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   عراقچي در پايان نشست كميسيون مشترك برجام خبر داد

اميدواري به ادامه حيات برجام
نخس��تين نشست كميسيون مش��ترك برجام پس از خروج برجام در حالي 
برگزار شد كه عباس عراقچي گفت اولويت ايران برگزاري نشست هاي كارشناسي 
است. چراكه به گفته اين ديپلمات، ايران به دنبال يافتن تصويري روشن از آينده 
برجام است. از گفته هاي معاون وزير امور خارجه ايران اينطور برمي آيد كه ايران 
از مذاكرات انجام ش��ده تا به امروز رضايت دارد. ظاهرا اين رضايت شامل جلسه 
روز گذشته هم شده است. آنجا كه عراقچي تاكيد كرد تمامي اعضاي باقي مانده 
در برجام در پايبندي به تعهدات خود كامال متحد هستند و تامين خواسته هاي 

ايران را براي بقاي برجام ضروري مي دانند. 
عراقچي كه پس از نشست كميسيون مشترك و در جمع خبرنگاران سخن 
مي گفت، با اش��اره به اينكه نشس��ت فوق العاده كميسيون مش��ترك برجام به 
درخواس��ت ايران براي بررسي خروج امريكا از اين توافق، عواقب خروج امريكا و 
اينكه آيا بقيه اعضاي برجام قادر هستند اين توافق را بدون امريكا حفظ و منافع 
ايران را در برجام تامين كنند، برگزار شد، گفت: قبل از اين نشست، گروه كاري 
تحريم ها را تشكيل داديم و جلسات متعدد كارشناسي هم با كارشناسان اتحاديه 
اروپا هم با كارشناسان سه كشور اروپا و كارشناسان چيني و روسي جلسات بسيار 
فشرده يي داشتيم؛ همين طور جلسه كميسيون مشترك كه سه ساعت به طول 
انجاميد. عراقچي ادامه داد: فكر مي كنم كه در مجموع جلس��ه خوبي بود از اين 
جهت كه تمامي اعضاي باقي مانده در برجام موضع كامال متحد خودشان را در 
خصوص ادامه تعهداتشان در برجام اعالم كردند؛ آنها همچنين از خروج امريكا 
ابراز تاس��ف و اعالم كردند كه تامين خواسته هاي ايران در برجام و عادي سازي 
همكاري هاي اقتصادي با ايران براي بقاي برجام يك امر كامال ضروري است. او 
افزود: انها بر تعهد خودشان به مذاكرات فشرده با ايران تاكيد كردند و تالش دارند 
در زمينه هاي مختلفي از جمله نفتي و بانكي، بحث هاي مربوط به سرمايه گذاري 
و تجارت، بيمه، مالي و بانكي بتوانند به راهكارهاي عملي براي تامين خواسته هاي 
ايران برس��ند. به گفته عراقچي »بعد از طي اين مراحل جمهوري اسالمي ايران 
تصميم خواهد گرفت كه آيا در برجام باقي خواهد ماند يا خير.« اما اين نشست 
مهمان ويژه يي هم داش��ت. يوكيو آمان��و دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
هم در اين نشس��ت حضور داش��ت تا احتماال از آخرين وضعيت بازرس��ي ها از 
تاسيس��ات اتمي ايران گزارش دهد. در همي��ن ارتباط رويترز پيش از برگزاري 
نشست مشترك به نقل از يك ديپلمات ايراني حاضر در مذاكرات گفته بود ايران 
انتظار دارد بسته اقتصادي را تا دهم خرداد ماه از اروپا دريافت كند. بسته يي كه 
به گفته اين مقام ايراني بايد تضمين كند كه صادرات نفت متوقف نمي ش��ود و 

ايران همچنان به سوييفت دسترسي خواهد داشت.

  ماكرون: به دنبال ادامه پروژه هاي اقتصادي در ايران هستيم
در همي��ن ح��ال به گزارش ايس��نا، به نق��ل از رويت��رز، امانوئل ماكرون 
رييس جمهور فرانس��ه در نشس��ت خبري مش��ترك با همتاي روس��ي خود 
گفت: از زمان تصميم امريكا براي خروج از اين توافق، س��ه كش��ور اروپايي 
امضا كننده توافق هسته يي با ايران و همچنين خانم فدريكا موگريني به طور 
ش��فاف و واضح اع��الم كرده اند كه ما در اين توافق باق��ي مي مانيم. چرا كه 
تواف��ق چهارده��م جوالي ۲۰۱۵ توافقي اس��ت كه م��ا آن را امضا كرده ايم 
و بنابراي��ن بايد به آن احت��رام بگذاريم. وي افزود: م��ن اميدوارم كه تمامي 
امضا كنندگان اين توافق در آن باقي بمانند و توافق هسته يي را حفظ كنند. 
ماكرون ادامه داد: كش��ورهاي اروپايي هفته گذش��ته در صوفيه بلغارس��تان 
تصميم گرفتند كه براي اطمينان بخش��ي به كارايي اين توافق از جمله ابعاد 
اقتصادي اين توافق، خودش��ان را به ابزاري مجهز كنند و در سطح شركت ها 
تضمين ه��اي الزم را ارائه دهن��د. او گفت: ما به دنبال راهكاري هس��تيم تا 
ش��ركت هاي ما بتوانند ضمن حفظ منافع ش��ان در امريكا پروژه هايي كه در 
اي��ران آغاز كرده اند را ادامه دهند و به اي��ران نيز اين اطمينان را بدهيم كه 

پروژه هاي آغاز شده در اين كشور ادامه خواهد يافت.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 2 

»بس��ياري از مش��كالت اقتصادي 
از جمل��ه در م��ورد موسس��ات مالي 
و اعتب��اري غيرمجاز را پش��ت س��ر 
گذاش��ته ايم.« اين عباراتي اس��ت كه 
رييس جمه��وري با آنه��ا تالش كرده 
تا دس��تاوردهاي دولتش طي ۵سال 
گذشته را تشريح كند. دستاوردهايي 
ك��ه از منظ��ر روحاني بع��د از برجام 
ن��ه تنها وابس��تگي اقتص��اد ايران به 
درآمدهاي نفتي را كاهش داده؛ بلكه 
توانسته در شاخص هاي اصلي اقتصاد 
كش��ورمان مانند تورم، ت��راز تجاري، 
اش��تغال زايي، مقابله با فقر مطلق و... 
نيز تحوالت چش��مگيري ايجاد كند. 
تحوالتي ك��ه در ص��ورت هماهنگي 
و هم��كاري ق��واي كش��ور مي توانند 
اقتصاد اي��ران را در براب��ر تكانه هاي 

بيروني و دروني ايمن كند. 
رييس جمهور با اس��تناد به همين 
اع��داد و ارقام اقتصادي و با عنايت به 
آمارهاي مس��تند گفت: در طول ۴۰ 
س��ال گذش��ته مردم آزمايش خود را 
به  خوب��ي پس داده اند و در همه فراز 
و نش��يب ها از نظام، انقالب، كشور و 

منافع ملي حراست كردند. 
به گزارش پ��اد، روحاني در ديدار 
مس��ووالن، كارگ��زاران و جمع��ي از 
مديران ارش��د دس��تگاه هاي مختلف 
كش��وري و لش��كري با رهب��ر معظم 
انقالب اسالمي )مشروح بيانات رهبر 
معظم انقالب اسالمي را در صفحه ۲ 
بخواني��د( ماه رمض��ان را ماه رحمت 
الهي و ماه مقاومت خواند و با اش��اره 
به مقاومت مردم در برابر فش��ارهاي 
خارجي در س��اليان اخير اظهار كرد: 
آنچه امروز س��ردمداران رژيم امريكا 
مي گويند ب��راي مردم اي��ران تازگي 

ن��دارد، چرا كه اي��ن حرف ها كهنه و 
متعلق به چهل سال پيش است. 

ريي��س دولت دوازده��م افزود: در 
برابر اق��دام امريكا در خروج از برجام 
به استثناي يك رژيم نامشروع و چند 
كشور كوچك، همه كشورهاي جهان 
مخالف��ت كردن��د كه اين ب��ه معناي 
پي��روزي ايران در صحنه سياس��ي و 
حقوقي است. او با بيان اينكه »در همه 
تصميمات رهبر معظم انقالب راهنما 
و هادي دولت بوده اند«، خاطرنش��ان 
كرد: ام��روز در حال مذاك��ره با پنج 
كش��ور ديگر برجام هستيم و اگر چه 
آنها در زبان و اعالميه هاي سياس��ي، 
خود را متعه��د به برجام مي دانند اما 
باي��د در مقام عمل ببينيم كه چگونه 

عمل خواهند كرد. 
رييس جمه��ور از دي��دار خ��ود با 
رهب��ران دو كش��ور چين و روس��يه 
و تماس با س��ه كش��ور ديگر اروپايي 
در هفته ه��اي آينده خبر داد و افزود: 
اگ��ر اين پنج كش��ور بتوانن��د منافع 
كش��ورمان به ويژه مناف��ع اقتصادي 
م��ا را در برجام تامين كنند، برجام را 
بدون امريكا ادامه خواهيم داد وگرنه 
تصميم الزم را مي گيريم و كش��ور با 
برجام يا ب��دون برجام به  خوبي اداره 

خواهد شد. 

اتحاد ملي براي عبور از مشكالت
روحاني دس��تاورد ب��زرگ حاصل 
از اقدامات اخير امري��كا را هم صداتر 
ش��دن و متحدتر ش��دن ملت بزرگ 
ايران خواند و تصري��ح كرد: ترديدي 
نداريم كه در شرايطي كه ملت متحد 
ايران پش��ت س��ر رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته، هيچ قدرتي نمي تواند اين 

ملت بزرگ را به زانو در آورد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  رييس جمه��وري 
امريكا عليه كش��ورمان  تحريم ه��اي 
در س��ال هاي ۹۰ و ۹۱، شرايط امروز 
كش��ور را با آن زمان متفاوت دانست 
و گفت: امروز ش��رايط بين المللي نيز 
متفاوت ش��ده و امري��كا در انزوا قرار 
گرفته اس��ت و ايران به عنوان كشور 
قان��ون و صلح و كش��وري كه به عهد 
خود وفا مي كند، م��ورد تجليل افكار 

عمومي جهانيان است. 
روحاني در تشريح اوضاع اقتصادي 
كش��ور گفت: در حال حاض��ر اتكا به 
نفت كمتر ش��ده اس��ت، ضمن اينكه 
در دو م��اه اول س��ال ۹۷ درآمدهاي 
ارزي غيرنفتي نسبت به دو ماه مشابه 
سال گذشته ۲8/۵درصد افزايش پيدا 
كرده كه اين به معناي آن اس��ت كه 
ملت و بنگاه هاي اقتصادي مسير خود 
را در راس��تاي اقتص��اد مقاومت��ي به  

خوبي طي كرده اند. 
ارزي  درآم��د  رييس جمه��وري 
غيرنفتي ايران در دو ماه گذش��ته را 
داراي ت��راز مثبت خواند و اعالم كرد: 
در همين مقطع تورم تك رقمي بوده 
و بازار س��رمايه نس��بت به س��ال ۹۲ 
ح��دود س��ه برابر افزايش پي��دا كرده 
اس��ت. روحاني با بي��ان اينكه »امروز 
ني��ازي ب��ه واردات گازوييل نداريم«، 
گفت: مي توانيم تا پايان س��ال جاري 

در توليد بنزين خودكفا شويم. 
كرد:  خاطرنش��ان  رييس جمه��ور 
و  يازده��م  دول��ت  در  مجم��وع  در 
دوازدهم ۱۱ فاز را در پارس جنوبي به 
بهره برداري رسانديم و تا پايان امسال 
چهار ف��از ديگ��ر در پارس جنوبي به 

بهره برداري خواهد رسيد. 

دستاوردهاي اقتصادي
روحاني با اع��الم اينكه »در گندم 
امس��ال همانن��د دو س��ال گذش��ته 
خودكف��ا هس��تيم و در بس��ياري از 
كااله��اي اساس��ي در ح��ال حركت 
ب��ه س��مت خودكفاي��ي هس��تيم«، 
گفت: تحريم ها و فش��ارها تاثيري در 
برنامه ريزي هاي سال ۹۷ و سال هاي 
بعد نخواهد داش��ت و مردم مطمئن 
باش��ند در هر شرايطي اداره كشور به  

خوبي پيش خواهد رفت. 
رييس جمه��وري ب��ا بي��ان اينكه 
»بس��ياري از مش��كالت از جمله در 
م��ورد موسس��ات مال��ي و اعتب��اري 
غيرمجاز را پش��ت س��ر گذاشته ايم«، 
افزود: در زمينه آب اگر چه با كمبود 
مناب��ع آبي روبه رو هس��تيم اما دولت 
همه اقدامات الزم را براي استان هاي 
مختلف به خصوص اس��تان هايي كه 
دچار خشكس��الي هستند، انجام داده 

است. 
روحاني با اشاره به مساله ارز افزود: 
شايد از نظر امريكايي ها پاشنه آشيل 
كش��ورمان موضوع ارز و هرج و مرج 
در بازار ارز ب��ود اما اين احتمال را از 
برنامه ريزي  ماه ها پيش مي داديم لذا 
الزم را براي هر ش��رايطي حتي بدون 
برجام انجام داده ايم و در هر شرايطي 
ارز مورد نياز مردم تامين خواهد شد. 
رييس جمه��وري ب��ا بي��ان اينكه 
»مردم در شرايط امروز كشور مسير و 
راه انقالبي، ديني و ملي خود را ادامه 
خواهند داد«، تاكيد كرد: با استقامت 
و ايس��تادگي و تقوا، نص��رت الهي را 
خواهيم ديد و ب��دون ترديد پيروزي 

نهايي از آن ملت ايران خواهد بود. 

صن��دوق بين الملل��ي پ��ول اعالم 
كرد ك��ه اين  نهاد مال��ي، همچنان به 
هم��كاري با س��يف به عن��وان رييس 
كل بانك مركزي ايران ادامه مي دهد. 
ب��ه گ��زارش روز جمعه ايرن��ا، مركز 
ارتباطات صن��دوق بين المللي پول در 
پاس��خ به مكاتب��ه انجام ش��ده درباره 
اقدام امريكا در ق��رار دادن نام ولي اهلل 
س��يف ريي��س كل بان��ك مركزي در 

فهرس��ت تحريم هاي اين كشور، اعالم 
كرد ك��ه همكاري خ��ود را ب��ا ايران 
ادامه خواه��د داد. اين نهاد بين المللي 
همچنين اع��الم كرد كه ايران يكي از 
اعضاي صندوق بين المللي پول اس��ت 
و صن��دوق مطاب��ق با مق��ررات خود، 
با س��يف به عنوان ريي��س كل بانك 
مركزي ايران همكاري خواهد داشت. 
وزارت خزانه  داري امريكا بيست وپنجم 

ارديبهش��ت ماه ولي اهلل س��يف رييس 
بان��ك مرك��زي جمه��وري اس��المي 
ايران، را به طور يك جانبه در فهرس��ت 

اشخاص تحريم شده قرار داد. 
اين اقدام پ��س از تصميم هجدهم 
ارديبهشت رييس جمهوري امريكا براي 
خروج از توافق هسته يي برجام و اعمال 
دوباره تحريم ها عليه ايران در دوره هاي 
۹۰ و ۱8۰ روزه ص��ورت گرفت. بانك 

مركزي اي��ران در واكنش به اين اقدام 
در بيانيه يي اعالم كرد: اقدام خزانه داري 
امريكا غيرحرفه يي و نامتعارف و نشانگر 
بي احترامي مقام ه��اي دولت امريكا به 
بين المللي  و هنجارهاي  اس��تانداردها 
است كه با توجه به رفتارهاي يك جانبه 
اخير دول��ت امري��كا و بي احترامي به 
تعه��دات و توافقنامه ه��اي بين المللي 

گوناگون، جاي تعجب ندارد. 

خبر سرمقاله

  عالج واقعه پيش از وقوع

ميل شديد دونالد ترامپ به استفاده از زور به جاي ديپلماسي در تعامالتش، سرانجام 
نمايندگان امريكايي را برآن داشت تا با تصويب يك متمم از بروز فاجعه يي ديگر چون 
جنگ افغانس��تان يا عراق در سياس��ت خارجي اياالت متحده جلوگيري كنند. مجلس 
نماين��دگان با تصويب يك متمم وزارت دف��اع امريكا را از اقدام نظامي عليه ايران بدون 
اخذ مجوز كنگره بازداش��ته اس��ت. يكي از نمايندگان گفته كه با اين مصوبه، كنگره بار 
ديگر مجوز اس��تفاده از اهرم نظامي را كه س��ال ها بود از كنترلش خارج شده بود دوباره 

به دست گرفته است. 
از زماني كه دونالد ترامپ زير ميز برجام زده و به رغم مخالفت هاي گس��ترده جامعه 
جهاني از توافق هس��ته يي ايران خارج ش��ده است، هش��دارهاي زيادي درباره احتمال 
جنگ افروزي جديد در منطقه شنيده مي شد. ديپلمات ها و كارشناسان بسياري از اروپا 
گرفته تا آس��يا هش��دار مي دادند كه با توجه به شكست كاخ سفيد در وادار كردن تهران 
ب��ه خ��روج از برجام و حاال هم همراه كردن متحدان اروپايي، روس��يه و چين براي لغو 
توافقنامه، اين احتمال وجود دارد كه دونالد ترامپ دست به يك ماجراجويي ديگر زده 
و جن��گ تازه يي را در منطقه آغاز كند؛ به ويژه اينكه تمام محاس��بات او براي همراهي 
متحدان اروپايي در نابودي برجام به خطا رفته و رهبران آلمان، فرانس��ه و بريتانيا پس 
از خ��روج يك جانبه امريكا از توافق نه تنها برلزوم پايبن��دي به آن تاكيد كرده اند بلكه 
به دنبال راه هايي هس��تند تا ضمن مقابله با تحريم هاي يك جانبه امريكا، منافع ايران را 
تامين و تهران را به ماندن در اين توافق ترغيب كنند. اقداماتي كه خشم دولت غيرقابل 
پيش بيني امريكا را برانگيخته و نگراني ها را در واشنگتن نسبت به اقدامات غيرمتعارف 
و هيجان زده كاخ س��فيد بيشتر كرده است. مس��اله ديگري كه مي تواند اعضاي مجلس 
نمايندگان امريكا را نگران كرده باشد، برخي گزارش ها از تالش پنهان اسراييل، عربستان 
س��عودي و امارات براي كشاندن پاي واشنگتن به جنگ با ايران است؛ آن هم با حضور 
مهره هاي جنگ طلبي چون مايك پمپئو و جان بولتون در كاخ سفيد. به نظر مي رسد زنگ 
خطر زماني براي نمايندگان امريكايي به صدا درآمد كه در كنار هش��دارهاي گاه وبيگاه 
چين و روسيه و اروپا نسبت به درگيري هاي جديد در خاورميانه، نشريه نيويورك تايمز در 
سلسله گزارش هايي از نقش پول هاي دو رقيب منطقه يي ايران، يعني امارات و عربستان، 
در پيروزي ترامپ نوش��ت؛ پول هايي كه به اعتقاد مخالف��ان ترامپ مي توان ردش را در 
موضع گيري هاي امروز دولت امريكا در قبال تهران ديد. به اين نگراني بايد خشم دولت 
ترامپ از شكس��ت سياست هاي واش��نگتن-رياض در تحوالت اخير منطقه را افزود؛ از 
انتخابات اخير لبنان و پيروزي حزب اهلل گرفته تا تحوالت سوريه و پيشروي نيروهاي بشار 
اسد با حمايت ايران و روسيه  و انتخابات عراق كه نتيجه اش پيروزي ائتالف هاي نزديك 
به تهران بود. اخيرا نشريه نيوزويك به نقل از برخي صاحب نظران با تشبيه سياست هاي 
ترامپ در قبال ايران به جعبه پاندورا و انتقاد از نقش بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل 
و محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي، در خروج اياالت متحده از برجام نوشته بود 
كه ترامپ، امريكا را در مس��ير جنگ با ايران قرار داده است، جنگي كه در صورت وقوع 
مي تواند منطقه را به آتش بكشد. اما يك عامل ديگر هم مي تواند عزم نمايندگان مجلس 
امريكا را براي كنترل دولت ترامپ جزم كرده باش��د: افزايش فشارهاي داخلي به حلقه 
نزديكان رييس جمهور و تشديد اختالفات داخلي ميان دولت از يك سو و پليس فدرال 
امريكا )اف بي آي( و وزارت دادگستري از سوي ديگر. كابوس تحقيقات رابرت مولر بازرس 
ويژه تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 روز به روز براي 
ترامپ و نزديكانش جدي تر مي شود. امروز پاي بسياري از اعضاي پيشين و فعلي دولت 
او به اين پرونده باز ش��ده اس��ت. رابرت مولر تاكيد كرده كه اين تحقيقات مي تواند اول 
سپتامبر و بعد از گفت وگوي تيم حقوقي او با شخص ترامپ تمام شود. اين در حالي است 
كه مش��اوران حقوقي رييس جمهور به دليل غيرقابل پيش بيني بودن ترامپ مخالف اين 
ديدار هستند. منتقدان و رسانه هايي چون شبكه سي ان ان براين باورند كه تاكتيك دونالد 
ترامپ براي كاستن از اهميت رسوايي هاي پي درپي اخالقي و سياسي اش جنجال آفريني 
است. بنابراين هر چه دايره تحقيقات رابرت مولر گسترده تر شده و احتمال دست داشتن 
شخص ترامپ در اين رسوايي � از جمله كمك گرفتن از روسيه براي پيروزي در انتخابات 
� بيشتر مي شود، آقاي رييس جمهور براي منحرف كردن افكار عمومي از اين مساله به 
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سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

6 محور برنامه فقرزدايي دولت
 صفحه 3 

پيش بيني »تعادل« از سرريزشدن نقدينگي به بازار ملك محقق شد

بازگشت مسكن از سقوط 3 ماهه
 صفحه 13 

جهان

 عقب نشيني ترامپ
بهت جامعه جهاني

7

رييس جمهوري در ديدار مسووالن نظام با رهبر معظم انقالب: 

در همه تصميمات، رهبر معظم انقالب راهنما و هادي دولت بوده اند

   صندوق بين المللي پول: 

همكاري با سيف و بانك مركزي ايران را ادامه مي دهيم

ميل ش��ديد دونالد ترامپ به استفاده از زور به 
جاي ديپلماسي در تعامالتش، سرانجام نمايندگان 
امريكايي را برآن داش��ت تا ب��ا تصويب يك متمم 
از ب��روز فاجعه يي ديگر چون جنگ افغانس��تان يا 
عراق در سياست خارجي اياالت متحده جلوگيري 
كنند. مجل��س نمايندگان با تصوي��ب يك متمم 
وزارت دف��اع امريكا )پنتاگ��ون( را از اقدام نظامي 
عليه ايران بدون اخذ مجوز كنگره بازداشته است. 
يك��ي از نمايندگان گفته كه با اين مصوبه، كنگره 
ب��ار ديگ��ر مجوز اس��تفاده از اهرم نظام��ي را كه 
س��ال ها بود از كنترلش خارج ش��ده بود دوباره به 

دست گرفته است ...

گروه تجارت  
دولت اگرچ��ه در جديدتري��ن مصوبه ارزي 
خ��ود، ش��رايط را ب��راي ف��روش ارز حاصل از 
ص��ادرات و بازگردان��ي آن ب��ه داخ��ل كش��ور 
تس��هيل كرده اما همچنان ابهامات��ي در مورد 
ارزش گذاري كاالي صادراتي توليد داخل وجود 
دارد؛ چراكه براس��اس جديدترين دستورالعمل 
ارزي دول��ت 8۰ درص��د از كااله��اي صادراتي 
كه مرب��وط به واحدهاي دولتي، ش��به دولتي و 
عمده مي شود بايد در س��امانه »نيما« عرضه و 
۲۰درصد مابقي براساس فهرستي كه قرار است 
توس��ط وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت تهيه 

شود، متمايز شوند...

 عالج واقعه 
پيش از وقوع

 ابهام خروج صادراتي ها 
از »نيما«

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 14  

ایران

2

مجلس نمايندگان امريكا 
راه حمله احتمالي نظامي 

به ايران را بست
مجلس نماين��دگان امريكا در پيامي روش��ن به 
دولت ترامپ اعالم كرد؛ سياس��ت هاي جنگ طلبانه 
را بر نمي تابد. اعضاي كنگره در قانون بودجه س��ال 
۲۰۱۹ امريكا متممي را گنجاندند كه بر اس��اس آن 
رييس جمهور مجوز قانوني براي اس��تفاده از گزينه 
نظامي عليه ايران را نخواهد داشت. در حالي كنگره 
به چنين تصميمي رسيد كه هفته گذشته وزير امور 
خارجه امريكا با اعالم ۱۲ ش��رط از برنامه دولت اين 
كش��ور در رابطه با ايران پرده ب��رداري كرده بود، ۱۲ 

شرطي كه بوي جنگ مي داد. 
كنگره ني��ز ظاه��را عاقبت سياس��ت هاي فعلي 
رييس جمه��ور امريكا را دريافت ت��ا با اين متمم در 
قانون بودجه، پيش از آنكه ترامپ خسارت جديدي 
به اين كش��ور و جامعه بين المل��ل وارد كند، جلو او 
را بگي��رد. اين اذعان چند نف��ر از نمايندگان كنگره 

امريكاست ...

 بهاره محبي   

وفات حضرت خديجه سالم اهلل عليه را تسليت مي گوييم

 بهاره محبي   
دبير گروه جهان 



 حف�ظ تواف�ق هس�ته اي ارتباطي ب�ا برنامه 
موشكي ايران ندارد

برنا| رييس جمهور روسيه در ديدار با همتاي فرانسوي 
خ��ود تاكيد كرد كه نبايد حفظ برجام را به فعاليت هاي 
منطقه يي ايران و برنامه موش��كي اين كشور ارتباط داد. 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در نشست خبري 
مش��ترك با امانوئ��ل ماكرون همتاي فرانس��وي خود از 
تالش ه��اي اروپا براي حف��ظ توافق هس��ته يي با ايران 
اس��تقبال كرد. پوتين هش��دار داد از بي��ن رفتن برجام 

پيامدهاي فاجعه باري خواهد داشت. 
 نظ�ر فراكس�يون اميد تغيير هيات رييس�ه 

مجلس است
ايلن�ا| فاطم��ه س��عيدي، نماينده مجل��س و عضو 
فراكسيون اميد در آستانه انتخابات دوره يي هيات رييسه 
مجل��س گفت: نظر فراكس��يون اميد تغيي��ر در تركيب 
هيات رييس��ه مجلس است. او افزود: تاكيد اين است كه 
خانم ها و اقليت هاي مذهبي در اين ليست حضور داشته 
باشند. س��عيدي درخصوص احتمال ائتالف فراكسيون 
اميد و مس��تقلين گفت: در مورد ائتالف هنوز تصميمي 
گرفته نش��ده اما بازخوردها از مردم گرفته شده و طبق 
معمول س��عي مي كنيم صداي مردم را بش��نويم؛ به اين 
نتيجه رسيده ايم كه خواست مردم تغيير در هيات رييسه 
مجلس اس��ت. او با بيان اينكه 100درصد يك خانم در 
فهرس��ت كانديداهاي فراكس��يون اميد قرار دارد، گفت: 
همانطور كه كانديداي مرد از هر 3 فراكس��يون سياسي 
مجلس خواهد آمد، فكر مي كنم هر 3 فراكسيون بنا دارند 

يك خانم را در فهرست پيشنهادي شان داشته باشند. 
 ايران تا دهم خرداد منتظر بس�ته اقتصادي 

اروپاست
ايرنا| خبرگزاري رويترز نوشت: يك مقام ارشد ايراني 
روز جمعه گفت تهران از قدرت هاي اروپايي مي خواهد كه 
بسته اقتصادي خود براي مقابله با خروج امريكا از برجام را 
تا اواخر ماه »مي« ارائه دهد. اين مقام ايراني كه نامي از آن 
برده نشده، گفت: اقدامات اروپايي ها بايد تضمين كند كه 
صادرات نفت متوقف نمي شود و ايران همچنان به سوييفت 
دسترس��ي خواهد داشت. او با اشاره به نشست كميسيون 
مش��ترك برجام در وين گفت: وق��ت كافي نداريم. انتظار 
داريم در جلسه موضع واحدي در برابر خروج امريكا اتخاذ 

شود و غيبت امريكا در توافق جبران شود.
 ورود كميسيون صنايع مجلس 

به موضوع كندي اينترنت
خانه ملت| رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اس��المي با اشاره به كند شدن 
س��رعت اينترنت در روزهاي اخير گفت: علل كند شدن 
س��رعت اينترنت در كميته ارتباطات كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي بررسي مي شود چراكه 
بايد مشخص شود كه چرا سرعت اينترنت كاهش يافته 
است. رمضانعلي سبحاني فر با تاكيد بر اينكه بايد هر چه 
سريع تر سرعت اينترنت افزايش يابد، افزود: نمي توان به 
صورت قطعي اعالم كرد كندي سرعت اينترنت به دليل 
فيلترينگ تلگرام اس��ت. او با اشاره به امرار معاش تعداد 
زيادي از مردم از طريق كس��ب وكارهاي اينترنتي ادامه 
داد: درح��ال حاضر به دليل كاهش س��رعت اينترنت و 
پايين آمدن كيفيت آن اين افراد دچار مشكالتي شده اند 
كه مش��كالت بايد هر چه س��ريع تر رفع شده و سرعت 

اينترنت افزايش يابد. 
 پي�ام تس�ليت ش�هردار تهران ب�ه آيت اهلل 

سيد حسن خميني
حضرت آيت اهلل سيدحسن خميني؛ درگذشت مرحوم 
مغفور حاج سيدعلي صدر را به محضر حضرتعالي، بيت 
ش��ريف حضرت ام��ام)ره( و خانواده هاي ارجمند صدر و 
سلطاني طباطبايي تسليت عرض مي كنم. از درگاه خداوند 
متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و براي وابستگان 

صبر و سالمت مسالت مي كنم. 
 چين، سوييس و اتريش مقصد سفرهاي آتي 

رييس جمهور
 پ�اد| رييس جمهوري ايران در م��اه جاري به چين 
س��فر مي كند، س��وييس و اتريش مقصد آتي سفرهاي 

رييس جمهوري  خواهد بود. 
روحان��ي، رييس جمه��وري اس��المي اي��ران در ماه 
جاري)خرداد( به چين س��فر مي كند، زمان دقيق س��فر 
رييس جمهور به چين مشخص نشده اما با اين حال وي 
به  منظور شركت در اجالس شانگهاي به اين كشور سفر 
خواهد كرد. اجالس ش��انگهاي به  مدت دو روز، روزهاي 
31خ��رداد و اول تير برگزار خواهد ش��د. روحاني در اين 
س��فر با والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه نيز ديدار 
و گفت وگو خواهد كرد. براس��اس اعالم محمود واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهوري سوييس و اتريش نيز مقصد 

سفرهاي اروپايي رييس جمهور خواهد بود. 
 مواضع امارات در قبال كشورمان صحيح نيست

باش�گاه خبرن�گاران| رييس دفت��ر رييس جمهور 
گفت: مواضع امارات در قبال كش��ورمان صحيح نيست 
و دس��تگاه ديپلماس��ي ايران در اين زمينه خوب عمل 
كرده اس��ت. محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور 
با بيان اينكه امارات بس��ياري از روابط خود با كشورمان 
ازجمل��ه در مس��ائل اقتص��ادي را محدود كرده اس��ت، 
گفت: بنده معتقدم بايد اجازه بدهيم آنچه در دس��تگاه 
ديپلماسي كشور مي گذرد، روال خود را طي كند و نبايد 
نس��بت به مسائل احساسي تصميم بگيريم. رييس دفتر 
رييس جمهور اضافه كرد: امروز دستگاه ديپلماسي كشور 
يكي از بهترين دستگاه هايي است كه خوب و پخته عمل 
مي كند و بايد بگذاريم كار خود را گام به گام انجام دهد.

 انتخ�اب مديركل جديد دفتر امور انتظامي و 
توسعه نظم عمومي وزارت كشور

پورت�ال وزارت كش�ور| ب��ا حكم وزير كش��ور؛ 
حس��ين قاسمي به سمت مديركل دفتر امور انتظامي 
و توس��عه نظم عمومي وزارت كش��ور منصوب شد. با 
حكم وزير كشور، حس��ين قاسمي به سمت مديركل 
دفتر امور انتظامي و توسعه نظم عمومي وزارت كشور 
منصوب شد. در بخش��ي از حكم رحماني فضلي، وزير 
كش��ور خطاب به حسين قاس��مي آمده:»برنامه ريزي 
براي تامين و حفظ نظم عمومي و ارتقاي آن، بررسي 
و آسيب شناسي مس��ائل انتظامي، بررسي و اظهارنظر 
كارشناس��ي درخصوص طرح ه��ا و برنامه هاي نيروي 
انتظام��ي در بخش انتظامي و تهي��ه و تدوين بودجه، 
توس��عه و آموزش نظم، تهيه ش��اخص ها و معيارهاي 
اندازه گيري نظم و پوياسازي واحدهاي ذي ربط ازجمله 
اموري اس��ت كه انتظار دارد با اس��تعانت از درگاه ايزد 
س��بحان و در راستاي برنامه ها و اهداف دولت تدبير و 
اميد از طريق برنامه ريزي مناسب و شايسته نسبت به 

پيگيري و تحقق آن تالش و اهتمام نماييد.«

روي موج خبر

قانونگذاران  امريكايي عليه ترامپ

مجلس نمايندگان امريكا راه حمله احتمالي نظامي به ايران را بست
مجلس نمايندگان امريكا در پيامي روشن به دولت ترامپ اعالم 
كرد؛ سياس��ت هاي جنگ طلبانه را بر نمي تاب��د. اعضاي كنگره در 
قانون بودجه سال 2019 امريكا متممي را گنجاندند كه بر اساس 
آن رييس جمهور مجوز قانوني براي اس��تفاده از گزينه نظامي عليه 
ايران را نخواهد داش��ت. در حالي كنگره به چنين تصميمي رسيد 
كه هفته گذشته وزير امور خارجه امريكا با اعالم 12 شرط از برنامه 
دولت اين كشور در رابطه با ايران پرده برداري كرده بود، 12 شرطي 

كه بوي جنگ مي داد. 
كنگره نيز ظاهرا عاقبت سياست هاي فعلي رييس جمهور امريكا 
را درياف��ت ت��ا با اين متمم در قانون بودج��ه، پيش از آنكه ترامپ 
خسارت جديدي به اين كشور و جامعه بين الملل وارد كند، جلو او 
را بگيرد. اين اذعان چند نفر از نمايندگان كنگره امريكاست. يكي 
از نمايندگان جمهوري خواه مجلس نمايندگان امريكا گفته تصويب 
اين متمم كه تمام نمايندگان دموكرات و جمهوري خواه بر سر آن 
متفق القول بودند، يك عكس العمل به موقع به خروج دولت ترامپ 
از توافق اتمي و اظهارات خصمانه فزاينده آن عليه ايران اس��ت. به 
باور اي��ن نماينده »اين اصالحيه يك پيام ق��وي در خود دارد كه 
مردم امريكا و اعضاي كنگره خواهان جنگ با ايران نيس��تند. « هر 
چند پمپئو وزير تازه كار امور خارجه امريكا روز پنج شنبه در جلسه 

پاسخگويي به اعضاي كنگره اين كشور در پاسخ به پرسشي درباره 
سياس��ت »تغيير رژي��م در ايران« تصريح كرده ك��ه دولت اياالت 
متحده چنين سياس��تي را دنبال نمي كند. به گفته پمپئو »امريكا 
تمام 12ش��رط درخواستي از ايران را از راه هاي ديپلماتيك محقق 
خواه��د كرد. « اما ناظران سياس��ي اعتقاد ديگ��ري دارند. به باور 
برخي سياستمداران غربي، اقدامات دولت ترامپ عليه ايران، منجر 
به بستن مسير ديپلماس��ي و دميدن بر آتش جنگ در خاورميانه 
مي ش��ود؛ جنگي كه احتم��اال تنها حاميانش رژيم صهيونيس��تي 
و عربستان س��عودي خواهد بود، چراكه تا ب��ه امروز نه هم پيمانان 
اروپايي امريكا روي خوش به سياست هاي دولت ترامپ نشان داده 
است نه كنگره اين كشور. اروپايي ها با عدم همراهي ترامپ در خروج 
از برجام ديدگاه خود را اعالم كردند و كنگره امريكا نيز پيش از اين 
با س��كوت در برابر اعمال تغيي��ر در برجام موضع خود را به گوش 
دولت اين كشور رسانده بود. پاييز سال گذشته دونالد ترامپ با عدم 
تاييد پايبندي ايران به توافق هس��ته يي، يك بند از قانون مصوب 
سال 201۵ كنگره موسوم به »اينارا« را فعال كرد. طبق بند مذكور 
در صورت عدم تاييد پايبندي ايران به برجام توسط رييس جمهور 
امري��كا، كنگره آن كش��ور ۶0 روز فرصت دارد ب��راي بازگرداندن 
تحريم ه��اي قديمي يا اعمال تحريم هاي جديد تصميم گيري كند. 

ام��ا اعضاي كنگره پس از پاي��ان فرصت ۶0روزه اقدامي نكردند، تا 
آنجا كه حتي پيش نويس يك طرح هم در اين زمينه تهيه نش��د و 
برخي اين اقدام را به مخالفت نمايندگان امريكا با سياست خارجي 
ترام��پ تعبير كردند. اما گويي اعضاي مجل��س نمايندگان امريكا 
ديگ��ر قصد ندارند، موضع خود را با س��كوت به دولت اين كش��ور 
اعالم كند. آنچنان كه رندپال سناتور جمهوري خواه روز پنج شنبه 
در نشست كميته روابط خارجي سناي امريكا براي بررسي بودجه 
وزارت خارجه در حضور مايك پمپئو، سياست هاي دولت اين كشور 
در قبال ايران را به چالش كشيد و گفت كه حل بحران خاورميانه 
بازي يك طرفه نيس��ت. اشاره رندپال به سياست هاي جنگ طلبانه 

عربستان و اسراييل در خاورميانه است.
 او با بيان اينكه »ده ها گروه در سوريه حضور دارند و حتي داعش 
از قطر و عربستان تسليحات مي گيرد«، گفت: »يكي از ايميل هايي 
كه ويكي ليكس از كلينتون افشا كرد، اين بود كه بايد جلو حمايت 
عربستان و قطر از داعش را بگيريم. آنها خودشان اعتراف مي كنند. 
ش��ما مي خواهيد ايران از س��وريه خارج ش��ود اما عربستان و قطر 
10 برابر مش��كل ما هستند، خيلي چيزها از سوي عربستان تامين 
ش��ده اس��ت.« به گفته رندپال دولت امري��كا از ايران مي خواهد تا 
از حوثي ه��اي يمن حمايت نكند؛ اما از عربس��تان نمي خواهد كه 

به حمالت خود پايان دهد. اين س��ناتور جمهوري خواه تاكيد كرد 
كه فاجعه انس��اني بر اثر حمالت عربس��تان اس��ت، اما ما از ايران 
مي خواهيم از حمايت از حوثي ها دست بردارد؛ در حالي كه وزارت 
دف��اع مي گويد كه عربس��تان 32 حمله انجام داده اس��ت. رندپال 
خرج هاي هنگفت برخي كش��ورهاي عربي براي خريد هاي نظامي 
را مورد اش��اره قرار داد و با اش��اره به اينكه عرب ها برنامه موشكي 
بالس��تيك دارند، گفت: عربستان و ديگر كش��ورهاي عربي خيلي 
بيش��تر از ايران پ��ول خرج مي كنند اما ما به اي��ران مي گوييم كه 
بايد برنامه بالستيك را متوقف كند و به ديگران چيزي نمي گوييم. 
به باور اين س��ناتور اگر در بحران خاورميانه عربس��تان و اسراييل 
را فرام��وش كنيم و فقط ايران را در نظر بگيريم، اش��تباه اس��ت؛ 
چراك��ه بح��ران خاورميانه يك ميدان بازي س��ه طرفه اس��ت، نه 
يك طرفه. اين اظهارات سناتور ارشد جمهوري خواه كه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا در س��ال 201۶ يكي از كانديداهاي اين 
حزب بود، در كنار تصويب متمم بودجه در قانون امريكا كه دست 
دولت اين كشور در جنگ با ايران را بست، نشان مي دهد اعضاي دو 
حزب قدرتمند امريكا ديگر در برابر سياس��ت هاي نابخردانه ترامپ 
كه جايگاه اين كش��ور در عرصه بين الملل را تضعيف كرده اس��ت، 

سكوت نخواهند كرد. 
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چهرهها

معاون سياسي دفتر رييس جمهور 
هش��دار داد: اگر اروپايي ها در چند 
هفت��ه نتوانند تضمين ه��اي الزم و 
عيني را به ما بدهند كه منافع ما در 
برجام تامين مي شود قطعا روش هاي 
ديگري را اعمال مي كنيم و مشخص 
مي ش��ود كه حاضر نيس��تيم در هر 

شرايطي در برجام بمانيم. 
به گزارش ايسنا، مجيد تخت روانچي در پاسخ به پرسشي 
درباره رويكرد احتمالي اروپا براي فرسايش��ي كردن مذاكرات 
تاكيد كرد: پس از اعالم خروج امريكا از برجام مهلتي كه آقاي 
رييس جمهور براي مذاكرات تعيين كرد چند هفته بود، روشن 
است كه چند هفته، چند ماه نيست و اگر كسي فكر كند كه 
مثال مي تواند از طريق فرسايش��ي كردن مذاكرات، موضوع را 

لوث كند، اشتباه كرده است. 
تخت روانچي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه در 
مذاكره با طرف هاي اروپايي در پي چه تضمين هايي هستيم، 
تاكيد كرد: در قبال پايبن��دي كامل ايران به تعهدات برجام، 
تحريم ها بايد لغو ش��ود و كش��ورمان بتواند ب��ه فعاليت هاي 
اقتصادي كه قبال در چارچوب محدوديت هاي تحريمي امريكا، 
اتحاديه اروپا و ش��وراي امنيت ب��ا آن مواجه بود، كارهايش را 

انجام دهد. 
او گف��ت: ب��راي نمونه در ف��روش نفت قب��ل از برجام با 
محدوديت ها و تحريم هايي مواجه بوديم كه پس از برجام اين 
تحريم ها رفع ش��د. اگر تحريم هاي امريكا برگردد و ما نتوانيم 
صدور نفتمان را مانند االن ادامه دهيم اين نقض آشكار برجام 

و نوعي محدوديت است كه نمي توانيم قبول كنيم. 

 تضمين عيني ندهيد روش ديگري
اعمال مي كنيم

ريي��س كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: پس از خروج ترامپ 
از برجام موج گسترده جهاني حتي 
در ي��اران نزديك امري��كا عليه آن 
كشور ايجاد ش��ده است و نخبگان 
امريكاي��ي و اف��راد تاثيرگ��ذار در 
انگليس، آلمان و فرانس��ه نيز اقدامات واش��نگتن را محكوم 
كرده ان��د. عالءالدين بروج��ردي در واكنش به اظهارات وزير 
خارجه امريكا و ش��روط 12گانه امريكا ب��راي ايران به ايرنا 
گفت: زماني كه رييس س��ازمان س��يا، وزي��ر خارجه امريكا 
مي ش��ود انتظاري بيش از اين نيس��ت؛ پمپئو فردي ناآشنا 
ب��ا الفب��اي كار سياس��ت خارجي ب��وده و مطالبش مصداق 
ياوه گويي است. او افزود: جمهوري اسالمي ايران نقش بسيار 
برجس��ته يي در مبارزه با تروريس��تي دارد كه امريكا حامي 
ج��دي آن بوده و هس��ت؛ داعش از همت ب��االي جمهوري 
اسالمي ايران و نيروهاي مستشاري ما در عراق و با محوريت 
ارتش آن كش��ور همچنين نيروهاي حشدالش��عبي شكست 
خورد و در س��وريه نيز وضعيت مشابهي اتفاق افتاد كه البته 
روس��يه هم نقش مهمي را ايفا ك��رد. بروجردي اضافه كرد: 
آنچه درباره مس��ائل منطقه يي اعم از س��وريه، عراق و يمن 
توسط وزير خارجه امريكا مطرح شده، نوعي فرافكني است؛ 
زي��را آنان متهم ردي��ف اول حمايت از تروريس��م و به طور 
ويژه داعش هس��تند. وي گفت: در مورد صنعت موش��كي، 
بارها اعالم كرده ايم كه اين سياست دايمي ماست؛ جمهوري 
اسالمي ايران پذيرفته سالح كشتار جمعي نداشته باشد و به 

اين هدف افتخار مي كنيم. 

 موج گسترده اي عليه امريكا 
در جهان ايجاد شده است

 خطيب نماز جمعه تهران با بيان 
اينكه دش��منان نمي توانن��د اقتدار و 
عزتمندي ايران را ببينند، گفت: بحث 
اصلي آنها موشك نيست بلكه از اسالم 

ناراحتند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا »آيت اهلل محمد 
امامي كاش��اني« در خطبه ه��اي نماز 
عبادي- سياسي جمعه اين هفته در جمع نمازگزاران در دانشگاه 
تهران افزود: ايران اكنون در مسير اوج و عزت قرار گرفته است و 
دشمنان از اسالم، دينداري مردم و رشد جوانان ناراحت هستند. 
امامي كاشاني با بيان اينكه اصال بحث دشمنان ما موشك نيست، 
بحث آنها اسالم و دين مرم ايران است، گفت: حاال بياييد فرض 
كنيم اي��ران تمام س��الح هايش را كنار گذاش��ت و مثل مردم 
فلسطين تنها با پرتاب سنگ برابر زورگويي امريكايي ها ايستاد 
اما باز هم آنها دس��ت از دش��مني برنمي دارند. امامي كاشاني با 
بيان اينكه در اس��الم به اميد اهميت داده ش��ده است بر لزوم 
صبر و وحدت در كشور تاكيد كرد و گفت: اميد به آينده كشور 
را سربلند مي كند. اگر به سرمايه هاي داخلي، ظرفيت ها، منابع 
و جوانان تحصيلكرده خود اتكا كنيم، كشور سربلند خواهد شد 
و ع��زت مي يابد. خطيب نماز جمعه تهران با اش��اره به بيانات 
اخير رهبر معظم انقالب اس��المي در ديدار رمضاني مسووالن و 
كارگزاران نظام مبني بر اينكه بايد دش��منان خود را بشناسيم، 
افزود: نبايد به دش��منان اعتماد كنيم بلك��ه بايد از تجربه هاي 
تاري��خ درس بگيريم و با تكيه به ظرفيت هاي داخلي، مس��ائل 
اقتصادي و معيشت مردم، اشتغال و ازدواج جوانان را حل كنيم. 
امامي كاشاني از همه مسووالن كشور در قواي سه گانه خواست تا 

متحد و در كنار هم راه حل مشكالت مردم را پيدا كنند.

 مشكل دشمنان موشك نيست 
بلكه از اسالم ناراحتند

خارج��ه  ام��ور  وزي��ر  مع��اون 
جمهوري اسالمي ايران در مصاحبه 
با يك روزنامه اسپانيايي اظهار كرد: 
هيچ سياستي عليه شهرونداني كه 

تابعيت دوگانه دارند، وجود ندارد. 
ايس��نا، س��يدعباس  به گزارش 
عراقچي اف��زود: در واقع ما تابعيت 
دوم آنه��ا را نادي��ده مي گيري��م و هيچ��گاه از هي��چ ايراني 
نمي پرسيم آيا گذرنامه ديگري دارد؟ ما مي خواهيم كه آنها 
به خانه بازگردند و با خانواده هاي خود تماس و رابطه داشته 
باش��ند، آنها را ي��ك ارزش براي خودم��ان قلمداد مي كنيم 
و تالش در تس��هيل آم��دن و رفتن آنها داري��م. عراقچي با 
اش��اره به اينكه بين ۵ تا ۶ ميلي��ون ايراني در خارج زندگي 
مي كنند، تاكيد كرد كه بسياري از اين ايرانيان بدون مشكل 
ب��ه ايران رفت و آمد مي كنند و فقط تعداد بس��يار اندكي  از 
آنها به خاطر جاسوس��ي دستگير شده اند. او افزود: ما متوجه 
هستيم كه ايراني هاي داراي دو تابيعت يك هدف آسان براي 
جذب از سوي سرويس هاي مخفي  خارجي  هستند. در عين 
ح��ال مي خواهم به همه ايراني ها بگويم كه هيچ سياس��تي 
عليه ش��هرونداني كه تابعيت دوگانه دارن��د، وجود ندارد. ما 
مي خواهي��م كه آنها به خانه بازگردند، از نظر اقتصادي فعال 
باش��ند و در دانشگاه ها تدريس كنند. آنها را يك ارزش براي 
خودمان قلمداد مي كنيم و تالش در تس��هيل آمدن و رفتن 
آنها را داريم. گفتني اس��ت كه طي روزهاي گذشته جمعي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي كه برخ��ي از آنها از 
اعض��اي هيات تحقي��ق و تفحص از دوتابعيتي ها هس��تند، 

نامه يي خطاب به ايرانيان خارج از كشور نوشته اند. 

 اظهارات عراقچي 
درباره ايرانيان دو تابعيتي

گروه ايران|
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي عصر روز چهارش��نبه در ديدار س��ران قوا و 
جمعي از مسووالن و كارگزاران نظام با اشاره به دشمني 
مبنايي، عميق و مستمر امريكا با اصل نظام جمهوري 
اسالمي و ملت ايران تاكيد كردند: شكست امريكا در 
ماجراي اخير در صورت اداي وظايف مسووالن، قطعي 

و بدون ترديد خواهد بود. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي در اين دي��دار در 
س��خنان مهمي در دو محور »رفت��ار صحيح در قبال 
امري��كا، برج��ام و اروپا« و نيز »ل��وازم و ضرورت هاي 
حركت راهگشاي اقتصادي در داخل كشور«، چندين 
تجرب��ه عبرت آموز در روابط اي��ران و غرب را يادآوري 
و تضمين ه��اي الزم اروپ��ا براي ادام��ه يافتن برجام 
 را تش��ريح كردند. به گزارش دفتر حفظ و نش��ر آثار 
 حضرت آي��ت اهلل العظمي خامنه اي  مش��روح بيانات

مقام معظم رهبري به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

و الحم��دهلل رب العالمين و الصالة و الس��الم علي 
س��يدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي اهلل 
الطيبين الطاهرين المعصومين و صحبه المنتجبين و 

من تبعهم باحسان الي يوم الدين. 
خوش��امد عرض مي كنم ب��ه ب��رادران و خواهران 
عزيز، مسووالن محترم در بخش هاي گوناگون كشور 
و نخبگان سياس��ي و مديريتي در مجموعه جمهوري 
اسالمي ايران. جلسه بسيار مهمي است؛ از جناب آقاي 
رييس جمهور هم تش��كر مي كنم ك��ه بيانات خوب و 

قوي اي در زمينه هاي گوناگون ذكر كردند. 
ماه رمض��ان يك فرصت ويژه اس��ت براي طراوت 
بخش��يدن به روح ايمان و صفا و معنوي��ت در درون 
ما؛ روزه، تالوت قرآن، دعا، مناجات، ش��نيدن مواعظ، 
مجم��وع اينها يك فضاي��ي را به وجود م��ي آورد كه 
دل ه��اي ما به قدر اس��تعداد، به ق��در ظرفيت، از اين 
محي��ط معنوي و روحاني بهره مند مي ش��ود. ش��ايد 
بشود گفت كه در مجموع دوازده ماه دوران سال، اين 
يك ماه، در حكم همان دو، س��ه س��اعت قبل از فجر 
در مجموع شبانه روز اس��ت؛ همچنان كه آن يكي، دو 
س��اعت، دو، سه ساعت قبل از اذان صبح خصوصيتي 
دارد و معنويت انسان، صفاي انسان ]بيشتر است[ -در 
آيات قرآن هم اشاره شده، تصريح شده به بيداري آن 
ساعات و در روايات هم كه فراوان ]آمده[- نشان دهنده 
اين است كه آن ساعات در 2۴ ساعت يك خصوصيتي 
دارند كه س��اعات ديگر ندارند اين خصوصيت را؛ ماه 

رمض��ان در مجم��وع دوازده م��اه، مث��ل همان چند 
س��اعت است؛ خصوصيتي دارد. خب، براي همه مردم 
اين فرصت وج��ود دارد منتها براي فضاي نخبگاني و 
مديريتي كش��ور، اين خصوصيت يك امتياز مضاعفي 
دارد؛ چون مسووليت سنگيني بر دوش من و شماست. 
مردم عادي مشغول كارهاي زندگي خودشان كه اين بار 
س��نگين را بر دوش ندارند، بنيه معنوي آنها مي تواند 
آنها را حركت بدهد؛ ]اما[ ما كه مس��ووليت داريم، اگر 
بنيه معنوي خودمان را تقويت نكنيم نخواهيم توانست 
آن كار الزم را، آن مس��ووليت سنگين را به سرمنزل 
برس��انيم. شما مالحظه كنيد خداوند متعال به كسي 
مثل پيغمبر، به انسان وااليي مثل رسول اهلل در سوره 
مزمل ]مي فرمايد[: بس��م اهلل الرحمن الرحيم * يا ايها 
الُمزمل * ُقم اليل اال قليالاً * نصفُه او انُقص منُه قلي�الاً 
؛ نيمي از ش��ب -يا  * او زد علي��ه و رتل الُقرءان ترتيالاً
زيادت��ر يا كمتر- برخيز عبادت كن، دعا كن، مناجات 
كن، قرآن بخوان، آن س��اعات را مش��غول باش؛ چرا؟ 
؛ كارت مشكل است، كار  انا س��ُنلقي عليك قوالاً ثقيالاً
س��نگيني بر دوش تو اس��ت، قول ثقيلي را به تو القا 
خواهيم كرد؛ باي��د آن را بتواني تحمل كني. اگر اين 
بيداري نيمه ش��ب، اين تضرع، اين دعا، وجود داشت، 
مي توان��ي اين ب��ار را تحمل كني و بب��ري و به منزل 
برس��اني؛ اگر نه، نه. وضع ما اين جوري اس��ت. عزيزان 

م��ن! ما اگر بني��ه معنوي خودم��ان را تقويت نكنيم 
]نمي تواني��م[؛ هرجا كه هس��تيم -از اي��ن حقير كه 
مس��ووليتم از همه سنگين تر است تا مديران رده هاي 
مختلف- همه مخاطب اين خطابيم كه »انا س��ُنلقي 

«؛ بايد خودمان را آماده كنيم.  عليك قوالاً ثقيالاً
خ��ب، درب��اره مس��ائل روز، بحث خوب��ي را آقاي 
رييس جمهور مطرح كردند، بنده هم در همين زمينه ها 
مطالب��ي را عرض خواهم كرد. ما در يك مقطعي قرار 
داريم؛ مقاطع گوناگوني را جمهوري اسالمي از اول تا 
ام��روز گذرانده اس��ت و در هر مقطعي يك تجربه اي، 
يك آزمايشي، يك آزمون مهمي مطرح شده؛ جمهوري 
اسالمي هم با قدرت، با استقامت، با حوادث گوناگون 
اين مقاطع مواجه ش��ده است و پيش رفته است. اين 
هم يك مقطعي است كه با اين هم ان شاءاهلل جمهوري 
اسالمي با قدرت، با توانايي، با تدبير مواجه خواهد شد 
و پي��ش خواهد رفت؛ تجربه هاي��ي داريم كه بايد اين 

تجربه ها را استفاده كنيم و به كار ببنديم. 
مس��اله اصلي در اين قضيه خاص اين است كه ما 
يك دشمني از اول انقالب تا امروز در مقابل خودمان 
مش��اهده كرده ايم؛ از س��اعات اول انقالب اين دشمن 
ظهور پي��دا كرد، حض��ور پيدا كرد و ش��روع كرد به 
مخالفت كردن و اين دش��من، دول��ت اياالت متحده 
امريكا بود؛ از همان اول -البته از وقتي كه گيجي شان 

برطرف شد و آن ايامي كه نمي دانستند چه دارد اتفاق 
مي افتد گذش��ت- ش��روع كردند به مخالفت كردن، 
معارضه كردن. امريكايي ها تا امروز كه ما داريم اينجا 
صحبت مي كنيم، انواع و اقس��ام دشمني ها و ترفندها 
و حيله ه��اي گوناگون را براي ضربه زدن به جمهوري 
اسالمي پيش برده اند، يعني واقعا هيچ نوع معارضه يي 
را شما سراغ نداريد كه اينها نسبت به جمهوري اسالمي 
انجام نداده باشند؛ سازماندهي كودتاي نظامي كردند، 
قوميت ها را تحريك كردند، صدام را به جنگ با ايران 
و حمل��ه به ايران تحريك كردند؛ بعد در دوران جنگ 
به انواع و اقس��ام طرق از او حمايت كردند، پشتيباني 
كردند؛ تحريم كردند؛ در س��ازمان ملل عليه ما اعمال 
نف��وذ كردن��د؛ تبليغات ش��بانه روزي كردن��د؛ از هنر 
استفاده كردند؛ از هاليوود استفاده كردند براي ساختن 
فيلم عليه م��ا، نه يكي، نه دو تا؛ در برهه هاي مختلف 
حركت نظامي كردند؛ هواپيماي ما را ساقط كردند؛ به 
برخي مراكز ما در خليج فارس حمله نظامي ]كردند[؛ 
همه جور كاري را عليه  جمهوري اسالمي انجام دادند؛ 
مخالفت هاي امنيتي، سياس��ي، اقتصادي، تبليغاتي، 
فرهنگي؛ همه جور. هدف همه اين كارها هم براندازي 
بود؛ حاال ]اينكه[ امروز اين كلمه در تعبيرات مسووالن 
امريكايي تكرار مي ش��ود، چيز جديدي نيست؛ از روز 
اول هدفشان همين بود. حتي همان رييس جمهوري 
كه تكرار مي كرد و اصرار مي كرد كه هدف ما براندازي 
نيس��ت، او هم هدفش براندازي بود كه كامال اين معنا 
واضح شد. خب در همه اين قضايا هم مهم اين است و 
جالب اينجا است كه اين همه عليه جمهوري اسالمي 
ضربه و حمله و نقشه و توطئه و مانند اينها ]بود[، همه 
شكس��ت خورده. شما امروز مالحظه كنيد، جمهوري 
اس��المي را مشاهده كنيد، بعد از گذشت حدود چهل 
سال، با قدرت، با استقامت با توانايي هاي گوناگون -كه 
حاال به بعضي ممكن است اشاره كنم، بعضي را ]هم[ 
آقاي دكتر روحاني اشاره كردند- دارد حركت مي كند، 
دارد پيش م��ي رود؛ يعني تمام آنچه آنها انجام دادند، 
هم��ه نيرويش��ان را مصرف كردن��د، از طرق مختلف 
استفاده كردند، همه اينها شكس��ت خورده؛ مثل آن 
گربه معروف داس��تان »تام و جري«، )۵( در همه اين 
تدابير با حجم فراوان، باالخره ناكام ماندند. خب امروز 
هم يك مقطع ديگر اس��ت، باز هم شكس��ت خواهد 
خورد؛ در اين قضيه هم قطعا و يقينا شما بدانيد امريكا 
شكس��ت خواهد خورد، جمهوري اس��المي سرفراز و 

سربلند با سينه ستبر از ماجرا بيرون خواهد آمد. 
ما در شكس��ت دش��من ش��ك نداريم؛ بنده هيچ 

ترديدي ندارم. هركسي كه با معارف اسالمي آشنا باشد، 
مي داند كه »ان تنُصُروا اهلل ينُصركم« و لينُصرن  اهلل من 
ينُصُره ؛ يا همين آيه يي كه تالوت كردند كه »و ما النصُر 
اال من عند اهلل«، اينها مس��لم اس��ت و در اين ترديدي 
نيس��ت. مي دانيم كه شكست مي خورند؛ مي دانيم كه 
سرنوش��ت رييس جمهور كنوني هم بهتر از سرنوشت 
اس��الفش -بوش و نئوكان ها و دوروبري هاي ريگان و 
بقيه- نخواهد بود؛ اين هم مثل همان ها در تاريخ گم 
خواهد ش��د و جمهوري اسالمي سربلند باقي خواهد 
ماند؛ در اين هيچ ترديدي نداريم. وليكن طبق سنت 
الهي، يك وظايفي بر عهده ماس��ت؛ هرگز اين نتيجه 
قطعي كه پيشرفت و نصرت الهي نسبت به جمهوري 
اس��المي اس��ت، نبايد ما را از وظايفم��ان غافل كند. 
يك وظايفي بر عهده ماس��ت كه اگ��ر اين وظايف را 
انجام ندهيم، نمي توانيم به آن نتايج مطمئن باش��يم؛ 
بايد وظيفه مان را انج��ام بدهيم. خب، ما مي خواهيم 
درباره اين وظايف كنوني خودمان يك مقداري امروز 
اينج��ا بحث كنيم و اين بح��ث به ما كمك كند تا در 
بخش هاي مختلف، در رده هاي مختلف -الحمدهلل همه 
مسووالن هم تشريف داريد- يك همفكري اي در اين 
زمينه ها به وجود بيايد. موضوع را در دو بخش مالحظه 
مي كنيم: يكي رفتاري ك��ه در قبال امريكا و برجام و 
مدعيان مقابل خودمان بايستي داشته باشيم -اين يك 
بحث اس��ت- يك بحث ديگر اين اس��ت كه در داخل 
كشور چگونه حركت كنيم و چه  كار كنيم كه بتوانيم 
قدم ها را محكم  برداريم و به نتايج مورد نظر برسيم؛ دو 
بخش بحث اينهاست. بنده سعي مي كنم با ]استفاده 
از[ فرصت و وقت، تا آن مقداري كه مي توانيم ان شاءاهلل 

اين دو بخش را تبيين كنم. 
در مورد اول، مقدمه الزم هر تصميمي اين است 
كه ما به تجربه هاي گذشته خودمان مراجعه كنيم: 
م��ن جرب المجرب حلت به الندامة؛ اگر از تجربه ها 
درس نگرفتيم، قطعا ضرر خواهيم كرد. بايد تجربه ها 
را در مقابل چشم خودمان بگذاريم، مالحظه كنيم 
و از اين تجربه ها درس بگيريم. چند تجربه در مقابل 
ماست؛ من چهار، پنج  تجربه واضح را كه عرض بكنم، 
همه تصديق خواهيد كرد؛ اينها در مقابل ما اس��ت. 
اينها، هم براي تصميم گيري امروز ما مهم است، هم 
براي آيندگان مهم است؛ هم براي آن كساني كه در 
آينده مي خواهند مواجه بشوند با مجموعه كارهاي 
گوناگون، و جمهوري اس��المي را ان شاءاهلل با قدرت 

پيش ببرند، مهم است. 
ادامه در صفحه 8
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3 كالن
لغو ماليات ۴درصدي واردات 

قطعي براي توليد داخل
تسنيم| دفتر واردات گمرك ايران اعالم كرد، با توجه 
به مكاتبات س��ازمان امور مالياتي، ش��ركت هاي توليدي 
داراي پروان��ه بهره برداري از پرداخ��ت ماليات 4درصدي 
علي الحس��اب واردات معاف هس��تند. براساس بخشنامه 
دفتر واردات گمرك ايران به گمركات اجرايي، واحدهاي 
توليدي داراي پروانه بهره برداري و ماشين آالت خط توليد 
واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از پرداخت ماليات 
علي الحساب واردات قطعي 4درصدي معاف شدند. در اين 
بخش��نامه آمده اس��ت: با توجه به مفاد نامه هاي سازمان 
مالياتي واحده��اي توليدي داراي پروان��ه بهره برداري و 
همچنين ماشين آالت خط توليد واحدهاي توليدي داراي 
جواز تاسيس از وزارتخانه هاي ذي ربط از پرداخت ماليات 

4درصد علي الحساب واردات قطعي معاف هستند. 

اجراي افزايش 20درصدي 
حقوق كارمندان از فروردين 

تسنيم| سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
ب��ا بيان اينكه استفس��اريه افزاي��ش ۲۰درصدي حقوق 
كارمندان اصالحيه قانون بودجه است گفت: بنابراين در 
صورت تاييد شوراي نگهبان عطف به ماسبق خواهد شد 
و دولت موظف اس��ت اين افزايش حق��وق را از فروردين 
محاسبه و مابه التفاوت آن را به كارمندان پرداخت كند. 

 مشاركت هزار شركت حمل و نقل
براي پيشگيري از قاچاق

گم�رك ايران| بي��ش از هزار ش��ركت حمل و نقل 
بين الملل��ي با گمرك براي تجارت س��الم و پيش��گيري 
از قاچ��اق كاال همكاري مي كنند و براس��اس اين برنامه 
مشاركت شركت هاي حمل و نقل ملزم به ارائه اطالعات 
دقيق و ش��فاف از فهرس��ت محموله ها هستند.  فهرست 
محموله ها يا مانيفس��ت بار ش��امل اطالعات محموله به 
تفكيك نوع كاال، وزن و ديگر مش��خصات است كه امروز 
كامال الكترونيكي و از طرف شركت هاي حمل و نقل قبل 
از صدور ترخيصيه به گمرك ارس��ال مي ش��ود و اين كار 
موجب ش��ده تا اطالعات كامل تر، معتبر و قابل اعتمادي 
در اختيار گمرك قرار گيرد و به نوعي شركت هاي حمل 
و نقل در تجارت س��الم و پيشگيري از قاچاق كاال درگير 
ش��ده اند. اطالع��ات كااله��ا به محض حم��ل به صورت 
الكترونيكي به مقصد ارس��ال مي ش��ود، يعني به محض 
حركت وس��يله حام��ل كاال از مبدأ و تا قبل از رس��يدن 
ب��ه مقصد، ورود اطالعات و مش��خصات كاالها به صورت 
الكترونيكي به گمرك ارس��ال و در پايگاه هاي اطالعاتي 
گمرك ثبت مي ش��ود. در اين جهت، همه ش��ركت هاي 
كشتيراني و حمل  و نقل براي صدور ترخيصيه، مانيفست 
كاالهاي خود را به صورت الكترونيكي در س��امانه جامع 
امور گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي ثبت مي كنند.

اخبار

بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت

تدوين برنامه فقرزدايي دولت در 6 محور
گروه اقتصادكالن| الهام آبايي|

س��ازمان برنام��ه و بودجه در گزارش��ي به اعالم 
عملك��رد و برنامه ه��اي دولت در زمين��ه فقرزدايي 
پرداخته اس��ت. در اي��ن گزارش كه بيش��تر بر پايه 
عملك��رد س��ال هاي 1395 و 1396 و برآورد س��ال 
1397 استوار اس��ت، اقدامات و برنامه هاي حمايتي 
براي كاهش فقر در 6 محور تامين معيشت، اشتغال، 
مس��كن، امنيت غذايي، حمايت تحصيلي و پوشش 
بيمه تامين اجتماعي تعريف شده است. بخش مهمي 
از عملكردي كه سازمان برنامه و بودجه از برنامه هاي 
فقرزداي��ي دولت روحاني ارائه داده، به موضوع تامين 
معيش��ت مربوط مي ش��ود كه در قالب پرداخت هاي 

نقدي به خانوارهاي هدف بوده است. 

 800هزار خانوار زير خط فقر مستمري
در اي��ن گزارش كه با عنوان »اقدامات دولت براي 
كاهش فقر« انتشار پيدا كرده، اين گونه عنوان مي شود 
كه بر اس��اس محاس��بات امور اقتصاد كالن سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور ۲درصد خانوارهاي شهري و 
7 درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر مستمري 
قرار دارند. بر اين اساس و با تكيه بر آمارهاي مربوط 
به س��ال 1395، از مجموع ۲4ميلي��ون و 196هزار 
خانوار در كل كشور، 4۲4هزار و 97۰خانوار روستايي 
و 36۲ه��زار و 5۰۰ خان��وار روس��تايي و در مجموع 
787 ه��زار و 47۰خانوار در س��طح كش��ور زير خط 
فقر متوس��ط مس��تمري قرار دارند. در گزارش اخير 
بر مبناي آنچه »فقر متوسط مستمري« عنوان شده 
در مجم��وع 787 هزار و 47۰ خان��وار زير خط فقر 

مستمري در كشور هستند. 

 اقدامات دولت براي ارتقاي معيشت
در بخش تامين معيشت، پرداخت مستمري براي 
خانوارهاي تحت پوش��ش دس��تگاه هاي حمايتي و 
خانوارهاي با درآمد كمتر از خط حمايتي دستگاه هاي 
حمايت��ي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بدين ترتيب 
اي��ن بخش عالوه ب��ر پرداخت يارانه نقدي، ش��امل 
پرداخت هاي مربوط به ماده 79 قانون برنامه شش��م 
توس��عه مي شود كه بر اين اساس دولت موظف است 
در طول اجراي قانون برنامه شش��م توسعه، هر سال 
حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت 
كميته امداد امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيستي 
كش��ور را متناس��ب با س��طح محروميت بر مبناي 
۲۰درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، 

در چارچوب بودجه س��نواتي و از محل درآمد قانون 
هدفمندكردن يارانه ه��ا با حذف خانوارهاي پردرآمد 
پرداخت كند. در اين گزارش، تعداد خانوارهاي تحت 
پوشش دستگاه هاي حمايتي شامل سازمان بهزيستي 
و كميته امداد ۲ميليون و 81هزار و 838 خانوار اعالم 
شده است. عالوه بر اين، در بند الف تبصره 14 قانون 
بودجه سال 1397 هم به ميزان 7هزار ميليارد تومان 
در راستاي كاهش فقر مطلق در خانوارهايي هدف از 
طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي با درآمد كمتر 
از خط حمايت��ي كميته امداد ام��ام خميني )ره( و 

سازمان بهزيستي پيش بيني شده است. 
بخش ديگري از گزارش س��ازمان برنامه و بودجه 
به روند رش��د پرداخت مستمري به خانوارهاي تحت 
پوشش دستگاه هاي حمايتي طي سال هاي 1395 تا 
1397 پرداخته است. بر اساس اين گزارش، اعتبارات 
پرداخت مستمري در سال 1397 از محل دستگاه هاي 
حمايتي در سال 1397 به ميزان هزار و 67۲ ميليارد 
تومان بوده اس��ت. از محل تبص��ره 14 قانون بودجه 
سال 1397 هم 4هزار و 5۰۰ ميليارد تومان پرداخت 
شده و جمع كل اعتبارات پرداخت مستمري در سال 
1397 به ميزان 6 هزار و 17۲ ميليارد تومان اس��ت. 
ميانگين مستمري ماهانه پرداختي از محل دستگاه و 
تبصره 14 قانون بودجه س��ال 1396 به ميزان ۲17 
هزار تومان اعالم ش��ده كه اين رقم در س��ال 1397 
به ۲47ه��زار تومان افزايش يافته اس��ت. همچنين 

ميانگين مس��تمري پرداخت ش��ده به مددجويان از 
محل اعتبار دستگاه هاي حمايتي، هدفمندي يارانه ها 
و ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 
به ميزان 3۰5 هزار تومان اعالم شده كه اين رقم در 
سال گذشته ۲98 هزار تومان بوده است. اين مقايسه 
حاكي از افزايش ناچيز ميانگين مس��تمري پرداخت  
شده به مددجويان است. البته اين رقم در سال 395 
به ميزان 14۰هزار تومان بوده و پس از افزايش��ي كه 
در س��ال 1396 رخ داده، در سال 1397 در ميانگين 
مستمري مددجويان افزايش بسيار ناچيزي رخ داده 
است. اين مساله را هم مي  توان متاثر از كشمكش هاي 
بودجه 1397 دانس��ت. در حالي ك��ه دولت در نظر 
داش��ت بخش اعظم��ي از دريافت كنن��دگان يارانه 
نقدي را از ليس��ت خارج و اعتبارات حاصل را صرف 
برنامه هاي فقرزدايي و اشتغال زايي كند، با مقاومت و 
مخالفت هاي مجلس مواجه و ناچار شد همچنان به 

همه خانوارها يارانه نقدي پرداخت كند. 

 برنامه هاي اشتغال خانوارهاي تحت پوشش
بخش ديگري از اين گزارش به برنامه هاي اشتغال 
براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مي پردازد 
كه در آن مواردي همچ��ون مهارت آموزي، كاريابي، 
كارورزي، برنامه هدايت شغلي و پرداخت سرمايه كار 
در قالب اعظاي وام و بالعوض پيش بيني شده است. 
اعتب��ارات مورد نياز ب��راي اين اه��داف از محل 

صندوق توسعه ملي به استناد قانون حمايت از توسعه 
و ايجاد اش��تغال پايدار مناطق روستايي و عشايري و 
همچني��ن تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1397 در 
قالب اعطاي تس��هيالت به خانوارهاي تحت پوشش 

نهادهاي حمايتي پيش بيني شده است. 
ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با 
هدف اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي براي 
ايجاد اشتغال به استناد قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري قرار است 
15۰هزار فرصت شغلي براي مددجويان روستايي و 
عشايري تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(، 
سازمان بهزيستي و بنياد شهيد با متوسط ۲5ميليون 
تومان براي هر فرصت شغلي ايجاد كند كه البته اين 
اعتبارات هنوز اعطا نشده و مشخص نيست سرانجام 

اين تسهيالت چه زماني اعطا خواهد شد. 
برنامه ديگر دولت براي اشتغال زايي در خانوارهاي 
تحت پوش��ش، طرح اشتغال مددجويي است كه آن 
هم در قالب اعطاي تسهيالت از سوي بانك مركزي 
پيش بيني شده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد كه 
برنامه هاي اش��تغال زايي دولت براي كاهش فقر هم 
تنها به اعطاي اعتبارات معطوف ش��ده و برنامه هايي 
براي توانمندس��ازي، رونق كارآفرين��ي و حمايت از 

كسب و كارها پيش بيني نشده است. 

 اعتبارات تامين مسكن
در بخ��ش تامي��ن مس��كن، اعتبارات��ي ب��راي 
دستگاه هاي حمايتي از محل اعتبارات دستگاه ها در 
سال هاي 1396 و 1397 پيش بيني شده است. بر اين 
اساس، در سال 1396، 13 هزار وديعه مسكن، 74۰۰ 
احداث مسكن، 5۰ هزار تعمير و بهسازي مسكن ثبت 
شده است كه اعتبارات آنها در مجموع ۲74 ميليارد 
تومان عنوان شده اس��ت. برآوردها براي سال 1397 
شامل 13هزار وديعه مسكن، 18هزار و 8۰۰ احداث 
مس��كن، 5۰هزار تعمير و بهسازي مسكن است كه 
مجموع اعتبار م��ورد نياز براي اين كار 434 ميليارد 

تومان برآورد شده است. 

 بسته حمايت غذايي و كاهش فقر تغذيه
دول��ت در برنام��ه فقرزدايي خود بس��ته حمايت 
غذاي��ي و كاهش فقر تغذي��ه را پيش بيني كرده كه 
جامعه ه��دف آن كودكان زير 6س��ال، زن��ان باردار 
و ش��يرده، خانواده ه��اي داراي فرزند چندقلو تحت 

پوشش و زنان سرپرست خانوار نيازمند است. 

در برنامه امنيت غذايي در دس��تگاه هاي حمايتي 
از محل اعتبارات دس��تگاه ها در سال 96، در مجموع 
3 ميليون و 78۰هزار س��بد كاال و 3۰۲هزار و 6۰۰ 
كمك تغذيه با مجموع اعتبارات 794 ميليارد تومان 
اختصاص يافته اس��ت. اين اعتبارات در س��ال 97 به 
ميزان 89۲ ميليارد تومان پيش بيني شده كه شامل 
3ميليون و 78۰ هزار س��بد كاال و 375 هزار و 6۰۰ 

كمك تغذيه است. 
برنامه حمايت تحصيلي دولت در دو قالب كمك 
هزين��ه تحصيل��ي ب��ه دانش آموزان تحت پوش��ش 
دس��تگاه هاي حمايتي و كمك به ش��هريه پرداختي 
دانش��جويان تحت پوش��ش دس��تگاه هاي حمايتي 
پيش بيني شده است. تعداد ۲۲3 هزار كمك هزينه 
تحصيلي دانش آموزان در سال 1397 برآورد شده كه 
اعتبار مورد نياز آن 47ميليارد تومان و متوسط ساالنه 
براي هر فرد ۲1۰هزار تومان برآورد شده است. اعتبار 
اختصاص يافته براي اين منظور در سال گذشته ۲8 

ميليارد تومان اعالم شده كه رقم كوچكي است. 
 كم��ك به ش��هريه پرداختي دانش��جويان تحت 
پوشش دستگاه هاي حمايتي در سال 1396 به تعداد 
85ه��زار فقره و با اعتبار 1۲5ميليارد تومان و برآورد 
س��ال 1397 به تعداد 1۰۰هزار فقره و با اعتبار ۲۰6 

ميليارد تومان است. 
پوش��ش بيمه اجتماعي در دو قالب پوشش بيمه 
بازنشس��تگي و پوشش بيمه پايه سالمت پيش بيني 
ش��ده اس��ت. مجموع اعتبارات اختصاص يافته براي 
اين موضوع در سال 96 به ميزان ۲7۲ميليارد تومان 
اعالم ش��ده و اعتبارات برآورد شده براي سال آينده 
ه��م ۲97 ميليارد تومان اس��ت. در بخش بيمه پايه 
سالمت هم اعتبارات پيش بيني شده براي سال جاري 
949 ميليارد تومان اعالم شده؛ اين در حالي است كه 
اعتبارات تخصيص يافته به اين مساله در سال گذشته 

491 ميليارد تومان بوده است. 
نگاه��ي به اين گ��زارش و برنامه هاي��ي كه دولت 
براي هر يك از 6 محور فقرزدايي در نظر گرفته، اين 
موضوع را تاييد مي كند كه دولت مساله كاهش فقر 
را تنها متكي به اعطاي اعتبارات دانسته و راهكارهاي 
ديگري براي كاهش فقر در دست ندارد. هرچند براي 
مقابله با فقر، دسترسي به منابع كافي اجتناب ناپذير 
اس��ت، اما اگر اين تزريق اعتبارات با اقدامات مكمل 
ديگري همراه نش��ود، نمي تواند فقر را از ميان ببرد و 
شايد تنها مسكني كوتاه مدت براي كاهش درد و رنج 

ناشي از فقر باشد. 

گروه اقتصاد كالن|
طب��ق اع��الم مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س، 
استفس��اريه يي كه مجلس براي افزايش حقوق ها 
تصويب كرده در چارچوب تعريف شوراي نگهبان 
از تفس��ير نمي گنجد و احتمال تاييد نش��دن آن 
وج��ود دارد بنابراين بهتر اس��ت مجلس به جاي 
 استفس��اريه ب��ه فك��ر پيش��نهاد اصالحيه يي بر 

قانون باشد. 
به گزارش »تعادل« سال گذشته طبق تغييراتي 
كه مجلس در بودجه ايجاد كرد، بنا براين شد كه 
افزايش حقوق ها به ش��كل پلكاني تعيين شود به 
ترتيبي كه طبق قانون بودجه س��ال 1397 افرادي 
ك��ه پايين تري��ن  س��طح دس��تمزدها را دريافت 
مي كنن��د از بيش��ترين افزايش حق��وق بهره مند 
ش��ده و افرادي كه بيش��ترين حقوق ها را دريافت 
مي كنند از كمترين افزايش حقوق بهره مند شوند. 
همچني��ن مجلس در جزو يك بند الف تبصره 1۲ 
قانون بودجه س��ال 1397 ب��ه دولت تكليف كرده 
»حداكثر ميزان افزايش حقوق ۲۰ درصد« باشد. 

 مناقشه از كجا شروع شد؟
طبق تفس��يري كه دول��ت از اين بن��د كرده، 
اختي��ار دارد ميزان افزاي��ش را پلكاني و به نحوي 
ك��ه مقتضي مي داند تعيين كند مش��روط بر آنكه 

حداكثر حقوق  ها را تا ۲۰ درصد افزايش دهد. 
دولت تفس��ير خود از اين قانون را اجرا كرد. به 
اي��ن ترتيب كه حقوق كاركنان را در يك دامنه 6 
تا 1۲ درصدي افزايش داد و س��قف تعيين ش��ده 
۲۰ درصدي را براي افزايش حقوق ها لحاظ نكرد. 
 اين موض��وع با اعتراض مجل��س و تهيه ارائه 
طرح استفساريه توس��ط مجلس همراه شد. طرح 
استفس��اريه مي گويد ك��ه دولت باي��د الزاما رقم 
افزايش را از 1 تا ۲۰ درصد تعيين كند؛ موضوعي 
كه منتظر تاييد شوراي نگهبان است و البته مركز 
پژوهش ه��اي مجلس ب��ا ايراد وارد ك��ردن به آن 
مي گويد احتماال شوراي نگهبان آن را تاييد نكند. 
 مرك��ز پژوهش هاي مجلس اع��الم كرده آنچه 
مجلس به عنوان استفساريه مطرح كرده به عنوان 
يك تفس��ير بلكه ي��ك قانون جديد اس��ت. مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين اظهارنظر كارشناسي 
درب��اره »ط��رح استفس��اريه ج��زء)1( بند)الف( 
تبصره)1۲( قانون بودجه سال 1397 كل كشور«، 
گفته اس��ت: با توجه به اينكه ج��زء يك بند الف 
تبص��ره 1۲ قان��ون بودجه س��ال 1397 به دولت 
تكلي��ف كرده حقوق و مزاياي مس��تمر گروه هاي 
مختلف حقوق بگير را به ص��ورت پلكاني نزولي با 
رعايت بند پ ماده ۲8 قانون برنامه ششم توسعه... 
افزايش دهد و در پاراگراف بعدي آن نيز »حداكثر 
ميزان افزايش را ۲۰ درصد« تعيين كرده اس��ت، 
بنابراي��ن دولت اختيار داش��ته مي��زان افزايش را 
پلكان��ي و به نح��وي كه مقتض��ي مي داند تعيين 
كند مش��روط بر آنكه حداكث��ر ۲۰ درصد مذكور 

را رعايت كند. 

قيد واژه »حداكثر« عرفا به معناي آن است كه 
دول��ت مي تواند ميزان افزاي��ش را كمتر از آن هم 
تعيين كند ولي نه بيشتر. اين واژه در موارد ديگري 
ك��ه در قوانين و مق��ررات به كار رفته نيز با همين 
معنا مالك عمل قرار گرفته است. اين استنباط از 
ج��زء مذكور كه دولت الزام دارد حقوق پايين ترين 
طبق��ه را دقيقا ۲۰ درصد افزاي��ش دهد نه كمتر 
از آن )طبق استفس��اريه مجل��س(، الحاق حكمي 
جدي��د ب��ه قانون و به عب��ارت ديگ��ر قانونگذاري 
جديد تلقي مي ش��ود، )صرفنظ��ر از اينكه تعيين 
مصاديق پايين ترين طبق��ه )طبقات( خود با ابهام 
روبه روست( زيرا كه در جزء يك تصريح شده است: 
»طبقات پايين ت��ر از افزايش بيش��تري برخوردار 
شوند« بدون آنكه رقم خاصي را ذكر كند. از طرف 
ديگر در جزء يك، در مورد افزايش حقوق باالترين 
طبق��ه به ميزان يك درصد ه��م هيچ گونه حكم يا 
قرينه يي مشاهده نمي ش��ود و لذا متن استفساريه 
در اي��ن خصوص نيز قانونگذاري جديد محس��وب 

مي شود. 
يادآور مي ش��ود طبق جزء ي��ك مورد بحث، نه 
تنها حداقل و حداكثر افزايش ها را در اختيار دولت 
ق��رار داده، بلكه افزايش هاي مابي��ن اين دو را هم 
علي االطالق در اختيار دولت گذاشته است بنابراين 
بر فرض تصويب طرح استفساريه نحوه اقدام دولت 
در م��ورد افزاي��ش حقوق طبقات بي��ن باالترين و 
پايي��ن طبقه هم مورد اش��كال اس��ت. بنابراين به 
نظر مي رس��د خواس��ته نماين��دگان در صورتي به 
تمامي محقق خواهد شد كه جزئيات افزايش كليه 

حقوق بگيران را بر طبق قانون تعيين كنند. 
چون در جزء يك م��ورد بحث؛ افزايش حقوق 
و مزاي��اي مس��تمر موكول به »رعاي��ت بند »پ« 
ماده ۲8 قانون برنامه شش��م توس��عه« شده است 
و در اي��ن بن��د دولت باي��د »در ح��دود اعتبارات 
هزينه يي س��االنه« ضريب حق��وق را تعيين كند، 
ل��ذا تعيين ميزان افزايش هاي مورد بحث توس��ط 
دولت مستند بر بند »پ« باال هم از لحاظ حقوقي 
قاب��ل توجيه اس��ت زيرا براس��اس قان��ون بودجه 
س��ال 1397 كل كش��ور اعتبار مربوط به جبران 
خدم��ات كاركنان از 97 ه��زار و 3۰۰ ميليارد در 

س��ال 1396 به 1۰6۲۰۰ ميليارد تومان در سال 
1397 افزايش داده كه رش��دي معادل 9 درصد را 
نشان مي دهد. قانونگذار در حكم مورد اشاره بيان 
كرده كه »حداكثر ميزان افزايش ۲۰درصد خواهد 
ب��ود« دولت نيز با توجه به ميزان رش��د اعتبارات 
قانون بودجه و برداشت خود از اين عبارت، حقوق 
كاركنان را براساس ادعاي خود بين 6 تا 1۲درصد 

افزايش داده است. 
بنابراي��ن باي��د توج��ه داش��ت اين تفس��ير از 
حك��م جزء يك بند الف تبص��ره 1۲ قانون بودجه 
س��ال 1397 كه مراد قانونگذار »مي��زان افزايش 
پايين تري��ن طبق��ه ۲۰درص��د و باالتري��ن طبقه 
يك درصد اس��ت« از منطق الزم برخوردار نيست 
و ميزان رش��د اعتب��ارات فصل جب��ران خدمات 
كاركنان در س��ال 1397 نيز چني��ن نظريه يي را 
تاييد نمي كند. لذا به نظر مي رس��د اين امر توسعه 
قانون قلمداد ش��ده و با ايراد اص��ل هفتاد وپنجم 

قانون اساسي مواجه است. 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش اين 
موضوع را هم مطرح مي كند كه بنابر ايرادات وارده 
براين استفساريه احتماال شوراي نگهبان نيز آن را 

تاييد نكند. 
طبق گفته مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
نگهبان درباره ش��رايط استفس��اريه آورده اس��ت: 
»مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است و تضييق 
و توس��عه قان��ون در مواردي كه رف��ع ابهام قانون 
نيست، تفسير تلقي نمي ش��ود.« بنابراين با توجه 
به اينكه مصوبه مجلس بار مالي داشته و منابع آن 
پيش بيني نشده با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي 
مغايرت دارد و از س��وي ديگ��ر هم به دليل اينكه 
نوعي قانونگذاري جديد به حس��اب آمده چرا كه 
درصدد اصالح قانون است مغاير اصل هفتادوسوم 
قانون اساسي بوده و منطبق با نظر شوراي نگهبان 
مصداق تفس��ير نيس��ت. بنابراين بهتر است طرح 
پيش��نهادي با توجه به ميزان افزاي��ش اعتبارات 
جب��ران خدمات كاركنان دول��ت در قانون بودجه 
س��ال 1397 كل كش��ور، به جاي استفس��اريه به 
صورت اصالحيه يي بر قانون پيش��نهاد ش��ود تا از 

اين جهت با اشكال مواجه نباشد.

مركز پژوهش هاي مجلس: 

افزايش حقوق 20 درصدي نياز به اصالح قانون دارد نه استفسار
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نقش دولت، بانك ها و بانك 
مركزي در پايداري مالي

ژاله زارعي  كارشناس بانك 
براساس قانون بودجه س��ال ۹۷ در راستاي تسويه 
حداكث��ري مطالب��ات بخش خصوصي مقرر ش��ده در 
پروسه تس��ويه بدهي دولت با طلبكاران، بانك مركزي 
نيز در چرخه مزبور ق��رار گيرد. مروري بر گزارش هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد 
كه مطالبات بخش خصوصي از دولت باالترين س��هم 
از مجموع بدهي هاي دول��ت را به خود اختصاص داده 
اس��ت.  در اين بين پيمانكاران و ش��ركت هاي مرتبط 
ب��ا وزارت نيرو و كش��اورزي مطالب��ات قابل  توجهي از 
دولت داش��ته اند. لذا به نظر مي رس��د عدم ساماندهي 
اي��ن بدهي ها مي تواند منجر به تنگناي مالي بنگاه ها و 
توليدكنندگان داخلي و در نهايت احتمال ورشكستگي 
آنها شود. بر اين اساس با پيشنهاد كارشناسان اين مركز 
و تصويب مجلس ش��وراي اسالمي به دولت اجازه داده 
شده است به استناد تبصره)۵( بند )و( جزء )۱( قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ مبلغ يكصد هزارميليارد تومان از 
بدهي هاي خود را از طريق انتش��ار اسناد تسويه خزانه 
بازپرداخ��ت نمايد.  اما نكته اين اس��ت كه براس��اس 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در راستاي تسويه حداكثري 
مطالبات بخش خصوصي مقرر ش��ده است در پروسه 
تس��ويه بدهي دولت با طلبكاران، بانك مركزي نيز در 
چرخه مزبور قرار گيرد.   به بيان ساده در جريان اجراي 
اين بند قانوني، دولت با اعطاي يك برگ اسناد تسويه 
خزان��ه به يكي از طلبكاران خود، بدهي خويش به وي 
را تس��ويه كرده و پيمانكار نيز با تحويل سند مذكور به 
بانك، اوراق دريافتي را تس��ويه  نمايد.   از س��وي ديگر 
بانك عامل مي توان��د اوراق دريافتي را به عنوان طلب 
خود از بانك مركزي در نظر گرفته و بانك مركزي نيز 
اين س��ند را به مثابه بدهي دول��ت به خود تلقي  كند. 
براساس اظهارات كارشناس��ان در اين فرآيند مجموع 
دارايي ها و بدهي هاي بان��ك مركزي تغييري نكرده و 
پايه پولي ثابت خواهند ماند و صرفا تغييرات حسابداري 
در ترازنام��ه رخ خواهد داد.  حتي در قانون بودجه نيز 
افزايش پايه پولي از منبع بدهي دولت به بانك مركزي 
ممنوع بوده و سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك با اين 

نهاد پولي توسط خود بانك مركزي تعيين مي شود. 
حال سوال اين است كه آيا با اتخاذ چنين شرايطي 
مي توان اميدوار به برقراري پايداري مالي در ايران بود؟

در پاس��خ به اين پرس��ش مي توان گفت كه مفهوم 
پايداري مالي اساس��ا مرتبط با تغييرات بدهي عمومي 
اس��ت؛ بدهي دول��ت نيز مجموع��ي از مطالبات بخش 
خصوصي، نهادهاي عموم��ي غيردولتي، هزينه بهره يي 
بازپرداخ��ت بدهي و بدهي به بانك ه��ا و بانك مركزي 
است.   با اتخاذ اين تصميم، بدهي دولت به بانك مركزي 
جايگزين بدهي به بخش خصوصي خواهد شد و از اين 
منظ��ر در ميزان بدهي دولت تغييري به وجود نمي آيد. 
عالوه بر اين تسويه گسترده بدهي دولت به پيمانكاران 
و توليدكنن��دگان بخ��ش خصوصي مي توان��د تنگناي 
نقدينگي و اعتباري آنها را در س��ال »حمايت از كاالي 
داخلي« بهبود بخشيده و توسعه سرمايه گذاري و اشتغال 
را به دنبال داش��ته باش��د.  البته بر همگان آشكار است 
كه براي رسيدن به ثبات اقتصاد كالن، هماهنگ سازي 
موثر سياس��ت هاي مالي و پول��ي و نظارت كامل بر اين 
فرآين��د و ممانعت از انحراف آن از اولويت هاي اساس��ي 
است.  خوشبختانه اين هماهنگي نيز در بندها و جزء هاي 
تبصره)۵( در نظر گرفته ش��ده و مقرر گرديده است كه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي عملكرد دولت در اين حوزه 
را براساس گزارش هاي فصلي به ديوان محاسبات كشور، 
كميس��يون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي 
مجلس ارائه نمايد.   لذا بايد منتظر عملكرد دولت در اين 
بخش و ميزان دقت نظارت ناظران و مس��ووليت پذيري 
آنها بود. زيرا مطابق با ماده)۸( قانون برنامه ششم توسعه 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي دولت فق��ط در مواقع 
اضطراري و با تصويب مجلس ش��وراي اسالمي مي تواند 
شاخص نس��بت بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي 
ب��ه توليد ناخالص داخلي را براي مدت محدود به ميزان 

۵۰درصد افزايش دهد.   

سوييفت برقرار و فعاليت 
بانك ها ادامه دارد

يك��ي از مدي��ران بانك ها با اعالم اينكه ش��بكه 
سوييفت)شبكه مبادالت جهاني بانكي( برقرار است، 
گفت: مشكلي در زمينه استفاده بانك ها از سوييفت 
وجود ن��دارد.  محمد بيگدلي در گفت وگو با ايبنا با 
اش��اره به وضعيت بازار ارز كشور و برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در اين زمينه گفت: با توجه به شرايط 
فعلي و خروج امريكا از برجام اگر تامين ارزي مانند 
گذش��ته صورت بگيرد، مساله خاصي در اين زمينه 
نخواهيم داش��ت.  مديرعامل بانك ملت با اشاره به 
اينكه س��وييفت برقرار و فعالي��ت در آن ادامه دارد، 
تاكيد كرد: مش��كلي در اي��ن زمينه وج��ود ندارد.  
ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته اعالم شد در نتيجه 
توافق هس��ته يي و اجراي آن، فصل نويني در روابط 
اتحاديه اروپا با ايران باز شده و افتتاح شعبات جديد 
بانك هاي ايراني در كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 
در دس��تور كار ق��رار گرفت؛ ضم��ن اينكه خدمات 
مالي و افتتاح ويژه از طريق س��وييفت به بانك هاي 
ايراني داده مي شود به طوري كه بانك هاي ايراني به 
سوييفت وصل شده اند.  سوييفت يا جامعه ارتباطات 
مال��ي بين بانكي جهان��ي خدماتي را براي ارس��ال 
اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار 
در مي��ان ۹۷۰۰بانك در ۲۰۹كش��ور اداره مي كند.  
با اين همه سوييفت در س��ال ۲۰۱۲ براي عمل به 
مقررات تحريم هاي اتحاديه اروپا، دسترسي بانك هاي 
ايراني ازجمله بانك مركزي را به خدماتش قطع كرده 
بود و به اين ترتيب ايران نخستين كشوري شد كه به 
دليل تحريم ها از دسترسي به سيستم ارتباطات مالي 
سوييفت محروم شد.  سوييفت تحت قانون بلژيك 
قرار دارد و از مقررات مربوط به اتحاديه اروپا كه مورد 

تاييد دولت اين كشور است، پيروي مي كند. 

يادداشت

خبر

به دنبال بخشنامه بانك مركزي براي بازگشت صرافي ها به بازار ارز اعالم شد

تدوينمدلجديدبرايفعاليتصرافيها
دالر رسمي 4209 تومان تعيين شد

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
روز پنج شنبه ۳خرداد ۹۷ به دنبال افزايش نرخ 
اونس جهاني طال به ۱۳۰۶دالر و نرخ رسمي دالر 
به 4۲۰۹تومان قيمت سكه و طال نيز افزايش يافت 
و پيش بيني مي ش��ود كه روند رشد قيمت طال و 
س��كه در روز شنبه ۵ خرداد نيز ادامه يابد. بر اين 
اس��اس نرخ هر گرم طالي ۱۸عيار با ۷4۰تومان 

افزايش به ۱۸۸هزار و ۶4۰ تومان رسيد. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح جديد ثابت مان��د و ۲ميليون و 
۲۵هزار تومان تعيين ش��د. قيمت هر قطعه سكه 
طرح قديم رش��دي ۲۳هزار توماني را تجربه كرد 
و يك ميليون و ۹۵۰هزار تومان داد و س��تد شد. 
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۳هزار تومان رشد 
نس��بت به روز چهارش��نبه يك ميلي��ون و ۳هزار 
تومان و ه��ر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با ۵ هزار 
توم��ان كاهش در مدت مش��ابه ۵۷۳ هزار تومان 
معامله ش��د. از س��وي ديگر هر قطعه سكه گرمي 
با ۲هزار تومان كاهش ۳۵۵هزار تومان معامله شد. 
در بازار ارز نيز بانك مركزي به روند رش��د نرخ 
رسمي دالر ادامه داد و قيمت هر دالر امريكا با يك 
تومان افزايش 4۲۰۹تومان در روز پنج شنبه اعالم 
ش��د. افزون بر اين هر يورو با ۲۱تومان افت 4هزار 
و ۹۲۵توم��ان و هر پوند نيز با ۱۹تومان كاهش به 

قيمت ۵ هزار و ۶۲۳ تومان ارزش گذاري شد. 
كارشناس��ان معتقدن��د ك��ه سياس��ت بانك 
مركزي، افزايش تدريجي و آرام نرخ رسمي دالر 
اس��ت تا به تدريج فاصله نرخ حاشيه بازار با نرخ 
رس��مي را كاه��ش داده و از اين طريق به تدريج 
صرافي ها از طريق بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
س��تاد تنظيم بازار ارز و بان��ك مركزي وارد بازار 
ش��وند و بخش��ي از فعاليت هاي صرافي ها از سر 
گرفته ش��ود. اي��ن كارشناس��ان مي گويند كه به 
دنب��ال سياس��ت هاي كنترل ب��ازار ارز در دو ماه 
اخير اكنون شاهد كاهش نرخ ارز در حاشيه بازار 
هستيم و در روزهاي اخير دالر در حاشيه بازار به 

۶۱۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان رسيده است. 
سياست هاي اروپا براي ادامه همكاري بانك هاي 
اروپ��ا با بانك هاي ايران، برقراري س��وييفت، خط 
اعتباري و ارتباط بانك هاي اروپا به صورت مستقيم 
با بانك مرك��زي و بانك هاي ايران و تمايل برخي 
از بانك ها براي همكاري با ايران ش��رايط متفاوتي 
را در بازار ارز نسبت به دوره تحريم هاي سال هاي 
۹۲- ۱۳۸۹ ايجاد كرده كه باعث كاهش فش��ار بر 
نرخ هاي ارز ش��ده و درحال حاضر بازار ارز با ثبات 
نسبي در نرخ هاي رسمي و غيررسمي همراه است 
و البت��ه بايد منتظر بود و دي��د كه بعد از برقراري 
تحريم ه��اي ارزي و طال، بازار ارز و طال در ايران با 

چه تحوالتي مواجه خواهد شد. 

 مدل جديد بانك مركزي براي صرافي ها 
در اين رابطه يك مقام مسوول بانك مركزي از 
اعالم س��ازوكار جديد براي صرافي ها توسط بانك 

مرك��زي در روزهاي آتي خبر داده اس��ت. وي در 
گفت وگ��و با مهر گفته اس��ت: بانك مركزي مدل 
جديدي ب��راي ادامه كار صرافي ه��ا تدوين كرده 
ك��ه در روزهاي پي��ش رو ابالغ خواهد ش��د و بر 
اين اس��اس س��ازوكار جديدي براي صرافي ها در 
راه اس��ت و البته دولت و رييس كل بانك مركزي 
ه��م بر اين باورند كه صراف��ان و خدمتي كه ارائه 
مي دهند، مكمل كاري اس��ت ك��ه در نظام بانكي 
كشور انجام مي ش��ود و صرافي ها از ديدگاه بانك 

مركزي از جايگاه خاصي برخوردار هستند. 
به گفته اين مقام مسوول در بانك مركزي، مدل 
كاري ك��ه صرافي ها در فض��اي موجود بعد از اعالم 
دولت مبني بر يكسان سازي نرخ ارز خواهند داشت، 
تبيين شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است. 
به گ��زارش »تعادل« اگرچه هن��وز محورها و 
سازوكار همكاري جديد صرافي ها با بانك مركزي 

و ش��بكه بانكي و بازار ارز مش��خص نيست اما با 
توجه به دستورالعمل روزهاي اخير بانك مركزي 
در م��ورد مراجع��ه واردكنندگان ب��ه صرافي هاي 
مجاز حاضر در س��امانه نيما براي تامين ارز مورد 
نياز از طريق صرافي ها مي توان پيش بيني كرد كه 
سازوكار مدل جديد بانك مركزي، سخت گيري ها 
و كنترل ش��ديد خريد و ف��روش ارز در صرافي ها 
و قاچاق اعالم ك��ردن خريد و فروش ارز،  فضاي 
كنترل شديد صرافي ها را به تدريج كاهش داده و 
صرافي ها به تدريج با آزادي عمل بيشتري نسبت 
به 4۰روز اول اجراي سياس��ت هاي جديد مواجه 
خواهند ش��د و خريد و ف��روش و تامين نيازهاي 
خ��رد م��ردم، واردكنن��دگان و صادركنندگان به 
صرافي ها منتقل خواهد ش��د و همانطور كه بانك 
مرك��زي اع��الم ك��رد، صرافي ها مكم��ل بانك ها 
هستند و نارسايي هاي موجود را به تدريج برطرف 

خواهند كرد و به تدريج به فضاي س��نتي فعاليت 
ارزي صرافي ها هدايت مي شوند. 

 پيشنهاد ارز مبناي صندوق توسعه ملي
 از س��وي ديگر ب��ه دنبال اع��الم جايگزيني 
يورو به جاي دالر در گزارش��گري ارزي كش��ور 
عل��ي صالح آب��ادي، مديرعام��ل بان��ك توس��عه 
صادرات پيشنهاد داد كه صندوق توسعه ملي در 
قرارداده��اي خود با بانك ها به جاي دالر از يورو 

استفاده كند. 
وي گف��ت: دالر تنها يك نام در گزارش��گري 
بود زيرا به دليل وج��ود تحريم هاي اوليه امريكا 
با دالر نمي توانس��تيم كار كنيم؛ لذا دليلي وجود 
ن��دارد تا دالر را مبناي مبادالت خود قرار دهيم. 
در تمامي اقتصاد كشور بايد مفهومي به نام دالر 
كنار گذاشته شود و با يورو كه واقعيت اقتصادي 

اس��ت، كار كنيم. زيرا درحال حاضر ذخاير ارزي 
كش��ور، ذخاي��ر ارزي بانك ها و س��پرده گذاري 
بانك ه��اي ايراني در بانك هاي خارجي همچنين 
تمامي نقل و انتقاالت مالي كشور بر مبناي يورو 
اس��ت. وقتي كه يورو نقشي اساسي در مبادالت 
اقتص��ادي اي��ران دارد، دليلي ن��دارد كه دالر را 

مبناي مبادالت خود قرار دهيم. 
وي با اش��اره ب��ه قراردادهاي صندوق توس��عه 
مل��ي با بانك ها گفت: در اين قراردادها پرداخت بر 
مبناي يورو اس��ت اما قرارداد بر مبناي دالر است و 
از آنجا كه بانك ها دسترس��ي ب��ه بازارهاي مالي با 
دالر را ندارند، نمي توانند ريسك نوسانات را پوشش 
دهند؛ درحالي كه دريافت و پرداخت به يورو انجام 
مي ش��ود. بر اي��ن اس��اس در قراردادهاي صندوق 
توسعه ملي مبنا بر اس��تفاده از دالر قرار مي گيرد 
زيرا در تمامي بخش هاي اقتصاد كش��ور الزم است 

مبناي گزارشگري براساس يورو قرار بگيرد. 

 يوآن در حال سبقت از دالر
 از س��وي ديگر به دنبال تالش برخي كشورها 
براي جايگزين كردن ارزهاي ديگر به جاي دالر در 
معامالت و ذخيره ارزي و اثر سياس��ت هاي امريكا 
بر تج��ارت جهاني، ارزش دالر در برابر برخي ارزها 
در ماه ه��اي اخير كاهش يافته و ارزهاي ديگري را 
براي معامالت تجاري به جاي دالر انتخاب كرده اند. 
كارشناس��ان مي گويند كه بايد س��هم كشورهايي 
مانند چين، ژاپن و اروپا در معامالت ارزي افزايش 
يابد و قراردادهاي تامين مواد اوليه و كاال با ارزهاي 

يوآن، يورو و ين و... بسته شود. 
اگرچ��ه نخس��تين گام ه��ا ب��راي بين المللي 
كردن يوآن تقريبا يك دهه پيش برداش��ته شد 
ك��ه پكن مجوز اس��تفاده از ي��وآن در تجارت و 
سرمايه گذاري را داد اما در ماه هاي اخير موضوع 
جايگزيني يوآن، يورو، ين، روبل و ساير ارزها در 
معامالت بورس هاي معتبر جهان بيش از گذشته 
در دس��تور كار قرار گرفته و جدي تر از گذش��ته 
اهميت يافته است. در سال ۲۰۱۶ميالدي يوآن 
در كن��ار دالر امريكا، ين، ي��ورو و پوند به عنوان 
يك ارز مكمل در ذخاير ارزي كش��ورها از سوي 
صن��دوق بين الملل��ي پول اعالم ش��د. همچنين 
در اوايل س��ال جاري ميالدي چين، بزرگ ترين 
وارد كنن��ده نفت خام جهان قراردادهاي نفتي بر 
پاي��ه يوآن را راه اندازي ك��رد كه منجر به جذب 
تقريبا ۲۷ميليارد يوآن معادل 4ميليارد دالر در 
نخس��تين جلسه معامالتي آن ش��د. اين قرارداد 
از س��وي س��رمايه گذاران داخلي و خارجي مورد 

توجه قرار گرفت. 
 در اين رابطه، مدير اجرايي بورس فلزات لندن 
گفته اس��ت كه انتظ��ار مي رود در آين��ده نزديك 
قرارداده��اي آتي فلزات به ي��وآن واحد پول چين 
راه اندازي ش��ود. وي مطمئن است كه قراردادهاي 
آتي بر پايه يوآن محقق مي شود و پول چين درحال 

استفاده روزافزون در فاينانس جهاني است. 

در تحقيقات صورت گرفته توسط 
كارشناسان ۱۴نهاد و شخص در اين 

رابطه مقصر شناخته شدند كه اين نهاد ها 
و اشخاص عبارتند از: بهره برداران 

پالسكو)مغازه داران پالسكو(، مالك 
ساختمان)بنياد مستضعفان(، بيمه مركزي  

هيات مديره و مديرعامل ساختمان  
وزارت كار و رفاه اجتماعي، اتاق اصناف 
و اتحاديه ها و مجامع امور صنفي، وزارت 
راه و شهرسازي، وزارت كشور، سازمان 

پيشگيري و مديرت بحران كشور، 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران 

شوراي شهر تهران، شهرداري تهران 
آتش نشاني تهران و متصرفين مغازه يي كه 

آتش سوزي در آن آغاز شد

                                                                                                      

»تعادل« از معرفي 14 نهاد و شخص مقصر در حادثه پالسكو گزارش مي دهد

تجربه تلخ پالسكو براي مديريت ريسك و پوشش بيمه اي مناسب

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
 با گذشت بيش از يك سال از سانحه آتش سوزي 
ساختمان پالس��كو كه خسارت هاي جاني و مادي 
بسياري بر جاي گذاشت و باعث تاسف بسياري از 
هم ميهنان براي از دست رفتن ساختمان پالسكو و 
نقش آن در تجارت و بازار كشور در ۵۰ سال اخير 
و از دس��ت رفتن جان آتش نشان هاي شجاع شد، 
سرانجام گزارشي در مورد عوامل موثر بر مديريت 
ريس��ك اينگونه حوادث منتشر ش��ده و ۱4نهاد و 

شخص مقصر در حادثه پالسكو معرفي شده اند. 
به گزارش »تعادل« اين گزارش نش��ان مي دهد 
كه پوشش بيمه يي اينگونه ساختمان ها و مكان هاي 
عمومي با تمركز جمعيتي باال نه تنها يك ضرورت 
اساسي اس��ت بلكه همكاري همه عوامل از مالكان 
و فعاالن اقتصادي ت��ا نهادهاي نظارتي مانند بيمه 
مركزي، ش��هرداري، آتش نش��اني، نيروي انتظامي، 
دادگستري و... الزم است تا با قاطعيت مانع از تكرار 
چنين حوادثي ش��وند و نه تنها از تكرار اين حوادث 
جلوگيري ش��ود بلكه در صورت چنين اتفاق هايي 
حداقل پوشش بيمه آتش س��وزي و حوادث در اين 

مكان ها به خوبي پيش بيني شود و خسارت هاي وارد 
ش��ده به اصناف و مردم و خانواده ها را كم كند و بار 
سنگين اين هزينه هاي مادي و جاني را كاهش دهد. 
اگرچه در اين حادثه تالش ش��د كه ساختمان 
از جمعيت خالي ش��ود اما با اين حال به دنبال اين 
حادثه تلخ ۱۶ آتش نش��ان شهيد ش��دند و ۶ نفر 
از پرس��نل پاس��اژ فوت كردند و بر اين اساس بايد 
توجه داش��ت كه براي جلوگيري از چنين حوادث 
و خس��ارت هايي الزم است كه س��ازمان ها و افراد 
مختلف با هم همكاري داش��ته باش��ند كه اوال از 
ريسك و خطر جلوگيري شود و دوم آنكه به محض 
حادثه، راهكارهاي الزم براي كاهش خسارت و فوت 

و مجروح شدن افراد در دستور كار قرار گيرد. 
تجربه اينگونه حوادث در كش��ورهاي مختلف 
نش��ان مي ده��د ك��ه بع��د از ي��ك دوره فعاليت 
س��اختمان ها، آس��يب پذيري آنها افزايش يافته و 
فرس��ودگي آنها ميزان ريس��ك و خطر را افزايش 
مي دهد لذا به همان ميزان الزم است كه پوشش 
بيمه يي، مديريت ريسك، نظارت كارشناسان بيمه 
بر س��اختمان ها حاكم ش��ده و به موقع اخطارها و 

قاطعي��ت الزم در برخورد ب��ا عواملي كه كوتاهي 
مي كنند و س��اختمان را به وس��ايل آتش نش��اني 
مجه��ز نكرده ان��د، صورت گرفته و مان��ع از تكرار 

چنين حوادثي شود. 

 14 نهاد و شخص مقصر
محمد ش��هرياري، سرپرس��ت دادسراي امور 
جناي��ي ته��ران در اي��ن زمينه گف��ت: كارگروه 
بررسي حادثه پالسكو پس از تحقيقات گسترده، 
نظ��رات خود را در قالب ۳هزار صفحه اعالم كرد 
و در تحقيقات صورت  گرفته توس��ط كارشناسان 
۱4نهاد و ش��خص در اين رابطه مقصر ش��ناخته 
ش��دند. اين موضوع نشان مي دهد كه در كاهش 
اين حوادث تنها نمي توان به آتش نش��اني، مالك 
يا ش��ركت بيمه اش��كال و انتقاد وارد كرد بلكه 
براي جلوگيري از حادثه الزم است كه همكاري 
الزم در اي��ن زمين��ه انج��ام ش��ود و ب��ه اخطار 
شهرداري، آتش نشاني و شركت بيمه توجه شود 
و دادستاني با قاطعيت مانع از ادامه فعاليت هايي 
شود كه هر لحظه ممكن است جان و مال مردم 

را به آتش بكشاند. 
وي درب��اره آخرين جزييات روند رس��يدگي 
به پرونده حادثه پالس��كو اظهار كرد: همزمان با 
حادثه پالس��كو اينجانب طبق دس��تور دادستان 
تهران در محل حادثه حاضر ش��ده و ضمن رصد 
اقدامات نس��بت به تعيين عل��ت حريق و ريزش 

ساختمان اقدام شد. 
سرپرس��ت دادس��راي ام��ور جناي��ي تهران 
ادام��ه داد: پس از اين حادثه ۹كارگروه ش��امل 
كارگروه هاي امور آتش س��وزي و آتش نشاني، راه 
و س��اختمان، بيمه، برق، الكترونيك و مخابرات، 
گاز و گازرساني، مواد محترقه و منفجره با توجه 
به ش��ايعاتي كه درباره انفجار عمدي ساختمان 
مطرح ش��ده بود، الكتروش��يمي، پتروش��يمي و 
فرآورده هاي ش��يميايي، حوادث ناش��ي از كار و 
تاسيسات ساختماني در قالب ۲۹نفر تشكيل شد 
و اين كارشناسان از همان ابتداي حادثه در محل 
حاضر شده و اقدامات فني و نمونه برداري را آغاز 

كردند، بررسي ها حاكي از آن بود آتش سوزي در 
طبق��ه دهم از يكي از مغازه ها آغاز ش��ده كه به 
 دليل استفاده نادرست از هيتر، آتش سوزي آغاز 
س��پس به  علت عدم  كارايي سيستم هاي موجود 
ازجمله كپس��ول آتش نشاني و خاموش كننده ها، 
آتش به س��اير قسمت ها نيز س��رايت كرده و در 

نهايت منجر به تخريب ساختمان شده بود. 
شهرياري با اشاره به بازداشت صاحب مغازه و 
۳كارگر وي، مغازه يي كه آتش س��وزي از آن آغاز 
شد، در زمان تحقيقات تصريح كرد: اين افراد در 
نهاي��ت با قرار وثيقه و پ��س از تكميل تحقيقات 
آزاد ش��دند و كارگروه بررسي حادثه پالسكو در 
نهايت پس از تحقيقات گس��ترده، نظرات خود را 
در قال��ب ۳ هزار صفحه اعالم ك��رد و با توجه به 
داليل متعدد مقصران اين حادثه شناسايي شدند 
همچنين مشخص شد اين حادثه به هيچ عنوان 
عمدي نبوده و حريق به  واس��طه سهل انگاري به 
 وقوع پيوس��ته كه نتايج آزمايشات اين موضوع را 
تاييد مي كند و در تحقيقات صورت  گرفته توسط 
كارشناسان ۱4نهاد و شخص در اين رابطه مقصر 

شناخته شدند كه اين نهادها و اشخاص عبارتند 
پالس��كو(،  پالس��كو)مغازه داران  بهره برداران  از: 
بيم��ه  مال��ك س��اختمان)بنياد مس��تضعفان(، 
مركزي، هيات مدي��ره و مديرعامل س��اختمان، 
وزارت كار و رف��اه اجتماع��ي، ات��اق اصن��اف و 
اتحاديه ه��ا و مجام��ع امور صنف��ي، وزارت راه و 
شهرس��ازي، وزارت كشور، س��ازمان پيشگيري 
و مديريت بحران كش��ور، س��ازمان پيش��گيري 
و مديريت بحران تهران، ش��وراي ش��هر تهران، 
ش��هرداري تهران، آتش نشاني تهران و متصرفين 

مغازه يي كه آتش سوزي در آن آغاز شد. 
ش��هرياري ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ن گ��زارش 
كارشناس��ي كامال مبس��وط، جام��ع و با رويكرد 
كامال پيش��گيرانه درباره حوادث مشابه احتمالي 
تدوين شده، يادآور شد: انتظار مي رود با مكاتبات 
صورت  گرفته با نهادها، اش��خاص و مس��تندات 
ارائه  شده، آمادگي بيشتري در جهت جلوگيري 
از بروز خس��ارات جاني، مال��ي و... صورت گيرد. 
پرون��ده درحال حاض��ر در مرحله اب��الغ نظريه 
كارشناس��ي به مقص��ران، خان��واده ۶ متوفي و 
ش��هداي آتش نش��ان قرار دارد همچنين يكي از 
س��ازمان هايي كه در اين حادثه مقصر ش��ناخته 
ش��د، ديه ۶ شهروندي را كه در اين حادثه فوت 
كردند قبل از مش��خص ش��دن ميزان تقصير هر 
كدام از نهادها پرداخت كرد، خانواده ۱۶ش��هيد 
آتش نشان نيز اعالم كردند تا به حال هيچ مبلغي 
به عنوان ديه دريافت نكرده از عامالن اين حادثه 
شكايت داشته و از شكايتشان صرف نظر نكردند. 
در خالصه اطالعيه منتش��ر ش��ده به اين نكته 
اش��اره ش��ده كه دادس��تاني محترم تهران حين 
رسيدگي به موضوع اين پرونده خسارت نظريه هاي 
كارشناس��ان مجرب و با دانش رشته هاي مختلف 
تخصصي و علمي را مد نظر قرار داده اند و به دقت 
از زواياي مختلف اين حادثه و مسووليت هاي قانوني 
اشخاص حقيقي و حقوقي مسوول در اين حادثه را 

مطالعه و بررسي قرار داده اند. 
بايد توجه داش��ت كه اين اقدام اصولي قضايي 
فصل نويني از اجراي دقيق مسووليت ها و تكاليف 
قانوني و اجتماعي اش��خاص را ب��راي جامعه رو به 
توسعه كشورمان موجب خواهد شد و بدين ترتيب 
تجرب��ه و محكوميت مقصران حادثه تلخ پالس��كو 
منتج به فرهنگ پيش��گيري و س��لب توجيه عدم 
توج��ه به عوامل رخداد ريس��ك ها در كش��ورمان 

خواهد شد. 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 
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5 بورس و فرابورس
سند پيشگيري از وقوع جرايم 

در راه شوراي عالي بورس
نشس��ت تخصصي عدال��ت ترميمي و س��ند جامع 
پيشگيري سازمان بورس و اوراق بهادار به ميزباني اداره 
پيش��گيري و ارتقاي س��امت بازار س��رمايه و با حضور 
رييس سازمان، مديركل پيشگيري هاي وضعي معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه، اساتيد 
دانش��گاه، كارشناسان همچنين نمايندگان شركت هاي 
تابعه س��ازمان برگزار شد. به گزارش سنا در ابتداي اين 
نشست جعفر جمالي، عضو هيات مديره و معاون حقوقي 
سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از برگزاري نشست را 
بررسي دو موضوع پيشگيري از جرايم و تخلفات و سند 
جامع مربوط ب��ه آن و امكان اجراي عدالت ترميمي در 

بازار سرمايه عنوان كرد. 
 وي اظه��ار ك��رد: بحث س��ند جامع پيش��گيري 
همچنين بررس��ي چگونگي اج��راي عدالت ترميمي از 
س��ال گذش��ته در دس��تور كار قرار گرفته و در همين 
زمين��ه معاونت حقوقي ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده، 
ميزبان جان برايت ويت اس��تاد دانشگاه ملي استراليا و 
صاحب نظريه عدالت ترميمي بوده است. جمالي افزود: 
درخص��وص موضوع نخس��ت، پيش نوي��س طرحي به 
عنوان س��ند جامع پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات 
در بازار سرمايه تهيه شده كه پس از جمع آوري نظرات 
تمام��ي اركان بازار و البته نظر مواف��ق قوه قضاييه در 
هيات مديره س��ازمان جهت تصويب و تقديم به شوراي 
عالي بورس طرح خواهد ش��د تا بعد از تصويب در اين 

مرجع سياست گذاري براي اجرا اباغ شود. 
در ادامه ش��اپور محمدي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن بيان تاش هايي كه در س��ال گذشته 
در زمينه پيش��گيري از وقوع جراي��م و تخلفات صورت 
گرفته ازجمل��ه صدور آراي تخلفاتي همچنين پيگيري 
پرونده هاي قضايي اظهار كرد: سند جامع پيشگيري گام 
بسيار خوبي است كه پس از تدوين آن با هماهنگي قوه 
قضاييه به تصويب ش��وراي عالي بورس رسيده و عملي 
خواهد ش��د. محمدي ضمن تشريح اقدامات سازمان در 
اصاح مقررات، ارتقاي نرم افزارها و سخت افزارها، گزارش 
تفسيري مديريت و رسيدگي سريع و قاطع به تخلفات 
افزود: همه اين موارد موجب شفاف سازي بيشتر و ارتقاي 

كيفي سامت بازار و اصول پيشگيري بوده است. 
مدي��ركل  س��اوري،  عليرض��ا  ديگ��ر  س��ويي  در 
پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از 
وقوع جرم قوه قضاييه ضمن تشريح مباني پيشگيري از 
وق��وع جرايم و تخلفات همچنين تورم قوانين و مقررات 
در كش��ور ما نسبت به كشورهاي پيش��رفته به تبيين 
پيش��گيري هاي 3گانه پرداخت. وي با برشمردن 3نوع 
پيشگيري اجتماعي، وضعي و كيفري توضيح داد: تلقي 
اكثريت و عموم از بحث پيشگيري، نوع سوم و پيشگيري 
كيفري اس��ت كه ناظر به تعقي��ب متهمان و كيفردهي 
ب��ه متهمان جه��ت عبرت س��ايرين ب��وده و بر خاف 
تصور عمومي اين نوع از پيش��گيري پرهزينه ترين و كم 
بازده ترين نوع پيشگيري است؛ درحالي كه تمام تمركز 
بايد بر پيش��گيري هاي وضعي و اجتماعي قرار گيرد تا 
نتيجه بهتري حاصل شود. ساوري تعداد فراوان زنداني ها 
و شلوغي محاكم را ناشي از همين نوع نگاه زايد دانست 
كه ناچار بايد تغيير رويه داد و با نگاه علمي و مسووالنه 

اين وضعيت را سامان بخشيد. 
مديركل پيش��گيري هاي وضع��ي معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضايي��ه، نياز مبرم بازار 
سرمايه را نيز همان پيشگيري هاي فني و وضعي دانست 
همچنين ضمن تقدير از سازمان بورس به دليل اهميتي 
كه براي بحث پيشگيري از وقوع جرم قائل است، تداوم 
اين نگاه را ضروري دانس��ت. پس از س��خنان مديركل 
پيش��گيري هاي وضعي قوه قضاييه پيش نويس س��ند 
پيش��گيري از وقوع جرايم و تخلفات، مباني، ضرورت ها 
و راهكارها و فرآيند هاي مربوط توس��ط كارشناس اداره 
پيش��گيري و ارتقاي سامت بازار سرمايه توضيح داده و 
مقرر شد اين سند جهت بررسي و اعام نظر در دسترس 
اشخاص مرتبط قرار گيرد. سپس بهزاد رضوي فرد، عضو 
هيات علمي دانشگاه عامه طباطبايي به تشريح مباني 
عدالت ترميم��ي و ميانجيگري كيف��ري پرداخت. وي 
اظهار كرد: هم حقوقدان��ان و هم مديران در برابر بحث 
ميانجيگري و عدال��ت ترميمي مقاومت مي كنند و اين 
مقاومت ناشي از اين تفكر است كه برخوردهاي كيفري 
و جزايي موثرتر است. اين درحالي است كه شكست اين 
تفكر با نگاهي به آمار باالي زندانيان و شلوغي روزافزون 
محاكم كيفري اثبات شده است. به همين دليل عدالت 
كيف��ري و صاحب��ان اين نظريه درح��ال پذيرش نقش 
بي بديل عدالت ترميمي و ميانجيگري هستند. رضوي فرد 
با بيان مساله مالباختگان موسسات اعتباري غيرمجاز در 
س��ال گذشته عنوان كرد: در جلس��ات متعددي كه در 
تمامي سطوح برگزار شد و پس از هم انديشي هاي بسيار 
اين نتيجه حاصل شد كه بهترين راه براي مقابله با اين 
چالش، اس��تفاده از عدالت ترميمي و نهاد ميانجيگري 

ميان مالباختگان و متهمان است. 
اين استاد دانشگاه، نهاد عدالت ترميمي و ميانجيگري 
را در ايران با س��ابقه دانس��ت و گفت: تشكيل شوراهاي 
ح��ل اختاف از س��وي قوه قضاييه در همين راس��تا و 
نمونه يي از اس��تفاده از نهاد ميانجيگري در حل و فصل 
اختافات اس��ت. رضوي ف��رد همچنين ضمن تجليل از 
اقدام سازمان در پيگيري بحث پيشگيري از وقوع جرم از 
داخل سازمان و تهيه سند جامع پيشگيري توضيح داد: 
عدالت ترميمي خود جلوه يي از پيشگيري علمي و مانع 

از شكل گيري فساد به خصوص فساد اداري است. 
در ادامه اين نشس��ت منفرد از كارشناس��ان حقوق 
كيفري به بي��ان نقش كدهاي رفت��اري و تاثير آنها در 
كاهش وقوع جرايم و تخلفات در بازار سرمايه پرداخت و 
تعيين، تبيين و اباغ اين كدها را از ضروريات حرفه يي 

بازار سرمايه دانست. 
در پايان اين نشس��ت جمالي با جمع بندي مباحث 
اعام كرد: در نظر داريم كميته يي متش��كل از مديران 
ذي ربط قوه قضاييه، مديران سازمان بورس و اوراق بهادار 
و اساتيد صاحب نظر و همكاران ذي ربط سازمان تشكيل 
دهي��م و مفاهي��م مورد بحث را هم در س��طح نظري و 
هم در جهت پياده سازي و كاربردي كردن در بازار مالي 
كشور دنبال كنيم. وي تاكيد كرد: مفهوم پيگيري عدالت 
كيفري و بحث پيش��گيري و جلوگيري از زيان جامعه و 
بازار و سهامداران و التيام آنان است. البته چنانچه جرم 
و تخلفي در بازار احراز ش��ود از نظر تعقيب و برخورد با 
مفاسد با قاطعيت، دقت و حساسيت اقدام خواهيم كرد. 

بازار سرمايه

مديرعامل بورس كاالي ايران عنوان كرد

همكاري ۳ جانبه براي پايش متقاضيان مواد اوليه
مديرعام��ل ب��ورس كاال مي گوي��د ب��ا همكاري 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، س��ازمان حمايت 
كاال،  ب��ورس  و  مصرف كنن��ده  و  توليدكنن��ده  از 
توليدكنندگان به عنوان خريدار مواد اوليه از بورس، 
دايما در حال پايش و رصد هس��تند و در اين زمينه 
هم��كاري انجمن ه��ا نيز ضروري اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي 
ايران و حسين دستجردي رييس كانون انجمن هاي 
صنفي آرد ايران ب��ا حضور در يك برنامه تلويزيوني 
ب��ا موضوع »بورس كاال؛ معام��ات نقدي و آتي« به 
بح��ث در اين م��ورد پرداختند. حامد س��لطاني نژاد 
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران در ابتدا با اش��اره به 
راه ان��دازي معامات قراردادهاي آت��ي زعفران براي 
نخس��تين بار در جه��ان در ب��ورس كاال اظهار كرد: 
كشورمان بزرگ ترين توليد كننده زعفران است و بالغ 
بر ۹۰درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي شود، اما 
س��هم ما از تجارت جهاني آن بس��يار كم است. وي 
با بيان اينكه در كش��ورهاي پيشرفته دنيا كه سهم 
قابل توجهي از توليد يا مصرف يك كاالي استراتژيك 
را داش��ته باشند، س��عي مي كنند بازار آن كاال را در 
كشورشان شكل بدهند، ادامه داد: در اقتصاد چرخه 
درآم��د، پس انداز و س��رمايه گذاري را داريم و در هر 
صنعتي حت��ي زعفران هم اين ص��دق مي كند؛ اگر 
درآمد حاصل از كشت زعفران تبديل به پس اندازهاي 
موثر نشود و اگر سرمايه گذاري مجدد در توسعه اين 
محصول صورت نگيرد، براي زعفران هم سرنوشتي 

مشابه خيلي از محصوالت ديگر خواهيم داشت. 
س��لطاني نژاد اضافه ك��رد: بايد بازار منس��جم و 
موثري وجود داش��ته باش��د تا قيمت زعفران در آن 
ب��ازار مبتني بر عرضه، تقاضا و تامين منافع طرفين 
تعيين ش��ود. مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره 
به لزوم شناس��نامه دار ش��دن فعاالن ب��ازار گفت: با 
راه ان��دازي معامات آتي زعف��ران، فعاالن اين حوزه 
امكان پيش بيني وضعيت ب��ازار در آينده را خواهند 
داش��ت. وي يادآور ش��د: كش��اورزان ب��ا راه اندازي 
معامات آتي زعفران مي توانند، بدانند كه محصول 
آنان در ماه هاي آينده با چه قيمتي به فروش خواهد 
رس��يد. س��لطاني نژاد به عرضه گندم در بورس كاال 
اشاره كرد و گفت: در هر سيستمي براي رفع انحصار 
در بازار چاره انديش��ي مي ش��ود و در مورد گندم ما 
معتقديم كه عرضه كننده انحصاري داريم. وي اضافه 
ك��رد: اميدواريم در خصوص گندم ش��رايطي ايجاد 
ش��ود كه عرضه كننده كل محصوالت خود را بياورد 
و همه خري��داران هم با حضور در معامات بتوانند، 
بخرن��د. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با اش��اره به 
كاركردهاي بورس كاال ادامه داد: يكي از كاركردهاي 
بورس كاال بحث تخصيص اس��ت به طوري  كه همه 
خريداران گندم همانند صنف آرد، توان الزم را براي 
توافق با ش��ركت بازرگاني دولتي ندارند و بسياري از 
مصرف كنندگان كوچك نيز دسترسي به اين شركت 
ندارن��د و عده ي��ي از آنها هم در تهران نيس��تند. اما 

اين مصرف كنندگان گن��دم مي توانند بدون ارتباط 
مس��تقيم با توليدكنن��دگان از طريق ب��ورس كاال 

محصول مورد نيازشان را خريداري كنند. 

 ساختار مدرن بازاري
س��لطاني نژاد تاكيد كرد: خ��ود دولت مي گويد كه 
مي خواهم از ساختار انحصاري دولتي كه مشكاتي را 
به وجود آورده اس��ت، به سمت ساختار مدرن بازاري 
حرك��ت كنم و بورس كاال هم ام��كان پايان انحصار و 
ش��فافيت و رقابت را فراهم مي كند. وي تصريح كرد: 
بورس كاال سازوكار قانوني خود را دارد و سه روز براي 
تس��ويه كاالهاي معامله شده، فرصت مي دهد كه اگر 
تس��ويه زودتر صورت بگيرد، كاال ه��م زودتر تحويل 
مي ش��ود. مديرعامل بورس كاالي اي��ران با تاكيد بر 
اينكه ساختار قانوني حاكم بر بورس كاال اجازه تخلف 
ب��ه عرضه كننده را نمي دهد، گفت: ش��ركت بازرگاني 
دولتي بعضا به داليل��ي موجه مجبور بوده كاال را دير 
تحويل بدهد و از طرف بورس هم جريمه ش��ده است. 
وي تصريح كرد: شركت بازرگاني دولتي اول هر سال 
به ما برنامه عرض��ه مي دهد و مثا مي گويد هر هفته 
چ��ه مقدار گندم را عرضه مي كند، بر اين اس��اس اگر 
از اين برنامه عرضه تخطي صورت بگيرد خود شركت 
بازرگان��ي دولتي پاس��خگو خواهد ب��ود و تاكنون هم 
هيچ اتفاق��ي در اين حوزه نيفتاده اس��ت. مديرعامل 
بورس كاالي ايران با اش��اره به اينكه بورس ساختاري 
قانوني دارد و عرضه كننده بايد در اين بس��تر كيفيت 
كاالي خود را تعيين كن��د، در خصوص خريد برخي 
محصوالت با هدف واس��طه گري در ب��ورس گفت: با 

تحوالتي ك��ه در ب��ازار ارز رخ داد، تعيين قيمت پايه 
بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰توماني موجب شد براي خريد 
برخ��ي محصوالت رقابت ش��كل گي��رد و قيمت پايه 
محصوالت در بورس، پايين ت��ر از بازار خارج از بورس 
باش��د؛ اين امر انگيزه برخي افراد شد تا به قصد خريد 
ي��ا انبار كردن در تاش براي خريد محصول از بورس 
باش��ند. مديرعامل بورس كاالي اي��ران افزود: در اين 
زمينه بورس كاال به صورت دوره يي اسامي خريداران 
را ب��ه انجمن ه��ا ارائه مي كند ت��ا خريداراني كه قصد 
سفته بازي دارند، شناسايي ش��وند. در اين رابطه طي 
س��ال گذشته نيز 3۵شركت در مناطق آزاد شناسايي 
و  از معامات حذف ش��دند و تعاوني هاي متخلفي كه 
به جاي تخصيص مواد به اعضاي خود اقدام به تجارت 
م��واد اوليه مي كردن��د، با محدوديت هاي��ي در خريد 
مواجه شدند. وي  اظهار كرد: با همكاري وزارت صمت 
و سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده دايما 
توليدكنندگان را پايش و رصد مي كنيم و از انجمن ها 
نيز مي خواهيم در راستاي تفكيك توليدكننده واقعي 
از س��فته باز و كاهش تقاض��اي كاذب در بورس كاال، 
فهرست توليدكنندگان زيرمجموعه خود را در اختيار 

ما و وزارت صنعت بگذارند. 

 ابزاري كارآمد در بازار
در ادامه حس��ين يزدجردي رييس هيات مديره 
كانون انجمن هاي صنفي صناي��ع آرد ايران گفت: 
ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران عمده م��واد اوليه 
كارخانج��ات آرد را براي ن��ان مردم تامين مي كند 
و طبق بخشنامه يي، گندم مصرف صنف و صنعت 

در ب��ورس كاال عرض��ه مي ش��ود. وي در خصوص 
ويژگي ه��اي الزم براي عرضه ي��ك كاال در بورس 
بيان كرد: كااليي كه در بورس عرضه مي شود بايد 
مشخصاتي داشته باشد، مثا داراي عرضه كنندگان 
متعددي باش��د، كش��ف قيمت، تعيين كيفيت از 
س��وي بورس تضمين ش��ود كه البته در خصوص 
گن��دم تنها عرضه كننده ش��ركت بازرگاني دولتي 
اي��ران اس��ت و عرضه كننده ديگري وج��ود ندارد. 
يزدجردي درباره س��ازوكار كشف قيمت در صنايع 
متبوعش در بورس كاال اف��زود: كارخانجات ما در 
3۱ استان كش��ور پراكنده است و سال ها گندم را 
بدون مكانيسم كشف قيمت بورس تهيه مي كردند 
كه در حال حاضر كشف قيمت در بورس كاال انجام 
ش��ده و تامين گندم مورد ني��از كارخانجات آرد از 
اين بازار صورت مي گيرد. رييس كانون انجمن هاي 
صنفي صناي��ع آرد ايران با اش��اره به اينكه بورس 
كاال به عنوان اب��زاري مفيد، كارآمد و الزم در بازار 
تلقي مي شود، اظهار كرد: در بخش صنف آردسازان 
ب��ورس به عنوان يك ابزار براي ب��ازار آزاد، كارآمد 
و ش��فاف الزم و مفيد اس��ت؛ البته به ش��رط آنكه 
همه الزامات موردنياز را داش��ته باش��د. همچنين 
مش��خصات كااليي كه در بورس ب��ه عنوان گندم 

عرضه مي شود بايد مشخص باشد.
 

 بورس كاال؛ نهاد بازار ساز
در س��وي ديگ��ر يزدان س��يف مع��اون وزير و 
مديرعام��ل ش��ركت بازرگاني دولتي با اش��اره به 
اينكه در ب��ورس كاال، ۱۴۰۰تن مازاد عرضه گندم 

داش��تيم كه در فروردين م��اه مقاديري از گندم با 
قيمت۹۰۰ تومان عرضه شد، گفت: اقتصاد بايد به 
سمت شفاف س��ازي و سالم شدن پيش برود، بايد 
بتوانيم هزينه ه��اي بخش خصوصي و دولتي را به 
گونه ي��ي تنظيم كنيم كه بخش��ي از تصدي گري 
دولتي را واگذار كنيم. س��يف با بي��ان اينكه براي 
دول��ت قيمت نان اهميت دارد، افزود: مردم نگراني 
از بابت تامين نان نداش��ته باش��ند. وي با اشاره به 
طرح س��اماندهي گن��دم و آرد گفت: در راس��تاي 
واگذاري تصدي گ��ري دولت، بورس كاال به عنوان 
نهاد بازارساز بايد توليدكنندگان را به عرضه در اين 
بازار ترغيب كرده، انبارهاي پذيرش شده را افزايش 
داده و مباشرين رسمي را تعيين كند. به گفته وي 
در روز چهارش��نبه حدود 3۵۰۰تن در بورس كاال 
گندم عرضه شده اس��ت، لذا بدون محدوديت آرد 

۹۰۲ توماني در بورس عرضه مي شود. 

 مكانيسم بورس شفافيت را به همراه دارد
اف��زون بر اي��ن، بي��وك آقاصحاف امين رييس 
انجمن ملي صنايع پاستيك ايران با اشاره به اينكه 
در ارديبهشت ماه سال ۱3۹۶، ۷3۰هزار تن تقاضا 
داشتيم كه اين رقم در سال ۱3۹۷ به يك ميليون 
و ۷۰۰هزار تن رسيد، گفت: به اين ترتيب مشكل 
اصلي ما افزايش تقاضا ب��راي خريد مواد از بورس 
است كه البته اين اتفاق به سامانه بهين ياب و ارائه 
مجوز هاي خريد برمي گردد ك��ه اين انتظار وجود 
دارد ب��ا همكاري ب��ورس، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و انجمن ها، مجوزهاي خريد پايش ش��ود. 
صحاف امين با بيان اينك��ه قيمت پايه محصوالت 
پتروشيمي نيز از سوي دفتر توسعه صنايع تكميلي 
صنعت پتروش��يمي معادل قيم��ت جهاني تعيين 
مي ش��ود، خاطرنشان كرد: بورس داراي محسناتي 
اس��ت كه معامات را به صورت روش��ن مشخص 
مي كند. همچنين بودن و تقويت مكانيسم بورس 
كاال به نفع ماست، چرا كه شفافيت را به همراه دارد 
و كساني كه مواد اوليه صنايع پايين دستي را خريد 
مي كنند، كاما مشخص مي شوند. به گفته وي، در 
اين بين مشكل اصلي صنايع پايين دست همچون 
صنع��ت پاس��تيك موضوعاتي همچ��ون ميزان 
س��هميه بندي ها و قيمت هاي پايه است كه در اين 
راستا پيشنهاد مي شود با همكاري دست اندركاران، 

اين افراد از گردونه معامات حذف شوند. 
در پايان نيز سلطاني نژاد خاطرنشان كرد: هويدا 
ش��دن مش��كات و معضات بازار عرضه و تقاضا، 
مديون فراهم آمدن بس��تري است كه بورس كاال 
به وج��ود آورده اس��ت، اگر مش��كاتي در بورس 
خودنمايي مي كند حاكي از سيگنال هايي است كه 
از محل توليد محصوالت دريافت مي شود و متوليان 
نيز مي توانند از آماره��اي عرضه و تقاضاي بورس 
براي تنظيم بازار استفاده كنند؛ بورس در همه دنيا 

مظهر شفافيت و شفاف سازي معامات است. 

ب��ا توجه به اطاع رس��اني مناس��ب و اينكه ام��كان فروش 
زعفران براي ش��هريورماه امس��ال آن هم با قيمتي مناسب و 
منطقي به گوش زعفرانكاران تربت حيدريه رس��يده بود، ظهر 
روز چهارش��نبه در محل راه اندازي معامات آتي با شماري از 
كش��اورزان روبه رو ش��ديم كه زعفران به دست در انتظار آغاز 
معام��ات بودند. به گ��زارش كاالخبر، معامات ق��رارداد آتي 
زعفران در حالي روز چهارش��نبه رسما در بورس كاالي ايران 
راه اندازي ش��د كه اين معامات در مراس��مي به طور همزمان 
در تربت حيدري��ه ب��ه عنوان يك��ي از قطب ه��اي اصلي توليد 
زعفران ايران و جهان نيز آغاز ش��د. در نخستين روز راه اندازي 
اي��ن معام��ات در آماري قاب��ل قبول ۱۰۲۷ ق��رارداد معادل 
۱۰۲.۷كيلوگرم زعفران منعقد شد تا استقبال فعاالن اين بازار 
در همان روز نخس��ت مش��خص ش��ود. به نظر مي رسد، انبوه 
مشكات زعفرانكاران در سال هاي گذشته كه از مهم ترين آن 
مي ت��وان به خري��د و فروش هاي ص��وري دالالن براي كاهش 
قيمت و هدررفت تاش هاي بي وقفه كش��اورزان و س��ودهاي 

كان دالالن اش��اره كرد، از عواملي اس��ت كه مي تواند حضور 
كشاورزان در قراردادهاي آتي زعفران را تضمين كند. غامرضا 
كريمي از فع��االن قديمي بازار زعف��ران و توليدكننده بخش 
خصوص��ي در حوزه زعف��ران كه به گفته حاض��ران به محض 
بازگش��ايي معامات آتي، اقدام به خريد و فروش در اين بازار 
كرده اس��ت در خصوص حال و هواي معام��ات آتي زعفران 
در تربت حيدري��ه گفت: با توجه ب��ه تاش هاي صورت گرفته 
طي هفته هاي اخير از سوي بورس كاال، كارگزاري ها و فعاالن 
بازار زعفران در راس��تاي آموزش و راه ان��دازي معامات آتي، 
اس��تقبال نسبي از اين ش��يوه جديد معامات قابل پيش بيني 
ب��ود ام��ا در روز راه اندازي با اس��تقبال به مرات��ب باالتري از 
پيش بيني ها روبه رو شديم و اميدواريم اين روند ادامه دار باشد. 
كريمي با بيان اينكه راس ساعت ۱۲:3۰ و به محض بازگشايي 
معامات، س��فارش خريد خود را در سامانه ثبت كردم، افزود: 
انعق��اد ۱۰۲۷ ق��رارداد آتي زعف��ران در روز ابتدايي معامات 
آن هم از س��وي كش��اورزاني كه ش��ايد برخ��ي از آنها تا قبل 

از برگزاري كاس هاي آموزش��ي با بورس آش��نايي نداشتند، 
بيانگر نتيجه دادن زحمات صورت گرفته در اين حوزه اس��ت 
كه البته اين دوره هاي آموزشي ادامه خواهد داشت. اين فعال 
ب��ازار زعفران عنوان كرد: يكي از نكات جالب در معامات روز 
چهارش��نبه، حضور كشاورزاني در مكان راه اندازي قراردادهاي 
آتي بود كه برخي از آنها كه از امكان فروش محصوالتش��ان با 
قيمتي منطقي و واقعي براي ماه هاي آينده مطلع شده بودند، 
زعفران به همراه داش��تند كه كارشناس��ان به خوبي آنها را از 
نحوه معامات و گرفتن كد معامات آگاه كردند؛ اين اش��تياق 
كشاورزان براي فروش محصول شان با قيمت واقعي در بورس 
كاال از تحمل س��ختي ها و رنج هاي آنها حكايت دارد كه همه 
س��اله مجبورند، زعفران با ارزش ش��ان را با قيمت��ي ارزان به 

واسطه ها بفروشند. 

 اميد در دل كشاورزان
كريم��ي با بيان اينكه معامات آتي زعفران در بورس كاال، 
اميد را در دل كش��اورزان زنده كرده اس��ت، گفت: سختي كار 
زعفرانكاران با توجه به سنتي بودن كاشت، داشت و برداشت در 
كنار نوسانات قيمتي شديد كه عموما به صورت صوري و كاذب 
از س��وي واسطه ها انجام مي ش��ود و همچنين فروش فله يي و 

قاچاق پياز زعفران همگي از دغدغه هاي كش��اورزان است كه 
اميدواريم به اهتمام مسووالن و فعاالن بازار به ابزارهاي مدرن 
معامات بورس كاال به زودي عمده اين مش��كات پايان يابد. 
اي��ن توليدكننده بخش خصوصي در ح��وزه زعفران ادامه داد: 
معامات آتي زعفران براي توليدكننده و مصرف كننده به طور 
همزمان مزيت ه��اي زيادي دارد كه اصلي ترين آن، پوش��ش 
ريسك هاي قيمتي اس��ت. وقتي يك توليدكننده مي داند كه 
براي مث��ال از امروز محصول خود را ب��راي چهار ماه آينده با 
قيمتي مناسب به فروش رسانده، عاوه بر اينكه انگيزه او براي 
افزايش توليد دوچندان مي شود، از افت قيمت زعفران خود در 
زمان برداش��ت محصول تحت تاثير ب��ازي دالل ها نيز در امان 
مي مان��د. وي گفت: در طرف مقابل مصرف كنندگان نيز كه از 
قيمت زعفران در چهار ماه آينده اطمينان ندارند، مي توانند از 
امروز به مقدار نياز خود و با قيمتي مش��خص خريد كنند و به 
اين ترتيب آنها نيز از نوس��ان قيمت در آينده بيمه مي شوند. 
كريمي گفت: اميدوارم همان طور كه در روز نخست راه اندازي 
معامات آتي زعفران شاهد اش��تياق كشاورزان و فعاالن بازار 
بوديم، به زودي رونق كامل اين قراردادها را ش��اهد باش��يم تا 
نخستين گام براي ساماندهي بازار زعفران كشور يعني كشف 

واقعي قيمت ها در مكانيسم بورس كاال محقق شود. 

نخستين معامله گر قرارداد آتي طالي سرخ خبر داد

بورس كاال اميد را در دل زعفران كاران زنده كرد 

براي ش��روع عرضه ه��اي اوليه در س��ال جاري به 
شرايط كلي بازار سرمايه توجه مي شود و شركت بورس 
در ش��رايط هيجاني ش��ركتي را وارد بورس نمي كند. 
روح اهلل حس��يني مقدم، معاون ش��ركت بورس تهران 
درباره علت رش��د بازار سهام طي دو هفته گذشته با 
اشاره به وقايع برجام اظهار كرد: بازار پس از بحث هاي 
سياسي ريزش زيادي را تجربه كرد اما در آن مقطع در 
عمل اتفاقي نيفتاده بود. اين درحالي اس��ت كه بورس 
به استقبال متغيرهاي سياسي رفت و واكنش زيادي 
نش��ان داد كه در نتيجه افت سنگيني را تجربه كرد و 
در ادامه پتانس��يل رش��د افزايش پيدا كرد. به گزارش 
ايس��نا، وي ادامه داد: موضوع ديگ��ر ار زندگي بعضي 
از سهم هاس��ت. برخي از سهم ها با P/E زير ۵ درحال 
معامله اس��ت با توجه به نرخ هاي اقتصاد، اين سهم ها 
با توجه به آينده يي كه دارند، مي توانند جذاب باش��ند 
در نتيجه به همين علت به بازار اقبال نشان مي دهند. 
حسيني مقدم در پاسخ به اينكه چرا تا پايان دومين ماه 
سال ۱3۹۷ عرضه اوليه يي در بورس نداشتيم؟ گفت: 
براي ما مهم اس��ت كه بازار شرايط خوبي براي عرضه 
اوليه داشته باشد چرا كه خواسته سهامدار عمده و بازار 
اين اس��ت كه در شرايط هيجاني عرضه اوليه نداشته 
باش��يم. درحال حاضر هم شرايط سنجيده مي شود و 
هر زماني كه ش��رايط مساعد باش��د براي عرضه اوليه 

برنامه ريزي خواهد ش��د. گفتني اس��ت؛ در نيمه اول 
ارديبهش��ت ماه امسال قيمت سهم هاي بورس تهران 
شاهد افت هاي پي در پي بود اما پس از خروج امريكا از 
برجام و روشن شدن مقطعي برخي از ابهامات مربوط 
به ادامه برجام، بازار سهام روند افزايشي را تجربه كرد. 
يكي از برنامه هايي كه شركت بورس تهران براي سال 
۱3۹۷ اع��ام كرده اين اس��ت ك��ه مي خواهد در اين 
س��ال ۱۲ش��ركت جديد را وارد بورس كند اما زمان 
دقيق ورود اين ش��ركت ها به بورس مشخص نيست. 
متغير هايي مثل آمادگي سهامدار عمده، آمادگي بازار و 
مراحل قانوني عرضه ها در بورس مي تواند از عوامل به 

تاخير افتادن عرضه ها باشد. 

 شفاف  سازي از طريق »تدان«
وي با اش��اره ب��ه برگ��زاري نخس��تين كنفرانس 
اطاع رس��اني ناش��ران برخ��وردار از بازده��ي بيش از 
۵۰درصدي در بورس تهران گفت: براس��اس تغييراتي 
كه در دس��تورالعمل نحوه انجام معامات بورس ايجاد 
شد، وظايفي براي ناشراني كه قيمت سهام آنها در تابلو 
معامات با نوس��ان ۲۰درصدي يا ۵۰ درصدي روبه رو 
شده، تعريف شد. بر اين اساس براي ناشراني كه قيمت 
سهام آنها به طور متوسط با نوسان ۲۰درصدي روبه رو 
مي شود ابتدا نماد معاماتي متوقف و طي مدت زمان 

مش��خصي بايد در زمينه آخرين رخدادهاي ش��ركت 
شفاف س��ازي ش��ود. به گزارش فارس، حسيني مقدم 
در ادامه از برگزاري نخس��تين كنفرانس اطاع رساني 
ناشران برخوردار از نوس��ان باالي ۵۰ درصدي قيمت 
سهام سخن گفت و افزود: سهام گروه صنعتي سپاهان 
ط��ي ۱۵روز متوال��ي با نوس��ان ۵۰ درص��دي قيمت 
س��هام رو به  رو بوده كه براس��اس دستورالعمل جديد 
نح��وه انجام معام��ات بايد نماد معامات��ي متوقف و 
ناشر نس��بت به برگزاري كنفرانس اطاع رساني اقدام 
كن��د. به گفته وي اين كنفران��س فرصتي خواهد بود 
تا ابهام ها يا پرس��ش هاي مطرح ش��ده در بازار س��هام 
پيرامون پيش بيني ها و متغيرهاي تاثيرگذار روي سهم 
برطرف و پاسخ هاي ناشر طي مدت ۴8ساعت دريافت 
شود. اين مقام مس��وول با بيان اينكه به محض توقف 
نماد معاماتي ناش��ر از پايان س��اعت معاماتي زمينه 
طرح پرسش براي س��هامداران و تحليلگران از طريق 
سامانه تدان فراهم خواهد بود، افزود: اين سامانه تحت 
نظارت كانون نهادهاي سرمايه گذاري است و دسترسي 
به آن هم اكن��ون تنها ب��راي كارگزاري ها، مش��اوران 
س��رمايه گذاري و برخ��ي تحليلگ��ران تح��ت نظارت 
س��ازمان بورس فراهم است. بنابراين ساير تحليلگران 
يا س��هامداران مي توانند با انتقال پرسش هاي خود به 
اش��خاصي كه به سامانه تدان دسترس��ي دارند شاهد 
پاس��خ ناشر به آنها پس از ۴8ساعت به صورت صوتي، 
تصويري يا مكتوب باش��ند. معاون ناش��ران و اعضاي 
شركت بورس بازگشايي نماد معاماتي ناشر را منوط به 
پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده، دانست و گفت: 

هدف از اين فرآيند شفاف سازي و رفع ابهام ها يا اخبار 
جديدي اس��ت كه در دسترس عموم فعاالن بازار قرار 
مي گيرد. وي در برابر اين پرس��ش كه در صورت تداوم 
ابهام ها پس از پاس��خگويي ناشر به پرسش هاي مطرح 
ش��ده چه اقدام ها و تمهيداتي انديش��يده شده است، 
پاس��خ داد: وظيفه ناظران ب��ورس تاش براي دريافت 
پاسخ هاي شفاف و رفع همه ابهام ها از ناشر با استفاده از 

مكانيسم هاي نظارتي است. 
حسيني مقدم درباره اينكه چرا با وجود نوسان هاي 
۵۰ درصدي قيمت س��هام ازجمله براي سهام شركت 
آلومينيوم اي��ران تاكنون هيچ اقدامي ب��راي برگزاري 
كنفرانس مطبوعاتي صورت نگرفته، عنوان كرد: به نظر 
مي رسد، سامانه معامات براي سهم هايي كه با نوسان 
۲۰درصدي قيمت سهام روبه رو شده با وقفه يي دوباره 
بر مبناي صفر ش��روع به س��نجش بازدهي مي كند بر 
همين اس��اس در »فايرا« و چند س��هم ديگر با وجود 
رشد بيش از ۲۰درصدي قيمت سهام اما ادامه محاسبه 
نوسان قيمت سهام بر مبناي صفر در سامانه معاماتي 
ارزيابي ش��ده اس��ت.  وي ادام��ه داد: درحال حاضر از 
سازمان بورس درخواست شده مجوز برگزاري كنفرانس 
اطاع رس��اني براي هر ناشري كه با افزايش قيمت ۵۰ 
درصدي قيمت س��هام روبه رو بوده را صادر و ابهام هاي 
موجود اطاع رس��اني ش��ود. وي اف��زود: خروجي اين 
داده ها از طريق س��امانه تدان و كدال درحالي منتشر 
خواهد ش��د كه چنانچه به درستي فرآيندها مديريت 
ش��ود، مي توان از حضور رس��انه ها در اين كنفرانس ها 

براي ارتقاي كيفيت اطاع رساني بهره برد. 

معاون شركت بورس تهران تشريح كرد

شرايط بازار؛ شرط عرضه اوليه
روز هاي مثبت بورس

گروه بورس   شاخص بورس در جريان معامات 
بورس اوراق بهادار در هفته يي كه گذشت با ثبت 
رشد ۵۰۵ واحدي در ارتفاع ۹۵هزار و ۴۴۵واحد 
ق��رار گرفت. بر اين اس��اس در جريان معامات 
بورس اوراق بهادار در هفته يي كه گذشت، تعداد 
۶۲8۷ ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش 3۰هزار 
و ۹۵ميلي��ارد ريال در بي��ش از ۲۷۵هزار دفعه 
م��ورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب ۱۷درصد 
افت و ۶۷ و يك درصد افزايش را نسبت به هفته 
ماقبل تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد 
۹۹ميليون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران نيز در هفته گذشته 
به ارزش كل بي��ش از ۱۰۰۱ميليارد ريال مورد 
معامل��ه قرار گرفت كه به ترتي��ب با 8۰ و 8۱۹ 
درصد افزايش همراه شدند. افزون بر اين شاخص 
بازار اول هم در هفته گذش��ته با 3۷۵واحد رشد 
به رقم ۶۷هزار و ۹۷۱واحد و شاخص بازار دوم با 
۱۰83واحد رش��د به عدد ۲۰۲هزار و 33۹واحد 
رسيدند كه ۰.۵درصد افزايش را نشان مي دهد. 

از سويي ديگر شاخص كل فرابورس در هفته 
گذشته با رش��د حدود يك درصدي در آخرين 
روز كاري در ارتف��اع يك ه��زار و ۱۰۷واح��دي 
ايستاد تا ميزان رشد خود از ابتداي امسال را به 

نزديكي يك درصد برساند. 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sat. May  26. 2018  1111   شنبه   5  خرداد 1397     10  رمضان 1439  شماره   

 شكر در نقطه سربه سر 
توليد و مصرف

معاون وزير جهاد كش��اورزي ب��ا اعالم بي نيازي 
كشور از واردات شكر اعالم كرد كشور توانسته سال 
گذش��ته 2 ميليون تن شكر توليد كند كه اين مهم 
از طريق رش��د 35درصدي توليد چغندر در س��ال 
گذش��ته اتفاق افتاده است. س��يف در ادامه با اشاره 
به توليد يك ميليون و 142 هزار تني شكر از محل 
نيش��كر اظهار كرد امس��ال در توليد اين ماده مهم 

غذايي به خودكفايي رسيده ايم. 
وي در ادامه به دو عامل مهم براي توسعه صادرات 
شكر در آينده اشاره كرد و گفت اوال اختالف قيمتي 
بين شكر سفيد و خام و ثانيا ايجاد بازارهاي مهم در 
آسياي ميانه و افغانستان باعث مي شود شرايط براي 

توسعه صادرات شكر مناسب باشد. 
به گفته وي در حال حاضر بين دو نوع شكر خام 
و سفيد 70 تا 80 دالر اختالف قيمت وجود دارد كه 
مي تواند مش��وق خوبي براي صادرات باشد. سيف با 
اشاره به واردات 2 ميليون تني شكر در گذشته اين 
اقدام��ات را عامل بي ثباتي در توليد اين بخش اعالم 
كرد و گفت خوشبختانه در حال حاضر اين مشكالت 
برطرف شده و بخش توليد نيشكر و شكر 10 تا 15 

هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است. 

منتظر كاهش قيمت 
لوازم خانگي نباشيد!

درپي افزايش قيمت لوازم خانگي و اعالم سازمان 
حمايت مصرف كنندگان مبني بر ممنوعيت افزايش 
قيمت و تخلف بودن اين امر، انجمن توليدكنندگان 
ل��وازم خانگي تصريح كرد كه »اين مس��اله ميس��ر 

نخواهد بود و قيمت ها كاهش نمي يابد«.
ب��ه گزارش ايس��نا، با آغ��از دومين ماه از س��ال 
جاري قيمت برندهاي داخلي لوازم داخلي بين پنج 
تا هش��ت درصد و قيمت برندهاي مختلف خارجي 
لوازم خانگي بطور متوسط بيش از 12 درصد افزايش 
پيدا كرد؛ مس��اله يي كه با واكنش سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان همراه شد و معاون 
نظارت بر كاالهاي سرمايه يي و خدمات اين سازمان 
تصريح كرد كه »هرگونه افزايش قيمت در اين بخش 
ممنوع اس��ت و با توجه به اينكه هيچ گونه مجوزي 
ندارد و با متخلفان در زمينه گرانفروش��ي برخورد و 

قيمت ها تعديل مي شود«.
مساله يي كه در عمل اتفاق نيفتاد و بررسي ها از 
بازار حاكي از آن اس��ت كه قيمت ها تغييري نكرده 
است كه س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان 
ل��وازم خانگي در اين باره تصريح كرد: قرار نيس��ت 
قيمت هاي افزايش يافته لوازم خانگي در بازار كاهش 
يابد، چراكه عالوه بر نوسانات قيمت ارز، ميزان حقوق 
و دس��تمزد 20 درصد و قيمت مواد اوليه حدود 15 

درصد افزايش يافته است. 
حميدرضا غزنوي به ايس��نا گف��ت: به طور حتم 
افزايش متوس��ط پنج تا هشت درصدي قيمت ها در 
خصوص برندهاي مختلف ل��وازم خانگي داخلي در 
مقابل ساير قيمت هاي رشد يافته رقم قابل اشاره يي 
نيس��ت و اگر قيم��ت لوازم خانگي تولي��د داخل به 
صورت غير متعارف افزايش يابد، بازار كش��ش آن را 

قبول ندارد. 
به گفته وي، بر اساس درخواست توليدكنندگان 
و تاييد انجمن صنف��ي توليدكنندگان لوازم خانگي 
افزايش منطقي قيمت لوازم خانگي توليد داخل در 

نظر گرفته شده است. 
س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنن��دگان لوازم 
خانگ��ي ادام��ه داد: برنده��اي خارجي ب��ه راحتي 
قيمت ه��اي خ��ود را تا بي��ش از 12 درصد افزايش 

داده اند و كسي هم به اين مساله نظارت نمي كند. 
بنابر اين گزارش، نيمه دوم س��ال گذشته بود كه 
ش��اهد افزايش قيمت فوالد و پتروشيمي به عنوان 
م��واد اوليه تامين  كننده توليد ل��وازم خانگي بوديم. 
پس از آن به مرور زمان در راس��تاي افزايش قيمت 
اين محصوالت برندهاي مختلف تخفيف هاي موجود 
روي محصوالت را كم كردند و در مسير صفر شدن 

آن گام برداشتند. 
در نهاي��ت ب��ه دلي��ل غيرقانوني ب��ودن افزايش 
قيمت ها براساس مصوبه هيات دولت تا فروردين ماه 
سال جاري بازار لوازم خانگي نيز تا اين زمان افزايش 
قيمتي نداش��ت و با آغاز دومين ماه س��ال ش��اهد 
افزايش پنج تا هش��ت درصدي قيمت لوازم خانگي 
توليد داخل و افزاي��ش قيمت بيش از 12 درصدي 
قيم��ت لوازم خانگي خارج��ي در برندهاي مختلف 

بوديم. 

 صادرات زعفران 
مقرون به صرفه نيست

علي حس��يني عضو ش��وراي ملي زعفران درباه 
آخرين وضعيت بازار زعف��ران اظهار كرد: هم اكنون 
حداقل نرخ هر كيلو طالي س��رخ 4 ميليون و 900 

هزار و حداكثر 6 ميليون و 500 هزار تومان است. 
وي اف��زود: ب��ا توجه به تمايل دالالن نس��بت 
ب��ه اس��تمرار رون��د افزاي��ش قيمت زعف��ران و 
آش��فتگي بازار براي هميش��ه بايد با اين محصول 
اس��تراتژيك خداحافظ��ي كرد. حس��يني با بيان 
اينكه صادركنندگان در بازار نقش��ي ندارند، گفت: 
با وج��ود جوالن دالالن در بازار زعفران، ش��رايط 
براي آنها به گونه يي فراهم ش��ده اس��ت تا از اين 

آشفته بازار حداكثر سود را ببرند. 
عضو شوراي ملي زعفران ادامه داد: در شرايط 
كنوني، صادركنندگان قادر نيس��تند كه هر كيلو 
زعفران را با ن��رخ 6 ميليون و 300 هزار تومان از 
دالالن خريداري كنند چرا كه با ارز 4200 تومان 
حاصل از صادرات در گمرك محاسبه خواهد شد. 
به گفته وي با توجه به آنكه صادركنندگان زعفران 
بطور عمده صادر كننده هستند و با واردات آشنايي 
ندارند كه در ازاي ص��ادرات به امر واردات بپردازند؛ 
بنابراين سياس��ت ارزي جديد دولت توقف صادرات 
طالي س��رخ ايراني را به همراه خواهد داش��ت چرا 
كه اين امر براي صادركننده مقرون به صرفه نيست. 

اخبار

بيماري تصدي گري به بخش خصوصي رسيده است

معادن كوچك مجبورند شرايط سخت اداري را تحمل كنند

شركت هاي ليزينگ  مي توانند بازار را رقابتي كنند

فشار حمايت از خودرو داخلي بر دوش مصرف كنندگان است

چگونه تحريم ها را خنثي كنيم؟

بانك مركزي طرح »پيمان هاي پولي دو جانبه« را اجرا نمي كند

دبي��ر انجمن واردكنن��دگان خ��ودرو درباره 
سامانه ثبت س��فارش خودروهاي خارجي اظهار 
كرد: س��امانه ثبت س��فارش خودرو در س��امانه 
جام��ع تجارت ايران ادغام ش��ده اس��ت. از آنجا 
كه خودروهاي خارجي در اين س��ايت بارگزاري 
نش��ده اند هنوز امكان ثبت س��فارش آنها وجود 
ن��دارد. مهدي دادفر،  با اش��اره به نبود ش��رايط 
براي گشايش ال سي تصريح كرد: ثبت سفارش 
از طريق گش��ايش ال سي در 4كشور مورد تاييد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه با توجه 
به بسته بودن ثبت ال سي ثبت سفارش صورت 

نمي گيرد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه خريد خ��ودرو خارجي از 
اولويت دريافت ارز 4200 خارج شده است، بيان 
كرد: به دليل تعري��ف اولويت بندي براي واردات 
كاال، ارز دولت��ي ب��ه كاال ه��اي ديگ��ر تخصيص 
داده ش��ده و فقط دو ش��ركت وارد كننده خودرو 
به ص��ورت مح��دود ارز 4200تومان��ي دريافت 

مي كنند. 
دادف��ر با اش��اره به دالي��ل افزاي��ش قيمت 
خودرو هاي وارداتي اب��راز كرد: كاهش عرضه به 

دليل بس��ته بودن ثبت سفارش، افزايش اسقاط 
خودرو، نوس��انات ن��رخ ارز، افزاي��ش آيتم هاي 
اس��تاندارد خودرو ه��اي واردات��ي از 55 ب��ه 85 
م��ورد و حذف كردن ش��ركت هايي كه موازي با 
نمايندگي هاي خودرو اقدام به واردات مي كردند 
از دالي��ل اصل��ي افزاي��ش قيم��ت خودرو هاي 

خارجي است. 
به گفت��ه وي، تصميم��ات لحظه يي و موازي 
باعث الته��اب در بازار خودرو و باعث عدم ثبيت 
بازار داخلي مي ش��ود. وي ب��ا بيان اينكه افزايش 
استاندارد هاي خودرو هاي وارداتي باعث افزايش 
قيمت ش��ده اس��ت، ابراز ك��رد: خودروس��ازان 
خارج��ي بر مبناي اس��تاندارد هاي همان منطقه 
و كش��ور اق��دام ب��ه تولي��د خ��ودرو مي كنند و 
افزايش اس��تاندارد ها باعث مي شود شركت هاي 

واردكننده، خودرو هايي با قيمت باال وارد كند. 
دادفر ادامه داد: برخي از استاندارد هاي اعالم 
ش��ده براي خودروهاي وارداتي منطبق با شرايط 
كش��ور نيست، بطور نمونه رعايت استاندارد يورو 
6 توسط خودرو هاي خارجي زماني موثر خواهد 
بود كه سوخت خودرو نيز با استاندارد يورو 6 در 

كش��ور قابل تهيه باشد در غير اينصورت به دليل 
احتراق نامناس��ب بنزين، آلودگي چندين برابر و 
موتور خودرو نيز در درازمدت آسيب خواهد ديد. 
وي اف��زود: ب��ا توجه به ش��رايط و نوع بنزين 
كشور بايد واردات خودرو هاي خارجي با حداكثر 

انطباق پذيري با سوخت انجام شود. 
دبير انجم��ن واردكنندگان خودرو با اش��اره 
به  افزايش قيمت خودرو در س��ال گذشته، ابراز 
ك��رد: در س��ال 96 برخي از مس��ووالن ذي ربط 
با مهندس��ي بازار خودرو باع��ث افزايش قيمت 
برند هاي معتبر خودرو هاي وارداتي و باعث ايجاد 
فاصله قيمتي ميان خودرو هاي داخلي و خارجي 
ش��دند كه خودرو هاي چيني با اس��تفاده از اين 

فضا اقدام به حضور در بازار ايران كردند. 
وي با اش��اره ب��ه حضور پررن��گ خودرو هاي 
چيني در كش��ور تصريح ك��رد: با توجه به روابط 
سياس��ي ايران و چين، فع��االن اقتصادي چيني 
اق��دام به س��رمايه گذاري مح��دودي در صنعت 
خ��ودرو اي��ران كردن��د و با اس��تناد ب��ه قانون 
معافيت هاي گمركي براي كاال هايي كه 30درصد 
توليد آن با مشاركت ايران باشد، حضور پررنگي 

در بازار داخلي پيدا كردند. 
به گفته وي؛ شركت هاي خودروسازي اروپايي 
به دليل پايين بودن تعداد س��فارش، عالقه يي به 

سرمايه گذاري در ايران ندارند. 
وي با بي��ان اينكه خودروس��ازي صنعت اول 
كشور اس��ت، اظهار كرد: خودروسازي با فعاليت 
مستقيم 90هزار نفر به عنوان صنعت اول كشور 
بايد قدم هايي را براي افزايش كيفيت خودرو هاي 

ساخت داخل بردارد. 
دادف��ر با بيان اينكه فش��ار حمايت از خودرو 
داخلي بر دوش مصرف كنندگان است، بيان كرد: 
حمايت از توليد داخلي نبايد باعث ايجاد انحصار 
و حماي��ت بي قيد و ش��رط از آن ش��ود و هزينه 
اين تفاوت قيمت و كيفي��ت خودروهاي داخلي 
و خارجي روي دوش مصرف كنندگان س��نگيني 

كند. 
دادف��ر با انتقاد از وض��ع تعرفه بر خودرو هاي 
هيبريدي تصريح كرد: به طور معمول خودرو هاي 
هيبريدي قيمت باالتري نس��بت به خودرو هاي 
بنزين��ي دارد، وضع تعرفه روي خودرو هاي برقي 

باعث استقبال كمتر از اين خودرو ها مي شود. 

دبير انجمن واردكنن��دگان خودرو ادامه داد: 
اس��تفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير و كاهش 
آلودگي هاي محيط زيست موضوع بسيار مهمي 

در كشور است. 
واردات  تعرف��ه  آوردن  پايي��ن  بنابراي��ن 
خودرو ه��اي هيبريدي و ارائه مش��وق هايي براي 
استفاده بيش��تر مصرف كننده زمينه حضور اين 

قبيل از خودروها را در كشور فراهم مي كند. 
وي با انتقاد از نبود قوانين ش��فاف و روش��ن 
در ليزينگ خودرو بيان كرد: فروشندگان بزرگ 
خودرو دنيا با ايجاد ش��رايط فروش اقس��اطي با 
نرخ سود صفر درصد باعث افزايش قدرت خريد 
مصرف كنن��ده و باالرفتن فروش و رقابت در بازار 
خودرو مي شوند درحالي كه سود باالي ليزينگ 
خودرو در كشور ما و نبود قوانين شفاف، ريسك 
خدمات ليزينگ براي خريداران و فروش��ندگان 

افزايش يافته است. 
دادف��ر در پايان با اش��اره ب��ه افزايش قيمت 
خودرو گفت: با توجه به ش��رايط بازار پيش بيني 
مي ش��ود خودرو هاي خارجي و داخلي به ترتيب 

25و 50 درصد افزايش يابد. 

وجود ذخاير غني فلزي و غيرفلزي در كش��ور، 
ذخاير فراوان انرژي، رشد مستمر تقاضاي داخلي و 
بين المللي براي محصوالت صنايع معدني، نيروي 
كار فراوان، دسترس��ي به آ  ب هاي آزاد و مقايس��ه 
بخش معدن با س��اير بخش هاي اقتصادي نش��ان 
مي دهد كه معدن مي تواند نقش اساسي در اشتغال 
زايي، توسعه پايدار و نيز شكوفايي ساير بخش هاي 

اقتصادي كشور داشته باشد. 
اهميت بخش معدن در اشتغال زايي و شكوفايي 
اقتص��ادي وقت��ي پررنگ تر مي ش��ود ك��ه بدانيم 
بسياري از انديس هاي معدني كشور در استان هاي 
محروم و كمتر توسعه يافته قرار دارند و در صورت 
آغاز و توسعه فعاليت هاي معدني، نقش مهمي در 
محروميت زدايي از اين مناطق ايفا خواهند كرد. 

وجود بروكراسي در فرآيندهاي سرمايه گذاري 
و توسعه و عدم امكان برنامه ريزي فني و اقتصادي 
مناس��ب به واس��طه عدم وجود ثبات در قوانين و 
مق��ررات بخش صنعت و مع��دن و از همه مهم تر 
چالش هاي موجود در روابط ميان بخش خصوصي 
معدن با دولتمردان و سياست گذاران اين حوزه را 
مي توان از جمله مش��كالت اصلي عدم پيش��رفت 
معدن وصنايع معدني در چند س��ال گذش��ته در 

ايران دانست. 
در راستاي مشخص ش��دن زواياي بيشتري از 
اين مش��كالت پاي گفت وگو و درددل با برخي از 
فعاالن خصوصي معدن نشسته ايم كه متن آن در 

زير به صورت كامل آمده است؛ 

 تصدي گري، آفت جان 
بخش معدن شده است

اتحادي��ه  نايب ريي��س  معصوم��ي،  فرزان��ه 
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت معدني 
اظه��ار كرد: تصدي گري در تمام كش��ور و نه تنها 
در بخش ه��اي دولتي بلكه در حوزه خصوصي هم 

شكل گرفته است. 
وي افزود: عدم شفافيت در قانون موجب شده 
تا تفاس��ير مختلفي به وجود بيايد و در نتيجه هر 
كارش��ناس س��اده مي تواند يك تفس��ير جداگانه 
از قان��ون ارائ��ه ده��د. معصومي اضافه ك��رد: اين 
موضوع به معناي ايجاد مشكل اساسي براي بخش 
خصوصي واقعي شده اس��ت و ضرورت حمايت از 
بخ��ش خصوصي امروز از هم��ه زمان ها پررنگ تر 

شده است. 
معدن كار نمونه كشور و عضو انجمن سنگ آهن 
ايران، يادآور شد: ما به عنوان اعضاي NGOهاي 
خصوصي در ه��ر جا كه منافع بخش خصوصي با 

دولت اصط��كاك پيدا كند، باي��د ورود كرده و از 
منافع بخش خصوصي دفاع كنيم. 

و  توليدكنن��دگان  اتحادي��ه  نايب ريي��س 
صادركنن��دگان محص��والت معدني با اش��اره به 
عملك��رد منف��ي برخ��ي از مدي��ران انجمن هاي 
خصوص��ي معدني تصريح كرد: متاس��فانه اكنون 
شاهديم كه برخي مديران بخش خصوصي هم در 
كنار دولت نشس��ته و گرفتار بيماري تصدي گري 
ش��ده اند. معصومي تاكي��د ك��رد: در صورتي كه 
NGOهاي معدني وظيفه خود را فراموش كرده و 
در كنار اعضايشان نباشند، بخش خصوصي معدن 
ضربه خ��ورده و دچار مش��كالت جبران ناپذيري 
خواهد ش��د. وي بي��ان كرد: اكنون ش��رايطي در 
انجمن ه��اي معدني به وجود آم��ده كه اگر همراه 
خواس��ته هاي مديران و مقامات دولتي نباشيم، يا 
باي��د انجمن را ترك كرده يا به عنوان عضو خنثي 

حضور داشته باشيم. 
معدن كار نمونه كشور و عضو انجمن سنگ آهن 
ايران با بيان اينكه تنها بخشي كه راه توسعه خود 
را توانس��ته پيدا كند، بخش معدن است، گفت: ما 
كشوري هستيم كه داراي منابع معدني بااليي بوده 
و سرمايه گذاري هاي خوبي هم در اين حوزه انجام 
شده اس��ت. وي ادامه داد: مشكل اصلي آنجاست 
كه ما معني توس��عه پاي��دار را نفهميده ايم يعني 

ارزش كاال را ب��ه معناي واقعي به دس��ت آوريم و 
آن را طوري سرمايه گذاري كنيم كه ارزش واقعي 
و طوالني مدت داشته باشد. معصومي تصريح كرد: 
كش��ورهاي پيش��رفته مزيت هاي توليدي خود را 
شناخته و آن را پرورش داده اند تا به توسعه پايدار 

دست يابند. 
معدن كار نمونه كشور و عضو انجمن سنگ آهن 
ايران اضافه كرد: از آنجايي كه كشورهايي همچون 
كشور ما هدف درستي ندارند پول هاي كسب كرده 

از درآمدها را هدر مي دهيم. 
وي تصريح كرد: اگر ما سنگ آهن توليد كنيم 
مزيت بهتر و بيش��تري نس��بت به توليد فوالد در 
ايران دارد، زيرا با توجه به بحران بي آبي و خش��ك 
س��الي رس��يدن به توليد 55 ميلي��ون تن فوالد 

مي تواند نگران كننده باشد. 
معدن كار نمونه كشور و عضو انجمن سنگ آهن 
اي��ران، ادام��ه داد: اگر حتي بتواني��م به توليد 55 
ميليون تن فوالد در افق 1404 دس��ت يابيم بايد 
ديد كه آيا كيفيت فوالد ما قابل مقايسه با توليدات 
كشوري همچون چين است و آيا مي توانيم فوالد 

خود را به راحتي صادر كنيم. 
وي با اش��اره به ضرورت توجه به توسعه پايدار 
در كش��ور اف��زود: در صورتي كه اهداف روش��ني 
در كشور تبيين ش��ده و نقشه اقتصادي مشخص 

باش��د، تمام فعاليت هاي اقتصادي هدفمند شده 
و حوزه ه��اي مختلف از س��ردرگمي در مي آيند. 
معصومي با اش��اره به تعديل نزدي��ك به هزار نفر 
از نيروي هاي كار ش��ركتش در چند سال گذشته 
تصريح ك��رد: تمام تالش خود را كردم تا بتوانم از 
بروكراسي و موانع اداري عبور كرده و در نتيجه در 
سال جاري 500 نفر از نيروهاي تعديل شده را به 
س��ر كارشان بازگردانديم. معدن كار نمونه كشور و 
عضو انجمن س��نگ آهن ايران گفت: براي حمايت 
از كاالي ايران��ي بايد بحث برندينگ را فعال كنيم 
تا مردم بجاي خريد پوشاك از تركيه، منسوجات 
داخلي را بخرند. وي يادآور ش��د: اگر تصدي گري 
نابود ش��ود دولت ه��م برنامه ريزي و اس��تراتژي 

شفاف تري براي اداره كشور اداره خواهد داد. 

 معادن بزرگ از رانت هاي دولتي 
به آساني بهره مي برند

س��عيد صفايي رييس كميس��يون معدن خانه 
اقتصاد و دبير انجمن زغال سنگ ايران اظهار كرد: 
معادن بزرگ كشور، معادن غني و اقتصادي بوده و 
تحت هر شرايطي حاشيه سود بسيار بااليي دارند 

و هيچ اتفاقي به آنها ضربه نمي زند. 
وي با دولتي و ش��به خصوصي خواندن معادن 
بزرگ اي��ران، افزود: معادن كوچك مجبورند تمام 

ش��رايط س��خت را تحمل كرده و وقت��ي توفاني 
مي آيد، نخس��تين ضرب��ه به اين مع��ادن اصابت 

مي كند. 
رييس كميس��يون معدن خان��ه اقتصاد و دبير 
انجم��ن زغال س��نگ ايران، اضافه ك��رد: دولت از 
لح��اظ قانوني مع��ادن كوچك و ب��زرگ را با يك 
چوب مي زند هرچند كه معادن بزرگ از رانت هاي 
دولتي به آساني بهره مي برند. صفايي تشريح كرد: 
بيش��ترين ضربه را در اين س��ال ها، معادن مصالح 
س��اختماني و س��نگ هاي تزيين��ي ديده اند زيرا 
فعاليت هاي عمراني در چند سال گذشته به شدت 
خوابي��ده و دولت هم پيش بين��ي براي نجات اين 

معادن نكرده است. 
وي تصريح كرد: بايد توجه داش��ت كه سيستم 
مديريت دولت��ي و اداري وزارت خانه ها به ش��دت 
ضعيف اس��ت و در عين حال اختيارات فراواني به 
آنها داده ش��ده اما نگاه اين مديران هميشه خطي 
بوده و سياست گذاري ها و اعمال قانون آنها هيچگاه 
با پيش بيني هاي صورت گرفته يكسان در نيامده 

است. 
صفايي اضافه كرد: به نظر مي رسد دولتمردان ما 
وقتي برنامه ريزي بلندمدت مي كنند فقط خود را 
در حركت مي بينند و بقيه كشورها را ساكن تصور 
مي كنند. معادن كوچك به خاطر آسيب پذيريشان 

از چرخه هاي اقتصادي كنارگذاشته مي شوند
سجاد غرقي عضو انجمن سنگ آهن و اتحاديه 
توليدكنن��دگان محص��والت معدني اظه��ار كرد: 
رويكرد دولت نسبت به واحدهاي كوچك صنعتي، 
يك نگاه يكپارچه نيست، در نتيجه معادن كوچك 
به خاطر آسيب پذيريش��ان از چرخه هاي اقتصادي 
كنارگذاشته مي ش��وند. وي در ادامه افزود: معادن 
منبع خدادادي است و ما نمي توانيم تصميم بگيريم 

كه معدن بزرگ يا معدن كوچك داشته باشيم. 
غرقي تصريح ك��رد: در دوران رونق معادن، 85 
درصد اشتغال از طريق اين واحدهاي كوچك تامين 
مي ش��د و يكي از مسائل مهم در حال حاضر ايجاد 
اشتغال با هزينه پايين است كه اين امر به راحتي در 

واحدهاي كوچك صنعتي محقق مي شود. 
عضو انجمن س��نگ آهن با اشاره به اين نكته 
ك��ه بايد در مناطقي كه ب��ه اين نوع صنايع كمتر 
توجه ش��ده، تمركز ويژه يي داش��ته باشيم، يادآور 
شد: ضروري اس��ت كه در بخش تامين هزينه ها، 
مشوق هايي براي تش��كيل اين واحدهاي كوچك 
صنعت��ي در نظر گرفته ش��ود و ب��ا تعريف هدف 
مش��خصي در ابتداي شروع به كار دولت دوازدهم 

شاهد ايجاد تحولي در اين زمينه باشيم. 

اس��تفاده همزمان از پول ملي توس��ط كشورهاي 
مب��دا و مقصد در تج��ارت و تامين منابع مالي بين دو 
كشور به گونه يي كه نيازي به ارز ثالث نباشد را پيمان 
پولي دو جانبه مي نامند. براي اجرايي شدن اين پيمان، 
بانك هاي مركزي كش��ورهاي مبدا و مقصد در تجارت 

موظفند تفاهمنامه فعاليت دو جانبه را امضا كنند. 
 بسياري از كارشناسان حوزه بانكي معتقدند يكي 
از روش ه��اي خنثي كنن��ده تحريم ها، خ��روج از نظام 
پرداخت ه��اي دالر و ي��ورو و ايجاد نظام هاي دو جانبه 
پولي است. اما بايد توجه داشت كه اين روش، برقراري 
سيس��تم يكپارچ��ه در معامالت را مي طلب��د و دولت 
ب��راي اجراي اين قانون بايد در اجرا و نظارت هاي خود 

استمرار جدي داشته باشد. 
 با توجه به اينكه روند جهاني بيش از پيش به سمت 
استقالل پولي و مالي كشورها پيش مي رود از همين رو 
تعداد زيادي از كشورهاي جهان براي مبادالت تجاري 
خود دست به اين روش زده اند كه تا حد قابل توجهي از 
بروز بحران هاي مالي و نوسانات ارزي جلوگيري كنند. 

 ايران آماده اجراي 
طرح پيمان هاي پولي دو جانبه

ابراهي��م جميلي، رييس خانه اقتص��اد ايران اظهار 

كرد: درحال حاضر ش��رايط الزم براي عقد پيمان هاي 
پولي دو جانبه در ايران مهياست و معتقدم اگر توانايي 
سياس��ت گذاري جدي و صحي��ح در اين زمينه وجود 
داشته باشد قطعا مي توانيم از ورود ارز ثالث در معامالت 
جلوگيري و ميزان اثر تحريم ها بر ايران را خنثي كنيم. 
وي اف��زود: هم اكن��ون بانك هاي غرب��ي تمايلي به 
برقراري ارتباط با كش��ورمان ندارند و ما بايد راهكاري 
جهت رفع اين خأل پيدا كني��م؛ »پيمان هاي پولي دو 
جانبه « يكي از راهكارهايي اس��ت كه كش��ورها را در 
مقابل تكانه هاي بين المللي اقتصادي بيمه مي كند؛ اما 
بايد توجه داش��ت كه هر كشور با توجه به تورم خود، 
تصميم به خريد كاالي مورد نيازش از كش��ور مقصد 

مي گيرد بنابراين با زيان كمتري مواجه خواهد شد. 

 چين موفق در عرصه 
پيمان هاي پولي دو جانبه

محمد س��بزعليپور، رييس مركز تج��ارت جهاني 
اي��ران نيز در اين باره با اش��اره به كش��ور هاي مجري 
طرح »پيمان هاي پولي دو جانبه« اينچنين مي گويد: 
كشورهاي مختلفي براي استفاده از اين روند پيشقدم 
ش��ده اند به طور مثال؛ چين در س��ال هاي اخير براي 

اس��تفاده از ي��وآن در مب��ادالت خارج��ي خود تالش 
فراواني كرده اس��ت. اين كشور طي ده سال گذشته با 
500كشور پيمان پولي برقرار كرده است و توانسته رتبه 
جهاني يوآن را از 35 در سال 2010 به رتبه 5 در سال 

2018 برساند. 
وي با اشاره به كوتاه مدت بودن اين طرح مي گويد: 
اين طرح در صورتي قابل اجراس��ت كه اگر كشوري با 
تراز منفي، به مي��زان 200ميليون دالر صادرات انجام 
داده باشد به همان ميزان نيز واردات داشته باشد ولي 
وقتي ميزان اين مبادالت اختالف بااليي داشته باشد به 
هيچ عنوان نمي توان روي اين طرح براي افزايش ارزش 

پول ملي حساب كرد. 
رييس مركز تج��ارت جهاني ايران افزود: به همين 
دلي��ل اس��ت كه اي��ن روند را ب��ه عنوان ي��ك روش 
كوتاه مدت مطرح مي كنند نه قانون دايم االجرا زيرا اين 
روش يك ِمُتد اقتصادي براي نظام پولي كشورهاست 
تا بتوانند در بحران هاي اقتصادي يك كش��ور از ارزش 
ارز ثالث)دالر و يورو( كه باعث ايجاد نوسانات در اقتصاد 

شده است، بكاهند. 
وي در پاي��ان گفت: با توجه به اين امر كش��ورهاي 
درحال توسعه به دنبال افزايش جهاني ارزش پولي ملي 

خود هستند و ايران نيز درصدد انجام اين امر قطعا به 
قواني��ن مصوبي و حمايتي ويژه يي نياز دارد تا بتواند با 
افزاي��ش ارزش پول خود كه با اُفت قابل توجهي رو به 
روس��ت مبارزه كند اما در اين ميان دو مشكل اساسي 
وج��ود دارد؛ بن��ا به داليل نامعلومي بان��ك مركزي از 
اجراي اين طرح در مبادالت تجاري خود امتناع مي كند 
و هيچ توضيح قابل قبولي براي اين موضوع از س��وي 

نهاد هاي مربوط بيان نمي كند. 

 مبادالت دو جانبه پولي 
همراه با واحد پول مشترك 

 ايران نخس��تين بار با گذش��ت بيش از 16سال از 
امضاي نخس��تين پيم��ان دو جانبه پول��ي در دنيا در 
مهر ماه س��ال 96 توانست به  صورت رسمي نخستين 
پيم��ان دو جانبه پولي خود را در قالب س��وآپ ريال و 
لير با همسايه شمال غربي امضا كند؛ تركيه نخستين 
كشوري شد كه با تبادل پول ملي با ايران وارد تجارت 

شد. 
 ب��ا عقد اين قرار داد تجارت خارجي ايران و تركيه 
كه در س��ال 2017 به ميزان 6 ميلي��ارد دالر گزارش 
شده بود به دستور روساي جمهوري دو كشور رقم 30 

ميليارد دالر براي سال 2018 هدف گذاري شد. 
الزم به ذكر اس��ت كه اثر گ��ذاري اين طرح زماني 
مثبت خواهد بود كه كش��ورهاي طرف قرارداد داراي 

تراز اقتصادي تقريبا هم سطحي در بين الملل باشند. 
 عق��د پيمان ه��اي پول��ي مفي��د و مثمرتري��ن 
روش��ي اس��ت كه مي تواند با يك تير دو نشان بزند. 
تحريم هاي��ي كه با اعمال فش��ار از طري��ق ارزهايي 
نظير دالر و يورو به اقتصاد كش��ورهاي هدف ضربه 
وارد مي كند با تب��ادالت اقتصادي دو جانبه يا چند 
جانبه كمترين اثر را خواهد گذاش��ت؛ از طرف ديگر 
اتحاد كشورهايي كه منافع مشتركي دارند، مي تواند 
از اهمي��ت سرس��ام آور برخ��ي ارزه��ا در تب��ادالت 

بين المللي بكاهد. 
بنابراين يكي از بهترين روش هايي كه از سوي تمام 
اقتصاددان داخلي و خارجي تاكيد مي ش��ود، ايجاد ارز 
واحد بين كش��ورهايي است كه منافع مشترك دارند. 
كش��ورهايي كه با وجود فاكتور همسايگي به برداشتن 
مرزه��اي تج��اري همچني��ن رواديد دس��ت زده اند، 
مي توانند با ايجاد يك واحد پول مش��ترك بين خود، 
موانع اقتصادي و سياس��ي را يك ب��اره و با تصميمات 

مشترك كنار بگذارند. 
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 كشف 28ميليون دالر پول
از امالك و مستغالت نجيب رزاق

 حضور امانوئل ماكرون
در بازي هاي جام جهاني روسيه 

 حريري بار ديگر 
مامور تشكيل كابينه لبنان شد

گروه جهان|
 پليس مالزي در بازرس��ي از اماكن متعلق به نجيب رزاق نخست وزير سابق اين 
كشور مقادير قابل توجهي پول نقد، جواهرات و كيف هاي زنانه گران قيمت به دست 
آورده است. به گزارش بي بي سي، امار سينگ رييس اداره مبارزه با فساد پليس مالزي، 
گفت: ارزش پول نقد به دس��ت آمده در بازرس��ي از خانه مسكوني و 12 آپارتمان و 
س��اختمان متعلق به نخست وزير سابق به بيش از 2۸ميليون دالر بالغ مي شود. اين 
مبلغ به رينگيت پول ملي مالزي و ارز 26 كش��ور مختلف نگهداري مي ش��د. هفته 
گذشته نيز ماموران پليس در تحقيق پيرامون گزارش  فساد مالي عليه نجيب رزاق، 
خانه مسكوني و چند محل ديگر متعلق به او را بازرسي كردند و مقاديري پول نقد، 
جواهرات و كيف هاي زنانه قيمتي را توقيف كردند و با خود بردند. امار سينگ گفته 
عالوه بر پول نقد، مقاديري جواهرات گرانبها و نزديك به 400 كيف زنانه گران قيمت 
نيز در اين بازرسي ها به دست آمده است. به گفته اين مقام پليس مالزي، براي تخمين 
ارزش كيف هاي توقيف ش��ده، تصاويري براي سازندگان خارجي آنها ارسال خواهد 
شد. ظاهرا اين كيف ها به همسر و دختر نخست وزير سابق تعلق داشته است. همسر 
نجيب رزاق به ولخرجي و زندگي اسراف آميز به خصوص سفرهاي خارجي براي خريد 
ش��هرت داشت و رس��انه هاي مالزي گفته اند كه انتشار خبر تعداد كيف هاي قيمتي 
توقيف شده صرفا باعث تشديد انزجار عمومي از او خواهد شد. پيش تر نخست وزير 
س��ابق براي اداي توضيحات به كميسيون مبارزه با فساد دولتي فراخوانده شده كه 
احتمال پيگرد قانوني او را افزايش مي دهد. وي در س��ال 200۹ به نخس��ت وزيري 

مالزي رسيد و تا انتخابات سال جاري اين سمت را در اختيار داشت. 
ماهاتير محمد ۹2س��اله كه از س��ال 1۹۸1 تا 200٣ نخست وزير مالزي بود با هدف 
اصلي بركناري دولت نجيب رزاق از بازنشس��تگي خارج و وارد مبارزات انتخابات ش��د و 
به گفته تحليلگران، حمالت نامزدهاي پاكاتان هاراپان به فس��اد دولتي عامل اصلي روي 
آوردن راي دهندگان و پيروزي غيرمنتظره اين حزب بوده است. با بركناري رزاق از قدرت 
و احتمال پيگرد قانوني در مالزي، انتظار مي رود رسيدگي به اين پرونده ها نيز تسريع شود. 

گروه جهان|
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، در سفر به روسيه اعالم كرده كه در افتتاحيه 

بازي هاي جام جهاني در اين كشور شركت خواهد كرد. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، كاخ اليزه اعالم كرده امانوئل ماكرون و والديمير پوتين 
قصر باشكوه كنستانتين در حوالي سن پترزبورگ و در كناره خليج فنالند، آبراهي در 
شرق درياي بالتيك با يكديگر ديدار كردند. بحران اوكراين و جنگ در سوريه از داليل 
تيرگي روابط روسيه و فرانسه در سال هاي اخير است. مسموميت سرگئي اسكريپال، 
جاسوس سابق روس در ماه مارس گذشته كه به اخراج ديپلمات هاي هر دو كشور از 
خاك يكديگر انجاميد نيز بر تيرگي روابط دو كشور افزوده است. به نظر مي رسد كه 
توافقنامه هسته يي ايران تنها موضوعي است كه امانوئل ماكرون و والديمير پوتين 
رهبران دو كش��ور، بر سر آن اش��تراك نظر دارند. بنابر اين گزارش، رييس جمهوري 
روس��يه در اين ديدار همچنين با اش��اره به لغو ديدار رهبران كره ش��مالي و امريكا 
گفته پيونگ يانگ به تمام وعده هايش پيش از نشست لغو شده با امريكا پايبند بوده 
و تمام آنها را انجام داده اس��ت. رييس جمهوري فرانسه هم درباره ادامه تالش هاي 
پيونگ يانگ در روند خلع س��الح اتمي و منع گسترش تس��ليحات، ابراز اميدواري 
كرده است. واشنگتن پست نوشته، والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه در جريان 
نشست خبري مشترك با امانوئل ماكرون گفته: »رهبر كره شمالي تمام آن چيزي را 
كه وعده داده بود، انجام داده و حتي تونل ها و سايت آزمايش اتمي خود را منفجر 
كرده و از ميان برده است، اما پس از آن شنيديم كه اياالت متحده نشستي را كه قرار 
بود در سنگاپور و در 12 ژوئن برگزار شود، لغو كرده است. روسيه بابت اين تحوالت 
متاس��ف است. ما به  شدت براين اقدام شگرف كه به حل بحران در شبه جزيره كره 
منجر مي شد، حساب باز كرده بوديم؛ چراكه اين مساله مي توانست آغازگر روند خلع 
سالح اتمي در تمام شبه جزيره كره باشد.« امانوئل ماكرون هم گفته است: »پاريس 
آماده همكاري و كمك است، اما من فكر مي كنم جامعه بين الملل و سازمان ملل به 

ويژه نقشي در اجراي اين اقدامات دارند.«

گروه جهان|
با وجود شكس��ت حاميان س��عد حري��ري در انتخابات اخير پارلمان لبن��ان، او بار 
ديگ��ر ماموريت يافت كه دولت جديد لبنان را تش��كيل دهد. اين س��ومين بار پياپي 
است كه حريري به عنوان نخست وزير لبنان معرفي مي شود. به گزارش ايسنا، ميشل 
عون رييس جمهوري لبنان، در بيروت با روس��ا و نمايندگان فراكس��يون هاي پارلماني 
اين كشور براي انتخاب نخست وزير ديدارهايي داشته است. گفته شده كه حزب اهلل از 
نخست وزيري حريري حمايت كرده است. سعد حريري توانست از مجموع 12۸ نماينده 
پارلمان موافقت 111 نماينده را به دس��ت آورد. او در دور اول رايزني هاي پارلماني 6۸ 
راي موافق نمايندگان را كس��ب كرده بود. جلسه پارلمان يك روز پس از انتخاب نبيه 
بري، به عنوان رييس پارلمان لبنان برگزار ش��د. تمام س��الم نخست وزير پيشين اين 
كش��ور نيز در ديدار با عون با اش��اره به اينكه حريري چهره يي مس��تقل و هم پيمان با 
فراكسيون المستقبل اس��ت، تاكيد كرد، لبنان در آستانه مرحله جديدي است و آرزو 
دارم كه مرحله يي اميدواركننده با س��عد حريري باشد. بهيه حريري، نماينده پارلمان 
لبنان از فراكس��يون المستقبل نيز در ديدار با ميشل عون ضمن معرفي حريري براي 
رياست كابينه آتي از عون خواسته، در كابينه آتي سهميه يي به زنان لبنان اختصاص 
يابد. جبران باس��يل وزير خارجه لبنان نيز در ديدار با عون به نمايندگي از فراكسيون 
لبنان قدرتمند حريري را براي رياست كابينه آتي معرفي كرده است. ساير فراكسيون ها 
در پارلمان لبنان از جمله فراكس��يون نمايندگان ارامنه، »وفاداري و مقاومت« )وابسته 
به ش��يعيان(، فراكسيون وابس��ته به وليد جنبالط و فراكسيون ملي به رياست فيصل 
كرامي نيز حريري را به عنوان گزينه خود براي سمت نخست وزيري در كابينه آتي اين 
كشور معرفي كردند. گفته شده، مشاركت مردم در انتخابات پارلماني كمتر از انتخابات 
س��ال 200۹ بود. در آن دوره ۵4 درصد صاحبان حق راي در انتخابات شركت كردند. 
ميزان مشاركت اين بار اما از 4۹ درصد فراتر نرفت. در مناطق شيعه نشين لبنان برخالف 
بقيه نقاط شمار راي دهندگان لبنان بيشتر بوده است. براساس قوانين موجود در لبنان 

رييس جمهوري بايد مسيحي، نخست وزير سني و رييس پارلمان شيعه باشد. 

تركيه نرخ بهره را 3 درصد 
افزايش داد 

گ�روه جه�ان| ب��ه  دنبال بح��ران اقتص��ادي و 
كاه��ش ارزش پول ملي، دولت تركيه تصميم گرفت 
به��ره بانكي را افزايش ده��د. بانك مركزي تركيه در 
اطالعيه يي ف��وري اعالم كرد كه نرخ بهره را ٣درصد 
افزايش داده و به 16.۵درصد رس��انده است. در حال 
حاضر لير تركيه تقريب��ا 1۹درصد از ارزش خود را از 
ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون در برابر دالر امريكا 
از دس��ت داده است. به گزارش يورونيوز، رييس بانك 
مركزي گفته: »در زمان حساس��ي براي حفظ اعتبار 
سياست پولي و بازگرداندن اعتماد به سرمايه گذاران 
ق��رار داري��م و اين تصمي��م را براي بهب��ود وضعيت 

اقتصادي اتخاذ كرديم.«
اين در حالي اس��ت كه اردوغان به عنوان دشمن 
نرخ بهره شناخته مي ش��ود و بارها خواستار كاهش 
هزينه ه��اي وام دهي براي افزايش رش��د اعطاي وام 
و ش��كوفا ش��دن اقتصاد تركيه ش��ده است؛ ضمن 
اينكه گفته مي ش��ود بانك مركزي تركيه هم تحت 
فشار سياس��ي است. مقامات دولتي در تركيه براين 
باورند دش��منان مي خواهند با سفته بازي ارزش لير 
تركيه را كاهش دهند و اردوغان را با مشكل روبه رو 
كنند تا او نتواند در انتخابات رياس��ت جمهوري 24 
ژوئن به موفقيت دس��ت يابد. در حالي به انتخابات 
رياست جمهوري تركيه نزديك مي شويم كه اوضاع 
اقتصادي اين كشور چندان مساعد به نظر نمي رسد 
و اردوغان تالش دارد با هر تالش��ي جلو بحران هاي 
اقتصادي را بگيرد ك��ه تاثير منفي بر افكار عمومي 
تركيه نگذارد. اقتصاد تركيه كه از ابتداي سال 201۸ 
وضعيت مناس��بي را تجربه نمي كند، شاهد كاهش 
ارزش پول ملي در ۵ ساله ابتدايي سال ميالدي بوده 
اس��ت. رييس جمهوري تركيه وعده داده در صورت 
پيروزي مجدد در انتخابات رياس��ت جمهوري تالش 
خواهد كرد، كنترل بيشتري بر بانك مركزي اعمال 
كن��د. نهادي به صورت كام��ل تحت نظر دولت اين 

كشور نيست. 
روزنامه يني ش��فق نزدي��ك به دول��ت تركيه در 
گزارش��ي با عنوان »حمله روس��اي فرماسونر گولن« 
نوش��ته: با وج��ود ش��اخص هاي مثب��ت اقتصادي، 
كودتاگ��ران مال��ي و اقتصادي قصد ايج��اد بحران و 
تاثير گذاري در انتخابات پي��ش روي تركيه را دارند. 
به نوشته اين رسانه، اقداماتي عليه اقتصاد تركيه اين 
روزها در حال ش��دت گرفتن اس��ت و با وجود مثبت 
ب��ودن داده هاي اقتصادي، آش��فتگي هاي موجود در 
ب��ازار به واقع نش��انه هايي از حمله اقتصادي را مقابل 
چشم هاي ش��هروندان ظاهر كرده اس��ت. به ادعاي 
يني شفق، روساي فراماسونر گولن با در اختيار داشتن 
البي جهاني بهره بانكي، به كشورها با بهره باال قرض 
مي دهند و در قبال كشورهايي مانند تركيه كه قرض 
نمي گيرند، ضمن محدود كردن عرضه ارز خارجي به 
بانك مركزي براي افزايش بهره بانكي فشار مي آورند. 

امريكا: عربستان نبايد به دنبال 
غني سازي اورانيوم باشد

وزير خارجه امريكا گفته واش��نگتن تاكيد دارد 
كه عربستان محدوديت هاي مربوط به غني سازي 
اوراني��وم را همانند س��اير كش��ورهاي خاورميانه 
پذيرفته اس��ت. به گزارش واشنگتن پست، مايك 
پمپئو گفته اگر عربس��تان به دنب��ال همكاري در 
زمينه ان��رژي ايجاد ش��ده از انرژي هس��ته يي و 
بخش تجاري در اين زمينه اس��ت و مي خواهد با 
ش��ركت هاي امريكايي همكاري داشته باشد نبايد 
به غني سازي اورانيوم دس��ت بزند. اظهارنظرهاي 
وزير خارجه امريكا در جريان جلس��ه اس��تماع در 
مقابل كميته روابط خارجي س��ناي امريكا مطرح 

شده است. 

ثبات سازي در افغانستان 
شكست خورده است

دفتر بازرس ويژه بازس��ازي افغانستان موسوم 
به س��يگار اعالم كرده امريكا ميلياردها دالر پول 
را براي برقراري ثبات در بخش هايي ش��كننده از 
افغانس��تان در بازه زمان��ي 2001 تا 2017 هدر 
داده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، دفتر 
اين ديد بان نظارت بر بازس��ازي افغانس��تان گفته 
امري��كا انتظارات غيرواقع��ي را براي خودش پس 
از حمله 2001 به افغانس��تان ايج��اد كرده و در 
تواناي��ي اش براي بازس��ازي و ايجاد اصالحات در 
نهادهاي دول��ت كابل غيرمنطق��ي عمل كرده و 
تخمين هاي نادرس��ت زده اس��ت. جان س��وپكو 
گفته فس��اد باعث ش��ده پروژه هاي ثبات س��ازي 
بيش از آنكه موفقيت آميز و كمك كننده باشند به 
بخش هاي مختلف افغانستان ضرر رسانده باشند. 

پاكستان خودمختاري مناطق 
قبيله اي را سلب كرد

پارلم��ان پاكس��تان ب��ا اكثريت آرا ط��رح ادغام 
مناطق قبيله يي را با ايالت خيبر پختونخواه، همجوار 
با افغانستان تصويب كرد. مناطق قبيله يي، در شمال 
كش��ور و هم مرز با افغانستان دهه هاي طوالني است 
كه به شكل خودمختار اداره مي شوند و نظام قضايي 
و سياس��ي خ��ود را دارند كه منطبق بر س��نت هاي 
اين منطقه اس��ت. به گزارش بي بي سي، با اصالحاتي 
كه دولت پاكس��تان قص��د دارد در مناطق قبيله يي 
انج��ام دهد م��ردم مناط��ق قبيله ي��ي در انتخابات 
سراسري ش��ركت خواهند كرد و اين مناطق مطابق 
قوانين پاكس��تان اداره خواهند ش��د. تصور مي شود 
ك��ه با اين تغيي��رات كار دولت پاكس��تان در مبارزه 
با شبه نظاميان و گروه هاي قاچاق مواد مخدر تسهيل 
ش��ود. اين اقدام پاكستان واكنش منفي افغانستان را 

در پي داشته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري امريكا ديدار با كيم  جونگ  اون را لغو كرد

عقب نشيني ترامپ؛ بهت جامعه جهاني
گروه جهان|

رييس جمه��وري امري��كا با ارس��ال نامه يي به 
كيم جونگ  اون رهبر كره   ش��مالي اع��الم كرده به  
دليل ابراز خش��م و خصومت ش��ديد از سوي وي 
نس��بت به امريكا برگزاري ديدار پيش بيني ش��ده 
نامناسب است و از اين رو انجام نخواهد شد. دونالد 
ترام��پ دو روز پيش تلويحا درب��اره برگزاري اين 
دي��دار اب��راز ترديد كرده بود. لغ��و اين مالقات به 
كاهش ش��اخص هاي مالي در بورس امريكا و رشد 
12دالري قيمت طال منجر شد. با اين حال پس از 
آنكه »كيم گوآن« معاون وزير خارجه كره  شمالي 
تاكيد كرد، كشورش هر زمان و در هر شكلي آماده 
گفت وگو اس��ت، بازارها كمي آرام ش��دند؛ گرچه 

سرمايه گذاران همچنان محتاط باقي ماندند. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، اظهارات 
ترام��پ مبني بر ابراز خش��م و خش��ونت از طرف 
پيونگ يانگ اش��اره به سخنان معاون وزير خارجه 
كره ش��مالي دارد كه س��خنان مايك  پنس معاون 
رييس جمه��وري امري��كا را ابلهانه خوان��ده بود. 
مايك پنس چند روز پيش به ش��بكه فاكس نيوز 
گفت: »به كره شمالي درخصوص دستيابي به يك 
توافق هسته يي هشدار داده ايم. در غير اين صورت 
سرنوش��تي ش��بيه به ليبي در انتظار اين كش��ور 
خواهد بود.« معاون رييس جمه��ور امريكا تاكيد 
كرده ب��ود آنچه مي گويد بي��ش از آنكه تهديدي 
عليه كره  ش��مالي باش��د، بيان يك واقعيت است. 
منظ��ور از م��دل ليبي به حمله نظام��ي امريكا و 
متحدانش به اين كشور در سال 2011 اشاره دارد 
كه در نهايت به سقوط رژيم معمر قذافي و كشته 

شدن او منجر شد. 
دونال��د ترام��پ در اين نامه ك��ه گاهي لحني 
رس��مي و بس��يار ديپلماتيك و گاهي س��خناني 
مس��تقيم و بي تع��ارف دارد با اش��اره ب��ه آخرين 
اظه��ارات رهبر كره  ش��مالي نوش��ته: »ش��ما از 
توانايي هاي هس��ته يي خود س��خن مي گوييد اما 
نيروي هسته يي ما چندان عظيم و پر قدرت است 
كه از خدا مي خواهم هرگز نياز به اس��تفاده از آن 

پيش نيايد.«
خب��ر لغو اين نشس��ت درحالي اعالم ش��د كه 

كره شمالي پنج شنبه طبق وعده يي كه پيش تر داده 
بود، سايت هسته يي »پونگي ري« را كه پيش از اين 
6 آزمايش هس��ته يي در آن انجام ش��ده بود، نابود 
كرد. اگرچه انهدام اين سايت در حضور خبرنگاران 
خارجي انجام ش��د اما هيچ كارش��ناس مس��تقلي 
در اين مراس��م حضور نداش��ت. رهبر كره شمالي 
حتي براي نش��ان دادن حسن نيت خود ٣شهروند 

امريكايي زنداني در اين كشور را آزاد كرد. 
به  گ��زارش موسس��ه تس��ليحات هس��ته يي 
كره شمالي براي تضمين شفافيت در متوقف شدن 
آزمايش هاي هسته يي صورت گرفته است. با اين 
ح��ال از نظر امريكا برچي��دن مركز آزمايش هاي 
هسته يي خطرات ناشي از داشتن سالح هسته يي 
را از ميان نمي برد بنابراين واشنگتن خواستار خلع 
كامل، اثبات ش��ده و بدون بازگش��ت تس��ليحات 

هسته يي در كره  شمالي است. پيونگ يانگ همواره 
اع��الم كرده  تا زماني كه ب��ه تضمين امنيت خود 
در براب��ر تهديده��اي امري��كا اطمين��ان نيابد از 
تسليحات هس��ته يي خود چشم پوش��ي نخواهد 
ك��رد. رييس جمهوري امري��كا در نام��ه خود به 
رهبر كره ش��مالي نوشته: »احساس��م چنين بود 
كه به س��وي برقراري گفت وگويي فوق العاده گام 
برمي داريم. من ديدار با شما را در آينده بي صبرانه 
انتظار مي كش��م اگر درباره برگزاري اين نشست، 
كه از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است، تغيير 
نظ��ر دادي��د، لطفا با من تماس بگيري��د يا با من 

مكاتبه كنيد.«
دونالد ترامپ اندكي پس از اعالم لغو اين ديدار 
در براب��ر روزنامه نگاران، كره ش��مالي را از اقدام به 
هرگون��ه عم��ل نامس��ووالنه يي برحذر داش��ته و 

ابراز اميدواري ك��رده تحوالت مثبتي براي آينده 
كره ش��مالي پيش رو باشد. وي با اين حال هشدار 
داده كه اگر چنين نشود، امريكا بيش از هر زمان 
ديگري آماده است. ترامپ گفته در انتظار چنين 
تحوالتي مجازات هاي ش��ديد امري��كا و حداكثر 

فشارها بركره شمالي اعمال مي شود. 

  تاسف و شوك از لغو ديدار 
لغو دي��دار ترامپ و كيم  جونگ  اون در س��طح 
جهاني نيز بازتابي منفي داشت. كره جنوبي اعالم 
كرده از خبر لغو ديدار ترامپ و رهبر كره ش��مالي 
ش��وكه است و حاضر اس��ت همچنان براي بهبود 
رواب��ط دو كش��ور ت��الش كن��د. مون جائه  اي��ن 
رييس جمه��وري كره جنوبي لغو دي��دار ترامپ و 
»اون« را ش��وكه كننده و بسيار تاسف بار خوانده و 

گفته در اين باره با مشاوران امنيتي اش و نيز وزير 
اتحاد دو كره مشورت خواهد كرد. 

وزير اتحاد دو كره نيز جمعه با اش��اره به ديدار 
تاريخي رهبران دو كره در ماه آوريل گفته: »دولت 
ما س��هم خود را براي اجراي بيانيه پانمونجوم ادا 
خواه��د ك��رد.« پانمونجوم محل دي��دار تاريخي 
رهب��ران دو كره بود كه در پاي��ان آن يك بيانيه 
مشترك صادر شد. كره شمالي تاكنون نشان داده 
در اجراي اين توافق جدي است و قدم هايي براي 
خلع س��الح اتمي اش برداشته كه نشان مي دهد، 

خواهان برقراري كامل صلح است. 
آنتوني��و گوترش دبيركل س��ازمان ملل متحد 
از اي��ن موضوع اظهار تاس��ف كرده و گفته عميقا 
نگران اس��ت. او از طرفين خواسته تا گفت وگوها 
را پيش برده و راهي براي رس��يدن به هدف خلع 
سالح هسته يي كامل و صلح پايدار در شبه  جزيره 
كره پيدا كنن��د. والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه نيز از لغو دي��دار رهبران كره ش��مالي و 
امريكا اظهار تاس��ف كرده و گفته مس��كو اميدوار 
اس��ت كه قدم هاي موث��ري در جهت رفع تنش و 
آغاز خلع سالح هسته يي شبه جزيره كره برداشته 
شود. سفير س��ابق آلمان در واشنگتن به روزنامه 
آلماني بيلد گفته، ترامپ دوباره به عنوان سردمدار 
مزاحم��ت و تخريب خود را نش��ان داد. به  گفته 
ولفگانگ ايشنگر، ترامپ ثابت كرد كه با غيرقابل 
پيش بين��ي بودن��ش بيش��تر موفقيت به دس��ت 
مي آورد تا با مذاكرات جدي و توافق هاي سياسي. 
اين ديپلم��ات آلماني تصريح كرده، اين تصور كه 
مي ت��وان تنها با يك ديدار كره ش��مالي را به طور 
كامل از برنامه موشكي و اتمي اش بازداشت از ابتدا 

يك توهم بيشتر نبود. 
كره ش��مالي پ��س از هفته ه��ا تنش زداي��ي و 
نزديك��ي ب��ه امريكا هفت��ه گذش��ته در اعتراض 
به مان��ور مش��ترك نظامي امري��كا و كره جنوبي 
همچني��ن لفاظي ه��اي دولتم��ردان امريكايي به 
شعارهاي پيش��ين خود بازگش��ت و با لغو ديدار 
برنامه ريزي شده ميان مقامات دو كره تهديد كرد 
كه در صورت ادامه سياس��ت هاي خصمانه امريكا 

ديدار با دونالد ترامپ را نيز لغو خواهد كرد. 

سياست هاي ترامپ متحدان اروپايي را به شرق مي راند 

جبهه مشترك »مركل« و »شي«
گروه جهان|

 صدراعظ��م آلم��ان و رييس جمه��وري چين در 
ديدار خود در پكن بر مساله تجارت و سرمايه گذاري 
تمركز كردند. شي جين پينگ به گرمي از آنگال مركل 
استقبال كرد و اين در حالي است كه به نظر مي رسد 
تهديدهاي تج��اري دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امري��كا، برلين را به چرخش بيش��تر به س��وي پكن 
ترغيب كرده است. مركل در ديدار با رييس جمهوري 
چين تاكيد كرده اگر پك��ن بازارهاي داخلي را روي 
سرمايه گذاران خارجي نگشايد، با خودداري اروپايي ها 
از سرمايه گذاري مواجه خواهد شد و شي جين پينگ 
نيز وعده داده درهاي كشورش را به روي تجار  آلماني 

مي گشايد. 
به گ��زارش ش��ينهوا، دي��دار ش��ي جين پينگ و 
آنگال مركل در يازدهمين س��فر م��ركل به چين در 
س��ال هاي صدراعظمي او ص��ورت گرفت و از اهميت 
رواب��ط دوجانبه برلين و پكن حكايت داش��ت. ش��ي 
به اين مس��اله اش��اره كرده كه از زمان آغاز ش��راكت 
اس��تراتژيك دو كشور در سال 2014، روابط دوجانبه 
به طرز چشم گيري افزايش يافته است. او گفته: »چين 
و آلمان مي توانند الگويي از همكاري برد-برد باش��ند 
و اي��ن همكاري رواب��ط چين و اتحادي��ه اروپا را نيز 
گس��ترش مي دهد و از گونه جديد روابط بين المللي 
حمايت مي كند.« او ضمن استقبال از گسترش بيشتر  
روابط ب��ا آلمان همزمان ب��ا دور جديد اصالحات در 

چين، بر افزايش همكاري هاي صنعتي و فرهنگي دو 
كشور تاكيد كرد. صدراعظم آلمان هم چين را عضوي 
مهم در جامعه بين الملل و شريك تجاري قابل توجهي 
براي آلمان خواند و گفت: »با ورود دو كشور به فصل 
جديدي از روابط، آلمان آماده استفاده از فرصت هاي 
تازه و گس��ترش همكاري هاي تج��اري و فرهنگي و 
همچنين سرمايه گذاري  اس��ت.« مركل تاكيد كرده 
باتوجه به اينكه ش��رايط بين الملل��ي تغييرات زيادي 
داشته، آلمان و چين بايد روابط و همكاري هاي خود 
را در ام��ور بين المللي و در قالب چارچوب هايي نظير 
گروه 20 افزايش دهند و آلمان از همكاري هاي چين 
و اروپا حمايت مي كند. دو مقام همچنين درباره توافق 
هسته يي ايران و نگراني هاي دو طرف گفت وگو كردند. 

  جبهه مشترك آلمان و چين 
رويترز در گزارش��ي در اين باره نوش��ته، چين و 
آلمان كه صادركنندگاني بزرگ در جهان محس��وب 
مي ش��وند و هر دو مازاد تجاري قابل توجهي با امريكا 
دارند، اكنون خود را در مسير آتش ترامپ يافته اند و 
سعي دارند از نظم چندجانبه جهاني كه شكوفايي شان 
به آن وابس��ته  است، محافظت كنند. آنگال مركل در 
س��فر به چين مجبور اس��ت ميان ابراز همبستگي با 
پكن بر سر توافق هسته يي ايران و تجارت و در عين 
حال جلوگيري از آسيب ديدن روابط با متحد ديرينه 
برلين يعني واشنگتن توازن برقرار كند. دولت ترامپ 

در آخرين اقدام تجاري كه به يك ميزان براي پكن و 
برلين هشداردهنده بود، چهارشنبه تحقيقات امنيت 
ملي درباره خودروها و كاميون هاي وارداتي را خواستار 
شد كه نتيجه آن مي تواند به اعمال تعرفه هاي جديد 
وارداتي منجر ش��ود. اعالم برنامه تحقيقات از سوي 
كاخ سفيد به قيمت سهام شركت هاي خودروسازي 
اروپايي و آسيايي آس��يب زد. چين وعده داده كه از 

منافع خود در اين زمينه دفاع خواهد كرد. 
كش��ورهايي اروپايي نگران اين مساله هستند كه 
اگ��ر چين در تالش براي كاهش مناقش��ات با دولت 
ترامپ از واردكننده ها خريد بيشتر كاالهاي امريكايي 
را خواستار شود، صادركنندگان اروپايي متحمل ضرر 
ش��وند. چين همين حاال نيز به ش��ركت هاي دولتي 
اعالم كرده روغن و دانه س��وياي بيش��تري از امريكا 

خريداري كنند. 
مقامات آلماني براين باورند كه سياس��ت تجاري 
»اول امري��كا«ي ترامپ، اظه��ارات كاركنان دولت او 
درباره س��ازمان تجارت جهاني و همچنين خروج او 
از توافق هس��ته يي ايران )برجام(، چين و آلمان را به 
يكديگر نزديك تر كرده است. لي كگيانگ نخست وزير 
چي��ن، در كنفرانس خبري مش��ترك ب��ا مركل به 
پتانسيل دو كش��ور براي همكاري هاي نزديك اشاره 
كرده و گفت��ه امكان غلبه بر مش��كالت وجود دارد. 
دولت مركل نيز همانند دول��ت ترامپ درباره برخي 
اقدامات تجاري چي��ن نگراني هايي دارد كه از نمونه 

آنه��ا مي توان ب��ه نقض مالكيت معنوي اش��اره كرد. 
شركت هاي چيني نيز سال ها از موانع موجود در بازار 

چين و دزدي مالكيت معنوي شكايت داشتند. 
به گفته »لي«، پكن از منافع شركت هاي آلماني 
كه در چين سرمايه گذاري كرده اند محافظت خواهد 
كرد و در صورت نياز قوانين را تغيير خواهد داد: »اگر 
آنها در زمان س��رمايه گذاري در چين با هر مشكلي 
مواجه شوند، به ويژه اگر مساله حمايت قانوني باشد، 
به وضوح به ش��ما مي گويم كه چين به سمت تبديل 

شدن به كشوري قانونمند پيش مي رود.«
ترام��پ همچنين با خروج يك جانب��ه از توافق 
هسته يي س��ال 201۵ با ايران و اعمال تحريم هاي 
جديد، آلم��ان را به همكاري هاي نزديك تر با چين 
وادار س��اخته است. كش��ورهاي اروپايي، روسيه و 
چي��ن كه ديگ��ر طرف هاي توافقنامه هس��ته يي با 

ايران محسوب مي ش��وند، به دنبال راهكاري براي 
ادام��ه آن از طريق ارائه مزاي��اي اقتصادي به ايران 
هس��تند. مركل كه خود شخصا سعي در البي گري 
براي ماندن ترامپ در توافقنامه داشت، گفت چين 
و آلم��ان ديدگاهي مش��ترك در اين ب��اره دارند و 
نمي خواهند ش��ك و ترديدي درب��اره اين توافقنامه 
وجود داش��ته باشد. او در اش��اره يي به چين افزود 
اگر تحريم هاي امريكا ش��ركت هاي اروپايي را وادار 
كند كه تجارت با ايران را كاهش دهند، آنگاه امكان 
همكاري هاي بيشتر ديگران با ايران فراهم مي آيد. 
به گزارش دويچه وله، ش��ركت هاي آلماني كه پس 
از توافق هس��ته يي با ايران روابط اقتصادي خود را 
با اين كش��ور گس��ترش داده اند، مي گويند چين از 
تحريم هاي امريكا سود مي برد و مي تواند به سرعت 

جاي آنها را در بازار پر كند. 



 پاسخي سنجيده
به درشت گويي امريكايي 

امريكا حدود دو هفته پيش از برجام خارج شد و اخيرا 
»مايك پمپئو« وزير امور خارجه اين كشور 12شرط براي 
توافق جديد با ايران ارائه كرده اس��ت؛ شروطي واهي كه 
 از عدم ش��ناخت ايران و تاريخ جهان نزد مقامات دولت

تازه كار امريكا نشان دارد. 
به گ��زارش ايرن��ا، كارش��كني هاي م��داوم »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا س��رانجام به خروج اين 
كش��ور از برجام انجاميد. امريكا ام��ا ديگر اعضاي توافق 
هس��ته يي را در كنار خود نيافت و كش��ورهاي اروپايي 
عضو برجام)انگليس، فرانس��ه و آلمان( به همراه روسيه 
و چي��ن خود را پايبند به برجام اع��ام كرده اند. گزارش 
پيش رو نگاهي دارد به مهم ترين رخدادهاي برجامي در 
روزهاي اخير. به تازگي وزير خارجه امريكا طي سخناني 
در بني��اد هريتج با بيان اينكه ايران با نيت بد وارد برجام 
ش��ده بود، برجام را توافقي بد و داراي كاس��تي هاي زياد 
دانس��ت و ادعا كرد كه جمهوري اسامي مبالغ دريافتي 
حاص��ل از تواف��ق را در منطقه براي كم��ك به عناصر و 
گروه هاي تروريس��تي هزينه كرده است؛ ادعاهايي كه از 
س��وي مقامات كش��ورمان و همچنين مسوول سياست 

خارجي اتحاديه اروپا بي پاسخ نماند. 
»فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در پاسخ به سخنان پمپئو با انتشار بيانيه يي توافق 
هسته يي را دستاوردي عمده براي ديپلماسي بين المللي 
دانست. وي تاكيد كرد: »برجام اين اطمينان را مي دهد 
كه قابليت هاي هسته يي ايران تنها براي اهداف صلح  آميز 
باقي مي ماند. « وي همچنين با اشاره به تاييد فعاليت هاي 
هس��ته يي ايران از طريق آژانس اظهار كرد اتحاديه اروپا 
متعهد به اجراي كامل و موثر برجام بوده و خواهد ماند، 
مادامي كه ايران به تمامي تعهدات هسته يي خود پايبند 
باشد. در ايران نيز وزير امور خارجه و رييس جمهوري به 
اظهارات ستيزه جويانه و غيرمنطقي پمپئو واكنش نشان 
دادند. »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه كشورمان 
در پاس��خ به س��خنان وزير امور خارجه امريكا، پمپئو و 
ديگر مسووالن دولت كنوني اين كشور را زنداني تصورات 
و توهمات غلط خود دانس��ت و اف��زود: اين افراد زنداني 
گذش��ته و از آن بدتر زنداني گروه هاي فش��ار فاس��دي 
هستند كه هر روز كوس رسوايي يكي از آنها بر سر بازار 

افكار عمومي جهان به صدا درمي آيد«. 
»حس��ن روحاني« رييس جمهوري نيز طي سخنراني 
با تاكيد بر لزوم احترام به استقال كشورها تاش امريكا 
را براي تغيير تصميم جهان نس��بت ب��ه برجام آن هم با 
اعمال فشار اقدامي ناپسند دانست كه مورد پذيرش دنيا 
نخواهد بود. او با بيان اينكه زمان اين حرف ها گذش��ته و 
مردم ايران صدها بار اين حرف ها را ش��نيده و بي اعتنايي 
كردند، افزود: دنيا اي��ن منطق را نمي  پذيرد پمپئو كه تا 
مدتي پيش در مركز جاسوس��ي فعاليت داش��ته و اينك 
به عنوان وزير خارجه امريكا معرفي ش��ده درباره ايران و 
جه��ان تصميم گيري كند. خروج امريكا از برجام مقامات 
اتحادي��ه اروپا را به تكاپو و ارائه س��ازوكارهاي الزم براي 
حفظ توافق هس��ته يي واداش��ته اس��ت كه سفر »ميگل 
آرياس كانيته« كميس��يونر انرژي اتحادي��ه اروپا به ايران 
در اين راس��تا قابل بررس��ي اس��ت. كانتيه در ديداري با 
»علي اكبر صالحي« رييس سازمان انرژي اتمي با تاكيد بر 
حمايت همه  جانبه سران اتحاديه اروپا از توافق هسته يي 
نس��بت به خروج يكجانبه امريكا ابراز تاس��ف كرد. وي با 
بيان اينكه تصميم امريكا تاثيري بر برجام نخواهد داشت، 
اف��زود: اتحاديه اروپا تاش دارد براس��اس اين توافق و در 
كن��ار آن بتواند همكاري هاي اقتص��ادي را با ايران حفظ 
كند. كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا توافق هس��ته يي را 
برنامه يي داراي منافع اقتصادي دو سويه براي ايران و اروپا 
دانست و تصريح كرد: كميسيون انرژي اتحاديه اروپا براي 
تسهيل دستيابي به اين اهداف برنامه هايي را پايه گذاري 
كرده است. كميس��يونر انرژي اتحاديه اروپا ضمن اشاره 
به موضوع تصميم قطعي اتحادي��ه اروپا بر حفظ برجام، 
اجراي توافق هسته يي و تداوم همكاري هاي شركت هاي 
اروپاي��ي با ايران را اراده و تصميم سياس��ي اتحاديه اروپا 
دانس��ت. وزير امور خارجه كشورمان نيز با تاكيد بر اينكه 
با خروج امريكا از برجام انتظارات افكار عمومي از اتحاديه 
اروپا براي حفظ و حمايت از دس��تاوردهاي برجام بيشتر 
شده است، اظهار كرد: درحال حاضر تنها حمايت سياسي 
اروپا از برجام كافي نيس��ت و ضرورت دارد تا س��ران اين 
اتحاديه ب��ا اقدام هاي عملي و افزايش س��رمايه گذاري ها 
در ايران حمايت هاي خود را نش��ان دهند. همچنين وي 
افزود: تعهد اتحاديه اروپا بر اجراي برجام با اعام انصراف 
احتمالي ش��ركت هاي بزرگ اروپايي از همكاري با ايران 
همخواني و تطابق ندارد. به جز چند كشوري كه دشمني 
ديرينه آنها با ايران آش��كار ب��وده و تاكنون به هر بوته يي 
ب��راي مخالفت با برجام چنگ مي انداختند ديگر مقامات 
جهان بر اهميت ت��داوم اين توافق تاكيد دارند. به تازگي 
»سباس��تين كورس« صدر اعظم اتريش ضمن اشاره به 
ادام��ه همكاري ها با ايران براي حفظ برجام، اين توافق را 
برنامه يي كارآمد خوانده و تاكيد كرده است كه زير سوال 
بردن برنامه جامع اقدام مشترك شرايط منطقه را اكنون 
به اندازه كافي متزلزل است، ناپايدار خواهد كرد. »هايكو 
ماس« وزير امور خارجه آلمان طي س��خناني در حاشيه 
اجاس »گروه 20«)جي20( در آرژانتين توافق هسته يي 
را تاثيرگذار در حفظ امنيت اروپا دانست و اعام كرد كه 
آلمان براي حفظ برجام با متحدان خود مشاركت خواهد 
كرد. عاوه بر اين مقام آلماني »رومن نادال« س��خنگوي 
وزارت خارجه فرانس��ه ني��ز با اعام اينكه كش��ورش به 
تعه��دات برجامي خ��ود عمل خواهد كرد ب��ر لزوم ادامه 
همكاري  ش��ركت هاي فرانس��وي ب��ا ايران تاكي��د كرد. 
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه وجود توافق هسته يي را 
امري ضروري براي حفظ امنيت و ثبات منطقه دانس��ت 
و افزود: فرانس��ه در نظر دارد تا تضمين هايي درباره عدم 
دس��تيابي ايران به ساح هسته يي دريافت كند. از طرفي 
در روزهاي گذش��ته »سباس��تيان هايلمن« مدير مركز 
تحقيقات چين در برلين نيز از همكاري كشور متبوع خود 
و اتحاديه اروپا براي محدود كردن نقش دالر در مناسبات 
تجاري براي حفظ برجام سخن گفت. وي با اشاره به اين 
نكته كه در صورت عدم رعايت قوانين بين المللي توسط 
امريكا، آلمان و اتحاديه اروپا راه هاي ديگري براي همكاري 
بيشتر با چين خواهد يافت، موضوع برجام و سازمان هاي 
جهاني را مقوله ي��ي مهم در گفت وگوهاي مركل با چين 
دانست. او تصريح كرد: آلمان و چين به عنوان مهم ترين 
كش��ورهاي صادركننده جهان هي��چ عاقه يي ندارند كه 
ترامپ هر از گاهي قوانين و مقررات بين المللي را فلج كند. 
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نبايد كسب وكار كشور را معطل برجام نگه داشت
ادامه از صفحه 2

تجربه اول اين است كه دولت جمهوري اسامي نمي تواند با امريكا 
تعامل كند؛ چرا؟ ب��راي خاطر اينكه امريكا پابند به تعهدات خودش 
نيست. نگوييد اينها كار اين دولت است و كار ترامپ است؛ نه، دولت 
قبل هم كه با ما نشست، صحبت كرد و وزير خارجه اش ده روز، پانزده 
روز در اروپا پابند جلس��ات بود، آنها ه��م تقريبا همين جور ]بودند[؛ 
حاال به ش��كل ديگري عمل كردند ولي نقض كردند؛ آنها هم تحريم 
كردند، آنها هم برخاف تعهدات خودشان عمل كردند. دولت امريكا 
برخاف تعهدات خودش عمل مي كند؛ اين بار اول هم نيست؛ قضاياي 
گوناگون قبلي هم همين را تاييد مي كند. مجموعه برخوردهايي كه 
از اول ب��ا برجام كردند، به تعبير حضرات ديپلمات هاي ما، نقض روح 
و جس��م برجام بود؛ اين را ديپلمات هاي محترم ما كه خودشان اين 
زحمت را كش��يده بودند و واقعا تاش ش��بانه روزي كرده بودند براي 
مس��اله برجام، بارها و مكرر در زمان اين دولت و در زمان دولت قبل 
امريكا گفتند كه برجام نقض ش��ده؛ گاهي روح برجام و گاهي جسم 
برجام را نقض كردند. خب، دولتي با اين خصوصيات كه به اين راحتي 
معاهده بين الملل��ي را نقض مي كند، بعد هم مث��ل آب خوردن زير 
امضاي��ش مي زند و مي گويد من از معاهده خارج ش��دم -با كارهاي 
نمايش��ي تلويزيوني؛ امضايش را نشان مي دهد كه ما خارج شديم از 
فان ]معاهده[- خب پيداست كه با اين دولت الاقل جمهوري اسامي 
نمي تواند تعامل كند. اين جواب آن كس��اني كه بارهاوبارها به ما در 
ط��ول زمان مي گفتند چرا با امري��كا مذاكره نمي كنيد، چرا با امريكا 
تعامل نمي كنيد؛ اين جوابش. امريكا البته با خيلي از كشورهاي ديگر 
هم همين جور است؛ با دولت هاي گوناگون ديگر هم همين جور است 
كه آن مورد بحث ما نيست؛ الاقل جمهوري اسامي نمي تواند با امريكا 

تعامل كند، نمي تواند كار كند؛ اين تجربه اول. 
اي��ران پابند بود، وفادار بود به اين تعهد، يعني هيچ بهانه يي اينها 
ندارند؛ آژان��س بين المللي ]انرژي[ اتم��ي بارهاوبارها تصديق كرده، 
ديگران هم تصديق كردند كه ايران پايبند بوده، ]پس[ هيچ بهانه يي 
ندارند؛ در عين  حال شما مي بينيد، راحت اين معاهده بين المللي را به 
هم مي زنند، زير امضاي خودشان مي زنند، حرفشان را پس مي گيرند 
و مي گويند نه، قبول نداريم. خب با يك چنين دولتي نمي شود نشست 
و مذاكره كرد، نمي شود به او اطمينان كرد، نمي شود با او قرارداد امضا 
كرد، با او نمي شود كار كرد؛ اين حاصل قضيه. البته اينكه گفتيم »با 
ما قابل اعتماد نيستند«، اين  قدر مسلم قضيه است؛ بنده وقتي نگاه 
مي كن��م به قضاياي منطقه و قضاياي كش��ور خودمان و مانند اينها، 
مي بينم با ديگران هم همين جور بودند. محمدرضاي پهلوي از سال ۳2 
تا سال ۵۷ يعني 2۵ سال، مطيع محض اينها بود. بارهاوبارها رفتاري با 
او كردند كه شما خاطرات علم را كه ماحظه كنيد، ]مي بينيد[ شاه 
در ماقات ب��ا رفيق نزديكش علم -البته جرات نمي كند در بيرون و 
علن��ي اين حرف را بزند ي��ا به خود امريكايي ها بگويد- بنا مي كند از  
امريكايي ها شكايت كردن كه اين كار را كردند، آن كار را كردند؛ لكن 
در نهايت، تسليم آنهاست. بعد از آنكه سرنوشت آن بدبخت و روسياه 
اين جوري ش��د كه از ايران گريخ��ت و رفت، به امريكا راهش ندادند؛ 
يعني اول رفت و يك مدتي در امريكا بود، بيرونش كردند. يعني با يك 
نفر نوكر صميمي 2۵ ساله خودشان هم اين جوري رفتار كردند. شبيه 
همين حسني مبارك بود. در آن روزهاي حساسي كه انقاب در مصر 
شروع شده بود و به اوج رسيده بود و هر آن ممكن بود يك حادثه يي 
اتفاق بيفتد، يك ساعت از حسني مبارك حمايت كردند، چند ساعت 
بعدش رد كردند، چند س��اعت بعدش جور ديگر حرف زدند، بعد هم 
رهايش كردند رفت؛ تمام شد؛ حسني مباركي كه سي سال در اختيار 
كامل اينها بود و هر كار گفتند عمل كرد در قضيه فلس��طين و غير 
فلسطين. اينها اين جوري  هستند ديگر؛ امريكايي ها اين جوري  هستند؛ 

دولت امريكا، رژيم امريكا اين جوري است؛ اين تجربه اول. 
تجربه دوم؛ تجربه دوم، عمق دشمني امريكا با ايران و با جمهوري 
اسامي است. دشمني، دشمني عميق است، دشمني سطحي نيست. 
مخالفت بر اس��اس و بر محور مساله يي مثل مساله اتمي نيست، اين 
را همه فهميده اند؛ بحث، فراتر از اينهاست. بحث اين است كه اينها با 
نظامي كه در اين منطقه حساس سر بلند كرده، ايستاده، قد برافراشته، 
رش��د كرده، با ظلم ه��اي امريكا مخالفت مي كند، نس��بت به امريكا 
هيچ گونه ماحظه كاري نمي كند، روحيه مقاومت را در منطقه توسعه 
مي دهد، پرچم اس��ام را در دس��ت گرفته مخالفند؛ عميقا مخالفند. 
مس��اله آنها اين اس��ت كه اين نظام اس��امي و جمهوري اس��امي 
نبايد باش��د؛ نه فقط اين نظام نباشد، ]بلكه[ آن مردمي كه اين نظام 
را حمايت مي كنند يعني ملت ايران هم منفور س��ران حكومت هاي 
امريكايند. يكي از معاونان رييس جمهور امريكا -نه اين رييس جمهور، 
يكي از روساي جمهور قبلي- صريحا گفت كه ما بايد ريشه ملت ايران 
را -نه ريش��ه جمهوري اسامي را- بكنيم. خب، پس مساله امريكا با 
جمهوري اس��امي مساله اين نيس��ت كه حاال دعواي اينها مثا سر 
قضيه هسته يي يا سر قضيه موشك يا مانند اينها باشد؛ نخير، قضيه 
هس��ته يي و موشك و امثال اينها هم يك داستان ديگري دارد يعني 
تكيه روي آنها -اين را حاال شايد در ضمن صحبت عرض كردم- براي 
اين است كه عناصر مولفه قدرت جمهوري اسامي را اينها مي خواهند 
از بين ببرند. اينها مولفات قدرت جمهوري اسامي و اقتدار ملت ايران 
اس��ت؛ از اين جهت اس��ت كه روي اينها تكيه مي كنند. اين هم اين 
تجربه، و از اين تجربه نمي شود صرف نظر كرد. يادمان باشد كه امريكا 
دش��من ملت ايران و دشمن نظام جمهوري اسامي است؛ ]آن هم[ 
دشمني عميق. بحث هس��ته يي و اتمي و اين حرف ها نيست؛ بحث 

اصل نظام جمهوري اسامي است. 
تجربه سوم؛ تجربه سوم اين است كه انعطاف در مقابل اين دشمن 
-به خاطر مصلحت سنجي هاي موس��مي اي كه خب ما در يك مواردي 
داريم- تيغ دش��مني او را كند نخواهد كرد، بلكه او را گستاخ تر خواهد 
كرد؛ اين هم يك تجربه است. فراموش نكنيم هر جايي كه ما مقداري 
كوتاه آمديم، آنها تندتر آمدند. همان رييس جمهور شريري كه خودش 
مجسمه شرارت بود -بوش دوم- در مقابل انعطاف هايي كه دولت وقت 
نس��بت به او نش��ان داده بود، ايران را محور ش��رارت ناميد و با افتخار 
ايس��تاد، اسم محور ش��رارت را روي ايران گذاشت؛ ]چون[ در مقابل او 
انعطاف هايي نشان داده شده بود. االن هم شما ماحظه كنيد؛ ما خب 
در مقاب��ل خيلي از اين تحريم هايي كه اينها ايجاد كردند، كارهايي كه 
كردن��د، خاف هايي كه كردند، اعت��راض كرديم اما يك حركت عملي 
ق��وي اي انجام نداديم؛ ]اين[ در واق��ع يك نوع هزينه پرداختن بود. در 
مقابل پرداختن اين هزينه ها، حاال شما مي بينيد كه رييس جمهور امريكا 
و وزير خارجه اش، گس��تاخ، طلبكارانه، وقيح مي آيند به ميدان و حرف 
مي زنند، طلبكاري مي كنند؛ عقب نشيني در مقابل آنها، انعطاف در مقابل 
آنها هيچ تاثيري در كم  كردن دشمني آنها ندارد. اگر چنانچه فرض كنيم 
كسي هست كه احساس مي كند »خب، يك دشمن اين جوري را ما از 
سر باز كنيم، نگذاريم دشمني كند«، راه جلوگيري از دشمني او، انعطاف 
و كوتاه آمدن نيس��ت؛ اگر مي خواهيد كاري كنيد كه او دشمني نكند، 
خيلي خب، راهش را پيدا كنيد، اما اين راهش نيست كه ما در مقابل او 
كوتاه بياييم و عقب نشيني كنيم. ]اين[ البته مخصوص امريكا هم نيست؛ 
غربي ها عمدتا همين جور هستند. ما فراموش نمي كنيم -يعني اين جزو 
چيزهايي اس��ت كه در تاريخ ما قابل فراموش شدن نيست- كه در يك 
دوره يي رييس جمهور ما كه طرف دار نرمش در مقابل غرب و مانند اينها 
بود، از طرف يك دولت غربي -از طرف آلمان؛ در ماجراي ميكونوس- به 
دادگاه احضار شد سر يك حرف بي ربط و بي منطقي؛ يعني اين قدر اينها 
چشم سفيد و پررو و وقيحند؛ از اين قبيل اتفاقات باز هم افتاده. اين هم 
يك تجربه اس��ت. يادمان باشد راه جلوگيري از دشمني اين دشمن ها، 

عقب نشيني و انعطاف و مانند اينها نيست. 

ي��ك تجربه ديگ��ر، نقطه مقابل اين اس��ت و آن، اين اس��ت كه 
ايستادگي در مقابل آنها، امكان بسيار زياد عقب  نشاندن آنها را دارد. 
در همين قضاياي هسته يي اين قضيه اتفاق افتاد؛ در سال ۸۳ و ۸۴ 
همه تاسيس��ات ما تعطيل بود ديگر؛ مي دانيد كه كارخانه يو سي اف 
اصفه��ان را مهر وموم كرده بوديم به  خاطر همين مذاكراتي كه كرده 
بوديم و براي اينكه پرونده جمهوري اس��امي عادي بش��ود، پرونده 
هس��ته يي ايران عادي بشود؛ هر چه ما عقب نشيني كرديم، آنها جلو 
آمدند؛ هر چه ما نرمش به خرج داديم، آنها تندتر ش��دند؛ تا باالخره 
به هيات ايراني گفتند آقا، تضميني كه شما بايد بدهيد، فقط به يك 
شكل حاصل مي شود و آن اين است كه تمام تاسيسات هسته اي تان را 
جمع كنيد؛ همه را جمع كنيد! كاري شبيه كاري كه ليبي انجام داد. 
تضمين واقعي اين است؛ واال تضمين صلح آميز بودن فعاليت هسته يي 
شما جور ديگري ممكن نيست؛ فقط همين جور ممكن است كه شما 
همه تاسيسات را حذف ]كنيد[؛ يعني اين جور اينها وارد ميدان شدند. 
حاال كارخانه اصفهان -كه خب يك كارخانه ابتدايي بود ديگر- تعطيل 
بود، غني س��ازي هم اصا به معناي حقيقي خودش وجود نداش��ت؛ 
حتي ما براي اينكه يك يا دو يا س��ه سانتريفيوژ داشته باشيم، بحث 
مي كردي��م و مي گفتند، نمي ش��ود! موافقت نمي كردن��د كه ما يك 
سانتريفيوژ يا دو سانتريفيوژ يا سه سانتريفيوژ داشته باشيم. بعد، ما 
ديديم اينها خيلي دارند زيادي حرف مي زنند، زيادي پررويي مي كنند، 
واقع��ا دارند وقاحت مي كنند، گفتيم پس ب��ازي تمام؛ مهروموم ها را 
شكستيم، كارخانه يو سي اف را راه انداختيم، غني سازي را در نطنز و 
بعد در جاهاي ديگر همين طور راه انداختيم، رسيديم به بيست درصد؛ 
يعني ما از سه ونيم درصدي كه اينها اجازه نمي دادند حركت كرديم و 
جوان هاي مومن ما توانستند غني سازي بيست درصد را تامين كنند 
و كارهاي فراواني كه در جريان هستيد و مي دانيد. وقتي كه به اينجا 
رسيديم، اينها آمدند با اصرار، به يك معنا با التماس به ما گفتند كه 
خيلي خب، حاال ش��ما بياييد قبول كنيد كه بيس��ت درصد را انجام 
ندهيد، مثا پنج هزار يا ش��ش هزار سانتريفيوژ داشته باشيد -حاال 
اينها همان هايي بودند كه سه سانتريفيوژ يا دو سانتريفيوژ را هم اجازه 
نمي دادند- ]مي گفتند[ عيب ندارد؛ بياييد غني س��ازي بكنيد، مثا 
شش هزار سانتريفيوژ داشته باشيد يا فان مقدار غني سازي سه ونيم 
درصد را داشته باشيد؛ اينها همان ها هستند. االن آقاي دكتر روحاني 
گفتند؛ اينها -س��ازمان ملل و دستگاه هاي گوناگون سياسي جهان- 
به خيال خودش��ان حق غني سازي ايران را ]به رسميت[ شناخته اند؛ 
بله، شناخته اند، ]اما[ منشاش مذاكره نيست؛ اشتباه نكنيم؛ منشاش 
پيشرفت ماست؛ ما چون پيش��رفت كرده ايم، چون حركت كرده ايم، 
چون به بيس��ت درصد رسيده ايم، اينها به تب راضي شده اند؛ واال اگر 
چنانچه بنا بود مذاكره كنيم و اين را با مذاكره به دس��ت بياوريم، تا 
امروز و تا هرگز به دس��ت نمي آمد. اين هم يك تجربه اس��ت كه در 
مقابل زياده خواهي طرف مقابل و جبهه مقابل، انسان منافع خودش را 

دنبال كند و شجاعانه حركت كند و پيش برود. 
يك تجربه ديگر كه اين هم تجربه مهمي اس��ت، تجربه همراهي 
اروپا با امريكا در مهم ترين موارد است. ما بناي دعوا كردن با اروپايي ها 
را نداريم؛ با اين سه كشور اروپايي بناي معارضه و مخالفت و بگومگو 
نداريم، اما واقعيت ها را بايد بدانيم. اين سه كشور نشان داده اند كه در 
حساس ترين موارد با امريكا همراهي مي كنند و دنبال امريكا حركت 
مي كنند. حركت زش��ت وزير خارجه فرانس��ه در جريان مذاكرات را 
همه يادشان هست؛ در بازي »پليس بد و پليس خوب« مي گفتند او 
نقش »پليس بد« را ايفا مي كند؛ البته قطعا با هماهنگي امريكايي ها 
بود؛ ي��ا برخورد انگليس ها در قبال حق خريد كيك زرد كه مس��لم 
ش��ده بود و قطعي ش��ده بود و در برجام پيش بيني شده بود كه ما از 
ي��ك مركزي و محلي كيك زرد تهيه كنيم و بخريم و بياوريم، ]اما[ 
انگليس ها جلويش را گرفتند؛ يعني اينها با امريكا همكاري مي كنند، 
همراهي مي كنند؛ تاكنون اين جور بوده. اين هم يك تجربه است؛ اين 
را فراموش نكنيم. اينها در مقام حرف يك چيزهايي مي گويند اما در 
مق��ام عم��ل، تا االن ما نديده ايم -يعني به نظر م��ن تا االن ما اين را 
مشاهده نكرده ايم؛ بنده يادم نمي آيد- كه اينها به معناي واقعي كلمه 

ايستاده باشند و در مقابل امريكا از حق دفاع كرده باشند. 
ي��ك تجربه مهم ديگر در اين قضاياي برجام، اين اس��ت كه گره 
زدن حل مسائل كشور به برجام و امثال برجام يا به مسائل خارجي، 
يك خطاي بزرگي اس��ت. ما نبايد مسائل كشور را، مسائل اقتصادي 
كش��ور و مسائل گوناگون كشور را گره بزنيم به امري كه از اختيار ما 
خارج اس��ت، در بيرون كشور تدبير مي شود و تصميم گيري مي شود. 
وقتي ما مس��اله اقتصاد كشور را، كسب و كار كشور را به مساله برجام 
گره مي زنيم، نتيجه اين مي شود كه صاحبان كار و سرمايه چند ماه 
باي��د منتظر بمانند تا ببينند خارجي ها در مورد برجام چه تصميمي 
مي گيرند؛ چن��د ماه تامل كنند، صبر كنند، منتظر بمانند تا ببينند 
كه آيا در توافق مي مانند يا از توافق خارج مي ش��وند؛ امضا مي كنند 
يا امض��ا نمي كنند؛ بعد از آنكه امضا كردن��د، پابند امضا مي مانند يا 
نمي مانند! مرتب بايد دستگاه فعال اقتصادي مردمي كشور در انتظار 
رفتار خارجي ها باشد. نمي توانيم ظرفيت كشور را معطل توافق برجام 
بگذاري��م؛ مدتي معطل اج��راي برجام، مدتي معط��ل خروج و عدم 
خروج از برجام؛ آن هم در مقابل دشمني مثل امريكا. اينها بخشي از 
تجربه هاي ما است؛ اين تجربه ها را بايد در نظر داشته باشيم تا تكرار 
نش��ود و از يك سوراخ دو بار گزيده نش��ويم و در قضاياي بعدي اين 

تجربه ها را به طور كامل به كار ببنديم. 
خ��ب، اگر چنانچه از اين تجربه ها اس��تفاده نكرديم، به چيزهاي 
كم اهميت دلمان را خوش كرديم ]ضرر مي كنيم[. همين طور كه آقاي 
رييس جمهور گفتند واقعا امريكايي ها در اين قضيه از لحاظ اخاقي، 
از لحاظ حقوقي، از لحاظ آبروي سياس��ي در دنيا شكس��ت خوردند؛ 
خب بله، امريكا بي آبرو شد؛ اين يك واقعيتي است و در اين ترديدي 
نيست اما من مي خواهم اين را مطرح كنم كه آيا ما مذاكره را شروع 
كرديم براي اينكه امريكا بي آبرو بش��ود؟ هدف مذاكره ما اين بود؟ ما 
مذاكره را ش��روع كرديم براي اينكه تحريم ها برداشته بشود -و شما 
ماحظه مي كنيد كه بس��ياري  از تحريم ها برداش��ته نشده، حاال هم 
دارند تهديد مي كنند كه تحريم هاي چنين وچنان را بر ايران تحميل 
خواهيم كرد؛ همان تحريم ه��اي ثانويه يي را كه با مصوبه برجام و با 
قطعنامه ش��وراي امنيت سازمان ملل برداشته شد، همان ها را دوباره 
مي خواهند اينها برگردانند- هدف، اين بود؟ يا گفته مي شود مثا بين 
اروپا و امريكا شكاف به  وجود آمد؛ خب بله، ممكن است يك شكاف 
ظاهري  كم اهميتي هم بينش��ان ]به  وجود آم��ده[، لكن ما براي اين 
مذاكره نكرديم. ما مگر مذاكره كرديم كه بين امريكا و اروپا ش��كراب 
به  وجود بيايد؟ ما مذاكره كرديم كه تحريم برطرف بش��ود؛ ش��روع 
مذاك��ره براي اين بود، ادامه مذاكره ب��راي اين بود؛ و اين بايد تامين 
بش��ود؛ اگر اين تامين نش��د، بقيه چيزهايي كه حاصل شده، ارزش 
زيادي را نخواهد داش��ت. و عرض كردم كه ]اروپايي ها[ مخالفت هم 
نمي كنند؛ اروپايي ها دنبال امريكا حركت مي كنند، به همديگر كمك 
هم مي كنند: و كذالك جعلنا لك�ل نبي عُدوا شياطين االنس و الجن 
يوح��ي بعُضُهم اليٰ بعٍض ُزخ��ُرف القول ُغروًرا؛ اينها به هم كمك هم 
مي كنند، به يكديگر پيام هم مي دهند، كمك هم مي كنند، يكديگر را 
تقويت روحي هم مي كنند. خب، اينها چيزهايي است كه ما به عنوان 

تجربه برجام بايد در نظر داشته باشيم. 
ي��ك نكته مهمي را من در اينجا ذك��ر بكنم؛ در قضيه برجام، در 
مواجهه با برجام حتما الزم است كه عناصر سياسي، عناصر مديريتي، 
عناصر مطبوعاتي و فرهنگي از سرزنش يكديگر پرهيز كنند؛ اين كار 
را نكنيد. نقد، انتقاد صحيح، منصفانه، عاقانه، ايرادي ندارد، مسووالن 
هم بايد به انتقادها گوش بدهند؛ اما اينكه همديگر را سرزنش كنيم، 

اهان��ت كردن، هت��ك حرمت كردن، متهم ك��ردن، اينها بايد از بين 
]برود[؛ يك دودستگي و دوقطبي براساس برجام به وجود نيايد. حاال 
يك حركاتي است كه بايد انجام بدهيم، يك فعاليتي است بايد انجام 
بدهيم كه حاال من يك اش��اره يي كردم و مي كنم؛ اين به جاي خود 
محفوظ؛ ]اما[ وحدت را، اتحاد را، همدلي را، همزباني را در اين قضيه 

نقض نكنيم؛ اين هم يك نكته اساسي است. 
خب، ح��اال با توجه به آنچه عرض كرديم، نحوه مواجهه با برجام 
از اين پس چه جوري بايد باشد؟ چند نكته را من اينجا ذكر كرده ام. 

نكته اول اين است: ما در مواجهه با اين قضيه ، قضايا را واقع بينانه 
بس��نجيم؛ دل خودمان را خوش نكنيم به احتماالت و چيزهايي كه 
گفته مي شود، ذكر مي شود و معلوم نيست كه واقعيتي پشت سرش 
باش��د يا اطميناني به آنها نيست؛ واقع بينانه بسنجيم، واقع بينانه هم 
ب��ه مردم منتقل كنيم. اينكه ما در قضاياي اول مذاكرات در ذهنمان 
بود و خودمان تص��ور كرديم و به ديگران هم گفتيم كه »بله، اگر ما 
مذاكره كنيم، صد ميليارد دالر پول وارد كش��ور مي شود«، خب اين 
يك معنايي دارد؛ براي كش��ور ما صد ميليارد مبلغ معتنابه يي است، 
مبلغ مهمي اس��ت، اصا به  كلي مي تواند خيلي از مشكات كشور را 
برطرف كند؛ اين واقعيت نداشت. حاال رييس جمهور وقيح امريكا هنوز 
مي گويد كه ما 100 ميلي��ارد، گاهي مي گويد 1۵0 ميليارد به ايران 
داديم؛ ش��ما غلط كرديد داديد! شما كي به ايران ]پول داديد[؟ يك 
دالر هم شماها نداديد به ايران. خود ما هم در واقع به يك نحوي باور 
كرديم اين 100 ميليارد را؛ خب اين گمان ]بود[، تصور بود، توهم بود، 
واقعيت نداشت. بايستي مراقب باشيم آنچه را براي آينده خودمان و 
منافع خودمان و عوض هزينه هايي كه مي پردازيم مشخص مي كنيم، 
واقعيت داشته باشد و همان واقعيت را بفهميم و همان واقعيت را هم 

صريح با مردم در ميان بگذاريم. 
بنده اين را به شما عرض بكنم، امروز اقتصاد كشور را از راه برجام 
اروپايي نمي شود درست كرد؛ اقتصاد كشور از اين راه درست نخواهد 
شد. قرائن فراواني دارد كه همين حاال داريد مشاهده مي كنيد: بعضي 
از ش��ركت هاي قابل  توجه غربي اعان مي كنند ك��ه خواهند رفت، 
بعضي ها رفته اند، بعضي ها مي گويند معلوم نيست چه كار كنيم؛ روسا 
و مسووالن دولت هاي غربي، همين جور حرف مي زنند؛ آلمان يك جور، 
فرانسه  يك جور، آن يكي يك جور. بحث تصحيح كار اقتصادي كشور 
را از راه برجام اروپايي نمي ش��ود درست كرد. حاال برجام اروپايي يك 
مقوله يي اس��ت اما براي اقتصاد به آن نبايد دل بست؛ اقتصاد راه هاي 

ديگري دارد كه حاال من اشاره يي خواهم كرد. اين يك نكته است. 
نكته دوم اين است كه سه كشور اروپايي در سيزده چهارده سال 
قبل، يك بدعهدي و بي صداقتي بزرگي با ما كرده اند سر همين قضيه 
هسته اي؛ سال هاي ۸۳ و ۸۴ يك بي صداقتي بزرگي با ما كردند؛ يك 
چيزي را قول دادند، عمل نكردند، برخافش عمل كردند. بايس��تي 
ثاب��ت كنن��د كه آن حالت را ديگ��ر ندارند؛ اين به عهده آنها اس��ت. 
دولت هاي اروپايي بايد اثبات كنند به جمهوري اسامي كه امروز آن 
بي صداقتي و بدعهدي آن روز را نخواهند داش��ت؛ بايد آن را جبران 

كنند. اين هم نكته بعدي. 
يك نكته ديگر اين اس��ت كه در دو س��ال گذش��ته امريكا رفتار 
نقض كنن��ده برجام را تك��رار كرده؛ كارهاي گوناگ��ون؛ همانطور كه 
ع��رض كردم، به قول حضرات ديپلمات هاي ما، روح برجام و جس��م 
برجام را نقض كرده؛ ]اما[ اروپايي ها ساكت ماندند؛ بايستي در مقابل 
امريكا مي ايس��تادند، بايد در مقابل او اعتراض مي كردند؛ اگر اعتراض 
مي كردند ممكن بود كار به اينجا نرس��د كه امريكا مثل آب خوردن 
امضاي خودش را بگذارد كنار و بگويد من خارج مي شوم. اينها بايستي 

آن غفلتي را كه در اين دو سال كردند جبران كنند. 
نكته بعدي؛ امريكا قطعنامه 22۳1 را نقض كرده است؛ آنهايي كه 
عضو شوراي امنيتند بايستي در مقابل اين حركت امريكا، قطعنامه يي 
عليه او به ش��وراي امنيت ببرند؛ يك قطعنامه عليه امريكا به عنوان 
اينكه اين ]كش��ور[ ناقض قطعنامه 22۳1 است. يكي از كارهايي كه 

بايد بكنند اين است. 
اروپا بايد متعهد بشود كه بحث موشك و حضور جمهوري اسامي 

در منطقه را مطرح نخواهد كرد؛ اين را بايد قول بدهند. اينكه در هر 
برهه يي از زمان يك چيزي بگويند و مس��اله موشك را به شكل هاي 
مختلف مطرح كنند، اصا قابل قبول نيس��ت. بايستي سران اين سه 
كش��ور قول بدهند و قبول بكنند كه مطلقا مس��اله موشك را مطرح 

نخواهند كرد. 
بايد با هرگونه تحريمي عليه جمهوري اس��امي هم مقابله كنند. 
يعني حاال او مي گويد من تحريم مي كنم ايران را، اينها بايد صريح در 
مقابل تحريم امريكا بايستند. اگر بناست معاهده يي وجود داشته باشد 

بين ما و اروپايي ها، اين جزو شرايطش است. 
البته اين را هم همه بدانند كه حاال ما گفتيم مس��اله موش��ك را 
مطرح نكنند؛ ]اما[ جمهوري اسامي از مولفه هاي قدرت قطعاً دست 
نخواهد كش��يد كه يك��ي از مولفه هاي قدرت، نيروي دفاعي اس��ت؛ 
دف��اع از دور. يكي از مولفه هاي قدرت، نيروي دفاعي اس��ت؛ يكي از 
مولفه هاي قدرت، عمق راهبردي ما است. حضور در كشورهاي منطقه 
و طرف داري ملت هاي منطقه از جمهوري اس��امي، عمق راهبردي 
جمهوري اسامي است؛ جمهوري اسامي از اين نمي تواند صرف نظر 
كند؛ هيچ دولت عاقلي صرف نظر نمي كند. يا سرمايه اجتماعي مردم؛ 
اين اتحاد مردم و اجتماع مردم زير پرچم اس��ام؛ حركت جمهوري 
اس��امي با ش��عار و افتخار به اسامي  بودن و مس��لمان بودن؛ اينها 
چيزهايي اس��ت كه اس��اس و اس��تخوان بندي و مايه قوام جمهوري 

اسامي است؛ همه بدانند كه از اينها كسي دست برنخواهد داشت. 
يك نكته ديگر اين اس��ت كه اروپا بايد فروش كامل نفت ايران را 
تضمين كند؛ يعني حاال اگر چنانچه امريكايي ها توانستند به فروش 
نفت جمهوري اسامي لطمه بزنند، آنها بايستي به قدري كه جمهوري 
اس��امي مي خواهد ]خريداري بكنند[؛ ممكن اس��ت خود ما از كم 
 فروختن نفت استقبال كنيم -اين بستگي دارد به سياست هاي دولت؛ 
ممكن است دولت به اين نتيجه برسد كه هرچه نفت كمتر بفروشيم 
و اقتصاد خودمان را از نفتي  بودن دور كنيم، به نفع ما باش��د، ممكن 
است به اين نتيجه برسيم- اما اگر اين نشد و تصميم بر اين شد كه 
نفت را به همان اندازه يي كه امروز مي فروشيم بفروشيم، اگر چنانچه 
حركت امريكايي ها در اين راه خللي ايجاد كرد، اروپايي ها قطعاً بايستي 
آن را جبران بكنند و به نحو تضمين شده يي بايد آن را خريداري كنند. 
نكت��ه بعدي؛ بانك هاي اروپايي بايد درياف��ت و پرداخت و انتقال 
وجوه مربوط به تجارت دولتي و تجارت خصوصي با جمهوري اسامي 
را تضمين كنند. اينكه گفتيم بايد تضمين كنند، تضمين، ]انجام[ اين 
چيزها اس��ت؛ اينها را بايد تضمين كنند. عرض كردم: ما با اين س��ه 
كش��ور دعوا نداريم، ]اما[ اعتماد نداريم. مس��اله ما مساله دعوا كردن 
و اختاف ايجاد كردن نيست؛ مساله اعتماد نداشتن است؛ ما به اين 
كشورها اعتماد نداريم و اين هم متكي است به يك سابقه يي؛ لذاست 

كه بايد اين تضمين ها به طور واقعي انجام بگيرد. 
نكت��ه بعدي اين اس��ت كه اگ��ر اروپايي ها در پاس��خگويي به اين 
مطالبات تعلل كردند، حق ما براي آغاز كردن فعاليت هاي تعطيل شده 
هسته يي محفوظ است. مسووالن سازمان هسته يي ما بايد آماده باشند. 
من البته نمي گويم االن برويد بيست درصد را شروع كنيد به غني سازي  
كردن، اما مي گويم آماده باشيد. آن وقتي كه جمهوري اسامي مصلحت 
دانست و الزم دانست، فعاليت هاي تعطيل  شده را -كه به خاطر برجام 
]بود[؛ هزينه هايي بود كه براي برجام مي داديم- وقتي كه ديديم برجام 
فايده يي ندارد و حاضر نيستيم هزينه ها را بدهيم، طبعاً يكي از راه هايش 
اين است كه برويم سراغ بازيافت آن چيزها و فعاليت هايي كه تعطيل 

شده. اين راجع به مسائل مربوط به برجام. 
بخ��ش دوم صحبت ما راجع  به مس��ائل داخلي خود ما و وظايف 
ماست در درون كشور كه مسائل اقتصادي است. مساله اول كشور فعا 
مساله اقتصادي است. اين كارهايي و فعاليت هايي كه دولت مشغول 
هس��تند، ان شاءاهلل بايستي با قدرت ادامه پيدا كند؛ همين گسترش 
خدم��ات و كارهايي كه دولت انج��ام مي دهد، بايد انجام بگيرد. خب 
البته واقعيت اين اس��ت كه وضع اقتصادي كشور تعريف ندارد؛ وضع 
اقتصادي با همه اين تاش هايي كه انجام مي گيرد، مطلوب نيس��ت؛ 
مردم زيادي هم از لحاظ اقتصادي در فش��ار هستند. مساله گراني ها 



چرا اروپا به دنبال ادامه حيات 
برجام است؟ 

خبرگزاري خانه ملت| عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسللالمي گفت: اروپا تالش مي كند تا از امريكا 

امتيازاتي را در جهت حفظ برجام به دست آورد. 
اسللداهلل عباسللي درخصوص روابط ايران و اتحاديه 
اروپللا براي ادامه برجام اظهار كرد: مبادالت تجاري بين 
اروپا و امريكا به ويژه در شللركت هاي بزرگ بسيار زياد 
اسللت كه البته سهام دار اين شركت ها بيشتر اروپايي ها 
و امريكايي ها هسللتند بنابراين شركت هاي اروپايي در 
تصميم گيري ها قادر نيسللتند كه به طور مستقل عمل 

كنند. 
عضو هيات رييسلله مجلس شللوراي اسالمي بيان 
كرد: احتمال همكاري ايران و شللركت هاي متوسللط و 
كوچك اروپايي وجود دارد كه البته در اين زمينه نيز اگر 
قطعنامه يا بيانيه يي از سوي امريكا صادر نشود، مي توان 

به رابطه اقتصادي ايران و اروپا اميدوار بود. 
وي افزود: تجربه ثابت كرده كه اروپا هميشلله تحت 
تاثير رفتار امريكا بوده ولي اين  بار در زمينه برجام پاي 
حيثيللت ديپلماتيك اتحاديه اروپا در ميان اسللت زيرا 
شكسللت برجام به معنللاي عدم موفقيللت و كارآمدي 

سياست خارجي اتحاديه اروپاست. 
عباسللي ادامه داد: عدم تداوم حيات برجام در ادامه 
كار به معناي وارد شللدن خدشلله به جايللگاه اتحاديه 
اروپاسللت و از اين پس اين اتحاديه نمي تواند به مسائل 
بين المللللي ورود كند و قدرت اثرگذاري از اين اتحاديه 

سلب مي شود. 
نماينده رودسللر و املش در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه در صورت شكست برجام، اروپا قدرت حل 
مشكل در عرصه بين المللي را از دست مي دهد زيرا هيچ 
كشللوري به اتحاديه اروپا اطمينان نخواهد كرد، گفت: 
اروپللا تالش مي كند تا از امريللكا امتيازاتي را در جهت 
حفظ برجام به دست آورد. عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: با مذاكراتي كه 
بين ايران و اروپا شكل گرفته امكان حصول نتيجه براي 
ادامه برجام با اروپايي ها وجود دارد هر چند كه ايران به 

كشورهاي اروپايي نيز اعتماد ندارد

خروج ترامپ از برجام و سياست خارجي دولت 
همچنين نماينده رباط كريم و بهارستان در مجلس 
شللوراي اسالمي گفت: خروج امريكا از برجام نشان داد 
كه مذاكرات ما قوي، جهت دار و هدف مند بوده و اكنون 

آنها كم آورده اند. 
حجت االسالم حسن نوروزي در واكنش به اظهارنظر 
برخي كه خروج ترامپ رييس جمهور امريكا را از برجام 
شكسللت دولت روحاني عنوان كرده انللد، گفت: خروج 
ترامپ از برجام را شكست اين دولت نمي دانم بلكه اين 

اقدام نشانه شكست امريكاست. 
نماينده رباط كريم و بهارسللتان در مجلس شوراي 
اسللالمي تاكيد كرد: خروج امريكا از برجام نشللان داد 
كه مذاكرات ما قوي، جهت دار و هدف مند بوده اسللت 
و اكنون آنها كللم آورده اند. وي با بيان اينكه جمهوري 
اسللالمي ايران به تمام تعهدات خود در مذاكرات عمل 
كرد، افزود: برجام در مجلس شللوراي اسالمي تصويب 
و به تاييد شللوراي نگهبان هم رسيد حتي مقام معظم 

رهبري هم شاهد اقدامات ما در اين مورد بوده اند. 
نوروزي بيللان كرد: امريكا امروز با خللروج از برجام 
در حقيقت فرار كرده اسللت پس چرا ما بايد در كشور 
به جان هم افتاده و چند دسللتگي ايجاد كنيم لذا اين 
سللخنان معنايي ندارد. سللخنگوي كميسيون حقوقي 
قضايي مجلس اظهار كرد: ايللن مذاكره در زمان دولت 
احمدي نژاد انجام  شللده و بعللد از آن در دولت روحاني 
بلله يك نتيجه يي رسلليد كلله همگان حتي بللا وجود 
انتقادات اين نتيجه را قبول داشتند. نماينده رباط كريم و 
بهارستان در مجلس شوراي اسالمي گفت: اكنون امريكا 
با خروج خود از برجام نشللان داد كه شكسللت خورده  
و دليلللي ندارد كلله فكر كنيم شكسللت خورده ايم، ما 
همچنان مذاكرات خود را با اروپا براي اخذ تضامين الزم 

براي ماندن در برجام ادامه مي دهيم. 

نبايد رفع همه مشكالت را به برجام گره بزنيم 
عضو فراكسلليون واليي مجلس اعتقللاد دارد نبايد 
همه مسللائل را به مذاكرات برجام گره بزنيم بلكه بايد 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنيم تا بتوانيم 

به شكوفايي در اين عرصه دست يابيم. 
محمدجواد ابطحي با اشللاره به اعالم شللروط ايران 
بللراي ادامه برجام با اروپا از سللوي رهبر معظم انقالب 
گفللت: بايللد اذعان كرد كلله امريكا و دنياي اسللتكبار 
دشمني واضحي با اسللالم و اديان الهي دارند از اين رو 

درصدد حاكميت شيطان در دنيا هستند. 
نماينده خميني شللهر در مجلس شوراي اسالمي 
با اشللاره به اينكه اگللر در مقابل كفر كوتللاه بياييم، 
مستكبران گسللتاخ تر مي شللوند و اين مهم در آيات 
قرآن كريم نيز مورد تاكيد قرار گرفته اسللت، تصريح 
كرد: بر اين اساس رهبر معظم انقالب در سخنان خود 
بيان كردند كه دشللمني عميق امريللكا با اصل نظام 
اسالمي است و موضوعاتي مانند هسته يي و موشكي 
صرفا بهانه يي براي اعمال فشار بر ايران اسالمي است. 
وي با بيان اينكه تجريه نشللان داده اياالت متحده به 
وعده هايش وفادار نيست و حتي پاي امضاي خود در 
معاهده هاي بين المللي نيز نمي ماند، ادامه داد: بر اين 
اساس بايد با زبان زور با امريكا و اروپا صحبت كرد نه 
اينكه صرفا انعطاف نشان دهيم. اين نماينده مجلس 
دهم ضمن تاكيد بر اينكه بيانيه سللعدآباد بدعهدي 
اروپايي ها را نشللان داد و اين مهم بايد براي مسووالن 
و مذاكره كننللدگان درس عبرت باشللد، افزود: در آن 
زمان تمام تاسيسللات هسللته يي را مهر و موم كرديم 
اما اروپايي ها به تعهداتشان عمل نكردند بلكه گستاخ تر 
هم شللدند. عضو فراكسلليون واليي مجلس شللوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه طبق پيش بيني كارشناسان 
اگر به ظرفيت هاي داخلي توجه شللود شللاهد رشللد 
اقتصادي خواهيم بود، خاطرنشان كرد: بنابراين نبايد 
همه مسائل را به مذاكرات برجام گره بزنيم بلكه بايد 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنيم تا بتوانيم 
به شللكوفايي در اين عرصه دست يابيم. رهبر معظم 
انقللالب به تازگللي در ديدار با مسللووالن نظام تاكيد 
كردند در سال هاي اخير اين درس گرفته شد كه گره 
زدن حل مسائل كشور به  خصوص مسائل اقتصادي به 

برجام و خارج از كشور يك خطاي بزرگ است. 

برجام و بهارستان 

مشروح بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسووالن نظام

نبايد كسب وكار كشور را معطل برجام نگه داشت
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و اين چيزها را كم وبيش شللماها مي دانيد و بسياري از مردم آن را با 
همه وجودشان لمس مي كنند؛ اين يك مشكل اساسي كشور است. 

خب، ما براي اينكه بتوانيم اين مشكالت را برطرف كنيم، در درجه 
اول چند چيز را بايد قلبا تصديق كنيم: اول اينكه بدانيم مشكل اقتصاد 
كشور با تكيه به ظرفيت هاي فراوان داخلي قابل حل است؛ اين را باور 
كنيم. اين يك واقعيت اسللت كه بعضي اين واقعيت را قبول ندارند و 
بعضي از اين واقعيت اطالع ندارند. ما ظرفيت هاي بسلليار زيادي در 
كشور داريم كه همچنان استفاده  نشده است و من بعدا يك مطلبي را 

در اين زمينه از كارشناس هاي غير ايراني نقل خواهم كرد. 
نكتلله دوم كه بايد باور كنيم، اين اسللت كه بدانيم نسللخه هاي 
غربي براي ما قابل اعتماد نيسللتند. من نمي گويم به كلي رد كنيم؛ 
نه، بسنجيم. تسللليم بي بروبرگرد نسخه هاي غربي نمي شود شد؛ نه 
در زمينه اقتصاد، نه در زمينه هاي ديگر مثل مسللاله جمعيت. قضيه 
جمعيت يكي از همان نسخه هاي غربي است. اخيرا دستگاه تبليغاتي 
دولللت انگليس خبيث تجويز نسللخه هم كرده كه ايران براي سللي 
ميليون جمعيت، خيلي كشللور خوبي خواهد بود! چشمتان چهار تا! 
ان شاءاهلل اين جمعيت به ۱۵۰ ميليون هم خواهد رسيد. سياست هاي 
جمعيتي كشور -آنهايي كه دنبال مي كرديم- سياست هاي غلطي بود. 
قبال اين را من گفته ام؛ البته اولش درسللت بود؛ شللروع درست بود، 
]ولللي[ آدم هاش درسللت نبود و غلط بود و مللا غفلت كرديم در اين 
زمينه؛ بايد جبران بكنيم. مشكل اقتصادي كشور هم همين جور است؛ 
با نسخه هاي غربي درست نخواهد شد. تاكنون هم در طول سال هاي 
مختلف هروقت نسخه هاي غربي را به كار گرفتيم، سودي نبرديم، از 
يك جاهايي ضرر كرديم؛ قضيه تعديل وقتي كه در دهه هفتاد پيش 
آمد، مشكل عدالت اجتماعي در كشور ما به معناي واقعي كلمه ضربه 
خورد، شكاف طبقاتي به وجود آمد؛ ممكن است يك فوائدي داشت 

اما اين ضررهاي عمده را هم ما تحمل كرديم. 
نكته سومي كه بايد به آن توجه كنيم و باور بكنيم، اين است كه 
سللپردن كار به خارجي ها با توجه بلله بدقولي هايي كه از آنها تا حاال 
ديده ايم، بايد در حد اضطرار باشد، يعني بعد از آنكه بكلي از امكانات 
داخلي مايوس شللديم، آن وقت البته برويم سللراغ ديگران؛ امكانات 
داخلي را -كه به نظر بنده امكانات بسيار زيادي است- مقدم بداريم. 

نكته بعدي، ظرفيت هاي داخلي است كه اشاره كردم. ظرفيت هاي 
داخلي بسلليار زياد است. يك مطالعه كارشناسي اي در بانك جهاني 
شللده -اين مسللاله ما نيسللت؛ يك مطالعه كارشناسللي اسللت كه 
بانك جهاني ايللن مطالعه را كرده- آنها مي گوينللد: ايران مخزني از 
استعدادهاي انساني و سرزميني بهره برداري نشده است؛ توجه كنيد! 
مي گويند ايران به لحاظ عدم بهره برداري از اسللتعدادهاي انسللاني و 
سللرزميني در رتبه اول جهان است؛ يعني اسللتعدادهاي فراواني در 

مقابل ما است كه ما از اينها استفاده نكرده ايم، كوتاهي كرده ايم. 
ظرفيت هاي انساني و كثرت نيروهاي قابل كار، به خصوص جوان 
و تحصيل كرده: ده ميليون فارغ التحصيل دانشللگاهي و بيش از چهار 
ميليون دانشللجوي مشغول به تحصيل االن داريم. آن طوري كه افراد 
مطلع و وارد از دوسللتان دولتللي خودمان مي گفتند، از لحاظ كثرت 
مهندسللين، كشور يكي از كشورهاي سللطح باال در دنيا و در سطح 
جهان اسللت. از خيلي از كشللورهاي بزرگ و معروف، تعداد نسللبي 

مهندسين ما بيشتر است؛ اينها ظرفيت هاست. 
ظرفيت هاي سللرزميني: وسعت سللرزمين، دسترسي به آب هاي 
بين المللي، تعداد همسايگان، بازار منطقه، مسير حمل ونقل خارجي؛ 
اينها آن چيزهايي اسللت كه آن كارشناس هاي بانك جهاني گفتند. 
اينها امكانات سرزميني اي است كه ما از آن استفاده درستي نكرده ايم. 
استعدادهاي انساني: تعداد جمعيت در سن كار و ميزان تحصيالت 
و امثال اينها؛ همان كارشللناس ها اين را گفته اند كلله اگر ايران از اين 
استعدادها بدرستي استفاده كند، جزو اقتصادهاي پيشرو جهان به شمار 

خواهد آمد. اين امكانات ماست و ما ثروت عظيمي در اختيار داريم. 
]البته[ در اين محاسبه كارشناسي، ثروت هاي طبيعي ذكر نشده، 
ثروت هاي انساني و ثروت هاي سللرزميني -امكانات و ظرفيت هاي 
سللرزميني- ذكر شللده. مسللاله ظرفيت هاي طبيعي و ثروت هاي 

طبيعي هم يك مساله فوق العاده است. من يك وقتي در همين جلسه 
سال ها پيش گفتم ما كه يك صدم جمعيت جهان را داريم، يك صدم 
از فلزات مهم و الزم و اساسي براي صنايع مورد احتياج را اگر داشته 
باشيم كافي است، ]ولي[ بيش از يك درصد داريم؛ بعضي از چيزها 
را سلله درصد داريم، بعضي از چيزها را چهار درصد داريم، بعضي از 
چيزها را پنج درصد داريم. رقم نفت و گاز كه خيلي باالست؛ ما در 
دنيللا در درجه اوليم؛ در نفت چهارم، در گاز اول، در مجموع نفت و 

گاز ]هم[ در دنيا اوليم. 
اينها امكانات ما است؛ ظرفيت هاي ما اينهاست؛ از اين ظرفيت ها 
بايد استفاده كرد، و مي شود استفاده كرد؛ مي شود نشست فكر كرد، 
تدبير كرد، برنامه ريزي كرد. البته اينها چيزهايي نيست كه به صورت 
نقد به دست بيايد؛ البد مقداري زمان خواهد برد لكن هروقت شروع 
كنيم، باالخره به نتيجه خواهيم رسيد. ما اينجا دو سه هفته پيش يك 
جلسه يي تشكيل داديم درباره مسائل اقتصادي كشور؛ روساي محترم 
سه قوه حضور داشتند، مسووالن فعال اقتصادي در بخش هاي دولت 
و مجلس و قوه قضاييه حضور داشتند؛ بحث نسبتا خوبي در آنجا شد، 
حرف هايي زده شللد. البته بنده اقتصاددان نيستم؛ حرف ها متكي به 
حرف هاي كارشناس ها بود؛ مطالبي را گفتيم، يك ترتيبات شكلي اي 
قرار شد كه انجام بگيرد. دوستان همين ها را بايد دنبال كنند؛ االن من 
توصيه مي كنم -روساي سه قوه تشريف دارند، همان آقاياني كه در آن 
جلسه حضور داشتند، االن همه اينجا هستند- ]اگر[ همان چيزهايي 
را كه آن شب صحبت شد و تصميم گيري شد و تاكيد شد، با جديت 
دنبال كنيد، قطعاً مسائل اقتصادي پيش خواهد رفت؛ ما ترديد نداريم. 
من، بعد اطالع پيدا كردم كه دوسللتان اقتصللاددان دولت هم تاييد 
كردند همان چيزي را كه آن شب اينجا صحبت شد و گفته شد و در 

جلسه به صورت تصميم اعالم شد. 
من عرض مي كنم دشللمن ما اتاق جنگ را برده اسللت در وزارت 
خزانلله داري؛ ]اتللاق[ جنللگ عليه ما به جللاي وزارت دفللاع، وزارت 
خزانه داري آنهاست، به شكل فعال هم مشغولند. قبال هم همين جور 
بود؛ سللال ۹۰ و ۹۱ ]هم[ كه آن تحريم ها را شروع كردند -به خيال 
خودشللان تحريم هاي فلج كننده كه به كوري چشللم آنها نتوانست 
جمهوري اسللالمي را فلج كنللد- فعال بودند؛ حتللي وزير امريكايي 
مي رفت با يكايك روسللاي بانك هاي مختلف در كشورهاي مختلف 
تماس مي گرفت؛ يعني اين جور فعال بودند؛ شب وروز مشغول بودند. 
من عرض مي كنم اينجا هم بايست ستاد مقابله با شرارت اين دشمن 
در مجموعه اقتصادي تشللكيل بشللود؛ وزارت خارجه بايد پشتيباني 
كنللد، بايد به صورت همراه كمك كند لكن بايللد در مركز اقتصادي 
دولت اين سللتاد تشكيل بشود و اين كار را دنبال كنند. البته اقتصاد 
مقاومتي عالج همه اينها اسللت كه بايد با جديت دنبال بشللود؛ ولي 
امروز با توجه به كارهايي كه دشللمن دارد مي كند، ممكن است يك 
بخش هاي خاصي از اقتصاد مقاومتي اولويت پيدا بكند كه آنها را بايد 

دنبال بكنند. 
يك نكته ديگر در زمينه اقتصاد اين است كه اقتصاد دولتي جواب 
نمي دهد؛ مردم را بايد وارد كرد، سياسللت هاي اصل ۴۴ را بايد جدي 
گرفللت. به دولت قبل هم مللن همين حرف را مي گفتللم، به دولت 
جنللاب آقاي روحانللي هم همين را مكرر گفته ام، بللاز هم مي گويم؛ 
سياسللت هاي اصل ۴۴ را بايد جدي بگيريد، بايد بخش خصوصي را 
وارد ميدان بكنيد، بايد كمك كنيد به بخش خصوصي؛ اين »صندوق 
توسللعه ملي« براي همين اسللت. همين كه حاال آقاي دكتر روحاني 
اشللاره كردند كه يك مقداري از پول ارز و درآمد ارزي به دولت داده 
نمي شللود، اين يعني مي رود داخل صندوق توسعه ملي. اين صندوق 
توسللعه ملي در اختيار دولت است و هيچ چيز اين در خارج از دولت 
نيست؛ خود صندوق در اختيار دولت است، مسووالن صندوق را دولت 
نصب مي كند، سياست هاي صندوق، برداشت از صندوق، همه چيزش 
دست دولت است منتها در يك مواردي چون يك برداشت غيرقانوني 
براي دولت ضرورت پيدا مي كند و فرصت اينكه بروند از مجلس اجازه 
بگيرند نيسللت، مي آيند سراغ اين حقير، از اين بنده مجوز مي گيرند 
براي اينكه اين پول را مثال بردارند ]براي[ اين كار، واال اين صندوق در 

اختيار دولت است. اين صندوق مهم است و توصيه موكد ما اين است 
كه اين صندوق را براي مصارف جاري و هزينه هاي جاري كشور نبايد 
صرف كرد؛ اين فقط بايد در اختيار فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
قرار بگيرد براي اينكه بتوانند كار كنند. مساله را اين جوري بايد نگاه 

كرد و اين جوري بايد ديد. 
نكتلله بعدي در باب اقتصاد. اقتصاد نفتللي -يعني تكيه اصلي به 
فروش نفت خام- يكي از عيوب اساسللي اقتصاد ما اسللت؛ آن حرفي 
را كه بنده بيست سال قبل گفتم و بعضي از مسووالن دولت هاي آن 
روز بللا نگه كردن چه جوري! يك لبخنللدي زدند و از آن عبور كردند 
كه گفتم ما بايد به جايي برسلليم كه هروقت اراده كرديم بتوانيم در 
چاه هللاي نفتمان را ببنديم، بگوييم آقا، ما مي خواهيم سلله ماه نفت 
صادر نكنيم و اين در اختيار ما باشللد؛  اي كاش مي توانسللتيم؛ و اين 
ممكن است، اين را بعيد نبايد دانست؛ اين چيزي است ممكن. حاال 
گفته مي شود كه مشتري ها از دست مي روند و مانند اين حرف ها؛ نه، 
راه هايي براي همه اينها وجود دارد. ما اسير نفت نباشيم؛ امروز ما اسير 
نفتيم، ما توي مشت نفتيم؛ نفت هم دست ما نيست. توليدش دست 
ما اسللت، ]اما[ قيمت گذاري اش دست ديگران است، امكان فروشش 
دست ديگران است، تحريمش به دست ديگران است؛ ما در واقع اسير 
نفتيم، ]ولي[ نفت بايد اسير ما باشد، نفت بايد در اختيار ما باشد؛ اين 
يك سياست قطعي است. نفت يك سرمايه ملي است. البته سال هاي 
طوالني اي خواهد گذشللت تا اين سللرمايه تمام بشود اما خب تمام 
خواهد شللد. ما عادت كرده ايم كه نفت را يعني اين ذخيره ملي را از 
زير زمين مي آوريم بيرون و بدون هيچ ارزش افزوده يي مي فروشلليم. 
خب اقالً كار كنيم، ارزش افزوده برايش درست كنيم؛ هم نفت را، هم 
گاز را -حاال ]براي[ گاز يك مقداري ]ارزش افزوده در[ پتروشلليمي 
و مانند اينها درسللت مي شود اما نفت همين جور دارد مي رود- اينها 
اشكاالت اساسي ماست. بايد وابستگي را روزبه روز به نفت كم كنيم. 

اين هم اين نكته است. 
نكته بعدي اين است كه اقتصاد دانش بنيان را اهميت بدهيم. رشد 
شتابان اقتصاد به وسيله اقتصاد دانش بنيان ]ممكن[ خواهد شد. امروز 
ما امكانش را هم داريم؛ جوان هاي بسياري هستند آماده، تحصيل كرده، 
باسللواد كه مي توانند كارهايي انجام بدهند. گاهي مي شللنويد يا در 
تلويزيون مي آيند يك كارآفرين جوان را نشان مي دهند كه آدم واقعاً 
لللذت مي برد، حظ مي كند كه اين آمده وارد شللده در يك مقوله يي 
-كشللاورزي، دامداري، صنعت، صنعتهللا ي كوچك، خدمات و امثال 
اينها- با سللرمايه كم شللروع كرده و با پشتكار به يك جايي رسيده. 

]توليد[ ثروت از راه فكر، از راه كارهاي دانشي هم يك مساله  است. 
نكته بعدي هم ]اينكه[ توليد داخل و كاالي ايراني را بايد تقويت 
كنيم. حقيقتا بايستي به مساله حمايت از كاالي ايراني اهميت بدهيم؛ 
اين يك كار واجب است، كار ضروري و قطعي است. مسووالن دولتي، 
مسللووالن بخش هاي مختلف، نيروهاي مسلح -كه خريدهاي عمده 
براي آنها اسللت، هزينه هاي مهم اين طور چيزها به  عهده آنها است- 
سعي كنند كه مطلقا از محصوالت غير ايراني آنجايي كه ]محصول[ 

ايراني وجود دارد استفاده نكنند. 
بعد هم مسللاله اقتصاد را همان طور كه قبللال هم عرض كردم به 
برجام و امثال آن گره نزنيم؛ ]اينكه[ بگوييم »اگر برجام شد، اقتصاد 
مردم خوب خواهد شللد، اگر برجام نشد اقتصاد خراب خواهد شد«، 
نخير، برجام يك مقوله يي است، همان طور كه گفته شد با اين مقوله 
به يك شللكلي بايد مواجه شد؛ با قدرت، با عقل، با تدبير بايد مواجه 
شد؛ اين را با اقتصاد مخلوط نكنيد. اين جور نگوييد كه اگر اين نشد 
اقتصاد ما خراب خواهد شللد؛ اگر اين شد اقتصاد درست خواهد شد؛ 
خب شللد، ديديد برجام تشكيل شد، اقتصاد هم درست نشد؛ اقتصاد 
به عوامل ديگري، عناصر ديگري احتياج دارد؛ با اين چيزها ]درسللت 

نمي شود[. 
يك نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه با سياست نااميدسازي 
و ايجاد توهم بن بسللت در كشور به شدت بايد مبارزه بشود؛ اين يك 
سياست خصمانه امريكايي و غربي است كه در كشور احساس بن بست 
به وجود بياورند، نااميدسللازي كنند؛ انواع و اقسللام كارها را هم براي 
اين قضيه مي كنند؛ با اين سياسللت بايست بجد مقابله بشود. تزريق 
احسللاس ناتواني، نااميدي، بيچارگي، سياسللت قطعي دشمن است. 
هدف دشمن اين است كه آن احساس افتخاري را كه ملت ايران دارد، 
از او بگيرند؛ با شللايعه ، با دروغ، با درشللت كردن ضعف ها، با كوچك 
كردن موفقيت ها و پيروزي ها اين احساس را بگيرند. ملت ايران امروز 
يك احسللاس افتخاري دارد؛ احساس مي كند مستقل است، ايستاده 
است، معتبر است، آبرومند در دنياست، صاحب نفوذ در منطقه است، 
 كارهللاي مهمي را انجللام داده و انجام مي دهد و انجللام خواهد داد؛ 
ملت احسللاس افتخار مي كنند، اين احساس افتخار را مي خواهند از 
ملت بگيرند، سلللب كنند، پيروزي ها را شكست جلوه بدهند. ملت و 
مسللووالن ما به  بركت انقالب و به  بركت خودباوري ناشللي از انقالب 
حقيقتا نبوغ نشان داده اند از خودشان. در طول اين سال هاي متمادي 
كارهاي مهمي انجللام گرفته؛ اين همه ما گرفتاري داشللتيم ، جنگ 
داشتيم، تحريم داشتيم؛ اين همه گرفتاري وجود داشته، در عين  حال 
شللما ببينيد در زمينه كشللاورزي، در زمينه علم، در زمينه فناوري، 
در زمينه بهداشللت و درمان، در ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي در 
زمينه عزت بين المللي در مورد مردم ساالري واقعي و صحيح و مورد 
اطمينان، در مورد خدمات گسللترده عمومي در سراسر كشور، چقدر 
كار در اين كشللور شللده؛ حقيقتا آنچه انجام گرفته است، به معناي 
حقيقي كلمه بسلليار مهم و قابل اعتناست. پيروزي ها را هم دشمن 
مي خواهد شكست وانمود بكند براي اينكه حركت و همت اميدوارانه 
را كه حالل مشكالت كشور است مي خواهند از بين ببرند و از دست 

ملت بگيرند. 
كشور بحمداهلل قوي است، جمهوري اسالمي بحمداهلل قوي است؛ 
ما اگر ضعيف بوديم در مقابل ما اين همه سللاز وبرگ الزم نبود. شللما 
مي بينيد دشمن يك جبهه درسللت كرده و با سازوبرگ متنوع وارد 
ميدان شده؛ خب اين براي چيست؟ اگر ما ضعيف بوديم كه اين همه 
خودكشللان الزم نداشت كه دشمن خودش را بكشد براي اينكه انواع 
و اقسللام سالح ها را وارد ميدان بكند؛ سالح نظامي، سالح تبليغاتي، 
سللالح اقتصادي و امثال اينها. پيدا است ما قوي هستيم ديگر؛ خب 
ما قوي هستيم و تالش مي كند و البته نمي تواند؛ به همان شكلي كه 
مثال زديم و قبال عرض كرديم. هردفعه هم شكست خورده، اين دفعه 

هم بحمداهلل، باذن اهلل شكست خواهد خورد. 
خالصه عرض ما در باب مسائل اقتصادي كشور اين است كه كشور 
به بركت ظرفيت ها، توانايي غلبه بر مشكالت اقتصادي را به طور كامل 
دارد. ظرفيت ها را شناسايي كنيم، توانايي ها را احصا كنيم، تجربه ها را 
مدنظر قرار بدهيم و از همه اينها باالتر، نصرت الهي را فراموش نكنيم. 
ما براي اعالء كلمةاهلل داريم تالش مي كنيم، ما دنبال قدرت مادي و 
اين چيزها نيستيم؛ ما مي خواهيم اسالم سربلند بشود، ما مي خواهيم 
شريعت اسالمي در جامعه تحقق پيدا كند؛ ما مي خواهيم در دنيايي 
كلله ماديگري و فسللاد و انحراف هاي گوناگون از غرايز بشللري آن را 
فراگرفته، يك حكومتي، يك جامعه يي، يك كشللوري درست كنيم 
كه با احكام دين اداره بشللود؛ دنبال اين هستيم. تا يك حدودي هم 
موفق شده ايم، در يك مواردي هم ناموفقيت داريم كه تالش مي كنيم 
ان شاءاهلل در آن بخش هايي هم كه موفق نبوده ايم موفق بشويم؛ هدف 
ما اين است. با اين هدف، نصرت الهي قطعي است؛ خداي متعال وعده 

كرده و وعده الهي هرگز خالف درنمي آيد. 
آخرين نكته يي كلله عرض مي كنم، يك مطلبي اسللت راجع به 
سللازمان ملل. سللازمان ملل انصافا در طول اين سال ها خوب عمل 
نكرده اسللت؛ تحت نفوذ امريكا حرف زده، اقدام كرده و كار كرده كه 

خب مشاهده كرده ايد و ديده ايد؛ يك دبيركل، حركت سعودي ها در 
يمن را محكوم كرد، فرداي آن روز آمد، محكوميت خودش را محكوم 
كرد و پس گرفت! از او پرسيدند، گفت خب ديگر، فشار بود، فالن بود. 
فشار هم دوجور است: فشار پول و فشار زور؛ پول را قارون هاي خليج 
 فارس با پول هاي نفتي تامين مي كنند، زور را هم امريكا. سازمان ملل 
متاسفانه تحت  تاثير امريكا قرار داشته. نسبت به جمهوري اسالمي هم 
كه واقعا كوتاهي هاي زيادي داشته كه بايد جبران كند. آنچه من االن 
مطرح مي كنم اين است؛ چند مسللاله حقوق بشري در مورد امريكا 
وجود دارد كه سازمان ملل جداً بايد اينها را دنبال كند. اين پرونده ها 
حل نشده است، تمام نشده است، نيمه كاره مانده است كه بعضي ها اصال 

از اول هم دنبال نشده. 
اين چند مساله، يكي مسللاله آتش زدن مركز داوودي ها در زمان 
كلينتون اسللت؛ اين قضيه چرا دنبال نمي شللود؟ يللك عده يي، يك 
گروهي، وابسللته بلله يك فرقه يي از فرق مسلليحيت در يك خانه يي 
اجتماع كردند؛ دولتي ها به دليلي با اينها مخالفت داشتند كه آن دليل 
ممكن است درست باشد، ممكن است غلط باشد؛ فرض مي كنيم دليل 
درسللت ]باشد[؛ خب در اين مورد چه كار مي كنند؟ معموال اينها را يا 
دسللتگير مي كنند يا مي گيرند و مي آورند؛ اينها اين كارها را نكردند، 
خانلله را آتش زدند و ده ها نفر زن، مرد، كودك، در اين آتش سللوزي 
زنده زنده سللوزانده شللدند و كشللته شللدند و رفتند! اين چرا دنبال 
نمي شللود؟ امريكا با يك چنين سللابقه يي صالحيت دارد كه از لحاظ 
حقوق بشري به اين و آن تذكر بدهد؟ سازمان ملل بايد دنبال بكند. اين 

يك مساله و يك پرونده حتمي و اساسي است كه بايد دنبال بشود. 
مساله دوم مساله زندان گوانتانامو است؛ خب زندان گوانتانامو در 
مقابل چشم دنياست؛ چرا امريكايي ها افرادي را گرفتند و چند سال 
در اينجا بدون محاكمه در سللخت ترين شرايط نگه داشتند؟ يكي از 
علل پيروزي  اوباما اين بود كه در تبليغات انتخاباتي اش وعده كرد كه 
زندان گوانتانامو را تعطيل خواهد كرد و نكرد! هشللت سللال در راس 
كار بللود و اين زندان باقي ماند، االن هم هسللت. اگر االن هم بفرض 
اين زندان تعطيل بشود، سابقه اين زندان و جناياتي كه در اين زندان 
انجام گرفته، بايد دنبال بشللود؛ سازمان ملل بايد اين پرونده را دنبال 
كند. كساني را -عمدتا از افغانستان و از بعضي جاهاي ديگر- بگيرند، 
بياورند، ببرند آنجا در آن شرايط سخت نگه دارند، با دستبند، پابند، 
چشم بند، با وضع تغذيه بسيار نامناسب و وضع زيستي بسيار بد اينها 
را چند سللال نگه دارند. اينها شوخي است؟ اين را بايد سازمان ملل 

حتما دنبال كند. 
يكي مسللاله زنللدان ابوغريب عراق اسللت. شللكنجه هايي كه در 
زندان ابوغريب عراق انجام گرفته اسللت، شللكنجه هايي است كه در 
دسللتگاه هاي شكنجه دنيا مثل رژيم صهيونيسللتي و مانند آن -كه 
سرآمد شكنجه گري هستند- كم نظير است؛ يا دستگاه شكنجه گري 
زمللان رژيللم پهلوي كه سررشللته دار آنها هللم اسللراييلي ها بودند؛ 
شكنجه هايي كه در زندان ابوغريب شد، از همه آنها بدتر و باالتر بود. 
خب حاال امريكايي ها اخراج شدند از آنجا، زندان ابوغريب دست خود 
عراقي ها افتاد، اما پرونده، پرونده است، بايستي دنبال بشود؛ يك مساله 
بسيار مهم است. شبيه زندان ابوغريب زنداني بود در افغانستان -زندان 
امريكايي مستقر در افغانسللتان كه در اختيار دولت افغانستان نبود، 
در اختيار امريكايي ها بود- كه افغان ها شللكايت مي كردند، مسووالن 
افغان ناراحت بودند، به ما هم گفتند و همه مي دانستند اين را. همان 
كارهايللي كه در زنللدان گوانتانامو و ابوغريب مي شللد، در اين زندان 
افغانستان هم انجام مي گرفت. در اروپا هم زندان هايي داشتند كه حاال 

آنها را ما خيلي مطلع نيستيم. 
يكي از پرونده هايي كه بايد سازمان ملل حتما دنبال بكند، آزادي 
فروش سللالح در امريكاسللت كه ]با آنها[ اين همه جنايت دارد انجام 
مي گيرد. مي شللنويد ديگللر؛ مي بينيد ديگر؛ هر روز در مدرسلله، در 
دانشللگاه، در بازار، در خيابان، يك نوجوان، يك جوان، يك مرد، يك 
زن، براثر يك عارضه -يا اعصابش خراب است يا ديوانه است يا مشكل 
شللخصي دارد- يك عده يي را به رگبار مي بندد، ده نفر، هشللت نفر، 
بيست نفر، كمتر، بيشللتر، خانواده ها را داغدار مي كند. چرا جلويش 
را نمي گيرند؟ علت اين اسللت كه كمپاني هاي فروش سالح مانع اين 
كارنللد و دولت هاي امريكا تحت نفوذ اين كمپاني هايند. اين موضوع 
بسيار مهمي است و بايد سازمان ملل در اين مساله ورود كند و آن را 

دنبال بكند. اين هم يك مساله است. 
يك مساله ديگر هم رفتار جنايت بار دولت امريكا و پليس امريكا 
با سياه پوست هاسللت. متهم سياه پوسللت يا مظنون سياه پوست، 
محكوم به انواع سللختي ها است، حتي مرگ؛ هيچ اشكالي ندارد! 
بعد هم مي آيند در يك دادگاهي يك سللرهم بندي اي مي كنند و 
جاني قاتل را رها مي كنند، آن بيچاره هم خونش به هدر مي رود. 

اين هم قابل پيگيري است. 
]يكي هم[ مسللاله ايجاد داعللش كه همين رييس جمهور كنوني 
امريللكا در تبليغات انتخاباتي اش ايللن را صريحا گفت. البته قبال هم 
ما اطالع داشللتيم؛ گفته بودند كه امريكايي ها در ايجاد داعش نقش 
داشللتند و آنها تحريك كننده اين مساله بودند؛ البته در يك جاهايي 
باواسطه بود، جاهايي واسطه هم نبود. ما اطالع داشتيم كه در موارد 
گوناگونللي در عراق، اينها به داعش كمك مي كردند و در فروش نفت 
به وسلليله داعش و فرار سران داعش از محاصره هايي كه احياناً پيش 
مي آمللد، در همه اينها امريكايي ها به آنهللا كمك كردند. و كمك به 
رژيم صهيونيستي در كشللتارها كه آخرينش همين كشتار اخير در 

غزه است. 
]يكي هم[ كمك به ]دولت[ سللعودي در كشتار يمن و كمك به 
حكومت بحرين در جنايت هايي كه نسللبت به مردم مي كنند. اينها 
چيزهايي است كه سازمان ملل بايد در اينها ورود كند. سازمان ملل 
اگر سللازمان »ملل« است، اگر سازمان وابسته به رژيم امريكا نيست، 
بايد در اين قضايا ورود بكند. اينها كارهايي است كه سازمان ملل بايد 

انجام بدهد. آيا اينها توقع زيادي است؟
سللخن جمهوري اسالمي، متين و مستدل و قابل اثبات است. در 
همه اين زمينه هايي كه گفتيللم، اگر امريكا را متهم مي كنيم، دليل 
اثبات كننده متقن داريم؛ اگر نسبت به اروپا بي اعتماديم، دليل متقن 
داريم؛ اگر نسبت به مسائل اقتصاد داخلي معتقديم كه بايد به ظرفيت 
داخلي اعتماد كرد و تكيه كرد، دليل متقن پشللت سللرش هسللت؛ 
اين چيزهايي هم كه از سللازمان ملل خواسللتيم، همه با ادله متقن 
اسللت. همين اتقان، همين استدالل درست و دقيق، چيزي است كه 
جمهوري اسالمي را به فضل الهي تا امروز، با قدرت، با استحكام نگه 
داشللته است و استحكام جمهوري اسالمي بيشتر شده است و امروز 
قابل مقايسلله با بيست سال پيش و سي سال پيش نيست و بمراتب 
قوي تر است؛ و ان شللاءاهلل بعد از اين هم اين حركت به سمت اقتدار 
جمهوري اسالمي بيشتر خواهد شد؛ همراه با استحكام ساخت داخلي 
و صحت رفتار مسللووالن با مردم در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي 
و غيللره. اميدواريم خداوند متعللال ما را كمك كند كه بتوانيم در آن 

جهتي كه گفتيم و مي خواهيم، حركت كنيم. 
پروردگارا! به محمد و آل محمد جمهوري اسللالمي و ملت ايران 
را روز به روز سللربلندتر بفرما. پروردگارا! مسووالن دلسوز و عالقه مند 
و خدمتگزار را تاييد و تقويت بفرما. پروردگارا! به محمد و آل محمد 
روح امام بزرگوار ما را با اوليائت محشللور بفرما؛ شهداي عزيز اين راه 
را با شللهداي صدر اسالم محشور بفرما؛ ما را عاقبت بخير بفرما؛ ماه 
رمضان را براي ما، ماه اعتالء معنوي و صفاي روحي و معنوي قرار بده. 
پروردگارا! آنچه گفتيم و شنيديم براي خودت و در راه خودت قرار بده 

و آن را از ما به كرمت قبول بفرما. 
والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
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وضعيت شبكه هاي موبايل هنگام بحران؛ اپراتورها تذكر گرفتند
رگوالتوري  

در حالي كه مهم ترين زمان امدادرساني هنگام 
بروز بحران، همان س��اعات ابتدايي اس��ت، گاهي 
پايداري ش��بكه اپراتورهاي تلفن هم��راه كمتر از 
حد اس��تاندارد بوده و بعضا ارتباط ها دچار اختالل 
مي شود. به همين دليل رگوالتوري اپراتورها را ملزم 

به ارتقاي شرايط سايت هايشان كرده است.
طبق اعالم س��ازمان تنظيم مقررات وارتباطات 
راديوي��ي، ميزان پايداري ش��بكه اپراتورهاي تلفن 
همراه در مواقع بحراني از جمله رويدادهاي بارش 
برف و زلزله و در صورت قطع ناگهاني برق، پايين تر 

از حد اس��تاندارد است و ش��اهديم كه در ساعات 
ابتدايي، ارتباط ها بعضا دچار اختالل مي شود. 

در حال��ي ك��ه مهم تري��ن زمان دس��تگاه هاي 
امدادرس��ان براي پرداختن به امدادرساني، همان 
ساعات اوليه پس از بروز بحران است و اگر بنا باشد 
در س��اعات اوليه ما دچار اختالل در ارتباط باشيم، 
طبيعتا به تبع آن ممكن است در امدادرساني هم 
دچار اختالل شويم. ضمن اينكه اختالل در ساعات 

اوليه بين كاربران هيجان هم ايجاد مي كند.
كارب��ران وقت��ي مي بينند ارتباط قطع اس��ت، 
تالش بيش��تري براي برقراري ارتباط مي كنند كه 

همين تالش باعث مي ش��ود ش��بكه دچار اشباع 
ش��ود و شبكه را به سمت ناپايداري مي برد. در اين 
زمينه مجيد حقي - معاون نظارت و اعمال مقررات 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي- 
در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به ل��زوم پايداري 
ش��بكه ها هنگام وقوع حوادث بحراني، اظهار كرد: 
بح��ث پايداري به قطعي ب��رق برمي گردد و اينكه 
هنگام قطعي برق ش��بكه ها چقدر پايدار هستند. 
رخدادهايي كه در سال گذشته رخ داد مانند زلزله 
كرمانشاه و بارش برف كه باعث قطعي برق شد. اين 
قطعي نبايد حداقل در ساعات و دقايق اوليه تاثيري 

در پايداري ش��بكه بگذارد، ول��ي مي گذارد. وي در 
ادامه بيان كرد: بررسي هاي ما نشان مي دهد يكي از 
داليل اين قطعي اين است كه سامانه ها و تجهيزاتي 
كه بايد اين پاي��داري را حفظ كنند، مثل باتري و 
تجهيزاتي كه برق س��ايت ها را تا يك زماني تامين 
مي كنند، مناسب نيست. زيرا درصد قابل توجهي از 
س��ايت ها اين پايداري و تجهيزات را در بازه زماني 

چند ساعته يي كه بايد تامين كنند، ندارند.
حقي بيان ك��رد: ما از س��ايت هاي مختلف در 
اقصي نقاط كشور بازديد ميداني كرديم و تذكراتي 
داديم كه تجهيزات خود را در يك بازه زماني س��ه 
ماهه بازنگري كنند و اگر الزم اس��ت تجهيزات را 
جايگزين كنند تا ش��رايط به گونه يي ش��ود كه در 
رخدادهايي از اين دس��ت و قطع��ي برق، پايداري 

ش��بكه و برق در لحظه اوليه دچار اختالل نش��ود. 
همچنين در س��ه ماه آينده اين موضوع را بررسي 
مي كني��م و بنا داري��م در مانورهايي مورد تس��ت 
عملياتي ه��م قرار دهيم و اميدواريم س��ال آينده 
قطعي هاي برق دچار اختالالت شبكه نشود. حقي 
پيش از اين درباره س��ايت هاي ش��بكه اپراتورهاي 
تلفن همراه گفته بود: اين س��ايت ها از نظر قطعي 
برق و مدت پايداري باتري هاي پشتيبان و سيستم 
تغذيه پايين تر از استاندارد قابل قبول هستند و اين 
موضوع در زمان قطعي برق ناش��ي از وقوع حوادث 
غيرمترقبه باعث عدم پايداري ش��بكه تلفن همراه 
و نارضايتي مش��تركين مي ش��ود. به همين دليل 
اپراتورها ملزم شدند شرايط استاندارد در سايت ها را 

ظرف سه ماه آينده ارتقا دهند. 

دريچه

 پايان انحصار PSPها
تا 3 ماه آينده 

مهر  وزير ارتباطات از مصوبه دولت براي پايان 
دادن ب��ه انحصار ش��ركتهاي ارائه دهن��ده خدمات 
پرداخ��ت الكترونيكي بانكي )PSP( ظرف مدت ۳ 
م��اه آينده و ايجاد فض��اي رقابتي فين تك ها خبر 
داد. محمدج��واد آذري جهرمي در توييتر نوش��ت: 
با مصوبه روز گذش��ته دولت، بانك مركزي موظف 
 PSP شد ظرف مدت ۳ ماه به انحصار شركت هاي
خاتمه دهد و فضاي رقابتي و مساعدي براي كسب 
و كاره��اي فين تك فراهم س��ازد. وي تاكيد كرد: 
انتظار مي رود با اجرايي ش��دن اين مصوبه ش��اهد 
رش��د قابل توجهي در فناوري هاي مالي در كشور 
باش��يم. همچنين وزي��ر ارتباطات گف��ت: مصرف 
ترافيك تبادل اطالعات در شبكه ملي اطالعات از ۸ 
گيگابيت در سال گذشته به بيش از ۳۰۳ گيگابيت 
در ثانيه رس��يد. وي در اينستاگرام نوشت: در چند 
روز گذش��ته كه بحث رفع فيلتر توييتر مطرح شد 
عده يي به روال هميش��گي سراسيمه در رسانه هاي 
خود پرس��يدند »آنها كه به دنبال رفع فيلتر توييتر 
هس��تند براي توس��عه ش��بكه مل��ي اطالعات چه 
كردند؟« وي با انتش��ار تصويري از مصرف ترافيك 
داخلي اينترن��ت ك��ه ۳۰۳. ۲۴ گيگابيت بر ثانيه 
است و نيز ظرفيت مركز تبادل ترافيك شبكه ملي 
اطالع��ات در تهران ك��ه ۲۴۰۰ گيگابيت بر ثانيه 
است، گفت: اين آمار از مركز تبادل ترافيك شبكه 

ملي اطالعات در تهران اخذ شده است. 
 

رفع 85 درصد اختالالت 
اينترنت با ضرب االجل وزير 

رواب�ط عموم�ي وزارت ارتباط�ات  مع��اون 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: 
به دنبال دستور وزير ارتباطات ۸۵ درصد اختالالت 
اينترنت مرتفع شده است.  مجيد حقي درباره نتيجه 
دستور ۲۴ ساعته وزير ارتباطات براي رفع اختالالت 
اينترنتي گفت: با توجه به اين دس��تور و تاكيد وزير 
بر رس��يدگي سريع و موثر درباره اختالالت رخ داده 
در سرويس هاي اينترنتي، كارگروهي از روز گذشته 
با حضور مديران عامل و تيم هاي فني ش��ركت هاي 
ارائه دهن��ده خدمات اينترنتي تش��كيل ش��د. وي 
گفت: اي��ن كارگروه با محوري��ت رگوالتوري، موارد 
رفع اش��كاالت و اختالالت را پيگي��ري كرد. معاون 
رگوالتوري ادامه داد: اولويت هاي كارگروه تش��كيل 
ش��ده به ترتيب رفع اختالل كسب و كارهاي فعال 
در بس��تر اينترنت، اپليكيشن هاي پرطرفدار و ديگر 
كاربردهاست. حقي درباره نتيجه اين اقدامات گفت: 
در حال حاضر با تالش هاي به عمل آمده و مستقل 
از روال هاي متداول مالي و اداري و به صورت بسيج 
همه امكانات و نفرات، حجم اختالالت تا ۸۵ درصد 
مرتفع شده اس��ت. معاون نظارت س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد: همچنان تا 
رفع كليه اختالالت فعاليت ها ادامه خواهد داش��ت. 
وي با تاكيد بر پيگيري مداوم سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديوي��ي اف��زود: در اي��ن ميان برخي 
ش��ركت هاي كوچك تر هنوز موفق ب��ه رفع نواقص 
نش��ده اند كه تذكرات الزم داده ش��ده و الزم اس��ت 
تالش بيشتري داش��ته باشند و در صورت استمرار، 

ليست اين شركت ها اعالم خواهد شد.  

موبايل هاي ارزان قيمت 
اندرويد حاوي بدافزار

انگجت  تحقيقات جديد نش��ان مي دهد برخي 
دستگاه هاي اندرويد ارزان قيمت حاوي بدافزارهايي 
هس��تند كه در س��خت افزار كارخانه ي��ي آنها نصب 
 Avast ش��ده است. گزارش جديد محققان شركت
Threat Labs، نشان مي دهد بيشتر موبايل هايي 
ك��ه گوگل آنه��ا را تاييد نك��رده، ح��اوي ابزارهاي 
تبليغات��ي مزاحم هس��تند. برخي از اي��ن موبايل ها 
متعل��ق به ش��ركت هاي ZTE، آركوس و ماي فون 
هس��تند. اين نوع بدافزار داخل موبايل تعبيه ش��ده 
است. كاربران اين موبايل ها شاهد تبليغاتي خواهند 
بود كه بطور ناگهاني روي صفحه ظاهر مي ش��وند يا 
با مش��كالت آزاردهنده ديگري دس��ت و پنجه نرم 
خواهند ك��رد. از آنجا كه ابزار تبليغاتي مزاحم روي 
سخت افزار شركتي نصب شده، از بين بردن آن كار 
بسيار مشكلي است. البته اين نخستين باري نيست 
كه بدافزارهايي از قبل اس��تفاده كاربر روي دستگاه 
نصب ش��ده اند. پيش از اين لنوو نيز دس��تگاه هاي 
 Superfish پي س��ي كامال ن��و كه حاوي بداف��زار
بودن��د را بارگيري كرده بود. اما به هرحال اين يكي 
از رس��وايي هاي بزرگ دس��تگاه هاي اندرويد است و 
احتماال كاربران زي��ادي را تحت تاثير قرار مي دهد. 
طبق اين گزارش بيشتر موبايل هاي ارزان قيمتي كه 
گوگل آنها را تاييد نكرده دچار اين مشكل هستند. 

رهايي از پُست هاي 
آزاردهنده »اينستاگرام« 

فون آرنا  ش��بكه اجتماعي اينستاگرام قصد دارد 
ب��زودي قابليت جديدي را به پلتف��رم خود بيفزايد 
ت��ا كاربران بتوانن��د بدون آنفالو  كردن دوس��تان و 
صفحات مجازي، از پست هاي آزاردهنده آنها راحت 
ش��وند. چندي پيش خبرهايي منتشر شده بود كه 
نش��ان مي داد اينستاگرام قصد دارد قابليت جديدي 
را به پلت فرم خود بيفزايد تا بدين وسيله به كاربران 
اجازه دهد از شر بسياري از پست هاي منتشر شده از 
سوي برخي از دوستان يا صفحات مجازي كه مورد 
عالقه آنها نبوده يا آنها را آزار مي دهد، خالص شوند. 
كاربران براي فعال س��ازي قابليت بي صدا كردن در 
اينستاگرام بايد به گوشه باالي پست منتشر شده از 
سوي كاربر موردنظر مراجعه و كليك كنند تا صفحه 
منو باز ش��ود. در اين صفح��ه، گزينه بي صدا كردن  
وج��ود دارد كه در صورت دلخ��واه، آن را انتخاب و 
فعال سازي مي كنيد. الزم به ذكر است كه اين قابليت 
هر زماني كه منصرف شويد، دوباره غيرفعال مي شود. 

اخبار

مشتركان كم مصرف همچنان بالتكليفند

مقاومت اپراتورها در برابر تعديل تعرفه اينترنت
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

اينترن��ت حجمي از اواخ��ر دوره وزارت محمود 
واعظي در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
يازدهم مطرح ش��د، امري كه از هم��ان اول كار با 
اش��كاالتي مواجه شد بطوريكه اجراي آنكه يكي از 
خواس��ته هاي جدي محمود واعظي ب��ود در دوره 
وزارت او محقق نشد و كار به معاون جوان او و وزير 

ارتباطات بعدي محول شد. 
 پي��ش از اي��ن نيز ط��رح غيرحجم��ي تعرفه 
سرويس هاي ثابت البته قبل از اين و در اواخر دوره 
دولت يازدهم هم تا مرحله اجرايي شدن پيش رفت 
اما به دليل اعتراض مش��تركان و مناس��ب نبودن 
تعرفه ها، ادام��ه نيافت، بطوريك��ه محمود واعظي 
- وزير پيش��ين ارتباطات و فن��اوري اطالعات - در 
صفحه اينستاگرام خود با اشاره به اعتراض كاربران 
ب��ه تعرفه هاي جديد اينترنت ثابت، از توقف اجراي 
پيشنهاد مطرح شده خبر داده و گفته بود: با توجه 
به اينكه پيشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه هاي 
اينترنت ثابت مبتني بر اتصال مورد استقبال كاربران 
قرار نگرفته و اين مصوبه هنوز مراحل اداري و ابالغ 
را طي نكرده و اجرايي هم نش��ده اس��ت، قرار شد 
اجراي آن متوقف و دس��تور دادم كميته بررس��ي 
تعرفه ها مجددا پيشنهادي با رعايت منافع و مصالح 

كاربران تهيه و ارائه كند. 
در آن زم��ان ه��م محمد ج��واد آذري جهرمي 
در مقام مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 
درصفحه اينستاگرامش اعالم كرده بود كه »با توجه 
به اعتراضات و نيز اينكه اطالع دارم كه تمام تالش 
ص��ورت گرفته براي مصوبه جدي��د، رضايت مردم 
بوده است، با ارسال نامه يي از دكتر واعظي خواستم 
مصوبه جديد تعرفه تا بررسي بيشتر متوقف گردد. 

اميدوارم موافقت كنند.«
 ك��ه با موافقت وزير وقت نيز مواجه ش��د. اما با 
تكيه محمد جواد آذري جهرمي بر مسند وزارت و 
پس از چند ماه مصوبه جديد براي اعمال تعرفه هاي 
جدي��د اينترنت ابالغ و اپراتورها ملزم به اجراي آن 
ش��دند، طرحي كه با گذش��ت چندين م��اه از آن 
هنوز هم با اما و اگرهايي مواجه اس��ت. هرچند كه 
با اجرايي ش��دن اين طرح كارب��ران به دفعات و از 
طريق هاي مختل��ف اعتراض خود را به گوش وزير 
جوان رس��اندند ولي راه به جايي نرسيد بطوريكه 

در بهمن ماه سال 96 وزير ارتباطات يكي از داليل 
اعتراض مشتركان اينترنت به تعرفه جديد اينترنت 
را رويه اشتباه اپراتورهاي اينترنت در واگذاري اين 
سرويس، بدون توجه به امكانات فني خطوط تلفن 
ثابت مش��ترك، عنوان ك��رد. و توضيحاتي در اين 
خصوص اعالم كرد و سپس با دفاع از مصوبه تعرفه 
اينترن��ت در جهت كاهش قيم��ت گفت: با اعمال 
اين تعرف��ه، ۳۰ درصد در قيم��ت داخلي كاهش 
مشاهده مي ش��ود. به نحوي كه كاربراني كه هنوز 
سرويس حجمي اس��تفاده مي كنند هر گيگابايت 
اينترن��ت را ۳6۰۰ توم��ان مي خرند و اين درحالي 
اس��ت كه در مصوبه جديد هر گيگابايت اينترنت، 
۲هزار تومان محاسبه مي شود. اين به معناي كاهش 
هزينه فروش هر گيگاباي��ت ترافيك تا حدود ۳۳ 
درصد اس��ت. اما متاس��فانه اين مفهوم به غلط در 
ذهن مردم جا افتاده كه اينترنت گران شده است. 
همچنين وزير ارتباطات در پاس��خ به كاربراني كه 
خواستار بازگش��ت تعرفه هاي قبلي شده بودند در 
صفحه اينستاگرامش نوشت: »كاربران كمي صبور 

باشند و مطمين باشند كه تعرفه هاي جديد به نفع 
آنها است«. حال با گذشت حال با گذشت تقريبي 
۸ ماه از زم��ان ارائه تعرفه ه��اي غيرحجمي براي 
اينترنت ثابت، هنوز مشتركان كم مصرف معترض و 
خواستار بازنگري در نرخ تعرفه ها هستند. مساله يي 
كه سرانجام وزير ارتباطات فناوري اطالعات به آن 
واكنش نش��ان داد و درباره اينترنت پرسرعت براي 
مشتركان كم مصرف، توضيح داد و گفت: دسته يي 
از مش��تركين نياز به سرعت باال دارند در حالي كه 
حجم مصرفي آنها باال نيس��ت. براي اين دس��ته از 
مشتركين هر چند امكان استفاده از سرويس هاي 
موبايل وج��ود دارد ام��ا ش��ركت هاي ارائه كننده 
خدم��ات ثابت ب��راي حفظ اين مش��تركين، ارائه 
بس��ته هاي رقابتي براي اين گروه را آغاز كرده اند. 

راهكارهايي چون بسته ازدياد سرعت و غيره. 
البته جهرمي بار ديگر نيز با اشاره به شرايط ارائه 
اينترنت ثابت براي مشتركان كم مصرف، اظهار كرده 
بود: در تعرفه جديد، مشتركين كم مصرف كه پهناي 
باند باال نياز دارند، فاقد انتخاب مناس��ب هس��تند. 

براي رضايت اين دسته از كاربران، پيشنهادهايي در 
حال بررسي است كه تالش مي كنيم تا فروردين ماه 

به نتيجه نهايي برسد. 
در حالي كه از آخرين وعده وزير ارتباطات مبني 
بر ارائه تعرفه  به مشتركان كم مصرف مدتي گذشته 
و خبري از تعرفه هاي جديد نشده بود، هفته گذشته 
حس��ين فالح جوشقاني- رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباط��ات راديويي- اعالم كرد: به دليل 
نگراني  اپراتورها از اينكه مش��تركان كم مصرفي كه 
س��رعت باال مي خواهند به سمت اپراتورهاي ديگر 
بروند، در ص��ورت موافقت وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، تغيير تعرفه هاي جديد براي مش��تركان 
كم مصرف اينترنت توس��ط اپراتورهاي ارائه دهنده 

خدمات اينترنتي ابالغ مي شود. 
وي همچنين خاطرنشان كرده بود: براين اساس 
با بررسي هاي انجام شده، پيشنهادي از سوي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به وزير ارتباطات 
ارائه ش��د تا مطابق با آن تعرفه يي براي مشتركان 
كم مصرفي كه نياز به اينترنت با س��رعت باال دارند 

تدوين ش��ود. بنابراي��ن با موافقت وزي��ر، اپراتورها 
مي توانند با رعايت سقف و كف تعرفه هاي اينترنتي 
در مصوبه ۲66 رگوالتوري، تعرفه جديد ارائه دهند. 
اما در حالي كه مش��تركان كم مصرف منتظر اعالم 
تعرفه يي مختص خ��ود بودند تا بتوانند با پرداخت 
هزينه كمتري، از س��رعت باال بهره مند شوند، اين 

تعرفه ها همچنان تاكنون اعالم نشد. 
حس��ين فالح جوش��قاني در گفت وگو با ايسنا، 
درب��اره علت اي��ن تاخير اظهار كرد: م��ا موضوع را 
بررس��ي كردي��م و راهكار و پيش��نهاداتي هم ارائه 
داديم، ش��ركت ها هم در بررسي هاي اوليه موافقت 
كردند، اما برخي از ش��ركت ها بحث هايي داش��تند 
و گفتند بررس��ي بيشتري مي خواهند چون ممكن 
اس��ت اين موضوع، ب��ازار را كه تازه به يك تعادل و 
ثبات رسيده اس��ت، تحت تاثير قرار دهد. بنابراين 
مقرر اس��ت بررسي بيش��تري كنند و نتيجه را بعد 
از نهايي ش��دن اعالم كنند. وي خاطرنش��ان كرد: 
FUP اوايل اين موضوع وجود داش��ت ك��ه با ارائه
هاي مختلف همان بحث حجمي پيش بيايد، چون 
هدف اين مصوبه اين بود كه غيرحجمي بودن تعرفه 
اينترنت جا بيفتد. اكن��ون هم طرح موضوع تعرفه 
اينترنت، چيز جديدي نيس��ت، بلكه همان مصوبه 
۲66 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است كه 
رگوالتوري آن را بررس��ي مي كند تا ارائه دهندگان 
اينترنت، براي مشتركاني كه سرعت باال مي خواهند 
و مصرفش��ان كمتر است، FUPهاي بيشتري ارائه 
دهن��د. او با اش��اره به اقدام اپراتوره��ا براي تعيين 
FUP الزم ب��راي مش��تركان كم مصرف بيان كرد: 
مي خواهيم اجازه بيشتري بدهيم كه اپراتورها همان 
مصوبه را با گزينه هاي بيشتر اجرا كنند. اوال اپراتورها 
نبايد اين FUPها را روي هر سرعتي متنوع نكنند 
كه باز هم بحث حجم فروش��ي باشد، به عالوه اين 
FUP باي��د حداقل هايي را رعايت كرده باش��د كه 
مفه��وم غيرحجمي را برس��اند. در تعرفه ها س��عي 
مي كنيم تعرفه جديد ندهيم و براساس شرايط بازار 
مشخص ش��ود. در نهايت با اتفاق نظر درباره  اينكه 
مشتركان كم مصرفي كه اينترنت ثابت با سرعت باال 
مي خواهند، نبايد همان هزينه  اينترنت غيرحجمي 
با مصرف منصفانه را بپردازند، اكنون تنها الزم است 
اپراتوره��اي ارائه دهنده خدمات اينترنت ثابت روي 

تعرفه يي مناسب حال اين مشتركان توافق كنند. 

ايسنا  
در ۴ماهه اول س��ال ميالدي جاري، جرايم كالهبرداري  در س��طح جهان 6۲ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و به ۲۱۰ميليون مورد رسيده است. 
 طبق گزارش مركز threadmetrix - شركت پيشگيري از كالهبرداري - بيش از 
۱.۴ميليارد هويت ديجيتال ناشناس را داراست و روزانه ۱۱۰ميليون نسخه تصديق شده 
را به دست مي آورد، بنابراين مي تواند چشم انداز ارزشمندي را در مورد روند اين صنعت 
ارائه دهد. به نظر مي رسد اين اطالعات نشان دهنده حمالت بيشتر به كانال هاي موبايل 
و استفاده از روبات ها جهت تست كردن گواهينامه هاي به سرقت رفته را افزايش داده و 
انجام اقدامات متقلبانه مانند تصاحب حساب كاربري در حمالت »پايين و كند« كه براي 

تقليد رفتار انسان طراحي شده است. 
بي��ش از نيمي )۵۸ درصد( از كل حس��اب هاي كاربري ايجاد ش��ده در حال حاضر 
بر روي يك دس��تگاه تلفن همراه انجام مي ش��ود و با توجه به گزارش جرايم س��ايبري 
در س��ال ۲۰۱۸، حمالت روي حس��اب هاي تلفن همراه از ابتداي سال ۲۰۱۷ به ميزان 
۱۵۰ درصد افزايش يافته اس��ت. ThreatMetrix همچنين نشان داد در ركورد يك 
ميلياردي از حمالت روباتي ثبت ش��ده به وسيله هويت ديجيتالي شبكه در اين ۴ماهه 
امس��ال، ۱۰۰ميليون از آنها از دس��تگاه هاي موبايل بوده است. براساس اطالعات سايت 
پليس فتا، اين افزايش ناشي از فعاليت هاي كشورهاي جديد و در حال ظهور شامل مصر، 
كره جنوبي، اكوادور، اوكراين و ويتنام بود. بزرگ ترين تاثير فعاليت هاي روبات در بخش 
تجارت الكترونيك كه موجب ۸۲۰ ميليون حمله شده است: به ميزان ۱۰ برابر حمالت 
مشابه در حوزه خدمات مالي بوده است. در حقيقت اين گزارش، تجارت الكترونيك را به 

عنوان يك ضعف بالقوه در زنجيره ضد تقلب جهاني برجسته كرده است. 
ثبت حساب هاي مخرب جديد در سال جاري بيش از ۳۰ درصد در اين بخش افزايش 
يافته است، زيرا مهاجمان از مزيت نسبتا ضعيف ضد جعل بهره مند شده و از فروشندگان 
آنالين براي تست اعتبارات دزديده شده استفاده مي كنند. ThreatMetrix ادعا كرده 

كه اين تست ها اغلب منجر به حمالت بيشتر به ساير بخش ها شده است. 

ديجيتال ترندز 
تع��داد زي��ادي از باتري هاي ليتيوم يون��ي موجود در وس��ائل الكترونيكي در مراكز 

جمع آوري و بازيافت زباله دچار حريق، انفجار و آتش سوزي مي شوند. 
شايد تاكنون خبرهاي بس��ياري مبني بر انفجار و آتش سوزي وسائل الكترونيكي به 
 USA خاطر وجود باتري هاي ليتيوم يوني را در فضاي مجازي ش��نيده باشيد اما حاال
Today در جديدترين گزارش خود اعالم كرده است كه در بسياري از مراكز جمع آوري 
و بازيافت زباله آتش سوزي هاي بزرگي رخ مي دهد كه همگي به خاطر وجود باتري هاي 

ليتيوم يوني در وسائل الكترونيكي همچون لپ تاپ، گوشي هوشمند و تبلت است. 
متخصصان در ادامه اين گزارش به ش��هروندان هش��دار داده ان��د كه در صورت عدم 
نياز به وس��ائل ش��ارژي، به هيچ عنوان دس��تگاه هاي الكترونيكي حاوي باتري خود را 
درون س��طل هاي زباله يا بازيافت نيندازند چراكه اين باتري ها در مجاورت با ساير مواد 
ترشح شده از زباله ها، گرماي هوا يا برخورد ناگهاني با ساير اجسام دچار حريق و انفجار 
مي ش��وند و ممكن است جان و مال بس��ياري از افراد به خصوص كارگران شهرداري و 
افرادي كه در مراكز بازيافت و جمع آوري زباله و پسماندهاي شهري فعاليت مي كنند، به 
مخاطره بياندازد. آنها به شهروندان توصيه كردند كه در صورت عدم نياز به دستگاه هاي 
الكترونيكي، آنها را به فروش برسانند يا اين كار را به شركت هاي مخصوص بازيافت باتري 
يا توليدكنندگاني همچون اپل بسپارند. اپل چندماه پيش اعالم كرد كه تمامي كاربران 
گوش��ي هاي آيفون قادر خواهند بود با مراجعه ب��ه نمايندگي هاي مجاز و موردنظر اين 

شركت، در قبال تحويل گوشي قديمي خود، پول دريافت كنند. 
اي��ن كار در صورتي كه توس��ط تمامي توليدكنندگان وس��ائل الكترونيكي همچون 
لپ تاپ و گوش��ي هوش��مند انجام شود، مي تواند تا حد بس��يار زيادي از آتش سوزي و 
انفجار باتري هاي ليتيوم يوني در مراكز جمع آوري زباله و پسماندهاي شهري جلوگيري 
به عمل بياورد. طبق آمارهاي ذكر شده در اين گزارش، بالغ بر 6۵ درصد از موارد حريق 
و آتش سوزي در ايالت كاليفرنياي اياالت متحده امريكا مربوط به باتري هاي ليتيوم يوني 

موجود در زباله ها بوده است. 

مديكال نيوز تودي 
به گفته محققان، اس��تفاده طوالني مدت از گوشي هاي همراه و رايانه كيفيت خواب 
كاربران را با اختالل مواجه مي كند. پژوهش��گران و محققان بسياري همواره از تاثيرات 
مخرب و منفي تكنولوژي بر س��المت روحي و جس��مي كاربران سخن گفته اند اما حاال 
گزارش هاي جديد حاكي از آن است كه كيفيت خواب و ساعات خواب نيز با استفاده از 
دستگاه هاي الكترونيكي همچون گوشي هوشمند و رايانه دچار اختالالت فراواني خواهد 
 Piedmont شد. ساخو ماتيو – پزشك مراقبت از سالمتي و درمانگر فعال در موسسه
– در مصاحبه و گزارش��ي جديد اعالم كرده اس��ت كه اس��تفاده طوالني مدت و زياد از 
تكنول��وژي س��اعات و عادات خواب افراد را مختل ك��رده و آنها را به بيماري هاي مزمن 

همچون بي خوابي، توهم، فراموشي و اختالل حواس دچار مي كند. 
وي دلي��ل اين تاثير مخرب را نگاه افراد به نور روش��ن صفحه نمايش گوش��ي هاي 
هوشمند، لپ تاپ، رايانه، تبلت و تلويزيون مي داند و بر اين باور است كه مشاهده طوالني 
مدت و زل زدن چشم به نمايشگر داراي نور روشن، كاربران را به بي خوابي، كم خوابي و 

حتي مشاهده خواب هاي پريشان و قطعه قطعه مبتال كند. 
او در تشريح اين موضوع مي گويد نور روشن )Bright lights( ساطع شده از سوي 
صفحه نمايش دس��تگاه هاي الكترونيكي روي ميزان ترشح هورمون هاي مختلف تاثير 
گذاشته و ترشح هورمون مالتونين را كه مسووليت ايجاد حس خواب و تنظيم كيفيت 
خواب را برعهده دارد، غيرفعال و مس��دود مي كند. غيرفعال شدن اين هورمون در بدن 
بطور قطع كيفيت خواب كاربران را بهم مي ريزد و آنها را دچار بي خوابي و بهم خوردگي 
س��اعات خواب مي كند. ماتيو به كاربراني كه به ناچار از دستگاه هاي الكترونيكي هنگام 
روز و در خانه يا محل كار خود استفاده مي كنند، توصيه كرد بهتر است شب ها زماني كه 
به اتاق خواب خود مي روند و چراغ ها را خاموش مي كنند، به صفحه نمايش گوشي خود 
در تاريكي نگاه نكنند. وي همچنين پيشنهاد مي كند كه بهتر است كاربران براي افزايش 
كيفيت خواب خود، حداقل از يك س��اعت قبل از خواب آلود شدن، گوشي هاي خود را 

كنار بگذارند و از آن استفاده نكنند. 

افزايش جرايم كالهبرداري سايبري تاثير منفي دستگاه هاي الكترونيكي بر خوابباتري ليتيومي باعث آتش سوزي مي شود 

سايبر كاربرفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 انتق�اد از حذف چه�ره بوعلي س�ينا از روي 
دفترچه هاي تامين اجتماعي؛ همدان 

استاندار همدان گفت: حذف چهره جهاني بوعلي سينا 
از روي دفترچه هاي تامين اجتماعي مصيبت اس��ت. 
نيكبخت در جلس��ه قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان با 
بي��ان اين مطلب گفت: حذف عكس اين ش��خصيت 
جهاني بس��يار جاي تاس��ف دارد و بنده به خاطر اين 
حركت تاس��ف بار ناراحت شدم. اين درحالي است كه 
بسياري از كشورها نظير تركيه مجسمه بوعلي سينا 
را در ميدان هاي ش��هر نصب مي كنند و تاجيكستان 
روي اسكناس هاي خود عكس اين فليسوف و پزشك 
را چاپ مي كند و اين شخصيت بزرگ اسالمي را براي 
خود مصادره مي كنند اما در سازمان تامين اجتماعي 
عكس وي را از روي دفترچه هاي اين س��ازمان حذف 
مي كنند. استاندار همدان گفت: در اين زمينه اعتراض 
خ��ود را به صورت مكتوب ب��ه جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور، وزير كش��ور، وزي��ركار، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گزارش كردم و خواستار پيگيري شدم. 
سازمان تامين اجتماعي در دفترچه هاي جديد چهره 

ابوعلي سينا را حذف كرده است. 
 سايت فرودگاه مشهد هك شد؛ مشهد سايت 
فرودگاه مش��هد روز سوم خردادماه براي دقايقي هك 
شد و در اختيار هكرها قرار گرفت. فرماندار مشهد گفت: 
هك سايت فرودگاه دقايقي بيشتر به طول نينجاميد 
و به سرعت برطرف شد. محمدرحيم نوروزيان افزود: 
اقدامات الزم براي شناسايي هكرها در دست پيگيري 
اس��ت. روز گذش��ته تابلوها و تلويزيون هاي تبليغاتي 
فرودگاه مشهد توسط گروهي با نام »تپندگان« هك 

شد. 
 3ماه حقوق كارگران هپكو پرداخت شد؛اراك| 
3ماه از حقوق معوقه كارگران شركت هپكو اراك عصر 
روز پنج شنبه سوم خرداد با پيگيري استانداري مركزي 
و دستور وزير صنعت به رييس سازمان خصوصي سازي 
پرداخت ش��د. در پي نشست كارگروه ملي رفع موانع 
توليد كه هفته اخير ب��ا حضور وزير صنعت، معدن و 
تجارت و اس��تاندار مركزي و ديگر مس��ووالن برگزار 
ش��ده بود، س��كان هدايت ش��ركت هپكو به سازمان 
خصوصي سازي سپرده شد و بنا به پيشنهاد استاندار 
مركزي در جلس��ه مذكور مقرر ش��ده بود، س��ازمان 
خصوصي س��ازي بخش��ي از مطالبات مزدي كارگران 

هپكو را پرداخت كند. 
 نص�ب و راه ان�دازي بزرگ تري�ن جرثقي�ل 
دروازه اي كشور در فوالد مباركه؛اصفهان| با پايان 
يافتن عمليات نصب و راه اندازي بزرگ ترين جرثقيل 
دروازه يي كش��ور در انبار روب��از ناحيه نورد گرم فوالد 
مباركه، امكان ذخيره سازي تختال و كالف در زميني 
به مس��احت ۷۰۰۰ مترمربع و همچنين فضاي سير 
قطار و كاميون براي بارگيري در زميني به مس��احت 
۶۰۰۰ مترمربع فراهم ش��د. مدير اج��راي پروژه  هاي 
جنبي و پشتيباني فوالد مباركه ضمن تاييد اين خبر 
گفت: عمليات ساخت، نصب و راه اندازي اين جرثقيل 
با توجه به سياست هاي فوالد مباركه در راستاي توسعه 
صادرات و رفع مش��كالت و محدوديت ه��ا در زمينه 
بارگيري ريلي محصوالت انجام شد. حميد شجاعي با 
بيان اينكه از جرثقيل دروازه يي جهت جابه جايي مواد 
در محل هاي روباز و مكان هايي اس��تفاده مي شود كه 
امكان جابه جايي در امتداد ريل حركت طولي ميس��ر 
است، گفت: بيش��ترين كاربرد اين نوع جرثقيل ها در 

كارخانه ها و بنادر ساحلي و خشك است. 
 قلع�ه فلك االف�اك در خرم آب�اد س�ند دار 
مي شود؛خرم آباد| استاندار لرستان از سنددار شدن 
قلع��ه فلك االفالك خبر داد. سيدموس��ي خادمي در 
همايش هفته ميراث فرهنگي ضمن گراميداشت اين 
ايام اظه��ار كرد: اميدواريم از اين فرصت براي معرفي 
ظرفيت ها، مناظر و جاذبه هاي استان به كشور و جهان 
استفاده كنيم. او ادامه داد: قاعدتا بخشي از برنامه خود 
را براي اين موضوع بايد قرار دهيم، چراكه در آينده يي 
نه چندان دور وضعيت توسعه يافتگي استان ها تغيير 
خواهد كرد. خادمي تصريح كرد: هم اكنون سرمايه هاي 
مصنوعي مانند فوالد، ماش��ين و بت��ن در رتبه بندي 
توس��عه يافتگي قرار مي گيرند و لرستان به لحاظ اين 
موضوع جزو استان هاي كمتر توسعه يافته قرار گرفته 

است.  
ح�ال  در  زنجان�ي  محقق�ان  داروي  نان�و   
تجاري س�ازي؛زنجان| معاون تحقيق��ات و فناوري 
دانشگاه علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي و درماني 
زنجان گفت: نانو داروي محققان زنجاني تجاري سازي 
مي ش��ود. معاون تحقيقات و فناوري دانش��گاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداش��تي و درماني زنجان گفت: 
هم اكن��ون هف��ت نان��و تولي��دي توس��ط محققان و 
پژوهشگران علوم پزشكي زنجان در حال تجاري سازي 
است. شغلي با بيان اينكه استان زنجان به عنوان قطب 
فناوري نانو در كش��ور محس��وب مي شود، گفت: سه 
ش��ركت دانش بنيان در دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
مس��تقر ش��ده كه در زمينه نانو داروه��ا و داروهاي با 

تكنولوژي بسيار باال فعاليت مي كنند. 
 خريد تضميني 49000تن گندم از كش�اورزان 
هرمزگاني؛بندرعب�اس| امس��ال 49۰۰۰تن گندم 
از كش��اورزان هرمزگاني خريد تضميني ش��ده است. 
مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۶ 
كش��ور با اعالم اين خبر گفت: خريد تضميني گندم 
در هرمزگان از نيمه فروردين ماه آغاز ش��ده و تا پايان 
تيرماه ادامه دارد. مسعود دشوارگر افزود: قيمت خريد 
ه��ر كيلوگرم گندم معمول��ي ۱3هزار ري��ال و دروم 
۱3هزار و 3۰۰ ريال اس��ت. او اظه��ار كرد: ۱۵ مركز 
خريد گندم در شهرستان هاي حاجي آباد، بندرعباس، 
ميناب، رودان، بستك و پارسيان گندم را از كشاورزان 
خريداري مي كنند. دشوارگر با پيش بيني امسال حدود 
۵۲ هزار تن گندم از كشاورزان استان خريداري شود، 
اضافه كرد: تاكن��ون ۵۰درصد هزينه گندم خريداري 
 شده به كشاورزان پرداخت  شده و بقيه اين مبلغ نيز تا 

چند ماه آينده پرداخت مي شود. 

اخبارشهرستانها

رييس مجلس دهم در آيين بهره برداري از 2 پروژه گازرساني:

بنگاههايبزرگمشكليازاقتصادحلنميكنند

سرمايه گذاران خارجي پتروشيمي بويراحمد اعام كردند

كنار سرمايه گذار ايراني تا آخر پروژه مي مانيم

گروه بنگاه ها  
در روزهايي كه برخي گروه هاي سياسي مخالف 
دولت و رسانه هاي همسوي آنان با استفاده از تمام 
ابزاره��اي رسانه يي ش��ان در حال زيرس��وال بردن 
دس��تاوردهاي اقتصادي دولت و پمپاژ نااميدي در 
جامعه هس��تند؛ رييس مجلس ده��م از ضرورت 
تقوي��ت وح��دت و همدلي كش��ور ب��راي عبور از 
بحران هاي پيش رو صحبت مي كند. ضرورتي كه به 
اعتقاد الريجاني چنانچه هرچه س��ريع تر در كشور 
نهادينه نشود؛ آس��يب ها و خسارت هاي فراواني را 

ايجاد خواهد كرد. 
رييس مجلس دهم معتقد است: بدون ترديد اگر 
مردم در داخل كشور اتحاد داشته باشند، دشمنان 
مي فهمن��د كه اقدامات و توطئه ه��اي آنها تاثير و 
فايده يي ن��دارد.« در كنار بحث اتحاد، الريجاني از 
ضرورت س��پردن اقتصاد به مردم سخن گفت و با 
تاكي��د به اين واقعيت كه پوياي��ي واقعي اقتصاد و 
بهبود وضعيت معيشتي مردم نه به وسيله بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي بلكه از طريق توس��عه كسب و كار 
خرد مردمي اس��ت كه محقق مي ش��ود و مي توان 
اقتصاد كش��ور را در برابر تكانه هاي خارجي ايمن 
س��اخت. علي الريجان��ي در آيين بهره ب��رداري از 
پ��روژه گازرس��اني به دو روس��تاي بخش كهك با 
بيان اينكه گازرس��اني و آب رساني شرايط روستاها 
را بهبود مي بخشد اظهار داشت: در سال هاي آينده 
از سرشاخه دز آب آشاميدني به اين مناطق خواهد 
رس��يد و اميدواريم كه اين مساله موجب آباداني و 
توليد شود. او با اش��اره به دشمني هاي كشورهاي 
قلدرمآب عليه ايران افزود: بدون ترديد فش��ارهاي 
دش��منان شرايط را در كشور سخت كرده است اما 
اگر همت و تالش داشته باشيم، مي توانيم شرايط 

خوبي براي آينده رقم بزنيم. 
رييس مجلس دهم خاطرنشان كرد: مقام معظم 
رهبري بارها تاكيد داش��ته اند كه زماني كه اقتصاد 
كشور در دست مردم باشد، كشور موفق مي شود. در 
واقع بنگاه هاي اقتصادي دولتي و بزرگ مشكلي را 
برطرف نمي كند بلكه اگر مردم در زمينه اقتصادي 
فعال باشند و كار توليدي و فعاليت اقتصادي انجام 

دهند، مشكالت حل مي شود. 

 هدف تحريم، تحت فشار قراردادن مردم است
نماين��ده قم در مجلس دهم بي��ان كرد: هدف 
امريكا از تحريم دوباره ايران اين اس��ت كه مردم را 
در فشار و سختي قرار دهد درحالي كه بسياري از 
كش��ورها از جمله اروپايي ها كه در گذشته همراه 
امري��كا بوده اند نيز اين اقدام را تقبيح كرده اند زيرا 
زماني كه يك تواف��ق بين المللي صورت مي گيرد، 

رييس جمهور يك كش��ور نمي توان��د اين توافق را 
نقض كند. او با بيان اينكه برخي كشورهاي منطقه 
كه با ايران دشمني دارند با امريكا عليه ايران توطئه 
و البي كرده ان��د عنوان كرد: بدون ترديد اگر مردم 
در داخلي كش��ور اتحاد داش��ته باش��ند، دشمنان 
مي فهمن��د كه اقدامات و توطئه ه��اي آنها تاثير و 

فايده يي ندارد. 
الريجاني با تاكي��د بر اينكه ميان مردم، احزاب 
و گروه هاي مختلف كشور بايد ارتباط صميمانه يي 
وجود داشته باش��د گفت: ماه رمضان يك فرصت 
بس��يار مناس��ب براي نزديك ك��ردن دل ها و رفع 
اختالفات است و بايد از اين فرصت بزرگ استفاده 
كني��م. م��ردم بايد ضمن حفظ اتحاد بر مس��ائلي 
پافشاري كنند كه موجب تامين منافع ملي، آباداني 

و اشتغال در كشور مي شود. 
رييس مجلس دهم با اشاره به فرارسيدن سالروز 
آزادسازي خرمشهر اظهار كرد: آزادسازي خرمشهر 
كار و اق��دام بزرگي بود كه بس��ياري از معادالت را 
برهم زد؛ در اين روز نگرش و نظر همه دنيا به ايران 
تغيير كرد و همه دشمنان فهميدند كه نمي توانند 

با ملت ايران بازي كنند. 
الريجان��ي اف��زود: در اواي��ل پي��روزي انقالب 
اسالمي، بني صدر دايما با رهبران حزب جمهوري 

اس��المي ايران درگير بود و به  جاي اينكه اتحاد را 
تقويت كند، تخم اختالف در كشور مي پاشيد. 

نماينده ق��م در مجلس دهم اظهار داش��ت: از 
زمان ش��روع جنگ تا فتح خرمش��هر كه بني صدر 
فرماندهي و مديريت جنگ را برعهده داشت، هيچ 
پيشروي نداشتيم و حتي نمي توانستيم يك بخش  
كوچك از مكان هايي را كه عراق تصرف كرده  بود، 
پس  بگيريم اما زماني كه امام خميني)ره( اين آدم 
مزاحم و اختالف افكن را كنار گذاشتند و در كشور 
اتحاد و همدلي به وجود آمد، ش��رايط كامال تغيير 
كرد. او با تاكيد بر اينكه فتح الفتوح ايران در جنگ 
تحميلي آزادس��ازي خرمشهر بود گفت: مهم ترين 
عامل آزادسازي خرمشهر، وفاق و همدلي مردم بود 
و بدون ترديد ام��روز نيز اگر مي خواهيم در مقابل 
دشمن پيروز ش��ويم، بايد وفاق داشته باشيم چرا 
كه وفاق و همدلي موجب مي شود دشمن نتواند به 

اهداف خود دست پيدا كند. 

 حوادث كازرون حاصل بي تدبيري بود
الريجاني در ادامه با اش��اره به اتفاقات اخير در 
كازرون خاطرنشان كرد: اتفاقاتي كه در كازرون رخ 
داد، كوچ��ك بود و به نظ��ر من بي تدبيري موجب 
اين حوادث و اتفاقات ش��د چراكه مديران شهري 

بايد با گفت وگو با مردم، مش��كالت را خيلي ساده 
برطرف مي كردند. 

او با بيان اينكه علت ح��وادث كازرون ناراحتي 
مردم از انتزاع ش��هر بود گفت: دشمنان با استفاده 
از همين مس��اله در عرصه بين المللي مساله سازي 
كردند به گونه يي كه وزير خارجه بيكار امريكا براي 
اين مس��اله پيام صادر كرد كه البته پيام او بيانگر 
بي عقلي است. رييس مجلس دهم با اشاره به سخن 
اخير وزير امور خارجه امريكا اظهار كرد: در روزهاي 
اخي��ر وزير خارجه امريكا به يك دانش��گاه رفته و 
استراتژي كشورش در خصوص جمهوري اسالمي 
اي��ران را بيان كرده اس��ت كه بع��د از مطالعه در 
حرف هاي او متوجه شدم كه كوچك ترين نشانه يي 

از عقالنيت در او وجود ندارد. 
الريجاني با بيان اينكه دشمنان از ايجاد اختالف 
در كش��ور خوشحال مي ش��وند افزود: وزير خارجه 
امريكا بيش از حد حرف مي زند و اين مساله بيانگر 

رشد نكردن يك سياستمدار است. 

 برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت ها
نماينده قم در مجلس دهم با تاكيد بر ضرورت 
و اهميت برنامه ريزي براي اس��تفاده و فعال كردن 
ظرفيت ه��اي موجود در كش��ور عنوان ك��رد: در 

خصوص اين مساله در مجلس شوراي اسالمي بحث 
و تبادل نظر صورت گرفته است و اليحه دولت در 
اين زمينه نيز توسط مجلس تكميل شد، همچنين 
يك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميلي��ون دالر نيز از صندوق 
توسعه ملي برداشته شد كه بعد از مشاركت بانك ها 
۱۰ تا ۱۲ ميليارد تومان به روستايي ها داده مي شود 
تا جوانان روس��تايي با عالقه مش��غول كار شوند و 

زندگي بهتري داشته باشند. 
او با تاكيد بر اينكه مس��ووالن استاني بايد براي 
به نتيجه رسيدن اين طرح كمك كنند بيان كرد: 
اگر اين طرح به نتيجه برسد و اثرات خوبي داشته 
باشد مي توان در آينده نيز اين كار را تكرار كرد و با 
موافقت مقام معظم رهبري از صندوق توسعه ملي 

وام گرفت. 
الريجاني با تاكيد بر اينكه سيستم  اداري بايد به 
جوانان براي كار توليدي كمك كند گفت: احتمال 
دارد براي يك روس��تايي مراجعه مك��رر به ادارات 
مختلف سخت باشد و به همين دليل بايد چاره يي 
انديشيده شود تا همه مجوزها از يك اداره دريافت 
ش��ود، البته در اين زمينه هم��ه ادارات بايد كمك 
كنن��د چرا كه كار توليدي منجر به رش��د و ايجاد 

ثروت در كشور مي شود

 افتتاح پروژه  گازرساني دو روستاي قم
باحض��ور الريجاني رييس مجل��س دهم پروژه  
گازرس��اني دو روستا وشنوه و اول در بخش كهك 

قم افتتاح شد. 
عليرضا نصيري مديرعامل ش��ركت گاز استان 
قم در مراس��م بهره برداري از پروژه  گازرس��اني دو 
روس��تا وش��نوه و اول در بخش كه��ك قم گفت: 
اي��ن پ��روژه از تير ماه س��ال ۱39۵ آغ��از و ۵۰۰ 
روزه طرح ريزي ش��د؛ ۲۷ كيلومتر طول لوله كشي 
آن اس��ت كه ۱۵كيلومتر فلزي فش��ار قوي و ۱۲ 
كيلومتر پلي اتيلن فش��ار ضعيف است. او ادامه داد: 
4۸۰ علمك در روس��تاي وشنوه و اول نصب شده 
همچنين دو ايستگاه تقليل فشار راه اندازي شده كه 
براي اين كار مجبور شديم مخروط كوه را  برداريم. 
نصيري عنوان كرد: جهت تامين گاز در روستاي 
وش��نوه و اول دو ايستگاه گازرس��اني احداث شده 
كه يك ه��زار و ۵۰۰ مترمكع��ب و ديگري ۱4۰۰ 
مترمكع��ب ظرفي��ت دارد و وظيفه گازرس��اني را 

برعهده دارند. 
او هزينه اين پروژه را 4۶ ميليارد ريال اعالم كرد 
و گفت: چهار كيلومتر آن هم هنوز باقي مانده كه 
با تكميل آن هزين��ه اين پروژه به ۷ميليارد تومان 
مي رسد كه در نتيجه ضريب نفوذ گاز در روستاهاي 

استان قم به 9۰ درصد خواهد رسيد. 

در شرايطي كه برخي رسانه هاي مخالف دولت 
تالش مي كنند تا به بهانه خروج ترامپ از برجام در 
آتش انتقاد از دولت بدمند و تمام سرمايه گذاري هاي 
خارجي در كش��ورمان را ناتم��ام معرفي كنند، اما 
واقعي��ت ميداني نش��ان مي دهد ك��ه بخش قابل 
توجهي از سرمايه گذاران كه در حوزه هاي كسب و 
كار كوچك و متوسط ايران سرمايه گذاري كرده اند؛ 
همچنان مايل ب��ه ادامه همكاري ه��اي اقتصادي 

مشترك خود با ايران هستند. 
يكي از اين نمونه ها، فاينانسور ايتاليايي مجتمع 
بين المللي پتروش��يمي دنابويراحمد است كه در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا بعد از خروج ترامپ 
از امريكا فرآيند سرمايه گذاري هاي خود در ايران را 
ناتمام رها خواهيد كرد؟ مي گويد: كاري نداريم كه 
در سطح بين المللي چه اتفاقي مي افتد؛ ما تا آخر 
با توجه به قراردادهاي عقد شده با پتروشيمي دنا 

كنار سرمايه گذار ايراني اين پتروشيمي مي مانيم. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« و به نق��ل از روابط عمومي 
پتروش��يمي بويراحمد، فاينانسور خارجي مجتمع 
بين الملل��ي پتروش��يمي دنابويراحم��د و نماينده 
ش��ركت UOPانگلس��تان ب��ه هم��راه نماين��ده 
بويراحم��د و دنا در مجلس ده��م، معاون عمراني 
استاندار، ش��ركت مشاور پتروش��يمي بويراحمد، 
امام جمعه مارگ��ون، فرماندار بويراحمد، مديركل 
صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل آب منطقه يي 
استان و جمعي از مديران شهرستاني و استاني از 

سايت پتروشيمي دنابويراحمد بازديد كردند. 
فاينانسور ايتاليايي پتروشيمي دنابويراحمد در 
اين بازديد گفت: مجتمع بين المللي پتروش��يمي 
دن��ا بويراحمد پروژه يي اس��ت ك��ه از گاز طبيعي 
متانول توليد مي كند و س��پس اين متانول تبديل 

به محصوالت پلي اتيلن و pp مي شود. 

فاينانسور ايتاليايي پروژه با بيان اينكه بر اساس 
اطالعاتي ك��ه ما داريم، اي��ن منطقه ظرفيت هاي 
خوبي براي سرمايه گذاري دارد، افزود: اينجا نزديك 
به خطوط لوله نفت و گاز اس��ت و منابع آب نيز به 
آن نزديك است و در مجموع شرايط الزم در استان 
كهگيلوي��ه و بويراحمد براي ايج��اد مجتمع هاي 
پتروش��يمي با توجه به پتانس��يل هاي اين استان 

وجود دارد.
او ضمن تقدير از همكاري مس��ووالن محلي از 
جمله اس��تاندار كهگيلوي��ه و بويراحمد و نماينده 
بويراحمد و دنا تصريح كرد: مسووالن محلي تاكنون 
همكاري خوبي در رفع موانع پيش روي اين پروژه 
داشته اند و اميدواريم كه اين همكاري ادامه داشته 

باشد تا پروژه به بهره برداري برسد. 
اين فاينانس��ور بيان كرد: ميزان سرمايه گذاري 
اين پروژه ۲ميليارد دالر اس��ت كه قرارداد نهايي با 

سرمايه گذار عقد شده است و ما وقتي وارد پروژه يي 
ش��ديم تا انته��اي كار مي مانيم و از س��رمايه گذار 
حماي��ت مي كنيم. فاينانس��ور مجتمع بين المللي 
پتروش��يمي دنابويراحمد با اش��اره ب��ه اينكه اين 
پتروش��يمي با توجه به اس��تفاده از گاز طبيعي و 
آخرين تكنولوژي روز دنيا هيچ گونه آلودگي ندارد 
و با محيط زيست سازگار است، گفت: واحد متانول 
و MTO بر اساس تكنولوژي انگلستان، واحدهاي 
زيردس��تي HD و PP نيز تكنولوژي ژاپني دارند 

كه آخرين تكنولوژي روز در زمينه پتروشيمي ها با 
حداقل آالينده هاي محيط زيستي هستند. او افزود: 
مش��عل هاي مجتمع هيچ گونه آاليندگي اي بيرون 
نخواهند داد و هيچ اثري روي محيط زيست ندارند. 
او با بيان اينكه ميزان آب پتروشيمي نيز از ۱۵ 
ميليون مترمكعب در سال با استفاده از نوع جديدي 
از تكنولوژي به ۵ميليون مترمكعب كاهش يافته، 
خاطرنشان كرد: اين پتروشيمي يكي از سازگارترين 

پتروشيمي هاي دنيا با محيط زيست است. 

هرمزگان  اس��تاندار هرمزگان 
گف��ت: در بخش مب��ارزه با قاچاق 
اس��المي  ش��وراي  مجل��س  كاال، 
براي تس��ريع در اين ام��ر و بهبود 
بيش��تري  اختيارات  مب��ارزه  روند 
را ب��ه اس��تان ها محول ش��ود. به 
گزارش ايس��نا، فريدون همتي در 
نشس��ت مش��ترك گروه مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان 
هرمزگان، هيات تحقيق و تفح��ص مجلس و دبيران گروه 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان هاي خوزس��تان، بوشهر، 
كرمان، سيس��تان و بلوچس��تان، فارس و خراسان جنوبي 
عن��وان كرد: بايد به  م��وازات اقدامات براي مبارزه با قاچاق 
كاال، توليدكنن��دگان داخلي را به افزايش كيفيت و كاهش 
قيمت تش��ويق كنيم تا مصرف كننده داخل��ي براي خريد 
كاالي داخلي رغبت داشته باشد. استاندار هرمزگان اجراي 
مبادالت مرزنش��يني در نيمه دوم س��ال گذش��ته را عامل 
كاه��ش نرخ بي��كاري در هرمزگان دانس��ت و بيان كرد: با 
اجراي طرح تقويت مبادالت مرزنش��يني در س��ال گذشته 
هرمزگان توانس��ت شاهد كاهش نرخ بيكاري باشد. تقويت 
مبادالت مرزنشيني عالوه بر ايجاد اشتغال مي تواند موجب 
مش��اركت مردم س��اكن نوار مرزي در مب��ارزه با قاچاق و 
تقويت امنيت مرزها ش��ود. او اظه��ار كرد: نبايد براي تمام 
كشور يك نسخه واحد براي مبارزه با قاچاق در نظر گرفت 
زيرا هر استان با توجه به موقعيت و ظرفيت هاي موجود در 

آن نياز به نسخه مخصوص خود را دارد. 

 محول كردن بخشي از واردات
كاالهاي مورد نياز به مرزنشينان

كرمانشاه  اس��تاندار  كرمانش�اه  
گف��ت: عده ي��ي در داخل كش��ور به 
دنبال ايجاد ياس و نااميدي بين مردم 
درخصوص ناديده جلوه دادن اقدامات 
اثربخ��ش دولت در مناط��ق زلزله زده 
بودند. به گزارش ايلنا، هوشنگ بازوند 
در نشس��ت فرمان��داران ب��ر ضرورت 
اطالع رس��اني از برنامه ه��ا دول��ت در مناطق زلزله زده توس��ط 
فرمانداران تاكيد و خاطرنش��ان كرد: ما براس��اس اين فرمايش 
تالش كرديم كه از فرصت زلزله براي پيش��برد امورات اس��تان 
استفاده كنيم و تا آنجا كه مقدور بود به بازسازي بيشتر واحد ها 
در ش��هر ها و روس��تا ها اقدام كرديم. زلزله س��ال گذشته استان 
نخستين زلزله يي بود كه پس از 3۶ساعت از وقوع آن مصوبات، 
نقدينگي و اعتبارات مربوط به آن به صورت يكجا ابالغ ش��د كه 
در تاريخ ديگر زلزله ها بي نظير است. او گفت: در خارج از كشور 
كه وضعيت معاندين با نظام مشخص است اما متاسفانه در داخل 
كشور هم عده يي به دنبال سياه نمايي و نااميد كردن مردم بودند 
و عن��وان مي كردند كه دولت براي اي��ن مردم كاري انجام نداده 
است. بازوند با اشاره به ساختن بيش از 9۶هزار واحد مسكوني در 
مناطق زلزله زده با اعتباري به مبلغ بيش از ۵ هزار و 3۰۰ميليارد 
تومان توس��ط دولت اظهار كرد: اين دولت در مجموع س��اخت 
بيش از 9۶هزار واحد مس��كوني در اين مناطق را در دستور كار 
دارد اما بعضي ها كه ساخت ۲۰واحد را شروع كرده اند آنچنان كار 
خود را بزرگ و مهم جلوه مي دهند كه اگر ساخت اين تعداد نبود 

مشكالت مردم به صورت الينحل باقي مي ماند. 

عده اي به بهانه زلزله كرمانشاه دنبال 
سياه نمايي بودند

ف�ارس  معاون سياس��ي امنيتي 
اس��تانداري ف��ارس گف��ت: كمب��ود 
سوخت در استان فارس و شهر شيراز 
وجود ندارد و ۷ميليون ليتر بنزين به 
جايگاه هاي سوخت استان تزريق شده 
اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
هادي پژوهش، معاون سياسي امنيتي 
استانداري فارس از مردم خواست به شايعات مطرح شده پيرامون 
كمبود سوخت در استان به خصوص در شهرستان شيراز توجه 
نكنند و گفت: حدود ۷ميليون ليتر بنزين براي تامين س��وخت 
مورد نياز مردم به جايگاه هاي سوخت استان تزريق شده و نگراني 
در اي��ن زمينه وجود ندارد. او افزود: تزريق اين ميزان س��وخت 
درحالي است كه مصرف سوخت در روز هاي ديگر ۵ ميليون ليتر 
بوده است. معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس به مطالبات 
و خواس��ته هاي برخي كاميون داران در روز هاي گذشته اشاره و 
بيان كرد: اين قشر زحمتكش خواسته هايي داشتند و دولت به 
مطالبات آنان توجه كرد كه ازجمله آن افزايش نرخ كرايه، بيمه 
رانندگان و حقوق بازنشستگي آنان است. پژوهش ادامه داد: در 
نشست هايي كه با تش��كل هاي صنفي رانندگان و اتحاديه هاي 
رانندگي و تعاوني ها استان فارس برگزار شده آنها قول همكاري 
و شروع فعاليت خود را دادند. او همچنين به شايعات مطرح شده 
در فض��اي مجازي پيرامون آتش زدن يكي از جايگاه هاي پمپ 
بنزين در ش��يراز اشاره كرد و افزود: اين موضوع از اساس كذب 
اس��ت و صحت ندارد ضمن اينكه در محدوده اعالم ش��ده هيچ 

پمپ بنزيني وجود ندارد. 

تزريق ۷ ميليون ليتر بنزين به جايگاه هاي 
سوخت استان فارس

قم  معاون امور حقوقي و مجلس 
كميت��ه امداد ام��ام خمين��ي)ره( از 
مس��تمري  ۱3درص��دي  افزاي��ش 
خانواده ه��اي تحت پوش��ش كميته 
امداد در سال جاري خبر داد. منصور 
قمش��ه در گفت وگ��و با مه��ر اظهار 
ك��رد: با همكاري مجل��س و دولت و 
ب��ا مصوبه مجلس دهم پرداخت مس��تمري خانواده هاي تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني)ره( از سال گذشته به ميزان 
3برابر افزايش يافت و امسال نيز مستمري مددجويان ۱3درصد 
افزايش مي يابد. او عنوان كرد: براساس تبصره ۱4 برنامه بودجه 
در ارتباط با كاهش فقر مطلق امس��ال ۷۰۰هزار خانواده جديد 
وارد چرخه حمايتي كميته امداد امام خميني)ره( خواهند شد. 
او ابرازكرد: سهم كميته امداد براي اشتغال مددجويان روستايي 
از محل پرداخت يك و نيم ميليون دالر از صندوق توسعه ملي 
ارائه تسهيالت به ارزش ۲۵ميليون تومان تامين شده كه منتظر 
ابالغ آن از سوي دولت هستيم. او عنوان كرد: با مشاركت كميته 
امداد امام خميني)ره( و س��پاه پاسداران و ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام ۱۰هزار واحد مسكوني براي خانواده هاي روستايي 
تحت پوشش در ۱4 استان ساخته خواهد شد. قمشه گفت: در 
س��ال گذش��ته مردم نيكوكار ايران ۲هزار و ۱3۰ميليارد تومان 
براي كمك به محرومان و نيازمندان و محروميت زدايي به نهاد 
كميته امداد امام خميني)ره( به صورت نقدي و غيرنقدي كمك 
كرده اند كه اين آمار در مقايس��ه با س��ال 9۵ بيش از 3۰درصد 

افزايش داشته است. 

افزايش 13 درصدي مستمري خانواده هاي 
تحت پوشش كميته امداد
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سازمان هاي دولتي،  85 درصد خط ساحلي شمال را تصرف كردند

ويالسازهايقانونگريز

پولي كه ساليانه خرج بيماران خاص مي شود
مدي��ركل دفت��ر مديريت خدم��ات تخصصي 
س��ازمان بيمه س��امت اي��ران ضمن تش��ريح 
هزينه هاي س��االنه بيمه س��امت براي بيماران 
خاص، درباره مش��كل بيم��اران هموفيلي مبني 
ب��ر گرفت��ن تاييديه ه��اي ماهانه ب��راي دريافت 

داروهايشان توضيحاتي ارائه داد. 
حنان حاج محمودي درب��اره نحوه دريافت دارو 
از س��وي بيماران خاص، گفت: بايد توجه كرد كه 
جيره دارويي اكثر بيم��اران خاص مانند دياليزي، 
پيوند كليه و تاالس��مي مشخص است؛ بطوري كه 
ما براي اين بيماران پرونده يي تش��كيل داده ايم كه 
مي توانند بر اس��اس آن داروي مورد نيازش��ان را از 
داروخانه هايي كه داروهاي بيم��اران خاص را ارائه 
مي دهند، دريافت كنند. بنابراي��ن اين بيماران به 
مراجعه مك��رر به ادارات كل بيمه در اس��تان هاي 
مختلف براي تش��كيل پرونده و تاييد داروهايشان 

نيازي ندارند. 
او با اش��اره به هزينه هاي سازمان بيمه سامت 
ب��راي دارو و درمان بيماران خاص، افزود: به عنوان 
مثال س��االنه براي هر بيمار ام اس بطور متوس��ط 
هفت ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تومان هزينه مي كنيم. 
به همين ترتيب براي بيم��اران پيوند كليه حدود 
هفت ميلي��ون و ۴۰۰ هزار تومان، ب��راي بيماران 
تاالسمي پنج ميليون تومان، براي بيماران دياليزي 
۲۷ميلي��ون توم��ان و ب��راي بيم��اران هموفيلي 

۲۹ميليون تومان در س��ال هزينه مي شود. بر اين 
اس��اس بيماران هموفيلي هر سال بيشترين سرانه 
هزينه، به ازاي هر نفر را براي بيمه س��امت دارند. 
زي��را داروهايش��ان داروهايي گران ب��وده و برخي 
از داروها و فاكتورهاي خوني ش��ان وارداتي اس��ت. 
مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصي سازمان 
بيمه سامت ايران درباره مشكل بيماران هموفيلي 
مبني مراجعه ماهانه آنها به ادارات كل بيمه سامت 
در استان هاي مختلف جهت گرفتن تاييديه براي 
دريافت داروهايشان، به ايسنا گفت: به دليل گران 
بودن داروهاي بيم��اران هموفيلي، احتمال قاچاق 
اين داروها به خارج از كش��ور وجود دارد. به همين 
دلي��ل براي بيماران هموفيلي نظارت بيش��تري را 
قائل شديم. ضمن اينكه ساير بيماران خاص داراي 
پروتكل درماني هس��تند و مشخص است كه يك 
بيم��ار ديالي��زي در ماه چقدر دارو ني��از دارد. اين 
درحالي است كه بيماران هموفيلي به اين دليل كه 
ممكن است در طول ماه دچار خونريزي هاي مكرر 
شوند و سطح فاكتورهاي خوني شان متفاوت است، 

هنوز پروتكل درماني مشخصي ندارند. 
حاج محم��ودي ب��ا بيان اينك��ه ني��از بيماران 
هموفيلي به فاكتورهاي انعقادي، بر اس��اس سطح 
خوني فاكتور و نوع بيماري مشخص مي شود، گفت: 
باي��د توجه كرد كه هموفيل��ي طيفي از اختاالت 
انعقادي اس��ت. بر همين اساس از وزارت بهداشت 

درخواس��ت كرده اي��م ك��ه پروتكل ه��اي بيماران 
هموفيلي مشخص و به ما اباغ شود تا بر اساس آن 
بتوانيم براي بيماران پرونده تشكيل دهيم. در اين 
صورت هموفيلي ها هم مانند س��اير بيماران خاص 
نياز به مراجعه مكرر براي تش��كيل پرونده و تاييد 
دارو نخواهند داشت و جيره مشخصي از دارو براي 
بيمار تعيين مي شود تا اگر احيانا براي بيمار مشكلي 
ايجاد ش��د يا ضربه يي خورد و خونريزي پيدا كرد، 
نيازي به تاييد دارويش نداش��ته باش��د و بتواند به 
صورت روتين دارويش را از داروخانه دريافت كند. 

او با بيان اينكه معاونت درمان وزارت بهداشت به 
ما قول دادند كه تا آخر خرداد ماه راهنماي باليني 
بيماران هموفيلي را اباغ كنند، اظهار كرد: اگر اين 
پروتكل به ما اباغ شود، مي توانيم بر اساس سطح 
خوني بيمار، پرونده يي براي بيمار هموفيلي تشكيل 
دهيم. در اين صورت ديگ��ر نيازي به مراجعه اين 
بيماران ب��راي تاييد داروهايش��ان در ادارات بيمه 
نيس��ت. حاج محمودي ادام��ه داد: از طرفي بيمه 
سامت، در اس��تان ها و شهرس��تان ها ادارات  كل 
دارد و حتي در بيمارستان ها ناظر بيمارستاني هم 
داريم كه در بيمارس��تان مس��تقر بوده و مي توانند 
براي بيماران تشكيل پرونده دهند. بنابراين در اكثر 
بيمارستان هاي دانشگاهي ناظر دانشگاهي داريم كه 
مي توان��د كار تاييد دارو را انج��ام دهد و در همان 

بيمارستان هم دارو قابل تهيه است. 

مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصي سازمان 
بيمه س��امت ايران با بيان اينكه ما طبق دس��تور 
پزشك معالج به بيماران دارو مي دهيم، گفت: البته 
ممكن است بخشي از اين دارو را بيمار هموفيلي در 
بيمارس��تان دريافت كرده باشد. در گذشته دارو در 
بيمارستان به بيمار تزريق مي شد،  بدون اينكه ثبت 
ش��ود. عاوه بر آن در بخش سرپايي هم از داروخانه 
دريافت مي شد. اين موضوع در حال حاضر مديريت 
شده و اطاعات بستري بيمار و تزريقات سرپايي او 
را در سامانه نگهداري مي كنيم. بنابراين داروهايي كه 
در بيمارس��تان به بيمار داده شده، از دستور پزشك 

كم مي شود و مابقي آن به بيمار داده مي شود. 

حاج محم��ودي با بي��ان اينك��ه در حال حاضر 
بس��ياري از تاييديه هاي بيمه در داروخانه ها انجام 
مي شود، گفت: به عنوان مثال بيمار سرطاني يك بار 
به اداره كل بيمه مراجعه مي كند و پرونده يي برايش 
تشكيل مي شود تا بتواند به مدت ۹ ماه داروهايش 
را دريافت كند. بنابراين ديگر نيازي نيست كه اين 
بيمار براي هر بار دريافت دارو به بيمه مراجعه كند، 
بلكه مي تواند دارو را مستقيما از داروخانه بگيرد. اما 
بيماران هموفيلي چون پروتكل ندارند، نتوانستيم 
برايش��ان پرونده يي تش��كيل دهيم و ه��ر بار بايد 
داروهايش��ان در ادارات كل بيمه يا از س��وي ناظر 

بيمارستاني بيمه تاييد شود. 

تخري��ب و تص��رف محيط زيس��ت ب��ا هدف 
وياسازي، كوه و جنگل و دريا نمي شناسد، تصرف 
در طبيعت مدام رنگ عوض كرده و از كوه خواري 
و جنگل خواري به درياخواري رسيده است،  هر چه 
زور و قدرت بيشتر باشد، زمين بيشتر و مرغوب تري 
نصيب سازنده مي شود و به اين ترتيب منافع ملي، 
 به نفع گروهي خاص معامله ش��ده و از دس��ترس 
خارج مي ش��ود. طرح س��اماندهي سواحل هم كه 
براي آزادس��ازي خط س��احلي كشور، تدوين شده 
بود، در عمل نتيجه يي نداش��ته و فقط نامي از اين 
طرح باقي مانده اس��ت. بر اين اساس عقب نشيني 
6۰ تا1۰۰ متري از خط سواحل فقط روي كاغذ به 
اجرا در آمده و سواحل همچنان در دست عده يي از 
افراد يا دستگاه هاي دولتي قرار گرفته است، آخرين 
آمار از درياخواري حكايت از آن دارد كه 85 درصد 
خط ساحلي توسط دستگاه هاي دولتي و شركت ها 
تصاحب ش��ده، يعني عما ۳8۴ كيلومت��ر از نوار 
ساحلي از آس��تارا تا آشوراده به نفع ادارات دولتي، 

تصرف شده است. 

 قانون هست اما اجرا نمي شود
خط ساحلي دريا در حالي در تصرف سازمان هاي 
دولتي قرار گرفته كه تاكنون وعده هاي بسياري براي 
مقابله با اين وضعيت از س��وي مسووالن داده شده 
است، دولت نهم و دهم، در راس دولت هايي بود كه 
وعده هاي بس��ياري درباره آزادسازي دريا از دست 
نهادهاي دولتي و بخش خصوصي و اختصاص آن 
به مردم داد اما از قانون س��اماندهي سواحل كه در 
اين دولت تدوين ش��د هيج خبري نيست. از طرف 
ديگر درسال هاي گذش��ته مجلس قانون تشكيل 
سازمان عمران ساحل و دريا را با هدف جلوگيري 
از درياخواري، مص��وب كرد اما هنوز هم خبري از 
تشكيل آن نيست. چنين وضعيتي در حالي است 
كه نگاهي به قانون نشان مي دهد، در زمينه مقابله با 
درياخواري و تصرف اراضي ملي حاشيه درياها،  هيچ 
خأل قانوني وجود ندارد، بلكه آنچه وضعيت را وخيم 
مي كند، نبود عزم جدي براي اجراي قانون است. از 
مهم ترين مقررات موجود در اين زمينه، مي توان به 
قانون اراضي مس��تحدث و ساحلي مصوب ۲۹ تير 
1۳5۴ اشاره كرد، در بند »د« ماده »۲« اين قانون، 
عرض حريم درياي خ��زر، 6۰ متر از آخرين نقطه 
پيش��رفتگي آب در  سال 1۳۴۲ اعام شده و طبعا 
احداث هرگونه بنا و تاسيسات در ساحل درياي خزر 
كه داخل در حريم قانوني مورد اش��اره باشد، مغاير 
قانون و ممنوع اس��ت. اهميت مصون ماندن اراضي 
ساحلي، حريم دريا، درياچه ها و تاالب هاي كشور از 
هرگونه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون گذار، 

به  ح��دي بوده ك��ه در م��اده »11« قان��ون فوق 
براي متجاوزان به اراضي س��احلي، حريم درياها و 
تخريب كنندگان آنها حبس ج تا سه  س��ال و خلع 
يد در نظر گرفته ش��ده است. با اين حال همچنان 
شاهد آن هستيم كه نوار ساحلي شمال كشور، به 

نفع سازمان هاي دولتي تصرف مي شود. 

 از آستارا تا آشوراده
در تصرف دستگاه هاي دولتي

هجوم س��ازمان هاي دولتي به س��واحل شمال 
كشور و ساخت شهرك هاي ويايي براي كارمندان 
خود، در حالي اس��ت ك��ه نماين��دگان مردم در 
مجلس ش��وراي اسامي، پيش از اين بارها نسبت 
ب��ه اين موض��وع و كوتاهي س��ازمان هاي نظارت 
گر، واكنش نش��ان داده و خواستار اجراي قوانين 
موجود در اين زمينه از س��وي دولت ش��دند. روز 
گذش��ته عزت اهلل يوسفيان ما، نماينده مردم آمل 
و الريجان در مجلس شوراي اسامي، با يادآوري 
اينكه متولي آزادس��ازي س��واحل دس��تگاه هاي 

دولتي هستند، يادآور شد: تاكنون براي آزادسازي 
س��واحل تنها در مورد خوابگاه دانشجويان دختر 
دانش��گاه بابلسر اعمال ش��ده است، اما براي ساير 
بخش ها اين قدرت وجود نداشته است. هم اكنون 
۳8۴ كيلومتر نوار س��احلي از آس��تارا تا آشوراده 
بطور كامل مس��دود شده و جاده مقابل آن نيز در 
حال مسدود شدن است، به اين صورت كه اراضي 
مردم ه��م خريد و فروش مي ش��ود، ضمن اينكه 
مش��كل عمده ديگر اين اس��ت كه اين دستگاه ها 
به روستاها و حواشي آن هم هجوم آورده اند و اين 

مناطق هم در حال تغيير شكل است.«
او افزود: »در رابطه با آزادس��ازي س��واحل هيچ 
خأل قانون��ي وجود ندارد و فقط ضع��ف در اجراي 
مصوبات اس��ت، چرا كه هر دستگاه اجرايي منتظر 
اجراي مصوبات توس��ط دستگاه ديگري است و به 
تناسب قدرتي كه دارد بخشي از سواحل را تصرف 
كرده اس��ت، بنابراين تا وقتي ع��زم جدي در اين 
رابطه وجود نداشته باشد نمي توان اقدامي اساسي 

در اين زمينه انجام داد.«

اظهارات يوسفيان ما، در حالي است كه پيش 
از اين محمدحسين قرباني، نماينده مجلس شوراي 
اسامي،  نبود برخورد جدي با قانون گريزان را علت 
به وجود آمدن چنين وضعيتي دانسته و گفته بود: 
»تاكنون برخورد قاطعي دال بر تخريب يا آزادسازي 
اين سواحل صورت نگرفته است و دولت معموال با 
مشاهده چنين تخلفاتي به گرفتن جريمه ناچيزي 
بس��نده مي كن��د، درحالي كه حق م��ردم درحال 
پايمال ش��دن است و هيچ اقدامي دال بر مبارزه با 
اين خاطيان صورت نگرفته است. هر سازمان هايي 
مرب��وط به س��واحل و منابع طبيعي خ��ود در اين 
زمينه ارائه داده كه باعث بس��ياري از اختافات در 
بين اين س��ازمان ها شده است. همين چندگانگي 
كه در بين سازمان ها به وجود آمده، باعث بسياري 
از رانت خواري ها  در حوزه س��واحل ش��ده اس��ت. 
همچنين با وجود س��ازمان منابع طبيعي؛ وزارت 
كش��ور و وزارت نيرو ازجمله دستگاه هايي هستند 
ك��ه در اين حوزه فعالي��ت دارند و هريك متحمل 
وظيفه ي��ي در اين حوزه ش��ده اند، اما با اين وجود 

هنوز نتوانستيم اقدامي در اين راستا انجام دهيم.«
او افزود: »تصاحب س��واحل از سوي دستگاه ها 
ام��ري غيرقانوني بوده كه با گذش��ت زمان در اين 
راستا سندسازي هايي صورت گرفته، حتي دست و 
بال بسياري از قوانين را بسته و باعث پايمال شدن 
حقوق ساكنان آن جا و حتي ساير مردم شده است 
و اگ��ر در اين زمينه قوه قضاييه بخواهد ورود پيدا 
كند و اقدامي انجام دهد، متحمل پرداخت هزينه 

سنگيني خواهد شد.«

 تشديد مجازات، راه حل ماجرا
نمايندگان مجل��س مجازات هاي درنظر گرفته 
ب��راي كوه خواران و زمين خواران را بس��يار كمتر 
از س��ود و منفعت كسب ش��ده از سوي متجاوزان 
به عرصه هاي طبيعي دانسته و معتقدند مجازات ها 
بايد تش��ديد ش��ود. علي محمد ش��اعري، رييس 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
درباره اين موضوع بيان كرد: »عدم برخورد قضايي 
مناسب و دورزدن قانون از سوي سودجويان، علت 
اصلي بروز چنين تخلفاتي اس��ت، هر چند هر نوع 
برداش��ت و بهره برداري از مناطق كوهستاني بايد 
بر اس��اس ضوابط، مقررات و كسب مجوز از مراجع 
ذي ربط و ذي صاح و همچنين با رعايت مس��ائل 
زيست محيطي باشد اما متاسفانه برخي بدون طي 
چني��ن مراحلي تنها با رابطه بازي و دورزدن قانون 
اقدام به برداشت هاي غيرمجاز از كوه هاي كشور و 

مناطق شمالي مي كنند.«
او افزود: » دس��تگاه هاي ذي ربط نبايد با فشار 
ق��درت، مجوز برداش��ت هاي غيرقانون��ي از كوه ها 
را صادر كنند. مجوزهاي��ي كه براي انجام كارهاي 
عمراني و اقتصادي صادر مي شود نبايد تحت فشار 
قدرت برخي انجام شود زيرا مجوزهايي كه به ظاهر 
ب��راي كارهاي عمراني و اقتصادي صادر مي ش��ود 
بدون ارزيابي و ماحظات زيست محيطي و عمدتا 

با فشار مافياي قدرت، ثروت و زر و زور است.«
شاعري با بيان اينكه مجازات هاي در نظر گرفته 
براي كوه خواران و زمين خواران بس��يار از كمتر 
از سود و منفعت كسب شده از سوي متجازان به 
عرصه هاي طبيعي است، گفت: مجازات متعديان 
و متجاوزان به عرصه هاي طبيعي بايد تشديد شود 
و اگر خ��أل قانوني در رابطه ب��ا حفظ جنگل ها و 
مراتع احس��اس مي ش��ود بهتر است دستگاه هاي 
ذي ربط س��ريع و به قيد فوري��ت اين موضوع را 
در قال��ب اليحه به مجلس ارائه كنند زيرا مجلس 
اين آمادگي را دارد كه نس��بت به تصويب قوانين 
مناس��ب براي حف��ظ منابع طبيع��ي و مقابله با 

كوه خواري اقدام كند. 

  كاهش ۲۹ درصدي بارش
در كشور

ريي��س مركز ملي خشكس��الي و مديري��ت بحران 
سازمان هواشناسي با اشاره به كمبود ۲۹ درصدي بارش 
كشور نسبت به بلندمدت، استان هاي كم بارش و پربارش 
را طي هشت ماه گذشته برشمرد و گفت: وضعيت بارشي 
اس��تان هاي زنجان، ايام، همدان، اردبيل و كرمانشاه تا 

آخر ارديبهشت نرمال بود. 
صادق ضياييان با بيان اينكه از ابتداي س��ال زراعي 
۹۷-۹6 تا پايان ارديبهشت ماه كل كشور 151.5ميلي متر 
ب��ارش دريافت كرده اس��ت، اظهارك��رد: از آنجايي كه 
ميانگين بارش بلندمدت كش��ور در همي��ن بازه زماني 
۲1۴.6 ميلي متر است، بسته به بلندمدت 6۳ ميلي متر 
و معادل ۲۹.۴ درصد كاهش بارش داريم. او با مقايس��ه 
بارش امس��ال با سال قبل تصريح كرد: بارش كل كشور 
در سال گذشته در بازه زماني مهرماه تا پايان ارديبهشت 
۲۰۳.8 ميلي متر ثبت شد بنابراين امسال نسبت به سال 
گذش��ته ۲5.۷ درصد كاهش بارش داريم اين در حالي 
است كه ارديبهشت سال گذشته پنج درصد هم كمبود 
بارش داش��تيم. رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران س��ازمان هواشناس��ي در ادامه وضعيت بارش��ي 
اس��تان تهران را تش��ريح و اظهار كرد: تهران از مهرماه 
۹6 تا ارديبهش��ت ۹۷، 185.۳ ميلي متر بارش داش��ت. 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه تهران نسبت به بلندمدت 
۲۲درصد و نس��بت به سال گذش��ته ۳۳ درصد كمبود 
بارش دارد. ضياييان همچنين استان هاي كم بارش كشور 
را طي هش��ت ماه گذشته برش��مرد و گفت: استان هاي 
سيستان وبلوچستان، كرمان، هرمزگان و فارس به ترتيب 
۷1، 6۷، 66.5 و 56 درصد كمبود بارش داش��تند. اين 
كارشناس س��ازمان هواشناسي در پايان تاكيد كرد: سه 
استان آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي و كردستان 
به ترتيب ب��ا 16.6، 1۴.۷ و 1۲.8درصد افزايش بارش، 
در وضعيت ترسالي قرار گرفتند همچنين در همين بازه 
زماني براي اس��تان هاي زنجان، ايام، همدان، اردبيل و 

كرمانشاه بارش نرمال ثبت شد. 

   نظارت الكترونيكي
براي كنترل مرزهاي شرقي 

عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجلس، گفت: نظارت فيزيكي و الكترونيكي درمرزها براي 
جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور افزايش پيدا كند.  
يحيي كمالي پور در مورد اظهارات رييس پليس مبارزه با 
مواد مخدر درباره اينكه ۲۰۰ كيلومتر ازمرزهاي سيستان 
و بلوچستان با خأل كنترل و مقابله با ورود مواد مخدر به 
كشور مواجه است، گفت: كوچك ترين موارد سوء امنيتي 
درحال حاضر تحت رص��د قرارگرفته و بافاصله پس از 
شناس��ايي با آن برخورد مي شود، بنابراين چطور ممكن 
اس��ت كه با كاميون وتريلي مواد مخدر به كش��ور وارد 
مي ش��ود، اما فردي متوجه نمي ش��ود.   او با بيان اينكه 
امكانات كنترل الكترونيكي درصورت عدم وجود كنترل 
فيزيكي درحوزه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، تصريح 
كرد: ب��راي كنترل مرزها نياز به تصويب قانون جديدي 
وجود ندارد و درقوانين گذشته پيش بيني هاي الزم براي 
اين مساله صورت گرفته است، بنابراين مراقبت از مرزها، 
نظ��ارت بر ورود و خروج م��واد مخدر درمرزها درقوانين 
فعلي به صورت ش��فاف مطرح ش��ده است؛ هرچند كه 
دس��تگاه هاي ذي ربط بايد نس��بت به وجودمش��كات 
و خاء ها درهربخش��ي پاسخگو باش��ند.  كمالي پور با 
اش��اره به اينكه بهترين راه براي جلوگيري از ورود مواد 
مخدر به كشور كنترل دقيق مرزها دراستان هاي جنوبي 
به ويژه سيس��تان و بلوچستان است، گفت: درشرايطي 
كه امكان كنترل فيزيك��ي وجود ندارد، مي توان دركنار 
عزم جامع و كامل از كنترل الكترونيكي اس��تفاده كرد، 
ضمن اينك��ه درصورت وجود اراده الزم هيچ مش��كلي 
دراي��ن حوزه الينحل باقي نمي مان��د؛ البته مواد مخدر 
بيش��تر از مرزهاي شرقي و جنوب شرقي به كشور وارد 
مي شود كه بايد بتوان كنترل و نظارت ها را جدي تر كرد. 
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، 
افزود: به طورحتم مي توان با همكاري هاي بين المللي با 

قاچاقچيان مواد مخدر درمرزها موثر تر برخورد كرد. 

 حكم معلم متخلف فسا 
هفته بعد صادر مي شود

رييس آموزش و پرورش شهرس��تان فس��ا درباره 
نتيج��ه ش��كايت از معلمي كه م��وي ۹ دانش آموز را 
قيچ��ي كرد، گفت: بايد منتظ��ر نتيجه حكم تخلفات 
اداري و دادگاه باش��يم ك��ه در هفت��ه آين��ده اع��ام 
خواهد ش��د.  مسلم اميني نژاد در مورد نتيجه شكايت 
والدين دانش آموزاني كه معلمش��ان موي آنها را كوتاه 
كرده ب��ود به خبرنگار ايلنا گف��ت: ما پرونده اين معلم 
را به تخلفات اداري آموزش و پرورش فس��ا فرستاديم 
ولي هنوز حكمي صادر نش��ده اس��ت. همچنين يكي 
از اوليا هم به دادگاه فس��ا ش��كايت ك��رده  بود كه در 
آنجا نيز هنوز حكمي صادر نش��ده است، اما به زودي 
حكم صادر مي ش��ود. البته االن مدارس ديگر تعطيل 
ش��ده و تا زماني كه حكم صادر ش��ود معل��م به كار 
خود مي ده��د. اميني نژاد ادام��ه داد: از ميان اين نه 
دانش آموز، خانواده سه نفر از آنها شكايتي نداشته اند. 
والدين چهار نفر از دانش آموزان هم رضايت دادند. اما 
دو خانواده هستند كه شكايت دارند و همچنان پيگير 
ماجرا هس��تند. به هر حال اين معلم هم تخلف اداري 
كرده و هم ب��ه خاطر قيچي كردن موي دانش آموزان 
ممكن اس��ت مش��مول ديه ش��ود.  رييس آموزش و 
پرورش فسا از احتمال بازنشست شدن اين معلم خبر 
داد و گفت: از آنجايي كه نخستين بار است اين اتفاق 
مي افتد من نمي توانم پيش بيني كنم كه نتيجه حكم 
چه خواهد شد. از طرفي يك سال به بازنشستگي اين 
معلم مانده بود، اين امكان هست كه با وجود رخ دادن 
اين اتفاق معلم را با ۲۹ س��ال س��ابقه كار بازنشست 
كنند.  او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا مدرسه براي 
ادامه همكاري الزم اس��ت از وي تعهدي بگيرد يا نه؟ 
گفت: مدرس��ه فقط وظيفه داشت اين كار را گزارش 
كن��د و ما نيز موظف بوديم به تخلفات اداري آموزش 
و پرورش شهرستان فسا اعام كنيم. حال بايد منتظر 
نتيج��ه حكم تخلف��ات اداري و دادگاه باش��يم كه در 

هفته آينده اعام خواهد شد. 

اخبار

ت��رك اعتي��اد غيراصول��ي برخ��ي مراكز، 
دس��تگيري، نگهداري موق��ت و ترك اجباري 
و بع��د رها كردن معت��ادان، هم فعاليت مراكز 
ترك اعتي��اد را در ۹5 درصد مواقع بي حاصل 
كرده و هم هزينه هاي مصرف شده، تاثيري در 

كاهش تعداد معتادان نداشته است.
ريي��س كارگ��روه كاهش تقاض��اي اعتياد 
كميته مس��تقل مبارزه با م��واد مخدر مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام گف��ت: از حدود 
دو ميلي��ون و 8۰۰ هزار معت��اد، حدود 8۰۰ 
هزار نفر يعني ح��دود ۳۰ درصد از آنها تحت 
پوش��ش برنامه هاي درمان مراكز ترك اعتياد 
قرار دارند. سعيد صفاتيان افزود: در سال هاي 
گذش��ته مراكز ت��رك اعتياد توانس��تند تاثير 
مثبت در حوزه درمان اعتياد داش��ته باش��ند 
و هم اكنون حدود هفت هزار مركز در كش��ور 
فعالي��ت دارد بط��وري كه در هر شهرس��تان 
كوچك زي��ر ۳۰ هزار نفر، حداقل دو يا س��ه 

مركز ترك اعتياد وجود دارد. 
صفاتي��ان با بيان اينك��ه مراكز ترك اعتياد 
از سال 1۳8۲ شروع به فعاليت كردند، يادآور 
ش��د: تا پيش از آن، تنها روانپزش��كان مجوز 
فعاليت در اين مراكز داش��تند و مقاومت هايي 
در زمينه ورود پزش��كان عمومي به اين حيطه 
وجود داش��ت ك��ه در نهايت با مصوبه س��تاد 
مب��ارزه با مواد مخدر، پزش��كان عمومي خط 

مق��دم درمان اعتي��اد ش��دند.  او اضافه كرد: 
مساله دوم در مورد فعاليت مراكز ترك اعتياد، 
ورود بخ��ش خصوص��ي و غيردولت��ي بود كه 
براساس برنامه ريزي هايي كه انجام شد، بخش 
خصوصي هم توانست در اين عرصه وارد شود.  
ريي��س كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته 
مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام ب��ه ايرن��ا گف��ت: ۹۰ درصد 
برنامه ه��اي درم��ان اعتياد كش��ور در اختيار 
بخش خصوصي اس��ت، ۷ تا 8 درصد توس��ط 
س��ازمان هاي مردم نهاد انجام مي شود و كمتر 

از چهار درصد از طريق بخش دولتي است. 

 افزايش مراكز ترك اعتياد
ديگر معنايي ندارد

رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته 
مس��تقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، تعداد مركز ترك اعتياد را كافي 
دانست و گفت كه افزايش و توسعه كمي مراكز 

ترك اعتياد ديگر بيش از اين معنايي ندارد. 
وي اظه��ار داش��ت: بس��ياري از اي��ن مراكز 
نتوانس��ته اند س��قف مراجعه كنندگان و بيماران 
خود را پر كنند زيرا هر پزش��ك در يك شيفت 
مي توان��د 1۰۰ بيم��ار نيازمند ب��راي درمان را 
پذيرش كند در حال��ي كه اكنون مراجعه بيمار 
و س��طح پذيرش مراكز ترك اعتياد پايين است.  

صفاتي��ان ي��ادآور ش��د: مراكز ت��رك اعتياد از 
سازمان بهزيس��تي و وزارت بهداشت مي توانند 
مجوزهاي فعالي��ت بگيرند ام��ا در مراكزي كه 
دارو تجويز مي ش��ود حتما بايد مجوزهاي الزم 
از وزارت بهداش��ت گرفته شود و در واقع، ستاد 
مب��ارزه با مواد مخدر، مجوز نمي دهد بلكه فقط 
اج��ازه فعاليت ب��ه بخش خصوصي و پزش��كان 

عمومي را صادر كرده است. 
او ب��ه حمايت دول��ت از مراكز ت��رك اعتياد 
تاكيد كرد و اف��زود: هزينه هايي كه دولت براي 
درم��ان در مراكز ترك اعتي��اد صرف مي كند با 
مي��زان هزين��ه درم��ان واقعي يك ف��رد معتاد 
)بيمار( متناس��ب نيس��ت. صفاتيان اظهار كرد: 
هزينه هاي حمايتي دولت در ش��رايط فعلي بايد 
حداق��ل صد در صد افزاي��ش يابد چون اگر اين 
مراكز نتوانند درآمد كافي داشته باشند، زيان ده 
مي شوند و اين زياندهي باعث تعطيلي يا كاهش 

كيفيت خدمات به مراجعه كنندگان مي شود. 
او درب��اره بيمه معتادان گفت: پزش��كي كه 
ام��روز يك فرد معتاد را ب��ه عنوان بيمار ويزيت 
مي كند، ممكن اس��ت هزينه آن را هش��ت ماه 
يا يك س��ال بع��د دريافت كنند و اين مس��اله 
بر انگي��زه و كيفيت فعاليت ها تاثيرگذار اس��ت 
بنابراين بايد ترتيبي داده ش��ود تا بيمه معتادان 
با هدف حمايت بيش��تر و شرايط مناسب انجام 

شود و به مراكز ترك اعتياد كمك كند. 

تنها30درصدمعتادان،تحتپوششمراكزدرمانيهستند

زلزل��ه زدگان  بهداش��ت  و  اس��كان  وضعي��ت 
كمب��ود  نيس��ت.  مطل��وب  هن��وز  س��رپل ذهاب 
س��رويس هاي بهداش��تي، كند ش��دن روند ساخت 
و س��از و ادامه اس��كان مردم در چ��ادر و كانكس، 
ش��رايط س��ختي را براي زلزله زدگان غرب كش��ور 
رقم زده اس��ت.  آنگونه كه نماينده وزارت بهداشت 
در مناطق زلزله زده كرمانش��اه گفته اگر روند فعلي 
نظارت ه��اي بهداش��تي و جم��ع آوري فاضاب ها و 
آب هاي رها ش��ده در مناطق زلزل��ه زده ادامه يابد، 
نگراني بابت شيوع بيماري هاي واگير در اين مناطق 
نخواهيم داشت.  طيب قديمي درباره آخرين وضعيت 
جمع آوري آب هاي س��طحي و فاضاب هاي رها شده 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه توضيح داد و گفت: اين 
مش��كل از قبل نيز وجود داشت، اما با توجه به دستور 
اكيد اس��تاندار و مديران واحدهاي آبفا و شهرداري ها، 
در حال برطرف شدن است. تصور مي كنيم با نظارتي 
كه حوزه بهداش��ت كرمانش��اه روي اين موضوع انجام 
مي ده��د كار به موقع به اتمام برس��د. انج��ام اين كار 
پيشرفت خوبي در اين چندماه داشته است. تاخيراتي 
كه ايجاد شد نيز به دليل بارندگي هاي چند هفته اخير 
بودكه مانع انجام كار مي ش��د. پيش بيني مي كنيم با 
قولي كه دستگاه هاي مسوول داده اند، نظارت هاي حوزه 
بهداشت و حمايت مجموعه مديريتي استان به قولشان 
عم��ل كنند.  قديم��ي درباره مهم تري��ن اولويت هاي 
درماني و بهداش��تي فعلي منطقه گفت: آنچه ما براي 
خود در اين زمينه ترس��يم كرده ايم، بازگشت خدمات 

بهداشتي و درماني به وضعيت پيش از زلزله است. اين 
كار با در نظر گرفتن ميزان اضافه نيازي كه پيش آمده، 
انجام مي شود. برنامه اصلي وزارت بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشكي كرمانشاه بهره برداري از مراكز بهداشتي و 
درماني در موعد مقرر است. كار مقاوم سازي بيمارستان 
سرپل ذهاب هم درحال انجام است و زمان بندي شده 

كه تا سالگرد زلزله به بهره برداري برسد.
او تاكي��د كرد: تع��داد مراكز بهداش��تي و درماني 
نس��بت به پيش از زلزله هيچ تغييري نكرده است. در 
مواردي كه مركزي تخريب ش��ده و قرار اس��ت دوباره 
احداث شود، مركز جايگزيني كار ارائه خدمات را انجام 
مي دهد. حتي به جاي بيمارس��تاني كه آس��يب ديده 
بود از 16 آذر ماه ارائه خدمات درماني در س��اختمان 
بيمارس��تان ديگري كه از نظر تع��داد تخت و بخش 
تفاوتي با بيمارستان قبلي نداشت، انجام شد. نماينده 
وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده كرمانشاه، دغدغه 
وزارت بهداش��ت را بازسازي و مقاوم سازي بيمارستان 
اصلي اعام كرد و گفت: درحال حاضر تعداد تخت هاي 
دياليز در سرپل ذهاب بيشتر شده و متخصص ارتوپد 
نيز در اين شهر مستقر شده است. شهر ثاث باباجاني 
نيز روانپزش��ك نداشت كه درحال حاضر اين تخصص 
نيز در آنجا تامين ش��ده اس��ت. عاوه ب��ر اين برخي 
تيم ه��اي داوطل��ب در روزهاي تعطي��ل با هماهنگي 
دانشگاه در منطقه حضور پيدا مي كنند. سطح خدمات 
نس��بت به قبل از زلزله نه تنها كم نش��ده بلكه بيشتر 

هم شده است.

بهرهبرداريازبيمارستانسرپلذهابتاسالگردزلزله



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sat. May  26. 2018  1111   شنبه   5  خرداد 1397     10  رمضان 1439  شماره   

پيش بيني »تعادل« از سرريزشدن نقدينگي به بازار ملك محقق شد

بازگشت مسكن از سقوط 3 ماهه
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي  

بررسي تازه ترين آمار مربوط به معامالت خريد و 
فروش مسكن در ارديبهشت ماه نشان مي دهد كه 
حجم قراردادهاي امضا ش��ده در اين ماه نسبت به 
فروردين رشد 72درصدي را تجربه كرده است. بر 
اس��اس آماري كه دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي منتشر كرده است، تعداد معامالت انجام 
شده در ارديبهش��ت ماه 17هزار و 605مورد بوده 
اس��ت، در حالي كه آمار قراردادهاي فروردين ماه 
به 5 هزار مورد هم نمي رسد. البته عالوه بر افزايش 
حجم معامالت مسكن در ارديبهشت نسبت به ماه 
قبل متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
ارديبهش��ت ماه ) 5ميليون و 984هزار تومان( هم 
نس��بت به فروردين ماه 10.84درصد رشد داشته 

است. 
انتشار آمار افزايش 72درصدي حجم معامالت 
مس��كن طي ارديبهش��ت م��اه در حال��ي صورت 
گرفته است كه مش��اوران امالك 5 منطقه تهران 
)ش��مال، غرب،  مركز،  شرق و جنوب( در گفت وگو 
با »تعادل« عن��وان كرده بودند كه تعداد معامالت 
ملك در ارديبهشت كاهش خواهد يافت. اما گروه 
مس��كن روزنامه تعادل ب��ا در نظر گرفتن تحوالت 
س��اير بازارها پيش بين��ي متفاوت��ي از پيش بيني 
مش��اوران ام��الك داش��ت مبني ب��ر اينكه حجم 
معامالت ملك در ارديبهشت ماه بر اثر سرريز شدن 
نقدينگي س��رگردان به سمت بازار مسكن افزايش 
مي يابد. حال انتشار آمارهاي تازه نشان مي دهد كه 
پيش بيني تعادل مقرون ب��ه صحت بوده و تحقق 

يافته است. 

 افزايش معامالت به 2 دليل
عباس اكبريان استاد دانشگاه درباره علت افزايش 
حجم معامالت مسكن در ارديبهشت ماه نسبت به 
فروردين ماه به »تعادل« مي گويد: رش��د معامالت 
در ارديبهشت ماه به دو دليل كامال طبيعي به نظر 
مي رسد، نخستين دليل اين است كه دولت كنترل 
مناس��بي نسبت به نوس��انات بازار ارز داشت كه با 
اين اقدامات، كسب درآمدهاي هنگفت و تصنعي با 

خريد و فروش ارز به  شدت كاهش يافت. 
اكبريان مي افزايد: ب��ا توجه به كنترل دولت بر 
قيمت ارز، سرمايه ها به سمت بازار سكه و مسكن 

حركت مي كنند. 
او ادام��ه مي ده��د: دومين دليل اين اس��ت كه 
با كاه��ش نرخ بهره ه��اي بانكي، س��ود حاصل از 
س��پرده گذاري ها كاهش مي يابد و بر همين اساس 
سرمايه گذاراني كه در گذشته، منابع مالي خود را با 
نرخ سود 20درصد در بانك سپرده گذاري مي كردند 
هم  اكنون اقدام به س��رمايه گذاري در ساير بازارها 
مي كنند و با توجه به اينكه بازار مس��كن از س��اير 
بازارها امن تر اس��ت، اين س��رمايه گذاري به سمت 

بخش مسكن مي رود. 
به گفته اكبرپور، عالوه بر سرمايه گذاراني كه به 
سمت بازارمسكن سوق پيدا مي كنند، متقاضياني 

هم هس��تند كه قصد خري��د واحد ي��ا تبديل به 
احسن را دارند، بر همين اساس رشد معامالت طي 

ارديبهشت ماه پيش بيني مي شد. 
اين استاد دانشگاه اظهار مي كند: انتظار مي رود 
كه رشد معامالت كه از ارديبهشت ماه آغاز شده تا 
شهريورماه ادامه يابد، زيرا نرخ بهره بانك ها كم است 
و مردم و سرمايه گذاران تالش مي كنند كه در بازار 

مسكن سرمايه گذاري كنند. 

 قيمت مسكن در 22 منطقه تهران
با توجه به افزاي��ش قراردادهاي خريد و فروش 
مس��كن در ارديبهشت ماه نگاهي به آمار معامالت 
مناطق 22 گانه تهران در روشن شدن اين موضوع 
مي تواند كمك كننده باش��د. بر اس��اس آمار دفتر 
اقتصاد و برنامه ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
بازار مس��كن پايتخت ط��ي ماه ه��اي فروردين و 

ارديبهش��ت امسال ش��اهد تغييرات عمده هم در 
تعداد مبايعه نامه ها و هم قيمت مسكن بوده است. 

در مجموع كل مبايعه نامه پس از حذف كدهاي 
پستي نامعتبر براي ماه ارديبهشت 17هزار و 605 
فقره بوده كه نس��بت به فروردين ماه با 4796فقره 
افزايش حدود 27درصد رشد داشته است و متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در كل مناطق 
22گانه تهران طي فروردين و ارديبهش��ت امسال 
به ترتيب 5 ميليون و 335هزار تومان و 5ميليون و 

984هزار تومان بوده است. 
 ب��ر اين اس��اس بيش��ترين تع��داد مبايعه نامه 
ارديبهش��ت ماه با 2296فقره مربوط به منطقه 5 
و كمترين مبايعه نامه براي منطقه 19 با 112فقره 
اس��ت. در فروردين ماه امس��ال قيمت متوسط هر 
مترمربع واحد مسكوني در منطقه يك، 11ميليون 
و 773هزار تومان بوده كه اين قيمت در ماه بعدي 

يعني ارديبهش��ت ماه با رشد بيش از 7درصدي به 
12 ميليون و 600هزار تومان افزايش يافته اس��ت. 
در اين منطقه طي 31 روز فروردين 191مبايعه نامه 
ثبت ش��ده كه در ارديبهش��ت ماه ب��ه 720 فقره 

افزايش يافته است. 
تعداد مبايعه نامه ثبت ش��ده در منطقه 2 طي 
فروردين امس��ال 425فقره بوده كه در ماه گذشته 
به 1423 فقره افزايش يافته است. متوسط قيمت 
ي��ك دس��تگاه آپارتمان در اين منطق��ه هم از هر 
مترمربع 8.6 ميليون تومان در نخس��تين ماه سال 
به 9.5ميليون تومان در اريبهشت 97 افزايش يافته 

است، يعني 10.5درصد افزايش قيمت. 
در منطقه 3 متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در فروردين امسال نسبت به ارديبهشت 
تغيير چنداني نداشته است؛ در ماه گذشته قيمت 
متوسط هر مترمربع آپارتمان در اين منطقه 10.5 

ميليون تومان بود. در فروردين قيمت متوسط اين 
منطقه 10.4ميليون تومان بوده است. 

طي فروردين امسال 420فقره و در ارديبهشت 
ماه 1593مبايعه نامه در منطقه 4 ثبت شده است. 
متوس��ط قيمت در اين منظقه ط��ي فروردين ماه 
5 ميليون و 730ه��زار تومان بوده كه يك ماه بعد 
اين متوس��ط قيمت به 6ميليون و 260هزار تومان 

افزايش يافته است. 
در مناطق 5، 6، 7 و 8 به ترتيب طي ارديبهشت 
ماه امس��ال 2296فقره، 629، 1052 و 1111فقره 
مبايعه نامه امضا ش��ده اس��ت و متوسط قيمت هر 
مترمربع در اين مناطق ه��م به ترتيب در دومين 
ماه بهار 7ميليون و 670هزار تومان )7درصد رشد 
نس��بت به فروردين(، 8ميلي��ون و 63هزار تومان 
)4درصد رشد نسبت به فروردين 97(، 5ميليون و 
183هزار تومان )8درصد رشد نسبت به فروردين( 
و 5ميليون و 259 هزار تومان )10.2درصد رش��د 

قيمت نسبت به فروردين 97( بوده است. 
در مناطق 9، 10، 11،  12، 13 و 14 متوس��ط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ارديبهشت 
ماه امسال به ترتيب 3.9ميليون تومان، 3.7، 3.7، 
3.4، 5.3 و 4.2ميلي��ون توم��ان بوده اس��ت. در 
منطقه 15 متوسط قيمت در فروردين ماه امسال 
3ميليون و 112هزار تومان بوده كه در ماه گذشته 
به 3ميليون و 259هزار تومان افزايش يافته است. 
در اين منطقه طي فروردين و ارديبهش��ت امسال 
به ترتيب 279فقره و 1048فقره مبايعه نامه ثبت 

شده است. 
طي فروردين امس��ال در منطقه 16 حدود 78 
مبايعه نامه ثبت ش��ده كه اين تعداد در ماه بعدي 
با رش��د 333درصدي به 338فق��ره افزايش يافته 
اس��ت البته افزايش متوسط قيمت چنين رشدي 
نداشته است. در ارديبهشت امسال قيمت متوسط 
هرمترمرب��ع آپارتمان در اي��ن منطقه 2ميليون و 
931هزار و در فروردين ماه امسال 2ميليون و 852 

هزار تومان بوده است. 
در مناط��ق 17، 18 و 19 ب��ه ترتي��ب قيمت 
متوس��ط هر مترمرب��ع آپارتمان در ماه گذش��ته 
2.9ميلي��ون تومان، 2 ميليون و 693هزار تومان و 

3ميليون و 135هزار تومان بوده است. 
ح��دود  مبايعه نام��ه  آم��ار   20 منطق��ه  در 
380درصد طي ارديبهش��ت امسال نسبت به ماه 
پيش از آن رشد داشته است، با وجود اين افزايش 
مبايعه نامه ها،  متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني در اين منطقه طي ارديبهش��ت 97 در 
مقايس��ه با فروردين 97 كاهش يافته اس��ت. هر 
مترمرب��ع آپارتم��ان در منطق��ه 20 در فروردين 
امسال 2ميليون و 918هزار تومان بود كه يك ماه 
بعد )ارديبهش��ت 97( به 2ميلي��ون و 845هزار 
توم��ان كاهش يافته اس��ت. در مناطق 21 و 22 
هم متوس��ط قيمت طي ارديبهشت ماه امسال به 
ترتيب 4ميلي��ون و 494هزار تومان و 5ميليون و 

635هزار تومان بوده است. 

 هشدار درباره كالهبرداري
با خريد و فروش طرح ترافيك

معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در 
اطالعيه يي به ش��هروندان نسبت به كالهبرداري در 
قالب خريد فروش و فروش طرح ترافيك هشدار داد. 
به گزارش ايسنا در اين اطالعيه با اشاره به بسته 
شدن پرونده كارت هاي شناور رايگان در طرح ترافيك 
جديد آمده است: در سال 96 بالغ بر 10هزار كارت 
ش��ناور بين دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف 
توزيع شد. اين كارت ها در سال هاي قبل با توجيهات 
خاص امنيتي و اجرايي رواج يافته بود اما بعد از چند 
س��ال تبديل به يك رانت و امتياز ويژه ش��ده بود. با 
آنكه اين كارت ها طبق مصوبه ش��وراي شهر از 5 تا 
8 ميليون تومان قيمت داشت اما شهرداري در دوره 
س��ابق اكثر كارت هاي شناور را به رايگان و حتي به 
صورت هديه توزيع مي كرد. با آن كارت ها تا 3خودرو 

در روز امكان ورود به محدوده طرح داشتند.
يكي از اهداف طرح ترافيك جديد، حذف تبعيض 
و تف��اوت در پرداخت بود. براي اين منظور مديريت 
جديد شهرداري تصميم گرفت كه كارت هاي شناور 
را ب��ه طور كامل حذف كند. تصميمي كه به معناي 
حذف رانتي معادل ده ها ميليارد تومان به نفع عموم 

مردم بود.
در اين مرحله همان توجيهات خاص قبلي درباره 
نياز به كارت هاي ش��ناور از س��وي پلي��س و دولت 
مطرح ش��د. ش��هرداري اعالم كرد كه حاضر اس��ت 
تعداد محدودي مجوز س��يار را براي مصارف مذكور 
در اختيار اين نهادها و دس��تگاه ها قرار دهد مشروط 
بر آنكه هزينه تردد خود را مانند بقيه پرداخت كنند 
و توقع كارت رايگان نداش��ته باش��ند. در س��ال هاي 
قبل متاس��فانه برخي افراد كه اين كارت هاي شناور 
را درياف��ت مي كردن��د آنها را مي فروختن��د يا اجاره 
مي دادند اما مجوزهاي سيار امسال به گونه يي طراحي 
شده كه خريد و فروش آنها بي معنا و بي ارزش باشد و 
كسي نتواند از آنها سوءاستفاده كند و در دستورالعمل 
استفاده از مجوزهاي سيار مشخص شده كه تردد با 
اين مجوزها نيز بايد با پرداخت هزينه همراه باش��د 
و در غي��ر اين صورت عالوه ب��ر بدهي عوارض باعث 
جريمه نيز خواهد شد. سازمان حمل و نقل شهرداري 
ته��ران به عموم ش��هروندان هش��دار داده كه فريب 
كالهبرداران را نخورند و تاكيد كرده كه امسال كارت 
شناور نداريم و مجوزهاي سيار هم هيچ ارزش ريالي 
ندارد بدين ترتيب پرداخت هر مبلغي بابت خريد آنها 
به اميد استفاده رايگان موجب خسران است و نهايتا 
استفاده بدون پرداخت از اين كارت ها موجب جريمه 

به عالوه بدهي عوارض تردد خواهد شد. 

نخستين عزل و نصب 
شهردار جديد پايتخت

جعفر سميعي با حكم ش��هردار تهران به عنوان 
مشاور شهردار و رييس كل حراست شهرداري تهران 
منصوب شد. به گزارش ايلنا با حكم سيدمحمدعلي 
افشاني، ش��هردار تهران، جعفر س��ميعي به عنوان 
مشاور شهردار و رييس كل حراست شهرداري تهران 
منصوب ش��د. تا پي��ش از اين انتص��اب، حميدرضا 
قاليباف ب��ا حكم محمدعلي نجفي در اين س��مت 
مشغول به فعاليت بود. اين نخستين انتصاب افشاني 
پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران است. 

هزار دكل غيرمجاز در تهران 
ساماندهي مي شود 

عضو ش��وراي ش��هر تهران از س��اماندهي 2هزار 
دكل  غيرمجاز در ش��هر تهران خب��ر داد و گفت: در 
كميته ساماندهي دكل ها هر هفته تقاضاهاي مجوز 
دكل هاي غيرمجاز مورد بررس��ي ق��رار مي گيرد. به 
گ��زارش فارس، ناهيد خداكرم��ي درباره دكل هايي 
كه به صورت غيرمجاز در س��طح شهر تهران وجود 
دارد، گفت: درحال حاض��ر 2هزار دكل بدون مجوز 
در ش��هر تهران نصب شده و درحال ساماندهي اين 

دكل ها هستيم.
وي ادامه داد: هر هفته پرونده دكل هاي غيرمجاز 
و س��ازمان هايي ك��ه تقاضاي نص��ب دكل دارند در 
كارگ��روه نصب دكل ها مورد بررس��ي قرار مي گيرد 
و ح��دود 20ت��ا 35دكل را س��اماندهي مي كني��م. 
عضو ش��وراي شهر تهران خاطرنش��ان كرد: نسبت 
به سالمت ش��هروندان درخصوص دكل ها حساس 
هستيم و تاكنون جلسات مختلفي را با سازمان ها و 
دستگاه هاي ذي ربط در اين خصوص برگزار كرده ايم. 

 ارتباط بين اندازه
شهرها و خوشبختي افراد

محققان دريافتند اندازه ش��هري كه افراد در آن 
زندگي مي كنند تاثير زيادي بر س��طح خوشبختي 
دارد. به گزارش ايس��نا به نقل از ساينس، گروهي از 
محققان دانشگاه ونكوور و دانشگاه مك گيل درباره 
خوش��بختي افراد و اندازه شهري كه در آن زندگي 
مي كنند، بررسي هايي انجام دادند. اين بررسي بين 
400هزار نفر انجام ش��د تا محققان مقايس��ه كنند 
كه كدام ويژگي با ش��ادي در س��طح جامعه مرتبط 
است. يافته هاي اصلي پژوهشگران در ارتباط با تراكم 

جمعيت و شادي و خوشبختي بود.
محققان دريافتند كه متوسط تراكم جمعيت در 
20درص��د جوامع ناراضي بيش از 8 برابر بيش��تر از 
20درصد جوامع شادتر است. نتايج بررسي ها نشان 
داد كه ش��ادي و خوش��بختي در زندگي در مناطق 
شهري به مراتب كمتر است. نويسندگان دريافتند كه 
از داليل شادي بعضي از جوامع مي توان به اين موارد 
اشاره كرد: جوامع شادتر كمتر در رفت و آمد هستند، 
دسترس��ي به مس��كن ارزان قيمت دارن��د و تعداد 
كمتري مهاجر در ميان خود دارند اما محققان اظهار 
كردند: داش��تن ش��بكه اجتماعي قوي عاملي براي 
خوشبختي است. البته برخي مطالعات نشان مي دهد 
كه ش��هرهاي كوچك و مناطق روستايي نسبت به 
شهرهاي بزرگ پيوندهاي اجتماعي قوي تري دارند. 

ايرانشهر

وضعيت بازارمسكن تهران طي 6 ماهه گذشته
تغييرمتوسط قيمت

نسبت به ماه قبل)درصد(
متوسط قيمت هر مترمربع مسكن

)ميليون تومان(
تغييرمعامالت

نسبت به ماه قبل)درصد( تعداد معامالت دوره

4.1 5.08 20.4 17776 آذر 96
3 5.24 6.9 19004 دي96

5.1 5 .5 -3.2 18392 بهمن96
4.6 5.75 -33.1 12307 اسفند96
-2 5.52 -59 5046 فروردين 97

12.16 5.98 72 17605 ارديبهشت 97

دبير انجمن هاي هواپيمايي كشور عنوان كرد

اقدام نمايشي امريكا در تحريم 4 ايرالين ايران
دبير انجمن هاي هواپيمايي كشور اقدام وزارت 
ام��ور خزانه داري امريكا در تحريم 4 ايرالين ايراني 
را نمايش��ي خواند و اعالم كرد كه اين 4شركت در 
گذش��ته نيز تحريم بوده اند. سخنگوي هواپيمايي 
كش��ور ني��ز در واكنش ب��ه اين تحريم ه��ا گفت: 
تحريم هاي هوايي ايران از سال ها پيش وجود داشته 

اما آن را مديريت كرده ايم. 
وزارت خزان��ه داري امري��كا روز پنج ش��نبه 31 
فرون��د هواپيماي متعلق به اين 4 ايرالين ايراني را 
به فهرست تحريم هاي خود اضافه كرده كه شامل 5 
فروند هواپيماي معراج، 9 فروند متعلق به كاسپين، 
5 فروند از هواپيماهاي پويااير و 12 فروند هواپيماي 
ماهان اس��ت. به گزارش مه��ر، وزارت خزانه داري 
امريكا تحريم هاي جديدي عليه 9شركت و فرد كه 
در زمينه حمايت از شركت هاي هواپيمايي ايراني 

فعاليت دارند، اعمال كرده است. 
اس��تيو منوچين س��خنگوي وزارت خزانه داري 
امري��كا مدعي ش��د: اي��ن تحريم ه��اي جديد به 
ش��ركت هواپيمايي ماهان به خاطر ايفاي نقش در 
صادرات ادوات تاثيرگذار نظامي به س��وريه اعمال 
ش��ده اس��ت. به گفته او، هواپيمايي ماهان به طور 

روزمره جنگنده ها و تسليحات را با هدف حمايت از 
نظام بشار اسد به سوريه منتقل مي كند. وزارتخانه 
خزانه داري امريكا مدعي ش��ده اس��ت، هواپيمايي 
ماهان از س��ال 2011 براي اج��راي اهداف نيروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي تدارك ديده 
ش��ده است. منوچين افزود: كشورها و شركت هاي 
سراس��ر دنيا بايد درخصوص خطرات ارائه خدمات 
فرودگاهي و اجازه نشست و برخاست هواپيماهاي 
متعلق ب��ه ايرالين هاي ايراني كه براس��اس ادعاي 
وزارت خزانه داري امريكا از توس��عه تروريس��م در 

منطقه حمايت مي كنند، هشدار داده است. 
اين مقام مس��وول در وزارت خزانه داري امريكا 
اع��الم ك��رد: تحريم هاي اي��ن وزارتخان��ه به همه 
بخش هاي مرتبط با ارائه خدمات حمل ونقل هوايي 
و تامي��ن قطع��ات هواپيما به ايرالين ه��اي ايراني 

ماهان، كاسپين، معراج و پويا اير تعلق مي گيرد. 

 4 ايرالين از گذشته تحريم بودند
در همي��ن ح��ال دبي��ر انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي ب��ا تاكيد بر اين اينك��ه ماهان، معراج، 
كاس��پين و پويااير از گذشته تحريم بوده اند، گفت: 

ادعاي تحريم   جديد فقط بابت خوش آمد طرفداران 
و حاميان امريكا صادر شد تا به آنها دلگرمي بدهند 

كه اقدامات جديد انجام داده اند. 
به گزارش فارس، مقصود اسعدي ساماني درباره 
بيانيه وزارت خزانه داري امريكا مبني بر تحريم چند 
شركت و فرد كه با 4شركت هواپيمايي داخلي ايران 
در ارتباط هستند همچنين اعالم تحريم 4شركت 
هواپيمايي معراج، پويااير، كاس��پين و ماهان و 31 
فروند هواپيما متعلق به اين ايرالين ها توضيح داد: 
هيچ اتفاق جديدي رخ نداده است زيرا شركت هايي 
كه از سوي وزارت خزانه داري امريكا تحريم شده اند 
از ابتداي انقالب و س��ال 57 تحت تحريم ظالمانه 
قرار دارند. او با اشاره به بي اثري تحريم ها ادامه داد: 
ب��ا وجود اعمال تحريم هاي امريكا در مورد صنعت 
حمل ونق��ل هواي��ي ايران و فش��ارهايي كه به اين 
صنعت وارد كرده اند اين صنعت در ايران هم رشد 

كمي و هم رشد كيفي داشته است. 
به گفته او تعداد هواپيماهاي ما از 25 فروند در 
سال 57 به بيش از 300فروند تاكنون افزايش يافته 
و سال گذش��ته حدود 30ميليون مسافر از طريق 

صنعت حمل ونقل هوايي كشور جابه جا شد. 

اسعدي ساماني تاكيد كرد: در واقع اين بيانيه كه 
از س��وي امريكا منتشر شد بيشتر بابت خوش آمد 
كشورهاي طرفدار و حاميان امريكا صادر شد تا در 
واقع بخواهند ب��ه نوعي به آنها دلگرمي بدهند كه 
مث��ال اقدامات جديدي انجام داده اند درحالي كه از 
نظر صنعت حمل ونقل هوايي هيچ اتفاق جديدي 
رخ نداده و صنعت هواپيمايي كش��ور همانطور كه 
در س��ال هاي گذشته به رشد خود ادامه داده است 
با تدابير اتخاذ ش��ده به روند رو به رشد خود ادامه 
خواهد داد. رضا جعفرزاده س��خنگوي هواپيمايي 
كش��ور نيز در واكنش به تحريم هاي جديد امريكا 
علي��ه صنع��ت هوايي اي��ران گف��ت: تحريم هاي 

هوايي ايران از س��ال ها پيش وجود داش��ته اما آن 
را مديري��ت كرده اي��م. ب��ه گزارش تس��نيم، رضا 
جعفرزاده در پي تحريم هاي جديد امريكا عليه چند 
ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران گفت: 
تحريم هاي هوايي ايران از س��ال ها پيش به اشكال 
مختلفي وجود داشته اما صنعت حمل ونقل هوايي 

آن را مديريت كرده است. 
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري افزود: 
جمهوري اسالمي ايران بدون توجه به تحريم هاي 
امريكا براي ادامه فعاليت ها و حركت رو به رشد در 
صنعت حمل ونقل هوايي از تجربيات گذشته خود 

استفاده مي كند. 

داري��وش امان��ي معاون حمل و نقل س��ازمان 
راه��داري و حم��ل و نقل جاده يي ب��ا بيان اينكه 
افزايش قيم��ت كرايه رانندگان كامي��ون داران تا 
س��قف 20درصد از ش��نبه اعمال مي شود، گفت: 
با ش��ركت هايي كه بيش��تر از ن��رخ مصوب حق 
كميسيون دريافت كنند، برخورد قانوني مي شود. 
 امان��ي با بي��ان اينكه افزاي��ش قيمت ميانگين

15 درصدي كرايه كاميون داران از شنبه در سراسر 
كشور اعمال مي شود، گفت: متوسط افزايش قيمت 
15 درصد اس��ت ك��ه در برخي ش��هرها و نقاط و 
پايانه ها به 10درصد و در برخي مناطق به 20درصد 
مي رس��د. وي با بيان اينكه افزاي��ش قيمت كرايه 
كاميون داران از چند هفته گذش��ته در دستور كار 
قرار داشت، ادامه داد: در برخي شهرها اين افزايش 
قيمت اعمال شده بود و در برخي مناطق هم هنوز به 

اجرا نرسيده بود كه با دستور وزارت راه و شهرسازي 
و س��ازمان راهداري از شنبه در سراسر كشور اجرا 
مي ش��ود. اين مقام مسوول با بيان اينكه تنها يكي 
از مشكالت كاميون داران تعيين قيمت هاي جديد 
است به ايلنا گفت: بازنشستگي با حداقل دستمزد، 
ح��ذف يارانه حق بيمه و حق كميس��يون ها هم از 

ديگر مشكالت رانندگان كاميون است. 
معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده يي ادامه داد: يكي، دو روز يارانه حق بيمه 
رانندگان كاميون قطع شد كه با مذاكره با سازمان 

تامين اجتماعي اين موضوع را برطرف كرديم. 
اماني افزود: يكي ديگر از مشكالت كاميون داران 
بازنشس��تگي با حداقل دس��تمزد است كه حتي 
رانن��دگان اع��الم كردن��د، حاضرند م��ازاد آن را 
خودش��ان بپردازند كه اين موضوع هم در دس��ت 

پيگيري قرار دارد و احتماال يك ماه آينده به نتيجه 
مي رسد. وي همچنين درباره حق كميسيوني كه 
از رانن��دگان كاميون گرفته مي ش��ود، گفت: اگر 
بيش��تر از نرخ هاي مصوب حق كميسيون گرفته 
شود و راننده يي شكايت كند، سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي به اين موضوع ورود مي كند و 
با شركت هاي خاطي برخورد قانوني انجام مي شود. 
مع��اون حم��ل و نقل س��ازمان راه��داري و 
حم��ل و نقل جاده يي گفت: حق كميس��يون را 
كانون رانندگان كاميون و ش��ركت هاي حمل و 
نقلي تعيي��ن مي كنند كه در ح��ال حاضر حق 
كميس��يون در خ��ارج از پايانه ه��اي اختصاصي 
10درص��د، داخل پايانه ه��ا 8 درصد و در حمل 
بار س��يمان 6 درصد اس��ت. وي تاكيد كرد: هر 
شركتي كه بيش از اين مقدار كميسيون دريافت 

كند، تخلف كرده اس��ت و در صورت شكايت، با 
آن شركت برخورد قانوني صورت مي گيرد. 

 اكثر مطالبات كاميون داران پاسخ داده شد
در همين حال غالمحس��ين دغاغله مديركل 
دفتر حمل و نقل كاالي سازمان راهداري گفت: در 
روزهاي گذشته برخي مطالبات صنفي رانندگان 
در خص��وص گراني اق��الم و هزينه هاي مرتبط با 
ناوگان حمل و نقل جاده يي پاسخ داده شده است. 
ب��ه گزارش تس��نيم، دغاغله اف��زود: با توجه به 
تاملي كه با تش��كل هاي صنف��ي و رانندگان داريم 
در زمينه كرايه توانس��ته ايم، اقداماتي هرچند كم 
انجام دهيم تا بخش��ي از خواس��ته هاي رانندگان 
تحقق يابد. او ادامه داد: موردي هم در دو، س��ه روز 
گذشته اتفاق افتاده بود كه بحث حذف سهم دولت 
در بيمه تامين اجتماعي رانندگان مطرح شده بود 
كه با پيگيري هاي انجام ش��ده بحث بيمه نيز روز 
سه شنبه حل شد و همچنان روال قبلي طي خواهد 

ش��د و دولت س��هم خود را از حق بيمه رانندگان 
پرداخ��ت خواهد كرد. دغاغله ب��ا بيان اينكه يكي 
ديگر از درخواست هاي رانندگان دريافت حق العمل 
و كميس��يون هاي اضافه از سوي باربري ها و مراكز 
عمده بار اس��ت، گفت: ب��راي اين مس��اله هم دو 
راهكار انديش��يديم؛ اول اينك��ه اگر تخلفي در اين 
زمينه صورت گرفته باش��د، گزارش انجمن صنفي 
رانندگان مالك عمل قرار خواهد گرفت و دوم اينكه 
كميس��يون هاي رس��يدگي را به استان هاي كشور 
منتقل كرده ايم تا اين گونه شكايات در خود استان و 
خارج از نوبت رسيدگي شود. مديركل دفتر حمل و 
نقل كاالي سازمان راهداري كل كشور با بيان اينكه 
يك��ي ديگر از مطالبات رانندگان نظارت بر فعاليت 
ش��ركت هاي حمل و نقل براي كم ش��دن معطلي 
در پايانه ها و مراكز عمده بار بود،گفت: اين مطالبه 
نيز مطالبه بحقي است و به همين منظور سازمان 
راهداري س��مت و سوي حمل و نقل جاده يي را به 

سوي فناوري هاي جديد برده است. 

اعمال افزايش كرايه رانندگان كاميون تا ۲۰ درصد از امروز 
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»تعادل«درگفتوگوباخسروتاجوفعاالناقتصاديفهرستبنديكاالهايصادراتيرابررسيميكند

ابهام خروج صادراتي ها از »نيما«
تعادل

دول��ت اگرچ��ه در جديدتري��ن مصوبه ارزي 
خود، شرايط را براي فروش ارز حاصل از صادرات 
و بازگرداني آن به داخل كش��ور تسهيل كرده اما 
همچنان ابهاماتي در م��ورد ارزش گذاري كاالي 
صادراتي توليد داخل وجود دارد؛ چراكه براساس 
جديدترين دستورالعمل ارزي دولت ۸۰ درصد از 
كاالهاي صادراتي كه مربوط به واحدهاي دولتي، 
شبه دولتي و عمده مي شود بايد در سامانه »نيما« 
عرضه و ۲۰درصد مابقي براس��اس فهرستي كه 
قرار است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تهي��ه ش��ود، متمايز ش��وند تا خارج از س��امانه 
»نيما« امكان فروش مس��تقيم به وارد كنندگان 
را داشته باش��د. همين سياست ارزي يك سري 
ابهامات ب��راي بخش خصوصي ب��ه وجود آورده 
اس��ت؛ چراكه به گفته آنها درحال حاضر ارزش 
كااله��اي صادراتي توليد داخل كه مواد اوليه آن 
۱۰۰درصد داخلي اس��ت مانند خشكبار، فرش، 
روده و پوس��ت متاثر از بازار غيررس��مي و دچار 
ابه��ام اس��ت. از طرفي هنوز مش��خص نيس��ت 
كدام ش��ركت ها يا ارز حاصل از ص��ادرات كدام 
نوع كاالها ملزم به گذر از كانال س��امانه »نيما« 
هس��تند. از آن س��و در م��ورد اينك��ه ۲۰درصد 
كاالها ك��ه عمدت��ا مربوط به بخ��ش خصوصي 
اس��ت بايد با ن��رخ توافقي يا ن��رخ ۴۲۰۰توماني 
فروخته ش��ود هم ابهام وج��ود دارد. از طرفي با 
توج��ه به اينكه س��هم كوچك��ي از كل صادرات 
در اختيار بخش خصوصي اس��ت هنوز مشخص 
نيست كه اظهارنامه صادراتي قيمت پيدا خواهد 
ك��رد يا تفاوت��ي كه باب��ت اظهارنام��ه صادراتي 
صادر كننده به عن��وان درآمد حاصل از صادرات 
اخ��ذ مي كند. بر همين اس��اس متوليان امر بايد 
طي روزهاي آينده با ارائه فهرست مربوط تكليف 
صادركنندگان اين بخش را روشن كنند تا بدانند 
بر چه اس��اس برنامه ريزي و سفارش هاي خود را 
مديري��ت كنند. اما در اين بين رييس س��ازمان 
توس��عه تجارت در پاس��خ به چنين ابهاماتي به 
»تعادل« مي گويد: تاكيد دولت بر كاركرد سامانه 
»نيما« تامين كاالهاي اساس��ي كشور به وسيله 
يكپارچه كردن منابع ارزي كش��ور بوده و از آنجا 
كه بخش خصوصي س��هم اندك��ي در تامين اين 
مناب��ع ارزي دارند از اين رو س��هم ۲۰درصدي 
براي آنها در نظر گرفته شده تا تا خارج از سامانه 
»نيما« امكان فروش مس��تقيم به وارد كنندگان 
را داشته باشند. مجتبي خس��روتاج البته اين را 
هم مي گويد كه دولت ناچار ش��ده مبناي شمول 
در س��امانه را بر تركيبي از نوع مديريت شركت 
و ن��وع كاالي صادراتي قرار دهد اما نتيجه نهايي 
در مورد اينكه كدام ش��ركت ها يا كاالها در گروه 
۲۰درصدي ق��رار مي گيرند تا ي��ك هفته آينده 

مشخص خواهد شد. 

احتمالكاهشانگيزهصادرات؟
براساس دستورالعمل جديد ارزي مقرر شد 
ك��ه دولت فهرس��ت اقالم صادرات��ي كه امكان 
ف��روش ارز خ��ارج از س��امانه نيما ب��راي آنها 
وج��ود ن��دارد را اعالم كند. اين دس��تورالعمل 
ارزي جديد دوم ارديبهش��ت ماه س��ال جاري 
از س��وي مع��اون اول رييس جمه��ور اب��الغ و 
مقرر ش��د، ارز حاصل از ص��ادرات و واردات در 
قالب س��امانه نيما مديريت ش��ود. براساس اين 
دس��تورالعمل قرار شد، دالر حاصل از صادرات 
اقالم عمده صادراتي در قالب سامانه نيما با نرخ 
۴۲۰۰توم��ان جذب و معادل ريالي آن به تجار 
پرداخت ش��ود تا ارز مورد نياز واردكنندگان از 

اين طريق تامين شود. 
اسداهلل عسگراوالدي، عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ايران در اي��ن زمينه به ايس��نا مي گويد: 
براس��اس هماهنگي هاي ص��ورت گرفته، مقرر 
ش��ده هفته آينده فهرست محصوالت صادراتي 

ك��ه مش��مول سياس��ت ال��زام ارزي خواهن��د 
ش��د)كاالهايي كه ارز حاصل از ص��ادرات آنها 
به ن��رخ ۴۲۰۰تومان در س��امانه نيما جذب و 
مع��ادل ريال��ي آن به تاجر پرداخت مي ش��ود( 
اعالم ش��ود. البت��ه بنا به اظه��ارات او با وجود 
گمانه زني ه��ا هنوز به صورت قطعي مش��خص 
نيس��ت كه چه كاالهايي مشمول اين سياست 
ارزي خواهند ش��د. عس��گراوالدي گفت: دالر 
۴۲۰۰توماني نمي تواند در اجراي اين سياست 
ارزي موث��ر باش��د؛ چراك��ه قيمت تمام ش��ده 
محص��والت صادرات��ي براس��اس دالر 5 ه��زار 
تومان��ي و حت��ي باالت��ر خواهد ب��ود؛ بنابراين 
تعيين ن��رخ ۴۲۰۰توماني به صادرات غيرنفتي 
ضرب��ه مي زند. عس��گراوالدي ادام��ه مي دهد: 
بايد ن��رخ دالر در قالب سياس��ت ارزي جديد 
براس��اس تواف��ق و تفاهم بي��ن صادركنندگان 
و واردكنندگان تعيين ش��ود كه روش بس��يار 

بهتري خواهد بود. 

بهكامخصولتيهابهضرربخشخصوصي
از سوي ديگر رييس كنفدراسيون صادرات 
اي��ران نيز با انتقاد از اينك��ه هيچ همفكري  با 
صادركنندگان بخش خصوصي)اتاق بازرگاني( 
در مورد ليس��ت كاالهاي مشمول الزام ارزي 
نشده، مي گويد: اما »خشكبار، زعفران و فرش 
دس��تباف« جزو كاالهايي هس��تند كه امكان 
ف��روش ارز خارج از س��امانه نيما ب��راي آنها 
وج��ود ندارد و اين موضوع س��بب نگراني اين 

بخش ها شده است. 
به گفت��ه محم��د الهوتي درح��ال حاضر 
صادركنندگان پتروشيمي و فوالد دالر حاصل 
از ص��ادرات را به نرخ ۴۲۰۰توم��ان به بانك 
مرك��زي مي دهند و ريال تحوي��ل مي گيرند. 
همچنين طب��ق گزارش بانك مركزي تاكنون 
مبالغ زي��ادي از اين محل وارد س��امانه نيما 
شده است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
در عين ح��ال از تاخير وزارت صنعت در ارائه 
فهرس��تي خبر مي دهد كه قرار است، تكليف 
فروش ارز برخي كااله��اي صادراتي خارج از 

سامانه »نيما« را روشن كند. 
در دستورالعمل اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور در راستاي تصميمات ارزي 
و ش��روع فعاليت س��امانه »نيما«  بندي وجود 
دارد ك��ه طب��ق آن ۸۰ درص��د از كااله��اي 
صادرات��ي كه مرب��وط به واحده��اي دولتي، 
شبه دولتي و عمده مي شود بايد در اين سامانه 
عرضه و ۲۰درصد بقيه براس��اس فهرستي كه 

قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تهيه ش��ود، متمايز ش��وند تا خارج از سامانه 
»نيما« امكان فروش مستقيم به وارد كنندگان 

را داشته باشد. 
براس��اس اين بن��د »ش��ركت هاي دولتي 
و ش��ركت هاي وابس��ته به نهاده��اي عمومي 
غيردولتي و شركت هاي تحت مديريت دولت 
و صادركنندگان عمده مجاز به واگذاري پروانه 
صادراتي خود به س��اير واردكنندگان نيستند. 
واردات اين صادركنندگان از محل ارز حاصل 
از ص��ادرات منحصر به تامي��ن نيازهاي خود 
خواهد بود.« ذيل اين بند اما تبصره يي وجود 
دارد ك��ه مي گويد:»فهرس��ت صادركنندگان 
عمده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به نحوي كه با احتس��اب ش��ركت هاي دولتي 
و ش��ركت هاي وابس��ته به نهاده��اي عمومي 
غيردولتي حداقل ۸۰ درصد صادرات كشور را 
شامل شود در مقاطع 3ماهه اعالم مي شود.«

حال الهوتي ب��ا انتقاد از اينكه متاس��فانه 
بي��ش از يك م��اه از زمان اين دس��تورالعمل 
گذشته و هنوز فهرستي ارائه نشده است، بيان 
مي كن��د: ارزي كه در »نيما« عرضه مي ش��ود 
غالب��ا ارز مرب��وط ب��ه فروش پتروش��يمي ها، 
فوالدي ها و شركت هاي بزرگ است و درحال 
حاض��ر ص��ادرات كااله��اي تولي��د داخل كه 
مواد اوليه آن ۱۰۰درصد داخلي اس��ت مانند 
خشكبار، فرش، روده و پوست كماكان ارزشان 

متاثر از بازار غيررسمي و دچار ابهام است. 
از اي��ن رو بنابه اظه��ارات برخي از فعاالن 
اقتص��ادي درخص��وص اينكه اي��ن ۲۰درصد 
كاالها بايد با نرخ توافقي يا نرخ ۴۲۰۰توماني 
فروخته ش��ود همچنان ابه��ام وجود دارد كه 
اميدوارند طي روزهاي آينده با ارائه فهرس��ت 
مربوط تكلي��ف اين دس��ته از صادركنندگان 
روشن شود تا بدانند بر چه اساس برنامه ريزي 

و سفارش هاي خود را مديريت كنند. 
البته بنابه اظهارات الهوتي، اين ۲۰درصد 
كاالهاي س��نتي، صنعتي و كش��اورزي عمدتا 
مربوط به بخش خصوصي بوده و سهم كوچكي 
از كل ص��ادرات دارن��د، اما اينك��ه اظهارنامه 
صادراتي قيمت پيدا خواهد كرد يا تفاوتي كه 
بابت اظهارنامه صادراتي صادركننده به عنوان 
درآمد حاصل از ص��ادرات اخذ مي كند، هنوز 

روشن نيست. 
اين فعال اقتصادي بر لزوم نظارت دولت در 
برگشت ارز حاصل از صادرات تاكيد مي كند و 
مي افزايد: دولت حتما بايد نظارت داشته باشد 

تا ارز حاصل از فروش در واردات غيررسمي و 
خروج از س��رمايه قرار نگيرد. او با بيان اينكه 
رش��د صادرات ط��ي ۴ ماه گذش��ته به دليل 
افزايش نرخ ارز سرعت گرفته است، مي گويد: 
تراز تجاري كش��ور در فروردين ماه 97 مثبت 
بوده، كه مي طلبد قوانين و مصوبات متناسب 

با رشد صادرات باشد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه فع��االن اقتصادي 
مي گويند هزينه هاي توليد آنها در شرايط فعلي 
افزايش يافت��ه و قيمت محصوالت توليدي آنها 
مع��ادل دالر نرخ 5 هزار توماني و باالتر اس��ت. 
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني 
ايران، بر تاييد اين موضوع صحه مي گذارد و به 
» تع��ادل« مي گويد: افزاي��ش مزد كارگر، بيمه 
و هزينه ه��اي جاري باعث ش��ده تا محصوالت 
تولي��دي كارخانه ها با دالر ن��رخ 5 هزار تومان 
تمام ش��ود. س��يدرضي حاجي آقامي��ري بيان 
مي كن��د: از طرف��ي سياس��ت هاي ارزي دولت 
باعث ش��ده تا بازار به شدت تحت تاثير افزايش 
قيم��ت ارز باش��د به ط��وري كه اي��ن افزايش 
قيمت ها در سبد خانوار هم مشاهده مي شود. 

به گفت��ه او، در اين ش��رايط، م��واد اوليه 
داخل��ي ني��ز با دالر ن��رخ 5 ه��زار توماني به 
دس��ت توليدكننده مي رس��د كه براساس اين 
بند، موضوع تنها به زيان صادركننده و بخش 
خصوص��ي خواهد ب��ود. به گفته س��يدرضي 
حاجي آقاميري، كاالهاي مش��مول سياس��ت 
الزام ارزي بايد تنها كاالهاي صادراتي دولتي و 
نيمه دولتي باشد؛ چراكه بخش خصوصي مواد 
اوليه خود را گران تر مي خرد و با اين سياست 
متضرر مي ش��ود. همچنين اين روند مي تواند 
در بلندمدت باعث ايجاد رانت در واردات شود. 
از س��وي ديگر، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگان��ي اصفهان، بر اين باور اس��ت در اين 
دس��تورالعمل ارزي دول��ت پارادوكس وجود 
دارد. به طوري كه پيش از اين، خريد و فروش 
ارز قاچاق اعالم ش��ده بود. بنابراين الزم است 
كه دولت سياس��ت هاي خود را بازنگري كند. 
مس��عود گلش��يرازي، در اين باره به »تعادل« 
توضي��ح مي دهد: تبادل مس��تقيم ارز نياز به 
ش��بكه ناظ��ر دارد كه نق��ش آن را بانك ها و 
صرافي ها برعهده داش��تند. اين در حالي است 
كه براس��اس سياس��ت هاي ارزي اعالم شده، 
نظر دولت بر اين بود كه اين ش��بكه ها حذف 
شوند، اما به دليل نقشي كه صرافي ها در دور 
زدن تحريم ها داشتند دوباره به چرخه فعاليت 

بازگشتند. 

فهرستيبرمبنايكاالونوعمديريت
اما در پاس��خ به چنين ابهاماتي، دولتي ها چه 
مي گوين��د؟ رييس س��ازمان توس��عه تجارت در 
گفت وگو با »تع��ادل«، ضمن اش��اره به كاركرد 
س��امانه »نيم��ا« مي گوي��د: دليل وج��ودي اين 
س��امانه، يكپارچه كردن منابع ارزي كشور براي 
مديري��ت بهينه اين منابع اس��ت. بنابه اظهارات 
مجتبي خس��روتاج، عمده منابع ارزي كش��ور از 
نفت، گاز، محصوالت پتروشيمي، فلزات و برخي 
كاالهاي مش��ابه تامين مي شود و هدف آن است 
كه با بازگردان��دن اين منابع به س��امانه، امكان 
تهيه نيازهاي اساس��ي كش��ور از طريق واردات 
فراهم ش��ود. به گفته او، تقسيم بندي شركت ها 
ب��ه ۸۰ درص��د و ۲۰ درصد هم از اينجا ناش��ي 
مي ش��ود كه نمي توان تمام مناب��ع تامين ارز را 
ذيل اين سامانه قرار داد، چراكه به عنوان مثال، 
س��هم اقالم كش��اورزي از منابع تامين ارز كشور 

اندك است. 
خس��روتاج در بخش ديگري از سخنان خود 
اظهار مي كند: بس��ياري از محصوالتي كه بخش 
خصوصي صادر مي كند و جزو صادرات غيرنفتي 
ما به حساب مي آيند هم نقش چنداني در تامين 
ارز كشور ندارند. البته تقسيم بندي ۸۰ درصدي 
و ۲۰ درصدي هم از اين جهت صورت گرفته كه 
تالش ش��ود ۸۰ درص��د از ارز حاصل از صادرات 

دوباره به چرخه تجاري بازگردد. 
خس��روتاج با اش��اره به فهرس��ت شركت هايي 
ك��ه بايد ارز حاصل از صادرات خود را به س��امانه 
»نيما« برگردانند، مي گويد: در بخش��نامه يي كه 
معاون اول رييس جمهور به دستگاه ها ابالغ كرده، 
ذكر ش��ده كه ۸۰ درصد از ش��ركت هاي دولتي، 
ش��به دولتي ي��ا داراي مديريت دولت��ي بايد ذيل 
س��امانه »نيما« قرار بگيرند، اما واضح اس��ت كه 

تهيه فهرست اين شركت ها كار ساده يي نيست. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به گاليه بخش خصوصي مبني بر تاخير در اعالم 
فهرس��تي ك��ه وزارت صنعت باي��د تهيه و اعالم 
مي كرد، مي گويد: در بخش��نامه آورده شده، كه 
اعالم فهرست شركت ها بايد در فواصل مشخص 
3 ماهه صورت بگيرد، كه نخس��تين فهرست دو 
هفته پيش نهايي ش��ده اس��ت. اما ب��ا اين حال، 
ما با اس��تفاده از منابع اطالعاتي دس��تگاه هايي 
مانند س��ازمان بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان 
خصوصي س��ازي، درصدد تكميل اين فهرس��ت 
هس��تيم. فهرس��ت ش��ركت هاي دولت��ي البته 
ش��فاف و مشخص است، اما فهرست شركت هاي 
شبه دولتي يا داراي مديريت دولتي زمان مي برد. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت همچنين در 
م��ورد اينكه اگر در م��واردي به عن��وان نمونه، 
شركت دولتي كااليي را جهت صادرات به شركت 
خصوصي بدهد چه بايد كرد؟ توضيح مي دهد: به 
دليل برخي از همين ايرادات، تصميم گرفته شد 
كه نوع كاالها هم در فهرس��ت گنجانده ش��ود تا 
جلو سوءاس��تفاده ها گرفته شود. اين مورد هم تا 
هفته آينده و با مشورت با اعضاي كارگروه نهايي 
خواهد شد. خسروتاج همچنين در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا سامانه »نيما« صرفا براساس نوع 
مديريت ش��ركت ها عمل خواهد كرد يا براساس 
ن��وع كاالها يا تركيبي از اي��ن دو؟ مي گويد: اين 
س��امانه براس��اس هر دو مبنا عمل خواهد كرد؛ 
يعني نوع مديريت ش��ركت ها و نوع كاالهايي كه 
صادر مي ش��وند، فعاليت مي كند؛ چراكه ممكن 
اس��ت كاالي��ي هم توس��ط ش��ركت هاي بخش 
خصوصي توليد ش��ود و هم توس��ط شركت هاي 
دولت��ي. از اين رو، نمي توان بي��ن اين دو تفاوت 
قائ��ل ش��د. از طرفي، در م��ورد ن��رخ ارز براي 
ش��ركت هايي كه خارج از سامانه »نيما« فعاليت 
مي كنن��د، همچن��ان ابهام وج��ود دارد، كه بايد 
منتظر اعالم نتيجه قطعي در اين مورد در آينده 

نزديك باشيم. 

ابالغدستورالعمل
شناسهدارشدنخودروها

مهربراساس مكاتبه وزير صنعت، معدن و تجارت 
با وزير كشور، دستورالعمل اجرايي ثبت، اخذ و نصب 
شناس��ه كاالي خودرو به دستگاه هاي اجرايي مرتبط 
ابالغ شد. به استناد دستورالعمل ابالغي وزير صنعت، 
معدن و تجارت به دس��تگاه هاي اجرايي در خصوص 
شناس��ه دار ش��دن خودروهاي س��واري، خودروهاي 
تجاري حمل بار، خودروهاي تجاري حمل مس��افر، 
ماش��ين آالت راه س��ازي و معدني و موتورسيكلت از 
تاريخ ۱397/۰۲/۰5 فرآين��د جديد به صورت؛ ثبت 
و دريافت شناس��ه كاال توس��ط دفتر صنايع خودرو و 
نيرومحرك��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، ايجاد 
ارتباط و هماهنگي بين شناسه كاال و نمايندگي توسط 
همان دفتر، ثبت س��فارش انواع خودرو تنها از طريق 
سامانه جامع تجارت و بر اساس شناسه كاال و بررسي 
ضواب��ط و مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و 
بدون حضور فيزيكي طي مي شود. همچنين گروه هاي 
كااليي دخانيات، تجهيزات داراي سيم كارت، پوشاك، 
لوازم خانگ��ي، داروهاي دامي و داروهاي انس��اني از 
جمله گروه هاي كااليي بودند كه شناس��ه كاال را اخذ 
كرده و فرآيند واردات و ثبت س��فارش آنها با شناسه 
كاال صورت مي گيرد. در حال حاضر نيز اين روند براي 
انواع خودرو الزامي ش��ده و پس از دريافت شناس��ه 
كاالي اين گروه كااليي، ثبت س��فارش خودرو نيز بر 

اساس شناسه كاال صورت خواهد گرفت. 

افت۵درصديوارداترسمي
ازتركيه

تسنيمواردات رسمي ايران از تركيه در سه ماهه 
نخست سال جاري ميالدي با افت 5 درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به 759 ميليون دالر رسيد. 
اين در حالي است كه تركيه در سه ماهه نخست سال 
قب��ل ۸۰۲ ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
آمارهاي منتش��ر شده از سوي موسس��ه آمار تركيه 
نش��ان مي دهد، حجم مبادالت تج��اري بين ايران و 
تركيه در بازه زماني ژانويه تا مارس ۲۰۱۸، با 3 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميالدي به 
۲.6۴۱ ميليارد دالر رسيده است. در ماه هاي ژانويه تا 
مارس س��ال ۲۰۱7 ارزش تجارت بين دو كشور بالغ 
بر ۲.56۱ ميليارد دالر اعالم شده بود. ارزش صادرات 
تركيه به ايران در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ معادل ۱.۸ 
درصد كل صادرات اين كش��ور ب��وده و ايران در رتبه 
۱9 بزرگ ترين مقاصد صادراتي اين كشور قرار داشته 
اس��ت. اما واردات تركيه از ايران در سه ماهه نخست 
امس��ال رشد 7 درصدي داش��ته و از ۱.759 ميليارد 
دالر در سه ماهه نخس��ت ۲۰۱7 به ۱.۸۸۲ ميليارد 

دالر در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ رسيده است. 

بستهبنديمشكليتازه
برايتوليد

ايلن�ادبيركل خانه صنعت مع��دن و تجارت گفت: 
ام��روز مش��كل اصل��ي توليدكنن��دگان قيم��ت مواد 
پتروش��يمي اس��ت كه به صورت بي رحمانه يي در حال 
افزايش اس��ت. محمد رض��ا مرتض��وي در ادامه گفت: 
متاس��فانه اين مش��كل به حدي جدي ش��ده است كه 
توليدكنن��دگان امروز با مش��كل بس��ته بندي و عرضه 
روبه رو شده اند و عالوه بر كمبود در بازار بايد مواد خود 
را با قيمت گزاف نيز تهيه كنند. او در بخش ديگري از 
سخنان خود درخصوص تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به 
واحدهاي توليدي گفت: تا به امروز تمام نياز شركت هاي 
توليدي كش��ور تامين شده است و تمام آنها بدون هيچ 
مشكلي با معرفي از سوي بانك مركزي به بانك عامل، 
توانسته اند ارز ۴۲۰۰ توماني را تحويل بگيرند.  مرتضوي 
افزود: حتي برخي شركت ها به دليل اينكه به ثبات اين 
وضعيت اعتماد نداشتند بيشتر از سفارشات ماهانه خود 
درخواست دادند كه دولت نيز آنها را تامين كرده است و 

هيچ مشكلي به وجود نيامده است. 

ايرانسيوهفتمين
صادركنندهجهانشد

تس�نيمايران با ص��ادرات 9۲ميليارد دالري در 
س��ال ۲۰۱7 به عنوان سي و هفتمين صادركننده 
ب��زرگ جهان در اين س��ال ش��ناخته ش��د. بخش 
اقتصادي س��ازمان اطالعات مركزي امريكا )س��يا( 
ط��ي گزارش��ي از مي��زان ص��ادرات ۲۲3 كش��ور 
جه��ان در س��ال ۲۰۱7 اعالم كرد: اي��ران در اين 
س��ال 9۲ميليارد دالر كاال و خدم��ات صادر كرده 
است. بر اين اس��اس صادرات ايران در اين سال از 
۱۸6 كش��ور جهان بيش��تر بوده است. همچنين بر 
اساس محاسبات )سيا( ايران از نظر ارزش صادرات 
خود در س��ال ۲۰۱7 در رتب��ه 37جهان و باالتر از 
برخي كش��ورهاي اروپايي مثل اس��لواكي، فنالند، 
پرتغ��ال، يون��ان و لتوني قرار گرفته اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه چين ب��ا ص��ادرات ۲۱57ميليارد 
دالري بزرگ ترين صادركننده جهان در اين س��ال 
ش��ناخته ش��ده و امريكا با ۱576ميلي��ارد دالر در 
رتبه دوم جاي گرفته اس��ت. آلمان نيز با صادرات 
۱۴۰۱ميلي��ارد دالري س��ومين صادركننده بزرگ 
جهان ش��ناخته شده اس��ت.  بر اين اساس برخي 
كش��ورهاي ديگري كه صادرات بيشتري نسبت به 
ايران در س��ال ۲۰۱7 داشته اند، عبارتند از: ژاپن با 
6۸3ميلي��ارد دالر، كره جنوبي با 55۲ميليارد دالر، 
فرانس��ه با 5۴۱ميليارد دالر، روسيه با 336ميليارد 
دالر، امارات با 3۱۴ميليارد دالر، هند با ۲۲9ميليارد 
دالر، تركيه با ۱57ميليارد دالر و نروژ با ۱۰۲ميليارد 
دالر. اما از ديگر سو كشورهايي كه صادرات كمتري 
نس��بت به ايران داش��ته اند، عبارتند از: اسلواكي با 
۸۰.5ميليارد دالر، آفريقاي جنوبي با 7۸.۲5ميليارد 
دالر، فنالن��د ب��ا 65.5ميلي��ارد دالر، پرتغ��ال ب��ا 
6۲.6ميليارد دالر، عراق با 56.7ميليارد دالر، يونان 
با ۲9.۲ميلي��ارد دالر، مصر ب��ا ۲3.5ميليارد دالر، 
بحرين با ۱۴.3ميليارد دالر، لتوني با ۱۲.3 ميليارد 

دالر و تركمنستان با 7.39ميليارد دالر. 

عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس با 
بيان اينكه كميسيون صنايع و معادن مجلس با 
تفكي��ك وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف 
اس��ت، گفت: تفكيك و جداس��ازي وزارتخانه ها 
هزينه ب��ر و زمانب��ر اس��ت. به گ��زارش فارس، 
محمدرض��ا منص��وري در رابطه با جداس��ازي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به 
اينكه تغيير ساختار و ايجاد وزارتخانه هاي جديد 
امري هزينه بر و زمانبر اس��ت، كميسيون صنايع 
و معادن مجلس قطعا با تفكيك مخالف اس��ت. 
او همچنين با بيان اينكه در كشوري مانند ژاپن 

با جمعيتي حدود دوبراب��ر ايران داراي ۱۱وزير 
است، گفت: براي حل نقاط ضعف بهتر است در 
برخي اس��تان ها و مديركل ها مسووليت داشته 
باش��ند و نيازي نيس��ت كه براي رفع مشكالت 
س��اختار وزارتخانه ها را به هم ريخت. او با بيان 
اينك��ه ممك��ن اس��ت در هفته پي��ش رو اليحه 
پيشنهادي دولت در مورد ساختار اصالح بخشي 
از دولت كه جداسازي وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت هم جزو آن است، در صحن مجلس به 
راي  گذاش��ته شود، گفت: البته ممكن است اين 
موضوع راي نياورد. منصوري با تاكيد بر اينكه به 

جاي جداس��ازي وزارتخانه و تغييرات ساختاري 
بايد مش��كالت توليد را مرتفع ك��رد، بيان كرد: 
بايد به دنبال راه��ي براي صادرات محور كردن 
توليد باش��يم، وگرنه با اين روش ها پس از پايان 
دوران خدم��ت هر وزيري كل��ي هزينه به جاي 
مي ماند.  اليحه اصالح بخش��ي از ساختار دولت 
اواس��ط خرداد ماه 96 به ص��ورت دوفوريتي از 
س��وي دولت تقديم مجلس ش��د، اما فقط يك 
فوريت آن به تصويب مجلس رس��يد. در تير ماه 
96 كميسيون هاي اقتصادي و صنايع مجلس با 

تصويب كليات اين اليحه مخالفت كردند. 

ف�ارسرييس اتحاديه كفش دس��ت دوز تهران عنوان 
كرد: بر اساس آمار رسمي ارزش واردات كفش به صورت 
قانوني 3۴ ميليون دالر اس��ت اما ارزش واردات كفش به 
ايران بر اس��اس آمار سازمان اقتصاد جهاني 5۰۰ ميليون 
دالر اس��ت كه اختالف بي��ن اين دو رقم نش��انه واردات 
قاچاق كفش به كش��ور است. رسول ش��جري با تاكيد بر 
اينك��ه در ايران كفش با بهترين كيفي��ت مي تواند توليد 
شود، گفت: در صورت حمايت از توليد كفش داخلي ديگر 

نيازي به واردات كفش نيست.
او در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به دستور 

وزير براي تامي��ن ارز توليدكنندگان و واردكنندگان مواد 
اوليه صنعت كفش، گف��ت: در صورت عدم تامين وزارت 
صنعت در اين مورد پاس��خگو اس��ت. او ادام��ه داد: پيرو 
مش��كالت فراواني كه در مورد توليد در صنعت كفش رخ 
داد، واردكنندگان مواد اوليه كفش با مش��كالتي در مورد 

تامين ارز مواد اوليه و گشايش اعتبار مواجه شدند. 
رييس اتحاديه كفش دس��ت دوز تهران افزود: بنابراين 
به دس��تور محمد ش��ريعتمداري وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت كارگروهي به رياس��ت ص��ادق نجفي معاون وزير 
صنعت و با حضور علي فاضلي رييس اتاق اصناف و س��اير 

دستاندركاران اين صنعت، براي حل مشكالت اين صنعت 
و صنف و تشريح مشكالت صنعت كفش تشكيل شد.

او بيان كرد: بنابراين به دنبال اين جلسه نجفي معاون 
وزير اع��الم كرد، توليدكنندگان و متقاضيان واردات مواد 
اوليه صنعت كفش هيچ گونه مش��كلي براي تامين ارز و 
گش��ايش اعتبار براي واردات مواد اوليه نخواهند داشت و 
هر كسي در اين زمينه مشكلي دارد، با مراجعه به اتحاديه 
و انتقال مش��كل خود از طريق اتحاديه به وزارت صنعت 

مشكلش را حل خواهيم كرد. 
ش��جري در ادامه گفت: بنابراين بر اساس دستور وزير 

صنعت، هيچ گونه مش��كلي در رابطه ب��ا تامين ارز براي 
واردات م��واد اولي��ه صنعت كفش وجود ن��دارد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه مسووليت مستقيم 

دارد. 
او اف��زود: حتي معاون وزير صنعت ب��ه ما اعالم كرده 
اس��ت در صورتي كه ف��ردي براي تخصي��ص ارز و ثبت 
س��فارش واردات مواد اولي��ه مراجعه كرد، ام��ا موفق به 
دريافت نش��د، من به عنوان معاون وزير صنعت بودجه در 
اختيار دارم و نياز آن توليدكننده و واردكننده مواد اوليه 

صنعت كفش را تامين خواهم كرد.

ليندا جكسون مدير برند سيتروئن گفت: استراتژي گروه خودروسازي پژو سيتروئن فرانسه 
در قب��ال اي��ران به دليل تصميم امريكا به خروج از برجام و وضع تحريم هاي جديد عليه ايران 

تغييري نكرده است.
به گزارش تسنيم و به نقل از رويترز، ليندا جكسون مدير برند سيتروئن گفت: گروه خودروسازي 
پژو س��يتروئن فرانس��ه هفته گذشته با وجود خروج امريكا از برجام از مدل سيتروئن سي3 خود در 
ايران رونمايي كرده است. جكسون گفت: پژو سيتروئن در روز نخست فروش اين محصول، تنها در 
عرض يك س��اعت ۲هزار خودرو سي3 فروخته اس��ت. وي افزود: استراتژي اين گروه در قبال ايران 
به دليل تصميم امريكا به خروج از برجام و وضع تحريم هاي جديد عليه ايران تغييري نكرده است. 
اما به گفته وي، پژو سيتروئن همچنان در مورد آينده فعاليت تجاري خود در ايران »محتاط« است 
و در عين حال منتظر اس��ت تا اتحاديه اروپا موضعي روشن در قبال تحريم هاي امريكا و چشم انداز 

فعاليت هاي تجاري در ايران اتخاذ كند. 

مخالفت كميسيون صنايع با طرح تفكيك 

قاچاق ۵۰۰ ميليون دالر كفش به كشور

پژو سيتروئن در ايران مي ماند
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15 نفت و انرژي
  نااميدي توتال

از دريافت معافيت
تسنيم  مدير شركت نفت و گاز توتال بيان كرد كه 
امي��د چنداني به دريافت معافيت از دولت امريكا براي 
ادامه سرمايه گذاري در ميدان گازي پارس جنوبي ايران 
ندارد. به گزارش رويترز، پاتريك پويان، مدير ش��ركت 
فرانسوي توتال در شهر سن پترزبورگ روسيه با اشاره 
به تهديد مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا به وضع 
»شديدترين تحريم هاي تاريخ« عليه ايران گفت: »ما 
در ايران نياز به معافيت از تحريم هاي امريكا داريم. شما 
هم مثل من حرف هاي اخير آقاي پمپئو را ش��نيديد. 
آيا ش��ما واقعا فكر مي كنيد او قصد دارد معافيت اعطا 
كند؟« توت��ال روز 16ماه مه  اعالم كرد در صورتي كه 
نتواند از دولت امريكا بابت حضور خود در ايران معافيت 
تحريمي بگيرد از قرارداد چند ميليارد دالري توس��عه 
فاز 11پارس جنوبي كنار خواهد كشيد. توتال گفته هر 
گونه معافيتي بايد تحريم هاي ثانويه دولت امريكا كه 
ممكن است عليه شركت هايي كه به فعاليت در ايران 

ادامه مي دهند، وضع شود را نيز شامل شود. 

 قيمت برق تابع نرخ ارز نيست
ايس�نا  مع��اون هماهنگي توزيع ش��ركت توانير 
بيان كرد: اطالعات قيمت تمام ش��ده برق در انتهاي 
س��ال مالي منتشر مي شود اما پيش بيني مي شود كه 
تغييرات نرخ ارز تاثير چنداني در قيمت تمام ش��ده 
برق نگذاش��ته باش��د. محمودرضا حقي ف��ام با بيان 
اينكه با توجه به بومي س��ازي صنع��ت برق از طريق 
شركت هاي داخلي مشكل چنداني در صنعت برق به 
دليل تغييرات ارز اتف��اق نمي افتد، اظهار كرد: عالوه 
ب��ر اين دولت نيز اعالم كرده كه گش��ايش هاي ارزي 
با قيمت ۴۲۰۰توم��ان براي توليدكنن��دگان كاال و 
خدمات صورت مي گيرد كه همين مساله نيز موجب 
مي شود تا شاهد افزايش قيمت تمام شده انرژي برق 
نباش��يم. وي درخصوص آخرين قيمت تمام ش��ده، 
عنوان كرد: س��ال گذش��ته قيمت تمام شده برق در 
هر كيلووات س��اعت ۹6تومان در گزارش حسابرسي 
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم ش��د اما آنچه صنعت 
برق اع��الم كرده بود 11۰تومان بود. حقي فام با بيان 
اينكه افزاي��ش 7درصدي قيمت انرژي تاثير چنداني 
در مصرف مشتركان نگذاشته است، عنوان كرد: براي 
بررس��ي ميزان تاثير حداقل 3ماه زمان الزم است تا 

قرائت كنتورها انجام شود. 

  توليد 70 مگاوات
برق خورشيدي در يزد

ايرن�ا  مديرعام��ل ش��ركت ب��رق منطقه يي يزد 
بيان كرد: با توجه به پيش��رفت فيزيكي نيروگاه هاي 
خورش��يدي درحال س��اخت اس��تان يزد از س��وي 
س��رمايه گذاران خارج��ي، ظرفيت اي��ن نيروگاه ها تا 
پايان سال 13۹7 به 7۰مگاوات مي رسد. محمدحسن 
صباغ زادگان روز پنج شنبه اظهار كرد: اين نيروگاه ها با 
مشاركت سرمايه گذاران آلماني، ايتاليايي، فرانسوي و 
يوناني س��اخته مي شود. وي ادامه داد: براي كمك به 
پيك بار مصرف برق اس��تان در تابستان سال 13۹7 
ظرفيت ۴نيروگاه خورش��يدي ب��ا 33.5مگاوات وارد 
مدار شد. مديرعامل برق منطقه يي يزد اين نيروگاه ها 
را ش��امل 1۰مگاواتي نور اشكذر، 1۰مگاواتي پژواك 
اردكان، 1۰مگاواتي غدير مهريز و 3.5مگاوات مكسان 
دهشير تفت ذكر كرد. صباغ زادگان يادآور شد: مجوز 
ساخت نيروگاه هاي خورشيدي را سازمان انرژي هاي 
تجديدپذي��ر و بهره وري انرژي)س��اتبا( ب��راي تمام 
ظرفيت ه��اي متصل به ش��بكه توزيع)زير 7مگاوات( 
برق و ش��بكه فوق توزيع و انتقال)ب��االي 7مگاوات( 

صادر مي كند.  

  خسارت طغيان جاجرود
به برق لواسانات

فارس  مديرعامل شركت توزيع برق استان تهران 
با اش��اره به اينكه س��يل روز چهارش��نبه در منطقه 
لواسانات 5۰۰ ميليون تومان به شبكه فشار متوسط 
برق خس��ارت وارد كرد و گفت: برق منطقه فش��م با 
كابل هاي خودنگهدار از ۴صبح پنج ش��نبه به صورت 
موق��ت به حالت عادي برگش��ته اس��ت. حاجي رضا 
تيموري با اشاره به اينكه بارش باران در منطقه لواسان 
موجب طغيان رودخانه جاجرود سپس ورود سيالب 
به جاده ش��د، گفت: اين طغيان موجب تخريب كنار 
جاده و تيرهاي برق شد به طوري كه شبكه 3مدار را 
به طول 5۰۰ متر تخريب كرد. وي با اش��اره به اينكه 
مش��ترك بدون برق نداريم، خاطرنشان كرد: درحال 
حاضر خط و شبكه برق با كابل هاي خودنگهدار و به 
صورت موقت به حالت عادي برگشته است. مديرعامل 
شركت توزيع برق استان تهران افزود: به محض اينكه 
جاده تخريب شده به حالت عادي برگردد و مسيرها 
بازگشايي شود، شبكه اصلي را برقدار و خط به حالت 

اوليه برخواهد گشت. 

  اختالل در
سوخت  رساني شيراز

ايسنا  مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي آخرين وضعيت سوخت رساني در شيراز بعد از 
اعتصاب كاميون داران را تشريح كرد. فاطمه كاهي با 
اشاره به اعتصاب كاميون داران اظهار كرد: اين موضوع 
در فرآيند سوخت رس��اني خلل ايج��اد كرده بود. وي 
ب��ا تاكيد بر اينكه درحال حاضر و طبق آخرين اخبار 
مشكلي در تامين سوخت در شيراز وجود ندارد، گفت: 
انبارهاي ش��ركت ملي پخش طب��ق روال كار خود را 
انجام مي دهند و مش��كلي در تامين سوخت نيست. 
تعدادي كاميون دار كه حامل تانكرهاي سوخت رساني 
هستند به صورت هماهنگ سوخت رساني را در برخي 
نقاط شيراز متوقف و بعضا در نقاطي تجمع كردند. اين 
تجمع موجب مختل شدن سوخت رساني در 5 جايگاه 
در شهرس��تان شيراز شد. علت اعتراض كاميون داران 

دستمزدهاي پايين آنان اعالم شده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« گزارش مي دهد 

حساسيت رو به فزوني نشست آتي اوپك

وزير نيرو در بازديد از طرح هاي آبي استان بوشهر:

بوشهر بيش از متوسط كشوري آب هدر مي دهد
روز پنج ش��نبه وزير نيرو ب��راي آغاز عمليات 
اجرايي طرح هاي آبي بوش��هر به اين استان سفر 
ك��رد. رض��ا اردكانيان ابتدا در محل س��د خاييز 
حضور يافت و ضمن افتتاح عمليات اجرايي اين 
سد به بيان دستاوردهاي آبي دولت هاي يازدهم 
و دوازده��م پرداخت. اردكانيان پ��س از بازديد 
از س��د خاييز، در شهرس��تان جم حاضر ش��د و 
عمليات اجرايي طرح انتقال آب سد باغان به جم 
را آغاز كرد. س��پس در جلس��ه بررسي مسائل و 
مشكالت حوزه آب و برق شهرستان هاي بوشهر 
گناوه و ديلم شركت كرد و در پايان با حضور در 
جمع خبرن��گاران از تحولي بزرگ در تامين آب 

شيرين مردم استان بوشهر خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو وزير 
نيرو با اش��اره به اينكه س��ال گذش��ته 17سد در 
كشور آبگيري شد، گفت: از ابتداي دولت يازدهم 
تاكنون ۲6 س��د با حجم ۴.3 ميليارد مترمكعب 

وارد مدار بهره برداري قرار گرفته است. 
رضا اردكانيان با تاكيد بر اقليم خش��ك ايران 
اظه��ار داش��ت: با توجه ب��ه بح��ران كم آبي بايد 
س��ازگاري كافي با اين مشكل مهم داشته باشيم 
كه وظيفه همه است با مديريت مصرف آب و برق 
رس��الت خود در مقابله با كم آبي را به نحو احسن 

انجام دهند. 
وي مهار آب هاي روان را يك ضرورت دانس��ت 
و افزود: ساخت س��د براي كنترل و مهار آب هاي 
سطحي و روان در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد 
و اجراي اين پروژه ها نبايد تحت تاثير مش��كالت 

جامعه قرار بگيرد. 
اردكانيان با اش��اره به ساخت س��د در استان 
بوش��هر بيان كرد: وزارت نيرو اج��راي پروژه هاي 
مهم سد س��ازي از جمله س��د دالكي دشتستان، 
دش��ت پلنگ دش��تي، باغان و خاييز را در اولويت 

برنامه هاي خود قرار داده است. 
وزير نيرو با قدرداني از تالش نمايندگان استان 
بوش��هر در مجلس براي پيگيري اجراي سدهاي 
ياد ش��ده اف��زود: نمايندگان اس��تان در مجلس، 

استاندار بوشهر و مسووالن استاني براي پيگيري 
و اجراي س��دهاي ياد شده نقش مهمي داشته اند 

كه از تالش ها و خدمات آنان قدرداني مي شود. 

 انتقال آب به شهرستان جم
رضا اردكانيان در ادامه س��فر يك روزه خود به 
بوش��هر به شهرستان جم س��فر كرد و در جريان 
عملي��ات اجرايي خط انتقال  آب از س��د باغان به 

جم قرار گرفت. 
هدف اين طرح تامين آب ش��رب ش��هر ريز و 
انارس��تان، روس��تاهاي تابعه تا روس��تاي كوري 
حياتي، همچنين آب مورد نياز صنعت نفت و گاز 
منطقه به خصوص شركت پااليش گاز فجر جم از 
طريق خط انتقال بوده است كه مطالعات ابتدايي 
آن از س��ال 1388 شروع ش��ده بود. در ادامه اين 
خط انتقال، آب بخش مركزي شهرستان از طريق 
آب شيرين كن و خط سيراف-جم تامين مي شود. 
هزينه اجرايي اين پروژه 6۰۰ ميليارد ريال اس��ت 
كه كل آن توس��ط ش��ركت پااليش گاز فجر جم 

تامين خواهد شد. 

 هدررفت چشمگير آب در بوشهر
وزير نيرو پس از انجام بازديد از سد هاي استان 
بوشهر در جلسه بررسي مسائل و مشكالت حوزه 
آب و برق شهرس��تان هاي بوش��هر گناوه و ديلم 
ش��ركت كرد. وي در اين جلسه بيان داشت: اين 
تناقض صدر و ذيل اس��ت كه با وجود مش��كالت 
عدي��ده براي تامين آب ش��رب اين اس��تان، رقم 
هدررفت آب در بوشهر 15 درصد فراتر از متوسط 

كشوري باشد. 
اردكانيان در اين جلس��ه با اشاره به مباحث و 
مشكالت مطرح ش��ده گفت: در ارتباط با شيرين 
ك��ردن آب دريا نيازمند تغييرات جدي در ارتباط 

با قانون بودجه هستيم. 
وي افزود: با وجود اينكه امسال وضعيت در اين 
حوزه ش��رايط بهتري را پيدا كرده اس��ت ولي اگر 
بخواهيم تحول چشمگيري در اين منطقه صورت 

بگيرد و مساله آب ش��رب به ميزان قابل توجهي 
برطرف شود نيازمند پشتيباني مجلس هستيم. 

وزي��ر نيرو تصري��ح كرد: مس��اله اج��ازه آب 
كش��اورزي و اصالح س��رانه هاي مصرف��ي نيز از 
موضوعاتي است كه مي تواند در قالب پيشنهادات 
استان به كارگروه ملي سازگاري با كم آبي ارسال 
شود تا مشكالت مربوطه به اين بخش نيز از سوي 

كارگروه برطرف شود. 
اردكانيان مشكل هدررفت آب در استان بوشهر 
را بسيار جدي دانست و افزود: ما نمي توانيم براي 
س��رمايه گذاري در بخ��ش كاه��ش هدررفت آب 
اس��تان منتظ��ر روال و روند موج��ود منابع خود 
باش��يم و باي��د راه عالج موثري ب��راي اين بخش 

تدوين كنيم. 

 تحول بزرگ آب در بوشهر
رض��ا اردكانيان پيش از ترك اس��تان بوش��هر 
در جم��ع خبرنگاران حاضر ش��د و اظه��ار كرد: 
طرح هاي مهمي كه امروز در اين اس��تان ش��اهد 
آغاز عمليات اجرايي آنه��ا بوده ايم، تحول بزرگي 
را در صحنه دسترس��ي به منابع آب شيرين براي 
بخش كشاورزي، احيا و استمرار نخيالت ارزشمند 
اين اس��تان، تامين آب شرب برخي شهرها و رفع 
برخي از نيازهاي زيست محيطي فراهم مي كند. 

وزي��ر نيرو با اش��اره به آغاز عملي��ات اجرايي 
س��دهاي خاييز، دش��ت پلنگ و آبرس��اني از سد 
سرچش��مه باغان به شهرستان جم گفت: با اتمام 
اين طرح ها تحول بزرگي در بوشهر براي دسترسي 

به آب شيرين ايجاد خواهد شد. 
وي با اش��اره به آغاز عمليات اجرايي سدهاي 
خاييز، دش��ت پلنگ و آبرساني از سد سرچشمه 
باغان به شهرس��تان جم تاكيد ك��رد: با اتمام اين 
طرح ه��ا كه از دو تا چهار س��ال به طول خواهند 
كشيد بالغ بر ۲۲ هزار هكتار از نخيالت استان از 

منابع اين پروژه ها بهره مند خواهد شد. 
وزير نيرو با اش��اره به اختص��اص ۹۰۰ميليارد 
تومان براي اجراي طرح هاي ياد ش��ده، گفت: اين 

طرح ها توسط دس��تگاه هاي مختلف و با تالش و 
فعاليت مجموع��ه نيروهاي اجرايي به ثمر خواهد 
نشس��ت. اردكانيان در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود به معضل كم آبي در كش��ور اش��اره كرد و 
افزود: تابستان متفاوت امسال و شرايط كم آبي و 
كم بارشي خاص استان بوشهر نيست. ما كشوري 
هس��تيم كه در اقليمي خشك و نيمه خشك قرار 

گرفته است و همزاد با كم بارشي هستيم. 
وي تصري��ح ك��رد: بر همين اس��اس كارگروه 
س��ازگاري با كم آبي با مشاركت چهار وزارتخانه، 
دو معاون��ت رياس��ت جمهوري و همكاري نزديك 
با كميته هاي اس��تاني اين كارگروه كه مسووليت 
با استانداران اس��ت در استان هاي مختلف شكل 
گرفته اما اس��اس كار در اي��ن كارگروه همكاري 

نزديك با مردم است. 
وزير نيرو خاطرنشان كرد: ما به مسووليت هاي 
خ��ود در زمين��ه تامين آب هاي جدي��د از جمله 
شيرين كردن آب شور دريا به ويژه در استان هاي 
س��احلي عمل خواهيم ك��رد منتها آنچه وضعيت 
اطمينان بخش��ي براي كشور و اس��تان بوشهر و 
مرزنشينان سلحش��ور و مقاوم ما فراهم مي كند، 
همكاري خود مردم در اتخاذ شيوه هاي مناسب تر 

براي مصرف است. 
اردكانيان با تاكيد بر اينكه نيازمند تجديدنظر 
جدي در ش��يوه مصرف آب و برق هستيم، عنوان 
ك��رد: اميدواريم اين مهم ب��ا برنامه ريزي الزم و با 
مش��اركت مردم به ثمر بنشيند. در صورت تحقق 
اي��ن امر تمهيداتي همچون س��رمايه گذاري براي 

احداث س��دها و ش��يرين كردن آب شور درياها، 
اس��تفاده از پساب هاي تصفيه شده در بخش هاي 
مختلف صنعت و كشاورزي و... مي تواند روش هاي 
اطمينان بخشي باشد و اين آرامش را به ما بدهد 

كه وضعيت پايداري خواهيم داشت. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه عدم تغيير در ش��يوه 
مص��رف ما را در آينده با مش��كالت پيچيده تري 
مواج��ه خواهد كرد، ادامه داد: در تالش��يم تا با 
هم��كاري مردم به ويژه در تابس��تان امس��ال با 
مش��كالت كمتري اين ايام را پشت سر بگذاريم. 
همكاران ما شهر به ش��هر برنامه ريزي هاي الزم 
را انج��ام داده اند و س��عي خواهيم كرد در بخش 
ش��رب و تامين برق تابستان مشكل كمي داشته 

باشيم. 
وزير ني��رو به موضوع افزاي��ش قيمت برق در 
كشور اش��اره كرد و گفت: براساس مصوبه دولت 
ب��راي س��ال جاري قيم��ت برق ح��دود 7درصد 
افزايش پيدا خواهد كرد ولي نبايد فراموش كنيم 
كه در س��بد هزينه خانوار ما مجم��وع هزينه يي 
كه خانوار ايران��ي براي آب، برق و فاضالب صرف 
مي كند، از هزينه هاي كه براي دخانيات مي كنيم 

فقط كمي بيشتر است. 
اردكانيان در پايان تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم 
كه آگاهي مردم ما به حدي اس��ت كه خودش��ان 
شيوه هاي مناسبي براي پرهيز از بدمصرفي اتخاذ 
خواهند كرد و صرفا اين گونه نخواهد بود كه با ابزار 
قيمت بخواهيم نحوه مصرف كاالهاي حياتي آب و 

برق را اصالح كنيم. 

گروه انرژي  
خال�د الفال�ح وزي�ر ان�رژي عربس�تان 
س�عودي ي�ك ب�ار ديگ�ر خ�ود را ب�راي 
آين�ده  خص�وص  در  س�خت  مذاك�رات 
 اس�تراتژي نفتي اوپك آم�اده مي كند. در

2 روز اخي�ر و پ�س از آنك�ه رويت�رز در 
گزارش�ي از مذاك�رات ابتداي�ي ميان چند 
كش�ور عرب حوزه خليج فارس براي پايان 
دادن ب�ه ط�رح كاه�ش تولي�د نف�ت خام 
نوش�ت، خالد الفالح وزير انرژي عربس�تان 
بيكار ننشسته و در تالش بوده است، نشان 
بدهد بازار »متعادل« است. در همين حال، 
اين بار بلومبرگ گزارشي را به نقل از منابع 
آگاه در خصوص برنامه توليدكنندگان نفتي 
در زمين�ه افزايش توليد نفت خام منتش�ر 
ك�رد. تف�اوت گ�زارش دي�روز بلومبرگ با 
گزارش روز چهارشنبه رويترز تنها در يك 
اس�م بود. اما اين اسم وزنه بسيار سنگيني 
دارد: »روسيه«. ديروز بلومبرگ در گزارش 
خ�ود به نق�ل از يك منبع آگاه نوش�ت كه 
»اوپ�ك و روس�يه« در حال مذاك�ره براي 
انجام »نخس�تين برنامه افزايش توليد نفت 
خام از سال 2016 تاكنون« هستند. در اين 
گ�زارش بر خالف گ�زارش رويترز به اعداد 
احتمالي افزايش نيز اش�اره و نوش�ته شده 
ب�ود كه رقم افزايش از 300هزار بش�كه در 
روز كه توس�ط عربس�تان س�عودي تامين 
شود، آغاز ش�ده و ممكن است با همراهي 
توليدات نفتي روسيه به 800 هزار بشكه در 
روز برس�د. چنين رقمي در واقع 83درصد 
از مقداري است كه اوپك و روسيه از ژانويه 
سال 2018 تاكنون و با هدف متعادل  كردن 
بازار از عرضه كاس�ته بودند. به اين ترتيب 
ب�ا نزديك تر ش�دن به نشس�ت اوپك)22 
ژوئن مصادف با اول تير( به حساس�يت اين 
نشست افزوده مي ش�ود. از سوي ديگر در 
چنين فضايي، پاي سياستمداران امريكايي 
نيز به واس�طه افزايش بي سابقه قيمت نفت 
خ�ام ك�ه در واق�ع قيمت س�وخت در اين 
كش�ور را صعودي كرده است، به ماجرا باز 
شده و رهبر دموكرات هاي سناي امريكا از 
ترامپ خواسته است، اوپك را براي كاهش 
دادن قيمت ه�ا تحت فش�ار ق�رار دهد. در 
اين ش�رايط بايد گفت اي�ران در موقعيتي 
س�خت و دش�وار قرار دارد، چرا كه از يك 
طرف اخيرا نشان داده است، موافق سطوح 
ب�االي قيمت ها نيس�ت و از طرف ديگر هر 
گون�ه افزاي�ش توليد از س�مت اوپك براي 
كاس�تن از س�طح قيمت ها را خطري براي 
س�هم خود در بازار مي بيند كه همين حاال 
نيز به واس�طه صحبت از تحريم هاي امريكا 
متزلزل ش�ده است. مش�روح گزارش را در 

ادامه مي خوانيد.
   

روز شنبه رويترز نوشت كه سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام،  اوپك ممكن است با توجه 
ب��ه نگراني بابت كاهش تحميلي عرضه نفت خام 

از س��وي ايران و ونزوئال و همچنين در راس��تاي 
اب��راز نگراني اي��االت متحده بابت س��طح باالي 
قيمت هاي نفت خام، س��طح عرضه نفت خام را 
افزايش دهد. رويترز اين خبر را از سوي ۴ كشور 
عرب ح��وزه خليج فارس اوپك يعني عربس��تان 
س��عودي، امارات، قطر و كوي��ت مطرح مي كرد 
ك��ه روي هم بالغ بر 5۰درص��د نفت خام اوپك 

را توليد مي كنند. 
متعاقب انتش��ار اين خبر الفالح در ابتدا با نور 
بك��ري مدير اداره انرژي چي��ن و از مقامات رده 
باالي اين كش��ور ديدار كرد. اين ديدار در واقع و 
از اين جهت كه چي��ن بزرگ ترين مصرف كننده 
نفت خام در جهان اس��ت، س��مبوليك و از اين 
جهت ك��ه تاكن��ون در تصميم گيري هاي نفتي، 
مصرف كنندگان نقش چنداني نداشتند، بي سابقه 
محس��وب مي شود. او در جريان اين ديدار تالش 
كرده اس��ت، نش��ان بدهد چراغ س��بز الكساندر 
نواك وزير انرژي روسيه و سهيل  المرزوعي وزير 
انرژي ام��ارات را در خصوص توفق طرح كاهش 

توليد نفت خام گرفته است. 
الفال��ح ام��ا پس از انج��ام اين دي��دار در روز 
جمعه براي شركت در يك رويداد اقتصادي عازم 
س��ن پترزبورگ شد. پيش از اين عنوان شده بود 
كه الفالح و همتاي روسي اش الكساندر نواك در 

حاشيه اين رويداد ديداري خواهند داشت. 
در همين فضا بلومبرگ گزارش��ي را منتش��ر 
كرده و نشان داد كه موضوع احتمال پايان دادن 
به طرح كاهش توليد در نشست ۲۲ ژوئن اوپك، 
چي��زي فراتر از حرف و س��خن اس��ت. گزارش 
بلومب��رگ براي نخس��تين بار در چن��د روز اخير 
از اراده روس��يه نيز در اين زمينه پرده برداشت. 
بلومب��رگ در اين گزارش ه��دف مدافعان پايان 
دادن به طرح كاهش توليد نفت خام را كاس��تن 
از خش��م مصرف كنندگان در قب��ال قيمت هاي 

باالي نفت خام توصيف كرد. 
البته بايد گفت ردپاي چنين خشمي در بازار 
قابل مشاهده بوده است. رويترز عصر چهارشنبه 
نوشت كه دموكرات ها در سناي امريكا از ترامپ 
خواس��تند كه اوپ��ك را براي كاه��ش قيمت ها 
تحت فش��ار قرار دهد. س��ناتورهاي امريكايي به 
اين نكته اش��اره كردند كه در صورت باال ماندن 
قيمت هاي حامل ه��اي انرژي مناف��ع حاصل از 

كاهش ماليات ها از بين خواهد رفت. 
رهبر اقليت س��ناي امريكا، چارلز ش��ومر در 
نشست مطبوعاتي كه در ايستگاه اكزان در محل 
مجلس اياالت متحده، كپيتال هيل برگزار شد، از 
ترامپ به  خاطر كم كاري در پايين آوردن قيمت 
حامل ه��اي انرژي انتقاد كرد و گفت كه از ژانويه 
س��ال ۲۰17 كه ترامپ پس��ت رياست جمهوري 
امريكا را به عهده گرفته، بنزين  ۲5درصد افزايش 

قيمت داشته است. 
ش��ومر تصميم ترامپ براي خ��روج از توافق 
بين الملل��ي ب��ا اي��ران را عامل��ي در ب��اال رفتن 
قيمت گاز دانس��ت. همچنين در مورد س��ازمان 

كشورهاي توليدكننده نفت، اوپك گفت: »زمان 
آن فرا رسيده كه ترامپ در برابر اوپك بايستد.« 
وي ادام��ه داد: »ترامپ با عربس��تان س��عودي، 
امارات متحده عربي و س��اير كشورهاي نفتخير 
هم پيالگي مي كند وگرنه چ��ه دليلي دارد كه او 
از آنها نخواه��د قيمت ها را پايين بياورد؟« رهبر 
دموكرات هاي سنا اضافه كرد كه »ترامپ بايد از 

رفقاي نفتي خود ببرد«. 
ش��ومر و ديگر دموكرات هاي س��نا در نامه يي 
از ترامپ خواس��ته اند كه وزير انرژي،  ريك پري 
را به منظور پيگيري قيمت نفت به نشس��ت ۲۲ 
ژوئ��ن اوپك در وين بفرس��تد. نشس��ت خبري 
بلندپايه ترين دموكرات در سناي امريكا پيش از 
آغاز فصل پرمصرف سوخت يعني تابستان برگزار 
شد. اين فصل با تعطيالت روز يادبود امريكا آغاز 

مي شود. 
ب��ه گزارش رويترز، س��ناتور ليزا مركوس��كي 
رييس جمهوري خواه كميته انرژي س��نا در اين 
م��ورد گفت: »قب��ول دارم كه سياس��ت كاهش 
توليد اوپك قيمت ها را افزايش داده  اس��ت و اين 

موضوع بايد م��ورد توجه قرار گيرد اما در عجبم 
كه همكار من در س��نا چط��ور از افزايش توليد 
نفت خام در كش��ورهايي مثل ايران و عربستان 
را بيش��تر اس��تقبال مي كن��د تا تولي��د داخلي 
امري��كا.« همزمان با فش��ار دموكرات هاي س��نا، 
پيش نويس طرحي در وزارت حمل و نقل امريكا 
در دس��ت تهيه اس��ت كه از ملغي شدن الزامات 
محدودكننده آالينده ها بين س��ال هاي ۲۰۲۰ تا 

۲۰۲6 حمايت مي كند. 
اما ش��ايد كاستن از خش��م مصرف كنندگان 
نفت خ��ام، تنها انگيزه براي پايان بخش��يدن به 
طرح كاهش توليد نباشد. اوپك و غير اوپك 1۰ 
دس��امبر ۲۰16 تصميم گرفتن��د در واكنش به 
كاهش ش��ديد قيمت هاي نفت خام روزانه و در 
كنار هم يك ميليون و 8۰۰هزار بش��كه از عرضه 
بكاهن��د. تا پيش از اينكه پاي تحريم نفتي ايران 
و ونزوئال به ميان بيايد، اوپك و به ويژه عربستان 
س��عودي تمايلي براي پاي��ان دادن به اين طرح 
از خود نش��ان نمي دادند. حاال اما ماجرا ش��كل 

ديگري به خود گرفته است. 
ش��ركت ملي نف��ت اي��ران روز چهارش��نبه 
بيانيه ي��ي را منتش��ر و عنوان كرد كه در س��ال 
جاري شمس��ي به طور متوس��ط روزانه ۲ميليون 
و ۴5۰هزار بش��كه نفت خام صادر كرده اس��ت. 
پيش تر علي كاردر مديرعامل اين ش��ركت گفته 
بود كه اي��ران در ماه آوريل ب��ه ركورد صادرات 
۲ميليون و 6۰۰هزار بش��كه در روز دست يافته 
بود كه حتي پيش از تحريم ها نيز سابقه نداشته 

است. 
بلومبرگ در گزارشي كه در خصوص تصميم 
اوپ��ك براي نشس��ت تيرماه خود منتش��ر كرده 
تلويحا از 3 س��ناريو صحبت كرده است. سناريو 
نخست افزايش 3۰۰هزار بشكه يي در توليد نفت 
خام است كه از سوي عربستان تامين مي شود. 

ايران پيش تر گفته است كه تحريم هاي نفتي 
امريكا روي فروش س��نتي نفت خام اين كش��ور 
تاثير ندارد و از طرفي مي تواند، كاهشي در حدود 
روزانه 3۰۰هزار بش��كه يي را ب��ا جايگزيني نفت 
خام در پااليشگاه هاي خود جبران كند. مقامات 
امري��كا اما در چن��د روز اخير از »س��خت ترين 
تحريم ه��ا در تاريخ« براي ايران صحبت كرده اند 
ك��ه آينده صادرات نف��ت خام اي��ران را با ابهام 

روبه رو كرده است. 
اين ابهام در س��ناريوهاي مطرح ش��ده براي 
اوپ��ك در ماه ژوئن نيز قابل رديابي اس��ت، چرا 
كه فاصله بين س��ناريو نخس��ت با س��ناريو سوم 
روزانه 5۰۰هزار بش��كه نفت خام است كه مقدار 
بسيار قابل توجهي به ش��مار مي رود. منبع آگاه 
بلومبرگ عددي مش��خص را براي سناريو مياني 
مطرح نكرده و صرفا گفته است كه سناريو سوم 
پيشنهاد مي كند كه روزانه 8۰۰هزار بشكه نفت 
خام به عرضه جهاني اضافه شود. در اين سناريو 
روس��يه نيز در كنار عربس��تان به افزايش توليد 

نفت خام خواهد پرداخت. 
س��هم عربستان س��عودي و روس��يه از طرح 
كاهش توليد نف��ت خام از اول ژانويه تاكنون در 

نمودار قابل مشاهده است. 
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»هيچكس«به3جشنوارهجهانيميرود
س��اخته  »هیچكس«  انیمیش��ن 
اله��ام طرق��ي به س��یزدهمین دوره 
و  بوس��ني  در   Neum جش��نواره 
هرزگوي��ن راه يافت. اين جش��نواره 
از ۳۰ ژوئ��ن ت��ا ۷ ج��والي برابر با 
۹ ت��ا ۱۶ تیرم��اه برگزار مي ش��ود. 
همچنین اين انیمیش��ن به تازگي به 
يازدهمین دوره جشنواره فیلم كوتاه 
BUEU اسپانیا راه پیدا كرده است. 

اين جش��نواره از ۷ تا ۱۵ س��پتامبر برابر با ۱۶ 
تا ۲۴ش��هريور برگزار مي شود. چندي پیش نیز 
»هیچكس« به پانزدهمین جشنواره فیلم كوتاه 
بلغارس��تان با عن��وان »In The Palace« راه 

يافته بود. 
اين جشنواره مورد تايید آكادمي اسكار است 
و از فیلم هاي��ي كه در آن ب��ه نمايش درمي آيند 
به عنوان فیلم هايي با كیفیت تايید ش��ده اسكار 
ياد مي ش��ود. جش��نواره بین المللي فیلم كوتاه 
»In The Palace« از ۲۳ ت��ا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ 
برابر با ۲ تا ۹ تیرماه در كاخ كويین ماري ش��هر 

بالچیك كه در كنار درياي سیاه واقع 
است، برگزار مي شود. 

در خالصه داس��تان اين انیمیشن 
۹ دقیقه ي��ي ك��ه در س��ال ۱۳۹۵ 
تولید ش��ده، آمده اس��ت: »داستان 
در مورد گربه يي س��فید رنگ اس��ت 
كه در ش��هري با ساكنان سیاه رنگ 
زندگي مي كند. هیچ يك از ساكنان 
ش��هر ب��ه او توج��ه نمي كنند چون 
متفاوت به نظر مي رس��د. حتي گربه هاي س��یاه 
او را م��ورد اذيت و آزار قرار مي دهند تا اينكه در 
اوج ناامیدي يك پرنده سفید كوچك را مالقات 
مي كن��د.« س��اير عوامل »هیچك��س« عبارتند 
از: نويس��نده، كارگ��ردان، تهیه كنن��ده، لي اوت، 
اس��توري بورد، انیماتور، رن��گ، طراحي، فضا و 
كاراكتر: الهام طرقي و دستیار تهیه: الهه طرقي، 
آهنگس��از: می��الد موحدي و صداگذار: فرش��ید 
جلیلي و محمد عباسي.  اين انیمیشن پايان نامه 
كارشناسي ارشد الهام طرقي در دانشگاه تربیت 

مدرس بوده است. 

»سيناسرلک«درشهرستانهاكنسرتميدهد
آهنگساز و نوازنده موسیقي از برپايي 
تور كنسرت شهرستان ها به خوانندگي 
سینا سرلك و تولید يك آلبوم بي كالم 
خب��ر داد. حمید بهروزي نیا آهنگس��از 
و نوازنده موس��یقي ايراني با اش��اره به 
تازه تري��ن فعالیت هاي خ��ود در حوزه 
موس��یقي بیان كرد: مدتي پیش همراه 
با گ��روه »لوتوس« كه سرپرس��تي آن 
برعهده من اس��ت، كنس��رت هايي را به 

خوانندگي سینا سرلك در اصفهان برگزار كرديم كه 
با اس��تقبال مخاطبان مواجه شد كه به همین دلیل 
تصمیم داريم، كنس��رت هايي در ديگر شهرستان ها 
برگزار كنیم كه اين برنامه ها بعد از پايان ماه رمضان 
خواه��د بود.  ب��ه گفته او، اج��راي قطعات منتخب 
گذش��ته و تع��دادي آثار جديد براي كنس��رت هاي 

شهرستان ها در نظر گرفته شده است. 
او درباره برگزاري كنس��رت در ته��ران خبر داد: 
برگزاري كنس��رت در پايتخ��ت نیازمند ملزومات و 
پشتیباني هاي زيادي است، بنابراين نمي توانم تاريخ 
دقیقي را براي برگزاري كنس��رت تهران اعالم كنم، 
اما به طور حتم اجراه��اي زنده يي در تهران خواهیم 
داشت. اين نوازنده تار و سه تار به مهر گفت: فعالیت 

ديگري ك��ه در اين روزها مش��غول آن 
هس��تم، تولید و آماده س��ازي دو قطعه 
موس��یقايي به خوانندگي سینا سرلك 
اس��ت كه اين دو قطعه براس��اس اشعار 
موالنا و سیمین میرحسیني انتخاب شده 
و در برگیرنده فضاي تلفیقي و نزديك به 
موسیقي اصیل ايراني است. بهروزي نیا 
از تالش براي انتشار يك آلبوم بي كالم 
خبر و توضیح داد: فضاي كار به شكلي 
طراحي شده كه در هر قطعه ساز تار و سه تار با يك 
ساز ديگر در قالب دوئت يا سه نوازي نواخته مي شوند. 
پیش بیني ما اين است كه آلبوم پس از طي مراحل 
ضبط و تولید، زمستان امسال آماده انتشار باشد.  او 
در پايان با اشاره به برگزاري كنسرت گروه »رهاب« 
متشكل از وي، حسین بهروزي نیا، سعید فرج پوري و 
بهنام ساماني در اروپا و امريكا طي ماه هاي گذشته از 
انتشار يك كتاب جديد نیز خبر داد و گفت: به تازگي 
كتاب »۱۳ قطع��ه بي كالم براي گروه نوازي« از من 
توسط انتش��ارات »عارف« منتشر شده است. هدف 
من از انتش��ار اين كتاب آشنايي گروه هاي موسیقي 
ب��ي كالم و تامین نیاز آنها براي تولید آثار اس��ت كه 

امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. 

اسكوييرييسداورانفيلمكوتاه»كراكوف«
مه��رداد اس��كويي در راس هی��ات 
داوران بخ��ش رقابت��ي فیل��م كوت��اه 
فیل��م  جش��نواره  پنجاه وهش��تمین 
»كراك��وف« در كش��ور لهس��تان قرار 
گرف��ت.  مه��رداد اس��كويي كارگردان 
مستندساز، تهیه كننده و فیلمنامه نويس 
ايران��ي به عنوان ريی��س داوران بخش 
رقابتي كوتاه جشنواره فیلم »كراكوف« 
لهستان انتخاب شده و »مايكل بروك« 

و »لیدي��ا بیل��ي« از بريتانیا، »متئ��و كاريگلیو« از 
س��ويیس و»ماريوز ويلژينس��كي« از لهستان ديگر 
اعضاي هیات داوران اين بخش را تشكیل مي دهند.

اس��كويي ب��ا آخري��ن س��اخته اش »روياهاي 
دم صب��ح« جوايز متعددي از جمل��ه جايزه عفو 
بین المللي از جش��نواره بین الملل��ي فیلم برلین، 
جاي��زه بزرگ جش��نواره »ترو فال��س« امريكا به  
عنوان بهترين مستندس��از س��ال ۲۰۱۶، جايزه  
بزرگ و نی��ز جايزه بهترين فیلم »الهام بخش« از 

جشنواره »فول فريم« امريكا را كسب كرد. 
امس��ال و در بخش فیلم كوتاه جش��نواره فیلم 

»كراك��وف« لهس��تان، ۱۰ مس��تند، 
۱۳اثر داس��تاني و ۱۲انیمیشن حضور 
دارن��د و فیلم »آرا« س��اخته يوس��ف 
كارگر به نمايندگي از سینماي ايران با 
زمان ۲۵ دقیقه در بخش آثار داستاني 
براي جايزه اژدهاي طاليي بهترين اثر 

كوتاه جشنواره رقابت مي كند. 
برن��ده اي��ن جايزه واجد ش��رايط 
رقابت در ش��اخه بهترين فیلم كوتاه 
جوايز سینمايي اسكار در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.  
جش��نواره فیلم »كراكوف« يك��ي از قديمي ترين 
رويدادهاي سینمايي اروپا و ويژه فیلم هاي كوتاه، 

مستند و انیمیشن است.
پنجاه وهش��تمین دوره اين جشنواره از تاريخ 
۲۷مه  تا س��وم ژوئ��ن )۶ تا ۱۳ خ��رداد( برگزار 
مي ش��ود. سال گذش��ته فیلم كوتاه »روتوش« با 
كس��ب جايزه بهترين فیلم كوتاه داستاني بخش 
مسابقه بین الملل جش��نواره فیلم كراكوف، براي 
دومین بار پیاپي به آكادمي اس��كار معرفي شده 

بود. 

داستانناتماممذاكرات
ترامپو»اون«

نيويوركتايمز: 
ديروز لغو ديدار ترامپ 
و رهب��ر كره ش��مالي در 
صدر اخبار رسانه ها قرار 
گرفت. طبق گزارشي كه 
نیويورك تايمز در صفحه 
كرد،  منتش��ر  اول خود 
ترامپ صبح پنج ش��نبه 
انتش��ار نامه يي اعالم  با 
كرد، دي��دار برنامه ريزي  

شده او با كیم جونگ اون، رهبر كره شمالي برگزار 
نخواهد ش��د. آن طور كه گفته ش��ده اين ديدار 
بنا بود روز ۱۲ماه ژوئن در سنگاپور برگزار شود. 
خبرگزاري رس��مي كره شمالي بامداد جمعه به 
تصمیم ريیس جمهور امريكا ب��راي لغو ديدار با 
رهبر كره شمالي واكنش نشان داد. طبق گزارش 
نیويورك تايم��ز، ترامپ در نامه خ��ود آورد:»من 
بس��یار مشتاق بودم با ش��ما در اين ديدار باشم. 
اما متاس��فانه به خاطر خشم عظیم و خصومت 
آش��كاري كه در بیانیه اخیرتان ديدم، احس��اس 
مي كن��م كه درحال حاضر انجام اين ديدار كه از 
مدت ها پیش برنامه ريزي شده، مناسب نیست.« 
كره شمالي نیز بامداد جمعه به تصمیم »دونالد 
ترامپ« ريیس جمهوري امريكا براي لغو ديدار با 
»كیم جونگ اون« رهبر اين كشور واكنش نشان 
داد. طبق گزارش رسانه هاي داخلي، كره شمالي 
گفت��ه تصمیم ترامپ براي لغو ديدار با رهبر اين 
كشور چیزي نیست كه دنیا خواستار آن باشد. آن 
طور كه گفته شده، ساعاتي پس از تخريب سايت 
آزمايش هاي هسته يي كره شمالي، ريیس جمهور 
امريكا در نامه يي به رهبر كره ش��مالي لغو ديدار 
سران دو كشور كه قرار بود ۱۲ژوئن اتفاق بیفتد 

را اعالم كرد.

تايمز:
اي��ن روزنام��ه نیز در 
صفحه اول خ��ود عالوه 
بر اعالم خب��ر لغو ديدار 
ترامپ و »اون« گزارشي 
از تم��اس تلفن��ي ي��ك  
ج��وان روس ب��ا وزي��ر 
بريتانیا منتش��ر  خارجه 
كرد. طب��ق اين گزارش، 
يك جوان روس با معرفي 

خود به عنوان نخست وزير ارمنستان، وزير خارجه 
بريتانیا را ۱۸دقیقه سر كار گذاشت. وزارت خارجه 
انگلیس پ��س از اينكه يك جوان روس به عنوان 
نخست وزير ارمنس��تان ۱۸دقیقه با وزير خارجه 
انگلیس گفت وگ��و كرد، اعالم ك��رد كه بوريس 
جانسون از دروغین بودن اين گفت وگو آگاه شده 
و گفت وگ��وي تلفني را قطع كرده اس��ت. وزارت 
خارجه بريتانیا اقدام جوان روس را كودكانه توصیف 
كرد اما هشدار داد مقررات امنیتي احتماال ناديده 
گرفته شده اند. دو جوان روس كه با نام لكسوس 
و ووان به كارهاي شگفت انگیز دست مي زنند، نوار 
صداي گفت وگوي خود با بوريس جانسون را روي 
اينترنت منتشر كردند. در اين نوار يكي از جوانان 
روس كه خود را نخس��ت وزير ارمنستان جا زده 
بود با بوريس جانسون درباره رفتار دولت بريتانیا 
با والديمیر پوتین و نیز دس��ت داشتن روسیه در 
مسموم كردن يك مامور پیشین روسي گفت وگو 
مي كند. در اين نوار بوريس جانسون ابتدا انتخاب 
نخس��ت وزير جديد ارمنستان را تبريك مي گويد 
و قول مي دهد به دولت ارمنستان مشورت بدهد 
تا بتواند میان خواس��ته هاي غرب و روسیه توازن 
برقرار كند. سپس جوان روس به گفت وگو درباره 
نقش روسیه در مس��مومیت مامور سابق روسیه 
مي پردازد و به ش��وخي ابراز امی��دواري مي كند، 

روسیه او را نیز مسموم نكند.  

كيوسک

تاريخنگاري

كشف نفت در ايران
پنجم خرداد ۱۲۸۷، نخس��تین چاه نفت ايران 
در شهرستان مسجدس��لیمان از شهرهاي استان 
خوزس��تان در عم��ق ۶۰۰ متري زمی��ن به نفت 
رس��ید و نفت ت��ا ارتفاع ۲۵ متر از س��طح زمین 
فوران كرد. دولت انگلیس براي حفظ منابع نفتي، 
اق��دام به س��اخت و گس��ترش تاسیس��ات بزرگ 
اس��تخراج، تصفیه، صدور و تولید نفت در جنوب 

ايران كرد. 
اس��ترالیايي  میلیون��ر  ناكس دارس��ي  ويلی��ام 
نخس��تین فردي بود كه با روش هاي جديد روز و 
دستگاه هاي حفاري مكانیكي در ايران به اكتشاف 
نف��ت و حفر چ��اه پرداخت. او ابت��دا گروه فني را 
به سرپرستي زمین شناسي به نام برلز استخدام و 
به ايران اعزام كرد. اين گروه پس از بررس��ي هاي 
زمین شناسي، گزارش رضايت بخشي داد. احتمال 
وج��ود نفت در حوالي قصرش��یرين و شوش��تر را 
زياد و در ديگر نقاط امیدواركننده دانس��ت. پس 
از دريافت اين گزارش، دارس��ي نماينده يي به نام 
ماريوت را در س��ال ۱۹۰۱ به دربار ايران فرستاد. 
ماريوت امتیاز اكتش��اف و استخراج نفت در تمام 
ايران جز اياالت شمالي يعني خراسان، مازندران، 
اس��ترآباد )گ��رگان كنون��ي( و آذربايج��ان را از 
مظفرالدين شاه گرفت. مدت اين امتیاز كه بعد ها 
به »امتیاز دارسي« مشهور شد، ۶۰ سال و ابتداي 
آن از هش��تم صفر ۱۳۱۹ قمري ب��ود. به موجب 
امتیازنامه دارس��ي، وي تعهد كرده بود كه ظرف 
مدت دو س��ال پس از عقد امتیاز، ش��ركتي براي 
بهره برداري از امتیاز مزبور تش��كیل دهد و پس از 
آن مبلغ ۲۰هزار لی��ره نقد و معادل ۲۰هزار لیره 
سهام شركت مزبور را به دولت ايران تسلیم كند. 

چن��د ماه پس از عقد اي��ن قرارداد كه از طرف 
ايران به امضاي مظفرالدين ش��اه، امین السلطان، 
می��رزا نص��راهلل مش��یرالدوله و مهندس الممالك 
)نظام الدين غفاري( رس��ید، حفاري نخستین چاه 
در محلي به نام چیاس��رخ يا چاه سرخ، در شمال 
غرب قصرش��یرين آغاز ش��د. كار حفاري به علت 
نب��ود راه و ناامني به كندي پیش مي رفت تا آنكه 
در تابس��تان ۱۹۰۳ در عمق ۵۰۷ متري به گاز و 
كمي نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه در 
عمقي مشابه به نفت رسید. بهره دهي اين چاه در 
حدود ۱۷۵ بش��كه در روز بود. دارس��ي با ارزيابي 
نتايج دريافت اگر در ناحیه چیاسرخ نفتي بیش از 
اين مقدار ه��م بیابد به علت دوري از دريا و نبود 
امكان حمل به بازار مصرف، سودي عايد او نخواهد 
شد، ناحیه را ترك كرد و به خوزستان روي آورد. 
منطقه چیاس��رخ بعد ها در مرزبندي هاي كشوري 
به دولت عثماني واگذار ش��د و اكنون يك میدان 

نفتي كوچك در عراق است. 

در نیمه اول س��ال ۱۹۰۸ س��رمايه شركت رو 
به پاي��ان بود و هنوز نفتي در منطقه خوزس��تان 
كش��ف نش��ده بود. روس��اي ش��ركت به مسوول 
عملیات كه مهندس��ي به نام دينولدز بود، دستور 
توقف عملی��ات را مي دهند، ولي او كه با توجه به 
اطالعاتي كه در محل به دست آورده بود، وضع را 
بهتر ارزيابي مي كرد، چند روزي از اجراي دستور 
توق��ف خودداري كرد و به حف��اري ادامه داد. در 
روز پنج��م خرداد ۱۲۸۷ شمس��ي برابر با ۱۹۰۸ 
میالدي مته حفاري به اليه نفت دار برخورد و نفت 
با فشار از چاه فوران كرد. عمق چاه ۳۶۰متر بود. 
دومین چاه كه ۱۰روز بعد به نفت رسید ۳۰۷متر 
عمق داش��ت. با به نفت رسیدن اين دو چاه وجود 

نفت به مقدار زياد در ايران به اثبات رسید. 
پس از كش��ف نفت در ايران در س��ال ۱۹۰۹ 
ش��ركت س��ابق نفت ايران و انگلیس تشكیل شد. 
از سال ۱۹۰۸ تا س��ال ۱۹۲۸ تمام نفت تولیدي 
ايران از میدان نفتي مسجدسلیمان استخراج شد. 

مزاحمكارهنريمانشوند
فريدون شهبازيان درباره اقدام سازمان تامین اجتماعي در راستاي كسر مبالغي از قراردادهاي هنرمندان مي گويد: فعالیت هاي 
هنري در قانون كش��ور ما از مالیات معاف اس��ت ولي هر روز يك مساله جديد مطرح مي كنند. امیدوارم به زودي اين مساله روشن 
شود و مزاحم كار ما نشوند تا ما بتوانیم با كیفیت خوب به كار هنري خود بپردازيم.  فريدون شهبازيان، آهنگساز و رهبر اركستر 
ملي ايران در اين  زمینه اظهار كرد: من بیش از ۵۰ س��ال اس��ت رهبري اركس��تر و آهنگس��ازي براي فیلم و سريال يا تولید آلبوم 

موس��یقي انجام مي دهم و تاكنون كس��ر بیمه از قراردادهاي هنري سابقه نداشته و من به عنوان هنرمند به اين كار تن نمي دهم. اين بیمه براي چیست، 
از نظر من اين اقدام تامین اجتماعي ناپسند است و بايد با آن مقابله كرد و هیچ كدام از هنرمندان اين هزينه را نخواهند پرداخت. 

چهرهروز

معرفيبزرگترينصادركنندگانوسايلنقليهبهامريكا

امنيتمليباتعرفه25درصدي
گ�روهگوناگ�ونهنوز چن��د روزي 
از تواف��ق امري��كا و چین درب��اره لغو 
تعرفه ها نگذش��ته كه خبرها حاكي از 
تصمیم جديد دونالد ترام��پ براي افزايش تعرفه 
واردات وس��ايل نقلیه اس��ت. آن ط��ور كه گفته 
ش��ده، دولت امري��كا به بهانه تامی��ن امنیت ملي 
تصمیم دارد، تعرفه واردات خودرو را تا ۲۵درصد 
افزايش دهد. براين اس��اس به  دلیل كاهش تقاضا 
براي خريد خودروهاي خارجي، كش��ورهاي مهم 
صادركنن��ده ب��ا بحران ه��اي اقتصادي بس��یاري 
روبه رو خواهند ش��د. طبق بسیاري از گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده بس��یاري از خودروس��ازان بزرگ 
در جه��ان با ابراز نگراني نس��بت ب��ه اين تصمیم 
ترام��پ واكنش  نش��ان دادند. آن ط��ور كه گفته 
شده، تصمیم دولت امريكا درحالي رسانه يي شده 
كه انتش��ار اين خبر منجر ب��ه كاهش قابل  توجه 
س��هام بسیاري از خودروسازان در سطح جهان به 

خصوص خودروسازان اروپايي شده است. 
طب��ق تازه ترين بررس��ي هاي ص��ورت  گرفته، 
خودروس��ازان مكزيك و كانادا با بیشترين آسیب 
مواجه خواهند بود چراكه گزارش هاي سال ۲۰۱۷ 
نش��ان دهنده حجم باالي صادرات وسايل  نقلیه از 
اين دو كشور به امريكاست. آن طور كه گفته شده 
در سال گذشته میالدي ارزش واردات خودروهاي 
مكزيك و كانادا ب��ه امريكا بالغ بر ۴۰میلیارد دالر 
بوده است. آن طور كه گفته شده در سال ۲۰۱۷ 
صادرات خودرو مكزيك به دلیل افزايش تقاضاي 
امريكايي ه��ا ب��ه باالتري��ن ركورد خود رس��ید و 
امريكايي ها به عنوان بزرگ ترين مشتريان خودرو 
مكزيك معرفي ش��دند. همچنین گفته ش��ده كه 
جاستین ترودو نخس��ت وزير كانادا روز پنج شنبه 
اع��الم كرده كه اقدام امريكا براي بررس��ي امكان 
وضع تعرفه بر واردات قطعات خودرو به اين كشور 

براساس يك منطق پوچ صورت گرفته است. 
براساس بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده 
در نوامب��ر ۲۰۱۷ بیش از هزار خ��ودرو ژاپني در 
امريكا به  فروش رس��ید كه آن طور كه گفته شده 

نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته با ۲۰درصد 
افزايش روبه رو بوده است. اين آمار درحالي منتشر 
شده كه گفته مي شود، دونالد ترامپ در سفرهاي 
آس��یايي خود خطاب به خودروسازان ژاپني گفته 
بود كه به  جاي ص��ادرات خودرو به امريكا تالش 
كنید، خودروهاي خ��ود را در امريكا تولید كنید. 
آن طور ك��ه در تازه تري��ن آمار به دس��ت آمده، 
مجموع ارزش صادرات خودرو ژاپني به امريكا در 
س��ال ۲۰۱۷ حدود ۳۹.۸میلیارد دالر بوده است. 
در اين آمار ارزش صادرات خودرو آلمان به امريكا 
نیز بیش از ۲۰میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۷ اعالم 

شد.
طبق بسیاري از گزارش ها خودروسازان آلماني 
از افزاي��ش تعرفه ه��اي گمرك��ي واردات خودرو 
ب��ه امري��كا انتقاد كردند. آن طور كه گفته ش��ده 
از زم��ان روي كار آم��دن دونالد ترام��پ او بارها 
مخالفت خود را با واردات خودروهاي آلماني اعالم 

كرده و خواستار كاهش آن شده است.
همچنین گفته ش��ده كه پی��ش از اين ترامپ 
براي واردات هر خودرو آلمان، مالیاتي ۳۵درصدي 
وضع ك��رده بود. صادرات خ��ودرو كره جنوبي نیز 

در س��ال ۲۰۱۷ ارزشي معادل ۱۵.۷میلیارد دالر 
داش��ت كه اين میزان ص��ادرات از بريتانیا به ۸.۶ 
میلی��ارد دالر رس��ید. طب��ق اين گ��زارش ارزش 
ص��ادرات خودرو در س��ال ۲۰۱۷ از كش��ورهاي 
ايتالیا، سوئد، اسلوواكي و چین كمتر از ۵ میلیارد 

دالر اعالم شده است. 
طبق بس��یاري از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
امريكا يكي از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو در 
جهان به  ش��مار مي رود. آن طور كه در تازه ترين 
آمار، منتشر شده در سال ۲۰۱۷، مجموع واردات 
خودرو به امريكا ح��دود ۱۹۱.۷میلیارد دالر بود؛ 
اين درحالي اس��ت كه در مقابل، مجموع صادرات 
خودروه��اي امريكا در جهان در س��ال گذش��ته 
میالدي تنها حدود ۵۷ میلیارد دالر برآورد ش��ده 
است. به گفته بسیاري از تحلیلگران احتمال ورود 
امريكا به جنگ تجاري دو طرفه يي وجود دارد كه 
مي تواند صادرات خودرو و مواد خام به اين كشور 
را تح��ت  تاثیر قرار دهد. آن طور كه گفته ش��ده 
دونال��د ترامپ در بیانیه  خ��ود، اتحاديه اروپا را به 
وضع تعرفه روي ف��والد و آلومینیوم و صادرات از 

ديگر كشورها به امريكا تهديد كرده است. 

آمارنامه

ميراثنامه

دي��ركل می��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري اصفهان از كش��ف يك آبراه و حوض 
سنگي قديمي در پش��ت بام ضلع شمالي عمارت 
عالي قاپو در میدان تاريخي امام)نقش جهان( اين 
ش��هر خبر داد.  فريدون  اهلل ي��اري اعالم كرد: در 
جريان كار باستان شناس��ي مسیرهاي آبرساني به 
ح��وض میاني ايوان عالي قاپو و پس از آوار برداري 
پش��ت بام ضلع ش��مالي اين عمارت تاريخي يك 
حوض سنگي قديمي كشف شد.  او با بیان اينكه 
اين حوض سنگي در ابعاد ۱۱۰ در ۸۶ سانتي متر 
و به عمق ۴۰س��انتي متر است، افزود: اين حوض 
متصل به يك آبراه س��نگي است و مسیر آبرساني 

را به ي��ك چاه در همان نزديك��ي وصل مي كند.  
مدي��ر پاي��گاه ثبت جهان��ي میدان ام��ام)ره( نیز 
گفت: عملیات مرمت پش��ت بام هاي ضلع شمالي 
عم��ارت عالي قاپ��و در جهت مرمت س��قف هاي 
چوبي پش��ت بام و آواربرداري پشت بام هاي طبقه 
س��وم و چهارم ضلع ش��مالي آغاز شده بود كه در 
جريان عملیات باستان شناس��ي اين آبراه قديمي 
توسط محمود منش��ي از استادهاي مرمت كشف 
ش��د.  فريب��ا خطابخ��ش اضاف��ه ك��رد: عملیات 
باستان شناس��ي درباره ادامه مس��یر آبرس��اني با 
برچیدن آجر فرش هاي پشت بام عمارت عالي قاپو 
ادامه دارد.   وي با اشاره به اينكه براي نخستین  بار، 

كار باستان شناس��ي مسیرهاي آبرساني به حوض 
میاني عالي قاپو درحال انجام اس��ت، گفت: كشف 
اين آبراه در زير آجرفرش پشت بام عالي قاپو نشان 
مي دهد ك��ه مس��یرهاي آبرس��اني در يك دوره 

تاريخي پوشانده شده است. 

كشفآبراهقديميدرعاليقاپواصفهان
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