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تعليق ايران از ليست سياه مجددا تمديد شد
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 فوتبال يا كار 
مساله اين است
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فدريكا موگريني مس��وول سياست خارجي 
اتحادي��ه اروپ��ا، دي��روز از تصويب يك بس��ته 
حمايت��ي از ايران با هدف ادام��ه اجراي برجام 
)برنامه جامع اقدام مشترك( خبر داد. بسته يي 
كه قرار است به طور رسمي تا فردا به مقام هاي 

ايران ارائه شود. گفته مي شود...

مع��اون اول رييس جمه��ور در ابالغيه يي به 
دس��تگاه هاي اجرايي در خصوص مصوبه دولت 
ب��راي س��اماندهي و مديريت ب��ازار ارز، مدت 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه چرخه 
اقتصادي كش��ور توس��ط صادركنن��دگان كاال 
را از 6 م��اه به 2ماه تغيي��ر داد. در اين ابالغيه 
آمده اس��ت: در بند )1( دس��تورالعمل ش��ماره 
55300/8739 مورخ 1397/2/2 و تبصره )1( 
بند مذكور عبارت »6 م��اه« به عبارت »2ماه« 
اصالح مي ش��ود. الزم به ذكر است؛ پيش از اين 
در بند يك اين دس��تورالعمل آم��ده بود: براي 
ورود ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كش��ور، صادر كنن��دگان كاال مكلفن��د ظرف 6 
م��اه از تاريخ ص��دور پروان��ه صادراتي گمركي 
)95درص��د( ارز حاص��ل از ص��ادرات خ��ود را 
 EXW ي��ا FCA ي��ا FOB براس��اس ارزش(
كاال( استفاده نمايند. در تبصره )1( بند مذكور 
هم آمده اس��ت: مصاديق بازگشت ارز حاصل از 
ص��ادرات بيش از 6 ماه توس��ط وزارت صنعت، 

معدن و تجات تعيين خواهد شد.

 پاتكِ برجامي 
اروپا به ترامپ

كاهش زمان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به كشور از ۶ ماه به ۲ ماه

سرمقاله

خبر آخر
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بورس و فرابورس
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 قيمت ارز در 
بازار ثانويه كشف نشد

گروه بورس| مسعود كريمي|
 »اج��راي معامله اظهارنام��ه صادراتي از روز 
ش��نبه نهم  تير ماه در بورس تهران«، دس��توري 
است كه مسعود كرباس��يان وزير امور اقتصادي 
و دارايي در روز سه ش��نبه پنجم تير ماه به كليه 
نهاد ها و س��ازمان هاي زيرمجموع��ه خود ابالغ 
ك��رد و در خروج��ي تمام رس��انه هاي رس��مي 
كش��ور نيز قرار گرفت. بنا بر اين دس��تورالعمل، 
صادركنن��دگان صناي��ع مش��خص ش��ده )غير 
از پتروش��يمي و فل��زات( مي توانن��د اظهارنامه 
صادرات��ي خود را در بورس ته��ران عرضه كنند 
و واردكنندگان نيز مي توانند با خريد آن برگه ها 
ارز مورد نياز خود را به قيمت بازار آزاد و عرضه 
و تقاضا در بورس از بانك مركزي تحويل بگيرند. 
در همي��ن ح��ال، باتوجه به اينك��ه ابالغيه  اين 
دستورالعمل معامالتي در راستاي مديريت بازار 
ارز صورت گرفت اما متاس��فانه در جريان داد و 

ستد هاي نخستين روز  كاري هفته ...

 مجيد اعزازي   

 آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي 
شماره مناقصه: 97/04-02-17
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در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي انجام شد
بررسي سناريوهاي مختلف اقدامات 
تهديدآميز امريكا عليه اقتصاد ايران

نشست هاي سران قوا براي مقابله با نوسانات اقتصادي 
و برنامه ريزي هدفمند براي مواجهه با تنش هاي اقتصادي 
همچنان ادامه دارد تا از طريق افزايش همكاري ها فرآيند 
مقابله با چالش ها دنبال ش��ود؛ ديروز هم سومين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوه و 

به رياست رييس جمهور صبح ديروز تشكيل شد. 
به گ��زارش پ��اد، در اين جلس��ه، آخري��ن تحوالت 
اقتص��ادي كش��ور مورد بررس��ي قرار گرف��ت و گزارش 
اقدامات دس��تگاه هاي ذي ربط در اجراي مصوبات 9گانه 
ش��ورا در مورد مديريت واردات، حمايت از بازار بورس و 

واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي و عمومي، ارائه شد. 
در اين جلسه، سناريوهاي مختلف اقدامات تهديدآميز 
عليه اقتصاد ايران از س��وي دولت امريكا بررس��ي شد و 
تدابير مناس��ب ب��راي آمادگي جهت مقابل��ه با هرگونه 
تحريم احتمالي امري��كا و ممانعت از اثرگذاري منفي بر 
زندگي مردم، توليد كشور و مديريت بودجه دولت مورد 
بحث و تصميم گيري قرار گرفت.  همچنين پيشنهادهاي 
سازمان برنامه و بودجه، براي دستيابي به خودكفايي هر 
چه س��ريع تر در توليد و مصرف بنزين مورد نياز كش��ور 
و ممانعت از آس��يب پذيري در حوزه حامل هاي انرژي و 

تامين نياز مردم مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين جلسه، ضرورت اقدام جدي در فضاي حقوقي 
كش��ور براي مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم 
و گس��ترش همكاري هاي بانك��ي بين المللي و مقابله با 

كارشكني هاي امريكا در اين زمينه به تصويب رسيد. 

 واكنش بعيدي نژاد به آخرين ناكامي امريكا؛ تعادل| 
سفير ايران در لندن از انتصاب يك سياستمدار پرتغالي به 
عنوان دبيركل سازمان بين المللي مهاجرت و مخالفت اين 
س��ازمان با نماينده معرفي شده از س��وي ترامپ استقبال 
ك��رد. حمي��د بعيدي ن��ژاد در صفحه توييتر خود نوش��ت: 
اعضاي سازمان بين المللي مهاجرت ضمن مخالفت با نامزد 
معرفي شده ترامپ براي پست دبيركلي اين سازمان، به يك 
سياستمدار پرتغالي براي اين پست راي دادند. وي گفت كه 
در طول ٦٧ سال از تاسيس اين سازمان بين المللي جز يك 
دوره ٧ س��اله، تمامي دبيران كل اين سازمان بين المللي از 
امريكا انتخاب شده اند. كن آيزاكس كانديداي دونالد ترامپ، 
براي رياست سازمان بين المللي مهاجرت از دور رقابت حذف 
و ب��ه جاي او، آنتونيو ويتورينو ديپلم��ات پرتغالي به عنوان 

رييس جديد اين سازمان انتخاب شد. 
  تالش امريكا براي ابطال پاس�پورت دوم شهروندان 
ايراني؛ دولت امريكا دس��تورالعملي را به كشورهاي پذيرنده 
س��رمايه گذار خارج��ي ابالغ كرده ت��ا عالوه ب��ر ممنوعيت 
براي اتباع ايراني، پاس��پورت هاي پيش��ين آن��ان را نيز باطل 
كنند. جزاير كوچك كاراييب ش��امل سنت كيس، دومنيكا، 
آنتيگ��وا و... كش��ورهاي اروپايي مالت، بلغارس��تان، قبرس و 
كش��ور آفريقايي كومور ازجمله معدود كش��ورهايي هستند 
كه با س��رمايه گذاري هاي صد هزار دالر تا چند ميليون يورو 
پاس��پورت خود را ب��ه متقاضيان واگذار مي كنن��د. دارندگان 
اين پاس��پورت ها امكان سفر و فعاليت هاي اقتصادي با مليت 
جديدي را در بازارهاي جهاني دارند. حاال امريكا تالش ويژه يي 
را شروع كرده تا مانع از اعطاي تابعيت مضاعف به اتباع ايراني 
ش��ود، در جديدترين اقدام بيش از صد پاسپورت صادر شده 

براي اتباع ايراني توسط دولت كومور باطل شده است. 
 كريمي قدوسي با شكايت فريدون محاكمه مي شود؛ 
برنا| جواد كريمي قدوس��ي، امروز )يك شنبه( دهم تير ماه 
جاري با ش��كايت حس��ين فريدون برادر رييس جمهوري، 
محاكمه مي ش��ود. جلسه رسيدگي به ش��كايت فريدون از 
كريمي قدوس��ي نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي 
در ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست 
قاضي محمدرضا محمدي كشكولي برگزار مي شود. حسين 
فريدون به اتهام نش��ر اكاذيب و افترا از كريمي قدوس��ي و 
حسين قدياني مدير مس��وول خبرگزاري دانشجو شكايت 

كرده است. 
 قطع آب و برق ادارات در صورت عدم صرفه جويي؛ 
ايس�نا| وزير كش��ور استانداران سراس��ر كشور به خصوص 
اس��تاندار تهران را مكلف به پيگيري صرفه جويي و نظارت 
ب��ر نحوه مص��رف آب و برق در دس��تگاه هاي اجرايي كرد. 
سيدسلمان س��اماني سخنگوي وزارت كش��ور گفت: وزير 
كشور در جلسه ش��وراي معاونين وزارت كشور، استانداران 
سراس��ر كش��ور به خصوص اس��تاندار ته��ران را مكلف به 
پيگي��ري صرفه جويي و نظارت بر نح��وه مصرف آب و برق 
در دس��تگاه هاي اجرايي، كاهش ۲۰درصدي در مصرف آب 
و ۱۰درصدي در مصرف برق، نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل كرد.  او افزود: در صورت نياز به اختيارات بيشتر كليه 
اختي��ارات الزم جهت اجرايي كردن اين امر به اس��تانداران 

محول مي شود. 
 زمان مناس�بي براي دعوا نيس�ت؛ ايلنا| يك استاد 
حوزه علميه قم درباره همدلي و وحدت ميان حضرات آيات 
و دولت بيان كرد: تمام مراجع تقليد بر وحدت تاكيد دارند 
و معتقد هس��تند اكنون زمان دعوا نيست.  آيت اهلل محسن 
غرويان درباره س��خنان اخير رييس جمهور مبني بر اينكه 
دول��ت با تمام قوا به كار خود ادامه مي دهد و اهل اس��تعفا 
نيست، گفت: كساني كه به رييس جمهور فشار  مي آوردند، 
نمي دانند ايشان شخصي محكم و با اراده هستند كه بر سر 
آرمان هاي خود با مردم و همچنين مسووليت هايي كه آنان 
بر دوشش گذاشته اند، مي ماند و اهل جا زدن نيست. غرويان 
خاطرنش��ان كرد: ما از اين بحران ها مي توانيم عبور كنيم و 
با تغييراتي كه در كابينه صورت خواهد گرفت، مش��كالت 
برطرف خواهد شد، معتقدم دولت بايد يك تيم اقتصادي از 
كارشناسان و اقتصاددانان گردهم آورد تا معضالت اقتصادي 

را حل كند. 
 حضور آذري جهرمي بين كس�به بسيار پسنديده 
اس�ت؛ فارس| ريي��س دفت��ر رييس جمهور گف��ت: كار 
آقاي آذري جهرمي و حضورش��ان بين كس��به و ش��فافيت 
اقدامات ش��ان در مورد ارز هاي تخصيص يافته براي واردات 
تلفن همراه بس��يار پس��نديده اس��ت.  محمود واعظي در 
م��ورد اينكه برخي صنوف به عدم حضور وزرا و مس��ووالن 
در بازار معترض هستند و تجربه حضور آقاي آذري جهرمي 
توانس��ته موفقيت آميز باش��د و ارتباط بين صنوف با بدنه 
دولت بهتر ش��ود، گفت: آقاي رييس جمهور بر حضور وزرا 
در مي��ان مردم تاكي��د كرد ه اند.  واعظي خاطرنش��ان كرد: 
كار آقاي آذري جهرمي و حضورشان بين كسبه و شفافيت 
اقدامات ش��ان در مورد ارز هاي تخصيص يافته براي واردات 

تلفن همراه بسيار پسنديده است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه امام حسين )ع(:

درمقابلبرنامهدشمنپيوندبامردمراتقويتميكنيم

موگريني از موافقت اعضاي اتحاديه اروپا با بسته حمايتي از ايران خبر داد

تصويب »تضمين هاي عملي اروپا« به ا يران
گروه ايران|

درحالي كه مهلت ايران به اروپا براي ارائه بس��ته 
پيش��نهادي پايان يافته اس��ت، روز گذشته فدريكا 
موگريني از تصويب بس��ته يي خبر داد كه به زودي 
به ايران تحويل داده مي شود. از گفته هاي موگريني 
اين طور برمي آيد اين بس��ته كه با راي همه اعضاي 
اتحاديه اروپا به تصويب رس��يده همان تضمين هاي 
عملي اس��ت كه ايران از اروپا خواس��ته بود. فرانسه، 
انگلستان و آلمان تدوين كنندگان اين بسته حمايتي 
هستند. يكي از دو نگراني مهم ايران اتصال به سيستم 
بانكي جهان است كه عراقچي پيش از اين در تشريح 
خواسته هاي دولت يكي از موارد مهم را نقل و انتقال 
راحت پولي عنوان كرده بود. گفته مي شود، راه گريز 
اروپا براي تحريم ه��اي بانكي امريكا، كمك به ايران 

از طريق بانك سرمايه گذاري اروپاست. اين درحالي 
است كه پيش تر از اين بانك گفته بود، نمي تواند به 3 
كشور اروپايي براي دور زدن تحريم هاي ايران كمك 
كند. با وجود نقش سياس��ي بانك س��رمايه گذاري 
اروپ��ا اين بانك اعالم كرد كه »راه حلي« براي تحقق 
قول هاي كشورهاي اروپايي براي حفظ برجام وجود 
ندارد. سخنگوي بانك سرمايه گذاري اروپا به رويترز 
گفت:»اي��ن بان��ك ابزار مناس��بي ب��راي اين هدف 
نيست. مدل كسب وكار بانك اين اجازه را نمي دهد 
كه تحريم هاي امريكا عليه اي��ران را ناديده بگيرد.« 
بانك س��رمايه گذاري اروپا كه تاكنون س��ابقه هيچ 
گون��ه فعاليتي در ايران نداش��ته و به عنوان يكي از 
مهم ترين نهادهاي مالي وام دهنده در دنيا ش��ناخته 
مي ش��ود، سال گذش��ته بيش از ٦٦ ميليارد دالر از 

بازارهاي بين المللي كس��ب اعتبار و س��رمايه كرده 
است. رس��انه ها اين مخالفت بانك س��رمايه گذاري 
اروپا با طرح سياس��تمداران اتحاديه را ضربه بزرگي 
به تالش هاي كميسيون اروپا در اجرايي كردن برنامه 
مبارزه با تحريم ه��اي امريكايي علي��ه ايران عنوان 
كردند.  با اين حال اگرچه جزئيات بسته پيشنهادي 
اتحاديه اروپا رسانه يي نشده اما كارشناسان احتمال 
مي دهند اين اتحاديه بانك سرمايه گذاري اروپا را به 
عن��وان درگاه ارتباط بانكي ايران و اروپا تعيين كرده 
است و مشخص نيست واكنش مقامات اين بانك به 

تصميم اتحاديه اروپا چه خواهد بود. 
همه اينها درحالي اس��ت ك��ه مقامات دولتي 
ايران مي گويند، كاري ب��ه چگونگي بي اثر كردن 
تحريم ها توس��ط 3 كش��ور اروپايي ندارند و تنها 

ارائ��ه تضمين هاي عملي ب��راي آنها اهميت دارد. 
در همي��ن رابطه چن��دي پيش خبر رس��يد كه 
رييس جمه��ور در نامه ي��ي جداگانه ب��ه رهبران 
3 كش��ور آلمان، انگليس و فرانس��ه مواضع ايران 
را مكت��وب ب��ه آنها رس��انده اس��ت. خب��ري كه 
واعظ��ي، رييس دفتر روحان��ي آن را تاييد كرد و 
گفت: »نام��ه رييس جمهوري به س��ران اروپا در 
راس��تاي سياست هاي نظام است تا در صورتي كه 
مذاكراتمان با اتحاديه اروپا و 3 كش��ور اروپايي به 
نتيجه برس��د، بتوانيم برجام را به طريق احس��ن 
ادام��ه بدهي��م.« واعظي اي��ن را ه��م تاكيد كرد 
كه :»درب��اره ديدگاه ه��اي خود نس��بت به برجام، 
مطالباتم��ان و چارچوبي كه ب��ه آن اعتقاد داريم 
و اينك��ه زم��ان براي حف��ظ برجام كوتاه اس��ت، 
ب��ه رييس جمهوري فرانس��ه،  نامه ي��ي خط��اب 
صدراعظم آلمان و نخس��ت وزير انگليس از سوي 

رييس جمهوري نوشته شد.«
فارس در گزارش��ي نوش��ت كه به بخش هايي از 
اين نامه دس��ت يافته است. براس��اس گزارش اين 
خبرگزاري، نامه روحاني 3 محور »ش��روط ايران«، 

»گاليه« و »تهديد به خ��روج« را در برمي گيرد كه 
كم و بيش آن را در سخنراني هاي خود گفته بود. 

از س��وي ديگر پس از انتشار خبر تصويب بسته 
پيشنهادي اتحاديه اروپا براي ايران، سخنگوي وزارت 
خارج��ه در صحت اين خبر ابراز ترديد كرد و گفت 
كه هنوز بسته يي به دست دولت ايران نرسيده است. 
به گفته بهرام قاسمي هنوز كشورهاي اتحاديه اروپا 
درحال آخرين رايزني ها براي ارائه پيش��هادات خود 
هستند كه قطعا پس از دريافت اين بسته پيشنهادي 
موضوع اعالم و بررس��ي مفاد آن آغاز خواهد ش��د. 
همه اينها درحالي اس��ت ك��ه روحاني اين هفته در 
سفري اروپايي به س��وييس و اتريش مي رود. پيش 
از اين مقامات ايران از ظريف گرفته تا كمال خرازي 
و علي اكبر صالحي سفرهاي متعددي به كشورهاي 
غربي و شرقي داشتند. سفرهايي كه به نظر هدفش 
كاهش هزينه هاي اعم��ال تحريم هاي امريكا عليه 
ايران اس��ت؛ تا آنجا كه ظري��ف پس از اعالم خروج 
اي��االت متحده از برجام، اولويت خود در س��فرهاي 
خارج��ي را به هند و آفريقاي جنوبي اختصاص داد 

كه سهم بااليي در فروش نفت ايران دارند. 

مراس��م س��االنه دانش آموختگي دانش��جويان 
دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع( 
صبح امروز )ش��نبه( ب��ا حضور حض��رت آيت اهلل 

خامنه اي فرمانده معظم كل قوا برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر معظم انقالب اسالمي در ابتداي ورود 
به ميدان، با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت 
فاتحه، ياد و خاطره شهيدان دفاع مقدس را گرامي 
داشتند. فرمانده كل قوا سپس از يگان هاي حاضر 

در ميدان سان ديدند. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي همچنين جانبازان 
س��رافراز حاضر در ميدان را مورد تفقد قرار دادند 
و ب��ا تعدادي از خانواده هاي معظم ش��هدا ديدار و 
گفت وگو كردند.  حض��رت آيت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقالب اس��المي در اين مراس��م با اش��اره 
به توطئه دش��من براي ايجاد ش��كاف ميان نظام 
اس��المي و م��ردم، همگان به ويژه مس��ووالن را به 
هوشياري، ايستادگي، تدبير، انسجام ملي و دوري 
از اش��رافي گري فراخواندن��د و تاكي��د كردند: اگر 
مولفه هاي اقت��دار ملي تقويت ش��وند و در مقابل 
دشمن سستي و تسليم نشان داده نشود، بدخواهان 
بار ديگر در رس��يدن به اهداف خود ناكام خواهند 
ماند.  رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به آياتي از 
قرآن كريم، الزمه بي اثر شدن توطئه هاي دشمنان 
را صبر و تقوا برشمردند و افزودند: انقالب اسالمي، 
ريشه دار و آينده دار است و دستيابي به آرمان هاي 

بلند آن، به صبر و استقامت نياز دارد. 
ايشان همچنين گفتند: تقوا به معناي مراقبت 
از خود در مقابل دشمن است و الزمه اين مراقبت، 
هوشياري در برابر حيله هاي دشمن و اعتماد نكردن 
ب��ه او، تدبير و عقالنيت و پرهيز از س��هل انگاري و 

سستي است. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تاكي��د كردند: اگر 
همه مردم و جوانان و همچنين مسووالن سياسي، 
اقتصادي و امنيتي و نظامي، اين صبر و تقوا را به كار 
ببندند، به توفيق الهي، هيچ ضربه و صدمه يي وارد 

نخواهد شد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي همچنين به موضوع 
مولفه هاي قدرت نظام اس��المي اش��اره كردند و با 
 يادآوري س��لطه انگليس و امريكا بر ايران در طول 
۵٧ سال حكومت پهلوي، گفتند: با پيروزي انقالب 
اسالمي، غل و زنجير از دست و پاي مردم باز و طعم 

واقعي استقالل و آزادي چشيده شد. 
ايشان يكي ديگر از عناصر قدرت نظام جمهوري 
اس��المي را »اعتماد به نفس ملي« و »تاثيرگذاري 
مردم در همه امور كش��ور« دانستند و افزودند: اين 
اعتماد به نفس ملي همراه با ايمان بود، ايماني كه 
همچ��ون روحي در كالبد حركت عمومي كش��ور 
زمينه س��از زنده ش��دن، اميد و ايث��ار و فداكاري 
در جامعه ش��د كه نمونه هاي فراوان��ي از آن را در 
دوران دفاع مقدس ش��اهد بوديم.  حضرت آيت اهلل 

خامن��ه اي، جرات اق��دام را از ديگر ثمرات ايمان و 
اعتماد به نفس ملي برشمردند و خاطرنشان كردند: 
با اين روحيه و جرات، سپاه، جهاد سازندگي، بسيج 
و حركت هاي عمومي در كش��ور ش��كل گرفت و 
نيروهاي مسلح جان تازه يي گرفتند و مجموعه هاي 
خدماتي و سازندگي و حركت هاي پرافتخار علمي 

ايجاد شد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، اقت��دار واقعي را 
جوش��نده از درون ملت و بر پايه استقالل و آزادي 
دانس��تند و افزودند: اين اقتدار نيست كه برخي به 
بيگانگان پول بدهند و از آنها س��الح بخرند و انبار 
كنند اما حتي نتوانند از آن سالح ها استفاده كنند، 
يا از آن طرف دنيا بيايند در كش��وري پايگاه بزنند 
و خون مل��ت آن را بمكند تا اقتدار يك خاندان را 
حفظ كنند؛ اينها نمونه هاي حماقت و ذلت اس��ت 

نه اقتدار. 
ايش��ان با تاكيد بر اينكه ملت ايران بايد ضمن 
حفظ و تقويت عناصر قدرت خود از آنها اس��تفاده 
بهنگام كند، خاطرنش��ان كردند: س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي يك��ي از مولفه هاي قدرت اس��ت 
كه باي��د از نظر كيف��ي، روزبه روز اعت��ال يابد و از 

ظرفيت هاي فراوان آن استفاده شود. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي گفتن��د: برخي 
مي گويند چرا در توصيف قدرت ملت ايران مبالغه 
مي كنيد، در پاس��خ بايد گفت، اين، مبالغه نيست 

بلكه عين واقعيت است. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: بزرگ ترين 
دليل ب��راي اقتدار ملت ايران، اين اس��ت كه يكي 

از س��فاّك ترين و بي رحم تري��ن قدرت ه��اي دنيا 
يعني امريكا، در چهل س��ال گذشته از هيچ تالش 
و ش��رارتي ب��راي مقابله با ملت اي��ران فروگذاري 
نكرده اما نتوانس��ته غلطي بكند و در مقابل، ملت 
ايران پيش��رفته تر شده است.  ايش��ان با تاكيد بر 
اينكه عالوه بر دش��من خارجي، دش��منان داخلي 
هم در طول اين س��ال ها مشغول تحرك و توطئه 
بودند، گفتند: از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي، 
سه جريان معارض در داخل كشور وجود داشتند؛ 
»جري��ان به اصطالح ليبرال كه دلبس��ته امريكا و 
غرب بود«، »كمونيس��ت هاي اسلحه به دستي كه 
از هيچ اقدامي ابا نداش��تند« و »منافقين، با ظاهر 
اسالمي و با باطني خبيث و كفرآميز و بي هويت« 
كه حتي حاضر به همراهي با صدام بدنام نيز شدند 
و اكن��ون هم مش��غول ارائه خدمات جاسوس��ي و 
خبرچيني براي دولت هايي امثال فرانسه و انگليس 

و امريكا هستند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه 
هر س��ه جريان، مغلوب و منكوب انقالب اسالمي 
ش��دند، افزودند: البته يك جريان تحجر و ارتجاع 
داخل��ي هم بود كه آنها قابل ذكر نيس��تند و ملت 
از آنها عبور كرد.  ايش��ان، دلي��ل ديگر بر قدرت و 
اقتدار ملت ايران را تشكيل ائتالف هاي منطقه يي از 
جانب امريكا براي مقابله با نظام جمهوري اسالمي 
دانستند و افزودند: اگر امريكا مي توانست به تنهايي 
به اهداف خود برس��د، نيازي به تشكيل ائتالف با 

كشورهاي روسياه و مرتجع منطقه نداشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: به 

دليل قدرت و پيش��رفت نظام جمهوري اسالمي، 
دشمني امريكا بيشتر شده است و البته نفرت ملت 

ايران هم از امريكا، روزبه روز بيشتر شده است. 
رهبر معظم انقالب سپس به طراحي دشمن در 
شرايط كنوني اشاره كردند و گفتند: برنامه دشمن، 
ايجاد ش��كاف و جدايي ميان نظام و مردم است و 
اين طراحي نش��ان دهنده حماقت آنها اس��ت زيرا 
نمي دانند نظام جمهوري اسالمي، چيزي جز ملت 

ايران نيست و اين دو جدا شدني نيستند. 
ايشان با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران 
ي��ك نظام متكي بر آحاد مردم و ايمان و محبت و 
عواطف آنان اس��ت، به شكست تالش هاي روساي 
جمهور قبلي امريكا براي مقابله با جمهوري اسالمي 
اشاره كردند و افزودند: هدف از فشارهاي اقتصادي 
كنون��ي، به س��توه آوردن مردم اس��ت اما به حول 
قوه الهي، ما پيوندمان را روزبه روز با مردم بيش��تر 
خواهيم كرد و با حفظ انسجام دشمن شكن خود، 
جوان��ان موم��ن و پرانگيزه و اهل اق��دام را تقويت 

خواهيم كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به نسل جوان 
و غيور كش��ور گفتند: دشمن با استقالل و عزت و 
پيشرفت و حضور شما در ميدان علم و سياست و 

اعتالي كشور مخالف است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه 
دش��من تا آنجا كه بتواند به موذي گري هاي خود 
ادامه خواهد داد، خاطرنش��ان كردند: اگر مس��ير 
صبر و تقواي همراه با هوشياري و تدبير و انسجام 
ملي با قدرت ادامه پيدا كند، يقين داش��ته باشيد 

موذي گري ها به نتيجه نخواهد رس��يد. ايش��ان با 
اش��اره به تجويز برخي ها براي تسليم شدن مقابل 
دش��من، افزودند: هزينه تسليم ش��دن به مراتب 
بيشتر از هزينه مقاومت و ايستادگي است و فايده 
و دس��تاوردهاي ايس��تادگي صدها برابر بيشتر از 

هزينه هاي تسليم شدن است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: تسليم 
ش��دن در برابر دشمن عنود و لجوج نتيجه يي جز 

لگدمال و بي هويت شدن نخواهد داشت. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي به ي��ك قانون 
تخلف ناپذير الهي اشاره كردند و گفتند: اگر سست 
نشويد و با دشمن سازش نكنيد، خداوند متعال در 
مقابل اين صبر و مجاهدت، كم نخواهد گذاشت و 

پاداش آن را به طور كامل خواهد داد. 
ايش��ان در پاي��ان، هم��ه آح��اد ملت اي��ران و 
مس��ووالن را به هوش��ياري و مراقب��ت از كار خود 
دعوت و خاطرنشان كردند: مسووالن مراقب باشند 
از سهل انگاري، تنبلي، اشرافي گري، تكبر نسبت به 
مردم و تكيه به جايگاه چند روزه رياستي اجتناب 
كنند.  رهبر معظم انقالب اس��المي تاكيد كردند: 
آن روزي كه ملت ايران در جايگاهي قرار گيرد كه 
دشمنان جرات تهاجم نظامي، اقتصادي و امنيتي و 
سياسي را نداشته باشند، دير نخواهد بود و جوانان 

آن روز را خواهند ديد. 
در اين مراسم، سردار سرلشكر جعفري فرمانده 
كل س��پاه با اشاره به تقابل اردوگاه مستضعفين با 
اردوگاه نظام س��لطه، گفت: ملت انقالبي ايران در 
آستانه يك تجربه مهم تاريخي قرار دارد كه نتيجه 
آن، ش��كل گيري دوران جدي��دي از بي اعتم��ادي 
ب��ه امري��كا و تجميع توان و انرژي ب��راي مقابله با 

دسيسه هاي مختلف استكبار خواهد بود. 
سرلشكر جعفري افزود: جوانان مومن و انقالبي 
س��پاه براي مقابله با هرگونه توطئه دش��من كامال 
آماده اند و همگان مي توانند از عمق نگاه و حركت 
اين غيورم��ردان، س��قوط امپراتوري هاي به ظاهر 

قدرتمند را پيش بيني كنند. 
س��ردار س��رتيپ فضلي فرمانده دانش��گاه امام 
حس��ين )ع( نيز گزارش��ي از اقدامات و برنامه هاي 
اين دانش��گاه ازجمله در زمينه افزايش توان رزمي 
و مشاركت در امدادرساني به زلزله زدگان بيان كرد. 
در اين مراس��م تعدادي از فرماندهان، مديران، 
مدرسان و پژوهشگران نمونه دانشگاه امام حسين 
)ع( هداياي خود را از دست فرمانده معظم كل قوا 
دريافت كردند و دو نماينده دانش��جويان دانشگاه 
امام حس��ين )ع( نيز مفتخر ب��ه دريافت درجه و 
سردوش��ي ش��دند.  اجراي طرح »من انقالبي ام«، 
اجراي ميثاق پاس��داري و اجراي عمليات ميداني 
از ديگر برنامه هاي مراس��م امروز در دانش��گاه امام 

حسين )ع( بود. 
همچنين در اين مراس��م، يگان هاي حاضر در 

ميدان از مقابل فرمانده كل قوا رژه رفتند. 
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چهرهها

رييس س��ازمان پدافن��د غيرعامل 
كش��ور گفت: رويكرد ما همواره دفاعي 
بوده اما ممكن اس��ت جنگ س��راغ ما 
بياي��د، پس مي��زان آمادگ��ي در برابر 

تهديدات بسيار تاثيرگذار است. 
به گزارش ايس��نا، س��ردار غالمرضا 
جاللي در دومين نشست مديران پدافند 
غيرعامل شهرداري هاي كشور با بيان اينكه پدافند غيرعامل در تمام 
كش��ورهاي دنيا وجود دارد و معناي آن دفاع و حفاظت از مردم در 
برابر تهديدات مختلف امنيتي، طبيعي و غيرطبيعي اس��ت، گفت: 
پدافند غيرعامل در واقع نوعي دفاع از مردم و زيرساخت هاست كه 
در آن از تجهيزات نظامي اس��تفاده نمي شود. در پدافند غيرعامل 
به دنبال حفاظت و مراقبت از زيرس��اخت ها هستيم كه در صورت 
تهديد بتوانند به كاركرد خود عمل كنند.  رييس س��ازمان پدافند 
غيرعامل كش��ور حفاظ��ت و صيان��ت از مردم و تامي��ن نيازهاي 
حيات��ي آنان را يكي ديگر از كاركردهاي پدافند غيرعامل دانس��ت 
و گفت: زيرس��اخت ها، مردم و مديريت مردم در شرايط مختلف از 

كاركردهاي پدافند غيرعامل در كل كشورهاست. 
وي اظه��ار ك��رد: پدافند غيرعامل در همه كش��ورها موضوعي 
جاري، دايمي و هميش��گي است و س��خن گفتن ما از آن ربطي به 
برجام و خروج امريكا از آن ندارد و پرداخت به آن هم بنا بر بيانات 

مقام معظم رهبري امري هميشگي و جاري است.

 رويكرد پدافند غيرعامل
دفاعي است

در شرايطي كه وزير علوم در نشست 
حي��اط دولت از هماهنگي با دس��تگاه 
قضا ب��راي پيگي��ري ماج��راي احكام 
دانش��جويان معت��رض خب��ر داده بود؛ 
دادس��تان تهران ضمن تشريح آخرين 
بازداشتي گفت:  وضعيت دانش��جويان 
وزارت علوم تاكنون درخواس��ت رسمي 
در رابطه با دانش��جويان نداش��ته و اس��امي آنها را نيز اعالم نكرده 
اس��ت.  به گزارش ايرنا، عباس جعفري دولت آب��ادي  درباره احكام 
صادره براي برخي دانش��جويان گفت: اخيرا برخي طرفداران اينها 
هم گفته اند كه اصال شركت در اين تظاهرات جرم نيست. چه كسي 
اين حرف را زده؟ قانون مي گويد ش��ركت در آش��وب و اغتشاش و 
دعوت به آشوب و اغتش��اش جرم است و مجازات بسيار سنگيني 
هم دارد.  دادستان عمومي و انقالب تهران درباره درخواست وزارت 
علوم نيز افزود: وزارت علوم تا اين لحظه به ما رسما اسامي را نداده 
است و بعد از پيگيري هاي تلفني نام چند نفر را دادند. اين تعدادي 
كه ما شناسايي كرديم، احكام ش��ان صادر شده و توصيه مي كنيم 
ب��ه احكام خود اعتراض كنند و دادگاه هاي تجديدنظر به اين نكات 
توجه خواهند كرد.  دولت آبادي درباره ميزان محكوميت هاي حبس 
صادره نيز گفت: احكام صادره متفاوت و از يك تا پنج سال حبس 
است. البته برخي از اينها چند فقره اتهام دارند و تا 8سال حبس هم 
گرفته اند؛ بنابراين اشد محكوميت كه پنج سال است، اجرا مي شود.

وزارت علوم تاكنون اسامي دانشجويان 
بازداشتي را اعالم نكرده است

خارج��ه  ام��ور  وزارت  س��خنگوي 
كشورمان با اشاره به سفر رييس جمهوري 
به اتريش و سوييس گفت: تمام مقامات 
اين كشور از احزاب و گروه هاي سياسي 
مختلف نگاه مثبت��ي به اين گفت وگوها 
و برج��ام در ط��ول مذاك��رات و بعد از 
سياس��ت هاي  و  داش��ته اند  مذاك��رات 
يك جانبه امريكا عليه اين توافق بين المللي را مورد انتقاد جدي قرار 
داده اند.  بهرام قاس��مي با تاكيد به نگاه سياس��ي دولت سوييس به 
مس��ائل جهاني، افزود: سوييس كشور مس��تقلي است و همواره اين 
كش��ور حتي در دوران تحريم ها باتوجه به نوع نگاهش تالش كرده 
روابط خود را با ايران حفظ كند و از طرف ديگر شاهد اين هستيم كه 
دومين مقر مهم سازمان ملل متحد نيز در اين كشور قرار دارد.  او با 
اشاره به اينكه اتريش از چند روز آينده )اول جوالي( رياست دوره يي 
اتحاديه اروپا را برعهده خواهد گرفت، گفت: آقاي روحاني نخستين 
مقام بلندپايه يي اس��ت كه بعد از واگذاري رياس��ت دوره يي اتحاديه 
اروپا به اتريش، به اين كش��ور س��فر مي كند.  قاسمي با بيان اينكه 
جمهوري اس��المي ايران در ادامه سياست تعاملي خود با كشورهاي 
مختلف همواره تالش كرده كه در يك شرايط متوازن، مفيد و سازنده 
روابط خود را با ساير كشورهاي جهان در سطوح عالي گسترش دهد، 
گفت: در اين سفر مقامات جمهوري اسالمي ايران و دو كشور اروپايي 

پيرامون چگونگي گسترش روابط دوجانبه گفت وگو مي كنند.

 داليل اهميت نخستين سفر اروپايي روحاني
بعد از خروج امريكا از برجام

بهرام پارس��ايي با اش��اره به استفاده 
نادرس��ت برخ��ي از ارز دولت��ي 4 هزار 
و ۲۰۰ تومان��ي، گف��ت: ه��ر چيزي كه 
دو نرخي باش��د فس��ادآور است، چراكه 
باتوج��ه به س��ابقه يي كه در سيس��تم 
اقتص��ادي كش��ور وج��ود دارد افرادي 
 هس��تند كه با نفوذ و ارتب��اط از اين ارز 
دو نرخي نهايت بهره برداري را انجام داده و رانت خواري انجام مي دهند.  
اين نماين��ده مجلس با بيان اينكه نحوه تخصيص ارز دو نرخي بايد 
 ش��فاف ش��ود، افزود: س��امانه يي كه افراد براي دريافت ارز 4 هزار و 
۲۰۰ تومان��ي ثبت نام ك��رده و ارز دريافت مي كنن��د بايد به صورت 
ش��فاف دراختي��ار عموم م��ردم و نماين��دگان قرار گيرد ت��ا بتوان 
روي آن نظ��ارت ك��رد.  وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه در ح��ال حاضر 
 مش��خص نيس��ت كه چ��ه اف��راد و ش��ركت هايي از ارز 4 ه��زار و 
بان��ك  داد:  ادام��ه  مي كنن��د،  اس��تفاده  تومان��ي   ۲۰۰
و  ه��زار   4 ارز  دريافت كنن��دگان  تم��ام  اس��امي   مرك��زي 
۲۰۰ توماني را دارد و مي تواند اين اس��امي را منتش��ر كند، لذا ديگر 
نيازي به گشتن و پيدا كردن اين افراد در تك تك وزارتخانه ها نيست.  
نماينده ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: بانك مركزي 
شفاف اعالم كند كه چه كساني و براي چه كاري از ارز دولتي استفاده 
كرده اند و آيا ارزي كه اخذ ش��ده در همان مس��ير استفاده شده و به 

همان مبلغ هزينه شده است يا خير.

 ارز 2 نرخي
فسادآور است
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3 كالن
 تورم توليد كننده بهار

12 درصد شد
بان��ك مرك��زي جمهوري اس��المي اي��ران اعالم 
كرد: ش��اخص بهاي توليدكنن��ده در 12ماه منتهي 
به خرداد 1397 نس��بت ب��ه 12ماه منتهي به خرداد 
1396 ب��ه مي��زان 12درصد افزاي��ش يافت. آخرين 
بررس��ي بان��ك مركزي از ش��اخص به��اي كاالها و 
خدم��ات مصرفي در مناطق ش��هري در خ��رداد ماه 
امس��ال نش��ان مي دهد كه نرخ تورم گ��روه كاالها و 
خدمات با 12.5درصد بيش��ترين افزايش قيمت ها را 
داشته و پس از آن هزينه هاي تفريح و امور فرهنگي 
ايرانيان 12.6درصد رشد داشته است. شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران در 12ماه منتهي به ارديبهشت 
1397 نسبت به 12ماه منتهي به ارديبهشت 1396 
به  ميزان 11.3درصد اعالم ش��ده بود. شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران براساس سال پايه 1۰۰=139۰ 
در ارديبهشت 1397 به عدد 271.2 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 1.8درصد رش��د يافته بود. شاخص مزبور 
در ارديبهش��ت 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل 
برابر ب��ا 14.8درصد افزايش داش��ت. براس��اس اين 
گزارش، هزينه تحصيل در خرداد امس��ال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 12.2درصد و هزينه هاي 
مربوط به رستوران و هتل نيز 11.6درصد رشد نشان 
مي دهد. همچنين خوراكي ها و آشاميدني ها، خرداد 
امسال نسبت به 12ماه منتهي به خرداد 96 به ميزان 
11.5درصد افزايش يافته و در بخش مسكن؛ نرخ تورم 
اعالمي بانك مركزي 8.5 درصد است. شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران براساس سال پايه 1۰۰=139۰ 
در خرداد ماه 1397 به عدد 277.3 رسيد. هزينه هاي 
بخش بهداشت و درمان 8.8 درصد و حمل و نقل نيز 
7.8درصد و نرخ تورم در بخش اثاث، لوازم و خدمات 

مورد نياز خانه 9.8درصد بوده است. 

دولت برنامه اي براي افزايش 
ساعت كار كاركنان ندارد

ايرنا| مع��اون رييس جمهوري و رييس س��ازمان 
اداري و اس��تخدامي كش��ور گفت: موض��وع افزايش 
س��اعات كار هفتگي كاركنان در دولت مطرح نش��ده 
و دول��ت ني��ز برنامه يي در اين مورد ندارد. جمش��يد 
انصاري، رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 
در پاسخ به سوالي درخصوص انتشار خبري پيرامون 
افزايش س��اعات كار كاركنان دولت گفت: ساعت كار 
هفتگ��ي كاركنان دول��ت به موجب قان��ون مديريت 
خدمات كش��وري به ميزان 44ساعت در هفته تعيين 
ش��ده و هر گونه تغيير در آن نيازمن��د اصالح قانون 
است. وي در توضيح خبر منتشر شده به نقل از رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشور در اين مورد گفت: آنچه 
من در مصاحبه آقاي نوبخت شنيدم، تاكيد بر حضور 
بيشتر وزيران مديران ارشد كشور براي پيشبرد امور در 
شرايط حساس كنوني بود و اشاره يي به افزايش ساعت 
كار كاركنان دولت نداش��ت. انصاري با اشاره به اينكه 
كاركنان دولت عوامل اصلي و موثر در اجرا و پيشبرد 
برنامه هاي دولت و اداره كش��ور هس��تند، همراهي و 
همدلي آنان در تحقق اه��داف و ماموريت هاي دولت 
را سرمايه بزرگ كشور دانست. رييس سازمان اداري و 
استخدامي كشور تصريح كرد: دولت همواره به تالش 
و اهتمام كاركنان و مديران خود متكي بوده و مطمئن 
است در ش��رايط خاصي كه كشور با آن مواجه است، 
تالش افزون تر و همكاري بيشتر كاركنان دولت را در 

ارائه خدمات به مردم شاهد خواهيم بود. 

مذاكرات گمركي ايران و كره
مهر| روس��اي گمركات ايران و ك��ره جنوبي در 
بروكس��ل دي��دار و درخصوص موضوعات مش��ترك 
و رفع موانع گمركي براي تس��هيل و توسعه تجارت 
بح��ث و تبادل نظر كردند.  فرود عس��گري كه براي 
ش��ركت در اجالس ساالنه سازمان جهاني گمرك به 
بروكسل سفر كرده اس��ت با رييس كل گمرك كره 
جنوبي ديدار و گفت وگو كرد. بنابراين گزارش در اين 
دي��دار دو طرف در رابطه ب��ا موضوع تبادل اطالعات 
گمركي در چارچ��وب موافقتنامه كمك هاي متقابل 
اداري بح��ث و تب��ادل نظر و بر ض��رورت رفع موانع 
گمركي تاكيد كردند. همچنين دو طرف درخصوص 
چگونگي دريافت گواهي مبدا در گمركات دو كش��ور 
بح��ث و تبادل نظ��ر كردند و در ادامه پيش��نهاداتي 
براي دسترسي آسان تر به اطالعات گواهي هاي مبدا 
مطرح و از تبادل اطالعات گواهي مبدا كاالها به شيوه 

الكترونيكي استقبال كردند. 

 انتشار لحظه اي
ميزان واردات انواع كاالها 

يادداش��ت  در  كرباس��يان  مس��عود  تع�ادل| 
اينستاگرامي آورده اس��ت: اقتصاد در اتاق شيشه يي 
يعني با مردم ش��فاف و صادق باشيم. براساس قولي 
كه هفت��ه قبل در نشس��ت خبري در جم��ع اهالي 
رس��انه داده بودم از صبح امروز عموم مردم و فعاالن 
اقتصادي مي توانند ميزان واردات انواع كاالها و ارزش 
آن را به لحظه روي س��ايت گمرك ببينند. شفافيت 
كه نباش��د، عده يي هوس سوءاس��تفاده به سرش��ان 
مي زند و با مال اندوزي عرصه زندگي را بر مردم تنگ 
مي كنند. اما دول��ت قطعا طرف مردم و حامي منافع 
ملي و در خدمت توس��عه بخ��ش خصوصي واقعي و 
مولد اس��ت كه طي سال هاي تحريم از مال و جانش 
براي كشور صرف كرد و همچنان ايستاده است. دولت 
به مردم قول داده بود كه نگران تامين مايحتاج ش��ان 
نباشند. اين ليست و آمارها شفاف مي كند كه مبتني 
ب��ر نيازهاي روزانه جامع��ه انواع كاالها به كش��ور با 
حمايت منطقي دولت وارد مي ش��ود. مطمئن هستم 
دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان تعزيرات و سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بازارها را 
رصد مي كنند و اگر واردكننده يا فروشنده يي كه با ارز 
رسمي كاال به كش��ور وارد كرده، آن كاال را با قيمت 
دالر آزاد بفروشد يعني به منافع ملي، مصلحت كشور 
و زندگي عموم ش��هروندان پشت كرده است بنابراين 
دولت با نهايت جديت با اين افراد برخورد خواهد كرد. 

اخبار كالن

يك اقتصاددان در گفت  و گو با »تعادل« از راهگشا بودن همگرايي مجلس و دولت مي گويد

در انزوا به توسعه نمي رسيم
رييس كميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته 
درباره ط��رح دو فوريتي مجلس گفته كه اين طرح 
5 مح��ور اقتصادي دارد و بحث بازار ثانويه ارز را هم 
پوش��ش مي دهد. موضوعي كه در دستور كار دولت 
هم هست و آن گونه كه مهدي پازوكي به »تعادل« 
مي گويد اين همگرايي اميدوار كننده است و مي شود 
اميد داشت كه اين همراهي به تالش مشترك براي 

حل مسائل كنوني اقتصاد ايران منجر شود. 
به گ��زارش »تع��ادل« روز گذش��ته محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
در گفت وگ��و با فارس ضمن حمايت از مواضع اخير 
رييس جمه��وري گفت:»صحبت هاي رييس جمهور 
س��رفصل جدي��دي در رابطه با پيگي��ري مطالبات 
مردم، رهبري و مسووالن در ساير قواست.  اي كاش 
اين جنس ن��گاه، رويكرد و ادبي��ات رييس جمهور 
از س��ال هاي قبل در دس��تور كار ق��رار مي گرفت و 

مي توانستيم براي بهبود شرايط استفاده كنيم.«
 پورابراهيمي ك��ه از مدت ها پيش بيان مي كرد 
كه دولت نبايد صرفا چش��م اميد به برجام و عوايد 
اقتصادي آن داش��ته باش��د اكنون اين را هم گفته 
اس��ت:  طبعا زحمات و تالش ه��اي دولت در حوزه 
مراودات خارجي براي حل مشكالت اقتصادي جواب 
نداده و خروجي برجام راهگش��ا نب��ود و از ابتدا هم 

برآورد مي كرديم كه كليد حل مش��كالت اقتصادي 
نيست و مباحث داخلي را بايد حل كرد اگرچه براي 
تعامل با بيرون كش��ور، ارتباط منطقي نياز است و 

مي توان اقتصاد را هدايت كرد. 
يك��ي از مهم ترين انتق��ادات طيف رقيب دولت، 
تمايل مس��ووالن قوه مجريه به تعام��ل با جهان و 
ديپلماس��ي بود ولي پس از تصمي��م دولت امريكا، 
دولت و رقبايش بس��يار نزديك تر به هم ش��ده اند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به گفتمان جديد رييس جمهور كه جنس 
جدي��دي ب��راي راهبرده��اي دولت در س��ال هاي 
باقيمانده است، بيان كرد:»فكر مي كنم بايد با رويكرد 
حمايتي آن را تقويت كنيم و اگر اين ادبيات حاكم 
باش��د، جنس كار نسبت به گذشته متفاوت خواهد 
بود.« يكي از موضوعات مهم س��خنان پورابراهيمي 
درباره طرح دو فوريتي اس��ت. اين طرح با 5 محور 
اقتصادي در دس��تور كار مجلس قرار گرفته اس��ت. 
پورابراهيمي در اين زمينه گفته است: روز پنج شنبه 
كميته تخصصي براي اين طرح تش��كيل شد و در 

هفته جاري در مجلس بررسي مي شود. 
وي اي��ن را ه��م گفته ك��ه ط��رح دو فوريتي با 
واكاوي مس��ائل اقتص��ادي روز در دس��تور كار قرار 
گرفته و توصيح داد: اين ش��رح ش��امل محورهاي 

مهمي مي شود ازجمله ساماندهي نقدينگي. در كنار 
خروج دول��ت از مجموع طرح هاي عمراني به روش 
سهل و آس��ان تا محدوديت هاي سال هاي گذشته 
را نداشته باش��د. پورابراهيمي درباره ساير محورها 
گف��ت: يكي ديگر از محورها ارائه اختيارات بيش��تر 
به اس��تان ها براي افزايش ظرفيت هاي اقتصادي با 
رويكرد غيرمتمركز همچنين س��اماندهي وضعيت 
س��وخت و انرژي و راهكار اجرايي براي تالطم بازار 
ارز و طالس��ت.  وي با اش��اره به بحران نقدينگي و 
تالطم بازار طال، سكه و ارز گفت: اين موضوع اكنون 
براي ما اولويت اس��ت. به دنب��ال راهكار منطقي و 
فوري براي آن هس��تيم. الزم است بگويم متاسفانه 
با وجود تاكيدات ما، تك نرخي ش��دن ارز و عدم در 
نظر گرفتن بازار ثانويه مسير اشتباهي و غيرتخصصي 
بود كه دولت رفت و هزينه هاي سنگيني به اقتصاد 
وارد ك��رد.  تنها راهي كه التهاب��ات ارزي را كاهش 
مي دهد، ايجاد بازار ثانويه است تا قيمت هاي حبابي 
در بازاره��اي مختلف را كاهش ده��د. به گفته اين 
نماينده مجلس، ات��اق بازرگاني، مركز پژوهش ها و 
بخش خصوصي همراه شدند تا اين طرح دو فوريتي 
را به صحن مجلس ببري��م و ارز 42۰۰ به كاالهاي 
اساس��ي، مواد اوليه تولي��د و غذايي و اقالم ضروري 
جامعه اختصاص خواهد يافت و ارز كاالهاي ديگر با 

ارز تعادلي بازار تامين شود، باشد تا قيمت حبابي ارز 
به  ش��دت پايين بيايد. الزم به ذكر است در روزهاي 
گذشته دولت نيز بحث بازار ثانويه را مطرح كرده بود 
و پورابراهيمي مي گويد چنانچه دولت اقدام به اجراي 
آن كند، طرح دو فوريتي مجلس نيز تغيير مي كند. 

 فضاي تعامل باز شود
در همين راس��تا مه��دي پازوكي، كارش��ناس 
اقتصادي در رابطه با صحبت هاي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس به »تعادل« گفت:»اين گفته ها به 
طور كلي اميدوار كننده است چراكه نزديكي بيشتر 
دولت و مجلس مي تواند در شرايط حساس فعلي به 
بهبود وضعيت و حتي بهتر شدن وضعيت اقتصادي 
كش��ور ياري برساند. طبيعي است در هر نظامي كه 
ميان قواي مختلفش با وجود تفكيك قوه ها فضاي 
همدلي بيشتري حاكم باشد، وضعيت مطلوب تري 
حاك��م اس��ت.« او ادام��ه داد:» اين مي��ان طرح دو 
فوريتي مجلس ب��راي بهبود فضا هم مي تواند موثر 
باش��د و من هم اميدوارم چني��ن طرح هايي نتايج 
خوبي به ارمغان آورند. به هر حال سياست دولت در 
قبال بازار چندان موفق نبود و طبيعي است كه نياز 
به تغيير فضا به وجود آمده در اين شرايط بازار ثانويه 
مي تواند به درجاتي كارساز باشد. همچنين با توجه 
به حجم عظيم پروژه هاي نيمه كاره دولت، واگذاري 
بخشي از اين پروژه ها به بخش هاي ديگر و ازجمله 
بخش خصوصي نيز اتفاق خوبي است به شرط اينكه 

كاربري  آنها تغيير نكند.«
پازوك��ي افزود:»با اي��ن وجود بايد اين مس��اله 
را مدنظ��ر قرار داد كه گفت وگ��و را نبايد رد كنيم. 

برجام فرجام درازمدتي نداشت و طرف امريكايي با 
بدعهدي اين توافق مهم را كنار گذاش��ت ولي نبايد 
از اين مس��اله نتيجه گرفت كه مي ت��وان در انزوا به 
توس��عه و تعالي دس��ت يافت. اقتصاد اي��ران روابط 
زيادي با اقتصاد جهاني دارد و رفتن در انزوا به كشور 
ضربه مي زند. به همين دليل با وجود محقق نشدن 
وعده هايي كه قرار بود پس از برجام عملي شود بايد 

همچنان به تعامل ادامه داد.«
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي گفت:»مش��كالت 
اقتصادي ايران اكنون بس��يار زياد هستند و بايد به 
آنها پرداخته ش��ود ولي بايد يك سري از مشكالت 
كه موانع اصلي هستند، زودتر برطرف شود. اقتصاد 
در گرو فعاليت سياس��تمداران ق��رار دارد به همين 
دليل تحول اقتصادي نيازمند تصميم تصميم گيران 
سياسي است. درحال حاضر هزينه اقدام هاي مخرب 
براي كش��ور پايي��ن و هزينه تالش ب��راي اقدامات 
مثبت بس��يار باال رفته و اين روندي اس��ت كه بايد 
اصالح شود. به طور مثال درحالي كه بخش زيادي 
از درآمدهاي نفتي چشمگير دولت دهم بر باد رفته، 
كس��ي بابت اين مساله گريبان مسووالن آن دوره را 
نمي گيرد ولي اگر كارشناسي با بحث هاي خود نشان 
دهد كه مذاكره با غرب به ويژه كش��ورهاي اروپايي 
اجتناب ناپذير است از سوي بسياري مورد حمله قرار 
مي گيرد.« پازوكي خاطرنش��ان كرد:»با گفت وگو و 
تعامل ميان نيروهاي داخل كش��ور مي توان راهكار 
مس��ائل را يافت. همه ما امروز براي آنكه خارجي ها 
استقالل ما را به خطر نيندازند بايد فعاليت كنيم و 
اكنون زمان آن است كه با باز كردن اين فضا راه هاي 

ديگري را امتحان كنيم«.

يك اقتصاددان با اشاره به نقش بازار آتي در باال رفتن قيمت 
سكه گفت: اگر بانك مركزي در بازار آتي سكه فعال شود، طبيعي 
است كه بسياري از مشكالت حل خواهد شد و مي تواند باتوجه به 

افزايش عرضه، قيمت را كاهش دهد. 
حس��ين عبده تبريزي اظهار كرد: ممنوعيت فعاليت در بازار 
آتي، راه حل خوبي نيس��ت و بان��ك مركزي به جاي اين تصميم 
مي تواند خود در بازار آتي فعاليت داشته باشد و نظر خود را اعمال 
كند. اگر بانك مركزي در بازار آتي سكه فعال شود، طبيعي است 
كه بس��ياري از مشكالت حل خواهد ش��د و مي تواند باتوجه به 
افزايش عرضه، قيمت را كاهش دهد. وي ادامه داد: سكه و ارز از 
يك جنس هس��تند و اگر جمع بندي بانك مركزي اين است كه 

قيمت آنها حباب دارد، مي تواند به جاي جلوگيري از فعاليت، در 
بازار خود به عنوان بازيگر نقش ايفا كند. بنابراين درخصوص سكه، 
راه حل وارد شدن بانك مركزي به بازار آتي است. همچنين، پيش 
از اين قرار بود كه بازار ارز هنگام تك نرخي شدن به بورس كاال وارد 
شود، اما پس از مدت كوتاهي كه ارز تك نرخي بود، مجدد بحث 
دو نرخي شدن آن به ميان آمد و اين فرصت اكنون وجود ندارد. 
 اكنون دولت به دنبال ورود مجوز واردات به بورس است تا افراد، ارز 
42۰۰ تومان��ي خود را به دولت بدهند و در مقابل، مجوز واردات 
بگيرن��د و كاالي خود را در ب��ورس معامله كنند. اين اقتصاددان 
اظه��ار كرد: براي س��كه طال، انواع ب��ازار را مي توان طراحي كرد 
و آن را مي توان به صورت فيزيكي، اوراق گواهي يا ابزار مش��تقه 

در ب��ورس كاال فروخت. باتوجه به اينكه مردم و س��رمايه گذاران 
عمدتا به دنبال اين هس��تند كه قدرت خريد خود را حفظ كنند 
و خريد و نگهداري س��كه براي آنها ريس��ك مفقودي را به دنبال 
دارد، بنابراين، مي توانند اوراق گواهي سكه را برابر با سكه فيزيكي 
دريافت كنند و اين ريسك را پوشش دهند؛ به اين ترتيب، طرح 
جايگزيني مي تواند در فعال ش��دن بازار اوراق گواهي تاثير خوبي 
داش��ته باشد. اما، اگر بانك مركزي در عرضه و تقاضا نقش جدي 
ايفا نكند، ريس��ك س��فته  بازي هم وجود دارد كه بايد به آن نيز 
توجه ويژه كرد. عبده تبريزي اظهار كرد: شهرداري ها اكنون بايد 
وارد بازار سرمايه شوند و شهرفروشي به عنوان شيوه تامين مالي 
ديگر امكان پذير نيس��ت؛ اين درحالي است كه در گذشته نظام 
تامين مالي حاكم بر ش��هرداري، حاصل فروش شهر بوده است. 
شهرفروشي از اواخر دهه 6۰ آغاز شد و شيوه درستي براي تامين 
مالي پايدار براي ش��هر نبوده و نتوانست مشكالت شهري مانند 
تهران را ح��ل كند. وي بيان كرد: البته ش��يوه هاي تامين مالي 
نوين ني��ز ارزش هاي5۰درصدي خلق نمي كند، بلكه فقط نقش 

كمك كننده دارد. بنابراين اگر نتوانيم اقتصاد شهر را تعريف كنيم، 
كاري از ابزارها و شيوه ها ساخته نيست. يكي از مهم ترين روش هاي 
نوين درآمدزايي و تامين منابع مالي حضور ش��هرداري  ها در بازار 
سرمايه بوده كه الزمه آن، فعاليت  هاي شفاف در صورت هاي مالي 
است. عبده تبريزي: اعتمادسازي و تقويت آن از مهم ترين اصول 
بازارهاي كشور، ازجمله بازار سرمايه است. تصميمات امريكا تاثير 
خود را بر بازارها گذاشته است، در اين شرايط بازار سرمايه فرصت 
دارد در ش��رايط عدم اطمينان، خود را به عنوان محلي مطمئن، 
مستقر كرده و ضمن شناساندن پتانسيل هاي بازار، از حركت هايي 

كه اعتماد را نسبت به بازار سلب مي كند، پرهيز كند. 
اي��ن اقتصاددان افزود: بازار س��رمايه اكن��ون وظيفه دارد كه 
اطمينان را در اقتصاد بيش��تر كند. يعني بايد سعي كنيم اعتماد 
مردم را به جايي كه معتبر اس��ت و مش��كالت سيستم بانكي را 
ندارد، افزايش دهيم. در عين حال، بايد مراقبت كرد س��همي به 
بازار وارد نش��ود كه مساله يي داشته باشد يا مثال يك كارگزاري 

رفتار غيرحرفه يي داشته باشد. 

عبده تبريزي:

بانك مركزي مي تواند با بازار آتي قيمت سكه را كاهش دهد

تعليق ايران از ليست سياه مجددا تمديد شد

FATF رمزگشايي از شروط 9 گانه
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

كارگروه ويژه اقدام مالي براي سومين بار تعليق 
ايران از ليس��ت سياه را تمديد كرد و در جديدترين 
بيانيه يي كه منتشر كرده به ايران 4ماه فرصت عمل 
داده ش��ده اس��ت. در اين بيانيه 9شرط براي خروج 
قطعي ايران از ليس��ت سياه گذاشته شده كه در آن 
براي نخس��تين بار مصداق واژه تروريس��ت را اعالم 
كرده اس��ت. برخ��ي اين موضوع را مش��ابه برخورد 
ترامپ پيش از خ��روج از برجام توصيف مي كنند و 
برخي برعكس حركتي در راستاي رفع سوءتفاهمات. 

 تصويب اليحه بومي و واكنش اف. اي. تي. اف
به گزارش »تعادل« كارگروه ويژه اقدام مالي براي 
4 ماه ديگر ايران را از بازگشتن به ليست سياه تعليق 
كرد. اين چهارمين بار است كه سازمان اف. اي. تي. اف 
به اي��ران فرصت عم��ل مي دهد ك��ه موازين مورد 
درخواس��ت آنها را به صورت قانون و ديگر اش��كال 
اجرايي دربياورد. اگرچه دولت در اين راس��تا تاكنون 
تالش هايي براي كسب اجماع داخلي انجام داده است 
اما مخالفان اجراي اساسنامه هاي گروه اقدام مالي را 
نوع��ي خودتحريمي عنوان مي كنند و آن را مغاير با 
منافع ملي كش��ور مي دانند. اي��ن انتقادها همواره از 
سوي مسووالن دولتي رد ش��ده و ماندن در ليست 
س��ياه را مانع اصلي ايجاد رواب��ط بين المللي بانكي 
مي دانن��د اما با اين حال اخي��را نمايندگان مجلس 
راي به مسكوت گذاشتن يكي از اليحه هاي دولت در 
اين زمينه دادند. الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم)CFT( كه يكي از بخش هاي 
اجراي مقررات گروه ويژه اقدام مالي)FATF( براي 
حذف ايران از ليس��ت سياه اين سازمان بود براي دو 
ماه مسكوت گذاشته شد. البته نماينده هاي مجلس 
بنا بر س��خنان مقام معظم رهبري مبني بر استفاده 
از قوانين بومي مشابه چند روز پيش اليحه ديگري 
مربوط به مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تصويب 
رساندند. گفته مي ش��ود اين اليحه مربوط به دولت 
دهم ب��وده كه با برخ��ي تغييرات جزئ��ي دوباره از 
س��وي دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده است. 
مس��ووالن دولت معتقدند كه محتواي اين اليحه به 
گونه يي است كه مي تواند نظر اف. اي. تي. اف را تامين 
كند. تصويب اين اليحه با نشست گروه اقدام مشترك 
همزمان شد؛ نشستي كه در آن راي به تعليق دوباره 
ايران داده ش��ده اس��ت. با توجه به لحن بيانيه هاي 
قاطع اين سازمان كه در آنها همواره توصيه مي شد، 
ايران باي��د في الفور ب��ه اجراي سياس��ت هاي الزم 
بپردازد، به نظر مي رس��يد كه با مس��كوت گذاشتن 
موقتي اليحه اين  بار واكنش تندتري نشان دهد. اما 
به هر حال بيانيه اخير FATF مطابق پيش بيني ها 
نبوده به گمان بسياري احتماال بيانيه متاثر از اليحه 
بومي تصويب ش��ده، بوده است. گفتني است كه در 
بيانيه اخير اين سازمان ش��روطي 9گانه براي ايران 
در نظر گرفته ش��ده كه برخي آن را نش��انه از عدم 
انعطاف FATF در برابر ايران مي دانند و مي گويند 
شايد تعيين اين ش��روط به منزله ايجاد موانع براي 
ايران باشد برخي ديگر هم برعكس آن را نشانه نوعي 

شفاف سازي و ايجاد تفاهم مي دانند. 

 بيانيه آخر؛ تفاهم؟
بنابر گزارش ها در بيانيه اف  اي تي اف آمده است: 
در ژوئن 2۰16 اف اي تي اف از تعهد سياس��ي سطح 

باالي ايران براي پرداختن به كاستي هاي استراتژيك 
مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم و دريافت 
كمك هاي فني براي اجراي برنامه عملياتي استقبال 
كرد. با توجه به تعهد سياسي ايران و اجراي اقدامات 
مربوطه، گروه اقدام ويژه مالي در فوريه امسال تصميم 
گرفت به تعليق اقدامات متقابل عليه ايران ادامه دهد. 
ايران از نوامبر 2۰17 س��از وكار اعالم وجه نقد خود 
را ايجاد ك��رده و پيش نويس لوايح مربوط به مبارزه 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م را فراهم كرده 
اس��ت. با اين حال برنامه اقدامات ايران در شرايطي 
منقضي شده كه بسياري از اقدامات تكميلي به پايان 
نرسيده اند. اف اي تي اف در ادامه از ايران خواسته است 
نسبت به تكميل اقدامات زير عمل كند: 1- مجرمانه 
شناختن تامين مالي گروه هاي تروريستي بدون در 
نظر گرفتن استثناهاي خاص 2- شناسايي و توقيف 
دارايي هاي افرادي كه مطابق با قطعنامه هاي شوراي 
امنيت س��ازمان ملل به عنوان تروريس��ت شناخته 
ش��ده اند. 3- اطمينان از وجود رهنمودهاي مناسب 
و قابل اجرا براي مش��تريان 4- اطمين��ان از وجود 
نهاده��اي اطالعات مالي مس��تقل و الزام به گزارش 
تراكنش هاي مش��كوك 5- شفاف سازي درخصوص 
نحوه شناسايي و تحريم نهادهاي ارائه دهنده خدمات 
انتقال پول كه مجوزهاي الزم را ندارند 6- تصويب و 
اجراي كنوانسيون هاي پالرمو و تامين مالي تروريسم 
و شفاف س��ازي درخص��وص ظرفيت ط��رف ايراني 
ب��راي همكاري هاي حقوقي مش��ترك 7- اطمينان 
از وجود تاييد نهادهاي مالي و اطالعات س��ودمند و 
كامل درخصوص مبدا تراكنش ها 8- در نظر گرفتن 
طيف وس��يع تري از مجازات ها ب��راي نقض قوانين 
مبارزه با پولش��ويي 9- اطمين��ان از وجود قوانين و 
رويه هاي كافي ب��راي توقيف دارايي هاي مرتبط. اف 

 اي ت��ي اف در ادام��ه با ابراز ناخرس��ندي از تكميل 
نش��دن برنامه هاي مد نظر براي پرداختن به نواقص 
پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم توسط ايران 
اعالم كرده است با توجه به تالش هاي مستمر دولت 
ايران براي نهايي شدن و تصويب متمم هاي مقابله با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم، اين گروه در نشست 
اين هفته خود تصميم گرفته است به تعليق اقدامات 

متقابل عليه ايران ادامه دهد. 
در ادامه اين بيانيه آمده است، اين گروه از ايران 
انتظار دارد فورا س��اير اقدامات مربوط��ه در برنامه 
اق��دام خود را تكميل كن��د و اصالحات ضروري مد 
نظر اين گروه در زمينه مقابله با پولش��ويي و تامين 
مالي تروريسم را انجام دهد. از ايران انتظار مي رود تا 
اكتبر 2۰18 متمم هايي به قانون مقابله با پولشويي 
و تامي��ن مالي خود بيفزايد و كنوانس��يون پالرمو و 
مقابل��ه با تامين مالي تروريس��م را در انطباق كامل 
با اس��تانداردهاي اف اي تي اف اجرا كند در غير اين 
صورت اين كارگروه اقدامات مناس��ب و ضروري را 
اتخاذ خواهد كرد. ايران تا زمان تكميل برنامه اقدام 
خ��ود در بيانيه عمومي باقي خواهد ماند و تا زماني 
ك��ه اين كش��ور معيارهاي مد نظ��ر را براي جبران 
كاستي هاي شناس��ايي ش��ده در برنامه اقدام خود 
اعمال نكند، اف اي تي اف نس��بت به ريس��ك تامين 
مالي تروريس��م و مخاطرات آن براي سيستم مالي 

بين المللي نگران باقي خواهد ماند. 
در همي��ن راس��تا حش��مت اهلل فالحت پيش��ه، 
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
تمدي��د تعليق اقدام��ات متقابل عليه اي��ران براي 
ي��ك دوره 4ماه��ه ديگر از س��وي كارگ��روه ويژه 
اقدام مالي)FATF( را ش��بيه شيوه يي دانسته كه 
اس��تراتژي دولت ترامپ در قبال ايران داشته است. 

از نظر اين نماينده مجلس اين شيوه باعث ترديد در 
ميان مقامات ايراني مي شود. 

نماين��ده اس��الم آباد غرب و دااله��و در مجلس 
شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: رويكرد 
جمهوري اس��المي در قبال مناسبات بانكي و توجه 
به مواردي همچون پولش��ويي و... بسيار شفاف تر از 
ساير كشورهاي مرتبط با FATF است اما به داليل 

سياسي اين اقدامات در قبال ايران تكرار مي شود. 
وي در ادامه پروژه هاي زماني مختلف كه اين  بار 
از س��وي FATF به ايران داده شده را شبيه لحني 
دانس��ت كه تمديد تعليق تحريم ها توس��ط ترامپ 
صورت مي گيرد و اظهار كرد: اين ش��باهت ش��ائبه 
سياسي بودن رفتارها در FATF را جدي تر مي كند 

از اين رو نبايد به اين فرصت خوش بين باشيم. 
فالحت پيش��ه در ادامه در رابطه با اقدام مجلس 
درباره قانون نويسي در حوزه مبارزه مالي با تروريسم 
ب��ه جاي پيوس��تن ب��ه CFT گف��ت: از مجموعه 
كارشناسي و مشاوره يي مرتبط با كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي خواستيم در رابطه با بيانات 
مقام معظم رهبري در موضوع بومي سازي قوانيني 
كه داراي برد بين المللي هس��تند مثل قانون مبارزه 
مالي با تروريس��م و پولشويي فعال ش��ده و در اين 
زمينه قانونگذاري صورت گيرد يا اگر خأليي وجود 
دارد، پر شود. رييس كميسيون امنيت ملي مجلس 
دهم ادامه داد: در ش��رايطي ك��ه دولت اليحه ارائه 
كرده و پاراف كرده كه بخش��ي از كنوانس��يون هاي 
بين المللي را در راس��تاي امنيت ملي و منافع ملي 
كشور كارشناسي كنيم ما نيز كار را آغاز كرديم كه 
اين گزارش حداكثر تا پانزدهم ماه جاري از مجموعه 
كارشناسي مشاوره يي مرتبط با مجلس به ما مي رسد 
تا كميسيون كار را آغاز كند. وي در ادامه با بيان اينكه 

كنوانسيون هاي بين المللي شرايط خاص خودشان را 
دارند، عنوان كرد: بخشي از شروطي كه در كارگروه 
ويژه اقدام مالي)FATF( بررسي مي شود، شروطي 
اس��ت كه دوجانبه و با مذاكره حاصل شده و بخش 
ديگر معاهدات چند جانبه اس��ت و كش��ورها بايد 
شروط خود را بياورند. فالحت پيشه ادامه داد: ما نيز 
در مباحث كارشناس��ي بايد به گونه يي عمل كنيم 
كه در عين حال كه بهانه زدايي كرده و نقش فعالي 
در قانونگ��ذاري مرتبط با ش��رايط بين المللي پيدا 
مي كنيم، فضاي بين المللي را تنش زدايانه پيش برده 
تا دولت بتواند كار كند. رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان با 
تاكيد بر اينكه تنش زدايي يكي از سياست هايي است 
كه بايد در پيش بگيريم، خاطرنشان كرد: جمهوري 
اسالمي بايد ساالنه بيش از 6۰ ميليارد دالر سرمايه 
خارجي جذب كند از اين رو الزم داريم، مناس��بات 
بين الملل��ي دول��ت را تس��هيل ك��رده و در فضاي 

بين المللي بهانه زدايي كنيم.
 

 شايد وقتي براي رفع سوء تفاهمات
در مقاب��ل اين دي��دگاه برخي ديگر ق��رار دارند 
ك��ه معتقدند كه بيانيه اخير گ��روه ويژه اقدام مالي 
و ش��روط 9گان��ه گامي ب��راي رفع س��وءتفاهمات 
داخلي بوده اس��ت. يكي از موضوعات با اهميت كه 
مضمون يكي از 9ش��رط اعالم ش��ده است همواره 
محور اصلي صف آرايي مخالفان و موافقان پيوستن 
به اف. اي. تي. اف بوده است؛ موضوعي كه به تعاريف 
مصداق ه��اي تروريس��ت برمي گ��ردد. مخالفان به 
صورت واضح اعالم مي كردند كه »در س��ايت وزارت 
خزانه داري امريكا از س��ازمان صدا و س��يما، وزارت 
اطالعات، س��پاه و وزارت دف��اع و در قطعنامه هاي 
ش��وراي امنيت ملي از فريدون عباسي، محمدرضا 
نقدي و قاس��م سليماني به عنوان حاميان تروريسم 
نام برده شده و براس��اس قرارداد »FATF« اموال 

اين افراد بايد توقيف و مصادره شود.«
اما در مقابل مسووالن دولتي معتقد بودند كه در 
متن توافق امضا شده از سوي وزير اقتصاد كه مورد 
قبول تمامي اعضاي FATF نيز قرار گرفته است به 
صراحت قيد شده كه مفاد برنامه اقدام در چارچوب 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پيگيري و اجرا 
خواهد ش��د و اصل 154 قانون اساس��ي، تكليف را 
در حوزه تعريف تروريس��ت از قبيل شخص يا گروه 

مشخص كرده است. 
ب��ه گفته آنها آنچه در برنامه توافق با FATF به 
عنوان مصاديق افراد و گروه هاي تروريستي در دستور 
كار قرار داشته، قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد و نه ليست خزانه داري امريكاست. آنها با 
اش��اره به موضوع »قطعنامه 2231و ليست مرتبط 
آن« مي گويند: اساس��ا اين قطعنامه در برنامه اقدام 
توافقي با FATF هيچ نقش��ي نداشته و نامي از آن 
به ميان نيامده است و قطعنامه هاي شماره 1267، 
89/1988، 2253 حاوي ليس��ت افراد و گروه هاي 
القاعده طالبان و داعش را ش��امل مي ش��ود و مكررا 
الزم به توضيح اس��ت كه نام هيچ يك از س��رداران 
و مسووالن ايراني در اين ليست ها وجود ندارد. اين 
اظهارات كه پيش از بياني��ه جديد گروه ويژه اقدام 
مالي ابراز مي ش��د بسيار مش��ابه با شرط اول و دوم 
بيانيه است كه در آن گفته شده، منظور از مصاديق 

تروريست همان قطعنامه هاي سازمان ملل است. 
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توسعه خدمات ويژه بانك  
پاسارگاد براي روشندالن

بانك  پاس��ارگاد در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي و ارتقاي كيفيت خدمات بانكي، تجهيزات 
و امكانات ويژه يي را براي روش��ندالن در شعبه هاي 

خود ايجاد كرده است. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، ارائه 
خدمات ويژه  براي روش��ندالن در برخي شعبه هاي 
بانك راه ا ندازي ش��ده و در س��اير شعبه ها در دست 

توسعه است. 
اين تجهيزات ب��ا بهره گي��ري از تكنولوژي هاي 
روزآمد، امكان استفاده از خدمات بانكي را به صورت 
ديداري و ش��نيداري و بدون ني��از به حضور همراه 

فراهم مي كند. 
در اين طرح كليه ضوابط و قوانين امنيتي رعايت 
شده و روش��ندالن از طريق دس��تگاه برجسته نگار 
و با اس��تفاده از دس��تيار صوتي، كليه امور بانكي را 
انجام مي دهند. اين دستگاه مجهز به صفحه كليد و 
نمايشگر بريل بوده كه روشندالن مي توانند با استفاده 
از صفحه كليد، تمام فرم هاي بانكي را تكميل كرده 
و س��اير عمليات بانكي مورد نياز خود را اجرا كنند. 
نوشتار موجود در فرم هاي بانكي از طريق نمايشگر 
بريل در دستگاه برجسته نگار به صورت لمسي قابل 

خواندن براي روشندالن است. 
مشتريان روش��ندل با اس��تفاده از اين سامانه و 
بدون نياز به حضور همراه، فرم هاي درخواست انواع 
عمليات بانكي مثل افتتاح حس��اب، دريافت و واريز 
وجه، خدم��ات كارت و... را با اس��تفاده از ورودي و 
خروجي هاي صوتي و بريل تكميل مي كنند، سپس 
فرم هاي تكميل شده توسط چاپگر باجه پرينت شده 
و ب��راي انجام عمليات در اختيار مس��وول باجه قرار 

مي گيرد. 
خاطرنش��ان مي كن��د پيش از اي��ن نيز خدمات 
و تس��هيالت ويژه ي��ي جه��ت اس��تفاده معلوالن و 
روش��ندالن در شعبه هاي بانك پاسارگاد ايجاد شده 

است. 

آغاز تهاتر و تسويه بدهي 
بانك ها به بانك مركزي

قائم مقام بان��ك مركزي از اتمام تدوين آيين نامه 
قانون تسويه صد هزار ميليارد تومان از بدهي دولت 
ب��ه پيمانكاران، پيمانكاران ب��ه بانك ها و بانك ها به 
بانك مركزي خب��ر داد و گفت: تا چند هفته آينده 

سناريوهاي اجرا نهايي و فرآيند اجرا آغاز مي شود. 
به گزارش فارس، اكبر كميجاني در مورد اجراي 
بند »و« تبصره 19 قانون بودجه مبني بر تهاتر بدهي 
دولت به پيمانكاران، پيمانكاران به بانك ها و بانك ها 
ب��ه بانك مركزي اظهار داش��ت: تاكنون كارگروهي 
كه مس��ووليت آن با س��ازمان برنامه و بودجه بوده 
چندين بار تشكيل جلسه داده و آيين نامه آن نهايي و 

به دولت ارائه شده است. 
دولت آيين نامه را به كميسيون تخصصي اقتصاد 
ارجاع داده و در آنجا هم چند جلس��ه كارشناس��ي 
برگزار و آيين نامه آن نهايي شده است؛ اين آيين نامه 
ب��ه زودي به هيات دولت ارائ��ه و پس از تاييد هيات 
دول��ت ب��راي اجرا به بان��ك مرك��زي و وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي و س��ازمان برنامه و بودجه ابالغ 

مي شود. 
قائم مق��ام بانك مركزي با بيان اينكه بررس��ي و 
تدوين آيين نامه به اتمام رس��يده اس��ت، گفت: در 
بانك مركزي هم به موازات تدوين آيين نامه در حال 
بررس��ي س��ناريوهاي مختلف اجراي فرآيند تسويه 
بدهي ها هس��تيم؛ روش ها و ح��االت مختلفي مورد 
بررسي قرار گرفته و فكر مي كنم در هفته هاي آينده 

به لحاظ مقررات و روش اجرا كار نهايي شود. 
كميجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا مشخص 
شده اس��ت كه تسويه بدهي ها تا چه سطحي انجام 
خواهد شد، اظهار داشت: سناريوهاي مختلفي وجود 
دارد و هدف اين اس��ت ك��ه از حداكثر ظرفيت اين 
بند از قانون بودجه اس��تفاده ش��ود. البته هم اكنون 
اظهارنظر در اين مورد زود اس��ت زيرا س��ناريوهاي 

مختلفي در حال بررسي است. 

نكات قابل توجه براي معامله 
اوراق سكه در سررسيد

انتشار اوراق س��كه و معامله آن در بازار بورس از 
روزيك شنبه 10 تيرماه 97 آغاز مي شود. 

به گزارش ايسنا، س��كه هاي پيش فروشي كه تا 
حدود 7ميليون و ۶00 هزار س��كه در فاصله بهمن 
سال گذشته تا فروردين امسال به متقاضيان فروخته 
شد، اكنون و با فرا رس��يدن زمان سررسيد تحويل 
آن به گونه يي ديگر امكان معامله خواهند داش��ت. 
با تصميم بانك مركزي قرار بر اين ش��ده تا با ايجاد 
بازار ثانويه دارندگان س��كه پيش فروش كه با هفت 
سررسيد آن را خريداري و در اختيار دارند مي توانند 
قبل از موعد دريافت با تبديل آن به اوراق س��كه در 
بازار بورس معامله و به فروش برس��انند. س��كه هاي 
پيش فروش در سررس��يد يك ماهه را چندي پيش 
بان��ك مركزي به دارن��دگان آن تحويل داد و تيرماه 

زمان سررسيد سكه هاي سه ماهه است. 
اما اينكه شرايط سكه هاي پيش فروش در بورس 
چگونه بوده و دارندگان به چه نحوي و بر اساس چه 
ساز و كاري مي توانند آن را مورد معامله قرار دهند، 
موضوعي است كه مورد توجه بوده و در ادامه تشريح 

مي شود. 
اوراق س��لف سكه در واقع همان سكه هاي پيش 
فروش شده توسط بانك مركزي از كانال بانك ملي 
اس��ت كه در بورس كاال پذيرش شده و تا سررسيد 
قابلي��ت معامله دارند. مش��ترياني كه اقدام به پيش 
خريد كرده اند، مالكان اين اوراق به شمار مي روند و 
مي توانند در صورت تمايل آن را در بازار عرضه كنند. 
انتشار اوراق هيچ محدوديتي براي مشتري نداشته و 
در اصل هدف از آن ايجاد بازار ثانويه و امكان معامله 
قبل از سررس��يد اس��ت چرا كه دارن��دگان گواهي 
سكه هاي پيش فروش اكنون امكان معامله نداشته و 

بايد تا زمان سررسيد و تحويل آن صبر كنند. 

اخبار

تحويل فقط 10 سكه بر اساس طرح ممنوعيت نامحدود

تشكيل بازار ثانويه ارز اولويت فعاالن تجاري
سكه در مرز 3ميليون تومان؛ طالي 18 عيار 242 هزار تومان شد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در حاللي كه بازار ارز و طلال در انتظار 
ايجاد بلازار ثانويله ارز بلراي اعالم نرخ 
رقابتلي و توافقلي بيلن صادر كننلده و 
نلرخ طلال و سلكه  وارد كننلده اسلت، 
همچنلان در بازار روند افزايشلي دارد و 
روز شلنبه 9 تيرماه 97 سكه طرح جديد 
بله 2 ميليلون و 985 هزار تومان رسليد 
و در آسلتانه مرز 3 ميليلون تومان قرار 
دارد. بله گزارش »تعلادل« برخي فعاالن 
و مسلووالن اتحاديه هلاي صنفلي اعالم 
كرده انلد كله تسلريع در تشلكيل بازار 
ثانويه ارز اولويت نخسلت حل مشكالت 
اصنلاف اسلت و بلر ايلن اسلاس انتظار 
دارنلد كه كار اداري تشلكيل بازار ثانويه 
ارز سلريع تر پيش برود، اما در عين حال 
در بلازار آزاد خريلداران و فروشلندگان 
بله خاطر افزايلش زياد نرخ طال و سلكه 
در حاللت ترديد به سلر مي برند و اين در 
حالي اسلت كه مجلس نيز به دنبال ارائه 
طرح ممنوعيت واگذاري سلكه به  صورت 
نامحدود است و البته در اين زمينه هنوز 
مشلخص نيست كه مشلموالن اين طرح 
چه كساني هسلتند و افراد تا چه سقفي 
مي توانند، سكه بخرند و چه افرادي قادر 

به خريد خواهند بود؟
   

برخالف اعالم قبلي، روز ش��نبه بازار ثانويه 
ارز در بورس راه اندازي نش��د و معامله و اعالم 
نرخي ص��ورت نگرفت و طبق اعالم س��ازمان 
ب��ورس، ايجاد بازار ثانوي��ه ارز، يك كار زمانبر 
اس��ت و در كش و قوس مس��ائل فني و اداري 
و انجام معامالت و اعالم نرخ اس��ت كه برخي 
كارشناسان نرخ آن را حول و حوش ۶ هزار تا 

۶۶00 تومان برآورد كرده اند. 
در ب��ازار آزاد نيز خبرها حكايت از آن دارد 
كه سكه طرح جديد با ۵۵ هزار و ۵00 تومان 
افزايش قيمت نس��بت به پنج شنبه گذشته با 
رق��م ۲ ميليون و 9۸۵ ه��زار و ۵00 تومان به 
فروش رس��يد. طرح قديم با 101 هزار تومان 
رشد قيمت نس��بت به روز پنج شنبه به ارزش 
۲ ميليون و ۸۳۵ هزار تومان داد و ستد شد. 

نيم س��كه به��ار آزادي با ۳۲ ه��زار تومان 
افزاي��ش نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته يك 
ميلي��ون و ۴۶9 ه��زار تومان و ه��ر قطعه ربع 
به��ار آزادي نيز ب��ا 7 هزار توم��ان افزايش به 
ارزش 79۲ هزار تومان معامله ش��د. بر اساس 
اي��ن گزارش، هر قطعه س��كه گرمي با ۵ هزار 
تومان رش��د ۴۲0 هزار تومان معامله شد و هر 
گرم ط��الي 1۸ عيار نيز ب��ا كاهش قيمت ۶ 
هزار و ۲۳0 توماني به ارزش ۲۴1 هزار و 9۵0 

تومان رسيد. 
در ب��ازار ارز نيز ه��ر دالر امريكا با ۲ تومان 
افزايش نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته ۴هزار 
و ۲۶1 توم��ان قيم��ت خ��ورد. همچنين هر 
يورو با ۵۴ ريال رش��د نس��بت به پنج ش��نبه 
گذش��ته ۴ هزار و 9۸0 توم��ان و هر پوند نيز 
با ۴۲ريال افزايش قيمت، ۵هزار و ۶۲7تومان 

ارزش گذاري شد. 

 تسريع در تشكيل بازار ثانويه ارز اولويت 
نخست اصناف

همچني��ن محمدرض��ا پورابراهيمي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
تصريح كرد: نوس��انات ب��ازار ارز در حال حاضر 
يكي از مش��كالت اصلي اصناف و بازاريان است 

و بيشترين مساله اين قشر از جامعه عدم ثبات 
در بازار ارز اس��ت، بنابراين بايد در تشكيل بازار 
ثانوي��ه ارز به عنوان اولويت نخس��ت بازاريان و 

اصناف تسريع شود. 
همچني��ن علي فاضلي ريي��س اتاق اصناف 
كش��ور با قدردان��ي از اهتم��ام و توجه رييس 
كميس��يون به موضوع حل مشكالت اقتصادي 
بازاري��ان و اصناف گفت: عدم ثب��ات بازار ارز، 
كمب��ود نقدينگ��ي و س��اماندهي ممنوعي��ت 
كاالهاي وارداتي از مس��ائلي بود كه در نشست 
مش��ترك با رييس كميسيون اقتصادي مجلس 

مورد بررسي قرار گرفت.

 فقط 10سكه 
از س��وي ديگر ي��ك عضو فراكس��يون اميد 
مجلس گفت: اجراي طرح پيش فروش س��كه 
ب��ه اين منظ��ور بود تا نياز افراد تامين ش��ود و 
اين طبيعي است كه يك فرد به ۴0 هزار سكه 

نياز ندارد. 
علي بختيار در گفت وگو با ايس��نا بيان كرد: 
اين طرح قرار اس��ت در جلسه علني يك شنبه 
يا سه ش��نبه هفته جاري تقديم هيات رييس��ه 
مجلس ش��ود. م��ا در اين طرح ب��ه دنبال اين 
هس��تيم تا بتواني��م در ب��ازار وضعيت عرضه و 
تقاضا را تنظيم كنيم. اگر دولت و بانك مركزي 
نتوانس��تند در اي��ن زمينه موف��ق عمل كنند، 
مجلس وظيفه دارد وارد عمل ش��ود. قانونگذار 
تصميم گرفته تا در اين زمينه محدوديت ايجاد 
كند و اين طرحي اس��ت ك��ه از طرف مجلس 
داده شده و اليحه يي از سوي بانك مركزي ارائه 
نشده اس��ت كه به هويت بانك مركزي آسيب 

وارد كند. 
بختيار افزود: اگر فردي بتواند در يك ش��ب 
۳0 ه��زار يا ۴0 هزار س��كه را پيش خريد كند 
و در ب��ازار به قيمت دوبرابر بفروش��د و بالغ بر 
100ميليارد تومان س��ود كند، مجلس وظيفه 

دارد واكنش نشان دهد و جلو رانت را بگيرد. 
وي با اشاره به نحوه واگذاري سكه هاي پيش 
فروش ش��ده بر اس��اس اين طرح بيان كرد: در 
اين طرح هر كس هر تعداد س��كه يي كه پيش 
خريد كرده باش��د تنها 10س��كه ب��ه او واگذار 

مي شود و مابقي پولش برگردانده مي شود. 

اين عضو فراكس��يون امي��د مجلس تصريح 
كرد: ه��دف از پيش فروش س��كه اين بود كه 
چون تعدادي افراد حقيقي و حقوقي زيادي به 
سكه نياز دارند و در بازار سكه وجود ندارد، لذا 
براي تنظيم بازار اين طرح اجرا ش��د در حالي 
ك��ه زماني كه بورس وجود دارد و س��رمايه در 
اختيار ماست، مي توانيم از طريق بازار سرمايه 
و س��ازوكارهاي ش��فاف و به دور از رانت سكه 

عرضه كنيم.
هدف اصل��ي تامين نياز افراد اس��ت و اين 
امر طبيعي اس��ت كه يك فرد به ۴0هزار سكه 
نياز ندارد لذا ما در طرح دوفوريتي مي خواهيم 
محدوديت��ي ايجاد كنيم و خدش��ه يي به بانك 

مركزي وارد نخواهد شد. 
وي گفت: بر اس��اس اي��ن طرح هر كس هر 
تعداد سكه كه پيش خريد كرده باشد 10 سكه 
تحويل مي گيرد و در رابطه با مابقي نيز پولش 
را دريافت مي كند. اگر بانك مركزي تشخيص 
دهد، مي تواند سودي به افراد پرداخت كند اما 

بيشتر از 10عدد سكه تحويل داده نمي شود. 

 سفر حج با ارز 3900 توماني
از س��وي ديگر نماينده ولي فقيه در سازمان 
حج ب��ا بي��ان اينكه ط��ي رايزني هاي��ي كه با 
رييس جمهور و رييس بانك مركزي داشته ايم، 
درصدد هس��تيم كه ارز مبادله يي حذف ش��ده 
را در م��ورد حجاج اس��تفاده كني��م و حجاج با 
ارز ۳900 تومان به س��فر ح��ج بروند، گفت: با 
وجود افزايش قيمت ها و با توجه به شعار سال، 
صالح نيس��ت زائران ما پول ايراني به بازارهاي 

عربستان ببرند و پول ملي را تحقير كنند. 
قاض��ي عس��كر در ادامه با اش��اره به تفاوت 

قيمت بازار ارز يادآور ش��د: با توجه به آشفتگي 
ب��ازار ارز در اين روزه��ا، قيمت دالر روي اعزام 
حجاج نيز اثر گذاش��ت، اما با رايزني هاي انجام 
ش��ده با رييس جمهور و همچنين رييس بانك 
مركزي قرار ش��د با وجود ح��ذف ارز مبادله يي 
اين امر براي حجاج مس��تثنا ش��ود و از اين رو 
حج��اج ما بتوانند با ارز ۳900 تومان به س��فر 

حج بروند. 

 ترديد در خريد طال و سكه 
همچني��ن برخي كارشناس��ان با اش��اره به 
نوسانات نرخ س��كه و طال در بازار معتقدند كه 
اخيرا ترديد در بين خريدار و فروشنده زياد به 
چشم مي خورد و به خاطر بي ثباتي، نوعي ركود 
در خريد و فروش احس��اس مي شود و مردم در 
خريد طال و س��كه و آينده نرخ آن دچار ترديد 
ش��ده اند و افزايش شديد نرخ در چند ماه اخير 
باعث شده كه عمال از بازار تقاضاي طال و سكه 

خارج شوند. 
بهم��ن مهركيش فعال با س��ابقه بازار طال و 
جواهر در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به اينكه 
نرخ طال بر اس��اس اونس جهان��ي و ارز داخلي 
محاس��به مي شود، خاطرنش��ان كرد: زماني كه 
قيمت دالر كه ارز مبادالتي در كشور محسوب 
مي ش��ود از ثب��ات و امنيت برخوردار نباش��د، 
بالطبع نوس��انات آن بر بازار طال اثر مس��تقيم 
داش��ته و باعث تشنج در آن مي شود. آشفتگي 
بازار طال س��بب شد تا مردم به سمت بازارهاي 
كاذب ديگر حركت كنند و با اين تغيير نگرش 
ديگ��ر ضرورتي براي خريد ط��ال به عنوان يك 

كاالي سرمايه يي وجود ندارد. 
وي س��رگرداني توليد كننده و وارد كننده در 
محاس��به مقدار واحد طال براي مدت مشخص 
در ب��ازار ايران را به دليل عدم ثبات ارز موجب 
استرس و تنش بازار طال دانست و تصريح كرد: 
به دليل اينكه قيمت دالر در كشور به خصوص 
در چند ماه اخير نرخ ثابتي را تجربه نكرده پس 
فروش��نده عمده نمي تواند، مبلغ مش��خصي را 
مدنظر داش��ته و اين سردرگمي باعث دلسردي 

مردم براي خريد از اين بازار مي شود. 
وي با اذعان بر اينكه طال كااليي اس��ت كه 
همچنان بعد س��رمايه يي خ��ود را حفظ كرده 

اس��ت، گفت: در صورتي طال وجه س��رمايه به 
خود خواه��د گرفت كه مش��مول بعد زمان به 
عنوان مثال بازه ۲0 تا ۳0 ساله قرار گيرد ولي 
اينك��ه بخواهيم اين كاال را در ب��ازه چندماهه 
مورد ارزيابي س��رمايه يي قرار دهي��م و انتظار 
س��ودهي داش��ته باش��يم كاري عبث و بيهوده 

است. 
عبدالهيان س��ازنده طال و جواهر با اشاره به 
اينك��ه طال و جواهر حرفه و مهارتي اس��ت كه 
ني��از به تخصص دارد، خاطرنش��ان كرد: وجود 
افراد ناآشنا و آماتور در اين گرايش شغلي باعث 
بروز عدم اطمينان مش��تري، دادن قيمت هاي 
گمراه كننده و موجبات ناامني بازار خواهد شد 
كه نياز دارد اتحاديه در اين خصوص مشكالت 

را رفع كند. 
وي اين س��وال را مط��رح كرد: چ��را بانك 
مرك��زي ايران تاكن��ون آمار رس��مي از ميزان 
ذخيره طالي خ��ود يا اينكه چه ميزان س��كه 

عرضه كرده منتشر نكرده است؟
ب��ه  اش��اره  ب��ا  جواه��ر  و  ط��ال  س��ازنده 
واردكننده هاي بي نام و نش��اني كه تنها به فكر 
منافع ش��خصي و سودجويي از وضعيت كنوني 
جامعه هس��تند، گفت: ايران جزو كش��ورهايي 
اس��ت كه نتوانس��ته خ��ود را ب��ا صنعت طال و 
جواهر دنيا تطبيق دهد، چراكه واردات بي رويه 
و انحصاري در كش��ور دست توليدكننده را در 

پوست گردو نهاده است. 

 تداوم سقوط بيت كوين
ارزش بيت كوي��ن در آخرين معامالت به زير 
۶000 دالر رسيد تا بدين ترتيب اين ارز مجازي 
۶0 درصد ارزش خود را در سال جاري از دست 

داده باشد. 
ب��ه گ��زارش سي ان بي س��ي، بيت كوين كه 
بزرگ ترين ارز مجازي جهان از نظر اندازه بازار 
محسوب مي ش��ود تا پايان آخرين معامالت به 
ازاي ۵799 دالر مبادله شد كه كمترين سطح 
از نوامبر سال گذشته محسوب مي شود. اين ارز 
مجازي از ابتداي س��ال جاري ميالدي تاكنون 
بيش از ۵7 درصد ارزش خود را از دس��ت داده 

است. 
از س��وي ديگر در بازار جهاني دالر تا پايان 
معام��الت هفتگ��ي در بورس وال اس��تريت به 
پايين ترين س��طح ۳ روز گذشته خود در برابر 

يورو رسيد. 
به گزارش رويترز، پس از آنكه سران اتحاديه 
اروپا در نشست خود بر سر رسيدگي يكپارچه تر 
به مساله پناهجويان به توافق رسيدند هر يورو 
با 0.۸۳درصد افزايش به 1.1۶۶۳دالر رس��يد. 
ش��اخص دالر ك��ه ن��رخ براب��ري دالر در برابر 
سبدي از ارزهاي مهم جهاني را اندازه مي گيرد 
با 0.7۶ درصد كاهش به 9۴.۶۶۳ واحد رسيد. 
با اين حال دالر س��ه ماهه دوم س��ال را در 
حال��ي به پايان رس��اند ك��ه ارزش آن در برابر 
همتايان��ش ۵ درص��د افزايش ياف��ت كه يكي 
از اصلي تري��ن داليل آن، اتخاذ سياس��ت هاي 
عادي س��ازي بان��ك مركزي امريكا با س��رعتي 
بيش��تر از س��اير بانك هاي مركزي بود. در بين 
كش��ورهاي نوظهور نيز پزوي مكزيك توانست 
به باالترين س��طح يك ماه اخي��ر خود در برابر 

دالر برسد. 
دالر كان��ادا ني��ز در براب��ر دالر امريكا روند 
صعودي داش��ت و به باالتري��ن ارزش 10 روز 
اخير خود رس��يد. اين در حالي اس��ت كه يوان 
چي��ن نيز ب��ه مانند دالر روند نزولي داش��ت و 

بزرگ ترين افت ماهانه خود را به ثبت رساند. 

 بر اساس طرح مجلس هر نفر هر تعداد 
سكه كه پيش خريد كرده باشد ۱۰ سكه 

تحويل مي گيرد و در رابطه با مابقي نيز 
پولش را دريافت مي كند. اگر بانك 

مركزي تشخيص دهد، مي تواند سودي 
به افراد پرداخت كند اما بيشتر از ۱۰عدد 

سكه تحويل داده نمي شود

                                                                                                      

رقيب احتمالي بالك  چين در توسعه ارزهاي رمزنگاري شده
زهرا لطيفي|كارشناس بانك|

ابت��كارات زي��ادي در فضاي رمزن��گاري وجود 
دارد كه هدفش��ان ارتق��اي تع��داد تراكنش ها 
در ثانيه براي بيت كوين و ديگر پلتفرم هاس��ت 
و ش��بكه هاي جديدي س��اخته ش��ده اند كه از 

ساختار داده يي بالك چين استفاده نمي كنند. 
بالك چين به عنوان يك تكنولوژي مس��تقل در 
س��ال ۲01۵ ش��روع به كس��ب محبوبيت كرد. 
پي��ش از آن فق��ط به عنوان يك س��اختار داده 
ش��ناخته ش��ده در زمينه Bitcoin ش��ناخته 
مي ش��د. اما نس��ل س��وم بالك چين ب��ا گراف 
مارپي��چ هداي��ت ش��ده ]DAG( ]1( ظه��ور 
كرده اس��ت. بيت كوين به علت سيس��تم اثبات 
كار)POW( هميش��ه ناكارآمد بوده اس��ت. در 
بيت كوي��ن بالك ها نمي توانن��د همزمان ايجاد 
شوند؛ تمام معامالت انجام شده در زمان مشابه 
در يك بلوك نگهداري مي ش��وند؛ ماينرها براي 
اعتبارس��نجي بالك رقابت مي كند؛ زمان تاييد 
تراكنش باالس��ت به طوري ك��ه بيت كوين هر 
10دقيقه ي��ك بلوك جديد تولي��د مي كند اما 
اتريوم وضعيت بهتري دارد و تاييد بلوك حدود 

1۵ الي ۲0ثانيه طول مي كشد. 
گراف مارپيچ هدايت شده)DAG( يك ساختار 
داده گرافي اس��ت ك��ه از دس��تور توپولوژيكال 
اس��تفاده مي كن��د. DAG اغل��ب درخص��وص 
مس��ائل مربوط به پردازش داده ها، برنامه ريزي، 

پيدا كردن بهترين مس��ير و فشرده سازي داده ها 
اعمال مي شود. ايده تغيير ساختار ذخيره سازي 
زنجيره ي��ي به اين صورت اس��ت ك��ه اگر زمان 
اس��تخراج بدون تغيير باقي بماند، ذخيره سازي 
مي تواند به چندين بار در چندين بلوك ش��بكه 
به طور هم��ان زمان افزايش يابد. تركيب بالك 
چي��ن ب��ا DAG از اي��ده زنجيره��اي جانبي 
حاص��ل مي ش��ود و ان��واع مختل��ف معام��الت 
همزم��ان در زنجيره هاي مختل��ف درحال اجرا 
هستند. DAG هم بر پايه مفهوم بالك متكي 
اس��ت. اما در معامالتي كه مستقيم شبكه هاي 
DAG انج��ام مي ش��ود، كل فرآين��د بس��يار 
سريع تر از بالك هاي زنجيره يي مبتني بر اثبات 

كار)PoW( و اثبات سهام)PoS( است. 
DAG ب��راي برنامه ه��اي كارب��ردي مناس��ب 
اس��ت ك��ه نيازمن��د مقياس پذي��ري ه��زاران 
راه ان��دازي هس��تند.  ثاني��ه  در   تراكن��ش 

CryptoKitties شبكه اتريوم را مسدود كرد 
كه منجر به كندي معامالت و افزايش هزينه ها 
ش��د. ام��ا )IoT Chain )ITC كه براس��اس 
DAG س��اخته ش��ده اس��ت، ادع��ا مي كند، 
مي توان��د بيش از 10هزار تراكن��ش را در ثانيه 
انج��ام ده��د. IoT Chain درح��ال ورود به 

طبقه بندي به بالك  چين 0.۳ است. 
اينكه مقياس پذيري بالك چين يك كار س��خت 
و پيچيده است، اثبات شده است. بيت كوين نيز 

چندين س��ال يك ش��بكه راكد و كم توان بوده 
اس��ت. درحال حاضر ابتكارات زيادي در فضاي 
 TPS رمزنگاري وجود دارد كه هدفشان ارتقاي
بيت كوي��ن و ديگ��ر پلتفرم هاس��ت. بحث هاي 
زي��ادي در مورد اينكه كدام متغي��ر بايد تغيير 
كن��د، وجود دارد. بعضي از كارشناس��ان عقيده 
دارن��د بايد اندازه بالك ها افزايش يابد و عده يي 
در پي دستيابي به روش هايي براي كاهش زمان 

پردازش در شبكه هستند. 
برخ��ي از پروژه ه��ا رويكرد رادي��كال براي حل 
مش��كالت بالك چين ارائه مي دهند. شبكه هاي 
كامال جديدي س��اخته ش��ده اند كه از ساختار 
داده ي��ي بالك  چي��ن اس��تفاده نمي كنند مانند 
IOTA ك��ه ب��ه ج��اي بالك  چي��ن در پ��ي 

پياده سازي DAG هستند. 
ساختار داده در بالك چين يك پيوند ساده است. 
ب��ه اين ترتي��ب در بيت كوين ي��ا اتريوم ما يك 
دنباله خطي رويداده��اي ديجيتالي را دريافت 
مي كني��م كه آن را زنجيره مي ناميم. بالك  چين 
اجازه مي دهد هر ركورد قابل رديابي باش��د اما 
ساختار متوالي آنها دقيقا همان چيزي است كه 
مان��ع از توان عملياتي باال در معامله مي ش��ود. 
ماهيت مس��طح ب��ودن بالك چي��ن بزرگ ترين 
تنگنا ب��راي توانمندي آنهاس��ت اما DAG به 
ط��ور متفاوتي عمل مي كند. اين س��اختار داده 
 DAG .ش��بيه يك فلوچارت يا درختواره است

را مي توان با س��اختار دايركتوري فايل مقايسه 
كرد كه در آن پوش��ه ها داراي زير پوش��ه هايي 
هس��تند ك��ه هر يك ب��ه زير پوش��ه هاي ديگر 
 )acyclic(غيرمدور كلمه  مي ش��وند.  تقس��يم 
فق��ط به اين معني اس��ت كه هي��چ گره يي در 
گراف نمي تواند به خودش اش��اره كند؛ در واقع 

نمي تواند گره مادر خود باشد. 
DAG در IOTA ب��ه عن��وان نس��ل جدي��د 
رمزن��گاري براي ح��ذف كامل مفه��وم هزينه 
اس��تخراج مطرح مي ش��ود. در ابتدا IOTA به 
طور خ��اص به عنوان يك س��تون فقرات براي 
اينترنت اشيا طراحي ش��ده بود. درحال حاضر 
نقش ه��اي مختلفي براي كارب��ران بيت كوين و 
اتريوم وجود دارد؛ عده ي��ي تراكنش ها را انجام 
مي دهند و عده يي آنها را تاييد مي كنند. چنين 
سيس��تم ناهمگني هزينه بر اس��ت زيرا هميشه 
ني��از به انگيزه دادن ب��ه تاييدكننده ها و تامين 
 ،DAG امنيت ش��بكه وجود دارد. با استفاده از
IOTA قادر ب��ه تعيين وظايف دقيق براي هر 
عضو اس��ت؛ تمام كارب��ران در ش��بكه قادر به 
انجام تراكنش و اعتبارس��نجي تراكنش به طور 
همزمان هستند. براي اينكه يك معامله توسط 
IOTA تاييد ش��ود بايد دو تراكنش قبلي نيز 
تاييد ش��ود و اطمينان حاصل شود كه متناقض 
نيس��تند. عالوه بر اين يك اثبات كار در مقياس 
كوچك با محاس��بات اندك ب��راي جلوگيري از 

انش��ار اسپم در ش��بكه به آن پيوست مي شود. 
همچنين ع��الوه بر دارايي، مي ت��وان اطالعات 
را ب��ه تراكنش ها متص��ل كرد كه اين مس��اله 
معامالت در س��طح ماشين به ماشين را تسهيل 

مي كند. 
DAG وع��ده حذف ماينرها و مس��ائل مربوط 
به اندازه بلوك، كاه��ش حمله ۵1 درصد را در 
صنع��ت رمزنگاري ارز مي دهد. اما اين موارد در 
كنار كاهش س��رعت هر تراكنش اين س��وال را 
مطرح مي كند كه آيا بالك  چين كالسيك براي 
نگه��داري از دارايي ه��اي ديجيت��ال مطمئن تر 

نيست؟!
در نهايت بايد گفت، جايي كه تكنولوژي وجود 
دارد، اشكاالت و محدوديت ها نيز وجود خواهد 
داش��ت و اين يك واقعيت است كه فناوري هاي 
جدي��د درصدد رف��ع نقاط ضع��ف فناوري هاي 
 DAG قبلي ب��ه وج��ود مي آين��د. در م��ورد
مي ت��وان گفت اگرچ��ه ممكن اس��ت نظرهاي 
متناقضي وجود داش��ته باش��د اما يك ساختار 
داده  ش��ناخته ش��ده در علم كامپيوتر است كه 
برخ��ي متخصصان معتق��د هس��تند، مي تواند 
برخ��ي از زواي��اي تاريك بالك  چين را روش��ن 
كن��د اما درحال حاض��ر DAG يك تكنولوژي 
نابالغ اس��ت كه هنوز در دوران كودكي خود به 
س��ر مي برد و براي توسعه و پذيرش در سطح و 

اندازه بالك چين كارهاي زيادي دارد. 

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
 مديريت منابع داخلي؛ عدم 

نياز به سرمايه گذار خارجي
عضو سابق هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
و مشاور رييس اين سازمان، داليل افزايش اخير قيمت 
سهام و تاثير نرخ ارز بر وضعيت شركت ها را تشريح كرد. 
علي سعيدي گفت: بالطبع زماني كه ارزش ريال كاهش 
پيدا مي كند، بر حسب ظاهر قيمت كاالها افزايش پيدا 
مي كن��د ولي اين موضوع را لزوما نمي توانيم به افزايش 
قيم��ت كاالها يا دارايي ها نس��بت دهي��م، بلكه قدرت 
خري��د پول كاهش پيدا ك��رده و در مورد بورس هم به 
همين ترتيب اس��ت. به گزارش سنا، وي با بيان اينكه 
شركت هايي كه در بورس پذيرفته شده اند، عمال قدرت 
خلق نقدينگي آنها در آينده تعيين كننده ارزش آنهاست، 
اظهار داش��ت: طبع��ا زماني كه افزاي��ش قيمت كاال را 
داش��ته باشيم، محصوالت ش��ركت هاي بورسي هم در 
آينده افزايش قيمت دارد. همچنين قيمت دارايي هاي 
آنها افزايش خواهد يافت. مش��اور رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار افزود: بنابراين ب��ه دو علت در بورس با 
افزايش قيمت سهام مواجه خواهيم شد؛ نخستين دليل 
ارزش جايگزيني دارايي هاس��ت. مساله ديگر اين است 
جريان هاي نق��دي كه در آينده به وج��ود خواهد آمد 
و ارزش ش��ركت امروز تابع آن اس��ت، به علت افزايش 
قيم��ت كاالها يا به عبارت دقيق تر كاهش قدرت خريد 
پول افزايش پيدا كرده است و طبعا اثر اصالحي خود را 
در بورس مي گذارد. از طرفي افزايش نرخ ارز روي بعضي 
صنايع تاثير مثبت داش��ته و نهايتا باعث بازدهي مثبت 
خواهد شد. سعيدي خاطرنشان كرد: اگر قيمت سهام در 
بورس افزايش يابد، نرخ بازده واقعي لزوما محقق نشده 
اس��ت. به عبارت ديگر، يك ن��رخ بازدهي واقعي و يك 
نرخ بازدهي اس��مي وجود دارد و در كنار آنها يك نرخ 
تورم. نرخ بازدهي واقعي بعد از خارج كردن تورم است. 
اگر بر حس��ب قدرت خريد مق��داري كه كاهش ارزش 
پ��ول داش��ته ايم در طرف ديگر افزايش قيمت داش��ته 
باش��يم طبعا در همان نقطه اوليه ق��رار داريم؛ بنابراين 
اصالحات��ي كه اي��ن روزها در بورس مي بينيم بيش��تر 
اصالح قيمت هاست تا ايجاد بازدهي يا افزايش بي رويه 
قيمت. وي افزود: از طرف ديگر در بورس، ش��ركت ها و 
صنايع بس��يار متفاوتي داريم. شركت هايي كه در حوزه 
فلزات اساسي، معادن، پتروشيمي و پااليشگاهي هستند 
و قيمت هاي آنها در سطح بين المللي قابل رديابي است 
يا عمال معيارهاي قيمتي بين المللي دارند از اين كاهش 
ارزش پ��ول تاثيرات مثبتي مي بينند و بالطبع وضعيت 
بهتري پيدا مي كنند. س��عيدي در پاس��خ به اين سوال 
كه در ش��رايطي كه حجم نقدينگي در جامعه باالست، 
هدايت اين نقدينگي به سمت بورس تا چه حد مي تواند 
تامين سرمايه در گردش را براي بنگاه ها و شركت هاي 
اقتصادي مولد تس��هيل كند، گف��ت: مهم ترين اقدامي 
كه ما بايد انجام دهيم، همين اس��ت. در كشور آن قدر 
نقدينگي وجود دارد كه عدم دسترس��ي به منابع مالي 
خارج��ي براي ما بحران ايجاد نكن��د.  وي افزود: زماني 
كه صحبت از سرمايه گذاري خارجي مي شود، نگران اين 
هس��تيم كه پول هاي خارجي بخواهد، وارد كشور شود 
و با ايجاد نوس��ان نرخ ارز مش��كالت زيادي در مواجهه 
با س��رمايه گذار خارجي بروز خواهد ك��رد. بنابراين اگر 
امكان آن وجود داش��ته باش��د، خوب است ولي امروزه 
كه امكان آن نيس��ت اص��ال نبايد در م��ورد آن نگران 
بود. مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داش��ت: زماني ك��ه اين حجم نقدينگي س��رگردان در 
جامعه وجود داشته و مالكان آنها به دنبال محلي براي 
سرمايه گذاري هستند، بايد براي اين سوال مردم جواب 
خوبي پيدا كرد تا صنعت ما به س��رمايه گذاري خارجي 
نياز پيدا نكند. به عبارت ديگر اگر همين منابع داخلي 
درس��ت مديريت شود، اين اتفاق خواهد افتاد. سعيدي 
ب��ا بيان اينكه در مجموعه بازار س��رمايه اتفاقات خوبي 
افتاده اس��ت و نهادهاي مالي سخت مشغول انجام كار 
هستند، گفت: براي توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري 
گام هاي خيلي خوبي برداش��ته شده است. وي توضيح 
داد: هم  اكنون صدور و ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري 
از طريق پلتفرم هاي صندوق هاي سرمايه گذاري ممكن 
اس��ت. بدين ص��ورت ك��ه عالقه مندان ب��دون حضور 
فيزيكي مي توانند، واحدهاي س��رمايه گذاري مربوط به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري را خريداري كنند و نيازي 
ب��ه مراجعه به بانك نبوده و هر زمان��ي كه اراده كنند، 
مي توانند واحد خود را بفروش��د. اين دسترس��ي باعث 
مي ش��ود كه مردم به راحتي بتوانند، وارد بازار سرمايه 
شوند و معموال بازدهي خوبي هم كسب كنند. سعيدي 
ادامه داد: امروز هم كه بورس وضعيت خوبي پيدا كرده 
باز هم جايز نيست، مردم مستقيما سهم خريداري كنند 
و بهتر است از طريق صندوق هاي سهام اين كار را انجام 
دهند. عضو س��ابق هيات  مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داش��ت: همكاران م��ا در نهادهاي مالي و 
شركت هاي تامين سرمايه كمپيني را براي صندوق هاي 
س��هام ايجاد كرده اند و پول ه��اي خوبي از جانب مردم 
به س��مت س��هام در حال جريان است. سعيدي تاكيد 
ك��رد: مهم ترين كاري ك��ه سياس��ت گذاران اقتصادي 
باي��د انجام دهند، اين اس��ت كه حض��ور صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را قدر بدانند و از آن نهايت اس��تفاده را 
بكنن��د براي اينكه بتواند پلي بين مردم و صنعت ايجاد 
كند. حتي صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت بر اساس مقررات حداقل بايد 5درصد سهم 
بخرن��د و البته تا 20درصد مي توانند، س��هام خريداري 
كنند. به گفته عضو س��ابق هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق به��ادار امروز درص��د عمده يي از وجوهي كه به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري منتقل شده صرف خريد 
اوراق بهادار دولت و ش��ركت ها شده و به كمك تامين 
مالي اقتصاد كشور آمده اند. تامين مالي از طريق انتشار 
اوراق بهادار نظم مالي بيش��تري ه��م براي دولت و هم 
براي ش��ركت ها ايجاد مي كند. وي تصريح كرد: اگر ما 
به صندوق هاي س��رمايه گذاري اعتماد كنيم و به جاي 
اينك��ه براي آنها س��قف تعيين كنيم يا ب��ا گفتار خود 
آنها را منكوب يا مش��كالت س��اير بخش ه��ا را به آنها 
فرافكني كنيم، به مديران صندوق ها شامل شركت هاي 
تامين سرمايه، شركت هاي س��بدگردان و شركت هاي 
مش��اور سرمايه گذاري ميدان دهيم تا وجوه بيشتري را 
جمع آوري كنند، ام��كان انتقال بهتر آن به صنعت نيز 
فراه��م خواهد ش��د، چرا كه وقتي ش��ركت هاي بزرگ 
صكوك منتشر مي كنند، خريدار آن همين صندوق هاي 
س��رمايه گذاري هس��تند و بالطبع اينها كه شفافند از 

بانك ها بهتر عمل مي كنند. 

ديدگاه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد

آمادگي بورس براي عرضه استارت آپ هاي بزرگ
مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

رشد منطقي بازار سهام
مش��كلي ب��راي عرضه ش��ركت هاي ب��زرگ اينترنتي در 
بورس وجود ندارد. ش��اپور محمدي رييس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار با بيان اين مطالب تاكيد كرد: هيچ مش��كلي 
ب��راي عرضه ش��ركت هاي اينترنت��ي ازجمل��ه ديجي كاال و 
اس��نپ كه بزرگ ترين ش��ركت هاي اينترنتي ايران به شمار 
مي روند، وجود ندارد و مشكالتي كه از سوي فعاالن صنعت 
اس��تارت آپي مبني بر وجود مشكالتي براي عرضه در بورس 
عنوان مي شود، صحت ندارد و صرفا اين شركت ها با ارزيابي 

ارزش مي توانند وارد بورس شوند. 

 همكاري با وزارت ارتباطات
ب��ه گ��زارش ايبن��ا، دبير ش��وراي عال��ي ب��ورس درباره 
فعاليت هاي انجام ش��ده تا به ام��روز در زمينه ارزش گذاري 
اس��تارت آپ ها با كمك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
براي شفاف س��ازي و آمادگي ب��راي عرضه در بورس و اوراق 
بهادار اي��ران، گفت: اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي فناور از 
س��ودآوري بااليي برخوردار هس��تند و باتوجه به گس��ترش 
آنها سازمان بورس ايران در حال پيگيري تخصصي و جدي 
اس��تارت آپ ها در فرابورس اس��ت؛ البته اين شركت ها براي 
ورود ب��ه بخش بورس باي��د متعهد باش��ند و در عين حال 
ارزش گذاري آنها از س��وي سازمان بورس به عنوان يك نهاد 
رسمي تاييد ش��ود كه در اين زمينه همكاري هاي مشتركي 
ب��ا وزارت ارتباطات در حال انجام اس��ت و ب��ه زودي نتايج 
مناس��بي حاصل خواهد شد. رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ايران با اشاره به بحث تامين مالي جمعي، گفت: يكي 
از موضوعات مهم در زمينه استارت آپ ها، بحث تامين مالي 
جمعي يا كراد فاندينگ اس��ت كه با حمايت سازمان بورس، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، معاونت عملي و فناوري 
رياست جمهوري، وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت تعاون 
پيگيري و درنهايت اين دستورالعمل در شوراي عالي بورس 
تصويب ش��ده اس��ت و فرابورس هم اكنون ماموريت دارد تا 
فرهنگ س��ازي براي اس��تفاده مردم براي سرمايه گذاري در 

شركت هاي نوپاي خالق را شروع كند. 
محمدي افزود: امكان بهره مندي فين تك ها، استارت آپ ها، 
شركت هاي دانش بنيان و سرمايه گذاران صندوق هاي جسورانه 
در حال حاضر از بستر تامين مالي جمعي ايجاد شده است؛ البته 
بسترها آماده شده اما نياز است تا براي بهره گيري از اين فضا و 

استفاده از تامين مالي جمعي فرهنگ سازي گسترده يي انجام 
شود تا فعاالن صنعت استارت آپ بتوانند از اين فرصت مناسب 
استفاده كنند و در عين حال مردم نيز بتوانند با سرمايه گذاري 

سودآوري مناسبي داشته باشند. 
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص چگونگي 
سرمايه گذاري گفت: ش��ركت هاي نوآوري كه قصد استفاده از 
فضاي تامين مالي جمعي را دارند و نياز به س��رمايه يي بالغ بر 
چند ميليون تا چند ميليارد تومان دارند، بايد ابتدا به فرابورس 
يا شركت هاي كارگزاري بورسي براي ورود به مرحله تامين مالي 
جمعي مراجعه كنند و سپس بخش كوچكي از سرمايه توسط 
ش��ركت اصلي تامين و مابقي توسط پول هاي خرد متقاضيان 
براي سرمايه گذاري در تامين مالي جمعي شركت داده  مي شود. 

 ارزش گذاري از سوي استارت آپ ها تاييد نمي شود
درخص��وص  به��ادار  اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان  ريي��س 
ارزش گذاري هاي انجام ش��ده از س��وي برخي استارت آپ ها و 
اعالم يكي از اس��تارت آپ ها مبني بر تبديل شدن به يونيكورن 
اظهار داشت: چند شركت استارت آپي ارزش  يابي در حال حاضر 
اعالم كرده اند كه معلوم نيس��ت براساس كدام چارچوب اعالم 
ش��ده و س��ازمان بورس ايران هيچ كدام از مبالغ اعالم شده و 
يونيكورن اعالم ش��دن يك��ي از اس��تارت آپ ها را به هيچ وجه 
ت��ا زمان پذي��رش در بورس و ارزش گذاري رس��مي از س��وي 
كارشناسان رسمي سازمان بورس تاييد نمي كند. وي ادامه داد: 
اعتقاد دارم سرمايه گذاران اين صنعت بايد قبول كنند كه اين 
صنعت در عين س��ودآوري باال، سرشار از ريسك است؛ همين 
مساله باعث مي شود تا در اين حوزه نياز به يك فرهنگ سازي 

بنيادين وجود داشته باشد. 

گروه بورس|
معام��الت  در  ته��ران  به��ادار  اوراق  ب��ورس  ش��اخص 
نخس��تين روز كاري بورس با افزاي��ش 203 واحدي همراه 
ش��د و توانس��ت رقم 111 هزار و 528 واح��دي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم 
ني��ز به ترتيب 2.5 و يك هزار و 182 واحد صعودي ش��دند. 
عالوه بر اين، نماد ش��ركت هاي سرمايه گذاري غدير، تاپيكو 
و صنايع پتروشيمي خليج فارس و نفت بهران سبزپوش بود. 
همچنين ديروز سرمايه گذاران بورسي بيش از يك ميليارد و 
194 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي 
را دس��ت به دست كردند كه نسبت به روز معامالتي گذشته 
حدود 47درصد كاهش داش��ته است. ارزش معامالت ديروز 
نيز بالغ بر 2 هزار و 901 ميليارد ريال اس��ت. مقايسه ارزش 
معامالت نخس��تين روز كاري بازار نسبت به روز چهارشنبه 
هفته گذش��ته نشان مي دهد كه اين متغير 50درصد كاهش 
يافته اس��ت. بر اين اس��اس، در بازار ديروز ف��والد مباركه با 
معامل��ه 98 ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش 395 ميلي��ارد ريال 
بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت را ثبت ك��رد. افزون بر 
اين، نگاهي به معامالت بورس نش��ان مي دهد كه گروه هاي 
خودرو و س��اخت قطعات، فرآورده هاي نفتي و الس��تيك و 
پالس��تيك بيش��ترين معامالت مثبت را در بازار داشتند. در 
مقابل صنايع موثر بر رش��د ش��اخص، گروه هاي قند و شكر، 
محصوالت شيميايي و فلزات اساسي با بيشترين تاثير منفي 
بر بازار ب��ه كار خود پايان دادند. همچنين س��رمايه گذاران 
ديروز تمايل به خريد س��هام گروه خودرو و ساخت قطعات، 
ساير واسطه گري هاي مالي و انبوه سازي، امالك و مستغالت 
داش��تند. اين درحالي بود كه گروه عرضه كنندگان بورس��ي 
ديروز در صنايع محصوالت غذايي، استخراج كانه هاي فلزي 
و فرآورده هاي نفتي بيشترين عرضه ها را داشتند. آمار نشان 
مي دهد گروه هاي فلزات اساس��ي، شيميايي و كانه فلزي با 
بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 

صنعت قرار گرفتند. 

 كاهش شاخص فرابورس
در  اي��ران  فراب��ورس  معام��الت  ديگ��ر،  س��ويي  از 
 نخس��تين روز كاري هفت��ه مب��ادالت خود را با دادوس��تد 
529 ميلي��ون ورقه به ارزش ح��دود 2 هزار و 440 ميليارد 

ري��ال خاتم��ه داد كه اين ميزان دادوس��تد ط��ي 43 هزار 
دفع��ه رق��م خورد. ع��الوه بر اي��ن، در معامالت روز ش��نبه 
ش��اخص كل فرابورس نيز با اف��ت 2.5 واحدي در نزديكي 
ارتف��اع يك هزار و 267 واحدي ايس��تاد و نمادهاي »ذوب« 
و »م��ارون« تا س��طح حداكثر 3 واحد تاثي��ر مثبت بر اين 
نماگر داش��تند. در س��مت مقاب��ل اما نماده��اي »ميدكو«، 
»زاگرس« و »ش��اوان« ت��ا حداكثر 2 واح��د تاثير منفي بر 
اي��ن نماگر به جا گذاش��ته و موجب اف��ت آن در پايان بازار 
ش��دند. همچنين، نماد ذوب آهن كه بيشترين تاثير مثبت را 
بر آيفكس داشت، پربيننده ترين نماد معامالتي نيز شناخته 
 ش��د. ضمن آنكه ب��ا معامل��ه 286 ميليون س��هم به ارزش 
376 ميلي��ارد ري��ال باالتري��ن حج��م و ارزش معام��الت 
 را ني��ز در مي��ان س��اير نماده��اي بازاره��اي اول و دوم 

در اختيار گرفت.
از طرف��ي ديروز نماده��اي زيادي در جري��ان معامالت 
بازارهاي فرابورس ايران مورد بازگشايي قرار گرفتند. بر اين 
اساس نمادهاي »ثپرديس«، »سبزوا«، »غديس«، »قاسم«، 
»تاب��ا« و »دبالك« ت��ا پيش از اتمام معامالت روز گذش��ته 
در بازارهاي س��هام فرابورس بازگش��ايي ش��دند. نگاهي به 
تابلو معامالت نمادهاي با بيش��ترين درصد تغيير قيمت نيز 
حاكي از آن اس��ت نمادهاي »ات��كاي«، »اوان« و »ثرود« تا 
سقف حداكثر 5درصد با باالترين رشد و نمادهاي »شاوان«، 
»اعتال« و »خراس��ان« با بيش��ترين افت قيمت روبرو شدند. 
براس��اس اين گ��زارش، در ب��ازار اوراق با درآم��د ثابت نيز 
سرمايه گذاران به معامله »اخزا604« بيشترين اقبال را نشان 
دادند به طوري كه اين سري از اسناد خزانه بيشترين حجم و 
ارزش معامالت را در بازار بدهي فرابورس در اختيار گرفت. 

وزارت صمت مقصر تعويق معامالت صادراتي ها در بورس

قيمت ارز در بازار ثانويه كشف نشد
گروه بورس| مسعود كريمي|

 »اج��راي معامله اظهارنام��ه صادراتي از روز 
ش��نبه نهم  تير ماه در بورس تهران«، دس��توري 
است كه مسعود كرباس��يان وزير امور اقتصادي 
و دارايي در روز سه ش��نبه پنجم تير ماه به كليه 
نهاد ها و س��ازمان هاي زيرمجموع��ه خود ابالغ 
ك��رد و در خروج��ي تمام رس��انه هاي رس��مي 
كش��ور نيز قرار گرفت. بنا بر اين دس��تورالعمل، 
صادركنن��دگان صناي��ع مش��خص ش��ده )غير 
از پتروش��يمي و فل��زات( مي توانن��د اظهارنامه 
صادرات��ي خود را در بورس ته��ران عرضه كنند 
و واردكنندگان نيز مي توانند با خريد آن برگه ها 
ارز مورد نياز خود را به قيمت بازار آزاد و عرضه 
و تقاضا در بورس از بانك مركزي تحويل بگيرند. 
در همي��ن ح��ال، باتوجه به اينك��ه ابالغيه  اين 
دستورالعمل معامالتي در راستاي مديريت بازار 
ارز صورت گرفت اما متاس��فانه در جريان داد و 
ستد هاي نخس��تين روز  كاري هفته اين رويداد 

در بازار سهام به وقوع نپيوست. 
 برخي مقامات بورس��ي بر اي��ن نكته تاكيد 
دارند كه اقدامات الزم در راس��تاي پياده س��ازي 
اين ط��رح به ط��ور كامل انجام ش��ده اس��ت و 
صادركنندگان كه ارز را در س��امانه نيماي بانك 
مركزي به ثبت رس��انده اند اطالعات و برگه هاي 
خود را به ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه نيز تحوي��ل داده  اند. اين 
در حالي اس��ت ك��ه دارن��دگان ارز يونيت را در 
شركت س��مات س��پرده كرده و در انتظار ابالغ 
دستورالعمل در راستاي اجراي فرآيند معامالتي 

هستند. 
بر اين اساس، باتوجه به اينكه صادركنندگان 
و واردكنن��دگان آمادگي كامل را براي انجام داد 
و س��تد ها در بازار دارند، گفته مي شود كه ابالغ 
دس��تورالعمل اجراي معامله اظهارنامه صادراتي 
در بازار س��هام در حيطه وظايف سازمان بورس 
قرار دارد و تاكنون اجازه از طرف سازمان به بازار 

داده نش��ده اس��ت. اين در حالي است كه گفته 
مي شود زيرس��اخت  هاي انجام فرآيند معامالتي 
از طرف بورس به طور كامل آماده ش��ده اس��ت 
و تا اواس��ط هفته جاري اي��ن موضوع عملياتي 
خواهد ش��د. در همين ح��ال، اغلب فعاالن بازار 
س��رمايه كارش��كني هاي وزارت صمت را عامل 
تعوي��ق معام��الت صادراتي ها در ب��ورس تهران 

اعالم مي كنند. 

 آمادگي كامل سازمان بورس
در همي��ن رابط��ه، محس��ن خدابخش مدير 
نظارت ب��ر بورس ها و بازار هاي س��ازمان بورس 

در گفت وگ��و با »تع��ادل« عنوان ك��رد: اجراي 
معامل��ه اظهارنام��ه صادراتي طب��ق گفته وزير 
اقتصاد طي هفته جاري در بورس تهران صورت 
خواه��د گرفت. وي خاطرنش��ان ك��رد: در حال 
حاضر دس��تورالعمل در س��ازمان تصويب ش��ده 
و مش��كل خاص��ي در اين زمينه وج��ود نخواهد 
داشت. محس��ن خدابخش با بيان اينكه در حال 
حاض��ر خريداران و فروش��ندگان در بازار حضور 
دارند نيز تصريح كرد: س��ازمان بورس در انتظار 
دريافت ليست صادركنندگان و افرادي كه مجاز 

به واردات هستند، قرار دارد. 
به گفته وي، س��ازمان ب��ورس آمادگي كامل 

را ب��راي عمليات��ي كردن دس��تور وزي��ر اقتصاد 
طي روز ه��اي آينده در بورس تهران دارد چراكه 
زير س��اخت  به طور كامل آم��اده و نماد معامالتي 
هم براي اين دس��ت از داد و ستد ها در بازار نيز 

تعريف شده است.
بازار ه��اي  ب��ر بورس ه��ا و  مدي��ر نظ��ارت 
س��ازمان ب��ورس تاكيد كرد: مراج��ع ذي صالح 
 بايد رس��يد  هاي خريداران و فروش��ندگان را هر 
چه س��ريع تر به س��ازمان بورس ارس��ال كنند. 
محس��ن خدابخش گفت: تعداد اوراق خريداران 
و واردكنن��دگان نيز در ليس��ت قابل مش��اهده 

خواهد بود. 

 كارشكني وزارت صمت
از سويي ديگر، يك منبع آگاه در بازار سرمايه 
درخص��وص چرايي تعويق معام��الت صادراتي ها 
در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« بي��ان كرد: ليس��ت 
صادركنندگان در يكي از نهاد  هاي بازار س��رمايه 
به طور ش��فاف وجود دارد اما متاسفانه مشكل در 

ليست واردكنندگان است. 
وي تاكيد كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تا كنون ليس��ت واردكنندگان را به بازار س��رمايه 
ارائه نكرده است. اين در حالي است كه به محض 
اعالم اس��امي توس��ط وزارت صمت پس از ثبت 
در بازار و مش��خص ش��دن اس��امي خريداران و 
فروشندگان به طور قطع فرآيند معامالتي در بازار 

اجرايي خواهد شد. 
اي��ن منبع آگاه ابراز داش��ت: ب��ه عنوان مثال 
ميلي��ون   100 صادرات مح��ور  ش��ركت  ي��ك 
دالر ص��ادرات انج��ام مي ده��د اي��ن در حال��ي 
اس��ت ك��ه ش��ركت براس��اس اي��ن رق��م بايد 
 100 ميلي��ون دالر ه��م واردات انج��ام ده��د. 
ب��ر اي��ن اس��اس، باتوج��ه ب��ه اين موض��وع كه 
ش��ركت توانايي انجام فرآيند ص��ادرات و واردات 
را ب��ه تنهاي��ي ن��دارد در نتيج��ه 100 ميليون 
دالري كه ش��ركت قص��د واردات آن را داش��ت 
ب��ا ورود ب��ه ب��ورس و ب��ا يك قيمت مش��خص 
 ب��ه واردكنن��ده ديگري ب��ه فروش مي رس��اند. 
بر اين اس��اس، ليس��ت واردكنندگان مجاز  بايد 
توسط وزارت صمت تا كنون به بازار سرمايه ارائه 
مي شد كه متاسفانه در اين زمينه شاهد كوتاهي 

و خلف وعده از اين نهاد هستيم. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: در حال 
حاضر ليست صادركنندگان، نحوه خريد و فروش 
آنها و... به صورت كامل در بازار سرمايه آماده است 
بر اين اس��اس، در صورتي ك��ه واردكنندگان كه 
غالبا شركت هاي حقوقي هم هستند اعالم شود، 
پيش بيني مي شود كه نهايت تا روز سه شنبه اين 

موضوع در بازار سرمايه كشور اجرايي شود. 

نگاهي به تحوالت بازار
 تصويب س�ود نقدي 135هزار ميليارد 
ريالي: ميزان س��ود تقس��يم شده ش��ركت ها به 
تفكيك صنع��ت در پايان خردادم��اه 97، برابر با 
135هزار ميليارد ريال بود و متوس��ط سود نقدي 
براي هر س��هم معادل 543ريال را نشان مي دهد. 
بر اس��اس اعالم اداره آمار شركت بورس، تطبيق 
سود )زيان( پيش بيني شده شركت ها در اين ماه 
نس��بت به ارديبهشت ماه نشان مي دهد كه تعداد 
59 شركت با افزايش، تعداد 52 شركت با كاهش 
و مابقي شركت ها برابر با 199 شركت، تغييري در 
سود )زيان( پيش بيني شده نداشته اند. همچنين 
س��ود و زيان پيش بيني شده ش��ركت ها در پايان 
خرداد ماه سال 97 برابر با 465050ميليارد ريال 
اس��ت كه نس��بت به ارديبهش��ت ماه 97 معادل 
24125ميلي��ارد ري��ال افزايش نش��ان مي دهد. 
در پايان خرداد متوس��ط پيش بيني سود )زيان( 
 خالص شركت هاي بورسي به ازاي هر سهم برابر با

321 ريال اس��ت. در ضمن ميزان س��ود تقسيم 
ش��ده ش��ركت ها به تفكيك صنعت- انباشته در 
 سومين ماه بهار، 135 هزار ميليارد ريال بوده كه

642 ريال متوس��ط درآمد واقعي شركت ها بوده 
است. همچنين متوسط سود نقدي براي هر سهم 

معادل 543ريال را نشان مي دهد. 
 پذيره نويس�ي صك�وك مرابح�ه 500 
ميليارد ريالي: مجوز تامين مالي شركت صنعت 
غذايي كورش )س��هامي خاص( از طريق انتش��ار 
صكوك مرابحه به مبل��غ 500ميليارد ريال صادر 
شد. غالمرضا ابوترابي مديرعامل شركت مديريت 
داراي��ي مركزي بازار س��رمايه با اع��الم خبر فوق 
گفت: با صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، 
صكوك مرابحه ش��ركت صنع��ت غذايي كورش 
)س��هامي خاص( از طريق شركت فرابورس ايران 
پذيره نويس��ي خواهد ش��د. به گزارش س��نا، وي 
توضيح داد: اين اوراق 2س��اله، با نام و با نرخ سود 

16درصد اس��ت كه اقس��اط مربوطه هر س��ه ماه 
يك بار توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به 
حس��اب دارندگان اوراق واريز مي ش��ود. ناشر اين 
اوراق ش��ركت واس��ط مالي بهمن )با مس��ووليت 
محدود( بوده و عرضه آن از طريق شركت فرابورس 
ايران به مدت سه روز كاري صورت خواهد گرفت. 
ابوترابي در خصوص ديگر اركان انتش��ار اين اوراق 
اظهار داشت: ضامن اين اوراق، بانك ملت )سهامي 
عام( است. مس��ووليت پذيره نويسي و بازارگرداني 
اين اوراق بر عهده ش��ركت  تامين س��رمايه بانك 
ملت )سهامي خاص( و عامليت فروش آن بر عهده 
شركت كارگزاري بانك ملت )سهامي خاص( است. 
وي تصريح كرد: در اين اوراق شركت واسط مالي 
بهمن )ناش��ر( به وكالت از طرف خريداران اوراق، 
با منابع حاصل از انتش��ار صكوك مرابحه، روغن 
خام آفتابگردان مورد نياز ش��ركت صنعت غذايي 
كورش را نقدا از طريق شركت طالي ناب كورش 
)حق العمل كار( از ش��ركت Bunge )فروشنده( 
خري��داري مي كن��د و س��پس اي��ن روغ��ن خام 

آفتابگردان را به صورت اقس��اطي به باني خواهد 
فروخت و باني متعهد مي شود كه در سررسيدهاي 
س��ه ماهه، اقساط اوراق را از طريق شركت ناشر و 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 

وجوه به دارندگان اوراق پرداخت كند. 
 تاثي�ر ط�رح گواهي س�پرده س�كه در 
كنت�رل نقدينگي: يكي از مزاياي عرضه سكه به 
صورت اوراق گواهي سپرده در بورس كاال، كاهش 
فش��ار تورمي ناش��ي از س��رگرداني نقدينگي در 
جامعه است. به گزارش اقتصاد آنالين، نايب رييس 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
آغاز طرح جديد بانك مركزي به صورت معامالت 
اوراق گواهي سكه در بورس كاال مي تواند، نقدينگي 
س��رگردان را از تزريق به معامالت واقعي بازارهاي 
س��رمايه پذير دور كند و باعث شفافيت در قيمت 
سكه در بازار شود. هادي قوامي درباره مزاياي عرضه 
سكه به صورت اوراق گواهي سپرده كااليي جهت 
ايجاد ش��فافيت و نقدشوندگي سكه در بازار گفت: 
عرضه سكه در قالب اوراق در بورس كاال اقدامي در 
راستاي شفاف س��ازي است و بايد به كمك ابزارها 

و مكانيس��م بورس كاال به ايجاد ثب��ات در بازار و 
همچنين تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضا كمك 
كرد. نماينده اس��فراين در مجلس شوراي اسالمي 
اف��زود: نكته مهمي كه در ح��ال حاضر در اقتصاد 
وجود دارد، كنترل نقدينگي س��رگردان در كشور 
اس��ت كه با كمك پتانس��يل ها و ابزارهاي بورس 
كاال و ب��ا اجراي طرح عرضه س��كه در قالب اوراق 
گواهي س��پرده مي توان نقدينگي س��رگردان را از 
مسير لطمه زدن به فعاليت هاي اقتصادي و توليد 
دور كرد. وي ادامه داد: به طور يقين يكي از مزاياي 
عرضه سكه به صورت اوراق گواهي سپرده، كاهش 
فشار تورمي ناشي از سرگرداني نقدينگي در جامعه 
است. عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس تصريح كرد: استفاده از ظرفيت 
بورس كاال به عنوان بازاري شفاف در تعادل بازارها 
اتفاق مثبتي است و با اين اقدام بخشي از نقدينگي 
س��رگردان به سمت اوراق س��كه كشانده مي شود 
كه توصيه مي ش��ود به ظرفيت هاي بورس كاال در 
راس��تاي بهبود ش��رايط و ايجاد تعادل در بازارها 

بيشتر توجه شود. 
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۶۵ درصد تخلفات صنفي 
در واحدهاي بدون پروانه 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق 
اصناف ايران اعالم كرد: بيش از ۶۵درصد تخلفات 
صن��وف توس��ط بنگاه ه��اي صنفي ب��دون پروانه 
صورت مي گيرد. علي فاضلي افزود: بررس��ي هاي 
انجام شده نش��ان مي دهند كه بيشترين تخلفات 
به ترتيب مربوط به نص��ب نكردن اتيكت و صادر 
نكردن فاكتور اس��ت. او گفت: همچنين كمترين 
ميزان تخلف مربوط به تقلب اس��ت. فاضلي ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر ميزان جرايم نق��دي با نوع 
ج��رم همخواني ندارد و اينكه تصور كنيم واحدي 
ب��ا ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار توم��ان جريمه ديگر تخلف 

نكند، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. 
فاضلي تصريح كرد: گرانفروشي را شخصا قبول 
ندارم؛ اگر هم در برخي حوزه ها باشد، با او برخورد 
خواهد ش��د. او گفت: در ح��ال حاضر در موضوع 
تامين كاال، مش��كلي نداريم اما در بحث كنترل و 
نظارت بايد دقت بيش��تري داشته باشيم. فاضلي 
افزود: شماره تلفن ۱۲۴ در خدمت مردم است و از 
لحظه يي كه مردم گرانفروشي را اطالع دهند، در 
مدت ۲۴ تا ۴۸ س��اعت به شكايات آنها رسيدگي 

خواهد شد. 

سفر هيات تجاري 110 نفره 
اتاق ايران همراه رييس جمهور 
پاي�گاه خبري ات�اق بازرگاني اي�ران| اتاق 
بازرگان��ي، صناي��ع، مع��ادن و كش��اورزي ايران، 
همگام با نخستين س��فر اروپايي رييس جمهور به 
س��وييس و اتريش پس از خروج امريكا از برجام، 
هيات تجاري متش��كل از ۱۱۰ نف��ر از فعاالن در 
بخش هاي مختلف به اين دو كشور اعزام مي كند تا 
فصل جديدي از روابط اقتصادي ميان ايران و اين 
دو كش��ور گشوده شود. اين نخستين سفر تجاري 
رييس جمهور به كش��ورهاي اروپايي بعد از خروج 
امريكا از برجام اس��ت. در اين س��فر، نمايندگاني 
از ۱۱۰ ش��ركت فع��ال در صنايع س��المت، دارو، 
تجهيزات پزش��كي، كاغذ و محصوالت س��لولزي، 
س��اختمان، انرژي هاي تجديدپذير، نيروگاه، بانك 
و خدم��ات مال��ي، صناي��ع غذايي و كش��اورزي، 
خودرو، فوالد، توريس��م و گردش��گري، تجهيزات 
ريلي و فناوري اطالعات رييس جمهور را همراهي 
مي كنند. برگزاري همايش هاي تجاري به ميزباني 
اين دو كش��ور همراه با مذاكرات رو در رو فعاالن 
اقتص��ادي، امضاي اس��ناد همكاري بين روس��اي 
جمه��ور و اتاق ه��اي ايران، اتريش و س��وييس از 
مهم تري��ن برنامه ه��اي اين هيات تجاري اس��ت. 
همايش تج��اري ايران و اتريش روز چهارش��نبه 
در محل اتاق فدرال اقتص��ادي اتريش و همايش 
تج��اري اي��ران و س��وييس روز سه ش��نبه برگزار 
خواهد ش��د. براس��اس آم��ار گم��رك از مجموع 
ص��ادرات و واردات اي��ران در پاي��ان س��ال 9۶، 
ارزش واردات ايران از اتريش طي س��ال گذش��ته 
33۶ميليون دالر بوده است. ميزان صادرات ايران 
در اي��ن دوره زماني به اين كش��ور ۲۸ ميليون و 
۲۸۲ ه��زار دالر برآورد ش��ده اس��ت. همچنين، 
واردات ايران در س��ال گذشته از كشور سوييس، 
۲ ميليارد و ۱۵۸ ميليون دالر و صادرات ايران به 
اين كشور، 9۱ميليون و 7۱۰ هزار دالر بوده است. 

كاهش امنيت شغلي قاليبافان
مهر| ريي��س مركز ملي فرش ايران با اش��اره 
ب��ه تعطيل��ي بس��ياري از آموزش��گاه هاي فني و 
حرفه اي قاليبافي طي س��ال هاي گذش��ته، گفت: 
به دليل كاهش پوش��ش بيمه ي��ي قاليبافي تقاضا 
براي ورود به اين حرفه كاهش يافته است. فرشته 
دس��تپاك، در مراس��م امضاي تفاهمنامه سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور و مركز ملي فرش 
ايران، اظهار كرد: امس��ال، سال حمايت از كاالي 
ايراني است و »ايراني تر« از فرش دستباف نداريم. 
نخس��تين تحريمي كه امريكا صورت داد، تحريم 
فرش دس��تباف ايراني بود كه نشان از اهميت اين 
هنر-صنع��ت دارد. رييس مرك��ز ملي فرش ايران 
ادامه داد: به زعم همه پژوهش��گران، صنعت فرش 
دس��تباف به آس��يا و بع��د به ايران ب��ر مي گردد؛ 
ضمن اينكه فرهنگ مي تواند در تعامالت سياسي 
كشورها تاثيرگذار باش��د؛ بنابراين در دوره يي كه 
مش��كالت اقتصادي بر كشور س��ايه افكنده، بايد 
به ظرفيت هاي هنر-صنعت فرش دس��تباف توجه 

ويژه يي داشته باشيم. 

 فعاليت صنف آلومينيوم
با نيمي از ظرفيت 

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ظروف 
آلومينيوم تهران گفت: به دليل افزايش قيمت مواد 
اوليه تولي��د ظروف آلومينيوم��ي، در حال حاضر 
يك سوم آنها با نيمي از ظرفيت خود فعال هستند. 
عل��ي مرادي در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري 
اتاق اصناف ايران افزود: قيمت هر كيلوگرم شمش 
آلومينيوم كه در س��ال گذشته ۶۵ هزار ريال بود 
اكنون به ۱7۰ هزار ريال رس��يده است كه با اين 
وضعيت، توليدكنن��دگان نمي توانند كار  كنند. او 
تصريح كرد: حدود 3۰۰ واحد صنفي توليدكننده 
ظ��روف آلومينيوم در تهران داش��تيم كه در حال 
حاضر يك س��وم آنها با نيم��ي از ظرفيت خود كار 
مي كنند. م��رادي گفت: ايران خ��ود توليدكننده 
ش��مش آلومينيوم است؛ لذا نبايد بهاي مواد اوليه 
آن افزايش قيمت زيادي داش��ته باشد كه در اين 
زمينه از مس��ووالن ذي ربط خواس��تار رس��يدگي 
به اي��ن وضعي��ت هس��تيم. وي افزود: در س��ال 
گذش��ته كه ميزان توليدات باال بود، به كشورهاي 
آفريقايي، اروپايي و كشورهاي حاشيه خليج فارس 
صادرات داش��تيم اما اكنون وضعيت صادرات مان 
مشخص نيس��ت و دولت بايد ش��رايط مطلوب را 

براي توليدكننده فراهم كند. 

اخبار

دولت براساس كدام شاخص ها و از كدام صنايع دفاع كند

اولويت هاي توسعه صادرات صنعتي

عضو هيات رييسه اتاق ايران در همايش تجاري مطرح كرد

راهكار ارتقاي تجارت ايران و هلند

نايب  رييس كميسيون صنايع اتاق ايران:

اقتصاد را با سعي و خطا اداره نكنيد

همايش تج��اري ايران و هلند ب��ا حضور فعاالن 
اقتصادي دو كش��ور و اعضاي هيات رييسه اتاق هاي 
بازرگان��ي اي��ران و هلن��د در مح��ل ات��اق هلند در 
آمس��تردام برگ��زار ش��د. در اين همايش حس��ين 
پيرموذن، عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران و 
محمدرضا كرباس��ي، معاون بين الملل اتاق بازرگاني 

ايران سخنراني كردند. 
معاون بين الملل اتاق ايران با تشريح توانايي هاي 
مرتب��ط با فعالي��ت اقتصادي در ايران ضمن اش��اره 
به وضعيت كل��ي اقتصاد اي��ران، آمارهاي مرتبط با 
 سرمايه گذاري، وضعيت بخش هاي صنعت، تجارت، 
كشاورزي، خدمات، صادرات و واردات كاال پرداخت. 
كرباسي همچنين در بخشي از سخنانش با بيان اينكه 
اروپايي ها مي دانند ايران مقررات بين المللي را رعايت 
مي كند، گفت: در سال هاي گذشته ما همواره تحت 
تحريم بوده ايم اما ما در پيشبرد فناوري هاي مختلف، 
فناوري نانو و… با وجود تحريم متوقف نشديم. او با 

اش��اره به اينكه چين و اروپا و روس��يه مقابل تحريم 
ترامپ ايستاده اند، افزود: تاكيد مي كنم كه اين تحريم 
ترامپ اس��ت و نه امريكا. ايران و اروپا با هم همكاري 

خواهند كرد و كسي نمي تواند جلو ما را بگيرد. 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز در اين 
س��مينار طي س��خنراني خود گفت: روابط سياسي 
ايران و هلند از قدمتي ۴۰۰س��اله برخوردار است و 
در س��ال هاي اخير به ويژه پس از برجام شاهد رشد 
رواب��ط در همه زمينه ها به خص��وص در جنبه هاي 
اقتصادي و تجاري بوده ايم. حسين پيرموذن گفت: در 
شرايط فعلي، بخش خصوصي ايران به دنبال يافتن 
شركاي تجاري مطمئن براي استفاده از فرصت هاي 
فراوان پيش رو اس��ت. او گفت: تقويت همكاري ها و 
افزاي��ش تعامالت اقتصادي با هلند به عنوان يكي از 
قديمي ترين ش��ركاي تجاري اي��ران به خصوص در 
حوزه صنع��ت از جايگاه خاصي براي ايران برخوردار 
اس��ت.  عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران افزود: 

با توجه به نكات فوق و پيشينه غني مبادالت تجاري 
ميان اي��ران و هلند، نگاهي به رواب��ط اقتصادي دو 
كشور نشان مي دهد در س��ال ۲۰۱7ميالدي حجم 
روابط تجاري دو كشور بالغ بر ۲ميليارد و ۶۰ ميليون 
دالر بوده اس��ت. پيرموذن افزود: پس از برجام شاهد 
رش��د روابط ايران و هلند به ص��ورت فزاينده يي در 
زمينه هاي اقتصادي و تجاري بوديم. او ادامه داد: در 
مقايسه با ۴سال پيش از آن در سال ۲۰۱3 كه حجم 
روابط تجاري دو كشور بر اثر تحريم ها به ۴37ميليون 
دالر رس��يده بود، مي ت��وان گفت به ط��ور تقريبي 
حجم اين رواب��ط حدود ۵ برابر ش��ده كه بي ترديد 
بخش زيادي از اين افزايش چشمگير حاصل تالش 

بخش هاي خصوصي هر دو كشور بوده است. 
به گفته عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران، 
ظرفيت و امكانات هلند موجب شده شاهد اين رشد 
فزاينده در بخش اقتصادي باشيم؛ ايران تمايل بسيار 
زيادي دارد كه بخش خصوصي هلند در زمينه هاي 
آب، كش��اورزي، بن��ادر و دريانوردي و ان��رژي وارد 
معامالت و س��رمايه گذاري پرس��ود در ايران شوند. 
اميدواريم با كمك بخش هاي خصوصي دو كش��ور و 
دانشگاه هاي فني هلند و حمايتي كه دولت پادشاهي 
هلند و سفارت محترم آن در تهران نسبت به بخش 

خصوصي ب��ه كار مي بندند به زودي ش��اهد ارتقاي 
بيش��تر روابط تجاري دوجانبه باشيم. به گفته عضو 
هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، هدف ما تنها مقوله 
ص��ادرات نبوده و بخش مهم��ي از اهداف مد نظر ما 
در زمينه سرمايه گذاري است. او افزود: سرمايه گذاري 
خارجي در زمينه توسعه صادرات نيز يكي از نياز هاي 
اساسي ماست و با توجه به تفاوت نرخ پول و كارمزد 
در بازار اروپا و اي��ران مي توان آن را به عنوان محلي 
براي سرمايه گذاري مشترك براي توليد و برندسازي 

و صدور به بازارهاي وسيع منطقه در نظر گرفت. 
پيرموذن ادام��ه داد: همچنين در بخش تامين 
مالي ع��الوه بر ام��كان تامين اعتب��ار الزم جهت 
پروژه ه��اي نيم��ه تمام داخ��ل ايران، دو كش��ور 
مي توانند در زمينه س��رمايه گذاري در كشورهاي 
ثالث نيز همكاري س��ازنده يي داش��ته باش��ند. به 
گفته او در بخش گردش��گري ني��ز از آنجا كه هر 
دو كش��ور داراي پتانس��يل قابل توجهي هستند و 
پرواز مستقيم بين دو كشور هم وجود دارد، زمينه  
همكاري بس��يار مناسبي فراهم است. او همچنين 
گف��ت: زمينه ه��اي اصل��ي هم��كاري ك��ه تجار، 
صاحب��ان صنايع و كارآفرينان و متخصصان فني و 
كارشناسان دو كشور ايران و هلند مي توانند در آن 

حوزه ها فعال باشند از طيف گسترده يي برخوردار 
است كه مديريت منابع آب و سيستم هاي آبياري؛ 
كشاورزي)بذر، خاك، توليدات، شيالت، دامپروري 
و...( بهداش��ت و درمان، لجس��تيك و حمل ونقل، 
صناي��ع تبديلي، آبزيان و ش��يالت؛ صنايع مربوط 
به نفت، گاز و پتروش��يمي؛ صنايع غذايي به  ويژه 

صنايع لبني؛ انرژي هاي پاك است. 
عض��و هي��ات رييس��ه ات��اق بازرگاني اي��ران در 
ادامه س��خنان خود افزود: در كن��ار همكاري صنايع 
بزرگ دو كش��ور و ب��ا توجه به اين موضوع كه بخش 
اصل��ي خدمات در هلند توس��ط بنگاه هاي كوچك و 
متوسط ارائه مي ش��ود، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي اي��ران آمادگ��ي دارد صنايع كوچك و 
متوسط هلندي را براي ايجاد و افزايش همكاري هاي 
خود با بخش خصوصي ايران به گرمي فرا خوانده به 
تبادل هيات هاي تجاري و صنعتي تخصصي بپردازد. 
به گفته او، هلند از لحاظ موقيت جغرافيايي و سيستم 
حمل و نقل از زيربن��اي محكم از بنادر، كانال ها، راه 
آهن و بزرگراه هاي بسيار مجهز و پيشرفته برخوردار 
اس��ت و بندر روتردام يك��ي از بزرگ ترين بنادر اروپا 
و جهان اس��ت كه به عنوان دروازه ورود نفت به اروپا 

محسوب مي شود.

سياس��ت هاي اقتص��ادي و ارزي دول��ت دوازدهم 
اي��ن روزها بي��ش از هر زمان ديگ��ري خاطر فعاالن 
اقتص��ادي را دچ��ار رنجش ك��رده اس��ت. از اين رو 
نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران گفت: تنها 
كلي��د حل انتقال ارز صرافي هاي��ي بودند كه با مجوز 
بانك مركزي فعاليت مي كردند اما با بي تجربگي تمام 
و بدون برنامه، راه آنها بس��ته شد. به گزارش مهر نيما 
بصيري، نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران با اس��تناد به س��خنان اخير روحاني به انتقاد از 
برخي تصميمات خلق الس��اعه دولت در حوزه اقتصاد 
پرداخت و خطاب به رييس جمهور گفت: به عنوان يك 
ايراني وظيفه خود مي دانم، گاليه هايي را از منظر يك 
صنعتگر و عضوي از پارلمان بخش خصوصي به عرض 
برسانم. او افزود: پس از چندين بار شنيدن سخنراني 
جنابعالي همه موارد مطرح  ش��ده را وعده هايي مهم 
و در عين حال تكراري احس��اس ك��ردم. او ادامه داد: 
آقاي رييس جمهور! بيانات شيواي حضرتعالي در عين 
حال ك��ه مهم اند اما به وضوح از عدم اطالع نس��بت 
به وضعي��ت عمومي مردم حكايت مي كنند.  بصيري 
همچنين گف��ت: چنانچه م��روري بر فرمايش��ات و 

وعده هاي خود در ايام تبليغات انتخاباتي داشته باشيد؛ 
سوال اينجاست كه كدام يك را تا به امروز براي مردم 
عملي كرده اي��د! او افزود: اقتصاد كش��ور همچنان با 
س��عي و خطا و بدون درايت ب��ه پيش مي رود و فقط 
با راهكارهاي غيركارشناس��ي به دنبال حل معضالت 
كش��ور هس��تيم؛ درحالي ك��ه اگر قرار ب��ود، بخش 
خصوصي هم بر مبناي وعده ها و تصميمات جنابعالي 
و مسووالن دولتي عمل كند حتما تا امروز نابود شده 
بود. نايب رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
در ادامه گفت: در سخنان خود به كاهش مصرف آب 
و برق در وزارتخانه ها و كنترل آن، افزايش ساعت كار 
و اس��تفاده از بليت اكونومي اشاره فرموديد؛ درحالي 
ك��ه معضالت اصلي كش��ور در ش��رايط كنوني اينها 
نيستند بلكه معضل اصلي سيستم فاسد اداري است 
كه متاسفانه يا شجاعت افشاي آن وجود ندارد يا اين 

امكان در كشور فراهم نيست. 
نيم��ا بصي��ري خطاب ب��ه رييس جمه��ور گفت: 
مي فرماييد مردم اعتماد كنند و ارز و سكه هاي خود را 
بازگردانند؛ اما واقعيت اين اس��ت همان گونه كه مردم 
در زلزله س��رپل ذهاب اعتماد نكردند و حاضر نشدند 

كاالها را به مس��ووالن مربوطه بس��پارند و خودشان 
كمك ها را به مقصد رساندند، ارز و سكه خود را هم باز 
نخواهند گرداند؛ چراكه اعتماد مردم از بين رفته و به 

بيان بهتر نابود شده است. 
نايب رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
مطرح كرد: چ��را عمر جوانان، پيشكس��وتان و عامه 
م��ردم برايتان مهم نيس��ت و چرا اج��ازه مي دهيد با 
س��عي و خطا براي سرنوش��ت م��ردم تصميم گيري 
ش��ود. او در ادامه افزود: در سخنانتان فرموديد، بخش 
خصوص��ي  بايد چنين كند و چنان كند و ما همراهي 
مي كنيم، سوال اين است كه مگر تاكنون براي بخش 
خصوصي چه كرده ايد ك��ه بار ديگر فعاالن اقتصادي 
را ب��ه همكاري دعوت مي كنيد؟! آي��ا اصل ۴۴ قانون 
اساسي را به ش��كل صحيح به اجرا گذاشتيد يا فقط 
شعار حمايت از بخش خصوصي سر داديد؟! چرا براي 
برچيدن بساط مفاس��د و رانت هاي موجود تصميمي 
قاطع اتخاذ نمي كنيد؟ گويا امكانش فراهم نيس��ت!« 
او همچنين گفت: هم��ان مديران اجرايي كه در برابر 
شما نشسته و شنونده فرمايشات شما بودند، مگر در 
اين كشور زندگي نمي كنند؟ شايد جنابعالي هم انتظار 
داريد گوجه فرنگي شان را از محله رييس جمهور قبلي 
خريداري  كنند! نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق 
بازرگاني ايران گفت: به دنبال جذب س��رمايه گذاري 
خارجي هس��تيد اما غافل از آنكه تمامي سرمايه هاي 
كش��ور را ارزان از دست مي دهيد. او افزود: تنها كليد 

حل انتقال ارز، صرافي هاي��ي بودند كه با مجوز بانك 
مركزي فعاليت مي كردند اما با بي تجربگي تمام و بدون 
برنامه راه را بر خودمان بس��تيم و صرافي ها را تعطيل 
كرديم. بصيري گفت: چطور در تعطيالت پايان هفته 
كش��ورهاي خارجي)شنبه و يك ش��نبه( قيمت دالر 
حدود دو هزار تومان افزايش يافت؟ چرا عكس العملي 
از مسووالن بانك مركزي ديده نشد؟ او تاكيد كرد: اين 
بدان معناست كه مشكالت موجود تماما داخلي است 

و ارتباطي با امريكا و ديگر كشورهاي بيگانه ندارد. 
بصيري اف��زود: به جاي افزايش س��اعت كاري يا 
كنترل مص��رف آب و برق س��ازمان ها، خودتحريمي 
داخل��ي را حل كني��د و بغض و كين��ه بخش دولتي 
نس��بت به فع��االن بخش خصوص��ي را مرتفع كنند. 
او بيان كرد: ش��ما اكن��ون از فعاالن بخش خصوصي 
كمك مي خواهيد؛ درحالي ك��ه از انتخابات دوره اول 
رياس��ت جمهوري، حضرتعالي وعده حض��ور در اتاق 
بازرگاني و در بين فع��االن بخش خصوصي را مطرح 
كرديد اما چه شد؟ او اظهار كرد: تا به امروز چه دست 
نوازش��ي بر سر فعاالن بخش خصوصي كشيده ايد كه 
انتظ��ار همراهي از آنها داري��د؟ البته همين كه امروز 
دس��ت نياز و همراهي به سوي بخش خصوصي دراز 

كرده ايد، جاي بسي خوشحالي دارد. 
او در ادامه س��خنان خود گفت: جلسه هم انديشي 
مديران اجرايي كشور كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشت 
را مي توانس��تيد در هيات دولت برگزار كنيد. بصيري 

با طرح اين س��وال كه چرا خطابتان همان ۲۲ميليون 
نفري كه به ش��ما رأي دادند نيست، گفت: معاون اول 
شما قيمت ارز را رسما ۴۲۰۰تومان اعالم مي كند؛ ولي 
از فرداي آن روز هيچ ارزي با اين نرخ ارائه نمي شود و 
فعاالن اقتصادي بايد ارز مورد نياز خود را با نرخ ۵۵۰۰ 
تا ۶۰۰۰ تومان از طريق پيك موتوري تحويل بگيرند. 
او تاكيد كرد: س��وال اين اس��ت كه رقم ۴۲۰۰تومان 
بر چه مبنايي به دس��ت آمده كه هيچ كس حاضر به 
پذيرش آن نيست؟! بصيري، در مورد افزايش قيمت ها 
و تنظي��م بازار اظهار كرد: ش��ما كه مي گوييد در اين 
خصوص پيش��قدم بوده ايد، نظرتان در مورد افزايش 
تصاع��دي عوارض خروج از كش��ور، عوارض جاده يي، 
افزايش ۲۰درصدي نرخ حمل و نقل جاده يي، افزايش 
۲برابري نرخ ارز طي چند ماه و... چيست؟ و اگر با اين 

روند مخالفيد لطفا آن را اصالح كنيد. 
به گفته او، مواردي ازجمله »ايجاد امنيت اجتماعي 
و اقتصادي، تغيير اساس��ي در كابينه اقتصادي دولت، 
شفاف س��ازي و عكس العمل قاطع نسبت به تخلفات 
اداري، حمايت واقعي از بخش خصوصي و توليد، ايجاد 
اشتغال پايدار با همراهي بخش خصوصي و ايجاد رفاه 
و تامي��ن اجتماعي براي م��ردم در عمل« را در قالب 
راهكارهاي پيشنهادي مواردي را مطرح كرد و گفت: 
اميد مي رود مش��اوران جديدي ك��ه دولت به دنبال 
آنهاس��ت، بتوانند در باقيمانده دولت جنابعالي تغيير 

نگرشي در رويه ها و عملكردهاي فعلي ايجاد كنند. 

تعادل| 
آيا برآورد س�هم هر ي�ك از صنايع توليدي 
در كشور از ميزان توليدات و صادرات صنعتي، 
مي توان�د معياري مناس�ب ب�راي حمايت از آن 
صنايع به دس�ت دهد؟ اين پرسش�ي است كه 
پاس�خ درس�ت ب�ه آن، مي تواند نه فقط س�بد 
ص�ادرات صنعت�ي اي�ران را س�نگين تر كن�د، 
كه ب�ه حمايت هاي دولت�ي از صناي�ع مختلف 
هم جهت دهد. بر اس�اس گزارش�ي كه توس�ط 
موسس�ه مطالع�ات و پژوهش ه�اي بازرگان�ي 
منتشر ش�ده، پنج گروه فعاليت صنعتي، شامل 
»صنايع تولي�د مواد و محصوالت ش�يميايي«، 
»صنايع توليد زغال كك، پااليش�گاه هاي نفت 
و سوخت هس�ته يي«، »توليد فلزات اساسي«، 
»صناي�ع م�واد غذايي و آش�اميدني« و »توليد 
س�اير محصوالت كاني هاي غيرفلزي« روي هم 
ح�دود 93 درصد از توليدات صنعتي كش�ور و 
ح�دود 94 درصد از صادرات صنعتي كش�ور را 
در بازه زماني 1390 تا 1392 تشكيل مي دادند. 
اين در حالي اس�ت كه با توج�ه به برآوردي كه 
از ش�اخص هاي ثانويه يي همچون »سهم درآمد 
صادرات�ي در ارزش ف�روش«، »قابلي�ت رش�د 
درون زا« و »ظرفيت هاي سرمايه گذاري تشكيل 
ش�ده در رش�ته فعاليت ه�اي صنعت�ي« وجود 
دارد، حمايت از پنج گروه فعاليت صنعتي مورد 
اش�اره در باال، الزامًا به حص�ول باالترين ميزان 
تولي�دات و صادرات صنعت�ي نخواهد انجاميد. 
افزون بر اين، به نظر مي رس�د كه تمركز صرف 
بر محرك هاي موجود رش�د ص�ادرات صنعتي 
كش�ور )صنايع پااليشگاهي، شيميايي و فلزات 
اساس�ي( كفايت نمي كند و الزم اس�ت با توجه 
به ش�اخص هاي بررسي ش�ده، رشته هاي ديگر 
نيز جزو اولويت هاي سرمايه گذاري لحاظ شوند. 

  
اينكه كدام رش��ته فعاليت هاي صنعتي در كشور 
مي توانن��د بازارهاي صادراتي را فتح كنند، پرسش��ي 
نيس��ت كه به س��ادگي بتوان به آن پاسخ داد. برخي 
ش��اخص هاي تجاري، مي توانند نشان دهنده روندي 
باشند كه صادرات صنعتي را به بلوغ مي رساند و رشد 
مي دهد. به عنوان مثال، سهم درآمدهاي صادراتي از 
ارزش فروش )به عنوام متغير جايگزين درجه اتكاي 
رش��ته فعاليت ه��اي صنعتي به بازاره��اي صادراتي( 
مقايس��ه درجه اهمي��ت هر يك از رش��ته فعاليت ها 
بر حس��ب س��هم از توليد صنعتي و سهم از صادرات 
صنعت��ي )رابط��ه مبادله ارزش تولي��دات صنعتي بر 
حس��ب قيمت هاي داخلي و صادراتي(، س��هم مواد 
اوليه وارداتي از ارزش س��تانده رش��ته فعاليت، سهم 
مواد اوليه وارداتي از كل مواد اوليه، متوس��ط ارزش 
نهاده ه��ا به س��تانده )به عنوان متغي��ر تعيين كننده 
ش��دت وابس��تگي رش��ته فعاليت هاي مورد بررسي 
ب��ه مواد اولي��ه و قابليت درون زايي رش��د در آن بر 
حسب ميزان وابستگي به واردات مواد اوليه( و سهم 
رشته فعاليت هاي صنعتي از طرح هاي سرمايه گذاري 
)به عن��وان نش��انگري از ج��ا به جايي ه��اي عرصه 
فعاليت هاي صنعتي در آينده( ش��اخص هايي هستند 
كه سياس��ت گذار مي تواند با توجه به آنها، بر اس��اس 

مزيت نسبي صنعتي دست به اقدام بزند. 

 پيش قراول هاي صنعتي در ايران
با يك بررسي اوليه از آمارهاي توليد و صادرات 
صنعتي در دوره زماني ۱39۰ تا ۱39۲، مش��خص 
مي ش��ود كه بيش از ۵۰ درص��د توليد و صادرات 
صنعت��ي در بخ��ش »تولي��د م��وارد و محصوالت 
ش��يميايي« محقق شده اس��ت. بر اين اساس، به 
عنوان نمونه، ش��اخص توليد و ص��ادرات صنعتي 
ب��راي »توليد فلزات اساس��ي«، ب��ه ترتيب حدود 
۱۱ درص��د و 9 درص��د ب��وده اس��ت. پن��ج گروه 
فعالي��ت صنعت��ي، ش��امل »صنايع تولي��د مواد و 
محصوالت ش��يميايي«، »صنايع توليد زغال كك، 
پااليشگاه هاي نفت و س��وخت هسته يي«، »توليد 
فلزات اساسي«، »صنايع مواد غذايي و آشاميدني« 
و »توليد س��اير محصوالت كاني ه��اي غير فلزي« 
روي ه��م ح��دود 93 درصد از تولي��دات صنعتي 
كشور و حدود 9۴ درصد از صادرات صنعتي كشور 

را تشكيل مي دهند. 
 با اين همه، اكنون اين پرس��ش مطرح مي شود 
كه آيا همين پنج رش��ته فعالي��ت صنعتي را بايد 
به عنوان اولويت س��رمايه گذاري در نظر گرفت؟ به 
عبارت ديگر، آيا بايد به حمايت از س��رمايه گذاري 
در صنايع��ي پرداخت ك��ه از ديرب��از نقطه اتكاي 
ص��ادرات صنعت��ي كش��ور بوده اند، يا آنكه س��هم 
صنايع كم اهميت تر )به لحاظ س��هم از درآمدهاي 
صادرات��ي( كه به دليل ع��دم حمايت و بي توجهي 
بخ��ش دولتي تاكنون س��هم ناچي��زي از صادرات 
صنعتي را به خ��ود اختصاص داده اما ظرفيت هاي 
توس��عه قابل توجهي دارند، بايد مورد شناسايي و 

حمايت در زمينه سرمايه گذاري قرار بگيرند؟

 شاخص هاي سه گانه
پاسخ اين اس��ت كه براي حمايت از صنايع، بايد به 
ش��اخص هاي متنوعي توجه كرد، از جمله اينكه سهم 
درآمد صادراتي در ارزش فروش گروه صنعتي مورد نظر 
چقدر است؟ شاخص »س��هم درآمد صادراتي در ارزش 
فروش«، در واقع درجه اتكاي فعلي رش��ته فعاليت هاي 
صنعتي را به بازارهاي صادراتي نشان مي دهد. آمارهاي 
منتشر ش��ده توس��ط مركز آمار ايران نش��ان مي دهد 
باالترين ميزان اين ش��اخص مربوط به فعاليت دباغي و 
عمل آوردن چرم و ساخت كيف با سهم 37.9۵ درصدي 
اس��ت. پس از آن، توليد موارد و محصوالت شيميايي و 
س��اير محصوالت كان��ي غير فلزي، به ترتيب با س��هم 
3۵.۶۸ درص��دي و ۱۰.۸9 درص��دي، در رتبه هاي دوم 
و س��وم قرار مي گيرند.  اين در حالي اس��ت كه صنعت 
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف اگرچه بالغ بر 
3۸ درصد اتكا به بازارهاي صادراتي دارد، اما به واس��طه 
سهم بسيار پايين از توليد صنعتي )۰.۱۶ درصد(، نقش 
تاثيرگذاري در درآمدهاي صادراتي صنعتي كشور نداشته 
اس��ت )۶۲. ۰ درصد( . اين موضوع، پتانسيل باالي اين 
صنعت در صورت گس��ترش س��رمايه گذاري در ارتقاي 
درآمدهاي صادراتي را نمايان مي س��ازد. نكته ديگر نيز 
با مقايسه سهم اين رشته فعاليت از ارزش توليد صنعتي 
و صادرات صنعتي به دس��ت مي آيد. به طور دقيق تر، در 
رقابت ميان ساير رشته فعاليت هاي صنعتي، اين رشته 
فعاليت سهم باالتري را از درآمد صادراتي در مقايسه با 
ارزش توليد به دس��ت مي آورد. )به ترتيب، ۰.۶۲ درصد 
در برابر ۰.۱۶درصد(. اگر چه هر دو اين نسبت ها كوچك 
هستند، اما مش��خص مي شود قيمت نسبي فروش اين 
محصول در بازارهاي صادراتي به نسبت بازارهاي داخلي 

مناسب تر بوده است. مجموع اين موارد مبين پتانسيل 
باالي گس��ترش سرمايه گذاري در اين صنعت )به شرط 
تامين مكفي صنايع باالدس��ت( اس��ت.  شاخص دوم، 
»قابليت رشد درون زا« نام دارد. بر اين اساس، با تحليل 
شاخص هاي ناظر بر قابليت هاي رشد درون زا، مي توان 
به درجه تاثيرپذيري ساختار توليدي صنعت مورد نظر از 
تحوالت قيمت هاي جهاني )در بخش نهاده هاي توليدي( 
و در نتيجه امكان پذيري يا عدم وجود امكان برنامه ريزي 
بلند مدت در رابطه با گس��ترش سرمايه گذاري، توليد و 
در نتيجه ص��ادرات در صنعت مربوطه پرداخت. بر اين 
اساس، در مورد رشته فعاليت هاي صنايع دباغي و عمل 
آوردن چرم و س��اخت كيف، چوب و پوشاك نيز اگرچه 
درجه وابستگي به مواد اوليه پاييني دارند، سهمي كمتر 
از ني��م درصد به لحاظ ارزش س��تانده در كل س��تانده 
صنع��ت را از آن خود كرده اند. در واقع مي توان گفت از 
پتانسيل هاي نهفته در اين صنايع، در بازارهاي داخلي به 

صورت محدود بهره گيري شده است. 
شاخص سوم، »ظرفيت هاي سرمايه گذاري تشكيل 
شده در رشته فعاليت هاي صنعتي« است. شواهد حاكي 
از آن اس��ت كه در س��ال هاي ۱3۸۵ ت��ا ۱39۲، عمده 
ظرفيت هاي ايجاد ش��ده )حدود ۶3 درصد( در صنايع 
توليد مواد و محصوالت شيميايي، كاني هاي غير فلزي، 
فلزات اساسي و مواد غذايي و آشاميدني كه سهم بااليي 
از توليد و صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده اند، 
صورت گرفته است. از ديگر سو، صنايع داراي پتانسيل 
صادراتي بالقوه مانند دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت 
كيف و توليد چوب و محصوالت چوبي، همچنان مغفول 
مانده اند. نكته يي كه در اين مورد وجود دارد آن اس��ت 
ك��ه با توجه به روندهاي تقاضا و نيز با آگاهي از افزايش 

ظرفيت هاي توليدي س��اير كشورها، به ويژه كشورهاي 
منطقه، حضور ايران در بازارهاي صادراتي هدف گذاري 
شده طي سال هاي آتي با تهديدات جدي رو به رو خواهد 
بود. از آنجا كه در رشته فعاليت توليد مواد و محصوالت 
شيميايي )پتروشيمي( اغلب سرمايه گذاري ها معطوف به 
صنايع باالدستي است و در اين حوزه ها نيز ظرفيت هاي 
جهاني جديدي ايجاد شده كه حتي در مورد محصوالت 
اصلي صادراتي كشور نيز چالش هاي جدي قابل مالحظه 
است، لذا به نظر مي رسد حمايت از سرمايه گذاري هاي 
صنعتي صادرات گرا بايد طي��ف متنوع تري از صنايع را 

پوشش دهند. 

 كدام صنايع براي ايران مناسب ترند
تحليل هاي مربوط به تحوالت زيربخشي در بخش 
صنعت كش��ورهاي بزرگ نش��ان مي دهد كه تحوالت 
كيفي )فناوري( در اين بخش با افزايش درآمد س��رانه 
اين كش��ورها صورت گرفته اس��ت. ب��ا اين همه، طبق 
بررس��ي هاي موسس��ه مك كينزي، در ه��ر مرحله از 
توس��عه، احتم��ال حركت وفق مس��يرهاي معمول در 
جهان بيشتر است. با اين توصيف، توجه به اولويت هاي 
توليد صنعتي كش��ور در محدوده متوسط درآمد سرانه 
اقتصاد ايران مي تواند مبنايي هرچند جزئي براي انتخاب 
اولويت هاي س��رمايه گذاري به دس��ت دهد. از آنجا كه 
درآمد سرانه ايران در س��ال ۲۰۱۵ معادل ۶۵۰۰ دالر 
قرار دارد. صنايع زير، به عنوان صنايع مطرح در محدوده 
درآمد سرانه ۵۰۰۰ تا 7۰۰۰ دالر، مي توانند به ترتيب 
به عنوان مبناي اولويت سرمايه گذاري مورد توجه قرار 
گيرند: صنعت توليد مواد غذايي و آش��اميدني، صنعت 
توليد فلزات اساسي، صنعت توليد منسوجات، صنعت 
توليد ماش��ين آالت مولد و انتقال برق و دس��تگاه هاي 
برقي، صنعت توليد مواد و محصوالت شيميايي، صنعت 
توليد وس��ايل نقليه موتوري، صنعت پوشاك، صنعت 
توليد مواد الس��تيكي و پالستيكي و صنعت كاني هاي 
غير فلزي.  بررس��ي نكات فوق نش��ان مي دهد كه در 
تعيي��ن اولويت ها، ضمن آنكه بايد به عملكرد صادراتي 
هر يك از رشته فعاليت ها توجه كرد، بايد ظرفيت هاي 
موجود هر رشته فعاليت و قدرت رشد درون زاي آن نيز 
مورد توجه قرار گيرد. بنابراين، بديهي است كه تمركز 
صرف بر محرك هاي موجود رش��د ص��ادرات صنعتي 
)صنايع پااليشگاهي، شيميايي و فلزات اساسي( كفايت 
نمي كند و الزم اس��ت با توجه به شاخص هاي بررسي 
شده، رشته هاي ديگر نيز جزو اولويت هاي سرمايه گذاري 
لحاظ ش��وند. بر اين اس��اس، مي توان به برخي صنايع 
داراي مزيت نسبي اش��اره كرد. به عنوان مثال، صنايع 
غذايي را مي توان در زمره صنايع »غير منبع محور« در 
نظر گرفت كه از ديگر سو، صنعتي است با درجه پايين 
وابستگي به مواد اوليه وارداتي، برخوردار از سهم باالي 
درآمده��اي صادراتي و البته اتكاي محدود به بازارهاي 
صادراتي. بديهي است كه سرمايه گذاري جهت ارتقاي 
برندسازي و بسته بندي در اين رشته فعاليت مي تواند 
بخش بزرگ تري از توليدات اين رش��ته فعاليت را روانه 
بازاره��اي صادراتي كند. در گروه صنايع »منبع محور« 
نيز مي توان به صنايع شيميايي اشاره كرد. اين صنعت، 
صنعتي است برخوردار از مزيت منابع طبيعي ارزان. به 
عنوان نمونه يي از صنايع ش��يميايي، مي توان به توليد 
كود ش��يميايي و تركيبات ازت اش��اره كرد كه بيش از 
نيمي از ظرفيت توليدي آنها به صادرات اختصاص يافت. 
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7  جهان

 تبديل ۵ ميليارد دالر سهام
به اوراق قرضه در جنگ تجاري

 افزايش توليد اورانيوم غني  شده
در كره شمالي

گزينه كاخ سفيد براي سازمان مهاجرت 
راي نياورد

گروه جهان|
تنش هاي تجاري امريكا و چين در هفته گذش��ته باعث ش��ده است، سرمايه گذاران 
5.16ميليارد دالر سرمايه ش��ان را از صندوق هاي س��هام و صندوق هاي دوجانبه بيرون 
بكشند تا اوراق قرضه بخرند. به گزارش رويترز، موسسه اينوستمنت كمپاني اعالم كرده 
تنش هاي تجاري امريكا و چين طي هفته گذشته باعث شد تا سرمايه گذاران 5.16ميليارد 
دالر از سرمايه شان را از صندوق هاي سهام و صندوق هاي دوجانبه بيرون بكشند تا اوراق 

قرضه )سرمايه امن در مواقع بحران( بخرند. 
خروج سرمايه از بازار سهام بيشتر از همه از سوي صندوق هاي بلندمدت داخلي انجام 
ش��د كه پس از 1.15ميليارد دالري كه هفته قبل از آن از دس��ت دادند، اين هفته هم 
 با فرار س��رمايه 3.11ميليارد دالري روبه رو شدند. صندوق هاي سرمايه گذاري سهام هم

7 روز پس از اينكه گزارش دادند 7.54ميليارد دالر جريان ورودي سرمايه داشته اند، اين 
هفته به صورت خالص 3.95ميليارد دالر خروج سرمايه را ثبت كردند. اسكات اندرسون 
اقتصاددان ارش��د »بانك آو ِد وس��ت« )بانك غرب( مي گويد: »در جريان هاي اين هفته 
س��رمايه صندوق ها به وضوح تجارت بدون ريسك پذيري سرمايه گذاران مشهود بود. در 
حالي كه جنگ تجاري بين امريكا و چين در حال گرم تر ش��دن اس��ت، نامشخص بودن 
وضعيت پش��تيباني از تجارت به نگراني در حال رشدي براي سرمايه گذاران تبديل شده 
اس��ت.« در 15 ژوئن هم چين و هم امريكا فهرستي از كاالها را براي اينكه هدف تعرفه 
واردات قرار بگيرند، معرفي كردند. اندرس��ون مي گويد: »صندوق هاي سرمايه گذاري كاال 
هفته گذش��ته ۲64 ميليون دالر از سرمايه خود را از دست دادند، چراكه سرمايه گذاران 
پيش بيني خود از رشد بازارهاي در حال ظهور را كاهش داده اند. « تقاضا براي همه انواع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در كل 1.7۲ميليارد دالر افت ك��رد، در حالي كه در هفته 
پيش از آن جريان ورودي اين صندوق ها 9.95 ميليارد دالر رشد كرده بود. نهاد مسوول 
برنامه ريزي هاي اقتصادي چين اخيرا برخي محدوديت هاي مربوط به مالكيت خارجي را 
در شماري از بخش هاي صنعتي اين كشور تسهيل كرده يا به  كلي از ميان برداشته است. 

گروه جهان|
آژانس هاي اطالعاتي امريكا بر اين باورند كه با وجود توافق به عمل آمده ميان امريكا 
و كره ش��مالي، اين كشور آسيايي توليد سوخت براي تسليحات اتمي را در چند سايت 
مخف��ي در ماه هاي اخير افزايش داده اس��ت. به گزارش رويترز و به نقل از ان بي س��ي، 
آژانس هاي اطالعاتي امريكا معتقدند كره ش��مالي ضمن تالش براي سازش در مذاكرات 
اتمي با اياالت متحده تالش كرده اين روند در توليد س��وخت براي تس��ليحات اتمي را 
مخفي كند. ارزيابي اخير آژانس هاي اطالعاتي امريكا نشان مي دهد با وجود توافق ميان 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي در نشس��ت 
س��نگاپور و اعالم اين مساله كه كره ش��مالي ديگر يك تهديد اتمي نيست، باز هم بايد 

اقداماتي براي مقابله با برنامه هاي اتمي اين كشور صورت گيرد. 
5 مقام امريكايي گفته اند؛ كره ش��مالي در ماه هاي اخير توليد اورانيوم غني شده 
براي تس��ليحات اتمي را افزايش داده اس��ت. مقام هاي امريكايي گفته اند كه ارزيابي 
اطالعاتي شامل اين مس��اله مي شود كه كره شمالي بيش از يك سايت مخفي اتمي 
دارد و س��ايت يانگ بيون تنها سايت نيست. ش��بكه خبري ان بي سي از قول يكي از 
اين مقام ها گزارش داد: ش��واهدي مس��تدل بر اين مساله وجود دارد كه كره شمالي 

تالش مي كند تا امريكا را فريب دهد. 
اين گزارش سواالتي را درباره آمادگي كره شمالي در ورود به مذاكرات جدي با امريكا 
درباره توقف برنامه هاي اتمي اش به وجود مي آورد. پيش از نشس��ت رهبران كره شمالي 
و امريكا، دولت پيونگ يانگ توقف يك  جانبه برنامه هاي تسليحاتي خود را رد كرده بود. 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا اخيرا نيز گفته بود كه قصد دارد به كره شمالي برود تا 
بر تعهدات به دست آمده در نشست رهبران امريكا و كره شمالي تاكيد و نظارت كند. در 
همين حال بروس كلينگنر كارشناس سابق مسائل كره شمالي در سيا گفت كه گزارش 
ان بي سي درباره اظهارات ترامپ در خصوص اين مساله كه كره شمالي ديگر تهديد اتمي 

نيست، مضحك و نيازمند تالش ها و بررسي هاي بيشتر است. 

گروه جهان|
گزينه پيش��نهادي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، براي س��مت مديركل 
سازمان بين المللي مهاجرت راي نياورد. همچنين حدود 6۰۰ معترض امريكايي به 
سياست هاي مهاجرتي ترامپ كه در ساختمان مجلس سنا واقع در شهر واشنگتن 

تجمع كرده بودند، بازداشت شده اند. 
به گزارش رويترز، نامزدي كن آيزاكس تحت الشعاع سياست هاي مهاجرتي ترامپ 
قرار گرفته بود. گفته شده، مطالبي كه كن آيزاكس درباره مسلمانان در شبكه هاي 
اجتماعي منتش��ر كرده بود در شكس��ت او موثر بوده است. كن آيزاكس در رقابت 
براي كس��ب سمت مديركل سازمان بين المللي مهاجرت پس از لورا تامسون نامزد 
كاستاريكا و آنتونيو ويتورينو نامزد پرتغال، در جايگاه آخر قرار گرفته است. سازمان 
بين المللي مهاجرت وابس��ته به سازمان ملل متحد اس��ت. امريكا با وجود خروج از 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل و ترك مذاكرات سازمان ملل در مورد تاثير جهاني 
مهاجرت، قويا از نامزدي كن آيزاكس براي مديركلي س��ازمان بين المللي مهاجرت 
حمايت مي كرد. آنتونيو ويتورينو كه اكنون به مقام مديركلي س��ازمان بين المللي 
مهاجرت انتخاب ش��ده در ده��ه 199۰ در دولت آنتونيو گوت��رش دبيركل فعلي 
س��ازمان ملل متحد از پرتغال عهده دار س��مت وزارت ب��ود. همچنين صدها نفر از 
مخالفان سياست هاي مهاجرتي ترامپ بازداشت شده اند. پراميال جاياپال نماينده زن 
كنگره امريكا، جزو بازداشت ش��دگان است. اغلب اين معترضان را زنان سفيدپوشي 
تش��كيل مي دادند كه پوشش نقره يي رنگي را مشابه آنچه به پناهجويان غيرقانوني 
داده مي شود، به دور خود پيچيده بودند و در ساختمان مجلس سناي امريكا روي 
زمين نشسته بودند. آنها همصدا با هم اين سرود را مي خواندند كه »با صداي بلند، با 
صداي رسا، بگوييد با هم، مهاجران خوش آمديد، به اينجا خوش آمديد« پليس ابتدا 
از معترضان خواست كه ساختمان سنا را ترك كرده و به اعتراض خود پايان دهند، 

ولي زماني كه با مقاومت مواجه شد، آنها را تهديد به بازداشت كرد. 

 كانادا تعرفه هاي گمركي 
بر كاالهاي امريكايي وضع كرد

گ�روه جه�ان| كان��ادا در اقدام��ي تالفي جويانه 
تعرفه هاي گمرك��ي بر محص��والت امريكايي ازجمله 
ف��والد و آلومينيوم وضع كرد. وزير خارجه كانادا گفته 
اس��ت كه قصد تش��ديد جنگ تجاري را ندارد اما اين 
كش��ور در مقابل امريكا كوتاه نخواهد آمد. به گزارش 
دويچه ول��ه، قرار اس��ت از يك ش��نبه)فردا( تعرفه هاي 
جدي��د كانادا علي��ه محصوالت امريكايي اجرا ش��وند. 
نح��وه اعالم تعرفه هاي كانادا ب��ر محصوالت امريكايي 
بي ش��باهت ب��ه اقدام ترام��پ نبود. جاس��تين ترودو، 
نخست وزير كانادا در مراس��م اعالم تعرفه بر كاالهاي 
امريكايي در س��اختمان كارخانه بزرگ ش��ركت فوالد 
اس��تلكو حضور نداشت. اما به  جاي او كريستيا فريلند، 
وزير خارجه كانادا و وزراي ديگر در اين مراسم حضور 
داشتند. شركت كنندگان مراس��م گفتند كه هدفشان 
اعالم جنگ تجاري عليه امريكا نيس��ت ولي كانادا در 
مقابل اين كشور كوتاه نخواهد آمد. وزير خارجه كانادا 
گفت كه كش��ورش در مقابل امريكا چاره يي جز تالفي 
نداش��ته و مجبور ش��ده اس��ت، تعرفه هاي گمركي بر 
محصوالت امريكايي را وضع كند. اين تعرفه ها بيش��تر 
ش��امل كاالهايي مي شود كه در آن فوالد و آلومينيوم 
به  كار رفته اس��ت. وزي��ر خارجه كان��ادا تاكيد كرده، 
اقدامات امريكا خالف قوانين سازمان تجارت جهاني و 
نهاد »اف آي تي اف« غيرقانوني و ناعادالنه است. فريلند 
اعالم كرده، عوارض گمركي ش��امل كاالهاي صادراتي 
امريكا مي ش��ود كه حجم آن بالغ ب��ر 1۰ميليارد دالر 
اس��ت. اسامي اين كاالها در 3 ليست تهيه شده است. 
عوارض گمركي تعيين ش��ده از سوي كانادا بين 1۰تا 

۲5درصد خواهد بود. 
بيش��ترين عوارض بر محصوالتي وضع شده كه در 
آنها از فوالد اس��تفاده شده اس��ت. وزير خارجه كانادا 
تاكيد كرده، فهرست محصوالت امريكايي براي اعمال 
ع��وارض گمركي برابر ب��ا عوارض گمرك��ي امريكايي 
مش��خص شده اس��ت. او همچنين گفته، دولت كانادا 
تالش كرده با امريكا راه حل مش��تركي بيابد اما موفق 
نشده است. وزير خارجه كانادا همچنين گفته خود او 
شخصا هفته گذش��ته 6 بار با نماينده وزارت بازرگاني 
امريكا صحبت كرده ولي نتيجه يي نداش��ته اس��ت. او 
تاكي��د كرده، كان��ادا هر زمان و هر كجا حاضر اس��ت 
مذاكرات بر سر حل وفصل مشكالت تجاري با امريكا را 
آغاز كند. وزير خارجه كانادا همچنين گفته، كشورش 
قص��د دارد دو ميلي��ارد دالر كان��ادا ب��ه ش��ركت ها و 
كارگراني كه از افزايش تعرفه گمركي امريكا خس��ارت 
ديده اند، كمك كند. اين كش��ور قصد دارد با اين بسته 
مالي از صنايع فوالد و آلومينيوم كانادا حفاظت كند. 

 كمك اروپا به تركيه
براي ممانعت از ورود مهاجران

اتحاديه اروپا كمكي س��ه ميليارد دالري را دراختيار 
دول��ت تركيه قرار مي ده��د. به گزارش وس��تي، دونالد 
تاس��ك ريي��س ش��وراي اروپا، گفت��ه س��ران اتحاديه 
 اروپ��ا تصميم گرفتند ب��راي مبارزه با بح��ران مهاجرت 
س��ه ميليارد ي��ورو به تركي��ه و 5۰۰ ميلي��ون يورو به 
صن��دوق حمايت��ي اروپ��ا در آفريقا اختص��اص دهند. 
پيش ت��ر اتحادي��ه اروپ��ا در توافق��ي ب��ا دول��ت تركيه 
 در س��ال ۲۰15 مي��الدي وع��ده داده ب��ود ت��ا كمكي 
6 ميلي��ارد يورويي را براي مب��ارزه با پديده مهاجرت به 
اروپ��ا از طريق تركيه اختصاص دهد. س��واحل تركيه از 
مسيرهاي مهم ترانزيتي گروه هاي مهاجر به اتحاديه اروپا 
محسوب مي شوند كه بيشتر اتباع كشورهاي خاورميانه 
همچون افغانس��تان، ايران و عراق براي رساندن خود به 

اروپا از آن استفاده مي كنند. 

ترور فرمانده نيروهاي ويژه 
پليس افغانستان 

عزي��زاهلل كاروان فرمان��ده نيروهاي وي��ژه پليس در 
واليت پكيتكا در كابل ترور ش��د. به گ��زارش يورونيوز، 
كاروان ك��ه همراه خانواده خود به پارك فردوس��ي كابل 
رفته بود، توس��ط مهاجم ناش��ناس ترور شد. اين پارك 
در محله مكروريان س��وم كابل ق��رار دارد كه از محالت 
مرك��زي و امن اين ش��هر محس��وب مي ش��ود. طالبان 
 مس��ووليت اي��ن حمل��ه را برعه��ده گرفته اس��ت. او از 

3۸ سوءقصد طالبان نجات يافته بود. 

 عراق با داعشي ها 
مذاكره نمي كند

نخست وزير عراق اعالم كرده ارتش اعضاي داعش 
را در ه��ر جايي حت��ي مناطق كوهس��تاني تعقيب 
مي كند و هرگز با آنها مذاكره نخواهد كرد. به گزارش 
سومريه نيوز، حيدر عبادي نخست وزير و فرمانده كل 
نيروهاي مس��لح عراق با درخواست از عراقي ها براي 
اتحاد با يكديگر گفت��ه: »برخي تصور مي كنند كه با 
اعض��اي داعش مذاكره مي كنيم ك��ه اين امر خيالي 
باطل اس��ت. در گذش��ته با اين امر مخالفت كرديم 
و ام��روز هم مخالفت مي كنيم، ج��زاي عناصر گروه 
تروريستي داعش مرگ است.« فرمانده كل نيروهاي 
مس��لح عراق وع��ده داده عامالن جنايت  در مس��ير 

كركوك-ديالي اعدام خواهند شد. 

 تداوم كاهش
ارزش پول ملي پاكستان

كاهش ارزش روپيه پاكس��تان در برابر دالر امريكا 
همچنان ادام��ه دارد و به 1۲4 روپي��ه برابر هر دالر 
رسيده است. به گزارش ايرنا، در حالي كه دولت موقت 
پاكس��تان اين روزها خود را ب��راي برگزاري انتخابات 
آماده مي كند با مش��كل جدي كاهش ش��ديد ارزش 
پول ملي روبه روس��ت. همچنين بدهي هاي خارجي 
پاكستان نيز روند صعودي داشته و در حال حاضر به 

بيش از دو تريليون روپيه رسيده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جمهوري خواهان براي پيروزي در انتخابات كارنامه اقتصادي بهتري الزم دارند  

هشدار جنرال موتورز درباره سياست هاي ترامپ
گروه جهان|

جمهوري خواهان براي پيروزي در انتخابات كنگره 
ب��ه كارنامه اقتصادي بهتري نياز دارند. كارشناس��ان 
سياس��ي و اقتصادي كه دو سال يك بار با استفاده از 
آمارهاي اقتصادي تحوالت آينده را بررسي مي كنند، 
پيروز انتخابات كنگره يي اياالت متحده در ماه نوامبر 

را پيش بيني كرده اند. 
به گزارش رويترز، اين دانش��مندان اعالم كرده اند 
كه گرچه اياالت متحده درحال حاضر رشد اقتصادي 
خوبي دارد اما نمايندگان جمهوري خواه براي پيروزي 
در انتخاب��ات كنگره و حفظ مجل��س نمايندگان به 

كارنامه اقتصادي بهتري نياز دارند. 
در اي��ن گ��زارش آم��ده، تحليل ها ك��ه برخي از 
داده هايش به دهه 194۰ و قبل تر بازمي گردد، نشان 
مي دهد ك��ه دموكرات ها فرصت خوب��ي براي برنده 
ش��دن حداقل ۲3كرسي در انتخابات نوامبر خواهند 
داش��ت. كسب اين تعداد كرس��ي حزب دموكرات را 
قادر مي س��ازد كه كنترل مجلس نمايندگان امريكا 
را به دس��ت گيرد. گفته ش��ده، جمهوري خواهان در 
صورتي اكثريت مجلس نمايندگان را حفظ خواهند 
كرد كه درآمدها در 6 ماه نخست سال جاري حداقل 
3.4درصد رش��د داشته باش��د. كارشناسان احتمال 
داده ان��د ك��ه جمهوري خواهان در انتخاب��ات نوامبر 
3۲كرسي را از دست بدهند كه مي تواند يك دردسر 

تمام  عيار براي حزب جمهوري خواه باشد. 
يكي ديگر از داليل شكس��ت جمهوري خواهان 
در اين گ��زارش، كاهش ش��ديد محبوبيت دونالد 
ترامپ اعالم ش��ده كه تاثيرش از نقش »درآمدها« 
در انتخابات بيشتر اس��ت. انتقادها از سياست هاي 
اقتصادي دونالد ترامپ به  شدت افزايش يافته است. 
در تازه ترين مورد ش��ركت جنرال موتورز با هشدار 
نسبت به سياس��ت هاي يك جانبه و حمايت گرايانه 
ترامپ پيش بيني كرده كه ادامه اين سياس��ت ها به 

كاهش شغل در امريكا منجر خواهد شد. 

به گزارش رويترز، ش��ركت خودروس��ازي جنرال 
موت��ورز امريكا هش��دار داده، تعرفه ه��اي مورد نظر 
دولت ترامپ مي تواند به منزوي ش��دن شركت هاي 
امريكاي��ي ازجمله جنرال موتورز در بازار هاي جهاني 
منجر شود. يك گروه تجاري متشكل از خودروسازان 
بزرگ نيز پيش تر اعالم كردند به دولت ترامپ هشدار 
داده اند، تهدي��د امريكا به وضع تعرفه ۲5درصدي بر 
واردات خودرو به بهانه امنيت ملي ساالنه 45ميليارد 
دالر مع��ادل 5۸۰۰ دالر ب��ه ازاي هر خ��وردو براي 
مصرف كنندگان امريكايي هزينه در برخواهد داشت. 

انتخابات مجلس سناي اياالت متحده در تاريخ 6 
نوامبر ۲۰1۸ برگزار خواهد شد. در مجموع 33كرسي 
از 1۰۰كرس��ي س��نا در اين دوره از انتخابات تعيين 
تكليف مي شوند. درحال حاضر حزب جمهوري خواه 
51 كرسي و دموكرات ها 47كرسي سنا را در اختيار 
دارند و دو صندلي ديگر هم متعلق به احزاب مستقل 
است كه بيشتر با حزب دموكرات همكاري مي كنند. 
در مجلس نمايندگان امريكا هم اكنون ۲35كرس��ي 
در اختيار جمهوري خواهان و 193كرس��ي در اختيار 
دموكرات ه��ا ق��رار دارد. تقريب��ا از ۲۰11مي��الدي 

جمهوري خواهان توانسته اند اختيار مجلس نمايندگان 
را در اختيار خود داشته باشند. 

نكت��ه جالب اينجاس��ت كه دموك��رات در طول 
سال هاي پس از جنگ جهاني دوم نزديك به 4۰سال 
كنترل بالمنازع مجلس نمايندگان امريكا را در دست 
داش��تند. اين حاكميت دموكرات ها از سال انتخابات 
ميان دوره يي امريكا از س��ال 195۲ميالدي تا س��ال 
1994 به طول انجاميده است. حاال و در صورتي كه 
دموكرات ها بتوانند ۲3تا ۲4كرسي جمهوري خواهان 
را از دس��ت آنان برباين��د، مي توانند كنترل مجلس 

نماين��دگان را به دس��ت بگيرند. در اي��ن ميان هم 
آخرين نظرس��نجي هاي صورت گرفته، نشان دهنده 

جلوتر بودن نسبي دموكرات هاست. 
در ش��اخه سناي كنگره امريكا نيز رقابت سختي در 
جريان است. هم اكنون در مجلس سناي امريكا 51 كرسي 
به جمهوري خواهان و 49كرس��ي به دموكرات ها تعلق 
دارد و در صورتي كه دمكرات ها تنها بتوانند يك كرسي 
را از جمهوري خواه��ان بربايند، رأي طاليي مايك پنس 
به عنوان معاون رييس جمهور امريكا و از اعضاي كنگره 
الزامي مي ش��ود. با اين حال در انتخابات سنا هم اوضاع 
براي دموكرات ها پيچيده اس��ت. در انتخابات ماه نوامبر 
۲4كرسي دموكرات ها به همراه دو كرسي متعلق به دو 
سناتور مستقل كه متحد دموكرات ها به شمار مي آيند به 
رأي گذاشته مي شود و اين درحالي است تنها ۸ كرسي 
متعلق به جمهوري خواهان به رأي گذاش��ته مي شود. از 
اين ۸ كرسي 3 كرس��ي متعلق به ايالت هايي است كه 
به دليل بازنشس��تگي س��ناتورها وارد چرخه انتخابات 
ش��ده اند. با اين حال چالش اساس��ي براي دموكرات ها 
رقابت در ايالت هايي اس��ت كه در انتخابات سال ۲۰16 
به ترامپ رأي دادند و وي را بر مصدر رياس��ت جمهوري 
نشاندند. 1۰ ايالت امريكا در اين فهرست قرار مي گيرد 
و اين درحالي است جمهوري خواهان تنها در يك ايالت 
كه در انتخابات س��ال ۲۰16 به هيالري كلينتون رأي 
داد، مجبور به رقابت هستند. چشم اميد دموكرات ها به 
ايالت هاي آريزونا)كرس��ي خالي شده به دليل استعفا( و 
نواداس��ت تا بتوانند رقابت را به سود خود خاتمه دهند. 
همچنين دموكرات ها نيم نگاهي به كرس��ي هاي ايالت 
تگزاس، كرس��ي باز ايالت يوتا و كرسي باز ايالت تنسي 
دارند. در مقابل جمهوري خواهان اميدوارند كرسي هاي 
دموكرات ها در ايالت هاي در اينديانا، ميس��وري، مونتانا، 
داكوتاي شمالي و ويرجينياي غربي را به دست بياورند تا 
تفوق خود را بر مجلس سنا حفظ كنند. ايالت هايي كه 
در سال ۲۰16 به ترامپ و در سال ۲۰1۲ به ميت رامني 

راي داده بودند.

گروه جهان|
 آنگال مركل صدراعظم آلمان در نشست بروكسل 
براي مهار بحران مهاجرت كه پايه هاي دولتش را نشانه 
رفته بود به يك پيروزي مهم دست يافته است. گرچه 
همين حاال زمزمه هاي نارضايتي از فرانس��ه و ايتاليا به 
گوش مي رس��د، برخي ناظران بر اين باورند كه پس از 
س��ال ها تنش بين س��ران اتحاديه اروپا بر سر پذيرش 
مهاجران، توافق تاريخي اخير در بروكسل مي تواند راه را 

براي اروپاي واحد هموار كند. 
پس از پايان نشست سران اتحاديه اروپا در بروكسل، 
آنگال مركل صدراعظم آلمان با هواپيما به سوي برلين 
پرواز كرد تا در آنجا به ش��ريك حكومت ائتالفي خود 
درباره نتايج اين نشس��ت اطالع بده��د. مركل نهايتا 
احساس خوبي دارد، از اينكه توانسته حداقل با دو كشور 
اروپايي يونان و اس��پانيا به توافق برسد تا پناهجوياني 
كه قبال در اين كش��ورها ثبت ش��ده اند، از مرز آلمان 

به اين دو كش��ور مسترد ش��وند. اما اين اقدام فقط در 
قبال پناهجوياني تطبيق مي شود كه به سه مرز ايالت 
بايرن وارد شوند. هورست زيهوفر وزير كشور آلمان كه 
درباره سياست پناهجوپذيري با مركل اختالف شديدي 
دارد، تهدي��د كرده اگ��ر از جمله با پدي��ده مهاجرت 
ثانويه در س��طح اروپا برخورد نشود، مرزهاي آلمان را 
به روي پناهجوياني خواهد بست كه در كشور ديگري 
ثبت نام ش��ده اند. حال آلمان با اس��پانيا و يونان توافق 
كرده پناهجوياني كه مشخصات ش��ان در بدو ورود به 
اتحاديه اروپا در اين دو كشور ثبت شده، در صورتي كه 
راهي آلمان شده باشند، آلمان آنها را به اسپانيا و يونان 
بازمي گردان��د. اين پديده كه مهاج��رت ثانويه خوانده 
مي شود، يكي از مشكالت اصلي از جمله در برلين است. 
به  گزارش دويچه وله، توافق آلمان با اسپانيا و يونان 
در حاش��يه نشست س��ران سياس��ي اتحاديه اروپا در 
بروكسل حاصل شد؛ نشستي كه در آن تالش شد براي 

مشكالت ناشي از موج پناهجويي در اروپا راه حل هايي 
با مشاركت همه كشورهاي اتحاديه ارائه شود. پيش تر 
از بروكسل خبر رس��يده بود كه سران اتحاديه اروپا بر 
س��ر تغييرات مهمي در قوانين پناهجويي اتحاديه به 
توافق رس��يده اند. از جمله در موارد زير تصميم گيري 

شده است: 
مهاجرت ثانويه: پناهجوياني كه مش��خصات آنها 
در يك كش��ور اروپايي ثبت شده، اما به كشور ديگري 
مي روند. در بيانيه نشست سران سياسي اتحاديه اروپا 
در بروكس��ل از اعضا خواسته ش��ده مقدمات قانوني و 
اداري الزم در عرص��ه مل��ي را فراهم كنند تا مهاجرت 
ثانويه متوقف ش��ود و براي رسيدن به اين هدف با هم 
همكاري نزديك كنند. به اين ترتيب س��ران سياسي 
اروپا به صورت نمادين از مركل پشتيباني كردند. مركل 
خواستار قراردادهاي دو و سه جانبه در سطح اروپا شده 
بود، براي بازگرداندن پناهجوياني كه مشخصات شان در 
كشور ديگري ثبت شده است. نمادين به اين دليل كه 
بستر قانوني عقد چنين پيمان نامه هايي مدت هاست كه 

فراهم شده است. 
گارد س�احلي ليب�ي: ليبي مب��دا اصلي حركت 
پناهجوي��ان از آفريق��ا به ايتالياس��ت. اتحادي��ه اروپا 
سال هاست به ش��كل گيري گارد ساحلي ليبي كمك 
مي كن��د. وظيف��ه اي��ن گارد از جمله اين اس��ت كه 
پناهجويان را در آب هاي ليبي نجات دهد و به كش��ور 
بازگرداند. س��ران اتحاديه اروپا در نشس��ت بروكس��ل 
تصميم گرفتند، كمك به گارد س��احلي ليبي تقويت 
شود. برخورد با قاچاقچيان انسان كه كانون فعاليت شان 

در ليبي است هم بايد »تشديد شود«. 
عمليات نجات دريايي به دست سازمان هاي 
غيردولتي: ايتاليا و مالت سال هاست از سازمان هاي 
غيردولت��ي امدادرس��اني ك��ه با كش��تي هاي خود 

پناهجوي��ان را در آب ه��اي ليبي نج��ات مي دهند، 
انتق��اد مي كنن��د. اين دو كش��ور س��ازمان هاي ياد 
ش��ده را به تس��هيل فعاليت باندهاي قاچاق انسان 
مته��م مي كنند. ايتاليا و مال��ت اخيرا در اعتراض به 
اين موضوع بندرهاي خود را روي كش��تي هاي اين 
س��ازمان ها بستند. سران سياس��ي اتحاديه اروپا در 
بروكس��ل تصميم گرفتند: »همه كشتي هاي شناور 
در دري��اي مديترانه بايد تابع قوانين باش��ند و نبايد 

مخل فعاليت گارد ساحلي ليبي باشند.«
اردوگاه ه�اي پناهجوي�ي خ�ارج از مرزهاي 
اتحاديه اروپا: س��ران اتحاديه خواستار بررسي امكان 
تاس��يس اردوگاه هاي پناهجويان در خارج از اتحاديه 
ش��دند. اين اردوگاه ها بايد براي رعايت استانداردهاي 
جهاني با »همكاري نزديك« كميسارياي عالي سازمان 
مل��ل متحد ب��راي پناهجويان و س��ازمان بين المللي 
مهاجرت برپا شوند. تاكنون هيچ كشوري مثال در شمال 

آفريقا، حاضر نشده ميزبان چنين اردوگاه هايي باشد. 
اردوگاه ه�اي پناهجويي در داخ�ل مرزهاي 
اتحادي�ه اروپ�ا: ايتاليا در تصويب اي��ن مورد نقش 
كليدي داش��ت. اين كش��ور به عن��وان دروازه اصلي 
ورود پناهجويان به اتحاديه اروپا سال هاس��ت، گاليه 
مي كند كه تنها مانده اس��ت. س��ران اتحاديه اروپا در 
بروكس��ل توافق كردند كه تنها ايتاليا ميزبان نباشد، 
بلكه پناهجويان نجات يافته از دريا به اردوگاه هايي كه 
كشورهاي ديگر اتحاديه داوطلبانه برپا كرده اند، منتقل 
ش��وند. پناهجوياني كه با درخواس��ت پناهندگي شان 
موافق��ت مي ش��ود، از اين مراكز به كش��ورهاي ديگر 
اتحادي��ه منتقل مي ش��وند؛ البته مش��روط بر اينكه 
كشوري ميزباني آنها را بپذيرد. اين بند از موافقتنامه 

سران اتحاديه اروپا ابهامات فراواني دارد. 
مرزبانان اتحاديه اروپا: آژانس مرزباني اتحاديه 
اروپا )فرونتكس( هم بايد بيش��تر تقويت ش��ود؛ هم 
ب��راي حفاظت از مرزهاي اروپ��ا و هم براي ديپورت 
 كردن پناهجوياني كه با تقاضايش��ان موافقت نشده 
است. هم امكانات اين آژانس و هم اختيارات آن قرار 

است مورد بازبيني قرار گيرد. 

اصالح قانون پناهجويي اتحاديه اروپا: س��ران 
اتحاديه اروپا قوانين پناهجويي را هم اصالح كرده اند. 
بر اين اس��اس مزاياي پناهجويان محدودتر مي شود و 
پناهجوياني كه به كشورهاي ديگر عضو اتحاديه بروند، 
جريمه مي ش��وند. همچنين قرار اس��ت، مش��خصات 
پناهجويان در بانك اطالعاتي انگش��ت نگاري اتحاديه 

اروپا با دقت بيشتري ثبت شود. 

زمزمه هاي نارضايتي
توافق تاريخي رهبران اروپايي در ش��رايطي است 
كه اعض��اي اتحاديه اروپا اميدوارن��د درباره معاهده 
دوبلين هم به توافق جمعي برس��ند. بر اس��اس اين 
معاهده بايد به درخواست پناهندگي پناهجويان در 
نخستين كشوري كه به آن وارد مي شوند، رسيدگي 
شود. دروازه هاي ورودي پناهجويان خواستار تقسيم 
عادالن��ه پناهجوي��ان در همه كش��ورهاي اتحاديه 
هستند. كشورهاي شرق اروپا اما سال هاست در برابر 

تغيير معاهده دوبلين مقاومت مي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه رهب��ران اروپا درباره 
اينكه چه طور توافق تازه  س��رگرفته براي بحران 
مهاجرت را در عمل اج��را كنند هم اختالفاتي 
دارن��د. به گزارش بي بي س��ي امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمهور فرانس��ه ش��نبه گفته كش��ورش 
مراكزي براي نگهداري پناهجويان برپا نمي كند، 
چون اين كش��ور جايي نيس��ت كه پناهجويان 
در مسيرش��ان براي رس��يدن به اروپ��ا، اول به 
آنجا رس��يده باش��ند. از آن طرف جوزپه كونته 
نخس��ت وزير ايتاليا كه او ه��م از جمله رهبران 
تاييدكنن��ده تواف��ق اخي��ر در بروكس��ل بوده، 
 مي گويد اين مراكز مي تواند در هر جاي اتحاديه 
اروپا ايجاد ش��وند. دونالد توسك رييس اتحاديه 
اروپا درباره دشواري هايي بر سر راه اجراي توافق 
هش��دار داده اس��ت. مركل هم كه بسياري اين 
توافق را طناب نجات او از بحران هاي سياس��ي 
داخل��ي مي دانن��د، گفت��ه پ��س از تواف��ق كار 

بيشتري براي حل اختالف ها الزم است. 

رهبران اروپايي در بروكسل به توافق تاريخي رسيدند  

»مهاجرت ثانويه«، طناب نجات مركل
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عاري از نژادپرستي و خشونت
بر اساس اعالم سازمان »فوتبال عليه نژادپرستي« 
)FARE( كه وظيفه آن انعكاس رفتارهاي نژادپرستانه 
در فوتبال اروپا اس��ت، تا اينجاي جام جهاني 2018 
روسيه هيچ حادثه خشونت آميز و نژادپرستانه مرتبط 
با تماشاگرنماهاي )هوليگان( راست گراي روس ثبت 
نشده اس��ت. شبكه تلويوني »اي اس پي ان« به نقل 
از »پيارا پووآر« رييس FARE نوشت: تاكنون اتفاقي 
در مقي��اس ب��زرگ و همچنين از ط��رف روس ها به 
وقوع نپيوسته است. همواره در آستانه اين رويدادها، 
نگراني هايي از اين بابت وجود دارد، اما تا اينجاي كار 
اوضاع روبه راه بوده و خبر ناخوش��ايندي وجود ندارد.  
مس��كو پيش از آغاز اين تورنمنت متعهد شده بود تا 
ج��ام جهاني را در نهايت امنيت براي هواداران برگزار 
كند، اين در حالي اس��ت كه حوادث نژادپرستانه در 
بازي ه��اي ليگ برتر روس��يه و همچنين حوادث رخ 
داده در بازي دوس��تانه يي كه اوايل س��ال جاري بين 
روس��يه و فرانسه برگزار شده بود، به گمانه زني ها در 
مورد احتمال وقوع چنين اتفاقاتي دامن زده بود. پووآر 
با اشاره به اينكه عدم وجود رخدادهاي نژادپرستانه در 
جام جهاني به دليل تالش هاي روسيه و شهروندانش 
براي مثبت نش��ان دادن وجهه كش��ور به ميهمانان 
خارجي، به هيج عنوان غافلگير كننده نيس��ت، افزود: 
ما مي دانيم ك��ه در جريان جام جهان��ي، هواداران و 
جمعيت حاضر به نوعي درك مي كنند كه زير ذره بين 
بوده و در واقع جهان نظاره گر آنهاس��ت. در اين بين، 
»آلكس��ي اس��مرتين« بازرس واحد ضد نژادپرستي 
اتحاديه فوتبال روس��يه اذعان كرد: پيش از آغاز جام 
جهاني، رسانه هاي بيگانه، با انتشار اخبار رعب آور قصد 
تخريب چهره روسيه را داشتند، اما پس از رسيدنشان 
به مسكو تمامي گمانه زني ها و پيشفرض هاي منفي از 
بين رفت و همگان همزيستي و مهمان نوازي روسيه 

را با چشمان خود مشاهده كردند. 

جام جهاني روسيه بدون دوپينگ
مس��ووالن فيفا اع��الم كردند كه هي��چ دوپينگ 
مثبتي در جام جهاني 2018 روسيه ثبت نشده است. 
به  گزارش تاس، مس��ووالن ضددوپينگ فدراس��يون 
جهاني فوتبال اعالم كردن��د كه هيچ دوپينگ مثبت 
و عمل خالف قوانين ضددوپين��گ در بازي هاي جام 
جهاني امسال ثبت نشده است.  يكي از مسووالن ضد 
 دوپينگ فيفا در اين باره، اظهار كرد: ما بيش از 2 هزار و

۷00 تس��ت براي اي��ن بازي ها گرفتيم. ه��ر كدام از 
بازيكناني كه در جام جهاني حضور دارند حداقل يك 
بار تست داده اند. ما در هر بازي حداقل از چهار بازيكن 
تس��ت گرفته ايم. همه نمونه ها براي وادا فرستاده شده 
اس��ت و هيچ نمونه دوپينگي ثبت نشده است.  هفته  
گذشته فيفا در بيانيه يي اعالم كرد كه اتهامات مربوط 
به دوپينگ به بازيكنان تيم   ملي روسيه را بررسي كرده 
اس��ت و هيچ نمونه مثبتي مشاهده نشده است.  فيفا 
همچنين اعالم كرده اس��ت كه اين نتايج از سوي وادا 

نيز تاييد شده اند. 

هزينه »بازي ديدن« مارادونا 
فيفا ب��راي هر »بازي دي��دن« مارادون��ا بيش از 
11هزار يورو هزينه مي كن��د.  به  گزارش آس، ديگو 
آرماندو مارادونا در روس��يه به سر مي برد و بازي هاي 
تيم   ملي فوتب��ال آرژانتين را در جام جهاني 2018 از 
نزديك تماشا مي كند. فيفا براي اينكه ستاره پيشين 
آرژانتي��ن اين بازي ها را از ورزش��گاه نگاه كند، يازده 
هزار و ۳00 يورو براي هر ديدار هزينه مي كند. جياني 
اينفانتينو گروهي از س��تارگان پيش��ين فوتبال را به 
روسيه دعوت كرده است تا در اين بازي ها حضور پيدا 
كنند. در اين گروه رونالدو نازاريو، ساموئل اتوئو، ايكر 
كاسياس، كارلس پويول و ژاوي ارناندس حضور دارند. 
با اين ح��ال هيچ يك از آنها به ان��دازه مارادونا براي 
فيفا هزينه بر نيستند.  فيفا هزينه سفر، اقامت، غذا و 
ديگر مسائل را براي اين ستارگان مي پردازد. برخي از 
آنها حتي يك بازي را از دست نمي دهند كه مارادونا 
جزو آنهاست. اين ستارگان در روسيه حضور دارند تا 
لحظات فراموش نشدني جام جهاني را به ياد بياورد. 
هر يك از اين بازيكنان مي توانند با شبكه هاي مختلف 
 نيز همكاري كنند. به عنوان مثال مارادونا براي برنامه 
»De la Mano del Diez« شبكه تله سور ونزوئال 
صحبت مي كند.  فيفا از مارادونا خواس��ته اس��ت تا 
رفتار محترمانه تري داش��ته باشد. خوشحالي او پس 
از گل پي��روزي آرژانتين مقاب��ل نيجريه عجيب بود. 
اين درخواس��ت فيفا به اين خاطر است كه او جايگاه 
خاص��ي در تاريخ فوتبال آرژانتين دارد و بخش��ي از 

تاريخ فوتبال جهان است. 

جلسه فيفا درباره داوري 
جام جهاني 

مسووالن درباره مسائل داوري در بازي هاي جام 
جهاني و تكنولوژي VAR جلسه برگزار كردند. 

به  گ��زارش  ايس��نا، در زماني ك��ه در بازي هاي 
جام جهاني 2018 روس��يه مسابقه يي برگزار نشد و 
فوتباليست ها و هواداران فرصتي براي استراحت پيدا 
كردند، مس��ووالن فيفا براي بازنگري مسائل مربوط 
ب��ه داوري و تكنولوژي هاي به كار گرفته ش��ده در 
اين دوره از بازي هاي جام جهاني جلسه يي تشكيل 
دادند. ريي��س كميته  داوران فيفا عملك��رد داوران 
را در بازي ه��اي گروهي مورد بررس��ي قرار داد و به 
س��واالت خبرنگاران در اين باره پاسخ داد. او درباره 
تكنولوژي VAR، اظهار كرد: ۹۵ درصد تصميمات 
داوري كه بدون VAR گرفته شده اند درست بودند. 
ب��ا اس��تفاده از VAR اين درصد به ۹۹.۳ رس��يده 
است. ما هميشه گفته ايم كه VAR به معناي اينكه 
داوري بي نقص شود نيس��ت اما ۹۹.۳ درصد يعني 
ما خيلي خيلي به ايده آل نزديك هستيم. تكنولوژي 
VAR تصميم گيري نمي كند، بلكه اجازه بازنگري 
بازي ها را مي دهد. در نهايت داور اس��ت كه تصميم  
مي گي��رد. ما مي خواهيم كه در نهايت داور در مركز 
 VAR تصميم گيري ها باشد. فكر مي كنم كه امروز

خيلي به ما كمك كرده است. 

مستطيل سبز

همزماني جام جهاني با ساعت كاري؛ دردسر كارفرماها

 فوتبال يا كار 
مساله اين است

 اميدوارم مثل پدرم قهرمان جام جهاني شوم 
تياگو آلكانتارا، هافبك تيم ملي اسپانيا ابراز اميدواري كرد كه مثل پدرش بتواند قهرمان 
جام جهاني شود. به گزارش »ورزش سه«، مازينيو، پدر تياگو و رافينيا آلكانتارا، در سال 1۹۹4 
با تيم ملي برزيل قهرمان جام جهاني شد. تياگو 4 بازي تا رسيدن به دستاورد پدرش فاصله 
دارد و حال ابراز اميدواري كرد كه بتواند مثل پدرش جام را باالي س��ر ببرد. او گفت: »من 
بازي هاي سال 1۹۹4 را به خاطر ندارم ولي به خاطر دارم كه پدرم به خانه آمد و مردم خيلي 
خوشحال بودند. من فقط سه سال داشتم و هيچ ايده يي نداشتم كه برخورد مردم با پدرم چرا 
اينگونه است. او به خانه آمده بود و من خيلي خوشحال بودم. اميدوارم بتوانم عملكردي مثل 
او در جام جهاني داشته و جام را باالي سر ببريم.« تياگو درباره قهرماني اسپانيا در جام جهاني 
2010 گفت: »ما جشن گرفته بوديم. همه باال و پايين مي پريدند و روي ميزها مي رفتند. اين 
يك رفتار عادي است وقتي تيمتان قهرمان جام جهاني مي شود. بازي را تماشا مي كرديم و 

وقتي آندرس گل زد، غذاها همه باال و پايين رفتند. روغن زيتون و چاقو و چنگال و همه چيز 
به آسمان رفت. پس از گل به سختي توانستيم ادامه بازي را تماشا كنيم. شب خيلي خوبي 

بود. پس از بازي تي شرت هايمان را در آورديم و به داخل استخر پريديم.«

 استقبال با تخم مرغ؛ سهم ستاره هاي كره جنوبي! 
به نظر مي رسد حتي پيروزي در برابر مدافع عنوان قهرماني جام جهاني يعني آلمان 
هم براي برخي از طرفداران فوتبال در اين كشور كافي نبوده و مردم كره استقبال عجيبي 
از بازيكنان در بدو ورود به سئول داشتند. كره جنوبي نخستين تيم آسيايي تاريخ جام 
جهاني بود تا آلمان را در جام جهاني شكس��ت داد؛ اين تيم در س��ومين ديدار خود در 
مرحله گروهي با 2 گل ژرمن ها را مغلوب كرده تا با ۳ امتياز باالتر از رقيب قدرتمند خود 
در رتبه سوم مرحله گروهي قرار گيرد. هنگامي كه تيم ملي كره جنوبي 4 سال پيش به 
خانه بازگشته بود، بعضي از طرفداران شيريني هاي سنتي كره يي را به سمت بازيكنان 
پرتاب كردند كه در فرهنگ اين كشور به عنوان يك توهين عمومي شناخته مي شود و 
اينگونه هواداران از بازيكنان كره استقبال كردند. اما با اين حال با توجه به پيروزي تاريخي 
در آخرين مسابقه با آلمان، بسياري انتظار داشتند كه جو بين مردم در هنگام بازگشت 
تيم متفاوت باشد كه البته در نهايت اين اتفاق هم تقريبا افتاد. با اين حال، تعداد انگشت 
شماري از هواداران تخم مرغ را به سمت بازيكنان پرتاب كردند كه باعث ناراحتي برخي 
ديگر از هواداران حامي شد و آنها از پليس خواستند كه علت اين حادثه را بررسي كنند. 

 بيرانوند، در تيم منتخب مرحله گروهي جام جهاني
نش��ريه گاردين، به انتخاب بهترين تيم جام تا به اينج��اي كار پرداخته كه عليرضا 
بيرانوند به انتخاب اين نش��ريه، بهترين گلر جام بوده است. بيرانوند با درخشش در سه 
بازي خود در مرحله گروهي، توجهات بسياري را به خود جلب كرده است. در زير گزارش 
گاردي��ن در اين رابطه را مي خوانيم: با پايان مراحل گروهي در جام جهاني، خوانندگان 
گاردي��ن ب��ه انتخاب تيم برتر جام پرداختند. پس از انجام 48 بازي ابتدايي در روس��يه 
ما از خوانندگان خود خواس��تيم كه بهترين تيم جام را تا به اينجا از بين ۷۳6 بازيكن 
انتخاب كنند كه نتايج به دست آمده جالب توجه است. طبق نظر خوانندگان ما، عليرضا 
بيرانوند، گلر ايران در يك رقابت نزديك در درون دروازه تيم منتخب قرار مي گيرد. او كه 
دوران نوجواني و جواني س��ختي را در تهران سپري كرده، در كارواش و به عنوان پيك 
پيتزافروشي فعاليت داشته و در نهايت به يك بازيكن حرفه يي تبديل شده است. او در 
روسيه فوق العاده بود. توانست ضربه پنالتي كريستيانو رونالدو را مهار كند كه اين حركت، 

تنها يكي از واكنش هاي بسيار خوب او در اين سه ديدار بود. 

 سمپائولي دخالت مسي در تصميمات فني  آرژانتين را تكذيب كرد
خورخه سمپائولي، سرمربي تيم ملي آرژانتين مي گويد تصميمات فني را ليونل مسي 
نمي گيرد. پس از اينكه بارها رس��انه هاي آرژانتيني ادعا كردند مس��ي در دعوت و حتي 

چينش تركيب تيم ملي اين كش��ور دخالت مي كند، سمپائولي در جريان پيروزي 1-2 
مقابل نيجريه مسي را به لب خط فراخواند و به او از تعويض آگوئرو گفت. رسانه ها نوشتند 
س��مپائولي از مس��ي براي انجام دادن يا ندادن اين تعويض اج��ازه گرفته اما اين مربي 
چنين چيزي را تكذيب مي كند. به گزارش اس��كاي اسپورتس، سمپائولي در كنفرانس 
مطبوعاتي پيش از ديدار مقابل فرانسه در مرحله يك هشتم نهايي جام جهاني روسيه 
گفت: صحنه يي كه مي گوييد را خوب در خاطر دارم اما همه حرف هايي كه با بازيكنانم 
مي زنم، خصوصي هستند و در مقابل رسانه ها آن را فاش نمي كنم. اما برداشت رسانه ها 
از آن گفت وگو اشتباه بود. چند گزينه در خط حمله داشتيم و من فقط به مسي گفتم 
كه قرار است از كدام استراتژي كه در تمرينات روي آن كار كرده بوديم، استفاده كنيم. 

 پيش بيني  گري نويل: انگليس قهرمان
گري نويل اس��طوره منچستريونايتد با انتش��ار دياگرامي در صفحه اينستاگرام خود 
كه همه تيم هاي باقيمانده در كوران رقابت جام جهاني را نشان مي دهد، مسير رسيدن 
دو تيم فيناليس��ت به فينال را پيش بيني ك��رده. بنا به پيش بيني گري نويل، پرتغال به 
رهبري كريس��تيانو رونالدو در بازي امروز مقابل اروگوئه لويس سوارز به پيروزي رسيده 
و به مرحله يك چهارم  نهايي راه خواهد يافت. نويل همچنين معتقد اس��ت فرانس��ه به 
روياي ليونل مسي يعني فتح جام جهاني براي آرژانتين پايان خواهد داد و برزيل هم در 
مقابل مكزيك به پيروزي خواهد رسيد. در دو پيش بيني بعدي نويل احتماالً افراد بسيار 
بيشتري با او هم عقيده هستند چرا كه نويل پيش بيني كرده بلژيك، ژاپن را شكست داده 
و اس��پانيا هم ميزبان جام جهاني، روس��يه را از پيش رو برخواهد داشت. نويل در ضمن 
معتقد اس��ت كرواسي، كار دانمارك را خواهد ساخت. نويل در آخر پيش بيني مي كند 
فينال جام جهاني روسيه بين انگليس و بلژيك برگزار خواهد شد و چون او مثل هميشه 
شور ميهن پرستي دارد مي گويد سه شيرها بلژيك را از پيش رو برداشته و جام طاليي را 

براي دومين بار باالي سر مي برند. 

 رونالدو؛ مظهر نفرت براي ملت اروگوئه!
نش��ريه اوواسيون اروگوئه به بهانه بازي ش��ب گذشته اروگوئه و پرتغال، مقاله يي 
جنجالي را در مورد رونالدو منتش��ر كرده اس��ت. مقاله يي كه در آن به نفرت مردم 
اروگوئه از فوق س��تاره رئال اش��اره ش��ده و البته در بخش هايي از آن نيز نويس��نده 
نتوانس��ته از س��تايش رونالدو خودداري كند: » هرگز در طول تاريخ فوتباليستي به 
اندازه رونالدو وجود نداش��ته است كه مظهر نفرت براي مردم اروگوئه باشد. او نمونه 
كامل انساني است كه اروگوئه اي ها از وجود وي نفرت دارند. البته كه او ورزشكاري 
بي نظير اس��ت. اس��تعدادي كه فوتبال دنيا مانند او بس��يار كم به خود ديده اس��ت. 
يك الگوي برتري طلبي و تالش زياد براي رس��يدن به اهدافي كه براي بس��ياري از 
انسان ها دست نيافتني است اما به عنوان يك اروگوئه اي، بيش از اينكه او را تحسين 

كنيم، از وي نفرت داريم. 

نادي صبوري| 
وقتي پ��اي رقابت هايي به مي��ان مي آيد كه تا ۳ 
ميليارد نفر بيننده را در سراسر جهان به خود جذب 
مي كند، احتماال بخشي از اين جمعيت نيز در ساعات 
كاري خود مشغول تماشاي مس��ابقه مي شوند. اين 
براي صاحبان كسب و كار به معناي وقفه در روند كار 
دست كم براي 2 س��اعت و افزايش درخواست براي 
مرخصي از سوي كاركنانشان است. اين وضعيت در 
اقتصادهاي صنعتي، قابل چشم پوشي نيست. آخرين 
بازي تيم ملي آلم��ان، مدافع عنوان قهرماني در اين 
دور از رقابت هاي جام جهاني، فقط موجب حذف آنها 
نش��د بلكه به دليل اينكه با س��اعت كاري نزديك به 
يك سوم ش��اغالن در شهر برلين هم پوشاني داشت 
عدم النفعي 2۳0 ميليون يورويي را براي بزرگ ترين 
اقتصاد قاره س��بز ثبت كرد. در گ��زارش پيش رو به 
اين موضوع نگاه كرده ايم كه چقدر موضوع تماش��اي 
رويدادهاي ورزشي و به ويژه فوتبالي توسط كاركنان 

دغدغه كارفرمايان شده است. 
تيم مل��ي آلمان با دو باخت و تنه��ا يك برد، در 
گروهي نه چندان س��خت حذف ش��د و نتوانست به 
مرحله بعدي جام جهاني صعود كند. تيم ملي فوتبال 
آلمان از س��ال 1۹08 تاكنون در حال فعاليت است. 
اين تيم نخس��تين بار در س��ال 1۹۵4 قهرمان جام 
جهان��ي ش��د، در ادامه 20 س��ال زم��ان الزم بود تا 
ژرمن ها دوباره بتوانند اين عنوان را اين بار در كش��ور 
خودشان كسب كنند. تيم ملي آلمان در ادامه دو بار 
ديگر يعني يك بار در سال 1۹۹0 در ايتاليا و بار ديگر 
در س��ال 2014 در برزيل توانست قهرمان جهان در 
فوتبال مردان ش��ود. پس از آنكه آلمان توانس��ت در 
سال 201۷ جام كنفدراسيون ها را نيز به دست آورد 
در كنار آرژانتين، برزيل و فرانسه به 4 كشوري تبديل 
شدند كه در هر ۳ تورنمنت معتبر از نظر فيفا يعني 
جام جهاني، المپيك و جام كنفدراس��يون ها قهرمان 

ش��ده اند. اين كش��ور از س��ال 1۹۵4 تا سال 2014 
حداقل به جمع هشت تيم برتر رقابت ها راه يافته بود. 
آلمان به جز نخستين دوره جام جهاني در اروگوئه 
كه نتوانس��ت وارد آن ش��ود، تنها در س��ال 1۹۵0 و 
پنجمين دور اين رقابت ها به دليل درگيري در جنگ 

جهاني دوم از ورود به رقابت ها منع شد. 
ام��ا در واقع ب��ازي روز چهارش��نبه با كره جنوبي 
ك��ه همان طور كه يواخيم لو س��رمربي اين تيم آن را 
توصيف كرد »مأيوس كننده« بود، فقط موجب حذف 
اين تيم از رقابت ها نشد. بلكه همزماني آن با ساعت 
كار ۳0درصد از شاغالن در آلمان، عدم النفع اقتصادي 

نيز براي بزرگ ترين اقتصاد اروپا به دنبال داشت. 
بازي روز چهارش��نبه آلمان ب��ا كره جنوبي براي 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا هزينه يي بالغ بر 2۳۳ ميليون 
يورو داشته است. اين بازي كه مشخص مي كرد كدام 
تي��م به مرحله بعدي رقابت ه��ا راه خواهد يافت، در 
س��اعت 4 عصر به وقت برلين برگزار ش��د كه هنوز 

۳0درصد آلماني ها سر كار بودند. 
موسسه تحقيقات اقتصادي كلن، پيش از اين بازي 
گزارش داده بود كه اگر هر ش��خص به تماشاي بازي 
بنش��يند به طور متوسط يك ساعت كاري تلف شده 
كه هزينه آن براي اقتص��اد آلمان بين 1۳0 تا 200 

ميليون يورو خواهد بود. 
محاس��بات براس��اس برآورده��ا از هزين��ه كار و 

تعطيالت در آلمان، استخراج شده است. 
البته محققان اين موسسه تاكيد كرده اند كه تجربه 
تماشاي يك مسابقه فوتبال ملي در كنار همكاران، به 
تقويت روحيه تيمي كمك خواهد كرد. چيزي كه در 
مقابل عدم النفع 200 ميليون يورويي، ممكن است به 

افزايش كارايي منجر شود. 
كريس��توفر ش��وردر يكي از كارشناسان موسسه 
تحقيقات اقتص��ادي كلن پيش از ب��ازي اين تيم با 
كره جنوبي درخصوص نتايج تحقيقات اين موسس��ه 

گفت��ه بود: »ام��ا همه چيز درباره پول نيس��ت، بلكه 
درباره ساختن يك تيم است. و مطمئنا چيزي بهتر 
از تماشاي مسابقه يي هيجان انگيز در فوتبال در كنار 
همكاران تان نيس��ت. بياييد فقط اميدوار باشيم كه 

آلمان اين مسابقه را ببرد.«
از منظر هزينه خام براي اقتصاد آلمان محاسبات 
پيچيده تر نيز مي شود. بعضي افراد ممكن است محل 
كار را زودتر ترك كنند تا مسابقه فوتبال را در كافه يا 
رستوران مورد عالقه خود در كنار دوستانشان تماشا 
كنند. در نتيجه س��ود در بعض��ي بخش ها، به همان 

اندازه زيان در ديگر بخش ها است. 
موضوع تاثير رويدادهاي فوتبالي بر افراد ش��اغل، 
قب��ل از اين نيز بارها مورد توج��ه قرار گرفت. پيش 
از آغ��از اي��ن دور رقابت هاي جام جهاني وب س��ايت 
استاتيس��تا اينفوگرافي را منتشر كرد كه تقريبا تمام 
زم��ان بازي هاي ج��ام جهاني يعن��ي نزديك به 64 
س��اعت و ۳0 دقيقه آن، با ساعات كاري در شهر ريو 
پايتخت برزيل همزمان است. اين وضعيت كارفرمايان 
در اي��ن ش��هر را نگران ك��رده بود، ش��هر بعدي كه 
بيش��ترين همزماني با رقابت هاي جام جهاني 2018 
را داش��ت، نيوي��ورك بود كه 60 س��اعت بازي ها در 
س��اعات كاري ش��هروندان آن انجام مي گيرد. لندن، 
لس آنجلس، پاريس، برلين و حتي مس��كو به عنوان 

يكي از شهرهاي ميزبان اين دور از رقابت ها، با مساله 
هم پوش��اني س��اعت بازي ها با س��اعت كاري روبه رو 
بوده اند.  اين وضعيت، ه��ر چند در جريان جام هاي 
جهاني بيشتر حس مي شود اما مختص اين رقابت ها 
نيست، در جريان رقابت هاي يورو 2016 هم پوشاني 
س��اعت برخي مسابقات با س��اعت كاري تعدادي از 
كش��ورهاي اتحادي��ه اروپا، صاحبان كس��ب و كار را 
نگران كرد. در اين دوره وب سايت هاي معروف ميان 
مديران و صاحبان كس��ب و كار رو به توليد مطالبي 
در خصوص چگونگي برخورد با تب فوتبال در محل 

كار رو آوردند. 
در جري��ان برگزاري جام جهاني س��ال 2014 در 
برزيل نيز اتفاقي مشابه رخ داده بود. وب سايت مشهور 
ماي بيزينس كانس��ل كه در واقع به مديران مشاوره 
مي دهد در گزارش��ي ب��ه اين موض��وع پرداخت كه 
مديران از لحاظ قانوني »مجبور« نيستند به كارمندان 
خود براي تماشاي فوتبال »مرخصي« بدهند اما الزم 
است در مقابل خواس��ته هاي آنها »انعطاف« داشته 
باشند. موسس��ه تحقيقاتي هودس��ن نيز در جريان 
جام جهاني س��ال 2006، تحقيق��ي را در خصوص 
تاثير رويدادهاي ورزش��ي بر محيط كار منتشر كرد. 
۷0درصد م��ردان و 62درصد زن��ان گفته بودند كه 
مس��ابقات جام جهاني روي كارشان تاثير مي گذارد. 

اين تاثير البته نه فقط درخصوص تماشاي مسابقات 
بلكه درمورد اثر نتايج نيز مورد پرسش قرار گرفته بود. 
از اين ش��مار، 62درصد م��ردان و ۵2درصد زنان 
گفت��ه بودند كه اگر تيم كشورش��ان نتيجه مطلوبي 
كسب كند روحيه كاريشان افزايش مي يابد. يك سوم 
مردان و زنان نيز باور داش��تند كه تماشاي مسابقات، 
روحي��ه كار تيمي را در آنه��ا افزايش مي دهد. در آن 
سال حتي ۳8درصد شركت كنندگان در اسكاتلند كه 
در مسابقات حضور نداشت، در نظرسنجي اعالم كردند 
كه اين مسابقات روي محيط كارشان تاثير مي گذارد. 
تحقيق موسس��ه هودس��ن جنبه ه��اي جالب توجه 
ديگري نيز داش��ت. براي مث��ال 1۳درصد زنان گفته 
بودند كه حتي اگر تيم ملي انگلستان نتيجه بدي در 
تورنمنت بگيرد از نظرشان تاثير مثبتي بر فضاي كار 
دارد. ش��مار مردان با اين طرز فكر خوشبينانه كمتر 
و 11درصد بود. در س��وي ديگر اما مرداني كه تصور 
مي كردند عملكرد نامناس��ب تيم ملي كشورشان در 
رقابت ه��ا روحيه كاري را تخريب مي كند در قياس با 

زنان درصد بيشتري را به خود اختصاص دادند. 
درنهايت ۳8درصد م��ردان و 28درصد زناني كه 
در نظرس��نجي اين موسسه تحقيقاتي شركت كرده 
بودند، جام جهاني را عامل »اختالل« در فضاي كاري 

معرفي كردند. 

آزاده كاري|
افزايش ناگهاني شدت صوت در تهران پس 
از برد تيم ملي فوتب��ال ايران در برابر مراكش 
خبري بود كه در مي��ان خبرهاي بد اقتصادي 
از جمله افزايش قيمت دالر، سكه، ارز، كم آبي 
و گراني ها گم ش��د. به گفته كارش��ناس صوت 
ش��ركت كنترل كيفي��ت هواي ته��ران، اعداد 
ايس��تگاه هاي س��نجش ص��وت در پايتخ��ت 
نش��ان دهنده افزايش ش��دت صوت در ساعات 
پس از پيروزي تيم ملي فوتبال كش��ورمان در 

برابر مراكش بود. 
در ساعت 22 جمعه )2۵ خرداد( ماكسيمم 
تراز صوت به عدد 8۹.64 رس��يد در حالي كه 
اين عدد در تاريخ 18 خرداد 81.6۹ دس��ي بل 
بود. بر اين اس��اس ميانگين شدت صوت، طي 
س��اعت 22 روز بازي ايران و مراكش حدود 8 

دسي بل افزايش يافت. 
اين خب��ر كوتاه نش��ان دهنده ي��ك معضل 
ب��زرگ اجتماع��ي اس��ت. نبود ش��ادي در بين 
قش��رهاي مختلف مردم؛ پير و جوان هم ندارد. 

نبود ش��ادي در جامعه ايران��ي مربوط به امروز 
و ديروز نيس��ت و بس��ياري از جامعه شناسان و 
روانشناسان معتقدند غم و اندوه در جامعه ايران 
نهادينه شده اس��ت. قطعا دولت ها در اين ميان 
نقش بسيار تاثير گذاري دارند و بايد شادي را به 
عنوان يك حق براي مردم بشناس��ند موضوعي 
كه عدم توجه به آن باعث رنجاندن مردم خواهد 

شد. 
بنابراي��ن منتظ��ر فرصت ان��د ت��ا بتوانند به 
گونه يي اي��ن هيجان هاي دروني را تخليه كنند 
و جام جهاني و فوتبال بهترين بهانه اس��ت. در 
نتيجه عجيب نيس��ت كه بعد از ب��رد تيم ملي 
فوتب��ال در مقابل مراكش ميزان آلودگي صوتي 
در تهران 8 دي س��ي بل افزاي��ش يافت. مردم با 
ب��وق و داد و فرياد و بلند ك��ردن صداي ضبط 
ماشين ها سعي داشتند تا براي ساعتي هر چند 
كوتاه تمام مش��كالت اقتص��ادي و اجتماعي را 
به فراموش��ي بس��پارند و در كنار هم شادي را 
تجربه كنند. بعد از كس��ب تساوي تيم ايران در 
براب��ر پرتغال و در حالي ك��ه تيم ملي از صعود 

ب��ه مرحله باالتر باز ماند، باز هم ش��اهد حضور 
م��ردم در خيابان ه��ا و ش��ادي و پايكوبي آنها 
بوديم، خود مردم در فضاي مجازي به ش��وخي 
مي نوش��تند كه حتي اگ��ر ايران بب��ازد هم باز 
م��ردم به خيابان ها مي آيند و ش��ادي مي كنند. 
اين ش��وخي عين واقعيت اس��ت. مردمي كه از 
مشكالت اقتصادي رنج مي برند، تشنه شادي اند. 
ش��ايد به همين دليل است كه بعد از انتشار هر 
خبر تازه موج عظيمي از جوك ها و شوخي هاي 
مختلف از آن خبر در فضاي مجازي دس��ت به 

دست مي چرخد. 
بي شك فوتبال در ايران يكي از سرگرمي هاي 
مهم جوانان محس��وب مي شود و از ظرفيت هاي 
بااليي جه��ت ايجاد هيجان و ش��ادي برخوردار 
اس��ت. فوتبال اين پدي��ده اعجاب انگيز، جادويي 
و عجيب و غريب بيش��ترين تماشاچي را هنگام 
بازي ه��ا دارد و انتظ��ار مي رود در اين ش��رايط 
مس��ووالن با آگاهي از اي��ن موضوع تالش كنند 
ت��ا از فوتبال براي بازگرداندن نش��اط و ش��ادي 
به جامعه اس��تفاده كنند. در واقع اكنون فوتبال 

كم هزينه ترين راه براي افزايش شادي در جامعه 
اس��ت. به آثار صعود ايران به جام جهاني روسيه 
توج��ه كنيد، موجي از ش��ادي سراس��ر ايران را 
در برگرف��ت، جامعه نفس راحتي كش��يد. مردم 
براي مدتي فكر ت��ورم و بيكاري و اجاره خانه را 
فراموش كرده و به شادي پرداختند. حال ارزش 
اين ش��ادي چقدر اس��ت، چقدر بايد هزينه شود 

ت��ا مردم دوب��اره از ته دل بخندن��د. اينكه مردم 
قلبش��ان به عش��ق تيم مل��ي مي تپ��د و پس از 
پيروزي تيم كشورشان تا نيمه شب در خيابان ها 
به شادي مي پردازند، بسيار حايز اهميت است. از 
مسووالن انتظار مي رود نه فقط در زمينه فوتبال 
بلكه در تمام حوزه ها ش��رايط را براي ش��ادي و 

نشاط مردم فراهم آورند.

فوتبال؛ كم هزينه ترين راه افزايش شادي در جامعه
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درس هايي براي رييس كل جديد بيمه مركزي در دوره بحران

 از كي روش بياموزيم

هشدار ها و توصيه هاي امنيتي براي كاربران بانكداري الكترونيك

برداشت غيرمجاز از حساب بانكي با نصب نرم افزارهاي خاص

با وجود چهار بانك توسعه اي فعال در كشور مطرح شد

طرح ايجاد بانك توسعه اي جديد با استفاده از صندوق توسعه ملي

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در ماه ه��اي اخير پليس فت��ا و نهادهاي نظارتي 
توصيه ه��اي بس��ياري براي م��ردم در اس��تفاده از 
نرم افزارها، شبكه هاي اجتماعي، نرم افزارهاي مالي، 
دسترسي به حس��اب هاي بانكي، اطالع از رمز دوم 
و مش��خصات كارت هاي بانكي ارائه كرده اند و الزم 
اس��ت كه متناسب با رشد اس��تفاده از تلفن همراه 
در اطالع رس��اني، فعاليت ه��اي مال��ي و بانكي و... 
هوشياري كاربران نيز افزايش يابد و نكات ايمني را 
در نظر داشته باشند و به خصوص از كارت هايي كه 
موجودي زيادي دارند، با دفت استفاده كنند كه رمز 
دوم و مشخصات كارت در اختيار سوءاستفاده گران 

قرار نگيرد. 
به گزارش »تع��ادل« يكي از اي��ن موارد، نصب 
يك اپليكيش��ن موبايلي تحت عنوان ماهواره جيبي 
در ماركت هاي اندرويدي اس��ت كه دستاويزي براي 
سوءاس��تفاده از اطالع��ات بانك��ي و برداش��ت هاي 

غيرمجاز از حساب كاربران شده است. 
ريي��س پليس فض��اي توليد و تب��ادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفه��ان گفت: با اينكه 
مدتي اس��ت اپليكيش��ني تحت عن��وان »ماهواره 
جيب��ي« در ماركت ه��اي اندرويدي معرفي ش��ده 
است، كاربران بايد در خصوص شگرد جديد اين نوع 
كالهبرداري، هوش��يارانه عمل كنن��د و فريب افراد 

سودجو را نخورند. 
 س��رهنگ مرتضوي در تش��ريح اين خبر اظهار 
ك��رد: در پي ش��كايت يكي از ش��هروندان مبني بر 

برداش��ت غيرمجاز از حس��اب، رسيدگي به موضوع 
در دس��تور كار كارشناس��ان پليس فتا قرار گرفت. 
اين مقام ارش��د انتظام��ي در ادامه به ش��هروندان 
توصيه كرد: اين اپليكيش��ن ش��يوه يي جديد براي 
كالهبرداري و سوءاس��تفاده از كارب��ران در فضاي 
مجازي اس��ت و به هي��چ عنوان نباي��د آن را روي 
گوش��ي تلفن همراه خود نصب كنند، به نحوي كه 
استفاده و فعال سازي آن مستلزم پرداخت اينترنتي 
مبلغ اندكي از س��وي مشتريان است، همچنين اين 
اپليكيشن نوعي بدافزار جاسوسي است در حالي كه 
به كاربران وعده مي دهد پس از دانلود و نصب امكان 

دسترسي به كليه شبكه هاي ماهواره يي را دارند. 
رييس پليس فتا اس��تان اصفهان ادامه داد: اين 
تبليغ��ات كذب كه كارب��ر را تحريك به نصب اين 
برنامه ها روي گوشي خود مي كنند، باعث به سرقت 
رفتن اطالعات بانكي ذخيره ش��ده يا به كار گرفته 
ش��ده كاربر براي خريدهاي آنالين مي شود و اين 
امر باعث افزايش وقوع برداشت هاي غيرمجاز بانكي 

شده است. 
با توجه به افزايش تهديدات امنيتي در موضوع 
بانك��داري الكترونيك و برداش��ت هاي غيرمجاز از 
حساب هاي مش��تريان از طريق رايانه يا تلفن هاي 
همراه، براي باال بردن سطح امنيت استفاده كنندگان 
خدمات اينترنتي و همراه بانك بايد موارد بسياري 
را مورد توجه قرار داد. يكي از بزرگ ترين تهديدات 
تلف��ن همراه، بدافزارهايي اس��ت كه ظاهرا ش��بيه 
برنامه ه��اي هم��راه بانك اس��ت، ام��ا در حقيقت 

بدافزاري اس��ت كه قادر به سرقت اطالعات حساب 
كاربران است يا ممكن است، شبه بدافزاري باشد كه 
با فقدان سازوكارهاي امنيتي الزم، اطالعات بانكي 
افراد را دچار مخاطره كند. نرم افزارهاي همراه بانك 
را از وب سايت اصلي بانك ها يا منابع قابل اعتماد و 
مورد تاييد بانك دريافت كنيد. استفاده از شبكه هاي 
»wi-fi« عموم��ي اين امكان را به هكرها مي دهند 
كه اطالعات ش��ما را از قبيل نام كاربري، رمز عبور 
و اطالعات بانكي س��رقت كنن��د، حتي االمكان در 
هن��گام اتصال به ش��بكه هاي بي س��يم عمومي از 
نرم افزارهاي همراه بانك استفاده نشود. در حمالت 
فيش��ينگ، فرد بدخواه با اس��تفاده از تكنيك هاي 
مهندسي اجتماعي و از مسيرهاي ارتباطي مختلف 
از قبيل ايميل، پيامك شبكه هاي اجتماعي )مانند 
وايب��ر و تلگرام( اقدام به ارس��ال پيام هايي مي كند 
كه كاربران را به س��مت مقاصد جعلي )براي مثال 
صفحه اينترنت بانك جعلي( هدايت كرده و از اين 
طري��ق اقدام به س��رقت اطالعات يا آل��وده كردن 

دستگاه كاربر كند. 
 از كلي��ك ك��ردن روي لينك ه��ا ي��ا درياف��ت 
فايل ه��اي ضميمه پيام هايي كه از طرف اش��خاص 
ناش��ناس براي ش��ما يا در گروه هاي مختلف ارسال 
مي ش��ود، بپرهيزيد. براي اين كار نياز اس��ت حس 
كنجكاوي خود را كنت��رل كنيد. بدافزارهاي جديد 
با روش ها و س��از و كاره��اي جديد همواره در حال 
توس��عه هس��تند و از مس��يرهاي مختلف دريافت 
مي ش��وند. از نرم افزارهاي ضد بداف��زار تلفن همراه 

كه به روزرس��اني مي شوند، استفاده شود. ضعف هاي 
امنيتي سيس��تم عامل و نرم افزاره��اي همراه بانك 
مي تواند منجر به سوءاستفاده و نفوذ به تلفن همراه 
ش��ود. به روزرساني هاي سيس��تم عامل و همچنين 
نرم افزاره��اي كاربردي م��ورد اس��تفاده بخصوص 
نرم اف��زار همراه بانك را در برنام��ه خود قرار دهيد. 
بس��ياري از بدافزارها در قال��ب برنامه هاي كاربردي 
به ظاهر قانوني ارائه مي ش��وند و براي افزايش حوزه 
نفوذ خود اقدام به دريافت مجوزهاي بيش از اندازه 
مي كنند. از نص��ب برنامه هاي كاربردي تلفن همراه 
ك��ه مجوزهاي بيش از اندازه درخواس��ت مي كنند، 
پرهيز ش��ود. اغلب سيس��تم عامل هاي مدرن تلفن 
هم��راه به ط��ور پيش ف��رض داراي مكانيس��م هاي 
امنيت��ي دروني جه��ت كاهش مخاط��ره بدافزارها 
هس��تند، با فراهم س��ازي مجوز دسترس��ي ريش��ه 

 )root( در سيستم عامل اندرويد يا قيد آزاد كردن 
IOS (jail break)  اي��ن س��ازوكارها دور زده 
خواهند ش��د. از فراهم سازي مجوز دسترسي ريشه 
(root) در سيستم عامل اندرويد يا قيد آزاد كردن 
IOS و دور زدن س��ازوكارهاي امنيت��ي خودداري 
شود. بعضي از بدافزارها امكان بررسي فايل با هدف 
به دست آوردن اطالعات محرمانه را فراهم مي كنند. 
اطالعات حس��اس مربوط به حساب بانكي از قبيل 
رمز كارت، تاريخ انقضاي كارت بانكي و CVV2 در 
تلفن همراه ذخيره نشود. عموما مهاجمان به دنبال 
حس��اب هايي هس��تند كه موج��ودي قابل توجهي 
داش��ته و از طريق خدمات بانك��ي غيرحضوري )از 
جمل��ه خدمات همراه بانك( در دس��ترس باش��ند. 
از اتصال حس��اب هايي كه گردش مالي قابل توجه 

دارند، به خدمات همراه بانك اجتناب كنيد. 

گروه بانك و بيمه|
در حال��ي ك��ه در نظام بانكي كش��ور با ح��دود 33 بانك و 
موسس��ه اعتباري فعال در كشور، چهار بانك توسعه يي صنعت 
و معدن، مس��كن، كشاورزي، و توس��عه تعاون، فعاليت دارند و 
برخي بانك هاي توس��عه يي مانند صنع��ت و معدن چند برابر 
س��پرده هاي جذب شده و س��رمايه خود تس��هيالت پرداخت 
كرده ان��د و نيازمن��د افزايش س��رمايه و حمايت ه��اي دولت و 
صندوق توسعه ملي هستند و به خصوص در بانك هاي صنعت 
و معدن و كش��اورزي برنامه هاي مختلفي در انتظار منابع مالي 
بيشتر است، اما برخي مسووالن و نمايندگان مجلس به دنبال 
ايجاد بانك توس��عه يي جديد هس��تند و اين در حالي اس��ت 
كه بانك هاي توس��عه يي فعلي از تعداد قابل توجه س��اختمان، 
دارايي ها، پرس��نل، و گردش مالي برخوردار هس��تند و انتظار 
دارند كه دولت و صندوق توسعه ملي از طريق افزايش سرمايه 
و تسهيالت ارزي و ريالي و حمايت هاي مختلف، حداقل سرمايه 

اين بانك هاي توس��عه يي را افزايش دهد. به گزارش »تعادل«، 
تجربه كش��ورهاي جهان از جمله نروژ كه از صندوق توس��عه 
ملي متكي به درآمد نفت برخوردار اس��ت نيز نش��ان مي دهد 
كه بانك هاي مختلف عامل اين صندوق ها، در راستاي حمايت 
از كارآفرين��ان، بخش خصوصي، صندوق هاي بازنشس��تگي و 
طرح هاي توس��عه يي در صنعت، كشاورزي و خدمات، از منابع 
صندوق هاي توسعه ملي و ذخيره درآمد نفت استفاده مي كنند 
تا بتوانند به توس��عه صنعتي و اقتصادي كش��ور در بخش هاي 
مختلف كمك كنند. براين اساس، با وجود بانك هاي توسعه يي 
مختلف در كش��ور، مي ت��وان با تغيير و اصالح اساس��نامه آنها 
ي��ا تغيير هيات مديره و س��هامداران، تحول ش��گرفي در اداره 
اين بانك ه��ا ايجاد كرد و با كمك صندوق هاي توس��عه ملي، 
به رونق س��رمايه گذاري ها و اجراي طرح هاي توسعه يي كشور 
كمك كرد.  محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص ايجاد 

بانك توس��عه يي جديد گفت: بحريني به عنوان رييس كميته 
پول و مالي كميسيون پيش نويس طرح ايجاد بانك توسعه يي 
را نهاي��ي كرده و پيش��نهاداتي در زمينه اس��تفاده از صندوق 
توس��عه ملي نيز ارائه شده تا در نهايت با رايزني با دولت ايجاد 

بانك نهايي و تصويب شود. 
اي��ن نماينده مجلس بيان داش��ت: در زمين��ه ايجاد بانك 
توس��عه يي بحريني با سيف و كرباس��يان نشست داشته و قرار 
اس��ت با جهانگي��ري نيز در اي��ن زمينه رايزني ش��ود. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص طرح ساماندهي نظام 
بانكي توضيح داد: مركز پژوهش هاي مجلس گزارش��ي از نحوه 
ساماندهي نظام بانكي ارائه كرده و تيمي براي جمع بندي طرح 
در نظ��ر گرفته ش��ده و در اين طرح به دنبال آن هس��تيم كه 
وضعيت بانك هاي داخلي كش��ور از نظ��ر تراز هاي مالي بهبود 
پيدا كن��د و مطالبات ب��ا برنامه هاي كوتاه م��دت، ميان مدت 
و بلندمدت محقق ش��ود. با اش��اره به س��ه ماموريت صحن به 

كميس��يون اقتص��ادي براي بهبود ش��رايط اقتصادي كش��ور 
اظهارداش��ت: يكي از مباحثي كه كميس��يون پيگير آن است 
اس��تقالل بانك مركزي اس��ت، در اين زمينه اختالف جدي و 
با س��ابقه يي بين مجلس، ش��وراي نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام وجود دارد و براي اس��تقالل بانك مركزي بايد 

مسير را از ابتدا طي كرد. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي ادامه 
داد: مجلس س��ال گذش��ته موضوع را پيگيري كرد اما شوراي 
نگهبان با تطبيق مصوبه مجلس با قانون اساس��ي و شرع طرح 
را تاييد نكرد و در مجمع تش��خيص مصلحت نظام تصميمات 

بدتري گرفته شد و استقالل بانك مركزي كمرنگ تر شد. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس دهم شوراي اسالمي 
گفت: در قانون جديد اين موارد اصالح شده و در قالب اصالح 
قانون بانك مركزي موضوع را پيگيري مي كنيم تا آخر سال در 

صحن علني تصويب و نهايي شود. 

گروه بانك و بيمه | محمود فراهاني|
همزمان��ي دو رويداد تغيي��ر رييس كل بيمه 
مرك��زي و ديگري خروج امري��كا از برجام باعث 
ش��ده تا كش��تي صنعت بيم��ه در دوره كنوني و 
نسبت به سال هاي اخير خطر بيشتري را احساس 

كند. 
اين در حالي است كه انتخاب يك فرد مناسب 
ب��ه عنوان رييس كل جديد بيم��ه مي تواند خود 
فرصت��ي براي گذر كم هزينه از بحران ناش��ي از 
تحريم هاي آتي باش��د، اما در عين حال چنانچه 
اين انتصاب در حد انتظارات كارشناس��ان نباشد 
بايد در انتظار مخاطراتي باشيم كه از سمت نهاد 

ناظر متوجه شركت هاي بيمه يي خواهد شد
در هنگامه بح��ران مهم ترين اصلي كه فعاالن 
كش��تي صنعت بيمه انتظار دارند، آن اس��ت كه 
آرامش در كش��تي دس��ت كم به صورت نس��بي 
حفظ ش��ود. طبيعي اس��ت، امواج سهمگين هر 
لحظه كش��تي را تهديد مي كند لذا درك درست 
از تهدي��دات و پيش بيني ك��ردن تمهيدات براي 
كاهش ضري��ب اثر مخاطرات از اص��ول بنيادين 
اس��ت. تجرب��ه تحريم هاي س��ال هاي 89 تا 92 
و وضعي��ت كنوني نيز درس ه��اي خوبي را براي 

سكاندار جديد بيمه كشور مطرح كرده است. 

 ورشكستگي بخشي از بحران است

در ح��ال حاض��ر تعدادي از بيمه ها مش��مول 
اص��ل 141 هس��تند و تجربه نش��ان مي دهد هر 
گاه تعدادي از ش��ركت هاي يك حوزه مش��مول 
اصل مذكور ش��دند باي��د انتظار داش��ت، تعداد 
ش��ركت هاي بيش��تري به اين جم��ع بپيوندند. 
مطابق ماده 141 اصالحيه قانون تجارت »اگر بر 
اثر زيان هاي وارده حداقل نصف س��رمايه شركت 
از ميان برود، هيات مديره مكلف اس��ت بالفاصله 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت 
كند تا موضوع انحالل يا بقاي شركت مورد شور و 
راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحالل 
ش��ركت ندهد، بايد در همان جلس��ه يا با رعايت 
مقررات ماده ۶ اين قانون س��رمايه ش��ركت را تا 

ميزان خروج از اين ماده افزايش دهد. «
در س��ال 95 اطالعات مالي 502 ش��ركت در 
س��امانه كدال منتش��ر ش��ده كه از بين آنها 47 
ش��ركت در ش��مول ماده مورد نظر قرار گرفتند. 
اضافه ش��دن ش��ركت هايي از دو صنعت سيمان 
و كاش��ي و س��راميك همچني��ن افزاي��ش وزن 
ش��ركت هاي بيمه يي، از مهم تري��ن تغييرات در 
ليست شركت هاي مش��مول ماده 141 اصالحيه 
قانون تجارت در اين س��ال بود. اين مس��اله بدان 

معناست كه در س��ال 9۶ احتمال افزايش تعداد 
ش��ركت هاي بيمه يي مش��مول اصل مورد اشاره 
باال ب��وده و اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از 
ش��ركت هاي بيمه طي س��ال گذشته و در مهلت 
مقرر بيمه مركزي نتوانس��تند، افزايش س��رمايه 
الزم را در صورت ه��اي مالي خود ثبت كنند. در 
چنين شرايطي وظيفه رييس كل جديد چيست؟

 تعامل فعاالن

ريي��س كل جدي��د باي��د جامعه شناس��ي و 
روانشناس��ي را ه��م خ��وب بدان��د ت��ا بتواند در 
ش��رايط سخت ش��ركت هاي بيمه يي را در مسير 
تعام��ل مثبت هدايت كند، اين تعامل زمينه هاي 
هم افزاي��ي را افزاي��ش داده و ش��ركت هاي بيمه 
را ق��ادر مي كند تا در بازار مس��يرهاي س��الم را 
انتخاب كنند و از رفتارهاي غيراخالقي بپرهيزند. 
زمينه س��ازي در راس��تاي رعاي��ت قواع��د بازي 
ب��راي تعامل مثبت بين ش��ركت هاي بيمه يي از 
ضروريات گريزناپذيري اس��ت ك��ه نقش آفريني 

مسووالنه و منطقي ناظر را طلب مي كند. 

 استفاده از ظرفيت هاي فناوري 
با توجه به گس��ترش بازار بالفع��ل و بالقوه 
بيمه تنها استفاده از ظرفيت هاي فناوري است 

كه مي تواند ام��كان نظارت فرآيندگرا و فراگير 
را فراهم كند. س��نهاب بستر بسيار مناسبي را 
به عنوان آغ��از راه نظارت مندي فناورانه فراهم 
آورده اس��ت اما ت��ا زماني كه تم��ام بازيگران 
صنع��ت بيمه زير چتر فناوري اطالعات ارتباط 
حداكث��ري با هم ايج��اد نكنند، طب��ع امكان 
نظارت درس��ت فراهم نخواهد شد. در اين راه 
البته س��ود اصلي را شركت هاي بيمه مي برند، 
چ��را كه آن��ان را قادر مي كند ت��ا از تخلفات و 
تقلبات پيش��گيري كنند در اين ميان تخلفات 
س��ازمان يافته نيز در س��ايه فناوري به حداقل 
خواهد رس��يد. طبيعي است سامانه هايي چون 
كش��ف تقلب و بيگ ديت��ا به عنوان س��امانه 
متمرك��زي بيمه ي��ي كمك مي كن��د تا خيال 
ش��ركت هاي بيمه از تقلب آس��وده شود. از ياد 
نبري��م كه در هنگامه بح��ران يكي از خطرات 
مهم افزايش تقلب اس��ت و شركت هاي بيمه از 
هم  اكنون بايد به فكر مهاجرت واقعي به بستر 

فناوري باشند. 

 نقش خطير نهاد هاي صنفي بيمه اي
اگر چه تجربه نشان داده تاكنون تشكل هاي 
صنفي بيمه ي��ي چون س��نديكا نقش چندان 
موثري در تنظيم و س��المت بازار بيمه چندان 

نقش��ي نداش��ته اند اما اي��ن نقيص��ه بيش از 
آنكه متوجه ش��ركت هاي بيمه باش��د به دليل 
مح��ول نكردن وظايف بنيادين اين تش��كل ها 
به آنهاس��ت. بيم��ه مركزي با كم��ك بيمه ها 
و در س��ايه اعتماد س��ازي متقاب��ل ناچارند به 
س��متي برود كه تش��كل هاي صنفي بيمه يي 
به عنوان حلقه واس��ط بي��ن بحش ناظر و اجرا 
نق��ش محوري در نظارت و س��المت حرفه يي 
ش��ركت هاي بيم��ه ايف��ا كنند. در اي��ن ميان 
بيم��ه مركزي به جاي بر عه��ده گرفتن نقش 
حداكثري در نظ��ارت ضروري بخش مهمي از 
وظايفي كه ذاتا بايد بر عهده تش��كل ها باشد را 

به آنان واگذارد. 

 از كي روش بياموزيم
مربيگري ك��ي روش در تيم ملي درس هاي 
زيادي را براي رفتار گروهي در صنوف مختلف 
دارد. نخس��تين اص��ل ك��ي روش رعايت رفتار 
تيمي اس��ت و دوم رعايت دقيق تاكتيك هاي 
محوله ب��راي دف��اع و گل نخوردن و س��پس 
حمله و گل زدن اس��ت. مقام ناظ��ر در حالي 
كه ضروري اس��ت مرزهاي دخالت و نظارت را 
به درس��تي رعايت كند در عين حال از طريق 
تدوين و به كارگيري تاكتيك هاي مناسب باعث 

مي شود كه كمترين صدمه به شركت هاي بيمه 
وارد ش��ود و اين مس��اله آنان را براي ماندن و 

شناسايي سود بيشتر مهيا مي كند. 

 توسعه دانش

تحريم ها تا ابد ادامه نخواهد يافت. در نتيجه 
فاصل��ه نگرفتن از اس��تانداردهاي روز جهان و 
همچني��ن افزايش دانش بيمه يي امري حياتي 
اس��ت. يكي از ضعف هاي صنعت بيمه كمبود 
دانش روز دنياست. توسعه نهادهاي دانش رسان 
و همچنين فراهم كردن بستر هاي آموزش الزم 
براي فعاالن بيمه يي از جمله اموري اس��ت كه 
بيمه مركزي آن را راهبري مي كند. يك راهبر 
درست الزاما نبايد سرباز باشد بلكه با مديريت 
درست دانش با استفاده از ظرفيت هاي داخلي 
و خارجي و با كمك نهاد هاي صنفي بستري را 
فراهم مي كند ك��ه راهكارهاي كم هزينه و در 
عين حال خالقانه از س��وي ش��ركت ها خلق و 
به كار بسته شود. به كارگيري مدل هاي كسب 
و كار سنتي ش��ايد مخاطره آميز ترين معضلي 
است كه ش��ركت هاي بيمه را تهديد مي كند و 
براي گذر از اين معضل راهي جز توسعه دانش 

و خالقيت امكان پذير نيست. 
اكنون بايد منتظ��ر بود و ديد كه آيا رييس 
كل جدي��د در مقام س��كانداري صنعت بيمه، 
ماه ه��اي آين��ده و تحريم ها را ب��ه يك فرصت 
تبديل مي كند يا اينكه تهديدي ديگر بر دامنه 
تهديدات قبل��ي خواهد افزود. اميد اس��ت كه 
شخصي از بدنه مديران ارشد و توانمند صنعت 
بيم��ه كه صاح��ب دانش، نف��وذ كالم و داراي 
ارتب��اط موثر با فعاالن صنعت بيمه و س��ال ها 
تجرب��ه مفيد مقابله با مش��كالت و تحريم هاي 
قبلي اس��ت، انتخاب ش��ود تا با تعامل موثر با 
مدي��ران و فعاالن و كاركن��ان بيمه يي، ضمن 
توج��ه به وضعيت ش��ركت هاي مش��كل دار و 
در مع��رض ورشكس��تگي از ظرفيت هاي بازار 
بيم��ه بهره ببرد و ب��ا به روز ك��ردن فناوري و 
رش��د نقش خطي��ر نهاد هاي صنف��ي بيمه يي 
بر استانداردس��ازي و اصالح س��اختار صنعت 
بيم��ه تاكيد كند و در كن��ار پيگيري تعرفه ها 
و بيمه هاي اختي��اري، عالوه بر بهبود عملكرد 
و گذر كش��تي صنعت بيم��ه از درياي متالطم 
تحريم ه��ا به ح��ل بحران و مش��كالت موجود 
كم��ك كند و ب��ه تدري��ج صنعت بيم��ه را با 
بهبود ضريب نفوذ و س��اختار مالي مناسب در 
حد اس��تانداردهاي جهاني و بهبود جايگاه در 

منطقه همراه كند. 

حلقه مفقوده در پياده سازي 
كارت اعتباري

هادي حيدري| كارشناس بانكي|
پياده سازي كارت اعتباري در شبكه بانكي كشور 
نيازمند فرهنگ س��ازي مالي و گسترش پايگاه هاي 

اطالعاتي در مورد مشتريان خرد است. 
در شهريورماه سال 95 بانك مركزي دستورالعملي 
را تحت عنوان »دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري« 
به ش��بكه بانكي ابالغ كرد كه طي اين دستورالعمل 
بانك ها براي متنوع سازي سبد تسهيالتي خرد خود 
مي توانستند با استفاده از »كارت اعتباري« بر اساس 
عق��د مرابحه ب��ه ارائه اعتبار به مش��تريان طي يك 

ضوابط خاص بپردازند. 
به ط��ور خالصه اهداف اصلي پياده س��ازي و ارائه 
كارت اعتباري در دو بعد خرد و كالن قابل پيگيري 
است. در بعد كالن ارائه اعتبار به مصرف كنندگان به 
عن��وان مهم ترين جزو مصرف بخش خصوصي قابل 
درك است، از طرفي بنگاه اقتصادي با فروش كاالي 
خود در چارچوب عق��د مرابحه موجب رونق بخش 

توليد و در نهايت رشد اقتصادي خواهد شد. 
در بعد خرد ارائه كارت اعتباري روي مطلوبيت و 
رفاه خانوار با افزايش مصرف با توجه به مشخصه هاي 
اصلي اعتبار در كارت اعتباري مانند نرخ هاي س��ود 
و س��قف اعتب��ار تاثيرگذار اس��ت. اما س��وال اصلي 
اينجاس��ت كه چرا ب��ا وجود اجازه بانك ه��ا و ابالغ 
دس��تورالعمل هاي بانك مركزي اس��تفاده از كارت 
اعتباري و انتش��ار آن توس��ط بانك ها چندان مورد 

استقبال قرار نگرفته است؟
بر اس��اس اطالعات موجود در اين عرصه برخي 
بانك هاي بزرگ كشور پيشرو بوده كه مجموعا كمتر 
از 400ه��زار كارت اعتباري براي مش��تريان خود تا 

سقف اعتبار 500ميليون ريال منتشر كرده اند. 
به عبارت ديگر انتش��ار اي��ن كارت ها با توجه به 
نرخ هاي س��ود ثابت براي انواع مشتريان، مكانيسم 
ارائه اعتبار از نظر وجود وثايق، رابطه مبهم كارمزدي 
و درآمدي بين فروشنده، مشتري و بانك )اتحاديه( 
صادر كننده كارت هيچ يك داراي قالب و چارچوب 
انگيزشي براي طرفين درگير در خدمات ارائه كارت 
اعتباري نيست. رشد پرسرعت صنعت كارت اعتباري 
در دنيا نش��ان مي دهد كه ارزش اين محصول براي 
جامعه مالي ش��امل مصرف كنن��دگان، بازرگانان و 
بانك هاي صادر كننده به حدي است كه اين محصول 
نقش محوري را در برنامه هاي استراتژيك سودآوري 
بانك ها و همچنين سياست گذاران اقتصادي كشورها 
ايفا مي كند. شايد بتوان گفت، پاشنه آشيل و نقطه 
ضعف اصلي ارائه محصول كارت اعتباري در ش��بكه 
بانكي كش��ور ح��ول دو محور اصلي »ع��دم وجود 
زيرساخت هاي قانوني و عملياتي« و همچنين »نبود 
ارزيابي مناس��ب از ميزان ريسك و بازده« اين طرح 
براي بانك هاس��ت.  به طور خالص��ه الزامات قانوني 
و زيرس��اختي اطالعاتي ب��راي پياده س��ازي كارت 
اعتباري در كش��ور شامل تصويب قوانين مورد نياز، 
وضعيت مديريت ريسك و حدود اعتبار و همچنين 
قيمت گ��ذاري ريس��ك اعتباري بر اس��اس هر نوع 
مشتري است. در بعد نهادي و كالن تصويب قوانين 
مورد نياز براي افش��اي اطالعات و ايجاد زيرساخت 
فرهنگي براي مش��تريان در جهت مسووليت پذيري 

ركن اصلي است. 
چنانچ��ه در اين حوزه برخ��ي قوانين معتبر در 
كش��ورهاي توس��عه يافته مانند اي��االت متحده كه 
 قابل استفاده باشند مانند قوانين حقايق آشكار شده

 The Truth in Lending Act «TILA»
Accountabi -  Card  Credit قان��ون    
 Disclosure  and  Responsibility  ity
»CCARD« نيز وج��ود دارد، اين قوانين با توجه 
به متفاوت بودن عمليات بانكداري در كش��ور قابل 
بومي سازي و تغيير اس��ت. همچنين اين مجموعه 
قواني��ن تمام بخش ه��اي عمليات اعتب��اري بانك 
صادر كننده از بازاريابي و خريد حس��اب تا مديريت 

حساب و مجموعه ها را مورد بحث قرار مي دهد. 
ريسك اعتباري به عنوان مهم ترين نوع ريسك در 
ارائه اعتبار به مشتريان حقيقي بانك هاست. به همين 
دليل بده��ي كارت اعتباري عموما نامطمئن بوده و 
بازپرداخت وام به تمايل و توانايي پرداخت وام گيرنده 
دارد. ش��رايط رقابتي براي وام ده��ي كارت اعتباري 
فرصت ه��اي زي��ادي را براي مصرف كنن��ده فراهم 
مي كند تا چندي��ن كارت  اعتباري از صادركنندگان 
مختل��ف دريافت كند و حداقل مبل��غ ماهانه را در 

صورت حساب هاي قابل پرداخت بپردازد. 
عالوه بر آن اگر تصميم بر پياده س��ازي سيستم 
كارت اعتباري در يك چارچوب اس��تاندارد متعارف 
بين المللي باش��د با توجه به اينكه اي��ن اعتبار داده 
شده به مش��تريان يك نوع اعتبار غيرايمن يا بدون 
وثيقه است، بنابراين فرهنگ س��ازي، رفتار گذشته 
مش��تري و همچنين تمام فعاليت هاي اقتصادي و 
 اجتماعي مشتريان براي ارزيابي نمره دهي اعتباري 
)Credit Scoring( مش��تري بايد مورد استفاده 
قرار بگيرد.  اين فرهنگ س��ازي بايد هم در سيستم 
بانكي ش��امل بانك مركزي و ش��بكه بانك ها و هم 
در مشتريان براي معرفي اين محصول جديد شكل 
بگي��رد، به عبارت ديگر نخس��تين ق��دم در اين راه 
اين اس��ت كه سيستم بانكي، مشتريان و همچنين 
س��اير طرف هاي درگير در محصول كارت اعتباري 
متوجه باشند كه اعتبار داده شده وام نبوده و داراي 

چارچوبي متفاوت با وام است. 
 در قدم هاي بعدي عالوه بر تصويب قوانين مورد 
نياز در مجلس، سيس��تم بانكي كشور بايد با تغيير 
ن��گاه خود به س��مت بهره گيري از تم��ام اطالعات 
موجود در مورد مش��تريان و اس��تفاده از پايگاه هاي 
اطالعات��ي معروف به ابرداده ه��ا )Big Data( براي 
نمره دهي اعتباري حركت كن��د.  در نهايت در گام 
س��وم با توجه به وج��ود انواع مدل ه��اي متفاوت و 
اس��تاندارد بين المللي مانند مدل هاي سه وجهي يا 
چهار وجهي بايد جايگاه منتشر كننده كارت، اتحاديه 
كارت، فروشندگان، شركت هاي فناوري اطالعات و 
پردازنده ها مانند ش��ركت شاپرك به گونه يي در اين 
طرح بازتعريف ش��وند كه كارمزدهاي دريافت شده 
توسط هر يك موجب ايجاد انگيزه براي پياده سازي 

كامل اين محصول در نظام مالي و بانكي باشد. 

يادداشت
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دانشوفن10
فروش ارزهاي ديجيتال از مرز 

13.7 ميليارد دالر گذشت
اس�ين ايج| بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده 
ارزش ارزهاي ديجيتال فروخته ش��ده در 5 ماه اول 
سال ۲۰1۸ از مرز 13.7ميليارد دالر گذشته است. 

بررس��ي هايي كه در اين زمينه توس��ط موسسه 
سوييسي كريپتو ولي انجام شده، نشان مي دهد اين 
رقم نس��بت به كل سال ۲۰17 تقريبا دو برابر شده 
اس��ت. با افزايش اقبال به ارزهاي ديجيتال در نقاط 
مختلف جهان، شركت هاي نوپاي زيادي به فعاليت 
در اي��ن زمينه پرداخته اند و ت��اش مي كنند از اين 

طريق به سودهاي كان و بادآورده برسند. 
ام��ا نگران��ي در مورد ماهي��ت اين ن��وع ارزها و 
همچنين دش��واري ردگيري نق��ل و انتقاالت مالي 
بدين ش��يوه باعث ش��ده ت��ا بس��ياري از بانك ها و 
مسووالن مالي در كش��ورهاي مختلف به گسترش 
كاربرد ارزهاي ديجيتال به ديده شك و ترديد بنگرند 
و استفاده از آنها را در كشورهاي خود ممنوع كنند. 

در كل س��ال ۲۰17 ارزش ف��روش 537 نوع ارز 
ديجيتال بالغ بر 7ميليارد دالر بوده است. اما در سال 
۲۰1۸ تنها بعد از گذشت 5 ماه چنين موفقيتي به 
دس��ت آمده اس��ت. يكي از ارزهاي ديجيتال موفق 
سال ۲۰1۸ توكن هاي تلگرام بوده كه قبل از عرضه 
عموم��ي درآم��دي 1.7ميلي��ارد دالري را براي اين 

شركت به ارمغان آورده است. 

 محافظت از موبايل
با حسگر و ۸ نيزه

 ديلي ميل| يك دانشجوي آلماني محافظي براي 
موبايل طراحي كرده كه مجهز به حسگرهاي مختلف 
و ۸ نيزه قاب مانند است و با كمك قاب ها از آسيب 

به موبايل جلوگيري مي كند. 
يك دانشجوي آلماني راه حلي براي افرادي يافته 

كه مدام تلفن از دستشان به زمين مي افتد. 
 active damping (AD(او يك محافظ موبايل
س��اخته كه در آن حسگرهاي مختلف تعبيه شده و 

مجهز به ۸ نيزه قاب مانند است. 
اين حس��گرها مي توانند به طور خودكار افتادن 
موباي��ل را رديابي كنند و س��پس با كمك نيزه ها از 

برخورد آن با زمين جلوگيري كنند. 
فيلي��پ فرن��زل، يكي از دانش��جويان دانش��گاه 
Aalen در آلم��ان اخت��راع خ��ود را »ايربگي براي 
موبايل هاي هوشمند« مي نامد. هر گوشه اين محافظ 
دو نيزه دارد. البته درحال حاضر مشخص نيست چه 
اقداماتي براي اجتناب از فعال سازي تصادفي محافظ 

به كار گرفته شده است. 
پس از آنكه موبايل به زمين افتاد، كاربر مي تواند 

به راحتي نيزه ها را درون محافظ تا كند. 

 ساخت موبايلي
از جنس چوب پنبه 

رويترز| يك ش��ركت پرتغالي مش��غول ساخت 
موبايلي است كه قاب آن به جاي فلز و پاستيك از 
چوب پنبه است. اين موبايل حافظ محيط زيست با 
قاب چوب پنبه يي عايق صوتي، گرمايي و ضدآب نيز 
است. يك ش��ركت فناوري پرتغالي مشغول ساخت 
يك موبايل اندرويد اس��ت كه قاب آن از چوب پنبه 
ساخته مي شود. اين يك ماده طبيعي و قابل بازيافت 

است كه در اين كشور به وفور يافت مي شود. 
 موبايلIkimobile يكي از نخستين تلفن هاي 
هوشمندي است كه از موادي غير از پاستيك، فلز 
و شيشه استفاده مي كند و نشان دهنده ارتقاي بخش 

فناوري پرتغال است. 
 يك نس��خه از اين موبايل قرار اس��ت در س��ال 
جاري رونمايي شود. شركت Ikimobile هم اكنون 
مشغول تكميل واحد توليد است تا بخش اعظم توليد 
خود را از چين به پرتغال منتقل كند. در اين موبايل 
يك اليه چوب پنبه پشت دستگاه را مي پوشاند كه 
عاي��ق صوت��ي، گرمايي و ضد ضربه نيز به حس��اب 
مي آي��د. قاب چوب پنبه يي در رنگ هاي مش��كي تا 
قهوه يي روشن عرضه مي شود. همچنين ويژگي هاي 
آنتي باكتريال دارد و از كاربر در برابر اشعه هاي باتري 
محافظت مي كند.  تيتو كاردوسو، مدير ارشد اجرايي 
اين ش��ركت مي گويد: Ikimobile قص��د دارد با 
تاكيد روي اين محصول پرتغالي، كشور را در مسير 
فناوري ه��اي نوين و آتي قرار دهد. قيمت مدل هاي 

باالي قاب چوب پنبه يي 1۸7تا ۴۲۰ دالر است. 

 قابليت جديد واتس آپ
براي ايجاد كانال

ديلي مي�ل| وات��س آپ قابلي��ت جدي��دي به 
پيام رس��ان خود اضافه كرده ك��ه فقط به ادمين ها 

اجازه ارسال پيام مي دهد. 
قابليت جدي��د واتس آپ به ادمين گروه ها اجازه 
مي ده��د به اعضاي نامطلوب گروه ها اجازه ارس��ال 
پيام ندهند.  آپديت مذكور به ادمين اجازه مي دهد 
با كمك يك س��وئيچ فقط ب��ه ادمين هاي ديگر در 

گروه اجازه ارسال پيام دهند. 
پيام ها براي افراد عادي گروه نشان داده مي شود 
اما آنها نمي توانند هيچ پيامي در گروه ارسال كنند. 
اي��ن آپدي��ت ب��راي كارب��ران وات��س آپ روي 
دس��تگاه هاي اندرويد و iOS در سراسر جهان ارائه 
شده است. البته كاربران بايد چند روز صبر كنند تا 

اين قابليت در دستگاه هايشان فراهم شود. 
براي فعالسازي قابليت جديد بايد آخرين نسخه 
نرم افزار واتس آپ افزوده شود. پس از دانلود، ادمين 
بايد در قسمت تنظيمات گروه هاي چت بايد بخش 
»اجازه ادمين« را بررس��ي كند. از اين قس��مت با 
انتخاب»only admins«)فقط ادمين ها) مي توان 

افراد معمول را از ارسال پيام منع كرد. 
 پس از آن در صفحه چت پيامي با اين مضمون 
ظاهر مي شود: شما تنظيمات گروه را تغيير داده ايد 
و اكن��ون فقط ادمين ه��ا مي توانن��د در گروه پيام 

ارسال كنند. 

اخبار

ضعف امنيت سايبري در كسب و كار منجر شد

افزايش حمالت فيشينگ در سال 2018 
گروه دانش و فن|

فيشينگ راهي اس��ت كه تبهكاران، اطاعاتي 
نظير كلمه كاربري، رمز عبور، ش��ماره 16 رقمي 
عاب��ر بان��ك، رم��ز دوم و CVV۲ را از طري��ق 
ابزارهاي الكترونيكي ارتباطات به سرقت مي برند. 
ش��بكه هاي اجتماع��ي، س��ايت هاي حراج��ي و 
درگاه هاي پرداخت آناي��ن نمونه يي از ابزار هاي 

الكترونيكي ارتباطات هستند. 
 كاهبرداري فيش��ينگ از طري��ق ايميل ها و 
پيام ها ص��ورت مي پذي��رد و قرباني��ان به صورت 
مس��تقيم اطاعات حس��اس و محرمانه خود را در 
وب س��ايت هاي جعل��ي كه در ظاهر كاما ش��بيه 
وب س��ايت هاي سالم و قانوني است، وارد مي كنند. 
حقه فيش��ينگ يك��ي از تكنيك هاي مهندس��ي 
اجتماعي براي فريب كاربران است كه علي القاعده 
از ضعف امنيتي يك وب سايت براي انجام عمليات 
مجرمانه خود استفاده مي كنند. براي نخستين بار 
حقه فيش��ينگ در 19۸7 تعريف شد و نخستين 
باري كه واژه فيش��ينگ براي نام گ��ذاري اين واژه 

استفاده شد، سال 1996 بود. 

 دستكاري و تقلب در لينك ها و آدرس ها
 يكي از ش��يوه هاي متداول و رايج در فيشينگ 
ارسال لينك ها و آدرس هاي متعلق به سازمان هاي 
غيرواقعي و جعلي از طريق ايميل است. آدرس هايي 
كه تنها تفاوت آنها با آدرس اصلي يك يا دو حرف 
است يا از دامين هاي فرعي گمراه كننده براي ايجاد 

آنها استفاده شده است. 
فيش��رها با اس��تفاده كردن از عك��س به جاي 
مت��ن، كار فيلتره��اي ضد فيش��ينگ ك��ه براي 
شناسايي متن هايي كه عموما در ايميل هاي حاوي 
آدرس هاي جعلي يافت مي شوند را سخت مي كنند. 
 تنها با ورود و بازديد يك قرباني به سايت جعلي 
عمل كاهبرداري ص��ورت نمي پذيرد. در برخي از 
روش هاي فيش��ينگ از دس��تورات جاوا اسكريپت 
اس��تفاده مي ش��ود تا ن��وار آدرس را اصاح كند و 
تغيير دهد. اين كار با قرار دادن تصوير يك آدرس 
اينترنتي قانوني و موجه در نوار آدرس يا بستن نوار 
آدرس اصلي و باز كردن يك نوار آدرس جديد كه 
حاوي آدرس اينترنتي قانوني و موجه است، انجام 

مي شود. 
 يك فيش��ر)مهاجم) حتي مي تواند از نقايص 
موجود در برنامه جاوا اسكريپت يك سايت معتبر 
و قانوني عليه قربانيان خود استفاده نمايد. اين نوع 
حمله ها)كه به كراس سايت اسكريپتينگ معروف 
هس��تند) بطور خاص س��خت و پيچيده هستند، 

چ��ون آنها قرباني را به صفح��ه اينترنتي ثبت نام 
خدمات بانكي خود ارجاع مي دهند. صفحه يي كه 
در آن همه  چيز از آدرس س��ايت گرفته تا گواهي 
امنيتي، همه درست و صحيح به نظر مي رسند. در 
حقيقت لينك دادن به صفحه اصلي حقه يي براي 
به ثمر رس��اندن سرقت و انجام دادن حمله است. 
با انجام اين كار كشف اين حمله براي افرادي كه 
دانش الزم را ندارند، كار بس��يار سختي است. در 
 Pay Pal سال ۲۰۰6 چنين حمله يي عليه سايت

انجام شد. 
تمامي حمات فيشينگ نياز به استفاده از يك 
وب سايت جعلي و ساختگي ندارند. اين نوع حمات 
ش��امل پيام هايي هم مي ش��وند كه ادعا مي كند از 
طرف بانك هستند و از مشتري ها)استفاده كنندگان 
خدمات بانكي) مي خواهند با توجه به مشكلي كه 
براي حس��اب هاي آنها به وجود آمده است، با يك 
ش��ماره تماس بگيرند. به محض اينكه مشتري با 
اين ش��ماره تلفن)ك��ه متعلق به مهاجم اس��ت و 
يك س��رويس تلفن اينترنتي است) تماس بگيرد، 
دس��توراتي به مش��تري داده مي ش��ود تا ش��ماره 
حس��اب و رمز خود را وارد كند. فيش��رهايي كه از 
س��رويس تلفن اينترنتي استفاده مي كنند، گاهي 

اوقات از داده هاي جعلي براي  آي دي كالر استفاده 
مي نمايند تا براي مش��تريان اينگونه به نظر برسد 
ك��ه اين تم��اس از طرف يك س��ازمان مطمئن و 
معتبر انجام مي ش��ود. نتايج يك نظرسنجي نشان 
داد كه كس��ب وكارهاي كوچك و متوسط فناوري 
اطاعات درحال انجام آموزش براي آگاهي رس��اني 
كاركنان خود درخصوص امنيت س��ايبري به ويژه 
فيش��ينگ هس��تند.  فيش��ينگ نوعي از حمات 
مهندس��ي  اجتماعي اس��ت كه بر پايه فريب افراد 

براي كاهبرداري اقتصادي استوار است. 
معم��وال   (Phishing(فيش��ينگ روش  در 
نفوذگران در مرحله اول با اسپم كردن ايميل هايي با 
تعداد باال، ده ها هزار يا حتي چندين ميليون ايميل 
را براي تعداد زيادي از كاربران ارسال مي كنند كه 
حاوي مطالب فريبنده از طرف س��ايت هاي آش��نا 
مانند بانك، فروشگاه، شركت هاي معتبر و... هستند 
كه البته در مواردي نيز افراد خاصي با تعداد كمي 

ايميل مورد هدف قرار مي گيرند. 
به عنوان مثال صفحه يي مشابه يكي از سايت ها 
همچون بانك مي س��ازند و ب��ا جابه جا كردن يك 
حرف از سايت مورد نظر لينكي را درون ايميل قرار 
مي دهند با اين مضمون كه براي تاييد يا فعال سازي 

حساب خود روي آن كليك كنيد و در بعضي موارد 
تهديداتي نيز انجام مي دهند مانند اينكه در صورت 
عدم تاييد حساب توسط لينك زير حساب شما به 

مدت يك  ماه مسدود خواهد شد!
هنگامي كه كاربر روي لينك تقلبي كليك كند، 
وارد س��ايت جعلي كه توسط نفوذگر ساخته شده 
مي ش��ود كه كاما شبيه سايت اصلي بانك است و 
در قسمت ورود، كاربر اطاعات خود را وارد مي كند 
كه در اين لحظه اين اطاعات توسط سايت جعلي 
براي نفوذگر ارس��ال ش��ده و به س��رقت مي رود و 
نفوذگر مي تواند وارد حساب كاربر شده و پول هاي 

او را سرقت كند. 
نظرس��نجي جدي��دي از 6۰۰ تصميم گيرنده 
فن��اوري اطاع��ات در كس��ب وكارهاي كوچ��ك 
 تا متوس��ط)SMBs) انجام ش��د ك��ه تقريبا تمام

SMBه��ا درح��ال انج��ام نوع��ي آم��وزش براي 
آگاهي رس��اني كاركن��ان درباره امنيت س��ايبري 
هستند كه مي تواند ناشي از ترس از فيشينگ باشد. 

 نبود آگاهي در خصوص امنيت سايبري
در گزارش جهاني جديد كه وب روت منتش��ر 
كرده است، تصميم گيرنده فناوري اطاعات تقريبا 

1۰۰درصد از كاركنان كسب وكار خود را در زمينه 
آگاهي از امنيت سايبري آموزش مي دهند. با اين 
حال، اين گزارش نشان داد كه اين تعداد دوره هاي 
آموزشي به طور قابل توجهي درحال كاهش است 
و تنها 39درصد از شركت ها بطور مداوم در طول 
مدت استخدام به كاركنان خود آموزش مي دهند. 
با اي��ن وجود، اين گزارش نش��ان مي دهد كه 
كس��ب وكارها در اي��االت متح��ده، انگلس��تان و 
اس��تراليا به طور جدي در حوزه امنيت س��ايبري 
فعال هس��تند. اين تغيير در س��ازمان ها نش��ان 
مي دهد كه بيش��ترين حساس��يت آنها در س��ال 
۲۰17 بوده اس��ت؛ همچنين يك��ي از نكات قابل 

توجه كاهش تخمين هزينه تخريب است. 
درحالي كه در س��ال ۲۰17، فيش��ينگ رتبه 
س��وم خطرناك تري��ن خطر محس��وب مي ش��د، 
اي��ن موض��وع ب��راي س��ال ۲۰1۸ تغيي��ر كرد. 
تقريبا نيمي)۴۸درصد) پاس��خ دهندگان حمات 
فيش��ينگ را به عنوان تهديد ش��ناخته ش��ده و 
۴5درصد گفته اند كه كسب وكارشان حساس به 

حمات DNS است. 
به طور كلي، نوع جديدي از نرم افزارهاي مخرب 
به رتبه 6 رسيده و فيشينگ رتبه اول است، پس از 
آن انكار سرويس توزيع شده)DDoS) و حمات 
تلفن همراه كاهش يافت. باج افزار از جايگاه پنجم 
در س��ال ۲۰17 تا سوم در سال ۲۰1۸ رشد كرد؛ 
ب��ا اين حال، اين موضوع در حوزه هاي جغرافيايي 
متفاوت است. اكثريت بزرگي از تصميم گيرندگان 
فناوري  اطاع��ات در انگليس )69درصد) گزارش 
دادند كه كسب وكارش��ان تقريبا بطور كامل براي 
مديري��ت امني��ت  فناوري اطاع��ات و حفاظت از 
تهديدات آماده است، در حالي كه تنها 5۴ درصد 
از تصميم گيرنده فناوري اطاعات، در اياالت متحده 

و استراليا گزارش مشابهي داده اند. 
بر اس��اس اطاعات سايت پليس فتا، همانطور 
كه مطالعه ما نشان مي دهد، ظهور حمات جديد، 
تصميم گيرندگان فناوري  اطاعات را ناخوش��ايند 
مي كند. يكي از موثرترين راهكارهاي حفظ امنيت 
ش��ركت، يك استراتژي امنيتي سايبري است كه 
مي توان��د كاربران و دس��تگاه هاي آنه��ا را در هر 
مرحله از حمله، در برابر حمله احتمالي محافظت 
كند. چارلي تومو، مع��اون فروش جهاني تجارت، 
وب روت در ي��ك مصاحبه گفت: براي بس��ياري 
از كس��ب وكارها، زمان��ي كه زم��ان و تخصص در 
دسترس نيستند، تكيه بر يك ارائه دهنده خدمات 
مديريت ش��ده)MSP) قدم مهم��ي براي تقويت 

تاش هاي امنيتي است. 

فينتك الگ| شكست آلمان در برابر كره جنوبي و حذف از 
مسابقات جام جهاني روسيه نشان مي دهد كه هوش مصنوعي 
هنوز به تكامل نرسيده است چراكه قبل از شروع جام جهاني 
پيش بيني كرده بود كه اسپانيا يا آلمان قهرمان اين مسابقات 
خواهد ش��د. تجزيه و تحليل هاي ورزش��ي به لط��ف نرم افزار 
پردازش داده هوش مصنوعي به طرز چش��مگيري بهبود پيدا 

كرده اما اين بدان معنا نيست كه كامل است. 
محققان آلماني با شبيه س��ازي 1۰۰هزار باره مسابقات جام 
جهاني روسيه پيش بيني كرده بودند كه اسپانيا و آلمان شانس 
اول و دوم قهرماني در اين مسابقات هستند كه آلمان با شكست 
در برابر كره جنوبي و حذف از مسابقات باعث شد حداقل حدس 

هوش مصنوعي براي بخت دوم قهرماني غلط از آب در بيايد. 
ي��ك تحقيق به رهبري »آندرياس گرول« از دانش��گاه فني 
دورتموند در آلمان انجام شد كه از يادگيري ماشين و تجزيه و 

تحليل آماري استفاده كرد تا مشخص كند كه چه تيمي در جام 
جهاني ۲۰1۸ روسيه قهرمان خواهد شد. 

اين روند در پايان، اسپانيا را با احتمال 17.۸درصد موفقيت 
و 73درصد احتمال رس��يدن به نيمه  نهايي به عنوان قهرمان 
احتمالي جام جهاني ۲۰1۸ انتخاب كرد. با اين حال محققان 
افزودن��د: اگر آلمان مرحله گروهي را با موفقيت كامل پش��ت 
س��ر بگذارد، شانس رسيدن به نيمه نهايي براي اين تيم به 5۸ 
درصد مي رس��د كه خب اينطور نش��د و آلمان از رس��يدن به 
مرحله يك هشتم نهايي بازماند. محققان مي گفتند اين مدل 
با اختاف كمي اس��پانيا را قبل از مدافع عنوان قهرماني يعني 
آلمان، قهرمان جام جهاني ۲۰1۸ اعام كرده و آلمان ش��انس 

دوم قهرماني است. 
به نظر مي رسد حداقل بخش پيش بيني صعود اسپانيا تا اينجا 

توسط محققان درست انجام شده است. 

مديكال اكس�پرس| دانش��مندان طي مطالعه اخيرش��ان 
دريافتند كه مي توان ميزان بهره هوش��ي افراد را تنها از اسكن 

مغزي آنها دريافت. 
 دانش��مندان اكنون تنها ب��ا نگاه كردن به اس��كن مغزتان 

مي توانند ميزان »بهره هوشي« )IQ) شما را تشخيص دهند. 
البته اين كار را خود دانش��مندان انجام نمي دهند بلكه يك 
الگوريتم يادگيري ماشين كه دانشمندان توسعه داده اند انجام 
مي دهد. محققان »مركز پزشكي Cedars-Sinai« و »دانشگاه 
سالرنو« در مطالعه جديدشان دريافتند كه ابزار محاسباتي جديد 
مي تواند ميزان بهره هوش��ي انس��ان را توس��ط »اف ام آرآي« يا 
»تصويرسازي تشديد مغناطيسي كاركردي«)fMRI) و اسكن 

فعاليت مغز افراد در حالت استراحت پيش بيني كنند. 
اف ام آرآي نوعي روش تصويربرداري در  ام.آر. اي است. در اين 
روش تصاويري متناوب از مغز درحال فعاليت و س��پس درحال 

اس��تراحت گرفته مي ش��ود و از يكديگر بطور ديجيتالي تفريق 
مي گردند كه حاصل اين پردازش عملكرد مغزي در اثر تغييرات 

جريان خوني در مغز را از لحاظ فيزيولوژيكي نشان مي دهد. 
 »رالف آدولفز«)Ralph Adolphs) اس��تاد روانشناس��ي، 
عل��وم اعصاب و زيست شناس��ي و محقق ارش��د اي��ن مطالعه 
مي گويد: اگر هنگامي كه ما از طريق اسكن درحال اندازه گيري 
الگوي فعاليت مغز آنها هستيم، افراد هيچ حركتي نداشته باشند، 
مي تواني��م از داده ها براي پيش بيني ميزان بهره هوش��ي افراد 
استفاده كنيم. آدولفز و تيم او با استفاده از جمع آوري داده هاي 
پروژه »HCP« توانستند الگوريتم خود را براي الگوهاي پيچيده 
فعاليت مغز انسان توسعه دهند. پروژه HCP، پروژه يي 5 ساله 
است كه توس��ط 16عضو موسسه ملي بهداشت اياالت متحده 
پشتيباني مي شود. HCP پروژه هاي تحقيقاتي خود را در قالب 

دو كنسرسيوم جدا دنبال مي كند. 

اندازه گيري بهره هوشي افراد به وسيله اسكن مغزيحذف آلمان از جام جهاني دليلي بر كامل نبودن هوش مصنوعي

رويدادفراسو

با  محقق��ان  ديلي مي�ل| 
كم��ك اطاع��ات تلس��كوپ 
فضايي هاب��ل پديده يي به نام 
»خوشه عظيم كروي« را رصد 
كردن��د كه حاوي س��تارگاني 
با بي��ش از 1۰ميليارد س��ال 
سن اس��ت. آنها معتقدند اين 
بزرگ ترين خانه سالمندان در 

كهكشان است. 
تلسكوپ هابل تصويري شگفت انگيز از يك مجموعه عظيم از ستاره هاي درحال پير 
شدن منتشر كرده است. برخي دانشمندان معتقدند اين بزرگ ترين خانه سالمندان در 
كهكش��ان به حساب مي آيد. اين مجموعه NGC6139 نام گرفته و صدها هزار ستاره 

را در خود جاي داده كه تصور مي شود بيش از 1۰ميليارد سال قبل تشكيل شده اند. 
اين رويداد به نام »خوش��ه عظيم كروي« مشهور و مجموعه يي از ستارگان است كه 

با نيروي گرانشي به يكديگر مرتبط هستند و دور كهكشان راه شيري مدار مي زنند. 
اين خوش��ه ها معموال حاوي صدها هزار ستاره هستند كه تصور مي شود در يك بازه 
زماني تشكيل ش��ده اند. همچنين خوشه ها حاوي قديمي ترين ستاره هاي كهكشان راه 

شيري هستند كه در اوايل تاريخچه به وجود آمدن آن تشكيل شده اند. 
 ب��ه هرحال اين خوش��ه در جه��ت مركز كهكش��ان راه ش��يري و در صورت فلكي

Scorpion ديده مي شود. در خوشه مذكور اجسام آسماني جالبي وجود دارند. 
 البته تلس��كوپ هابل چند بار اين صورت فلكي را بررس��ي كرده تا اجس��امي مانند 

سحابي پروانه، منظومه هاي جالب با دوستاره و ديگر خوشه هاي كروي را رصد كند. 
به هر حال اوايل اين ماه س��تاره شناس��ان با اس��تفاده از تلسكوپ فضايي هابل ناسا 
جامع ترين و واضح ترين تحقيق با نور ماوراءبنفش از كهكش��ان هاي ستاره يي نزديك را 

رونمايي كردند. اين تحقيق با كمك تلسكوپ فضايي هابل انجام شده بود. 
آنها مش��اهدات جديد هابل را با تصاوير آرش��يوي هابل از 5۰ كهكش��ان كوتوله و 

ستاره هاي درحال تشكيل مارپيچ شكل در جهان تركيب كردند. 
اين پروژه كه Legacy ExtraGalactic UV Survey نام گرفته حاوي كاتالوگي 
از س��تارگان هر يك از كهكش��ان هاي مورد بررسي، خوشه هاي 3۰ كهكشان همچنين 

تصاوير خود اين كهكشان هاست. 

بيزينس اينسايدر|شركت 
اپ��ل اعام كرده اس��ت كه در 
اواخ��ر تابس��تان س��ال جاري 
اپليكيش��ن  نس��خه جديد  از 
رونماي��ي  خ��ود  »نقش��ه« 
خواه��د ك��رد. ش��ركت اپ��ل 
اعام كرده كه از س��ال ۲۰15 
درحال بازس��ازي اپليكيش��ن 
 (Apple Maps(»اپل مپس«

اس��ت و نس��خه آينده آن، در اواخر تابستان امسال براي بررسي در سانفرانسيسكو ارائه 
خواهد ش��د. همه داده هاي اين نقش��ه مانند محل جاده ه��ا، مكان هاي تجاري و عائم 
راهنمايي و رانندگي، توس��ط اپل ارائه خواهند ش��د و اين به معناي عدم وابس��تگي به 
ش��ركت هاي »TomTom« و »OpenStreetMap« اس��ت كه پيش از اين بيشتر 

داده هاي اين اپليكيشن را ارائه مي كردند. 
اپل از س��ال ۲۰15 داده هاي بس��ياري را با ون هاي اپل مپس جمع آوري كرده است. 
اين نخستين باري است كه داده هاي گردآوري شده در اين اپليكيشن مورد استفاده قرار 
مي گيرند. همچنين اپل در نظر دارد از داده هاي جمع آوري شده از تلفن همراه افراد براي 

بهبود نقشه ها استفاده كند. 
داده هاي شركت اپل، نسبت به داده هاي پيشين، جزئيات بيشتري را شامل مي شوند. 
اي��ن داده ها، مكان هايي مانند زمين هاي چمن، اس��تخرها، پاركينگ ه��ا و پياده روها را 
مشخص مي كنند. طرح كلي اين اپليكيشن مانند نسخه قبل است اما نقشه ها، جزئيات 

بيشتر و كارآمدتري را نشان مي دهند. 
اپل مپس، نخس��تين بار در سال ۲۰1۲ منتشر شد و به سرعت مورد انتقادات شديد 
ق��رار گرفت. در پي اين اتفاق، »تيم كوك«)Tim Cook) مديرعامل اجرايي ش��ركت 
اپل، مجبور به عذرخواهي عمومي شد. در هر حال اپل، از سال ۲۰1۴ نسبت به اصاح 
نقشه هاي اين اپليكيشن اقدام كرد و در سال ۲۰15 گزارش شد كه اين شركت در نظر 
دارد تا س��ال ۲۰1۸ پايگاه داده خود را بسازد. »ادي كيو« )Eddy Cue)، نايب رييس 
ارش��د بخش خدمات و نرم افزار اينترنت در ش��ركت اپل گفت: ما اين تصميم را اعام 
نكرده بوديم و سعي داشتيم آن را مانند يك راز حفظ كنيم. اكنون از ارائه اين اپليكيشن 

خوشحال هستيم و سعي داريم آن را به سرتاسر امريكا عرضه كنيم. 

ش��ركت  يك  مدگج�ت| 
حس��گر  نوع��ي  انگليس��ي، 
پوش��يدني ابداع كرده اس��ت 
كه با بررسي الگوهاي تنفسي 
كارب��ر، ب��ه كاه��ش س��طح 
اس��ترس و خونس��رد مان��دن 
او كم��ك مي كن��د. در مي��ان 
اختراعات جديد ش��اهد ابداع 
فناوري هاي��ي هس��تيم كه به 

ش��كل اپليكيشن ها و ساعت هاي هوشمند ظاهر مي شوند و ورزش هايي را براي كاهش 
استرس پيشنهاد مي دهند. اكنون شركت انگليسي »تيني لوجيكز« )Tinylogics) كه 
س��ازنده فناوري هاي پزشكي اس��ت، ادعا مي كند پلتفرم ساخت اين شركت موسوم به 
»FOCI« مي تواند استرس را كاهش دهد. اين ابزار، يك حسگر پوشيدني بي سيم مجهز 
به يادگيري ماشيني است كه ابعاد يك هندزفري را دارد و دور مچ دست بسته مي شود. 

FOCI الگوهاي تنفسي كاربر را از روي حركات ديافراگم او رديابي مي كند. 
مبناي س��اخت اين ابزار، پژوهش��ي اس��ت كه نش��ان مي دهد هر يك از حالت هاي 
گوناگون شناختي، الگوهاي تنفسي منحصر به فردي دارند. تركيب يادگيري ماشيني، 
به FOCI اين امكان را مي دهد كه براي بررسي صدا و ارزيابي دقيق تر حالت شناختي 
كاربر، الگوهاي تنفس��ي او را ياد بگيرد. هنگامي كه FOCI تشخيص دهد كه كاربر به 
تمركز دوباره نياز دارد، لرزش خفيفي به بدن او وارد مي كند و اپليكيشني كه روي تلفن 

همراه نصب شده، ميزان تمركز را با رنگ هاي گوناگوني نشان مي دهد. 
الزم به ذكر است كه هنگام استفاده از اين ابزار، تلفن همراه بايد روشن باشد و ممكن 
است بررسي تلفن همراه تمركز كاربر را از بين ببرد. اين اپليكيشن براي مشخص كردن 
تمركز يا احساس خونسردي از رنگ زرد و براي عدم تمركز از رنگ خاكستري استفاده 
مي كند. در بررس��ي صورت گرفته روي FOCI اپليكيش��ن اين ابزار پس از يك دوره 

يادگيري چند روزه توانست حالت هاي شناختي كاربران را تشخيص دهد. 
با اينكه FOCI مي تواند براي مديريت اس��ترس كارآمد باش��د، شواهد كمي از 
ميزان تاثير آن وجود دارد. اگر پژوهش ها بتواند كارآيي رديابي حالت هاي شناختي 
را ثابت كنند، FOCI به ابزاري براي اس��تفاده پژوهش��گران و پزش��كان متخصص 

سامت ذهني تبديل خواهد شد. 

كشف بزرگ ترين خانه سالمندان در كهكشان  ابداع حسگري كه استرس را كاهش مي دهدرونمايي از نسخه جديد نقشه هاي اپل

فضا دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 روس�تايي ف�داكار، ك�ودك را نج�ات داد؛ 
خودش غرق شد

 س�نندج| در جريان نجات يك كودك 5 ساله كه 
در چش��مه آب روستاي باباگرگر سقوط كرده بود، مرد 
45ساله يي غرق شد. ساعت ۱۱صبح جمعه)هشتم تير( 
كودكي حدود 5 س��اله مش��غول آب بازي در حوضچه 

باباگرگر بود كه به درون حوض سقوط مي كند. 
در هم��ان ح��ال م��ردي 45س��اله اهل روس��تاي 
قروچي��اي خود را ب��ه آب مي زند و ك��ودك را نجات 

مي دهد اما خودش ُسر خورده و غرق مي شود. 
با تالش اكيپ امداد و نجات حدود ساعت ۲۲ جمعه 
ش��ب جنازه مرد غرق ش��ده از آب بيرون كشيده شد. 
گفتني اس��ت، روستاي باباگرگر از توابع بخش مركزي 
شهرس��تان قروه در استان كردستان است. در روستاي 
باباگرگر آرامگاه امام زاده يي به نام س��يدجمال الدين و 
چند چش��مه آب معدني وجود دارد كه س��االنه توجه 
مسافران و گردشگراني كه به اين منطقه سفر مي كنند 

را به خود جلب مي كند. 
 حضور ۱۵۰ س�واركار در دومين جش�نواره 

ملي اسب كرد
س�نندج| دومين دوره جش��نواره ملي اسب كرد 
با حضور ۱5۰س��واركار از ۱۰ اس��تان سراسر كشور در 
س��نندج آغاز شد. ش��ركت كنندگان در بخش زيبايي 
اس��ب در رده ه��اي س��ني:)كره هاي زير 6 م��اه(، يك 
س��اله ها )باالي 6 ماه تا يك س��ال(، ۱ تا ۲س��ال، ۲ تا 
۳س��ال، ۳ تا 4سال، 4تا 5 س��ال، 5 تا ۷ سال و ۷سال 
به باال در م��دت ۳روز به رقابت مي پردازند. براس��اس 
اين گزارش، در اين جش��نواره نيز سواركاران در بخش 
شوس��واره يا كردي سواري حركات نمايشي با اسب را 
اجرا خواهند كرد همچنين براي ايجاد شور و نشاط در 
حاشيه جشنواره »هه لپه ركي، بازي هاي بومي محلي 
با اسب« نيز توسط هنرمندان و سواركاران كردستاني 

انجام خواهد شد. 
 ش�ور هواداران تبري�زي را در رئال مادريد 

نديدم
تبريز| بعد از واگذاري تراكتورسازي تبريز به بخش 
خصوصي، برنامه هاي آني تيم براساس برنامه هاي تنظيم 
ش��ده دنبال مي شود؛ جان توشاك، سرمربي ولزي تيم 
فوتبال تراكتورسازي تبريز در يك نشست خبري گفت: 
قبل از هر چيزي بايد بگويم برايم افتخاري اس��ت كه 
در باشگاه تراكتورسازي باشم. آنچه مشخص است، اين 
اس��ت كه ما نياز به زمان داريم تا هماهنگي الزم را به 
دس��ت آوريم. 4روز است كه در باشگاه حضور يافتم و 
بايد همه بازيكنان را بيش از اين بشناسم درحال حاضر 

نياز به جذب چند بازيكن خوب و قوي داريم. 
توش��اك تصريح ك��رد: تا اي��ن لحظ��ه از عملكرد 
بازيكنانم خوش��حالم و از ميهمان نوازي تبريزي ها بايد 
قدرداني كنم. خيلي دوس��ت داشتم از فرودگاه تا هتل 
را س��ريع تر مي آمدم ولي ازدحام زيادي بود و ش��لوغي 
ما را خس��ته كرد. دو بار در رئال مادريد بودم و تا حاال 
هيچ جمعي پرش��ورتر از اين جمع ندي��دم و اميدوارم 
قدر محبت هاي مردم را بدانيم و عملكرد خوبي داشته 

باشيم. 
 توليد ساالنه ۱7 هزار تن گوشت سفيد مرغ 

در شهرستان اردبيل
اردبيل| مدير جهاد كش��اورزي شهرستان اردبيل 
از توليد س��االنه ۱۷هزار تن گوش��ت س��فيد مرغ در 
شهرستان اردبيل خبر داد. بهروز آقازاده افزود: در سال 
گذشته در واحدهاي مرغ گوشتي فعال اين شهرستان 
بي��ش از 6۱ ميليون قطعه جوجه ريزي انجام ش��ده و 
گوشت سفيد توليدي روانه بازار مصرف داخل و خارج 
اس��تان شده است. او افزود: اين ميزان توليد نزديك به 
۳۰درصد توليد اس��تان را شامل مي شود و رتبه دوم را 

در سطح استان به خود اختصاص داده است. 
 ل�زوم برخ�ورد ج�دي ب�ا عاملين كش�ت 

محصوالت آبدوست در لرستان
خرم آباد| مديرعامل آب منطقه يي لرستان گفت: 
افراد بحران س��از كه  عامل ورود غيربومي ها به اس��تان 
جهت توسعه كاشت محصوالت آب دوست بوده اند بايد 

شناسايي و با آنها برخورد شود. 
رضا ميرزايي در جم��ع خبرنگاران اظهار كرد: 
از همه ظرفيت ها ازجمله اطالع رس��اني و توجيه 
كشاورزان درخصوص بحران آب، اخطاريه برخورد 
قضاي��ي و برگزاري جلس��ات ش��وراي حفاظت از 
مناب��ع آب براي جلوگيري از كاش��ت محصوالت 
آبدوست اس��تفاده كرده ايم ولي متاسفانه تعدادي 
از كشاورزان تمكين نمي كنند. او افزود: بيشترين 
انح��راف از الگوي كش��ت و تخلف��ات در رابطه با 
كش��ت محصوالت آبدوس��ت مربوط به پل هرو تا 
بخ��ش چغلوندي و بيرانش��هر و شهرس��تان هاي 
دورود، نورآباد و چگني اس��ت. ميرزايي همچنين 
كمترين انح��راف از الگوي كش��ت و تخلفات در 
رابطه با كش��ت محصوالت آبدوست را مربوط به 
شهرستان هاي اليگودرز، ازنا، رومشكان و پلدختر 

بيان كرد. 
 تولي�د تخت�ال ب�ا ضخام�ت ۲۵۰ميليمتر 

در فوالدمباركه
ناحي��ه  در  فوالدمبارك��ه  كاركن��ان  اصفه�ان|   
فوالدس��ازي و ريخته گ��ري م�����داوم در راس��تاي 
عم������ل ب��ه راهب����ردهاي ش������ركت مبني بر 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي نصب شده، توسعه 
س��بد محصوالت شركت و تامين حداكثري نياز كشور 
به ان��واع محصوالت فوالدي براي نخس��تين بار موفق 
 APIبه توليد تخت��ال با ضخامت۲5۰ميليمتر با گريد
MS( 5LX6۰( ش��دند. محمدرضا بناييان مفرد مدير 
ناحيه فوالدس��ازي و ريخته گري م��داوم فوالدمباركه 
ضم��ن تايي��د اين خبر گف��ت: براي تولي��د اين گريد 
باي��د ذوب اوليه در كوره ه��اي قوس الكتريكي، پس از 
طي كردن فرآيند واحده��اي متالورژي ثانويه )LF( و 
سولفورزدايي )DS( و گاززدايي )RH( به ريخته گري 
مداوم ارسال شود كه در واحد متالورژي ثانويه به حدود 

5تن افزودني ها و فروآلياژها نياز است.

اخبارشهرستانها

با مشاركت بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 

تشكيل قرارگاه جهادي پيشرفت و توسعه  پايدار دلفان لرستان
گروه بنگاه ها|

براس��اس تفاهمنامه يي كه س��ال گذشته در 
جريان سفر محمد مخبر به استان لرستان ميان 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و استانداري 
لرس��تان به امضا رس��يد ۷۰۰ميلي��ارد تومان از 
س��وي س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( 
براي پيش��رفت و توسعه اين اس��تان اختصاص 
يافت. طبق اي��ن تفاهمنامه مبل��غ مذكور براي 
توانمندس��ازي  اش��تغال زايي،  محروميت زدايي، 
اقتصادي و اجتماعي، ساخت و تكميل پروژه هاي 
زيربنايي، مس��كن محرومان، بهداشت و درمان، 
فرهنگ��ي و آموزش��ي، ارائ��ه خدم��ات حمايتي 
مانند تحت پوش��ش قرار دادن ايتام، اعطاي وام 
قرض الحس��نه و كمك به درمان زوج هاي نابارور 
مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته در اس��تان 

لرستان سرمايه گذاري خواهد شد. 
همچنين از اعتبار اين تفاهمنامه مبلغي بالغ 
ب��ر 5۰ ميلي��ارد تومان براي س��رمايه گذاري در 
زمينه ايجاد اش��تغال و توانمندس��ازي اقتصادي 

نورآباد دلفان تخصيص يافته است. 
به گ��زارش دريافتي در نشس��تي كه اخيرا با 
حضور موس��ي خادمي اس��تاندار لرس��تان، علي 
رس��تميان نماينده دلفان و سلس��له در مجلس 
و س��اير مقام��ات اس��تانداري لرس��تان در دفتر 
مديرعامل بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرم��ان حضرت ام��ام)ره( برگزار ش��د، جعفري 
پيش��نهاد تش��كيل قرارگاه��ي جه��ادي ب��راي 

پيشرفت و توسعه پايدار در دلفان را ارائه داد. 
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به اينكه دلفان 
منطقه يي با ظرفيت هاي مختلف و استعدادهاي 
باالس��ت اما با بيكاري روبه رو اس��ت، تاكيد كرد: 
هدف س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اين 

اس��ت كه امس��ال در نورآباد دلفان 6۰۰ فرصت 
ش��غلي پايدار براس��اس حمايت از كارآفرينان و 
مدل هاي توانمندس��ازي اقتص��ادي بنياد بركت 
به ويژه براساس مدل هاي اقتصادي اجتماع محور 
»آس��مان« و »آفت��اب« ايجاد كن��د به خصوص 
مش��اغلي كه مبتن��ي بر ظرفيت ه��اي اقتصادي 
منطقه در دو بخش كشاورزي و دامپروري باشد. 

جعفري درخصوص پيش��نهاد تشكيل قرارگاه 
جهادي پيش��رفت و توس��عه پايدار منطقه دلفان 
نيز توضيح داد: اس��تاندار لرستان در اين قرارگاه 
مي تواند به عنوان متولي و هماهنگ كننده اصلي 
ايف��اي نقش كند و س��اير دس��تگاه ها و نهادهاي 
ذي ربط در حوزه محروميت زدايي و اش��تغال زايي 
در پيش��برد اهداف اين قرارگاه مش��اركت كنند 

و اي��ن نهادها متناس��ب ب��ا مس��ووليت، توان و 
ظرفيت ه��اي خود كارها را پي��ش ببرند. او افزود: 
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در س��ال 9۷ ايجاد ۱4۰۰فرصت شغلي 
پايدار را در استان لرس��تان به عنوان هدف براي 
خود تعيين كرده است كه با توجه به فعاليت هاي 
سراس��ري و گس��ترده بنياد بركت در اين زمينه 

اين رقم در كل كش��ور به ۳۰هزار فرصت ش��غلي 
مستقيم و غيرمس��تقيم خواهد رسيد. مديرعامل 
بنياد بركت در اين جلس��ه با تاكيد بر تس��ريع در 
انجام فعاليت ها و اقدامات توانمندسازي اقتصادي 
اظه��ار ك��رد: بايد بازت��اب اثرات زودهن��گام اين 
فعاليت ها در زندگي مردم ديده ش��ود تا خود آنها 
نيز به همراهي و مشاركت در طرح ها راغب شوند. 
وي اف��زود: حمايت از كارآفرينان��ي كه مي توانند 
آورده داشته باش��ند و اشتغال ايجاد كنند نيز در 

دستور كار بنياد بركت قرار دارد. 
جعف��ري ادامه داد: در بني��اد بركت به عنوان 
مجري راهبردها و منويات س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام)ره( در زمين��ه محروميت زدايي و 
توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي در كش��ور، 
حركت��ي جهادي به طور مس��تمر و ش��بانه روز 
درحال انجام اس��ت. وي اف��زود: اگر فعاليت هاي 
اجتماعي و فرهنگي با كار اقتصادي همراه نباشد، 
مثمرثم��ر نخواهد ب��ود و بايد به توانمندس��ازي 
اجتماعي و اشتغال زايي توجه ويژه داشته باشيم. 
در اين نشس��ت، نماينده دلفان و سلس��له در 
مجلس، استاندار لرستان و ديگر مسووالن حاضر 
در جلسه نيز به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند 
و عالوه بر انجام اقدامات توانمندسازي اقتصادي 
خواستار مشاركت و همياري هر چه بيشتر بنياد 
برك��ت در كارهاي عمران��ي و زيربناي��ي مانند 
راه س��ازي و ساخت مسكن محرومان و روستايي 

در استان شدند. 
گفتني اس��ت، نورآباد دلفان پنجمين ش��هر 
محروم كش��ور اس��ت كه با وجود برخورداري از 
ظرفيت ه��اي باالي كش��اورزي و دامپ��روري از 
معضل بيكاري رنج مي برد. اين منطقه همچنين 

8 هزار عشاير كوچ رو دارد. 

تهران|
 معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تاندار تهران تاكيد كرد: افرادي كه 
ب��راي واردات ارز 4هزار و ۲۰۰توماني 
گرفته ان��د اما مرتكب تخلف ش��ده اند 
ع��الوه ب��ر برگردان��دن خس��ارت به 
صندوق دولت چندين برابر ارز دريافتي 
جريمه خواهند ش��د. محمد امامي امين ديروز در حاشيه نشست 
ستاد تنظيم بازار اس��تان تهران در گفت وگو با ايرنا افزود: افراد و 
شركت هايي كه ارز 4هزار و ۲۰۰توماني گرفته اند اما واردات انجام 
نداده ان��د يا ارز را در ب��ازار آزاد فروخته اند يا اينكه كاالي وارداتي 
را احتكار كرده اند و با قيمت ارز آزاد مي فروش��ند، بدانند كه بايد 

منتظر برخوردهاي قاطع باشند. 
او بيان كرد: س��ودجويي برخي فرصت طلبان بازار ارز و س��كه 
تاثير خود را بر قيمت كاالهاي اساس��ي گذاشته است اما به طور 
يقين دستگاه هاي نظارتي در اين زمينه ورود و با قاطعيت برخورد 
خواهند كرد. معاون استاندار تهران تاكيد كرد: همه كاالهاي مورد 
نياز اساس��ي تا پايان امسال ذخيره سازي شده و در صورت نياز به 

اين كاالها ارز 4هزار و ۲۰۰توماني نيز به آنها تعلق مي گيرد. 
او ب��ازار تلفن هم��راه و خودروهاي واردات��ي را فرصتي براي 
س��ودجويان ذكر و بيان كرد: س��ازمان تعزيرات حكومتي و ستاد 
تنظي��م بازار از همه ظرفيت هاي قانوني و حقوقي براي برخورد با 

متخلفان اين دو بازار استفاده مي كند. 
امامي امين ادامه داد: مردم نيز بايد با دستگاه هاي نظارتي براي 
برخورد با گرانفروش��ان و محتكران همكاري و همراهي داش��ته 
باش��ند و متخلفان را معرفي كنند. در جلس��ه ستاد تنظيم بازار 
استان تهران بر موضوع تشديد بازرسي ها و نظارت بر بازار و معرفي 
متخلفان به مراجع متولي براي رسيدگي قانوني تاكيد و اعالم شد 

كه هيچ مشكلي براي تامين كاالهاي مورد نياز وجود ندارد. 

 متخلفان چند برابر ارز دريافتي
جريمه مي شوند

خوزستان|
 معاون عمراني استاندار خوزستان 
گف��ت: هيچگونه انتقال آب��ي به عراق 
و كوي��ت از اس��تان خوزس��تان انجام 
نمي ش��ود و پيش��نهاد ف��روش آب به 
كويت س��ال ها پيش مطرح شد كه به 
دليل خشكسالي ها و كمبود آب و نياز 
داخلي اين موضوع كامال منتفي شد و تنها در حد جلسات و روي 
كاغذ باقي ماند. به گزارش ايس��نا، فرامند هاشمي زاده درخصوص 
مش��كالت آب شرب در شهرس��تان هاي آبادان و خرمشهر اظهار 
كرد: با توجه به روند رو به افزايش خشكسالي از سال هاي گذشته 
و كمبود منابع تامين آب ش��رب و كش��اورزي در مناطقي مانند 
خرمش��هر و آبادان، دولت برنامه وسيعي در اين رابطه تدوين كرد 
كه س��رآمد اين اقدامات و تالش ها مصوبه ۱5فروردين 96 هيات 
دولت در مورد زيرساخت هاي آب و فاضالب، پايداري شبكه برق و 

مشكالت زيست محيطي خوزستان بود. 
او اف��زود: يكي از اين طرح ها تامين اعتب��ار مربوط به جنوب 
غرب موسوم به آب غدير است كه در قالب آن يك خط جديد با 
ظرفيت باال به قطر ۲هزار ميلي متر از سد كرخه كشيده شد كه به 
تدريج آبرس��اني به ۲5شهر و ۱6۰۰روستا را آبرساني خواهد كرد 
اما به دليل ش��رايط موجود اولويت با شهرهاي آبادان، خرمشهر و 
ش��ادگان است. معاون استاندار خوزس��تان ادامه داد: با باال رفتن 
ش��وري آب بهمنش��ير و اروند تصميم گرفته شد در اجراي خط 
جديد، كل آب خرمش��هر و آبادان از طرح غدير تامين شود و كار 
با سرعت درحال انجام است و طبق برنامه زمان بندي شده ۱5تير 
آبرس��اني به آبادان و خرمشهر به كلي از طرح غدير تامين خواهد 
شد و آبگيري از اروند، كارون و بهمنشير كامال متوقف مي شود از 
همين رو شهروندان عزيز در رابطه با تامين آب شرب از نظر كمي 

و كيفي نگراني نداشته باشند. 

 انتقال آب به عراق و كويت
انجام نمي شود

 مازندران|
مي��راث  فرهنگ��ي،  مدي��ركل 
صنايع دستي و گردش��گري مازندران 
گفت: گردش��گري دريايي مازندران با 
افزايش تعامل استاني، ملي و از طريق 
ش��وراي راهبري گردشگري دريايي به 

صورت جدي پيگيري مي شود. 
س��يف اهلل فرزانه با اش��اره به برنامه هاي م��ورد نظر براي رفع 
چالش هاي حوزه گردش��گري اظهار كرد: درحال حاضر مهم ترين 
انگيزه گردشگران اس��تفاده از طبيعت و سواحل مازندران است. 
س��اماندهي و معرفي فعاليت هاي تفريحي آبي كه در چند س��ال 
اخير با س��رمايه گذاري كوچك و بزرگ در س��واحل شكل گرفته 
است، ايجاد اسكله هاي تفريحي، حمايت از سرمايه گذاراني كه در 
اين عرصه دچار مشكالت هستند و تعامل با دستگاه هاي مربوطه 

از برنامه هاي پيش رو اين اداره كل براي رونق گردشگري است. 
فرزانه با اش��اره به اينكه با توجه به فرابخشي بودن گردشگري 
و براي رس��يدن ب��ه اهداف حوزه گردش��گري دريايي نيازمند به 
همكاري اس��تانداري و اداراتي مانند بنادر و دريانوردي، درياباني، 
منابع طبيعي، آب منطقه يي، محيط زيس��ت و... هستيم، تصريح 
كرد: تالش ما بر اين اس��ت تا عالوه بر تعامل اس��تاني در س��طح 
كالن و مل��ي از طريق ش��وراي راهب��ردي گردش��گري دريايي 
اي��ن ارتباطات را مس��تحكم تر كنيم. او خاطرنش��ان كرد: تعدد 
دستورالعمل ها و ش��يوه نامه هاي صدور مجوز ابالغ شده از سوي 
س��ازمان گردشگري، استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي و 
اداره كل راه و شهرسازي كه به ترتيب شامل فرآيند صدور موافقت 
اصولي، شيوه نامه صدور مجوز در قاب پنجره واحد سرمايه گذاري، 
ش��يوه نامه صدور مجوز در قاب س��امانه مجازي پنج��ره واحد و 
ش��يوه نامه گردش كار تغيير كاربري اراضي مي ش��وند، بخشي از 

بروكراسي موجود در زمينه گردشگري است.

 سرمايه گذاران گردشگري دريايي
در مازندران درجا مي زنند

قزوين|
مدي��ركل ايرانيان خارج از كش��ور 
گف��ت: در ش��رايط كنوني بازگش��ت 
دانش��جويان و س��رمايه گذاران ايراني 
مقيم اروپا، آس��يا و كش��ورهاي عربي 
آغ��از ش��ده كه باي��د از اي��ن ظرفيت 
اس��تفاده كني��م. ب��ه گ��زارش مهر، 
علي اصغ��ر محمدي دي��روز در دي��دار با اس��تاندار قزوين گفت: 
 با داش��تن ۱۳نمايندگي در خارج از كش��ور، 8 رايزن فرهنگي و

5 راي��زن علمي مي توانيم با برنامه ري��زي از ظرفيت هاي ايرانيان 
خارج از كش��ور به خوبي استفاده كنيم. مديركل ايرانيان خارج از 
كشور تصريح كرد: تاكنون موج مهاجرت در قبل از انقالب، بعد از 
آن، دوران جنگ تحميلي و شرايط تحريم را تجربه كرده ايم و موج 
مهاجرت به امريكا و كانادا بيش��تر از ساير كشورها بوده است. هر 
چند با پديده مهاجرت خانوادگي و دانشجويي هم روبه رو هستيم 
اما خوشبختانه شاهد بازگشت قابل توجه ايرانيان خارج از كشور 
به ويژه دانش��جويان هستيم كه بايد از شرايط به خوبي استقبال 
كنيم. او اضافه كرد: هنوز بانك اطالعاتي جامع و مدوني از ايرانيان 
خارج از كشور نداريم و بايد در اين زمينه اقدام كنيم تا اطالعات 
مناسبي از نخبگان، سرمايه گذاران و چهره هاي علمي و فرهنگي 
ايراني مقيم خارج از كش��ور داشته باش��يم. محمدي يادآور شد: 
از قزوي��ن هم چهره هاي خوبي در خارج هس��تند كه در صورت 
شناس��ايي و تعامل با آنها مي توانيم از ظرفيت اقتصادي و علمي 
آنها در توس��عه اس��تان كمك بگيريم. مديركل ايرانيان خارج از 
كشور اضافه كرد: درحال حاضر حدود 5 تا 6 ميليون نفر ايراني در 
كشورهاي اروپايي، آسيايي و عربي زندگي مي كنند ولي آمار دقيق 
پس از تشكيل بانك اطالعاتي مشخص مي شود. 6۰۰ هزار نفر از 
ايرانيان در كشورهاي عربي زندگي مي كنند و موج بازگشت از اين 

كشورها نيز آغاز شده است. 

 موج بازگشت ايرانيان مقيم خارج از كشور
آغاز شده است

گروه بنگاه ها|
»بالي كارآفريني و نوآوري، اس��تخدام هاي دولتي اس��ت.« اين 
عبارتي اس��ت كه معاون علمي و فناوري رييس جمهوري با استفاده 
از آنها سعي مي كند مهم ترين چالش هاي پيش روي كارآفريني در 
كشورمان را تشريح كند. چالش هايي كه در دوران معاصر باعث شده 
تا جوان ايراني به جاي خالقيت و ايده پردازي به دنبال اس��تخدام در 
اداره هاي دولتي و حاكميتي باش��د و اس��تعدادهاي خود را به جاي 
فضاي كسب و كار، پشت ميز ادارات به بطالت بگذراند. مشكلي كه 
چنانچه هرچه س��ريع تر براي برون رفت از آن اقدامي صورت نگيرد، 
چش��م انداز آينده كش��ور را نيز دستخوش خس��ارت هاي متعددي 
مي كند. مشكلي كه ستاري از آن ذيل عنوان افيون اقتصادي نفتي 
ياد مي كند و راهكار مقابله با آن را توس��عه كلوني هاي كارآفريني و 

بهبود شرايط براي فعاليت در اين بخش مي داند. 
براس��اس اين رويكرد اس��ت ك��ه معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمه��ور در پيامي خطاب به كارآفرينان، ش��ركت هاي 
دانش بنيان، استارت آپي ها و ديگر فعاالن زيست بوم كارآفريني 
و ن��وآوري، ضرورت تالش و ايس��تادگي در مس��ير خالقيت، 

نوآوري و خلق ارزش افزوده از مس��ير دانش و نوآوري با تكيه 
بر اقتصاد دانش بنيان و توانمندي هاي تاريخي و نيروي انساني 

كشورمان را يادآور شد. 

 تغيير مفاهيم بنيادين اقتصادي 
س��تاري در ابتداي اين پيام آورده اس��ت: »جنگ بد است. به هر 
شكلي كه باشد در طول 6 هزار سال تاريخ اين كشور ما هزاران جنگ 
را ش��اهد بوده ايم. اما همچنان ايرانيان در اين بخش از دنيا به عنوان 
قديمي ترين كشور تاريخ زندگي مي كنند. يونانيان، روميان، مغول ها 
و حتي صدام و بس��ياري ديگر آمده ان��د و رفته اند، ولي ما همچنان 
پابرجا ايس��تاده ايم. حدود صد س��الي است كه با پيدايش نفت يك 
فرهنگ غلط زيرساخت هاي فكري، تربيتي، اجتماعي و اقتصادي ما 
را به چالش كش��يده است. مانند غده سرطاني عمق جامعه را از آن 
خود كرده اس��ت. فرهنگ نفتي ما را چنان در خود اس��ير كرده كه 
زندگي بدون آن را براي خود غيرممكن مي دانيم، پس اين كشور در 
طول تاريخ چگونه در علم، فناوري، تجارت و آقايي بر دنيا را تجربه 

كرده است.« 

معاون علم��ي و فناوري رييس جمهوري در ادامه تاكيد مي كند: 
»كدام اقتصاد پيش��رفته در دنيا را س��راغ داريد كه با تكيه بر منابع 
زيرزميني پيشرفت كرده باشد. نفت مفاهيم زندگي ما را عوض كرد، 
جامعه ما را به يك جامعه منابع پايه تبديل كرد، ارزش هاي انساني 
را زير س��وال برد، فكر كردي��م مي توانيم همه چيز را بخريم ازجمله 
علم، دانش و تكنولوژي هم خريدني اس��ت، حتي هويت و ش��رافت 
انس��اني در چنين جامعه يي خريدني است. فرهنگ نفتي به ما ياد 
داد كه ارزش هايي مانند انس��انيت، نوع دوستي و كارآفريني همگي 

خريدني است.«

 بازگشت به زيست بوم كارآفريني و نوآوري
معاون رييس جمهوري درخصوص ش��رايط جدي��د كارآفريني 
مي گويد: »مبارزه با اقتصاد نفتي شكل تازه يي به خود گرفته است. در 
 اقتصاد نفتي مفاهيم ايده، خالقيت و نوآوري بي معني است. استخدام و 
زي��ر چت��ر دولتي رفتن، ب��الي كارآفرين��ي و نوآوري اس��ت و اين 
بزرگ ترين خيانتي اس��ت كه به فرزندان مان مي كنيم. زيس��ت بوم 
كارآفريني و نوآوري قرن هاس��ت در س��رزمين كهن ما جاري بوده 

اس��ت، اقتصاد نفتي اين زيس��ت بوم را تا مرز نابودي برده اس��ت و 
م��ا را چنان به نفت معتاد كرده كه حتي تص��ور يك روز جدايي از 
آن را نمي كنيم. اما در اين مبارزه در چهار س��ال گذش��ته افسران و 
سرداران بسياري مهيا شده اند. بيش از ۳6۰۰ شركت دانش بنيان با 
فروش بيش از 6۰هزار ميليارد تومان و هزاران استارت آپ كه هر روز 
جامعه ما را براساس دانش، ابتكار و نوآوري تحت تاثير قرار مي دهند و 
همان گونه كه رييس جمهور روحاني گفتند، اين تيم منسجم و متحد 
در كنار دولت و ملت بيش از پيش در خدمت كشور هستند. از اين 
فرزندان خود حمايت كنيد و بگذاريد كه آنها در اين مبارزه با حمايت 

اجتماعي شما پيروز شوند.«

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري در پيامي به زيست بوم كارآفريني ايران: 

استخدام دولتي بالي كارآفريني و نوآوري است

رييس پليس پيشگيري تهران تشريح كرد 

اول هفته آرام در بازار
رييس پليس پيش��گيري تهران بزرگ از آغاز هفته آرام در 
بازار تهران و مراكز خريد خبر داد و گفت: پليس در كنار كسبه 

و شهروندان است. 
سرهنگ كيوان ظهيري درباره وضعيت بازار تهران و مراكز 
خريد در نخستين روز از هفته اظهار كرد: خوشبختانه با حضور 
پليس و همراهي كس��به و ش��هروندان از اواخر هفته گذش��ته 

وضعي��ت ب��ازار مطلوب و آرام بوده و از صبح امروز نيز كس��به 
بازار تهران و ديگر مراكز و مجتمع هاي تجاري نيز روز آرامي را 
در محل كار خود آغاز كرده اند. او با بيان اينكه ماموران پليس 
پيش��گيري با گش��ت زني در نقاط مختلف بازار و مراكز تجاري 
نس��بت به تامين امنيت بازار اقدام كرده و خواهند كرد، اظهار 
كرد: تمام كالنتري هاي سطح شهر نيز آمادگي الزم را داشته و 

نس��بت به تامين امنيت كسبه و شهروندان اقدام خواهند كرد. 
رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه پليس در 
كنار كسبه و ش��هروندان است، خاطرنشان كرد: قطعا ماموران 
ما به افرادي كه بخواهند، امنيت بازار، بازاريان و ش��هروندان را 
تهديد كنند، اجازه هيچ گونه اقدامي نخواهند داد و بازاريان نيز 
در صورت رويت افراد سودجو و فرصت طلب حتما موضوع را به 
پليس اطالع دهند. ظهيري با اشاره به فعاليت گشت هاي پياده 
پليس پيشگيري به ايسنا گفت: عالوه بر گشت هاي خودرويي، 
گش��ت هاي پياده پليس پيش��گيري نيز در سطح بازار تهران و 
مراكز خريد حضور داش��ته و اين حض��ور تا هر زماني كه الزم 

باشد، ادامه خواهد داشت. 
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اقتصاد اجتماعي12
انتشار آمار »رصد آسيب هاي 
اجتماعي« با اجازه مسووالن

معاون توسعه پيش��گيري سازمان بهزيستي 
كش��ور از پذي��رش ۹۳۲ كودك معت��اد بهبود 
يافته در مراكز ش��به خانواده در س��ال گذشته 

خبر داد. 
فاطمه عباس��ي ب��ا تاكيد بر اينك��ه آخرين 
روش ه��اي درمان اعتياد در ايران به كار گرفته 
مي شود گفت: ۹4.5 درصد از مردم ايران سالم 
هس��تند و برنامه هاي پيشگيري براي اين افراد 
اجرا مي ش��ود اين در حالي است كه براي افراد 
معتاد برنامه هاي بازتواني به كار گرفته مي شود. 
او با اش��اره به اينكه در س��ال گذش��ته ۱۹ 
ميلي��ون نف��ر از اف��راد ۱5 تا ۶4 س��ال تحت 
پوش��ش برنامه هاي پيش��گيري اوليه از اعتياد 
قرار گرفتند افزود: تس��هيالت اش��تغال زايي تا 
س��قف ۲۰ ميلي��ون تومان به خ��ود فرد بهبود 
يافت��ه و تا س��قف ۱۰۰ ميليون توم��ان براي 
كار آفرين��ي كه 5 نفر از اين افراد را مش��غول 
به كار كند پرداخت مي ش��ود. معاون توس��عه 
پيشگيري س��ازمان بهزيستي كشور با اشاره به 
برنامه »مديريت مورد« اظهار كرد: اين پيگيري 
مي تواند از س��وي يك مددكار يا موسسه فعال 
در ح��وزه اعتياد انجام ش��ود و ب��ه اين صورت 
اس��ت كه فردي كه س��م زدايي شده است بعد 
از درم��ان مورد پيگي��ري قرار مي گي��رد. اين 
افراد مي توانند تا س��ه ماه به ش��كل رايگان در 
مراكز اقامتي باش��ند تا ش��اغل شوند و كم كم 
فرآيند توانمند سازيش��ان را آغاز كنند. عباسي 
با اش��اره به اينكه از تير ماه سال ۹۶ مسووليت 
س��اماندهي معت��ادان متجاه��ر ب��ه س��ازمان 
بهزيس��تي س��پرده شده اس��ت به ايسنا گفت: 
آخري��ن شيوع شناس��ي انجام ش��ده مربوط به 
سال ۹4 بوده است با اين وجود ستاد مبارزه با 
مواد مخدر از اواخر س��ال ۹۶ نيز شيوع شناسي 

جديدي را آغاز كرده است. 
به گفته وي، س��ازمان بهزيس��تي از دي ماه 
سال گذش��ته نيز رصد آسيب هاي اجتماعي را 
آغ��از كرده كه پيش بيني مي كنيم تا پايان تير 
ماه در صورت كس��ب اج��ازه اطالعات آن ارائه 

خواهد شد.
معاون توسعه پيش��گيري سازمان بهزيستي 
كش��ور با اش��اره به وقوع ۱۸۱ ه��زار طالق در 
س��ال ۹۶ نيز گفت: با انج��ام مداخالت بهنگام 
در برخ��ي از اس��تان ها مي��زان ط��الق كاهش 
يافته اس��ت با اي��ن وجود ميانگي��ن طالق به 
همان نسبت پيش��ين باقي مانده است. يكي از 
مش��كالت ارائه آمار اين است كه سال گذشته 
۶۱۲ هزار ازدواج در كش��ور ثبت ش��ده است و 
اين تعداد با آمار ۱۸۱ هزار طالق مورد مقايسه 
قرار مي گيرد كه باعث مي ش��ود تصوير درستي 

ارائه نشود.

 2.5 ميليون ايراني
دو يا سه دفترچه بيمه دارند

نايب رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس با 
انتقاد از اينكه ۲ تا ۲ميليون و 5۰۰ هزار ايراني 
دو يا س��ه دفترچه بيمه دارند، گفت: متاسفانه 
كارگزاران بيمه س��المت به دليل عدم آموزش 
مناس��ب، بيمه ش��دگاني را كه هيچ ارتباطي با 
تامي��ن اجتماع��ي ندارند، همپوش��اني بيمه يي 

تلقي مي كنند. 
محمدنعي��م اميني فرد با انتقاد از اينكه ۲ تا 
۲ميلي��ون و 5۰۰ هزار ايران��ي دو يا ۳ دفترچه 
بيم��ه دارند ب��ا تاكيد بر لزوم رفع همپوش��اني 
بيمه يي در كشور، گفت: عدم توجيه كارگزاران 
بيم��ه س��المت در روزه��اي اخير باعث ش��ده 
مش��كالت عديده يي براي بيمه شدگان به وجود 
آيد. نماينده مردم ايرانش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي، افزود: متاس��فانه كارگزاران به جاي 
بررس��ي رابطه بيمه يي و س��وابق اس��تحقاق را 
م��ورد توجه قرار مي دهند و فردي كه س��ال ها 
پيش تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي بوده و 
هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي در حال حاضر 
ندارد تحت عنوان همپوشاني تلقي كرده و بيمه 
وي را ح��ذف مي كنند. او ب��ه خانه ملت گفت: 
با وج��ود تمامي پيگيري ها و تذكرات ش��فاهي 
به سازمان بيمه س��المت اما اين پيگيري ها به 
نتيجه نرسيده است اين در حالي است كه عدم 
آموزش مناسب كارگزاران بيمه سالمت موجب 
بروز مش��كالتي براي مردم و ارائه ش��كايت به 
نمايندگان و كميس��يون بهداش��ت شده است. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ده��م، تصريح 
كرد: از مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت تقاضا 
دارم نسبت به رفع اين مشكل كه به دليل سوء 
برداش��ت و عدم آموزش مناس��ب كارگزاران و 
ماموران بيمه س��المت پيش آمده اقدام جدي 
ب��ه عمل آورد. اميني ف��رد با تاكيد بر لزوم رفع 
همپوش��اني بيمه يي، گفت: در س��ال نخس��ت 
فعاليت مجلس دهم مساله تجميع صندوق هاي 
بيمه يي و تجميع مجازي صندوق هاي بيمه يي 
و اس��تفاده از ضوابط مشابه مطرح شد كه يكي 
از فواي��د اين موضوع رفع همپوش��اني بيمه يي 
بوده زيرا عده زيادي از بيش از دو دفترچه بيمه 

استفاده مي كنند. 
نماين��ده م��ردم ايرانش��هر در مجلس دهم، 
افزود: براي رفع همپوشاني بيمه يي بايد وحدت 
مناسب ميان بيمه س��المت و تامين اجتماعي 
به وجود ايد. نايب رييس كميس��يون بهداش��ت 
و درمان مجلس ش��وراي اس��المي، با تاكيد بر 
اينكه رفع همپوش��اني بيمه يي بايد با اس��تفاده 
از راهكاره��اي مناس��ب و ب��ه ش��يوه صحي��ح 
انجام ش��ود، افزود: با رفع همپوش��اني بيمه يي 
آمار درستي از بيمه ش��دگان در دست داريم و 
براس��اس آمارها مي ت��وان تخصيص منابع براي 
بيماران را انج��ام داد و در واقع منجر به بهبود 
كيفيت خدمات رساني به بيمه شدگان مي شود. 

اخبار

بررسي صدور مجوز شكار در دولت محيط زيست

حراج حيات وحش

ن��ه بند ۲ ماده ۱5 قانون مبارزه با مواد مخدر 
به  درستي اجرايي مي شود كه طبق آن معتادان 
تحت حمايت اجتماعي براي تامين هزينه درمان 
و مان��دن در ت��رك، ق��رار بگيرند، ن��ه آيين نامه 
مداخالت مراقبت هاي پس از ترخيص كه رييس 
ق��وه قضاييه چهار س��ال پيش ب��راي حمايت از 
معتادان پس از ترك ابالغ كرده اس��ت. بر همين 
اس��اس است كه بيش از ۹۰ درصد معتاداني كه 
ت��رك مي كنند، دوباره به دام اعتياد مي افتند. به 
قانون هاي��ي كه براي حماي��ت از معتادان بهبود 
يافته تدوين ش��ده اما زير پا گذاش��ته مي شوند 
اگر موازي كاري و شانه خالي كردن سازمان هاي 
مختل��ف هم اضافه ش��ود، مي ت��وان فهميد چرا 
سياست هاي مبارزه با اعتياد و حمايت از معتادان 
بهبود يافته در ايران شكست مي خورد، حال آنكه 
اعتياد همچنان ريش��ه دوانده و قرباني مي گيرد. 
بنابر آمارهايي كه پرويز افش��ار، سخنگوي ستاد 

مبارزه با مواد مخدر كشور،  اوايل ماه جاري اعالم 
كرد، تعدادي بالغ ب��ر ۱۲ هزار نفر از معتادان از 
ابتداي س��ال ۱۳۹7 بهبود يافته اند حال آنكه در 
مقابل بنابر آماري كه انوشيروان محسني بندپي، 
 رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور روز گذشته 
اعالم كرد، س��ال گذش��ته 75۰۰ نفر از معتادان 
بهبوديافته مشغول به كار شده اند و براي ۳۰۰۰ 
نفر هم وام اش��تغال در نظر گرفته ش��ده است. 
بنابراين هنوز نوبت به اشتغال و دريافت وام براي 
بهبوديافتگان سال جديد نرسيده و عدد افرادي 
كه شاغل شده اند در مقابل با آمار بهبوديافتگان 

وضعيت جالبي را نشان نمي دهند. 

 تالش براي جذب بهبوديافتگان به بازار كار
انوشيروان محسني بند پي در نشست خبري 
ك��ه همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار 
شد، درباره جزئيات برنامه هاي سازمان بهزيستي 

كشور به عنوان متولي اصلي حل معضل اعتياد، 
گفت: »در س��ال گذش��ته 75۰۰ نفر از معتادان 
بهبوديافته مش��غول به كار شده اند و برخورداري 
از مس��كن راي��گان براي اي��ن اف��راد در اولويت 
برنامه هاي امس��ال قرار دارد. در تهران ۱5 مركز 
با كمك س��تاد مبارزه با مواد مخ��در براي ارائه 
حمايت ه��اي اجتماعي از معت��ادان بهبوديافته 
راه اندازي شد تا با كمك سازمان فني و حرفه اي، 
وضعيت اشتغال مناس��بي براي آنها فراهم شود. 
همچني��ن در ۱۶ اس��تان مديري��ت م��وردي را 
دنبال مي كنيم و بر همين اس��اس ۳۰۰۰ معتاد 
بهبوديافت��ه را رص��د و وام هاي اش��تغال به آنها 

اختصاص خواهيم داد.«
او افزود: » كل اعتبارات پيشگيرانه ما ۳7۰۰ 
ميليارد توم��ان و همچنين اعتبارات درماني نيز 
۲4 ميليارد تومان اس��ت. معتاداني كه در مراكز 
ماده ۱۶ پذيرش مي شوند، روزانه ۱5 هزار تومان 
سرانه براي آنها در نظر گرفته مي شود. بايد همه 
منابع مربوط به درمان معتادان در يكجا متمركز 
ش��ود، در حال حاضر ما فعاليت هاي پيشگيرانه، 
درماني و اجتماعي براي معتادان انجام مي دهيم، 
به همين دليل بهتر است كه همه اعتبارات يكجا 

متمركز شود.« 

 موازي كاري همه چيز را به هم مي ريزد
با اين حال اگرچه مس��ووالن سازمان بهزيستي 
كشور از طرح ها و برنامه هاي مختلف براي حمايت 
از معتادان بهبود يافته صحبت مي كنند اما س��اير 
مس��ووالن معتقدن��د در عمل نتيج��ه مطلوبي از 
سياس��ت هايي كه تاكنون اجرايي ش��ده، به دست 
نيام��ده اس��ت و دليل اصلي آن را م��وازي كاري و 
فعاليت همزمان چندين سازمان براي حل معضل 
اعتياد و حمايت از بهبود يافتگان مي دانند. ش��كور 
پورحس��ين، عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي معتقد است سپرده شدن تمامي 

ام��ور معت��ادان بهب��ود يافته به دس��تگاه واحدي 
مي توان��د كليد ح��ل ماجرا باش��د. او بي��ان كرد: 
»متاس��فانه برنامه خاصي براي حمايت از معتادان 
بهبود يافته در كشور وجود نداشته و اين امر زمينه 
رجوع ۹۰ درصدي معتادان به اعتياد را فراهم كرده 
اس��ت، حمايت دس��تگاه هاي حمايتي از معتادان 
بهبود يافته كافي نيس��ت. معت��ادان پس از ترك 
بايد مورد حمايت جدي دولت و جامعه قرار گيرند، 
بيكاري مهم ترين علت رجوع معتادان به اعتياد بوده 
و حمايت از بهبوديافتگان م��واد مخدر و توجه به 
اش��تغال آنها مانع بازگشت آنان به اعتياد مي شود 
بنابراين بايد براي اش��تغال و عدم بازگشت آنان به 

سمت مواد مخدر چاره انديشي كرد.«
او افزود: » معتادان بهبود يافته آس��يب پذير و 
نيازمند حمايت همه جانبه هستند. بي توجهي به 
اين افراد به گونه يي اس��ت كه در برخي موارد از 
سر ناچاري و براي تامين معيشت خانواده، خود 
را زير ماش��ين مي اندازن��د. در حالي كه خانواده 
به عنوان واحد بنيادي��ن جامعه نقش مهمي در 
عدم رجوع معتاد به اعتياد ايفا مي كند اما برخي 
خانواده ه��ا ت��وان نگهداري معت��ادان را ندارند و 
برخ��ي نيز نهايت اهتمام خود را براي جلوگيري 
از لغ��زش فرزندش��ان به كار مي برن��د اما تالش 
آنها به تنهاي��ي كافي نبوده و نياز اتخاذ تدابير و 

سياست هاي ويژه از سوي دولت است.«

 سياست هاي ضعيف
اظهارات پور حسين در حالي است كه سعيد 
صفاتيان، رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد 
مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام ه��م معتقد 
اس��ت سياس��ت هاي اجرايي تا اي��ن لحظه براي 
جلوگي��ري از بازگش��ت معت��ادان بهبوديافته به 
چرخه اعتياد، نتيجه مناس��بي نداش��ته است. او 
درباره اين موضوع بيان كرد: » يكي از اصلي ترين 
مشكالت مبارزه با مواد مخدر در راستاي اجراي 
ط��رح اجباري معت��ادان خيابان��ي ناپايداري در 
روند درمان اس��ت. اين درحالي اس��ت كه بعد از 
دس��تگيري افراد معتاد و گذراندن دوره درماني 
دركمپ ه��اي ت��رك اعتي��اد افراد پاك ش��ده با 
ورود ب��ه جامعه طي مدت زماني كوتاه به چرخه 

مصرف مواد مخدر باز مي گردند.«
او افزود: »حمايت ه��اي اجتماعي بايد بعد از 
درمان معتادان آغاز ش��ود يعني با بررس��ي نوع 
حمايت ه��ا از اين اف��راد در زمين��ه كار، درآمد، 
وضعيت خانوادگي يا هر مشكل ديگري، بند هاي 
سياس��ت هاي كش��وري را تعيين و اعمال كنيم. 
اين درحالي است كه در سال ۱۳۸۶ مقام معظم 
رهبري سياست هاي مربوط به حمايت اجتماعي 

از معتادان خياباني را ابالغ كردند«. 
رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام گف��ت: »بر اس��اس 
سياست هاي ابالغي از مقام معظم رهبري مبارزه 
با مواد مخدر و حمايت هاي اجتماعي در ۱۱ بند 
تعريف ش��ده اس��ت، اما بعد از گذشت سال ها از 
ابالغ اين آيين نام��ه درحمايت هاي اجتماعي از 
معتادان خياباني همچنان دچار ضعف هس��تيم. 
گفتني اس��ت درسال ۱۳۹۲ آيين نامه »حمايت 
پ��س از خ��روج معتادان« تدوين ش��د و وظايف 
هم��ه دس��تگاه ها درراس��تاي كاه��ش اعتياد و 
مب��ارزه با مواد مخدر در بند هاي متفاوت تعريف 
شده اس��ت، اما اجراي اين آيين نامه تا به امروز 
عملياتي نشده اس��ت و بعد از گذشت پنج سال 
دس��تگاه هاي مربوطه گزارش��ي از عملكرد خود 

نسبت به اين آيين نامه ها ارائه نداده اند.«
وي ي��ادآور ش��د: »آيي��ن نام��ه مراقبت هاي 
پس از خروج به بررس��ي شرايط يك معتاد پس 
ازخ��روج از كمپ ه��اي ترك اعتي��اد مي پردازد. 
در اي��ن راس��تا براي بازتوان��ي و حمايت از افراد 
پاك ش��ده نوع خدمات و وظايف س��ازمان هاي 
ديگر تعريف مي ش��ود. در حال حاضر ساماندهي 
معت��ادان خياباني در كش��ور موفقي��ت چنداني 
نداشته و علت عدم بازخورد مناسب دراين زمينه 
را مي توان ضعف درهماهنگي ميان سازمان هاي 
مربوطه اعالم كرد. در س��ال گذش��ته س��ازمان 
بهزيستي با تالش هاي بسيارخود توانست اجراي 
آيين نامه مراقبت هاي پس از خروج را به تنهايي 
بر عهده گيرد. در حالي كه با حذف سازمان هاي 
تاثير گذاري چون وزارت بهداشت از روند درمان 
عم��ال بازخ��ورد اجراي اي��ن طرح با شكس��ت 

روبه روشده است.«

يك كارش��ناس علوم زيس��تي مي گويد اينكه 
افراد پير، مانع س��المتي گله هستند و بايد حذف 
ش��وند توجيه ساخته و پرداخته شكارچيان است 
و قوي تري��ن ژن در ه��ر گله ي��ي از آن افراد پير 
اس��ت و اين راز بقاس��ت. صدور پروانه هاي شكار 
ويژه سازمان محيط زيس��ت در خردادماه و براي 
ش��كارچيان خارجي طي روزهاي اخير همچنان 
بحث برانگيز بوده و س��ازمان محيط زيس��ت را به 
برگزاري نشس��ت خبري براي پاسخ به منتقدان 
واداشت. منتقدان معتقد بودند كه سازمان محيط 
زيست در فصل غيرشكار پروانه شكار صادر كرده 
و شكار نبايد در فصل زادآوري حيات وحش انجام 
مي شده، به جاي قرق هاي اختصاصي پروانه شكار 
را براي مناطق حفاظت شده صادر كرده و از همه 
مهم تر در اين باره پنهان كاري كرده اس��ت. نفس 
عمل شكار تروفه نيز در كنار اين موارد مورد نقد 
واقع شد. در پاسخ به اين انتقادات برخي متخصصان 
پيش��تر به دفاع از شكار بطور كلي پرداخته بودند 
و از جمل��ه حميدرضا رضاي��ي عضو هيات علمي 
دانشگاه علوم كش��اورزي و منابع طبيعي گرگان، 
كه داراي تخصص محيط زيس��ت تنوع زيستي و 
مديريت حيات وحش است به خبرنگار مهر گفته 
بود هي��چ متخصصي در دنيا نگفته ش��كار انجام 
نشود و اگر شرايط براي شكار فراهم باشد مشكلي 
ندارد اما در ماجراي اخير س��ازمان محيط زيست 
باي��د از قبل اطالع رس��اني مي كرد. ب��ا اين حال 
بسياري از متخصصان، كارشناسان، فعاالن محيط 
زيست و پيشكسوتاني چون اسماعيل كهرم، اصغر 
محمدي فاضل، مرتضي ش��ريفي، مجيد مخدوم 
و حس��ين آخاني س��نجاني، نيز صريحاً نسبت به 
شكارفروش��ي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
معترض شده و سمن هاي محيط زيستي با تنظيم 
نامه هايي سرگشاده خواهان جلوگيري از اين اقدام 
غيركارشناسانه شوند. مجموع اين مباحث منجر 

به آن شد كه سازمان محيط زيست بيانيه يي نيز 
در دفاع از اقدام خودش صادر كند. 

ادع��اي س��رريز جمعي��ت حي��ات وحش به 
هيچ وجه قابل قبول نيس��ت. منطقه حفاظت شده 
كالمن��د و به��ادران، ت��ا س��ال ۸۲ از جمعي��ت 
رضايت بخشي از چارپايان برخوردار بود و جمعيت 
آهو در آن بين ۲۰۰۰ تا ۲5۰۰ راس تخمين زده 
مي ش��د در حالي كه ام��روز در خوش بينانه ترين 
حال��ت در اين منطقه ۳۰۰ آه��و وجود دارد.اكبر 
همدانيان، كارش��ناس ارشد علوم زيستي، مدرس 
دانش��گاه، از مس��ووالن پيش��ين محيط زيست و 

يكي از مديران پ��روژه بين المللي حفاظت از يوز 
آسيايي معتقد است: در حالي كه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت توان ب��رآورد جمعيتي نزديك به 
حقيق��ت از حيات وحش را ن��دارد و در نتيجه از 
تخمين تركيب سني � جنسي گونه ها و تطبيق آن 
با ظرفيت برد تغذيه يي زيس��تگاه ها ناتوان اس��ت 
صدور پروانه شكار براي حذف بخشي از افراد يك 

گونه به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
او ب��ه مهر گفته اس��ت: واقع��ا نمي دانم بر چه 
اس��اس مي توان مدعي ش��د كه وح��وش پير كه 
آق��اي كالنتري آنها را دام مي نامد، مانع س��المت 

جمعي��ت گونه هس��تند. اين توجيهي اس��ت كه 
توسط شكارچيان ساخته و پرداخته شده چرا كه 
شكارچيان به شكار افراد پير عالقه دارند و با شاخ 
يا دن��دان آنها ركورد مي زنند. اف��راد پير ژن برتر 
هستند كه توانسته اند با چالش هاي بقا در طبيعت 
سازگار شوند و در واقع قوي ترين ژن در هر گله يي 

از آن افراد پير است و اين راز بقاست
ادع��اي س��رريز جمعي��ت حي��ات وحش به 
هيچ وجه قابل قبول نيس��ت. با اين وضع اس��فبار 
زيس��تگاه ها كه جان��وران از كم آبي يا بهتر بگويم 
بي آب��ي رنج مي برند، علوفه كاه��ش پيدا كرده و 

در س��ايه كمبود نيروي انساني و به تبع آن ضعف 
حفاظت و ش��كار غيرمجاز ادعاي سرريز جمعيت 
حي��ات وح��ش، دور از انتظ��ار به نظر مي رس��د. 
هرچن��د كل  و بزه��ا و قوچ  و ميش ها به نس��بت 
آهو و جبي��ر از جمعيت پايدارت��ري برخوردارند 
اما باز هم با هيچ طريقي نمي توان عبارت س��رريز 
جمعيت را به آنها نسبت داد. آن هم با اين توجيه 
بي اساس كه حذف افراد پير يك راه حل اكولوژيك 
اس��ت. در نهايت بايد بگويم ك��ه اگر انتظار دارند 
جامعه ادعاي غريبش��ان را بپذي��رد بايد مداركي 
مستند براي اثبات ادعايشان ارائه كنند. بايد نحوه 
و نتيج��ه برآورد جمعيت و تطبي��ق ظرفيت برد 
زيستگاه ها را با تركيب سني � جنسي گونه مد نظر 
را بطور كامل تشريح كنند تا صاحب نظران و ساير 
منتقدان بدانند ادعاي تعجب آور سرريز جمعيت 
حيات وحش بر چه مبنايي از س��وي مس��ووالن 
محيط زيست تكرار مي شود. اينكه صرفا اين ادعا 
را تكرار كنند و انتظار داش��ته باش��ند مخاطب با 

چشم  بسته بپذيرد توقع زيادي است. 
به گفته او، در واقع قوي ترين ژن در هر گله يي 
از آن افراد پير است و اين راز بقاست. حاال آقاياني 
كه خ��ود را مس��وول حفاظت از محيط زيس��ت 
مي دانند با تكرار كردن افسانه هايي كه شكارچيان 
بافته اند س��عي دارند افكار عموم��ي را قانع كنند 
ك��ه افراد پير بايد از زيس��تگاه ها حذف ش��وند و 
جالب آنكه بر اين توجيه، مهر علم و تخصص هم 
مي زنند. اين كارشناس محيط زيست توضيح داده 
اس��ت: طي همين مدت اندك بايد بگويم، صدور 
پروانه هاي شكار براي اتباع خارجي، تاثير مخربي 
به جا گذاشته چرا كه شكارچيان محلي و بوميان 
كه سال هاس��ت ش��كار چارپايان به عنوان تخلف 
به آنها القا ش��ده حاال شاهد كشتار حيات وحش 
توسط شكارچيان خارجي در مناطقشان هستند. 
اين سبب مي شود به شكار غيرمجاز روي بياورند.

در حالي كه حدود يك ماه پيش رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از توافق ب��ا تركيه براي 
انتق��ال آب درياچه وان از تركيه به درياچه اروميه 
خب��ر داده بود، رييس مجمع نمايندگان اس��تان 
آذربايجان غربي، خبر از توقف اين طرح داده است. 
او به تشريح داليل توقف روند پيگيري احياي 
درياچه اروميه و مشكالت موجود در اين مسير از 
طريق دولت و مجمع نمايندگان استان آذربايجان 

غربي پرداخت. 
همايون هاش��مي در واكنش به انتشار خبري 
از سوي مدير دفتر اس��تاني ستاد احياي درياچه 
اروميه در آذربايجان غربي مبني بر اينكه برنامه يي 
براي انتقال آب از خارج از كشور به درياچه اروميه 
نداريم گفت: انتقال آب از خارج از كشور از جمله 
درياچه وان به درياچه اروميه در عمل غيرممكن 
ب��ود و اين طرح به هيچ وج��ه عملياتي نبوده و با 
مش��كالتي همراه بود. نماينده م��ردم مياندوآب، 
ش��اهين دژ و تكاب درمجلس ش��وراي اس��المي 
در بيان مش��كالت ناش��ي از انتق��ال آب از خارج 
از كش��ور به درياچه اروميه ادام��ه داد: بحث هاي 
امنيتي و سياسي كه در اين خصوص وجود داشته 

و به وجهه اجتماعي-سياس��ي كش��ور لطمه وارد 
مي سازد مانع از اجراي اين طرح شد، ضمن اينكه 
اين موضوع تنها در حد يك تئوري مطرح ش��ده 
بود، اما گام اساس��ي براي آن برداش��ته نشد. او با 
اش��اره به وضعيت كنوني درياچه اروميه به خانه 
ملت گفت: درياچه اروميه هنوز احيا نشده و تنها 
شرايط آن نسبت به سال گذشته رو به بهبود است 
وبا وجود بارندگي هايي كه صورت گرفته اما خطر 
منتفي نشده و همچنان شرايط آن بحراني است، 
بنابراي��ن نبايد مديريت بحران را رها كنيم و الزم 
است دولت و مردم به صورت متحد اقدام جدي در 

زمينه احياي اين درياچه انجام دهند. 
هاش��مي در ارائه راهكار ب��راي احياي درياچه 
اروميه تصريح ك��رد: هم اكنون باغات��ي در اطراف 
درياچ��ه وجود دارد ك��ه در آنها محصوالتي كه به 
آب زيادي نياز دارد، كشت مي شود، از سوي ديگر 
ويالها، استخرها و چاه هاي غيرمجاز در اطراف آن 
ايجاد شده است كه بايد با در دستوركار قرار دادن 
اصالح الگوي آبياري مزارع و باغات اين موضوع به 
خوبي مديريت ش��ده و مانع از هدررفت آب شوند. 
او افزود: هم اكنون بيشترين فشار براي مديريت آب 

بر مياندوآب، ش��اهين دژ و تكاب وارد مي ش��ود كه 
نه تنها در ايجاد اين وضعيت اس��فبار هيچ نقشي 
نداش��ته اند، بلكه در فاصله يي با شعاع كمتر از ۶۰ 
كيلومتر پيوس��ته نقش اساسي در ورود آب به اين 
درياچه داشته اند، تاجايي كه مسووالن به بهانه رفع 
مش��كل كم آبي درياچه اروميه چاه هاي غيرمجاز 
حفر ش��ده در اط��راف آن را نادي��ده گرفته و تنها 
چاه هايي كه به فاصله ۸۰۰ كيلومتر از اين درياچه 
حفر ش��ده را پُ��ر مي كنند كه اي��ن امر قطعا ظلم 
مضاعف به كشاورزان مياندوآب، شاهين دژ، تكاب و 
بوكان است و مردم هم نسبت به اين مساله معترض 
هستند، چرا كه به يك آسيب جدي براي كشاورزان 
اين مناطق تبديل شده و حوزه كشاورزي را با خطر 
جدي مواجه ساخته است. عضو كميسيون بهداشت 
مجلس، يادآورش��د: مس��ووالن اين استان بايد در 
اج��راي برنامه هايي براي احي��اي درياچه اروميه از 
اطراف آن شروع كنند كه در زماني كه اين درياچه 
داراي حيات بود نيز بيشترين بهره برداري را از آن 
كردند، ضمن اينكه ما در جهت احياي اين درياچه 
به اندازه يي س��هم مي گذاريم كه مردم مياندوآب، 
شاهين دژ، تكاب و بوكان آسيب نبينند. اين نماينده 

مردم در مجلس دهم، در مورد مش��كالت ناشي از 
ايجاد توفان نمك در اي��ن منطقه بيان كرد: البته 
تاكنون آسيبي مشاهده نش��ده است، اما در ميان 
مدت مي تواند آس��يب هايي را به دس��تگاه تنفسي 
افراد وارد كرده و باعث بروز انواع آلرژي شود. رييس 
مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي، در مورد 
نتيجه درخواس��تي كه اعض��اي مجمع نمايندگان 
آذربايجان غربي براي رفع مشكالت درياچه اروميه 

داشتند اظهار كرد: اين موضوع در مشكالت كنوني 
دولت گم ش��د، چرا كه دولت در زمينه اقتصادي 
در ش��رايط بدي قرار دارد ك��ه مهم ترين دغدغه 
ملي اس��ت، ضمن اينكه همه بايد در جهت رفع 
اين مشكالت به دولت كمك كنيم، بنابراين بعد 
از اينك��ه اين دغدغه مهم ملي رفع ش��د، مجدد 
موضوع درياچه اروميه را از طريق دولت پيگيري 

خواهيم كرد. 

توقف طرح انتقال آب از درياچه وان تركيه به درياچه اروميه

قوانين حمايت از معتادان بهبوديافته، سال ها پس از تصويب، اجرايي نشده است
معتادان ترك كرده؛ سرگشته در خيابان
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»تعادل«چشماندازوضعيتبازارمسكندرتابستانرابررسيميكند

بي ميلي به عرضه ملك؛ راز افت معامالت
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

براس��اس آمار منتش��ر ش��ده از س��وي بانك 
مركزي درباره تحوالت بازارمسكن در خردادماه، 
در اين ماه تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به 14.9هزار واحد مسكوني رسيد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
22.1 و 3.1 درصد كاهش نشان مي دهد، اين در 
حالي اس��ت كه در اين ماه متوسط قيمت خريد 
و ف��روش يك مترمربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران 6.51ميليون تومان بود كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 8.9 و 

45.8 درصد افزايش نشان مي دهد. 
بررس��ي اي��ن آمارها نش��ان مي ده��د كه در 
خردادم��اه ب��ا افزاي��ش قيمت ها ش��اهد كاهش 
حج��م معامالت بودي��م يعني قيمت مس��كن و 
حج��م معامالت دو روند متف��اوت را در اين ماه 
طي كرده اند، در اين ش��رايط و با توجه به ارسال 
س��يگنال هاي ويژه از بازار مسكن طي خردادماه 
يعن��ي رش��د قيم��ت 45درص��دي و كاهش 3 
درصدي معامالت نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته اين س��واالت مطرح مي ش��ود كه دليل 
ثبت چنين ارقامي در ش��اخص هاي بازار مسكن 
ب��ه چه دليلي رخ داده اس��ت؟ آي��ا اين وضعيت 
ادامه مي يابد يا اين جهش قيمت تنها در خرداد 
و ارديبهش��ت ثبت شده و در ماه هاي آتي شاهد 
چني��ن افزاي��ش قيمت هاي��ي در بازار مس��كن 

نخواهيم بود. 
پاس��خ به اين س��واالت در حالي است كه از 
نخستين روزهاي نيمه دوم سال گذشته افزايش 
قيمت ها در بازار مس��كن كليد خورد و تا بهمن 
ماه ادامه يافت در بهمن و اس��فند ش��اهد ثبات 
تقريب��ي قيمت ها بودي��م تا اينكه با آغاز س��ال 
جدي��د قيمت ها دوباره روند صع��ودي پيدا كرد 
و در ارديبهش��ت م��اه ركورد رش��د قيمت در 6 
س��ال گذشته شكسته شد در خردادماه هم رشد 
قيمت ها تداوم داش��ت و به نظر مي رس��د كه در 

تيرماه هم شاهد همين روند صعودي باشيم. 
در اي��ن مي��ان با توجه ب��ه وق��وع تغييراتي 
چش��مگير در برخي ش��اخص هاي بازار مسكن 

بررس��ي وضعيت اين بازار بايد بررس��ي ش��ود، 
بيت اهلل ستاريان اس��تاد دانشگاه درباره تحوالت 
بازار مس��كن در خردادماه به »تعادل« مي گويد: 
در حالي كه برخي كارشناسان و مسووالن اعتقاد 
داش��تند كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي زياد 
اس��ت و اين ب��ازار ب��ا كاهش عرض��ه و افزايش 
قيمت مواجه نخواهد شد، از همان سال گذشته 
پيش بيني مي شد كه قيمت ها در بازار مسكن از 

شهريورماه 96 افزايش خواهد يافت. 
س��تاريان ادام��ه مي ده��د: در دوره ي��ي كه با 
افزايش عرضه در بازار مس��كن مواجهيم، ش��اهد 
وقوع دو پيامد هس��تيم نخستين پيامد اين است 
كه ديگر قيمت مس��كن افزايش نمي يابد و دومين 
پيامد اين اس��ت كه حاشيه نشيني از ميان مي رود 
و حاشيه نشين ها در مركز شهرها ساكن مي شوند. 

او ادامه مي دهد: در ش��هريور ماه سال گذشته 
قيمت مس��كن با خي��ز ماليمي افزاي��ش يافت و 

كارشناس��ان پيش بين��ي مي كردند كه اين رش��د 
قيمت تا خرداد و تير سال جاري )97( ادامه يابد. به 
گفته اين استاد دانشگاه، رشد قيمت مسكن تا پايان 
سال جاري تداوم دارد البته با خروج ترامپ از برجام 
در سال 98 شاهد ركود نخواهيم بود، زيرا سرمايه ها 
در بخش مس��كن باقي مي ماند و ديگر شاهد كوچ 

سرمايه از بازار مسكن نخواهيم بود. 

افتتمايلفروشندگانبهعرضه
س��تاريان درباره علت افزايش قيمت مسكن و 
كاهش حجم معامالت در خردادماه اظهار مي كند: 
دليل اين كاهش و افزايش كامال مش��خص است 
و ب��ا توجه به اينك��ه در تمام بازارها ش��اهد افت 
معامالت هستيم در بازار مسكن هم با افت تعداد 

قراردادهاي امضا شده مواجه مي شويم. 
او مي گويد: در شرايطي كه بازارهاي اقتصادي 
شاهد نوس��ان، تالطم و نابساماني است، خريد در 

تمام بازارهاي اقتصادي كاه��ش مي يابد. در واقع 
اين فروشنده است كه تمايلي براي فروش كاالي 
خود را از دست مي دهد؛ اين موضوع در بازار فرش، 

 خودرو و... در خرداد ماه ديده مي شود. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن تصريح 
مي كند: در ماه هاي اخير قيمت مسكن رشد بااليي 
داش��ته است و با توجه به اين رشد قيمت صاحب 
ملك تمايلي براي فروش مسكن ندارد و در انتظار 
مي ماند كه وضعيت بازار مش��خص و شفاف شود 

سپس اقدام به فروش كند. 
س��تاريان اضافه مي كند: زماني ك��ه در بازاري 
شاهد رونق هس��تيم اما معامالت كاهش مي يابد 
به علت مش��خص نبودن و نوس��ان ساير بازارهاي 
اقتصادي چنين اتفاقي رخ مي دهد و فروشندگان 
رغبتي براي فروش كاالهاي خود ندارند و نمي توان 
با كاهش حجم معام��الت در خردادماه اعالم كرد 

كه ركود به بازار مسكن بازگشته است. 

او با اشاره به كاهش ساخت و سازها در 5سال 
گذشته مي گويد: در اين سال ها توليدي در بخش 
مس��كن نداش��تيم و در حال حاضر ح��دود 3 تا 
4ميليون واحد مس��كوني كمبود داري��م. اين در 
حالي است كه برخي مسووالن و كارشناسان تالش 
داش��تند كه به جامعه القا كنند كه بازار مسكن با 

افزايش واحد مسكوني خالي روبه روست. 
اين استاد دانشگاه بيان مي كند: در سال جاري 
شاهد بازگشت ركود به بازار مسكن نخواهيم بود و 
دوره رونق در س��ال آينده هم ادامه مي يابد، زيرا با 
خروج امريكا از برجام، سرمايه هاي بخش مسكن 
از اي��ن بخش خارج نمي ش��ود و در بازار مس��كن 
باقي مي ماند.  ستاريان تصريح مي كند: هم  اكنون 
دوره رونق بازار مسكن اس��ت و نمي توان ركود را 
پذيرفت، زيرا توليد و ساخت و ساز در حال افزايش 
است و توليد مصالح ساختماني و معامالت در بازار 
مسكن هم رشد داش��ته است، البته بايد وضعيت 
ب��ازار در خ��رداد ماه را به دليل نوس��انات س��اير 
بازارهاي اقتصادي جدا كرد اما چند ماهي اس��ت 
كه ش��اهد افزايش قيمت؛ تعداد معامالت و رشد 
ساخت و س��ازها بوديم بر همين اساس در دوران 
رونق مسكن به سر مي بريم.  او درباره وضعيت بازار 
مسكن طي ماه هاي آينده مي گويد: افزايش قيمت 
مس��كن در ماه هاي آينده ادامه مي يابد و اين روند 

صعودي قيمت ها تا پايان سال تداوم دارد. 
اين اس��تاد دانشگاه اظهار مي كند: قيمت ها در 
خرداد جهش داشته است و اين جهش در تيرماه 
هم تكرار مي ش��ود و همان گونه كه بر اساس آمار 
بانك مركزي، قيمت ها در خردادماه نسبت به ماه 
قبل بيش از 20 درصد رشد داشته و اين به معناي 
جهش اس��ت.  س��تاريان بيان مي كند: پيش بيني 
مي ش��ود كه در مرداد و ش��هريورماه روند رش��د 

قيمت ها نسبت به خرداد و تير ماليم  شود. 
او درب��اره وضعيت حج��م معامالت در ماه هاي 
آينده مي گويد: انتظار مي رود كه تعداد قراردادهاي 
امض��ا ش��ده در ماه هاي آت��ي افزايش ياب��د، زيرا 
هم اكن��ون بازار مس��كن تح��ت تاثي��ر بازارهاي 
كوتاه مدت س��كه و ارز ق��رار دارد و با ثبات در اين 
بازارها س��رمايه ها به بازار مس��كن باز مي گردد و 

مردم اقدام به خريد مسكن مي كنند. 

گروهراهوشهرسازي| 
روز گذشته مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه 
و بودجه ش��ورا برگ جديدي از تخلفات در واگذاري 
امالك نجوم��ي را رو كرد. به گفته فراهاني واگذاري 
بي ضابطه زمين به برخي نهادها، اس��تفاده تجاري از 
امالكي كه به اسم عام المنفعه واگذار شده و واگذاري 
بي ضابطه ملك به اعضاي ش��وراي سابق تنها بخشي 
از اين تخلفات است.  به گزارش ايلنا، فراهاني درباره 
آخرين نتايج بررس��ي در رابطه با واگذاري غيرقانوني 
امالك گفت: چگونگي اجراي مصوبه ش��ورا با عنوان 
طرح »الزام ش��هرداري تهران به س��اماندهي اسناد 
امالك و مس��تغالت ش��هرداري تهران و موسس��ات 
تابعه« براي ما اهميت ويژه يي دارد. براي مان اهميت 
داشته و دارد تا بدانيم اين سازمان در حوزه ساماندهي 
امالك و مستغالت شهرداري تهران چه كرده است؟ 
يعني روند بازپس گيري و س��اماندهي امالكي كه به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي خ��ارج از ضابطه واگذار 

شده، در چه وضعيتي قرار دارد.  وي با اشاره به نتايج 
تحقيقات اين سازمان افزود: براساس بررسي هاي ما 
در ح��ال حاضر بيش از ه��زار و 100 ملك از امالك 
ش��هرداري تهران كماكان در دست اشخاص حقيقي 
و حقوقي و نهادهاي مختلف قرار دارد. اين آمار البته 
بيشتر از اينهاس��ت اما تاكنون در ماه هاي گذشته با 
پيگيري كميته سه نفره سازمان، فرآيند بازپس گيري 

حدود 150 ملك به نتيجه رسيده است. 

واگذاريبيضابطهزمينبهبرخينهادها
عضو ش��وراي شهر با بيان اينكه امالك و زمين ها 
ب��دون هيچ گونه ضابطه يي در اختي��ار برخي نهادها 
قرار داده ش��ده اس��ت، گفت : مس��اله اساس��ي اين 
اس��ت كه س��ازمان امالك و مس��تغالت درخصوص 
اش��خاص حقيقي راحت تر از نهادها مي تواند، امالك 
را بازگرداند. برگرداندن امالك واگذار شده به نهادها 
البته بسيار سخت تر بوده و تعدادشان هم كم نيست. 

فراهان��ي با بيان اينكه ه��زار و 100 ملك واگذار 
شده توسط س��ازمان امالك مس��تغالت شهرداري 
بررسي ش��ده است، افزود: سازمان امالك يك هيات 
س��ه نفره را مش��خص كرده و اين سه نفر تاكنون به 
بس��ياري از امالك واگذار ش��ده مراجع��ه كرده اند. 
براساس گزارش هاي اين هيات، بخشي از اين امالك 
واگذار ش��ده حتي قرارداد هم ندارند. بخشي نيز در 
پوشش كاربري عام المنفعه واگذار شده اما متاسفانه از 
آنها استفاده تجاري كرده اند. همه اين موارد در حال 
ثبت و ضبط اس��ت و براي شان پرونده بازپس گيري 

تشكيل شده است. 
رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر افزود: غالبا 
امالكي كه به صورت رايگان واگذار ش��ده با دس��تور 
ش��هردار اس��بق تهران، معاونان ايش��ان يا قائم مقام 
ش��هردار دراختيار اش��خاص حقيقي صاحب نفوذ يا 
نهادها قرار گرفته و هنوز هم دراختيارش��ان اس��ت. 
ما به ش��دت پيگير اين مساله هستيم و معتقديم كه 
اين امالك به مردم تعلق دارند و بايد به آنها برگردد. 
اغل��ب امالك ارزش بااليي دارن��د، براي مثال ملكي 
وج��ود دارد ك��ه بيش از هزار ميليارد ارزش داش��ته 
و واگذار ش��ده است، اعداد باال هس��تند.  فراهاني با 
تاكيد بر اينكه اين واگذاري ها و بذل و بخشش ها در 
حالي رخ داده كه برخي مناطق ش��هرداري با كمبود 

ملك رو به رو اس��ت، تصريح كرد: حتي س��اختمان 
مركزي شهرداري منطقه 14 واگذار شده است و آنها 
مجبور هستند از يك فضاي نامناسب استفاده كنند. 
ساختمان اصلي ش��هرداري منطقه 13 را در اختيار 
نهادي كه نمي خواهم اس��مش را بياورم، قرار دادند و 
شهرداري در چنين ش��رايطي امالك ارزشمند خود 
را هبه كرده اس��ت. با كمال تاس��ف بايد بگويم مثل 
اين است كه شهر تهران صاحب نداشته است. امالك 
به ش��كل سليقه يي و با تشخيص فردي به اين و آن 

واگذار مي شده است. 

سايرتخلفهايتعاونيها
فراهان��ي با بيان اينكه يك��ي ديگر از تخلفات 
صورت گرفته انواع و اقس��ام واگذاري ها در قالب 
تعاوني ه��اي مس��كن اس��ت، ادام��ه داد: امالك 
نجومي تنها يك نمونه كوچك از تخلفات موجود 
در تعاوني هاي مس��كن اس��ت. ي��ك تعاوني در 
قالب اعضايي خاص منتس��ب به اعضاي تعاوني 
مسكن منطقه يا سازمان و شركت خاص تشكيل 
مي ش��ده و ام��الك و زمين ه��اي ش��هرداري را 
با قيمت هاي بس��يار پايين و ني��ز تخفيفات باال 
دريافت كرده و  بعد زمين يا ملك را بين اعضاي 

خود تقسيم مي كردند. 

وي افزود: به نوعي امالك مردم خودماني شده 
بود، يعني زمين وسيع چند هزار متري بين كمتر 
از چهل، پنجاه نفر واگذار شده و آنها با قيمت هاي 
بسيار پايين و تخفيف هاي بسيار باال زمين را ُخرد 
ك��رده يا مجتمع س��اخته و در اختيار مي گرفتند. 
ام��الك نجومي يك��ي از محص��والت و ميوه هاي 
كوچك چنين اتفاقي بوده اس��ت.  عضو ش��وراي 
ش��هر با بيان اينكه فهرس��ت امالك و زمين هاي 
واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب 
بهره برداري مدام در حال تغيير اس��ت، گفت: كل 
فهرس��ت نزديك به ه��زار و 300 مورد اس��ت كه 
كمتر از 200 مورد آن تعيين تكليف ش��ده است.  
فراهاني ب��ا بيان اينكه براي تضمي��ن اينكه ديگر 
چنين فجايعي رخ نمي دهد ش��وراي پنجم دو كار 
انجام داده اس��ت، گف��ت: اول آنكه طي مصوبه يي 
رسمي در صحن شورا از اين پس هر ملك يا زمين 
كه جهت بهره برداري به اش��خاص و نهادها واگذار 
خواهد ش��د حتما بايد به تصويب صحن ش��ورا در 
جلسات علني برسد. ثانيا با هدف شفافيت سامانه 
امالك و مستغالت شهرداري تهران و اطال ع رساني 
افكار عمومي از وضعيت امالك در قالب قراردادهاي 
بهره برداري، اطالعات در س��امانه عمومي به شكل 

شفاف در دسترس همگان قرار گيرد.

پاتِكبرجامياروپابهترامپ
فدريكا موگريني مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپ��ا، دي��روز از تصوي��ب 
از  ي��ك بس��ته حمايت��ي 
ايران با هدف ادامه اجراي 
برج��ام )برنامه جامع اقدام 
مشترك( خبر داد. بسته يي 
كه قرار است به طور رسمي 
تا فردا ب��ه مقام هاي ايران 
ارائه ش��ود. گفته مي شود 

در اين بس��ته حمايتي بانك س��رمايه گذاري اروپا 
)EIB( ملزم به حمايت از شركت هايي شده كه با 

ايران همكاري اقتصادي دارند. 
به اين ترتيب، ف��ارغ از اينكه محتواي اين 
بسته پيش��نهادي چيست و با چه واكنشي از 
سوي تهران مواجه خواهد شد، مي توان گفت، 
اروپا دس��ت كم تاكنون، به عهد خود به حفظ 
برجام و مقابله با بدعهدي هاي امريكا در قبال 
اين توافقنامه بين المللي وفادار مانده و گامي 
عمل��ي ب��راي مقاومت در برابر خواس��ته هاي 

نامشروع دونالد ترامپ برداشته است. 
پي��ش از اين،  برخي كارشناس��ان داخلي 
عنوان ك��رده بودن��د كه اگر ط��رف اروپايي 
مي خواه��د ايران را در برج��ام نگه دارد، بايد 
راهكارهاي واقعي و اجرايي ارائه دهد. يكي از 
اين راهكارها اين است كه بانك سرمايه گذاري 
اروپ��ا )EIB( ب��راي ايجاد اطمينان بخش��ي 
به س��رمايه گذاران و ش��ركت هاي بين المللي 
نس��بت ب��ه تامين مال��ي پروژه ه��اي عظيم 

زيرساختي در ايران اقدام كنند. 
بان��ك س��رمايه گذاري اروپ��ا، بزرگ ترين 
موسس��ه مالي غيرانتفاعي جهان است كه به 
اتحادي��ه اروپا تعلق دارد. اي��ن بانك با هدف 
حفظ همبستگي و انس��جام اين اتحاديه، به 
كشورهاي عضو اتحاديه وام هاي طوالني مدت 
مي ده��د. اين بان��ك در س��ال 1958 تحت 

معاهده رم تاسيس شده است. 
بان��ك  اقتص��ادي  ت��وان  ك��ه  آنج��ا  از 
سرمايه گذاري اروپا محدود است و به همين 
دليل ه��م احتماال اي��ن اتحادي��ه نمي تواند 
از غول ه��اي اقتص��ادي و صنعت��ي مانن��د 
توت��ال حماي��ت كند، حمايت اي��ن بانك، به 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اروپايي در 
براب��ر اقدام��ات تحريم آميز امري��كا منحصر 
خواهد ش��د. نش��انه تعقيب چنين سياستي 
را در ايران نيز مي تواند شناس��ايي كرد. آنجا 
كه  محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان 
هفت��ه گذش��ته در جم��ع بازرگان��ان ايران، 
ب��ر همكاري آن��ان با ش��ركت هاي كوچك و 
متوس��ط اروپا تاكيد كرده و از آنها خواس��ته 
بود تا چنين شركت هايي را شناسايي كرده و 

همكاري خود را با آنان آغاز كنند. 
از اين رو، به نظر مي رس��د بسته حمايتي 
اروپ��ا از اقتصاد اي��ران در براب��ر تحريم هاي 
امري��كا، تح��ت ش��رايطي خ��اص مي توان��د 
هوش��مندانه باش��د و نظر مقام هاي سياسي 
و اقتص��ادي ايران را جل��ب كند و به »برجام 

بدون امريكا« روح تازه يي ببخشد. 
خبرهاي مثبت سياس��ت خارج��ي ايران 
در نخس��تين روز هفته اما به تدوين بس��ته 
حمايتي اروپ��ا از ايران در براب��ر تحريم هاي 
يكجانب��ه امريكا محدود نمان��د. در رويدادي 
 )FATF( ديگ��ر، كارگروه ويژه اق��دام مالي
اعالم كرد باتوجه به تالش هاي مستمر دولت 
ايران براي نهايي ش��دن و تصويب متمم هاي 
مقابله با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م، 
تعليق اقدامات متقابل عليه ايران را به مدت 
س��ه ماه )ت��ا 9 مه��ر 97 برابر ب��ا اول اكتبر 
2018( ادام��ه مي دهد. تمدي��د اين مهلت، 
فرصتي قابل توجه براي اقتصاد ايران به شمار 
مي رود. اميد است در اين فرصت،  نمايندگان 
مجلس ضمن حفظ راهبردهاي كالن كش��ور 
در زمين��ه پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م، 
قواني��ن الزم در اين رابط��ه را تصويب كنند 
تا امور بانك��ي و مالي اي��ران در آينده دچار 

مشكل نشود. 
به اين دو روزنه اميد، مي توان س��فر هفته 
آين��ده حس��ن روحاني  رييس جمه��ور به دو 
كشور سوييس و اتريش را هم اضافه كرد. اين 
س��فر در مقطع كنوني ضمن اينكه مي تواند 
ب��ر روابط ايران ب��ا اين دو كش��ور اروپايي و 
همچني��ن اتحادي��ه اروپا اثر مثبتي داش��ته 
باش��د، حام��ل پيامي وي ژه ب��راي دولتمردان 
كاخ س��فيد به ش��مار مي رود. پيامي مبني بر 
اينكه تالش ها براي به انزوا كش��اندن ايران و 
متهم جلوه دادن آن در زمينه امور هسته يي 

شكست خورده است. 

سرمقاله

آگه��ي ابالغ وقت رس��يدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه آقاي/خانم 1- علي محمد همتيان فرزند بهرام علي 2-پريس��ا رضايی فرزند رس��ول 
3- افش��ين يارولی فرزند حاتم خواهان آقاي/خانم اميد جعفری س��رونوی و عاطفه محمدی بوكالت از بانك قرض الحسنه رسالت دادخواستي 
به طرفيت خوانده آقاي/خانم به خواس��ته مطالبه مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه 9709988601300047 شعبه 
13حقوقي ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/05/21 
س��اعت 09:00 تعيين كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 13حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري )بانك ها و تصادفات شهرستان كرمانشاه( - زهرا شهبازي

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 
نام: نويد- نام خانوادگی: رضايی زاده- نام پدر: محمدرضا- نش��انی: اس��تان كرمانشاه- شهرستان كرمانشاه- شهر كرمانشاه- فرهنگيان فاز1 – 

خيابان آموزش و پرورش كل- جنب مركز گسترش- آزمايشگاه مكانيك خاك
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

1- نام: سودابه - نام خانوادگی: خراسانی- نام پدر: محمد
2- نام: امير- نام خانوادگی: ادبی- نام پدر: فواد

محكوم به:
 بموجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 9709978603100025 محكوم عليه محكوم اس��ت به الزام 
به تنظيم س��ند خودرو به ش��ماره انتظامی 19/ايران- 358ب58 به انضمام 5% از محكوم به عنوان نيم عش��ر دولتی كه به عهده محكوم عليه 

می باشد خودرو فوق االشاره مقوم شده به مبلغ 50/000/000 ريال.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(
2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف س��ی 
روز كليه اموال خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مش��روع مش��تمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو 
نزد اش��خاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضميمه دادخواست اعس��ار به مقام قضايی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت می شود ) مواد 

8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 
4- خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون 

اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباش��د موجب مجازات 

تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(

6- چنانچ��ه صورت اموال پس از مهلت 30 روز ارائه ش��ود آزادی محكوم عليه از زندان منوط ب��ه موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(

دبير شعبه 31 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره(

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم
نام: فرش��اد- نام خانوادگی: ش��فيعی گاوبنده- نام پدر: كرم- نش��انی: استان كرمانش��اه- شهرستان كرمانش��اه- شهركرمانشاه- شهرك شهيد 

عسگری خيابان اول پالك 33
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

1- نام: صبا- نام خانوادگی: سنجری
2- نام: فرامرز- نام خانوادگی: فرهادی هرتكه- نام پدر: يداهلل

3- نام: مژگان- نام خانوادگی: فعله گری
4- نام: عزيزاله- نام خانوادگی: مالمير

5- نام: عشرت- نام خانوادگی: جوشن پور
محكوم به:

بموجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 9709978603300015 محكوم عليه محكوم است به خوانده 
رديف دوم )مژگان فعله گری( به حضور در يكی از دفاتر رس��می ثبت انتقال رس��می س��ند خودرو به ش��ماره 251د 31 و محكوميت ديگر 

خواندگان به پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ چهل و دو هزار تومان و نيم عشر دولتی.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

7- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(
8- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

9- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف س��ی 
روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروع مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر 
عنوان نزد بانك ها و موسس��ات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقيق حساب های مذكور و كليه اموالی كه او به هر 
نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان 
يك س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضميمه دادخواست اعس��ار به مقام قضايی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت می شود ) 

مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 
10- خ��ودداری محك��وم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حب��س تعزيری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 

قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
11- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات 

تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
12- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
دبير شعبه 33 حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهيد بهشتی شهرستان كرمانشاه- طيبه يوسفوند

مجيدفراهانيخبرداد

جزئياتتازهازواگذاريامالكنجومي

معاون��ت حفاظت و پيش��گيري س��ازمان آتش نش��اني و 
خدم��ات ايمني ش��هرداري تهران با اش��اره به شناس��ايي 
واحدهاي تج��اري ناايمن از ابتداي س��ال97 اظهار كرد: با 
دستور معاون دادستان تهران پاساژ »دراكوال« پرخطرترين 

ساختمان تجاري تهران پلمب مي شود. 
به گ��زارش ايس��نا، محمود قديري با اش��اره ب��ه اينكه 
پاس��اژ »دراكوال« واق��ع در خيابان لبافي ن��ژاد جزو يكي از 
پرخطرترين مجتمع هاي تجاري تهران محس��وب مي شود، 
اظهار كرد: با توجه به فرس��ودگي س��ازه اين پاساژ و امكان 
فرونشس��ت آن، 2 اخطار در س��ال 95 و 3 اخطار در س��ال 

96 به مالك ابالغ شد كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. 
وي افزود: 32واحد توليدي و تجاري در اين پاساژ مشغول 
فعاليت هستند كه با توجه به فقدان حداقل ايمني هاي الزم 
براي فعاليت و كس��ب و كار از مالك خواس��ته  شد تا نسبت 
به تخريب و نوس��ازي ملك اقدام كن��د.  معاونت حفاظت و 
پيشگيري سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري 
ته��ران اظهار ك��رد: با توجه ب��ه قانون س��رقفلي واحدهاي 
تجاري و ابطال مالكيت پس از بازس��ازي اين موضوع محقق 
نشد، بنابراين بر اس��اس تصميم كارگروه ايمني ساختمان، 
معاون دادستان تهران حكم پلمب اين پاساژ را صادر كرد. 

حكم پلمب پاساژ »دراكوال« صادر شد
ت��ورج فره��ادي قائم مقام معاون��ت شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران از تشكيل نهاد ناظر بر بازنگري طرح جامع و 

تفصيلي در آينده يي نزديك خبر داد. 
به گزارش مهر، فرهادي با اعالم اين خبر تاكيد كرد: واقعيت 
اين اس��ت اگر از س��ال 91 كه طرح تفصيلي ابالغ شد مديران 
طرح را به درس��تي اجرا مي كردند، ديگر نيازي به كسب درآمد 
از تخلفات نبود. با اين وجود هنوز در ش��هر فرصت هايي وجود 
دارد كه با رعايت كامل چارچوب قانون تفصيلي و جامع مي توان 
درآمدزايي را تضمين كرد.  وي با اش��اره به فرصت هاي موجود 
در پايتخت اظهار كرد: در حال حاضر پادگان هاي بزرگي مانند 

06، 01 و دوش��ان تپه در تهران وجود دارند كه با انتقال آنها به 
خارج از ش��هر مي توان از ظرفيت آنها به درستي استفاده كرد. 
اطراف پارك پرديسان و روددره هايي كه بايد ساماندهي شوند از 
ديگر پتانسيل هاي موجود در پايتخت هستند.  قائم مقام معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه اگر بازنگري 
در طرح جامع و تفصيلي با رويكرد اقتصادي در بستر شهرسازي 
انجام شود، مي تواند بدون كمترين آسيب براي شهر درآمد ايجاد 
كند، گفت: واقعيت اين اس��ت كه زم��ان بازنگري در طرح هاي 
جامع و تفصيلي فرا رسيده است و در حال ايجاد نهادي هستيم 

كه جايگاه نظارت و پايش در بازنگري و اجراي طرح را دارد. 

نهاد ناظر بر بازنگري طرح جامع و تفصيلي تشكيل مي شود

مجيداعزازي
دبيرگروه

راهوشهرسازي
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صنعت، معدن و جتارت14
خبر

وزراي صنعت و ارتباطات به انتشار اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 توماني واكنش نشان دادند

جنجال افشاي ارزبگيران
تعادل| فرشته فريادرس| 

»جنجال افش��اي ليس��ت ارز بگيران دولتي« به 
نشست خبري روز گذشته سكاندار ساختمان سميه 
رس��يد؛ بحثي كه وزراي صنعت و ارتباطات را رو در 
روي ه��م قرار داد. محمد ش��ريعتمداري، وزير جوان 
ارتباطات را مورد نكوهش قرار داد و گفت: »با استفاده 
از ني��روي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت 
كه به صالح اقتصاد باش��د؛ چراكه كار وزير ارتباطات 
درست نبوده، بنابراين، نبايد كار اشتباه وزير ارتباطات 
را تك��رار كنيم و به جنگ اقتص��اد برويم.« اما كمي 
آن طرف تر، وزير جوان در س��اختمان س��يدخندان، 
اظهارات ش��ريعتمداري را بي پاس��خ نگذاشت و طي 
توييتي اعالم ك��رد: »با ايمان قلبي كه بر پايه »عقل 
خدادادي« اس��ت، مي گويم: فس��اد، موريانه و عامل 
بي ثباتي اقتصاد كشور است. بخش خصوصي پاكدست 
از انتشار ليست ارز بگيران حمايت كرده و خواهد كرد. 
باي��د به جنگ اقتصاد رانتي رف��ت.« حال بايد ديد با 
وجود دس��تور صريح رييس جمهور مبني بر انتش��ار 
اس��امي دريافت كنندگان ارز، موض��ع وزارت صنعت 
در اي��ن باره چ��ه خواهد بود. اما بح��ث مهم ديگري 
كه در اين نشس��ت از س��وي خبرنگار »تعادل« مورد 
پرسش قرار گرفت، چگونگي »قيمت گذاري نرخ پايه 
توافقي دالر در بازار بورس« بود. س��كاندار وزارتخانه 
صنعت، در پاسخ به اين پرسش، توضيح داد: دالر براي 
صادركنندگاني كه مش��مول ارائه ارز خود در سامانه 
»نيما« نيس��تند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود كه 
از امروز در بورس قابلي��ت اجرايي دارد. اظهارنامه در 
بورس معامله مي ش��ود و قرار است بخش خصوصي 
و بورس نرخ پايه را تعيين كنند؛ يعني كشف قيمت 
با مش��اركت دو ط��رف صورت گي��رد. البت��ه بنا به 
اظهارات، محمد ش��ريعتمداري، ب��ا جمع بندي كه با 
بخش خصوصي صورت گرفته، در كنار اين مكانيسم، 
پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه 
تهاتر اين ارز در خارج از بورس ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان صورت گيرد. البته اين يك اختيار است؛ 
يعني صادركنندگان مي توانن��د از طريق بورس يا از 
طريق تهاتر كار را پيش برند. شريعتمداري همچنين 
از »ابطال ثبت سفارش هاي تامين مالي نشده كاالهاي 

ممنوعه« خبر داد. 
***

در آس��تانه فرا رس��يدن س��الروز مل��ي صنعت و 
معدن، س��كاندار وزارتخانه خيابان سميه روز گذشته 
براي نخس��تين  ب��ار پ��س از گرفت��ن راي اعتماد از 

بهارستان نشينان و گذشت 1۰ماه از روي كارآمدنش 
در جمع خبرنگاران حاضر ش��د تا به پرسش هاي آنها 
پاس��خ دهد. محمد ش��ريعتمداري در بخش ابتدايي 
س��خنان خود به وضعي��ت كنوني حاك��م بر فضاي 
اقتصادي كش��ور پرداخت و گفت: اكنون با ش��رايط 
خاصي مواجه هستيم و تحريم ها اكنون وضع شده و 
ايجاب مي كند كه شرايط جديدي را مورد توجه قرار 
دهيم. وزير صنعت، مع��دن و تجارت افزود: دولت در 
ماه هاي پاپاني سال 1395 جديدترين تصميمات را در 
بازار ارز كليد زد. بر همين اساس سياست ارزي كشور 
اعالم يك نرخ ثابت در ش��روع ب��ود كه بعدا با تغيير 
نس��بت به تفاضل تورم داخل��ي و خارجي تغيير كرد 
كه از سوي معاون اول رييس جمهور اعالم شد. البته 
به گفته ش��ريعتمداري، بانك مرك��زي تا پيش از آن 
مداخالت زيادي در بازار داش��ت اما اين آرايش جديد 
آرايش خواسته نيس��ت بلكه در شرايطي اتخاذ شده 

است كه جنگ اقتصادي را تجربه مي كند. 
البته دولت از ابتداي سال 97 چندين بار رويكرد 
ارزي خود را براي هماهنگي بيشتر با ذي نفعان تغيير 
داد. بنابه اظهارات او بخشي از منابع ارزي كشور نفتي 
است كه در اختيار كاالهاي اساسي قرار خواهد گرفت 
و البته برخي از نيازمندي هاي توليدي در اولويت اول 
قرار مي گيرد. گروه دوم بخش��ي از كاالهايي هستند 
كه ن��رخ آن ۴۲۰۰تومان اس��ت كه البت��ه اكنون به 
دليل مابه التف��اوت تورم داخل��ي و خارجي باال رفته 
است؛ بنابراين آنها نيز ارز دولتي مي گيرند. متقاضيان 
ثبت سفارش الكترونيكي بعد از پايش به دستگاه هاي 
ذي رب��ط ارجاع داده مي ش��ود و بعد از تاييد به حوزه 
تامين ارز به بانك ارجاع داده مي شود كه تخصيص به 
ترتيب ثبت سفارش هاي واصله كه اولويت بندي شده، 
تامين مي ش��ود. ارز تخصيص داده مي شود و ريال آن 
تامين مي شود. بنابراين واردكننده تعهد مي دهد كه 
اين ميزان كاال وارد كند و روي نرخ نيز نظارت كافي 
صورت مي گيرد تا برخي سوءاستفاده ها صورت نگيرد. 
به گفته او، براي كاالهاي مواد اوليه توليد نيز س��قف 
در نظر گرفته ش��ده كه هر دستگاه سهميه ارز خاص 
خ��ود را دارد بنابراين در گروه دوم نيز ارز مورد نياز از 
طريق كاالهاي صادراتي عمدتا دولتي تامين مي شود. 
بنابراي��ن باي��د به بانك عرضه كنن��د و االن نيز ورقه 
تعه��د ارزي مي گيرند كه مدير دولتي باش��ند بركنار 
مي ش��وند، مدير خصوصي باشند هم بركنار مي شوند 
و هم تعزيراتي مي ش��وند.بايد ارز حاصل از صادرات را 

به كشور برگردانند. 

 مكانيسم تهاتر ارزي خارج از بورس 
ب��ا اين حال هنوز يك تواف��ق قطعي بين دولت 
و صادركنندگان��ي كه مش��مول ارائ��ه ارز خود در 
سامانه »نيما« نيستند در مورد تعيين نرخ پايه دالر 
حاصل نشده كه در اين باره شريعتمداري با توضيح 
اينكه در گروه س��وم كه ۲۰درصد از منابع صادراتي 
غيرنفتي را براي واردات آن بخش از نيازمندي هاي 
كشور اختصاص داده ايم، گفت: نظر دولت حركت به 
س��مت يك بازار رقابتي در معامله ارزي است كه بر 
اين اساس مكانيسم بورس در دستور كار قرار گرفته 
است. به گفته او، صادركنندگان و واردكنندگان ارز را 
با يك نرخ توافقي اعالم خواهند كرد و به اين ترتيب 
رفع تعهد ارزي خواهند كرد ضمن اينكه واردكننده 
ني��ز تا زماني كه گمرك اع��الم نكرده كه بر مبناي 
ارز دريافتي از صادركننده، كاال را وارد كشور خواهد 
كرد، رفع تعهد ارزي نخواهد داش��ت. از طرفي بنابر 
آمار اعالمي صادرات اين گروه كه ارز آنها مش��مول 
ارائه در س��امانه »نيما« نمي شود حدود 15ميليارد 
دالر است؛ به همين دليل دولت مكانيسم عرضه ارز 
صادرات��ي آنها با نرخ توافقي را در دس��تور كار قرار 

داده است. 
ش��ريعتمداري در اي��ن زمينه و در پاس��خ به 
پرس��ش خبرن��گار »تع��ادل« مبني اينك��ه مقرر 
ش��ده كه بازار ب��ورس ميزبان بخش��ي از ارزهاي 
صادراتي و معامالت آن ش��ود اما بخش خصوصي 
مكانيس��م منطق��ي در ش��رايط كنون��ي  را  آن 
نمي دان��د و دالي��ل مخالفت خود را در نشس��ت 
با رييس س��ازمان توس��عه تجارت مطرح كردند 
ك��ه ظاهرا قرار ش��ده اين موضوع ب��ا معاون اول 
رييس جمهوري در ميان گذاش��ته ش��ود و حتي 
ام��كان منتفي ش��دن آن نيز مطرح ش��ده، حال 
چنانچ��ه اين مكانيس��م همچنان در دس��تور كار 
باش��د، نرخ پايه دالر چق��در قيمت گذاري خواهد 
شد؛ چراكه شنيده ها از توافق رقمي بين 6۰۰۰ تا 
65۰۰ تومان حكايت دارد. وي از ارائه پيشنهادي 
از س��وي وزارت صنعت به دولت باب��ت تهاتر ارز 
حاصل از صادرات با واردكنندگان در مكانيس��مي 
خ��ارج از ب��ورس خبر داد و گفت: اين پيش��نهاد 
در نشس��ت مجتبي خس��روتاج، رييس س��ازمان 
توس��عه تجارت با اعضاي بخش خصوصي به يك 
جمع بندي رسيده كه جمعه شب به هيات دولت 

ارسال شده و اكنون درحال بررسي است. 
او در م��ورد تعيين نرخ پاي��ه دالر صادراتي نيز 

اينگونه توضيح داد: دالر ب��راي صادركنندگاني كه 
مشمول ارائه ارز خود در سامانه نيما نيستند همان 
۴۲۰۰تومان خواهد بود ضمن اينكه بستر كامال در 
بورس آم��اده و از فردا هم قابلي��ت اجرايي دارد اما 
بايد توجه داشت كه تنها اظهارنامه در بورس معامله 
مي ش��ود و در چارچوب بورس قرار است كه عدد را 
بخش خصوصي و ب��ورس نرخ پايه را تعيين كنند. 
يعني كش��ف قيمت با مش��اركت دو طرف صورت 
گي��رد؛ اين يك اختيار اس��ت، اگ��ر صادركنندگان 
بخواهن��د از طري��ق ب��ورس انجام مي دهن��د و در 
صورت عدم تمايل مي توانن��د از طريق تهاتر كار را 
پيش برند. شريعتمداري با بيان اينكه سياست هاي 
كنت��رل ب��ازار نيز در دس��تور كار اس��ت، گفت: به 
اين معن��ا كه وقتي دولت نرخ ارز را يكس��ان اعالم 
مي كند، برخي از نيازمندي هاي قانوني تامين نشده 
از سوي دولت يا نيازهاي غيرقانوني در بازاري خارج 
از بازار غيرمتش��كل پولي ش��كل مي گي��رد، برخي 

سوءاستفاده ها نيز شكل خواهد گرفت. 

 نظر متفاوت دو وزير به ارز بگيران؟
»افشاي ليست دريافت كنندگان ارز از سوي وزير 
ارتباطات« واكنش وزير صنعت را در اين نشست به 
دنبال داش��ت. او انتقادات تندي را عليه وزير جوان 
كابينه كه براي نخس��تين بار خط ش��كني كرده و 
اس��امي دريافت كنندگان ارز دولتي را منتشر كرده 
است، مطرح كرد. وزير صنعت با اعالم اينكه مخالف 
افش��اي دريافت كنندگان ارز ۴۲۰۰توماني نيست، 

اتفاقا موافق با دريافت اين اسامي از سوي نهادهاي 
نظارتي هستيم اما نكته اينجاست كه هر يك از انواع 
ارز، هزينه مبادله متفاوتي دارد و قيمت تمام ش��ده 
آن را نيز بايد بر اين مبنا محاسبه كرد. اما گفت كه 
وزارت صنعت نمي تواند اسامي ثبت سفارش شدگان 
را افشا كند چراكه اينطور به جنگ بخش خصوصي 
رفته است. شريعتمداري معتقد بود، ليست اعالمي 
از س��وي وزي��ر ارتباطات، اس��امي اف��رادي بود كه 
تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته 
بود از اين رو ما نمي خواهيم به جنگ اقتصاد كشور 
برويم و اقتصاد را به هم بريزيم بنابراين با اس��تفاده 
از نيروي عقل خدادادي تصميماتي خواهيم گرفت 
كه به صالح اقتصاد باشد؛ چراكه كار وزير ارتباطات 
درس��ت نبوده بنابراين م��ا نبايد كار اش��تباه وزير 
ارتباطات را تكرار كنيم. اظهارات شريعتمداري البته 
از سوي محمدجواد آذري جهرمي بي پاسخ نماند به 
طوري كه در پيامي در صفحه شخصي اش در توييتر 
اظهار كرد:»با ايمان قلبي كه بر پايه عقل خدادادي 
است، مي گويم فساد، موريانه و عامل بي ثباتي اقتصاد 
كشور اس��ت. بخش خصوصي پاكدس��ت از انتشار 
ليس��ت ارزبگيران حمايت كرده و خواهد كرد؛ بايد 
به جنگ اقتصاد رانتي رفت. « او همچنين در پاسخ 
به پرس��ش ديگر خبرنگار »تعادل« مبني بر اينكه 
ش��نيده ها حاكي از اين است كه تغييرات در كابينه 
اقتصادي دولت ممكن اس��ت به وزارت صنعت هم 
برسد، اظهار كرد: تغيير وزير صنعت و اين وزارتخانه 

را بايد از رييس جمهور بپرسيد. 

اسقاط خودروهاي فرسوده 
متوقف شد

ايس�نا| عضو هيات مديره انجمن صنفي مراكز 
اس��قاط و بازيافت خودرو فرسوده از متوقف شدن 
فرآين��د اس��قاط خودروه��اي فرس��وده به دنبال 
ممنوعي��ت واردات خ��ودرو خب��ر داد. مصطف��ي 
ج��ودي، اظهار ك��رد: روال اس��قاط و جايگزيني 
خودروه��اي فرس��وده اين بود ك��ه واردكنندگان 
خودرو باتوجه به حجم موتور خودروهاي وارداتي، 
موظ��ف به خري��د گواهي اس��قاط و از رده خارج 

كردن تعدادي خودرو فرسوده بودند. 
او ب��ا بيان اينكه در حدود يك س��ال گذش��ته 
به دليل نوس��انات ايجاد ش��ده در واردات خودرو، 
فرآيند اس��قاط خودروهاي فرسوده كند شده بود، 
خاطرنش��ان كرد: بعد از اعالم تصميم اخير دولت 
مبن��ي بر ممنوع ش��دن واردات خ��ودرو، فرآيند 
اس��قاط خودروه��اي فرس��وده نيز به ط��ور كامل 
متوقف شده است. عضو هيات مديره انجمن صنفي 
مراكز اس��قاط و بازيافت خودرو فرسوده ادامه داد: 
در اين ش��رايط تعداد زيادي گواهي اس��قاط روي 
دس��ت مراكز اس��قاط خودرو مانده كه خريداري 

ندارد. 
او افزود: اس��قاط خودروهاي فرسوده يك طرح 
ضروري و كالن ملي اس��ت و نبايد فقط متكي به 
واردات خودرو باشد زيرا در آن صورت با اتفاقاتي 
همچون ممنوعيت واردات خودرو، اين طرح ملي 

متوقف مي شود. 
ج��ودي با بيان اينكه در حال حاضر جلس��اتي 
با س��تاد مديريت حم��ل و نقل و س��وخت براي 
رف��ع اي��ن مش��كل در جري��ان اس��ت، تصري��ح 
كرد: در اين ش��رايط پيش��نهاد ما اين اس��ت كه 
۲درص��د از هزينه هاي ش��ماره گذاري خودروهاي 
داخل��ي و واردات��ي، ب��ه تامين هزينه ه��اي الزم 
براي اس��قاط خودروهاي فرس��وده تعل��ق گيرد. 
 او ادام��ه داد: س��االنه ح��دود ي��ك ميلي��ون و 
5۰۰ هزار دستگاه خودرو در كشور شماره گذاري 
مي ش��ود كه ب��ا اختصاص ۲درص��د از هزينه هاي 
ش��ماره گذاري آنها به اسقاط خودروهاي فرسوده، 
منابع مالي عظيمي براي اين طرح ملي تامين خواهد 
شد. عضو هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط 
 و بازيافت خودرو فرس��وده خاطرنشان كرد: حدود 
۲۰۰ مركز اس��قاط خودرو در كش��ور فعال است 
ك��ه ادامه وضعيت فعلي و متوقف ماندن اس��قاط 
خودروهاي فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمايه 
بخش خصوصي و از بين رفتن اشتغال موجود در 

اين مراكز خواهد شد. 
اين در حالي است كه با مصوبه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي از ابتداي تير ماه واردات بيش از 
1۴۰۰ قل��م كاالي لوكس و غيرض��روري ازجمله 

خودرو ممنوع شد. 

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نشستي با خبرنگاران به 
مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف آب گفت: يكم تا هفتم تيرماه در تقويم كشور 
به عنوان هفته صرفه جويي در مصرف آب نامگذاري ش��ده است، بيش از ۲۰ سال 
اس��ت اين عنوان را در تقويم رسمي كش��ور داريم ولي اين موضوع مهم در استان 
اصفهان صرفا به يك هفته بس��نده نشده و به جهت شرايط سخت آب تمام طول 

سال به بحث مديريت مصرف آب توجه داريم.
مهندس  هاشم اميني با بيان اينكه موضوع آب و خشكسالي در كشور به عنوان 
ي��ك واقعيت مطرح اس��ت افزود: نبايد صرفا به هفت��ه صرفه جويي در مصرف آب 
بسنده كرده و تمام بخش ها بايد در خصوص مصرف بهينه آب و راهكارهاي متداول 

در دنيا قدم برداريم و فرهنگسازي كنيم.
 وي عنوان كرد: دوهفته پيش موضوع خشكسالي و آب را رژيم اشغالگر قدس 
بس��تري براي اهداف ش��وم خود ديده بود، ما بايد باور داش��ته باشيم كه با اتكا به 
ظرفيت ه��اي داخلي كش��ور مي تواني��م در اين حوزه قدم برداريم و مش��كالت را 

پشت سر بگذاريم.
مديرعامل ش��ركت آبفا استان با اش��اره به اينكه يكي از واقعيت هاي كشور ما 
كه كمتر به اين ظرفيت توجه ش��ده خودباوري اس��ت كه رسانه ها مي توانند اين 
خودباوري ملي را در كشور تقويت كنند تصريح كرد: هم اكنون مشكل آب در كشور 
م��ا وج��ود دارد و در دنيا راه حل هايي براي آن وجود دارد اگر به اين باور برس��يم 

مي توانيم با آن مقابله كنيم. 
 مهندس اميني به نقش مردم در عبور از بحران كم آبي پرداخت و اظهار داشت: 
يكي از راهكارهاي عبور از ش��رايط س��خت آبي اين اس��ت كه همه آحاد جامعه 
مي توانند با مصرف بهينه نقش خود را در عبور از بحران ايفا كنند. امسال به جهت 
نگاه وزارت نيرو موضوع س��ازگاري با كم آبي را به جاي مقابله با كم آبي مورد توجه 

قرار داديم.
مديرعامل ش��ركت آبفا با اش��اره به اينكه بيش از هزاران س��ال است با شرايط 
كم آبي مواجه هستيم خاطرنشان ساخت: پدران ما براي مقابله با اين موضوع قنات 
احداث مي كردند امروز هم موضوع سازگاري با كم آبي بايد مدنظر باشد و با اقدامات 
و فرهنگس��ازي درجهت مديريت مصرف آب گام برداريم. در اين راس��تا توجه به 
موضوع سازگاري با كم آبي در بخش هاي مختلف شرب، كشاورزي و صنعت، توجه 
به آمايش س��رزمين در توسعه پايدار كش��ور، خودباوري و هم افزايي مي تواند موثر 

باشد. 
مهندس اميني با بيان اينكه سال آبي گذشته آورد رودخانه زاينده رود يك ميليارد 

و 1۰۰ميليون مترمكعب بود اعالم كرد: در سال گذشته از لحاظ منابع آبي شرايط 
نسبتا مناسبي داشتيم اين درحاليست كه سامانه دوم آبرساني اصفهان را در مدار 

نداريم اما خوشبختانه با پيگيري استاندار اصفهان اين پروژه درحال اجراست.
وي افزود: امسال حجم آورد آب به پشت سد به ۴65 ميليون مترمكعب كاهش 
يافته بطوري كه مديريت آب اس��تان و وزارت نيرو برا ي پش��ت سرگذاشتن اين 
ش��رايط سخت، محدوديت هايي براي تخصيص آب ش��رب قايل شد تا بتوانيم به 

فصل بارش برسيم. 
مهندس  هاش��م اميني گفت: ميزان آب تخصيصي به ش��ركت آبفا اس��تان در 
مواقعي از سال تا حدود ۴۰ درصد كم شد. اين شرايط سخت البته فرصت هايي هم 
پيش روي ش��ركت گذاشت ازجمله مي توان به تالش مجموعه شركت آبفا استان 

به منظور برون رفت مردم از چالش كم آبي پرداخت.
 وي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر گستردگي سامانه تله متري و مديريت 
فشار كه شركت آبفا استان اصفهان از آن برخوردار است در هيچ كدام از استان هاي 
كش��ور وجود ندارد، به طوري كه تاكنون توانس��تيم از طريق اين تكنولوژي تبعات 

بحران كم آبي را مهار كنيم.
مديرعامل ش��ركت آبفا به يكي ديگر از راه هاي مهار بحران كم آبي در اس��تان 
پرداخت و بيان داش��ت: توانس��تيم از طريق استفاده و توزيع لوازم كاهنده كه يك 
روش علمي براي مديريت مصرف آب در منازل است مصرف را در استان تا حدودي 
بهينه كنيم به طوري كه لوازم كاهنده را در اختيار مردم قرار داده و هزينه آن را به 

صورت اقساطي از مردم دريافت نماييم.
وي با اشاره به اينكه يكي از گاليه هاي هميشگي به شركت آبفا استان اصفهان 
آبياري فضاي س��بز ش��هري بود اما امروز به جرات مي توان��م بگويم تمام آبياري 
فضاي س��بز اصفهان از شبكه شرب جدا شده تصريح كرد: البته جلسات متعددي 
با شهرداري داشته ايم و به صورت جدي آبياري فضاي سبز شهري را نيز پيگيري 

مي كنيم.
امين��ي ادامه داد: اعداد و ارقام گوياي اين اس��ت ك��ه در زمينه مصرف آب در 
چندسال گذشته حركت هاي بسيار خوبي داشته ايم و اكنون حدود 9۰ درصد مردم 
اصفهان زير ۲۰ مترمكعب در ماه مصرف مي كنند كه كمتر از ميانگين كش��وري 

است. 
مدير عامل شركت آبفا اصفهان افزود: كارگروه سازگاري با كم آبي در كشور 
درصدد اس��ت استاندارد سرانه مصرف آب را از ۲۰ متر به 15 متر تقليل دهد، 
اي��ن درحالي اس��ت كه همچنان در اس��تان اصفهان اين رق��م حدود 11ونيم 

مترمكعب براي يك خانوار در ماه است. 
وي با اعالم اينكه كاهش سرانه مصرف آب به معناي به خطر انداختن بهداشت 
و س��المت مردم نيست و اين در حالي است كه در كشورهاي پرآب سرانه مصرف 

بسيار پايين تر است.
اميني گفت: در استان اصفهان ميزان مصرف 15۴ ليتر براي هر نفر در شبانه روز 
است كه بايد اين مقدار را تا 11۰ ليتر كاهش دهيم و اين موضوع در سايه تغيير 

رفتار مصرفي و استفاده از ابزارهاي كاهنده مصرف آب است.
وي افزود: در صنايع نيز شركت ذوب آهن اصفهان ميزان مصرف خود را از ۲هزار 
ليتر به زير 5۰۰ ليتر رس��انده است، همچنين ش��ركت فوالد مباركه و پااليشگاه 
اصفهان درحال استفاده از پساب فاضالب شهري هستند و بقيه صنايع بزرگ استان 
نيز درحال حركت در اين راستا هستند و فرصت خوبي براي استان اصفهان است.

 مدير عامل ش��ركت آبفا اصفهان ادامه داد: مطبوعات در اين زمينه مي توانند 
بسيار موثر باشند تا قدم هاي بلندتري در اين زمينه برداريم. 

وي اف��زود: به جهت محدوديت منابع آبي ب��دون جيره بندي، محدوديت روي 
ش��بكه توزيع آب اعمال كرده ايم، ولي شبكه آب شرب كشش جيره بندي را ندارد 
و وزارت نيرو هم تاكيد دارد ش��بكه با مديريت فش��ار اداره شود. اميني با اشاره به 
اينكه تبعات منفي جيره بندي بيش از محس��نات آن است تاكيد كرد: ظرف يك 
ماه ظرفيت سد را مي شود خالي كرد، اما اگر اين اتفاق بيفتد با ماه هاي بعدي سال 

چه بايد بكنيم؟ 
اميني ادامه داد: بايد تصميمات منطقي و مهندسي گرفته شود و با حفظ منافع 

و آرامش مردم، به اين سمت حركت كنيم.
وي گفت: بزرگ ترين آسيب در كشور، سياسي شدن موضوعات است، با توجه به 
اينكه شركت آبفا استان يك مجموعه كامل خدماتي است و نگاهش به مردم است.

اميني ادامه داد: سال گذشته در توسعه شبكه هاي فاضالب و واگذاري شبكه هاي 
فاضالب ركورد زديم و منابع را در جهت توسعه شبكه هاي آب و فاضالب و خدمت 

رساني به مشتركين به كار گرفته ايم.
وي گفت: با س��ازمان هاي مردم نهاد و مردم مش��اركت داش��ته ايم تا پيام هاي 
صرفه جويي در مصرف آب صرفا از زبان ما نباشد و انتقال مفاهيم و پيام از طريق 

آنها هم صورت بگيرد.
مدير عامل شركت آبفا اصفهان با تاكيد بر اينكه تصفيه خانه دوم آب اصفهان از 
سال 86 بايد اجرا مي شده است، گفت: وظيفه شركت آبفا استان ورود به اين پروژه 
نبود، ولي ما هم كمك و مساعدت مالي مي كنيم و 17۰ ميليارد تومان به شركت 

آب منطقه اي براي س��اخت تصفيه خانه آب كمك مي كنيم براي اينكه 56 شهر و 
3۰۰ روستا نبايد تنها به يك تصفيه خانه وابسته باشد. 

وي افزود: گرچه مجري نيس��تيم وگرنه س��عي مي كرديم اين موضوع زودتر به 
سرانجام برسد. 

اميني با اش��اره به اينكه در موضوع بيوتروريس��ت و اقدامات پدافند غيرعامل 
آبفا اس��تان يكي از شركت هاي پيشرو است بيان داش��ت: در حوزه استفاده از آب 
خاكستري با نظام مهندسي و شهرداري اصفهان جلساتي داشته ايم و قطعا بايد از 

اين آب براي بخشي از مصارف خانگي و فضاي سبز استفاده كنيم.
به گفته مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان فرصت استفاده از 
پس��اب، صنايع بزرگ و ش��هرداري ها به سمت استفاده از پس��اب در كاربري هاي 
مختلف حركت كرده و تصفيه تكميلي پساب به عهده بهره برداران است و ما صرفا 

با استانداردهاي تعريف شده پساب را واگذار مي كنيم. 
وي ادام��ه داد: درحال حاضر حدود ۲۴ مترمكعب آب از س��د زاينده رود براي 
شرب استان اصفهان و يزد و كشاورزي چهارمحال و اصفهان تخصيص مي يابد كه 
بخشي مربوط به مصارف مجاز بوده و بخشي مصارف غيرمجاز است كه به شدت 
وزارت نيرو ورود پيدا كرده كه مصارف غيرمجاز را در اس��تان باالدس��ت و پايين 
دست كنترل كنند. اميني افزود: حدود 1۲ مترمكعب به اصفهان و يزد براي شرب 
اختصاص مي يابد كه حدود 1۰.5 مترمكعب به اصفهان و مابقي براس��اس برنامه 
تخصيص وزارت نيرو به اس��تان يزد مي رسد و خوشبختانه يكي از كمترين ميزان 
هدررف��ت آب در كش��ور را داريم. وي اضافه كرد: 16.۲3 مي��زان آب بدون درآمد 

اصفهان است و با اين تفاسير استان اول در اين زمينه هستيم.
مدير عامل شركت آبفا اصفهان تصريح كرد: هم اكنون باالي ۲5۰ ميليارد تومان 
قرارداد با ش��ركت هاي خارجي و فاينانس چين براي نوس��ازي و بازس��ازي شبكه 
فاضالب اصفهان داريم و اميدواريم بتوانيم كل منابع را در ش��بكه فاضالب ش��هر 
اصفهان هزينه كنيم.  اميني درخصوص توس��عه شبكه فاضالب در شهر اصفهان، 
نيز گفت: ظرف يك برنامه سه ساله قرار بود شبكه فاضالب شهر اصفهان به عنوان 
اولين كالنشهر اصفهان به اتمام برسد كه از سال 96 شروع شد و خوشبختانه اين 
اتفاق افتاد. وي در رابطه با مجموع اقدامات در زمينه مديريت مصرف در بلندمدت 
كه منجر به اصالح رفتار مي ش��ود نيز گفت: در يك بازه زماني اين اقدامات باعث 
مي شود رفتار درستي نسبت به مصرف آب داشته باشيم چرا كه فرهنگسازي چيزي 
نيس��ت كه به س��رعت اتفاق بيفتد و بايد با كارهاي كوچك شروع كنيم و خسته 

نشويم تا به نتايج بزرگ دست يابيم.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبري عنوان كرد

مديريت مصرف آب به هفته صرفه جويي بسنده نشود
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15 نفت و انرژي
آخرين وضعيت آب خوزستان 
پاون| مديرعامل ش��ركت آبفاي اس��تان خوزستان 
گفت: با تالش اكيپ هاي عملياتي آس��يب ديدگي خط 
يك غدير ترميم شده و اين خط با تمام ظرفيت در مدار 

قرار گرفته است. 
صادق حقيقي پور، مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
استان خوزستان ضمن تشريح آسيب ديدگي خط غدير و 
اقدامات انجام شده براي حل مشكل شوري آب شهرهاي 
خرمش��هر و آب��ادان گفت: در بامداد چهارشنبه)شش��م 
تيرماه( خط غدير دچار آسيب ديدگي شده و انتقال آب 
از رودخانه كرخه به شهرهاي خرمشهر و آبادان قطع شد. 
وي در اي��ن زمينه ادام��ه داد: از همان لحظات اوليه 
همكاران ما ظرف 16س��اعت با تالش بي وقفه خود اين 
آسيب ديدگي را ترميم كردند. حقيقي پور با اشاره به اينكه 
اين خط لوله آب بسيار بزرگ است، افزود: پس از ترميم 
تقريبا اوايل صبح چهارشنبه استارت انتقال آب آغاز شد 
ولي متاسفانه در ساعت 23 چهارشنبه)ششم تير ماه( اين 
خط مجددا آسيب ديد. مديرعامل آبفاي خوزستان گفت: 
از همان س��اعت تا نزديك ظهر پنج شنبه)هفتم تير ماه( 
اقدامات مج��دد را به  صورت ويژه انجام داديم و به دليل 
اينكه ممكن بود خط دچار پوسيدگي شده باشد اين  بار 

بخش هايي از خط را كامل عوض كرديم. 
وي با بيان اينكه با تعويض كامل خط انتقال آب بدون 
هيچ مشكلي انجام ش��د، تصريح كرد: با آغاز انتقال آب 
از س��اعت هاي اوليه امروز)شنبه 9تيرماه( انتظار مي رود 

احتياج مردم به آب بسته بندي و تانكر كامال رفع شود. 
حقيقي پور از اجراي فاز دوم طرح غدير با سرعت باال 
گف��ت و عنوان كرد: بيش از 5 اكيپ ما در نقاط مختلف 
براي به سرانجام رساندن اين طرح مشغول به  كار هستند 
و تالش اين است كه هر چه سريع تر اين خط نيز در مدار 
قرار گيرد تا با اجراي آن شوري آب كامال برطرف شود. 

مديرعامل آبفاي خوزس��تان با تكميل سخنان فوق 
خود ابراز كرد: آب كارون به  ش��دت كاهش يافته اس��ت 
و خط غدير درحال حاضر 70درصد نياز ش��هر خرمشهر 
و 60 درصد ش��هر آب��ادان را تامين مي كن��د. وي افزود: 
باالجبار ما بايد از كارون و بهمنش��ير برداشت آب داشته 
باشيم كه هر چه كمتر از اين منابع آب خارج كنيم قطعا 
شوري آب به  شدت كاهش پيدا خواهد كرد و اين كاهش 

با مدار قرار گرفتن خط دوم غدير اتفاق خواهد افتاد. 

 پذيرش درخواست ترامپ
يعني خروج عربستان از اوپك

نماينده ايران در هيات عامل اوپك در واكنش به توييت 
جدي��د ترامپ و پذيرش آن از س��وي س��عودي ها گفت: 
صرف نظر از اينكه چنين ظرفيتي در عربستان نيست، اين 
در خواس��ت به معناي دس��تور خروج اين كشور از اوپك 
است. حسين كاظم پوراردبيلي درباره توييت جديد دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا مبني بر درخواست از ملك 
س��لمان، پادشاه عربستان سعودي مبني بر افزايش توليد 
روزانه 2ميليون بش��كه يي و پذيرش ايشان به شانا گفت: 
15عضو س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
هفته گذش��ته )يكم تيرماه( در ص��دو هفتاد و چهارمين 
نشست عادي اين سازمان در وين تصميم گرفتند، توافق 
پيشين خود مبني بر كاهش روزانه يك ميليون و 200هزار 
بشكه يي و رساندن سقف توليد به 32 ميليون و 500 هزار 
بش��كه را حفظ كنند و تنها از مقدار كاهش توليد بيش 
از تعه��د خود بكاهند و پايبندي خود به س��قف توليد را 
به 100 درصد برس��انند. پيرو اين توافق، توليدكنندگان 
غي��ر عضو اوپك نيز بر توافق خود مبني بر كاهش روزانه 
600 هزار بشكه يي و پايبندي 100درصد به سقف توليد 
تعيين شده تاكيد كردند. رييس جمهوري اياالت متحده 
روز گذشته )شنبه دهم تيرماه( در حساب توييتري خود 
جمله يي با اين عنوان منتشر كرد كه من با ملك سلمان 
درباره نياز به افزايش توليد نفت خام در پي شرايط ناپايدار 
در اي��ران و ونزوئال صحبت كرده ام و او با اين پيش��نهاد 
 موافقت كرده اس��ت كه احتمال مي رود، رقم اين افزايش

2 ميليون بشكه در روز باشد. 

گزارش كوتاه

تك خبر

نگراني ها درباره تحريم هاي ايران و اختالالت عرضه در ليبي و كانادا، برنت را به مرز ۸۰ دالر كشاند

سايه تنگناي عرضه بر قيمت طالي سياه
 گروه انرژي| عليرضا كياني| 

روز جمع��ه، به��اي معام��الت نف��ت براي 
چهارمي��ن روز متوالي افزاي��ش يافت. در ميان 
عوامل موثر ب��ر افزايش قيم��ت در روز پاياني 
هفت��ه، نگراني ها درباره وضعيت نفت ايران بعد 
از اعم��ال تحريم هاي امريكا نقش��ي پررنگ تر 
داش��ت. با اين همه، اخت��الالت عرضه در ليبي 
به دليل جن��گ داخلي در اين كش��ور و توقف 
فعاليت شركت سينكرود در كانادا نيز به توازن 
عرضه و تقاضا در بازار جهاني ضربه زده اس��ت. 
با اي��ن هم��ه، مصرف كنن��دگان و به خصوص 
اياالت متح��ده ب��ه افزاي��ش عرض��ه از س��وي 
توليد كنندگان سنگين وزن بازار يعني عربستان 

و روسيه اميدوار هستند. 
  

روز جمعه، بازار ش��اهد افزايش قيمت  نفت 
خ��ام بود. در روزگار تنگناي عرضه، تحريم هاي 
اياالت متح��ده عليه ايران باعث ش��د نگراني ها 
نس��بت به كاهش قابل توجه نفت خام در بازار 
جهان��ي، افزايش يابد. بالطب��ع، بهاي معامالت 
آتي نفت وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا در 
س��اعت 1:22 بعدازظهر در شرق امريكا، با 62 
سنت يا حدود يك درصد افزايش، در 74 دالر 
و 8 س��نت در هر بشكه معامله شد كه باالترين 
قيم��ت از نوامبر س��ال 2014 ب��ود. به گزارش 
رويت��رز، بهاي معامالت آت��ي نفت برنت با يك 
دالر و 54 س��نت يا 2درصد افزايش، در قيمت 
79 دالر و 39 س��نت در هر بش��كه بسته شد. 
اين در حالي اس��ت كه در ابتداي معامالت روز 
جمعه، قيمت با افزايشي يك دالر و 85 سنتي، 

به 79 دالر و 70 سنت رسيده بود. 
تمار اس��نار تحليلگر ارش��د ان��رژي در بازار 
بورس ن��زدك، درباره حال و ه��واي نفت خام 
به رويترز گفت: »حاال همه توجهات به مس��اله 
ظرفيت مازاد و آنچ��ه در آينده رخ خواهد داد 
معطوف ش��ده اس��ت.« وي ادامه داد: »بعد از 
هفته ها توجه به بيش��تر شدن يا نشدن عرضه 
توليدكنندگان بزرگ و اوپك، حاال حواس همه 
به اختالالت بزرگ و كوچك بازار جلب ش��ده 

است.« 

 اختالالت عرضه؛ سردرد 
مصرف كنندگان

»اخت��الالت بالق��وه در ب��ازار ممكن اس��ت 
افزايش توليد وعده داده ش��ده از س��وي اوپك 
و روس��يه را در عم��ل بي اث��ر كن��د.« اين نگاه 
دوميني��ك چيريچ��ال رييس بخ��ش مديريت 
ريسك در ش��ركت خدمات مالي امي دي تي ان 
است. به گزارش رويترز، آقاي چريچال همچنين 
ريسك خارج شدن توليد ايران از چرخه عرضه 
را باال ارزيابي كرد و گفت: »تصميم مش��تريان 
پنجمي��ن توليدكنن��ده بزرگ نف��ت جهان در 
تبعيت يا عدول از تحريم هاي امريكا، در خروج 
يا ماندن نفت ايران در بازار نقش��ي اساسي ايفا 

مي كند.« 
ب��ه گزارش رويت��رز، ايران روزان��ه حدود 4 
ميليون بش��كه يا در ح��دود 5درصد از عرضه 
جهان��ي را تولي��د مي كن��د كه مقص��د عمده 
صادرات��ي آن چين و ديگر كش��ورهاي تش��نه 
انرژي مانند هند اس��ت. دول��ت امريكا اميدوار 
اس��ت توليد كنن��دگان ب��زرگ عض��و اوپك و 
همچني��ن روس��يه براي جبران كمبود ناش��ي 
از تحريم اي��ران توليد خ��ود را افزايش دهند. 

ام��ا اختالالت پيش بيني  نش��ده در توليد نفت 
كش��ورهاي كانادا، ليبي و ونزوئال موجب شده 
ت��ا تحليلگران ب��ه اين جمع بندي برس��ند كه 
اجراي سختگيرانه تحريم هاي امريكا عليه ايران 

موجب رشد قيمت نفت خواهد شد. 
آبيش��ك كومار تحليلگر ش��ركت انترفاكس 
ان��رژي در لن��دن در اين باره ب��ه رويترز گفت: 
»آرام آرام روشن مي شود كه عربستان سعودي 
و روس��يه براي جبران كاه��ش بالقوه توليد در 
كش��ورهايي مانند ونزوئال، ايران و ليبي دست 
به  كار خواهند ش��د.« شركت مش��اوره انرژي 
جي بي س��ي در وين نيز درباره اف��ق بازار نفت 
ب��ه رويت��رز گفت: »بعيد نيس��ت بازار ش��اهد 

قيمت هاي سه رقمي نفت باشد.« 
35 اقتصاددان و تحليلگر كه در نظرسنجي 
رويترز درباره قيمت نفت ش��ركت كرده بودند، 
ميانگين قيمت 72 دالر و 58 در هر بش��كه را 
براي س��ال جاري پيش بين��ي كرده اند كه اين 
مقدار 90 سنت بيشتر از پيش بيني 71 دالر و 
68 سنتي ماه پيش است. پيش بيني هاي سال 
گذش��ته در مورد  قيمت نفت در س��ال 2018، 
از قيم��ت 71 دالر و 15 س��نت در هر بش��كه  

حكايت مي كرد. 
رشد قيمت نفت امريكا روز پنج شنبه پس از 
اينكه اظهارات ي��ك مقام وزارت خارجه امريكا 
نش��ان داد واردات نفت ايران ممكن اس��ت به 
صفر نرس��د، ضعيف تر ش��د. ترامپ م��اه مه از 
تواف��ق بين المللي 2015 با ايران خارج ش��د و 
زمينه را براي بازگش��ت دوباره تحريم ها هموار 
ك��رد. خريداران بزرگ نفت اي��ران، به خصوص 
ژاپ��ن، كره جنوبي و هن��د اع��الم كرده اند كه 
ممكن است در صورت اعمال تحريم هاي امريكا 

خري��د خود از نفت ايران را متوقف  كنند. اما تا 
آن زمان، اين كشورها تا جايي كه بتوانند خريد 
خ��ود از واردات نفتي خود از اي��ران را افزايش 
مي دهند. به گزارش رويترز، صادرات نفت ايران 
به مقاصد آس��يايي در ماه مه، يعني همزمان با 
خروج امريكا از برنامه جامع اقدام مش��ترك، به 
باالترين ميزان در هشت ماه قبل از آن رسيد. 

نعيم اسلم تحليلگر شركت تينك ماركتس، 
در اين ب��اره به رويترز گفت: »احتمال دارد كه 
مش��تريان نفتي ايران تحت تاثي��ر تهديدهاي 
امري��كا مرعوب ش��وند با اين همه اي��ران تنها 
ني��از دارد خري��دار بزرگ خود يعن��ي چين را 
براي ادامه واردات��ش متقاعد كند و با توجه به 
جنگ تجاري ميان امريكا و چين، اين مساله به 

هيچ وجه دشوار نخواهد بود.« 

 ليبي و كانادا
قيمت نفت تحت تاثير بروز اختالالت عرضه 
در ليب��ي بر س��ر حق فروش نفت ك��ه مانع از 
ظرفيت صادرات اين كش��ور شمال آفريقا شده 
نيز ق��رار گرفته اس��ت. به گزارش وب س��ايت 
خبري الوس��ط، ش��ركت ملي نفت ليبي اعالم 
كرد باتوجه ب��ه جلوگي��ري از ورود نفتكش ها 
به برخي بنادر ليبي ب��راي بارگيري نفت خام، 
پيش بيني مي شود توليد نفت اين كشور روزانه 
350هزار بشكه كاهش يابد. در اعالميه شركت 
ملي نف��ت ليبي در اين باره آمده اس��ت كه با 
توجه به اينكه نيروهاي ارتش تحت فرماندهي 
ژنرال خليف��ه حفتر اج��ازه ورود نفتكش ها را 
ب��ه دو بندر الزويتين��ه و الحريق��ه نمي دهند، 
پيش بيني مي شود »صادرات نفت از اين محل 
متوقف يا با كاهش چش��مگيري مواجه ش��ود 

و اين كش��ور روزانه متحم��ل 60 ميليون دالر 
زيان ش��ود.« به گزارش الوس��ط، شركت ملي 
نفت ليبي، وابس��ته به دولت مركزي، همچنين 
پيش بيني كرد فعاليت پااليش��گاه الس��رير نيز 
متوقف ش��ود كه در اين حالت، سوخت رساني 
به داخل اين كشور نيز با مشكل روبه رو خواهد 
ش��د. توقف صادرات نف��ت از برخي بنادر ليبي 
و در نتيج��ه كاهش عرضه، ب��ر قيمت جهاني 
نفت تاثير گذاش��ته اس��ت. به گ��زارش رويترز 
به نق��ل از يكي تحليلگ��ران كومرس بانك، در 
ليبي، عرضه 780 هزار بش��كه نفت در روز، در 
خطر است. در كانادا، توقف فعاليت هاي شركت 
سينكرود به عدم عرضه روزانه 300 هزار بشكه 
نفت به بازار امريكاي ش��مالي منجر شده است. 
ب��ه گ��زارش رويترز اپرات��ور اين پ��روژه يعني 
شركت سان كور انرژي، اعالم كرده كه تعميرات 
احتماال تا اواسط ماه جوالي ادامه خواهد يافت. 
در مجموع آمار به كاهش ذخاير نفت و افزايش 
تقاضا براي نفت خام اشاره دارند. طبق گزارش 
اداره اطالعات انرژي امريكا، با وجود رشد توليد 
اين كشور، ذخاير نفت تجاري در هفته  منتهي 
به 22 ژوئن به ميزان 10 ميليون بشكه كاهش 

يافت و به 416.64ميليون بشكه رسيد. 
براس��اس گزارش مارك��ت واچ، قيمت نفت 
در ط��ول س��ال 2018 تح��ت تاثي��ر محدود 
ش��دن عرضه ب��ه بازار ب��ه دليل تقاض��اي باال 
و كاه��ش عرض��ه داوطلبان��ه توليدكنن��دگان 
اوپك و غيراوپك، روند صعودي داش��ته است. 
عربستان سعودي و روسيه با توافق براي افزايش 
تولي��د به ميزان كمتر از آنچ��ه بازار پيش بيني 
ك��رده بود، به باال ماندن قيمت هاي نفت كمك 
كرده اند. مت اس��ميت مدي��ر تحقيقات كاال در 

ش��ركت كليپر ديتا در اين باره به رويترز گفت: 
»حت��ي افزايش توليد نيز بعيد اس��ت تقاضاي 
داخل��ي و بين المللي ق��وي را جبران كند.« در 
اي��ن بين، آمار گروه خدم��ات انرژي بيكرهيوز 
نشان داد ش��مار دكل هاي حفاري نفت امريكا 
هفت��ه گذش��ته چهار حلقه كاه��ش يافته و به 
858 حلقه رس��يده اس��ت ك��ه دومين كاهش 

هفتگي متوالي به شمار مي رود. 

 بازي سخت واشنگتن
در هفت��ه گذش��ته امريكا يك بار آس��تانه 
تحم��ل بازار نفت را س��نجيد. روز سه ش��نبه، 
سي ان بي س��ي گزارش داد كه يكي از مقامات 
ارش��د وزارت خارجه امري��كا از واردكنندگان 
نفت ايران درخواست كرده كه واردات خود از 
اين كشور را به صفر برسانند. در واكنش، قيمت 
نفت خ��ام امريكا 3.6درصد افزايش يافت و به 
70 دالر رسيد. از نگاه بسياري از كارشناسان، 
اياالت متحده در موقعيت حساسي قرار گرفته 
اس��ت؛ اين كشور از يك سو مي خواهد فشارها 
ب��ر ايران را افزايش دهد و بازگش��ت تحريم ها 
عليه اين كشور را عملي سازد و از سوي ديگر 
حزب حاكم در امريكا نمي خواهد در آس��تانه 
انتخابات ميان دوره يي در اين كشور، با افزايش 
قيمت هاي انرژي راي دهندگان را خش��مگين 
كند. از همي��ن رو، مقامات دول��ت ترامپ در 
تكاپوي افزايش عرضه نفت در بازار هس��تند. 
ب��ه گ��زارش رويت��رز، روز جمع��ه، وزير نفت 
امريكا و فرماندار سابق ايالت نفت خيز تگزاس 
گفت كه عربستان س��عودي و روسيه مي توانند 
تولي��د نفت خ��ود را براي حفظ ثب��ات بازار و 
جب��ران كاهش عرض��ه ناش��ي از تحريم هاي 
واش��نگتن عليه ته��ران افزاي��ش دهند. ريك 
پ��ري در كنفرانس مطبوعاتي كه در حاش��يه 
كنفرانس گاز جهان برگزار شد گفت: »ما اين 
را فرصت��ي براي اعضاي اوپ��ك براي پر كردن 
ش��كاف عرضه مي بينيم. من مطمئن هس��تم 
كه عربستان سعودي قادر خواهد بود توليدش 
را ب��ه 11 ميليون بش��كه در روز افزايش دهد 
و روس��يه قادر خواهد بود توليدش را افزايش 
دهد بنابراين بازار جهاني ثبات خواهد داشت.« 
وزير انرژي امريكا حتي مدعي شده كه امريكا 
آماده اس��ت تا »در صورت لزوم از ذخاير نفت 
اس��تراتژيك خود اس��تفاده كن��د.« در همين 
 ح��ال، وزير انرژي روس��يه اعالم كرده اس��ت 
كه روس��يه اگر الزم باش��د به توليدكنندگان 
اوپك و غيراوپك براي افزايش توليد به ميزان 
يك ميليون بش��كه در روز كمك خواهد كرد 
و مي تواند توليد نفت��ش را بيش از 200 هزار 
بش��كه در روز افزايش دهد. به گزارش رويترز، 
الكس��اندر نواك كه براي شركت در كنفرانس 
گاز جه��ان به واش��نگتن رفته ب��ود، در جمع 
خبرن��گاران گف��ت: »اگر همه موافق باش��ند 
كه عرضه نفت بيش��تري ضروري است، البته 
ما براي تضمين افزاي��ش توليد به ميزان يك 
ميليون بشكه در روز مشاركت خواهيم كرد و 
اگر الزم باش��د ميزان افزايش توليد ما باالتر از 
200 هزار بشكه در روز خواهد بود.« از طرفي 
ش��ركت نفتي عربستان س��عودي، آرامكو، ادعا 
كرده كه داراي 2 ميليون بشكه ظرفيت شناور 
اس��ت كه اگر اين ادعا درست باشد، عربستان 
براي كنترل عرضه و تقاضا در بازار، مي تواند از 

اين ظرفيت سود جويد. 

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
متن آگهي

در پرونده كالس��ه 930998084180205 به شماره بايگاني 941016 اين شعبه متهم به نام مهدي نظري 
فرزند خانه علي حسب شكايت اداره راه و شهرسازي به اتهام تصرف اراضي ملي تحت تعقيب قرار گرفته است 
با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري به نامبرده 
ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر)يك ماه از تاريخ نشر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر 
گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. بازپرس شعبه 

چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- ميالد خادمي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
متن آگهي

در پرون��ده كالس��ه 930998084180205 به ش��ماره بايگاني 941016 اين ش��عبه متهم بهنام عليرضا 
خوبسرشت فرزند سيدعزالدين حسب شكايت اداره راه و شهرسازي به اتهام تصرف اراضي ملي تحت تعقيب 
قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسي 
كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر)يك ماه از تاريخ نشر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در 
اين شعبه حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.

 بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- ميالد خادمي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
متن آگهي

در پرونده كالسه 930998084180205 به شماره بايگاني 941016 اين شعبه متهم به نام مرتضي ياسمي 
فرزند كرم حسب شكايت اداره راه و شهرسازي به اتهام تصرف اراضي ملي تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين دادرس��ي كيفري به نامبرده 
ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر)يك ماه از تاريخ نشر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر 

گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- ميالد خادمي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
متن آگهي

در پرونده كالس��ه 930998084180205 به ش��ماره بايگاني 941016 اين شعبه متهم به نام خانم كبري 
نيك بخت فرزند محمد حس��ب ش��كايت اداره راه و شهرسازي به اتهام تصرف اراضي ملي تحت تعقيب قرار 
گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري 
به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر)يك ماه از تاريخ نش��ر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در اين 

شعبه حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- ميالد خادمي

شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم
متن آگهي

»آگهي ابالغ وقت رسيدگي«
بنا به تجويز ماده 115و 180 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري به آقاي ياسر 
عسگري فعال مجهول المكان ابالغ مي گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر تخريب در پرونده كالسه 97/183 
شعبه 101 در جلسه مورخ 97/5/15 ساعت 9 صبح در اين دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا 

مبادرت به صدور راي غيابي خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي كيفري ايالم

احمد بيگي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
متن آگهي

در پرونده كالس��ه 930998084180205 به ش��ماره بايگاني 941016 اين ش��عبه متهم به نام سعيد 

رضابيگي فرزند محمدكريم حسب شكايت اداره راه و شهرسازي به اتهام فروش اراضي ملي تحت تعقيب 
ق��رار گرفته اس��ت با عنايت به مجهول الم��كان بودن متهم و در اجراي مقررات م��اده 174 قانون آيين 
دادرس��ي كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر)يك ماه از تاريخ نش��ر آگهي( جهت دفاع از 
اتهام انتس��ابي در اين شعبه حاضر گردد بديهي اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي 

غيابي به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- ميالد خادمي

شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم
متن آگهي
بسمه تعالي
نشر آگهي

احتراماً در اجراي ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري به آقاي 
كيانوش احمدي فعال مجهول المكان كه به اتهام فروش مال غير- در پرونده كالسه 9609980841200085- 
شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم تحت تعقيب مي باشد لذا ابالغ مي گردد ظرف مهلت يك 

ماه از تاريخ نشر آگهي جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين شعبه حاضر واال تصميم قانوني اتخاذ مي گردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم- محسن ميرزايي

شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم
دادنامه

دادگستري كل استان ايالم
پرونده كالسه 9509980841000888 شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم تصميم نهايي شماره

متهم:
آقاي عليرضا رضاييان فرزند غالمعلي به نشاني ايالم- هليالن- روستاي كهره

اتهام: غيبت زنداني پس از مرخصي
به تاريخ 1397/04/02 در وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه 105 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم به تصدي 
امضاء كننده ذيل تش��كيل اس��ت. پرونده كالس��ه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به جميع اوراق و 
محتويات پرونده ختم دادرس��ي را اعالم و به ش��رح آتي با استعانت از درگاه خداوند متعال؛ تكيه بر شرف و 

وجدان و ادله موجود مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
»يامن هو بكل ش��ي علي��م« درخصوص اتهام آق��اي عليرضا رضائيان فرزن��د غالمعلي با كد ملي 
4539882716 و متول��د 1361 داي��ر بر غيبت از زندان پس از مرخص��ي از تاريخ 1395/08/18 
تا هم اكنون، موضوع كيفرخواس��ت ش��ماره 9610430843902083 مورخه 96/08/27 دادگاه با 
توج��ه به محتويات پرونده، گزارش اولي��ه و اعالم جرم دادرس دادگاه عمومي بخش هليالن مبني 
ب��ر اينكه متهم در تاريخ 1395/07/07 به مرخصي اعزام ش��ده و پ��س از پايان مرخصي)يعني در 
تاريخ 1395/08/18( مراجعتي به زندان نداش��ته اس��ت كه در ادامه دادسرا با توجه به نشاني وي 
در شهرس��تان ايوان نيابتي ارس��ال اما نتيجه اي در بر نداشته و نهايتا متهم با نشر آگهي در دادسرا 
احضار و به طور غيابي قرار جلب به دادرس��ي و كيفرخواس��ت براي ايش��ان صادر مي ش��ود حسب 
اعالم زندان مركزي ايالم مش��خص گرديده كه متهم بابت محكوميت مالي- مهريه- تحمل حبس 
مي نموده است. اين مقام نيز براي احضار متهم مطابق ماده 174 از قانون آيين  دادرسي كيفري از 
طريق انتش��ار يك نوبت آگهي در روزنامه كثيراالنتش��ار اقدام نموده است كه حضوري از ايشان در 
جلس��ه دادرسي با مراعات مواعد زماني آن مشاهده نش��د؛ لذا مجرميت مشاراليه را محرز و مسلم 
دانسته شده و به استناد ماده 19 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 و ماده 547 قانون مجازات 
اس��المي مصوب 1375 و مواد 406 و 427 قانون آيين  دادرسي كيفري، حكم بر محكوميت متهم 
موصوف به مجازات تعزيري درجه شش به تحمل 74 ضربه شالق تعزيري صادر و اعالم مي نمايد. 
راي صادر شده غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس 
از مضي مدت مذكور، ظرف مهلت بيس��ت روز قاب��ل تجديدنظرخواهي در محاكم عالي تجديدنظر 

استان ايالم است.
علي رضا مهراب پور- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم

واكنش وزير نيرو و شركت توانير نسبت به قطعي برق در برخي مناطق 

تابستان با طعم خاموشي
گروه انرژي|

كاهش محس��وس بارش هاي س��ال آبي 96-97، 
تاثير مس��تقيمي بر بازدهي نيروگاه ها داش��ته است و 
در تابس��تان كه مصرف برق به دليل وارد مدار ش��دن 
دس��تگاه هاي سرمايش��ي پرمصرف، افزايش مي يابد، 
پيك مصرف برق از ميزان توليد آن پيشي گرفته است. 
چالش تابستان امسال از سال گذشته مورد انتظار بود. 
آبان ماه س��ال گذشته هوشنگ فالحتيان معاون وقت 
ني��رو در امور برق و ان��رژي، اعالم كرد كه پيك بار در 
تابستان 97 از 57 هزار مگاوات هم خواهد گذشت. در 
حالي كه باتوجه ب��ه كاهش راندمان نيروگاه هاي آبي، 

حداكثر توليد برق 52 هزار مگاوات خواهد بود. 
قطع��ي برق در نقاط مختلفي از تهران و همچنين 
ديگر ش��هرهاي كش��ور، توضيحاتي را از س��وي رضا 
اردكاني��ان وزير ني��رو به دنبال داش��ته اس��ت. وزير 
نيرو ديروز به ايس��نا گفته اس��ت ك��ه اين قطعي برق 
سراس��ري نبوده و به دليل ايجاد مشكلي جزئي اتفاق 
افتاده و برطرف ش��ده است. همزمان با اين اظهارنظر 
 اما ش��ركت تواني��ر در اطالعيه يي اعالم كرده اس��ت: 
»باتوجه به افزايش مستمر دما و پايداري هواي گرم در 
كشور، مصرف برق به صورت چشمگير و كم سابقه طي 

روزهاي اخير افزايش يافته است.«
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو )پاون(، 
در اطالعيه توانير آمده اس��ت: »براساس پيش بيني ها 
دماي هوا طي هفته جاري در كل كشور افزايش يافته 
و به دنب��ال آن انتظار مي رود مصرف برق نيز به صورت 
صعودي افزايش يابد. س��ازمان هواشناسي پيش بيني 
كرده اس��ت كه روند افزايش دماي هوا تا اواسط هفته 
جاري در كل كش��ور ادامه داش��ته باشد. دماي هوا در 
تهران به طور ميانگين بين 3 تا 5 درجه افزايش خواهد 
يافت. همچنين براس��اس پيش بيني ه��ا روند افزايش 
دماي هوا در هفته جاري، كل كشور را به صورت وسيع 

دربر خواهد گرفت. بي ترديد در چنين ش��رايطي براي 
تامين برق پايدار، بي��ش از هر زمان ديگر به مديريت 
مصرف برق نيازمنديم.« اما اظه��ارات اردكانيان وزير 
نيرو درخصوص قطعي ب��رق پايتخت، نه محور اصلي 
صحبت هاي��ش بلك��ه حاش��يه آن بوده اس��ت. آنچه 
اردكانيان ديروز از آن س��خن گفته بيشتر معطوف به 
مساله تعرفه برق است. او در اين خصوص گفته است: 
»آنچه دولت براي تعرفه ب��رق تصويب كرده، 7درصد 
افزايش قيمت نس��بت به سال گذش��ته براي مصارف 
خانگ��ي و 20درص��د افزايش قيمت در س��اعات اوج 
مصرف براي سازمان هاي دولتي است و اميدواريم اين 
تعرفه 20درصدي موجب ش��ود تا سازمان هاي دولتي 
صرفه جويي بيش��تري نس��بت به آنچه از مردم انتظار 

مي رود، داشته باشند.«
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه رق��م افزايش يافته براي 
مصارف خانگي رقم بااليي نيس��ت، خاطرنشان كرده 
اس��ت: »تامين آب و برق براي همه مصرف كنندگان 
مستلزم دراختيار داشتن منابع كافي براي توليد برق، 
تامين آب با كيفيت مناسب و نگهداري سيستم هاي 

مربوطه است.«
به گفته وزير نيرو، براس��اس آمار ارائه شده از مركز 
آمار، آنچه مردم در هزين��ه خانوار براي مجموع آب و 
فاضالب و برق پرداخت مي كنند تنها مقداري بيش��تر 
از هزينه يي اس��ت كه براي دخاني��ات مي پردازند. اين 
سخن به آن معناس��ت كه چنانچه دخانيات كمترين 
سهم در سبد هزينه خانوار را داشته باشد، سهم مجموع 
آب و فاضالب و برق اندكي بيش��تر از دخانيات و رقم 
خيل��ي ناچيزي اس��ت. در حالي كه دول��ت اميد دارد 
بتواند با افزايش تعرفه حداقل سازمان هاي دولتي را به 
صرفه جويي وا دارد، شركت توانير نيز در اطالعيه خود 
از مردم خواسته در نحوه مصرف برق خود تجديدنظر 
كنند. در بخش ديگري از اطالعيه اين ش��ركت آمده 

است: »از آحاد مردم عزيز كشور در بخش هاي مختلف 
خانگ��ي، تج��اري، مجتمع هاي تولي��دي و صنعتي و 
كش��اورزان تقاضا دارد تا ب��ا كاهش و مديريت مصرف 
برق به ويژه در س��اعت هاي اوج ب��ار )12 الي 16 و 20 
الي 23( به ميزان تنها 10درصد، كاركنان صنعت برق 
را در ارائه هرچه بيش��تر خدم��ات و تامين برق پايدار 

ياري نمايند.«
اين اطالعيه در پاي��ان توصيه هايي را براي كاهش 
10درصدي مصارف برق مطرح كرده است كه در ادامه 

مي آيد: 
1. در ساعت هاي اوج بار )پيك مصرف( تا حد امكان 

در كولرهاي آبي از دور كند استفاده نماييم. 
2. در صورت استفاده از كولرهاي گازي، ترموستات 

را بين 23 تا 25 درجه سانتي گراد تنظيم كنيم. 
3. هنگام اس��تفاده از كولر يا وسايل سرمايشي در 
ساعت هاي اوج بار، تا حد امكان از لوازم پرمصرف برقي 
مانند اتو، لباسشويي، ظرفش��ويي و جاروبرقي به طور 

همزمان استفاده نكنيم. 
4. اس��تفاده از وسايل برقي يادش��ده را به روزهاي 

تعطيل يا ساعت هاي غيرپيك منتقل كنيم. 
5. خام��وش كردن المپ هاي اضافي و اس��تفاده از 
روشنايي طبيعي در روز، ساده ترين راه صرفه جويي در 

مصرف برق است. 

به گزارش رويترز، ايران روزانه حدود 4 ميليون بشكه يا در حدود 5درصد از عرضه جهاني را توليد مي كند كه مقصد 
عمده صادراتي آن چين و ديگر كشورهاي تشنه انرژي مانند هند است. دولت امريكا اميدوار است توليد كنندگان بزرگ 

عضو اوپك و همچنين روسيه براي جبران كمبود ناشي از تحريم ايران توليد خود را افزايش دهند. اما اختالالت پيش بيني  
نشده در توليد نفت كشورهاي كانادا، ليبي و ونزوئال موجب شده تا تحليلگران به اين جمع بندي برسند كه اجراي 

سختگيرانه تحريم هاي امريكا عليه ايران موجب رشد قيمت نفت خواهد شد
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اميرنادري:»سهرابشهيدثالث«اصالنمردهاست
امیرنادري با بیان اينكه مستند »سفرسهراب« حالش را دگرگون كرده است، نوشت: به عقیده من سهراب شهیدثالث اصالً نمرده 
است.  امیرنادري فیلمساز پیشرو و تاثیرگذار سینماي ايران به مناسبت اكران مستند سینمايي »سفر سهراب« ساخته امید عبدالهي 
و نمايش 5 فیلم از آثار سهراب شهیدثالث در گروه سینمايي »هنر و تجربه«، پیامي ارسال كرد. در بخشي از اين پیام آمده است: 
»فیلم »سفر سهراب« حال مرا عجیب دگرگون كرد. از صحنه هايي كه شهیدثالث راحت صحبت مي كرد و نوع نگاهي كه به زندگي، 
به مرگ، به هستي، به رفتن و ماندن داشت، لذت بردم و چقدر تصاوير آرشیوي خوبي در فیلم وجود دارد كه در آنها شهیدثالث 
درباره شیوه كار و طرز فكرش حرف مي زند. به عقیده من سهراب شهیدثالث اصاًل نمرده است.  او در ادامه نوشت: آدمي بود كه 
خیلي زود آمد، خیلي زود رفت، ولي براي همیشه ماند. چقدر لذت بردم از ديدن لحظاتي كه در فیلم »سفر سهراب«، دوست من 

صريح و صادقانه درباره خودش و فیلم هايش حرف مي زد. وجود سهراب شهیدثالث براي من مانند موتسارت در موسیقي است. 

چهرهروز

نگاهيبهكشورهاييكهبيشترينسالحگرمقابلحملرادرارتشهايشاندارند

ارتشهايروسيه،چينوكرهشماليدارايبيشترينسالحگرم
گ�روهگوناگون| آخري��ن ويرايش 
از بررس��ي ها درباره س��الح گرم نشان 
مي دهد، بیش��تر از يك میلیارد اسلحه 
گرم در جه��ان وجود دارد كه 857میلیون قبضه از 
آنها در اختیار افراد غیرنظامي اس��ت. يعني بیش از 
85درصد از س��الح هاي گرم دستي جهان در دست 

افراد غیرنظامي قرار دارد. 
اين در حالي اس��ت كه تنها 133میلیون سالح 
گ��رم يعني حدود 13درصد از كل س��الح هاي گرم 
دس��تي جهان در اختیار ارتش هاي رس��مي جهان 
قرار دارد. از س��وي ديگر 23میلیون سالح ديگر نیز 
در دست سازمان هاي غیرقانوني و نیروهاي نظامي 

خالف قانون قرار دارد. 
همه اين اس��لحه ها از سوي ش��ركت هاي بزرگ 
اسلحه سازي كه بیشترشان در امريكا هستند، تامین 
مي شود. اسلحه هاي گرمي كه در اختیار سازمان هاي 
غیرقانوني قرار دارد، يكي از عوامل عمده درگیري و 

خشونت در جهان هستند. 
اما بیش��ترين اس��لحه گرم جهان در دو كش��ور 
روس��یه و چین قرار دارند. به طوري كه 43درصد از 
س��الح هايي كه در اختیار ارتش هاي رسمي جهان 

است، در دست دو ارتش روسیه و چین قرار دارد. 
ارتش روسیه به تنهايي 30میلیون سالح گرم 
قاب��ل حمل دارد و ارت��ش چین نیز 27 میلیون و 
500هزار س��الح گرم جهان را به خود اختصاص 

داده است. 
سالح هاي گرم موجود در كشور كره شمالي نیز با 
8 میلیون و 400هزار قبضه در اختیار نیروي مركزي 
ارتش اين كش��ور قرار دارد و كره شمالي را در رتبه 

سوم دارندگان سالح جهان قرار داده است كه به طور 
مخفي از سوي نیروهاي مسلح اين كشور نگهداري 
مي شود.  در اياالت متحده تخمین زده شده كه در 
سراسر ارتش شامل نیروي هوايي، نیروي دريايي و 
نیروي زمیني و نیروه��اي اف بي آي، كمي كمتر از 

4.5 میلیون اسلحه در دست نیروها قرار دارد. 
اما در رابطه با اسلحه هايي كه در اختیار نیروهاي 
غیرنظامي قرار دارد، بايد گفت كه بازار اسلحه امريكا 
كه »بیش از اندازه مجاز است«، 3۹3میلیون سالح 
را در اختیار امريكايي ها قرار داده اس��ت. شهروندان 
عادي امريكايي هر س��ال 14میلیون اسلحه جديد 
خري��داري مي كنن��د. ب��ر اس��اس يافته ه��اي اين 

تحقیقات، امريكايي ها نزديك ب��ه 40درصد از كل 
اسلحه هاي موجود در جهان را در اختیار دارند. اين 
در حالي اس��ت كه تنها 4 درصد از جمعیت جهان 

متعلق به امريكاست.
اين آمار 40 درصدي بیش از میزان س��الح هايي 
اس��ت ك��ه در 25 كش��ور اول حاضر در فهرس��ت 
دارندگان س��الح هاي گرم است. به طور میانگین هر 
100 امريكايي، 121 سالح در اختیار دارند. اين در 
حالي اس��ت كه در يمن، كش��ور دوم اين رده بندي 
هر 100نفر صاحب 53 اس��لحه هس��تند و در رده 
بعدي به ازاي 100شهروند در مونته نگرو و صربستان 

3۹اسلحه وجود دارد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

ده��م تیرماه 1332 طرح عملیات براندازي دول��ت محمد مصدق با نام تصويب اجراي عمليات آژاكس
عملی��ات آژاكس ب��ه تصويب نهاي��ي وزارتخانه هاي امور خارج��ه امريكا و 
انگلیس رسید. اين طرح زمینه هاي اصلي كودتاي 28مرداد را فراهم كرد. 
عملی��ات تي پي آژاكس )T.P.AJAX( )گويش آژاكس هم رايج اس��ت( 
اس��م رم��ز عملیات س��ازمان س��یا در كودت��اي 28مرداد اس��ت. عملیات 
»تي پي آژاك��س« به عنوان نخس��تین عملیات قهري بران��دازي برون مرزي 
س��ازمان سیا محسوب مي ش��ود.  AJAX نام تجاري يك ماده پاك كننده 
و شوينده ش��ركت »كلگیت پالمولیو« اس��ت كه در امريكا و اروپا استفاده 
مي شود. اين ماده هنوز هم به همین نام در بازار موجود است. T.P. مخفف 
ن��ام حزب توده TUDEH PARTY اس��ت. منظ��ور از اين نام، عملیات 
پاكس��ازي حزب توده از ايران است. دستور عملیات كودتا از طرف چرچیل 
به خاطر انتقام ملي ش��دن صنعت نف��ت و از طرف آيزنهاور به خاطر ترس 
از حاكم ش��دن كمونیسم بر ايران صادر شده بود. شاه با قصد آنان موافقت 
كرد. خلع مصدق به وسیله كودتا قرار بود در عملیات چكمه در سال 1331 
انجام ش��ود. اما حزب توده متوجه شد و به مصدق گزارش داد. مصدق هم 
با تعطیل كردن س��فارت انگلی��س در تهران و اخراج تم��ام ديپلمات هاي 

انگلیسي اين برنامه را ناكام گذاشت. 
بار ديگر قرار بود، خلع مصدق در كودتاي 25مرداد 1332 انجام ش��ود. 
در نیمه ش��ب روز 24 مرداد 1332 رمز عملیات آژاكس يعني »حاال دقیقا 
نیمه  ش��ب اس��ت« به صورت رمز از راديو بي بي س��ي اعالم شد. اين كودتا 
هم كش��ف و به مصدق گزارش ش��د. مصدق هم دستور بازداشت سرهنگ 

نعمت اهلل نصیري را كه براي بازداشت او آمده بود، صادر كرد. 
س��رانجام 28مرداد 1332 با به  كارگی��ري اراذل و اوباش، دولت قانوني 
مصدق سقوط كرد و فضل اهلل زاهدي عامل كودتا نخست وزير شد و مصدق 
و تعداد زيادي از نزديكان او به همراه جمع زيادي از روزنامه نگاران و فعاالن 

سیاسي دستگیر و برخي نیز اعدام شدند. 

ميراثنامهايستگاه

تيمرابينز،ترامپراهيوالخواند
در مراس��م افتتاحیه جشنواره 
فیلم كارل��ووي واري تیم رابینز از 
ترام��پ به عنوان هی��وال ياد كرد. 
پنجاه وسومین  ورايتي،  به گزارش 
دوره جشنواره فیلم كارلووي واري 
روز جمع��ه ب��ا حركات نمايش��ي 
ژيمناستیك، آتش بازي و فراخواني 
براي دس��ت به عمل زدن از سوي 

تیم رابینز ش��روع به كار كرد.  در مراس��م افتتاحیه اين جشنواره كه با حضور تیم 
رابینز بازيگر و كارگردان امريكايي انجام شد، وي ترامپ را براي رفتار خشونت آمیز 
با كودكان پناهنده مورد خطاب قرار داد و به انقالب مخملي چك به رهبري واسالو 
هاول در س��ال 1۹8۹ اداي احترام كرد. وي تاكید كرد كه درس��ت مثل زماني كه 
مردم در گروه هاي بزرگ در پراگ حاضر ش��دند تا خواستار پايان كمونیسم شوند، 

امروز هم دنیا به چنین مرداني نیاز دارد. 
او با يادآوري فیلم »بازگشت به آينده« محصول 1۹85 و تالش ناموفق خودش 
براي به دس��ت آوردن نقش اصلي آن اعتراف كرد كه اين روزها با خواندن اخبار، 
تصويري از يك »بچه هیوالي زودرنج و پر ادعا« در ذهنش تداعي مي شود. بازيگر 
»رس��تگاري در شائوش��نگ« يادآور شد كه مفهوم س��فر در زمان كه در اين فیلم 
مطرح شد، امروز بیش از پیش مورد توجه است، چراكه تني چند از آنهايي كه در 
قدرت هستند، مي خواهند امريكا را به عقب و به دهه 1۹50 بازگردانند. او با ادامه 
صحبت هايش از فیلمس��ازان خواس��ت براي حقیقت بجنگند و داستان هايي قوي 
تولید كنند نه اينكه تس��لیم »عروس��ك هاي پروپاگاندا« و »جهان مارول« بشوند. 

او به هنرمندان چنین خطاب كرد: مقاومت كنید، مقاومت كنید، مقاومت كنید. 
در مراس��م افتتاحیه فستیوال فیلم كارلووي واري همچنین به میلوش فورمن 
كارگردان نامي چك كه ماه آوريل درگذشت، اداي احترام شد. حاضران در مراسم 
به افتخار مردي كه به قول جیري بارتوس��كا ريیس جش��نواره، كشورش را با يك 

چمدان ترك كرد و با دو اسكار بازگشت، كف زدند. 
جشن فیلم كارلووي واري تا 7جوالي ادامه خواهد داشت. تیم رابینز به عنوان 
میهمان در همه طول هفته در اين جشنواره حضور خواهد داشت و حتي 4 جوالي 

با گروه موسیقي اش در خارج از پراگ برنامه اجرا مي كند. 

ثبتجهانيمحورساساني
مح��ور ساس��اني در منطق��ه 
فیروزآباد اس��تان فارس به عنوان 
بیست و سومین اثر تاريخي كشور 
در فهرست میراث جهاني يونسكو 
و چهارمین اثر جهاني شده استان 
فارس به ثبت رسید. پرونده منظر 
باستان شناس��ي ساس��اني فارس 
باستان شناس��ان،  همكاري  با  كه 

فیلمبرداران، مستندسازان و محققان 3 سال كار پژوهش و مطالعه روي آن انجام 
ش��ده اس��ت از فیروزآباد شروع مي شود تا بیش��ابور و سروستان در استان فارس 
ادامه دارد، اين منطقه ش��امل مجموعه يي وسیع مانند كاخ، شهر و غار است كه 
ب��ه اعتقاد طالبیان )معاون میراث فرهنگي( آن س��ندي براي مديريت، نظارت و 
بررسي بهتر اين منطقه است.  هر چند برخي باستان شناسان معتقد بودند كه هر 
يك از اين سه محوطه تاريخي يعني شهر گور، سروستان و قلعه دختر جداگانه 
ظرفیت ثبت در فهرس��ت میراث جهاني را دارند و به همین دلیل از سال 1387 
هر يك را در قالب يك پرونده جداگانه در فهرس��ت موقت يونس��كو ثبت كردند، 
اما س��ال گذش��ته و همزمان با ارس��ال و پرونده »محور ساساني فیروزآباد« يك 
نامه اصالحیه نیز به يونس��كو ارس��ال كرده و اعالم كردند، تمايل دارند تا هر سه 
محوطه را در قالب يك پرونده كلي در يونس��كو به ثبت برس��انند. البته معاونت 
می��راث فرهنگي اين س��ه محوطه تاريخي را در قالب ي��ك پهنه و نه پرونده يي 
زنجیره يي براي ثبت جهاني معرفي كرده است. به گزارش ايسنا، طالبیان معاون 
میراث فرهنگي سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پیش از اين 
اعالم كرده بود به دلیل گس��تردگي ح��وزه ثبت و پیچیدگي هاي متعدد به ويژه 
تعهدات س��ازمان میراث فرهنگي در زمینه تملك عرصه هاي آثار تاريخي »شهر 
گور فیروزآباد«، سنگیني و حجم گسترده آثار محور ساساني در »كاخ اردشیر«، 
»قلعه دختر« و نقش برجس��ته هاي ساساني فیروزآباد، شهر تاريخي »بیشاپور«، 
»تنگ چوگان« و »غار ش��اپور« و »سروس��تان« دفاع و مذاك��ره براي ثبت اين 
پرونده س��نگین تر و پیچیده تر از دوره هاي گذش��ته است. مي توان گفت، استان 
فارس چهارمین پرونده تاريخي خود را با موفقیت در س��ازمان آموزشي، علمي، 

فرهنگي ملل متحد »يونسكو« به ثبت رساند. 

بازارهنر

سپهريبازهمركوردزد
نهمی��ن حراج تهران ب��ا ارائه آثار 
كالس��یك و مدرن اي��ران عصر روز 
جمع��ه برگزار ش��د. در اين حراجي 
همین ط��ور ك��ه طراحي ش��ده بود، 
گران ترين قیمت  پیشنهادي به يكي 
از دو تابلوي ارائه ش��ده از س��هراب 
سپهري اختصاص يافت كه به قیمت 
بیش از 5 میلی��ارد تومان به فروش 
رفت. اين رويداد هنري، عصر هشتم 

تیر ماه در هتل پارس��یان آزادي تهران با اجراي 
حسین پاكدل برگزار شد. 

پیش از آغاز اين حراج، اعالم ش��د كه دو اثر 
از علي اكب��ر صادقي و بهجت صدر از دور فروش 
خارج ش��ده اس��ت. در حالي كه كاتالوگ حراج 
يك ماه پیش نهايي ش��ده ب��ود، افزايش قیمت 
دالر سبب ش��د صاحبان دو اثر يادشده خواهان 
تصحیح قیمت شوند كه میس��ر نبود. نخستین 
چكش اين حراج براي تابلويي از پرويز كالنتري 
فرود آمد. اين اثر بین 250 تا 350 میلیون تومان 
قیمت گذاري شده بود كه به قیمت 300 میلیون 

فروخته شد. 
س��پس تابلوي رن��گ روغن روي ب��وم ناصر 
اويس��ي با نام »اس��ب ها« به قیمت 140 میلیون 
تومان خريداري ش��د. تابلوي تركیب مواد روي 
بوم جعفر روح بخش نیز كه در سال 13۶4 خلق 
شده است، به زير كمینه قیمت پیشنهادي خود 

و با 130 میلیون فروخته شد. 
ب��وم  روي  رنگ روغ��ن  تابل��وي  ادام��ه  در 
س��یراك ملكونیان كه بین 300 تا 400 میلیون 
تومان قیمت  پیش��نهادي آن ب��ود، 550 میلیون 
خريداري ش��د. اثري میني مال از فرشید ملكي 
كه با حكاكي لینولئوم روي فیبر خلق ش��ده بود 
110 میلیون تومان چكش خورد. تابلوي »ديوار 
4« غالمحس��ین نامي كه 200 میلی��ون تومان 
بیشینه قیمت پیش��نهادي آن بود 250 میلیون 

خريداري شد. 
تابلوي رنگ روغن و ش��ن روي بوم محس��ن 
وزيري مق��دم ك��ه س��اخت آن به س��ال 1341 
برمي گ��ردد 220 میلیون فروخته ش��د. تابلوي 
تركیب مواد روي بوم مسعود عربشاهي به باالي 
بیشینه قیمت پیش��نهاديش 3۶0 میلیون تومان 
چك��ش خورد. اث��ري از لیل��ي متین دفتري كه 
150 ت��ا 200 میلی��ون قیم��ت پیش��نهادي آن 
ب��ود، 240 میلیون فروخته ش��د. اثر رنگ روغن 
روي بوم از ابوالقاس��م سعیدي 320 میلیون، اثر 
رن��گ روغن روي بوم منوچه��ر نیازي كه ۶0 تا 
80 میلیون قیمت گذاري شده بود، 100 میلیون 

خريداري شدند. 

تابلويي از فريده الشايي با تكنیك 
رنگ روغن روي بوم متعلق به س��ال 
13۶۹ كه 400 تا ۶00 میلیون تومان 
قیمت داش��ت، 750 میلی��ون تومان 
چكش خ��ورد و عكس »گاو گريان« 
عباس كیارس��تمي كه 200 میلیون 
بیش��ینه قیمت پیش��نهادي آن بود 

220 میلیون تومان خريداري شد. 
در ادام��ه تابلوي »ش��اخ س��رخ« 
علیرضا اس��پهبد 140 میلیون، تابلويي از پروانه 
اعتم��ادي متعل��ق به س��ال 1355 با بیش��ینه 
قیمت پیشنهادي خود يعني 300 میلیون تومان 
خريداري ش��د. تابلويي از منوچه��ر يكتايي كه 
در س��ال 201۶ در حراج وين��زور انگلیس ارائه 
ش��ده بود، 480 میلیون، اثري ديگر از مس��عود 
عربش��اهي با تكنیك رنگ روغن و رنگ متالیك 

روي بوم 400 میلیون تومان خريداري شدند. 
تابلويي از س��ونیا باالنس��انیان باالي بیش��نیه 
قیمت پیش��نهاديش 140 میلیون، اثري با تكنیك 
آيینه كاري و نقاش��ي پشت شیشه روي گچ از منیر 
فرمانفرمايی��ان ك��ه 300 تا 400 میلی��ون قیمت 
پیشنهادي داشت 520 میلیون  تومان چكش خورد. 
تابلوي��ي ب��ا تكنی��ك اكريلی��ك روي بوم از 
عبدالرض��ا دريابیگ��ي كه س��اخت آن به س��ال 
13۶5 برمي گ��ردد، 180 میلی��ون، تابل��و »فال 
قهوه« س��یاوش كس��رايي ب��ه بیش��ینه قیمت 
پیش��نهادي خ��ود 40 میلی��ون، اثر نقاش��یخط 
نص��راهلل افجه يي 300 میلیون خريداري ش��دند. 
اثر »ه هوز، هانس��دل« حس��ین زنده رودي كه 
بی��ن يك میلی��ارد و 500 میلیون ت��ا 2میلیارد 
دالر قیمت پیش��نهادي آن بود و در سال 13۶1 
خلق شده است، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان 

فروخته شد. 
يكي از دو مجس��مه »هیچ« پرويز تناولي كه 
در س��ال 138۹ ساخته ش��ده و نسخه هنرمند 
اس��ت، 50 میلیون باالي بیشینه قیمت خود و با 
450 میلیون تومان چكش خورد. تابلويي از رضا 
مافي كه در سال 2008 در حراج كريستیز دبي 
ارائه شده بود، يك میلیارد و 100 میلیون تومان 
خريداري شد. اثر ديگري از ناصر اويسي كه 80 
ت��ا 120 میلیون تومان قیمت گذاري ش��ده بود، 

85 میلیون تومان فروخته شد. 
س��پس پرتره ي��ي اث��ر مه��دي ويش��كايي 
250 میلیون، مجسمه تك نسخه برنزي »پرنده« 
بهم��ن محصص كه 500 تا 700 میلیون قیمت 
پیش��نهادي داش��ت، 750 میلی��ون خريداري 
ش��د. در ادامه 14 اثر كالس��یك ايران به حراج 

گذاشته شد.

نقشجنگبرفرشهايافغان
نشس��ت »تاثیر و نمايش جنگ در 
نقوش فرش افغانستان« توسط كمیته 
ملي موزه هاي ايران )ايكوم( با همكاري 
پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 
و چند نهاد ديگر در موزه فرش برگزار 

مي شود. 
به گزارش ايسنا، سیداحمد محیط 
طباطبايي ريی��س ايكوم اي��ران بیان 
كرد: اين نشست با هدف معرفي فرش 

افغانستان در دوران اشغال اين كشور توسط شوروي 
تا ظهور طالبان و تش��كیل جمهوري افغانستان در 
تاريخ دهم تیر م��اه برگزار مي ش��ود. او افزود: اين 
فرش ها توس��ط زنان افغان ب��دون طرح قبلي و به 
ص��ورت ذهني و تحت تاثیر رويدادهاي زندگي اين 

مردم طي بیش از چهار دهه بافته شده است. 
ب��ه گفت��ه طباطباي��ي، تصاوي��ر رويدادهاي 
مختلف��ي مانن��د اش��غال و آزادي افغانس��تان يا 
برج ه��اي دوقل��و و غی��ره از جمل��ه طرح هاي��ي 

هس��تند كه در اي��ن فرش ها مي توان 
دي��د. ريیس ايك��وم ايران با اش��اره 
ب��ه س��خنراني اردش��یر صالح پ��ور و 
س��پیده وزيري در اي��ن برنامه گفت: 
و  اجتماعي  رويداده��اي  تاثیرپذيري 
سیاس��ي بر زندگي مردم و نتیجه آن 
در هنرهاي س��نتي و ملي يك كشور 

دست مايه اين رويداد خواهد بود. 
در برگ��زاري اي��ن نشس��ت كه از 
س��اعت 15 تا 17 امروز )ده��م تیر ماه( در موزه 
فرش برگزار مي ش��ود، پايگاه پژوهشي آثار دفاع 
مقدس پژوهش��گاه میراث فرهنگي و گردشگري، 
اداره میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اس��تان تهران، موزه فرش، مركز اسناد فرهنگي 
آس��یا و مجم��ع فرهنگ��ي مهاجران افغانس��تان 
همكاري مي كنند.  در حاش��یه اين همايش چند 
فرش بافته شده توسط زنان افغانستاني به نمايش 

درمي آيد.

خطردركمينمشاغلامريكايي
نيويوركتايمز: 

در  روزنام��ه  اي��ن   
اعالم  اول خ��ود  صفحه 
كرد كه با جنگ تجاري 
كه ب��ا اعم��ال تعرفه بر 
میان  وارداتي  كااله��اي 
امريكا و اتحاديه اروپا در 
گرفته، مشاغل امريكا در 
خطر قرار گرفته اند. طبق 
اين گزارش، در حالي كه 

تنش ها بین كانادا و امريكا بر سر مواضع تعرفه يي 
دولت دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد، اتاوا، وزير 
خارجه كانادا به اقدام واشنگتن در اعمال تعرفه هاي 
25درص��دي فوالد و 10درصدي آلومینیوم علیه 
كانادا پاسخ داد. وزير خارجه كانادا اعالم كرده كه 
اين كش��ور در پاسخ به جنگ تعرفه يي امريكا، از 
يك شنبه هفته آينده تعرفه هاي تالفي جويانه يي 
اعمال مي كند. به گفته بس��یاري از تحلیلگران، 
اين اقدامات ريسك بزرگي براي مشاغل امريكايي 
محسوب مي شود. گفته شده دهم خرداد ماه بود 
كه با وجود هش��دارهاي متحدان واشنگتن، وزير 
بازرگاني امريكا اعالم كرد كه از اين پس بر واردات 
فوالد و آلومینیوم از كانادا، مكزيك و اتحاديه اروپا 

تعرفه اعمال مي شود. 

داالسمورنينگنيوز: 
اي��ن روزه��ا مس��اله 
مهاج��ران غیرقانون��ي و 
جدايي فرزندان از والدين 
خود در مرزهاي مكزيك، 
به بح��ران بزرگي تبديل 
ش��ده ك��ه بس��یاري از 
كش��ورها را درگیر كرده 
اس��ت. داالس مورنینگ 
نی��وز نیز دي��روز صفحه 

اول خ��ود را به گزارش��ي در اين ب��اره اختصاص 
داد. طبق اين گزارش، در جريان تجمع گس��ترده 
ش��هروندان امريكا علیه سیاس��ت هاي مهاجرتي 
دونالد ترامپ در ش��هر واشنتگتن، دست كم ۶00 
نفر بازداش��ت ش��دند.  تجمع كنندگان كه عمدتا 
زنان بودند و در س��اختمان مجلس س��نا واقع در 
شهر واشنگتن تجمع كرده بودند، با سردادن شعار 
»مهاج��ران خوش آمديد، به اينجا خوش آمديد« 
علیه سیاست مهاجرتي دولت ترامپ و جداسازي 
كودكان از پدر و مادران شان در مرز جنوبي امريكا 
اعتراض كردند. سیاس��ت مهاجرتي جديد ترامپ 
»م��داراي در حد صفر« عن��وان گرفته و تاكنون 
موج��ب جدايي 2 ه��زار كودك از والدين ش��ان 
ش��ده است. والدين اين كودكان به دلیل مهاجرت 

غیرقانوني به امريكا، روانه زندان شده اند. 

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، خبري از تغییر 
در  مهاج��رت  قوانی��ن 
نشست سران اروپا منتشر 
كرد. طبق اي��ن گزارش، 
سران سیاسي كشورهاي 
عض��و اتحاديه اروپا كه در 
بروكسل گردهم آمده اند، 
در نشستي شبانه تغییرات 

مهمي در قوانین پناهجويي ايجاد كردند. مركل هم 
موفق شد با اس��پانیا و يونان به توافقي مهم دست 
ياب��د. طبق گ��زارش ال پايس، آلمان با اس��پانیا و 
يونان به توافق مهمي دس��ت يافت. بر اين اساس، 
پناهجويان��ي كه مشخصات ش��ان در ب��دو ورود به 
اتحاديه اروپا در اين دو كشور ثبت شده، در صورتي 
كه راهي آلمان شده باشند، آلمان آنها را به اسپانیا و 
يونان بازمي گرداند. اين پديده كه »مهاجرت ثانويه« 
خوانده مي شود، يكي از مشكالت اصلي ازجمله در 

آلمان است. 
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