود كنن��د. اين كار معموال با 
اش��ارات داراي بار احساسي انجام مي گيرد كه منجر به 
اعتياد مي گردد. مردم متوجه نمي شوند كه چگونه تحت 
جهت دهي هستند. هدف اوليه جهت دهي وابسته كردن 
بيش��تر و بيشتر مردم اس��ت، به صورتي كه زمان بيشتر 
و بيشتري را در سيستم بگذرانند. اما اهداف ديگري نيز 
براي جهت ده��ي مورد آزمون قرار مي گيرد. مثال اگر در 
يك دس��تگاه كتاب مي خواني��د، رفتارهاي كتاب خواني 
شما با رفتارهاي كتابخواني بي شمار افراد ديگر مطابقت 
مي يابد. اگر كس��ي كه الگوي كتاب خواني اش ش��بيه به 
شماست، محصولي را پس از نوع خاصي تبليغ خريداري 
كند، آنگاه به احتمال زياد شما هم همان تبليغ را دريافت 
خواهيد كرد. ممكن اس��ت قبل از انتخابات، شما هدف 
پست هاي عجيبي قرار بگيريد كه قبال ثابت شده بدبيني 
افرادي مش��ابه با ش��ما را برمي انگيزند؛ تا شايد احتمال 

راي دادنتان كاهش يابد. 
پلتفرم ه��اي بام��ر ب��ا افتخ��ار گ��زارش مي دهن��د 
آزمايش هاي��ي انج��ام داده اند تا اف��راد را غمگين كنند، 
ميزان مش��اركت را در انتخابات تغيي��ر دهند و وفاداري 
به برندها را تقويت نمايند. اينها جزو شناخته ش��ده ترين 
نمونه پژوهش هايي اند كه در روزهاي سرنوشت س��از بامر 
آشكار ش��د. اصالح رفتار با رويكرد شبكه هاي ديجيتال 
تمام اين نمونه ه��ا و تمام اين برش هاي مختلف زندگي 
را به صورت يك ب��رش درمي آورد. از ديدگاه الگوريتمي، 
احساسات، ش��ادي و وفاداري به برندها فقط نشانه هايي 

مختلف اما مشابه هستند كه بايد بهينه شوند. 

 پنجم: كسب درآمد 
براي اذيت كردن مخفيانه ديگران

ماش��ين اصالح توده يي رفتار براي كس��ب درآمد 
اجاره داده مي ش��ود. جهت دهي ها بي نقص نيس��تند، 
ام��ا آن قدر ق��درت دارند كه برندها، سياس��ت مداران 
و ديگ��ر نهاده��اي رقابتي اگر به بنگاه ه��اي بامر پول 
ندهند، در واقع خودكشي كرده اند. باج گيري شناختي 
همگان��ي اين گونه به وجود مي آيد و موجب مي ش��ود 
ت��ا هزينه هايي كه ص��رف بامر مي كنن��د، روز به روز 
افزايش يابد. اگر كس��ي مس��تقيما به يك پلتفرم پول 

ندهد، بايد خود را به س��وخت داده يي براي آن پلتفرم 
تبدي��ل كن��د تا در آن غرق نش��ود. وقت��ي فيس بوك 
در فيد خ��ود بر »اخبار« تاكيد مي ك��رد، تمام دنياي 
روزنامه نگاري مي بايس��ت خود را با استانداردهاي بامر 
صورت بندي مي كردند. روزنامه نگاران براي اينكه عقب 
نمانند، مجبور بودند داستان هايي ايجاد كنند كه حالت 
تله كليك بود و قابل جداسازي از بستر بود. آنها مجبور 

بودند بامر شوند تا بامر نابودشان نكند. 

 ششم: جمعيتي جعلي و جامعه اي جعلي تر
اين مولفه تقريبا هميش��ه وج��ود دارد، هرچند كه 
معم��وال بخش��ي از طراحي اوليه دس��تگاه بامر نبوده. 
افراد جعلي با تعدادي نامش��خص اما بسيار زياد حاضر 
هس��تند و محيط را رقم مي زنن��د. بات ها، هوش هاي 
مصنوعي، مرورنويس هاي جعلي، دوس��ت هاي جعلي، 
فالووره��اي جعلي، پست نويس��ان جعل��ي، زورگيران 

اينترنت: باغ وحشي از انواع اين اشباح وجود دارد. 
خراب��كاري اجتماعي و نامري��ي اين گونه به وجود 
مي آيد. فش��ار اجتماعي كه بر روان و رفتار انسان تاثير 

بسياري دارد، اين گونه ايجاد مي شود. 
هرچ��ه تخصصي تر ب��ه يك مش��كل بپردازيم، آن 
مش��كل قابل حل تر خواهد ش��د. مش��كل ما اينترنت، 
گوشي هاي هوش��مند، بلندگوهاي هوش��مند، يا هنر 
الگوريتم ها نيس��ت؛ مش��كل ماش��ين بامر است. البته 
هس��ته اين ماش��ين دقيقا تكنولوژي هم نيست، بلكه 
س��بكي از طرح كس��ب وكار اس��ت ك��ه محرك هايي 
منحرف بيرون داده و افراد را فاس��د مي كند. اين طرح 
كس��ب وكار حتي كاربرد گس��ترده هم ندارد. خارج از 
چين، تنها غول هاي تكنولوژي كه كامال وابسته به اين 
سيس��تم اند، فيس بوك و گوگل اند. سه شركت ديگر از 
ميان پنج ش��ركت بزرگ تكنولوژي هم گهگاهي سراغ 
آن مي رون��د چون اي��ن روزها به هنجار تبديل ش��ده 

اس��ت، اما به آن وابس��ته نيستند. چند ش��ركت بامر 
كوچك تر نظير توييتر هم تاثيرگذارند، اما آنها معموال 

كلنجار مي روند. 
كدام شركت ها بامر هس��تند؟ روشي مناسب براي 
يافتن پاس��خ اين است كه ش��ركت هاي تراز اول بامر 
آن هايي ان��د كه تالش ها ي��ا هزينه هاي كنش��گرهاي 
ضعيف، نظير واحدهاي نظامي اطالعات دولتي روسيه، 
را ج��ذب مي كنند. اين راه تش��خيص نش��ان مي دهد 
ك��ه س��رويس هاي كاذبي وجود دارد ك��ه فقط حاوي 
زيرمجموعه هاي مولفه هاين��د، مثال رديت7 فورچن۸، 
اما با اين حال نقش��ي حياتي در اكوسيس��تم بامر ايفا 
مي كنند. اما اين اس��تدالل مربوط به شركت ها نيست، 
مربوط به شماس��ت. چون مي توانيم دور اين دس��تگاه 
خ��ط بكش��يم، مي توانيم دور چيزي خط بكش��يم كه 
بايد از آن اجتناب كنيم. مش��كل بامر اين نيس��ت كه 
شامل هرگونه تكنولوژي خاصي است. مشكل اين است 
كه بامر قدرت نمايي كس��ي ديگر اس��ت. شايد تصميم 
بگيريد يك رفتاردرمانگر شناختي شما را معالجه كند 
و از آن منفع��ت ببريد. اميدوارم آن درمانگر س��وگند 
ياد كرده باش��د كه معياره��اي حرفه يي را رعايت كند 
و اعتماد ش��ما را جلب كند. اما اگر درمانگرتان وام دار 
يك ش��ركت دوردس��ت و غول آساست و پول مي گيرد 
تا تصميمات خاصي را در ش��ما الق��ا كند كه لزوما به 
نفع خودتان نيس��ت، آن بامر خواهد بود. مش��كل يك 
تكنولوژي خاص نيس��ت. بلكه اس��تفاده از تكنولوژي 
براي جهت دهي مردم و تمركز قدرت به چنان ش��كل 
ديوانه وار و وحش��ت  آوري اس��ت كه به تهديدي براي 
بقاي تمدن تبديل مي گردد. اگر مي خواهيد به سالمت 
عقل��ي دني��ا كمك كنيد، نيازي نيس��ت گوش��ي هاي 
هوشمند يا س��رويس هاي ابري كامپيوتري تان را كنار 
بگذاريد يا از وب سايت ها ديدن نكنيد. بامر چيزي است 

كه بايد از آن دوري بجوييد. حسابتان را حذف كنيد!

نگاه  هندوستان به ايران در پرتو تحريم هاي اخير امريكا

 وقتي جستجوي اينستاگرام را باز مي كنيم، احتماال با انبوهي از پست هاي عجيب وغريب مواجه 
مي شويم كه كليك روي هر كدامشان مي تواند برايمان جالب و دوست داشتني باشد. اما 

خيال كنيد تاجري فريبكار، براي درآمد يا سود بيشتر، پشت دستگاه سرچ اينستاگرام نشسته و 
دارد پست هاي مشخصي را به  سمت ما سوق مي دهد. احتماال حس بدي پيدا مي كنيم. حس 

فاجعه آميزتر آنجا سراغمان مي آيد كه بفهميم كل زندگي اينترنتي مان را او هدايت كرده و ما 
هم ناآگاهانه دستخوش بازي هاي او بوده ايم. آيا باز در اينترنت خواهيم ماند؟

                                                                                                 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9مسكن  Wed. July   18. 2018  1151   چهارشنبه    27   تير 1397     4 ذي القعده 1439  شماره 

گزارش ميداني »تعادل« از بازار رهن و اجاره مسكن در تهران طي تيرماه

مستاجران در نخستين ماه تابستان نقره داغ شدند
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

جه��ش قيمت مس��كن در س��ال ج��اري از 
نخس��تين روزهاي ارديبهش��ت ماه آغاز ش��د و 
در خرداد و تيرماه ه��م ادامه يافت، اين افزايش 
قيمت درارديبهشت ماه به گونه يي بود كه ركورد 
قيمت در 6 س��ال گذشته را شكست و در برخي 
مناطق پايتخت قيمت مس��كن 50 تا 70 درصد 

نسبت به فروردين ماه افزايش يافت. 
البته رشد چش��مگير قيمت ها به ارديبهشت 
م��اه مح��دود نش��د و ب��ر اس��اس پيش بين��ي 
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن در خرداد و تيرماه 

هم قيمت ها روند صعودي را تجربه كردند. 
نگاه��ي به آمار بانك مرك��زي درباره قيمت 
مس��كن در خ��رداد م��اه هم نش��ان از رش��د 
9.8درص��دي قيمت ها نس��بت به ارديبهش��ت 
ماه دارد، در اين ميان، اگرچه اطالعات رس��مي 
مربوط به بازار مس��كن در تير ماه منتشر نشده 
اس��ت، اما گفت وگوهاي »تعادل« با مش��اوران 
امالك مناطق مختلف ته��ران حكايت از ادامه 
رش��د قيمت ها دراي��ن ماه دارد، اي��ن افزايش 
قيمت ها تنها در بخش خريد و فروش نبود، بلكه 
در بازار رهن و اجاره هم تاثير خود را گذاش��ت 
زي��را نتايج حاص��ل از گفت وگوها با مش��اوران 
ام��الك 5 منطقه تهران )ش��مال، غرب، مركز، 
شرق و جنوب( نش��ان مي دهد كه بازار رهن و 
اجاره در تيرماه ش��رايط خوبي را سپري نكرده 
و افزايش چش��مگير قيمت ه��ا موجب كاهش 
قراردادها و مراجعه مستاجران به بنگاه ها شده 
اس��ت. در واقع بسياري از مستاجران با افزايش 
قيمت ها با صاحب ملك برسر اجاره بهايي كمتر 
از قيمت پيشنهادي توافق كردند و برخي ديگر 
هم كه ب��ا صاحب مل��ك به توافق نرس��يدند، 
مجبور ب��ه اجاره واحدي مس��كوني در مناطق 

ارزان تر شدند. 
بر اس��اس اظهارات مش��اوران ام��الك فعال 
درمناطق مختلف ته��ران، قيمت ها دربازار رهن 
و اجاره باالي 15 درصد رش��د داش��ته اس��ت و 
درميان 5 منطقه مورد بررس��ي، مناطق شمالي 
تهران بيشترين رشد قيمت را )30 تا 40 درصد( 
نسبت به س��اير مناطق داش��ته اند، اگرچه ساير 

مناطق هم رشد چشمگيري را تجربه كردند. 

 افزايش تا 40 درصدي اجاره در شمال تهران
يكي از مش��اوران امالكي كه در منطقه ونك 
در ش��مال پايتخ��ت فعاليت مي كند، با اش��اره 

ب��ه اينكه ن��رخ اجاره در تيرماه رش��د 30 تا 40 
درصدي نس��بت به خردادماه سال جاري داشته 
اس��ت به »تعادل« مي گويد: متاسفانه در تيرماه 
تعداد قراردادهاي رهن و اجاره به كمترين ميزان 

خود در ماه هاي گذشته رسيد. 
او مي افزاي��د: افزايش چش��مگير قيمت ها در 
دوسه ماه گذش��ته موجب شده كه توان رهن و 
اجاره مس��تاجران اين منطقه كاهش يابد و آنها 
يا ب��ا صاحبخانه هاي خود نرخ��ي را براي اجاره 
توافق كنند يا اينكه براي رهن و اجاره به مناطق 

پايين تر كوچ كرده اند. 
اين فع��ال بخ��ش مس��كن ادام��ه مي دهد: 
صاحبان امالك در اين منطقه قيمت هاي بااليي 
را براي رهن و اجاره ملك خود تعيين مي كنند و 
نرخ اجاره آنها از هيچ فرمول يا چارچوبي تبعيت 

نمي كند. 
به گفته او، واحد مس��كوني كوچك متراژ در 
منطقه ونك بس��يار كمياب اس��ت و به س��ختي 
مي ت��وان واحدهاي كوچك ت��ر از 60 متر در اين 
منطقه پيدا كرد. اين فعال بخش مسكن كه يك 

دفتر مش��اور امالك در منطقه ونك دارد، اضافه 
مي كند: رهن و اجاره هر متر واحد مس��كوني در 

اين منطقه حدود 3 ميليون تومان است. 
او ادامه مي دهد: با توجه به رش��د قيمت رهن 
و اجاره درس��ال جاري قرارداده��اي كمتري در 
تيرماه س��ال جاري نسبت به مشابه سال گذشته 

آن امضا كرده ايم. 

 رشد چشم گير اجاره در غرب پايتخت
يكي از مش��اوران امالك كه درمنطقه پونك 
)غرب( دفتر دارد، با اش��اره به افزايش قيمت ها 
در بازار رهن و اجاره و همچنين خريد و فروش 
از ابتداي سال جاري به »تعادل« مي گويد: رشد 
جهش گونه قيمت ها در بخش مس��كن موجب 
ش��ده است كه فعاليت دراين بخش كاهش يابد 
و از ابتداي س��ال ج��اري تقريبا ق��رارداد رهن 
واج��اره و خريد و فروش��ي در اين دفتر به امضا 

نرسيده است. 
او مي گوي��د: ب��ا توج��ه به رش��د چش��مگير 
قيمت ه��ا، مس��تاجران يا با صاح��ب ملك خود 

توافق مي كنند يا مجبور مي ش��وند كه به مناطق 
پايين ت��ر نقل م��كان كنند اگرچ��ه قيمت ها در 
مناطق جنوبي هم رشد فزاينده يي داشته است. 
اين فعال بخش مسكن ادامه مي دهد: هر متر 
واحد مس��كوني درمنطقه پونك حداقل متري 2 
ميلي��ون تومان رهن داده مي ش��ود و يك واحد 
مس��كوني 60 متري حدود 120 ميليون تومان 

رهن كامل داده مي شود. 

 افزايش 20 درصدي قيمت ها در مركز تهران
يك��ي از مش��اوران ام��الك ك��ه در منطق��ه 
جمال��زاده )مرك��ز( دفترمش��اوره دارد درب��اره 
وضعيت بازار رهن واجاره در تيرماه به »تعادل« 
مي گويد: از ابتداي ارديبهش��ت ماه س��ال جاري 
قيمت ه��ا در اين بازار حدود 1.5 برابر ش��ده اما 
در تيرم��اه قيمت ها بين 15 تا 20 درصد رش��د 

داشته است. 
او ادام��ه مي ده��د: در تيرم��اه س��ال جاري 
صاحب��ان امالك پول پيش واحدهاي مس��كوني 
را افزايش داده ان��د و اجاره بها همان مقدار مانده 

است، مثال واحدي كه در خردادماه با 50ميليون 
ره��ن و 1.5 اج��اره ماهان��ه دراختيار مس��تاجر 
ق��رار مي گرفت هم اكنون ب��ا 80 ميليون رهن و 

1.5ميليون اجاره به مستاجر داده مي شود. 
ب��ه گفته اين فعال بخش مس��كن، يك واحد 
60 مت��ري نوس��از در منطقه جمال��زاده حداقل 
متري يك ميليون و 500هزار تومان تا 2ميليون 

تومان رهن داده مي شود. 

 افزايش تا 20 درصدي اجاره در شرق پايتخت
يك��ي از مش��اوران ام��الك ك��ه در منطق��ه 
تهرانپارس )ش��رق( فعاليت مي كند با اش��اره به 
افزاي��ش اجاره بها در تيرماه نس��بت به خردادماه 
س��ال جاري به »تعادل« مي گويد: رشد اجاره بها 
در اختيار مالك ق��رار دارد و اين افزايش قيمت 
از فرم��ول يا چارچوب خاصي تبعيت نمي كند بر 
همين اس��اس نمي توان به رقمي كلي براي رشد 

رهن و اجاره اشاره كرد. 
او ادامه مي دهد: به طور متوس��ط اجاره بها 15 

تا 20 درصد در تيرماه رشد داشته است. 
ب��ه گفته اي��ن فع��ال بخش مس��كن كه در 
تهرانپ��ارس فعاليت مي كند، ه��ر متر واحد 60 
متري نوس��از دراين منطقه بي��ن يك ميليون و 
800 هزار تومان ت��ا 2 ميليون تومان رهن داده 

مي شود. 
او اظهار مي كند: اجاره بها در خرداد ماه حدود 
ي��ك ميليون و 500 هزار تومان تا يك ميليون و 
600 هزار تومان بود كه با رشد حدود 15 تا 20 

درصدي به اين رقم رسيده است. 

 رشد 20 درصدي اجاره در جنوب تهران
يكي از مشاوران امالكي كه در منطقه خاوران 
)جنوب( فعاليت دارد درباره بازار رهن و اجاره در 
تيرماه سال جاري به »تعادل« مي گويد: قيمت ها 
دراين ماه حداقل 20 درصد نس��بت به ماه قبل 

درجنوب تهران رشد داشته است. 
او مي افزاي��د: در تيرماه ي��ك واحد 60 متري 
نوسازدراين منطقه 60 ميليون تومان رهن كامل 
داده مي ش��ود، درحالي كه رهن كامل اين واحد 
در خرداد ماه حدود 45 تا 50 ميليون تومان بود. 
به گفته اين فعال بخش مسكن، با تداوم رشد 
قيمت ها، تعداد قراردادهاي رهن و اجاره كاهش 
يافته است و بيش��تر مستاجران به دنبال تمديد 
قراردادهاي سال گذش��ته خود با نرخي كمتراز 

افزايش قيمت ها هستند. 

»تعادل« نرخ رهن و اجاره واحدهاي ميان متراژ نوساز  در پايتخت را زير ذره بين قرار مي دهد

افزايش تمايل مالكان شمال شهر به دريافت اجاره
گروه راه و شهرسازي|

براس��اس تازه ترين آمارمنتش��ر شده متوسط 
بانك مركزي، در خرداد ماه س��ال 1397 شاخص 
كرايه مس��كن اجاري در ش��هر ته��ران و در كل 
مناطق شهري نسبت به خرداد ماه سال 1396 به 
ترتيب 12.5 و 10.4 درصد افزايش داشته است. 
اين در حالي است كه تا پيش از اين بانك مركزي 
در انتهاي گزارش هاي ماهانه بازار مس��كن تهران 
بر متناسب بودن رشد اجاره بها با نرخ تورم تاكيد 
مي كرد، اما در آخرين گزارش مس��كن در خرداد 
ماه س��ال جاري اين موضوع بانك مركزي عنوان 
نشده است كه اين به معناي رشد قيمت اجاره بها 

بيش از نرخ تورم است. 
البت��ه افزايش كرايه بها به گفته كارشناس��ان 
بخ��ش مس��كن و فع��االن اقتص��ادي در تير ماه 
هم ادامه پيدا كرد و دراين ماه هم ش��اهد رش��د 
قيمت ها دربازار ره��ن و اجاره بوديم دراين ميان 
و با توجه به اينك��ه در فصل نقل و انتقاالت بازار 
مس��كن به س��ر مي بريم و قيمت ها دراين بخش 
رش��د افسارگس��يخته يي را تجربه كرده اس��ت. 
روزنامه تعادل گزارش��ي ميدان��ي از وضعيت بازار 
ره��ن و اج��اره در پنج منطقه پايتخت )ش��مال، 

غرب، مركز، شرق و جنوب( تهيه كرده است. 
دراين گزارش براس��اس طرح جامع مس��كن 
ك��ه الگوي مصرف واح��د مس��كوني در تهران و 
كالن ش��هرهاي مش��هد، اصفهان،  تبري��ز و... 75 
مترمربع و درس��اير ش��هرها اين متراژ 100 متر 
درنظر گرفته ش��ده است، رهن و اجاره واحدهاي 
75 متري مورد بررسي قرارگرفته است و روزنامه 
تعادل در اين گزارش تالش مي كند تا رهن واجاره 
واحدهاي مسكوني متوسط متراژ نوساز را بررسي 
كن��د و اطالعات دقيق��ي از قيمت ها دربازار رهن 

واجاره در اختيار مخاطبان قراردهد. 
اما نكته يي كه در بررس��ي هاي روزنامه تعادل 
مش��خص شده اين است كه در بازار رهن و اجاره 
مناطق ش��مالي پايتخت صاحب��ان امالك تمايل 
بيشتري به دريافت اجاره ماهيانه دارند تا وديعه، 

موضوعي ك��ه در مناطق غربي پايتخت هم ديده 
مي ش��ود، اما در مناطق مرك��زي قضيه برعكس 
اس��ت يعني صاحبان امالك به دنبال پول پيش 

بيشتر هستند تا اجاره. 
برهمين اس��اس، مي توان با مبلغ 30 ميليون 
تومان واح��دي 75 مت��ري را در بهترين منطقه 
ش��مال تهران رهن ك��رد ام��ا در مناطقي مانند 
مناطق مركزي، ش��مال شرق و شمال غرب شايد 
ب��ا اين ميزان پ��ول پيش نتوان واحد مس��كوني 

مناسبي را رهن كرد. 

 شمال 
اجاره ماهيانه دربازار رهن واجاره شمال تهران 
از ديگر مناطق پايتخت باالتر اس��ت و براي رهن 
يك واحد مسكوني 75 متري نوساز در اين منطقه 
باي��د حداقل 30 ميليون تومان پول نقد داش��ته 
باشيد اگرچه با اين ميزان رهن مجبور به پرداخت 

4 ميليون تومان اجاره ماهيانه هستيد. 
يك واحد مسكوني نوساز 75 متري در خيابان 
ني��اوران تهران با 90 ميليون پ��ول پيش و اجاره 
ماهيانه 1.5 ميليون تومان براي يكسال دراختيار 

مستاجر قرار مي گيرد. 
در منطقه پاسداران هم براي رهن و اجاره يك 
آپارتم��ان 75 متري نوس��از بايد 30 ميليون پول 
پي��ش و 4 ميليون تومان اجاره به صورت ماهيانه 
به صاحب ملك پرداخت كنيد. اگر خواهان رهن 
و اجاره يك واحد مس��كوني نوس��از 75 متري در 
منطقه دربند )باغ شاطر( هستيد بايد 33 ميليون 
تومان رهن داشته باشيد و ماهيانه هم 2 ميليون 
و 200 هزار تومان به صاحب ملك بپردازيد. يك 
واحد مس��كوني 75 متري نوساز واقع در خيابان 
ش��ريعتي 110 ميليون تومان رهن و 1 ميليون و 

400 هزار تومان اجاره داده مي شود. 

 مركز 
ب��راي رهن و اج��اره واحد 75 متري نوس��از 
در مرك��ز تهران بايد حداق��ل 35 ميليون تومان 

درچنته داش��ته باش��يد در اين مناطق صاحبان 
ام��الك تمايل ب��ه دريافت پول پي��ش دارند تا 
اجاره ماهيانه، پس اگر به دنبال اجاره يك واحد 
مسكوني هس��تيد حتما پول پيش قابل توجهي 

در چنته داشته باشيد. 
 اگر قصد خريد يك واحد مسكوني نوساز 75 
مت��ري در مركز پايتخت و درمنطقه دبس��تان را 
داريد، بايد 35 ميلي��ون تومان رهن را در مدت 
يكسال دراختيار صاحب ملك بگذ اريد و ماهيانه 
2 ميلي��ون توم��ان هم ب��ه عنوان اج��اره به وي 

پرداخت كنيد. 
درصورتي كه قصد ره��ن و اجاره يك واحد 
مسكوني نوس��از 75 متري در مطهري را داريد 
باي��د 70 ميلي��ون تومان ره��ن و ماهيانه يك 
ميلي��ون و 500 ه��زار تومان ب��ه صاحب ملك 
بپردازيد. براي رهن و اجاره يك واحدمس��كوني 
75 متري نوس��از در منطقه بلوار كش��اورز بايد 
25ميليون تومان درچنته داشته باشيد تا براي 
رهن به صاحب ملك پرداخت كنيد ضمن اينكه 
ماهيانه هم رقم��ي حدود 2 ميليون تومان بايد 

پرداخت كنيد. 
اگر قصد رهن يك واحد مس��كوني 75 متري 
نوس��از در خيابان محمدعلي جناح را داريد بايد 
85 ميليون توم��ان به صورت پيش و 500 هزار 

تومان ماهيانه اجاره بدهيد. 

 شرق 
قيمت رهن و اجاره در مناطق شرقي ارزان تر 
از مناطق مركزي پايتخت اس��ت به عنوان نمونه 
براي رهن و اجاره يك واحد مسكوني نوساز 75 
متري در تهرانپارس بايد 57 ميليون تومان رهن 
و يك ميليون و 800 هزارتومان به صورت اجاره 

به صاحب ملك پرداخت كنيد. 
ره��ن و اجاره يك واحد مس��كوني 75 متري 
نوس��از در منطقه نيروهوايي، 50 ميليون تومان 
ره��ن و 2 ميلي��ون و 400 ه��زار توم��ان اجاره 
ماهيان��ه اس��ت. در منطقه مجيدي��ه جنوبي هم 

براي رهن و اجاره يك واحد مسكوني نوساز 75 
متري نياز به 40 ميليون تومان پول پيش و يك 
ميليون و 100 هزار تومان اجاره ماهيانه است. 

اگ��ر قصد س��كونت براي يكس��ال در منطقه 
ته��ران نو را داريد ب��راي رهن و اجاره يك واحد 
مسكوني نوساز 75 متري دراين منطقه بايد 30 
ميليون تومان پول پيش و 1 ميليون و 200 هزار 

تومان اجاره به صورت ماهيانه پرداخت كنيد. 

 غرب 
قيمت ه��ا در غرب پايتخت تقريبا باالس��ت و 
براي رهن يك واحد مس��كوني در اين منطقه به 
ويژه در ش��مال غرب نه به اندازه شمال پايتخت 
اما بايد اعتبار ريالي خوبي داش��ته باشيد ضمن 
اينك��ه صاحبان امالك دراي��ن مناطق روي پول 

پيش حساب ويژه يي باز كرده اند. 
درصورتي كه به دنبال رهن و اجاره يك واحد 
مس��كوني 75 متري نوس��از در جنت آباد تهران 
هس��تيد، بايد 40 ميليون تومان به صورت رهن 
به صاحب ملك و ماهيانه هم يك ميليون و 500 

هزار تومان پرداخت كنيد. 
يك واحد مسكوني نوساز 75 متري در منطقه 
سعادت آباد تهران 100 ميليون تومان رهن و 5 

ميليون تومان ماهيانه به صورت اجاره است. 
در منطقه بل��وار مرزداران، براي رهن و اجاره 
يك واحد مس��كوني نوس��از 75 متري بايد 80 

ميلي��ون تومان به ص��ورت ره��ن و 2ميليون و 
500 هزار تومان اج��اره ماهيانه پرداخت كنيد. 
رهن يك واحد مس��كوني نوس��از 75 متري در 
 ش��هران 35 ميليون تومان و اج��اره ماهيانه آن

2 ميليون تومان است. 

 جنوب 
رهن و اجاره در جنوب پايتخت نسبت به ساير 
مناطق آسان تر است اما طي ماه هاي گذشته نرخ 
اجاره بها دراين مناطق هم به ش��دت افزايش يافته 
اس��ت به گونه يي كه به گفته برخي از مس��ووالن 
بخش مس��كن مس��تاجران اين مناطق به سمت 

اجاره نشيني در حومه پايتخت حركت كرده اند. 
ره��ن و اجاره يك واحد مس��كوني 75 متري 
نوساز در يادگار امام، 40 ميليون رهن با 1ميليون 

و 200 هزار تومان اجاره ماهيانه است. 
براي رهن و اجاره يك واحد مس��كوني نوساز 
75 متري در ملك آباد شهرري، بايد 30 ميليون 
تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره ماهيانه است. 
رهن يك واحد مس��كوني نوساز 75 متري در 
شادآباد نيازمند 57 ميليون پول رهن و 200 هزار 

تومان اجاره است. 
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني نوساز 75 
مت��ري در يافت آب��اد را داريد، باي��د 35 ميليون 
توم��ان ره��ن و ماهيان��ه 600 ه��زار توم��ان به 

صاحبخانه پرداخت كنيد. 

 تداوم وضعيت ملتهب
بازار اجاره 

درحال��ي كه قيمت ها از ارديبهش��ت ماه در بازار 
خريد و فروش دچار نوس��انات شديد ش��د اما بازار 
اج��اره از خرداد ماه و با آغاز فص��ل نقل و انتقاالت 
ش��رايط ملتهبي را تجرب��ه ك��رد و اجاره بها دراين 
ماه به ش��دت رش��د كرد البته به دليل نبود ظرفيت 
افزايش ش��ديد در اين بازار به تدريج ش��اهد شيب 
ماليم تر در افزاي��ش قيمت ها طي تير ماه بوديم اما 
بااين وجود، مس��تاجران حال و روز خوشي ندارند و 
افزايش چش��مگير قيمت هاي رهن و اجاره بر دوش 

آنها سنگيني مي كند. 
بسياري از مستاجران با افزايش قيمت ها دربازار 
ره��ن واجاره مجبور ش��دند كه به مناط��ق ارزان تر 
كوچ كنن��د و بازار رهن و اجاره مناطق گران قيمت 
پايتخت كساد شد دراين ش��رايط مسووالن بخش 
مسكن به اين وضعيت واكنش نشان دادند و گفتند 
كه بازار اجاره وضعيت غيرمنطقي و نامتعارفي دارد 
و اين روزها قيمت ها بر اساس ساليق مالكان مطرح 

مي شود. 
نكته قابل توج��ه در افزايش قيمت هاي ماه هاي 
اخير دربازار مسكن اين اس��ت كه افزايش اجاره بها 
متناسب با درآمد عمومي مردم نيست و درحالي كه 
درآمد مس��تاجران حداكثر 20 درصد افزايش يافته 
اجاره به��ا در برخ��ي مناطق 60 تا 70 درصد رش��د 

داشته است. 
دراي��ن ميان و با تداوم رش��د قيمت ه��ا در بازار 
ره��ن واجاره طي تيرماه كه يكي از ماه هاي مهم در 
فصل نقل و انتقاالت محسوب مي شود موجب شد تا 
روزنامه تعادل گزارشي از وضعيت بازار رهن و اجاره 
نوشته و به شفاف سازي بيشتر اين بازار طي اين ماه 

كمك كند. 
 طبق آمارهاي رسمي، نرخ رشد قيمت مسكن 
شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال 
45.8 درص��د ب��وده، در حالي كه قيم��ت اجاره در 
همين بازه زماني 12.5 درصد افزايش يافته كه نشان 
مي دهد ش��كاف 33.3 درصد بين اين دو ش��اخص 

وجود دارد. 
 براس��اس گفته هاي مشاوران امالك، فايل هاي 
رهن كام��ل در پايتخت س��هم 30 درصدي از كل 
قراردادها را به خود اختصاص داده اس��ت كه عرضه 

نوسازها در اين ميان چشمگيرتر است. 
 بررسي علت تمايل مالكان واحدهاي نوساز به 
دريافت پول پيش به جاي اجاره حاكي از آن اس��ت 
اين گروه را س��ازندگاني تشكيل مي دهند كه براي 
پوش��ش دهي به هزينه ها و بدهي هاي دوره ساخت، 
مجبور به دريافت وجه كامل قرارداد نهايي هستند. 

 از مي��ان قرارداده��اي رهن كامل س��ه گروه 
واحدهاي مس��كوني كمتر از 5 س��ال، بين 5 تا 10 
سال و 10 سال به باال به ترتيب سهم 50، 20 و 30 

درصد را به خود اختصاص مي دهند. 

داليل رشد قيمت دربازار رهن و اجاره
 كارشناسان داليل افزايش چشمگير قيمت ها 
در بازار مس��كن را ناشي از نبودن تعادل بين عرضه 
و تقاضا و عدم توليد ساختمان در سال هاي گذشته، 
كاهش 40 درصدي س��اخت و س��از در شش سال 
گذشته، تورم عمومي و بحث مهاجرت به شهرهاي 
بزرگ دليلي بر اين است كه قيمت اجاره بها به دست 
مالكان افتاده و عرضه كنندگان هستند كه به دليل 

نبود بازار رقابتي، قيمت را تعيين مي كنند. 
 عالوه ب��ر تورم موجود در كش��ور، عدم وجود 
قوانين مش��خص براي كنترل اجاره بها، كاهش سود 
بانك��ي و فقدان نظارت بر بازار مس��كن باعث ايجاد 

چنين التهابي شده است. 
 برخي كارشناسان معتقدند كه مهم ترين دليل 
التهاب بازار مسكن تحوالت اخير در بازارهاي موازي 
و موضع گيري هاي ترامپ در بازار برجام بوده است. 

 برخي كارشناسان پيشنهاد مي كنند كه براي 
تعديل اثرات منفي التهاب ساير بازارها بر بازار مسكن 
يه راهكار اين اس��ت كه بخش ماليات در مسكن به 

شهرداري ها واگذار شود. 

دو موضع گيري متفاوت درباره افزايش قيمت ها
باافزايش قيمت ها دربازاررهن و اجاره مس��ووالن 
اتحاديه مش��اوران ام��الك واكنش هاي مختلفي به 
اين موضوع نش��ان دادند دراين بخ��ش به واكنش 
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران و البرز 

پرداخته مي شود. 
 نايب رييس اتحاديه مش��اوران ام��الك درباره 
وضعي��ت كنون��ي دربازار ره��ن و اج��اره گفت: در 
ماه ه��اي اخير و به دنبال افزايش قيمت مس��كن و 
اجاره بها در ش��هر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار 
اجاره نش��ين از تهران به سمت ش��هرهاي اطراف از 
جمله كرج، شهريار، پرديس، رودهن و غيره هستيم؛ 
اين جابه جايي از نظر رف��ت و آمد ابعاد منفي دارد، 
ممكن است حاشيه نشيني، قدرت خريد مستاجران 
را افزاي��ش ده��د اما موجب مش��كالت اجتماعي و 

معضالت عبورو مرور مي شود. 
 به گفته عقبايي اصلي ترين ش��اخص اجاره بها 
قيمت مسكن اس��ت كه در ماه هاي اخير حدود 50 
درصد افزايش پيدا كرده و ش��كي نيس��ت كه بايد 
اجاره بها نيز به همين ميزان رش��د كند اما افزايش 
نرخ اجاره بايد متناس��ب با اسفندماه باشد، نه رشد 

سال 1397. 
 دراي��ن ميان محم��د قمي، ريي��س اتحاديه 
استان البرز به اظهارات عقبايي واكنش نشان داد و 
گفت: اين موضوع درست است كه افزايش قيمت ها 
موجب مهاجرت شده است اما اين افراد به گرمدره 
مهاج��رت مي كنند و چيزي كه تاكنون مش��اهده 
ش��ده اين است كه آنها بيشتر به دنبال خريد ملك 

هستند تا اجاره. 
 هنوز با افزايش محس��وس تقاض��ا براي اجاره 
در كرج مواجه نشده ايم، بنابراين نمي توان گفت كه 
مستاجران تهراني به سمت كرج كوچ كرده اند مگر 
اينكه در روزهاي آينده اين وضعيت محسوس شود، 
البته بازار همچنان ملتهب است و هيچ ثباتي ندارد 
به همين دليل اجاره بها در مقايس��ه با سال گذشته 

30 تا 50 درصد افزايش يافته است. 
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دانشوفن10
اخبار

براي شناسايي گوشي هاي وارداتي با ارز دولتي

زمانرجيستريبرايگوشيهاياحتكارشدهتعيينميشود
گروه دانش و فن| 

طبق گفته دس��ت اندركاران حوزه موبايل، 
مصرف و نياز ماهيانه بازار به انواع تلفن همراه 
حدود ي��ك ميليون دس��تگاه اس��ت كه طي 
ماه هاي اخير به س��ه ميليون دس��تگاه رسيد. 
حال آنكه بر اس��اس آمار و ارقام رسمي اعالم 
ش��ده در اي��ن بازه زماني تنها ح��دود ۷۳۰ تا 
۷۴۰ هزار دس��تگاه تلفن هم��راه با ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني وارد شده است كه همين عامل 
س��بب افزايش قيمت ش��د چرا كه با توجه به 
كمبود موجود، موبايل دست به دست مي شود 

و نهايتا با افزايش قيمت مواجه خواهد شد. 
اما محمدجواد آذري جهرمي درباره اصالح 
قيمت گوش��ي هاي تلفن همراه در بازار اعالم 
كرده است كه اين هفته با وزير صنعت در اين  
مورد جلسه يي خواهد داشت تا راه هاي كاهش 

قيمت گوشي بررسي شود. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه تعداد زيادي از گوش��ي هايي كه احتكار 
ش��ده فعال توقيف ش��ده اس��ت، گفته كه اين 
گوش��ي ها بايد به بازار تزريق ش��ود و با  وجود 
تثبي��ت ارز پيش بين��ي مي ش��ود قيم��ت به 

وضعيت رضايتبخش نزديك شود. 
 ح��اال چند رو ز پ��س از صحبت هاي وزير 
ريي��س س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي درب��اره راهكاره��اي جلوگي��ري از 
احتمال احتكار گوش��ي هايي كه با ارز دولتي 
وارد ش��ده اند، از رهگيري گوش��ي در فرآيند 

واردات از گمرك تا عرضه خبر داد. 
 حس��ين ف��الح جوش��قاني ب��ا اش��اره به 
گوشي هايي كه با ارز دولتي وارد شده و امكان 
احتكار آنها وجود دارد درباره پيش��نهاد براي 
تعيين زمان رجيس��تري براي آنها اظهار كرد: 
اين پيش��نهاد قابل تعاملي است و ما با كميته 
رجيستري مطرح كرديم، البته مالحظات فني 
دارد و راهكارهايي داده ش��ده كه اميدواريم تا 

يك ماه آينده بررسي شود. 
وي ادامه داد: در حال حاضر قاچاق گوشي 
نزديك به صفر اس��ت و زمان��ي كه از گمرك 
وارد مي شود، رجيس��تر شده است. يك بحث  

اين اس��ت كه اگ��ر مدت زماني گذش��ت و به 
بازار عرضه نش��ده و فعال نش��ود، ما با كميته 
رجيستري هماهنگي هايي كرديم. ابتدا گوشي 
در گمرك ثبت مي ش��ود، س��پس در س��امانه  
همتا و س��امانه س��ازمان هم ثبت مي ش��ود و 
اين فرآيندها باعث مي ش��ود گوشي كه با ارز 

غيرقانوني عرضه شده شناسايي شود. 
جوش��قاني خاطرنش��ان ك��رد: قرار اس��ت 
اقدامي ه��م در بخش هاي داخلي اضافه كنيم 
ت��ا در فرآيند توزي��ع ارز واردكننده ت��ا بازار، 
كار خرده فروش��ي هم ثبت شود كه مردم هم 
درگير نش��وند. يعني اگر واردكننده گوشي را 
به بنكدار مي دهد، در س��امانه ثبت ش��ود و ما 
بدانيم گوش��ي در چه مرحله يي اس��ت. چون 
االن قابل شناس��ايي نيس��ت كه كدام  يك  از 
واردكننده يا بنكدار گوشي را انبار كرده است. 
هرچن��د وزارت صمت هم موضوع را بررس��ي 

مي كند و قول پيگيري داده است كه گوشي ها 
شناسايي شده و وارد بازار شود. 

رييس س��ازمان تنظيم مقررات راديويي با 
بيان اينكه مالحظات را هم بايد در نظر داشت، 
تصريح كرد: ممكن است اگر گوشي را مجبور 
به فعال سازي در زمان محدود كنيم، فروشنده 
يك سيم كارت در گوشي قرار داده و آن را در 
شبكه فعال كند اما باز هم در انبار قرار دهد  به 
مردم عرضه نكند؛ مهم اين است كه در فرآيند 

رهگيري شود. 
گفتني است، پس از افزايش قيمت گوشي 
تلفن همراه در بازار كه به دليل نوس��انات نرخ 
ارز رخ داد و واردكنندگان گوشي تلفن همراه، 
ب��ا وجود دريافت ارز دولت��ي )۴۲۰۰ توماني( 
اي��ن كااله��ا را در بازار با ن��رخ آزاد به فروش 
رس��اندند، وزي��ر ارتباطات با انتش��ار ليس��ت 
دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي، بر پيگيري اين 

تخلف صورت گرفت��ه تاكيد كرد.  محمدجواد 
آذري جهرم��ي هفته اول تيرماه گفت كه »به 
دليل سوءاس��تفاده صورت گرفته، قيمت هاي 
موباي��ل افزايش و توان خريد مردم نيز كاهش 
يافته است؛ اما با پيگيري و اقدامات دولت، در 

۱۰ روز آينده بازار به تعادل خواهد رسيد.«
شواهد از بازار گوش��ي هاي تلفن همراه در 
كشور حاكي از آن است كه طي ماه هاي اخير 
اين اقالم با افزايش قيمت بسياري روبرو بوده اند 
و با وج��ود انتش��ار ليس��ت دريافت كنندگان 
ارز دولت��ي، همچنان گراني در بازار مش��اهده 
مي ش��ود و فروشندگان و توزيع كنندگان كاال، 

قيمت ها را كاهش نداده اند. 
اين درحالي است كه هفته گذشته مديركل 
تعزيرات حكومتي اس��تان ته��ران گفت: »در 
حال بررسي تخلفات ش��ركت هاي وارد كننده 
گوش��ي هاي تلفن هم��راه هس��تيم و پس از 

دريافت مدارك الزم، احكام اين ش��ركت هاي 
متخلف تا يك ماه ديگر صادر مي شود.«

به گفته محمدعلي اس��فناني »تا يك هفته 
گذش��ته ۴۰ ش��ركت وارد كننده گوش��ي هاي 
تلف��ن همراه مورد بررس��ي ق��رار گرفتند كه 
تخلف يكي از شركت ها به ميزان پنج ميليارد 
تومان محرز ش��ده است؛ اين شركت ۱۳ هزار 
گوش��ي تلفن هم��راه وارد كرده ك��ه هر كدام 
را ۴۰۰ ه��زار توم��ان گران تر فروخته اس��ت. 
همچنين بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
يكي از ش��ركت ها ۲۰ هزار گوشي تلفن همراه 
وارد كش��ور كرده كه ۱۵ هزار دس��تگاه آن را 
فروخته و پنج هزار گوشي ديگر همراه را انبار 

كرده است.«
در اي��ن باره رمضانعلي س��بحاني فر رييس 
كارگروه ارتباطات و صنايع ارتباطي مجلس نيز 
گفته اس��ت: »از ۴۰ شركتي كه وزير ارتباطات 
به عنوان ش��ركت هاي وارد كننده گوشي تلفن 
همراه معرفي كرد، دو ش��ركت اول يك س��وم 
كل ارز دريافت��ي ب��راي واردات اين گوش��ي ها 
را درياف��ت كرده كه هر دو ش��ركت متعلق به 
يك نفر اس��ت؛ همچنين پنج ش��ركت اول اين 
فهرس��ت ۵۰ درصد و ۱۰ ش��ركت اول آن ۸۰ 
درصد ارز اختصاص يافته براي واردات گوش��ي 
تلفن همراه را دريافت كرده اند كه بايد مشخص 
ش��ود كه آيا اين ش��ركت ها مجاز ب��ه واردات 
گوش��ي هاي تلفن همراه بوده ان��د و آيا در اين 

ميان از رانت استفاده شده است يا خير؟«
وي ب��ا بيان اينكه درخواس��ت ب��راي واردات 
گوش��ي تلفن همراه ۵۰۰ ميلي��ون يورو بوده كه 
از اي��ن مبلغ ۲۲۰ ميليون ي��ورو اختصاص يافته 
است توضيح داد: » در اين ميان وزارت ارتباطات 
مي گوي��د از مجم��وع مبلغ اختص��اص يافته ۷۵ 
ميليون ي��ورو پرداخت ش��ده در حالي كه بانك 
مرك��زي از پرداخ��ت ۱۲۳ ميلي��ون ي��ورو خبر 
مي دهد. با استفاده از اين مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه 
گوش��ي تلفن همراه وارد كشور شده در حالي كه 
تنها ۳۰۰ هزار دس��تگاه از اين تعداد در س��امانه 
رجيس��تري ثبت ش��ده و تكليف مابقي مشخص 

نيست و تاكنون به بازار عرضه نشده است.«

محرمانه  اطالع��ات  هكرنيوز| 
و فوق س��ري ني��روي هوايي ارتش 
اياالت متح��ده امري��كا در محيط 

دارك وب به فروش رسيده است. 
پ��س از آنكه گزارش هايي مبني 
بر ف��روش اطالع��ات حياتي برخي 
نهاده��اي دولت��ي و س��ازمان هاي 
جمل��ه  از  جه��ان  حكومت��ي 
فرودگاه ه��اي بين المللي در محيط 
منتش��ر   ،)dark web( دارك وب 

شد، حاال خبر ديگري به وضوح نشان مي دهد اطالعات حياتي، سري و محرمانه نيروي 
هوايي اياالت متحده امريكا نيز در محيط دارك وب با قيمت حداكثر ۲۰۰ دالر به فروش 

رسيده است. 
متخصصان ش��ركت امنيتي مك آفي )McAfee( گزارش��ي ارائه دادند كه طبق آن 
معلوم ش��د خيل عظيمي از مجرمان سايبري و هكرها داده هاي مهم و اساسي نهادهاي 
مهم از جمله فرودگاه هاي بين المللي را در محيط دارك وب به فروش رسانده اند كه اين امر 
به طور قطع تهديد جدي براي سالمت و امنيت اين سازمان هاي مهم به شمار خواهد آمد. 
اين تحقيقات از زماني آغاز شد كه تيم تحقيقات پيشرفته شركت مك آفي مشغول 
بررسي دقيق بازارهاي دارك وب يا شبكه تاريك شدند و به نتايج عجيب و جالبي دست 
پيدا كردند. آنها در اين پژوهش ها دريافتند كه مجرمان سايبري با راه اندازي فروشگاه هاي 
مجازي امكان دسترس��ي به سيس��تم و ديتابيس ش��ركت هاي مختلف را براي فروش 
مي گذارند كه در ميان فهرست اين نهادها و شركت هاي قرباني نام برخي از فرودگاه هاي 

بين المللي نيز به چشم مي خورد. 
جالب اينجاس��ت كه مجرمان س��ايبري كه خواهان دسترسي به اين اطالعات بودند، 
مي توانستند تنها با پرداخت ۱۰ دالر به آنها دست يابند. بدين ترتيب، مجرمان سايبري و 
هكرها قادر خواهند بود به سيستم هاي امنيتي فرودگاه هاي موردنظر، اطالعات اتوماسيون، 

نظارت و حمل و نقل آن اشراف يافته و كنترل امور مختلفي را در اختيار بگيرند. 
اما اكنون گزارش ديگري مبني بر اينكه اطالعات فوق سري و محرمانه نيروي هوايي 
ارت��ش اياالت متحده امريكا نيز با قيم��ت ۱۵۰ دالر الي ۲۰۰ دالر در محيط دارك وب 
فروخته شده وجود دارد. هنوز معلوم نشده كه چه كسي و به چه منظوري خواهان اين 

اطالعات نظامي بوده است. 

بررسي هاي  بيزينس اينسايدر| 
جديد در مورد هوش مصنوعي نشان 
مي دهند كه گس��ترش اين فناوري، 
براي آينده شغلي انسان، خطري در 

پي نخواهد داشت. 
گس��ترش اس��تفاده از ه��وش 
مصنوعي، موجب ب��روز نگراني در 
مورد افزايش مه��ارت اين فناوري 
و اش��غال كردن جاي انس��ان شده 
اس��ت.  نگراني در مورد پيامدهاي 

گس��ترش ه��وش مصنوعي و افزايش جمعيت بيكار، كامال طبيعي اس��ت اما ش��ركت 
چندمليتي خدمات حرفه يي موس��وم به »پرايس واتر هاوس كوپرز« )PwC( مس��تقر 
در لن��دن در گزارش جديد خود پيش بيني كرده اس��ت كه آين��ده، با پيش بيني هاي 
م��ا متف��اوت خواهد بود.  اين ش��ركت در بررس��ي هاي خود دريافت اي��ن ايده كه در 
آينده، ربات ها در بسياري از مشاغل به خصوص حمل و نقل يا توليد، جايگزين انسان 
مي ش��وند درست اس��ت. براس��اس اين گزارش، هوش مصنوعي در ۳۸ درصد مشاغل 
مربوط به حمل و نقل و ۳۰ درصد مش��اغل توليدي جايگزين انسان خواهد شد اما در 
بخش هاي ديگر، ايجاد اش��تغال بيشتري ش��كل خواهد گرفت و به اين صورت، تعادل 

برقرار خواهد شد.
در زمينه سالمت، تنها ۱۲ درصد مشاغل به هوش مصنوعي واگذار اما ۳۴ درصد شغل 
جديد ايجاد مي شود. در نتيجه، هوش مصنوعي مي تواند به اندازه اشغال كردن بسياري از 

كارها، در بخش هاي گوناگون ايجاد اشتغال كند. 
در اين گزارش آمده است: بررسي هاي ما نشان مي دهند كه هوش مصنوعي، به بيكاري 
در زمينه فني منجر نمي شود. ما دريافتيم اگرچه هوش مصنوعي تا سال ۲۰۳۷ در حدود 
۲۰ درصد كارها جايگزين انس��ان مي ش��ود اما به همين اندازه شغل ايجاد مي كند. به طور 
كلي، هوش مصنوعي در حدود هفت ميليون كار جايگزين انسان خواهد شد اما حدود ۷.۲ 
ميليون كار ايجاد خواهد كرد و بدين ترتيب ش��بكه ش��غلي را تا ۰.۲ ميليون ارتقاء خواهد 
داد.   »سازمان همكاري و توسعه اقتصادي« )OECD( اعالم كرده است كه تنها ۱۴ درصد 

مشاغل، در خطر جايگزيني هوش مصنوعي هستند. 
در هر حال، هم ش��ركت پرايس واتر هاوس كوپرز و هم س��ازمان همكاري و توس��عه 

اقتصادي ادعا مي كنند كه همه بخش ها مي توانند از هوش مصنوعي سود ببرند.

اكسپرس| طبق تحقيقي جديد 
با افزايش س��طح آب دريا تا ۲۰۳۳ 
ميالدي كابل ه��اي نوري اينترنتي 
بين ش��هرهاي بزرگ ساحلي قطع 

مي شود. 
تحقيقي جديد نش��ان مي دهد 
با افزايش س��طح دريا احتمال دارد 
غرق شدن بيش از ۶ هزار كيلومتر 
كابل نوري اينترن��ت در امريكا در 
دريا بسيار س��ريع تر از زمان پيش 

بيني ش��ده اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر ممكن است زيربناي اينترنت تا ۱۵ سال ديگر 
غرق ش��ود.  اين تحقيق به رهبري محققان دانش��گاه ويسكانسن- مديسون و دانشگاه 
اورگان انجام ش��ده اس��ت. پژوهش مذكور نشان مي دهد فقط در امريكا بيش از ۶ هزار 

كيلومتر كابل هاي نوري زير دريا تا ۲۰۳۳ ميالدي به طور كامل غرق مي شود. 
پل بارفورد يكي از استادان علوم رايانه يي در دانشگاه ويسكانسن- مديسون مي گويد: 
بخش اعظم خس��ارت به زيربناي اينترنت در ۱۰۰ سال آتي اتفاق مي  افتد. ما تخمين 
مي زديم ۵۰ سال فرصت براي برنامه ريزي داريم. اما تحقيقات نشان داد فرصت زيادي 
موجود نيس��ت. اين در حالي اس��ت كه به گفته محققان بيش از ۱۱۰۰ هاب ترافيك 
اينترنتي نيز در آب قرار دارند كه احتمال اختالل در فعاليت آنها نيز وجود دارد. محققان 
ب��ا كمك اطالع��ات Internet Atlas )نقش��ه زيربناي اينترنت در سراس��ر جهان( و 

پيش بيني هاي سازمان NOAA از افزايش سطح دريا اين پژوهش را انجام داده اند. 
كارشناسان هشدار دادند شهرهاي ساحلي از جمله نيويورك، ميامي و سياتل احتماال 
بيش از بقيه خسارت مي بينند و البته تاثيرات تخريب زيربناي اينترنت احتماال سيستم 

ارتباطات جهاني را مختل كند. 
هرچند اين تحقيق با محوريت شبكه اينترنتي در امريكا انجام شده اما كارشناسان 
معتقدند افزايش سطح دريا بر زيربناي اينترنتي شهرهاي ساحلي سراسر جهان تاثيرگذار 
خواهد بود.  اين در حالي اس��ت كه به گفته بارفورد ۲۰تا ۲۵ س��ال قبل هنگام ساخت 

زيربناي اينترنتي هيچ توجهي به تغييرات آب وهوايي نشده بود. 
 هرچند كابل هاي نوري در برابر آب مقاوم هستند اما كامال ضد آب نيستند. محققان 
با توجه به وضعيت آن در عمق دريا هش��دار داده اند مدت زيادي طول نمي كشد تا اين 

كابل ها غرق شوند.

افشاياطالعاتمحرمانهنيرويهواييامريكا زيربناياينترنتتا۲۰۳۳غرقميشودهوشمصنوعيباعثاشتغالزاييميشود

رويداد فراسودريچه

فورچ�ون| از آنج��ا كه توييتر در راس��تاي سياس��ت هاي 
شفاف س��ازي خود اعالم كرده قصد دارد، صفحات كاربري قفل 
ش��ده را از اين پس جزو دنبال كنندگان كاربران حساب نكند، 
فالوره��اي كاربران توييتر به مي��زان قابل توجهي كاهش يافته 
است.  پس از انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده امريكا كه 
در سال ۲۰۱۶ ميالدي برگزار شد، فشار بسياري روي غول هاي 
تكنولوژي و دارندگان پلت فرم هاي ش��بكه هاي اجتماعي نظير 
فيس بوك، توييتر و يوتيوب وارد شد تا عليه انتشار اخبار كذب، 
دروغين و همچنين اقدامات مداخله جويانه كش��ورهايي نظير 
روس��يه در امور داخلي امريكا تصميماتي اتخاذ شده و اقداماتي 

انجام شود. 
توييت��ر كه يكي از پلت فرم هاي بزرگ ش��بكه اجتماعي در 
جهان را داراست، يك هفته پيش در گزارشي اعالم كرده است 
كه در دو ماه گذش��ته يعني ماه مه و ژوئن س��ال جاري ۲۰۱۸ 
ميالدي، ۷۰ ميليون اكانت و حساب كاربري مشكوك و مورددار 
را كه خالف قوانين و مقررات اين شبكه اجتماعي عمل كردند، 
مسدود كرده و به حالت تعليق درآورده است.  پس از انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰۱۶ امريكا بسياري از نهادهاي امنيتي اين 
كشور ادعا كردند كه روسيه و عوامل تحت حمايت كاخ كرملين 

با نفوذ، سوءاستفاده و شايعه پراكني در فضاي مجازي و پلتفرم 
آزادانه ش��بكه هاي اجتماعي در جريان اي��ن انتخابات دخالت 
كرده اند.  همين مس��ائل موجب ش��د كه توييتر به همراه ساير 
شبكه هاي اجتماعي موظف شوند كه براي جلوگيري و مقابله با 
بروز حوادث اينچنيني ميليون ها اكانت و حس��اب كاربري را به 

حالت تعليق درآورده و مسدود كرده است. 
همين امر موجب شده بسياري از كاربران توييتري از كاهش 
ناگهاني و ريزش شديد تعداد فالور و دنبال كنندگانشان گاليه و 
شكايت داشته باش��ند. اين مساله براي افرادي كه تعداد بسيار 
زيادي فالوور داش��تند، بسيار مشهودتر و محسوس تر است؛ به 
عن��وان مثال، باراك اوباما و دونالد ترامپ چند ميليون از تعداد 

دنبال كنندگان خود را در توييتر از دست دادند. 
توييت��ر پس از اقدامات مداخله جويانه روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده امريكا، به شدت به باز گذاشتن 
فضاي مجازي و سوءاستفاده مداخله گران روسي از پلتفرم اين 
ش��بكه اجتماعي متهم شد. بس��ياري از تحليلگران پيش بيني 
كرده اند كه روند رو به رشد تعليق و مسدود حساب هاي كاربري 
در توييتر در ماه جوالي نيز با همين روند افزايش��ي ادامه پيدا 

خواهد كرد. 

آي س�ي تي پرس| ب��راي ايجاد فضاي امن ب��راي ارتباط 
آنالي��ن كارفرمايان و كارجويان و ش��فافيت در حوزه حقوق 
و دس��تمزد در رده ه��اي مختلف ش��غلي پلتفرمي آنالين در 
اين خصوص رونمايي شد. آسيه حاتمي گفت: مرجع آنالين 
حقوق و دس��تمزد با عنوان ايران تلنت به عنوان نخس��تين 
سايت استخدامي، حدود ۱۶ سال پيش متولد شد، به طوري 
ككه تمركز اين س��ايت اس��تخدام متخصص��ان و مديران در 

شركت هاي خوب ايراني و خارجي است. 
وي اف��زود: در دوران فعاليت م��ان با خالءهاي بزرگي روبرو 
شديم كه كارفرمايان و كارجويان با آن مواجه بودند، مهم ترين 
آن خالء ها، اطالعات در حوزه حقوق و دس��تمزد بود كه در اين 
زمينه مشكالتي وجود داشت.  وي تاكيد كرد: از ۵سال قبل از 
طريق ارسال پرسشنامه يي به ارزيابي حقوق و دستمزد شاغالن 
پرداختيم و نتيجه ارزيابي ها را به صورت گزارش منتشر كرديم. 
در زمس��تان 9۶ بيش از ۱۳۰ هزار نفر از مديران و كارشناسان 
در اين ارزيابي شركت كردند و اطالعات حقوق و دستمزد خود 

را در اختيار اين مجموعه قرار دادند. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه گروه هاي ش��غلي مختلف را در 
رده هاي متفاوت م��ورد ارزيابي قرار داديم و اطالعات واقعي 

ب��ازار كار را به كارفرمايان و ش��اغالن ارائ��ه مي دهيم گفت: 
ب��ه دليل اعتمادي ك��ه كاربرانمان به اي��ران تلنت به عنوان 
يك مجموعه مس��تقل دارند توانس��تيم در اين عرصه نيز به 

موفقيت دست يابيم. 
مديرعامل و بنيانگذار ش��ركت ايران تلنت در ادامه خبر داد: 
امس��ال پلتفرم آناليني را به نام IranSalary ايجاد كرديم كه 
تمام اطالعات حقوق و دس��تمزد را در رده هاي شغلي مختلف 
دارد و زماني كه فردي به آن مراجعه مي كند مي تواند متناسب 

با اطالعاتي كه نياز دارد ديتاهاي تخصصي را دريافت كند. 
حاتم��ي در عين حال بيان كرد: در اين س��ايت كس��اني 
كه مي خواهند از دانش��گاه وارد بازار كار ش��وند مي توانند از 
ابزاري با عنوان مسيرشغلي استفاده كنند تا با استفاده از اين 
ابزار با گزينه هاي ش��غلي پيش رو پس از فارغ التحصيلي در 

رشته هاي مختلف آشنا شوند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر ديتاهاي به دست آمده از 
شاغالن تمام وقت و افراد تحصيلكرده جمع آوري شده است 
افزود: س��عي كرديم با اس��تفاده و گردآوري اطالعات افراد، 
متغيرهاي مختلف را در حوزه ها و ش��غل هاي متفاوت مورد 

ارزيابي قرار دهيم.

پلتفرميآنالينبرايحقوقودستمزدكاهشفالوئرهاي»توييتر«باصفحاتكاربريقفلشده

زاويهكاربر

 طوالني ترين ماه گرفتگي
قرن ۲۱ در حال وقوع

مهر| شامگاه جمعه پنجم مرداد ۱۳9۷ از ايران 
مي توان ش��اهد خسوفي بود كه طوالني ترين گرفت 
قرن۲۱ اس��ت.  ش��روع اين ماه گرفتگ��ي بزرگ در 
س��اعت ۲۱:۴۴ دقيق��ه روز جمعه ۵ مرداد اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: كل مراحل اي��ن ماه گرفتگي كه 
جمعه آغاز مي شود و سحرگاه شنبه به پايان مي رسد 
ش��ش س��اعت و ۱۳ دقيقه و ۴۸ ثانيه طول خواهد 
كشيد. در اين ماه گرفتگي، ماه در نخستين مرحله 
گرفت وارد نيم سايه زمين مي شود كه نشان از آغاز 
گرفت است، بيان كرد: ماه به تدريج بيشتر داخل نيم 
سايه زمين فرو مي رود تا اينكه باالخره لبه ماه وارد 
تمام س��ايه زمين مي شود و اين مرحله را با نام آغاز 
گرفت جزئي مي شناسيم. حدود ۴ صبح كليه مراحل 
خسوف به پايان مي رسد، بعد از اوج ماه گرفتگي، ماه 
تمام مراحل قبلي را به ترتيب معكوس طي مي كند 
تا كامال از تمام سايه و سپس از نيم سايه خارج شود.

»اپل« ايموجي و شكلك هاي 
جديد اضافه مي كند

ج�ي اس ام آرنا| اپ��ل روز جهاني ايموجي هاي 
اينترنتي را با وعده افزودن چند ش��كلك و ايموجي 

جديد به پلت فرم گوشي هاي خود جشن مي گيرد. 
از آنجاي��ي ك��ه ۱۷ ژوئيه روز جهان��ي ايموجي و 
ش��كلك هاي زردرنگ اينترنتي است، حاال اپل اعالم 
ك��رده اس��ت كه به مناس��بت اي��ن روز مي خواهد با 
اضافه كردن چند ايموج��ي )emoji( جديد كاربران 
گوشي هاي آيفون و س��اير محصوالتش را خوشحال 
كن��د. البته اپ��ل در اين بيانيه اعالم كرده اس��ت كه 
اي��ن ۷۰ م��دل ايموج��ي جديد در نس��خه جديد و 
به روزرس��اني ش��ده محصوالت اپل ارائه خواهد ش��د 
كه احتماال در اواخر س��ال ج��اري ۲۰۱۸ ميالدي در 
دس��ترس عموم كاربران قرار خواه��د گرفت.  در اين 
گزارش ها گفته مي شود اين ايموجي ها شامل شكلكي 
براي جشن گرفتن، س��رمايي بودن، ناراحت و حالت 
بغض داشتن، ايموجي س��ه قلب، طوطي، خرچنگ، 
كانگ��رو، طاووس، كاهو، مدل ه��اي جديدي از كيك 
و بس��تني و همچنين ايموجي هاي موفرفري و بي مو 
مي شوند.  به نظر مي رسد با به روزرساني بعدي سيستم 
عامل ۱۲.۱iOS اين شكلك هاي جديد به گوشي هاي 

آيفون و محصوالت اپل اضافه خواهند شد.

انجام نخستين پرتاب فضايي 
انگليس تا ۲0۲۱ 

اوربي��ت« »ويرجي��ن  ش��ركت   انگج�ت| 
)Virgin Orbit( اع��الم ك��رد كه پرت��اب راكت 
 )LauncherOne( وان«  »النچ��ر  فضاي��ي 
اي��ن ش��ركت ت��ا س��ال ۲۰۲۱ از انگلي��س انجام 
اوربي��ت« »ويرجي��ن  ش��ركت  ش��د.   خواه��د 
)Virgin Orbit( قص��د دارد كه موش��ك »النچر 
وان« )LauncherOne( را از فرودگاه »كورنوال« 
انگلي��س، به م��دار زمين ارس��ال كن��د.  اين براي 
نخستين بار است كه انگليس، يك پرتاب فضايي به 

مدار زمين را پشتيباني مي كند. 
اين شركت اميدوار است كه پرتاب راكت »النچر 
وان« تا سال ۲۰۲۱ اتفاق بيفتد.  »ويرجين اوربيت« 
قصد دارد براي پرتاب اين موش��ك از يك سيس��تم 
 )Cosmic Girl( »پرتاب موسوم به »كازميك گرل
كه تلفيقي از يك بويينگ ۷۴۷ و سكوي پرتاب ۴۰۰ 
اس��ت استفاده كند. به جاي پرتاب موشك به روش 
سنتي، كازميك گرل به ارتفاع يك هواپيما در حالت 
كروز فرستاده خواهد شد و موشك كه زير بال چپ 
هواپيما تعبيه ش��ده از آن ارتف��اع راهي مدار زمين 
مي ش��ود. اين به معني اينس��ت كه ويرجين اربيت 
نيازي به ساخت يك س��كوي پرتاب سنتي ندارد و 
اين امر انعطاف بيشتري را در زمينه پرتاب نسبت به 

شركت هاي فضايي ديگر خواهد داشت.

هكرهاي هندي »آيفون« را 
هك كردند

ب��ه تازگي  امنيت��ي  هكرني�وز| پژوهش��گران 
دريافته اند كه بس��ياري از هكرها توانستند با انتشار 
يك بدافزار ۱۳ گوشي هوشمند آيفون را هك كرده 

و به اطالعات آن دسترسي يابند. 
سال هاس��ت كه هكره��ا و مجرمان س��ايبري در 
جهان به دنبال يافتن راه هاي جديدي براي دسترسي 
به اطالعات مورد نياز خود هس��تند ك��ه روي رايانه و 
گوشي هاي هوشمند قربانيان ذخيره شده و وجود دارد 
و همواره در تالشند راه هاي امنيتي را كه شركت هاي 
توليدكننده موبايل و دس��تگاه هاي الكترونيكي براي 
حفاظت از اطالعات كاربرانشان در آن تعبيه مي كنند، 
دور بزنند.  يكي از نقاط قوت گوشي هاي آيفون، امنيت 
سايبري نسبتا باالي آن در مقايسه با ساير گوشي هاي 
اندرويدي اس��ت، اما به تازگي محققان و پژوهشگراني 
كه در حوزه امنيت س��ايبري فعالن��د، دريافته اند كه 
تعدادي از هكرها در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ ميالدي 
توانس��ته اند با انتش��ار يك بدافزار موبايلي ۱۳ گوشي 
هوش��مند آيفون در هند را هك كنن��د و به داده هاي 

موردنياز خود دست يابند. 
براس��اس گزارش��ي كه اين محققان امنيتي ارائه 
داده اند، اين هكرها كه به احتمال زياد اهل كشور هند 
بوده اند، با سوءاستفاده از پروتكل هاي امنيتي نرم افزار 
مديريت دستگاه موبايل )MDM( كه براي حفاظت از 
اطالعات و كنترل سياست هاي موبايلي در گوشي هاي 
هوشمند تعبيه شده است، توانسته اند اپليكيشن هاي 
آلوده به بدافزار موردنظرش��ان را نصب ك��رده و از راه 
دور ب��ه آيفون هاي قرباني دسترس��ي پي��دا كنند.  به 
محض اينكه كاربر موردنظر اپليكيشن آلوده به بدافزار 
را نصب و دانلود كند، اين نرم افزار و پروتكل به هكرها 
اج��ازه مي دهد تا از راه دور به گوش��ي وي نفوذ كنند 
و از اطالعات موردنظرش��ان نظير گذرواژه حساب هاي 
كاربري، كنترل بر ش��بكه هاي اجتماع��ي، قفل و باز 
كردن گوشي، حذف كردن اپليكيشن هاي موردنظر و 

غيره سوءاستفاده كنند.
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چهره هاي استاني

 برگزاري جشنواره گردشگري 
»غذا و هنر آشپزي« 

اردبي�ل| سرپرس��ت معاونت گردش��گري اداره كل 
ميراث فرهنگي، اردبيل از برگزاري نخس��تين جشنواره 

گردشگري غذا و هنر آشپزي خبر داد. 
عليرضا دباغ عبداللهي با اع��ام اين خبر تصريح كرد: 
اين جشنواره پيرو جشنواره سراسري استان ها با محوريت 
آش��پزي ايراني و با هدف معرفي جاذبه هاي گردش��گري 
غذا در ش��ورابيل برگزار مي ش��ود. به گفته دباغ عبداللهي 
جوايز نفي��س نقدي از جمله 30 ميلي��ون ريال براي نفر 
اول، 20ميلي��ون ري��ال براي نف��ر دوم و 10 ميليون ريال 
 براي نفر س��وم در بخش اس��تعداديابي آش��پزي عمومي 
پيش بيني ش��ده اس��ت و اين رقابت مهيج فرصتي جهت 
معرفي جاذبه هاي گردشگري استان اردبيل فراهم مي سازد. 
 ب�ه پوي�ش »س�هم م�ن در حف�ظ درختان 

كهنسال شهر« بپيونديد
اصفهان| مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي سبز 
ش��هرداري اصفهان گف��ت: ش��هروندان مي توانند براي 
شناس��ايي، معرف��ي و حفاظت درخت��ان قديمي محل 
زندگ��ي خ��ود به پويش مردمي »س��هم م��ن در حفظ 
درختان كهنس��ال ش��هر« بپيوندند. فروغ مرتضايي نژاد 
اظهار كرد: پويش مردمي »س��هم من در حفظ درختان 
كهنسال ش��هر«، طرحي است كه به وسيله آن از عموم 
شهروندان دعوت مي شود، با شناسايي و معرفي درختان 
كه��ن محل زندگي خ��ود، در حفظ و نگه��داري از اين 
سرمايه ها سهمي داشته باشند. او با اشاره به خصوصيات 
درختان كهنسالي كه شامل اين طرح مردمي مي شوند، 
اذعان داشت: درختاني زنده و سالم با سن باالي ۷0 سال 
يا محيط دور تنه بيش از ۷0 سانتي متر، درخت كهنسال 

محسوب مي شوند. 
 برگزاري دوره آموزشي تربيت مربيان مروج 

مديريت مصرف بهينه آب
اصفهان| نخس��تين دوره آموزش��ي تربيت مربيان 
مصرف بهينه آب ويژه مديران و كاركنان آبفاي اس��تان 
اصفهان برگزار شد. شركت كنندگان در اين دوره آموزشي 
به مدت دو ساعت با اقدامات صورت گرفته در سه بخش 
تعرفه اي، فني و فرهنگي براي مديريت مصرف آب آشنا 
ش��دند. رضا رضايي معاون خدمات مش��تركين و درآمد 
شركت آب و فاضاب اس��تان اصفهان در آغاز اين دوره 
آموزش��ي گفت: در پي دس��تور معاون سياسي امنيتي 
اس��تانداري مبني بر لزوم برگزاري دوره هاي آموزش��ي 
مديريت مصرف ب��راي كاركنان ادارات و دس��تگاه هاي 
اجرايي، تقاضا براي برگزاري اينگونه دوره ها در سراس��ر 

استان افزايش يافته است. 
 امحاء 28 تن فرآورده خام دامي غيرقابل 

مصرف 
س�نندج| مديركل دامپزشكي كردستان از ضبط و 
معدوم س��ازي 28 هزار و 6 كيلو گ��رم انواع فرآورده خام 
دامي غيرقابل مصرف طي سه ماهه نخست امسال در اين 
اس��تان خبر داد. مجتبي ورمقاني اظهار داشت: ناظرين 
و بازرس��ان دامپزشكي كردس��تان و به خصوص بخش 
بهداش��ت عمومي پس از 41 ه��زار و 622 مورد بازديد 
از مراكز تهيه، توليد، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام 
دام و طيور با 2080 مركز غير بهداش��تي برخورد كرده 
كه تعداد 32 واحد متخل��ف به مراجع قضايي معرفي و 
تعداد 6 واحد نيز پلمب ش��د. او به هم استاني ها توصيه 
ك��رد فرآورده هاي خ��ام دام و طي��ور را از مراكز مجاز و 
تحت نظارت دامپزش��كي كه محص��والت آن داراي مهر 
دامپزش��كي و برچس��ب تاريخ مصرف است، تهيه كنند 
و در صورت مش��اهده هرگونه تخل��ف مراتب را از طريق 
س��امانه 1512 اطاع رساني كنند تا در كوتاه ترين زمان 

رسيدگي شود. 
 برطرف شدن دايمي مشكل آب آبادان

آبادان| عضو شوراي عالي استان خوزستان گفت: با 
اتمام طرح فاز دوم آب غدير مش��كل آب آبادان برطرف 
خواهد ش��د. سيد محسن موس��وي درباره وضعيت آب 
آبادان گفت: مش��كل شوري آب شهرس��تان فعا بطور 
موقت برطرف ش��د. هنوز ف��از دوم طرح آب غدير كامل 
نش��ده و با س��رعت بااليي در حال آماده سازي اين طرح 
هستيم كه با انجام اين كار مشكل آب شهرستان آبادان 
و مناطق اطراف آن برطرف خواهد ش��د. او عنوان كرد: با 
راه اندازي اين طرح و برطرف ش��دن مشكل آب منطقه 
ديگ��ر با جزرو مدهاي دريايي و كم ش��دن آب رودخانه 

شاهد شوري آب در اين مناطق نخواهيم بود. 
 نجات مادر باردار عشاير »لردگاني«

ش�هركرد| مس��وول روابط عموم��ي اورژانس 115 
چهارمحال و بختياري از نجات يافتن مادر باردار 32 ساله 
عش��اير اهل لردگان به كمك اورژانس 115 و نيروهاي 
هال احمر لردگان خبر داد. »محسن ابراهيمي« با اعام 
اين خبر، اظهار كرد: بعد ازاعام مشكل تكنيسين اورژانس 
115 و امدادگران جمعيت هال احمر شهرستان، توسط 
دو دستگاه آمبوالنس به منطقه سخت گذر و صعب العبور 
كوه ريگ در بخش رودش��ت اعزام ش��دند و پس از يك 
ساعت پياده روي و انجام اقدامات درماني، مادر باردار را به 
بيمارستان شهداي لردگان منتقل كردند. مسوول روابط 
عمومي اورژانس 115 چهارمحال و بختياري با اشاره به 
اينكه زايمان مادر باردار با موفقيت انجام شد، خاطرنشان 
كرد: وضعيت عمومي مادر و نوزاد رضايت بخش گزارش 

شده است. 
 قطعي برق در بازار تبريز محدود شد

تبري�ز| بر اس��اس توافق انج��ام گرفته بين ش��ركت 
توزي��ع نيروي برق تبريز و هيات امناي بازار تاريخي تبريز، 
خاموشي هاي برق بازار محدود شد. در اين نشست مشترك، 
چالش هاي بازاريان در خص��وص قطعي هاي برق مطرح و 
توافق شد خاموشي هاي احتمالي بازار در بازه زماني 14:30 
تا 1۷ اتفاق بيفتد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز 
در اي��ن باره گفت: اين توافق با توجه به رويداد تبريز2018 
و فصل گردشگري تبريز انجام گرفت تا كمترين صدمه به 
اقتصاد بازار وارد شود. عادل كاظمي با ابراز تشكر از همكاري 
و بردب��اري مردم در اين ايام، خاطرنش��ان كرد: همه تاش 
هم��كاران صنعت برق به اين نكته معطوف اس��ت تا مردم 

كمترين خسارت را از خاموشي ها ببينند. 

اخبارشهرستانها

به همت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با افتتاح بيمارستان بركت انجام شد

هديه مقام معظم رهبري به مردم قرچك

در نشست شوراي راهبردي صنعت پوشاك مطرح شد

ايجاد 360 هزار شغل با رشد 45 برابري سرانه پوشاك

بيمارس��تان 96 تخت خواب��ي بنياد بركت 
در قرچك ورامين، روز پنج ش��نبه 28 تير ماه 
با حض��ور مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( افتتاح و به عنوان هديه مقام 
معظ��م رهبري آماده خدمت رس��اني به مردم 

شريف اين منطقه خواهد شد. 
مديرعام��ل بني��اد بركت وابس��ته به س��تاد 
اجراي��ي فرم��ان حضرت ام��ام)ره( ب��ا بيان اين 
خبر و با اش��اره ب��ه تفاهمنامه منعقد ش��ده در 
سال 1394 ميان س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام)ره( و وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي مبني بر مشاركت س��تاد در ساخت و 
تكميل 10 پروژه بيمارستاني در مناطق محروم 
كش��ور، اظهار داش��ت: مجموع ظرفيت اين 10 
بيمارس��تان 1393 تخت است كه ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( براي س��اخت، تكميل و 
به بهره برداري رس��يدن آنها 1182 ميليارد ريال 
اعتبار در نظر گرفته اس��ت. اين بيمارستان ها در 
مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته كش��ور قرار 
دارند و عمليات احداث آنها به علت كمبود منابع 
و اعتبارات براي سال ها نيمه تمام و متوقف مانده 
ب��ود كه به همت س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( بخش اعظم آنها به س��رعت تكميل و به 

بهره برداري رسيده اند. 
س��عيد جعفري ادامه داد: بيمارس��تان بركت 
شهيد س��تاري قرچك ورامين كه روز پنج شنبه 
ب��ا حضور رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
ام��ام)ره( و وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي ب��ه بهره ب��رداري مي رس��د، هفتمين 
بيمارس��تان بنياد بركت در كش��ور است كه در 
زيربنايي به مس��احت 8300 مترمربع و با تامين 
اعتب��ار 122 ميلي��ارد ريالي از س��وي اين بنياد 

تكميل شده است. 
مديرعامل بني��اد بركت توضي��ح داد: كلنگ 
س��اخت اين بيمارستان در سال 1390 به زمين 
زده ش��ده بود و تا س��ال 1394 فقط 12 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشت كه توانستيم با مشاركت 
بني��اد آن را در زمان كوتاهي به پايان برس��انيم. 
اين بيمارس��تان در 4 طبقه بنا ش��ده و داراي 4 

اتاق عمل و بخش هاي تخصصي داخلي، جراحي، 
زنان و زايمان و كودكان و نوزادان است. 

جعفري تاكيد كرد: با احداث اين بيمارستان 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم ارجمند 
شهرستان قرچك، س��ريع تر و با كيفيت بهتري 
انجام خواهد شد و مردم اين منطقه ديگر مجبور 
نخواهن��د بود ب��راي درمان به ش��هرهاي مجاور 

مراجعه كنند. 
او بيمارس��تان هاي بركت ش��هرهاي ميانه در 
اس��تان آذربايجان ش��رقي، مينودشت در استان 
گلستان، درگز در استان خراسان رضوي، گرمسار 
در اس��تان س��منان، فردوس در استان خراسان 
 جنوبي و بانه در اس��تان كردس��تان را به عنوان
6 بيمارس��تان بني��اد بركت برش��مرد ك��ه تا به 

امروز در سطح كشور به بهره برداري رسيده اند و 
عنوان كرد: با افتتاح بيمارستان 96 تخت خوابي 
قرچك، هفتمين پروژه بيمارستاني بركت هم به 
بهره برداري خواهد رس��يد. اين در حالي اس��ت 
كه خوش بختانه بيمارس��تان  بركت شهر بهار در 
اس��تان همدان هم آماده افتتاح شده است. وي 
افزود: بيمارس��تان هاي بركت شهرهاي ني ريز در 
استان فارس و دزفول در استان خوزستان نيز به 
ترتيب در بهمن 9۷ و اواس��ط س��ال 98 تكميل 

و شروع به ارائه خدمات به مردم خواهند كرد. 
مديرعامل بنياد بركت در خصوص ادامه روند 
ساخت بيمارستان در مناطق محروم توسط اين 
بني��اد تصريح كرد: سياس��ت راهب��ردي و اصلي 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در ارتباط 
با ماموريت ه��اي بنياد بركت، موضوع اش��تغال 
و توانمندس��ازي اقتص��ادي مناط��ق مح��روم و 
روس��تاها اس��ت و تنها 20 درصد ظرفيت بنياد 
برك��ت معطوف به طرح هاي زيربنايي اس��ت كه 
اين روند تداوم خواهد داش��ت. وي افزود: حضور 
بنياد بركت به عنوان بازوي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام)ره( در بح��ث محروميت زدايي از 
مناط��ق دورافتاده و روس��تايي مانند گذش��ته، 
ه��م در حوزه هاي اش��تغال زايي و مش��اركت  با 
كارآفرين��ان و توانمندس��ازي اقتصادي و هم در 

بخش عمراني و زيربنايي ادامه خواهد داشت. 
جعفري اجرا و راه ان��دازي پروژه ها ي عمراني 
را نيز در راس��تاي سياس��ت هاي اش��تغال زايي 
اي��ن بنياد ارزياب��ي كرد و يادآور ش��د: با افتتاح 
ي��ك طرح عمراني، مانند پروژه بيمارس��تان 96 
تخت خواب��ي بركت در شهرس��تان قرچك، براي 
تع��داد زيادي از اقش��ار مختلف مردم اش��تغال 

مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي شود. 

گروه بنگاه ها|مرضيه آوخ|
يكي از طرح هاي 9گانه يي كه بين سازمان 
برنام��ه و بودج��ه وزارت صم��ت در ح��وزه 
اشتغالزايي هماهنگ شده، توسعه ساختارهاي 
توليد پوشاك در كشورمان است كه بر اساس 
اظهارات معاون وزير صمت قرار اس��ت بخش 
قابل توجهي از مطالبات اش��تغالزايي در كشور 
را پاسخ دهد. حوزه يي كه اقتصادهاي در حال 
توس��عه يي مانند تركيه؛ فيليپين، مالزي و... با 
اس��تفاده از ظرفيت هاي آن توانسته اند بخش 
قابل توجهي از نيازهاي اش��تغالزايي و رش��د 
خود را پوش��ش دهند و هر سال ارزش افزوده 
فراوان��ي را ايجاد كنند. براس��اس آمار جهاني 
ارزش پوش��اك كش��ور 15 ميليارد دالراست 
كه درس��ال 2025 به 25 ميليارد دالر خواهد 
رسيد. لذا اقدامات اثربخش در اين برهه زماني 
در صنعت پوش��اك مي تواند كليد راهگش��اي 
توس��عه صنعتي در كش��ور باش��د در ايران، از 
اواخر دهه 13۷0 و در زمان دولت س��ازندگي 
توليد كننده هاي ايراني متوجه صنعت پوشاك 
شدند و از همان ابتدا، كيفيت توليدات ايراني 
باع��ث ش��د پوش��اك ايراني جاي پ��اي خود 
را در بازاره��اي اروپايي باز كن��د؛ دوره يي كه 
توليد كننده هاي قديمي كش��ورمان از آن ذيل 
عنوان ماه عس��ل توليد پوش��اك در ايران نام 
مي برند؛ اما اين اعتب��ار عمر چنداني نيافت و 
كم توجهي و بي مهري هايي كه طي س��ال هاي 
84 تا 92 در فضاي اقتصادي كش��ور نسبت به 

اين صنعت ايجاد ش��د آن را در سراشيبي قرار 
داد و آرام آرام كشورهايي كه روزگاري قابليت 
رقابت ب��ا پوش��اك ايراني را نداش��تند، جاي 
توليدات ايراني را در بازارهاي اروپايي تصاحب 
كردند. اين فرآيند با ظهور دولت تدبير و اميد 
ب��ه گونه يي ديگر دنبال ش��د و دولت يازدهم 
سهم قابل توجهي براي توسعه صنعت پوشاك 
در كشورمان تدارك ديد و يكي از اركان اصلي 
برنامه هاي اش��تغالزايي خ��ود را در اين حوزه 
متمركز كرد. بر اس��اس اين دورنماي تاريخي 
نشس��ت ش��وراي راهبردي صنعت پوش��اك 
برگزار ش��د تا اولويت ها و ضرورت هاي توسعه 

در اين بخش بررسي شود.

 سرانه مصرف پوشاك
 مع��اون وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در اي��ن نشس��ت گفت: اكنون س��رانه مصرف 
پوشاك كش��ور فقط 89 س��نت است كه اگر 
بتواني��م مطاب��ق برنامه ريزي ه��ا آن را به 40 
دالر افزاي��ش دهيم، 360 هزار ش��غل جديد 
ايجاد مي ش��ود. صادق نجفي ديروز در نشست 
ش��وراي راهبردي طرح پوشاك كه در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��د، در پاسخ 
به ايرنا افزود: س��رانه مصرف س��االنه پوشاك 
در چي��ن 80 دالر و تركيه 140 دالر اس��ت؛ 
بنابراي��ن ايران فاصله بس��ياري ب��ا آنها دارد. 
نجفي افزود: طرح پوشاك يكي از طرح هاي 9 
گانه هماهنگ شده بين وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور است 
كه در پنج استان و 20 روستا از هر استان اجرا 
مي ش��ود. به گفته او، طرح پوشاك با مديريت 
ملي و مشاوره، نظارت و كنترل انجمن پوشاك 
ايران و حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حال اجراست. تاكنون در هر استان يكصد 
ميليارد ريال يارانه به صورت باعوض تخصيص 
داده و بخشي از اين اعتبار به بانك كشاورزي 
به عنوان بانك عامل تحويل شده است. ديروز 
شركت پشتيبان مركزي طرح با عنوان شركت 
توسعه كارآفريني پوش��اك ايرانيان تاسيس و 
روستاهاي محل اجرا نيز مشخص شد. بخشي 
از يارانه نيز به صورت نقدي و بخش��ي ديگر با 
اسناد خزانه از سوي سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي و سازمان برنامه و بودجه 
داده مي ش��ود و صندوق سرمايه گذاري صنايع 
كوچ��ك نيز هر ش��ركت تابع را تا س��قف 30 
ميليارد ريال ضمانت مي كند.او بيان داش��ت: 
در روزهاي آينده، عمليات اجرايي نخس��تين 
شركت مربوط به اين طرح در استان كرمانشاه 

آغاز مي شود. 

 ايجاد برند بين المللي با توليد كيفي 
نجفي در پاس��خ به پرس��ش ديگري درباره 
برنامه ريزي براي تحري��ك بخش تقاضا اعام 
ك��رد: اگر محصوالت توليد ش��ده از اين طرح 
داراي كيفي��ت و طراحي مناس��ب ب��وده و با 
قيم��ت رقابت��ي عرضه ش��وند، ب��ه راحتي به 

بازارهاي هدف راه مي يابند. نجفي خاطرنشان 
كرد: با جلوگيري از ورود كاالي مشابه قاچاق، 
اي��ن طرح مي تواند س��هم و نق��ش خود را در 
تامين پوش��اك كشور به درستي ايفا كند و در 
نظر داريم مش��ابه همين طرح را براي صنعت 

چرم كشور پياده كنيم. 
مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع كوچ��ك و 
ش��هرك هاي صنعتي كش��ور ادامه داد: ارزش 
افزوده باال، برخورداري از مزيت نسبي و سهم 
باال از اشتغال، داليل عمده اجراي اين طرح از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه 
با هدف توليد پوش��اك ارزان، رقابتي و كيفي 
و عرضه آنها در فروش��گاه هاي برند و وابس��ته 
ايج��اد مي ش��وند. وي ابراز امي��دواري كرد با 
اجراي اين طرح در مدت چهار سال بتوان يك 

برند بين المللي ايجاد كرد. 

 12استان كمتر توسعه يافته داريم
قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز 

در اين نشس��ت گفت: بر مبناي ش��اخص هاي 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، 12 اس��تان جزو 
مناطق كمتر توس��عه يافته است كه به دستور 
وزير برنامه هاي ويژه ي��ي براي رفع محروميت 

آنها در نظر گرفته شده است.
»رضا رحماني« بيان داش��ت: اين طرح در 
پنج اس��تان كشور عملياتي شده و سال آينده 
در هفت اس��تان ديگر اجرا مي ش��ود. رحماني 
ادامه داد: در ش��رايط تحريم ه��اي اقتصادي، 
مهم ترين كاري كه مي توان در اقتصاد كش��ور 
انجام داد تكيه بر صنايع پوش��اك اس��ت، زيرا 
تامين پوش��اك بيش از 80 ميليون ايراني كار 

كوچكي نيست. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعام 
كرد: امسال داخلي سازي 400 ميليون دالر از 
صنع��ت پوش��اك در برنامه اس��ت. به گزارش 
ايرن��ا، طرح پوش��اك در پنج اس��تان اردبيل، 
چهارمح��ال و بختياري، كرمانش��اه، گيان و 

همدان اجرا مي شود. 

اصفهان|
ش��وراي هم انديش��ي ش��هرداري 
و ش��هر اصفه��ان، ابتكاري اس��ت كه 
مديريت ش��هري براي اداره بهتر شهر 
و اس��تفاده حداكث��ري از نظ��رات و 
ديدگاه هاي ديگران به كار گرفته است 
تا با گرد هم آوردن تعدادي از نخبگان 
و خبرگان شهر، دانشگاهيان و مديران، راهبردهايي را در خصوص 

موضوعات مختلف، اتخاذ كند. 
به گزارش »تعادل« به نقل از اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري 
اصفهان، شهردار اصفهان در دومين نشست شوراي هم انديشي 
اصفهان گفت: هدف از تش��كيل شوراي هم انديشي شهرداري و 
ش��هر اصفهان، بيان مسائل كل���ي جامع�����ه و كش�������ور 
نيست، بلكه به دنب����ال راهك�����ار براي مهار بحران ها هستيم. 
قدرت اهلل ن�وروزي، افزود: در حال حاضر حدود چهار ميليون 
نفر از جمعيت استان در شهر اصفهان و در حاشيه 30 كيلومتري 
آن زندگي مي كنند و اگر مشكات شهري اصفهان حل شود، بر 
كيفيت زندگي اين چهار ميليون نفر هم تاثير مي گذارد. او يكي از 
چالش هاي مهم شهرداري ها را رابطه دولت و شهرداري ها عنوان 
كرد و گفت: متاس��فانه گاه اين تصور وجود دارد كه ش��هرداري 
به واسطه امكانات زيادي كه دارد، رقيب دولت است در حالي كه 
بايد به گونه يي عمل ش��ود كه شاهد انسجام و وحدت در سطح 
شهر و استان باشيم تا كارها به خوبي پيش برود. سعي كرده ايم 
از همه كس��اني كه دلسوز شهر هستند، كمك بگيريم. به عنوان 
نمون��ه مركز خاقيت و نوآوري ش��هرداري بايد به اتاق فكرهاي 
دانشگاه متصل ش��ود و از همفكري آنها استفاده كند. او تصريح 
كرد: با وجود همه مشكات نا اميد نيستيم. تيم جديد مديريت 

شهري آمده تا مسائل را حل كند. 

 شهرداري
رقيب دولت نيست 

مركزي|
عمومي  كتابخانه ه��اي  مدي��ركل 
اس��تان مركزي گفت: شهرداري هاي 
اس��تان مرك��زي س��هم ني��م درصد  
اعتب��ارات به كتابخانه ه��ا را پرداخت 

مي كنند. 
حجت االسام عباس دانشي ظهر 
ديروز در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه با اشاره به اينكه در 
كتابخانه هاي سراسر اس��تان مركزي 50 هزار نفر عضو داريم، 
اظهار داش��ت: طبق قانون نيم درصد از درآمد شهرداري ها به 
كتابخانه هاي عمومي اختصاص پيدا مي كند، در بسياري از نقاط 
دنيا كتابخانه ها توسط شهرداري ها اداره مي شوند، در كشور هم 
شهرداري ها معين كتابخانه ها هستند و قانون گذار مكلف كرده 
اس��ت كه ش��هرداري ها از س��رجمع اعتبارات خود نيم درصد 
كس��ر كنند و به كتابخانه هاي عمومي بپردازند، روند همكاري 
در اس��تان مركزي بسيار خوب است. او افزود: شهرداري ها نيم 
درصد از اعتبارات خود را پرداخت مي كنند و به همين سبب در 
روند بهسازي و شاداب سازي كتابخانه ها فعاليت خوبي داريم، با 
دريافت اين نيم درصد توانسته ايم امكانات الزم را تهيه و فضاي 
جذاب و مناسب براي اهل مطالعه ايجاد كنيم و اين روند، روند 
خوبي اس��ت، كتابخانه هايي كه مشكل دارند حتما فضاي آنها 
بهسازي مي شود، كتابخانه شماره 1 كه بهسازي شده است به 
زودي مورد بهره برداري ق��رار مي گيرد. مديركل كتابخانه هاي 
عمومي اس��تان مركزي تصريح كرد: در جش��نواره كتابخواني 
رض��وي هم امكان ش��ركت فردي و هم گروه��ي وجود دارد و 
چنانچه والدين يك خانواده در گروه س��ني جوان و بزرگس��ال 
شركت كنند، ساير اعضاي خانواده هم مي توانند در بخش هاي 

ديگر شركت كنند.

 شهرداري ها سهم كتابخانه ها 
را پرداخت مي كنند

سيستان و بلوچستان|
وزير ورزش و جوانان گفت: حدود 
4 ه��زار طرح عمراني نيمه تمام حوزه 
ورزش در كش��ور وج��ود دارد ك��ه تا 
پايان امس��ال حدود 600 طرح آن به 

بهره برداري مي رسد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط 
عمومي اس��تانداري سيستان و بلوچس��تان، مسعود سلطاني فر 
ديروز در س��فر به زاه��دان با بيان اينكه هرچه تكميل طرح هاي 
عمران��ي زمان طوالني تر به خ��ود اختصاص دهد به ضرر اقتصاد 
ملي است، اظهار داشت: مديريت توزيع منابع براي تكميل هرچه 
سريعتر طرح هاي عمراني نيمه تمام از سياست كلي دولت است. 
اگر قرار باشد وزارت ورزش و جوانان منابع را بطور مساوي به هر 
چهار هزار طرح نيمه تمام اختصاص دهد شايد تا 30سال ديگر 
اين طرح ها تمام نشوند و همه اين طرح ها نيمه تمام باقي بمانند. 
وزي��ر ورزش و جوانان گفت: با توجه به ظرفيت هاي مناطق، 
نيازهاي ورزشي و استعدادهاي موجود هر استان يك سري طرح 
در اولويت قرار گرفته كه در اين راس��تا 9 سالن سرپوشيده نيمه 
تمام چهار تا 6 هزار نفري موجود در مراكز اس��تان ها در اولويت 
تكمي��ل قرار دارند. وزي��ر ورزش و جوانان با تبريك پيروزي ها و 
نتايج بس��يار قابل توجه تيم ملي فوتبال اي��ران در جام جهاني 
روسيه گفت: اين نتايج؛ تاريخي و درخشان بود بطوري كه براي 
نخستين بار مشاهده مي ش��د رهبر معظم انقاب با وجود باخت 
تيم ورزش��ي به آنان تبريك گفتند. در ديدار اخير اعضاي هيات 
دولت با رهبر معظم انقاب ايشان اين عبارت را به كار بردند »كه 
مي خواهم اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز همانند فوتباليست هاي 
ما كه در رقابت ه��اي جام جهاني دالورانه و با اقتدار جنگيدند و 

كاري كردند كارستان تاش كنند.«

 4 هزار طرح نيمه تمام ورزشي 
در كشور وجود دارد

گيالن|
رييس تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
شهرس��تان رشت با اعام اينكه روزانه 
بيش از 6 طرح توسط بانك ها برگشت 
مي خ��ورد گف��ت: عمده تري��ن دليل 
برگش��ت خوردن اين حجم از پرونده 
متقاضيان وجود چك هاي برگش��تي 
اس��ت. به گزارش تس��نيم، علي لقماني ديروز در جلسه كارگروه 
اشتغال و توسعه سرمايه گذاري شهرس��تان رشت اظهار داشت: 
تاكنون 243 نفر متقاضي دريافت تسهيات اشتغال فراگير و هزار 
و 13۷ نفر متقاضي دريافت تسهيات اشتغال روستايي هستند. 

رييس تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرس��تان رش��ت ارزش 
ريالي طرح هاي ارائه شده در حوزه اشتغال فراگير را 342 ميليارد 
تومان دانس��ت و ابراز داشت: ارزش ريالي طرح هاي ارائه شده در 

حوزه اشتغال روستايي 428 ميليارد تومان است. 
او با بيان اينكه تاكنون 18 طرح اشتغال فراگير با ارزش ريالي 
كمتر از 250 ميليون تومان در كميته فني شهرس��تان رش��ت 
مصوب شده است گفت: 13۷ طرح به ارزش ريالي كمتر از 250 
ميليون تومان در كميته فني شهرستان رشت مصوب شده است. 
لقماني تعداد طرح هاي مصوب شده در كميته فني شهرستان 
رش��ت به ارزش ريالي بيش از 250 ميلي��ون تومان را 59 طرح 
عنوان كرد و اظهار داشت: 112 طرح به ارزش ريالي بيش از 250 

ميليون تومان در اين كميته به تصويب رسيده است. 
رييس تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان رشت خاطرنشان 
كرد: تاكنون 54 طرح در حوزه اشتغال فراگير به مبلغ 54 ميليارد 
و 458 ميليون تومان و 138 طرح در حوزه اشتغال روستايي به 
مبلغ 38 ميليارد و 29۷ ميليارد تومان به بانك ها معرفي ش��ده 

است. 

 چك برگشتي مانع اعطاي تسهيالت 
طرح  تكاپو به متقاضيان مي شود
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اقتصاد اجتماعي12
دام قاچاق عامل شيوع 
طاعون نشخواركنندگان

عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس گفت: اين نوع بيماري براي نشخوار كنندگان 
كوچك و مش��رك بين حيوانات اهلي و وحشي است 
ك��ه در صورت عدم رس��يدگي احتمال تلف ش��دن 
ساير حيوانات وجود دارد.  حبيب  اهلل نيكزادي پناه در 
رابطه با انتش��ار خبر تلف ش��دن 70 راس كل و قوچ 
وحشي در پارك ملي خبر كرمان بر اثر شيوع طاعون 
نش��خواركنندگان كوچك، گفت: متاسفانه اين خبر 
واقعي��ت دارد و در حال حاضر وضعيت تحت كنترل 
اس��ت. نماينده مردم بم، ريگان، فهرج و نرماش��ير در 
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به علت ايجاد طاعون 
در بي��ن دام ها، به خانه ملت گف��ت: اين نوع بيماري 
براي نش��خواركنندگان كوچك اس��ت كه از يك نوع 
كنه نش��ات مي گيرد و بين حيوانات اهلي و وحش��ي 
مشترك است، در صورت عدم رسيدگي احتمال تلف 
شدن س��اير حيوانات وجود دارد، از طرف ديگر طبق 
تحقيقات پزش��كي و علمي، اين نوع بيم��اري از دام 
قابل انتقال به انسان نيس��ت. نيكزادي پناه ادامه داد: 
خشكس��الي هاي اخير، كمبود آب و علوفه باعث الغر 
ش��دن دام ها و آماده دريافت هرگونه بيماري شده اند، 
مخصوص��ا در بيماري هايي كه بي��ن حيوانات اهلي و 
وحشي مش��ترك اس��ت و براي رفع تشنگي مجبور 
به استفاده از آبش��خوري هاي مشتركند. اين نماينده 
م��ردم در مجلس ده��م گفت: از مس��ووالن مربوطه 
درخواس��ت مي كنيم ضمن توجه به مباحث آبرساني 
در پارك ملي كرمان به سرعت علوفه الزم را در اختيار 
اين حيوانات قرار دهند. عضو كميس��يون كشاورزي، 
آب و مناب��ع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي ورود 
دام قاچاق به منطقه را عامل ش��يوع طاعون دانس��ت 
و گفت: متاس��فانه دام هايي كه به صورت قاچاق وارد 
كشور مي شوند موجوديت دام هاي داخلي را به خطر 
مي اندارد و مي بايس��ت سازمان دامپزشكي كل كشور 
ضم��ن توجه به بحث قرنطينه از ورود دام هاي قاچاق 

جلوگيري كند. 

 تاخير در بازنشستگي
10 هزار معلم

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: سال آينده دو كنكور در كشور برگزار مي شود 
كه يك��ي از آنها براي فارغ التحصي��الن نظام جديد 
و كنك��ور ديگ��ر براي پش��ت نوبتي هاي س��ال هاي 
گذش��ته خواهد بود. علي زرافش��ان اظهار كرد: بايد 
از هم اكن��ون خانواده ها را نس��بت به اين امر توجيه 
كنيم ت��ا دانش آموزان خود را آم��اده رقابت كنكور 
كنن��د كه قطعا راهكار برگزاري اين دو كنكور اعالم 
خواهد شد. او با بيان اينكه سهم سابقه تحصيلي در 
كنكور سال آينده 30 درصد خواهد بود، خاطرنشان 
كرد: امتحانات نهايي در س��ال تحصيلي آينده براي 
پايه دوازدهم برگزار خواهد ش��د و اين 30 درصد از 
همين پايه اعمال مي ش��ود. معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه در سال 
تحصيل��ي آينده دانش آم��وزان در كن��ار حضور در 
امتحان��ات نهايي پايه دوازده��م خود را براي كنكور 
ني��ز آماده مي كنن��د، گفت: براي نظ��ام قديمي نيز 
25 درص��د نم��ره از امتحانات نهاي��ي و 5 درصد از 

پيش دانشگاهي در كنكور لحاظ خواهد شد. 
زرافش��ان افزود: براي ترميم نمرات ما نسبت به 
برگزاري آزمون مج��دد و حضور دانش آموزان اقدام 
خواهيم كرد تا به نوعي اين نمرات ترميم ش��ود. در 
شاخه فني و حرفه اي نيز پيشنهاد كرديم امتحانات 
به گونه يي طراحي ش��ود كه زمين��ه ادامه تحصيل 
دانش آموزان اين ش��اخه به صورت كارداني پيوسته 
فراهم ش��ده و آنها ديگ��ر در امتحان نهايي و كنكور 

حضور نداشته باشند. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
به اس��تقرار پايه دوازدهم در س��ال تحصيلي جديد 
اش��اره و اظهار كرد: ما كار اس��تقرار اي��ن پايه را با 
تامين فضاي مورد نياز و نيروي انس��اني در استان ها 
دنبال مي كنيم و بر اين باوريم با س��اماندهي نيروي 
انساني و فضاي آموزشي مي توانيم به شكل كامل به 

استقرار نظام جديد آموزشي كمك كنيم. 

  ۲00ميليارد تومان براي اجراي 
قانون حمايت از معلوالن

رييس س��ازمان بهزيستي با اعالم خبر افزايش 
دو براب��ري ارائ��ه خدم��ات اورژان��س اجتماعي و 
تم��ام فعاليت ه��اي اثربخش اين س��ازمان، گفت: 
200ميليارد توم��ان براي اجراي قانون حمايت از 

معلوالن تخصيص داده شده است. 
انوش��يروان محس��ني بندپي با يادآوري روند 
بررس��ي اليحه حمايت از معلوالن تاكيد كرد: اين 
قان��ون در ابت��دا در س��ال 83 در قالب طرحي در 
مجلس پيشنهاد شد اما بعد از تصويب آن به دليل 
نبود ضمانت اجرايي براي اين قانون از اثربخش��ي 
الزم برخ��وردار نبود بنابراين در س��ال 94 دولت 
ب��راي بازنگري قانون اليحه ي��ي را تقديم مجلس 
كرد كه در آن به تمام دغدغه هاي معلوالن اش��اره 
ش��ده بود كه در نهايت در مجلس در قالب قانوني 

جامع مصوب شد. 
او اف��زود: در اج��الس اخير س��ازمان ملل در 
راس��تاي پيوس��تن به حقوق معل��والن اين قانون 
مورد بررسي قرار گرفت و هيچ  بندي در آن وجود 
نداش��ت كه حقوق به حق معل��والن در آن ناديده 
گرفته ش��ده باش��د و اين موردي ب��ود كه باعث 
شد ساير كش��ورها اقدام جمهوري اسالمي ايران 
در جه��ت حمايت از معل��والن را مورد تغيير قرار 
دهند. رييس س��ازمان بهزيستي با يادآوري اينكه 
دولت مبلغ 200 ميليارد تومان براي اجراي قانون 
حماي��ت از معلوالن در س��ال 97 اختصاص داده 
اس��ت، بيان كرد: مناسب س��ازي ركن اصلي اين 
قانون است ضمن اينكه در پي اجراي آن زمينه يي 
براي اش��تغال معلوالن و بهره من��دي آنها از تمام 
فرصت هاي ش��غلي موجود در بخش هاي اجرايي 

كشور فراهم شده است. 

اخبار

بخشي از بدهي 4 هزار ميلياردي دولت به توليدكنندگان دارو تا يك ماه آينده پرداخت مي شود

كمبود نقدينگي، چرخ توليد دارو را كند كرد

اما و اگرهاي اصالح قانون »منع به كارگيري بازنشستگان«
اصالح »قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان«؛ 
اليحه ي��ي كه مي كوش��د راه را براي ب��ه كارگيري 
جوانان در س��طوح اجرايي كش��ور باز كند، و اين بار 
قرار است نمايندگان مجلس دهم را با ميانگين سني 

50 سال در آزموني دشوار قرار دهد. 
قانون »ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« براي 
نخستين بار در جلسه علني 20 ارديبهشت ۱395 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 29 ارديبهشت 
۱395به تاييد ش��وراي نگهبان رس��يد. قانوني كه 
تالش مي كرد راه را براي اشتغال جوانان هموار كند 
اما با تبصره هايي كه داشت نتوانست در عمل، آنطور 
كه بايد تاثيرگذار باش��د. تعدادي از استثناهاي اين 
قانون، باعث شده است تا اين قانون در عمل، كارايي 
الزم را نداش��ته و با تبديل ش��دن اين استثناها به 
قانون و تفسير مجدد آن، راه براي ابقاي بسياري از 
بازنشستگان در پست هاي مديريتي نيز هموار شود. 

 سرانجام اليحه به كجا رسيد؟
در نهايت كليات اليح��ه »اصالح قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان« دوم خرداد ماه سال جاري 
با ۱74 راي موافق، 44 راي مخالف و 7 راي ممتنع 
از مجموع 23۱ نماينده حاضر در مجلس تصويب و 

مجلس وارد بررسي جزييات اين اليحه شد، اما در 
زمان بررسي جزييات، به دليل اشكاالت و ايرادات 
اين طرح و مغايرت بخش هايي از آن با قانون برنامه، 
علي الريجاني رييس مجلس خواس��تار ارجاع اين 
طرح به كميس��يون اجتماعي براي بررسي بيشتر 
ش��د. نمايندگان نيز اين بار با ۱7۱ راي موافق، 35 
راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده 
حاضر در مجلس موافق��ت كردند كه اين طرح به 

كميسيون اجتماعي مجددا ارجاع شود. 
به اين ترتيب، در جلس��ه نهاي��ي پنجم تيرماه 
س��ال جاري بنا بر گزارش كميس��يون اجتماعي 
مجلس شوراي اس��المي كليات طرح يك فوريتي 
اصالح »قانون منع به كارگيري بازنشستگان« بنا بر 

اصالحاتي به تصويب رسيد. 
در بررسي آخرين وضعيت اين اليحه و نقش آن 
در اشتغال جوانان محمدمهدي تندگويان، معاون 
س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در 
گفت وگو با ايس��نا گفت: براساس گزارش سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور در صورتي ك��ه اين اصالحيه 
اصالح و به شكل قانون اجرايي شود، بيش از هزار و 
700 نفر از بازنشستگاني كه مجدد مشغول به كار 

شده اند، بايد از گردونه اشتغال خارج شوند. 

ب��ه گفته او مش��كلي كه پي��ش از اين درباره 
به كار گيري مجدد بازنشس��تگان وجود داش��ت، 
تبصره ه��اي زي��اد موجود در اين قان��ون بود كه 
عده يي را از شمول آن مستثني مي كرد. براساس 
اين تبصره ها، تعدادي از مقامات از جمله س��فرا، 
معاون��ان رييس جمه��ور، اس��تانداران، روس��اي 
مناط��ق آزاد، ش��هرداران، مديران ش��ركت هاي 
وابسته به دولت و... از شمول اين قانون مستثني 

شده بودند. 
او افزود: انتظاري كه از مجلس وجود دارد اين 
است امكان حضور جوانان در عرصه هاي اجرايي 
فراهم ش��ود. اين اقدام نه تنها فضاي اميدبخشي 
را براي اين قشر ايجاد مي كند بلكه براي گشايش 

در حوزه اقتصاد و اشتغال نيز تاثيرگذار است. 
پيش از اين و در س��وم خرداد س��ال جاري، 
احسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان 
در مجل��س ش��وراي اس��المي در ي��ك برنام��ه 
تلويزيون��ي از مخالفت نماين��ده دولت با اصالح 
اي��ن قانون خبر داده ب��ود. تندگويان نيز با بيان 
اينكه دولت اصرار دارد ميزان بازنشس��تگي هايي 
ك��ه به دنبال تصويب اين اليح��ه در بدنه دولت 
اتفاق مي افتد محدود و بين ۶0 تا 70 نفر خواهد 

ب��ود، تاكيد كرد: با اين وجود بر اس��اس گزارش 
س��ازمان بازرسي كشور اين ميزان بيشتر است و 
در صورت تحقق آن ظرفيت بااليي براي اشتغال 

جوانان در كشور فراهم مي شود. 
پي��ش از اي��ن ني��ز فري��د موس��وي، رييس 
كميس��يون جوان��ان مجلس به دنب��ال تصويب 
كلي��ات اي��ن اليحه در مجلس اع��الم كرده بود: 
پيش بيني مي ش��ود با تصوي��ب اين طرح بخش 
قابل توجهي از مديران بازنشس��ته در ارگان هاي 
مختل��ف كه همچنان مش��غول به كار هس��تند 
بركنار ش��ده و جاي خود را به مديراني جوان تر، 

با نش��اط تر و چابك تر دهند. ب��ه جرات مي توان 
گف��ت كه تصويب اين ط��رح در مجلس آزموني 
تاريخي براي همكارانم در مجلس است تا بتوانند 
رس��الت و دين خود را به جوان��ان عملي كنند؛ 
جواناني كه هميش��ه با حضور پرشور خود حامي 
دول��ت، مجلس و نظ��ام بودند. اكن��ون مجلس 
شوراي اسالمي در آستانه بررسي مجدد جزييات 
اي��ن اليحه قرار دارد و بايد ديد مجلس ش��وراي 
اس��المي ب��ا ميانگين س��ني 50 س��ال و دولت 
دوازدهم با ميانگين سني ۶2 سال چگونه به اين 

مطالبه جوانان پاسخ مي دهند؟

ريحانه جاويدي|
صنعت توليد دارو در تمام كش��ورهاي دنيا در 
رده صنايع پر س��ود، كم خطر و زودبازده به شمار 
مي رود اما اين چرخه در ايران معيوب است؛ بدهي 
ش��ركت هاي بيمه يي و وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي به شركت هاي توليد كننده دارو نه 
تنها س��بب زيان ده شدن اين شركت ها شده، بلكه  
آنها را با مش��كل جدي تامين نقدينگي براي ادامه 
فعالي��ت روبرو كرده، تا جايي كه برخي فعاالن اين 
حوزه معتقدن��د اگر دولت بدهي 4 هزار ميلياردي 
خ��ود را ب��ا نظام توليد دارو تس��ويه نكن��د، توليد 
دارو وج��ود نخواهد داش��ت و صنع��ت توليد دارو 
هم به سرنوش��ت صنعت نس��اجي مبتال مي شود. 
چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه از مدت ها قبل 
هش��دارهايي درباره تعطيل��ي كارخانه هاي توليد 
دارو به دليل كمبود نقدينگي و مش��كل در تامين 
مواد اوليه از س��وي فعاالن اين حوزه و نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي، داده شده بود اما اكنون 
ب��ا تغيي��رات رخ داده در مناس��بات بين المللي و 
زمزمه هاي تحريم مج��دد از آبان 97، برخي ادامه 
چنين روندي را بازگش��ت به دوران بحران دارويي 
در س��ال ۱392 مي دانند اما مسووالن سازمان غذا 
و دارو، معتقدند نگراني از بروز بحران دارو بي دليل 
است چرا كه همه شرايط به گونه يي است كه اين 
سازمان آمادگي آن را دارد تا قبل از آبان ماه بخش 
زيادي از نياز كشور را در حداقل يك بازه يك ساله 
در حوزه م��واد اوليه، دارو و تجهيزات پزش��كي با 
كمك س��نديكا ها و بخش خصوصي ذخيره سازي 
كند و بخش زيادي از مطالبات بخش خصوصي از 

دولت تا يك ماه آينده پرداخت مي شود. 

 كمبود نقدينگي، بالي جان توليد كنندگان
بده��ي چه��ار ه��زار ميلي��اردي دول��ت ب��ه 
كارخانه هاي توليد دارو در حالي اس��ت كه افزايش 
قيمت نه درصدي دارو هم در حال حاضر نمي تواند 
هزينه هاي��ي را كه در اين ب��ه توليدكنندگان دارو 
تحميل ش��ده را جب��ران كن��د و توليد كنندگان 
معتقدند نتيجه اي��ن وضعيت تعطيلي خط توليد 
داروي داخل��ي مي ش��ود. مهدي پي��ر صالحي، از 
فعاالن صنعت داروس��ازي، درب��اره اين موضوع به 
»تعادل« گفت: »دولت با قيمت هاي كنوني شايد 
بتواند به طور مقطع��ي و در كوتاه مدت بازار دارو را 
تحت كنترل خود دربياورد اما در دراز مدت صنعت 
داروسازي را به عاقبت صنعت نساجي كشور گرفتار 
خواهد كرد در حالي كه آنچه وضعيت شركت هاي 
داروسازي را ناپايدار مي كند كمبود نقدينگي بوده 
كه به علت به تعويق افتادن دريافت مطالباتمان از 
دولت بروز كرده است. همين مساله باعث شده كه 
چند شركت داروسازي در بورس براي نخستين بار، 
نه تنها زي��ان ده ش��دند بلكه زيان هاي س��نگين 
داشته اند. اين در حالي است كه صنعت داروسازي 

نه در ايران بلكه در همه جهان جزو صنايع سودآور 
محسوب مي شود.«

او افزود: »وضعيت شركت هاي توليد كننده دارو 
در حال حاضر، به دولتي و شبه دولتي يا خصوصي 
بودن آنها مربوط نيست، بلكه به وضعيت نقدينگي، 
نحوه مديريت ش��ركت ها و موارد زياد ديگري كه 
عم��ال از دس��ت مديران ش��ركت ها خارج اس��ت، 
بس��تگي دارد. بررس��ي وضعيت ش��ركت ها نشان 
مي دهد كه ش��ركت هايي زي��ان ده بوده اند كه در 
وصول مطالبات ش��ان موفق نبوده اند. وقتي كااليي 
امسال فروخته مي شود اما دريافت وجه آن بيش از 
يكسال به طول مي انجامد مسلم است كه بسياري 

از شركت ها دچار مشكل مي شوند.«
اين فع��االن صنعت دارو معتقد اس��ت افزايش 
منطقي قيمت دارو، همچنين اعطاي تس��هيالت 
بانكي و چش��م پوش��ي كوتاه م��دت از بدهي هاي 
شركت هاي دارويي به سازمان هاي دولتي مي تواند 
به آنها كمك كند تا در مقطع زماني فعلي از بحران ها 
عبور كنندبا اين كار شركت ها مي توانند مواد اوليه 
مرود نياز خود را براي چند ماه تامين كنند و كشور 
را از تنش ها و كمبودهاي دارويي احتمالي در آينده 
مص��ون بدارند. پيرصالحي در واكنش به وعده هاي 
رييس س��ازمان غذا و دارو، مبني بر تزريق 4000 
ميليارد توماني سازمان هاي بيمه گر به بخش دارو 
تجهيزات پزشكي در تيرماه و ۱000 ميليارد تومان 
اوراق طي هفته اخي��ر، همچنين تهاتر بدهي ها و 
مطالبات ش��ركت هاي دارويي به دولت هم گفت: 
»اگر قول هاي داده ش��ده مبن��ي بر تهاتر بدهي ها 
كه مدت هاست از سوي تامين كنندگان دارو مطرح 
مي ش��ود، واقعا اتفاق بيفتد حتما موثر خواهد بود، 

هرچند با عملي شدن اين وعده، ما بايد بدهي هايي 
را كه بطور اقساط پرداخت مي كرديم را يكجا و نقد 

بپردازيم، اما با اين حال كمك كننده خواهد بود.«
اظه��ارات پيرصالح��ي در حالي اس��ت كه روز 
گذش��ته، رييس س��نديكاي توليدكنندگان مواد 
دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي، با اشاره به 
بدهي 4 هزار ميليارد توماني دولت به داروس��ازان، 
اعالم كرد اگ��ر دولت بدهي ه��ا را پرداخت نكند، 
تولي��دي وجود نخواهد داش��ت. فرام��رز اختراعي 
درباره اين موضوع به ايلنا گفت: »مهم ترين مشكلي 
كه ما داريم، حجم مطالبات متراكم شده است، بايد 
پول وجود داش��ته باشد تا بتوانيم ال سي گشايش 
كرده و مواد واسطه و پايه را وارد كرده يا مواد اوليه 
داخل��ي را براي توليد خري��داري كنيم. مهم ترين 
مشكل ظرفيت هاي توليدي عدم وصول مطالبات 

از جانب دولت است.«
او اف��زود: »كل صنع��ت دارو نيز تقريب��ا 4 هزار 
ميلي��ارد تومان از دولت طل��ب دارد و اين مطالبات 
موجب شده كه صنعت توليد داروي كشور به صورت 
زنجيره يي از بخش هاي مختلف طلب داشته باشند، 
بنابراين مطالبات زنجيروار ادامه پيدا مي كند. اگر به 
اين زنجيره 4 هزار ميليارد تومان تزريق شود، بدهي ها 
صاف مي شود؛ حتي بخش فعاليت ما كه در انتهاي 
زنجيره است، حدود ۱200 ميليارد تومان طلب دارد. 
 اين مطالبات بيش از ۱5 ماه است كه پرداخت نشده، 
دولت با منابع توليدكنندگان كار كرده اس��ت و بايد 
آن را پرداخت كند، با توجه به حساسيت صنعت دارو 
رقم 4 هزار ميليارد تومان براي دولت عددي نيست. 
اگ��ر آن را پرداخت كند داروي كش��ور را بيمه كرده 
اس��ت. اگر اين مطالبات پرداخت نش��ود، بايد با چه 

پولي گشايش ال سي انجام داده و با چه پولي توليد 
كرد؟ مشكل همين مطالبات است.«

او در پاسخ به اين سوال كه عدم پرداخت بدهي ها 
توسط دولت چه تاثيري در ميزان توليد داروي داخلي 
گذاشته است، بيان كرد: »اگر به اين مساله رسيدگي 
نشود، تاثير آن چشمگير و خطرساز خواهد بود و به 
زودي مساله جدي مي ش��ود. دولت روش هايي براي 
تسويه بدهي ها دارد و مي تواند پول ديجيتالي تامين 
كن��د چون اين بدهي ها در زنجيره هس��تند، به طور 
مثال ش��ركت دارويي كه از دولت طلب دارد، بدهي 
مالياتي و بيمه ي��ي دارد و دولت مي تواند تهاتر انجام 
ده��د و اين توانمندي را دارد كه بدهي ها را س��بك 
كند؛ حت��ي مي تواند از آن به عن��وان اعتباري براي 
واردات كاال در صنعت داروسازي استفاده كند، يعني 
ال س��ي باز كند و پرداخت ريالي از بدهي هاي دولت 
جبران ش��ود، اما متاسفانه با توجه به اينكه توان اين 

كار وجود دارد، هيچ اقدامي صورت نگرفته است.«

 تغيير مدام سياست ها مديران را گيج كرد
در حالي ك��ه بخش خصوصي تولي��د دارو، به 
دنبال وصول مطالبات خود از دولت است تا بتواند 
چرخه توليد را ادامه دهد، برخي مسووالن معتقدند 
تغيير مداوم سياست ها به خصوص در دو ماه اخير 
كه ارز تك نرخي ش��ده و بخش��نامه هاي يك شبه 
باعث گيج ش��دن مدي��ران در اين زمينه ش��ده و 
قدرت هرگونه برنامه ريزي ميان مدت را گرفته است. 
محمد نجفي عرب، رييس هيات مديره سنديكاهاي 
صنايع دارويي و عضو اتاق بازرگاني ايران درباره اين 
موضوع گفت: »بدهي هاي دولت و وزارت بهداشت 
همچنان جزو مش��كالت صنعت توليد دارو است 

بطوري كه باعث شده، امروز كارخانه هاي توليد دارو 
در بحث س��رمايه در گردش و نقدينگي به مشكل 
بربخورند، از سوي ديگر تجهيزات و قطعات ماشين 
آالت و به روز بودن آنها نيز كم كم براي ما دردس��ر 
ايجاد كرده است، اما با تمام اين مشكالت در حالي 
ك��ه تحريم هاي امري��كا هنوز آغاز نش��ده، تحريم 
داخلي گريبانگير ما ش��ده و االن مشكالت داخلي 

ما بيشتر از زمان هاي ديگر شده است.«
او افزود: »شركت هاي توليدكننده و واردكننده 
هميش��ه بخش��ي از نيازه��اي خود را ب��ه صورت 
اعتب��اري وارد و همانطور به بازار عرضه مي كردند. 
اكنون كه سررسيد آنها فرارسيده مشكل تامين ارز 
دارند از س��وي ديگر آنها با احتساب دالر 3 هزار و 
800 توماني كاالي خ��ود را عرضه كردند، اما بايد 
اكن��ون حداق��ل دالر 4200 توماني به فروش��نده 
پرداخت كند. از طرف ديگ��ر مواد اوليه را معموال 
توليد كنندگان دارو به ص��ورت ۶ ماهه يا اعتباري 
تهيه مي كنند كه اكنون تكليف تامين ارز آنها حال 

به هر قيمتي مشخص نيست.«

 نگراني درباره بحران دارو بي دليل است
ب��ا اين وجود اگرچه بخش خصوصي ادامه اين 
روند را وقوع بحران دارويي و تعطيلي كارخانه هاي 
تولي��د دارو مي دانند، مس��ووالن دولتي معتقدند 
قيمت گذاري ه��ا به س��مت منطقي س��ازي پيش 
رفت��ه و تا ي��ك ماه آين��ده بخش عم��ده اين از 
مطالبات اين شركت ها پرداخت مي شود. كيانوش 
جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، درباره اين 
موضوع گفت: »بخش خصوص��ي به دليل بدهي 
سازمان هاي بيمه گر مشكالتي در حوزه نقدينگي 
دارد كه در نهايت با پيگيري هاي وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو سازمان هاي بيمه گر و دولت 
قول داده اند تا يك ماه آينده بخش عمده يي از اين 

مطالبات تسويه شود.«
او درباره بح��ران دارو با توجه به وضعيت فعلي 
ش��ركت هاي توليد كننده افزود: »اقدامات سازمان 
غذا و دارو در اين حوزه زودتر از همه دستگاه ها آغاز 
شده است. هم اكنون ما حداقل بالغ بر 280 ميليون 
يورو واردات با ارز دولت��ي در حوزه دارو مواد اوليه 
و دو براب��ر آن در حوزه تجهيزات پزش��كي واردات 
داشته ايم و تا س��قف 8/2 ميليارد يورو قولي است 
كه وزارت بهداش��ت براي تامي��ن دارو و تجهيزات 

پزشكي داده است.«
وي بيان ك��رد: »همه فرايند هاي قيمت گذاري 
به س��مت منطقي س��ازي رفته و ميانگين افزايش 
قيمت ها 9 درصد و زير نرخ تورم است. همه شرايط 
به گونه يي است كه ما آمادگي آن را داريم تا قبل از 
آبان ماه بخش زيادي از نياز كشور را در حداقل يك 
بازه يك س��اله در حوزه مواد اوليه، دارو و تجهيزات 
پزش��كي با كم��ك س��نديكا ها و بخش خصوصي 

ذخيره سازي كنيم.«

رييس اداره سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
از روند رو به رشد پيري جمعيت در ايران ابراز نگراني كرد و گفت: 
پنجره جمعيتي در ايران در ۱5 س��ال آينده به طرف بسته شدن 
م��ي رود؛ يعني تعداد جوانان مولد كاهش پيدا مي كند و جمعيت 

به سمت پيري مي رود. 
حامد بركات��ي درباره نگراني هاي جمعيتي اي��ران توضيح داد 
و گفت: ش��اخص باروري كلي در ايران بين س��ال هاي ۶5 تا 70، 
در ح��دود 5، ۶ و ۶.5 بوده اس��ت. كش��ور در آن زمان با ترافيك 
جمعيتي و عدم پيش��گيري هاي الزم براي اين موضوع روبرو بود 
و زيرس��اخت هاي الزم نيز وجود نداش��ت، اما به مرور با توجه به 
توانمندي هايي كه در زمينه تامين نيروي انس��اني، ايجاد ش��غل، 
مديري��ت آب، روش هاي جديد كش��اورزي و افزايش درآمد ملي 
ايجاد ش��د، بررس��ي دوباره يي در س��طح كش��ور درباره شاخص 
باروري كلي انجام ش��د كه نشان مي داد اين شاخص در سال هاي 
نزديك به 88، به ۱.7 يا ۱.8 رس��يده است؛ اين رقم نشان مي داد 
كه جمعي��ت ايران در آينده يي نزديك پير مي ش��ود و در حال از 
دس��ت دادن پنجره جمعيتي هس��تيم. وي ادامه داد: اين موضوع 
باعث تدوين سياست هاي جمعيتي ش��د. اگر چه تعداد زيادي از 

متخصصان جمعيت شناس اعتقاد داشتند كه بعد از اوج جمعيتي و 
سياست هايي كه اتخاذ شد، رسيدن به اين حد از شاخص باروري 
كلي، رفتاري طبيعي است و بعد از آن به حد جايگزيني مي رسد، اما 
باالخره سياست هاي كالن جمعيتي اتخاذ و در نهايت به دستگاه ها 
ابالغ ش��د. رييس اداره سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداش��ت در ادامه اضافه كرد: به دليل سياست هاي در نظر گرفته 
شده، وضعيت پنجره جمعيتي، وجود نسل جوان مولد و همچنين 
ازدواج هايي كه اتفاق افتاد، در پنج سال قبل از سال 95، شاخص 
جايگزيني جمعيت به 2.0۱ رس��يد. اين ش��اخص در سال 92 به 
2.8 و در سال 95 به سطح جايگزيني رسيد. اين اعداد مبتني بر 
سرشماري سال 95 و آمار رسمي است. براي به دست آوردن آمار 

جديد نيز بايد منتظر سرشماري سال ۱400 باشيم. 

 ثبت يك طالق به ازاي هر سه ازدواج
بركاتي با اش��اره به افزايش سن ازدواج جوانان طي سال هاي 
گذش��ته، اف��زود: در حال حاضر س��ن ازدواج جوانان حدود 27 
س��الگي تخمين زده مي ش��ود. افزون بر آن طبق بررس��ي هاي 
وزارت بهداشت مشخص شده است كه از زمان ازدواج يك زوج 

تا زمان تولد نخس��تين فرزند آنها حدود پنج سال فاصله وجود 
دارد. با وجود اين، بررسي ها نشان مي دهد تمايل زوج هاي جوان 
به تعداد فرزند، به صورت متوس��ط بيش از شاخص جايگزيني 
است.  وي همچنين به آمار طالق در كشور اشاره كرد و گفت: 
امروز آمار طالق در زوج ها كه بيشتر جوان هستند، افزايش پيدا 
كرده است؛ اين آمار ۱5 سال قبل حدود شش به يك بود، اما دو 
سال قبل اين رقم به كمتر از چهار و در حال حاضر به حدود سه 
به يك تمايل پيدا كرده است؛ يعني به ازاي هر سه ازدواج يك 

طالق صورت مي گيرد. 
بركات��ي اضافه ك��رد: 50 درصد طالق ها در پنج س��ال اول 
زندگ��ي اتفاق مي افتد. اگر همه اين اع��داد را كنار هم بگذاريم 
مي بينيم كه با رشد 25 درصدي طالق بين سال هاي 89 تا 95 

و از 95 تا 9۶ نيز با هشت درصد رشد روبرو شديم. 
رييس اداره س��المت جمعي��ت، خانواده و م��دارس وزارت 
بهداش��ت افزود: پنجره جمعيتي در ايران در آينده يي نزديك؛ 
يعني در ۱5 س��ال آينده به طرف بسته ش��دن مي رود، تعداد 
جوان��ان مولد كاهش پيدا مي كند و جمعيت به س��مت پيري 
مي رود. اين مساله در صورتي اتفاق مي افتد كه به آن توجه نشود 

و برنامه هاي موجود كشور ادامه پيدا كند. 
بركاتي درباره روند پيري جمعيت در ايران نيز هش��دار داد 
و گفت: تا س��ال ۱420، ۱5 درصد جمعيت كش��ور س��المند 

مي ش��وند؛ در حالي كه حدود ۱0 سال پيش آمار اين جمعيت 
كمتر از هفت درصد بود؛ به همين دليل بايد براي اين موضوع 
برنامه ري��زي ش��ود. يك��ي از اقداماتي كه در اي��ن زمينه انجام 
ش��ده، ايجاد رشته طب سالمندي و همچنين برنامه ريزي براي 
راه اندازي بخش هاي بستري سالمندان است. در حوزه بهداشت 
نيز بس��ته هاي خدمتي براي اين گروه سني در نظر گرفته شده 
اس��ت.  او همچنين درباره تعداد مواليد در س��ال هاي اخير نيز 
توضيح داد و گفت: تعداد مواليد تا س��ال ۱394، نرخ صعودي 
خوبي داشت و به يك ميليون و 580 هزار مورد رسيده بود، اما 
در دو سال اخير اين آمار به صورت متوسط تقريبا ساالنه 40 تا 

50 هزار مورد كمتر شده است. 
بركاتي همچني��ن به انفجار جمعيتي در دهه ۶0 اش��اره و 
خاطرنشان كرد: ايران اين دهه را با شاخص باروري كل باالي ۶ 
آغاز كرد؛ اين رقم يعني به ازاي هر زوج به صورت متوسط شش 
مورد تولد داش��تيم. كس��ي كه در ابتداي دهه ۶0 به دنيا آمده 
باشد االن 37 سال دارد و كسي كه انتهاي آن به دنيا آمده باشد 
االن 27 سال دارد. اين افراد در سال ۱420 از سن باروري خارج 
مي شوند. هرچه از ابتداي سال ۶0 به اين سمت مي آييم، ميزان 
تولدها به نسبت زوج هايي كه ازدواج كرده اند، كمتر شده است؛ 
يعني اين رقم از ۶. 7 به ۶ و در يك بازه زماني 20 ساله به 2 و 

كمتر از آن و االن نيز به 2 رسيده است.

كاهش تعداد مواليد در 2 سال اخير
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سخنگوي پارلمان شهري پايتخت از كاهش اختالف نظر ها درباره الحاق شهرداري ها به وزارت راه و شهرسازي خبر داد

نهادباالدستشهرداريهاتغييرميكند؟
گروه راه وشهرسازي| آزاده كاري|

 چند روز پيش، علي الريجاني رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي در بيس��ت و يكمين اجالس 
سازمان نظام مهندس��ي ساختمان پيشنهاد كرد 
كه شهرداري ها به جاي وزارت كشور، زيرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازي شوند. روز گذشته نيز علي 
اعطا، س��خنگوي شوراي ش��هر تهران در نشست 
خب��ري درباره اظهارات اخي��ر رييس مجلس در 
رابطه ب��ا واگذاري ام��ور ش��هرداري ها از وزارت 
كش��ور به وزارت راه و شهرسازي گفت: اين بحث 
سابقه داشته و پيش از اين نيز در خصوص انتقال 
سازمان شهرداري ها و دهياري ها از وزارت كشور 
به وزارت راه بحث شده، اما اختالف نظراتي وجود 
داشته است. تا آنجا كه من اطالع دارم زماني كه 
محمد علي افش��اني، شهردار تهران، معاون وقت 
عمراني وزارت كش��ور بود، خود ب��ا اين موضوع 
موافقت داش��ت. وزارت راه و شهرسازي و مجلس 
نيز پالس ه��اي مثبتي براي اين تغيير س��اختار 
فرس��تاده  بودند و اش��تراك نظر بي��ن نهادهاي 

ذي نفع وجود داشت. 
وي گف��ت: وزارت راه و شهرس��ازي در مقام 
تهيه طرح هاي جامع ش��هري از طريق شوراي 
عالي شهرسازي است. وزارت كشور نيز از طريق 
 سازمان ش��هرداري ها، اداره امور شهرداري ها را 
برعهده دارد و نقش وزارت راه، نقش عاليه و شأن 
ورود وزارت كشور به مسائل اجرايي است كه به 
نظر مي رسد براي حل تعارضات خوب است كه 
اين دو موضوع يك كاس��ه شود و هر دو در دل 
يك مجموعه برود؛ درحالي كه اختالف نظرهاي 
موج��ود به حداقل رس��يده و اين موضوع نيز از 
س��وي رييس مجلس مطرح شده، شورا نيز اين 
موضوع را در دستور كار كميسيون ها قرار داده 
تا به عنوان يك نهاد سياس��ت گذار و ناظر، نظر 

كارشناسي خود را اعالم كند. 
به گزارش »تعادل«، بحث بر سر اين موضوع 
زياد است و كارشناسان نظرات متفاوتي در اين 

باره دارند. 

 پيامدهاي مثبت تغيير ساختار
س��عيد س��ادات ني��ا كارش��ناس معماري و 
شهرس��ازي ني��ز معتقد اس��ت واگ��ذاري امور 
ش��هرداري ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي تبعات 
مثبتي براي ش��هر و ش��هروندان در پي خواهد 
داش��ت اما اين كار بايد با درنظر گرفتن شرايط 

خاصي انجام شود. 
 س��ادات ني��ا در گفت وگو با »تع��ادل« در 
اين باره توضيح داد: در كش��ور ما بطور سنتي 
ش��هرداري ها زير مجموعه وزارت كش��ور قرار 
گرفته اند و مثب��ت بودن واگذاري آن به وزارت 

راه و شهرسازي بس��تگي به تغيير مكانيسم ها 
دارد. اگر اين تغيير منجر به پاس��خگويي بهتر 
ش��هرداري ها به شهروندان ش��ود، اتفاق خوبي 
اس��ت، اما چنانچه با اين كار شهرداري ها تحت 
فرم��ان وزارت راه و شهرس��ازي ق��رار گرفته و 
ب��ه نوعي فرمانبردار وزارتخانه باش��د و در يك 

مجموعه دولت��ي و اقتدارگرايانه فعاليت كنند، 
قطعا اتفاق مثبتي نخواهد بود. 

وي با بيان اينكه ماهيت ش��هرداري ها بيشتر 
اجتماع��ي، فرهنگي، كالبدي و توسعه گراس��ت، 
گف��ت: چنانچ��ه بخواهي��م ب��ر بع��د امنيت��ي 
شهرداري ها تاكيد كنيم، در وزارت كشور اين كار 

بهتر انجام مي ش��ود اما اگر بر وظايف اجتماعي، 
فرهنگي، توس��عه ش��هري و ايجاد بستر زندگي 
مرفه و سالم ش��هرداري ها براي شهروندان تاكيد 
كني��م،  قطع��ا وزارت راه و شهرس��ازي مي تواند 
در اي��ن راه تاثيرگذارت��ر باش��د. در واقع ماهيت 
وزارت راه و شهرس��ازي بيشتر توسعه گراست و 

طرح ه��اي جامع و تفصيلي توس��ط وزرات راه و 
شهرس��ازي تهيه مي ش��ود. هر چند اين اواخر به 
دليل مشكالت مالي وزارت راه و شهرسازي، تهيه 
طرح هاي جامع و تفصيلي به خود ش��هرداري ها 
واگذار ش��د و ش��هرداري ها تحت مديريت نهايي 
وزارت راه و شهرس��ازي اي��ن طرح ه��ا را تهي��ه 

مي كنند. 
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه اين موضوع نش��ان 
از وج��ود ارتب��اط ق��وي بي��ن ش��هرداري ها و 
وزارت راه و شهرس��ازي دارد،  گف��ت: بنابراي��ن 
چنانچ��ه ش��هرداري ها زير مجموع��ه وزارت راه 
قرار بگيرن��د راحت تر مي توانند ب��ه اهداف خود 
نظير امنيت اجتماعي، توس��عه پايدار،  گسترش 
حقوق ش��هروندي، كنترل هاي كالبدي مناس��ب 
و كنترل ه��اي معنوي و مادي سيس��تم توس��عه 

شهري برسند. 
اين كارش��ناس ش��هري ادامه داد: البته قبل 
ازانج��ام اي��ن كار بايد آن را به بح��ث اجتماعي 
گذاش��ت و نهادهاي درگير مانند شوراها، شوراي 
مح��الت و نيز تش��كل هاي صنف��ي و اجتماعي 
مرتبط با مس��ائل توسعه ش��هري به خصوص با 
معم��اران و شهرس��ازان و نيز جامعه مهندس��ان 
مش��اور درميان گذاش��ته ش��ود. نياز اس��ت كه 
يكسري سمينارها و جلسات در اين زمينه برگزار 
شود و به يك دستور كار و دستور العمل مشخص 
برس��يم تا مانند بس��ياري از طرح ها به يك طرح 

شكست خورده منجر نشود. 
س��ادات ني��ا در پاس��خ به اينك��ه در صورت 
واگ��ذاري ام��ور ش��هرداري ها ب��ا وزارت راه و 
شهرسازي آيا اين كار منافاتي با طرح هاي جامع 
و تفصيلي دارد يا خير، عنوان كرد: قطعا در اين 
صورت قوانين بايد اصالح شود. اكنون طرح هاي 
جام��ع و تفصيل��ي در ش��وراي عال��ي معماري 
وشهرس��ازي تصويب مي ش��ود و اين ش��ورا زير 
مجموعه معاونت شهرس��ازي و معماري وزارت 
راه بوده و رييس آن وزير راه و شهرسازي و دبير 
آن نيز معاون شهرس��ازي است و در نتيجه فكر 
نمي كنم منافاتي دراين زمينه وجودداشته باشد 
البته همانطور كه گفتم ممكن اس��ت اشكاالت 
قانوني وجود داشته باش��د كه نياز به اصالحات 
دارد. وي در پاس��خ به اينكه در شهرهاي بزرگ 
دنيا اين روند چگونه است و شهرداري ها چگونه 
فعاليت مي كنند، افزود: در اكثر ش��هرهاي دنيا، 
ش��هرداري ها متص��ل ب��ه آراي جمع��ي بوده و 
مس��تقل هس��تند. ارتباط آنها با وزارتخانه ها و 
تش��كل ها يك ارتباط چند سويه است و اينگونه 
نيس��ت كه ش��هرداري ها متولي و نهاد باالسري 
داش��ته باشند، زيرا اين موضوع منبع بسياري از 

مشكالت است. 

 پايان كابوس دراكوال 
با پلمب پاساژ

پاساژ فرس��وده و نا ايمن دراكوال براي پيشگيري از 
بروز حادثه و خطرات جاني و مالي با حكم دادس��تاني 
توسط شهرداري منطقه 11 پلمب شد. به گزارش ايسنا، 
نصراله آباديان شهردار منطقه 11 با اشاره به هشدارهاي 
متعددي كه به مالك و كسبه پاساژ فرسوده و خطرناك 
دراكوال طي ماه هاي گذش��ته داده ش��ده؛ از پلمب اين 
س��اختمان خبر داد و گفت: پس از پيگيري هاي بسيار 
كه در راستاي رفع خطر از ساختمان هاي ناايمن مركز 
ش��هر انجام شد؛ با دس��تور و حكم مرجع قضايي براي 
پيشگيري از بروز حوادث تلخ و ناگوار ناشي از فرسودگي 
ساختمان و به خطر افتادن جان و مال كسبه و كارگران، 
پاساژ دراكوال پلمب شد. وي افزود: حكم مرجع قضايي 
چن��دي پيش به مالك و كس��به پاس��اژ اب��الغ و طي 
هماهنگي هاي الزم با كالنتري، ش��وراي تامين استان، 
آتش نشاني و مرجع قضايي، پلمب ساختمان انجام شد. 
بنا بر اين گزارش، پاس��اژ افراس��يابي موسوم به دراكوال 
واقع در خيابان لبافي نژاد كوچه مهرداد واقع شده كه به 
دليل عدم ايستايي و ناپايداري بر اساس دستور معاونت 
دادستان عمومي و انقالب تهران و سرپرست دادسراي 
ناحيه 37 مبتني بر همكاري نيروي انتظامي با شهرداري 

جهت پلمب واحدهاي ساختمان مزبور اقدام شد. 

 آغاز توزيع الستيك
با نرخ دولتي براي كاميون داران 
طرح توزيع انبوه الستيك مورد نياز رانندگان شاغل 
در بخ��ش حمل ونق��ل جاده يي بر اس��اس نرخ مصوب 
دولتي با استفاده از توليدات داخلي و واردات آغاز شد. 

به گزارش تسنيم، براساس توافق صورت گرفته بين 
س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، وزارت صنعت 
و انجمن ه��اي صنفي توليدكنن��دگان و واردكنندگان 
الستيك، توزيع الستيك مورد نياز رانندگان به صورت 
انب��وه در ش��هرهاي مختلف كش��ور آغاز ش��د. ميزان 
س��هميه اختصاص يافته براي توزيع الستيك براساس 
اولويت بندي شهرهاي كشور و بر مبناي ميزان فعاليت 
در حوزه حمل ونقل جاده يي و حجم كاالي جابه جا شده 
در شهرهاي مذكور صورت گرفته است. توزيع الستيك 
در س��ه اولويت انجام مي ش��ود كه در اولويت نخست، 
 الستيك مورد نياز در شهرهاي بندرعباس، بندر امام )ره(،
اصفهان، شيراز، قزوين، تهران، كرمان، تبريز، يزد و اراك 
انج��ام ش��ده و اولويت هاي بعدي ط��ي روزهاي آتي از 

طريق مجاري رسمي اطالع رساني خواهد شد. 
الس��تيك ها ش��امل الس��تيك هاي واردات��ي و هم 

الستيك هاي مربوط به توليدكنندگان داخلي است. 

 شيوه جديد جلوگيري
از مهاجرت  به گرجستان 

نماين��ده اس��بق ايران در ايكائو با اش��اره به اقدام 
اخير گرجستان و صربستان مبني بر ممنوعيت صدور 
بليت يكطرف��ه براي ايراني ها، گف��ت: اين يك رفتار 
معمول و قانوني دولت ها براي جلوگيري از مهاجرت 
مردم كشورهايي است كه با آن لغو رواديد هستند. 

عليرض��ا منظ��ري، در گفت وگ��و با ايلن��ا درباره 
ممنوعيت صدور بليت يك طرفه به مقصد صربس��تان 
و گرجس��تان براي اتب��اع ايراني و ال��زام تهيه بليت 
برگش��ت، اظهار ك��رد: براي اخ��ذ ويزا تهي��ه بليت 
برگش��ت يك الزام اس��ت اما از آنجاي��ي كه با برخي 
از كش��ورها مانند گرجس��تان و صربستان لغو رواديد 
هس��تيم اين كشورها مي توانند اين مقررات را درباره 

برخي از كشورها وضع كنند. 
و صربس��تان  گرجس��تان  اق��دام  داد:  ادام��ه  او 
غيرقانوني نيس��ت و براي جلوگيري از ورود مهاجران 
و كنترل ورود و خروج مس��افران دست به اين اقدام 

زده اند. 

تحويل ۶۶ درصد مسكن مهر 
در ۵ سال

مديرعامل شركت عمران ش��هرهاي جديد گفت: 
تاكنون يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار واحد از كل واحدها 
به مرحله فروش اقس��اطي رس��يده اند ك��ه ۹13 هزار 
واح��د آن برابر با ۶۶ درص��د اقدامات در طول فعاليت 

دولت هاي يازدهم و دوازدهم گزارش شده است. 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
حبيب اهلل طاهرخاني در تش��ريح اقدامات انجام گرفته 
در حوزه مس��كن مهر به ويژه در شهرهاي جديد بيان 
كرد: در كل عمليات اجرايي ساخت تعداد ۲ ميليون و 
3۰۰ هزار واحد مسكن مهر در سطح كشور در دولت 
قبل آغاز شد كه تاكنون يك ميليون و ۶7۰ هزار واحد 
تحوي��ل و 3۰۰ هزار واحد در مرحله اتمام نازك كاري 
قرار دارند كه دچار كمبود خدمات روبنايي و زيربنايي 

بسياري هستند. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه عمليات 
اجرايي مس��كن مهر از ابتدا در س��ه قالب خودمالك، 
تعاون��ي و انبوه س��ازي س��ه  جانب��ه آغاز ش��د گفت: 
خودمالكان كه تنها مش��مول دريافت وام بوده و بدون 
ورود دولت كار خودرا به پايان رس��اندند اما تعاوني ها 
و قراردادهاي س��ه جانبه پروژه هاي اصلي و مشكل دار 
بودن��د كه بخش عمده يي از آنها براي اين دولت به جا 

گذاشته شد. 
طاهرخاني از وجود ۲۴۰ هزار واحد مسكن مهر در 
مجموعه شهرهاي جديد استان تهران به انضمام شهر 
جديد هشتگرد خبر داد و گفت: در دولت قبل به علت 
نبود اراضي الزم براي اجراي طرح مس��كن مهر سراغ 
شهرهاي جديد رفته و در اين مناطق جانمايي كردند، 
نواحي كه خود داراي مشكالت اوليه در تامين خدمات 
و دسترسي پذيري بوده و اينگونه در وضعيت بدتري نيز 
قرار گرفتند. او ادامه داد: بطور مثال در شهر جديد پرند 
ساخت حدود ۹۵ هزار واحد در سال هاي 8۹- 88 آغاز 
شد كه مورد استقبال خوب مردم هم قرار نگرفت، حال 
نكته مهم اينجاست كه اين پروژه با اين حجم سنگين 
از ساخت و س��از از مقياس يك پروژه مسكوني خارج 
شده و قطعا در پروژه شكل گيري يك شهر كامل قرار 
مي گيرد چرا كه قرار اس��ت نزديك به ۴۰۰ هزار نفر را 

در خود جاي دهد. 

اخبار

آخوندي در دومين ديدار با نمايندگان انجمن هاي صنفي رانندگان و كاميون داران مطرح كرد 

نظارت عمومي بزرگ ترين ضامن اجراي قانون است
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به جلس��ات مثب��ت خود با 
نمايندگان انجمن هاي صنف��ي رانندگان و كاميونداران و تحقق 
مصوبات پيشين گفت: نظارت عمومي و مشاركت مدني رانندگان 

و نمايندگان آنها بزرگ ترين ضامن اجراي قانون است. 
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در جلسه با نمايندگان 
كاميونداران و انجمن هاي صنفي رانندگان و صنعت حمل و نقل 
جاده يي گفت: فكر مي كنم كه اين جلس��ه، جلسه بسيار خوبي 
بود. ش��عار من از آغاز كار در وزارت راه و شهرسازي اين بوده كه 
بايد وزارتخانه را بر اس��اس حقوق ش��هروندي اداره كنيم و قطعا 
حق كسب و پيشه يكي از حقوق مهم شهروندي است. من بسيار 
تمايل دارم كه ش��ما در تمام فرايند ه��اي مديريت حمل و نقل 

حضور فعال داشته باشيد. 
او با اشاره به اهميت گسترش نظارت عمومي گفت: بزرگ ترين 
عام��ل ضامن اجراي قانون، نظارت عمومي اس��ت. بنابراين ما از 
اينكه رانندگان، صاحبان كاميون  و نمايندگان آنها در تمام مراحل 
نظارت داش��ته باشند، خوشحال مي ش��ويم و گله مند يا خسته 
نمي شويم. قانون با نظارت عمومي، توسط وزارتخانه و دولت اجرا 
مي شود، بنابراين هرچه شما بيشتر به مشكالت اشاره كنيد، قانون 

بهتر اجرا مي شود. 
وي افزود: فرآيند اج��راي قانون در نظام حمل و نقل فرآيند 
بس��يار پيچيده يي است. مس��افر، صاحب كاال ، صاحب كاميون، 
شركت، رانندگان و پليس ذي نفعان متفاوت صنعت حمل و نقل 
هستند. عناصر درگير در اين كار بسيار متعددي هستند و كار در 

سراسر سرزمين صورت مي گيرد. 
اين مقام مسوول ادامه داد: بنابراين ما براي اطمينان از اجراي 

قانون نياز به نظارت عمومي داريم. ما از اينكه شما نظارت عمومي 
و برخورد فعال داشته باشيد خوشحال مي شويم. من اعتراض را 
حق شما مي دانم و به هيچ وجه از اين اعتراضات گله مند نمي شوم. 
نظارت ش��ما مايه قوت ماست، چون من خود را نهايتا بخشي از 
نظام حمل و نقل مي دانم. من قطعا وظيفه خود مي دانم از حقوق 
شما و مشتريان شما دفاع كنم، چراكه كسي كه از جانب دولت 

منصوب مي شود بايد بتواند از حقوق همه دفاع كند. 
آخوندي با اش��اره به نتايج حاصله از جلس��ه پيشين خود با 
اين نمايندگان گفت: اين جلس��ه نش��ان داد بخش عمده يي از 
خواس��ته ها يا تحقق پيدا كرده يا در حال رس��يدگي است. هيچ 
موضوع رس��يدگي نش��ده  و موردي كه به آن توجه نشده باشد 
وجود ندارد و اين بس��يار مايه خرس��ندي است. البته بايد توجه 
داش��ت كه اصالح برخي مسائل مطرح شده نياز به بازنگري كل 
فرايند ه��ا دارد. به عنوان مث��ال در بحث هايي مانند بارگيري در 
بنادر، مس��اله ناوگان مس��افربري و ترانزيت، باي��د كل فرآيند با 

مشاركت كانون هاي حمل و نقل بازنگري شود. 
وي با اش��اره به اهميت توسعه ترانزيت در كشور گفت: تمام 
سياست ما بر اساس حمايت و پشتيباني از افزايش سهم ايران از 
ترانزيت است. اين يك سياست ملي است، بنابراين در وزارتخانه 

وقت بسيار زيادي روي مساله ترانزيت گذاشته شده است. 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در بحث قيمت اتفاقات 
خوبي رخ داده اس��ت، در مورد شكايات رانندگان از انجمن هاي 
حمل و نقلي گفت: راجع به بحث رسيدگي به تخلفات شركت ها، 
بدون آنكه بخواهيم صنف يا گروهي را محكوم كنيم، به بررسي 
شكايات رسيده پرداختيم. 38۵ مورد شكايت ثبت شده كه ۶۵ 

مورد منجر به لغو موقت پروانه شركت انجاميده است. ۲۲۴ مورد 
منجر به جريمه نقدي و ۵۰ مورد نيز به تذكر به شركت ها ختم 
شده است. در ۴۶ مورد نيز شكايت وارد دانسته نشده است. ما به 

اين شكايات رسيدگي كرديم و باز هم رسيدگي مي كنيم. 
آخوندي شفافيت را راهكار حل مشكالت ايجاد شده دانست 
و افزود: راهكار ما اين اس��ت كه همه چيز بايد ش��فاف و مستند 
باشد. من به هيچ وجه نمي پذيرم كه قرارداد زير ميزي، خواه ميان 
راننده و ش��ركت و خواه ميان شركت و صاحب بار وجود داشته 
باشد. همه قراردادها بايد رسمي، مستند و مبتني بر قانون باشند. 
اگر موردي مبني بر نبود قرارداد رس��مي گزارش شود، سريعا به 

آن رسيدگي خواهد شد. 

 حمايت وزارت راه از پيمايش بيشتر
وزي��ر راه و شهرس��ازي تخصيص س��وخت را يك��ي ديگر از 
مطالبات رانندگان دانس��ت و گفت: بحث مربوط به س��وخت را 
پيگيري كرده ام و فكر مي كنم تمام مسائل و مشكالت آن حل و 
فصل شده باشد. آخرين توافقي هم كه با آقاي زنگنه داشتم اين 
بود كه ما بر اساس عملكرد و پيمايش واقعي بتوانيم سوخت را در 
اختيار رانندگان قرار دهيم و س��قفي نيز براي اين مساله در نظر 

نگيريم. چراكه ما پيمايش بيشتر را تشويق مي كنيم. 
آخوندي سپس به مس��اله مطالبات رانندگان از شركت هاي 
حمل و نقل اش��اره كرد و افزود: شركت هايي كه رانندگان از آنها 
مطالبه دارند و دس��تمزد رانندگان را پرداخت نكرده اند، تا وقتي 
ك��ه حقوق رانندگان را پرداخت نكردند به هيچ وجه حق اخذ بار 
ندارند. اين ش��ركت ها بايد با تمام رانندگان تسويه حساب كرده 

و مس��ائل را حل كنند. اين عضو كابينه دوازدهم در مورد مساله 
لوازم مصرفي ماشين آالت سنگين نيز گفت: در ارتباط با الستيك 
و قطعات يدكي، از كانون ها مي خواهيم س��ريعا ثبت س��فارش 
كنن��د و ما از آنها حمايت مي كني��م. البته ما همزمان با اين كار 

همانگي هاي الزم را با وزارت صمت انجام خواهيم داد. 
آخون��دي ادامه داد: با وزارت صنعت معدن تجارت جلس��اتي 
داش��تيم و الستيك هاي توزيع ش��ده مصداق اين موضوع است. 
البته بايد توجه داش��ت كه وزارت راه ب��ه هيچ عنوان وارد بحث 
توزيع نمي ش��ود و توزيع از طريق كانون ه��اي حمل ونقل انجام 

خواهد گرفت. 
وي افزود: مشكالتي كه در مورد گمرك وجود دارد نيز حتما 

حل و فصل خواهد شد، چراكه گمرك كامال همراه است. 

بيمه رانندگان را پيگيري مي كنم
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به مطالبات رانندگان در حوزه 
تامين اجتماعي گفت: آقاي ربيعي در اين حوزه بسيار فعال است. 
من در هيات وزيران ش��خصا مس��اله را مطرح كرده و از ايش��ان 
مي خواه��م مش��كالت رانندگان را پيگيري كند. اگ��ر باز نياز به 
مداخله بود من به عنوان مسوول اين صنف از رانندگان پشتيباني 

خواهم كرد. همچنين بحث بيمه را هم تعقيب خواهيم كرد. 
وي افزود: در ارتباط با نوس��ازي ناوگان، من با نظر كانون ها 
موافقم. ما در ايران با مازاد ناوگان مواجه هس��تيم. يك زماني 
ناوگان نو وارد كش��ور شده، اما ناوگان كهنه از رده خارج نشده 
 اس��ت، بنابراين اكنون رقابت در داخ��ل صنف غير منصفانه و 

غير متعادل است. 

روز گذش��ته علي اعطا س��خنگوي ش��ورا در يك نشست خبري به 
س��واالت خبرنگاران پاسخ داد. اعطا در پاس��خ به اينكه چرا حتي پس 
از تذكر ش��ما در خصوص »بي توجهي برخي مناطق به صدور پروانه در 
باغ��ات«، باز هم برخي مناطق پروانه هاي��ي در اين رابطه صادر كردند، 
گف��ت: در اين رابطه در ش��ورا تذك��ر داده ايم و نامه ي��ي نيز به صورت 
محرمانه خطاب به افش��اني نوشته و ارس��ال كردم و مواردي كه دچار 
مشكل بوده، با شماره پروانه و مناطق، همزمان با نامه ارسال كردم. اما 
مناس��ب نديدم اين مطالب همزمان با نامه محرمانه، اعالم عمومي شود 

و منتظر بررسي شهرداري در خصوص اتفاقات افتاده، هستم. 
وي اف��زود: ضمن اينكه مناطق بايد از مصوبات ش��ورا تبعيت كنند، 
ش��هردار و معاوني��ن آن ني��ز در صورت برخ��ورد با اين تخل��ف، بايد 
حساس��يت هاي جدي را به خرج دهند. برخ��ي مناطق از متن مصوبه 
برداشت كرده بودند كه اگر پرونده يي پيش از ۲۲ اسفند ۹۶ به جريان 
افتاده، امكان صدور مجوز را دارد، اما تشكيل پرونده حق مالكيتي ايجاد 
نمي كن��د و تنها پروانه هايي كه پيش از اين تاريخ صادر ش��ده اند، قابل 

اجرا هستند. 

در ادامه اين نشست يكي از خبرنگاران در خصوص اينكه آيا صحت دارد 
به هر عضو شورا سه كارت شناور كه يك ميليون تومان شارژ شده اهدا شده 
كه اعطا اين موضوع را تاييد كرد و پاسخ داد: اين كارت ها براي كارشناسان 
كميسيون هاس��ت كه وظيفه نظارتي دارند و در س��ال ۹۶ نيز اين امكان در 

اختيار اعضاي شورا قرار گرفت اما كارت ها براي استفاده شخصي نيست. 
ب��ه گفته اعط��ا با هر كارت دو خودرو با فاصله وارد طرح مي ش��ود اما 
ب��ا توجه به اينكه تنه��ا ۴ خودرو براي تمامي كميس��يون ها وجود دارد، 
اين كارت ها را كارشناس��ان كه بازديدهاي ميداني زيادي دارند، استفاده 
مي كنن��د. همچنين طرح هاي ترافيك خبرنگاران كه به برخي نمايندگان 
مجلس نيز داده ش��ده در دس��ت بررسي است و همانطور كه رييس شورا 
گفتند بايد پس داده ش��ود. برخي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
رس��انه هم دارند بنابراين معيار پس گرفتن اين طرح ها، نماينده مجلس 
بودن نيست كه اين پاسخ اعطا مورد انتقاد يكي از خبرنگاران قرار گرفت 
و گفت ما نماينده مجلس خبرنگار نداريم. اينها صاحبان رسانه هستند و 
همانطور كه در صحن گفته شد اين آرم ها براي استفاده خبرنگاران است 

و نه صاحبان رسانه.

نامه محرمانه به شهردار تهران درباره مصوبه برج باغ ها

محم��ود ميرلوحي، عضو ش��وراي ش��هر تهران با بي��ان اينكه 
بيلبورد هاي تبليغاتي تهران به يكسري اشخاص حقيقي و حقوقي 
واگذار شده بود، از پس گرفتن آنها خبر داده، با اين وجود تاكيد كرد 
كه حتي در ش��رايط كنوني نيز ابهاماتي در واگذاري اين بيلبوردها 

وجود دارد. 
به گزارش ايلنا به تازگي انتش��ار فيلمي از بذل و بخشش يكي 
از مديران شهرداري از »س��بد بيلبوردهاي تبليغاتي شهر تهران« 
دوباره مس��اله ابهام برانگيز بيلبوردهاي ش��هرداري، قيمت و تعداد 

آنها مطرح شده است. 
شهرداري مدام از منابع درآمدي پايدار دم مي زند و در اين ميان؛ 
كسب درآمد از بيلبوردهاي تبليغاتي يكي از راه هاي اساسي است. 
اما به نظر مي رسد با روي كار آمدن مديريت شهري جديد، كماكان، 

بحث بيلبورهاي تبليغاتي در هاله يي از ابهام قرار دارد. 
محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي شهر چهارم بيش از اين در 
صحن شوراي شهر اعالم كرده بود كه بيلبوردهاي تبليغاتي تهران 
در دس��ت هفت يا هشت نفر بوده و درآمدشان به جيب شهرداري 
نمي رود. به گفته تندگويان، رانت آشكاري در خصوص بيلبوردهاي 

تبليغاتي ديده شده و شايد بذل و بخشش هاي يك مدير شهرداري 
در خصوص بيلبوردهاي تبليغاتي، نمايه كوچكي از رانت موجود در 
اين مقوله باشد. محمود ميرلوحي رييس كميته اقتصادي شورا اما 
از واژه هاي همچون رانت و ابهام اس��تفاده نك��رده و اعتقاد دارد در 
طريقه  درآمدزايي شهرداري از بيلبوردهاي تبليغاتي، يك جاي كار 
مي لنگد. محمود ميرلوحي كه همواره از مدافعان اصلي درآمد پايدار 
در شهرداري بوده، در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي شهر جديد 
باالخره توانس��ت تكليف بيلبوردهاي تبليغاتي را به عنوان يكي از 
منابع اصلي درآمد پايدار روشن كند و به رانت آن پايان دهد، گفت: 
در جريان تنظيم بودجه سال ۹7 شهرداري تهران، تصميمات بسيار 
خوبي در اين زمينه گرفته ش��د. منابع درآمدي شهرداري به شدت 
پراكنده بود و س��عي كرديم منابع را ازجمله در خصوص بيلبوردها 
متمرك��ز كنيم. برخي از بيلبورده��اي تبليغاتي در اختيار مراكزي 
كه »نبايد« قرار داش��ت. درحالي كه براساس مقررات، منظر شهر 
و هر آنچه در ش��هر ديده مي شود بايد زيرنظر شهرداري باشد. اين 
قوانين شامل پادگان ها و استاديوم ها نيز مي شود و به غير از تابلويي  
كه عنوان مجموعه را مش��خص مي كند، باي��د براي نصب هرگونه 

بيلبورد ديگري از ش��هرداري مجوز كسب كنند.  وي با بيان اينكه 
بيلبوردهاي شهرداري، مانند عمده  بخش هاي اقتصادي شهرداري 
تهران به صورت پراكنده بوده و ش��ورا س��عي دارد آنها را منسجم 
كند، افزود: در حال حاضر سازمان زيباسازي مسووليت بيلبوردهاي 
تبليغات��ي را برعهده دارد. فراموش نكنيم در ش��هري مثل تهران، 
رقم هاي تبليغاتي بسيار باال است، اما سهم شهرداري در اين ميان 
قابل توجه نبوده و س��ال گذش��ته فقط 1۵۰ ميليارد تومان درآمد 
كسب كرديم. در اين موارد تا جايي كه توانستيم اصالحات را انجام 
داديم. ميرلوحي در پاسخ به اين سوال كه بيلبوردها به چه صورت 
واگذار مي شده است؛ گفت: برخي تابلوها در برخي مناطق به صورت 
پراكنده در اختيار بخش هاي مختلف بود و ما تالش كرديم مديريت 
تابلوها را متمركز كنيم. بيلبوردها در اختيار برخي افراد، اش��خاص 

حقيقي و حقوقي و سازمان هاي مختلف بوده است. 
عضو شوراي شهر افزود: فعال قصد انتشار جزييات آن را نداريم، 
اما اگر الزم باش��د اين فهرس��ت را منتشر خواهيم كرد و مشخص 
مي كنيم كه سال ۹۵ و ۹۶ چه كساني، به غير از سازمان زيباسازي، 
اي��ن بيلبوردها را در اختيار داش��ته اند. در حال حاضر بيش��تر اين 

بيلبوردها را از اختيار اين اش��خاص حقيقي و حقوقي درآورده ايم و 
اگر غير از اين موردي مشاهده شود، غيرقانوني است. 

وي در پاس��خ به اين كه چه تعداد تابلو در شهر وجود دارد و به 
چه قيمتي واگذار مي ش��ود و آيا س��رانجام ابهامات برطرف شده يا 
خير گفت: امسال پيش بيني كرده ايم كه بتوانيم از محل بيلبوردهاي 
تبليغات��ي، ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد كس��ب كنيم. اما س��ازمان 
زيباس��ازي نيز وظايف مهمي به عهده دارد و نيازمند بودجه است. 
س��ال گذشته فقط 1۵۰ ميليارد تومان و امسال با نگاه خوشبينانه 

۵۰۰ ميليارد تومان از اين طريق درآمد خواهيم داشت. 
ميرلوحي در پاي��ان از وجود برخي ابهامات، خبر داده و با بيان 
اينكه سازمان زيباس��ازي اعالم كرده است كه نمي تواند اين ۵۰۰ 
ميليارد تومان را محقق مي كند، خاطرنشان كرد: اين نشان مي دهد 
كه يك جاي كار لنگ مي زند. اگر قرار است تبليغات بشود و چشم 
مردم به زحمت بيفتد، بايد هزينه اش پرداخت شود. با يك حساب 
سرانگش��تي مي توان گفت، امروز در ته��ران با توجه به اين تردد و 
جمعيت، بيش از 1۰ هزار ميليارد تومان پول براي تبليغات پرداخت 

مي شود، اما سهمي از اين درآمد به شهرداري تعلق نمي گيرد. 

واگذاري برخي بيلبوردها همچنان ابهام دارد
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تعادل|
عصر دوش��نبه هتل اس��پيناس پاالس تهران، 
ميزبان بزرگ تري��ن گردهمايي هاي فعاالن بخش 
خصوص��ي و س��فراي خارجي با حض��ور مقامات 
ارش��د دولتي بود. س��فراي خارجي آمده بودند تا 
در نشس��ت هم انديش��ي بخش خصوصي تهران، 
ب��ه يك فهم مش��ترك در مورد آين��ده تجارت با 
اي��ران در پس��اخروج يك جانبه امري��كا از برجام 
برسند. اگرچه بخش خصوصي در نظر داشت اين 
نشست را در ماه عس��ل برجام برگزار كند وبراي 
نخس��تين بار در چند دهه گذش��ته، پيوند دوباره 
اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني را جشن بگيرد، اما 
زمزمه هاي تحريم و تهديد دوباره ايران از س��وي 
»دونالد ترامپ« اتاق تهران را بر آن داشت تا گام 
نخست ديپلماس��ي اقتصادي بخش خصوصي را 
در فصل تجدي��د تحريم ها محكم بردارد. اما وزير 
امور خارجه كشورمان از تضامين سه گانه برجامي 
اروپا ش��امل »فروش نفت«، »حفظ روابط بانكي« 
و »برقرار ماندن روابط ترانزيتي با ايران« در قبال 
ايران س��خن گفت. خبري كه نشان از دور جديد 
مذاكرات ب��ا1+4 يعني منهاي امريكا داش��ت. از 
س��وي ديگر، مع��اون اول رييس جمهور از تدوين 
سناريوهاي متعدد براي شرايط گوناگون اقتصادي 
در روزه��اي آتي خبر داد و تاكيد كرد كه اقتصاد 
اي��ران به دليل ويژگي هايي كه دارد، اساس��ا غير 
قابل حبس شدن است. اسحاق جهانگيري، توقف 
فروش نفت ايران را يك خيال واهي دانس��ت و به 
شركت هايي كه ايران را ترك مي كنند، هشدار داد 
كه ايران نس��بت به اين موضوع بي تفاوت نخواهد 
ماند. اما از آن سو، سفراي اروپايي و آسيايي هم از 
پايبنديشان به برجام و هم از انتظاراتشان از ايران 
گفتند. آنها، سيستم ارزهاي رمزي را يك ظرفيت 
مناسب عنوان كردند كه ايران مي تواند بخشي از 
مبادالت خود با ديگر كش��ورها را از طريق همين 
سيس��تم ها پيگيري كند. اما آنها نگراني هايي هم 
داشتند؛ نخست نگراني بابت ممنوعيت هايي بود 
كه ايران به تازگ��ي براي بيش از هزار قلم كاال از 
ديگر كشورها اعمال كرده و ديگري مساله »اف اي 
ت��ي اف«. از اين رو، آنها خواه��ان رفع اين موانع 

شدند. 

 اقتصاد ايران حبس شدني نيست
ات��اق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ته��ران، ب��ه عن��وان بزرگ تري��ن تش��كل بخش 
خصوصي كشور ماه ها به دنبال برگزاري نشستي 
با حضور ده ها نفر از س��فراي خارجي مقيم تهران 
بود تا پيوند اقتصادي ميان بخش خصوصي ايران 
و ديگر كش��ورهاي در فضاي پسابرجامي تقويت 
ش��ود. با اين همه، سخنان اس��حاق جهانگيري، 
مع��اون اول رييس جمهور، ب��ر محور خاص بودن 
ش��رايط امروز كش��ور و البته آمادگي دولت براي 
پش��ت سر گذاشتن اين شرايط خاص استوار بود. 
جهانگيري معتقد اس��ت اقتصاد اي��ران، به دليل 
ويژگي ه��اي جمعي��ت ش��ناختي، ژئوپليتيك و 
جغرافيايي، اساساً غير قابل حبس شدن است. او 
گف��ت: ايران چندين هزار كيلومت��ر جاده در مرز 
خود با كشورهاي همسايه دارد و از شرق و غرب، 
به وسيله راه آهن به اروپا و شرق آسيا اتصال ريلي 
دارد. چنين كشوري كه 80 ميليون نفر جمعيت 
دارد را اساساً نمي توان به شكلي كه مد نظر امريكا 
اس��ت حبس اقتصادي كرد. او ادامه داد: مقاومت 
هوشمندانه در برابر تحريم ها را آغاز خواهيم كرد، 
البت��ه توقف فروش نفت اي��ران، يك خيال واهي 

است. 
جهانگي��ري ادامه داد: ش��رايط خطيري پيش 
روي اي��ران اس��ت كه البته بن بس��ت نبوده و به 
معناي ايجاد بحران و ش��رايط بحراني براي ايران 
نيس��ت. البته نمي خواهيم چش��مان خ��ود را بر 
واقعيت هايي ك��ه امروز مقابل اي��ران قرار گرفته 
ببندي��م يا از آنها فرار كنيم. اين در حالي اس��ت 
كه دش��واري هايي پيش روي ما اس��ت اما همين 
واقعيت ها به ما مي گويد ك��ه ظرفيت هاي بزرگ 
اي��ران و فرصت ه��اي بي نظي��ري در اختي��ار ما 
قرار گرفته اس��ت. جهانگيري گف��ت: ملت ايران 
منسجم و يكپارچه است و در آينده نزديك شاهد 
مانورهاي مختلفي از تفاهم جريان هاي سياس��ي، 
گروه هاي سياس��ي با اخت��اف نظرهاي جدي در 

داخل ايران خواهيد بود. 

 هشدار جهانگيري
او ادام��ه داد: راهب��ردي ب��ه ن��ام مقاوم��ت 
هوشمندانه اقتصادي در مقابل تحريم هاي امريكا 
اتخاذ كرده ايم تا مسائل اقتصادي كشور را حل و 
فصل كنيم. پس نش��ان خواهيم داد كه در دوران 
تحريم، اقتصاد كشور را نجات خواهيم داد. فعاالن 
بخش خصوصي با انگيزه وارد ميدان فعاليت و كار 

شدند و اگر طرف هاي برجام به تعهدات خود عمل 
كرده بودند، امروز شرايط اقتصاد ايران براي مردم، 
ش��رايط مطلوبي بود. مع��اون اول رييس جمهور 
گفت: اي��ران رتبه اول را به لح��اظ ذخاير نفت و 
گاز دني��ا دارد و در زم��ان برجام ني��ز اعام كرده 
اس��ت كه بيش از ۲00 ميليارد دالر، طرح آماده 
در صنع��ت نفت و گاز خود دارد كه آماده ارائه به 
طرف هاي خارجي و داخلي است. ضمن اينكه در 
صنايع فلزي و معدني طرح هاي زيادي داش��تيم. 
ش��رايط اقتصاد ايران مهيا بود كه حتي براي دنيا 
به يك كانون مهم س��رمايه گذاري تبديل شود. ما 
نيز دنبال ش��ركاي واقعي خ��ود بوديم كه در اين 
فرصت بين ش��ركت هاي ايران��ي و خارجي براي 
ده ه��ا و صدها ميليارد دالر س��رمايه گذاري و كار 

بزرگ توافق حاصل شود. 
جهانگيري ادام��ه داد: توقف فروش نفت ايران 
يك خيال واهي اس��ت، ما نيز ساز و كارهاي الزم 
را در داخل دولت فراهم كرده ايم و بدترين شرايط 
را ه��م پيش بيني نموده ايم، چراكه ما نمي توانيم 
نسبت به ملت و كشور خود بدون برنامه باشيم و 
بنابراين س��ناريوهاي مختلف را طراحي كرده ايم، 
چراكه ايران كش��وري اس��ت كه در سال گذشته 
بيش از ۹0 ميليارد دالر صادرات نفت و غيرنفتي 
داش��ته اس��ت. معاون اول رييس جمه��ور گفت: 
دس��ت كش��ورهايي كه در اين مقطع به سياست 
يك جانبه گرايي امريكا پش��ت كنند، را به گرمي 
مي فش��اريم، اما ش��ركت هايي كه اي��ران را ترك 
مي كنن��د، بايد بدانند كه اين مس��ائل در حافظه 
تاريخي همكاري ايران با آنها ثبت خواهد ش��د و 
بي تفاوت نخواهيم ماند. البته ممكن اس��ت كه با 
اعام خروج امريكا از برج��ام، تاطم كوتاه مدتي 
در برخي از بخش هاي اقتصادي كشور اتفاق افتد، 
اما مانع از تاطم هاي بعدي خواهيم شد و برنامه 
تنظيم كرده ايم كه نگذاري��م اقتصاد ايران از اين 
مرحله آسيب ببيند، پس براي واردات و صادرات 
و ف��روش نفت برنامه ريزي كرده ايم و اميدواريم با 
كمك كشورهاي دوست بتوانيم كار را پيش بريم. 

 اتاق هاي بازرگاني خارجي در راه ايران
س��خنراني محم��د ج��واد ظريف، به س��ياق 
هميشگي رسا و بدون ايراد بود. وزير امور خارجه 
ايران با بيان اينكه همه ش��ركاي ايران در برجام 
پس از خ��روج غيرقانوني امري��كا از برجام آماده 
هم��كاري با ما هس��تند، از ادام��ه مذاكرات براي 
تضمي��ن روابط بانكي و ادامه ف��روش نفت ايران 
خب��ر داد و گفت: توان بخ��ش خصوصي ايران به 
عن��وان نماينده واقعي مردم ايران براي پيش��برد 
وظايف خود همواره مش��خص بوده است. اين در 
حالي اس��ت كه بعد از خروج غيرقانوني امريكا از 
برجام، همه كش��ورها و شركاي خود در برجام را 
آماده هم��كاري با ايران ديده ايم، حتي فرانس��ه، 

انگليس، آلمان، چين و روس��يه به روشني بعد از 
اعام خروج غيرقانوني امري��كا از برجام، حمايت 
خود را از اين توافقنامه بين المللي اعام كرده اند. 
وزير امور خارجه افزود: در جلس��ه يي كه با س��ه 
كش��ور اتحاديه اروپا و قبل از آن با چين و روسيه 
داشته ايم، همگي بر جبران خسارت هاي ايران در 
خروج امريكا از برجام اشاره داشته اند. بيانيه خانم 

موگريني نيز اين را به خوبي نشان داده است. 
ظريف در ادامه به سه تضميني اشاره كرد كه 
طرف ه��اي اروپايي برجام در فرداي خروج امريكا 
از اي��ن توافق، به ايران داده اند. او گفت: ش��ركاي 
ما در برجام تعه��د كرده اند كه فروش نفت ايران 
ب��ه ميزان كنون��ي، حمل و نقل، رواب��ط بانكي و 
موارد اقتصادي كه در توافقنامه آورده شده است، 
ادام��ه يابد، پس اراده سياس��ي در جه��ان براي 
ادامه حضور فعال در جمهوري اس��امي ايران با 
وجود فش��ارهاي امريكا كاما وجود دارد. به گفته 
ظريف، جهان اكنون بر سر يك دوراهي است كه 
آيا امريكا اراده سياس��ي خ��ود را بر دنيا تحميل 
مي كند يا دنيا بر اس��اس يك نظ��ام قانونمند كه 
اياالت متح��ده امريكا نيز زماني جزو پايه گذاران 
اي��ن نظام بود، تصميم گي��ري مي كند؟ وزير امور 
خارجه ايران تاكيد ك��رد: اقدامات عملياتي گروه 
1+4 منهاي امريكا آغاز شده است و در سفر وين 
نيز با حضور وزراي امور خارجه، جزييات اقداماتي 
كه در حوزه بانكي و نفت قرار اس��ت انجام شود، 
براي تضمين روابط بانكي و تضمين ادامه فروش 
نفت ايران را با ما درميان گذاشتند و در اين هفته 
نيز هم��كاران من، اين موضوع را در پايتخت هاي 
كش��ورهاي اروپايي و دو عض��و ديگر برجام ادامه 

مذاكره خواهند داد. 
ظري��ف گف��ت: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 
بخش عمده اقتصاد ما و س��اير كش��ورهاي عضو 
برج��ام را در اختي��ار دارن��د و هم��كاري متقابل 
زمين��ه همكاري در اين راس��تا را رقم خواهد زد. 
هفته آينده كه سمينار س��فراي ايران را خواهيم 
داشت، ۷۷ اتاق مشترك ايران و كشورهاي دنيا با 
سفراي مربوطه جلساتي را برگزار خواهند كرد تا 
زمينه ساز شناسايي مشترك بخش هاي خصوصي 
در حوزه بنگاه هاي كوچك و متوسط باشيم و اين 
ش��روع خوبي براي بخش خصوصي ايران اس��ت 
ك��ه بتواند در يك اقتصاد پوي��ا حركت كرده و از 
تجربيات بخش خصوصي مخصوصا در كشورهاي 

اروپايي در اين حوزه استفاده كند. 
وزي��ر ام��ور خارجه گف��ت: ما حق خ��روج از 
برج��ام را براي خود حفظ كردي��م اما انتخاب ما 
اين اس��ت كه بتوانيم با اعضاي باقيمانده از برجام 
به يك راهكار برس��يم، در قال��ب اين قانونمندي، 
امروز ايران ش��كايت خود از اي��االت متحده براي 
برقراري مج��دد و غيرقانوني تحريم هاي يكجانبه 
را تسليم ديوان بين المللي دادگستري كرد. ظريف 

گفت: دولت كنون��ي امريكا نمي داند كه چطور با 
دنيا برخورد كند، اين درحالي است كه اين ربطي 
ب��ه »نفتا«، »توافق پاريس« يا »برجام« ندارد و او 
همه اين قوانين را زير پا گذاشته است و ضروري 
اس��ت اين رفتار كه به عنوان ي��ك عادت در دنيا 
مرسوم شده است متوقف شود، در غير اين صورت 
اي��ن عادت براي بر ه��م زدن نظم جهاني حركت 
خواه��د كرد و روندي نخواهد ب��ود كه اين آينده 

روشن را براي دنيا رقم زند. 

 كارآفريني، مزيت امروز ايران
در ادام��ه ريي��س اتاق تهران ك��ه ميزبان اين 
مراس��م بود، پش��ت تريبون قرار گرفت. مس��عود 
خوانس��اري، گف��ت: بعد از نوس��ان ها و تاطمات 
اقتصادي چند س��ال قب��ل در اقتص��اد ايران كه 
عمدتا ناش��ي از فش��ار تحريم هاي يك جانبه بود، 
ب��ا روي كار آمدن دولت جديد در س��ال 1۳۹۲، 
ثبات و آرامِش نس��بي به اقتصاد بازگشت. امضاي 
سند تاريخي برجام، باعث شد تا فعاالن اقتصادي 
خارج��ي به ويژه از كش��ورهاي اروپاي��ي در قالب 
هيات ه��اي تجاري متعدد به ايران س��فر كرده و 
جريان س��رمايه گذاري بنگاه ه��اي بزرگ خارجي 
به س��مت بخش هاي دولتي يا ش��به دولتي ايران 

سرازير شود. 
او ادامه داد: به نتيجه رس��يدن چندين قرارداد 
بزرگ در حوزه هاي نفت و گاز، خودرو، پتروشيمي 
و خريد هواپيما از ش��ركت هاي بزرگ در دستور 
كار قرار گرفت، اما شركت هاي كوچك و متوسط 
خارج��ي به دليل عدم حمايت ه��اي الزم بانكي- 
مال��ي و نيز فقدان ش��ناخت دقي��ق از موقعيت 
و پتانس��يل هاي اقتص��اد ايران، آنگون��ه كه بايد 
مش��اركت جدي نداشتند و س��هم چنداني را نيز 
از ظرفيت ه��اي اقتصادي ايران به خود اختصاص 

ندادند. 
رييس اتاق تهران افزود: مزيت ما در ايران تنها 
راه ه��ا، حمل و نقل، ب��ازار 400 ميليوني منطقه، 
امني��ت پايدار، ني��روي كار ارزان، دسترس��ي به 
درياه��ا، بهره مندي از فرودگاه ه��ا و بنادر و طبقه 
متوسط فعال و تنومند نيستند بلكه مزيت امروز 
اقتص��اد ايران، حض��ور كارآفريناني جوان، خاق، 
با انگيزه و با دانش اس��ت. در ح��ال حاضر بيش 
از ۲۵00 ش��ركت دانش بني��ان و اس��تارت آپي با 
مديريت مدرن جوانان تحصيلكرده در ايران فعال 
شده كه تعدادي از اين شركت ها، قابليت رقابت با 

نمونه هاي موفق جهاني را دارند. 
خوانساري گفت: در سال گذشته، قراردادهاي 
تامين اعتب��ار بانكي متعددي به ارزش حدود ۳0 
ميليارد دالر ب��ا طرف هاي »اتريش��ي، ايتاليايي، 
دانمارك��ي، چيني و كره اي« به امضا رس��يد كه 
اكنون در معرض تهدي��د تحريم هاي امريكا قرار 
گرفته كه جملگي ناقض قوانين حقوقي بين الملل، 

اصول اوليِه اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه اس��ت. 
او اف��زود: با اين وجود، قابل پيش بيني اس��ت كه 
بس��ياري از ش��ركت هاي چندمليتي و بانك هاي 
ب��زرگ اروپاي��ي و غيراروپاي��ي، تح��ت فش��ار و 
تهديده��اي دولت امريكا حاضر به ادامه همكاري 
اقتص��ادي با ايران نباش��ند، اما همچن��ان امكان 
تعام��ل بخش خصوص��ي ايران و اروپ��ا به عنوان 
يك��ي از اصلي ترين ش��ركاي تج��اري برجامي از 
طريق دولت ها و بنگاه هاي كوچك و متوس��ط با 
توانمندي ب��اال و تكنولوژي جديد فراهم اس��ت. 
امروزه موتور محرك اقتصاد بس��ياري از كشورها، 
همين ش��ركت هاي كوچك و متوسط هستند كه 
بايد شناس��ايي و زمينه تس��هيل رفت و آمد آنها 
را به  عنوان ش��رط الزم در توس��عه همكاري هاي 

تجاري فراهم آورد. 

 انتقاد خارجي ها چه بود؟ 
اما س��فراي خارجي در مراس��م چه گفتند؟. 
س��فير اتري��ش در ايران كه كش��ورش رياس��ت 
دوره يي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، نخس��تين 
س��فير خارج��ي بود كه در اين نشس��ت به ايراد 
س��خنراني پرداخت. »اش��تفان ش��ولتز«، گفت: 
اتحاديه اروپا خواهان باز ش��دن كانال هاي مالي 
اس��ت زيرا به دليل قطع صادرات به ايران حدود 
10 ميليارد دالر متضرر شده است. او با اشاره به 
سفر حس��ن روحاني به كشورش گفت: اين سفر 
از آن لحاظ اهميت داشت كه نخستين سفر يك 
مقام خارجي به اتريش س��ه روز بعد از به عهده 
گرفتن رياس��ت اتحاديه اروپا توس��ط اين كشور 
ب��ود و نكته ديگر آنكه نخس��تين س��فر اروپايي 
رييس جمهور ايران به يك كش��ور غربي در دور 

دوم رياست جمهوري او بود. 
رم��زي  ارزه��اي  سيس��تم  گف��ت:  ش��ولتز 
)cryptocurrencies( يك��ي از ظرفيت ه��اي 
خوبي اس��ت كه فض��اي خود را پيدا ك��رده و در 
حال باال آمدن از زير زمين اس��ت. ايران مي تواند 
بخشي از مبادالت خود با ديگر كشور را از طريق 
همين سيستم ها پيگيري كند. او ادامه داد: نكته 
ديگري كه بايد به آن اش��اره كن��م، نگراني ما از 
اعمال برخ��ي محدوديت هاي واردات��ي در ايران 
اس��ت. دولت اي��ران ب��ه تازگ��ي واردات بيش از 
هزار قلم كاال را از كش��ورهاي ديگر ممنوع اعام 
كرده اس��ت. ما اميدواريم ايران اين محدوديت ها 
را بر طرف كند. س��فير انگلي��س در ايران هم از 
پشتيباني دولت انگلستان براي موافقتنامه برجام 
س��خن گفت. »راب مك كاير« اف��زود: البته اين 
پش��تيباني محدود به ش��عارهاي سياسي نيست، 
بلكه بايد عملي باش��د تا روابط اقتصادي و كسب 
و كار را ادامه دهد، براي ديپلماتها، آس��ان اس��ت 
ك��ه بگوييم ما از همكاري ه��اي اقتصادي بين دو 
كش��ور اس��تقبال مي كنيم و آنهايي كه در بخش 
خصوصي هس��تند، از ما انتظار عمل��ي دارند كه 
س��وال منصفانه آنها اقدامات عملياتي ما است. او 
اي��ن خبر را ه��م داد كه همكاران م��ا در ايران و 
لندن در حال تاش هس��تند تا مشكات ناشي از 
تحريم هاي پيشنهادي امريكا عليه ايران را حل و 
فصل كنند. البته كس��ب و كار ادامه يافته است و 
ما يادداش��ت تفاهمنامه هايي را نيز بعد از خروج 
امريكا از برجام و حت��ي ديروز نيز امضا كرده ايم، 
در اين راس��تا ما روز گذشته تفاهمنامه مهمي را 
با يكي از ش��ركت هاي ايراني امضا كرده ايم، پس 
وظيفه ما اين اس��ت ك��ه اعتم��اد جامعه بخش 
خصوصي در ايران و كش��ور خود را حفظ كنيم تا 

كسب و كارها ادامه يابد. 
او از اظه��ارات س��فير اتريش مبن��ي بر تداوم 
همكاري ها بين دولت ها استقبال كرد و خواستار 
ش��دكه ايران هم اقداماتي انجام دهد كه برجام را 
پش��تيباني كند. يكي از نگراني هاي مورد اش��اره 
او، موض��وع »اف اي ت��ي اف« ب��ود كه خواس��تار 
ش��د اين موضوع حل وفصل ش��ود تا همكاري ها 
ادامه يابد. س��فير چين در ايران، ديگر س��خنران 
اين نشست بود كه در مورد حفظ سطح مبادالت 
ميان ايران و چين، در ش��رايط جديد س��خنراني 
كرد. به گفته پانگ س��ن، ايران به صورت تاريخي 
يكي از مهم ترين حلقه هاي جاده تاريخي ابريشم 
بوده و نقشي تاثيرگذار در شكل گيري جهان امروز 
داش��ته اس��ت. او ادامه داد: چين مي خواهد جاده 
ابريشم را در خشكي و دريا احيا كند و ايران قطعا 
مانند گذش��ته يكي از مهم تري��ن حلقه هاي اين 
مسير بازرگاني خواهد بود. سن گفت: من افتخار 
دارم كه بگويم چين ش��ريك اول تج��اري ايران 
در س��ال گذشته بوده اس��ت و از سال ۲01۶ كه 
رييس جمهور ايران به چين آمد، دو رييس جمهور 
تصميم گرفتند كه از طريق مشاركت و همكاري، 
رواب��ط خود را گس��ترش دهند؛ ضم��ن اينكه به 

تازگي نيز هياتي از ايران به چين آمده است. 

  كاهش توليد خودرو
به دليل كمبود قطعه

ايسنا| رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي گفت: 
در چند هفته اخير توليد خودرو در كشور كاهش يافته 
ضمن آنكه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل 
كسري قطعه، ناقص توليد شده و در كف كارخانه ها 
كرد:  اظهار  نجفي منش  محمدرضا  مي شوند.  متوقف 
خارجي،  و  داخلي  مشكات  تمام  كنار  در  متاسفانه 
انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتي توليد قطعه در 
گمرك، جديدترين مشكل صنعت قطعه سازي است. 
او با بيان اينكه قطعات و مواد اوليه وارد گمرك شده 
اما اين سازمان براي ترخيص آنها كد 14 رقمي بانك 
مركزي را طلب مي كند، خاطرنشان كرد:  براي دريافت 
كد 14 رقمي به بانك مركزي كه مراجعه مي كنيم 
ارز  تخصيص  كه  مي شود  وقتي صادر  كد  مي گويند 
مربوطه در سامانه نيما صورت گرفته باشد كه آن نيز با 

مشكات و تاخير فراواني همراه است. 

 بازار خودرو به ثبات رسيد
ايرنا| رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور 
گفت: بازار خودرو با اقدام ها و برنامه هاي اجرايي به ثبات 
نسبي رسيده و اكنون از التهاب هاي اخير آن كاسته 
بر  نظارت  و  پايش  افزود:  شده است. منصور معظمي 
بازار خودرو ادامه دارد و با افرادي كه سعي در التهاب 
بازار داشته باشند برخورد جدي مي شود. او با اشاره به 
خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم هاي ظالمانه از 
جبهه  سربازان  عنوان  به  كارآفرينان  و  سرمايه گذاران 
اقتصادي نام برد و از حمايت همه جانبه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از سرمايه گذاران خبر داد. معاون وزير 
شهرستان  در  صنعتي  بزرگ  طرح  اجراي  به  صنعت 
با  بزرگ  طرح  اين  افزود:  و  كرد  اشاره  شهر  مشگين 
همكاري سرمايه گذار بخش خصوصي اجرا مي شود و 
نقش مهمي در توسعه اقتصادي استان اردبيل به ويژه 
شهرستان مشگين شهر خواهد داشت. معظمي درباره 
اين طرح گفت: مطالعه و بررسي هاي نخستين به هماره 
نشست هاي مختلف با سرمايه گذار خارجي آغاز شده و 

به زودي جزييات آن به اطاع مردم خواهد رسيد.  

 افزايش 11 درصدي توليد 
آلومينيوم 

شاتا| آمار واحدهاي بزرگ توليد آلومينيوم در مدت 
سه ماهه نخست امسال نشان مي دهد مجموع توليد 
به رقم ۹1 هزار و ۳۷۹ هزار تن رسيد كه  فلز  اين 
درصدي  افزايش 11  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 
دارد. بر اين اساس، واحدهاي توليدي در خرادماه ۳0 
هزار و 4۳۲ تن آلومينيوم توليد كردند كه در مقايسه با 
عملكرد در مدت مشابه پارسال افزايش 1۳ درصدي را 
ثبت كرد. ايران اكنون ساالنه ميزان توليد شمش خود 
را در واحدهاي شاخص اين بخش )ايرالكو - المهدي و 
هرمزال( به سطح ۳۵0 تا 400 هزار تن رسانده درحالي 
كه گفته مي شود ميزان مصرف ساالنه به ۶00 تا ۷00 
توليد شمش  ميزان  سو،  ديگر  از  مي رسد.  تن  هزار 
خالص آلومينيوم در سه ماهه نخست امسال از سوي 
واحدهاي ياد شده به رقم 84 هزار و ۲۳۵ تن رسيد 
كه رشد نزديك به هشت درصدي را نسبت به سه ماهه 
مشابه پارسال )۷8 هزار و ۲۶4 تن( نشان مي دهد. آمار 
عملكرد توليد آلومينيوم در سال گذشته در سه واحد 
بزرگ )ايرالكو، المهدي و هرمزال( رقم ۳0۵ هزار و 
۵01 تن را نشان مي دهد. آمار سه ماهه نخست امسال 
واقعيت رشد توليد در اغلب سرفصل هاي مربوط به 
آلومينيوم را نشان مي دهد و در عين حال در زمينه 

پودر آلومينيوم افت اندكي ثبت شد. 

  به كارگيري ظرفيت دانشگاه
در جهت توسعه صنعت

استان  كاران  و معدن  بزرگداشت صنعتگران  همايش 
تهران روز گذشته با حضور استاندار تهران، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران و جمعي از مديران و مسووالن 
دستگاه هاي دولتي و خصوصي برگزار شد و در آيين 
اين مراسم از ۳۷ صنعتكار و معدنكار نمونه استان تقدير 
به عمل آمد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 
آيين برگزاري اين همايش، با تاكيد بر استفاده از نيروي 
تحصيل كرده براي توسعه صنعت گفت: اگر دانشجويان 
مقاطع دكترا و ارشد در بخش صنعت و معدن به كار 
گرفته شوند مي توانند در حل مسائل و ايجاد خاقيت 
براي توسعه بنگاه هاي اقتصادي مفيد باشند. به گزارش 
روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران، قباديان با بيان اينكه در كشور ما تاكنون از اين 
سرمايه استفاده نشده، افزود: در حال حاضر ۹8 هزار 
بنگاه صنعتي ومعدني در كشور وجود دارد كه تنها ۲ 
هزار واحد از اين تعداد، مركز تحقيق و توسعه در خود 
دارند. معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، 
معدن وتجارت با اشاره به طرح »تاپ« گفت: طرحي را 
ارائه كرده ايم تحت عنوان »تاپ« به معني توانمندسازي 
و توسعه اشتغال پايدار كه در آن دانشجويان برتر درسطح 
كشور شناسايي و به بنگاه هاي صنعتي و معدني معرفي 
مي شوند. قباديان همچنين از ايجاد سامانه يي در آينده 
براي تسهيل فرآيند شناسايي و جذب دانشجويان براي 
بنگاه هاي صنعتي خبر داد. از ديگر سو رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز در اين همايش 
گفت: درشرايط فعلي با وجود مشكاتي كه به وجود 
آمده يكي از ايثارگرترين اقشار كشور، توليدكنندگان 
هستند كه حضوربيشتر و پرتاشتر دارند و با استقامت و 
پايداري باعث اشتغال و آباداني استان شده اند. او افزود: 
توجه كافي استاندار محترم تهران به توليد كنندگان و 
تاش شبانه روزي ايشان براي رفع مشكات در ستادها، 
و  استان  برنامه ريزي  شوراي  تسهيل،  ستاد  جلسات 
است.  نمايان  و  مشهود  بسيار  سرمايه گذاري  شوراي 
با اشاره به حضور استاندار در شهرك هاي صنعتي  او 
استان تهران و بازديد از واحدهاي صنعتي و توليدي 
افزود: در جلسات مشتركي كه با فعالين اقتصادي برگزار 
شد مشكات و موضوعات گريبان گير اين بخش احصا 
شده و از طريق دستگاه هاي اجرايي جهت مرتفع كردن 

مشكات اقدام مي شود. 

رييس اتاق ايران به وزير صنعت و رييس كل بانك مركزي نامه نوشت

نگراني بخش خصوصي از شيوه جديد تخصيص ارز 
گروه تجارت|

شرايط ويژه اقتصادي ايران هنوز هم براي بخش 
خصوصي كش��ور قابل هضم نيست. پس از اعمال 
محدوديت ه��اي گوناگ��ون در زمينه تخصيص ارز 
و واردات كاالهاي مختلف به كش��ور، حاال رييس 
پارلمان بخش خصوصي ايران دست به قلم شده و 
در دو نامه جداگانه به وزير صنعت، معدن و تجارت و 
رييس كل بانك مركزي ايران، از هشدارهاي بخش 
خصوصي پرده برداشته است، هشدارهايي كه شايد 
خيلي زود رنگ واقعيت به خود بگيرند. غامحسين 
ش��افعي در نامه خود به محمد شريعتمداري، وزير 
صنع��ت، از ناتواني بخش خصوصي در تامين مواد 
اوليه توليد اشاره كرده و گفته وضعيت در واحدهاي 
بزرگ پتروش��يمي و فلزي داخلي هم چندان بهتر 

نيس��ت. او نوشته اس��ت: »به واسطه اين مشكات 
و نبود چش��م اندازي مش��خص دال ب��ر رفع آنها، 
برخي واحدها در آس��تانه كاه��ش توليد و تعديل 
نيروي كار قرار گرفته اند.« ش��افعي در نامه خود به 
ولي اهلل س��يف، رييس كل بانك مركزي ايران هم 
به صف هاي طويل براي تامي��ن ارز جهت واردات 
اش��اره كرده و اينكه اگر فك��ري به حال تامين ارز 
نشود، »آثار وضع كنوني در ماه هاي آينده در توليد 
كشور آشكار خواهد شد.« به گزارش پايگاه خبري 
اتاق ايران، غامحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران، 
در نامه ه��اي جداگانه يي به محمد ش��ريعتمداري، 
وزير صنعت، معدن و تجارت و ولي اهلل سيف رييس 
كل بانك مرك��زي، نگراني فع��االن بخش توليد از 
ش��يوه تخصيص ارز و تامين مواد اوليه را ابراز كرد 

و خواستار رسيدگي سريع اين دو براي جلوگيري از 
مش��كات آينده شد. شافعي در نامه خود به محمد 
شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، با استناد 
به مراجعات فعاالن بخش خصوص��ي به اتاق ايران 
آورده است: »سياس��ت هاي ارزي و تجاري متخذه 
طي ۳ ماه گذش��ته به نحوي اس��ت ك��ه واحدهاي 
توليدي در تامين مواد اوليه خود با مش��كل مواجه 
شده اند. به جهت اطاله زمان تخصيص ارز در سامانه 
»نيم��ا«، امكان واردات و تامي��ن مواد اوليه محدود 
شده است. متاسفانه آن بخش از مواد اوليه كه توسط 
واحدهاي بزرگ پتروشيمي و فلزي داخلي توليد و 
عرضه مي ش��ود نيز ش��رايط بهتري از مواد وارداتي 
ن��دارد. اوالٌ عرضه اين واحدها كاهش يافته و ثانياٌ با 
عدم شفافيت روبرو است و توليدكنندگان مجبور به 

خريد اين مواد از بازار آزاد به نرخ هايي بسيار بيشتر 
از نرخ هاي متناظر با دالر رسمي هستند.«

در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نامه آمده اس��ت: 
»به واس��طه اي��ن مش��كات و نبود چش��م اندازي 
مشخص دال بر رفع آنها، برخي واحدها در آستانه 
كاه��ش توليد و تعديل ني��روي كار قرار گرفته اند. 
بدين وسيله مراتب نگراني توليدكنندگان به عنوان 
محور اقتصاد كشور را خدمت جنابعالي كه هميشه 
با تدبير الزم راهگش��اي مشكات بخش خصوصي 
واقعي كشور هستيد منعكس مي كنم و در همين 
رابطه درخواست عاجل براي بررسي موضوع و اتخاذ 
تدابير راهگشا جهت حفظ توليد نيمه جان كشور، از 
جانب بخش خصوصي از آن مقام عالي و همكاران 

محترمتان دارم.«

 براي تامين ارز مواد اوليه چاره انديشي شود
غامحس��ين ش��افعي در نامه يي ديگر مراتب 
نگراني بخ��ش خصوصي از سياس��ت هاي ارزي 
را به ولي اهلل س��يف رييس كل بانك مركزي ابراز 

كرده است.
در متن نامه ش��افعي به س��يف، با اش��اره به 
مراجع��ه فعاالن تولي��دي در بنگاه هاي كوچك و 
متوسط به اتاق بازرگاني ايران در زمينه مشكات 
تامين ارز، آمده است: »مراجعان ابراز مي دارند كه 
ص��ف تخصيص ارز در س��امانه »نيما« براي كليه 
ارزها مرتباٌ طوالني تر مي ش��ود و برخي از واحدها 
بيش از يك ماه اس��ت كه موفق به تامين ارز خود 
از طريق سامانه مذكور نشده اند. وضعيت موصوف 
باعث ايجاد مشكل در تامين مواد اوليه كارخانه ها 
شده و به توليد و صادرات اين واحدها لطمه وارد 
كرده است.« شافعي در بخش ديگري از اين نامه 
خواس��تار شده است: »الزم و ضروري است كه در 
اين خصوص چاره انديشي عاجل شود، در غير اين 
صورت آثار وضع كنوني در ماه هاي آينده در توليد 

كشور آشكار خواهد شد.«

سفير چينسفير اتريشسفير انگليس

در نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعاالن اقتصادي مطرح شد

تضامين اروپايي ها به تهران
سفراي 3 كشور انگليس، اتريش وچين بر پشتيباني دولت هايشان از برجام تاكيد كردند
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15 نفت و انرژي
 تكذيب ارتباط 

شوري كارون و گتوند 
ايلن�ا| سرپرست شركت توس��عه منابع آب و نيروي 
ايران، با تاكيد بر لزوم يكپارچگي در مديريت آب كارون 
به عنوان نياز حياتي اين روزها توضيحاتي ارائه كرد. بهروز 
مرادي با بيان اينكه آب رها ش��ده توس��ط سد گتوند به 
فاصله مكاني اندكي توس��ط ايس��تگاه هاي هيدرومتري 
به لحاظ كيفيت مورد پاي��ش دايم قرار مي گيرد، اظهار 
داش��ت: »بر اس��اس داده هاي حاصل از اين دستگاه ها، 
كيفيت آب عبوري از س��طح مقطع اين س��د، به نسبت 
زمان هاي پيش از آبگيري س��د، شاهد بهبود و پايداري 
اس��ت، به گونه يي كه تقريبا تمام اراضي مشروب از سد 
گتوند، از جمله كشتزارهاي گياهان حساس به كيفيت 
آب، شاهد رشد و بعضا جهش در ميزان توليد و افزايش 

شاخص عملكرد در واحد سطح بوده اند.«
 وي تصريح كرد: »ميانگين ميزان هدايت الكتريكي 
آب رها ش��ده توسط سد گتوند طي ماه هاي گذشته در 
حد استانداردهاي تكليف ش��ده بوده، حال آنكه همين 
ش��اخص كه بيانگر ميزان ش��وري و آلودگي آب است، 
در فاصله رها ش��دن از دريچه هاي اين س��د تا رسيدن 
به آبادان و خرمش��هر، حدودا 12برابر ش��ده و از مرز 10 
هزار واحد گذر مي كند.« سرپرس��ت ش��ركت توس��عه 
منابع آب و نيروي ايران با اش��اره به اينكه در نخس��تين 
اراضي كش��اورزي كه آب سد گتوند را دريافت مي كنند، 
محصوالت زراعي با حساس��يت باال به شوري آب كشت 
مي شود، افزود: »شايسته است تا با پرهيز از پيش داوري، 
مبتني بر داده هاي حقيقي و عيني به مش��كالت ناشي 
از رودخان��ه كارون پرداخته ش��ود تا عزم عمومي جهت 
بهبود شرايط، صرف امور نامرتبط با مشكل نشود.« بهروز 
مرادي با دعوت از منتقدان جهت بررسي اطالعات واقعي 
و تمكين بر تصميم دولت، ابراز اميدواري كرد تا تالشي 
ملي جهت بهبود كيفي��ت آب رودخانه كارون از طريق 
پرداختن به مشكالت حقيقي اين رودخانه صورت گيرد. 

 21ميليون كارت سوخت
در دست مردم 

ش�انا| الزامي ش��دن اس��تفاده از كارت هاي سوخت 
ش��خصي به همراه راه اندازي نس��ل جديد كارتخوان ها، 
افزون بر آنكه مديريت دقيق مصرف سوخت در كشور را 
به همراه دارد، درصد تخلف در جايگاه هاي عرضه سوخت 
را به صفر مي رس��اند. محمدرضا موسوي خواه مديرعامل 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي درباره نس��ل 
جديد كارتخوان هاي عرضه س��وخت گفت: نسل جديد 
كارتخوان ها از جمله طرح هاي مهم ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي اس��ت. از آنجا كه س��االنه 20 ميليارد 
تومان براي نگهداشت سامانه قديمي كارت خوان ها هزينه 
مي كرديم و هزينه گزافي براي دولت محسوب مي شد از 
پارس��ال به اين فكر افتاديم كه با ياري گرفتن از بخش 
خصوصي مورد تاييد نظام جمهوري اس��المي، در شبكه 
هوشمند شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي فراخواني 
اعالم كنيم تا با اس��تفاده از امكان��ات بخش خصوصي، 
تجهيزات قديمي كارتخوان ها را به گونه يي كه هزينه يي 
بر دوش دولت تحميل نش��ود، روزآمد كنيم. وي افزود: 
كارگروه هاي مختلفي براي بررسي اين موضوع تشكيل 
شد كه بر اساس آن، شبكه بانكي كشور به عنوان بهترين 
و امن ترين گزينه براي اس��تفاده در اين س��امانه انتخاب 
ش��د، زيرا افزون بر قابل اعتماد بودن براي مردم، از محل 
تراكن��ش خودپردازها ني��ز درآمدبه دس��ت مي آوردند. 
موس��وي خواه با اش��اره به راه اندازي نخستين مجموعه 
كارت خوان هاي جديد س��وخت در جايگاه آزادي اظهار 
كرد: برنامه جديدي براي ش��بكه هوشمند جايگاه هاي 
س��وخت تدوين شده است كه مشكالت تجهيزات قديم 
مانند حافظه بس��يار مح��دود و هزينه ف��راوان را ندارد. 
موسوي خواه با اش��اره به اطالع رساني هايي كه در مدت 
اخير در اين باره انجام ش��ده اس��ت، اظه��ار كرد: اكنون 
بي��ش از 21 ميليون كارت س��وخت در اختيار صاحبان 
خودروهاس��ت، اما نمي دانيم چند نف��ر كارت خود را در 
اختيار دارند يا چند نفر آن را گم كرده اند. به همين سبب 
به زودي در يك فراخوان فرصتي را مشخص مي كنيم كه 

مردم بر اساس آن از كارت سوخت خود استفاده كنند.

كوتاه از دنياي انرژي

قيمت نفت پس از سقوط 4.6 درصدي حدود چند سنت در روز گذشته كاهش يافت

واكنش محدود بازار نفت به ديدار هلسينكي

عراق به دنبال وارد كردن برق از عربستان سعودي است 

طلب برقي يا حفظ نفوذ در بغداد؟
 گروه انرژي|

پس از آنكه س��فر يك روزه وزي��ر نيروي عراق به 
اي��ران و ديدارهاي س��ه گانه اش با بي��ژن زنگنه، رضا 
اردكاني��ان وزراي نفت و نيرو و ولي اهلل س��يف رييس 
كل بانك مركزي نتوانس��ت گره از مشكل برق عراق 
بگش��ايد، عراق در حال تالش براي اس��تفاده از برگ 

نزديكي به عربستان براي فشار به ايران است. 
 يك منبع آگاه به الس��ومريه ني��وز اعالم كرد كه 
نخس��ت وزير عراق وزي��ران ان��رژي و برنامه ريزي را 
به عربس��تان مي فرس��تد تا يادداش��ت همكاري در 
زمينه انرژي امضا كنند. بررس��ي »تعادل« از سوابق 
خبرگزاري الس��ومريه از نزديكي اي��ن خبرگزاري به 

عربستان سعودي حكايت دارد. 
 ايرنا در همين حال ديروز نوش��ت كه همزمان با 
اعالم به نتيجه نرسيدن مذاكرات تامين برق از ايران 
از سوي رسانه هاي عراقي يك منبع آگاه به السومريه 
نيوز گفته است كه حيدر العبادي نخست وزير عراق به 
قاس��م الفهداوي، وزير انرژي و سلمان الجميلي وزير 
برنامه ريزي دس��تور داده اس��ت تا در هفته جاري به 
عربس��تان سفر كنند و با آنها تفاهمنامه همكاري در 

زمينه انرژي امضا كنند. 
 اي��ن منبع افزود ك��ه هدف از اين س��فر امضاي 

تفاهمنامه در زمينه برق و انرژي است. 
مصع��ب المدرس س��خنگوي وزارت ب��رق عراق 
پيش از اين اعالم كرد كه به دليل اينكه عراق بدهي 
برقي خود را به تهران پرداخت نكرده است، ايران نيز 

صادرات برق به اين كشور را متوقف كرده است. 
وي اف��زود: اين مس��اله به  ش��دت گرفتن بحران 
كمبود نيرو در عراق منجر شده است. توقف صادرات 
برق ايران سه استان عراق از جمله بصره را تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. اگرچه وي به رقم دقيق بدهي برقي 
 ايران اش��اره نكرد، اما ارزيابي ها نش��ان مي دهد عراق 

حدود يك ميليارد دالر در اين زمينه به ايران بدهكار 
اس��ت.  ب��ه گزارش »تع��ادل« عراق براي س��ال ها با 
مش��كالت زيادي در زمينه تامين برق دست و پنجه 
نرم كرده است. اين كش��ور به دليل سال ها درگيري 
با جنگ و تحريم با از دست رفتن بخشي قابل توجه 
از زيرساخت هاي توليد و توزيع برق روبرو بوده است. 
اخيرا اين مساله در كنار ديگر نارضايتي هاي اجتماعي، 
م��ردم را در جن��وب و مركز عراق ب��راي اعتراض به 
خيابان كش��اند. در همين روزها وزير نيروي عراق به 
ايران سفر كرد كه بسياري احتمال دادند هدف از آن 
راضي كردن ايران به صادرات دوباره برق به اين كشور 

با وجود بدهي بغداد به تهران بوده است. 
از سويي المانيتور چندي پيش گزارش داد كه چند 
نيروگاه در عراق نيز آماده بهره برداري هس��تند اما به 
دليل كمبود گاز امكان تامين برق از آنها وجود ندارد. 
اين موضوع از اين جهت با اهميت اس��ت كه ايران از 
س��ال 1396 قراردادي را براي ص��ادرات گاز به چند 
نيروگاه در عراق منعقد كرد. مشكالت مالي اما همانند 
مساله صادرات برق، در اين بخش نيز گريبانگير شدند. 
عراق از سال 2014 و با افت شديد قيمت نفت، با 
كاهش قابل توجهي در درآمدهاي خود مواجه شده و 
در نتيجه از برنامه هاي عمراني خود عقب افتاد. اكنون 
طبق تازه ترين آمارها توليد برق عراق حدود 15 هزار و 
700 مگاوات بوده و تقاضا به بيش از 23 هزار مگاوات 

رسيده است. 
انتشار خبر مذاكره عراق با عربستان سعودي براي 
تامين برق، ممكن اس��ت با هدف وارد كردن فشار به 
تهران صورت گرفته باشد. در سال هاي اخير ايراني ها 
در صنعت نيروگاهي عراق حضور داشته اند. پيام باقري 
رييس كميته توسعه صادرات سنديكاي صنعت برق 
در اين ب��اره به »تعادل« مي گوي��د: »در حوزه صدور 
خدمات فني و مهندس��ي در صنعت برق در سال 94 

كه يكي از س��ال هاي به نس��بت خوب ما بوده است، 
حدود 2 ميليارد و 400 ميليون دالر صادرات خدمات 
در حوزه فني و مهندس��ي داش��ته ايم كه عمده اين 
صادرات در بخش برق و در كشور عراق بوده است كه 
بخش��ي از آن نيروگاهي و بخش كمتري از آن نيز در 

حوزه انتقال و توزيع بوده است.«
ام��ا حاال در كن��ار موضوع كاهش ص��ادرات برق، 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي به ع��راق در اين 
حوزه نيز با كاهش روبرو ش��ده اس��ت. اگرچه بخش 
خصوصي تالش دارد ديپلماس��ي را عامل اين كاهش 
معرفي كند اما به نظر مي رس��د بدحس��ابي عراقي ها 

عامل اصلي در اين زمينه بوده است. 
المانيتور چندي پيش رق��م بدهي برقي عراق به 
ايران را 2 ميليارد دالر اعالم كرده بود. البته برخي از 
كارشناسان حوزه انرژي و بين الملل بر اين باور هستند 
ك��ه موضوعي مانند صادر كردن ب��رق، گاز و مواردي 
از اين دس��ت از جهت ايجاد وابس��تگي، براي كشور 
صادركننده بسيار پر سود و منفعت است و نبايد صرفا 

از دريچه ايجاد درآمد به آن نگاه كرد. 
به گزارش »تعادل« از س��ال 2006 و چند س��ال 
پس از حضور اياالت متحده در عراق، موضوع صادرات 
برق ايران به اين كش��ور آغاز شد. مقدار اين صادرات 
در طول سال هاي مختلف متفاوت بوده و در بيشترين 

حالت به 2000 مگاوات رسيده است. 

گروه  انرژي|عليرضا كياني|
خبر هايي كه از هلسينكي به گوش مي رسد، 
اين طور به نظر مي آيد كه روساي جمهور امريكا 
و روس��يه در ديدار خود درباره مسائل بسياري 
صحبت كرده اند و البته »پيش��رفت در هر يك 
از موارد كند بوده است«. در زمان صحبت هاي 
والديمي��ر پوتين، ح��رف نفت به مي��ان آمد؛ 
پوتي��ن ب��ه رييس جمه��ور اي��االت متحده در 
حض��ور رس��انه هاي جهاني ي��ادآوري كرد كه 
»هيچ ك��دام از م��ا عالقه يي ب��ه افزايش قيمت 
نفت ندارد«. رييس جمهوري روسيه با اشاره به 
ش��رايط موجود در بازار نفت خطاب به همتاي 
»مصرف كنن��دگان  داد:  ادام��ه  امريكاي��ي اش 
ض��رر خواهند كرد« و س��پس نف��ت را »حوزه 
همكاري« دانست. به سختي مي توان گفت كه 
حرف رييس جمهور تهديد است يا پيشنهاد. اما 
مي توان اين را به وضوح مشاهده كرد كه قيمت 
نفت در روز مالقات دو رهبر، 4.6 درصد سقوط 
كرد تا نش��ان دهد ت��رس از تنگنا تا حدي كم 

رنگ شده است. 
چن��د روز پيش از مالق��ات ترامپ و پوتين 
و زمان��ي ك��ه رييس جمهور روس��يه مش��غول 
ديدن بازي فين��ال جام جهاني بود، خبرگزاري 
بلومب��رگ در گزارش��ي اعالم ك��رد كه 3 نكته 
باعث مي ش��ود كه انرژي در صحبت هاي ميان 
دو رهب��ر قدرتمند جهان جاي داش��ته باش��د. 
نخس��ت اينك��ه دولت ترامپ در حال بررس��ي 
امكان برداش��ت از ذخاير استراتژيك نفت خام 
اين كش��ور براي كاهش قيمت س��وخت است؛ 
كاري كه در تاريخ 40 س��اله اي��ن ذخاير تنها 
7 ب��ار انجام پذيرفته اس��ت. دوم اينكه، دونالد 
ترام��پ زمان زيادي را، حداق��ل پس از چهارم 
جوالي، صرف اعت��راض و منكوب كردن اوپك 
به دليل باال بودن قيمت نفت كرده است. سوم 
اينكه، چنانكه پيش تر نيز اش��اره ش��د، ترامپ 
يكي از نرديك ترين متحدان امريكا يعني آلمان 
را به دليل وابستگي انرژي به روسيه »به بازيچه 

مسكو«شدن متهم كرده است. 
با اين همه، و در حالي كه همه كارشناس��ان 
انتظار داشتند كه ترامپ پوتين را براي افزايش 
توليد ب��راي كاهش قيمت ها تحت فش��ار قرار 
ده��د چنانك��ه وب س��ايت ماركت واچ نوش��ت 
مالق��ات ميان پوتي��ن و ترام��پ آنچنان خبر 

خاصي براي بازار نفت به همراه نداشت. 
ب��ه گ��زارش سي ان بي س��ي، رييس جمهور 
روسيه، والديمير پوتين در كنفرانس خبري كه 
با همت��اي امريكايي خود برگزار كرد، گفت كه 
»مسكو و واش��نگتن مي توانند با يكديگر براي 
ايجاد آرام��ش در بازار نفت هم��كاري كنند«. 
به گزارش سي ان بي سي، روسيه از سال 2017 با 
همكاري اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت موفق ش��ده نيمي از م��ازاد عرضه جهاني 
را از مي��ان بردارد. اين كش��ورهاي صادركننده 
نف��ت زماني به فكر مديري��ت عرضه نفت خام 
افتادند كه قيمت طالي س��ياه در سال 2016 
به حداقل مقدار در 12 س��ال قبل از آن رسيد، 
فشار فزاينده يي را بر اقتصادهاي وابسته به نفت 
وارد آورد و به ورشكستگي صدها شركت انرژي 

در ايالت متحده انجاميد. 
ام��ا اياالت متحده كه در آن، توليد كنندگان 
نف��ت در بازار رقاب��ت مي كنند، جزئ��ي از اين 
تواف��ق نبود. با اين وجود، پوتين روز دوش��نبه 

در براب��ر خبرن��گاران گف��ت كه اعتق��اد دارد 
ك��ه همكاري ميان روس��يه و امري��كا مي تواند 
محقق شود. پوتين در كنفرانسي كه با همتاي 
امريكاي��ي خ��ود برگزار كرد، گف��ت كه معتقد 
است روس��يه به عنوان بزرگ ترين توليد كننده 
نفت و گاز جهان و اياالت متحده به عنوان يك 
قدرت��ي نفتي، مي توانند با يكديگر براي تنظيم 
بازار جهاني ان��رژي همكاري كنند، چرا كه هر 
دو كش��ور از افزاي��ش قيمت ناراض��ي خواهند 
بود. رييس جمهور روس��يه ادامه داد: »ما هيچ 
عالقه يي ب��ه افزايش قيمت ه��ا نداريم چرا كه 
اين امر به كاهش نزول ساير بخش هاي اقتصاد 
منجر خواهد ش��د و از همي��ن نظر هم فضاي 
خوب��ي براي هم��كاري ميان دو كش��ور وجود 
دارد«. ترام��پ هم در ادامه توئيت هاي خود در 
اين كنفرانس خبري از اوپك خواست تا قيمت  
نفت را مه��ار كند. در همين ماه گذش��ته 24 
كش��ور توليدكننده نفت به رهبري عربس��تان 
سعودي و روسيه بر افزايش توليد براي جبران 
كاهش عرضه ونزوئ��ال و همين طور تهديد هاي 
قريب الوقوع امري��كا عليه پنجمين توليدكننده 

نفت جهان، يعني ايران، توافق كردند. 
به گزارش سي ان بي س��ي، مصرف كنندگان در 
سرتاس��ر جهان و حتي توليدكنندگان نفت شيل 
در امريكا از نوس��ان در قيمت ها آسيب مي بينند. 
هفته پيش ترامپ آلمان را به خاطر اجازه دادن به 
روسيه براي گسترش خط لوله گاز طبيعي روسيه 
ب��ه باد انتقاد گرفت و سياس��ت آلمان را »بس��يار 
ناگ��وار« ارزيابي كرد. اش��اره ترام��پ به خط لوله 
نورث استريم 2 بود كه به مسكو اجازه مي دهد كه 
از زيرساخت هاي موجود در اوكراين براي رسيدن 

به بازارهاي پررونق غرب اروپا استفاده كند. 

 تاثير محدود روي بازار 
روي ه��م رفته نشس��ت رهب��ران دو قدرت 
بزرگ جهان روي بازار نف��ت نيز تاثيرگذار بود. 
به گزارش رويترز، روز دوشنبه قيمت برنت 4.6 
درصد س��قوط كرد و در روز سه شنبه با كاهشي 
49 س��نتي در ميانه روز به 71 دالر و 25 سنت 

در هر بشكه رسيد كه پايين ترين قيمت از تاريخ 
17 آوريل به اين س��و به حس��اب مي آيد. اما در 
ساعت 10:20 صبح به وقت گرينويچ قيمت 19 
س��نت افزايش يافت تا برنت بشكه يي 71 دالر و 
65 سنت قيمت گذاري شود. قيمت نفت امريكا 
نيز كه روز دوشنبه 4.2 درصد سقوط كرده بود، 
روز گذشته تنها 15 سنت كاهش يافت و به 67 

دالر و 91 سنت در هر بشكه رسيد. 
كاستن منكي از بانك سوييسي يوليوس بير 
در اي��ن باره به رويترز گفت: »ذهنيت بازار نفت 
در حال تغيير اس��ت. ترس از كمبود عرضه كه 
قيمت ها را به باالي 80 دالر در هر بشكه رساند 
ح��اال دارد ج��اي خود را به دورنماي بازگش��ت 

مازاد عرضه مي دهد«. 

 گاز پر رنگ تر از نفت
دولت ترامپ گوش��ه چشمي هم به بازار گاز 
اروپ��ا دارد و مي خواه��د ص��ادرات گاز طبيعي 
مايع خود را به بازار اروپا افزايش دهد؛ هرچند 
ك��ه قيم��ت LNG ب��راي مش��تريان اروپايي 
بس��يار بيشتر از گازي اس��ت كه از روسيه و از 
طري��ق خط لوله ب��ه آنها مي رس��د. به گزارش 
سي ان بي سي، ترامپ در اين زمينه گفته است: 
»ما بايد با اين خط لوله رقابت كنيم و من تصور 
مي كنم ك��ه مي توانيم به خوبي از پس اين كار 
بر بياييم. با اين همه روس��يه مزيت جغرافيايي 
دارد. ب��ه همين خاطر هم فع��ال فقط مي توانم 
ب��راي آنه��ا آرزوي موفقيت كن��م«. ترامپ كه 
پيش تر و در نشست ناتو، به دليل اتكاي آلمان 
به گاز روس��يه، آلمان را »اسير« دست روسيه 
خوانده بود، روز دوش��نبه مواضع خود را نرم تر 
كرد و ب��ه گفتن اينكه »اين خط لوله به صالح 

آلمان نيست« اكتفا كرد. 
پوتين نيز با اشاره تلويحي به نگراني ترامپ 
در م��ورد اي��ن خط لول��ه و موقعي��ت اوكراين 
گفت كه به ترامپ اطمينان خاطر داده اس��ت 
كه كش��ورش به ارس��ال گاز طبيعي از طريق 
اوكراين و بعد از اتمام خط لوله نورث استريم 2 
متعهد است. مسكو اعالم كرده كه حاضر است 

بعد از تعيين تكليف دعواي ميان ش��ركت هاي 
گس پروم روس��يه و نفت و گاز اوكراين، قرارداد 
انتق��ال گاز طبيع��ي ب��ه اروپا كه س��ال ديگر 

منقضي مي شود را تمديد كند. 

 هلسينكي از زاويه ديد كنگره
در مي��ان اختالالت عرضه، نكت��ه اي كه بيش 
از هم��ه در آتش تنگناي ب��ازار نفت دميده، خطر 
تحريم نفتي ايران اس��ت. اگر طرف مصرف كننده 
را كنار بگذاريم، در س��مت عرضه، ايران به دنبال 
يارگيري در ميان قدرت هاي جهاني براي روزهاي 
س��خت تحريم است. ديدار ترامپ و پوتين از اين 

جهت نيز حامل پيام هاي مهمي بوده است.
به گزارش شوراي روابط خارجي كنگره، روسيه 
پيش تر سياس��ت كمك به كش��ورهاي توليد كننده 
نفتي كه تح��ت تحريم هاي جهاني ق��رار گرفته اند 
را دنبال مي كرد. اين سياس��ت ش��ركت هاي نفتي 
روس��ي را در معرض انواع تبعات منفي قرار مي داد 
كه به ترازنامه آنها ضربه مي زد و زمين بازي را براي 
نقش آفريني روس��يه به عنوان قدرتي نفتي ناهموار 
مي س��اخت. از همين رو توصيه يك��ي از مهم ترين 
كميته هاي سياس��ت گذاري در امريكا به مسووالن 
اين كش��ور اين است كه مقياس همكاري با روسيه 
در بازار نفت را رفتار اين كشور در بازار نفت در برابر 

كشورهايي چون ايران و ونزوئال قرار گيرد. 
ب��ه گ��زارش راش��ا تودي، يك هفت��ه پيش از 
س��فر پوتين به هلسينكي، مشاور بين الملل رهبر 
اي��ران، علي اكبر واليتي با پوتي��ن ديدار كرد و با 
س��رمايه گذاري 50 ميلي��ارد دالري روس ه��ادر 
صنعت نف��ت و گاز ايران موافقت ك��رد. از طرف 
ديگ��ر همي��ن خبرگ��زاري در گزارش��ي مجزا از 
صحبت هاي غول هاي نفتي روسي يعني گس پروم 
و روس نفت با وزارت نفت ايران براي قراردادهاي 
باالدستي خبر داد. در ابتداي سال ميالدي جاري 
نيز ش��ركت روس��ي زاروبژنفت قراردادي را براي 
توس��عه ميدان نفتي با ش��ركت نف��ت ملي نفت 
ايران براي بازسازي ميدان هاي آبان و غرب پايدار 
به امضا رس��انده بود. همين اخبار، كارشناس��ان 
امريكاي��ي را ب��ه اين نتيجه رس��انده اس��ت كه 

ايران ب��راي محافظت از خ��ود در برابر امريكا به 
س��مت روسيه متمايل شده است. در اين سناريو، 
ش��ركت هاي روس��ي نيز، در صورت شروع جنگ 
نيابتي يا حتي تحريم هاي گسترده، در خطر قرار 
مي گيرند. ش��ايد همين واهمه پش��ت خبر توقف 
فعاليت ش��ركت بزرگ لوك اويل روسيه در ايران 

بود كه دو ماه پيش منتشر شد. 
البته ايران نيز مي تواند در بلندمدت از همكاري 
تج��اري با روس��يه آس��يب ببيند. ش��وراي روابط 
خارج��ي امريكا در اين باره به مثال تركمنس��تان 
اش��اره مي كند. به گزارش موسس��ه بيكر وابس��ته 
به دانش��گاه رايس در ايالت تگزاس، تركمنس��تان 
وادار ب��ه فروش گاز خود به روس��يه در قيمت هاي 
بسيار نازل شد تا دست ش��ركت هاي روسي براي 
فروش گاز روسيه در قيمت هاي باالتر به مشتريان 
اروپايي باز شود. از نگاه شوراي روابط خارجي يكي 
از داليل چرخش كش��ورهاي آسياي مركزي براي 
درياف��ت كمك در بخش انرژي و الكتريس��يته به 
س��وي چين اين بود كه با ايجاد روابط با چين اين 
كشورها مي توانستند از »بس��ته هاي پيشنهادي« 
روس ها رها ش��وند. از سوي ديگر، در نگاه گزارش 
ش��ورا، خطري كه روس��يه و كارگران و مهندسان 
روسي را در كش��ورهاي خاورميانه تهديد مي كند، 
زبانه كشيدن شعله هاي خشم عمومي از دولت هاي 
ناكارآمد به ش��ركاي بين المللي نزديك آنهاس��ت؛ 
چنانك��ه در آخرين مورد ك��ه در همين هفته رخ 
داد، معترضان خش��مگين در عراق در جلوي يكي 
از ميادين نفتي عراق كه ش��ركت لوك اويل در آن 

مشغول به كار است تجمع كردند. 
از طرف ديگر، شوراي روابط خارجي، همكاري 
روسيه با ايران را »تيغ دولبه اي« خواند كه ممكن 
اس��ت هم براي روس��يه فايده و هم ضرر داش��ته 
باش��د. حضور و س��رمايه گذاري روس��ي در نفت 
ايران، از نگاه ش��ورا، كفه ت��رازوي تهران در برابر 
مسكو را س��نگين مي كند و مي تواند آزادي عمل 
روسيه را در موارد متفاوتي، مانند مديريت كالن 
بازار نفت با عربس��تان و كيفيت حضور اين كشور 
در روس��يه، محدود سازد. اين جاست كه امريكا و 
شريك منطقه يي اين كشور يعني اسراييل، نسبت 
به رابطه روسيه و ايران به شدت حساس مي شود؛ 
حساسيتي كه شايد از ورطه بازار نفت نيز بيرون 
برود. حضور تقريب��ا همزمان واليتي و نتانياهو تا 
حدي گوياي اين امر است. از همين نظر، گزارش 
شورا، سياست گذاران امريكايي را از اعتماد كامل 
به روسيه در مسير كاهش مناقشات در خاور ميانه 

برحذر مي دارد. 
از طرف ديگر، عمليات در كشورهاي خاورميانه 
براي ش��ركت هاي روسي بس��يار سخت است. در 
بعضي از كش��ورها مناقشات منطقه يي توليد نفت 
را مختل مي س��ازد يا محدودي��ت در پرداخت ها 
باع��ث مي ش��ود ت��ا ش��ركت هاي روس مانن��د 
لوك اويل و روس نفت نتوانند حاش��يه س��ود الزم 
س��رمايه گذاري هاي عظيمش��ان را محقق سازند. 
البت��ه بايد توجه داش��ت كه حضور ش��ركت هاي 
روس��ي در اين مناطق به دليل وجود س��ودهاي 
هنگفتي اس��ت كه در روس��يه ي��ا مناطق ديگر 
جهان يا وجود ندارد يا اينكه اين ش��ركت ها براي 
دسترس��ي به چنين منابعي بايد با ش��ركت هاي 
بزرگ غربي يا چين��ي رقابت كنند. با اين وجود، 
آينده روش��ن خواهد س��اخت كه آيا از معامالت 
نفت��ي والديمير پوتين در گذش��ته و حال با لفظ 

موفقيت آميز ياد خواهد شد يا خير.

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده اهي نفتي اريان

شركت پااليش نفت آبادان ) سهامي عام (

ش�ركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجديد مناقصه هاي ش�ماره 96/32 و 97/1 را با مش�خصات و ش�رايط كلي مشروحه ذيل از طريق مناقصه عمومي به 
شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ ضمانتنامه شركت در مبلغ برآورد پايه به ريالمدتمحل اجراءموضوعشماره مناقصهرديف
برنامه زمان بندي مراحل مناقصهمناقصه به ريال

1
96/32

تجديد مناقصه يك
مرحله اي

نگهداري و تعميرات 
دستگاه هاي مكانيك و 
ماشينري بندر صادراتي 

ماهشهر 

بندر صادراتي 
ماهشهر

يك سال و 
7 روز

در سقف 
18/500/000/000

به عالوه

1/096/178/020كمك هزينه 
بهره وري

925/000/000

الف- آخرين مهلت دريافت اسناد 
مناقصه:

15روز پس از تاريخ انتشارآگهي 
نوبت دوم

ب- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد مالي
15 روز پس از آخرين مهلت دريافت 

اسناد مناقصه 
ج –تاريخ گشايش پيشنهاد مالي 

شركت هاي تاييد شده در ارزيابي كيفي:
ساعت: 17             مورخ: 97/6/18

2
97/1

تجديد مناقصه
 يك مرحله اي

تعميرات حوضچه هاي
آتش نشاني و اويلي 

بالست در بندر صادراتي 
ماهشهر

بندر صادراتي
ماهشهر 

3 ماه و
72/617/835/100131/000/000 روز

الف- آخرين مهلت دريافت اسناد 
مناقصه:

15روز پس از تاريخ انتشارآگهي 
نوبت دوم

ب-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد مالي
15 روز پس از آخرين مهلت دريافت 

اسناد مناقصه 
ج- تاريخ گشايش پيشنهاد مالي 

شركت هاي تاييد شده در ارزيابي كيفي:
ساعت: 16:30           مورخ: 97/7/18

- از كليه ش��ركت هاي واجد ش��رايط كه آمادگي و توانايي انجام موضوع مناقصه مذكور را دارند، دعوت مي شود اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران )دفترچه شماره 1 و معيارهاي 
ارزيابي كيفي( موجود در شبكه اطالع رساني اين شركت به نشاني http://www.abadan-ref.ir را دريافت و پس از مطالعه و تكميل به همراه كليه مدارك مورد نياز، اسناد مناقصه 
مربوط به پيشنهادات نرخ آن شركت )منضم به نامه اعالم آمادگي شركت در مناقصه(، وفق برنامه زمان بندي فوق به امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان تحويل نمايند. - تضمين 

شركت در مناقصه به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ(،)ج(، )چ(و )ح( ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتي اخذ خواهد شد.
- محل دريافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلي پااليشگاه آبادان، امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان

- تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم هاي ارزيابي كيفي مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و ارسال تمامي مدارك و مستندات سوابق كاري و مالي و ... مربوطه به صورت كپي 
برابر اصل )مصدق شده( كه به امضاي صاحبان امضاء مجاز رسيده و ممهور به مهر شركت متقاضي باشد در پاكت سر بسته الزامي است. در صورت عدم تكميل و ارسال اسناد استعالم 

ارزيابي كيفي و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسي نخواهد بود.
- نحوه ارزيابي كيفي و معيارهاي مورد نظر به شرح مندرج در فرم هاي مربوطه و پيوست اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران فوق الذكر مي باشد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اسناد و مدارك واصله نيز مسترد نمي گردد.
- شماره تلفن امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان 53302107-061 و شماره فكس جهت ارسال نامه هاي اعالم آمادگي 53264476-061 مي باشد.

 - ضمناً آگهي اين ش��ركت در ش��بكه اطالع رس��اني شانا به نشاني WWW.Shana.ir و همچنين پايگاه اطالع رساني اين شركت به نش��اني http://WWW.abadan-ref.ir و نيز پايگاه 
اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR و سامانه كشوري نظارت بر مناقصات دستگاه هاي اجرايي WWW.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده مي باشد.

روابط عمومي شركت پااليش نفت آبادان

فراخوان مناقصه عمومي 
نوبت اولبه شماره مجوز : 1397.1741
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بازارهنر

دعوت4جشنوارهخارجيازگربهسفيدايراني
انیمیشن »هیچكس« ساخته الهام 

طرقي به ۴ جشنواره خارجي مي رود. 
»هیچك��س«  كوت��اه  انیمیش��ن 
س��اخته الهام طرقي به چهار جشنواره 
خارج��ي راه يافت. اين انیمیش��ن در 
بخش دانش��جويي پنجمین جشنواره 
فیلم كوت��اه »ك��وركا« آلبان��ي كه از 
۱۷ ت��ا ۲۱ ج��والي برابر ب��ا ۲۶ تا ۳۰ 
تیرماه برگزار مي ش��ود، رقابت مي كند. 

در اين جش��نواره همچنین فیلم كوتاه »مثل بچه 
آدم« س��اخته آري��ن وزيردفتري نیز حض��ور دارد. 
»هیچكس« در نخستین دوره جشنواره فصلي فیلم 
»س��نندوآ« كه در ويرجینیا امريكا در ۳۱ جوالي 
برابر با ۹ مردادماه برگزار مي ش��ود نیز حضور دارد. 
»هیچكس« در ادام��ه حضورهاي بین المللي خود 
به ايتالیا س��فر مي كند و در بخش اصلي هفتمین 
جش��نواره فیلم »ت��ور« ايتالیا ك��ه از ۳ تا ۷ اكتبر 
برابر با ۱۱ تا ۱۵ مهرماه برگزار مي شود، به نمايش 

گذاشته مي شود. اين انیمیشن سپس 
در بخش اصلي چهاردهمین دوساالنه 
انیمیش��ن »براتیس��اوا« در اسلواكي 
كه از ۸ ت��ا ۱۲ اكتبر برابر با ۱۶ تا ۲۰ 
مهرماه برگزار مي شود، رقابت مي كند. 
داستان انیمیش��ن كوتاه »هیچكس« 
در مورد گربه يي س��فید رنگ است كه 
در شهري با ساكنان سیاه رنگ زندگي 
مي كند. هیچ كدام از ساكنان شهر به او 
توجه نمي كنند چون متفاوت به نظر مي رسد. حتي 
گربه هاي سیاه او را مورد اذيت و آزار قرار مي دهند 
تا اينكه در اوج ناامیدي يك پرنده س��فید كوچك 
را ماقات مي كند. ديگر عوامل اين انیمیشن كوتاه 
عبارتند از نويس��نده، كارگردان و تهیه كننده: الهام 
طرقي، لي اوت، استوري بورد: الهام طرقي، انیماتور: 
الهام طرق��ي، رنگ، طراحي فض��ا و كاراكتر: الهام 
طرقي، دس��تیار تهیه: الهه طرقي، آهنگساز: میاد 
موحدي، صداگذار: فرشید جلیلي و محمد عباسي. 

»تورنادو«بااكبرعبديمذاكرهميكند
ج��واد هاش��مي از مذاكره ب��ا اكبر 
عبدي براي حضور در فیلم س��ینمايي 
»تورن��ادو« خب��ر داد. جواد هاش��مي 
كارگردان و تهیه كننده سینما با اشاره 
ب��ه اينكه ب��ه زودي فیلم س��ینمايي 
»تورن��ادو« جل��وي دوربین م��ي رود، 
گفت: اين فیلم س��ینمايي با توجه به 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، مرداد ماه 
جلوي دوربین مي رود. او با اعام اينكه 

مش��غول ساخت دكور س��فینه هستند كه ساخت 
چنین دكور عظیمي سخت اس��ت، توضیح داد: با 
توجه به اينك��ه قصه »تورنادو« بدون زمان و مكان 
است نیازمند دكورهاي متفاوت هستیم كه ساخت 
آنها از ۲ ماه پیش آغاز ش��ده است. كارگردان فیلم 
»پیشوني سفید« با اشاره به اينكه به دلیل شرايط 

اقتص��ادي موج��ود و تغیی��ر قیمت ها 
دچار مشكاتي شده اند، به مهر گفت: 
طراح��ي دكور اين پروژه توس��ط علي 
شايانفر انجام مي شود و دكوراتور پروژه 
حمید قديريان است. به گفته وي، دكور 
»تورنادو« در ۱۱ كیلومتري شهر تهران 
در سوله يي در پارس الكتريك در حال 

ساخت است. 
او ادامه داد: بازيگران نوجوان بعد از 
يك ماه تست هايي كه انجام شده است، انتخاب و در 
حال تمرين هستند. تعدادي از بازيگران اصلي نیز 
براي حضور در اين پروژه كانديدا شده اند و در حال 
مذاكره با آنها هس��تیم. هاشمي در پايان گفت: در 
حال مذاكره با اكبر عبدي هستیم و احتمال حضور 

اين بازيگر در »تورنادو« بسیار زياد است. 

نمايشهايجديدتئاترشهرمعرفيشدند
با پاي��ان يافتن اج��راي چند نمايش 
در تاالرهاي مختلف تئاتر ش��هر، اسامي 
تازه تري��ن آثار نمايش��ي اي��ن مجموعه 
در تاالره��اي اصلي، س��ايه، چهارس��و و 
قش��قايي معرفي ش��دند. در تاالر اصلي 
نمايش »خسیس« نوشته ژان بايتیست 
مولیر، كارگردان��ي مريم كاظمي و بازي 
حس��ین محب اهري، جمشید جهانزاده، 
س��اقي زينتي، افش��ین زارع��ي، هومن 

رهنم��ون، میاد رمضان��ي ورجاوند، عرف��ان میدانلو، 
حس��ام كانتري، و... س��اعت ۲۰ با مدت زمان ۱۲۰ 
دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان روي صحنه 
مي رود. در تاالر چهارس��و با پايان يافتن نمايش »دير 
راهبان« به كارگرداني كیومرث مرادي نمايش جديدي 
با عنوان »ريچارد سوم اجرا نمي شود« به نويسندگي 
ماتئي ويس��ني يك و كارگردان��ي روح اهلل جعفري از 
روز ۲۹ تی��ر روي صحنه مي رود. در اين اثر نمايش��ي 
كه س��اعت ۴۵ :۱۹ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت 
بلیت ۳۰ هزار تومان به صحنه مي رود. »س��س توت 
فرنگي« عنوان نمايش جديدي به نويسندگي سپیده 
فاح فرد و كارگرداني مهدي پاش��ايي است كه از روز 
اول مرداد ب��ا بازي مهدي زمین پرداز، علیرضا مهران، 
سمیرا حسن پور، سحر صباغ سرشت، پرستو علیزاده، 
منصور عربي و سهیل برخورداري ساعت ۱۹ با مدت 
زم��ان ۵۵ دقیق��ه و قیمت بلیت ۳۰ ه��زار تومان در 
تاالر قش��قايي به صحنه مي رود. در همین تاالر از روز 
اول م��رداد نمايش جديد ديگري ب��ا عنوان »گزارش 
وضع هوا« به نويس��ندگي و كارگرداني عاطفه تهراني 
 ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت

۳۰ ه��زار توم��ان اج��راي خ��ود را آغاز 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه نمايش 
»تو مشغول مردنت بودي« به نويسندگي 
كامران شهايي، كارگرداني مژگان خالقي 
و بازي معصومه كريمي، نويد باني، فائزه 
بختیار، فاطمه بختیار نیز تا روز جمعه ۲۹ 
تیر س��اعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه 
و قیمت بلی��ت ۳۰ هزار تومان به اجراي 
خود در تاالر قش��قايي ادامه مي دهد. در 
تاالر سايه مجموعه تئاتر شهر نیز پس از پايان اجراي 
نمايش ه��اي »پاس پاس به توان دو« به كارگرداني 
سینا شفیعي و »تئاتر قجري« به كارگرداني داريوش 
رعیت دو اثر نمايشي جديد از روز چهارشنبه ۲۷ تیر 
میزب��ان عاقه مندان تئاتر در دو نوبت مختلف خواهد 
بود. »پانزده س��ال آينده« عن��وان نمايش جديدي به 
نويس��ندگي مهدي كوش��كي، كارگرداني سعید زارع 
و بازي مهدي محمدي اس��ت كه از تاريخ ياد ش��ده 
 ساعت ۳۰ :۱۸ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت

۳۰ هزار تومان میزبان مخاطبان در تاالر سايه خواهد 
بود. در همین تاالر از روز ۲۷ تیر نمايش »باغ آلبالوي 
من« به نويسندگي و كارگرداني سارا مخاوات و بازي 
نازنین احمدي، پرنده عايي، هاله گرجي س��اعت ۲۰ 
با مدت ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روي 
صحنه مي رود. در پاتو اجرا مجموعه تئاتر ش��هر نیز 
نمايش »تاش مذبوحانه ژان پل برشتوك پنجم براي 
تبديل دنیا به جاي بهتري براي زندگي« به نويسندگي 
محمد حسین معارف و كارگرداني آناهیتا قرچه ساعت 
۱۸ ب��ه مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار 

تومان تا روز جمعه ۲۹ تیر اجرا مي شود. 

ترامپدرجبههپوتين
مقابلامريكا

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
و  ترام��پ  دي��دار   
پوتین، يكي از مهم ترين 
رواب��ط  موضوع��ات 
بین المل��ل ب��وده و تاثیر 
بسیاري در روابط برخي 
كشورها خواهد داشت. بر 
اين اساس، ديروز صفحه 
اول بسیاري از روزنامه ها، 
به گزارش��ي از اين ديدار 

پرداختند. نیويورك تايمز نیز، با اش��اره به ديدار 
اي��ن دو رهبر، گ��زارش قابل توجه��ي از احتمال 
نفوذ روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، روسیه به دست داشتن در انتخابات 
۲۰۱۶ و پیروزي دونالد ترامپ متهم شده بود. در 
اين ديدار نیز، دونالد ترامپ در نشست خبري خود 
در كنار ترامپ، اتهامات واردشده را رد كرد؛ پیش 
از اين، بارها خبر از هك ش��دن دستگاه اطاعاتي 
امريكا توسط روس��یه و نفوذ در انتخابات ۲۰۱۶، 
مطرح شده بود. بر اساس گزارش نیويورك تايمز، 
دونال��د ترامپ ريیس جمه��ور امريكا كه به خاطر 
اظهارات��ش در نشس��ت خبري ب��ا ريیس جمهور 
روسیه درباره موضوع مداخله مسكو در انتخابات 
اسال ۲۰۱۶ تحت انتقاد قرار گرفته است در يك 
توئیت تاش ك��رد مواضع خ��ود را تعديل كند. 
آنطور كه گفته شده، دونالد ترامپ در اين توئیت 
بیان كرد كه بارها گفته ام كه من اعتماد زيادي به 
دس��تگاه هاي اطاعاتي خودمان دارم. با اين حال 
تش��خیص من اين اس��ت كه براي ساختن آينده 
يا روش��ن تر ما، به عنوان دو قدرت بزرگ س��اح 
هس��ته اي، نبايد منحصرا روي گذش��ته ها تمركز 
كنی��م و بايد با هم همراه باش��یم. اي��ن اظهارات 
واكنش ريی��س آژانس امنیت مل��ي امريكا را به 
همراه داش��ت. دن كوتز در ي��ك بیانیه گفت كه 
جامعه اطاعاتي امريكا درباره تهديد روس��یه در 
زمینه مداخله سیاس��ي كاما محكم اس��ت و به 

ارزيابي هاي خود در اين زمینه ادامه خواهد داد. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
در  روزنام��ه،  اي��ن 
صفحه اول خود، گزارشي 
داعشي هاي سرگردان  از 
در س��وريه منتشر كرد. 
در س��ال هاي اخیر، گروه 
از  داع��ش،  تروريس��تي 
بس��یاري كش��ورها نیرو 
جذب ك��رده بود. افرادي 
كه به اين گروه پیوس��ته 

بودند، در بسیاري موارد، همراه همسر و فرزندان 
خود كشورش��ان را ترك كرده و به مركز خافت 
خودخوان��ده داعش در س��وريه و عراق پیوس��ته 
بودند. پس از پاكسازي سوريه از نیروهاي داعش، 
برخي از آنها كش��ته ش��ده و برخ��ي نیز پیش از 
آغاز پاكسازي، به كشورهاي خود بازگشتند. عده  
بسیاري نیز، پس از فتح سوريه به دست نیروهاي 
داخلي، بازداشت شدند. به گزارش نیويورك تايمز، 
نیروهاي داعش كه در سوريه زنداني هستند، حتي 
پس از آزادي هم سرنوشت خوشايندي نخواهند 
داشت. در واقع، آزادي و زندان فرق چنداني براي 
آنها ندارد؛ چرا كه ديگر پس از اين، نه در س��وريه 
و نه در كشور خود جايگاهي ندارند. هرچند كه در 
بسیاري از گزارش ها گفته شده كه گروه تروريستي 
داعش چند ماهي است تحركات خاموشي را علیه 
ارتش و نیروهاي مس��لح س��وريه و همچنین در 
مناطق تحت تسلط نیروهاي دموكراتیك سوريه از 
ابتداي سال جاري آغاز كرده است كه اين عملیات 
هر روز ش��دت مي گیرد. با اين حال، بعید به  نظر 
مي رس��د كه اين گروه تروريس��تي بتواند در اين 

مناطق فعالیت تازه يي آغاز كند. 

كيوسك

بيتوجهينويسندههابهجغرافياوزيستبوم

امین فقیري مي گويد: نويسنده هاي ما به جغرافیا كمتر توجه دارند كه به خاطر كمبود تجربه است، در حالي كه نويسنده هاي 
قديمي تر به فرهنگ، ادبیات بومي و جغرافیا توجه زيادي داشتند. اين نويسنده درباره توجه به جغرافیا و زيست بوم در داستان 
ايراني با توجه به امكان فضاسازي كه به نويسنده مي دهد، افزود: يكي از ضعف هاي ادبیات داستاني توجه نكردن به جغرافیا و 
زيس��ت بوم اس��ت. نويسنده هاي ما به اين موضوع كمتر توجه دارند يا اينكه بي توجه اند. به نظر من اين موضوع به خاطر كمبود 
تجربه نويسندگان است. او در ادامه اظهار كرد: من به عنوان نويسنده  روستايي نويس، اقلیمي از وطن خودم را كه روستايي بین 
كرمان و فارس است در كتاب هايم آورده ام. اما كسي كه در تهران زندگي مي كند تجربه يي در اين مورد ندارد، به همین دلیل 
ادبیاتش آپارتماني مي شود و در تك و توك داستان هايي ممكن است، بدرخشد. هر روز تیراژ كتاب هاي ما كم مي شود، اين هم به 
خاطر جرياني است كه به جغرافیا كمتر توجه مي شود. البته توجه به جغرافیا و بوم در كار نويسنده هاي شهرستاني قوي تر است. 

چهرهروز

نگاهيبهاولويتامريكاييهادرموضوعمذاكراتترامپوپوتين

ديداربايادگارتزاردرسايهتنشها
گروهگوناگون

اين روزه��ا، تصمیم ه��اي غیرقابل 
پیش بیني ترام��پ، از حد نگران كردن 
جوام��ع بین الملل گذش��ته و به هش��داري جدي 
ب��راي جهان تبديل ش��ده اس��ت. در ماه هاي اخیر 
نیز، مذاكرات ترامپ با برخي كش��ورها، حاشیه هاي 
فراواني به دنبال داش��ته است. آنطور كه گفته شده، 
دونال��د ترامپ، در روز ۱۶ جوالي، طبق برنامه يي از 
پیش تعیین شده، با والديمیر پوتین، ريیس جمهوري 
روسیه در هلسینكي، ديدار داشت. پیش از اين ديدار، 
بس��یاري از تحلیل گران بر اين باور بودند كه نتیجه 
ديدار هلسینكي، زانو زدن ريیس جمهوري امريكا در 
مقابل پوتین خواهد بود. همچنین، گفته ش��ده كه 
بسیاري از مشاوران ترامپ، تاش بر منصرف كردن 
ترامپ از ماقات با پوتین داشتند و مسكو را، دشمن 
شماره يك امريكا مي دانستند. از طرفي، بسیاري از 
صاحب نظران در روسیه نیز، معتقد بودند كه فضاي 
سیاسي امريكا و روسیه تغییر چنداني نكرده، بر اين 
اس��اس، اين ديدار، نمي تواند نتايج چنداني به دنبال 

داشته باشد. 
ب��ا وجود اين پیش بیني ها، ترامپ يك روز پس از 
ماقات با پوتین، اين ديدار را »شروعي خوب« اعام 
كرد. آنطور كه گفته ش��ده، در تازه ترين نظرسنجي 
انجام ش��ده توسط مركز افكار سنجي روسیه، مردم 
اي��ن كش��ور بر اين باورن��د كه پوتی��ن و ترامپ در 
ديدار ۱۶ ژوئیه در هلس��ینكي زبان مشتركي پیدا 
خواهند كرد. اين در حالي است كه طبق نتايج اين 
نظرسنجي، حدود نیمي از مردم روسیه بهبود روابط 
ب��ا امريكا را بعید مي دانند. همچنین، در امريكا نیز، 
نظرس��نجي هاي متعددي صورت گرفته كه يكي از 
مهم ترين آنها، پیش��نهاد محور مذاك��رات ترامپ و 
پوتین از سوي ش��هروندان امريكايي است. هرچند 
كه اين شهروندان در ابتداي نظرسنجي اعام كردند 
كه ترامپ هرگز تابع نظر شهروندان و خواست مردم 
نخواهد بود. آنطور كه گفته شده، حدود ۶۸ درصد از 
امريكايي ها، بر اين باورند كه نقض معاهده تسلیحاتي 
از سوي روسیه، بايد مهم ترين موضوع گفت وگو میان 
ترامپ و روسیه باشد. پیش از اين، امريكا تشخیص 
داده است كه روسیه با تولید و آزمايش يك موشك 
كروز جدي��د هس��ته يي پیمان منع موش��ك هاي 
هس��ته يي میان برد )آي ان اف( را نقض كرده است. 
به نظر امريكايي ها، تنش میان روسیه و اوكراين نیز، 

از ديگ��ر موضوعات مهمي بوده كه بايد در مذاكرات 
ترامپ و پوتین، مطرح شود؛ چرا كه در روابط میان 
مسكو و واشنگتن، بسیار تاثیرگذار بوده است. آنطور 
كه گفته شده، بحران اوكراين نقطه عطفي در تحول 
روابط روس��یه و امري��كا و بیانگ��ر اوج اختافات و 
رقابت هاي ژئوپلیتیك دو طرف اس��ت. پیش از اين، 
با توجه به آنكه اوكراين در س��ال ۲۰۰۴ نیز شاهد 
تحوالتي عمیق موسوم به »انقاب نارنجي« بود كه با 
حمايت مستقیم غرب، به ويژه امريكا صورت گرفت، 
به نظر مي رسد بركناري ريیس جمهوري روس گرا و 
جايگزيني او با ريیس جمهوري غرب گرا در اوكراين، 
تاثیرات عمیقي بر روابط روسیه و امريكا داشته باشد. 
آنطور كه در نشس��ت خبري پس از ديدار ترامپ 
و پوتین گفته شده، بحث هايي نیز پیرامون سوريه بر 
میز مذاكرات اين دو رهبر قرار داش��ته است. به نظر 
مي رسد اين موضوع، تنها دغدغه مشترك مردم امريكا 
و دونالد ترامپ بود، چرا كه طبق نتايج نظرس��نجي، 
حدود ۵۳ درصد از امريكايي ها، بر اين باورند كه بايد 
موضوع حضور نظامي روس��یه و امريكا در سوريه در 
ديدار رهبران دو كشور مطرح شود؛ هرچند كه از نظر 
امريكايي ها، اين موض��وع از اولويت هاي اصلي نبوده 
اس��ت. گسترش ناتو در شرق نیز، از ديگر موضوعات 
مهمي بود كه به گفته امريكايي ها، بايد در مذاكرات 
پوتین و ترامپ بررس��ي شود. اين در حالي است كه 
طبق بسیاري از گزارش ها، اين موضوع از چالش ها و 
نگراني هاي روس��یه به شمار مي رود. آنطور كه در اين 

نظرسنجي گفته شده، حدود ۴۹ درصد از امريكايي ها 
بر حل مس��اله گسترش ناتو در شرق، تاكید داشته و 
نزديك به ۴۴ درصد نیز، وضعیت سیاسي شبه جزيره 
كريمه را موضوعي مهم در مذاكرات ترامپ و پوتین 
معرفي كردند. همانطور كه پیش از اين اش��اره شد، 
بح��ران اوكراين و جدايي كريم��ه از اوكراين، نقطع 
عطف��ي در روابط روس��یه و امريكا ايج��اد و موجب 

افزايش تنش ها شد. 
پی��ش از اي��ن بحران ها، نام روس��یه و ترامپ به 
دلیل احتم��ال نفوذ روس��یه در انتخاب��ات ۲۰۱۶ 
امريكا، در ص��در اخبار قرار گرفته بود. اين موضوع، 
نه تنها به پايان نرس��یده، هر روز نیز، ابعاد تازه يي از 
آن نمايان مي ش��ود. نزديك به ۲ سال است كه يك 
تیم تحقیقاتي، تمام احتمال هاي دخالت روسیه در 
انتخاب��ات ۲۰۱۶ و تاثیر بر پیروزي دونالد ترامپ را 
بررسي كرده و تاكنون نیز، برخي بازداشت شده اند. 
هر چند ك��ه تیم دونال��د ترامپ و دولت روس��یه، 
هیچ يك از اتهام ها را در خصوص حضور روس��یه در 
انتخابات ۲۰۱۶ امريكا نپذيرفته اند. آنطور كه گفته 
شده، بس��یاري از مردم امريكا، بر اين باور بودند كه 
ترامپ در ديدار با پوتین، بايد به اين موضوع پرداخته 
و نتیجه واضحي به شهروندان امريكايي اعام كند. 
بر اساس نتايج نظرسنجي، به گفته حدود ۴۲ درصد 
از امريكايي ها، مساله نفوذ روسیه در انتخابات امريكا، 
بايد يكي از موضوعات مهم ديدار رهبران مس��كو و 

واشنگتن قرار مي گرفت. 

آمارنامه

تاريخنگاري

پذيرش قطعنامه 598 ازسوي ايران 
بیس��ت و هفتم تیر ۱۳۶۷، جمهوري اس��امي ايران پذيرش قطعنامه ۵۹۸ 
شوراي امنیت سازمان ملل در ارتباط با جنگ تحمیلي عراق علیه ايران را بطور 
رسمي اعام كرد. پذيرش اين قطعنامه به معناي پايان جنگ میان ايران و عراق 

و بازگشت كشورها به مرزهاي رسمي بود. 
اگرچه قطعنامه ۵۹۸ انتظار كامل جمهوري اس��امي ايران را برآورده نكرده 
بود، اما در مقايسه با قطعنامه هاي قبلي سازمان ملل متحد از ويژگي هاي خاصي 
برخوردار بود. به ويژه بند ۶ قطعنامه كه در باب تعیین آغازگر جنگ است،  با توجه 
به نیت هاي جانبدارانه شواري امنیت در جنگ – مبني بر عدم رسیدگي به تجاوز 
عراق و تعیین اين كش��ور به عنوان عامل ش��روع جنگ و ايراد خسارات جاني و 
مالي- براي جمهوري اس��امي ايران پیروزي بزرگي به حساب مي آيد. ايران در 
س��ايه مقاومت رزمندگان و حركت ديپلماسي فعال، توانسته بود شوراي امنیت 
را متقاعد كند كه صلح بدون تعیین متجاوز برخاف عدالت و امنیت و در واقع 
عین ظلم است. در بخش هايي از اين قطعنامه آمده بود: شورا مطالبه مي كند كه 
به عنوان نخستین قدم به سوي يك حل و فصل از طريق مذاكره، ايران و عراق 
ب��ه يك آتش بس فوري اقدام كنند و تمام عملیات نظام��ي را در زمین، دريا و 
هوا متوقف كنند و همچنین تمام نیروها را بي درنگ تا سر حدات شناخته شده 
بین المللي بازگردانند، از دبیركل درخواست مي شود كه گروهي از ناظران سازمان 
ملل متحد را براي تايید، تحكیم، نظارت بر آتش بس و عقب نشیني به مرزها اعزام 
كند. به عاوه از دبیركل درخواست مي شود كه ترتیبات ضروري را براي مشاوره با 

طرفین انجام دهد و گزارش آن را به شوراي امنیت تسلیم كند، شورا اصرار دارد 
كه پس از توقف مخاصمات فعال بادرنگ اسراي جنگي را براساس كنوانسیون 
س��وم ژنو در ۱۲ آگوس��ت ۱۹۴۹، آزاد كند و عودت داده شوند، از ايران و عراق 
دعوت مي ش��ود كه با دبیركل در خصوص به اج��را در آوردن اين قطعنامه و در 
كوشش هاي میانجیگرانه براي كسب يك حل و فصل جامع، عادالنه، شرافتمندانه 
م��ورد قبول طرفی��ن در مورد تمام موضوعات مهم، بر اس��اس اصول مندرج در 

منشور ملل متحد همكاري كنند.«

ميراثنامهايستگاه

عبوراز150ميليارددالرثروت
جف ب��زوس بنیانگ��ذار و مديرعامل 
آم��ازون ثروتمندترين ف��رد تاريخ مدرن 
اس��ت. به گزارش فورچ��ون، ثروت جف 
بزوس از ۱۵۰ میلیارد دالر رد شد كه ۵۴ 
میلیارد دالر بیشتر از دومین فرد ثروتمند 
جه��ان يعني بی��ل گیتس بنیانگ��ذار و 
مديرعامل مايكروسافت است. جف بزوس 

۵۴ ساله اكنون بیش از هر فرد ديگري از سال ۱۹۸۴ كه رده بندي ثروتمندان 
جهان اعام شد ثروت دارد. ثروت بزوس در شرايطي از اين میزان مي گذرد كه 
آمازون در نظر دارد فروش ويژه تابستاني ۳۶ ساعته خود را ارائه كند. افزايش 
۵۶ درصدي ارزش س��هام شركت آمازون در سال ۲۰۱۸ باعث شده است هر 
عدد از سهام اين شركت تا آخرين معامات بورس وال استريت ۱۸۲۵.۷۳ دالر 
قیمت داش��ته باشد. ثروت بزوس امسال بیش از كل ثروت ۵۲ میلیارد دالري 
موكاش آمباني ثروتمند ترين فرد آس��یايي افزايش يافته است. وي همچنین 
بیش از خانواده والتون كه با ۱۵۱.۵میلیارد دالر، ثروتمندترين خانواده جهان 
هستند ثروت دارد. گزارش بانك مركزي امريكا دريافته است كه يك درصد از 
جمعیت امريكا مالك ۳۸.۶درصد از كل ثروت اين كشور تا پايان سال ۲۰۱۶ 
بوده اند. پس از جف بزوس نیز بیل گیتس دومین فرد ثروتمند جهان و امريكا 
به شمار مي رود. گیتس ۶۲ ساله كه جايگاه ثروتمندترين فرد جهان را از ماه مه 
 سال ۲۰۱۳ در اختیار داشت، بیشتر ثروت خود را وقف امور خیريه كرده است 
كه از جمله آنها مي توان به تعهد ۴.۶میلیارد دالري او براي بنیاد خیريه »بیل 

و مالیندا گیتس« در آگوست سال گذشته اشاره كرد. 

همكاريايرانوايتاليادرپاسارگادتمديدشد
»تفاهم نامه همكاري مشترك ايران وايتالیا 
تمديد  ديگر  سال  سه  براي  پاسارگاد  در 
ديتابانك  تهیه  حفاظت،  آموزش،  تا  شد 
پاسارگاد  در  بحران  مديريت  و  جغرافیايي 
و محوطه هاي تاريخي فارس بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد.« حمید فدايي، مدير 
به  اشاره  با  پاسارگاد  میراث جهاني  پايگاه 

نخستین تفاهم نامه با اين گروه كه سال ۱۳۹۴ با »موسسه عالي حفاظت و مرمت 
»رم« )ISCR( به امضا رسید به ايسنا مي گويد: اين تفاهم نامه يك امكان بزرگ 
براي ما در پاسارگاد به همراه داشت و در طول سه سال اجراي آن، در اين قالب 
توانستیم كارِ خود را در مرمِت سنگ در اين محوطه جهاني افزايش دهیم. او با 
بیان اينكه اين تفاهم نامه به مدت سه سال ديگر با گروه ايتالیايي تمديد شد، اظهار 
مي كند: بر اساِس آن، توانستیم در ابتداي كار يك آزمايشگاه و كارگاه تخصصي 
سنگ را در مركز مطالعاتي پاسارگاد راه اندازي و تجهیز كنیم، بر اين اساس امكانات 
آزمايشگاهي زيادي نیز در قالب تفاهم نامه  به پايگاه پاسارگاد اهدا شد، بنابراين 
اين آزمايشگاه به كار مرمت در سايت موزه كمك مي كرد. او ادامه مي دهد: اين 
گروه ايتالیايي، پیش از اين عملیات مرمت سنگ در كاخ »اختصاصي« پاسارگاد و 
كارهاي مطالعاتي در آرامگاه »كوروش« را از سال ۹۴ انجام داده بود، از سوي ديگر 
مانیتورينگ شرايط آب و هوايي را در محوطه دنبال كرديم و براساس آموزشي كه 
به همكاران ما داده شد، با تشكیل گروه مرمت، كارشناسان و نیروهاي فني آمدند 
و تا امروز در اين محوطه جهاني فعالیت مي كنند. در واقع اين اقدامات خون تازه يي 

بود كه به رگ هاي پاسارگاد دمیده شد و آن را فعال كرد. 
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