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  تعرفه هاي جديد اينترنت امروز اعالم مي شود
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم كرد در صورت موافقت 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، تغيير تعرفه هاي جديد براي مش��تركان كم مصرف 

اينترنت توسط اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي سه شنبه ابالغ مي شود. 
به گزارش ايس��نا، حس��ين فالح جوش��قاني ديروز در حاشيه مراس��م رونمايي از 
پروژه هاي شركت ارتباطات زيرساخت، با اشاره به تعرفه هاي اينترنت و احتمال تغيير 
در آنها اظهار كرد: يكي از نگراني هاي اپراتورها اين بود كه مش��تركان كم مصرفي كه 
سرعت باال مي خواهند به سمت اپراتورهاي ديگر بروند، به همين دليل از ما خواستند 

اين امكان تغيير تعرفه را برايشان فراهم كنيم. 
وي ادامه داد: براين اس��اس با بررسي هاي انجام شده، پيشنهادي از سوي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به وزير ارتباطات ارائه شد تا مطابق با آن تعرفه يي 

براي مشتركان كم مصرفي كه نياز به اينترنت با سرعت باال دارند تدوين شود. 
فالح خاطرنش��ان كرد: ما مي خواس��تيم در سطح وزارتخانه هماهنگي باشد و اين 
مصوب��ه جا بيفتد؛ بنابراين با موافقت وزير، اپراتورها مي توانند با رعايت س��قف و كف 

تعرفه هاي اينترنتي در مصوبه ۲۶۶ رگوالتوري، تعرفه جديد ارائه دهند. 
وي همچنين درباره تصميم ايرانس��ل براي جمع آوري سرويس وايمكس از پايان 
ارديبهش��ت بيان كرد: تكنولوژي وايمكس تقريبا در دنيا منس��وخ شده و به جاي آن 
LTE-TD استفاده مي شود و اين فناوري در ايران هم به مرور جايگزين شده است. 
با وجود اين تعرفه اينترنت بدون س��يم ثاب��ت )FWA( نبايد تفاوتي در وايمكس و

TD-LTE داشته باشد. 

   خوشحالي سهامداران بورسي
گروه بورس| ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز دوش��نبه با 
افزايش 537 واحدي توانس��ت رقم 94 هزار و 703 واحد را به خود اختصاص دهد. از 
همين رو، با ايفاي نقش قابل توجه حقوقي  ها و صندوق ها در راس��تاي حمايت از بازار 
س��هام، موجي از اميدواري در تاالر شيشه يي ش��كل گرفت كه اين روند افزايشي در 
نتيجه خوش��حالي تاالرنشينان را در پي داش��ت. بر اين اساس، عالوه بر شاخص كل 
ساير ش��اخص هاي منتخب بورس رش��د پرقدرتي را در معامالت ديروز ثبت كردند. 
به طوري كه، ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 45۲ و 7۶5 واحد باال رفتند. 
افزون بر اين، نماد شركت هاي فوالد مباركه، ايران خودرو، سايپا، خدمات انفورماتيك، 
پارس خودرو و ملي مس روز گذشته بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل ثبت كردند. 
اين در حالي بود كه تاپيكو با بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص مانع رشد بيشتر اين 
متغير شد. براساس اين گزارش، در پايان معامالت ديروز سرمايه گذاران بورسي بيش 
از 795ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست 
كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از يك هزار و ۶74 ميليارد ريال بود و در 53 هزار 

نوبت معامالتي انجام شد. 
همچنين، برترين گروه هاي صنعت نيز با بيشترين حجم و ارزش معامالت صنايع 
خودرو، فلزات اساسي و بانك ها بودند. افزون بر اين، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين 
رشد قيمت متعلق به نماد شركت هاي محورسازان ايران خودرو، واسپاري ملت، لوله و 
ماشين سازي ايران، فرآورده هاي نسوز آذر، حمل ونقل توكا، سرمايه گذاري ساختمان 
ايران و آلومراد بود. در مقابل نماد ش��ركت هاي س��يمان آرت��ا اردبيل، نورد و قطعات 
فوالدي، فنرس��ازي خاور، تكنوتار، قند ش��يرين خراسان، توسعه شهري توس گستر 
و بانك كارآفرين ش��اهد بيش��ترين كاهش قيمت ها بودند. همچنين، سرمايه گذاران 
بورسي ديروز براي خريد سهام شركت سايپا ديزل، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق صكوك سايپا، سهام شركت زامياد، سرمايه گذاري 

سايپا و آلومينيوم ايران بيشترين تقاضا را ثبت كردند. 
اي��ن نماده��ا بالغ بر 130 ميليون حج��م تقاضا را در بازار ثب��ت كردند. در مقابل 
نمادهاي اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مشاركت شهرداري تهران با بيشترين عرضه ها 
و سنگين ترين صف هاي فروش مواجه شدند. حجم اين عرضه ها از يك ميليون حجم 
بالغ نش��د. بر اين اساس، در پايان معامالت بانك صادرات با معامله ۶4 ميليون سهم 
بيشترين حجم معامالت و اوراق مشاركت ملي نفت ايران با معامله 100 ميليارد ريال 

بيشترين ارزش معامالت را ثبت كردند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 6 

معاون اول رييس جمهور، پيش نياز 
پيش��رفت برنام��ه صل��ح پاي��دار در 
افغانس��تان را نيازمند گفت وگو ميان 
گروه ها و اقوام مختلف در اين كش��ور 
دانست و گفت: استفاده از روش هاي 
مس��المت آميز و گفت وگ��و ش��انس 
اس��تقرار صلح پايدار در افغانستان را 
بيش��تر مي كند و جمهوري اس��المي 
اي��ران از روند اس��تقرار صل��ح پايدار 
كه دولت افغانس��تان در پيش گرفته، 

حمايت مي كند. 
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، اسحاق جهانگيري ظهر ديروز 
در دي��دار طارق ش��اه بهرام��ي وزير 
دفاع ملي افغانس��تان اظهار داش��ت: 
افغانستان كشوري مهم و همسايه يي 
بس��يار خوب براي جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت و اي��ران از پيش��رفت و 
توسعه امنيت در افغانستان خوشحال 

مي شود. 
مع��اون اول رييس جمهور يكي از 
مهم ترين مسائل افغانستان را امنيت 
در اي��ن كش��ور برش��مرد و تصري��ح 
كرد: توس��عه امني��ت و جلوگيري از 
فعاليت گروه هاي تروريس��تي بايد در 
افغانس��تان يك راهبرد جدي باشد و 
كش��ورهاي همس��ايه نيز بايد در اين 

زمينه به افغانستان كمك كنند. 
وي افزود: ممكن اس��ت گروه هاي 
تروريس��تي كه فرص��ت فعاليت براي 
آنها در كش��ورهاي ديگ��ر غيرممكن 
شده احس��اس كنند كه مي توانند در 

افغانستان فعاليت داش��ته باشند كه 
بايد تالش ش��ود از حض��ور و فعاليت 
گروه هاي تروريس��تي در افغانس��تان 

جلوگيري شود. 
جهانگي��ري برنام��ه حفظ وحدت 
در مي��ان هم��ه اق��وام و گروه ه��اي 
افغانس��تان كه دولت اين كش��ور در 
پي��ش گرفت��ه اس��ت را اقدامي مهم 
برشمرد و خاطرنشان كرد: جمهوري 
اس��المي ايران از اي��ن برنامه حمايت 
مي كند و معتقد هس��تيم كه وحدت 
در افغانس��تان مي توان��د بس��ياري از 

مشكالت اين كشور را حل كند. 
مع��اون اول رييس جمهور از اقدام 
اش��رف غني رييس جمهور افغانستان 
مبني بر حضور در مس��جد ش��يعيان 
اين كش��ور پس از وق��وع انفجار، اين 
اقدام را اقدامي مه��م توصيف كرد و 
اف��زود: به طور كلي ه��ر چه وحدت و 
اس��المي  در كش��ورهاي  يكپارچگي 
بيشتر ش��ود شاهد پيشرفت و امنيت 

بيشتر در اين كشورها خواهيم بود. 
وي ادامه داد: بار سنگين برقراري 
امنيت در افغانس��تان بيش از همه بر 
دوش نيروه��اي امنيتي اين كش��ور 
اس��ت و جمه��وري اس��المي اي��ران 
آمادگي دارد همكاري هاي دوجانبه و 
بين المللي خود را براي توسعه امنيت 

در افغانستان افزايش دهد. 
جهانگي��ري ب��ا اش��اره ب��ه برخي 
فش��ارها كه هدف آن ايجاد ش��كاف 
ميان افغانستان و كشورهاي همسايه 

اين كشور اس��ت،  تصريح كرد: رابطه 
افغانستان با كشورهاي همسايه نبايد 
تحت تاثير فش��ارها قرار گيرد چراكه 
مصالح عمومي مردم افغانستان دچار 

آسيب جدي مي شود. 
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: 
متاس��فانه برخي كشورها مي خواهند 
كه افغانستان را صحنه تسويه حساب 
خود با ديگران قرار دهند و جمهوري 
اسالمي ايران نس��بت به اين موضوع 
حساس��يت دارد و معتق��د اس��ت كه 
اخت��الف  نباي��د مح��ل  افغانس��تان 

كشورهاي ديگر باشد. 
وي اف��زود: همه كش��ورهايي كه 
ب��ه پيش��رفت و آين��ده افغانس��تان 
عالقه مند هس��تند بايد به روند صلح 
پايدار و برقراري امنيت در اين كشور 
كمك كنن��د. جهانگيري درخصوص 
مناس��بات دوجانب��ه تهران- كابل نيز 
بر لزوم تدوين هر چه س��ريع تر سند 
همكاري هاي جامع دو كش��ور تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: پ��س از تدوين 
اين س��ند روابط دو كش��ور در سطح 
راهبردي دنبال خواهد ش��د و ممكن 
اس��ت عده يي نس��بت به اين موضوع 
و ارتقاي س��طح مناس��بات دو كشور 
مس��لمان حس��ادت كنند كه ما بايد 
از رواب��ط في مابي��ن مراقبت كنيم تا 
دشمنان نتوانند با حسد و كينه به آن 
آسيب بزنند. معاون اول رييس جمهور 
گفت: جمهوري اس��المي ايران هيچ 
محدوديتي براي توسعه مناسبات در 

زمينه هاي مختلف با افغانستان ندارد 
و از رونده��اي مثبت در افغانس��تان 
و پيش��رفت و رفاه مردم اين كش��ور 

خرسند مي شود. 
وزير دفاع ملي افغانس��تان نيز در 
اين ديدار با اش��اره ب��ه فرهنگ، زبان 
و تاريخ مش��ترك ايران و افغانس��تان 
گفت: روابط دو كشور در طول تاريخ 
همواره دوس��تانه ب��وده و ما به روابط 
صميمانه با جمهوري اس��المي ايران 
افتخار مي كنيم و خواهان گس��ترش 

آن هستيم. 
طارق ش��اه بهرامي ب��ا بيان اينكه 
افغانس��تان در طول تاري��خ هيچ گاه 
تهدي��دي علي��ه كش��ورهاي ديگ��ر 
نبوده اس��ت از حمايت هاي جمهوري 
اسالمي ايران در شرايط بسيار دشوار 

قدرداني كرد. 
وزير دفاع ملي افغانس��تان با اشاره 
به مس��ائل اين كش��ور در مواجهه با 
گروه ه��اي تروريس��تي اف��زود: ما در 
س��طح منطقه نه تنها با طالبان بلكه 
با گروه ه��اي تروريس��تي ديگر نظير 
داع��ش روبه رو هس��تيم و هر روز در 
مبارزه با اين گروه ها قرباني مي دهيم. 
وي با اش��اره به مذاكرات س��ازنده 
خ��ود ب��ا وزي��ر دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح كشورمان خاطرنشان 
كرد: افغانس��تان خواهان حمايت هاي 
هر چ��ه بيش��تر جمهوري اس��المي 
ايران در عرصه هاي مختلف سياسي، 

 نظامي و اقتصادي است. 

اخبار سرمقاله

  مصايب بر هم زدن يك بازي برد- برد

دونالد ترامپ در ماجراي خروج يك جانبه از توافق برجام، تنها ش��خصي نبود كه 
مورد انتقاد و س��رزنش واقع ش��د بلكه در ايران هم حس��ن روحاني رييس جمهوري، 
پ��ا به پاي او مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته اس��ت چه آنكه از روز بعد از س��خنراني 
ترامپ، شاهد انتقادات تند و گزنده چهره هاي منتسب به اصولگرايي به حسن روحاني 
رييس جمهوري و تيم مذاكره كننده بوديم. دامنه اين انتقادها از اتهام خيانت به كشور 
شروع و به لزوم عذرخواهي رسمي روحاني در پيشگاه ملت، ختم شد. اما در اين ميان 

يك پرسش را هيچ منتقدي پاسخ نمي دهد كه آلترناتيو برجام در مذاكره چه بود؟ 
واقعيت آن است كه برجام برخالف ادعاي منتقدان، يكي از پرمايه ترين معاهدات 
بين المللي به شمار مي رود كه دوست و دشمن بر آن واقف هستند. با وجود آنكه برجام 
يك تفاهم بود، اما به اعتبار افراد و كش��ورهايي كه بر سر اين مساله به تفاهم و درك 
مشترك رسيدند، نفوذ و اعتبار آن بسيار باال بود. اما مهم ترين ويژگي آن نگاهي بود كه 
در متن برجام به منافع همه كشورها شده بود. در حقيقت برجام از معدود معاهدات 
»برد-برد« محس��وب مي شود. شايد از همين رو است كه به گفته يكي از نويسندگان 

فارن افيرز، خروج يك جانبه ترامپ از آن به همين راحتي ها هم نيست. 
يك هفته قبل از اعالم رسمي ترامپ مبني بر خروج يك جانبه از برجام، پيتر هارل 
كارش��ناس مركز امنيت امريكاي نوين، در سايت فارن افيرز مقاله يي طوالني نوشت و 
در آن اذعان كرد كه ترامپ نمي تواند سياستي همانند سياستي كه دولتمردان گذشته 
امري��كا )مانند اوباما و بوش( در م��ورد ايران اتخاذ كرده بودند، اعمال كند. داليلي كه 
هارل برمي ش��مارد، قابل تامل هستند. مهم ترين دليل هارل اين است كه برجام يك 
معاهده حقوقي بين المللي است و دولت ترامپ به سختي مي تواند ساير كشورها را قانع 
كند كه با ايران قطع رابطه كنند،  مضافا آنكه در دوره قبل، ايران تحت تحريم قطعنامه 

۲۲31 سازمان ملل بود كه اين تحريم با برجام رفع شده است. 
اما اين، تنها موردي نيس��ت كه سبب ش��ده هارل، تحريم ايران از سوي امريكا را 
اين بار ضعيف بداند. به اعتقاد وي، بين س��ال هاي ۲00۶ ت��ا ۲015،  دولت هاي بوش 
و اوباما با كمپين هاي پيچيده و چندجانبه ديپلماتيك توانستند دولت هاي خارجي و 
بنگاه ه��ا را قانع كنند كه در تحريم عليه ايران به اياالت متحده بپيوندند،  با اين حال 
برخي كشورها و بنگاه ها به طور رسمي به اين جرگه نپيوستند و رسما هم اعتراض خود 
را اعالم مي كردند تا تحريم سازمان ملل آمد اما اين بار حركت ترامپ با خروج يك جانبه 
از برجام، فاقد روح همه جانبه همكاري مي شود. او در اين خصوص تا  آنجا پيش مي رود 
ك��ه تحريم بان��ك مركزي ايران را تقريبا بيهوده مي دان��د و مي گويد كه »يك اروپاي 
مصمم مي تواند براي تضعيف آث��ار تحريم هاي يك جانبه امريكا، تراكنش هاي روتين 
مالي مرتبط با ايران را از طريق بانك مركزي اروپا انجام دهد.« اين پيشنهادي است كه 
مقامات ايراني مي توانند بدون شك در مذاكره با طرف هاي اروپايي از آن استفاده كنند 
و ب��ه نوعي دالر را در مبادالت جهاني خود حذف كنند. مهم ترين ابزار اياالت متحده 
براي كنترل تحريم ها عليه ايران U-turn است كه در صورت همكاري اروپا و استفاده 
از پيمان هاي پولي عمال نمي تواند مانع فعاليت ايران ش��ود. در واقع اگر تراكنش هاي 
مالي ايران از طريق بانك مركزي اروپا صورت گيرد و ش��يوه يي براي آن تعريف شود، 
مهم ترين بخش تحريم هاي امريكا بي اثر خواهد ش��د و برج��ام باقي خواهد ماند. اما 
اين تنها يك روي س��كه اس��ت، روي ديگر آن در داخل رقم مي خورد. ضرب المثلي 
قديمي هس��ت كه مي گويد »رقم، رمق مي خواه��د«. بدين معني كه حكم، تنها كار 
را صورت نمي دهد بلكه كفايت و كارداني مجري هم ش��رط الزم است. به عبارتي، در 
ش��رايط كنوني، دولت به تنهايي نمي تواند از عهده اين مهم برآيد، كمااينكه در قبل 
هم اگر حمايت هاي مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضاييه نبود، از عهده اين امر 
برنمي آمد. از اين رو آنچه اكنون واجب و ضروري به نظر مي رسد، اتحاد عملي نهادها و 
افراد ذي نفوذ درخصوص حفظ منافع ملي است. درك اين واقعيت كه در منافع ملي 
منافع فردي و حزبي اهميتي ندارد، يكي از مهم ترين پديده ها است. اين ديدگاه نه تنها 
در ميان منتقدان دولت بلكه بايد از سوي دولتمردان نيز پذيرفته شود. حال كه همه 
براين اصل كه در ايام سخت، انسجام تنها راهكار است، اتفاق نظر داريم نخستين گام 

براي جذب مخالفان را خود دولت بايد انجام دهد. 
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پاسخ دولت به انتقاد برخي شخصيت ها از برجام: 

دلواپسان طلبكارانه مدعي شدند
 صفحه 2 

نتايج انتخابات عراق اعالم شد؛ دولت آينده، ائتالفي خواهد بود

»صدر« در صدر
 صفحه 7 

پرونده

»مسكن« مستعد جذب 
نقدينگي سرگردان

9

گفت وگو، پيش نياز صلح پايدار در افغانستان است

  غرب اروپا مراسم انتقال سفارت امريكا به قدس را تحريم كرد

دونال��د ترامپ در ماجراي خروج يك جانبه 
از تواف��ق برجام، تنها ش��خصي نبود كه مورد 
انتقاد و س��رزنش واقع ش��د بلكه در ايران هم 
حس��ن روحان��ي رييس جمهوري، پ��ا به پاي 
او م��ورد هجمه و انتقاد قرار گرفته اس��ت چه 
آنك��ه از روز بعد از س��خنراني ترامپ، ش��اهد 
انتق��ادات تند و گزنده چهره هاي منتس��ب به 
اصولگرايي به حس��ن روحاني رييس جمهوري 
و تيم مذاكره كننده بوديم. دامنه اين انتقادها 
از اته��ام خيانت به كش��ور ش��روع و به لزوم 
عذرخواهي رس��مي روحاني در پيشگاه ملت، 

ختم شد...

گروه دانش و فن | مرجان محمدي |
توس��عه  ب��راي  داخل��ي  پيام رس��ان هاي   
زيرس��اخت هاي خود و ارائه خدمت به كاربران 
50 ميلي��ارد ريال تس��هيالت دريافت كرده اند، 
تسهيالتي كه از سوي دولت پرداخت شده است 
تا كاربران به جاي اس��تفاده از پيام رس��ان هاي 
خارجي از پيام رسان هاي داخلي استفاده كنند، 
پيام رس��ان هايي كه با وجود اعطاي تس��هيالت 
اين چنيني نتوانس��ته اند نظر كاربران را به خود 
جلب كنند. برخي از مديران اين پيام رسان هاي 
داخلي ازعضويت 10 ميليون كاربر خبر داده اند، 
خب��ري كه صح��ت آن تايي��د نش��د و برخي 

مسووالن اين آمار را اشتباه دانستند...

 مصايب بر هم زدن 
يك بازي برد- برد

 واكنش وزير ارتباطات 
به گاليه پيام رسان داخلي 

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

نفت و انرژي

15

آيا ايران موجب 
درخشش شاخص سوم 

نفتي مي شود؟
گروه انرژي  نادي صبوري  

در فضايي حاكم بر ب��ازار نفت خام كه ابهام يكي 
از مهم ترين فاكتورهاي موجود در آن اس��ت، به نظر 
مي رسد كه سومين شاخص نفتي جهان در حال رشد 
كردن اس��ت. چين از ماه مارس سال جاري ميالدي 
اعالم كرد كه روياي ديرين��ه خود براي تجارت نفت 
با يوآن را تحقق خواهد بخشيد. اما چرا در اين سطور 
بايد به اين مس��اله اش��اره كنيم؟ گزارشگران رويترز 
اعتقاد دارن��د، خروج امريكا از برج��ام و ضرب االجل 
وزارت خزانه داري اين كش��ور به خريداران نفت خام 
ايران باعث شده است كه شاخص نفتي چين موسوم 
به »ش��اخص شانگهاي« در روزهاي اخير قدرتمندتر 
شود. مهم تر از اين اما رويترز در گزارش پيش رو به اين 
احتمال پرداخته است كه با وضع محدوديت بر فروش 
نفت خام ايران؛ چين بتواند نفت خام ايران را در قالب 

شاخص شانگهاي قيمت گذاري و خريد كند ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

 يوكيا آمانو:
 ايران هرگز برجام را نقض نكرده است

منابع رسمي مسكو روز گذشته به نقل از اظهارات مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در ديدار با رييس جمهوري روس��يه در س��وچي اعالم كردند: آژانس تاكنون هيچ 
موردي از نقض توافق هس��ته يي )برجام( را از س��وي ايران مش��اهده نكرده اس��ت. به 
گزارش ايرنا به نقل از ريانووستي، ميخاييل اوليانوف نماينده دايم روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در وين اين مطلب را در حاشيه ديدار يوكيا آمانو و والديمير پوتين در سوچي 
بيان كرد. وي افزود: يوكيا آمانو در ديدار با والديمير پوتين رييس جمهوري روس��يه از 
اظهارنظر درباره خروج امريكا از برجام خودداري كرد، اما اظهار داش��ت كه آژانس كار 

بازرسي از مراكز هسته يي ايران را ادامه خواهد داد. 
اوليانف همچنين توضيح داد: آژانس يك سازمان فني و غيرسياسي است و به همين 
خاط��ر آمانو از اظهارنظر درم��ورد خروج امريكا از برجام امتناع كرد. وي به نقل از آمانو 
اظهار داشت: آژانس كار بازرسي و راستي آزمايي برنامه هسته يي را ادامه مي دهد چرا كه 
اين وظيفه را شوراي امنيت سازمان ملل و شوراي مديران آژانس به اين سازمان محول 
كرده اند. پيش تر كاخ كرملين خبر داده بود كه والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه 
در ديدار با مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، عملكرد اين س��ازمان را قابل قبول 
خواند وگفت: آژانس كامال مطابق اساسنامه خود در سطحي حرفه يي فعاليت مي كند. 
والديمير پوتين در ديدار با يوكيا آمانو در ش��هر س��وچي واقع در ساحل شرقي درياي 
سياه اظهار داشت: اقدامات آژانس را دليل احترام عميق جهاني به اين سازمان مي دانيم. 

 وزير راه و شهرسازي:  
پرونده مسكن مهر در بسياري از استان ها بسته شد

وزير راه و شهرس��ازي گفت: پرونده طرح مس��كن مهر در بيشتر استان هاي 
كش��ور بسته شده است. به گزارش ايرنا، عباس آخوندي روز گذشته در حاشيه 
بازديد از طرح 33۶ واحدي ش��هرك سجاديه اراك افزود: مسكن مهر در برخي 
اس��تان ها يا متقاضي ندارد يا در ارائه خدمات زيربنايي و روبنايي با مش��كالتي 
روبه روست كه با هماهنگي دستگاه هاي خدمات رسان نواقص در حال رفع است. 
وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: امكان صدور سند براي طرح هاي 
تفصيلي نزديك ش��هر فراهم ش��ده اس��ت. وزير راه و شهرسازي گفت: در طرح 
تفصيلي خدمات مطلوبي پيش بيني ش��ده اس��ت كه براي تهيه سند مالكيت با 
هماهنگ��ي قوه قضاييه براس��اس ماده 9 قانون توليد مس��كن، مكان هايي كه با 
طرح تفصيلي سازگاري دارند، سنددار مي شوند. آخوندي افزود: امكان سكونت 
افراد در بافت هاي فرسوده استان مركزي با هماهنگي استانداري مركزي فراهم 
شده است. وي اظهار كرد: 33۶ واحدي شهرك سجاديه اراك در مراحل نهايي 
قرار دارد و فرصت مناس��بي ايجاد ش��ده تا زمينه اسكان افراد متقاضي در اين 
منطقه فراهم شود. آخوندي بيان كرد: با فراهم شدن امكان اسكان در بافت هاي 
فرسوده، وضعيت ساكنان منطقه بهبود يافته و رضايتمندي مردم حاصل خواهد 
شد. وزير راه و شهرسازي گفت: چهار هزار نفر در صندوق پس انداز بانك مسكن 

استان مركزي براي بهره گيري از مسكن مناسب سرمايه گذاري كرده اند. 



 عراقچ�ي با اش�ميد دي�دار كرد؛ ايس�نا| 
س��يدعباس عراقچي، معاون سياس��ي وزارت امور 
خارجه پيش از سفر وزير امور خارجه كشورمان و 
مالقات با فدريكا موگريني و وزراي خارجه آلمان، 
فرانس��ه و انگليس روز گذش��ته در راس هياتي از 
كارشناس��ان دس��تگاه هاي مختلف اقتصادي وارد 
بروكسل شد. عراقچي در بدو ورود با هلگا اشميد، 
دبير سياست خارجي اتحاديه اروپا مالقات و تبادل 
نظر كرد. جلسات كارشناسان ايران و اروپا از عصر 
ديروز به وقت بروكسل آغاز شد و امروز نيز تا پيش 

از جلسه وزراي امور خارجه ادامه خواهد يافت. 
 جلسه ش�وراي مركزي فراكسيون اميد با 
موضوع انتخابات هيات رييسه؛فارس| مجمع 
عمومي فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسالمي 
صبح امروز سه ش��نبه)25 ارديبهشت  ماه 97( با 
حضور اعضا برگزار مي ش��ود. بر اين اس��اس قرار 
اس��ت در رابطه با موضوع هيات رييس��ه مجلس 
براي سومين س��ال دهمين دوره مجلس شوراي 
اس��المي بحث و تبادل نظر و تصميم گيري شود. 
س��يدابوالفضل موس��وي بيوكي، عضو فراكسيون 
اميد مجلس ش��وراي با تاييد اين خبر عنوان كرد 
كه فراكس��يون اميد به صورت مرتب سه شنبه هر 
هفته جلس��ات خود را برگزار مي كن��د. او افزود: 
ب��ه موجب آن در جلس��ات فراكس��يون مس��ائل 
روز مطرح و بررس��ي مي ش��ود كه قاعدتا يكي از 
مس��ائل مه��م روز كه بايد فراكس��يون درباره آن 
تصميم گيري و اعالم موضع كند، انتخابات هيات 

رييسه مجلس است. 
 ش�وراي امنيت عامالن كشتار فلسطينيان 
در »روز بازگش�ت« را محاكم�ه كند؛مهر| در 
بياني��ه پاياني نشس��ت اضطراري كميت��ه دايمي 
فلس��طين تاكيد شد كه ش��وراي امنيت تحقيقات 
فوري بين المللي در مورد كش��تار تظاهركنندگان 
فلس��طيني عامالن اين جنايت را براساس قوانين 
بين الملل��ي محاكم��ه كند. اين كميت��ه همچنين 
با اش��اره ب��ه بيانيه پايان��ي كنفران��س فوق العاده 
سران كش��ورهاي اسالمي در اس��تانبول در تاريخ 
۱۳دسامبر 2۰۱7 كه تصميم رييس جمهور امريكا 
درخصوص بيت المقدس؛ به رسميت شناسايي اين 
ش��هر به عنوان پايتخت موجوديت صهيونيستي و 
انتقال س��فارت امريكا به آن را تجاوزي فاحش به 
قوانين بين المللي دانسته؛ تصميم رييس جمهوري 
امريكا در مورد بيت المقدس را قويا محكوم كرد. 

 اي�ران و روس�يه درب�اره س�وريه رايزني 
كردند؛ايرنا| حسين جابري انصاري، دستيار ارشد 
وزير امور خارجه در امور ويژه سياسي و الكساندر 
الورنتي��ف، نماينده ويژه رييس جمهوري روس��يه 
در ام��ور س��وريه در ديداري در آس��تانه پايتخت 
قزاقس��تان آخرين اوضاع سياسي و ميداني سوريه 
را بررس��ي كردند. خبرگزاري تاس پيش تر به نقل 
از وزارت امور خارجه قزاقس��تان از شركت نكردن 
نمايندگان امريكا در مذاكرات صلح س��وريه كه از 
روز دوش��نبه به مدت دو روز در آس��تانه درحال 
برگزاري اس��ت، خبر داد و اع��الم كرد كه در اين 
مذاكرات هيات هايي از كشورهاي ضامن آتش بس 
ش��امل ايران، روس��يه و تركيه و هيات هاي دولت 
س��وريه و مخالفان مس��لح ش��ركت خواهند كرد. 
همچنين هياتي از س��ازمان ملل ب��ه عنوان ناظر 
تحت رياست اس��تفان دي  ميستورا، نماينده ويژه 
دبيركل سازمان ملل در امور سوريه حضور دارد. 

و  مناس�بات  گس�ترش  اي�ران  اراده   
همكاري ه�ا با همس�ايگان خود اس�ت؛پاد| 
رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه ضرورت اس��تفاده از 
توانمندي ه��ا و ظرفيت ه��اي موج��ود در ايران و 
ارمنستان در راستاي توس��عه و تحكيم مناسبات 
تهران – ايروان تاكيد كرد: اراده ايران گس��ترش 
مناس��بات و همكاري ها با همسايگان خود است. 
روحان��ي عص��ر دي��روز در تماس تلفن��ي نيكول 
پاش��ينيان نخست وزير ارمنس��تان با وي، امضاي 
توافق همكاري ايران با اتحاديه اوراسيا را فرصتي 
مناس��ب براي گس��ترش مناس��بات برش��مرد و 
اظهار داشت: ايران و ارمنس��تان مي توانند روابط 
و همكاري ه��اي خ��ود را در بخش ه��اي مختلف 
تج��اري، اقتصادي، كش��اورزي و ديگر موضوعات 
م��ورد عالقه طرفين بيش از پيش توس��عه دهند. 
رييس جمه��ور اق��دام دول��ت امري��كا در خ��روج 
يك طرف��ه از برجام را خالف تعه��دات بين المللي 
و قطعنام��ه 22۳۱ ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
دانس��ت و تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران 
زمان��ي در برج��ام مي ماند كه منافعش از س��وي 
طرف ه��اي مذاكره كنن��ده تضمين ش��ود. نيكول 
پاش��ينيان، نخس��ت   وزير ارمنس��تان ني��ز در اين 
گفت وگوي تلفني خاطرنشان كرد: ارمنستان براي 
گس��ترش روابط دوستانه با ايران بر پايه احترام و 

منافع مشترك، ارزش فراوان قائل است. 
 ش�مخاني برگ�زاري انتخاب�ات در لبنان را 
تبري�ك گفت؛ايرنا|  دبير ش��وراي عالي امنيت 
مل��ي در پيامي به دولت و م��ردم لبنان، برگزاري 
انتخاب��ات امن و سرنوشت س��از پارلمان��ي در اين 
كش��ور را تبريك گفت و تاكيد كرد: قطعا استمرار 
روندهاي قانوني و مش��اركت م��ردم لبنان ضمانت 
بخش استقرار و امنيت و ثبات در اين كشور است. 
در پيام علي شمخاني آمده است: امروز ملت رشيد 
و مقاوم لبنان با پش��ت س��ر گ��ذاردن توطئه هاي 
رنگارنگ جبهه غربي- عبري- عربي با مش��اركت 
آگاهانه در انتخابات پارلماني، دستاوردهاي مباركي 
را كه حاصل خون شهداي گرانقدر مقاومت است با 
بهره گيري از بلوغ سياسي خود در مسير توسعه و 

پيشرفت كشورشان به كار گرفته اند. 
و  اصولگراي�ان  دول�ت،  ب�راي  هش�داري 
اصالح طلبان-ايس�نا| غالمرض��ا مصباحي مقدم 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به هر دو جريان 
سياسي اصالح طلب و اصولگرا هش��دار داد كه بايد 
نسبت به اعتراضات و انتقادات مردمي هوشيار باشند 

و در جهت رفع اشتباهات شان برآيند. 
او در ش��رايط فعل��ي منتقد »بازار آزاد« اس��ت و به 
دولت نيز پيشنهاد مي دهد، همان طور كه با كنترل 
بازار ارز به اين نتيجه رس��يده است كه بازار آزاد در 
حوزه ارز نتيجه بخش نيست، نسبت به تغيير در ساير 

حوزه هاي اقتصادي نيز اقدام كند. 

روي موج خبر

دولت منتقدان را به عذرخواهي از مواضع گذشته خود فراخواند

طلبكارانهبهدستاوردهايمليميتازند

نمايندگان مجلس واكنش روشني به آتش زدن پرچم امريكا و برجام نشان دادند

مخالفت علني با »رفتار ناگهاني«
»برج��ام را آتش زديم«؛ اي��ن صداي فرياد 
يك��ي از پايداري هاي مجلس اس��ت كه صبح 
روز پس از خروج ترامپ از توافق هس��ته يي در 
صحن علني به گوش رس��يد. ذوالنور، ابطحي، 
كوچكي نژاد و ديگ��ر نمايندگان اصولگرا وقتي 
كوهك��ن را فندك به دس��ت ديدند خود را به 
تريبون مجلس رس��اندند تا با او همنوا ش��وند. 
كوهكن پرچم امري��كا را آتش زد، ذوالنور هم 
كاغذي را كه مي گفت برجام است، ديگران هم 
ش��عار مرگ بر امريكا سر دادند. به ياد مجلس 
نه��م ك��ه در آن همراهان كوهك��ن و ذوالنور 
پرش��مار بودند. اما ساعاتي از آتش زدن پرچم 
و برجام نگذشته بود كه نمايندگان يك به يك 
به مخالفت برخاستند؛ آنچنان كه علي مطهري 
كه نايب رييس مجلس اس��ت اي��ن حركت را 
غيرعاقالن��ه خوان��د و رحيم��ي، نماينده عضو 

فراكسيون اميد هم آن را مردود دانست. 
مطهري درباره آت��ش زدن پرچم امريكا در 
صحن علني آن روز مجلس گفت: در گزارشي 
كه منتشر شد، اعالم شد دو سوم مردم امريكا 
ب��ا اين اقدام ترامپ مخالف هس��تند. بعد ما با 
آتش زدن پرچ��م در مجلس در حقيقت مردم 
امري��كا را در برابر خودمان ق��رار مي دهيم. به 

ب��اور نايب ريي��س مجلس اين اق��دام ناگهاني 
برخي نمايندگان مجل��س كار عاقالنه يي نبود 
و نمي شد هيچ واكنش��ي به اين رفتار ناگهاني 
نشان داد. مطهري همچنين پاره كردن برجام 
را هم كار خوبي ندانس��ت و افزود:»هر چند كه 
كاغذي تحت عنوان برجام در مجلس پاره شد 
اما مهم تر از آن آتش زدن پرچم امريكا بود كه 
كار خوبي نبود«. رييس فراكسيون زنان مجلس 
شوراي اسالمي هم آتش زنندگان پرچم امريكا 
را كس��اني خوان��د ك��ه از هم��ان روز تصويب 
برج��ام آهنگ مخالفت س��ر دادن��د و پرچم را 
آتش زدند. پروانه سلحش��وري تاكيد كرد براي 
تمامي ملت ها، پرچم نماد هويت كشورهاست 
و آت��ش  زدن پرچم به معن��اي ضديت با نماد 
ملي مردم آن كشور است. اين عضو فراكسيون 
اميد هم به نتايج نظرس��نجي اشاره كرد كه در 
آن دو س��وم مردم امري��كا، مخالف خروج اين 
كش��ور از برجام بودند. فاطمه س��عيدي ديگر 
نماينده اصالح طلب عضو فراكس��يون زنان نيز 
با بيان اينك��ه آتش زدن برجام و پرچم امريكا 
توسط عده يي از نمايندگان مجلس را عملي در 
راستاي تامين منافع ملي نمي دانم، گفت كه » 
پرچم يك كشور نماد يك ملت است و وظيفه 

ماست به همه ملت ها احترام بگذاريم«.
 به نوش��ته رحيمي با خروج امريكا از برجام 
»احس��اس ش��عف عده يي براي تسويه حساب 
سياسي با روحاني و ظريف، آتش به اختيارشان 
را به سطح آتش بازي در صحن مجلس كشانده 
اس��ت.« اي��ن نماين��ده همچني��ن در توييت 
ديگري نوش��ته كه »اكثريت قاطع نمايندگان 
و ريي��س مجلس، رييس��ان فراكس��يون هاي 
اميد، مس��تقلين و واليي« ه��م موافق چنين 
»اقدام احساس��ي و مردودي نبودند.« رحيمي 
كه مخالف��ت پررنگي با اين اق��دام تعدادي از 
نمايندگان داشت به توييت كردن بسنده نكرد 
و با اهداي نس��خه يي از برجام به هيات رييسه 
مجلس گفت كه اين س��ند را به هيات رييسه 
مي دهم تا از اين س��ند بين المللي كه مجموعه 
حاكميت آن را امضا كرده است، صيانت كنيد. 
او كه در نطق خود اين كار را انجام داد، افزود: 
برخي به هيات رييس��ه مجلس انتقاد داشتند 
ك��ه بايد مانع از اقدام آن تع��داد از نمايندگان 
كه پرچم امريكا و برجام را آتش زدند، مي شد. 
پيش از اين علي مطهري اقدام آنها را ناگهاني 
عنوان كرده بود، روز گذشته هم كاظم جاللي، 
نماين��ده نزديك به علي الريجاني با غافلگيرانه 

خواندن اين حركت گفت: در اين باره اختالف 
نظر وجود داشت، برخي قائل بودند كار خوبي 

است و برخي ديگر هم مخالف بودند. 
به گفته جاللي»هيچ نماينده يي در مجلس 
نماينده ت��ر از ديگري نيس��ت. بايد همه درك 
كنن��د كه تنوع افكار وجود دارد و اين تنوع در 
مجلس دهم بيش��تر هم اس��ت«. با همه اينها، 
نمايندگان مخالف دولت از اين اقدام خود دفاع 
كردند. محس��ن كوهكن، نماين��ده لنجان كه 
آغاز كننده اين حرك��ت بود از كاري كه كرده، 
دف��اع كرد و آتش زدن پرچم امريكا و برجام را 
نه نشان غيرعقالني بودن بلكه نماد انقالبي گري 
دانس��ت. كوهكن درباره اينكه نگران نيست با 
اقداماتي از اين دست گفت: »ما 4۰سال است 

كه هم انقالبي هس��تيم و هم س��عي مي كنيم 
عاقالنه و منطقي رفتار كنيم.« او خيلي هم به 
ساخته شدن يك تصوير عقالني از خودمان در 
رسانه هاي غربي و اروپايي و امريكايي هايي كه 
ظاهرا مخالف ترامپ هستند، خوش بين نيست 
و معتقد اس��ت اينها)اروپا( همان رس��انه هايي 
هس��تند كه ما را خشونت طلب و دين اسالم را 

دين ترور معرفي كردند. 
با اين حال برخالف دفعات پيشين كه كمتر 
كس��ي به مخالفت ب��ا اقداماتي از اين دس��ت 
برمي آم��د اين  بار تعداد زي��ادي از نمايندگان 
صراحت��ا به مخالفت برخاس��تند تا مش��خص 
شود، فضاي سياسي كش��ور روزهاي متفاوتي 

از گذشته را تجربه مي كند. 

گروه ايران  
در روزهايي كه خروج ترامپ از برجام، ضرورت 
شنيدن صداي واحد از ايران را درخصوص مواجهه 
ب��ا برجام، بيش��تر از ه��ر زمان ديگ��ري ضروري 
ساخته؛ تحركات برخي افراد و جريانات سياسي از 
دولت دوازدهم هر روز ابعاد و زواياي تازه تري پيدا 
مي كن��د. اظهاراتي كه در يك حركت هماهنگ و 
بالفاصله پس از خ��روج ترامپ از برجام از طريق 
برخي رسانه هاي اصولگرا دنبال شد و هر روز ابعاد 
و زواياي تازه يي پيدا كرد؛ به گونه يي كه بس��ياري 
از دلسوزان كشور نسبت به اين برخورد جناحي با 
مقوله يي كه منافع ملي ايرانيان را شكل مي دهد، 
انتقاد كردند و خواس��تار اتح��اد جريانات مختلف 

سياسي در اين زمينه شدند. 
 اما باوجود اين هش��دارهاي مشفقانه، توپخانه 
مخالف��ان دولت بعد از خروج ترام��پ از برجام با 
شدت هرچه تمام تر دستاوردهاي دولت دوازدهم 
را نشانه گرفتند تا اين ديدگاه كه خروج امريكا از 
برجام تنها بهانه يي است كه مخالفان در راستاي 
آن قص��د دارند كه پ��روژه تخريب دولت را دنبال 
كنند، بيشتر مطرح شود.  مجموعه اين تحركات 
سرانجام شوراي اطالع رساني دولت را بر آن داشت 
تا با انتشار بيانيه يي رسمي از افراد و جرياناتي كه 
عامل اصلي گسترش دامنه تحريم هاي اقتصادي 
محسوب مي شوند، بخواهد از حاشيه سازي و بيان 
اظهارات غيرمس��تند كه برخ��الف منافع عمومي 

ايرانيان است، خودداري كنند. 
 شوراي اطالع رساني دولت در اطالعيه يي تاكيد 
كرد: مذاك��رات و توافق هس��ته يي، در چارچوب 
قان��ون اساس��ي و اختي��ارات رييس جمهوري و 
مصوبات ش��وراي عالي امنيت مل��ي بوده و افزود: 
متاس��فانه آنان كه بايد عذرخواه مواضع نادرست 
خود در گذشته باشند، طلبكارانه به دستاوردهاي 
ملي مي تازن��د. در اطالعيه اين ش��ورا از »تمامي 
اظهارنظرها و توصيه هاي خيرخواهانه« درباره توافق 
هسته يي استقبال شده است و با بازخواني مسيري 
كه از س��ال 92 براي پاسخگويي به مطالبات مردم 
در مذاكرات با ۱+5 طي ش��ده اس��ت، تصميمات 
اتخاذ ش��ده را در مسير نيازهاي كشور و مطالبات 

مردم ارزيابي مي كند. 

 تحقق مطالبات مردم
در اين اطالعيه آمده اس��ت: اين روزها، برخي 
گروه ها و ش��خصيت هاي محت��رم، در مورد اعالم 
خروج امري��كا از برجام اظهارنظر ك��رده و بيانيه 
صادر مي كنند. دبيرخانه ش��وراي اطالع رس��اني 
دول��ت الزم مي داند جهت تنوير افكار عمومي در 
اين موقعيت حساس، موارد مهمي را به استحضار 

ملت شريف ايران برساند. 
خاطرنش��ان  دول��ت  اطالع رس��اني  ش��وراي 
ك��رد: دولت جمهوري اس��المي اي��ران به عنوان 
منتخ��ب ملت، از ابتدا، خ��ود را موظف به تحقق 
خواس��ت م��ردم در تعامل س��ازنده ب��ا جهان و 
تالش خس��تگي ناپذير براي رهايي كش��ور از بند 
تحريم ه��اي ظالمانه و لغو قطعنامه هاي خطرناك 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي دانسته است 
و در اين راه همواره تابع سه اصل عزت، حكمت و 
مصلحت بوده و تيم مذاكره كننده نيز، تمام تالش 

خود را براي كس��ب بيش��ترين مناف��ع و اعطاي 
كمترين امتياز، به كار بسته است. 

اين ش��ورا اف��زود: راهبرد اصلي و اعالم ش��ده 
دولت، در مذاكرات طوالني با 6 كش��ور و اتحاديه 
اروپا، تامين منافع ملي بوده است و در اين مسير، 
هيچ ي��ك از حق��وق، توانايي ه��ا و ظرفيت هاي 
راهبردي كشور موردمذاكره و معامله قرار نگرفته 
است؛ بلكه بهانه هاي واهي براي متهم كردن ايران 
را از دس��ت بدخواهان گرفته و حقوق مسلم ملت 
اي��ران را براي پيش��رفت و حض��ور عزتمندانه در 

اقتصاد جهاني تثبيت كرده است. 
در اي��ن اطالعيه تاكيد ش��ده اس��ت: برجام از 
نظر جهانيان، يك دس��تاورد بي نظي��ر در عرصه  
ديپلماسي و صلح و امنيت منطقه يي و بين المللي 
است. شكستن اجماع جهاني عليه ايران، رسوايي 
تحريم ه��اي  ش��دن  برچي��ده  صهيونيس��ت ها، 
بين المللي و به رس��ميت شناخته ش��دن برنامه 

صلح آميز هسته يي كشور بخشي از دستاوردهاي 
برجام به شمار مي رود. 

ش��وراي اطالع رس��اني دولت خاطرنشان كرد: 
دول��ت امريكا كه همواره، مجامع بين المللي را در 
حمايت از خود بسيج مي كرد و كشورها را با الزام 
به تحري��م، در مقابل ايران قرار م��ي داد، اينك با 
صهيونيست ها تنها مانده و شاهد حمايت جهاني 
از موضع منطقي و عزتمندانه ايران اسالمي است. 
در اين اطالعيه آمده است: رييس جمهور فعلي 
امريكا مدعي است در جريان برجام كامال متضرر 
ش��ده است و ايران را كشوري مي داند كه بدترين 
تواف��ق را ب��ه او تحميل كرده اس��ت. او خروج از 
برجام را پاسخي براي تحقير امريكا در برابر ايران 
مي داند. در چنين شرايط خطيري كه وحدت ملي 
يك ضرورت است، س��وال اين است كه حمله به 
دولت و تخريب دس��تاوردهاي كشور كه همراه با 
افزاي��ش قدرت دفاعي و تقويت جايگاه منطقه يي 

اي��ران به دس��ت آمده اس��ت، همصداي��ي با چه 
جرياني و ريختن آب به آسياب چه كساني است؟

 انتقاد از فرصت طلبي برخي افراد و گروه ها
شوراي اطالع رساني دولت تاكيد كرد: متاسفانه 
آن��ان كه بايد عذرخواه مواضع نادرس��ت خود در 
گذش��ته باشند، طلبكارانه به دس��تاوردهاي ملي 
مي تازند و حاضر نيستند به اين سوال پاسخ دهند 
كه خس��ارت هاي تحريم ظالمانه ب��ر ملت ايران 
چ��ه ميزان بوده و براي پيش��گيري به موقع از آن 

خسارت ها چه كرده اند؟
در اين اطالعيه اضافه ش��ده است: آنها هيچ گاه 
حاضر نيس��تند از ناتوان��ي خود در ارائ��ه راه هاي 
جايگزي��ن برجام س��خن بگوين��د و صادقانه بابت 
رويكرد غلط و كارشكني هاي خود در روند پيشرفت 
كش��ور، از ملت عذرخواهي كنند. آنها در تعارضي 
آشكار، هم دلواپس حضور امريكا در برجام بوده اند و 
هم شاكي خروج امريكا از برجام. مديريت مسووالنه 
كش��ور، عرصه تناقض گويي نيس��ت؛ بلكه نيازمند 

تصميم قاطع و عمل شجاعانه است. 
شوراي اطالع رس��اني دولت تاكيد كرد: دولت 
ضمن اس��تقبال از تمام اظهارنظرها و توصيه هاي 
خيرخواهان��ه، اع��الم مي كن��د كه تم��ام مراحل 
مذاك��رات و توافق، در چارچوب قانون اساس��ي، 
و  رييس جمه��ور  مس��ووليت هاي  و  اختي��ارات 
مصوب��ات ش��وراي عالي امنيت ملي بوده اس��ت. 
در ش��رايط جديد نيز براي مقابل��ه موثر با اقدام 
تحريك آميز امريكا و تضمين  انتفاع ايران از برجام، 

تدابير الزم اتخاذ شده و در حال اجراست. 
ش��وراي اطالع رس��اني دولت خاطرنشان كرد: 
در ش��رايط حس��اس كنوني كه ب��ار ديگر، دولت 
زياده خ��واه امريكا، زبان به تهديد ايران گش��وده 
اس��ت، از همه ش��خصيت ها و گروه هاي وفادار به 
انقالب اس��المي انتظ��ار مي رود كه ب��ا پيروي از 
رهنمودهاي مق��ام معظم رهبري، به انس��جام و 
وحدت ملي مدد رس��انند و ب��ا حمايت از مواضع 
دولت در صحن��ه بين المللي، به جهانيان نش��ان 
دهن��د كه م��ردم ايران يكپارچه و ي��ك صدا، در 
مقاب��ل ناقضان عهد، ايس��تادگي و از حقوق خود 

دفاع خواهند كرد. 
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ايران2

چهرهها

ريي��س ق��وه قضايي��ه، بهترين 
رويك��رد ب��راي مواجهه ب��ا خروج 
ب��ه  توج��ه  را  برج��ام  از  امري��كا 
استعداد هاي داخلي كشور و اعتماد 
به مردم دانست و گفت: بزرگ ترين 
تجرب��ه تاريخي ك��ه از اي��ن اقدام 
امريكا به دس��ت آمد، ب��اور قطعي 
ب��ه غيرقاب��ل اعتم��اد ب��ودن و عهدش��كني دول��ت امريكا 
ب��ود. ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عموم��ي ق��وه قضاييه، 
 آي��ت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي 
با اش��اره ب��ه تاكيدات مك��رر مقام معظم رهب��ري مبني بر 
غيرقابل اعتماد بودن امريكا در جلسات گوناگون، تصريح كرد: 
مسووالن مربوطه تالش كردند، اما به هر حال امريكا نشان داد 
كه اهل وفاي به عهد نيست و هرگونه كه منافعش اقتضا كند 
عمل مي كند و در اين مسير از جنگ و كشتار نيز ابايي ندارد. 
رييس دستگاه قضا با اشاره به رفتار غرب با ايران تصريح كرد: 
منطقي تر و عقالني تر از روش جمهوري اس��المي نمي توانند 
پيدا كنند. ما براي اثبات حقاني��ت خود و رد ادعا هاي واهي 
آنها برخي عقب نش��يني ها را پذيرفتيم و برخي التزامات را با 
اينكه در چارچ��وب NPT نبود، قبول كرديم. پيش از همه 
اين تالش ها فتواي مقام معظم رهبري مبني بر تحريم سالح 
هس��ته يي بود، اما امريكا نش��ان داد كه به دنبال چيز ديگري 

است و با اصل نظام و اقتدار اين ملت مشكل دارد. 

 امريكا نشان داد غيرقابل اعتماد
غدار و عهدشكن است 

وزير دفاع با بيان اينكه خود را در 
مبارزه با تروريسم متعهد مي دانيم، 
گف��ت: امنيت افغانس��تان را امنيت 
خودمان مي دانيم. به گزارش تسنيم، 
وزير دفاع ايران در نشس��ت خبري 
وزراي دف��اع اي��ران و افغانس��تان با 
بيان اينكه در طول 4۰ سال گذشته 
جمهوري اس��المي ايران پشتيبان »صلح، ثبات و امنيت« در 
افغانس��تان و مرزهاي مش��ترك بوده اس��ت، تصريح كرد: در 
اين س��فر، وزير دفاع افغانس��تان مالقات هايي ب��ا معاون اول 
رييس جمهور، رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، رييس كميس��يون امني��ت ملي مجلس و 
فرمانده نيروي انتظامي داش��ت و مذاكرات بس��يار خوبي در 
اين مالقات ها صورت گرفت كه در آينده توس��عه روابط بين 
دو كش��ور تاثيرگذار خواهد بود. امير س��رتيپ حاتمي با بيان 
اينكه ايران خود را در مبارزه با تروريسم متعهد مي داند، تاكيد 
كرد: امنيت جمهوري اس��المي افغانستان را امنيت خودمان 
مي دانيم و در مبارزه با تروريسم هر كمكي بتوانيم با تمام توان 
انجام خواهيم داد. وزير دفاع ملي افغانستان نيز در اين نشست 
خب��ري از دعوت وزير دفاع ايران و حمايت هاي بي دريغ ملت 
و دولت ايران از مردم افغانس��تان تقدير و تشكر كرد و اظهار 
داشت: همواره ملت و دولت افغانستان قدردان اين حمايت ها 

بوده و هستند.

 در مبارزه با تروريسم 
به افغانستان كمك مي كنيم 

محمدجواد ظريف نامه يي را به 
دبيركل س��ازمان ملل در ارتباط با 
نقض برجام از سوي امريكا منتشر 
كرد. به گ��زارش ايرنا، محمدجواد 
ظري��ف در نامه ي��ي ب��ه آنتوني��و 
گوترش با يادآوري نامه هايي كه به 
كميسيون مش��ترك برجام درباره 
عهدش��كني هاي امريكا نوشته اس��ت، آورد: اياالت متحده 
تقريب��ا از هم��ان ابتدا م��دام مفاد تواف��ق را نقض كرده و 
حت��ي ديگر اعضاي برجام را از اجراي كامل تعهدات ش��ان 
باز داش��ته است. اين نقض ها ش��امل تخطي هاي نظام مند، 
اج��راي صوري، غيرموثر، س��طحي، معي��وب و ديرهنگام، 
تاخيرهاي غيرموج��ه، تحريم هاي جديد، اظهارات مقامات 
عالي رتب��ه به وي��ژه ش��خص رييس جمهور علي��ه برجام، 
خودداري از صدور هر گونه مجوز اوفك در ۱6 ماه گذشته 
و تالش هاي هماهن��گ نهادها و عوامل دولتي امريكا براي 
بازداش��تن فعاالنه جامعه تج��اري از همكاري با ايران بوده 
اس��ت. ظريف اف��زود: اق��دام غيرقانوني امري��كا در خروج 
غيرموج��ه از برجام، اين دولت را ب��راي فاحش ترين نقض 
تعهدات��ش ذيل اين توافق مس��وول مي كند. اياالت متحده 
قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت كه اين كشور خود از جمله 
باني��ان آن بود و با اتفاق آرا در ش��ورا تصويب ش��د را نيز 

وقيحانه نقض كرده است. 

 خسارت عهدشكني هاي امريكا 
به ايران بايد جبران شود 

س��فير ايران در آلمان با تاكيد بر 
اينكه اروپا براي ادامه همكاري هاي 
بانكي خود با ايران بايد »يورو بانك« 
ايج��اد كند، گفت: اگر چنين اتفاقي 
بيفتد، اروپايي ها نه تنها با ايران بلكه 
با روس��يه نيز كه م��ورد تحريم هاي 
مي توانن��د  راحت ت��ر  امريكاس��ت، 
تجارت و مبادله داش��ته باش��ند. علي ماجدي به وابس��تگي 
اروپايي ها از نظر اقتصادي و امنيتي به امريكايي ها اشاره كرد 
و افزود: كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپ��ا در درون خود نيز با 
مش��كالتي روبه رو هستند از يك طرف رش��د ملي گرايي در 
آن منطقه در حال وقوع اس��ت، موضوعي كه اروپايي ها از آن 
وحش��ت و هراس دارند، از طرف ديگر در ارتباط با رابطه فرا 
آتالنتيكي شان دچار مشكل شده اند.او با بيان اينكه با توجه به 
اين مشكالت، اروپايي ها تصميم دارند كه تا حدودي مستقل تر 
از امريكا ش��وند ولي هنوز اي��ن موضوع جاي كار زيادي دارد، 
تصريح كرد: موضوع برجام نيز يكي ديگر از چالش هاي كنوني 
اتحاديه اروپا در رابطه با فرا آتالنتيكي اش با امريكاست و اينها 
هم��ه، اروپا را در مع��رض آزموني بزرگ قرار داده اس��ت كه 
چگونه مي تواند بر اين چالش ها غلبه كند. ماجدي در واكنش 
به اين پرس��ش كه آيا در اروپا چنين آمادگي وجود دارد كه 
اين بانك ايجاد شود؟ گفت: قطعا ايجاد يك بانكي كه فقط با 

يورو كار كند باعث تقويت خود يورو نيز مي شود. 

 تشكيل يوروبانك، راهكاري براي 
ادامه همكاري ايران و اروپا
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3 كالن
سهم ۱۰۰درصدي بخش 
خصوصي از واگذاري ها

 معاون س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم كرد: در دولت 
يازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتي در زمينه اجراي اصل ۴۴ 
افتاد، از جمله اينكه رد ديون تعطيل شد و كل واگذاري ها 

به بخش خصوصي واقعي بود. 
به گزارش ايبنا، داود خاني با اش��اره به اينكه اصل 
۴۴ قان��ون اساس��ي از زمان ابالغ تا ب��ه امروز به طور 
همه جانبه اجرا نش��ده اس��ت، گفت: جز واگذاري ها، 
بخش ها و هدف هاي ديگر اصل ۴۴ همپاي واگذاري ها 
پيش نرفته اس��ت. معاون برنامه ريزي، توس��عه منابع 
و ام��ور پش��تيباني س��ازمان خصوصي س��ازي افزود: 
دستگاه هاي مختلف كه صادر كننده مجوزهاي قانوني 
در اين رابطه هستند، به هر نحوي اعمال وظيفه خود 
را انجام مي دهند اما با وجود اين، در خصوص تسهيل 
كس��ب و كار در امر خصوصي س��ازي با مشكل مواجه 
هس��تيم و اين موضوع نيز موجب ش��ده تا در اجراي 
اصل ۴۴ به خوبي پيش نرفته باش��يم. وي اضافه كرد: 
قبل از ابالغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
وقت��ي صحبت از واگ��ذاري ش��ركت هاي بزرگ مثل 
مخابرات و فوالدي و... مي ش��د، با وحشت به واگذاري 
اين شركت ها نگاه مي ش��د اما با ابالغ اين اصل مهم، 

متوجه شديم كه مي توانيم اين كار را انجام دهيم. 

پاداش بازنشستگي ۹۸۷ مدير 
اعالم شد

رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به 
اختالف نظر دولت و مجل��س درباره ميزان افزايش حقوق 
كارمندان عنوان كرد: ۹۸۷مدير دولت در پايان سال گذشته 

با پاداش ۴۰۰ميليون توماني خود را بازنشسته كردند. 
ب��ه گزارش ايبن��ا، غالمرضا تاجگ��ردون درباره موضوع 
افزايش حقوق امس��ال كارمندان گف��ت: آنچه در مجلس 
تصويب شد، افزايش ۲۰درصدي كف حقوق كارمندان بود 
و ب��راي بقيه حقوق ها به روش پلكاني افزايش مي يافت، اما 
اكن��ون دولت افزايش حقوق را بي��ن ۶ تا ۱۲درصد اعمال 
كرده است. تاجگردون با اشاره به اينكه براي افزايش حقوق 
كارمندان استفس��اريه به صحن علني ارائه مي كنيم، افزود: 
درباره افزايش حقوق كارمندان براي امسال در دولت، نوعي 
نامهربان��ي يا توجه نكردن به تفاهم با مجلس يا برداش��ت 
ديگ��ر از متن قانون بودجه انجام ش��د. وي گفت: هرچه با 
دولت گفت وگو مي كنيم، نمي پذيرد و پاسخ جدي نمي دهد. 
مجبور هس��تيم نظر استفس��اريه را ب��راي افزايش حقوق 
كارمن��دان ب��ه صحن علني مجلس ارائه دهي��م و آن را به 
قانون تبديل كنيم. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
افزود: با توجه به اينكه شكاف جدي بين پاداش بازنشستگان 
وجود داشت كه بايد حل مي شد در سال ۹۷ سقف پاداش 
را حدود ۲۸۰ميليون تومان قرار داديم، اما افرادي كه حقوق 
آنها باالي ۸ميليون تومان بود بر اين اساس ضرر مي كردند. 

اخبار كالن

آيا شكايت احمد توكلي به نتيجه مي رسد؟

خانه هاي خالي اميدي براي روشن شدن چراغ 
گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها|

س��ازمان امور ماليات��ي مي گويد، درياف��ت ماليات از 
دو ميلي��ون و ۶۰۰ هزار خانه خالي معطل س��امانه ملي 
امالك و اسكان است كه راه اندازي آن به عهده وزارت راه 
و شهرسازي اس��ت. در مقابل وزارت راه  و شهرسازي هم 
مي گويد، سامانه را بايد سازمان امور مالياتي انجام دهد و 
اين وزارتخانه فقط مي تواند در اين راس��تا همراهي كند. 
قان��ون ولي حق را به س��ازمان امور مالياتي مي دهد و در 
مقابل رييس هيات مديره س��ازمان مردم نهاد شفافيت و 
عدالت ه��م مي گويد از وزارت راه ب��راي تعلل در اجراي 
قانون شكايت مي كند و اميدوار است با اين كار مسووالن 
را مجاب كند، قوانيني كه به نفع مردم است، اجرا كنند. 

به گزارش »تعادل« بيش از دو ميليون و ۶۰۰ هزار 
خانه خالي در ايران وجود دارد. اين ميزان ۱۱.3درصد 
كل خانه ه��اي كش��ور را تش��كيل مي دهد)نرخ واقعي 
خانه ه��اي خال��ي(. درحالي كه به گفته كارشناس��ان 
اقتصادي، نرخ طبيعي خانه هاي خالي در ايران ۴درصد 
برآورد شده اس��ت. نرخ طبيعي خانه هاي خالي همان 
نرخي اس��ت كه به گفته كارشناس��ان مس��كن نشان 
مي ده��د چقدر خانه خالي براي ايج��اد تعادل در بازار 

مسكن ضروري است. 
در دنيا براي كاهش نرخ خانه هاي خالي و ايجاد تعادل 
در بازار مسكن بهترين راهكار  اخذ ماليات از آنها شناسايي 
شده است. بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه وقتي نرخ 
واقع��ي خانه هاي خالي افزايش مي يابد، دخالت دولت در 
بازار به وس��يله ابزارهاي تنظيم گ��ري)در اين مورد اخذ 
ماليات( ضرورت دارد. اين ابزار هزينه خالي نگه داش��تن 
واحدهاي مس��كوني را باال برده و انگيزه هاي س��وداگرانه 

مالكان را كاهش مي دهد. 

 تجربه اخذ ماليات از خانه هاي خالي در دنيا
ب��ر مبناي نتايج پ ژوهش��ي كه معاون��ت اقتصادي 
وزارت اقتصاد منتشر كرده است، تجربه اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي در كشورهايي كه در آن پيشرو بوده اند 
مانند انگلستان، اسكاتلند، فرانسه و امريكا موفق بوده 
و نتايج حاكي از آن اس��ت كه اين كشورها در كنترل 
بخشي از تقاضاي سوداگرانه بازار مسكن عملكرد مثبتي 
داشته  اند. بررسي نرخ خانه هاي خالي اين كشورها نيز 
موي��د اين ادعاس��ت. مثال ن��رخ خانه ه��اي خالي در 
انگلستان و اسكاتلند)معادل 3درصد( است همچنين 
خانه هاي خالي فرانسه نيز معادل ۷درصد كل خانه هاي 

خالي اين كشور است. 

 سرنوشت انباشت خانه هاي خالي در ايران
حدود ۱۰س��ال پيش در ايران ن��رخ خانه هاي خالي 
نس��بتا متناس��ب ب��ود. مث��ال در س��ال ۱3۸5 اين نرخ 
۴.۲درصد)ح��دود ۶33 هزار واحد خالي( بود كه نش��ان 
م��ي داد، نرخ خانه ه��اي خالي در وضعي��ت تعادلي قرار 
دارد. ب��ا اين حال از آن س��ال به بعد اين نرخ به ش��كل 
قاب��ل مالحظه ي��ي رش��د ك��رد و در س��ال ۱3۹۰ ب��ه 
۸.3درصد)۱.۶ميليون واحد خالي( و در س��ال ۱3۹5 به 
۱۱.3درصد)۲.۶ ميليون واحد خالي( رسيد. همين رشد 
فزاينده منجر به آن ش��د كه سياست گذاران حوزه مالي 
به فكر به كار بس��تن ابزارهاي الزم براي ايجاد تعادل در 
بازار برآيند و همين ش��د كه دريافت ماليات از خانه هاي 
خالي در چارچوب اصالحات قانون ماليات هاي مستقيم 
مصوب ۱3۹۴ گنجانده ش��د. طبق م��اده 5۴ اين قانون، 
واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 
يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي امالك و اسكان 
كش��ور)موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مك��رر اين قانون( به 
عنوان »واحد خالي« شناسايي شده اند از سال دوم به بعد 

مشمول ماليات خواهند شد. 

 اجراي قانون معطل چيست؟
ب��ا وجود گذر بيش از ۲.5س��ال از تصويب اصالحات 
قانون ماليات هاي مستقيم هنوز از خانه هاي خالي ماليات 
اخذ نمي شود. پيگيري ها از سازمان امور مالياتي حاكي از 
آن بوده كه ظاهرا وزارت راه  و شهرسازي همكاري هاي الزم 
را نمي كند. به هر حال طبق قانون راه شناسايي خانه هاي 
خالي از طريق س��امانه ملي امالك و اس��كان پيش بيني 
شده است. سامانه يي كه در اصالحات قانون ماليات هاي 
مس��تقيم بر ايجاد آن ۶ ماه بع��د از تصويب قانون تاكيد 
شده است با اين حال اين سامانه هنوز راه اندازي نشده و 
احمد زماني، معاون سازمان امور مالياتي نيز در اين زمينه 
از نامه هاي بي پاسخ وزارت اقتصاد به وزارت مسكن سخن 
گفته اس��ت. وي چنين توضيح داده است:»مطابق مفاد 
تبصره ۷ ماده ۱۶۹مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، ايجاد 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور به عنوان نهاد اطالعاتي 
در اين بخش جزو تكاليف وزارت راه و شهرس��ازي است. 
در اين جهت وزارت اقتصاد براي پيگيري و اطالع از روند 
انجام كار چندين بار با وزير محترم راه و شهرسازي، معاون 
و دبير كميته ملي اسكان آن وزارتخانه مكاتبه داشته كه 
متاسفانه تاكنون به هيچ يك پاسخ داده نشده است«.زماني 
اين را هم گفته كه تا اين نهاد ايجاد نشود، نمي توان اجراي 
اي��ن بخش از قانون را با رعايت ويژگي هايي مانند رعايت 

عدالت، برابري و... پيگيري كرد چراكه اجراي تبعيض آميز 
قوانين مالياتي به دليل نبود اطالعات مطلوب نيست. آنچه 
از ظاهر امر پيداس��ت وزارت راه و شهرس��ازي به عنوان 
متولي ايجاد س��امانه ملي امالك و اس��كان در قياس با 
س��ازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد پيگير موضوع اخذ 
مالي��ات از خانه هاي خالي نيس��ت. چندي پيش بود كه 
عل��ي چگني، مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي در پاس��خ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه 
چه زماني س��امانه به راه خواهد افت��اد؟ اظهار كرده بود، 
كارهاي ايجاد سامانه امالك و اسكان درحال انجام است. 
او اين را هم گفته بود كه وزير راه و شهرسازي در ماه هاي 
اخير با حكمي مسووليت ايجاد اين سامانه را به سازمان 
ملي زمين و مس��كن محول كرده  و بخش هاي مختلف 
وزارتخانه نيز ب��ا آنها همراهي و هماهنگي خواهند كرد. 
با اين حال پيگيري ها از سازمان ملي زمين و مسكن هم 
نشان مي دهد كه اين سازمان هنوز موضوع ايجاد سامانه را 
جزو اولويت هاي ضرورت دار خود قرار نداده و شايد با وضع 
موجود نتوان به همين زودي شاهد راه اندازي سامانه بود. 
همان گونه كه حميدرضا عظيميان، مديرعامل س��ازمان 

ملي زمين و مسكن هم گفته است اين سازمان به تازگي 
كار مربوط به سامانه را آغاز كرده  است. وي افزوده است: 
راه اندازي اين س��امانه مقداري طول مي كشد چراكه كه 
بايد دس��تگاه هاي ديگر ازجمله شهرداري ها و اداره ثبت 
و دارايي كمك كنند. در اين س��امانه جامع قرار اس��ت، 
اطالعات تمام زمين ها و س��اختمان هاي مسكوني كشور 
ثبت شود. ما نيز بايد معماري اين سايت را طراحي كنيم و 
براي آن نياز به مشاور كار بلد داريم. برنامه داريم در آينده 
نزديك مش��اوران را انتخاب كنيم تا آنها معماري سامانه 
را طراحي كنند س��پس نسبت به نوشتن برنامه و خريد 
تجهيزات اقدام خواهيم كرد. گرچه مي توان از س��خنان 
مسووالن وزارتخانه متبوع عباس آخوندي اين برداشت را 
كرد كه موضوع ايجاد سامانه ملي امالك و اسكان به اين 
زودي هاي به نتيجه نخواهد رسيد ولي به هر حال تاكنون 
اغلب آنها با تاييد اين نكته كه راه اندازي اين س��امانه به 
عهده وزارت راه و شهرس��ازي است، پيگيري آن را وعده 
داده اند. با اين حال اخيرا ش��خص وزير راه و شهرس��ازي 
س��خناني را مطرح كرد كه بسترساز ايجاد اين شائبه بود 
كه گويي اين وزارتخانه قصد پيگيري موضوع س��امانه را 

ندارد. عباس آخوندي با بيان اينكه راه اندازي س��امانه به 
عهده س��ازمان امور مالياتي است اين را هم گفته بود كه 
وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه آمادگي همكاري با 

سازمان امور مالياتي را دارد!
البته اين س��خنان بالفاصله با واكنش هاي متعددي 
روبه رو ش��د. يك��ي از واكنش ها مربوط به س��ازمان امور 
مالياتي بود. يكي از معاونان اين س��ازمان بعد از سخنان 
آخوندي اعالم كرد كه طبق قانون ايجاد سامانه به عهده 
وزارت راه  و شهرس��ازي است. عالوه بر اين يكي ديگر از 
مهم ترين واكنش ها هم مربوط احمد توكلي،  اقتصاددان 
و نماينده پيشين مجلس اس��ت. او كه اعالم كرد از وزير 
مسكن به دادس��تاني ش��كايت كرده اين موضوع را هم 
مطرح كرد كه پيگير ايجاد س��امانه ملي امالك و اسكان 
خواهد بود. در همين راس��تا احمد توكل��ي درباره دليل 
ش��كايت خود از آخوندي به »تعادل« توضيح داد:»براي 
من جاي سوال وجود دارد كه چگونه وزيري دو سال بعد 
از ضرورت اجراي قانون توسط وزارتخانه متبوعش طوري 
سخن مي گويد كه گويي در جريان قانون نيست؟« طبق 
تبصره ۷ ماده ۱۶۹مكرر قانون ماليات هاي مستقيم آمده 
اس��ت: وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر ۶ ماه 
پس از تصويب قانون ماليات هاي مستقيم)۱3۹۴/۴/3۱( 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور را ايجاد كند. بنابراين 
از زماني كه بايد اين قانون اجرا مي ش��د بيش از دو سال 

گذشته با اين حال تاكنون  به نتيجه نرسيده است. 
توكلي ادامه داد: مس��اله اينجاست كه عالوه بر همه 
مضرات رعايت نكردن قانون، تاخير اجراي آن فقط براي 
س��ال اول 3۲۰ميليارد تومان خس��ارت زده است. ادامه 
اين وضعيت خس��ارت بيش��تري به كش��ور وارد خواهد 
ك��رد بنابراين م��ا در ديد بان ش��فافيت و عدالت موضوع 
را بررس��ي كرده و تصميم گرفته ش��د با استناد به ماده 
۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم از وزير راه شكايت شود 
چراكه در بند 3 مقرر شده است: »امتناع از انجام تكاليف 
قانوني مبني بر ارسال اطالعات مالي موضوع مواد ۱۶۹و 
۱۶۹مكرر به س��ازمان امور مالياتي كش��ور و وارد كردن 
زيان به دولت با اين اقدام جرم شناخته شده و مرتكب يا 
مرتكبان را مستحق مجازات هاي درجه ۶ شمرده است«.
اين اقتصاددان مسووالن تكاليف قانوني كه به نفع مردم 
است را اجرا كنند. من در اين زمينه با شخص رييس قوه 
قضاييه صحبت كرده و اميدوارم رس��يدگي الزم صورت 
گيرد و همچنان موضوع ايجاد س��امانه امالك و مسكن 
را پيگي��ري خواهم كرد تا بتوانم زمينه يي ايجاد كنم كه 

وزارت راه و شهرسازي در ايجاد سامانه تعجيل كند. 
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»تعادل« راهكارهاي كمك به نظام بانكي براي رونق بازار پول را بررسي كرد 

مطالباتمعوق؛عاملافزايشريسكداراييبانكها
بدهي دولت، عامل عمده رشد دارايي هاي منجمد بانك ها

 گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري    
امروزه نقش تامين مالي و نهادهاي مالي مانند 
بانك ه��ا در بهبود يا افت عملك��رد بخش واقعي 
اقتص��اد آنچنان پررنگ و جدي اس��ت كه تصور 
برداشتن گامي اثرگذار در مسير اصالح ساختاري 
اقتص��اد بدون تعيين س��ازوكاري موفق در حوزه 
تامي��ن مالي ناممكن اس��ت. همچنين گذش��ته 
از اهمي��ت اص��ل تامي��ن مالي، ش��يوه و فرآيند 
تجهيز مناب��ع مالي الزم براي بخش هاي مختلف 
به خصوص بخش واقعي اقتصاد، مس��اله يي است 
كه به اندازه موضوع ميزان دسترسي به اين منابع 

داراي اهميت است. 
به گزارش »تعادل«، در گذشته و تا پايان دوره 
احمدي نژاد براي تامين كس��ري بودجه و مخارج 
دولت يا ديگر هزينه ها افزايش پايه پولي از طريق 
افزاي��ش دارايي هاي خارجي حاص��ل از افزايش 
درآمد نفت و در مقابل انتش��ار پول، برداش��ت به 
خاطر مس��كن مهر و... و همچنين افزايش بدهي 
دول��ت بانك ه��ا و در مقاب��ل آن افزاي��ش اضافه 
برداش��ت بانك ه��ا از بانك مرك��زي، در مجموع 
باعث ش��د تا پايه پولي رش��د كرده و به افزايش 
نقدينگي اقتصاد ايران از 70 هزار ميليارد تومان 
در پاي��ان دول��ت خاتمي به 700 ه��زار ميليارد 
تومان در پايان دولت احمدي نژاد منجر ش��ود و 
از آنجا كه سياس��ت انضباط مال��ي حاكم نبود و 
ضري��ب فزاينده با عدد 4 ت��ا 4.5 روي پايه پولي 
و نقدينگي اثرگذار بود در نتيجه تورم هاي 21 تا 

35 درصدي را از سال 90 تا 92 شاهد بوديم. 
اما پس از روي كار آمدن دولت روحاني، براي 
جبران كس��ري بودجه به جاي رشد پايه پولي و 
افزايش نقدينگي، بدهي دولت به بانك ها افزايش 
يافت زيرا كارشناسان معتقدند كه افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي اثرگذارتر و بهتر از رش��د 
پايه پولي از طريق مخارج دولت اس��ت و همين 
موضوع باعث رش��د ضريب فزاين��ده به باالي 7 
ش��ده و اگرچ��ه نقدينگي به ب��االي 1500 هزار 
ميليارد تومان رسيده اما باعث شده كه اثر تورمي 
رش��د بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به 
بانك مركزي، نس��بت به رشد نقدينگي حاصل از 
رشد پايه پولي كمتر باشد و بر اين اساس بايد در 
تركيب رشد نقدينگي در دولت روحاني با دولت 

احمدي نژاد تفاوت قائل شد. 
برخي صاحب نظران، دلي��ل ديگر اثر متفاوت 
و تورم كمتر تورم��ي نقدينگي در دولت روحاني 
نس��بت به دولت هاي نهم و دهم را ركود نس��بي 
اقتص��اد، كاهش ق��درت خريد م��ردم و كاهش 
مصرف بخش خصوصي و س��رمايه گذاري ارزيابي 
كرده ان��د كه باعث كاهش تقاضا در بازار ش��ده و 
در حال��ي كه بس��ياري از انبارها پر از كاال ش��ده 
و عرضه مش��كلي ندارد اما مش��كل كمبود تقاضا 
در ب��ازار داريم و همي��ن امر باعث كاهش تورم و 
ركود نسبي شده و اثر نقدينگي را بر تورم كاهش 

داده است. 
اما در هر صورت، بده��ي دولت به بانك ها به 
س��رعت افزايش يافته و از مرز 190 هزار ميليارد 
توم��ان عبور كرده و در مقاب��ل بدهي بانك ها به 
بان��ك مركزي ني��ز از م��رز 110 ه��زار ميليارد 
تومان گذش��ته است. در نتيجه بخش عمده يي از 
منابع بانك ها منجمد ش��ده و به دليل سود باالي 
سپرده ها، رشد مطالبات معوق، رشد بدهي دولت 

به بانك ها، س��هم 25درصدي س��پرده قانوني و 
ذخي��ره احتياطي بانك ه��ا و... بخش عمده يي از 
منابع بانك ها يعني حدود 45درصد منابع بانكي، 

عمال امكان تحرك در اقتصاد را نداشته است. 
از س��وي ديگر، بانك ها براي حفظ و نگهداري 
س��پرده هاي م��ردم بايد س��االنه رقم��ي حدود 
200هزار ميليارد تومان براي س��ود سپرده، سود 
اوراق سپرده ريالي 20درصدي و... پرداخت كنند. 
اما عمال دولت سودي به بانك ها بابت بدهي 190 
هزار ميليارد توماني خود نمي دهد. هر س��ال اين 
رقم در ترازنامه انباش��ت مي شود و بانك ها تصور 
مي كنن��د طلب زيادي از دولت دارند كه مي تواند 
درآمد و س��ود و س��رمايه آنها را افزايش دهد اما 
عمال در صورت هاي مالي جديد بانك ها براساس 

استانداردهايIFRS حساب نمي شود. 
جالب اين اس��ت كه بانك ها در حس��اب هاي 
خود طلب 190ه��زار ميليارد تومان��ي دارند اما 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و دولت طل��ب آنها را 
رقمي حدود 60هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرده 
و هنوز بس��ياري از اين طلب هاي بانكي پذيرفته 
ش��ده و نهايي نشده است. در نتيجه اين شرايط، 
بانك هاي بسياري بعد از اجراي صورت هاي مالي 
جديد و اس��تانداردهايIFRS   زيان ده محسوب 
ش��ده اند و هر س��ال بر رقم رشد بدهي دولت در 

ترازنامه بانك ها اضافه مي شود. 

 ريشه يابي رشد بدهي بانك ها به بانك 
مركزي 

 براس��اس آخري��ن آم��ار موج��ود در بخش 
نماگرهاي اقتصادي بان��ك مركزي كه متعلق به 
آذرماه س��ال 96 اس��ت، بدهي دولت به بانك ها 
با 30درصد افزايش نس��بت ب��ه آذر 95 به 188 
هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين متاثر از رشد 
بده��ي دولت به بانك ها، بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي ح��دود 117 هزار ميليارد تومان ش��د و 
اكنون بدهي دولت به بانك ها از 190هزار ميليارد 
تومان گذش��ته اس��ت. آمارهاي بانك مركزي از 

بدهي شركت ها و موسسات دولتي به اين بانك و 
نظام بانكي، از تداوم نزولي بودن اين بدهي ها در 

9 ماهه امسال حكايت دارد. 
نگاه��ي ب��ه جديدتري��ن آماره��اي بانكي از 
شاخص هاي پولي و به ويژه بدهي دولت و بانك ها 
نش��ان مي دهد كه ميزان بده��ي دولت به بانك 
مركزي اندكي بيش از نصف بدهي بانك هاس��ت؛ 
البته اين بدهي ها موضوع جديدي نيست چراكه 
دولت ها براي تامين بخش��ي از كسري هاي خود 
از منابع بانك مركزي به صورت تنخواه برداش��ت 
مي كنن��د و بانك ه��ا هم براي جب��ران نقدينگي 
خود به عنوان آخرين وام دهنده به اين نهاد روي 
مي آورن��د و رقم تنخواه يا بده��ي دولت به بانك 
مركزي بعد از چند ماه س��رانجام تسويه مي شود 
ام��ا بدهي دولت به بانك ها نه تنها كاهش نيافته 
و تس��ويه نمي ش��ود بلكه دايم بر رقم آن افزوده 
مي ش��ود و س��اختار مال��ي بانك ها را با مش��كل 
اساس��ي مواجه كرده و نارضايتي س��هامداران و 

ذي نفعان را به همراه داشته است. 
هر چند بانك مركزي در سال هاي اخير سعي 
كرده تا ضمن توس��عه بازار بي��ن بانكي و حضور 
فعاالنه خود در آن، هم نقدينگي مورد نياز بانك ها 
را مديريت كن��د و هم نرخ تامين پول بانك ها را 
ب��ه زير 20درص��د كاهش دهد و خ��ط اعتباري 
ارزان قيم��ت به بانك ها بدهد، ت��ا به تبع آن نرخ 
س��ود در نظام بانكي نيز كاهش يابد اما بانك ها با 
استقراض از يكديگر در بازار بين بانكي با نرخ هاي 
كمتر مي توانند نقدينگي كوتاه مدت خود را تامين 
كنند و آخرين گزينه آنها بايد اضافه برداش��ت از 
بانك مركزي باش��د چراكه نرخ آن بسيار باالتر از 

بازار بين بانكي و حدود 34درصد است. 
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، برداشت 
از مناب��ع بان��ك مرك��زي ب��ه خط قرم��ز دولت 
تبديل شد و بخش��ي از آنچه امروز تحت عنوان 
بده��ي بخ��ش دولتي اعم از دولت و موسس��ات 
و ش��ركت هاي دولت��ي ياد مي ش��ود، بدهي هاي 
مرب��وط به گذش��ته اس��ت كه با احتس��اب نرخ 

س��ود س��االنه بر رقم آن افزوده مي شود. نگاهي 
ب��ه آخري��ن آمارهاي بان��ك مرك��زي از تركيب 
بدهي دولت و بانك ها نشان مي دهد كه در پايان 
 آذرماه امس��ال، بدهي بخش دولتي به 63 هزار و 
350 ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به آذرماه 
پارس��ال 3.6درصد و از ابتداي امسال 10درصد 
رش��د دارد؛ از اين ميزان بدهي س��هم دولت 38 
هزار و 300ميليارد تومان و س��هم ش��ركت ها و 
موسس��ات دولت��ي 25هزار و 50ميلي��ارد تومان 

است. 
هر چند بدهي دولت در يك س��ال منتهي به 
آذر امسال 8درصد و از ابتداي امسال 39.9درصد 
رش��د كرده است اما بدهي شركت ها و موسسات 
دولتي در پايان آذر امس��ال نس��بت ب��ه آذرماه 
گذشته 2.5درصد و از ابتداي امسال 17.1درصد 

كاهش داشته است. 
بده��ي بانك ها به بانك مرك��زي نيز در پايان 
آذرماه به بيش از 113 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه نسبت به آذرماه امسال 7.9درصد و از ابتداي 

امسال 13.4درصد رشد دارد. 
ب��ه  دولت��ي  بخ��ش  بده��ي  ب��ه  نگاه��ي 
در  ني��ز  اوراق مش��اركت  ك��ه  بانك��ي  ش��بكه 
آن محاس��به مي ش��ود، گوي��اي آن اس��ت ك��ه 
 در پاي��ان آذر 96، اي��ن ش��اخص ب��ه بي��ش از 
255 هزار ميليارد تومان رس��يد كه در يك سال 
منتهي ب��ه آذر 21.8درصد و از ابتداي96 حدود  

16.1درصد رشد دارد. 
بخش��ي از افزايش بدهي دولت به نظام بانكي 
به خريد تضميني محصوالت كشاورزي و انتشار 
اوراق مشاركت براي تامين مالي آن باز مي گردد؛ 
ضمن آنكه بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي 
مربوط به تنخواه هايي اس��ت ك��ه طبق قانون در 
طول س��ال برداشت مي ش��ود اما در پايان سال 

يعني در اسفند همان سال تسويه مي شود.
در س��ال هاي اخي��ر حجم مب��ادالت بانك ها 
به شدت افزايش يافته اس��ت. اين امر در گردش 
وج��وه بانك ها اخت��الل ايجاد ك��رده و آنها را به 

اس��تقراض از بانك مركزي سوق مي دهد. سپرده 
قانون��ي ن��زد بانك مرك��زي نيز از دالي��ل ديگر 
شكل گيري بدهي بانك ها به بانك مركزي است. 
بانك مركزي در سال گذشته براي كاهش بدهي 
ش��بكه بانكي سپرده قانوني را از 17 به 10درصد 
كاه��ش داده ك��ه اين اق��دام به كاه��ش مانده 

بدهكاري بانك ها كمك مي كند. 
تم��ام داليل ياد ش��ده منجر به ش��كل گيري 
بدهي ش��بكه بانك��ي به بانك مرك��زي يا همان 
اس��تقراض بانك ها از منابع اين بانك مي شود كه 
جريمه هاي س��نگين 34درصدي را براي بانك ها 
به هم��راه دارد زيرا تاخي��ر در پرداخت بدهي ها 
و اضاف��ه برداش��ت از بان��ك مركزي ب��ا جريمه 
س��نگين 34درصدي روبه رو مي شود. تعيين اين 
جريمه س��نگين توس��ط بانك مركزي بانك ها را 
 به پرهيز از برداش��ت از منابع دراختيار اين بانك 

وا مي دارد. 
در حال حاضر نس��بت بده��ي دولت به توليد 
ناخالص داخلي بالغ بر 40درصد اس��ت. عالوه بر 
آن پايداري كس��ري بودجه دولت و اس��تفاده از 
ظرفيت بودجه سنواتي براي جبران بدهي دولت 
سبب ش��ده طي سال هاي اخير دولت به شدت از 
سيس��تم بانكي استقراض كند. همچنين به دليل 
ع��دم ايفاي تعه��دات دولت به س��اير بخش هاي 
اقتصاد، اين بدهي با يك يا چند واسطه مجددا به 

نظام بانكي منتقل خواهد شد. 
 

 راهكارهاي كمك به نظام بانكي براي رونق 
بازار پول 

1- همراس��تا شدن سياست هاي بازار مختلف 
در فرآين��د سياس��ت گذاري 2- كاهش مقررات 
تكليفي و هزينه زا بر شبكه بانكي 3- تالش براي 
استقالل بيش��تر بانك مركزي و سياست گذاري 
پول��ي 4- رفع تنگناي مالي بانك هاي كش��ور از 
طريق ايج��اد زمينه ه��اي افزايش س��رمايه آنها 
و سياس��ت گذاري پول��ي از طري��ق تعديل نرخ 
ذخي��ره قانوني و وضع ن��رخ بين بانكي بر ذخيره 
قانوني 5- خريد دارايي هاي منجمد شده بانك ها 
و تمركز ويژه بر وص��ول مطالبات معوق كالن با 
توس��عه برنامه هاي همكاري بانكي س��نديكايي 
6- اج��راي سياس��ت هاي هماهن��گ و اجم��اع 
ملي ب��راي كاهش نرخ س��ود از طريق رفع كليه 
موانع مطرح ش��ده 7- تش��ديد اقدامات مقابله با 
موسس��ات غيرمج��از و نظارت پذير ك��ردن بازار 
غيرمتش��كل و ايجاد محدوديت در سپرده گيري 
در قال��ب طرح ه��اي پيش فروش نظي��ر خودرو، 
صدور بيمه نامه هاي عمر و بازرگاني و... 7- اعمال 
مديريت بر صندوق هاي سرمايه گذاري حدود نرخ 
سود سپرده بلندمدت يك س��اله با امكان تعديل 
8- اهتم��ام بانك ها به كاهش قيمت تمام ش��ده 
و كاه��ش هزينه ه��اي تامين مالي در س��اختار 
ترازنامه يي 9- حذف س��قف نرخ ها از تس��هيالت 
مشاركتي بانك ها و اس��تقرار نرخ هاي مستخرج 
از طرح تجاري پروژه هاي س��رمايه در گردش يا 
س��رمايه ثابت و اب��الغ فاصله 3 ت��ا 4درصد نرخ 
تجهي��ز و تخصي��ص منابع بانك ها 10- انتش��ار 
اوراق بدهي با زمان دهي مناسب در بازار سرمايه 
و عدم اجبار بانك ها در خريد و نگهداري اوراق... 
راهكارهايي اس��ت كه براي رفع مشكالت موجود 

مي توان به آنها اشاره كرد. 

اسنادخزانه؛ضربهگيرسفتهبازيدربازارارز
حسين ميثمي  صاحب نظر پولي و بانكي  

توس��عه بازار اس��ناد خزانه اس��المي و به ويژه 
متنوع سازي مدل هاي عملياتي اين اوراق، مي تواند 

تا حدودي به تقاضاي سفته بازي پاسخ دهد. 
يكي از مسائل مهم در سياست گذاري اقتصادي 
كشور، شيوه پاسخگويي به تقاضاي سفته بازانه است 
كه با هدف كسب سود از تغييرات قيمت، نسبت به 
سرمايه گذاري در دارايي هايي مانند ارز، طال، مسكن 
و غيره اقدام مي كند. در شرايط فعلي اقتصاد كشور 
كه امكان سفته بازي رسمي در بازار ارز از بين رفته 
و پيش فروش سكه نيز متوقف شده، سوال آن است 
كه چگونه مي توان به تقاضاي س��فته بازان پاس��خ 

گفت؟
هر چند پاس��خگويي ب��ه اين س��وال پيچيده 
نيازمن��د تدابير گوناگون��ي مانند راه ان��دازي بازار 
مش��تقات ارزي در كريدورهاي تعيين شده توسط 
سياست گذار، تقويت بازار سرمايه و غيره است، اما 
به نظر مي رسد توس��عه بازار اسناد خزانه اسالمي 
و به ويژه متنوع سازي مدل هاي عملياتي اين اوراق 
مي تواند )حداقل تا حدي( به اين تقاضا پاسخ دهد. 
در واقع توسعه اين بازار مي تواند تقاضاي سفته بازي 

را از دارايي هاي فيزيكي به سمت دارايي هاي مالي 
هدايت كند. 

هر چند تاكنون انواع گوناگوني از اس��ناد خزانه 
اسالمي )با نماد اخزا( در بازار سرمايه كشور منتشر 
ش��ده و در حال معامله است، اما مشكلي كه وجود 
دارد آن است كه تاكنون صرفا از يكي از مدل هاي 
عملياتي اسناد خزانه اس��المي )انتشار اوراق روي 
بدهي هاي مسجل دولت( در بازار بدهي و سرمايه 
كشور استفاده شده است. اين مدل محدوديت هاي 
مش��خصي دارد كه مهم ترين آن ض��رورت وجود 
پروژه هاي خاتمه يافته و بدهي مس��جل گذش��ته 
است. با اين حال، به نظر مي رسد مي توان با استفاده 
از ظرفيت فقه اسالمي، مدل هاي عملياتي گوناگوني 
را جهت پاس��خ به نيازهاي مختلف دولت طراحي 
كرد و از اين مسير زمينه ايجاد تنوع در بازار اسناد 
خزانه اسالمي و افزايش كارآمدي و اثرگذاري بازار 

بدهي را فراهم كرد. 
در ادامه به دو مورد از اين مدل ها اشاره مي شود. 
اللف- انتشلار اسلناد خزانه اسلامي بر 
بدهي هلاي دوللت بله پيمانلكاران جهلت 

پروژه هاي در حال انجام

برخ��الف مدل موجود اس��ناد خزان��ه كه روي 
بدهي هاي مس��جل )ديون ح��ال( دولت طراحي 
شده است، در اين الگو هدف از انتشار اسناد خزانه 
اس��المي، تامين مال��ي پروژه ه��اي در حال انجام 
دولتي اس��ت. در واقع، خزانه داري كل براي تامين 
هزينه هاي جاري و كوتاه مدت دولت و موسس��ات 
دولتي مي تواند اين نوع اس��ناد خزانه اس��المي را 

منتشر نمايد. 
به عبارت ديگ��ر، گاهي دولت ب��راي پيگيري 
هدف هاي توس��عه يي خود نيازمند اجراي طرح ها 
و پروژه هاي عمراني )مانند پروژه احداث بخش��ي 
از آزادراه تهران-ش��مال( و نيز ارائه برخي خدمات 
خاص اس��ت؛ اما به ه��ر دليل، قادر ب��ه پرداخت 
نقدي به پيمانكاران نيس��ت. در اين شرايط دولت 
مي تواند انج��ام اين امور را به پيمان��كاران واگذار 
كرده و در برابر بدهي هاي خود، به انتش��ار اسناد 
خزانه مدت دار )معادل ارزش اسمي بدهي ها( اقدام 
كن��د. بدهي هاي دول��ت در اين گونه موارد، بيانگر 
پرداخت ه��اي مقرر بابت انجام پروژه ها به وس��يله 

پيمانكاران است. 
در اي��ن مدل از اس��ناد خزانه اس��المي، دولت 

ابتدا براساس عقود اسالمي مانند مرابحه اقساطي، 
استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژه هاي خاص 
موردنياز را به پيمانكاران مي دهد. در ادامه )و پس 
از ايجاد بده��ي در اثر انعقاد عقود(، به دليل آنكه 
در زمان حال مناب��ع نقد كافي جهت پرداخت به 
پيمانكاران دراختيار ن��دارد، در عوض بدهي هاي 
خود به آنها، اس��ناد خزانه مدت دار منتشر كرده و 

آن را دراختيار پيمانكاران قرار مي دهد. 
اين اسناد بازاري بوده و پيمانكاران مي توانند آن 
را در بازار به فروش رس��انند؛ كما اينكه مي توانند 
تا سررس��يد صبر كرده و ارزش اس��مي اوراق را از 
دول��ت تحويل بگيرند. بنابراي��ن، اينكه پروژه هاي 
مبناي انتش��ار اوراق، در زم��ان معامالت اين نوع 
اس��ناد خزانه، به پايان نرسيده و همچنان در حال 
انجام است، اشكال شرعي ايجاد نخواهد كرد. زيرا 
آنچ��ه اهمي��ت دارد، ايجاد بده��ي در اثر عقودي 
چون مرابحه است و به محض امضاي قراردادهاي 
مذكور، بدهي به لحاظ شرعي شكل گرفته و اسناد 

خزانه روي آن قابل انتشار است. 
ب- انتشلار اسلناد خزانله اسلامي بلر 

بدهي هاي دولت به شبكه بانكي

بخشي از بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي 
به ش��بكه بانكي اس��ت و در حال حاضر منابع نقد 
جهت س��اماندهي اين دسته از بدهي ها در اختيار 
دولت نيس��ت. در اين ش��رايط دولت مي تواند در 
مقاب��ل اين بدهي هاي واقعي )غيرصوري(، اس��ناد 
خزانه اسالمي طراحي كرده و در اختيار اين بانك ها 

قرار دهد. 
علت واقعي بودن بدهي هاي مذكور آن است كه 
دولت منابع دريافتي از بانك ها را جهت فعاليت هاي 
واقع��ي اقتصادي )خريد كاالها ي��ا خدمات( مورد 
استفاده قرار داده است و دين در اثر اين فعاليت هاي 

واقعي ايجاد شده است. 
الگ��وي اس��تفاده از اس��ناد خزانه اس��المي در 
اين رابطه بدين صورت اس��ت كه دولت براس��اس 
بدهي هايي كه به بانك ه��ا دارد، به جاي پرداخت 
پول نقد، اس��ناد مالي اس��تاندارد ش��ده با قطعات 
معين و با قابليت خريد و فروش در بازارهاي مالي 
تحويل مي ده��د. اين اوراق برمبناي تعهد و اعتبار 
خزانه داري كشور منتشر شده و كوپن سود ندارند 
و در سررس��يد قيمت اس��مي به دارن��دگان اوراق 

پرداخت مي شود. 

امكانات جديد همراه بانك 
پاسارگاد در نسخه  آي او اس 

بانك  پاس��ارگاد براي افزاي��ش خدمات و رفاه 
حال مشتريان، امكانات جديدي را به موبايل بانك 

)همراه بانك پاسارگاد( در نسخه ios افزود. 
ب��ه گ��زارش روابط  عموم��ي بانك  پاس��ارگاد، 
مهم تري��ن اين امكانات راه ان��دازي قابليت ورود با 
تش��خيص چهره در گوش��ي هاي آيفونX اس��ت. 
ساير امكانات اضافه شده عبارتند از: امكان دريافت 
گردش سپرده هاي ارزي )تك ارزي( و نمايش لوگو 

بانك مقصد در انتقال وجوه مشتريان. 
گفتني اس��ت، بانك پاس��ارگاد خدمت همراه 
بانك )موبايل بانك( را همراه با ديگر خدمات نوين 
بانكي خ��ود از جمله بانكداري مجازي، كيف پول 
همراه پاسارگاد )كيپاد(، برنامه موبايلي بانكداري 
اجتماعي بانك پاس��ارگاد )ويپاد(، برداش��ت  وجه 
نقد از خودپردازهاي بانك پاسارگاد بدون استفاده 
از كارت، انتقال وجه كارتابلي، پرداخت انواع قبض 
با امكان اس��كن باركد و... ارائه مي دهد. مشتريان 
گرامي با در دست داشتن يك گوشي تلفن همراه 
مي توانن��د در تمام م��دت ش��بانه روز از خدمات 

سامانه همراه بانك  پاسارگاد بهره مند شوند. 
مشتريان گرامي براي كس��ب اطالعات بيشتر 
مي توانن��د به س��ايت بان��ك  پاس��ارگاد به آدرس 
www.bpi.ir مراجع��ه كرده يا با مركز مش��اوره 
و اطالع رس��اني بان��ك به ش��ماره 82890 تماس 

حاصل فرمايند. 

پرداخت 22 هزار ميليارد ريال 
وام توسط بانك آينده

بان��ك آين��ده در س��ال 1396، نس��بت ب��ه 
ساده س��ازي و تس��ريع فرآيند پرداخت تسهيالت 
اهتم��ام ويژه يي نموده اس��ت تا عده بيش��تري از 
مردم عزيزمان بتوانند از تسهيالت بهره مند شوند. 
در نتيج��ه تس��هيل فرآيند پرداخت تس��هيالت، 
ميزان تس��هيالت اعطايي به مي��زان قابل توجهي 
افزاي��ش ياف��ت؛ به گونه يي كه ب��ا پرداخت بيش 
از 25000 فق��ره تس��هيالت خرد ب��ا جمع مبلغ 
12000 )دوازده ه��زار( ميلي��ارد ري��ال، تع��داد 
مش��تريان تس��هيالتي خرد نس��بت به سال قبل، 

بيش از 62درصد افزايش پيدا كرد. 
اين بانك در سال 1396، براي تامين نيازهاي 
تس��هيالتي مش��تريان، محص��والت متمايزي را 
متناس��ب با نيازه��اي مختلف گروه ه��اي هدف، 
طراحي و عرضه نمود. محصوالت اعتباري متنوع، 
تح��ت عناوين: »زندگ��ي«، »روي��ش«، »بهاور«، 
»اش��تغال«، »متخصص��ان« و »كاريز«، با اهدافي 
نظير: تامي��ن احتياجات ضروري م��ردم از قبيل: 
خريد كاال، خريد خ��ودرو، تهيه جهيزيه، تعمير و 
بازس��ازي مسكن و... پاسخ سريع به نيازهاي مالي 
سپرده گذاران محترم، ارزش آفريني هر چه بيشتر 
براي اقش��ار متخصص جامعه، ش��امل: پزش��كان، 
مهندس��ان، وكال و... ت��ا س��قف 10 )ده( ميليارد 
ريال، كمك به اشتغال زايي توسط صاحبان اصناف 
و دارن��دگان مدارك آموزش فن��ي و حرفه اي، در 
س��طح ش��عب اين بان��ك عرض��ه ش��دند. تعداد 
 13848 فقره تس��هيالت خرد، با جمع كل 9707 
)نه  هزار و هفتص��د و هفت( ميليارد ريال از مبلغ 
پرداختي ذكر ش��ده، از طريق محصوالت فوق به 

متقاضيان و عموم مردم پرداخت شده است. 
باتوج��ه ب��ه نق��ش مه��م بنگاه ه��اي كوچك 
در  اش��تغال زايي،  در   )SMEs( متوس��ط  و 
توليد-اش��تغال«،  مقاومت��ي؛  »اقتص��اد  س��ال 
بان��ك آين��ده نس��بت ب��ه تامي��ن مال��ي 255 
 بن��گاه كوچ��ك و متوس��ط، ب��ا مبل��غ 10655 
)ده هزار و شش��صد و پنجاه و پنج( ميليارد ريال 
در 19 اس��تان اقدام كرده است. شايان ذكر است 
از طري��ق تامين مالي اي��ن بنگاه ها، تعداد 1203 
نفر به ميزان اشتغال جديد، در واحدهاي توليدي 

كشور افزوده شد. 

 كاهش چشمگير
قيمت طا و سكه

گلروه بانك وبيمله  به دنب��ال كاهش قيمت 
اونس جهاني طال به 1320 دالر و همچنين عرضه 
سكه هاي پيش فروش شده كه تا پايان ارديبهشت 
حدود 800هزار س��كه پيش فروش مي شود، بازار 
آزاد ش��اهد كاهش قيمت ط��ال و همچنين ادامه 
روند كاهشي قيمت انواع مختلف سكه بهار آزادي 

بود. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح جديد در بازار تهران با 97 هزار 
و 500 توم��ان كاهش يك ميلي��ون و 904 هزار و 
500 تومان تعيين ش��د. همچنين هر قطعه سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح قديم نيز با 65 هزار تومان 
افت ي��ك ميليون و 892هزار تومان داد و س��تد 
ش��د. در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي 
با 20هزار تومان كاهش قيمت 989هزار تومان و 
ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 6 هزار تومان افت 

587 هزار تومان معامله شد. 
از س��وي ديگر هر قطعه سكه گرمي با كاهش 
15هزار توماني نس��بت به روز گذش��ته به قيمت 
362ه��زار توم��ان معامله ش��د. هر گ��رم طالي 
18عي��ار نيز با اف��ت 10 ه��زار و 700 توماني به 

قيمت 183هزار تومان ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار ارز ني��ز بانك مركزي ن��رخ 39 ارز را 
اعالم كرد كه براس��اس آن ن��رخ 20 ارز از جمله 
يورو و پوند نس��بت به روز گذش��ته افزايش و نرخ 
8 واحد پولي مانند لي��ر تركيه كاهش يافت؛ نرخ 
11 ارز از جمل��ه دالر ني��ز ثابت مان��د. قيمت هر 
 دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته
4 هزار و 200 تومان تعيين ش��ده اس��ت. افزون 
بر اين، هر يورو با 9 تومان افزايش نس��بت به روز 
گذشته 5 هزار و 25 تومان و هر پوند با 12تومان 
رش��د در م��دت مش��ابه 5 ه��زار و 699 توم��ان 

ارزش گذاري شد. 

اخبار

يادداشت

گروه بانك وبيمه  
علي اش��رف افخم��ي ريي��س هيات مديره و 
مديرعامل بانك صنعت و معدن در سفر به استان 
سيس��تان و بلوچس��تان به اتفاق هيات همراه از 
چند ش��ركت صنعتي كه با حمايت تس��هيالت 
ارزي و ريالي بانك صنعت و معدن به بهره برداري 
رس��يده اند، بازدي��د كردند. به گ��زارش »تعادل« 

افخمي از چهار شركت پليمر پاكت پرند زاهدان، 
شركت كاشي وشنگار بلوچستان، شركت صنايع 
فلزي هامون س��ازه در ش��هرك صنعتي ميرجاوه 
زاهدان و شركت جاله، توليد كننده يخچال و فريزر 
صنعتي در نقاط مختلف سيس��تان و بلوچستان 
بازديد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك 
صنع��ت و مع��دن، كارخانه »پليم��ر پاكت پرند 

زاهدان« كه با 6 ميليارد تومان تسهيالت ريالي و 
بيش از 4 ميليون و 600 هزار دالر تسهيالت ارزي 
بانك صنعت و معدن راه اندازي شده تنها كارخانه 
توليد كيس��ه هاي پلي پروپيلني شرق كشور است 
و محصوالت اين كارخانه در بس��ته بندي سيمان 
و مواد ش��يميايي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين 
واحد توليدي در شهرك صنعتي زاهدان در زميني 

به مساحت 7500 مترمربع احداث شده و زمينه 
اشتغال 160نفر را فراهم كرده است. 

همچنين شركت كاشي وشنگار بلوچستان با 
14 ميليون يورو تس��هيالت ارزي بانك صنعت و 
معدن در حال اجراس��ت، انواع كاشي و سراميك 
توليد خواهد كرد و موجب اشتغال 70 نفر مي شود. 
اين شركت با ظرفيت توليد روزانه 17000مترمربع 
با هدف صادرات به كشورهاي همسايه در شهرك 
صنعتي زاهدان در دس��ت احداث است و در حال 
حاضر 60درصد پيش��رفت فيزيكي را پش��ت سر 

گذاشته است. ش��ركت صنايع فلزي هامون سازه 
نيز با 14ميليارد تومان تس��هيالت بانك صنعت و 
معدن احداث ش��ده و براي 160نفر ايجاد اشتغال 
كرده است. ش��ركت صنايع فلزي هامون سازه با 
ه��دف طراحي و توليد دكل ه��اي انتقال نيرو در 
كارخانه يي به وسعت 26000 مترمربع در استان 
سيس��تان و بلوچستان پا به عرصه وجود گذاشته 
اس��ت. گفتني اس��ت، افخمي پ��س از بازديد ياد 
شده از شركت جاله، توليد كننده يخچال و فريزر 

صنعتي نيز بازديد به عمل آورد.

بازديدافخميازچندشركتصنعتيدرسيستانوبلوچستان
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5 بورس كاال
۳ اقدام براي تسريع و تسهيل 

فروش زعفران
به گفته رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي 
ايران، به مناس��بت حلول ماه مبارك رمضان و افزايش 
تعامالت بين بازارس��ازان و بازارگردانان و شركت هاي 
كارگزاري در بورس و در راس��تاي تس��ريع و تس��هيل 
ف��روش زعف��ران در بورس كاال، ۳ اق��دام با هماهنگي 
بورس انجام ش��ده است. به گزارش س��ازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران، حسين شيرزاد رييس هيات مديره 
و مديرعامل اين س��ازمان در نخس��تين جلسه بررسي 
راهكارهاي تسهيل و گش��ايش بازار زعفران در بورس 
عنوان كرد: سازمان تعاون روستايي با توجه به ابالغيه 
شماره ۰۲۰/۱۹۰۲۵ مورخ يكم آبان ماه سال ۹۶ وزير 
محترم جهاد كش��اورزي به عنوان عامل خريد توافقي 
زعفران معرفي ش��د كه بخشي از محصول با ساز و كار 
معامالت از طريق گواهي سپرده كااليي مورد معامله در 
بورس كاال و بخش عمده يي از محصول از شيوه خريد 
فيزيكي براي حمايت از كشاورزان زعفران كار خريداري 
شده است. شيرزاد اظهار كرد: سازمان تعاون روستايي 
از ابتداي طرح خريد توافقي در اواخر مهر ماه سال ۹۶ 
ح��دود يك و چهار دهم تن گواهي س��پرده كااليي از 
طري��ق بورس كاالي ايران و ۶۵ و هش��ت دهم تن به 
صورت مستقيم از كشاورزان خريد فيزيكي كرده است. 
رييس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران مي��زان خريد زعفران س��ازمان مرك��زي تعاون 
روس��تايي در س��ال ۹۶ را بيش از ۶۷ تن اعالم كرد و 
گف��ت: از اين ميزان ح��دود ۶۳ تن و ۹۰۱كيلوگرم در 
استان خراسان رضوي و ۳ تن و ۳۴۳كيلوگرم در استان 
خراس��ان جنوبي خريداري شده اس��ت. وي با اشاره به 
جايگاه ايران در ميان توليدكنندگان جهان گفت: توليد 
زعفران در جهان ۳۷۸ تن بوده است كه ايران با توليدي 
معادل ۳۳۶ تن و با در اختيار داشتن ۷۸ درصد توليد 
در جهان رتبه نخس��ت توليدكنندگان زعفران است و 
هند با توليد معادل ۲۲ تن در رتبه دوم و يونان با توليد 

معادل هفت و دو دهم تن در رتبه سوم قرار دارد. 
رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي ايران به 
مناس��بت حلول ماه مبارك رمضان و افزايش تعامالت 
بين بازارس��ازان و بازارگردانان و شركت هاي كارگزاري 
در ب��ورس به تغييرات در مكانيس��م فروش زعفران در 
بورس كاال اش��اره كرد و گف��ت: اين تغييرات از جمله 
حذف ارائه تضمين به ميزان ۱۲درصد ارزش كل معامله 
توس��ط خريدار بابت تحويل ب��ه موقع محصول از انبار 
فروشنده، كاهش ميزان حداقل خريد محصول زعفران 
از ۵۰كيلوگرم به ۱۰كيلوگرم، حذف ش��رط صادرات و 
فروش اعتباري با حداقل اخذ كارمزد اس��ت. ش��يرزاد 
در پاي��ان با بي��ان اين توافق با ب��ورس كاال اعالم كرد: 
كليه تجار محترم و فعاالن��ي كه عالقه مند به خريد و 
فروش اين محصول و صادرات آن هستند جهت انجام 
معامالت اعتباري و نقدي مي توانند از طريق كارگزار به 

بورس كاال مراجعه و خريد كنند. 

لزوم استفاده از مكانيسم 
بورس كاال براي عرضه گندم

عضو كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس با تاكي��د بر اينكه مجل��س موافق و پيگير 
عرضه گندم در بورس كاالس��ت، گفت: به طور يقين 
تامين گندم صنف آرد و نانوايي هاي آزادپز در بورس 
مي تواند كمك بسياري به اين صنف كند، چرا كه از 
مزاي��اي عرضه گندم در بورس كاال افزايش كيفيت، 
استانداردسازي و شفافيت قيمت اين محصول است. 
به گزارش اقتصاد آنالين، علي اكبري در مورد عرضه 
گندم در بورس كاال گفت: دولت از سال گذشته قصد 
دارد، اين محص��ول را در قالب بورس عرضه كند تا 
مشكالت فعلي بخش گندم و كشاورزان كمتر شود. 
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسالمي مزاياي 
عرضه گندم در بورس را پرداخت سريع تر مطالبات 
گندم��كاران دانس��ت و افزود: ب��ا جايگزيني قيمت 
تضميني محصوالتي همچون ج��و و ذرت به جاي 
خريد تضمين��ي در بورس كاالي اي��ران، بهره وري 
در بخش كش��اورزي افزايش يافته است و با اجراي 
اي��ن طرح روي گندم نيز تحولي ب��زرگ در ارتقاي 
بخش كشاورزي كش��ور آغاز خواهد شد. وي اظهار 
داش��ت: اكنون زمان آن است كه با سرعت تمام در 
جهت اجراي اين طرح روي محصوالت قابل معامله 
در بورس كاال حركت كنيم؛ چراكه اين ماده قانوني 
آزمايش خود را پس داده و وقت آن رس��يده تا رفته 
رفته از خريدهاي س��نتي و پرهزين��ه تضميني به 
سمت درج قيمت هاي تضميني در بورس و رسيدن 
س��ود واقعي حاصل از توليد به كش��اورزان حركت 
كنيم. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس تصريح كرد: اج��راي اين طرح به طور كامل 
براي محصول اس��تراتژيك گندم موجب مي ش��ود، 
پول كش��اورزان در كوتاه ترين زمان ممكن پرداخت 
شود. ضمن اينكه در بورس چنانچه گندم به قيمت 
باالتري نس��بت به قيمت تعيين ش��ده معامله شد، 
به نفع توليدكننده اس��ت و اگر به قيمت پايين تري 
كاهش يافت، دولت متعهد اس��ت مابه التفاوت آن را 

به كشاورز بپردازد. 
وي ب��ا تاكيد بر عرضه گندم در بورس كاال اظهار 
داش��ت: عرضه گن��دم در بورس به نوعي اس��تفاده 
از ظرفيت ه��ا و مكانيس��م هاي بازار اس��ت تا بخش 
خصوصي بتواند از سرمايه هاي مختلف استفاده كند. 
عضو كميسيون كشاورزي مجلس درباره اين موضوع 
كه بر اساس مصوبه هيات وزيران تامين گندم صنف 
و صنع��ت و نانوايي هاي آزادپ��ز در بورس كاال انجام 
مي شود، گفت: به طور يقين تامين گندم صنف آرد و 
نانوايي هاي آزادپز در بورس مي تواند كمك بسياري 
ب��ه اين صنف كند، چرا ك��ه از مزاياي عرضه گندم 
در ب��ورس كاال افزايش كيفيت، استانداردس��ازي و 
ش��فافيت قيمت اين محصول اس��ت. اكبري افزود: 
اگر بتوانيم تمام گندم توليدي در كشور را در بورس 
عرضه كنيم با توجه ب��ه اينكه فعاالن صنعت آرد و 
ن��ان معتقدند ۶ ميليون ظرفيت ذخيره س��ازي اين 
محص��ول را در انبارهاي خ��ود دارند به طور يقين با 
توجه به ظرفيتي كه در اين صنعت وجود دارد، گندم 
كشاورز با قيمت مناسب و كيفيت باال فروش رفته و 

هر دو طرف از اين موضوع سود خواهند برد. 

تاالرنقرهاي

گزارشي از يك ماجراي فوالدي

پشت پرده تالش براي كاهش تعرفه واردات »ورق«
 ح��رف از فوالد مباركه به عنوان صنعت مادر مطرح 
است كه مديران سنديكاي لوله و پروفيل ادعا مي كنند، 
كم فروش��ي و گران فروش��ي مي كند و البته برخي ديگر 
از فعاالن پايين دس��ت همين صنف اي��ن اتهام را تاييد 
نمي كنند و معتقدند برخي افراد در اين بخش به اس��م 
توليد، اهداف وارداتي و نفع شخصي ش��ان را جست وجو 
مي كنند. به گزارش ايلنا، ماجرا كمي پيچيده است البته 
شايد در ظاهر چالشي بر سر تامين ورق گرم B فوالدي 
براي صنعت لوله و پروفيل. به هر حال مديران س��نديكا 
ادعاهاي ديگري هم مطرح مي كنند اينكه فوالد مباركه 
با بورس كاالي ايران قانون را دور مي زنند، اتهامي كه در 

شوراي رقابت بررسي و رد شده است. 

 ماجرا چيست؟
شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان صنعت مادر و 
ابتداي حلقه توليد، ورق مورد نياز صنعت لوله و پروفيل 
را تولي��د مي كند. صنعتي كه عموم��ا در رده هاي مياني 
توليد لوله براي بسياري از انتقال ها ازجمله گاز، آب، نفت 
و... مورد بهره برداري قرار مي گيرد. مس��اله آن است كه 
پيوند اين دو بسيار عميق است. اكنون تنها اين شركت 
فوالد مباركه اصفهان اس��ت كه ورق كويل در رنج دو و 
۱.۲ميلي مت��ر به باال توليد مي كند كه مورد نياز صنعت 
لوله و پروفيل است. عرضه محصوالت هم از ساليان دراز 
اس��ت كه در بورس كاال صورت مي گيرد اما در اين بين 
اتفاقات ديگري رخ مي دهد. برخي از اعضاي س��نديكاي 
لوله و پروفيل معتقدند، عرضه كننده اصلي يعني همان 
فوالد مباركه با همراهي بورس كاال قيمت ها را در عرضه 
بورس��ي افزايش مي دهند. ادعايي كه شوراي رقابت هم 
آن را رد مي كند. از س��وي ديگ��ر فوالد مباركه از تالش 
برخي از مديران س��نديكا براي جمع آوري مدرك عليه 
اين شركت مبني بر انحصاري بودن و عدم توانايي تامين 
بازار داخلي مي گويد. در اين ميان شائبه واردات چي بودن 
برخي از فعاالن سنديكاي لوله و پروفيل هم بر پيچيدگي 
ماج��را افزوده اس��ت. ب��راي غبارزدايي و شفاف س��ازي 

پشت پرده ها سراغ طرفين ماجرا رفتيم. 

 انتقاد از حمايت تعرفه اي
رييس س��نديكاي لوله و پروفيل از تعطيلي ۳۷واحد 
لوله و پروفيل در دو سال گذشته خبر مي دهد و مي گويد: 
حدود ۴۰تا ۴۵درصد صنايع پايين دس��تي تعطيل شده 
و باقي ش��ان با ظرفيت ۳۰تا ۷۰درص��د كار مي كنند.« 
س��يدعلي ابويي سرمنشا اين اتفاقات را »دور زدن قانون 
توسط شركت فوالد مباركه اصفهان« مي داند و به انتقاد 
از تعرفه هاي حمايتي مي پردازد. وقتي مي پرسم اگر تعرفه 
حمايتي نامطلوب است چرا حتي در كشورهاي پيشرفته 
كاربرد دارد و در تازه ترين نمونه به تعرفه حمايتي ترامپ 
از فوالد اشاره مي كنم، مدعي مي شود: متاسفانه حمايت 
تعرفه يي وزارت »صمت« از توليدكنندگان به حمايت از 
گران فروشي فوالد مباركه تبديل شده است يعني همان 
نرخ تعرف��ه را اجحاف قيمتي ك��رده و به قيمت بورس 

تبديل مي كنند. 

 ۳ اتهام عليه بورس كاال
از او درباره عملكرد بورس كاال مي پرس��م. مي گويد: 
چند انتقاد به بورس كاال وارد اس��ت. اول، بورس كاالي 
فروش��نده محور اس��ت، دوم، دولت محور اس��ت، سوم، 
هيات مديره اش متش��كل از عرضه كنندگان است يعني 
جاي مصرف كننده و خريدار در آن خالي است. از روز اول 
هم قرار بود مشكالت خودشان را حل كنند نه مشكالت 
جامعه را. االن به اينجا رس��يده ايم كه بورس تقريبا شده 
وس��يله خدمت به گرانفروش��ي. با اينكه اين مناقشه ۳ 
ضل��ع دارد)بورس كاال، فوالد مباركه و س��نديكاي لوله 
و پروفيل( اما رييس س��نديكاي لول��ه و پروفيل تمامي 
انگشت اتهام را فقط به سمت دو طرف ديگر ماجرا نشانه 
م��ي رود: قانوني در بورس كاال وج��ود دارد كه طبق آن 
اگر در روز عرضه كاال مازاد داشته باشيم، فروشنده حق 
دارد ب��ه عنوان مچينگ تا دوره معامالتي بعدي در اتاق 
پاياپاي عرضه داشته باشد. به عنوان نمونه فوالد مباركه 
با وجود ۱۲۰هزار تن تقاضا ۳۰هزار تن عرضه مي كند و 
هفته بعد۶۰ تا ۱۰۰هزار تن مچينگ نيز در اتاق پاياپاي 

معامله مي شود. 

 مي خواهيم در خشكسالي به داد مردم برسيم
از او درب��اره كمب��ود ورق در بازار داخل مي پرس��م. 
مي گويد: در دو س��ال گذشته هر ساله واردات مواد اوليه 
داش��ته ايم. االن هم معتقديم ۱۰۰درصد صادرات فوالد 
مباركه نياز داخلي اس��ت. معموال هيچ جاي دنيا اجازه 
نمي دهند از منابع و انفالش��ان استفاده شود اما استفاده 
بهينه و اش��تغال انجام نشود. معتقديم به جاي ورق بايد 
خودرو، لباسشويي، لوله و پروفيل صادر شود كه خودش 
۶۰۰ نوع كاالست. از طرفي امروز هم ورق، لوله و پروفيل 
كاالي حياتي و نخستين ابزارهاست تا اگر خداي ناكرده 

خشكسالي رخ داد به داد مردم برسيم.
 

 انتقاد از صادرات فوالد
 به گفته ابويي، ظرفيت توليد اعضاي سنديكاي لوله 
و پروفي��ل ماهانه ۱۸ميليون تن بوده اس��ت. البته رقم 
اعالمي وي از ديد برخي كارشناسان قابل مناقشه است 
زيرا اين آمار را استخراج شده از جواز)پروانه( مي دانند كه 
همه آن عملياتي نيست بلكه بخشي از آن به دليل رانت 
قيمتي موجود در بازار مواد اوليه ش��كل گرفته است. بر 
اين اس��اس از او درباره ميزان واقعي كمبود ورق در بازار 
داخل مي پرس��م، مي گويد: در دو سال گذشته هر ساله 
واردات مواد اوليه داشته ايم االن هم معتقديم ۱۰۰درصد 

صادرات فوالد مباركه نياز داخلي است. 
مي پرسم؛ يعني االن به سبب صادرات فوالد مباركه، 
مواد اوليه كم آورديد و دست به واردات زده ايد؟ ابويي 
ج��واب مي دهد: بل��ه. آن هم در ش��رايطي كه تحريم 
هس��تيم و ش��رايط نقل و انتقال ارز ۴ت��ا ۵ درصد از 
منابعم��ان را به باد مي دهد و واردات، آلودگي صوتي و 

هوا را به همراه خواهد داشت. 

 تناقض؛ حماي�ت از توليد داخل�ي يا حذف 
تعرفه واردات؟

رييس سنديكاي لوله و پروفيل از ضرورت حمايت از 
توليد داخلي سخن مي گويد اما در موضع گير ي متناقض 
با اين سخن خود تلويحا از صفر شدن تعرفه دفاع مي كند: 
تعرفه وسيله اجحاف به مصرف كننده داخلي شده است. 
بخش فوالد را بخش كوچكي ندانيد. يكي از شاخص هاي 
پيشرفت كشورها فوالد است. از كالسكه گرفته تا لوله گاز 
مصارف لوله و فوالد و پروفيل دارد، وس��يله گران فروشي 
شده است. به نظرم وزارت صنايع هم نتوانسته داور باشد 
و حمايت اش��تباه كرده و از حالت بي طرفي خارج شده 
است. ابويي درباره توزيع ورق و پروفيل در زمان واردات 
مي گويد: ورق و پروفيل دو مقوله متفاوت اس��ت به اين 
دلي��ل كه ۱۷۰كارخانه پروفيل داريم كه خود به  خود با 
هم رقابت مي كنند. در ۵ س��ال گذشته هم مي توانيد از 
مس��ووالن كميسيون ماده يك و سازمان توسعه تجارت 
سوال كنيد هيچ گاه با درخواست افزايش تعرفه موافقت 
نكرده ايم چون نيازي نمي بينيم. مي توانيم در توليد رقابت 
كنيم. اما فوالد مباركه براي گران فروش��ي اش دايما اين 
درخواس��ت را دارد و اكنون ورق مباركه از ورق بازار آزاد 
هم گران تر شده است. ابويي در پاسخ به اين پرسش كه 
اگر مازاد عرصه ورق وارداتي در كشور داشته باشيم، چه 

مي كنيد، پاسخ صريح و شفافي نداد. 

 4 سوال مباركه از سنديكا
معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد مباركه اصفهان 
نيز پي��ش از پرداختن به اصل موضوع چند پرس��ش را 
مطرح مي كند: فوالد مباركه تامين كننده ورق بس��ياري 
از توليد كنن��دگان نهاي��ي اس��ت. چرا س��اير بخش ها و 
توليدكنندگان كه ارتباطي با س��نديكاي لوله و پروفيل 
ندارند، مش��كلي با مباركه ن��دارد؟ دوم، چرا انتقادهاي 
س��نديكاي لول��ه و پروفيل به فوالد مباركه هميش��گي 
نيست و ادواري است؟ س��وم اگر تعامل فوالد مباركه با 
س��نديكا هميشه مناسب نيست چرا اعضاي سنديكا در 
۳س��ال گذشته بيشترين ميزان خريد را از فوالد مباركه 
داشته اند؟ و چهارم اينكه ورق را به اعضاي محترم سنديكا 
تحوي��ل مي دهيم و ۳ماه بعد از درياف��ت ورق، پولش را 
مي پردازند اين گواه تعامل مثبت ماست يا نشانه همراهي 
نكردن با آنان؟ محمود اكبري پس از طرح اين پرسش ها 
مي گويد: طي ۳سال گذشته)۹۴ تاكنون( ميزان تحويل 
ورق فوالد مباركه در بازار داخلي از ۳ميليون و ۳۰۰هزار 
تن س��ال ۹۴ به ۵ ميليون و ۷۴۰هزار تن در س��ال ۹۶ 
رس��يد و تقريبا ۷۰درصد رش��د در تحويل داشتيم. اين 
رش��د، واردات ورق را از ۴ميليون تن در س��ال ۹۴ به دو 
ميليون تن كاهش داده اس��ت كه بخ��ش اعظم واردات 
فعل��ي در محدوده تركيب ابع��ادي و فني قابل توليد در 
مباركه نيس��ت در واقع بخش عمده اين دو ميليون تن 
ورق واردات��ي، محص��والت گريدهاي ويژه يي اس��ت كه 
وزارت نف��ت وارد مي كن��د اما در يك بخ��ش واردات به 
 شدت كاهشي بوده كه مربوط به ورق هاي زير ۳ميلي متر 

است؛ همان كه صنعت لوله و پروفيل به آن نياز دارد. 

 پشت نقاب ادعاي توليد
معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد مباركه اصفهان 
با بيان اينكه عده قليلي واردكننده نقاب توليد به چهره 
زده اند، تصريح مي كند: ما در دو سال گذشته واردات ورق 
ف��والدي را با افزايش توليد به  ش��دت كاهش داديم چرا 
بعضي ها ناراحت هستند؟ ما كه توليد را مورد هجمه قرار 
نداده ايم بلكه حماي��ت هم كرده ايم چرا يك عده قليلي 
ناراحت هستند؟ س��ال ۸۷ مشابه اين جنجال را همين 
دو س��ه نفر از اعضايي كه االن عضو سنديكا هستند، راه 
انداختند. آن زمان فوالد مباركه توان توليد ۱.۵ميليون 
تن ورق زير ۳ ميلي متر را نداشت و ماهي ۲۰هزار تن به 
بازار عرضه مي كرد و مابقي از خارج وارد مي ش��د. فشار 
گذاش��تند كه همه نياز ما را بدهيد در پاسخ اعالم شد، 
ت��وان توليد همه نياز ش��ما را نداريم. گفتند پس از اين 
گردونه خارج شويد خودمان از خارج وارد مي كنيم. ما از 
گردونه توليد ورق نازك گرم خارج شديم. در نتيجه بين 
سال هاي ۸۷ تا ۹۴ چهار، پنج شخص حقيقي و حقوقي 
كه با يكديگر مرتبط بودن��د، ورق زير ۳ميلي متر را وارد 
ك��رده و در بازار داخلي با س��ود زيادي توزيع مي كردند. 
آنان هر طور دلشان مي خواست قيمت گذاري مي كردند 
و مي فروختند؛ مصرف كنندگان هم مجبور به تبعيت از 
قيمت تحميل��ي آنها بودند. او ادام��ه مي دهد: اين دوره  
گذش��ت و اين دوستان از سنديكا و تشكل خارج شدند. 
هيات مديره بعدي سنديكا به ما گفتند شما كه در زمينه 
توليد ورق دو ميلي متر س��رمايه گذاري مي كنيد كم كم 
مجددا توليد و عرضه ورق دو ميلي متر را ش��روع كنيد. 

سال ۹۳ توافق شد مجددا توليد شروع شود. اعالم كرديم 
فعال مي توانيم ماهانه ۱۰، ۲۰هزار تن بدهيم و با اجرايي 
شدن طرح توسعه مان اين رقم در آينده افزايش خواهد 
يافت. گفتند ايرادي ندارد شما وارد بازار شويد تا مونوپل 
يك عده در بازار اين ورق ها شكس��ته مي ش��ود. اين كار 
را ش��روع كرديم به محض اينكه اين كار استارت خورد 
جرياني در داخل سنديكا شكل گرفت، گفتند نفراتي كه 
هيات مديره سنديكا هستند، توان مديريتي ندارند. بعد 
درخواست برگزاري »مجمع فوق العاده« كردند و قبل از 
زمان قانوني، آنان را از هيات مديره وقت كنار زدند و عده 
ديگر به هيات مديره راه يافتند و باز هم با همان استراتژي 
آمدن��د كه مباركه بايد ۱۰۰هزار تن ورق دو ميلي متر به 
ما بدهد. ما هم گفتيم مي دهيم. صورت جلسه كرديم كه 
اين كار را انجام مي دهيم. در جلسات مي گفتند، مباركه 
توان انجام اين كار را ندارد و ما اصرار مي كرديم كه توانش 
را داريم. مي گفتند شما در گذشته هم توانش را نداشتيد، 
گفتيم اما امروز داريم. طبق صورتجلسه ۹۵/۳/۲۵ كه در 
حضور وزير صنعت وقت)آقاي نعمت زاده( امضا شد، قرار 
ش��د نياز بازار با توان توليد داخلي توسط فوالد مباركه 
اصفهان، ن��ورد و لوله اهواز و فوالد گيالن تامين ش��ود. 
مقرر شد اين ۳شركت نياز ورق زير ۳ميلي متر را تامين 
كند. همانجا صورتجلسه را امضا كرديم كه فوالد مباركه 
يك ميليون و ۱۰۰هزار تن، نورد لوله اهواز ۴۰۰هزار تن، 
گي��الن ۵۰۰ هزار تن)مجموعا دو ميلي��ون( نياز بازار را 
تامين كنند. س��ال ۹۵ يك ميليون و ۳۱۶هزار تن ورق 
تحويل اعضاي س��نديكا ش��د. اين كار ادامه يافت و برج 
۶ همان س��ال ۹۵ ب��ه اصرار برخي از اعضاي س��نديكا 
صورتجلسه مجددي را با سنديكا امضا كرديم كه ماهانه 
۱۰۰ه��زار ت��ن ورق تامين و توزيع كني��م و از آن زمان 
تاكنون هر ماهه بيش از ۱۰۰هزار تن ورق تحويل اعضاي 
محترم س��نديكا شده و كش��ور كامال از واردات اين كاال 

بي نياز شد. 

 رد ادعاهاي سنديكا در شوراي رقابت
اكبري با اش��اره به دعوايي كه سنديكا پس از اجراي 
تعهدات��ش به راه انداخت، مي گوي��د: به محض اينكه ما 
درخواست لوله و پروفيل را اجابت كرديم شكايتي عليه 
ما از طرف س��نديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل به 
شوراي رقابت ارائه ش��د و پس از بررسي، شوراي رقابت 
همه موارد را رد كرد. ۱۱ بند اتهام عليه مباركه نوشتند 
كه شوراي رقابت ۱۰ بند را كال رد كرد. يك موضوع ماند 
كه طبق آن، س��نديكا مي گفت ف��والد مباركه در توزيع 
ورق هاي نازك گرم كه عمدتا مصرف لوله و پروفيل است، 
تمركز بر توزيع و فروش در بازار دارد. از ش��وراي رقابت 
خواستند چون وظيفه اش ممانعت از ايجاد تمركز است 
اين تمركز را بش��كند. ش��وراي رقابت از سال ۹۵ تا برج 
پنجم ۹۶ روي اين موض��وع كار مي كرد. البته توزيع ما 
خيل��ي پررنگ بود چون توافق ك��رده بوديم عرضه ورق 
را در اي��ن زمين��ه افزايش دهيم و صورتجلس��ه ها را به 
ش��وراي رقابت ارائه كرديم و گفتيم دوستان سنديكا از 
ما خواستند و ما درخواست توليدكننده داخلي را اجابت 
كرديم. اگر اينها نماينده اعضا هستند ما نيازشان را تامين 
كرده ايم و دنبال تمركز در بازار نبوديم. ما ورق  را براساس 
ضوابط و مقررات در بورس عرضه مي كنيم، ۱۴۰ كارخانه 
لوله و پروفيل هم خريدار ورق هستند. همه شان براساس 
شرايط بازار نرخ تعيين مي كنند و نرخ ما با معيار قيمت 

دالر در ايران و كمتر از نرخ جهاني است. 

 نقشه از پيش طراحي شده
از مع��اون فروش و بازاريابي ش��ركت ف��والد مباركه 
اصفهان درباره ش��ائبه وجود نقشه از پيش طراحي  شده 
مي پرسيم، او پاسخ مي دهد: اگر دنبال انحصار بوديم كاال 
را به مش��تري نمي داديم و س��ه ماه بعد از تحويل پول 
آن را دريافت كنيم. توليدكنندگان مي توانند كاالي شان 
را توليد كرده و بفروش��ند و سپس پول فوالد مباركه را 

بدهند، پس ما حامي توليد هستيم. 
اكبري ادامه مي دهد: نهايتا شوراي رقابت اعالم كرد 
عملكرد فوالد مباركه انحصاري نيست، اما مقدار فروش 
قابل توجه ي��ي در بازار دارد و لذا فرمول��ي را ارائه داد كه 
قيم��ت پايه ورق فوالدي در حوزه ضخامت كمتر از پنج 
ميلي متر )ضخامت نازك( براساس قيمت دو هفته قبل 
مندرج در نش��ريه متال بولت��ن در حوزه CIS با نرخ ارز 
ِس��نا محاس��به و به عنوان قيمت پايه به ب��ورس ارائه و 
سپس در قيمت پايه رقابت انجام شود. اين دستورالعمل 
به ف��والد مباركه و بورس اع��الم و از مهرماه ۹۶ هم در 
حال اجراس��ت. با اينكه اوايل اعتق��ادي به اين موضوع 
نداش��تيم اما به ه��ر حال بايد قانون وضع ش��ده را اجرا 
كني��م، مطابق همان قانون عمل كرديم. گاهي از قيمت 

پايه كه براساس فرمول شوراي رقابت تعيين شده بود هم 
پايين تر عرضه كرديم، يعني وقتي بازار استقبال نمي كرد 
و كش��ش نداش��ت، قيمت مان را برابر قيمت متقاضيان 
خري��د كم مي كردي��م. از آن زمان هر روز نوش��تند كه 
عرضه قطره چكاني اس��ت. گفتيم ش��ما خودتان گفتيد 
۱۰۰ ه��زار تن در هر ماه عرضه كنيد و ما هم كه قبول 
كرديم، شكايت كرديد كه فالني ماهي ۱۰۰ هزار تن ورق 
مي فروشد و نقش مس��لط در بازار دارد. حال چرا عرضه 
۱۰۰ هزار تني از يك طرف قطره چكاني است و از طرف 

ديگر تمركز باال بر بازار دارد؟ پشت صحنه چيست؟

 پشت صحنه چيست؟
معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد مباركه اصفهان 
با بيان يك ضرب المثل اروپايي، طعنه يي مي زند : به قول 
ي��ك فرد اروپايي، س��خت ترين كار جهان نگه  داش��تن 
نقاب هايي است كه به صورت خيلي هاست. گفتيم واقعا 
از م��ا چه مي خواهيد؟ چرا موضع تان را تغيير مي دهيد؟ 
اگر كاال مي خواهيد ما عرضه مي كنيم. اگر مزيت داريم، 
مي خريد. اگر مزيت نداريم و با عدم استقبال خريد مواجه 
شد مثل گذش��ته از خارج تامين كنيد. اين نكات نشان 
مي ده��د كه ما رون��دي را هدف قرار داده اي��م كه روند 
فعاليت عده يي در كش��ور ب��وده و منافع برخي به خطر 
افتاده اس��ت. ما منافع اعضاي سنديكاي لوله و پروفيل 
را از بين نبرده و هميش��ه در تالش ب��راي حفظ رابطه 
حس��نه متقابل هس��تيم. اين موضوع در نظرسنجي كه 
از مشتريان مان در س��ال ۹۶ داشتيم هويداست، ميزان 
رضايت كلي اعضاي محترم سنديكا هم ۲درصد نسبت 

به سال ۹۵ رشد داشته است. 

 ضربه به واردات و نه توليدكننده
اكبري ادامه مي دهد: ما توليدكننده را در همه حال 
حمايت كرده و به واردات كه منش��ا توليد آن در كشور 
خارجي اس��ت ضربه زده ايم. چرا برخي مديران سنديكا 
ناراحت هستند؟ ش��ايد در تشكل باشند عده قليلي كه 
روحيه تجاري شان بر توليد غالب است و با نقاب تشكل 
دنبال منافع ديگري هس��تند. سال ۹۶ به اعضاي همين 
تش��كل يك ميليون و ۳۵۹ هزار تن ورق فروختيم، تنها 
كمي بيش��تر از عرضه يك ميلي��ون و ۳۱۶ هزار تن در 
سال ۹۵. باوجودي  كه آمادگي توليد بيشتر داريم، اما تناژ 
توليد ما متناسب با درخواست متقاضيان و در هر دو سال 
حدودا برابر بوده است. اين يعني اعضاي سنديكا بيشتر 
از اين ميزان ورق نياز ندارند، اما مديران س��نديكا مرتب 
مدعي مي شوند مباركه به ما ورق نمي دهد و قطره چكاني 

عرضه مي كند. 

 ترفند بورسي تقاضاي بدون خريد
او ب��ه يك ترفن��د براي تالط��م بازار اش��اره كرده و 
مي گوي��د: گاهي تقاض��ا به ب��ورس ارائه مي ش��ود، اما 
بخش��ي از ارائه دهندگان تقاضا، خريدار نيس��تند. فوالد 
مبارك��ه در م��اه ۱۰۰ هزار ت��ن ورق عرض��ه مي كند، 
 اما در عم��ل تناژ كمت��ري را مي  خرند. مورد داش��تيم 
۱۰۰ ه��زار تن تقاضا آم��ده، ما ۴۸ هزار تن در يك نماد 
عرضه كرديم، اما ۳۰ هزار تن معامله شده است. معناي 
اين ارقام چيس��ت؟ گاهي عده ي��ي را تهييج مي كنند تا 
تقاضاي كاذب ايجاد كنند يا به دليل پايين بودن قيمت 
پاي��ه، بعضي اف��راد ترغيب به ارائه تقاض��ا براي خريد با 
قيمت پايين مي شوند، در سال قبل عالوه بر آنچه قطعي 
فروخته ايم ۵۶۸ هزار تن پيش��نهاد فروش به صنف لوله 
و پروفيل ارائه ش��ده و پيش فاكتورهاي ارسالي گشايش 

نشد. اين، گوياي اشباع بازار است. 

 4۰۰ ميليارد تومان، گريز از پرداخت
تعرفه واردات

معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد مباركه اصفهان 
البته به ش��ائبه وجود تخلف ديگري هم اش��اره مي كند: 
س��ال ۹۴، ۷۰۰ هزار تن ورق از ما خريدند. همان سال 
۴ميليون تن ورق خارجي وارد كشورمان شد. جالب است 
بدانيد اجانب در حوزه هاي زيادي ايران را تحريم كردند 
جز ورق فوالدي. چون ۴، ۵ شركت توانمند براي تامين 
اين نياز در داخل كشورمان داشتيم و تحريم كارساز نبود. 
ولي متاس��فانه، گروهي در داخل، تحريم را به شكل 
ديگري دامن زدند و تامين كننده منافع خود و خارجي ها 
ش��دند. چند نفر ايراني به اتفاق چن��د نفر خارجي بازار 
كش��ورمان را هدف گرفتند. سال ۹۴ دولت براي واردات 
ورق تعرفه وضع كرد اما تعرفه واردات فوالدهاي ممزوج 
ي��ا كيفي را افزايش نداد. در نتيجه ۲ ميليون تن ورق با 
اس��تتار تعرفه فوالد ممزوج و كيفي وارد كشور شد. در 
حالي كه اين عدد سال قبل از آن كمتر از ۱۵۰ هزار تن 

بود. بررس��ي هاي بعدي نشان داد ورق ها، با تعرفه فوالد 
ممزوج و كيفي وارد كشور شده و فروش رفته اند. در واقع، 
حقوق ملت را دور زده اند. سوال اينجاست كه چه اتفاقي 
در اقتصادمان افتاد كه سال ۹۴ يا ۹۵، مثال ۱۵۰هزار تن 
واردات فوالدهاي ممزوج و كيفي يك باره با جهشي مبهم 

به ۲ ميليون تن رسيد؟
چرا االن اين واردات در حال كم ش��دن است؟ امروز 
كه ميزان مصرف ورق مان افزايش يافته چرا واردات آنها 
به حدود ۱۰۰ هزار تن س��االنه كاهش يافته؟ آن سال، 
حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ ميليارد تومان تعرفه گمركي به علت 
گريز ورق هاي معمولي وارداتي از تعرفه گمركي پرداخت 
نش��د و به جيب واردكنندگان رفت. كسي هم پيگيري 

نكرد و موضوع همين طور بالتكليف ماند. 

 دعواي كش داري كه به بورس كاال كشيد
مدير نظارت بر بازار بورس كاالي ايران هم در گفت وگو 
با ايلنا، انتقادهاي سنديكاي لوله و پروفيل از بورس كاال 
را بي اعتب��ار و ناوارد مي داند: دس��تورالعمل معامالت در 
بورس كاال بر اين رويه اس��ت ك��ه قيمت پايه معامالت 
را عرضه كننده به بورس اعالم مي كند و پس از بررس��ي 
و تاييد بورس كاال، روي تابلو اعالم عمومي مي ش��ود. با 
چند روش قيمت ها تاييد مي شود. در يك روش، قيمت 
پايه معامله يي كه هفته قبل كش��ف ش��ده، پايه قيمتي 
هفته جاري خواهد ب��ود. اگر قيمت جهاني روي قيمت 
پايه اثر داشته باش��د، در يك رقابت بين خريداران، اين 
قيمت افزايش ي��ا كاهش مي يابد. براس��اس روش دوم 
دس��تور العمل، قيمت پايه براس��اس يك دس��تورالعمل 
تعيين مي ش��ود. اي��ن فرمول از س��وي عرضه كننده به 
بورس كاال ارائه مي ش��ود. س��يدجواد جهرمي مي افزايد: 
فوالد مباركه در س��ال ۹۴، به روش اول محصوالت خود 
را در يك روند باثبات با كمي تغيير عرضه مي كرد. برخي 
خريداران نس��بت به اين روش اعتراض و به بورس اعالم 
كردند باتوجه به روش ريزش��ي قيمت فوالد در س��طح 
جهاني، اين روش قيمت گذاري را قبول نداريم زيرا باالتر 
از نرخ جهاني اين محصوالت را خريداري مي كنيم. قرار 
ش��د مبنا را بر اين فرمول ها ق��رار دهيم. اين اعتراض به 
شوراي رقابت كشيده شد و شوراي رقابت نيز، مصوبه يي 
در اين زمينه تصويب كرد. شكايتي كه به شوراي رقابت 
برده ش��د، بخش هاي متفاوتي شد. اينكه عضويت فوالد 
در هيات مدي��ره بورس كاال اث��ري در تصميمات بورس 
داشته باشد، مطرح شده بود يا در رقابت هاي بازار، تباني 
را مطرح مي كردند. اين ادعاها در شوراي رقابت به اثبات 
نرس��يد و رد ش��د. اين دعوا در وهله اول بين سنديكاي 
توليدكنندگان لوله و پروفيل با فوالد مباركه بود و بعدها 
به بورس كاال كشيده ش��د. جهرمي ادامه مي دهد: يك 
موضوع ادعايي اين بود كه فوالد مباركه محصوالت خود 
را بسيار ارزان صادر مي كند و چون اين محصوالت ارزان 
به بازار عرضه مي ش��ود، ما نمي توانيم محصوالت خود را 
در بازاره��اي جهاني بفروش��يم. مباركه در مقابل مطرح 
ك��رد كه قراردادهاي بلندمدتي منعقد ش��ده كه فروش 
برمبن��اي آن ص��ورت مي گيرد و تاييد كرد كه بخش��ي 
از محص��والت خود را ارزان ت��ر از قيمت هاي جهاني در 
بازارهاي بين الملل��ي عرضه كرده اما يادآور ش��د دليل 
اين اقدام، تامين ارز براي پيشبرد پروژه هاي ديگر است. 
البته ممكن بود محصولي پيش تر به فروش رسيده بود، 
اما تا زمان تحويل در نوس��انات قيمتي با افزايش قيمت 
روبه رو ش��ده بود. عالوه بر آن، براي تمام صادركنندگان، 
تخفيف ۹درص��د ارزش افزوده و جوايز صادراتي در نظر 
گرفته شده است و همين سبب مي شود كه قيمت عرضه 
 شده آنها در بازارهاي داخلي ارزان تر از بازار جهاني باشد. 
نبايد ناديده گرفت كه بازارهاي خارجي، رقابتي تر است 

و مباركه يي ها مجبور هستند قيمت را پايين تر بياورند. 
با اين حال، ش��كايت س��نديكاي لول��ه و پروفيل در 
ش��وراي رقابت طرح و مورد بررس��ي قرار گرفت. نتيجه 
بررسي اين بود: »در مورد قيمت گذاري تبعيض آميز در 
بازار داخلي و خارجي، براساس تصريح بند قانوني مذكور 
و عدم يكس��اني ش��رايط دو بازار داخلي و خارجي، اين 

قسمت بند شكايت اثبات نگرديد.«
مدير نظ��ارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران از نتايج 
اين بررس��ي مي گويد: در مورد نقش اين ش��ركت در 
نحوه مديريت بازار هم قرار شد بسته تنظيمي بدهيم. 
درمورد شكايت عدم فروش در داخل و واردات بي رويه 
محصول هم، ش��وراي رقابت مي گويد عرضه و فروش 
به خاطر دامپينگ ساير شركت ها در بازارهاي جهاني 
بوده و مصداق رويه ضدرقابتي براي مباركه محرز نشد. 
س��يدجواد جهرمي مي افزايد: بنابراين ش��وراي رقابت 
فرم��ول قيمتي تعيين ك��رد كه بر آن اس��اس، حتي 
اعضاي سنديكا نيز قيمت را پذيرفتند. به اين ترتيب كه 
نرخ ارز آزاد و ميانگين قيمت دو هفته قبل CIS مبناي 
قيمت پايه. سه شركت ملزم به عرضه در بورس باشد. 
۲۵درصد معامالت هم در بازار باش��د و باقي به صورت 
مچينگ انجام شود. سنديكا مدعي است كه اين مصوبه 
را بورس اجرا نمي كند، در حالي كه اجراي اين مصوبه 
اصال مربوط به بورس كاال نيس��ت و اين، شركت هاي 
عرضه  كننده در بورس هس��تند كه مكلف شده اند، اين 
مصوبه را به اجرا درآورند. اگر هم كس��ي از عدم اجراي 
آن شاكي اس��ت بايد به شوراي رقابت مراجعه و طرح 
شكايت كند. او با اشاره به افزايش نرخ ارز و قيمت هاي 
جهان��ي مي افزايد: اكنون قيمت ه��اي جهاني افزايش 
يافت��ه و براس��اس فرمولي كه پيش تر س��نديكايي ها 
پذيرفته اند، طبيعي اس��ت كه قيم��ت  ورق گرم هم با 
افزايش روبه رو ش��ود اما آنان، باز هم مي خواهند بازي 
را به هم بزنند و توافق را زير سوال ببرند. جهرمي همان 
انتقادهاي رايج در ب��ازار را تكرار مي كند كه معتقدند 
برخي عناصر واردكننده بر هيات مديره سنديكاي لوله 
و پروفيل تسلط يافته اند. او به تعرفه هاي واردات ورق و 
دعواهاي پيرامون آن در ۲سال گذشته اشاره و توضيح 
مي دهد: دولت در سال ۹۴ در راستاي حمايت از توليد 
تعرف��ه ورق را از ۵درصد به ۲۰درصد افزايش مي دهد. 
فوالد مباركه تعهد مي دهد توليد خود را افزايش دهد و 

بازار داخل را تامين كند. 
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 موبايل ۳۰ درصد گران شد
تسنيم   رييس انجمن واردكنندگان موبايل گفت: 
تا ب��ه امروز هيچ گونه ارز دولتي به واردكنندگان تلفن 
همراه، تبلت و لوازم جانبي اختصاص پيدا نكرده است 
و همين مس��اله باعث ش��ده تا عالوه بر وارد نش��دن 
محصوالت جدي��د، ميزان موجودي كاالهاي فعلي در 
بازار كاهش و در نهايت قيمت ها به صورت محسوسي 
افزاي��ش پيدا كند ك��ه نگراني هاي زي��ادي را از نظر 
وضعيت خريد مردم به دنبال داشته است. سيد محمود 
صف��ار درباره وضعيت تخصيص ارز ب��ه واردكنندگان 
تلفن همراه گفت: ب��ا وجود وعده ها مبني بر اينكه به 
ه��ر نوع كااليي براي واردات قرار اس��ت دالر دولتي با 
قيمت 4200 تومان تخصيص پيدا كند اما تا به امروز 
هيچ گونه ارز دولتي به واردكنندگان تلفن همراه، تبلت 
و ل��وازم جانبي اختصاص پيدا نكرده و همين مس��اله 
باعث ش��ده تا ثبت سفارشي انجام نشود كه مشكالت 
بزرگ��ي را در ب��ازار ايجاد كرده اس��ت. رييس انجمن 
واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي ادامه داد: در 
حال حاضر تلفن همراه 30 تا 50 درصد افزايش قيمت 
داش��ته اما مردم بايد بدانند كه اگر وضعيت با همين 
روال ادامه پيدا كند، موبايل و تبلت مانند بس��ياري از 

كاالهاي ديگر با افزايش قيمت  مواجه خواهد شد. 

 افزايش قيمت زولبيا و باميه 
ايسنا   رييس اتحاديه دارندگان قنادي از افزايش 
2000 توماني قيمت هر كيلو زولبيا و باميه در جلسه 
اخير س��تاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: نرخ مصوب 
هر كيلوگرم زولبيا و باميه براي فروش در ماه رمضان 
۱4 هزار تومان اس��ت. علي بهره مند، رييس اتحاديه 
دارندگان قنادي،  شيريني فروشي و كافه قنادي، گفت: 
از نظر مواد اوليه هيچ مشكلي نداريم و به اندازه كافي 
روغن، تخم مرغ و غيره... وجود دارد اما افزايش قيمت 
نسبت به پارسال سبب شده درخواست افزايش قيمت 
خود را به س��تاد تنظيم بازار ارائ��ه دهيم، چرا كه به 
عن��وان مثال تخم مرغ كارتني 40 هزار تومان بود كه 
امروز به كارتني ۱00 هزار تومان رسيده و روغن ۱۶ 
كيلوگرمي از ۶0 هزار تومان به ۹0 هزار تومان افزايش 
قيمت پيدا كرده است. او با اشاره به اينكه كارخانه هاي 
روغ��ن نباتي ب��ا توجه به دريافت مج��وز ۹ درصدي 
افزايش قيمت محصول خود را به بازار تزريق كرده اند 
تا مشكلي در بازار وجود نيايد، ادامه داد: گرچه افزايش 
عرضه روغن در بازار س��بب شده قيمت اين محصول 
در اندازه هاي ۱۶ كيلوگرمي به حدود ۷۸ هزار تومان 
برسد، اما همچنان هزينه تمام شده براي توليد زولبيا 
و باميه باالتر از س��ال گذشته است و بر همين اساس 
س��تاد تنظيم بازار تصويب كرد هر كيلوگرم زولبيا و 
باميه از ۱2هزارتومان سال گذشته به ۱4هزار تومان 
برسد كه البته پيشنهاد توليد كنندگان ۱۷هزار و 400 

تومان بود. 

اخبار

در نشست كميسيون اتاق تهران چالش حمايت از كاالهاي ايراني واكاوي شد

تهديدكنندگان توليد داخلي

گروه تشكل ها  
اعضاي كميسيون تسهيل  كسب وكار اتاق تهران 
در تازه ترين نشس��ت خود، دو محور مهم »بررسي 
اقدام��ات عملي براي تحقق حمايت از كاالي ايراني 
و اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم« را در دستور 
كار خود ق��رار دادند. يك��ي از موضوعاتي كه مورد 
تاكيد فعاالن حوزه توليد و صنعت در اين نشس��ت 
ق��رار گرفت، اين بود كه حماي��ت از توليدات داخل 
به يك چالش جدي در كشور تبديل شده و 3عامل 
تهديد كننده يعني »قاچاق، فساد و رانت« مي تواند 
توليد داخ��ل را از پاي دربياورد. بنا به اظهارات آنها 
چنانچه 3 ركن »توليدكننده يا همان طرف عرضه، 
مصرف كننده يا طرف تقاضا و ركن سوم زميني كه 
اين بازيگران در آن فعاليت  مي كنند« به عنوان يك 
مدل 3وجهي منس��جم در نظر گرفته شود و نحوه 
تعامل تك تك اج��زاي آن مورد توج��ه قرار گيرد، 
 مي توان اميدوار بود كه اهداف مورد نظر در ارتباط با 
توليد ملي محقق شود. بر همين اساس نمايندگان 
بخش خصوصي تصميم گرفتند در راستاي تحقق 
ش��عار س��ال و حمايت از توليد داخلي، كارگروهي 
براي بررسي فوري موارد اصالحي قانون ماليات هاي 

مستقيم تشكيل دهند و پيشنهادات خود را به طور 
مختصر و كاربردي به پارلمان قانونگذار ارائه دهند. 

 ۳ ركن حمايت از كاالي ايراني
محمدرضا  نجفي منش، رييس كميسيون تسهيل 
 كسب وكار در ابتداي اين نشست با اشاره به نامگذاري 
سال ۱3۹۷ به حمايت از كاالي ايراني توضيح داد كه 
اتاق تهران، پيش��نهادات كميسيون ها را براي كمك 
به تحقق اين ش��عار جويا ش��ده است. بر اين اساس 
 نجفي منش از حاضران خواست تا ديدگاه هاي خود را 
در اين باره بيان كنند. شاهرخ ظهيري، مشاور عالي 
رييس اتاق تهران از ضرورت فرهنگ سازي نسبت به 
اين مقوله كه كاالي ايراني »بد« نيست، سخن گفت 
و ادام��ه داد: بايد تالش كرد تا با ارائه درك صحيح و 
واقع��ي در مورد اجناس ايراني از طريق رس��انه ها به 
خصوص صدا و س��يما، ذهنيت هاي منفي در مورد 
كاالي ايران��ي را اصالح ك��رد. داريوش مهاجر، دبير 
كنفدراس��يون صنعت با اشاره برخي شواهد تاريخي 
در مورد رجحان يافتن كاالهاي خارجي نزد ايرانيان 
گفت: بايد توجه داش��ت كه تغييرات فرهنگي كند 
و بطئي اس��ت؛ ضمن آنكه به نظر  مي رس��د افزايش 

اقبال به كاالهاي داخلي مستلزم آن است كه افراد از 
سنين كودكي در ايران تحت اين آموزش قرار گيرند 
كه اس��تفاده از كاالي داخلي ب��ه كاالهاي خارجي 
برتري دارد. البته براي تحقق اين امر الزم اس��ت كه 
توليدكنن��دگان ايراني خود را ب��اور كرده و كاالي با 
كيفيت توليد كنند. در عين حال توليدكنندگان به 
صرف توليد كاالي با كيفيت  نمي توانند وارد بازار شوند 
و قيمت تمام شده اين كاالها نيز بايد قادر به رقابت 
باشند. به دليل برخي مشكالت ازجمله مشكالتي كه 
تحت تاثير سياست هاي ارزي پديد آمده، قيمت تمام 
شده كاالهاي ايراني بيش از نمونه هاي مشابه خارجي 
است. حسن عابدي جعفري، نايب رييس كميسيون 
تسهيل  كسب وكار نيز بر اين عقيده بود كه حمايت 
از كاالي ايران��ي داراي 3 ركن توليدكننده يا همان 
طرف عرضه، ركن دوم مصرف كننده يا طرف تقاضا و 
زميني است كه اين بازيگران در آن فعاليت  مي كنند. 
او گفت: اگر اين مدل 3 وجهي به صورت منس��جم 
در نظر گرفته شود و نحوه تعامل تك تك اجزاي آن 
مورد توجه قرار گيرد،  مي توان اميدوار بود كه اهداف 
مورد نظر محقق ش��ود. سال جاري نيز نقطه شروع 
اس��ت و نبايد چنين تصور ش��ود كه در پايان سال 

هيچ كاالي خارجي مصرف نخواهد ش��د. او با طرح 
اين انتقاد كه چارچوب تحليل مس��ائل صرفا مبتني 
بر بيان ضعف هاس��ت، ادامه داد: در تحليل مسائل و 
مشكالت معموال آسيب شناسي را انتخاب  مي كنيم 
و انتخ��اب اي��ن روش ني��ز صرفا به بي��ان ضعف ها، 
ناراس��تي ها و كاستي ها منتهي  مي شود. درحالي كه 
اگر چارچوب تحليل را به چارچوب راهبردي تغيير 
دهيم، ضعف ها و نقاط قوت، تهديدات مانند تحريم ها 
و نيز فرصت هايي كه در اين زمينه پديد  مي آيد، قابل 
بررسي خواهد بود. براي مثال شرايط تحريم بهترين 

فرصت براي عرض اندام كاالي ايراني است. 

 ضربه قاچاق به پيكر توليد
از آن س��و حبيب اهلل انصاري، دبير انجمن صنايع 
لوازم خانگي هم از لزوم توجه به مسائل بيروني توليد 
ازجمله قاچاق، عدم وجود استراتژي توليد، استراتژي 
واردات از لحاظ كمي و كيفي، نرخ باالي تسهيالت، 
تغييرات تعرفه يي، سياس��ت هاي مالي و ارزي، تعدد 
واحدهاي صنعتي، نوع تبليغات و... سخن گفت و ادامه 
داد: امروز قاچاق يكي از پديده هاي ش��ومي است كه 
بزرگ ترين ضربه را به پيكره توليد به ويژه در بخش 
لوازم خانگي و پوش��اك وارد  مي كند. البته با كش��ف 
كاالي قاچاق مساله حل  نمي شود و مهم آن است كه 
اين كاالها پس از كشف چه سرنوشتي پيدا  مي كنند.  
به گفته او در كنار توجه به اين مسائل بايد به مديريت 
دانش محور، توجه به توس��عه كمي و ساختار كيفي 
همچنين بهينه س��ازي مصرف در صنايع توجه شود. 
با وجود مش��كالت متعددي كه بر سر راه توليد قرار 
دارد، برخ��ي راهكار رون��ق توليد يا حمايت از كاالي 
ايراني را اقدامات فرهنگي عنوان  مي كنند؛ درحالي كه 
متاسفانه امروز مساله توليد مسائل فرهنگي نيست. 
ه��ر چند اين اقدام��ات فرهنگي  مي توان��د از طريق 
كاهش هزينه تبليغات براي توليدكنندگان ايراني و 

معرفي بيشتر كاالهاي ايراني موثر واقع شود. 

 تحريم داخلي در كمين بنگاه ها
احمدرض��ا رعنايي، عضو انجمن تخصصي صنايع 
همگن هم با اش��اره به طرحي كه در تلويزيون براي 
تبليغ��ات رايگان كااله��اي ايراني به عن��وان هديه 
رسانه ملي به صنايع فعال در دست اجراست، گفت: 
بزرگ ترين خدمتي كه  مي توانيم به توليدكننده ايراني 
ارائه كنيم، بهبود فضاي  كسب وكار است. چالش هاي 
فضاي  كس��ب وكار، پاش��نه آش��يل توليدكنندگان 
ايراني اس��ت. در عين حال بخش بزرگي از مشكالت 
توليدكنندگان ناشي از معضالت بيروني بنگاه هاست. 
او گف��ت: اگرچ��ه حماي��ت از توليد داخل��ي از زبان 
مس��ووالن مطرح  مي ش��ود اما واقعيت اين است كه 
توليدكنن��دگان، گويي در داخل كش��ور نيز با انواع 
تحريم ها مواجه هستند. رعنايي معتقد بود كه 3عامل 

تهدي��د يعني قاچاق، فس��اد و ران��ت  مي تواند توليد 
ايران��ي را از پاي درآورد. رعنايي گفت: بايد فرهنگي 
در كش��ور و در ميان مس��ووالن حاكم شود كه آنها 
تالش كنند، ذهن توليدكنن��دگان را از دغدغه هاي 
محيط  كسب وكار آزاد كنند. در اين جلسه همچنين 
پيشنهاد شد كه حمايت از خدمات نيز به شعار امسال 
افزوده شود. صغري علي آبادي، مدير خدمات بيمه يي 
اتاق تهران با اشاره به اينكه يكي از راهكارهاي كاهش 
قيمت تمام ش��ده، حذف قوانين مخل است از الحاق 
م��واد)۱۶( و)۱۷( به آيين نامه هيات هاي تش��خيص 
مطالب��ات مصوب 24مرداد ۷3 ش��وراي عالي تامين 
اجتماعي خبر داد و گفت: از كارفرمايان درخواس��ت 
داريم كه چنانچه در مورد ماده ۱۶ با مشكالتي مواجه 
شدند با معاونت  كسب وكار اتاق تهران در ميان بگذارند 
تا رفع اين مشكالت مورد پيگيري قرار گيرد. معاونت 
 كس��ب وكار اتاق تهران همچنين موضوع حذف ماده 
4۱ قانون تامين اجتماعي را از طريق رايزني با رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي در دست پيگيري دارد. او با 
بيان اينكه ساماندهي حق بيمه كارگران ساختماني 
نيز در دس��تور كار قرار دارد، ادامه داد: مهلت ماده 4 
آيين نامه اجرايي ماده)۱3( قانون حداكثر استفاده از 
توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور نيز 
تا تاريخ۱0تير ماه ۹۷ تمديد ش��ده اس��ت.  در ادامه 
اين نشست، رييس كميسيون تسهيل  كسب وكار اتاق 
تهران با اشاره به اينكه اصالحيه ماليات هاي مستقيم 
در مجلس در دست بررس��ي است و قرار است، نرخ 
مالي��ات از 25درصد ب��ه 20درصد كاهش پيدا كند، 
گف��ت: ما بايد از اي��ن فرصت اس��تفاده كنيم و اگر 
نكات ديگري وجود دارد يا در ارتباط با تحقق ش��عار 
س��ال جاري است، جمع بندي كرده و پيشنهاد آن را 
به مجل��س ارائه كنيم. محمدرضا  نجفي منش گفت: 
يكي از موادي كه در اين قانون نيازمند اصالح است، 
تبصره 3 م��اده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مس��تقيم و 
موضوع عدم ثبت صورت جلسات مديران شركت هايي 
به دليل بدهي مالياتي اس��ت كه بايد حذف شود. در 
اين رابط��ه رضا رحماني، قائم مق��ام وزير صنعت در 
امور توليد با اش��اره به اينكه مالي��ات به عنوان يكي 
از 5 مساله اساس��ي واحدهاي توليدي مطرح است، 
پيشنهاد كرد كه جهت ارسال نظرات و اثرگذاري روي 
قانونگذاران، كارگروهي متشكل از صاحب نظران هر 
چه سريع تر پيشنهادات كارشناسي خود را با ادبيات 
مورد پذيرش مجلس به صورت موجز و مختصر آماده 
كرده و به مجلس ارس��ال كند كه اين پيش��نهاد به 
تصويب كميسيون نيز رس��يد. همچنين مقرر شد، 
حذف تبصره 3 ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، 
اصالح تبصره 3 ماده ۱4۷ قانون ماليات هاي مستقيم 
و پذيرش هزينه تنزيل اس��ناد خزانه اسالمي و ساير 
اوراق بدهي به عنوان هزينه مالياتي از طريق معاونت 

 كسب وكار اتاق مورد پيگيري قرار گيرد. 

ريي��س اتحاديه صن��ف رايانه از اع��الم برنامه 
ائتالف تغيير و توسعه براي اصناف و بازاريان تهران 
خبر داد و گفت: اين برنامه با هدف آگاهي روساي 
اتحاديه هاي صنفي تهران به عنوان صاحبان راي 

در اين انتخابات منتشر شده است. 
به گزارش ش��وراي اطالع رساني ائتالف تغيير 
و توس��عه، س��يدمهدي ميرمهدي رييس اتحاديه 
صنف رايانه بيان كرد: اين برنامه به مدت يك سال 
در ش��وراي راهب��ردي اصناف با مش��اركت مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي، اس��اتيد 
دانشكده مديريت دانشگاه تهران و اساتيد دانشكده 
اقتصاد عالمه طباطبايي تهيه و تدوين شده است. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه برنامه تهيه ش��ده كامال 
علمي و اجرايي اس��ت، توضي��ح  داد: اين برنامه از 
مدل هاي دو اقتصادي دو كشور توسعه يافته آلمان 

و كره جنوبي استخراج شده است. 
ب��ه گفت��ه ميرمه��دي، تقويت س��اختاري و 
كارك��ردي اتحاديه هاي صنفي ب��راي راهبري اثر 
بخش جامع��ه بزرگ اصن��اف، افزايش توانمندي 
قابليت هاي اتحاديه هاي صنفي براي افزايش نقش 
موثر در بهبود وضعيت اصناف و حفظ و ارتقاي بازار 
داخلي اصناف و كمك به حل مشكالت ماليات بر 
عملك��رد، ماليات بر ارزش افزوده و ش��هرك هاي 
صنفي در تعامل با ش��هرداري ها بخش هايي ازاين 
برنامه هس��تند. ميرمهدي از ايجاد س��اختارهاي 
مدرن و تاس��يس مراكز دانش بني��ان و راهبردي 
اصناف در اتاق اصناف تهران و همچنين تاسيس 
مركز بررس��ي هاي اقتصادي و بانك آماري اصناف 
به عنوان بخش هايي ديگر ياد كرد و گفت: بررسي 
چالش ه��ا و موضوعات اقتصادي مرتبط با اصناف، 
پايش و تحليل خروجي تصميمات، سياس��ت ها و 
عملكرد اتاق اصناف ايران و رصد محيط اقتصادي 
اصناف و تاسيس مركز حقوقي حمايت از قراردادها 
و همكاري ه��اي اصناف موارد ديگري اس��ت كه 

دراين برنامه ديده شده است. 
حقوق��ي  زيرس��اخت هاي  تهي��ه  اف��زود:  او 

تس��هيل كننده همكاري هاي راهب��ردي، پيوندي 
و ش��بكه يي مي��ان بنگاه ه��اي صنف��ي، ايج��اد 
كاه��ش  ب��راي  الزم  حقوق��ي  زيرس��اخت هاي 
هزينه هاي مب��ادالت فرامرزي اصن��اف در جهت 
گسترش صادرات و تسهيل واردات اصناف، ايجاد 
ابزارها و مكانيسم هاي حقوقي الزم براي گسترش 
مبادالت اعتباري و غيرشخصي در اصناف و ايجاد 
زيرساخت هاي حقوقي متضمن حقوق اصناف در 
همكاري با صنايع بزرگ به شكل پيمانكاري فرعي، 
توزيع زنجيره يي محصوالت و... بندهاي ديگر اين 

برنامه هستند. 
ميرمهدي همچنين از ايجاد زيرس��اخت هاي 
حقوق��ي الزم در جه��ت تس��هيل فعاليت ه��اي 
كارآفرينانه و حفاظت از حقوق كارآفرينان و نوآوران 
صنفي به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي مورد نظر 
ائتالف تغيير و توسعه نام برد و تصريح كرد: ايجاد 
ساختارهاي حقوقي متضمن حقوق اصناف در برابر 
ساير س��ازمان ها، ارگان ها و نهادها، تاسيس مركز 
آم��وزش، يادگيري و تربي��ت كارآفرينان صنفي، 
شناس��ايي افراد و واحدهاي صنف��ي برخوردار از 
پتانس��يل ب��االي كارآفريني و ن��وآوري و آموزش 
افراد صنفي و بهبود س��رمايه فكري و انس��اني در 
اصناف مواد ديگري هس��تند كه در اين برنامه به 
آنها اش��اره شده است. رييس اتحاديه صنف رايانه 
در تبيي��ن بندهاي ديگر اين برنام��ه توضيح  داد: 
ايج��اد نظام نوآوري و مديري��ت دانش در اصناف، 
ارتباط با صنايع بزرگ و تهيه اس��تانداردهاي فني 
و صنعتي براي برقرار ك��ردن پيوند صنايع بزرگ 
با اصناف، ايجاد دانشگاه كارآفريني اصناف و تهيه 
مواد درسي كاربردي مرتبط با اقتصاد اصناف و ارائه 
به دانشگاه هاي مرتبط براي ترغيب دانشجويان به 
ن��وآوري و ابداع، اخت��راع در موضوعات مورد نياز 

اصناف نيز در اين برنامه ديده شده است. 
وي گف��ت: تاس��يس مركز فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات اصن��اف، مكانيزاس��يون فرآيندهاي 
اداري و ارتباط��ي في مابي��ن اتحاديه ه��ا و ات��اق، 

ايجاد زيرس��اخت هاي الزم جهت سهولت گردش 
و ش��فافيت اطالعات بازار و اصناف، فراهم كردن 
زيرس��اخت نظ��ارت برعملكرد ب��ازار، قيمت ها و 
تخلف��ات صنف��ي  و ايج��اد زيرس��اخت هاي الزم 
در جه��ت ترويج ش��يوه هاي نوين تج��ارت ديگر 
گزينه هايي هستند كه ائتالف تغيير و توسعه براي 
آينده اتاق اصناف تهران مورد توجه قرار داده است. 
ميرمهدي از ايجاد زيرس��اخت هاي الزم جهت 
گسترش آموزش مجازي در اصناف، خبره سازي، 
مديري��ت و پ��ردازش اطالع��ات اصن��اف و ايجاد 
زيرساخت هاي الزم جهت تسهيل ارتباط اصناف 
در زنجيره توليد تا مصرف، به عنوان ديگر بندهاي 
اين برنامه نام برد و اظهار داش��ت: تاس��يس مركز 
توس��عه اخ��الق كس��ب و كار ايراني - اس��المي 
در اصناف، آسيب شناس��ي فرهنگ��ي و اجتماعي 
اصناف، ترويج فرهنگ و روحيه كارآفريني، كار و 
تالش، همكاري، تهيه شاخص معيار روابط كارگر 
- كارفرما براي كاهش و پيش��گيري از تنش ها در 
روابط كار، ايجاد زيرس��اخت ها و الزامات ضروري 
احياي روابط استاد ش��اگردي، برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي طراحي و هنري براي گس��ترش تنوع 
محصوالت صنفي و برگ��زاري دوره هاي بازرگاني، 
بازارياب��ي و تجارت با هدف ارتقاي مهارت در بين 
افراد صنفي مواردي است كه نشان دهنده جامعيت 

و دربرگيرندگي اين برنامه است. 
وي در اش��اره به برخي ديگر از مواد اين برنامه 
از آينده پژوهش��ي در رابطه با تغييرات اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي موثر بر اقتصاد اصناف، بررسي 
روند تاريخي اقتصاد اصناف براي تدوين برنامه هاي 
توسعه يي، گسترش مشاركت و همكاري اصناف با 
سطوح مختلف تصميم سازي اعم از قواي سه گانه و 
مراكز دانشگاهي و نهادهاي برنامه ريزي در جامعه 
و ترويج و گس��ترش فعاليت هاي ورزشي با هدف 

بهبود سالمت مراكز صنفي نام برد. 
رييس ائتالف تغيير و توسعه در خصوص روند 
اجراي اين برنامه گفت: مدل اجرايي هر مجموعه 
توس��ط موسس��ه يي متعلق به اتاق و با مشاركت 
مراكز علمي و پژوهش��ي قابليت اجرايي دارد و در 
هيات مديره هر مركز يك عضو هيات رييسه اتاق و 
4عضو از ميان روساي اتحاديه هاي صنفي و 2عضو 

از مراكز پژوهشي مشاركت خواهند داشت. 

مهر  
افزاي��ش  از  قطعه س��ازان  انجم��ن  ريي��س 
۱۹.5درصدي قيمت خودرو در س��ال جاري خبر 
داد و افزود: در شرايطي كه قيمت همه اقالم مواد 
اوليه افزاي��ش يافته، انتظار ثب��ات قيمت خودرو 
عادالن��ه نيس��ت. محمدرضا نجفي من��ش درباره 
افزاي��ش قيمت خودرو طي روزه��اي اخير اظهار 
داش��ت: براي قيمت گذاري هر كااليي سه مولفه، 
مواد اوليه، هزينه دس��تمزد و هزينه س��ربار مورد 
محاس��به قرار مي گي��رد. او افزود: در اين راس��تا 
هزينه دستمزد به ميزان ۱0.4درصد افزايش پيدا 

كرده است و مواد اوليه از جمله فوالد، آلومينيوم، 
مس، ارز و... با رشد قيمت مواجه بود كه براساس 
پيش بيني ما مواد اوليه در سال ۹۷ با افزايش 40 
درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شد. رييس 
انجمن قطعه سازان ادامه داد: از طرفي هزينه هاي 
سربار نيز متناسب با نرخ تورم افزايش ۱0درصدي 
داش��ته كه مجموع اين موارد موجب افزايش 30 
درص��دي قيمت قطع��ات و ۱۹.5 درصدي قيمت 

خودرو مي شود. 
نجفي منش ب��ا انتق��اد از اينك��ه نمي توان در 
شرايطي كه همه مواد اوليه با افزايش قيمت مواجه 

بوده، انتظار افزايش قيمت خودرو را نداشت، گفت: 
يكي از مهم ترين مشكالت فعلي صنعت خودرو در 
ايران قيمت گذاري از س��وي شوراي رقابت است، 
زيرا اين رويه در هيچ كشوري در دنيا به اين شيوه 
نيست. او ادامه داد: در همه كشورها قيمت گذاري 
خودرو توس��ط بازار انجام مي ش��ود كه در چنين 
شرايطي براي مصرف كننده نهايي قيمتي كمتر از 
قيمت هاي فعلي خواهد ب��ود. عضو اتاق بازرگاني 
ته��ران درباره برخي انتقاده��ا در خصوص تفاوت 
قيمت خودرو در ايران و س��اير كش��ورها توضيح 
داد: ب��ا توجه به بررس��ي هاي ص��ورت گرفته در 
كشور خودروس��ازي مثل برزيل خودرو وارداتي تا 
200درصدي با افزايش قيمت مواجه اس��ت تا به 

دست مصرف كننده نهايي برسد. 

رييس اتحاديه صنف رايانه تشريح كرد 

برنامه اي براي ارتقاي جايگاه جامعه صنفي

انتظار ثبات قيمت خودرو عادالنه نيست
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7  جهان

تحوالت بازار بورس در نخستين روز 
فعاليت دولت جديد مالزي

 تالش ترامپ
براي دلجويي تجاري از چين

 اردوغان: نرخ بهره
مادر تمام شياطين است

گروه جهان    
دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا گفت��ه خواهان كمك ب��ه زي تي اي از 
بزرگ تري��ن ش��ركت هاي تله كام چين اس��ت. وزارت بازرگاني امريكا ماه گذش��ته 
شركت هاي امريكايي را براي 7س��ال از فروش قطعات به زي تي اي منع كرد. حال 
ترامپ در توييتي نوشت: با شي جين پينگ رييس جمهوري چين براي اطمينان از 
بازگش��ت سريع زي تي اي به فعاليت اقتصادي همكاري مي كند، چون تعداد زيادي 
شغل در چين به خطر افتاده است.  ناظران در امريكا مي گويند كه اين توييت تغيير 
لحن چشمگيري از سوي ترامپ است كه همواره چين را به از بين بردن اشتغال در 
كشورش متهم مي كند. دو كشور اين هفته در واشنگتن مذاكراتي در سطح باال براي 
بحث درباره اختالف فزاينده تجاري خواهند داشت. حل مشكل زي تي اي كه ۸۰هزار 
كارمند دارد يكي از تقاضاهاي پكن براي رس��يدن به يك توافق تجاري وسيع تر با 
امريكاس��ت. زي تي اي در ماه مارس ۲۰۱7 ب��ه نقض تحريم هاي امريكا اذعان كرد 
و جريمه يي ۱.۱ميليارد دالري براي آن در نظر گرفته ش��د. گفته ش��ده با دستور 
منع صدور قطعات به زي تي اي ارزش س��هام اين شركت بزرگ سقوط كرده است.  
ديد بان امنيت سايبري بريتانيا به شركت هاي مخابراتي اين كشور هشدار داده است 
از قطعات و خدمات ش��ركت چيني زي تي اي استفاده نكنند، چرا كه به گفته آنها 
اين اقدام، تاثير منفي طوالني مدت بر امنيت بريتانيا خواهد داشت. كميته اطالعات 
س��ناي امريكا هم س��ال ۲۰۱۲ هشدار داده بود كه دو ش��ركت چيني زي تي اي و 

هوآوي تهديد امنيتي به حساب مي آيند. 
همزم��ان رويترز گ��زارش داده كه مايك پمپئو وزير خارج��ه امريكا از احتمال 
موافقت واشنگتن با س��رمايه گذاري شركت هاي خصوصي در شبكه برق و صنعت 
كشاورزي كره شمالي خبر داده است. وزير خارجه امريكا گفته اين سرمايه گذاري ها 

به خلع سالح هسته يي كامل كره شمالي مشروط خواهد بود. 

گروه جهان   
نخس��ت وزير جديد مالزي پ��س از پيروزي غيرمنتظره در  انتخابات چهارش��نبه 
گذش��ته، روزهاي پنج ش��نبه و جمعه را نيز به تعطيالت آخر هفته اف��زود تا ديروز 
دوش��نبه رس��انه ها ش��اهد تحوالت تغيي��ر ق��درت در نخس��تين روز كاري دولت 
جديد مالزي و همچنين بازار س��هام باش��ند.  بس��ياري از ناظران اقتصادي پس از 
پي��روزي غيرمنتظره محمد منتظر ش��وك در بازار بورس و س��هام مالزي بودند؛ اما 
 طب��ق گزارش رس��انه ها ازجمله نيواس��تريت تايمز، س��رمايه گذاران از پايان بيش از 
6۰ سال تكيه جبهه ملي بر قدرت ناخشنود نيستند. به گزارش اين رسانه مالزيايي، 
ارزش س��هام ش��ركت هاي مرتبط با ائتالف شكس��ت خورده جبهه ملي در روز اول 
معامالت بعد از انتخابات، كاهش يافت و به جاي آن ارزش سهام شركت هاي حامي 
ائتالف اميد پيروز انتخابات سراسري رشد داشت.  يكي از نخستين اقدامات ماهاتير 
محمد پس از اداي س��وگند به عنوان نخست وزير، انتخاب وزير دارايي براي مقابله با 
شوك اقتصادي بود. ليم گوان انگ دبيركل چيني تبار حزب اقدام دموكراتيك از رهبران 
ائتالف اميد سرپرس��تي وزارت دارايي مالزي را برعهده گرفت. او كه رياس��ت دولت 
ايالت پينانگ را در غرب مالزي برعهده داشت، در پي تحوالت اقتصادي در اين ايالت 
از حس��ن شهرت برخوردار است. نخست وزير مالزي همچنين گروهي از كارشناسان 
سياسي و اقتصادي را تحت عنوان »شوراي خبرگان« براي مشاوره به دولت در دوره 
انتقال قدرت انتخاب كرده و يكي از داليل اين اقدام، حفظ ثبات نسبي در بازار مالزي 
ذكر ش��ده است.  چهارشنبه گذش��ته نجيب رزاق كه پس از استعفاي احمد بداوي 
نخس��ت وزير قبلي مالزي در سال ۲۰۰9 زمام قدرت را در دست گرفته بود، به عنوان 
رهبر حزب آمنو و ائتالف حاكم موسوم به جبهه ملي در انتخابات سراسري در مقابل 
ماهاتير محمد رهبر ائتالف اميد شكس��ت خورد. ائتالف اميد ۱۱3 كرس��ي از ۲۲۲ 

كرسي مجلس نمايندگان را به خود اختصاص داده است. 

گروه جهان  
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه پيش از سفرش به بريتانيا كاهش 
نرخ بهره را خواستار شد و گفت نرخ بهره مادر تمام شياطين است. به اين ترتيب 
با نگراني س��رمايه گذاران در مورد توانايي بانك مركزي براي محدود كردن تورم، 
نرخ لير س��قوط كرد.  به گزارش رويترز، نرخ لير كه در معامالت روز دوش��نبه به 
ح��دود 4.۲37۰ لير در برابر هر دالر رس��يد پس از اظهارات اردوغان تا 4.3۰۸۰ 
لير در برابر هر دالر س��قوط كرد. چهارشنبه گذشته نرخ لير به پايين ترين ركورد 
تاري��خ خود 4.37۸۰ لير در برابر هر دالر س��قوط كرده ام��ا روز بعد توان خود را 
بازيافته بود. اردوغان در سخنراني خطاب به تاجران با اشاره به انتخابات زودهنگام 
در ۲4ژوئن گفت: »اگر مردم در انتخابات به من بگويند كه به راه خود ادامه دهم، 
مي گويم كه در جنگ با اين نفرين نرخ بهره، پيروز خواهم ش��د چراكه به اعتقاد 
من نرخ بهره، پدر و مادر تمام ش��ياطين اس��ت.« بانك مركزي تركيه اخيرا نرخ 
بهره را از ۱۲.75درصد به ۱3.5درصد افزايش داده اس��ت. نرخ تورم در ماه آوريل 
به ۱۰.۸5درصد رسيد كه از سطح هدف 5 درصد بانك مركزي خيلي باالتر بود. 
پنج شنبه هفته گذشته با انتشار اخباري درباره اينكه اردوغان يك جلسه خارج از 
برنامه را با تيم اقتصادي خود تش��كيل داده تا به معضل افت ارزش لير رسيدگي 
كنند، نرخ لير از سقوط بازگشت. لير تركيه امسال ۱۱درصد در برابر دالر سقوط 
كرده اس��ت.  اردوغان ديروز دوش��نبه راهي بريتانيا شده تا با ملكه اليزابت و ترزا 
مي  نخس��ت وزير اين كش��ور ديدار  كند. رييس جمهوري تركيه در ضيافت ش��ام 
شش��مين نشس��ت انجمن »تاتلي ديل« تركيه-بريتانيا ش��ركت مي كند. در اين 
نشس��ت چهره هاي دانشگاهي، تجارت، رسانه و سياست براي تقويت روابط ميان 
دو كشور گردهم مي آيند. رييس جمهور تركيه همچنين در انديشكده چتم هاوس 

در لندن سخنراني مي كند. 

توافق احزاب راست افراطي 
ايتاليا براي تشكيل دولت

گروه جهان   براساس گزارش رسانه هاي ايتاليايي، 
رهب��ران اح��زاب راس��ت افراطي و ضدتش��كيالتي 
اين كش��ور به رييس جمه��وري اط��الع داده اند كه 
آماده ارائه برنامه مربوط به تش��كيل دولت و معرفي 
يك نامزد براي نخس��ت وزيري هس��تند. به گزارش 
خبرگ��زاري فرانس��ه، ماتئو س��الويني رييس حزب 
ملي گراي ليگ ايتاليا، پيش تر در بيانيه يي گفته بود 
كه به همراه لوئيجي دي مايو رهبر جنبش موس��وم 
به پنج س��تاره، در حال »نوش��تن تاريخ« هستند و 
قرار اس��ت با س��رجيو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا 
تماس بگيرند. طبق گزارش هاي رسانه هاي ايتاليايي، 
دي مايو تماس تلفني كوتاهي با دفتر رييس جمهوري 
داشت تا اعالم كند كه آماده گزارش كردن همه چيز 
ازجمل��ه نام نخس��ت وزير هس��تند. اي��ن در حالي 
اس��ت كه در صورت معرفي گزينه مربوط به پس��ت 
نخس��ت وزيري و در صورت��ي ك��ه رييس جمهوري 
نام��زدي او را بپذيرد، اين پس��ت در عرض چند روز 
رس��ميت پيدا خواهد ك��رد.  دي مايو بعد از دومين 
روز مذاكرات��ش با س��الويني در ش��هر ميالن گفت: 
»كانديداي نخست وزيري يك سياستمدار خواهد بود 
و نه يك تكنوكرات.« برخي رسانه هاي ايتاليا گزارش 
كردند كه اين كانديدا يك »طرف ثالث« اس��ت كه 
ن��ه به حزب ليگ و نه به حزب جنبش پنج س��تاره 
تعلق ندارد و از اختيارات بين المللي برخوردار است. 
س��الويني و دي مايو ديروز دوشنبه نيز نشستي در 
شهر رم داشتند و پس از آن به كاخ رياست جمهوري 
رفتند. اين تحوالت نشان دهنده اين است كه حدود 
 7۰ روز بع��د از انتخاب��ات پارلمان��ي ايتالي��ا، اكنون 
دو ح��زب ليگ و جنب��ش پنج س��تاره زمينه هايي 
مشترك براي تشكيل نخستين دولت ضدتشكيالتي 
 در ايتاليا و غرب اروپ��ا را يافته اند. ظاهرا اين احزاب 
بر سر مس��ائلي مثل افزايش سن بازنشستگي توافق 
كرده ان��د، در حالي كه حزب جنبش پنج س��تاره از 
موافقتش با سياست هاي سخت گيرانه ضدمهاجرتي 
حزب ليگ خبر داده است. درخصوص تركيب دولت، 
 دو ح��زب ليگ و جنبش پنج س��تاره بايد همچنين 
بر سر نمايندگان مربوط به احزاب ديگر توافق كنند. 
در انتخابات 4 م��ارس حزب ليگ ۱7درصد راي 
داش��ت، اما در قالب ائتالف راس��ت گرايي كه شامل 
حزب فورزا ايتاليا متعلق به سيلويو برلوسكني مي شد، 

مجموعا 37درصد راي كسب كرد. 

توتال و شل در عمان 
سرمايه گذاري مي كنند

صفحه رسمي وزارت نفت و گاز عمان در حساب 
توييتري خود نوشته: سه يادداشت تفاهم همكاري 
با ش��ركت هاي خارج��ي از جمله توتال و ش��ل در 
زمينه استخراج نفت، گاز و توسعه پتروشيمي امضا 
كرده است. به گزارش ايرنا، محمدالرمحي نخستين 
يادداشت تفاهم را با شركت نفتي و گازي فرانسوي 
»توتال« براي توس��عه ميدان گازي كش��ورش امضا 
كرد. در دومين همكاري ميان ش��ركت هاي عماني 
و ش��ركت هاي خارجي، ش��ركت نفتي اين كشور و 
ش��ركت »اكسيدنتال پتروليوم« )شركت نفت و گاز 
امريكايي( نيز يادداش��ت تفاهم س��رمايه گذاري در 
زمينه توسعه پتروشيمي امضا كردند. از سوي ديگر، 
ميان صندوق ذخيره ارزي عمان و شركت »شل« نيز 
قرارداد توسعه منابع انرژي و گاز منعقد شد. شركت 
نفت و گاز توتال فرانس��ه گفته به همراه ش��ل اقدام 
به اكتش��اف و توسعه ميدان گازي در منطقه بريك 
واقع در اس��تان »الباطنه« در شمال عمان مي كند. 
كارشناسان پيش بيني مي كنند، توليد اوليه روزانه از 
ميدان گازي عمان ابتدا به 5۰۰ميليون مترمكعب، 

سپس به حدود يك ميليارد مترمكعب برسد. 

 منع مخالفان بحريني
از شركت در انتخابات 

مجلس بحرين طرحي را تصويب كرد كه براساس 
آن رهب��ران و اعض��اي گروه هاي منحل ش��ده حق 
نامزدي در انتخابات را ندارند. به گزارش خبرگزاري 
رس��مي بحرين)بنا(، دس��تگاه قضايي بحرين سال 
گذش��ته ميالدي جمعيت »الوف��اق« و »وعد« را به 
اته��ام مخالفت اين گروه ها با قوانين كش��ور منحل 
اعالم كرد. گروه هاي مخالف بحرين انتخابات س��ال 
۲۰۱4 را در اعت��راض به آنچه اي��ن گروه ها نظامي 
انتخابات��ي ظالمان��ه خواندند، تحريم ك��رده بودند. 
مقام هاي بحريني همواره معارضان را متهم به ناامني 
از طريق اعمال خش��ونت آميز مي كن��د، ادعايي كه 

مخالفان همواره آن را رد كرده اند. 

 تقابل امارات و عربستان
در سقطري يمن

ائت��الف عربي متجاوز به يم��ن از ورود نظاميان 
س��عودي ب��ه جزيره س��قطري يمن ك��ه نيروهاي 
ام��ارات در آن حضور دارن��د، به بهانه انجام عمليات 
آموزش��ي خبر داد. ب��ه گ��زارش االخباريه، حضور 
نظاميان س��عودي در جزيره سقطري با هماهنگي 
دولت مستعفي يمن و با هدف آموزش و پشتيباني 
نيروهاي وابس��ته به آن صورت گرفته است. گفتني 
است كه دولت عبدربه منصورهادي رييس جمهوري 
مس��تعفي و فراري يمن پس از اينكه امارات حاضر 
نش��د، نظاميانش را از جزيره س��قطري خارج كند، 
از اين كشور به ش��وراي امنيت شكايت كرد. دولت 
مستعفي يمن ضمن اينكه از عربستان خواسته بود 
براي پايان اشغالگري امارات در سقطري ورود كند، 
تهديد كرد كه چنانچه ابوظبي از جزيره خارج نشود 
به س��ازمان ملل شكايت خواهد كرد و از آن خواهد 

خواست امارات را از ائتالف سعودي اخراج كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نتايج انتخابات عراق اعالم شد؛ دولت آينده عراق ائتالفي خواهد بود

»صدر« در صدر

غرب اروپا مراسم انتقال سفارت امريكا به قدس را تحريم كرد

صلح خاورميانه؛ هزينه سنگين ترامپ
گروه جهان     

تصميم مناقشه آميز دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا در زمينه انتقال سفارت ايالت متحده به قدس 
ديروز دوش��نبه در ميان تظاهرات فلس��طيني ها، 
مخالفت اروپايي ها و اعتراض هاي گس��ترده عملي 
ش��د. اين تصميم يكي از اقدامات س��تيزه جويانه 
ترامپ در زمينه سياست خارجي محسوب مي شود 
ك��ه آينده خاورميانه را بيش از پيش در هاله يي از 
ابهام فرو مي برد. ترامپ كه وعده انتقال سفارت از 
تل آويو به قدس را در كمپين هاي انتخاباتي خود 
مطرح كرده بود روز دوش��نبه در ويديوكنفرانس 
براي حضار در مراس��م س��خنراني ك��رد. ايوانكا 
ترام��پ و جرد كوش��نر دختر و دام��اد ترامپ به 
همراه اس��تيو منوچين وزي��ر خزانه داري امريكا و 
جان سوليوان معاون وزير خارجه هيات امريكايي 
ش��ركت كننده در اين مراسم را تشكيل مي دادند. 
اما اكثر ديپلمات هاي خارجي ازجمله نمايندگان 
كش��ورهاي اروپاي��ي كه از ابت��داي امر با تصميم 
ترامپ به انتقال س��فارت مخالف بودند از شركت 
در مراس��م افتتاحيه خودداري كردند. اين مراسم 
درحالي برگزار شد كه ده ها هزار فلسطيني در مرز 
غ��زه تظاهرات كرده بودند. به  گفته مقامات هالل 
احمر مس��تقر در نوار غزه، اقدامات خشونت آميز 
اسراييلي ها در واكنش به اين تظاهرات به شهادت 
دس��ت كم 37فلس��طيني و زخمي شدن بيش از 

هزار و 7۰۰نفر ديگر منجر شد. 

 واكنش هاي گسترده جهاني
رژي��م صهيونيس��تي درحالي مراس��م انتقال 
س��فارت امريكا از تل آويو به ق��دس را آغاز كرد 
ك��ه اكث��ر نماين��دگان كش��ورهاي خارجي در 
سرزمين هاي اشغالي از حضور در اين مراسم  كه 

به ميزباني بنيامين نتانياهو،  نخست وزير اسراييل 
برگزار ش��د، سر باز زده بودند. به گزارش رويترز 
بس��ياري از كشورها نگران اين مساله هستند كه 
اقدام امريكا در انتقال س��فارت، آتش ناآرامي ها 
در منطقه را شعله ورتر كند. اسراييل تاييد كرده 
از ميان ۸6كش��ور كه در س��رزمين هاي اشغالي 
هيات��ي ديپلماتي��ك دارند تنه��ا 33نماينده در 
مراسم شركت كرده اند كه ازجمله آنها گواتماال و 
پاراگوئه بودند. نمايندگان مجارس��تان، روماني و 
جمهوري چك نيز در مراس��م حضور داشتند اما 
هيچ نماينده يي از كشورهاي غرب اتحاديه اروپا 
در مراسم ش��ركت نكرد كه اين مساله حاكي از 
اختالف نظ��ر در اتحاديه اروپا درباره اقدام ترامپ 
بود. هيات اتحاديه اروپا در اس��راييل روز جمعه 
در توييت��ي اعالم كرد:»اين بل��وك به اتفاق نظر 
بين الملل��ي بر س��ر ش��هر قدس ازجمل��ه مكان 
نمايندگي ه��اي ديپلماتيك تا زماني كه وضعيت 
نهايي ش��هر ق��دس حل و فص��ل ش��ود، احترام 

مي گذارد«.
نمايندگي س��ازمان آزادي بخش فلس��طين در 
امري��كا در اين باره گفت:»متاس��فانه دولت امريكا 
تصميم گرفته تا از ادعاهاي انحصارطلبانه اسراييل 
در قدس كه چندين قرن براي همه مذاهب مقدس 
محسوب مي ش��ده، جانبداري كند. انتقال سفارت 
امري��كا به قدس ب��ه جاي حماي��ت از صلح باعث 

تشديد درگيري هاي مذهبي مي شود«.
روسيه هم اعالم كرده كه انتقال سفارت امريكا 
به قدس را تشديد كننده تنش ها در منطقه مي داند. 
به گزارش روسيااليوم، ديمتري پسكوف سخنگوي 
كرملي��ن در اين ب��اره گفت كه كش��ورش نگران 
افزايش تنش ها در منطقه در نتيجه انتقال سفارت 

امريكا از تل آويو به قدس است. 

دول��ت بريتانيا هم اعالم ك��رده، قصد انتقال 
س��فارت خود از تل آويو به ش��هر قدس را ندارد 
و با تصميم امري��كا در اين زمينه از آغاز مخالف 

بوده است. 
رجب طيب اردوغ��ان، رييس جمهوري تركيه 
نيز تاكيد كرد با وجود تمام اقداماتي كه براي به 
رس��ميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
اش��غالگر اسراييلي انجام ش��ده اما قدس شرقي 
پايتخت فلسطين است. او در سخنراني در لندن 
افزود: »۱۲۸كشور به  وضوح عليه تصميم ترامپ 
براي انتقال س��فارت امري��كا در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد راي دادند. كشورهايي كه به 
نفع امريكا راي دادن��د، معدود بودند و علت هم 
اين بود كه در تماس ه��اي تلفني متعدد به آنها 
گفته شد در ازاي دريافت كمك مالي از تصميم 

واشنگتن حمايت كنند«.
به گ��زارش ايرنا، ش��يخ ماهر حم��ود رييس 
اتحادي��ه جهاني علم��اي مقاوم��ت و از علماي 
اهل س��نت لبن��ان در كنفران��س هيات رييس��ه 
اتحادي��ه جهاني علماي مقاوم��ت كه همزمان با 
هفتادمين س��الگرد اشغال فلس��طين موسوم به 
»روز نكبت« در بيروت برگزار شد، گفت:»روزي 
كه خواس��تند با انتقال س��فارت امريكا به قدس 
ش��ريف آن را روز ذلت ما ق��رار دهند، بالي آنها 
خواهد ب��ود.« ريي��س اتحاديه جهان��ي علماي 
مقاوم��ت با انتق��اد از حاكم��ان رژيم هاي عربي 
اف��زود: »چه كس��ي غي��ر از مقاومت توانس��ت، 
كرامت امت اس��المي را در طول اين 7۰سال به 
آنها بازگرداند؟ نمايندگان اصلي ملت فلس��طين 
جوان��ان حاض��ر در راهپيمايي ه��اي بازگش��ت 
هس��تند كه خون و جانش��ان را در مرزهاي غزه 
و سرزمين هاي اش��غالي تقديم مي كنند.« اهالي 

غزه از جمعه ۱۰فروردين 97 تظاهراتي موس��وم 
ب��ه »راهپيمايي بزرگ بازگش��ت« را در منطقه 
مرزي بي��ن غزه و س��رزمين هاي اش��غالي آغاز 

كرده اند. 
3 ش��خصيت فلس��طيني ني��ز در واكنش به 
انتقال سفارت امريكا به قدس اين اقدام را ناشي 
از خيانت كش��ورهاي عرب به آرمان فلس��طين 
خواندن��د و تقويت روابط اين كش��ورها با ايران 
به عن��وان ياور فلس��طين را خواس��تار ش��دند. 
محمودالزهار عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمي 
فلس��طين)حماس( با تاكيد ب��ر تداوم حمايت از 
مردم فلسطين و مقاومت براي مقابله با توطئه هاي 
رژيم صهيونيستي، تالش برخي كشورهاي عربي 
براي عادي س��ازي رابطه با رژيم صهيونيستي را 
خيانت به فلس��طين و آرم��ان آن خواند. عطااهلل 
حنا رييس ارتدوكس هاي بيت المقدس نيز تالش 
رژيم هاي برخي كش��ورهاي عرب حاشيه خليج 
ف��ارس و حمايت مال��ي آنها براي عادي س��ازي 
رابطه با رژيم صهيونيس��تي را عامل ويراني وطن 
عربي و مسوول مستقيم حوادث قدس دانست و 

گفت: »اي��ن رژيم ها مي خواهند با پول هاي خود 
وط��ن عرب��ي را از بين ببرن��د.« كايدالغول عضو 
دفتر سياسي جبهه مردمي آزادي بخش فلسطين 
هم ب��ر تقويت رابطه با ايران ب��ه عنوان حامي و 

ياور فلسطين تاكيد كرد. 
اتحادي��ه عرب قرار اس��ت، بنابه درخواس��ت 
فلسطين فردا چهارش��نبه نشست فوق العاده يي 
براي بررس��ي تصمي��م يك جانبه امري��كا درباره 
يهودي س��ازي قدس برگزار كند. ترامپ دسامبر 
۲۰۱7 اع��الم كرد ك��ه قدس پايتخت رس��مي 
اسراييل است و پس از آن دستور انتقال سفارت 
امري��كا از تل آويو به ق��دس را صادر كرد كه اين 
اقدام با محكوميت گسترده عربي و غربي همراه 

شد. 
درحالي كه بس��ياري از كش��ورها به  درستي 
اق��دام امريكا در انتقال س��فارت ب��ه قدس را بر 
هم زننده آرام��ش منطقه مي دانند، وزير خارجه 
امريكا گفت��ه كه روند صلح خاورميانه حتي پس 
از تصميم امريكا براي انتقال سفارت به قدس هم 

ادامه خواهد داشت. 

گروه جهان   
ائت��الف س��ائرون نزديك به مقت��دا صدر رهبر 
شيعي عراق، پيروز انتخابات شنبه عراق شد. پس 
از ائتالف ص��در، ائتالف هاي »الفتح« به رياس��ت 
»ه��ادي العام��ري« و »دولت قانون« به رياس��ت 
»نوري المالك��ي« در رده ه��اي دوم و س��وم ق��رار 
گرفتند. گفته شده، در استان االنبار نيز ائتالف هاي 
الوطنيه ب��ه رهبري اياد عالوي، الق��رار العراقي به 
رهبري اسامه النجيفي، عابرون، النصر و سائرون به 

ترتيب اول تا سوم شدند. 
بناب��ر اع��الم كميس��يون انتخاب��ات ع��راق، در 
راي گيري ش��نبه چهره هاي مهمي همچون س��ليم 
الجب��وري رييس پارلمان كنوني عراق، ش��يخ همام 
حمودي نايب رييس اول پارلمان عراق دركسب آراي 
مردم ناكام مانده اند. ناظران پيش بيني مي كنند هيچ 
يك از جريان سياس��ي اصلي ع��راق به تنهايي قادر 
به تشكيل دولت نباشد و تشكيل يك دولت ائتالفي 
مقتدر كه قادر به پيش��برد كار عظيم بازسازي اين 

كشور بحران زده باشد نيز ساده نخواهد بود. 
چهارمي��ن انتخاب��ات پارلمان��ي ۲۰۱۸ ع��راق 
ش��نبه با رقابت حدود هفت هزار نامزد براي كسب 
3۲9كرسي مجلس اين كشور برگزار شد. كميسيون 
عالي مستقل انتخابات عراق ميزان مشاركت مردم 
در اين رويداد مهم سياسي پساداعش را 44.5درصد 
اعالم كرده كه كمترين ميزان از زمان سقوط صدام 
در سال ۲۰۰3 به شمار مي رود؛ در حالي كه انتظار 
مي رفت اين انتخابات مسير وحدت ملي و ثبات ملي 

را هموار كند. 
به گزارش دويچه ول��ه، اياد عالوي رهبر ائتالف 
الوطنيه، خواس��تار برگزاري انتخابات مجدد شده 
و معتقد اس��ت با توجه به ميزان نازل مش��اركت، 
دولت آينده دولتي ضعيف خواهد بود و از پس حل 
معضالت كشور بر نخواهد آمد. عالوي در عين حال 
از اينكه انتخابات عراق، با وجود تهديدهاي داعش با 
امنيت برگزار شده قدرداني كرده است. حدود 9۰۰ 
ه��زار نيروي نظامي و امنيتي وظيفه تامين امنيت 
انتخابات را بر عهده داشتند. چهار حزب كردستان 
عراق نيز خواستار برگزاري دوباره انتخابات شده اند 

و گفته اند در انتخابات تقلب شده است. 

برخ��ي ناظ��ران معتقدند بي رغبت��ي اكثريت 
ش��هروندان عراق ب��راي مش��اركت در انتخابات 
ناشي از ناخشنودي آنها از رهبران سياسي كشور 
و فس��اد گس��ترده در دس��تگاه هاي دولتي است. 
تي��م پچوالت، عضو موسس��ه فريدريش ابرت كه 
ب��ه عنوان ناظر انتخابات در بغداد به س��ر مي برد، 
معتقد اس��ت كه مردم از سياستمداران حاكم سر 
خورده اند. او به خبرگزاري آلمان گفته مردم عراق 
از تجربه انتخابات قبل��ي درس گرفته و مي دانند 
كه در نهايت همان كساني كه قدرت را در اختيار 

داشته اند بر سر كار باقي خواهند ماند. 
گفت��ه مي ش��ود صدها هزار ش��هروندي كه در 

دوران تس��لط داع��ش ب��ر بخش ه��اي بزرگي از 
عراق آواره ش��ده اند امكان ش��ركت در رأي گيري 
را نداش��ته اند. همچنين از بس��ياري از حوزه هاي 
رأي گيري گزارش ش��ده كه سيس��تم الكترونيكي 
اخذ رأي كه براي نخستين بار در عراق به كار گرفته 
شده نارسايي هاي فراواني داشته است. در عين حال 
پچوالت به خبرگزاري آلمان گفته كه تاكنون موارد 
قابل اعتناي��ي از تخلف سيس��تماتيك و مخدوش 

شدن آرا گزارش نشده است. 
ب��ا اين ح��ال قيس الخزعلي دبي��ركل عصائب 
اهل الحق، يكي از داليل مشاركت ضعيف مردمي در 
انتخابات پارلماني عراق را ترسي دانسته كه ناشي 

از تبليغات سفارت امريكا در بغداد عليه حوزه هاي 
راي گيري راه انداخته بود. 

رييس تش��كل المس��تقلون بصره ني��ز تاكيد 
كرده قدرت ه��اي خارجي با ص��رف مبالغ فراوان 
بر جهت گي��ري راي دهن��دگان عراقي و نس��بت 
مش��اركت م��ردم در انتخابات تاثيرگ��ذار بوده اند. 
به گزارش تس��نيم، »عالء الربيعي« گفته با توجه 
به اينك��ه مقتدي صدر موافق باق��ي ماندن حيدر 
العبادي در قدرت اس��ت احتماال دول��ت آينده را 
ائتالفي از فهرست النصر و سائرون تشكيل خواهند 
داد. همچنين احتمال دارد فهرس��ت فتح و برخي 
فهرس��ت هاي ك��ردي نيز به اين ائت��الف بپيوندد 

ام��ا مش��اركت ائتالف دول��ت القانون به رياس��ت 
نوري المالكي در دولت آينده بعيد به نظر مي رسد. 

قاسم العجرش نويسنده و تحليلگر سياسي نيز 
در اي��ن خصوص گفته: »ع��دم دريافت كارت هاي 
انتخاباتي توسط بس��ياري از مردم يا عدم مراجعه 
ش��هروندان به مراكز ثبت نام براي ب��ه روز كردن 
اطالعات خود در كميسيون عالي مستقل انتخابات 
باعث ممانعت از مشاركت بسياري از شهروندان در 
انتخابات شد. « كميسيون عالي مستقل انتخابات 
ع��راق به عنوان تنها نهاد متولي برگزاري انتخابات 
مختلف در اين كش��ور، به فاصله چن��د ماه مانده 
به ش��روع راي گيري از ش��هروندان خواس��ته بود، 
ب��ا مراجعه به مراكز ثبت ن��ام، اطالعات خود را به 
روز و ب��ا ثبت نام، كارت ويژه ش��ركت در انتخابات 

را دريافت كنند. 
ايرنا به نقل از چند كارشناس عراقي نوشته است: 
»مجموعه يي از عوامل س��ازماندهي، امنيتي، فني و 
متغيرهاي خارجي در كاهش مش��اركت مردمي در 
اين دوره از انتخابات اثرگذار بوده است كه يكي از آنها 
نداشتن شناخت درست از واقعيت هاي جامعه از سوي 
طبقه سياسي حاكم در عراق و توطئه هايي است كه 
پيرامون عراق براي اين كشور برنامه ريزي مي شود.«  
با وجود مش��اركت پايين مردم ع��راق در انتخابات، 
برگ��زاري اي��ن راي گيري در فضاي��ي آرام موفقيتي 
بزرگي براي دولت عراق به ش��مار مي رود بطوري كه 
اتحادي��ه اروپا در بيانيه يي انتخابات عراق را گام مهم 
رو به جلو براي ساختن دموكراسي در عراق خوانده و 
تاكيد كرده است كه بروكسل شريك نيرومند عراق 
باقي خواهد ماند. به گ��زارش ايرنا، در بيانيه اتحاديه 
اروپا آمده اس��ت: »عراق انتخابات مجلس نمايندگان 
را مطابق با قانون اساسي اين كشور برگزار كرد و اين 
رويداد به عنوان نخستين انتخابات پس از پيروزي بر 
داعش، گام مهمي در مسير ساختن دموكراسي عراق 

و ثبات بلندمدت در اين كشور است. «
س��فارت جمهوري اس��المي ايران در بغداد نيز 
برگ��زاري موفقيت آميز انتخابات پارلماني عراق در 
فض��اي آرام و با امنيت را ادامه پيروزي هاي بزرگ 
عليه تروريسم و نشانه رش��د و بالندگي مردم اين 

كشور خوانده است. 
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پرونده8
 برجام اعتبار اروپا را

محك مي زند
تحليلگران غربي اعتقاد دارن��د بي اعتنايي دونالد 
ترامپ به خواسته هاي اروپا باعث شده تا اعتبار، امنيت 
و منافع قاره س��بز به مخاطره بيفتد، به همين دليل 
رهبران اروپايي بر ضرورت اس��تقالل بيشتر از امريكا 

تاكيد مي كنند. 
»يان كلود يونكر« رييس كميسيون اروپايي اعتقاد 
دارد پس از خروج رسمي ترامپ از توافق هسته يي با 
ايران، اكنون نوبت اروپا اس��ت كه خود را نشان داده 
و براي حفظ برجام اقدامي را انجام دهد. اين س��خن 
در كنار اظهارات ديگر مقام هاي اروپايي حاكي از آن 
است كه اتحاديه اروپا براي حفظ برجام بدون امريكا 
تالش مي كند. صدراعظم آلمان اعتقاد دارد اروپا ديگر 
نمي توان��د روي چتر حمايتي اياالت متحده حس��اب 
كند. رييس جمهوري فرانس��ه هم پا را فراتر گذاشت 
و تاكيد كرد اروپا رويكرد ترامپ و كاخ سفيد را دنبال 
نمي كند و ارزش ها و منافع خود را دنبال خواهد كرد. 
به اعتقاد تحليلگران غربي، در بررس��ي رويكرد اروپا 
و امري��كا ب��ه برجام، در نگاه نخس��ت ش��ايد نظرها به 
حجم تجارت 25 ميلي��ارد دالري ايران و اتحاديه اروپا 
جلب ش��ود اما واقعيت اين است كه برخي مسائل براي 
اروپا مهم تر ش��ده اند. با بي اعتنايي آشكار دونالد ترامپ 
به خواس��ته اروپايي ها، اكنون اين موضوع مطرح است 
كه بروكس��ل خود را تا چه اندازه در عرصه هاي جهاني 
تاثيرگذار نشان مي دهد. به ويژه در دوره فعلي كه ترامپ 
منافع اقتصادي و سياسي قاره سبز را هدف گرفته است. 
ش��رايط اروپا و امريكا به گونه يي ش��ده كه بسياري 
از كارشناسان، دو س��وي آتالنتيك را در آستانه رو در 
رويي ب��ه خاطر موضوع اي��ران ارزيابي مي كنند. آنگال 
مركل و امانوئل ماكرون رهبران آلمان و فرانس��ه براي 
مقابل��ه با اقدام ضد ايراني ترامپ آماده مي ش��وند زيرا 
گفته مي شود براي آنها استقالل و كسب اعتبار بيشتر 
براي اروپا اهميت يافته اس��ت. »اس��پوتنيك« در اين 
زمينه نوش��ت اين دو رهبر اروپايي قرار است به زودي 
در مورد مس��ائل اروپا، ازجمله رويكردهاي يك جانبه 
ترام��پ در برجام گفت وگو كنن��د. هر دوي آنها اعتقاد 
دارند بيش��تر از اين نمي توان به واش��نگتن اتكا كرد و 
به همين دليل بايد به قدرتمندسازي اروپا و وابستگي 
كمتر به اياالت متحده تمركز داشته باشند. رويترز نيز 
همزمان به واكنش مركل و ماك��رون پرداخت و آورد: 
رييس جمهوري فرانس��ه ابراز داشت اگر امريكا بخواهد 
براي ديپلماسي اروپا هم تصميم گيري كند ديگر هيچ 
ق��درت حاكميتي براي فرانس��ه و اروپا باقي نمي ماند. 
ضمن اينكه اروپا نبايد هزينه هاي خروج اياالت متحده 
از توافق هس��ته يي با ايران را بپ��ردازد. وي به روزنامه 
»لوپاريزين« فرانسه گفت: ما قوانين تحريم فراسرزميني 
را غيرقابل قبول مي دانيم و هر كاري را براي حفاظت از 

منافع شركت هاي خود انجام مي دهيم. 
از طرف ديگ��ر صدراعظم آلمان ني��ز تاكيد دارد 
سرنوشت اروپا بايد با دستان كشورهاي اروپايي تعيين 
شود و بروكسل بتواند سياست هاي خود را اعمال كند. 
بر اس��اس تحليل خبرگزاري روس، موضعگيري اين 
دو مق��ام اروپايي در دفاع از برجام و دادن تضمين به 
رييس جمهوري ايران مبني ب��ر تعهد اروپا به اجراي 
برجام، نشان دهنده آن است كه اياالت متحده توان و 

فرصت خود را از دست داده است. 
تصميم برجامي ترامپ به اروپا نش��ان داد كه براي 
تقويت جايگاه بروكسل به عنوان يك بازيگر در اندازه هاي 
جهاني، بايد تحرك بيشتري از خود نشان دهد. شبكه 
تلويزيوني سي.ان.بي.س��ي امريكا در گزارش��ي عنوان 
داش��ت رهبران كش��ورهاي اروپايي اكنون با صراحت 
اعالم مي كنند متحدان آنها نبايد در حوزه ديپلماسي، 
امنيت و مناف��ع اروپا تصميم گيري كنن��د زيرا آن را 
تهديدي بزرگ و تضعيف كنن��ده اعتبار خود در افكار 
عمومي جهان مي دانند.  به گزارش ايرنا، در راس��تاي 
مقابله با چالش هاي مشابه، رييس كميسيون اروپايي 
هم از 28 عض��و اتحاديه اروپا خواس��ت تا توافق هاي 
تجاري بيش��تري را با يكديگر به امضا برس��انند تا در 
زمينه رشد صادرات و كاهش بيكاري موفق عمل كنند.  
به گفته وي اروپا نيازمند رويكردهاي تازه در سياست 
خارجي اس��ت به همين دليل بهتر است تصميم ها در 
اي��ن حوزه به جاي اجماع بر پاي��ه راي اكثريت اتخاذ 
شود. احتماال مقام هاي ارشد اروپايي در تالش هستند 
تا با اين ابتكار مس��تقل تر از واش��نگتن تصميم گيري 
كنند. اروپا با اين اق��دام مانع دخالت اهرم هاي امريكا 
از طريق متحدان اروپايي آن )همچون بريتانيا و برخي 

كشورهاي شرق اين قاره( مي شود. 
تحريم ه��اي اي��االت متح��ده واكنش محس��وس 
كشورهاي اروپايي را به همراه داشت. مقام هاي اروپايي 
ت��الش مي كنن��د تا به دالي��ل سياس��ي، اقتصادي و 
حيثيتي براي حفظ ايران در برجام، تضمين هايي را در 
مورد ادامه همكاري و تجارت ارائه دهند. از طرف ديگر 
مخالفت كامل و تند ترامپ با توافق هس��ته يي س��ال 
2015 چالش هاي پيچيده يي را براي اروپايي ها ايجاد 
كرده اس��ت. نش��ريه آبزرور اعتقاد دارد: اكنون وظيفه 
اروپا است كه با رويكرد رييس جمهوري اياالت متحده 
در م��ورد برجام مقابل��ه كند. علت آن اس��ت كه وي 
اتحادهاي سنتي واشنگتن را بر هم مي زند و صلح در 
خاورميانه را به مخاطره مي اندازد. خروج بي پرواي كاخ 
سفيد از برجام اكنون اروپا را در مقابل مسائل گوناگون 
و مهمي قرار داده كه مهم ترين آنها بنيان هاي امنيت 

در قاره سبز و صلح در خاورميانه است. 
ب��ي ثمر بودن پافش��اري كش��ورهاي اروپايي به 
رييس جمهوري امريكا مبني بر باقي ماندن در توافق 
هس��ته اي، آنه��ا را نااميد كرده و در مس��ير تقابل با 
واش��نگتن قرار داده اس��ت. در اين شرايط روابط دو 
سوي آتالنتيك بيشتر از گذشته روبه نابودي مي رود. 
اين رون��د از سياس��ت هاي حمايت گرايانه ترامپ و 
خروج از پيمان آب و هوايي پاريس آغاز شد و اكنون 

به برجام رسيد. 
به اعتق��اد رس��انه هاي غرب��ي، وزراي اروپايي در 
ديدار با وزير امور خارجه ايران در بروكس��ل، از سوي 
اتحاديه اروپا و انگلس��تان ت��الش خواهند كرد تا به 
تهران اطمينان بدهند با وجود تحريم هاي امريكا، به 
همكاري با ايران در زمينه ايجاد چتر حمايتي موثر از 
س��وي بانك هاي اروپايي و ادامه فعاليت شركت هاي 
حوزه ان��رژي، صنعت هواپيماي��ي و ديگر بنگاه هاي 

اقتصادي ادامه مي دهند. 

تحليل

هوش سياسي و هوش مهندسي

چرامهندسانسياستمدارانخوبينميشوند؟
براي رييس جمهور شدن، توانايي جمع و تفريق داده ها كافي نيست

مولف: آرون تيمز  مترجم: محمد معماريان 
لس آنجل�س  ريوي�و آو بوك�ز  »م��ا ديگر چيزي 
نمي سازيم«؛ اين غرولند يكي از قديمي ترين ايده هاي 
ترامپيسم است. در عين حال، يكي از معدود ايده هايي 
است كه در نخستين سال پر از دردسر رياست جمهوري 
ترامپ، به سياس��ت گذاري اي منجر ش��ده است كه از 
حمايت جدي ه��ر دو حزب بهره مند اس��ت. خدمات 
س��المت و سياس��ت تعامل با نازي ه��ا ]برتري طلبان 
سفيدپوس��ت[ ممكن است در واش��نگتن تفرقه هايي 
بي س��ابقه راه انداخت��ه باش��د، ام��ا چه كس��ي حاضر 
اس��ت به مخارج زيرس��اختي نه بگويد؟ پل ها در حال 
فروريختن اند، و مگر كس��ي هس��ت كه پل را دوس��ت 
نداشته باش��د. دونالد ترامپ مي خواهد امريكا به حرفه 
اصلي اش يعني ملتي متش��كل از س��ازندگان برگردد، 
و حتي سرس��خت ترين دش��منانش هم در اين فقره با 
او همراهند. فهم جاذب��ه اين فانتزي احياطلبانه رجال 
سياس��ي دشوار نيس��ت. كلمه STEM )مخفف علم، 
فناوري، مهندسي و رياضي( داغ ترين مخفف در حوزه 
آموزش است، و قهرمانان كسب وكارهاي مدرن امريكايي 
هر يك به نوبه خود مهندس هس��تند. در همين حال، 
يك رقيب هژمونيك جديد در آن س��وي اقيانوس آرام 
ظهور كرده است كه اگر بخواهيم يك تصوير مينياتوري 
از آن بدهيم، ملتي عددپرداز و س��ازنده اس��ت. اياالت 
متحده نبايد عقب بيفتد، يعني به مهندس��ان بيشتر، 
مهندس��ان بهتر، آماردان ها و دانشمندان بيشتر و بهتر 
ني��از دارد. قري��ب به يك دهه ناكامي غ��رب در تجربه 
سياست گذاري هاي پولي و اوج گيري چين اين تصور را 
تقويت كرده است كه در گوشه كنار شاهراه مسير رشد 
بادوام بايد پارتنون هاي جديد س��اخت. اگر چيني ها از 

پس اين كار برآمده اند، چرا ما نتوانيم؟
در مقايس��ه با اياالت متحده، اعتبار مهندس��ان در 
چين موجب شده است كه پيوند تنگاتنگ تري با قدرت 
سياسي داشته باشند. طي سه دهه اخير، كارخانه هاي 
ف��والد و بزرگراه ها، كليد چين به س��وي رونق بوده اند 
و حرفه يي هاي��ي كه آنها را طراحي كرده و مي س��ازند 
اهرم هاي قدرت سياس��ي را هم در اختيار دارند. ش��ي 
جين پينگ مهندس است، چنانكه هو جينتائو و جيانگ 
زمين هم پيش از او مهندس بوده اند. اما حاكمان اياالت 
متحده حقوقدانان بوده ان��د. اين نكته امروز هم صادق 
است: بنا به گزارش سرويس پژوهش كنگره، هم اكنون 
218 حقوق دان و 208 بازرگان سابق در كنگره حضور 
دارن��د، ولي تعداد مهندس ها فقط هش��ت نفر اس��ت. 
)نس��بت اهالي علوم از مهندسان هم كمتر است چون 
فقط س��ه نماين��ده در مجلس دارند( . بعيد اس��ت كه 
در كوتاه م��دت اين توازن به نفع جماعت علم، فناوري، 
مهندس��ي و رياضي تغيي��ر كند. ام��ا از جهتي ديگر، 
س��رمايه فرهنگي روزافزون مهندسان الجرم به قدرت 
سياسي ترجمه و تبديل خواهد شد، فارغ از آنكه شكل 

و شمايلش چه باشد. 
حرفه مهندس��ي امروز گس��ترده اس��ت، به مراتب 
گس��ترده تر از س��ال 1۹21 كه تورس��تن وبلن كتاب 
مهندس��ان و نظ��ام قيمت را منتش��ر ك��رد. او در اين 
رساله كالسيك از خراب كاري هاي صنعتي و حكم راني 
بوروكرات ها مي گفت. مهندس��ي با رش��د خود از چهار 
حوزه اصلي )شيمي، عمران، برق و مكانيك( فراتر رفته 
اس��ت تا شامل همه حرفه هايي شود كه در آنها قوانين 
رياضي و علم براي حل مس��ائل دنيا ب��ه كار مي روند. 
اگ��ر رياض��ي و علم را دو ش��اخه پژوهش دانش��گاهي 
مح��ض از STEM بدانيم، فناوري و مهندس��ي قلب 
كاربردي آن هايند. هكرها و روياپردازان سيليكون ولي، 
حتي اگر درس رس��مي مهندس��ي هم نخوانده باشند، 
همگ��ي بنا ب��ه اس��تعداد فكري ش��ان مهندس اند. به 
موازات گس��ترش مرزهاي فكري اين حرفه، تعاملش با 
دنياي سياست ورزي هم بس��ط يافته است. اكنون كه 
سياس��ت مداران، از هر سليقه يي كه باشند، دست و پا 
مي زنند تا س��وار سفينه فضايي س��يليكون ولي شوند، 
پروژه هاي حرفه مهندسي )به ويژه در زمينه فناوري هاي 
مربوط به مصرف كنندگان( نيز شريك فرآيند سياسي 
ش��ده اند. مهندس��ان امروزي فقط زيرس��اخت زندگي 
روزمره را فراهم نمي كنند، بلكه پوياترين حوزه بحث هاي 
عمومي ما )گوگل، فيس بوك، توييتر( را هم مي سازند. از 
يك جهت مي شود گفت كه اين نكته درباره نسل هاي 
قبل صادق نبود: امروزه مهندسي يعني سياست ورزي و 
سياس��ت ورزي يعني مهندسي. قدرت سراغ مهندسان 

آمده است، اما آيا مهندسان مهياي آن هستند؟
اكنون كه مهندس��ان مزه جديد لم دادن زير آفتاب 
سياست را تجربه مي كنند، شايسته است درباره اثر وبلن 
تام��ل كنيم. هيچ يك از منتق��دان اجتماعي امريكايي 
ديگ��ر به دقت او درباره رابطه بين مهندس��ي و قدرت 
سياس��ي نينديشيده اس��ت. وبلن در مهندسان و نظام 
قيمت طرحي از يك نقد س��رمايه داري مالي را مطرح 
كرد كه به تلويح از مهندس��ان مي خواست به پا خيزند 
تا كنترل زمام حكومت را به دس��ت بگيرند. اس��تدالل 
او به بيان بس��يار س��اده آن بود كه با پيچيده تر شدن 
سرمايه داري، اعمال كنترل طبقه يي از مهندسان مالي 
بر كس��ب وكارها آغاز شده است كه به ضرر مهندساني 
تمام مي ش��ود كه وظيف��ه توليد را برعه��ده دارند. در 
تصويري كه وبلن ترس��يم مي كرد، كار اين مديران آن 
بود كه عرضه را دست كاري كنند تا سود به جيب بزنند. 
اما دانش فني مهندس��ان عنصر گريزناپذير توليد بود. 
همين دارايي فكري بود كه به مهندسان قدرت مي داد. 
و بنا به اس��تدالل وبلن، مهندس��ان كه با آشكار شدن 
»سوءمديريت فراگير صنعت« روزبه روز »آگاهي طبقاتي 
اضطراب آلود« بيش��تري مي يافتند، »به تدريج دور هم 
جمع ش��دند و پرس��يدند: خب كه چ��ي؟« واقعا بايد 
پرسيد خب كه چي؟ بنا به پيش بيني وبلن، مهندسان، 
همان هايي كه سابقا كارگزاراني بودند كه در برابر بخش 
مالي تمكين مي كردند، كنترل نظام صنعتي كشور را به 
دست مي گرفتند تا دوره يي جديد از مديريت اقتصادي 

برنامه ريزي شده را رقم بزنند كه اصل هدايت گر آن، نه 
سود خصوصي بلكه منفعت عمومي باشد. 

مثل ويندهام لويس كه در سال 1۹۳1 هيتلر را يك 
»س��اكن عزب كلبه يي محقر در آلپ« تصوير كرد كه به 
گياه خواري بيش از جنگ عالقه دارد، تصويري كه وبلن 
از نزديك ش��دن اين »شوراي تكنسين ها« )گروهي كه 
ماهيت سياسي اش به همان اندازه ماهيت اقتصادي اش 
اهميت داشت( ارائه كرد در زمره آن پيش بيني هاي دوره 
بين دو جنگ جهاني بود كه به خاطر سطح بي دقتي شان 
مضحك از آب درآمدن��د. همه مان مي دانيم كه به جاي 
پيش بين��ي وبلن، چه اتفاقي افتاد. البته مهندس��ان آن 
عادت پرهيز و تمكين را كنار گذاشتند، اما دليلش آگاهي 
طبقات��ي نبود؛ چ��را كه خود آنها هم به س��رمايه داراني 
وظيفه ش��ناس تبديل ش��دند. فروپاش��ي آن مرزي كه 
وبلن بين »مديران مالي« و »كارشناسان صنعتي« قائل 
بود، به سوسياليس��م نينجاميد، بلكه به تولد يك طبقه 
جديد از مهندسان خبره در كسب وكار منجر شد، يعني 

همان هايي كه امروزه شايد »كارآفرين« بناميم. 
ام��ا كتاب وبلن از جهات ديگري اثرگذار بود. آن اثر 
در ش��كل گيري يك تصور خاص از مهندس سهيم بود 
كه در طول دهه 1۹20 ريش��ه دواند: مهندس به مثابه 
يك مس��اله حل كن بي غرض، دامن نيالوده به تجارت و 
سياست مرسوم، مهندس به مثابه منجي سرمايه داري. 
اين تصور به قلمرو سياس��ي هم منتقل شد و تا حدي 
مي تواند شعف ناش��ي از انتخاب هربرت هوور در سال 
1۹28 ب��ه رياس��ت جمهوري را توضي��ح بده��د: يك 
مهندس معدن كه با كس��ب وكار، ميليون��ر و قهرمان 
بشردوست جنگ ش��د. نيويورك تايمزيك سال پس از 
انتخاب او نوشت: »كل كشور يك سالن پهناور و مشتاق 
بود كه به واشنگتن چشم دوخت. ما يك مهندس بزرگ 
را احض��ار ك��رده بوديم تا مش��كالتمان را براي ما حل 
كند... ذهن فني مدرن براي نخستين بار به رياست يك 
حكومت رس��يده بود... ما با خيال اينكه به نبوغ فرصت 

بدهيم، منتظر آغاز عملكرد او مانديم«. 

عملك��رد او هم معي��وب از آب درآمد. خبط بزرگ 
ه��وور، انعطاف ناپذيري اش بود. به تعبي��ر رايج در دره 
سيليكون ولي، او نتوانس��ت چرخش هاي درست انجام 
بده��د: در مواجه��ه با اقتص��ادي كه به س��رعت رو به 
وخامت مي گذاش��ت، او به شعار سياسي راهنماي خود 
يعن��ي خوداتكايي و كمك بخش خصوصي چس��بيد. 
زمان��ي كه از بي ميلي خود به مداخله فدرال در اقتصاد 
دست بر داشت، خيلي دير شده بود: توليد از ميان رفته 
بود، و شانس او براي انتخاب دوباره در سال 1۹۳2 نيز 
همين طور. مورخان درباره مديريت هوور بر اقتصاد در 
سال هاي آغازين ركود بزرگ بحث خواهند كرد )كنت 
واي��ت در زندگي نامه جديدي كه از او نوش��ته اس��ت 
مي گويد كه بايد س��ابقه سياست گذاري او از نو ارزيابي 
ش��ود(، اما همه در ي��ك نكته اتفاق نظ��ر دارند: هوور 
در قلمرو روابط انس��اني، دست كمي از يك هشت پاي 
بي جان نداشت. با مردي روبه رو بوديم كه به تعبير يك 
ناظر معاصر ما فقط با عبارات »خنك تك هجايي« حرف 
مي زد، مردي چنان پايبند به اصولش كه با كت وشلوار 
پشمي سرژ آبي رنگ جفت دكمه اي اش به ماهي گيري 
مي رف��ت. هوور يك بار در كارزار انتخاباتي اش گفته بود 
كه مهندس��ان مي توانند آبشاري بس��ازند زيباتر از هر 
آبش��اري كه در طبيعت پديدار ش��ده است. صد البته 

مخاطبانش عصباني شدند. تصور مي شد او بيشتر يك 
ماش��ين است تا انسان، و خود هوور هم كاري نكرد كه 
اين تص��ور از بين برود؛ بلكه برعك��س، آن تصور را به 
س��نگ بناي برند خود تبديل كرد. او در س��ال 1۹28 
گفت: »من بنا نداشته ام قصرهاي آينده را بسازم، بلكه 
مي خواهم آزمايش ها را ان��دازه بگيرم يعني اقدامات و 
پيش��رفت انس��ان را از دريچه ذره بين خشك و بي روح 

واقعيت، آمار و عملكرد بسنجم«. 
مهندسان، البد چون از همان يك بار حضورشان در 
كاخ سفيد به قدر كافي تحقير شدند كه درس بگيرند، 
ديگ��ر دنبال تصدي باالترين منصب حكومت نرفته اند. 
شكس��ت هوور، پرچ��م خاتمه نخس��تين دل دادن و 
قلوه گرفتن جدي بين سياس��ت ورزي و مهندسي بود. 
 STEM ب��ا وجود ج��و رفاقتي اين ايام كه سرمس��ت
است، روشن نيست آيا مهندسان مهياي آن باشند كه 
دوباره مدعي قدرت سياسي شوند يا خير. پيتر تيل، در 
كمال خونسردي و فرصت طلبي، گذاشت رييس جمهور 
ترامپ دستش را بگيرد، اما اغلب آنهايي كه حرفه شان 
مهندس��ي اس��ت در ده ماه اول حض��ور رييس جمهور 
جديد در كاخ سفيد راهي به محفل او نداشته اند. )بهتر 
است روشن كنيم كه تيل مهندس نيست، گرچه مدعي 
است كه از جانب سرآمدان مهندسي در سيليكون ولي 
صحب��ت مي كن��د( . در جم��ع فعل��ي مهندس ه��اي 
س��لبريتي، مارك زاكربرگ است كه تعامل او با دنياي 
سياس��ت، معنادارتر از بقيه به نظر مي آيد. اين ماجرا تا 
حدي تصادفي اس��ت چون فيس بوك ناخواسته به يك 
كنش��گر محوري در انتخابات رياس��ت جمهوري سال 
201۶ تبديل ش��د، اما قدري هم نقشه خود فيس بوك 
بوده است. از آغاز امسال، زاكربرگ در برنامه يي فشرده و 
بسيار هماهنگ، تور سخن شنوي در كل اياالت متحده 
داش��ته است. او قاطعانه اين گمانه زني را رد كرده است 
كه از اين تور به عنوان س��كويي براي ورود به انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 اس��تفاده مي كند، به همان 
قاطعيتي كه از نظر دادن درباره مسائل سياست گذاري 
دولتي و عمومي كه در اين تور از او پرس��يده اند طفره 
رفته اس��ت. اين درسي است كه مي شود از يك ناپخته 
سياسي گرفت، كه تا به امروز هيچ سمت وسوي روايي 

مشخصي نداشته است. 
زاكربرگ س��فرهايش را به هم��راه تفكراتش درباره 
اخبار هر روز در صفحه فيس بوكش مستند مي كند. او 
حتي درباره مس��ائلي مانند مهاجرت و سياست گذاري 
آوارگان ه��م كه موضع محكمي گرفته اس��ت، س��عي 
مي كند در مركز طيف سياسي بماند كه البته اين هدف 
روزبه روز دست نيافتني تر مي شود. او فرداي خون بارترين 
تيران��دازي در تاري��خ اي��االت متحده نوش��ت: »تصور 
خس��ران ناشي از تيراندازي در الس وگاس دشوار است. 
تص��ور اينكه چرا ارتكاب چنين كاري را براي همه كس 
سخت تر نمي كنيم، دشوار است«. او درباره تغيير اقليم و 
سياست گذاري انرژي، از اين هم بيشتر طفره رفت: »به 
اعتقاد من، متوقف كردن تغيير اقليم يكي از مهم ترين 
چالش هاي نس��ل ماس��ت. با اين حال، به نظرم مهم تر 
آن است كه چيزهاي بيشتري درباره صنعت انرژي مان 
بياموزيم، حتي اگر اين اطالعات جنجالي باش��ند. فارغ 
از اينكه چ��ه ديدگاهي درباره ان��رژي داريد، فكر كنم 
اجتماع��ي كه حول اين صنعت ش��كل گرفته اس��ت 
برايتان جذاب باش��د«. اگر سال پارادايز و دين مورياتي 
»هيج��ان زده زندگ��ي« بودند و در س��فرهاي جاده يي 
مشهورش��ان دنبال »دخت��ران، روياه��ا، و همه چيز« 
مي رفتند، زاكربرگ هيجان زده آن است كه در سفرش 
هيچ ك��س را آزرده نكن��د. گويا او در هري��ك از نقاط 
توقفش در كشور ابراز تاسف مي كند، همه جا مي گويد 
بياييد حرف دو طرف دعوا را بشنويم. از لحاظ معرفتي، 
اين كار چندان تفاوتي با ابراز تاسف مشهور ترامپ پس 
از تظاهرات نازي ها در شارلوتزويل نداشت كه خشونت 
»در بسياري طرف ها« را محكوم كرد. آيا انتظاري غير 
از اين داشتيم؟ گش��ت وگذار سياسي زاكربرگ نعل به 
نعل همان بي طرفي رياكارانه يي را نمايش داده اس��ت 
كه از مردي انتظار مي رفت كه فكر مي كند فيس بوك، 
اي��ن زمين بازي بي خطر برتري طلبان سفيدپوس��ت و 
پروپاگانديس��ت هاي روسي و به اصطالح حقيقت گويان 
ماجراي پيتزاگيت۳، »دنيا را به هم نزديك تر« مي كند. 
يك راه س��اده براي تبيين اين تناقضات وجود دارد: 
زاكربرگ اهل كسب وكار است، نه سياستمدار و اولويت 
اولش سهامداران اويند. ولي اين تبيين، ماهيت سياسي 

شركتي را ناديده مي گيرد كه او اداره مي كند. زاكربرگ 
مي تواند تظاهر كند كه فراتر از سياست ورزي است، كه 
تكنوكراتي است كه همه جوانب را مي سنجد و از طريق 
ذره بين خشك و بي روح واقعيت ها اقدام به پياده سازي 
راه حل ها مي كند. ولي سياست باالخره راهي مي يابد كه 
به او چنگ بيندازد. حضور اخير وكيل ارش��د شركت او 
در كنگره براي توضيح اينكه چطور تبليغ هاي انتخاباتي 
با اسپانسري روس ها در كارزار انتخابات سال 201۶ به 
12۶ ميليون كاربر فيس بوك رس��يد، شرح روشني از 
سياست زدگي رس��انه هاي اجتماعي بود. اما گوياترين 
نكته آن است كه بجاي مديرعامل، وكيل فيس بوك به 
واشنگتن دي سي رفت تا شنونده آن آوازهاي سياسي 
باش��د. پس از انتخابات سال 2000 كه شبكه هاي مهم 
تلويزيوني به كنگره فراخوانده شدند، مديران عاملشان 
را فرس��تادند. ف��ارغ از اينكه فيس بوك نقش��ي كه در 
اثرگ��ذاري بر انتخابات بازي كرد را چقدر جدي عنوان 
كند )كه مي ش��ود گفت اصال آن را جدي عنوان نكرده 
است(، زاكربرگ آشكارا خود را فراتر از اين غوغا مي داند: 
مدير بي طرف يك ابزارك فناورانه باحال، يا بدتر از آن، 

پاسدار آزادي بيان كه قهرمان اخالقي اين ماجراست. 
البته ش��ايد هم او كال اهميتي نمي دهد. زاكربرگ 
عامدانه به نقش فيس بوك به مثابه كنش��گري سياسي 
چش��م بس��ته اس��ت، كه اي��ن كارش از جنس همان 
بي توجهي اش به روابط انساني است. زاكربرگ اخيرا در 
يك پس��ت زنده فيس بوكي، نرم افزار جديدي را نشان 
داد ك��ه ش��ركتش در حال طراحي آن اس��ت. او براي 
نماي��ش آن نرم افزار بينندگان را به يك گش��ت وگذار 
واقعي��ت مج��ازي در پورتوريك��وي توف��ان زده برد. با 
پس زمينه ي��ي از خيابان هاي س��يالب زده و خانه هاي 
ويران، زاكربرگ لبخن��دي زد و همراه با رييس بخش 
واقعيت مجازي اجتماعي فيس بوك كف دست هايشان 
را به هم كوبيدند. در يكجاي نمايش، او به ۹۷ ميليون 
دنبال كننده اش گفت: »در اينجا روي پلي هس��تيم كه 
س��يل ويرانش كرده اس��ت... يك��ي از جنبه هاي واقعا 
جادويي واقعيت مجازي آن است كه احساس مي كنيد 
واقعا در آن مكان هس��تيد«. در واكنش به انتقادات به 
اين شيرين كاري، زاكربرگ عذرخواهي هم كرد: »يكي 
از قدرتمندترين ويژگي ه��اي واقعيت مجازي همدلي 
است«. به بيان ديگر، با گذاشتن يك جعبه روي سرتان 
كه نمي گذارد بقيه انس��ان ها را ببينيد، همدلي حاصل 
مي شود. خيلي هم خوب، مارك. هرچه شما بفرماييد. 

كاريكاتور مهندس نابغه اما ناشي، كسي كه در حل 
مسائلي كه خوب تعريف شده باشد ماهر است ولي در 
پيچيدگي و ابهام و هيجانات انساني سردرگم مي شود، 
طي چندين دهه پابرجا مانده اس��ت. وبلن مهندس��ان 
را يك »انجمن اخوت ش��گفتانگيز از خوره هاي بسيار 
متخص��ص« وصف مي كرد. هوور م��دال ناتواني اش در 
همدلي را با افتخار به س��ينه زده بود، انگار كه به شكل 
ش��به عارفانه يي نشان حرفه او باش��د. نسل هاي بعدي 
مهندسان هم مشتاقانه پذيراي اين كليشه شده اند كه 
آدم آهني هاي خشك و بي توجه به احساسات انساني اند؛ 
به تعبير يكي از مهندس��اني كه براي يك گزارش سال 
1۹۹1 ناسا درباره برنامه آپولو مصاحبه كرده بود، »من 

با چيزها ارتباط مي گرفتم«. 
اين كليش��ه، مثل يكي از تي ش��رت هاي چهارصد 
دالري برند برونلو كيوس��ينلي اش، ق��واره تن زاكربرگ 
است. سال ها تجربه هيچ نفعي به حال مهارت سخنوري 
او نداشته است. در رونمايي محصوالت و اجراهاي زنده 
فيس بوكي رو به دوربي��ن، با صداي بلند كنترتنور كه 
انگار از دس��تگاه تنظيم موس��يقي گذشته است، همه 

جم��الت زاكربرگ س��بكي ثاب��ت دارند: ه��ر جمله با 
لبخندي حساب ش��ده شروع مي ش��ود، با شتاب چهار 
پنج كلم��ه مبتذل در مدح دنيا مي گويد، گير مي كند، 
نفس كم مي آورد، تلق تولوق كنان به جلو مي رود، همگي 
در قالب يك نغمه بي ضرب. انگار به تماش��اي ماشيني 
نشسته ايد كه ياد مي گيرد شاد باشد. شايد اين كفايت 
كند تا جماعت راهي سيليكون ولي شوند، اما در فضاي 
پر از بوس و بغل رقابت سياسي ملي بعيد است زاكربرگ 
شكوفا ش��ود. تكنوكرات هاي خون س��رد هرازگاهي در 
سياست ورزي ش��هري خوب عمل مي كنند )به عنوان 
مثال: مايكل بلومبرگ( . اما در عرصه ملي، نمايش گران 
سياسي بايد هوش هيجاني، يا حداقل شم تئاتري )يعني 
همان صفتي كه حكمش به نام ترامپ خورده اس��ت( 

داشته باشند. زاكربرگ هيچ كدام را ندارد. 
آموزنده اس��ت ك��ه تاخت وتاز زاكرب��رگ در حوزه 
عمومي را، هرقدر هم كه مدعي »غيرسياس��ي« بودن 
آن ش��ود، از دريچ��ه وبلن، هوور، و نخس��تين وصلت 
بي سرانجام ميان مهندس��ان و قدرت بررسي كنيم. در 
اين قدم هاي اش��تباه زاكربرگ، به س��ادگي مي توانيد 
ردپ��اي همان چيزهايي را بيابي��د كه وبلن با توصيفي 
نادرس��ت به مهندس��ان نس��بت مي داد: حرص و عدم 
وف��اداري به منفعت عمومي. همچنين زاكربرگ همان 
باور اشتباهي را دارد كه مهندس- رييس جمهور امريكا 
داشت: اعتقاد بيش از حد به قدرت اعداد در سكان داري 
ذه��ن، به ان��كار احساس��ات. ناتواني اساس��ي در فهم 
فرآيندهاي سياس��ي بين هر سه چهره مشترك است: 
ملت يك ماشين نيست، و پيچيدگي قدرت در جامعه 
بش��ري با پيچيدگي رايانه ها فرق دارد. ش��ايد درست 
نباش��د كه زاكرب��رگ را يك مص��داق تمام عيار بدانيم 
)واقفم كه »همه مهندس ها فالن نيستند« و غيره(، اما 
اگر بخواهيم از تجربه او درسي بگيريم، بايد گفت: چند 
دهه از زماني مي گذرد كه هوور مثل يك كشتي شكسته 
غمگين، پاهايش را روي زمين مي كشيد تا از كاخ سفيد 
بيرون برود، اما مهندسان قدمي به كسب قدرت سياسي 

نزديك تر نشده اند. 
ولي از جهتي ديگر مهندس��ان قدرت را به س��مت 
خود كشانده اند. زبان مهندسي و به ويژه زبان مهندسي 
نرم افزار، ادبيات پيش فرض در عرصه كارآفريني ش��ده 
است. در گذشته واژگان حقوقي يا امور ماليه يا مشاوره 
مديريت بود كه الگوي استعاري راهنماي سرمايه داري 
حساب مي شدند، اما امروز براي آنكه »كاسبي« بكنيد 
بايد حداقل تا حدي مثل مهندس ها فكر كنيد: تعيين 
يك مساله، تعريف قواعد و ويژگي هاي آن، به كارگيري 
منطق، نمونه س��ازي و آزمون راه حل ه��ا، تكرار، آزمون 
دوب��اره، و ادامه اين حلقه برحق بازخورد مهندس��ي تا 
زماني كه بهترين راه حل حاصل ش��ود. دو اصل كارآيي 
تكنوكراتيك و حكومت متخصصان، كه هر دوي وبلن 
و ه��وور )البته هريك به ش��يوه يي متفاوت و در جهت 
منظوري متفاوت( حامي ش��ان بودند، اكنون موسيقي 
پس زمينه س��رمايه داري م��درن اس��ت. واقعيت هاي 
عيني، آمار و عملكرد، فاتح اين روزگارند. داده ها امروزه 
موت��ور محرك همه مايند؛ مرجعيت فكري از تس��لط 
بر اعداد حاصل مي ش��ود.  زاكربرگ هم از اين جنبش 
تاريخي بهره مند ش��ده و هم جلوه آن اس��ت. بر خالف 
آنچه كليش��ه مهندس��ي مي گويد، فقدان همدلي در 
بنيان گذار فيس بوك به خاطر هوش فوق العاده نيست: 
ناتواني در آنكه امور را در زمينه درستش��ان و از منظر 
ديگران ببينيم، از جهات مختلف جوهره بالهت است. 
اما مهندسان، به صورت دسته جمعي، در بحث معناي 
»هوشمندي« سلطه يافته اند. امروزه هوش يعني اساسا 
همان نوع هوش��ي كه آنه��ا دارند: ه��وش داده محور، 
كمي، خردگرا و عاري از احساس��ات. اگر از اهالي علم، 
فناوري، مهندس��ي و رياضي نباشيد، به درد الي جرز 
دي��وار مي خوريد؛ يا به درد اينك��ه رعيتي براي بهبود 
پروژه هاي مهندسي باشيد، كه باز همان الي جرز ديوار 
است. بنا به ش��واهد تاريخي، اين نوع هوش مهندسان 
اصال ب��ه كار حل پيچيده ترين مس��ائل حكومت داري 
نمي خورد؛ باهوش هاي عرصه فناوري، در بندر سياست 
راحت پهلو نمي گيرند. سيليكون ولي هرقدر هم مصرانه 
بگوي��د كه آمده تا امور را براي همه ما حل وفصل كند، 
الگوريتم س��ازي با طرح روش هاي هوش��مندانه جهت 
بهبود جامعه فرق دارد. فتح الفتوح مهندس��ان آن بوده 
است كه خالف اين نكته را به اين همه آدم قبوالنده اند. 
اين فتح صرف��ا در عرصه هاي اقتصادي يا مكانيكي 
نيس��ت؛ مهندس��ي توانس��ته اس��ت به زب��ان عرصه 
سياست ورزي هم رس��وخ كند. قيافه معصوم زاكربرگ 
كه س��عي مي كند دو طرف ه��ر جنجالي را راضي نگه 
دارد، جديدترين مصداق اين ايده است كه واقعيت هاي 
عيني همانا مطمئن ترين راه حل براي مس��ائل سياسي 
الينحل ان��د؛ يعن��ي هم��ان ايده يي كه در س��ال هاي 
رياس��ت جمهوري كلينتون و اوج جنبشي كه خواهان 
سياست گذاري ش��واهدمحور بود، تغذيه شد. ما اكنون 
مي داني��م كه اين معبد روي ش��ن هاي روان بنا ش��ده 
اس��ت چون اصوال ماهيت سياس��ي رام نشدني عرصه 
سياس��ت ورزي را نادي��ده مي گيرد. ناكام��ي »ارقام« و 
»واقعيت هاي عيني« و »شواهد« در تغيير مواضع افراد 
درباره اصالح قوانين اسلحه داري يا فريب رأي دهندگان 
هم ناش��ي از همين نكته است. اما اين معبد جاذبه يي 
مان��دگار براي هر دو حزب دارد، و مهندس��ان به وقت 
آمده ان��د تا رن��گ و آبي تازه بر س��يماي آن بزنند. اگر 
داش��تن تفكر مهندسي يعني راه جديد كاسبي كردن، 
مهندسي گرايي در عرصه سياست ورزي هم نسخه جديد 
مركزگرايي سياسي است: يعني حكومت متخصصان كه 
ب��ا برند جديدي براي عصر نوآوري بازاريابي مي ش��ود. 
شايد چند نسل طول بكش��د تا يك تكنوكرات وبلني 
بتوان��د به كاخ س��فيد راه پي��دا كند، اما ق��درت هيچ 
رييس جمهوري هم تاي قدرتي نيس��ت كه مهندس��ان 
هم اكنون دارند: قدرت تعريف پيشرفت، قدرتي بي مهار. 
منبع: ترجمان

گمانه زني هايي وجود دارد درباره اينكه 
مارك زاكربرگ، مخترع فيس بوك 

درصدد است تا در انتخابات سال 
۲۰۲۰ نامزد رياست جمهوري امريكا 

شود. او مداوما سفر مي كند و در 
سخنراني هايش وعده مي دهد كه براي 

همه  چيز راه حل هاي فني دارد. اما سابقه 
رييس جمهور شدن يك مهندس در 
اياالت متحده، سابقه روشني نيست. 

نخستين و آخرين رييس جمهور 
مهندس امريكا، هربرت هوور، آدمي 
بود بسيار شبيه به زاكربرگ: بي روح، 

بدون توان همدلي، ناتوان در سخنراني 
و البته احمق در سياست

                                                                                                      

اگر داشتن تفكر مهندسي يعني راه 
جديد كاسبي كردن، مهندسي گرايي در 

عرصه سياست ورزي هم نسخه جديد 
مركزگرايي سياسي است: يعني حكومت 
متخصصان كه با برند جديدي براي عصر 

نوآوري بازاريابي مي شود. شايد چند 
نسل طول بكشد تا يك تكنوكرات وبلني 
بتواند به كاخ سفيد راه پيدا كند، اما قدرت 
هيچ رييس جمهوري هم تاي قدرتي نيست 

كه مهندسان هم اكنون دارند: قدرت 
تعريف پيشرفت، قدرتي بي مهار

                                                                                                      



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Tue. May  15. 2018  1102   سه شنبه 25  ارديبهشت 1397     28 شعبان 1439  شماره  

»تعادل«وضعيتبازارملكدردورهبرجامبدونامريكارابررسيميكند

مسكن مستعد جذب نقدينگي سرگردان
گروهراهوشهرسازي|شهالروشني|

آمارهاي دفتر اقتصاد مس��كن نش��ان مي دهد، 
فروردين امسال مجموعا 4هزار 796 فقره معامله 
خريد مس��كن در ش��هر تهران به ثبت رس��يد كه 
نس��بت به اس��فند 96 با كاه��ش 57.9 درصدي 
و در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قب��ل با افت 
3.5درصدي مواجه ش��د؛ كاهش چشمگير 57.9 
درص��دي معامالت مس��كن در فروردي��ن  ماه در 
مقايس��ه با اسفند سال گذش��ته در عين  حال كه 
ي��ك كاهش ماهانه طبيعي، س��نتي و قابل  انتظار 
در حجم معامالت مس��كن فروردين  ماه)به دليل 
تعطيالت دو هفته يي نوروز( محس��وب مي شود به 

لحاظ افت نقطه يي از 5 عامل نشات مي گيرد. 
همچنين براس��اس گزارش هاي خام به دست 
آم��ده از برخي از دفاتر مش��اوران امالك اس��تان 
تهران وضعيت معامالت مس��كن در3 هفته اخير 
ارديبهش��ت  ماه نيز در پايين ترين سطح خود قرار 
داش��ته و اعداد و ارقام به دس��ت آمده در اين ماه 
همانند ارديبهش��ت  ماه سال 94 يعني آغاز دوران 

سنگين ركود بوده است. 
به گفته كارشناس��ان كاهش تع��داد معامالت 
مس��كن در فروردي��ن  م��اه نس��بت ب��ه اس��فند 
توجيه منطقي داش��ته و تعطيلي ه��ا و عدم اجازه 
اسباب كش��ي در عيد ن��وروز از داليل اين كاهش 
اس��ت؛ اما به عقيده اين عده مسبب اصلي كاهش 
تع��داد معام��الت خري��د و فروش و حت��ي اجاره 
چي��زي جز نوس��انات ارز نبوده اس��ت. اگرچه به 
عقيده بس��ياري از انبوه س��ازان بازار مس��كن در 
ماه ه��اي آتي به عل��ت 5 پيش فاكت��ور پيش ران 
و ي��ك فاكتور پس ران فاز مثب��ت به خود خواهد 
گرفت. به گفته اين صاحب نظران از ابتداي س��ال 
97 بازار مس��كن تح��ت تاثير 3 فاكتور پيش��ران 
يعني هجوم خانه اولي ها به بازار خريد، كاهش نرخ 
س��ود بانكي، رونق بازار بافت فرسوده همچنين دو 
فاكتور پس ران يعني تنش هاي سياسي و دالر قرار 
گرفته و به نظر مي رسد، تاثيرپذيري اين 5 فاكتور 
تا پايان تابستان بر بازار مسكن كامال مشهود باشد. 

مسكندردوراهيرونقوركود
 در همين رابطه محمدعلي مهري، كارش��ناس 
ارشد شهرس��ازي با بيان اينكه بازار مسكن پس از 
5 س��ال ركود توانس��ت در ماه هاي پاياني سال 96 
وارد دوره رون��ق ش��ود، گفت: بر اين اس��اس همه 
منتظر اتفاق هاي ش��گرف و ادامه روند رونقي بازار 
مس��كن در تعداد معامالت و با وج��ود آن كاهش 
ميانگين قيمت بودن��د اما به يك باره تمام انتظارات 
تحت الش��عاع دو فاكتور پ��س ران يعني تنش هاي 
سياس��ي و دالر ق��رار گرفت. مهري اف��زود: در اين 
 بين گزارش هاي منتشر ش��ده از وضعيت استقبال 
متقاضيان مسكن از تس��هيالت مسكن يكم نشان 
مي دهد: اين تسهيالت با توجه به نرخ سود مناسب 
در مقايس��ه ب��ا نرخ مصوب براي تس��هيالت بانكي 
توانس��تند امكان برنامه ريزي خريد مسكن را براي 
بخش زيادي از متقاضيان مصرفي مهيا كنند. وي با 
بيان اينكه البته فاكتورهاي مثبت تسهيالت يكم يا 
كاهش نرخ سود بانكي تا حدودي تحت تاثير برجام 
و افزايش دالر قرار گرفته اس��ت، اظهار كرد: بدون 
ترديد بعد از گذشت چند ماه از بحران برجام و دالر 
اوضاع روي خوش به بازار مسكن نشان خواهد داد 
زي��را 3 فاكتور بافت فرس��وده، ورود خانه اولي ها به 
بازار و كاهش نرخ سود تسهيالت اثرگذاري قوي تر 
و با ثبات تري نس��بت به تنش هاي سياس��ي و دالر 
دارد؛ و با توجه به همين تنش ها معامالت مس��كن 

در ارديبهشت  ماه به  شدت كاهش يافت. 

اثردالرباركودخنثيميشود
مهري گف��ت: همواره نوس��انات دالر و تنش هاي 
سياس��ي اثر كوتاه مدتي بر مس��كن داشته و با وجود 
اص��رار برخي از دالالن و واس��طه گران به قطع يقين 
مي توان گفت، ركود س��نگين مس��كن اثر دالر را بر 

مسكن خنثي مي كند. 
اين كارش��ناس شهرس��ازي با بيان اينكه يكي از 
مهم ترين پيش��ران هاي بازار مسكن تعديل نرخ سود 
بانك��ي در دولت دوازدهم اس��ت، گف��ت: تعديل نرخ 
سود بانكي و تثبيت سقف نرخ سود 15درصدي براي 
س��پرده هاي بانكي، بازار مس��كن را كه به دوره پيش 
رونق وارد شده بود، مستعد جذب بخشي از نقدينگي 
س��رگردان در آينده نزديك كرده است. وي در نهايت 
گف��ت: به  هر ح��ال با توجه به موارد ذكر ش��ده بازار 
مس��كن در آينده نزديك مستعد رونق خواهد بود؛ و 
ركود معامالت در فروردين و احتماال ارديبهش��ت  ماه 
مقطعي بوده و در ماه هاي تابستاني جبران خواهد شد. 

ركودمسكنريشهداخليدارد
در همين زمينه عطا آيت اللهي، كارشناس مسكن 
نيز با بيان اينكه بازار مسكن يك بازار داخلي است و 
نبايد تاثير چنداني از تنش هاي سياسي بگيرد، گفت: 
اصلي ترين دليل ركود مسكن داخلي بوده و مربوط به 

عدم توجه به اشتغال و توليد است. 
عطا آيت اللهي اف��زود: تا زماني كه س��رمايه هاي 
س��رگردان وارد عرص��ه توليد و اش��تغال نش��ود اين 
نقدينگي ها به  راحتي در هر ميداني جوالن مي دهند 
درح��ال حاضر اين ميدان مربوط به بازار ارز و س��كه 
اس��ت و مطمئن هدف بعدي اي��ن نقدينگي ها بازار 

مسكن خواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن بابي��ان اينكه بدون 
ترديد نوس��انات ارز مقطعي بوده و تاثير كمي بر بازار 
مس��كن دارد، گفت: در حال حاضر بزرگ ترين تهديد 
مس��كن ناش��ي از كاهش ساخت وساز اس��ت. اگرچه 
مس��ووالن مكررا اعالم مي كنند كه بازار مسكن مملو 
از خانه هاي خالي است اما از آنجا  كه بخش اعظمي از 
خانه خالي مربوط به خانه هاي متراژ وسيع و الكچري 
اس��ت جوابگوي تقاضاي ميانه جامعه نبوده و بالطبع 
اين بازار در سال هاي آينده با حجم بزرگي از تقاضاي 

مصرفي روبه رو خواهد شد. 
آيت الله��ي اف��زود: اين تصميم تاثير مس��تقيم و 

كوتاه مدتي بر بازار مس��كن ندارد زيرا مصالح و نيروي 
كار بخش مسكن داخلي است پس اين اقدام نمي تواند 

تاثير مستقيم چنداني بر بازار داشته باشد. 
وي با انتقاد از اينكه برخي معتقدند، تجهيزات و مواد 
اوليه ساخت برخي از مصالح ساختماني وارداتي بوده و 
نوسانات ارزي در اين خصوص تاثير زيادي دارد، گفت: 
بخش��ي از تجهيزات، ماش��ين آالت ساختماني و حتي 
مواد اوليه از ش��ركاي اروپايي، چيني و روس��ي تامين 
مي شود كه اين ش��ركا همواره قول مساعدت به ايران 
داده اند در ثاني به علت ركود س��نگين در ساخت وساز 
انباري بس��ياري از كارخانه ه��اي توليد مصالح مملو از 
كاالهايي اس��ت كه مي تواند تا زمان كاهش هيجانات 
ارزي مامن��ي براي تامين مصالح باش��د. وي گفت: به 
 هر حال به نظر مي رسد، كشور ما در بخش ساختمان 
نيازهاي اندك��ي ب��ه واردات دارد و ارتباطات بانكي با 
اروپايي ها بيش از گذش��ته افزاي��ش يابد، اثرات خروج 

امريكا از برجام چندان اثرگذار نخواهد بود. 

2احتمالقويدربازارمسكن
حميدرضا قاضي زاهدي، كارشناس ساخت وساز 
ني��ز با بي��ان اينكه اثر رواني تحوالت سياس��ي و 
نوسانات ارزي بيشتر از اثر واقعي آن است، گفت: 
البته نبايد اث��ر رواني تحوالت بازارهايي همچون 
ارز را ب��ر تورم عمومي نادي��ده گرفت. حميدرضا 
قاضي زاهدي اف��زود: خروج ترامپ از برجام تاثير 
كوتاه مدت قابل  توجه و مس��تقيم بر بازار مسكن 
ن��دارد اما تركيب اين رخداد با س��اير متغيرهاي 
بيرون��ي و دروني، احتم��ال دارد در ميان مدت و 
بلندمدت بر روند بازار همچون طول زماني رونق 

يا ميزان تورم مسكن اثر بگذارد. 
وي بابي��ان اينكه مهم تري��ن تاثير اين خروج 
بر بازار ساخت وس��از اس��ت، گفت: بدون ترديد 
در ماه ه��اي ابتدايي دوره پس��ا خروج بس��ياري 
از س��رمايه گذاران دچ��ار ترديد ش��ده و تا زمان 
مش��خص تر ش��دن وضعيت رواني نقدينگي هاي 
خ��ود را وارد ب��ازار ساخت وس��از نخواهند كرد. 
مطمئنا س��ازندگان ذي صالح منتظر هس��تند تا 
اقدام عملياتي مسووالن را در قبال كاهش فروش 
نفت ببينند و با موقعيت سنجي مناسب تري وارد 
بازار س��اخت ش��وند. زاهدي گفت: اما در بخش 
تقاضاي مصرفي اوضاع بس��يار متفاوت است. اگر 

ش��رايط براي ثبات نسبي قيمت در ماه هاي آتي 
ب��ه خصوص از محل خروج تقاضاي س��رمايه يي 
فراهم ش��ود، خانه اولي هاي مجهز ب��ه وام يكم، 
گروه موثر و پرحجمي هس��تند ب��راي آنكه دور 
موتور رونق در بازار معامالت مسكن را در سطح 

قابل قبولي افزايش دهند. 

ورودماهانه5هزارخانهاوليبهبازار
اين كارشناس ساخت وساز با بيان اينكه درحال 
حاض��ر ماهانه 5 هزار خانه اولي  مي توانند وارد بازار 
مصرفي ش��وند، گفت: اين عده با در دست داشتن 
وام يك��م اقدام ب��ه انجام معامله كنن��د البته بازار 
عرضه هم به  خوبي نش��ان مي دهد، شرايط كنوني 

براي ورود اين عده بسيار مناسب است. 
وي گفت: اين شرايط مناسب ناشي از عرضه 
امالك كامال مصرفي اس��ت. از آنجا كه در دوران 
ركود بس��ياري از سازندگان به ساخت متراژهاي 
پايين و متوس��ط تغيير مسير داده اند. طي چند 
سال اخير س��اخت و عرضه امالك زير 70متري 
رونق داشته و بازار مصرفي مشكلي در تامين اين 

امالك با نرخ قيمتي متوسط نخواهند داشت. 
زاهدي با بيان اينكه با تفاس��ير ذكر شده دو 
احتمال متف��اوت از آينده بازار ساخت وس��از را 
مي توان متصور شد، گفت: سناريوهاي كوتاه مدت 
و بلندمدت است. در احتمال كوتاه مدت مي توان 
متصور ش��د به عل��ت نااطميناني ه��اي مقطعي 
بخش��ي از نقدينگي هاي س��ازندگان يا مشتاقان 
به س��اخت تا حدودي بلوكه شود. اين كارشناس 
ساخت وس��از درخصوص تاثير هيجانات رواني بر 
بخش تقاضاي س��رمايه يي خ��ارج از خانه اولي ها 
متذكر شد: اين حوزه نيز به علت نا اطميناني ها 
دچ��ار تغيير خواهد ش��د و ب��دون ترديد خروج 
تقاضاي سفته بازي و س��وداگرانه از بازار مسكن 
احتماال س��طح قيمت ها در اين بازار را به  صورت 
نسبي تحت تاثير قرار مي دهد و در ماه هاي آتي 

شاهد كاهش قيمت مسكن خواهيم بود. 
زاهدي همچنين گفت: با اين حال در صورت 
تغيير شرايط موجود مبني بر اعمال تحريم هاي 
جديد عليه ايران اين احتمال نيز وجود دارد كه 
با تنگ تر ش��دن مجراي مبادالت اقتصادي ايران 
با فضاي بين المللي بخش��ي از نقدينگي موجود 

در جامعه وارد بازار مصرفي كش��ور ش��ود.  وي 
در نهاي��ت گف��ت: به  هر ح��ال بايد مس��ووالن 
فاكتوره��اي مورد نياز براي رونق مس��كن را در 
نظر بگيرند؛ زيرا مس��كن به عنوان يك پيشران 

اقتصادي نيازمند مولفه هاي جد برجامي است. 

شرطمالكانبرايفروشامالك
در همين حال محمدمهدي مافي، عضو انجمن 
انبوه س��ازان استان تهران با تاكيد بر اينكه افزايش 
نرخ دالر ط��ي روزهاي اخير باعث ش��ده كه نرخ 
واحدهاي در نوبت فروش به يك باره ش��اهد رشد 
30درصدي باشد، گفت: اين افزايش قيمت ها طي 
ي��ك ماه اخير رخ داده و مال��كان فقط در صورت 
كاهش نرخ دالر حاضر ب��ه فروش واحدهاي خود 
براس��اس قيمت ه��اي پيش��ين هس��تند. مافي با 
اش��اره به اينكه تاثيرپذيري قيمت مسكن از دالر 
طي س��ال هاي قبل نيز سابقه داشته است، گفت: 
دردوره ه��اي قبل نيز كه ش��اهد افزايش 3برابري 
قميت دالر بوديم، نرخ مس��كن ني��ز افزايش پيدا 
كرد و بنابراين طبيعي است كه در اين شرايط نيز 
قيمت مسكن تحت تاثير نوسانات نرخ دالرافزايش 
پي��دا كند. وي در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا افزايش 
30درصدي نرخ واحدهاي مس��كوني حباب است، 
تاكي��د كرد: اين افزايش قمي��ت رابطه معنا داري 
با قيم��ت دالر دارد بنابراين اگر افزايش نرخ دالر 
ك��ه طي يك م��اه اخير اتفاق افتاده اس��ت حباب 
باشد، مي توان گفت كه قيمت مسكن نيز به همان 
نس��بت نيز حباب گونه است و با كاهش نرخ دالر، 

قيمت ها به شرايط قبل بازخواهند گشت. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان اس��تان 
ته��ران با بي��ان اينكه درحال حاضر بس��ياري از 
فروشندگان تمايلي به عرضه واحدهاي مسكوني 
خ��ود ندارند، گفت: باتوجه ب��ه تالطم اقتصادي 
ناشي از نوسانات نرخ ارز و خروج امريكا از برجام 
اساسا بسياري از فروش��ندگان تمايلي به عرضه 
واحدهاي مس��كوني خود ندارن��د اما عده يي هم 
كه تمايل به عرضه واحدهاي خود دارند ترجيح 
مي دهن��د كه با 30درص��د افزايش قيمت، ملك 

خود را به بازارفروش عرضه كنند. 
مافي با رد برخ��ي از اظهارات مبني بر اينكه 
تاثيرپذيري بازار مس��كن از نوسانات نرخ ارز در 
دراز م��دت اتفاق مي افتد، گفت: اگر افزايش نرخ 
ارز پلكاني و نامحس��وس بود، اي��ن ادعا تاحدي 
ب��ا واقعي��ت منطب��ق بود ام��ا با توجه به رش��د 
ناگهاني و افسارگس��يخته نرخ، بازار مسكن فورا 
ب��ه اين مس��اله واكنش نش��ان داد به  طوري كه 
فروش��ندگان تا 30درصد نسبت به افزايش نرخ 

واحدهاي درمعرض فروش خود اقدام كردند. 
وي با تاكيد بر اينكه بدون ش��ك اين مس��اله 
تاثي��ر خود را روي بازار اجاره نيز به جاي خواهد 
گذاش��ت، تاكيد كرد: با توجه به اينكه نرخ اجاره 
براس��اس نرخ قيمت مس��كن محاسبه مي شود، 
مي توان گفت كه خالف گمانه زني هاي مسووالن، 
نرخ اجاره بها از نرخ تورم عبور خواهد كرد و سال 
جاري قيمت ه��ا در بازار اج��اره افزايش خواهد 
يافت به  طوري كه مي توان گفت كه سال جاري 

سال سختي براي مستاجران خواهد بود. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان اس��تان 
تهران درباره احتمال كاهش قيمت مس��كن نيز 
گفت: ارتباط اين مس��اله با نوس��انات نرخ ارز و 
س��كه اس��ت و اگر دولت بتواند ن��رخ ارز را مهار 
كند حتما اين مس��اله تاثير بسيار مثبتي بر بازار 
مس��كن به جاي خواهد گذاشت و باعث سامان 

يافتن قيمت ها در بازار مسكن خواهد شد. 

مديرعاملشركتبازآفرينيشهريايرانازپرداختوام50ميليونتومانيساختدربافتفرسودهخبرداد

بازآفرينيشهريآمد
هوشنگ عش��ايري، معاون وزير راه از اجراي طرح 
»برجام بازآفريني شهري« خبر داد و با اشاره به برنامه 
پرداخت وام 50 ميليون توماني س��اخت به سازندگان 
در بافت هاي فرسوده گفت: بانك مركزي با تخصيص 
س��االنه ۲500ميليارد تومان از محل صندوق توسعه 

ملي براي پرداخت وام موافقت كرده است. 
او با اش��اره به اينكه احداث 100واحد مسكوني در 
قالب بازس��ازي و نوسازي ش��هري در محله سيروس 
تهران با چند ماه تاخير آغاز شده است، گفت: به تازگي 
شهرداري تهران براي نوسازي 1۲قطعه فراخوان داده 

كه ۲0شركت حائز اين رتبه شدند. 
به گزارش فارس، عشايري با اشاره به اينكه برنامه 
بازآفريني شهري قرار اس��ت در 1334محله در 543 
ش��هر انجام ش��ود، ادامه داد: بازآفريني شهري در 66 
هزار هكتار اراضي شهري كه 10ميليون نفر جمعيت 
ساكن شهري در آن زندگي مي كنند و دچار بدمسكني 

هستند در يك پروسه زماني بازسازي شود. 
او اف��زود: ميانگين اعتباري كه براي اين محله ها و 
شهرها مورد نياز است 90ميليارد تومان براي هر محله 

است تا بتواند آن محله به ميانگين شهر خود برسد. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي تصري��ح كرد: براي 
اين محله ها كه تح��ت عن��وان توان افزايي اجتماعي 
اقتصادي س��اكنان محله به 3 بعد نوسازي و بهسازي 
و مقاوم س��ازي خالصه مي ش��ود، س��االنه 100هزار 
واحد مس��كوني بايد نوسازي شود بنابراين عنوان شد 
ك��ه دولت براي ارتقاي خدم��ات روبنايي ورود كند تا 
اقدام به س��اخت مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه، كتابخانه 

و فرهنگسرا شود. 
عش��ايري ادامه داد: وقتي اعتبار 133هزارميليارد 
تومان در طول برنامه پيش بيني مي شود، اينكه دولت 
بخواهد آن را تامين كند، امكان پذير نيست بنابراين اين 

عدد و سهم ها را مشخص و عنوان كرديم كه اين اقدام 
و اين برنامه 3 ركن اصلي دارد. نقش سياست گذاري، 
برنامه ريزي و تسهيل گر در آن به  خوبي ديده شود كه 
در كنار اين 3 ركن، مجريان قرار گيرند تا بتوانند اين 

حلقه مفقوده سياست گذاري را حل كنند. 
او يادآور شد: پيش تر اينگونه بود كه خانه ها از مردم 
خريداري سپس دستور به تخريب داده مي شد، روي 
آن طرحي گذاشته مي شد و بعد از چند سال اگر بدتر 
نمي ش��د، بهتر هم نمي شد چراكه معتقديم، سياست 

بدخواهانه يي نبود اما مدل اقدام اشتباه بود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينكه در 
س��ال هاي خيلي گذش��ته، انگليس ه��م از اين مدل 
اس��تفاده مي كرد كه به شكست رسيد بنابراين ما هم 
از تجربيات اين كش��ور استفاده كرديم، گفت: تصميم 
بر اين ش��د كه ركن تسهيل گر به بازسازي بافت هاي 
فرسوده و بازآفريني شهري اضافه شود و مهندسان و 
برنامه ريزان شهري در كنار متخصصان مردم شناس و 

جامعه شناس در محالت حضور يابند. 
عشايري افزود: پيش تر اينگونه بود كه سازنده هاي 
بخش خصوصي اقدام به س��اخت مي كردند اما امروزه 
اينگونه ش��ده كه توس��عه گر مجري برنامه بازآفريني 
شهري است پس تفاوت توسعه گر با سازنده اين است 
كه توسعه گر هم جريان اجتماعي را مالحظه و بررسي 

كند و هم جريان سرمايه گذاري را انجام دهد. 
او تصري��ح ك��رد: پس با اين دو ركن اضافه  ش��ده 
مشخص ش��د كه اگر س��االنه ۲5هزارميليارد تومان 
براي بازآفريني ش��هري باشد، س��هم ساالنه دولت در 
اين اقدام ۸ هزارميليارد تومان، س��هم ش��هرداري ها 
7هزارميلي��ارد توم��ان و س��هم بخ��ش خصوصي و 
توس��عه گر 10هزارميليارد تومان باش��د پس س��وال 
اينجاس��ت كه اين مبالغ از سوي دولت و شهرداري ها 

چگونه تامين خواهد شد؟معاون وزير راه و شهرسازي 
افزود: با محاس��باتي كه در س��ال 96 صورت گرفت، 
مشخص ش��د كه در همين شرايط كنوني سازمان ها، 
 وزارتخانه ها بدون اينكه از يكديگر خبر داشته باشند در 
محالت 4هزارميليارد تومان منابع را استفاده مي كنند 
يعني ش��ركت  آب و فاضالب، ش��ركت برق و شركت 
مخابرات هر كدام به  نوعي و بدون اطالع از هم برنامه 
اقدام مشترك دارند بنابراين اصلي ترين ويژگي برنامه 
تدوين جامع برنامه اقدام مش��ترك بازآفريني شهري 
اينگونه شد كه اين اقدامات مشترك را در كنار هم قرار 

داده و از فعاليت همديگر اطالع پيدا كنند. 
عش��ايري اضافه كرد: پس با مشخص شدن سهم 
و وضعيت سازمان ها و نهادهاي دولتي مشخص شد 
كه دولت 4هزارميليارد تومان در اين خصوص كسري 
دارد پس در قالب دو فعاليت قرار شد 1500ميليارد 
توم��ان براي ارتقاي خدمات روبناي��ي و زيربنايي به 
ما پرداخت ش��ود، ۲500ميليارد تومان ديگر نيز به 
عنوان وجوه اداره  ش��ده در اختي��ار برنامه بازآفريني 
ش��هري قرار گيرد تا اين اعتب��ارات از طريق بانك ها 
با نرخ س��ود 9 تا 11درصد در اختيار سازنده ها قرار 

گيرد. 
او ب��ا بي��ان اينكه با پيش��نهادي ك��ه به مجلس 
ارائه ش��ده تا از محل صندوق توسعه ملي در اختيار 
سازنده ها قرار گيرد به هر واحد مسكوني 50 ميليون 
تومان تسهيالت پرداخت مي شود، گفت: خوشبختانه 

بانك مركزي با اين پيشنهاد موافقت كرده است. 
عش��ايري درخص��وص وضعيت ش��هرداري ها در 
بازآفريني ش��هري هم گفت: طبق بررسي هاي انجام 
 ش��ده در سال گذشته مشخص شد، شهرداري ها نيز 
بودجه هاي عمراني و شهري بااليي را هزينه مي كنند 
بنابراي��ن اگ��ر تنها 30درص��د از 40درص��د بودجه 

عمران��ي خود را در بازآفريني ش��هري به كار گيرند، 
اعتباري ح��دود 1۲هزارميليارد تومان تحقق خواهد 
يافت و مي توان آن را در برنامه جامع اقدام مش��ترك 

بازآفريني شهري هزينه كرد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تاكي��د كرد: با اين 
اوصاف فقط حضور بخش خصوصي و سازنده هاست 
ك��ه بايد آن را به نوعي حل مي كرديم بنابراين اعتبار 
10هزارميليارد توماني بخش خصوصي نيازمند يك 
تصميم به موق��ع بود كه بايد در برنام��ه جامع اقدام 
مشترك بازآفريني ش��هري آن را به كار مي گرفتيم 
به همي��ن دليل براي س��رعت دهي به حضور بخش 
خصوصي و سازنده ها و ش��تاب دادن به اين موضوع 
براي اينكه توس��عه گران را به اين برنامه بكش��انيم، 
مقرر ش��د اراضي دولتي واقع در محالت را در اختيار 

سازنده ها قرار دهيم. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي افزود: براي همين 
تمامي اراض��ي واقع در بافت ه��ا را در اختيار برنامه 
بازآفريني ش��هري قرار داديم و س��ازمان ملي زمين 
و مس��كن تمام اراضي را در اختي��ار برنامه قرار داد، 
پس هرآنچه زمين داشت كه حدود 60 هزار مترمربع 

بود در اختيار س��ازنده ها قرار دارد. به گفته او تهران 
ب��ه آن ش��كل اراضي دولت��ي ندارد و طبق دس��تور 
رييس جمهور اين موضوع در اختيار شهرداري تهران 
گذاشته شده است. عش��ايري ادامه داد: خوشبختانه 
موفق ش��ديم تا بيستم ارديبهش��ت امسال ابزارهاي 
مالي و حقوقي برنامه بازآفريني شهري را در ۲3ماده 
تدوي��ن كنيم و احتماالً هفته آينده به تصويب دولت 
برس��د كه اگر اين موضوع به تصويب برسد، مي تواند 
به توسعه گران كمك بزرگي كند. او در پاسخ به اينكه 
آي��ا در تهران زمين هاي دولتي وجود دارد كه آنها را 
در اختيار سازنده ها قرار دهيد، گفت: در تهران وزارت 
راه و شهرسازي زمين ندارد اما 3 زمين توسط وزارت 
ني��رو، وزارت آم��وزش و پرورش ب��راي اين موضوع 

مشخص شده است. 
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: 1۲قطعه 
زمين توسط شهرداري تهران براي حضور توسعه گران 
و س��ازندگان فراخوان داده شد كه براي اين موضوع 
93 س��ازنده متقاضي براي آن ثبت نام كردند، از اين 
تعداد 37س��ازمان پيش��نهاد داده اند ك��ه در نهايت 

۲0شركت امتيازات الزم را كسب كرده اند. 

3نشانهفعالشدن
بازارمسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي 
گفت: صدور تعداد مبايع��ه نامه ها و افزايش ارزش 
آنها و همچنين روند رو به رش��د صدور پروانه هاي 
س��اختماني نش��ان از فعال ش��دن بازار مسكن در 

كشور است. 
حامد مظاهريان، در گفت وگو با ايرنا افزود: اين 
افزايش صدور پروانه س��اختمان ناشي از تحرك در 

بازار مسكن و افزايش نسبي قيمت هاست. 
او ادام��ه داد: قيمت ها در بازار مس��كن هرچند 
بيشتر به عرضه و تقاضا متكي است اما از بازارهاي 
موازي مانند ميزان نرخ بهره بانكي، قيمت ارز و نرخ 

تورم نيز بسيار متاثر است. 
به گفت��ه مظاهري��ان، آمارها از اس��فندماه 96 
تاكنون حاكي از رونق بازار خريد و فروش مس��كن 
است و اين روند در 6 ماه آينده ادامه خواهد داشت. 
اي��ن مقام مس��وول در وزارت راه و شهرس��ازي 
با بي��ان اينكه پيش بيني مي كنيم قيمت مس��كن 
كمي بيشتر از نرخ تورم باشد، ابراز اميدواري كرد: 
با ثب��ات بازارهاي موازي مس��كن، اطمينان خاطر 
بيش��تري براي خريداران و س��رمايه گذاران در اين 

بخش فراهم شود. 
مظاهري��ان تاكيد كرد: بدون ش��ك هرچه اين 
بازاره��ا ثبات ياب��د، در حوزه اقتصاد كالن كش��ور 

شاهد رشد و توسعه بيشتري خواهيم بود. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
همچنين فرآيند زماني صدور پروانه س��اختمان را 
طوالن��ي توصيف كرد و گف��ت: طبق گزارش بانك 
جهاني، ايران رتبه خوبي در اين شاخص ندارد، زيرا 

اين روند در كشور 300روز طول مي كشد. 
مظاهريان افزود: ميزان آس��يب ساختمان ها در 
زمان بالياي طبيعي و زلزله در كش��ور نش��ان داده 
س��اخت و س��ازها از كيفيت نازلي برخوردارند و با 
وجود رشد در كيفيت تا نقطه ايده آل فاصله زيادي 

داريم. 
او بيان كرد: ب��راي كاهش اين مدت پيش بيني 
كرده ايم صدور پروانه س��اختماني دو جزئي شود تا 
در مراجعه نخس��ت پروانه ط��رح و در مرحله ديگر 

پروانه ساخت صادر شود. 
اين مق��ام مس��وول گفت: همچني��ن وضعيت 
كنوني توزيع كار بين مهندسان قابليت ادامه ندارد 
و باي��د مالك خود حق انتخاب مهن��دس پروژه را 

داشته باشد. 
مظاهري��ان نظام ه��اي مبتن��ي بر توزي��ع كار 
را فس��ادآور توصي��ف ك��رد و گف��ت: وزارت راه و 
شهرسازي براي اصالح روند فعلي ساخت و سازها 
اقداماتي را ش��روع كرده كه يكي از آنها جلوگيري 
از عدم ارجاع اس��ت و ديگر اينكه كارفرما حق دارد 

مهندس خود را انتخاب كند. 
و  راه  وزارت  س��اختمان  و  مس��كن  مع��اون 
شهرس��ازي افزود: منع مداخله كارمن��دان از ارائه 
خدمات به بيرون از سازمان نظام مهندسي از ديگر 
اقدامات در دس��ت انجام است. با فعاليت كارمندان 
در داخ��ل و بيرون از مجموعه تض��اد منافع ايجاد 
مي شود لذا دولت اليحه يي را به همين منظور براي 
ارائه به مجلس شوراي اسالمي تدوين كرده است. 

او ادامه داد: يكي از معضالت ريش��ه يي در ايران 
تضاد منافع براي كساني است كه در دو سوي ميز 

مي نشينند و در دو طرف فعال هستند. 
مظاهري��ان گف��ت: 5 درص��د از هزينه خدمات 
نظارت متعلق به مهندس��ان پروژه است. در برخي 
اس��تان ها اي��ن مبلغ ب��ه رقمي نجومي رس��يده و 
مرجعي��ت علم��ي نظام مهندس��ي ج��اي خود را 
ب��ه بن��گاه تج��اري داده اس��ت و تالش مي ش��ود 
س��ازمان هاي نظام مهندسي به جايگاه واقعي خود 

كه مرجعيت علمي است بازگردانده شوند. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي 
افزود: همچنين با اين اقدامات ش��هرداري ها قدرت 
بيشتري پيدا مي كنند و مسوول كنترل ساختمان 
خواهند ب��ود و مردم هم ذي نفعان اصلي اين طرح 
هس��تند كه قدرت انتخاب به آنها داده مي ش��ود و 
زمان صدور پروانه ساختماني كاهش پيدا مي كند. 

هشدارسركنسولگريايران
بهخريدارانامالكدوبي

سركنس��ولگري ايران در دوب��ي در اطالعيه يي 
خطاب به خريداران ايران��ي امالك در اين منطقه 
تاكي��د كرد: خري��د امالك در دوبي ب��ه هيچ وجه 
موج��ب اعطاي اقامت طوالني مدت در اين منطقه 

نخواهد شد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، متن اين اطالعيه به ش��رح 
زير است: سركنس��ولگري جمهوري اسالمي ايران 
در دوبي و امارت هاي ش��مالي با يادآوري تجربيات 
سال هاي گذشته و ضرر و زيان هاي وارده به پاره يي 
از هموطن��ان ك��ه اقدام به خريد مل��ك در امارات 
نم��وده ، توصيه مي نمايد، قبل از هر اقدامي در اين 

زمينه به نكات زير توجه كنند: 
1- خريد ام��الك در دوبي به هيچ وجه موجب 

اعطاي اقامت طوالني مدت نخواهد شد. 
۲- قبل از هرگونه اقدام به نحو مقتضي از جمله 
مشورت با كارشناسان معتبر امالك، از صالحيت و 
اعتبار شركت طرف قرارداد اطمينان حاصل كنيد. 
3- با مش��اوران حقوقي در زمينه انعقاد و امضاء 
هرگون��ه قراردادي تبادل نظر ب��ه عمل آورند. زيرا 
قراردادهاي خريد ملك در امارات به گونه يي تنظيم 
مي ش��وند كه تنها در صورت عدم پرداخت يك يا 
دو قس��ط موجب از بين رفتن همه سرمايه خواهد 
ش��د بدون آنكه حتي يك متر از ملك مورد نظر به 

خريدار تعلق گيرد. 
4- از بخش  كنس��ولي سركنسولگري جمهوري 
اسالمي ايران در دوبي راهنمايي هاي الزم اخذ شود. 
ناگفته نماند كه در سال هاي گذشته تعداد زيادي از 
هموطنان ايراني با خريد امالك در دوبي، ش��ارجه، 
عجمان يا س��اير امارت ها در دام كالهبرداران قرار 
گرفته و اين موضوع موجب وارد آمدن خسارت هاي 

ميليارد درهمي به آنان شده است. 

اخبار
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دانشوفن10

صدور مجوز فروش سيم كارت هاي خارجي در ايران
رگوالتوري|

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم 
كرده ك��ه مجوز فروش س��يم كارت هاي تلفن همراه 
خارجي را به شركت هاي غيردولتي و واجد شرايط كه 

در ايران به ثبت رسيده باشند، اعطا مي كند. 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم 
كرده كه در راس��تاي حمايت از حقوق مش��تركين و 
افزاي��ش رضايت آنها براي ضابطه مند ش��دن فعاليت 
عاملي��ن فروش و امكان كنت��رل و نظارت بر فعاليت 
آنها، مجوز فروش سيم كارت هاي تلفن همراه خارجي 
در كش��ور را به شركت هاي غيردولتي و واجد شرايط 

كه در ايران به ثبت رسيده باشند، اعطاء مي كند. 
ب��ر اين اس��اس دارن��ده مجوز براس��اس خدمات 
موضوع مجوز مي تواند نسبت به فروش سيم كارت هاي 
خارجي تلفن همراه در داخل كش��ور و ارائه خدمات 
پش��تيباني و اطالع رس��اني مربوط طبق مفاد مصوبه 
ش��ماره ۸ جلس��ه ش��ماره ۱۶۷ كميس��يون تنظيم 
مقررات راديويي اقدام كند. مدت اعتبار مجوز، دو سال 

شمس��ي از تاريخ صدور اعالم شده است. كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۷ تاريخ 
سي ام خرداد ۱۳۹۲ پيشنهاد »ضوابط و دستورالعمل 
فروش س��يم كارت هاي تلفن همراه خارجي در داخل 
كش��ور« را بررسي و مفاد آن را تصويب كرده بود كه 
در بخش هايي از آن آمده اس��ت: دستور العمل حاضر 
با توجه به افزايش تقاضا براي خريد س��يم  كارت  هاي 
تلفن همراه خارجي در كش��ور و در راستاي حمايت 
از حق��وق مش��تركين و افزايش رضاي��ت آنها و براي 
جلوگيري از بروز مش��كالت فني و امنيتي احتمالي 
ناش��ي از فروش س��يم  كارت  هاي مذكور و همچنين 
ضابطه  مند شدن فعاليت عامالن فروش و امكان كنترل 

و نظارت بر فعاليت آنها، تدوين شده است. 
البته فروش سيم  كارت  هاي شبكه  هاي ماهواره اي 
ج��زو خدمات موض��وع اين ضوابط نيس��ت و فروش 
سيم  كارت هايي كه با اس��تفاده از رومينگ، از طريق 
شبكه  هاي ماهواره  هاي نظير ثريا، اينمارست و مانند 

اينها امكان ارائه خدمت دارند، ممنوع است. 

مدت اعتبار مجوز، دو سال از تاريخ صدور است و 
پس از انقضاي آن با تشخيص سازمان، اعتبار آن هر 
بار به دفعات تا دو س��ال ديگر به درخواست متقاضي 
و با موافقت سازمان قابل تمديد خواهد بود. متقاضي 
بايد شركت غيردولتي بوده و در ايران به ثبت رسيده 
باش��د و تا پايان مدت اعتبار مج��وز بايد اين ماهيت 
حقوق��ي خود را حف��ظ كند و اعتبار مج��وز تا زمان 
حفظ ماهيت حقوقي مذكور خواهد بود. دارنده مجوز 
مي توان��د از طريق عاملين فروش نس��بت به فروش 
س��يم كارت هاي خارجي با حفظ مسووليت و عواقب 

ناشي از آن اقدام كند. 
متقاضي بايد براي صدور پروانه موافقت ارائه كننده 
اصل��ي يا اعطاي نمايندگي ب��ه متقاضي كه به تاييد 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور مبداء رسيده 
است را به همراه نسخه ترجمه رسمي به سازمان ارائه 
كند. در صورتي كه دارنده مجوز در طول مدت اعتبار، 
درخواس��ت نمايندگي فروش س��يم  كارت جديدي را 
داشته باشد بايد نس��بت به ارائه مدارك موضوع بند 

۶-۲ به سازمان جهت اخذ تاييديه اقدام كند. بديهي 
است در صورت عدم تاييد سازمان، دارنده مجوز مجاز 

به فروش سيم  كارت مذكور نيست. 
دارن��ده مجوز بايد كليه مش��خصات مش��تركين 
حقيقي ش��امل كارت ملي )و يا مش��خصات گذرنامه 
براي اتباع خارجي(، نش��اني دقيق پستي، كدپستي 
و ش��ماره تماس و مشخصات كامل ثبتي مشتركين 
حقوقي ش��امل ش��ماره، محل و تاريخ ثبت،  آدرس و 
كدپس��تي مركز اصلي ش��ركت همچنين مشخصات 
كام��ل كارت ملي مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز 
شركت )مطابق با مشخصات اشخاص حقيقي( را اخذ 
و ثبت و پس از رويت اصل مدارك شناس��ايي رسمي 
يك كپي از آن مدارك را از مشترك دريافت و قبض 
فروش رس��مي با ذكر ش��ماره تلفن به مشترك ارائه 
نمايد. فاكتورهاي فروش بايد با سربرگ دارنده مجوز 

و ذكر نام و كد عامل فروش باشد. 
دارنده مجوز حق افش��اي هيچ ي��ك از اطالعات 
مربوط به مشترك )مانند نام، نشاني، شماره تلفن و...( 
را مگر به موجب دس��تور مراجع ذي صالح در داخل 
كش��ور ندارد. ضوابط و مقررات اين دس��تورالعمل و 
هرگونه مقررات جديد كه توس��ط كميسيون تنظيم 

مقررات ارتباطات به تصويب مي  رسد و توسط سازمان 
ب��ه دارنده مجوز ابالغ مي  ش��ود، ب��راي دارنده مجوز 

الزم  االجرا است. 
مس��ووليت بازرسي و نظارت بر حسن انجام كار و 
تعهدات مندرج در اين ضوابط و دستورالعمل برعهده 
سازمان است و دارنده مجوز موظف است گزارش ثبت 
اطالعات مشتركين موضوع ماده ۸ اين دستور العمل 
را ب��ه صورت دوره اي هر س��ه ماه يك بار به س��ازمان 

ارائه كند. 
دارن��ده مجوز موظف اس��ت امكان دسترس��ي به 
اطالع��ات مربوط به مش��تركين خ��ود را به  موجب 
ارج��اع مراجع قانوني فراهم كن��د. دارنده مجوز بايد 
كليه تمهيدات الزم را براي ايجاد امكان انجام وظايف 
قانوني نظارت��ي مراجع ذي صالح در تمام طول مدت 

مجوز در چارچوب قوانين كشور فراهم كند. 
س��ازمان در قبال نگه��داري اطالعاتي كه ماهيت 
محرمانه دارد، مسوول بوده و صرفاً در ارتباط با وظايف 
قانوني خود از آنها بهره  برداري خواهد كرد و از افشاي 
آنها جز براي مقامات صالح ذي ربط، مقامات قضايي يا 
نهادهاي قانوني بازرسي خودداري خواهد نمود؛ كه در 

اين صورت سازمان مسووليتي نخواهد داشت. 

بازار

زمان، مديريت مي شود 
انگجت| شركت گوگل مش��غول تهيه قابليتي براي 
اندرويد است كه به كاربران آن اجازه مي دهد مدت زمان 
اس��تفاده از موبايل را مديريت كنن��د. گوگل اعالم كرده 
مش��غول تهيه ويژگي براي اندرويد است كه به كاربرانش 
كمك مي كند مدت زمان اس��تفاده از موبايل را مديريت 
كنند. اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان هشدار 
داده اند تعداد زيادي از كاربران موبايل و تبلت مدت زمان 
زيادي مشغول اين گجت ها مي شوند. البته گوگل ويژگي 
Family Links را نيز در اختيار كاربران گذاشته كه به 
والدين اجازه مي دهد مدت زمان استفاده از اپليكيشن هاي 
مختل��ف را در موبايل هاي فرزندانش��ان مديريت كنند. 
ب��ه هرح��ال اي��ن قابليت به گ��وگل كم��ك مي كند تا 
س��رمايه گذاران خود را راضي نگه دارد و به سرنوشت اپل 
دچار نشود. سال گذشته سرمايه گذاران اپل به اين شركت 
درباره استفاده بيش از حد كودكان از آيفون هشدار دادند. 
اپل نيز تعهد كرد سيستم هاي نظارتي والدين براي كنترل 

مدت زمان استفاده از موبايل را ارتقا دهد.

 اسباب بازي هوشمند
جايگزين موبايل مي شود

جي پالس| به تازگي عروس��كي س��اخته شده كه به 
كودكان امكان مي دهد پيام هاي صوتي بفرستند و دريافت 
كنند و به طور ايمن با خانواده ارتباط برقرار كنند. به تازگي 
عروسكي به نام Talkiساخته شده كه مي تواند كودكان 
را از موبايل و تبلت دور نگه دارد. با كمك اين عروس��ك 
كودكان به اينترنت واي فاي دسترسي دارند. آنها مي توانند 
پيام ه��اي صوتي بفرس��تند و درياف��ت كنند. همچنين 
كودكان مي توانند به طور ايمن با خانواده و دوستان ارتباط 
برقرار كنند. اين عروس��ك همچنين مي تواند به كودكان 

كمك كند به موقع از خواب بيدار شوند. 

 »وان پالس۶« با دوربين دوگانه
و ۸ گيگابايت رم مي آيد

س�ي نت| برخ��ي مناب��ع مطل��ع از عرضه گوش��ي 
وان پالس۶ در روزهاي آتي خبر داده و حتي تصاويري از 

اين گوشي را در فضاي مجازي منتشر كرده اند. 
اين گوش��ي چيني كه رونمايي از آن طي مراس��مي 
در لندن صورت مي پذيرد، از نظر س��خت افزاري بس��يار 
قدرتمن��د اس��ت و داراي ۸ گيگاباي��ت رم و پردازن��ده 
اسنپ دراگون ۸۴۵ اس��ت. شركت وان پالس كه در سال 
۲۰۱۳ تاسيس شده، به علت توليد گوشي هاي قدرتمند 
ك��ه قيمت كمت��ري از تولي��دات سامس��ونگ و گوگل 
دارند، مشهور اس��ت. اين گوشي كه قرار است جايگزين 
وان پالس۵تي شود، داراي نمايشگر ۶.۲۸ اينچي با دقت 
۱۰۸۰ در ۲۲۸۸ پيكس��ل اس��ت. اين گوشي از دوربين 
دوگانه ۲۰ و ۱۶ مگاپيكسلي با قابليت ضبط ويدئوهايي 
با دقت ۲۱۶۰ پيكسل هم برخوردار است. باتري ليتيومي 
وان پالس ۶ از ظرفيت ۳۴۵۰ ميلي آمپري برخوردار بوده 
و براي يك روز استفاده مناسب است. ضخامت اين گوشي 
۷.۵ميليمتر و وزن آن تنها ۱۷۵ گرم است. اين گوشي با 
سيستم عامل اندرويد ۸.۱ عرضه خواهد شد. حافظه اوليه 

اين گوشي ۲۵۶ گيگابايت است. 

 ساخت اپليكيشني
 براي كاهش استرس 

اينديپندنت| به تازگي اپليكيش��ني س��اخته شده 
ك��ه در كمت��ر از ۵ دقيقه با چند ابزار س��اده از اضطراب 
و اس��ترس كاربر مي كاهد و به او كمك مي كند احساس 
بهتري داشته باشد. به تازگي اپليكيشني ساخته شده كه 
 با استرس و اضطراب در جوانان مقابله مي كند. اپليكيشن

Happy Not Perfect راه حلي مدرن اس��ت و به افراد 
كمك مي كند احس��اس شادي بيش��تري كنند. فرآيند 
ساخت اين اپليكيشن بيش از ۳ سال است كه آغاز شده و 
براي اين منظور از متخصصان اعصاب و روانشناسان كمك 
گرفته شده است. اين اپليكيشن ابزارهاي مناسب را براي 
رصد و مديريت سالمت فرد به كار مي گيرد.  كاربران پس از 
ثبت نام در اپليكيشن، مي توانند در طيف وسيعي احساسات 
خود را از »عصباني« گرفته تا حتي »دلشكستگي« بيان 
 RECHARGE كنند. در قسمت هاي دريافت انرژي يا
اين اپليكيشن بازي هاي كوچك، روش هاي ساده و بيش از 
۵۰ تمرين تنفسي وجود دارد. عالوه بر آن در بخش ديگر 
اپليكيشن قسمت REFRESH در نظر گرفته شده كه 
۵ دقيقه طول مي كشد. اين بخش به آرام كردن سيستم 
عصبي كمك مي كند و سطح كورتيزول را پايين مي آورد. 
در مرحل��ه بعد فرد وارد فرآيند Burn Bin مي ش��ود تا 

افكار خود را بنويسد. 

حمايت كاخ سفيد از گسترش 
هوش مصنوعي

وي تري| كاخ سفيد از اجراي يك ابتكار عمل خبر 
داده ك��ه به موجب آن از ش��ركت هاي فعال در حوزه 

هوش مصنوعي حمايت جدي به عمل مي آورد. 
مقام��ات آمريكاي��ي وع��ده داده ان��د ك��ه قوانين 
س��خت گيرانه و محدودكننده يي را عليه شركت هاي 
فناوري عالقه مند به تحقيق در زمينه هوش مصنوعي 
تحميل نمي كنن��د و در عوض به آنها كمك خواهند 

كرد تا طرح هاي ابتكاري خود را به پيش ببرند. 
دولت آمريكا پنج شنبه گذشته از تاسيس كميته يي 
موسوم به هوش مصنوعي با حضور تعدادي از مديران 
ارش��د اداره سياس��ت گذاري عل��م و فن��اوري اياالت 
متحده خبر داد. انتش��ار اين خبر با اس��تقبال فعاالن 
عرصه فناوري مواجه ش��ده، به خصوص از آن جهت 
كه سياس��ت هاي دولت ترامپ تا ب��ه امروز چندان به 
مذاق شركت هاي بزرگ علمي و فناوري خوش نيامده 
است. ترامپ بس��ياري از چالش هاي خطرناك جهان 
مانند گرم شدن كره زمين را به رسميت نمي شناسد 
و از به كارگيري نيروهاي كار خارجي و سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي فناوري آمريكايي در خارج از اين كشور 
جلوگيري مي كند. برخي كارشناسان مي گويند اهميت 
ه��وش مصنوعي و س��رمايه گذاري گس��ترده برخي 
كش��ورهاي رقيب در اين زمينه باعث شده تا ترامپ 

موضوع هوش مصنوعي را جدي بگيرد.

اخبار

واكنش وزير ارتباطات به گاليه پيام رسان داخلي: 

به جاي جنگ رواني مشكل را حل كنيد
گروه دانش و فن | مرجان محمدي |

 پيام رس��ان هاي داخل��ي ب��راي توس��عه زي��ر 
س��اخت هاي خ��ود و ارائه خدمت ب��ه كاربران ۵۰ 
ميليارد ريال تسهيالت دريافت كرده اند، تسهيالتي 
كه از س��وي دولت پرداخت ش��ده است تا كاربران 
ب��ه ج��اي اس��تفاده از پيام رس��ان هاي خارجي از 
پيام رسان هاي داخلي استفاده كنند، پيام رسان هايي 
كه با وجود اعطاي تسهيالت اين چنيني نتوانسته اند 

نظر كاربران را بخود جلب كنند. 
برخ��ي از مدي��ران اين پيام رس��ان هاي داخلي 
ازعضويت ۱۰ ميليون كاربر خب��ر داده اند، خبري 
كه صحت آن تاييد نش��د و برخي مس��ووالن اين 
آمار را اش��تباه دانس��تند و گفتند ك��ه در مجموع 
پيام رسان هاي داخلي توانستند كمتر از ۹ ميليون 
كاربر جذب كنند و مالك جذب كاربر ميزان دانلود 
و نصب نيس��ت بلكه مالك حضور كاربران در اين 

شبكه هاي اجتماعي است. 
بس��ياري از كاربران��ي كه به اين پيام رس��ان ها 
مهاج��رت كرده اند بعد از مش��كالت ف��راوان اين 
پيام رس��ان ها و اختالل ه��اي ايج��اد ش��ده دوباره 
به پيام رس��ان فيلتر ش��ده تلگرام باز گشتند و اين 
بدان معنا اس��ت كه هنوز پيام رس��ان هاي داخلي 
نتوانس��ته اند نياز كاربران را برآورده كنند، اين در 
حالي اس��ت كه يكي از پيام رس��ان هاي داخلي در 
روزه��اي اخير مش��كالت ايجاد ش��ده در خدمات 
رساني خود به مش��تركان را به زيرساخت ها و كم 
كاري اپراتورهاي تلفن همراه كش��ور نس��بت داده 
ب��ود و از كم كاري وزارت ارتباطات و زير س��اخت 
شكايت و گله داشت،  روز گذشته وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات به اين ادعا پاسخ داد و گفت: اين 
پيام رسان داخلي به جاي عمليات رواني و پروپاگاندا 

مشكل را رفع كند. 
محمدجواد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران 
به اعت��راض يكي از پيام رس��ان هاي داخلي درباره 
چالش هاي نرم افزاري زيرس��اخت و اپراتورها اشاره 

كرد و افزود: اينكه مش��كالت خ��ود را به ديگران 
نسبت دهيم و به جاي پرداختن به آن، با پروپاگاندا 
)عمليات روان��ي( بخواهيم ضعف خ��ود را پنهان 

داريم، نه به نفع آنها و نه به نفع كشور است. 
وي در واكنش به ادعاي يكي از پيام رسان هاي 
داخلي مبن��ي بر هم��كاري نكردن ب��راي تامين 
زيرس��اخت ها گفت: اين پيام رس��ان به جاي رفع 

مشكل، فرافكني مي كند. 
وي ادامه داد: اكنون پنج پيام رس��ان داخلي در 
كش��ور فعال اند و اينكه يكي از آنها به جاي مطرح 
كردن مش��كل در جلس��ه يي به اين منظور مرتب 
بحث را به عمليات رواني بكشاند، به سود هيچكدام 

نيست و اين رويه جواب نخواهد داد. وزير ارتباطات 
افزود: تالش وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
و اپراتوره��ا بر همكاري با پيام رسان هاس��ت و اين 
موضوع را به عنوان يك تكليف مهم ملي پيگيري 
مي كن��د؛ بنابراين ايجاد عملي��ات رواني، ذهنيتي 
ايجاد مي كند و تاثير منف��ي دارد. وي تاكيد كرد: 
اگر كسي مش��كلي دارد بايد با استدالل و استناد 

پيگيري كند. 
آذري جهرمي خاطرنش��ان س��اخت: نمي شود 
چه��ار پيام رس��ان ديگر خ��وب كار كنن��د و يك 
پيام رس��ان ك��ه ادعايي داش��ته و به آن نرس��يده 
اس��ت، ش��روع به تبليغ منفي كند و مسووليت را 

به گردن ديگران بيندازد؛ پيام رس��ان ها بدانند ما از 
آنها حمايت كرده و مشكالت را پيگيري و برطرف 
خواهيم كرد. گفتني است چندي پيش مدير يك 
پيام رسان داخلي در صفحه شخصي خود در توييتر 
به اختالل چند روزه پيام رس��ان خود اش��اره كرد 
و نوش��ت: اختالل در زيرس��اخت ارتباطي كشور، 
اپراتورها و پيام رس��ان داخلي، ناشي از چالش هاي 
نرم اف��زاري ما، كم لطفي اپراتوره��اي همراه و عدم 
اختصاص حداقل هاي زيرس��اختي از سوي دولت 
اس��ت. ما ۲۴ س��اعته عالوه بر ت��الش براي حل 
چالش ه��اي نرم افزاري، پيگير تامين نيازهاي فني 
از س��وي اپراتورها و دولت هستيم كه ظاهرا بدون 

كمك آقاي آذري جهرمي، اين مش��كالت برطرف 
نمي ش��ود. هفته گذش��ته با پيش بيني اين روند، 
نامه يي براي ايشان و مسووالن مرتبط ارسال كرد م 

كه منتظر مساعدت دولت هستم. 
از سوي ديگر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
به افزايش شكايت هاي مردمي از كيفيت اينترنت 
اش��اره و تاكيد كرد كه اپراتورها موظفند نسبت به 
اين مس��اله با جديت پيگي��ري و اقدام هاي الزم را 
انجام دهند. در حالي كه پس از اعمال محدوديت 
روي يكي از پيام رس��ان هاي خارجي كه به دستور 
مق��ام قضاي��ي و در روز ه��اي اخي��ر رخ داد مردم 
شاهد بروز اختالل هايي در سرويس هاي اينترنتي 
خود بودند و برخي مواقع نيز افت كيفيت اينترنت 

موجب افزايش نارضايتي ها شده بود. 
موضوعي ك��ه واكنش رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي ايران را به همراه داشت 
به گونه يي كه حس��ين فالح جوشقاني به دريافت 
گزارش هايي مبني بر اختالل در برخي فعاليت هاي 
اينترنتي با اجراي دس��تور قضايي مسدودس��ازي 
تلگرام گفت: مردم اين اختالل ها را به سامانه ۱۹۵ 
گزارش كنند.  وزير ارتباطات نيز روز گذشته به بروز 
مشكالت در كيفيت اينترنت اش��اره كرد و گفت: 
اپراتورها بايد با جديت براي برطرف كردن اين افت 
كيفيت تالش كنند. آذري جهرمي در ادامه با انتقاد 
مج��دد از انحصار صدا و س��يما در مقررات گذاري 
ص��وت و تصوير فراگير، به رش��د فراگير ويديو به 
دليل تالش هاي دولت در اين زمينه اشاره كرد و در 
عين حال اين توسعه را جايگزيني براي ارتباطات 
ثابت ندانست. عضو كابينه دولت تدبير و اميد منابع 
فركانسي را محدود برشمرد و گفت: توسعه شبكه 
همراه همواره با محدوديت مواجه اس��ت بنابراين 
بايد نسبت به توسعه شبكه ثابت اقدام كرد. در هر 
صورت به نظر مي رس��د بسياري از كاربران ترجيح 
مي دهند در پيام رس��ان خارجي فيلتر ش��ده باقي 
بمانند تا اينكه به پيام رسان داخلي مهاجرت كنند. 

انگجت|
 اكنون كه آخرين طراحي موش��ك »فالكون۹« به فضا پرتاب ش��ده اس��ت، الون 
ماس��ك طي پيامي اعالم كرده اس��ت كه اين موشك تا ۵ سال آينده، ۳۰۰ ماموريت 

فضايي ديگر را انجام خواهد داد. 
الون ماسك، مدير »اسپيس ايكس« )SpaceX( تخمين زده است كه اين شركت 
تا پنج س��ال آينده ۳۰ تا ۴۰ هس��ته براي تقريبا ۳۰۰ ماموريت موشك »فالكون۹« 
خواهد س��اخت. به عبارتي ديگر، انتظار مي رود كه در اين موش��ك پيش��گام، از هر 
هسته، چندين بار استفاده شود. حال كه اين موشك به فضا پرتاب شده است، چند 
سوال راجع به آينده آن مطرح است. سوالي با اين مضمون كه پس از ماموريت نهايي 

اين موشك، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
پس از گذش��ت ۵ س��ال، موش��ك »BFR« جايگزين »فالكون۹« خواهد ش��د و 
ماموريت هايي به »مريخ«، »ماه« و »س��ياره هاي خارج از منظومه شمس��ي« را انجام 
خواهد داد. »اس��پيس ايكس« روي جايگزيني موش��ك »BFR« ب��ه جاي فالكون 
۹ تمركزي ويژه كرده اس��ت. س��والي ديگر كه راجع به اين موش��ك مطرح اس��ت، 
هزينه هاي آن اس��ت. در حال حاضر، تقريب��ا ۵۰ ميليون دالر براي هر پرتاب مجدد 
»فالكون۹« هزينه مي ش��ود. اين درحالي است كه ۳۰۰ ماموريت فضايي براي كمتر 
از ۳۰ موشك، هزينه هاي پرتاب را به طور چشمگيري كاهش خواهد داد. الون ماسك 

معتقد است طي چند سال آتي، امكان دسترسي به فضا آسان تر خواهد شد. 
الون ماسك طي پيامي در صفحه مجازي خود در توئيتر نوشت: »اسپيس ايكس« 
تا پنج س��ال آينده، قادر خواهد بود ۳۰ تا ۴۰ هس��ته موشك را براي ۳۰۰ ماموريت 
موش��ك »فالكون۹« بس��ازد و پس از آن، اين موش��ك را بازنشس��ت خواهد كرد و 
»BFR« را جايگزين آن خواهد كرد. فالكن ۹ موش��كی تجاری از گروِه موشك های 
ش��ركِت اس��پيس اكس اس��ت. فالكن ۹ برای بردن محموله به مدار زمين طراحی و 
ساخته شده و بلندای آن به ۶۷ متر می رسد. سوخِت فالكن، تركيبی شامِل اكسيژن 

مايع)LH۲( و آر پی وان )گونه ای نفت سفيد( است.

فون آرنا| 
شبكه اجتماعي اينستاگرام قابليت جديدي را به پلتفرم استوري هاي خود افزوده است كه 

مخاطبان مي توانند به استوري هاي قابل مشاهده، واكنش نشان دهند. 
ش��بكه هاي اجتماعي در چند س��ال اخير، ه��ر يك براي جلب رضاي��ت كاربران خود و 
افزايش محبوبيت و اس��تفاده توس��ط كاربران، گاهي قابليت ها و امكانات جديدي را اضافه و 

ارائه مي كنند. 
قابليت افزودن استوري هاي اينس��تاگرام در ماه اوت سال گذشته ۲۰۱۶ ميالدي به اين 
ش��بكه اجتماعي اضافه ش��د و از همان ابتدا ميليون ها طرفدار را به خود جذب كرد. از آن 
زمان تاكنون كه حدود بيش از يك س��ال مي گ��ذرد، مي توان گفت اين قابليت مهم ترين و 

پرطرفدارترين قابليتي است كه تاكنون به اپليكيشن اينستاگرام افزوده شده است. 
اينستاگرام به عنوان يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين شبكه هاي اجتماعي، حاال اين بار 
قابليت جديدي را تحت عنوان emoji slider ارائه و منتش��ر كرده است. با استفاده از اين 
قابليت جديد، كاربران قادر خواهند بود تصوير يا ويديوي منتخب خود را به عنوان استوري به 
اشتراك گذاشته و قبل از انتشار كامل آن، از قابليت ايموجي اساليدر استفاده كرده و آن را 
روي هرجايي از استوري كه مي خواهند، قرار بدهند. مخاطبان استوري و فالوورهاي موردنظر 

پس از مشاهده استوري مي توانند به آن واكنش نشان دهند. 
روش كار اين قابليت بدين صورت اس��ت كه كاربران با كشيدن شكلك )ايموجي( مورد 
نظر روي صفحه، مي توانند ميزان عالقه مندي خود به اس��توري منتشر شده دوستانشان را 
نشان داده و ثبت كنند. اينستاگرام يكي از محبوب ترين شبكه هاي اجتماعي در ميان كاربران 
فضاي مجازي به شمار مي رود كه در اين ميان، نسل جوان و نوجوان از آن استقبال بيشتري 
نس��بت به س��اير رده هاي سني كرده اند. اين ش��بكه اجتماعي در ماه سپتامبر سال گذشته 
۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان شبكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي 
دادن بيش از ۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. نسخه به روزرساني جديد اينستاگرام كه 
شامل اين قابليت جذاب نيز مي شود، نسخه ۴۴ اين اپليكيشن است كه براي تمامي كاربران 

گوشي هاي اندرويدي و iOS قابل اجرا و دسترسي خواهد بود. 

بلومبرگ|
پس از معرفي هوش مصنوعي فوق پيش��رفته دوپلكس گوگل و جنجال هاي بس��يار، 
اين غول تكنولوژي اعالم كرده كه براي جلوگيري از ايجاد س��وتفاهم و مش��كالت آتي، 

چالش هاي اخالقي اين گجت را برطرف خواهد كرد. 
يكي از پر سر و صداترين و جنجالي ترين فناوري هاي جديدي كه گوگل در كنفرانس 
توس��عه دهندگان و رويداد Google I/O 2018 از آن رونمايي كرد، نس��خه آزمايشي 
گوگل دوپلكس بود. اين فناوري كه مبتني بر هوش مصنوعي و يادگيري ماش��يني فوق 
پيشرفته است قادر است بسيار شبيه به انسان صحبت كند و همانند يك دستيار صوتي 
به مخاطبان موردنظر كاربران تماس گرفته و دقيقا با آنها همانند يك انسان مذاكره كرده 
و به گفت وگو بنش��يند. صداي گوگل دوپلكس آنقدر ش��بيه به انسان بوده و هوشمندانه 
اس��ت، به گونه يي كه توس��ط مخاطبان روبات بودن و مصنوعي بودن مكالمات آن، كامال 

غير قابل تشخيص است. 
پ��س از معرفي و رونماي��ي از اين محصول جديد، بالفاصله جنجال هاي بس��ياري در 
فض��اي مجازي به وج��ود آمد. آنها بر اين باورن��د كه اين فناوري فوق پيش��رفته و فوق 
هوش��مند، بس��يار غير اخالقي است چراكه كاربران مي توانند بس��ياري از جرايم را بدين 

صورت انجام بدهند بدون آنكه طرف مقابلشان متوجه شود اين يك روبات است. 
ح��اال گ��وگل در واكنش ب��ه جنجال هاي به وجود آم��ده، اعالم كرده اس��ت كه اين 

چالش هاي اخالقي و اجتماعي را برطرف خواهد كرد. 
اين چالش هاي اخالقي گوگل دوپلكس مي تواند عواقب ناگوار پيش��رفت تكنولوژي و 
علم در س��ال هايي نه چندان دور را به ما گوش��زد كند. يك تكنولوژي كه مي تواند بسيار 
ش��بيه به انس��ان عمل كند، صحبت كند، با مخاطب موردنظر بر س��ر موضوعات مختلف 
بح��ث و مذاكره كند، به طور قطع مي تواند در آينده ما را با مش��كالت و معضالت بزرگي 
مواجه كند. حاال بايد منتظر بمانيم كه با وجود اين جنجال هاي به وجود آمده، گوگل باز 
هم به ادامه روند هوش مصنوعي دوپلكس خواهد پرداخت و آيا اين چالش هاي اخالقي و 

اجتماعي را برطرف خواهد كرد يا خير. 

پيش بيني 300 ماموريت براي »فالكون9« رفع چالش اخالقي هوش مصنوعي »دوپلكس«اضافه شدن قابليت جديد به »اينستاگرام«

فضا فراسوكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ۶۳۲ ميليون مترمكعب كسري داريم- اردبيل| 
مديرعامل شركت آب منطقه يي اردبيل با اشاره به بحران 
ش��ديد منابع آب زيرزميني در منطق��ه تاكيد كرد كه در 
حال حاضر ذخاير آب پنج سال آينده دشت اردبيل مصرف 
شده است.  اصغر سليمان زاده در ديدار ائمه جمعه استان از 
سد ميل مغان و پاياب خداآفرين افزود: اين ميزان كسري 
مويد اين نكته اس��ت كه اگر هم  اكنون به مدت پنج سال 
آب مصرف نكنيم، منابع آبي به وضعيت اوليه مي رس��د. او 
با اش��اره به خطر فرونشست دشت اردبيل به دليل مصرف 
باالي منابع زيرزميني تصريح كرد: در حال حاضر دش��ت 
اردبيل ۶۳۲ميليون مترمكعب كسري منابع آب زيرزميني 
دارد از اين رو اين دش��ت جزو ۳۵۵ دشت ممنوعه كشور 

عنوان شده است. 
 برگزاري پنجمين مانور فراگير مديريت بحران 
شركت آب و فاضالب استان مركزي در شهر ساوه-
اراك | پنجمي��ن مانور فراگير مديريت بحران با محوريت 
وقوع زلزله در شهر ساوه به ميزباني شركت آب و فاضالب 
ساوه و با مشاركت دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي آب و 

فاضالب استان هاي معين استان مركزي برگزار شد. 
عبدالرضا خليلي مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
مركزي با اشاره به حادثه خيز بودن شمال استان با توجه به 
شرايط توپوگرافي كه مستعد سيل، زلزله، خشكسالي و... 
است، افزود: به همين دليل بايد با تجهيزات كامل آمادگي 
الزم براي مقابله با اين حوادث را داشته باشيم و با انجام اين 
مانورها مي توان با پي بردن به نقاط قوت و ضعف آمادگي 

روبه رو شدن با شرايط بحراني را داشته باشيم. 
 صدور حكم ۹۳۰ ميليوني براي قاچاقچي ارز در 
آذربايج�ان غربي- اروميه| مديركل تعزيرات حكومتي 
اس��تان آذربايجان غربي از محكوميت ۹۳۰ميليون ريالي 

قاچاق ارز خبر داد. 
محمد اقوامي از كش��ف و محكومي��ت قاچاق ۹۶هزار 
و ۸۰۰ لير تركيه در شهرس��تان خوي خب��ر داد و گفت: 
مام��وران مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز شهرس��تان خوي در 
بازرسي از خودروهاي عبوري به يك دستگاه اتوبوس مسير 
ماكو به اروميه مش��كوك و در بازرسي از آن مقدار ۹۶هزار 
و ۸۰۰ لير تركيه ارز قاچاق كش��ف و پرونده را به تعزيرات 
حكومتي شهرس��تان خوي ارس��ال كردند. او افزود: شعبه 
اول ويژه رس��يدگي به قاچاق كاال و ارز شهرستان مذكور 
پس از احراز تخلف، متهمان را به ضبط ارزهاي مكش��وفه 
و پرداخت ۹۳۰ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق 

دولت محكوم كرد. 
 آنفلوآن�زا ۹۰ درص�د واحده�اي مرغ�داري 
ق�م را درگير كرد- قم| معاون بهب��ود توليدات دامي 
سازمان جهاد كشاورزي استان قم از درگيري ۹۰درصد 
از واحدهاي مرغداري اس��تان قم به بيماري آنفلوآنزاي 
ف��وق  حاد پرن��دگان خبر داد. حس��ين علي بيگي گفت: 
استان قم به  واس��طه موقعيت جغرافيايي كه از گذشته 
تاكنون داش��ته در زمينه پرورش دام و طيور فعال بوده 
و به عنوان يك قطب در كش��ور مطرح اس��ت. او با بيان 
اينكه از ۲7 اس��تان كش��ور، دام به ش��هر ق��م وارد و از 
اين ش��هر به ۲4 اس��تان صادر مي ش��ود، افزود: ميدان 
دام��ي كه در اس��تان قم وجود دارد در كش��ور منحصر 
به  فرد اس��ت و همين مس��اله باعث مي شود كه تبادل 
دامي زيادي در اس��تان داشته باش��يم بر همين اساس 
جديدترين سويه هاي بيماري دامي كشور در ميدان دام 

قم مشاهده مي شود. 
 بي آبي نتيجه پرورش صنايع كارشناسي نشده 
اس�ت - ياس�وج|  معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي 
سازمان محيط زيست كشور با اشاره به مهم ترين تهديدات 
تنوع زيستي ش��امل تخريب جنگل ها و مراتع، بيابان زايي 
و آلودگ��ي آب، خاك و ه��وا اظهار كرد: همه اين تهديدها 
محص��ول بي تدبيري بش��ر در بهره ب��رداري غيراصولي از 
طبيعت اس��ت. حميد ظهرابي در آيي��ن توديع و معارفه 
مديركل محيط زيست كهگيلويه و بويراحمد گفت: اصول و 
مالحظات زيست محيطي در ايران چندان رعايت نمي شود 
و بايد براي احياي عرصه هاي تخريب شده در ايران تالش 
كرد. او با اش��اره به كمبود آب در كش��ور خاطرنشان كرد: 
اين بحران ناش��ي از پرورش صنايعي اس��ت كه بدون كار 
كارشناس��ي رشد كردند و بيشترين آسيب را نيز به حوزه 
محيط زيس��ت وارد كرده است لذا بايد پروژه هايي تعريف 

شود كه تناسب مناسبي با محيط زيست داشته باشد. 
 افزايش تعرفه عوارضي همدان - ساوه با وجود 
نارضايتي م�ردم- همدان| نماينده همدان و فامنين در 
مجلس دهم در نامه يي به وزراي اقتصاد و صنعت و معدن 
با اشاره به مبلغ باالي عوارضي اتوبان تهران- همدان يادآور 
شده است: اين مساله همواره مورد اعتراض مردم بوده است. 
حاجي بابايي در اين نامه تاكيد كرده اس��ت: به علت قيمت 
باالي عوارض اين اتوبان، رانندگان ناگزير از جاده قديم اقدام 
به تردد مي كنند كه اين موضوع منجر به تصادفات ش��ديد 
و آسيب هاي جبران ناپذيري شده است. نماينده همدان در 
اين نامه آورده اس��ت: مطلع شديم در سال ۹7 نيز با وجود 
نارضايتي مردم، اين عوارضي اقدام به افزايش مبلغ عوارض 
كرده است لذا با عنايت به وضعيت كنوني اقتصادي كشور، 

اينگونه تصميمات هيچ توجيهي ندارد. 
 4۰۰ ميليارد تومان زكات در كشور - بيرجند| 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال ج��اري 4۰۰ميليارد 
تومان زكات در كش��ور جمع آوري ش��ود. به گزارش 
خبرگ��زاري ص��دا و س��يما مركز خراس��ان جنوبي، 
مدي��ركل امور اجراي��ي زكات كميته امداد كش��ور، 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال ج��اري 4۰۰ميليارد 
توم��ان زكات در كش��ور جمع آوري ش��ود. انتظاري 
در همايش طاليه داران زكات در اس��تان گفت: طبق 
آخري��ن آمار پارس��ال ۳7۰ميليارد توم��ان از محل 
دريافت زكات درآمد كسب شده است. مديركل امور 
اجرايي زكات كميته امداد كشور افزود: جهت گيري 
ش��وراي سياست گذاري زكات بدين صورت است كه 
حداقل ۶۰ درصد مصرف زكات به س��مت نيازمندان 
برده شود كه در سال ۹۶ در كنار فعاليت هاي كميته 
ام��داد بيش از 7۰درصد زكات ص��رف نيازمندان در 
موارد جهيزيه، مس��كن و درمان نيازمندان شد. وي 
گفت: 4۰درصد زكات دريافت شده نيز به تشخيص 
س��تاد زكات در پروژه هاي عام المنفعه مصرف ش��د. 
انتظ��اري يك��ي از ويژگي هاي مه��م زكات را ايجاد 
وف��اق و همدلي در كش��ور عنوان ك��رد و افزود: در 
اس��تان هايي كه م��ردم با مذاهب مختلف س��كونت 
دارن��د، پرداخ��ت زكات مورد توجه اس��ت. نماينده 
ولي فقيه در خراس��ان جنوبي و رييس شوراي زكات 
استان هم در اين همايش گفت: پيش از اينكه زكات 
براي زكات گيرنده الزم باش��د، تاثي��ر زكات و انفاق 

براي زكات دهنده مورد توجه است. 

اخبارشهرستانها

معاون فناوري رييس جمهوري بيان كرد

تزريق نسل جديد كارآفرينان 30ساله
توسعه منطقه با بهره گيري علمي از انرژي خورشيد

به عنوان مهم ترين خواسته صنعتگران مطرح شد

استراحت يك ساله در پرداخت ديون

گروه بنگاه ها|
»تزريق نس��ل جدي��دي از كارآفرين��ان جوان در 
حد ۳۰ س��ال در راه است. اين افراد در آينده نزديك 
ش��ركت هاي دانش بنيان را تاس��يس مي كنند و فرق 
آنه��ا با كارآفرينان قبلي در اين اس��ت كه بر اس��اس 
دانش كار مي كنند.« اين عبارات دورنمايي اس��ت كه 
معاون فن��اوري رييس جمهوري با آنها تالش مي كند 
تا تصويري از آينده كس��ب و كار كشورمان ارائه كند. 
آينده يي كه از منظر س��تاري در آن جوانان ۳۰ساله 
س��كان هدايت بيش��تر ش��ركت هاي دانش بنيان را 
دراختيار دارند و از طريق اين شركت هاي دانش بنيان 
بخش قابل توجهي از نيازهاي اش��تغال زايي و رش��د 
كش��ور را پاس��خ مي دهند. معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمه��وري در س��فر يك روزه به سيس��تان و 
بلوچستان با سفر به شمال اين استان عالوه بر شركت 
در نشست علمي با مس��ووالن دانشگاه زابل عمليات 
اجرايي ساخت نخس��تين نيروگاه خورشيدي شناور 
كش��ور روي چاه نيمه س��وم در شهرس��تان زهك را 
كلنگ زن��ي كرد. بازديد از مجتمع تحقيقاتي حضرت 
بقيه اهلل االعظم )عج( دانش��گاه زاب��ل، افتتاح نيروگاه 
1۰مگاواتي خورش��يد در زاهدان، شركت در نشست 
شوراي اداري سيستان و بلوچستان و نشست خبري با 
اصحاب رسانه از ديگر برنامه هاي سفر يك روزه معاون 
رييس جمهوري به اين اس��تان است. سيستان با پنج 
شهرس��تان زابل، زهك، هامون، هيرمند و نيمروز در 

شمال سيستان و بلوچستان واقع شده است. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهور گفت: آمادگي 
داريم كه در قالب كاري مشترك با پژوهشكده رويان 
در بح��ث اص��الح ژنتيك��ي گاو سيس��تاني يا بحث 
كلونينگ آن ورود كنيم. س��ورنا س��تاري در جلس��ه 
با اعضاي هيات علمي دانش��گاه زابل اظهار داش��ت: 
مسووالن بايد در اين استان روي نيروي انساني خوب 
كار كنند و بتوانند اين نيروهاي ارزشمند را نگه دارند، 
همان طور كه از پيدا كردن يك معدن گچ خوشحال 
مي ش��ويم بايد از پيدا كردن و همين طور نگهداشتن 

نيروهاي انساني ارزشمند هم خوشحال شويم. 
 ستاري در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: 
نيروهاي مس��تعد و توانمند در اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان به عنوان بزرگ ترين سرمايه مي توانند با 
بهره گي��ري از توان بخ��ش خصوصي؛ اقتصاد منطقه 
سيس��تان را تكان دهن��د و عامل تحرك و پويايي در 

بخش هاي مختلف شوند. 

  سرمايه گذاري روي نيروي انساني باكيفيت
معاون علم��ي رييس جمهور ادام��ه داد: امكانات 
دانش��گاه بايد براي تمام مردم باش��د، دانشگاه جايي 
نيس��ت كه صبح ه��ا بياييم و ش��ب ها بروي��م، بلكه 
دانشگاه ها در ساير نقاط ديگر ديوار ندارند و جزئي از 
مبلمان شهري محسوب مي شوند. دانشگاه نسل سوم 
و چهارم يعني همين و بايد جزو مردم باشد چيزي كه 
ما درس مي دهيم بايد بتواند ابتدا مش��كالت مردم را 
در يك جامعه حل كند. س��رمايه گذاري كه در استان 
سيس��تان و بلوچستان ش��ده و نيروي انساني بسيار 
باكيفيت كه در دانشگاه وارد شده بايد به گونه يي باشد 

تا مردم از آن بهره مند شوند. 
س��تاري در ادامه به اهمي��ت نژادهاي دامي بومي 
منطقه سيس��تان اشاره كرد و گفت: گاو سيستاني به 
عنوان يكي از پتانسيل هاي دامي منطقه و از بهترين 
نمونه هاي گاو گوش��تي در دنياست و معاونت علمي 
آمادگ��ي دارد در بحث ژنتيكي و پروژه هاي علمي آن 
كاركن��د. او از آمادگي الزم در قالب كاري مش��ترك 
با پژوهش��كده روي��ان در بحث اص��الح ژنتيكي گاو 

سيستاني يا بحث كلونينگ آن خبر داد. 
س��تاري گفت: م��ا روي پژوهش س��رمايه گذاري 
نمي كني��م مگر اينكه تا انتهاي آن را بدانيم و محيط 
كس��ب وكار آن نيز فراهم  شده باشد. ما با مقاله دادن 
مخالف نيستيم اما با اينكه مقاله محور شود، مخالفيم. 
در واقع بايد پژوهش ها و مقاالت مشكلي از مشكالت 
مردم و جامعه را حل كنند. دانشگاه بايد مدلي داشته 
باشد كه چطور به آموزش و پژوهش به اقتصاد وصل 
شود. دانشگاه هاي دنيا بيش از 1۵درصد به پول دولتي 
وابس��ته نيس��تند. دانشگاهي موفق اس��ت كه بتواند 
۸۰درصد از درآمدش را از محل هاي مختلف درآورد. 

 كلوني هاي كسب و كار منطقه اي
او گف��ت: پول دولتي براي پژوهش هاي مرز دانش 
اس��ت ولي كار تجاري با پول دولتي شكل نمي گيرد. 
بزرگ ترين س��م براي كار تجاري اين اس��ت كه پول 

دولتي به آن تزريق شود. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح كرد: 
در اين منطقه بايد محل كس��ب وكار ش��كل گيرد و 

دانش��گاه هاي منطقه زمينه كس��ب وكار و تاس��يس 
ش��ركت هاي مرتبط ب��ا فعاليت هاي دانش��جويي را 
فراهم كنند. وظيفه دانشگاهي مثل دانشگاه زابل حل 

مشكالت منطقه به وسيله دانش است. 
او با اشاره بر شكل گيري 4۰۰ شركت دانش بنيان 
در اطراف دانشگاه شريف گفت: اين شركت ها يا اساتيد 
دانشگاهند يا دانشجويان دانشگاه، در اين صورت است 

كه دانشگاه مي تواند يك دانشگاه كارآفرين باشد. 
ستاري از تزريق نسل جديدي از كارآفرينان جوان 
در حد ۳۰س��ال خبر داد و گف��ت: اين افراد در آينده 
نزديك شركت هاي دانش بنيان را تاسيس مي كنند و 
فرق آنها با كارآفرينان قبلي در اين است كه بر اساس 

دانش كار مي كنند. 

 تاكيد بر همكاري 
دانشگاه ها و بخش خصوصي

استاندار سيس��تان و بلوچستان گفت: اين استان 
از نظر تعداد دانش��گاه ها و رش��ته هاي دانش��گاهي از 
توانمندي بس��يار خوبي برخوردار اس��ت ك��ه بايد از 

پژوهش ها و مطالعات آنها در توس��عه استان استفاده 
شود. س��يد دانيال محبي در نشست معاون علمي و 
فناوري رييس جمهور با رييس و اعضاي هيات علمي 
دانش��گاه زابل اف��زود: مالك هرگون��ه تصميم گيري 
و برنامه ري��زي بايد بر اس��اس پژوه��ش، مطالعات و 

تحقيقات دانشگاهي قرار گيرد. 
استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه گفت: نقش 
دانش��گاه در سطح جامعه و توسعه استان بسيار مهم 
اس��ت و بايد زمينه برقراري ارتب��اط و همكاري بين 

بخش خصوصي و دانشگاه ها ايجاد و گسترش يابد. 
همچني��ن حبيب اهلل دهم��رده نماين��ده زابل در 
اين جلس��ه گفت: بيش از 1۰برابر آبي كه به زاهدان 
منتقل مي ش��ود در چ��اه نيمه ها تبخير مي ش��ود و 
متاس��فانه تاكنون هيچ كس��ي حتي ي��ك قدم براي 
مهار آن برنداش��ته است. او با اش��اره به اجراي پروژه 
آب هاي ژرف گفت: اين يك كار بس��يار بزرگي است 
كه به عنوان باقيات و صالحات در تاريخ ثبت مي شود 
و بايد از معاونت علمي رييس جمهور در اين زمينه كه 
هميش��ه ياريگرمان بوده قدرداني شود. وي در مورد 
معضل ريزگردها هم گفت: وجود ريزگردها در منطقه 
گاهي به 1۲۰برابر حد مجاز مي رسد كه در نوع خود 
يك فاجعه محسوب مي شود. همه بايد دست به دست 

هم بدهيم تا چالش ها به فرصت تبديل شود. 

  احداث نخستين نيروگاه خورشيدي 
شناور كشور در زابل

معاون استاندار و فرماندار ويژه زابل گفت: امروز 
با حضور س��ورنا س��تاري معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمهور و معاون وزير نيرو و رييس س��ازمان 
انرژي هاي نو كش��ور نيروگاه خورش��يدي ش��ناور 
در آب در س��دهاي چ��اه نيم��ه شهرس��تان زهك 

كلنگ زني شد. 
هوش��نگ ناظري اف��زود: اي��ن نيروگاه ب��ا توان 
7 م��گاوات ب��ا س��طح پوش��ش 14هكت��ار و هزينه 
س��رمايه گذاري ۸.۵ ميليون يورو ساخته خواهد شد. 
عمليات اجرايي احداث نيروگاه خورش��يدي س��نتور 
روي چاه نيمه سوم، نشست با اعضاي علمي دانشگاه 
زابل در زمينه راهكارهاي كاهش تبخير آب، كاهش 
ريزگردها و پتانسيل هاي سيستان در زمينه گياهان 
داروي��ي و بازديد از محل اجراي پروژه كاهش تبخير 
آب از مهم ترين برنامه هاي پيش بيني  ش��ده در سفر 

معاون رييس جمهور به شمال استان است. 

»مهم تري��ن خواس��ته صنعتگران اس��تراحت 
يك س��اله در پرداخت ديون است.« رييس خانه 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ايران با اي��ن عبارات 
خواستار توقف فش��ار بانكي و مالياتي به جامعه 
توليدكنندگان ش��د و گفت: مهم ترين خواس��ته 
صنعتگران و معدنكاران ايران استراحت يك ساله 

در پرداخت ديون است. 
خان��ه  هيات مدي��ره  مش��ترك  نشس��ت  در 
صنعت، معدن وتجارت ايران و خراس��ان رضوي 
ب��ا قائم مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت كه با 
حض��ور مدي��ران كل تامين اجتماعي، س��ازمان 
امور مالياتي، محيط زيس��ت و جمعي از فعاالن 
صنعت��ي پيش��رو برگ��زار ش��د، توليدكنندگان 
مسائل، مشكالت و پيشنهادات خود را به صورت 
صري��ح با رض��ا رحماني قائم مق��ام وزير صنعت، 

معدن و تجارت مطرح كردند. 
در اين نشس��ت ابت��دا رييس خان��ه صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوي از تعامل سازنده 

دس��تگاه قضايي اس��تان ب��ا توليدكنندگان خبر 
داد و گفت: نتيجه اي��ن تعامل و تالش مي تواند 
براي بسياري از دستگاه هاي خدمات رسان ديگر 
الگو ش��ود. حسن حس��يني با بيان اينكه بخش 
عمده ي��ي از مش��كالت تولي��د با دس��تگاه هاي 
اجرايي خدمات رسان است، تصريح كرد: مشكل 
توليد تحريم هاي دش��منان نيست، آنچه بيش از 
همه توليدكنن��دگان را رنج مي دهد، تحريم هاي 

داخلي است. 

جاي صنعتگر زندان نيست
در ادام��ه ريي��س خان��ه صنع��ت، مع��دن و 
تجارت ايران با بيان اينكه در ش��رايط حس��اس 
كنون��ي بانك ها، تامين اجتماع��ي، نظام مالياتي 
و دس��تگاه هاي خدمات رس��ان بايستي به كمك 
توليد بش��تابند، گفت: در همين شرايط شاهديم 
كه در يكي از اس��تان ها تامين اجتماعي عالوه بر 
اموال، برند يك كارخانه را توقيف كرده اس��ت يا 

گزارش ه��اي متعددي داريم كه تامين اجتماعي 
دفترچه بيمه كارگران را تمديد نمي كند. 

عبدالوه��اب س��هل آبادي نيز اظهار داش��ت: 
بسياري از مش��كالت كنوني كارآفرينان مربوطه 
به ش��رايط »بيروني« اس��ت و توليدكنندگان در 

ايجاد آن نقشي ندارند. 
او خواس��تار توقف فش��ار بانكي و مالياتي به 
جامع��ه توليدكنندگان ش��د و گف��ت: مهم ترين 
خواسته صنعتگران و معدنكاران ايران استراحت 

يك ساله در پرداخت ديون است. 
رييس خان��ه صنعت، معدن و تجارت ايران با 
بي��ان اينكه جاي صنعتگر زندان نيس��ت، افزود: 
اگر حمايت هاي دستگاه هاي قضايي نبود، اكنون 
بسياري از توليدكنندگان با شكايت دستگاه هاي 

پول ستان در گوشه زندان بودند. 
س��هل آبادي با انتقاد از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي عدم برون سپاري فعاليت ها گفت: 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با برون س��پاري 

فعاليت ها از ظرفيت هاي خانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت به نحو مطلوب تري استفاده كند. 

وي رون��د كنون��ي اعط��اي تس��هيالت ب��ه 
واحدهاي توليدي را مناس��ب ندانس��ت و گفت: 

س��ربازان توليد، پول و تس��هيالت نمي خواهند، 
فقط دس��تگاه ها چوب الي چرخ توليد نگذارند، 
در همين موضوع تامين اجتماعي ش��اهديم كه 

حتي بخشنامه وزير را هم اجرا نمي كنند. 

ف�ارس|  مدي��ركل دفتر جذب 
س��رمايه گذاري  از  حماي��ت  و 
اس��تانداري ف��ارس گفت: اس��تان 
فارس رتبه نخست بيشترين مجوز 
س��رمايه گذاري خارجي را در سال 

۹۶ كسب كرده است. 
 ب��ه گ��زارش »تع��ادل« به نقل 
از رواب��ط عمومي اس��تانداري فارس، هال��ه فوالد فر ارزش 
مجوزهاي سرمايه گذاري خارجي صادر شده در فارس طي 
س��ال ۹۶ را بالغ بر يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر اعالم 
ك��رد. او با بيان اينكه فارس موفق ش��ده 4۵۳ميليون دالر 
بيش از سهم استاني تعيين شده، ثبت سرمايه گذاري انجام 
دهد، گفت: س��هم تعيين ش��ده براي استان فارس در سال 

۹۶ بالغ بر ۵۵۵ ميليون دالر بوده است. 
فوالدف��ر گف��ت: با توجه ب��ه عملكرد اس��تان فارس در 
شناس��ايي فرصت هاي س��رمايه گذاري تاكنون ۲۶۲فرصت 
س��رمايه گذاري در فارس شناسايي و فرم خالصه اطالعات 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني براي اين فرصت ها 
تكميل ش��ده و همچن��ان درحال شناس��ايي فرصت هاي 
س��رمايه گذاري هس��تيم. وي از بهبود شاخص هاي كسب 
وكار فارس در سال ۹۶ نيز گفت و اضافه كرد: استان فارس 
در س��ال ۹4 رتبه 1۸كشور را داشت كه اين رتبه سال ۹۵ 
با يك جهش مناس��ب به چهارم ارتقا يافت و س��ال ۹۶ نيز 

كماكان اين رتبه حفظ شد. 

 رتبه نخست فارس 
در صدور مجوز سرمايه گذاري

برخ��ي  چن��د  ه��ر  گي�الن| 
گروه ه��اي سياس��ي و جناحي اين 
روزه��ا تالش مي كنند ت��ا به بهانه 
خروج ترامپ از برجام دستاوردهاي 
دول��ت را زي��ر س��وال ببرن��د؛ اما 
اس��تان هاي  در  ميداني  واقعي��ات 
مختلف نشان مي دهد كه مناسبات 
ارتباطي دامنه داري ميان ايران و ساير كشورها ايجاد شده 
كه ازجمله دس��تاوردهاي برجام اس��ت. در همين خصوص 
معاون اس��تاندار ساراتوف روسيه نس��بت به توسعه روابط 
هم��ه  جانبه تجاري، اقتصادي و س��رمايه گذاري با اس��تان 

گيالن و ايران ابراز تمايل كرد. 
به گزارش ايرنا، آلكس��ي اس��ترلينكف ديروز در نشست 
مش��ترك با رضا مس��رور، مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزل��ي اظهار كرد: ه��دف اصلي حضور م��ا در اين منطقه 
افزاي��ش س��طح همكاري ه��اي تج��اري بي��ن ۲ اس��تان 
س��اراتوف در روس��يه و گيالن در ايران است. او با يادآوري 
۲۶ميلي��ون دالر حجم مبادالت تجاري س��اراتوف با ايران 
طي س��ال گذش��ته افزود: در تالش هس��تيم كه مبادالت 
تجاري س��اراتوف با ايران به ويژه استان گيالن ۲برابر شود. 
اس��ترلينكف ادام��ه داد: محصوالت كش��اورزي مهم ترين 
محصوالتي بود كه از طريق س��اراتوف به جمهوري اسالمي 
ايران صادر شد و هيات همراه حاضر در اين نشست، ارتباط 

تجاري خوبي با همتايان خود در ايران دارند. 

 آماده توسعه روابط بين 
ساراتوف روسيه و گيالن هستيم

كرمان| ش��هردار كرمان گفت: 
تبدي��ل  و  اس��تخدام  گون��ه  ه��ر 
وضعيت كاركنان ش��هرداري طبق 
دس��تورالعمل وزارت كشور ممنوع 

است. 
به گزارش ايس��نا، س��يدمهران 
عالم زاده ديروز در ديدار با كاركنان 
شهرداري منطقه يك اين شهر گفت: بخشي از درآمدهاي 
ش��هرداري كرمان از محل ص��دور پروانه، تفكيك و فروش 
تراكم بوده و درآمدهاي ناپايدار محس��وب مي ش��ود و اين 
درآمده��ا با ركود اقتصادي به  ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
با رك��ود اقتصادي و افزايش قيمت س��كه، خ��ودرو و ارز، 
سرمايه گذاران در بخش مسكن هزينه نمي كنند لذا ساخت 
 و س��از دچار ركود شده و حجم صدور پروانه ساختمان نيز 
نسبت به دوره هاي گذشته كاهش محسوسي داشته است. 
ش��هردار كرمان گفت: ماهان��ه ۸ ميليارد تومان از محل 
۳۰درص��د ارزش اف��زوده به ش��هرداري كرم��ان پرداخت 
مي ش��ود لذا كس��ري اين مبلغ بايد توسط پرسنل مناطق 
ش��هري و سازمان هاي وابس��ته به اين ارگان تامين شود تا 

تنها حقوق كاركنان پرسنل خود را پرداخت كنيم. 
او از كاركن��ان ش��هرداري كرم��ان خواس��ت در تمامي 
حوزه ه��اي كاري در راس��تاي كاهش هزينه ه��ا و افزايش 
درآمدها همچني��ن وصول عوارض و مطالبات ش��هرداري 

تالش كنند. 

 هر گونه استخدام در شهرداري كرمان 
ممنوع است

كميت��ه  جلس��ه  اصفه�ان| 
مديريت ف��والد مبارك��ه با حضور 
مديرعامل، معاونان و مديران فوالد 
مباركه روز ش��نبه 1۵ ارديبهشت 
ماه برگزار ش��د و طي آن سبحاني 
پس از استماع گزارش هاي معاونان 
و مدي��ران نواح��ي ش��ركت ضمن 
قدرداني از ركوردهاي كس��ب ش��ده در فروردين ماه، روند 
رو به رش��د ارتقاي ايمني در شركت را ارزشمند دانست و 
بر توجه بيش��تر به مباحث ايمني، آماده سازي و پشتيباني 
خطوط توليد براي توس��عه سبد محصوالت فوالد مباركه و 

دستيابي به اهداف ساالنه شركت تاكيد كرد. 
به گزارش »تعادل« س��بحاني در بخش ديگري از سخنان 
خ��ود از اقدامات فوالد مباركه در احي��اي زاينده رود تصريح 
كرد: به عنوان يك ش��هروند وظيفه داريم ب��ا ارائه پروژه ها و 
طرح هاي مختلف در حفظ منابع آبي و اس��تفاده بهينه از آن 
همت گماريم. سبحاني در ادامه از پيش بيني و ارائه راهكارهاي 
مناسب براي پشتيباني خطوط توليد ياد كرد و گفت: پيش از 
اينكه موضوعات مختلف به گلوگاه تبديل شود بايد براي آنها 
راهكارهاي مناسبي داشته باشيم. مديرعامل فوالد مباركه با 
تاكيد بر اهميت توليد محص��والت كيفي با ارزش افزوده باال 
تصريح كرد: بايد بر كيفيت مواد و تجهيزات ورودي شركت نيز 
نظارت بيشتري صورت گيرد تا مواد اوليه با كيفيت دراختيار 

خطوط توليد قرار گيرد. 

 تاكيد مديرعامل فوالد مباركه 
بر تنوع و توسعه محصوالت
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اقتصاد اجتماعي12
 كاهش آب هاي ورودي

به درياچه اروميه 
رييس س��ازمان محيط زيس��ت اعالم كرد: آب 
ورودي به درياچ��ه اروميه ۴۰۰ ميليون متر مكعب 
كمتر از پارس��ال اس��ت كه يكي از داليل آن حبس 

كردن آب ها پشت سدهاست. 
عيس��ي كالنتري معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: زماني كه 
ارتف��اع درياچ��ه اروميه در س��ال ۱۳۸۱ نزديك به 
يك ه��زار و ۲۷۵ مترمكعب بود، تذكراتي در رابطه 
با خشكي درياچه اروميه به گوش رسيد اما سازمان 
محيط زيس��ت وقت با انكار از ب��روز چنين رخداد 

محيط زيستي چشم پوشي كرد. 
او با اشاره به اينكه ۱۸ درصد از تغييرات اقليمي 
تاثيرگ��ذار ب��ر روند خش��كي درياچه ارومي��ه بود، 
خاطرنش��ان كرد و گفت: نباي��د فراموش كنيم كه 
عامل اصلي خش��كي درياچه اروميه خودمان بوديم 
و نبايد ديگران را مقصر بدانيم. محيط زيست مساله 
كل كشور با ۸۰ ميليون نفر جمعيت است؛ زماني كه 
حفظ محيط زيست وابسته به سازماني با پنج هزار 
پرسنل خالصه شود، توانايي مديريت محيط زيست 
با ۸۰ ميليون جمعيت با مشكل مواجه خواهد شد؛ 
لذا عالوه بر تبخير باالي درياچه اروميه، آب هايي كه 
قرار بود مصرف ش��ود و وارد درياچه اروميه نش��ود، 
ازجمله تذكرات مهم به ش��مار مي رفت. وي يادآور 
ش��د: آب ورودي به هامون كمت��ر از ۵ميليون متر 
مكعب در ۸ ماه گذشته بود در حالي كه مي بايست 

بيش از يك ميليارد مترمكعب باشد. 
كالنتري افزود: ما انسان هاي فرصت طلب، باوجود 
دسترسي به تكنولوژي انسان هاي بسيار خودخواهي 
به علت دانش كم و بينش كوتاه هستيم كه همه چيز 

را براي نسل حاضر مي خواهيم. 
او با بيان اينكه طي سال هاي اخير با ايجاد سدهاي 
س��يوند و مالصدرا منجر به خش��ك شدن و از بين 
رفتن سد بختگان شد، اذعان كرد: تمامي سدهايي 
كه خش��ك ش��د، باعث اش خودمان بوديم. در حال 
حاضر درياچه اروميه نيمه جان اس��ت و اميدواريم 
با اقداماتي كه در راس��تاي احياي آن توس��ط مردم 
و دانش��گاهيان صورت مي گيرد، بتوانيم آن را حفظ 
كنيم.  رييس س��ازمان محيط زيس��ت گفت: واقع 
شدن همه تاالب ها و درياچه ها در انتهاي حوضه هاي 
آبريز يكي از اساسي ترين مشكل در كشور محسوب 
مي ش��ود.  كالنتري با اشاره به تاكيد رييس جمهور 
به رعايت و پيگيري چهار مس��اله در حوزه پسماند، 
گرد و غبار و هواي كالن شهر و احياي تاالب ها گفت: 
متاسفانه احياي تاالب ها كار بسيار دشواري است و 
امي��دواري ما براي احياي تاالب ها به دليل تغييرات 
اقليمي، كاه��ش بارندگي ها و افزايش بهره برداري ها 

خيلي محدودتر شده است. 
او اظهار كرد: باتوجه به اينكه روزهاي گذش��ته 
مي��زان بارندگي نس��بت به ميانگين س��االنه، ۳۶ 
درصد كاهش يافته اس��ت، اين در حالي اس��ت كه 
در حوض��ه درياچه اروميه ب��ا افزايش ۲۳ درصدي 
بارش ها نسبت به سال گذشته برخوردار بوديم. به 
اي��ن معني كه آب ورودي ب��ه درياچه اروميه ۴۰۰ 
ميليون متر مكعب كمتر از پارسال است كه يكي از 
داليل آن حبس كردن آب ها پشت سد ها است كه 
الزم اس��ت وزارت نيرو به تعهدات خود در راستاي 
رهاسازي آب ها عمل بكند.  كالنتري با بيان اينكه 
پاسداري از محيط زيست، وظيفه هر شهروند است، 
اف��زود: حفاظت از محيط زيس��ت، حفاظت از يك 
سازمان دولتي نيست. اگر ۸۰ ميليون نفر نخواهند 
ب��ه تعهدات زيس��ت محيط��ي خود عم��ل كنند، 

انتظاري از مسووالن نيز نداشته باشند.

تقسيم كار ملي براي كنترل 
آسيب هاي اجتماعي

مش��اور وزير و معاون امور اجتماع��ي مركز امور 
اجتماعي و فرهنگي وزارت كش��ور با اشاره به اينكه 
اكنون نرخ ش��يوع اعتياد در جمعيت عمومي كشور 
۵.۲ درصد در سنين ۱۵ تا ۶۴ سال است، گفت: نرخ 
شيوع اعتياد در جامعه كارگري به ۲۲ درصد مي رسد. 
رضا محبوبي با بيان اينكه بيش از ۳ سال است كه در 
پروژه آسيب هاي اجتماعي فعاليت مي كنيم، افزود: در 
طول اين مدت ۵ جلسه با حضور مقام معظم رهبري 
و سران سه قوه در اين راستا برگزار شده كه اين نشان 
از اهميت موضوع دارد؛ البته با ش��رايط جديد پيش 
آمده براي كش��ور اهميت موضوع دو چندان خواهد 
شد.  او يادآور شد: در اين راستا طرح تقسيم كار ملي 
براي كنترل آس��يب هاي اجتماعي در س��طح كشور 
تصويب ش��ده است كه ما به عنوان دبيرخانه شوراي 
اجتماعي كشور، اوضاع اجتماعي را پس از اين تقسيم 

كار بررسي كرده ايم. 
محبوب��ي ادامه داد: طي اين بررس��ي ها عالئمي 
از توقف روند رش��د برخي آسيب ها همچون كاهش 
طالق توافقي پس از اجباري شدن مشاوره ۶ ساعته 
پي��ش از ازدواج و همچني��ن كاه��ش در روند ورود 
پرونده هاي قضايي به دستگاه قضا مشخص شده اما 
اين كاه��ش ۲ تا ۸ درصدي نمي تواند رضايت بخش 
باشد چرا كه ممكن اس��ت در طول سال هاي آينده 
روند رو به رش��دي نيز داش��ته باش��د. مع��اون امور 
اجتماعي مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور 
اظهار كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده در سال 
9۴، ب��ه ازاي ه��ر ۱۰۰ ازدواج در جامعه، ۲۳ واقعه 
طالق به ثبت رس��يده بود كه البته اين ازدواج ها در 
طول س��ال هاي مختلف انجام شده بود.  محبوبي با 
تاكيد بر اينكه در تقس��يم كار ملي در فاز اول تمركز 
بر آس��يب ديدگان اجتماعي و معلوالن اين آسيب ها 
خواهد بود، س��پس به ريش��ه يابي و عل��ل بروز اين 
آس��يب ها پرداخته مي ش��ود، يادآور شد: از سال 9۵ 
تاكن��ون ميزان زنان درگي��ر در اعتياد تقريبا ۳ برابر 
افزايش يافته اس��ت.  او با اش��اره به اينكه در طول ۵ 
س��ال اخير بيش از ۵۰ درص��د افراد مبتال به ايدز از 
طريق تماس جنس��ي بوده است، گفت: متاسفانه در 
طول س��ال هاي اخير انتقال وي��روس ايدز از طريق 
تماس جنس��ي به تزريق مشترك غلبه كرده و زنان 
درگير در ايدز نيز افزايش قابل توجهي داش��ته اند كه 

اين موضوع نشان از زنانه شدن اين آسيب ها دارد.

اخبار

بحران فرونشست زمين، آثار تاريخي نصف جهان را تهديد مي كند

تهديد تخريب ميراث اصفهان

خط و نشان وزارت بهداشت براي متخلفان دارو
برخي داروها كمياب شده اند و قيمت بعضي 
از داروها نيز افزايش يافته اس��ت؛ برخي دليل 
اين وضعيت را نوس��انات قيمت دالر مي دانند، 
اما س��خنگوي وزارت بهداش��ت درب��اره برخي 
اظه��ار نگراني ها مبني ب��ر كمبود اقالم دارويي 
به دليل نرخ ارز و خروج امريكا از برجام، ضمن 
رد اين موضوع، به دس��تور وزير بهداشت براي 
تش��ديد بازرس��ي ها در حوزه دارو و تجهيزات 
اش��اره كرد و گفت: تعدادي اندك مي خواهند 
از شرايط س��خت احتمالي، سوءاستفاده كرده 
و از آب گل آل��ود ماهي بگيرند، اما قطعا با آنها 

برخورد قانوني مي كنيم. 
ايرج حريرچي درباره تامين نشدن مواد اوليه 
ب��راي كارخانه هاي توليد دارو به دليل نرخ ارز و 
بحث خروج امريكا از برج��ام، گفت: اوال ترامپ 
ش��ش روز پيش تصميمش را در مورد خروج از 
برج��ام اعالم ك��رد و اين تصميم س��ه ماه ديگر 
اجرا مي ش��ود. ح��ال برخي مي خواهن��د از اين 
وضعي��ت سوءاس��تفاده كنند. باي��د توجه كنند 
ك��ه ما جلس��ات متعدد را در اين ح��وزه برگزار 
كرده ايم و رييس سازمان غذا و دارو هم هر روز 
با بانك مركزي و وزارت بهداشت جلسه دارد. در 
اين شش روزه نه اقدامي براي واردات مواد اوليه 
انج��ام داده ايم و نه اتفاق جديدي افتاده اس��ت. 
خوشبختانه اكثر واردكنندگان و توليدكنندگان 

دارو با ما به توافق رسيده اند. 
او تاكي��د كرد: البته در موارد جزيي مي بينيم 
چ��ه صحبت هايي مبني بر كمبود اقالم دارويي يا 

تجهيزات پزشكي با استدالل هاي كامال نادرست 
مطرح مي شود. نمي شود كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
جنس��ي را وارد ك��رد و بعد بخواهي��م با قميت 
باالتر آن را بفروش��يم. بنابراي��ن در برخي موارد 
اعالم مي ش��ود م��ا باي��د دارو را جايگزين كنيم 
و آن را به قميت جديد بفروش��يم. كس��ي كه با 
دالر مشخصي جنس��ي را آورده نمي تواند آن را 
ب��ا قميت جديد به فروش��د. اين درحالي اس��ت 
ك��ه در ژاپن بعد از بروز س��ونامي فروش��ندگان 
قيمت هايش��ان را كاهش دادند. در كشور ما كه 

اتفاقي رخ نداده است. 
وي تاكي��د ك��رد: در گزارش هاي��ي كه نهاد 
رياس��ت جمهوري و دس��تگاه هاي نظارت��ي ارائه 
دادند اعالم ش��د كه بخش دارو جزو بخش هاي 
قابل قب��ول بوده اس��ت. البته طب��ق گزارش ها 
اختالالتي در زمينه مكمل ها وجود داش��ته، اما 
در دارو اختاللي ديده نشده است. وزير بهداشت 

نيز دستور تشديد بازرسي ها را داده است. 
قائم مقام وزير بهداشت با بيان اينكه مشكلي 
نباي��د در دارو و تجهي��زات پزش��كي رخ دهد، 
گفت:  تع��دادي ان��دك مي خواهند از ش��رايط 
سخت احتمالي، سوءاستفاده كنند و مي خواهند 
از آب گل آل��ود ماهي بگيرند، ام��ا قطعا با آنها 
برخ��ورد قانون��ي مي كني��م. بايد توج��ه كنيم 
كس��اني كه در شرايط سخت در كنار مردم شان 
نمي ايس��تند، بعدها دچار مشكل خواهند شد و 
ما در خريدهاي بعدي م��ان از آنها، تجديد نظر 

جدي مي كنيم. 

حريرچي در پاس��خ به سوالي درباره وضعيت 
داروهاي OTC گفت: قرار بود اين داروها براي 
اف��راد غير بيمار خ��اص و غير ك��ودك از تحت 
پوش��ش بيمه خارج ش��ود كه اي��ن موضوع در 
ش��وراي عالي بيمه تصويب ش��د، اما هنوز براي 
عملياتي شدن بطور نهايي تصويب نشده است. 

او در پاس��خ به س��وال ديگري درباره رعايت 
قيمت پش��ت جلد داروها گفت: درخواست ما از 
انجمن داروسازان اين است كه روي اين موضوع 
نظارت كنند تا تخلفات جزيي هم رخ ندهد. يكي 
از مكانيس��م هايمان نظارت مردم است. بنابراين 
حتما قيمت پشت جلد داروها را نگاه كنند و در 

صورت تخلف به سامانه ۱9۰ اطالع دهند. 
 

 بيشترين هزينه هاي كمرشكن سالمت 
ادم��ه  در  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوي 
صحبت هاييش با اش��اره به هزينه هاي كمرشكن 
س��المت گفت: كاهش هزينه كمرشكن سالمت 
موضوع مهمي اس��ت كه به دق��ت آن را رصد و 
پيگيري مي كنيم. بايد توجه كرد كه در كش��ور 
ما باالترين درصد هزينه هاي كمرشكن در گروه 
ب��ا درآمد باال اس��ت؛ زيرا اين اف��راد در معرض 
تقاض��اي القايي هس��تند و اقدام��ات درماني را 
انج��ام مي دهند كه با درآمدش��ان نمي خواند. بر 
اين اس��اس ۱۶ ميليون نفر با درآمد باال كه ۲۰ 
درصد جامعه را تش��كيل مي دهند، ۴۵.۵درصد 
از هزينه ه��اي كمرش��كن س��المت را ب��ه خود 
اختصاص مي دهند. بايد توجه كرد كه اگر كسي 

۴۰ درصد هزينه هايش را به س��المت اختصاص 
دهد، دچار هزينه هاي كمرش��كن ش��ده اس��ت. 
يعن��ي فرد از هزينه هاي ضروري ديگرش مي زند 
و آن را در حوزه س��المت خرج مي كند. اين آمار 
نش��ان مي دهد كه اوال سياس��ت هاي حمايت از 
فقرا نتيجه داده و در عين حال اقش��ار ثروتمند 
هم در حوزه سالمت انتخاب هاي درستي ندارند. 

 وضعيت تخلفات تعرفه اي
حريرچي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره 
تخلف تعرفه يي گفت: طبق رصدي كه داشته ايم 
در بيمارس��تان ها و در حوزه خدمات بس��تري، 
ميزان تخلفات جزيي و كم مقدار اس��ت كه البته 
با همين مقدار هم بطور قانوني برخورد مي كنيم 

و در عي��ن حال بايد توجه كرد كه در مطب ها و 
درمانگاه ها به دليل كمبود نيرو، بازرس��ي هايمان 
گس��ترده نيست. اما طبق بررسي هاي ما در اكثر 
مراك��ز درماني شهرس��تان ها، تعرفه ه��ا رعايت 
مي شوند، البته مشكالتي در اين زمينه در تهران 
و برخي كالن ش��هرها و چند مورد كمش��مار هم 
در شهرس��تان ها گزارش  شده كه با آنها برخورد 
مي كنيم. مردم هم مي توانند در صورت مشاهده 
اين تخلفات آن را به س��امانه ۱9۰ اطالع  دهند. 
نظارت ه��اي ما هم همچنان ادام��ه دارد و نظام 
پزش��كي و س��ازمان تعزيرات ه��م در اين مورد 
نظ��ارت مي كن��د و اگ��ر تخلفي ب��راي ما محرز 
شود آن را به س��ازمان تعزيرات حكومتي ارجاع 

مي دهيم تا احكامش صادر شود. 

زن��گ خطر فرونشس��ت زمين در اس��تان هاي 
مركزي و حاشيه كوير مدت هاست به صدا درآمده 
است. پيش از اين استان فارس با داشتن ساالنه ۵۶ 
سانتي متر نشست زمين، ركوردار اين پديده در دنيا 
بود و حاال مدتي است اين نگراني براي اصفهان هم 
شدت گرفته. اس��تاني كه پسوند نصف جهان را با 
خود يدك مي كش��د و با داشن آثار تاريخي مهم از 
دوران هاي مختلف از جمله دوره صفوي كه شاهكار 
معماري دوران اس��المي را به نماي��ش مي گذارد، 
گردش��گرپذيرترين ش��هر ايران محسوب مي شود 
اما حاال برداش��ت بي رويه از آب هاي زيرزميني كه 
آبخوان ها را خالي كرده و سدهايي كه در باالدست 
زاينده رود س��اخته ش��ده و زندگ��ي را از اين رود 
دريغ مي كنند، اصفهان را به آستانه نابودي نزديك 
مي كند، زمين هر روز زيرپاي اصفهان را خالي كرده 
و ش��مارش معكوس براي از دست دادن تاريخ در 

اين شهر شدت گرفته است. 

 متهمان رديف اول
سال ۱۳9۳ نخستين اظهارنظرهاي رسمي مبني 
بر فرونشس��ت زمين در اصفهان مطرح ش��د. محمد 
دروي��ش، مديركل وق��ت آموزش و مش��اركت هاي 
مردمي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، با بيان 
اينكه بحران فرونشس��ت زمين در اين استان جدي 
است، اعالم كرد: »يك س��وم كل صنايع آلوده كننده 
كش��ور در اصفهان مستقر شده اس��ت؛ و مسووالن 
فكر مي كردند با استقرار اين صنايع، به مردم خدمت 
مي كنند ولي اكنون اصفهاني كه مي توانست با توجه 
به قابليت هايش، استان ش��ماره يك كشور باشد، از 
بيش��ترين ميزان وابستگي معيش��تي به سرزمين و 
كمترين ميزان آب برخوردار است. در ۴۰ هزار سال 
گذش��ته چنين اتفاقاتي رخ نداده اس��ت. با توجه به 
سفرنامه ماركوپولو مش��خص مي شود كه تا امروز ما 
شرايطي به اين صورت را نداشته ايم. اين شرايط بيش 
از حد شكننده و خطرناك است. ۴ ميلي متر نشست 
زمين يعني بحران. « با وجود اين سه سال بعد از اين 
اظهارنظر شرايط در اصفهان بحراني تر شد، برداشت از 
آب هاي زيرزميني و تخليه آبخوان ها به حدي رسيد 
كه برخي مس��ووالن اس��تاني از مرگ شهر صحبت 
كردند تا جايي كه رييس اداره مطالعات و برنامه ريزي 
شهري شهرداري اصفهان جاري نبودن زاينده رود و 
عدم تغذيه چشمه هاي زيرزميني را از عواملي دانست 
كه فرونشس��ت زمين در كالن شهر اصفهان را بسيار 
تش��ديد ك��رده و از آن به عنوان زلزل��ه خاموش نام 
برد. فرياد پرهيز،  درباره اين موضوع گفت: »برداشت 
بي  روي��ه از منابع آب  هاي زيرزميني و كاهش ورودي 
آب به اين منابع از مهم ترين عوامل ايجاد فرونشست 

زمين در مناطق خش��ك اس��ت. با افت س��طح آب 
زيرزميني، آبرفت ها متراكم شده و پديده فرونشست 
اتف��اق مي افتد. ايجاد ترك  روي ديوارها و ش��كاف ها 
در س��طح زمين از نشانه هاي فرونشست زمين است 
كه خس��ارات س��نگيني را به جاده ها، ساختمان ها و 
تاسيسات شهري و روس��تايي وارد مي كند. در چند 
س��ال گذش��ته با كاهش نزوالت ج��وي و قطع آب 
رودخانه زاين��ده رود، افت س��طح آب زيرزميني در 
دشت اصفهان قابل توجه بوده است، از اين رو با توجه 
به برگش��ت ناپذير بودن پديده فرونشس��ت بررسي 
احتمال وقوع پديده فرونشس��ت در دشت اصفهان از 

اهميت ويژه يي برخوردار است. «
او افزود: »متاس��فانه در سال هاي اخير در برخي 
از مناطق ش��هر اصفهان از جمله در ش��مال ش��هر 
ش��كاف هايي مشاهده شده كه احتمال ارتباط آنها با 
پديده فرونشست وجود دارد، بنابراين پيش بيني وقوع 
فرونشست شهر اصفهان قبل از بروز گسترده و تاثير 
مخرب آن روي شهر اصفهان كه داراي آثار تاريخي و 

سازه هاي مهمي است، داراي اهميت است. «
پن��ج روز بعد از اين اظهارنظر،  در تاريخ ۳۰ بهمن 
9۶، معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان هم 
خشك شدن زاينده رود در پي استفاده بيش از حد از 
سفره هاي آب زيرزميني را عامل تشديد فرونشست در 
اصفهان دانسته و اعالم كرد: » برداشت هاي بي رويه از 

سفره هاي زيرزميني بايد متوقف شود و به هر ترتيب 
ممكن بايد آب در زاينده رود جاري ش��ود تا از شدت 
تخريب هاي فرونشست زمين جلوگيري شود. بايد به 
موضوع فرونشس��ت زمين براي جلوگيري از تخريب 
بناه��اي تاريخي توجه جدي داش��ت و با تمهيداتي 
خاص براي رفع اين مش��كل چاره انديش��ي كرد. در 
برخي از نقاط استان و شهر اصفهان وضعيت بحراني تر 
است، اگر اليه هاي خاك فشرده شود، حتي در صورتي 
كه آب در رودخانه جاري شود، خاك غيرقابل تغذيه 

است و فشردگي آن غيرقابل جبران مي شود. « 
اظهارات سال گذشته مسووالن شهرداري اصفهان، 
در حالي اس��ت كه در وضعيت فرونشس��ت خاك در 
اس��تان اصفهان هي��چ تغييري ايجاد نش��ده و هنوز 
هم نگراني از سرنوش��ت اين شهر و تمام يادگارهاي 
تاريخيش ب��ه قوت خ��ود باقي اس��ت. در حالي كه 
مسووالن ش��هرداري اس��تان اصفهان معتقدند، اين 
س��ازمان از س��ال ۱۳۸۵،  اقدام به چ��اره جويي براي 
وضعيت فرونشس��ت زمين در اس��تان كرده است اما 
برخي كارشناس��ان و فعاالن محيط زيست بخشي از 
شرايط فعلي فرونشست زمين در اصفهان را ناشي از 
سياست هاي نادرست ش��هرداري اين شهر مي دانند. 
روز گذش��ته، يكي از اعضاي هيات علمي دانش��كده 
منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان بار ديگر نسبت 
به ادامه اين وضعيت هش��دار داده و با تاكيد بر اينكه 

فرونشست آثار تاريخي اصفهان، حتمي است،  گفت: 
» ش��رايط كنوني حاك��ي از نبود حكمران��ي آب در 
كش��ور و اصفهان است، سوالي كه بايد از دولتمردان، 
قوه قضاييه، نيروي انتظامي، ش��وراي امنيت ملي و... 
پرسيد اين اس��ت كه آيا ترجيح مي دهيد افرادي كه 
از سال هاي ۸۴ به بعد به رودخانه وصل شدند، آب را 
برداشت و در كوه ها درختكاري كنند يا اينكه آثار فاخر 

تاريخي اصفهان با شكست و تخريب روبرو شود؟«
مهدي بصيري، افزود: »با توجه به اينكه زاينده رود 
تغذيه كننده آبخوان ش��هر اصفهان است و شهرداري 
براي حفظ فضاي س��بز از اين آبخوان آب برداش��ت 
مي كند و اگر آب در مدت دو سال در رودخانه جاري 
نش��ود، بر اثر تخليه شديد آبخوان، فرونشست زمين 
در ش��هر اصفهان بطور قطع ب��ه وقوع خواهد افتاد و 
آثار تاريخي اين ش��هر در معرض خط��ر جدي قرار 
مي گيرند. شهرداري اصفهان اكنون بايد تمام چمن 
و گل هاي فصل شهر را براي حفظ منابع آبي موجود 
از آب بگيرد، براي حفظ درختان با ارزش فضاي سبز 
اصفه��ان كه بعضا مي توان آنها را ميراث گذش��تگان 
ناميد، آب موجود بايد در آبخوان زير سطح شهر حفظ 
ش��ود در غير اين صورت در سال آينده ديگر آبي در 
اين آبخوان وجود نخواهد داشت و اصفهان با خشك 
ش��دن درختان مواجه خواهد ش��د و از سوي ديگر 
فرونشس��ت زمين موجب تشديد و تسريع تخريب و 

شكسته شدن آثار تاريخي اين شهر خواهد شد. 
بصي��ري با بيان اينكه حكمراني آب بايد به نحوي 
باش��د كه در اولويت نخس��ت به شرب، سپس محيط 
زيس��ت و حفظ آثار تاريخي و درختان بزرگ اهميت 
داده ش��ود، به ايسنا گفت: » سياست كاشت چمن در 
اصفهان اشتباه است، از سوي ديگر در شهرهاي حاشيه 
زاينده رود همچون زرين شهر، درچه، باغ بهادران و... 
كاش��ت چمن بايد حذف ش��ود. كم بارشي با شرايط 
مديريت كنوني و متداول حوض��ه زاينده رود، فاجعه 
آفرين اس��ت، چرا كه به دليل عدم حكمراني الزم هر 
كس��ي كه دسترسي به آب دارد، برداشت مي كند و از 
سوي ديگر صنايع و فضاي سبز همانند روند قبلي خود 
كار مي كنند، همچنين باالدست رودخانه در اصفهان يا 
چهارمحال و بختياري نيز بدون توجه به كم آبي شديد 
مانند سال هاي پرآب، از رودخانه با پمپ آب برداشت 
مي كنند، در اين ش��رايط، آب شرب اصفهان به خطر 

افتاده و هيچ كنترلي بر آن نيست.«

 دولت در زمينه منابع آب شفاف باشد
اين فعال محيط زيست، در پاسخ به اين سوال 
كه در ش��رايط كنوني، بح��ران آب و زايند رود را 
چطور مي توان مديريت كرد، افزود: صحبت از اينكه 
مردم آب كمتري مصرف كنند، درس��ت است، اما 
دولت بايد بطور شفاف به مردم بگويد كه چه ميزان 
منابع آبي داريم و نياز آب شرب استان چقدر است 
و دالي��ل كمبود آب را بط��ور صحيح بيان كند. ما 
مصارفي داريم كه الزم به حفظ همه آنها نيس��ت. 
حف��ظ باغات در اراضي نامناس��ب حاصل از محل 
حق آبه هاي كش��اورزان، حفظ غيرضروري فضاي 
س��بز در برخي مناطق به ويژه چم��ن كاري هاي 
ف��راوان صورت گرفته از جمله مصارف غيرضروري 
اس��ت، از س��وي ديگر بايد درختان در فضاي سبز 
موجود در بافت ش��هري حفظ ش��وند، همچنين 
صنايع ما نبايد در شرايط نامناسب اقليمي اصفهان، 
يزد و چهارمحال و بختياري ايجاد يا توسعه يابند. 

او با بيان اينكه مصرف آب در فضاي س��بز ذوب 
آهن بسيار باالست، تاكيد كرد: لزومي ندارد ما تمام 
بخش ه��ا را به دليل بي آبي تعطيل كنيم، اما فضاي 
سبزي كه تاثير چنداني در زندگي مردم ندارد، حفظ 
شود و با اين اولويت هاي نادرست آب مصرفي مردم 
ساكن در اين استان به خطر بيفتد. در شرايط فعلي 
الزم اس��ت آب انتقالي به كاش��ان، يزد و... به ميزان 
قاب��ل توجهي براي صرفه جويي كاه��ش يابد و به 
اندازه نياز شرب به اين مناطق آب منتقل شود. اگر 
ميزان بارش كنوني افزايش نيابد آب شرب جمعيت 
پن��ج ميليوني اصفه��ان به خطر مي افت��د و حتي 

احتمال بي آب شدن سد زاينده رود وجود دارد. 

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور ضمن بيان 
اينك��ه دولت اعتقادي به ايج��اد محدوديت در فضاي 
مجازي ندارد گفت: رييس جمه��ور پاي همه وعده ها 
هست و تمام تالشش اين است در چنين شرايطي كه 
به ما و دنيا تحميل شده وعده هايش محقق شود؛ اين 
در حالي اس��ت كه جرياني كه به دنبال نااميدي مردم 
اس��ت حتي تجزيه كشور را نيز مدنظر دارد.  معصومه 
ابتكار تاكيد كرد: البته موضوع جريان ديجيتال و فضاي 
مجازي بحث خوبي اس��ت و دول��ت اعتقادي به ايجاد 
محدوديت در آن ن��دارد ولي اين فضا تبعاتي دارد كه 
يكي از آنها بحث اخبار نادرس��ت اس��ت كه متاسفانه 
ن��ه فقط در ايران به صورت سيس��تماتيك وجود دارد 
كه يكي از آنها نمونه انتخابات امريكا اس��ت.  او با بيان 
اينكه بر همين اساس بحث كنترل شبكه هاي اجتماعي 
در كش��ورهايي چون امريكا و آلمان مطرح شد گفت: 
اين كشورها بيش��ترين ادعاي آزادي را دارند اما بحث 

كنترل شبكه هاي اجتماعي در آن مطرح مي شود. وي 
در ادامه با تاكيد بر لزوم حركت س��ريع در عرصه هاي 
علم��ي و اجتماعي اظهار كرد: ولي اين س��رعت نبايد 
باعث ش��ود كه ريش��ه هاي خود را ج��ا بگذاريم چون 
ريش��ه ها مايه قوام و استحكام فردي و اجتماعي است.  
مع��اون امور زنان و خان��واده رييس جمهور از پيگيري 
طرح گفت وگوي بين نسلي در دولت خبر داد و گفت: 
اين طرح در راستاي همين بحث اهميت ريشه ها قرار 
دارد و يكي از بخش هاي مهم آن در دانش��گاه اس��ت.  
او خانواده را يكي ديگر از بخش هاي طرح گفت وگوي 
بين نسلي عنوان كرد و گفت: امروز تلفن هاي هوشمند 
گفت وگ��و در داخل خانواده را تقليل داده اس��ت، اين 
فقدان ارتباط به خانواده كه از ش��الوده هاي مهم براي 
رش��د جامعه است آسيب وارد كرده اس��ت. ابتكار در 
بخش ديگري از س��خنان خود از يك تالش س��ازمان 
يافته براي تخريب اميد مردم گفت و اظهار كرد: بخش 

زيادي از اين تالش از طريق ش��بكه هاي اجتماعي اي 
صورت مي گيرد كه دولت با وجود علم استفاده بيشتر 
رقيب از آن، زمينه هاي آن را فراهم كرد.  او ادامه داد: 
امروز اين تالش عامدانه س��عي دارد مردم به خصوص 
جوان��ان و دانش��جويان را نااميد كند، اي��ن جريان به 
گونه يي از مش��كالت صحب��ت مي كند كه م��ردم را 
سرافكنده و از شركت در انتخابات پشيمان كند. ابتكار 
افزود: درست است كه مشكالت در جامعه وجود دارد 
و قرار نيس��ت دولت اين مشكالت را انكار كند اما بايد 
ب��ه واقعيت ها هم نگاه كرد ك��ه دولت تدبير و اميد در 
بدترين شرايط بعد از انقالب با تورم ۴۰ درصدي، رشد 
منفي ۶ درصدي، محدوديت ش��ديد براي رس��انه ها و 
احزاب سياس��ي روي كار آمد و امروز بس��ياري از اين 
مس��ائل حل شده اس��ت.  وي اظهار كرد: امروز حدود 
۲۵۰ حزب رسمي در كشور فعاليت دارند، عالوه بر اين 

آيين نامه تجمعات نيز در دولت تصويب شد. 

دولت معتقد به محدودسازي شبكه هاي اجتماعي نيست
اجتماع��ي  تامي��ن  س��ازمان  مديرعام��ل 
از تصوي��ب و اب��الغ مي��زان افزاي��ش حق��وق 
بازنشستگان اين سازمان از سوي هيات دولت 
خبر داد و گفت: افزايش حقوق بازنشس��تگاني 
مي كنن��د،  درياف��ت  حق��وق  حداق��ل  ك��ه 
۱9.۵درصد و افزايش حقوق س��اير سطوح ۱۳ 
درصد اس��ت. همچنين مابه التفاوت مربوطه به 
افزايش حقوق حداقل بگيران ۳۱ ارديبهش��ت 
ماه و درباره س��اير س��طوح ني��ز در خرداد ماه 

پرداخت مي شود. 
تقي نوربخش با اش��اره به جمعيت تحت 
پوشش اين س��ازمان گفت: مردمي مخاطب 
ما هستند كه بيشترين ريسك هاي اجتماعي 
و اقتص��ادي را دارن��د و ما هم��ه فعاليت مان 
پوش��ش دادن اين ريسك ها است. مردم بايد 
از خدمات ما راضي باش��ند و ما براي تحقق 

اي��ن رضايتمندي تالش مي كني��م. او هدف 
نهايي تمامي اقدامات و برنامه هاي س��ازمان 
تامين اجتماع��ي را ارتقاي خدمات به مردم 
عن��وان كرد و گفت: وضعيت خدمت رس��اني 
در س��اختمان سابق ش��عبه شميران مناسب 
نب��ود و با تالش حوزه هاي مختلف مرتبط در 
س��ازمان تامين اجتماعي، س��اختمان جديد 

افتتاح شده است. 
نوربخ��ش برخ��ورد صحيح با بيمه ش��دگان 
و بازنشس��تگان را مورد تاكيد ق��رارداد و افزود: 
تكريم ارباب رجوع باي��د در صدر اولويت ما در 
سازمان تامين اجتماعي باشد و اين كار وظيفه 
تمامي همكاران است. خروجي تمامي فعاليت ها 
و تالش ه��ا و برنامه ريزي هاي م��ا بايد منجر به 
رضايتمندي بيش��تر مراجعه كنندگان در شعب 
باشد و بايد براي تحقق اين هدف تالش كنيم. 

ابالغ افزايش حقوق بازنشستگان 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Tue. May  15. 2018  1102   سه شنبه 25  ارديبهشت 1397     28 شعبان 1439  شماره  

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي خبر داد

خطر زلزله در كمين 10 ميليون ساختمان
گروه راه و شهرسازي  

علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي، در نشست ويژه اعالم نتايج 
فراخ��وان طرح هاي اس��كان موقت پ��س از زلزله از 
 وجود 320 گس��ل در سراسر كشور خبر داد و گفت: 
320 گسل اصلي در كش��ور وجود دارد و زلزله سال 
گذشته كرمانشاه و ۱۹00 پس لرزه و زلزله ارديبهشت 
۹۷ طالقان و همچنين گسل هاي فراوان تهران و البرز 
همگي نشان مي دهد كه بايد در برابر زلزله آمادگي هاي 
الزم را ايجاد كنيم. در روستاهاي كرمانشاه در بعضي 
نقاط آس��يب هاي ۱00درصد را شاهد بوديم و همين 
مطل��ب مويد آن اس��ت كه بايد در كش��ور اس��كان 
اضطراري و موقت در اولويت هاي مسووالن قرار گيرد. 
اكنون از حدود 22 ميليون واحد مسكوني در سراسر 
كشور ۱0ميليون س��اختمان خشتي و گلي هستند 
كه بايد مقاوم س��ازي ش��وند. همچنين بايد در برابر 
حريق و ديگر حوادث طبيعي آمادگي هاي الزم را در 

ساختمان هاي موجود ايجاد كنيم. 
بيت الله��ي با مقايس��ه زلزله ب��م و زلزله ژاپن 
در س��ال ۸2 اعالم كرد: دو كش��ور اي��ران و ژاپن 
كش��ورهاي لرزه خيزي هس��تند، اما ژاپن توانست 
براي اين ويژگي كش��ور خود چاره انديش��ي كند و 
زلزله بم و ژاپن در فاصله چند ماه در س��ال ۸2 كه 
در ژاپن يك كش��ته و در ايران 33هزار نفر كشته 
داد، نش��ان دهنده تفاوت هاي كش��ور ما با ژاپن در 

مواجهه با بحران زلزله است. 

 وضعيت گسل هاي پايتخت
او در ارتباط با گسل هاي پايتخت نيز توضيحاتي 
ارائه كرد و گفت: لغزش اليه هاي زمين، س��اختمان، 
ابنيه و شهرسازي، لرزه خيزي تهران، وجود گسل هاي 
فعال و شناخته شده آن و نيز گسل هايي كه در اطراف 
تهران گسترده شده اند، از ديرباز سطح خطر لرزه يي 
پايتخت را در باالترين حد خود نس��بت به پهنه هاي 
ديگر كشور قرار داده است. حدود 320هزار مترمربع 
بافت فرسوده در محدوده حريم گسل هاي شهر تهران 
واقع شده است ضمن آنكه بخش عمده يي از پايتخت 

تحت تاثير اين گسل قرار دارد. 
به گفته وي، نوار حريم گس��ل هاي ش��هر تهران 
به دليل احتمال وقوع جابه جايي اليه هاي زمين هنگام 
رخداد زلزله، ازجمله زون هاي با خطر باال نس��بت به 
ساير محدوده هاي ش��هر تهران به شمار مي رود. اين 
در حالي اس��ت كه آن قس��مت از حريم گسل ها كه 
داخل محدوده ش��هري تهران )مناطق 22گانه( قرار 
مي گيرند، داراي مس��احت 26 كيلومترمربع است و 

باتوجه به اينكه س��اخت و س��از در حريم گسل، در 
نقاطي مانند كاليفرنيا از حدود 30 سال پيش ممنوع 
بوده اس��ت، اما س��اخت و ساز به هر ش��كل و از هر 
نوع در حريم گسل هاي ش��هر تهران تا قبل از ابالغ 
مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري )تابستان 

سال ۱3۹5( ادامه داشته است. 
او با بيان اينكه از كل ۷5 كيلومتر حرايم گسل هاي 
ش��هر تهران و حواش��ي آن ح��دود 50 كيلومتر آن 
مربوط به گس��ل شمال تهران مي شود، تصريح كرد: 
گس��ل ري كه از جنوب ته��ران عبور مي كند، نقش 
مهم��ي در لرزش هاي آتي كالن ش��هر تهران خواهد 
داش��ت. منطقه ۱۷ شهرداري در پهنه گسلي باريك 
ح��دود 200 متر با طول بي��ش از ۱0 كيلومتر قرار 
گرفته است، ولي بخش عمده شهر تهران تحت تاثير 

گسل شمال تهران قرار دارد. 
به گزارش ايسنا، به گفته اين محقق زلزله شناسي، 
گس��ل شمال تهران گسلي است كه از شمال غرب تا 
شمال ش��رق تهران كشيده شده اس��ت و از آنجا كه 
يك گس��ل معكوس به ش��مار مي رود، پهناي گسلي 
آن وسيع تر مي شود؛ از اين رو مساحت زيادي از شهر 

تهران را دربرگرفته است. 

 يك ميليون و 100 هزار پالك در تهران
بيت اللهي در اين خصوص ادامه داد: در كل حريم 
ش��هر تهران حدود بيش از ۱۱هزار ساختمان واقع 
ش��ده و حدود يك ميليون و ۱00هزار پالك وجود 
دارد كه س��اختمان هاي مهمي مانند بيمارستان، 
مدارس و مركز مديريت بحران در حرايم گس��ل ها 
احداث ش��ده اس��ت. به ط��ور مثال اگ��ر در حريم 
گسل ها ساختمان هاي مهمي مانند انبار سموم يا 
مواد آتش زا هس��تند، به دليل باال بودن ريسك آن 
بايد جابه جا ش��وند، ولي برخي ساختمان ها مانند 
مدارس و بيمارستان ها كه نمي توان آنها را جابه جا 

كرد، در اولويت مقاوم سازي قرار مي گيرند. 
به گفته وي، براس��اس مش��اهدات ميداني از 
ميزان حريم گس��ل هاي ش��هر تهران، بافت هاي 
فرسوده و اماكن حساس واقع در گسل ها مي توان 
گف��ت تقريب��ا نيم��ي از س��اختمان هاي موجود 
در حريم گس��ل هاي ش��هر تهران و در بافت هاي 
ناكارآمد، س��اختمان هاي ضعيف و با كيفيت نازل 
و فاقد س��طح مقاومتي الزم در برابر زلزله هستند 
و از نظر توزيع جغرافيايي )مناطق 22گانه شهري 
تهران( س��اختمان هاي واقع در حريم گسل هاي 

ش��هر تهران نيز، منطقه يك ب��ا حدود ۷600 بنا 
65درصد ساختمان هاي موجود در حريم گسل ها 

را دربرگرفته است. 
رييس بخش زلزله و خطرپذيري مركز تحقيقات 
مسكن درخصوص اماكن حس��اس واقع در حريم 
گس��ل ها، يادآور شد: براس��اس پيمايش در حريم 
گس��ل هاي ش��هر تهران، ۱5 مرك��ز درماني روي 
پهنه هاي گسلي شهر تهران شناسايي شده است، 
ضمن آنكه 3 ايس��تگاه آتش نش��اني نيز كه طبق 
تعريف آيين نامه 2۸00 جزو ساختمان هاي بسيار 
مهم تلقي مي شوند، روي حريم گسل واقع شده اند. 

 بايد در برابر حوادث خود را آماده كنيم 
محمدس��عيد اي��زدي دبي��ر ش��وراي عال��ي 
شهرس��ازي و معماري ايران كه در اين نشس��ت 
حضور داش��ت نيز گفت: شوراي عالي شهرسازي 
و معم��اري اي��ران آمادگي دارد ت��ا از طرح ها و 
راهكارهاي اجرايي كه منطبق با شرايط فرهنگي 
و اقليم هاي متفاوت كشور هستند هم در جايگاه 
قانون گذاري و هم به عنوان سياس��ت اجرايي در 
بحث اس��كان موقت و دايم پس از زلزله حمايت 

كند و اين حمايت ها را در باالترين سطوح دولت 
به تصويب برس��اند. وي با تاكيد بر اينكه بايد در 
برابر حوادث خ��ود را مجهز و آماده كنيم، ادامه 
داد: متاسفانه برخالف رويه ها و سنت هاي قديمي 
كه در نظام شهرسازي داشتيم در سكونتگاه هاي 
جديد به بحث تاب آوري كمتر توجه شده است. 
مع��اون معماري و شهرس��ازي يادآور ش��د: 
برخالف تصور ما گذشتگان و نياكان ما نقاطي را 
براي سكونت انتخاب كردند كه بررسي هاي فعلي 
نشان مي دهند نقاط امني از نظر حوادث طبيعي 
همچون زلزله بودند. ش��اهد هس��تيم در تهران 
منطقه بازار تهران يا قلب تهران هيچ گونه گسلي 
ندارد و برعكس در طول دهه هاي گذشته شهرها 

در پرمخاطره ترين نقاط گسترش يافته اند. 
وي افزود: در نطنز نيز هس��ته اوليه ش��هر در 
امن ترين منطقه ايجاد شد ولي مسكن مهر نطنز 
درست روي گسل هاي پرخطر در سال هاي اخير 

احداث شدند. 
اي��زدي، شناس��ايي پهنه ه��اي گس��لي را با 
هم��كاري معاونت معماري و شهرس��ازي، مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي و مديريت 
بحران ازجمله اقدامات مهم در س��ال هاي اخير 
برشمرد و گفت: پهنه هاي گسلي سه شهر تهران، 
كرمان و تبريز مصوب ش��دند و هم اكنون 5 شهر 

مصوب را نيز در دستور كار داريم. 
وي گف��ت: در س��ال هاي اخي��ر روددره ها و 
رودخانه ه��ا تبديل ب��ه فاض��الب، پاركينگ و... 
ش��ده اند و هر كدام از اين ساختمان ها در مواقع 
بارندگي ه��اي ف��راوان به دليل طبيع��ت خود به 
شرايط قبل برمي گردند و همين مساله سيل ها و 
ويراني هاي اخير را موجب ش��ده است. به همين 
دليل تاكيد داري��م كه بايد به روش نياكان خود 
و ب��ا بهره من��دي از دانش روز خ��ود را در برابر 

بحران ها آماده كنيم. 
ايزدي، فراخوان طرح هاي اسكان موقت پس 
از زلزل��ه را يك��ي از اقدامات مه��م عنوان كرد و 
افزود: پي��ش از آن هيچ برنامه مش��خصي براي 
اس��كان موقت ي��ا دايم براي زلزل��ه جز كانكس 
وجود نداش��ت كه هم��ه مي دانن��د كانكس چه 
نق��اط ضعف��ي دارد و در آين��ده چ��ه صدمات 
جبران ناپذيري به ش��هرها ازجمله س��رپل ذهاب 
وارد م��ي آورد ب��ه همين دلي��ل بايد هم��راه با 
صاحب نظ��ران انديش��ه كنيم و ب��ه راه حل هايي 
برسيم تا منطبق با بوم، اقليم ها و شرايط متفاوت 

فرهنگي مناطق مختلف كشور باشند. 

گروه راه و شهرسازي 
علي اصغر فخريه كاش��ان مشاور وزير راه و شهرسازي در امور 
قراردادهاي بين المللي كه پيگيري خريد هواپيما از شركت هاي 
ايرب��اس، بويينگ و ATR را بر عهده دارد، از موافقت ش��ركت 
ATR ب��راي تحوي��ل هواپيم��ا به اي��ران پيش از آغ��از مجدد 
تحريم ه��ا خبر مي دهد. اين در حالي اس��ت ك��ه طي روزهاي 
گذش��ته، مس��ووالن ايرباس نيز اعالم ك��رده بودند كه طي ۹0 
روز آينده احتماال 2 فروند ايرباس ديگر به ايران تحويل خواهند 
داد. فخريه كاش��ان درباره نتيجه قراردادهاي ايران و شركت هاي 
س��ازنده هواپيم��ا مي گويد: با ش��ركت هاي ايرب��اس و بويينگ 
مذاكرات��ي صورت گرفته و انتظار مي رود اين ش��ركت ها مواضع 

خود را در هفته جاري بيان كنند. 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، او درباره 
علت تاخير در تحويل هواپيماه��اي نو به ايران مي افزايد: طبق 
قرارداد ايران اير با ش��ركت هاي بويين��گ، ايرباس و ATR قرار 
بوده است، ايران تعدادي هواپيما از اين شركت ها تحويل بگيرد 
اما يك��ي از داليلي كه اين اتفاق با تاخير مواجه ش��د، مس��اله 
اطمين��ان پيدا ك��ردن از وجود خدمات پس از ف��روش بود.  او 
ادام��ه مي دهد: مذاكرات مفصلي با اين ش��ركت ها داش��تيم كه 

مطمئن شويم اين خدمات را در اختيار خواهيم داشت، در عين 
حال مذاكراتي براي فاينانس هواپيماها طبق قول و قرار ايرباس 

و توافقات با فايننسرها داشتيم. 
اين مقام مس��وول اظهار مي كند: پ��س از آمدن ترامپ فضا 
تغيي��ر كرد و ترامپ سياس��تي مبني بر بالتكليف نگهداش��تن 
اي��ران و ايران هراس��ي را دنبال مي كرد و در نتيجه ش��ركت ها 
را در وضعيت��ي قرار داد كه بس��ياري براي تصميم گيري منتظر 
مي ماندند، بعضا هم تامين پيش پرداخت هاي هواپيماها به خاطر 
برخي مس��ائل داخلي در رابطه با مشخص كردن منابع با تاخير 
مواجه شد و همه اينها دست به دست هم داد و تغييراتي را در 

برنامه تحويل هواپيماها ايجاد كرد. 
فخريه كاشان درباره اميدواري براي تحويل گرفتن هواپيماها 
پيش از آغاز مج��دد تحريم ها تصريح مي كند: اكنون كه ترامپ 
ب��ا تصميم��ي غيرقانوني و يك طرف��ه از برجام خارج ش��ده و 
مهلت هايي را براي مشخص ش��دن تكليف شركت ها قائل شده 
اس��ت، طبيعي اس��ت كه اي��ران در تالش اس��ت از اين فرصت 
استفاده كرده و با تاييد بر نگراني هاي قبلي خود هواپيما تحويل 
بگيري��م.  او تاكيد مي كند: با ايرب��اس، بويينگ و ATR تماس 
گرفتي��م، تاكنون ATR به درخواس��ت ما پاس��خ داده و انتظار 

داري��م در هفته جاري از دو ش��ركت ديگر ه��م جواب دريافت 
كنيم. بر اساس جواب اين شركت ها براي تحويل هواپيما تصميم 
خواهيم گرفت. طبيعي است كه اگر جواب آنها به اين گونه باشد 
ك��ه مي توانند با جابه جايي نوبت ها ك��ه در خيلي موارد معمول 
است، هواپيماهايي به ما تحويل دهند، ما از اين فرصت استفاده 
خواهيم كرد.  فخريه كاشان اضافه مي كند: ATR گفته مي تواند 
تا ماه آگوس��ت تع��دادي هواپيما به ما تحوي��ل دهد. ما هم در 
حال مذاكره هس��تيم تا ببينيم چه تعدادي را مي توانيم، تحويل 
بگيريم. اين هفته پاس��خ ATR را بررسي مي كنيم و هم اكنون 
ايران اير در حال مذاكره با ATR است. بنابراين احتمال آنكه در 

اين مدت تعدادي ATR وارد كنيم، وجود دارد. 
مش��اور وزير راه و شهرسازي ادامه مي دهد: چون رقم قراردادها 
براي خريد ATR بزرگ نيست، ايران اير مي تواند با استفاده از وام 
داخلي هزينه هاي خريد را تامين كند و تامين مالي تماما متكي بر 

عمليات خود ايران اير است. 
او درب��اره چگونگي تامين مالي براي خريد ايرباس مي گويد: 
اگر اين ش��ركت بتواند با تغيير نوبت به ما هواپيما تحويل دهد، 
ما نيز منابع الزم ب��راي خريد اين هواپيماها را تامين مي كنيم. 
پي��ش از اين با صدور صكوك و اس��تفاده از منابع خود ايران اير 

منابع��ي تامين كرده بوديم كه در صورت پاس��خ مثبت ايرباس 
از اي��ن منابع اس��تفاده خواهيم كرد. با توجه ب��ه اينكه ايرباس 
نمي توان��د در اين مدت تعداد زيادي هواپيما به ما تحويل دهد، 

مشكلي براي تامين مالي وجود نخواهد داشت. 
فخريه كاشان ادامه مي دهد: طبق مذاكراتي كه با خانم شرفبافي 
مديرعامل ايران اير داش��تيم، براي تامين قطعه در ش��رايط تحريم 
مجدد راه حلي داريم. فعال جزئيات آن را اعالم نمي كنم، اما اگر قرار 
باشد هواپيماي ديگري را بگيريم، با كمك اين راه حل كه كامال هم 
قانوني است نگراني خود را براي تامين قطعات مرتفع خواهيم كرد. 
اين مقام مسوول درباره ساير گزينه ها براي خريد هواپيما اظهار 
مي كند: با توجه به اينكه اكثر هواپيماهاي جهان از قطعات امريكايي 
استفاده مي كنند، اگر بخواهيم از ساير كشورها مانند روسيه، ژاپن، 
برزيل يا كانادا هواپيما بخريم، به مجوز اوفك نياز خواهيم داش��ت 
و قطع��ا وزارت خزانه داري امريكا اين مجوزها را صادر نمي كند. اما 
بديهي اس��ت كه ما براي نوس��ازي ناوگان خود هر راهي كه وجود 
داشته باشد را پيش خواهيم گرفت. حتي اگر نهايتا به سمت خريد 
هواپيماهاي دس��ت دوم كم كاركرد برويم. در هر صورت بازسازي و 

نوسازي ناوگان هوايي يكي از برنامه هاي وزارت راه است. 
او ادامه مي دهد: در ۴0 س��ال گذش��ته با انواع تحريم ها روبه رو 
بوديم، اما كش��ور از پ��س آنها بر آمده اس��ت. طبيعتا تحمل اين 
تحريم ها سخت است. اما در عوض ما از اين فرصت استفاده كرده و 
ظرفيت داخلي را تقويت مي كنيم. من شك ندارم كه اگر در آينده 
مشكلي در تامين قطعات به وجود آيد، مثل صنعت نفت و صنعت 
حمل و نقل ريلي به س��ازندگان داخلي روي مي آوريم كه البته با 

استانداردهاي بين المللي قادر به تامين نياز ما خواهند بود.

پيش پرداخ��ت زي��ان،  حق��وق   در 
 )up-front payment/ advance payment(
مبلغي مقطوع يا غيرمقطوع اس��ت كه به 
دليل مس��ووليت قطعي ي��ا احتمالي آتي، 
قبل از حل و فصل اختالف يا صدور حكم 
در اس��رع وقت يا حداكثر مهلت مشخص 
ب��ه زيانديده پرداخت مي ش��ود. اين مبلغ 
مي تواند براي يك بار يا چند دوره پرداخت 
ش��ود.  در س��وانح هواي��ي، ش��ركت هاي 
هواپيمايي خسارت شهروندان را به راحتي 
جبران مي كنند و كمتر بهانه مي جويند، ولي اغلب ماه ها و سال ها، 
حل و فصل اختالف يا صدور حكم به درازا مي كش��د. در اين زمان 
بازمان��دگان س��انحه، درآمد و ش��غل خود را از دس��ت مي دهند و 
خانواده هاي قربانيان به دليل وابستگي خود به كسب و كار قربانيان 
س��انحه، افزون بر صدمات معنوي دچار مشكالت و خسارات مالي 
مي شوند.  پيش پرداخت، تدبير مناسبي است براي درمان اين درد. 
اي��ن تدبير در س��وانح هوايي، محصول حقوق دو دهه اخير اس��ت، 
زيرا در متون كالس��يك، ردي از آن وجود ندارد. نخستين بار حقوق 
اتحادي��ه اروپا در س��ال ۱۹۹۷ اين ض��رورت را بدين نحو تصديق 
مي كن��د:  »متصدي حمل هواي��ي اروپايي بايد ب��دون تاخير و در 
هر صورت حداكثر ظرف مهلت ۱5روز از تاريخ شناس��ايي شخص 
حقيقي مستحق جبران خسارت، پيش پرداختي را كه ممكن است 
براي رفع نيازهاي فوري اقتصادي مورد احتياج باش��د، متناسب با 
مشقت متحمله عرضه كند. در صورت فوت هر مسافر، پيش پرداخت 

كمتر از معادل يورو ۱6/000 حق برداش��ت ويژه نخواهد بود.« اين 
الزام به حقوق كش��ورهاي اروپايي غير عضو اتحاديه نيز نفوذ يافته 
است. چنانچه سوييس به موجب توافقنامه حمل و نقل هوايي خود 
با اتحاديه اروپا، الزام مندرج در حقوق اتحاديه اروپا را مورد پذيرش 

قرار داده است. 
ضرورت پيش پرداخت دو سال بعد به موجب پيمان يكسان سازي 
برخ��ي مقررات حمل و نق��ل هوايي بين المللي، موس��وم به پيمان 
مونترال ۱۹۹۹ مورد توجه جامعه جهاني قرار مي گيرد، با اين تفاوت 
مهم كه پيمان مذكور، الزام متصديان حمل هوايي به پيش پرداخت 
را موكول به پيش بيني آن در حقوق ملي دولت متبوع متصدي حمل 
هوايي مي كند:  »در صورتي كه سانحه هواپيمايي، منجر به فوت يا 
صدمه مسافر شود، متصدي حمل اگر به موجب قانون ملي خويش 
ملزم شود،  بايد بدون تاخير، پيش پرداختي را براي رفع نيازهاي فوري 
اقتصادي به اشخاص حقيقي مستحق دعواي جبران خسارت عرضه 
كند.« با آنكه پيمان مونترال، پيش پرداخت را به حقوق ملي دولت ها 
موكول كرده و به نوعي از هدف اصلي خود كه همان يكسان س��ازي 
مقررات است، عدول كرده است، ولي با يك استقراي ناقص در حقوق 
كش��ورهاي غيراروپايي مي توان بدين مس��اله پي برد كه دولت هاي 
مختلفي از نظام هاي حقوقي گوناگون و با شرايط اقتصادي متفاوت 
همچ��ون نيجري��ه، تايلند و بحرين تعه��د به پيش پرداخ��ت را در 
مهم تري��ن قوانين خود وارد كرده اند. ب��راي مثال نيجريه به موجب 
قانون هواپيمايي كش��وري، متصديان حمل هوايي را مكلف كرده تا 
حداقل 30/000 دالر را در مهلت 30 روز از تاريخ س��انحه به عنوان 
پيش پرداخت براي رفع نيازهاي فوري اقتصادي اش��خاص مستحق 

دعواي جبران خسارت تسليم كنند. تعهد به پيش پرداخت، مخصوص 
مسافران هوايي نيست؛ جامعه جهاني اين تكليف را با الهام از پيمان 
مونترال ۱۹۹۹ در خصوص اش��خاص ثالث زيانديده نيز شناس��ايي 
كرده است؛ پيش پرداخت در جبران خسارت اشخاص ثالث به ترتيب 
در ماده ۸ و ۱۹، پيمان خطرات عمومي و پيمان خطرات تروريس��م 
مقرر است ولي چون هنوز اين دو پيمان الزم االجرا نشده اند، قوانين 

ملي نيز با اين نظم و سياست جديد همساز نشده اند.
در كن��ار اس��ناد فوق، حقوق ن��رم هم تنبيهات خ��ود را دارد؛ 
ايكائو در دستورالعمل مس��اعدت به قربانيان سانحه هواپيمايي و 
خانواده هاي آنها بر اين باور است كه خانواده  ها و بازماندگان سانحه 
هوايي اغلب به مساعدت مالي فوري و به طور خاص پرداخت وجوه 
كافي جهت رفع نيازهاي ضروري نياز دارند. به نظر دستورالعمل، 
اگرچه پيش پرداخت براي رفع تعهدات مالي جاري خانواده ها ارائه 
مي ش��ود، ولي دريافت آن نبايد به اثبات چنين تعهداتي نيازمند 
باش��د. اين تعبي��ر ارزش فراواني دارد؛ درس��ت اس��ت كه قوانين 
مل��ي و بين المللي هدف و انگي��زه پيش پرداخت را »رفع نيازهاي 
فوري« خوانده اند، ولي اين جهت يا انگيزه را نبايد شرط استحقاق 
زيانديدگان به دريافت پيش پرداخت دانس��ت. اين جهت يا انگيزه 
نوعي اماره مطلق يا غيرقابل بازگشت است كه اثبات يا عدم اثبات 
آن، تاثيري در اصل حكم ندارد؛ يعني نه زيانديده مكلف به اثبات 
آن جهت اس��ت و نه متصديان حمل يا شركت هاي بيمه با اثبات 
نيازمن��د نبودن زيانديده، از تكليف قانوني خود معاف مي ش��وند. 
وانگهي اگر پيش پرداخت مش��روط به اثب��ات نياز مبرم اقتصادي 

باشد، آن وقت فوريت در پيش پرداخت به هزيمت مي رود.  
از اسناد صدراالشاره اين نتيجه به دست مي آيد؛ اوال تعهد به 
پيش پرداخت در سوانح هوايي مورد حمايت قانونگذار بين المللي 
اس��ت، يعني قانونگذار بين المللي در تالش اس��ت تا دولت ها را 

متقاعد كند كه پيش بيني چنين الزامي، امري مطلوب و عقاليي 
اس��ت؛ ثانيا در كنار جامعه مش��ترك اروپايي كه خود دو س��ال 
پيش از جامعه جهاني ضرورت پيش پرداخت در س��وانح هوايي 
را درك كرده اس��ت، دولت هاي غير اروپايي نيز نداي قانونگذار 
بين المللي را پاس��خ گفته و اين تعهد را به عنوان يك الزام مهم 

در قوانين اصلي خود وارد كرده اند.
در ايران چنين الزام قانوني وجود ندارد و تاكنون ش��نيده نشده 
اس��ت كه خطوط هواپيمايي، پيش از ح��ل و فصل قضيه يا صدور 
حكم به ميل و اختيار خود بخشي از مشكالت مالي زيانديدگان را با 
پرداخت نقدي تقليل دهند. با اين  حال دستورالعمل 22۱3 سازمان 
هواپيمايي كش��وري، ضرورت مس��اعدت فوري مالي به خانواده ها و 
بازماندگان س��انحه و نياز ب��ه ارائه وجوه كافي جهت رفع احتياجات 
فوري را شناسايي كرده و مسووليت اين مساعدت را بر دوش متصدي 

حمل نهاده است. 
اگرچه ضرورت مساعدت فوري مالي به بازماندگان و خانواده هاي 
سانحه هوايي به نحو بس��يار كلي و مبهم، ال به الي مقررات سازمان 
هواپيمايي كشوري، آن هم به دليل نامعلومي به زبان انگليسي مقرر 
شده اس��ت، ولي بي شك در همين حد هم منشا اثر و نفوذ حقوقي 
اس��ت؛ يعني در وهله نخست، ش��ركت هاي هواپيمايي يا بيمه بايد 
به فوريت و در نخس��تين روزهاي پس از وقوع س��انحه، زيانديدگان 
س��انحه را مورد مس��اعدت مالي مناس��ب قرار دهند؛ در وهله دوم، 
اگرچه فلسفه پيش پرداخت با اقامه دعوا و اقدام قضايي مغاير است، 
ولي اگر ش��ركت هاي هواپيمايي يا بيمه، نيازهاي مالي بازماندگان و 
خانواده هاي قربانيان س��انحه را به فوريت و به طرز مناس��بي درك 
نكنند، قاضي مي تواند به مجرد تقاضاي اشخاصي كه مستحق دعواي 
جبران خسارتند، شركت هاي هواپيمايي يا بيمه را به تسليم مبلغي 

به عنوان پيش پرداخت ملزم كند. 

ابالغ دستورالعمل هاي ايمني 
به اماكن ناايمن پايتخت

ته��ران   ۱۱ منطق��ه  ش��هرداري  س��وي  از 
دس��تورالعمل ايمني براي توسعه و بهبود خدمات 
به ۸ مركز تج��اري نا ايمن در مركز پايتخت ابالغ 
شد. به گزارش ايس��نا كورش خرد، معاون خدمات 
ش��هري و محيط زيس��ت منطقه ۱۱ با اش��اره به 
برگزاري نشست كميته ايمني ساختمان با حضور 
مش��اور معاونت خدمات ش��هري و محيط زيس��ت 
ش��هرداري تهران، مديران س��ازمان آتش نش��اني، 
از  نواح��ي  و ش��هرداران  دادس��تان  نماين��دگان 
ابالغ دس��تورالعمل ايمني جهت توس��عه و بهبود 
خدم��ات ايمني به س��اختمان هاي نا ايمن تجاري 
در مراكز پرتردد س��طح منطق��ه خبر داد و گفت: 
شهرداري هاي نواحي موظف شده اند با هيات مديره 
و مالكان س��اختمان هاي نا ايمن جلسه بگذارند و 
م��وارد ناايمن را براي ايمن س��ازي اط��الع دهند. 
وي بازديد س��ازمان آتش نش��اني از ساختمان هاي 
ن��ا ايمن و ابالغ دس��تورالعمل هاي الزم را گام اول 
ايمن س��ازي برش��مرد و گفت: در ص��ورت رعايت 
نكردن م��وارد ايمني با همكاري ضابطتين قضايي 
در گام دوم پلم��ب واحده��اي نايم��ن ب��ه وي��ژه 
مجتمع ه��اي پ��ر تردد به ش��كل ج��دي پيگيري 
خواهد ش��د و در دستور كار قرار دارد.  به گزارش 
روابط عمومي منطقه ۱۱ معاون خدمات ش��هري 
و محيط زيس��ت دس��تورالعمل ايمني به پاس��اژ 
عالءالدين، س��اختمان آلومينيوم، پاس��اژ دراكوال، 
پاساژ آزاد، س��اختمان 20۱، پاساژ مهستان، گاراژ 

اميد و پاساژ كالمي ابالغ شده است.

مهم ترين برنامه افشاني 
مديريت انتظارات است

رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران اعالم كرد: مهم ترين برنامه افشاني به 

عنوان شهردار پايتخت مديريت انتظارات است. 
محمدجواد حق ش��ناس در گفت وگو با ايسنا با 
بيان اينكه تصميم ش��ورا و انتخاب شهردار نشان 
داد كه تس��ليم خرده فرمايش��ات پدرخوانده ها در 
بيرون نش��ده اس��ت، گفت: ما به تج��ارب بزرگان 
ك��ه قبال در ش��ورا و مديري��ت ش��هري بوده اند، 
احترام مي گذاريم؛ اما قواعد دموكراتيك و حقوق 
ش��هروندي حك��م مي كند ب��ا احترام ب��ا اعضاي 
ش��وراي شهر سخن گفته شود و حتي اگر مخالف 
هم هس��تند، احترام را رعايت كنند و اين درست 
نيس��ت كه برخ��ي تصمي��م ش��ورا و گزينه هاي 
شهرداري را زير سوال ببرند و حتي تركيب آنها را 

غيرواقعي و كمدي تلقي كنند. 
رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
ش��هر تهران با بيان اينكه عملكرد شوراي شهر در 
انتخاب ش��هردار نشان داد كه همه اعضا به سمت 
يك حرك��ت جمعي حرك��ت مي كنن��د و وفادار 
ب��ه مردم هس��تند، تصريح كرد: با وجود داش��تن 
تفاوت ديدگاه ها و اختالف نظرها توانستيم به يك 

كانديداي واحد برسيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه ما در ش��هرداري تهران با 
يك سازمان بزرگ مواجه هستيم كه موازي كاري 
زيادي دارد، گفت: ش��هرداري س��ازماني بزرگ و 
شلخته اس��ت كه چاالك نيست و بايد اين مساله 

سامان  يابد. 
حق ش��ناس با بيان اينكه داشتن ۹معاونت در 
ي��ك س��ازمان در هيچ كجاي دني��ا قابل پذيرش 
نيس��ت، اظه��ار كرد: باي��د تغيير تجدي��د نظري 
در مورد اين س��ازمان و س��ازمان هاي تابعه انجام 
ش��ود؛ چراكه پيش از اين با ن��گاه تصدي گرايانه 
اين س��ازمان ها ايجاد شده اس��ت و ما نيازمند آن 
هستيم كه در آنها تغييراتي داده شود. حق شناس 
با بيان اينكه بايد فاصله بين مردم و شهرداري كم 
ش��ود و نگاه مردم اصالح ش��ود، افزود: ما نيازمند 
اعتماد به جوانان در سطح مديريت، تصميم گيري 
و تصميم سازي در عرصه هاي محلي، منطقه يي و 
س��ازماني هس��تيم كه بايد با صبر و حوصله اين 

موارد را اصالح كنيم. 
وي با بيان اينكه افش��اني با مهم ترين مساله كه 
همان مديريت انتظارات است روبه روست، گفت: يكي 
از اش��تباهات گذشته اين اس��ت كه حجم زيادي از 
انتظارات توسط گروه هاي رقيب تعريف شده كه بايد 

اين مساله مورد بازنگري قرار گيرد.

ادامه تردد خطوط كشتيراني 
بين المللي به بنادر ايران

 معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي 
اعالم كرد: درحال حاضر خطوط كش��تيراني با روال 
قبلي و به صورت عادي به بنادر ايران تردد مي كنند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان بنادر و 
دريان��وردي، هادي حق ش��ناس درب��اره اخباري 
مبني ب��ر بازنگ��ري دو ش��ركت ب��زرگ حم��ل و 
نق��ل كانتينري »مرس��ك الين« و »ام اس س��ي« 
در هم��كاري ب��ا ايران پ��س از خ��روج امريكا از 
برج��ام اظهار ك��رد: اين دو خ��ط ازجمله خطوط 
كشتيراني اي هستند كه در بين 20خط كشتيراني 

جهان به بنادر ايران تردد مي كنند. 
او ادام��ه داد: آن زمان كه تحريم هاي ظالمانه بر 
اقتصاد ايران تحميل ش��د دو خط »مرسك الين« و 
»ام اس سي« از ايران خارج شدند و پس از برجام اين 

دو خط كشتيراني مجددا به بنادر ايران بازگشتند. 
ب��ه گفته مع��اون امور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي اگر دو خط كش��تيراني ياد ش��ده قصد 
داشته باشند به بنادر ايران تردد نكنند، تصميمي 
اس��ت كه براس��اس اختيارات خود اتخاذ خواهند 
كرد و از اختيارات خطوط كش��تيراني است كه به 
بنادر كدام كش��ور تردد كنند اما واقعيت اين است 
كه تحريم هاي يك جانبه امريكا طبيعتا هر شركتي 
را مي تواند متاثر كند.  حق شناس افزود: كشورهاي 
اروپايي عالقه مند به ادامه برجام هس��تند، طبيعي 
است شركت هاي آنها هم بايد از كشورهاي خود و 

نه كشور امريكا تبعيت كنند. 

ايرانشهر

مشاور وزير راه و شهرسازي در امور قراردادهاي بين المللي اعالم كرد

موافقت ATR براي تحويل هواپيما قبل از تحريم هاي جديد 

تعهد به پيش پرداخت در سوانح هوايي

ميالد صادقي 
  پژوهشگر

حقوق هوافضا 
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چرابرندهابهكاالهايايرانينميرسند؟

»برندُكشي«
تعادلفرشتهفريادرس

چرا برندها در ايران مي ميرند و به راستي علت مرگ 
برندهاي ايراني را كجا مي توان جس��ت وجو كرد؟ شايد 
اگر مي دانستيم برندها چه هويتي براي ما رقم مي زنند، 
چنين ساده نظاره گر مرگ آنها نبوديم. تابوت برندهاي 
ايران��ي در حالي يك به يك از جلو چش��م دولتمردان 
راهي گورس��تان مي شود كه ديگر كش��ورها سرآمدان 
برندهاي مشهور جهاني شدند. برندهايي كه در شرايط 
كنوني اقتصاد مي توانس��تند برگ زريني را به كارنامه 
صنعتي ايران پيوس��ت بزنند، اكنون رو به زوال رفته و 
تنه��ا نام و خاطره يي از خ��ود در آلبوم صنعت ايران به 
يادگار گذاشته اند. ده ها نام به جا مانده از انقالب صنعتي 
ايران همچون »ارج، آزمايش، نساجي مازندران، پارس 
الكتريك، كفش مل��ي و...« هر كدام حكايت از مرداني 
دارد كه ج��اده صنعت ايران را با مش��قت هاي فراواني 
س��اخته اند، ام��ا تنها نام��ي از خود براي م��ا به يادگار 
گذاش��ته اند. براي اينك��ه بتوانيم مقص��ران يا عامالن 
مرگ يا فراموش��ي برندهاي ملي را شناس��ايي كنيم، 
تالش كرديم تا از س��ه منظر يعني »فعاالن اقتصادي، 
عرضه كنندگان و مش��تريان يا همان جامعه مصرفي« 
فرآيند برندكش��ي و زوال برندهاي ملي را مورد واكاوي 
قرار دهيم تا شايد تلنگري باشد تا جلو مرگ برندهايي 

كه هنوز نفس مي كشند، گرفته شود. 

بازخوانيتاريخيبرندها؟
وقتي تصميم به خريد كاال داريد يا وقتي مي خواهيد 
از خدم��ات خاصي به��ره ببريد، بدون ش��ك به دنبال 
نام هايي آشنا مي گرديد. نام هايي كه شايد پيش از اين 
شكل و مشخصات آن را به ذهن تان سپرده ايد يا از آنها 
خاطراتي داريد. گاهي هم ممكن است شمايل ظاهري 
ي��ك محصول نظر مخاطب را به منبع عرضه كننده آن 
محصول هدايت كند. به هر حال در اين مسير به ظاهر 
س��اده اما پيچيده ب��ه دنبال چي��زي مي گرديم كه در 
اصطالح تجاري و اقتص��ادي، »برند« نام دارد. اهميت 
برندها تا جايي است كه صاحبان صنايع، اقتصاددانان و 
طيف بس��ياري از مردم نيز از اهميت آن آگاه بوده و به 
آن توجه ويژه دارند؛ همين امر سبب شده كه در بيشتر 
بازارهاي مصرفي دنيا، برندها حكومت كرده و نبض بازار 

را به دست گيرند. 
اما بازخواني تاريخي تولد برندهاي موفق در ايران به 
ما مي گويد، دهه ۴۰ شمسي براي ايران درخشان ترين 
دوران بنيانگذاري برندهاي تجاري بوده كه اكنون بيشتر 
آنه��ا يا از چرخه اقتصاد خارج ش��ده ي��ا حيات خود را 
از دس��ت داده اند. به طوري ك��ه از آن پس تاكنون ايران 
نتوانس��ته برند موفقي را به بازارهاي بين المللي معرفي 
و آن را حف��ظ كند. به گفت��ه برخي صاحب نظران، هر 
چند در دهه ۴۰ شمس��ي برخ��ي صنعتگران و فعاالن 
عرص��ه اقتصادي پايه هاي برندس��ازي در اي��ران را بنا 
نهادند، اما به دليل بي توجهي و سوءمديريت تالش چند 
س��اله آنها كه مي توان گفت مراحل اوليه جهاني شدن 
توليدات ايران را طي كرده بود از بين رفت و بازهم ايران 
بدون برند جهاني ماند. در همين جا وقتي نظر اس��داهلل 
عس��گراوالدي فعال اقتص��ادي كهن��ه كار در بازارهاي 
جهاني در م��ورد اينكه چرا برندها ب��ه كاالهاي ايراني 
نمي رسند را جويا مي شويم، مي گويد: بايد بررسي كرد و 
راز ماندگاري برندهاي مشهور جهاني را كشف كرد. البته 
او، راز مان��دگاري برندهاي خوب را رعايت چند فاكتور 
مهم ازجمله »كيفيت باال، قيمت مناسب، خدمات پس 
از فروش و تعهد« مي داند. عس��گراوالدي همچنين به 
بحث مصادره ه��ا در اوايل انقالب ني��ز گريزي مي زند 
و در اي��ن باره توضيح مي ده��د: مادامي كه بحث ملي 
ش��دن و مصادره كارآفرينان اتفاق افتاد، بدبيني مردم 

به سرمايه داران به باالترين حد خود رسيد تا جايي كه 
فروشگاه هاي بزرگ و بانك ها را آتش مي زدند. به گفته 
او، همين اتفاق سبب شد تا تصويري رعب آور در ذهن 
صاحبان كسب و كار ايراني شكل بگيرد و مانع از ادامه 
فعاليت صاحبان برندهاي بنام و مش��هور آن زمان شد، 
حتي برندهايي هم كه در دهه ۴۰ شمسي به بعد شكل 
گرفته بودند رفته رفته تضعيف و به مرز ورشكس��تگي 
رسيدند. بنا بر چنين اظهاراتي مي توان گفت، كساني كه 
آن زم��ان به مصادره اموال حكم مي دادند، بدون ترديد 
به پيامدهاي آن براي نسل هاي بعدي بي توجه بودند. به 
ب��اور او، اما برندهاي موفقي در س��طح و كالس جهاني 
متولد شدند كه در قفسه فروشگاه هاي كشورهايي چون 
امريكا نيز خودنمايي مي كنند. البته نگاه غالب بيش��تر 
صاحب نظران اين است كه ما همچنان در خلق برندهاي 

صنعتي ضعيف هستيم. 
اما دليل اينك��ه چرا ايران از نب��ود برندهاي موفق 
صنعتي در س��طح جهاني يا حت��ي در جغرافياي ملي 
رن��ج مي برد را بايد از زواياي مختلفي بررس��ي كرد. از 
نگاه فع��االن اقتصادي عل��ت اصلي چني��ن پيامدي، 
ش��كل گيري اقتصاد دولتي در اي��ران و چنبره زدن آن 
بر بخش هاي مولد كش��ور بوده است. عسگراوالدي نيز 
با صحه گذاشتن بر اين گزاره، مديران سياسي، دولتي 
و ب��دون تخصص را متهم اصلي تضعيف و مرگ برندها 
در ايران مي داند. حال او، نس��خه ارتق��ا و اعتالي برند 
ايراني را آماده سازي بسترها و زيرساخت هاي مناسب از 
س��وي دولت مي داند. در اين زمينه مي توان از ظهور و 
سقوط »ارج« بزرگ ترين برند لوازم خانگي در كشور نام 
برد؛ برندي كه مي توانست حتي بازارهاي اروپايي را به 
تسخير خود درآورد، اما اكنون در حال احتضار و رو به 
مرگ است. فراموش نشود، برندهايي كه پس از انقالب 
نيز ظهور كرده اند، وضع چندان بهتري ندارند. »نساجي 
مازندران« ش��ايد نمونه خوبي در اين زمينه باشد؛ اين 
كارخانه پس از چند دهه توليد به دليل مشكالتي براي 

سال ها تعطيل شد. 
براي پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه چ��را نمي توانيم 
برندهاي موفق و بنامي داشته باشيم، حسن فروزانفرد 
رييس كميس��يون رقابت و خصوصي سازي اتاق ايران، 
ب��ه ما مي گويد: نخس��ت بايد بدانيم كه ي��ك برند در 
چه بس��تري رش��د مي كند. به گفته او، »زمان و بستر 
مناس��ب« را مي توان دو فاكتور اثرگذار بر ادامه حيات 
برنده��ا در يك جامعه مصرفي عنوان ك��رد. اما او اين 
موضوع را نيز مورد اش��اره قرار مي دهد كه اِلمان هايي 
چ��ون »نرخ تورم و نرخ ارز« ك��ه بر تصميمات فعاالن 
اقتصادي اثرگذار است، از ثبات نسبي برخوردار نيستند 
و اين زمينه را براي تولد يك برند موفق فراهم نمي كند. 
ب��ه گفته اين فعال اقتصادي، تول��د و ادامه حيات يك 
برند نيازمند سرمايه گذاري عظيم در طول زمان است. 
بر همين اس��اس چنانچه يك فع��ال اقتصادي در يك 
فضاي نامطمئن اقتصادي قرار گيرد، نمي تواند صاحب 

يك برند موفق، پويا و ماندگار باشد. 
اگرچه فروزانفرد نيز بر اظهارات عسگراوالدي مبني 
بر اينكه در همين فضاي خفه اقتصادي برندهاي موفقي 
متولد شدند، صحه مي گذارد، اما مي گويد: اين حجم از 
برندها، در حد و اندازه بزرگي اقتصاد ايران نبوده است. 
او همچني��ن تاكيد مي كند كه يك فض��اي اقتصادي 
بي ثبات، صاحب يك بنگاه اقتصادي را براي حركت به 
سمت خلق يك برند ماندگار يا جهاني ترغيب نمي كند. 
با همه اين اوصاف، اما اين پرس��ش قابل طرح است 
كه چگونه مي ش��ود در دهه ۴۰ و 5۰ شمسي، با وجود 
زيرس��اخت هاي محدود صنعتي، كمب��ود درآمدهاي 
ارزي و حت��ي با يك دولت كم توان در عرصه اقتصادي، 
 اما ش��اهد خل��ق برندهاي��ي بوديم كه هن��وز براي ما 

نام آش��نا و صاحب اعتبار هستند؟ اين فعال اقتصادي 
با نگاه به همين گذشته به اين جمع بندي مي رسد كه 
ما همچنان از توان و دانش برندس��ازي برخورداريم، اما 
به نظ��ر مي آيد زمينه بروز و ظهور برندها در ش��رايط 
كنوني مهيا نيست. بنا به اظهارات فروزانفرد، »دارا بودن 
چشم انداز بلندمدت اقتصادي، دخالت محدود دولت در 
اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار و مراودات اقتصادي 
در عرصه جهاني« را مي توان پيش شرط هاي حركت به 

سمت برندسازي نام برد. 

مشكلكجاست؟
از آن س��و چنانچه بخواهيم، بررسي كنيم كه چرا 
برندس��ازي در اي��ران رو به زوال اس��ت؛ بايد ببينيم 
مش��كل كجاس��ت؟ بررس��ي اين چالش از سه زوايه 
قابل واكاوي اس��ت. از زوايه نخست و از نگاه بسياري 
از فع��االن عرصه اقتصاد، صنعت اي��ران هنوز جايگاه 
اصلي برند را درك نكرده و به س��ادگي از كنار مرگ 
برندهاي معتبر ايران مي گذرد. به گفته آنها، معيارهاي 
برندسازي در ايران با معيارهاي جهاني بسيار متفاوت 
اس��ت و همين امر، مرگ تدريجي برندهاي ايراني در 
عرصه ه��اي بين الملل��ي را به دنب��ال دارد. اما از نگاه 
كارشناس��ان، نبود يك سيس��تم دقيق براي حفظ و 
حمايت از برندهاي ايران را مي توان دليل اصلي مرگ 
برندهاي ايراني دانست. به پيشنهاد آنها، بايد سازماني 
در اين زمينه تاس��يس ش��ود و همچنين دولتمردان 
برندس��ازي را جزو اولويت هاي كاري خود قرار دهند 
تا شاهد ظهور و قوت گرفتن سفيران اقتصادي ايران 

يعني همان برندها در بازارها باشيم. 
ام��ا طي��ف وس��يعي از صاحب نظ��ران و فعاالن 
اقتصادي، خصوصي نبودن صناي��ع ايران و بهره وري 
پايي��ن را اصلي تري��ن دالي��ل و س��م مهلك��ي براي 
برندسازي ايران معرفي مي كنند. طبق اين نظر از آنجا 
كه دولت ايران از مدت ها پيش به عنوان يكه تاز عرصه 
تجاري ايران بوده و همه صنايع را زير چتر مديريتي 
خود قرار داده است، هيچ فرصتي براي برندسازي كه 
در فضاي س��الم رقابتي ايجاد مي شود، فراهم نكرده 
و تنها با مديريت س��نتي و ش��يوه هاي منسوخ شده 
باعث از بين رفتن تدريجي برندهاي ايران شده است. 
ايرانيان كسب درآمد و سود از برند را موضوعي رويايي 

و غيرقابل دست يافتن مي دانند. 
اما از نگاه س��يده فاطمه مقيمي نايب رييس اتاق 
ته��ران، يك برند زماني مي تواند ماندگار و مش��تري 
خود را حفط كند كه با تغييرات س��ليقه مش��تري و 
تكنولوژي هاي روز دنيا خود را تطبيق داده و حركت 
كند. به گفته او، همين غفلت شايد به ظاهر كوچك 
س��بب شده مشتريان ديگر س��راغي از آنها نگيرند و 
كم كم به فراموشي سپرده شوند و در نهايت از بازارها 
حذف ش��وند. حال چگونه يك برند مي تواند ماندگار 

ش��ود ؟ به گفت��ه مقيمي، مادامي ك��ه تغييرات تنوع 
محصول نسبت به خواسته و سليقه مشتري در طول 
زمان شكل گرفته باشد. به عبارتي، خلق يك سليقه 
جديد و ن��وآوري در نوع محصول و خدمات مي تواند 
ماندگاري يك برن��د را در بازار رقم بزند. البته از نگاه 
اين فعال اقتصادي، آن سوي اين ماجرا يعني عالوه بر 
سه ضلع »مشتري مداري، كيفيت و قيمت مناسب« 
ضل��ع مهم ديگري ق��رار دارد و آن هم دولت اس��ت. 
اينجا دولت ها بايد نقش يك تسهيل گر حامي را براي 

حفاظت و ادامه حيات برندها بازي كنند. 
همچنين ب��ه گفته مش��اور رييس ات��اق تهران، 
با پيروزي انقالب و ش��روع جن��گ تحميلي و با آغاز 
تحريم ه��اي ظالمانه عيله كش��ورمان ش��رايط براي 
ماندگاري برندهايي كه از قبل به منصه ظهور رسيده 
بودند يا تولد برندهاي جديد تا حدودي به محاق رفت. 

برنداززاويهديدمشتريان؟
ام��ا زوايه ديگري كه از آن منظ��ر مي توان چالش 
برندس��ازي در اي��ران را رص��د كرد، نگاهي اس��ت كه 
مصرف كنندگان به نش��ان تج��اري ايران��ي دارند. به 
همين منظور س��ري به بازار بزرگ لوازم خانگي يعني 
امين حض��ور در حوالي خيابان بهارس��تان زديم تا اين 
موض��وع را از زواي��ه ديد مش��تريان و عرضه كنندگان 
كاالها بررسي كنيم. البته طيف خريداران را مي توان به 
دو گروه تقسيم بندي كرد؛ برخي تمايل به خريد برند 
ايراني دارند كه آنها را اصوال مي توان مش��تريان سنتي 
بازار دانس��ت. وقتي از آنها پرسيده مي شد، چرا كاالي 
ايراني مي خرند، داليل مختلفي مطرح مي كنند. برخي 
مي گفتند كه توان خريد برندهاي خارجي را ندارند، اما 
برخي ديگر حماي��ت از محصول ايراني يا همان حس 
نوستالژي بودن برندها را مورد اشاره قرار مي دادند. اما 
فارغ از هر نوع نگاه، وضعيت بازار نشان از اين داشت كه 
برندهاي مشهور خارجي جاي بسياري برندهاي ايراني 
را گرفته اند و اين برندهاي داخلي هس��تند كه بايد با 
همه چالش هاي موجود و در شرايطي كامال غيررقابتي 

با نشان هاي تجاري معروف به رقابت بپردازند. 
از س��وي ديگ��ر اما مش��تريان برنده��اي خارجي 
دالي��ل ديگري براي خريد خود بيان مي كردند. برخي 
مش��تريان بر اين باور بودند كه بسياري از محصوالت 
خارجي به نسبت توليدات ايراني از لحاظ كيفيت اصال 
قابل قياس نيس��ت و هزينه يي ك��ه بابت آن پرداخت 
مي شود، نيز بسيار باالتر اس��ت. اما وقتي موضوع را از 
زوايه فروش��ندگان بررس��ي مي كنيم؛ آنها نيز خود در 
دو دس��ته قرار مي گيرند. گروه نخست عرضه كنندگان 
برنده��اي خارج��ي بودند كه در گفت وگ��و با ما دليل 
ف��روش برنده��اي خارج��ي را كيفيت ب��اال و قيمت 
مناسب بيان كردند. بنا به اظهارات يك فروشنده برند 
خارجي، »بي ثباتي اقتصادي، تصميمات خلق الس��اعه 

و سياس��ت هاي ارزي« نه تنها به تولي��د داخل ضربه 
مي زن��د، بلكه واردكنندگان و عرضه كنندگان كاالهاي 
خارجي را با چالش جدي مواجه كرده و هر روز شاهد 
بي رمقي بازارها هس��تيم. اما وقتي موض��وع را از زوايه 
دي��د آن دس��ته از عرضه كنندگان برنده��اي داخلي 
بررس��ي مي كنيم، متوجه مي ش��ويم كه آنها بيشتر از 
وضعيت موجود گله مند هس��تند. يكي از فروشندگان 
عرضه كننده برند ايراني، دليل بي رغبتي مش��تريان به 
خريد محصوالتي با نشان ايراني را كيفيت بسيار پايين 
و در مقابل قيمت باالي آن مي داند. اين فروش��نده كه 
خيلي وقت هم در بازار لوازم خانگي فعاليت دارد، بيان 
مي كند: دولتمردان بايد چالش مرگ برندهاي ايراني را 
جدي بگيرن��د. اما يكي ديگر از عرضه كنندگان كاالي 
ايراني در گفت وگو با ما مشكالت توليدكنندگان ايراني 
را به دو دس��ته عوامل بيروني و دروني نسبت مي دهد. 
از نگاه او، يك توليد كننده ايراني براي دستيابي به مواد 
اوليه و واسطه يي همچنان با محدوديت روبه روست. اما 
در بع��د داخلي نيز آن گونه كه بايد مورد حمايت قرار 
نمي گيرد و حتي دولت ها بعضا با برخي سياس��ت هاي 
مال��ي و اقتصادي ش��تابزده و غيراصولي بازار برندهاي 

ايراني را با تهديد جدي روبه رو مي كنند. 

چارهكارچيست؟
همان طور كه بررس��ي ش��د، بخش بزرگي از علل 
مرگ ومي��ر برندها در ايران خ��ارج از كنترل مديريت 
بنگاه ها رقم مي خورد كه ش��امل »بي ثباتي در اقتصاد 
كالن و نوسانات سياست گذاري، نامناسب  بودن فضاي 
كس��ب وكار، تعرض به حقوق مالكيت افراد و اش��غال 
پس��ت هاي تخصصي مديريت از س��وي غيرمديران« 
اس��ت. اما بخش ديگري از عمر كوتاه برندها در ايران 
نيز به سوءمديريت داخلي بنگاه ها، عدم توجه به ابعاد 
ارزشي برندها و عدم توجه به نوآوري، خالقيت و ذائقه 
جامع��ه هدف ارتب��اط پيدا مي كند ك��ه نيازمند حل 
مس��اله در درون خود بنگاه هاس��ت. حال قبل از اينكه 
نس��خه يي بپيچيم به گفته صاحب نظران بايد به فكر 
خصوصي سازي واقعي صنايع ايران باشيم تا فضاي سالم 
و رقابتي دقيق در عرصه تجارت ش��كل گيرد. »ثبات 
اقتصادي، نوس��انات پايين تصميمات سياست گذاري، 
مساعد كردن فضاي كس��ب وكار، كوچك سازي دولت 
و حمايت از بخ��ش غيردولتي يعني بخش خصوصي 
واقع��ي و بهره گيري از اف��راد متخصص« را مي توان به 
عنوان درمان هاي اوليه براي جلوگيري از مرگ زودرس 
برندها پيشنهاد كرد كه در حيطه اختيارات دولتمردان 
و سياس��ت گذاران قرار دارد. بنابراي��ن ضرورت دارد تا 
مش��كالت س��د راه زوال و مرگ ومير برندها يكي پس 
از ديگري از ميان برداشته شود تا از اين رهگذر شاهد 
رشد و توسعه بنگاه ها و شركت هاي داخلي بوده و آماده 

رقابت با رقباي بين المللي باشيم.

وزير اقتصاد بلغارستان كه كشورش رياست دوره يي 
اتحاديه اروپا را بر عه��ده دارد، به تهران آمده و ضمن 
دي��دار با مقامات سياس��ي در ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران نيز حضور پيدا كرد. در حالي 
كه محمدجواد ظريف سفرهاي جهاني خود براي نجات 
برجام را كليد زده اس��ت، اين ديدار احتماال نخستين 
برگ برنده ديپلماس��ي اقتصادي ايران اس��ت، چرا كه 
رياست دوره يي اتحاديه اروپا، نقش محوري در سمت و 
سوي اين اتحاديه در دفاع يا خروج از برجام ايفا خواهد 
كرد. زمانبندي اين ديدار را نيز بايد به پاي ديپلماسي 
وزارت خارجه ايران نوشت كه در تالش است از شكاف 
ايجاد شده ميان اتحاديه اروپا و امريكا نهايت استفاده را 
بكند. اين موضوع اما در كنار تضمين هاي شفاهي وزير 
اقتصاد بلغارستان، اميل كارانيكولوف تصويري روشن تر 
از حمايت اين اتحاديه از برجام را به تصوير مي كش��د: 

اتحاديه اروپا به برجام متعهد مي ماند. 
  

رييس ات��اق بازرگاني اي��ران با بي��ان اينكه رفع 
مش��كالت و ايج��اد تس��هيالت در مب��ادالت بانكي 
مهم ترين خواس��ته بخش خصوصي دو كشور است، 
گف��ت: اميدواريم، بتوانيم با رفع مش��كالت به هدف 
يك ميليارد دالري مبادالت اقتصادي بين دو كش��ور 
دس��ت يابيم. غالمحسين شافعي در همايش تجاري 
ايران و بلغارس��تان كه در ات��اق بازرگاني ايران برگزار 
ش��د، با ابراز خش��نودي از حضور وزير اقتصاد كشور 
بلغارستان و هيات تجاري همراه   گفت: همه مي دانيم 
ايران و بلغارستان براي مردم دو كشور نام هاي آشنا و 

تداعي كننده خاطرات تاريخي هستند. 
رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: تورقي بر يك 
قرن روابط ايران و بلغارس��تان يادآور روابطي بر بنيان 
دوستي و پايداري بين دو كشور است و در يك جمله 
مي توان��م بگويم كه اين رواب��ط ديرينه همواره چهره 

خوش و عميقي داش��ته اس��ت. او در ادامه خطاب به 
وزير اقتصاد بلغارستان گفت: دو كشور خوب مي دانند 
كه چ��ه اهميتي براي يكديگر دارن��د و ظرفيت هاي 
يكديگر را خوب مي شناس��ند و سال هاست از حضور 

شهروندان خود در دو كشور بهره مند بوده اند. 

هدفگذارييكميليارددالري
ش��افعي گفت: روابط ديپلماتيك خوبي ميان دو 
كش��ور برقرار است و س��فر وزير خارجه كشورمان به 
صوفيا در ماه گذشته و حضور وزير اقتصاد بلغارستان در 
تهران برگي از اين مستند است. او گفت: تفاهمنامه ها 
و توافقات متعددي ميان دو كشور منعقد شد و سال ها 
كميسيون مش��ترك همكاري هاي اقتصادي ايران و 
بلغارستان برگزار شده است و نيز انتظار داريم كه در 
كميس��يون 19 توافقنامه  اتاق هاي بازرگاني با مفادي 
جديد به امضا برسد. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
در اين توافق اتاق بازرگاني ايران و بلغارستان موافقت 
خود را براي تشكيل كميته مشترك ايران و بلغارستان 
اعالم كرده اند و مطمئن هستيم با تشكيل اين كميته 
مش��ترك راه توس��عه همكاري هاي تجاري دو طرف 
هموارتر شده و به عنوان اتاق فكر تقويت هاي مشترك 
به فرصت ها و چالش هاي اقتصادي براي توسعه هر چه 

بيشتر روابط پرداخته شود. 
او افزود: همچنين اس��تان لرستان به عنوان استان 
معين همكاري  با بلغارستان انتخاب شده است. شافعي 
در ادامه سخنانش خطاب به وزير اقتصاد بلغارستان و 
سفير اين كشور در ايران گفت: جمهوري اسالمي ايران 
ب��ا برخورداري از منابع مهم نف��ت و گاز، برق و انرژي، 
نيروي متخصص و تحصيل كرده، موقعيت استراتژيك 
راه ها و بنادر،  حمل و نقل پيشرفته، بانكداري، عرصه هاي 
مهم گردش��گري، فوالد و منابع عظيم كشاورزي يكي 
از اقتصادهاي مهم منطقه به ش��مار م��ي رود. او افزود: 

جمهوري بلغارس��تان با بهره گي��ري از توانايي خود در 
توليد مواد ش��يميايي، دارويي، ماشين آالت و قطعات 
صنعتي، حمل و نقل بين المللي و محصوالت كشاورزي 

از كشورهاي مهم اروپايي است. 
رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: مشكالت 
بانك��ي و نبود بان��ك اطالعاتي فرصت ه��اي تجاري 
و اقتص��ادي و برخ��ي موان��ع گمرك��ي از مهم ترين 
چالش ه��اي روابط اقتصادي دو كش��ور اس��ت. او با 
بي��ان اينك��ه حضور وزي��ر اقتصاد بلغارس��تان را در 
كشورمان مغتنم دانسته، افزود: رفع مشكالت و ايجاد 
تسهيالت در مبادالت بانكي مهم ترين خواسته بخش 
خصوصي دو كشور است. شافعي افزود: در اين ميان 
آنچه حايز اهميت اس��ت، تنظيم نقشه راه و بررسي 
مدبرانه توسعه همكاري هاست. او بيان داشت: حجم 
اندك مبادالت تجاري دو كشور با وجود فراهم بودن 
بسترهاي الزم نيازمند تدوين برنامه بلندمدت است. 
ريي��س اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت:  اميدواريم 
س��فر وزير اقتصاد بلغارس��تان نقطه عطف جديدي 
در روابط اقتصادي دو كشور ايجاد كند. به طوري كه 
بتواني��م هدف يك ميليارد دالري مبادالت اقتصادي 

دو كشور را محقق كنيم. 

بلغارستان،دوستيبرايروزهايسخت
وزير اقتصاد بلغارس��تان با اش��اره به تجارت 117 
ميليون دالري دو كشور در سال 2۰17 گفت: دولت 
بلغارستان در پرتو سياست هاي خارجي خود بر توسعه 
همكاري هاي دو كش��ور ايران و بلغارس��تان متمركز 
ش��ده و از آن حماي��ت مي كند. امي��ل كارانيكولوف 
وزي��ر اقتصاد بلغارس��تان گفت: م��ن مي خواهم به 
ميزبانان ايراني در اين جلس��ه اطمينان بدهم كه از 
اولويت هاي بلغارس��تان همكاري با فعاالن اقتصادي 
ايران و كش��ورهاي منطقه است و اين فرصت خوبي 

جهت عرض��ه محصوالت، فناوري ها و دانش توليدي 
دو كشور اس��ت. او از شركت هاي بلغاري خواست از 
اين فرصت براي مطرح كردن فعاليت هاي مش��ترك 
استفاده كنند. وزير اقتصاد بلغارستان گفت: بلغارستان 
هميش��ه اين موضوع را در نظر دارد كه بازار ايران و 
وضعيت استراتژيك و جمعيت 8۰ ميليوني ايران يك 

فرصت خوبي را براي تجارت فراهم كرده است. 
كارانيكولوف گفت: در حال حاضر روابط دوجانبه 
دو كشور رو به صعود است و عالقه دايم براي فعاليت 
و همكاري بين بازرگانان دو كشور وجود دارد. وزير 
اقتصاد بلغارستان گفت: مطمئنم ظرفيت هاي زيادي 
براي گسترش روابط دوجانبه تجاري بين دو كشور 
وج��ود دارد و مقررات حقوق��ي و قراردادي در همه 
عرصه ها به منفعت مش��ترك در روند دايم تكميل 
و تنظيم قرار دارد. او افزود: در س��ال 2۰17 تجارت 
ايران و بلغارس��تان به 117.۴ميليون دالر رسيد كه 
اين رقم نس��بت به س��ال 2۰16، 1۴درصد افزايش 
داشته است. كارانيكولوف گفت: واردات از ايران نيز 
در اين سال بيش از 58ميليون دالر بوده و صادرات 
بلغارس��تان به ايران هم با بيش از 58 ميليون دالر 
بوده اس��ت. او با تاكيد بر اينكه بلغارس��تان توسعه 
دوجانب��ه تجارت را تش��ويق مي كند، گفت: يكي از 
اولويت هاي اقتصادي بلغارستان ثبات سياسي مالي 

و ثبات اقتصادي كالن است. 
وزير اقتصاد بلغارستان افزود: از سال 2۰1۰ توليد 
ناخالص داخلي بلغارس��تان رشد مثبتي داشته و در 
سال 2۰16 رش��د توليد ناخالص داخلي بلغارستان 
بال��غ بر 3.9 درص��د و در س��ال 2۰17 بالغ بر 3.7 
درصد بوده اس��ت. كارانيكولوف خط��اب به فعاالن 
اقتصادي دو كش��ور بيان داش��ت: به شما اطمينان 
مي دهم كه دولت بلغارس��تان در پرتو سياست هاي 
خارجي خود بر توسعه همكاري ها متمركز شده و از 
اين موضوع حمايت مي كند. وزير اقتصاد بلغارستان 
در مصاحبه با ايرنا نيز گفت: سفر به ايران با توجه به 
جايگاه بلغارس��تان به عنوان رييس دوره يي اتحاديه 
اروپا و مسووليت من به عنوان رييس شوراي تجارت 
خارجي و ش��وراي رقابت اتحاديه اروپا، نشانه بارزي 

اس��ت كه اتحاديه اروپ��ا، ايران را يكي از ش��ريكان 
اصل��ي خود مي داند. او ادامه داد: ايران اكنون همكار 
راهب��ردي كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپ��ا از جمله 
بلغارستان است و در مقابل دولت بلغارستان نيز خود 
را همكار و دوس��ت ايران مي دان��د؛ ما اين رويكرد را 
تاكن��ون در روابط خود با ايران نش��ان داده ايم و در 
آينده نيز نشان خواهيم داد، چرا كه معتقديم دوست 
بايد نه فقط در روزگار خوش، بلكه در روزگار سخت 
هم بماند. وزير اقتصاد بلغارس��تان اظهار داش��ت: بر 
اساس آمارهاي گمركي، حجم مبادالت تجاري ايران 
و بلغارستان در سال 2۰17 در مقايسه با سال 2۰16 
بيش از 1۴ درصد افزاي��ش يافته بنابراين روابط رو 
به گسترش است. با اين حال، اساسي ترين مشكلي 
ك��ه در روابط اقتصادي اي��ران و اتحاديه اروپا وجود 
دارد، نبود يك مكانيس��م براي پرداخت هاس��ت كه 
بايد ايجاد ش��ود؛ بدون چنين مكانيس��مي كسب و 
كار بسيار سخت انجام مي شود؛ به همين سبب هم 
اتحاديه اروپ��ا هم دولت ايران به دنبال ايجاد چنين 
ساز و كاري هستند تا به اولويت نخست دو طرف كه 

تسهيل تجارت است، دست يابند. 
كارانيكول��وف در مورد برجام و اقدام اتحاديه اروپا 
در مقابل تصميم ترامپ نيز گفت: بلغارستان به دنبال 
اخذ تصميمي در اين زمينه اس��ت اما نظر شخصي 
من اين است كه هر كشور عضو اتحاديه اروپا نبايد به 
دنبال تصميم خودش باشد؛ بايد كل اتحاديه اروپا يك 
تصميم مش��ترك اخذ كند. دستيابي به يك تصميم 
مشترك در كل اتحاديه اروپا، روابط فعاالن اقتصادي 
دو طرف را تضمين مي كند و باعث مي ش��ود، فعاالن 
اقتصادي ايراني بتوانند از منافع و حقوقي كه فعاالن 
اقتصادي اروپا از آن بهره مند هستند، برخوردار شوند. 
او ادام��ه داد: اتحاديه اروپا يك اجتماع اس��ت كه در 
درجه نخست از منافع اتحاديه دفاع مي كند. سياست 
اتحاديه اروپا دستيابي به تصميمي دسته جمعي براي 
تشويق فعاالن اقتصادي خود در جهت توسعه تجارت 
اس��ت؛ در اين زمينه س��ه اصل اساسي اتحاديه اروپا 
يعني »تجارت آزاد«، »عموميت« و »شفافيت« مورد 

تاكيد خواهد بود. 

رايزنيباعراقبرايگشايش
خطاعتبار2ميليارديورويي

ايرنارييس اتاق تعاون ايران از رايزنی با مسووالن 
عراق��ی برای دريافت 2ميليارد يورو خط اعتباری خبر 
داد و گفت: در ص��ورت تخصيص اين اعتبار، صادرات 
كاالهای ايرانی به اين كش��ور تسهيل می شود. بهمن 
عبداللهی در جلسه صبحانه كاری با غالمرضا انصاری 
معاون اقتص��ادی وزارت خارجه و جمع��ی از مديران 
عام��ل اتحاديه ه��ای سراس��ری خواهان تس��ريع در 
دريافت اين خط اعتباری از طرف عراقی ش��د، زيرا به 
گفته وی در مواردی كاال به عراق صادر ش��ده اما پولی 
دريافت نشده است. او در ادامه به معرفی اتاق تعاون و 
توانمندی بخش تعاون در كشور پرداخت و گفت: بيش 
از يك صد هزار تعاونی در 12۰رشته در كشور فعاليت 
می كنن��د و 1۴ ميليون نفر عضو تعاونی هس��تند.  او 
اعالم كرد: طبق آخرين آمار، سهم تعاون از اقتصاد ملی 
بالغ بر 7درصد است كه اين ميزان با سهم پيش بينی 
شده در برنامه پنجم توس��عه فاصله دارد. رييس اتاق 
تع��اون هدف نهايی تمام سياس��ت ها در دنيا را جلب 
منافع اقتصادی كش��ورها توصيف كرد و گفت: با اين 
حال س��ال ها موضوع اقتصاد در سياست خارجه ايران 
مغفول مانده بود كه اميدواريم با فعال ش��دن معاونت 
اقتص��ادی در وزارت امور خارجه اين مش��كل برطرف 
شود. عبداللهی اظهار داشت: بخش تعاون از پتانسيل 
زي��ادی برخوردار اس��ت و با حماي��ت وزارت خارجه 
می تواند در مبادالت اقتصادی نقش موثری داشته باشد 
و انتظار داريم در دوره احيای معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه به بخش تعاون و فعاالن اين بخش توجه 
ويژه يی شود. در ادامه اين جلسه مديران اتحاديه های 
تعاونی در حوزه های مختلف درباره مشكالت خود در 

حوزه سياست گذاری صحبت كردند. 
مرتض��ی رخيصی رييس اتاق تعاون خوزس��تان 
به تجارت با كش��ور عراق اشاره كرد و گفت: بيشتر 
مراودات اين كش��ور با كويت، مص��ر و تركيه انجام 
می ش��ود، زيرا تجارت با اين كشورها برای عراقی ها 
راحت تر اس��ت. او از وزارت خارجه خواست كه خط 
اعتباری از كش��ور عراق دريافت كند تا تجار ايرانی 

بتوانند با اين كشور مبادالت تجاری داشته باشند. 

قراردادباخودروسازان
اروپاييپابرجاست

رييس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني 
ته��ران گفت: بعد از خروج امري��كا از برجام قرارداد 
با خودروس��ازان اروپايي پ��ا برجا مي ماند اما ممكن 
اس��ت مش��كالت نقل و انتق��االت ارزي و مس��ائل 
مالي تش��ديد شود. يكي از صنايعي كه بعد از برجام 
توانس��ت از فرصت هاي به وج��ود آمده براي ارتباط 
با ش��ركت هاي خارج��ي و تبادل دان��ش و فناوري 
اس��تفاده كند، صنعت خودروس��ازي بوده كه موفق 
ش��د با ش��ركت ها و خودروس��ازي هاي معتبر دنيا 
ازجمله پژو، رنو، س��يتروئن و فولكس واگن قرارداد 
امضا كند و امكان توليد و س��رمايه گذاري مشترك 
به وجود  آيد. به گزارش ايسنا، اما اين روزها به دنبال 
خروج امريكا از برجام صحبت هاي مختلفي در مورد 
وضعيت قراردادهاي پسابرجامي با كشورهاي اروپايي 
مطرح مي ش��ود اينكه اين قراردادها چه سرنوشتي 
پيدا خواهد كرد. در اين باره محمدرضا نجفي منش، 
رييس كميس��يون تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني 
تهران اظهار كرد كه قرارداد با خودروسازان خارجي 
پ��ا برجا خواهد بود اما موانعي هم س��ر راه به وجود 
خواهد آمد. او گفت: خودروس��ازاني كه بعد از برجام 
آمدند و با ايران قرارداد امضا كردند هيچ كدام قصد بر 
هم زدن اين قراردادها را ندارند و نگراني از اين بابت 
وج��ود ندارد. عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني 
ايران افزود: مش��كلي كه ممكن است بعد از خروج 
امريكا از برجام اتفاق بيفتد، مسائل مربوط به نقل و 
انتقال پولي است كه بايد بررسي ها و تدابير الزم در 

اين خصوص انديشيده شود. 

اجرايطرحراستيآزمايي
صنايعتاپايانتيرماه

معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از اجراي 
ط��رح راس��تي آزمايي صنايع ب��راي برنامه ريزي و 
داشتن سند توس��عه صنعت در كشور تا پايان تير 
امس��ال خبر داد. صادق نجفي، مديرعامل سازمان 
صناي��ع كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران در 
حاش��يه بازديد از چند واحد صنعتي كاشان اظهار 
كرد: يك ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر براي شهرهاي 
زير 1۰هزار نفر و نواحي روس��تايي در سال جاري 
پرداخت مي شود كه اين تسهيالت با كارمزد ۴و 6 
درصد با سرمايه در گردش 1۰درصد قابل پرداخت 
خواهد بود. به گزارش ايسنا او افزود: 13هزارميليارد 
ريال نيز در تبصره 6 قانون بودجه سال جاري براي 
صادرات واحده��اي توليدي صادرات محور در نظر 

گرفته شده است. 
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت تصريح 
كرد: 92درصد از واحدهاي توليدي كشور را صنايع 
كوچك تش��كيل مي دهند ك��ه واگ��ذاري زمين و 
امكان��ات براي كارآفرينان به خصوص ش��ركت هاي 
دانش بنيان بخش��ي از تسهيالت است و 5 درصد از 
آنان تسهيالتي 6۰ ماهه با مشوق هاي خاص دريافت 
كنند. او با اش��اره به واگ��ذاري اختيارها به مديران 
اس��تاني گفت: پس از اين تفوي��ض اختيار بيش از 
۴۰درصد مش��كالت شهرك ها و ناحيه هاي صنعتي 
برطرف ش��ده و طرح راستي آزمايي صنايع نيز براي 
برنامه ريزي و داشتن سند توسعه صنعت در كشور تا 

پايان تير ماه 1397 انجام خواهد شد. 
نجف��ي افزود: طرح راس��تي آزمايي در راس��تاي 
ش��مارش واحدهاي صنعتي فعال و واحدهايي كه با 
مشكل مواجه هستند، اجرا مي شود تا براي برطرف 
كردن مشكالتشان برنامه ريزي مدوني صورت گيرد. 
او با اش��اره ب��ه ميزان مص��رف آب در صنايع گفت: 
واحدهاي صنعتي 3.7درصد از مجموع آب مصرفي 
كش��ور را مصرف مي كنند درحالي ك��ه از مجموع 
11۰ميليارد مترمكعب مصرف آب در كشور حدود 
1۰۰ميليارد مترمكعب در كشاورزي مصرف مي شود. 

وزيراقتصادبلغارستانبهعنوانرييسدورهاياتحاديهاروپابهايرانآمد

ديپلماسياقتصاديدرتهران
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15 نفت و انرژي
استقبال آلمان از وزير نيرو

پ�اون  وزي��ر ني��رو ب��راي دي��دار ب��ا وزراي 
محيط زيس��ت و انرژي آلمان س��اعت اوليه بامداد 
روز دوش��نبه راهي آلمان شد. در پي دعوت وزير 
محيط زيس��ت، حفاظت از منابع طبيعي و امنيت 
هس��ته يي و همچنين وزير امور اقتصادي و انرژي 
جمه��وري فدرال آلمان، رضا اردكانيان وزير نيرو، 
براي مذاك��رات دوجانبه پيرام��ون همكاري هاي 
مشترك بين دو كشور در زمينه هاي مرتبط عازم 
آلمان ش��د. وي در جريان اين سفر ضمن مالقات 
و مذاك��ره رودررو با وزراي ف��درال آلمان، برنامه 
مالقات ب��ا برخي وزراي ايالتي اين كش��ور را نيز 
در برنامه داشت. ش��ركت در نمايشگاه بين المللي 
آب و فاضالب و صنايع وابسته در مونيخ و مالقات 
با فع��االن اقتصادي در بخش آب و انرژي از ديگر 
برنامه هاي وزير نيرو در اين سفر عنوان شده است.

 كاهش 43 درصدي
آب ورودي سدها

پ�اون  كاهش بارندگي هاي س��ال آبي جاري 
و در پ��ي آن افت روان آب ها موجب ش��ده اس��ت 
ت��ا حجم ذخيره آب 177 س��د بزرگ كش��ور به 
25.36ميليارد مترمكعب برس��د كه در مقايس��ه 
با س��ال گذش��ته آب موجود در مخازن س��دهاي 
كش��ور كاه��ش 24درصدي پي��دا كرده اس��ت. 
ورودي و خروج��ي آب از س��دها نيز متاثر از افت 
ن��زوالت جوي ب��ا كاهش هاي محسوس��ي مواجه 
شده اند، به طوري كه ورودي به اين سازه هاي آبي 
43درص��د و خروجي از آنها نيز نس��بت به س��ال 
گذش��ته 30درصد كمتر شده اس��ت و هم اكنون 
به طور ميانگين 51درصد مخازن سدهاي ياد شده 
داراي منابع آبي اس��ت. در اين بين از ميان 177 
سد بزرگ موجود در اين 6 حوضه آبريز 39درصد 
از آنها و به تعبيري 69 سد بزرگ كشور همچنان 

كمتر از 40درصد آب ذخيره شده، دارند.

 ديدار  برجامي-نفتي
نواك و الفالح 

ايلنا  وزير انرژي روس��يه از ديدار و گفت وگو با 
همتاي عربستاني خود در نشست اقتصادي پيش رو 
در س��نت پترزبورگ خب��ر داد و گفت ك��ه در اين 
دي��دار درباره نتايج خروج امريكا از برجام گفت وگو 
خواهد شد. الكساندر نواك وزير انرژي روسيه، روز 
دوش��نبه اعالم ك��رد كه قصد دارد ب��ا خالد الفالح 
همتاي عربستاني خود درباره خروج امريكا از توافق 
هسته يي گفت وگو كند. به گزارش »يو اس نيوز«، 
وزير انرژي روسيه اعالم كرد كه اين گفت وگو قرار 
اس��ت اواخر ماه جاري مي��الدي و در جريان فروم 
اقتصادي در س��نت پترزبورگ صورت بگيرد. نواك 
به خبرنگاران گفته است كه قيمت جهاني نفت در 
حال حاضر تحت نفوذ ژئوپليتيكي اس��ت اما اساسا 

بازار خود را به تعادل مي رساند. 

 احياي اروميه
با آب درياچه وان

ايلن�ا  معاون وزير نيرو در رابطه با گمانه زني ها 
درب��اره واردات آب از درياچه وان تركيه به درياچه 
ارومي��ه بيان ك��رد: مباحثي در اي��ن رابطه صورت 
گرفته اس��ت، اما س��عي ما اين اس��ت كه از منابع 
داخل��ي و ب��ا اجراي سياس��ت هاي ديگ��ر درياچه 
را احي��ا كنيم. عباس س��روش درب��اره واردات آب 
از تاجيكس��تان نيز اظه��ار داش��ت: واردات آب از 
تاجيكستان االن به صورت جدي مطرح نيست. وي 
افزود: براي ورود آب از خارج كشور جز در حد اوليه 
كه از درياچه وان به درياچه اروميه بحث ش��ده در 
جاي ديگر بحثي مطرح نيست، البته آن هم در حد 
صحبت و ايده اس��ت. معاون وزير نيرو در امور آب 
و آبفا خاطرنش��ان كرد: هنوز درخصوص واردات از 
وان با طرف ترك هيچ صحبتي نشده و سعي ما اين 
است كه از منابع داخلي و اجراي سياست هاي ديگر 

درياچه را احيا كنيم. 

حريق در پتروشيمي آبادان
تس�نيم   پتروش��يمي آبادان صبح روز دوشنبه 
دچار حريق ش��د. كعب عمير مدي��ر روابط عمومي 
پتروش��يمي آبادان، در اين خصوص بيان كرد: اين 
حادثه در واحد توليدي هفتصد پتروشيمي آبادان رخ 
داد و علت آن در دست بررسي است. وي همچنين 
با بيان اينكه آتش س��وزي در اين واحد توليدي پس 
از دقايقي مهار شد، اظهار كرد: اين حادثه جز ايجاد 
خسارت جزئي، تلفاتي نداشت و هيچ يك از كاركنان 
آسيبي نديدند. برخي منابع غيررسمي علت حادثه را 
نشت يكي از پمپ هاي گاز در واحد 700 اعالم كرده 
و از مصدوميت 4 نفر از كاركنان پتروش��يمي آبادان 

خبر مي دهند. 

كوتاه از دنياي انرژي

رويترز گزارش مي دهد 

آياايرانموجبدرخشششاخصسومنفتيميشود؟
معامالت در شاخص نفتي شانگهاي از زمان خروج امريكا از برجام رونق گرفته است

گروه انرژي  نادي صبوري  
در فضايي حاكم بر بازار نفت خام كه ابهام يكي 
از مهم ترين فاكتورهاي موجود در آن است، به نظر 
مي رس��د كه سومين شاخص نفتي جهان در حال 
رش��د كردن اس��ت. چين از ماه مارس سال جاري 
ميالدي اع��الم كرد كه روياي ديرين��ه خود براي 
تجارت نفت با يوآن را تحقق خواهد بخش��يد. اما 
چرا در اين س��طور بايد به اين مساله اشاره كنيم؟ 
گزارش��گران رويترز اعتقاد دارن��د، خروج امريكا از 
برجام و ضرب االجل وزارت خزانه داري اين كش��ور 
به خريداران نفت خام ايران باعث ش��ده است كه 
شاخص نفتي چين موسوم به »شاخص شانگهاي« 
در روزهاي اخير قدرتمندتر شود. مهم تر از اين اما 
رويترز در گزارش پيش رو به اين احتمال پرداخته 
اس��ت كه با وضع محدوديت ب��ر فروش نفت خام 
اي��ران؛ چي��ن بتواند نفت خ��ام اي��ران را در قالب 
شاخص ش��انگهاي قيمت گذاري و خريد كند. هر 
چند برخي تحليلگران به رويترز گفته اند كه چين 
چني��ن روش��ي را انجام نخواهد داد. مش��روح اين 

گزارش را در ادامه مي خوانيد. 
تصميم اياالت متحده براي وضع دوباره مجازات 
علي��ه خريداران نفت خام ايران، به نوعي حمايتگر 
اس��تراتژي جدي��د چين ب��راي آينده ان��رژي اين 
كشور است. ابتداي فروردين ماه امسال كميسيون 
مقررات بازار س��هام و اوراق بهادار چين اعالم كرد 
كه براي راه اندازي تجارت نفت با يوآن، بازار سهامي 
در بورس ش��هر شانگهاي در ش��رق اين كشور كه 
س��رمايه گذاران خارجي براي نخستين بار فرصتي 
براي ورود به آن پيدا مي كنند، سال ها برنامه ريزي 
شده است. معامله گران و تحليلگران بازار نفت خام 
به رويترز گفته ان��د كه تصميم امريكا در خصوص 
احي��اي تحريم ه��اي نفت��ي ممكن اس��ت، تالش 
جمه��وري خلق چين براي آغ��از معامله نفتي به 
يوآن را شتاب ببخشد. رويترز مي نويسد: »از زمان 
رونماي��ي از اين بازار س��هام در ماه مارس، افزايش 
معامالت روزانه فيوچر ب��ازار نفت روندي متعادل 
و بدون نوس��ان را طي كرده اس��ت. از سوي ديگر 
»بهره باز« )شامل ش��مار كل قراردادهاي آپشن يا 
فيوچر( نيز در اين بازار رو به افزايش بوده و نش��ان 
مي ده��د كه نقدينگي در اين بازار رونق بيش��تري 

گرفته است.«

چهارشنبه هفته گذش��ته و تحت تاثير انتشار 
اخبار تحريم ايران، حجم كل معامالت در اين بازار 
به ركورد 250هزار معامله رسيد كه بيش از دوبرابر 

روز قبل از آن بود. 
اين جهش كمك كرده اس��ت ت��ا قراردادهاي 
فيوچر ماه آتي اين بازار سهم 12درصدي را از كل 
معامالت نفتي كسب كنند. اين در حالي است كه 
سهم بازار نفت شانگهاي در هفته نخست 8 درصد 
ب��ود. اس��تفان اينس مدير بخش معامالت آس��يا/

پاسيفيك كارگزاري OANDA سنگاپور در اين 
زمينه مي گويد: »بازار به شكل پر سر و صدايي در 

حال فعاليت است.«
چين به عنوان بزرگ ترين واردكننده نفت خام 
اميدوار است كه بازار ش��انگهاي در نهايت به پاي 
رقبايش كه ش��اخص هاي نفت خام برنت و دبليو 

تي اي هستند، برسد. 
صعود شاخص نفت شانگهاي با حمايتي كه از 
سمت تقاضاي سيري ناپذير چين صورت مي گيرد 

نيز روبه رو شده اس��ت. اين تقاضا در ماه آوريل به 
ركورد 9.6 ميليون بشكه در روز دست يافت. 

بري وايت قائم مقام مديرعامل شركت خدمات 
مالي INTL در اين باره مي گويد: »چين همچنين 
بزرگ ترين خريدار نفت خام ايران اس��ت. افزايش 
اخير در حجم معامالت بازار ش��انگهاي، حداقل در 
بعضي از بخش هاي آن از اتفاقات مرتبط با تحريم 

ايران نشات گرفته است.«
او مي گوي��د: »تحريم ها اين ام��كان را دارند كه 
به صورت بالقوه امكان ايجاد شاخص نفتي سوم را 

تسريع ببخشند.«
چين نزديك ب��ه يك چهارم نفت خام صادراتي 
ايران در س��ال 2017 را از آن خود كرد كه شامل 
8 درصد كل واردات اين كش��ور مي شود. اين آمار 
نش��ان مي دهد كه هر دو كش��ور ايران و چين در 
معرض گرفتن تاثي��ر از وضع احتمالي تحريم هاي 

نفتي امريكا هستند. 
با پيش بيني كمبود، دالالن نفتي كمك كردند 

تا شاخص نفتي شانگهاي به ركوردي در سطح دالر 
دس��ت پيدا كرده و به 75.40دالر در هر بشكه در 
هفته پيش برس��د. شاخص ش��انگهاي همزمان با 
تالش پااليش��گاه هاي چيني براي مصون ماندن از 
تبعات افزايش قيمت نفت، ديگر رقباي خود يعني 

برنت و دبليو تي اي را پشت سر گذاشت. 
ژانگ هيوا معاون بخش نفت خام كمپاني هواتاي 
فيوچرز در اين باره مي گويد: »پااليشگاه هاي چيني 
نگران افزايش هزينه خريد نفت خام هستند و بر اثر 
طرح دوباره تحريم ها، عالقه زيادي را به استفاده از 

شاخص نفت خام شانگهاي نشان مي دهند.«
پكن همچنين به دنبال اين است كه از يوآن در 
معامالت فيزيكي نيز استفاده كند. چين با اين كار 
هم از پرداخت هزينه مبادله دالر پرهيز مي كند و 
هم مصرف »رنمينبي« واحد پول اين كشور را در 

فضاي تجارت جهاني بيشتر مي كند. 
سينوپك، پااليشگاه بزرگ نفت خام چين همين 
حاال نيز قراردادي را مرتبط با شاخص شانگهاي به 

امضا رسانده است و برنامه دارد قراردادهاي مشابه 
بيشتري را به امضا برساند. 

اس��تفان اين��س از OANDA در اي��ن ب��اره 
مي گوي��د: »احياي دوباره تحريم ها اين امكان را به 
چين مي دهد كه از فضاي به وجود آمده اس��تفاده 
كرده و از ايران بخواهد كه نفت خام خود را بر اساس 
قيمت گذاري شاخص شانگهاي عرضه كند.« او در 
ادامه مي گويد: »اين ب��راي ايران نيز قابل پذيرش 
خواهد بود كه به جاي فروش نفت به دالر ش��روع 
ب��ه فروش نفت خام در قراردادهاي  مبتني بر يوآن 
كند.« با وجود اين، نفت خام ايران در ميان انواعي 
از نفت خ��ام توليدي خاورميانه كه قابل تحويل از 
طريق مكانيس��م شاخص ش��انگهاي هستند، قرار 
ندارد. به گزارش »تعادل« طبق اطالعات موجود در 
وب سايت مركز معامالت شانگهاي، نفت خام هاي 
»دوب��ي«، »آپر زاكوم«، »عم��ان«، »قطر مراين«، 
»بصره اليت« و »ش��نگلي« قاب��ل تحويل در بازار 

شانگهاي هستند. 

 چگونگي تحويل پذيري نفت ايران
در شانگهاي 

آن ط��ور ك��ه رويت��زر نوش��ته اس��ت، ب��راي 
قيمت گ��ذاري نفت خام ايران در بازار ش��انگهاي، 
معامله گ��ران بايد بپذيرند كه ب��ا نفت خام ايران از 
طريقي به خصوص كار كنند. در اين روش آنها بايد 
ابتدا پوزيشن مخالف را در بازار شانگهاي خريداري 
كرده و سپس آن قرارداد را با قراردادهاي فيزيكي 
مبادله كنند. تفاوت قيمت ش��اخص ش��انگهاي با 

بهاي نفت خام ايران در اينجا محاسبه مي شود. 
معامله گ��ران همچنين اعتق��اد دارند كه چين 
ممكن است، نخواهد موضع سرسختانه يي را عليه 
واش��نگتن در خصوص تحريم ها اتخ��اذ كند و به 

خواست امريكا تن دهد. 
ژان��گ هيوا مع��اون بخش نفت خ��ام كمپاني 
هواتاي فيوچ��رز در اين ب��اره مي گويد: »من فكر 
نمي كنم چين قادر باش��د كه به واسطه تحريم ها 
نفت خ��ام اي��ران را در بازار ش��انگهاي وارد كند، 
به نظر م��ن پكن واردات نفت از اي��ران را محدود 
خواهد كرد.«فريدون فشاركي رييس شركت مشاور 
فكتس گلوبال در اين باره به رويترز مي گويد: »آنها 

مي پذيرند و غرغر مي كنند.«

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660316001006749 مورخ 1396/12/10 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
منوچهر فخری فرزند فتح اهلل بشماره شناسنامه 1294 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 151.50 
مترمربع پالك 357 و 358 مفروز و مجزی شده واقع در نوكان خريداری از مالك رسمی سلطنت رحيمی نوكانی محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 

است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/02/09
جعفر نظری- رئيس ثبت اسناد و امالكتاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/25

گروه انرژي  
درس��ت چند روز پس از آنكه خروج امريكا از برنامه جامع اقدام مشترك، 
آينده اين توافق بين المللي را در هاله يي از ابهام فرو برده است، گفت وگويي از 
مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران منتشر مي شود كه از مزاياي اين توافق 
براي ايران در بازپس گيري جايگاه خود در بازار نفتكش صحبت مي كند. در اين 
گفت وگو كه توسط شانا پيش از خروج اياالت متحده از برجام و در شامگاه 18 
ارديبهشت انجام شده است، كاپيتان نصراهلل سردشتي به موضوعات متفاوتي 
ازقبيل ش��رايط كنوني و روند نوس��ازي ناوگان شركت تحت نظرش پرداخته 
است. سردشتي كه خود از بدنه شركت ملي نفتكش بوده و سابقه 40 سال كار 
در اين شركت را دارد، پس از حادثه سانچي به سمت مديرعاملي شركت ملي 
نفتكش منصوب شد و در اين مصاحبه از وضعيت شركت متبوعش پس از اين 

حادثه نيز سخن گفت. در ادامه گزارش اين گفت وگو را مي خوانيد. 
نصراهلل سردش��تي مديرعامل شركت ملي نفتكش با اشاره به سهم ناوگان 
شركت ملي نفتكش ايران در بازارهاي بين المللي پس از اجراي برجام گفت: 
»80درصد ناوگان ش��ركت ملي نفتكش ايران پيش از تحريم ها در بازارهاي 
بين الملل��ي تردد مي كرد. مح��دوده تردد نفتكش هاي اين ش��ركت پيش از 
تحريم ها، ش��مال اروپا، غرب آفريقا، امريكاي جنوبي، بنادر خليج فارس، بنادر 
مديترانه، درياي بالتيك، درياي س��رخ و درياي سياه بوده كه اين محدوده در 
دوران تحريم  به 6 مشتري راهبردي نفت ايران ختم شد. اما با اجراي برجام، 
ش��ركت ملي نفتكش اي��ران تالش كرد بار ديگر به وض��ع پيش از تحريم ها 
برگردد كه در اين باره با وجود برخي مشكالت بانكي و تحريم هاي اوليه امريكا، 
توانست تا حدودي به اهداف خود دست يابد و هم اكنون نيز حدود 50درصد 

ناوگان شركت ملي نفتكش ايران در بازارهاي جهاني فعال هستند.«
پس از برجام،  شكل فروش نفت ايران نيز تغيير كرد و فروش نفت به روش 
حمل برعهده مش��تري يا FOB ازسر گرفته شد. سردشتي در مورد وضعيت 
شركت ملي نفتكش با اين روش فروش نفت گفت: »شركت ملي نفتكش ايران 
در اين شرايط يا حسب نياز مشتريان كه با توصيه امور بين الملل شركت ملي 
نفت ايران انجام مي ش��ود يا مذاكره مستقيم با مشتريان نفت ايران، اقدام به 
حمل محموله آنها مي كن��د. درواقع پس از توافق ايران و اعضاي 1+5 در 16 
ژانويه 2016 و اجراي برجام، شركت ملي نفتكش ايران به مرور سراغ مشتريان 
اروپايي خود يعني توتال فرانسه، انگليسي-هلندي شل، رپسول و سپسا اسپانيا 
كه در دوران تحريم نمي توانست با آنها كار كند، رفت و فعاليت با اين شركت ها 
را ازس��ر گرفت.« وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا قراردادهاي شركت ملي 
نفتكش ايران براي حمل نفت مشتريان سنتي ايران حفظ شده است يا خير، 
 اظهار داشت: »با انعقاد قراردادهاي مستقيم با خريداران محموله هاي نفت خام 
ايران نوعي ديگر از قراردادهاي شمنا )شركت ملي نفتكش ايران( با مشتريان 

سنتي ايران از قبيل: شركت هاي SK ،HOB و ZHZR انجام مي گيرد.«
وي با بيان اين نكته كه شركت ملي نفتكش روزانه 200 بشكه را به توصيه 
مستقيم امور بين الملل شركت ملي نفت ايران جابه جا مي كند، گفت: »انتظار 
ما اين اس��ت در س��ال حمايت از كاالي ايراني، توجه ويژه يي به اين شركت 
معطوف شود تا بتوانيم دوباره سهم خود را در بازارهاي جهاني به دست آوريم.« 
سردش��تي ادامه داد: »اين رفتاري است كه ديگر كشورهاي توليدكننده نفت 

خام مانند عربستان سعودي با شركت هاي كشتيراني خود انجام مي دهند.«
كاپيتان سردش��تي در ادامه عنوان كرد: »90درصد كش��تي محموله هاي 
FOB از بازار تامين مي شود.« وي به توصيه امور بين الملل شركت ملي نفت 
ايران به مشتريان نفتي در مورد استفاده از ناوگان شركت ملي نفتكش اشاره 
كرد و ادامه داد: »اگر مش��تريان نفت ايران صاحب كش��تي بودند، ما هيچ گاه 

چنين درخواستي از شركت ملي نفت ايران نمي كرديم.«
سردش��تي درخصوص قراردادهاي حمل نفت پ��س از برجام عنوان كرد: 
»شركت ملي نفتكش ايران پس از برجام به صورت مستقيم با فروشندگان و 
خريداران نفت مذاكره و نفت آنها را حمل مي كند.« وي درمورد بازارهايي كه 

شركت ملي نفت پس از برجام در آنها حضور دارد، گفت: »در 6 ماهه نخست 
پس از اجراي برجام، براي كش��تي هاي مان مشكل بازاريابي داشتيم، اما پس 
از آن و با كمك مش��تريان اين مشكل حل شد. در اين مدت، ناوگان شركت 
مل��ي نفتكش ايران در بنادر غيرايراني نظير بنادر ليبي، الجزاير، عراق، هلند، 

دانمارك، مكزيك و مصر بارگيري و در بنادر ديگر تخليه كرده است.«

 شركت ملي نفتكش پس از سانچي
روز ش��نبه 16 دي 1396 كش��تي سانچي متعلق به شركت ملي نفتكش 
ايران كه از عس��لويه حركت كرده بود و قرار بود جهت تحويل ميعانات گازي 
عازم داسان كره جنوبي شود، در راه با يك كشتي فله بر چيني با 64 هزار تن بار 
غله به نام »كريستال« در سواحل چين برخورد كرد. اين حادثه در رسانه هاي 
جهان انتشار يافت. نصراهلل سردش��تي درباره تاثيري كه حادثه سانچي روي 
جايگاه اين ش��ركت ملي نفتكش گذاشت، گفت: »شركت ملي نفتكش ايران 
پيش از تحريم ها با همه ش��ركت هاي نفتي دنيا كار كرده اس��ت، بنابراين در 
ميان ش��ركت هاي بين المللي كامال شناخته شده است. از اين رو، بدون شك 
يك حادثه و تصادف كه با توجه به تعداد باالي نفتكش ها و تردد گسترده در 
بنادر طبيعي است، سبب افت جايگاه يك شركت در ميان شركت هاي بزرگ 
بين المللي كه به صورت حرفه يي مديريت مي ش��وند، نمي شود. ضمن اينكه 
نفتكش هاي ش��ركت ملي نفتكش ايران هم اكنون از سوي شركت هاي شل، 

توتال، رپسول، سپسا و اينوك بازرسي مي شوند.«
سردش��تي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا پس از حادثه سانچي،  شركت 
ملي نفتكش محموله يي را براي شركت هانوا توتال حمل كرده است يا خير، 
گفت: »پس از آن حادثه، چند محموله ميعانات گازي براي اين شركت حمل 
كردي��م و اين هم��كاري همان گونه كه عنوان كردم، ادام��ه دارد و هم اكنون 
همه محموله هاي خريداري ش��ده اين شركت از ايران با نفتكش هاي شركت 
ملي نفتكش ايران حمل مي ش��ود.« وي درمورد مشكل ارزيابي يا وتينگ كه 
كش��تي هاي ايراني در زمان تحريم ها با آن روب��ه رو بودند، گفت: »پس از آن 
حادث��ه، چند محموله ميعانات گازي براي اين ش��ركت حم��ل كرديم و اين 
همكاري همان گونه كه عنوان كردم، ادامه دارد و هم اكنون همه محموله هاي 
خريداري شده اين شركت از ايران با نفتكش هاي شركت ملي نفتكش ايران 

حمل مي شود.«
مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش درمورد مش��كل ارزياب��ي يا وتينگ كه 
كشتي هاي ايراني در زمان تحريم ها با آن مواجه بودند نيز اظهار داشت: »در 
زمان تحريم نمي توانستيم بازرسي از سوي شركت هاي نفتي عظيم را به دليل 
نب��ود روابط تجاري و ارتباطات مال��ي و همچنين تعليق عضويت نفتكش از 
ط��رف OCIMF انجام دهيم. اما مش��كل وتينگ در واق��ع از فوريه 2017 
حل شد.« وي همچنين افزود: »اين شركت با صرف تالش فراوان موفق شده 
پس از تحريم، عضويت خود را در س��ازمان ها و مراجع مهم بين المللي نظير 
INTERTANKO ،OCIMF و GREEN AWARD تجدي��د كند 
كه اين موضوع براي تس��هيل فعاليت شركت در بازار بين المللي بسيار حايز 

اهميت است.«

مديرعامل شركت نفتكش در گفت وگويي مطرح كرد

تصويرنفتكشهايايرانيپسازتوافقباغرب
روز گذشته وزير اقتصاد بلغارستان به ديدار بيژن زنگنه رفت

سرآغازدوستيهايجديددرحوزهانرژي
گروه انرژي  

تحركات ديپلماتيك مثبتي پس از خروج امريكا 
از برنامه جامع اقدام مش��ترك ) برجام( در كش��ور 
آغاز ش��ده كه به عقيده كارشناسان مي تواند نويد 
عدم بازگش��ت شرايط سختي باش��د كه كشور در 
س��ال هاي ابتداي دهه 90 خورشيدي تجربه كرد. 
از همي��ن رو هم مي توان ديدار روز دوش��نبه وزير 
نفت اي��ران با وزي��ر اقتصاد بلغارس��تان را به فال 
نيك گرفت و اميد داش��ت تا ايران بتواند مشتريان 
جديدي براي نفت و گاز خود پيدا كند. صبح ديروز 
وزير نفت ايران، بي��ژن زنگنه با اميل كارانيكولوف 
وزير اقتصاد بلغارستان ديدار كرد. در اين ديدار دو 
طرف به صحبت پيرامون گسترش همكاري ها بين 
دو كش��ور پرداختند. بيژن زنگن��ه در اين ديدار به 
ميهمانان خود گفت: »اميدواريم س��فر شما سبب 
توسعه روابط خوب ميان ايران و بلغارستان به ويژه 
در بخ��ش نفت و انرژي ش��ود.« وي با بيان اينكه 
تاكنون روابط قابل ذكري ميان ايران و بلغارستان 
در بخش انرژي وجود نداش��ته اس��ت، عنوان كرد: 
»ايران آماده است روابطش را با بلغارستان در بخش 
انرژي گسترش دهد.« در بلغارستان، با وجود نبود 
منابع غني سوخت هاي فسيلي مانند زغال سنگ، 
نف��ت و گاز، بخش انرژي به  خوبي توس��عه يافته 
به ط��وري كه منافع آن نه  تنها متوجه اين كش��ور 
بوده بلكه س��اير كشورهاي جنوب ش��رقي اروپا را 
نيز منتفع كرده اس��ت. بخش اعظمي از انرژي در 
اين كش��ور از زغال سنگ و انرژي هسته يي تامين 
مي ش��ود كه زغال س��نگ نيمي از آن را تش��كيل 
مي دهد. همچنين س��هم انرژي هسته يي از انرژي 
توليد شده در بلغارس��تان 36درصد است.  بيشتر 
زغال سنگ استخراج ش��ده به مصرف نيروگاه هاي 
حرارتي مي رس��د، اما مص��ارف خانگي هم درصد 

كوچكي از تقاضاي زغال سنگ را تشكيل مي دهد. 
مابقي نياز انرژي اين كشور اروپاي شرقي از طريق 
منابع تجديدپذير انرژي يعني انرژي آبي، خورشيد 
و بادي تامين مي ش��ود. در سياست كنوني انرژي 
در بلغارس��تان قرار اس��ت، گاز وارداتي نيز در كنار 
زغال سنگ و انرژي هس��ته يي به منابع انرژي اين 
كشور اضافه شود. با وجود باور كارشناسان بر اينكه 
بلغارس��تان صاح��ب منابع گازي عظيمي اس��ت، 
كارزار موفق ضد اس��تخراج گاز از طريق شكس��ت 
هيدروليكي از سال 2014 به ممنوعيت ارائه جواز 
اكتش��اف و استحصال گاز از اين منابع انجاميد. به 
گزارش »تعادل« و به نقل از وب س��ايت بنك واچ، 
بلغارستان يكي از توليدكنندگان و صادركنندگان 
مهم الكتريسيته در منطقه خود بوده و نقش مهمي 
را در ايج��اد ت��وازن در بازار ان��رژي در بالكان ايفا 
مي كند. موقعيت جغرافيايي استراتژيك بلغارستان 
باعث شده تا اين كش��ور به هاب ترانزيت و توزيع 
نفت و گاز روسيه به اروپاي غربي و ساير كشورهاي 
حوزه بالكان بدل ش��ود. چندين مسير انتقال گاز 
از بلغارستان مي گذرد كه گاز طبيعي روسيه را به 
تركيه، يونان و مقدونيه مي برد. اين خطوط انتقال 
ش��امل خط لوله هاي ساوث استريم و نابوكو است. 
خط لوله مهم ساوث اس��تريم گاز طبيعي روسيه را 
از طريق درياي س��ياه به بلغارستان مي رساند و از 
اين كش��ور خط لوله دو شاخه شده تا گاز طبيعي 
ب��ه اروپاي مرك��زي و جنوب اروپا يعن��ي يونان و 
ايتاليا برس��د. خط لوله نابوك��و نيز گاز درياي خزر 
و خاورميانه را از طريق تركيه، بلغارس��تان، روماني 
و مجارستان به اروپاي مركزي مي رساند. در فوريه 
س��ال 2008، دولت بلغارس��تان تصميم گرفت تا 
شركت دولتي را براي جايگزيني شركت »نفتي گاز« 

كه در سال 1973 تاسيس شده بود، ايجاد كند. 

مراسم آغاز به كار شاخص نفتى شانگهای  چاينا ديلى  
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عكسروز

عكس:مهر مسابقاتچندجانبهآتشنشانان،شاهرود

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»علينصيريان«رييسجشنخانهسينماشد
علي نصیريان به عنوان ريیس بیستمین جشن خانه سینما معرفي شد. در خبر كوتاهي كه از سوي روابط عمومي خانه سینما منتشر 
ش��ده آمده اس��ت: »هیات ريیسه بیستمین جشن بزرگ سینماي ايران با افتخار رياس��ت علي نصیريان را در اين دوره از جشن اعالم 
مي كند.« نصیريان در ۱۳۸۰ به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار ايراني در رشته بازيگري تئاتر و سینما شناخته شد و نشان درجه يك 
هنري را از ريیس جمهور وقت دريافت كرد. او در ماه هاي اخیر در آثار نمايشي همچون نمايش »اعتراف« به كارگرداني شهاب حسیني، 
فیلم س��ینمايي »امپراتور جهنم« به كارگرداني پرويز ش��یخ طادي و... حضور داشته است. سال گذشته براساس مصوبه هیات موسس 
انجمن عالي هنرها و فنون سینمايي ايران، هارون يشايايي به عنوان ريیس جشن خانه سینما انتخاب شده بود. اعضاي هیات موسس 
انجمن عالي هنرها و فنون سینمايي ايران در سال گذشته تورج منصوري، حسن حسندوست، غالمرضا موسوي، علي دهكردي، امیررضا 
معتمدي، پروين صفري، ناهید عالمي، مسعود امیني تیراني، ايمان كرمیان، مازيار میري، بهمن اردالن، سعید رشتیان، كارن همايونفر، 
سعید عقیقي، روانبخش صادقي، مرتضي رزاق كريمي و منوچهر شاهسواري معرفي شده بودند كه امسال هم همین افراد حضور دارند. 

چهرهروز

بررسيسهمگردشگريدرتوليدناخالصداخليكشورها

اقتصادهاييبرپايهتوريسم
گروهگوناگون|

در س��ال هاي اخیر، اقتصاد گردشگري 
رشد جهاني قابل توجهي داشته است؛ اين 
در حالي است كه با توجه به افزايش حمالت تروريستي، 
بي ثباتي سیاسي، بالياي طبیعي و... نگراني هاي بسیاري 
براي صنعت گردش��گري ايجاد ش��ده بود. با اين حال، 
ب��ا توجه به میزان تاثیر گردش��گري بر اقتصاد جهاني، 
س��ازمان ملل س��ال ۲۰۱۷ را به عنوان س��ال جهاني 
گردشگري پايدار براي توسعه معرفي كرده است. آنطور 
كه گفته شده تاكنون حدود ۳۰۰ میلیون شغل مرتبط 
به گردشگري در جهان ايجاد شده و تا سال ۲۰۲۷، به 

4۰۰ میلیون شغل خواهد رسید. 
آنط��ور ك��ه در تازه تري��ن گزارش هاي كش��ورهاي 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي منتشر شده، صنعت 
گردشگري، عالوه بر ايجاد اشتغال، درصد قابل توجهي 
از تولید ناخالص داخلي كشورها را نیز به خود اختصاص 
داده اس��ت. طبق آمار منتش��ر ش��ده، بیشترين سهم 
گردشگري در تولید ناخالص داخلي، به اسپانیا اختصاص 
دارد. آنطور كه گفته شده، در اين كشور حدود ۱۱درصد 
از GDP مربوط به صنعت گردش��گري است. براساس 
بسیاري از گزارش هاي منتشر ش��ده، درآمد اسپانیا از 
بخش گردشگري، به طور ساالنه در حال افزايش است. 
در س��ال ۲۰۱۷، ح��دود ۸۲ میلیون گردش��گر جذب 
اسپانیا ش��ده و اين موضوع، اسپانیا را به دومین كشور 
پربازديد در جهان تبديل كرده اس��ت. گردش��گري در 
پرتغ��ال نیز اهمیت قابل توجه��ي دارد. آنطور كه گفته 
ش��ده، در اين كشور، صنعت گردش��گري، حدود 9.۲ 

درصد از GDP را به خود اختصاص داده است. 
طب��ق بس��یاري از گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده، 
جاذبه هاي طبیع��ي و تاريخي، مكزيك را نیز به يكي 
از مقاص��د محبوب گردش��گري تبديل كرده اس��ت. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، صنعت گردشگري 
در مكزي��ك، يكي از عوامل مهم در اقتصاد به ش��مار 
مي رود. براساس آمار، ساالنه حدود ۸.6 درصد از تولید 
ناخالص داخلي در اين كش��ور، به صنعت گردشگري 
اختصاص دارد. همچنین، گردشگري در ايسلند، حدود 

۸.4 درصد از GDP را به خود اختصاص داده اس��ت. 
هرچند كه طبق بسیاري از گزارش ها، فرانسه يكي از 
جذاب ترين مقاصد گردش��گري به شمار مي رود اما در 
میزان س��هم گردش��گري در GDP رتبه پنجم را به 
خود اختصاص داده است. طبق تازه ترين آمار، در سال 
گذشته میالدي، س��هم گردشگري در تولید ناخالص 
داخلي فرانس��ه، حدود ۷.۱ درصد اعالم ش��ده است. 
آنطور كه گفته ش��ده، با توجه به حمالت تروريستي 
پاريس در سال ۲۰۱5، آمار ورود گردشگران خارجي 
به فرانس��ه، همچنان س��یر صعودي داشته و در حال 
افزايش اس��ت. هرچند كه طبق گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، در س��ال ۲۰۱5، تعداد گردش��گران فرانسه با 
۲میلیون نفر كاهش به ۸۳میلیون نفر رسید كه تاثیر 

اقتصادي ملموسي را به فرانسه وارد كرد. 
يونان، ايتالیا و تركیه نیز در فهرس��ت كشورهايي با 
بیشترين سهم گردشگري بر GDP، رتبه هاي ششم تا 
هش��تم را به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است 
كه در سال هاي اخیر بحران اقتصادي گريبانگیر يونان 
بوده و تركیه نیز، دچار ناآرامي هاي داخلي بسیاري شده 
است. آنطور كه در اين گزارش گفته شده، در كشورهايي 

مانند آلمان و ژاپن كه به تولید و صنعت متكي هستند، 
گردش��گري تاثیر محسوسي بر اقتصاد آنها ندارد. طبق 
گزارش هاي منتش��ر شده، س��هم گردشگري آلمان در 
GDP، حدود ۳.9 درصد بوده و در ژاپن نیز، اين سهم 

به ۱.9 درصد مي رسد. 
بسیاري از گزارش ها در سال گذشته میالدي، حاكي 
از آن بود كه حمله تروريس��تي در لندن مي تواند شمار 
گردش��گران خارجي اين ش��هر را تا ۳۰ درصد كاهش 
دهد. به گفته بس��یاري از تحلیلگران در س��ال ۲۰۱6، 
لندن پس از حمالت تروريس��تي در »وست مینس��تر« 
همچن��ان عملكرد خوبي در جذب گردش��گر خارجي 
داش��ت، چرا كه اين س��فرها از پیش رزرو ش��ده بود، 
ام��ا حمله اخی��ر در لندن مي تواند ت��ا 4 و 5 ماه آينده 
گردش��گري پايتخت را با افول مواجه كند. هرچند كه 
به طور كلي، سهم گردشگري در تولید ناخالص ملي اين 

كشور قابل توجه نیست. 
  در اس��ترالیا، امري��كا و كان��ادا نی��ز، گردش��گري

۳.۲ ت��ا ۲ درص��د از GDP را به خ��ود اختصاص داده 
 GDP اس��ت. سهم صنعت گردشگري لهستان نیز در

اين كشور، حدود ۱.۲ درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

موفقيتهاي2انيميشن
خب��ر نخس��ت اينكه »تماش��اچي« 
ساخته شیدا كاشي فینالیست جشنواره 
انیمیشن روسیه شد. »تماشاچي« ساخته 
شیدا كاشي فینالیست جشنواره نور دنیا 
 »Light of the World«  ۲۰۱۸
ش��د. اين فس��تیوال يكي از بزرگ ترين 
جش��نواره هاي فیلم جوانان در روس��یه 
اس��ت كه در طول ۷س��ال حدود ۲5۰۰ 
فیلمس��از جوان از بیش از ۳۰ كشور در 

آن شركت داشته اند. رقابت اين جشنواره در ۲ بخش 
A و B برگزار مي ش��ود كه اولي براي اس��توديوهاي 
فیلم كودك و دومي براي افراد ۱۸ تا ۳5 س��ال است. 

تماشاچي در گروه دوم فینالیست شده است. 
اين جش��نواره امس��ال از ۲۳ تا ۲۷ ماه مه  ۲۰۱۸ 

برابر با ۲ تا 6 خرداد برگزار مي شود. 
همچنی��ن »آدم خانگ��ي« س��اخته 
مرضیه ابرارپايدار بهترين انیمیشن محیط 
زيستي جشنواره بلغارستان شد. جشنواره 
كوكر طاليي صوفی��ه از ۷ تا ۱۳ ماه مه 
 ۲۰۱۸ برابر با ۱۷ تا ۲۳ ارديبهش��ت ماه 
در صوفیه بلغارس��تان برگزار شد. امسال 
نهمین دوره اين جشنواره بین المللي فیلم 

انیمیشن بود. 
دو فیلم ايراني ش��امل OBC »نمره ۰5« ساخته 
امین حق ش��ناس به عنوان بهترين فیلم سوپر كوتاه 
)ح��دود يك دقیق��ه( و فیلم »آدم خانگي« س��اخته 
مرضیه ابرارپايدار به عنوان بهترين فیلم انیمیش��ني 

محیط زيستي انتخاب شد. 

سريالهايرمضانيتحتتاثيرجامجهاني
پخ��ش  دارد،  تصمی��م  تلويزي��ون 
س��ريال هاي رمضان��ي را پی��ش از آغاز 

بازي هاي جام جهاني به اتمام برساند. 
علي پوركیان��ي تهیه كننده مجموعه  
رمضان��ي »رهايم نك��ن« درب��اره علت 
تبديل شدن اين مجموعه  از ۳۷ قسمت 
به ۲9 قس��مت اظهار كرد: اين مجموعه 
در ۳۷ قس��مت 4۲ دقیقه يي تولید شد، 
اما با توجه به اينكه ماه رمضان امس��ال 

۲9 روز اس��ت و از طرف��ي از روز ۲4 خ��رداد با آغاز 
بازي هاي جام جهاني ۲۰۱۸ روس��یه مواجهیم، طبق 
اعالم تلويزيون قرار براين شد تا سريال ها قبل از شروع 
بازي هاي جام جهاني به اتمام برس��ند به همین دلیل 
»رهايم نكن« در ۲9 قس��مت در حال تدوين اس��ت. 
او در پاسخ به اينكه آيا بخش هايي از اين مجموعه از 
س��وي تلويزيون با حذف روبه رو بوده است؟ به ايسنا 
گفت: علت كم ش��دن تعداد قس��مت هاي سريال به 
همزماني با بازي ه��اي جام جهاني برمي گردد. از نظر 
اينكه قصه ايراد داشته باشد، سانسور و حذفي در كار 

صورت نگرفته است. پوركیاني همچنین 
در پاس��خ به اينكه اقدام تلويزيون درباره 
پخش س��ه س��ريال رمضان��ي را چگونه 
ارزيابي مي كنید؟ اظه��ار كرد: به عنوان 
تهیه كننده شنیده بودم كه پیش از اين 
دو س��ريال قرار اس��ت در ايام رمضان به 
روي آنتن برود، اما در نهايت سه سريال 
اعالم ش��د. فكر نمي كنم اشكالي داشته 
باشد، چرا كه كل وقت مخاطبان پس از 
افطار پر مي ش��ود و مخاطبان مي توانند سه سريال با 

ژانرهاي مختلف ببینند. 
س��ريال »رهاي��م نك��ن« س��اخته محمدمهدي 
عسگرپور در ش��ب هاي رمضان ساعت ۲۰:5۰ دقیقه 
از شبكه۳ س��یما روي آنتن مي رود. در اين مجموعه 
تلويزيوني امی��ن تارخ، فريبا متخص��ص، محمدرضا 
هدايتي، مريم بوباني، مارال فرجاد، نیما ش��عبان نژاد، 
دنیا مدن��ي، بابك بهش��اد، علي اس��تادي، معصومه 
قاس��مي پور، شیرين آقاكاشي، رحمان باقريان، كاظم 
هژيرآزاد، حسین ملكي و... به ايفاي نقش مي پردازند. 

اينجشنوارهرامنظمبرگزاركنيد!
تئاتر  برخي شركت كنندگان جشنواره 
دانشگاهي با اشاره به كاستي ها و ضعف هاي 
اين دوره از جشنواره معتقدند: با وجود تمام 
مش��كالت حداقل انتظار از دست اندركاران 
جشنواره اين اس��ت كه چنین رويدادي را 

با نظم بیشتري برگزار كنند. 
جشنواره بین المللي تئاتر دانشگاهي 
در بیست و يكمین سال برگزاري اش شاهد 
انتقاداتي از طرف شركت كنندگانش است 

كه از جمله آن مي توان به فشردگي در برنامه ها، اعالم 
ديرهنگام جدول و تقويم اجراي گروه هاي نمايش��ي، 
بي نظم��ي در برنامه ه��ا و همچنی��ن كم��ك هزينه 
گروه هاي نمايشي شركت كننده در جشنواره كه حتي 
به گروه هايي كه اجرايشان به پايان رسیده هم چیزي 

داده نشده است، اشاره كرد. 
اي��ن اتفاق��ات در حال��ي در جش��نواره امس��ال 
رخ مي ده��د ك��ه در س��ال هاي اخی��ر كارگردانان و 
شركت كنندگان حاضر در اين رويداد هنري به نحوه 
سیاس��ت گذاري و ش��یوه انتخاب آثار جشنواره تئاتر 
دانشگاهي كه موجب سرخوردگي و ناامیدي بسیاري 

از دانشجويان شده، هم انتقاداتي داشته اند. 
عرف��ان ابراهیمي نويس��نده و كارگ��ردان نمايش 
»كمانگیر« كه از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 
در اين جش��نواره حضور پیدا كرده اس��ت، با انتقاد از 
ش��رايط برگزاري جش��نواره به ايسنا گفت: نخستین 
انتقادي كه من به اين رويداد هنري دارم، اين اس��ت 
كه ارگاني مثل وزارت علوم كه عهده دار برگزاري اين 
جشنواره اس��ت به گونه يي با آن برخورد مي كند كه 
گوي��ي كار اضافه يي انجام مي دهد و جزو اولويت هاي 
او نیست و همین فشردگي برنامه ها و اعالم ديرهنگام 

تقوي��م اجراه��ا و بودجه نامش��خص آن 
روي هر تیمي كه بخواهد اين جشنواره 
را برگزار كند، تاثیرگ��ذار خواهد بود. او 
ادام��ه داد: دومین انتقادم به مس��ووالن 
برگزاري اين جشنواره است. در يك سري 
از بخش ها واقعا ضعیف عمل كردند. مثال 
بايد كمك هزينه ورود به يك جشنواره را 
زودتر به دست شركت كنندگان برسانند، 
اما تاكنون كه من نمايشم را اجرا كردم و 
تمام هزينه ها از جیب خودم پرداخت شده هنوز پولي 
از طرف اين جشنواره به ما داده نشده و پاسخ مسووالن 
جشنواره نیز اين اس��ت كه هنوز وزارت علوم به آنها 
بودجه نداده است. مانلي حسین پور كارگردان نمايش 
»دلقك هاي غمگین«،كه از دانش��گاه آزاد تنكابن در 
اين جشنواره شركت كرده است و نمايش اش در ايام 
جشنواره بین المللي تئاتر دانشگاهي در تهران و بوشهر 
روي صحنه رفت، درباره ش��رايط اين دوره جشنواره 
گفت: امسال بي نظمي هايي به چشم مي خورد، البته 
به ط��ور دقیق نمي توانم آن را با س��ال هاي گذش��ته 
مقايس��ه كنم اما امسال شرايط سخت و خاصي براي 
گروه هاي دانشجويي ايجاد شد. او در ادامه توضیح داد: 
يك گروه  دانشجويي كه مي خواست از يك شهرستان 
به بخش مناطق اين جش��نواره كه در بوشهر برگزار 
ش��د، برود بايد هزينه هاي زيادي را متحمل مي شد. 
اين در حالي بود كه هیچ بودجه  يا كمك هزينه يي به 
ما داده نش��د و مي گفتند كه بايد خودتان از دانشگاه 
محل تحصیل تان اين بودجه را دريافت كنید. بنابراين 
ما براي حضور در بوشهر كامال با هزينه شخصي آمديم 
و من در ابتدا مي خواس��تم ب��ه خاطر اين هزينه ها از 

حضور در اين جشنواره انصراف دهم. 

عقبنشينيترامپ
ازجنگتجاريباچين

واشنگتنپست:
روزنامه در صفحه  اين 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
دس��تور ترامپ ب��راي رفع 
 ZTE ممنوعیت تج��اري
منتش��ر ك��رده اس��ت. به 
واشنگتن پس��ت،  گزارش 
دونال��د ترامپ با گذش��ت 
چند هفت��ه از ممنوعیت 
ص��ادرات ب��ه ZTE، ب��ه 

وزارت بازرگان��ي امريكا دس��تور داد به اين ش��ركت 
مخابرات��ي چیني براي بازگش��ت ب��ه تجارت كمك 
كند. آنط��ور كه گفته ش��ده، وزارت بازرگاني امريكا 
م��اه میالدي گذش��ته فروش به ش��ركت ZTE كه 
تامین كننده بزرگ تجهیزات مخابراتي و گوشي هاي 
تلفن هوش��مند اس��ت را به مدت هفت س��ال براي 
شركت هاي امريكايي ممنوع كرد. نقض شرايط توافق 
مربوط به نقض تحريم هاي ايران و كره شمالي، علت 
اين ممنوعیت صادراتي اعالم شد. طبق اين گزارش، 
با اين حال از تويیت ترامپ مش��خص نیست وي چه 
برنامه يي دارد. يكي از مقامات كاخ سفید به پولیتیكو 
گفت: ترامپ انتظار دارد ويلبر راس، وزير بازرگاني با 
نظر ش��خصي خود اقدامات رگوالتوري در خصوص 

ZTE را حل كند. 

نيويوركتايمز:
دي��روز، خب��ر انفج��ار 
ص��در  در  اندون��زي، 
بس��یاري  گزارش ه��اي 
از رس��انه ها قرار داش��ت. 
در  نی��ز  نیويورك تايم��ز 
ب��ه  خ��ود،  اول  صفح��ه 
گزارش��ي درباره اين ترور 
پرداخت. طبق اين گزارش، 

يكي از مقرهاي پلیس اندونزي در ش��هر س��ورابايا، 
دومین ش��هر بزرگ اين كشور، هدف حمله انتحاري 
قرار گرفت. به گزارش نیويورك تايمز، حدود ۷ افسر 
پلیس در اين حمله كشته شدند. آنطور كه گفته شده، 
تصاوير منتشر ش��ده از صحنه اين رويداد نشان داد 
كه مهاجمین سوار بر موتورسیكلت به ايست بازرسي 
امنیتي مقر پلیس رس��یده و سپس بمبي را منفجر 
كردند. يك روز پیش از اين حمله نیز، عوامل انتحاري 
وابسته به داعش حمالت مرگباري را به سه كلیسا در 
سورابايا انجام دادند. در نتیجه اين حمالت دست كم 
۱4 تن كش��ته و بیش از 4۰ تن ديگر زخمي شدند. 
حمله به مقر پلیس چهارمین حمله در س��ورابايا در 
چن��د روز اخیر و پنجمین حمله در بخش ش��رقي 

جزيره جاوه محسوب مي شود. 

والاستريتژورنال:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنامه، گزارش��ي از توافق 
اح��زاب ايتالی��ا در م��ورد 
نام��زد  و  دول��ت  برنام��ه 
منتش��ر  نخس��ت وزيري 
ك��رد. طبق اين گ��زارش، 
 رهب��ران اح��زاب راس��ت

افراطي و ضدتشكیالتي اين 
 كش��ور به ريیس جمهوري

 اط��الع داده ان��د كه آم��اده ارائه برنام��ه مربوط 
به تش��كیل دول��ت و معرفي يك كاندي��دا براي 
نخست وزيري هستند. ماتئو سالويني، ريیس حزب 
ملي گراي لیگ ايتالیا پیشتر در بیانیه يي گفته بود 
ك��ه به همراه لوئیج��ي دي ماي��و، رهبر جنبش 
موس��وم به پنج س��تاره در حال »نوشتن تاريخ« 
هستند و قرار است با سرجیو ماتارال، ريیس جمهور 
ايتالیا تماس بگیرند. طبق گزارش وال اس��تريت 
ژورنال، دي مايو در تماس تلفني كوتاهي با دفتر 
ريیس جمهوري از آمادگي خود براي معرفي گزينه 

نخست وزيري خبر داد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»جانيدپ«بهدنبالنقشيجديد
بازيگر معروف هالی��وودي مي خواهد در 
نخستین فیلم انگلیسي زبان كارگردان جوان 
و خوش نام كلمبیايي كنار مارك رايلنس و 

رابرت پتینسون نقش آفريني كند. 
به گ��زارش اس��كرين ديلي، جاني دپ با 
س��یرو ِگ��را كارگردان ۳۷ س��اله كلمبیايي 

ارتباط برقرار كرده تا با او كار كند و به احتمال زياد اين همكاري در جديدترين فیلم 
اين كارگردان يعني »در انتظار بربرها« شكل خواهد گرفت كه اقتباسي از رماني با 
همین نام نوشته جي ام كوتزي است. فیلم »پرندگان مهاجر« سیرو گرا فیلم افتتاحیه 
بخش دوهفته كارگردانان فستیوال فیلم كن امسال بود. او همچنین تا به حال روي 

صندلي كارگرداني فیلم نامزد دريافت جايزه اسكار »آغوش مار« نشسته است. 
اگر دپ در اين پروژه به او ملحق ش��ود، به چهره هاي شناخته ش��ده يي از جمله 
مارك رايلنس و رابرت پتینسون نیز خواهد پیوست. مايكل فیتزجرالد كه فیلم »سه 
دفن« را س��اخته از تهیه كنندگان اصلي اين پروژه است. اين فیلم نخستین ساخته 
گرا به زبان انگلیسي خواهد بود و نخستین بار خبر ساخت آن در سال ۲۰۱6 منتشر 

شد. قرار است فیلمبرداري اين پروژه از فصل پايیز امسال آغاز شود. 
كوتزي ك��ه دريافت كننده جايزه نوبل ادبیات نیز هس��ت، مس��وولیت اقتباس 
س��ینمايي رمان خود را برعهده خواهد داشت. كتاب او يك تريلر سیاسي است كه 
نخس��تین بار در سال ۱9۸۰ منتشر شد. داستان آن حول محور يك قاضي و خادم 
عمومي بريتانیايي در يك ش��هر كوچك در دوران اس��تعمار مي گردد كه شروع به 
شك كردن نسبت به وفاداري خود به امپراتوري بريتانیا مي كند. »پرندگان مهاجر« 
سومین فیلم س��اخته گراست كه در فستیوال فیلم كن روي پرده مي رود. پیش از 
فیلم هاي »سفرهاي باد« محصول سال ۲۰۰9 و »آغوش مار« محصول سال ۲۰۱5 
به ترتیب در بخش هاي نوعي نگاه و دوهفته كارگردانان اين فس��تیوال پخش شده 
بودند. كمپاني اورچارد بعد از رقابتي س��خت موفق ش��د حقوق رسمي پخش فیلم 
»پرندگان مهاجر« در امريكاي شمالي را خريداري كند. گرا در همراهي با كريستینا 

گالگو مسوولیت كارگرداني و تهیه كنندگي اين فیلم را برعهده داشته است. 

ميراثيرويآب
بازار تاريخي و ثبت ش��ده س��منان با 
مشكل آبگرفتگي كانال هاي آبي كه از زير 
آن مي گذرد مواجه شده و اگر مغازه داران 
به آن رس��یدگي نكنند تا ۱۰س��ال ديگر 

شاهد فرو ريختن اين بازار خواهند شد. 
در شهر سمنان مجموعه آب پخش كن 

۷۰۰ ساله يي وجود دارد كه مي تواند ثبت جهاني شود اين مجموعه ۷۰۰ ساله 
داراي 6 اس��تخر آب بوده كه كل ش��هر را درگیر خودش كرده اس��ت و با يك 
مهندسي آب قديمي  هنوز هم آب را به باغ ها و آب انبارها مي رساند يكي از اين 
راه هاي اصلي آب پخش كن از زير بازار تاريخي س��منان مي گذرد شايد بازاري 
مثل بازار سمنان نباشد كه نهر آب از زير مغازه هاي آن مي گذرد اما اين اتفاق 
چندين س��ال پیش افتاده و اين آب پخش كن را منحصربه فرد و حضورش در 

زير بازار سمنان نیز اين بازار تاريخي را ارزشمند كرده است. 
اما مدتي است كه اين نهر دچار مشكل شده، فاضالب در كانال آب مانده و 
بازار سمنان را تهديد مي كند چون در بسیاري از نقاط بازار و ديواره ها آب كانال 
و نهر نش��ت كرده و خودش را به صورت نم يا ريختگي ديوار نشان داده است 
اما كسي توجهي به آن نمي كند. اداره میراث فرهنگي شهر سمنان به اداره آب 
و فاضالب در اين باره نامه زده و گفته كه بايد فاضالب كانال تخلیه شود وگرنه 
تا ۱۰س��ال ديگر شايد نصفي از بازار تاريخي سمنان فرو بريزد نمونه يي از اين 
فاجعه را هم مي توان در ترك خوردگي س��قف بازار مشاهده كرد با وجود اين، 

اما میراث فرهنگي هنوز جواب درستي دريافت نكرده است. 
بازار بزرگ س��منان، در حدود ۱۸۰ س��ال قبل، در آغاز پادشاهي دودمان 
قاجاريه ساخته شد. بازار سمنان كه به سبك معماري كهن ايراني با سقف هاي 
خشتي و آجري، متناسب با وضعیت آب و هواي خاص منطقه كويري ساخته 
شده تا امروز بزرگ ترين مركز خريد و فروش كاالهاي تجارتي است. در گذشته، 
بازار عمومي شهر متش��كل از راسته بازار و بازار شیخ عالءالدوله )بازار مرده ها( 

بوده است. 

تاريخنگاري

استبداد صغير با وزارت مشيرالسلطنه 
بیس��ت وپنجم ارديبهش��ت ۱۲۸۷، میرزا احمدخان مشیرالس��لطنه با حكم 

محمدعلي شاه به ريیس الوزرايي برگزيده شد. 
سال ۱۲۸6 بعد از آنكه اتابك كشته شد، براي تعیین جانشین او بین محمدعلي 
میرزا و مجلس اختالف نظر ايجاد شد. مجلس تمايل به ناصرالملك وزير دارايي 
كابینه قبل داش��ت، ولي محمدعلي میرزا مايل به زمامداري مشیرالسلطنه بود. 
سرانجام شاه پیروز شد و فرمان نخست وزيري به نام مشیرالسلطنه صادر شد و او 
كابینه خود را به مجلس معرفي كرد. در اين كابینه وزارت داخله را خود برعهده 
گرف��ت ولي تحريكاتي از طرف بعضي از نمايندگان مجلس به عمل مي آمد و با 
در نظر گرفتن اين نكته كه محمدعلي ش��اه قصد آشتي و سازش با مشروطه و 
مجلس را داش��ت، مشیرالسلطنه را وادار به استعفا كرد و به جاي او ناصرالملك 
همداني به رياست دولت رسید. اما اين پايان وزارت اعظمي مشیرالسلطنه نبود. 
ارديبهشت ۱۲۸۷ پس از نظام السلطنه، مشیرالسلطنه بالفاصله نخست وزير شد و 
كابینه خود را تشكیل داد و وزارت داخله را نیز عهده دار شد و در تهران حكومت 
نظامي برقرار كرد. حادثه به توپ بستن مجلس و تشكیل محكمه باغشاه و اعدام 
عده يي از مش��روطه خواهان در اين دوره ص��ورت گرفت. دوران ۱۱ماهه صدارت 

مشیرالسلطنه در تاريخ مشروطیت ايران به استبداد صغیر تعبیر شده است. 
پس از پايان صدارت مشیرالسلطنه او بار ديگر در زمان سفر سوم مظفرالدين 

شاه به فرنگ، به قدرت بازگشت و وزير داخله شد. 
مشیرالس��لطنه مدرسه و مس��جدي در خیابان مولوي ساخت كه هم اكنون 

پابرجاست و موقوفاتي نیز براي آن اختصاص داده شده است. 
مشیرالس��لطنه همچنین به فرمان مظفرالدين ش��اه عهده دار وزارت خزانه و 

رياست ضرابخانه شد و با روابطي كه با اتابك داشت در كار خزانه استقالل كامل 
پیدا كرد. وزارت خزانه او تا دوران صدارت عین الدوله طول كشید. 

اخت��الف و دع��واي عین الدول��ه )صدراعظم( و مشیرالس��لطنه ب��اال گرفت؛ 
صدراعظم پیروز شد و مشیرالسلطنه به عنوان تبعیدي به خراسان اعزام شد. پس 
از اس��تعفاي عین الدوله و تبعید وي به فريمان خراسان، مشیرالسلطنه به تهران 

بازگشت ولي شغلي نپذيرفت يا به او پیشنهاد نشد. 
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