


 انهدام 2 تيم تروريستي ديگر در شمال 
غرب-س�پاه نيوز| فرمانده نيروي زميني س��پاه 
از شناس��ايي و انهدام دو تيم تروريستي ديگر در 
مناطق عمومي س��روآباد و اشنويه طي ۲۴ ساعت 
اخير خب��ر داد. ب��ه دنبال تالش ه��اي مذبوحانه 
اخير گروهك هاي تروريس��تي وابسته به استكبار 
جهاني براي رخنه در خاك ايران و انجام اقدامات 
خرابكاران��ه و ض��د امنيتي و متعاقبا شناس��ايي و 
انهدام يك تيم ۷ نفره از تروريس��ت ها در شامگاه 
جمعه )۱۸ خرداد(، س��ردار محمد پاكپور فرمانده 
نيروي زميني سپاه اظهار داشت: همان گونه كه به 
استحضار ملت شريف و انقالبي ايران رسانده شد، 
شامگاه جمعه يك تيم تروريستي در حال نفوذ به 
منطقه عمومي اش��نويه در دام رزمندگان قرارگاه 
حمزه گرفت��ار و طي يك درگي��ري به طور كامل 

منهدم و ۷ عضو آن كشته و زخمي شدند. 
سردار پاكپور در ادامه از وقوع دو درگيري ديگر 
طي ۲۴ساعته گذشته در مناطق عمومي سروآباد 
و اش��نويه خبر داد و افزود: دو تيم تروريس��تي از 
اش��رار ضد انقالب تالش نافرجام��ي براي نفوذ به 
خاك كش��ورمان داش��تند كه با رص��د اطالعاتي 
و شناس��ايي دقي��ق محل عبور آن��ان، رزمندگان 
قرارگاه حمزه توانستند پس از درگيري در مناطق 
عمومي سروآباد و اشنويه، اين تيم هاي تروريستي 
را نيز منهدم و ۶نفر از تروريس��ت ها را به هالكت 

رسانده و ۳ نفر از آنان را زخمي كنند. 
 صالح�ي كارنامه اي جز وفاداري به نظام 
نداشته است-تعادل| معاون اول رييس جمهور با 
اشاره به سوابق اجرايي رييس سازمان انرژي اتمي 
گفت: علي اكب��ر صالحي كارنامه يي جز خدمت به 
كشور و وفاداري به انقالب و نظام نداشته است. در 
پي سردادن شعارهايي توهين آميز از سوي عده يي 
عليه علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي 
در راهپيمايي روز قدس اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمه��وري در حس��اب كاربري خود در 
اينستاگرام نوشت: » علي اكبر صالحي دانشمند و 
مديري متخصص و متعهد است كه در هر جا و هر 
دولتي مس��ووليت پذيرفته، كارنامه يي جز خدمت 
به كشور و وفاداري به انقالب و نظام نداشته است. 
مردم اي��ران نش��ان داده اند كه هم��واره قدردان 
خدم��ات و تالش هاي خدمتگ��زاران صديق خود 
بوده و در روزهاي سخت پشتيبان آنها هستند. «

 تخري�ب دولت در اين ش�رايط به هيچ  
وجه درس�ت نيست-ايلنا| دادستان كل كشور 
تاكيد ك��رد: تخريب دولت به هيچ  وجه درس��ت 
نيست، اما اين نگاه به اين معنا نيست كه عملكرد 
دولت را نقد نكنيم. نقد هميش��ه س��ازنده اس��ت 
ام��ا تخريب به هيچ  وجه درس��ت نيس��ت. جعفر 
منتظري در پاس��خ به اين س��وال ك��ه با توجه به 
خ��روج امريكا از برجام و ش��رايط فعلي اقتصادي 
بهترين رويكرد سياس��ي چيس��ت، گفت: بهترين 
راه حل در اين شرايط تنها اقتصاد مقاومتي است. 
دادستان كل كشور ادامه داد: كشور بايد روي پاي 
خود بايس��تد. نه تنها به امريكا بلكه به اروپا نبايد 
متكي باشيم. ملت ايران ظرفيت هاي بسيار زيادي 
دارد و مي تواند روي پاي خود بايس��تد و در برابر 

توطئه ها مقاومت كند. 
 تحليل مشاور رييس جمهوري از تصوير 
جنجالي اجالس گروه هفت-ايس�نا|  مش��اور 
حس��ن روحاني در تحليل تصوير جنجالي منتشر 
شده در رس��انه ها از گفت وگوي سران كشورهاي 
اروپاي��ي ب��ا رييس جمه��وري امريكا در حاش��يه 
اج��الس G۷ را »عك��س تاريخ��ي ميز  ش��كاف« 
عنوان كرد. حميد ابوطالبي در حس��اب توييتري 
خ��ود در تحليل��ي با عنوان »عك��س تاريخي ميز 
 ش��كاف: چالش امنيت و تج��ارت ميان غول هاي 
اقتص��اد« درباره تصوير جنجالي كه روز گذش��ته 
از گفت وگ��وي س��ران كش��ورهاي اروپايي عضو 
گروه هفت كش��ور صنعتي جهان با دونالد ترامپ 
 »G۷«رييس جمهوري امريكا در حاش��يه اجالس
منتش��ر ش��د، نوش��ت: امريكا با تاكيد بر ضرورت 
تشكيلG۸، امنيت اروپا را به چالش كشيد؛ اروپا 
ب��ا تاكيد بر ضرورت حفظ برج��ام، تجارت امريكا 
را به چالش كش��يد؛ در مسير رس��يدن چالش ها 
به نقطه تعادل هميش��ه حلقه ضعيف  ش��كننده تر 
اس��ت. بايد نس��بت به حفظ و ثبات عناصر قدرت 

هشيار بود. 
هيات رييس�ه  انتخاب�ات  نتاي�ج   
كميسيون هاي تخصصي مشخص شد- خانه 
مل�ت| انتخاب��ات هيات رييس��ه كميس��يون هاي 
تخصصي برگزار ش��د. براس��اس اي��ن گزارش، در 
كميسيون بهداشت، حسينعلي شهرياري به عنوان 
رييس، مرتض��ي خاتمي به عنوان نايب رييس اول، 
محمد نعيم اميني فرد نايب رييس دوم و همچنين 
منوچه��ر جمالي و احم��د حمزه به عن��وان دبير 
انتخ��اب ش��دند. غالمرضا تاجگ��ردون هم رييس 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات اجالسيه 
س��وم دوره دهم مجل��س ش��د، همچنين هادي 
قوام��ي و جهانبخ��ش محبي ني��ا به عن��وان نواب 
رييس اول و دوم و محسن بيگلري و علي كاظمي 
به عنوان دبير اول و دوم كميسيون مذكور انتخاب 
شدند. در كميس��يون انرژي نيز فريدون حسنوند 
به عنوان رييس، حس��ين اميري خامكاني و عدل 
هاش��مي پور به عن��وان ن��واب ريي��س اول و دوم، 
قاسم ساعدي دبير اول و كوروش كرم پور حقيقي 
دبي��ر دوم و اس��داهلل قره خاني به عنوان س��خنگو 
انتخاب ش��دند. محمدرضا رضايي هم در رياست 
كميسيون عمران ابقا ش��د. براساس آراي اعضاي 
اين كميس��يون، صديف بدري به عنوان س��خنگو، 
سيدابوالفضل موس��وي بيوكي و سيداحسن علوي 
به عنوان نواب رييس اول و دوم و حسين نيازآذري 
و عليم يارمحمدي نيز به عنوان دبيران كميسيون 
انتخاب ش��دند. در كميس��يون تدوي��ن آيين نامه 
داخلي مجلس هم غالمرضا كاتب به عنوان رييس 
كميس��يون، عباس پاپي زاده به عنوان نايب رييس 
اول و مهرداد بائوج الهوت��ي به عنوان نايب رييس 
دوم كميسيون انتخاب شدند. پورابراهيمي نيز در 
رياست كميسيون اقتصادي ابقا شد و محمدجواد 
كوليوند نماينده كرج در مجلس رييس كميسيون 

شوراها و امور داخلي كشور باقي ماند. 

روي موج خبر

جنجال دلواپسان در مجلس بررسي يكي از لوايح مالي را به تعويق انداخت

CFT دو ماه مسكوت ماند

رييس جمهوري در اجالس شانگهاي عنوان كرد

يكجانبه گرايي امريكا خطري براي جهان

 در حال��ي كه كواكبيان ب��راي تصويب اليحه 
پيوستن به CFT فرياد مي زد، مجتبي ذوالنوري 
نماينده جبهه پايداري كه از كنار او رد مي شد به 
آرامي گفت: »داد نزن! تمام شد.« اين تك جمله 
ذوالنوري نشان داد پيش از آنكه سرنوشت اليحه 
پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي 
تروريس��م با راي تمام نمايندگان مشخص شود، 
در گوش��ه يي از صحن مجلس نسخه اش پيچيده 
ش��ده اس��ت. ذوالنوري كه به همراه همفكرانش 
هرگاه اين اليحه به صحن آمد با قيل و قال، نطق 
موافق��ان را در نطفه خفه كردن��د. از جمله صبح 
دي��روز كه با طوماري بلند ب��ه نبرد اليحه آمدند. 
طوماري كه مدعي بودند 50 هزار امضا پاي خود 
دارد تا مانع از تصويب اين اليحه در مجلس دهم 
شود. آن زمان كه نوبت به بررسي اليحه پيوستن 
اي��ران ب��ه CFT  در صح��ن رس��يد، ميانه نطق 
نقوي حسيني از مخالفان اين اليحه، تني چند از 
نمايندگان اصولگراي مجلس كه نامشان پيش تر با 
آتش زدن برجام و پرچم امريكا در صحن در كنار 
يكديگر قرار گرفته بود، بارديگر به ميدان آمدند و 
اين بار طوماري بلند را نقش زمين مجلس كردند. 
اي��ن كار مجتبي ذوالن��وري، نص��راهلل پژمان فر، 
محسن كوهكن، حسينعلي حاجي دليگاني، جواد 
كريمي قدوسي و جمعي ديگر از همفكران آنها از 

جبهه پايداري صداي رييس مجلس را در آورد. 

 اعتراض شديد الريجاني به دلواپسان
 الريجاني كه به  شدت از اقدام اين نمايندگان 
عصبي بود، خطاب به آنها گفت: س��خنان خود را 
بفرماييد، شما در مجلس پول مي گيريد كه حرف 
بزنيد و همه را قانع كنيد، اين كار چيست؟ سپس 
الريجاني يكي از طومارهايي كه در جايگاه هيات 
رييسه بود به روي زمين انداخت و گفت اين كارها 
درس��ت نيست. او افزود: مجلس براي اين موضوع 
راي مي گيرد، ش��ما اگ��ر مي خواهيد حرف بزنيد 
ديگران را قانع و راضي كنيد با زور كه نمي ش��ود 
كاري انجام داد. اين واكن��ش الريجاني هم افاقه 
نكرد و نماين��دگان اصولگرا به تجمع خود مقابل 
جايگاه هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي ادامه 
دادند و برخي نيز پالكاردهايي با اين مضمون كه 
آقاي رييس حق دانستن را از نمايندگان نگيريد و 
بگذاريد درباره مفاد كنوانسيون شفاف سازي شود 

را به س��مت خبرنگاران گرفته و از آنان خواستند 
كه عكس بگيرند. س��يد حس��ين نقوي حس��يني 
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس هم كه در مخالفت نطق مي كرد، 
مدعي ش��د اين طومارها امضاي 50ه��زار نفر از 
اقش��ار مختلف مردم در مخالف��ت با اين اليحه را 
دارد. به باور او پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله 
ب��ا تامين مالي تروريس��م آثار منفي ب��راي ايران 
دارد كه يكي از بزرگ ترين اين آثار آن اس��ت كه 

امريكايي ها ما را نقطه زن تحريم مي كنند. 
پس از نقوي حس��يني، كواكبي��ان در جايگاه 
موافق و عباس عراقچ��ي به عنوان نماينده دولت 
از اي��ن اليحه دفاع كردند. عراقچ��ي معاون وزير 
خارجه با تاكيد بر اينكه ايران به محض احس��اس 
خطر و تهديد از كنوانسيون مقابله با تامين مالي 
تروريسم خارج مي شود،  گفت: شوراي عالي امنيت 
مل��ي گواه��ي داده كه حق ش��رط ها و تحفظ ها، 
هي��چ تهديد امنيتي متوجه ايران با پيوس��تن به 
اين كنوانسيون نمي ش��ود. عراقچي افزود: از نظر 
س��ازمان ملل، چهار گروه داعش، القاعده، طالبان 

و النص��ره به عن��وان گروه هاي تروريس��تي تنها 
ش��ناخته مي ش��وند كه ما قرباني اي��ن گروه هاي 
تروريس��تي هستيم. مجلس يك س��ال پيش در 
چنين روزهايي قرباني تروريس��م داعش شد پس 
ما بايد با اين تروريسم مبارزه كنيم كما اينكه در 
س��وريه و جاهاي ديگر هم مب��ارزه مي كنيم و به 

خاطر آن خون داديم. 
معاون وزير خارجه در پاسخ به ادعاي مخالفان، 
مبني بر تاثير پيوس��تن ايران به كنوانس��يون در 
كمك ه��اي ايران به حزب اهلل و نهضت هاي آزادي 
بخش منطقه گفت: »ما االن فشارهايي را به خود 
تحمي��ل مي كنيم از ترس اينكه مب��ادا در آينده 
مثال حزب اهلل را جزو گروه هاي تروريس��تي كنند، 
حال اينكه در آينده چنين اقدامي را صورت دهند 

همان زمان برخورد مي كنيم.«

 مسكوت ماندن اليحه براي 2ماه
مصطفي كواكبيان نماينده عضو فراكس��يون 
امي��د هم در نطقي از اين اليحه حمايت كرد كه 
در مي��ان نط��ق او ذوالنوري خطاب ب��ه او كه با 

صداي بلند س��خنراني مي كرد، گفت »داد نزن، 
كار تمام ش��د.« ظاهرا پيش از آنكه كليات طرح 
به راي نمايندگان برسد، توافقي ميان گروهي از 
مجلس��ي ها با دولت صورت گرفت��ه بود. چنانكه 
پ��س از پايان نطق ه��ا، غالمرضا تاجگ��ردون از 
نمايندگان اصالح طل��ب مجلس كه پيش از اين 
 از موافق��ان تصوي��ب اليحه ب��ود، از جمع آوري

50 امضا براي پيش��نهادي خبر داد كه بر اساس 
آن بررسي اليحه پيوستن ايران به CFT دو ماه 

مسكوت مي ماند. 
او تاكي��د كرد: درخواس��ت مس��كوت ماندن 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين 
مالي تروريسم در راستاي ايجاد وحدت اصولي و 
فرصتي براي دولت جهت مذاكره با اروپايي ها در 
ادامه برجام است. پيشنهادي كه يكي از اعضاي 
كميس��يون امني��ت مل��ي آن را ضرر ب��ه منافع 
ملي دانس��ت. علي نجفي خوشرودي در مخالفت 
با مس��كوت ماندن اليحه الح��اق دولت ايران به 
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم گفت: 
تصويب اين كنوانسيون از جهات مختلف منفعت 

براي ايران دارد و عدم عضويت در آن ضرر قطعي 
را ايج��اد خواهد كرد. او با بيان اينكه بايد از نظر 
حق��وق بين المل��ل، كنوانس��يون ها و معاهدات 
به اين اليح��ه نگاه كرد، گف��ت: »در اين اليحه 
يك س��ري حق ش��رط و اعالميه تفسيري لحاظ 
ش��ده است كه مي توانيم بر اس��اس آن از منافع 
خود دفاع كنيم، كما اينكه در اين كنوانس��يون 

موضوع انصراف از عضويت نيز وجود دارد.«
س��رانجام دولت هم كه بي تمايل به مس��كوت 
ماندن دو ماهه اليحه به نظر نمي رس��يد، با طرح 
اين پيش��نهاد موافق��ت كرد و نماين��دگان نيز با 
۱۳۸راي مثبت در برابر ۱0۳راي منفي پيوس��تن 
اي��ران به CFT را تا دس��ت كم دو ماه به بايگاني 
فرستادند. اتفاقي كه برخي نمايندگان آن را نتيجه 
جنجال آفريني مخالفان و فشارها دانستند. عليرضا 
رحيمي از نمايندگان اصالح طلب شب يك شنبه 
در توييتي از ارس��ال پيامك هاي تهديدآميز براي 
نماين��دگان خب��ر داده ب��ود. او همچنين پس از 
مسكوت ماندن اين اليحه در توييتي ديگر نوشت: 
»اكثريت مجلس پيوستن به كنوانسيون مقابله با 
تامين مالي تروريس��م را به نفع كشور مي دانند و 
مالحظات الزم در دولت و نيز مراجع مهم امنيتي 
كش��ور بررس��ي و تمهيد شده اس��ت. فضا سازي 
گس��ترده عليه مجلس و نماين��دگان به تحريك 

كدام مراكز و پايگاه ها صورت مي گيرد؟!«
روز ش��نبه ه��م در حالي كه عل��ي الريجاني 
ب��ه همراه دو نماينده ديگ��ر قم به ديدار آيت اهلل 
ي��زدي دبيركل مجمع مدرس��ين ح��وزه علميه 
قم رفت��ه ب��ود، برخي ط��الب در مقاب��ل دفتر 
ريي��س مجل��س تجمع كرده و با اي��ن اليحه به 
مخالفت برخاستند. آن طور كه رسانه ها نوشتند، 
علي الريجاني در دي��دار با آيت اهلل يزدي به طور 
جدي از لوايح مربوط به FATF دفاع كرده و به 
اعضاي اين تشكل ديني قول داده نگراني آنان را 

در اين باره برطرف كند. 
روز گذش��ته همچنين مصوب��ه مجلس درباره 
پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو كه با اشكاالت 
ش��كلي و ترجمه يي از سوي ش��وراي نگهبان به 
مجلس بازگش��ته بود، مورد بررس��ي قرار گرفت. 
بررس��ي كه كوتاه بود و پ��س از چند نطق كوتاه، 
اصالحات اعمال ش��ده از سوي كميسيون قضايي 

به راي گذاشته و به اتفاق آرا تصويب شد. 
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ايران2

چهرهها

رييس جمهور  پارلمان��ي  معاون 
بودن س��وال  درخصوص جهت دار 
از رييس جمه��ور گفت: نمايندگان 
توضيح��ات  از  مجل��س  محت��رم 
نماين��دگان براي هر س��ه س��وال 
قانع شدند و فشار استاندارها روي 
نماين��دگان س��وال كننده صح��ت 
ندارد. حس��ينعلي اميري در گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه 
برخي جريان هاي سياس��ي ب��ه هر روش و طريقي ش��ده 
اس��ت، مي خواهن��د رييس جمهور را براي پاس��خگويي به 
سواالت ش��ان به صحن علني مجلس بكشانند، گفت: سوال 
اول از آقاي رييس جمهور مطرح ش��د كه نمايندگان ايشان 
توضيح��ات الزم را دادند و تعداد قابل توجهي از نمايندگان 
مجلس هم قانع ش��دند كه با اين امر س��وال از حد نصاب 

نرسيد. 
مع��اون پارلمان��ي رييس جمهور ادام��ه داد: درخصوص 
س��وال دوم هم بايد بگوي��م با توضيحاتي ك��ه نمايندگان 
رييس جمهور دادند، س��وال كنندگان محترم قانع ش��دند. 
س��وال سوم هم داراي اش��كال حقوقي و شكلي بود كه هم 
من و ه��م خانم جنيدي آن را مطرح كرديم. با توضيحاتي 
كه درباره اين س��وال داده نمايندگان قانع ش��دند و به حد 

نصاب نرسيد. 

 فشار استانداران براي پس گرفتن سوال 
از رييس جمهور صحت ندارد

باوجود مخالفت ها و حاشيه هايي 
كه درباره ليس��ت وكالي مورد تاييد 
قوه قضاييه در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي ايجاد ش��د، معاون اول قوه 
قضاييه ضمن تاييد ليس��ت ۲0 نفره 
وكالي مورد تاييد رييس قوه قضاييه 
تاكيد كرد: اين ليست ۲0 نفره، نهايي 
نيس��ت؛ چه در تهران و چه در تمام اس��تان ها و بر تعداد اين 
افراد افزوده مي ش��ود يعني ممكن اس��ت در تمام استان ها به 
تعداد وكالي مورد تاييد افزوده شود. غالمحسين محسني  اژه اي 
ب��ا تاييد خبر ليس��ت ۲0 نفره وكالي م��ورد تاييد رييس قوه 
 قضايي��ه ب��راي پرونده ه��اي امنيتي گفت: من وجود ليس��ت

۲0 نفره وكالي موردتاييد رييس قوه قضاييه را تاييد مي كنم. 
اين موضوع قانون اس��ت و مجلس آن را تاييد كرده اس��ت. او 
ادامه داد: براساس مصوبه مجلس كساني كه در مرحله مقدماتي 
پرونده ها مي خواهند وكيل داشته باشند، اين وكال بايد به تاييد 
رييس قوه قضاييه رس��يده باش��ند. اين مساله، مصوبه مجلس 
است و مورد درخواست قوه قضاييه هم نبوده است. سخنگوي 
قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اين ليس��ت، ليست نهايي نيست، 
اظهار داش��ت: اين ليس��ت اختصاص به تهران هم ندارد بلكه 
ممكن است در تمام استان ها چنين مشكلي وجود داشته باشد 

لذا درخواست شده همه استان ها ليستي را تهيه كنند. 

 ليست 2۰ نفره وكالي مورد تاييد 
رييس قوه قضاييه نهايي نيست

رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
در واكن��ش به بداخالق��ي و اهانت 
عده يي معلوم الحال به دكتر علي اكبر 
صالح��ي در مراس��م راهپيمايي روز 
قدس گفت: ايشان فردي دانشمند و 
آگاه به مساله هسته يي است كه بايد 
قدرشان را دانست و اصوال توهين به 
ه��ر كس در اينگونه مجامع ملي خالف عقل، ناداني و اخالق 
است. علي الريجاني در جلس��ه علني روز گذشته با اشاره به 
برخي اتفاق��ات در روز راهپيمايي قدس گفت: البته در اينجا 
باي��د به اين نكته اش��اره كنم كه در راهپيمايي روز گذش��ته 
برخي توهين ها به آقاي صالحي و برخي افراد انجام ش��د كه 
به هيچ وجه كار درستي نبود. الريجاني خاطرنشان كرد: دكتر 
صالحي فردي دانشمند و آگاه به مساله هسته يي هستند كه 
بايد قدر ايشان را دانست و اصوال توهين به هر كس در اينگونه 
مجامع ملي خالف عقل، ناداني و اخالق اس��ت. الريجاني در 
ادامه به سفر نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي به اروپا 
اشاره كرد و گفت: دوره گردي وي براي همراه كردن كشورها 
با امريكا در خروج از توافق هس��ته يي اس��ت. او افزود: به نظر 
مي رس��د با ضربه خوردن تروريس��ت ها در عراق و سوريه اين 
رژيم ماجراجو به دنبال ايجاد بحران ديگري در منطقه است تا 

بر مشكالت داخلي و خارجي رژيم سرپوش بگذارد. 

 اهانت به صالحي 
نشانه ناداني بود

ريي��س گروه رواب��ط پارلماني 
ب��ا  اي��ران  اس��المي  جمه��وري 
پارلم��ان اروپا در دو نامه جداگانه 
ب��ه همتاي��ان خ��ود در پارلمان 
اروپ��ا همچني��ن مجل��س ملي و 
س��ناي فرانسه با هش��دار نسبت 
به تح��ركات طبيع��ي و خصمانه 
گروهك تروريستي منافقين در فرانسه، مراتب اعتراضش 
را درباره برگزاري اين نشست گروهك تروريستي در اروپا 

ارائه كرد. 
كاظم جاللي در اين نامه با اش��اره به اينكه جمهوري 
اس��المي اي��ران از بدو انقالب اس��المي تاكن��ون يكي از 
بزرگ تري��ن قرباني��ان تروريس��م در جهان بوده اس��ت، 
تاكي��د كرد: بيش��ترين تع��داد ترورها در ايران توس��ط 
گروهك تروريستي منافقين به انجام رسيده با اين وجود 
متاس��فانه ش��اهد اين واقعيت تلخ هستيم كه عناصر اين 
نهاد دستش��ان به خون هزاران نفر از ش��هروندان عادي، 
مسووالن دولتي و پارلمان ايران آلوده است و آنها آزادانه 
در برخي كشورهاي اروپايي درحال تردد بوده و بهانه هاي 
دروغين دفاع از حقوق بش��ر از امكانات و تس��هيالت در 
پاره يي از پايتخت ها و ش��هرهاي اروپايي به ويژه پارلمان 

اروپا براي فريب افكار عمومي برخوردار هستند. 

 اعتراض جاللي به برگزاري نشست 
گروهك تروريستي منافقين در فرانسه

ادامه از صفحه اول
 رييس جمهوري ايران ديروز در ادامه ديدارهاي 
خود با س��ران و رهب��ران كش��ورهاي مختلف در 
حاشيه اجالس س��ران عضو سازمان همكاري هاي 
شانگهاي در »چينگ دائو« چين با رييس جمهوري 

چين ديدار و گفت وگو كرد. 
حسن روحاني و شي جين پينگ در اين ديدار بر 
تقويت و توسعه همكاري هاي اقتصادي و سياسي 

ميان تهران و پكن تاكيد كردند. 
روساي جمهوري دو كشور همچنين زمينه هاي 
همكاري دو جانبه و موضوع برجام را مورد بحث و 

بررسي قرار دادند. 
»شي جين پينگ« رييس جمهوري خلق چين 
از نقض توافق هس��ته يي ايران موسوم به »برجام« 
از س��وي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا ابراز 

تاسف كرد. 
رييس جمهوري چين ديروز در نشست خبري 
پايان اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي در 
شهر »چينگ دائو« واقع در شرق چين گفت: مايه 
تاس��ف اس��ت كه امريكا مي گويد از پيمان مذكور 

خارج شده است. 
 او با اشاره به اينكه اين حركت امريكا مايه تاسف 
و نگراني است، تاكيد كرد چين به دنبال آن است 

كه از اين توافق حراست كند. 

او در حضور اعضاي رس��مي و ناظر و ش��ركاي 
گفت وگوي هجدهمين اجالس س��ران س��ازمان 
هم��كاري ش��انگهاي گف��ت: چين قص��د دارد با 
همكاري روسيه و ديگر كشورها از برجام حفاظت 

به عمل آورد. 
رييس جمه��وري خلق چين تصري��ح كرد كه 
كش��ورها بايد نگراني ه��اي امنيتي متقاب��ل را در 
نظر گيرند و اين ش��امل كش��ورهاي عضو سازمان 

همكاري شانگهاي نيز مي شود. 
او در بخ��ش ديگ��ري از اظهاراتش خواس��تار 
آن ش��د كه س��ند مربوط به مبارزه با تروريسم و 
افراط گراي��ي و انش��عاب طلبي از ۲0۱9 تا ۲0۲۱ 

ميالدي با حمايت كامل اعضا اجرا شود. 

 تهران و پكن 4 سند همكاري امضا كردند
ايران و چين عصر ديروز به وقت محلي، با هدف 
توسعه بيش از پيش مناسبات، چهار سند همكاري 

امضا كردند. 
ب��ه گزارش پاد، اين اس��ناد همكاري در حضور 
روس��اي جمهوري ايران و چين و توسط مقام هاي 

ارشد دو كشور امضا شد. 
يادداشت تفاهم برنامه مشترك تحقيقاتي بين 
معاونت علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري ايران 
و وزارت عل��وم و فن��اوري جمه��وري خلق چين، 

يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسالمي ايران 
و دولت جمهوري خلق چي��ن در زمينه همكاري 
در پيش��گيري و مبارزه با توليد غيرقانوني، قاچاق 
و س��وءمصرف موادمخ��در، داروه��اي روانگردان و 
پيش س��ازها، تفاهمنامه في مابين س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادر، اي��ران و كميس��يون قانونگ��ذاري 
اوراق بهادار چين ب��راي همكاري متقابل و كمك 
فني و يادداش��ت تفاهم همكاري في مابين وزارت 
امور اقتصادي و دارايي جمهوري اس��المي ايران و 
كميسيون ملي توسعه و اصالحات جمهوري خلق 
چين بر تشكيل برنامه همكاري مشترك دوجانبه 
ايران-چين در چارچوب ابتكار طرح كمربند و راه، 

چهار سندي است كه به امضا رسيد. 

 ايران آماده همكاري هاي راهبردي
با هندوستان است

رييس جمه��ور در دي��دار »نارن��درا دامورداس 
مودي« نخس��ت وزير هندوس��تان، تاكيد كرد كه 
جمهوري اسالمي ايران از گسترش و تعميق روابط 
همه جانبه با هندوستان به عنوان يك كشور دوست 
در منطقه اس��تقبال مي كند و آماده همكاري هاي 

راهبردي با اين كشور است. 
حسن روحاني ديروز در اين ديدار كه در حاشيه 
اجالس سران كش��ورهاي عضو سازمان همكاري 

ش��انگهاي در شهر چينگ دائو چين برگزار شد، با 
ابراز خرسندي از روند رو به توسعه روابط تهران-

دهلي نو، از مش��اركت فعال هندوس��تان در طرح 
توس��عه بندر چابهار اس��تقبال كرد و گفت: بندر 
چابه��ار به عنوان پل ارتباطي هند به افغانس��تان 
و آس��ياي مركزي تا اروپاي شرقي مي تواند روابط 
تاريخ��ي و تجاري دو كش��ور و منطقه را بيش از 
پيش مس��تحكم س��ازد. رييس جمهور با اشاره به 
اهميت نقش همكاري هاي بانكي در توسعه روابط 
اقتصادي بر تسريع در اجراي توافقات اخير سران 
دو كش��ور در دهلي ن��و تاكيد ك��رد و اجراي اين 
طرح ها را گامي در مس��ير توس��عه بيش از پيش 
روابط دو كش��ور دانست. نارندرا دامورداس مودي 
نخس��ت وزير هندوستان نيز در اين ديدار با اشاره 
به شتاب در روند توسعه مناسبات تهران-دهلي نو 
گفت كه كش��ورش مصمم به توس��عه همه جانبه 

روابط با ايران است. 
نخست وزير هندوستان همچنين در اين ديدار 
اهميت و جاي��گاه ويژه بندر چابهار براي توس��عه 

همكاري هاي منطقه يي را مورد تاكيد قرار داد. 

 توسعه و تقويت روابط با مغولستان 
رييس جمهور با اس��تقبال از گس��ترش روابط 
تهران- اوالن بات��ور در همه عرصه ها تصريح كرد: 

تهران آماده توس��عه و تقويت رواب��ط اقتصادي و 
تجاري با مغولستان است و بايد از همه ظرفيت ها 
و فرصت ه��اي موجود در دو كش��ور براي تعميق 

مناسبات مشترك بهره گرفت. 
 حسن روحاني ديروز در ديدار »خالتما باتولگا« 
رييس جمه��ور مغولس��تان گفت: توس��عه روابط 
اقتص��ادي مورد تاكي��د ما و به نف��ع ملت هاي دو 
كشور است و ما بخش خصوصي و بازرگانان ايراني 
را براي مشاركت در طرح هاي توسعه يي مغولستان 
تش��ويق مي كنيم. رييس جمهور در اين ديدار كه 
در حاش��يه اجالس سران كشورهاي عضو سازمان 
همكاري شانگهاي در شهر چينگ دائو چين برگزار 
ش��د، با اش��اره به نقش روابط بانكي براي تقويت 
همكاري هاي اقتصادي مش��ترك، اظهار داش��ت: 
سرمايه گذاران ايراني قادرند در زمينه هاي دامي در 

مغولستان سرمايه گذاري كنند. 
 روحان��ي همچني��ن ض��رورت توس��عه روابط 
بخش ه��اي دولتي و خصوصي دو كش��ور را مورد 

تاكيد قرار داد. 
»خالتما باتولگا« رييس جمهور مغولستان نيز در 
اين ديدار روابط ايران و مغولس��تان را رو به توسعه 
دانس��ت و تاكيد كرد كه كش��ورش مصمم اس��ت 
روابط خ��ود را با ايران در هم��ه زمينه ها و به ويژه 

اقتصادي بيش از پيش تقويت كند. 
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3 كالن
 افزايش خسارت دريافتي

از بيمه ها
بررسي هاي مركزي آمار ايران نشان مي دهد كه هر 
ايران��ي به طور ميانگين به ازاي 83.5درصد حق بيمه 
پرداختي خود به شركت هاي بيمه، خسارت دريافت 
مي كند كه در اين ميان رش��ته بيمه شخص ثالث در 
صدر قرار دارد. مركز آمار ايران با انتش��ار گزارشي از 
سالنامه آماري كش��ور در سال 1395 اعالم كرد: هر 
ايراني در اين س��ال مبلغ 267هزار تومان حق بيمه 
براي انواع بيمه ها پرداخت و در مقابل 223هزار تومان 
س��رانه خس��ارت دريافت كرده اس��ت. اين در حالي 
است كه حق بيمه پرداختي در سال 1380 براي هر 
نفر 33هزار و 500تومان و س��رانه خسارت دريافتي 
بيمه يي كش��ور در همين سال 24 هزار و 994تومان 
ب��ود. يعني هر فرد ب��ه ازاي 74.6 درصد از حق بيمه 
پرداختي خسارت دريافت مي كرد. بر پايه اين گزارش 
بيشترين مبلغ نوع خس��ارت بيمه يي پرداخت شده 
به طور س��رانه به هر ف��رد ايراني در س��ال 1395 به 
بيمه ش��خص ثالث با مبلغ 96 ه��زار و 600 تومان، 
خس��ارت بيمه درمان با 70ه��زار تومان و بيمه بدنه 
اتومبيل به مبلغ 12هزار تومان بود. بيشترين درصد 
خس��ارت هاي بيمه يي به كل خس��ارت هاي صنعت 
بيم��ه در س��ال 1395 با 43درصد به بيمه ش��خص 
ثالث اختصاص دارد و پ��س از آن بيمه درمان با 31 
درصد و بيمه اتومبيل با 5درصد قرار دارند. بر اساس 
گزارش مركز آمار خس��ارت هاي بيمه درمان در كل 
خس��ارات بيمه يي سال 1380 برابر 17درصد و بيمه 
ش��خص ثالث 53درصد و بيمه بدنه اتومبيل 7درصد 
بود. خسارت بيمه شخص ثالث در سال 1395 نسبت 
به سال 1380، خس��ارات بيمه يي 10واحد درصد و 
خس��ارت بيمه بدنه اتومبيل يك واحد درصد كاهش 
و بيم��ه درم��ان 15 واحد درصد افزايش داش��ت. بر 
اساس سالنامه آماري كش��ور در سال 1395، به طور 
ميانگين س��رانه پرداختي هر ايراني 100هزار تومان 
براي بيمه شخص ثالث، 74هزار تومان بيمه درمان، 
17ه��زار و 400 تومان بيمه بدنه اتومبيل، 12هزار و 
900 تومان حوادث راننده، 11هزار تومان بيمه عمر 
و 14هزار و 700 تومان براي بيمه آتش سوزي است. 
دريافتي بازار بيمه به بيمه شخص ثالث، 28درصد به 
بيمه درمان، 7 درصد به بيمه بدنه اتومبيل و 5 درصد 
براي بيمه حوادث راننده بوده، به عبارتي 77درصد از 
عايدي بازار بيمه كشور متعلق به بيمه خودرو و درمان 
است كه بيشترين حق بيمه ها در سال 1395بود. به 
گزارش ايرنا، صنعت بيمه در سال گذشته 335 هزار 
و 900 ميليارد ريال حق بيمه توليد كرد و در مقابل 
شركت هاي بيمه حدود 211هزار و 200 ميليارد ريال 
خسارت پرداخت كردند؛ به اين ترتيب رشد حق بيمه 
توليدي و رش��د خس��ارت پرداختي در سال 1396 
نس��بت به س��ال قبل از آن به ترتيب 21.1 درصد و 

16.4درصد بود. 

خبر

سهم استان ها از تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي
بر اساس جزئيات آمار و عملكرد صندوق توسعه ملي در سال 1396 وضعيت 

استان ها براي استفاده از اين منابع مشخص شد. 
اس��تفاده از منابع ارزي صندوق توس��عه ملي در 4 بخ��ش مربوط به فرآيند 
طرح ها بر اس��اس وضعيت اعالم وصول شده، مسدود شده، گشايش اعتبار شده 
و پرداخت شده تعيين شده است. طبق اطالعات منشتر شده، 47 طرح با رقمي 
بالغ بر 2 ميليارد و 941 ميليون دالر در مرحله اعالم وصول، 24 طرح به ارزش 
يك ميليارد و 759 ميليون دالر در مرحله مسدودي، 81 طرح به ارزش 6 ميليارد 
و 945 ميليون دالر در مرحله گش��ايش اعتبار و در نهايت 158 طرح توانستند 

5 ميليارد دالر ارز دريافت كنند. طبق گزارشي كه فارس منتشر كرده است، دو 
اس��تان بوشهر و خوزستان به دليل ماهيت و كاركرد منطقه از حيث منابع نفت 
و گاز به ترتيب 1720 ميليون دالر با 9 طرح و 1429 ميليون دالر با 15 طرح، 
تس��هيالت ارزي دريافت كرده اند. اگر اين دو استان را فاكتور بگيريم تاكنون دو 

استان هرمزگان و ايالم بيشترين ميزان تسهيالت ارزي را دريافت كردند. 
جالب توجه است در سال 1396 هيچ طرحي از دو استان آذربايجان غربي و 
گلستان به مرحله پرداختي نرسيده است. از استان همدان نيز 2 طرح به مرحله 

پرداخت رسيده اما اعتباري پرداخت نشده است. 

معاون وزير اقتصاد سابق در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

2 سناريو براي ايران بعد از نشست جي 7
گروه اقتصاد كالن  

اقتص��اد اي��ران بعد از خ��روج امري��كا از توافق 
هسته يي بيش از پيش به وقايع بين المللي حساس 
شده است تا جايي كه برخي كارشناسان اقتصادي 
داخلي تغييرات دماس��نج اقتصاد كالن كشور را به 
نتايج جلسات گروه جي 7 مرتبط مي دانستند. پس 
از پايان اين نشس��ت و اعالن يك بيانيه مشترك، 
دونالد ترام��پ رييس جمهوري اياالت متحده اعالم 
كرد كه امضاي خود را بر اين بيانيه مش��ترك پس 
گرفته اس��ت؛ موضوعي كه نش��ان دهنده تشديد 
و ادامه همان روندي اس��ت ك��ه ترامپ با خروج از 
توافقنامه هاي محيط زيستي و برجام آغاز و موجب 
عميق تر شدن اختالفات ميان امريكا و كشورهاي 
قدرتمند اقتصادي جهان شده است. علي عسكري 
معاون پيشين وزير اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« 
در زمين��ه تاثير اي��ن اتفاقات بر اقتص��اد ايران دو 
سناريو كه از نظر وي يكي از آنها محتمل تر است، 
مطرح مي كند: »اگر اين وضعيت كوتاه مدت باشد 
ب��ر اقتصاد اي��ران تاثيرگذار نخواهد ب��ود و ما بايد 
رون��د خود را در مذاكرات با غرب دنبال كنيم ولي 
اگر بلندمدت باش��د ممكن است در تجارت با دنيا 
روزنه هايي براي ايران باز ش��ود كه بتوان از طريق 

آنها برخي مسائل را بهتر حل كنيم.«

 تشديد اختالفات و شرايط ايران 
ب��ه گزارش »تع��ادل« گروه ج��ي 8 )كه فعال 
گروه هفت ش��ده چون عضويت روسيه به حالت 
تعليق درآمده و به جي 7 تغيير نام داده است( از 
هشت كشور صنعتي جهان تشكيل شده  است كه 
حدود 50درصد اقتصاد جهان را در دس��ت دارند. 
سران كشورهاي اين گروه هر ساله يك گردهمايي 
مش��ترك با هم دارند و طبق اين رويه در روزهاي 
اخير س��ران اين هفت كشور در شهر كبك كانادا 
گرده��م آمدند. اين نشس��ت متش��كل از امريكا، 
انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و كانادا، روز 
گذش��ته با انتش��ار يك بيانيه هشت صفحه يي به 
كار خ��ود پايان داد. اين بياني��ه كه در ابتدا اعالم 
ش��د رييس جمهوري امريكا هم آن را امضا كرده، 
به انتقاد از سياست هاي تجاري »حمايت گرايانه« 
پرداخته است. اما بعد ترامپ اعالم كرد كه امضاي 
خود را پس گرفته اس��ت؛ موضوعي كه نش��ان از 
تش��ديد اختالفات مابي��ن امري��كا و اصلي ترين 

كش��ورهاي حام��ي آن دارد. ب��ه همي��ن منظور 
تحليلگران داخلي مش��غول به بررسي جنبه هايي 
از اين موضوع هستند كه مي تواند بر اقتصاد ايران 
تاثيرگذار باش��د. پرسش اصلي آنها اين است حاال 
كه بعد از سياس��ت هاي يكجانبه امريكا در خروج 
از برجام به شكل گس��ترده تري دنبال مي شود و 
ام��كان انزواي بيش��تر اين كش��ور را در پي دارد، 
آيا اين وضعيت مي تواند به جايي ختم ش��ود كه 
قدرت اعمال تحريم اقتص��ادي آنها كاهش يابد؟ 
در س��ناريويي متضاد اگر كشورهاي ديگر جي 7 
با امريكا به توافق برس��ند در اين صورت حمايت 
كش��ورهاي اروپايي از موضع ايران به كجا خواهد 

رسيد؟
علي عس��كري اقتصاددان و معاون س��ابق وزير 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي در گفت وگو با »تعادل« 
چني��ن توضيح مي دهد ك��ه احتم��ال قوي تر به 
مقطعي بودن اختالفات مابين امريكا و متحدانش 
است؛ »تجربيات تاريخي نشان مي دهد كه هميشه 
امريكا و اروپا بر سر منافع خود كنار مي آيند و اين 

اختالفات در بلندمدت به طول نخواهد انجاميد.«
به گفته وي اما موضوع مس��لم اين اس��ت كه 
ش��رايط اقتصادي امريكا ايج��اب مي كند اين گونه 
رفتارها را انجام دهد. مشكالت اقتصادي اين كشور 
در ح��ال حاضر كم نيس��ت و در دهه ه��اي اخير 

نش��ان داده كه به مرور اين وضعيت وخيم تر شده 
و اقدام��ات ترامپ را هم باي��د در همين چارچوب 
بررس��ي كرد. در واقع مي ت��وان گفت اقداماتي كه 
رياس��ت جمهوري هاي قبلي نمي توانستند بي پرده 
انجام دهند از س��وي ترامپ به صورت آشكار انجام 
مي ش��ود. اين اس��ت كه تصميمات او باعث شده 

جامعه جهاني را عليه خود برانگيزاند. 
وي افزود: با اين حال بايد توجه داش��ت كه اين 
اختالفات كوتاه مدت خواهد بود و آن چيزي كه بايد 
براي ايران و سياس��تمداران داخلي مهم باشد اين 
است كه منافع خود را به مسائل كشورهاي اروپايي 
پيوند نزنيم و مش��كالت اقتصاد خود را بايد خارج 
از اين دعواهاي مقطعي حل كنيم و از منافع خود 
دفاع كنيم. حال اينكه چقدر در اين مبارزه بتوانيم 
پيروز ش��ويم و حرف خود را به كرسي بنشانيم به 
قدرت و توانايي ديپلماس��ي ما در مذاكرات با غرب 

بستگي دارد. 

 جنگ تجاري ميان كشورهاي جي 7 
دولت امريكا اوايل سال جاري ميالدي تعرفه هاي 
گسترده يي را بر واردات فوالد و آلومينيوم به امريكا 
وض��ع كرد كه با اعتراضات گس��ترده يي از س��وي 

شركاي تجاري اين كشور مواجه شد. 
اين اقدام ش��امل تعرفه 25درص��دي بر واردات 

فوالد و 10درصدي بر واردات آلومينيوم است. 
ترامپ گفته كشورش ساالنه ميلياردها دالر در 
تجارت با تقريبا همه شركاي تجاري خود از دست 
مي دهد و بايد با اين تجارت يك طرفه مقابله كند. 

اي��ن تصميم ترام��پ واكنش هايي را از س��وي 
كشورهاي مختلف برانگيخت و اين كشورها اعالم 
كردن��د كه در مقابله با اي��ن اقدام تعرفه هايي را بر 

واردات كاال از امريكا اعمال مي كنند. 
برخي تحليلگ��ران از اين اقدام به عنوان جنگ 
تجاري ياد مي كنند ك��ه مرحله اول آن خود را در 

كانادا به صورت مشهود نشان داد. 
علي عسكري در اين زمينه اظهار كرد: من فكر 
مي كنم حجم تجارتي كه تحت تاثير اين تصميمات 
]تعرفه ه��اي امريكا بر فلزات ف��والد[ قرار مي گيرد 
نس��بت به كل مراودات تجاري اين كش��ورها عدد 
قابل مالحظه يي نيس��ت و تاثيرگ��ذاري آن ممكن 
اس��ت يك صدم تجارت امريكا با اروپا باشد و تنها 
چيزي كه اروپاييان را نگران مي كند ادامه اين روند 
و اعمال تعرفه روي ديگر كاالها از سوي امريكاست. 
به همين دليل است كه امكان مقطعي و كوتاه مدت 
ب��ودن اين اختالفات وجود دارد چون در بلندمدت 

اين كشورها ناگزير بايد به توافق هستند. 
البته بايد به اين نكته هم اش��اره كرد كه برخي 
كشورهاي جي 7 از اقدامات مقابله يي در برابر امريكا 
صحبت كرده ان��د. اين موض��وع مي تواند برخالف 
اعتقاد عس��كري شدت و دامنه اختالفات را بيشتر 
كند. دفتر »جاس��تين ترودو« نخس��ت وزير كانادا 
ب��ا صدور بيانيه يي توييتري تعرفه هاي واش��نگتن 
را »توهين آميز« دانس��ته و گفته »زير بار نخواهد 
رفت.« از س��وي ديگر در بيانيه هش��ت صفحه يي 
سران گروه هفت هم كه اعالم شد رييس جمهوري 
امري��كا آن را امضا كرده، از سياس��ت هاي تجاري 
»حمايت  گرايانه« انتقاد ش��ده ب��ود و اين موضوع 
مي تواند اشاره يي به تصميم افزايش تعرفه ها توسط 

واشنگتن باشد. 
نخست وزير كانادا نيز همزمان با برگزاري نشست 
س��ران گروه هفت گفت كه به ترامپ هشدار داده 
از يكم جوالي )10 تي��ر( در اقدامي تالفي جويانه، 
تعرفه هايي س��نگين روي كاالهاي امريكايي وضع 

خواهد كرد. 
در تداوم اين رويدادها و تقابل ها، رييس جمهوري 
امري��كا هم تاكي��د كرد امضا و حماي��ت خود را از 

بيانيه نشس��ت س��ران »جي هفت« پ��س گرفته 
اس��ت. اختالف ديگر جامعه جهاني به ويژه اتحاديه 
اروپ��ا با ترامپ بر س��ر خروج اين كش��ور از توافق 
هسته يي با ايران )برجام( به شمار مي رود كه امريكا 
با نقض قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت س��ازمان 
ملل اين اق��دام را انجام داد. افزون بر مخالفت هاي 
قاطع فدريكا موگريني مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با تصميم ضدبرجامي 18 ارديبهشت 
ماه ترامپ، انگليس، فرانس��ه، چين و روسيه چهار 
كش��ور دارنده امتياز وتو در ش��وراي امنيت همراه 
آلمان طرف هاي مذاكره هسته يي با ايران اين اقدام 
رييس جمهوري امريكا را مغاير قوانين بين المللي و 
 تعهدات الزام آور اين كش��ور دانستند. بيانيه جي 7 
با اشاره به اينكه هرگونه پشتيباني و حمايت مالي 
كش��ورها از تروريس��م را محكوم مي كند، نوش��ته 
ب��ود: از اي��ران مي خواهيم كه از طريق مش��اركت 
در تالش ها براي مبارزه با تروريس��م و دستيابي به 
راه حل هاي سياسي، آشتي و صلح در منطقه، نقشي 
سازنده ايفا كند.  معاون پيشين وزير اقتصاد در اين 
خصوص گفت: تهديد به اقدامات مقابله يي از سوي 
كش��ورهاي اروپايي و كانادا تنها براي پيشگيري از 
اقدامات بع��دي ترامپ در آينده اس��ت. يعني اگر 
اين موضع گيري ها نباشد دست ترامپ براي ادامه 
اين گونه رفتارها بيشتر باز مي شود. اگر ترامپ اين 
وضعيت را ادامه دهد قطعا شرايط براي كشورهاي 
مذكور بس��يار وخيم مي ش��ود ام��ا همان طور كه 
پيش تر گفتم به نظر نمي رسد اين اتفاق بيفتد چون 
در اي��ن صورت نظم اقتصاد جهاني به هم مي خورد 
و ممكن است يك سري تعامالت جديدي جايگزين 
شود و از طرف ديگر احتماال بسياري از قراردادهاي 

بين المللي بي اعتبار مي شوند. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه كدام س��ناريو 
به نف��ع ايران خواهد بود، گف��ت: اگر اين وضعيت 
كوتاه مدت باش��د، تاثيرگ��ذار نخواهد بود و بايد ما 
رون��د خود را در مذاكرات با غرب دنبال كنيم ولي 
اگر بلندمدت باش��د ممكن است در تجارت با دنيا 
روزنه هاي بيش��تري براي ايران باز شود كه بتوانيم 
برخ��ي مس��ائل مان را بهتر حل كني��م. البته اين 
موضوع به اين بستگي دارد كه در بعضي مواضع اين 
كشورها يكسان و هماهنگ عمل نكنند و اگر چنين 
ش��ود آن نقاط هماهنگ براي ايران تهديدكننده و 

محدودكننده خواهد بود. 
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 اصالح نرخ سود بانكي
به نفع توليد داخلي

  چگونگللي اصللاح نرخ 
سللود بانكي به نفع حمايت 
از توليللد داخلللي* گللزاره 
رايجي در ميان عموم وجود 
دارد با اين مضمون كه »باال 
بللودن نللرخ سللود بانكي در 
نقطه مقابل حمايت از توليد 
داخلي است«. اما اين گزاره تا 
چه اندازه واقعي اسللت؟ با بررسي اين ادعا، سواالتي 

مطرح مي شود.
سوال نخست اينكه آيا با كاهش نرخ سود بانكي، 
واقعا توليللد داخل رونللق مي گيرد؟ سللوال بعدي 
اينكه اساسللا كاهش نرخ سود بانكي تا كجا ممكن 
اسللت؟ و ديگر اينكه الزامات كاهش نرخ سود بانكي 
چيست؟مدتي پيش پژوهشللي انجام شد كه نشان 
مللي داد موفقيت يللا عدم موفقيللت توليد كنندگان 
داخلي وابسللتگي بسلليار زيادي به »نحوه مديريت 
بنگاه هللاي اقتصللادي« و »تكنولللوژي موجللود در 

بنگاه ها« دارد.
نتيجه اين پژوهش حاكي از اين بود كه متاسفانه 
تكنولوژي و دستگاه هاي مورد استفاده در بخش قابل 
توجهللي از بنگاه هاي اقتصللادي توليد كننده كاالي 
داخلي، قديمي است يا دست كم به روز نشده است.

از سوي ديگر سوءمديريت در برخي از اين بنگاه ها 
باعللث هدررفت منابع شللده و در نتيجه اسللتفاده 
غيربهينه از دارايي ها و سرمايه هاي نقدي و غيرنقدي 
را موجب شده است. نظام بانكي در طول حيات خود 
همواره پشتيبان توليد داخل بوده و هست و اطاعات 
و آمار موجود از تسللهيات پرداختي اين موضوع را 
تاييد مي كند با اين حال بانك ها هزينه هايي دارند كه 
بيشتر آن را از محل مابه التفاوت نرخ سود تسهيات 
پرداختي و نرخ سود سپرده ها تامين مي كنند. بديهي 
است براي بهبود شرايط كنوني بايد فكري كرد. بايد 
راهي پيدا كرد كه همزمان با كاهش نرخ سود براي 
كمك بيشللتر به توليد كننده داخلي، حيات بانك ها 

نيز به مخاطره نيفتد.
اين راه همان »كارمزد محوري« اسللت. در واقع 
نظام بانكي با پياده سازي نظام كارمزد محوري، هم 
هزينه هاي خود را به درستي تامين مي كند و هم تا 
حللد معقول مي تواند نرخ سللود را كاهش دهد. اين 
همان راهي اسللت كه نظام بانكي دنيا آن را پيموده 
است. در شللرايطي كه نرخ تورم پيرامون 10درصد 
كنترل شده است، دليلي ندارد نرخ سود با اين عدد 
تفاوت فاحشي داشته باشد اما يكسان سازي نرخ سود 
بللا نرخ تورم زماني ممكن اسللت كه بانك ها بتوانند 
هزينه هاي خللود را از محل ارائلله خدمات بانكي با 

دريافت كارمزد تامين كنند. 

 تقدير معاون وزير صنعت
از عملكرد بانك پاسارگاد

معاون وزيللر صنعت، معدن و تجللارت و رييس 
هيات عامل ايميدرو از پروژه هاي ميدكو در اسللتان 
كرمان بازديد كرد و گفت: بانك پاسللارگاد توانسته 
سللپرده هاي مردمي را در مسلليري هدايت كند كه 
موجب اشللتغال و توليد شللود. صبح روز يك شنبه 
20 خرداد ماه 1397 كرباسيان معاون وزير صنعت، 
معللدن و تجارت و رييس هيات عامللل ايميدرو به 
همراه پورمند مديرعامل هلدينگ ميدكو از مجتمع 
فوالدسازي بردسير و واحد احياي مستقيم بردسير 
بازديد به عمل آوردند.  كرباسلليان در جمع مديران 
و دسللت اندركاران ايللن مجتمع با اشللاره به اينكه 
تمامي سللرمايه گذاري صورت گرفته در احداث اين 
پروژه كاما خصوصي است، گفت: ميدكو از كمترين 
امتياز دولتي براي راه اندازي پروژه هاي خود استفاده 
كرده اسللت.  وي در ادامه گفللت: انتخاب و جايابي 
محل احللداث اين كارخانه ها در حوزه زنجيره فوالد 
بسلليار مهم اسللت و درخصوص بحللث آب نگراني 
وجود ندارد.  رييس هيات عامل ايميدرو اضافه كرد: 
ايميدرو در موضوع مواد اوليه براي طرح ها، سياست 
خصوصي سازي و اسللتفاده از ظرفيت هاي معدني، 
اين بخش را اجرايي كرد و اين مسللاله موجب شللد 
تا ايميدرو و ميدكو بتوانند مسائل خود را رفع كنند.  
وي در پايان سللخنان خود با اشاره به حمايت هاي 
بانك پاسارگاد اظهار داشت: بانك پاسارگاد توانسته 
سپرده هاي مردمي را در عين سودآوري در مسيري 
هدايت نمايد تا در جهت اقتصاد مقاومتي و استفاده 
از ظرفيت ها و امكانات ملي موجب اشللتغال و توليد 
شود.  وي همچنين هلدينگ ميدكو را به عنوان يك 
شللاخص خوب براي توسعه كشللور درنظر گرفت و 
گفت: ميدكو مي تواند يك نمونه كامل و الگوي خوب 

براي ديگر سرمايه گذاران كشور باشد. 

 پيش بيني بهبود روابط
ايران و اروپا

عضو هيات امناي موسسه عالي آموزش بانكداري 
ايران با تاكيد بر روابط خوب ايران و اروپا در گذشته 
گفت: با توجه به شرايط جديد به نظر مي رسد پس 
از خللروج امريكا از برجام روابط بيش از پيش بهبود 
يابد. به گللزارش ايبنا، طالبي دربللاره بهره گيري از 
ظرفيت هللاي جديد بانكي در شللرايط جديد برجام 
اظهار كرد: با توجه به ظرفيت هاي موجود در برجام 
در ارتبللاط بللا طرف هاي اروپايللي همچنين حجم 
مراودات ايران و اروپا، شللرايط نشان از بهبود اوضاع 
دارد. بانك هاي ايراني طي 30سال اخير با بانك هاي 
اروپايي ارتباط و فعاليت خوبي داشته اند و بي شك از 
شرايط جديد نيز مي توانند استفاده كنند. در دوره يي 
كه گذشللت، بانك هاي اروپايي تحت تاثير شللرايط 
و تحريم ها با ايران همللكاري نكردند اما با توجه به 
شللرايط جديد به نظر مي رسد كه بانك هاي اروپايي 

آمادگي همكاري با ايران را دارند.

اخبار

يادداشت

»تعادل« وضعيت بانك هاي كشور در رتبه بندي سال 2017 مجله بنكر را بررسي مي كند

كاهش تعداد بانك هاي ايراني بين 1000 بانك برتر
وضعيت نامناسب بانك هاي ايران در رقابت با كشورهاي خاورميانه

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  
مجله بين المللللي بنكللر )The Banker( از 
سال 192۶ ميادي تاكنون هرساله در فصل بهار 
نسللبت به ارزيابي و درجه بندي بانك ها در سطح 
جهان و انتشللار 1000 بانك برتر جهان در سللال 

قبل ميادي اقدام مي كند. 
به گزارش »تعادل« رتبه بندي 1000 بانك برتر 
جهان )Banks 1000 Top( بر اسللاس شاخص 
سرمايه درجه يك )Capital One Tier( انجام 
مي شود. سللرمايه درجه يك، اصطاحي است كه 
جهت توصيف كفايت سرمايه بانك به كار مي رود. 
سللرمايه درجه يك در واقع سللرمايه اصلي بانك 
محسوب مي شود كه بر اسللاس استاندارد كميته 
بال توسط بانك تسللويه بين الملل )BIS( تعريف 

شده است. 

 كفايت سرمايه 10 بانك برتر جهان 
بر اسللاس اين گزارش فهرسللت 10 بانك برتر 
رتبه بندي سال 2017 بدون تغيير نسبت به سال 
201۶ بوده اسللت و در اين ميان، چهار بانك برتر 
چين در رقابت تنگاتنگ با چهار بانك برتر امريكا 
هسللتند. ميانگين كفايت سللرمايه 10 بانك برتر 

جهان برابر 1۶ است. 

 كشاورزي و پاسارگاد در ليست 1000 بانك 
اين نشريه در نسللخه جوالي 2017 در حالي 
اقللدام به رتبه بندي 1000 بانك برتر جهان كرده 
اسللت كه در فهرسللت مذكور، تنها نام بانك هاي 
ايراني كشللاورزي و پاسارگاد مشللاهده مي شود، 
سابقه حضور بانك هاي كشور در رتبه بندي 1000 
بانللك برتر جهان نشللان از ايللن دارد كه به طور 
معمول 12 تا 1۵ بانك كشللور در فهرست مذكور 
شركت داشته اند، اين بانك ها مشتمل بر بانك هاي 
دولتي صنعت و معدن، توسعه تعاون، كشاورزي، 
مسكن، توسللعه صادرات ايران، ملي ايران، سپه، 
رفاه و بانك هاي غيردولتي ملت، تجارت، پاسارگاد، 
اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان و سامان هستند. 
 از اين عدم دسترسللي به داده هاي مالي سال 
201۶ سللاير بانك هاي كشور مطابق با استاندارد 
جهاني موجب شده تا تنها دو بانك داخلي موفق 

به حضور در رتبه بندي سال 2017 شوند. 
تعللداد بانك هاي حايز رتبه كشللورهاي حوزه 
خاورميانه در رتبه بندي 1000 بانك برتر نشللان 
مي دهللد كه ايران در رتبه مناسللبي قللرار ندارد. 
از سللوي ديگر با نگاهي بلله بانك هاي برتر حوزه 
خاورميانلله مشللاهده مي شللود كه كشللورهاي 
عربسللتان و امارات متحده عربي باالترين سهم را 
در اين فهرسللت از آن خللود كرده اند، بانك ملي 
قطر با سللرمايه درجه اول 17 ميليارد دالر براي 
نخستين بار در رتبه اول بانك هاي برتر خاورميانه 
قرار گرفته اسللت.  اين در حالي است كه سرمايه 
بانك هاي كشور بسلليار پايين بوده و با بانك هاي 
برتر حايز رتبه منطقه خاورميانه و سللاير مناطق 
قابل مقايسه نيست و حد باالي سرمايه بانك هاي 

كشور برابر 3.7 ميليارد دالر است. 
 بررسللي وضعيت بانك هاي خاورميانه، بيانگر 
شكاف عميق بين سطح سرمايه بانك هاي كشور 
و منطقه اسللت. همان طور كه ماحظه مي شود، 
سللرمايه فعلي هيچ يك از بانك هاي كشللور قابل 

رقابت با بانك هاي حاضر در جدول نيست. 
 The اينكه اولويت رتبه بندي بانك ها در مجله 
Banker برمبناي شاخص توان با سرمايه اصلي 
اسللت، بيانگر نقش بسلليار پراهميت سللرمايه در 
نظام بانكداري اسللت. نتايج حاصللل از رتبه بندي 
اين نشريه مي تواند ماك تصميم گيري و ارزيابي 
بانك هللا و سللاير سللرمايه گذاران خارجللي براي 

همكاري با نظام بانكي كشور باشد؛ لذا حضور موثر 
و جدي بانك هاي كشور در اين رتبه بندي ضروري 

به نظر مي رسد. 
بر اين اساس افزايش سرمايه بانك هاي داخلي 
به ويژه بانك هاي تخصصي توسللعه يي كشللور در 
كنللار ارتقاي توان تسللهيات دهي و نقش آفريني 
موثللر بانك ها در مسللير حمايللت از توليد داخل 
مي تواند منجللر به افزايش ظرفيللت و توانمندي 
بانك هاي كشللور در ارزيابي هاي بين المللي شود، 
همچنين لزوم رعايت استانداردهاي بين المللي در 
تهيه صورت هاي مالي نظير IFRS نقشي بي بديل 
در تسهيل تجارت خارجي با بانك هاي بين المللي 

خواهد داشت. 
با گذشللت مدت ها از وعده رتبه بندي بانك ها 
و موسسللات اعتباري، بانك مركزي اين ماموريت 
را به شللركت مشللاوره رتبه بندي اعتبللاري ايران 
واگللذار و بيان كرد كه تا پايان مهرماه سللال 9۶ 
نتايللج رتبه بنللدي بانك ها و موسسللات اعتباري 
اعام مي شود؛ در ادامه نتايج رتبه بندي بانك ها و 
موسسات اعتباري توسللط اين شركت با تاخيري 

حدود يك ماهه منتشر شد. 
در شللرايطي كلله حللدود 70درصد از سللهام 
شللركت مذكور كه مامور به رتبه بندي بانك هاي 
كشور شده اسللت، در اختيار 17 بانك و موسسه 
اعتباري قرار دارد لذا واگذاري ماموريت رتبه بندي 
بانك ها و موسسللات اعتباري توسط بانك مركزي 
به شركتي كه بانك هاي مختلف مالك آن هستند، 

يك اقدام غيرمنطقي و خاف قواعد بانكي اسللت. 
در واقع رتبه بندي بانك ها در جهان معموال توسط 
شركت ها و موسساتي انجام مي شود كه وابستگي 

بانكي ندارند و مستقل هستند. 
بللا اين وجللود رتبه بنللدي مذكور بر اسللاس 
صورت هاي مالي سال 1393 بانك ها و موسسات 
اعتباري انجام شده اسللت؛ اين درحالي است كه 
آخرين صورت هاي مالي منتشللر شللده توسللط 
بانك ها و موسسات اعتباري مربوط به سال 139۴ 
بوده و لذا رتبه بندي انجام شده، ارزش تحليلي و 
ارزيابي ندارد. دليل اين مهم، تغيير تركيب منابع 
و صورت هللاي مالي بانك ها طي سللال هاي اخير 

است. 
انتظار مللي رود، شللركت مشللاوره رتبه بندي 
اعتبللاري ايران با وجود دسترسللي فراعمومي كه 
به اطاعللات بانكي دارد، رتبه بندي را بر اسللاس 

صورت هاي مالي سال 139۴ انجام مي داد. 
لذا ضروري اسللت، بانك مركزي در اين زمينه 
اقدامات جدي تر و به روز تري انجام دهد و با معرفي 
بانك هاي خوب و بد به مردم، زمينه را براي بهبود 

و اصاح نظام بانكي فراهم آورد. 
امروزه شركت هاي سللهامي عام پذيرفته شده 
در بورس هاي اوراق بهللادار از جمله كارآمدترين، 
موثرترين و اقتصادي ترين بنگاه هاي اقتصادي هر 
كشور محسوب مي شللوند و از مهم ترين پايه هاي 

اقتصادي هر كشور به حساب مي آيند.
در اين ميان بانك ها به عنوان موسسللات مالي 

و خدماتللي، نقش تعيين كننده يي در گردش پول 
و ثللروت جامعه بر عهده دارند و از اين رو از جايگاه 
ويژه يي در اقتصاد هر كشوري برخوردارند. بنابراين 
فعاليت مطلوب و موثر بانك ها مي تواند در رشللد 
بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش سطح كمي 
و كيفللي توليدات آثار مهمي بللر جاي بگذارد. در 
نظام بانكي هر كشللور، تجزيه و تحليل بانك ها با 
مقاصد گوناگوني مانند ارزشيابي سهام، سودآوري، 
ارزيابي عملكرد، كارايي و... صورت مي گيرد، ضمن 
آنكه وقوع بحران مالي اخير و آثار مخرب ناشي از 
انتقال بحران از بخش پولي به بخش واقعي اقتصاد، 
اهميت توجه هر چه بيشتر به مقوله سامت بانكي 

را آشكار كرده است. 
از ايللن رو سللامت بانك ها بللراي كل اقتصاد 
كشللور از اهميللت ويژه يي برخوردار اسللت، زيرا 
ورشكسللتگي يا عدم سللامت بانك هللا اعتماد 
سرمايه گذاران را در نظام مالي خدشه دار مي كند 
و موجللب كاهللش عرضه اعتبار مي شللود كه در 
نهايت به كاهش رشللد اقتصللادي و ركود منجر 
مي شود. به عاوه ورشكستگي مي تواند زيان هاي 
هنگفتللي را براي سللهامداران، سللرمايه گذاران، 
اعتباردهندگان، مديران، كاركنان و مشتريان در 

پي داشته باشد. 
يكي از مهم ترين و بهترين شيوه هاي سنجش 
ميزان سللامت بانك ها، رتبه بندي آنها بر اساس 
تللوان مالي اسللت. موسسلله رتبه بنللدي موديز، 
رتبه بندي توان مالي بانك ها را عقيده اين موسسه 

در خصوص صحت و سللامت ذاتي بانك تعريف 
مي كند. موديز بيللان مي دارد كه رتبه بندي توان 
مالللي بانك ها، اطاعات سللودمندي در خصوص 
توان مالي، صحت و پروفايل ريسللك ذاتي بانك  

تعريف مي كند.
اسللتاندارد اند بورز يا اس انللد بي وفيچ نيز كه 
از معتبرتريللن موسسللات رتبه بنللدي هسللتند، 
رتبه بنللدي تللوان مالي بانك هللا را تحت عناوين 
ديگر منتشللر مي كننللد، اختافاتي در شلليوه و 
نتايج رتبه بندي موسسات ياد شده وجود دارد كه 
گوياي الزام نگرش بومي به مساله رتبه بندي توان 

مالي بانك ها در ايران است. 
امروزه به روشللني مشللخص اسللت كه آتش 
بحللران اقتصادي سللال 200۸ با ورشكسللتگي 
بانك ها شعله ور شد. پس از اين بحران، معيارهاي 
پيش بيني كننده حقوقي و قانوني متعددي براي 
سامت مالي بانك ها و پيشگيري از ورشكستگي 
آنها وضع شد. بعضي از اقتصاددانان، تاثير پذيري 
اندك اقتصاد برخي كشورها از بحران ياد شده را 
به بخش بانكي قوي و سللالم آن كشورها نسبت 
دادنللد. از ايللن رو رتبه بندي تللوان مالي بانك ها، 
محبوبيت و مقبوليت گسللترده يي به ويژه پس از 
بحران مالي پيدا كرده است، چرا كه با تشخيص 
به موقع بانك هاي در مضيقه و مشللكات آنها در 
مراحللل اوليه و براي جلوگيري و كاهش احتمال 
بروز شللوك هاي ناگهاني مي توان بلله ياري آنها 
شتافت و به تقويت و سامت بخش بانكي و نهايتا 

بهبود جريان تخصيص منابع مالي كمك كرد. 
با وجود اينكه موسسات رتبه بندي سال هاست 
در بازارهاي مالي توسللعه يافته نقش كليدي ايفا 
مي كنند، بازار مالللي ايران تقريبا از وجود چنين 
موسساتي بي بهره است در حالي كه ضرورت هاي 
آشللكاري براي وجود اين موسسات در كشور ما 
وجود دارد، آمللار و اطاعات دقيقي در خصوص 
رتبه بنللدي بانك هاي ايراني توسللط موسسللات 
بين المللي رتبه بندي منتشللر نشللده اسللت اما 
بررسي ها نشان مي دهد تاكنون برخي بانك هاي 
خصوصي كه تعداد آنها از انگشللتان يك دسللت 
تجاوز نمي كند، در دوران قبل از وضع تحريم هاي 
بين المللللي عليه ايران به صورت موردي توسللط 
موسسللات ياد شللده اعتبارسنجي شللده و رتبه 
اعتباري آنها در آن دوران مشللخص شللده است. 
اين در حالي است كه رتبه بندي بانك هاي ايراني 
مي توانللد بر تمام ذي نفعان ايللن بانك ها اثرگذار 

باشد. 
 به طللور مشللخص در صورتي كلله بانك هاي 
 ايرانللي رتبه بنللدي شللوند، نرخ سللود سللپرده

بين بانكي در بازار بين بانكي كه بازار تامين مالي 
كوتاه مدت بانك هاسللت، متناسللب با رتبه توان 
مالي هر بانك تعيين مي شللود. بلله عبارت ديگر 
بانك هايي كلله از توان مالي مناسللبي برخوردار 
باشللند، مي تواننللد منابع كوتاه مدت مللورد نياز 
خود را از بازار بين بانكي با هزينه كمتري جذب 
كننللد. به عاوه بانك هللا مي توانند براي طراحي 
سيسللتم هاي داخلي رتبه بندي سازگار با الزامات 

بال 2 از اين نوع رتبه بندي استفاده كنند. 
 همچنيللن بانللك مركزي نيللز مي تواند، نرخ 
سللپرده قانوني و نرخ سللود وام هللاي كوتاه مدت 
اعطايي به بانك ها را متناسللب با رتبه توان مالي 
آنها تعيين كند. در بازار سللرمايه، سرمايه گذاران 
مي تواننللد بللراي ارزش گذاري سللهام بانك ها از 
رتبه بندي توان مالي آنها استفاده كنند. همچنين 
سللپرده گذاران نيز مي تواننللد از رتبه بندي توان 
مالللي بانك ها براي تعديل نرخ سللود مورد توقع 
سللپرده هاي خود در مقايسلله با نرخ هاي سللود 

سپرده مورد ارائه توسط بانك ها استفاده كنند. 

گروه بانك وبيمه  محسن شمشيري 
قيمت انواع سكه ديروز يك شنبه 20خرداد ماه 
در بازار تهران با جهشي بي سابقه افزايش يافت به 
طوري كه نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 

بيش از 2ميليون و 3۸0هزار تومان رسيد. 
به گزارش»تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهللار آزادي طللرح جديد)امامي( در بللازار تهران 
بللا 130هزار تومان افزايش نسللبت به روز شللنبه 

2ميليون و 3۸1هزار تومان تعيين شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۶0 هزار تومان رشللد 2ميليون و 23۴هزار 
تومان داد و سللتد شد. ديروز در بازار آزاد هر قطعه 
نيم سللكه بهار آزادي بللا ۴3هللزار و ۵00 تومان 
افزايللش قيمت، يك ميليللون و 1۶3هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 30هزار تومان رشد 

نسبت به روز شنبه ۶۶7 هزار تومان معامله شد. 
از سللوي ديگر هر قطعه سللكه گرمي با ۵ هزار 
تومان افزايش 3۸1هزار تومان معامله شد و هر گرم 
طاي 1۸عيار نيز با 3هللزار و ۴۵0تومان افزايش 

202هزار و 3۵0 تومان قيمت خورد. 
با اين حال براساس اعام بانك مركزي، قيمت 
هر دالر امريللكا بدون تغيير ۴هللزار و 221تومان 
تعيين شد. افزون بر اين هر يورو بدون تغيير ۴هزار 
و 9۶3تومللان و هر پوند نيللز ۵ هزار و ۶۵۵ تومان 

ارزش گذاري شد. 

 وضعيت بازار ارز در آستانه تابستان
شللرايط خاص بللازار ارز در ماه هللاي انتهايي 
سال 9۶و ابتداي سللال جاري موجب شد دولت 
تصميمات ويژه يي را اتخاذ و نرخ ۴200تومان را 
براي دالر اعام كند كلله اين اقدام در آن مقطع 

ضروري بود. 
دولت مي خواسللت با اين اقدام به بازار عامت 
دهد كه كاالها با اين نرخ وارد مي شود و افزايش 
قيمتللي نخواهيم داشللت و از طرف ديگر فشللار 
افزايش نرخ ارز را مديريت كرد و توانسللت اوضاع 

را سامان دهد. 
متعاقب ايللن اقدامات دولت بايللد به صورت 
اجرايي دستورالعمل ها را به نحوي آماده مي كرد 
كلله تكليف ارز حاصللل از صادرات، اسللتفاده از 
صرافي ها، نحوه ثبت سللفارش و نوع كاالها براي 
تخصيص ارز مشللخص مي شد تا مردم بدانند كه 
همه اين ضوابط از پيش تعيين شده بوده است. 

درحللال حاضر با توجلله به خللروج امريكا از 
برجللام در شللرايطي كلله هنوز وضعيللت پيمان 
ارزي و شللرايط صادركنندگان مشللخص نيست 
به نظللر مي رسللد، مجموعه مقللررات ارزي بايد 
بازنگري شللود چراكلله در آن زمان موضوع صرفا 
بحث سللفته بازي و داخلي بود و اكنون فشارهاي 

بين المللي به آن اضافه شده است. 
بعد از خروج امريللكا از برجام نرخ ارز نه تنها 

افزايش نداشت بلكه تا حدودي روند كاهشي پيدا 
كرد سياست هاي پولي و ارزي بايد هرچه سريع تر 
در هر سللرفصل مسللائلي مانند منابع، مصارف، 
نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعاليت صرافي ها و 
بانك هايي كه مي توانند نقل و انتقال پول را انجام 

دهند مشخص كند. 
همچنين بايد كشللورهايي كلله ارز حاصل از 
صادرات ما از آنها حاصل مي شود و اينكه چه نوع 
وارداتي را مي تللوان از همان مناطق انجام داد تا 
گردش منابع با كارمزدهاي بيشتر صورت نگيرد 
به طور كامل بررسي و شناسايي شود تا بتوانيم با 
استفاده از تجربه گذشته اين موضوع را مديريت 

كنيم. 
اگللر نرخ ارز را پايين تر از قيمت واقعي تعيين 
كنيم ميزان تقاضا افزايش مي يابد و چنانچه نرخ 
اعامللي به مللرور به رقمي نزديك بلله پنج هزار 
تومللان افزايش يابد، مشللكل بروكراسللي پيمان 
گرفتن و سللاير مسللائل را نخواهيم داشت و ارز 
حاصل از صادرات نيز به بازار تزريق خواهد شد. 
بايد سياست تعيين نرخ ارز به شكلي باشد كه 
تقاضا را افزايش ندهد زيرا هر چقدر نرخ ارز كمتر 
از قيمللت واقعي اعام شللود متقاضيان به دليل 
اختاف قيمت با بازار آزاد بيشتر مي شوند، با اين 
نرخ هم منابع كمتر مي شود يعني صادركنندگان 
ارز را بلله بللازار تزريق نمي كننللد و هم مصارف 

زيادتر مي شود به دليل اينكه واردكنندگان بيش 
از ارزش واقعي كاال تقاضا خواهند كرد. 

اگللر ارتباطات بين المللي بانكي فراهم شللود، 
مشكلي به لحاظ نوسانات نرخ ارز نخواهيم داشت 
و يكسان سازي نرخ ارز را هرچه سريع تر مي توان 
اجرايي كرد چراكه اكنون تنها مشكلي كه وجود 
دارد، تهديدات يكسان سازي نرخ ارز است وگرنه 

مشكل منابع ارزي نداريم. 
اوضللاع شللبكه بانكللي و نرخ سللود، تحوالت 
بين المللي، نرخ ارز و درآمدهاي ارزي و شللاخص 
قيمت وارداتي؛ از مباحث مهمي است كه از آنها 
به عنللوان عوامل تاثيرگذار بللر تغيير نرخ ارز در 

آينده نام برده مي شود. 
بللازار ارز در ماه هللاي گذشللته دسللتخوش 
تحوالتللي بوده و جهش قابل ماحظه يي در نرخ 
دالر و سللاير ارزهاي معتبللر ازجمله يورو و پوند 
اتفللاق افتاد. دولللت در واكنش به ايللن اتفاقات 
در بازار ارز، برنامه سللاماندهي بازار ارز كشور را 
تدوين و از فروردين ماه امسللال به اجرا گذاشته 

است. 
همچنيللن با تعييللن برخللي محدوديت ها و 
اولويت هللا، نرخ هايللي را بللراي ارزهللاي معتبر 
ازجمله دالر با پايه ۴200تومان)در ابتداي برنامه 
سللاماندهي( تعيين و از اختصاص آن به واردات 
كاالها به كشللور خبر داد. مقامات دولتي عنوان 
كردند هيچگونه نگراني از بابت كمبودهاي ارزي 
وجود ندارد و دولت منابع مورد نياز براي واردات 

كاالهاي مورد نياز كشور را تامين مي كند. 
در عين حللال، بللراي مقابله با شللكل گيري 
سوداگري و داللي در بازار ارز، با همكاري پليس 
و قوه قضاييه نسللبت به دسللتگيري و بازداشت 

برخللي فعاالن غيرمجللاز در بازار ارز اقدام شللد. 
بررسللي آخرين نرخ ها نيز حاكي از آن است كه 
هر دالر در بازار تهران در روز شنبه ۴221تومان 
هر يورو ۴9۶3تومان و هر پوند نيز ۵۶۵۵ تومان 

بوده است. 
از نگراني هللا و دغدغه هللاي فعللاالن  يكللي 
اقتصادي و تجار كشللور وضعيللت آينده بازار ارز، 
تغييرات قيمت ها، توان تاميللن نيازهاي ارزي از 
سللوي دولت براي انجام واردات و... است. برخي 
مي گويند ممكن است دولت در زمان مناسب و به 
مقللدار مورد نياز، امكان تامين ارزي براي تجار را 
نداشته باشد و از سويي نيز سياست جديد ارزي 

به يك باره دستخوش تغيير و تحول شود. 
اينكه بازار ارز در ماه هاي آتي دسللتخوش چه 
تغييراتي خواهد شللد به عوامل متعددي بستگي 
دارد كه مركز پژوهش هاي مجلس مهم ترين آنها 

را مطرح و بررسي كرده است. 
هر گونه اعمال اصاحات در شبكه بانكي بايد 
با ماحظات زيللاد درخصوص بازارهاي موازي به 
خصوص بازار ارز و مسللكن صورت گيرد. كاهش 
نرخ سللود بانكي)كه در دستور كار سياست گذار 
پولللي قللرار دارد( مي تواند به افزايللش تقاضاي 
سللفته بازي در بازار ارز منجر شللده و نرخ ارز را 
افزايللش دهد. همانطور كه ايللن اتفاق براي نرخ 
ارز در اواخر پاييز و اوايل زمستان رخ داد و منجر 
به توقف روند كاهش نرخ سللود بانكي از سللوي 

سياست گذار شد. 
تحللوالت بين المللللي و تغيير در مناسللبات 
بين المللي ايران هم از جهت دسترسللي ايران به 
منابللع ارزي و هم از طريق انتظللارات در بازار بر 

نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. 

 تعداد بانك هاي حايز رتبه كشورهاي
حوزه خاورميانه

تعداد بانك حايز رتبه كشور رتبه منطقه 
1۸تركيه1
12عربستان 2
10قطر3
10لبنان۴
۸كويت۵
۵مصر ۶
۴اردن 7
2ايران ۸
1عراق9

Banker The فهرست ۸ بانك برتر خاورميانه در رتبه بندي

سرمايه )ميليارد دالر (كشوربانك رتبه منطقه 
1Qatar National BanK 17قطر
2 National Commercial

Bank
1۶عربستان

3Alrajhi Bank1۴عربستان
۴Emirates NBD13امارات
۵ National Bank of Abu

Dhabi
12امارات

۶Samba Financial Group 11عربستان
7Riyad Bank 10عربستان
۸FGB FGB 7.۸امارات

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

قيمت سكه به 2.3۸ ميليون تومان رسيد

محمدرضا حسين زاده
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5 بورس و فرابورس
ابالغيه با هدف بهبود افشاي 
اطالعات در صورت هاي مالي

گروه بورس  س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
آخرين تصميم مرتبط با شركت هاي تحت نظارت، 
صورت هاي مالي نمونه ش��ركت هاي پيمانكاري را 
ابالغ و بر ضرورت تهيه گزارش تفسيري مديريت 
براساس اطالعات شركت اصلي و گروه تاكيد كرد. 
بر اين اس��اس، س��عيد محمد عليزاده مديريت 
نظ��ارت ب��ر ناش��ران س��ازمان ب��ورس ب��ه همه 
ش��ركت هاي پيمانكاري ثبت ش��ده نزد س��ازمان 
و حسابرس��ان معتم��د اعالم كرد ب��ا هدف بهبود 
افش��اي اطالعات در صورت هاي مالي شركت هاي 
پيمان��كاري و ب��راي تامي��ن نياز ه��اي اطالعاتي 
سرمايه گذاران و ساير ذي نفعان، صورت هاي مالي 
نمونه شركت هاي پيمانكاري طبق استاندارد هاي 
حس��ابداري اب��الغ مي ش��ود و از 19 خ��رداد 97 

الزم االجراست.
وي همچني��ن خط��اب به همه ش��ركت هاي 
بورس��ي و فراب��ورس و حسابرس��ان معتمد اعالم 
كرد آن دس��ته از ناشراني كه طبق استاندارد هاي 
حس��ابداري، مل��زم به تهي��ه صورت ه��اي مالي 
تلفيقي هس��تند بايد گزارش تفسيري مديريت را 
طب��ق »ضوابط تهيه گزارش تفس��يري مديريت« 
و »راهنم��اي به كارگي��ري ضواب��ط تهيه گزارش 
تفس��يري مديريت« براي ش��ركت اصلي و گروه، 
در قال��ب يك گزارش، تهيه و همراه با صورت هاي 
مالي ارائه كنند تا زمينه يي براي تفس��ير وضعيت 
مال��ي، عملكرد مالي و جريان هاي نقدي ش��ركت 

اصلي و گروه فراهم شود. 

27 شركت بورسي ممنوع المعامله
گروه بورس  تازه ترين ليست منتشر شده توقف 
نمادها از سوي بورس تهران نشان مي دهد ۲7نماد 
در تاالر شيش��ه يي ممنوع المعامله هستند. بر اين 
اساس، بورس اوراق بهادار تهران، آخرين فهرست 
نماده��اي »متوقف-تعليق ش��ده« را تا پايان روز 
معامالتي 19 خرداد 97 اع��الم كرد كه آمارهاي 
منتش��ر ش��ده، نش��ان مي ده��د نماد 9 ش��ركت 
»صناي��ع كاغذس��ازي كاوه، صناي��ع ريخته گري 
ايران، الكتريك خودرو ش��رق، داروس��ازي امين، 
داروسازي جابربن حيان، داروسازي زاگرس فارمد 
پ��ارس، كربن ايران، نفت پ��ارس و قند اصفهان« 
باب��ت برگ��زاري مجام��ع عمومي عادي س��االنه 
متوقف ش��ده اند. براس��اس اين گزارش، در جمع 
شركت هاي متوقف بورسي »شپنا1« و »خودرو1« 
نمادهايي است كه بابت افشاي اطالعات با اهميت 
گ��روه ال��ف به جم��ع متوقف ها پيوس��ته اس��ت. 
براس��اس اي��ن گ��زارش، همچنين ش��ركت هاي 
»كنتورس��ازي اي��ران، كارتن اي��ران، حمل و نقل 
بين المللي خليج فارس، گروه مپنا، صنايع آذرآب، 
 آلوم��راد، فرآورده ه��اي نس��وز پارس، داده گس��تر 
عصر نوين- هاي وب، بانك پاسارگاد و سرمايه گذاري 
ملت به علت تعليق نماد معامالتي متوقف مانده اند. 
از س��ويي ديگر، برمبناي اطالعات منتشر شده از 
س��وي مديريت فناوري بورس تهران، ۲ نماد »به 
س��ويچ 1« و »تيمپي 1« به علت برگزاري مجمع 
عمومي فوق العاده )درخصوص تغيير س��رمايه( و 
نماد »آس��يا 1« به دليل برگ��زاري مجمع عمومي 
فوق العاده )درخصوص اصالح اساسنامه( همچنين 
نماده��اي »آپ 1«، »غپين��و1« و »فلول��ه 1« به 
خاط��ر برگ��زاري مجمع عمومي عادي س��االنه و 
فوق العاده )درخصوص اصالح اساسنامه( در جمع 

نمادهاي متوقف حضور دارند. 

 سياست ارزي دولت
مشوق صادرات نيست

آنچه در حال حاضر بازار س��هام را جذاب نگه داشته، 
ثبات قيمت هاي باالي مواد خام در بازارهاي جهاني و برآورد 
مش��اركت كنندگان از عدم تداوم سياست هاي فعلي ارزي 
دولت است. يكي از كارشناسان بازار سرمايه با بيان مطلب 
فوق ابراز داشت: محرك هاي اصلي بازار سهام تاحدودي در 
حال ضعيف شدن هستند. از يك طرف سياست هاي ارزي 
بازار سهام را با اشكال مواجه كرده و از طرف ديگر نرخ بازده 
بدون ريسك و به تبع آن نرخ تنزيل بازار در حال افزايش 
اس��ت. در اين ميان بازگشت تحريم ها و عاقبت برجام نيز 
تشديد كننده احساس��ات منفي براي مش��اركت در بازار 
سرمايه است. به گزارش سنا، ولي نادي قمي با بيان اينكه 
سياست هاي اقتصادي بر فعاليت و رويكرد كارآفرينان، تجار 
و بنگاه هاي اقتصادي اثر قابل توجهي دارد، اظهار داش��ت: 
كارآفريني كه در كس��ب و كار خود موفق اس��ت، با يك 
سياس��ت كالن اقتصادي غلط، شكست خواهد خورد. به 
گفته نادي قمي، در حال حاضر سياست ارزي كه دولت در 
پيش گرفته، مشوق واردات است و اين در حالي است كه 
ايجاد و حفظ اش��تغال و رونق كسب و كار هاي داخلي در 
اولويت كشور قرار دارد. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح 
كرد: مسابقه يي كه براي واردات براساس ارز ۴۲۰۰ توماني 
و فروش كاالهاي وارداتي براس��اس ن��رخ آزاد )قاچاق( ارز 
شكل گرفته است، اگرچه براساس منطق اقتصادي نرمال 
و عادي تلقي مي ش��ود )كسب سود بدون ريسك بيش از 
۵۰درص��د به ازاي هر گش��ايش L/C( با اين حال موجب 
شگفتي و تاسف بسياري از اقتصاددانان، سياست گذاران و 
دلسوزان شده است. به نحوي كه فساد ناشي از چند نرخي 
بودن ارز را عامل اصلي هجوم دالالن اقتصادي براي واردات 
كاال عنوان مي كنند. وي ادامه داد: البته اس��تدالل اصلي 
براي اتخاذ سياست جديد ارزي، كنترل تورم و ممانعت از 
افزايش هزينه هاي زندگي عموم مردم )اقشار آسيب پذير( 
ب��ود كه اين موضوع درخور تقدير و س��تايش اس��ت. اما 
آنچه در حال رخ دادن اس��ت متفاوت از نظر و پيش بيني 

سياست گذاران است. 

رويداد

كف بازار

ديدگاه

مديرعامل شركت بورس كاال مطرح كرد

حذفمتقاضيانغيرواقعيمحصوالتدربورسكاال
اي��ران  كاالي  ب��ورس  ش��ركت  مديرعام��ل 
مي گويد: بنا داريم از مصرف كاالي عرضه ش��ده 
بورس كاال در صنايع پايين دست مطمئن شويم 
به طوري  كه با زيرنظر گرفتن عملكرد شركت ها، 
كدها و تقاضاهاي غيرواقعي را با همكاري وزارت 
صنعت و سازمان حمايت حذف خواهيم كرد. به 
گزارش كاالخبر، حامد س��لطاني نژاد با اشاره به 
مطالب فوق بي��ان كرد: عرضه محصوالت و مواد 
اوليه در ب��ورس كاالي ايران براي ش��ركت هاي 
پايين دس��تي ب��ر اس��اس عملكرد ش��ركت هاي 
توليد كننده ادام��ه دارد و روند آن رو به افزايش 
اس��ت. وي گفت: در مورد بس��ياري از كاالها در 
روزها و ماه هاي اخير افزايش عرضه را داش��تيم، 
ضم��ن اينك��ه بعد از اع��الم ن��رخ ۴۲۰۰توماني 
براي دالر به عنوان نرخ ارز رس��مي، قيمت هاي 
پاي��ه در بورس كاال بر مبن��اي ارز ۴۲۰۰توماني 
ارزش گذاري مي ش��ود و رقابت ه��ا بر همان مبنا 
روي قيمت ه��ا انج��ام مي ش��ود. وي اضافه كرد: 
اين اتفاق موجب ش��د قيمت هايي كه در بورس 
كاال كشف مي شود، بعضا از قيمت هاي جهاني و 
قيمت هاي خارج بورس بس��يار پايين تر باش��د و 
به  ش��دت تقاضا براي محصوالت��ي كه در بورس 
عرضه مي ش��ود، افزايش يابد. سلطاني نژاد گفت: 
در اين مدت براي عرضه مس رش��د ۶۶درصدي 
داشتيم، اين در حالي است كه تقاضاي آن رشد 
1۳۳درصدي داش��ته اس��ت، بنابراي��ن اختالف 
قيمت بورس و قيمت جهاني موجب شده خيلي 
از كساني كه توليد كننده پايين دستي واقعي هم 
نيستند به خريد اين كاالها متمايل شوند و بعضا 
آن را يا در بازار بيرون بورس بفروش��ند يا صادر 

كنند و رقيب توليد كننده شوند. 

 خريد با مجوز هاي الزم
وي افزود: كس��اني مي توانند در بورس خريد 
كنند كه مجوزهاي الزم را داش��ته باشند؛ بعضي 
از كااله��ا را اف��راد يا ش��ركت هايي مي توانند از 
بورس خريد كنند كه در سايت بهين ياب وزارت 
صنعت به عنوان توليد كننده ثبت ش��ده باشند، 
در م��ورد برخ��ي كاالهاي ديگ��ر مانند مس هم 
فقط كساني مي توانند خريد كنند كه از مجوز يا 
پروانه بهره ب��رداري از محصوالت مس در صنايع 

پايين دستي برخوردار باشند. 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران گفت: 
برخ��ي كس��اني كه بع��د از ابالغ سياس��ت هاي 
جدي��د ارزي ب��ه خري��د واقع��ي اق��دام كردند، 
متقاضيان غيرواقع��ي بودند از اين رو براي اينكه 
بتوانيم فقط خريداران واقع��ي را تامين كنيم با 
هماهنگي وزارت صنعت، خريد ۲۴ماه گذش��ته 
آنان از بورس را مبنا قرار داديم تا معادل متوسط 
همان مقدار خريد در عملكرد ۲۴ماهه گذش��ته 
را خريد كنن��د كه كمك مي كند تقاضاها واقعي 
باشد. س��لطاني نژاد افزود: كساني كه جديد وارد 
اين بازار ش��دند، بر اساس پروانه بهره برداري كه 
از وزارت صنع��ت دريافت كردند، مي توانند اقدام 

به خريد از بورس كاال كنند. 

 حذف تقاضاي كاذب
وي اضاف��ه ك��رد: اي��ن تدبير كم��ك كرد تا 
بس��ياري از تقاضاهاي كاذب از بازار خارج شود 
و فرآيند كش��ف قيم��ت به گونه ي��ي پيش رود 

ك��ه تقاضاي كاذب��ي در مورد عرضه ها نداش��ته 
باشيم، ضمن اينكه با همكاري توليدكننده ها در 
بس��ياري از كاالها عرضه ها را در بورس افزايش 
داديم. س��لطاني نژاد گفت: اگ��ر چه تقاضا درباره 
محصول��ي مانن��د مس 1۳۳درص��د و عرضه آن 
۶۶درص��د افزايش يافت، ام��ا اميدواريم با حذف 
تقاض��اي كاذب بتواني��م كاالي بيش��تري را به 
سمت توليد كنندگان، مصرف كنندگان و صنايع 
پايين دس��تي واقعي در ح��وزه كاالهاي مختلف 

هدايت كنيم. 
وي ادامه داد: از ابتداي امس��ال تاكنون بيش 
از ۲۴هزار تن عرضه مس صورت گرفته در حالي 
كه سال گذشته اين ميزان عرضه 1۵هزار تن بود 
اما براي اين ۲۴هزار تن عرضه ۵9هزار تن تقاضا 
وارد ش��ده در حالي كه در س��ال 9۶ اين تقاضا 
۲۵هزار تن بوده اس��ت. از ابتداي امسال تاكنون 
همه ۲۴هزار تن محصول عرضه ش��ده به فروش 
رفت در حالي كه س��ال گذشته 1۵هزار تن مس 

معامله شده است. 

 برخورد قاطع با متخلفان
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران گفت: 
بنا داريم از مصرف كاالي عرضه شده بورس كاال 
در صناي��ع پايين دس��ت مطمئن ش��ويم، اما اگر 
كس��اني در پايين دس��ت وجود داشته باشند كه 
بخواهن��د كاال را از بورس بگيرند و صادر كنند يا 
كاالي��ي مانند مس را تبديل به قراضه كنند و به 
خود توليد كننده بفروش��ند يا ناهنجاري هايي از 
اين دست به وجود آيد، قطعا با اين افراد برخورد 
مي كني��م و كده��ا و تقاضاه��اي غيرواقعي را با 
همكاري وزارت صنعت و سازمان حمايت حذف 
خواهيم كرد. سلطاني نژاد افزود: كساني كه خريد 
مي كنن��د اگر كاال را صرف توليد نكنند، مطمئن 
باش��ند ب��ا مميزي هايي كه بعدا ص��ورت خواهد 

گرفت، كش��ف خواهند ش��د و جرايم س��نگيني 
براي آنها در نظر گرفته خواهد شد. 

وي اف��زود: كاه��ش قيمت��ي كه به واس��طه 
ارزش گذاري ارز با نرخ هاي تعيين ش��ده صورت 
گرفته بيش��تر با هدف كمك ب��ه صنايع داخلي 
پايين دستي و جلوگيري از افزايش قيمت كاالها 
و ب��ه نف��ع مردم طراحي ش��ده اما اگر كس��اني 
بخواهند از اين سازوكار سوءاستفاده كنند، قطعا 

با آنها برخورد خواهد شد. 

 حذف كد   هاي كاذب 
س��لطاني نژاد گف��ت: در ح��وزه پتروش��يمي 
عملكرد ش��ركت هاي پتروش��يمي براي خريد از 
بورس مبنا قرار گرفته كه كمك مي كند، كساني 
ك��ه ش��فاف هس��تند و فعاليت ش��ان زيرزميني 
نيس��ت و هم��واره طرف��دار ش��فافيت و كارايي 
بورس هستند، تشويق شوند. وي افزود: با حذف 
بس��ياري از كدهايي كه س��ال هاي گذشته فعال 
نبودن��د اما اكنون ش��روع به فعالي��ت كردند به 
سمت واقعي ش��دن تقاضا پيش رفتيم هر چند 
مي طلبد، دس��تگاه هاي ديگر ه��م وظايف خود 
از جمل��ه وظايف نظارتي را انج��ام دهند، يعني 
نظارت كنند. كاالي��ي كه در بورس و پايين تر از 
قيم��ت جهاني در اختيار عده ي��ي قرار مي گيرد 
آيا واقعا تبديل به توليدات صنايع پايين دس��تي 
مي ش��ود يا خير؟ نظارت كنند كه صادرات مواد 
اولي��ه در حداقل خ��ود انجام ش��ود و بتوانيم از 
تقاضاه��اي كاذب و به وجود آم��دن رانت براي 

عده يي خاص جلوگيري كنيم. 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران گفت: 
در ح��وزه مس افزايش 1۰۰درص��دي تقاضا در 
۳ماهه امسال در مقايسه با سال قبل وجود دارد 
كه با رص��د خريد و رصده��اي نظارتي، كدها و 

تقاضاهاي كاذب حذف خواهد شد. 

 رصد موضوعات مالياتي
سلطاني نژاد افزود: معياري كه ما به عنوان 
ب��ورس مي توانيم ب��راي تش��خيص تقاضاي 
واقعي مدنظر قرار دهيم، بحث مالياتي اس��ت 
يعني اگر كس��ي ماليات پرداخت نكرده باشد 
و مفاصاحس��اب مالياتي براي ما نياورد، اجازه 
خري��د نمي دهيم ضمن اينك��ه مي توان روند 
توليد متقاضيان را از جانب س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها رصد و فهرست بيمه 
آنها را كنترل كرد و قبض برق شان را بررسي 
كرد. اين در حالي اس��ت كه سازمان حمايت 
مي تواند، بررسي كند كاالي خريداري شده از 

بورس براي توليد استفاده شده يا خير ؟
وي ادام��ه داد: احتمال دارد، ش��ركت هاي 
واقع��ي ه��م افزاي��ش تقاض��ا داده باش��ند و 
محص��ول را در جاي ديگر مص��رف كنند كه 
در اي��ن ب��اره عملكرد آنها هم رصد مي ش��ود 
به اين ش��ركت ها هم هشدار مي دهيم كه اگر 
ب��ه جاي توليد، كاال را ص��ادر يا با آن تجارت 
كنند، عملكرد و حساب هايشان رصد مي شود 
بنابراين عواقب خوبي در انتظارش��ان نخواهد 
بود، زيرا توليد كننده براي ايجاد ارزش افزوده، 
م��اده اوليه را در اختيار صنايع پايين دس��تي 
ق��رار مي دهد وگرنه خود مي توانس��ت، صادر 

كند. 
سلطاني نژاد بيشتر كاالهاي عرضه شده در 
بورس كاال را مش��مول افزاي��ش تقاضا بعد از 
ابالغ سياست هاي جديد ارزي دانست و گفت: 
اين افزايش تقاضا در حوزه كاالي پتروشيمي، 
مس، فوالد، آلومينيوم، س��رب و روي با توجه 
به كاهش قيمت ش��ان در بورس در مقايسه با 
قيمت هاي جهاني مش��هود بود به گونه يي كه 
در برخ��ي كاالها اين افزايش تقاضا چند برابر 

شد. 

 عرضه كاال براي مصرف داخلي
وي ب��ا بيان اينكه كااليي ك��ه در بورس عرضه 
مي ش��ود، عموما براي مصرف داخل اس��ت، گفت: 
مبن��اي قيمت ه��اي پاي��ه در ب��ورس كاال، دالر 
۴۲۰۰تومان��ي اس��ت اما ت��ا س��قف 1۰درصد در 
بس��ياري از كاال مي تواند رقابت صورت گيرد، علت 
آن هم اين اس��ت كه توليد كننده مي تواند همين 
كاالي خ��ود را در بازاره��اي جهاني با قيمت هاي 
باالتر به فروش برس��اند، اما آن را در بازار بورس با 
حاشيه يي باالتر از قيمت پايه به فروش مي رساند. 

س��لطاني نژاد اف��زود: در بس��ياري از كاالهاي 
عرضه ش��ده در بورس كاال قيمت ها بسيار پايين تر 
از قيمت هاي جهاني اس��ت. قيمت كاالي مس در 
حال حاضر در بورس كاال ۳۰هزار تا ۳۳هزار تومان 
است در حالي كه قيمت جهاني آن بيش از ۴۵هزار 
تومان است كه اين فاصله بايد تا حدي پوشش داده 
ش��ود تا ميل به صادرات، س��فته بازي و سوداگري 
افزايش نيابد ضمن اينك��ه منافع توليد كننده هم 

بايد حفظ شود. 

 قيمت پايين؛ افزايش تقاضا
وي گفت: اينكه ادعا شود، قيمت هاي عرضه شده 
در بورس باالست، واقعا اينچنين نيست بلكه قيمت ها 
بسيار پايين تر از قيمت هاي جهاني و حتي پايين تر 
از قيمت ه��اي خ��ارج از بورس اس��ت، ضمن اينكه 
افزايش تقاضا هم به علت همين پايين بودن قيمت 
در بورس كاالست. سلطاني نژاد اضافه كرد: آنهايي كه 
تولي��د صادراتي دارند با توجه به ارزش افزوده يي كه 
روي كاال انجام مي دهند، صادرات برايش��ان به صرفه 
است، زيرا ماده اوليه را با قيمت بسيار پايين دريافت 
مي كنند. مديرعامل شركت بورس كاالي ايران گفت: 
به اين ترتيب در رقابت انجام شده در تاالر بيشترين 
قيمت عرضه شده در بورس كاال بر مبناي دالر ۴۶۰۰ 
تومان است حتي بعضي وقت ها به ۴۶۰۰تومان هم 
نمي رس��د و بين ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰تومان متغير است 
بنابراين ادعاي فروش كاال در بورس با دالر تا 7۰۰۰ 
تومان صحت ندارد. س��لطاني نژاد افزود: درخواست 
ما اين اس��ت در پااليش متقاضيان به سمت تقاضا، 
انجمن ها و متقاضيان واقعي به ما كمك و تقاضاهاي 
غيرواقع��ي را گ��زارش كنند، زي��را خاصيت بورس 

شفاف سازي است. 

 خيانت به كشور
 وي ادام��ه داد: اينك��ه توليد كنن��ده بخواه��د 
ظرفيت توليد را به جاي آنكه كاالي پايين دس��تي 
توليد و روانه بازار كند در اختيار كس��ي ديگر قرار 
دهد، خيانت به كش��ور است. س��لطاني نژاد در اين 
باره كه مسوول اصلي در ارائه مجوز خريد و حفظ 
تقاضاهاي كاذب از بورس كاال چه نهاد و سازماني 
اس��ت، گفت: در درجه نخس��ت خود انجمن هاي 
تخصص��ي كمك كنن��د، زيرا هيچ ك��س بهتر از 
انجمن هاي بخش خصوصي اعضا را نمي شناسند، 
توليد كننده ه��اي غي��ر واقعي را اخ��راج و گزارش 
كنند. در گام بعدي ادارات صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و شهرستان ها بايد راستي آزمايي كنند با 
معيارهايي مانند قبض برق، فهرست بيمه و فروش 
مالي رص��د الزم را انجام دهند ما هم از س��ازمان 
حمايت در بعد نظارتي كمك خواهيم گرفت كه اگر 
اين اقدامات انجام شود، تقاضاهاي كاذب به سرعت 

حذف خواهد شد. 

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
ديروز با كاهش 1۶1 واحدي همراه شد و به رقم 9۵ هزار 
و 91۶ واحدي افت كرد. اين عقب نشيني در حالي رخ داد 
كه اكثر نماگر  هاي بازار س��هام قرمزپوش شدند. از همين 
رو، ش��اخص ب��ازار اول در معامالت ديروز ۲1۶ واحد افت 
كرد اما شاخص بازار دوم ۲۰۲ واحد صعودي شد. عالوه بر 
اين، شاخص هم وزن ۴۵ واحد باال رفت و در رقم 17هزار 
و ۴۳۵ واحد قرار گرفت. از س��ويي ديگر، در معامالت روز 
گذش��ته بورس تهران سرمايه گذاران بورسي بيش از ۸۲1 
ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را 
در بازار دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش 
از دو ه��زار و ۲۳7 ميليارد ريال ب��ود و در 9۸ هزار نوبت 
معامالتي انجام ش��د. همچنين، روز يك شنبه افت قيمت 
نمادهاي فوالد مباركه، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت 
بندرعباس و پااليش نفت تهران با بيشترين تاثير منفي بر 

ش��اخص افت اين متغير را رقم زدند. اين در حالي بود كه 
پتروشيمي جم، مخابرات و تاپيكو با بيشترين تاثير مثبت 
بر شاخص مانع افت بيشتر اين متغير شدند. افزون بر اين، 
در معامالت روز يك ش��نبه گروه هاي رايانه، فلزات اساسي 
و خ��ودرو با بيش��ترين حجم و ارزش معام��الت در صدر 
برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. اين در حالي اس��ت 
كه صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به 
نماد ش��ركت هاي نورد و قطعات فوالدي، سيمان بهبهان، 
پتروشيمي شيراز، پگاه آذربايجان غربي، حمل و نقل توكا، 
س��رمايه گذاري ت��وكا فوالد و توس��عه معدن��ي و صنعتي 
صبانور بود. در مقابل نماد ش��ركت هاي نس��اجي بروجرد، 
فيبر اي��ران، مهركام پارس، س��ايپا ديزل، ف��والد آلياژي 
ايران، معادن منگنز ايران و رينگ سازي مشهد با بيشترين 
كاهش قيم��ت در انتهاي جدول معامالت ق��رار گرفتند. 
عالوه بر اين، س��رمايه گذاران بورس��ي دي��روز براي خريد 
س��هام پرداخت الكترونيك س��امان كيش، اوراق صكوك 
مخابرات، اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، واحدهاي 
صندوق امين يكم، اوراق صكوك سايپا و سهام پتروشيمي 
شيراز بيشترين تقاضا را ثبت كردند. براساس اين گزارش، 
در مقابل اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت رايان سايپا، 
اوراق مش��اركت شهرداري مترو، س��هام آلومينيوم ايران، 

اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مشاركت شهرداري مشهد با 
بيش��ترين عرضه ها و سنگين ترين صف هاي فروش مواجه 
شدند. در پايان معامالت ديروز پرداخت الكترونيك سامان 
كي��ش با معامله ۶۵ ميليون س��هم به ارزش ۴۶۶ ميليارد 
ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص 

داد. 

 كاهش »آيفكس«
از س��ويي ديگر، معامالت فرابورس ايران در دومين روز 
كاري هفته در حالي پايان يافت كه ش��اخص كل فرابورس 
اي��ران با بيش از ۲ واح��د كاهش در ارتفاع باالتر از 11۰۴ 
واحدي ايس��تاد و حجم معامالت در بازار هاي 9 گانه بيش 
از ۶9۶ ميليون ورقه و ارزش آن نيز به نزديك به يك هزار 
و 9۶۶ ميليارد ريال رس��يد. بر اين اس��اس، روز يك شنبه 
در مجموع بازار هاي اول و دوم فرابورس ش��اهد جا به جايي 
بيش از ۶1۵ ميليون س��هم به ارزش بيش از 7۰۶ ميليارد 
ري��ال بوديم كه اين نش��ان دهنده بيش از دو برابر ش��دن 
حجم معامالت نس��بت به روز ماقبل اس��ت. در اين ميان 
نماد  »ذوب« با نزديك به ۲9۰ ميليارد ريال ارزش و بيش 
از ۳۴1ميليون جابه جايي س��هم در 1۲ هزار و ۸۲۰ نوبت 
معامالتي، بيشترين ارزش و حجم معامالتي را در بازارهاي 

اول و دوم ب��ه خود اختص��اص داد. همچنين در روزي كه 
گذش��ت 71 ميليون و 7۳۰ هزار س��هم به ارزش بيش از 
1۲۶ ميلي��ارد و ۸۴۰ ميليون ريال در س��ه تابلو بازار پايه 
جابه جا شد. روز گذشته همچنين معامله بيش از ۸ ميليون 
ورق��ه بهادار متعلق به صندوق هاي قابل معامله )ETF( به 
ارزش افزون بر 1۳1 ميليارد ريال رقم خورد. افزون بر اين، 
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نيز بيش از يك ميليون ورقه 
بهادار با ارزش��ي بالغ بر ۵.9۵9 ميليارد ريال جابه جا ش��د 
كه با تغيير مالكيت بيش از ۲99 هزار ورقه بهادار به ارزش 
بيش از ۲۵۲ ميليارد ريال، »اش��اد9« بيش��ترين حجم و 
ارزش را در معامالت امروز اين بازار به خود اختصاص داد. 
براس��اس اين گزارش، نگاهي به معامالت تابلو تس��هيالت 
مس��كن نيز نش��ان مي دهد ديروز بي��ش از ۶۵ هزار ورقه 
تسه با ارزشي بيش از ۴۲ميليارد ريال معامله شده است و 
امتياز تسهيالت مسكن آبان 9۶ با بيشترين حجم و ارزش 
همچنان در صدر معامالت اين تابلو قرار دارد. اين در حالي 
است كه در ميان نمادهاي فرابورسي نيز، ۳ نماد »ذوب«، 
»ثتران« و »زاگرس« به ترتيب پر بيننده ترين نماد ها بودند 
و نماد   ه��اي »مارون« و »زاگ��رس« در مجموع با بيش از 
۴ واحد تاثير، منفي ترين اهرم هاي  ش��اخص كل فرابورس 

شناخته شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

عقبنشيني»تدپيكس«

مديرعام��ل فرابورس از توافق ش��فاهي معاونت فناوري 
رياس��ت جمهوري با بانك مركزي براي معاف شدن بانك ها 
در زمينه راه اندازي صندوق هاي س��رمايه گذاري جس��ورانه 
داراي مج��وز از فرابورس خبر داد. ب��ه گزارش فارس، امير 
هامون��ي با بي��ان اينكه ب��ازار دارايي فكري در س��ال 9۶ 
ش��اهد 7ميليارد تومان معامله بوده است، گفت: با سازوكار 
موجود در بازار فرابورس، نيروي جوان كش��ور توانس��ته با 
همه محدوديت ه��اي حقوقي موجود ب��راي ايده هاي ناب 
ارزش گذاري داش��ته باش��ند. هاموني با بيان اينكه تاكنون 
براي صدور موافقت اصولي براي ۲۳صندوق سرمايه گذاري 
جس��ورانه به هيات پذيرش فرابورس مراجعه ش��ده، عنوان 
ك��رد: درح��ال حاضر تع��داد ۵ صن��دوق س��رمايه گذاري 
جسورانه در فرابورس پذيره نويسي كرده اند و ۸ صندوق نيز 
توانسته اند، موافقت اصولي خود را دريافت كنند كه پس از 

فرآيند بررس��ي ثبت شركت ها وارد بازار سهام خواهند شد. 
وي با اش��اره به اندازه 1۵ميليارد توماني س��رمايه صندوق 
سرمايه گذاري جس��ورانه دانشگاه تهران افزود: سرمايه اين 
صندوق تعهدي است به طوري كه در روز پذيره نويسي تنها 
بايد ۲۰درصد معادل ۳ميليارد تومان از سرمايه سهامداران 

تاديه شد. 
اين مقام مس��وول، عدم جمع آوري كل وجوه مورد نياز 
براي راه اندازي صندوق جسورانه در ابتداي پذيره نويسي را 
از ويژگي هاي آن نسبت به ساير صندوق هاي سرمايه گذاري 
عن��وان كرد و افزود: پس از تاديه ۲۰درصد مبلغ س��رمايه 
از س��وي س��هامداران، وقت��ي ط��رح كس��ب وكار آماده و 
ش��ركت استارت آپ خريداري شود، آن زمان مدير صندوق 
فراخ��وان تادي��ه مابقي س��رمايه را به س��هامداران خواهد 
داد. هامون��ي ب��ا بيان اي��ن مطلب كه در دني��ا مبلغ تاديه 

كل س��رمايه در ابتداي فعاليت و پذيره نويس��ي واحدهاي 
صندوق س��رمايه گذاري جسورانه صفر است، گفت: تاكنون 
۵ صندوق س��رمايه گذاري جسورانه با سرمايه ۲1۵ميليارد 
توماني در فرابورس پذيره نويسي شده اند و ۸ صندوق ديگر 
با س��رمايه ۲۶۵ميليارد توماني توانس��ته اند موافقت اصولي 
خ��ود را از هي��ات پذيرش فرابورس درياف��ت كنند. از اين 
تعداد ۳ صندوق جس��ورانه بانكي و مابقي نيز صندوق هاي 

جسورانه جديد هستند. 
مديرعام��ل فرابورس از توافق ش��فاهي معاونت فناوري 
رياس��ت جمهوري با بانك مركزي براي معاف شدن بانك ها 
در زمينه راه اندازي صندوق هاي س��رمايه گذاري جس��ورانه 
داراي مج��وز از فراب��ورس خبر داد و گف��ت: صندوق هاي 
جس��ورانه ه��ر ۶ م��اه و 1۲ماه��ه موظ��ف هس��تند، آمار 
سرمايه گذاري هاي خود و اينكه چند طرح جديد خريداري 

ش��ده را به عموم س��رمايه گذاران ارائه كنند. وي در مورد 
سامانه ادغام و تمليك دارايي هاي بنگاه هاي بزرگ ازجمله 
شس��تا در بازار س��وم فرابورس و كاركرد آن گفت: پيش از 
اين با واگذاري هاي س��ازمان خصوصي سازي، اغلب بنگاه ها 
از سوي ش��ركت هاي شبه دولتي خريداري شد اما اكنون با 
س��امانه ادغام و تمليك فرابورس به نوعي خصوصي س��ازي 
دوم انجام مي ش��ود كه ارگان هاي نيمه دولتي ش��ركت هاي 

خود را به بخش خصوصي واقعي واگذار مي كنند. 
وي اف��زود: اين فرآيند زمانبر اس��ت اما شفاف س��ازي و 
ادبياتي كه ش��كل خواهد گرفت، مي توان��د نقش اتاق هاي 
بازرگاني و نهادهاي س��رمايه گذاري را در اقتصاد پررنگ تر 
كند. هاموني تاكيد كرد: ش��ركت هايي ك��ه در اين فرآيند 
فروخته مي ش��وند بايد راهبري و حاكميت شركتي آنها نيز 
در نظر گرفته شود كه بتواند واگذاري موفقي را رقم بزند. 
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كاالهاي اساسي از وصول ماليات 
علي الحساب  مستثنا شوند

اعض��اي كارگروه تخصصي ش��وراي گفت وگو در 
تازه ترين نشس��ت خود، تغيير شرايط خوش حسابي 
ماليات علي الحس��اب واردات قطعي كاال و مشكالت 
ناش��ي از اين به وي��ژه براي واردات كاالهاي اساس��ي 
را بررس��ي كردند و پيش��نهاد دادند كاالهاي اساسي 
از وصول ماليات علي الحس��اب واردات قطعي كاال به 

ميزان 4درصد ارزش گمركي، مستثنا شوند. 
گمرك جمهوري اس��المي ايران در بخشنامه در 
س��ال 1395 اعالم كرد از دوم ش��هريورماه سال 96، 
اظهار كاال مشمول ماليات علي الحساب واردات قطعي 
كاال به مي��زان 4درصد از مجم��وع ارزش گمركي و 
حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي مي ش��ود 
و يكي از ش��روط معافيت از اي��ن ماليات را منوط به 
دريافت گواهي خوش حسابي از سازمان امور مالياتي 
عنوان كرد.  طي بخش��نامه س��ازمان ام��ور مالياتي 
در همان س��ال يكي از ش��رايط خوش حس��ابي ارائه 
اظهارنامه س��ال مالي قبل ذكر ش��ده بود كه با ابالغ 
بخش��نامه جديدي ازس��وي رييس كل سازمان امور 
مالياتي در س��ال 96 مش��خصات جديد مودياني كه 
مالي��ات 4درص��د علي الحس��اب واردات را پرداخت 
نمي كنند، اصالح ش��د. بر اين اس��اس مودي بايد در 
سه سال اخير اظهارنامه و حساب سود و زيان )داراي 
فعاليت بازرگاني )واردات( ح��اوي فروش و درآمد را 
در موعد مقرر تس��ليم كرده باشد. مودياني كه كمتر 
از س��ه سال فعاليت داشته باشند خوش حساب تلقي 
نمي ش��وند و همين موضوع اعتراضات��ي را به دنبال 
داش��ت.  در كارگروه ش��وراي گفت وگو كه با حضور 
نمايندگاني از دس��تگاه هاي اجرايي و س��ازمان هاي 
دولتي اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نيز سازمان امور مالياتي و گمرك جمهوري 
اس��المي ايران و اعضاي تشكل هاي بخش خصوصي 
برگزار شد، علي چاغروند مدير پژوهش هاي دبيرخانه 
ش��وراي گفت وگو با تش��ريح س��وابق موضوع، گفت: 
صدور بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي موجبات 
نارضايتي فعاالن اقتصادي را فراهم آورده، ضمن اينكه 
سازمان بدون استعالم نظر از بخش خصوصي به حكم 
مواد 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار، 
اقدام به افزايش يك س��ال به سه س��ال كرده است.  
البته سهيال كديور معاون مديركل دفتر حسابداري و 
وصول سازمان امور مالياتي، در واكنش به اين مطلب، 
تاكيد كرد: ش��واهدي در مورد استفاده از كارت هاي 
بازرگان��ي يكبار مصرف وجود داش��ت و اين موضوع 
س��ازمان را بر آن داش��ت تا ش��رط خوش حسابي را 
ارائه صورت هاي مالي س��ه س��ال قبل قرار دهد.  هر 
چند براساس اظهارات محمدمهدي نهاوندي رييس 
هيات مديره شركت بازرگاني پاليز صنعت كاسپين كه 
شاكي اصلي اين موضوع نيز بود، تصميم سازمان امور 
مالياتي براي واردكنندگان كاالهاي اساسي مشكالتي 
را به وجود آمده است. اين فعال اقتصادي يادآور شد: 
س��ود خالص اين فعاليت در خوش بينانه ترين حالت 
كمت��ر از 3درصد اس��ت و پرداخ��ت 4درصد ماليات 
علي الحس��اب ب��ار مضاعف بر دوش فع��ال اقتصادي 
خواهد ب��ود، ضمن اينكه گردش مالي اين فعاليت را 

بسيار كند كرده و از انتفاع دور مي كند. 

معرفي شعب دادگاه رسيدگي 
به دعاوي بخش خصوصي

در پ��ي مصوبه اخير ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اس��تان ته��ران در مورد پيگيري 
اج��راي قانون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب و كار، 
رييس كل دادگس��تري استان تهران طي نامه يي به 
رييس اتاق تهران، شعب رسيدگي به اختالفات بين 
بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي را معرفي كرد. 
نامه  غالمحسين اسماعيلي به مسعود خوانساري پس 
از آن صورت گرفت ك��ه گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس در مورد عدم اجرا يا اجراي ناقص اغلب مواد 
و تبصره هاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار 
در نشس��ت چهل و پنجم شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اس��تان ته��ران قرائت و پيگيري 
اجراي موادي از آن مصوب شد.  در همين راستا در 
گزارش مركز  پژوهش هاي مجلس از پايش عملكرد 
دس���تگاه هاي اجرايي و نهادهاي مس��وول در مورد 
مواد 29گانه قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، 
آمده بود كه  به موجب ماده 29 قانون بهبود مستمر  
فضاي  كسب و كار، قوه قضاييه و دولت ملزم شده اند 
اقدام��ات قانوني الزم را براي تنظيم آيين دادرس��ي 

تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري به عمل  آورند. 
در تبصره اين ماده آمده اس��ت: تا زمان تاس��يس 
دادگاه ه��اي تج��اري، جرايم مرتبط ب��ا فعاليت هاي 
تجاري و اختالفات بين بخش خصوصي و دستگاه هاي 
اجرايي حس��ب مورد در ش��وراهاي ح��ل  اختالف يا 
ش��عب خاصي كه روس��اي دادگستري اس��تان ها با 
رعاي��ت صالحيت محلي در حوزه هاي قضايي تعيين 
مي نمايند، رسيدگي مي ش��ود.« با اين حال گزارش 
مركز  پژوهش هاي  مجلس  نشان  مي داد كه صدر اين  
ماده قانوني به طور كامل اجرا نش��ده  و تبصره آن نيز  
به طور  ناقص اجرايي شده است. از اين رو اعضاي شورا 
بر پيگي��ري براي اجراي اين م��اده قانوني نيز تاكيد 
كردند.  به دنبال قرائت اين گزارش  در جلسه شوراي  
گفت وگوي  اس��تان تهران، غالمحس��ين اسماعيلي 
رييس  دادگستري استان تهران كه خود نيز از اعضاي 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران اس��ت، در نامه يي فهرست شعب  رسيدگي به 
اختالفات بخ��ش خصوصي و دس��تگاه هاي اجرايي 
را اع��الم كرده اس��ت.   در اين نامه آمده اس��ت: »در 
حال حاضر  در  دادگس��تري كل استان تهران، شعبه 
20  دادگاه عمومي حقوقي  تهران در مجتمع قضايي 
ش��هيد  بهش��تي  جهت  رس��يدگي  به اختالفات  بين 
بخش خصوص��ي و دس��تگاه هاي اجرايي  و ش��عبه 
1045 دادگاه كيف��ري 2 تهران مس��تقر در مجتمع 
قضايي ش��هيد  قدوس��ي  جهت  رس��يدگي به جرايم  
مرتبط ب��ا فعاليت هاي تج��اري و همچنين  مجتمع 
شماره 27 ش��وراي حل  اختالف  استان تهران )ويژه 
اصناف، بازاريان و بازرگانان( با 28 شعبه فعال  مشغول 
رس��يدگي به اختالفات  مرتبط  با فعاليت هاي تجاري 
بين بخش خصوصي  و  دستگاه هاي اجرايي هستند.«

اخبار

جذب سرمايه سرگردان، از تئوري تا عمل

چراسرمايههاجذبتوليدنميشوند؟
نش��انه هاي زيادي وجود دارد كه سرمايه هاي 
س��رگردان زيادي در بازار وج��ود دارد در حالي 
ك��ه بس��ياري از بنگاه هاي اقتص��ادي از كمبود 
نقدينگي رنج مي برند. در دو هفته افزايش 300 
هزار توماني قيمت س��كه هيچ توجيهي منطقي 
ن��دارد جز آنكه س��رمايه ها به دنب��ال جايي امن 
هس��تند. دولت با ميخكوب كردن ارز عمال سعي 
دارد صورت مس��اله را پاك كند اما واقعيت هاي 
اقتصاد به خوبي در حال آش��كار ش��دن اس��ت. 
تقريبا روي دو واقعيت همه اتفاق نظر دارند. اول 
اينكه س��رمايه س��رگردان در بازار بسيار است و 
دوم اينكه توليد كمبود نقدينگي دارد. متهم اين 
شرايط تا س��ال گذشته بانك ها بودند اما كاهش 
ن��رخ بهره و بحران هايي ك��ه به دليل آن رخ داد 
ي��ك واقعيت را آش��كار كرد. س��از و كار هدايت 

سرمايه سرگردان در ايران مشكل دارد. 

 بحران سرمايه هاي سرگردان
مقدار زيادي سرمايه سرگردان در كشور وجود 
دارد. نقدينگ��ي ب��ا وج��ود تمام ش��عارها افزايش 
چشمگير داشته است و اين حجم باالي نقدينگي 
به سمت هر بازاري مي رود در آن بحران مي آفريند. 
در روزهاي اخير و با وجود تعطيالت رسمي هفته 
گذشته در كش��ور، شاهد افزايش قيمت طال و ارز 
در بازار آزاد بوديم.  البته سير صعودي قيمت طال 
بعد از تعطيالت شدت گرفت و تا اين لحظه موجب 
ثبت رك��ورد دو ميليون و 370ه��زار توماني براي 

سكه تمام بهار آزادي طرح جديد شده است. 
اما رش��د 300 هزار توماني قيمت سكه طي دو 
هفته آن هم درحالي كه قيمت دالر در بازار آزاد در 
محدوده 6500 تومان درجا مي زند و طالي جهاني 
هم افت داشته مي تواند داليل رواني ديگري داشته 
باشد.  يكي از داليل افزايش چشمگير طال و سكه 
در هفته هاي اخير، كوچ س��رمايه هاي سرگردان به 
اين بازار هاس��ت؛ چراكه با نجومي شدن قيمت ها 
در بازارهاي مس��كن و خودروهاي لوكس بسياري 
از دارندگان سرمايه، ترجيح داده اند كه سرمايه هاي 
خ��ود را در ط��ال به كار گيرند تا س��ود بيش��تري 
عايدش��ان شود.  س��رمايه گذاري در بازار سكه بعد 
از آن رون��ق گرفت كه دولت و بانك مركزي خريد 
و ف��روش دالر در ب��ازار آزاد را قاچاق اعالم كرده و 
با خريداران و فروش��ندگان در اين بازار برخودهاي 
انتظام��ي ص��ورت گرف��ت.  البته نباي��د از نقش 

معامله گران بازار آتي س��كه در افزايش قيمت هاي 
اخير سكه غافل شد چراكه فعاالن اين بخش نيز هر 
روز با حضور پررنگ در سمت خريد موجب افزايش 

قيمت ها در بازار نقدي مي شوند. 

 تئوري هدايت سرمايه به سمت توليد
از س��ال ها پي��ش اي��ن بحث مط��رح بود كه 
سرمايه هاي سرگردان بايد به سمت توليد هدايت 
ش��ود. متهم اصلي شكل نگرفتن اين موضوع نيز 
بانك ها بودند. كاهش نرخ س��ود بانكي در س��ال 
گذش��ته عالوه بر التهاباتي ك��ه در بازار ارز و طال 
به وجود آورد، يك خأل مهم در اقتصاد كش��ور را 
هم هش��دار داد و آن عدم وجود زيرساخت هاي 
صنعت��ي موثر ب��راي جذب س��رمايه هاي خارج 
ش��ده از بانك ه��ا ب��ود؛ صنعت��ي ك��ه مي تواند 
محقق كنن��ده كليدواژه ه��اي »تولي��د«، »ارزش 
افزوده« و »اش��تغال مولد« باشد. سرمايه گذاري 
در بخش ه��اي مختلف صنعت��ي تاثير زيادي در 
افزاي��ش نرخ رش��د اقتصادي كش��ورها دارد. به 
همي��ن دليل ضمن اينكه دولت ها براي توس��عه 

صناي��ع داخل��ي س��رمايه گذاري زي��ادي انجام 
مي دهند، تالش براي جذب سرمايه هاي خارجي 
در بخش هاي مختلف صنعتي هم به ش��رطي از 
اولويت هاي مهم اس��ت كه در داخل س��رمايه يي 
نباشد. در حالي كه در كشور ما به نظر نمي رسد 
ما كمبود سرمايه داشته باشيم، اما اين سرمايه ها 
به ج��اي توليد و ايجاد ارزش افزوده وارد چرخه 
فعاليت ه��اي صرفا مالي و اصطالحا س��فته بازي 
ش��ده اس��ت. اتفاقي كه ن��ه تنها هيچ ارزش��ي 
نمي توان��د توليد كند، بلكه عمال باعث ش��ده تا 
ديگ��ر هيچ س��رمايه داري هم رم��ق نكند وارد 
فعاليت هاي توليدي يا صنعتي ش��ود كه با انواع 

ريسك ها و ماليات ها مواجه است. 
توليدات صنعتي در كنار توليدات كش��اورزي 
و معدني و خدمات از اصلي ترين سرچش��مه هاي 
تولي��د ثروت در ه��ر جامعه يي هس��تند. بخش 
كشاورزي در كشور به دليل وجود شرايط اقليمي 
نامناس��ب و كم آبي ها عمال قدرت توليد انبوه را 
ندارد و اساسا با اين شرايط خشكسالي نبايد هم 
داش��ته باش��د چراكه مثال اگر قرار باشد در يك 

منطقه يي م��ا هندوانه به كاريم و در عوض منابع 
آب��ي آن منطق��ه را مصرف كني��م و باعث ايجاد 
خشكسالي شويم گزينه بهتر مي تواند عدم كشت 

و واردات اين محصول باشد. 

 عدم شناخت صحيح ساختار سرمايه
مهم ترين مس��اله يي كه باعث مي ش��ود ساز و 
كار انتقال سرمايه به بخش توليد با مشكل روبه رو 
باشد موضوع عدم شناخت صحيح از سرمايه هايي 
است كه به سمت بازارهايي همچون سكه حركت 
مي كند. اين سرمايه ها نخست، هر چند حجم زيادي 
دارند اما خرد هستند به اين معني كه عده زيادي 
با س��رمايه اندك به فعاليت مي پردازند. دوم، براي 
اين سرمايه ها مساله نقدشوندگي و زود بازده بودند 
اهميت زيادي دارد. س��ومين مساله عدم شناخت 

صحيح اين سرمايه ها از وضعيت توليد است. 
در چني��ن ش��رايطي طبيعت��ا اين س��رمايه ها 
به س��ادگي ب��ه جاي توليد به س��مت بازارهايي با 
قدرت نقدش��وندگي باال مانند طال، ارز و س��پس 
مس��كن حركت مي كند. در بحث هاي توليدي نيز 

استارت آپ ها كه سرمايه گذاري كمتري نياز دارند 
در اولويت هستند. 

الگوي قبلي براي جذب اين سرمايه ها در توليد 
اس��تفاده از بانك ها بود. تص��ور اين بود كه بانك ها 
سرمايه هاي خرد را جذب و به سمت توليد هدايت 
مي كنن��د. ب��ا وجود اي��ن، اين الگو ج��واب نداد و 
كارشناسان در جواب چرايي اين مساله مي گفتند 
آنچه سبب مي ش��ود مديريت و هدايت نقدينگي 
با مشكل مواجه ش��ود و تورم ايجاد كند، عملكرد 
ضعيف بانك هاس��ت، چراكه بانك ها وظيفه دارند 
نقدينگي مازاد را جمع كرده و در بخش هاي توليد 
هزين��ه كنند اما آنچه م��ا مي بينيم عمال مديريت 
دستوري و غيرعلمي است به طوري كه ديگر افراد 
حاضر نيستند پول خود را در بانك ها سپرده گذاري 
كنن��د و عم��ال نقدينگ��ي ب��ه س��مت داللي ها و 
بخش هاي غيرتوليدي و مضر حركت كرده و گراني 

و تورم ايجاد مي كند. 

 نياز به صندوق هاي توليدي
با وج��ود اين نبايد فراموش كرد كه بانك نيز 
يك بنگاه اقتصادي اس��ت ك��ه درنهايت به فكر 
جذب حداكثر س��ود اس��ت. به همين دليل نياز 
به نهادهايي ب��راي انتقال س��رمايه هاي خرد به 
بنگاه ه��اي توليدي احس��اس مي ش��ود. پيش از 
اين در بخش اس��تارت آپ ها تجربه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري جس��ورانه به خوبي جواب داده 
اس��ت. اين الگو قابل تاميم ب��ه بخش هاي ديگر 

به ويژه بخش توليد است. 
در حال حاضر تش��كل هاي توليدي، صنعتي و 
كشاورزي زيادي در بخش هاي مختلف وجود دارد. 
اين تشكل ها اين امكان را دارند كه صندوق هايي 
براي جذب و هدايت اين سرمايه ها ايجاد كنند. در 
حقيقت نقشي كه براي بانك ها در نظر گرفته شده 
بود مي تواند از طريق صندوق هاي جذب سرمايه 
تش��كل ها ش��كل گيرد. اين طرح ب��راي مدت ها 
مطرح بود و در دوره هايي به ش��كل هلدينگ هاي 
تش��كلي ايجاد ش��د. نهادهايي مانند اتاق تعاون 
نيز در قالب بانك تع��اون به دنبال اجراي همين 
ط��رح بودند اما به دلي��ل اينكه چنين طرحي در 
قالب بانك مشكالت خاص خود را دارد اين طرح 
تاكنون اجرايي نشده است اما در شكل كوچك تر 
مانند صندوق هاي س��رمايه گذاري قابليت اجرايي 

شدن دارد. 

نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين در با بيان اينكه 
سفر رييس جمهور جهت شركت در اجالس سران سازمان همكاري 
شانگهاي و توسعه روابط اقتصادي و گشايش هاي مبادالت مالي و 
بانكي ايران و چين است، اظهار داشت: قرار است در اين سفر بسته 
جديد فاينانس بين دو كشور مطرح شود ضمن اينكه از مجموع 
20 ميليارد دالر فاينانسي كه مربوط به دوره قبل از برجام بود 5 
 ميليارد آن به حوزه صنعت و معدن اختصاص يافت كه در مورد

 8 ط��رح فوالدي م��ورد بهره ب��رداري قرار گرف��ت.   مجيدرضا 
حري��ري با اش��اره ب��ه اينك��ه محدوديت هاي بين الملل��ي تاثير 
چندان��ي بر عملكرد طرف هاي چيني و هم��كاري با ايران ندارد 
و اين ش��ركت ها، عالقه مند به توس��عه همكاري با ايران هستند، 
يادآور ش��د: ايران نيز مانند گذشته تمايل به توسعه همكاري با 
ش��ركت هاي چيني در حوزه فاينانس و س��رمايه گذاري دارد كه 
در اين رابطه بانك صادرات و واردات چين موسوم به اگزيم بانك 
نزديك به 8 ميليارد و 500 ميليون دالر را به صورت وام و اعتبار 
ب��راي اجراي 26 طرح در ايران اختصاص داده اس��ت. حدود 11 
ميلي��ارد دالر ني��ز از پروژه هاي ايران ب��راي تامين مالي به چين 
معرفي ش��دند و حضور شركت هاي چيني در ايران حاكي از عزم 
دولت براي همكاري اس��ت.  به گفته نايب رييس اتاق مش��ترك 
 بازرگاني ايران و چين طي چهار سال گذشته حدود دو ميليارد و 
300 ميليون دالر س��رمايه گذاري از طرف شركت هاي چيني در 
ايران صورت گرفته  كه نخس��تين ق��رارداد بزرگ مالي بين ايران 
و يك موسس��ه مالي چين به مبلغ 10 ميليارد دالر امضا ش��ده 
و اي��ن قرارداد غير از س��اير توافقات اقتصادي اس��ت كه بين دو 
كش��ور صورت گرفته اس��ت.  وي تصريح داش��ت: قبل و بعد از 
برجام فاينانس هاي متعددي را با كشور چين داشتيم كه تاكنون 
5ميليارد دالر از اين فاينانس ها تحقق يافته است. در مورد باقي 
كار بح��ث فني پروژه ها مطرح اس��ت يا مش��كل تامين مالي كه 
مربوط به س��هم 15درصدي ايران است. ضمن اينكه پروژه هاي 
بخش خصوصي در اين زمينه با موانع كمبود مالي روبه رو هستند 
ام��ا پروژه هايي كه طرح هاي دولتي را دنب��ال مي كند و گارانتي 
وزارت اقتصاد را به همراه دارد مانند راه آهن تهران-مشهد بدون 
توقف در حال اجراس��ت.  حريري يادآور ش��د: سخنگوي وزارت 

خارجه چين در آخرين اظهارنظر خود تاكيد داش��ته اس��ت كه 
در رابطه با تعامل ب��ا ايران در چارچوب قوانين بين المللي كارها 
به روال س��ابق انجام مي ش��ود و دولت چين در بحث برجام جزو 
مدافعان برجام باقي مي ماند. زيرا قبل از تحريم ها و بعد از برجام 
روند مبادالت اقتصادي بين دو كشور هميشه يك شيب صعودي 
مناسب را داشته و هيچ مانعي نتوانسته در روند صعودي آن تاثير 
بگ��ذارد.  وي اف��زود: صادرات ايران به چي��ن در دو ماهه ابتداي 
سال جاري با روند رو به رشد همراه بود. در بخش صادرات نفت، 
چين به عنوان بزرگ ترين مش��تري حدود 25درصد از نفت ما را 
مي خ��رد و حدود 25درصد صادارت غير نفتي را نيز به بازارهاي 
اين كش��ور داريم. ضمن اينكه بيشترين واردات نيز از اين كشور 
صورت مي گيرد.  حريري در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به 
اعالم اتحاديه اروپا براي كاهش تقاضاي خريد نفت ايران باتوجه 
ب��ه تحريم هاي امريكا، آيا اين امكان وجود دارد كه جهت جبران 
اين مساله، چين خريد نفت خود از ايران را افزايش دهد؟ گفت: 
بعيد اس��ت زيرا در حال حاضر تقريبا در مرحله حداكثري حدود 
700هزار بشكه و گاهي بيشتر از ايران نفت خريداري مي كند. با 
رفتن احتمالي شركت هاي اروپايي از حوزه خريداران نفت ايراني 
حدود 600 تا 900 هزار بشكه از ظرفيت فروش نفت را از دست 
مي دهيم كه بايد مشتري هاي جديد مثل هند و چين را جايگزين 
كنيم.  نايب رييس اتاق ايران و چين در خصوص افزايش خريد و 
واردات نفت امريكا توسط چين عنوان كرد: واردات چين از امريكا 
در حدود روزي 30 تا 35هزار بش��كه اس��ت كه اين امر براساس 
بحث توازن مبادالتي كه با امريكا داش��تند مطرح شده است زيرا 
اخت��الف نزديك به 400 ميليارد دالري بي��ن صادرات و واردات 
چي��ن و امريكا وجود دارد كه بايد به اين طريق اين اختالف كم 
و كمتر ش��ود.  وي ادامه داد: بر اين اس��اس يكي از عمده اقالمي 
كه چين مي توانس��ت از امريكا خريداري كند نفت خام است كه 
رقم مهمي نيس��ت براي چين كه به عن��وان بزرگ ترين خريدار 
نفتي دنيا محسوب مي شود و 50درصد از نفت مورد نياز خود را 
بايد وارد كند در نتيجه با توجه به اينكه بيشترين نفت خود را از 
عربستان خريداري مي كند خيلي بعيد است كه ميزان بيشتري 

از ما خريداري كند. 

همزمان با حضور رييس جمهور در اجالس شانگهاي رونمايي مي شود

بستهجديدفاينانسبينايرانوچين
رييس كنفدراسيون صادرات ايران مطرح كرد

اهماصالحاتالزمدرسياستهايارزيدولت
محم��د الهوتي در مورد درخواس��ت بخ��ش خصوصي از 
دول��ت براي تخصيص دالر 4200 توماني به كاالي اساس��ي 
گف��ت: اهميت مديري��ت واردات ك��م از برنامه ري��زي براي 
ص��ادرات ندارد لذا بعد از اتفاق��ات ارزي كه رخ داد و پس از 
ورود دولت و تصميماتي كه در اين ميان گرفته ش��د، بخش 
خصوصي بر خود واجب مي بيند كه نس��بت به شرايط پيش 
آمده و مشكالت پيش روي تجارت، اعالم كند كه بخشنامه ها 
و ابالغيه هاي صادره از س��وي دول��ت در برخي نقاط نيازمند 
اصالح و بازبيني اس��ت.  رييس كنفدراس��يون صادرات ايران 
اف��زود: هر چند به عنوان نماين��ده بخش خصوصي معتقديم، 
ورود دول��ت به بح��ران ارزي يك نياز و ض��روت بوده و اتاق 
بازرگاني همس��و ب��ا سياس��ت هاي ارزي دولت اس��ت، ولي 
معتقدي��م ك��ه در اين اثنا باي��د چند نكته م��ورد توجه قرار 
گي��رد. نكته اول اين اس��ت هنگامي ك��ه ارز را تك نرخي و 
خري��د ارز خارج از اين سيس��تم قاچاق تلقي مي ش��ود، بايد 
تمام تقاضاهاي مش��روع و قانوني را مورد پوشش قرار داد؛ اما 
اعالم ليس��ت 29 قلم يا 33 قلم از ط��رف دولت و تخصيص 
انحصاري ارز 4200 توماني به اين كاالها نقض قانون اس��ت.  
الهوتي با ذكر اين موض��وع كه تقاضا وجود دارد و نمي توان 
صورت مس��اله را پاك كرد گفت: تقاض��اي ثانويه مطالبه يي 
اس��ت كه بايد آن را در جايي مطرح كرد و پاسخ داد؛ تجربه 
س��ه دهه گذشته نش��ان داده اس��ت كه با اعمال محدوديت 
نمي ت��وان تقاض��اي ارزي را كاهش داد. بلك��ه به جاي وضع 
قوانين و مقررات محدود كننده بايد اقدام به شفافيت س��ازي 

گام گذاشتن در مسير مديريت ارزي مطلوب نمود. 
وي در ادام��ه به موضوع الزام صادركنندگان به عرضه ارز به 
سامانه نيما اش��اره كرد و گفت: نكته دوم اين است نرخ 4200 
توم��ان كه دولت اعالم كرده و 80درصد صادركنندگان را ملزم 
به آوردن ارز از اين سامانه كرده كه شامل صادركنندگان دولتي، 
غيردولت��ي، نهادهاي عمومي غيردولتي و صادركنندگان عمده 
مي شود؛ اين سه گروه در حالي ملزم به تامين ارزشان از سيستم 
نيما شده اند كه به نظر مي رسد كه مساله تخصيص ارز، متناسب 

با نوع كاال در اين رابطه نديده گرفته شده است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني توضيح داد: چون خواه 
ناخ��واه نرخ 4200 توماني ارز، پايين تر از نرخ بازار ثانويه بوده و 
واردات را جذاب مي كند و بي ترديد افزايش تقاضا را دربرخواهد 
داش��ت؛ بنابراين دولت اگر مي خواهد تورم افزايش پيدا نكند و 
فشار اقتصادي به جامعه وارد نشود بهتر است اين ارز را فقط به 
كاالهاي اساسي و ضروري و واسطه توليد اختصاص داده مابقي 
20درص��د ارز را در بازار دوم��ي كه مي تواند محل ارز حاصل از 

صادرات باشد تامين كند. 
محمد الهوتي با اشاره به اينكه دولت عمال با ناديده گرفتن 
بازار ثانويه حضور خود را براي مديريت در اين بازار از بين برده 
اس��ت، گفت: دولت به بهانه اينكه بزرگ ترين عرضه كننده ارز، 
مس��وول سياست هاي ارزي و تنطيم بازار ارز است، دليلي براي 
حض��ور در بازار ثانويه ارز نمي بين��د و اين تصميم دولت باعث 
فراهم آمدن فرصت براي افراد سودجو براي سوءاستفاده است؛ 
بنابراين حضور دولت در بازار ثانويه براساس نظارت و تنطيم بازار 

و مديريت شناور ارز مي تواند راهگشا باشد. 
 وي شكس��تن نرخ ب��ازار ثانويه و كاهش ن��رخ را در گرو به 
رس��ميت شناختن فعاليت مجدد صرافي ها براي تامين ارزهاي 
خرد دانست و گفت صرافي ها بايد به رسميت شناخته شوند تا 
مردم بتوانند تقاضاي خود را از اين بازار تامين كنند در عين حال 
ضمنا بايد درنظر داشت كه اگر اين اتفاق بيفتد ارزهاي موجود 
در من��ازل در صرافي ها عرضه مي ش��ود و متقاضيان مي توانند 
خري��داري كنند.  به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران، آنچه مسلم است اين است كه تك نرخي اتفاق نيفتاده و 
با نكاتي به عنوان پيشنهاد بخش خصوصي براي اصالح وضعيت 
ارزي فعلي مطرح شده، مي توان اميدوار بود كه از خروج سرمايه 
و دراختيارگرفتن ارز حاصل از صادرات براي واردات غيررسمي 

جلوگيري شود. 
الهوت��ي تش��كيل كميته دايم��ي ارز اتاق اي��ران را براي 
پيگيري همين مس��ائل تشكيل شده اس��ت؛ از آنجا كه اتاق 
بازرگاني مش��اور سه قوه اس��ت، در قالب پيشنهاد و مشاوره 
مس��ائل را مطرح و مطالبه مي كند و اينكه دولت بپذيرد يا نه 

بستگي به خود دولت دارد. 

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور 
گفت: قطعه س��ازان به شرط پرداخت حقوق حقه خود از سوي 
خودروس��ازان، توان مقابله با تحريم ها و فش��ارهاي اقتصادي را 
دارن��د.  آرش محبي نژاد افزود: نزديك به 84درصد قيمت تمام 
ش��ده يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي دهد؛ بر اين اساس 

صنعت خودروسازي بدون قطعه سازي معني ندارد. 
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان گفت: 
قطعه س��ازان ايراني در س��ال هاي س��ياه تحريم ب��ه ويژه بين 
سال هاي 91 تا 94 كمر همت بستند و بسياري قطعات وارداتي 

را داخلي سازي كردند. 
وي بيان داش��ت: با اين حال به نظر مي رسد حافظه تاريخي 
خودروس��ازان كش��ورمان ضعيف ش��ده و اين هم��ت و تالش 
شبانه روزي را فراموش كرده اند، زيرا شاهديم نه قيمت قطعات 

تعديل شده و نه شيوه پرداخت مطالبات قطعه سازان اصالح شده 
است. اين مقام صنفي يادآور شد: عمده قراردادهاي قطعه سازان 
و خودروسازان چهار ماهه است، اما مطالبات برخي قطعه سازان 
حتي تا 230 روز نيز معوق شده است؛ برخي شركت هاي وابسته 
به خودروس��ازان بزرگ نيز حدود يك سال است بدهي خود را 
به قطعه س��ازان نپرداخته اند.  محب��ي نژاد با بيان اينكه صنعت 
قطعه س��ازي در اواخر پارس��ال وضعيت قرمز اع��الم كرده بود، 
هشدار داد: اگر اين صنعت زمينگير شود، احيا و راه اندازي دوباره 
آن بسيار هزينه بر خواهد بود.  وي با يادآوري اينكه در 2 سال 
گذشته نرخ محصوالت فوالدي 60 تا 70 درصد، مس 80 درصد 
و پليمرهاي توليد داخل تا 40 درصد گران تر شد، گفت: در اين 
ش��راط چه اصراري است كه قطعه سازان »گندم بين دو سنگ 
آسياب« توليدكنندگان دولتي و خودروسازان داخلي باشند كه 

اولي قيمت مواد اوليه را افزايش داده و دومي قيمت ها را به زور 
ثابت نگه داشته است؟ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازان تاكيد كرد: در صورت تداوم اين بي مهري، ديگر نبايد 
انتظار داشت قطعه سازان با آن انگيزه پيشين به مصاف تحريم ها 
بروند. وي تصريح كرد: صنعت قطعه س��ازي ايران توان مقابله با 
تحريم ها را دارد، به شرط اينكه اگر حمايت نمي شوند، دست كم 
حقوق حقه آنها پرداخت ش��ود. محبي نژاد خاطرنش��ان كرد: از 
حدود 2 هفته گذش��ته تاكنون دس��ت كم 12 قطعه ساز عضو 
اين انجمن به تعلي��ق فعاليت هاي خود اقدام كرده و منتظرند، 
ببينند چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين ش��رايط به نظر مي رسد 
سياست گذاران صنعت كشور در خواب عجيبي به سر مي برند يا 

خود را به خواب زده اند. 
وي گف��ت: در حالي كه در اوج تحريم ها ش��مارگان )تيراژ( 
توليد خودرو به 740هزار دستگاه كاهش يافته بود، اما با تالش 
قطعه س��ازان در مدت دو س��ال به بيش از يك ميليون و 350 
هزار دس��تگاه افزايش يافت، پس كاري نكنيم كه قطعه سازان 
انگيزه هاي خود را از دس��ت بدهند. اين مقام صنفي تاكيد كرد: 
صنعت قطعه سازي بيش از تحريم هاي بين المللي، از تحريم هاي 

داخلي و ناديده گرفته شدن ها ضربه ديده و اين رويه بايد اصالح 
شود.  وي در پاسخ به پرسشي درخصوص كيفيت قطعات، تاكيد 
كرد: قطعه با كيفيت قيمت خودش را دارد، اما اگر خودروس��از 
قيمت را به گونه يي جذاب تعريف نكند، آنگاه شاهد روانه شدن 
س��رمايه گذاري هاي س��رگردان از قطعه س��ازي به سوي ساير 

بخش ها و رونق سفته بازي خواهيم بود. 
محبي ن��ژاد ادامه داد: در همين پيوند، دس��تيابي به اهداف 
تعريف ش��ده براي صنعت خودروسازي كش��ور در افق 1404 

غيرممكن خواهد شد. 
ب��ه گزارش ايرنا، بيش از 84 درصد يك خودرو را قطعات 
آن تش��كيل مي ده��د كه ش��امل 25 تا 30 درص��د قطعات 
پالس��تيكي، 30 درص��د قطعات الس��تيكي و بقي��ه قطعات 

فوالدي و آلومينيومي است. 
آمارها نشان مي دهد اكنون حدود يك هزار و 500 قطعه 
س��از در زنجيره تامين داخلي حضور دارند كه توانمندسازي 
آن��ان و رف��ع موانع توليد مي تواند س��بب تقويت گوش��ه يي 
از كااله��اي ايراني ش��ود كه توليد آنها با دان��ش فني روز و 

بومي سازي همراه است. 

دبير انجمن قطعه سازان:

قطعهسازانتوانمقابلهباتحريمهارادارند
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7  جهان

امضاي قرارداد 13ميليون دالري 
توسط وزير بركنار شده افغانستان

اميدواري »ترزا مي«  به تصويب قانون 
برگزيت در مجلس عوام

 حمله سايبري چين 
به يك زيردريايي امريكايي

گروه جهان 
 علي احمد عثماني وزير انرژي و آب افغانس��تان كه توس��ط محمد اشرف غني 
رييس جمهوري اين كش��ور بركنار شده بود، يك ش��نبه با حضور در اين وزارتخانه 
قرارداد ۱۳ميليون دالري امضا كرده است. به  گزارش بي بي سي، اشرف غني با صدور 
حكمي عثماني را بركنار و معاون او را به عنوان سرپرست منصوب كرد. اما ساعاتي 
بعد عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي دولت وحدت ملي با بركناري علي احمد عثماني 
مخالفت و اعالم كرد كه با توجه به دس��تاوردهاي مديريت موفق عثماني، تصميم 
در مورد سرنوشت كاري او پس از بازگشت رييس جمهوري افغانستان از سفر چين 
و مطابق با روحيه  حكومت وحدت ملي اتخاذ مي شود. رييس اجرايي افغانستان از 
عثماني خواسته تا آن زمان به كارش به عنوان وزير انرژي و آب ادامه دهد. عثماني 

از طرف رييس اجرايي حكومت افغانستان براي اين پست معرفي شده بود. 
رييس جمهوري غني براي ش��ركت در اجالس ش��انگهاي به چين سفر كرده 
است. وزارت انرژي و آب افغانستان در صفحه رسمي فيس بوك خود نوشته كه 
عثماني س��اخت يك پروژه بزرگ تامين برق آفتابي را با ظرفيت 5.5مگاوات در 
واليت دايكندي در مركز افغانس��تان با يك ش��ركت خصوصي امضا كرده است. 
رابطه غني و وزير انرژي و آب افغانستان از چند ماه قبل تاكنون تيره شده بود. 
اين خبر زماني رسانه يي شد كه عثماني در آغاز كار پروژه انتقال گاز تركمنستان 
از افغانستان به پاكستان و هند )تاپي( در واليت هرات حضور نداشت. چند روز 
پيش نيز وزير انرژي افغانستان در مراسم افتتاح چند طرح برق رساني در واليت 
بلخ در ش��مال افغانستان، رييس جمهوري افغانس��تان را همراهي نكرد. عثماني 
در واكنش  به اين خبرها گفته بود كه دفتر رياس��ت جمهوري از او خواس��ته در 
مراس��م افتت��اح پروژه تاپي به ه��رات نرود و همچنين ب��ه نزديكانش گفته بود 
ماموران فرودگاه كابل مانع سفر او به واليت بلخ شدند. در بند ۱۱ ماده شصت و 
چهارم قانون اساسي افغانستان آمده كه تعيين وزرا، دادستاني كل، رييس بانك 
مرك��زي، رييس امنيت ملي و رييس ه��الل احمر به تاييد مجلس نمايندگان و 

عزل و قبول استعفاي آنها از صالحيت رييس جمهور است. 

گروه جهان 
 خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا ظرف چند روز آينده در مجلس عوام مطرح 
خواهد ش��د و ترزا مي  نخس��ت وزير اين كش��ور اميدوار اس��ت كه قانونگذاران 

برگزيت را به  صورت يك قانون به تصويب برسانند. 
به  گزارش رويترز، ترزا مي  ش��نبه ابراز اميدواري كرد كه قانونگذاران بريتانيا 
اهميت تصويب قانوني را كه بر اس��اس آن عضويت اين كش��ور در اتحاديه اروپا 
لغو مي شود، درك كنند. اين قانون قرار است در چند روز آينده در پارلمان اين 
كش��ور مطرح شود. ترزا مي  در كنفرانس مطبوعاتي در كانادا در حاشيه نشست 
گروه هفت گفت: »اميدوارم كه همه قانونگذاران مجلس عوام اهميت به تصويب 

رسيدن اين قانون را در نظر بگيرند.«
نخست  وزير بريتانيا همچنين در پايان اين نشست دو روزه از موضع مشترك 
ش��ركت كنندگان درباره حفظ تحريم ها عليه روس��يه اس��تقبال كرد و از توافق 
براي تشديد تحريم ها در صورت نياز خبر داد. ترزا مي  بار ديگر روسيه را به طور 
غيرمستقيم مسوول مس��موميت »سرگئي اسكريپال« جاسوس اسبق روس در 
بريتانيا دانست و بر پاسخ يكپارچه جامعه جهاني به »اقدامات مخرب« و »تهديد 

عليه ارزش هاي دموكراتيك« تاكيد كرد. 
در جريان مس��موميت اس��كريپال عالوه بر بريتانيا، امريكا و شمار زيادي از 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعدادي از ديپلمات هاي روسي را جاسوس معرفي 
و از كش��ور خ��ود اخراج كردند. ب��ا اين حال رييس جمهوري امريكا روز ش��نبه 
بازگش��ت روسيه به گروه هفت را خواستار ش��د كه اين پيشنهاد از سوي ديگر 
اعض��اي اروپايي از جمله بريتانيا، فرانس��ه و آلمان چندان مورد اس��تقبال قرار 

نگرفت. 
نخست وزير بريتانيا در بخش ديگري از سخنان خود درباره ضرورت توجه به 
رويكرد چندجانبه گرايي در نظام تجارت جهاني اش��اره كرد. او بار ديگر افزايش 
تعرف��ه امريكا بر واردات فلزات را غيرمنطقي و تاس��فبار خواند و گفت: اين امر 

باعث كاهش بهره وري و نوآوري مي شود و رقابت پذيري را تضعيف مي كند. 

گروه جهان 
 هكرهاي دولت چين به رايانه هاي يكي از شركت هاي طرف قرارداد با نيروي 
دريايي اياالت متحده آسيب وارد آورده و اطالعات حساس بسياري را ربوده اند. 
به  گزارش واشنگتن پس��ت، در اي��ن اقدام مقادير زيادي از داده هاي بس��يار 
حس��اس مربوط به طرح هاي جنگي زيردريايي ازجمله طرح هاي موش��ك هاي 
ماوراي صوت ضد كش��تي براي اس��تفاده در زيردريايي هاي امريكا هك ش��ده 
است. گفته شده، هكرها يك شركت طرف قرارداد مركز جنگ زيردريايي نيروي 
درياي��ي امري��كا را هدف قرار داده ان��د كه مقر آن در نيوپ��ورت ايالت رودآيلند 
اس��ت. در گزارش واشنگتن پست اما به نام اين شركت اشاره نشده است. هكرها 
اطالعات��ي به ان��دازه ۶۱۴گيگابايت را س��رقت كرده اند كه ب��ه پروژه يي به نام 
»اژدهاي دريا« مرتبط اس��ت. اين اطالعات همچنين شامل داده هاي اتاق راديو 
زيردريايي و س��امانه هاي رمزنگاري مي ش��ود. واشنگتن پست نوشته كه نيروي 
درياي��ي به آنها گفته كه انتش��ار اين جزئيات مي تواند امني��ت ملي را به خطر 
بيندازد و از اين رو از انتشار آن خودداري شده است. مقام هاي دولت امريكا-كه 
گزارش واشنگتن پس��ت از قول آنها نقل ش��ده اما به نام آنها اشاره نشده است- 
عنوان كرده اند كه حمالت سايبري هكرهاي چيني ماه هاي ژانويه و فوريه انجام 
گرفته و اكنون نيروي دريايي و اف بي آي)پليس فدرال امريكا( به بررس��ي ابعاد 
ماجرا مش��غول هس��تند. رويترز نيز به نقل از يك مقام ني��روي دريايي امريكا 
نوشته طبق قوانين فدرال، شركت ها به محض اينكه متوجه يك حمله سايبري 
به ش��بكه هاي خود بش��وند كه حاوي اطالعات محرمانه اس��ت بايد دولت را از 
ماجرا با خبر كنند. وي اما از توضيحات بيشتر درباره ابعاد اين رخداد خودداري 

كرده و گفته كه هنوز زمان آن نرسيده است. 
سفارت چين در اياالت متحده گفته از ماجرا بي خبر است. سخنگوي سفارت 
چي��ن همچني��ن عنوان ك��رده كه دولت چي��ن همواره تالش ك��رده از امنيت 
س��ايبري محافظت كند و طبق قانون به  ش��دت مخالف هر گونه حمله سايبري 

است و با آن مقابله مي كند. 

 ورود ترامپ و كيم 
جونگ  اون به سنگاپور 

گروه جهان| كيم جونگ  اون، رهبر كره شمالي 
براي ديدار و مذاكره با دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا وارد س��نگاپور ش��د. هواپيم��اي ترامپ نيز 
ديروز به س��مت س��نگاپور حركت كرد. به گزارش 
بي بي سي، قرار است نشس��ت تاريخي اين دو رهبر 
سه شنبه )فردا( در هتل مجلل جزيره سنتوزا برگزار 
شود. اين نخستين بار است كه يك رهبر كره شمالي 
ب��ا رييس جمه��وري از امريكا كه در مس��ند قدرت 
اس��ت، ديدار مي كند. مقامات امري��كا اميدوارند كه 
اين نشس��ت نقطه ش��روع روندي باشد كه به خلع 
تسليحات هسته يي كره شمالي مي انجامد. قرار است 
رهبر كره ش��مالي و رييس جمه��وري امريكا قبل از 
ديدار با يكديگر با نخست وزير سنگاپور مالقات كنند. 
ترام��پ در كنفرانس خبري در خاتمه حضورش 
در اجالس گروه هفت در كبك كانادا گفت:»اين يك 
فرصت تكرار نشدني است و من فكر مي كنم كه خيلي 
خوب پيش خواهد رفت.« ترامپ افزود: نشست گروه 
هف��ت را براي يك »ماموريت صلح« ترك مي كند و 
»هدف روش��ني« در سر دارد كه متقاعد كردن كيم 
جونگ  اون به كنار گذاشتن سالح هاي هسته يي در 
ازاي دريافت حمايت هايي از جانب امريكاست. منابع 
مطلع اعالم كردند كه اين مس��اله يكي از بي ش��مار 
مسائلي است كه در نشست سنگاپور ميان ترامپ و 
كيم جونگ  اون مورد بررسي قرار مي گيرد اما لزوما 
نمي توان انتظار داش��ت كه در اين نشست تاريخي 
تصميم��ي در اين زمينه اتخاذ ش��ود. ترامپ گفت 
كه مس��ير اين نشست غيرقابل پيش بيني و وابسته 
به اتفاقات لحظه يي اس��ت. رييس جمهوري امريكا 
همچنين گفت در همان دقايق اول متوجه مي شود 
كه آي��ا پيونگ يانگ مذاكره كننده ي��ي قابل اعتماد 
و اتكاس��ت يا خير. رييس جمهوري امريكا گفته در 
نشست با اون اقدامات س��ركوبگرانه و نقض حقوق 

بشر در كره شمالي نيز مطرح خواهد شد. 
در همي��ن ح��ال، دو منبع مطلع در س��نگاپور 
گفتند، رييس جمهوري امريكا به  دنبال ايجاد روابط 
ديپلماتيك با كره ش��مالي و حتي گشايش سفارت 
اياالت متحده در اين كشور آسيايي است. به گزارش 
اس��پوتنيك، يكي از اين منابع كه خواس��ت نامش 
فاش نشود، گفت:»مساله گش��ايش سفارت امريكا 
در كره شمالي مورد بررسي و بحث قرار گرفته است. 
نظر ترامپ اين اس��ت كه ما مي تواني��م در اين باره 
گفت وگو كني��م.« يكي از مقام��ات نزديك به كاخ 
سفيد هم گفت:»همه  چيز به آنچه ترامپ به دست 
 مي آورد بستگي خواهد داشت. خلع سالح هسته يي

بايد اتفاق بيفتد«.

درخواست موگريني براي 
حمايت از اقتصاد اردن 

 مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا خواستار 
حماي��ت جامعه بين المللي از اردن براي عبور از بحران 
اقتصادي و مالي كنوني در اين كش��ور شد. به  گزارش 
الدستور، فدريكا موگريني در ديدار با عبداهلل دوم پادشاه 
اردن در امان درباره روابط راهبردي اردن و اتحاديه اروپا 
و راه هاي تقويت آن گفت وگو كردند. اردن از چند هفته 
پيش ش��اهد اعتراض هاي گسترده است. اعتراض ها به  
دنب��ال اصالح قانون ماليات باال گرفت و نخس��ت وزير 
استعفا كرد. عمر الرزاز، نخست وزير جديد هم بالفاصله 
اليح��ه جنجالي اص��الح مالياتي را پ��س گرفت. اين 
درحالي اس��ت كه افزايش ماليات يكي از خواسته هاي 
صن��دوق بين المللي پول از اردن ب��راي كاهش بدهي 
عمومي است. گفته شده از زمان افزايش ماليات خشم 
مردمي نسبت به سياست هاي دولت تشديد شده است. 

 هشدار اردوغان 
درباره جنگ صليبي جديد 

رييس جمهور تركيه به تعطيلي ۷مسجد و احتمال 
اخراج ۴۰ امام جماعت در اتريش واكنش نشان داده و 
گفته اين موضوع جهان را به طرف يك جنگ صليبي 
جديدي سوق مي دهد. اتريش ولي گفته نگران افزايش 
افراط گرايي در كشورش اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
آناتولي، رجب طي��ب اردوغان در مراس��م افطاري در 
اس��تانبول گفته، بيم دارد اقدامات سباس��تين كورتز 
صدراعظم اتريش جهان را به سوي جنگ هاي صليبي 
جديد سوق دهد. دولت اتريش اعالم كرده كه بيش از 
۶۰ امام جماعت را اخراج و ۷مس��جد مرتبط با دولت 

تركيه را تعطيل خواهد كرد. 

تالش امارات براي بركناري 
نخست  وزير بحرين

مقام ه��اي امارات��ي و عربس��تاني ب��راي بركناري 
نخس��ت وزير بحرين ت��الش مي كنند. س��ايت ميدل 
ايستاي نوشته با باال گرفتن تنش ها ميان پادشاه بحرين 
و نخس��ت وزير، محمد بن زايد وليعهد ابوظبي و محمد 
بن سلمان وليعهد عربس��تان از حاميان پادشاه بحرين 
تالش دارند تا نخس��ت وزير اين كشور را بركنار كنند. 
انتظار مي رود كه پادش��اه بحرين به زودي نخست وزير 

را بركنار كند. 

كاهش ۸۰ درصدي 
كشته هاي غيرنظامي عراق 

س��ازمان ملل و يك نه��اد نظارتي اظه��ار كردند، 
شمار كشته هاي غيرنظامي خشونت ها در عراق از آغاز 
س��ال جاري ميالدي به دليل شكس��ت داعش به طور 
چش��م گيري كاهش يافته است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ش��مار كش��ته هاي غيرنظامي عراق در 5 ماه 
نخست ۲۰۱۸ در مقايسه با همين بازه زماني در سال 

گذشته ۸۰ درصد كاهش يافته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ترامپ امضاي خود را از بيانيه پاياني گروه هفت پس گرفت

پايان مالحظه كاري امريكا و اروپا
گروه جهان|

 پرده ف��رو افتاده و لبخندهاي ديپلماتيك مقابل 
دوربين ها جاي خود را به تهديدهاي آشكار داده است. 
اختالفات شركاي بزرگ اقتصادي امريكا با كاخ سفيد 
عيان شده به طوري كه مي توان براي توصيف نشست 
دو روزه سران هفت گروه صنعتي در كانادا از عبارت 
»جنجال تمام عيار« استفاده كرد. حواشي اين نشست 
ك��م نبود؛ از دير رس��يدن دونالد ترامپ به نشس��ت 
رهبران و نگاه هاي معنادار كريس��تين الگارد رييس 
صندوق بين المللي به او كه بي توجه به حاضران با سر 
و صدا راه خود را براي نشس��تن باز مي كند، گرفته تا 
دست دادن نامتعارف امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه با همتاي امريكايي اش كه رد انگشتانش روي 
دست ترامپ كامال مشهود است و تصويري كه آنگال 
م��ركل صدراعظم آلمان با عن��وان »همه يك طرف، 
ترامپ يك طرف« منتش��ر ك��رده و در پرده آخر نيز 
پس گرفتن امضاي بيانيه پاياني از س��وي ترامپ آن 
هم سوار بر هواپيمايي كه عازم سنگاپور بود. به اينها 
مي توان توييت هاي هتاكانه ترامپ عليه نخست وزير 
كانادا را هم اضافه كرد كه در آنها جاس��تين ترودو را 
فردي ضعيف و ناصادق خوانده است. يورونيوز نوشته، 
همان طور كه انتظار مي رفت در پايان نشس��ت هفت 
كش��ور صنعتي و ثروتمند جهان در كانادا زخم هايي 
س��ر باز كرد و اختالفات امريكا با متحدانش بيش از 
پي��ش باال گرفت. ترامپ كه اين نشس��ت را زودتر از 
ديگر ش��ركت كنندگان ترك كرده ب��ود در هواپيما، 
هنگام عزيمت به س��نگاپور با انتش��ار توييتي تاكيد 
كرد كه كش��ورش با مواضع گروه هفت همراه نيست 
و بياني��ه پاياني اين نشس��ت را امض��ا نمي كند. اين 
كن��ش و رفتار غيرمتمدنانه ترامپ كه به دور از عرف 
دنياي سياس��ت و ديپلماس��ي ارزيابي مي شود حاال 
ديگر كمتر با پذيرش مصلحت آميز و مس��امحه گرانه 
متحدان همراه اس��ت. رييس جمه��وري امريكا البته 
تنها طرف اين تعامل چندگانه است كه هيچ تغييري 
در رويكرد خود ايجاد نكرده اس��ت. او از نخس��تين 
روزهاي كاخ سفيدنشيني نشان داده كه با پيمان هاي 
چندجانبه مش��كل دارد و سياست حمايت گرايانه از 
اقتصاد كشورش براي او از هر تعهد و پيوندي مهم تر 

است. 

 گروه هفت با بيانيه اي 6 امضايي
همه چيز با سخنراني نماينده كانادا در كبك آغاز 
ش��د. جو آرام شروع مذاكرات كه با فشردن دست ها 
و مالقات هاي گرم دوجانبه همراه بود در انتها جاي 
خود را به تهديد داد. جاستين ترودو كه چند ساعت 
پيش تر با نش��ان دادن عكس هتل پدربزرگ ترامپ 
در كانادا حس نوس��تالژيك وي را برانگيخته بود از 
اقدام��ات تالفي جويانه كانادا در برابر سياس��ت هاي 
حمايت گرايانه امريكا س��خن مي گفت. نخست وزير 
كانادا در پايان نشس��ت گروه هف��ت از جمله تاكيد 
كرد كه از ابتداي جوالي واردات محصوالت امريكايي 
در كش��ورش مش��مول تعرفه هاي جدي��د خواهند 
شد. ترامپ س��وار بر هواپيما عازم سنگاپور با مطلع 
ش��دن از اين سخنان در اظهاراتي توييتري گفت به 
نمايندگانش اعالم كرده تا امضاي او را از بيانيه پاياني 

نشست خارج كنند. ترامپ عالوه بر واكنش تهاجمي 
به سخنان ترودو، براي اروپا و به ويژه آلمان هم خط و 
نشان كشيد و گفت كه به زودي طرح افزايش تعرفه 
واردات خودرو از اروپا را بررس��ي خواهد كرد. آن هم 
در شرايطي كه آنگال مركل پيش تر از پيشرفت نسبي 
توافق جمعي سران گروه هفت ابراز رضايت كرده بود. 
بسياري از تحليلگران معتقدند كه اختالفات امروز 
واش��نگتن و متحدانش در تاريخ معاصر كم س��ابقه 
اس��ت. با آنچه در كان��ادا روي داد ديگر مي توان به 
جرات پيش بيني كرد كه آتش جنگ تجاري امريكا 
و متحدانش در حال ش��عله ور تر ش��دن است. براي 
طرف هاي معامله با كاخ س��فيد ديگر مالحظه طرف 
امريكايي و دلجويي كردن مثل گذشته جايگاه ندارد. 
نش��ريه پوليتيكو با اش��اره به عيان شدن اختالفات 
رهب��ران اروپاي��ي، كانادا و امريكا نوش��ته باتوجه به 

اينكه متحدان سابق واش��نگتن براي ايستادگي در 
برابر ترام��پ عزم خود را جزم ك��رده بودند چندان 
هم از رفتار سابقه دار رييس جمهوري امريكا متعجب 
نش��دند؛ به ويژه اينكه مركل گفته بود »بهتر اس��ت 
اختالفات و تفاوت هاي ميان كش��ورها آشكارا اعالم 
شود تا به اش��تباه، احساس وحدت از اين نشست و 
ديدارها حاصل نش��ود. او گفته ك��ه صداقت بهتر از 

تظاهر به خوب بودن اوضاع است.«
دويچه ول��ه هم مي نويس��د، ترامپ پنج س��اعت 
پيش از پايان نشست را ترك كرد تا شايد از مناقشه 
س��ابقه دار بر سر حفاظت از محيط زيست و مقابله با 
تغيي��رات اقليمي و آلودگي حذر كن��د. او گرچه در 
ابتداي ورودش به كان��ادا مذاكرات را مثبت ارزيابي 
كرده بود اما در ادامه از سياست هاي تجاري اتحاديه 
اروپا به ش��دت انتقاد كرده و گفت كه اين كش��ورها 

ب��ه خوبي مي دانند سياست هاي ش��ان تا چه حد به 
ضرر امريكا اس��ت. رييس جمهوري امريكا همچنين 
به كش��ورهاي اروپايي هش��دار داد كه از اقدام هاي 
تالفي جويانه و وضع تعرفه هاي گمركي بر محصوالت 
امريكايي خودداري كنند. او بار ديگر ساختار تجارت 
جهان��ي را عميقا ناعادالنه خوان��ده و گفته »امريكا 
قلكي اس��ت كه هر ك��س آن را غارت مي كرد و اين 

كار اكنون خاتمه مي يابد.«
اما گذش��ته از اختالفات تجاري، زيست محيطي 
و برجام، يكي ديگر از مناقشه هاي ترامپ با رهبران 
اروپايي بر س��ر روسيه بوده اس��ت. ترامپ در ابتداي 
نشس��ت پيشنهاد بازگشت روس��يه به گروه هفت و 
تش��كيل مجدد گروه هشت را خواس��تار شد كه با 
مخالفت اروپايي ها روبه رو شد. رويترز نوشته: »ترامپ 
خواس��تار بازگشت روس��يه به گروه شد. گروهي كه 
براي مدتي روس��يه در آن حضور داش��ت اما در پي 
بح��ران اوكراين و تش��ديد اختالف��ات ميان غرب و 
مسكو از آن كنار گذاشته شد. رهبران اروپايي به ويژه 
مركل و ماكرون با اين پيش��نهاد آش��كارا مخالفت 
كردن��د. صدراعظم آلم��ان در آغاز نشس��ت كبك 
تاكيد كرد كه بازگش��ت روسيه به اين گروه تنها در 
صورت پيشرفت اساسي در پيوند با مسائل مربوط به 

اوكراين، ممكن است.«
اقدام��ات و اظهارات ترام��پ در داخل امريكا نيز 
واكنش هاي گس��ترده يي داش��ت. ج��ان مك كين 
سناتور جمهوري خواه، از رفتار ترامپ در تهديد كانادا 
به اعم��ال تعرفه هاي تجاري و ع��دم تاييد اعالميه 
مش��تركي كه به امضاي س��اير اعض��اي گروه هفت 
در نشس��ت كبك رسيده بود، به ش��دت انتقاد كرده 
است. به گزارش هيل، مك كين همچنين خطاب به 
كش��ورهاي اروپايي گفته كه اغلب اعضاي دو حزب 
بزرگ امريكا موافق تجارت آزاد و در جبهه متحدان 
اروپايي هس��تند، حتي اگ��ر رييس جمهوري امريكا 

چنين عقيده يي نداشته باشد. 
اعضاي رهبري ارش��د دموكرات ه��ا هم از جمله 
چاك ش��ومر رهبر اقليت سنا و نانسي پلوسي رهبر 
اقليت مجلس نمايندگان امريكا، س��خنان ترامپ را 
محكوم كرده و نسبت به بيگانه سازي متحدان اصلي 

امريكا هشدار داده اند. 

سرمايه گذاران چشم انتظار تصميم فدرال رزرو و بانك مركزي اروپا

گروه جهان| طال تسليمي|
از هفت��ه گذش��ته بانك هاي مرك��زي در مركز 
توجه سرمايه گذاران قرار گرفته اند. مقامات فدرال 
رزرو امريكا و بانك مركزي اروپا اين هفته جلساتي 
رده باال را برگزار مي كنند كه مي تواند سرنوش��ت 
سياست هاي پولي و به  ويژه بازارهاي نوظهور را رقم 
بزند. انتظار مي رود ه��ر دو درباره كاهش ترازنامه 
مالي )فروش اوراق قرضه تلنبار شده از زمان بحران 
مالي جهاني تاكنون( و همچنين افزايش نرخ بهره 
تصميم گيري كنند. اين در حالي است كه باال رفتن 

ارزش دالر همزمان با آشفتگي هاي سياسي شرايط 
س��ختي را براي بسياري از كش��ورها در بازارهاي 
نوظهور ايجاد كرده است. تا حدي كه برخي از اين 
كش��ورها از آغاز س��ال ۲۰۱۸ ميالدي تاكنون كه 
دالر روندي صعودي داشته، ۲۲ مرتبه سياست هاي 

پولي را تشديد كرده اند. 

 سايه سنگين بدهي ها
در چند هفته اخير تركيه ش��اهد سقوط شديد 
ارزش لير بود تا جايي كه مجبور ش��د، افزايش نرخ 

بهره را در نظر بگيرد. شرايط براي پزوي آرژانتين نيز 
به اندازه يي وخيم شد كه اين كشور را به درخواست 
كمك مال��ي از صندوق بين المللي پ��ول وادار كرد. 
اكنون برزيل جاي تركيه را در صف نوظهورهايي كه 
ارز آنها در پي افزايش ارزش دالر آسيب ديده، گرفته 
است. به گزارش فايننشال تايمز، اين مساله همزمان 
با بي ثباتي هاي سياس��ي در برزيل سبب شد، ارزش 
پول اين كشور به پايين ترين سطوح )۴ ريال در برابر 
هر دالر امريكا( برسد. هند، پاكستان و فيليپين نيز 
در هفته هاي گذشته در پي تجربه مشابه نرخ رسمي 
به��ره را افزايش دادند. در همين ح��ال فدرال رزرو 
سعي دارد به  تدريج از سياست هاي آسان پولي كه از 
زمان بحران مالي جهاني به اجرا گذاشته شده بودند، 
روي برگرداند و انتظار مي رود اين مس��اله به تقويت 

دالر بينجامد. 
بازارهاي توسعه يافته فرصتي را براي استراحت 
ب��ه بازارهاي نوظه��ور نمي دهند. الس��ا ليگونز از 
ش��ركت مديريت سرمايه »آر بي س��ي« گفت: »با 
وجود نگراني ها درباره اينكه داستان هاي جداگانه 
نوظهوره��ا در حال تبديل ش��دن به يك مش��كل 
بزرگ تر اس��ت، اما در حال حاضر انتظار نمي رود 
بانك هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته واكنشي 
به اين مس��اله نش��ان دهند. انتظار مي رود، فدرال 
رزرو امريكا و بانك مركزي اروپا در جلس��ات آتي 
خود به سمت سياست هاي سخت گيرانه پولي گام 

بر دارند. اين مس��اله بانك هاي مركزي اقتصادهاي 
نوظهور را ب��ه خط اصلي دف��اع تبديل مي كند.« 
هرچه دالر عملكرد قوي تري داش��ته باش��د، فشار 
ب��ر نوظهور ها ش��ديدتر خواهد بود. اين كش��ورها 
بدهي هاي سنگيني دارند و اين مساله ذخاير ارزي 
آنها را تح��ت تاثير قرار مي دهد. در حقيقت نقطه 
اش��تراك همه نوظهورهاي آس��يب ديده در چند 
هفته اخير از جمل��ه برزيل، هند، اندونزي، تركيه 
و آفريقاي جنوبي كس��ري حساب جاري آنهاست.  
تصميم بانك مركزي امريكا درباره كاهش ترازنامه 
مالي و رس��اندن نرخ بهره به نزديك به دو درصد 
ب��ه اين معنا خواهد بود كه س��رمايه گذاران كه از 
مدت ها پيش در انتظار بهره وري باالتر در بازارهاي 
امريكا بودند، گزينه يي امن تر از سرمايه گذاري هاي 
پرخطر در بازارهاي نوظهور پيش رو دارند. اتفاقي 
كه در ماه ه��اي اخير رخ داد و هن��وز ادامه دارد، 
اين اس��ت كه پول از بازارهاي داغ و پرمنفعت، اما 
پرخطر نوظهور خارج مي ش��ود و سرمايه گذاري ها 
به  س��مت دارايي ه��اي ايمن تري همچ��ون اوراق 

قرضه امريكا پيش مي رود. 

 زنگ پايان تسهيل كمي به صدا در مي آيد؟
پس از ۴۳ماه فروش اوراق قرضه به ارزش كلي 
۲.۴ تريليون دالر، اكنون س��وال اين اس��ت كه آيا 
اقتص��اد منطقه يورو به  اندازه يي قدرتمند ش��ده و 

رش��د داشته كه بزرگ ترين برنامه محرك مالي آن 
خاتمه يابد؟ اين س��وال موضوع اصلي نشست روز 
پنج شنبه قانونگذاران بانك مركزي اروپاست. تقريبا 
۶س��ال از زماني كه ماري��و دراگي رييس اين بانك 
وعده داد هر كاري الزم باش��د براي ايجاد ثبات در 
بلوك اروپايي انجام مي دهد، گذش��ته است و بانك 
مركزي اكنون به بازگشت به شرايط عادي تر پولي 
مي انديشد. برخالف ديگر بانك هاي مركزي جهان، 
بانك مركزي اروپا در طول اجراي برنامه تس��هيل 
كمي، اوراق قرضه ش��ركت ها و دولت ها را همزمان 
خريداري كرد و نرخ بهره را تا س��طوح منفي پايين 
آورد. خري��د اوراق قرضه س��بب ش��د ۲۲درصد از 
بدهي ه��اي دولت هاي منطقه يورو به بانك مركزي 
اروپا باش��د. بانك مركزي اروپ��ا همچنين از زمان 
تصميم گي��ري به خري��د اوراق قرضه ش��ركتي در 
سال ۲۰۱۶ برابر با ۱5۷ميليارد دالر از دارايي هاي 
ش��ركتي را خريداري كرده كه ح��دود ۲۰ درصد 
از اوراق قرضه قابل فروش آنها محس��وب مي شود. 
ط��رح فروش گس��ترده اوراق قرض��ه تاثيرات قابل 
توجهي بر بازار اوراق قرضه داشته است. اين برنامه 
كه قرار است در ماه س��پتامبر اجرايي شود، سبب 
ش��ده ميزهاي تجاري خود را براي از دس��ت دادن 
بزرگ ترين خريدار اوراق قرضه )بانك مركزي اروپا( 
آم��اده كنند. يك��ي از افرادي ك��ه در ميز بازارهاي 
س��رمايه اوراق قرض��ه در لن��دن مش��غول به كار 
اس��ت، در اين باره گفت: »يك گوريل ۳5۰كيلويي 
هس��ت كه قرار است هموزن يك كك شود. ناگزير 

آسيب هايي را شاهد خواهيم بود.«
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پرونده8
 شانگهاي در دفاع از برجام

با ايران همصدا شد
هجدهمين اجالس سازمان همكاري شانگهاي در 
چين در شرايطي برگزار شد كه ديدارهاي اين نشست 
نشان داد اعضاي اين سازمان خواهان ادامه همكاري 
ب��ا ايران ب��وده و براي پايان دادن ب��ه يكجانبه گرايي 
امريكا تالش مي كنند. هجدهمين نشس��ت س��ران 
كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با حضور 
رييس جمهوري اسالمي ايران در شهر چينگ دائو در 
شرق چين آغاز شد. در نشست امسال رهبران و سران 

8 كشور عضو و چهار كشور ناظر حضور دارند. 
ايرنا در اين گزارش نگاهي به مهم ترين محورهاي 
تحليل��ي رس��انه هاي عربي درباره نشس��ت س��ران 
كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كرده است. 
به نوشته روزنامه االخبار، ايراني ها انتظار دارند كه در 
نشست ش��انگهاي و حاشيه آن پكن و مسكو پس از 
عقب نشيني واشنگتن از توافق هسته يي و از سرگيري 
تحريم هاي ايران از تهران حمايت كنند. اين موضوع 
سبب شده اس��ت كه ديدارها و اظهارات روحاني در 
اين نشس��ت اهميت دوچنداني داشته باشد. روساي 
جمهوري سه كشور در شرايطي در چين با هم ديدار 
كردند كه با پايان نشست رهبران هفت كشور صنعتي 
 در كب��ك كانادا اختالف هاي ش��ديد دولت امريكا با 
6 قدرت ديگر درباره توافق هس��ته يي و سياست هاي 
حمايتي رييس جمهوري امريكا كه زيان هايي را براي 

اقتصاد همپيمانان آن به دنبال دارد، آشكار شد. 
به نوش��ته تارنماي ش��بكه خبري اس��پوتنيك، 
»والديمير پوتين« و شي جين پينگ اعالم كردند كه 
براي حفظ توافق هسته يي همه تالش خود را خواهند 
كرد. آن��ان بر ض��رورت حمايت از مناف��ع همكاري 
اقتصادي با تهران در برابر تحريم هاي يكجانبه امريكا 
تاكيد كردن��د. روزنامه الوطن در گزارش��ي با عنوان 
»نشست همكاري شانگهاي گردنبند؛ نجات ايران پس 
از عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي« نوشت: اين 
نشس��ت به رياست شي جين پينگ در شهر ساحلي 
چينگدائو برگزار شد. هدف اين نشست تقويت پيوند 
اعتماد و روابط حسن همجواري ميان كشورهاي عضو 
اس��ت. همچنين در اين نشس��ت براي برپايي نظام 

سياسي و اقتصادي جديد و عادالنه تالش مي شود. 
اهميت اين نشس��ت به دلي��ل افزايش تنش هاي 
تجاري ميان پكن و واش��نگتن اس��ت. اي��ران هم در 
اين نشس��ت براي جلب حمايت پكن و مسكو پس از 
عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي تالش مي كند. 
چين از اين نشست به عنوان فرصتي براي پيش برد 
طرح زير س��اختي بزرگ خود »راه ابريش��م جديد« 
تالش مي كند. روس��يه از اين نشست براي مقابله با 

نفود امريكا و ناتو استفاده مي كند. 
در اين زمينه »محمد محسن ابوالنور« كارشناس 
مس��ائل ايران گف��ت به يقين چي��ن در دوره كنوني 
ت��الش مي كند از اي��ران به عنوان برگ فش��اري در 
تنش سياس��ي با امريكا استفاده كند. به ويژه اين در 
ش��رايطي است كه رخدادهاي اخير در تنگه تايوان و 
درياي چين جنوبي، تنش ميان پكن و واشنگتن را به 
اوج خود رسانده اس��ت. چين تمايل دارد كه پس از 
خروج شركت هاي غربي از بازارهاي ايران شركت هاي 
چيني خأل آنها را پر كنند. حمايت چين و روس��يه از 
ايران قابل درك اس��ت و آنها از عقب نشيني امريكا از 
توافق هسته يي بيشترين س��ود را مي برند. به نوشته 
تارنما i24NEWS، »گاوشانگتاو« كارشناش مسائل 
خاورميانه در دانشگاه ديپلماسي پكن گفت روحاني در 
نشست شانگهاي شركت كرد، زيرا ايران كشورهايي را 
كه توافق هسته يي را امضا كرده اند مي آزمايد تا ببيند 
اين كشورها از نظر عملي تا چه حد مي توانند به توافق 
هسته يي پايبند باشند. اگر ايران به ضمانتي دست يابد 
كه چين و روسيه مي توانند در برابر فشار تحريم هاي 
امريكا مقاومت و تعامل با اي��ران را ادامه دهند ايران 
ني��ز براي باقي مان��دن در اين تواف��ق تالش خواهد 
كرد وگرن��ه دليلي براي ادامه اين توافق نمي بيند. به 
نوش��ته تارنماي i24NEWS، ش��ركت هاي چيني 
مي تواند از فرصت عقب نشيني شركت هاي امريكا از 
ايران اس��تفاده و فعاليت خود با ايران را تقويت كنند. 
در اين زمينه »خوالي مينگ« س��فير سابق چين در 
ايران هم به روزنام��ه »گلوبال تايمز« گفت برخالف 
امريكا، چين از وعده خود چشم پوش��ي نخواهد كرد 
و اين كشور تمايل دارد روابط ايران و چين لطمه يي 
نبيند. »شو تيبنگ« استاد روابط بين الملل در دانشگاه 
چين هم گفت ايران نياز به تاييد و حمايت ديپلماسي 
در ش��رق دارد. حمايت چين به تنهايي كافي نيست، 
بلكه كشورهاي آس��ياي مركزي هم بايد ايران را در 
برابر امريكا مورد حمايت قرار دهند. به نوشته روزنامه 
عمان، پكن كه يكي از شركاي تجاري برجسته ايران 
و يكي از بزرگ ترين مش��تريان نفت اين كشور است 
اع��الم كرد با وجود تحركات امريكا قصد دارد با ايران 
همكاري كند. پيش بيني مي ش��ود كه ش��ركت هاي 
چيني خأل حضور ش��ركت هاي امريكايي و اروپايي را 
پر كنند. شبكه خبري الجزيره نوشت: ايران و روسيه 
ب��راي هماهنگي و همكاري دوجانبه كه ائتالف ميان 
آنها را براي رويارويي با پيامدهاي عقب نشيني امريكا 
از توافق هس��ته يي فراهم مي كند، پيش مي روند. در 
اين راس��تا روحاني در ديدار با همتاي روس��ي خود 
در حاشيه نشست همكاري شانگهاي در چين گفت 
ايران و روس��يه بايد گفت وگ��وي جدي تري را درباره 
عقب نشيني واشنگتن از توافق هسته يي انجام دهند. 

روحاني به نقش مهم و س��ازنده روسيه در اجراي 
توافق هسته يي اشاره كرد و گفت نتيجه همكاري با 
روسيه براي تضمين امنيت در منطقه بسيار ملموس 
است. پوتين هم همكاري ايران و روسيه در سوريه را 
موفقيت آميز به شمار آورد و گفت مسكو با تهران براي 
حل موضوع س��وريه همكاري مي كند و راه حل هاي 
عيني براي بحران وجود دارد. او گفت همكاري تجاري 

روسيه و ايران به طور مداوم در حال افزايش است. 
پس از عقب نش��يني ترامپ از توافق هس��ته يي 
روس��يه در كنار اتحاديه اروپ��ا از حاميان اين توافق 
بودند. براي رويارويي با واش��نگتن جبهه بين المللي 
تاييد كننده ادامه توافق هس��ته يي تشكيل شده كه 
اين جبهه هنوز هم انسجام خود را حفظ كرده است. 
به نظر مي رسد نشست شانگهاي فرصتي ديگر براي 
ايران اس��ت تا حمايت سياسي از توافق هسته يي را 

به دست آورد. 

گزارش

برونو التور: ما هرگز مدرن نبوده ايم

تغيير اقليم و آينده ما
مولف: برونو التور  مترجم: علي برزگر 

 لس آنجلس ريويو آو بوكز- نمي ش��ود برونو التور 
را به  آس��اني از جنب وجوش انداخت. او رشته ها را از 
جامعه شناسي تا فلسفه با هم در مي آميزد و در طول 
4 دهه گذش��ته حضور فكري نيرومندي در سراسر 
جهان داش��ته است. از قرار معلوم، التور اين روزها در 
سومين-يا چهارمين؟- تجسد خود، قدرت نقادي اش 
را گ��رد آورده ت��ا درباره پيامدهاي زيس��ت محيطي 
و سياس��ي تغيي��ر اقليم به ما هش��دار ده��د. كتاب 
جدي��دش، مواجهه با گايا: 8 س��خنراني درباره رژيم 
اقليمي نوين)منتش��ر شده به سال ۲۰۱۵ در فرانسه 
كه ترجمه انگليسي آن به  تازگي منتشر شده است( 
به واكاوي عمي��ق مباحثات درباره طبيعت، فرهنگ 
و آنتروپوس��ين مي پردازد. التور نخس��تين  بار حدود 
4۰س��ال پيش با سرزنش دانشمندان به خاطر غرور 
و ساده انديشي ش��ان به شهرت رسيد. او در راه اندازي 
رش��ته مطالعات علم و تكنولوژي)اِس تي اِس( نقش 
موثري داش��ت چراكه اس��تدالل مي كند ك��ه ابعاد 
اجتماعي چگونگي فعاليت دانشمندان را نمي توان از 
صدق مدعيات آنها جدا كرد. در نتيجه، التور را متهم 
كردند كه اعتبار علم را بي پايه كرده است. منتقدانش 
او را با نس��بي انگاران پس��امدرن در يك گروه جاي 
دادند، برچس��بي كه خ��ودش آن را انكار مي كند. با 
اين حال برايش جاي سوال است كه آيا كوشش هاي 
قبلي اش براي به چالش كش��يدن اقتدار دانشمندان 
بطور ناخواسته به شكاكيت درباره تغيير اقليم منجر 
ش��ده اس��ت يا خير؟ او در مقاله يي در ۲۰۰۳ چنين 
مي انديشد:»آيا اشتباه كردم كه در پايه ريزي رشته يي 
معروف به مطالعات علم ش��ركت كردم؟ چرا صاف و 
س��اده نمي توانم بگويم كه گرمايش جهاني، دوست 
داشته باشيد يا نه، يك واقعيت است«؟در ادامه التور 
به بحث هاي فرهنگي درباره مدرنيته روي آورد. و)در 
عن��وان كتابي معروف در ۱۹۹۱( مدعي ش��د كه ما 
هرگز مدرن نبوده ايم. اس��تداللش اين بود كه اشتباه 
اس��ت اگر معتقد باش��يم برهه يي وجود داش��ته كه 
فرهنگ انس��اني واقعا از جهان غيرانساني جدا بوده 
اس��ت. اخيراً التور به مبارزه عليه تغيير اقليم و پروژه 
فكري بزرگ تر آنتروپوس��ين روي آورده است. و اين 
كار را با پذيرش نظريه گايا انجام داده است، نظريه يي 
ك��ه دانش��مند مس��تقل بريتانيايي جيم��ز الوالك 
در ده��ه ۱۹۷۰ عرضه كرده اس��ت. در ۲۰۱۳ التور 
س��خنراني گيفورد را در ادينبورگ ارائه كرد، كه آن 
را ب��ه كتاب مواجهه با گاي��ا تبديل كرد. التور گاهي 
با الهام از دوراني كه دانش��جوي دكتراي الهيات بوده 
اس��ت از زبان دين براي هشدار درباره »آخرالزماني« 
قريب الوقوع بهره مي برد. آنچه معم��وال درباره التور 
نمي دانند اين است كه او كاتوليكي متدين است كه 
كتاب مقدس را با ش��يفتگي مي خواند، و اين دقيقا 
تصوير مردي نيست كه به دليل زير سوال بردن حقايق 
جهانش��مول معروف اس��ت. التور ۷۰ساله به  تازگي 
از رياست آزمايشگاه س��اينس پو مديالب در پاريس 
بازنشسته شده است، اما هيچ نشاني از كاهش فعاليت 
در او ديده نمي ش��ود. او عالوه بر پژوهش هاي علمي 
جاري اش، نمايش��نامه هايي نوشته اس��ت و در حال 
همكاري در پروژه هاي مختلفي است كه علم و هنر را 
گرد هم مي آورد. او در پروژه يي جاري درحال بررسي 
اين اس��ت كه آيا زندگي الوالك مي تواند دست مايه 
يك نمايش��نامه باش��د، همانطور كه زماني برش��ت 
نمايش��نامه يي درباره گاليله نوش��ت؟ من التور را در 
اكتبر ۲۰۱۷ در شيكاگو مالقات كردم؛ آنجا كارگاهي 
آموزشي برگزار كرده بود و مجموعه يي از سخنراني ها 
را ارائه مي كرد. مصاحبه ما بطور عمده درباره زندگي 
و عاليق او بود. درباره سياس��ت زيس��ت محيطي در 
عصر ترامپ، شيفتگي ديرپاي او به دين، و تجربه اش 
از پرورش يافت��ن در خانواده يي صحبت كرديم كه از 
توليدكنندگان معروف شراب هستند. پس از دهه ها 
مب��ارزه آكادميك ب��ا جامعه علم��ي، التور همچون 
قدرتي پشت پرده به نظر مي رسد. اكنون دانشمندان 
از او مي خواهند به آنها كمك كند تا اعتبار تحقيقات 
مربوط به تغيير اقليم را ثابت كنند. به  سختي مي توان 

طنز ماجرا را ناديده گرفت. 
  

كتاب مواجهه با گايا به  طرزي بارز شما را در بين 
متخصصان و انديش�منداني جاي داده است كه 
ديدگاه ش�ان را به  صراحت درب�اره تغيير اقليم 
بيان مي كنند. آيا اين مساله دغدغه ديرين شما 

بوده است؟
 من ۳۰س��ال اس��ت كه ب��ه سياس��ت طبيعت 
عالقه مند هس��تم. من طبيعت شناس نيستم؛ درباره 
حش��رات و عنكبوت ها و حيوانات پژوهش نمي كنم؛ 
من مثل خيلي هاي ديگر از افرادي نيستم كه به  سبب 
عالقه به طبيعت وارد اين بحث ها شده اند. عالقه من 
به شيوه يي است كه علم كار مي كند. من آثار الوالك 
را با دقت بسيار به  مدت چندين سال مطالعه كرده ام و 
هنگامي كه مناقشات درباره آنتروپوسين در حلقه هاي 
فكري رواج يافت، متعجب ش��دم كه اس��تدالل هاي 
الوالك و ]لين[ مارگوليس نه از س��وي فيلس��وفان 
مورد بحث قرار مي گرفت و نه حتي بوم شناسان توجه 

چنداني به آن داشتند. 
فكر مي كنم ش�مار زيادي از دانشمندان از خود 
مي پرسند كه آيا نظريه گايا علم واقعي است يا 

نوعي شبه  علم؟
 دانش��مندان حوزه زيست شناسي ترديد دارند كه 
اين نظريه علم واقعي است يا نه اما دانشمندان حوزه 
علوم سيس��تم هاي زمين در اين باره ترديدي ندارند. 
الوالك در توسعه اين حوزه نقش بسيار موثري داشته 
اس��ت. عالقه مندان به زيست شناسي و رفتارشناسي 
جانوري بيشترين ترديد را درباره نظريه الوالك دارند 
زي��را او ديدگاهش را در خالل ظه��ور جنبش عصر 
جدي��د۵ عرضه كرد. اين به زي��ان او بود، اما نظريه او 

در واقع فوق العاده مهم و جالب است. 

بسياري از غيردانشمندان ايده گاياي الوالك را 
به عنوان ش�يوه يي از تفكر اقتباس كرده اند كه 

زمين براساس آن زنده است. 
بله، اما اين كژفهمي بزرگي است، دقيقاً بدان دليل 
كه از ديدگاه الوالك، خود زمين يك ارگانيسم نيست. 
اين مس��اله از نظر علمي خيلي جذاب نيس��ت، اما از 
لحاظ سياسي وحشتناك خواهد بود. اين موضوع انواع 
و اقسام اس��تدالل هاي الهيات طبيعي و تفكراتي كه 
درباره جهان كيهاني وجود دارد را دوباره زنده خواهد 
كرد. تفسير من از گايا، مبتني بر خوانش دقيق الوالك 
و همچنين تعامالت زياد با دانشمندان، درباره اصالح 
يا دگرگوني ش��يمي س��طح زمين به واسطه فعاليت 
صور حيات اس��ت. چيزي شبيه به تپه موريانه ها. تپه 
موريانه ها مرده است اما فقط به دليل فعاليت موريانه ها 
وج��ود دارد و اين درباره گازهاي موجود در جو زمين 
نيز صادق اس��ت. اي��ن گازها مانند اليه يي زيس��تي 
هس��تند. اينجا دقيقا پوس��ت زمين است. به  همين 
دليل اينقدر جالب اس��ت. هدف من كمك به تعريف 
دقيق گايا به مثابه موجوديتي سياسي است. البته، اين 
كاري بس��يار دشوار است. با چه نوع موجوديتي سر و 
كار داريم؟ آيا اي��ن موجوديت بر دولت ملت ها اعمال 
حاكميت مي كند؟ و در قدم بعدي، ارتباطي بس��يار 
جالب بين گايا و آنتروپوسين وجود دارد، كه لحظه يي 
كوتاه در تاريخ گاياست اما براي ما به عنوان يك گونه 

بسيار مهم است. 
آيا آنتروپوسين مفهومي سودمند است؟ آيا به 
ما كمك مي كن�د تا اين دوره تاريخي مهم را به  
ش�يوه يي بفهميم كه قبل از اين واقعا نفهميده 

بوديم؟
 ب��ر خالف بس��ياري از همكاران��م در حوزه علوم 
انس��اني و علوم اجتماعي، فكر مي كنم آنتروپوس��ين 
بسيار سودمند اس��ت. اين مفهوم اساسا بديلي براي 
ايده مدرنيته اس��ت. من روي مسئله مدرنيسم بسيار 
كار ك��رده ام. مردم هرگ��ز واقع��ا نفهميدند من چه 
مي گوي��م. من فقط اس��تدالل مي كردم ك��ه اكنون 
انسان ها و غيرانسان ها دارند با شدت بيشتر و بيشتري 
در هم مي آميزند. مسائل مربوط به مسووليت و اخالق 
زيست محيطي به واسطه مفهوم آنتروپوسين به دليل 
مقياس مداخله انس��ان در علوم سيس��تم هاي زمين 

بطور كامل دگرگون مي شود. 
آي�ا آنتروپوس�ين مس�اله يي علم�ي اس�ت يا 
مس�اله يي فرهنگي؟ چگونه فهم ما از واژگاني 

نظير »طبيعت« و »فرهنگ« را شكل مي دهد؟
 م��ن به حوزه ي��ي تعلق دارم ك��ه تمايزي عميق 
بين علم و بقيه فرهنگ قائل نيس��ت. فهم چيس��تي 
انس��ان بسيار دش��وار اس��ت. ما نمي دانيم كه بخش 
انساني آنتروپوسين چيست. اما اين مساله با توجه به 
پيچيدگي عظيم علوم سيستم هاي زمين نيز مسئله 
علمي بزرگي است. شمار چيزهايي كه بايد ياد بگيريم 
بي نهايت است و ما صرفا در آغاز راه هستيم. منظورم 
اين اس��ت كه ماجرا مثل كش��ف امريكاس��ت. ما در 
زمان كلمب به سر مي بريم و تمام ديگر چيزها هنوز 
بايد كشف ش��ود. در عين حال، آنتروپوسين مسئله 
اخالقي عظيمي است. مسووليت ثروتمندان و به ويژه 
هم نسل هاي من چيست؟ دانشمنداني كه با آنها كار 
مي كنم هميشه درباره مسووليت عميق شان در قبال 
نوه هايش��ان صحبت مي كنند. به  عالوه، آنتروپوسين 
مسئله فلسفي بزرگي است زيرا گزاره هاي علمي مدام 
زير سوال مي روند و به موضوع مناقشه بدل مي شوند. 
بنابراين، تحمل اين امر براي دانشمندان دشوار است. 
خ�ب، ش�ما خ�ود اي�ده چگونگ�ي تعري�ف 
»واقعيت ه�اي علم�ي« را زير س�وال برده ايد و 
در اوايل كار فكري تان اقتدار دانش�مندان را به  
انحاي مختلف زير س�وال برده اي�د. با اين حال 
اكن�ون مي گوييد به علم نياز داريم تا در تبيين 

تغيير اقليم و واكنش به آن به ما كمك كند. 
خنده دار اس��ت كه ش��ما اين پرس��ش را مطرح 
مي كني��د زيرا م��ن اكنون به جامعه شناس��ي علمي 
بازگشته ام، كاري كه 4۰سال پيش انجام مي دادم. اما 
زمانه كامال عوض شده است. به  نحوي كه هنگامي كه 
من زندگي آزمايشگاهي: ساخت واقعيت هاي علمي را 
در ۱۹۷۹ منتشر كردم، داشتم تمام چيزهاي ضروري 
براي مشاركت فعاالنه در علم را نشان مي دادم و برخي 
دانشمندان بس��يار شوكه شدند زيرا مي گفتند من با 
نشان دادن چيزهايي كه علم به  منزله نهادي اجتماعي 

نياز دارد، دارم علم را بي اعتبار مي كنم. 
هنگامي كه شما به مطالعه كارهايي پرداختيد كه 
دانشمندان عمال در آزمايشگاه انجام مي دادند، 
آيا آن كارها اغلب متفاوت از آن چيزي نبود كه 

خودشان مي گفتند دارند، انجام مي دهند؟
 بله. من داش��تم نشان مي دادم كه علم براي آنكه 
وجود داش��ته باشد و عيني باش��د به حمايت فراوان 
ني��از دارد، ك��ه دقيقاً همان چيزي اس��ت كه اكنون 
له آن اس��تدالل مي كن��م. اين مس��اله تغيير نكرده 
اس��ت. اما 4۰س��ال پيش وقتي كه گفتم علم به جز 
خوِد واقعيت ها به چيزهاي بس��يار ديگري نياز دارد، 

مي گفتند دارم علم را بي اعتبار مي كنم. 
علم به چه حمايتي نياز دارد؟

دانش��گاه ها،  نهاده��ا،  دانش��مندان،  حماي��ِت 
نش��ريه ها، همتاي��ان، ابزارها، پول، ب��ه  تعبيري تمام 
اين اكوسيس��تم هاي جه��ان واقعي كه ب��راي توليد 
واقعيت هاي عيني ضروري هستند. علم به آنها وابسته 
است درست همانطور كه شما به اكسيژِن داخل اين 
اتاق وابس��ته ايد. موضوع بسيار س��اده است. موضوع 
4۰س��ال پيش هم بسيار س��اده بود اما در آن زمان 
تصور مي كردند كه علم صرفاً في نفس��ه درست است. 
علم چيز رازآميزي بود، چيزي مثِل مفهوم لقاح پاك. 
آي�ا پايين  آوردن مق�ام و جايگاه دانش�مندان 

بخشي از پروژه شما بود؟
بله، تا حدودي، آخر جوان بودم، اما هدفم اساس��ا 
فقط آن بود كه ديدگاهي علمي از علم به دست دهم. 

ش�ما واقعا داريد درب�اره جامعه شناس�ي علم 
صحبت مي كنيد. 

 بله، من هن��وز هم دارم اين كار را انجام مي دهم. 
امروز مس��اله كامال متفاوت اس��ت زيرا دانشمندان از 
ما درخواس��ت حمايت دارند چراكه آدم هاي بس��يار 
قدرتمندي دارند به آنها حمله مي كنند، آدم هايي كه 
مي كوش��ند تا درباره معرفت شناسي آنها ترديد ايجاد 

كنند و آنها را به البي گري سياسي متهم كنند. 
ولي بايد اينجا به طنز ماجرا اش��اره كنم. 4۰سال 
پيش شمار زيادي از دانشمندان از دست شما عصباني 
بودند. آنها ادعا مي كردند كه شما مي گوييد علم امري 
نسبي است و چيزي به  نام واقعيت علمي وجود ندارد. 
اكنون، برخي دانش��مندان از ش��ما درخواست كمك 
دارند تا نشان دهند كه تغيير اقليم علم واقعي است. 

خب، طنز ماجرا آن اس��ت ك��ه كار واحدي انجام 
دهيد و به دو چيز متفاوت متهم ش��ويد. ]مي خندد.[ 
معني اش اين اس��ت كه زمانه عوض شده. شكاكيت 
كنون��ي درباره تغيير اقليم ش��باهتي ب��ا روند عادي 
رخدادها در تاريخ علم ندارد. اين است كه دانشمندان 
را كامالً ش��گفت زده كرده است. آنها ناگهان از سوي 
دانش��مندان ديگ��ري مورد حمله ق��رار گرفته اند كه 
صنعتي بسيار قدرتمند به آنها حقوق مي دهد، نه بدان 
دليل كه رهنمودهاي سياسي آنها نادرست بوده بلكه 
بدان دليل كه علي الظاهر علم مورد نظر نادرست بوده 
است. بنابراين، دفاع آنها از علم به منزله چيزي شبيه 
ب��ه لقاح پاك ديگر كار نمي كند. آنها ناگهان دور و بر 
خود را نگاه مي كنند و مي گويند، ما به نهادها و داوري 
همتا نياز داريم، يعني تمام آن فرآيندهاي اجتماعي اي 
كه من بر آنها به مثابه عناصر ضروري پروژه هاي علمي 

تمركز داشته ام. 
چرا دانش�مندان دس�ت كمك به سوي افرادي 
نظي�ر ش�ما، يعني جامعه شناس�ان عل�م، دراز 

مي كنند؟
ما داريم نش��ان مي دهيم كه علم تماماً بخشي از 
فرهنگ است و اينكه اكنون فرهنگ ما تقريباً درگير 
جنگي عليه خود علم است. حاال كه امريكا از توافق نامه 
آب وهوايي پاريس خارج شده است، آشكارا با مسئله 
جن��گ و صلح س��ر و كار داريم. آقاي ترامپ با گفتن 
اينك��ه »ما در امريكا تغيير اقليم نداريم. ش��ما تغيير 
اقليم داريد اما ما نه« اساسا با اروپا و بقيه جهان اعالم 
جنگ كرده است. اين جنگي ژئوپليتيك است، چيزي 
تراژيك، اما در واقع بر ما روش��ن مي سازد كه امروزه 
ژئوپوليتيك با همين مسئله تغيير اقليم سازماندهي 
شده اس��ت. ش��ما چه كار مي كنيد وقتي متحدتان 
مي گويد »برو به جهنم!«، ما با وضعيتي كامال جديد 
روبه روييم. قبال چيزي به نام اتحاد غرب وجود داشت 
و فرانسوي ها و اروپاييان به امريكا همچون يك متحد 
نگاه مي كردند. و حوزه نظامي به اين مس��ائل بس��يار 
عالقه مند اس��ت. من اكنون دارم با افرادي در وزارت 

دفاع فرانسه درباره مسئله تغيير اقليم بحث مي كنم.

چرا حوزه نظامي به اين موضوع عالقه مند است؟
اي��ن موضوع در كانون الگوه��اي مهاجرت و تمام 
انواع تفكرات درباره منابع و كارب��رد انرژي قرار دارد. 
قبل از ترامپ، هنوز روشن نبود كه تغيير اقليم موضوع 
ژئوپليتيكي بنياديني است. اكنون اين موضوع روشن 
است. در واقع ما مي توانستيم سال ها قبل اين مساله 
را حل كنيم با چيزي معادل كوششي كه صرف پروژه 

منهتن در خالل جنگ جهاني دوم شد. 
بنابراي�ن اگر ما با اين مس�اله چند دهه قبل رو 
به رو ش�ده بودي�م، اگر نظام صنعتي م�ان را از 
نو س�ازماندهي كرده بوديم، ديگر تغيير اقليم 

نداشتيم؟
 بله. ]نائومي[ اورس��كيز م��ورخ مي گويد حتي در 

سال ۱۹8۰ مي توانسيم اين كار را بكنيم. 
داري�د درب�اره خ�الص  ش�دن از ش�ر اقتصاد 

سوخت هاي فسيلي صحبت مي كنيد. 
بله، اقتصاد را كربن زدايي كنيد. اين خيلي س��اده 
اس��ت. منظورم اين اس��ت كه هيچ كجا چنين كاري 
به دشواري جنگ نيست. البته، هر سال كه مي گذرد، 
موضوع پيچيده تر مي ش��ود. و ت��راژدي با آن چيزي 
وخيم تر مي شود كه »انقراض ششم« ناميده مي شود 
]نابودي گياهان و حيوانات در سراسر جهان به دست 

انسان[. 
م�ن مي خواهم لحظه يي به عق�ب گام بردارم و 
درباره پيش�ينه شما صحبت كنم. شما را گاهي 
جامعه شناس، انسان شناس يا فيلسوف توصيف 
مي كنن�د. ش�ما خودت�ان را چگون�ه توصيف 

مي كنيد؟
فكر مي كنم خيلي پايبند به رشته خاصي نيستم. 
من اساساً فيلسوفم اما از سوي انسان شناسان در مقام 
انسان شناس پذيرفته ش��ده ام زيرا روي مدرنيته كار 
مي كنم، و اكنون مدرنيته دارد به مسئله آنتروپوسين 
تبديل مي ش��ود. بنابراين كاري كه من س��ال ها قبل 
انجام داده بودم، اينكه گفتم ما هرگز مدرن نبوده ايم، 
اكنون دارد تاييد مي شود. همه قبول دارند كه ما هرگز 
سياره زمين را مدرنيزه نخواهيم كرد. چيزي متفاوت 
دارد رخ مي دهد. نام آن آنتروپوسين است. و با وجود 
اين حقيقت كه هيچ جامعه شناس��ي واقعاً مرا يكي از 

همكارانش به شمار نياورده است، جامعه شناس ام. 
آيا دكتراي شما واقعاً در رشته الهيات است؟

 بله. من به فلسفه دين بسيار عالقه مندم، در واقع، 

به تفس��ير كتاب مقدس، كه مس��اله يي كالسيك در 
رابط��ه با آموختن چگونگي خواندن متون اس��ت. در 

اينجا فلسفه و الهيات همپوشاني دارند. 
 آيا با تربيت ديني پرورش يافته ايد؟

من كاتوليكم كه جنبه يي بسيار مهم از عالقه من 
به متون اس��ت. همچنين نسبت به استفاده نادرست 
از دين بس��يار حساسم. به  خوبي درمي يابم چه موقع 
ديدگاه هاي ديني وارد سياس��ت مي ش��ود. بنابراين 

مراقبم كه سياست و دين را با هم درنياميزم. 
مطالع�ه دي�ن و دانس�تن اينكه چگون�ه كتاب 
مقدس را بايد تفس�ير كرد، يك چيز اس�ت، و 
فردي ديندار بودن، چيزي ديگر. آيا شما كليسا 

مي رويد؟
 بله، كليسا مي روم. اما دين حتي از علم هم كمتر 
فهميده شده است، و بايد بگويم كه اين نوميدكننده 
اس��ت. مردم دين را ب��ه ايدئولوژي ها به باورها تبديل 
مي كنن��د و دين واقعا هيچ ربطي به باور ندارد. من به 

باور به  مثابه يك مقوله باور ندارم. 
چرا كليسا مي رويد؟ چرا اين كار برايتان معنادار 

است؟
 زيرا كليس��ا، با وجود تم��ام محدوديت هاي آن و 
دگرگوني آرام دين به باور و هويت، هنوز به شيوه هاي 
بسيار فعال است. اين كلمات- اين لوگوس، اين روح- 
است كه زندگي اين آدم هايي كه مي گوييد را متحول 
مي كند. اين چيزي است كه مي خواهم پاس بدارم، اما 

اين مساله بسيار متفاوت از باورداشتن است. 
محتواي كتاب مقدس، از لحاظ اطالعات، بسيار 
محدود اس��ت. اما ش��ما بايد تعريفي خاص از دين 
را كنار بگذاريد كه متاس��فانه امروز تقريباً در همه 
جا غالب است. همين اتفاق دارد در حوزه سياست 
ني��ز رخ مي دهد، كه با مس��ائل هويت يعني باز هم 
با باور جايگزين شده است. »من به اين باور دارم و 
نمي خواهم اين را زير سوال ببرم. اين بي چون وچرا 
اس��ت«. بنابراين، اكنون كش��وري نظير امريكا باور 
سياس��ي و باور ديني را با هم پيوند مي دهد. با اين 

احساسات نمي توان كار سياسي كرد. 
سخنان شما درباره دين مرا به ياد ويليام جيمز 
مي اندازد. او در تنوع تجربه ديني درباره تجربه 
دين�ي واقعي مي نويس�د ن�ه باور و خ�ودش را 
»تجربه گ�راي راديكال« مي نام�د. آيا ديدگاه او 

برايتان جذاب است؟
 جيم��ز چيزي درب��اره اصالت اين ش��يوه بودن، 
احساس و بيان كرده اس��ت.»هيچ چيز به جز تجربه 
ام��ا نه هيچ چيز كمتر از ي��ك تجربه«. اين جمله يي 
بزرگ از جيمز است و من كاماًل با او موافقم. من پيرو 

جيمز هستم. 
آيا نظام متافيزيكي خاصي را مي پسنديد؟

من در تالش��م تا دين را از بند متافيزيك آزاد 
س��ازم زيرا اين مسير هيچ س��ودي نداشته است. 
و در مورد بوم شناس��ي، بس��يار روش��ن است كه 
شمار بسيار زيادي از مذهبي ها، هرگونه عالقه يي 
به ابعاد جهاني كارهايش��ان را كنار گذاش��ته اند و 
اين كار منجر به نوعي بي تفاوتي به موضوع تغيير 
اقليم شده اس��ت. تمام اين مسائل، به ويژه در اين 
كش��ور، بُعدي آخرالزماني ه��م دارد. امريكايي ها 
خودشان را از پيش نجات  يافته در نظر مي گيرند. 
اصطالحش��ان ب��راي بي��ان اين مطلب چيس��ت؟ 
»ش��هري بر روي تپ��ه«؟ و ما حاال ب��ا آخرالزمان 
واقع��ي روبه رو هس��تيم، كه عمدتا از س��وي افراد 
مذهبي به رسميت شناخته نمي شود بنابراين اين 
جور مسائل بوم ش��ناختي آنها را نمي ترساند. آنها 
احس��اس ايمني مي كنند. ماجراي معروفي است 
كه يكي از اعضاي كنگره از ِسفر پيدايش نقل  قول 
كرد مبني بر اينكه خداوند متعهد ش��ده است كه 

توفان نوح ديگري نفرستد. 
ما درباره پيش�ينه فردي ش�ما صحبت كرديم، 
و پيش�ينه خانوادگي شما بخش جذاب ديگري 
دارد. شما در خانواده يي از توليدكنندگان شراب 
پرورش يافته ايد. شما در ميان تاكستان ها بزرگ 

شده ايد؟
بله. اين يگانه كس��ب وكار پ��دران و پدربزرگان و 

نياكان من است. 
خودتان هم در تاكستان ها كار مي كرديد؟

نه، من هميش��ه بي دس��ت وپا بودم، نمي توانستم 
كاري را كه از من مي خواستند انجام دهم، بنابراين به 
فلسفه روي آوردم. برادر بزرگ تري دارم كه اداره اين 
كسب وكار را بر عهده گرفت بنابراين آنها ديگر نيازي 

به من نداش��تند اما تجارت شراب بسيار جالب است. 
اين تجارت اكنون جهاني شده است. 

به نظر مي رسد ش�ما به خاك بسيار عالقه مند 
هستيد. در صفحه فيس بوكتان تصويري از شما 

در حال كندن زمين وجود دارد. 
 بله، از آنجا كه هيچ كس گايا را نمي فهمد، تصميم 
گرفتم ك��ه به مفهومي ديگ��ر روي بي��اورم، مفهوم 
»منطقه حياتي«. اكنون به دانشمنداني پيوسته ام كه 
در ژئوش��يمي، آب شناسي و خاك شناسي به مطالعه 
علم مناطق حياتي مي پردازند. اين حوزه انباش��تي از 
انواع مختلف علوم اس��ت كه با يكديگر كار مي كنند 
تا پيچيدگ��ي اين اليه هاي ن��ازك را فهم كنند. من 
مي كوش��م تا راهي بياب��م تا از پ��س پيچيدگي اين 

منطقه حياتي برآيم. 
پيش�ينه ش�ما در فلس�فه و علم اس�ت، اما در 
پروژه ه�اي هنري مختلفي نيز ش�ركت داريد و 
داريد نمايش�نامه يي درباره برشت مي نويسيد. 

چرا اينقدر به هنر عالقه منديد؟
م��ن به همان دليل به هنر عالقه مندم كه به علم 
عالق��ه دارم، هنر راهي براي مواجهه با اين واقعيت 
است كه ما در جهاني كامال متفاوت از آن چيزي به 
س��ر مي بريم كه فكر مي كرديم به سوي آن درحال 
حركتيم. ما اكنون به  همان دليل به هنر نياز داريم 
كه در قرن ش��انزدهم به هنر نياز داشتيم، هنگامي 
كه از كش��ف امريكا آگاه ش��ديم، كش��في كه همه  
چيز را دگرگون س��اخت، موس��يقي، تئاتر، ش��عر، 
ادبيات. امروز ما تجهيزات ذهني، تجهيزات حس��ي 
الزم براي مواجهه با جهش بوم ش��ناختي جاري را 
نداريم. نمي ش��ود از علوم اجتماعي انتظار داش��ته 
باشيد كه بياموزد چگونه از پس بحران بوم شناختي 
برآيد. چگونه با اين واقعيت مواجه مي ش��ويد كه به 
نوه هايت��ان بگوييد در ۱۹4۷  زاده ش��ده ايد و زمانه 
بس��يار خوبي داش��ته ايد، اينكه از جهاني س��ازي و 
فرآيندي س��ود برده ايد كه به انقراض ششم منجر 
شده اس��ت. چگونه اين را به نوه هايتان مي گوييد؟ 
اگر بگوييد »خب، من زندگي خوبي داشتم، چقدر 
براي ش��ما بد ش��د«، از نظ��ر اخالق��ي مردوديد. 
بنابراي��ن، چگونه از پس اي��ن وضعيت بر مي آييد؟ 

اين دست مايه هنر است. 
شما درباره فعال سازي بخش خاصي از تخيالت 
ما صحبت مي كنيد كه ممكن است از ما پوشيده 

باشند. 
بل��ه، و اگر به نگرش ها و احساس��ات جديد نياز 
داري��د، نمي توانيد به يك دس��ته فيلس��وِف اخالق 
تكي��ه كنيد تا اين نياز ش��ما را ب��رآورده كنند، هر 
چند وجود فيلس��وفان اخالق بسيار سودمند است. 
شما به هنرمند، نمايشنامه نويس، و هنر بصري نياز 
داريد. براي مثال، در هنر بصري چرخش��ي بس��يار 
بزرگ به سوي خاك وجود دارد. اين قضيه در تمام 
نمايش��گاه هاي هنري ديده مي شود. من از چهار يا 
پنج نمايش��گاه بازديد كرده ام ك��ه در آنها خاك به 
جنبه اصلي الهام تبديل ش��ده است. شما مي توانيد 
آثار علمي را بخوانيد، اما بايد نسبت به معاني زمين 
نيز حساس ش��ويد نه  فقط در معناي چشم اندازي 
فيزيكي بلكه در معناي زيست بوم. همه اينها دليلي 

براي همكاري با هنرمندان است. 
ش�ما به تازگي از دانشگاه بازنشس�ته شده ايد 
اما به نظر مي رس�د هنوز ه�م خيلي فعاليد. آيا 
بازنشستگي براي شما تغيير بزرگي بوده است؟

همس��رم به شما خواهد گفت كه اين موضوع 
چي��ز زيادي را تغيير نداده اس��ت. ام��ا اوضاع از 
اي��ن لح��اظ تغيير كرده اس��ت كه م��ن اكنون 
اس��تاد بازنشس��ته ام، كه براي يك دانش��گاهي 
مثل نوعي زندگي مصنوعي اس��ت. ديگر مجبور 
نيس��تم آزمايش��گاه را مديريت كنم كه خودش 
آس��ودگي بزرگي اس��ت. م��ن تقريب��ا به  مدت 
۱۰سال رييس دانشكده و رييس يك آزمايشگاه 
بوده ام اما اكنون از زير بار تمام اين مسووليت ها 
آزاد ش��ده ام. اما درباره آينده، مي خواهم بيش��تر 
كار كنم. مي خواه��م دوباره به تحقيقات ميداني 
بازگردم، تا مشخص كنم كه منطقه حياتي براي 
علم و سياست چه معنايي مي تواند داشته باشد. 
و باز هم مثل گذش��ته در نشس��ت هاي علمي به 
ارائه س��خنراني هاي كليدي ادامه خواهم داد كه 
خيلي خنده دار است چراكه ساليان مديدي است 

مرا متهم مي كنند كه منتقد علم هستم.
منبع: ترجمان 

قبل از ترامپ، هنوز روشن نبود كه تغيير 
اقليم موضوع ژئوپليتيكي بنياديني است. 

اكنون اين موضوع روشن است. در واقع 
ما مي توانستيم سال ها قبل اين مساله را 
حل كنيم با چيزي معادل كوششي كه 

صرف پروژه منهتن در خالل جنگ 
جهاني دوم شد
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مديركل دفتر شاخص قيمت ها ي مركز آمار ايران تشريح كرد

داليل سبقت گراني از تورم

40 كشور مقصد اصلي صادرات ايران
   در دو ماهه ابتداي امس��ال ۴۰كشور مقصد 
اصلي ص��ادرات كش��ورمان بوده ان��د و در ميان 
آنها، بيش��ترين درصد افزايش صادرات نسبت به 
مدت مش��ابه سال۹۶ متعلق به كش��ور ايتاليا با 

۱۵۶درصد افزايش است. 
 به گزارش مهر، بررسي تازه ترين آمار گمرك 
از تجارت خارجي دو ماهه نخس��ت سال جاري 
نش��ان مي دهد ۴۰كش��ور ازجمله تركيه، ايتاليا، 
روس��يه، جمهوري آذربايجان، آلمان، قزاقستان، 
اسپانيا، ارمنستان، گرجستان، بلژيك و انگلستان 

مقصد اصلي صادرات ايران بوده اند. 

 افزايش ۳0 درصدي صادرات به تركيه
براساس اين گزارش؛ ميزان صادرات ايران به 
تركيه در دوماهه نخست سال جاري ۳۶۳هزار و 
۳۱۳تن كاال به ارزش ۲۹۲ميليون و ۲۹۲هزار و 
۵۱۸ دالر ب��وده كه به لحاظ وزني ۱.۹۴درصد و 
به لحاظ ارزشي ۳.7۸درصد از كل صادرات ايران 

در اين مدت را شامل مي شود. 
در دو ماه��ه ابتداي��ي س��ال گذش��ته ميزان 
صادرات ايران به تركي��ه ۲۳۱هزار و ۴۴7تن به 
ارزش ۲۲۴ميليون و ۸۱۳ هزار و 7۱۲دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۱.۲۹درصد و به لحاظ ارزشي 
۳.۵۴درص��د از كل صادرات انجام ش��ده در آن 

مدت بود. 
بنابراين مقايس��ه ميزان صادرات به تركيه در 
دوماهه نخست س��ال جاري با مدت مشابه سال 
گذش��ته نشان مي دهد كه صادرات به اين كشور 
از لح��اظ وزني ۵۶.۹7 درص��د و از لحاظ ارزش 

۳۰.۰۲درصد افزايش يافته است. 

 صادرات ۸۲ ميليون دالر كاال به ايتاليا
طي دو ماه نخس��ت س��ال جاري ۱۶۳هزار و 
۲۲7ت��ن كاال ب��ه ارزش ۸۲ ميليون و ۲۵۲هزار 

و ۴۴۰دالر از ايران به ايتاليا صادر شده است. 
صادرات انجام ش��ده ب��ه ايتاليا از لحاظ وزني 
۰.۸7درص��د و از لح��اظ ارزش ۱.۰۶درص��د از 
كل ارزش صادرات ايران در اين مدت را ش��امل 

مي شود. 
اين درحالي است كه در دو ماهه نخست سال 
گذش��ته ۴۶هزار و 7۰7تن كاال از ايران به ايتاليا 
صادر ش��ده بود ك��ه ارزش آن ۳۲ميليون و ۶۰ 

هزار و ۲۸۹دالر بوده است. 
صادرات ايران به ايتاليا در مدت مش��ابه سال 
گذش��ته از لحاظ وزني ۰.۲۶درص��د و از لحاظ 
ارزش ۰.۵۱درصد از كل صادرات انجام شده در 

مدت مذكور بود. 
به اين ترتيب مقايسه ميزان صادرات به ايتاليا 
در دوماهه نخس��ت س��ال جاري با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته حاكي از آن است كه صادرات به 
اي��ن كش��ور از لحاظ وزن��ي ۲۴۹.۴7درصد و از 
لحاظ ارزش ۱۵۶.۵۶درصد افزايش يافته است. 

 افزايش 4۹ درصدي صادرات به روسيه
ميزان ص��ادرات ايران به روس��يه در دوماهه 
نخس��ت س��ال جاري ۱۱۹هزار و ۹۴تن كاال به 
ارزش ۶۱ ميلي��ون و ۳۲۳هزار و ۵۳۰ دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۰.۶۳درصد و به لحاظ ارزشي 

۰.7۹درصد از كل صادرات ايران در اين مدت را 
شامل مي شود. 

در دو ماه��ه ابتداي��ي س��ال گذش��ته ميزان 
صادرات ايران به روس��يه 7۹ه��زار و ۴۴7تن به 
ارزش ۴۱ميلي��ون و ۳۱هزار و 7۲۶دالر بوده كه 
به لح��اظ وزني ۰.۴۴درصد و به لحاظ ارزش��ي 
۰.۶۵درص��د از كل صادرات انجام ش��ده در آن 

مدت بود. 
بنابراين مقايسه ميزان صادرات به روسيه در 
دوماهه نخست س��ال جاري با مدت مشابه سال 
گذش��ته نشان مي دهد كه صادرات به اين كشور 
از لح��اظ وزني ۴۹.۹۰درص��د و از لحاظ ارزش 

۴۹.۴۵درصد افزايش يافته است. 

 صادرات ۸۸ هزار تن كاال به جمهوري 
آذربايجان

طي دو ماه نخس��ت س��ال جاري ۸۸ هزار و 
۵77 ت��ن كاال به ارزش ۵۵ ميليون و ۵۶۰ هزار 
و ۶۵ دالر از اي��ران به جمهوري آذربايجان صادر 

شده است. 
صادرات انجام ش��ده به جمهوري آذربايجان 
از لح��اظ وزن��ي ۰.۴7درصد و از لح��اظ ارزش 
۰.7۲درص��د از كل ارزش صادرات ايران در اين 

مدت را شامل مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه در دو ماهه نخس��ت 
س��ال گذشته ۶۳ هزار و ۶7۸ تن كاال از ايران به 
جمهوري آذربايجان صادر شده بود كه ارزش آن 

۳۳ميليون و ۶۵۸ هزار و ۱۰۲دالر بوده است. 
صادرات ايران به جمهوري آذربايجان در مدت 

مش��ابه سال گذشته از لحاظ وزني ۰.۳۶درصد و 
از لحاظ ارزش ۰.۵۳درصد از كل صادرات انجام 

شده در مدت مذكور بود. 
به اي��ن ترتيب مقايس��ه ميزان ص��ادرات به 
جمهوري آذربايجان در دو ماهه نخس��ت س��ال 
جاري با مدت مش��ابه سال گذشته حاكي از آن 
اس��ت كه صادرات به اين كش��ور از لحاظ وزني 
۳۹.۱۰درص��د و از لح��اظ ارزش ۶۵.7 درص��د 

افزايش يافته است. 

 صادرات ۳4 ميليون دالري به آلمان
مي��زان ص��ادرات ايران به آلم��ان در دوماهه 
نخس��ت س��ال جاري ۱۲هزار و ۳۱۴تن كاال به 
ارزش ۳۴ميليون و ۳۶۹ه��زار و ۶۸۱ دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۰.۰7درصد و به لحاظ ارزشي 
۰.۴۴درصد از كل صادرات ايران در اين مدت را 

شامل مي شود. 
در دو ماه��ه ابتداي��ي س��ال گذش��ته ميزان 
ص��ادرات اي��ران به آلم��ان ۶ ه��زار و ۱۳۹تن به 
ارزش ۴۲ميلي��ون و ۹7۱ه��زار و ۸۴۶ دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۰.۰۳درصد و به لحاظ ارزش��ي 
۰.۶۸درصد از كل صادرات انجام شده در آن مدت 
بود. بنابراين مقايس��ه ميزان صادرات به آلمان در 
دوماهه نخست س��ال جاري با مدت مشابه سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه صادرات به اين كشور 
از لحاظ وزن��ي ۱۰۰.۵7درصد افزايش و از لحاظ 

ارزش ۲۰.۰۲درصد كاهش يافته است. 

 افزايش ۲۶ درصدي صادرات به قزاقستان
طي دو ماه نخس��ت س��ال ج��اري ۹۱هزار و 
۹۹7تن كاال ب��ه ارزش ۲۵ميليون و ۱۵۸هزار و 
۳۴۱دالر از ايران به قزاقستان صادر شده است. 
ص��ادرات انجام ش��ده به قزاقس��تان از لحاظ 
وزني ۰.۴۹درصد و از لحاظ ارزش ۰.۳۳درصد از 

كل ارزش صادرات ايران در اين مدت را ش��امل 
مي شود. 

اي��ن درحالي اس��ت كه در دو ماهه نخس��ت 
س��ال گذشته 7۲هزار و ۶۴۱ تن كاال از ايران به 
قزاقستان صادر شده بود كه ارزش آن ۲۴ميليون 

و ۹۵۵هزار و ۵۶۶ دالر بوده است. 
صادرات ايران به قزاقس��تان در مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته از لحاظ وزن��ي ۰.۴۱درصد و از 
لح��اظ ارزش ۰.۳۹درص��د از كل صادرات انجام 
ش��ده در مدت مذكور بود. به اين ترتيب مقايسه 
ميزان صادرات به قزاقس��تان در دوماهه نخست 
س��ال جاري با مدت مش��ابه سال گذشته حاكي 
از آن اس��ت كه صادرات به اين كش��ور از لحاظ 
وزني ۲۶.۶۵درصد و از لحاظ ارزش ۰.۸۱درصد 

افزايش يافته است. 

 صادرات ۹ هزار تن كاال به اسپانيا
ميزان ص��ادرات ايران به اس��پانيا در دوماهه 
نخس��ت س��ال جاري ۹ه��زار و ۸۵۰ تن كاال به 
ارزش ۲۳ميلي��ون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۰.۰۵درصد و به لحاظ ارزشي 
۰.۳۱درصد از كل صادرات ايران در اين مدت را 

شامل مي شود. 
در دو ماه��ه ابتداي��ي س��ال گذش��ته ميزان 
ص��ادرات ايران به اس��پانيا ۴ه��زار و 7۰7تن به 
ارزش ۱۶ميليون و ۹۶۴ ه��زار و ۴۹۱دالر بوده 
كه به لحاظ وزني ۰.۰۳درصد و به لحاظ ارزشي 
۰.۲7درص��د از كل صادرات انجام ش��ده در آن 

مدت بود. 
بنابراين مقايسه ميزان صادرات به اسپانيا در 
دو ماهه نخس��ت سال جاري با مدت مشابه سال 
گذش��ته نشان مي دهد كه صادرات به اين كشور 
از لحاظ وزني ۱۰۹.۲۳درصد افزايش و از لحاظ 

ارزش ۴۰.۸۴درصد افزايش يافته است. 

گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها| 
هر بار كه مركز آمار ايران نرخ تورم منتشر مي كند 
بس��ياري اين انتقاد را مي كنند ك��ه اين نرخ با آنچه 
مردم در واقعيت احس��اس مي كنند تف��اوت زيادي 
دارد. بس��ياري مي گويند مركز امار اي��ران هنوز هر 
ماه تورم را تك رقم��ي اعالم مي كند در حالي كه در 
بس��ياري از كاالهاي مصرفي كه م��ردم همه روزه از 
بازار تهيه مي كنند با جهش قيمتي روبه رو ش��ده ايم. 
در اين مورد ابهاماتي وجود دارد عمدتا ناظر بر اينكه 
سهم ها چگونه تعيين مي شود؟ و همچنين اينكه آيا 
كاالهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند و 
س��هم بااليي در كاالهاي مصرفي مردم دارند نيز در 
محاس��بات مركز آمار ايران جايي دارند يا خير؟ اين 
س��واالتي است كه منصوره يزدان خواه مديركل دفتر 
ش��اخص قيمت ها ي مركز آمار ايران در گفت وگو با 
»تعادل« به تش��ريح آن پرداخته اس��ت كه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد. 
اخي�را مركز آم�ار اي�ران اقدام به انتش�ار 
جزئيات بيشتري از اطالعات مربوط به شاخص 
تورم كرده اس�ت ك�ه آن را در تورم دهك ها و 
اخيرا هم تورم اس�تان ها مش�اهده كرديم. در 
ابت�دا توضيح بفرمايي�د كه هدف س�ازمان از 
محاس�به و انتش�ار اين جزئيات ت�ازه از تورم 

چيست؟ 
در محاسبه تورم ما تعدادي گروه اصلي داريم كه 
محاس��به تورم اين گروه هاي اصلي از سطح استان ها 
آغاز مي ش��ود. به عبارتي وقت��ي مي خواهيم تورم را 
محاسبه كنيم، اين طور نيست كه سراغ يك منطقه 
خاص برويم و فق��ط افزايش قيمت ها در آن منطقه 
خاص را محاسبه كنيم بلكه به كل استان هاي كشور 
مراجعه مي كنيم و در نتيجه آنچه درنهايت به عنوان 
تورم كل اعالم مي شود ميانگيني از وضعيت تورم در 

كل استان هاي كشور است. 
درب��اره جزئيات آنچه در پروس��ه محاس��به تورم 
توسط انجام مي شود نيز الزم است بگويم مركز آمار 
ايران۳۵۰ هزار مظنه قيمت را در سطح كشور بررسي 
مي كند كه ۲۲۰ هزار آن مربوط به مناطق ش��هري 
و ۱۳۰هزار مربوط به مناطق روس��تايي است و سبد 

محاسبه از اين قيمت ها حاصل مي شود. 
همچنين سبد كاالي مصرفي خانوارهاي شهري 
ني��ز از ۴۵۱ قل��م كاال و روس��تايي از ۲7۹ قلم كاال 
محاسبه مي ش��ود و ما براي محاسبه شاخص قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي خانوارها به ۸۳ هزار كارگاه 
مراجعه مي كنيم كه ۶۰ هزار كارگاه در مناطق شهري 
و ۲۳ هزار ديگر در مناطق روستايي كشور واقع است. 
ب�ه چه تع�داد شهرس�تان و ش�هر و آبادي 

مراجعه مي كنيد؟
م��ا در مجموع به ۲۲۵ شهرس��تان، ۲۹۰ منطقه 
شهري و ۵۹7 آبادي مراجعه مي كنيم. البته براي به 
دست آوردن قيمت ها به كل خرده فروشي ها مراجعه 
نمي كنيم بلكه به خرده فروشي مراجعه مي كنيم كه 
سبد كفايت درستي از سبد مصرفي خانوارها را داشته 

باشد. 
تاكيد مي كنم فرآيندي كه براي محاسبه نرخ تورم 
ازسوي مركز آمار ايران به كار گرفته مي شود براساس 
استانداردهاي بين المللي است و همه فرآيندها در يك 

ماه بررسي و محاسبه مي شود. 
طبق آنچه توضيح داديد پس تورم استان ها 
و تورم دهك ها پيش تر نيز محاس�به مي شدند 
و اكن�ون فقط اطالعات آنها را منتش�ر كرديد 

درسته؟
بله. از قبل هم محاس��به ها صورت مي گرفت ولي 
ما اكنون باتوجه به تغييرات سال پايه تصميم گرفتيم 
جزئيات بيش��تري از اطالعات مربوط به تورم در كل 
كش��ور را در قالب تورم در س��طح اس��تان ها منتشر 

كنيم. به اين دليل كه اكنون بيشتر تصميم گير ي ها 
در مباحث اقتصادي به سطح اقتصاد خرد رفته است. 
به اين ترتيب سياست گذاران به اين نتيجه رسيده اند 
كه براي تصميم گيري هرقدر كه بخش هاي جزو وارد 
شوند تصميم گيري ها دقيق تر و تورش آن هم كمتر 
اس��ت. بنابراين اينكه ما تورم را در س��طح استان ها 
محاس��به كني��م در وهل��ه اول تصيميم گيري هاي 
منتطقه ي��ي را راحت تر كرده ايم. هدف ما اين اس��ت 
كه به سيس��تم برنامه ريزي كش��ور كم��ك كنيم تا 
سياس��ت گذاران با داشتن اطالعات دقيق از وضعيت 

موجود بتوانند تصميمات درست تري بگيرند. 
از س��وي ديگر ه��م در موضوع توزي��ع منابع نيز 
داشتن اطالعات مربوط به تورم استان ها بسيار مهم 
است. مثال استاني مانند كرمانشاه را در نظر بگيريد. 
طبق محاسبات تورمي مركز امار در سطح استان ها، 
 بيش��ترين تورم ماه ارديبهش��ت مربوط به اس��تان 
كرمانشاه بوده است. اين اطالعات مي تواند در تصميم 
سياست گذار موثر خواهد بود. اينكه چه منابعي را در 

چه سطحي به استان كرمانشاه بايد تخصيص دهد. 
بعد از اعالم تورم اس�تاني توسط مركز آمار 
ايران بسياري از كارشناسان اين نكته را مطرح 
كردند كه خوب است مركز آمار ايران اطالعات 
مربوط ب�ه وزن ها را هم منتش�ر كن�د. اكنون 
توضيحي درب�اره وزن ها ارائه مي كنيد؟ قاعدتا 

وزن ها بايد متفاوت باشند.
بله متفاوت اس��ت. ببينيد م��ا وقتي مي خواهيم 
وزن ها را محاسبه كنيم از طرح هزينه درآمد اطالعات 
الزم را به دس��ت مي آوريم. طرح هزينه درآمد هم به 
صورت اس��تاني محاسبه مي ش��ود. در عين حال ما 
قيمت ه��ا را هم از كل كش��ور جمع آوري مي كنيم و 
طبقه بندي هم از ۱۲ گروه اصلي تشكيل مي شود كه 
اطالعات آن هم موجود اس��ت. در هر استان هم وزن 
گروه ها محاسبه مي شود و در سرجمع هم با توجه به 
توزيع جمعيتي و جغرافيايي هم، سهم و وزن تعيين 

مي شود. 
به طور كلي در ش��اخص كل كشور، كل خانوارها 
درنظر گرفته مي ش��ود و وزن تعيين مي ش��ود. اين 
است كه ما مي توانيم در هر مرحله يي شاخص مربوط 
به خ��ود را بدهيم. مثال در اس��تان ها هر زيرگروهي 
مي تواند شاخص داشته باشد و به شاخص كل برسد 
و در كل كشور هم باز مي شود كل خانوارها را درنظر 
گرفت و از آن به شاخص كل كشور رسيد. ولي در كل 
وزني هم كه به استان ها مي دهيم به گونه يي است كه 

با سرجمع استان ها به كل كشور مي رسيم. 
بعضا اين نقد مي ش�ود كه مرك�ز آمار ايران 
با اس�تفاده از دستكاري در س�هم ها مي تواند 
ش�اخص كل را به نفع سياس�ت گذار كوچك تر 
نش�ان دهد. مث�ال در حالي كه ت�ورم آموزش 
باالس�ت ول�ي در ت�ورم تاثير كمتري نش�ان 
مي دهد. درباره اين موضوع توضيح مي فرماييد 
و اينكه برنامه يي براي ارائه وضعيت سهم ها در 

سطح استان ها نداريد؟
ببينيد ش��اخص دو بخش است. ابتدا سهمي كه 
آن كاال و آن خدمت در س��بد خانوار دارد و ديگري 
بخش تغييرات قيمتي آن اس��ت. اكنون سهمي كه 
در س��بد به هر كدام از كاال و خدمات داده مي ش��ود 
در س��ال پايه مش��خص مي ش��ود ولي ممكن است 
تغييرات قيمت به گونه يي باش��د كه افزايش قيمت، 
س��هم بيش��تري از تورم را به كاال و خدمت بدهد. به 
عبارتي ديگر احتمال دارد كه كااليي سهم مشخصي 
در س��بد پايه داشته باشد ولي تغييرات قيمت آن به 
قدري زياد باش��د كه در تورم آن دوره سهم بيشتري 

به خود اختصاص دهد. 
درب��اره بحث هايي مثل آموزش بايد توضيح دهم 
كه تورم آموزش دوره يي اس��ت چ��ون مثال ثبت نام 

دوره يي اس��ت. با اي��ن حال به اين دليل كه س��هم 
آن در س��بد خان��وار كم اس��ت ش��ايد در تورم كل 
كش��ور تاثيرگذار نباش��د ولي در زيرگروه خود تورم 

قابل مالحظه يي دارد. 
در زمينه س��هم ها مرك��ز امار اي��ران برنامه دارد 
گ��زارش مفصل��ي ارائه ده��د. درباره اس��تان ها نيز 
توضيحات الزم ارائه خواهد ش��دم. اينكه ما جزييات 
مربوط به توزيع جغرافيايي را ارائه دهيم كمك خواهد 
كرد كه شفاف شود، هر استان چه سهمي از تورم را به 

خود اختصاص داده است. 
سهم ها چطور انتخاب شدند؟ بر اين مبنا كه 
كدام اس�تان چه س�طحي از رفاه را دارد و چه 

كااليي بيشتر مصرف مي كند؟
بله. مث��ال در سيستان وبلوچس��تان س��هم گروه 
خوراكي ها بيشتر از غيرخوراكي هاست. در تهران ولي 
وضعيت ممكن است برعكس باش��د. در اين شرايط 
تورم در گروه خوراكي ها مي تواند تاثير بيش��تري در 
تورم كل اس��تان سيستان وبلوچستان داشته باشد تا 
تورم اس��تان تهران. اين وضعيت در تورم دهك ها هم 
ص��دق مي كند. در دهك ها هم مي بينيم كه در گروه 
يك س��هم گروه خوراكي ها بيش��تر است و در دهك 
دهم اين وضعيت برعكس اس��ت. مثال در دهك اول 
سهم خوراكي ها و آشاميدني ها ۴۳.۳درصد است ولي 
وقتي به دهك دهم مي رسد اين سهم به ۱7.۲۲درصد 
مي رسد و در شاخص كل نزديك ۲۶درصد است. براي 

غيرخوراكي ها هم اين موضوع برعكس است. 
درباره تورم دهك ها برنامه انتش�ار دهك ها 

در استان ها را نداريد
فعال وضعيت تورم دهك ها در س��طح كل كشور 
منتش��ر مي ش��ود. ولي در صورتي كه انتشار آن در 
خواس��ت شود و مورد نياز باش��د آن اطالعات را نيز 
مي توانيم منتشر كنيم. اين موارد كه مطرح مي شود 
همگي توسط مركز آمار محاسبه مي شود ولي منتشر 
نمي ش��ود. مثال متوس��ط قيمت ها را ما در س��طح 
استان ها محاس��به كرده و اطالعات آن را داريم و به 

سازمان هاي مربوط اعالم مي كنيم. 
در تغيي�رات قيمت ه�ا كاالي قاچ�اق را هم 
درنظر مي گيريد؟ به ه�ر حال اخرين اطالعات 
حاكي از آن اس�ت كه در كش�ور نزديك به 1۲ 
ميلي�ارد دالر كاالي قاچ�اق وارد مي ش�ود كه 

بخش عمده يي از آنها مصرفي است. 
م��ا به خرده فروش��ي ها مراجعه مي كني��م اعم از 

كاالي داخلي و خارجي و چه قاچاقي باشند و چه از 
مبادي رسمي وارد شده باشند تغييرات قيمتي آنها 

بررسي مي شود. 
هر بار كه نرخ تورم را اعالم مي كنيد بسياري 
از كارشناس�ان مي گويند كه اي�ن اعداد خلي 
غيرقابل اعتماد نيست. چون به صورت ميانگين 
محاس�به مي ش�ود اين فرص�ت را دارد كه در 

برخي سهم ها ووزن ها و... دستكاري كند. 
در گزارش��ي ك��ه مركز آمار منتش��ر خواهد كرد 
به طور مفصل اين موارد توضيح داده خواهد ش��د. با 
اين حال الزم اس��ت توضيح دهم كه اوال محاسبات 
تورم به دست يك يا دو نفر انجام نمي شود. همچنين 
م��ا به چند ده هزار مناب��ع اطالع مراجعه مي كنيم و 
قيمت مي گيريم و فقط يك مظنه نيز وجود ندارد كه 

بتوان به راحتي آنها را دستكاري كرد. 
تورم از ۱۲ گروه اصلي تشكيل مي شود كه هر كدام 
اعداد خود را دارند. اجازه دهيد مثالي بزنم به گزارش 
ت��ورم فروردين ماه توجه كنيد. در تورم فروردين ماه 
گروه خوراكي ها ۱۰.7درصد تورم داشتند. در همين 
گروه، خوراكي ها تورم گوشت ۱۴.۴درصد بوده است 
و بعد در گروه خاص تر آن يعني گوش��ت قرمز تورم 
آن معادل ۱۵.۶درصد بوده است. اين نشان مي دهد 
كه تورم به درس��تي محاسبه و اعالم مي شود. يعني 
درست است كه تورم كل تك رقمي است ولي مراجعه 
به ت��ورم گروه هاي مختلف نش��ان مي دهد كه تورم 
هر بخش درس��ت و متناسب با افزايش قيمت همان 

بخش محاسبه و اعالم شده است. 
براي اينكه تصوير ش��فاف تري از وضعيت تورم در 
كشور به مخاطبان ارائه شود مركز آمار ايران جزييات 
بيش��تري از افزايش قيمت بخش تورم اقالم هم قابل 
دسترس��ي است. در اين بخش مي توان مشاهده كرد 
كه مثال گوشت گوسفندي، برنج ايراني، برنج خارجي 
و... چقدر افزايش قيمت داشته اند. ببينيد به نظر من 
اينكه مردم تورم بيش��تري احساس مي كنند به اين 
دليل است كه اغلب فقط به افزايش قيمت كاالهايي 
توجه دارند كه ب��ه صورت ماهانه مصرف مي كنند و 
همان افزايش قيمت را به حس��اب افزايش قيمت ها 
در س��طح كل كش��ور درنظر مي گيرند در حالي كه 
تورم يك ش��اخص كالن اس��ت و از محاس��به همه 
كاالها و خدمات مصرفي مردم به دست مي آيد. حتي 
كاالهايي كه ممكن است مردم هر چند سال يك بار 
استفاده كرده و در نتيجه به تغييرات قيمتي آن توجه 

چنداني نداشته باشند. 
س�وال اينجاس�ت كه مي گوييد ميانگين به 
نفع كاالهايي كه تورم كمتري دارند دستكاري 

مي شود
تاكيد مي كنم احساس مردم به كاالهاي مصرفي 
آنهاس��ت. وقتي در تورم اعالم ش��ده تورم كاالهايي 
مانند گوشت و برنج و... بسيار باالتر از تورم ميانگين 
اس��ت نش��ان مي دهد كه تورم در مركز آم��ار ايران 
دقيق محاس��به مي ش��ود. نكته قابل توجه ديگر اين 
اس��ت كه در تورم كل تغييرات قيمتي گوش��تي كه 
در ايالم خريداري مي ش��ود در كنار گوش��تي كه در 
تهران خريداري مي شود مورد بررسي قرار مي گيرد. 
به عبارتي افزايش قيمت ها در همه كاالها و خدمات و 
در همه نقاط كشور يكسان صورت نمي گيرد. طبيعتا 
در هر ش��هري بس��ته به مختصات اقليمي و راه هاي 
ارتباط��ي و... قيمت ها افزايش مي يابد و اين نكته يي 
است كه در تورم كل لحاظ مي شود. اينكه مردم يك 
منطقه يي درباره يك كاالي خاص افزايش قيمت قابل 
مالحظه يي احساس كنند به اين معني نيست كه آن 
افزايش قيمت درباره كاالهاي ديگر و در كل كش��ور 
هم لحاظ شده. اين موردي است كه اغلب مورد توجه 

قرار نمي گيرد. 
ضمنا نكته اينجاس��ت كه بايد در بررس��ي تورم 
ببينيم ماش��ين اقتصاد در چه مس��يري است؟ تورم 
در برخي كشورها خيلي پايين و حتي منفي است و 
همان براي آنها نگران كننده است و مسووالن آنها به 
دنبال آن هستندكه نرخ تورم افزايش يابد. زماني هم 
وجود دارد كه ما در اقتصاد رونق اقتصادي داريم و در 
آن ش��رايط ممكن است حتي تورم ۱۵درصد هم به 
چشم نيايد. در نتيجه براي بررسي وضعيت تورم بايد 
به شرايط كالن اقتصاد و تصميمات كالن توجه كرد. 
 اغل�ب وقت�ي مرك�ز آم�ار اي�ران ت�ورم 
منتش�ر مي كند، نرخ مركز آمار اي�ران تفاوت 
قابل مالحظه يي بعضا تا ۲درصد با بانك مركزي 

دارد. چه توضيحي داريد؟
بخشي از اين تفاوت ها به خاطر نمونه گيري است. 
مثال بانك مركزي فقط ۸۰ شهر بزرگ را مرود بررسي 
قرار مي دهد در حالي كه بررسي هاي ما بيش از ۳۰۰ 
شهر را در بر مي گيرد. چنين تفاوتي طبعا در نتيجه ها 
موثر خواهد بود. بخشي از آن هم به سبد بر مي گردد. 
س��بد مركز آمار ايران پوشش بيشتري دارد و به اين 
ترتيب اقالم بيش��تير مورد بررسي قرار مي گيرد. هر 
چند الزم است تاكيد كنم كه روندها در اغلب مواقع 
يكسان بوده است و اين نشان مي دهد تورم ارائه شده 

از سوي دو مركز مورد اعتماد است. 
به نظر مي رس�د كارشناس�ان اقتصادي به 
تورم بانك مركزي اعتماد بيش�تري دارند. چه 

نظري داريد؟ 
ببيني��د من قبول ندارم كه اين گونه باش��د. با 
اي��ن حال واقعيت اين اس��ت كه از نظر پوش��ش 
جغرافيايي و نوع سبد و تعداد مظنه و... مركز آمار 
ايران پوشش گسترده تري دارد. ما سري زماني كه 
در مركز آمار وجود دارد هم به روز كرديم و اكنون 
از س��ال ۶۱ را دربر مي گيرد. بنابراين شايد چون 
س��ري زماني بانك مركزي از ابتدا مورد استفاده 
بوده اكنون محل رجوع اس��ت. وگرنه من برتري 
ديگ��ري نمي بين��م. ضمن اينك��ه تاكيد مي كنم 
اطالع��ات مركز آمار ايران كامل تر اس��ت. اكنون 
مركز آمار ايران تورم ش��هري، روستايي و استاني 
و... منتش��ر مي ش��ود. به نظر من مركز امار ايران 
بايد اطالع رس��اني بيشتري در اين باره انجام دهد 
تا جامعه با مجموعه اطالعاتي كه مركز آمار منتشر 
مي كند آش��نا ش��ود. البته بايد بگويم كه در هيچ 
جاي دنيا دو نهاد رس��مي ب��راي اعالم آمار وجود 

ندارد و اين تنها خاص كشور ايران است. 

 اقتصاد همچنان 
تابع نفت است

عضو هيات علمي دانش��گاه خوارزمي تهران با 
اشاره به تاثير نوس��انات قيمت و صادرات نفت بر 
اقتصاد، رش��د يا عدم رشد اقتصادي در ايران را تا 
حدود بس��يار زيادي ناش��ي از تحوالت اين حوزه 

ارزيابي كرد. 
وحيد شقاقي شهري عضو هيات علمي دانشگاه 
خوارزمي در گفت وگو با ايسنا، درباره اثرات خروج 
امريكا از برجام بر ميزان رشد اقتصادي اظهار كرد: 
واقعيت اين اس��ت كه اقتصاد ايران همچنان تابع 

نفت است. 
ما در س��ال ۱۳۹۱ در ايران رش��د اقتصادي 
منف��ي ۶.۸درص��دي را تجرب��ه كردي��م كه در 
كش��اورزي  بخ��ش  اف��زوده  ارزش  س��ال  آن 
۴.7درص��د، بخش صنع��ت و معدن ۲.۳درصد، 
خدم��ات ۱.۵درصد و ام��ا ارزش افزوده بخش 
نفت��ي ما منف��ي ۳۶.۵درص��د بود؛ ب��ه همين 
نس��بت ما در س��ال ۱۳۹۵ كه رش��د اقتصادي 
معادل ۱۲.۵درصد را داش��ته ايم، ارزش افزوده 
بخش كش��اورزي ۴.۲درص��د، صنعت و معدن 
۲.۲درص��د، خدم��ات ۳.۶درص��د و ام��ا ارزش 
اف��زوده بخش نفتي ما ح��دود ۶۱.۶درصد بود. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه اساس��ا نفت اثر 
زي��ادي بر ميزان رش��د اقتصادي اي��ران دارد؛ 
به طوري كه حدود ۹.۸درصد از رشد اقتصادي 

در كشور ما سهم نفت است. 
اين اس��تاد دانش��گاه ب��ا تاكيد بر اينكه رش��د 
اقتص��ادي در اي��ران مبتني بر رش��د بخش نفتي 
بوده اس��ت، اظهار كرد: با خ��روج امريكا از برجام 
و در حال��ي كه هنوز تحريم هاي س��ه ماهه عليه 
ايران ش��روع نش��ده است، بس��ياري از بنگاه هاي 
خصوص��ي خارجي اين عالمت را دريافت كرده اند 
كه براي اينكه در ليست تحريم هاي دالري امريكا 
قرار نگيرند بايد از ايران خارج ش��وند و به همين 
خاطر است كه از حدود سه هفته قبل زمزمه هاي 
خروج ش��ركت هاي اروپايي مانند پ��ژو و توتال از 

ايران شروع شده است. 
ش��قاقي با بيان اينكه اين اتفاق روي بخش��ي 
از س��رمايه گذاري هاي اقتص��ادي در اي��ران تاثير 
منفي مي گ��ذارد، اظهار ك��رد: دولت هاي اروپايي 
هم نمي توانند براي ش��ركت هاي خصوصي تعيين 
تكليف كنند؛ چراكه آنها براس��اس منافع شخصي 

خود تصميم مي گيرند. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه بع��د از ۱۸۰ روز از خروج 
امري��كا از برجام تحريم ه��اي نفتي هم عليه ايران 
اعمال خواهد شد، گفت: تالش امريكا براي تحقق 
تحريم هاي نفتي، مسدود كردن مبادالت ايران با 
ش��ركاي نفتي  از جمله چي��ن، كره جنوبي و ژاپن 
اس��ت. امريكا مي خواهد به جاي نفت ايران، نفت 
عربستان س��عودي و خ��ودش را جايگزين كند كه 
اين مساله روي صادرات نفت و مشتقات آن تاثير 
منفي گذاشته و در نهايت رشد اقتصادي ما را هم 

كاهش خواهد داد. 
اي��ن اقتصاددان با بي��ان اينكه حدود يك ماه 
از مهلت ۹۰روزه ش��روع تحريم ه��اي امريكايي 
عليه ايران گذش��ته اس��ت، تصريح كرد: در اين 
م��دت قرار اس��ت كه بيم��ه، بانك ه��ا و بخش 
فلزات در ليس��ت تحريم ها ق��رار گيرند كه اين 
موضوع به ش��ركت هاي بيمه عالمت مي دهد تا 
نفت كش هايي كه با اي��ران كار مي كنند را بيمه 
نكنند كه همين مس��اله باع��ث كاهش صادرات 

نفت ايران خواهد شد. 
ش��قاقي ب��ا اش��اره ب��ه سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي كه پيش از اين و در س��ال هاي گذش��ته 
مطرح ش��ده بود اظهار كرد: هدف سياس��ت هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي در واق��ع خ��روج از تاثي��رات 
نوسانات نفتي و ايجاد درون زايي در اقتصاد كشور 
بود كه متاس��فانه پيگيري نشد. ما در درون زايي و 

برون گرايي در اقتصاد موفق عمل نكرده ايم. 

نقل و انتقال امالك به 
دفترخانه ها منتقل مي شود

قائم مقام مجري طرح تحول مالياتي س��ازمان 
امور مالياتي از منتقل ش��دن سامانه نقل و انتقال 

امالك به دفترخانه ها خبر داد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« به نقل از س��ازمان 
ام��ور ماليات��ي، محمدابراهي��م طريقت معاون 
توس��عه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي 
و قائم مق��ام مجري طرح تحول مالياتي با بيان 
اينك��ه اس��تقرار طرح جام��ع ماليات��ي بايد با 
جديت دنبال شود، اظهار داشت: سامانه نقل و 
انتقال امالك خاصه در شهرهاي بزرگ به ويژه 
در تهران كامال برون س��پاري و به دفترخانه ها 

منتقل خواهد شد. 
وي به تبيين گام هاي برنامه ريزي ش��ده برنامه 
عملياتي ط��رح جامع ماليات��ي پرداخت و عنوان 
كرد: س��امانه يكپارچه مالياتي در تمامي منابع و 
فرايندها در اداره كل ام��ور مالياتي جنوب تهران 
براي دس��تيابي به تجربه پياده س��ازي همه جانبه 
سامانه بهره برداري مي شود. همچنين بهره برداري 
از س��امانه يكپارچ��ه ماليات��ي در ادارات كل امور 

مالياتي سراسر كشور در دستور كار است. 
قائم مقام مجري طرح تحول مالياتي س��ازمان 
امور مالياتي به برنامه هاي عملياتي اش��اره كرد و 
گفت: تمامي اظهارنامه هاي مالياتي عملكرد سال 
۹۶ موديان حقيقي و حقوقي در س��امانه يكپارچه 

مالياتي بارگذاري مي شود. 
وي افزود: اوراق برگ تش��خيص، برگ قطعي و 
دعوتنامه هاي ارائه اسناد و مدارك در سامانه هاي 
تك منبعي اش��خاص حقيقي و حقوقي و س��امانه 

يكپارچه به صورت الكترونيك ابالغ خواهد شد. 
طريقت سياست هاي سازمان در راستاي طرح 
جامع مالياتي را برون سپاري در حوزه هاي مختلف 
IT عنوان كرد و گفت: هدف از اجراي سياست ها 
بهره برداري از س��امانه يكپارچه مالياتي در ادارات 

كل امور مالياتي سراسر كشور است. 
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انواع كالهبرداري در بستر بازي هاي آنالين
ايسنا  

يكي از راه هاي استفاده از بازي هاي آنالين چند نفره، پلتفرم 
اس��تيم اس��ت، اما كالهبرداران مي توانند از روش هاي مختلفي 
اس��تفاده ك��رده و با جعل هوي��ت اكانت هاي معتبر اس��تيم يا 
پيشنهادهاي مالي وسوسه انگيز، به حساب استيم شما دسترسي 

پيدا كرده و حتي ايميل تان را دراختيار بگيرند. 
اس��تيم )Steam( ي��ك س��كوي توزيع ديجيتال اس��ت كه 
براي بازي ويديويي چندنفره و مديريت حقوق ديجيتال توس��ط 
ش��ركت والو توسعه يافته است. اين پلتفرم براي توزيع بازي هاي 
رايانه يي و رسانه هاي مرتبط آنالين استفاده مي شود؛ به صورتي 
كه داده هاي مرتبط با آنها توسط بازي سازان يا توسعه دهندگان 
مس��تقل كوچك تر به خانه ه��اي نرم افزار بزرگ تر به اش��تراك 
گذاش��ته مي شود. ش��ركت والو در اكتبر ۲۰۱۲ ويژگي جديدي 
را فراه��م كرد تا داده هايي از نوع غي��ر بازي هاي رايانه يي نيز در 
محيط انجمن اس��تيم به اش��تراك گذاشته ش��ود كه اين خود 
ش��امل قابليت هاي گسترده يي شامل فهرست دوستان، گروه ها، 
ذخيره سازي ابري داده ها، چت صوتي و تصويري بازي سازان براي 

بازي هاي آنالين و... نيز مي شود. 
براي ورود به بازي هاي استيم بايد در ابتدا نرم افزار استيم نصب 
شده و سپس اكانت استيم ساخته شود، با استفاده از اين اكانت 
مي توان بازي هاي مختلفي را كه در ش��بكه وسيع استيم موجود 
هستند، استفاده كرد. در اكثر بازي هاي استيم از جمله بازي هاي 

 counter( معروف و فراگيرش��ده در ايران مانند كانتر استرايك
strike( و بازي استراتژيك دوتا )dota ۲( براي جذابيت و خاص 
بودن امكان خريد و فروش آيتم براي كاربران به وجود آمده است 

كه قيمت برخي از اين آيتم ها به ميليون ها تومان مي رسد. 
شركت استيم براي سهولت خريد و فروش آيتم ها ارزي با نام 
استيم والت )Steam wallet( به وجود آورده است كه مي توان 
آن را به نوعي ارز ديجيتالي دانس��ت. ارزش مالي باالي آيتم ها و 
وجود استيم والت دليل خوبي براي حضور كالهبرداران اينترنتي 
در اين زمينه اس��ت. روش هاي كالهبرداري ك��ه اكثرا در ايران 
صورت پذيرفته، توسط وب سايت پليس فتا به شرح ذيل توضيح 

داده شده است. 

 كالهبرداري با لينك جعلي
امروزه يكي از شايع ترين تكنيك هاي كالهبرداري، فيشينگ 
اس��ت كه توسط بسياري از كاربران استفاده مي شود، به خصوص 
در »پيوندهاي فيشينگ«، وب سايت هايي هستند كه شما را به 
ارائه اطالعات مربوط به حس��اب شما )نام كاربري استيم و كلمه 
عبورتان( سوق مي دهند. بعد از اينكه اطالعات حساب خود را در 
سايت مورد نظر ثبت كرديد، فيشر پس از انتقال آيتم هاي خود 
و كيف پول اس��تيم به يكي از حس��اب هاي خود، حساب ايميل 
پشتيبان را نيز تغيير مي دهد كه اجازه دسترسي شما به اكانت تان 

از بين مي رود. 

اين كالهبرداري به اين صورت اس��ت كه شخص كالهبردار 
از ش��ما درخواست خريد يا معاوضه يك آيتم با آيتمي كه اصال 
متعلق به وي نيست مي كند؛ در اين روش گاهي كالهبرداران با 
درج پيوند اكانت هاي پرارزش و حرفه يي كه آيتم هاي با ارزش��ي 
دارند، در اكانت خود ادعاي مالكيت آن اكانت ها را در جهت ايجاد 
اعتماد ش��ما دارند. كالهب��رداران در اين روش پ��س از دريافت 
آيتم مورد نظر ش��ما را حذف خواهند كرد و هيچ آيتمي به شما 
نخواهند داد. بنابراين هرگز نبايد به پيوند اكانت ديگر اش��خاص 

اعتماد كنيد. 
در اين روش كالهبرداران به صورت دقيق و با جزئيات كامل 
اكانت اس��تيم يك كاربر مشهور يا يكي از دوستان صميمي شما 
كه در ليس��ت پروفايل استيم شماست را ايجاد مي كنند؛ آنها با 
اين روش شما را فريب داده و آيتم هاي شما را به سرقت مي برند. 
كالهبردار با استفاده از پيشنهاد تخفيف عالي براي يك آيتم 
خوب در محيط اس��تيم به ش��ما پيام مي دهد، س��پس با بهانه 
دانس��تن اينكه آيا اكانت متعلق به شماس��ت از شما درخواست 
ايميل تاييد استيم را مي كند كه با در اختيار قرار دادن اين ايميل، 
در واقع شما اكانت خود را به شخص كالهبردار تقديم كرده ايد. 

گاهي كالهبرداران با استفاده از جلب اعتماد و پيشنهاد مبلغي 
قابل توجه از ش��ما درخواس��ت قرض گرفتن آيتم ها براي مدت 
كوتاهي مي كنند كه در واقع شما بايد اكانت خود را در اختيار وي 
قرار دهيد كه البته پس از آن، وي مي تواند آيتم ها و استيم والت 

شما را برداشته و اكانت شما را حذف كند. 
به گزارش ايسنا، بسياري از بازي هاي رايانه يي به صورت آنالين 
از طريق اينترنت در بس��تر كنسول هاي بازي، كامپيوتر، دستگاه 

تلفن همراه يا از طريق س��ايت هاي ش��بكه هاي اجتماعي انجام 
مي ش��ود. در اين بازي ها ممكن است افراد هويت واقعي خود را 
نمايش ندهند، بلكه با هويت هاي جعلي در بازي شركت  كنند كه 

درآن صورت امكان شناسايي خود را به شما نمي دهند. 
از طرفي ممكن است كالهبرداران اينترنتي با جعل هويت و 
در قالب بازي كنان با ش��ما وارد بازي شوند. امروزه در بازي هاي 
آنالي��ن مبالغ زيادي صرف خريد امكانات و تجهيزات مجازي در 
بازي مي شود. كالهبرداران ممكن است بدافزارها يا ويروس هايي 
را در طول بازي ها به ش��ما بدهند كه در ص��ورت دانلود آنها، با 

خطرات مالي و افشاي اطالعات مواجه مي شويد. 

سايبر

  ممنوعيت استفاده ايراني ها
از سرويس »گوگل مپ«

گ�وگل  قطع يك باره گوگل مپس روي كس��ب و 
كاره��اي اينترنت��ي ايراني ه��ا تقريبا با ي��ك تغيير 
API سراس��ري اساس��ي در م��دل س��رويس دهي

هاي گوگل مپس همزمان ش��ده اس��ت. از ۱۱ ژوئن 
دسترسي مجاز برنامه نويسان به اين APIها منوط به 
داشتن بيلينگ اكانت است. صاحبان كسب وكارهاي 
ايراني كه در سرويس هايشان از نقشه گوگل استفاده 
مي كنند اخيرا از مس��دود ش��دن امكان اس��تفاده از 
قابليت هاي اين س��رويس خبر داده ان��د. بنابر گفته 
اي��ن كس��ب وكارها، محدوديت ه��اي جدي��د روي 
API گوگل مپ��س تنها براي س��رويس هاي داراي 
دامن��ه داتاي آر ايجاد ش��ده و از اين رو در گفته هاي 
غيررس��مي از اين محدوديت به عنوان تحريم جديد 
گوگل ياد شده اس��ت. اما قطع يك باره اين سرويس 
گوگل براي كس��ب و كارهاي ايراني ه��ا با يك تغيير 
اساس��ي در مدل س��رويس دهي API گوگل مپس 
براي توس��عه دهندگان برنامه ها تقريبا همزمان شده 
است. گوگل از اين اقدام به عنوان بزرگ ترين تغييرات 
ي��اد مي كند. پيش از اين گوگل اع��الم كرده بود كه 
از ۱۱ ژوئن تمامي توس��عه دهندگان براي دسترسي 
 مجاز به APIه��اي گوگل مپس بايد بيلينگ اكانت 
)billing account( داش��ته باش��ند. اين تغييرات 

همچنين نيازمند داشتن كرديت كارت است. 

  ساخت هدفون گرافني
با شارژ سريع 

ديجيتال ترن�دز  ب��ه تازگي هدفوني با غش��اي 
گرافني ساخته شده كه كيفيت صوت را ارتقا مي دهد. 
اي��ن هدفون پس از ۱۰ دقيقه ش��ارژ ۲ س��اعت كار 
مي كن��د. به تازگي هدفون بي س��يم جديدي در وب 
س��ايت كيك استارتر عرضه شده كه از جنس گرافن 
اس��ت و مي تواند تا ۱۶ ساعت موسيقي پخش كند. 
اين هدفون كه Firefly نام گرفته پس از ۱۰ دقيقه 
ش��ارژ مي تواند ۲ س��اعت كار كند. اگر كاربر هدفون 
را به م��دت ۳۰ دقيقه در قاب ش��ارژ خود قرار دهد 
مي تواند تا چهار ساعت از آن استفاده كند. هدفون ها 
به وسيله بلوتوث 5.۰ به موبايل كاربر متصل مي شوند. 
اي��ن هدفون تا فاصل��ه ۳۳ فوتي ب��ه موبايل متصل 
مي ماند. بنابراين اگر موبايل روي ميز كار باشد كاربر 
مي تواند هنگام راه رفتن در محل كار به مكالمه خود 
ادامه دهد. در اين هدفون از گرافن براي ساخت يك 
غش��اي نانو بسيار مقاوم استفاده شده است. اين غشا 
۱۰۰ برابر قدرتمندتر از فوالد اس��ت، اما وزن بس��يار 
كم��ي دارد. اي��ن غش��اي گرافني كيفي��ت صوت را 
ارتقا مي دهد.  هدفون Firefly با س��يري و دستيار 
گوگل نيز يكپارچه مي ش��ود، بنابراين كاربر مي تواند 
از دستيارهاي هوشمند نيز استفاده كند. دركنار تمام 

اين موارد هدفون مذكور كامال ضدآب است. 

  فناوري تشخيص چهره
براي جلوگيري از تيراندازي

فيوچريسم  برخي شركت هاي امنيتي خصوصي 
در امري��كا قص��د دارند با همكاري نهاده��اي دولتي از 
فناوري هاي نوين براي شناسايي مظنونين احتمالي كه 
قص��د تيراندازي و به راه انداختن كش��تار در مدارس را 
دارند، بهره بگيرند. به همين منظور دوربين هاي مجهز 
به نرم افزارهاي شناسايي چهره در نقاط مختلف مدارس 
و در بي��رون و داخل س��اختمان آنها نصب مي ش��وند. 
دوربين هاي يادش��ده با دقت دانش آم��وزان را زيرنظر 
مي گيرند و چه��ره افرادي را كه ممكن اس��ت باتوجه 
به ظاهر و شرايط ش��ان مش��كل آفرين باش��ند، عالمت 
مي زنند. البته در برخي ايالت هاي امريكا در اين زمينه 
محدوديت ه��اي قانون��ي وج��ود دارد و اقداماتي از اين 
دست بدون كس��ب رضايت افراد يا والدين آنها ممنوع 
است. به عنوان مثال شركت هاي فناوري در ايالت هاي 
ايلينويز و تگزاس بايد قبل از اس��كن كردن چهره افراد 
از آنها رضايت بگيرند. انتظار مي رود طي ماه هاي آينده 
بس��ياري از مدارس در امريكا با صرف هزينه هاي چند 
ميليون دالري به دوربين هاي بس��يار پيش��رفته مجهز 
شوند كه داراي نرم افزارهاي هوش مصنوعي براي تعقيب 
دايمي افراد مظنون به اعمال خشونت باشند. البته اين 
دوربين ها مشكالتي نيز دارند. به عنوان مثال برخي آنها 
از دق��ت و كيفيت الزم براي تهي��ه تصاوير باكيفيت و 
قابل استفاده براي نرم افزارهاي هوش مصنوعي برخوردار 
نيستند. هك شدن و سرقت اطالعات اين دوربين ها نيز 

يك نگراني عمده ديگر محسوب مي شود. 

  شناسايي مجرمان
با امضاي ميكروبي

ايندپندنت  محققان روش جديدي به نام »امضاي 
ميكروبي« براي شناسايي مجرمان ابداع كرده اند كه بر 
پايه بررسي ميكروب هايي است كه هر فرد در محيط 
منتشر مي كند. در آينده نزديك مي توان با استفاده از 
اثر باكتري ها و موجودات ريزي كه مجرمان در صحنه 
جنايت جا مي گذارند، آنها را شناسايي كرد. گروهي از 
ميكروبيولوژيست ها و كارشناسان امور جنايي، روشي 
به نام »امضاي ميكروبي« را ابداع كرده اند كه در كنار 
اثر انگش��ت و دي ان اي براي شناسايي مجرمان به كار 
گرفته خواهد ش��د. انس��ان ها در هر ساعت حدود ۳۶ 
ميليون سلول ميكروبي منتشر مي كنند و اين انتشارات 
نامرئي س��رنخي از مجرم را فراهم مي كنند.  هر چند 
تحقيقات در اين حوزه هنوز در مرحله ابتدايي اس��ت، 
اما محققان اميدوارند در آينده از اين روش براي رديابي 
مجرمان استفاده كنند. جارد همپتون مارسل محقق 
ارش��د اين طرح مي گويد: جرقه اي��ن پژوهش زماني 
زده ش��د كه تحقيقي ديگر نشان داد در هر خانه يك 
اجتماع از ارگانيسم هاي ريز و يگانه )ميكروبوم خانگي( 
وجود دارد.  اين روند نشان مي دهد محيط ميكروبي با 
وجود يا غيبت افراد در محيط شكل مي گيرد.  پس از 
آن محققان با انجام چند مطالعه در كفش ها و موبايل 
نشان دادند ميكروب هاي فردي به دستگاه هاي شخصي 
منتقل مي شود و مي توان اين دو را به هم مرتبط كرد. 

اخبار

معاون رگوالتوري با تاكيد به تشديد نظارت بر اپراتورها اعالم كرد

افزايش مسدود سازي پيامك هاي تبليغاتي
گروه دانش و فن 

مع��اون س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي از ادام��ه اج��راي طرح مسدودس��ازي 
شماره هاي موبايل ارسال كننده پيامك هاي انبوه 
به مش��تركان در راستاي حل معضل پيامك هاي 

مزاحم خبر داد. 
مجيد حقي با بيان اينكه شواهد نشان مي دهد 
ك��ه طي ۴ ماه اخي��ر ميزان ارس��ال پيامك هاي 
تبليغاتي و ارزش افزوده ناخواس��ته، كاهش يافته 
است، اظهار داشت: مطابق با مكانيسم هاي نظارتي 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي با 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم كه از سوي مشتركان 
به سامانه هاي ۱۹5 و ۸۰۰ گزارش داده مي شوند، 

برخورد مي كنيم. 
وي گف��ت: هم اكن��ون مش��كل عم��ده ب��ه 
پيامك ه��اي تبليغات��ي مرب��وط مي ش��ود كه از 
سرش��ماره هاي ش��خصي موبايل به صورت انبوه 
به كاربران ارس��ال مي ش��ود. اين شماره ها پس از 

شناسايي مسدود خواهند شد. 
مع��اون رگوالت��وري ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه 
مسدودس��ازي شماره هاي شخصي كه مبادرت به 
ارس��ال پيام انبوه مي كنند، همچن��ان ادامه دارد 
و ب��راي مقابله با اين كارب��ران راهكارهايي جديد 
نظارتي درنظر گرفته ايم، افزود: متاسفانه در طول 
زم��ان، اين كاربران خطوط خ��ود را تغيير داده يا 
رفتار تج��اري خود را تغيير مي دهند، اما با وجود 
اي��ن ما نيز رفتار نظارتي خ��ود را با آنها مطابقت 
داده و در كمترين زمان ممكن، اين ش��ماره ها را 

شناسايي كرده و با آنها برخورد مي كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه با مكانيسم هاي نظارتي 
درنظر گرفته ش��ده ش��اهد كاهش ميزان ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم هستيم، ادامه داد: بنا 
است به زودي اپراتورهاي تلفن همراه، پنل كاربري 
ويژه هر مشترك تلفن همراه را راه اندازي كنند كه 
مديريت دريافت پيامك در اختيار مشترك باشد. 
حقي خاطرنشان كرد: با وجود اين پنل كاربري 
كه مطابق با مصوبه كميس��يون تنظيم مقررات به 
اپراتورها دستور داده شده است، مشترك مي تواند 
ارسال يا عدم ارسال انواع مختلف پيامك را انتخاب 
و تنظيم كرده و مطابق با آن ليست، اپراتور امكان 

ارسال پيامك را براي مشترك فراهم مي كند. 
به گفته وي، اين پنل كاربري از نوع اپليكيشن 
يا وب بيس خواهد بود كه به مش��ترك اختصاص 
مي ياب��د تا بتواند مس��ير ورود پيامك هاي الزم را 
باز و پيامك هاي مزاحم را مس��دود كند؛ با وجود 
اين انتظار مي رود با اجراي اين دس��تورالعمل كه 
در راس��تاي حفظ حريم ش��خصي و ش��هروندي 
ش��هروندان انجام مي ش��ود، ش��ماره هاي مزاحم 

تبليغاتي در كمترين بازه زماني، حذف شوند. 

 داليل شكايت از خدمات اپراتورها
از سوي ديگر مشتركان با بهره گيري از سامانه 
ثبت ش��كايات مبتني بر مكان نم��اي جغرافيايي، 
مي توانند ش��كايت خود را از خدم��ات اينترنتي، 
تلف��ن ثاب��ت، تلف��ن هم��راه، خدمات پس��تي و 
ارتباطات راديويي مربوط ب��ه هر يك از اپراتورها 

با ذكر م��كان اعالم كنند و رگوالتوري نيز با نگاه 
مردم به ارزيابي اپراتورها مي پردازد. 

س��امانه جام��ع رس��يدگي و پاس��خگويي به 
شكايات شبكه هاي ارتباطي و فناوري اطالعات و 
اپليكيش��ن تحت اندرويد موبايلي آن روي پورتال 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قابل 
دس��ترس اس��ت و پي��ش از اين اعالم ش��ده بود 
كه كاربران ب��ا مراجعه به اين س��امانه مي توانند 
اعتراضات خود نس��بت به خدم��ات اپراتورها را با 
ذكر مكان جغرافيايي اعالم كرده و منتظر پيگيري 

موضوع از طرف رگوالتوري باشند. 
باتوج��ه به اينكه اختالالت صوت و ديتا همواره 
ممكن اس��ت براي مشتركان و كاربران اپراتورهاي 
مختلف اتفاق بيفتد و از طرفي اش��اره به جزئيات 
اين اخت��الالت ازجمله م��كان جغرافياي��ي براي 
حل مش��كل از طرف اپراتورها و مراجع پاس��خگو 

از اهميت زيادي برخوردار اس��ت، »س��امانه ثبت 
شكايات مبتني بر مكان نماي جغرافيايي« با هدف 
تقويت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، اطالع از كميت و كيفيت فعاليت 
خدمات دهندگان و ارتقاي اين سيس��تم با رويكرد 
توسعه نظارت مردم راه اندازي شد. معاون نظارت و 
اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي- درب��اره اين س��امانه مكان محور گفت: 
رويكرد اين سامانه با ذكر مكان جغرافيايي از طرف 
كاربر اين اس��ت كه به ما كم��ك  كند، دقيق تر به 
مشكل رسيدگي كنيم. ويژگي ديگر اين سامانه اين 
است كه مردم مي توانند شكايت خود و سايرين را 
در سامانه ببينند. به عبارتي ما تالش كرديم از نگاه 

مردم براي ارزيابي اپراتورها استفاده كنيم. 
در اين س��امانه همچنين امكان رويت شكايت 
ساير مشتركين فراهم اس��ت. حقي معتقد است 

اين موض��وع رويك��ردي براي اپراتورهاس��ت كه 
س��ريع تر به حل اشكال بپردازند، زيرا اشكال شان 
در معرض ديد اس��ت. او مي گوي��د: هرچه تعداد 
اين اش��كاالت بيشتر باش��د، ممكن است در نگاه 
م��ردم تاثير بگ��ذارد و از آنجا كه اي��ن موضوع با 
منافع اپراتورها در تضاد اس��ت، س��ريع تر موضوع 
را پيگيري مي كنند. اپراتورها جزئيات شكايات را 

مي بينند و رسيدگي مي كنند. 
گفتني اس��ت چندي پيش محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات نيز با 
اشاره به اين سامانه مكان محور و با تاكيد بر لزوم 
نظارت و بهبود كيفيت گفته بود: س��رعت توسعه 
فناوري اطالعات و زيرس��اخت ها در كشور بسيار 
خوب بوده اما مردم همزمان از ما مطالبه كيفيت 
دارن��د. مكمل اپراتورها، سيس��تم نظارت مردمي 
اس��ت و با رونمايي از سيس��تم مبتن��ي بر نقطه 
جغرافيايي، از اي��ن پس اپراتورها مطابق وعده يي 
كه داده بوديم، در مع��رض نظارت عمومي مردم 

هستند. 
با سامانه ثبت ش��كايات مبتني بر مكان نماي 
جغرافيايي، مش��تركان مي توانند در صورت بروز 
اخت��الل از طرف اپراتورها، با وارد كردن ش��ماره 
تلفن همراه و متن ش��كايت و آدرس مكان مورد 
نظر، ش��كايت خود را از خدم��ات اينترنتي، تلفن 
ثابت، تلفن هم��راه، خدمات پس��تي و ارتباطات 
راديويي مربوط به هر يك از اپراتورها اعالم كنند. 
مش��تركان ش��كايت خود درب��اره اينترنت را 
مي توانن��د با ذكر اپراتورها اع��الم كنند. در حوزه 
اينترنت پرسرعت، انتخاب موضوع شكايت مي تواند 
تحويل سرعت كمتر از قرارداد، گرانفروشي، نبود 
گزارش مصرف مش��تري، ف��روش اجباري و عدم 
درج قيمت باش��د. در حوزه اينترنت وايمكس هم 
مي توان تحويل س��رعت كمت��ر از قرارداد را مورد 
ش��كايت قرار داد. هر ي��ك از زمينه هاي اينترنت 
هوش��مند، پهناي باند اختصاص��ي و نارضايتي از 
پرس��نل مي تواند ب��ا انتخاب موضوع پش��تيباني 
مورد ش��كايت قرار گيرد. در حوزه تلفن اينترنتي 
وايمكس نيز مش��تركان مي توانند م��وارد درباره 
جداس��ازي ترافيك داخل و بين الملل يا اينترنت 

پرسرعت موبايل ۳G و ۴G  شكايت كنند. 

هكر نيوز 
فيس بوك اذع��ان كرده كه يك ب��اگ نرم افزاري علت 
افش��اي اطالعات ش��خصي و حريم خصوصي ۱۴ ميليون 

كاربر فيس بوكي بوده است. 
شبكه اجتماعي فيس بوك كه از بزرگ ترين پلتفرم هاي 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و ارتب��اط مي��ان اف��راد در جهان 
محسوب مي ش��د، طي چند ماه اخير گرفتار رسوايي هاي 

متعددي شده است. 
 پس از آنكه وب س��ايت ها و رسانه هاي خبري بسياري 
گزارش كردند كه شبكه اجتماعي فيس بوك با يك موسسه 
تحقيقاتي و مشاوره سياسي انگليسي تحت عنوان كمبريج 
آنالتيكا در انتشار اطالعات شخصي و خصوصي كاربرانش 
همكاري داشته، مردم و منتقدان بسياري فيس بوك را به 
خيانت در امانت و همكاري با نهادهاي دولتي و تحقيقاتي 

و همچنين نقض حريم شخصي كاربران متهم كردند. 
اين ش��بكه اجتماعي به سرعت در آماج حمالت شديد 
كاربران بسياري در سراس��ر جهان قرار گرفت، به گونه يي 
كه تعداد كثيري از ش��ركت ها و افراد معروف به بس��تن و 
غيرفع��ال كردن صفحات مجازي خود در فيس بوك اقدام 
كرده و استفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي براي دنياي 

مجازي توصيف كرده اند. 
طبق گزارش هاي منتشره، اطالعات بالغ بر ۸۷ميليون 
كاربر فيس بوكي به صورت نادرست و ناخودآگاه دراختيار 

موسسه كمبريج آنالتيكا قرار گرفته است.
حاال مدت ها پس از رسانه يي شدن رسوايي فيس بوك، 
حاال اين ش��ركت اعتراف كرده اس��ت ك��ه اطالعات ۱۴ 
ميلي��ون كاربري كه به تازگي اعالم ك��رده بودند تصاوير و 
اطالعات خصوصي شان لو رفته و در فضاي مجازي منتشر 

ش��ده اس��ت، به علت يك باگ و مش��كل نرم افزاري بوده 
اس��ت. فيس بوك يكي از آن ش��ركت هايي بود كه همواره 
به اعتمادسازي ميان كاربرانش و حفظ حريم شخصي آنها 
تاكيد مي كرد، حاال يكي پس از ديگري معلوم مي شود كه 
اين ش��ركت چندان هم در محافظ��ت از حريم خصوصي 

كاربرانش موفق نبوده است. 
اين غول ش��بكه اجتماعي روز پنج شنبه اعالم كرد كه 
متخصصان و مهندس��ان ش��بكه آن يك ب��اگ نرم افزاري 
پيدا كرده اند كه موجب ش��ده اطالعات كاربران به صورت 
همگاني و قابل مشاهده براي همه روي پلتفرم فيس بوك 
و فضاي مجازي اينترنت ق��رار بگيرد. اين باگ گريبانگير 
۱۴ ميلي��ون كاربر در جهان ش��ده بوده و ب��ه گفته آنها، 
مش��كالت متع��ددي را در زندگي شخصي ش��ان به وجود 

آورده است. 
فيس بوك با انتشار بيانيه يي، ضمن شناسايي اين باگ 
نرم اف��زاري، از كاربران و قربانيان اين حادثه عذرخواهي و 
طلب پوزش كرده و گفت��ه كه هرچه زودتر آن را برطرف 

خواهد كرد. 

ايسنا 
وزير ارتباطات با اش��اره به افزاي��ش ۱۶۰۰ ميليارد توماني 
درآمد دولت بر اثر اجراي يكي از زير پروژه هاي دولت الكترونيك 
در اجراي طرح ثبت گوشي هاي همراه گفت: اين درحالي است 
كه با تمام سرمايه گذاري هايي كه تاكنون صورت گرفته، سهم 

دولت از بازار ICT در كشور 5۰۰۰ ميليارد تومان مي شود. 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه هزينه در عرصه دانش��گاهي نوعي سرمايه گذاري 
اس��ت، گفت: چراكه بعدا چن��د برابر اين هزينه ه��ا به جامعه 
بازمي گردد و هر مجموعه يي كه در اين عرصه پا بگيرد، در رشد 
و ترقي كشور موثر است. وي با اشاره به اينكه با تغيير دولت ها 
نقش و اثر مجموعه هاي دانش��گاهي قابل جعل و تكذيب شدن 
نيست و فقط ممكن است اولويت ها جابه جا شود، افزود: جامعه 

ما با دو ابر چالش محدوديت منابع و دوم اشتغال روبه روست. 
آذري جهرمي با بيان اينكه بيشتري ميزان بيكاري در كشور 
در ميان قش��ر تحصيلكرده وجود دارد، اظه��ار كرد: باتوجه به 
شرايط بين المللي پيش بيني مي شود با محدوديت هاي جدي تر 

روبه رو شويم كه راه حل آن بهره وري است. 
عضو كابين��ه دولت تدبير و اميد با تاكي��د بر اينكه يكي از 
بزرگ ترين كاربردهاي فن��اوري اطالعات افزايش بهره وري در 
همه حوزه هاست، تصريح كرد: با سرمايه گذاري هايي كه از ابتدا 
تاكن��ون در عرصه ارتباطات و فن��اوري اطالعات صورت گرفته 
اس��ت، بازاري به ارزش ۳5 هزار ميليارد تومان ايجاد شده است 
ك��ه از اين ميزان پنج هزار ميليارد تومان به خزانه دولت تزريق 

مي شود كه يكي از منابع بودجه دولت به حساب مي آيد. 
وي با اشاره به اينكه تا پايان برنامه ششم توسعه اين بازار با 
رشد ۲.5 برابري بايد به بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان برسد، 
خاطرنشان كرد: فقط با اجراي طرح ثبت گوشي هاي همراه به 

عنوان يك زير پروژه دولت الكترونيك با ارتباط س��ه دس��تگاه 
وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و گمرك كش��ور بيش از ۱۶۰۰ 

ميليارد تومان در سال پرداختي به خزانه دولت باال رفت. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه تحول 
ديجيتال مبتني بر فناوري اس��ت، گفت: نخستين نشانه تحول 
ديجيتال در حوزه اقتصادي است اما آثار آن در حوزه اجتماعي 
و فرهنگي نيز رخ مي ده��د كه اگر به ظرفيت تحول ديجيتال 
در كش��ور اعتماد كنيم و با نگراني هاي فرهنگي با پيشرفت ها 
و دس��تاوردها مخالف��ت نكنيم، قطعا اثر بي نظيري در كش��ور 
مي گذارد. وي از آماده ش��دن طرحي با همكاري شش دستگاه 
دولتي خبر داد و افزود: با همكاري وزارت ارتباطات، كار، صنعت، 
علوم و س��ازمان امور اس��تخدامي و معاونت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري طرح كارآفرين را آماده ش��د كه در دولت به 

كميسيون اقتصادي ارجاع شده است. 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه يك��ي از مفاهيم موجود در اين 
طرح پارك اقتصاد ديجيتال است، اظهار كرد: اين پارك محيطي 
را براي ايجاد ظرفيت در مجموعه هاي فعال ايجاد مي كند تا از 

مراحل رشد آنها حمايت شود. 

افزايش ۱۶۰۰ ميلياردي درآمد دولت با اجراي يك پروژهرسوايي دوباره فيس بوك اين بار گردن باگ نرم افزاري افتاد

فراسوكاربر



 Mon. Jun  11. 2018  1121   دو شنبه 21  خرداد 1397     26   رمضان 1439  شماره   
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 حض�ور حيوانات با گرم تر ش�دن هوا؛ مش�هد  

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مشهد 
گفت: با گرم  ش��دن هوا حض��ور برخي حيوانات را در 
ش��هر خواهيم داش��ت و بزمجه يافت شده در منطقه 
كارمندان به محيط زيست تحويل داده مي شود. حسن 
جعفري در رابطه با بزمجه پيدا ش��ده در شهر مشهد 
اظهار كرد: اين حيوان جثه بزرگي داش��ته و طول آن 
به يك متر و 10 سانتي متر است. حضور اين حيوان با 
جثه يي بزرگ در منطقه كارمندان مشهد موجب ترس 
و وحشت اهالي منطقه شده است. خوشبختانه خبري 
مبتني بر اينكه اين بزمجه آسيبي به كسي وارد كرده 
باشد، گزارش نشده اس��ت.  او افزود: پس از مشاهده 
حيوان توس��ط مردم منطقه كارمندان با آتش نشاني 
تماس گرفته ش��د و نيروهاي آتش نشان ايستگاه 16 
ب��ه محل اعزام ش��دند و با راهكارهاي مناس��ب خود 
بالفاصله حيوان را زنده گيري مي كنند. اين بزمجه پس 
از زنده گيري توس��ط نيروهاي آتش نشاني به ايستگاه 
فرستاده شد و در پايان به اداره محيط زيست تحويل 

داده مي شود. 
 كسر ۶۰ هزار تومان از حقوق معلمي كه موي 
۹ دانش آم�وز را قيچ�ي كرده بود؛ ف�ارس  رييس 
آموزش و پرورش فس��ا از صدور حكم معلم متخلفي 
خبر داد ك��ه موي ۹ دانش آموز را قيچ��ي كرده بود.  
مس��لم اميني نژاد در خصوص حكم صادر شده براي 
معلم��ي كه موي ۹ نفر از دانش آموزان را قيچي كرده 
بود، گفت: حكم معلم فسا اين هفته صادر و او محكوم 
به تنزل يك گروه يا طبقه ش��غلي به مدت يك س��ال 
ش��د. هر فرد حقوق بگيري يك طبقه شغلي دارد كه 
در ص��ورت محكوم ش��دن يك طبقه از ش��غل او كم 
مي ش��ود و بر اس��اس آن از حقوق او نيز كسر خواهد 
شد.  اميني نژاد گفت: تنزل يك طبقه شغلي به مدت 
يك س��ال يعني ماهي 60 ه��زار تومان به مدت يك 
سال از حقوق اين معلم كسر خواهد شد. ضمن اينكه 
هيچ حكمي براي بازنشستگي معلم صادر نشده است. 
وي در خصوص رضايت والدين توضيح داد: از ميان ۹ 
دانش آموزي كه موي آنها قيچي ش��ده بود والدين دو 
نفر از آنها شكايت كرده بودند كه با صحبت هاي انجام 

شده شكايت خود را پس گرفتند و رضايت دادند. 
 رش�د ۹.5درص�دي تولي�د ب�رق در نيروگاه 
شهيد بهشتي لوشان؛ رشت  مديرعامل شركت برق 
منطقه يي گيالن گفت: مقايسه ميزان توليد انرژي برق 
نيروگاه شهيد بهشتي لوش��ان در سال هاي ۹5 و ۹6 
نش��ان مي دهد كه ميزان توليد اين نيروگاه در س��ال 
۹6 نسبت به سال ۹5، ۹.68 درصد رشد داشته است. 
عظي��م بلبل آبادي مديرعامل ش��ركت س��هامي برق 
منطقه يي گيالن ديروز اظهار داش��ت: در پي آس��يب 
ديدن يك��ي از ترانس هاي اندازه گي��ري ولتاژ ژنراتور 
واح��د يك نيروگاه لوش��ان و به دلي��ل اينكه ترانس 
مذكور قديمي و از نوع خش��ك بوده و داراي نس��بت 
تبديل خاصي اس��ت كه در بازار موجودي نداشت، لذا 

كار ساخت ترانس مشابه در دستور كار قرار گرفت. 
وي افزود: با اس��تعالمات انجام ش��ده توسط شركت 
تولي��د نيروي برق لوش��ان؛ ش��ركت ني��روي رخش 
كردستان و چند شركت خارجي اعالم آمادگي كردند 
كه نظر به حمايت از صنايع داخلي، كار س��اخت آن 
به ش��ركت ايراني سپرده ش��د كه با ساخت ترانس و 
انج��ام تس��ت هاي الزم، ترانس مذكور ب��ه خوبي و با 
موفقيت م��ورد بهره ب��رداري قرار گرفت. با س��اخت 
ترانس اندازه گيري ولتاژ ژنراتور نيروگاه لوشان توسط 
متخصصان داخلي ضمن اينكه پايداري واحد با تجهيز 
جديد افزايش يافته است، نسبت به سفارش نمونه هاي 

خارجي صرفه جويي نيز صورت گرفته است. 
 بي ني�ازي فوالد مبارك�ه از واردات روغن هاي 
ن�ورد؛ اصفه�ان  در راس��تاي سياس��ت هاي ف��والد 
مبارك��ه در حماي��ت از ش��ركت هاي دانش بني��ان 
داخلي، كارشناس��ان فوالد مباركه با همكاري شركت 
دانش بنيان »به آرين صنعت اصفهان« توانس��تند به 
دانش فني س��اخت روغن هاي مورد استفاده در خط 
نورد تاندم پنج قفس��ه يي فوالد مباركه دست يابند و 
ضمن قطع وابس��تگي ب��ه واردات اين قبيل روغن ها، 
ساالنه حدود 1۲0ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي 
به بار آورند.  رييس خطوط نورد س��رد فوالد مباركه 
ضمن تاييد اين خبر گفت: در راستاي تكميل موفقيت 
دستيابي به دانش فني و استفاده از روغن نورد ساخت 
داخل در نورد دو قفسه يي، اين بار با همكاري مضاعف 
كارشناسان ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با شركت 
مذكور در عرصه توليد روغن نورد، دستيابي به دانش 
فني و توان توليد روغن نورد در تاندم ميل مداوم رقم 
خورد.  محمودرضا قرمزي در اين خصوص افزود: يكي 
از مواد مصرفي اس��تراتژيك در فرآيند نورد س��رد در 
خطوط نورد، روغن نورد است؛ به نحوي كه در فرآيند 
ن��ورد، كاهش ضخامت ورق گرم ب��ه ميزان مورد نياز 
مش��تري پس از اسيدشويي در تاندم مداوم، با اعمال 
نيرو و كش��ش روي ورق در دماي محيط با پاش��ش 

مخلوط آب دمين و روغن نورد صورت مي گيرد. 
 كش�ت برنج در ف�ارس طي 5 س�ال به صفر 
مي رس�د؛ ش�يراز    معاون توليدات گياهي سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان فارس با اش��اره به اينكه 
اقدامات��ي براي مقابله با بحران آب در اين اس��تان 
آغاز ش��ده اس��ت، طرح به صفر رس��يدن كاش��ت 
ش��لتوك )برنج( طي 5 تا 6 س��ال آينده  را يكي از 
برنامه ها در اي��ن ارتباط عنوان كرد. محمد صادقي 
در نشست خبري س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
 ف��ارس گف��ت: هم اينك در اس��تان ف��ارس بالغ بر

150 تا 160هزار شلتوك در سطحي حدود ۲6هزار 
هكتار كش��ت مي شود، اين ميزان در گذشته حدود 
60ه��زار هكتار بوده و در آن ح��دود 300 هزارتن 
شلتوك توليد مي ش��ده است.  صادقي تصريح كرد 
كه يكي از راهكارهاي مقابله  با مش��كالت ناش��ي از 
خشكس��الي و كم آبي تغيير الگوي كش��ت است كه 
از يكي، دو س��ال قبل در فارس آغاز شده و بايد به  

تدريج و با همراهي كشاورزان اجرايي شود. 

اخبارشهرستانها

برنامه هاي تازه وزارت كشور براي بهبود اوضاع اقتصادي مناطق مرزنشين

معادله ساماندهي بازارچه هاي مرزي و مشكالت معيشتي

با مصوبه جديد دولت

نان گران نمي شود

گروه بنگاه ها  
 موضوع س��ازماندهي اقتصادي و معيش��تي 
مناط��ق مرزنش��ين كش��ورمان ط��ي روزه��ا و 
هفته هاي اخير و بعد از قوانين تازه وزارت كشور 
در خصوص كولبران ابعاد تازه يي پيدا كرده است؛ 
موضوعي كه ضروري اس��ت مسووالن اجرايي و 
تقنيني كشور به صورت جدي به آن توجه كنند. 
واقعيت آن است كه در مناطق مرزنشين شرقي 
كش��ور زمينه يي ب��راي ايجاد اش��تغال از جمله 
كارخانه، كش��اورزي و دامپروري وجود ندارد، به 
همين جهت اجراي قواني��ن اخير كولبران براي 
مرزنشيناني كه از اين طريق چرخ معيشت خود 
و خانواده شان را مي چرخانند دردسرهاي زيادي 
ايج��اد كرده و عمال زندگي آنها را دچار اش��كال 

كرده است. 
 بع��د از مط��رح ش��دن بحث بومگ��ردي در 
مناط��ق م��رزي و تبع��ات اقتص��ادي توس��عه 
گردش��گري و بومگ��ردي در اي��ن مناط��ق؛ روز 
گذش��ته مديركل ام��ور مرزي وزارت كش��ور از 
س��اماندهي بازارچه هاي مرزي و توسعه مشاغل 
خانگي و كسب و كار كوچك و متوسط به عنوان 
يك راه��كار جايگزين براي بهبود ش��اخص هاي 
معيش��تي اين مناطق خب��ر داد. راهكاري كه به 
اعتقاد شهرياري در صورت توجه به آن مي تواند 
بسياري از نيازهاي معيشتي مردم اين مناطق را 
پاس��خ دهد و به مرزنش��ينان براي بهره مندي از 

كسب و كار پايدار ياري رساند. 
ش��هريار حيدري از ابالغ آيين نامه ساماندهي 
مبادل��ه كاال در بازارچه ه��اي غيررس��مي موقت 
م��رزي خب��ر داد و گف��ت: در اي��ن آيين نامه ها 
هم  ش��أن مردم مرزنش��ين رعايت شده و هم به 
معيش��ت مردم در اين مناطق توجه شده است.  
مديركل ام��ور م��رزي وزارت كش��ور ديروز در 
نشست خبري در محل وزارت كشور اعالم كرد: 
آيين نامه س��اماندهي مبادله كاال در بازارچه هاي 
غيررس��مي موقت مرزي )كولب��ري( و آيين نامه 
ورود كاال توس��ط ملوانان ش��ناورهاي دريايي با 
ظرفيت كمتر از 500 تن )ته لنجي( كه توس��ط 
هيات وزيران به تصويب رس��يده امروز از س��وي 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور به استانداران 

ابالغ شده است. 
از  گف��ت:  در جم��ع خبرن��گاران  حي��دري 
س��ال هاي گذش��ته كاالها كه به پشت مرزهاي 
رس��مي كشور منتقل مي ش��د توسط تعدادي از 
كولبران به داخل كش��ور منتقل مي ش��د و هيچ 
دس��تگاه نظارتي هم دخالت و نظارتي روي اين 
فرآيند نداش��ت، در س��ال هاي اخي��ر اين روند 
انتقال كاال ش��كل ديگري به خود گرفته اس��ت 
ك��ه با تصويب و اصالحيه هاي اي��ن آيين نامه ها، 
ي��ك چارچوب مش��خص نيز به خ��ود گرفته تا 

ساماندهي و مديريت شود. 
او گفت: از طرفي بح��ث اقتصاد مقاومتي كه 
هميش��ه مورد تاكيد رهبر معظم انقالب اس��ت 

و همچني��ن امس��ال به عنوان حماي��ت از توليد 
داخل��ي نامگذاري ش��ده اس��ت و از طرف ديگر 
معيش��ت م��ردم در مناطق مرزي م��ورد توجه 
دول��ت قرار دارد. از اين رو، اين دو آيين نامه براي 
ساماندهي فعاليت كولبران و بازارچه هاي مرزي 

تصويب شد. 
مديركل امور مرزي وزارت كش��ور گفت: اين 
دو آيين نام��ه جدي��د ظرفيت ه��اي خوبي براي 
مناطق مرزنش��ين ايجاد ك��رده به طوري كه هم 
نظارت دس��تگاه هاي مربوطه را ايجاد كرده و هم 
به ش��أن مردم مرزنشين و معيشت مردم در اين 

مناطق توجه شده است.
مدي��ركل ام��ور مرزي وزارت كش��ور س��ود 
بازرگان��ي ك��ه در آيين نامه ه��اي جدي��د براي 
مرزنش��ينان در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت را از 
مزيت هاي اي��ن آيين نامه خوان��د و توضيح داد: 
در آيين نامه قبلي س��ود بازرگاني در نظر گرفته 
شده كفايت نمي كرد؛ اما در آيين نامه هاي جديد 
و در قالب سامانه يي تحت نظارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اين س��ود مشخص شده است و 
همچنين تعيين ش��ده كه چه افرادي شامل اين 

فعاليت هستند. 
حي��دري اف��زود: ب��ر اس��اس اي��ن آيين نامه 
مش��خص شد كه چه كس��اني مرزنشين هستند 
و چه كس��اني مش��مول امتيازات و فعاليت هاي 
تجاري مرزنش��يني مي شوند و چه كساني هم از 
ش��مول اين تجارت خارج مي شوند، در حقيقت 
براي اين تجارت يك راس��تي آزمايي انجام شد و 
جمعيت تعريف ش��ده احصا شد و در سامانه يي 
ك��ه براي اين كار تعريف ش��ده اس��ت اين افراد 

معرفي ش��ده اند و كارت فعاليت مرزنش��ينان در 
سامانه منظور شده اس��ت.  مديركل امور مرزي 
وزارت كش��ور گفت: بر همين اساس كارت هاي 
فعاليت كه صادر مي ش��ود و به مرزنشينان تعلق 

مي گيرد، تخفيف در قالب سود بازرگاني است. 
حيدري ب��ا بيان اينك��ه در مناط��ق دريايي 
نيز مش��كالتي وجود داش��ت، گفت: كس��ي كه 
مي خواه��د كاال وارد كند بايد انگيزه يي داش��ته 
باشد، صاحبان ش��ناورها و همچنين ملوانان نيز 
بايد انگيزه داش��ته و از ورود كاال بهره مند شوند؛ 
لذا در قالب آيين نامه جديد ش��ناورهايي كه در 
داخل آب هاي كشور تردد مي كنند از گازوييل با 
نرخ داخلي مي توانند استفاده كنند، اين شناورها 
در گذش��ته از گازويي��ل با قيمت آزاد اس��تفاده 
 مي كردن��د، ام��ا اكنون بر اس��اس قيمت داخلي

۲0 تا ۲5 درصد س��ود به نفع صاحبان شناورها 
مي شود. از طرفي سود خوبي در حدود ۲0درصد 
در ورود كاال براي ملوانان در نظر گرفته شده كه 
تخفيف سود بازرگاني براي آنها لحاظ شده است.  
او با اشاره به اينكه در آيين نامه هاي جديد صرفا 
بحث امتيازات در نظر گرفته نش��ده است، افزود: 
اقدامات اقتصادي در مرزها توس��ط دستگاه هاي 

ذي ربط انجام خواهد شد. 
حي��دري با اش��اره به ل��زوم عملياتي ش��دن 
5منطق��ه آزاد اقتصادي در س��ه اس��تان مرزي 
كش��ور تصريح ك��رد: بر اس��اس اي��ن آيين نامه 
تاكيد شده اس��ت كه هر چه زودتر مناطق ويژه 
اقتصادي در اس��تان ها و مناطق مرزي عملياتي 
شود كه مي توان تحقق اين موارد را از مزيت هاي 

اين آيين نامه هاي جديد دانست. 

 ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي
مديركل امور مرزي وزارت كش��ور در پاس��خ 
به س��والي در خصوص بيمه كولب��ران و تعيين 
تكليف اين موضوع در آيين نامه هاي جديد گفت: 
كولب��ري فعاليتي موقت اس��ت و ي��ك فعاليت 
پايدار محسوب نمي شود و در حقيقت يك شغل 
ناپايدار اس��ت و امتيازات در نظر گرفته شده نيز 
براي مردم مرزنشين موقت است؛ لذا بحث بيمه 
براي آنها منتفي اس��ت؛ اما اگ��ر با ظرفيت هاي 
ايج��اد ش��ده در آيين نام��ه جديد بح��ث ايجاد 
اش��تغال توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محقق ش��ود امكان در نظر گرفتن بيمه نيز براي 

مرزنشينان محقق مي شود. 
او ابراز اميدواري كرد؛ ظرف سال هاي آينده با طي 
شدن مسير پيش بيني شده چيزي به عنوان كولبري 
وجود نداشته باشد و اشتغال پايدار در مناطق مرزي 
ايجاد ش��ود.  حيدري ادامه داد: در گذشته آماري از 
مناطق مرزنشين احصا شده بود كه با تخفيف سود 
بازرگاني در نظر گرفته شده همخواني نداشت؛ اما در 
آيين نامه جديد ۴50درصد تخفيف سود بازرگاني در 
خشكي و دريا در نظر گرفته شده كه با جمعيت نيز 
همخواني دارد. مديركل امور مرزي وزارت كش��ور با 
توضيح اينكه براي مرزنشيناني كه شرايط بهره مندي 
از امتي��ازات آيين نامه هاي ابالغي مي ش��وند، افزود: 
مرزنش��يناني شامل اين آيين نامه هس��تند كه اوال؛ 
شغل خاصي نداشته باشند و ثانيا؛ به مدت سه سال 
ساكن مناطق مرزنشين باشند و ثالثا؛ درآمد پاييني 
داشته باشند، كه همه اين افراد در قالب يك سامانه 
احصا ش��ده و همچنين براي فهرست كاالهايي كه 
قابل ورود به كشور هستند نيز در كارگروه مشتركي 

ميان دستگاه هاي ذي ربط تصميم گيري انجام شده 
اس��ت. او تاكيد كرد: در آيين نامه هاي ابالغي تاكيد 
ش��ده كه تمام كاالهايي كه از مرز وارد مي شود و در 
شهر نزديك مرز در مغازه ها و اصناف مختلف در قالب 
بازارچه هاي مرزي توزيع و فروخته مي شوند، بايد از 

اين آيين نامه پيروي كنند. 
حيدري گفت: خريد تجميعي توسط تجار هدف 
اين آيين نامه نيست و تاكيد اين آيين نامه بر اين است 
كه اي��ن كاال ها به هيچ عنوان به صورت تجميعي از 
شهرهاي مرزي خارج نشود؛ بلكه مردم و گردشگران 
به اين ش��هرها س��فر كرده و در بازارچه هاي مرزي 
خريد كنند تا به اين ترتيب ش��هرهاي مرزي رونق 
بگيرند. حيدري اظهار داشت: كاالهايي كه صرفا در 
حوزه هاي مرزي وارد مي ش��وند و ساير شهروندان از 
ساير استان ها به بازارچه هاي شهرهاي مرزي مي آيند 
به صورت موردي و نه تجميعي نسبت به تهيه اقالم 

خود با تخفيف بايد اقدام كنند. 
مديركل امور مرزي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه 
بهترين مرزبانان خود مردمان مرزنش��ين هس��تند، 
اف��زود: ما در اي��ن آيين نامه ها ت��الش خواهيم كرد 
امتي��ازات اين فعاليت اقتصادي به مردم مرزنش��ين 
منطقه برگردد و س��ود ناش��ي از اين كار در چرخه 

اقتصادي مردمان مرزنشين توزيع شود. 
او اف��زود: در كنار تصويب اي��ن آيين نامه مرزها 
و معابر غيررس��مي كه قبال قاچ��اق در آنها صورت 
مي گرفت��ه توس��ط نيروه��اي نظام��ي و انتظامي و 
مرزبانان مس��دود خواهد ش��د و هر نوع ورودي غير 
از بازارچه هاي تعيين ش��ده غيرقانوني است و با آن 

مقابله خواهد شد. 

  راهي براي قاچاقچيان كاال باقي نمانده
حي��دري تاكيد كرد: اي��ن آيين نامه ها اصالح 
روندهاي نادرست گذشته اس��ت، آيين نامه هاي 
جدي��د از نقاط ق��وت خوبي برخوردار اس��ت و 
راه توجيه��ي براي افرادي ك��ه قاچاق مي كنند، 
باقي نگذاش��ته اس��ت. در اين آيين نامه ها معابر 
تعري��ف ش��ده و 15 بازارچ��ه در مناطق مرزي 
ايجاد و به صورت رس��مي اعالم ش��ده است؛ لذا 
ه��ر گونه فعاليت خارج از اين بازارچه ها فعاليتي 

غيررسمي و غيرقانوني است. 
مديركل امور مرزي وزارت كش��ور ادامه داد: 
مرزبانان اين كشور مسوول امنيت كشور هستند 
و هنگامي كه در س��اعات ش��ب ف��ردي از معابر 
غيررس��مي در حال عبور اس��ت ب��راي مرزبانان 
قابل تش��خيص نيست كه اين فرد كولبر است يا 

قاچاقچي و معاند. 
حيدري با اش��اره به اهمي��ت حفظ امنيت 
آرامش در مرزهاي كشور گفت: بي ترديد گاهي 
كش��ته  و زخمي  ش��دن در معابر غير رس��مي 
كش��ور اتفاق مي افتد، اما مردم نيز از مرزبانان 
انتظار دارند كه براي حفظ امنيت اين كشور با 
چنين اقداماتي و ورودهاي غيرقانوني به كشور 

مقابله كنند.

3 هفته پس از هياهوي برخي رس��انه هاي مخالف دولت مبني بر 
احتم��ال افزاي��ش نرخ نان براي بعد از ماه مب��ارك رمضان، دولت در 
مصوب��ه اخير خود قيمت هر كيلوگرم گندم يارانه ي��ي و آزاد را براي 
خبازي ها تغيير نداد. درحالي كه طي 3سال گذشته قيمت نان افزايش 
پيدا نكرده و مقرر ش��د تا درب��اره آن بعد از ماه رمضان تصميم گيري 
ش��ود، دولت قيمت گندم براي نانوايي ه��ا را تغييري نداد كه به نظر 
مي رس��د تصميمي براي تغيير قيمت نان نيز ندارد.  از س��ال 13۹3 
تاكنون قيمت نان هيچ تغييري نداش��ته و حتي س��ال گذشته اوايل 
آذر ماه كه س��تاد تنظيم بازار نرخ نان را نس��بت به سال هاي قبلش 
افزايش داد پس از چند روز با دس��تور رييس جمهور اين مصوبه لغو و 
به نانوايي ها اعالم شد كه قيمت ها به قبل برگردد اين نشان مي داد كه 
مسووالن دولت عزمي براي افزايش قيمت نان ندارند و مي خواهند اين 
كاالي اساسي مردم با نوسان و گراني مواجه نشود.  البته با وجود اين 
بسياري از نانوايي ها به بهانه هاي مختلف ازجمله افزودني هايي مانند 
كنجد و... قيمت نان پخت ش��ده در واحد صنفي خودشان را گران تر 
كردند و به نظر مي رسيد كسي نيست كه بر آنها و كارشان نظارت كند.  
از ابتداي امس��ال نيز بحث افزايش قيمت نان مطرح شد اما بسياري 

آن را در دستور كار دولت براي بعد از ماه رمضان اعالم كردند. در اين 
زمينه يزدان س��يف، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل شركت 
بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه تصميمي 
براي قيمت نان گرفته مي شود؟ گفت: تصميم گيري براي قيمت نان 
در ش��وراي ساماندهي گندم، آرد و نان مطرح شده و به نظر مي رسد 
پس از ماه رمضان در مورد اين مساله تصميم گيري خواهد شد.  علي 
فاضل��ي، رييس اتاق اصناف ايران نيز درباره وضعيت قيمت و كيفيت 
نان طي س��ال هاي گذشته اينگونه به ايسنا توضيح داد كه يك بنگاه 
صنفي هزينه هاي اضافي بيشتري روي دوشش نسبت به سال گذشته 
تحميل شده است چراكه به عنوان مثال سال قبل براي طرح ترافيك 
۲.5ميليون تومان بايد پرداخت مي شد اكنون براي تعرفه هاي جديد 
بيش از ۹ميليون تومان بايد پرداخت شود؛ بنابراين نبايد انگشت اتهام 
را به سمت اين بنگاه ها برد.  وي افزود: بايد همه موارد و عوامل موثر 
بر قيمت ها را در نظر گرفت. وقتي نرخ دستمزد و خدمات افزايش پيدا 
مي كند چرا نبايد اجازه داد كه قيمت كاال و خدمات بيشتر شود. سوال 
اينجاس��ت كه چرا به عنوان مثال ۴سال است كه قيمت نان تغييري 
نكرده و بر صاحبان اين صنف فش��ار وارد مي شود. همين عامل سبب 

مي ش��ود كه كيفيت ن��ان هم كاهش يابد.  از هم��ه اين اظهارات كه 
بگذريم روز گذشته مصوبه يي در هيات وزيران ابالغ شد كه به گونه يي 
تكليف همه را روشن كرد چراكه معاون اول رييس جمهور درباره اين 
مصوبه كه قيمت فروش گندم نانوايي ها و صنف و صنعت را مشخص 
مي كند، اينگونه نوشت كه »براساس مصوبه نهم خرداد ماه امسال به 
پيش��نهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و 
به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده 36 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قيمت 
ف��روش گندم موضوع يكي از بندهاي تصويب نامه ۲6 آبان ماه س��ال 
13۹3 كم��اكان براي نانوايي هاي يارانه يي به ازاي هر كيلوگرم 6650 
ريال و براي ساير متقاضيان از قرار هر كيلوگرم ۹000ريال)قيمت پايه 
عرضه در بورس كاال( تعيين مي گردد.« اين مصوبه اخير كه به امضاي 
اس��حاق جهانگيري رس��يده و به همه دس��تگاه هاي اجرايي نظارتي 
رونوش��ت شده اس��ت، نش��ان مي دهد كه دولت عزمي براي افزايش 
قيمت نان ندارد بنابراين دستگاه هاي نظارتي بايد با حساسيت و دقت 
بيشتري روي نانوايي ها نظارت كنند تا شاهد تخلفات امروز برخي از 

آنها در زمينه افزايش خودسرانه قيمت نان نباشيم. 

سيس�تان و بلوچس�تان   مدي��ر 
بازرگان��ي منطق��ه آزاد چابهار گفت: 
بزرگ ترين كشتي كه تاكنون در تاريخ 
چابهار به اين بندر وارد شده در يكي از 
اسكله هاي فاز اول توسعه بندر شهيد 
بهشتي پهلوگيري كرد.  علي رجبي در 
گفت وگو با تس��نيم اظهار كرد: پس از 
راه اندازي فاز اول بندر ش��هيد بهشتي و فراهم شدن شرايط بندر 
چابهار براي پهلوگيري كش��تي هاي غول پيكر، رايزني هايي براي 
تخصيص بخش��ي از واردات كاالي اساسي كشور به بندر چابهار 
انجام شد. او افزود: تمام واردات كاالي اساسي ايران تاكنون عمدتا 
از بندرعباس انجام مي شد و سهم چابهار با وجود اهميت بندري 
آن در واردات كاالي اساس��ي تقريبا هيچ بود؛ در رايزني هايي كه 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار و س��ازمان بنادر انجام داده اند، مقرر 
شد ۲0درصد واردات كاالي اساسي ايران عمدتا براي استان هاي 
مركزي و شرقي از بندر چابهار صورت گيرد. مدير بازرگاني منطقه 
آزاد چابهار تصريح كرد: بنا به توافقات يك س��ال پيش سازمان 
منطقه آزاد و كش��تيراني ايران، خط منظم كشتيراني ميان بندر 
چابهار و كاندال هند راه اندازي شده و هم برنج وارداتي واحد هاي 
ف��رآوري برنج منطقه آزاد از اين خط مي آيد و هم گندم اهدايي 
هند به افغانس��تان و هم  از اين  پس برنج وارداتي ايران.  رجبي 
خاطرنشان كرد: قرار است يك شركت داخلي 100هزار تن برنج 

وارداتي ايران از هند را در اين شهرك فرآوري كند.

 كشتي غول پيكر اقيانوس  پيما
در چابهار پهلو گرفت

اصفهان    در برنامه راديويي جاري 
حيات كه با موضوع مصرف بهينه آب 
در شهرستان كوهپايه برگزارشد، مدير 
آبفاي اين شهرستان گفت: هم اكنون 
با حفر 3حلقه چاه جديد در كوهپايه، 
پيش بيني مي ش��ود در تابستان سال 
جاري با كمبود ۲0تا ۲5 ليتر در ثانيه 
آب مواجه ش��ويم چراكه درحال حاضر غير از تامين آب ش��رب 
3شهر تودشك، سجزي و كوهپايه، آب شرب ۲مجتمع روستايي 
كه بالغ بر ۴0روستا مي شوند را تامين مي كنيم.  مرتضي يادگاري 
ب��ا بيان اينكه كوهپايه در محور ش��رق اصفهان ق��رار دارد كه از 
لحاظ منابع آبي در محدوديت ش��ديدي به سر مي برد، گفت: در 
س��ال گذشته تخصيص آب طرح به شهرس��تان كوهپايه حدود 
108 ليت��ر در ثاني��ه بوده كه هم اكنون اين رق��م به 65 ليتر در 
ثانيه كاهش يافته اي��ن امر بيانگر كاهش ۴0درصدي تخصيص 
آب طرح به كوهپايه اس��ت. او افزود: اگ��ر در ماه هاي پيش رو با 
كاهش حجم ذخيره س��د زاينده رود، س��ناريو قطع آب طرح به 
شهرستان ها ازجمله كوهپايه در دس��تور كار قرار گيرد چاره يي 
جز كاهش سهم مجتمع هاي روس��تايي به نسبت كاهش يافته 
آب طرح را نداريم زيرا درحال حاضر 50 درصد توليد آب در اين 
شهرستان صرف تامين آب شرب ۴0پارچه روستا مي شود.  مدير 
آبفاي شهرستان كوهپايه گفت: درحال حاضر انشعابات آب 3شهر 

كوهپايه، تودشك و سجزي بالغ بر 6 هزار و800 فقره است.

 كمبود آب در كوهپايه اصفهان
جدي است

الب�رز    مديركل مي��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري البرز گفت: 
در تمام ش��هرهاي استان بايد بازارچه 
دايمي صنايع دس��تي راه اندازي شود. 
فخرالدي��ن صاب��ري در گفت وگ��و با 
ايس��نا اظهار كرد: در استان از مجموع 
350رش��ته مص��وب صنايع دس��تي 
۷0رشته فعال اس��ت. البته با توجه به امكانات و زيرساخت هاي 
اس��تان، امكان رساندن ظرفيت رشته هاي فعال صنايع دستي به 
۲00رشته وجود دارد.  او با اشاره به ضرورت حمايت از هنرمندان 
صنايع دستي استان توضيح داد: اداره كل ميراث فرهنگي استان 
در حمايت از هنرمندان به موضوع بيمه آنها و ايجاد بازارچه هاي 
صنايع دس��تي به صورت ويژه توجه دارد. بدون شك براي رونق 
اقتصاد صنايع دس��تي الب��رز ايجاد يك بازارچ��ه دايمي صنايع 
دس��تي در تمامي ش��هرهاي اس��تان ضروري به نظر مي رس��د.  
صاب��ري همچنين افزود: درحال حاضر با همكاري ش��هرداري و 
شوراي اسالمي مشكين دشت و حمايت هاي فرماندار شهرستان 
فرديس يك بازارچه دايمي صنايع دستي در شهر مشكين دشت 
با 3۷غرفه فعال داير شده است. از مجموع 3۷غرفه فعال در اين 
بازارچه تعدادي از غرفه ها به صورت آموزشگاه صنايع دستي نيز 
فعالي��ت دارند.  او ادامه داد: هدف ما ايج��اد بازارچه هاي دايمي 
صنايع دستي در كليه شهرهاي استان است تا هنرمندان بتوانند 

در جايي مناسب كاالهاي توليد شده را عرضه كنند.

 ضرورت راه اندازي بازارچه دايمي
صنايع دستي

كرمانش�اه  سرپرس��ت س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
كرمانش��اه گف��ت: كارخانه اس��يد 
در  اكن��ون  كرمانش��اه  س��يتريك 
شرايط ورشكستگي قرار دارد اما اگر 
سرمايه گذار پاي كار بيايد، مي توان 
آن را ي��ك ماهه راه ان��دازي كرد.  به 
گزارش روابط عمومي اس��تانداري محسن رستمي ديروز در 
جريان بازديد اس��تاندار كرمانش��اه از كارخانه اسيد سيتريك 
اظهار كرد: كارخانه اس��يد س��يتريك از اواخر س��ال 85 كار 
خود را در كرمانش��اه آغاز كرد و در مرداد س��ال 8۹ تعطيل 
ش��د.  او افزود: س��رمايه گذاري اوليه اين طرح 1۷.5 ميليون 
يورو تسهيالت ارزي و حدود 30ميليارد تومان سرمايه ريالي 
اس��ت كه به نرخ كنوني به 100ميليارد تومان هم مي رس��د.  
سرپرست س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه 
با اش��اره به اينكه اين طرح براس��اس نياز روز اسيد سيتريك 
كشور كه حدود 1۲هزار تن بود احداث شد، ادامه داد: بخشي 
از محصوالت توليدي اين واحد به كشورهاي اروپايي هم صادر 
مي شد.  به گفته اين مس��وول اين واحد در زمان توليد براي 
نزديك به ۲60نفر اش��تغال زايي داشت.  رستمي سرمايه گذار 
اين پروژه را شركت شستا اعالم كرد و يادآور شد: تمام مشكل 
كنوني اين پروژه عدم اراده س��رمايه گذار است كه بايد هر چه 

زودتر تعيين تكليف شود. 

راه اندازي يك ماهه كارخانه »اسيد سيتريك« 
كرمانشاه
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اقتصاد اجتماعي12
زمان حضور كودكان در 

شيرخوارگاه  ها كاهش يافت
معاون امور اجتماعي بهزيس��تي اس��تان تهران از 
كاهش ميانگين زمان حضور كودكان بي سرپرست در 

شيرخوارگاه ها به ۱۲روز خبر داد. 
احمد خاكي با بيان اينكه در س��ال گذش��ته ۵۰۱ 
كودك از شيرخوارگاه ها خارج شده اند، گفت: ۳۸۳ نفر 
از اين تعداد كودك از شيرخوارگاه ها يا به خانواده هاي 
زيستي خودشان يا به مراكز شبه خانواده واگذار شده  و 

از شيرخوارگاه خارج شده اند. 
او ب��ا اع��ام اينكه ميانگي��ن حضور ك��ودكان در 
ش��يرخوارگاه ها به ۱۲روز رس��يده اس��ت، افزود: اين 
درحالي اس��ت كه در گذشته زمان نگهداري كودكان 
در شيرخوارگاه ها به ۶ماه يا حتي بيشتر نيز مي رسيد. 
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي استان تهران 
در مورد نسبت جنسي پذيرش فرزندخواندگي كودكان 
نيز به ايسنا گفت: تا پايان سال گذشته نسبت پذيرش 
كودكان پسر نسبت به دختران ۶۰ به ۴۰ بوده است كه 
اين مساله برعكس سال هاي پيش از آن است. خاكي با 
اشاره به تاش سازمان بهزيستي براي تسهيل شرايط 
فرآيند فرزندخواندگي تصريح كرد: سازمان بهزيستي 
تاش كرده است، فرآيند فرزندخواندگي را تسهيل كند 
و ق��وه قضاييه نيز تعامل و همكاري بس��يار خوبي در 
اين زمينه با س��ازمان بهزيستي داشته است به طوري 
كه حتي توانسته ايم يك روزه نيز از دادگاه »راي« براي 
واگ��ذاري كودكي دريافت كنيم. معاون امور اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي با تاكيد بر اينكه يك��ي از اهداف 
سازمان بهزيستي كوچك كردن ابعاد شبه خانواده است 
تا تعداد فرزندان حاضر در اين مراكز مانند ظرفيت يك 
خانواده واقعي شود، گفت: پيش از اين ميانگين ظرفيت 
حضور بچه ها در اين مراكز ۲۴نفر بود كه االن به حدود 
۱۵نفر رس��يده است. خاكي با اش��اره به اينكه ممكن 
اس��ت در تهران مركزي با ظرفيت چهار نفر يا مركزي 
با ظرفيت ۴۰ نفر فعال باشد، اظهار كرد: تاش ما اين 
است كه به صورت ميانگين تعداد بچه ها در تمام مراكز 
شبه خانواده به حداقل برس��د؛ چراكه مي دانيم هرچه 
تعداد اين كودكان كمتر باش��د، خدمات رساني به آنها 
آس��ان تر انجام مي شود. از سوي ديگر مساله انسانيت، 
رش��د اخاقي، هوش هيجاني و از همه مهم تر مسائل 
اجتماع��ي از جمله موضوعاتي هس��تند ك��ه بايد به 
درس��تي در بچه ها ش��كل بگيرد؛ به همين دليل بايد 
تعداد اين فرزندان در مراكز ش��به خانواده كمتر باشد. 
او با اشاره به اقدام سازمان بهزيستي در ارتقاي كيفيت 
ارائه ش��ده در مراكز شبه خانواده اظهار كرد: در مدت 
اخير سازمان بهزيستي به دنبال استانداردسازي مراكز 
شبه خانواده بوده است. دستورالعمل اين فرآيند نوشته 
ش��ده و موفق شديم در اين زمينه حركت كنيم. همه 
مراكز شبه خانواده يي كه در طول يك سال و نيم اخير 
افتتاح شده است با ظرفيت حداكثري ۱۰ نفر بوده اند. 
اگرچه نگاه ما مركززدايي اس��ت اما برنامه داريم مراكز 
شبه خانواده را در مناطق مختلف افتتاح كنيم تا تعداد 

فرزندان در اين مراكز كاهش يابد. 

فرآيند حذف دفترچه بيمه 
سالمت در بيمارستان ها

مديركل بيمه س��امت اس��تان تهران ضمن اعام 
راهكارهاي در نظر گرفته ش��ده براي كنترل هزينه ها 
در س��ال جاري، در عين ح��ال فرآيند حذف دفترچه 
بيمه سامت در بيمارستان هاي تهران را تشريح كرد. 

كوروش فرزين درب��اره راهكارهاي پيش روي اين 
س��ازمان براي كنترل هزينه ها در سال جاري به ايسنا 
گفت: وقتي بودجه محدوديت داش��ته باش��د، يا بايد 
خدمتي از بسته خارج شود يا فرانشيز آن افزايش پيدا 
كند، اما در حال حاضر هيچ سياس��تي مبني بر خروج 
خدمتي از بس��ته يا افزايش فرانش��يز آنها در سيستم 
دولتي، بيمه س��امت و دانشگاه هاي علوم پزشكي در 
دستور كار نيست؛ چراكه معتقديم در مرحله اول بايد 
مديريت منابع داش��ته باش��يم كه بتوانيم هزينه ها را 
كنترل كنيم تا به اين ترتيب مردم دچار سختي نشوند 

و خدمات شان كاهش پيدا نكند. 
او ادام��ه داد: از طرف��ي هم تدوين بس��ته خدمات 
پايه جزو وظايف سازمان بيمه سامت نيست. تصميم 
درباره بزرگ ش��دن يا محدود ش��دن بسته خدمتي، 
خارج از تعهدات س��ازمان هاي بيمه گر است و شوراي 
عالي بيمه و وزارت بهداشت به عنوان پيشنهاد دهنده 
در اي��ن زمينه تصميم گيري كنن��د. راه هاي مختلفي 
براي جلوگيري از افزاي��ش هزينه ها در مراكز درماني 
وجود دارد. براي مثال ممكن اس��ت بعضي از خدمات 
غيراورژانسي وارد ليست انتظار شوند، اما آخرين خط 
آن محدوديت در بسته خدمت يا افزايش فرانشيز است. 
وي در ادام��ه با بيان اينكه س��ازمان برنامه و بودجه و 
دول��ت بايد تمهيدي براي افزاي��ش تعرفه ها و بودجه 
آن در بيمه س��امت داشته باش��د، تصريح كرد: رشد 
تعرفه ها هميشه وجود داشته و امسال هم قرار بود بار 
مالي ناش��ي از آن ديده شود. البته فعا برنامه هايي كه 
براي سال ۹۷ داريم عملياتي نشده است، اما سهم رشد 
تعرفه ها از هزينه ها طي سال قابل رصد است و بار مالي 

ناشي از آن كاما قابل محاسبه است. 
فرزين همچنين با اشاره به اجراي آزمايشي سامانه 
اس��تحقاق س��نجي در برخي بيمارس��تان هاي كشور 
تصريح كرد: اين طرح از اواخر س��ال گذش��ته شروع 
ش��د و پيش از آن ني��ز در برخي بيمارس��تان ها اجرا 
ش��ده بود. استحقاق س��نجي ابتداي مسيري است كه 
در انتها به تبادل الكترونيك اس��ناد، حذف دفترچه و 
نسخه الكترونيك منتهي مي شود. در حال حاضر بيشتر 
بيمارستان هاي كش��ور مجهز به سامانه ثبت خدمات 
بيمارستاني هس��تند. قابليت اتصال اين سامانه نيز به 

سامانه هاي سازمان فراهم شده است. 
او افزود: اين س��امانه كمك مي كند، متوجه شويم 
آيا فرد تحت پوش��ش بيمه س��امت قرار دارد؟ مركز 
ارائه دهنده خدمت با ما ق��رارداد دارد ؟ و خدمتي كه 
قرار است به بيمار ارائه شود، مورد تعهد ما قرار گرفته 
يا خير؟ فعا در فاز اول پوش��ش بيمه يي فرد با اعام 
كد ملي كنترل مي ش��ود. در فازه��اي بعدي مي توان 
مشخص كرد كه آيا اين خدمت قابل ارائه به فرد است 
يا خير. در تهران نيز بيمارس��تان امام خميني )ره( به 

عنوان نخستين بيمارستان قرار است انتخاب شود. 

اخبار

بيمه ها زير بار هزينه داروي بيماران سرطاني نمي روند

جنگ با سرطان با دست خالي

كليد حل آسيب حاشيه نشيني
وزي��ر راه از وجود ۱۹ ميليون حاشيه نش��ين 
در كش��ور خبر مي ده��د و عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون اجتماع��ي مجل��س آم��ار ديگ��ري 
مي دهد و با اش��اره به وج��ود ۱۱ تا ۱۳ ميليون 
حاشيه نشين در كش��ور، اين معضل را تهديدي 

جدي مي داند. 
از  دقي��ق  آم��ار  و  دقي��ق  تعري��ف  نب��ود 
حاشيه نش��يني كه ديگر با تغيير شكل و تعريف 
جديد، حاشيه نش��ين نيس��تند و بلكه س��اكنان 
مناطق محروم و آسيب پذير هستند، باعث شده 
اين معضل، نه تنها كنترل نش��ود، بلكه آمار آن 

هر سال بيشتر هم بشود. 
در  حاشيه نش��ينان  كمت��ر،  ديگ��ر  ح��اال 
حلبي آباده��اي حاش��يه ش��هرها و در مناط��ق 
غيررسمي سكونت دارند، بلكه بخش عمده يي از 
آنها در مناطق تحت پوشش شهرداري ها زندگي 
مي كنند، ام��ا باتوجه به بافت مناطق، فرس��وده 
بودن خانه ها، محروميت از خدمات كامل شهري 
و فق��ر و وجود آس��يب هاي اجتماع��ي متعدد، 

حاشيه نشين محسوب مي شوند. 
هم��ان  ي��ا  مح��روم  مناط��ق  س��اكنان 
حاشيه نش��ين ها ديگر مختص تهران نيس��تند و 

بسياري از ش��هرهاي بزرگ و حتي كوچك نيز، 
ميزب��ان اي��ن جمعيت ح��دود ۱۹ميليون نفري 
هس��تند. هزينه هاي باالي زندگي در ش��هرهاي 

بزرگ نيز به تعداد اين افراد مي افزايد. 
دي��روز يك��ي از نمايندگان مجل��س از خريد 
مناط��ق  در  اس��لحه  و  موادمخ��در  ف��روش  و 
حاشيه نشين ش��يراز انتقاد كرد و از وجود ۱۱ تا 

۱۳ ميليون حاشيه نشين در كشور خبر داد. 
روح اهلل بابايي صالح حاشيه نش��يني را آبستن 
انواع آس��يب هاي اجتماعي دانست و با يادآوري 
وجود ۱۱ تا ۱۳ ميليون حاشيه نش��ين در كشور، 
گفت: متاس��فانه بي توجهي به معيشت، اشتغال 
و اقتصاد روس��تاييان ش��يوع حاشيه نش��يني در 
كان شهرهاي كشور را به دنبال داشته به گونه يي 
كه در حال حاضر اين به معضل به آسيب جدي 
كان ش��هرها تبديل شده از سويي افزايش تعداد 
و حضور غيرقانوني اتباع پاكس��تاني و افاغنه نيز 
به ش��يوع انواع آس��يب هاي اجتماعي در مناطق 
حاشيه نش��ين دامن زده و بخشي از جمعيت اين 
مناطق را اتباع بيگانه تش��كيل مي دهند اين در 
حالي اس��ت كه ش��اهد نظارت مناس��بي بر اين 
مناطق نيس��تيم. نماينده بويين زهرا در مجلس 

ش��وراي اس��امي، با انتقاد از وجود يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار حاشيه نش��ين در كان شهر مشهد، 
به خان��ه ملت گفت: بي توجهي به كنترل معضل 
و آس��يب حاشيه نش��يني به گونه يي است كه در 
مناطق حاشيه نشين كان شهر شيراز شاهد خريد 
و فروش موادمخدر و اس��لحه هس��تيم البته در 
اغلب مناطق حاشيه نشين كشور انواع آسيب هاي 
اجتماع��ي ش��يوع دارد. اين نماين��ده مردم در 
مجل��س دهم، با يادآوري اينكه نوع آس��يب هاي 
موجود در مناطق حاشيه نش��ين با مناطق ديگر 
متف��اوت اس��ت، ادام��ه داد: آس��يب هايي مانند 
بي��كاري، اعتياد و فقر در مناطق حاشيه نش��ين 
افزايش يافته و وضعيت زندگي حاشيه نش��ينان 
بسيار اسفبار است به گونه يي كه برخي آنها حتي 

از امكانات اوليه زندگي نيز محروم هستند. 
او ب��ا تاكي��د بر اينك��ه غفل��ت از مهاجرت ها 
حاشيه نش��يني را افزايش مي ده��د، اظهار كرد: 
براساس ماده ۹۵ برنامه ششم، دولت مكلف است 
براي پيش��گيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي، 
نس��بت به تهيه ط��رح جامع كنت��رل و كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي با اولوي��ت اعتياد، طاق، 
حاشيه نش��يني، كودكان كار و مفاس��د اخاقي 

مش��تمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به گونه يي 
ك��ه آس��يب هاي اجتماعي در انته��اي برنامه به 

۲۵درصد ميزان كنوني كاهش يابد. 
نماين��ده بويين زهرا در مجل��س دهم، ايجاد 
در  كارآفرين��ي  و  س��رمايه گذاري  اش��تغال، 
مناطق محروم و روس��تايي را كليد حل آس��يب 
حاشيه نش��يني دانس��ت و گفت: دس��تگاه هاي 
متولي بايد با انجام اقدامات مناسب گامي جدي 

در جهت كاه��ش حاشيه نش��يني بردارند. عضو 
هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اس��امي، بر ضرورت ورود نيروي انتظامي و قوه 
قضاييه به آسيب هاي اجتماعي موجود در مناطق 
حاشيه نشين تاكيد كرد و گفت: حاشيه نشيني به 
مثابه تهديدي براي جامعه اس��ت و به طور حتم 
در ص��ورت بي توجهي آس��يب هاي ناش��ي از آن 

دامنگير كشور خواهد شد. 

س��االنه حدود ۱۰۰هزار بيم��ار جديد مبتا 
به س��رطان در كش��ور شناسايي مي ش��وند و از 
طرف��ي ح��دود ۴۰ ه��زار بيمار س��رطاني جان 
خ��ود را از دس��ت مي دهند. يك��ي از علل اصلي 
اين مرگ ها مراجعه ديرهن��گام برخي مبتايان 
به س��رطان براي درمان است كه خود علت هايي 
دارد؛ اط��اع ديرهنگام از ابتا به س��رطان، اين 
بيماري را كش��نده مي كند. از سويي هزينه هاي 
درم��ان اين بيماري كمرش��كن ب��وده و آن طور 
كه برخي متخصصان مي گويند گاه ممكن است 
يك نسخه تا ۱۵ميليون تومان هم هزينه داشته 
باش��د و از سوي ديگر مراكز درماني در دسترس 
هم��گان نيس��ت. با اي��ن وجود هنوز ه��م آنچه 
هزينه هاي درمان س��رطان را كمرشكن مي كند، 
ع��دم تعهد بيمه ها نس��بت به پرداخ��ت هزينه 
داروهاي بيماران س��رطاني است كه بار سنگين 
نس��خه هاي تجويز شده را بر دوش بيماران باقي 
مي گذارد. از طرف ديگر ش��يوه هاي نوين درمان 
سرطان مانند راديوتراپي كه در سال هاي اخير از 
شيمي درماني س��بقت گرفته است بر مشكات 
اي��ن بيماران اضافه كرده، چرا كه دسترس��ي به 
مراكزي ك��ه اين خدمات را ارائه دهند، دش��وار 
اس��ت تا جايي كه اواخر س��ال گذشته بر اساس 
آماري كه قاس��م جان بابايي، معاون درمان وزير 
بهداش��ت اعام كرد، حدود ۲۰ مركز راديوتراپي 
در كشور وجود داشت كه فضاي خالي دارند ولي 
دس��تگاه راديوتراپي ندارن��د. اگرچه آن طور كه 
جان بابايي گفته بود قرار بر اين ش��د از فروردين 
س��ال ۹۷، طي يك دوره س��ه تا پنج س��اله اين 
مراك��ز به دس��تگاه راديوتراپي مجهز ش��وند اما 

هنوز خبري از شروع اين برنامه نيست. 

 خبري از بيمه نيست
اگرچ��ه بع��د از اجراي طرح تحول س��امت، 
شيمي درماني و س��اير اقدامات مرتبط با آن در 
بيمارس��تان هاي دولتي رايگان انجام مي شود اما 
هنوز هم بيمه ها هزينه داروهاي بيماران سرطاني 
را تقبل نمي كنند و نسخه هاي آنها از ۳۰۰ هزار 
تومان براي داروي خوراكي تا يك ميليون تومان 
براي داروهاي تزريقي در نوس��ان اس��ت. فاطمه 
ورشويي تبريزي متخصص راديوتراپي و انكولوژي 
ك��ه مدير يك��ي از مراكز راديوتراپي كش��ور هم 

هست درباره هزينه هاي درمان سرطان مي گويد: 
»هزينه ها معيارهاي گوناگوني دارد. از نسخه هاي 
۱۰۰ ه��زار توماني ش��روع ش��ده و حتي ممكن 
اس��ت نس��خه ۱۵ ميليون توماني براي يك ماه 
الزم باش��د. البته با نگاه به اينكه خيلي از داروها 
را نيز بيمه ها پوش��ش نمي دهند، مي توان گفت، 
هزينه هاي سرسام آور بر بيمار وارد مي كند. طرح 
تحول سامت براي شيمي درماني و پرتو درماني 
از هزينه هاي بيماران كاس��ته است. هزينه پرتو 
درمان��ي بي��ن ۸ تا ۱۰ ميليون تومان و ش��يمي 
درمان��ي حداقل ماهانه ۷۰۰ ه��زار تومان هزينه 
تزري��ق براي بيم��ار طي دوره اس��ت كه در اين 
طرح تقريبا صفر مي شود و بيمار بايد تنها هزينه 
دارو را پرداخت كند، اما همان هم براي بيش��تر 
افراد خيلي زياد است. به ويژه تهيه داروهايي كه 
تحت پوش��ش بيمه هاي پايه قرار ندارند و بيشتر 

داروهاي جديد و گران هم از اين دسته اند. 
اين متخصص راديوتراپي و انكولوژي در ادامه 
ب��ا بيان اينكه داروهاي ايران��ي با نوع خارجي آن 
تفاوت قيمت بسيار دارد، بيان مي كند: من معتقد 

ب��ه حماي��ت از توليد داخلي هس��تم. اگر دارويي 
توليد داخل باش��د و كارآزمايي هاي باليني را رد 
كند و مستنداتي ارائه شود كه پزشكان باور داشته 
باشند به اندازه داروي خارجي اثربخشي دارد، آن 
را تجويز خواهم كرد؛ زيرا هزينه ها بس��يار كاهش 
پيدا كرده، بيمار راحت تر آن را تهيه مي كند و به 
اقتصاد كشور كمك مي شود. اما در برخي داروها 
به وي��ژه داروهاي گران تر آنچنان اختاف قيمتي 
وجود ن��دارد و نوع خارجي و ايراني تفاوت قيمت 

زيادي با هم ندارد. «

 تهيه دستورالعمل براي كاهش هزينه 
اظهارات ورش��ويي در حالي است كه آن طور 
ك��ه رييس اداره پيش��گيري از س��رطان وزارت 
بهداش��ت بيان كرده اس��ت، ميزان بروز سرطان 
در مردان ايراني ۱۳۴ نفر و در زنان نيز ۱۲۸ نفر 
به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت اس��ت. بيش از 
۳۰۰ هزار فرد مبتا به س��رطان در كشور وجود 
دارد و هر س��ال حدود۹۰ ه��زار نفر به جمعيت 
اين بيماران اضافه مي ش��ود. هزينه هاي مستقيم 

سرطان يعني خدمات تش��خيصي و درماني و... 
حدود ۳هزار ميليارد تومان و مجموع هزينه هاي 
مستقيم و غيرمستقيم بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
تومان در س��ال اس��ت. علي قنبري مطلق درباره 
اي��ن موضوع افزود: » ك��ي از چالش هايي كه در 
س��طح نظام س��امت وج��ود دارد همين مورد 
است. سازمان هاي بيمه گر ذكر مي كنند كار آنها 
پيش��گيري نيس��ت و خدمات غربالگري را تحت 
پوش��ش بيمه ها قبول نمي كنن��د. اما طنز ماجرا 
اين اس��ت كه اي��ن خدمات اگر در نس��خه هاي 
پزشكان تجويز شود، كاما پوشش داده مي شود، 
اما اگر بخواهيم در ساختار وزارت بهداشت براي 
نظم دهي و استانداردس��ازي خدمات تش��خيص 
زودهن��گام برنامه ري��زي كني��م، دچ��ار چالش 
مي ش��ويم. به همين منظور قدم هاي اوليه براي 
طراح��ي خدم��ات تش��خيص زودهن��گام انجام 
شده و درصدد توس��عه آن هستيم. اگر خدمات 
تشخيص زود هنگام به صورت نظام مند در كشور 
انجام ش��ود، هزينه ها كم مي شود، زيرا از تجويز 
بي مورد خدمات تش��خيص زودهنگام جلوگيري 

مي شود و افزون بر آن با تشخيص زودتر سرطان، 
هزينه هاي درماني نظام س��امت به صورت عام 
و س��ازمان هاي بيمه گر بطور خاص كاهش پيدا 
مي كند. تا وقتي به اين موارد توجه نشود، در جا 
خواهيم زد و درگير جبران كمبود اعتبارات نظام 

سامت خواهيم بود. «
تاش براي كاهش هزينه هاي درمان سرطان، 
وزارت بهداش��ت را ملزم به تهيه گايدالين هايي 
كرده اس��ت تا ب��ا كمك آن از تجوي��ز چند باره 
داروها جلوگيري ش��ود، موضوع��ي كه عاوه بر 
قنبري مطلق، قاس��م جان باباي��ي، معاون درمان 
وزير بهداش��ت هم به آن اشاره كرده گفت: » در 
نظام سامت بايد در منابع و مصارف تجديد نظر 
كنيم، اين يك واقعيت اس��ت ك��ه از نظر برخي 
داروها و ملزومات پزش��كي بيش از حد نياز، در 
كش��ور مصرف داريم و بايد با توجه به متوس��ط 
مص��رف دني��ا، ميزان مص��رف اين اق��ام را كم 
كنيم، مث��ا برخي داروهاي جدي��د وجود دارد 
كه پزشكان بدون هيچ گايدالين و دستورالعملي 
تجوي��ز مي كنند. قرار اس��ت براي س��اماندهي و 
كاهش اين نوع تجويزه��ا، گايدالين و راهنماي 
باليني تدوين ش��ود، سال گذش��ته حدود ۲۰۰ 
راهنماي باليني با مش��اركت اس��تادان برجسته 
رش��ته هاي تخصصي تدوين ش��د ام��ا برخي از 
آنه��ا در حوزه خدم��ات پرهزينه نب��ود، االن به 
دنبال اين هستيم كه راهنماهاي باليني را براي 

خدمات پرهزينه تدوين كنيم. «
او افزود: »يك��ي از راهنماهاي باليني تدوين 
شده، گايدالين درمان س��رطان است. بر اساس 
راهنماه��اي باليني س��رطان هر بيم��ار مبتا به 
س��رطان بايد يك كدشناس��ايي داش��ته باشد و 
هر پزش��كي مي خواهد داروي اين بيمار را تغيير 
دهد، بايد بر اس��اس راهنماي باليني اين كار را 
انجام دهد. گايدالي��ن و راهنماي باليني درمان 
س��رطان در وزارت بهداشت تدوين شده است و 
اجراي آن عملي اس��ت اما نرم افزار آن بايد تهيه 
ش��ود، چون راهنماي باليني درمان سرطان بايد 
در نرم افزار خوانده ش��ود. در اين نرم افزار پزشك 
پس از تاييد ك��د بيمار بايد داليل تجويز داروي 
مورد نظ��ر را وارد كند و اگر بيماري از يك اليه 
درماني به اليه گرانتر مي رود بايد پزش��ك دليل 

آن را در نرم افزار تشريح كند. «

رييس س��ازمان پزش��كي قانون��ي كش��ور از معاينه هفت 
دانش آموز مدرس��ه يي در غرب تهران از سوي پزشكي قانوني 

خبر داد. 
احمد ش��جاعي در حاشيه ش��صت و دومين جلسه كميته 
هماهنگ��ي اجراي طرح هاي وي��ژه ترافيكي با حضور در جمع 
خبرنگاران درباره حادثه رخ داده در يكي از مدارس غرب تهران 
و اقدامات انجام شده ازسوي پزشكي قانوني اظهار كرد: در اين 
خصوص هفت دانش آموز تحت معاينه قرار گرفته و با توجه به 
اينكه هيچ كدام ادعاي تجاوز فيزيكي نداشتند معاينه جسماني 

نيز روي آنان انجام نشد. 
او ب��ا بيان اينكه از ميان هر هفت دانش آموز همگي س��الم 
بودند، گفت: تنها دو دانش آموز دچار مش��كات روانشناختي 
بودند. رييس س��ازمان پزش��كي قانوني درب��اره وضعيت ناظم 
مدرس��ه نيز گفت: ناظم اين مدرسه نيز براي انجام تست هاي 
روانش��ناختي و شخصيتي به روانپزش��كان قانوني معرفي شد 
و در حال حاضر براب��ر آزمايش هاي مختلفي كه تاكنون روي 
وي انجام ش��ده مش��كل خاص��ي در اين فرد ديده نش��ده اما 

آزمايش هاي بعدي نيز روي اين فرد انجام خواهد شد. 
شجاعي در شصت و دومين جلسه كميته هماهنگي اجراي 
طرح هاي ويژه ترافيكي نيز گفت: در س��ال ۹۱، ۱۹ هزار و ۸۹ 

نف��ر در حوادث رانندگي ج��ان خود را از دس��ت دادند و اين 
درحالي اس��ت كه در س��ال ۹۵ باوجود افزايش تعداد وسايل 
نقلي��ه و افراد داراي گواهينامه اين آمار به ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر 
كاهش داشت. شجاعي با بيان اينكه در سال ۹۶ شاهد افزايش 
۱.۷درصدي جان باختگان حوادث رانندگي بوديم، گفت: اين 

آمار در سال ۹۶ به ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر رسيد. 
ش��جاعي افزود: در همين راس��تا پيش بيني ما اين اس��ت 
كه امس��ال ش��اهد افزايش قربانيان حوادث رانندگي در سطح 
كشور باشيم. البته اگر اين آمار با تعداد خودروها و افراد داراي 
گواهينامه مقايسه كنيم نشان مي دهد كه آمار افزايش چنداني 
نيافته است. ش��جاعي همچنين به اظهارنظري در يك برنامه 
تلويزيوني اشاره كرد و گفت: پزشكي قانوني را به مخدوش بودن 
آم��ار متهم كرده بودند در حالي كه چنين اظهارنظري صحت 
ندارد و ما در آمارهاي پزشكي قانوني آن دسته از افرادي را كه 
تا يك ماه بعد در بيمارس��تان نيز فوت كنند در نظر خواهيم 
گرفت و به همين دليل اس��ت كه آمارهاي پزش��كي قانوني با 
تاخير يك ماهه اعام مي شود. او با بيان اينكه تعداد افرادي كه 
يك ماه پس از تصادف در بيمارس��تان ها جان خود را از دست 
مي دهند بسيار اندك است، گفت: بنابراين هيچ كس نمي تواند 

بگويد كه آمار پزشكي قانوني مخدوش است. 

معاينه 7 دانش آموز حادثه مدرسه غرب تهران
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو با اش��اره ب��ه برنامه اين 
س��ازمان براي واقعي كردن قيمت دارو در س��ال ۹۷ گفت: 
در اين زمينه سه برنامه اجرايي وجود دارد كه بر اساس آن 
ش��اهد تغييرات قيمت برخي اقام دارويي تا سقف ۹ درصد 
خواهيم بود. كيانوش جهانپور درباره برنامه س��ازمان غذا و 
دارو براي واقعي كردن قيمت دارو در كشور گفت: در حوزه 
قيمت گذاري دارو امس��ال سه استراتژي و برنامه اجرايي در 
سازمان تعيين شده كه بر اساس آن در برخي اقام دارويي 
مانن��د داروهاي برند، برند-ژنريك و وارداتي ش��اهد كاهش 
قيم��ت خواهيم بود. البت��ه درصدهاي اي��ن كاهش قيمت 
متغي��ر بوده و به تن��اوب اعام مي كنيم كه چ��ه داروهايي 

دچار كاهش قيمت شدند. 
او با بيان اينكه در برخي موارد ش��اهد ثبات قيمتي اقام 
دارويي در سال جاري هستيم، افزود: در برخي موارد هم در 
راستاي منطقي س��ازي قيمت، برنامه افزايش قيمت داروها 
را پيش مي بريم كه اين اقدام بيش��تر شامل توليدات داخلي 
مي شود. سخنگوي س��ازمان غذا و دارو به ايسنا گفت: بايد 
توج��ه كرد كه پي��ش از اين ارز مرج��ع دارو حدود ۳۸۰۰ 
توم��ان براي هر دالر بوده اس��ت. حال طب��ق اباغيه يي كه 
بع��د از تحوالت ارزي اخير اباغ ش��د، ارز با نرخ تك نرخي 

رس��مي دولت به قيمت ۴۲۰۰ تومان اس��ت. بنابراين مواد 
اوليه يا محصول نهايي دارو با اين رقم وارد مي شود و قاعدتا 
تفاوت قيمتي با قبل در برخي اقام دارويي خواهيم داش��ت 
كه ميزان آن بر اس��اس فرمول هايي است كه در كميسيون 
قيمت گذاري مطرح مي شود. البته تغيير قيمت دارو در سال 

جاري تا سقف ۹ درصد است. 
جهانپ��ور با بي��ان اينكه بر اين اس��اس ميانگين افزايش 
قيمت دارو هم امس��ال تا س��قف ۹ درصد اس��ت و بيش از 
آن نخواه��د بود، گفت: اين ميانگين در س��ال ۹۶، ۷درصد 
بوده است. البته با توجه به اينكه دولت مابه التفاوت ارزي را 
تخصيص خواهد داد، مشكلي براي بيماران ايجاد نمي شود. 
بر اين اس��اس دولت مابه التفاوت نرخ ارز را در سطح عرضه 
از طريق س��ازمان هاي بيمه گر و ب��ا اولويت بيماران خاص و 
صعب العاج به گونه يي پوشش مي دهد كه فشار مالي خاصي 
روي بيمار ايجاد نشود. يعني ممكن است قيمت دارو تغيير 

كند، اما اين افزايش قيمت به بيمار منتقل نخواهد شد. 
او تاكيد كرد: بنابراين ميانگين تغيير قيمت دارو در سال 
۹۷، افزايش ۹ درصدي اس��ت ك��ه در برخي اقام كاهش، 
برخي اقام افزايش و در برخي اقام ثبات قيمت را ش��اهد 

خواهيم بود. 

جزئيات تغيير قيمت برخي داروها

معاون خودكفايي و اشتغال كميته امداد با اشاره به اينكه 
اعتبار اش��تغال زايي از منابع بانكي امسال كاهش يافته است، 
گفت: طي ۵س��ال ۸۵۰ هزار ش��غل ايجاد مي شود. حجت اهلل 
عبدالملك��ي در م��ورد برنامه هاي اش��تغال زايي كميته امداد 

در س��ال جاري افزود: در س��ال ج��اري برنامه ها و طرح هاي 
زيادي در جهت اشتغال زايي مددجويان تحت پوشش اجرايي 
مي ش��ود كه و طرح هاي اش��تغال و توانمند سازي روستاييان 
و ش��هرهاي كوچك گس��ترده تر از سال گذش��ته در دستور 

كار ق��رار دارد. او به برنامه پنج س��اله شش��م كميته امداد نيز 
اش��اره كرد و به مهر گفت: بر اس��اس اين برنامه قصد داريم 
براي ۸۵۰هزار نفر ش��غل ايجاد كني��م كه ۱۵۰هزار مورد آن 
ب��ه صورت كاريابي و معرفي به واحدهاي ش��غلي و كارگاهي 
است. عبدالملكي تاكيد كرد: ۷۰۰هزار مورد اين برنامه اجراي 
طرح اقتصادي از س��وي خود افراد اس��ت و در مجموع از كل 
تعداد شغل هاي برنامه ششم ۱۴۰هزار فرصت شغلي در سال 

جاري قرار اس��ت با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده محقق شود. 
معاون خودكفايي و اش��تغال كميته امداد به كاهش اعتبارات 
امس��ال اش��تغال زايي از محل منابع بانكي اشاره كرد و گفت: 
سال گذشته ۲۱۰۰ميليارد تومان از محل منابع قرض الحسنه 
بانك ها براي اش��تغال زايي مددجويان اختصاص يافته بود كه 
امس��ال اين اعتبارات با كاهش زيادي نسبت به سال قبل به 

۱۴۰۰ميليارد تومان رسيده است. 

كاهش اعتبارات اشتغال زايي كميته امداد
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گزارش تفريغ بودجه آشكار كرد

انحراف 30 درصدي عملكرد شهرداري تهران از بودجه 95
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

روز گذشته با راي اعضاي شوراي شهر تكاليف 
ش��هرداري ته��ران در خصوص اصالح��ات تفريغ 
بودجه ش��هرداري به تصويب رسيد. گزارش تفريغ 
بودجه سال 95 در زمان شهرداري قاليباف به شورا 
ارائه شد و متعاقب آن اين گزارش به كميسيون هاي 
شورا ارائه شد تا نظرات خود را به شورا اعالم كنند. 
روز گذش��ته اين گزارش توسط رييس كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي شهر تهران در صحن شورا 
قرائت و تصويب ش��د اما با توج��ه به وجود برخي 
ش��بهات اين گزارش دوباره به ش��هرداري ارسال 

خواهد شد. 
به گزارش »تعادل« جمع كل منابع و درآمدهاي 
مصوب در بودجه سال 95 در حدود 17هزار و 800 
ميليارد تومان تعيين ش��ده بود، اين درحالي است 
كه مجموع منابع و درآمد كسب شده در اين سال 
با حدود 22درصد انح��راف به رقم 22هزار و 790 
ميليارد تومان رس��يده كه بيش��ترين درآمد مازاد 

درآمدهاي سرمايه يي و مالي بوده است. 
به گفته مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه 
و بودجه ش��وراي شهر تهران عملكرد بودجه سال 
95 انحراف 30درصدي داش��ته كه اين تفاوت در 
درآمد مصوب و عملكرد حدود 5هزار ميليارد تومان 
است و عمدتا از طريق منابع بانكي تهيه شده است. 
الوي��ري در تش��ريح تفريغ بودج��ه اظهار كرد: 
هرچند كه درآمد ش��هرداري در سال 95 افزايش 
يافته است اما توازن در خصوص آن ديده نمي شود. 
در عين حال، بايد توجه داشت كه كار خالف قانون 
در خصوص آن صورت نگرفته است. با وجود اينكه 
در اين س��ال 5 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد 
وجود داش��ته است، اما در برخي بخش ها هزينه ها 
به صورت كامل تخصيص داده نش��ده و در برخي 

بخش ها بيشتر تخصيص صورت گرفته است. 

 گزارش هاي حسابرسي فاقد وجاهت قانوني 
بعد از قرائت گزارش تفريغ بودجه س��ال 95 
توس��ط الويري، برخي اعضاي ش��ورا نس��بت به 
آن انتق��اد كردند و حتي محمد س��االري رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شورا گزارش ياد 

شده را فاقد وجاهت قانوني دانست. 
س��االري با بيان اينكه اصول و چارچوب الزم 
براي ارائه اي��ن گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله 
زيادي دارد، اظهار كرد: ما در شهرداري تهران در 
كنار بودجه عمومي شهرداري و تبصره هاي ذيل 
آن بودجه س��ازمان ها و شركت هاي شهرداري را 
داريم كه بايد در قال��ب گزارش تلفيق تمام اين 
بودجه ها به صورت كلي مورد بررسي قرار گرفته 
و عملك��رد تلفيقي آنها با بودجه مصوب توس��ط 

حسابرس تفريغ مورد بررسي قرار گيرد. 
بنابراين چنانچه بخواهيم، ارزيابي درس��تي از 
وضعيت و نحوه عملكرد بودجه داش��ته باش��يم، 
بايد گزارش تفريغ ناظر بر گزارش تلفيق باش��د. 
اين در حالي اس��ت كه هر يك از اين گزارش ها 
ب��ه صورت مجزا تهيه ش��ده و حتي در خصوص 
تبصره ها هم عمال مدارك و اس��تنادات الزم ارائه 

نشده است. 

س��االري با بيان اينكه گ��زارش تفريغ، بودجه 
مص��وب را با عملكرد مقايس��ه و مي��زان افزايش 
و كاه��ش و جابه جاي��ي را اع��الم مي كند، گفت: 
ابتدا بايد گزارش هاي عملكرد حسابرس��ي شوند 
و بع��د از آن گزارش تفريغ تهيه ش��ود، اما نكته 
اساسي اين است كه اين گزارش در گذشته فقط 
در حوزه ريالي يعني فاكتورها مقايس��ه ش��ده در 
حالي كه در قب��ال اين فاكتورها و تخصيص ها به 
لحاظ محتوايي و اينكه چه ميزان كار انجام شده 

حسابرسي نشده است. 
اين عضو ش��وراي ش��هر ته��ران در خصوص 
تبصره ه��اي بودج��ه ني��ز بي��ان ك��رد: بعضا در 
تبصره هاي بودجه ميزان هزينه ها و منابع اعتباري 
بس��يار قاب��ل توجه اس��ت و حتي طي س��نوات 
گذشته به يك سوم يا نصف بودجه كل شهرداري 

هم رس��يده اس��ت. م��ا در خص��وص تبصره ها و 
دستورالعمل نحوه اجرا و همچنين نحوه تخصيص 
بودجه، تبصره ها را نداشتيم و صرفا تبصره ها را ما 
در شورا تصويب مي كنيم و شهرداري غالبا بدون 
تدوين دستورالعمل نحوه اجراي تبصره ها، بودجه 
را ابالغ مي كند.  رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران همچنين در خصوص 
گ��زارش انحراف��ات از بودج��ه در گزارش ه��اي 
ش��هرداري گفت: در اين گزارش ها انحرافات بيان 
مي شود اما داليل و استنادات الزم اعالم نمي شود، 
درحالي كه صرف اعالم انحرافات كفايت نمي كند 
بلكه اين موضوع كه چرا اين انحراف صورت گرفته 
مهم اس��ت تا بعدا شهرداري بتواند مبتني بر اين 
استنادات در فرآيندهاي عمليات مالي اصالحات 

الزم را انجام دهد. 

 گزارش بودجه 96 سريع تر ارائه شود
محس��ن هاشمي رييس ش��وراي شهر تهران 
پ��س از اظهارنظر اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
در اين خصوص گف��ت: باتوجه به اينكه گزارش 
بودجه س��ال 96 ش��هرداري هنوز به شورا ارائه 
نش��ده اس��ت از ش��هرداري مي خواهي��م تا اين 

گزارش را هرچه سريع تر به شورا ارسال كند. 
رييس ش��ورا اظهار كرد: زماني كه ما تكليفي 
براي حس��ابرس مش��خص نكرده ايم، حسابرس 
وظيف��ه ندارد عملكرد مال��ي را با عملكرد كاري 
مقايسه كند. اينكه افزايش درآمدي ايجاد شود، 
تخلف فرض نمي ش��ود، چرا كه شهرداري اجازه 
داش��ته است درآمد اضافه داشته باشد و اختالف 
حساب ايجاد شده را در لوايح بعدي جبران كرده 

است. 

در حال��ي بايد موضوع تخلف را از اين مبحث 
جدا كنيم كه ممكن است عملكرد انجام شده به 
نفع ش��هرداري نبوده يا مثبت ارزيابي نشده كه 

آن موضوع ديگري است. 
همچنين محمدعلي افش��اني ش��هردار تهران 
هم كه در جلس��ه حضور داشت، پس از استماع 
اين گزارش از برنامه اصالحي براي حل اشكاالت 
موج��ود در تفريغ بودجه خب��ر داد و از اعضاي 
شوراي شهر تهران خواست تا در جريان بررسي 
م��اده واحده مرتبط تكاليفي را براي ش��هرداري 
مش��خص كنند كه ش��هرداري توان انجام آن را 

داشته باشد. 
در نهاي��ت پ��س از بررس��ي و اصالحات الزم 
كليات ماده واحده و تبصره هاي مرتبط با تفريغ 

بودجه شهرداري تهران به تصويب رسيد. 

 انحرافات بودجه 9۵ هنوز محرز نشده
هر چند الويري از انحراف 30درصدي بودجه 
95 خب��ر داد اما محس��ن هاش��مي در حاش��يه 
نشست شورا با حضور در جمع خبرنگاران اظهار 
ك��رد كه برخي ش��بهات در اين گ��زارش وجود 
داش��ته اما انحرافات بودجه 95 شهرداري تهران 

هنوز محرز نشده است. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران افزود: اميدواريم 
ش��هرداري تهران هر چه سريع تر گزارش تفريغ 
بودجه س��ال 96 را به ش��ورا ارس��ال كند و اين 
در حالي اس��ت كه طبق قواني��ن و مقررات اين 
گزارش بايد تا آخر ارديبهشت ماه ارسال مي شود 
كه هم  اينك ما در اواخر خرداد ماه قرار داريم. 

 عوارض قطع اشجار صرف خريد باغ نشده
زه��را صدراعظم ن��وري ريي��س كميس��يون 
سالمت ش��وراي ش��هر تهران در تذكري عنوان 
ك��رد كه حتي يك ري��ال از درآمد عوارض قطع 

اشجار صرف خريد باغ نشده است. 
به گفته نوري، پيرو بند »ب« تبصره هش��تم 
بودجه مصوب س��ال 97 شهرداري تهران، مبني 
ب��ر اينكه درآم��د حاصل از ردي��ف 160308 با 
عن��وان »وصول جرايم قانون حفظ و گس��ترش 
فضاي س��بز ش��هر تهران« 100درصد تخصيص 
يافت��ه قلمداد مي ش��ود و س��ازمان بوس��تان ها 
و فضاي س��بز مكلف اس��ت، درآم��د مذكور را با 
عن��وان »تملك و احياي باغات با اولويت مناطق 
7، 9، 10، 11، 17 و 20« ب��ه مبل��غ 20ميليارد 

تومان هزينه كنند. 
وي ادامه داد: بر اس��اس گزارش هاي دريافتي 
ميزان تحقق درآمد حاصل شده از رديف مذكور 
طي دو ماه ابتداي س��ال ج��اري مبلغ 6ميليارد 
و 500 ميليون تومان بوده كه طي بررس��ي هاي 
انجام ش��ده از مناطق 22گانه ش��هر تهران اين 
ميزان بيش��تر از مبلغ عنوان ش��ده است. با اين 
وجود با گذش��ت قريب به سه ماه از سال جاري، 
كارس��ازي الزم جه��ت تخصيص اي��ن درآمد به 
س��ازمان بوس��تان ها و فضاي سبز ش��هر تهران 
جهت تملك و احياي باغات با اولويت ياد ش��ده 

انجام نشده است. 

نابودي شهر در نزاع مال سازها
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهر در نزاع 
 ميان مال س��ازها نابود شده اس��ت، گفت: اگر بتوانيم

2 ي��ا 3 پروژه غول پيكر را متوقف و تخريب كنيم، به 
همه اين پيام را داده ايم كه رويه تغيير كرده است. 

به گزارش ايلنا، الهام فخاري عضو ش��وراي ش��هر 
تهران و رييس كميته اجتماعي شوراي شهر با اشاره به 
تاثير و پيامدهاي مخرب مال سازي بر كيفيت زندگي 
ساكنان شهر تهران گفت: وقتي پروژه هايي مال سازي 
رخ مي دهد، متاس��فانه  ذي نفع��ان و ذي صالحان در 
نظر گرفته نمي ش��وند و پرسش اساسي اين است كه 
اصوال چه كسي ذي صالحان را تعيين مي كند؟ روايت 
تعاملي شهر و ش��هروندان قرباني مونولوگ تحميلي 
بين ويترين مغازه و شهروند شده است. رييس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به آخرين نشست  
»تهران اميد دارد« با موضوع تاثير پديده مال س��ازي 
بر كيفيت زندگي شهروندان ادامه داد: عالوه بر پديده 
مال مردگي، شاهد يك نوع منازعه و جنگ ميان مال ها 
و مال سازها هستيم. براساس مطالعات جامعه شناسان 
ش��هري در اين نشس��ت به اين موضوع اشاره شد كه 
»خريد كردن« تبديل به يك تجربه فراغتي ش��ده و 
در حال جايگزين ش��دن با فعاليت هاي جمعي است 
و به سومين اولويت اهالي تهران براي گذراندن اوقات 
فراغت تبديل ش��ده است. فخاري با بيان اينكه تالش 
مي كنيم با متخلفان به شكل حقوقي و قضايي برخورد 
كرده و راي و خواس��ته مردم هم همين است، گفت: 
برخي از كساني كه با ساخت مال  ها، پل ها و تونل ها به 
شهر آس��يب زده اند، ادعاي خدمت دارند و به عمل و 

سازه هايشان افتخار مي كنند. 

بهره برداري از ۵۰۰ كيلومتر راه 
تا پايان تابستان

معاون ساخت و توس��عه راه هاي شركت ساخت و 
توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كش��ور از بهره برداري 
از بي��ش از 500 كيلومت��ر راه و بزرگ��راه در نيمه اول 
سال جاري خبر داد.  به گزارش روابط عمومي شركت 
س��اخت و توس��عه زيربناه��اي حمل و نقل كش��ور، 
محمدرضا كدخدازاده گفت: يكي از رويكردهاي اصلي 
در توسعه راه ها و بزرگراه ها توجه به تكميل كريدورهاي 
ترانزيتي كشور و اتمام هر چه سريع تر پروژه هاي واقع 
در اي��ن كريدوره��ا از اهداف اصلي در ح��وزه راه ها و 
بزرگراه ها تعريف شده است.  او افزود: در نيمه اول سال 
جاري حدود 70 كيلومتر راه و بزرگراه در كريدورهاي 
شماره يك و 10 به بهره برداري مي رسد كه در احداث 
اين كريدورها، توس��عه اس��تان ها در حوزه اقتصادي، 
گردش��گري، ترانزيتي و توس��عه فرهنگي مناطق نيز 
مدنظر بوده اس��ت.  معاون س��اخت و توسعه راه هاي 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 
يادآور شد: تا پايان شهريورماه 70كيلومتر از مسيرهاي 
ترانزيتي واقع در كريدورها تكميل مي شود و در صورت 
تامين اعتبار مورد نياز و مساعد بودن شرايط جوي اين 
ميزان تا پايان سال دوبرابر شده و شاهد تكميل بيش 
از 1۴0كيلومت��ر راه و بزرگ��راه در كريدورهاي مذكور 
هستيم.  كدخدازاده تاكيد كرد: بخشي از پروژه هاي در 
حال احداث در استان هاي هرمزگان و خوزستان واقع 
ش��ده كه شامل بخشي از بزرگراه شيراز � فسا � داراب 
� كهگم در اس��تان هرمزگان و بهسازي راه هاي اصلي 
اهواز � رامهرمز � بهبهان � ماهشهر � هنديجان � ديلم 
و دارخوين � ش��ادگان � خوردورق � ايذه � باغملك � 
هفتگل � نمره يك و كنارگذرهاي شوشتر و دزفول در 
اس��تان خوزستان است كه قسمتي از آنها نيز تا پايان 

شهريور به بهره برداري مي رسد. 

 تردد 1.4ميليون مسافر
از فرودگاه مهرآباد

مديركل فرودگاه مهرآباد گفت: فرودگاه مهرآباد در 
ارديبهشت ماه سال جاري ميزبان 11هزار و 560 پرواز 
ورودي و خروجي بود كه بر اس��اس اين آمار، مهرآباد 
همچنان ركوردار بيش��ترين پروازهاي داخلي است.  
به گزارش روابط عمومي فرودگاه مهرآباد، ميرسعيد 
صفي نيا با اش��اره به تالش براي برقراري پروازهاي به 
موقع و ايمن در اين فرودگاه گفت: با اين تعداد پرواز 
بيش از يك ميليون و ۴00هزار مسافر در مهرآباد اعزام 
و پذيرش ش��دند.  او با تاكيد بر اينكه تالش هاي اين 
فرودگاه براي افزايش ظرفيت خود براي خدمت رساني 
به مسافران ادامه خواهد داشت، گفت: بيش از پيش 
براي افزايش روزافزون كيفيت خدمات و ايجاد رضايت 

در مسافران تالش خواهيم كرد. 

ايرانشهر

شهردار تهران بعد از جلسه با حضور در جمع خبرنگاران در مورد مالقات 
اخيرش با مديران عامل تعدادي از بانك ها گفت: حجم بدهي ش��هرداري به 
سيس��تم بانكي حدود 20هزار ميليارد تومان اس��ت و بسيار زياد است و به 

همين دليل بانك ها از ارائه تسهيالت به شهرداري ممانعت مي كردند. 
وي با بيان اينكه اين جلس��ه با مديران عامل بانك ها به درخواس��ت آنها 
بوده اس��ت تا راهكارهاي پرداخت بدهي بررسي ش��ود، گفت: خوشبختانه 
مق��رر ش��د دو كارگ��روه بين بانك ها و ش��هرداري ايجاد ش��ود كه در يك 
كارگروه تعيين تكليف بدهي به بانك ها و نحوه پرداخت آن بررس��ي خواهد 
شد و در يك كارگروه ديگر هم نحوه مشاركت بانك ها در پروژه هاي عمراني 
بررس��ي مي ش��ود.  وي در پاسخ به س��والي در مورد پروژه ايران مال گفت: 
م��ن اخالقم اين گونه اس��ت كه تا موضوعي به من اثبات نش��ود از بيان آن 
خودداري مي كنم.  افش��اني در واكنش به اصرار برخي خبرنگاران مبني بر 
وج��ود تخلف در پروزه ايران مال گفت: من نمي گويم كه تخلفي نش��ده اما 
پرونده در دس��ت بررسي اس��ت و قطعا اگر تخلفات قابل رفع باشد، مرتفع 
خواهد شد. اما اجازه دهيد پرونده روند خود را طي كند.  شهردار تهران در 

پاسخ به اينكه آيا مشكل عدم پرداخت تسهيالت بانكي به پروژه هاي شهري 
رفع مي ش��ود يا خير؟ اظهار كرد: 700ميليارد تومان در اس��فندماه مصوب 
ش��د كه بانك شهر اوراق مش��اركت براي مترو منتشر كند كه بخشي از آن 

منتشر و اميدواريم مابقي آن نيز به زودي منتشر شود. 
وي در م��ورد س��رانجام افتتاح خط 7 مترو نيز گف��ت: اخالقم اين گونه 
اس��ت كه تا پروژه يي آماده نباشد تاريخ دقيق افتتاح آن را بيان نمي كنم و 
چندي پيش جلس��ه يي در مورد خط 6 و 7 مترو داش��تم و در هفته جاري 
نيز از اين دو خط بازديد مي كنم اما به نظر نمي رس��د كل خط تا ش��هريور 
ماه تمام شود و ممكن است مقداري از خط يعني حدود 5 كيلومتر تا پايان 

شهريور ماه افتتاح شود. 
افش��اني درباره انتصابات در ش��هرداري تهران تصريح كرد: انتصابات از 
همين هفته به صورت موردي آغاز مي ش��ود و در حوزه معاونت شهرسازي، 
سازمان نوسازي و معاونت عمران انتصاباتي خواهيم داشت. افشاني در پاسخ 
به اينكه آيا مدير روابط عمومي نيز تغيير مي كند، افزود: اين موضوع صحيح 

نيست و بايد بگويم كه اين موارد تنها گمانه زني هاي رسانه يي است. 

آغاز انتصابات جديد در شهرداري تهران از هفته جاري

گروه راه و شهرسازي  
قيمت مس��كن در ارديبهش��ت ماه سال جاري 
ركورد زد و به بيش��ترين ميزان خود طي 6 س��ال 
گذشته رسيد، اين جهش پيش بيني نشده انتقادات 
بسياري را متوجه وزارت راه  و شهرسازي و مسووالن 
آن كرد، انتقادي كه نه تنها از سوي مسووالن ارشد 
اين وزارتخانه پذيرفته نشد بلكه در برخي اظهارات 

جهش قيمت مسكن تكذيب شد. 
عالوه بر حام��د مظاهريان، معاون مس��كن و 
ساختمان وزير راه و شهرسازي كه انتقادها درباره 
تاثي��ر سياس��ت هاي وزارت راه و شهرس��ازي بر 
افزايش قيمت مس��كن را رد كرد. پروانه اصالني، 
مع��اون دفت��ر برنامه ريزي و اقتص��اد وزارت راه و 
شهرس��ازي هم ب��ا رد تورم 3۴درص��د در بخش 
مس��كن، ت��ورم 12ماه��ه اي��ن بخ��ش را حدود 

12.5درصد اعالم كرد. 
به گزارش تس��نيم، اصالني گفت: نرخ رشد در 
بخش س��اخت در فروردين امسال 15درصد و در 
ارديبهش��ت 15.8درصد افزايش يافته و نرخ رشد 
شاخص دستمزد كارگران ساختماني هم 8.7درصد 

افزايش داشته است. 
اين مقام مسوول افزود: نهاده هاي توليد مسكن 
حدود 2۴درصد رش��د داش��ته و با توجه به اينكه 
بازار مسكن در چند سال اخير با ركود روبه رو بوده 
بنابراين انتظار افزايش قيمت غيرمنتظره نيست. 

معاون دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و 
شهرسازي ادامه داد: در سال 96 ميانگين افزايش 
قيمت مس��كن 5 درصد ب��ود درحالي كه در اين 
س��ال نرخ ارز حدود 80 درصد، سهام 2۴درصد و 

خودرو حدود 100درصد افزايش يافت. 
اصالني گف��ت: درحالي كه ديگ��ر دارايي هاي 
مالي افزايش قيمت مي يابد، افزايش بهاي مسكن؛ 
غيرعادي نيست و اگر قيمت مسكن افزايش نيابد 
ارزش ث��روت افرادي كه تنها دارايي آنها مس��كن 

است، دچار كاهش شديد مي شود. 
او اف��زود: در س��ال 9۴ صدور پروانه س��اخت 
مسكن ۴9درصد و س��رمايه گذاري در اين بخش 

17درص��د كاه��ش يافت ام��ا اكن��ون در تعداد 
پروانه هاي صادر ش��ده براي ساخت مسكن رشد 
8درص��دي و براي س��رمايه گذاري در اين بخش 
رش��د 20درصدي داريم. اصالني گفت: اين نشان 
مي دهد براي تش��ويق س��رمايه گذاران در بخش 

مسكن برنامه هايي وجود داشته است. 
معاون دفتر برنامه ريزي و اقتص��اد وزارت راه و 
شهرس��ازي درباره ش��اخص اجاره بها هم گفت: از 
س��ال 80 تاكنون اين شاخص بين 15تا 26درصد 
نوسان داشته كه اوج تقاضاي سرمايه گذاري در بازار 

مسكن مربوط به سال 86 است. 
معاون دفتر برنامه ريزي و اقتص��اد وزارت راه و 
شهرس��ازي افزود: در سال 89 ش��اخص اجاره بها 
15درصد و اين ش��اخص براي فروردين امسال به 

19درصد افزايش يافته است. 

 حباب قيمت بسيار كوچك است
اصالني درباره وجود حباب در قيمت مس��كن 
گفت: افزايش قيمت مس��كن براس��اس افزايش 
نهاده هاي س��اخت اس��ت و اگر حبابي هم وجود 

داشته باشد بسيار كوچك است. 
او با بيان اينكه در سال هاي 92تا 96 به  دليل 
كنترل تورم بودجه خانوارها توانمند ش��د، افزود: 
در اين مدت وضع س��ود بانكي نيز بس��يار خوب 
ب��ود بنابراين تقاضاي مس��كن ب��ه تقاضاي موثر 

تبديل شده است. 
او گفت: بايد با كاهش نرخ تسهيالت، افزايش 
دوره بازپرداخت تسهيالت و افزايش سقف وام ها 
ب��ه اقش��ار كم درآم��د جامعه در تامين مس��كن 
كمك كنيم اما به  دليل تامين نش��دن منابع اين 

راهكارها عملي نشده است. 
اصالني بيان كرد: راهكار تامين مس��كن براي 
اقش��ار كم درآمد جامعه؛ برنامه ه��اي ميان مدت 

مانند مسكن اجتماعي است. 
اين مقام مسوول گفت: كنترل بازار اجاره بهاي 
مس��كن عملي نيس��ت و بهترين راه، حمايت از 

عرضه و تقاضا در اين زمينه است. 

درحالي كه معاون دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد 
وزارت راه و شهرس��ازي وجود حب��اب در افزايش 
قيمت مسكن را قبول ندارد، رييس اتحاديه امالك 
كش��ور گفت: حدود 12درص��د از افزايش قيمت 
مسكن حباب اس��ت و به مرور با نوسانات بازار در 
بخش مس��كن با ثبات قيمت روبه رو خواهيم شد.  
مصطفي قلي خس��روي افزود: اكنون كه قيمت ها 
افزايش يافته، عقب نشيني فروش��نده ها از فروش 
واحدهاي خود كار بسيار اشتباهي است.  خسروي 
گف��ت: بيش��ترين افزايش قيم��ت در مناطق 5 و 
22 ته��ران روي داده ام��ا در مناطق ديگر تهران و 

شهرستان ها چنين افزايش قيمتي وجود ندارد. 

 مردم براي خريد مسكن دست نگه دارند
در شرايطي كه مسكن با افزايش قيمت جهش 
گون��ه روبه رو ش��ده و مدي��ران ارش��د وزارت راه و 
شهرس��ازي اين موضوع را كتم��ان مي كنند، يك 
مقام مس��وول در بانك عامل بخش مسكن كه زير 
نظ��ر وزارت راه و شهرس��ازي ق��رار دارد به جهش 
قيمت مس��كن اذعان ك��رد و از خري��داران واقعي 
مس��كن خواس��ت تا حد امكان در ش��رايط فعلي 
نس��بت به خريد اق��دام نكنند چراك��ه روند فعلي 
حاكم بر بازار مس��كن نمي تواند دوام داشته باشد.  
محمدرضا اميني درباره عوامل افزايش غيرطبيعي 
قيمت مسكن گفت: بخشي از اين افزايش قيمت به 
تحوالت بازارهاي موازي ازجمله بازار ارز برمي گردد 
چراك��ه بخش��ي از نهاده هاي س��اختماني ازجمله 
ميلگرد وابستگي شديد به ارز دارند و در برابر تغيير 
و تحوالت اين بازار واكنش نشان مي دهند.  او ادامه 
داد: افزايش قيمت ارز در نهايت باعث رش��د قيمت 
تمام شده مس��كن شد تا يك افزايش قيمتي قابل 
توجه را در اين بازار ش��اهد باشيم.  اميني افزود: از 
طرفي بازار سپرده هاي بانكي همچنان جذاب است 
و در بازار پولي بعضا سودهاي باال به سپرده گذاران 
پرداخت مي شود.  اين مقام مسوول تصريح كرد: به 
نظر مي رس��د تحوالت بازار پول در قالب تغييرات 
احتمالي در نرخ سود سپرده هاي بانكي در نيمه اول 
سال جاري مهم ترين پارامتر اثرگذار بر بازار مسكن 
باشد كه مي تواند با كاهش يا افزايش نسبت به ورود 
سرمايه ها به بازار مس��كن يا خروج سرمايه از بازار 
مسكن موثر باشد.  او ادامه داد: هر چند ساير عوامل 
دروني و بيروني نيز در اين زمينه موثر است و بازار 

مسكن از مولفه هاي متعددي تاثير مي پذيرد. 

اميني با اش��اره به اينكه عالوه بر اين، تقاضاي 
غيرواقع��ي در بخش مس��كن نيز منجر به رش��د 
قيمت در بازار مس��كن ش��ده اس��ت با توصيه به 
متقاضي��ان واقعي خريد مس��كن گف��ت: درحال 
حاضر قيمت مسكن با فاصله قابل توجه نسبت به 
نرخ تورم افزايش پيدا كرده كه اين رش��د قيمتي 
خارج از ش��رايط عادي حاكم بر نرخ تورم است و 

اين روند نمي تواند دوام داشته باشد.
اي��ن مقام مس��وول تاكي��د ك��رد: بنابراين به 
خري��داران و مصرف كنن��دگان واقع��ي توصي��ه 
مي شود به دليل افزايش غيرطبيعي قيمت مسكن 
در صورت امكان صبور باش��ند و فعال نس��بت به 
خريد مس��كن اقدام نكنند تا ش��رايط غيرواقعي 
حاك��م بر بازار مس��كن منطقي تر ش��ود.  اميني 
درباره نقش دولت در ش��رايط كنون��ي ادامه داد: 

طبيعتا دولت نقش سياست گذاري دارد و در اين 
راستا هم بايد در حوزه مشوق هاي حمايتي براي 
رونق در سمت عرضه سياست گذاري كند چراكه 
در س��مت تقاضا سياست هاي تش��ويقي ازجمله 
تس��هيالت براي گروه هاي مختلف ميان درآمدي 
وج��ود دارد.  او اف��زود: رونق بازار مس��كن عالوه 
بر آنچه كه در حوزه سياس��ت گذاري بايد صورت 
گيرد، وابس��ته به عوامل ديگري همچون تنظيم 
سطح تورم عمومي، اجراي برنامه هاي حمايتي در 
بخش مسكن از گروه هاي خاص براي حل مشكل 
مسكن خانوارهاي بي بضاعت همچنين انديشيدن 
تدابيري براي اختصاص تسهيالت مناسب و مورد 
تقاضاي خانوارهاي با س��طح درآم��د باالتر براي 
خريد واحدهاي مسكوني با متراژ بيشتر از الگوي 

مصرف است. 

رييس اتحاديه امالك كشور عنوان كرد

1۲ درصد قيمت مسكن حباب است 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

در يك گزارش پژوهشي تحليل شد

تجربه شرقي تجميع بنگاه هاي صنعتي
تعادل  

نگاهي به سياس��ت هاي ترغيب ادغام بنگاه هاي 
صنعتي نش��ان مي دهد، با توجه به دو پديده جهاني 
ش��دن و تش��ديد فضاي رقاب��ت اقتص��ادي در بين 
كش��ورها، ش��رط بقاي بنگاه هاي توليدي را مي توان 
افزايش مقياس بنگاه ها عنوان كرد. تجربه جهاني به 
ويژه در اقتصادهاي قدرتمند در شرق آسيا نيز گوياي 
اين است كه دولت نقش مهمي را در ادغام واحدهاي 
صنعتي براي ايجاد بنگاه هاي ب��زرگ بازي مي كند. 
از آن س��و بررس��ي هاي صورت گرفته حكايت از اين 
دارد كه ايران همچنان در ادغام بنگاه هاي اقتصادي 
مشكل دارد. نتايج اين تحليل نشان مي دهد، با ايجاد 
بنگاه هاي بزرگ و توانمندي كه به س��مت بازارهاي 
بيروني هدايت مي ش��وند، مي توان به معضل اشتغال 
پاس��خ داد، زي��را تكثي��ر بنگاه هاي كوچ��ك كه در 
شبكه هاي رقابتي و صادراتي سازماندهي نشده باشند 
و ب��ه  دنب��ال فعاليت در بازار داخلي باش��ند، نه تنها 
زمينه رشد اشتغال را فراهم نمي كنند، بلكه به دليل 
عدم برخورداري از توان رقابتي در رقابت با بنگاه هاي 
بزرگ بين المللي تدريجا بازارهاي داخلي را نيز واگذار 
مي كنند. از همين رو يكي از معضالت موجود بر سرراه 
ادغام بنگاه ها در ايران را مي توان ضعف قانون تجارت 
فعلي كش��ور عنوان كرد كه فاقد ضوابط ادغام است. 
البته ت��الش  وزارت صنعت ب��راي بازنگري در نحوه 
صدور مجوز فعاليت هاي صنعتي با در نظر داش��تن 
مقياس هاي اقتصادي را مي توان يك اقدام مثبت در 
اجتن��اب از تعدد و تكثر بي رويه واحدهاي توليدي و 

زمينه ساز ادغام ظرفيت ها عنوان كرد.
   
 تجربه اي از شرق تا غرب

جهاني  شدن و تش��ديد فضاي رقابت اقتصادي 
بي��ن كش��ورها موجب ش��ده كه افزاي��ش مقياس 
بنگاه ه��ا از جمله از طريق ادغام بنگاه ها به ضرورتي 
اجتناب ناپذير براي بقا بدل ش��ود. تجربيات متعدد 
بين المللي حاكي از اتخاذ سياست هاي مشخصي از 
سوي دولت جهت ترغيب ادغام بنگاه ها و شكل گيري 
بنگاه هاي بزرگ مقياس به ويژه در مقاطعي از توسعه 
اس��ت، به نحوي كه مي توان گفت بنگاه هاي بزرگ 
نقشي تعيين كننده در مسير توسعه صنعتي تقريبا 
تمام كشورهاي صنعتي و نوصنعتي داشته اند. فرزاد 
مرادپور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني در تحليلي به بررسي سياست هاي ترغيب 
ادغام بنگاه ه��اي صنعتي در ايران و جهان پرداخته 
اس��ت. نتاي��ج اين تحلي��ل حاكي از اين اس��ت كه 
كش��ورهاي شرق آس��يا جايگاه ممتازي در رويكرد 
استفاده از صرفه هاي مقياس از طريق تشويق ايجاد 
بنگاه هاي بزرگ دارند و در هر سه كشور عمده اين 
منطق��ه يعني »ژاپن، كره و چين« بنگاه هاي بزرگ 
نقشي پيشرو در مسير توسعه اقتصادي ايفا كرده اند. 
ع��الوه بر اينه��ا در مورد اين كش��ورها دولت ها 
نقش كليدي در شكل گيري اين بنگاه ها داشته اند. 
»چين« متاخرترين تجربه برجس��ته ش��رق آس��يا 
محسوب مي ش��ود كه با برنامه يي مدون و جامع به 
سمت ايجاد بنگاه هاي بزرگ براي دستيابي به قدرت 
رقابت با رقباي خارج��ي حركت كرده و بعدها اين 
تجربه در ديگر كشورهاي منطقه همچون اندونزي 

مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در امريكاي التين از 
جمله در كشورهاي »مكزيك، شيلي و برزيل« طي 
چند دهه گذشته مجتمع هاي صنعتي و گروه هاي 
اقتصادي و شركت هاي بزرگ، توسعه و تحول سريع 
و چش��مگيري داشته اند و بعضا از حمايت گسترده 
و پرهزين��ه دولت برخوردار بوده اند. اما در مقايس��ه 
با ش��رق آس��يا از جمله به دليل پيوندهاي خارجي 
ناهمسو با توسعه باثبات اقتصاد داخلي، كاميابي هاي 
كمتري يافته اند. در بررس��ي تجربي��ات در مقاطع 
مختلف، طيف گسترده يي از حمايت ها در دو طبقه 
قابل مش��اهده است؛ نخس��ت حمايت هاي نهادي، 
نظي��ر »انعطاف ه��اي قانوني و عمل��ي در خصوص 
اج��راي ضوابط رقابتي و تقدم سياس��ت صنعتي بر 
سياست رقابتي از طريق حفظ رقابت مديريت شده، 
تمهيد زيرساخت هاي حقوقي و مالي، شفافيت هاي 
مقتضي و الگوهاي اس��تخدامي منعطف« را شامل 
مي شود. مورد دوم نيز حمايت هاي مستقيم است كه 
در قالب »معافيت هاي مالياتي، تخصيص ترجيحي 
منابع، مجوزها، تس��هيالت مالي و تضمين هاي آن، 
حمايت ه��اي تعرفه يي و يارانه يي و سياس��ت هاي 
قيمت��ي با وض��ع الزام��ات عملكردي ب��ه ويژه در 

صادرات« نمود مي يابد. 

 سهم اندك، دستاورد بزرگ
ام��ا با نگاهي ب��ه وضعيت اي��ران در اين زمينه 

مش��اهده مي ش��ود كه در ايران نيز ب��ه جهت نازل 
بودن صرفه هاي مقياس كه قابليت رقابت بين المللي 
بنگاه ه��ا را متاثر كرده، ترغيب بنگاه ه��ا به ادغام و 
يكپارچه س��ازي مورد توجه قرار گرفته اما همچنان 
در گام هاي اوليه باقي مانده و نتايج ملموسي را به بار 
نياورده است. اين در حالي است كه بنگاه هاي بزرگ 
صنعتي با بيش از 150كاركن، اگرچه س��هم حدود 
10 درصدي از كل بنگاه ه��اي صنعتي را دارند، اما 
بيش از 90درصد صادرات صنعتي، 80 درصد ارزش 
افزوده صنعتي و 60 درصد اشتغال صنعتي كشور را 
به خود اختصاص داده اند. در اينجا سهم كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي از ارزش  افزوده، صادرات و اش��تغال 
صنعتي ايران طي دوره 1389 1393 مورد اش��اره 
قرار گرفته است. بررسي هاي آماري نشان مي دهد، 
در بازه زماني مورد اشاره، سهم بنگاه هاي اقتصادي 
داراي بي��ش از 150 نف��ر كارك��ن از كل بنگاه هاي 
كش��ور از 10.1درصد به 12.2درصد رسيده است. 
اين ش��اخص البته به تنهايي مي تواند نش��انه يي نه 
چندان خوب باشد؛ چرا كه در بازه زماني مورد اشاره 
به دليل بروز بحران ارزي و ركود در اقتصاد كش��ور 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط به 
سمت ورشكستگي و تعطيلي رفتند. از سوي مقابل 
بنگاه هاي بزرگي كه توانايي مقاومت بيش��تري در 
مقابل بح��ران ركودي دارند، به حي��ات خود ادامه 
دادند. افزايش اندك در س��هم اي��ن بنگاه ها از كل 

بنگاه هاي اقتصادي در كشور را مي توان به اين شكل 
تحليل كرد. از ديگر سو سهم بنگاه هاي واجد بيش 
از 150نفر كاركن از ارزش افزوده صنعتي در كشور 
از 82.1 درصد در سال 1389 به حدود 83.6درصد 
در س��ال 1393 رسيده كه نشان دهنده رشد نسبي 
در اين حوزه اس��ت. اين در حالي است كه متوسط 
س��هم بنگاه هاي داراي بي��ش از 150نفر كاركن از 
ارزش افزوده صنعتي در كش��ور در طول بازه زماني 
مورد بررسي 82.5درصد بوده است. سهم بنگاه هاي 
مورد اش��اره از صادرات صنعتي كشور اما در فاصله 
س��ال هاي 1389 تا 1393 روند كاهش��ي را تجربه 
ك��رده كه به نوبه خود مي تواند ناش��ي از بروز ركود 
در اقتصاد كشور باشد.  بر اين اساس سهم بنگاه هاي 
داراي بي��ش از 150 نفر كاركن از صادرات صنعتي 
كشور از 94.7درصد در سال 1389 به 90.9درصد 
در س��ال 1393 رس��يده است. متوس��ط سهم اين 
بنگاه ها از صادرات صنعتي كشور 92.3درصد است 
و اين بدان معني اس��ت كه در س��ال 1393 سهم 
بنگاه هاي داراي بيش از 150نفر كاركن از صادرات 
صنعتي كشور از متوسط اين شاخص در دوره زماني 
مورد بررسي هم پايين تر بوده است. داده هاي آماري 
همچنين نش��ان مي دهد، س��هم بنگاه ه��اي داراي 
بيش از 150نفر كاركن از اش��تغال صنعتي كش��ور 
ني��ز در بازه زماني 1389 ت��ا 1393 از 61درصد به 
64.7درصد رس��يده اس��ت. اين در حالي است كه 

متوسط سهم اين بنگاه هاي از اشتغال صنعتي كشور 
در بازه زماني مورد اشاره 62.2درصد بوده است. 

 تجربه ايران در ادغام؟
اما پرسش هايي كه در اينجا قابل طرح است، اينكه 
آيا سياست ادغام بنگاه هاي اقتصادي براي رسيدن به 
صرفه هاي مقياس باالتر در ايران موفقيت آميز بوده يا 
خير و اينكه آيا مي توان سياس��ت هايي براي افزايش 
اين ش��اخص از طري��ق ادغام بنگاه ه��اي اقتصادي 
كوچك جس��ت وجو كرد؟ س��ابقه توجه به سياست 
ترغي��ب ادغام در ايران ب��ه بيش از يك دهه قبل بر 
مي گ��ردد. در اوايل دهه 1380 اس��تفاده از ظرفيت 
مهم ادغام ها براساس مصوبه سال 1381 دولت مبني 
بر اصالح قانون تجارت مورد توجه سياس��ت گذاران 
كش��ور قرار گرفت. همچنين سياست تشويق ادغام 
در مواد 39 و 40 برنامه چهارم و 105 و 150 برنامه 
پنجم انعكاس يافت و حتي در برنامه پنجم توسعه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به اجراي چنين 
سياستي شد. درحالي كه قانون تجارت فعلي كشور 
فاقد ضوابط ادغام است، اليحه اصالحي قانون تجارت 
پس از گذشت 12سال از زمان تصويب آن در هيات 
دولت هنوز به تصويب نهايي مراجع قانوني نرسيده 
است. به عالوه مفاد مربوط به تشويق و تسهيل ادغام 
كه در دو قانون برنامه پيش��ين آم��ده بود در قانون 
برنامه ششم حذف شده است. ضوابط رقابتي مصوب 
سال 1386 در قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز 
نيازمند انعطاف هاي بيشتري در خصوص ادغام است. 
از ديگر سو »به  علت عدم توجه كافي به اهميت اين 
موضوع در س��نوات گذشته، عدم ايجاد انگيزه كافي 
براي بنگاه ها، همچنين فقدان برنامه يي منس��جم و 
هدفمن��د در اي��ن خصوص و نبود زيرس��اخت هاي 
اقتصادي و حقوقي مكفي«، سياس��ت مذكور توفيق 
چنداني نيافته و فاقد اثرگذاري الزم بوده اس��ت، به 
نح��وي كه وقوع ادغام در بنگاه هاي صنعتي ايران به 

مواردي بسيار اندك محدود شده است. 
در عي��ن حال اصالحيه س��ال 1394 ماده 149 
قانون ماليات هاي مستقيم كه افزايش بهاي ناشي از 
تجديد ارزيابي را مش��مول ماليات نمي داند، هرچند 
كه هزينه استهالك را شامل نمي شود، اقدام مثبتي 
در تسهيل ادغام محسوب مي ش��ود. به عالوه اقدام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازنگري در نحوه 
صدور مجوز فعاليت هاي صنعتي با در نظر داش��تن 
مقياس ه��اي اقتص��ادي توليد مي توان��د اقدام موثر 
ديگري در اجتناب از تعدد و تكثر بي رويه واحدهاي 
توليدي و زمينه س��از ادغام ظرفيت ها به شمار رود. 
از طرف��ي بايد اين نكته را نيز در نظر داش��ت كه از 
طريق ادغام و ايجاد بنگاه هاي توانمندي كه به سمت 
بازاره��اي بيروني هدايت ش��وند، مي توان به معضل 
اش��تغال نيز پاسخ گفت. در غير اين صورت اشاعه و 
تكثير بنگاه هاي كوچكي كه در خوشه ها و شبكه هاي 
رقابتي و صادراتي سازماندهي نشده باشند و به  دنبال 
فعاليت در بازار داخلي باش��ند، نه تنها زمينه رش��د 
اش��تغال در ميان  مدت و بلندمدت فراهم نمي شود 
بلكه ب��ه دليل عدم برخورداري از ت��وان رقابتي، در 
رقابت با بنگاه هاي بزرگ بين المللي تدريجا بازارهاي 

داخلي را نيز واگذار مي كنند. 

 لوازم خانگي كد رهگيري 
مي گيرند

ش�اتا  مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 6 ماهه س��ال 
97 ك��د رهگيري براي كاالي ل��وازم خانگي توليدات 
داخلي و قاچاق داده مي ش��ود. عباس هاشمي با بيان 
اين مطلب افزود: آمار توليد لوازم خانگي منتخب سال 
گذشته 102ميليون و 300هزار دستگاه ظرفيت بالقوه 
توليد نصب شده در كشور است اما سال 96 با توجه به 
قدرت خريد مردم، وضعيت بازار و مشكالت واحدهاي 
توليدي يك ميليون و 100دس��تگاه توليد داش��تيم. 
او تصريح كرد: لباسش��ويي يك ميلي��ون و 900هزار 
دستگاه ظرفيت منصوبه توليد داشتيم كه از اين مقدار 
900هزار دس��تگاه توليد شد همچنين در مورد كولر 
آبي از 2ميليون و 300هزار دستگاه ظرفيت 800 هزار 
دستگاه توليد داش��تيم. هاشمي با بيان اينكه يكي از 
اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت توانمندس��ازي 
واحدهاي صنعتي اس��ت، گفت: حق��وق ورودي لوازم 
خانگ��ي را از 40درصد به 55 درص��د افزايش داديم. 
مدي��ركل دفتر صنايع فل��زي و ل��وازم خانگي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اينك��ه يكي از 
برنامه ه��اي وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از 
قطعه سازان است، يادآور ش��د: با توجه به اينكه 30تا 
35درص��د آمار واردات در صنعت لوازم خانگي حجيم 
گزارش ش��ده، س��عي داريم توليدات قطعه س��ازي را 

توانمندتر كنيم. 

 تغيير شيوه توزيع سيگار 
شاتا  رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كش��ور از تغيير ش��يوه توزيع س��يگارهاي توليدي و 
وارداتي خبر داد و گفت: از امروز توزيع س��يگار اعم از 
توليدي و وارداتي فقط از طريق س��امانه جامع تجارت 
انجام مي ش��ود و توزي��ع خارج از اين س��امانه قاچاق 
تلقي خواهد ش��د. علي اصغر رم��زي افزود: حدود يك 
هزار توزيع كننده استاني در كشور فعاليت مي كنند و 
همه اين توزيع كنندگان مكلف هستند تا فعاليت هاي 
خود را در اين سامانه ثبت كنند و توزيع خارج از اين 
س��امانه قاچاق تلقي و مجوز متخلفان باطل مي شود. 
او اضافه كرد: پيش بيني مي ش��ود از 10تير ماه امسال 
توزيع كنندگان استاني فقط از طريق اين سامانه امكان 
دريافت سيگار از توليدكننده يا توزيع كننده سراسري را 
داشته باشند. او ادامه داد: به اين ترتيب برخي تخلفات 
و حاش��يه ها در س��طح اس��تان ها پايان يافته و همه 
فعاليت هاي توزيع كنندگان استاني نيز شفاف و تسهيل 
مي شود. علي اصغر رمزي، ابالغيه اخير را گام پنجم در 
زمين��ه اجراي شناس��ه كاال و رهگيري در محصوالت 
دخان��ي اعالم كرد و گفت: تاكنون 4گام مهم ش��امل 
»اجرايي و الزامي ش��دن شناسه كاال در ثبت سفارش 
و واردات محصوالت دخان��ي«، »ثبت روزانه توليدات 
انواع سيگار توسط تمامي توليدكنندگان در سامانه با 
شناس��ه كاال«، »مبتني بر ثبت روزانه انتقال مالكيت 
و عرضه س��يگار توسط توليد كنندگان و واردكنندگان 
به توزيع كنندگان سراس��ري« و »الزام توزيع كنندگان 
سراسري محصوالت دخاني به ثبت فعاليت هاي خود 

در سامانه جامع تجارت« به اجرا درآمده است. 

  مشكالت تخصيص ارز
اعالم شود 

رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان طي نامه يي به روساي سازمان صنعت 
استان ها و جنوب كرمان اعالم كرد كه هر نوع مشكلي 
در فرآيند تخصيص ارز به معاون صادراتي وزير اطالع 
داده شود. به گزارش فارس، سيد محمود نوابي معاون 
وزير صنعت طي نامه يي به روس��اي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها و جنوب كرمان اعالم كرد: 
نظر به گزارش هاي عموم��ي و بدون ذكر مصاديق در 
مورد مش��كالت موجود در فرآيند تخصيص ارز، اعالم 
مراتب به رييس كل بانك مركزي، ايشان مكررا اعالم 
و تاكي��د مي كنند كه ب��راي تخصي��ص و تامين ارز، 
ثبت سفارش��ات انجام ش��ده هيچ گونه مشكلي وجود 
ندارد و به لحاظ رفع ايرادات مبتالبه سامانه در شروع 
كار طي هفته هاي اخير و در حال حاضر با سرعت در 
مس��ير اقدام قرار مي گيرد. لذا در صورتي كه در سطح 
آن استان مشكالتي از اين ناحيه وجود دارد، الزم است 
بدون فوت وقت، مراتب را متضمن مشخصات، شماره 
و تاريخ ثبت سفارش، ميزان و نوع ارز، نوع بانك عامل 
و ش��عبه مس��تقيما به معاون صادراتي وزير و رييس 
س��ازمان توسعه تجارت اعالم و رونوشت نيز براي اين 
سازمان ارسال كنند تا در مورد رفع مشكالت احتمالي 

موجود، اتخاذ تدبير و اقدام سريع معمول شود. 

 واردات دوباره جان مي گيرد؟
ايس�نا  آمارهاي روزانه تجارت گوياي آن اس��ت 
كه در پايان هفتمين روز خرداد امسال ميزان واردات 
كش��ور معادل 330.4ميلي��ون دالر و حجم صادرات 
129.36ميليون دالر بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت 
كه در ماه هاي گذش��ته با توجه به تك نرخي ش��دن 
ارز، تراز تجاري كش��ور كه سال گذشته 7ميليارد دالر 
منفي بوده حدود يك ميليارد دالر مثبت ش��ده است. 
اگرچه ش��رط مثبت شدن تراز تجاري، سبقت گرفتن 
حج��م صادرات از واردات اس��ت. اما در ش��رايطي كه 
در هفته هاي گذش��ته گاهي ميزان واردات حتي يك 
چهارم صادرات بوده اس��ت در تاريخ هفتم خرداد ماه 
)آخرين آمار روزانه اعالم شده( واردات دو برابر بيشتر 
از صادرات بوده است. از نظر وزني در اين روز 338هزار 
ت��ن واردات و 411.6 ه��زار ت��ن صادرات داش��ته ايم. 
البته طبيعي اس��ت كه آماره��اي روزانه متغير بوده و 
ممكن اس��ت در روزهاي قبل و بعد خود دس��تخوش 
تغييرات عمده ش��وند بر همين اس��اس در روز ششم 
خرداد ماه صادرات حدود 50 درصد بيش��تر از واردات 
بوده و 110ميليون دالر واردات و 164.8 ميليون دالر 
صادرات داش��ته ايم. با اين وج��ود در روز پنجم خرداد 
ماه س��ال جاري نيز واردات حجم��ي به مراتب بيش 
از صادرات داش��ته و در برابر ص��ادرات 176.3ميليون 

دالري حدود 211.6ميليون دالر بوده است.

ريي��س اتاق مش��ترك اي��ران و روس��يه از انتخاب اس��تان 
»كراس��نودار« به عنوان مقصد جديد كاالهاي صادراتي ايران به 
روس��يه خبر داد و گفت: اين استان براي صدور كاالهاي صنعتي 
و س��اختماني و كشاورزي مناسب است. هادي تيزهوش تابان در 
گفت وگو با ايرنا با اشاره به وسعت روسيه يادآور شد: در سال هاي 
گذشته بندر آستراخان به عنوان نقطه ثقل تجاري ايران با روسيه 
مطرح بود تا كاالي ايراني از اين بندر به س��اير نقاط اين كش��ور 
منتقل شود اما با بررس��ي هاي انجام شده »كراسنودار« واقع در 
جنوب غرب اين كشور نيز مي تواند به عنوان مقصد بعدي تجارت 
ايرانيان با روس ها مطرح باشد. رييس اتاق مشترك ايران و روسيه 
ادامه داد: اس��تان كراس��نودار كه شهر مهم »سوچي« هم در آن 
واقع شده داراي قابليت هاي مختلفي براي تجار كشورمان به ويژه 
در مباحث صنعتي و ساختماني و كشاورزي است. او همچنين به 
واردات عمده مواد غذايي مورد نياز از سوي روس ها اشاره كرد كه 
دليل اصلي آن يخبندان و سردي هوا در بيشتر روزهاي سال در 
اين كشور است و گفت: همين مساله مي تواند امكان خوبي براي 
توسعه كشت فراسرزميني از سوي فعاالن بخش كشاورزي ايراني 
در اين كش��ور باشد اما نيازمند تدوين قوانين و مقررات مناسب 
اس��ت. رييس اتاق مشترك ايران و روسيه در ادامه سخنان خود 
با اشاره به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران با كشورهاي 
عضو اتحاديه اقتصادي اوراس��يا كه اواخر ارديبهشت ماه در شهر 
آس��تانه، پايتخت قزاقستان به امضا رس��يد، افزود: بايد از فرصت 
تجاري پيش آمده بابت پذيرش عضويت ايران در مجمع اقتصادي 
اوراسيا به خوبي اس��تفاده كنيم. تيزهوش تابان در ادامه سخنان 
خود گفت: پذيرش ايران در اين مجمع با پيگيري هاي مسووالن 
كش��ورمان از حدود 3هفته پيش مورد پذي��رش قرار گرفته و تا 
چند ماه ديگر عملياتي مي ش��ود. او يادآور شد: مجمع اقتصادي 
اوراس��يا)EAEC( مجمعي بين گروهي از كشورهاي آسيايي و 

اروپايي اس��ت كه در آن بالروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه 
و ارمنس��تان عضويت دارند و ايران به عنوان شش��مين عضو اين 
مجمع پذيرفته شده است. تيزهوش تابان خاطرنشان كرد: استفاده 
از تعرفه هاي ان��دك گمركي يكي از مزيت هاي مهم عضويت در 
اين اتحاديه است كه نس��بت به ساير كشورهاي آسياي ميانه و 
كشورهاي مستقل هم سود)CIS( پايين تر بوده و زمينه تسهيل 
تجارت با اين كشورها را فراهم مي كند. او در ادامه سخنان خود 
تاكيد كرد: براي استفاده از مزاياي اين مهم بايد به ارتقاي كيفيت 
محصوالت، رقابتي كردن قيمت ها، بهبود بس��ته بندي ها و ساير 
عمليات بازاريابي براي محصوالت صادراتي كشورمان اقدام كنيم 
به ويژه در تبليغات كاالي ايراني اهتمام داشته باشيم. رييس اتاق 
مشترك ايران و روسيه ابراز اميدواري كرد كه برخي موانع موجود 
در آيين نامه هاي صادراتي و قوانين گمركي همچنين ممنوعيت 
صدور برخي كاالها برداش��ته ش��ود تا زمينه تس��هيل تجارت با 
كشورهاي ياد شده بيش از پيش فراهم شود. او با اشاره به شعار 
امسال بيان كرد: حمايت از كاالي ايراني فقط در مصرف داخلي 
آنها خالصه نمي شود بلكه بايد به صادرات هم توجه داشته باشيم. 
تيزهوش تصريح كرد: بايد نگاه و باورمان صادراتي باشد و در اين 
راستا عزم ملي داشته باش��يم اما در سال هاي گذشته به ويژه با 
افزايش قيمت نفت شاهد سيل واردات كاال به كشور بوديم. اين 
درحالي اس��ت كه پيش از اين مديركل صنايع غذايي، دارويي و 
بهداشتي وزارت صنعت،  معدن و تجارت در گفت وگو با ايرنا درباره 
اينكه چرا ايران نتوانس��ت از فرصت سياسي ايجاد شده بهترين 
بهره برداري اقتصادي را داش��ته باش��د، گفته بود: روس ها كمتر 
كاالهاي ساخته ش��ده مصرف مي كنند و بيشتر به دنبال تره بار 
هستند. مهدي صادقي نياركي گفته بود در حوزه عرضه سبزي و 
صيفي جات به دليل نداشتن سيستم حمل و سورتينگ مناسب 

چندان موفق نبوده ايم. 

ايسنا 
افزايش 10درصدي عوارض و س��ود بازرگاني 
واردات لوازم آرايش��ي درحال��ي به گمركات ابالغ 
شده كه سود حاصل از اين افزايش تعرفه احتماال 
ب��ه جيب قاچاقچيان خواه��د رفت. چندي پيش 
گمرك ايران طي بخشنامه يي افزايش 10درصدي 
عوارض گمركي و س��ود بازرگاني لوازم آرايش��ي 

وارداتي را به گمركات اجرايي ابالغ كرده است. با 
توج��ه به اينكه اين گروه جزو گروه كااليي 10 به 
حساب مي آيد، سود بازرگاني آن دو برابر بوده كه 
در نتيجه حقوق ورودي لوازم آرايش��ي تا پيش از 
اي��ن مصوبه داراي 48درصد ارزش بوده و 9درصد 
نيز ماليات ارزش افزوده به آن اضافه مي شد. به اين 
ترتيب با افزايش 10درص��دي عوارض گمركي و 

سود بازرگاني اين كاالها، واردات اين كاال مشمول 
58 درص��د حقوق گمركي مي ش��ود. از آن س��و 
افزايش ميزان حقوق گمركي واردات لوازم آرايشي 
براساس تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جريان رسيدگي به اليحه بودجه 1397 انجام 
ش��د كه از 220نماينده حاضر در مجلس شوراي 
اس��المي 150 راي موافق، 41راي مخالف و 9راي 
ممتن��ع به مصوبه ف��وق داده ش��د.  اين درحالي 
اس��ت كه طبق اعالم س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز 63 درص��د لوازم آرايش��ي موجود در بازار به 

ش��يوه قاچاق تامين مي ش��ود. از ديگر سو گذري 
بر بازار لوازم آرايش��ي كش��ور گوياي آن است كه 
بخش قابل توجهي از اين بازار در دست كاالهاي 
قاچاق است و مراكزي كه به فروش لوازم آرايشي 
وارد ش��ده از مجاري رسمي مي پردازند قيمتي به 
مراتب بيش��تر براي كاالي خود اعالم مي كنند. بر 
همين اساس حتي بسياري از خريداران اين بازار 
هم ترجيح مي دهند براي پرداخت هزينه كمتر از 
كاالهايي كه به شيوه قاچاقي وارد شده اند، استفاده 
كنند. اين درحالي است كه معاون مديركل مبارزه 

با قاچ��اق كاالهاي هدف از تامي��ن 63 درصدي 
لوازم آرايشي به شكل قاچاق خبر داده و گفته كه 
طبق برآوردهاي انجام شده، قاچاق لوازم آرايشي 
و بهداش��تي در س��ال 1395ح��دود 5.1 ميليارد 
دالر ب��وده كه از نظر مقدار، فراوان��ي بااليي دارد. 
از س��وي ديگر او نيز در واكن��ش به اين تصميم 
مجلس ش��وراي اس��المي گفته بود ك��ه به طور 
حتم توليدكنندگان موافق افزايش گمركي لوازم 
آرايشي نيستند چراكه به موجب آن شاهد افزايش 
قاچاق و تاثيرات منفي در اين بخش خواهند بود. 

رييس اتاق ايران و روسيه خبر داد

مقصد جديد كاالهاي ايراني در روسيه
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات تاكيد كرد

لزوم بازنگري مقررات ارزي

برنده اصلي افزايش تعرفه واردات

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: بعد از خروج امريكا 
از برج��ام، نرخ ارز نه تنها افزايش نداش��ت بلكه تا حدودي روند 
كاهش��ي پيدا كرد. سيدكمال سيدعلي گفت: مقررات ارزي بايد 
بازنگري ش��ود چراكه در ماه هاي گذش��ته موض��وع صرفا بحث 
س��فته بازي و داخل��ي بود؛ اما اكن��ون با خروج امري��كا از برجام 
فش��ارهاي بين المللي نيز به آن اضافه شده است. به گزارش مهر، 
او ادامه داد: ش��رايط خاص بازار ارز در ماه هاي انتهايي سال 96و 
ابتداي سال جاري موجب شد، دولت تصميمات ويژه يي را اتخاذ و 
نرخ 4200تومان را براي دالر اعالم كند كه اين اقدام در آن مقطع 
ضروري بود. در اين ميان دولت مي خواس��ت با اين اقدام به بازار 
عالمت دهد كه كاالها با اين نرخ وارد مي ش��ود و افزايش قيمتي 
نخواهيم داش��ت و از طرف ديگر فشار افزايش نرخ ارز را مديريت 
كرد و توانس��ت اوضاع را سامان دهد. مديرعامل صندوق ضمانت 
ص��ادرات تاكيد كرد: متعاقب اين اقدام��ات دولت بايد به صورت 
اجرايي دس��تورالعمل ها را به نحوي آماده مي كرد كه تكليف ارز 
حاصل از صادرات، استفاده از صرافي ها، نحوه ثبت سفارش و نوع 
كاالها براي تخصيص ارز مشخص مي شد تا مردم بدانند كه همه 

اين ضوابط از پيش تعيين شده بوده است. 
او تصريح كرد: درحال حاضر با توجه به خروج امريكا از برجام 
در شرايطي كه هنوز وضعيت پيمان ارزي و شرايط صادركنندگان 
مش��خص نيس��ت به نظر مي رس��د مجموعه مقررات ارزي بايد 
بازنگري شود چراكه در آن زمان موضوع صرفا بحث سفته بازي و 
داخلي بود و اكنون فشارهاي بين المللي به آن اضافه شده است. 
سيدعلي با بيان اينكه بعد از خروج امريكا از برجام نرخ ارز نه تنها 
افزايش نداش��ت بلكه تا حدودي روند كاهش��ي پيدا كرد، افزود: 
سياس��ت هاي پولي و ارزي بايد هر چه س��ريع تر در هر سرفصل 
مسائلي مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعاليت 
صرافي ه��ا و بانك هايي كه مي توانند نق��ل و انتقال پول را انجام 

دهند، مش��خص كند. او افزود: همچنين بايد كشورهايي كه ارز 
حاصل از صادرات ما از آنها حاصل مي شود و اينكه چه نوع وارداتي 
را مي توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با كارمزدهاي 
بيش��تر صورت نگيرد به طور كامل بررس��ي و شناسايي شود تا 
بتوانيم با استفاده از تجربه گذشته اين موضوع را مديريت كنيم. 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات درخصوص نرخ اعالمي براي 
ارز نيز گفت: اگر نرخ ارز را پايين تر از قيمت واقعي تعيين كنيم، 
مي��زان تقاضا افزايش مي يابد و چنانچه ن��رخ اعالمي به مرور به 
رقمي نزديك به 5 هزار تومان افزايش يابد، مش��كل بروكراس��ي 
پيمان گرفتن و س��اير مس��ائل را نخواهيم داشت و ارز حاصل از 

صادرات نيز به بازار تزريق خواهد شد. 
او با بيان اينكه بايد سياست تعيين نرخ ارز به شكلي باشد كه 
تقاضا را افزايش ندهد، خاطرنش��ان كرد: هر چقدر نرخ ارز كمتر 
از قيمت واقعي اعالم ش��ود، متقاضيان به دليل اختالف قيمت با 
بازار آزاد بيشتر مي شوند با اين نرخ هم منابع كمتر مي شود يعني 
صادركنندگان ارز را به بازار تزريق نمي كنند و هم مصارف زيادتر 
مي ش��ود به دليل اينكه واردكنندگان بي��ش از ارزش واقعي كاال 
تقاضا خواهند كرد. سيدعلي درباره اهميت ايجاد روابط بانكي نيز 
اظهار كرد: اگر ارتباطات بين المللي بانكي فراهم شود، مشكلي به 
لحاظ نوسانات نرخ ارز نخواهيم داشت و يكسان سازي نرخ ارز را 
هر چه س��ريع تر مي توان اجرايي كرد چراكه اكنون تنها مشكلي 
كه وجود دارد، تهديدات يكسان سازي نرخ ارز است وگرنه مشكل 
منابع ارزي نداريم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات تاكيد كرد: 
در دو ماهه نخس��ت امسال صادرات غيرنفتي به جز پتروشيمي 
و ميعان��ات گازي نزديك به 40درصد افزايش يافته و پيش بيني 
مي شود امسال باالي 50 ميليارد دالر درآمد ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي داشته باشيم و به همين ميزان نيز نفت خواهيم فروخت 

كه در مجموع حدود 100ميليارد دالر خواهد شد.

متوسط13891390139113921393

بنگاه های باالی 
150 نفر

10.8%12.2%11.2%10.1%10.4%10.1%سهم از كل تعداد بنگاه ها
82.5%83.6%84.1%81.3%81.5%82.1%سهم از ارزش افزوده صنعتی

92.3%90.9%91.2%90.6%94%94.70%سهم از صادرات صنعتی
62.2%64.7%62.6%60.5%62%61%سهم از اشتغال صنعتی

مأخذ: برگرفته از »كتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت« موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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15 نفت و انرژي
 داليل كاهش فشار آب

در تهران
ايس�نا| قائم مقام شركت آب و فاضالب استان 
تهران بيان كرد: در شبكه آب تهران مشكلي براي 
تامين آب وجود ندارد و هيچ طرحي در راس��تاي 
كاهش فشار آب در نظر گرفته نشده است و علت 
كاهش فش��ار آب در برخي نقاط قطعا از سيستم 
شبكه آبرساني نيس��ت. عليرضا نوذري پور با بيان 
اينكه با گرم ش��دن هوا مص��رف آب افزايش پيدا 
مي كن��د و در اين ش��رايط اگر تجهي��زات داخلي 
س��اختمان استاندارد نباش��د ممكن است موجب 
كاهش فشار آب شود، اظهار كرد: كاهش فشار آب 
رخ داده در روزهاي اخير به هيچ عنوان مربوط به 

شبكه آبرساني استان تهران نيست. 
وي افزود: در برخي از س��اختمان ها تاسيس��ات 
داخلي را به گونه يي نصب مي كنند كه موجب ايجاد 
كاهش فشار و حتي مشكالت ديگر مي شود. به طور 
مثال در يك خانه تاسيس��ات آب از پشت بام فرآيند 
آبرس��اني را انجام مي دهد كه همين مس��اله موجب 
كاهش فش��ار آب نيز مي ش��ود.  به گفت��ه قائم مقام 
 ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران در برج تهران

۵۰ طبقه بدون هيچ مشكلي آبرساني صورت مي گيرد 
كه علت آن به دليل تاسيس��ات داخلي اس��تاندارد 
ساختمان است.  وي درخصوص علت تغيير رنگ آب 
بعد از وصل شدن مجدد آن اظهار كرد: اين مساله نيز 
هيچ ارتباطي به كيفيت آب در شبكه آبرساني ندارد 
و تنها علت آن تاسيسات داخلي ساختمان است كه 

بايد مورد بازبيني قرار بگيرد. 
نوذري پور تاكيد كرد: هيچ مشكلي در شبكه آب 
ته��ران از نظر كميت و كيفي��ت وجود ندارد چراكه 
آزمايش ه��اي متع��ددي روي كيفي��ت آب صورت 
مي گي��رد و فش��ار آب نيز درحال حاض��ر در حالت 
نرمال و عادي است.  چندي پيش نيز مهتاب باغبان، 
مدير كنترل كيفيت و بهداشت شركت آب و فاضالب 
تهران درخصوص كيفيت آب تهران بيان كرد: براساس 
تعريف سازمان بهداشت جهاني از آب آشاميدني سالم، 
مي ت��وان گفت آبي كه درحال حاضر در ش��هر تهران 

توزيع مي شود مطابق با استانداردهاي ۱۰۵۳ است. 

 صادرات قير مشروط
به مجوز شد

تس�نيم| صادرات هر نوع قير از روز دوش��نبه 
فقط با مجوز وزارت نفت انجام خواهد ش��د، يكي 
از مديران شركت هاي صادركننده قير اظهار كرد: 
پس از پخش گزارش��ي از خبر رس��انه ملي درباره 
صادرات قيرهاي بي كيفيت با نام و نش��ان تجاري 
قي��ر ايراني با مصوبه هي��ات دولت صادرات قير از 
2۱خرداد امس��ال صرفا با مجوز وزارت نفت انجام 

خواهد شد. 
مجيد اعظمي بيان كرد: بر اين اس��اس صادرات 
ه��ر گونه قير)به جز قير معدن��ي و قير صادراتي از 
مح��ل ورود موقت( منوط ب��ه موافقت وزارت نفت 
اس��ت.  وي با بي��ان اينكه درحال حاض��ر دو نوع 
قي��ر براي ص��ادرات وج��ود دارد، اف��زود: يك نوع 
قي��ر، حاصل از وكيوم باتوم)م��اده اوليه توليد قير( 
خريداري شده در بورس كاالست كه قير توليدي با 
مجوز بورس صادر خواهد شد. نوع دوم هم قيرهاي 
حاصل از مواد اوليه رايگاني اس��ت كه وزارت نفت 
در اختيار شهرداري ها، س��ازمان نوسازي مدارس، 
وزارت راه و بني��اد مس��كن انق��الب اس��المي قرار 
مي ده��د كه م��ازاد اين نوع قير ني��ز پس از تامين 
نياز داخلي با مجوز وزارت نفت صادرخواهد ش��د. 
وي با بيان اينكه اي��ن مصوبه اخير هيات دولت از 
قاچاق قير و ص��ادرات محصوالت بي كيفيت به نام 
تجاري قير ايراني جلوگيري مي كند، گفت: تا پيش 
از اين قير حاصل از مواد اوليه بي كيفيت عراق وارد 
كش��ور مي شد و پس از بسته بندي با نام قير ايراني 
به بازارهاي هدف صادر مي شد كه اين مساله باعث 
لطم��ه زدن به برند قير ايراني ش��ده ب��ود اما حاال 
با اجراي اين مصوبه جل��و اين نوع صادرات گرفته 
خواهدش��د.  اعظمي ابراز امي��دواري كرد با اجراي 
اين مصوبه، از رانت و س��وداگري در بازار صادراتي 
قير ايران جلوگيري شود.  براساس برآوردها، ايران 
به عن��وان بزرگ ترين توليدكننده قي��ر خاورميانه 
س��االنه حدود ۵ ميليون تن قير توليد مي كند كه 

بيش از ۳ميليون تن آن صادر مي شود.
 

رسوبات ربطي به حجم آب 
سد كرج ندارد

ايسنا| مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي البرز 
درباره برخي ادعاها مبني بر اينكه رسوبات ته نشين  
ش��ده در درياچه س��د كرج ظرفيت ذخيره اين سد 
را كاهش داده اس��ت، اظهار ك��رد: در زمان طراحي 
هر س��د، بخش��ي از حجم ذخيره براي رسوبات در 
نظر گرفته  مي ش��ود؛ در مورد سد كرج خوشبختانه 
رسوبات موجود در درياچه پايين تر از حد پيش بيني 
ش��ده اس��ت. داوود نجفيان در ادامه گفت: بنابراين 
بح��ث كاهش حجم س��د ك��رج به دليل رس��وبات 
وارد ش��ده به درياچه س��د طي س��ال هاي گذشته 
غيركارشناسي اس��ت ضمن اينكه اليروبي درياچه 
سدها هم توجيه اقتصادي ندارد و امكان پذير نيست. 
نجفي��ان ادامه داد: تنها اليروبي كه ممكن اس��ت از 
پشت س��دها انجام ش��ود؛ اليروبي منتهي اليه سد 
و نزديك به دريچه اس��ت و معم��وال در ديگر نقاط 
درياچه سد اليروبي انجام نمي شود. به عنوان نمونه 
مي توان از سد سپيدرود نام برد كه حجم آن به دليل 
رسوبات رودخانه نصف شده اما اليروبي مخزن توجيه 
اقتصادي ندارد. وي درخصوص وضعيت سد طالقان 
نيز اعالم كرد: در اين مورد بايد بررسي هاي بيشتري 
صورت بگيرد اما به نظر مي رس��د، آورده رس��وبات 
در اين س��د بيش��تر باش��د و الزم اس��ت طرح هاي 
آبخيزداري در باالدس��ت صورت بگيرد. وي تصريح 
كرد: اخيرا اين موضوع با منابع طبيعي مطرح و قرار 
شد اقدامات الزم براي آبخيزداري و تثبيت خاك در 
باالدست براي جلوگيري از ورود رسوبات به درياچه 

سد طالقان انجام شود.

كوتاه از دنياي انرژي

گزارش ميداني »تعادل« از تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز جاجرود به دست سيل

چند روايت از سيل در جاجرود

گروه انرژي| فرداد احمدي |
جاده پرپيچ لشكرك را كه به طرف جاده اوشان-

فشم حركت كنيد، حتما تابلوي بزرگ نصب شده بر 
سينه كوه با اين جمله از مقام معظم رهبري نظرتان 
را جل��ب خواهد كرد: »زمين خ��واري و كوه خواري 
رنج آور و اس��فبار است. بايد افراد سوءاستفاده كننده 

بي هيچ اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند.«
وقتي جاده اوشان -فشم به سمت باال طي شود، 
رديف رس��توران ها و ويال هاي ساخته شده در كنار 
رود جاجرود، از نظر دور نخواهد ماند. اما اگر همين 
امروز به حاش��يه رود جاجرود در نزديكي روستاي 
رودك برويد، نكته ديگ��ري كه عالوه بر وجود يك 
برج نيم��ه كاره ۱۳ طبقه نظرت��ان را جلب خواهد 
كرد، خسارات شديد به جاده، ويال ها و رستوران هاي 
دوطرف رود و تاسيس��ات زيرس��اختي شركت گاز 

به دليل وقوع سيل دو خرداد امسال خواهد بود. 
پايگاه اطالع رس��اني وزارت ني��رو )پاون(، پس از 
حادثه س��يل جاجرود از تخريب 24 س��اختمان و 
رستوران غيرمجاز در منطقه رودبار-قصران جاجرود، 
تحت عنوان »اجراي حكم قضايي به دست سيل« ياد 
كرد. در اين گزارش، مدير امور منابع آب شميرانات 
از تحميل خسارت سنگين به ساختمان هاي حاشيه 
رودخان��ه و همچنين تاسيس��ات زيربنايي ازجمله 
تخريب جاده ارتباطي فش��م-تهران، تيرهاي برق، 
تلفن و لوله گاز خبر داد و ساخت وسازهاي غيرمجاز 
را به دليل آنكه باعث انسداد مسير جريان رودخانه و 

انحراف آب شده اند، مقصر حادثه دانست. 
تالش ما براي تهيه گزارش از محل حادثه چند 
روزي به طول انجاميد و درنهايت 6 خرداد توانستيم 
با همكاري شركت آب و فاضالب راهي محل شويم. 
در محل حادثه، اتومبيل هاي آتش نش��اني درصدد 
رفت و روب جاده از گل و الي به وسيله آب پرفشار 
هستند و يك بيل مكانيكي بزرگ، در وسط رودخانه 
جاي محكمي براي خود س��اخته است تا دسترسي 
مناس��بي ب��ه گل و الي ك��ف رودخانه پي��دا كند. 
بخش��ي از كناره جاده ف��رو ريخته و لوله هاي قطور 
گاز از زمين بيرون زده اس��ت. در آن طرف رودخانه 
چند ويالي تا كمر غرق خاك و س��نگ خودنمايي 
مي كنن��د كه اهالي مي گويند در يكي از آنها، همان 
ك��ه از همه بزرگ تر و به رود نزديك تر اس��ت، يك 
سرايدار افغانستاني بر اثر وقوع سيل جان خود را از 
دست داده است. روبه روي ويالي مذكور نيز يك پل 
فلزي ماشين رو در آب سرنگون شده كه برخي اهالي 
معتقدند سقوط اين پل سبب انسداد مسير رودخانه 

و منحرف شدن رود به جاده شده است. 
در ابتداي مسير يك س��اختمان مشاور امالكي 
وجود دارد. براي پرس وجو درباره علل حادثه س��راغ 
صاحب آن مي روم. آقاي رودكي معتقد اس��ت يك 
دره مسبب وقوع سيل بوده كه در سال هاي گذشته 
سابقه س��يل خيزي نيز داشته است. او كه مشخص 
است دل خوش��ي از س��ازمان محيط زيست ندارد، 
مي گويد: »اين دره ۱۵ سال پيش سبب وقوع سيل 
در همين منطقه ش��ده بود و بايد با ايجاد بندهايي 
مهار مي ش��د، اما س��ازمان محيط زيست و سازمان 
آب اهمال كردند و بودجه يي كه بايد به اين مس��اله 

اختصاص مي دادند را خرج آن نكردند.«

 روايت رودكي از سيل 
رودك��ي ماج��راي س��يل را بدين ش��رح روايت 
مي كن��د: روز چهارش��نبه، دوم خردادماه، در حدود 
س��اعت ۱2:۳۰ رگبار سنگيني ش��روع شد و تمام 
شن و ماسه هاي دره يي كه شرح آن رفت را شست. 
شن و ماسه ها در سراشيبي دره سرعت گرفتند، اما 
خوشبختانه ضعف سازمان حفاظت محيط زيست كه 
بايد در دره ها س��يل بند تعبيه مي كرد را اشخاصي 
جب��ران كرده بودند و چند ويال درون دره س��اخته 
بودند. فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن ساخت و ساز 
آن ويالها، مساله حايز اهميت، گرفته شدن سرعت 
س��يل به خاطر وجود ويالها بر س��ر راه سيل است. 
ويالها جلوي رسوباتي كه همراه سيل به پايين آمده 
بودند را گرفتند و چه بسا اگر ويالها در مسير سيل 
نبودند، ش��ن و ماسه دره به طور مستقم به رودخانه 
سرازير مي شد و به ميزان بيشتري مسير رودخانه را 
مي بس��ت. يكي از افراد حاضر در مش��اور امالك اما 
نظ��ري مخالف با رودك��ي دارد. او با گاليه از برخي 
رسانه ها كه رستوران داران را مسبب وقوع سيل جلوه 
داده ان��د، »مالكان ويالهايي« كه در طرف ديگر رود 

ساخت و س��از كرده بودند را مقصر اصلي خسارات 
مي داند. از نظر او، ويالهاي س��اخته شده در دهانه 
دره، سد راه گل و الي سرريز از كوه شده و در نتيجه 
باعث تخليه يك باره بار كوه در بستر رودخانه شدند. 
رودكي در حالي كه با كاغذهايش بازي مي كند 
مي گويد: »س��ازمان آب و فاضالب براي الپوش��اني 
ضع��ف خود س��عي مي كن��د تقصير را ب��ه گردن 
رس��توران داران ي��ا ويالس��ازان بين��دازد.« او ادامه 
مي ده��د: در حالي ك��ه س��ازمان آب و فاضالب و 
س��ازمان حفاظت محيط زيست وظيفه دارند غير از 
رودخانه ه��ا، دره ها را هم كنترل كنند. در حالي كه 

دره هاي اين منطقه مهار نشده است. 
از مشاور امالك خارج مي شوم تا خسارات مجاور 
رود را مشاهده كنم. در طرف ديگر رود، كمي جلوتر 
از ويالها باغي را مشاهده مي كنم كه به طور كامل در 
آب فرو رفته است. رنگ سبز برگ هاي درختاني كه 
تنها بخشي از تاج شان از آب بيرون مانده، ناهمگوني 
خاص��ي با رنگ قهوه يي آب رودخان��ه دارد. متوجه 
مي شوم پيرمردي كه كنارم ايستاده، صاحب آن باغ 
است. از او مي پرسم كه آيا آب رود هميشه به رنگ 
قهوه يي بوده؟ كه مي گويد، آب رود هميش��ه شفاف 
بوده، اما اكنون به دليل وقوع سيل، گل والي زيادي 
با خود به هم��راه دارد. از پيرمرد درباره داليل وقوع 
سيل سوال مي كنم. نفسي عميق كشيده و مي گويد: 
در دهانه دره چند تهراني آمدند و ويال س��اختند. ما 
هم چند بار به آنها تذكر داديم كه جلوي مسير آب 
را نگيرند، اما گوش نكردند. هفته گذشته كه حدود 

يك س��اعت رگبار باريد، ويالي آنها سد معبر كرد و 
در قسمتي كه يك پل سنگين ماشين رو قرار داشت، 
ش��ن و ماس��ه هاي دره فروريخ��ت و در نتيجه پل 
سقوط كرد و آب رود باال آمد. يكي از رستوران ها به 
نام آريانا به كلي غرق شد و آب به خيابان ورود كرد. 
او كه نظري مخالف نظر مش��اور امالكي منطقه 
دارد مي گويد: ويالس��ازان غيرمج��از آن منطقه را 
تصاحب كردند و باعث ش��دند كه ش��ن و ماسه ها 
پشت ديوارهاي شان تجمع پيدا كرده و سنگين شود 
و ي��ك دفعه با تخريب ديوار ويالها، حجم زيادي از 
ش��ن و ماس��ه به داخل رود بريزد و آن را ببندد. در 
س��يل قبلي كه چند س��ال پيش اتفاق افتاد، پدر و 
يكي از كارگران صاحب همان وياليي كه اين بار نيز 
يك جانباخته داشتند، گرفتار سيل و كشته شدند. 

اما باز هم در همان نقطه ويال را ساختند. 
از پيرم��رد باغ��دار فاصله مي گيرم و به س��مت 
لب��ه رودخانه مي روم تا ببينم ش��يء معلق موجود 
در آب چيس��ت. يك پش��تي قهوه خانه يي، خود را 
به رود س��پرده ك��ه حتما از يكي از رس��توران هاي 
خس��ارت ديده رها ش��ده اس��ت. دوربينم را بيرون 
مي آورم كه از صحنه فيلم بگيرم، اما اين اقدام مايه 
خنده حاضران مي شود. گويا وجود يك پشتي يا هر 
وسيله معلق ديگري در آب، اكنون به امري طبيعي 
در آن منطقه مبدل ش��ده است. تمام رستوران ها و 
بيشتر ساخت وسازها در سمتي از رود قرار دارند كه 
اكنون ايس��تاده ام. يك دلي��ل آن را مي توان حضور 
جاده دانس��ت. اما دليل ديگري ني��ز مي توان براي 
بك��ر بودن طبيع��ت آن طرف رود برش��مرد. اينكه 

منطقه حفاظت ش��ده ورجين دقيقا از طرف ديگر 
رود ش��روع مي ش��ود و به موجب »م��اده 69 قانون 
مجازات اس��المي«، هرگونه س��اخت و ساز در آنجا 
ممنوع اس��ت. اما با وجود قوانين مش��خص در اين 
رابطه، بنا بر مش��اهدات نگارنده و مصاحبه با اهالي، 
حداقل ۵ وي��ال در دهانه دره ي��ي در آن طرف رود 
وجود داش��ته اس��ت كه ۳ عدد از آنها در مجاورت 
رود س��اخته شده اند. البته س��يالبي كه در روز دوم 
خردادماه به همراه مقادير زيادي خاك و س��نگ از 
دره س��رازير ش��د، 2 ويال از ۳ ويالي مجاور رود را 
به ط��ور كامل تخريب نمود و قس��مت اعظمي از ۳ 
ويالي ديگر را نيز در خ��ود مدفون كرد. اكنون كه 
من در اين نقطه ايس��تاده ام، هيچ اثري از آن 2 ويال 
مشاهده نمي ش��ود. اما ويالي سوم همان است كه 

يك كارگر در آن جان داد. 
يك��ي از رس��توران داران كه از زم��ان خروجم از 
مش��اور امالك در نقش راهنما مرا همراهي مي كند 
در مخالفت با صحبت هاي پيرمرد وارد بحث مي شود 
و مي گويد: اگر امالك اينجا غيرمجاز است چرا مجوز 
داده اند. اگر در حريم آب ساخته اند، پس چرا مجوز 

داده شده است؟
وي با تاييد نظرات صاحب مشاور امالكي، عامل 
اصلي س��يل را شن و ماسه يي معرفي مي كند كه از 
ك��وه پايين آمده و جلوي مس��ير رودخانه را گرفته 
اس��ت. از نظر او اگر ويالها بر سر راه رودخانه نبود، 
شن و ماسه ها كل مسير رود را مسدود مي كردند و 

حتي جاده را هم مي پوشاندند. 

به همراه رستوران دار به مركز خرابي ها در جايي 
كه چندين رس��توران در مجاورت رود وجود دارند 
مي روي��م. با گذر از داخل يك رس��توران وارد حوزه 
رود ش��ده و در زمين مس��طحي مي ايستيم. عالوه 
ب��ر كارگ��ران آوارب��رداري، چند مرد ديگ��ر نيز در 
آنجا حض��ور دارند و گرم صحبت هس��تند. به آنها 
نزديك مي ش��وم و در بحث شركت مي كنم. يكي از 
رستوران داران خس��ارت ديده به نام مجيد ايوبي در 
حال بررسي واقعه اس��ت و مي گويد كه سقوط پل 
فلزي ماشين رو دليل اصلي سد شدن مسير رودخانه 
و وقوع سيل بوده است. وي معتقد است كه تمامي 
زمين آن منطقه نزديك به ۵ متر پايين تر بودند، اما 
خاك و سنگي كه رود با خود آورده، ارتفاع آب را باال 
برده است. ايوبي يكي ديگر از داليل به بار نشستن 
خس��ارات فراوان را اصولي نبودن پي س��اختمان ها 
مي داند و مي گويد: كس��اني كه اين رس��توران ها را 
ساخته اند، ابتدا يك اتاقك با ميله سايز ۱۰ درست 
كرده اند و بعد با ميله ۱6 روي آن طبقه س��اخته اند 

و رفته اند باال. 

 برنامه ساخت و ساز دوباره 
صحبت ه��اي رس��توران داران ب��ا بح��ث درباره 
چگونگ��ي بازس��ازي و س��اخت رس��توران ها ادامه 
مي يابد. برخي معتقدند بايد به طور كامل آواربرداري 
كرد تا طبقات مدفون شده از زير خاك بيرون آيند 
و برخ��ي نيز معتقدند كه بايد آن طبقات را به حال 
خ��ود رها كرد و يك بناي جديد روي آن س��اخت. 
من كه ابتدا به درس��تي متوجه صحبت هاي آنان در 

رابطه با رها نمودن طبقات مدفون ش��ده نمي شوم 
س��ر مي گردانم و بناهاي كوچك آالچيق مانند يك 
طبقه ي��ي نظ��رم را جلب مي كند. درب��اره آن بناها 
از جمع س��وال مي كنم و در كم��ال ناباوري متوجه 
مي ش��وم، آن بناها ي كوچك آالچيق مانند، پيش از 
وقوع س��يل، طبقات سوم رستوران ها بوده اند كه دو 
طبقه زيرين آنها، به كل در آوار س��يل مدفون شده 
است. مصاحبه شوندگان مي گويند رستوراني به نام 
رس��توران كوهس��تان تخريب كامل شده است كه 

اكنون اثري از آن نيست. 
صحبت را با مجيد ايوبي پي  مي گيرم كه خسارت 
فراواني از سيل ديده است. وي بيان مي كند كه سيل 
 اخير دو پل پياده رو و يك پل ماش��ين رو با حداقل 

۱۰ متر ارتفاع را از جا كنده است. 
ايوبي كه از خسارات وارده بسيار خشمگين است، 
ادامه مي دهد: منطقه آن طرف رود منطقه حفاظت 
ش��ده ورجين است كه گوزن دارد. سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در اي��ن منطقه علوف��ه نمي ريزد و 
حيوانات بوته ها و گون ها را از ريشه مي كنند و باعث 
مي ش��ود كه خاك سست شود. وقتي خاك سست 
ش��ود دره دچار رانش مي شود. آبخيزداري مسوول 
گاويون بندي است كه وظيفه خود را انجام نمي دهد. 
پس دره شن زار مي ش��ود و در نخستين باران، كل 
شن دره به پايين س��رازير مي شود. ايوبي در پايان، 
وجود رستوران ها را يكي از داليل تخفيف خسارات 
وارده مي داند و مي گويد: شانسي كه آورديم اين بود 
كه وجود اين رستوران ها باعث شد كه جاده شسته 

نش��ود، چون اگر رستوران ها نبودند، رود سنگچين 
جاده را مي شست و جاده را كامال تخريب مي كرد. 

 خانه خراب شده ها 
از كنار رود فاصله مي گيرم و وارد جاده مي شوم. 
چند س��اختمان در حال ساخت در آن طرف جاده 
توجه��م را جل��ب مي كن��د، اما در همي��ن طرف، 
مردي غ��م زده را روبه روي يك خان��ه مي بينم. آن 
مرد مي گويد: تمام مش��كل ب��ه خاطر آن چند ويال 
بوده اس��ت كه خسارت زيادي به ما هم وارد كردند. 
آنها ويالهاي ش��ان را قاچاقي و غيرمجاز ساخته اند. 
خانه ها و رس��توران هاي اين ط��رف رودخانه داخل 
بافت هستند و قبال ساخته شده اند. ولي ويالهاي آن 
طرف رودخانه به نسبت جديد هستند و حق ساخت 
و ساز نداشته اند. از او درباره مجوزهاي ساخت و ساز 
كل منطقه س��وال مي كنم كه پاسخ مي دهد: تمام 
س��اختمان هاي در حال س��اخت منطقه غيرمجاز 
هستند. هيچ كس حق ساختن ملك در كنار خيابان 
را ندارد. اما مالك يكي از اين ملك ها رفته اس��ت در 
دادگاه، شهردار را محكوم كرده و ملك خود را دارد 

مي سازد؛ اين يعني پارتي بازي. 
از لهجه شخص مشخص است كه از روستاييان 
قديمي منطقه اس��ت. من را به خان��ه خود دعوت 
مي كن��د و همراه او ب��ه داخل خانه م��ي روم. ابتدا 
راه پله يي رو به پايين را طي مي كنيم كه تمام ديوارها 
و سقف آن گلي است. دو طبقه پايين مي رويم، تمام 
كف خانه غ��رق آب بوده و وس��ايل خانه، هر آنچه 
چوبي ي��ا پارچه يي بوده به كل از بين رفته اس��ت. 

صاحب خانه كه چكمه الس��تيكي ضدآب پوشيده 
يك پش��تي ش��ناور در آب را با پا به س��مت راه پله 
مي كشاند تا من كه با كفش معمولي نمي توانم وارد 
سالن خانه شوم، روي پشتي بايستم تا بتوانم با دقت 
بيشتري صحنه هاي خانه را مالحظه كنم. صاحبخانه 
مي گوي��د: من كارمن��د دولت و كارمن��د آموزش و 
پرورش هس��تم كه 6 ماه ديگر بازنشست مي شوم. 
۳۰ س��ال طول كشيد تا اين زندگي را جمع كردم، 
اما همه از بين رفت. ۵۰۰ ميليون تومان ضرر كردم. 
هيچ چيز ديگري هم ندارم. تنها خانه مسكوني كه 
خس��ارت ديد خانه من بود و ح��اال بايد زندگي ام را 
از صفر ش��روع كنم. وقتي سيل آمد، تا سقف خانه 
را آب گرفت��ه بود. او در پايان بيان مي كند كه چون 
براي تمامي همس��ايه ها حكم تخليه آمده است، او 

نمي تواند شكايتي هم انجام دهد. 

 روايت مسووالن 
در حال��ي كه مردم روايت هاي مختلفي از ماجرا 
دارند، نماين��ده دهياري رودك درب��اره علت وقوع 
سيل در منطقه رودبار-قصران جاجرود به »تعادل« 
مي گويد: دره ها بندكشي و گابيون بندي شده اند، ولي 
طبيعي اس��ت كه در زمان س��يل نتوانند بار كوه را 
به طور كامل تحمل كنند. س��يدجعفر رودكي ادامه 
مي ده��د: موقع بارندگ��ي، مالك يك��ي از ويالها با 
كارگرش در طرف ديگر خيابان در يك س��اختمان 
نيمه كاره پناه گرفتند. س��پس صاحب ويال متوجه 
مي ش��ود كه مداركش را در ويال جا گذاش��ته است 
و كارگ��ر خ��ود را به دنب��ال مدارك ب��ه داخل ويال 
مي فرس��تد. اما متاس��فانه در همان زمان كه كارگر 
در ويال بود، ديوارها تخريب ش��ده و آوار س��يل او را 
مدفون مي كند. قطع��ا صاحب ملك براي مرگ آن 

كارگر مسوول است كه البته بازداشت شده است. 
رييس اداره محيط زيس��ت منطقه حفاظت شده 
ورجين نيز مس��ائلي را در اين خصوص با »تعادل« 
در مي��ان مي گذارد، او درباره داليل وقوع س��يل در 
منطقه رودبار-قصران جاجرود مي گويد: يك طرف 
رودخانه جزو مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت 
محيط زيست بوده و هرگونه تغيير كاربري و ساخت 
و س��از ممنوع است. چه مستثنيات باشد، چه ملك 
باش��د. ما با حقوق مالكانه اف��راد كاري نداريم. اگر 
به صورت باغ اس��ت، باغ مي ماند، اگر مزرعه است، 
مزرعه مي ماند و اگر ساختماني ساخته شده باشد، 
به شرطي كه براي قبل از سال ۱۳۵۰ باشد، اشكالي 
ندارد. ول��ي حتي اجازه بازس��ازي هم ن��دارد. اين 
ملك هايي كه درس��ت شده است، غيرمجاز هستند 
و همين ملك ها باعث انسداد رودخانه و به بار آمدن 
اين همه خسارت شده اند. شيخزاده در رابطه با علت 
عدم برخ��ورد جدي با افرادي كه اقدام به س��اخت 
و س��از غيرمجاز در مناطق تحت قيوميت سازمان 
حفاظت محيط زيست مي كنند، بيان مي كند: وظيفه 
تخريب اين امالك برعهده امورات است. ولي به دليل 
آنكه مش��مول زمان ش��ده اس��ت تاكنون تخريب 
نش��ده اند. واقعيت اين اس��ت كه افراد شبانه ويال را 
مي س��ازند و تا دادگاه حكم تخري��ب بدهد، زماني 
طول مي كشد. وي در پاسخ به سوال روزنامه تعادل 
درباره ادعاهاي برخي افراد منطقه كه بيان مي كنند 
چون سازمان حفاظت محيط زيست به حيات وحش 
منطقه حفاظت ش��ده ورجين علوفه نمي دهد، اين 
حيوانات گون ها را از ريشه مي كنند و باعث سست 
شدن زمين مي شوند، گفت: حق آن حيوانات است 

كه از دل طبيعت تغذيه كنند. 
رييس اداره محيط زيست منطقه حفاظت شده 
ورجي��ن در رابطه با ادعاي برخ��ي كه مي گفتند 
علوف��ه حيات وح��ش را اهال��ي منطق��ه تامي��ن 
مي كنند، چون س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
به وظايف خ��ود عمل نمي كند، اظه��ار كرد: اگر 
چنين كاري انج��ام مي دهند، اش��تباه مي كنند. 
زماني كه در زمستان برف مي آيد، روي علف ها را 
مي پوشاند و غذا براي حيات وحش كم مي شود، به 
همين دليل ما در يك مكان هاي مشخصي علوفه 
را به صورت دس��تي دراختي��ار حيات وحش قرار 
مي دهيم. علوفه دهي به حيات وحش در ارتفاعات 
صورت مي گيرد تا حيوانات براي به دست آوردن 
آن س��ختي بكشند و به علوفه آماده عادت نكنند. 
بنابراين اگر كس��ي بدون اطالع سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت به حيات وحش علوفه بدهد، تخلف 

كرده است. 
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در گش��ت وگذاري كه در منطقه س��يل زده رودبار- قص��ران در نزديكي 
روس��تاي رودك انج��ام دادم، مس��اله يي توجهم را جلب ك��رد. با توجه به 
موقعيت منطقه، در هر قسمت از حاشيه رود، چندين متولي براي ممانعت 
از س��اخت و ساز وجود دارد. در سمتي كه به جاده نزديك تر است، سازمان 
آب و فاضالب و شهرداري در يك طرف دعوا با كساني قرار مي گيرند كه در 
آن منطقه ساخت و ساز مي كنند و در طرف ديگر رود كه متعلق به سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت است، عالوه بر دو ش��اكي مذكور، سازمان حفاظت 

محيط زيست هم مدعي خواهد بود. 
بافت مردم حاضر در منطقه نيز 4 ش��كل اس��ت. گروه اول روستايياني 
هس��تند كه آن منطقه خانه و كاش��انه آبا و اجدادي شان بوده است و حق 
مالكيت شان نسل هاس��ت بر خانه و كاشانه شان رواست. اتفاقا گروه نخست 
نارضايت��ي زي��ادي از حضور س��ه گروه ديگ��ر در منطقه دارن��د. گروه دوم 
رس��توران داران و مشاوران امالكي هستند كه باتوجه به مبادرت به ساخت 
و س��از در مجاورت رود، مورد شكايت سازمان آب و فاضالب قرار گرفته اند. 
اين رس��توران داران كه اكثرا تهراني هستند، مدعي در اختيار داشتن جواز 
ساخت و كسب بوده، سرمايه گذاري به نسبت زيادي روي امالك خود انجام 

داده اند و سال هاي زيادي در آن منطقه حضور داشته اند. گروه سوم صاحبان 
بناهايي هس��تند كه اكنون در حال س��اخت بوده و از اين نظر مورد توجه 
قرار مي گيرند كه عملكرد س��ازمان هاي مربوطه در زمان حال را به چالش 
مي كش��ند. اين گروه نيز مدعي در اختيار داشتن مجوز ساخت هستند، در 
حالي كه قوانين كشور مشخصا هرگونه ساخت و ساز در آن منطقه و مشابه 
آن را منع كرده اس��ت. ش��ايد يك برج نيمه كاره سيزده-چهارده طبقه كه 
ظاهرا قرار است تبديل به هتلي پنج ستاره شود را بتوان به عنوان نماد گروه 
سوم قلمداد كرد. هر سه گروهي كه تاكنون بيان شد در سمتي از رودخانه 
ك��ه جاده اوشان -فش��م نيز قرار دارد مبادرت به س��اخت بنا كرده اند. گروه 
چه��ارم اما در طرف ديگر رود، در مناطق تحت مالكيت س��ازمان حفاظت 
محيط زيست ويالهايي را س��اخته اند. بناهاي ساخته شده توسط اين گروه 
كه همگي مس��كوني هستند، عالوه بر نقض قوانين مربوط به حريم رود كه 
شهرداري و سازمان آب و فاضالب را درگير دعاوي حقوقي با صاحبان شان 
مي كند، سازمان حفاظت محيط زيست را نيز به عنوان يك مدعي وارد ماجرا 
خواهد كرد. اما ظاهرا وجود س��ه شاكي بالقوه نيز نتوانسته از ساخت و ساز 

در آن منطقه جلوگيري كند.

4 شكل ساخت و ساز در حريم جاجرود 
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خداياقراربدهكوش�شمرادراينماهقدردان�یش�ده
وگناهمرادراينماهآمرزيدهوكردارمرادرآنموردقبول

وعيبمرادرآنپوشيدهایشنواترينشنوايان.

دعايروزبيستوششمماهمباركرمضان

بازارهنر

افتتاحيكجشنوارهعكاسيدرايرانواسپانيا
عكس هاي��ي از ۶۹ ع��كاس ايراني 
و ۱۳ ع��كاس خارجي از ۲۸ كش��ور 
با هدف بهینه سازي مصرف و معرفي 
انرژي هاي نو در تاالر روح االمیني باغ 

نگارستان افتتاح شد. 
مس��عود م��كاري دبیر جش��نواره 
نگاه آب��ي اظهار كرد: اين جش��نواره 
با هدف فرهنگ س��ازي و بهینه سازي 
انرژي پ��اك كار خودش را آغاز كرده 

و نیازمن��د تعامل تم��ام دس��تگاه هاي اجرايي و 
دانشگاه هاست. نخستین جشنواره به صورت ملي 
برگزار ش��د كه ۳۶۰۰ اثر به دبیرخانه جش��نواره 
ارسال شد. امسال در دومین دوره جشنواره »نگاه 
آبي« ۶۱۲۰ اثر به دست ما رسید كه در مجموع 
۱۲۰ اثر در باغ نگارستان به نمايش گذاشته شده 
اس��ت. همچنی��ن عكس هاي��ي از ۲۵ عكاس در 

گالري در دانشگاه اسپانیا افتتاح مي شود. 
او ادام��ه داد: داوري دومین جش��نواره »نگاه 
آب��ي« را محم��ود كالري، مجتب��ي آقايي، نیكي 
كريمي، ش��ادي غديريان و نیكوالي نیمان كه از 
كارگردانان بزرگ فعال در حوزه محیط زيس��تي 
اس��ت، بر عهده داشته اند. دبیر جشنواره نگاه آبي 
همچنین درباره جوايز اين دوره از جشنواره اظهار 
كرد: به س��ه نفر برگزي��ده در بخش موبايل مبلغ 
يك میلیون تومان، در بخش حرفه يي س��ه جايزه 
ي��ك و نیم میلیون توماني و در بخش بین المللي 
س��ه جايزه ه��زار، ۵۰۰ و ۲۵۰ دالري به ترتیب 
براي نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شده است. 
مكاري همچنین اظهار كرد: س��ال گذشته از 
۴۲۰ نقطه ش��هري براي اين جشنواره اثر ارسال 

شده بود اما امسال از ۳۱ استان براي 
ما اثر ارسال شد و اين جاي خوشحالي 
دارد كه اين جشنواره توانسته جايگاه 
خود را در میان مردم پیدا كند. امین 
مختاري دبی��ر كانون »داي��ره آبي« 
دانش��گاه ته��ران و دبیر هن��ري اين 
جش��نواره نی��ز بیان ك��رد: از ابتداي 
س��ال تحصیلي بعدي طرح هايمان را 
با ابعاد زيس��ت محیطي شناس��ايي و 
معرفي مي كنیم تا واس��طه يي بین دانشجويان و 
مسووالن مربوطه ش��ويم. امیدواريم كارها خوب 
پی��ش برود و بتوانیم ج��ذب حمايت مالي را هم 
داش��ته باش��یم. او ادامه داد: كانون »دايره آبي« 
يك كانون زيس��ت محیطي اس��ت ك��ه درصدد 
اس��ت با ابزارهاي هنري در زمینه محیط زيستي 
فرهنگ سازي كند. يكي از مهم ترين اقدامات اين 
كانون برگزاري جشنواره »نگاه آبي« است. كانون 
»دايره آبي« در چند دانشگاه مختلف مثل تهران، 
دانشگاه هنر و امیركبیر نیز فعالیت مي كند. حتي 
اين كانون در دانشگاهي در مادريد اسپانیا توسط 
يك دانش��جوي ايراني تاسیس ش��ده است. ما از 
يك سال پیش تالش مي كنیم تا از طريق وزارت 
 NGO كش��ور كانون »دايره آبي« به عنوان يك
مجوز فعالیت بگیرد و از اين طريق پايان نامه هاي 
دانشجويي را كه طرح هاي محیط زيستي دارد را 

شناسايي و به مسووالن معرفي كنیم. 
جش��نواره »ن��گاه آبي« همزمان با اس��پانیا از 
ديروز افتتاح ش��د. نمايشگاه تهران در محل تاالر 
روح االمیني باغ موزه نگارس��تان تا ۳۰ خردادماه 

داير است. 

آغازطرح»تئاتربامردم«درخيابانها
مدير كانون تئاتر خیاباني اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي از آغاز طرح »تئاتر 
ب��ا مردم« كه به اج��راي عمومي ۱۴ 
نماي��ش خیاباني اختصاص دارد، خبر 
داد.  سامان خلیلیان مدير كانون تئاتر 
خیاباني اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
درباره زمان ش��روع برنام��ه »تئاتر با 
مردم« گفت: اسفند ماه هیات انتخاب 
كانون تخصصي تئات��ر خیاباني اداره 

كل هنرهاي نمايش��ي متش��كل از شهرام كرمي، 
س��یروس همتي و من پس از بررسي آثار رسیده 
ب��ه اين كانون ۱۴ اثر را براي حضور در برنامه يي 
با عنوان »تئاتر با مردم« معرفي كرديم كه قرار بر 
اين است در قالب اين برنامه نمايش هاي خیاباني 
در نق��اط مختلف ش��هر تهران اج��راي عمومي 
داشته باش��ند.  او ادامه داد: هر گروه ۱۰ اجراي 
عمومي خواهد داش��ت كه قرار بود اين اجراها از 
ارديبهش��ت ماه آغاز ش��ود اما از آنجا كه نیاز به 
امكان س��نجي و تامین اعتبار داش��تیم و بايد به 

تعهدم��ان به گروه ها عمل مي كرديم، 
اين اجراها به تعويق افتاد و قرار است 
بعد از پايان تعطیالت شب هاي قدر و 
رحلت امام خمیني )ره( برگزار شود. 
خلیلیان درباره مكان اجراي اين آثار 
و میزان كمك هزينه يي كه قرار است 
به گروه ها پرداخت شود به مهر گفت: 
اين نمايش ها قابلیت اين را دارند كه 
در گستره بازتري اجرا شوند تا مردم 
در نقاط مختلف شهر تهران امكان ديدن اين آثار 
را پیدا كنند همچنین كانون تئاتر خیاباني تعهد 
دارد ك��ه براي ۱۰ اجرا به گروه ها مبلغ ۶میلیون 
توم��ان پرداخت كند. مدير كان��ون تئاتر خیاباني 
ي��ادآور ش��د: در برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته 
بیش��ترين تاكید بر اين اس��ت كه اين اجراها در 
روزهاي ش��نبه نیز برگزار ش��ود، چ��ون در اين 
روز اج��راي نمايش هاي صحنه يي متوقف اس��ت 
بنابراين ب��ا اجراي نمايش هاي خیاباني مي توانیم 

چراغ تئاتر را روشن نگه داريم. 

ايتالياميزباناميررضاكوهستاني
نمايش »بي تابستان« به نويسندگي 
و كارگرداني امیررضا كوهستاني طي دو 
روز، ۱۹ و ۲۰ خرداد در ش��هر تورينوي 
ايتالیا روي صحنه مي رود.  جديدترين 
تولی��د گروه »تئاتر مه��ر« كه با حضور 
لیل��ي رش��یدي، س��عید چنگیزيان و 
مون��ا احمدي ب��ه عن��وان بازيگر تولید 
ش��ده اس��ت، هفته گذش��ته نخستین 
اجراه��اي جهاني خود را در فس��تیوال 

هنر بروكس��ل س��پري ك��رد و ط��ي دو روز، ۱۹ و 
۲۰ خرداد نیز در ش��هر تورين��وي ايتالیا به صحنه 
مي رود. »بي تابس��تان« قرار اس��ت در ماه آينده نیز 
۷ اج��را در بخش اصلي هفتاد و دومین فس��تیوال 

بین المللي تئاتر آوينیون فرانسه داشته 
باشد.  كوهستاني پیش از اين با نمايش 
»ش��نیدن« در بخش اصلي فس��تیوال 
آوينیون حضور داش��ت. »بي تابستان« 
قرار است، مرداد س��ال جاري تنها ۱۵ 
ش��ب در سالن س��مندريان تماشاخانه 
ايرانش��هر روي صحنه برود. محمدرضا 
حس��ین زاده برنامه ري��ز و مديرتولی��د، 
ش��هريار حاتمي طراح صحنه، ش��یما 
میرحمی��دي طراح لباس، علي ش��یرخدايي و داود 
ص��دري طراح��ي و اج��راي ويديو، آنكی��دو دارش 
موسیقي، محمد خاكساري و رضا مصطفي پور گروه 

كارگرداني نمايش »بي تابستان« هستند. 

ورود»اون«وترامپ
بهسنگاپور

سانديمورنينگنيوز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود عالوه 
درب��اره  گزارش��ي  ب��ر 
ريیس جمه��وري  دي��دار 
با ممنون حس��ین  چین 
ي  ر يیس جمه��و ر
از  خب��ري  پاكس��تان 
ريیس جمه��وري  دي��دار 
كره شمالي و دونالد ترامپ 

در سنگاپور منتشر كرد. طبق گزارش اين روزنامه، 
كیم جونگ اون رهبر كره ش��مالي ب��راي برگزاري 
نشست تاريخي با ترامپ وارد سنگاپور شد. به گفته 
روزنامه سان دي  مورنینگ نیوز، ويويان باالكريشنا 
وزير خارجه سنگاپور در فرودگاه از رهبر كره شمالي 
استقبال كرد. آن طور كه گفته شده، دونالد ترامپ 
نیز نشس��ت گروه هف��ت را به س��رعت به مقصد 
س��نگاپور براي ديدار با كیم جونگ اون ترك كرد. 
گفته مي شود كره ش��مالي از اواسط زمستان سال 
۲۰۱۸ و با برگزاري المپیك زمستاني پیونگ چانگ، 
موضع آش��تي جويانه يي در برابر كش��ور جنوبي در 
پیش گرفت. همراهي و انگیزه باالي مون جائه اين 
ريیس جمهوري كره جنوب��ي براي كاهش تنش در 
ش��به جزيره كره به برگزاري گفت وگو میان سران 

دو كشور در ماه آوريل شد. 

نيويوركتايمز:
از  بس��یاري  دي��روز 
از  گزارش��ي  روزنامه ه��ا 
نتیجه نشست سران گروه 
۷ منتش��ر كردن��د. طبق 
تايمز،  نیوي��ورك  گزارش 
ريیس جمه��ور امري��كا با 
انتقاد شديد از نخست وزير 
كان��ادا، تالش هاي س��ران 
گروه ۷ را براي اتخاذ يك 

جبهه مش��ترك در زمینه تجاري مختل كرد. گفته 
مي شود كه نشست س��ران گروه ۷ در المالبه كانادا 
در واقع نخستین گردهمايي اين گروه پس از اجرايي 
ش��دن مالیات هايي بود كه دولت امري��كا بر واردات 
فوالد و آلومینیوم به بازار اين كشور وضع كرده است 
به همین علت بحث درباره مسائل و اختالفات تجاري 
میان واش��نگتن و ش��ركايش در گروه ۷ اصلي ترين 
مساله دستور كار اين نشست بود. عالوه بر اختالفات 
آشكار میان امريكا و شركايش در گروه ۷ در خصوص 
حق��وق گمركي مدنظر ترامپ در نشس��ت المالبه، 
ريیس جمهوري امريكا بازگش��ت روسیه به گروه ۷ 
را خواستار شد كه با مخالفت اروپايي ها مواجه شد. 

الپايس:
در صفحه  روزنامه  اين 
اول خ��ود از ص��دور حكم 
جلب ب��راي معاون بش��ار 
اس��د توس��ط آلمان خبر 
داد. طبق گزارش ال پايس، 
دادستاني كل فدرال آلمان 
دستور بازداشت بین المللي 
»جمیل حس��ن« فرمانده 
اطالعات هوانیروز س��وريه 

را صادر كرده اس��ت. آن طور كه اين روزنامه نوش��ته 
به گفته مس��والن امنیتي آلمان، او ب��ه اتهام ارتكاب 
جنايت جنگي و جنايت علیه بش��ريت تحت تعقیب 
قرار گرفته است. اين فرمانده اطالعات هوايي سوريه از 
طرفداران سركوب خشونت بار جنبش اعتراضي مردم 
علیه نظام سوريه است و سازمان اطالعات تحت امر او 
از خشن ترين دستگاه هاي اطالعاتي كشورش به  شمار 
مي رود. گفته مي شود، اين حكم جلب براي يك مقام 
امنیتي سوريه نخستین اقدام يك كشور غربي براي 

پیگیري اقدامات رژيم بشار اسد محسوب مي شود. 

كيوسك

تاريخنگاري

آغاز عمليات »فرمانده  كل  قوا« در شرق كارون

بیس��ت و يكم خرداد ۱۳۶۰، عملیات »فرمانده كل قوا -خمیني روح خدا« 
در منطقه دارخوين در ش��رق رود كارون توسط سپاه پاسداران آغاز شد. در اين 
عملی��ات رزمندگان اس��الم ضمن خنثي كردن پاتك دش��من، به هدف نهايي 

عملیات كه عقب راندن نیروهاي دشمن به غرب كارون بود، دست يافتند. 
اين عملیات با انگیزه باز ش��دن  طلس��م  محاصره  آبادان  و آزمايش��ي  براي  
عملیات  بزرگ  »ثامن  االئمه« به اجرا درآمد.  مشكل آفريني ها و كارشكني هاي  
»بني ص��در« آن قدر براي  رزمندگان  و فرماندهان  ايراني  عذاب آور ش��ده  بود 

ك��ه  پس  از بركناري  وي  از فرماندهي  كل  قوا، به  پیش��نهاد و اس��تقبال  همه  
فرماندهان  جنگ  قرار ش��د عملیاتي  كه  در جبهه  »دارخوين« در حال  انجام  
ب��ود، به  عالمت  رضايت  از اين  كار حضرت  ام��ام، »فرمانده  كل  قوا- خمیني  
روح  خدا« نامگذاري  ش��ود. نیروهاي  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي  به  مدت  
چهار ماه  بدون  س��ر و صدا و جلب توجه  دشمن  و در نزديكي  نیروهاي  عراق، 
ش��بانه  يك  كانال  به  طول  ۱۳۰۰ متر و به  شكل  »T« حفر كردند كه  انتهاي  
آن  وارد میدان  مین  در جلوي  خاكريز و خط  آتش  دش��من  شده  بود. پیشاني  
اين  كانال  به  موازات  خط  آتش  دشمن  و به  فاصله  ۴۰۰ تا۵۰۰ متر قرار داشت. در 
اين  حمله، نیروهاي  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي  عمل  كننده  و ارتش  جمهوري  
 اسالمي  پشتیباني  و پدافند را به  عهده  داشتند. قرار بود در ساعت ۳:۳۰ بامداد روز 
س��اعت  ش��ود.  آغ��از  حمل��ه   س��ال  ۱۳۶۰  م��اه  خ��رداد   ۲۱ 
 ۱۱ شب، خبر بركناري  بني صدر از فرماندهي  كل  قوا توسط  امام  خمیني )ره(، از 

راديو پخش  شد و وضعیت  در بهترين  حالت  ممكن  قرار گرفت. 
اين  عملیات، كلیدي  براي  باز شدن  طلسم  محاصره  آبادان  و آزمايشي  براي  
عملیات  بزرگ  ثامن االئمه بود. در اين  حمله  با سه كیلومتر پیشروي، مواضع  
محكم  و مهم  دش��من  در اين  جناح  به  تصرف  درآمد و دس��ت كم ۳۲دستگاه  
تانك  و نفربر منهدم و ۱۴۹۶ نفر از نیروهاي  دش��من  كش��ته، زخمي  و اسیر 
ش��دند. در راه  به دس��ت  آوردن  اين  پیروزي، ۱۲۰ نفر از رزمندگان س��پاهي  
به  شهادت  رس��یدند. اين  عملیات  توسط  سردار رحیم  صفوي  و شهید حسن  
باق��ري  طراحي  و اجرا ش��د كه  فرماندهي  س��ه محور اصلي  آن  را ش��هیدان  

»منصور موحدي«، »پهلوان نژاد« و »رضا رضايي« برعهده  داشتند. 

سرگذشتغمانگيزدرس»فارسيعمومي«
محمود فتوحي با بیان اينكه سرگذشت درس فارسي عمومي بسیار پیچیده و غم انگیز است، گفت: يكي از اهدافي كه در كتاب هاي 

فارسي عمومي بايد دنبال شود، ارتقاي ذوق دانشجويان است، اما متاسفانه در دانشگاه هاي ما به اين امر مهم پرداخته نمي شود. 
عضو هیات علمي گروه ادبیات و زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد تاكید كرد: استادان ادبیات فارسي بايد به دنبال شاهكارهاي 

ادبي بروند و آنها را به دانشجويان بشناسانند. ما نبايد به جايي برسیم كه مردم ما نتوانند شاهكارهاي ادبي را درك كنند. 
او درباره نحوه انتخاب مطالب در كتاب هاي فارس��ي عمومي دانش��گاه ها اظهار كرد: از ويژگي هاي كتاب هاي فارس��ي عمومي ما اين است كه اين كتاب ها 

غالبا به گزين هستند، اما اين به گزيني از نظر افراد مختلف متفاوت است و نمي تواند لزوما بار معنايي مثبت داشته باشد. 

چهرهروز

بررسيهزينههايجنگدرمقايسهباGDPكشورهادرسال2017

ويرانههاييبيشترازآباداني
تازه تري��ن  طب��ق   گوناگ�ون گ�روه
گزارش هاي منتشر شده از سوي انستیتو 
بین المللي پژوهش هاي صلح اس��تكهلم، 
هزينه نظامي جهاني در سال ۲۰۱۷ به باالترين میزان 
خود از زمان جنگ سرد رسید. همچنین، گفته شده كه 
هزينه خشونت در سال گذشته میالدي در سراسر جهان 
حدود ۱۴.۸ تريلیون دالر برآورد شد؛ ۲ هزار دالر براي 
هر فرد. اين هزينه ها براساس تخريب هاي ناشي از جنگ   
و ناآرامي هاي داخلي بررس��ي ش��ده كه شامل تخريب 
ساختمان ها، سازه هاي شهري، زيرساخت هاي عمراني، 
كارخانه ها، تلفات انس��اني و... همچنین خس��ارت هاي 
اقتص��ادي بلندمدت -مانند از بی��ن رفتن فرصت هاي 
شغلي، زمین هاي كشاورزي، تاسیسات صنعتي و...- بود. 
براساس تازه ترين يافته هاي منتشر شده، اين هزينه در 
سوريه به باالترين میزان رسید. طبق آمار منتشر شده 
در برخي گزارش ها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۹ هزار نفر 
در جنگ س��وريه كشته شدند كه يك چهارم آنها افراد 
غیرنظامي بودند. بر اين اس��اس به نظر مي رسد بخش 
قابل توجهي از تخريب  انفجارهاي ناشي از جنگ در اين 
كش��ور در مناطق مسكوني و غیرنظامي رخ داده است. 
آن طور كه گفته شده، خسارات جنگ در اين كشور در 
س��ال ۲۰۱۷ معادل حدود ۶۸درصد از تولید ناخالص 
داخلي س��وريه بود. اين آمار در حالي اعالم شده كه در 
بس��یاري از پیش بیني ها باتوجه به آزادسازي سوريه از 
اش��غال گروه هاي تروريستي، سال ۲۰۱۷ پايان بحران 

سوريه خواهد بود. 
طبق اين گزارش، در س��ال ۲۰۱۷ افغانس��تان نیز 
هزينه هاي بسیاري را براي جنگ هاي داخلي متحمل 
شد. در س��ال میالدي گذشته، حمالت طالبان شتاب 
بیش��تري گرف��ت كه در بس��یاري از اي��ن عملیات ها 
ه��دف نابودي راه ه��ا و مراكز اقتصادي مورداس��تفاده 
افغانس��تان بود. آن طور ك��ه در تازه تري��ن آمار گفته 
شده، خسارت هايي كه جنگ و ناآرامي هاي داخلي به 
افغانس��تان وارد كرد، حدود ۶۳درصد از تولید ناخالص 
داخلي اين كش��ور برآورد شده است. گفته شده عالوه 
بر حمالت طالبان، گروه تروريستي داعش نیز در سال 
۲۰۱۷ چندي��ن حمله انفجاري مرگبار در افغانس��تان 
داش��ت كه عالوه بر وارد كردن خسارت به ساختمان 

و سازه هاي شهري، باعث كشته و زخمي شدن صدها 
نفر در اين كشور شد. در ادامه اين گزارش، هزينه هاي 
جنگ و خش��ونت در ع��راق نیز مع��ادل ۵۱درصد از 
GDP اين كش��ور در سال ۲۰۱۷ اعالم شد. عالوه بر 
اينكه جنگ هاي داخلي در افغانستان و عراق خسارات 
زيادي وارد كرد، از طرفي جنگ و حضور چندين ساله 
نیروهاي امريكايي در اين دو كش��ور منجر به افزايش 
بدهي هاي خارجي امريكا و كش��ته ش��دن بسیاري از 
غیرنظامیان ش��د. الس��الوادور نیز از كشورهايي است 
كه در س��ال ۲۰۱۷ هزينه هاي بسیاري براي جنگ و 
ناآرامي هاي داخلي متحمل شد. آن طور كه گفته شده، 
از س��ال ۱۹۸۰ تاكنون السالوادور هدف برنامه كنترل 
جمعیت و جنگ قرار گرفت؛ چراكه طبق بس��یاري از 
گزارش ها، السالوادور كشوري ناآارم با مشكالت عمده 
جمعیتي و سیاسي است. از طرفي، عالوه بر جنگ هاي 
داخلي روزانه شمار قابل توجهي افراد در اين كشور در 
خشونت هاي خیاباني به  قتل مي رسند. آن طور كه گفته 
شده بیشتر خشونت ها ناشي از فعالیت گروه هاي تبهكار 
اس��ت. طبق آمار منتشر شده، هزينه هاي خشونت در 
الس��الوادور در س��ال ۲۰۱۷ معادل ۴۹درصد از تولید 
ناخالص داخلي در اين كشور بود. در سودان جنوبي نیز 
 GDP خسارات جنگ و ناآرامي ها معادل ۴۹درصد از

اين كشور در سال ۲۰۱۷ اعالم شد. طبق گزارش هاي 
منتشر شده، جمهوري آفريقاي مركزي نیز سال هاست 
ش��اهد درگیري میان گروه هاي داخلي در اين كش��ور 
اس��ت؛ به طوري كه س��ازمان هاي امدادرسان از بحران 
انساني در اين كشور ابراز نگراني كردند. طبق تازه ترين 
آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۷ خسارت  خشونت در 
اين كش��ور حدود ۳۸درصد از تولی��د ناخالص داخلي 
بود كه در قبرس ۳۷درصد اعالم شد. همچنین، گفته 
شده كه در س��ال ۲۰۱۷ هزينه هاي جنگ و خشونت 
در كلمبیا، معادل ۳۴درص��د از تولید ناخالص داخلي 
در اين كش��ور بود. اين آمار در حالي اعالم ش��د كه در 
سال ۲۰۱۶ ريیس جمهوري كلمبیا و رهبر شورشیان 
 چپگ��راي فارك با امضاي توافق صلح رس��ما به جنگ 
۵۲ س��اله يي ك��ه بی��ش از ۲۶۰ هزار كش��ته برجاي 

گذاشت، پايان دادند. 
در انتهاي اين گزارش، خسارت  هاي ناشي از جنگ 
و خش��ونت در لسوتو و سومالي نیز معادل ۳۰درصد از 
GDP اين دو كش��ور اعالم ش��ده است. اين در حالي 
اس��ت كه طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، 
جنگ هاي داخلي در س��ومالي، اين كشور را دچار فقر 
ش��ديد كرده و شمار تلفات ناشي از سوءتغذيه و فقر را 

نیز افزايش داده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

رابينويليامزدريكمستند
با انتش��ار تريلر فیلم مس��تند زندگي 
رابی��ن ويلیامز بازيگر فقید، پس��ر وي از 
تالش هاي پدرش سخن گفت.  به گزارش 
پیپل، با انتش��ار نخس��تین تريلر از فیلم 
مستند »رابین ويلیامز: وارد ذهن من شو« 
بخش هايي از اين مس��تند كه به سفارش 

اچ بي او ساخته شده، ديده شد. اين مستند محصول ۲۰۱۸ به كارگرداني مارينا 
زنوويچ ساخته شده است و فیلم هاي هرگز ديده نشده درباره فعالیت هاي اين 
كمدين را گرد آورده است. در عین حال گفت وگوهايي صمیمانه با نزديك ترين 
دوس��تان و خانواده وي در خالل اين فیلم انجام ش��ده است.  بیلي كريستال، 
اريك آيدل، ووپي گلدبرگ، ديويد لترمن و استیو مارتین از جمله چهره هايي 
هس��تند كه همراه اعضاي خانواده اين بازيگر از جمله پس��رش زاخاري درباره 
زندگي و حرفه ويلیامز صحبت مي كنند. در عین حال در اين مس��تند رابین 

ويلیامز بیش از هر فرد ديگري درباره خودش حرف زده است. 
در اين تريلر ويلیامز در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كودكي اين ترس را 
تجربه كرده كه ممكن اس��ت تنها بماند، گفته است: آره، اين نخستین ترسي 
اس��ت كه هر بچه يي تجربه مي كند و اين خیلي بر زندگي آينده او تاثیر دارد. 
ويلیامز كه سال ۲۰۱۴ به زندگي اش خاتمه داد،  در خانواده يي مرفه بزرگ شد 
و مادرش مدل و پدرش از مديران كمپاني فورد موتور بود. با اين حال او بخش 
بیش��تر كودكي اش را در خجالتي ش��ديد گذراند و كمتر با خانواده اش روابط 

صمیمانه داشت.  

چشماندازفرهنگي»پاسارگاد«تبيينميشود
 تبیین و تعريف چش��م انداز فرهنگي 
پاسارگاد دوران هخامنشي در قالب طرح 
بازنگ��ري حريم مجموع��ه میراث جهاني 
پاسارگاد انجام مي ش��ود.  افشین يزداني 
كه مش��اور بازنگ��ري محدوده هاي حريم 
مجموعه میراث جهاني پاسارگاد با تمركز 

بر تعريف و تبیین چش��م انداز فرهنگي دشت پاس��ارگاد است، در مورد طرح 
تبیین و تعريف چش��م انداز فرهنگي پاسارگاد دوران هخامنشي در قالب طرح 
بازنگري حريم مجموعه میراث جهاني پاسارگاد مي گويد: براي حفاظت كارآمد 
و بهینه از آثار باستاني دشت پاسارگاد برنامه بازنگري محدوده هاي حريم اين اثر 
جهاني با تمركز بر موضوع »چشم انداز فرهنگي« مورد توجه قرار گرفته است. 

او بازنگري محدوده هاي حريم پاس��ارگاد را ي��ك موضوع نوين در مباحث 
فرهنگ��ي و به جهت ش��ناخت بهتر رفتار گذش��تگان در بس��تر جغرافیايي 
شكل گیري آثار باستاني مي داند كه مورد توجه و دقت قرار گرفته است. يزداني 
موضوعیت چش��م انداز فرهنگي را در قالب يك زبان ساده، به روابط دوجانبه و 
خالقانه انسان در دوران  مختلف با طبیعت پیرامون خود معرفي مي كند كه به 
آن پرداخته شده و مي گويد: اين چشم انداز در تالش است تا رفتار انسان ها را در 

مواجهه با توانايي ها و كاستي هاي محیط پیرامون خود تحلیل كند. 
اين باستان شناس يكي از مهم ترين موضوعات چشم انداز فرهنگي در كشور 
از هزاره هاي پیش را بحث ش��یوه هاي بهره برداري بهینه ايرانیان از منابع آبي 

محدود دانسته است. 
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