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     اعالم آمرانه ارز دولتي به بازار
 سبب هدررفت منابع ارزي شد

رييس مركز پژوهش هاي مجلس، توضيحاتي پيرامون التهابات ارزي ارائه كرد. 
كاظ��م جاللي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به التهابات در ب��ازار ارز، گفت: 
سياس��ت هاي بانك مركزي در بحث ارز و دالر چندان شفاف نبود و دولت و بانك 
مرك��زي بايد از ماه ها قب��ل در اين باره اقدامات جدي را انج��ام مي دادند، چراكه 
مش��خص بود ترامپ از برجام خارج مي ش��ود. ريي��س مركز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اسالمي، افزود: آنچه در بازار ارزي مشاهده مي شود هنوز نمي تواند اتصال 
مس��تقيم به تحريم پيدا كند و در واقع جنگ رواني بوده كه عليه كشور راه افتاده 

است. 

تعطيل كردن صرافي ها سبب هدررفت منابع ارزي شد
وي با بيان اينكه نخس��تين گام تحريم 60 روزه از 12 مرداد آغاز مي ش��ود، 
ادامه داد: تحريم 90 روزه نيز از 13 آبان آغاز مي شود، بنابراين سياست هاي ارزي 
داراي نقص بوده كه در همان زمان نيز مورد نقد قرار گرفت. نماينده مردم تهران، 
ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به برخي 
سياست هاي نادرست ارزي، يادآور شد: ارز 4 هزار و 200 توماني، اعالم آمرانه آن 
به بازار، تعطيل كردن صرافي ها، عدم تشكيل بازار ثانويه و اينكه به مردم گفته 
شود كه همه نوع كاال با ارز 4 هزار و 200 تومان تامين مي شود سبب هدررفت 
منابع ارزي ش��د. وي افزود: دولتمردان نيز در شرايط كنوني عنوان كرده اند كه 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي ارائه شود تا مشخص شود اين ارزها در چه 
حوزه هايي به كار گرفته ش��ده است و در شرايط كنوني اگر ارز دولتي 4 هزار و 
200 توم��ان يا 3 هزار و 800 تومان باقي بماند، تنها بايد در كاالهاي اساس��ي 
و ضروري مصرف شود. رييس فراكسيون مستقلين واليي، ادامه داد: اگر مسافر 
عالقه مند اس��ت به خارج از كشور سفر كند، حتما بايد بازار ثانويه وجود داشته 
باشد كه ارز خود را از آنجا تامين كند. وي با اشاره به ديگر سياست هاي نادرست 
ارزي، اظهار داش��ت: به سفارتخانه ها بخشنامه شده بود كه با ارز 4 هزار و 200 
توماني ويزا صادر كنند و ارز آن را دولت پرداخت كند كه اين كارها به منابع ارزي 
كش��ور آسيب رساند. رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: در اين سياست هاي ارزي بايد سريع تجديدنظر مي شد كه دولت در حال 

تجديدنظر است و در اصالح اين سياست ها جدي است. 

   رييس مجلس در ديدار با يك مقام پارلماني روس مطرح كرد

نقش مثبت روسيه در برجام
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به كارش��كني امريكايي ها در اجراي 
برجام، گفت: نقش روس��يه در برجام خوب بود و رايزني هاي مفيد و مس��تمري در 
اين خصوص ميان دو كش��ور برقرار شده است. علي الريجاني روز گذشته در ديدار 
با لئونيد اسلوتس��كي رييس كميته روابط خارجي مجلس دوماي دولتي روس��يه با 
بيان اينكه روابط تجاري ايران و روس��يه روز به روز در حال گس��ترش است، گفت: 
در اين زمينه ايده هاي خوبي براي توسعه روابط وجود دارد و همكاري هاي مناسبي 
در مسائل منطقه يي با روسيه داريم. رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره 
به اينكه تاكنون رايزني هاي مفيد و مس��تمري در حوزه برجام با روس ها داشته ايم، 
اظهار داش��ت: نقش روس��يه در برجام خوب بود و از آنجايي كه امريكايي ها در روند 
برجام ايجاد اشكال كردند بايد زمينه هاي جديدي براي اجراي اين توافق فراهم شود. 
وي افزود: در حوزه مس��ائل سوريه نيز پيچيدگي هايي وجود دارد كه ايران و روسيه 
مي توانند با همكاري اين مسائل را حل كنند. رييس مجلس شوراي اسالمي در پايان 
بر ضرورت تقويت روابط بانكي ميان دو كشور تاكيد كرد. لئونيد اسلوتسكي رييس 
كميته روابط خارجي مجلس دوماي دولتي روسيه نيز در اين ديدار گفت: وضعيت 
ژئوپلتيك روسيه و ايران ايجاب مي كند تا روابط هرچه نزديك تري با يكديگر داشته 

باشيم از اين رو بايد پروژه هاي دوجانبه را سريع تر پيش ببريم. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ايران|
اعضاي كابين��ه دوازدهم ديروز در 
حالي روبه روي خبرنگاران در حياط 
دولت ايس��تادند كه موضوع استعفاي 
نوبخت از س��خنگويي دولت و ابقاي 
او در س��مت رييس س��ازمان برنامه 
پرس��ش هاي  بودج��ه جهت گيري  و 
خبرن��گاران را به اين س��مت و س��و 
هدايت كرده بود كه آيا اين تغييرات 
همچنان ادامه خواهد داشت يا اينكه 
پ��روژه تغيير در تركيب هيات وزيران 
و معاونان به همين تغييرات سطحي 

و زيرپوستي ختم خواهد شد؟ 
در ش��رايطي ك��ه خبرن��گاران در 
انتظار حضور چهره هاي ارش��د دولت 
براي پاس��خگويي به اين پرس��ش ها 
بودند؛ نح��وه حضور دولتم��ردان در 
حياط دولت هيچ تناس��بي با حال و 
هواي اين روزهاي كش��ور نداش��ت و 
خب��ري از حضور چهره هاي اقتصادي 
در جمع خبرنگاران نشد تا نمايندگان 
رس��انه هاي گروه��ي ب��ا مجموعه يي 
از پرس��ش هاي بدون پاس��خ نشست 
خب��ري اعض��اي كابين��ه در حي��اط 
دولت را ترك كنند. پرس��ش هايي در 
خصوص آينده اقتصادي و معيش��تي 
كش��ور ك��ه اي��ن روزه��ا در فضاي 
عمومي جامعه موج مي زند و چنانچه 
هرچه س��ريعتر براي آنها پاس��خ هاي 
مناسبي تدارك ديده نشود به صورت 
ناهنجاري ه��اي اجتماعي و سياس��ي 

بروز خواهند كرد. 
مانن��د  چهره هاي��ي  انتخ��اب   
حس��ينعلي اميري )معاون پارلماني(؛ 
بطحاي��ي )وزير آم��وزش و پرورش( 
غالم��ي )وزي��ر علوم( و ع��دم حضور 
م��ردان اقتص��ادي دول��ت اين خط 
خب��ري را در ميان رس��انه ها تقويت 
كرد ك��ه دولت دوازده��م هنوز براي 
تغيي��رات كابينه به جمع بندي نهايي 
نرسيده است و در اين شرايط ترجيح 
مي دهد تا با س��كوت، زمان بيشتري 
را براي تصميم سازي هايش در اختيار 
بگيرد؛ مانند جلس��ات قبلي نخستين 
كاراكتري كه از روبه روي خبرنگاران 
ح��وزه دولت عب��ور كرد؛ عس��گري 
رييس س��ازمان صدا و س��يما بود كه 
در واكن��ش به اصرار خبرنگاران براي 
گفت وگ��و تنه��ا به يك لبخند س��رد 
بس��نده ك��رد؛ آذري جهرم��ي )وزير 
س��ازمان  )رييس  نوبخت  ارتباطات(، 
برنام��ه و بودج��ه( كرباس��يان )وزير 

چهره ه��اي  جمل��ه  از  و...  اقتص��اد( 
اقتصادي بودند ك��ه بالفاصله پس از 
نشست هيات وزيران بدون گفت وگو 
ب��ا رس��انه ها از حياط دول��ت خارج 

شدند. 
ام��ا موضوع مه��م جلس��ه هيات 
وزي��ران نه در حياط دول��ت بلكه در 
نشس��ت هيات وزيران رسانه يي شد؛ 
زماني ك��ه دولتم��ردان در خصوص 
موضوع��ات حساس��ي چ��ون درآمد 
پايدار براي شهرداري ها، حمايت هاي 
مالي و زير بنايي براي اتمام مس��كن 
مهر، بررس��ي گ��زارش وزارت كار در 
خصوص پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان 

و... تصميم گيري كردند. 

درآمد پايدار براي شهرداري ها
 هي��ات وزيران در جلس��ه ديروز 
خ��ود ب��ه رياس��ت حس��ن روحاني 
رييس جمهوري، مواد ديگري از اليحه 
درآمد پايدار و هزينه ش��هرداري ها و 

دهياري ها را تصويب كرد. 
به گزارش پاد، اين اليحه با هدف 
بررس��ي و ش��ناخت مناب��ع درآمدي 
ش��هرداري هاي كش��ور و چگونگ��ي 
اص��الح و تامي��ن مناب��ع جديد براي 
جايگزي��ن ش��دن ب��ا درآم��د فعلي 
ش��هرداري  ها در جهت توسعه شهري 
و ايجاد خدمات مورد نياز شهروندان 

تهيه شده است. 
ابزاره��اي مختلف  از  بهره گي��ري 
تامين مالي و روش هاي اجرايي جلب 
متناسب  بخش خصوصي  مش��اركت 
ب��ا پروژه ه��اي ش��هري و پيش  بيني 
تضمين ه��اي كافي، افزايش كارايي و 
ضمانت اجرايي براي كسب عوارض و 
درآمدهاي قانوني شهرداري، اصالح و 
تقويت منابع موجود درآمدي و تامين 
منابع جديد براي حداقل اس��تفاده از 
درآمدهاي دولت و كاهش وابس��تگي 
مالي ش��هرداري ها به منابع درآمدي 
دولتي، افزايش س��هم شهرداري  ها از 
محل عوايد حاص��ل از قانون ماليات 
ب��ر ارزش افزوده و اصالح س��از و كار 
وص��ول ع��وارض نوس��ازي و عمران 
ش��هري، از ديگ��ر اه��داف اليحه ياد 

شده است. 

اختصاص600 ميلي�ارد ريال براي 
حمايت ه�اي مال�ي و زيربنايي از 

مسكن مهر
همچنين هي��ات دولت در اجراي 

قانون س��اماندهي و حمايت از توليد 
و عرضه مس��كن، با پيشنهاد سازمان 
برنام��ه و بودج��ه كش��ور مبن��ي بر 
اختص��اص مبلغ 630 ميلي��ارد ريال 
اعتب��ار براي تخفيف ع��وارض پروانه 
س��اخت، بيمه كيفي��ت، حمايت هاي 
محوطه س��ازي،  آماده س��ازي،  مالي، 
تامي��ن خدمات زيربناي��ي و روبنايي 
و س��اخت مس��اجد و نظ��ارت عاليه 
بر س��اخت و س��ازهاي مس��كن مهر 
موافقت كرد. وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در ادامه اين جلسه گزارشي 
را در خص��وص پاي��گاه اطالعات رفاه 
ايراني��ان و خدمات��ي كه توس��ط اين 
پاي��گاه اطالعاتي عرضه مي ش��ود، به 

هيات وزيران ارائه كرد. 
ب��ر اس��اس اين گزارش، تش��كيل 
پايگاه مذكور با هدف ايجاد ش��فافيت 
در عملكرد سازمان هاي حوزه رفاهي 
كش��ور، دسترس��ي به اطالعات الزم 
ب��راي اين س��ازمان ها جه��ت تمركز 
خدمات ب��ر گروه هاي ه��دف، امكان 
اس��تفاده همزمان از چند س��رويس 
و ش��فافيت در ارائه خدمات از سوي 
س��ازمان ها ب��ه دولت و م��ردم انجام 
گرفته اس��ت. همچنين در اين پروژه 
خدماتي  موجود،  اطالعات  براس��اس 
از قبي��ل داش��بورد مديريت��ي جهت 
ارائ��ه تصوير كل��ي از وضعيت رفاهي 
كش��ور، س��امانه اس��تعالم وضعي��ت 
رفاه��ي، خدمات بر خط ح��وزه رفاه 
به س��ازمان هاي ذي ربط، اس��تخراج 
اطالعات الزم براي سياس��ت گذاري، 
اس��تخراج و تكمي��ل آمارهاي ثبتي، 
ام��كان پاي��ش فرآينده��ا باالخ��ص 
فرآينده��اي مالي و بودج��ه و ايجاد 
پرونده هاي اقتصادي اجتماعي خانوار 

طراحي و پياده  سازي شده است. 

س�وال از رييس جمه�وري خالف 
قانون اساسي است

از مهم تري��ن س��وژه هاي  يك��ي   
خبرنگاران در نشس��ت روز گذش��ته 
هيات وزيران س��رانجام تالش برخي 

نمايندگان مخال��ف دولت براي طرح 
س��ئوال از رييس جمه��وري ب��ود كه 
امي��ري به ابعاد و زواياي گوناگون آن 

پاسخ داد. 
 معاون پارلمان��ي رييس جمهوري 
گف��ت: اينك��ه نماينده س��وال كننده 
از رييس جمه��وري انص��راف دهد و 
مجددا س��وال خود را مطرح كند در 
هيچ جاي قانون پيش بيني نش��ده و 
چني��ن كاري در اي��ن مرحله، خالف 

قانون اساسي است. 
اميري در پاس��خ به اين پرس��ش 
كه تعدادي از نمايندگان براي س��وال 
از رييس جمه��وري امض��ا جمع آوري 
كردن��د، اف��زود: بر اس��اس آيين نامه 
از انصراف  داخلي مجل��س انص��راف 

سوال پيش بيني نشده است. 
رييس جمهوري  پارلمان��ي  معاون 
در م��ورد اع��الم وص��ول س��وال از 
رييس جمه��وري در مجلس ش��وراي 
رئي��س  از  اس��المي گف��ت: س��وال 
جمهوري ابتدا در سال گذشته مطرح 
رييس جمه��وري  نماين��دگان  ش��د؛ 
تعيين ش��دند و در جلسه كميسيون 
مربوط��ه پاس��خ دادن��د و در فاصله 
كوتاهي سوال دوم مطرح شد مجددا 
نماين��دگان رييس جمهور در جلس��ه 
كميسيون حضور يافته و پاسخ دادند، 
تع��دادي از نماينده ها قانع ش��دند و 
س��وال اول و دوم از حد نصاب قانوني 
افتاد. اميري افزود: س��وال س��وم در 
فاصل��ه كوتاه ت��ري از رييس جمه��ور 
نماين��دگان  مج��ددا  ش��د  مط��رح 
رييس جمه��ور در كميس��يون حضور 
پيدا كردن��د، تع��دادي از نمايندگان 
محترم قانع شدند و سوال سوم نيز از 
حد نصاب خارج شد. معاون پارلماني 
رييس جمه��وري اضافه كرد: س��وال 
چهارم را نماين��دگان مجلس مطرح 
كردن��د و نماين��دگان رييس جمهور 
در جلسه كميسيون اقتصادي حضور 
پي��دا كردند و توضيح دادند كه با اين 
توضيحات ارائه شده سوال چهارم نيز 

از حد نصاب قانوني افتاد. 

اخبار يادداشت

  رييس جمهور بار چه كساني را بر دوش 
مي كشد؟

روز گذشته طرح سوال از رييس جمهور پس از مدت ها كش و قوس وصول 
شد و حسن روحاني يك ماه مهلت دارد تا به 5 سوال نمايندگان پاسخ دهد. 
حسن روحاني دومين رييس جمهور پس از محمود احمدي نژاد است كه بايد 
به س��واالت نمايندگان پاس��خ دهد اما بين روح س��واالتي كه از احمدي نژاد 
پرسيده ش��د تا حسن روحاني تفاوت بسيار گزافي وجود دارد. روح مجلسي 
كه محمود احمدي نژاد را به پاس��خگويي واداش��ت بيش��تر سياس��ي بود تا 
اقتصادي، هر چند كه محور آن سواالت هم اقتصادي بود اما روح پرسشگري 
اين مجلس بيشتر اقتصادي است تا سياسي، هرچند كه بهره برداري سياسي 
از آن بشود. آنچه باعث شد اين سوال وصول شود را بايد از ناكارآمدي وزيران 
و ديگر اعضاي هيات دولت دانست. في الواقع رييس جمهور چوب ناكارآمدي 
برخ��ي از وزيران و ديگر دوس��تانش را مي خورد. اگر ب��ازار ارز به هم ريخته 
شد، اگر ركود اقتصادي همچنان پايدار است،  اگر نرخ بيكاري كاهش نيافته 
است،  اينها را بايد در ساز و كار وزارتخانه ها،  بانك مركزي و سازمان برنامه و 
بودجه ديد. چندي پيش در همين روزنامه نوشتيم و پرسيديم كه كداميك 
از وزارتخانه هاو س��ازمان ها در اين ش��رايط خطير وظايف خود را به درستي 
انج��ام داده اند ؟ هر چند برخي ناراحت ش��دند اما اكن��ون هنگامه ناراحتي 
نيس��ت بلكه هنگامه سرنوشت ساز كشور است. واقعيت آن است كه در حال 
حاضر نمي توان همه كاستي ها را گردن تحريم انداخت. سوء مديريت ها نقش 
بس��زايي در اين وضعيت دارند. هرچند رييس جمهور بار مسووليت شكست 
ي��ا موفقيت هر دولتي را بر دوش مي گيرد اما انداختن تمام مس��ووليت ها بر 
دوش رييس جمه��وري تقريبا بي انصافي اس��ت. نظارت بر ق��وه مجريه جزو 
وظايف مجلس اس��ت اما مراقب باش��ند كه گرايش هاي سياسي بر سواالت 

اقتصادي سايه نيفكند. 
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طرح سوال از رييس جمهوري اعالم وصول شد

 »روحاني« 
زير عالمت سوال

 صفحه 2 

 جهان

 بسته  شدن درهاي غرب
به روي سرمايه هاي چين

7

تعادل از نشست روز گذشته اعضاي كابينه گزارش مي دهد

جاي خالي مردان اقتصادي

  تقاضاي استيضاح ربيعي اعالم وصول شد

 منصور بيطرف   
سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روز گذشته طرح سوال از رييس جمهور پس 
از مدت ه��ا كش و قوس وصول ش��د و حس��ن 
روحان��ي ي��ك ماه مهل��ت دارد تا به 5 س��وال 
نمايندگان پاس��خ دهد. حس��ن روحاني دومين 
رييس جمهور پس از محمود احمدي نژاد اس��ت 
كه بايد به س��واالت نمايندگان پاس��خ دهد اما 
بين روح س��واالتي كه از احمدي نژاد پرس��يده 
شد تا حسن روحاني تفاوت بسيار گزافي وجود 
دارد. روح مجلس��ي كه محم��ود احمدي نژاد را 
به پاس��خگويي واداشت بيش��تر سياسي بود تا 
اقتص��ادي، هر چند كه محور آن س��واالت هم 

اقتصادي بود...

بع��د از گذش��ت ي��ك ده��ه از نخس��تين 
اظهارنظره��ا درب��اره طرح تاس��يس وزارتخانه 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
س��رانجام روز گذش��ته، 13۷ نماين��ده مجلس 
به اين اتفاق راي مثبت دادند تا براس��اس يك 
ماده واحده و س��ه تبصره آن، س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري هم به 

جمع 18 وزارتخانه ديگر بپيوندند. 
به اين ترتيب با پشت سر گذاشتن يك سال 
مذاك��ره و بحث ج��دي روي اين طرح قديمي، 
ايجاد وزارتخانه گردش��گري بعد از تصويب در 
مجل��س، در انتظار اعالم نظر ش��وراي نگهبان 
اس��ت تا به نتيجه برس��د و دولت وزير جديد را 

براي گرفتن راي اعتماد معرفي كند...

رييس جمهور بار چه كساني را 
بر دوش مي كشد؟

وزير گردشگري در راه كابينه

يادداشت

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 12  

نفت و انرژي

15

2000 ميليارد تومان بدهي 
برقي به بهانه توليد ملي

گروه انرژي| فرداد احمدي|
گرما و كم آبي كم س��ابقه امس��ال كه صنعت برق 
كشور را نيز براي تامين برق مصرفي كافي كل كشور 
با مشكالتي مواجه كرده، ضرورت مديريت مصرف برق 
در ايران را بيش از گذشته به رخ كشيده است. شركت 
برق در تابستان امسال براي جلوگيري از خاموشي هاي 
گسترده مجبور به اتخاذ تصميماتي براي خاموشي هاي 
برنامه ريزي شده و اين مساله با نارضايتي هايي از سوي 
مش��تركين همراه بود. نارضايتي ها ب��ه همراه اهتمام 
مس��ووالن برقي براي اطالع رس��اني ض��رورت اصالح 
الگ��وي مصرف برق ب��ه نتيجه منطق��ي تعيين يك 
سخنگو براي اطالع رساني آخرين وضعيت برق كشور 
منجر شد و از همين رو، ديروز دومين نشست خبري 
محمودرضا حقي فام، معاون توزيع توانير و سخنگوي 
صنعت ب��رق در مح��ل ش��ركت توانير برگزار ش��د. 
حقي فام خبرهاي خوش��ي با خود داشت و به كاهش 
4۷ درصدي خاموش��ي ها در سراس��ر كشور و به صفر 

رسيدن خاموشي ها تا دو هفته ديگر اشاره كرد ...

 منصور بيطرف   

قائم مقام وزارت صمت اعالم كرد

برنامه جديد براي پاسخگويي 
سريع به تقاضاي ارز

قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اين وزارتخانه درخواس��ت 
ارز متقاضياني را كه س��ال هاي گذشته فعاليت وارداتي داشته اند، در اولويت 
قرار مي دهد تا به ثبت س��فارش ها س��رعت دهد. »رضا رحماني«روز گذشته 
ب��ه خبرنگار اقتص��ادي ايرنا اعالم كرد: دولت به اين نتيجه رس��يده اس��ت 
كه متقاضيان ارز رس��مي بايد دوباره ارزيابي ش��وند و ب��راي دريافت آن به 
معاونت هاي مختلف وزارتخانه مراجعه كنند؛ اين موضوع هرچند زمانبر است 
اما در نهايت به تنظيم بازار ارز مي انجامد. وي يادآوري كرد: تاكنون نزديك 
ب��ه 80 ه��زار ركورد از ثبت س��فارش ها به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
رسيده كه بررسي آنها كاري زمانبر است. »در اين زمينه مقرر شد درخواست 
افرادي كه پارسال نيز متقاضي ارز بودند با يك نوسان 20 درصدي پذيرفته 
ش��ود، به اين ترتيب نزديك به 80 درصد درخواس��ت ها در مدت كوتاهي به 
طريق سيس��تمي پاسخ داده مي ش��ود.« وي ادامه داد: مدارك ساير افرادي 
كه به جمع متقاضيان اضافه ش��ده اند، در سيس��تم ثبت مي ش��ود. رحماني 
بيان داشت: س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان 
تعزيرات حكومتي، با تشكيل گروه هاي عملياتي به كنترل افرادي مي پردازند 
ك��ه ارز دولتي دريافت كرده اند. اين مس��وول همچنين از راه اندازي س��امانه 
»ش��فافيت« در آينده نزديك خبر داد كه در آن نام افرادي كه ارز رس��مي 

گرفته اند به اطالع عموم مي رسد. 



 تقاضاي استيضاح ربيعي اعالم وصول شد؛ 
ايرنا| تقاضاي اس��تيضاح علي ربيعي وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي با 40 امضا در جلس��ه علني 
روز چهارشنبه مجلس اعالم وصول شد. علي اصغر 
يوس��ف نژاد عضو هيات رييس��ه در جلس��ه علني 
ديروز مجلس با قرائت اين تقاضا اظهار داشت: در 
اجراي م��واد 222 و223 آيين نامه داخلي مجلس 
تقاضاي اس��تيضاح ربيعي اعالم وصول مي ش��ود.  
وي ي��ادآور ش��د: تقاضاي اس��تيضاح وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در 12 تير 97 به كميس��يون 
اجتماعي مجلس ارجاع ش��ده ب��ود.  عضو هيات 
رييس��ه مجلس افزود: مطابق ماده 225 آيين نامه 
داخلي مجلس، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در م��دت 10 روز موظف به حض��ور در مجلس و 

ارائه توضيحات در جلسه علني مجلس است.

 تذكر نمايندگان به روحان�ي براي جلوگيري از 
اظهارنظرهاي غيرمسووالنه مقامات؛ تعادل| 18 تن 
از نمايندگان مجلس در نشست علني ديروز به حسن 
روحاني در مورد مديريت سياست خارجي تذكر داده 
و خواس��تار جلوگيري از اظهارنظرهاي غيرمسووالنه 
مقامات كش��وري و لشكري درباره مسائل بين المللي 
با توجه به اصل 113 قانون اساس��ي ش��دند. در اصل 
113 قانون اساس��ي آمده است: »پس از مقام رهبري 
رييس جمهور عالي ترين مقام رس��مي كش��ور است و 
مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را 
جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، 
ب��ر عهده دارد«. اين نماين��دگان در تذكر كتبي خود 
نوش��ته اند: »انتظار مي رود در ش��راط حساس فعلي 
كش��ور از تداخل وظايف و تش��تت و ناهماهنگي در 
اظهارنظره��ا و دخالت مقامات غيرمس��وول نظامي و 
غيرنظامي جلوگيري به عمل  آيد و به گونه يي عمل شود 
تا صداي واحدي از طرف حاكميت جمهوري اسالمي 
ايران در دنيا انعكاس يابد و از تحميل هزينه بر كشور 

جلوگيري به عمل آيد.«

 ط�رح ممنوعيت انتصاب مدي�ران دوتابعيتي 
اعالم وصول ش�د؛ تسنيم| احمد اميرآبادي فراهاني 
عضو هيات رييس��ه مجلس در جلس��ه علن��ي ديروز 
چهارشنبه )10 مرداد( طرح ممنوعيت انتخاب انتصابات 
مقامات دوتابعيتي يا مربوط ب��ه دول خارجي را اعالم 
وصول كرد. بر اين اساس طرح الحاق يك ماده به قانون 
مقررات مالي دولت نيز اعالم وصول شد. همچنين عضو 
هيات رييسه مجلس اعالم كرد كه طراحان طرح اصالح 
بند ه� قانون بودجه كشور از طرح خود منصرف شدند 

بنابراين اين موضوع اعالم استرداد شد. 

 امريكا به ايراني ها و تعهدات بين المللي احترام 
بگ�ذارد؛ ايرنا| وزي��ر امور خارجه كش��ورمان كه در 
س��ريالنكا به س��ر مي برد، در صفحه شخصي خود در 
توئيتر نوشت: ايران و امريكا دو سال گفت وگو كردند. ما 
با اتحاديه اروپا/تروئيكاي اروپايي، روسيه و چين به يك 
توافق چندجانبه منحصربه فرد –برجام- دست يافتيم. 
اين توافق كار مي كند. امري��كا بايد فقط خودش را به 
خاطر كنار كش��يدن از آن و ترك ميز مذاكره سرزنش 
كند. ظري��ف در ادامه تاكيد كرد: تهديدها، تحريم ها و 
ترفندهاي تبليغاتي موثر نخواهد بود. احترام به ايراني ها 

و تعهدات بين المللي را امتحان كنيد. 

 س�ازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه تبديل 
مي ش�ود؛ خانه ملت| نمايندگان در نشس��ت علني 
ديروزمجلس ش��وراي اس��المي با م��اده واحده طرح 
تش��كيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع 
دس��تي با 137 رأي موافق، 41 رأي مخالف و يك رأي 
ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در جلسه موافقت 
كردند. براساس ماده واحده طرح مذكور؛ سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات 
و وظايف��ي كه به موجب قوانين و مقررات دارا اس��ت، 
ب��ا رعايت بند )د( م��اده )29( قانون مديريت خدمات 
كش��وري مصوب 1386/7/8 با اصالح��ات و الحاقات 
بعدي و بن��د )الف( ماده )28( قانون برنامه پنج س��اله 
شش��م توس��عه مصوب 1395/14/12 و بدون توسعه 
تش��كيالت و افزايش نيروي انس��اني به وزارت ميراث 

فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي شود. 

 هيچ خطري مرزهاي ايران را تهديد نمي كند؛ 
تس�نيم| فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: بايد اين 
اطمينان را داد كه امروز هيچ خطري مرزهاي ايران را 
تهديد نكرده و تمام نيروهاي مس��لح در آمادگي كامل 
براي دفاع از كشور هستند.  امير كيومرث حيدري ديروز 
در حاشيه بازديد از تيپ پياده تربت حيدريه با اشاره به 
برخي از سخنان رييس جمهور امريكا خاطرنشان كرد: 
صحبت هايي از اين دس��ت تنها جنگ رواني اس��ت و 
بايد اين را در نظر داش��ت ك��ه امريكا از ابتداي انقالب 
تا كنون توطئه هاي زيادي عليه ايران داش��ته  و همواره 

هم نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست پيدا كنند.

 ابقاي آيت اهلل جنتي در دبيري شوراي نگهبان؛ 
تس�نيم| انتخابات هيات رييسه شوراي نگهبان برگزار 
و آي��ت اهلل جنتي براي يكس��ال ديگر به عن��وان دبير و 
عباسعلي كدخدايي به عنوان قائم مقام و سخنگوي شورا 
انتخاب ش��دند.  انتخابات هيات رييس��ه شوراي نگهبان 
برگزار و اعضاي اين ش��ورا آيت اهلل احمد جنتي را براي 
يكس��ال ديگر به عنوان دبير انتخاب كردند. اعضاي اين 
شورا همچنين عباسعلي كدخدايي را به عنوان قائم مقام 
شوراي نگهبان انتخاب كردند. وي همچنين براي يكسال 

آينده به عنوان سخنگوي اين شورا انتخاب شد. 

 دول�ت بايد آراي�ش جنگ اقتص�ادي به خود 
بگيرد؛ سپاه نيوز| رييس سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: درحالي كه دش��من در ح��ال جنگ اقتصادي با 
ايران اس��ت دولت بايد آرايش جنگ اقتصادي به خود 
بگيرد.  س��ردار غيب پرور كه در جمع مسووالن بسيج 
اقش��ار و بسيج وزارتخانه ها س��خن مي گفت با اشاره به 
تشديد نابساماني در بازار ارز و طال افزود: ما همان گونه 
كه برادرانه از قوه قضاييه خواستيم كه در مقابل مفسدان 
اقتصادي برخورد قاطعانه و انقالبي داش��ته باش��ند، از 
برادران خ��ود در دولت هم مي خواهي��م كه با رويكرد 
انقالبي وارد كارزار اقتصادي شوند و اجازه ندهند اقتصاد 

كشور و معيشت مردم بيش از اين دچار تالطم گردد. 

روي موج خبر

طرح سوال از رييس جمهوري اعالم وصول شد

»روحاني« زير عالمت سوال

جاي خالي مردان اقتصادي
ادامه از صفحه اول:

اميري ادامه داد: متاس��فانه س��وال كنندگان تعداد 
ديگري س��وال و امض��ا جمع كردند، چ��ون از جهت 
قان��ون آيين نام��ه داخلي مجلس نمي ش��د مجددا به 
سوال كننده ها الحاق كنند، آن بخش از جهت قانوني 
قابل قبول نشد؛ لذا تعدادي از سوال كنندگان، تعدادي 
از نمايندگاني را كه از سوالش��ان منصرف شده و قانع 
ش��ده بودند مجددا وادار كردند از انصرافشان انصراف 
دهند. سوال كردن، تحقيق و تفحص و استيضاح حق 
مجلس اس��ت و قانون اساس��ي اين حق را به مجلس 
داده است اما بايد از اين حق به صورت قانوني استفاده 
كرد. آنچه اتفاق افتاده است كامال خالف اصول مسلم 
حقوقي اس��ت؛ خالف قانون اساسي و قانون آيين نامه 
داخلي مجلس اس��ت. هر حقوقدان��ي و حقوق خواني 
مي داند كه »انكار بعد از اقرار، مسموع نيست«؛ كسي 
كه از س��وال خود انصراف داده اس��ت، مجددا انصراف 
از انصراف در هيچ جاي قانون پيش بيني نش��ده است. 
معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: مجلس بر اساس 
قان��ون و آيين نامه داخلي مجلس اداره مي ش��ود و آيين 
دارد؛ به همان شكلي كه ما در حقوق خصوصي مي گوييم 
»اصل بر اهليت است« در حقوق عمومي تاكيد شده است 
»اصل بر عدم صالحيت اس��ت«؛ در هيچ جاي قانون و 
آيين نامه داخلي مجل��س، انصراف از انصراف پيش بيني 
نشده است. متاسفانه اين عمل كامال خالف قانون اتفاق 
افتاده است ما از كليه ظرفيت هاي قانوني خود بايد استفاده 
كنيم. كشور بايد بر اساس قانون و قانون اساسي اداره شود

 حاضر به مناظره هستم 
اميري گفت: رييس جمهوري س��وال، استيضاح، 
تحقي��ق و تفحص از دول��ت را حق مجلس مي داند 
منته��ي بايد از اين حق به ش��كل قانوني اس��تفاده 
ش��ود. بنده حاضرم در تلويزيون مناظره كنم؛ طرح 
س��وال هاي متع��دد از رييس جمه��وري جز هدف 
سياس��ي، به ج��اي اينك��ه به دنبال حل مش��كالت 
مردم باش��د، ه��دف ديگري ندارد. س��وال هايي كه 
از رييس جمهور مطرح كرده ان��د تكراري بود و اين 
سوال ها در صالحيت وزارتخانه ها بود، قانون عادي و 
اساسي وظايف رييس جمهور را مشخص كرده است.

معاون رييس جمهوري تاكيد كرد: س��واالتي كه 
نمايندگان مجلس مطرح كرده اند در راستاي وظايف 
رييس جمهور نيست در صالحيت دستگاه هاي ديگر 
است كه در اين خصوص من حاضرم در هر جايي كه 
نمايندگان سوال كننده بخواهند بياييم و مناظره كنم. 

امي��ري همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري 
مبني بر اينكه چند نفر از نمايندگان قبال انصراف 
داده بودند، گفت: س��وال از رييس جمهوري از حد 
نص��اب افتاده بود، منتهي رفتن��د 20 نفر آوردند، 
يك بار دوازده نفر آوردند كه الحاق بود و از جهت 
قانوني نپذيرفتند، و هش��ت نف��ر ديگر را كه جزو 
س��وال كنندگان بودند و س��وال خودش��ان اعالم 
انص��راف كرده بودن��د را آوردند كه آنه��ا را وادار 
كردن��د بياييد مجددا س��وال كنيد، ك��ه اين قابل 

قبول نيست. 

 براي پاسخگويي راهي بهارستان مي شوم
 اما ماجراي تحركات گروه هاي مخالف دولت در 
مجلس به پرسش از رييس جمهوري ختم نشد؛ وزير 
آم��وزش و پرورش نيز در خصوص طرح اس��تيضاح 
وي توسط نمايندگان مجلس گفت: من ديشب اين 
مطلب را در رس��انه ها ديدم؛ اگر س��وال مطرح شود 
خدمت نمايندگان پاس��خ خواهم داد.  وزير آموزش 
و پرورش در ادامه و در پاس��خ به س��وال خبرنگاري 
مبن��ي بر انتف��اع اي��ن وزارتخانه از درآم��د مدارس 
غيردولتي اظهار داش��ت: وزارت آم��وزش و پرورش 
انتفاع��ي از درآمد آنها ندارد.  بطحاي��ي افزود: براي 
سال تحصيلي جاري نظام هاي نظارتي هم از حيث 
مال��ي و هم به لحاظ اجراي برنامه هاي پرورش��ي و 
آموزش��ي در مدارس غيردولت��ي را تقويت كرده ايم 
به نحوي كه نگران هستيم اين سختگيري ها باعث 
شود كه بس��ياري از موسسان بگويند عطايتان را به 
لقايتان بخشيديم. بنابراين نظام هاي نظارتي را توسعه 
داده ايم و گزارش ها حاكي از اين اس��ت كه تخلفات 
در مدارس غيردولتي بس��يار كاه��ش پيدا كرده اما 
همچنان وجود دارد. وزير آم��وزش و پرورش افزود: 
اگ��ر اوليا به مواردي از تخلفات در حوزه ش��هريه يا 
اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي برخورد كردند 
ب��ا مراجعه ب��ه ادارات آموزش و پرورش و س��ازمان 
مدارس غيردولتي منعكس كنند تا در اس��رع وقت 

پيگيري و نتيجه آن اعالم شود. 
بطحاي��ي درباره رايزني با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي استفاده از فناوري هاي اين وزارتخانه در 
هنرستان ها نيز گفت: هنوز به نتيجه نرسيده ايم زيرا 
اقالمي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد قابل 

استفاده در هنرستان ها نيست. 

 قانون بازنشستگان شامل وزرا نمي شود
وزير علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: بيش از 
85 درصد حجم دانش��گاه ها و پذيرش هاي فعلي 
بدون كنكور اس��ت، اما در خصوص رش��ته هايي 
ك��ه طرفداران بيش��تري دارند بايد س��نجش و 

مقايسه يي بين داوطلبان صورت گيرد. 
منصور غالمي وزير علوم، در جمع خبرنگاران، 
در خصوص حذف كنكور اظهار داش��ت: در مورد 
حذف كنكور در س��ال آينده كه تكليف مشخص 
است و قبال هم گفته ايم بيش از 85 درصد حجم 
دانش��گاه ها و پذيرش هاي فعل��ي بدون كنكور و 
فارغ التحصيلي است، اما در خصوص رشته هايي 
ك��ه طرفداران بيش��تري دارند بايد س��نجش و 

مقايسه يي بين داوطلبان صورت گيرد. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه او هم 

مشمول بازنشستگان مي شود يا خير، گفت: اين 
قانون ش��امل من نمي شود اما در مجموع وزرا از 

اين قانون مستثني هستند. 
غالمي ادامه داد: بحث فعلي قانون اس��تخدام 
و آيين نامه اس��تخدامي است كه ماده يي به اسم 
بازنشس��تگي دارد و طبق آن همه كساني كه در 
دولت كار مي كنن��د و از دولت حقوق مي گيرند 
يك روزي بازنشس��ته مي شوند و بايد از سازمان 
بازنشس��تگي حق��وق دريافت كنند اما اس��اتيد 
بعد از بازنشس��تگي از بيمه خارج نمي ش��وند و 
مادامي كه مي خواهند تجهيزات آنها ش��امل ميز 

و دفاترشان در اختيارشان است. 
وزير علوم در پايان گفت: من در اين خصوص 
بخش��نامه هم صادر كردم اين مساله قانون است 

و به معناي اخراج كسي نيست. 

گروه ايران|
در حال��ي كه پس از چهار تالش ناكام تعدادي 
از نمايندگان براي سوال از رييس جمهور سرانجام 
امضاهاي سوال از حدنصاب نيفتاد و اعالم وصول 
ش��د، مع��اون پارلمان��ي دولت به طرح س��وال از 
روحان��ي اي��راد گرفت و گفت برخ��ي نمايندگان 
امض��اي خ��ود را از اين طرح پ��س گرفته بودند، 
ام��ا همان نمايندگان نظر خود را تغيير داده و بار 
ديگر خواهان سوال از رييس جمهور شدند كه به 
اعتقاد حسينعلي اميري اين اقدام از لحاظ حقوقي 
ايراد دارد. روز گذش��ته پس از ماه ها كش��مكش 
ميان نمايندگان مجلس و دولت، طرح س��وال از 
رييس جمهور اعالم وصول ش��د ت��ا براي دومين 
بار در تاريخ مجلس ش��وراي اسالمي، طرح سوال 
از رييس قوه مجريه در مجلس به نتيجه برس��د. 
پيش از اين، تنها يك ب��ار محمود احمدي نژاد در 
جلس��ه يي پر حاشيه براي پاس��خ به طرح سوال 
از خ��ود به مجل��س آمده بود و ح��ال قرعه براي 

دومين بار به نام حسن روحاني افتاده است. 

 از موسسات مالي تا مشكل بيكاري
س��وال از رييس جمهور هم 5 مح��ور دارد، از 
ع��دم موفقيت دولت در كنت��رل قاچاق كاال و ارز 
تا اس��تمرار تحريم هاي بانكي گرفته تا عدم اقدام 
شايس��ته دولت درخصوص كاه��ش نرخ بيكاري. 
نماين��دگان همچني��ن از روحاني خواس��ته اند تا 
درب��اره رك��ود اقتصادي ش��ديد چندين س��اله و 
افزاي��ش ش��تابان نرخ ارزه��اي خارجي و كاهش 

شديد ارزش پول ملي توضيح دهد. 
طرح س��وال از روحاني از آن زمان كليد خورد 
كه ورشكس��تگي موسسات مالي به بحراني عميق 
در كش��ور تبديل شد. اين بحران در ابتدا بيش از 
130 ت��ن از نمايندگان مجلس را مجاب كرد تا با 
طرح سوال از روحاني خواستار حضور او در صحن 
علني مجلس ش��وند ت��ا رييس دول��ت دوازدهم 
درباره وضعيت نامساعد موسسات مالي و اعتباري 
گزارش دهد. س��وال اين نمايندگان بيش از 8 ماه 
در هيات رييس��ه مجلس خاك خورد و در دستور 
صحن ق��رار نگرفت. هر چند خارج از اين، كميته 
مشترك سه قوه براي رسيدگي به وضعيت سپرده 
گذاران چند موسسه مالي و اعتباري تشكيل شد 
تا اين مشكل رفع ش��ود. از سوي ديگر، جلساتي 
ب��ا حضور يكي از نواب ريي��س، نمايندگان دولت 
و متقاضي��ان طرح س��وال از رييس جمهور در پي 
يافتن راه حل براي ختم طرح س��وال برگزار ش��د 
كه نتيجه آن براي دولتي ها مثبت بود؛ امضاها هر 
روز تعدادش كاهش يافت تا در آخر از حد نصاب 

افتاده و از دس��تور كار مجلس خارج شود. اگرچه 
بحران موسس��ات مالي با پرداخت حساب بخشي 
از مشتريان فروكش كرد، اما جمعي از نمايندگان 
طراح س��وال، براي آوردن روحاني به صحن عقب 
ننشستند و چندبار با داليل مختلف تالش كردند 
روحاني را براي پاس��خ به سواالتش��ان به مجلس 
بكش��انند. تالش��ي كه هر بار با الب��ي دولتي ها و 

انصراف امضا كنندگان به شكست مي انجاميد. 

 قرائت قانوني از طرح سوال
 اما سرانجام روز گذشته اين طرح اعالم وصول 
ش��د تا روحاني مجبور باش��د طي يكماه آينده به 
مجلس رفته و پاسخگوي سواالت نمايندگان باشد. 
اي��ن را اصل 88 قانون اساس��ي مي گويد، آنجا كه 
بر اس��اس اين اصل، در هر موردي كه حداقل يك 
چهارم كل نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 

از رييس جمه��ور يا هر يك از نماين��دگان از وزير 
مس��وول درباره يكي از وظايف آنان س��وال كنند، 
رييس جمه��ور يا وزي��ر مربوطه موظف اس��ت در 
مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد. بر اساس 
قانون در مورد رييس جمهور اين پاسخ نبايد بيش 
از ي��ك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير 
افتد مگر اينكه عذر موجهي وجود داش��ته باشد و 
مجلس آن را بپذيرد. حال اگر رييس جمهور سوال 
نماين��دگان مجلس را بدون پاس��خ گذارد مجلس 
ممكن است س��راغ اصل 89 قانون اساسي رفته و 

استيضاح رييس جمهور را در دستور قرار دهد. 

 ايراد دولت به طرح
در اين ميان، مع��اون پارلماني رييس جمهور، 
به طرح س��وال نمايندگان ايراد حقوقي گرفته و 
گفته كه »شيوه كنوني سوال از رييس جمهوري 

خ��الف قان��ون اساس��ي اس��ت«. ب��ه اعتق��اد 
حس��ينعلي اميري اينكه نماينده سوال كننده از 
رييس جمهوري انصراف دهد و مجددا سوال خود 
را مط��رح كند در هيچ جاي قان��ون پيش بيني 
نشده و چنين كاري در اين مرحله، خالف قانون 
اساس��ي اس��ت. معاون پارلماني رييس جمهوري 
از  س��وال  داد:  توضي��ح  اي��راد  اي��ن  درم��ورد 
رييس جمهوري ابتدا در سال گذشته مطرح شد؛ 
نماين��دگان رييس جمهوري تعيين ش��دند و در 
جلسه كميسيون مربوطه پاسخ دادند و در فاصله 
كوتاهي سوال دوم مطرح شد مجددا نمايندگان 
رييس جمهور در جلسه كميسيون حضور يافته و 
پاس��خ دادند، تعدادي از نماينده ها قانع شدند و 

سوال اول و دوم از حد نصاب قانوني افتاد. 
اميري افزود: س��وال سوم در فاصله كوتاه تري 
از رييس جمهور مطرح ش��د مج��ددا نمايندگان 

رييس جمهور در كميس��يون حضور پيدا كردند، 
تعدادي از نمايندگان محترم قانع شدند و سوال 

سوم نيز از حد نصاب خارج شد. 
معاون پارلمان��ي رييس جمهوري اضافه كرد: 
سوال چهارم را نمايندگان مجلس مطرح كردند 
و نمايندگان رييس جمهور در جلس��ه كميسيون 
اقتصادي حضور پيدا كردند و توضيح دادند كه با 
اين توضيحات ارائه شده سوال چهارم نيز از حد 

نصاب قانوني افتاد. 
او ادامه داد: »متاس��فانه سوال كنندگان تعداد 
ديگ��ري س��وال و امض��ا جمع كردن��د، چون از 
جهت قان��ون آيين نامه داخلي مجلس نمي ش��د 
مجددا به س��وال كننده ها الحاق كنند، ان بخش 
از جهت قانوني قابل قبول نش��د؛ لذا تعدادي از 
س��وال كنندگان، تعدادي از نمايندگاني را كه از 
سوالشان منصرف شده و قانع شده بودند مجددا 
وادار كردند از انصرافش��ان، انصراف دهند.« حال 
ب��ه اعتقاد اميري آنچه اتفاق افتاده اس��ت كامال 
خالف اصول مس��لم حقوقي، قانوني اساس��ي و 
آيين نامه داخلي مجلس است؛ چراكه به اعتقاد 
او »انص��راف از انص��راف در هي��چ ج��اي قانون 
پيش بيني نشده اس��ت«. معاون روحاني در آخر 
هم طرح سوال از رييس جمهور را سياسي خواند 
و گفت كه حاضر اس��ت براي اثبات اين ادعا در 

مناظره يي تلويزيوني شركت كند. 

 واكنش طراحان سوال به موضع اميري
اظهارات��ي كه نمايندگان طراح س��وال آن را 
رد مي كنند. اگرچه عمده امضا كننده گان سوال 
از فراكس��يون مخالف��ان دولت هس��تند، اما آنها 
مي گويند طرح س��وال سياسي نيست؛ چراكه به 
گفته آنان از طيف هاي مختلف سياس��ي نيز اين 
طرح را امضا كرده اند. محمد مهدي زاهدي يكي 
از نمايندگان اصولگرا اس��ت كه چنين اعتقادي 
دارد و مي گويد كه »نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي داراي ش��عور و عق��ل سياس��ي بااليي 
هستند از اين رو هرگز نمي خواهند و نمي گذارند 
موض��وع مذكور موجب تضعيف نظام و مناقش��ه 

داخلي شود«. 
حال بايد ديد سرنوش��ت سوال از روحاني به 
كجا خواهد كش��يد؛ آيا دولت با اس��تدالل هاي 
حقوقي مي تواند مان��ع از قرارگرفتن نام روحاني 
ب��ه عن��وان دومي��ن رييس جمهوري ك��ه براي 
ط��رح س��وال ب��ه مجلس آمده، ش��ود ي��ا آنكه 
س��رانجام طراحان س��وال از روحاني موفق شده 
و ن��ام روحاني را ب��راي ثبت در تاري��خ در كنار 

احمدي نژاد قرار مي دهند. 
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چهرهها

دادستان كل كشور گفت: دستگاه 
قضا در برخورد با اخاللگران اقتصادي 
و آنان كه مسبب آشوب هستند قاطع 
بوده و اجازه نخواه��د داد متخلفان و 
اخاللگ��ران نفس راحت بكش��ند.  به 
گزارش تسنيم، محمدجعفر منتظري 
در جلس��ه توديع و معارفه دادس��تان 
ايالم اظهار داشت: ملت ايران آب ديده است و تالش دشمن القا 
نااميدي در جامعه است.  دادستان كل كشور گفت: دستگاه قضا 
در برخورد با اخاللگران اقتصادي و آنان كه مسبب آشوب هستند 
قاطع ب��وده و اجازه نخواهد داد متخلفان نفس راحت بكش��ند. 
تغييرات دولت در بدنه تيم اقتصادي كشورضروري است و دولت 
به صورت شفاف برنامه هاي خود را براي مقابله با فساد اقتصادي 
و پولشويي اعالم كند.  دادستان كل كشور گفت: دستگاه قضا در 
كنار مردم و دولت اس��ت و همه رويدادهاي كشور را به خصوص 
در حوزه اقتصادي رصد مي كند.  دادستان كل كشور به قاطعيت 
اشاره و خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي ضمن اقتدار و قاطعيت در 
برخورد با اخالگران و مخدوش كنندگان امنيت جامعه بايد نرمش 
در چهره  قضات آن ديده ش��ود و از خشونت در رسيدگي پرهيز 
كنن��د.  او تصريح كرد: افرادي ك��ه در گراني كاالها و ارز دخالت 
دارند قبل از اينكه توسط دستگاه قضايي دستگير شوند از راه خود 
برگردند چراكه حركت آنان كمك به دش��من و اختالل در نظام 

اقتصادي و امنيت جامعه است.

 اجازه نمي دهيم اخاللگران اقتصادي 
نفس راحت بكشند

اتمي  انرژي  س��خنگوي س��ازمان 
گف��ت: مي توانيم مدت زم��ان افزايش 
ظرفيت غني س��ازي براي رس��يدن به 
190 هزار س��و را از 10 سال به 5سال 
كاهش دهي��م. به��روز كمالوندي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه 
با تغيير ماهيت رآكتور اراك گفت: در 
واقع تغيير ماهيت به نوعي به معناي بازسازي است از اين جهت 
كه بتوان سوخت غني ش��ده را استفاده كرد.  سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي درباره اجراي پروژه آب سنگين اراك بيان كرد: چنين 
توافق شد كه طراحي اوليه در داخل كشور انجام شود و آنها فقط 
تاييد كنند كه در اين زمينه طرف مقابل ايران، كشور چين بوده 
و اس��ت.  او درخصوص دستور اكيد رهبر انقالب مبني بر تحقق 
190 هزار س��و در چارچوب برجام بيان كرد: دستور رهبر انقالب 
درباره UF6 و UF4 و س��الن مونتاژ در حال اجراس��ت. دو مورد 
اول نيازمند اطالع رس��اني به آژانس بود و بالفاصله انجام ش��د و 
درخصوص س��الن، گرچه نيازي به اطالع رس��اني نبود، اما ما اين 
كار را انجام داديم تا به ملت ايران و جامعه بين الملل نشان دهيم 
كه ايران اين پروژه را با جديت پيگيري مي كند.  كمالوندي اظهار 
كرد: برنامه افزايش ظرفيت غني سازي تا 250 هزار سو براي ظرف 
15 سال به آژانس ارائه شده بود، اما با توجه به روند فعلي، مي توان 
اميدوار بود كه در بدترين حالت ممكن ما اين ظرفيت را به 36هزار 

سو در طول دو سال برسانيم. 

 كاهش زمان غني سازي هسته  اي
از 10سال به 5 سال

مذاكره كننده ارشد ايران در امور 
سوريه در پايان نشست سوچي، اعالم 
كرد: آيين نامه كار كميته بازگشت 
آوارگان س��وري به ميهن خود مورد 
توافق قرار گرفت و براساس آن روند 

بازگشت آوارگان آغاز مي شود. 
حس��ين جابري انصاري دستيار 
ارش��د وزير امور خارجه ايران در امور ويژه سياس��ي، به ايرنا 
گفت: مساله بازگش��ت آوارگان سوري به كشور خود يكي از 
مهم ترين موضوع��ات اين دور از مذاكرات ب��ود چرا كه براي 
نخستين بار در 10 دور گذشته اين مذاكرات مطرح شده است. 
وي دليل تازگي اين رويداد را وضعيت بحراني س��وريه در 
س��اليان گذش��ته عنوان كرد و گفت: پيشتر امكان گفت وگو 
درباره مس��اله بازگشت مهاجران سوري به كشور خود مطرح 
نبود اما موفقيت هاي ارتش سوريه در ميدان نبرد باعث شده 
اس��ت كه موضوع بازگشت مهاجران نيز مطرح شود.  جابري 
انصاري ادامه داد: قبل از آغاز اجالس همچون ش��ركاي روس 
ديدارهايي را با مقام هاي اردن، سوريه و لبنان داشتيم و در آن 
موضوع بازگش��ت مهاجران سوري مطرح و مورد مذاكره قرار 
گرف��ت.  وي ابراز اميدواري كرد: اين مس��اله كه هم به لحاظ 
انساني و هم از لحاظ سياسي بسيار حائز اهميت است از طريق 
پيگيري در نشس��ت هاي صلح س��وريه و نيز با همكاري هاي 

بين المللي تسهيل شود. 

 آوارگان سوري
به كشور خود بازمي گردند

سخنگوي پيش��ين وزارت خارجه 
گفت: ص��رف ورود به مذاكره و خروج 
از مذاكره به ويژه با طرفي با مختصات 
امريكا نه تنه��ا موجب حفظ اعتبار و 
آبرو نخواهد شد بلكه نشانه ضعف ملي 
و كاهش منزلت سياس��ي بين المللي 
ني��ز خواهد ش��د.  س��يدمحمد علي 
حس��يني در گفت وگو با ايس��نا، درخصوص مواضع اخير ترامپ 
درب��اره ايران و اينكه در مدت كوتاه��ي اين مواضع از تهديدات 
ش��ديد به پيشنهاد مذاكره بدون شرط  تغيير كرده است؟ گفت: 
آقاي ترامپ نش��ان داده رفتار و گفتارش از يك ثبات و پختگي 
عقالني برخوردار نبوده و بيش از هر چيز بر هيجانات و خوي و 
مسلك قلدرمآبانه اش سوار است. آيا از زمان به قدرت رسيدن وي 
تاكنون غير از عهدشكني و تالش براي تخريب منافع ملي ايران، 
نقض آشكار و يكجانبه پيمان ها و توافقات بين المللي، بداخالقي و 
بي نزاكتي سياسي و ديپلماتيك، توهين گستاخانه به ملت ايران 
و تهديد و ياوه گويي و مانند آن مش��اهده شده است؟ وي گفت: 
رژي��م امريكا عموما و دولت آقاي ترامپ خصوصا، از هيچ يك از 
برنامه ه��ا و اقدامات خصمانه عليه ملت و دولت ايران صرف نظر 
نك��رده و تغيير رويه نداده بلكه بعضا بر ش��دت آن افزوده اند. از 
اين رو پيش��نهاد مذاكره از سوي آقاي ترامپ از كانال رسانه يي 
را تبليغي عوام فريبانه و تالشي براي خنثي سازي تصوير بسيار 
زشت و كريهي كه از خود و كشورش به نمايش گذاشته، مي دانم. 

 آمادگي امريكا براي مذاكره با ايران
فريبكارانه و شعار است
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3 كالن
خروج نيمه تمام نوبخت

ش��امگاه روز گذشته بود كه محمدباقر نوبخت اعالم 
كرد كه از مقام سخنگويي دولت استعفا كرده و استعفاي 
او نيز پذيرفته ش��ده ولي همچنان در س��ازمان برنامه و 
بودجه مشغول خدمت رساني خواهد بود. خروج نوبخت 
 از س��خنگويي و استمرار حضورش در س��ازمان برنامه 
برخالف انتظارها بود. همچنانكه پيش تر انتظار مي رفت 
با تاكيد كارشناسان و فشار افكار عمومي نسبت به تغيير 
تيم اقتصادي دولت، اگر بنا بر رفتن نوبخت باشد وي از 
س��ازمان برنامه رفته و در سمت سخنگويي دولت باقي 
بماند. البته نوبخت خود در روزهاي گذشته اعالم كرده 
بود از هر دو س��مت خود در س��ازمان برنامه و بودجه و 
سخنگويي دولت استعفا كرده ولي رييس جمهور مخالفت 
كرده، بنابراين هنوز گزينه خروج وي از س��ازمان برنامه 
منتفي نيس��ت. اعالم خروج نوبخت از مقام سخنگويي 
دولت و اس��تمرار حضورش در س��ازمان برنامه و بودجه 
بالفاصله پس از اعالم با واكنش كاربران روبرو شد. برخي 
كاربران با تاكيد بر موضوع احتمال تغيير تيم اقتصادي 
دولت مطرح كردند كه انتظارات بر اين بوده كه نوبخت 

اداره سازمان برنامه را به شخصي ديگر واگذار مي كرد. 

 مداخله دولت در بازار 
فسادآور است

عضو كميس��يون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس 
مي گويد براي بازگشت آرامش به بازار دولت بايد دست از 

مداخله در بازار ارز بردارد. 
مهرداد بائوج الهوتي، با اشاره به نابساماني هاي ارزي، 
اظهار كرد: دولت در بحث ارزي تصميمات اشتباه داشت، 
درخصوص تك نرخي كردن ارز رويه نادرستي در پيش 
گرفت چرا كه اعالم كرد به همه متقاضيان ارز 4 هزار و 

200 تومان مي دهد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس ادامه 
 داد: در حالي كه انتظار مي رفت به كاالهاي اساس��ي ارز 
4 هزار و 200 تومان اختصاص پيدا كند و باقي متقاضيان 
ارز، دالر مورد نياز خود را براساس تعادل عرضه و تقاضا 
تهيه كنند. نماينده مردم لنگرود در مجلس دهم شوراي 
اس��المي، بيان كرد: به هر حال دولت نتوانست به همه 
متقاضيان ارز، دالر 4 هزار و 200 توماني بدهد و همين 
امر باعث ايجاد نابساماني در بازار شد. وي تاكيد كرد: در 
ح��ال حاضر اصالحاتي در برنامه و تيم اقتصادي دولت 
در حال انجام است كه اميدواريم بااين اصالحات شرايط 
اقتصادي كشور به وضعيت قبل برگردد. الهوتي در ادامه 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در اين باره كه تصميم 
تك نرخي شدن ارز دس��ت دالالن را بازتر كرده است، 
اظهار كرد: دولت پاي خود را از بازار كنار بكشد، مداخله 
دولت در بازار آثار منفي دارد به همين دليل دولت بايد 
ب��ازار را رها كند تا با تعادل عرض��ه و تقاضا نرخ واقعي 
تعيين شود. اين نماينده مجلس گفت: دولت تنها بايد 
كاالهاي اساس��ي و مورد نياز خود را از بازار تهيه كند و 
دخالت ديگري در بازار نداشته باشد تا زماني كه مداخله 
دولت در بازار ادامه داشته باشد، نوسانات ارزي را شاهد 
خواهيم بود. عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلس با اشاره به اينكه دليل ورود دولت به بازار كوتاه 
كردن دس��ت دالالن بود، عنوان كرد: دولت بايد بازار را 
رها كند، دخالت دولت فس��اد آور شد و دست دالالن را 

بازتر كرد. 

 گمرك آمار جديد
واردات خودرو را اعالم كرد

آم��ار گمرك حاكي از آن اس��ت ك��ه در چهار ماهه 
نخست س��ال جاري بيش از ۱0 هزار دستگاه خودروي 

سواري وارد ايران شده است. 
به گزارش ايسنا، براساس آمار جديد گمرك ايران از 
واردات چهار ماهه نخس��ت سال جاري، تا پايان تيرماه، 
تعداد خودروهاي س��واري وارد شده به كشور از مرز ۱0 

هزار گذشت و به ۱0 هزار و ۱۳۷ دستگاه رسيد. 
ارزش خودروهاي س��واري واردشده به ايران در اين 
مدت 2۸0 ميليون و ۶۵2 هزار و ۵۹۸ دالر بوده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه ثبت س��فارش خودروي سواري 
تقريبا از ابتداي تيرماه سال جاري متوقف شده و واردات 
اين كاال در حال حاضر ممنوع است. البته گفته مي شود 
كه ممكن است سياس��ت دولت تغيير كرده و بار ديگر 
واردات خودروي س��واري خارجي از سر گرفته شود، اما 
هنوز ام��كان واردات خودرو وجود ندارد. براس��اس آمار 
گمرك جمهوري اس��المي ايران در چهار ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹۶ تعداد 2۶ هزار و ۶۶۶ دس��تگاه خودروي 
س��واري به ارزش ۷۵2 ميلي��ون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دالر 
به كشور وارد شده بود. به اين ترتيب آمار گمرك نشان 
مي دهد كه واردات خودرو در سال جاري نسبت به سال 

گذشته ۶۱درصد كاهش يافته است. 

 هزينه توليد
۲۰درصد افزايش يافته است

ي��ك نماينده مجلس بي��ان كرد: اگر ع��دم افزايش 
قيمت خريد تضميني ادامه داشته باشد خودكفايي گندم 
را به مخاط��ره مي اندازد و در دراز مدت ما را از كش��ور 
توليد كننده گندم به كش��ور واردكننده تبديل مي كند. 
علي محمد ش��اعري، در خصوص ع��دم افزايش قيمت 
خريد تضميني گندم و اثرات آن بر ميزان برداشت، اظهار 
داش��ت: در گذشته نيز پيش بيني كرده بودم اگر دولت 
به وظيفه خود در زمينه افزايش قيمت خريد تضميني 
گندم اقدام نكند با كاهش توليد محصول گندم در كشور 
مواجه مي شويم. عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
به احتمال زياد كاهش محصول را در توليد گندم تجربه 
مي كنيم، گفت: علت اصلي كاهش برداشت گندم ناشي 
از عدم اجراي وظايف قانوني از سوي دولت است، دولت 
مكلف بود تا قيمت خريد گندم را در مقايس��ه با س��ال 
قب��ل حداقل به ميزان نرخ ت��ورم افزايش دهد. نماينده 
مردم بهشهر، نكاء و گلوگاه در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه قيمت خريد تضميني گندم سال گذشته 
هزار و ۳00 تومان بود كه در سال جاري نيز با هيچگونه 
افزايشي گندم خريداري مي شود، ادامه داد: عدم افزايش 
قيمت خري��د تضميني گن��دم در حال��ي رخ داده كه 

هزينه هاي توليد حداقل 20درصد افزايش يافته است. 

اخبار كالن

مدير اداره آمار اقتصادي بانك مركزي اظهار كرد

تغيير سال پايه محاسبه شاخص بهاي توليد كننده
مدي��ر اداره آمار اقتصادي بانك مركزي اظهار 
كرد سال پايه محاسبه شاخص بهاي توليد كننده 
از ۱۳۹0 ب��ه ۱۳۹۵ تغيي��ر ك��رد، با اي��ن تغيير 

شرايط اقتصادي بهتر تبيين مي شود. 
مدي��ر اداره آم��ار اقتصادي بان��ك مركزي با 
اش��اره به تغيير سال پايه ش��اخص هاي قيمت از 
سال پايه ۱۳۹0 به سال پايه ۱۳۹۵ در خصوص 
ضرورت اين تغيير گفت: محاس��به ش��اخص هاي 
قيمت بر دو محور اس��توار است. محور اول سبد 
اقالم شاخص و محور دوم بررسي تغييرات قيمت 
اقالم مش��مول ش��اخص در طول زمان است. به 
دالي��ل علمي مختلف و اجماع بين المللي، »اقالم 
نماينده مش��مول ش��اخص قيم��ت« و »ضرايب 
اهميت اقالم« كه در س��ال پايه تعيين مي شوند، 
تا س��ال پايه بعدي ثابت در نظر گرفته مي شود. 
از طرف��ي ديگر، با گذر زمان تغييراتي در س��بد 
ش��اخص قيمت و وزن هاي اقالم س��بد به وجود 

مي آي��د كه بر دق��ت اندازه گيري ش��اخص تاثير 
منف��ي دارد. به همين دالي��ل و در جهت حفظ 
دق��ت اندازه گيري ش��اخص هاي قيمت هر چند 
س��ال يك بار به  روز رس��اني تركيب اقالم س��بد 
شاخص و ضرايب اهميت آنها ناگزير خواهد بود. 
وي اف��زود: در اس��تانداردهاي بين المللي توصيه 
مي شود سبد ش��اخص هاي قيمت و وزن هاي آن 
ب��ه موقع تغيي��ر كند كه به آن تغيير س��ال پايه 
شاخص اطالق مي شود. محمود چلويان در پاسخ 
ب��ه اين موضوع كه تغيير س��ال پاي��ه چه اثراتي 
ب��ر متغيرهايي اقتصادي و رش��د اقتصادي دارد، 
گفت: شاخص هاي قيمت از جمله شاخص بهاي 
توليد كنن��ده از ابزارهاي مهم مورد اس��تفاده در 
مبحث حس��اب هاي ملي و محاس��به متغيرهاي 
اقتصادي اس��ت لذا نتيجه تغيير سال پايه تالش 
در جهت حف��ظ دقت و حساس��يت اندازه گيري 
شاخص است و استفاده بعدي از آن در محاسبات 

اقتص��ادي باعث تبيي��ن بهتر ش��رايط اقتصادي 
كشور خواهد شد. مدير اداره آمار اقتصادي بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه تغيير سال پايه به صورت 
دوره ي��ي امري الزم اس��ت افزود: ش��اخص هاي 
قيم��ت مصرف كنن��ده و توليد كنن��ده در تبيين 
شرايط اقتصادي كشور كاربرد فراوان دارد. قطعاً 
اين شاخص ها، مالك هايي براي اندازه گيري وضع 
اقتصادي هس��تند كه اگر دقت شان دچار نقصان 
شود، محاسبات و برنامه ريزي هاي بعدي را دچار 
مش��كل مي كنند. چلوي��ان با بي��ان اينكه تغيير 
س��ال پايه ش��اخص توليد كننده، باعث تغيير در 
اعداد ش��اخص و درصد تغيير هاي وابسته به آن 
مي ش��ود، اظهار كرد: طبيع��اً وقتي تركيب اقالم 
س��بد ش��اخص و وزن هاي آن نس��بت به س��بد 
قديمي تغيير مي كند شاخص قيمت توليد كننده 
نيز از نظر عدد شاخص و درصد تغيير هاي آن در 
 دوره هاي ماهانه و س��االنه تغيير مي كند و نتايج 

 بر اس��اس س��ال پايه جدي��د دقيق ت��ر از نتايج 
بر اساس سال پايه قديم است. وي افزود: پيش از 
 اين سال پايه شاخص هاي قيمت ۱۳۹0 بوده است و 
بر اس��اس برنامه ريزي ها، مقرر شده است كه هر 
پنج س��ال يك بار س��ال پايه تغيي��ر كند؛ لذا در 
مرداد ماه س��ال گذشته، سال پايه شاخص بهاي 
مصرف كننده و در تير امس��ال سال پايه شاخص 
به��اي توليدكنن��ده تغيير كرده اس��ت. به گفته 

مدير اداره آمار، در حال حاضر سبد اين شاخص 
مشتمل بر ۶۵۹ كاال و خدمت است كه مطابق با 
ويرايش چهارم طبقه بندي اس��تاندارد بين المللي 
فعاليت ه��اي اقتصادي )ISIC( در هش��ت گروه 
اصلي طبقه بندي ش��ده اند. خالصه نتايج تيرماه 
۱۳۹۷ اين ش��اخص در وب سايت بانك مركزي 
منتشر شده و به زودي گزارش كاملي نيز در اين 

باره منتشر خواهد شد. 

يك كارش��ناس اقتصاد گف��ت: از آنجاك��ه دالر امريكا بر 
اقتصاد جهان مسلط است، اين كشور از ابزار دالر سوءاستفاده 
فراواني مي كند و از آن براي اعمال فش��ار بر كش��ورهايي كه 
مطاب��ق با مي��ل آن عمل نمي كنند اس��تفاده مي كند. از اين 
رو م��ا بايد به دنيال راه هايي باش��يم ك��ه بتوانيم امور مالي و 
بانكي خود را پيش ببريم. در اين ميان به نظر من پيمان هاي 
پولي دو جانبه يك راه ميان بُر مقابله با گزندهاي سياس��ي و 

اقتصادي دالر امريكا براي كشور است. 
هادي حق ش��ناس، با اش��اره به اهميت پيمان هاي پولي 
دوجانب��ه، اظه��ار ك��رد: پيمان هاي پول��ي دو جانب��ه براي 
كش��ورهايي كه در واقع در س��نوات متم��ادي به دالر امريكا 
اتكا كرده اند، فوق العاده موثر است. چراكه امريكا به هر دليل 
ب��ه عنوان يك اقتصاد واحد با س��هم بيش از 20 درصدي در 
اقتص��اد جهان به راحتي مي تواند ب��ا ابزار دالر بر تراز تجاري 

كشورهاي مختلف، تنبيه و تحريم ها اثرگذار باشد. 
وي تصري��ح كرد: امروز غالب كش��ورهاي دني��ا در امريكا 
داراي ذخاير ارزي هستند، به عنوان مثال چين حدود ۳000 
ميلي��ارد دالر ذخاير ارزي در امري��كا دارد كه به عنوان اوراق 
بهادار يا انواع ديگري از دارايي ها تبديل شده است. از اين روز 
به دليل اينكه دالر امريكا بر اقتصاد جهان مسلط است از اين 

ابزار دالر سوءاستفاده فراواني مي كند. 
وي اف��زود: در مقاب��ل دالر پس از پيمان ماس��تريخ، يورو 
ش��كل گرفت، اما واقعيت مساله اين است كه 2۵ كشور عضو 
اتحاديه اروپا )كه حدود ۱۸ كش��ور ي��ورو واحد دارند( هنوز 
نتوانسته اند متناسب با ظرفيت اقتصادي اروپا متناسب با دالر 
رش��د داشته باشند. بنابراين اكنون يورو يك ارز همپاي دالر 

نبوده گرچه گام هايي در اين راستا برداشته شده است. 
اين كارش��ناس اقتصاد يادآور ش��د: كش��ورهاي آس��ياي 
جنوب شرقي، خليج فارس و كش��ور آسياي ميانه، به دنبال 
پيمان هاي محلي مانند »اكو«، »ش��انگهاي« و... هس��تند اما 
همزم��ان به دنبال پول واحد بوده اند كه البته در اين مس��ير 

موفق نبوده اند. 
حق ش��ناس بيان كرد: در چنين شرايطي كشورهايي كه 
تحت فش��ار قرار مي گيرند بايد به دنبال راه هايي باش��ند كه 
بتوانن��د از زورگويي امريكا به دليل تاثيري كه دالر امريكا بر 
اقتصادشان دارد،  جلوگيري كنند. به نظر من يك راه ميان بُر 
اين است كه كشورها تبادل تجاري خود را با پول ملي انجام 
دهند. به عنوان مثال ايران با تركيه، ايران با روسيه و... بتواند 
در مبادل��ه تجاري مبنا پول ملي دو كش��ور باش��د در چنين 
شرايطي قطعا از گزند تهديدات دالر در امان خواهند بود. بنا 
بر آنچه گفته ش��د اكنون ايران هم در موقعيتي اس��ت كه از 
پيمان هاي پولي بهره برده و به اين ترتيب از گزندي كه امريكا 
مي تواند از جانب دالر برس��اند خود را حفظ كند اين موضوع 

هم از بعد سياسي اهميت دارد هم اقتصادي. 
وي تاكي��د كرد: پيمان ه��اي پولي براي كش��ورهايي كه 
با امريكا مش��كل جدي دارند مانند ايران، روس��يه، چين و... 
مي توان��د تحريم ها يا مجازات هاي امريكا را به حداقل ممكن 
برس��اند. در واقع مي توان گفت اگر بتوان كاال را با كاال مبادله 
ك��رد يا همان تهات��ر كاال صورت گيرد از بس��ياري هزينه ها 

جلوگيري مي شود. 
وي گفت: چنين مبادله هايي براي دو كشور سود اقتصادي 

به همراه دارد. 

راه ميان بر عبور از گزند امريكا
مهدي صادقي ش��اهداني، در تش��ريح تاثير ب��ازار ثانويه ارز در 
واقعي س��ازي نرخ ارز، اظهار داشت: ش��رايط نظام ارزي و بازار ارز 
اقتضاء مي كرد كه در جهت متعادل سازي نرخ ارز حركتي صورت 
گيرد، ضرورت داش��ت به سمت و سويي حركت كنيم، تا بازار ارز 
پايداري را در كش��ور تجربه كنيم. ايجاد بازار ثانويه ارزي، حركتي 
مناس��ب است كه مي تواند در جهت استقرار يك نظام ارزي شناور 
مديريت ش��ده، البته در آينده، كارساز باشد، اين بازار ثانويه بستر 
مناسبي براي ايجاد يك نظام ارزي شناور مديريت شده خواهد بود. 
صادق��ي بيان ك��رد: ايجاد بازار ارزي ثانويه مثل اين اس��ت كه 
ريل راه آهن را بس��ازيم، اما قطعا اين ريل نصب شده اگر لكوموتيو 
و واگن ه��اي مربوطه روي آن تعريف نش��ود، عمال كاركرد الزم را 
نخواهد داش��ت؛ بازار ارزي ثانويه نظير همين ريل گذاري اس��ت  و 
صرف ايجاد ريل، هدف تحقق اهداف حمل و نقل را محقق نخواهد 
كرد. صادقي اضافه كرد: همانطور كه از اسم بازار ثانويه هم مشخص 
است، اين بازار دو جنبه »عرضه« و »تقاضا« دارد، اما در آنچه ما به 
عنوان بازار ارزي ثانويه ايجاد كرده ايم، به خاطر آنكه الزامات مربوط 
به آن مورد توجه قرار نگرفته اس��ت، نبايد انتظ��ار  كاركرد الزم را 
حداقل  در كوتاه مدت از آن داش��ت، بلكه زماني آن كاركرد الزم را 
بايد از اين بازار انتظار داشت كه به الزامات مربوطه آن پايبند باشيم. 
وي ادامه داد: در بازار ارزي ثانويه فعلي قرار است  عرضه كنندگان 
ارز در مقابل متقاضيان ارز قرار بگيرند، اما وقتي شرايط بازار ارزي 
ثانويه را  بررسي مي كنيم متوجه مي شويم كه شكاف قابل توجهي 
وجود دارد كه اين ش��كاف، ش��كاف مازاد تقاضايي است. »شكاف 
مازاد تقاضايي« يعني كساني هستند كه تقاضاي ارز قابل توجهي 
دارند، ولي از آن طرف كساني كه بايد اين تقاضا را با نرخي منطقي 
برآورده كنند، وجود ندارد، مقدار آنها كمتر از آن چيزي اس��ت كه 

ب��راي آن تقاضا وج��ود دارد؛ بنابراين وقتي در بازار ش��كاف مازاد 
تقاضايي وجود دارد تقاضا فشار مي آورد و شما از كاركرد اين بازار 

آنچه را كه هدف گذاري كرده ايد، نمي توانيد محقق كنيد. 
صادق��ي اف��زود: ما از ب��ازار ثانويه منطقي س��ازي ن��رخ ارز را 
مي خواس��تيم، ولي اين هدف در شرايطي محقق مي شود كه يك 
شرايط تعادلي در بازار وجود داشته باشد؛ بنابراين ما اين بازار ثانويه 
را ايجاد كرديم عده يي متقاضي ارز و عده يي عرضه كننده ارز آمدند، 
ولي بايد توجه داش��ت كه چون چندان نتوانس��ته ايم در ارتباط با 
توس��عه صادرات غيرنفتي و حتي مواد پتروشيمي آنچنان كه الزم 
اس��ت ش��رايط را فراهم كنيم، بنابراين از جه��ت عرضه همچنان 
مش��كل وجود دارد، يعني آن عرضه يي كه بايد بيايد در اين بازار و 

در تقابل با تقاضا قرار گيرد، هنوز كفايت الزم را ندارد. 
صادقي اضافه كرد:  نبايد انتظار داشته باشيم كه  بازار ارزي ثانويه 
فعلي با اين شرايط، آن هدف اصلي را كه ما براي آن درست كرد ايم 
به صورت درصدهاي باال محقق كند، چون ش��كافي بين عرضه و 
تقاضا وجود دارد كه اين ش��كاف همچنان موجب مي شود، نرخي 
كه از اين بازار به دس��ت مي آيد همچنان نرخ بااليي باش��د، يعني 
تقاضاكنندگاني هس��تند كه براي امور واردات��ي خود، تقاضاي ارز 
دارند اما وقتي آن نرخ را مشاهده مي كنند متوجه مي شوند اين نرخ 
صرفه اقتصادي ندارد و نمي توانند با نرخ كنوني، واردات مورد نياز را 
تامين كنند يا اگر بخواهند با آن نرخ تهيه كنند، آن نرخ ارز، نرخي 
نيست كه وقتي كاالي وارداتي براساس آن نرخ وارد شد، بتوان  آن 
كاال را در بازار داخلي به راحتي فروخت، زيرا باالخره نرخ ارز تعيين 
مي كند كه قيمت وارداتي ش��ما چه ميزان باشد. پس نبايد انتظار 
داش��ته باش��يم كه اين بازار ثانويه ارزي آن كاركردي كه براي آن 

تعريف شده است در كوتاه مدت محقق كند. 

ضرورت بسترسازي براي حلقه مفقوده بازار ثانويه ارز

يك اقتصاددان درباره ضرورت مهار تبعات افزايش قيمت ارز به دولت هشدار داد

فرصت هاي نوظهور رانت و فساد
تعادل|

در حالي ك��ه برخي از كارشناس��ان اقتصادي، 
افزايش چشمگير قيمت ارز را فرصتي براي افزايش 
صادرات كش��ور مي دانند، يك كارشناس اقتصادي 
در گفت وگو با تعادل به مش��كالتي كه مي تواند از 
اين رهگذر گريبان اقتصاد كش��ور را بگيرد، اشاره 
ك��رد. از جمله مهم ترين مش��كالتي كه با افزايش 
قيمت ارز در اين بخ��ش رخ مي دهد نوعي خاص 
از تورم است به نام تورم صادرات، كه براساس آن با 
توجه به اينكه صادرات و فروش كاال در خارج صرفه 
بيشتري دارد، توليدكنندگان داخلي ميزان كمتري 
كاال به بازار ايران مي فرس��تند و همين امر س��بب 
افزايش ن��رخ قيمت ها مي ش��ود. در همين رابطه 
يعق��وب اندايش، مدرس دانش��گاه به تعادل گفت: 
»در وهله اول اين طور به نظر مي رس��د كه فش��ار 
تقاضا از دي ماه سال۱۳۹۶ تاكنون موجب افزايش 
قيمت بس��ياري از كاالهاي داخلي شده است. اما 
با مطالعه دقيق آمار و ارقام، متوجه مي ش��ويم كه 
كاهش شديد عرضه كاالها يا مواد اوليه داخلي در 
بازار كشور وجود داشته است. وجود ارز چند نرخي 
و فرصت هايي كه براي فس��اد به وجود آورده، اكثر 
توليدكنندگان را به اين س��و س��وق مي دهد كه با 
دالر غير رسمي محصوالت را قيمت گذاري كنند يا 
عرضه را براي مدتي متوقف كنند و پس از باال رفتن 

دوباره قيمت ها، عرضه را از سر گيرند.«
ب��ه گزارش تعادل، ن��رخ ارز و قيمت گذاري آن 
همواره يكي از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران بوده و 
همواره سياست گذاري در اين حوزه مورد انتقادات 
فراوان قرار گرفته اس��ت. نرخ ارز و تغيير در قيمت 
آن همواره مي تواند تاثيرات مهمي در سطح كالن 
اقتصاد بگذارد. از اين رو پايين نگهداش��تن نرخ ارز 
همواره براي دولت ها اهميت فراواني داش��ته و در 
بررسي كارنامه اقتصادي دولت ها بررسي وضعيت 

ارز اهميت ويژه يي دارد. 
افزاي��ش ن��رخ ارز تورم زا اس��ت به وي��ژه براي 
اقتص��ادي مانند اقتصاد اي��ران كه بخش بزرگي از 
كاالهاي مصرفي كشور وارداتي است، باال رفتن نرخ 
ارز مي تواند به افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش 
قدرت خري��د مردم منجر ش��ود. بنابراين افزايش 
قيم��ت ارز عمدتا مي تواند مايه نگراني باش��د. اين 
نگراني به ويژه در اقتصادي مش��ابه ايران كه توليد 
هم به درجه يي وابس��ته به واردات اس��ت، افزايش 
مي يابد چرا ك��ه افزايش قيمت ارز، افزايش قيمت 
كااله��ا و خدمات را به هم��راه دارد. اين را تجارب 
گوناگون تاريخي در سال هاي متفاوت نشان دادند 
و افزايش قيمت ها در دولت سازندگي و اوايل دهه 

۹0 جزو مصاديق آن هستند. 
ب��ا اين حال افزيش نرخ ارز نيز طرفداراني دارد. 

عمدتا به اين دليل كه تعيين نرخ ارز نقش مهمي 
در افزاي��ش كاالهاي صادرات��ي و تنظيم و تعديل 
تجاري يك كش��ور دارد. اين اثرگذاري ناشي از آن 
است كه ارز در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان 
داخل��ي در براب��ر رقباي خارج��ي در بازارها نقش 
دارد. طبعا كش��وري كه موفق ش��ود ت��راز تجاري 
مثبتي داش��ته باش��د هم در زمينه توليد و هم در 
حوزه اش��تغال موفق و رو به جلو عمل كرده است. 
در كوتاه مدت هميش��ه افزايش قيمت ارز موجب 
افزايش صادرات مي شود. در سال جاري و ماه هاي 
نخس��تين هم صادرات برخي محص��والت به ويژه 
محصوالت كشاورزي رشد چشمگيري داشت. البته 
در اين ميان خطري نهفته است و آن اين است كه 
اگر صادركنندگان احساس كنند كه از راه صادرات 
مي توانند درآمد بيش��تري داش��ته باشند، عرضه 
كاالي خ��ود به داخل را كمتر مي كنند كه اين امر 
افزايش قيمت را شتاب مي بخشد. همچنين با توجه 
به اينكه بيشتر صادركنندگان ارز حاصل از صادرات 
را در بازار آزاد به فروش مي رسانند، نوسانات ارزي 

افزايش مي يابد. 
در س��ال ۱۳۹2 كه كش��ور در اوج مش��كالت 
اقتصادي بود مركز پژوهش هاي مجلس در مطلبي 
عنوان كرد: »آنچه بايد مورد توجه سياست گذاران 

در اين حوزه قرار بگيرد آن است كه اگر چه افزايش 
ن��رخ ارز مي توان��د، انگيزه ي��ي در راس��تاي بهبود 
ص��ادرات غيرنفتي و تراز تج��اري ايجاد كند، ولي 
اين تصور كه با افزايش نرخ ارز مشكل صادرات در 
ايران حل خواهد شد، بسيار خوش بينانه، غيرواقعي 
و برخالف ش��واهد تجربي اس��ت. به نظر مي رسد، 
برخي سياس��ت هاي غيرقيمتي همچون تغييرات 
ساختاري در اعطاي تسهيالت و اعتبارات، توسعه 
بيمه ها، سياست هاي حمايتي از سرمايه گذاري ها، 
بهبود فضاي كسب و كار، تكيه بر توليدات با مزيت 
نسبي باالتر به دليل افزايش رقابت پذيري در صحنه 
بين المللي به اندازه تغييرات نرخ ارز در بهبود تراز 

تجاري كشور اهميت دارند.«
اكنون و در نيمه نخس��ت سال جاري نيز قيمت 
ارز ب��ار ديگر جهش كرده و اين امر افزايش قيمت ها 
را به همراه آورده اس��ت. به گونه يي كه روز گذشته 
بان��ك مركزي تورم توليد كنن��ده نقطه به نقطه تير 
ماه امس��ال را 2۷.۸ درصد اع��الم كرد در حالي كه 
بيش��ترين نرخ تورم توليدكننده را بخش صنعت با 
ت��ورم بيش از ۳۷ درصدي تجربه كرده اس��ت. تورم 
توليد كننده پيش نمايش وضعيتي است كه در آينده 
اقتصاد ايران گرفتار آن خواهد شد. به نظركارشناسان 
اكنون شرايطي داريم كه بايد تصميم گيران اقتصادي 

ب��ا اتكا به تجارب گذش��ته براي مديري��ت آن اقدام 
كنند. در اين زمينه برخي كارشناسان از فراهم شدن 
زمينه هاي جديدي براي فس��اد خب��ر مي دهند كه 

دولت بايد آن را مديريت كند. 

 دولت مراقب تورم حاصل از صادرات باشد
در همين رابطه، يعقوب اندايش، كارشناس 
اقتصادي و عضو هيات علمي دانش��گاه ش��هيد 
چمران اه��واز، به تع��ادل گفت: »ب��ا تضعيف 
قدرت و ارز پول ملي، مس��لما كاالهاي وارداتي 
به كش��ور، افزايش قيمت را تجربه خواهند كرد 
ك��ه به دنبال خود تورم��ي را به دنبال دارد كه 
آن را ت��ورم وارداتي نام گ��ذاري كنيم. با وجود 
اين پديده ي��ي كه كمتر در مباحث و مدل هاي 
اقتصادي به آن پرداخته مي ش��ود، مس��اله يي 
اس��ت با نام تورم صادرات��ي. هنگامي كه ارزش 
پول ملي براي صادركنندگاني كه قبال مشتريان 
خارج��ي كافي داش��ته اند ي��ا امكان داش��تن 
مش��تري خارج��ي را پيدا مي كنن��د، صادرات 
س��ودآوري بيش��تري نس��بت به عرضه كاال به 
بازار داخلي دارد. اين امر در كش��ورهايي مانند 
ايران كه صادركنندگان خود را ملزم به رعايت 
قواني��ن نمي دانند و ارز حاصل از صادرات خود 

را در بازار سياه به فروش مي رسانند، دو چندان 
مي ش��ود.« او افزود: » اخيرا در كش��ور ش��اهد 
بودي��م كه برخ��ي از توليدكنن��دگان كاالهاي 
كمت��ري به بازار عرضه كردن��د و از اين طريق 
قيمت ها را باال بردند. بسياري از صادركنندگان 
كاال در همي��ن مدت، دس��ت ب��ه چنين كاري 
زدند كه طبعا ب��ه افزايش قيمت ها كمك كرد. 
به همين دليل مي بينيم برخي از كاالها كه در 
ايران توليد مي ش��وند و نيازي هم به مواد اوليه 

خارجي ندارند افزايش قيمت دادند.«
عضو هيات علمي دانشگاه چمران در پاسخ به 
سوالي مبني بر اثر فشار تقاضا بر افزايش قيمت ها 
گفت: »در وهله اول اين طور به نظر مي رس��د كه 
فشار تقاضا از دي ماه سال ۱۳۹۷ تاكنون موجب 
افزاشي قيمت بس��ياري از كاالهاي داخلي شده 
اس��ت. اما ب��ا مطالعه دقيق آم��ار و ارقام، متوجه 
مي ش��ويم كه كاهش شديد عرضه كاالها يا مواد 
اوليه داخلي در بازار كش��ور وجود داش��ته است. 
وج��ود ارز چن��د نرخي و فرصت هاي��ي كه براي 
فس��اد به وجود آورده، انگيزه اكثر توليدكنندگان 
را به اين سو سوق مي دهد كه با دالر غير رسمي 
محصوالت را قيمت گذاري كنند يا عرضه را براي 
مدت��ي متوق��ف كنند و پس از ب��اال رفتن دوباره 

قيمت ها عرضه را از سر گيرند.«
وي در ادام��ه افزود: »مش��كل ب��ه همين جا 
هم ختم نمي ش��ود. متاس��فانه اكنون بس��ياري 
از صادركنن��دگان، حاضر نيس��تند ارز خود را به 
قيمت رس��مي در سامانه رسمي نيما بفروشند و 
به جاي آن به بازار س��ياه مراجع��ه مي كنند و با 
نرخ غير رس��مي مبادالت خود را براي فروش ارز 
انجام مي دهند. حتي در مورد پتروش��يمي ها كه 
از يارانه هاي دولتي بهره مند مي ش��وند هم مورد 
نظ��ارت كافي دولت قرار ندارند. حال تصور كنيد 
توليدكنن��دگان كوچك تر تا چه اندازه تصميمات 

دولتي  را به رسميت مي شناسند.«
انداي��ش افزود: »دول��ت با ابزارهاي��ي كه در 
اختي��ار دارد مي توان��د در اي��ن زمين��ه كنترل 
بيش��تري داش��ته باش��د. رص��د ب��ازار و كنترل 
صادركنن��دگان با ابزار ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
ابزاره��اي مرتبط با ص��ادرات و واردات و كنترل 
قاچاق ممكن اس��ت. اما دولت ها در ايران نش��ان 
داده اند كه در كنترل فساد نه تنها موفق نيستند 
بلكه اقتصاد كشور هميشه مستعد فساد جديدي 
است. فساد و رانت در نابساماني فعلي بازار، عامل 
اصلي افزايش سرس��ام قيمت هاي داخلي است و 
ب��ا اراده و جدي��ت تمام بايد ب��ا آن مقابله كرد و 
ريشه هاي در هم تنيده فساد و اتصال آنها به بدنه 

قدرت را خشكاند.«
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تالش ۴ كشور براي بازگشت 
FATF ايران به

س��فير ايران در انگليس گفت: اگر ايران نتواند 
درباره FATF به يك جمع بندي مناس��ب دست 
يابد ممكن اس��ت با دس��ت خودمان نظام بانكي و 

مالي را دچار تحريم هاي تحميلي كنيم. 
به گ��زارش خانه مل��ت، حميد بعي��دي نژاد با 
بيان اينكه موضوع FATF امروز به عنوان يكي از 
اولويت هاي سياست اقتصادي كشور در ابعاد مختلف 
مورد بحث قرار گرفته اس��ت، گفت: خوش��بختانه 
پس از بحث هاي زيادي كه درباره FATF صورت 
گرفته مفاهمه بيش��تري بين مخالف��ان و موافقان 
شكل گرفته و روز به روز بسياري از مطالب روشن 
ش��ده كه اميدوارم اين روش��نگري ما را به تصميم 
 FATF بسيار مناس��ب رهنمون كند. در مجلس
به صورت ش��فاف و كارشناس��انه م��ورد بحث قرار 
گرفته كه با اهميت موض��وع اميدوارم كه تصميم 
مقتضي اتخاذ ش��ود. وي با بي��ان اينكه نگراني كه 
امروز وجود داش��ته اين اس��ت كه مبادا دچار خود 
تحريمي شويم، ادامه داد: برجام با مشكالتي مواجه 
ش��ده و امريكايي ها تحريم ه��اي دو جانبه خود را 
عليه اي��ران اعمال مي كنن��د، بنابراي��ن اگر ايران 
نتوان��د درباره FATF به يك جمع بندي مناس��ب 
دس��ت يابد ممكن است به اين موضوع منجر شود 
كه با دس��ت خودمان نظام بانك��ي و مالي را دچار 
تحريم هاي تحميلي كنيم. بعيدي نژاد يادآور شد: 
در جلس��ه آخري كه در پاريس انجام شده امريكا، 
اس��راييل، عربستان و آرژانتين تالش زيادي كردند 

كه ايران را دوباره به ليست سياه بازگردانند. 

 افزايش موقت 
نرخ سود بانكي

علي اصغ��ر س��فري كارش��ناس بانكي ب��ر لزوم 
افزاي��ش ن��رخ س��ود بانكي ب��ه ص��ورت موقت و 
كوتاه م��دت در ش��رايط فعلي تاكيد ك��رد و اظهار 
داش��ت: كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي موضوع 
بسيار حساسي است و بايد ريشه   يابي دقيقي در اين 
زمينه صورت گيرد. وي افزود: به لحاظ تئوري هاي 
اقتصادي در كاهش نرخ سود بانكي ترديدي نيست 
ام��ا با توجه به ش��رايط ناپايدار اقتص��ادي فعلي و 
كاهش ق��درت خريد مردم اعتماد س��پرده گذاران 
كاه��ش پيدا ك��رده و منابع س��پرده يي از بانك ها 
خارج ش��ده است. سفري با بيان اينكه افزايش نرخ 
سود بانكي به صورت موقت و مقطعي و كوتاه مدت 
راهكار موثري خواهد بود، تصريح كرد: اكنون مردم 
به جاي س��پرده گذاري در بانك ها ترجيح مي دهند 
ق��درت خريد خود را در بازارهايي مانند طال، دالر، 
س��كه و مس��كن حفظ كنند. وي خاطرنشان كرد: 
بهبود فضاي كسب و كار همواره يكي از راه حل هاي 
جايگزين در اين س��ال ها بوده است تا به جاي ارائه 
پول به مردم از طريق سپرده بانكي، جريان گردش 
پول افزايش يابد كه نهايتا منجر به سودآوري بهتر 
بانك ها و كاهش هزينه ها نيز خواهد ش��د. وي در 
خصوص موانع فعلي در نظام بانكي گفت: بانكداري 
خصوصي با چالش هاي بس��يار جدي مواجه است 
و تم��ام هدف در سيس��تم بانكي ارائ��ه راه حل به 
مسووالن در جهت كاهش مشكالت و تقويت نظام 

بانكي در سيستم اقتصادي فعلي است. 

موافقت مجلس با بررسي 
اولويت دار قانون چك

نماين��دگان م��ردم در خان��ه ملت با بررس��ي 
اولويت دار طرح اصالح قانون چك موافقت كردند. 
به گزارش تعادل، نمايندگان در نشس��ت علني 
روز چهارشنبه، ۱۰ مردادماه مجلس با درخواست 
ابوالفض��ل ابوترابي مبني ب��ر در اولويت قرار دادن 
بررس��ي طرح اصالح قوانين مرتبط با چك طبق 
ماده ۱۰۴ آيين نام��ه با ۱۲۱ راي موافق، ۳۷ راي 
مخالف و ۷ راي ممتن��ع از مجموع ۱۹۸ نماينده 

حاضر در جلسه موافقت كردند. 
همچني��ن نماين��دگان مجلس ب��ا تهيه طرح 
تاسيس بانك تك شعبه يي توسعه ايران، خواستار 
تغيير اساس��نامه ۵ بانك توسعه صادرات، توسعه 
تعاون، كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن شدند. 
نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان تاس��يس 
بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران ارائه كرده اند 
كه در بخش��ي از داليل توجيهي آن آمده اس��ت: 
يكي از چالش هاي اصلي اقتصاد كش��ور اين است 
ك��ه به دليل افزايش روزاف��زون هزينه هاي جاري 
دولت، امكان تامين مالي ايجاد زيرس��اخت مورد 
نياز و صنايع زيربنايي ثروت آفرين و اش��تغال زا از 
طري��ق منابع عمومي دولت وج��ود ندارد. كمبود 
يا فقدان منابع باعث ش��ده اس��ت ك��ه در تمهيد 
زيرساخت هاي ضروري پيش نياز توسعه همچون 
توس��عه خطوط ريلي و ايجاد صنايع اساسي مولد 
ارزش افزوده و اشتغال، از رقباي خود عقب بمانيم. 
عالوه بر اين، كيفيت نازل و قيمت باالي برخي از 
كاالهاي توليد داخل، معلول عوامل متعددي است 
كه نظ��ام تامين مالي ناكارآمد در راس آنهاس��ت. 
نظام ناكارآمد تامين مالي باعث شده كه تسهيالت 
س��رمايه در گردش م��ورد ني��از توليدكنندگان به 
س��ختي و با نرخ هاي س��ود غيرمعق��ول در اختيار 
آنان قرار گيرد. مروري بر تجربه كش��ورهاي موفق 
همچون اقتصادهاي نوظهور ش��رق آس��يا نش��ان 
مي ده��د كه اين كش��ورها ني��ز در مراحل آغازين 
توس��عه با مشكل كمبود منابع مواجه بوده اند اما با 
رويكردي عالمانه به مقوله پ��ول و بانك، از بحران 

كمبود منابع با موفقيت عبور كرده اند. 
ايجاد نظام تامين مالي متناسب با اقتصاد ايران 
مستلزم تمهيد نهاد ويژه يي در نظام اداري كشور 
است. بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران نهادي 
اس��ت كه با الگوبرداري از تجربه كشورهاي موفق 
و بومي س��ازي آن، ب��راي نيل به اي��ن هدف مهم 
يعني هدايت اعتبارات بانكي به س��مت طرح هاي 
توس��عه يي و بخش هاي مولد اقتص��ادي، طراحي 

شده است. 

اخبار

اين همه كارت بانكي در جيب و كيف ما چه مي كند

چالش  مشتريان با اتالف وقت در شعب
 گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

در ش��رايطي ك��ه بانك هاي جهان به س��مت 
گس��ترش ارتباطات و فن��اوري نوين الكترونيكي 
حركت مي كنند و در عين حال بانكداري ش��عبه 
هم از رونق نيفتاده و نيازهاي مختلف مش��تريان 
را تامين مي كنند، و خدمات دهي اينترنتي بانكي 
و هم��ر اه بانك ها با خدمات نوي��ن بانكداري نيز 
در حال گس��ترش است متاسفانه در برخي شعب 
بانك ه��اي اي��ران همچنان مش��تريان و كاربران 
خدمات بانكي روزانه با مش��كالت مختلفي روبرو 
هستند و از كمبود پول نقد گرفته تا قطعي برق و 
مشكالت حواله از اين بانك به آن بانك، مشتريان 

را با ساعت ها اتالف وقت مواجه مي كند. 
ب��ه گزارش تعادل، اگرچه در ش��رايط كنوني 
كش��ور با قطع مكرر برق مواجه اس��ت و سرعت 
اينترنت نيز كند اس��ت اما بانك ها، از خصوصي 
تا دولتي نيز امكان ارائه خدمات بدون اش��كال را 
ندارند و اگرچه همواره خدمات الكترونيكي امن 
و آس��ان و آنالين را معرف��ي و تبليغ مي كنند و 
براي كوچك ترين خدمت رساني نيز از مردم پول 
دريافت مي كنند با اين حال خدمات الكترونيك 
و شعب آنها راضي كننده نبوده است و مشتريان 
س��اعت ها در بانك با مش��كل روبرو هستند و از 
ساعت ۱.۳۰ ظهر نيز درب شعب بسته مي شود. 
به عنوان مثال، ب��راي تعويض كارت بانكي و 
تمديد آن س��اعت ها وقت تلف مي شود. بانك ها 
ملزم به دريافت اس��تعالم از ثبت احوال هستند 
و كارمن��دان بانكي معتقدند س��ايت ثبت احوال 
بس��يار كند كار مي كن��د و متصديان امور بانكي 
نمي توانند با س��رعت كار كنند و همين موضوع 
باع��ث مي ش��ود ك��ه تمدي��د كارت ب��ا روزها و 

ساعت ها اتالف وقت مشتري همراه شود. 
مش��تري براي دريافت يك عابر بانك س��اده 
بايد چندروزي معطل ش��ود ت��ا برق بانك وصل 
باش��د و سيس��تم داخ��ل بانك ني��ز همزمان با 
سيستم ثبت احوال فعال باشند و همه دست به 
دست هم بدهند و سرانجام استعالم ثبت احوال 
دريافت ش��ود و بانك بتواند كارت را صادر كند. 
حت��ي براي درج چند كلمه روي كارت هديه نيز 

بايد با شبكه بانك ارتباط بگيرند و تاييد شود تا 
باالخره متصدي بتواند از كارت مورد نظر پرينت 

بگيرد و اين موضوع ساعت ها وقت مي برد. 

 دريافت اسكناس نقد
مش��كل ديگري كه مش��تريان بانك ها با آن 
مواجه هس��تند دريافت اس��كناس نق��د با ارقام 
باالي يك ميليون تومان اس��ت زيرا با مراجعه به 
ش��عب براي دريافت پول با عدم وجود اسكناس 
مواجه مي شوند و در صورت اصرار مشتري نهايتا 
ش��عب با ارائه ايران چك ه��اي ۵۰ هزار توماني 
پ��ول م��ورد نظر را ب��ه مش��تري مي دهند و در 
نتيجه مش��تري براي انتقال پول نقد به كس��ب 
وكار خود يا پرداخت به ديگران مجبور اس��ت از 
حواله هاي بين بانكي استفاده كند و اين موضوع 
نيز به ساعت ها اتالف وقت، دريافت چك رمزدار 

بين بانكي و مراجعه به بانك ديگر و انجام كارها 
نياز دارد. در ش��رايطي كه سقف كارت به كارت 
۳ميليون تومان است و اين سقف در حساب هاي 
خ��ود يك بانك ۱۰ ميليون تومان اس��ت، كاربر 
بانك مجبور اس��ت براي گرفتن گردش حساب 
خود يا انتقال پول بيشتر، حضوري به شعب بانك 
مراجع��ه كند و بعد از ص��رف وقت و هزينه، بايد 
براي گرفتن پرينت حس��اب خ��ود ۲۰۰۰تومان 
ني��ز پرداخت كن��د. اگر چ��ه در گراني هاي اين 
روزها به چش��م نمي آيد اما نكته اينجاس��ت كه 
براي دريافت آن هيچ رس��يدي به مشتري داده 

نمي شود. 
از س��وي ديگر، دريافت مبل��غ نقد نيز از عابر 
بانك ه��ا به مي��زان ۲۰۰ ه��زار تومان اس��ت و 
افراد ب��راي دريافت مبالغ يك ت��ا چند ميليون 
بايد از كارت ه��اي مختلف طي روزهاي مختلف 

اس��تفاده كنند تا باالخره بتوانند پول مورد نظر 
را درياف��ت كنند و مث��ال اقس��اط دفترچه هاي 
قديمي بانك ه��اي مختلف را بپردازن��د يا بيمه 
خودروي خ��ود را بدهند. برخي موسس��ات نيز 
حاضر نيس��تند كه با تراكنش پول دريافت كنند 
چون چند ساعت يا ۲۴ ساعت وقت الزم است و 
همين مسائل نيز باعث شده كه مشتري به جاي 
اس��تفاده از كارت خوان به عابر بانك ها مراجعه 
كند و پول ش��ركت ها و موسسات خدمات دهنده 

مثل شركت هاي بيمه را پرداخت كند. 
خدمات غي��ر حضوري براي كاربران در اغلب 
بانك ها مشكل س��از اس��ت و هر بانكي كه بتواند 
مش��كالت را حل كند مطمئنا با تعداد مشتريان 
بيش��تري مواجه خواهد بود ام��ا اگر بانك ها نوع 
خدم��ات حض��وري و همچنين ارتب��اط بانك ها 
ب��ا يكديگر را بهت��ر نكنند، عم��ال كارايي بانك 

و مش��تري و گ��ردش مالي اقتص��اد و بانك ها با 
مش��كالت و چالش هاي بيش��تري همراه خواهد 
ش��د. لذا در اقتصادي كه با تورم و ارقام درش��ت 
پرداخت براي خريد كاال و خدمات مواجه اس��ت 
و ارزش پ��ول ب��ا چهار صفر اضافه همراه اس��ت 
نمي توان با محدوديت ايجاد كردن مش��كالت را 
كم كرد و بايد هر چه س��ريعتر ارقام اسكناس ها 
اص��الح ش��ود و خودپردازه��ا ارق��ام اس��كناس 
درش��ت تري را به مش��تري بدهند و سقف ۲۰۰ 

هزار تومان نيز افزايش يابد. 
روش هاي بس��ياري در بانك هاي جهان وجود 
دارد كه در وقت و هزينه مردم صرفه جويي مي كند 
اما در ايران با گذشت چندين سال از آمدن اينترنت 
بانك و نرم اف��زار همراه بانك، هنوز هم مردم بايد 
براي گرفتن خدمات بانكي به بانك ها مراجعه  كنند 
و وق��ت و هزينه فراوان��ي را صرف كنند تا كار آنها 
انجام ش��ود. هر بانك يك حساب و يك كارت دارد 
و مش��تري به دليل نارسايي ارتباط حساب خود با 
مراكز خدمات دهنده بايد انواع كارت هاي بانكي را 
در جيب خود داشته باشد. هرچند سال يك بار بايد 
كارت را تمديد كند و پول بدهد، هر كارت با رمز و 
شماره و سريال هاي مختلف همراه است و همه اين 

كارت ها و خدمات يكجا جمع نشده است. 
درحالي ك��ه با يك كارت كش��وري مي توان 
تم��ام حس��اب هاي بانكي، ورود به فروش��گاه ها، 
پرداخ��ت مالي��ات، درياف��ت خدم��ات مختلف، 

گواهينامه رانندگي و... را يكجا جمع كرد. 
با اي��ن همه كارت بانك��ي، گواهينامه، كارت 
ملي، كارت پرس��نلي و شناسايي مربوط به شغل 
و حرفه و تخصص، كارت ماش��ين، بيمه خودرو 
و... ك��ه در جيب و كيف خ��ود داريم و اين همه 
رمز و شماره كه بايد به ياد داشته باشيم و با اين 
همه دسته كليد و س��وئيچ و ريموت كنترل و... 
عمال به يك كيف پول بزرگ تبديل ش��ده ايم كه 
ه��ر روز بايد تمام آنها را حم��ل كنيم تا بتوانيم 
مبلغ م��ورد نظر را دريافت ي��ا پرداخت كنيم و 
كارهاي روزمره را انجام دهيم و جالب اين است 
ك��ه با اين هم��ه كارت بانكي و... ب��از هم برخي 

كارها به مدارك ديگري نياز دارد.

كاهش قيمت طال و سكه 

سكه به زير ۴ ميليون برگشت
گروه بانك و بيمه|

 در حالي كه روز سه شنبه ۹ مرداد ۹۷ به دنبال 
اعالم آمادگي ترامپ براي مذاكره با ايران و همچنين 
اعالم برنامه سياس��ت ارزي دولت در هفته آينده، 
نرخ سكه و طال و ارز كاهش يافت، اما در روز چهار 
ش��نبه بار ديگر نرخ ها با افزايش نسبي اما ماليم تر 
از اوايل هفته مواجه بود و قيمت هاي طال و س��كه 
افزايش داش��ت. البته در ساعات اوليه صبح قيمت 
سكه به باالي ۴.۱ ميليون تومان افزايش داشت اما 
در ساعات عصر تاحدودي كاهش يافت به طوري كه 
قيمت سكه تا ۴ ميليون و ۱۰۰هزار تومان باال رفت 
و س��پس به چهار ميليون و ۷۶ هزار تومان كاهش 
يافت و در برخي ساعات نيز تا ۴ ميليون تومان افت 
داشته اس��ت. به گزارش »تعادل«، در ساعت عصر 
چهارشنبه قيمت سكه ۴ميليون و ۷۶ هزار تومان 
ش��د. نيم س��كه دو ميليون و ۱۱ هزار تومان و هر 
قطعه ربع س��كه نيز يك ميليون و ۱۱ هزار تومان 
قيمت گذاري شد. هر مثقال طالي ۱۷ عيار هم يك 
ميليون و ۳۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طالي 
۱۸ عي��ار نيز ۳۰۵هزار و ۹۰۰ تومان داد و س��تد 
مي ش��ود. همچنين هر سكه يك گرمي ۵۰۶ هزار 
تومان قيم��ت دارد و هر اونس طال در بازار جهاني 
۱۲۲۳ دالر و ۷۰۰ سنت خريد و فروش شده است
فع��االن ب��ازار ارز و طال مي گوين��د كه قيمت 
س��كه بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران به زير 
۴ميليون تومان رسيد و با كاهش قيمت نسبت به 
روز گذش��ته با رقم ۳ ميلي��ون و ۹۹۷ هزار تومان 

به فروش رس��يد. همچنين هر قطعه س��كه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم به ارزش ۳ ميليون و ۷۶۵ 
هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي ۲ ميلي��ون و ۱۳ هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز ارزش يك ميليون و ۱۲ هزار تومان 
معامله شد. هر قطعه سكه گرمي ۵۱۲ هزار تومان 
معامله ش��د و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز به ارزش 
۳۰۵ هزار تومان فروخته شد. دربازار رسمي ارز نيز، 
ه��ر دالر امريكا با ۴ توم��ان افزايش ۴ هزار و ۴۰۹ 
توم��ان قيمت خورد. هر يورو ب��ا ۱۹ تومان افت ۵ 
هزار و ۱۵۱ تومان و هر پوند نيز با ۹ تومان رشد ۵ 

هزار و ۷۸۰ تومان ارزش گذاري شد. 

 تقويت ۱۳۰۰ توماني ريال ايران در مقابل دالر
از س��وي ديگ��ر، بلومبرگ گ��زارش داد كه به 
دنبال اظه��ارات ترامپ مبني بر مش��تاق بودن او 
ب��راي مذاكره با ايران بدون هر گونه پيش ش��رط، 
ارزش ريال در مقابل دالر ۱۳۰۰ تومان بهبود پيدا 
كرد. به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا مبني بر اينكه خواهان مذاكره با ايران بدون 
هرگونه پيش شرطي اس��ت، ارزش ريال در مقابل 
دالر افزايش پيدا كرد و بخش��ي از ضرر از دس��ت 

رفته خود را جبران كرد. 
ترامپ گفت: مشتاق ديدار با همتاي خود حسن 
روحان��ي و ديگر مقامات ايراني بدون پيش ش��رط 
و در ه��ر زماني كه آنها بخواهند، اس��ت. در همين 
حال هر دالر امريكا در بازار سياه به دنبال اظهارات 

ترامپ در اواخر بعداز ظهرس��ه شنبه ۱۳۰۰ تومان 
از ارزش خود را در برابر دالر به دست آورد و از رقم 

۱۱۷۰۰ تومان به ۱۰۴۰۰ تومان رسيد. 

 ۲۵۰ هزار دينار ارز به مسافران عتبات 
پرداخت مي شود

از س��وي ديگر، مديركل عتبات س��ازمان حج 
و زي��ارت گفت: ۲۵۰ هزار دينار ارز مس��افري به 
زائران عتب��ات در خاك عراق پرداخت مي ش��ود 
كه با حل مشكالت ظرف ۱۰ روز آينده عملياتي 
خواهد شد. مرتضي آقايي درباره وضعيت پرداخت 
ارز مس��افري ب��ه زائ��ران عتبات، اظهار داش��ت: 
همانطور كه پي��ش از اين نيز بانك مركزي اعالم 
ك��رده بود، ۲۵۰ هزار دينار در اختيار زوار عتبات 

عاليات قرار مي گيرد. 
وي با بيان اينكه، قرار است ارز مسافران عتبات 
با همكاري بانك  مركزي، بانك هاي عامل ايراني و 
بانك هاي عراقي در داخل خاك عراق به زوار تحويل 
داده شود، اظهار داشت: مشكالتي در نحوه اجرا به 
وجود آمده كه ظرف ۱۰ روز آينده حل خواهد شد 
و اختصاص ارز صورت مي گيرد. آقايي درباره دليل 
پرداخت ارز در خاك عراق اظهار داشت: مطالباتي 
از عراقي ه��ا داريم كه براي كاهش هزينه هاي نقل 
و انتقال پول قرار ش��ده اين مطالبات به صورت ارز 
در همان خاك كشور عراق تحويل مسافران شود. 

ب��ا تصميم بانك مرك��زي، بانك هاي تجارت و 
پارس��يان به عنوان بانك هاي عام��ل پرداخت ارز 

به مس��افران عتبات انتخاب شده اند. در بخشنامه 
بانك مركزي براي ارز زائران عتبات عاليات آمده 
بود: حسب هماهنگي هاي به عمل آمده با سازمان 
حج و زيارت و براي تس��هيل ش��رايط مس��افرت 
هموطن��ان ايراني ب��ه عتبات عالي��ات، تامين و 
پرداخت ارز مس��افرتي به زائ��ران عتبات عاليات 
اعالمي از سوي سازمان حج و زيارت )به طور كلي 
اعم از زميني يا هوايي( به ميزان ۲۵۰ هزار دينار 
ع��راق صرفاً از طريق تمام ش��عب ارزي منتخب 
بانك هاي تجارت و پارس��يان در سطح شهر و با 
ارائه فهرست مش��خصات زائران كه توسط دفاتر 
سازمان مورد اش��اره تاييد شده باشد، بدون ارائه 

بليت و گذرنامه بالمانع است. 

 مجازات اخاللگران بازار ارز و سكه
از س��وي ديگر، عضو هيات رييسه مجلس نامه 

۱۹۰ نماين��ده مجلس به رييس ق��وه قضاييه در 
خصوص تس��ريع در مجازات اخاللگران بازار ارز و 

سكه را قرائت كرد. 
به گزارش خان��ه ملت، محمدعلي وكيلي در 
نشست علني ديروز )چهارشنبه، ۱۰ مردادماه( 
مجلس نامه ۱۹۰ نماينده به رييس قوه قضاييه 
در خصوص مجازات اخاللگران بازار ارز و س��كه 
را قرائ��ت كرد كه به ش��رح زير اس��ت: پس از 
اظهارنظر س��خنگوي قوه قضاييه حضرتعالي با 
صراحت اعالم كرديد افرادي كه در جريان اخير 
بازار س��كه و ارز اخالل ايجاد ك��رده و باعث به 
وجود آوردن جو رواني ش��ده اند مصادق فس��اد 
ف��ي االرض و اخ��الل در اقتص��اد، محاكم��ه و 
مجازات خواهند ش��د. نمايندگان مجلس ضمن 
تش��كر از جنابعالي خواهان اقدام عاجل در اين 

زمينه هستند. 

يادداشت

زهرا لطيفي|
رمز ارز ملي يك ابزار مالي پيش��رفته و مدرن است اما نمي توان از 

آن به عنوان معجزه براي يك اقتصاد استفاده كرد. 
رمز ارز ديجيتال يك توكن روي بستر بالكچين است و بنابر آنچه 
اعالم ش��ده پشتوانه ارز ملي ايران ريال است. بنابراين اين پروژه ملي 
اب��زار پرداخت براي تبادالت و تس��ويه بين بانك��ي خواهد بود. اما آيا 
اي��ن رمز ارز مي تواند نجات دهنده اقتصاد ايران و راهي براي دور زدن 

تحريم هاي دولت امريكا باشد؟
كشورهاي زيادي توليد رمز ارز ملي خود را آغاز كرده اند. به عنوان 
مثال كش��ور مالزي رمزارز ملي خود را كه با احكام ش��ريعت منطبق 
است با پشتوانه طال توليد كرده است. كشور ونزوئال نيز براي دور زدن 
تحريم هاي امريكا رمز ارز ملي خود را با نام پترو با پشتوانه نفت معرفي 
كرده است. اما آيا پترو نجات دهنده اقتصاد فروپاشيده ونزوئال خواهد 
بود؟ براي پاس��خ به اين سوال بهتر است شرايط اقتصاد كشور ونزوئال 
كه در تحريم، شرايطي مشابه با ايران دارد را بررسي كنيم. اگر چه رمز 
ارز ملي ايرات تفاوت هاي اساسي با پترو خواهد داشت اما شايد بتوان 

اين دو را در خصوص دور زدن تحريم ها باهم مقايسه كرد. 
ونزوئال رتبه اول را در ذخاير نفتي جهان دارد اما باالترين نرخ تورم 
در جهان را دارد. اين كش��ور تورم باالي ۴۰۰۰ درصد را تجربه كرده 
است و ارزش پول ملي ۹۶% كاهش داشته است. نرخ ارز رسمي دولت، 
يك دالر در ازاي ۱۰ بوليوار است. ولي تنها رييس جمهور و متحدانش 
به آن دسترسي دارند. مردم معمولي ونزوئال دالر را در بازار آزاد با نرخ 

ده هزار بوليوار مي خرند. كشور ونزوئال توليد كننده نفت و وارد كننده 
همه چيز است. از طرفي كمبود تجهيزات و دانش تكنولوژي، استخراج 
نفت را نيز كاهش داده اس��ت. م��ردم مي دانند اگر امروز خريد نكنند 
فردا ممكن اس��ت قادر به خريد چيزي نباشند زيرا نرخ ارز به معناي 
واقعي هر روز كاهش مي يابد. قحطي، شهروندان نيازمند را تبديل به 
ماينرهاي بيت كوين كرد و شماري از مردم كشور ونزوئال براي مصون 
ماندن از آسيب هاي اجتماعي به اس��تفاده از بيت كوين روي آوردند. 
دولت ابتدا اين كار را غيرقانوني كرد، اما با بدتر ش��دن شرايط، دولت 
ونزوئال متوجه ش��د كه اين ممكن اس��ت تنها راهي باش��د كه بتواند 
پول به اقتصاد ورشكس��ته اش تزريق كند. بنابر اين رمز ارز ملي خود 
با پش��توانه نفت را معرفي كرد. اما نظرات متضاد و مسائل زيادي در 
مورد راه اندازي پترو وجود دارد كه در اين يادداش��ت فقط به برخي از 

آنها اشاره مي شود: 
 اول اينكه در گزارش اوليه منتش��ر شده، عنوان شده بود كه پترو 
توكني بر بستر اتريوم است )ERC-20( . اما روز بعد اين خبر حذف 
شد و پترو به پلتفرم بالك چين NEM پيوست. اين موضوع يك مساله 
حياتي اس��ت و بايد پيش از ش��روع كار، مورد بررسي قرار مي گرفت. 
ممكن است چنين سواالت اساسي، حتي در مورد جنبه هاي ديگري 
از ساختار پترو نيز وجود داشته باشد. به نظر مي رسد دولت در اعتماد 
نسبت به پول رمزنگاري شده با پشتوانه نفت، ضعيف عمل كرده است. 
چرا طي پيش فروش، از پلتفرم اتريوم كه اس��تفاده گسترده يي براي 
تاييد و نگهداري سوابق معامالت در چندين ارز رمزنگاري شده دارد، 

به پلتفرم نوظهور NEM س��وييچ كردند؟ اصلي ترين ارز رمزنگاري 
پلتفرم NEM، داراي ارزش بازار ۴ ميليارد دالر است كه در مقايسه 
با ارزش بازار ۶۱ ميليارد دالري اتريوم بس��يار اندك است. از آنجا كه 
اين پلتفرم كوچك تر اس��ت، بنابراين كار دولت ونزوئال براي تسلط بر 

پلتفرم ساده تر شود. 
دوم اينك��ه پت��رو را نمي توان با پول مل��ي ونزوئال خريد و فقط 
آن را مي ت��وان ب��ا بيت كوين، اتريوم و ارزهاي��ي مانند دالر و يورو 
خري��داري كرد. همچنين ترديدهايي اساس��ي وجود دارد كه نفت 
واقعا پش��توانه پترو باشد. فرمول ارائه شده براي تعيين نرخ مبادله 
نفت و نرخ ارائه ش��ده توسط مبادالت رس��مي به اين معني است 
ك��ه در واقع هيچ قيمت ثابتي براي پترو وجود ندارد و دولت براي 
تعيي��ن قيمت آزاد اس��ت و نكته مهم آن اس��ت ك��ه مردم عادي 
نمي توانند آن را به طور مستقيم از دولت خريداري كنند بلكه بايد 

پترو را در بازار ثانويه خريداري كنند. 
 س��وم اينكه، هنوز مجلس ملي ونزوئال پترو را قانوني اعالم نكرده 
است. رييس جمهور مادورو متهم به تالش براي دور زدن تحريم هاي 
اي��االت متحده اس��ت. بنابراين اگر تغييري در ق��درت اتفاق بيفتد و 
مادورو ديگر قدرت نداش��ته باشد، احتماال پترو غيرقانوني خواهد شد 

و ارزش نخواهد داشت. 
چهارم اينكه در گزارش اوليه منتش��ر ش��ده گفته ش��ده است 
كه يكي از موارد اس��تفاده پترو، تبديل ش��دن به يك معيار مبادله 
اس��ت كه براي خريد كاال و خدمات مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
اما نخستين چيزي كه بايد به آن پرداخته شود اين  است كه اكثر 
مردم ب��ا پول مجازي و چگونگي كاركردن با آن آش��نا نيس��تند، 
ب��راي برخي از آنها چيزهاي مجازي كه قابل لمس نيس��ت، ارزش 

ندارد. براي افرادي در كشورهاي داراي وضعيت اقتصادي بد مانند 
ونزوئال، توضيح پول مجازي بس��يار دشوار است. آنها حتي به پول 
ه��م اعتماد نمي كنند و فقط به كاال اعتماد مي كنند. در واقع غذا، 
دارو و لباس چيزهايي هستند كه كاربردي هستند و فردا ارزششان 
را از دست نخواهد داد. مردم ونزوئال آنقدر از دولت فريب خورده اند 
ك��ه ديگر هرآنچه دول��ت بگويد باور نمي كنند. م��ردم در صورتي 
از پول رمزنگاري ش��ده اس��تفاده مي كنند كه مطمئن باشند فردا 
مي توانن��د با آن پول آنچه مي خواهند بخرند، اما آيا دولت مي تواند 
اين مس��اله را تضمين كند؟ وقتي فروش سكه هاي مجازي با دالر 
بس��يار گران در بازار سياه مبادله مي ش��ود مردم عادي چه كاري 
مي توانند انجام دهن��د؟ حتي اگر مردم بخواهند از پول رمزنگاري 

شده استفاده كنند، آيا تضمين مي شود كه پايدار باشد؟
اگر چه پترو نوعي انگيزه دركشورهاي مختلف ايجاد كرده است كه 
اگر با تحريم روبرو شوند، براي دور زدن آن از ارزهاي ديجيتال كمك 
بگيرند. اما از سوي ديگر، وزارت خزانه داري اياالت متحده اعالم كرده 
است كه پترو مي تواند به منزله تعامل با دولت ونزوئال باشد و كساني 

كه وارد معامالت اين ارز ديجيتال شوند شامل تحريم ها مي شوند. 
در نهايت بايد گفت پول مجازي يك قرص س��حرآميز نيس��ت، 
كه همه مش��كالت اقتصادي را درم��ان كند. رمز ارز ملي يك ابزار 
مالي پيش��رفته و مدرن اس��ت اما نمي تواند اقتصاد نابود شده را با 
ي��ك روش فوق العاده تثبيت كند. اگرچه اميدواري نس��بت به ارز 
رمزنگاري و آينده آن زياد اس��ت اما كامال واضح است كه اقتصاد، 
زيرس��اخت ها، صنعت و س��اير حوزه هاي مهم ديگ��ر بايد كارآمد 
باش��ند تا كش��ور به رفاه برس��د. بنابراين نمي توان با رمز ارز همه 

مشكالت ناشي از تحريم ها را حل كرد. 

رمز ارز ملي و نوش داروي اقتصاد ايران 
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5 بورس و فرابورس
موفق نبودن سكه آتي 

بهانه است
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اش��اره به اينكه س��ازمان بورس دريافت ماليات را 
علت موفق نش��دن پيش فروش سكه در بورس اعالم 
كرده اس��ت، اظهار داشت: جاي سوال دارد كه چطور 
اي��ن اي��ده در تمام دنيا جواب مي ده��د؛ اما در ايران 
ايده پيش فروش س��كه در بورس موفق نمي شود، آيا 
نمي خواهند يا حقيقتا اين ايده موفق نبوده اس��ت؟ 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آب��ادي در گفت وگو با خانه 
ملت، ادامه داد: اعتقاد داريم كه بايد وارد فضاي ارائه 
س��كه در بورس مي ش��دند و اين ايده ها را به صورت 
آزمايش��ي در بازه ي��ي از زم��ان آزماي��ش مي كردند. 
نماينده مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسالمي با 
اشاره به دريافت ماليات از سكه، بيان داشت: دريافت 
ماليات از س��كه امر منطقي و قانوني اس��ت؛ اما جاي 
بح��ث در زمينه كاهش ماليات بر ارزش افزوده وجود 
داشت. اين نماينده مجلس با انتقاد از عملكرد برخي 
كارشناس��ان، عنوان كرد: متاسفانه برخي در اتاقشان 
مي نش��ينند و تص��ور مي كنند اگر ماليات از س��كه 
دريافت ش��ود ايده پيش فروش سكه در بورس موفق 
نمي ش��ود، آنها حق ندارند اينگون��ه ايده ها را متوقف 
كنند اينكه مي گويند كارشناس��ان كار كشور را لنگ 
مي كنند درس��ت اس��ت و در موارد بس��ياري چنين 
موضوع��ي را تجربه كرده ايم. جعف��رزاده ايمن آبادي 
بيان ك��رد: به طور مثال رييس جمهور در س��فرهاي 
اس��تاني مصوباتي دارد كه كارشناسان وزارتخانه ها با 
بيان اينكه تصميم رييس جمهور كارشناس��ي ش��ده 
نيست، با دستور رييس جمهور مخالفت مي كنند. وي 
تاكيد كرد: ارائه س��كه در بازار بورس نيز اينگونه بود، 
در حالي كه تنها راه نجات بازار س��كه و طال شفافيت 
است چرا كه اگر بدانند در بورس اسامي عيان مي شود 
ديگر كس��ي 2 تن سكه نمي خرد و به اسم يك مرده 

خريد هاي نجومي صورت نمي گيرد. 

 تحوالت جديد »ومعادن«: شركت سرمايه گذاري 
توس��عه معادن و فلزات روز گذشته در خصوص نوسان 
2۰درصدي قيمت س��هم شفاف سازي كرد. به گزارش 
سنا، مديرعامل »ومعادن« در اطالعيه يي اعالم كرد در 
كنار تغيير ش��رايط محيط اقتصادي كشور چند تحول 
جديد در ش��ركت رخ داده ك��ه ذكر آنها خالي از لطف 
نيس��ت. برنامه ريزي شركت براي خروج از شركت هاي 
كوچك؛ برنامه ش��ركت براي افزايش سرمايه؛ افزايش 
س��ودآوري ش��ركت هاي تابع��ه؛ جو مثبت ناش��ي از 
افزايش ن��رخ ارز براي صادركنندگان معدني و فوالدي 
و خوشبيني به احتمال آزاد ش��دن نرخ هاي صادراتي 
محصوالت فوالدي از مهم ترين تحوالت توسعه معادن 
و فلزات مطرح شده است. بر اين اساس، نماد »ومعادن« 
روز گذش��ته با ص��ف خريد يك ميلي��ون و ۳۰۰ هزار 
س��همي به دليل نوسان 2۰ درصدي در چند روز اخير 
متوقف شد. اين در حالي است كه، نماد معامالتي اين 
شركت از س��وم مردادماه در تمامي روزهاي معامالتي 
روندي صعودي داش��ته است. بر اس��اس اين گزارش، 
بررس��ي تغيير مالكيت اين سهم نيز نشان مي دهد در 
تيرماه حمايت بازيگران حقوقي از »ومعادن« قابل توجه 
بوده است، با اين وجود طي روزهاي اخير تقاضا از سوي 
بازيگ��ران خرد بيش از حقوقي ها ب��وده و عمده تغيير 

مالكيت ها به نفع بازيگران خرد به ثبت رسيده است. 
 شفاف سازي »حس�ينا« از يك  پروژه: شركت 
توس��عه خدمات دريايي و بندري س��ينا در خصوص 
س��اخت اس��كله پروژه جزيره نگين توضيحاتي ارائه 
داد. ب��ر اين اس��اس، »حس��ينا« در مجمع عمومي 
ساالنه خود اعالم كرد كه ساخت اسكله پروژه نگين 
در فاز اول ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 
اين در حالي اس��ت ك��ه، مديرعامل اين ش��ركت با 
انتش��ار اطالعيه شفاف سازي در شبكه كدال تكميل 
فاز اول را منوط به تكميل محوطه در پش��ت اسكله 
احداث انبار و تامين ماش��ين آالت دانس��ته اس��ت. 
به گزارش سنا، مديرعامل اين شركت همچنين اعالم 
كرد اس��كله احداث ش��ده كه مخصوص كشتي هاي 
كانتينري است تا زمان تكميل مي تواند براي تخليه 
و بارگيري ش��ناورهاي كوچك حامل مواد و مصالح 
س��اختماني استفاده ش��ود. به اين ترتيب يك فروند 
بارچ فلت 2۰ هزار تني به نام پارسيان ۱۱ به صورت 
آزمايشي در روز ۴ مرداد در جزيره نگين پهلو گرفت. 
به اين ترتيب مقرر اس��ت ظ��رف هفته جاري حدود 
2۰ ه��زار تن مواد و مصالح س��اختماني صادراتي به 
ش��ناور ياد شده توسط صاحب كاال بارگيري شود. بر 
اين اس��اس، شركت توسعه خدمات دريايي و بندري 
س��ينا در س��ه ماهه ابتدايي س��ال ۶۵ درصد س��ود 
ساخته است. همچنين اين شركت در مجمع ساالنه 
۱2۳ تومان سود به ازاي هر سهم تقسيم كرده است. 
 افزايش س�رمايه بس�ته بندي ايران: ش��ركت 
بس��ته بندي ايران از زيرمجموعه هاي توس��عه صنايع 
بهش��هر، ب��ا اع��الم برنامه افزاي��ش س��رمايه بيش از 
2۰۰۰درص��دي دومين رك��ورددار افزايش س��رمايه 
محسوب مي ش��ود. قرار است تامين مالي اين شركت 
فرابورسي از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها و براي 
اصالح ساختار مالي اعمال شود. به گزارش سنا، شركت 
توس��عه صنايع بهشهر از لحاظ طبقه بندي بورس يك 
شركت هلدينگ صنايع غذايي و آشاميدني به جز قند و 
شكر شناخته مي شود. اين شركت، يك شركت هلدينگ 
سرمايه گذاري بوده كه عمده سرمايه گذاري هاي آن بر 
شركت هاي صنايع غذايي، شوينده و خدمات متمركز 
است. س��رمايه گذاري در سهام شركت ها و فعاليت در 
بانكداري و محصوالت لبني از ديگر فعاليت هاي شركت 
است. بر اين اساس، شركت بسته بندي ايران كه شركت 
توس��عه صنايع بهشهر س��هامدار ۶۱.۳درصدي آن به 
حساب مي آيد، برنامه افزايش سرمايه 2۱۵۱درصدي 
را اعالم كرده است. افزون بر اين، در صورت موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار، فبيرا، سرمايه فعلي را 
از 7.۹ به ۱78.۱ ميليارد تومان خواهد رساند. پيش 
از اين شركت فرابورسي كارخانجات مخابراتي ايران 
با افزايش س��رمايه 2۱8۳درصدي ركورد تاريخي را 

رقم زده بود.

شفافسازي

رويخطشركتها

»تعادل« از گمانه زني نزول شاخص كل بورس در روزهاي آتي گزارش مي دهد

احتمال اصالح بورس در سايه اميدهاي سياسي
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

۵روز كاري اخير، روزهايي بود كه شاخص 
كل بورس اوراق بهادار روزهاي خوش��ي را با 
جهش هاي ش��ارپي خ��ود براي فع��االن بازار 

سرمايه به ارمغان آورده بود. 
درخصوص داليل رشد ركوردشكن شاخص 
در اين روزها كه به رقمي در آستانه ۱2۴ هزار 
واحد رس��يده، گفته مي شود كه بازار در حال 
پيش خور ك��ردن تفاوت ارزش ذاتي س��هام 
ش��ركت هاي بازار ب��ا ارزش جايگزيني دالري 

شركت هاست. 
در واق��ع به گفت��ه برخي از كارشناس��ان 
اي��ن بازار، اكنون با افزاي��ش نرخ دالر، ارزش 
دالري شركت ها صعودي بوده و قيمت سهام 
خود را به آن ارزش خواهد رس��اند. از س��وي 
ديگر گمانه زني ه��اي تصويب اجازه ورود ارز 
حاصل از صادرات ش��ركت هاي پتروشيمي و 
معدني و صادرات مح��ور به بازار ثانويه ارزي 
مطرح مي ش��ود كه در قدم اول مي تواند رشد 
س��ودآوري هنگفتي را براي آنه��ا به ارمغان 

آورد. 
همچني��ن ديگ��ر بح��ث ورود بخش��ي از 
نقدينگي سرگردان از بازارهاي موازي به بازار 
س��رمايه مطرح است كه اين موضوع در عمل 
بايد با افزايش كدهاي معامالتي مواجه شود. 

در اين باره حس��ن قاليباف اصل،  مديرعامل 
شركت بورس تهران گفت: در چهار ماهه اول 
س��ال ۹7، تعداد ۵۵ هزار كد معامالتي جديد 
در ب��ورس تهران و 22 تاالر و دفتر منطقه يي 
صادر ش��د كه اين رقم نسبت به مدت مشابه 
س��ال قب��ل افزاي��ش ۴۰ درصدي را نش��ان 

مي دهد. 
مديرعامل بورس تهران با اشاره به افزايش 
ارزش معامالت خاطرنش��ان كرد: بازار از نظر 
نقدش��وندگي در وضعي��ت مناس��ب تري قرار 
گرفته است به طوري كه در ۴ ماهه ۹7 ارزش 
معام��الت در بورس ته��ران از رقم 2۵۴ هزار 
ميلي��ارد ري��ال عبور كرده و نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل رش��د 28 درصدي داشته 

است. 
وي به افزايش ارزش روزانه معامالت اشاره 
و اظهار كرد: متوس��ط روزانه ارزش معامالت 
به بيش از ۳۳۰۰ ميليارد ريال بالغ ش��ده كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش ۳2 

درصدي همراه شده است.

 شاخص بورس وارد فاز اصالح مي شود
نوي��د اختري زاده،  كارش��ناس ارش��د تحليل 
كارگ��زاري بان��ك دي در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
درباره وضعيت روزهاي آتي حركت شاخص كل 
گفت: شاخص از چند روز پيش وارد فاز صعودي 
خوبي شد. اين صعود از هفته هاي گذشته، قابل 
پيش بيني بود و نمودارهاي تحليل تكنيكال نيز 
اين موضوع را نش��ان مي داد. اما آنچه در ساعات 
انتهايي روز چهارشنبه مش��اهده كرديم، حاكي 
از آن بود كه ش��اخص در يك مس��ير سرازيري 
با ش��يب آرام قرار گرفته اس��ت. بنابراين به نظر 
مي رس��د كه در روزهاي كاري پيش رو، شاخص 
كل ب��ه م��دت 2 ال��ي ۴ روز نزول��ي ش��ود. اما 
سهامداران بايد توجه داشته باشند كه اين نزول، 

در واقع فرورفتن بازار در فاز اصالح است. 
اختري زاده در ادامه اظهاركرد: اكنون س��هام 
بسياري از شركت ها، از لحاظ بنيادي امكان رشد 
دارد. اما نكته يي ك��ه بايد به آن توجه كرد، اين 
است كه پنجش��نبه و جمعه پيش رو، نخستين 

دوره اعمال تحريم هاي امريكاس��ت. اين موضوع 
باعث ش��ده كه از روز چهارشنبه،  برخي از افراد، 
دفع ريس��ك به صورت فروش و خ��روج از بازار 
داشته باشند،  اما اين رفتارها، رفتارهاي هيجاني 
است كه زود عوض مي شود. زيرا آنچه نماي كلي 
بازار نش��ان مي دهد،  اين اس��ت كه شركت هاي 
دالر محور و توليدكنندگان محصوالت صادراتي، 
وضعي��ت خوب��ي دارن��د. اي��ن موضوع ش��امل 
ش��ركت هاي پتروشيمي،  پااليش��گاهي،  معدني، 
سنگ آهني و فوالدي مي شود و با توجه به اينكه 
فروش محصوالت صادراتي آنها در بورس كاال نيز 
با تقاضاي موجهي  روبرو شده است، رشد ماه هاي 

آتي اين شركت ها را تضمين مي كند. 
وي اف��زود: از س��وي ديگر به دلي��ل آنكه در 
ماه هاي اخير، نقدينگي حجيم و هوش��مندي به 
بازار آم��ده،  اين فاز اصالح به زودي تمام خواهد 
ش��د و دوباره بازار پ��س از چند روز دوران رونق 
خود را باز خواهد يافت. هنوز مشاهداتي مبني بر 
خروج اين پ��ول از بازار نداش��تيم و تمامي اين 

عوامل در كنار يكديگر،  احتمال رش��د بازار پس 
از روزه��اي اصالح را به تضمين نزديك به يقين 

مي رساند. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه همچنين ريسك 
سياس��ي ايجاد تحريم ها را عاملي عنوان كرد كه 
ش��ايد در ميان مدت و بلندمدت بر س��ودآوري 
صادراتي ش��ركت هاي معدني و ص��ادرات محور 
تاثير منفي بگذارد، با اين حال اظهار خوشبيني 
ك��رد كه با توجه به صدور اج��ازه ورود دالرهاي 
حاصل از صادرات اين ش��ركت ها در بازار ثانويه، 
ب��ا توجه به تجربه معامل��ه قبلي با قيمت دالري 
7۵۰۰ تومان، به نظر مي رسد كه اين شركت ها، 
س��ودآوري مضاعفي را داشته باش��ند. به همين 
عل��ت بهتر اس��ت س��رمايه گذاران حرفه يي اين 
بازار، از اصالح ش��اخص نترس��ند، زيرا اين زمان 
فرصت خروج از بازار نيست، بلكه زماني است كه 
ش��ركت ها پس از يك جهش ش��ارپي،  به اصالح 
خ��ود مي پردازند ت��ا با انرژي بيش��تري افزايش 

قيمت داشته باشند. 

 احتمال مذاكره ايران و امريكا 
اتفاق سياس��ي مثبتي كه در روزهاي اخير 
رخ داده اس��ت، دعوت ترامپ از مقامات ايراني 
براي مذاكره بدون قيد و ش��رط است. اتفاقي 
كه ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام نيز آن را فرصتي دانس��ت ك��ه نبايد به 
راحتي رد ش��ود. اين موضوع كه به عنوان يك 
فرصت در اين حوزه ديده مي ش��ود، موجي از 
خوش��بيني را به احتمال صل��ح و عدم اعمال 
تحريم ه��اي امريكايي را ايجاد ك��رده و بيراه 
نيست اگر بخش��ي از رونق روزهاي اخير بازار 
را پس از بيان اين خبر از سوي ترامپ بدانيم. 
 همچني��ن جاويد قربان اوغلي، كارش��ناس 
سياس��ت بين الملل در م��ورد اين ادعاي ترامپ 
گف��ت: در مورد حرف ه��اي ترامپ دو حدس را 
مي توان زد. اول اينكه اين حرف ترامپ ناش��ي 
از رفت��ار و من��ش ش��خصي خودش اس��ت كه 
در اي��ن نزديك به دو س��ال در مورد معاهدات 
و مذاك��رات از اي��ن كاره��ا زياد كرده اس��ت. 
ام��ا ش��ايد پيش زمينه هاي��ي ص��ورت گرفته و 
واس��طه گري هايي انجام ش��ده كه منجر به اين 
حرف ترامپ شده اس��ت. اگر ناشي از انتظارات 
فردي و ش��خصي ترامپ باشد رفتار ما به گونه 
ديگري بايد باش��د. اما اگر گمانه زني دوم قرين 
ب��ه صحت باش��د حاك��ي از اين اس��ت كه كل 

سيستم امريكا به مذاكره رسيده اند. 
فياض زاهد، ديگر كارشناس روابط بين الملل 
در خصوص آينده پيش روي ايران و امريكا پس 
از توييت ترامپ گفت: امريكا نيازمند اين است 
ك��ه برگ جديدي رو كن��د؛ انتخابات كنگره در 
نوامبر، مشكالتي كه ترامپ با جمهوري خواهان 
و رقب��اي خودش دارد، اخب��اري كه در محافل 
بين المللي وجود دارد مبني بر ترتيبات جديدي 
ك��ه چهره ه��اي قدرتمند جمهوري خ��واه عليه 
ترامپ اتخاذ مي كنند، رس��وايي هاي پي در پي 
ترامپ، باال رفتن هزينه هاي توليد در امريكا كه 
با وجود كاهش بيكاري رخ داده است و...، همه 
اينها باعث مي شود آقاي ترامپ عالقه مند باشد 
كه فيلي را هوا كند؛ اين فيل مي تواند اين باشد 
كه بگويد من ايرانيان را وادار به گفت وگو كردم. 
ايراني ها هم مي توانند از اين عطش اس��تفاده و 
ترام��پ را وادار كنند توييت ها يا اقداماتي انجام 
دهد كه با پرنسيپ و پرستيژ ملي ما در تعارض 
نباشد و ايرانيان اينگونه فرض كنند كه مقاومت 

آنها باعث شده كه ترامپ عقب نشيني كند. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
معام��الت آخرين روز كاري ب��ازار با افزايش 2 
هزارو 777 واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم 
۱2۳ هزارو ۹۵۱ واح��دي را به خود اختصاص 
دهد و در آس��تانه فتح قل��ه ۱2۴۰۰۰ واحدي 

قرار گيرد. 
از س��ويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس با 
افزاي��ش ۳۴ واحدي همراه ش��د و در نهايت 
رق��م يك هزارو ۴28 واح��دي را تجربه كرد. 
از همي��ن رو، ش��اخص كل ه��م وزن نيز در 

روز گذش��ته ۱۰۵ واحد ب��اال رفت. همچنين 
ش��اخص بازار اول يك ه��زار و ۶8۶ واحد و 
ش��اخص ب��ازار دوم 7 ه��زار و 2۴8 واح��د 
صعودي شدند. افزون بر اين، ديروز نمادهاي 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس، پتروشيمي 
پارس، تاپيكو، گل گهر، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان، فوالد خوزستان و پتروشيمي جم 
با بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص رشد 2.2 
درص��دي نماگر بورس را رق��م زدند. اين در 
حالي اس��ت كه، پتروش��يمي پارس، تاپيكو، 
پاالي��ش نف��ت اصفهان و ف��والد مباركه روز 

گذشته در فهرس��ت پربيننده ترين نمادهاي 
بورس��ي ق��رار گرفتن��د و با رش��د قيمت به 
كار خ��ود پاي��ان دادن��د. ب��ه گزارش س��نا، 
س��رمايه گذاران بورس��ي در پاي��ان معامالت 
ديروز بيش از دو ميليارد و ۱۳۶ ميليون برگه 
سهم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را 
در بازار دس��ت به دست كردند كه ارزش اين 
مبادالت بالغ بر 7۴2 ميليارد تومان بود و در 

۱۳۵ هزار نوبت معامالتي انجام شد. 
همچنين، حجم معامالت نسبت به روز سه 
شنبه ۶۵ درصد و ارزش معامالت ۱۰۶ درصد 
نسبت به روز ماقبل افزايش يافت. بر اساس اين 
گزارش، ف��والد مباركه با معامله ۱۹2 ميليون 
س��همي به ارزش 8۵ ميليارد تومان بيشترين 
حجم و ارزش معامالت روز چهارشنبه را از آن 
خود كرد. همچنين، پتروشيمي پارس، سيمان 

بهبهان، ف��والد خوزس��تان، معدن��ي دماوند، 
فرآوري مواد معدني ايران، پااليش نفت تهران 
و ف��والد كاوه جنوب ديروز بيش��ترين رش��د 
قيمت را داش��تند. در مقاب��ل نمادهاي توليد 
مواد اولي��ه داروپخش، پارس مين��و، توليدي 
ش��هيد قندي، توليد محور خودرو، پاكس��ان، 
كالس��يمين و داروس��ازي زهراوي با بيشترين 
كاه��ش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار 
گرفتند. س��رمايه گذاران بورس��ي روز گذشته 
براي خريد س��هام پتروش��يمي پارس، تاپيكو، 
فوالد كاوه جنوب كيش، س��رمايه گذاري گروه 
توس��عه ملي، صنايع پتروشيمي خليج فارس، 
فوالد خراس��ان و پااليش نفت تهران بيشرين 
تقاضا ه��ا را ثبت كردن��د. در مقابل گروهي از 
س��رمايه گذاران ت��الش كردند ب��ا عرضه هاي 
سنگين از اوراق صكوك سايپا، سهام نهادهاي 

مالي بورس، سهام ملي مس، اوراق صكوك گل 
گهر و س��هام پتروشيمي پرديس خارج شوند. 
افزون بر اين، بررس��ي عملكرد صنايع بورسي 
نيز در معامالت ديروز نش��ان مي دهد كه گروه 
فلزات اساسي، فرآورده هاي نفتي و شيميايي ها 

بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 
همچنين ش��اخص صنايع فني مهندسي، 
تامي��ن آب، ب��رق، گاز، محص��والت چوبي، 
چند رش��ته اي، س��اير معادن، ش��يميايي و 
فرآورده هاي نفتي با بيش��ترين رش��د مواجه 
ش��دند. سهام شركت هاي اين گروه ها با رشد 
قيم��ت و اقبال بازار همراه بودند. بر اس��اس 
اي��ن گ��زارش، گروه هاي بزرگ مث��ل فلزات 
اساس��ي، پااليشي ها و پتروش��يمي ها در اين 
مدت بيشترين تاثير را بر صعود نماگر بورس 

داشتند. 

مديرعامل بورس كاالي ايران معتقد است، 
بازار آتي بورس، ابزاري براي مهار قيمت سكه 
به شمار مي رود و از مزاياي راه اندازي آن، دور 
نگه داش��تن افراد سفته باز از بازار نقد خواهد 
ب��ود. به گزارش ايرنا، پس از نوس��ان ش��ديد 
قيمت سكه و عبور از مرز چهار ميليون تومان، 
با اي��ن تصور كه معامالت بازار آتي س��كه در 
بورس كاال، عامل جهت دهي به بازار نقد است، 
محدوديت هايي براي معامالت آتي س��كه در 
نظر گرفته شد. در معامالت آتي، كااليي مانند 
س��كه را اكنون و با قيمت مشخصي خريداري 
مي كنن��د ام��ا تحويل و پرداخ��ت وجه آن در 
آين��ده )به عن��وان مثال آبان ي��ا دي ۱۳۹7( 
انج��ام مي ش��ود، كه بايد توجه داش��ت بخش 

قابل توجهي از معامالت قرارداد آتي به تحويل 
س��كه منجر نمي ش��ود. با توجه ب��ه اينكه در 
معامالت روزهاي گذش��ته نرخ سكه »تحويل 
دي م��اه« در بازار آتي بورس كاال حدود ۳۰۰ 
ت��ا ۴۰۰ هزار تومان باالتر از قيمت نقد س��كه 
ب��ود، اين تصور ايجاد ش��د كه قيمت هاي آتي 
باعث گراني س��كه در بازار نقد مي ش��ود و بر 
اين اساس، معامالت متوقف شد. در واكنش به 
اين ادعاها، برخي كارشناس��ان تاكيد مي كنند 
معامالت آتي س��كه تاثير چنداني بر بازار نقد 
نمي گذارد و در صورت توقف معامالت س��كه 
در تاالر ش��فاف بورس، سفته بازي در بازار نقد 
س��كه افزايش يافته و روند معامالت به صورت 
مبه��م و غير قاب��ل رصد مي ش��ود. در همين 

رابط��ه مديرعامل ب��ورس كاال تاكيد كرد اين 
ادعا كه معامالت آتي س��كه بورس كاال باعث 
افزايش قيمت س��كه و خ��ط دهي به بازار نقد 
ش��ده اس��ت، از لحاظ نظري و عملي درست 
نيس��ت. حامد س��لطاني نژاد اف��زود: مطالعات 
علمي دانش��گاهي نش��ان مي دهد بازار نقد به 
بازار آتي جهت مي دهد. سلطاني نژاد يادآوري 
كرد: بازار آتي و مشتقه در امريكا بيش از ۱۵۰ 
سال قدمت دارد و ساير كشورها نيز بازارهاي 
آتي ب��ا عمر طوالن��ي دارند كه نش��ان دهنده 
اهمي��ت آن در عرصه اقتصاد اس��ت. وي با رد 
تاثيرپذي��ري بازار نقد س��كه از ب��ازار آتي در 
بورس كاال گفت: بايد توجه داش��ت كه ساعت 
كار بازار آتي س��كه در ايران پس از بازگشايي 
بازار نقد اس��ت، بنابراين نمي تواند بر بازار نقد 

تاثيرگذار باشد. 
مديرعام��ل بورس كاال ادام��ه داد: مجموع 
فعاالن ب��ازار آتي بيش از 2۴ هزار نفر اس��ت 
ك��ه موقعيت ه��اي مح��دود خريد ي��ا فروش 

مي گذارند؛ اما شمار زيادي از افراد در بازار نقد 
سكه فعاليت داشته و س��كه معامله مي كنند. 
سلطاني نژاد بازار آتي و نقد سكه را به درياچه 
و دريا تش��بيه و اضافه كرد: مشخص است كه 
ب��ازار نقد بزرگ تر اس��ت و بر ب��ازار آتي تاثير 
مي گ��ذارد. به گفته وي، بخ��ش قابل توجهي 
از افرادي كه دنبال س��فته بازي هس��تند، در 
ب��ازار آتي فعاليت مي كنند كه باعث مي ش��ود 
وارد ب��ازار نقد نش��وند. س��لطاني ن��ژاد افزود: 
تجربه نش��ان داده هر جا كاال در مقابل حجم 
پول قرار گرفته اس��ت، كاال بازنده شده و پول 
همه كاال را بلعيده است كه نتيجه آن افزايش 
بي رويه قيمت مي شود. اكنون نيز حجم عظيم 
نقدينگ��ي را در كش��ور داريم كه در مقابل هر 
كاالي��ي قرار گيرد آن را مي بلعد و راهكار دنيا 
براي رفع اين مشكل، راه اندازي بازار مشتقه و 
آتي است. مديرعامل بورس كاال ادامه داد: در 
بازار آتي، كاال را در مقابل پول قرار نمي دهيم، 
بلكه به تعبيري مي توان گفت از قدرت پول در 

مقابل پول، بهره مي گيرد كه باعث كاهش نياز 
به كاالي واقعي مي شود. 

س��لطاني نژاد ادامه داد: همچنين بايد توجه 
داش��ت در بازار مشتقه، بسياري از قراردادها به 
تحويل كاال منجر نمي ش��وند. وي بيان داشت: 
اين تصور كارس��از نيس��ت كه با هدف مديريت 
بازار و اشباع بازارهايي مانند طال و سكه، آنقدر 
سكه و طالي فيزيكي به بازار عرضه كنيم تا همه 
تقاضاها پاسخ داده شود. تجربه ثابت كرده است 
هر چه كاال به بازار عرضه شود، پول و نقدينگي 
موج��ود در جامع��ه آن را مي خ��رد و مي بلعد؛ 
حتي اگر كاال زير قيمت بازار نيز عرضه ش��ود، 
باز پ��ول آن را مي بلعد. س��لطاني نژاد به تجربه 
چين اش��اره ك��رد و ادامه داد: زماني كه رش��د 
اقتصادي چين زياد شد، مسووالن اين كشور به 
توس��عه بازارهاي مشتقه كاالهاي مختلف توجه 
نش��ان دادند، زيرا مي دانس��تند زماني كه رشد 
اقتصادي آنها رونق بگيرد، اين بازارهاي مشتقه 

به مديريت بازار كمك مي كنند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز 

بورس در آستانه 124000 واحد

تحليلگرانچهميگويند

ديدگاه

مديرعامل بورس كاال: 

معامالت آتي سكه به بازار نقد جهت نمي دهد

 ب�ورس تح�ت تاثير تحوالت سياس�ي و اقتص�ادي: يك 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است رشد بورس با شيب ماليم و 
مثبت ادامه پيدا مي كند اما تحوالت سياسي، تصميم هاي تازه 
در حوزه اقتصاد به خصوص مساله ارز مي تواند چشم انداز اين 
بازار را تحت تاثير قرار دهد. به گزارش ايبنا، حسين عادل زاده 
در خص��وص روند فعل��ي معامالت بورس و چش��م انداز پيش 
روي تاالر شيشه اي، اظهار داشت: با توجه به گزارشات فصلي 
مثبت در تعدادي از گروه ها از جمله پااليش��ي، پتروش��يمي و 
فلزات اساس��ي، قيمت هاي فعلي براي خريد مناسب ارزيابي و 
پيش بيني مي ش��ود. در صورتي كه رش��د درآمد ادامه داشته 
باشد نكته يي مثبت در خصوص رشد شاخص و افزايش حجم 
معام��الت خواهد بود. از طرف ديگر ريس��ك هاي سياس��ي و 
تحريم هاي امريكا نگراني هايي را به وجود آورده كه مانع رشد 

بازار شده اس��ت. وي درباره تغييرات بازار سهام و شاخص در 
چند مدت اخير و داليل ايجاد آن و اينكه آيا نوسان هاي شكل 
گرفته تحت تاثير برگزاري مجامع ش��ركت ها اس��ت يا عوامل 
ديگري هم باعث اين نوس��ان ها ش��ده معتقد است، بخشي از 
اين نوس��ان ها تحت تاثير مجامع شركت هاي بورسي است كه 
از خرداد ماه آغاز ش��د و در تير ماه به اوج خود رس��يد اما در 
سويي ديگر، با توجه به رشد و نوسانات خيره كننده بازار »ارز، 
سكه و مسكن« بازار سرمايه نيز تحت الشعاع قرار گرفته است. 
عادل زاده در ادامه به تاثير گزارش هاي شفاف س��ازي ناش��ران 
بورس��ي در ش��رايط فعلي تاالر شيشه يي اش��اره كرد و افزود: 
البته بايد توجه داش��ت ك��ه گزارش هاي فصلي ناش��ران هم 
تاثير مستقيمي در شكل گيري نوسان ها فعلي از خود بر جاي 

گذاشته كه در حال متعادل شدن است.

 ارزش صندوق وابس�ته ب�ه ارزش اوراق بهادار: مدير 
مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك بورس كاالي ايران 
از امكان پذيره نويس��ي در صندوق هاي سرمايه گذاري طال 
با س��رمايه گذاري حداقلي مع��ادل ۱۰۰۰ تومان خبر داد. 
به گزارش س��نا، جواد فالح با اشاره به فعاليت ۴ صندوق 
در ب��ورس كاال افزود: اي��ن صندوق ها براي كمك به افراد 
غيرمتخصص براي سرمايه گذاري در يك بازار متشكل و با 
استفاده از افراد متخصص راه اندازي شده است. وي با بيان 
اينكه اين صندوق ها براساس قوانين جاري در بازار بورس 
راه اندازي ش��ده اند گفت: اين صندوق ها با پش��توانه پولي 
كه دراختيار آنها قرار مي گيرد روي اوراق مبتني برس��كه 
سرمايه گذاري مي كند كه اين اوراق قابل معامله در بورس 
كاال اس��ت. مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريس��ك 

ش��ركت بورس كاالي ايران هيجانات ايجاد ش��ده در بازار 
طال و س��كه را عامل جذاب شدن اين صندوق ها دانست و 
ادامه داد: شفافيت بازار س��رمايه و قابليت نظارت موجود 
در آنها پتانس��يلي اس��ت كه با رونق گرفت��ن آن مي توان 
هيجان��ات كاذب بازار در كاال را از بي��ن برد. فالح با بيان 
اينكه س��رمايه گذاري اين صندوق ها بر اوراق بهادار است 
گف��ت: اين اوراق بهادار در بورس قيمت گذاري مي ش��وند 
بنابراين ارزش صندوق به ارزش اوراق بهادار وابسته است. 
وي هيجانات كاذب در بازار را سبب به اشتباه افتادن افراد 
غير متخصص و خطاي سرمايه گذاري اين افراد دانست و 
اف��زود: ما به دنبال ج��ذب كاالهاي ديگر از جمله زعفران 
هس��تيم تا محصوالت كش��اورزي را به بازار هاي متشكل 

وارد كنيم.
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خروج صادركنندگان واقعي 
از چرخه تجارت زعفران 

مه�ر| عضو ش��وراي ملي زعف��ران، از افزايش 
۶۰۰ هزارتومان��ي قيم��ت اين محص��ول در بازار 
خبر داد و گفت: صادرات از دس��ت صادركنندگان 
واقعي، خارج شده است. علي حسيني اظهار كرد: 
حداقل قيمت اي��ن محصول هم اكنون، ۴ ميليون 
و ۱۰۰ هزارتوم��ان و حداكثر نرخ آن ۷ ميليون و 
۷۰۰ هزارتومان است كه ۹۰ درصد محصولي كه 
باالتري��ن نرخ را دارد، در اختيار س��ازمان مركزي 
تعاون روس��تايي اس��ت. حس��يني با بي��ان اينكه 
صادرات اين محصول نيز از دس��ت صادركنندگان 
واقعي خارج ش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: صادرات 
اين محصول در س��ال جاري رش��د داشته؛ اما ما 
معتقديم اين ص��ادرات براي صادركنندگان اصلي 
و س��رمايه گذاران نبوده اس��ت، بلكه عده يي براي 
تامي��ن ارز، صادرات زعفران را انجام مي دهند، كه 
متخصص نيس��تند و رقابت مخ��رب در بازارهاي 
جهان��ي ب��ا صادركنن��دگان واقع��ي را در پي��ش 
گرفته اند كه اين امر به صادرات ما طي س��ال هاي 
آينده آس��يب جدي وارد مي كند. او ضمن انتقاد 
ش��ديد از عملك��رد دول��ت در اين ح��وزه، گفت: 
اگر س��ازمان تعاون روس��تايي از بازار خارج شود، 
زعفران به قيمت منطقي و واقعي خود برمي گردد. 
عضو شوراي ملي زعفران، با بيان اينكه هم اكنون 
س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي ب��ازار زعفران 
را كنت��رل مي كند، ادامه داد: س��ال گذش��ته اين 
س��ازمان، ۷۰ تن زعفران خريداري و دپو كرده و 
هم اكنون گاهي مقداري از آن را در بورس و غيره 
عرضه مي كند كه همين مس��اله، باعث نوس��انات 
بازار طالي س��رخ شده اس��ت. او گفت: اگر دولت 
به همين منوال جلو برود، ۱۰ سال آينده زعفراني 

نخواهيم داشت. 

ركورد توليد شكر 
ف�ارس| دبير انجمن قند و ش��كر ايران گفت: 
سال گذشته ركورد بي نظيري در توليد شكر زديم، 
به طوري كه ۲ ميليون و ۱۵ هزارتن ش��كر توليد 
شد و امس��ال نيز مجوزي براي واردات شكر داده 
نش��ده و شكر با نرخ كيلويي ۳۱۰۰ تومان به وفور 
در دس��ترس مردم اس��ت. بهمن دانايي، در مورد 
آخرين وضعيت توليد ش��كر در كشور، بيان كرد: 
سال گذشته ركورد بي نظيري در توليد شكر ثبت 
ش��د، به طوري كه ۲ ميليون و ۱۵ هزار تن ش��كر 
تولي��د كرديم كه يك ميليون و ۱۴۳ هزار تن آن 
در بخش چغندر قند و 8۷۲ هزار تن آن در بخش 
نيشكر بوده است. او با اشاره به اينكه ركورد توليد 
ش��كر هيچ وقت در كشور سابقه نداشته و باالترين 
ميزان توليد مربوط به س��ال 8۵ با يك ميليون و 
۲۷۴ هزارتن ب��وده، تصريح كرد: البته اين رقم تا 
س��ال ۹۲ روند كاهشي يافته بود و به يك ميليون 
و صد هزارتن رسيده بود. دبير انجمن قند و شكر 
اي��ران به اين نكته اش��اره كرد در س��ال ۹۶ فقط 
۲۰۰ هزار تن كمبود و نياز به واردات داش��تيم و 
۹۰ درص��د را از محل توليد داخل تامين كرده ايم 
كه يكي از داليل آن محدود كردن واردات ش��كر 
توسط وزارت جهاد كشاورزي است كه اجازه نداد 
تا واردات ش��كر توليدكننده نتواند ش��كر توليدي 

خود را در بازار بفروشد. 

هشدار به خريداران 
خودروهاي ليزينگي

مه�ر| انجمن مل��ي ليزين��گ ايران هش��دار 
داد: مش��تريان در زمان خريد خودرو، نس��بت به 
اعتبار ش��ركت ها و اشخاص آگهي دهنده تحت نام 
ليزينگ، دقت كنن��د. در اطالعيه اين مركز آمده 
است: »در شرايط فعلي اقتصاد كشور و آشفته بازار 
ثبت نام و پيش فروش خودرو و امكان بهره برداري 
اشخاص حقيقي و حقوقي سود جو از نام و اعتبار 
نهادهاي مجاز در بازار واس��طه گري پولي و مالي 
تحت عنوان فروش ليزينگي و اعتباري خودرو و با 
درج عباراتي مانند كارگزار رسمي ليزينگ بانكي، 
نماينده ليزينگ معتبر، ليزينگ دولتي و استفاده 
از واژه هاي واسپاري و ليزينگ مجاز، قطعا عده يي 
از هموطن��ان و ش��هروندان در مع��رض اينگون��ه 
آگهي ها ق��رار گرفته و بدون ش��ناخت از ماهيت 
و صالحيت اش��خاص آگهي دهنده ب��ا عناوين ياد 
ش��ده، نس��بت به واريز وجه و مبالغي بابت پيش 
پرداخت يا ثبت نام به حساب آنان اقدام مي كنند. 
در اين ارتباط ضروري است تا رسانه ها و همچنين 
هموطنان و ش��هروندان گرامي به نكات زير توجه 
كنند: ش��ركت هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت و 
به عبارتي مجاز نسبت به ثبت نام يا پيش فروش 
خودرو اقدام نكرده و در تاريخ اين نامه هيچ گونه 
تعهدي به مش��تريان و عم��وم مردم بابت دريافت 
مبال��غ پيش ف��روش و ثبت نام ندارند. براس��اس 
مفاد دس��تورالعمل اجرايي نظارت بر شركت هاي 
ليزينگ مصوب ۱۴ ديماه ۹۵ شوراي پول واعتبار 
ك��ه در تاريخ ۲8 ديماه ۹۵ توس��ط بانك مركزي 
به اين انجمن ابالغ ش��ده اس��ت؛ ايجاد ش��عبه و 
نمايندگي توسط شركت هاي ليزينگ مجاز صرفا 
پ��س از تاييد بان��ك مركزي امكان پذير اس��ت و 
ش��ركت هاي ليزينگ مجاز حق واگذاري عامليت 
انعقاد قرارداد و اعطاي تس��هيالت )كارگزاري( به 

ديگران ندارند. 
اس��امي و مشخصات شركت هاي ليزينگ مجاز 
در سايت بانك مركزي قسمت موسسات اعتباري 
مجاز به آدرس www.cbi.ir و همچنين س��ايت 
اينترنت��ي انجمن مل��ي ليزينگ اي��ران به آدرس 
قاب��ل مش��اهده اس��ت.   http://iranlease.co
هموطن��ان مي توانند قبل از واري��ز هرگونه مبلغ 
به حس��اب آگهي دهندگان تحت ن��ام كارگزاري 
ليزينگ، ليزين��گ دولتي، ليزينگ بانكي يا انعقاد 
قرارداد با آنان، از طريق انجمن ملي ليزينگ ايران 
نس��بت به اح��راز صالحيت و اعتبار ش��ركت هاي 

ليزينگ مورد نظركسب اطالع كنند.«

اخبار

»تعادل« ايرادات الگوي استاندارد سازي در ايران را بررسي مي كند

مغفول ماندگان »استانداردسازي «
تعادل| 

چ��را س��طح كيفي��ت كااله��ا وخدم��ات در 
اي��ران پايي��ن اس��ت؛ در حال��ي ك��ه ابزارهاي 
استانداردس��ازي و نظ��ارت ب��ر كاال و خدم��ات 
وجود دارد؟. براي پاس��خ به چنين پرسشي بايد 
گف��ت، ارتق��اي كيفيت، تنها به واس��طه تدوين 
آيين نامه هاي استاندارد و ارزيابي مداوم عملكرد 
مراكز ب��ا ابزارهاي اس��تاندارد تضمي��ن خواهد 
ش��د. البته اين پرس��ش نيز قابل طرح است كه 
آيا اين الگو در كش��ور به درستي اجرا مي شود؟ 
روش پياده س��ازي نظام استانداردي در ايران در 
مقايس��ه با كش��ورهاي توس��عه يافته، بيانگر آن 
اس��ت كه جايگاه سازمان ملي اس��تاندارد ايران 
نس��بت به سازمان مش��ابه آن در ديگر كشورها 
بس��يار متفاوت تر اس��ت؛ چراكه در كش��ورهاي 
توسعه يافته سازمان هاي استاندارد، سازمان هاي 
پژوهشي هس��تند كه مسوول انتش��ار آيين نامه 
تنظيم روابط ميان مصرف كننده و ارائه دهندگان 
كاال يا خدمات هستند. اما در ايران اين مسووليت 
به گونه ديگري تعريف ش��ده و مجموعه وظايف 
بسياري بر عهده اين سازمان گذاشته شده است. 
به باور كارشناس��ان، همين عامل باعث ش��ده تا 
سازمان ملي استاندارد نتواند »مديريت كيفيت« 
را به درس��تي س��اماندهي و اجرا كند. از طرفي، 
موضوع حماي��ت از مصرف كننده در صورتي كه 
آس��يبي متوجه او شود، در نظام استانداردسازي 
كش��ور مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت. به گفته 
رييس كميس��يون رقاب��ت، خصوصي س��ازي و 
س��المت اداري ات��اق بازرگاني اي��ران، در نظام 
يافت��ه،  توس��عه  كش��ورهاي  استانداردس��ازي 
مس��ووليت جبران خس��ارت مصرف كنندگان بر 
عهده توليدكنندگان يا بيمه گر ها اس��ت. اين در 
ش��رايطي اس��ت كه اين موضوع در ايران ناديده 
گرفته ش��ده و قانون جديد استاندارد هم در اين 

زمينه مسكوت مانده است. 
  

يك��ي از مواردي كه هم اكنون با اجراي قانون 
جديد اس��تاندارد در راس��تاي پياده سازي نظام 
استانداردس��ازي منطب��ق بر روش كش��ورهاي 
توس��عه يافته مطرح مي شود، جنبه هاي مختلف 
قانون جديد اس��تاندارد براي تقويت و اصالحات 
نظام استانداردسازي در كش��ور است. بر اساس 
قانون جديد اس��تاندارد، مجوزي براي استفاده از 
ظرفيت انجمن هاي تخصصي و نيز س��ازمان هاي 
خصوص��ي ودولتي به س��ازمان اس��تاندارد داده 
ت��ا تعام��ل بهت��ري در پيش��برد اه��داف نظام 
استانداردس��ازي ص��ورت بگي��رد. در عين حال 
اين قانون به س��ازمان اس��تاندارد، مجوز را داده 
ت��ا به طور مس��تقل و ب��دون هيچ ارتب��اط برون 
س��ازماني، تصميم گيري كند و ب��ه مرحله اجرا 
دربياورد. موضوعاتي ديگري مثل »رشد كيفيت 
محصوالت« نيز در قانون جديد مورد توجه قرار 

گرفته است. 
البته توجه به استانداردها يا اعطاي مجوزهاي 
اس��تاندارد، لزوما ب��ه معناي بهب��ود كيفيت در 
فعاليت ه��اي توليدي، خدماتي و محيط كس��ب 
وكار نيست؛ زيرا عالوه بر آن نياز به نوع ديگري 
از بررس��ي ها و كنترل ها اس��ت. براين اساس در 

قانون جديد، نگاه مراجعه به مش��تريان و بررسي 
نتايج اس��تفاده از محصول، در قالب اندازه گيري 
نرخ »رش��د كيفيت محصوالت« مورد توجه قرار 

گرفته است. 
رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
س��المت اداري اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو 
با »تع��ادل« درب��اره اعطاي مجوزه��ا مي گويد: 
كميس��يون خصوصي س��ازي و س��المت اداري 
ات��اق ايران با ص��دور هرگونه مج��وز دولتي كه 
از طري��ق آن وضعيت به كارگيري اس��تانداردها 
كنت��رل ش��ود، مخالف اس��ت. به گفته حس��ن 
از  كميس��يون  اي��ن  جمع بن��دي  فروزان ف��رد، 
يافته هاي مطالعاتي در س��طح، اين است كه در 
نظام س��المت و استانداردس��ازي كش��ور، نقش 
بيمه ها به عنوان »بيمه مسووليت« مغفول مانده 
اس��ت. او تصريح ك��رد: در نمونه ه��اي حرفه يي 
استانداردس��ازي در كش��ورهاي در حال توسعه 
يافته ي��ي مانند اي��االت متحده امري��كا، كانادا، 
فرانس��ه و... نظ��ام استانداردس��ازي مبتن��ي بر 
اطالع رساني استانداردهايي است كه بايد توسط 
توليدكنندگان و خدمات دهندگان مورد استفاده 

قرار گيرد. 
فروزان فرد در توضيح اي��ن مطلب مي افزايد: 
آنها ب��راي توليد يا ارائه خدم��ت ابتدا متعهد به 
رعايت اس��تاندارد ها مي ش��وند و ب��راي دريافت 
مج��وز فعالي��ت، مبلغ مش��خصي ب��راي جبران 
خس��ارت هاي احتمال��ي در نظ��ر مي گيرن��د يا 
بيمه گ��ر متناس��ب با ن��وع فعاليتش��ان معرفي 
مي كنند. اين بيمه به عنوان »بيمه مس��ووليت« 
شناخته مي شود و پشتوانه يي است براي جبران 
خسارت به مشتريان. به گفته او، اين سازمان هاي 
بيمه گر، دقيق ترين و حرفه ايي ترين كارشناسان 
را در اختي��ار دارند و با توج��ه به اينكه به نوعي 
ذينفع هس��تند، در موفقيت يا عدم موفقيت آن 
بنگاه توليدي يا خدماتي، بادقت كافي وضعيت را 

مورد بررسي قرار مي دهند؛ به گونه يي كه زياني 
متوجه سازمان بيمه گر نشود. 

 مصرف كننده كجاي ماجراست؟
فروزان فرد معقتد است، اين روش اصال قابل 
مقايس��ه با نظام استانداردسازي حاكم در ايران 
نيس��ت. او افزود: در روش فعلي، اين مسووليت 
برعه��ده حاكميت و دولت اس��ت واين امر باعث 
ش��ده تا اگر آس��يبي متوجه مصرف كننده شود، 
هي��چ فرصت مناس��بي ب��راي تامي��ن منافع و 

پرداخت خسارت به او وجود نداشته باشد. 
ريي��س كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي 
در  اي��ران،  بازرگان��ي  ات��اق  اداري  س��المت  و 
ادام��ه نظ��ام اس��تاندارد حاك��م بر كش��ور را با 
نظام استانداردس��ازي كش��ورهاي توسعه يافته 
مقايس��ه كرد وگف��ت: در نظام فعلي اس��تاندارد 
حاكم بر كش��ور، اگر مصرف كننده اي به يكي از 
دستگاه هاي نظارتي ش��كايت كند، اين شكايت 
ب��دون حضور مصرف كنن��ده و ب��ا ماموريت آن 
سازمان پيگيري مي شود. او بيان كرد: در نهايت 
اين شكايت يا به نتيجه قطعي نمي رسد يا اينكه 
توليدكننده مواخذه مي ش��ود؛ بنابراين مشتري 
در اين فرآيند ناديده گرفته ش��ده و صرفا وظيفه 

اطالع رساني دارد. 
م��دل  ترس��يم  ب��ا  همچني��ن  فروزان ف��رد 
استانداردس��ازي در كش��ورهاي توس��عه يافت��ه 
حرفه ي��ي،  استانداردس��ازي  نظ��ام  در  گف��ت: 
انجمن هايي براي رعايت حقوق مصرف كنندگان 
ش��كل گرفته اند كه با دقت بس��يار باال وضعيت 
كاال و خدم��ات را كنترل مي كنن��د. به گفته او، 
اگر خطاي��ي به وجود  آيد، ب��ا در اختيار گرفتن 
بهتري��ن وكال، اين خطا را به يك ش��كايت قابل 
پيگيري در دس��تگاه قضايي تبديل مي كنند. در 
اين صورت مصرف كننده مستقيما با توليدكننده 
در ارتباط اس��ت و اگر به نتيجه مثبت نرس��يد، 

ش��ركت بيمه منبعي هس��ت كه خس��ارت او را 
جبران خواهد ك��رد. عضو ات��اق بازرگاني ايران 
با اش��اره ب��ه نواقص قان��ون جديد اس��تاندارد، 
گفت: س��ازو كار فعلي در نظام استانداردس��ازي 
اي��راد دارد و قانون جديد اس��تاندارد هم در اين 
زمينه مس��كوت مانده اس��ت. به گفت��ه او، اين 
قانون همچنان حجم بزرگي از مس��ووليت ها در 
حوزه نظارت، استانداردس��ازي، اجرا و كيفيت را 
بر دوش اس��تاندارد گذاشته اس��ت. فروزان فرد 
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به بررس��ي 
موانع پيش روي نظام استانداردس��ازي پرداخت 
وگف��ت: مهم ترين مانع براي اجراي صحيح نظام 
استاندارد، س��ازمان استاندارد است. ويژگي هايي 
كه اين س��ازمان دارد، باعث ش��ده تا زمينه هاي 
الزم براي همراهي با قانون وجود نداش��ته باشد. 
به گفته او، در حال حاضر، انجمن هايي از س��وي 
متولي��ان امر در حال ش��كل گيري هس��تند كه 
قرار اس��ت خدمات پيش بيني شده را به سازمان 

استاندارد ارائه بدهند. 
از ديگر س��و، برخي كارشناسان معتقدند در 
حال��ي كه قانون جديد اس��تاندارد ابعاد مختلفي 
دارد اما ظرفيت فعلي س��ازمان اس��تاندارد براي 
جاري س��ازي آن به اندازه كافي نيس��ت. به باور 
آنها، مهم ترين عواملي كه موجب ش��ده، س��طح 
كيفي��ت در كش��ور پايين باش��د، ع��دم تعريف 
درس��ت از جايگاه س��ازمان اس��تاندارد در نظام 
استانداردس��ازي اس��ت. به طوريكه از يك الگوي 
قديم��ي پيروي مي كنيم، كه در دهه ۵۰ در دنيا 
مرس��وم بوده و از طرفي قانون جديد اس��تاندارد 
هم كه براساس قوانين جديد به روزرساني شده، 

ذي نفعان الگوي فعلي را دچار آسيب مي كند. 
رقابت خصوصي سازي  نايب رييس كميسيون 
و س��المت اداري اتاق اي��ران، نيز در گفت وگو با 
»تعادل« جايگاه س��ازمان اس��تاندارد به عنوان 
نه��ادي كه در تم��ام زمينه ها مداخل��ه دارد اما 

مسووليتي در قبال خسارات ندارد، را مورد انتقاد 
قرار داد. فرش��يد ش��كرخدايي با تاكيد بر اينكه 
در اجراي نظام استانداردسازي كشور، به بيراهه 
رفته ايم، گفت: در دنيا به اين صورت نيس��ت كه 
سازمان استاندارد گواهينامه محصول يا خدمت 
ص��ادر كند، بلكه تنها قواني��ن را مصوب كرده و 
توليدكنن��دگان يا ارائه دهندگان خدمات را وادار 
ب��ه تعهد به اين قوانين مي كنند. به گفته او، اگر 
توليدكنندگان يا ارائه دهندگان خدمات از قانون 

تخطي كنند، با آنها برخورد مي شود. 
او افزود: در واقع س��ازمان استاندارد نماينده 
جامع��ه براي كنترل برخ��ي موضوعات و تبيين 
برخي قوانين اس��ت ك��ه به عنوان مق��رره فني 
اس��تاندارد منتشر مي ش��ود؛ كه اين مقرره ها در 
دادگاه در ارتباط ميان مشتري و تامين كننده به 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
به گفته دبير كميته ارزيابي جايزه ملي كيفيت 
ايران، »جايگاه كيفيت در نظام استاندارد سازي، 
نظام تعيين صالحيت، آزمايش��گاه هاي همكار و 
نحوه نظارت بر آنها و نيز نقش سازمان استاندارد 
در اعطاي مجوز« به درستي تعريف نشده است. 
او همچنين گفت: هم اكنون س��ازمان استاندارد 
نقش نظارتي و اجراي��ي دارد، اما در صورتي كه 

خطايي انجام بگيرد و آسيبي مورد توجه 
مصرف كنندگان شود، مسووليتي متوجه اين 
سازمان نيست. در حالي كه نشان اين سازمان به 

آن كاال اعتبار بخشيده است. 

 اختياراتي كه باعث كج روي شد
ش��كرخدايي ب��ا ط��رح اين پرس��ش كه چرا 
توليدكنن��دگان به س��ازمان اس��تاندارد، هزينه 
پرداخ��ت مي كنند تا محصوالت آنها را مهر بزند 
وقتي اين س��ازمان مسووليت جبران خسارت را 
بر عهده نمي گيرند؛ گف��ت: پرداخت به اين نوع 
هزينه، ظاهرا تنها در راس��تاي تامين هزينه هاي 
س��ازمان اس��تاندارد صورت مي گيرد، كه امري 
بي فايده اس��ت. اما در ديگر كش��ورها، س��ازمان 
اس��تاندارد معموال از دولت ها كمك مالي گرفته 
يا از بودجه عمومي اس��تفاده مي كنند. به عقيده 
او، ع��زم جدي براي تغيي��ر اين الگو وجود ندارد 
ب��ه اين دليل كه ذي نفعان اين الگو را دچار زيان 

مي كند. 
او در ادامه اختيارات س��ازمان اس��تاندارد را 
مورد موشكافي قرار داد وگفت: سازمان استاندارد 
برخي اختيارات مجلس ش��وراي اس��المي و قوه 
قضاييه را به طور همزمان داراس��ت، اما در عمل 
فاقد كارايي الزم اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
در دنيا مس��ووليت اجرا از س��ازمان اس��تاندارد 
گرفته ش��ده و اين س��ازمان تنها مسوول انتشار 
مقرره هاي فني در حوزه هاي تخصصي هستند. 

به گفته ش��كرخدايي، دايره وسيع اختيارات 
س��ازمان استاندارد باعث ش��ده تا اين سازمان را 
مسوول س��المت مردم بدانيم؛ در حالي كه اين 
س��ازمان تنها مس��وول انتش��ار آيين نامه تنظيم 
رواب��ط ميان مصرف كننده و توليدكننده اس��ت. 
بنابراين وظيفه س��ازمان ملي استاندارد، تدوين 
آيين نامه هاي مديريت كيفيت اس��ت نه نظارت 

بر اجراي كيفيت. 

نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
معتقد اس��ت كه بازار بي ثبات است و بازگرداندن ثبات به 
آن، همانط��ور كه ريي��س جديد بانك مرك��زي هم اعالم 
كرده، بايد در اولويت قرار بگيرد. س��يد حس��ين س��ليمي 
به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: رش��د بازار س��رمايه طي 
روزهاي اخير ناش��ي از تالش براي س��اماندهي فروش ارز 
صادركنندگان گروه هاي پتروش��يمي و فوالدي اس��ت. او 
اف��زود: پيش  از اين مش��خص نبود ك��ه ارز صادركنندگان 
اين گروه ها بايد با چه نرخي عرضه  ش��ود و از س��وي ديگر 
بعضي احتمال فروش با نرخ ۴ هزار و۲۰۰ تومان را مطرح 
مي كردند. به گفته س��ليمي، به تازگي درباره عرضه اين ارز 
در بازار ثانويه و تعيين نرخ باالتر براي فروش توافق ش��ده 
اس��ت و همين مساله به رشد شاخص كل در بازار سرمايه 
انجاميد. او اظهار كرد: اميد اس��ت كه روند رش��د در بازار 
س��رمايه ادامه پيدا كند اما نقشه ها و برنامه هاي كوتاه مدت 
)يك روزه و يك هفته اي( احتمال بروز نوس��ان را تش��ديد 

مي كند. 
نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
بي��ان كرد: يك احتم��ال ديگر درباره تغيير ش��اخص كل 
معامله كارگزاري هاي دولت و اش��خاص حقوقي اس��ت. به 
گفته او، اين امكان محتمل اس��ت و بايد بررس��ي كرد كه 
چه ميزان از خريد سهام توسط حقوقي ها انجام شده و چه 
ميزان از س��وي حقيقي هاي خريداري شده است. به گفته 
سليمي، ارائه پيش��نهاد مذاكره از سوي ترامپ هم زمان با 
تفاهم در مورد فروش ارز صادراتي در بازار ثانويه به كمك 
ش��اخص كل آمده است. اين مساله رواني همچنين بر نرخ 
دالر در ب��ازار داخلي اثر گذاش��ت و كاهش آن را به دنبال 

داشت. 
نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
در ادامه گفت: به طوركلي مجموع ش��رايط نشان از ديدگاه 
مثب��ت در بازار س��رمايه دارد. به گفت��ه او، از ديگر نكات 
اثرگذار در وضعيت بازار سرمايه تغيير رياست بانك مركزي 
و تاكيد رييس كل جديد بر اع��الم برنامه يي تازه در آينده 
است. سليمي تصريح كرد: وعده رياست جديد ثبات بيشتر 
است و اين مس��اله به اثرگذاري مثبت در بازار منجر شده 
اس��ت. البته هم زمان با حض��ور عبدالناصر همتي در بانك 

مركزي قيمت س��كه افزايش پيدا كرد اما در بازار نه كسي 
سكه مي فروشد و نه مي خرد و در بعضي موارد تنها فروش 
انجام مي ش��ود. افزايش نرخ ارز در بازار داخل هم با ركود 

خريدوفروش همراه شده است. 
س��ليمي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اكنون 
سوال اين است كه حضور رييس جديد در بانك مركزي تا 
چه اندازه به بهبود وضعيت اقتصاد كمك مي كند؟ تحوالت 
اقتصادي ناش��ي از تصميم يك فرد نيس��ت؛ يك مجموعه 
در اين باره تصميم و سياس��ت گذاري مي كنند و نمي توان 
انتظار داشت كه با تغيير يك فرد از مجموعه به ناگاه بازار 
سروس��امان پيدا كن��د. او افزود: بهره بانك��ي، ثبات بازار و 
ديگر ش��اخص هاي اقتصادي همه بايد اصالح و بهبود پيدا 
كند. وضعيت اقتصاد در چهار ماه گذش��ته نشان مي دهد، 
بانك مركزي عملكرد موفقيت آميزي نداشته است. به گفته 
نايب رييس كميسيون بازار پول وسرمايه اتاق تهران، پس 
از تك نرخ��ي ك��ردن ارز هر زمان كه بان��ك مركزي اعالم 
ك��رد افزايش قيمت حباب اس��ت و واقعي نيس��ت، قيمت 
بيش��تر ش��د. به گفته او، بازار بي ثبات است و بازگرداندن 
ثب��ات به آن، همانطور كه ريي��س جديد بانك مركزي هم 
اعالم كرده، در اولويت قرار گرفته اس��ت. اميدواريم تجربه 
سياس��ي، بانكي و دانش اقتص��ادي رييس كل جديد بانك 
مرك��زي براي بازگرداندن ثبات به كم��ك او بيايد هرچند 
بي ثباتي ه��اي اخي��ر نه ناش��ي از عملكرد يك ف��رد بلكه 

محصول يك مجموعه است. 

بررس��ي گزارش هاي بين المللي درب��اره اقتصاد ايران، 
اين امكان را مي دهد تا زيرس��اخت هاي اقتصادي را براي 
رش��د اقتص��ادي در دوران پس از تحريم ه��ا آماده كنيم. 
به گزارش پاي��گاه خبري اتاق ايران، اعضاي كميس��يون 
س��رمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران در نشس��ت اخير اين 
كميس��يون، با مرور گزارش موسسه فريزر كه هر ساله در 
مورد وضعيت آزادي اقتصادي كش��ورها منتشر مي شود، 
چالش ها و موانع موجود در كش��ور بر سر راه رشد آزادي 
اقتصادي را بررس��ي كرد. در اين نشست فرصتي به وجود 
آم��د تا عالوه بر مرور وضعيت ايران در بين ۱۵۹ كش��ور 
بررسي شده در جهان، ديدگاه هاي فعاالن اقتصادي براي 
بهب��ود كش��ور و الزمه هاي اقتصادي در راس��تاي ارتقاي 
ايران در ۵ ش��اخص »اندازه دولت«، »سيستم حقوقي«، 
»پول سالم«، »آزادي تجاري« و »مقررات« تشريح شود. 
مش��اور كميس��يون س��رمايه گذاري اتاق اي��ران، طي 
س��خناني در اين نشس��ت با اش��اره به آخري��ن گزارش 
ش��اخص آزادي اقتص��ادي فريزر در س��ال ۲۰۱۷، گفت: 
ايران در ش��اخص كل از ميان ۱۵۹ كشور جهان با كسب 
نمره ۵.۳۱ رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داد. محمدجواد 
ثابت افزود: در اين بين هنگ كنگ با نمره 8.۹۷ رتبه اول 
و س��نگاپور با نمره 8.8۱ رتبه دوم را كسب كردند. بعد از 
ايران هم كشورهايي مانند چاد، ميانمار، سوريه و ۶ كشور 

ديگر قرار داشتند. 
ثاب��ت همچنين گفت: نكته مه��م در مورد اين مطالعه 
آن است كه بتوانيم راه هاي بهتر شدن در هر كدام از اين 
ش��اخص ها را پيدا كنيم. او اف��زود: در گزارش اخير رتبه 
كش��ور در ش��اخص اندازه دولت با نمره ۵.۳ برابر با ۱۲۷ 
بود و در ش��اخص سيستم حقوقي با نمره ۴.۵ رتبه ۱۰۰، 
در ش��اخص پول سالم با نمره ۷.۱ رتبه ۱۲۰، در شاخص 
آزادي تجاري با نمره ۴.۵ رتبه ۱۵۶ و در شاخص مقررات 

نيز با نمره ۵.۱ رتبه ۱۵۲ را كسب كرديم. 
مش��اور كميس��يون س��رمايه گذاري اتاق ايران اظهار 
كرد: موسس��ه فريزر براي تهي��ه گزارش هاي خود از آمار 
و اطالعاتي كه توس��ط ديگر موسسه ها و بنيادهاي معتبر 
بين المللي تهيه مي شود، استفاده كرده و خود موسسه در 
تهيه داده ها دخل و تصرفي ندارد. با نگاه به وضعيت ايران 

در سال هاي گذش��ته مي بينيم كه كشور در سال ۱۹8۰ 
رتبه ۹۷، در س��ال ۲۰۰۰ رتبه ۱۰۳ و در سال ۲۰۱۰ نيز 

رتبه ۱۳۱ را داشته و امروز به رتبه ۱۵۰ رسيده است. 
در ادامه اين نشست، رييس كميسيون سرمايه گذاري 
اتاق ايران به اهميت توجه مسووالن نسبت به گزارش هاي 
بين المللي كه هر س��اله منتشر مي شوند، اشاره و تصريح 
كرد: متاسفانه به دليل بي توجهي هايي كه تاكنون صورت 
گرفته و قدمي در راستاي بهبود زيرساخت هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و غيره برنداش��ته ايم، با نهايي ش��دن 
برجام و باز ش��دن بخشي از گره ها، نتوانستيم آن طور كه 
بايد حركت كرده و در نهايت دچار فرصت س��وزي شديم. 
امروز با توجه به تجربه گذشته، واجب است قبل از اينكه 

دير شود، به فكر اصالح امور باشيم. 
فريال مس��توفي ادامه داد: درس��ت است بعد از برجام 
مس��ائل بانكي حل نشد اما گش��ايش هايي اتفاق افتاد كه 
مي توانست راهي براي بهتر شدن وضعيت اقتصادي باشد. 
بر اس��اس اظهارات او، آنچه بخ��ش خصوصي مي خواهد، 
حضور كنش گرانه در ميدان اقتصاد كش��ور است؛ چراكه 
باور دارد اين رويكرد ريش��ه فس��اد را مي خش��كاند. او در 
ادام��ه به راه اندازي مركز خدمات س��رمايه گذاري در اتاق 
ايران اش��اره و آن را قدمي در راس��تاي تقويت زيربناهاي 
اقتص��ادي دانس��ت و تصريح ك��رد: اين مرك��ز مي تواند 
ظرفيت هاي س��رمايه گذاري كش��ور را شناسايي كند و به 

عالقه مندان حضور در اين بازار معرفي كنند. 

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران تشريح كرد 

ثبات به اقتصاد ايران باز مي گردد؟
در نشست كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران مطرح شد

ضرورت توجه به آمارهاي جهاني درباره اقتصاد ايران 
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7  جهان

 ۴۰ شرط مقتدي صدر 
براي تشكيل دولت عراق

 مجازات 37 هزار مقام چيني
به علت فساد مالي 

 رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي
كند شد

گروه جهان|
رهبر جريان صدر كه فراكس��يون مورد حمايتش يعني ائتالف س��ائرون پيروز 
انتخابات پارلماني ماه مه ش��د، سندي با عنوان »منشور ملي« را با ۴۰ شرط براي 

تشكيل دولت و انتخاب شخص نخست وزير صادر كرده است. 
به گزارش سومريه نيوز عراق، صدر در اين سند تاكيد كرده اين مجموعه ضوابط براي 
تقويت اصل اس��تقالل س��ه قوه مقننه، مجريه و قضاييه از طريق تصويب قوانين ضروري 
اس��ت. او افزوده اين منشور بايد بعد از تحقق مطالبات تظاهركنندگان بدون هيچ اهمال 
و فريب كاري فورا و بي وقفه اجرايي شود. طبق اين منشور، نبايد فراكسيون هاي سياسي 
داراي چهره هاي قديمي در هيچ پستي مشاركت داشته باشند. همچنين بايد كميته يي 
عالي با نظارت دس��تگاه قضايي عراق براي مواخذه كس��اني كه درباره آنها شبهه فساد در 
داخل و خارج از كش��ور مطرح  اس��ت، تشكيل شود. پست هاي اجرايي هم نبايد براساس 
سهميه بندي فرقه يي يا حزبي و نژادي باشد، بلكه بايد براساس سيستمي قاطع باشد كه در 
آن فقط افراد تكنوكرات، مستقل و متخصص روي كار بيايند. به موجب اين سند، امتيازات 
و حقوق  مقامات نيز بايستي كاهش يابد و »قانون از كجا آورده اي« به جريان بيافتد. به گفته 
منابع نزديك به دفتر مقتدي صدر، در بخش مربوط به ويژگي هاي نخست وزير آينده عراق 
نيز آمده كه او بايد مستقل بوده و تابع هيچ حزب خاصي نباشد و همچنين بايد خارج از 
اعضاي پارلمان باشد. صدر شرط كرده نخست وزير آينده تابعيت دوگانه نداشته و از كساني 
نباش��د كه شائبه فساد مالي دارند. صدر همچنين شرط كرده احزاب در عملكرد نخست 
وزير آينده مداخله نكنند و احزاب پنج وزير تكنوكرات را نامزد كنند در مقابل آزادي كامل 
به نخست وزير در انتخاب بين اين پنج نامزد بدهند. نامزد نخست وزيري همچنين بايد به 
دور از طايفه گرايي و نژاد گرايي عمل كند. به اين ترتيب، حيدر العبادي نخست وزير كنوني 

عراق با گزينه صدر براي نخست وزيري آينده فاصله زيادي دارد. 

گروه جهان|
س��ازمان نظارتي مبارزه با تخلفات مالي چين در نيمه اول سال ۲۰۱۸ميالدي، 
36 هزار و 6۱۸ نفر از مقامات اين كش��ور را به علت نقض قوانين صرفه جويي مالي 
حزب كمونيست، مجازات كرده كه يكي از اين مقامات در سطح وزارت بوده است. 

خبرگزاري ش��ين هوا با اش��اره به يافته هاي كميس��يون مركزي نظ��ارت بر قانون 
حزب كمونيس��ت گزارش داد كه مرسوم ترين تخلف بين مقامات، اعطاي پاداش هاي 
غيرقانوني، تبادل هديه ها و سوءاس��تفاده از خودروهاي دولتي اس��ت. در سال ۲۰۱۲ 
چي��ن ۸ قان��ون را معرفي كرد تا رفت��ار مقامات خود را بهبود ده��د كه از جمله آنها 
ممنوعيت هزينه بيش از حد بود. شي جين پينگ رييس جمهوري چين، از زمان روي 
كار آمدن، ناظر عالي كمپين بزرگي براي خش��كاندن ريش��ه فس��اد بوده و تا به حال 
ده ها نفر از مقامات رده باالي چين را به زندان انداخته است. او اين ماه هشدار داد كه 
مبارزه با فس��اد هنوز به پايان نرسيده است و حزب كمونيست هنوز با تفكر ناخالص، 

سياست مداران ناخالص، سازمان هاي ناخالص و سبك  كارهاي ناخالص، درگير است. 
چين ماه گذشته نيز از مجازات ۲۴۰ هزار نفري مقامات اين كشور خبر داد. اين 
مقامات به دليل نقض قانون هاي رايج و اختالس هاي مالي محكوم شدند كه ۲۸ نفر 
از اين مقامات رهبران استاني بودند. ۱5۰۰ نفر از افراد محكوم شده در مقام رياستي، 
حدود ۱۰هزار نفر در سطح رياست شهرستاني، 37 هزار نفر در سطح رياست شهري 
و ۱۴6 هزار نفر ديگر از روس��اي مناطق روس��تايي بوده اند. در سال ۲۰۱6 ميالدي 
نيز حدود ۱63 هزار نفر محكوم ش��دند. يو تيه نان، معاون سابق رييس كميسيون 
ملي توس��عه و اصالح چين نخس��تين مقام در س��طح باال و وزير است كه پس از 
رياست جمهوري شي جين پينگ در سال ۲۰۱۲ به اتهام ارتشاء تحت بازجويي قرار 

گرفت و پس از بركناري از سمتش به حبس ابد محكوم شد. 

گروه جهان|
با نگراني از افزايش دامنه جنگ تجاري بين كش��ورهاي جهان، رش��د اقتصادي 
كش��ورهاي عضو منطقه يورو در سه ماهه دوم س��ال ۲۰۱۸ كندتر شد. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، آمارهاي منتشره رسمي نش��ان مي دهد رشد اقتصادي در ۱۹ 
كشور اروپايي كه از يورو به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند، به ۰.۲درصد 
كاهش يافته اس��ت كه ضعيف ت��ر از انتظار فعاالن بازار و ۰.۱درصد كمتر از رش��د 
به ثبت رس��يده در س��ه ماهه نخست سال اس��ت. نگراني از جنگ تجاري شديدا 
بر چش��م انداز اقتصادي اروپا كه وابس��تگي زيادي به تجارت دارد اثر گذاشته است. 
منازعات تجاري بر اطمينان كسب و كارهاي اروپايي اثر گذاشته است. با وجود اين 
رش��د خفيف، توليد كارخانه هاي اروپايي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۱ 
درصد افزايش يافته است. ماريو دراگي- رييس بانك مركزي اروپا - دليل اين كندي 

رشد را رشد غيرمتعارف سال گذشته عنوان كرده است. 
جنيفر مك كوئن كارشناس اقتصادي ارشد موسسه كپيتال اكونوميست، هم در 
اين باره گفته است: »هر چند كه نرخ رشد فعلي منطقه يورو در مقايسه با رشد ۰.7 
درصدي مدت مشابه سال خيلي كند نشده است اما بسيار كمتر از پتانسيل واقعي 
منطقه يورو است.« با اين حال به عقيده مك كوئن، به دنبال سفر ژان كلود يونكر 
رييس كميسيون اروپا، به واشنگتن و توافق بر سر از سرگيري مذاكرات تجاري بين 
امريكا و اتحاديه اروپا اين اميد وجود دارد كه رشد اقتصادي در سه ماهه سوم سال 
افزايش يابد به شرطي كه آتش بس فعلي بين دو طرف بر سر تعرفه ها حفظ شود. 

بانك مركزي اروپا اعالم كرده است كه تا پايان امسال به برنامه محرك خود كه با هدف 
استقراض ارزان معرفي شده است، خاتمه داده و به احتمال زياد نرخ بهره را افزايش خواهد 

داد؛ اقدامي كه مي تواند يكي از داليل كندي رشد اقتصاد منطقه يورو باشد. 

ركورد استقراض دولت 
امريكا در ۱۰ سال گذشته

گ�روه جهان| بر اس��اس آخرين گ��زارش وزارت 
خزان��ه داري امريكا، مي��زان اس��تقراض دولت اياالت 
متحده بين ماه هاي جوالي تا سپتامبر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 7۴ درصد افزايش خواهد داشت. 
به گزارش رويترز، دولت امريكا در اين ماه ها 3۲۹ 
ميلي��ارد دالر اس��تقراض مي كند كه اين رقم س��ال 
گذش��ته تنها ۱۸۹ ميليارد دالر ب��ود. بين ماه اكتبر 
تا پايان س��ال نيز دولت امري��كا به ۴۴۰ ميليارد دالر 
اس��تقراض نياز خواهد داش��ت كه مجموع استقراض 
دولت ترامپ در س��ال ۲۰۱۸ را به 76۹ ميليارد دالر 
خواهد رساند. اين رقم باالترين ميزان استقراض دولت 
امريكا از س��ال ۲۰۰۸ و زم��ان بحران هاي اقتصادي 

تاكنون محسوب مي شود. 
در س��ال ۲۰۰۸ مي��الدي دولت ب��اراك اوباما 
با بح��ران مالي جهاني و ركودي عميق دس��ت به 
گريبان بود و مجبور شد رقم سنگين ۱.۱ تريليون 
دالر را بين جوالي تا دس��امبر، قرض بگيرد. طبق 
اطالعيه صادر ش��ده توس��ط دول��ت دونالد ترامپ 
در اوي��ل جوالي، كس��ري بودجه امس��ال برابر با 
۸۹۰ ميلي��ارد دالر خواه��د ب��ود ك��ه ۱7 ميليارد 
دالر از تخمين هاي قبلي بيش��تر است و نسبت به 
پيش بيني دفتر بودجه كنگره هم كه 7۹3 ميليارد 

دالر بود، خيلي بيشتر شده است. 
در اين گ��زارش آمده كه انتظار مي رود در س��ال 
۲۰۱۹ ميالدي ميزان كس��ري بودجه به ۱.۱ تريليون 
دالر افزاي��ش يابد و تا س��ال ۲۰۲۱ در همان س��طح 
باق��ي بماند. منتق��دان ترامپ مي گويند كه كس��ري 
سرس��ام آور بودجه يكي از عواق��ب برنامه كاهش 5.۱ 
ميلي��ارد دالري ماليات��ي اس��ت كه كنگره با فش��ار 
طرفداران رييس جمهور در س��ال گذشته به تصويب 
رس��اند. رقباي ترام��پ اين بحث را مط��رح مي كنند 
كه با ن��رخ بيكاري پايين و رش��د اقتصادي قدرتمند 
امريكا، كاهش ش��ديد ماليات، تنها منجر به بيش��تر 
ش��دن كس��ري بودجه خواهد ش��د. اين ممكن است 
ف��درال رزرو را مجبور كند ب��راي مهار تورم، نرخ بهره 

خود را افزايش دهد. 
اين در حالي اس��ت كه دونالد ترام��پ با انتقاد از 
افزاي��ش نرخ بهره درباره تاثي��ر منفي احتمالي آن بر 
رشد اقتصادي هش��دار داده است. برخي حتي نگران 
اين مس��اله هستند كه انتقاد ترامپ از فدرال رزرو كه 
اقدامي غيرمتداول ب��راي يك رييس جمهوري امريكا 
محسوب مي شود، به معناي تالش او براي تاثيرگذاري 
بر سياس��ت هاي پولي باش��د. ترامپ در كمپين هاي 
انتخاباتي بارها از ژانت يلن رييس پيشين فدرال رزرو 
به دليل پايين نگه داشتن نرخ بهره انتقاد كرده بود. 

طرح آنكارا براي حل مشكل 
وام هاي با ارزش باال

با فش��ار روزافزون سقوط ارزش لير بر وام گيرندگان 
ت��رك، انجمن بانك هاي تركيه طرح��ي را براي تغيير 
ش��رايط وام ه��اي با ارزش باال پيش��نهاد كرده اس��ت. 
به گزارش بلومب��رگ، اين نهاد نماين��ده وام دهندگان 
غيرمسلمان تركيه چارچوبي را براي وام هاي باالتر از 5۰ 
ميليون لير براي »وام گيرندگان حقوقي كه از مشكالت 
بازپرداخت موقت��ي« رنج مي برند و مايل به بازپرداخت 
بدهي هاي خود هس��تند و از تغيير ش��رايط آن س��ود 
خواهند برد، در نظر گرفته اس��ت. اين نخستين قوانين 

مدون در اين كشور در راستاي سازماندهي وام است. 

 يادداشت همكاري
پاكستان و روسيه 

پاكستان و روسيه براي گسترش همكاري  نيروهاي 
دريايي تفاهم نامه امضا كردند. به گزارش ايس��نا، اين 
تفاهم نامه در ديدار كليم شوكت معاون فرمانده نيروي 
دريايي پاكستان از موزه دريايي مركزي سن پترزبورگ 
به امضا رس��يده اس��ت. پيش بيني مي شود ديدار اين 
دو مقام، همكاري هاي پاكس��تان و روسيه را عالوه بر 

بخش دريايي در ساير زمينه ها نيز افزايش دهد. 

سفر هيات كويت به اربيل 
كاردار كويت در اربيل گفته كش��ورش به افزايش 
سرمايه گذاري و تبادل تجاري با اقليم كردستان عراق 
تماي��ل دارد. به  گزارش كون��ا، عمر الكندري گفته در 
ح��ال فراهم كردن مقدمات س��فر هيات��ي از تجار و 
صاحبان ش��ركت هاي كويتي به اقليم كردستان عراق 
است، س��فري كه به همكاري، تسهيل روند تبادالت 
تجاري و فرصت هاي س��رمايه گذاري بيشتر ميان دو 

طرف منجر خواهد شد. 

 حمله هكرهاي عراقي
به شبكه بانكي لبنان

يك مقام امنيتي لبنان گفته ش��بكه بانكي لبنان 
توس��ط يك ش��بكه عراقي هدف ق��رار گرفته بود كه 
س��عي داش��ت از بانك هاي لبنان پول خارج كند اما 
در عمليات مش��ترك با مقامات عراقي، كشف شد. به 
گزارش رويترز، مقام هاي اطالعاتي عراق با هماهنگي 
با اداره كل امنيت عمومي لبنان اين شبكه را شناسايي 
كرده و تعدادي از اعضاي آن بازداش��ت ش��ده اند. اين 
شبكه از اسناد جعلي براي برداشت مقادير عظيم پول 

نقد، به دالر امريكا، استفاده مي كرده است. 

دزدي در پايگاه هوايي بگرام
مقام هاي نظامي امريكا مي گويند، مداركي در اختيار 
دارند كه نش��ان مي دهد س��ربازان گرجستاني در يك 
سرقت در پايگاه هوايي بگرام افغانستان دست داشته اند. 
به گزارش اس��پوتنيك، س��خنگوي ارتش امريكا گفته 
كاالهايي به ارزش 36۰۰دالر از بخش��ي در س��رويس 

تبادل نيروي هوايي پايگاه بگرام به سرقت رفته است.

دريچه

كوتاه از منطقه

جنگ تجاري پكن � واشنگتن بورس هاي جهاني را منفي كرد

بسته شدن درهاي غرب به روي سرمايه هاي چين
گروه جهان|

در پي تصميم دولت اي��االت متحده براي اعمال 
تعرفه هاي بيش��تر بر واردات كاال از چين و در نتيجه 
ش��دت گرفتن اختالف تجاري دو كشور، بورس هاي 
جهاني منفي ش��د. در همين حال فايننش��ال تايمز 
در گزارش��ي از بس��ته ش��دن درهاي غرب به روي 

سرمايه  گذاري هاي چيني خبر داده است. 
ب��ه گزارش بلومبرگ، يك روز پس از اينكه اعالم 
ش��د نمايندگان چين و امريكا در حال مذاكره براي 
كنار گذاش��تن جن��گ تجاري هس��تند، منابع آگاه 
اط��الع دادند ك��ه دولت دونالد ترام��پ قصد دارد بر 
۲۰۰ ميلي��ارد دالر واردات كاال از چي��ن تعرف��ه ۲5 
درصدي اعم��ال كند. مقامات چيني به س��رعت به 
اين مساله واكنش نش��ان داده و تهديد كردند عليه 
امريكا اقدام متقابل و متناسب انجام خواهند داد. عدم 
اطمينان تزريق شده به بازار ناشي از اين جنگ لفظي 
باعث شد تا بورس هاي بين المللي چهارشنبه منفي 
شوند. شاخص بورس استاكس6۰۰ اروپا ۰.۲ درصد 
كاهش يافت، ش��اخص سهام داكس آلمان نيز ۰.۱3 
درصد افت كرد. ش��اخص سهام فوتسي انگليس نيز 
۰.۸6درصد پايين آمد. رويترز نوشته، سرمايه گذاران 
نگران هس��تند كه تشديد مناقشه تجاري بين چين 
امريكا به كاهش رش��د اقتصاد جهاني منجر ش��ود. 
ش��ركت هاي بزرگ امريكايي اين اقدام دولت ترامپ 

را محكوم كردند. 
راي��ان فلس��من كارش��ناس اقتصادي موسس��ه 
كمسي، مي گويد: »سيگنال هاي متناقض از وضعيت 
روابط تج��اري چي��ن و امريكا موجب س��ردرگمي 

سرمايه گذاران شده است. «
اوايل جوالي ۲۰۱۸ دولت امريكا تعرفه ۲5 درصد 
روي 3۴ ميلي��ارد دالر كاالي وارداتي از چين اعمال 
كرد. پكن هم در يك اقدام تالفي جويانه همان ميزان 
كاالي واردات��ي از امري��كا تعرفه اعالم ك��رد. امريكا 
چن��د ماهي اس��ت كه جن��گ تجاري را ب��ا چين و 
كشورهاي ديگر به راه انداخته است. اين جنگ ابتدا با 
تعرفه گذاري روي فوالد و آلومينيوم آغاز شد و اكنون 
به كاالهاي زيادي كش��يده ش��ده است. اقدام ترامپ 
انتقاد كشورهاي ديگر ازجمله هم پيمانان اروپايي اش 
را سبب شده است. آنها نه تنها به اين مساله معترض 

 WTO هستند بلكه به نهادهاي بين المللي ازجمله
ش��كايت كرده اند. آنها مي گويند اقدام امريكا خالف 
قوانين بين المللي و سازمان تجارت جهاني است كه 

خود امريكا عضوش هست. 

 بسته شدن درهاي غرب به روي چين 
چين در پاسخ به سياست هاي ترامپ تاكنون دو 
بار به سازمان تجارت جهاني شكايت كرده است. چين 
همچنين با اتحاديه اروپا نشست هايي را به منظور در 
پيش گرفتن رويكردي واحد در برابر سياس��ت هاي 
يك جانبه گرايانه كاخ سفيد برگزار كرده است. اين در 
حالي است كه منابع آگاه از اختالفات تجاري پكن و 

بروكسل خبر داده اند. 
ي��ك روز پس از اينكه خبرگزاري آلمان از نگراني 
برلين درباره نفوذ چين به صنعت خودروسازي آلمان 

خبر داده بود، نش��ريه فايننشال تايمز در گزارشي از 
بسته شدن درهاي غرب به روي سرمايه گذاري چين 

نوشته است. 
در اي��ن گزارش آمده: تقريبا ۴۰ س��ال پس از باز 
ش��دن درهاي اقتص��اد چين به روي غ��رب، اياالت 
متحده و اروپا تدريجا براي بستن درهاي خود به روي 
سرمايه گذاران چيني گام هايي برمي دارند. به همين 
دليل است كه شركت ها و صندوق هاي مالي چين كه 
از حمايت ه��اي تمام قد دولتي برخوردارند از برخورد 
س��رد اروپايي ها از جمله بريتانيا و آلمان و همچنين 
اياالت متحده با پيشنهادات شان مبني بر خريد سهام 
در اين كشورها نگران هستند. چيني ها البته در اياالت 

متحده به مراتب بيشتر از اروپا محدوديت دارند. 
توني داگ مقام اجرايي ارشد در صندوق اصالحات 
س��اختاري چي��ن، مي گويد: »ما به دلي��ل اختالفات 

تجاري پكن � واشنگتن به ش��دت نگران برنامه هاي 
س��رمايه گذاري خود در اياالت متحده هستيم. « به 
گفت��ه داگ، اين صندوق تاكن��ون درباره ۴۰ معامله 
سرمايه گذاري در اياالت متحده و اروپا مذاكره كرده 
كه اغلب آنان در بخش تكنولوژي هاي پيشرفته بوده 
اس��ت. او اميدوار اس��ت كه ۱۰ تا ۱۲ م��ورد از اين 
مذاكرات به ثمر برس��د با اين حال نگران اس��ت كه 
سياس��ت هاي يك جانبه گرايانه دول��ت امريكا مانعي 
جدي در اين مسير ايجاد كند. اين مقام تجاري چين 
مي گويد: »االن به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري در 
اروپا ب��راي ما به مراتب منطقي تر باش��د. اروپا هنوز 
ب��راي چين ش��ريك تجاري مهمي اس��ت و ما روي 
سرمايه گذاري هاي برد برد در اروپا تمركز مي كنيم. « 
واقعيت اين اس��ت كه موضع گيري هاي تجاري 
غرب در برابر چين نس��بت به ۴۰ س��ال به مراتب 

بيش��تر شده است. دنگ ش��يائوپينگ رهبر چين، 
در س��ال ۱۹7۸ از عص��ر اصالح��ات و باز ش��دن 
درهاي چين به روي جهان س��خن گفت و از ورود 
سرمايه هاي خارجي و اصالحات بازار آزاد استقبال 
كرد اما از آن روز تاكنون شرايط تغيير كرده است. 
در آن زمان رويكرد جديد پكن باعث شد كه درهاي 
بازار غرب به روي چين باز ش��ود، درهايي كه امروز 

در حال بسته شدن هستند. 
ب��ر اس��اس آماره��اي اع��الم ش��ده مي��زان 
س��رمايه گذاري چين در امريكاي شمالي در نيمه 
نخس��ت ۲۰۱۸ به كمترين س��طح در هفت سال 
گذش��ته رسيده است. مجموع سرمايه گذاري چين 
در اي��االت متحده و كانادا تنه��ا به دو ميليارد دالر 
رس��يده كه نسبت به نيمه نخس��ت سال گذشته 

ميالدي كاهشي ۹۲ درصدي داشته است. 
در اروپ��ا اما جذب س��رمايه هاي چيني چيزي 
حدود ۱۲ ميليارد دالر بوده كه شش برابر امريكاي 
شمالي است. شيا آي مين كارشناس اقتصادي، در 
اين باره مي گويد: »در مجموع آمار و ارقام ها نش��ان 
مي دهد كه ش��ركت هاي چيني مس��ير خ��ود را از 
اياالت متحده به س��وي اروپا تغيير داده اند؛ به ويژه 
ش��ركت هايي كه براي فعاليت در اياالت متحده با 
محدوديت ه��ا و موان��ع زيادي از ط��رف امريكايي 
روبه رو شده اند و در عوض شرايط كاري راحت تري 

در اروپا دارند. «
اما اروپايي ها نيز اخيرا س��خت گيري هايي را در 
اي��ن باره آغ��از كرده اند. يك كارش��ناس بانكي كه 
تمايلي براي افش��اي نام خود نداشته، به فايننشال 
تايمز گفته: »در حال حاضر شرايط براي معامله هاي 
امريكايي بس��يار دشوار شده اس��ت. و اروپا هم كم 
كم در حال تشديد سخت گيري هاي تجاري است. 
« گفته ش��ده، بريتانيا اخيرا از يك سياست جديد 
تج��اري ۱۲۰ صفحه يي رونمايي ك��رده كه در آن 
قدرت بخش هاي دولتي ب��راي جلوگيري از خريد 
دارايي هاي حساس امنيتي توسط خارجي ها بيشتر 
شده اس��ت. همچنين چين تنها كشوري است كه 
نامش در اين س��ند آشكارا عنوان شده است، امري 
كه نشان مي دهد لندن براي تنظيم چنين سياستي 

مشخصا بر فعاليت هاي چين تمركز داشته است. 

مقامات اتحاديه اروپا به ياري »ترزا مي« آمدند 

بروكسل به دنبال »توافقي سربسته« با لندن
گروه جهان| طال تسليمي|

اتحاديه اروپا كه اميدوار است پيشبرد »سربسته« 
مذاكرات، به ترزا مي نخست وزير بريتانيا در اجتناب 
از جدايي »بدون توافق« لندن از بروكس��ل و جلب 
حمايت پارلمان اين كشور از معاهده برگزيت كمك 
كند، پيش نويس��ي »مبهم« را درباره روابط آتي دو 
طرف ارائه كرده اس��ت. بروكس��ل، برلين و پاريس 
از آغاز گفت وگوها در س��ال گذشته، بر نياز به يك 
اعالميه سياس��ي درباره روابط آتي تاكيد كرده اند 
كه بدون هيچ ابهامي درباره روابط تجاري اتحاديه 
اروپ��ا و بريتانيا پس از برگزيت شفاف س��ازي كند. 
اما نابس��اماني هاي اخير در فضاي سياسي بريتانيا 
مقامات اتحاديه اروپا را به تغيير رويه ترغيب كرده 
است، چرا كه نگران برگزيتي بدون توافق هستند. 

به گزارش فايننشال تايمز، گفت وگوهاي رسمي 
تجاري پس از ۲۹ ماه مارس س��ال آتي كه بريتانيا 
طبق برنام��ه اتحاديه اروپا را ت��رك مي كند، آغاز 
خواهد شد. اگرچه بروكسل، برلين و پاريس تاكيد 
داشتند كه جزييات هرگونه رابطه يي با لندن پس 
از برگزيت مشخص باشد، اما آشفتگي هاي سياسي 
در بريتانيا در پي مخالفت هاي قانون گذاران شكاك 
به اتحادي��ه اروپا و حامي آن با ت��رزا مي، مقامات 
ارش��د اروپايي را بر آن داشته است تا مطابق با نياز 
موجود، مسير خود را تغيير دهند. در حال حاضر، 
آنها نگران دستيابي به پيش نويس توافق خروجي 
هس��تند كه ب��ا »بخ��ت5۰-5۰« در مجلس عوام 
بريتانيا مواجه اس��ت. يك مقام ارشد اتحاديه اروپا 

كه در گفت وگوهاي برگزيت مشاركت دارد، گفت: 
»اولويت اين است كه توافق خروج حاصل شود. اين 
يك خداحافظي موقر خواهد بود. به باقي مس��ائل 

پس از برگزيت هم مي توان رسيدگي كرد. «
خالف توافق جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا كه 
ش��رايط خروج را از نظر قانوني در زمينه هاي پول، 
حقوق ش��هروندي و مرز ايرلند مشخص مي سازد، 
اعالميه روابط آتي يك معاهده رسمي نخواهد بود. 
استفاده از يك اعالميه سربس��ته مي تواند در آرام 
كردن دسته هاي متفاوت در وست مينيستر )دفتر 
نخست وزيري بريتانيا( خيلي موثرتر از پيش نويسي 
درباره گفت وگو بر سر روابط آتي تجاري واقع شود. 
پيش��رفت اخير در روند مذاك��رات برگزيت در 
حالي حاصل ش��ده ك��ه نخس��ت وزير بريتانيا در 
جهت ديدار با رهبران اتحاديه اروپا قدم برداش��ته 
اس��ت؛ از نمونه اين ديدارها نيز جلس��ه اين هفته 
ترزا مي با امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه 
اس��ت. مقامات بريتانيايي بر اي��ن باورند كه آنگال 
م��ركل صدراعظم آلمان پ��س از ديدار مثبتش با 
ترزا مي در اوايل ماه گذشته ميالدي، به نرم  كردن 
رويكرد اتحاديه اروپا در قبال بريتانيا كمك خواهد 
كرد. يك مقام بريتانيا گفته صدراعظم آلمان آماده 
بوده تا به ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه 
اروپا، براي انعقاد يك توافق »آزادي عمل بيشتري« 
بدهد. لندن اكنون بر تالش ها براي جلب حمايت 
ماكرون متمركز شده است. رييس جمهوري فرانسه 
و نخس��ت وزير بريتانيا در روزهاي آتي در اقامتگاه 

ييالقي ماكرون ديدار خواهند كرد. 
ي��ك مقام ارش��د ديگ��ر اتحاديه اروپ��ا گفته: 
»اعالميه سياسي نمي تواند اصول اوليه ما را نقض 
كند؛ ام��ا در باقي موارد، هرآنچه به تصويب اليحه 
جدايي كمك كند، خوب اس��ت. « ي��ك وزير در 
اتحاديه اروپا هم درباره برگزيت گفته: »ما هر آنچه 
براي محافظت از معاهده خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا الزم باشد، انجام مي دهيم.« با توجه به چنين 
رويك��ردي، ديپلمات ها بر اي��ن باورند كه اعالميه 
سياسي مي تواند اش��اره هايي به الگوهاي بي سابقه 

براي همكاري هاي آتي را شامل شود. 
ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا افزوده اين اعالميه 
سربسته مي تواند اشاراتي به الگوهاي دوگانه براي 
گمرك باش��د كه طبق آن بريتانيا در جهت ادامه 
تجارت بدون اصط��كاك با اتحاديه اروپا و در عين 
حال اتخاذ سياست گذاري مس��تقل تجاري اقدام 
خواهد كرد. ش��رط اصلي در نظر گرفتن تمهيدات 
در م��رز آبي در معاهده خ��روج به عنوان تضمين 
خواهد بود تا بدين ترتيب از مرز سخت بين جزيره 
ايرلند در هر شرايطي اجتناب شود. با اجراي چنين 
تدابيري، در عمل بخش وس��يعي از اقتصاد ايرلند 
ش��مالي تحت قوانين كنترل اتحادي��ه اروپا عمل 
خواهد كرد؛ اين در حالي اس��ت كه ترزا مي پيشتر 
چنين مسال هاي را غيرقابل تحمل توصيف كرده 
ب��ود. ديپلمات ارش��د اروپايي در اين ب��اره گفت: 
»تا زماني كه اين تمهيدات در نظر گرفته ش��وند، 
مي تواني��م در اعالميه جديد هم��كاري در جهت 

مش��اركت گمركي اقدام كنيم كه كل مش��كل را 
از بي��ن بب��رد. در چنين ش��رايطي بعدتر مي توان 
براي بس��ياري از ديگر مسائل تالش كرد. مي تواند 
درباره بسياري از مسائل گفت وگو مرد چرا كه اگر 
دستيابي به همه اين چشم اندازهاي خوب ممكن 

نباشد، تمهيدات مرز آبي و تضمين وجود دارد.«
در حالي كه لندن به تغيير لحن برلين اميدوار 
است، مقامات آلمان مي گويند بريتانيا در برداشت 
از نيت تغيير رويه زياده روي كرده اس��ت. به گفته 
يكي از مقامات يورو ك��ه در روند مذاكرات دخيل 
اس��ت، برلين در ابتدا به دنبال بيانيه يي بود كه از 
هر جهت ش��فاف باش��د، اما نيازي به رسيدگي به 
جزييات احس��اس نمي كرد؛ ام��ا بريتانيا در مقابل 
توافقنامه يي مي خواه��د كه جزييات در آن مطرح 

شده باشد، اما شفاف نباشد. 
مصالحه مي تواند اميدوار كننده باشد، اما مسائل 
بسياري به واكنش ترزا مي به اين پيشنهاد بستگي 

دارد. مقام ارشد اروپايي گفت: »سوال اين است كه 
او نمونه يي از اعالميه با جزييات بيشتر را خواستار 
شود يا اينكه فكر كند اعالميه سربسته هم مي تواند 
كمك حالش شود؟« مذاكره كنندگان در بروكسل 
معتقدند كه گزارش هيات دولت ترزا مي  )توافقنامه 
چك��رز( درب��اره روابط آتي از اين مس��اله حكايت 
دارد كه بريتانيا به دنب��ال »توافقنامه تجارت آزاد« 
با اتحاديه اروپا خواهد بود. افراد بدگمان به ديدگاه 
ترزا مي در اتحاديه اروپا نگران اين مساله هستند كه 
بريتانيا به دنبال استفاده از نظام گمركي واحد بعد 
از برگزيت باشد. برخي از مذاكره كنندگان اتحاديه 
اروپ��ا هم نگرانند كه بيانيه مبهم درباره روابط آتي 
يك سري مش��كالت در پي داشته باشد: »تدوين 
يك توافق سربس��ته از طريق اعالميه يي سياسي 
ممكن اس��ت اين برداش��ت را به وج��ود آورد كه 
ارتباطي با بازار واحد اروپايي وجود خواهد داش��ت 

كه در حقيقت اينطور نيست. «
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پرونده8
 توزيع مرغ و گوشت

براي تنظيم بازار
مديركل شركت پش��تيباني امور دام گفت: مرغ 
و گوشت گوس��اله منجمد و همچنين گوشت تازه 
گوس��فندي و مرغ گرم روزان��ه از طريق غرفه هاي 
سازمان ميادين و فروشگاه هاي زنجيره يي به وفور و 
با نرخ مصوب دولتي در دسترس مردم قرار مي گيرد. 
حميد ورناص��ري در گفت وگو با فارس، در مورد 
فعاليت هاي انجام شده اين شركت براي تنظيم بازار 
مرغ خاطرنشان كرد: تا ۱۰ روز قبل به واسطه اينكه 
قيمت تمام شده توليدكنندگان مرغ بيشتر از قيمت 
فروش بود و بازار هم كشش نداشت، عماًل اين قشر 
زي��ان مي ديدند، اما با توجه به قيمتي كه اكنون در 
تهران و شهرستان ها عرضه مي شود، شرايط مناسبي 

را پيش رو داريم. 
وي متوس��ط قيمت مرغ در تهران را بين ۸۸۰۰ 
تا ۹۵۰۰ توم��ان در هركيلوگرم عنوان كرد و افزود: 
براي تنظيم ب��ازار روزانه عرضه مرغ گرم را در تمام 
غرفه هاي س��ازمان ميادين ش��هر تهران به نرخ هر 

كيلوگرم ۷۹۹۰ تومان داريم. 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام همچنين از 
عرضه مرغ منجمد با نرخ هر كيلوگرم ۶۷۵۰ تومان 
در سازمان ميادين و فروشگاه هاي زنجيره يي سطح 
ش��هر خبر داد و گفت: اي��ن كاال به وفور براي خريد 
در دسترس ش��هروندان قرار دارد و مردم مي توانند 
با مراجعه به فروشگاه هاي زنجيره يي اعم از شهروند، 
اتكا، سپه، رفاه و افق كوروش مرغ موردنياز خود را به 

نرخ تنظيم بازار تهيه كنند. 
ورناص��ري همچني��ن از توزيع گوش��ت منجمد 
برزيلي با ن��رخ كارشناسي ش��ده در روزهاي آتي از 
طريق فروشگاه هاي زنجيره يي هم خبر داد و گفت: 
گوش��ت قرمز منجمد به اندازه كاف��ي در ذخاير اين 
ش��ركت موجود اس��ت كه هم توس��ط دولت و هم 
بخ��ش خصوصي تامين ش��ده و هر زم��ان كه بازار 
كشش داشته باشد، توزيع آن را افزايش خواهيم داد. 
وي در مورد توزيع گوشت گرم گوسفندي وارداتي 
اظهار داش��ت: اين محصول از كش��ورهاي استراليا، 
آسياي ميانه و روسيه وارد مي شود و روزانه در تمام 
غرفه هاي سازمان ميادين و فروشگاه هاي زنجيره يي 
به صورت فله يا بس��ته بندي عرضه مي شود كه نرخ 
شقه آن در هر كيلوگرم ۳۳ هزار تومان و براي گرده 
ران و سردست ۴۳ هزار تومان در هر كيلوگرم است. 
مديرعامل ش��ركت پشتيباني امور دام به هموطنان 
اطمين��ان خاطر داد كه مرغ و گوش��ت به اندازه نياز 
كافي در دس��ترس وجود دارد و تا تعادل بخش��ي به 

بازار اين روند توزيع ادامه خواهد داشت. 
ورناص��ري همچني��ن در مورد ايج��اد تعادل در 
بازار كنجاله س��ويا و ذرت به عن��وان دو نهاده مهم 
براي مرغداران گفت: سهميه جديدي براي استان ها 
ابالغ كرديم ت��ا بتوانند ذرت موردني��از دامداران را 
دريافت كنند و با برنامه ريزي هايي كه توسط شركت 
پشتيباني امور دام و ساير بخش هاي خصوصي انجام 
ش��ده اكنون قيمت دو نهاده كنجاله سويا و ذرت تا 

حدي كاهش داشته و متعادل شده است. 
وي نرخ هر كيلوگرم كنجاله س��ويا را در مبادي 
ورودي كش��ور ۲۱۵۰ ت��ا ۲۲۰۰ تومان اعالم كرد و 
افزود: ذرت برزيلي نيز در مبادي ورودي هر كيلوگرم 
۱۱۳۰ توم��ان و ذرت اوكراي��ن ه��زار تومان عرضه 
مي شود. شركت پشتيباني امور دام به عنوان بازوي 
اجرايي وزارت جهاد كشاورزي تعادل بخشي و تنظيم 
بازار گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و نهاده هاي مهمي 
همچون كنجاله سويا و ذرت را برعهده دارد ك طي 
چن��د ماه اخير به دليل نوس��ان ارز قيمت دو نهاده 
كنجاله س��ويا و ذرت افزايش داش��ته تا حدي كه با 
اعتراض مرغداران روبرو ش��ده و اكنون اين شركت 
در حال برنامه ريزي براي ايجاد آرامش در بازار است. 

70 درصد تسهيالت اشتغال 
در حوزه روستايي است

معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم نهاد 
رياس��ت جمهوري گفت: ۷۰ درصد اعتبار تسهيالت 
اشتغالزايي از سهم ۱۰۰ درصدي هر استان در حوزه 

اشتغال روستايي ابالغ شده است. 
به گزارش ايرنا، سيد ابوالفضل رضوي روز گذشته 
در نشست تبادل نظر در زمينه تسهيالت روستايي 
اس��تان كرمان با بي��ان اينكه ۳۰ درص��د از اعتبار 
تسهيالت اش��تغالزايي در اختيار كارگروه ملي براي 
رقابت استان ها و بخش ها گذاشته شده است، افزود: 
واگذاري تسهيالت اشتغال پايدار روستايي و عشايري 

اقدام بسيار ارزنده دولت تدبير و اميد است. 
وي بر لزوم تس��ريع و تس��هيل رون��د پرداخت 
تسهيالت اشتغال پايدار روستايي و عشايري تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: در ص��دور و ابالغ آيين نامه ها 
و دس��تورالعمل ها بايد ضمن تدوين روان تر، پس از 
گذشت ۲ ماه از صدور، بازرسي هاي الزم انجام شود. 
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم نهاد 
رياست جمهوري با اشاره به اينكه در زمينه اعتبارات 
اشتغال پايدار روس��تايي و عشايري، توزيع منطقي 
بين شهرس��تان ها و روستاها مورد توجه ويژه است، 
گفت: در قانون آمده س��ند رسمي امالك مسكوني، 
واحد توليدي روس��تايي، سفته و ماشين آالت براي 
متقاضيان روس��تايي ب��ه عنوان ضمان��ت دريافت 

تسهيالت اشتغال پايدار مورد قبول است. 
وي اظه��ار داش��ت: اع��الم كرده ايم ك��ه آورده 
متقاضيان تسهيالت اشتغال پايدار روستايي نبايد به 
صورت يكجا به بانك ارائه شود و آنها بايد اين موضوع 

را مورد توجه قرار دهند. 
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم نهاد 
رياست جمهوري عنوان كرد: يكي از مشكالت موجود 
در مس��ير پرداخت تس��هيالت اش��تغال روستايي، 
ارزياب هاي بانكي هس��تند و براي رفع اين مش��كل 
معاون عمراني استانداري كرمان مي تواند ۲كارشناس 
رسمي دادگس��تري را براي هر شهرستان تعيين تا 

نسبت به ارزيابي قيمت امالك اقدام كنند. 
رضوي با اشاره به اينكه استان كرمان زمينه الزم 
براي انجام اقدامات بزرگ در زمينه صنايع دستي را 
دارد گفت: در اين راس��تا ب��ه آموزش و ايجاد زمينه 

خريد تضميني محصوالت توليدي نياز است.

اخبار

زندگي در شتاب

لذت و رنج سرعت
ماشين ها روز به روز سريع تر مي شوند، آيا انسان ها هم پا به پايشان جلو مي آيند؟

مولف: تام وندربيلت| مترجم: عرفانه محبي|
نوتيل�وس| االن چقدر طول مي كش��د؟ به 
گفت��ه گوگل، اندكي كمت��ر از ۲۵۰ ميلي ثانيه. 
در س��ال ۲۰۰۸ اين شركت، گزارش تحقيقاتي 
را ارائه داد كه »مدت زم��ان« ايدئال مورد نياز 
براي نمايش نتايج جست وجو را بررسي مي كرد. 
براساس اين پژوهش، »اگر پاسخ دهي بيشتر از 
۱ ثانيه طول بكش��د، ممكن اس��ت رشته افكار 
كاربر پاره ش��ود«. گوگل گزارش كرد كه مدت 
زمان ايدئال براي يك ماشين جست وجو، دقيقا 

يك چهارم ثانيه است. 
اين مدت، مناس��ب به نظر مي رس��د، چراكه 
روان شناس��ان مدت هاست برآورد كرده اند كه ما 
انس��ان ها براي انجام كمترين مقدار كار ممكن، 
دس��ت كم ب��ه يك چه��ارم ثانيه زم��ان احتياج 
داري��م. ويليام جيمز، بي��ش از يك قرن پيش به 
اين نتيجه رس��يد كه »كمترين طول زماني كه 
مي توانيم مش��خصا احساسش كنيم« حدودا ۵۰ 
ميلي ثانيه است. جيمز به آثار تاثيرگذار زيگموند 
اكسنر، روانشناس لهستاني اشاره مي كند. اكسنر 
مش��اهده كرده بود كه وقتي رشته يي از نورهاي 
مقطع ب��ا فاصله ۰/۰۴۴ ثانيه را به افراد نش��ان 
مي دهي��م، نمي توانن��د اي��ن نوره��ا را به صورت 
اجزايي جداگانه تشخيص دهند. هرچه از نردبان 
پيش��رفت باالتر مي رويم، م��دت زمان »اكنون« 

افزايش پيدا مي كند. 
عصب شناس��ي به نام كريستف كخ در كتاب 
خود با عنوان تالش براي آگاهي مي نويس��د كه 
ديدن يك تصوير، نه فقط ثبت آن به عنوان يك 
محرك، بلكه ديدن آن به صورت چيزي كه واقعا 
هس��ت، به طور ميانگين يك چه��ارم ثانيه زمان 
مي برد )اگر به ما بگويند به چه چيزي نگاه كني، 
اين زم��ان به ۱۵۰ ميلي ثاني��ه كاهش مي يابد( . 
زمان پاس��خ دهي گوگل، دقيقا مطابق با آگاهي 
درك پذير كخ ق��رار دارد. نتاي��ج گزارش گوگل 
نش��ان مي دهد كه از آنجا به بعد به سراش��يبي 
زماني كس��الت باري مي رس��يم: هر چ��ه كندتر، 

ناخوشايندتر. 
به اين ترتي��ب، يك چهارم ثانيه مرز بيولوژيكي 
معيني است كه سرعت تجربه زندگي را محدود 
مي كن��د. زندگي اي ك��ه امروزه با ب��ه كارگيري 
فن��اوري براي خودمان مي س��ازيم باش��تاب در 
حال حركت به س��وي اين مرز اس��ت. هارتموت 
رزا، جامعه ش��ناس آلمان��ي، در كت��اب تازه اش، 
شتاب اجتماعي: نظريه يي جديد درباره مدرنيته، 
انواع افزايش س��رعت را دسته بندي كرده است. 
به گفته او، از دوران پيش��امدرن تاكنون، سرعت 
جابه جايي انس��ان ۱۰۰ برابر، س��رعت ارتباطات 
)كه به گفته رزا انقالبي بود كه در پي حمل ونقل 
رخ داد( در ق��رن بيس��تم ۱۰ميلي��ون براب��ر، و 
س��رعت انتقال داده ه��ا تقريبا ۱۰ميلي��ارد برابر 

افزايش يافته است. 
س��رعت زندگ��ي ب��اال رفت��ه، اما س��رعت ما 
انس��ان ها افزاي��ش پيدا نك��رده، دس��ت كم در 
رفتارهاي اصلي مان: واكنش شما به يك محرك 
از واكنش��ي كه پدر پدربزرگتان نش��ان مي داده 
سريع تر نيست. آن چه در حال تغيير است مقدار 
چيزهايي اس��ت كه جهان مي تواند در لحظه به 
م��ا ارائه دهد. اما آيا زندگي پرش��تاب ما، نيروي 
مهارنش��دني عظيمي اس��ت كه به وسيله چرخه 
خودتقويت كنن��ده تج��ارت و ن��وآوري به پيش 
رانده مي ش��ود و ما را وادار مي كند كه با شرايط 
اجتماعي و رواني جديدي روبرو ش��ويم؟ يا اين 
شتاب، بازتابي از تمايل ذاتي ما به سرعت است؟ 
يعني تمايل به تبدي��ل دنياي بيروني به جريان 
سريع الس��يري از رويدادها، با سرعتي نزديك به 

سرعت آگاهي ما از واقعيت. 
اس��تفان كرن، استاد تاريخ دانش��گاه اوهايو، 
مي گوي��د هر چقدر هم كه به پيش روي مدرنيته 
اعتراض كرده ايم، »باز هم جهان دوباره س��رعت 
را انتخاب كرده اس��ت«. اگر حق با كرن باش��د، 
و ما به س��رعت عالقه مند باش��يم، بايد در جايي 
به دنبال اثبات آن باش��يم، پيشنهاد ما اين است 
كه فيلم ها را بررسي كنيم؛ چون براي لذت بردن 
مص��رف مي ش��وند و بنابراين به خوبي نش��انگر 
س��اليق ما هس��تند و همچني��ن به راحتي قابل 

اندازه گيري، ضبط، مقايسه و بررسي دوباره اند. 
اميلي پرونن، اس��تاد روانشناس��ي دانش��گاه 
پرينستون، مي گويد كه فيلم )در ميان چيزهاي 
ديگر( نشان دهنده عالقه انسان به فرايند ادراكي 
س��ريع تر اس��ت؛ به عبارت ديگر، س��ريع تر فكر 
كردن با »تاثيرگذاري مثبت« همبس��تگي دارد. 
او و همكاران��ش در يك آزماي��ش، به افراد مورد 
مطالعه قس��مت هايي از س��ريال »عاشق لوسي 
هس��تم« را در دو نس��خه نش��ان دادند. يكي از 
نسخه ها سرعت عادي داشت و نسخه ديگر كمي 
سريع تر بود. آنها مشاهده كردند كه افراد هنگام 
ديدن نس��خه سريع تر احس��اس بهتري داشتند 
)قس��مت نمايش داده ش��ده، انتخاب زيركانه يي 
بود، برگرفته از بخ��ش معروف فيلم عصر جديد 
چارلي چاپلين.( در اين قس��مت لوس��ي در يك 
كارخانه شيريني پزي كار پيدا مي كند كه تسمه 

نقاله اش شتابي كنترل نشدني مي گيرد. 
عادت ه��اي دي��داري م��ا در دوران مدرن، با 
نتيجه گي��ري پرون��ن كامال س��ازگاري دارد. اگر 
»اكنون« انس��اني را به صورت اس��تعاري، بُرشي 
از ي��ك فيلم در نظر بگيري��م -بازه يي زماني كه 
نوعي آگاهي زيبايي شناختي را نمايش مي دهد- 
زندگي دارد به طور سرگيجه آوري سريع مي شود. 
ماي��كل فيليپس، منتقد س��ينمايي مي گويد در 
فيل��م مهيج »اولتيماتوم بورن« س��اخته س��ال 
۲۰۰۷، صحن��ه درگيري بورن با آدم كش��ي كه 
براي قتل او اجير ش��ده حدودا ۱۰۹ ثانيه طول 
مي كشد. از لحظه يي كه بورن از پنجره به داخل 
مي پ��رد تا وقتي ك��ه آدم كش را خف��ه مي كند، 
تقريبا ۱۲۲ كات وج��ود دارد، يعني هر كات در 
كمتر از يك ثانيه. چنين س��رعتي بسيار باالتر از 
آستانه درك بصري است. اما از منظر سينمايي، 

روندي است كه قبال در فيلم »اختالف منظر« با 
نمونه افراطي آن مواجه ش��ده ايم. اين فيلم اثري 
جنايي از آلن پاكوال در س��ال ۱۹۷۲ است كه به 
صورت فيلم در فيلم ساخته شده و مونتاژ آن هم 
از لحاظ بصري و هم از لحاظ رواني شوكه كننده 
است. فيليپس درباره اولتيماتوم بورن مي نويسد، 
»ش��گفتاور اين است كه با اين حال تماشاي اين 

صحنه ها آزاردهنده نيست«. 
چنان كه جيمز كاتينگ، اس��تاد روانشناسي 
دانش��گاه كرن��ل مي گويد، در »عصر كالس��يك 
هاليوود« ط��ول زماني برداش��ت فيلم ها به طور 
ميانگين ح��دودا ۱۰ ثانيه بود، اي��ن زمان براي 
فيلم هاي كنوني به ۵ ثانيه رس��يده اس��ت. طول 
ميانگين برداشت هاي كل فيلم »ذره يي آرامش« 

۱.۷ثانيه بوده است. 
طبيعت پرجنب وجوش فيلم هاي هاليوودي را 
مي توان يكي از عالئم بحران توجه دانست. مساله 
اصلي در عصر پس��ا-ام. تي. وي اين است كه ما 
توانايي تحمل برداش��ت هاي طوالني، ديزالوهاي 
)هم گذاري هاي( آهس��ته، و تك گويي هاي ممتد 
را از دس��ت داده ايم. ديويد بوردول، نظريه پرداز 
فيلم، اصطالح »اس��تمرار فشرده شده« را درباره 
اين تجربه تشديديافته ساخته است. مفهومي كه 
برداشت هاي كوتاه تر، و نيز نماهاي نزديك مكرر 
را دربرمي گيرد. بوردول مي گويد: »تكنيك هايي 
كه كارگردان��ان دهه ۴۰ تنها ب��راي لحظه هاي 
ش��وك و تعليق ب��ه كار مي بردن��د، در فيلم هاي 
امروزي به بخش��ي از صحنه ه��اي عادي تبديل 

شده اند«. 
تنه��ا يك مس��اله وجود دارد كه داس��تان را 
پيچيده مي كن��د: در اوج عصر فيلم هاي صامت، 
طول برداش��ت ها تقريبا به كوتاهي برداشت هاي 
امروزي بود. بس��يار پيش تر از ام. تي. وي يا حتي 
تلويزيون، زماني كه ديگر ابعاد زندگي به سرعت 
امروز نبود، تماش��اگران در مع��رض تصويرهايي 
بودن��د كه س��رعتي مع��ادل س��رعت فيلم هاي 
ام��روزي داش��تند. كاتين��گ بر همين اس��اس 
نتيجه مي گيرد كه فيلم هاي مدرن ش��ايد بيش 
از اينك��ه نمونه هايي از تالش ب��راي جلب كردن 
توجه باشند، بازگش��ت به نوعي روند طبيعي اند 
ش��امل »الگوي برداش��ت هايي كه الگوي توجه 

دروني شده در ذهن ما را تقليد مي كنند«. 
عالق��ه هاليوود به برداش��ت هاي كوتاه داليل 
عملي دارد -مثال اينكه اصالح آنها ساده تر است- 
بااين حال كاتينگ معتقد است كه اين برداشت ها 
به بهترين ش��كل مهندسي شده اند تا توجه افراد 
را جل��ب كنن��د. او مي گويد »هرب��ار كه در يك 
فيلم برداش��ت جديدي مي بينيم، وادار مي شويم 
توجهم��ان را مجددا به آن جل��ب كنيم«. با هر 
صحنه جديد، چش��م ها معموال به س��وي مركز 
صفحه نمايش حركت مي كند تا ببيند اينجا چه 

داريم؟ اين فرآيند تقريبا غيرارادي است. 
ما با اين برداش��ت هاي سريع، دست كم براي 
مدت��ي كنار آمده بوديم، ش��ايد به اين خاطر كه 
فرآينده��اي بينايي م��ا را تقليد مي كرده اند. كخ 
ي��اد آور مي ش��ود ك��ه وقتي در ح��ال قدم زدن 
هستيم، چيزي كه مي بينيم شبيه به صحنه هاي 
متالطمي نيس��ت كه اگر دوربين به دس��ت راه 
مي رفتيم، در فيلم ضبط شده مشاهده مي كرديم. 
دليل آن اين اس��ت كه م��ا درواقع دوربين ثابت 
خودمان را داريم. او مي نويس��د »درطول زماني 
كه چشم شما در حال حركت است، بخش هايي 
از بينايي از كار مي افتد. اين امر تاري ها را حذف 
مي كند و باعث مي شود احساس نكنيم كه جهان 
آن بيرون در هر كس��ر از ثانيه با حركت هاي تند 
و س��ريع تكان مي خورد. كخ مي گويد كارگردان 
»فيل��م در حال اج��راي« زندگي ه��ر روزه ما با 
برش ه��اي خود هر روز چي��زي حدود ۶۰ تا ۹۰ 
دقيقه از اين فيلم را »از دست مي دهد«. درواقع 
از كارافت��ادن بخش��ي از بينايي، پل��ك زدن، يا 
حركات پرشي چشم، كه به آن حركات ساكادي 
مي گويند، منجر به اين اتفاق مي ش��وند. به گفته 
كاتينگ، جان هاس��تون كارگردان معتقد اس��ت 
كه »بُرش هاي يك فيل��م، جايگزين پلك زدن و 

حركت ساكادي در جهان واقعي اند«. اما مغز اين 
برش هاي س��ريع را چنان با هم تركيب مي كند 
كه به صورت يك كل يك پارچه ديده مي شود. 

به نظر مي رس��د در تجربه ذهني تسريع شده 
چيزي وج��ود دارد كه ذاتا جذاب اس��ت، دقيقا 
همان چيزي ك��ه در برخورد با فيلم ها انتخابش 
كرده ايم. اما س��وال مهم تري كه وجود دارد اين 
اس��ت كه چنين تجربه اي، چه احساس��ي در ما 

ايجاد مي كند؟
اينج��ا جاي��ي اس��ت ك��ه آنچ��ه رزا ب��ه آن 
»پارادوك��س تلويزي��ون« مي گوي��د وارد صحنه 
مي ش��ود. ب��ه گفته رزا هن��گام تماش��اي فيلم، 
»همه جنبه هاي زمان كوتاه تجربه شده از جمله 
حركات س��ريع، درگيري هاي احساسي، همه آن 
برداشت هاي ش��تابان و غيره به نمايش گذاشته 
مي ش��ود«، درنتيجه زمان به س��رعت مي گذرد. 
ام��ا وقتي ك��ه نمايش تمام مي ش��ود، زماني كه 
از آن ب��ه خاط��ر مي آوري��م، به س��رعت كاهش 
مي يابد«. به جاي اينكه طبق آنچه روان شناسي 
كالس��يك مي گويد در ن��گاه به گذش��ته، زمان 
طي ش��ده طوالني تر به نظر برس��د، بخش بيشتر 
اين زمان محو مي ش��ود. رزا استدالل مي كند كه 
پ��س از پاي��ان فيلم، وقتي از باف��ت فيلم جدا و 
از لحاظ احساس��ي از آن فاصله مي گيريم )يعني 
چي��زي لمس نمي كنيم و بو يا مزه يي احس��اس 
نمي كني��م(، ديگر چيزي براي دس��ت آويختن 
وج��ود ن��دارد. در دو روز يك فصل از س��ريالي 
را به ص��ورت ضربتي تماش��ا مي كني��د، بعد چه 
مي ش��ود؟ به گفته رزا مطالعات نشان داده اند كه 
افراد »در حين تماش��اي تلويزيون نسبت به بعد 

از آن، احساس رضايت بيشتري دارند«. 
سينما و تلويزيون تنها عرصه هايي نيستند كه 
چنين اتفاقي در آنها مي افتد. ماش��ين اسالت را 
مي توان مدل كوچكي از طبيعت شتاب دانست. 
ناتاش��ا دا شال، انسان ش��ناس موسسه ام. اي. تي، 
در كت��اب خود با ن��ام اعتياد برنامه ريزي ش��ده: 
ماشين قمار در الس وگاس درباره اين ماشين ها 
مطالع��ه كرده اس��ت. او توضي��ح مي دهد كه در 
ط��ول دهه هاي گذش��ته، افزايش س��رعت بازي 
با ماش��ين اس��الت فرايندي تدريجي و مستمر 
داش��ته است: دستگيره هاي ماشين جاي خود را 
به دكمه ها دادند. پرداخت هاي نقدي پردردس��ر 
)كه ممكن ب��ود »جريان ذهن��ي« بازيكن را به 
هم بزنن��د( با اعتب��ارات كامپيوت��ري جايگزين 
ش��دند. انداختن پول در ماش��ين كنار گذاشته 
ش��د )ديگر الزم نيس��ت ت��ه جيبتان ب��ه دنبال 
س��كه هاي پول بگرديد(. گردانه ه��اي مكانيكي 
ك��ه حركت دادنش��ان محدود بود ج��اي خود را 
ب��ه »گردانه هاي مجازي« دادن��د كه بازيكن اگر 
خواس��ت مي تواند زودتر متوقفشان كند. امكان 
جاي دادن مجموعه يي از ش��رط ها در طول چند 
بازي به صورت هم زمان اضافه ش��ده است. شال 
مي گويد كه همه اين فشرده س��ازي هاي زماني، 
تاثيرگذاري اي عجيب )و البت��ه مطلوبي( دارند: 
بازيكنان زمان بيش��تري پشت ماشين مي مانند 
)مديران كازينو اسالت هايي را موفق مي دانند كه 
اف��راد بيش از پول، زمان خ��ود را پاي آن صرف 
كنن��د(. هر چه بازيكنان س��ريع تر ب��ازي كنند، 
بخش هاي مجزاي بيش��تري نيز ايجاد مي شوند 
ك��ه –چون ب��ا بازي ه��اي قبلي هي��چ پيوندي 
ندارند- كمتر در خاطر مي مانند و ترتيب زماني 

آنها به هم مي خورد. 
ه��دف نهاي��ي در اينج��ا اين اس��ت كه ميل 
بازيكن را به برنده شدن زيادتر كنند. تحقيقاتي 
ك��ه روي موضوعي با نام »انگيزش خوش��ايند« 
انجام ش��ده نشان داده اس��ت كه وقتي افراد در 
»وضعيت رضايت« قرار دارن��د، زمان را كوتاه تر 
درك مي كنند )تا به آنها كمك كند اهدافي مثل 

آب و غذا را طوالني تر دنبال كنند(. 
فيلي��پ گيبل و براي��ان پول روانش��ناس در 
مقاله يي در مجله سايكولوجيكال ساينس عنوان 
كرده اند كه اين تاثير ب��ه صورتي دوجانبه عمل 
مي كند: »كوتاه ش��دن زمان درك ش��ده موجب 
مي شود كه محرك خوش��ايندتر به نظر برسد«. 

ماش��ين هاي بازي اسالت س��ريع تر بازيكنان را 
درگي��ر خودش��ان مي كنند. به همي��ن ترتيب، 
انتظار مستمر جديدترين محصوالت مصرفي كه 
مكررا به طور فزاينده در بازار پخش مي شوند، ما 
را گرسنه نگه مي دارد و باعث مي شود گذر زمان 

سريع تر به نظر برسد. 
ماش��ين اس��الت پرس��رعت براي رزا درواقع 
استعاره از چيزي است كه در زندگي مدرن اتفاق 
مي افتد. حت��ي با ظهور فناوري هايي كه كارهاي 
خس��ته كننده را انج��ام مي دهن��د ت��ا در زمان 
صرفه جويي ش��ود، باز هم انگار كارهاي بيشتري 
براي انجام دادن وجود دارد. او مي نويسد »گرچه 
خيلي بيشتر از چيزي كه قبال نياز داشتيم زمان 
به دست آورده ايم، اما هنوز هم وقت نداريم«. او 
در ادامه مي گويد ايمي��ل را در نظر بگيريد، اگر 
نوش��تن ايميل تنها نصف نوشتن يك نامه طول 
بكشد، ش��خص زمان اضافي به دست آورده، اما 
براي اين زمان اضافي چه اتفاقي مي افتد؟ خيلي 
ساده، صرف نوشتن و خواندن ايميل هاي بيشتر 

مي شود. 
رزا مي گويد ش��تاب »فني« توانايي ارس��ال و 
دريافت ايميل بيش��تر، در هر زمان و هر كجاي 
جهان، با ش��تاب »اجتماع��ي« كه در آن از افراد 
انتظ��ار م��ي رود بتوانن��د در هر م��كان و زمان 
ايميل دريافت و ارس��ال كنن��د، همخواني دارد. 
بنابراي��ن تمايل به همگام ش��دن با اين ش��تاب 
در گذر زندگي، فناوري هاي س��ريع تري را طلب 
مي كند تا به اين تمايل پاس��خ دهند. واكنش ما 
هن��گام مواجهه با كمبود زمان )چه واقعي و چه 
درك شده(، »فشرده س��ازي كارها« است؛ يعني 
انجام كارهاي بيش��تر، سريع تر يا هم زمان با هم. 
لذا با حج��م انبوه فزاينده يي از چيزهاي كوچك 
مواجه ايم كه از متن اصلي خود جدا شده اند، در 
هم گره مي خورند، و عاري از پيوس��تگي و معنا 
و مفهوم كلي اند. مث��ل تجربه خواندن چند صد 
توييت در برابر خواندن يك مقاله، بعد از خواندن 

آنها چه چيزي در خاطر مي ماند؟

رزا بر اس��اس آراي والتر بنيامين، نظريه پرداز 
فرانكفورتي، اس��تدالل مي كند كه هر چه تعداد 
»رويدادهاي زيس��ته در يك بازه زماني« بيشتر 
باش��د، احتمال اينكه اي��ن رويدادها به »تجربه« 
تبديل ش��وند كمتر اس��ت. بنيامين مي گويد ما 
مي كوشيم اين لحظه ها را با يادبودهاي فيزيكي 
چون عكس حفظ كني��م كه بعدها براي بازيابي 
خاطره مي توان به آنها دسترس��ي داش��ت. البته 
اين فرايند، تس��ريع ش��ده و عك��س فيزيكي به 
ان��دازه يادبود فيزيكي قديمي ش��ده اس��ت. در 
اينس��تاگرام، حتي نوعي يادبود زمان حال ايجاد 
شده است: عكاسي پايان ناپذير از لحظه ها حاكي 
از آن اس��ت كه اطمينان نداريم كه اين لحظه ها 
واقع��ا به لحظه هايي خاص تبديل خواهند ش��د، 
انگار عكس مي گيريم نه ب��راي اينكه بدانيم آن 
رويداد اتف��اق افتاده، بلكه ب��راي اينكه مطمئن 

باشيم كه دارد اتفاق مي افتد. 
كاليو تامپس��ون در كتابش با ن��ام باهوش تر 
از آنچ��ه فكر كني، مي گويد ما مدت هاس��ت كه 

مي خواس��تيم س��رعت فناوري را تا حد سرعت 
فكرك��ردن خودم��ان ب��اال ببريم. او مي نويس��د 
كتابخانه ه��اي قرن نوزده��م از تع��داد فزاينده 
كتاب ها و مراجعه كنندگان در حال منفجر شدن 
بودند. »س��رعت كم نه فقط ماي��ه آزار فيزيكي، 
بلك��ه موج��ب آزار ش��ناختي نيز بود«. س��پس 
سيس��تم رده بندي ملويل ديوئي ظه��ور كرد تا 
خواننده هدف جس��ت وجويش را سريع تر بيابد. 
امروزه مهندس��ان گوگل توانايي هاي الگوريتمي 
خود و قدرت پردازش رايانه هاي خوش��ه يي را به 
كار مي گيرند تا نتايج جس��ت وجو را طي زماني، 
درس��ت در آس��تانه ادراكمان به م��ا ارائه دهند. 
فن��اوري به طور فوق العاده يي س��ودمند اس��ت و 
اين دقيقا همان چيزي اس��ت كه تمام اين مدت 

مي خواستيم. 
همچنين ما مدت ها در حال بهبود بخشيدن 
به »روان نويس��ي« خود بوده اي��م، اينكه بتوانيم 
س��ريع بنويس��يم. به اين دليل كه نوشتن خود 
در مسير انديش��ه قرار دارد. در كتاب راهنماي 
س��يج در باب س��ير تكامل نوش��تن مي خوانيم 
»براي نويس��ندگان تازه كار و نوظه��ور، نياز به 
داش��تن دست خط و امالي خوب، و بي تجربگي 
نويس��نده در زمينه زبان، بخش ارزش��مندي از 
حافظه فع��ال او را پر مي كرد، و اين مانع توجه 
ادراكي او به جنبه هاي پيچيده تر آفرينش متن 
مي ش��د«. هر چه بيشتر نوش��تيم، دست خط و 
امالي ما خودكارتر ش��د، و س��ريع تر و احتماال 
انديشمندتر ش��ديم. اما وقتي فناوري به عنوان 

مانع عمل مي كند چطور؟
عم��ل  ك��ه  مي كن��د  اش��اره  تامپس��ون 
يادداشت برداري، در زمان فناوري اي چون قلم 
خودنويس كار آس��اني نبوده اس��ت. او يادآور 
مي ش��ود كه حتي مداد هم آنقدر پرزحمت به 
شمار مي رفت كه بعضي معلمان در اوايل قرن 
بيس��تم به دانش آموزان پيشنهاد مي دادند كه 
از ماشين تحريرهاي دستي در كالس استفاده 

كنند.
او مي گويد »هر چه سريع تر بتوانيد بنويسيد، 
يادداش��ت هاي ش��ما كامل ت��ر خواه��د ب��ود، و 
مطالعات نش��ان مي دهند ك��ه دانش آموزاني كه 
يادداشت هاي سر كالسي كامل تري دارند، بسيار 
بهتر آزمون هايش��ان را پشت سر مي گذارند«. به 
عبارت ديگر، ش��ما دوس��ت داريد بتوانيد آنقدر 
س��ريع بنويس��يد تا نوش��تنتان ب��ا فكركردنتان 

همزمان شود. 
او معتقد اس��ت همانطور كه از ماش��ين هاي 
تايپي دس��تي ب��ه س��وي ابزاره��اي الكتريكي 
كرده اي��م،  حرك��ت  ديجيت��ال  س��رانجام  و 
دستاندازهايي كه بر سر راه سرعت فناوري وجود 
داشته اند بيشتر ساييده ش��ده اند. او از پژوهشي 
نقل مي كند كه محق��ق ادبي، آندرآ لونزفورد در 
دانشگاه اس��تنفورد انجام داده و روي مقاله هاي 
دانش��جويان ت��ازه وارد از س��ال ۱۹۱۷ تاكنون 
مطالعه كرده اس��ت. درحالي كه مقدار خطاهاي 
دس��توري ثابت مانده اس��ت، طول و پيچيدگي 
مقاالت به طور چش��مگيري افزاي��ش پيدا كرده 
اس��ت. تامپس��ون مي گويد »نه اينك��ه بچه هاي 
دهه ۱۹۱۷ كودن بودند، مس��اله اينجاس��ت كه 
ابزارهاي آنها جلوي فكركردنشان را گرفته بود. 

پژوهش هاي اخير نش��ان مي دهد كه در مسير 
شتاب بخش��يدن به زندگي و فشرده تر كردن آن 
هن��وز راه زيادي مانده ت��ا طي كنيم. براي نمونه، 
ش��واهدي وجود دارند مبني بر اينكه ما مي توانيم 
اطالعات صوتي را بس��يار س��ريع تر از چيزي كه 
به ط��ور معمول ب��ا آن مواجه ايم پ��ردازش كنيم. 
پژوهشي كه روي »گفتار فشرده« انجام شد نشان 
داد ك��ه توانايي دانش آموزان در درك متن صوتي 
تا ب��االي ۳۰۰ كلمه در دقيقه ش��روع به كاهش 
نمي كند، يعني ح��دود دو برابر چيزي كه به طور 
معمول مي ش��نوند. چيزي كه سد راه است گفتار 
انس��ان اس��ت: س��ريع ترين گويندگان در دقيقه 

حدودا ۲۰۰ كلمه از دهانشان بيرون مي آيد. 
ويليام جيمز و نظريه اش راجع به ۵۰ ميلي ثانيه 
مورد نياز براي دريافت رويدادهاي مجزا نيز ممكن 
است به زودي قديمي به نظر برسد. در مطالعه يي 
ك��ه ماري پاتر و همكاران��ش به تازگي در ام. اي. تي 
به انجام رساندند، افراد مورد مطالعه توانسته بودند 
تصويرهاي��ي كه تنها به مدت ۱۳ميلي ثانيه به آنها 
نمايش داده ش��ده بود را تش��خيص دهند، حتي 
وقت��ي به آنها گفته نش��ده بود كه قرار اس��ت چه 
تصويرهايي ببينند. چه ما واقعا سريع تر شده باشيم، 
چه فناوري هاي ما براي س��نجش مغز پيشرفته تر 
شده باشد، اين نتايج، به فرصت هاي جديدي اشاره 
دارند كه سرعت پيش روي خود دارد. و زماني كه 
سرعت سنج مغز ما اش��باع شد، ابزارهايي خواهند 
بود كه به مغز س��رعت ببخشد تا هم گام با فناوري 
ب��ه پيش برود. بعضي از اين ابزارها همين حاال هم 
ظهور يافته اند. براي نمونه، هدست شركت فوكس 
از ت��ي. دي. س��ي. اس )تحريك جريان مس��تقيم 
درون جمجمه اي( يا به عبارتي الكتريسيته استفاده 
مي كند تا چنان كه مدعي است »سيناپس هاي مغز 

شما را سريع تر به راه بيندازد«. 
اين كه ما از زمان تسريع ش��ده لذت مي بريم و 
براي آن هزينه مي دهيم امري واضح است. حفظ 
تعادل يا حتي محاس��به مزايا و هزينه ها ممكن 
است نشدني باش��د. چنان كه جان تاميلسون در 
كتاب خود با نام فرهنگ سرعت: ظهور بي درنگي 
بيان مي كند، س��رعت »هم لذت در پي دارد هم 
رنج، هم موجب هيجان مي ش��ود هم اس��ترس، 
هم رهايي در پ��ي دارد و هم انقياد«. اين موارد 
غالبا »چنان با هم آميخته اند كه جداگانه درنظر 
گرفتن آنها غيرممكن است، و نمي توان گفت كه 
آيا افزايش سرعت زندگي ذاتا چيز خوبي است يا 
بد«. اما شايد برجسته ترين ويژگي تسريع زمان، 
رنج يا لذت نباش��د، بلكه سودمندبودن آن باشد، 
و اينكه ما آماده ايم براي كمي سودمندي بيشتر 

راه درازي در پيش بگيريم.
منبع: ترجمان 

گادفري رجيو، مستندساز مشهور 
امريكايي، در سال ۱۹۸۲، نخستين 

قسمت از سه گانه مشهور خود را 
به نام كويانيس كاتسي ساخت. 

كويانيس كاتسي، يا »زندگي خارج 
از توازن« راوي دوران سرسام آوري 
بود كه در آن سرعت زندگي از حد 
تحمل انسان ها فراتر رفته است. طرفه 
آنكه آن زمان هنوز نه شبكه اجتماعي 

در ميان بود و نه گوشي هوشمند. 
اما تحقيقات متعدد نشان مي دهد 

كه سرعت رويه ديگري هم دارد. 
سرعت براي ما جذاب است و چه بسا 

قابليت هاي بيولوژيك ما را نيز تغيير 
داده باشد
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانرويكردمطلوببهحاشيهنشينيرابررسيميكند

پذيرش حاشيه نشين ها با ايجاد امكانات شهري
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

حاشيهنشينييكيازمهمترينمشكالت
كشورهايدرحالتوسعهمحسوبميشود.
بسياريازروستانش�ينانكهديگرزندگي
درروس�تابرايش�انس�ودچندانين�دارد
راهيش�هرهاميش�وندتابتوانندازطريق
پيداك�ردنكارمناس�بزندگ�يجديدي
راش�روعكنند،اماغالبابهدليلنداش�تن
مهارتهايكافيقادربهپيداكردنش�غل
مناس�بنب�ودهوبهش�غلهايكاذبروي
ميآورندوبرايس�كونتبهحاشيهشهرها
پناهميبرند.اكنونبس�ياريازاستانهاي
بزرگكش�ورمانبامش�كلحاشيهنشيني
روب�روهس�تند،ب�راينمون�هميت�وانبه
خراسانشماليوبجنورداشارهكرد،جايي
كهب�هگفتهنمايندهآنيكس�ومجمعيت
حاشيهنشينهس�تند.طبقآخرينآمارها
شهرمشهدبيشترينميزانحاشيهنشيني

رابهخوداختصاصدادهاست.
به گزارش تعادل، ش��هر ته��ران نيز به دليل 
سياس��ت هاي گذش��ته و انج��ام مهاجرت هاي 
متعدد جمعي��ت زيادي در خود ج��اي داده و 
در استان تهران نيز مهاجران در ۱۶ شهرستان 
مستقر شده اند. در اين ش��رايط، افرادي كه به 
دلي��ل توانايي مالي، قادر به حضور در ش��هرها 
نيس��تند، به اطراف ش��هر رفته و با زندگي در 
ش��رايطي ك��ه مولفه هاي اس��تاندارد زندگي را 

ندارد، حاشيه نشيني را رقم زده اند. 
به گفته اس��تاندارد تهران، اكنون 4  ميليون 
و ۵۰۰  ه��زار تهران��ي در بافت ه��اي فرس��وده 
و حاشيه ش��هر ها زندگ��ي مي كنند. ب��ا وجود 
هش��دار هايي كه در اين زمينه داده مي ش��ود، 
تاكن��ون نه تنها جل��وي حاشيه نش��يني گرفته 
نشده بلكه آمار ها نشان از افزايش حاشيه نشيني 
در ش��هر هاي مختلف كش��ور ط��ي دهه اخير 
دارد. اين اتفاق مي تواند به مش��كالت مختلف 
اجتماع��ي، اقتصادي، فرهنگ��ي و... دامن بزند. 
برخي از محققان، رش��د معضالت و آسيب هاي 
اجتماعي مانند اعتي��اد، جرايم و بيماري ها در 
حاشيه نشيني را بيش از حد معمول مي دانند و 
معتقدند اين آسيب ها گاهي آن قدر زياد است، 
كه خود شهرها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، 
در مقابل برخي ديگر اعتقادي به تعاريف سنتي 
حاشيه نشيني ندارند و معتقدند سكونتگاه هاي 
غير رس��مي، در فقدان آموزش و فرهنگ سازي 
ش��كل گرفته و آس��يب هاي اجتماع��ي را رقم 

مي زند. 
رس��يدگي ب��ه وضعي��ت حاشيه نش��ينان و 
س��اكنان س��كونتگاه هاي غير رس��مي يكي از 
ش��عارهاي انتخاباتي و وعده هاي رييس دولت 
دوازدهم بود ك��ه در آخرين صحبت هاي خود 
نيز مجددا بر آن تاكيد كرد. محمدعلي افشاني 
ش��هردار تهران نيز در نخستين نشست خبري 
خود يكي از اولويت هاي شهرداري را پرداختن 
به مش��كالت حاش��يه نش��ينان بر ش��مرد. اما 
اينكه ش��هرداري با چه رويك��ردي مي تواند به 
اين موضوع ورود پيدا كند س��والي است كه از 

اعضاي شوراي شهر و كارشناسان پرسيديم. 

پيچيدگيحاشيهنشينيدرتهران
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه حاشيه نشيني 
در پايتخت بحث پيچيده يي است، اظهار كرد: در 
خود شهر تهران حاشيه نشيني بسيار كم است اما 
شهرهاي اقماري اطراف آن كه جزو محدوده شهر 
محس��وب نمي شوند، به نوعي حاشيه نشين هاي 
پايتخت به شمار مي روند. اكنون جمعيت تهران 
به همراه جمعيت شهرهاي اقماري حدود ۱۵ تا 
۱۶ ميليون نفر اس��ت. جمعيت ثابت تهران 8.۵ 
ميلي��ون نفر ب��وده و باقي در ش��هرهاي اقماري 
س��اكن اند. حاشيه نش��يني عمدتا در ش��هرهاي 
اقم��اري اطراف ته��ران وجود دارد ك��ه زيرنظر 
اس��تانداري قرار دارن��د و م��ن نمي دانم منظور 
آقاي افش��اني درباره اولويت قرار دادن معضالت 
حاشيه نش��يني، حاشيه نش��يني اقماري بوده يا 
حاش��يه نش��ينان تهران كه بايد از خودشان در 
اين باره س��وال كنيد. هاشمي در پاسخ به اينكه 
چ��را هنوز تكلي��ف محله اس��الم آباد در منطقه 
2مشخص نشده اس��ت، گفت: تكليف خانه هاي 
اين محله از لحاظ شهرس��ازي مشخص نيست و 
اجازه س��اخت و ساز ندارند. اكثرا زمين هاي آنها 
مش��كل سند دارد و در نتيجه به بيغوله تبديل و 
شكل حلبي آباد به خود گرفته است. ساكنان اين 
محله از ش��رايط مالي بسيار خوبي برخوردارند و 

فقط نمي توانند خانه هاي خود را بسازند. 

رويكردبينابينيشهرداري
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر نيز در اين 
باره به »تعادل« گفت: بحث اسكان غير رسمي 
يكي از معضالت عمومي كالن شهرهاس��ت كه 
برخ��ي داليل تش��كيل آن بين كالن ش��هرها 
مشترك و بخشي هم مختص همان شهر است. 
تهران نيز ش��رايط الزم براي حاشيه نش��يني را 
دارد و اين موضوع فقط مربوط به داخل ش��هر 
نيس��ت و اطراف تهران نيز اس��كان غير رسمي 
داش��ته و داريم. البته برخي سكونتگاه هاي غير 
رس��مي جمع آوري شد اما همچنان اين معضل 

در تهران وجود دارد. 
وي ادامه داد: حاشيه نش��يني بيشتر مربوط 
به مباحث كالن كشوري است كه دولت آن را 
از طريق وزارت راه و شهرسازي دنبال مي كند، 

كاري كه ش��هرداري در اين زمين��ه مي تواند 
انج��ام دهد اين اس��ت كه رويك��رد خود را به 
شكلي تنظيم كند تا كس��اني كه در محدوده 
اسكان غير رس��مي زندگي مي كنند به لحاظ 
اجتماعي آسيب نبينند و ديگر اينكه به توسعه 
اسكان غير رسمي هم تشويق نشوند. در واقع 
برخورد مديريتي كژدار و مريز بايد انجام شود. 
چنانچ��ه امكانات و تس��هيالت در اختيار آنها 
قرار گيرد حاشيه نش��يني توسعه پيدا مي كند 
و چنانچ��ه هيچ نوع امكاناتي در اختيارش��ان 
نگذاش��ته و نادي��ده گرفت��ه ش��وند، منجر به 
افزايش آس��يب هاي اجتماعي در اين محالت 

خواهد شد. 

وي ادام��ه داد: آن چ��ه در جوامع پيش��رفته به 
عنوان رويكرد قابل قبول در مواجهه با حاشيه نشيني 
در پيش گرفته مي ش��ود يك ن��وع برخورد بينابيني 
است. ش��هرداري هم بايد در اين چار چوب حركت 
كند. البته مش��كالت س��اكنان س��كونتگاه هاي غير 
رسمي در داخل شهر تهران با يكديگر متفاوت است. 

تبديلاسالمآبادبهمكانگردشگري
اعطا ني��ز درباره محله اس��الم آباد كه ظاهر 
آن حاش��يه نيشني و حلبي آباد را به بيننده القا 
مي كند، توضيحاتي ارائ��ه كرد و گفت: بايد در 
طرح تفضيل��ي براي اين محل��ه نيز يك طرح 
موضع��ي برنامه ريزي و اجرا مي ش��د كه مورد 
غفلت قرار گفت. اين محله مالكان و ذي نفعاني 
دارد و برخي خانه ها سند ندارند. شهرداري بايد 
با آنها به توافق برس��د. من از اين محل بازديد 
ك��ردم، برخي تماي��ل به فروش خانه هايش��ان 
دارند و برخ��ي تمايل دارند كه در همان مكان 
ساكن شوند. اما به نظر من بافت روستايي محل 
پتانس��يل جدي براي حوزه گردش��گري دارد 
ب��دون اينكه بخواهيم تغيي��رات عمده كالبدي 
در آن ب��ه وجود بياوريم. مي توان با حفظ بافت 
س��نتي روستا آن را به محل گردشگري تبديل 
كرد. شرايط كنوني محل آسيب زاست و نياز به 

بازسازي دارد. 

ايجادامكاناتبرايحاشيهنشينان
برخالف نظر اعطا، ترانه يلدا از طراحان طرح 
جامع ته��ران و دانش آموخته دكتري معماري 
و شهرسازي از دانش��گاه پلي تكنيك تورينو و 
دانش��گاه پاريس معتقد اس��ت، بايد امكانات و 

شرايط براي حاشيه نشينان فراهم شود. 
يل��دا در گفت وگو با »تع��ادل« در اين باره 
گف��ت: ش��هرداري باي��د تم��ام قواي خ��ود را 
بگ��ذارد تا تاسيس��ات و خدمات ب��ه اين افراد 
ارائه كند. اكثر حاش��يه نش��ينان تهران هر روز 
صب��ح براي كار وارد ش��هر تهران مي ش��وند و 
اغلب به كارهايي نظير دست فروشي وكارگري 
مي پردازند. ش��هرداري به خوبي مي تواند براي 
اين افراد ايجاد اشتغال كند و بازارچه هايي براي 
فروش در اختيار آنها قرار دهد. نيازي نيست كه 
ش��هرداري به خانه و زندگي اين عده رسيدگي 
كن��د، بلكه بايد واقعيت وج��ودي آنها را قبول 
كرده و بپذي��رد كه اين افراد ه��م نياز به غذا، 
آموزش، بهداش��ت و درمانگاه دارن��د. بنابراين 
خانه هاي س��المت و بهداش��ت را در درجه اول 
باي��د در اين مناطق احداث ك��رد و محله هاي 

مرفه تر در مراحل بعد قرار بگيرند. 
يلدا در پاس��خ به اينكه گفته مي ش��ود ارائه 
خدمات به اين قش��ر، منجر به توسعه و تشويق 
حاشيه نشيني خواهد ش��د، گفت: اين موضوع 
اصال درس��ت نيس��ت. همه مي دانيم كسي كه 
در حاش��يه تهران زندگي مي كند قطعا هزينه 

زندگي در داخل ش��هر و حت��ي جنوب تهران 
را نداش��ته اس��ت. اين افراد حق زندگي دارند 
و مجبورن��د در اين مناطق زندگي كنند. حتي 
طرح مس��كن مهر هم ب��راي دهك هاي پايين 
درآمدي نبود، براي كس��اني بود كه پولي براي 
خريد خانه داشتند پس نمي توانيم اين افراد را 
به دليل اينكه شرايط مالي خوبي ندارند از حق 

زندگي معمولي محروم كنيم. 
وي تاكيد كرد: شهرداري بايد نه فقط شرايط 
ابتدايي زندگي را براي آنها فراهم كند بلكه بايد 
ب��ه آنها احترام گذاش��ته و فضاه��اي عمومي و 
فضاي س��بز ني��ز در اين محالت اح��داث كند. 
ببينيد مردمي كه از سرناچاري شهر و روستاي 

خود را رها كرده و به اميد پيدا كردن لقمه ناني 
به اين شهر آمده اند بايد مورد حمايت نهادهاي 
باالسري مانند ش��هرداري ها قرار گيرند. برخي 
معتقدند چنانچه امكانات��ي در اختيار اين عده 
ق��رار نگيرد باالجبار به ش��هر و روس��تاي خود 
برمي گردن��د اما واقعيت اين اس��ت كه اين عده 
اگر مجبور نبودند ش��هر و روس��تاي خود را رها 
نمي كردن��د. از آنجا كه ش��غل اكثر اين قش��ر 
دستفروش��ي است شهرداري بايد نسبت به اين 
افراد مهربان باشد و به آنها اجازه فعاليت بدهد. 
به گفته اين استاد دانشگاه، مديريت شهري 
وظيفه خدمت رساني و ارتقاي محيط شهري 
در كنار حفظ محيط هاي س��اخته ش��ده را بر 
عهده دارد، مشروط به حفظ محيط طبيعي. در 
واقع اس��كان غيررسمي از ديدگاه پژوهشگران 
به عنوان چالش توسعه پايدار شهري شناخته 
ش��ده است. تركيب روابط اجتماعي، مشكالت 
اقتص��ادي، ضع��ف زيرس��اخت ها و خدم��ات 
عموم��ي در اين نقاط بس��تر نامناس��بي براي 
ش��رايط آتي اي��ن مناطق به هم��راه دارد. در 
اين خص��وص ناتواني نيروهاي ش��هرداري در 
درك واقع��ي نيازهاي اين محله ها خود عاملي 
مضاعف بر نامناس��ب تر ش��دن اين محيط ها و 

عدم درك آنها شده است. 

وي تاكيد كرد: مديريت شهري موظف است با 
درك موقعيت حقوقي خود و با شناخت وضعيت 
اين سكونتگاه ها بدون پيش زمينه منفي نسبت 
به اين س��كونتگاه ها براي بهبود آنها تالش كند. 
اين نكته قابل توجه اس��ت. برخي كارشناس��ان 
اي��ن محله ه��ا را نتيجه بي توجه��ي برنامه ريزان 
شهري به اقشار كم درآمد مي دانند و ساخت اين 
محيط ها را كم هزينه ترين راه براي سكونت اين 
افراد دانس��ته اند. اما واقعيت اين است كه بهبود 
اين محله ها بدون درك اثرگذاري ابعاد اجتماعي 
ساكنان آنها بر محيط شهري و توسعه آتي محله 

خودشان به سادگي انجام پذير نخواهد بود. 

وضعيتنگرانكنندهآسيبهاياجتماعي
كميس��يون  عض��و  ميرلوح��ي،  محم��ود 
برنامه بودجه ش��ورا نيز معتقد اس��ت تعريف 
حاشيه نش��يني س��خت اس��ت. به گفته او اگر 

مس��افت را در نظر بگيريم تمام ش��هرك هاي 
اط��راف ته��ران به عنوان حاش��يه محس��وب 
مي ش��ود اما اگر وضعيت اش��تغال اقتصادي را 
در نظر بگيريم برخي ش��هرك ها از اين تعريف 

خارج مي شوند. 
ميرلوح��ي در گفت وگو با »تع��ادل« اظهار 
ك��رد: آنچ��ه اكن��ون باع��ث نگراني م��ردم و 
مس��ووالن شده كيفيت زندگي در حاشيه هاي 
ته��ران اس��ت ك��ه ب��ا اس��تانداردهاي مورد 
نظ��ر از لح��اظ بهداش��ت، خدمات و ش��رايط 
زندگ��ي معم��ول همخواني ندارد. متاس��فانه 
كالن ش��هرهاي ما با حاشيه نشيني مواجه اند و 
ش��ايد بتوان گفت درصد قابل توجهي از مردم 
ش��هر تهران جزو حاشيه نش��ين ها محسوب 
مي ش��وند. در داخل ش��هر تهران هم مشكل 
بافت ها فرس��وده و ناپاي��دار را داريم اما ميزان 
آسيب هاي اجتماعي در محالت حاشيه نشين 

تهران واقعا نگران كننده است. 
ميرلوحي با بيان اينكه سياست هاي اشتباه 
در دوران گذشته باعث شد تا امروز تهران دچار 
اين وضعيت ش��ود، افزود: اين مناطق مستعد 
ارت��كاب جرمند، فقدان نظ��ارت كافي، وجود 
تع��داد زياد افراد نيازمند بيكار، س��طح پايين 
سواد، فقدان روشنايي كافي معابر و وضع كلي 
جغرافيايي منطقه باعث بروز مشكالت امنيتي 
خاص شده است. جوانان اين منطقه با فرهنگ 
خ��اص خود، عمدت��ا به دليل كم��ي آموزش 
وتخصص، كار پيدا نمي كنند و به ش��كل زائده 
شهري در مي آيند كه خود موجب سوق دادن 

افراد به سمت جرم مي شود. 

راهكارهايكاهشحاشيهنشيني
كامبيز مصطفي پور جامعه ش��ناس شهري 
نيز در گفت وگو با »تعادل« حاشيه نش��يني را 
مولود فقر ش��هري و توس��عه نامتوازن شهرها 
دانس��ت و گفت: ايج��اد فرصت هاي توس��عه 
همه جانبه و برابر در همه استان ها راهكار اوليه 
براي خروج از بحران حاشيه نش��يني است. بر 
اساس تحقيق بانك جهاني علت اصلي مهاجرت 
به كالن ش��هرها و گس��ترش حاشيه نشيني به 
ترتيب اهميت؛ فرصت ش��غلي، كس��ب درآمد 
بيش��تر و تس��هيالت و امكانات است. بنابراين 
بحث مس��كن ديگر در اولويت قرار نمي گيرد. 
در واقع مهاجرين براي كس��ب ش��غل، درآمد 
بيشتر و امكانات بيشتر مهاجرت مي كنند و در 
نگاه اوليه خود كيفيت مسكن و مكان زندگي 
در اولويت آنه��ا قرار ن��دارد. بنابراين چنانچه 
فرصت هاي شغلي، درآمد و امكانات به صورت 
عادالنه در همه جاي كشور توزيع شود جلوي 

مهاجرت بي رويه كه به حاشيه نش��يني منجر 
شده، تا حد زيادي گرفته مي شود. 

اين جامعه شناس راهكار دوم را در پذيرش 
اصل وجود حقيقتي به نام سكونتگاه هاي غير 
رس��مي از طرف مس��ووالن و سياس��تمداران 
دانست و خواستار ائتالف راهبردي و همگرايي 
آنان و گروه ه��اي اجتماعي و بخش خصوصي 
در اين زمينه ش��د. بدين معني كه مس��ووالن 
ادارات دولتي با اختيار قانوني خود با همراهي 
شركت هاي خصوصي و س��رمايه گذار در كنار 
مشاركت مالكان غير رسمي زمين هاي حاشيه 
ش��هر و فعال كردن اعضاي س��ازمان هاي غير 
دولت��ي )NGO( و اعض��اي گروه هاي محلي 
)CBO( و گروه هاي مذهبي به رفع مشكالت 

اين نواحي همت گمارند. 
اين استاد دانشگاه استفاده از تجارب جهاني 
و طرح هاي موفق داخلي براي تدوين برنامه يي 

جامع با هدف بهب��ود اوضاع را ضرورتي ديگر 
در اين امر دانس��ت و تصري��ح كرد: مي توان با 
تفوي��ض اختيارات و منابع در س��طح اجرايي 
پايين به گروه هاي مردم نهاد، مشاركت مردم 
مناطق حاشيه را جلب كرد، يعني همان تجربه 
موفق كه برخي كشورهاي جهان در اين زمينه 

انجام داده اند و نتيجه گرفته اند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه حاشيه نش��يني يك 
بيماري اس��ت كه نش��ان دهنده عدم سالمت 
س��اختارهاي اقتص��ادي و اجتماع��ي اس��ت، 
 تصريح كرد: براي مقابله با حاشيه نشيني قطعاً 
بايد با رش��د آن مقابله كرد و سپس به اصالح 
ساختارهاي داخلي آن پرداخت. توانمند سازي 
و بهس��ازي و تخفيفات ويژه شهرداري بهترين 
راهكار در اين مناطق به ش��مار مي رود. البته 
توانمند سازي بايد توسط س��ازمان هاي مردم 
نهاد غير دولتي در اين مناطق پيگيري ش��ود، 
زيرا بي اعتمادي به سيستم دولتي را نمي توان 

يك شبه اصالح كرد. 
اين جامعه ش��ناس با اش��اره ب��ه اينكه در 
كن��ار آن بايد به رفع علل حاشيه نش��يني هم 
پرداخت، توضيح داد: نگاه تمركز گراي سيستم 
دولتي باعث ش��ده در طول سال هاي متمادي 
بيشتر امكانات مادي و اقتصاد شهري به هسته 
شهر تخصيص يابد. در حقيقت امكانات الزم و 
كافي براي توسعه و ايجاد عدالت و رفاه نسبي 
وجود ندارد. مردم به هر قيمتي خود را به شهر 
مي رسانند تا رفاهي كه به ناحق از آنان گرفته 
شده را به دست آورند ولي در چنبره مشكالت 
ش��هري جذب در س��اختار ش��هر را مش��كل 
مي يابند و به حاش��يه شهر پناه مي برند و خود 
و نس��ل بعد خود را به نفرين حاشيه نش��يني 

مبتال مي كنند. 
به گفته او، نس��ل دوم و س��وم اين حاشيه 
نش��ينان نيز به دليل وضعي��ت خاص آموزش 
عموم��ي و عدم دسترس��ي به آم��وزش ِحرف 
از جايگاه خود محروم ش��ده و هميش��ه بافت 
ش��هري آنان را به عنوان ي��ك عامل خارجي 

دانسته و سعي در دفع آنها دارد. 
به گفت��ه مصطفي پ��ور، نگاه كارشناس��ان 
مسائل شهري به حاشيه نشيني عمدتا نگاهي 
تهاجمي اس��ت و مديريت ش��هري به آنها به 
عن��وان جزايري پر از مش��كل ك��ه بايد حذف 
شوند نگاه مي كند. بدون توجه به اينكه بخشي 
از اين حاشيه نشينان مهاجران شهري اند كه در 
پي يك س��رپناه دايمي در رقابت نابرابر قيمت 
مسكن روبه تزايد شهري، شكست خورده و به 

حاشيه پر حاشيه شهر پناه آورده اند. 

آثاراجتماعيحاشيهنشيني
ناهيد خداكرمي، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر نيز در اين باره با اشاره 
ب��ه افزايش پدي��ده حاشيه نش��يني در تهران 
گفت: حاشيه نش��يني يكي از معضالتي اس��ت 
كه در همه كالن شهرهاي كشور وجود دارد و 
در تهران نيز شاهد افزايش بي رويه اين پديده 
هستيم كه به دليل مهاجرت هاي بي رويه براي 
داشتن زندگي بهتر بسياري از افراد مجبور به 

مهاجرت مي شوند. 
خداكرمي با تاكيد بر اينكه حاشيه نش��يني 
آس��يب هاي فراوان در پ��ي دارد، گفت: به نظر 
مي رسد اگر شهرهاي كوچك از رفاه اجتماعي، 
اقتص��ادي به ويژه اش��تغال برخوردار ش��وند، 
حاشيه نش��يني كمتر خواهد شد. پرداختن به 
آسيب هاي اجتماعي يكي از محورهاي فعاليت 
ش��وراي ش��هر تهران در دوره جديد است، اما 
اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه موضوع 
آس��يب هاي اجتماعي فق��ط مختص پايتخت 
نيست و در همه كشور و حتي كشورهاي دنيا 
به عنوان يك واقعيت غيرقابل انكار وجود دارد. 
به گفته خداكرمي، ممكن اس��ت بخشي از 
جامعه تحت تاثير آس��يب هاي ناشي از مسائل 
اجتماعي، خانوادگ��ي و اقتصادي قرار گيرد و 
ب��ه  دنب��ال آن خانواده ها درگير آس��يب هايي 
همچون اخالقي، اعتياد و طالق شوند. راه حل 
آس��يب هاي اجتماعي نيز چند بعدي اس��ت و 
ش��هرداري و ش��وراي ش��هر تهران به تنهايي 
ق��ادر به حل آن نيس��تند، بلكه هم��ه نهادها 
باي��د در اي��ن زمينه نقش ايف��ا كنند. تاكنون 
به آسيب شناس��ي اين موضوع كمتر پرداخته 
شده است و اين مساله موجب شده در نهادها 
و حتي رس��انه ها راهكارهاي حل آس��يب هاي 
اجتماعي مورد توجه قرار نگيرد. در نهايت بايد 
گفت موضوع پيشگيري و ارائه راهكارهاي حل 
پديده آس��يب هاي اجتماعي مورد غفلت واقع 
شده است. او درباره رويكرد كميسيون سالمت 
ش��وراي ش��هر تهران نس��بت به آس��يب هاي 
اجتماعي پايتخت گفت: در كميسيون سالمت 
به مس��ائلي ك��ه س��المتي جامع��ه را تهديد 
مي كند، پرداخته مي شود چرا كه معتقديم اگر 
جامعه سالمي نداشته باشيم، مردم سالمي هم 
نخواهيم داش��ت؛ بنابراين اقدامات الزم براي 
آسيب شناسي و پيش��گيري از اين موضوع در 
حال انجام است. در ش��هرداري تهران، وزارت 
رف��اه اجتماعي و وزارت بهداش��ت حجم قابل 
توجه��ي بودجه به بخ��ش فرهنگي، اجتماعي 
و رفع آسيب هاي اجتماعي تعلق مي گيرد، اما 
ش��اهد بي مباالتي مديريت هزينه هستيم. اگر 
بودجه ها به درستي مديريت شود، نبايد شاهد 
توليد آس��يب باشيم، اما اكنون آنچه مي بينيم 

توليد آسيب است.

داليلحاشيهنشيني
دركالنشهرتهران

پديده يي  حاشيه نشيني   
اجتماعي است كه سابقه يي 
ديرينه در ادوار تاريخ بشري 
دارد. از اس��راي جنگي كه به 
دستور پادشاهان ساساني در 
اسكان  حاش��يه يي  مناطقي 
داده مي ش��دند تا يهودياني 
كه در قرن دوازدهم ميالدي 
ب��ا حكم ش��وراهاي كليس��ا 
در كش��ورهاي اروپايي براي 

زندگي دور از مردم مس��يحي به حاشيه شهرها رانده 
مي شدند، نمونه هايي تاريخي از اين موضوع هستند. 
اما در سده اخير حاشيه نشيني داراي مفهومي متفاوت 
از نمونه هاي تاريخي خود بوده اس��ت. بنا به تعريفي 
كه آبرامز از اين پديده ارائه كرده، حاشيه نش��يني را 
به عنوان تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسكن و 
شامل كساني مي داند كه در محدوده اقتصادي شهرها 

ساكن شده اند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند. 
 بنابراي��ن حاشيه نش��يني را مي ت��وان مهم ترين 
محص��ول مهاجرت افراد به ش��هرها ب��ه دليل وجود 
عوام��ل جاذب ش��هري و عوام��ل رانش��ي از زادگاه 
دانس��ت كه به داليل مختلف امكان تطبيق كامل با 
فضاي اجتماع��ي و اقتصادي ش��هرها را نيافته و در 
بخش هايي از ش��هر و در كانون هايي به هم پيوس��ته 
ساكن مي شوند. حاشيه نشيني در معناي اخير نتيجه 
مستقيم گسترش بي رويه شهرنشيني، استقرار نظام 
س��رمايه داري و اج��راي ناقص برنامه هاي توس��عه 
اقتصادي است كه پديده يي جهاني به حساب مي آيد. 
ام��روزه حدود ۵4 درصد جمعيت جهان در ش��هرها 
س��كونت دارند و در بيش از 3۵۰ كالن ش��هر جهان 
حدود يك ميليارد نفر ش��امل مفهوم حاشيه نشيني 
مي گردند كه اين ميزان به طور چش��مگيري در حال 

افزايش است. 
 در اين ميان كش��ورهاي در حال توس��عه س��هم 
بيش��تري در زمينه حاشيه نش��يني شهري داشته به 
گونه يي كه بر اس��اس گزارش سازمان ملل متحد از 
هر ۵ نفر شهرنش��ين، 2 نفر شرايط حاشيه نشيني را 
تجرب��ه مي كنند اين در حالي اس��ت كه اين موضوع 
در كش��ورهاي توسعه يافته تنها ۶ درصد از جمعيت 
شهري را در بر مي گيرد. حاشيه نشيني در كشورهاي 
توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه تفاوت هايي 
اساسي دارد چرا كه در جوامع پيشرفته، حكومت ها با 
يكسري سياست گذاري ها و الزامات قانوني رابطه بين 
حاشيه و مركز را تسهيل و قانونمند مي كند درحالي 
كه در جوامع در حال توسعه، ارتباِط ضابطه مندي در 

اين زمينه وجود ندارد. 
در ايران پديده حاشيه نشيني از دهه 4۰ شمسي 
و همزم��ان با اصالحات ارضي آغاز ش��د و در ادامه و 
به دليل مس��ائلي از قبيل تمركز گرايي در حوزه هاي 
اقتص��ادي، رفاهي، خدماتي و سياس��ي و نيز جنگ 
تحميلي 8 س��اله، روند مهاجرت به شهرها به عنوان 
مهم تري��ن عامل افزايش حاشيه نش��يني ادامه يافت 
به گونه يي كه هم اكن��ون بالغ بر 73 درصد جمعيت 
كشورمان در شهرها و مناطق حاشيه يي آنها سكونت 
دارن��د كه اين ميزان 2۰ درصد بيش��تر از متوس��ط 
جهاني اس��ت. بر اس��اس بررس��ي هاي به عمل آمده 
عوامل كشش��ي در ش��هرها مانند جاذبه هاي شغلي 
و رفاهي ش��هرها سهم بسيار بيش��تري را نسبت به 
عوامل رانش��ي مانند بالياي طبيعي و خشكسالي در 
مهاجرت هاي بي رويه به ش��هر ها دارا بوده اس��ت. به 
عبارتي حاشيه نشيني و فضاهاي غير رسمي سكونتي، 
معلول بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي در سطوح 

كالن است. 
مناط��ق حاشيه نش��ين ويژگي ه��اي نامطلوبي از 
قبيل تراكم جمعيت، فقدان رفاه و خدمات ش��هري 
هم تراز با مناطق ش��هري، وج��ود خرده فرهنگ هاي 
خاص، عدم درآمد كافي و پايدار س��اكنان بوده و نيز 
با توجه به ماهيت و س��اختار اجتماعي و جغرافيايي 
آنها، آس��يب هاي اجتماعي ش��دت و تنوع بيشتري 
نس��بت به س��اير مناطق ش��هري دارد. در اين ميان 
كالن ش��هر تهران ك��ه جمعيتي بي��ش از 3/۵ برابر 
دومين ش��هر پرجمعيت كشور دارد، به عنوان كانون 
تحوالت اقتصادي و سياس��ي، ارائه خدمات گوناگون 
و مراكز آموزش��ي، مهم ترين مقصد مهاجرت از تمام 
نقاط كشور بوده و به دليل توسعه روزافزون نسبت به 
ساير كالن شهرهاي كشور با شدت بيشتري از پديده 

حاشيه نشيني متاثر شده است. 
 بر اساس پژوهشي كه در اين زمينه صورت پذيرفته 
است، مهم ترين داليل گسترش ابعاد حاشيه نشيني در 
كالن شهر تهران به ترتيب اهميت، ضعف ساختارهاي 
اقتصادي، ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شهري، 
عدم هدايت و حمايت دولتي، حوادث سياسي، بالياي 
طبيعي و حوادث اجتماعي است. بنابر اعالم مسووالن 
شوراي اس��المي ش��هر تهران، بيش از 2۰ درصد از 
جمعيت تهران حاش��يه نشين هس��تند و در سطح 
استان مناطق پاكدشت، احمدآباد و قيامدشت، داراي 

بيشترين جمعيت حاشيه نشين است. 
با توجه به اين گستردگي آسيب زا، ارائه راهكارها 
و اتخ��اذ سياس��ت هايي ك��ه ش��امل برنامه ريزي در 
مبدا و برنامه ريزي در مقصد اس��ت، ضروري اس��ت. 
برنامه ريزي هاي در مبدا شامل مواردي مانند حفاظت 
اراضي كش��اورزي و باغ ها در روس��تاها، ايجاد صنايع 
كوچ��ك روس��تايي و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده 
روس��تايي، راهبري مناس��ب به جهت ايجاد مشاغل 
متنوع و فصلي در روستاها، ارائه ضمانت هاي دولتي در 
خريد و بيمه محصوالت كشاورزي و نيز برنامه ريزي در 
مقصد شامل بازنگري طرح هاي جامع تفصيلي شهري 
براي توليد مس��اكن ارزان قيمت و مقاوم براي قش��ر 
كم درآمد جامعه، توانمند سازي و جلب مشاركت هاي 
اجتماعي در مناطق حاش��يه نش��ين، وضع قوانين و 
مقررات پيش��گيرانه براي گس��ترش مناطق حاشيه 
نشين و نظارت دقيق بر آن، تشكيل نهاد هاي مدني، 
ش��وراهاي محلي و مراكز مشاوره در محالت حاشيه 
نشين و تقس��يم كار دقيق ميان نهاد هاي متولي در 
اين زمينه به جهت گسترش عدالت اجتماعي و ارائه 
خدمات اساسي شهري، مي تواند از گسترش ابعاد اين 

معضل و آسيب هاي مترتب بر آن بكاهد. 

يادداشت

سولمازرضايي
دكترايجغرافياو
برنامهريزيشهري

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران:
در خود شهر تهران حاشيه نشيني بسيار كم است اما شهرهاي 

اقماري اطراف آنكه جزو محدوده شهر محسوب نمي شوند، به 
نوعي حاشيه نشين هاي پايتخت به شمار مي روند. اكنون جمعيت 
تهران به همراه جمعيت شهرهاي اقماري حدود 15 تا 16 ميليون 

نفر است. جمعيت ثابت تهران 8.5 ميليون نفر بوده و باقي در 
شهرهاي اقماري ساكن اند. حاشيه نشيني عمدتا در شهرهاي 

اقماري اطراف تهران وجود دارد كه زيرنظر استانداري قرار دارند



علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر:
كاري كه شهرداري در اين زمينه مي تواند انجام دهد اين است كه رويكرد 

خود را به شكلي تنظيم كند تا كساني كه در محدوده اسكان غير رسمي 
زندگي مي كنند به لحاظ اجتماعي آسيب نبينند و ديگر اينكه به توسعه اسكان 

غير رسمي هم تشويق نشوند. در واقع برخورد مديريتي كژدار و مريز بايد 
انجام شود. چنانچه امكانات و تسهيالت در اختيار آنها قرار گيرد حاشيه نشيني 

توسعه پيدا مي كند و چنانچه هيچ نوع امكاناتي در اختيارشان نگذاشته و 
ناديده گرفته شوند، منجر به افزايش آسيب هاي اجتماعي خواهد شد
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جدال شهرداري با تاكسي هاي اينترنتي

اليحه محدوديت فعاليت تاكسي اينترنتي در مجلس
گروه دانش و فن|

 اين هفته اليحه يي به هيات دولت ارائه ش��د كه 
در صورت تصويب آن، فعاليت تاكسي هاي اينترنتي 
محدود مي شود؛ اما چرا بايد چنين اليحه يي مطرح 
ش��ود و تصويب آن چ��ه عواقب��ي را در پي خواهد 

داشت؟
وزارت كش��ور با تقديم اليحه يي به هيات دولت 
خواستار محدوديت در فعاليت سرويس هاي حمل و 
نقل آنالين ش��ده؛ اما داستان از چه قرار است و چه 
مشكلي در فعاليت تاكسي هاي اينترنتي وجود دارد 

كه بايد اليحه يي جديد ارائه شود؟
ب��ه دنب��ال مش��كالت گس��ترده يي ك��ه براي 
كس��ب و كارهاي اينترنت��ي در س��ال ۹۵ رخ داد، در 
نشست هم انديش��ي دولت و مديران كسب و كارهاي 
اينترنتي، مقرر ش��د كه اتحاديه جديدي متش��كل 
از كس��ب و كارهاي اينترنتي تش��كيل ش��ود. كمي 
بعد ب��ه همت دولت، اين اتحاديه تش��كيل ش��د و 
كس��ب و كارهاي اينترنتي از بالتكليفي كسب مجوز 

رها شدند و مجوز فعاليت گرفتند. 
اما كشمكش هاي بين ش��هرداري و تاكسي هاي 
اينترنت��ي از هم��ان س��ال ۹۵ در ش��وراي عال��ي 
ترافيك شهرداري شروع ش��د، اين شورا كه وظيفه  
سياس��ت گذاري ترافيك كش��ور را برعه��ده دارد و 
تاكس��يراني ها نيز به نوع��ي از آن پيروي مي كنند، 
تالش مي كند تا مصوبه يي به تصويب برسد كه طي 
آن تاكسي هاي اينترنتي موظف شوند تا از شهرداري 
مجوز بگيرند. طي اين دو س��ال شهرداري ها تالش 

كردند تا مانع فعاليت تاكسي هاي اينترنتي شوند. 
جالب اس��ت بدانيد كه ش��هرداري پيش از اين 
نيز درگيري مش��ابهي با موسسه هاي كرايه اتومبيل 
يا همان آژانس هاي س��نتي داش��ته است و در واقع 
كشمكش هاي بين تاكسي هاي اينترنتي و شهرداري 
ادامه جنگ ۲۰ س��اله بين ش��هرداري و آژانس هاي 
كراي��ه  اتومبيل اس��ت و عقبه يي طوالن��ي دارد. در 
آن زم��ان نيز آژانس ها از اصن��اف مجوز مي گرفتند 
و اس��تناد به قان��ون اصناف مي كردن��د و مي گفتند 
نبايد زيرنظر ش��هرداري باش��ند؛ اما ش��هرداري به 
ماده  ۹ قانون حمل ونقل اس��تناد مي كرد و مي گفت 
همه  ش��ركت هاي حمل و نقل بايد زيرنظر شهرداري 

باش��ند. در واقع ب��ه نظر مي رس��د دو قانون مصوبه 
مجلس در تضاد با هم هس��تند. ماده ۹ فعلي قانون 
توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت 
مي گوي��د: »مديري��ت حمل و نق��ل بار و مس��افر در 
محدوده  شهر و حومه  آن به عهده شهرداري است. «

اينك��ه ش��هرداري ها صحب��ت صدور مج��وز را 
مي كنن��د، ب��ر پايه اين تفكر اس��ت ك��ه از آنجايي 
ك��ه قانون، نظ��ارت را به عهده آنها گذاش��ته، پس 
تاكس��ي هاي اينترنتي نيز بايد از ش��هرداري مجوز 
بگيرن��د. حال نگاه��ي بيندازيم به آنچه ش��هرداري 
و وزارت كش��ور در قالب اليحه پيش��نهاد داده اند تا 

تاكسي هاي اينترنتي را تحت كنترل خود بگيرند. 
به گزارش زوميت، مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
در محدوده شهر و حومه  آن به عهده شهرداري است. 
صدور مجوز فعاليت جهت شركت هاي حمل و نقل بار، 

كاال و مس��افر شهري و رانندگان وسايل نقليه باربري 
و مسافربري توسط ش��هرداري و صدور پروانه كسب 
جهت ش��ركت هاي دارنده مجوز فعاليت از شهرداري 
توس��ط اتحاديه هاي ذي ربط ص��ورت خواهد گرفت. 
نيروي انتظامي موظف اس��ت از فعاليت ش��ركت هاي 
فاقد مجوز مطابق درخواست شهرداري جلوگيري كند. 
بدين ترتيب شهرداري به دنبال آن است تا مجوز 
ش��ركت حمل و نقل اينترنتي، مجوز تاييد خودرو و 

مجوز تاييد راننده از اين ارگان كسب شود. 

 شهرداري  به دنبال كنترل تاكسي هاي اينترنتي
پيش از هر چيز بايد در نظر داش��ته باش��يم كه 
ش��هرداري به واس��طه  تاكس��يراني به نوعي رقيب 
س��رويس هاي تاكسي اينترنتي اس��ت و بدون شك 
اسنپ و تپسي كسب و كار اين تاكسي ها را تحت تاثير 

ق��رار داده اند، عالوه بر آن ش��هرداري مي تواند بابت 
صدور مجوز تاكس��ي هاي اينترنتي، تاييد صالحيت 
راننده ها و مواردي از اين دس��ت كسب درآمد كند. 
ظاهرا اين طور كه به گوش مي رسد قرار است صدور 
اين مجوز ها هزينه  بسيار زيادي به همراه داشته باشد. 
اما بياييد خوش بينانه به مس��اله نگاه كنيم و با 
فرض اينكه مس��اله رقابت شهرداري با تاكسي هاي 
اينترنتي در ميان نباش��د و حقيقت آن اس��ت كه 
شهرداري درك درستي از مدل تجارت تاكسي هاي 
اينترنتي ن��دارد و در اين ش��رايط مي خواهد روي 
كار آنه��ا اعمال نظ��ر كند. در واق��ع الگوريتم هاي 
قيمت گذاري تاكس��ي هاي اينترنتي مانند اسنپ يا 
تپسي بسيار پيچيده است تا بتوانند براساس شرايط 
مختلف قيمت راضي كننده براي هر دو طرف راننده 
و مسافر پيش��نهاد كنند و اگر قرار باشد سفرها در 

بازه هاي زماني مختلف روز، در س��اعات پرترافيك 
و غير ترافيك نرخ يكس��ان داشته باشند، آن وقت 
كل ماهيت تاكسي هاي اينترنتي زير سوال مي رود 
و موجب اختالل شديد در كسب و كار آنها مي شود. 
قطع��ا در اين ش��رايط اقبال مس��افران ني��ز از اين 

سرويس ها كم خواهد شد. 
جالب اس��ت بدانيد ك��ه بر خالف ش��هرداري، 
تاكس��ي هاي اينترنت��ي، ش��هرداري را رقيب خود 
نمي دانن��د و برعك��س به دنبال ش��كل گيري يك 

همكاري مفيد هستند. 
ب��ه نظر مي رس��د هم��كاري بين ش��هرداري و 
تاكسي هاي اينترنتي از جنبه هاي ديگر نيز مي تواند 
بسيار موثر باشد. تاكسي هاي اينترنتي آمار، ارقام و 
اطالعات بسيار ارزش��مندي از ترافيك سطح شهر 
و رفت و آمد م��ردم در اختيار دارند كه در صورت 
استفاده صحيح از اين داده ها، مي توان به شهرداري 
و اداره  راهنماي��ي و رانندگ��ي ب��راي كنترل بهتر 

ترافيك شهر كمك شاياني كرد. 
خوشبختانه  اكثر مسووالن دولت و حتي اعضاي 
كميس��يون امور زيربنايي دولت كه قرار است اين 
اليحه را بررسي كنند، ديد مثبتي به كسب و كارهاي 
نوي��ن دارند و برخي از آنه��ا مانند وزير ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات وعده داده اند تا تالش كنند مانع 

تصويب اين اليحه شوند. 
هيچ كس نمي تواند منكر اين موضوع ش��ود كه 
ظهور تاكسي هاي اينترنتي موجب افزايش كيفيت 
خدمات، كاهش هزينه سفر و راحتي بيشتر سفر از 
يك طرف و افزايش درآم��د و بهره وري راننده ها از 
طرف ديگر شده و عالوه بر اينها با بهبود فرايند سفر 
باعث كاهش ترافيك و متقابال آلودگي هوا ش��ده  
اس��ت؛ حتي اگر اين م��وارد را نيز در نظر نگيريم، 
در حال حاضر در هر كدام از ش��ركت هاي اس��نپ 
و تپس��ي نزديك به هزار نف��ر نيروي كار به صورت 
مستقيم مش��غول به كار هستند و مجموع اين دو 
سرويس حدود يك ميليون راننده فعال در اختيار 
دارند. اگر قرار باشد فعاليت اين سرويس ها با مشكل 
روبه رو ش��ود، در شرايط حس��اس اقتصادي فعلي، 
افراد زيادي با كاهش درآمد يا از دست دادن شغل 

مواجه خواهند شد.

ماه�ر| با وج��ود هش��دارها درباره 
روتره��اي  گس��ترده  آس��يب پذيري 
ميكروتيك در س��طح ش��بكه كش��ور، 
بس��ياري از كاربران و مديران نسبت به 
به روزرس��اني و رفع آس��يب پذيري اين 

تجهيزات اقدام نكرده اند. 
و  ام��داد  )مديري��ت  ماه��ر  مرك��ز 
هماهنگ��ي رخدادهاي رايان��ه اي( اعالم 
كرد كه متاسفانه با وجود هشدار پيشين 

اين مركز در اوايل ارديبهش��ت ماه درباره آس��يب پذيري گسترده روترهاي ميكروتيك 
در س��طح ش��بكه كش��ور، بس��ياري از كاربران و مديران اين تجهيزات هنوز نسبت به 

به روزرساني و رفع آسيب پذيري اين تجهيزات اقدام نكرده اند. 
در اين رابطه، رصد ش��بكه كش��ور در روزهاي اخير نشان دهنده حمالت گسترده به 
پورت telnet( ۲۳( از مبدا روترهاي ميكروتيك آسيب پذير آلوده شده در سطح كشور 
اس��ت. آلودگي اين روترها عمدتا از طريق آسيب پذيري اشاره شده اخير )آسيب پذيري 

پورت ۸۲۹۱ مربوط به سرويس winbox( صورت گرفته است. 
مرك��ز ماهر همچنين اعالم كرده كه فهرس��ت آدرس ه��اي IP روترهاي آلوده در 
ساعات آتي در سامانه تعاملي مركز ماهر در دسترس اعضا خواهد بود. مديران شبكه 
عضو س��امانه مي توانند ضمن مراجعه به س��امانه تعاملي از آلودگي روترهاي كاربران 
خود مطلع شوند. لذا به منظور حفاظت از روترهاي ميكروتيك، اكيدا توصيه مي گردد 
س��ريعا به روزرساني سيس��تم عامل و مسدودس��ازي پورت هاي مديريت تجهيز روي 

اينترنت اجرا گردد. 
بر اين اس��اس اوايل ارديبهشت ماه مركز ماهر اعالم كرده بود كه شركت  ميكروتيك 
از شناس��ايي آسيب پذيري جديدي در همه نس��خه هاي RouterOS از ورژن 6.۲۹ تا 
 Winbox )8291( 6.4۳ خبر داده كه اين آسيب پذيري مربوط به پورت نرم افزارrc۳
است. در صورتي كه اين پورت از پيش روي شبكه اينترنت فعال بوده الزم است با اعمال 
قوانين مناسب فايروال يا در قسمت IP> Services دسترسي به سرويس  winbox را 
محدود به آدرس هاي شناخته شده از شبكه خود مراجعه كنند و روتر خود را به اخرين 

نسخه ارائه شده به روزرساني ورمز عبور دستگاه خود را تغيير دهند. 

انگج�ت| آژانس فضاي��ي امريكا در 
ايستگاه فضايي  مورد خصوصي س��ازي 
بين المللي دچار ترديد ش��ده است، چرا 
كه با توقف بودج��ه تحقيقاتي فدرال از 
سال ۲۰۲۵، با چالش هاي جدي روبه رو 

خواهد شد. 
 طرح هاي خصوصي س��ازي ايستگاه 
فضايي بين المللي )ISS( در اوايل سال 
جاري، زماني كه ناس��ا اع��الم كرد كاخ 

س��فيد در نظر دارد منابع مالي فدرال را از س��ال ۲۰۲۵ قطع كند، به س��رخط خبرها 
تبديل شد. 

خصوصي سازي ISS براي نخستين بار نيست كه مطرح مي شود، اما حسابرسي اخير 
ناسا نشان مي دهد روند خصوصي شدن ايستگاه فضايي ممكن است امكان پذير نباشد. 

براساس پيش بيني هاي ناسا، دو گزينه اصلي وجود دارد كه مي تواند براي جلوگيري 
از قطع شدن بودجه فدرال استفاده شود. نخستين گزينه شامل سرمايه گذاري بزرگ تر 
بخش خصوصي اس��ت و آژانس اعالم كرده است كه در حال حاضر اقدامات اوليه براي 

افزايش تجاري سازي انجام شده است. 
براي مثال، مشاركت با شركت »Bigelow« مي تواند به توسعه تكنولوژي هاي تجاري 
آينده كمك كند و همكاري با »Orbital ATK«، بويينگ و اسپيس ايكس كه تحويل 
محموله و حمل و نقل فضانوردان را انجام مي دهند، سرمايه گذاري ۱.7 ميليارد دالري را 

به همراه آورده است كه تقريبا نيمي از هزينه هاي ساالنه ايستگاه فضايي است. 
اما ناسا احساس مي كند تمركز بر روي گردشگري فضايي و خدمات ماهواره اي، بدون 

حساب روي بودجه قابل توجه فدرال، نمي تواند هزينه ها را پوشش دهد. 
دومين گزينه ناسا اين است كه فعاليت ايستگاه فضايي را بعد از سال ۲۰۲4، بدون بودجه 
فدرال ادامه دهد. اما اين گزينه مي تواند اجراي »سياست مستقيم فضايي ۱« كه دستورالعمل 

اكتشافات فضايي در ماه است را بسيار مشكل كند يا حتي موجب توقف آن شود. 
ناسا در طول دهه گذشته تالش كرده است هزينه هاي ايستگاه فضايي را كاهش دهد، 
اما مس��ائلي مانند تخريب اجزا و خرابي پيش بيني نشده سخت افزارها، نياز به تعمير و 

جايگزيني دارد و اين كار ارزان تمام نمي شود. 

في�ز| پژوهش��گران امريكاي��ي، يك 
سيس��تم جديد ه��وش مصنوع��ي ابداع 
كرده ان��د ك��ه مي توان��د به روند كش��ف 
پژوهش��گران  بده��د.   س��رعت  دارو 
ش��مالي« كارولين��اي   »دانش��گاه 
 )University of North Carolina(
در امريكا، يك روش هوش مصنوعي ابداع 
كرده اند كه مي تواند خود را براي طراحي 
مولكول ه��اي دارويي جديد آموزش دهد 

و كش��ف داروهاي جديد را به ش��كل چشمگيري سرعت بخش��د. اين سيستم موسوم به 
»يادگيري تقويتي براي تكامل س��اختاري« )ReLeaSE(، يك الگوريتم و برنامه رايانه يي 
است كه دو شبكه عصبي را مانند دانش آموز و آموزگار در بر دارد. آموزگار، قوانين حاكم بر 
س��اختارهاي شيميايي را در مورد حدود ۱.7 ميليون مولكول فعال شناخته شده مي داند. 
دانش آم��وز، از راه ارتب��اط با آموزگار، به مرور زمان ياد مي گيرد و در ارائه مولكول هايي كه 

شايد سودمند باشند، بهبود مي يابد. 
»الكساندر تروپشا« )Alexander Tropsha(، از پژوهشگران اين پروژه گفت: اين فرآيند، 
مانند يادگيري زبان اس��ت. پس از اينكه دانش آموز، الفباي مولكولي و قوانين حاكم بر زبان را 
مي آموزد، مي تواند كلمات يا »مولكول هاي« جديدي ابداع كند. اگر اين مولكول جديد، واقعي 
و داراي اثر دلخواه باش��د، آموزگار او را تاييد مي كند و در صورت عدم تاييد، دانش آموز بايد از 
مولكول هاي بد دوري كند و مولكول هاي خوب را به وجود آورد. سيس��تم جديد پژوهشگران، 
ن��وآوري مهمي در »غربالگري مجازي« )virtual screening( به ش��مار مي رود. غربالگري 
مجازي، نوعي روش محاس��باتي است كه در صنعت داروسازي، براي شناسايي داروهاي قابل 
اعتماد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش، امكان ارزيابي مجموعه بزرگي از مواد شيميايي را 
براي پژوهشگران فراهم مي كند اما تنها براي مواد شيميايي شناخته شده كاربرد دارد. سيستم 

ReLeASE، توانايي منحصربه فردي در ابداع و ارزيابي مولكول هاي جديد دارد. 
»الكس��اندر ايس��ايو« )Olexandr Isayev(، از پژوهشگران اين پروژه گفت: استفاده 
دانشمندان از غربالگري مجازي، مانند سفارش دادن غذا در رستوران است. منوي رستوران، 
محدوديتي براي س��فارش غذا تعيين مي كند اما ما با اين سيستم، امكان ابداع يك غذاي 

جديد را فراهم مي كنيم. 

هشدار درباره آلودگي روترهاي ميكروتيك هوش مصنوعي به كشف دارو سرعت مي بخشدنگراني ناسا درباره خصوصي سازي ايستگاه فضايي

سايبر رويدادفضا

 پروژه اينترنت پهن باند
در ايران متوقف مي شود

بلومب�رگ| بلومب��رگ مدعي ش��ده ك��ه پروژه 
7۵۰ميليون دالري  ام تي ان براي توس��عه ارتباطات 
فيبرنوري با پهن��اي باند باال تحت تاثير تحريم هاي 
امريكا عليه ايران متوقف شده است. شركت ايرانيان 
نت به عنوان ارائه دهنده خدمات پهناي باند اينترنت 
در س��ال ۲۰۱۱ ميالدي تاسيس و راه اندازي شد اما 
به دليل نبود س��رمايه گذاري چنان كه بايد نتوانست 
فعاليت هاي خود را دنب��ال كند. حاال پايگاه خبري 
بلومبرگ مدعي ش��ده است كه برخي از منابع آگاه 
كه تمايلي به ذكر نام دقيقش��ان نداش��تند، عنوان 
كرده ان��د كه ش��ركت ام ت��ي ان )MTN( آفريقاي 
جنوبي به احتمال زياد تحت تاثير اعمال تحريم هاي 
جديد رييس جمهور اياالت متحده امريكا پروژه 7۵۰ 
ميلي��ون دالري خ��ود در ايران را كه براي توس��عه 
ارتباطات فيبر نوري پهن باند در نظر گرفته ش��ده 
و طرح ريزي ش��ده بود، ملغي و متوقف اعالم خواهد 
كرد. تصميم دونالد ترام��پ مبني بر خروج از توافق 
هس��ته يي برجام با ايران، بسياري از شركت ها نظير 
 ام  ت��ي ان را با مش��كالت جدي مواجه كرده اس��ت. 
اين ش��ركت همچنين در دور پيشين تحريم ها هم 
نتوانس��ته بود به خروج درآمدهاي خود، حدود يك 
ميليارد دالر از ايران اقدام بكند. سرانجام اين شركت 
در س��ال گذش��ته با مدت محدودي ك��ه تحريم ها 
برداشته شد، توانست اين مبلغ را از ايران خارج كند.  
هنوز مقام ها و سران شركت  ام تي ام )MTN( به طور 

رسمي به اين گزارش ها واكنش نشان نداده اند. 

 قابي كه گوشي را تبديل
به دوربين عكاسي مي كند

نيواطلس| دوربين ه��اي حرفه يي دي ا س ال آر، 
ع��الوه ب��ر نمايش��گرهاي ال س��ي دي، مجهز به 
چشمي هايي هستند كه درك بهتر عكاس از سوژه 
عكاسي را تس��هيل مي كنند. در سال هاي اخير اگر 
چه لنزهاي دوربين هاي هوشمند به شدت تقويت و 
قدرتمند شده اند، اما هنوز هم در قياس با دوربين هاي 
حرفه يي دچار كاس��تي هايي هستند. شركت اوكو با 
طراحي يك قاب خاص به عالقه مندان كمك مي كند 
تا به راحتي از گوشي هاي هوشمندشان براي عكاسي 
و ويرايش انواع ويديو استفاده كنند و ديگر نيازي به 
خري��د دوربين هاي حرفه يي و گران قيمت دي اس 
ال آر بدين منظور نداشته باشند. اين قاب متشكل از 
يك پوشش سيليكوني است كه روي آن دو چشمي 
نصب ش��ده اس��ت. اين چش��مي ها در واقع دو لنز 
هس��تند كه از قدرت بزرگنمايي 6 برابر برخوردارند. 
اين محصول با صورت انسان سازگاري دارد و استفاده 
از آن مش��كلي براي افراد ايجاد نمي كند. تازدن اين 

ابزار نيز به سادگي ممكن است. 
كاربر براي استفاده از اين چشمي بايد گوشي را 
در درون آن ق��رار دهد و س��پس به راحتي مي تواند 
از درون قاب ياد ش��ده سوژه را براي عكاسي كنترل 
كند. براي كنترل دوربين گوشي نيز دو دكمه روي 
اين قاب در نظر گرفته شده اند تا افراد چپ دست و 
راست دست به سادگي بتوانند از قاب مذكور استفاده 
كنند. قرار است اين قاب طي ماه هاي آينده به قيمت 

۹۹ دالر در بازار عرضه شود. 

عرضه مك بوك اير جديد 
اپل با سخت افزار قدرتمند

وي ت�ري| اپ��ل قص��د دارد م��دل جدي��دي از 
لپ تاپ ه��اي مك بوك اير خود را در ماه اكتبر عرضه 
كن��د. اين لپ تاپ ها مجهز ب��ه پردازنده هاي به روز 

شده كيبي ليك شركت اينتل هستند. 
اي��ن لپ ت��اپ جديد با عن��وان مك ب��وك اير 
۲۰۱۸ داراي نمايش��گري ۱۳ اينچ��ي اس��ت و در 
دو مدل مختل��ف از آن به ترتي��ب از پردازنده هاي 
۱۵ وات��ي Core i۵ و Core i7 ش��ركت اينت��ل 
استفاده شده است كه ۱.6 و ۱.۹ گيگاهرتز سرعت 
 دارن��د. در اين دو م��دل از پردازنده ه��اي گرافيكي
UHD Graphics 6۲۰ اينت��ل و ۳۲ گيگاباي��ت 
رم DDR4 يا LPDDR۳ اس��تفاده ش��ده است. 
مك بوك ايرهايي كه فعال در بازار موجود هستند و سال 
گذشته عرضه شده اند داراي ۱۲۸ گيگابايت حافظه اس 
اس دي و ۸ گيگاباي��ت رم ب��وده و در آنها از مدل هاي 
قديمي تر تراشه هاي Core i۵ و Core i7 شركت اينتل 
استفاده شده است. برخي منابع خبري مي گويند اپل 
احتماال به زودي يك مدل ۱۲ اينچي از مك بوك اير 
و همين طور مدلي به روز ش��ده از مك ميني را هم 
عرضه مي كند. اما اطالعات دقيق تري در اين زمينه 

در دسترس نيست.

حذف صفحات منتسب به 
روس ها توسط فيس بوك

آي بي تايمز| دو س��ال بع��د از واردآمدن اتهاماتي 
به في��س بوك در م��ورد ميزبان��ي از صفحات روس 
منتشركننده اخبار دروغين در مورد يكي از نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري امريكا اين شبكه اجتماعي 

برخي از آنها را حذف كرد.
برخي مقامات سياس��ي در امريكا مي گويد دولت 
روس��يه با هدايت اين صفحات تالش كرده يك پيكار 
تبليغاتي مخرب را در مورد انتخابات رياست جمهوري 
اي��االت متحده ب��ه راه بين��دازد و فيس ب��وك براي 
جلوگي��ري از تك��رار رويدادهايي مش��ابه ۳۲ صفحه 
مس��تقل در فيس بوك و اينستاگرام را تعطيل كرده 
است.  علت اين كار از سوي فيس بوك رفتار سياسي 
گمراه كننده پيش از برگزاري انتخابات ميان دوره يي 

كنگره اعالم شده است.
از ميان صفحات تعطيل شده ۱7 مورد نمايه هاي 
ش��خصي متعلق به اف��راد بوده اند، ۸ م��ورد صفحات 
اطالع رس��اني و 7 مورد نيز حس��اب هاي كاربري در 
اينس��تاگرام را شامل مي ش��وند. حساب هاي كاربري 
تعطيل ش��ده بين ماه مه س��ال ۲۰۱7 تا مي س��ال 
۲۰۱۸ راه ان��دازي ش��ده اند و يك��ي از آنه��ا تقريبا 

۳۰۰هزار تعقيب كننده داشته است.

الكترك| الون ماسك، بنيانگذار شركت خودروسازي تسال 
اعالم كرد كه تسال به زودي خودرويي با هوش مصنوعي شبيه 
به آنچه در فيلم هاي علمي-تخيلي مي بينيم، روانه بازار خواهد 
كرد. الون ماسك، اين ميلياردر كارآفرين و خالق كه بنيانگذار 
دو شركت مهم اسپيس ايكس در حوزه فضا و شركت تسال در 
حوزه خودروس��ازي اس��ت، خبر از عرضه يك خودرو با هوش 

مصنوعي پيشرفته در آينده نه چندان دور داده است. 
وي قبال نيز اش��اره كرده بود كه رانن��دگان به زودي قادر 
خواهند بود كارهاي مختلفي را از طريق دس��تورات صوتي به 

هوش مصنوعي خودروي خود، انجام دهند. 
الون ماس��ك اعالم كرده است كه تسال يك دستيار هوش 

مصنوعي پيشرفته را در آينده نزديك معرفي خواهد كرد. 
داس��تان از اين قرار است كه يك كاربر در توييتر از ماسك 
پرس��يده بود كه »آيا ما به اي��ن زودي ها يك هوش مصنوعي 
مثل. K.I.T.T خواهيم داش��ت؟ و الون ماس��ك با يك »بله« 

ساده پاسخ داد. 
»K.I.T.T« نام يك قطعه الكترونيكي هوش مصنوعي فوق 
پيش��رفته با قابليت تعبيه در بدن است كه ريشه در مجموعه 
تلويزيون��ي »Knight Rider« دارد كه در دهه ۸۰ ميالدي 
در امريكا پخش مي شد. اكنون گويا اين فيلم علمي-تخيلي به 
واقعيت تبديل خواهد ش��د و راننده و هوش مصنوعي خودرو 
مي توانند باهم صحبت كنند. تسال همچنين اعالم كرده است 
كه در حال توس��عه يك تراش��ه هوش مصنوع��ي جديد براي 

استفاده در خودروهاي الكتريكي خود است. در حالي كه نسل 
امروز ممكن اس��ت فكر كند كه ايده دستيارهاي صوتي مثل 
سيري، گوگل هوم و الكسا آنچنان جالب توجه نيستند، اما در 

دهه ۸۰ ايده جالبي بود. 
البت��ه با وجود دس��تيارهاي مجازي كه ام��روزه در داخل 
خانه ها به كار گرفته مي ش��وند، هنوز هيچ خودروسازي آنها را 

در يك خودرو تعبيه نكرده است. 
الون ماس��ك قب��ال بلندپروازانه اعالم كرد ك��ه رانندگان 
خودروهاي تس��ال در آينده ق��ادر به انجام هر كاري از طريق 
فرم��ان صوتي به هوش مصنوعي خ��ودرو خواهند بود. هنوز 
معلوم نيس��ت دقيقا دس��تيار هوش مصنوعي تس��ال به چه 
ش��كل خواهد بود و اينكه آيا تواناي��ي صحبت با رانندگان و 
مسافران را دارد يا اينكه بيشتر يك فناوري منفعل است كه 
از دستورالعمل ها پيروي مي كند. ماسك از آن دسته كساني 
اس��ت كه نگراني هاي جدي در مورد سوءاس��تفاده از هوش 
مصنوع��ي دارد و همزمان هيجان و ترس خود را نس��بت به 
توسعه هوش مصنوعي در آينده ابراز كرده است. وي در سال 
گذشته به بيش از ۱۰۰ رهبر ديگر در زمينه هوش مصنوعي 
پيوست و با امضاي يك نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد، 

خواستار ممنوعيت توسعه روبات هاي قاتل شد. 
هفته گذش��ته نيز ماسك مجددا به متخصصان ديگر ملحق 
شد و يك تعهد نسبت به عدم توسعه سالح هاي كشنده هوش 

مصنوعي را امضا كرد. 

ورج| اپراتور تي موبايل اعالم كرده اس��ت كه براي توس��عه 
 ،G5 زيرس��اخت هاي الزم براي بهره برداري از فناوري اينترنت
يك قرارداد همكاري ۳.۵ ميليارد دالري را با ش��ركت نوكيا به 

امضا رسانده است. 
 از آنجا كه اخبار نسل پنجم اينترنت در گوشه و كنار جهان 
منتشر شده و كاربران بسياري نيز در انتظار اجراي آن هستند، 
كش��ورهاي زيادي با همكاري بزرگ ترين اپراتورهاي اينترنت و 
غول هاي تكنولوژي در جهان درصدد برقراري اين نس��ل جديد 

از اينترنتاند. 
در اوايل س��ال ۲۰۱۲ مي��الدي بود كه اتحادي��ه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر سازمان ملل برنامه يي را براي توسعه 
تيم ارتباطات بين المللي موبايلي )IMT( براي افق ۲۰۲۰ و فراي 
آن آغاز كرد. در نتيجه رسما يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم شبكه موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي 
ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستيم 
كه هر يك بدنبال برقراري و راه اندازي نس��ل جديد و پرس��رعت 
اينترنت نسل پنجم در كشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، 
ژاپن، چين، اياالت متحده امريكا، اس��تراليا و غيره هس��تند و از 

توانايي ها و برنامه هاي خود در اين زمينه رونمايي مي كنند. 
اپراتورها و غول هاي تكنولوژي بس��ياري نيز در جهان وجود 
دارند كه همگي به دنبال عرضه نخس��تين سرويس اينترنت با 
بهره گيري از فناوري نس��ل پنجم اينترنت G5 هس��تند كه از 
مهم ترين و بزرگ ترين آنها مي توان به نوكيا، هواوي، تي موبايل، 

اس��پرينت، ورايزن، اريكس��ون و غيره اشاره كرد. حاال تازه ترين 
گزارش ها حاكي است كه تي موبايل )T-Mobile( با همكاري 
نوكيا قصد دارد به تكميل و توسعه تجهيزات، سرويس، نرم افزار 
و زيرس��اخت هاي الزم براي توسعه فناوري جديدترين نسل از 

اينترنت همراهG5 بپردازد. 
نويل ري - مدير ارشد تكنولوژي فعال در شركت تي موبايل - 
در اين خصوص مي گويد: تمركز همه ما )شركت هاي تكنولوژي( 
هم اكنون برروي توسعه فناوري اينترنت G5 است و به شدت در 
تالشيم تا يكي از بهترين و نخستين اپراتورهاي جهان باشيم كه 
به شهروندان و كاربران خدمات نوين نسل پنجم اينترنت را ارائه 
مي دهيم. همانطور كه به نظر مي رسد، عزم شركت تي موبايل 
براي توسعه و بهره برداري سريع از اين فناوري بسيار جزم شده 
اس��ت چراكه با عقد يك قرارداد همكاري ۳.۵ ميليارد دالري با 
نوكيا و اختصاص مبلغ هنگفتي براي سرمايه گذاري در اين امر 
در تالش است تا يكي از نخستين اپراتورهاي پيشگام در زمينه 
برقراري اينترنتG5 و ارائه نس��ل جديدي از خدمات آنالين و 

اينترنتي به كاربران به شمار بيايد. 
ح��ال بايد منتظر ماند و ديد ك��ه درنهايت كدام يك از اين 
غول هاي تكنولوژي موفق به بهره برداري همگاني و عمومي براي 
توس��عه و برقراري اينترنت G5 مي شوند كه البته همانطور كه 
انتظار مي رفت، نبايد زودتر از سال آينده ۲۰۱۹ ميالدي منتظر 
به ثمر نشس��تن تالش هاي اين ش��ركت هاي عظيم و فعال در 

حوزه فناوري و برقراري ارتباطات بود.

انعقاد قرارداد چند ميليارد دالري براي توسعه اينترنت G5مكالمه راننده و خودرو در آينده نزديك

دريچهفراسو
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چهره هاي استاني

 كشف يك قبر باستاني هنگام پي كني واحد 
مسكوني 

 سرپل ذهاب| رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردشگري س��رپل ذهاب گفت: قبر باستاني 
مربوط به هزاره اول قبل از ميالد در شهرس��تان سرپل 
ذهاب كشف شد. غالمي گفت: يك قبر باستاني مربوط 
به هزاره اول قبل از ميالد )دوره قبل از مادها( در جريان 
پي كني يك واحد مس��كوني در اين شهرس��تان كشف 
شد. او گفت: در اين قبر باستاني تعدادي اشياي تاريخي 
ش��امل ليوان، انگش��تر، گوش��واره، نيزه و كوزه مربوط 
به دوران قبل از اس��الم كش��ف شده اس��ت. او از ادامه 
حفاري ها و تحقيقات براي كس��ب اطالعات يا اش��ياي 
تاريخي بيشتر و همچنين قبرهاي احتمالي ديگر در اين 

محدوده خبر داد. 

 فروش دالر توسط اعراب كشورهاي همسايه 
در قم

قم| در اين روزهاي پر تالطم بازار ارز كش��ور كه هر 
روز نوس��ان قيمت را شاهد هستيم، شهر مقدس قم به 
دليل وج��ود حرم كريمه اهل بي��ت)س( و ورود زائران 
هميش��گي به اين شهر چهره يي متفاوت به خود گرفته 
است. در مجاورت حرم حضرت فاطمه معصومه )س( و 
ابتداي خيابان چهارمردان از ساعات ابتدايي صبح و ورود 
زائران كه بيشتر اعراب هستند، بازار خياباني براي خريد 
و فروش ارز به راه افتاده است  كه در ساعاتي از شبانه روز 
تعداد خريداران ارز حتي نزديك به صد نفر مي رس��د و 
تعداد خريداران و فروشندگان ارز از حوالي غروب با اتمام 

ساعات اداري به اوج خود مي رسد. 

 مصادره اموال شهرداري بوشهر توسط بيمه
بوشهر| عضو شوراي شهر بوشهر با انتقاد از عملكرد 
شهرداران پيشين گفت: ش��هرداري بدهي هاي فراواني 
دارد كه بعد از بازرس��ي و حسابرسي مشخص مي شود 
چقدر از درآمدهاي ش��هرداري در خارج از ش��هرداري 
هزينه ش��ده اس��ت. طاهره شمش��يري با بي��ان اينكه 
شهرداري نبايد پايگاهي براي گرفتن پست و مقام هاي 
باالتر برخي اش��خاص در استان و كشور باشد، افزود: در 
حال حاضر در وضعيت خوبي به س��ر نمي بريم، بيمه به 
دليل پرداخت نشدن حق بيمه ها از آبان ماه تا فروردين 
مي خواهد تمام اموال ش��هرداري را مص��ادره كند؛ اداره 
ماليات نيز حساب هاي اعضاي هيات مديره را مصادره و 
ضبط كرده اس��ت. او ادامه داد: من نمي دانم اين پول ها 
كج��ا رفته كه ما االن اين هم��ه بدهي داريم؛ پول هايي 
از قبيل ارزش افزوده كه اس��تانداري به ش��هرداري داده 
كجا هزينه شده است؟ ما نه نمود بيروني آن را مي بينيم 
كه بگوييم كار عمراني يا كار خدمات شهري انجام شده 
و ن��ه نمود داخلي مي بينيم ك��ه بگوييم افزايش حقوق 

آن چناني به كاركنانشان داده شده است. 

 بي خانمان هاي يزد صاحب سرپناه مي شوند
يزد| ش��هرداري ي��زد كه اين روزها ب��ار كم كاري 
بس��ياري از نهاده��ا و ارگان ه��اي ش��هر را به دوش 
مي كشد، اين بار سعي دارد با ايجاد گرمخانه يي در شهر 
يزد عالوه بر وظيفه جمع آوري متكديان، كودكان كار و 
بي خانمان هاي شهر، ساماندهي آنها در راستاي كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي در اين حوزه را فراتر از وظايف 
خود انجام دهد. مهدي جمالي نژاد، با اش��اره به اينكه 
تكدي گري خط قرمز ش��هرداري محس��وب مي شود، 
اظهار كرد: موضوع جمع آوري متكديان س��طح شهر 
يزد را از اواخر س��ال 95 تاكنون با جديت و فوريت در 
دس��تور كار داريم. او ادامه داد: هرچند در شهر جهاني 
يزد معضل كارتن خوابي قابل قياس با بسياري از ديگر 
شهرهاي كشورمان نيس��ت ولي با ايجاد گرمخانه در 
شهر به عنوان محلي جهت اسكان موقت و شبانه افراد 
بي خانمان ش��هر مي توان اين مش��كل را در شهر يزد 

تقريباً در حد صفر نگه داشت. 

 صدور مجوز پ�رواز هواپيم�اي آبپاش براي 
خاموش كردن هورالعظيم

اهواز| مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان 
گفت: مجوز پرواز هواپيماي آبپاش براي خاموش كردن 
آتش تاالب هورالعظيم در كشور عراق صادرشد.  كيامرث 
حاج��ي زاده، گفت: مجوز پرواز مجدد هواپيماي آبپاش 
براي خاموش كردن آتش در تاالب هورالعظيم در كشور 
عراق صادر ش��ده است. او با اشاره به منبع صدور مجوز 
افزود: مجوز امروز از سوي دولت عراق صادر شده است. 

 انج�ام 400 كيلومت�ر پيگران�ي در منطقه 9 
عمليات انتقال گاز

س�اري| مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز گفت: 
بيش از 400 كيلومتر در منطقه 9 عمليات انتقال گاز 
در سال گذشته پيگراني انجام شد. رسول داودي نژاد 
با اعالم اين خبر اظهار كرد: در سال 96 سه مسير خط 
لوله به طول بيش از 400 كيلومتر در محدوده منطقه 
9 عمليات انتقال گاز پيگراني ش��د. او افزود: پيگراني 
تميز كننده در خط سراس��ري اول رش��ت - آستارا در 
ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته به طول 168 كيلومتر 
ص��ورت گرفت. مدير منطقه 9 عملي��ات انتقال گاز با 
اشاره به انجام نخستين پيگراني تميز كننده خط لوله 
42 اينچ دامغان – كياس��ر –نكا خاطرنش��ان كرد: در 
سال گذش��ته خط 42 اينچ براي نخستين بار پس از 

بهره برداري به طول 170 كيلومتر پيگراني شد. 

  احمدعلي موهبتي فرماندار مشهد شد
مش�هد| مع��اون  اس��تاندار خراس��ان رضوي گفت: 
احمدعلي موهبتي كه سابق بر اين فرماندار تربت حيدريه 
بود به س��مت فرمانداري مش��هد مقدس منصوب ش��د. 
محمدرحيم نوروزيان اظهار داش��ت: با بررسي هاي انجام 
ش��ده و در نظر گرفتن س��وابق كاري آق��اي احمد علي 
موهبتي به سمت فرماندار مشهد مقدس منصوب شده اند. 
او ادامه داد: وي سابق بر اين فرماندار تربت حيدريه بود  و 

عملكرد بسيار خوبي در كارنامه كاري خود دارد. 

اخبارشهرستانها

رييس هيات مديره  بنياد بركت خبرداد

ايجاد10هزارشغلدر34شهرباطرحهاياجتماعمحور

معاون وزير كار خبرداد

بسته ويژه اشتغال به دولت رفت

گروه بنگاه ها|
رييس هيات مديره بنياد بركت وابس��ته به س��تاد 
اجراي��ي فرمان حض��رت امام)ره( گفت: اي��ن بنياد تا 
پايان سال 97 از طريق اجراي طرح هاي اجتماع محور 
»مهت��اب« )م��دل هادي ت��الش اقتص��ادي بركت(، 
»آس��مان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال  
نيروي انس��اني( و »آفت��اب« )آيين نام��ه فقرزدايي و 
توان افزايي بركت(، 10 هزار فرصت شغلي در روستاها و 

مناطق محروم كشور ايجاد مي كند. 
محمود عسكري  آزاد، در گفت وگو با خبرنگار ما، با 
اش��اره به لزوم اش��تغال زايي و ايجاد محل درآمد براي 
روس��تاييان براي كاهش مهاجرت از روس��تاها، گفت: 
واقعيت اين است كه از سال 53 تا امروز، از 75 درصد 
جمعيت روس��تايي در كشور به 26 درصد رسيديم. ما 
در روس��تاها مش��اغل جديد ايجاد نكرديم، به تبع آن 
مردم براي كس��ب درآمد از روستاها به شهرها آمدند. 
براي اشتغال زايي در روستاها و توانمندسازي اقتصادي 
روستاييان، بايد نگاه مان فراتر از مشاغل سنتي موجود 
در روس��تاها باشد. او با تشريح طرح هاي اجتماع محور 
بنياد بركت، با اشاره به طرح آسمان، خاطرنشان كرد: 
در اين طرح تش��كيل گروه هاي محلي، توانمندسازي 
اين گروه ها، شناس��ايي ظرفيت هاي محلي، تش��كيل 
صندوق هاي پشتيبان كسب وكار، ارائه مدل هاي توسعه 
كس��ب وكار به اف��راد، تامين و تجديد مناب��ع و ايجاد 
شركت هاي تعاوني توسعه يي براي پشتيباني مشاغل، 

كارهايي است كه از سوي بنياد بركت انجام مي شود. 
رييس هيات مديره بنياد بركت وابس��ته به س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، افزود: آنچه مهم است، 
همه كاره��اي ما در هماهنگي كامل با دس��تگاه هاي 
اجرايي اس��ت. ما براي انجام بهينه كار اش��تغال زايي، 
تس��هيل گراني داريم كه در روس��تاهاي هدف با مردم 
صحبت مي كنند، آنها را آموزش مي دهند و متناس��ب 
با وضع روس��تا، گروه هاي توسعه يي تشكيل مي دهند. 
پس از تشكيل گروه هاي توسعه يي، آنها هستند كه كار 

را در دست مي گيرند. 
عس��كري آزاد، طرح آفتاب بنياد بركت را پشتيبان 
طرح آسمان دانست و اذعان داشت: در قالب اين طرح 
نهادهاي مجري را تشكيل مي دهيم و توانمند مي كنيم. 
ب��راي اين كار معم��والً تعاوني هايي ب��ا عضويت خود 
روستاييان تشكيل مي شود و بنياد بركت با تعاوني ها به 
عنوان نهادهاي مجري شراكت مي كند. در اين شراكت 

بنياد 49 درصد و تعاوني ها 51 درصد سهم دارند. ثمره 
اين ش��راكت احداث كارگاه ها و كارخانه هايي است كه 
مي توانند محصوالت روستايي را فرآوري، بسته بندي، 

استانداردسازي و بازاريابي كنند. 
او همچنين به طرح »مهتاب« اش��اره كرد و گفت: 
اي��ن ط��رح در واقع مدل هاي هادي ت��الش اقتصادي 
بنياد بركت اس��ت كه مدل هاي كس��ب و كار را دربر 
مي گيرد. تلفيق اين س��ه طرح با يك ديگر است كه در 
روستاها اشتغال پايدار ايجاد مي كند و روستاها را توسعه 
مي دهد. مدلي كه توضيح داده شد، نتيجه سه سال كار 
و پژوهش كميته تحقيق و توس��عه بنياد بركت است. 
همه فعاليت هايي كه در گذشته و حال در ايران انجام 
مي شده، بررسي شده و در نهايت به اين مدل رسيديم. 
رييس هيات مديره بنياد برك��ت، در ادامه از برنامه 
اين بني��اد براي ايجاد 10 هزار فرصت ش��غلي در 34 
ش��هر كش��ور از طريق اجراي طرح هاي اجتماع محور 

آسمان و آفتاب خبر داد و گفت: براي تامين مالي اين 
كار، تفاهم نامه يي با بانك قرض الحسنه مهر ايران امضا 
كرديم تا 300 ميليون ريال به خانوارها و افراد متقاضي 
شغل در روستاها وام بدهيم. شرايط تضمين اين وام با 
رايزني هاي انجام شده، براي روستاييان آسان تر شده و 
وام به راحتي به خانوارهاي متقاضي كه حايز ش��رايط 
باشند پرداخت مي ش��ود. او افزود: بنياد بركت در اين 
ط��رح عمدتا پول را به جاي اينكه مس��تقيماً به افراد 
پرداخت كند، به سازمان هاي پشتيبان مي دهد تا كار 
از طريق آنها انجام ش��ود. مثالً اگر فردي براي پرورش 
گوس��فند قرار اس��ت بره يا علوفه تهيه كند، سازمان 
پش��تيبان اي��ن كار را مي كند تا هم خريد با ش��رايط 

استاندارد انجام شود و هم تسهيالت منحرف نشود. 
عسكري آزاد س��پس به پروژه هاي در حال اجرا در 
قال��ب طرح هاي اجتماع محور بنياد بركت اش��اره كرد 
و بيان داش��ت: در طرح آفتاب ه��م ما در مجموع 30 

پروژه داريم كه پش��تيبان مشاغل ايجاد شده در طرح 
آسمان هستند. او شناسايي مزيت هاي نسبي مناطق 
را از اولويت هاي بنياد بركت دانس��ت و گفت: مثالً در 
مناطقي كه توليداتي دارند، س��عي كرديم با تقويت و 

توسعه همان محصول شان، از آنها پشتيباني كنيم. 
رييس هيات مديره بنياد بركت وابس��ته به س��تاد 
اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( از احداث دو كارخانه 
براي بس��ته بندي، فرآوري و برندسازي خرما در استان 
محروم سيستان و بلوچس��تان خبر داد و خاطرنشان 
كرد: آن جا كش��اورزها ساالنه 40 هزار تن خرما توليد 
مي كردند، اما كارخانه بسته بندي و فروش خرما وجود 
نداشت. نتيجه اينكه در فصل خرما، دالل ها از جاهاي 
مختلف مي آمدند و با قيمت هاي بس��يار ارزان خرماي 
كش��اورزان را مي خريدن��د و مي بردند. اما با س��اخت 
كارخانه فرآوري و بسته بندي خرما در قالب طرح آفتاب 
بنياد بركت، اين مش��كل برطرف مي ش��ود و كشاورز 

خودش از فروش خرماي توليدي اش منتفع خواهد شد. 
او به ديگر طرح هاي مش��ابه بنياد بركت وابس��ته به 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( در مناطق ديگر 
كش��ور اش��اره كرد و اذعان داش��ت: همين ط��رح را در 
كورين استان سيس��تان و بلوچستان براي پسته داريم. 
يا در اس��تان كردستان در حال احداث كارخانه يي براي 
توليد، بسته بندي و فرآوري عسل هستيم. در سرچشمه 
استان آذربايجان شرقي، به يك كارآفرين كمك كرديم 
كه كارخانه يي را احداث كند و 70 خانم سرپرست خانوار 

را براي توليد و بسته بندي مواد غذايي جذب كار كرد. 
عسكري آزاد شناس��ايي ظرفيت هاي مغفول مانده 
مناطق و شهرها را از جمله اقدامات بنياد بركت دانست 
و خاطرنش��ان كرد: در انديمشك اس��تان خوزستان، 
ي��ك تعاوني بانوان وجود داش��ت ك��ه از ظرفيت هاي 
آن اس��تفاده چنداني نمي ش��د. با اين تعاوني، شركت 
مشتركي ايجاد كرديم، پس از آن يك سوله بالاستفاده 
در ش��هر را پيدا و آن را پس از تجهيز به مركز آموزش 
و توليد فرش دس��تبافت تبديل كرديم. در مرحله بعد 
يك كارآفرين از ش��هر تبريز به مجموعه اضافه كرديم 
كه با آموزش 120 خانم انديمش��كي، كار توليد فرش 
تبريز را شروع كرد. اين فرد خودش خريد فرش را هم 
از خانم هاي شاغل در كارگاه تضمين كرده است. تعداد 
شاغلين در اين كارگاه تا پايان سال به 413 نفر افزايش 
پيدا خواهد كرد. اين حرفه اصالً در آنجا وجود نداشت، 
اما ما از ظرفيت هاي شهر كه همان تعاوني مورد نظر و 
س��وله بي استفاده بودند بهره برديم و ده ها شغل پايدار 
ايجاد كردي��م. در اين پروژه ح��دود 40 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري شده اس��ت. او از انتخاب مناطق هدف 
سرمايه گذار در فرآيندي كامالً كارشناسي شده و علمي 
خبر داد و گفت: در برخي موارد، كارشناس��ان ما تا 10 
مرتبه به منطقه مورد نظر رفته اند. تعاوني تشكيل شده، 
عضو گرفته، ش��ركت ثبت كرده اند، مراحل اوليه انجام 
ش��ده بعد ما با اين تعاوني شريك شده ايم تا كارخانه 
را ايج��اد كنيم. با توجه به اينكه كش��اورزان و اعضاي 
تعاوني ها سرمايه نقدي براي شروع كار ندارند، روال اين 
است كه سرمايه ثابت يا همان سرمايه اوليه نقدي مورد 
نياز براي احداث كارخانه را بنياد بركت تامين مي كند، 
س��رمايه در گ��ردش را ه��م خود تعاوني ه��ا از طريق 
محصوالت شان مي آورند. پس از اينكه كارخانه راه افتاد 
و به س��وددهي رس��يد، بنياد بركت سهمش را به طور 
كامل به تعاوني واگذار مي كند و از پروژه خارج مي شود. 

دول��ت دوازدهم در ش��رايطي فعاليت هاي خود را 
آغ��از كرد كه تالش براي مقابل��ه با فقر مطلق، بهبود 
شرايط معيشتي مردم و اش��تغالزايي را به عنوان سه 
ضلع اصلي برنامه هاي اقتصادي اش در دستور كار قرار 
داد؛ موضوعاتي كه هر كدام از آنها بخشي از مطالبات 
اصلي طبقات مختلف را ش��كل مي دهن��د و از منظر 
كارشناس��ان مهم ترين اولويت هاي امروز كشور براي 
عبور از چالش هاي پيش روس��ت. با گذش��ت حدود 
يكس��ال از عمر كابين��ه دوازدهم و در ش��رايطي كه 
نوس��انات اقتصادي و س��ونامي افزايش قيمت ها اين 
روزه��ا روح و روان م��ردم را آزار مي دهد؛ دولتمردان 
از تدوين و تهيه طرح ويژه اش��تغالزايي در كشور خبر 
مي دهند. معاون وزير كار با اشاره به تدوين بسته ويژه 
اش��تغال متناسب با شرايط اقتصادي پيش رو، از ارائه 
راهكارهاي مشخص تثبيت شغل و ايجاد فرصت هاي 

جديد شغلي متناسب با اندازه صنايع خبر داد. 
عيس��ي منص��وري در گفت وگ��و با مه��ر، با بيان 
 اينكه »برنامه اش��تغال فراگير« ب��ه عنوان يك برنامه 
انعطاف پذير منطبق با دوران رش��د يا ركود از س��ال 
گذشته در دس��تور كار قرار گرفت، اظهار داشت: اين 
برنامه، الگوي كلي و رويكرد مش��خص مبتني بر رشد 

اشتغالزايي ضدفقر تدوين و اجرا شد. 
وي اف��زود: آنچه در حال حاضر نس��بت به س��ال 
گذش��ته روند را تغيير مي دهد تحريم هايي است كه 
موضوع كشور شده و احتماال رشد اقتصادي بااليي را 

كشور تجربه نكند؛ به اين معنا كه مسيرهاي كالسيكي 
نمي توان��د ظرفيت هاي جديد ش��غلي را ايجاد كنند، 
بنابراين بسته جديد اشتغال براي سال هاي 97 و 98 
با محوريت تاثير تحريم و ركود آماده و با اش��تراك با 
سازمان برنامه و بودجه براي بررسي به دولت پيشنهاد 

شده است. 

 سياست هاي انتخابي در حوزه كسب و كار
مع��اون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزير كار با 
تاكيد بر اتخاذ سياست هاي انتخابي در حوزه كسب و 
كار، گفت: ما بايد بنا به اقتضائات سياسي و اقتصادي 
توان انتخاب فعاليت در بخش و رسته هاي مشخص را 
داشته باشيم، به اين معنا كه نمي توانيم در هر شرايطي 
تمركز بر رسته فعاليت هاي موجود داشته باشيم بلكه 
بايد بين عمده فعاليت هاي اقتصادي كشاورزي، صنعت 
و خدمات سياست انتخابي را در پيش بگيريم و كشور 

نيازمند ورود به اين نوع از مواجهه است. 
منصوري تاكي��د كرد: بنابراين كش��ور نيازمند 
يك بسته منعطف از سياست هاي اشتغال و كسب 
وكار اس��ت تا به محض ايجاد يك نوس��ان بتواند از 
بين سبدي از سياست ها، سياست مورد نياز همان 
دوره را در پي بگيرد. در همين راستا در بسته ويژه 
اش��تغالي جديد يكي از پيش��نهادات ما استفاده از 
منابع بيمه بيكاري و منابعي از اين نوع براي تثبيت 
اش��تغال و ايجاد اشتغال اس��ت تا از اين نوع منابع 

براي تثبيت اشتغال واحدهايي كه در بحران هستند 
استفاده شود چراكه اگر اشتغال اين صنايع ريزش 
كن��د هزينه برگرداندن اش��تغال مج��دد اين افراد 
بسيار باالتر اس��ت. او ادامه داد: بنابراين با توجه به 
ش��رايط فعلي اقتصادي در اين بسته جديد تاكيد 
ما اين است كه كش��ور در حوزه اشتغال نسبت به 
ش��وك هايي كه تحريم وارد مي كند انعطاف پذير و 
مقاوم عمل كند كه دقيقا محاس��به كرديم در چه 
فاصله زماني به چه صنايعي ممكن است شوك وارد 
ش��ود. از همين جهت برنامه هاي ويژه براي صنايع 
مختلف پيش بيني شده است و روش هاي مواجهه 

با مساله نيز پيشنهاد شده است. 

 بسته پيشنهادي اشتغال
او ب��ا تقس��يم بندي صنايع و مي��زان تاثيرپذيري 
آنها از تحريم ها در طرف تقاض��اي بازار كار گفت: در 
دوران ركود برخي از رش��ته فعاليت ها از جمله صنايع 
كارخانه يي بزرگ، خودرو و ل��وازم خانگي دچار افول 
مي ش��وند. اين صناي��ع در بخش هايي كه براي تامين 
مواد اوليه به كش��ورهاي غربي وابسته هستند طبيعتا 
ممكن است با مش��كالتي مواجه شوند؛ در عين حال 
در اين دوره يكسري از رشته ها مانند صنعت پوشاك، 
صنعت پايين دس��تي پتروش��يمي، مبلمان، كفش و 
پوش��اك، فناوري اطالعات و گردش��گري مشروط به 
رفع اشكاالت مي توانند رشد كنند. اما برخي از رشته 

فعاليت ه��ا از جمله زعفران و ف��رش به دليل اينكه از 
محصوالت انحصاري هس��تند، متاث��ر از تحريم هاي 
جدي��د دچار تغيي��ر و تحول جدي نمي ش��وند. البته 
ممكن است هزينه مبادالت تجاري اين كاالها افزايش 
يابد اما به هر حال وارد بازارهاي جهاني خواهند شد. 

 تجربه آلمان براي جلوگيري از ريزش اشتغال 
در بحران اروپا

منصوري گفت: در صنايعي كه پيش بيني مي كنيم 
دچ��ار اف��ول ش��وند، در دوران پي��ش رو نمي توانيم 
ظرفيت هاي جديد اش��تغال ايجاد كني��م بنابراين در 
بس��ته جديد تالش ما تثبيت اش��تغال در اين صنايع 
اس��ت تا با حمايت از كارفرمايان با تعديل نيروي كار 
مواجه نش��وند و وض��ع موجود خ��ود را حفظ كنند. 
پيشنهاد مشخص ما اس��تفاده از منابع صندوق بيمه 
بيكاري و ساير منابع براي جلوگيري از ريزش اشتغال 

اين واحدها اس��ت. اين روش در دوران بحران اروپا در 
كش��ور آلمان تجربه شد و يكي از داليلي كه آلمان در 
قياس با ساير كش��ورهاي اروپايي در بحران اقتصادي 
اروپا كمتر با مشكل مواجه شد استفاده از منابع بيمه 
بيكاري و منابعي از اين نوع براي تثبيت شغل افراد در 

معرض بيكاري است. 
معاون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزير كار 
افزود: راهكار مشخص ما اين است كه در واحدهاي 
در معرض ريزش اشتغال، بخشي از دستمزد »فرد 
در معرض بي��كاري« از محل منابع بيمه بيكاري و 
بخش��ي از آن نيز توس��ط كارفرما تامين شود. در 
كش��ور آلمان 60 درصد از دس��تمزد شاغالن اين 
واحده��ا از محل منابع بيمه بي��كاري و 40 درصد 
مابق��ي از طرف كارفرما در يك بازه زماني پرداخت 
ش��د تا دوران افول و بحران به پايان رسيد كه اين 

تجربه در كشور ما نيز مي تواند اجرا شود. 

خراسان رضوي|
 مجري طرح توس��عه گلخانه هاي 
كش��ور گفت: اجراي اين طرح از سال 
95 تاكنون 100 ميليون دالر ارزآوري 

براي ايران داشته است. 
ولي اهلل بن��ي عامري دي��روز در 
حاشيه بازديد از گلخانه هاي سبزوار 
در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: اين طرح كه تا س��ال 1404 
ادامه خواهد داش��ت تاكنون در گس��تره 50 ه��زار هكتار از 
كشتزارهاي كشور اجرا شده است. او با اشاره به سهم بيشتر 
اس��تان هاي جنوبي در اجراي اين طرح، افزود: با اجراي اين 
طرح بخش عظيمي از توليدات سبزي و صيفي كشاورزان به 
فضاي بسته انتقال مي يابد تا عالوه بر صرفه جويي چشمگير 
در مص��رف آب، افزاي��ش عملكرد توليد در خ��ارج از فصل 
را نيز ش��اهد باش��يم. بني عامري ادامه داد: توس��عه گلخانه 
س��بب تبديل اش��تغال فصلي به پايدار مي ش��ود و از سويي 
محصوالت توليدي به دليل برداش��ت در خارج از فصل آن، 
ارزش اقتصادي باالتري پيدا مي كند. وي با اشاره به كاهش 
30 ت��ا 40 درصدي تبخير آب در كش��ت گلخانه يي تصريح 
كرد: س��ايبان هايي كه براي گلخانه ها طراحي شده عالوه بر 
جلوگيري از تبخير آب، مانع تنش هاي محيطي مانند آسيب 
تگرگ، س��رما و خس��ارت پرندگان به محصول مي شود كه 
همين موارد پارس��ال 100 هزار ميليارد ريال درآمدزايي را 

براي كشاورزان به همراه داشته است. 

 توسعه گلخانه ها 100 ميليون دالر ارز 
نصيب كشور كرد

مازندران|
در ش��رايطي كه برخي رسانه ها از 
كمبود س��وخت در ش��هرهاي شمالي 
خبر مي دهن��د؛ خليل پور مدير روابط 
عمومي ش��ركت پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي مازندران گفت: مشكلي در تامين 
سوخت استان مازندران در حال حاضر 

وجود ندارد و به ميزان مورد نياز ذخيره سازي شده است. 
خليل پور گفت: مشكلي در تامين سوخت استان مازندران در 
حال حاضر وجود ندارد و به ميزان مورد نياز تامين و همچنين 
ذخيره سازي ش��ده است. او با بيان اينكه ذخيره سازي به اندازه 
كافي هس��ت از مردم خواس��ت هجوم نياورند، چون هجوم به 
جايگاه هاي سوخت فقط باعث صرف وقت و كاهش خدمات ارائه 
ش��ده و ترافيك سوخت گيري بيشتر در داخل شهرها مي شود. 
از س��وي ديگر، حس��ينعلي طالبي مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي مازندران منطقه ساري گفت: ازدحام موجود 
در برخ��ي جايگاه ها، مربوط به تعطيالت تابس��تاني و افزايش 
س��فر هاي برون ش��هري اس��ت و توزيع بنزين در جايگاه هاي 
عرضه سوخت به روال عادي ادامه دارد. او افزود: دولت در حال 
حاضر هي��چ برنامه يي براي تغيير قيمت بنزين ندارد و از مردم 
تقاضا مي شود با موج شايعات همراهي نكرده به خصوص آنچه 
در فضاي مجازي مطرح مي ش��ود توج��ه نكنند. طالبي گفت: 
همانطور كه وزير نفت اعالم كردند، موضوع تغيير قيمت بنزين 

به ويژه دو نرخي شدن آن شايعه يي بيش نيست. 

بنزين مورد نياز در استان هاي شمالي كشور 
تامين شده است

بوشهر|
معاون توس��عه مديريت و منابع 
انس��اني وزي��ر كش��ور با اش��اره به 
بازنشسته شدن 33 استاندار، معاون 
اس��تاندار و فرماندار گفت: بر اساس 
قانون جديد 14 استاندار، 14 معاون 
اس��تاندار و 5 فرماندار در كشور بايد 
بازنشسته شوند. به گزارش تس��نيم، جواد ناصريان ديروز در 
نشست با مديران ستادي اس��تانداري بوشهر با بيان اينكه تا 
پي��ش از آغاز ب��ه كار دولت تدبير و اميد بي��ش از 70 درصد 
فرمانداران از ساير دستگاه ها بودند تصريح كرد: با برنامه ريزي 
انجام شده در دولت يازدهم 83 درصد فرمانداران از بدنه وزارت 
كشور منصوب ش��ده اس��ت. ناصريان انتصاب مديران جوان 
به ويژه بانوان را از اولويت هاي وزارت كش��ور دانس��ت و افزود: 
براي انتصاب مديران جوان و بانوان شايسته س��االري اولويت 
اصلي اس��ت هرچند در شرايط مس��اوي، اولويت با جوانان و 
بانوان اس��ت. ناصريان با اش��اره به موضوع ساماندهي نيروي 
انساني در وزارت كشور گفت: به منظور توانمندسازي نيروهاي 
انساني وزارت كشور بخش��نامه يي ارسال شده كه با توجه به 
تراكم نيرو در استانداري ها، شرايطي فراهم مي شود كه نحوه 
ورود نيرو به وزارت كشور از طريق بخشداري ها انجام شود. او 
اظهار داش��ت: با اصالح س��اختار وزارت كشور و فرمانداري ها 
534 پست معاون و رييس اداره جديد ابالغ شده و در استان 

بوشهر تمام فرمانداري ها ارتقا يافتند. 

۳۳ استاندار، معاون استاندار و فرماندار 
»بازنشسته« مي شوند

كردستان|
معاون فني اداره كل منابع طبيعي 
استان كردستان با بيان اينكه تخريب 
جنگل هاي زاگرس در دو حوزه كيفي 
و كمي اس��ت، گف��ت: آنچه تخريب 
كمي است در قالب آمار و مستندات 
قابل مشاهده بوده اما، تخريب كمي 
نگران كننده است، چراكه به دليل تخريب جنگل ها و سرشت 
خاص گونه بلوط به عنوان گونه غالب جنگل هاي استان، سطح 
پايه جنگل هاي ما به طور ميانگين از هش��ت متر به هفت متر 
كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، آمار نشان مي دهد كه طي 
دهه هاي اخير جنگل هاي استان كردستان در خطر نابودي قرار 
گرفته و مشكالتي كه در سايه اين نابودي در حال رشد است 
غيرقابل گريز بوده به همين خاطر در ميزگرد تخصصي ايسنا 
كه به مناسبت روز ملي جنگل برگزار شد، با متوليان نگهداري 
و صيانت از جنگل تالش شد تا عالوه بر بررسي ابعاد گوناگون 
چالش هاي پيش روي اراضي جنگلي اس��تان، نسبت به لزوم 
پاسداري از منابع موجود تاكيد كرد. طاهر كرمي، معاون فني 
اداره كل منابع طبيعي استان كردستان، با تاكيد بر اينكه تمام 
آح��اد جامعه بايد خود را به عنوان حافظان محيط زيس��ت و 
منابع طبيعي قلمداد كنن��د، اظهار كرد: اين مهم بدان خاطر 
اس��ت كه در كل كره زمي��ن دگرگوني هايي صورت گرفته كه 
اثرات بحراني مس��تقيم آن به زيست كره، نوسانات اقليمي و 

صنعت باز مي شود.

 تخريب كمي جنگل هاي زاگرس
نگران كننده است



تحريم ه��ا باع��ث ش��ده ورود كارت ه��اي هوش��مند به 
كش��ور نيز با موانعي روبه رو ش��ده و ص��دور كارت هاي ملي 
به مش��كل برخورد كند اما سخنگوي س��ازمان ثبت احوال 
با اش��اره به اينكه موفق به داخلي س��ازي بدن��ه كارت ملي 
هوش��مند شده ايم، گفت: كارت هاي داخلي در مرحله تست 
نهايي ب��وده و تا آبان ماه س��ال جاري وارد بازار مي ش��ود. 
س��يف اهلل ابوتراب��ي در اين باره اظهار كرد: با مطرح ش��دن 
بحث تحريم ها و بنا بر فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني 
بر حمايت از كاالي داخلي تصميم بر آن ش��د كه به سمت 
توليد داخلي برويم كه خوشبختانه موفق شديم بدنه كارت 
ملي هوش��مند را داخلي س��ازي كنيم زيرا قب��ا اين بدنه ها 
واردات��ي بود. او با بيان اينكه  داخلي س��ازي بدنه كارت ملي 
هوش��مند تاثيري در روند ثبت نام و صدور كارت ملي ندارد، 
به ايس��نا گفت: كس��اني كه هنوز موفق ب��ه دريافت كارت 
ملي هوشمندشان نش��ده اند مي توانند طبق روال گذشته با 
مراجعه به سايت و پيش ثبت نام و سپس تكميل ثبت نام در 
دفاتر پس��ت و پيشخوان نس��بت به ثبت نام و دريافت كارت 
ملي هوشمندشان اقدام كنند. سخنگوي سازمان ثبت احوال 

اف��زود: كارت هاي داخلي در مرحله تس��ت نهايي بوده و تا 
آبان ماه س��ال جاري وارد بازار مي شود. اين كارت ها از نظر 
كيفيت و ظاهر تفاوتي با كارت هاي وارداتي ندارد. همچنين 
تغييري در هزينه ثبت نام ايجاد نخواهد ش��د و ش��هروندان 
نگران اين موضوع نباش��ند. از طرفي ش��هرونداني كه براي 
دريافت كارت ملي هوش��مند ثبت ن��ام كرده اند با ورود اين 

كارت ها از آبان ماه موفق به اخذ آن خواهند شد. 

فرمان��ده پليس فرودگاه هاي كش��ور از ممنوعيت خريد 
و ف��روش دالر و ديگر ارزها در فرودگاه ها خبر داد. حس��ن 
مهري درباره فعاليت برخي افراد س��ودجو در فرودگاه هاي 
بين الملل��ي و فروش دالر و ارز اظهارك��رد: خريد و فروش 
دالر و ارز در فرودگاه هاي كش��ور ممنوع است و اگر فردي 
در فرودگاه اقدام به خريد و فروش دالر كند ماموران پليس 
حتم��ا با آن برخورد خواهند كرد. او با بيان اينكه مبلغ اين 
معامل��ه و مقدار ارز تبادل ش��ده در آن ب��راي پليس فرقي 
ندارد، به ايس��نا گفت: به طور كلي بح��ث درباره ممنوعيت 
ف��روش دالر و ارز اس��ت و نباي��د در فرودگاه ه��ا چني��ن 
معامله يي انجام ش��ود، بنابراين ديگر تفاوتي ندارد كه مبلغ 
اين معامله چقدر اس��ت. فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور 
با بيان اينكه ش��هروندان و مسافران بايد ارز مورد نياز خود 
را از محل هاي مجاز و قانوني تهيه كنند، خاطرنش��ان كرد: 
چندي پيش يك راننده  تاكس��ي كه اقدام به فروش ارز در 
يكي از فرودگاه ها كرده بود، دستگير شد، موارد ديگري هم 
از خريد و فروش ارز در فرودگاه ها داشتيم كه با آن برخورد 
ش��ده و پس از تش��كيل پرونده متهمان ب��ه مراجع قضايي 

معرفي شده اند. 
مهري از فعاليت گش��ت هاي نامحسوس پليس فرودگاه 
ب��راي برخورد ب��ا اين تخلف ني��ز خبر داد و اف��زود: عاوه 
ب��ر ماموران با لب��اس پليس، تعدادي از مام��وران ما نيز به 
ش��كل نامحسوس اقدام به گشت زني در فرودگاه ها و حوزه 
استحفاظي خود كرده و با خريد و فروش دالر و ديگر ارزها 

برخورد خواهند كرد. 
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اقتصاد اجتماعي12
تعيين تكليف ۲۷ هزار 

بي شناسنامه
نماين��ده مردم زاه��دان در مجل��س، از تعيين 
تكليف اسناد هويتي بيش از ۲۷ هزار نفر در استان 

سيستان و بلوچستان خبر داد. 
عليم يارمحمدي با اشاره به پيگيري هاي صورت 
گرفت��ه براي تعيين تكليف اس��ناد هويتي فاقدين 
شناسنامه خبر داد و به خانه ملت گفت: با پيگيري 
از وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان ثبت احوال 
قريب، ۷ هزار نفر از 10 هزار نفري كه در گذش��ته 
براي اخذ شناس��نامه ثبت نام كرده بودند، تعيين 
تكليف ش��دند. نماينده مردم زاه��دان در مجلس 
ش��وراي اس��امي، با بيان اينكه ۷ هزار نفر تعيين 
تكليف ش��ده به انضمام خانواده هايش��ان هس��تند 
ك��ه با اين اوص��اف رقمي در ح��دود ۲۷ هزار نفر 
شناسنامه دار شده اند، افزود: در حال حاضر 3 هزار 
نفر باقي مانده نيز در دستور بررسي قرار گرفته اند. 
او با تاكيد بر اينكه در س��ال هاي گذشته افراد فاقد 
شناسنامه و همچنين منع خدمات دولتي در حدود 
130 ه��زار نفر بوده اند، اظهار كرد: اكنون ۷0 هزار 
نفر تعيين تكليف شده و 50 هزار نفر باقي مانده نيز 
در اولويت بررس��ي ها قرار دارند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، ادامه داد: بر اس��اس دستورالعمل 
جدي��د س��ازمان ثبت احوال اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان و استان هاي مشابه تا پايان سال جاري 
30 ه��زار نفر از فاقدين شناس��نامه تعيين تكليف 
خواهن��د ش��د. همچنين ۲0 هزار نف��ر باقي مانده 
فاقد اس��ناد هويتي نيز س��ال آينده تعيين تكليف 
خواهند شد. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اس��امي، با بيان اينكه ديگر منع خدمات دولت در 
خصوص افراد لحاظ نخواهد شد، گفت: در صورتي 
كه حكم قضايي در خصوص فردي صادر شود منع 
خدمات ادامه خواهد داش��ت ك��ه اين هم فقط در 

مورد شخص اعمال خواهد شد نه خانواده وي. 

 اليحه مبارزه با مواد مخدر 
در راه مجلس

رييس كميسيون اجتماعي مجلس، از ارسال اليحه 
مبارزه با مواد مخدر از سوي دولت به مجلس تا يك ماه 

آينده خبر داد. 
سلمان خدادادي با اعام اين خبر كه اليحه مبارزه 
با مواد مخدر تا يك ماه آينده به مجلس ارسال مي شود، 
گفت: اين اليحه توس��ط س��تاد مبارزه ب��ا مواد مخدر 
تدوين ش��ده و مسووالن مربوطه در نشست سه شنبه 
هفته گذشته كميسيون اجتماعي كه با حضور رييس 
مجلس ش��وراي اسامي و مسووالني از وزارت كشور و 
معاونت قوه قضاييه برگزار شده بود، به اين نكته اشاره 
كردند كه اين اليحه تا يك ماه آينده به مجلس ارسال 
خواهد ش��د. نماينده مردم ملكان در مجلس ش��وراي 
اس��امي، ادامه داد: بر اس��اس آنچه گفته شده در اين 
اليحه بسياري از موارد مثبت كه تاكنون نقاط ضعف در 
زمينه اعتياد، بازپروري، تعيين مجازات، نگهداري، نحوه 
برخورد با توزيع كنندگان ُخرد و رها ماندن قاچاقچيان 

محسوب مي شده، مدنظر قرار گرفته است. 
او يادآورش��د: اليحه مب��ارزه با مواد مخ��در بعد از 
ارسال به مجلس در كميسيون هاي اجتماعي و قضايي 
و حقوقي مورد بررسي قرار مي گيرد و اميدواريم بتوانيم 
در پي بررس��ي هاي صورت گرفته، خروجي متناس��ب 
ب��ا واقعيات جامعه در صحن مجل��س ارائه دهيم. اين 
نماينده مردم در مجل��س دهم، در بيان تاثير تصويب 
اين اليحه در جهت رفع معضل اعتياد و خريد و فروش 
مواد مخدر در س��طح جامعه به خانه ملت گفت: وقتي 
رف��ع اين معضل در قالب اليحه به مجلس ارائه ش��ود، 
قطعا مي توان��د راه را براي تامين مناب��ع مالي الزم در 
جهت تحقق اين مهم هم��وار كرده و وظايف هر كدام 
از دستگاه هايي كه مي توانند در اين زمينه نقش داشته 
باش��ند، مش��خص كند، كما اينكه اگر اين موضوع به 
صورت طرح از س��وي نمايندگان مجلس ارائه مي شد 
نمي توانس��تيم م��واردي همچون بازپ��روري را در آن 
بياوريم، چرا كه مشمول ماده ۷5 قرار مي گرفت. رييس 
كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اسامي، تاكيد 
ك��رد: هم اكنون كه راهكارهاي موثر در جهت موفقيت 
ب��راي مبارزه با مواد مخدر به صورت اليحه ارائه ش��ده 
است، قطعا با هيچ مشكلي براي تامين اعتبارات مواجه 
نخواهيم شد، ضمن اينكه مي توانيم موارد ديگري را نيز 

با كمك مركز پژوهش هاي مجلس بدان اضافه كنيم. 

 ورود ۶ كتاب درسي جديد 
به پايه دوازدهم

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
از ورود ۶ كتاب نوپديد براي نخس��تين بار به برنامه 
درسي در پايه دوازدهم خبر داد و گفت: تا 15 مرداد 
همه كتب درس��ي پايه دوازده��م زير چاپ مي روند. 
حي��در توران��ي با بي��ان اينكه س��ازمان پژوهش هر 
س��اله 1۴0 ميليون جلد كتاب آموزش��ي در 1۲00 
عن��وان را آماده و چاپ مي كند اظهار كرد: از س��ال 
۹0 تغيير نظام آموزش��ي 3-3-۶ ش��روع ش��د و هر 
س��ال كتب درس��ي دوپايه تغيير و نونگاشت شدند 
و امس��ال تغيي��رات به پاي��ه دوازدهم مي رس��د. او 
درب��اره كتب درس��ي نوپديد كه براي نخس��تين بار 
وارد برنامه درس��ي در پايه دوازدهم مي شوند نيز به 
ايس��نا گفت: چندين درس تحولي در پايه دوازدهم 
داريم. »مديريت خانواده و س��بك زندگي« پس��ران 
و دختران، »س��امت و بهداش��ت«، »جريان شناسي 
انديشه هاي معاصر«، »تاريخ اسام«، »علوم و معارف 
قرآني« ش��ش كتابي هس��تند كه براي نخستين بار 
تدوين شده و وارد مجموعه برنامه درسي مي شوند. 

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
درباره روند آماده سازي كتب درسي نيز گفت: به جز 
كتب پايه دوازدهم مابقي به زير چاپ رفته اند. كتب 
دوره فني و حرفه اي پايه دوازدهم جلوتر هس��تند و 
پيش��رفت بهتري دارند. توراني اف��زود: از كتب دوره 
نظري نيز نيمي براي چاپ ارسال شده و نيمي ديگر 
در مرحله آماده س��ازي هستند و سقف زماني تعيين 
ش��ده براي اين امر 15 مرداد اس��ت تا بتوانيم كتب 
درسي را به موقع آماده و توزيع كنيم و اول مهر ماه 

همه دانش آموزان كتاب داشته باشند. 

اخبار

طرح تاسيس وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بعد از يك دهه تصويب شد

وزير گردشگري در راه كابينه
بعد از گذشت يك دهه از نخستين اظهارنظرها 
درباره طرح تاس��يس وزارتخان��ه ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري سرانجام روز گذشته، 
13۷ نماينده مجلس به اين اتفاق راي مثبت دادند 
تا براساس يك ماده واحده و سه تبصره آن، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم به 

جمع 1۸ وزارتخانه ديگر بپيوندند. 
به اين ترتيب با پش��ت سر گذاشتن يك سال 
مذاكره و بحث جدي روي اين طرح قديمي، ايجاد 
وزارتخانه گردش��گري بعد از تصويب در مجلس، 
در انتظ��ار اعام نظر ش��وراي نگهبان اس��ت تا به 
نتيجه برس��د و دولت وزير جدي��د را براي گرفتن 
راي اعتم��اد معرفي كند. ب��ا اين حال هنوز هم بر 
س��ر جزييات اين طرح اما و اگرهايي وجود داشته 
و موافقان و مخالفان وزارتخانه ش��دن اين سازمان 
هر كدام نظراتي را درباره اين طرح مطرح مي كنند. 
موافق��ان طرح وزارتخانه ش��دن س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اعتقاد دارند 
تصويب اين طرح، سازمان را از حيات خلوت دولت 
بودن خارج كرده و س��بب مي ش��ود براي انتخاب 
وزير دقت بيشتري به عمل  آيد اما در جناح مقابل، 
مخالفان ط��رح معتقدند تمركز ط��رح وزارتخانه 
ش��دن بيش��تر بر حوزه گردش��گري بوده و ساير 
معاونت هاي اين سازمان، از جمله معاونت ميراث 
فرهنگي و صنايع دستي، مورد غفلت واقع شده اند. 

 وزارتخانه شدن سازمان،  بدنه دولت را 
گسترش نمي دهد

قرار نيس��ت با وزارتخانه شدن سازمان ميراث 
فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردشگري، بدنه دولت 
بزرگ تر شود، بلكه آنطور كه مسووالن اين سازمان 
مي گويند، با اعم��ال تغييرات��ي معاونت هاي اين 
سازمان كمتر هم مي شود چرا كه در تبصره 3 ماده 
واحده اين طرح تاييد ش��ده كه »هرگونه افزايش 
نيروي انس��اني، امكانات و بار مالي براي وزارتخانه 
موض��وع اين م��اده در طول دوران اج��راي برنامه 
شش��م توس��عه ممنوع اس��ت.« از طرف ديگر در 
ماده واحده طرح تش��كيل وزارت ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي آمده است؛ »سازمان 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با كليه 
اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات 
داراست، با رعايت بند »د« ماده ۲۹ قانون خدمات 
كشوري و بند »الف« ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، 
بدون توسعه تشكيات و افزايش نيروي انساني به 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
تبديل مي ش��ود و بار مالي ناشي از تعيين عنوان 
از محل منابع داخلي و صرفه جويي تامين خواهد 
ش��د.« با اين وجود جزييات س��از و كار س��ازمان 
ميراث فرهنگي بعد از وزارتخانه ش��دن، موضوعي 
اس��ت كه مديركل امور مجل��س معاونت مجلس، 
حقوقي و اس��تان هاي س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري درباره آن مي گويد: 
»با موافقت نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي با 
تش��كيل وزارت ميراث فرهنگ��ي اين مصوبه بايد 
در ش��وراي نگهبان نيز بررسي شود و در شرايطي 
كه با قوانين باالدس��تي و ش��رع اس��ام مغايرت 
نداش��ته باش��د، تاييد مي ش��ود و در قالب قانون 
تبديل س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري به وزارت مي��راث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري قابليت اجرايي شدن پيدا 
مي كند. بعد از اباغ دولت براي وزارتخانه ش��دن 
هم دولت سه ماه فرصت دارد تا براي اين وزارتخانه 

جديد التاسيس، وزير معرفي كند.«
او اف��زود: »براس��اس بند دال م��اده ۲۸ قانون 
خدمات كش��وري دستگاه هاي اجرايي نبايد بيش 
از پنج معاونت داش��ته باش��ند اما سازمان ميراث 
فرهنگي داراي ش��ش معاونت »مديريت توسعه«، 
»امور مجلس، حقوقي و استان ها«، »گردشگري«، 
»صنايع دستي«، »ميراث فرهنگي« و »برنامه ريزي 
و سرمايه گذاري« است كه اين قانون باعث مي شود 
معاونت س��رمايه گذاري و معاونت گردش��گري با 
يكديگر ادغام شده و به يك معاونت تبديل شوند 
تا تعداد معاونت هاي اين س��ازمان به پنج معاونت 
برس��د. از طرف ديگر براس��اس بند الف ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه دستگاه هاي اجرايي در 
طول برنامه ششم موظف هستند تا 15 درصد خود 
را كوچك تر كنند، بنابراين سازمان ميراث فرهنگي 
نيز مستثني از اين قانون نيست و صرف اين قانون 
نمايندگان مجلس تاكي��د دارند كه اين وزارتخانه 

جديد هم اين دو قانون را رعايت كند.«
شكوهي بيان كرد: »با توجه به موارد گفته شده، 
دولت برنامه يي براي بزرگ تر كردن خود ندارد، از 
س��وي ديگر س��ازمان ميراث فرهنگ��ي در تمام 
اس��تان ها داراي اداره كل و در تمام شهرس��تان ها 
اداره يا نمايندگي دارد، يعني به لحاظ س��اختار و 
تشكيات، نياز نيس��ت اين ساختار بزرگ تر شود. 
وي با اش��اره به اينكه همه دس��تگاه ها موظف به 
اجرايي كردن اين كوچك س��ازي دولت هس��تند، 
ادامه داد: س��ازمان مي��راث فرهنگي در طول پنج 
سال آينده قطعا بازنشستگاني دارد كه مي توانيم به 
دنبال بازنشستگي آنها جذب نيروي جديد نداشته 
باشيم و تا پايان اجرايي شدن برنامه ششم توسعه 
نيروي ديگري را به سازمان ميراث فرهنگي اضافه 

نمي كنيم.«
از طرف ديگر عاوه بر اظهارات شكوهي مبني 
بر اينكه وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي، 
 صنايع دستي و گردشگري به معناي بزرگ شدن 
بدنه دولت نيس��ت، مهرداد بائ��وج الهوتي، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��وراي اسامي، معتقد است وزارتخانه شدن اين 
س��ازمان با اهداف اقتصادي رق��م خورده و در پي 
تصوي��ب اين طرح 15 درص��د تعديل نيرو در اين 
س��ازمان رخ مي دهد. او درباره اين موضوع گفت: 
»وزارتخانه ش��دن اين سازمان با اهداف اقتصادي 
رقم خورد. به اي��ن معنا كه امروزه نفت تبديل به 
بازي سياسي ش��ده اس��ت و تمام تحريم ها روي 
قيمت نفت اعمال مي ش��ود. از اي��ن رو نياز بود تا 
بتوانيم جايگزيني براي درآمد نفت داش��ته باشيم 
و گردش��گري مي تواند اين مهم را پوش��ش دهد. 
گردش��گري در حال حاضر س��ومين رتبه جذب 
درآمد در دنيا را به خود اختصاص داده  و ايران جزو 
كش��ورهاي برتر در حوزه جاذبه هاي گردش��گري 
اس��ت و باتوجه به افق 1۴0۴ كه بايد ۲5 ميليون 
گردش��گر و 30 ميليارد دالر درآمد داشته باشيم، 
اين تحول امكان پذير نبود جز آنكه سازمان ميراث 
و گردش��گري را از حي��اط خل��وت دول��ت بودن 
درآوريم و كاري كنيم كه رياس��ت آن، به مجلس 
پاس��خگو باش��د. برنامه ارائه ده��د و بتواند از آن 
دفاع كند. ه��ر زمان هم از برنامه تخلف و انحراف 

داشت، از س��وي نمايندگان مردم اخطار دريافت 
كند و اس��تيضاح شود. اين پاس��خگويي مي تواند 
ما را ب��ه تحقق اهداف باالدس��تي نزديك تر كند. 
تاكنون س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري در انجام وظايف خود موفق نبوده و با 
وزارتخانه ش��دن به دليل آنكه بايد پاسخگو باشد، 

موفق عمل خواهد كرد.«

 چرا گروهي با وزارتخانه شدن موافقند؟
پاسخگو شدن رييس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري در كس��وت وزير در 
مقابل نمايندگان مجلس، يكي از مهم ترين داليل 
موافقان طرح وزارتخانه شدن اين سازمان است كه 
حاال با تصويب ط��رح در مجلس، يك گام به اين 
هدف نزديك تر ش��ده اند. جمشيد حمزه زاده، دبير 
مجمع تشكل هاي گردش��گري كه از موافقان اين 
طرح است، درباره اين موضوع بيان كرد: »نگاهي به 
جدول اسامي روساي اين سازمان دست كم در يك 
دهه اخير نش��ان مي دهد آنها يا از شخصيت هاي 
سياسي يا از نزديكان دولت بودند و تخصص گرايي 
ماكي براي انتخاب روس��اي اين س��ازمان نبوده 
اس��ت. با تبديل س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري به وزارتخانه حداقل گزينه 
پيشنهادي دولت مجبور خواهد بود برنامه هدفمند 
و مشخصي را به نمايندگان مجلس ارائه دهد و از 
آن دف��اع كند، در واق��ع مجلس فيلتري براي اين 

وزارتخانه خواهد بود.«
در گزارشي كه چندي پيش مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��امي درباره آراي موافقان و 
مخالف��ان طرح وزارتخانه ش��دن س��ازمان ميراث 
فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري منتشر كرد، 
نظر موافقان اين طرح چنين مطرح شد: »تشكيل 
وزارت گردش��گري موج��ب ارتق��اي رواب��ط اين 
وزارتخانه با قوه مقننه شده و اين امر به نوبه خود 
داراي مزاياي تقنيني و نظارتي متعددي مي شود. 
تش��كيل اين وزارتخانه موجب نظارت مس��تقيم 
مجلس بر جهت گيري هاي كان و عملكرد دولت 
بر حوزه هاي مهم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري مي شود و تضمين مي كند كه تغييرات 
در برنام��ه، س��اختار، مدي��ران و... در اي��ن حوزه 

متناسب با اقتضائات دستيابي به اهداف توسعه يي 
بخش ميراث فرهنگي و گردش��گري تنظيم شود. 
از طرف ديگر تجربه س��ال هاي اخير حاكي از آن 
اس��ت كه خط مشي گذاري و نظارت قوه مجريه بر 
حوزه هاي ميراث فرهنگي و گردش��گري از طريق 
تاسيس شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري 
و ب��راي هماهنگ و همراه ك��ردن همه نهادهاي 
ذي نفع ب��راي كمك به حوزه هاي ميراث فرهنگي 
و گردش��گري موثر واقع نش��ده است و با توجه به 
عدم توفيق اين ش��ورا، به نظر مي رس��د تش��كيل 
وزارتخان��ه، فرصتي را ايج��اد مي كند تا همكاري 
س��اير وزارتخانه ها با متوليان اصلي گردش��گري و 
ميراث فرهنگي جلب و تضمين شود؛ به اين معنا 
كه با نظارت مجلس ش��وراي اسامي بر وزارتخانه 
جديدالتاس��يس و تس��هيل پيگيري داليل عدم 
توفيق بخش گردش��گري از سوي قوه مقننه، اين 
وزارتخانه از اين پس مي تواند معضل عدم همكاري 
ساير وزارتخانه ها را به عنوان داليل اين عدم توفيق 

بيان كند.«
استدالل ديگري كه موافقان تاسيس وزات خانه 
به جاي س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري، مط��رح مي كنن��د حكاي��ت از آن 
دارد كه تصويب چنين طرحي، از بار مس��ووليت 
رييس جمهور كم مي كند. موافقان طرح در تحليل 
اين اس��تدالل مي گويند: »ق��رار گرفتن وظايف و 
فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري ك��ه بخ��ش اعظم��ي از وظايف و 
ماموريت هاي آن ماهيت اجرايي و پشتيباني داشته 
و براي انجام امور در تعامل مس��تمر و مش��اركت 
با بخش خصوصي، تعاوني و موسس��ات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي اس��ت، از منظر اصول و مباني 
علمي سازماندهي، در جايگاه فعلي، منطقي و مورد 
قبول نيست. ضمن اينكه هرگونه ضعف و نارسايي 
در انجام وظايف و تكاليف اين سازمان مستقيما به 
رييس جمهوري منتقل مي شود. انتزاع اين سازمان، 
از بار س��نگين مس��ووليت هاي رياست جمهوري 
كاسته و سازماندهي وظايف آن در قالب وزارتخانه 
مس��تقل يا قرار گرفتن در كنار ساير وزارتخانه ها 
كه وظايفش��ان بيش��ترين قرابت را با وظايف اين 
سازمان دارد، مي تواند در پيشبرد امور موثر باشد.« 

در نهايت اس��تدالل آخر هم به اين اشاره مي كند 
كه تش��كيات فعلي س��ازمان مي��راث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري و رديف هاي مصوب 
بودجه هاي جاري و عمران��ي در قانون بودجه نيز 
مش��ابه ساير وزارتخانه ها است و از اين رو، با ايجاد 
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
مش��كل قابل توجهي در جهت افزايش تشكيات 
دولتي ايجاد نخواهد ش��د. درحال حاضر سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، داراي 
۶ معاونت با عناوين ميراث فرهنگي، صنايع دستي، 
گردش��گري، س��رمايه گذاري، توس��عه مديريت و 
حقوقي و امور مجلس و در تمامي استان ها و حتي 
شهرستان هاي كوچك نيز داراي ادارات تابعه است. 
به همين دليل با وزارتخانه شدن اين سازمان شاهد 
تغييرات ساختاري كه متضمن تامين هزينه هاي 

مالي براي قوه مجريه باشد، نخواهيم بود. 

 مخالفان طرح چه نظري دارند؟ 
در مقابل اس��تدالل هايي كه موافقان وزارتخانه 
ش��دن س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري، مطرح مي كنند، گروه��ي هم با اين 
طرح مخالفند و معتقدند تغيير و تحول ساختاري 
همواره در نظام اداري به عنوان يكي از نخس��تين 
راه حل ها مورد توجه بوده اس��ت، اما ساختار تنها 
يك جزو از نظام اداري و اجرايي كش��ور است. بر 
اس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��امي، اس��تدالل مخالفان طرح بر اين اساس 
اس��ت: »مشكل س��ازمان هاي اداري كشور ضمن 
آنكه ناشي از نقص ساختاري است، حاصل ضعف 
س��بك مديري��ت، نظام ها و روش ه��اي مديريتي 
مديران دس��تگاه هاي اجرايي، نامشخص بودن يا 
ابهام در اه��داف و راهبرده��ا، بي انگيزگي نيروي 
كار و مس��ائل مربوط به مديريت منابع انس��اني، 
فناوري ها و ش��يوه هاي ناكارآمد انجام امور، ضعف 
مديريت منابع، فرهنگ س��ازماني ضعيف و نظاير 
اينهاس��ت كه اصاح آنها تاحدودي دش��وارتر و از 
نظر زماني ديربازده اس��ت. بنابراي��ن براي اصاح 
يك س��ازمان، ابتدا بايد ميزان بهبود عملكرد كلي 
سيس��تم ناش��ي از تغيير هري��ك از عوامل مورد 
بررس��ي قرار گرفته و سپس اين تغييرات صورت 
پذيرد. در مورد طرح حاضر نيز ش��واهد متعددي 
مي توان يافت كه توفيق حوزه هاي ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري بيش از آنكه متضمن 
تغييرات س��اختاري باش��د در گرو بهبود در ساير 

عوامل توانمندساز است.«
مخالفان مي گويند چنانچه هدف طراحان طرح، 
نظارت مستقيم است، درحال حاضر نيز مجلس با 
اس��تفاده از سازوكارهاي پيش بيني شده در قانون 
اساسي و به طرق مختلف از جمله اعمال اصاحاتي 
در آيين نامه داخلي مجلس و وضع قوانين خاص، 
مي تواند نظ��ارت خود را بر س��ازمان اعمال كند. 
عاوه بر آن اين امر از طريق نظارت بر احكام برنامه 
و نيز اعتب��ارات مصوب در قوانين بودجه ميس��ر 
خواهد شد. ضمن آنكه پاسخگويي و استيضاح نيز 
از طريق رياست جمهوري در صورت وجود مسائل 
مه��م امكان پذير بوده و بنابراين ضرورتي به تغيير 
تشكيات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري صرف تقويت امر نظارت مجلس شوراي 

اسامي وجود نخواهد داشت. 
مخالفان در نهايت »ايج��اد يا افزايش درآمد 
صنعت گردش��گري كشور از طريق ارتقاي سطح 
پاس��خگويي نهاد متولي امر مي��راث فرهنگي و 
گردشگري« را به عنوان دليل اصلي پيشنهاد نه 
تنها كوت��اه و ناكافي مي دانند، بلكه آن را كلي و 
مبهم برمي ش��مرند؛ به نح��وي كه مي توان طرح 
پيش��نهادي را فاقد داليل توجيهي الزم دانست. 
اين گزارش در پايان يادآور شده چنانچه مجلس 
ش��وراي اس��امي در پي اصاح تشكيات كان 
دولت اس��ت، شايس��ته تر آن اس��ت كه از طريق 
تصويب قان��ون، با پيش بيني س��ازوكارهايي كه 
موجب��ات اجراي قان��ون را فراهم س��ازد، دولت 
را موظف ب��ه اجراي اين امر كن��د. طبيعتا علل 
ناكامي دس��تگاه هاي اجراي��ي در اجراي وظايف 
و ماموريت ه��ا بايد مورد موش��كافي قرار گيرد. 
همچني��ن اگر مجلس در مورد نقش ها و وظايف 
دول��ت نظريات خاصي داش��ته باش��د مي تواند 
اهداف و اس��تراتژي هاي بلندمدتي را براي دولت 
تعيين و در نتيجه تش��كيات متناس��ب آن را از 

دولت مطالبه كند. 

كارت هاي ملي  ايراني تا آبان توليد مي شودبرخورد با فروش دالر و ارز در فرودگاه ها

در گزارشي كه چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي درباره آراي موافقان و مخالفان طرح وزارتخانه شدن سازمان 
ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري منتشر كرد، نظر موافقان اين طرح چنين مطرح شد: »تشكيل وزارت گردشگري موجب 

ارتقاي روابط اين وزارتخانه با قوه مقننه شده و اين امر به نوبه خود داراي مزاياي تقنيني و نظارتي متعددي مي شود. تشكيل اين 
وزارتخانه موجب نظارت مستقيم مجلس بر جهت گيري هاي كالن و عملكرد دولت بر حوزه هاي مهم ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري مي شود و تضمين مي كند كه تغييرات در برنامه، ساختار، مديران و... در اين حوزه متناسب با اقتضائات دستيابي به 
اهداف توسعه  اي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم شود

مخالفان مي گويند چنانچه هدف طراحان طرح، نظارت مستقيم است، درحال حاضر نيز مجلس با استفاده از سازوكارهاي پيش بيني 
شده در قانون اساسي و به طرق مختلف از جمله اعمال اصالحاتي در آيين نامه داخلي مجلس و وضع قوانين خاص، مي تواند نظارت 

خود را بر سازمان اعمال كند. عالوه بر آن اين امر از طريق نظارت بر احكام برنامه و نيز اعتبارات مصوب در قوانين بودجه ميسر 
خواهد شد. ضمن آنكه پاسخگويي و استيضاح نيز از طريق رياست جمهوري در صورت وجود مسائل مهم امكان پذير بوده و بنابراين 

ضرورتي به تغيير تشكيالت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرف تقويت امر نظارت مجلس شوراي اسالمي 
وجود نخواهد داشت
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معاونآخوندي:نهادهازمينهايخودراواگذارنميكنند

كم كاري دولتي ها در طرح بازآفريني شهري
گروهراهوشهرسازي|

درحال��ي ك��ه از فروردي��ن ماه و پ��س از ابالغ 
مصوبات س��ي و نهمين جلس��ه س��تاد بازآفريني 
ش��هري پايدار، رييس جمهوري باره��ا به ضرورت 
واگذاري هرچه س��ريع تر اراضي دولتي بال استفاده 
به وزارت راه و شهرس��ازي تاكيد كرده است، اما به 
گفت��ه  معاون وزير راه و شهرس��ازي هنوز يك متر 
مربع از اي��ن اراضي به ش��ركت بازآفريني معرفي 

نشده است. 
هوشنگ عش��ايري با اعالم خبر عدم همكاري 
ارگان ها و نهادهاي دولتي با وزارت راه و شهرسازي، 
اف��زود: تاكن��ون گام مثبتي براي اجراي دس��تور 
رييس جمه��وري در طرح ملي بازآفريني ش��هري 
از سوي دس��تگاه هاي دولتي برداشته نشده است 
و درخواس��ت داريم، مديران كل راه و شهرس��ازي 
در اس��تان ها با ارس��ال نامه و شناسايي اين اراضي 
و حتي بررس��ي موضوع در كميسيون سه نفره در 
س��ازمان ثبت در صورت نياز به تسريع اين فرآيند 

كمك كنند. 
عدم همكاري س��ازمان ها و نهادهاي دولتي در 
واگذاري اراضي بالاس��تفاده خود ب��ه وزارت راه و 
شهرسازي درراستاي اجراي طرح ملي باز آفريني 
شهري در شرايطي است كه 4 ماه از ابالغ مصوبات 
سي و نهمين جلسه ستاد بازآفريني شهري پايدار 
مي گ��ذرد و در اي��ن مدت مس��ووالن وزارت راه و 
شهرس��ازي بارها به كم كاري دولتي ها در اجراي 

طرح ملي بازآفريني اشاره كرده اند. 
  اواخر تير ماه س��ال جاري عشايري با انتقاد از 
بي توجهي دولتي ها در واگذاري اراضي بالاستفاده 
شان و اجراي دس��تور رييس جمهوري، اعالم كرد 
كه هيچ وزارتخانه يي همكاري مناسبي با وزارت راه 
و شهرس��ازي در اين زمينه نداشته است، درحالي 
كه اين وزارتخانه به دارا ب��ودن اين وزارتخانه ها از 
اراضي متعدد درنواحي مختلف كش��ور آگاه است 
و تاكنون تنه��ا وزارت خانه يي كه به صورت جدي 
وارد عمل شده و تمامي اراضي خود را براي اجرايي 
ش��دن برنامه بازآفريني واگذار ك��رده، وزارت راه و 

شهرسازي است. 
چندي پس از اين اظهارنظر مديرعامل شركت 
بازآفريني شهري دوباره اعالم كرد: البته برخي وزرا 
دس��تور اجراي مصوبه طرح ملي بازآفريني شهري 
را به دس��تگاه هاي ذي ربط خ��ود ارجاع داده اند اما 
متاس��فانه هنوز هيچ اقدامي از سوي اين بخش ها 

به ص��ورت ج��دي ص��ورت نگرفته اس��ت. البته 
وزارتخانه هاي ارتباط��ات، نيرو و آموزش و پرورش 
زمين هاي��ي را براي برنامه مل��ي بازآفريني معرفي 
كرده اند اما هن��وز اقدام عملياتي و جدي به دنبال 

آن انجام نگرفته است. 

نبودعزمجديدرمياندولتيها
عدم همكاري نهادها و س��ازمان هاي دولتي در 
حالي اس��ت كه به نظر مي رس��يد تاكيد چند باره 
رييس جمهوري به انجام امور مذكور و مطالبه گري 

جدي او در اين راس��تا مهم ترين و بهترين راهكار 
در تس��ريع امور باشد اما با اين وجود، عزمي جدي 
در ميان مس��ووالن س��ازمان ها و نهادهاي دولتي 
ب��راي اجراي اين طرح وجود ن��دارد اگرچه از ابتدا 
هم پيش بيني مي ش��د كه دولتي ها تمايلي براي 
واگذاري اراضي بالاس��تفاده خود ندارند اما دستور 
رييس جمهوري تمام ابهامات موجود در اين زمينه 

را از ميان برد. 
ف��ارغ از بح��ث ع��دم هم��كاري و همراهي 
ارگان ه��ا و س��ازمان هاي دولت��ي در واگذاري 

اراضي بالاستفاده خود، بررسي وضعيت كنوني 
طرح ملي باز آفريني شهري كه تنها مجري آن 
تاكنون وزارت راه و شهرس��ازي بوده، خالي از 
لطف نيست. به گفته عشايري، معاون وزير راه و 
شهرسازي رويكرد شركت بازآفريني شهري در 
حوزه توليد مس��كن 90 درصد به سمت بخش 
خصوصي و 10 درصد براي بخش دولتي است 
و با توج��ه به آمار موجود از ابتداي س��ال 97 
تاكن��ون حدود 13 هزار نفر پروانه س��اختماني 
در باف��ت فرس��وده را براي اج��راي برنامه ملي 

بازآفرين��ي در 7 كالن ش��هر كش��ور گرفته  اند. 
او ادام��ه داد: عالوه بر اين آم��ار حدود 4 هزار 
واحد مس��كوني ديگر هم در اراضي وزارت راه و 
شهرس��ازي در مرحله طراحي و آماده واگذاري 

به توسعه گر هستند. 
مديرعامل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران با 
تاكيد براينكه در طرح ملي بازآفريني هيچ برنامه يي 
براي تملك اراضي وجود ندارد و رويكرد ش��ركت 
در اين ح��وزه پروژه يي نخواهد ب��ود، گفت: طبق 
برنامه ريزي انجام شده در اين طرح هرجا كه دولت 
و ش��هرداري در محل بافت هاي هدف داراي زمين 
است، آن اراضي را به عنوان محرك شتاب دهي به 
برنامه در نظر خواهيم گرفت نه آنكه دولت در اين 

مناطق به دنبال تملك زميني باشد. 
عش��ايري با اش��اره به برنامه مل��ي بازآفريني و 
س��اخت 100 هزار واحد به طور ساالنه در مناطق 
هدف بيان كرد: در اي��ن برنامه از 100 هزار واحد 
اعالم ش��ده تنها 10 هزار واح��د در اراضي دولتي 
و 90 ه��زار واح��د در اراضي مردم توس��ط بخش 
خصوص��ي و م��ردم احداث خواهد ش��د كه نقش 
دولت در اين زمينه صرفا نقش حمايتي خواهد بود. 
او اف��زود: طبق اين آمار تاكنون بيش از 2 هزار 
واحد در اراضي سازمان ملي زمين و مسكن، حدود 
1200 واحد در اراضي بنياد مسكن و حدود 1500 
واحد در اراضي شركت سرمايه گذاري بانك مسكن 
تح��ت نظارت برنامه ملي بازآفريني در كش��ور در 
مرحله طراحي و آماده واگذاري به توسعه گر هستند 
كه به اضافه 13 هزار واحد مذكور از اجراي 17 هزار 
واحد مسكوني از ابتداي سال 97 در مناطق هدف 

خبر مي دهد. 
 مديرعام��ل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران 
ب��ا تاكيد براينك��ه هم اكنون 17 درص��د از برنامه 
بازآفرين��ي در بخش مس��كن در كش��ور در حال 
اجراس��ت، گفت: قطعا تمامي دستگاه ها در سراسر 
كشور بايد از پيشرفت خود در برنامه بازآفريني به 
ص��ورت هفتگي گزارش دهند ت��ا اطالعات به طور 

منظم به دفتر رياست جمهوري گزارش شود. 
مديرعام��ل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران 
تصريح كرد: طي جلسه اخير برگزار شده با حضور 
معاون رييس جمهور بر ضرورت شناسايي اراضي و 
ارسال درخواست ها به دستگاه هاي مربوطه بسيار 
تاكيد ش��د كه انتظار مي رود اين موضوع از سوي 

مديران كل در استان ها به جد پيگيري شود. 

عزمشهرداريبرايساماندهي
آسيبهاياجتماعي

محمدعلي افش��اني، ش��هردار تهران با تاكيد 
بر ل��زوم نگاه فرآيند محور به حوزه آس��يب هاي 
اجتماع��ي گفت: هم��واره اصالح ام��ور جامعه با 
حواش��ي بسياري روبرو اس��ت و متاسفانه گاهي 
حاشيه سازان، اقدامات س��ازمان ها را تحت تاثير 
قرار مي دهند، اما نبايد فراموش كنيم براي حفظ 
جامعه گاه مجبوريم ش��دت عمل به خرج دهيم 
و همزمان مطمئن باش��يم كه عموم ش��هروندان 

پشتيبان ما خواهند بود. 
به گزارش ايس��نا، افش��اني در جلسه شوراي 
فرهنگي و اجتماعي ش��هر تهران گفت: متاسفانه 
در كشور با بحران هاي متعددي روبرو هستيم كه 
به تدريج برخي از آنها خود را در قالب آسيب هاي 
اجتماعي نشان مي دهند. در طول اين سال ها نيز 
در جلس��ات متعدد اين موضوعات مورد بحث و 
بررس��ي قرار گرفتند، اما س��وال اصلي اين است 

كه راهكار ما براي ساماندهي آسيب ها چيست؟
افش��اني با تاكيد بر عزم مديريت شهري براي 
ساماندهي آس��يب هاي اجتماعي در تهران پيرو 
تاكيدات مق��ام معظم رهب��ري، تصريح كرد: در 
ابتداي حضورم به عنوان ش��هردار تهران از بافت 
فرسوده و محالت آسيب خيز شهر بازديد كردم و 
تمام تالشم اين است تا شركت هاي دانش بنيان 
را تشويق كنم تا در اين مناطق حضور پيدا كنند. 
دليل اين تاكيد هم اين است كه زندگي همراه با 
نش��اط اجتماعي و همچنين استفاده از پتانسيل 

نيروي انساني در اين نقاط صورت پذيرد. 
ش��هردار پايتخ��ت ادام��ه داد: جذابيت ه��اي 
پايتخت گاهي زمينه حضور بيشتر آسيب ديدگان 
اجتماع��ي را در كالن ش��هري همچ��ون ته��ران 
افزاي��ش مي دهد، تا حدي ك��ه پايتخت به محل 

جذابي براي معتادان تبديل شده است. 
افشاني با بيان اينكه شهرداري تهران با تدوين 
طرحي ت��الش دارد تا ب��ه مقابله با اين مس��اله 
بپردازد، تصريح كرد: با هماهنگي ديگر نهادهاي 
مس��وول همچون وزارت كشور، استانداري تهران 
و ق��وه قضاييه تالش مي كنيم ت��ا در مرحله اول 
آس��يب ديدگان اجتماعي را شناسايي و جذب و 
در مرحل��ه بعد افراد غيرس��اكن در ته��ران را به 

استانداري هاي مبدا منتقل كنيم. 
وي با اش��اره ب��ه پيوند برخي از آس��يب هاي 
اجتماع��ي همچ��ون تكدي گري با ش��بكه هاي 
مافيايي گفت: براي حل اين آس��يب ها در مرحله 
اول بايد فرهنگ س��ازي صورت بگيرد تا مردم به 
خيريه ه��اي واقعي كمك ك��رده و بدين صورت 
نقش اجتماعي خود را در بهبود شرايط ايفا كنند. 
در مرحله بعد نيز با شناس��ايي و جذب اين افراد 
بخشي از آنها بايد به كشور و بخشي ديگر بايد به 

استان هاي خود منتقل شوند. 
ش��هردار تهران با پيش بين��ي اينكه برخورد با 
متكديان، حاشيه سازي هاي شبكه هاي مافيايي را 
به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: همواره اصالح 
امور جامعه با حواش��ي بس��ياري روبرو اس��ت و 
متاسفانه گاهي حاشيه سازان، اقدامات سازمان ها 
را تح��ت تاثير ق��رار مي دهد، ام��ا نبايد فراموش 
كنيم براي حفظ جامعه گاه مجبوريم شدت عمل 
به خرج دهيم و همزمان مطمئن باشيم كه عموم 

شهروندان پشتيبان ما خواهند بود. 

ارسالليستمديران
بازنشستهشهرداريبهشورا

سخنگوي شوراي شهر از ارسال ليست مديران 
ش��هرداري كه مش��مول قانون من��ع به كارگيري 
بازنشس��تگان مي ش��وند، براي اعضاى شورا شهر 
خبر داد. به گزارش ايلنا، شهردار تهران ليستي از 
مديران شهرداري كه مشمول مصوبه اخير مجلس 
ش��وراي اسالمي تهيه و براي اعضاي شوراي شهر 

ارسال كرده است. 
علي اعطا س��خنگوي ش��وراي ش��هر با بيان 
اينكه هنوز ليس��ت را بررسى نكرده است، گفت: 
ش��هردارى تهران ليس��تي از مديران شهرداري 
كه مش��مول قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
مي شوند، براي اعضاى ش��ورا ارسال كرده است. 
در اي��ن ليس��ت اس��امي مديران ش��هرداري به 
تفكيك آورده ش��ده و وضعي��ت آنها به تفكيك 

تشريح شده است. 
 اعطا افزود: من هنوز ليس��ت را بررسى دقيق 
نكرده ام اما ظاهرا واحدهاى مختلف در شهردارى 
وضعي��ت مديران خود را اع��الم كرده اند و ممكن 

است در مواردى از دقت كافى برخوردار نباشد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه مصوب��ه مجلس هنوز 
الزم االج��را نيس��ت و بايد منتظر نظر ش��وراى 
نگهبان باشيم، خاطرنش��ان كرد: طبيعتا مديران 
شهردارى هم از قانون مستثنا نيستند و شورا هم 
با حساسيت، اجراى قوانين را از شهردارى مطالبه 

مى كند. 

واحدهايمسكنمهر
سنددارميشوند

روند واگذاري قراردادهاي عرصه به س��اكنان 
مس��كن مهر كه زمين��ه اعطاي س��ند مالكيت 
 محس��وب مي ش��ود از ش��هر جديد هش��تگرد 

آغاز شد. 
به گزارش ايس��نا، به دنبال آزاد ش��دن خريد 
و فروش مس��كن مهر در دولت يازدهم و اعطاي 
قراردادهاي پنج برگي، روند واگذاري قراردادهاي 

عرصه هم نخستين بار در هشتگرد انجام شد. 
واحدهاي مس��كن مهر اكثرا اجاره 99 س��اله 
ب��وده كه مال��كان آن بايد س��االنه مبالغي را به 
عنوان اج��اره پرداخ��ت كنند. ش��ركت عمران 
هشتگرد اعالم كرده با واگذاري عرصه واحدهاي 
مسكن مهر ضمن شروع مالكيت ساكنان بر اين 
واحدها، آنها مي توانند براي تبديل تفاهم نامه به 

سند مالكيت اقدام كنند.

ايرانشهر

رييس كانون سراسري انجمن هاي صنفي حمل و نقل بار از 
كاهش ۸00 هزار توماني قيمت الس��تيك از جفتي 3 ميليون 
ب��ه 2.2 ميليون تومان در بازار آزاد از زمان اجراي طرح فروش 

به نرخ دولتي، خبر داد. 
محم��د خانبلوك��ي در گفت وگو ب��ا مهر درب��اره اعتراضات 
كاميونداران حامل مواد س��وختي گفت: طي دو س��ه روز اخير 
كاميون هاي س��وختي در انبار نفت ش��هرهاي ش��مالي كشور 

حاضر شده اند تا بنزين را به مخازن منتقل كنند. 
وي با بيان اينكه بر خالف تبليغات برخي رسانه ها، اعتراضات 
كاميونداران به طور كامل به اتمام رس��يده است، افزود: در حال 
حاضر براي تامين بنزين شهرهاي شمالي هيچ مشكلي نداريم. 
رييس كانون سراس��ري انجمن هاي صنفي حمل و نقل بار 
كشور درباره حل مش��كالت رانندگان كاميون در زمينه تامين 
الستيك و قطعات يدكي اظهار كرد: در سطح كشور با همكاري 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در پايانه هاي بار، حواله الس��تيك توزيع مي ش��ود و 

مشكل تهيه الستيك تا حدود زيادي برطرف شده است. 
وي ادام��ه داد: در حال حاضر در پايانه هاي بار حواله فروش 
الس��تيك به نرخ دولتي به هر كاميون��داري معادل حداكثر 2 
جفت الستيك داده مي شود و رانندگان مي توانند با استفاده از 
اين حواله ها، به نمايندگي هاي فروش كارخانه هاي توليدكننده 

مراجعه كرده و الستيك وسليه نقليه خود را دريافت كنند. 
اي��ن فعال صنفي صنعت حمل و نقل ب��ا بيان اينكه كانون 
سراس��ري انجمن ه��اي صنفي حم��ل و نقل ب��ار، انجمن هاي 
زيرمجموعه خ��ود را از ورود به خريد و فروش الس��تيك منع 
كرده اس��ت، يادآور ش��د: انجمن هاي صنفي رانندگان موظف 
هس��تند صرفا به كاميون��داران معرفي نامه ي��ي مبني بر اينكه 
رانن��ده داراي كارت هوش��مند س��وخت معتب��ر اس��ت، ارائه 
بدهند تا رانندگان با اس��تفاده از اين معرفي نامه به نمايندگي 

توليدكنندگان الستيك مراجعه كنند. 
وي تاكي��د ك��رد: متاس��فانه برخي نمايندگي ه��اي فروش 
توليدكنندگان داخلي الس��تيك رفتار مناس��بي ب��ا رانندگان 
در توزي��ع ندارن��د و همچنان ب��ه احتكار الس��تيك ها يا عدم 
ارائه الس��تيك در برابر حواله ادامه مي دهن��د كه اين موارد را 

به دس��تگاه هاي مربوط��ه در زمينه برخورد ب��ا احتكار چه در 
بخش هاي دولتي و چه نهادهاي نظارتي گوش��زد كرديم و قرار 
اس��ت تا پايان اين هفته به تخلف��ات واحدهاي صنفي گزارش 
شده، رس��يدگي ش��ود. خانبلوكي با بيان اينكه با اجراي طرح 
فروش الس��تيك به كاميونداران با ن��رخ دولتي، حباب قيمت 
الستيك تركيد، تصريح كرد: در حال حاضر به كاميونداراني كه 
معرفي نامه از انجمن ه��اي صنفي حمل و نقل جاده يي دارند، 
الس��تيك با قيمت هر جفت 2 ميليون به فروش مي رس��د كه 
س��بب شده تا الس��تيك خودروهاي باري سنگين در بازار آزاد 
جفتي 2 ميليون و 200 هزار تومان به فروش برس��د. در حالي 
كه تا پيش از آغاز اجراي اين طرح، الستيك كاميون به جفتي 
3 ميليون تومان رس��يده بود كه نش��ان مي دهد حباب قيمت 
الس��تيك ۸00 هزار تومان كاهش يافته است. وي ادامه داد: با 
اجراي طرح فروش الس��تيك به نرخ دولتي، بسياري از اصناف 
و فروشندگان الس��تيك كه اقدام به احتكار آن كرده بودند، از 
بيم آنكه قيمت الس��تيك باز هم كمتر شود، انبارها را باز كرده 
و اق��دام به فروش الس��تيك ها كرده اند. قبال فرق ب��ازار آزاد با 
قيمت مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كارخانه هاي 
توليدكننده الستيك خودروهاي سنگين، تا يك ميليون تومان 
بود كه اين تفاوت به 200 تا 300 هزار تومان رس��يده اس��ت. 
حتي قيمت الستيك خارجي نيز كاهش يافته و تفاوت قيمت 
آن با الستيك داخلي تنها بين ۶00 تا 700 هزار تومان است. 

حبابقيمتالستيكتركيد
 وزير اقتصاد و دارايي فرانسه ضمن ابراز اميدواري نسبت 
به تحويل هشت فروند هواپيماي ATR به ايران، تاكيد كرد 

به دنبال چراغ سبز واشنگتن در اين باره هستيم. 
ش��بكه تلويزيوني فرانس 24، برونو لوم��ر گفت: هفته ها 
است كه من مش��غول مذاكره با همتاي امريكايي ام استيون 
منوچين هستم و اميد دارم در مورد برخي مسائل مربوط به 
بنگاه هاي تجاري فرانسوي از سوي طرف امريكايي گشايشي 
حاصل ش��ود. منظور من از اين شركت هاي فرانسوي به ويژه 
هواپيماهاي حمل و نقل منطقه يي ATR است كه ۸ فروند 
اس��ت و قرار بوده تا پيش از ششم اوت )15 مرداد( به ايران 

تحويل داده شود. 
ATR داويد وارگاس س��خنگوي ش��ركت هواپيماسازي
سال گذشته پس از سقوط هواپيماي قديمي اين شركت در 
حوالي ياس��وج، در گفت وگو با يورونيوز گفته بود كه شركت 
ايران اير در س��ال 201۶ ميالدي، 20 فروند از هواپيماهاي 
نسل جديد  ATR را خريداري كرده كه ۸ فروند آن تاكنون 

به اين شركت تحويل داده شده است. 
چندي پيش نيز كريس��تين ش��رر مدير اجرايي شركت 
ATR در اي��ن باره گفت: پ��س از توافق برجام در س��ال 
 ATR 2015 و رفع تحريم هاي تجاري عليه ايران، شركت
توافقنامه فروش 20 فروند هواپيما را با تهران منعقد كرد، 
ام��ا اكنون با خروج امريكا از توافق هس��ته يي و بازگش��ت 
تحريم ها نمي توان هواپيماها را تحويل داد. وي افزود: بايد 
براي اي��ن تعداد فروند هواپيما مش��تري هاي ديگري پيدا 
كنيم، اما اين موضوع اصال كار آساني نيست. مدير اجرايي 
اين شركت هواپيماسازي افزود: قرار بود 12 فروند را اواخر 
س��ال جاري ميالدي ب��ه ايران تحويل دهي��م. در مجموع 
ما براي س��ال 201۸ قرارداد س��اخت و تحويل ۸0 فروند 
هواپيما را منعقد كرده ايم و س��هم ايران رقم بزرگي است. 
البته اين كشور تمايل خود را براي تحويل گرفتن هواپيماها 
اعالم كرده اس��ت، اما از آنجا كه شركت هاي بزرگ ايرباس 
و لئوناردو س��هامدار عمده ما هستند، نمي توانيم موقعيت 
ش��ركت خود را به خط��ر اندازيم. به گ��زارش ايرنا، در پي 
خروج يكجانبه امريكا از توافق بين المللي هسته يي 2015، 

برخي ش��ركت هاي اروپاي��ي، اعالم كرده ان��د از بازار ايران 
خارج خواهند شد. رييس جمهوري امريكا بارها شركت هاي 
اروپايي همكار طرف هاي ايراني را به اعمال فشار و پرداخت 
جريمه تهديد كرده و كش��ورهاي غربي نيز تالش مي كنند 
از س��د اين اقدام ها عب��ور كنند. رهبران اتحادي��ه اروپا و 
كش��ورهاي مهم عضو اين اتحاديه طي هفته هاي گذش��ته 
بارها بر وفاداري خود به اجراي برجام اصرار ورزيده و اعالم 
كرده اند به هرقيمتي توافق هس��ته يي با ايران را زنده نگاه 
خواهند داشت. اروپايي ها از اينكه مي بينند امريكا براي آنها 
تعيي��ن مي كند در مراودات اقتص��ادي چگونه رفتار كنند، 
احس��اس خوبي ندارند و مقابله ب��ا تهديدها و تحريم هاي 
واشنگتن را س��نگ محكي براي شناسايي عيار استقالل و 

حاكميت اقتصادي خود مي دانند. 
در تازه تري��ن واكنش ها به تهديده��اي امريكا عليه اروپا، 
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه پيشنهاد داده تا هزينه احتمالي 
تحريم هاي ثانوي��ه اقتصادي امريكا عليه ايران كه گريبانگير 
ش��ركت هاي اروپايي مي شود، از س��وي اتحاديه اروپا تامين 
شود. شركت هواپيماس��ازي ATR، به طور مشترك توسط 
ش��ركت فرانس��وي ايرباس و ش��ركت ايتالياي��ي »لئوناردو 
فين مكانيكا« اداره مي شود. اين هواپيما يكي از پيشرفته ترين 
هواپيماهاي توربو ملخ دار در جهان است كه براي جابه جايي 

كمتر از 90 مسافر طراحي شده است. 

تالشپاريسبرايتحويل۸فروندهواپيمابهايران

براس��اس ابالغيه مصوبات س��ي و نهمين جلسه ستاد بازآفريني شهري 
پايدار )فروردين ماه( تمامي دستگاه هاي ذي ربط موظف به اجراي آن هستند 
البت��ه ناگفته نماند ك��ه طبق ماده ۶ قانون عرضه و توليد مس��كن، تمامي 
طرح هايي كه براي تامين مسكن تدوين شوند مي توانند از اراضي دولتي كه 
سند آنها به نام جمهوري اسالمي ايران است، به طور رايگان استفاده كرده و 

با واگذاري به وزارت راه و شهرسازي اجرايي شوند. 

نگاه��ي به اين ابالغيه و همچنين ماده قانوني نش��ان مي دهد كه با وجود 
قانوني بودن و ضرورت واگذاري اراضي بالاس��تفاده دولتي توس��ط ارگان ها و 
نهادهاي دولتي و دس��تور قاطع رييس جمهوري ام��ا اين نهادها همچنان در 
اجراي آن كم كاري مي كنند. بنابراين به نظر مي رسد كه بايد ماده يي قانوني به 
عنوان اخطار يا هشدار براي جلب توجه دولتي ها به ضرورت اجراي اين مصوبه و 

قانون تصويب شود تا شاهد تسريع طرح ملي بازآفريني شهري باشيم. 

مستنداتقانونيواگذارياراضيبالاستفادهدولتي

انتشار۳۰ميلياردتوماناوراقصكوكاجارهدرحوزهريلي
يك مقام مسوول، از انتشار اوراق اجاره براي يك شركت ريلي 
به مبل��غ 30 ميليارد تومان براي تامين مال��ي خريد واگن هاي 

جديد خبر داد. 
به گزارش ايلنا، محمودرضا خواجه نصيري افزود: گس��ترش 
همكاري هاي بازار س��رمايه و صنعت ريلي از س��ال گذشته وارد 

مرحله جديدي شده بود و اين همكاري ادامه دارد. 
معاون س��ابق س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در همين 
رابطه، انتش��ار اوراق صكوك اجاره يك شركت ريلي براي توسعه 

فعاليت هاي ريلي به همين منظور بوده است. 
او تصري��ح ك��رد: اين اوراق 4 س��اله و با ن��رخ اجاره بهاي 1۶ 
درصد است كه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار براي خريد 

واگن هاي جديد به مبلغ 30 ميليارد تومان منتشر شده است. 

عدمپرداختارزدولتيتنخواهبهرانندگانترانزيت
مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري گفت: دولت قرار بود 
براي تامين هزينه هاي جاري رانندگان ترانزيت كه به كشورهاي 
خارجي تردد دارند، ارز دولتي اختصاص دهد كه اين كار تاكنون 

انجام نش��ده اس��ت. مهدي نفيس��ي در گفت وگو با مهر درباره 
مشكالت تامين ارز از سوي رانندگان حمل و نقل بين المللي كاال 
گفت: رانندگان مشمول ارز مسافرتي نبودند بلكه به اين علت كه 
به كشورهاي خارجي تردد دارند، قرار بود براي تامين هزينه هاي 
جاري ش��ان ارز دولتي به آنها اختص��اص يابد؛ بنابراين هر گونه 
تغيير و تحولي در نحوه تخصيص ارز مسافرتي، شامل رانندگان 

كاميون هاي ترانزيت و بين المللي نمي شود. 
او ادام��ه داد: رانندگان ترانزيت در س��فرهاي بين المللي خود 
عالوه ب��ر ني��از ارزي براي تامين هزينه هاي س��فر، مش��كالت 
گس��ترده يي نيز در زمينه تامين ارز براي پرداخت عوارض عبور 
از كشورهاي مختلف و عوارض آزادراهي داشته و دارند، به همين 
دليل راهكاري پيشنهاد كرديم تا  CMRI )كد رهگيري( صادره 
از سازمان راهداري بتواند همزمان به بانك عامل نيز براي ارائه ارز 

مورد نياز رانندگان ترانزيت ارائه شود. 
نفيسي افزود: براي تكميل اين سامانه، تعداد كشورها و ميزان 
هزينه هايي كه هر كشور به رانندگان ترانزيت تحميل مي كند را 

فهرست كرديم و جدول مذكور را به بانك مركزي ارائه داديم. 
ب��ه گفته مدي��ركل دفتر ترانزيت س��ازمان راه��داري بانك 

مركزي پيرو اين جدول، پنج بانك عامل را به تشكل هاي صنفي 
رانندگان ترانزيت و حمل و نقل بين المللي كاال معرفي كرد. وقتي 
رانندگان به بانك هاي عامل مراجعه كردند، به آنها اعالم شد اين 
دس��تورالعمل اجرايي نمي ش��ود. او اظهار كرد: بانك هاي عامل 
مدعي هستند بايد براي اجرايي شدن اين دستورالعمل، سامانه يي 
طراحي شود تا ديتاهاي سازمان راهداري به سرورهاي بانك هاي 
عامل متصل شود، اما متاس��فانه تاكنون مشكل ارزي رانندگان 

ترانزيت حل نشده است. 

شناورمسافريخريدكنيد،تسهيالتنامحدودبگيريد
بر اساس اعالم سازمان بنادرو دريانوردي، به كليه شركت هاي 
خصوصي كه از طريق سازندگان كشتي داخلي شناورهاي جديد 
مسافري خريداري كرده و وارد ناوگان ايران مي كنند، تسهيالتي 

نامحدود اختصاص خواهد يافت. 
ب��ه گزارش ايس��نا، اين س��ازمان همچنين اع��الم كرده كه 
پيش بيني مي ش��ود با گس��ترش فعاليت هاي كش��ور در حوزه 
گردشگري دريايي و افزايش تعداد شناورهايي كه امكان جابه جايي 
مسافران را دارند، شرايط براي كاهش تعداد گردشگران كشور كه 

به مناطق دريايي همس��ايه س��فر مي كنند، كاهش يابد و بتوان 
بخشي از گردش مالي مورد نياز بخش خصوصي در حوزه دريايي 

را از طريق گردشگران پاسخ داد. 
هادي حق شناس، معاون دريايي سازمان بنادر هم با اشاره به 
رويكرد مثبت اين سازمان در رابطه با گسترش تعداد گردشگران 
دريايي اظهار كرد: يكي از اصلي ترين برنامه هاي س��ازمان بنادر 
گسترش فرهنگ دريانوردي در بخش هاي مختلف كشور خواهد 
بود. با توجه به ظرفيت هاي گس��ترده يي كه آب هاي ايران دارند، 
مي توان انتظار داش��ت با توسعه اين فعاليت ها تعداد گردشگران 

دريايي ايران افزايش يابد. 
به گفته او، اين سازمان براي افزايش تعداد گردشگران دريايي 
ت��الش مي كند با تم��ام امكانات موجود حمايت ه��اي الزم را از 
گسترش فرهنگ دريايي و سفر دريايي در دستور كار قرار دهد. 

حق شناس با اشاره به رشد تعداد مسافران دريايي در سال هاي 
گذش��ته افزود: با افزايش تعداد شناورهاي مسافري و همچنين 
نوس��ازي آنها پيش بيني مي ش��ود اين روند افزاي��ش پيدا كند. 
همچنين با تالش هايي كه صورت گرفته امكان برقراري مسيرهاي 

دريايي مسافري در درياي خزر هم وجود خواهد داشت. 

حمل و نقل
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»تعادل«آمارتجارتخودرودرفصلبهارونخستينماهازتابستان97رابررسيميكند

افت فشار واردات خودرو
واردكنندگان خ��ودرو به ايران احتماال در هيچ 
دوره ي��ي به ان��دازه ماه هاي پاياني س��ال 1396 و 
ماه هاي ابتدايي سال 1397 به شكل همزمان بيم 
و اميد نداشته اند. جهش قيمت خودروهاي خارجي 
در اين مدت ثروت زيادي را به جيب واردكنندگان 
و فروشندگان خودروهاي خارجي روانه كرد. اما در 
همين دوره زماني، محدوديت و بعد هم ممنوعيت 
واردات خودروهاي خارجي، كس��ب وكار آنها را با 
س��كته يي بي س��ابقه مواجه كرد. حتي با نگاهي به 
آينه آمارهاي تجارت خودرو نيز وضعيت را ش��اهد 
هستيم. به طوري كه مطابق آمارها، واردات خودرو 
ب��ه ايران در بهار س��ال جاري با افت��ي معادل 67 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از حدود 
599 ميليون دالر به 199 ميليون دالر كاهش پيدا 
كرده است. از آن سو، جديدترين آمار ورود خودرو 
در 4 ماه منتهي به تير 97 از مرز 10 هزار دستگاه 
گذش��ته اس��ت، اما با اين حال در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل، كه تعداد ۲6 هزار و 666 دستگاه 
خودروي س��واري وارد شده بود، كاهش 61 درصد 
را نش��ان مي ده��د. اي��ن در حالي اس��ت كه ثبت 
سفارش خودروي س��واري تقريبا از ابتداي تيرماه 
سال جاري متوقف شده و واردات اين كاال در حال 

حاضر ممنوع است. 

سبدصادراتيخودرو
بر اساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق تهران كه به آمارهاي گمرك اس��تناد كرده 
اس��ت، در سه ماهه نخست س��ال 1397، ايران 
ح��دود ۲8.3 ميلي��ون دالر در بخ��ش صنع��ت 
خودرو و قطعات صادرات داش��ته است. اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود 
39 درص��دي همراه بوده اس��ت. طي اين مدت، 
ايران معادل 3 ميليون دالر خودروهاي س��واري 
)معادل 410 دستگاه( به كشورهاي جهان صادر 
كرده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال 1396، با 
رشد 50 درصدي در ارزش صادرات و با رشد ۲5 
درصدي در تعداد دس��تگاه ها همراه بوده است. 
متوس��ط قيمت صادرات��ي هر دس��تگاه خودرو 
س��واري در فصل نخس��ت س��ال 1397 معادل 
7315 دالر ب��وده و اي��ن در حالي اس��ت كه در 
فصل مشابه سال 1396، متوسط قيمت صادراتي 
خودروهاي سواري معادل 6051 دالر به ازاي هر 
دستگاه ثبت ش��ده است. آمارها همچنين نشان 
مي ده��د، در بخش قطعات خ��ودرو نيز صادرات 
ايران در فصل نخست سال 1397 معادل ۲5.3 
ميليون دالر رقم خورده و نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، رشد 37.5 درصدي را تجربه كرده 
است. در اين مدت ارزش صادرات قطعات خودرو 

8.4 برابر ارزش صادرات خودرو بوده است. 
بزرگ تري��ن مقص��د صادرات��ي خودروه��اي 
س��واري ايران در فصل نخس��ت سال 1397 نيز 
»عراق« بوده اس��ت. ايران طي اين مدت حدود 
۲.5 ميليون دالر )341 دستگاه( خودرو سواري 
به عراق صادر كرده اس��ت. جمهوري آذربايجان 
نيز يكي از مقاصد مهم صادراتي خودرو س��واري 
ايران بوده كه طي سه ماهه 1397، حدود ۲60 
ميليون دالر )40 دستگاه( از صادرات خودروهاي 
س��واري ايران را به خود اختصاص داده اس��ت. 
جالب توجه است كه طبق آمارهاي گمرك ايران 
در سه ماهه س��ال 1397، يازده دستگاه خودرو 

نيز به كشور فرانسه صادر كرده است. 
در فهرس��ت بزرگ تري��ن مقاص��د صادراتي 
قطع��ات خ��ودرو ايران ني��ز عراق )ب��ا صادرات 

ح��دود 18 ميلي��ون دالر( در ص��در جدول قرار 
دارد. پس از آن »افغانس��تان، ايتاليا و فرانس��ه« 
در جايگاه ه��اي بع��دي ق��رار گرفته ان��د. ميزان 
واردات خ��ودرو و قطع��ات كش��ور در فصل بهار 
1397 حدود 486 ميليون دالر بوده كه نس��بت 
به به��ار 1396، افت 39 درصدي را تجربه كرده 
اس��ت. از اين ميزان واردات حدود 199 ميليون 
دالر مرب��وط ب��ه واردات خودروه��اي س��واري 
)7040 دس��تگاه( ب��وده و ۲87 ميليون دالر آن 
ب��ه واردات قطعات خودرويي اختصاص داش��ته 
است. واردات خودروهاي س��واري در فصل بهار 
1397، نس��بت به مدت مشابه س��ال 1396 به 
لحاظ ارزش��ي حدود 67 درصد و به لحاظ تعداد 
دس��تگاه نيز معادل 68 درصد افت داشته است. 
متوس��ط قيمت خودروهاي وارداتي ايران در سه 
ماه منتهي به خ��رداد 1397 معادل ۲8.۲ هزار 
دالر به ازاي هر دستگاه بوده كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته رش��د ۲.۲ درصدي داشته 

است. 

سالسختبرايوارداتخودرو
واردات خودرو به ايران در بهار امسال به حدود 
199 ميلي��ون دالر مي رس��د كه نس��بت به زمان 
مشابه در سال گذش��ته، حدود 67 درصد كاهش 
داشته اس��ت. در بهار 1396، حدود 599 ميليون 

دالر خودرو به كش��ور وارد ش��ده بود. بزرگ ترين 
مبادي وارداتي خودروهاي س��واري ايران نيز »كره 
جنوب��ي« با واردات حدود 76 ميليون دالر )3171 
دس��تگاه(، »امارات متحده عربي« با واردات حدود 
5۲ ميلي��ون دالر )1857 دس��تگاه( و »عمان« با 
واردات 39 ميلي��ون دالر )839 دس��تگاه( بوده اند. 
اين در حالي اس��ت كه تركي��ه، كه صنعت خودرو 
در آن تا چندي پيش بس��يار عقب تر از ايران بود، 
در سه ماهه نخست س��ال جاري با صادرات 318 
دس��تگاه خودرو به ارزش ح��دود 9 ميليون دالر، 
پنجمين صادركنن��ده خودرو به اي��ران بود. نكته 
جالب توجه، جايگاه چين در فهرس��ت كشورهاي 
صادركننده خودرو به ايران است. چيني ها بر خالف 
انتظار، هفتمين صادركننده خودرو به ايران هستند 
كه در سه ماهه نخست سال 97، تنها 1۲9 دستگاه 
خودرو، به ارزش ح��دود ۲.6ميليون دالر به ايران 
صادر كرده اند. كاهش ش��ديد صادرات خودروهاي 
چيني به ايران در مدت مورد اشاره را البته مي توان 
ب��ه اعمال محدوديت و ممنوعي��ت در زمينه ثبت 
سفارش واردات خودروهاي خارجي ربط داد كه از 

زمستان سال گذشته اوج گرفته است. 
ايران اما بيشترين واردات قطعات خودرو را از 
»چين« با واردات 163.۲ ميليون دالر، »فرانسه« 
با واردات ۲۲.7 ميليون دالر و »آلمان« با واردات 
۲1.9 ميليون دالر داش��ته است. »كره جنوبي« 

در اي��ن فهرس��ت در جايگاه چهارم ق��رار دارد. 
همچنين در فصل به��ار 97، حدود ۲1 ميليون 
دالر قطع��ات خودرو به ايران صادر كرده اس��ت. 
واردات قطعات خ��ودرو در بهار 1397 به حدود 
۲87 ميليون دالر رس��يده و اين در حالي است 
كه طي مدت مش��ابه س��ال 1396، ايران حدود 
199 ميليون دالر قطعات خودرو وارد كرده بود. 
به اين ترتيب، واردات قطعات خودرو به كشور در 
مقايس��ه ميان اين دو بازه زماني، رشدي معادل 
44.3 درصد را نش��ان مي ده��د. از نظر مجموع 
واردات خ��ودرو و قطعات خودرو نيز بهار 1397 
در مقايس��ه با به��ار 1396، افتي 39 درصدي را 
ش��اهد بوده است. بر اين اساس، در بهار 1397، 
در مجم��وع حدود 486 ميلي��ون دالر خودرو و 
قطعات خودرو به كشور وارد شده و اين در حالي 
است كه در زمان مشابه سال گذشته، اين ميزان 
حدود 797 ميليون دالر بوده است. بر اساس اين 
گزارش، سه قلم عمده وارداتي قطعات خودرو در 
س��ه ماهه نخست س��ال 1397، »اجزا و قطعات 
منفصله اكس��ل خ��ودرو س��واري«، »گيربكس 
س��واري باقي مطابق اظهارنامه ارزش« و »چرخ 
دن��ده تيبا مطاب��ق اظهارنام��ه ارزش« بوده كه 
ارزش واردات آنه��ا به ترتيب، حدود 50 ميليون 
دالر، حدود 41 ميليون دالر و حدود ۲7 ميليون 

دالر بوده است. 

كاهشچشمگيروارداتخودرو
از آن س��و، داده هاي آماري مربوط به واردات 
خ��ودرو در فاصل��ه س��ال هاي 1395 تا 1396 
و مقايس��ه آن ب��ا روند واردات خ��ودرو در فصل 
بهار س��ال 1397 اما از كاهش چشمگير واردات 
خودرو در كشور خبر مي دهد. بر اساس گزارشي 
كه دفتر برنامه ريزي، آمار و پژوهش هاي تجاري 
سازمان توس��عه تجارت در اختيار »تعادل« قرار 
داده، تعداد خودروهاي ثبت سفارش شده جهت 
واردات در پايان س��ال 1395، حدود 19۲ هزار 
دس��تگاه بوده كه از اين ميان، ح��دود 76 هزار 
دستگاه از گمركات كش��ور ترخيص شده است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه در پايان س��ال 1396، 
حدود 93 هزار مورد ثبت س��فارش واردات براي 
خودروهاي خارجي به ثبت رس��يده اما خروجي 
گمركات كش��ور، حدود 70 هزار دس��تگاه بوده 

است. 
از نظر ارزشي نيز واردات خودروهاي خارجي 
به كش��ور در س��ال 1395، به حدود ۲ ميليارد 
دالر و در س��ال 1396 ب��ه ح��دود 1.8 ميليارد 
دالر مي رس��يد. اين در حالي اس��ت كه حتي با 
فرض حفظ روند واردات خودرو در س��طح فعلي 
و ع��دم تاثيرگ��ذاري مولفه تحري��م در ماه هاي 
آينده، ارزش خودروهاي وارد ش��ده به كشور در 
س��ه ماهه نخست امس��ال )حدود 199 ميليون 
دالر( نش��ان دهنده افت��ي چش��مگير در واردات 

خودروهاي خارجي به ايران است. 

آمارجديدوارداتخودرو
در عين حال آمار گمرك حاكي از آن است كه 
در چه��ار ماه منتهي به تير 97 تعداد خودروهاي 
سواري وارد شده به كشور از مرز 10 هزار گذشت 
و ب��ه 10 ه��زار و 137 دس��تگاه رس��يد. ارزش 
خودروهاي سواري واردشده به ايران در اين مدت 
۲80 ميليون و 65۲ هزار و 598 دالر بوده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه ثبت س��فارش خودروي 
سواري تقريبا از ابتداي تيرماه سال جاري متوقف 
ش��ده و واردات اي��ن كاال در ح��ال حاضر ممنوع 
است. البته گفته مي شود كه ممكن است سياست 
دولت تغيير ك��رده و بار ديگ��ر واردات خودروي 
سواري خارجي از سر گرفته شود، اما هنوز امكان 
واردات خودرو وجود ندارد. جزييات آماري نشان 
مي دهد؛ در چهار ماهه نخست سال 1396 تعداد 
۲6 هزار و 666 دستگاه خودروي سواري به ارزش 
75۲ ميليون و 689 هزار و 53 دالر به كشور وارد 
شده بود. از اين رو، براساس آمارها، واردات خودرو 
در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش 61 

درصد را نشان مي دهد. 

تكذيبخبربازداشتمعاون
وزيرصنعت

روز گذش��ته خبر بازداشت يكي از معاونين وزير 
صنع��ت، معدن وتج��ارت ب��ر روي خروجي يكي از 
خبرگزاري ه��ا قرار گرف��ت، كه بالفاصله از س��وي 
وزارت صنعت تكذيب ش��د. خبرگزاري فارس طي 
خبري اعالم ك��رد: »در ادامه رس��يدگي به پرونده 
تخلف در ثبت س��فارش 6400 خ��ودروي لوكس و 
تحقيق از مديران و مس��ووالن دخيل در اين پرونده 
ب��ه تازگي يك��ي از معاونين وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت بازداش��ت و س��پس با قيد وثيقه آزاد ش��د. 
براس��اس اطالعات موجود اين فرد يكي از معاونين 
كلي��دي وزير صنعت، مع��دن و تجارت اس��ت كه 
با دس��تور بازپرس پرونده بازداش��ت ش��ده و از وي 
تحقيق ش��ده اس��ت. « اما اين خبر به فاصله كمي، 
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرد: هيچ يك از معاونين اين 
وزارتخانه بازداشت نشده است. به گزارش شاتا، اين 
مركز افزود: پيرو درج خبري در يكي از خبرگزاري ها 
مبني بر بازداشت معاون وزير صمت ضمن تكذيب 
اين موضوع به اطالع مي رساند هيچ كدام از معاونين 
وزير در بازداش��ت نبوده و پيش از اين هم بازداشت 

نشده اند.

فعالخودرونخريد
ايس�نا| رييس اتحاديه صنف نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران گفت: به دنبال افزايش 
نرخ ارز در بازار غيررس��مي در چند روز اخير، حباب 
قيمت ه��ا در بازار خودرو نيز بزرگ تر ش��ده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه قيمته��اي فعلي غيرواقعي 
اس��ت و بايد كاهش يابد. سعيد موتمني اظهار كرد: 
متاس��فانه نرخ ارز در بازار غيررسمي كه باال مي رود 
س��اير بازارها را نيز متاثر مي كن��د. او در عين حال، 
از افزاي��ش 35 درصدي قيمت خودروهاي داخلي با 
عرضه نشدن اين كاال توسط شركت هاي توليدكننده 
در بازار خرده فروشي خبر داد. موتمني با بيان اينكه 
نرخ واقعي دالر بين 7 تا 8 هزار تومان اس��ت، بيان 
ك��رد: اميدواريم دولت هرچه زودتر ب��ازار ثانويه ارز 
را راه ان��دازي كند تا قيمت دالر در بازار غيررس��مي 

كاهش يافته و به نرخ واقعي خود برسد. 
او ادام��ه داد: كاهش نرخ ارز در بازار غيررس��مي 
تاثير مثبتي بر قيمت س��اير كاالها داشته و مطمئنا 
ش��اهد افت قيمت خودرو در بازار و كوچك تر شدن 

حباب قيمتي اين محصوالت خواهيم بود. 
به گفته موتمني، قيمت فعلي خودروها غيرواقعي 
و حبابي است و بايد كاهش يابد ضمن  آنكه در عمل 
خريد و فروشي نيز در بازار انجام نمي شود زيرا مردم 
آگاه هس��تند و مي دانند كه قيمت هاي فعلي واقعي 
نيس��ت و اقدام به خريد نمي كنند. موتمني با بيان 
اينكه دولت بايد به جاي ارائه ارز ارزان قيمت 4۲00 
توماني، قيمت ها را در بازار ارز غيررس��مي متعادل 
كند، تصريح كرد: متاسفانه شاهد بوديم كه بسياري 
از ش��ركتها، كاالهاي وارد شده با ارز 4۲00 توماني 
را با نرخ آزاد فروختن��د بنابراين مهم ترين اقدام در 
اين ش��رايط، راه اندازي ب��ازار ثانويه ارز براي كاهش 
و واقعي س��ازي قيمت ارز در بازار غيررس��مي است. 
قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي در چند ماه اخير 
با افزايش ش��ديد و بي ضابطه يي در بازار همراه بوده 
است. همچنين به گزارش صداوسيما، سعيد موتمني 
با اش��اره به س��كوت وزير صنعت معدن و تجارت و 
شوراي رقابت نسبت به اين افزايش قيمت ها افزود: 
هم اكنون متوسط تفاوت قيمت خودرو هاي زير 45 
ميليون تومان در بازار نسبت به كارخانه به 14 تا ۲۲ 
ميليون تومان رس��يده در حالي كه پيش از اين 3 تا 
15 ميليون تومان بوده اس��ت. او با اشاره به افزايش 
75 درص��دي قيم��ت خودروهاي داخل��ي از اواخر 
فروردين امس��ال تاكنون گفت: شركت ايران خودرو 
بيشترين افزايش قيمت و در بين ديگر شركت هاي 
توليد كننده خودرو باال ترين تخلف را دارد. موتمني 
ش��روع افزايش قيم��ت خودرو و عرضه نش��دن آن 
توسط شركت هاي توليد كننده داخلي را از گروه پژو 
و سمند دانست و گفت: ۲06 تيپ ۲ كه در 10 روز 
گذشته بين 39 تا 40 ميليون تومان فروخته مي شد، 
امروز 5۲ ميليون تومان عرضه شد. بنابه اظهارات او، 
پژو GLX 405 از 36 ميليون تومان به 50 ميليون 
تومان، ۲07 اتوماتيك از 75 ميليون تومان به 100 
ميليون تومان، س��اندرو اس��تپ وي از 78 ميليون 
توم��ان به 10۲ ميليون توم��ان و دنا معمولي از 53 

ميليون تومان به 70 ميليون تومان رسيده است. 

تغييردروزارتصنعت
ش�اتا| مديرعامل نمايشگاه بين المللي تهران به 
عنوان نخس��تين نفر از ليس��ت بازنشستگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از تصويب قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان در مجلس، كنار گذاشته شد. 
ب��ا حكم وزير صنعت، معدن و تجارت عباس قبادي 
به سمت سرپرست ش��ركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي ايران منصوب ش��د. محمد شريعتمداري 
در بخش��ي از اين حكم آورده اس��ت: رشد و توسعه 
صنعت نمايش��گاهي در داخل و خارج از كش��ور در 
راس��تاي تحقق اهداف و سياست هاي صادرات غير 
نفت��ي و معرفي دس��تاوردها و تولي��دات صنعتي، 
معدن��ي، كش��اورزي، بازرگان��ي و خدم��ات فني و 
مهندسي كش��ور در بازارهاي جهاني و حضور موثر 
در مجامع بين المللي مورد انتظاراينجانب است. پيش 
از اين اس��فهبدي مديرعامل شركت نمايشگاه هاي 

بين المللي ايران بوده است. 

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠٥ موارد ذيل به تصويب رسيد: 
کارمزد متولی ساالنه ٠/٠٠٨ درصد(٠/٠٠٠٠٨) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های 

صندوق، که حداقل ٢٠٠ ميليون ريال و حداکثر ٣٠٠ميليون ريال خواهد بود. 
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت www.saramadfixedfund.com مراجعه فرماييد. 

تصميمات مجمع مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠٥ 
صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد 

ارزشوارداتوصادراتصنعتخودرووقطعاتايرانطيبهار1397

 خودرو بازه زمانيواردات/ صادرات
)ميليون دالر(

 خودرو 
)دستگاه(

متوسط قيمت هر دستگاه خودرو وارداتي/ صادراتي 
)هزار دالر(

 قطعات خودرو 
)ميليون دالر(

 مجموع 
)ميليون دالر(

واردات

198.87040۲8.۲۲87.1485.9بهار 1397

598.4۲1.714۲7.6199797بهار 1396

39.0-67.6۲.۲44.3-66.8-درصد تغييرات

صادرات

34107.3۲5.3۲8.3بهار 1397

۲3۲86.118.4۲0.4بهار 1396

50.0۲5.019.737.538.7درصد تغييرات

اخذمجددمالياتبرارزشافزودهتخلفاست
مدي��ركل نظ��ارت بر ش��بكه هاي توزيع س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، اخذ مجدد ماليات بر ارزش افزوده از مش��تريان را تخلف دانست. 
به گزارش مهر، تقوي شوازي در مورد  اخذ ماليات بر ارزش افزوده، به طور مضاعف 
توس��ط واحدهاي صنفي اظهار كرد: دريافت دوباره ماليات بر ارزش افزوده تخلف 
است و با وجود هشدار و اطالعيه هاي صادره مبني بر غيرقانوني بودن اخذ ماليات 
ب��ر ارزش افزوده به طور مضاعف، متاس��فانه برخي واحدهاي صنفي در راس��تاي 
كس��ب سودهاي نامشروع، اقدام به اخذ مجدد ماليات در ذيل صورتحساب صادره 
مي كنند. او افزود: بر اس��اس گزارشات واصله، متاسفانه كماكان برخي از تاالرهاي 
پذيرايي، س��فره خانه هاي س��نتي، رس��توران ها، واحدهاي اقامتي و پذيرايي بابت 
عرضه و فروش برخي از اقالم نظير انواع نوشيدني )نوشابه و دلستر( و فرآورده هاي 
لبني )دوغ و ماست( كه قباًل توسط شركتها و واحدهاي توليدي ماليات بر ارزش 
اف��زوده در قيم��ت نهايي مصرف كنن��ده آنها لحاظ گرديده، اق��دام به اخذ مجدد 

ماليات بر ارزش افزوده در ذيل صورتحساب صادره مي نمايند. 
مديركل نظارت بر ش��بكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با استناد به 
ماده 57 قانون نظام صنفي و ماده ۲ قانون تعزيرات حكومتي و به واسطه افزايش 
به��اي كاال يا خدم��ت به زيان خري��دار اينگونه اعم��ال را از مصاديق بارز تخلف 
گرانفروش��ي برش��مرد و اضافه كرد: تمامي واحدهاي صنفي در راس��تاي اجراي 
صحي��ح و بهينه قانون ماليات بر ارزش اف��زوده و جلوگيري از اخذ مجدد ماليات 
مذكور در هنگام عرضه كاالهايي كه قباًل ماليات بر ارزش افزوده در قيمت نهايي 
آنها لحاظ گرديده اس��ت مكلف به درج قيمت مصرف كننده بدون در نظر گرفتن 
مالي��ات مربوطه )حاصل كس��ر ميزان ماليات و ع��وارض ارزش افزوده مربوطه از 
قيمت مصرف كننده درج ش��ده روي بس��ته بندي كاال( در فاكتور صادره هستند. 
تقوي ش��وازي خاطرنشان كرد: اين س��ازمان با همكاري سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها در راستاي وظايف قانوني و نظارتي خويش و به منظور جلوگيري 
از تضييع حقوق مصرف كنندگان و سوءاستفاده هاي احتمالي، در صورت مشاهده 
يا دريافت گزارش��ي مبني بر عدم رعايت موضوع فوق االش��اره از سوي واحدهاي 
صنف��ي و درياف��ت هرگونه وج��ه اضافي از اينگون��ه اقالم كااليي 
ك��ه ارزش اف��زوده در قيمت مصرف كننده آنه��ا لحاظ گرديده، با 

متخلفان وفق قوانين جاري برخورد خواهد نمود. 
او تاكي��د كرد: مصرف كنندگان ضمن مطالبه صورتحس��اب در 
زمان اس��تفاده از خدمات واحدهاي صنفي مورداشاره، در صورت 
مش��اهده هر گون��ه تخلف، مراتب را از طريق ش��ماره تلفن 1۲4، 
با س��امانه دريافت و رسيدگي به ش��كايات اين سازمان در سراسر 
كش��ور اطالع داده تا در اس��رع وقت مورد رس��يدگي قرار گيرد و 

نتيجه به شاكي اعالم شود. 

كارگروهرصدبازارلوازمخانگيتشكيلشد
با تصميم س��تاد تنظيم بازار، مقرر ش��د كارگروهي ب��راي كنترل و رصد 
وضعيت بازار لوازم خانگي تش��كيل ش��ود. به گزارش تسنيم، كارگروه تنظيم 
بازار در جلس��ه اخير خود كه با حضور توليدكنندگان، اتحاديه فروش��ندگان 
و انجمن هاي فعال لوازم خانگي برگزار ش��د، وضعيت اين حوزه مورد بررسي 

قرار گرفت و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شد. 
براين اساس با توجه به فرصت ويژه يي كه دولت در اختيار توليدكنندگان 
لوازم خانگي قرار داده اس��ت، مقرر ش��د توليد كنندگان نسبت به ارائه برنامه 
افزايش مقادير توليد براي تامين بازار اقدام كنند. پيش بيني ش��ده است در 
ص��ورت عدم ارائه برنامه در بازه زماني مش��خص، دولت مي تواند نس��بت به 
بازنگري در تصميمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
اقدام نمايد. در عين حال مقرر گرديد بانك مركزي اقدامات الزم براي تامين 
ارز م��واد اوليه م��ورد نياز توليدكنندگان لوازم خانگ��ي را براي حفظ جريان 

توليد و تامين بازار در اولويت قرار دهد. 
بازه زماني مش��خص ش��ده براي ارائه برنامه توليد از سوي توليدكنندگان 
ل��وازم خانگي 15 روز اس��ت. بر اين اس��اس دس��تگاه هاي نظارتي با موضوع 
افزايش غيرمتعارف قيم��ت و همچنين احتكار لوازم خانگي برخورد خواهند 
كرد. الزام صدور فاكتور و درج قيمت نيز در اين نشس��ت مورد تاكيد اعضاي 
س��تاد تنظيم بازار قرار گرفت. براي پيشگيري از احتكار و انبار لوازم خانگي، 
مقرر گرديد دوره زماني كوتاهي براي فعال شدن گارانتي در نظر گرفته شود. 
به اين ترتيب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگي، در دوره زماني مقتضي 
پس از فروش، گارانتي كاال ابطال خواهد و تصميمات الزم براي توزيع و رفع 

تقاضاي واقعي مد نظر معاونت امور صنايع وزارت صمت خواهد بود. 
در اين نشس��ت همچنين وضعيت ب��ازار ميوه مورد بررس��ي قرار گرفت. 
اعضاي ستاد پس از بررسي گزارش هاي كارشناسي، اعالم كردند: بخش اعظم 
مش��كل افزايش قيمت ها در بازار ميوه ناش��ي از س��رمازدگي و كاهش حجم 
تولي��د از يك س��و و افزايش نرخ ارز و از ميان رفت��ن امكان تامين بازار ميوه 
از مس��يرهاي ديگر تامين بوده اس��ت. همچنين عدم ضابطه مندي در صدور 
فاكتور و خالص فروشي در ميادين مادر ميوه و تره بار نيز از ديگر داليل بروز 

اين اتفاق تلقي مي شود. 
از اين رو با تصميم اعضاي ستاد تنظيم بازار مقرر شد با حضور حداكثري 
ني��روي انتظامي، اتاق اصناف و س��ازمان تعزيرات ب��ا متخلفين در بازار ميوه 

برخورد قاطع انجام شود. 
بر اين اس��اس با تاكيد الزام فعاالن اين حوزه به رعايت ضوابط مقرر ش��د 
مكاتبه با وزير كش��ور جه��ت همكاري نزديك ني��روي انتظامي در همراهي 

گشت هاي ويژه و استقرار در ميادين صورت گيرد.

تحريمهابهانهجوالنبنگاههايدولتينشود
نايب رييس كميس��يون كش��اورزي ات��اق بازرگاني ايران گف��ت: نتيجه ورود 
ش��ركتهاي دولتي و ش��به دولتي به واردات و ص��ادرات، خريدهاي غيرحرفه اي، 
افزايش قيمت تمام ش��ده كاال و ملتهب ش��دن بازار كش��ورهاي مبدا براي تجار 
اس��ت. فرهاد آگاهي در گفت وگو با مهر، ضمن اش��اره به شدت گرفتن مذاكرات 
بين الملل��ي تجار ايراني با طرف ه��اي خارجي اظهار كرد: ب��ا توجه به اينكه در 
حال نزديك ش��دن به موعد بازگش��ت برخ��ي تحريم هاي امري��كا عليه اقتصاد 
كش��ورمان هستيم، تجار ايراني در سراسر دنيا، س��رعت مذاكرات و رايزني هاي 
خود با ش��ركاي خارجي را براي فرار از بحران هاي احتمالي توس��عه داده اند؛ اما 
نكته اساس��ي اينجا اس��ت كه يكي از مهم ترين دغدغه هاي تجار بخش خصوص 
در اين ش��رايط، ملتهب شدن شرايط بازار كشورهاي مبدا، توسط بخش دولتي 

و دولتي ايراني است. 
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه نگراني 
بابت تحريم ها، نبايد بهانه يي ش��ود براي جوالن بنگاه هاي دولتي و ش��به دولتي 
درعرصه واردات و صادرات، تصريح كرد: متاس��فانه ش��اهد آن هستيم كه دولت 
ب��ه جاي اينكه به بخش خصوصي اعتماد كرده و اج��ازه دهد فعاالن اقتصادي، 
بر اس��اس نبوغ، ابتكار، خالقي��ت و انعطاف پذيري خ��ود، فعاليت هاي تجاري و 
بازرگاني فرامرزي را س��اماندهي ك��رده و پيش ببرند، خود به طور مس��تقيم يا 
از طريق ش��ركت هاي ش��به دولتي وارد عرصه ميدان شده و بخش خصوصي را 
ب��ه كنار رانده اس��ت. او تصريح كرد: اين موضوع، كام��ال برخالف اصول اقتصاد 
مقاومت��ي و واگ��ذاري امور به مردم اس��ت و قطعا به تضعي��ف بخش خصوصي 
منجر مي ش��ود. اين درحالي اس��ت ك��ه تجربه دوره قبلي تحريم ها به روش��ني 
نش��ان مي دهد تامين كاال در ش��رايط تحريم براي بازار كش��ور، بيش از آنكه از 
طريق بنگاه هاي بزرگ و برجسته دولتي امكان پذير باشد، توسط انعطاف پذيري 

بنگاه هاي كوچك و متوسط در بخش خصوصي محقق شد. 
آگاهي ادامه داد: ورود بيش از حد شركت هاي دولتي و نيمه دولتي به بحث 
واردات و صادرات، نه تنها به حاش��يه رانده ش��دن بخ��ش خصوصي مي انجامد، 
بلكه به دليل نفوذ اين ش��ركت ها در بدنه تصميم گيري دولت، زمينه ساز ايجاد 
رانت هاي ارزي و فسادهاي اداري مي شود. او اضافه كرد: ضمن اينكه بايد توجه 
داش��ت كه بنابر تجربه چند دهه اخير، عطش شركت هاي دولتي و نيمه دولتي 
براي حضور در عرصه هايي كه در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زياد اس��ت 
كه تصور مي كنند با ايجاد يك گروه كارشناسي جديد و در طول يك بازه زماني 
كوتاه مدت، مي توانند هم پاي ش��ركت هاي بخش خصوصي س��ابقه دار، فعاليت 
كنند. اين درحالي اس��ت كه نتيجه چنين رويك��ردي، خريدهاي غير حرفه اي، 
گران قيمت و ملتهب ش��دن بازار كش��ورهاي مبدا ب��راي تجار بخش خصوصي 

ايراني است. 
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15 نفت و انرژي
افزايش قيمت حامل هاي 

انرژي شايعه است
شانا| مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران گفت: ش��ايعه ها مبن��ي بر افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي در كشور بي اساس است. محمدرضا 
موسوي خواه افزود: متاس��فانه برخي گاه  و بي  گاه در 
شبكه هاي مجازي شايعه هايي پخش و از اين طريق 

افكار عمومي را نگران مي كنند. 
مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران گفت: تاكنون هيچ بحثي درباره افزايش قيمت 
و سهميه بندي بنزين در سطح دولت و مجلس مطرح 
نب��وده، اما مباحث��ي همچون راهكاره��اي مديريت 
مصرف س��وخت، توزيع مناسب فرآورده هاي نفتي و 
مواردي از اين دس��ت هميشه در سطح كارشناسان، 

سياست گذاران و مسووالن مطرح بوده است. 
وي ضم��ن تاكيد بر اينكه هيچ كمبودي به لحاظ 
مناب��ع ارزي و انرژي در كش��ور وجود ن��دارد، افزود: 
هم اكنون وضع ذخيره س��ازي هاي فرآورده هاي نفتي 
از قبيل بنزين، نفت گاز و نظاير اين ش��رايط بس��يار 
خوبي در س��طح كش��ور دارد. موس��وي خواه تاكيد 
كرد: نفتكش هاي جاده پيم��ا فرآورده هاي نفتي را از 
انبارهاي اين شركت در سراسر كشور توزيع مي كنند 
و ترافيك ه��اي جاده ي��ي و بالطبع ت��ردد و معطلي 
نفتكش ها در برخي مس��يرهاي مواصالتي كشور در 
هفته گذش��ته س��بب تعطيلي موقت و گاه و بي گاه 
برخي جايگاه هاي عرضه سوخت در شهرهاي شمالي 

كشور مانند چالوس، نوشهر، تنكابن و... شده است. 

 افزايش 7 درصدي
قيمت آب در تهران

ايسنا| مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
تهران گفت: بر اس��اس مصوبه ش��وراي شهر، قيمت 
آب براي مشتركاني كه زير ۳۰ مترمكعب در ماه آب 

مصرف مي كنند بين ۶ تا ۷ درصد افزايش يافت. 
محمدرضا بختياري با بيان اينكه بر اساس قانون 
و طبق مصوبه ش��وراي اقتصاد، شوراي شهر در تمام 
ش��هرهاي كش��ور مي تواند درخصوص مابه التفاوت 
قيمت تمام شده آب با آنچه از مشتركان اخذ مي شود 
تصميم گيري كند و به شركت آبفاي همان شهر اجازه 

افزايش قيمت را بدهد. 
وي با تاكيد بر اين مس��اله كه قانون براي افزايش 
قيمت حدي را تعيين نكرده اس��ت بيان كرد: اختيار 
اين مس��اله به طور كامل در دست شوراي شهر است. 
البته عدد تعيين شده بايد به تاييد فرمانداري و بعد از 
آن وزارت نيرو نيز برس��د. به گفته مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان تهران، پيش��نهاد اين شركت 
 براي افزايش قيمت ۱۵ درصد بود كه ش��وراي شهر
۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش را براي مشتركان پرمصرف و 
۶ تا ۷ درصد را براي مشتركان كم مصرف لحاظ كرد. 
وي افزود: مبلغ اضافه ش��ده به قبوض مشتركان 
زياد نيس��ت و بايد گفت ك��ه در هر مترمكعب ۸۲ تا 
۱۰۰ تومان افزايش قيمت را خواهيم داشت كه تاثير 

چنداني در سبد هزينه يي خانوار نخواهد گذاشت. 

كاهش قيمت طالي سياه
تس�نيم| به گزارش رويترز، روز گذش��ته قيمت 
هر بش��كه نفت برنت براي تحويل در ماه اكتبر با ۳۰ 
س��نت، معادل ۰.4 درصد كاهش ب��ه ۷۳ دالر و 9۱ 
سنت رسيد. ديروز نيز نفت برنت كاهش۱.۸درصدي 

را تجربه كرده بود. 
قيمت نفت خام امريكا نيز پس از افت نزديك به ۲ 
درصدي در جلسه قبل، امروز با ۳۷ سنت، معادل نيم 

درصد كاهش به ۶۸ دالر و ۳9 سنت رسيد. 
نفت برنت در ماه جوالي بيش از ۶ درصد كاهش 
 داش��ت، در حال��ي كه نف��ت خام امري��كا نيز حدود

۷ درصد افت كرد كه بيشترين افت ماهانه براي هر دو 
شاخص نفتي از جوالي ۲۰۱۶ به اين طرف محسوب 
مي شد. آمارهاي انستيتوي نفت امريكا نشان مي دهد 
 مي��زان ذخاير نف��ت خام امريكا در هفته گذش��ته با

۶.۵ ميليون بش��كه افزاي��ش مواجه بوده اس��ت. در 
نظرسنجي رويترز از تحليلگران پيش بيني شده بود 
كه ميزان ذخاير نفت خام امريكا ۸.۲ ميليون بش��كه 
كاهش يابد. گرگ مك كينا، تحليلگر بازار نفت در اين 
باره گفت: اكنون همه نگاه ها به آمارهاي اداره اطالعات 
انرژي امريكا در بعد از ظهر امروز دوخته ش��ده است. 
آمارهاي رسمي اداره اطالعات انرژي امريكا قرار است 
اواخر امروز منتشر شود. بروز نشانه هايي از آغاز مجدد 
ص��ادرات نفت از طريق تنگه باب المندب نيز در افت 

قيمت نفت موثر بوده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از نشست خبري معاون توزيع توانير گزارش مي دهد 

2000 ميليارد تومان بدهي برقي به بهانه توليد ملي
گروه انرژي| فرداد احمدي|

گرما و كم آبي كم س��ابقه امس��ال كه صنعت برق 
كشور را نيز براي تامين برق مصرفي كافي كل كشور 
با مشكالتي مواجه كرده، ضرورت مديريت مصرف برق 
در ايران را بيش از گذشته به رخ كشيده است. شركت 
برق در تابستان امسال براي جلوگيري از خاموشي هاي 
گسترده مجبور به اتخاذ تصميماتي براي خاموشي هاي 
برنامه ريزي شده و اين مساله با نارضايتي هايي از سوي 
مش��تركين همراه بود. نارضايتي ها ب��ه همراه اهتمام 
مس��ووالن برقي براي اطالع رس��اني ض��رورت اصالح 
الگ��وي مصرف برق ب��ه نتيجه منطق��ي تعيين يك 
سخنگو براي اطالع رساني آخرين وضعيت برق كشور 
منجر شد و از همين رو، ديروز دومين نشست خبري 
محمودرضا حقي فام، معاون توزيع توانير و سخنگوي 
صنعت ب��رق در مح��ل ش��ركت توانير برگزار ش��د. 
حقي فام خبرهاي خوش��ي با خود داشت و به كاهش 
4۷ درصدي خاموش��ي ها در سراسر كشور و به صفر 
رسيدن خاموشي ها تا دو هفته ديگر اشاره كرد. معاون 
توزيع توانير ديروز تصريح كرد كه شركت برق نزديك 
به ۲ هزار ميليارد تومان بدهي »سخت الوصول« دارد 
كه به بهانه حمايت از توليد ملي هزينه برق را پرداخت 
نمي كنند؛ اين در حالي است كه »برق« خود توليدي 
ملي به حس��اب مي آيد. مش��روح گزارش »تعادل« از 
نشس��ت خبري روز گذشته سخنگوي صنعت برق را 

در ادامه مي خوانيد. 
»ش��ركت برق اكن��ون نزديك به ۵ ه��زار ميليارد 
توم��ان طلب جاري از مش��تركين دارد ك��ه به مرور 
زمان وصول مي ش��ود. ام��ا در حدود يك س��وم اين 
مقدار طلب هاي س��خت وصول نيز از بخش ها دارد كه 
رو به ازدياد اس��ت.« اين عبارات نشان دهنده وضعيت 
نابس��امان اقتص��ادي صنعتي اس��ت ك��ه ۶۷۷ واحد 
صنعت��ي نيروگاهي را در خود ج��اي داده و به صورت 
پايدار برق ايران را تامين مي كند. محمودرضا حقي فام 
معاون توزيع توانير و س��خنگوي صنعت برق، ديروز و 
در چندمين حضور رسانه يي خود به اين موضوع اشاره 
كرده و عنوان كرد: »برخي صنايع هس��تند كه بدهي 
دارند و به بهانه حمايت از توليد ملي وصول بدهي آنان 
با موانعي مواجه ش��ده است. در حالي كه صنعت برق 
نيز يك صنعت ملي اس��ت و نبايد با آن مانند شكلي 
از خدمات دولتي برخورد ش��ود. زيرا چرخ اين صنعت 

از پولي كه از مشتركين دريافت مي شود مي چرخد.«
برخورد با برق مانند يك خدمت دولتي، باعث شده 
است كه براي مثال ش��ركت توزيع برق مازندران ۱۱۰ 
ميليارد تومان از مش��تركان خود طلبكار باش��د. ديروز 
سيروس كرامتي مديرروابط عمومي شركت توزيع برق 
مازندران به ايسنا گفته است: » حدود ۵۰ ميليارد تومان 
از اين بدهي ها مربوط به سازمان ها مانند آب و فاضالب، 
نيروهاي مسلح و مراكز حساس و همچنين شركت هاي 
صنعتي مانند نس��اجي، بابكان و گوني بافي هستند كه 
امكان قطع برق اين سازمان ها و شركت ها وجود ندارد. 
حدود ۵۷ ميليارد تومان بدهي مشتركان خانگي بوده كه 
بيشترين بدهي مربوط به شهر آمل با ۲۱۶ هزار مشترك 
است و بدهي مشتركان شهرستان فريدونكنار مبلغ يك 

ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان است. « 
محمودرض��ا حقي فام، س��خنگوي صنعت برق در 
جلس��ه روز چهارش��نبه خود با خبرنگاران به رسيدن 
نيازمصرف برق كش��ور ب��ه پيك بار ۵۷ ه��زار و 9۷ 
مگاواتي در هفته گذشته سخنان خود را آغاز كرد، اما 
در ادامه خبرهاي خوبي را در خصوص وضعيت فعلي 

برق كشور به خبرنگاران داد. 
به گفته حقي فام، برق سراسري كشور در سال 9۷ 

رش��د بار كمتر از ۳ درصد را ت��ا به امروز تجربه كرده 
اس��ت كه با توجه به ميانگين ۵ درصدي رشد ساالنه، 
نشانگر كارآمدي ۲ درصدي مديريت مصرف در سال 
9۷ بوده اس��ت. به گفته س��خنگوي صنعت برق اين 
كاهش ۲ درصدي تقاضا به نسبت ميزان مورد انتظار 
كمك بزرگي در جلوگيري از گسترش خاموشي هاي 

تابستان امسال كرده است. 
خب��ر بعدي س��خنگوي صنعت ب��رق در رابطه با 
راه اندازي نيروگاه س��يكل تركيبي كاسپين با ظرفيت 
۳۰۷ مگاوات و راندمان نهايي ۵۸ درصد در نوشهر در 
روزهاي اخير بود. وي در خصوص اهميت اين نيروگاه 
گفت: »با توجه به اينكه در بخش هاي ش��مالي كشور 
با مشكل گرفتگي شبكه انتقال برق مواجه بوديم، اين 
نيروگاه هم مشكل گرفتگي شبكه توزيع را برطرف كرد 

و هم توليد سراسري برق را افزايش داد«. 
افزايش توليد برق ني��روگاه اصفهان به اندازه ۶۰۰ 
مگاوات موضوع ديگر صحبت هاي معاون توزيع توانير 
بود. اين نيروگاه امسال به دليل تامين نشدن آب مورد 
نياز نمي توانست بيشتر از ۲۵۰ مگاوات برق توليد كند. 
كم آبي در اصفهان كه پيش از اين صداي كش��اورزان 
اصفهان��ي را درآورده بود و برخي صنايع آب بر را نيز با 
كاهش توليد مواجه كرده بود، سرانجام دامن نيروگاه 
برق اصفهان را هم گرفت. از اين رو س��خنگوي صنعت 
برق اعالم كرد كه برنامه ريزي شده است كه براي سال 
آينده آب مورد نياز نيروگاه اصفهان از پس��اب ش��هر 
اصفهان تامين ش��ود تا مشكل تامين آب اين نيروگاه 

به طور كامل حل شود. 
وي همچنين از وارد مدار شدن واحد دوم نيروگاه 
پرند به شبكه سراسري در اوايل هفته آينده خبر داد. 
اما ش��ايد مهم ترين خبري كه س��خنگوي صنعت 
برق اعالم كرد، نزديك به نصف ش��دن خاموش��ي ها 
به نس��بت ۳ هفته قبل بود. حقي فام در اين باره بيان 
داشت: خوشبختانه خاموشي هاي هفته اخير نسبت به 
خاموشي هاي اواسط تير ماه 4۷ درصد كاهش را تجربه 
كرده اس��ت. حتي در برخي نقاط كش��ور خاموشي ها 
به طور كامل مرتفع ش��ده است. افزايش توان توليدي 
و مديريت مصرف باعث شد بتوانيم خاموشي شهرهاي 
جنوبي كشور را به دليل آنكه با گرماي هواي بيشتري 

مواجه هس��تند به صفر برس��انيم. ب��راي اين منظور 
منطقه هايي مثل بوش��هر، خوزس��تان، جنوب ايالم، 
بخشي از سيستان و بلوچستان را از برنامه خاموشي ها 
ح��ذف كرده اي��م و در مناط��ق ديگري مث��ل تهران، 
بخش هايي در ش��مال كشور و قم خاموشي ها نزديك 

به ۵۰ درصد كاهش يافته اند. « 
وي در ادامه افزود: »پيش بيني مي كنيم كه تا ۲۰ 
الي ۲۳ مردادماه خاموشي ها در سراسر كشور به صفر 
برسد. « آخرين خبر حقي فام در خصوص عرضه برق 
مربوط به دريافت انرژي بيشتر از واحدهاي توليد برق 
در س��ال 9۷ به ميزان 4.۲ درصد سال گذشته بود. او 
همچنين عنوان كرد كه در حال حاضر فقط به ميزان 

۳۰۰ مگاوات از كشور ارمنستان برق وارد مي كنيم. 
حقي ف��ام در بخش ديگ��ري از اظه��ارات خود به 
تغييرات دما در تابستان امس��ال اشاره كرده و عنوان 
كرد: »درجه حرارت در كشور به نسبت پارسال ۱.4۸ 
درجه س��انتي گراد افزايش داشته اس��ت و با پايداري 
درجه حرارت باال مواجه هس��تيم. اين در حالي است 
كه در س��ال هاي گذشته چنانچه كشور درجه حرارت 
باالي��ي را تجربه مي كرد، بالفاصله كاهش محس��وس 

درجه حرارت رخ مي داد. « 
يكي از مباحث برقي مطرح شده در روزهاي اخير، 
اصالح نظام تعرفه يي بوده است و حقي فام در پاسخ به 
س��وال خبرنگاران درباره اينكه اصالح نظام تعرفه  برق 
در چه مرحله يي قرار دارد، اظهار كرد: »در حال انجام 
مذاكراتي با كميسيون هاي مختلف اقتصادي مجلس 
هستيم و تالش مي كنيم نظام تعرفه  جديدي را تدوين 
كنيم كه حداقل از پرمصرف ها هزينه تمام شده براي 
توليد ب��رق را دريافت كنيم ت��ا پرمصرف ها به خاطر 
اجتناب از متحمل ش��دن هزينه هاي باال، در مديريت 

مصرف خود اهتمام بيشتري به خرج دهند«. 
مع��اون توزيع توانير در ادامه س��خنان خود درباره 
قيمت ها و هزينه ها با اش��اره ب��ه هزينه پايين قبوض 
مشتركين تصريح كرد: »در گذشته هزينه منظور شده 
در قبوض مش��تركان صرفا هزينه تبديل انرژي بود و 
اكنون فقط ۵ تومان به ازاي هر متر مكعب گاز مصرف 
ش��ده در نيروگاه ها در مبلغ قبض مش��تركان منظور 
مي ش��ود و اگر چنانچه ش��ركت نفت تصميم بگيرد 

هزينه گاز را از شركت برق اخذ كند، توانير نيز هزينه 
گاز را به قبوض مش��تركان اضاف��ه خواهد كرد.«وي 
در ادام��ه افزود كه در ح��ال حاضر عمده نيروگاه هاي 
ايران از سوخت گاز استفاده مي كنند و سياست كلي 
حاكميت، جايگزيني سوخت گاز به جاي سوخت مايع 
براي نيروگاه ها بوده است تا آاليندگي زيست محيطي 

نيروگاه ها كاهش يابد. 
موضوع ديگ��ري كه مورد توجه خبرن��گاران قرار 
گرف��ت برنامه ه��اي توانير براي س��ال آين��ده بود كه 
سخنگوي صنعت برق در چند محور به آن پاسخ داد. 
حقي فام براي افزايش توان توليدي برق كش��ور بيان 
كرد: »برنامه شركت توانير براي سال ۱۳9۸ اين است 
كه ۵۰۳۸ مگاوات برق به شبكه سراسري اضافه كند 
كه اين امر ب��ا وارد مدار ك��ردن نيروگاه هاي حرارتي 
جديد صورت خواهد گرفت ك��ه مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ 
ميليارد تومان را بايد براي آن اختصاص دهيم. با تامين 
برق از منابع ديگر، ممكن است افزايش توان توليد برق 

سراسر كشور به بيش از ۶ هزار مگاوات برسد. «
وي در رابطه با ميزان افزايش مصرف برق در سال 
آينده بيان كرد: »پيش بيني خود بنده اين اس��ت كه 
براي س��ال آينده، اگر مديريت مص��رف را به صورت 
جدي در دس��تور كار خود قرار ندهيم تقريبا ۱۰ هزار 
مگاوات نياز-مصرف كشور افزايش پيدا كند كه در اين 
صورت با مشكل مواجه خواهيم شد. بنابراين با توجه 
به آنكه قرار است در حدود ۵ هزار مگاوات را از طريق 
احداث نيروگاه جديد كس��ب كني��م، ۵ هزار مگاوات 
باقي مان��ده را باي��د با مديريت مص��رف تامين كنيم. 
البته بايد تاكيد كنم كه منظور از مديريت مصرف، به 
كارگيري برنامه خاموشي ها همانند آنچه امسال انجام 
داديم نيست. « حقي فام يكي از ايده هاي مطرح شده 
براي مديريت مصرف در س��ال آينده را جايگزيني ۱ 
ميليون كولر گازي فرسوده كه در مناطق جنوبي كشور 
مورد استفاده قرار مي گيرد با كولر هاي با مصرف بهينه 
عنوان كرد و در ادامه تاكيد كرد كه اين ايده به نتيجه 
قطعي نرس��يده و همچنان در دست بررسي است.  او 
همچنين عنوان كرد: پيش بيني مي كنيم كه بارش ها 
در اوايل سال آبي آينده باالتر از نرمال باشد، اما درجه 

حرارت نيز باالتر از نرمال خواهد بود. 

 برق كاالي ذخيره ناپذير
موض��وع ديگ��ري ك��ه در نشس��ت خب��ري روز 
چهارشنبه با س��خنگوي صنعت برق مورد سوال قرار 
گرفت به امكان ذخيره س��ازي برق ب��راي زمان هايي 
كه مصرف برق به اوج مي رس��د برمي گردد. حقي فام 
در اين باره توضيح داد: »نكته يي كه ش��ايد بسياري از 
مشتركين برق از آن اطالع نداشته باشند اين است كه 
به دليل آنكه امكان ذخيره سازي حجم قابل توجهي از 
برق در ايران و در دنيا وجود ندارد، نمي توان با آن مثل 
يك كاال برخورد كرد. يعني امكان ذخيره سازي برق در 
زمان هايي كه مصرف برق كاهش مي يابد وجود ندارد 
كه بتوان آن را در زمان هايي كه مصرف برق به پيك بار 

نزديك مي شود به شبكه توزيع منتقل كرد. «
موض��وع ديگري كه مورد توجه قرار گرفت چرايي 
اس��تفاده نك��ردن گس��ترده از ظرفي��ت نيروگاه هاي 
تجديدپذي��ر بود. حقي ف��ام در رابطه ب��ا اين موضوع 
گفت: »در رابطه با نيروگاه هاي تجديدپذير نه مشكل 
فناوري در كش��ور وجود دارد و نه مواد و مصالح. تنها 
مشكل پيش��رفت كند نيروگاه هاي تجديدپذير تامين 
نشدن منابع مالي براي خريد تضميني از شركت هاي 
احداث كننده است. « وي در ادامه سخنان خود گفت: 
»احداث نيروگاه هاي تجديدپذير از زمان تصويب منابع 
مال��ي تا وارد مدار توليد ش��دن آنه��ا در حدود ۶ ماه 
زم��ان مي برد كه با در نظر گرفتن همين فرايند براي 
نيروگاه ه��اي حرارتي كه ۵ س��ال به طول مي انجامد، 
زمان بس��يار كمي است و اگر منابع مالي تامين شود 

شاهد تحول بزرگي در صنعت برق خواهيم بود«. 
س��خنگوي صنع��ت ب��رق ظرفي��ت تولي��د برق 
نيروگاه هاي تجديدپذير كشور را ۶۰۲ مگاوات عنوان 
كرد و بيان داش��ت كه در حدود 49۰ مگاوات نيروگاه 
تجديدپذي��ر قرار اس��ت وارد مدار سراس��ري ش��ود. 
وي بودج��ه اختصاص داده ش��ده ب��راي نيروگاه هاي 
تجديدپذير در سال گذشته را در حدود ۳۵۰ ميليارد 

تومان عنوان كرد. «
حقي ف��ام در پايان درباره اظهاراتي كه اخيرا درباره 
راندمان پايين نيروگاه هاي كش��ور مطرح ش��ده است 
بيان كرد: »ميانگين راندمان نيروگاه ها در كشورهاي 
صنعتي در حدود 44 درص��د و در ايران ۳۸.۵ درصد 
است. اين يعني وضعيت راندمان نيروگاهي ما به نسبت 
مطلوب اس��ت. البته قصد داريم راندم��ان نيروگاهي 

كشور را به 4۰ درصد برسانيم. «
سخنگوي صنعت برق در پاس��خ به سوالي درباره 
وضعي��ت اتالف ب��رق در اي��ران به آمار تلفات س��اير 
كشورها اس��تناد كرد و گفت: »اتالف براي كشورهاي 
عربي در حدود ۱4 درصد، براي اروپا و آسياي مركزي 
نزديك به ۸.۵ درصد، براي اتحاديه اروپا و كشورهاي 
صنعتي موس��وم به )OECD( در حدود ۶.۵ درصد، 
براي امريكاي شمالي تقريبا ۶ درصد، براي كشورهاي 
اتحاديه اروپا ۶ درصد و براي كش��ورهاي جنوب شرق 
آسيا مانند كره و ژاپن اتالف در حدود ۵ درصد است. 

متوسط جهاني اتالف در حدود ۸ درصد است. « 
وي در ادام��ه افزود: »اين عدد براي ايران در حدود 
۱۰.4۸ درصد در بخش توزيع و در حدود ۲ درصد در 
بخش انتقال اس��ت. با اين توضيحات مي توان نتيجه 
گرف��ت كه ب��ا توجه به جغرافياي اي��ران و با توجه به 
پراكندگي كشور و ميزان مصرفي كه وجود دارد، عدد 
۸ درصد در صورت تحقق عددي بهينه و مناس��ب در 
بحث تلفات است و اختالف با وضعيت مطلوب بيش از 
۳ درصد در بخش توزيع نيست و با وجود آنكه بايد به 
سمت ميانگين جهاني حركت كنيم، اما مقادير اتالف 

در ايران خيلي نگران كننده نيست«. 

گروه انرژي|
گرماي عراق م�ردم را از ابتداي تابس�تان به 
خيابان ها كشيده و در تنور اعتراض هاي مردمي 
ب�ه فس�اد و بي كفايت�ي مس�ووالن اين كش�ور 
دميده اس�ت. وزير برق ع�راق قرباني جديد اين 
اعتراض ه�ا بود. اما اين دومي�ن وزير برق عراقي 
است كه متهم به فساد مي شود و همين امر باعث 
شده تا شايعاتي درباره وجود فساد سازمان يافته 
در اين وزارتخانه ش�ايع شود؛ شايعاتي كه يكي 
از خبرگزاري ه�اي عراقي اس�نادي جديد براي 
درستي آنها ارائه كرده است. اين خبر گزاري ادعا 
كرده است كه پشت اين فساد ها، شركت جنرال 

الكتريك )جي اي( قرار دارد. 
  

همزمان با آنكه گرماي مالل انگيز تابستان بسياري 
از مردم عراق را به جس��ت وجو براي مكان هاي خنك 
واداشته است، خبرگزاري فرانسه به سراغ علي حسين 
صاحب يك رس��توران در بغداد رفته است. رستوران 
آقاي حس��ين به بهاي اجاره يك ژنراتور گران قيمت، 
پناهگاه مردم بسياري در برابر موج گرما است، حسين 
كه ب��ه خاطر آنكه هميش��ه ت��الش مي كند محيط 
رستورانش خنك باش��د، بين مردم مشهور است، به 

اين خبرگزاري مي گويد: »وقتي مشتري غذا مي خورد، 
بايد راحت باشد«. بيرون از رستوران، دماي هوا در اين 
وقت سال مي تواند به ۵۰ درجه نيز برسد كه مي تواند 

ميزان مصرف برق را به شدت باال ببرد. 
اما ش��بكه ناتوان برق عراق نمي تواند اين افزايش 
مص��رف را ت��اب آورد و در نتيجه صاحب��ان صنايع 
و مع��دود ش��هرونداني كه از اس��تطاعت مالي  كافي 
برخوردارند، خود فكري به حال تامين منابع برق شان 
كنند. علي حسين ماهيانه بايد ۲۲۵ هزار دينار )۱9۰ 
دالر( براي ژنراتوري پرداخت كند كه با ۱۵ آمپر برق 
رس��توران او در بغداد را تامين مي كند. اما بسياري از 

مردم عراق توانايي پرداخت چنين مبلغي را ندارند. 
اين ناتواني بخش هايي از مردم عراق را به سطوح 
آورده اس��ت. مردم استان هاي مركزي و جنوب عراق 
از اوايل تيرماه در اعتراض به قطعي برق در تابس��تان 
بسيار گرم عراق، فس��اد اداري و سوء خدمت رساني، 
دست به تظاهرات زدند كه همچنان در برخي شهرها 
ادامه دارد. تظاهراتي كه گاه رويه يي خشونت آميز به 
خود گرفته اس��ت؛ بر اساس اعالم كميسيون حقوق 
بش��ر عراق، تا اين لحظه ۱۳ كشته و ۷۲9 زخمي بر 
جاي گذاشته است كه از اين ميان دو سوم زخمي ها 
را نيروهاي امنيتي عراق تش��كيل مي دهند. به دنبال 

اعتراض ها به قطع برق و فس��اد مالي، حيدر عبادي، 
نخست وزير عراق روز يكشنبه وزير برق اين كشور را 
از كار تعلي��ق كرد. در بيانيه دولت عراق آمده بود كه 
به دستور حيدر عبادي در مورد نقش قاسم الفهداوي، 
وزير برق اين كشور در كاهش كيفيت خدمات رساني 
تحقيق خواهد شد. به گزارش يورونيوز، آيت اهلل علي 
سيستاني، مرجع تقليد شيعيان اخيرا از دولت عراق 
خواسته بود براي مقابله با اعتراض ها در اين كشور با 

فساد مالي مبارزه كند. 

 دست »جي اي« در فساد سازمان يافته؟
دو تن از وزراي برق پيش��ين عراق تاكنون متهم 
به فس��اد مالي ش��ده اند و همين امر ش��ائبه فس��اد 
س��ازمان يافته در اين وزارتخانه را تقويت مي كند. در 
همين حال، به تازگي يك رس��انه عراقي در گزارشي 
تاكيد كرد ش��ركت جنرال الكتريك امريكا مس��وول 
اصلي نابس��اماني و بحران در حوزه برق عراق اس��ت. 
خبرگزاري المعلومه عراق روز گذشته به نقل از منابع 
نزديك به وزارت برق اين كش��ور اعالم كرد: بيش��تر 
قراردادهاي اي��ن وزارتخانه از طريق جنرال الكتريك 
امريكا انجام ش��ده و اين شركت همچون وزارت سايه 
عمل كرده و مسوول پخش و توليد برق در عراق است. 
اي��ن منابع ب��ه المعلومه گفتند: ش��ركت جنرال 
الكتري��ك پرونده ان��رژي الكتريكي عراق را از س��ال 
۲۰۰۳ ب��ه اين س��و و به طور كام��ل در انحصار خود 
دارد. منابع ياد ش��ده، دليل اصلي نابس��اماني برق در 
اس��تان هاي عراق را حاكميت مطلق ش��ركت جنرال 
الكتري��ك امريكا در تولي��د و توزيع نيروي برق ميان 
مناطق مختلف اين كش��ور بر اس��اس يك سياست 
مش��خص و حس��اب ش��ده مي دانند، سياس��تي كه 

مي خواهد وضعيت برق عراق همچنان آشفته بماند. 
به گفته اين منابع، اين ش��ركت مورد حمايت 
كليه وزراي برق عراق از سال ۲۰۰۳ تاكنون بوده 
است و همه قراردادهاي بزرگ و كوچك در وزارت 

برق عراق با ش��ركت هاي ديگر با اشراف مخفيانه 
جنرال الكتريك انجام ش��ده اس��ت. اين منابع با 
ادعاي اينكه هيچ گونه ق��راردادي در وزارت برق 
عراق بدون واسطه و موافقت جنرال الكتريك انجام 
نمي شود به المعلومه گفتند: اين شركت امريكايي 
از زمان س��قوط صدام تاكنون اجازه ساخت حتي 
ي��ك نيروگاه توليد برق جديد به وزارت برق را به 
داليل نامعلوم نداده است. با اينكه اين منابع ادعا 
كرده اند كه كارشناس��ان شركت جنرال الكتريك 
امريكا آزادانه و در س��كوت مسووالن ذي ربط در 
بخش هاي مختلف وزارت برق تردد و در همه امور 

مداخل��ه مي كنند اما تاكنون پاس��خي از س��وي 
مقامات دولتي عراق نسبت به اين اتهامات منتشر 
نشده است. به گزارش »تعادل«، در وبسايت شركت 
 جنرال الكتريك آمده است كه اين شركت سابقه

4۰ ساعت فعاليت در عراق را دركارنامه داشته و با 
داشتن سه دفتر در شهرهاي بغداد، بصره و اربيل و 
بيشتر از ۱۲۰ كارمند، از زيرساخت هاي اين كشور 
در بخش هاي توليد نيرو، نفت و گاز، آب، حمل و 
نقل هوايي و سالمت پشتيباني مي كند. روي هم 
رفته، جي اي بر اساس ادعاي خود ۶۰ درصد نياز 

برق عراق را تامين مي كند. 

امكان وجود فساد سازمان يافته در وزارت برق عراق تحت نفوذ »جي اي«

جنرال الكتريك؛ مسوول بي برقي در عراق؟
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يکايرانيداوري2جشنوارهخارجيراانجامداد
امیرمس��عود س��هیلي كارگردان فیلم كوتاه داوري ۲ جشنواره خارجي را انجام داد. سهیلي به عنوان يكي از سه داور بخش 
داستاني جشنواره بین المللي فیلم مستند و كوتاه كراال )IDSFFK(، آثار اين جشنواره را قضاوت كرد. در اين جشنواره سه داور 
هم بخش غیرداستاني را داوري كردند. يازدهمین دوره اين جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ جوالي برابر با ۲۹ تیرماه تا ۲ مردادماه در هند 
برگزار شد. همچنین اين كارگردان كار داوري بیست و دومین دوره فستیوال فیلم »آوانكا« در پرتغال را نیز برعهده داشت. اين 
جشنواره از ۲۵ تا ۲۹ جوالي برابر با ۳ تا ۷ مردادماه برگزار شد. نخستین دوره جشنواره فیلم »آوانكا« در سال ۱۹۹۷ برگزار 
شده بود. امیرمسعود سهیلي متولد سال ۱۳۶۶ در مشهد و داراي كارشناسي حقوق از دانشگاه فردوسي مشهد است. او در سال 
۱۳۹۵ در دانشگاه هنر جوگجاكارتا اندونزي دوره فیلمسازي را به پايان برد و در آكادمي فیلم آسیا در بوسان كره جنوبي دوره 

كارگرداني را گذراند. او فیلم هاي كوتاه »دادزن«، »چشم آبي«، »فیلمرغ« و... را در كارنامه كاري خود دارد. 

چهرهروز

بازارهنر

يکزنسينمارابهآتشكشيد
نماي��ش »جنوبي« ب��ه كارگرداني 
سهیل محزون كه برداشتي آزاد از واقعه 
س��ینما ركس آبادان است از ۱۱ مرداد 
در تماشاخانه انتظامي خانه هنرمندان 
ايران به صحنه مي رود. سهیل محزون 
بازيگر و كارگردان ج��وان تئاتر درباره 
جديدتري��ن فعالی��ت خ��ود در زمینه 
كارگردان��ي گفت: قص��د دارم نمايش 
»جنوبي« را كه بر اساس ايده يي از من 

و توسط میثم يوسفي نوشته شده است از ۱۱ مرداد 
در تماش��اخانه انتظامي خانه هنرمندان ايران روي 

صحنه ببرم. 
او درب��اره موضوع اين اثر نمايش��ي توضیح داد: 
»جنوب��ي« درب��اره س��ینما ركس آب��ادان و برش 
شخصي و تخیلي من از حادثه سینما ركس آبادان 
است. »جنوبي« روايتگر داستان زني است كه وارد 
س��ینمايي مي شود كه مهريه او اس��ت و آنجا را به 
آتش مي كش��د. مح��زون درباره طراحي و ش��یوه 
اج��راي نمايش، به مهر گفت: طراحي و اجراي اين 
نمايش به گونه يي اس��ت كه مخاط��ب در نمايش 
احس��اس مي كند كه در يك سینما حضور دارد و 

فیلم »گوزن ها« را تماش��ا مي كند. اين 
كارگردان ج��وان تئاتر با بی��ان اينكه 
نمايش »جنوبي« با لهجه مردم جنوب 
ايران اجرا مي شود، افزود: كاوه دوستي 
مشاور لهجه نمايش »جنوبي« است كه 

قصه آن به دهه ۵۰ باز مي گردد. 
او تاكی��د كرد: نماي��ش »جنوبي« 
جزو معدود كارهايي اس��ت كه با لهجه 
جنوبي اجرا مي شود و ما با اين نمايش 

سعي كرديم يادي از مردم جنوب داشته باشیم. 
ُدن��ا تارفي، علي قربان خاني، آري��از ذوالفقاري، 
ناصر كالته، مهسا پوره، رضا صالحي، حامد خردمند، 
مجید محمدي، آرش تخیري، فرناز خوش نیت، علي 
بیگ زاده، س��ما پورمهدي، امرحسین گمنام، رضا 
اسماعیلي، سهیل جمشیدي، محمد راضي، محبوبه 
طاهري، يلدا سلطاني، پونه فتحعلیان و آزاده جاويد 
گروه بازيگران نمايش »جنوبي« را تشكیل داده اند. 
الهام میرباقري طراح لباس، اركیده هاش��مي طراح 
صحنه، حامد تهراني علوي آهنگساز، رضا صالحي 
طراح گريم و سروش گل محمدي تهیه كننده اين 

اثر نمايشي هستند.

»هآوار«تجربهكودكانزلزلهزدهراتصويرميكند
نماي��ش  ب��ه  از  گ��وران  فره��اد 
درآمدن آثار نقاشي كودكان زلزله زده  
كرمانش��اهي در كنار آث��ار هنرمندان 
ش��اخص نقاش��ي در قالب نمايشگاه 
»ه��آوار« در خان��ه هنرمن��دان ايران 
خب��ر داد.  فرهاد گ��وران دبیر اجرايي 
نمايش��گاه »هآوار« كه تا ۱۲ مرداد در 
گالري زمستان و ممیز خانه هنرمندان 
ايران برپاست، درباره اين نمايشگاه به 

مهر گفت: نمايشگاه »هآوار« متشكل از سه بخش 
اس��ت؛ بخش اول شامل ۳۰ اثر نقاشي از كودكان 
زلزله زده  چهار روس��تاي ناوه ف��ره، كوئیك، زرده و 
قلعه واري كرمانشاه اس��ت. آثار كودكان زلزله زده 
در جريان حضور روانشناس��ان و هنرمندان گروه 
مردم��ي »ياري ياران« در مناط��ق زلزله زده خلق 
ش��ده اس��ت و اين كودكان تجربه خود از زلزله را 
تصوير كرده اند و در واقع اين نمايش��گاه تالش��ي 

براي ارائه فهم كودكانه از رنج است. 

او اظهار كرد: بخش دوم نمايشگاه 
مرب��وط به آث��ار هنرمندان ش��اخص 
نقاش��ي اس��ت و ۱۲ اث��ر از به��زاد 
شیش��ه گران، حس��ین ماه��ر، بهرام 
دبیري، عبدالحمی��د پازوكي، منصور 
طبی��ب زاده، رض��ا هداي��ت، نیلوف��ر 
قادري ن��ژاد، حج��ت امان��ي و عل��ي 
سلطاني به نمايش درآمده است. اين 
هنرمندان بنا به خواس��ت خودش��ان 
۲۰ تا ۵۰ درصد از قیمت نهايي فروش آثار را به 
زلزله زدگان اختصاص داده اند. نمايشگاه »هآوار« 
ب��ا برنامه ريزي گروه »ياري ياران« انجمن حقوق 
ش��هروندي ژيار و حمايت خانه هنرمندان ايران 
برگزار ش��ده است و تمام درآمد حاصل از فروش 
آثار اين نمايش��گاه صرف كمك به تامین هزينه 
درم��ان و تحصیل ك��ودكان زلزله زده كرمانش��اه 
مي ش��ود. اين نمايشگاه تا ۱۲ مرداد ماه در خانه 

هنرمندان ايران برپاست.

»آنشرلي...«كه60دقيقهمخاطبرادرگيرميكند
كارگردان نمايش »آنشرلي با موهاي 
خیلي قرم��ز« كه اي��ن روزه��ا در تاالر 
»مول��وي« ب��ه صحن��ه رفته اس��ت، در 
مورد اس��تقبال تماش��اگران از اين تئاتر 
گفت: خوش��حالم كه طیف گس��ترده يي 
از مخاطبان ب��ا اين نمايش ارتباط برقرار 
كردند؛ از مخاطب خیلي حرفه يي گرفته 
تا كساني كه به شكل تفريحي تئاتر تماشا 
مي كنند.  امیر بهارو اكبرپور دهكردي كه 

اين روزها نمايش��ش به عنوان تئاتر برگزيده جشنواره 
تئاتر دانشگاهي در تاالر »مولوي« به صحنه رفته است، 
با بیان اين مطلب ادامه داد: منظورم از ارتباط؛ ارتباط 
مضموني و مفهومي اس��ت. اينكه در نهايت مخاطبان 
تئاتر خوب يا بدي را تماش��ا كردن��د نمي دانم اما من 
متوجه مي ش��وم مخاطباني ك��ه در اين ۶۰ دقیقه در 
س��الن نشس��ته اند، كامال درگیر نمايش مي ش��وند. 
نمايش »آنش��رلي با موهاي خیلي قرمز« از شهركرد 
كه برگزيده بیست ويكمین جشنواره بین المللي تئاتر 
دانشگاهي ايران است از دوشنبه ۲۵ تیر ماه در سالن 
اصلي تاالر مولوي روي صحنه رفته است؛ نمايشي كه 
داستان يك خواهر و برادري را روايت مي كند كه قرار 
اس��ت يك پسر بچه را به سرپرستي قبول كنند اما به 
اش��تباه يك دختر به خانه آنها فرس��تاده مي شود و با 

حضور اين دختر، مشكالتي براي افراد اين 
خانه به وجود مي آيد. 

او با ابراز نارضايتي از حمايت هايي كه 
از اين تئاتر دانشجويي شده است، توضیح 
داد: دانش��گاه ش��هركرد كمك هايي در 
هزينه رفت و آمد داشته و همچنین اداره 
ارش��اد كمك خیلي كمي به ما داشتند. 
ب��ه هرحال مدام پول از دس��تمان خارج 
مي ش��ود و م��ا صرفا خ��رج مي كنیم در 
واقع نقدينگي ما صفر اس��ت. اين دانشجوي مكانیك 
ماش��ین آالت كه اين روزها تئاتر به صحنه برده است، 
توضیح داد: ما در ش��رايط مادي خیلي سختي به سر 
مي بريم چرا كه اين كار به ش��دت كار هزينه بري بوده 
اس��ت. از طراحي لباس و صحنه گرفته تا رفت و آمد. 
اين روند ما را تحت فش��ار قرار مي دهد. اداره ارش��اد 
شهر شهركرد شايد مي توانست ما را بیشتر كمك كند، 
البته واقعا حمايت مان كردند. باالخره بعد از س��ال ها، 
يك اجرا از ش��هركرد، در شهري ديگر به صحنه رفت، 
به نظرم مي توانس��ت اتفاقات بهت��ري بیفتد. نمايش 
»آنشرلي با موهاي خیلي قرمز« با حضور سیدمهدي 
حسام الذاكرين، آرزو عبداللهي، مائده رفیعي و مهرداد 
حبیبیان از س��اعت ۱۹ در سالن اصلي تاالر مولوي تا 

۱۹ مرداد ماه هر روز روي صحنه مي رود.

برنامهموشكيكرهشمالي
همچناندرجرياناست

واشنگتنپست 
واش��نگتن  روزنام��ه 
پست در صفحه اول خود 
به نق��ل از منابعي مدعي 
شد كره ش��مالي در حال 
ساخت موشك  هاي جديد 
اتم��ي  س��ايت  ي��ك  در 
اس��ت. به نوش��ته روزنامه 
ب��ر  »واشنگتن پس��ت«، 
اساس گفته برخي منابع، 

اين موش��ك هاي جديد كره ش��مالي در كارخانه يي 
ساخته مي ش��وند كه پیش تر نخستین موشك هاي 
بالس��تیك قاره پیماي كره شمالي با قابلیت رسیدن 

به خاك امريكا در آن كارخانه ساخته شده بودند. 
بر اس��اس اين ادعا، مدارك تازه به دس��ت آمده 
ش��امل عكس هاي ماهواره يي ط��ي هفته هاي اخیر 
نش��ان مي دهد حداقل يك يا دو موشك قاره پیما با 
سوخت مايع در يك سايت تحقیقاتي در حال ساخت 
است. اين منابع امريكايي ادعا كرده اند كه فعالیت ها 
در اين سايت مانند گذشته ادامه دارد. هفته گذشته 
نی��ز مايك پمپئو« وزير خارجه امري��كا درباره ادامه 
تولید مواد شكاف پذير در كره شمالي صحبت كرده 
بود، با اين حال، »دونالد ترامپ« ريیس جمهور امريكا 
شب گذشته بار ديگر ديدارش با »كیم جونگ اون« 
رهبر كره شمالي را بسیار موفق توصیف كرد و گفت 
پیونگ يانگ در ماه هاي گذش��ته هیچ آزمايش اتمي 
و موش��كي اي نداش��ته اس��ت. ادعاي توسعه برنامه 
موشكي و اتمي كره شمالي در حالي مطرح شده كه 
هفته گذشته يك انديشكده امريكايي گزارش هايي 
درباره تخريب سكوي پرتاب موشك در سايت پرتاب 
ماهواره »س��وهايي« در س��واحل غربي كره شمالي 
منتشر كرد. اين گزارش ها بر اساس تصاوير به دست 

آمده انديشكده »۳۸شمال« منتشر شده بود. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
موض��وع  ب��ه  خ��ود  اول 
تجارت امري��كا و چین و 
اختالفات ترامپ و س��ران 
كش��ور چی��ن پرداخت��ه 
اس��ت. اين روزنامه نوشته 
كه اقدام��ات ترامپ دلیل 
خوبي به جمهوري خواهان 
ك��ه ه��م حزب��ي او ه��م 

هستند داده اس��ت تا او را تحقیر كنند و ترامپ را 
غیرقابل تحمل بدانند.  سیاست هاي او در حوزه هاي 
مختلف مثل كاهش مالیات تولیدكنندگان، فش��ار 
ب��ه قضات براي تايی��د تصمیم��ات او و... اقداماتي 
بوده ك��ه جمهوري خواه��ان ارتودوك��س از زمان 
رياس��ت جمهوري رگان دنب��ال آن بوده ان��د.  حاال 
ديگر بس��یاري از جمهوري خواه��ان نیز با او همراه 
نیستند. چارلز كچ، صنعتگر میلیاردر امريكايي كه 
يك جمهوري خواه است و بزرگ ترين كمك كننده 
به حزب جمهوري خواه بوده، ديگر از ترامپ حمايت 
نمي كند.  حاال چه كس��ي با ترامپ همراه اس��ت؟ 
بسیاري از جمهوري خواهان نیز سیاست هاي تجاري 
او را مضر مي دانند و معتقدند به ضرر امريكا و حتي 
جهان اس��ت.  در محافل جمهوري خواه بحث هايي 
درباره ادامه حمايت از ترامپ مطرح شده است. اما 
ترامپ، ك��چ، حامي مالي جمهوري خواهان را بیمار 
خطاب كرده اس��ت. بسیاري از اعضاي رهبري اين 
حزب اعالم كرده اند كه نامزدي ترامپ براي شركت 
در انتخاب��ات دور بعدي هنوز مش��خص نیس��ت و 
نامزدهاي ديگري نیز هستند كه عالقه به احراز اين 
پست دارند. سناتور جمهوري خواه جان مك كین، 
كه يكي از سرس��خت ترين مخالفان ترامپ اس��ت 
دلیل اين اقدام اعضاي رهبري حزب جمهوري خواه 
امريكا را توضیح مي دهد ك��ه آنها »ضعف هايي در 

اين ريیس جمهوري مي بینند.« 
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WASHINGTON — Facebook

said on Tuesday that it had identi-

fied a political influence campaign

that was potentially built to dis-

rupt the midterm elections, with

the company detecting and re-

moving 32 pages and fake ac-

counts that had engaged in activi-

ty around divisive social issues.

The company did not defini-

tively link the campaign to Russia.

But Facebook officials said some

of the tools and techniques used

by the accounts were similar to

those used by the Internet Re-

search Agency, the Kremlin-

linked group that was at the cen-

ter of an indictment this year al-

leging interference in the 2016

presidential election.

Facebook said it had discovered

coordinated activity around is-

sues like a sequel to last year’s

deadly “Unite the Right” white su-

premacist rally in Charlottesville,

Va. Activity was also detected

around #AbolishICE, a left-wing

campaign on social media that

seeks to end the Immigration and

Customs Enforcement agency.

“At this point in our investiga-

tion, we do not have enough tech-

nical evidence to state definitively

who is behind it,” said Nathaniel

Gleicher, Facebook’s head of

cybersecurity policy. “But we can

say that these accounts engaged

in some similar activity and have

connected with known I.R.A. ac-

counts.”
The jolting disclosure, deliv-

ered to lawmakers in private

briefings on Capitol Hill this week

and in a public Facebook post on

Tuesday, underscored how be-

hind-the-scenes interference in

the November elections had be-

gun.
In recent weeks, there have

been reports of other meddling,

including a Daily Beast report

that the office of Claire McCaskill

of Missouri, one of the Senate’s

most vulnerable Democrats up for

FACEBOOK BUSTS
A SHADOWY PLOT
TO JOLT ELECTIONS

SIGNS OF RUSSIAN HAND

32 Pages and Accounts

Are Caught Pushing

Divisive Issues

By NICHOLAS FANDOS

and KEVIN ROOSE

Continued on Page A16

WASHINGTON — President

Trump has given Republicans

good reason to tolerate his unruly

leadership style. His tax cuts, de-

regulation push and nomination of

conservative judges amount to

the most orthodox Republican

agenda any president has pur-

sued since Ronald Reagan.

Few had better reason to appre-

ciate Mr. Trump’s results than

Charles G. Koch, a billionaire in-

dustrialist who is one of the Re-

publican Party’s biggest donors.

Yet Mr. Koch’s simmering frus-

trations with the president over

trade and immigration have now

spilled over into an ugly public

feud with Mr. Trump and candi-

dates who side with him. By call-

ing Mr. Trump’s trade policies

“detrimental” and denouncing di-

visive leadership, Mr. Koch is

making a provocative political

move that — be it hardball strat-

egy or more of a ploy — threatens

to complicate Republican efforts

to hold on to their slim congres-

sional majorities in the November

midterm elections.
Mr. Trump hit back on Tuesday

by attacking Mr. Koch; his ailing

brother and business partner, Da-

vid; and the powerful political net-

work they founded as “totally

overrated” and “a total joke in real

Republican circles.”
“I never sought their support

because I don’t need their money

or bad ideas,” Mr. Trump fumed on

Twitter in an early morning series

of posts. And several Republicans,

including some allies of the Kochs,

accused them of self-aggrandize-

ment.
The back-and-forth between

the two men began with threats

from Mr. Koch and his top political

aides over the weekend to with-

hold support for Republican can-

didates who do not help enact the

free trade, budget-slashing, gov-

ernment-shrinking policies that

have always been at the center of

the Koch political philosophy but

are of little interest to the presi-

dent. The Koch network has said it

plans to spend up to $400 million

on politics and policy in the 2018

election cycle.
In a video released to the media

during a Koch network retreat in

Colorado Springs on Saturday, Mr.

President Jabs
Back at Kochs

In Trade Feud

Brands Vital Donors to

G.O.P. a ‘Total Joke’

By JEREMY W. PETERS

Continued on Page A16

BEIJING — China’s top leader,

Xi Jinping, seemed indomitable

when lawmakers abolished a term

limit on his power early this year.

But months later, China has been

struck by economic headwinds, a

vaccine scandal and trade battles

with Washington, emboldening

critics in Beijing who are ques-

tioning Mr. Xi’s sweeping control.

Censorship and punishment

have muted dissent in China since

Mr. Xi came to power. So Xu

Zhangrun, a law professor at Ts-

inghua University in Beijing, took

a big risk last week when he deliv-

ered the fiercest denunciation yet

from a Chinese academic of Mr.

Xi’s hard-line policies, revival of

Communist orthodoxies and adu-

latory propaganda image.

“People nationwide, including

the entire bureaucratic elite, feel

once more lost in uncertainty

about the direction of the country

and about their own personal se-

curity, and the rising anxiety has

spread into a degree of panic

throughout society,” Professor Xu

wrote in an essay that appeared

on the website of Unirule Institute

of Economics, an independent

think tank in Beijing that was re-

cently forced out of its office.

“It’s very bold,” Jiang Hao, a re-

searcher at the institute, said in an

interview. “Many intellectuals

might be thinking the same, but

they don’t dare speak out.”

Professor Xu urged Chinese

lawmakers to reverse the vote in

March that abolished a two-term

limit on Mr. Xi’s tenure as presi-

dent. That near-unanimous vote

of the party-dominated legisla-

ture opened the way for him to re-

tain power for another decade or

longer as president, Communist

Party leader and chairman of the

military.
The essay appeared as a burst

of troubles has given a focus for

criticisms of Mr. Xi’s strongman

ways, and it has spread through 

China Skids,
And Xi Hears

Rare Rebuke

By CHRIS BUCKLEY

A professor in China wrote that policies of President Xi Jinping, right, had created “uncertainty about the direction of the country.”
ANDY WONG/ASSOCIATED PRESS

Continued on Page A7

WASHINGTON — For years,

Cody Wilson, a champion of gun-

rights and anarchism from Texas,

has waged a battle to post on the

internet the blueprints for making

plastic guns on 3-D printers,

claiming the First Amendment

gives him the right to do it.

Plastic guns are difficult to de-

tect, and concerned about making

it easier to produce them, the

Obama administration had used

export laws banning the foreign

distribution of firearms to prevent

publication of the blueprints. But

an abrupt reversal by the State

Department last month appeared

to finally clear the path for Mr.

Wilson to usher in what his web-

site calls “the age of the download-

able gun.”
That age, he said, would start

Wednesday when he would begin

uploading the instructions. But

faced with dire warnings about an

imminent risk to public safety

from alarmed public officials

across the country, a federal judge

in Seattle on Tuesday evening

abruptly granted a temporary na-

tionwide injunction blocking Mr.

Wilson from moving forward with

his plans.
Attorneys general in eight

states and the District of Colum-

bia had filed a joint lawsuit at-

tempting to force the Trump ad-

ministration to prevent Mr.

Wilson’s nonprofit organization,

Defense Distributed, from mak-

ing the technical plans for the

plastic guns available online.

In a decision from the bench is-

sued immediately after an hour-

long argument by lawyers for

both sides, Judge Robert S. Lasnik

of United States District Court

said the lawyers bringing the suit

had established “a likelihood of ir-

reparable harm” and of success on

the merits.
Judge Lasnik said in his ruling

that there were “serious First

Amendment issues” that would 

Judge Presses Pause on the Downloadable Gun

This article is by Michael D.

Shear, Tiffany Hsu and Kirk John-

son.

Cody Wilson holding a pistol made on a 3-D printer at his home.JAY JANNER/AUSTIN AMERICAN-STATESMAN, VIA ASSOCIATED PRESS

Continued on Page A12

TEHRAN — Iran’s leaders can-

not stand the thought of talking to

the United States and say Presi-

dent Trump cannot be trusted. But

Jamshid Moniri, a 45-year-old

building contractor sweating un-

der the Tehran summer sun,

summed up what many ordinary

Iranians think.
“Of course we should talk to

Trump,” he said on Tuesday.

“What is wrong with talks? We’d

be nuts not to talk to him.”

The day before, Mr. Trump, who

withdrew the United States from

the 2015 nuclear agreement with

Iran in May despite Iran’s docu-

mented compliance, said he was

ready to sit down with Iran’s lead-

ers “without preconditions.”

“I’ll meet with anybody,” Mr.

Trump said in Washington. “If

they want to meet, I’ll meet. Any-

time they want.”
On Tuesday, in Tehran, Mr.

Trump’s open invitation seemed

to be on everybody’s mind. In-

creasingly desperate, many say

they would welcome any option

that could ease Iran’s economic

quagmire.
The Iranian currency, the rial,

has lost 80 percent of its value dur-

ing the past year — and nearly 20

percent just in the past few days.

Foreign investors have left to 

Struggling Iranians See Lifeline in Trump’s Offer

By THOMAS ERDBRINK

President Trump’s invitation to talk dominated the news in Iran.
ATTA KENARE/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

Continued on Page A8

When 17-year-old Destani

Williams ran away from an up-

state New York residential treat-

ment program in May 2017 and

was found dead a week later, it

was but the latest in a string of

troubling incidents at Cayuga

Centers, a 166-year-old child-wel-

fare agency.
In the year leading up to her

death, three workers were ar-

rested on charges of abuse, and

the agency was sued for negli-

gence as a result. The police in Au-

burn, N.Y., complained about hun-

dreds of emergency calls to deal

with runaway residents and vio-

lent incidents on the campus,

which included residents injuring

police officers, throwing chairs

through windows and wielding

shards of glass to cut staff mem-

bers.
“It seems that Cayuga Centers

has evolved into a business whose

priority is making money as op-

posed to a family service that

helps youth meet the challenges

of life,” Officer Joseph Villano, the

president of the local police union,

wrote in August 2017 to the agen-

cy’s board of trustees in a letter

that was made public.

But by then, Cayuga Centers

was far along in its transition from

a modest nonprofit specializing in

residential programs in the Fin-

ger Lakes region, first into an

agency providing foster care serv-

Ailing Charity Reaped Millions

Shifting Care to Young Migrants

By LIZ ROBBINS

Continued on Page A18

A lawyer for Paul Manafort, President

Trump’s former campaign chairman,

who faces an array of bank- and tax-

fraud charges, placed the blame on Mr.

Manafort’s associates. PAGE A14

NATIONAL A10-16

Trial for Manafort Begins

Did the 525 ventriloquists who gathered

in Kentucky for a convention last month

find the event rewarding? You’ll have to

ask their dummies. PAGE C1

ARTS C1-7

Don’t Everybody Speak at Once

A reporter shadowed a superintendent

in a complex with one of the worst

maintenance backlogs in the city to see

what it means to save the nation’s

largest public housing system. PAGE A17

NEW YORK A17-20

One Day in a $32 Billion Crisis

The special counsel has passed along

investigations into lobbying by Wash-

ington insiders to the federal prosecu-

tors in New York. PAGE A14

Mueller Refers 3 Cases
A new crop of local groceries is innovat-

ing to serve niche audiences and ad-

vance social causes. PAGE D1

FOOD D1-6

Making Small Markets Super

Frank Bruni PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

The Arabic-speaking minority has long

fought for Israel, but a new law has

opened a rift by declaring Israel “the

nation-state of the Jewish people” and

omitting equality for all. PAGE A9

INTERNATIONAL A4-9

Israeli Law Shuns Druse, Too

The election of Imran Khan, the pre-

sumptive prime minister of Pakistan,

could complicate peace talks with the

Taliban in Afghanistan. PAGE A6

U.S. Critic Rises in Pakistan

Targeting a staple of the technology

world, a proposed ordinance would ban

employee cafeterias in new construc-

tion, encouraging tech workers to leave

the office to buy their meals. PAGE B1

BUSINESS DAY B1-8

The Free Lunch, Under Attack

The most lopsided defeat in Mets his-

tory became even more absurd when

infielder Jose Reyes pitched the eighth

inning. He allowed six runs. PAGE B11

SPORTSWEDNESDAY B9-12

Nationals 25, Mets 4 (No Typo)

Late Edition
Today, mostly cloudy, humid, show-

ers, thunder, high 84. Tonight, show-

ers or thunderstorms, humid, low

75. Tomorrow, showers, storms,

high 87. Weather map, Page C8.
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نگاهيبهمداركيكه»رابرتمولر«براياثباتدخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوريامريكادارد

مداركمولرعليهترامپچيست؟
پیش بیني مي شود كه رابرت مولر، 
مسوول پرونده پاول مانفورت و دخالت 
روس��یه در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، بیش از پانصد مدرك و شاهد داشته باشد. 
مول��ر در حال تكمی��ل پرونده ب��راي محكوم 
كردن ترامپ در پرونده انتخابات است. او مداركي 

از پرداخت ها، تقلب ها و... دارد. 
در حال حاض��ر پاول مانف��ورت مدير كمپین 
تبلیغاتي ترامپ مجرم ش��ناخته نش��ده اس��ت و 
تی��م دفاعي او ت��الش مي كند تاري��خ محاكمه او 
را ب��ه تعويق بیندازد. رابرت مول��ر بازرس ويژه از 
تابستان گذشته به رياست تیم تحقیق و تفحصي 
منصوب شده كه در دو زمینه قرار است به وزارت 
دادگس��تري گزارش دهد؛ بررسي هر گونه ارتباط 
میان اعضاي ستاد ترامپ و دولت روسیه و احتمال 
سوءاستفاده ريیس جمهور امريكا از قدرتش براي 
متوقف كردن اي��ن تحقیقات قضايي. كمیته مولر 
درحال حاضر ۱۳ تبعه روس و ۳ ش��ركت روسي 
را به دخالت در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ 

متهم كرده است. 
رس��انه هاي امريكايي در س��ال گذش��ته بارها 
از مناس��بات مالي موسس��ه ترامپ و شركت هاي 
روس��ي و نزديك به والديمیر پوتین نوشته بودند. 
گفته مي ش��ود، مهم ترين آنها به تالش موسس��ه 

ترام��پ براي اح��داث يك برج- هت��ل مجلل در 
مس��كو بازمي گردد ك��ه گفت وگوه��اي آن میان 
موسس��ه ترامپ و طرف روس��ي چند سال پیش 

شكل گرفت اما هیچگاه عملیاتي نشد. 
سازمان هاي امنیتي اياالت متحده به اين نتیجه 
رس��یدند كه روس��یه با اس��تفاده از هك كردن و 
تبلیغات گسترده در مبارزات انتخاباتي سال ۲۰۱۶ 
اين كشور مداخله كرده اند، مداخله يي كه به بر هم 

زدن توازن آرا به سود ترامپ انجامیده است. 
ش��واهد مولر علی��ه ترامپ و مانفورت ش��امل 
اس��ناد بانكي، خريد فرش هاي شرقي و مرسدس 
بن��ز و... اس��ت. او م��وارد گس��ترده يي را درباره 
البیگري مانفورت ب��راي حمايت از دولت طرفدار 
كرملی��ن در اوكراين جمع آوري كرده اس��ت. در 
حالي كه اين لیس��ت جامع اس��ت، تیم مولر حق 
دارد در هر جلسه دادگاه نیز مداركي را ارائه دهد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

ورود طراح اصلي كودتاي 28 مرداد به ايران 
يازده��م م��رداد ۱۳۳۲، كرمی��ت روزولت 
مام��ور س��یا و يك��ي از طراحان اصل��ي كودتا 
علی��ه محم��د مص��دق نخس��ت وزي��ر قانوني 
اي��ران ب��ا محمدرضا پهل��وي ديدار ك��رد. در 
اين دي��دار ۲ ط��رف توافق كردند، سرلش��كر 
زاه��دي جايگزي��ن مص��دق ش��ود و كابین��ه 
 تازه يي تش��كیل دهد. كرمیت روزولت جونیور
)به انگلیس��ي:Kermit Roosevelt,Jr.( نوه 
تئ��ودور روزول��ت ريیس جمهور س��ابق امريكا 
و ريی��س ش��عبه خاورمیانه س��ازمان مركزي 
جاسوسي امريكا � سیا � بود كه بعدها فرمانده 
عملی��ات كودتاي ۲۸ مرداد ش��د. از ش��هريور 
۱۳۳۰ در سازمان هاي دولتي امريكا نگراني از 
مصدق پديد آمده بود و رشد مي كرد و آنان از 
همان زمان وارد تماس هايي با مخالفین مصدق 
ش��ده بودند. كرمی��ت روزولت رهب��ر عملیات 
كودتاي ۲۸ مرداد اعتراف مي كند كه درس��ت 
در همین زمان شركت سابق نفت شركت نفت 
ايران و انگلیس از او خواس��ته اس��ت كه نقشه 

سرنگوني مصدق را مشتركا بررسي كنند. 
روزول��ت مي نويس��د: »مص��دق مناس��بات 
ديپلماتی��ك با انگلس��تان را قطع ك��رد... يك 
هفت��ه بعد م��ن در ته��ران بودم... م��اه نوامبر 
)آبان ماه( هنگام بازگش��ت از تهران به كشورم 
از لندن گذش��تم. شركت نفت ايران و انگلیس 
با م��ن تماس گرفت. س��خنگوي آنها كوچران 
بود. آنه��ا به هیچ چیز ج��ز برانداختن مصدق 
نمي انديش��یدند... آن��ان هم��ان وقت نقش��ه 
آماده يي براي نبرد داش��تند. با دقت بررس��ي 
كرديم. بعدها تعداد شركت كنندگان در بررسي 

روز به روز زيادتر مي ش��د... نقشه آنها اين بود 
ك��ه به همراه اعلیحض��رت همايون كار كنند و 
نه علی��ه او، مامورين اصلي آنها در ايران رابطه 
نزديكي با دربار داشتند... درباره ارتش ارزيابي 

آنها شبیه ارزيابي من بود... « 
او در خاطراتش درباره روز بعد دو روز بعد از 
كودتا مي نويسد: مصدق رفت و شاه آمد نتیجه 
اين جريان باالخره چنین ش��د. روز شنبه ۲۲ 
اوت )۳۱ م��رداد( ش��اه )اعلیحض��رت همايون 
شاهنش��اه( با پیروزي بازگش��ت از آنجايي كه 
دوس��تان ايراني م��ن هیچ ن��وع حركتي را در 
تعطیالت پنجشنبه و جمعه توصیه نمي كردند 
ش��اه ترجیح داد بعد از تعطیالت آخر هفته به 

تهران بیايد... 
... من در میان جمعیت خوشحال به سفارتمان 
در تخت جمش��ید برگش��تم و لوئي هندرس��ن 
س��فیر امريكا نیز در آنجا به من پیوست. او خبر 
داد كه مصدق شب گذشته به پلیس تلفن كرده 
و خود را تس��لیم نموده است. ما نمي دانستیم با 
او و رياح��ي و بقی��ه كه به پادشاهش��ان خیانت 
كرده بودند چه بايد مي كرديم. شب بعد مي  بايد 
راه  حلش را مي  يافتم. بار ديگر يكشنبه نیمه شب 
۲۳ اوت )اول شهريور( به قصر رفتم. اين مرتبه با 
ماشین سفارت، گارد دم در به من سالم نظامي 
داد. او در دفع��ات قب��ل هیچگونه عكس  العملي 

نشان نمي  داد. 
رانن��ده مس��تقیما م��را كن��ار پله ه��ا برد. 
آنجا م��ردي با لب��اس فراك از من اس��تقبال 
كرد. تعظی��م كوتاهي نمود م��را به طبقه دوم 
راهنمايي كرد. ش��اه در آنجا در اطاق پذيرايي 

منتظ��ر من بود. من قب��ال آنجا نرفته بودم میز 
اعلیحضرت در قس��مت غرب اطاق قرار داشت 
و در قسمت ش��رق اطاق دو مبل راحت و يك 
كاناپه گذاش��ته شده بود. موقعي كه به يكديگر 
دس��ت مي  داديم مرد ديگري با لباس فراك با 
گیالس هاي كوچك ودكا و خاويار وارد شد. بعد 
شاه اش��اره كرد كه بنشینیم نخستین كلماتي 
كه به كار برد خیلي موقرانه و س��نگین ادا شد. 
»م��ن تاج و تخت��م را از بركت خداوند، ملتم و 
ارتش��م و شما دارم.« گیالس��ش را برداشت و 
به سالمتي من دس��تش را بلند كرد و من هم 
همین كار را كردم و هر دو آن را نوشیديم بعدا 
خنديد خیلي خوش��حالم از اينكه شما را اينجا 
مي بینم. خیلي بهتر از داخل ماشین و خیابان 
باغ اس��ت. در جواب تبسم كردم. خیلي خوب 

است اعلیحضرتا.«

ميراثنامهايستگاه

»شگفتانگيزان2«بهكلوپميليارديهاپيوست
 »۲ »ش��گفت انگیزان  انیمیش��ن 
فروش��ش را در سراس��ر جهان از مرز 
ي��ك میلیارد دالر عبور داد و به گروه 
فیلم هايي پیوست كه فروشي بیش از 

يك میلیارد دالر را تجربه كرده اند. 
فیل��م  ورايت��ي،  گ��زارش  ب��ه 
»ش��گفت انگیزان ۲« با عب��ور از مرز 

ف��روش يك میلیارد دالري نامش را در تاري��خ ثبت كرد. اين فیلم كه 
ادامه يي بر فیلم ابرقهرماني محصول ديزني- پیكسار است دوشنبه شب 
به مرز فروش يك میلیارد دالر رس��ید. »ش��گفت انگیزان ۲« هفتمین 
فیلم انیمیش��ن در میان ۳۶ فیلمي اس��ت كه تاكنون فروشش��ان را از 
م��رز يك میلیارد دالر عبور داده اند. اين فیل��م در بازار جهاني تاكنون 
۵۷۴ میلیون دالر و در امريكاي شمالي ۴۳۰ میلیون دالر فروش كرده 
است. »پلنگ سیاه«، »انتقام جويان: جنگ ابديت« و »دنیاي ژوراسیك: 
سقوط سلطنت« سه فیلم ديگري بودند كه امسال به اين مرز رسیدند. 
اين پنجمین انیمیش��ن ديزني اس��ت كه به كلوپ میلیارد دالري ها 
مي پیوندد. »يخ زده«، »داس��تان اس��باب بازي ۳«، »درجس��ت وجوي 
دوري« و »زوتوپیا« ديگر انیمیشن هايي بودند كه فروشي باالتر از يك 
میلی��ارد دالر را تجربه كردند. در مجم��وع ۱۸ فیلم كمپاني ديزني در 

میان ۳۶ فیلم كلوپ میلیاردي ها جاي دارد. 
»ش��گفت انگیزان ۲« نوش��ته و كارگرداني برد بِرد اس��ت. اين فیلم 
ركورد افتتاحیه ۱۸۲,۷ میلیون دالري را در امريكاي ش��مالي به جاي 
گذاشت و نهمین فیلم انیمیشن است كه در امريكا از مرز ۵۰۰ میلیون 
دالر عبور كرده است. »شگفت انگیزان« در سال ۲۰۰۴ فروشش را در 
سینماهاي جهان با فروش ۶۳۳ میلیون دالر به پايان برد كه سهم بازار 
امري��كا در اي��ن میان ۲۶۱ میلیون دالر بود.  ب��ا اين حال هنوز فروش 
»شگفت انگیزان ۲« ادامه دارد و ژاپن و اسپانیا و سپس ايتالیا و آلمان 

در همین هفته میزبان اين انیمیشن خواهند بود. 

سقفخانهتاريخيداروييگرگاندوبارهمرمتميشود
سرپرس��ت معاون��ت میراث فرهنگ��ي 
صنايع دس��تي  میراث فرهنگ��ي،  اداره كل 
و گردش��گري گلس��تان گف��ت: عم��ده 
آس��یب هاي وارده ب��ه بنا خان��ه تاريخي 
دارويي ش��هر گرگان در سقف مرمت شده 
و چوب ها و تخته هاي زير سفال اين بناي 
تاريخي بوده اس��ت. »س��ارا اخوت« اظهار 

كرد: سقف آس��یب ديده بنا پس از مستندسازي به طور كامل جمع آوري شد و 
مرمت مجدد بنا آغاز شده است. مدت زمان الزم براي مرمت اين بنا حدود ۳۵ تا 
۴۰ روز تخمین زده مي ش��ود.  او با اشاره به اينكه آتش سوزي در سقف طبقه 
اول اين بنا بوده اس��ت، افزود: آسیب هاي وارده به سقف طبقه همكف شامل 
آس��یب به نازك كاري و چوب هاي پلور و گچ كاري س��قف بوده و ديواره ها 
و كف اين طبقه س��الم اس��ت. اخوت اظهار كرد: در طبقه اول خانه تاريخي 
دارويي كلیه تزئینات بنا ش��امل گچ بري هاي سقف و سیمان بري ها در نما و 
گچ بري ها در بدنه ها همچنین كف اين طبقه هیچ آس��یبي وارد نشده است.  
او با تش��ريح اقدام��ات روزهاي آتي در مرم��ت اين بنا گف��ت: از ديروز كار 
چوب ريزي سقف به همراه پتك كوبي آن آغاز شده كه امروز به پايان خواهد 
رس��ید. معاون میراث فرهنگي گلس��تان اظهار كرد: از امروز يازدهم مردادماه 
تا يكش��نبه چهاردهم مرداماه كار حاال ريزي و اجراي ش��یر سر در لبه بام بنا 
انجام و پس از آن روز دوشنبه ۱۵ مرداماه كار تخته كوبي سقف جهت اجراي 

سفال آغاز و تا روز پنجشنبه ۱۸ مردادماه به طول خواهد انجامید. 
او افزود: همزمان با تخته كوبي س��قف، كار گچ كاري سقف طبقه همكف و 

طبقه اول روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مردادماه ۹۷ آغاز مي شود. 
اخ��وت گفت: در ادامه كار اجراي سیس��تم الكتريك��ي بنا به همراه نصب 
پنج��ره و درب ه��ا انجام و پس از آن عملیات رنگ آمی��زي اين بناي تاريخي 
انجام خواهد شد.  سرپرست معاونت میراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي 
اس��تان همچنین از اس��كان خانواده دارويي در منزل اجاره يي مبله توس��ط 

پیمانكار در مدت مرمت اين بنا خبر داد. 
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