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تصميم��ات ارزي دولت به ش��كل 
قطره چكان��ي در ح��ال اعالم ش��دن 
اس��ت. به ق��ول يك��ي از نمايندگان 
مجل��س ش��وراي اس��المي، تصميم 
دولت در 21 فروردين امس��ال مانند 
راننده ي��ي ب��ود كه پش��ت فرمان به 
خواب رفته و ناگهان بيدار مي شود و 
بر اثر ش��وك ناش��ي از آن روي پدال 
ترم��ز كوبيد و بع��د از توقف كامل با 
ت��رس به اطراف مي نگ��رد. دولت نيز 
كه احس��اس مي كرد زم��ام امور ارز 
از دستش خارج ش��ده است با اعالم 
تصميم ارز 4200 توماني همه چيز را 
متوق��ف كرد و اكنون آرام آرام تالش 
دارد ش��رايط را به دست گيرد. با اين 
وجود تصميمات دولت به شكل قطره 
چكاني اعالم مي ش��ود و همين باعث 
تفس��يرهاي مختلفي مي ش��ود و در 
عين حال اتمس��فر تج��ارت خارجي 
كش��ور را كامال تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. دولت طرح خود را به ش��كل 
قطعات پازل در كنار هم قرار مي دهد 

تا شكل نهايي به مرور روشن شود. 
اول  مع��اون  دوش��نبه  روز 
كوتاه  ابالغيه ي��ي  در  رييس جمه��ور 
وضعي��ت جديد ب��ازار را اعالم كرد تا 
تكه يي مه��م از پازلي كه دولت براي 
مديريت تجارت خارجي و ارز طراحي 
كرده است روشن شود. بر اساس اين 
ابالغي��ه و همچنين صحبت هاي قبل 

از آن، دولت كل واردات را به 4 گروه 
تقسيم كرده است. گروه اول كاالهاي 
اساس��ي هس��تند ك��ه ارز حاصل از 
صادرات نفت تامين كننده آن اس��ت. 
گ��روه دوم م��واد اولي��ه و ض��روري 
هس��تند ك��ه از طري��ق ارز حاصل از 
صادرات پتروش��يمي، فوالد و فلزات 
رنگين معدني تامين مي شود. پيش از 
اين نيز در بخش��نامه يي وزير صنعت، 
معدن و تجارت اين اقالم صادراتي را 
به عنوان مش��موالن ارائه صادرات به 

نيما اعالم كرده بود. 
تك��ه ديگر پازل تج��ارت خارجي 
كش��ور پيش از اين به عن��وان گروه 
چه��ارم هفته قبل اعالم گش��ت و بر 
اس��اس آن واردات برخ��ي كده��اي 
تعرفه يي ممنوع شد. حال بحث اصلي 
گروه س��وم كااليي اس��ت ك��ه البته 
ليس��ت آن به صورت رس��مي اعالم 
نش��ده و با در نظ��ر گرفتن گروه هاي 
اول، دوم و چه��ارم مي ت��وان آن را 
محاس��به كرد. همچني��ن 20درصد 
صادركنن��دگان مع��اف از ارائه ارز به 
نيم��ا محل تامين ارز اي��ن كاالها در 
نظر گرفته ش��ده اند. در حقيقت اين 
بخ��ش قرار اس��ت تج��ارت خارجي 
بخش خصوصي بدون دخالت باش��د 
اما دولت براي اي��ن بخش نيز قواعد 

خاص خود را تعريف كرده است. 
قاع��ده جدي��دي ك��ه در ابالغيه 
دوش��نبه روش��ن ش��د اين است كه 
دولت كم��اكان اصرار دارد دالر صرفا 

4200 تومان است اما به شكلي ديگر 
قرار است س��ودي بيش��تر دراختيار 
صادركنن��ده ق��رار گيرد ت��ا صادرات 
به صرفه باش��د. بر اس��اس اين طرح 
صادركنن��ده ارز خ��ود را ب��ه صرافي 
و سيس��تم رس��مي كش��ور به قيمت 
4200 تومان مي فروش��د اما واردات 
صرفا با گواهي صادرات همراه اس��ت 
به همي��ن دليل ب��ا ف��روش گواهي 
ص��ادرات ب��ه كس��اني ك��ه متقاضي 
واردات كاالهاي گروه س��وم هستند 
مي توان��د عم��ال س��ود بيش��تري به 
دس��ت آورد. براي مث��ال اگر گواهي 
هر دالر صادراتي ه��زار تومان ارزش 
داشته باش��د صادركننده به ازاي هر 
دالر صادرات ع��الوه بر 4200 تومان 
رسمي، هزار تومان به دست مي آورد. 
عمال اين روش جايگزيني براي اعالم 
قيمت ارز آزاد به ارزش 5200 تومان 
است. اما س��وال اين است كه قيمت 
هر دالر گواهي صادراتي چقدر است. 
ابالغيه دوش��نبه مي گوي��د قيمت از 
طريق سيس��تم عرض��ه و تقاضا و در 
ب��ورس ش��كل خواهد گرف��ت و قرار 
بود تا پايان وقت اداري روز گذش��ته 
دس��تور العمل آن توس��ط س��ازمان 
بورس اوراق بهادار و با همكاري بانك 
مركزي جمه��وري اس��المي ايران و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر 
شود كه البته اين اتفاق تا زمان چاپ 

روزنامه هنوز رخ نداده است. 
با وج��ود اين نگراني ه��اي زيادي 
درب��اره نح��وه اين س��از و كار وجود 
دارد. هرچن��د بعض��ي از روش ه��اي 
دولت پيش از اين توسط كارشناسان 

م��ورد تاكيد قرار گرفته بود اما درباره 
نحوه تعيين قيمت بحث زيادي وجود 
دارد. ش��نيده ها حاك��ي از اين دولت 
با ابزارهايي همچون دامنه نوس��ان و 
همچنين دخالت دس��توري قيمت را 
كنت��رل كند وگرن��ه منطق اقتصادي 
گواهي ه��اي  اي��ن  ارزش  مي گوي��د 
صادرات��ي بايد به حدي باش��د كه تا 
حد زي��ادي فاصله قيمت رس��مي و 

غيررسمي ارز را پوشش دهد. 
دليل قطره چكاني اطالعات دادن 
دولت اين اس��ت كه با هر بخش��نامه 
اق��دام به اف��كار س��نجي و ب��رآورد 
واكنش ه��ا مي كن��د و س��پس اقدام 
بع��دي را اع��الم مي نماي��د در حالي 
كه همانطور كه گفته ش��د همه اين 
تصميمات قطعات يك پازل هستند. 
اما مساله مهم اين است كه اين پازل 
تغيي��رات جدي در س��اختار تجارت 
خارجي كش��ور ايجاد مي ش��ود و اين 
كالف پيچي��ده را عم��ال پيچيده ت��ر 
مي كند در حالي كه روش هاي اقتصاد 
راهكارهاي بهتري را در اختيار دولت 

مي گذاشت. 
تجربه تركيه پس از كودتا بس��يار 
آموزنده اس��ت. لير تركي��ه نيز بعد از 
كودت��ا ارزش خود را حدود 20درصد 
از دس��ت داد اما نه ص��ادرات تركيه 
آسيب ديد و نه توليد به شكل جدي 
آسيب خورد بلكه همه چيز خود را با 
قيمت هاي جديد هماهنگ كرد اما در 
ايران تصميمات��ي غيراقتصادي عمال 
يك مش��كل را تبديل به بحراني كرد 
كه در ماه هاي آتي زواياي جديدي از 

آن را مشاهده خواهيم كرد. 

طبق اطالع��ات مركز آم��ار ايران 
گمرك��ي  مب��ادي  از  كاال  ص��ادرات 
كش��ور در سال 1396 نسبت به سال 
1395 8 درصد رش��د كرده در حالي 
 كه واردات در دوره ياد ش��ده رش��د

32 درصدي را تجربه كرده است. 
برخي جزئيات آمارهاي مربوط به 

تجارت خارجي به اين شرح است: 
در بخ��ش جنگلداري و ش��كار و 
ص��ادرات  دالري  ارزش  كش��اورزي، 
محص��والت اي��ن بخ��ش در فص��ل 
زمستان س��ال 1396 نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل 23.25درصد رشد 
كرده اس��ت. همچني��ن تغييرات آن 
نس��بت به پاييز س��ال 1396 حدود 

5.48 درصد بوده است. 
محص��والت  واردات  دالري  ارزش 
از اين بخش در فصل زمس��تان 1396 
نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 
مثبت 16.51درصدي همراه بوده است. 
درصد تغيي��رات آن نس��بت به فصل 
گذشته به 14.24درصد رسيده است. 

در بخش شيالت نيز ارزش دالري 
ص��ادرات محصوالت اي��ن بخش در 
فصل زمس��تان سال 1396 نسبت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل 4.88درصد 
رش��د كرده اس��ت همچني��ن درصد 
تغيي��رات آن نس��بت به فص��ل پاييز 

منفي 3.59درصد بوده است. 
واردات محص��والت  ارزش دالري 

اين بخش در فصل زمس��تان 1396 
نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 
7.1درصدي داش��ته است. همچنين 
درص��د تغييرات آن نس��بت به پاييز 

1396 منفي14.15درصد است. 
در بخ��ش اس��تخراج مع��ادن نيز 
محص��والت  ص��ادرات  دالري  ارزش 
اي��ن بخش در فصل زمس��تان س��ال 
1396 نس��بت به فصل مش��ابه سال 
قبل 37.39درصد رشد داشته است. 
همچنين تغييرات آن نسبت به فصل 

گذشته 1.57درصد است. 
ارزش دالري واردات محصوالت از 
اين بخش در فصل زمس��تان 1396 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل با 

رش��د 87.38درص��د روب��ه رو بوده و 
همچنين تغييرات آن نسبت به پاييز 

گذشته 29.1درصد بوده است. 
ارزش  ني��ز  صنع��ت  بخ��ش  در 
دالري صادرات اي��ن بخش در فصل 
زمستان س��ال 1396 نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل 38.44درصد رشد 
كرده اس��ت. نس��بت به فص��ل پاييز 
سال گذش��ته نيز درصد تغييرات آن 

41.93درصد بوده است. 
ارزش دالري واردات محص��والت از 
اين بخش نيز در فصل زمس��تان رشد 
22.25 درصد رش��د داشته كه نسبت 
به فصل قبل 8.83 درصد رش��د كرده 

است. 

سرمقاله

تكه هاي پازل ارزي
 فراز جبلي   

مشاور سردبير

تعادل| حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحان��ي عص��ر دي��روز طي 
نشس��ت  دومي��ن  در  س��خناني 
هم انديش��ي مديران ارش��د دولت با 
رييس جمه��وري با بيان اينكه »ما به 
عنوان خط مقدم در كنار هم هستيم 
و همه نظام و مسووالن كشور نيز در 
اين راه در كنار هم هس��تند«، گفت: 
من مي گويم كه از روز 18 ارديبهشت 
تا به امروز ه��ر روز ما يوم القدر و هر 
ش��ب ما ليله ق��در بوده اس��ت. من 
ش��عار نمي دهم حديث پيغمبر )ص( 
را براي ت��ان خواندم ك��ه مي فرمايد: 
»در خ��ط مق��دم بودن ارزش��ش از 
شب قدر باالتر است.« وي همچنين 
گف��ت ك��ه دولت در اين ش��رايط نه 
اس��تعفا مي دهد و نه كنار مي كشد. 
به گزارش »تعادل«، رييس جمهوري 
با بيان اينكه از 18 ارديبهش��ت تا به 
ام��روز كه 51 روز مي گ��ذرد دنيا در 
ش��گفتي اس��ت،  اظهار داشت كه در 
اي��ن مدت هيچ كس نگفت كه ايران 
عقب نش��يني كرده است بلكه همه از 
عقل و تدبير ايران بزرگ حرف زدند. 
رييس جمهوري با تشريح وضعيت 
امروز كش��ور گفت كه هم اكنون سه 
راه پي��ش روي مل��ت ما اس��ت. راه 
اول اين اس��ت ك��ه در براب��ر امريكا 
تس��ليم ش��ويم. اين راه،  راهي است 
ك��ه هي��چ عاق��ل و وطن دوس��ت و 
ايران��ي نمي پذي��رد، نمي پذي��رد كه 
فش��ار و توهي��ن را قب��ول كند و در 
برابر متجاوز س��ر خم كنيم و تسليم 
ش��ويم. راه دوم اين است كه در برابر 
امريكا بايس��تيم اما دعوا و اختالفات 
دروني خودمان را ادامه دهيم. در اين 
راه مطالبات م��ردم را باال مي بريم و 
نتيجه آن اين مي ش��ود كه مقاومت 
ما با باالترين هزينه براي مردم ايران 
و باالخ��ص فقرا پرداخت ش��ود. راه 
دوم يعني ايس��تادگي در برابر امريكا 
ب��ا باالتري��ن هزينه. ش��كاف. از نگاه 
روحاني راه سوم اين است كه تسليم 

نمي ش��ويم و عزت تاريخي و عظمت 
خودم��ان را حف��ظ مي كنيم. در اين 
راه امري��كا را به زان��و درمي  آوريم و 
ملت ايران هميش��ه سربلند خواهند 
بود. به گفته رييس جمهور،  راه س��وم 
راهي اس��ت كه مقاومت مي كنيم اما 
ب��ا كمترين هزينه. در اين راه همه با 

هم همكاري مي كنيم. 
رييس دولت دوازدهم با اش��اره به 
اينكه امروز دولت و رييس جمهور خم 
مي شوند و دس��ت همه را مي بوسند 
گفت: امروز روز ب��ه اهتزاز درآوردن 
پرچ��م ع��زت و عظمت مل��ت ايران 
است. ما مشكالت را تحمل مي كنيم 
نمي كني��م،  معامل��ه  را  آزادي  ام��ا 
جمهوري��ت را معامل��ه نمي كني��م، 

اسالميت را معامله نمي كنيم. 
روحاني در اين مراس��م ادامه داد 
كه ام��روز دولت در خ��ط مقدم اين 
مبارزه اس��ت. پيامبر )ص( گفته كه 
در خط مقدم بودن ش��بش از ش��ب 
قدر باالتر است همه نظام و مسووالن 
كش��ور در كن��ار هم در خ��ط مقدم 
هستند. از 18 ارديبهشت تا به امروز 
هر روز ما و هر شب ما يوم القدر بوده 

است. 
سخنان  ادامه  در  رييس جمهوري 
خ��ود گفت كه اگر در اين خط مقدم 
كس��ي فكر مي كند دولت مي ترس��د 
و اس��تعفا مي دهد اشتباه مي كند. ما 
هم��ه در كنار هم ت��ا روز آخر دولت 
دوازده��م به عهدمان وف��ا مي كنيم. 
م��ا امانت دار مردم هس��تيم. ما هيچ 
ترس و هراس��ي نداريم اما ش��رطش 
اين اس��ت كه دولت اول بايد فش��ار 
را تحم��ل كن��د. اگر ما تا ب��ه امروز 
با هم��ان مديريت س��ابق كار كنيم 
موفق نمي ش��ويم. ما ام��روز بايد به 
فكر مش��اورين جديد و كارشناسان 
جديد باش��يم. وزيران و مديران كل 
بايد احس��اس كنند كه شرايط امروز 
ب��ا ديروز متفاوت اس��ت. ب��ه همين 
خاطر من از س��ازمان برنامه و بودجه 

و س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي 
در  ك��ه دس��تورالعملي  مي خواه��م 
صرفه جوي��ي هزينه ه��ا تدوين كنند 
و راه حل بدهند. نمي ش��ود سفرهاي 
خارجي دولت و ش��ركت هاي دولتي 
با سال 96 يكي باشد. اگر از خودمان 
صرف��ه جويي را آغ��از كنيم مردم ما 
مي  ايستند زيرا ما بدون مردم پيروز 
نمي شويم، ما بايد مردم را قانع كنيم. 
روحاني در اين مراس��م گفت كه 
دولت امروز بايد در اشتغال،  مبارزه با 
فقر،  تنظيم بازار و رونق توليد برنامه 
خاص تدوين كند. در ش��رايط خاص 
بي��كاري كش��ور مضاعف مي ش��ود. 
رييس جمهوري با تاكيد بر اين نكته 
كه باي��د وزارت كار با همه قدرت به 
صحن��ه بيايد اظهار داش��ت كه بايد 
اش��تغال روستايي را تس��ريع كنيم. 
او ب��ه وزيران كار و راه و شهرس��ازي 
دس��تور داد ك��ه ه��ر م��اه در دولت 

گزارش كار اشتغال را ارائه كنند. 
رييس دولت دوازدهم با تاكيد بر 
اين نكته كه هر دس��تگاه و ش��ركت 
دولتي كه زمين دارد اما مورد نيازش 
نيس��ت بايد براي س��اخت و ساز به 
وزارت راه و شهرس��ازي بدهد گفت 
كه اگر متوجه ش��ويم چنين زميني 

هست اما نداده ايد آن را مي گيريم. 
وي همچني��ن درخصوص هدايت 
نقدينگي س��رگردان به سمت توليد، 
به شركت هاي دولتي دستور داد كه 
هر چه سريعتر سهام خود را به بورس 
بياوريد. همچنين تمام وزارتخانه ها و 
دس��تگاه هايي كه مي توانند اوراقي را 

منتشر كنند بايد به ميدان بيايند. 
ادام��ه  در  رييس جمه��وري 
س��خنراني خود از هم��ه توليدگران 
و بازاريان خواس��ت در كن��ار دولت 
بايس��تند و در همي��ن ح��ال به آن 
افرادي ك��ه مي خواهند براي مجلس 
كانديدا ش��وند و در س��خنراني هاي 
خود توقع��ات مردم را باال مي برند به 
اس��تانداران دس��تور داد كه به مردم 

واقعيت ه��ا را بگويي��د ك��ه آنها بعدا 
سوءاستفاده نكنند، بفهمند. 

ب��ه  در همي��ن ح��ال  روحان��ي 
توليد كننده ه��اي داخلي توصيه كرد 
كه امروز يك فرص��ت تاريخي براي 
توليد داخلي اس��ت. وقتي كه صدها 
قل��م ورود كاالي مصرف��ي ممن��وع 
مي ش��ود اين فرصت را ب��راي رونق 

توليد و صادرات از دست ندهيد. 
وي در همي��ن حال ب��ه وزيران و 
مدي��ران توصيه كرد ك��ه نگذاريد به 
فقراي ما سخت بگذرد. وظايف همه 
دستگاه ها اس��ت كه بطور  بودجه يي 
و غي��ر بودجه ي��ي از اقش��ار ضعيف 

حمايت كنند. 
ريي��س دول��ت دوازده��م در ادامه 
ترس��يم خط مش��ي دولت در شرايط 
اضطراري كش��ور به تنظيم بازار اشاره 
كرد و آن را يك ركن مهم دانس��ت و 
گفت: مردم ما بايد زندگي روزمره اشان 
تامي��ن ش��ود. وي تاكي��د ك��رد كه 
قيمت گذاري ها بايد يك جا انجام شود، 
ت��ورم بايد تك رقم��ي بماند و قيمت 
خدمات نبايد بيشتر از تورم باالتر برود. 
همچنين بخش خصوصي بايد امروز به 
ميدان بيايد. باي��د راه حل جديد پيدا 
كرد. امروز روز گله گذاري نيست بلكه 
روز حماي��ت از همديگر اس��ت. او در 
پايان سخنراني خود از تمام وزيراني كه 
در توليد و صادرات نقش دارند خواست 
كه از بخش خصوصي كمك بگيرند. از 
وزيران خواهش مي كنم و ابالغ مي كنم 
كه آب و برق دستگاه ها را كنترل كنيد 
اگر از پارس��ال بيش��تر بود مسوول را 

عوض كنيد. 
وي گف��ت: از همه دانش��گاهيان، 
 ورزش��كاران و دانشجويان مي خواهم 
كه به حمايت از دول��ت بيايند. وارد 
حاش��يه نشويد. اگر مش��كل ما فشار 
خارجي باش��د حتما موفق مي شويم 
اما اگر فش��ار خارجي با داخلي يكي 
ش��ود ديگر خطر نيست بلكه مهلك 

است. 

كارخانه توليد UF6 به عنوان يكي 
از كارخانج��ات مه��م مجتم��ع توليد 
س��وخت اصفهان و از بخش هاي مهم 
صنعت هس��ته يي كش��ور راه اندازي و 
براي نخستين بار پس از حدود 9 سال، 
نخستين بش��كه كيك زرد در قسمت 

خوراك ده��ي كارخان��ه تخليه ش��د. 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني س��ازمان 
ان��رژي اتمي اي��ران حاكي اس��ت كه 
 UCF در مجتمع UF6 كارخانه توليد
اصفهان عمدت��ا به دليل كمبود كيك 
زرد در كشور از سال 88 عمال غيرفعال 

بوده است. پس از توافق برجام و واردات 
مقدار زي��اد كيك زرد و ني��ز افزايش 
توليد كيك زرد در داخل كشور، امكان 
راه اندازي مجدد اين كارخانه به وجود 
آمده اس��ت.  به دنب��ال بدعهدي هاي 
امريكا در برجام و دس��تور مقام معظم 

رهبري در چهاردهم خردادماه امسال 
مبني بر راه اندازي بخش هايي از صنعت 
هسته يي در چارچوب برجام و دستور 
رييس جمهوري، راه اندازي اين كارخانه 
در دستور كار سازمان انرژي اتمي ايران 

قرار گرفت. 
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روحاني: نه استعفا مي دهيم نه كنار مي كشيم
 همين صفحه 

8درصد رشد صادرات در مقابل 32درصد رشد واردات

تصميمات ارزي دولت به ش��كل قطره چكاني 
در ح��ال اعالم ش��دن اس��ت. به ق��ول يكي از 
نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي، تصميم 
دولت در 21 فروردين امسال مانند راننده يي بود 
كه پش��ت فرمان به خواب رفت��ه و ناگهان بيدار 
مي ش��ود و بر اثر شوك ناش��ي از آن روي پدال 
ترمز كوبيد و بعد از توقف كامل با ترس به اطراف 
مي نگرد. دولت نيز كه احساس مي كرد زمام امور 
ارز از دستش خارج شده است با اعالم تصميم ارز 
4200 تومان��ي همه چيز را متوقف كرد و اكنون 
آرام آرام تالش دارد ش��رايط را به دست گيرد. با 
وجود اين تصميمات دولت به شكل قطره چكاني 

اعالم مي شود...

تكه هاي پازل ارزي

دستمزد استعداد هاي ناب فوتبال

سرمقاله

جام جهاني

 همين صفحه  

 صفحه  8 

 فراز جبلي   

روحاني: نه استعفا مي دهيم نه كنار مي كشيم

كارخانه توليد UF6 اصفهان راه اندازي شد
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 بررس�ي ش�رايط اقتصادي كش�ور در نشست 
س�ران قوا؛ايسنا| نشست سران سه قوه براي بررسي 
شرايط اقتصادي كش��ور در مجلس برگزار مي شود. در 
نشس��ت سران سه قوه كه قرار است يك شنبه آينده در 
مجلس برگزار ش��ود، رييس جمه��ور، رييس مجلس و 
رييس قوه قضايي��ه به همراه معاون اول رييس جمهور، 
وزراي كابينه دولت، نمايندگان مجلس و مقامات قضايي 
حضور پيدا مي كنند. اوايل سال جاري نيز نشست قواي 

سه گانه در مجلس برگزار شده بود. 
 نيروه�اي اطالعات�ي تهديد برخي كس�به را 
پيگي�ري كنند؛خانه مل�ت| س��خنگوي دول��ت از 
نيروهاي انتظامي و امنيتي خواست تا موضوع تهديد 
برخي كسبه را پيگيري و امنيت آنها را تامين كنند. 
محمدباق��ر نوبخت درباره تهديد كس��به ب��ازار براي 
تعطيلي مغازه ها توس��ط برخي افراد ناشناس، گفت: 
آنچه واقعيت است، دولت از كسبه راضي است، چراكه 
كس��به انسان هاي شريف، متمدن و متديني هستند.

او تصريح كرد: اينكه عده يي كسبه را تحت فشار قرار 
دهند و آنها را وادار كنند در مغازه هاي خود را ببندند، 
بايد توسط نيروهاي اطالعاتي و امنيتي پيگيري شود، 
اما از نيروي انتظامي كه هميش��ه پاي صحنه اس��ت 

انتظار مي رود كه امنيت كسبه را حفظ كند. 
 رايزن�ي ب�ا ق�وه قضايي�ه درب�اره اح�كام 
دانشجويان؛ايلنا| دس��تيار رييس جمه��ور در امور 
حقوق ش��هروندي با بيان اينكه وزارت علوم و وزارت 
دادگس��تري رايزني هاي خود را درب��اره احكام صادر 
شده براي دانشجويان بازداشت شده در دي ماه سال 
گذش��ته آغاز كرده  است، تاكيد كرد: ما اميدواريم كه 
در مرحله تجديدنظر، اين احكام شكسته شده و مورد 
بازنگري قرار گرفته و منجر به تبرئه دانشجويان شود 
چراكه قرار بر اين بود كه براي دانش��جويان بازداشت 
ش��ده در حوادث دي ماه س��ال قبل، پرونده س��ازي 
نشود. ش��هيندخت موالوردي درخصوص برنامه هاي 
دولت ب��راي صيانت از حقوق ش��هروندي و تصويب 
لوايح اجتماعي گف��ت: در حال رايزني با قوه قضاييه 
درخصوص اليحه تامين امنيت زنان عليه خش��ونت 
هس��تيم. اين اليحه هم اكن��ون روي ميز رييس قوه 
قضاييه اس��ت و ايش��ان بايد آن را تايي��د كرده تا به 

دولت بيايد و سپس به مجلس ارسال شود. 
 هس�ته اصلي اغتشاش در پاس�اژ عالءالدين و 
بازار يكي بود؛تعادل| مش��اور فرهنگي رييس جمهور 
اعالم كرد: هس��ته اصلي اغتشاش در پاساژ عالءالدين و 
بازار يكي بود. در يادداش��ت توييتري حسام الدين آشنا 
آمده است: هسته اصلي اغتشاش در پاساژ عالءالدين و 
بازار يكي بود. عناصر دست سوم در تور افتاده اند. عامالن 

و آمران در ليست انتظارند. خبرهايي در راه است. 
 ب�رج مراقب�ت پ�رواز پايگاه ش�كاري وحدتي 
دزفول افتتاح ش�د؛مهر| برج مراقبت پ��رواز پايگاه 
ش��كاري وحدتي با حضور امير س��رتيپ خلبان حسن 
شاه صفي فرمانده نيروي هوايي ارتش و حجت االسالم 
والمس��لمين قاضي رييس اداره عقيدتي سياسي نهاجا 
افتت��اح و مورد بهره برداري قرار گرف��ت. در ابتداي اين 
مراس��م امير س��رتيپ دوم خلبان سيدحميدرضا آشنا 
فرمانده پايگاه ش��كاري وحدتي دزفول گزارشي از روند 
س��اخت برج مراقبت ارائ��ه داد و درخصوص پروژه هاي 
انجام شده در اين پايگاه بيان داشت: در مدت چهار سال 
بيش از ۲۶۰ پروژه عمراني در پايگاه شكاري وحدتي به 
بهره برداري رسيده كه غالب اين پروژه ها رفاهي و جهت 

بهره برداري كاركنان و ساكنان اين پايگاه بوده است. 
 ط�رح دو فوريت�ي برون رف�ت از مش�كالت 
اقتصادي تهيه مي شود؛ايس�نا| س��خنگوي هيات 
رييس��ه مجلس ش��وراي اس��المي از ماموريت هيات 
رييس��ه مجلس به جمع��ي از نماين��دگان براي تهيه 
طرح دو فوريتي برون رفت از مش��كالت اقتصادي خبر 
داد. بهروز نعمتي گفت: در جلس��ه چهارشنبه هيات 
رييسه مجلس مقرر ش��د يك تيم اقتصادي با حضور 
تع��دادي از نمايندگان ازجمله غالمرض��ا تاجگردون، 
فوالدگ��ر،  حميدرض��ا  پورابراهيم��ي،  محمدرض��ا 
حس��ين اميري خامكاني، عباس��ي، محمد حسن نژاد 
و محمدحسين حس��ين زاده بحريني تشكيل شود. او 
افزود: قرار اس��ت اين تيم اقتصادي با مشاركت دولت 
و مركز پژوهش هاي مجلس يك طرح دو فوريتي براي 

برون رفت از مشكالت اقتصادي تهيه و ارائه كنند. 
 افزاي�ش قيمت بنزين صحت ندارد؛تس�نيم| 
فريدون حس��نوند، رييس كميس��يون انرژي مجلس 
ش��وراي اسالمي با اش��اره به وجود ش��ايعاتي درباره 
افزاي��ش قيمت بنزين گفت: افزايش قيمت بنزين به 
هيچ  وجه صحت ن��دارد و در قانون به صراحت اعالم 
ش��ده كه هر گونه افزايش قيمت بنزين ممنوع است. 
او اف��زود: دول��ت نمي تواند خودس��رانه قيمت بنزين 
را افزاي��ش دهد و مجلس ب��ا هر گونه افزايش قيمت 
فرآورده هاي��ي نفتي برخورد مي كند. حس��نوند ادامه 
داد: مجلس به هيچ وج��ه موافق افزايش قيمت هيچ 
فرآورده يي همانند بنزين و گازوييل و از س��وي ديگر 
قيمت آب و برق نيس��ت. او اف��زود: مجلس مخالفت 
خود را با اين اقدام دولت اعالم مي كند و به دولت نيز 

اجازه افزايش قيمت نداده و نمي دهد. 
 مذاكره توكيو با واش�نگتن درباره تحريم هاي 
ايران؛برن�ا| س��خنگوي ارش��د دول��ت ژاپ��ن ديروز 
چهارش��نبه خب��ر داد: ژاپ��ن درح��ال بررس��ي تاثير 
تحريم ه��اي امريكا بر ايران اس��ت كه ب��ا هدف قطع 
صادرات نفت اين كش��ور به بازارها صورت مي گيرد و 
با واش��نگتن و ديگر كش��ورها براي جلوگيري از تاثير 
اين تحريم ها بر كمپاني هاي ژاپني مذاكره خواهد كرد. 
يوش��يهيد س��وگا، وزير كابينه ژاپن در يك كنفرانس 
خبري گفته ژاپن و امريكا درباره تحريم ها عليه ايران 
مذاكره كرده اند اما از بيان جزئيات سر باز زد. وي گفت: 

»توكيو با ايران هم در ارتباط است.« 
 بح�ران يم�ن؛ يك�ي از زمينه ه�اي همكاري 
اي�ران و فرانس�ه؛ايلنا| رييس ش��وراي راهبردي 
رواب��ط خارجي يك��ي از زمينه هاي هم��كاري ايران 
و فرانس��ه را بحران يمن خواند و عن��وان كرد: آنچه 
در يمن روي مي دهد يك فاجعه اس��ت زيرا كش��تار 
انسان     هاي بي گناه بدون آنكه براي دفاع چيزي داشته 
باش��ند، روي مي دهد. كمال خ��رازي افزود: حمايتي 
كه عربس��تان و امارات از س��وي غرب به ويژه امريكا 
دارند، دستش��ان را براي جنايت باز گذاشته است. او 
ادامه داد: خواسته طبيعي انصاراهلل يمن، داشتن سهم 
در حكومت اين كش��ور است اما در برابر اين خواسته 

طبيعي با تجاوز به اين كشور مواجه است. 

روي موج خبر
 Thu. Jun  28. 2018  1135   پنج شنبه 7  تير 1397     14 شوال 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس و مسووالن قوه قضاييه:

فضاي معيشت مردم را امن كنيد

187 نماينده مجلس خواهان تغيير در تيم اقتصادي دولت شدند

اولتيماتوم پارلمان به روحاني

رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ به »تعادل«:

دنبال عضويت در FATF نيستيم

از آن روزي ك��ه تيم اقتص��ادي دولت از كنترل 
ن��رخ ارز و طال عاجز مان��د، خبرهايي از عزل رييس 
كل بانك مرك��زي و تغيير در تركيب تيم اقتصادي 
قوه مجريه ش��نيده ش��د. خبرهايي كه ت��ا به امروز 
تنها در حد ش��ايعه باقي مانده اس��ت. اما گويي اين 
ش��ايعات ب��ه زودي به واقعيت تبديل خواهد ش��د. 
چنانكه روز گذشته 187نماينده مجلس در نامه يي 
به رييس جمه��ور اولتيماتوم دادند تا قبل از تصميم 
مجل��س، تيم اقتص��ادي دولت را ف��ورا تغيير دهد. 

نامه يي كه محمدرضا تابش، عضو فراكس��يون اميد 
مجل��س مي گويد، جناحي نيس��ت و همراهي هر 3 
فراكسيون را با خود دارد. متن نامه همچنين نشان 
مي دهد آنجا كه تاكيد بر حمايت از دولت ش��ده؛ در 
عين حال كه از ناكارآمدي هاي بخش اقتصادي دولت 
نيز س��خن به ميان آمده است. نمايندگان وضعيت 
فعلي را ناشي از عملكرد تيم اقتصادي دولت مي دانند 
كه »موجب بي اعتمادي روزافزون مردم نس��بت به 
تصميمات و سياست هاي ابالغي و اجرايي در بخش 

اقتصادي كشور شده است.« آنها در خاتمه نامه كوتاه 
خود نخس��تين قدم را تغيي��ر تركيب تيم اقتصادي 
دولت اعالم مي كنند ك��ه اگر روحاني هر چه زودتر 
دست به اين كار نزند، مجلس خود وارد مي شود. اين 
نامه مشترك 3 فراكسيون مجلس پس از آن نوشته 
ش��ده كه طي هفته هاي اخير نماين��دگان انتقادات 
تندي را روانه دولت كردند. انتقاداتي كه ناكارآمدي و 
بي عملي دولت در قبال بحران هاي اقتصادي را نشانه 
رفته بود. بحران اقتصادي مورد اشاره نمايندگان كه 
بخش��ي از آن را ناشي از بازگشت تحريم هاي امريكا 
عليه ايران مي دانند از سوي دولت عالجي پيدا نكرده 
است. اين درحالي است كه يكي از اعضاي كميسيون 
امنيت ملي مجلس هش��دار مي دهد »آشفتگي اين 
روزهاي بازار نتيجه غيرمستقيم رواني تحريم هاست 
نه خ��ود تحريم ها.« اش��اره سيدمحس��ن علوي به 
تحريم ه��اي امريكاس��ت ك��ه از مرداد م��اه اجرايي 
مي ش��ود. به اعتقاد اين نماينده حامي دولت، بحران 
فعلي ناشي از »حجم باالي نقدينگي ناشي از انحالل 
موسسات مالي و اعتباري و كاهش سود بانكي بدون 
هدايت اين حجم نقدينگي به سمت توليد و صنعت 
در كنار ش��وك رواني ناشي از تحريم هاي اقتصادي 
اس��ت« كه »تبديل به ي��اس و نااميدي در جامعه و 
تسويه حس��اب هاي سياس��ي شده اس��ت«. يكي از 
اعضاي فراكسيون اميد هم مش��كالت اين روزهاي 
كشور را نه صرفا تحريم ها كه گروهي خاص مي داند 
كه به گفته او »داراي قدرت كاپيتوالسيون هستند 
و رد پاي آنها در همه جا ديده مي ش��ود و زور هيچ 

قوه يي تاكنون به آنها نرس��يده است.« بهروز بنيادي 
اي��ن گروه را »همان كاس��بان تحري��م« مي داند. او 
درباره اعتراض هايي كه به وضعيت اقتصادي كش��ور 
مي شود، مي گويد كه » هر صداي مخالف نبايد برانداز 
و هر منتقد دلس��وز نبايد مخالف نظام تلقي شود.« 
اين نماينده كه در جلسه علني روز گذشته مجلس 
نطق كرد، گفت:»در قرن ۲1 با پيشرفت فرضيه هاي 
جديد مديريت در جه��ان، عدم پذيرش انتقاد خطا 
و اش��تباه دانستن يك تفكر براي سال هاي متمادي 
از طرف هيچ عقلي سليمي پذيرفتني نيست«. يكي 
ديگر از نمايندگان مجل��س هم مي گويد »حركتي 
از س��وي تي��م اقتصادي دولت براي برطرف ش��دن 
مشكالت مالي ديده نمي ش��ود.« بهمن طاهرخاني 
در تذكري شفاهي س��خنان دولتي ها را »وعده ها و 
صحبت هاي رويايي و بدون پشتوانه« خواند درحالي 
كه به گفته او انتظار اين است كه »دولتمردان واقعا 
در پي رفع مش��كالت باشند.« اين نماينده در ادامه 
از افزايش قيمت نهاده ه��اي مربوط به دامداري ها و 
مرغداري ها گفت ك��ه منجر به گراني در اين بخش 
مي ش��ود و به اعتقاد او در اين وضعيت »مردم حتي 
غذاي س��اده يي را نمي توانند تهيه كنند.« از س��وي 
ديگر 3 فراكس��يون سياس��ي مجل��س هم موضعي 
جداگانه نسبت به بحران اخير داشته اند. موضعي كه 
هر چند در هدف مش��ترك به نظر مي رسد و بر حل 
مشكالت اقتصادي تاكيد دارد. در همين رابطه بهرام 
پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد از برگزاري جلسه 
هيات رييس��ه اين فراكسيون درباره مشكالت پيش 

آمده در حوزه اقتصادي و معيش��تي و گاليه مندي و 
اعتراضات بازاريان خبر داد كه به گفته او نتيجه اين 
جلسه دستور به كميته هاي سياسي و اقتصادي اين 
فراكسيون بوده تا به صورت ضرب االجل پيشنهاداتي 
را در اس��رع وق��ت ارائه كنند. آن طور كه پارس��ايي 
گفت��ه اين كميته ها با هماهنگي و اس��تفاده از ايده 
اقتصاددانان و مش��اوران اقتص��ادي خارج از مجلس 
براي برون رف��ت از وضع موجود راهكار ارائه مي كند 
تا )مجلس( بتواند پاس��خگوي اعتراض ها باش��د. در 
اين بين يكي از نمايندگان نيز از تغييرات جدي در 
تيم اقتصادي دولت خبر مي دهد كه به گفته او اين 
تغييرات از بانك مركزي شروع خواهد شد. رمضانعلي 
س��بحاني فر آنچه درحال حاضر در ب��ازار رخ داده را 
نتيجه فضاي منفي ش��كل داده شده توسط امريكا 
دانس��ت كه توس��ط افرادي كه او »دوس��تان نادان 
داخلي« مي خواند، تش��ديد شده اس��ت. همه اينها 
درحالي است كه برخي معتقدند، رييس جمهور براي 
تش��ريح وضعيت فعلي كش��ور بايد صادقانه با مردم 
سخن گفته و آن را تشريح كند. چندي پيش اسحاق 
جهانگيري در همين رابطه سخن گفته و تاكيد كرده 
بود درباره شرايط جديد پيش  روي كشور با مجلس، 
دولت و مردم گفت وگوي شفاف و روشني نداشته اند 
به همين دليل براي بس��ياري از مس��ووالن كشور، 
وضعيت فعلي به عنوان يك ش��رايط ويژه تفس��ير 
نشده است. اظهارنظري كه نشان مي دهد، دولت در 
روزهاي آينده درباره شرايط فعلي كشور صريح تر از 

گذشته سخن بگويد. 

چ��را تيم رس��انه يي دول��ت در ح��وزه اخبار و 
رويداده��اي مرتبط با رييس جمه��وري و اعضاي 
كابينه به جاي كنشگري معموال واكنشگري انجام 
مي دهند و به جاي تاثيرگ��ذاري و توليد محتواي 
خبري مناس��ب منتظر مي مانند تا حاشيه س��ازان 
حاشيه ايجاد كنند و بعد واكنش نشان مي دهند؟ 
اين پرسشي است كه خبرنگار تعادل روز گذشته با 
طرح آن در جريان نشست رسانه يي اعضاي كابينه 
در حياط دولت و در گفت وگو با واعظي تالش كرد تا 
ديدگاه يكي از نزديك ترين افراد به رييس جمهوري 
را جويا ش��ود. واعظي اما با اشاره به اين واقعيت كه 
برخي رس��انه ها هر اق��دام و رفتار رييس جمهوري 
و اعض��اي كابينه را به عاملي براي فش��ار به دولت 
بدل مي كنند، گف��ت: »رييس جمه��وري همواره 
عادت به كوهنوردي و طبيعت گردي داشتند اما به 
خاطر حج��م كارهاي دولت دوازدهم 8 ماه بود كه 
كوهنوردي نكرده بودند؛ بع��د از 8 ماه در يك روز 
تعطيل بدون هيچ تشريفات و ضابطه خاصي راهي 
توچال ش��دند؛ نه بازديدي در كار ب��ود و نه ديدار 
رسمي؛ ولي همين حق طبيعي رييس جمهوري از 
سوي برخي رسانه ها به رسميت شناخته نمي شود 
و درباره آن به اين ش��كل حاشيه سازي مي كنند.« 
موضوع��ات ديگري چون برنام��ه دولت براي مهار 
گراني ها، نامه رييس جمهوري به اروپاييان و فرمان 

رييس جمهوري به وزارت صنعت و... از ديگر مواردي 
بود كه واعظي درباره آن به اظهارنظر پرداخت. 

 كوهپيمايي رييس جمهوري در توچال
واعظي در پاس��خ به س��وال »تعادل« پيرامون 
حواشي ايجاد شده از كوهپيمايي رييس جمهوري 
در توچ��ال و كم كاري تيم رس��انه يي دولت در اين 
زمينه گفت: به هر حال هم ما در رياست جمهوري 
و همه وزي��ران و اعضاي كابينه براي هر موضوعي 
كه مطرح مي شود بالفاصله روشنگري كنند، آقايان 
نظرش��ان اين اس��ت آن قدر گرفتاري هاي مختلف 
وجود دارد فكر نمي كنند ك��ه اين موضوع مهمي 
است، اما امروز افكار عمومي نقش تعيين كننده يي 

دارد و حتما بايد توضيح داده شود. 
واعظ��ي توضيح داد: هر فردي س��اعت ۶ و نيم 
صب��ح در روز تعطيل براي خود برنامه يي دارد، اين 
ساعت وقت اداري نيست. آقاي رييس جمهوري در 
گذشته و قبل از رياست جمهوري هم به طور منظم 
هفته ي��ي دو بار به كوه مي رفتند، در دولت يازدهم 
هم همين طور، البته در دولت دوازدهم وقفه يي افتاد 
و هفت، هشت ماه نرسيدند، ايشان صبح زود رفتند 
و بالفاصله هم برگشتند مثل تمام كساني كه كوه 
مي روند و برمي گردند. رييس دفتر رييس جمهوري 
با بيان اينكه موضوع كوه رفتن رييس جمهوري را 

جناح خاصي مطرح و پيگيري مي كند، اضافه كرد: 
اگر نگاه كنيد تمام روزنامه هايي كه به اين موضوع ها 
پرداختن��د يا در فض��اي مجازي م��واردي مطرح 
مي كنند همان گروهي هس��تند كه ي��ا در داخل 
مجلس يا بي��رون مجلس، هر كاري دولت مي كند 
س��ياه نمايي مي كنند. واعظي گفت: مردم از اينكه 
مسوول شان نه در وقت اداري و روز كاري، بلكه در 
روز تعطيل ورزش مي كند هم از نظر جسمي و هم 
روحي بهتر مي شوند، استقبال مي كنند و اين نوع 
كارهايي كه برخي انجام مي دهند، بدسليقگي است.

 دنبال عضويت در FATF نيستيم
 FATF حاش��يه هايي كه اي��ن روزها درب��اره 
مطرح مي شوند پرسش ديگري بود كه رييس دفتر 
رييس جمهوري درباره آن گفت: دولت به هيچ وجه 
به دنبال عضويت در FATF نيست. واعظي گفت: 
امروز دو موضوع در دولت مطرح است كه در حال 
صحبت درباره آن هستيم. دولت به هيچ وجه بناي 
عضوي��ت در FATF را ندارد. اين موضوع به بحث 
ديگري نيازي دارد كه بايد در اين زمينه بررس��ي 
 FATF شود و هر وقت نظام هر تصميمي در مورد
گرف��ت م��ا آن را عملياتي مي كني��م. رييس دفتر 
رييس جمهوري تصريح كرد: از طرفي لوايحي وجود 
دارد كه از گذشته و در دولت دهم اين لوايح بررسي 
ش��ده، و دبيرخانه شوراي عالي امينت ملي هم در 
اين زمينه جلساتي برگزار كرده و نامه اين موضوع 
با امضاي س��عيد جليلي )دبير وقت ش��وراي عالي 
امني��ت ملي( در مجلس مط��رح و مراحل آن طي 
شده اس��ت. االن نوبت بحث و رسيدگي به آنها در 

مجلس ش��وراي اسالمي فرار رسيده است. آنچه ما 
دنبال آن هستيم، FATF نيست؛ ما دنبال لوايحي 
هستيم كه از گذشته بوده و ما هم در دولت يازدهم 
و دوازدهم فكر مي كنيم كه اينها لوايح خوبي است 
و موردنياز اس��ت و روابط بانكي ما را با كشورهاي 
مختلف تسهيل مي كنند. واعظي همچنين در مورد 
برجام اظهار داشت: صحبت هاي آقاي ظريف )وزير 
امور خارجه( بس��يار قوي و متين اس��ت كه گفت 
»برجام امروز پا برجا اس��ت؛ م��ا در حال مذاكره با 
اروپايي ها هستيم، اگر منافع ما حفظ شود در برجام 
مي مانيم«، اين حرف درستي است، اما اينكه يكي 
با تفسير متفاوت بگويد )برجام( در آي سي يو است، 

تفسيرصحيحي نيست. 

 دولت به دنبال مهار گراني است
واعظي در بخش ديگري از اظهارات خود درباره 
مقابله با گراني گفت نخستين كاري كه بايد بكنيم 
اين است كه توليد را در داخل كشور زياد كنيم ما 
ب��ا حرف نمي توانيم مردم را آرام كنيم بايد با عمل 
مردم متوجه ش��وند. آقاي رييس جمهوري دستور 
داد كليه كارخانجات و شركت هايي كه دولتي يا به 
نوعي وابسته به دولت يا در اختيار نهادهاي عمومي 
هستند بايد توليد خود را افزايش دهند.رييس دفتر 
رييس جمهوري افزود: هم به سازمان برنامه و بودجه 
و هم بانك مركزي گفته ش��ده كه ارز و نقدينگي 
موردنيازشان را تامين كنند و توليد اين كارخانجات 
به گونه يي افزايش يابد كه هيچ احس��اس كمبودي 
نباش��د. واعظي يادآور ش��د: باتوجه ب��ه كاالهايي 
كه صادر مي ش��ود حوزه بازرگان��ي هم به گونه يي 

تنظيم ش��ود كه اولويت اول مصرف داخلي باش��د 
و مازاد صادر ش��ود. او خاطرنشان كرد: امروز آقاي 
رييس جمهور اش��اره كرد در فضاي��ي كه به وجود 
آمده اس��ت حتي كس��اني كه با ارز 4 هزار و 5۰۰ 
توم��ان يا ارز 4 هزار و 8۰۰ توماني مواد اوليه خود 
را تامي��ن كرده اند قيمت كاالي خود را باال مي برند 
و خواسته شد كاالي شان قيمت گذاري شود و هم 
مردم و هم دستگاه هاي نظارتي قيمت ها را كنترل 
كنن��د. رييس دفتر رييس جمه��وري تصريح كرد: 
مهم ترين كار اين است كاالي مورد نياز را در داخل 

به وفور تامين كنيم و به مردم توضيح داده شود. 

 فرمان رييس جمهور به وزير صنعت
رييس دفت��ر رييس جمهوري در بخش ديگري 
از س��خنانش درباره نظارت بر شركت هايي كه ارز 
دريافت كرده اند، گفت: امروز آقاي رييس جمهوري 
در جلس��ه هي��ات دول��ت دس��تور دادن��د آقاي 
ش��ريعتمداري كساني كه ثبت س��فارش كرده اند 
به ويژه ثبت س��فارش ش��ده هايي ك��ه ارز دريافت 
كرده اند را به طور ش��فاف دراختيار مردم قرار دهند 
و دس��تگاه هاي نظارتي هم دنبال اين هس��تند كه 
روش��ن كنند. او با بيان اينكه بناي ما اين نيس��ت 
كه همه  چيز با بگير و ببند و برخورد باش��د، گفت: 
سياست دولت اين است كه با كمك مردم اصناف و 
بازار كشور را اداره كند. رييس دفتر رييس جمهوري 
گفت: بناي ما اين نيست مثل كشورهايي كه همه 
 چيز امنيتي است برخورد كنيم ولي وقتي كسي از 
دستورات و مقررات تخلف مي كند طبيعي است كه 

با آن برخورد مي شود. 

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار رييس 
و مس��ووالن قوه قضاييه با اشاره به مسووليت هاي 
سنگين و حاكميتي دستگاه قضا تاكيد كردند: قوه 
قضاييه بايد »مظهر عدالت« و »ملجأ مورد اطمينان 
و پناه��گاه آرامش بخش مردم« براي احقاق حقوق 
فردي و عمومي باش��د و اعتماد اف��كار عمومي را 
با تبليغ درس��ت يعني انع��كاس هنرمندانه و موثر 
واقعي��ات و عملكرد دس��تگاه قضايي و نيز حركت 
و تحول مستمر دروني به دس��ت آورد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ رهبر 
معظم انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود ضمن 
تبريك روز و هفته قوه قضاييه و همچنين تش��كر 
از گ��زارش جامع و كامل آيت اهلل آملي الريجاني در 
خصوص عملكرد اين قوه، نامگذاري هفته يي به نام 
دستگاه قضايي را در سالروز شهادت آيت اهلل بهشتي 
همانن��د بس��ياري از مناس��بت هاي تقويمي نظام 
اسالمي، شهادت بنيان و بر پايه فداكاري در راه خدا 
خواندن��د و گفتند: اين موضوع، وظايف و انتظارات 
از قوه قضاييه را از يك مجموعه اداري صرف فراتر 
مي برد و جهاد همه جانبه و ايثار و از خودگذشتگي 
براي رسيدن به اهداف عالي را سرلوحه اين دستگاه 
قرار مي دهد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با قدرداني 
از ريي��س، مس��ووالن و بدنه ق��وه قضاييه، وظيفه 
اين قوه را حاكميتي و بس��يار حس��اس دانستند و 
افزودند: اگر دس��تگاه قضايي در اداي وظايف خود 
يعني »قض��اوت، پايان دادن به اختالف ها و نزاع ها 
و مجازات متخلفان از قانون« به  خوبي عمل كند، 
مردم از حاكميت خرسند و راضي خواهند بود و اگر 
وظايف، ناقص و بد انجام ش��وند، مردم از حاكميت 

ناخرسند خواهند شد. 
ايش��ان اجراي صحيح و قاطعانه وظايف دستگاه 
قضاي��ي را در زندگ��ي مردم داراي تاثي��رات فراوان 
برشمردند و خاطرنشان كردند: همان گونه كه بارها 
تاكيد شده، قوه قضاييه بايد مظهر عدالت و پناهگاه 
ملت باشد و مردم اطمينان خاطر داشته باشند كه 
هر جا با مظلمه يا تخلفي از قانون مواجه ش��دند، با 
مراجعه به دس��تگاه قضايي مي توانند حق خود را با 
آسودگي خاطر بگيرند. رهبر معظم انقالب اسالمي، 
ورود دستگاه قضايي در موضوعات مرتبط با حقوق 
عامه و مسائل زندگي روزمره مردم را از وظايف مهم 
اين دس��تگاه دانس��تند و گفتند: بايد در مردم اين 
اطمينان به وجود آيد كه در موارد مربوط به حقوق 
عام��ه، اگر به مراجع قضاي��ي مراجعه كنند، حقوق 
آنه��ا احيا خواهد ش��د. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
همچنين الزمه تحول در دس��تگاه قضايي را تعيين 
ش��اخص هاي دقيق و زمانبندي دانس��تند و تاكيد 
كردند: تحول به  صورت تدريجي امكان پذير نيست 
و بايد سريع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان 

دهد. ايشان با اشاره به موضوع مهم افكار عمومي و 
لزوم جلب اعتماد مردم و ضعف قوه قضاييه در اين 
بخش افزودند: ما بايد در مقابل دش��من و بدخواه و 
توطئه گ��ر و تهمت زن با قاطعيت عمل كنيم اما در 
مقابل مردم بايد با تواضع و دلس��وزي و محبت وارد 
شد و با آنان تفاهم كرد تا بتوان اعتماد افكار عمومي 
را جلب ك��رد. رهبر معظم انقالب اس��المي، جلب 
افكار عمومي و اعتمادس��ازي را از كارهاي اساس��ي 
همه دس��تگاه ها به  ويژه دستگاه قضايي و ضابطان 
آن دانستند و گفتند: اعتمادسازي نيازمند دو ركن 
اصلي اس��ت، يك��ي كار عملي و ديگ��ري تبليغات. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در خص��وص ضرورت 
تبليغات صحيح افزودند: امروز قوه قضاييه از جانب 
دشمنان خارجي و غافالن داخلي، آماج شديدترين 
فشارهاي تبليغي و رسانه يي است به گونه يي كه در 
اين تبليغات، يك قاتل بي رحم كه چند جوان حافظ 
امنيت را به قتل رس��انده و در يك فرآيند قانوني و 
منصفانه چند ماهه به جرم وي رسيدگي و محكوم 
شده است، مظلوم جلوه داده مي شود و قوه قضاييه 
دلس��وز و پيگير حقوق مظلوم��ان، ظالم و متجاوز 
معرفي مي ش��ود. ايش��ان تاكيد كردند: كار تبليغي 
موثر در دس��تگاه قضايي و مقابله با چنين عمليات 

رسانه يي سنگين، نيازمند يك تيم قوي رسانه يي و 
هنرمند است. رهبر معظم انقالب اسالمي با تاكيد بر 
اينكه تبليغات و كار رس��انه يي بايد به  گونه يي باشد 
كه به دل مخاطب بنشيند و نه آنكه فقط به گوش 
وي رسانده شود، افزودند: بايد با شيوه هاي حرفه يي 
و هنري و به صورت مس��تمر، طراحي هاي مختلف 
انجام گيرد و حقايق و واقعيات باورپذير و محسوس 
به افكار عمومي ارائه شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنش��ان كردند: ام��روز در دنيا ب��ا پروپاگاندا و 
ش��يوه هاي پيچيده تبليغاتي، سياه را سفيد و باطل 
مطلق را حق جلوه مي دهند اما متاسفانه بسياري از 
دستگاه هاي ما كارهاي رسانه يي دقيق و هنرمندانه 
و موضوع جلب اعتماد عمومي را دست كم گرفته اند. 
ايش��ان در ادامه به لزوم اس��تفاده از ش��يوه هاي 
مختلف و مناسب جهت رسيدگي به شكايات مردم 
در دادسراها و مراجع قضايي اشاره كردند و گفتند: 
در ق��وه قضاييه بايد قضات كوش��ا، صادق و قانع به 
مردم معرفي ش��وند تا اين س��بك كار ترويج شود 
و از ط��رف ديگر بايد اف��راد متخلف و خيانتكار اعم 
از قاضي يا ديگر عوامل نيز به مردم معرفي ش��وند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي بر لزوم استمرار اصالح 
دروني دس��تگاه قضايي تاكيد كردند و افزودند: هر 

پرون��ده مهمي كه در قوه قضايي��ه به حكم عادالنه 
منج��ر مي ش��ود، در واقع يك صدق��ه جاريه و يك 
عمل خير اس��ت و بايد به صورت صحيح به اطالع 
مردم برس��د. رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش 
ديگري از سخنانشان نقش دستگاه قضا را در مبارزه 
با مفاسد اقتصادي مهم خواندند و خاطرنشان كردند: 
در مديريت مساله اساسي كشور يعني اقتصاد، قوه 
مجريه نقش اول را دارد اما قواي مقننه و قضاييه نيز 
موثر و نقش آفرينند. ايش��ان ايجاد امنيت در فضاي 
اقتصادي را از جمله وظايف دستگاه قضا برشمردند و 
افزودند: فضاي كسب و كار و زندگي و معيشت مردم 
بايد امن باشد و دستگاه قضا بايد با مختل كنندگان 
امني��ت اقتصادي برخ��ورد كند. حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي مبارزه قاطع و صريح با مفاسد و مفسدان 
اقتصادي را از ديگر وظايف مهم قوه قضاييه خواندند 
و افزودن��د: باي��د واضح و موثر در اي��ن مقوله ورود 
كنيد و فعال باش��يد. ايشان با انتقاد از سخناني كه 
مستقيم يا غيرمستقيم تصور فساد فراگير در همه 
دستگاه ها را به افكار عمومي القا مي كنند، افزودند: 
در برخي »دستگاه هاي حاكميتي، مردمي و محيط 
كسب و كار« فساد وجود دارد، اما »فساد عمومي« 
واقعيت نيس��ت و نبايد اين تلقي غلط را در اذهان 

عمومي به وجود آورد. رهبر معظم انقالب اسالمي، 
اقن��اع افكار عموم��ي را در برخورد دس��تگاه قضا با 
مصاديق فس��اد اقتصادي ضروري خواندند و تاكيد 
كردند: وقتي مفسدي را محاكمه و مجازات كرديد، 
روش��ن و مس��تدل و هنرمندانه براي مردم تبيين 
كنيد تا مردم صحت عملكرد شما را احساس كنند 
و تهديدات به فرصت تبديل شود. همكاري با دولت 
در حل مش��كالت اقتصادي ديگر توصيه ايشان به 
مسووالن دستگاه قضا بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين با ابراز خرسندي از فعاليت هاي قوه قضاييه 
براي احقاق حقوق ملت ايران در مقابل زورگويي هاي 
دشمنان و نيز مقابله با مدعيان حقوق بشر گفتند: در 
مقوله حقوق بشر جمهوري اسالمي در مقابل مدعيان 
جنايتكار غربي، طلبكار و مطالبه گر اس��ت. ايش��ان 
با اش��اره به فجايع حقوق بش��ري امريكا در مناطق 
مختلف جهان و نيز جنايات فرانسوي ها و انگليسي ها 
در قاره آفريقا و ش��به قاره هند در دهه هاي گذشته 
خاطرنش��ان كردند: در همين س��ال ها نيز عملكرد 
غربي ه��ا در حمايت از داعش و در س��وريه، ميانمار 
و مناطق ديگر نشان دهنده دروغ هاي مكرر مدعيان 
وقيح حمايت از حقوق بش��ر است. پيش از سخنان 
رهبر معظم انقالب اسالمي، آيت اهلل آملي الريجاني 
رييس قوه قضاييه گزارشي از خدمات و فعاليت هاي 
اين قوه در محورهاي رسيدگي هاي قضايي، خدمات 
عمومي، منابع انس��اني، تش��ديد نظارت ها، حقوق 
عامه، پيش��گيري از جرم، آموزش عمومي و ترويج 
اخالق در ميان محيط زندان، اصالح و تنقيح قوانين، 
مسائل قضايي بين المللي، توسعه كارهاي پژوهشي و 
فناوري اطالعات و اطالع رساني و تحول در دستگاه 
قضايي بيان كرد. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه 
در سال گذشته بيش از 1۶ميليون پرونده در مراجع 
قضايي رس��يدگي ش��ده اس��ت، گفت: قوه قضاييه 
حركت جديدي براي اس��تيفاي حق��وق عامه آغاز 
كرده و با ورود به برخي مس��ائل مهم همچون خلع 
يد از تصرف منابع طبيعي، مشكالت جاده ها و تاخير 

پروازها از حقوق مردم دفاع كرده است. 
رييس قوه قضاييه با اش��اره به تشديد نظارت بر 
قض��ات و كاركنان اين قوه اف��زود: در روند برخورد 
با فس��اد در درون دس��تگاه قضايي در سال گذشته 
1۶7نفر از قضات تعليق يا س��لب صالحيت شدند 
و همچنين در 4۶5 مورد نيز برخورد صورت گرفته 
است. آيت اهلل آملي الريجاني خاطرنشان كرد: هم در 
س��طح س��ران قوا و هم در سطح مسووالن قضايي، 
تعامالت فراقوه يي بيش��تري در سال ۹۶ براي حل 
مش��كالت مردم انجام ش��د. رييس دستگاه قضا با 
اش��اره به هجمه ها عليه قوه قضايي��ه تاكيد كرد: با 
وجود تخريب ها و تهمت ها، قضات شريف، كاركنان 
پرتالش و مديران متعهد دستگاه قضايي با همه توان 

به وظايف خود در خدمت به مردم عمل مي كنند. 
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 افزايش واردات

گوشي تلفن همراه 
تعادل|  طبق آمار گمرك، طي س��ه ماه نخست سال 
جاري بيش از يك ميليون و 141 هزار دس��تگاه گوشي 

تلفن همراه به ايران وارد شد. 
طي س��ه ماه نخست سال جاري يك ميليون و 141 
هزار و 666 دستگاه گوش��ي تلفن همراه به ارزش 192 
ميليون و 406 هزار دالر وارد كش��ورمان ش��ده است كه 
نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر ارزشي 194 درصد 
افزايش يافته اس��ت. در س��ه ماهه نخست سال گذشته 
496 هزار و 458 دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش 65 
ميليون و 432 هزار دالر وارد كشورمان شده بود. در حال 
حاضر جزئي ترين اطالعات ترخيص در تمام گمركات به 
لحظه قابل رهگيري اس��ت و روشن و مشخص است كه 
چه كااليي به نام چه افرادي به تفكيك نوع كاال، مجوزها، 
وزن و ارزش از ك��دام گم��ركات ترخيص و از طريق چه 
كاميوني به كدام انبار بارگيري و در آنجا تخليه شده است. 
سامانه مديريت كاال و خدمات پس از ترخيص گمرك كه 
از زير سامانه هاي س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد 
تجارت فرامرزي اس��ت با بهره گيري از ابزارهاي فناوري 
و هوش سيس��تمي، امكان كنترل موجودي و همچنين 

رهگيري كاال در كشور را فراهم آورده است. 

هر 69 هزار ايراني يك سالن 
سينما دارند

تعادل| بنا بر آخرين س��النامه آماري كشور در 
سال 1395 نس��بت به 1385، فيلم هاي سينمايي 
صادر ش��ده كشور 3,18برابر ش��ده است و از رشد 
218 درصدي برخوردار بوده به طوري كه در س��ال 
1395، 35 و در س��ال 1385، 11 فيلم س��ينمايي 
به خارج از كش��ور صادر ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
آخرين س��النامه آماري كشور در سال 1395 تعداد 
س��الن هاي سينما نسبت به سال 1385، 82 درصد 
افزايش يافته اس��ت به طوري كه در س��ال 1395، 
تعداد س��الن هاي سينماي كش��ور 415 و در سال 
1385، 228 بوده اس��ت. در س��ال 1385 به  ازاي 
هر 69 هزار و 325 نفر يك سالن و در سال 1395 
به  ازاي هر61 هزار و 308 نفر يك سالن سينما در 

كشور وجود داشته است. 
تعداد تماش��اگران فيلم ها در سال 1395 نسبت 
به سال 1385 معادل 61 درصد افزايش يافته است 
و از تع��داد 15ميلي��ون و 806 ه��زار نفر در س��ال 
1385 ب��ه 25 ميلي��ون و 443 هزار نفر در س��ال 

1395 رسيده است. 
در سال 1395 به  ازاي هر 620 نفر يك صندلي 
و در س��ال 1385 به  ازاي هر 594 نفر يك صندلي 
س��ينما وجود داش��ته كه مويد كاه��ش 4درصدي 
از نظ��ر تعداد صندلي به  ازاي ه��ر نفر جمعيت در 
سالن هاي س��ينماهاي كش��ور است. اس��تان هاي 
هرمزگان با يك صندلي س��ينما ب��راي 4٧12 نفر 
جمعيت، زنجان با 4598 نفر، سيستان و بلوچستان 
ب��ا 3828 نف��ر، ايالم با 2٧63 نف��ر و قزوين با يك 
صندلي س��ينما ب��راي 1550 نف��ر جمعيت داراي 
كمتري��ن تعداد صندلي س��ينما به  ازاي جمعيت را 
دارا بوده اند و اس��تان هاي سمنان با 310 نفر براي 
ي��ك صندلي س��ينما، ته��ران با 312، ي��زد 346، 
بوش��هر با 380 و خراس��ان جنوبي ب��ا 435 نفر به 
 ازاي يك صندلي از بيش��ترين تعداد صندلي سينما 
 به  ازاي هر نفر جمعيت در ميان اس��تان هاي كشور 

برخوردار بوده اند. 
 

مجلس پرونده آلومينيوم المهدي 
را به قوه قضاييه ارجاع داد

تس�نيم|يك نماينده مجلس از تصويب ارجاع 
پرونده واگ��ذاري آلومينيوم  المهدي به قوه  قضاييه 
در كميس��يون ويژه توليد مل��ي و نظارت بر اجراي 
اصل 44 خبر داد و گفت: همه دستگاه هاي نظارتي 
اذع��ان كردند كه تخلفات عمده و گس��ترده يي در 
واگ��ذاري آلوميني��وم المهدي و هرم��زال رخ داده 

است. 
احمد مرادي با اش��اره به درخواس��ت تعدادي از 
نمايندگان ب��راي ارجاع پرونده واگ��ذاري آلومينيوم 
المه��دي و هرم��زال ب��ه ق��وه قضايي��ه گف��ت: اين 
درخواست از سوي هيات ريسه مجلس به كميسيون 
وي��ژه حمايت از توليد مل��ي و نظارت بر اجراي اصل 
44 قان��ون اساس��ي ارجاع ش��د كه اين كميس��يون 
براي بررس��ي درخواس��ت اعمال ماده 236 آيين نامه 
داخلي مجل��س درباره واگ��ذاري آلومينيوم المهدي 
و هرم��زال با حضور نمايندگان تقاضاكننده تش��كيل 
جلس��ه داد. نماينده بندرعباس، قش��م، ابوموس��ي، 
حاجي آباد و خمير در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
همه دس��تگاه هاي نظارتي اذعان كردند كه تخلفات 
عمده و گس��ترده يي در واگذاري آلومينيوم المهدي 
و هرم��زال رخ داده اس��ت. وي با بي��ان اينكه تخلف 
س��ازمان خصوصي س��ازي در واگ��ذاري آلوميني��وم 
المهدي و هرمزال توس��ط س��ازمان بازرسي، ديوان 
محاس��بات و ايميدرو تاييد ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
ايمي��درو كه از بدنه دولت ب��وده اين موضوع را تاييد 
كرده است و در حال حاضر بدهي خريدار به ايميدرو 
و دولت پرداخت نش��ده است. عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: اقدامات آلومينيوم 
المهدي و هرمزال وجهه بين المللي ما را زير س��وال 
برده اس��ت كه در اين راستا مقرر شده ارجاع پرونده 
اين تخلف به قوه قضاييه از كميسيون به صحن علني 
ارسال  ش��ود. وي افزود: دولت و س��ازمان خصوصي 
نمي خواهند تصميمات اش��تباه خود را قبول كنند و 

به همين دليل كار پيچيده شده است.
نماينده بندرعباس، قشم، ابوموسي، حاجي آباد و 
خمير در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه اين 
مجتم��ع به قيمت پاييني فروخته ش��ده و مطالبات 
دولت از س��وي خريدار پرداخت نمي شود، ادامه داد: 
ارزش واقع��ي آلوميني��وم المه��دي و هرمزال بيش 
از ميزاني بوده كه واگذار ش��ده اس��ت و در گزارش 
ديوان محاس��بات و س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور 
درباره واگذاري مجتمع تاكيد شده كه واگذاري اين 

شركت ها قانوني نبوده است. 

اخبار

يك كارشناس امور مالياتي در گفت وگو با »تعادل«:

دريافت ماليات از گران فروشان عملياتي نيست
گروه اقتصادكالن| اميرعباس آذرم وند|

ب��ه كار بس��تن مكانيس��م هاي ماليات��ي ب��راي مقابل��ه ب��ا 
گران فروشي وعده يي اس��ت كه وزير اقتصاد در نشست هفتگي 
دولت با رس��انه ها مطرح كرده اس��ت. موضوعي كه غالمحسين 
دواني كارشناس مالياتي و حسابرسي آن را قابل اجرا نمي داند و 
مي گويد: بهتر است وزارت اقتصاد به جاي ايجاد چنين رويه هاي 
جديد مالياتي درص��دد برطرف كردن نقاط ضعف نظام مالياتي 
باشد و ماليات مناسب را از فعاالن واقعي اقتصاد دريافت كند. 

دواني تاكي��د مي كند: برطرف ك��ردن معافيت هاي بي جا از 
اولويت هاي مهم نظام مالياتي است. ضمن اينكه براي رفع گراني 
هم بهتر اس��ت وزير اقتصاد به گفته خود عمل كرده و اس��امي 

متخلفان را اعالم كند. 
به گزارش »تعادل« در روزهاي گذشته كه مسعود كرباسيان 
وزير اقتصاد در نشس��ت هفتگي س��خنگوي دولت با رس��انه ها 
ش��ركت كرده بود ب��ا بيان اينك��ه در صورت اص��رار عده يي از 
وارد كنندگان به تداوم گران فروش��ي اسامي آنها اعالم مي شود، 
اي��ن را هم گفته بود كه بنا بر اطالعات س��امانه آنالين گمرك، 
 دول��ت حتي آم��ار موج��ودي انباره��اي وارد كنن��دگان را نيز 
در اختيار دارد و هر ادعاي بي ربطي كامال از س��وي دولت رصد 
مي ش��ود و قابل پيگيري يكي از مكانيس��م هاي مقابله دولت با 
گران فروشي، س��از و كار سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات 
از درآمدهاي اتفاقي است كه طبق قانون، موكول به سال آينده 

نشده و در همين سال از فروشندگان اخذ خواهد شد. 
وزير اقتصاد كه طي روزهاي اخير زير فشار بسياري از سوي 
منتقدان خود قرار دارد، س��عي كرد ب��ا ارائه راهكار به درجه يي 
خود را از زير فش��ارها خارج كند. راهكارهايي كه بايد ديد كدام 
ي��ك قابليت اجرا دارد و در صورت اجرا منتقدان را قانع خواهد 

كرد يا خير؟ 
يك��ي از اي��ن راهكارها، اخذ مالي��ات از گران فروش��ان بود. 
موضوعي كه غالمحس��ين دواني پژوهش��گر مالي و كارش��ناس 
امور اقتص��ادي درباره آن به »تعادل« گف��ت: »درآمد اتفاقي با 

گران فروشي بس��يار متفاوت است و براي مقابله با گران فروشي 
نمي توان از روش هاي مالياتي استفاده كرد. گران فروشي مي تواند 
به ش��كل تخلف يا كمبود كاال در بازار باش��د كه در هر صورت 
نمي توان از طريق فش��ار ماليات��ي آن را برطرف كرد. براي اخذ 
مالي��ات در صورتي مي توان برنامه ريخ��ت كه فعاالن اقتصادي 

درآمدي كسب كنند و آن را در دفتر خود وارد كنند. «
يكي از مش��كالت حل نش��ده در اقتصاد اي��ران كه با وجود 
انتظ��ارات در دولت يازدهم و پس از آن دوازدهم هم اس��تمرار 
يافته،  دو موضوع عدم كارايي و برقرار نش��دن عدالت مالياتي در 
اين نظام است. در اين زمينه دواني گفته است: » در حال حاضر 
دريافت ماليات در كش��ور مش��كالت گوناگون دارد كه ناشي از 
مسائل مختلف اس��ت. اگر وزارت اقتصاد هم  اكنون توانايي اين 
را داشته باش��د كه ماليات واقعي را از فعاالن اقتصادي دريافت 
كند، خودش گامي به جلو است و نمي توان اميدوار بود كه وزير 
اقتصاد در مقطع كنون��ي دريافت ماليات از بخش هاي جديدي 

كه تعريف مي كند را در دستور كار قرار دهد. «
اين مدرس دانش��گاه در پاسخ به س��والي در رابطه با تهديد 
وزير اقتصاد مبني بر افش��اي اسامي گران فروشان گفت: » وزير 
محترم اقتصاد گفته اند كه آمار انبارها را هم دارند. من از ايشان 
خواهش مي كنم چنانچه صحت دارد، اس��امي را افش��ا كنند و 
ش��فاف برخورد كنند. اگر بانك اطالعاتي ها كامل است مي توان 
از ايش��ان خواهش كرد، ليست كساني كه ارز گرفتند و مديران 
دولتي كه مابه التفاوت آن را دريافت كردند را هم منتش��ر كنند. 
مردم مي خواهند سوءاس��تفاده كنندگان را بشناسند و خواهش 

مي كنم وزير اقتصاد اين كار را انجام دهد. «
يكي از انتقادات مهمي كه عليه دولت مطرح مي ش��ود، اين 
اس��ت كه گويي دولت فقط به ارائه راهكارها مي پردازد و اصالح 
امور را در دس��تور كار قرار نداده اس��ت. موضوعي كه دواني نيز 
تايي��د كرده و ادامه داد: » وضعيت اقتصادي- اجتماعي كش��ور 
نش��ان مي دهد كه ديگر زمان ش��عار دادن ها سپري شده است. 
وضعيت به غايت بغرنج اس��ت و ش��عار دادن هاي بي پايه تنها بر 

خشم و نارضايتي جامعه مي افزايد. مردم بسيار جدي به مسائل 
مي نگرند و اكنون زمان كارهاي عملي است. اقتصاد ايران درگير 
مش��كالت ساختاري است و با ش��عار نمي توان آنها را كنار زد و 
تنها اميدواري واهي به جامعه مي دهد. متاسفانه از آغاز افزايش 
نرخ ارز مس��ووالن اقتصادي كشور آن قدر اميد واهي دادند كه 

ديگر مردم كمتر به حرف  آنها توجه مي كنند. «
وي اف��زود: » دليل گراني در كش��ور نه گران فروش��ي صرف 
يا مس��اله نرخ ارز كه عدم عرضه مناس��ب ارز است. هنگامي كه 
در ي��ك اقتصاد عرضه به اندازه تقاضا نباش��د، تورم رخ مي دهد. 
بس��ياري از ش��ركت ها اجناس خود را انبار كردند تا در روزهاي 
آين��ده با قيمت باالتر بفروش��ند و به اين ترتيب وضعيت عرضه 
و تقاضا به هم ريخته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ما در گام 
نخس��ت گراني قرار داريم، زيرا پس از افزايش قيمت دالر هنوز 
واردات زيادي انجام نش��ده اس��ت و بالطب��ع در ماه هاي آينده 
وضعيت بغرنج تر خواهد ش��د. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد 
كه فس��اد به اعتماد و اقتصاد همزمان ضربه زد. افراد و نهادهاي 
فاس��د تيش��ه به ريش��ه جامعه زده و مي زنند و بايد با آنها نيز 

برخورد شود. «
ب��ه گفت��ه دواني ديگ��ر فرمول ه��اي اقتصادي پاس��خگوي 
مش��كالت نيس��تند و بايد با تصميمات سياسي به حل و فصل 
مشكالت پرداخت. او ادامه داد: » مشكل فساد است و راه مقابله 
و س��ركوب آن سياسي است. بايد با مفس��دان قاطعانه برخورد 
كرد و ديگر از پند و اندرز نتيجه يي حاصل نمي ش��ود. به همين 
منظ��ور بايد عزم و اراده ملي را براي آن جزم كرد و تمام تالش 
خود را دولتمردان انجام دهند. مقابله با فساد هم شعاري نيست، 
از قضا ش��ديدا نيازمند عمل و قاطعيت اس��ت. در همين رابطه 
بايد سياس��ت هاي كالن اقتصادي هم به سمتي حركت كند كه 
كمترين رانت به گروه هاي برخوردار پرداخت شود و افراد جامعه 
بتوانند فرصت هاي بيشتري براي رشد، پيشرفت و بهبود زندگي 

خود داشته باشند. «
اين مدرس دانش��گاه ب��ا انتقاد از سياس��ت هاي ارزي دولت 

گف��ت: » هنگام��ي كه برخي بنگاه ه��ا و افراد خ��اص از جمله 
صادركنندگان از هر دالر درآم��دي كه دارند، چهار هزار تومان 
سود مي برند سامانه نيما را دور مي زنند. نمي توان از توليدكننده 
توقع داش��ت كه منفعت خود را ناديده بگيرد. اگر هم قرار است 
سياس��ت س��امانه نيما پابرجا بماند، دولتمردان بايد با سرعتي 
بيش��تر و با بستن منافذ گوناگون آن را عملي كنند. در غير اين 
صورت خواس��ته آنها از فعاالن اقتصادي هيچ گاه عملي نخواهد 

شد. «
به گفته وي مش��كالت متعدد كش��ور حاكي از آن است كه 
راه��كار در تعامل با جهان اس��ت و بايد با تم��ام توان در مقابل 
منزوي كردن كشور ايستاد، زيرا اقتصاد ما هم  اكنون توانايي اين 

را ندارد كه در مقابل يورش سرمايه جهاني مقابله كند. 
وي در پاس��خ به پرسش��ي در مورد راهكار اقتصادي مقابله 
با مش��كالت كنوني گفت: » نخستين و مهم ترين راهكار حذف 
معافيت هاي مالياتي نهادهاي غيرپاس��خگو است. همچنين بايد 
بودج��ه نهادهايي كه تاثيري در اقتصاد و سياس��ت جز تخريب 
ندارند، حذف شود. اين نهادها جزو مهم ترين عواملي هستند كه 
شفافيت اقتصادي را از بين مي برند و به همين دليل بايد با آنها 
برخورد شود. عالوه بر اين با توجه به مشكالت مالي دولت از اين 

راه مي توان درآمدهاي دولت را افزايش داد. «
او ادامه داد: » سومين راهكار برقراري مناسبات درست ميان 
عرضه و تقاضاي كاالهاس��ت. بايد هر چه زودتر به موانع دست 
و پاگير توليد پايان داد و حمايت از توليد را به ش��كل واقعي در 
دس��تور قرار داد، زيرا اكنون ه��ر دالر با قيمت 8هزار تومان در 
بازار آزاد مبادله مي ش��ود و به همين دليل ش��رايط از هر زماني 
براي افزايش ميزان توليد آماده تر اس��ت. منتها مش��كل تنها در 
بخش عرضه نيس��ت و بي آيندگي براي توليدكنندگان، نااميدي 
براي متقاضيان و دخالت هاي مس��تمر نهادهاي غيرپاسخگو نيز 
به مش��كالت دامن مي زند. « دوان��ي در پايان افزود: » منطق و 
فرمول اقتصادي مي گويد يك دستور، يك دولت و يك اقتصاد؛ 
با چندگانگي نمي توان به جنگ مشكالت پيچيده امروز رفت. «

مجلس بر ضرورت ترميم تيم اقتصادي دولت تاكيد كرد

تالشي براي جلوس جوانان بر مسند پيران
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

تالطم در وضعيت برخي از بازارهاي دارايي موجب 
برانگيخت��ن برخي منتقدان عليه تيم اقتصادي دولت 
شده اس��ت. همچنانكه امروز 180نماينده مجلس به 
رييس جمهوري نامه يي نوش��ته و خواس��تار تغيير در 
تيم اقتصادي دولت شده اند. موضوعي كه رييس دفتر 
رييس جمهور نيز به آن واكنش نشان داده و گفته است 
»ممكن اس��ت« رييس جمهور افراد جوان تر را به كار 

گيرد. 

نامه به رييس  جمهوري
به گزارش »تع��ادل« در هفته هاي اخير بي ثباتي 
در فض��اي اقتصاد كالن كش��ور انتقادات بس��ياري را 
برانگيخت. ناگهان نرخ ارز با س��رعت رش��د كرد و به 
دنبال آن موجي از گراني ها هم بر اقتصاد ايران حاكم 
ش��د. همين موضوع عاملي ش��د براي حمله بسياري 
عليه تيم اقتص��ادي دولت. تيمي كه به نظر منتقدان 
نتوانس��ت جلو بحران هاي اخير را بگيرد و به عبارتي 

عملكرد قابل دفاعي از خود به جاي نگذاشته است. 
همانط��ور كه ديروز نيز خبرهاي��ي از مجلس آمد 
مبني ب��ر اينكه 180نماينده مجلس به رييس جمهور 
نام��ه نوش��تند و از وي خواهان ايج��اد تغيير در تيم 
اقتصادي دولت ش��دند. هر چن��د طبق گفته محمود 
واعظ��ي، رييس دفت��ر رييس جمهور احتم��ال اينكه 
حس��ن روحاني تصميم بگيرد، وزرايي جوان به جاي 
تيم اقتصادي خود بنشاند، وجود دارد ولي با اين حال 
بهارستاني ها منتظر تصميم رييس جمهور نيز نمانده  اند 
و خود اس��تيضاح يكي از اعضاي تيم اقتصادي يعني 
مس��عود كرباسيان، وزير اقتصاد را كليد زده اند. آنگونه 
ك��ه از مجلس خبر مي رس��د تاكن��ون 50 امضا براي 

استيضاح مسعود كرباسيان جمع آوري شده است. 
بناب��ر اخبار رس��يده از مجلس اكن��ون رييس دو 
كميس��يون اقتصادي و برنامه و بودجه از پيشقراوالن 
اس��تيضاح وزي��ر اقتصاد هس��تند. البت��ه طبق آنچه 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در حاشيه جلس��ه علني ديروز)چهارشنبه 6 
تير( در جمع خبرنگاران گفته اس��ت، درخواس��ت و 
تالش براي تغيير صرفا به وزارت اقتصاد منحصر نيست 
و مجلس خواهان تغيير »تيم اقتصادي« دولت است. 

پورابراهيمي توضيح داده اس��ت: بررس��ي ها نشان 
مي ده��د، وضعي��ت نابس��امان اقتصادي ب��ا عملكرد 
نامناسب گره خورده است. 3 عامل اثرگذار در وضعيت 
موجود و نابسامان اقتصادي اثرگذار بوده كه بايد براي 
آن راه��كار و چ��اره مي  انديش��يديم. وضعيت فضاي 

مديريتي كالن اقتصاد كشور كه اكنون قوه مجريه به 
عنوان پيشاني اين تصميمات قرار گرفته است، عملكرد 

مناسبي ندارد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه تيم اقتص��ادي دولت قاعدتا بايد در اين 
زمينه اقداماتي انجام دهد كه اين اتفاق صورت نگرفته 
اس��ت، تصريح كرد: به نظر م��ا تيم اقتصادي دولت يا 
آمادگ��ي و ت��وان الزم را ندارد ي��ا مديريتي كه بايد و 
ش��ايد را نداش��ته اس��ت. به دليل عدم همكاري تيم 
اقتصادي دولت با شرايط كنوني اقتصادي كشور شاهد 
التهابات موجود در بازار ارز هستيم كه فكر مي كنيم، 
بخش عمده يي از اين التهابات از اين مساله سرچشمه 
مي گيرد. بسياري اكنون اين انتقاد را دارند كه آسيب 
به اقتصاد ايران از خواسته هاي دشمنان خارجي ايران 
بوده اس��ت و به همين قصد نيز در روند اجراي برجام 
اخ��الل ايجاد كردند. با اين حال اين موضوعي بود كه 
مسووليت ايجاد ممانعت در آن به عهده تيم اقتصادي 
بود. در اين راستا پورابراهيمي اضافه كرده است: بخش 
دوم علل اين نابس��اماني در اقتصاد با فضاي سياسي و 
رواني كه دشمن ايجاد مي كند، مرتبط است. قاعدتا اگر 
اقدامات ما جامع و الزم نباش��د بر اين مشكالت فائق 
نخواهيم ش��د. كما اينكه دشمن خيلي عالقه داشته 
كه در كش��ور التهاب ايجاد كن��د مانند عمليات هاي 
تروريس��تي و ما اجازه نداديم. اين مس��اله با تدبير و 
مديريت جامع و دقي��ق در حوزه هاي مختلف به يك 
نقشه بر آب شده دشمن در بخش هاي مختلف تبديل 
شده است. متاسفانه دشمن از اين خأل سوءمديريتي در 
حوزه اقتصادي، سوءاستفاده و اين التهابات را تشديد 
مي كند. اين نماينده مجلس گفت: سومين عامل بخش 
س��وداگرانه يي اس��ت كه درحال حاضر تشكيل شده 
اس��ت. اگر عوامل وضعيت كنون��ي اقتصادي با وجود 
التهابات را در نظ��ر بگيريم قاعدتا داليل اقتصادي به 
عنوان داليل اصلي التهابات و زمينه بروز اين اتفاقات 

در عرصه اقتصادي است. 
وي در سخنان خود از نامه روساي كميسيون هاي 
اقتصادي و بودجه مجلس به رييس جمهور خبر داد و 
اظهار كرد: طي اين نامه خواستار تغيير تيم اقتصادي 
دولت ش��ديم. براس��اس اي��ن نام��ه از رييس جمهور 
خواس��ته ايم ضمن س��اماندهي وضعيت اقتصادي از 
نيروهاي كارآمد، چابك و جوان استفاده كند تا بيش از 

اين زمينه  سوءاستفاده دشمنان را فراهم نكند. 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با تاكيد بر لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت 
به سايت مجلس گفت: بازنگري در تيم اقتصادي دولت 

در شرايط كنوني ضرورتي اجتناب ناپذير است بنابراين 
بايد از ظرفيت اشخاص متخصص و با انگيزه در حوزه 

اقتصاد در تيم اقتصادي دولت استفاده شود. 
وي يادآور ش��د: در ش��رايط جنگ اقتصادي قرار 
داريم و دش��منان درحال كارش��كني علي��ه اقتصاد 
جمهوري اسالمي هستند بنابراين بايد از اعضاي قوي 
كه از روحي��ه جهادي برخوردارن��د در تيم اقتصادي 

دولت استفاده شود. 
انتقادات درب��اره عملكرد تيم اقتصادي از س��وي 
كارشناسان اقتصادي هم مطرح مي شود. در اين زمينه 
طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي نيز 
انتقاداتي به تيم اقتصادي دولت مطرح كرده كه محور 
اصلي آن به ناهماهنگي آنها برمي گردد. مظاهري ابتدا 
به نتايج عملكرد اين تيم اش��اره كرده و آن را مش��ابه 
تيم احمدي نژاد دانسته است. »توليد ناخالص ملي در 
8 س��ال دوره احمدي نژاد)غير از س��ال اولي كه ادامه 
دول��ت قبلي بود و رش��د داش��ت( كاه��ش پيدا كرد 
و در چند س��ال آخر دولت احمدي ن��ژاد طبق آمارها 
نزديك به منفي 6 درصد رس��يد. عالوه بر آن ش��اهد 
افزاي��ش نقدينگي در دول��ت وي بوديم كه در انتهاي 
دول��ت نزديك به 10براب��ر افزايش داش��ت. در دوره 
آق��اي روحاني نيز اين روند كماكان ادامه پيدا كرد كه 
در طول 4س��ال اول دولت روحاني نزديك به س��الي 

30درصد با افزايش نقدينگي مواجه بوديم.«
مظاه��ري با بيان اينكه نخس��تين و ذاتي ترين اثر 
افزايش نقدينگي قدرت خريد آن اس��ت، عنوان كرد: 

در ه��ر دو دولت براي اينكه ق��درت خريد تبديل به 
تقاضاي كاال و خدمات و باعث باال رفتن قيمت ها نشود 
با اس��تفاده از يك س��ري ابزارهاي اداري، اقتصادي و 
قانوني اين نقدينگي را تش��ديد كردند و در عين حال 
جلو تقاضاي كاال و خدمات را گرفتند كه اين اش��تباه 
هر دو دولت بود. وي با بيان اينكه نقدينگي انباشته در 
جامعه سبب يك تقاضا از جانب مردم اعم از اشخاص 
حقيقي و ش��ركت ها مي ش��ود به اين صورت كه براي 
حفظ ارزش پول خود اقدام به تقاضاي برخي از كاال و 
خدمات مي كنند، ادامه داد: اين تقاضا به صورت خريد 
س��كه، ارز و مسكن خود را نشان مي دهد و در نتيجه 
موجب انفجاري در قيمت ها مي شود كه هم در دي ماه 
و هم در فروردين ماه و هم اكنون شاهد آن هستيم اما 
متاسفانه دولت از اين اتفاقات هنوز درس نگرفته است. 
رييس كل اس��بق بانك مركزي تصريح كرد: بروز 
چنين ش��رايطي ناشي از اعمال سياست ها و مديريت 
ناصحيح و توجه نكردن به قوانين طبيعي اقتصاد حتي 

به تجربه دولت هاي قبل از سوي اين دولت است. 
مظاهري با اشاره به رشد نقدينگي سايه به سايه با 
رشد توليد ناخالص داخلي گفت: براي توليد و افزايش 
توليد صرفا پول كفايت نمي كند بلكه كاري كه دولت 
بايد انجام دهد اين اس��ت كه شرايط سرمايه گذاري، 
تولي��د و رونق اقتصادي را طوري فراهم كند كه مردم 
انگيزه پيدا كنند تا آن نقدينگي را صرف سرمايه گذاري 
در رشته هاي مختلف كنند در غير اين صورت اقتصاد 
مملكت آس��يب خواهد ديد و نتيجتا به جاي اينكه از 

اين نقدينگي توليد ثروت شود اين نقدينگي تبديل به 
ثروت اندوزي مي شود. 

وي خاطرنشان كرد: اگر آقاي روحاني و مسووالن 
اين دولت قبول كنند كه يك چنين خطاي بزرگي را 
در سياست گذاري هاي خود انجام داده اند همين امروز 
هم دير نيس��ت يك راهي پيدا كنند كه مردم تشويق 
به سرمايه گذاري شوند تا از اين نقدينگي لجام گسيخته 

گذر كنيم. 
ريي��س كل اس��بق بان��ك مركزي به ريش��ه هاي 
رش��د نقدينگي اش��اره كرد و گفت: اين رشد ناشي از 
تس��هيالت و اعتباراتي است كه چه دولت از سيستم 
بانك��ي و چه مردم و چه بانك ها از بانك مركزي براي 
گردش كارهايش��ان مي گيرند ضمن اينكه ريشه دوم 
اين نقدينگي، س��ودهاي بانكي اس��ت كه بانك ها به 
سپرده گذاران مي دهند اما از وام گيرندگان نمي گيرند 
ك��ه اين اتفاق باعث مي ش��ود كه آن رش��د نقدينگي 

كاذب در حساب هاي بانكي خود را نشان دهد. 
مظاهري با تاكيد بر اينكه يكي از كارهايي كه دولت 
بايد به فوريت انجام دهد، حل نقدينگي ناشي از سود 
پرداختي توس��ط بانك هاس��ت كه ترازنامه بانك ها را 
منفي كرده، گفت: اعمال افزايش سود بانكي نيز توسط 
دولت ممكن است به عنوان يك كار كوتاه مدت جواب 
دهد اما به عنوان يك بحث درازمدت باعث منفي شدن 
ترازنامه بانك ها خواهد ش��د و به عنوان ربا محس��وب 
مي شود كه بانك ها را اسير ربا مي كند و براي جمهوري 
اسالمي بعد از 40س��ال مايه خجالت است كه دولت 
نسخه يي را بپيچد كه ربا را تشديد كند و از طريق ابزار 
ربوي بخواهد يك مش��كلي را حل كند كه قطعا نبايد 
اين كار را انجام دهد. رييس كل اس��بق بانك مركزي 
افزود: آقاي روحاني و تيم دولت، اشتباهات مرگباري 
در سياس��ت هاي اقتصادي مرتكب شدند كه بايد يك 
تجديد نظر جدي در سياست هاي خود داشته باشند 
و علت اينكه اين اشتباه را انجام دادند، مشخص كنند 
و راه حل براي گذر از اين مرحله پيدا كنند. آنگونه كه 
از اظهارنظرهاي محافل كارشناسي پيداست همچنين 
طبق آنچه كه در شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شود، 
جو رواني جامعه ايجاب مي كند كه دولت تغييراتي را 
در تيم اقتصادي خود ايجاد كند و موضوعي كه مجلس 
نيز به عنوان نهاد ناظ��ر طلب كرده. حاال بايد منتظر 
ماند و ديد كه آيا طبق آنچه واعظي مطرح كرده، دولت 
تن به تغيير مي دهد و نيروهاي جوان را به جاي مردان 
تيم اقتص��ادي دولت دوازدهم مي گذارد يا طبق آنچه 
اواخر دول��ت يازدهم اتفاق افتاد، تغييرات جزيي و در 

حد شايد يك وزارتخانه پيگيري مي شود. 

يك كارش��ناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه نقدينگي در ايران 
طي پنج سال گذشته به بيش از سه برابر افزايش پيدا كرده است، آن 

را علت اصلي گراني هاي اخير توصيف كرد. 
عبداهلل مشكاني در تشريح داليل گراني هاي اخير و روند آينده آن 
با تقس��يم مراحل وقوع به س��ه مرحله گفت: در فاز اول نقدينگي در 
ايران طي پنج سال گذش��ته به بيش از سه برابر افزايش پيدا كرده، 
در حالي كه طي همين مدت رش��د اقتصادي تقريبا نزديك به صفر 
بوده اس��ت. اين موضوع علت گراني هاي اخير است كه بانك مركزي 
در پنج سال گذشته بايد براي آن تدبيري مي انديشيد و در مورد آن 

غفلت شد. 
وي ادامه داد: در فاز دوم از زمس��تان س��ال 1395 آمارها نش��ان 
مي داد كه جريان نقدينگي در اقتصاد ايران در حال فعال شدن است؛ 
به طوري كه در اين مقطع نرخ تورم ماهانه دو رقمي ش��د، اما پس از 
انتخابات س��ال گذشته و با سياس��ت گذاري بانك مركزي، با كاهش 
نرخ س��ود بانكي در كنار تورم كااليي و التهابات سياس��ي، نرخ موثر 
س��ود بانكي به زير 5درصد رسيد كه منجر به فعال شدن نقدينگي 

س��رگردان در اقتصاد و افزايش سرعت گردش پول شد. البته همان 
زمان كارشناسان از احتمال بروز شوك تورمي خبر دادند، اما مقامات 
بان��ك مركزي با توجيه نياز توليد ب��ه نقدينگي از تبعات تورمي اين 

سياست غفلت كردند. 
اين كارشناس حوزه سرمايه گذاري در تشريح وقايع ماه هاي آتي 
با بيان اينكه نقدينگي همين حاال هم وارد بازارهاي اقالم مصرفي و 
كااليي شده اس��ت، اظهار كرد: در حال حاضر ضمن توجه به شوك 
ارزي اخي��ر، كاهش ق��درت خريد مردم، ركود در ب��ازار و موجودي 
انبارها، اصناف براي حفظ خود در بازار از س��ود خود كاهش داده اند 
و آثار ش��وك ارزي در حال حاضر به بازار كااليي وارد نشده است. در 
ماه هاي آينده احتماال موج��ودي انبارها با نرخ هاي جديد جايگزين 
خواهد ش��د كه منجر به افزايش التهاب قيمت ها در بازارهاي كااليي 
خواهد ش��د. وي با بيان اينكه دولت در كوتاه مدت در برابر گراني ها 
نمي توان��د اقدام خاصي انجام دهد، گفت: نظارت و سياس��ت گذاري 
بايد زماني ك��ه بانك ها بدون توجه به واقعيات اقتصادي س��ودهاي 
باال به س��پرده ها مي پرداختند، انجام مي ش��د. به عنوان مثال ضمن 

توجه به اص��الح رويه هاي كالن بانك مرك��زي در خلق پول بايد از 
مابه التفاوت سود پرداختي به سپرده ها با بازده واقعي توليد، ماليات بر 
عايدي سرمايه اخذ مي شد تا ضمن پوشش كسري بودجه دولت، اين 

سرمايه ها در اين حجم وارد بازار نشوند. 
مش��كاني با ارائه دو پيش��نهاد براي كاهش آث��ار تورمي گردش 
س��رمايه ها در بازار به ايس��نا اظهار كرد: با تصوي��ب قانون ماليات بر 
عايدي سرمايه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دريافت ماليات 
از عايدي ها و نقدينگي هاي سرمايه يي در بازار هاي دارايي مي توان از 
سرعت حركت اين سرمايه ها در بازار بكاهيم و از طرفي ضمن كاهش 
آثار تورمي، منابع حاصل را براي جبران كاهش قدرت خريد اقش��ار 
پايين دس��ت جامعه اختصاص داد. همچنين با برقراري مجدد نظام 
كوپن كاالهاي اساسي خانوار مي توان از اقشار ضعيف جامعه در برابر 

موج تورمي اخير حمايت كرد. 
اين كارش��ناس مس��ائل اقتص��ادي تاكيد كرد: س��هم بزرگي از 
س��ودهاي بانكي متعلق به تعداد بسيار كمي از ثروتمنداني است كه 
در پنج سال گذشته در بانك ها سپرده گذاري كرده اند و بانك ها بدون 

توجه به واقعيات اقتصادي به صاحبان سپرده سود كالني پرداخته اند 
و حاال با ورود اين س��رمايه ها ب��ه بازارهاي كااليي، دارايي نامولد اين 
ثروتمندان نسبت به س��ال 1392 بيش از ٧.5 برابر شده كه شكاف 
طبقاتي و تبعات اقتصادي اجتماعي گس��ترده يي را در پي دارد. اين 
وقايع تلخ اقتصادي كه عمدتا ناشي از سياست هاي ناسازگار اقتصادي 
است، لزوم اجراي ماليات بر عايدي سرمايه را به قواي سه گانه گوشزد 

مي كند. 
مش��كاني درباره تفاوت هاي وضعيت نقدينگي در دولت هاي نهم 
و دهم با ش��رايط حال حاضر گفت: اين دو دوره به لحاظ رشد حجم 
نقدينگي ها در بازار مشابه هستند، اما در دولت دهم، نقدينگي ها در 
جامعه به دليل تبديل ارزهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد بود، 
در حالي كه در دولت فعلي، اتكا بر ارزهاي نفتي كاهش پيدا كرد؛ اما 
در عوض بانك ها قدرت خلق پول از طريق استقراض از بانك مركزي 
را پيدا كردند و همين امر باعث خلق پول و رشد نقدينگي در جامعه 
ش��د. در حال حاضر حدود يك ميليون ميلي��ارد تومان خلق پول از 

طريق نظام بانكي ايجاد شده است.

واكاوي گراني هاي اخير
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 آتش زير خاكستر دالر 
و پيمان هاي پولي

رسول خوانساري| كارشناس بانك|
يك��ي از اقدامات در دس��ترس براي كمك به 
ثبات ارزي، اس��تفاده از پيمان هاي پولي اس��ت. 
ايجاد اين گونه پيمان ه��ا مي تواند در كاهش آثار 
تحريم ه��ا و مديريت بهتر عرضه و تقاضاي ارز در 

كشور نقش قابل توجهي داشته باشد. 
در چن��د ماه گذش��ته بازار ارز ب��ا تالطم هاي 
زيادي روب��ه رو بوده و با وج��ود اقدامات صورت 
گرفته از سوي بانك مركزي همچنان در تب وتاب 
است. هرچند برخي اقدامات در كوتاه مدت ممكن 
اس��ت، آرامش نس��بي را در اين بازار حاكم كند، 
ولي بي توجهي به اقدامات بنيادين براي مديريت 
موث��ر عرضه و تقاضا در اي��ن بازار همچنان آتش 
زير خاكس��تر را نگه خواهد داشت و ممكن است 
دوباره با گردباد تحريم، س��وداگري، طمع و غيره 
آت��ش دالر باز ه��م فوران كند. يك��ي از اقدامات 
بنيادي��ن ب��راي كم��ك به ثب��ات ارزي كش��ور، 
اس��تفاده از پيمان هاي پولي اس��ت. نگارنده اين 
س��طور پيش تر طي يادداشتي در ايبنا، گسترش 
پيمان هاي پولي در جهان و نقش آنها در كاهش 
وابس��تگي ب��ه دالر را مورد بررس��ي ق��رار داده 
اس��ت. در اين يادداش��ت به ظرفيت اس��تفاده از 
اين پيمان ها ب��راي مديريت تالطم هاي ارزي در 
كش��ور و برخ��ي توصيه ه��اي الزم در اين زمينه 

مي پردازيم. 
ايران از جمله كش��ورهايي بوده كه همواره در 
معرض تحريم هاي بين المللي و به ويژه تحريم هاي 
بانكي قرار داشته اس��ت و استفاده از پيمان هاي 
پولي مي تواند به كاهش آثار تحريم ها و مديريت 
بهتر عرضه و تقاضاي ارز در كشور كمك كند. در 
بند چهارم سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه 
ب��ر »انعقاد پيمان پولي دوجانب��ه و چندجانبه با 
كش��ورهاي طرف تج��ارت در چارچوب بندهاي 
۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي« 
تاكيد شده است. اين روش پرداخت نخستين بار 
در ايران در س��ال ۱۳۸۹ توس��ط كارشناسان به 
دولت پيش��نهاد ش��د و پس از جدي ش��دن اين 
پيشنهاد در فضاي رس��انه يي، معاون ارزي بانك 
مركزي اعالم كرد كه با سه كشور روسيه، تركيه 

و عراق پيمان پولي بسته شده است. 
ام��ا در عرصه عمل، تغيي��ري در روابط بانكي 
ايران و اين س��ه كش��ور ايجاد نش��د تا اينكه در 
مهرماه ۱۳۹۶ ايران نخستين بار با گذشت بيش از 
۱۶سال از امضاي نخستين پيمان دوجانبه پولي 
در دنيا توانست به  صورت رسمي نخستين پيمان 
دوجانبه پولي خود را با تركيه امضا كند و با عقد 
اي��ن قرارداد تجارت خارجي ايران و تركيه كه در 
سال ۲۰۱۷ به ميزان ۶ ميليارد دالر گزارش شده 
بود به رق��م ۳۰ ميليارد دالر براي س��ال ۲۰۱۸ 
هدف گذاري شد. البته همچنان اطالعات دقيقي 
درباره اجراي پيمان پولي دوجانبه با تركيه وجود 
ندارد و سرنوشت اين پيمان امضا شده در هاله يي 

از ابهام قرار دارد. 
الزم به ذكر اس��ت كش��ورهاي چين، امارات 
متحده عرب��ي، كره جنوبي، تركي��ه و آلمان پنج 
مبدا نخس��ت واردات به ايران و كشورهاي چين، 
امارات متحده عربي، ع��راق، كره جنوبي و تركيه 
پنج مقصد نخس��ت ص��ادرات از ايران به ش��مار 
مي آين��د و در صورتي كه ايران با اين كش��ورها 
وارد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه شود، اين 
امكان وجود خواهد داش��ت كه دست كم نيمي از 
مبادالت تجاري كشور به  صورت دوجانبه تسويه 
 ش��ده و نيازي به ارزهاي واسط نظير دالر نباشد. 
اين امر نه  تنها مي تواند به كاهش آثار تحريم هاي 
امري��كا كمك كن��د، بلك��ه موجب مي ش��ود تا 
هيجان هاي مقطعي در بازار ارز، تاثير كمتري بر 
اين بازار بگذارد و ثبات ارزي بهتري براي فعاالن 
اقتصادي فراهم كند. بدين منظور توصيه مي شود 

موارد ذيل مدنظر قرار گيرد: 
بان��ك مركزي ب��ا جديت بيش��تر و همكاري 
منس��جم ب��ا دس��تگاه هاي ذي رب��ط همچ��ون 
وزارتخانه ه��اي صنع��ت، معدن و تج��ارت، امور 
خارجه و امور اقتص��ادي و دارايي، اتاق بازرگاني 
انعق��اد پيمان ه��اي پولي دوجانب��ه و چندجانبه 
ب��ا كش��ورهاي فوق الذكر را در دس��تور كار خود 
قرار دهد و در اين راس��تا زيرس��اخت هاي فني و 

عملياتي الزم را فراهم كند. 
مجلس ش��وراي اس��المي با پيگي��ري جهت 
اجراي قوانين مصوب در زمينه پيمان هاي پولي و 
برطرف كردن موانع قانوني موجود، زمينه انعقاد 

و اجراي موثر اين قراردادها را مهيا كند. 
دولت و ساير دستگاه هاي متولي، سياست هاي 
الزم در جه��ت تقوي��ت تولي��د صادرات محور را 
به ط��ور موثرتري اج��را كنند، زيرا ت��ا زماني كه 
كاال و خدمات مناس��ب جه��ت مبادله تجاري با 
كش��ور ديگر موجود نباشد، اجراي پيمان پولي از 

اثربخشي كافي برخوردار نخواهد بود. 
ات��اق بازرگاني اي��ران با توجيه فع��االن حوزه 
ص��ادرات و واردات، آنه��ا را ب��ه مطالبه گ��ري در 
زمين��ه انعقاد پيمان هاي پولي جديد و اس��تفاده 
بيش��تر از اين پيمان ه��ا در فعاليت هاي اقتصادي 
خود تش��ويق كند. هر چند شرايط كنوني كشور 
براي انعقاد پيمان ه��اي پولي دوجانبه در تجارت 
خارجي به دليل تورم نس��بتا باال، اس��تانداردهاي 
پايين بانك هاي داخلي و مشكالت ناشي از تحريم 
دالري امريكا دش��وار است، ولي در همين شرايط 
نيز امكان انعقاد اين قراردادها با ايجاد مش��وق ها 
و انگيزه هاي الزم در طرف هاي قرارداد امكان پذير 
است. در پايان بايد توجه داشت كه بانك مركزي 
نقش بي بديلي در گسترش پيمان هاي پولي دارد 
و از اين رو مناس��ب اس��ت تا در كنار راهكارهاي 
كوتاه مدت براي مديري��ت بازار ارز، با اراده و عزم 
جدي ت��ر انعقاد پيمان هاي پول��ي جديد و اجراي 
موثر آنها را به عنوان يكي از راهكارهاي بلندمدت 
در راستاي كاهش وابستگي به دالر، مديريت بهتر 
عرضه و تقاض��ا در بازار ارز و ايجاد گش��ايش در 

مبادالت تجاري كشور پيگيري كند.

يادداشت

»تعادل« از بازار ارز سكه و طال گزارش مي دهد

بررسي طرح ممنوعيت واگذاري نامحدود سكه در مجلس
طرح جديد ۲ ميليون و ۸۵۵ هزار تومان تعيين نرخ جديد دالر در بورس  

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
ب��ه دنب��ال پيامدهاي حاص��ل از پيش فروش 
نامحدود س��كه، مجلس قصد دارد س��قفي براي 
اي��ن موضوع در نظ��ر بگيرد. در همي��ن ارتباط 
نماينده گلپايگان در مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: طرح دو فوريتي ممنوعيت واگذاري سكه 
به صورت نامحدود تقديم هيات رييس��ه مجلس 
ش��ده كه قرار اس��ت در جلسه يك ش��نبه آينده 

مجلس بررسي شود. 
به گزارش »تعادل«، علي بختيار روز چهارشنبه 
در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه اين طرح دو 
فوريتي به امضاي ۳۰نماينده رسيده است، گفت: 
براساس اين طرح بايد عرضه و تقاضاي سكه در 
بازار مديريت شود. با تصويب و اجراي اين طرح 
از تصاحب مقدار هنگفت س��رمايه در يك ش��ب 

توسط يك فرد جلوگيري مي شود. 
وي ادام��ه داد: م��ا اخي��را مش��اهده كرديم، 
اف��رادي ۳۰هزار ت��ا 4۰هزار س��كه پيش خريد 
كرده اند براساس اين طرح ما در واگذاري سكه ها 

محدوديت در نظر گرفتيم. 
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: براساس 
اين طرح اگر افراد سكه پيش خريد كرده باشند، 
جلو واگذاري آن گرفته مي ش��ود براي مثال اگر 
كسي هزاران پيش خريد كرده باشد ۱۰سكه به 
وي تحويل داده مي ش��ود و مابق��ي پول به آنان 

داده مي شود. 
بختي��ار تاكيد كرد: اين ط��رح دو فوريتي را 
تقديم هيات رييسه مجلس كرديم كه قرار است 
جلس��ه روز يك ش��نبه مجلس ش��وراي اسالمي 
بررسي شود. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ديروز چهارش��نبه در ب��ازار تهران به 
۲ميليون و ۸۵۵ هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد)امامي( روز چهارشنبه 
شش��م تير ماه ۹۷ در بازار تهران ۲ميليون و ۸۵۵ 
هزار تومان به فروش رسيد همچنين هر قطعه سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح قديم ۲ميليون و ۶۹4 هزار 
تومان داد و ستد شد. از سويي ديگر ديروز در بازار 
آزاد هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي يك ميليون 
و 4۳۰هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
۷۸۲هزار تومان معامله شد. براساس اين گزارش هر 
قطعه سكه گرمي با قيمت 4۲۰هزار تومان معامله 
ش��د و هر گرم طالي ۱۸عيار نيز ۲۳۱هزار و ۶۰۰ 
تومان قيمت خورد. براس��اس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال نيز ديروز چهارش��نبه با ۰.۳۰درصد 

كاهش به ۱۲۵۵دالر و ۳۲سنت رسيد

 ادامه روند نزولي قيمت دالر
در برخ��ي معامالت بازار غيررس��مي ارز، روند 
نزول��ي قيم��ت دالر ادامه يافت و ن��رخ آن كاهش 
چش��مگيري را تجربه كرد. دولت چند روزي است 
ك��ه تصميم گرفته خريد و فروش توافقي ارز ميان 
صادركننده و واردكننده را مجاز اعالم كند و بر اين 
اساس صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند دالر 
را با لحاظ كردن ن��رخ 4۲۰۰توماني و البته ارزش 
اظهارنام��ه صادرات��ي كه در بورس كش��ف قيمت 

مي شود، معامله كنند. 
براس��اس پيش بيني ها اين اق��دام دولت اگر با 
مكانيس��م  صحيح اجرا ش��ود، مي تواند بخشي از 
حباب بازار را تخليه كند. بر اين اساس روند نزولي 
قيمت دالر از روز دوش��نبه همزمان با انتشار خبر 
اي��ن تصميم تازه دولت در بازار آغاز ش��د و قيمت 

حدود ۷۰۰تا ۱۰۰۰تومان كاهش يافت. ديروز هم 
در آغاز معامالت، قيمت ارز رو به كاهش گذاش��ته 
و معامله گ��ران با نرخ كمتري ب��ه معامله هر دالر 
 پرداختند. اين تصميم دولت روي بازار اثر گذاشته 
و ميزان عرضه را زياد مي كند به همين دليل به نظر 
مي رس��د، نرخ ارز در روزهاي آينده باز هم كاهش 
خواه��د يافت. با اين ح��ال براس��اس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا با ۲تومان افزايش نسبت به 
روز سه شنبه 4۲۵۶تومان قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس نيز با ۲۱۷ريال كاهش نسبت به 
روز گذشته ۵۶۳۱ تومان و هر يورو نيز با ۲۱۵ريال 

افت قيمت 4۹۶۳تومان ارزش گذاري شد. 

 كاهش قيمت طال در بازار خرده فروشي 
اين درحالي است كه محمد كشتي آراي با اشاره 
به كاهش جزي��ي قيمت هر گرم طالي ۱۸عيار تا 
۲۳۵هزار تومان افزود: ديروز قيمت نيم سكه يك 
ميلي��ون و 4۳۰ه��زار تومان، ربع س��كه ۷۸۰هزار 
تومان و سكه يك گرمي به 4۲۰هزار تومان رسيد. 
عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر از ادامه 
روند كاهش��ي قيمت و ثبات نس��بي طال در بازار 
خرده فروشي خبر داد. عضو هيات مديره اتحاديه طال 
و جواهر با بيان اينكه قيمت طال در بازارهاي جهاني 
۱۲۵۸دالر است، گفت: درحال حاضر فعاليت بازار 
طال و داد و ستد در آن شروع شده است بنابراين از 
اين پس معامالت شفافيت بيشتري خواهد داشت. 
وي ادامه داد: در هفته هاي گذش��ته افزايش تقاضا 
و نوس��انات قيمت ارز در قيم��ت طال تاثير زيادي 
گذاشت كه كاهش تقاضا اين روند را تعديل كرده 
اس��ت. اما درحال��ي كه به دليل افزايش اش��تهاي 
ريس��ك پذيري س��رمايه گذاران و احتمال افزايش 
بيش��تر نرخ بهره در امريكا ارزش دالر تقويت شده 
اس��ت. طال ديروز در نزديكي پايين ترين رقم بيش 
از ۶ ماه اخير كه جلس��ه قبل به ثبت رسيده بود، 
معامله شد. اعضاي مجلس نمايندگان امريكا ديروز 
با اكثريت قاطع آرا طرحي را به تصويب رس��اندند 
كه مقررات س��رمايه گذاري خارج��ي در امريكا را 
سختگيرانه تر مي كند. اين طرح پس از آن تصويب 

شد كه نگراني هايي در ميان اعضاي دو حزب مطرح 
امريكا در مورد تالش چيني ها براي به دست آوردن 
فناوري هاي پيچيده امريكايي ايجاد شده بود. دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا ديروز گفت، دولتش 
درحال تكميل مطالعات درخصوص افزايش تعرفه 
خودروهاي وارداتي از اتحاديه اروپاست و اينكه وي 
به زودي در اين ب��اره اقدامي را اتخاذ خواهد كرد. 
رابرت كاپالن، رييس فدرال رزرو داالس گفت، وي 
معتقد است كه سياست پولي بانك مركزي امريكا 
همچنان جاي افزايش بيشتر نرخ بهره حداقل براي 
۲نوبت ديگر را دارد. رافائل باستيك، رييس فدرال 
رزرو آتالنتا هم گفت، تشديد اختالفات تجاري طي 
هفته گذش��ته ريسك هاي متوجه اقتصاد امريكا را 
افزايش داده اس��ت. وي گف��ت، اگر جنگ تجاري 
تشديد شود ممكن است با چهارمين نوبت افزايش 

نرخ بهره در سال جاري ميالدي مخالفت كنم. 

 تعيين نرخ جديد دالر در بورس
همچنين ش��اپور محمدي با بي��ان اينكه بانك 
مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
بورس ب��راي تنظيم ن��رخ ارز حاص��ل از صادرات 
صادركنندگان خ��رد در بورس ت��الش مي كنند، 
افزود: س��ازوكار الزم در اين زمينه در بورس آماده 
اس��ت. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
نرخ ارز صادراتي در بورس براس��اس ميزان عرضه 
و تقاضا تعيين خواهد ش��د. محمدي گفت: بانك 
مرك��زي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��امي 
صادر كنن��دگان و وارد كنندگان را روزانه به صورت 
برخط به بورس اعالم كنن��د تا كد هاي معامالتي 
براي آنها تعيين شود. رييس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار افزود: ۳تا 4روز پس از اعالم اين فهرس��ت، 
س��ازمان بورس آمادگي الزم براي معامالت ارزي 

حاصل از صادرات را خواهد داشت. 

 وجه تضمين سكه طال ۶ ميليون تومان
براساس اطالعيه بورس كاال، وجه تضمين اوليه 
قراردادهاي آتي سكه طال از روزپنج شنبه ۷تير ماه 

در بورس كاال ۶۰ ميليون ريال خواهد بود. 

مطابق با بند ۱۱ مش��خصات قرارداد آتي سكه 
به��ار آزادي طرح ام��ام درخص��وص تعيين وجه 
تضمي��ن اوليه قرارداد آتي س��كه طال و با توجه به 
افزايش قيمت تسويه روزانه قراردادهاي فعال طي 
روزهاي اخير از روز پنج ش��نبه ۷تير ماه ۹۷ پس از 
اتمام روز معامالت��ي وجه تضمين اوليه برابر مبلغ 
۶۰ ميلي��ون ريال به همراه وج��ه تضمين اضافي 
در مجم��وع ۷۸ميليون و ۵۰۰ ه��زار ريال تعيين 
مي ش��ود. اين گ��زارش مي افزاي��د: ق��رارداد آتي، 
توافقنامه يي مبني بر خريد و فروش يك دارايي در 
زمان معين در آينده و با قيمت مش��خص است. به 
عبارت ديگر در بازار آتي خريد و فروش دارايي پايه 
قرارداد براساس توافقنامه يي كه به قرارداد استاندارد 
تبديل ش��ده اس��ت، صورت مي گيرد كه در آن به 

دارايي با مشخصات خاصي اشاره مي شود. 
كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدن��د درحالي كه 
۷۰روز از رونمايي طرح دولت با عنوان »پاسخگويي 
ب��ه تمام نيازهاي ارزي« گذش��ته اس��ت، دولت از 
ويرايش دوم طرح خود رونمايي كرده است. واضح 
بود كه ايده پاسخگويي به همه نيازها با نرخ 4هزار 
و ۲۰۰تومان ايده يي نيست كه با موفقيت توام باشد 
ولي مقام سياست گذار تامل بسياري كرد و به نوعي 
حاضر ش��د كه اثرات منفي اين حركت چون عدم 
كاركرد صحيح س��امانه نيما، كاه��ش عرضه ارز از 
ط��رف صادركنندگان غيرنفت��ي و جهش در ثبت 

سفارش را بپذيرد. 
در مس��ير جدي��د پذيرفته ش��ده اس��ت براي 
۲۰درصد از افرادي ك��ه طبق مصوبه ۲۱فروردين 
ماه امسال اجازه داشتند، ارز خود را به غير از بانك 
مركزي بفروش��ند ضمن فروش ارز با قيمت 4هزار 
و ۲۰۰توم��ان؛ اظهارنامه صادراتي خود را با نرخي 
مكمل به فروش برسانند كه مجموعه اين قيمت ها 
ب��ه نرخي نزديك به قيمت بازار برس��د، قيدي كه 
در اي��ن رابطه وجود داش��ت نيز لزوم وجود تفاوت 
اندك بين اين قيمت تجميعي جديد و عدد 4۲۰۰ 
اس��ت)كه البته كس��ي چندان اين قي��د را جدي 
نمي گيرد( اين ويرايش جديد اشكاالت خودش را 
دارد ازجمله: در اين طرح وقتي در مورد ۲۰درصد 

پاييني صحبت مي ش��ود خود به خود كساني كه 
مش��مول اي��ن ۲۰درصد نيس��تند نيز ب��ه دنبال 
روش هاي��ي براي دور زدن و اس��تفاده از اين مزايا 
خواهند بود و به نوعي قرار نگرفتن صادر كنندگان 
اصلي مجددا اختالف پتانس��ل جدي و زمينه ساز 

انواع رانت ها يا عدم عرضه ها خواهد بود. 
از طرف��ي باز ه��م يك نرخ رس��مي نزديك به 
بازار متولد نمي ش��ود. نرخ »س��نا ري��ت« كه هر 
چند در برخ��ي موارد از بازار ج��ا مانده ولي يكي 
از سرمايه هاي ارزش��مند اقتصاد ايران است نيز با 
روي كار آمدن 4هزار و ۲۰۰تومان از اعتبار ساقط 
ش��د. اهميت اين نرخ در اين بود كه براس��اس آن 
مثال مي توانستيم براي صندوق هاي سرمايه گذاري 
طال و س��پرده هاي ارزي از آن استفاده كنيم اما در 
بس��ته جديد فقط نرخ اظهارنام��ه صادراتي لحاظ 
شده كه نرخ ارز رسمي بازار نيست و حداكثر عدد 
تجميعي)جمع 4۲۰۰و قيمت كش��ف شده براي 
اظهارنامه( سايه يي از نرخ رسمي را خواهد ساخت. 
 اكن��ون تصور ايجاد بازار ب��ورس حال با عنوان 
بورس ارزي يا ب��ورس اظهارنامه صادراتي تصميم 
غلطي اس��ت. چراكه در شرايط كنوني تنها متغير 
خريد و فروش ارز قيمت آن نيس��ت بلكه به دليل 
اهميت حفظ حساب هاي صادركنندگان غيرنفتي 
در سراس��ر جهان از حمالت تحريمي، صادر كننده 
مالحظات غيرقيمتي بسياري را براي حساب مقصد 
انتقال در فرآيند فروش ارز در نظر مي گيرد. به بيان 
ديگر در وضع فعلي هر رشته معامله شامل آنكه چه 
ارزي توسط چه كسي به چه كسي در كجا فروخته 
شود يك كاالي مستقل و غيرهمگن است و اساسا 

بورس پذير نيست. 
كارشناس��ان ب��ازار پيش��نهاد مي كنن��د ك��ه 
پيمان س��پاري موجود با آن استثناهاي سهمگين 
برچيده شود و تبديل به پيمان سپاري سبكي شود 
ك��ه در آن وارد كنندگان مي توانند از هر جايي كه 
بخواهن��د به هر قيمتي كه بخواهن��د، ارز بخرند و 
صادر كنندگان بتوانند ارز خود را به هر كس��ي كه 
مي خواهند به هر قيمتي كه مي خواهند بفروشند، 
مش��روط بر آنك��ه وارد كننده براي انج��ام واردات 
نيازمن��د خريد برگه اظهارنام��ه صادراتي با ارزش 
معادل آن باش��د. )در اين وضعي��ت كه اظهارنامه 
عمال از معامله ارز تفكيك واقعي مي شود، بورسي 
كردن خريد و فروش اظهارنامه ايرادي ندارد.( با اين 
روش ضمن حداكثر كردن تنوع در مبادي ورودي، 
شرايطي را ايجاد كرده ايم كه تضمين مي كند هرگز 
ارز حاص��ل از صادرات غيرنفتي مص��روف خروج 

سرمايه نخواهد شد. 
4ه��زار و ۲۰۰تومان بايد فقط ب��راي كاالهاي 
اساسي محدود ش��ود همچنين صادرات و واردات 
ارز را ب��ا توجه به اينكه امروزه نظام حكمراني براي 
كنت��رل قيمت در سررش��ته هاي توزي��ع نداريم، 
واردات كاالي اساس��ي ملي شود و صرفا در اختيار 
ش��ركت بازرگاني دولتي قرار گي��رد به نحوي كه 
وارد كنن��دگان خصوصي فعلي ب��ه حق العمل كار 
ش��ركت بازرگاني دولتي تبديل شوند يا با ارز آزاد 

واردات انجام دهند. 
به استناد حقايق آماري و با توجه به نحوه رفتار 
بازارهاي تبديل ريالي خارجي)س��ليمانيه، دوبي و 
هرات( اجراي چنين ش��يوه يي احتماال نرخ نقدي 
تهران را براي مدتي قابل توجه در كانال زير ۷هزار 
تومان قرار خواهد داد و دست سياست گذار را براي 

تدبير بلندمدت تر باز خواهد گذاشت. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزايش نرخ سود بانكي را 
به زيان بخش توليد دانست. 

علي اكبر كريمي درباره انتشار اخباري مبني بر افزايش نرخ 
س��ود بانكي گفت: بديهي است، مسائل اقتصادي به هم ارتباط 
دارند به نحوي كه تصميم گيري و سياس��ت گذاري در هر بازار 
مي تواند بازارهاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. به گزارش خانه 
ملت، نرخ سود بانكي در كشور در سال هاي گذشته باال بوده و از 
مولفه هاي اقتصادي پيروي نكرد به طور مثال با وجود تك رقمي 

ش��دن نرخ تورم اما نرخ س��ود بانكي با اين نرخ متناسب نشد. 
در س��ال هاي گذشته با وجود روند كاهشي نرخ تورم، نرخ سود 
بانكي تنها ۲درصد كاهش يافت؛ البته متاسفانه با انتشار اوراق 
مشاركت با نرخ سود ۲۰ درصد عمال كاهش ۲درصدي نرخ سود 
بانكي نيز بي تاثير شد. افزايش نرخ سود بانكي اقدام غيرمنطقي 
محسوب مي شود، چرا كه به بخش توليد زيان وارد مي كند. در 
حال حاضر بخش توليد با مشكل كمبود نقدينگي روبه روست و 

نمي تواند شوك جديدي تحمل كند. 

توليد با افزايش نرخ سود بانكي به كما مي رود
س��رويس هاي بانكي غيرحضوري بانك ملت، از ساعت 
۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هش��تم تيرماه به طور موقت قطع 

خواهد بود. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ي بانك ملت، در ب��ازه زماني 
س��اعت ۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هشتم تيرماه سال جاري 
كليه ارتباطات شبكه يي و سرويس هاي بانكي غيرحضوري 
)خودپ��رداز، پايانه ه��اي ف��روش، همراه بان��ك، بانكداري 
اينترنتي، تلفن بانك و...( اين بانك با قطعي مواجه خواهند 

بود. بر اين اساس، ارائه خدمات بانكي غيرحضوري پس از 
اين وقفه به طور عادي از سر گرفته خواهد شد. 

براساس اعالم مديريت فناوري اطالعات بانك ملت، اين 
قطعي موقت در راس��تاي اعمال تغييرات زيرس��اختي در 

حوزه مراكز داده اين بانك صورت خواهد گرفت. 
رواب��ط عمومي بان��ك ملت بابت اين قطع��ي موقت از 
مشتريان و كاربران خدمات بانكي غيرحضوري خود پوزش 

مي طلبد. 

قطعي موقت خدمات غيرحضوري بانك ملت

عبدالرضا هاشم زايي عضو فراكسيون اميد مجلس: 

 FATF در مجلس راي مي آورد
گروه بانك وبيمه|

مبارزه با پولشويي با توجه به تبعات آن در اقتصاد 
يك كشور، از اهميت فراواني برخوردار است و بانك ها 
به دلي��ل ماهيت كار خود در ص��ف مقدم اين مبارزه 
قرار دارند. پولشويي، پهنه گسترده يي از فعاليت هاي 
كثيف و مجرمانه را دربر مي گيرد. قاچاق موادمخدر، 
قاچاق اس��لحه و كاال، قاچاق انس��ان، رشوه، اخاذي، 
كالهبرداري و... انواع��ي از اين فعاليت هاي مجرمانه 
هس��تند كه فرآيند مالي حاصل از آن به معامالتي با 
ظاهر مشروع ورود پيدا مي كند تا از اين طريق ردپاي 
مجرمانه سر منش��ا آن پاك شده و ظاهري قانوني و 

موجه به دست آورد. 
عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگو با ايلنا 
اظهار كرد: افرادي در داخل تبليغ مي كنند كه تحريم 
به نفع ما ب��وده در صورتي كه وقتي قدرت خريد ما 
كاهش يافته اس��ت، چگونه مي توان اسم اين پديده 
را منفعت گذاش��ت؟ به عقيده من عده يي در داخل 
و خارج هس��تند كه از تحريم ايران و قطع ارتباط با 
قدرت هاي جهاني خوشحال مي شوند چون مي توانند 
از ثم��رات آن اس��تفاده كنند. به گ��زارش »تعادل«، 

عبدالرضا هاشم زايي، درخصوص افرادي كه با انتشار 
اخبار كذب و جو س��ازي س��عي دارند كه اعالم كنند 
اليحه FATF از دس��تور خارج ش��ده است، به ايلنا 
اظهار داش��ت: من در مراس��م دي��دار نمايندگان با 
رهبري حضور داش��تم، استنباط من از سخنان رهبر 
معظ��م انقالب اين نبود كه ايش��ان بخواهند بگويند 
پرونده FATF بس��ته ش��ود، بلكه رهب��ري تاكيد 
داش��تند مجلس با توجه به مصالح كشور در اين باره 

قانون بگذارد. 
س��خنان رهبري اصال به اين منظ��ور نبود كه ما 
رواب��ط خود را ب��ا جامعه بين الملل قط��ع كنيم. اما 
 FATF در مجم��وع بع��د از پايان مس��كوت ماندن
م��ا درخص��وص اي��ن اليح��ه نظ��ر رهب��ري را به 
صراحت خواهيم پرس��يد، ضمن اينكه رهبري قبال 
تصميم گيري در اين خصوص را به مجلس س��پرده 
بودند و اعالم كردن��د مجلس هر تصميمي بگيرد با 
آن موافق هس��تند. من به اين علت ك��ه در ديدار با 
رهبري حضور داش��تم، نمي پذيرم كه منظور ايشان 
خروج ايران از جوامع بين الملل به واسطه لغو لوايحي 
مث��ل FATF ب��وده باش��د، چراك��ه در اين صورت 

امريكا راحت تر مي تواند عليه كش��ور ما اجماع ايجاد 
كند. نماين��ده تهران، با بيان اينكه عده يي با محدود 
شدن روابط بين الملل ايران سود مي برند، اظهار كرد: 
من حدود هش��ت سال در ش��ركت ملي مس ايران 
مديرعام��ل بودم، در آن زم��ان بعضي قطعات كه ۵ 
دالر بودند را ۵۰ دالر مي خريديم، اين تفاوت قيمت 
در جي��ب دالالني مي رفت كه در نقاط مختلف نفوذ 
ك��رده بودن��د. اوايل انقالب فراري هاي��ي كه از بانك 
مرك��زي و وزارت نفت به خاط��ر انقالب رفته بودند، 
از تحريم ها سود مي بردند، اما بعد از انقالب در داخل 
هم اف��رادي مثل بابك زنجاني نف��وذ كردند كه آنها 
هم از تحريم هاي ايران استفاده هاي بسياري كردند. 
در واقع افرادي ب��ه نهادها و وزارتخانه ها نفوذ كردند 
كه به كاسبان تحريم تبديل شدند. افرادي در داخل 
تبلي��غ مي كنند كه تحريم به نفع ما بوده در صورتي 
كه وقتي قدرت خريد ما كاهش يافته اس��ت، چگونه 
مي توان اسم اين پديده را منفعت گذاشت؟ به عقيده 
م��ن عده يي در داخل و خارج هس��تند كه از تحريم 
ايران و قطع ارتباط با قدرت هاي جهاني خوش��حال 
مي شوند چون مي توانند از ثمرات آن استفاده كنند. 

عضو فراكس��يون اميد مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه 
افرادي كه از تحريم ها ابراز رضايت مي كنند بس��يار 
سطحي هستند، گفت: منافع برخي در گرو تحريم ها 
است و آنها را خوشحال خواهد كرد كه شامل بعضي 
كشورهاي خارجي هم مي شود، به عقيده من چين و 

روسيه از تحريم هاي ايران خوشحال هستند. 
 FATF عبدالرض��ا هاش��م زايي ب��ا بيان اينك��ه
قطعا در مجلس راي خواه��د آورد، گفت: اگر روزي 
كه مس��اله اين اليحه در مجلس مطرح ش��د راي به 
مس��كوت ماندن آن داده نمي ش��د اين اليحه با راي 
قاطع نمايندگان تصويب مي ش��د. درخصوص مساله 
برج��ام هم همين امر صادق اس��ت و م��ا در برجام 
خواهيم ماند. نمي دانم عراقچي با چه استداللي عنوان 

كرده اس��ت كه احتمال دارد از برجام خارج ش��ويم، 
چراكه در صورت خروج از برجام كش��ورهاي دوست 
و همس��ايه ما مثل چين و روس��يه هم نمي توانند با 
ايران همكاري داشته باشند، زيرا ايران به تحريم هاي 
بين المللي اضافه مي ش��ود. نظام بانكي ايران تاكنون 
بر اساس سياس��ت هاي كالن، تالش��هاي فراواني را 
براي رعايت اس��تانداردها و تمامي قوانين و مقررات 
بين الملل��ي به وي��ژه قوانين ضدپولش��ويي AML و 
مبارزه با تروريس��م CFT در سطح بين المللي و به 
دست آوردن اعتماد و حس��ن نيت بانك هاي بزرگ 
اروپاي��ي و نيز پياده س��ازي سيس��تم هاي يكپارچه 
كنترل��ي انجام داده اس��ت. دراين رابط��ه، ارتباط با 

بانك هاي جهاني براي ايران يك امر ضروري است. 
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»تعادل«تاثيردستورالعملجديدمعامالتيوچراييروندنزوليبازارسهامرابررسيميكند

روندمعامالتيبورسبرميگردد
گروهبورس| مسعودكريمي|

ت��داوم صع��ود   ب��ه  باتوج��ه  اين روز ه��ا   
شاخص  هاي بازار س��هام مشاهده مي شود كه 
تماي��ل دولت هم به بورس ته��ران باتوجه به 
ص��دور دس��تورالعمل هاي جدي��د معامالتي 
نس��بت به گذشته بيشتر ش��ده است. بر اين 
اس��اس، باتوجه به قانون ت��ازه معامالتي وزير 
اقتصاد مبني بر اينكه از روز شنبه هفته آينده 
تع��دادي از صادركنندگان صنايع مش��خص 
مي توانن��د اظهارنام��ه صادرات��ي خ��ود را در 
ب��ورس تهران عرضه كنند و واردكنندگان نيز 
مي توانند با خريد آن برگه ها ارز موردنياز خود 
را به قيمت بازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس 
از بان��ك مركزي تحويل بگيرند نش��ان دهنده 
اين موضوع اس��ت كه عزم دولت در راس��تاي 
حمايت از بورس و حركت به س��مت شفافيت 
بيش��تر در بازار هاي مال��ي افزايش پيدا كرده 
اس��ت. به هر حال، به اعتقاد كارشناسان ورود 
هر ن��وع كااليي به بورس كش��ور مي تواند در 
راستاي افزايش ش��فافيت و حذف رانت تاثير  
بسزايي داشته باشد چراكه جلو گيري از ايجاد 
فس��اد به خصوص در بخش اقتصادي  بايد در 
دس��تور كار هر بازاري باش��د و خوش��بختانه 
در اين حوزه بازار س��رمايه نس��بت به س��اير 
بازار هاي مالي پيشتاز بوده است. اين در حالي 
اس��ت كه در صورت موافق��ت بانك مركزي و 
س��اير نهاد ه��اي تصميم گيرنده ب��ا راه اندازي 
رس��مي بورس ارز به ط��ور قط��ع از التهابات 
ارزي كش��ور كاس��ته خواهد ش��د و معامالت 
در ي��ك فضاي رقابتي، باتوج��ه به واقعيات و 
ب��ه دور از هيجانات كاذب جريان پيدا خواهد 
كرد. ب��ه هر حال، با نگاهي به كاهش بيش از 
3800 واح��دي نماگر بازار س��هام طي 2 روز 
اخير مش��اهده مي ش��ود كه اغلب سهامداران 
به دليل شناسايي سود طي 2 هفته اخير اقدام 
به فروش س��هام كرده اند و پيش بيني مي شود 
كه به زودي بازار پس از يك اصالح قيمتي به 

صعود خود ادامه دهد. 

اتفاقخجستهبازار
در همي��ن رابط��ه، حامد س��تاك مديرعامل 
آذربايج��ان  توس��عه  س��رمايه گذاري  ش��ركت 
درخصوص چرايي ريزش بيش از 3800 واحدي 
ش��اخص بورس در گفت وگو ب��ا »تعادل« عنوان 
كرد: در گام نخس��ت بايد بر اي��ن نكته كه افت 
و خيز يكي از خصوصيات بازار س��رمايه اس��ت، 
تاكيد كرد چرا كه وجود نوسان باعث مي شود كه 
بازار شكل واقعي به خود بگيرد و از ساير بازار  ها 
متمايز شود. وي خاطرنشان كرد: بازار يك رشد 
س��ريع را تجربه كرد در نتيجه ب��ه تبع آن يك 
پس زدگي س��ريعي هم كه كامال قابل پيش بيني 
ب��ود اتفاق افت��اد چراكه ب��ورس در هيچ زماني 
نمي توان��د با روند صعودي يا نزولي به طور مداوم 
ادامه حيات دهد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
تصريح كرد: هر ان��دازه كه افزايش يا كاهش در 
بازار س��رعت بااليي داشته باشد درواقع مي توان 
در انتظار بازگش��تي معكوس نه به همان ميزان 
اما با ش��دت در رون��د معامالتي بود. به هر حال، 
جاي نگراني نيس��ت زيرا رفتار 2 روز اخير جزو 
خصوصيات بازار سرمايه است. اين تحليلگر بازار 

س��رمايه بيان كرد: انحصارا نبايد به ميزان رشد 
يا ميزان نزول ش��اخص ن��گاه كرد. در اين ميان، 
حجم معامالتي كه صورت گرفته اس��ت مادامي 
كه ب��ازار در جهت مثب��ت يا منفي ق��رار دارد، 
حجم قابل مالحظه يي داش��ته باشد خيلي جاي 
نگران��ي وجود نخواهد داش��ت. ب��ه گفته وي، با 
نگاهي به آمار مشاهده مي شود زماني كه ميزان 
حجم معام��الت در ارقام بااليي قرار دارد به اين 
معناست كه به ازاي تمام فروشندگان، خريداراني 

در بازار حضور داشته اند. 
مديرعام��ل ش��ركت س��رمايه گذاري توس��عه 
آذربايجان ابراز داش��ت: با توجه به رشد هايي كه 
در ساير بازار   ها اتفاق افتاد و بازار سهام به نوعي از 
اين روند عقب ماند، پيش بيني مي شود كه بورس 
روند صع��ودي را همچنان تجرب��ه كند. هر چند 
در صورتي كه چنين رون��دي به صورت هيجاني 
نباشد و در زمان مناسبي اين افزايش نماگر ها به 

وق��وع بپيوندد، درنهايت اي��ن روند به نفع فعاالن 
بازار خواهد بود. حامد ستاك درباره جزئيات ورود 
ارز صادراتي به بورس نيز اذعان داش��ت: ساختار 
بازار س��رمايه به لحاظ خريداران، فروش��ندگان و 
ش��كلي كه كليت بازار س��هام دارد نشان دهنده 
اين مهم است كه چنين بازاري از ميزان شفافيت 
بس��يار بااليي برخوردار اس��ت، چرا كه خريداران 
و فروش��ندگان  ش��ناختي از يكديگر ندارند و اين 
موضوع از ايجاد فس��اد در روند معامالتي به شدت 
جلو گي��ري مي كن��د. از س��ويي ديگر، ب��ه دليل 
اينكه بازار سراس��ري اس��ت تمام عرضه كنندگان 
و تقاضاكنن��دگان مي توانند ب��دون هيچ اولويتي 
وارد ب��ازار ش��وند. وي تاكي��د ك��رد: اينك��ه هر 
كاالي��ي وارد بازار بورس ش��ود به طور قطع اتفاق 
خجسته يي خواهد بود، چرا كه شكل انجام فرآيند 
معامالتي در بورس كش��ور درنهايت شفافيت قرار 
دارد و به  ش��دت از فس��اد جلوگيري خواهد كرد. 

اين كارشناس بازار س��رمايه درخصوص سازو كار  
دس��تور العمل جدي��د نيز گفت: پ��س از ثبت در 
سامانه با دالر 4200 توماني گواهي صادر خواهد 
شد. اين درحالي اس��ت كه چنين گواهي قابليت 
انجام معامله را داراس��ت و خري��دار با مراجعه به 
س��امانه نيما دالر 4200 توماني دريافت مي كند. 
بر اين اساس و به طور كلي چنين اتفاقي براي بازار 
مناسب ارزيابي مي شود. حامد ستاك عنوان كرد: 
روند كلي بازار صعودي اس��ت ام��ا اميدواريم كه 
افزايش يا كاهش نماگر ها با يك شيب ماليم تري 

در آينده همراه شوند. 

پتانسيلتداومصعود
مدي��ر  فاروق��ي  حمي��د  ديگ��ر،  س��ويي  از 
پارس��يان  كارگ��زاري  س��رمايه گذاري 
ط��ي  ب��ورس  نزول��ي  رون��د  تحلي��ل   ب��ا 
2 روز اخي��ر در گفت وگو ب��ا »تعادل« بيان كرد: 

نوس��ان در ذات بازار س��هام اس��ت و زماني كه 
س��هام در بورس با ش��دت زيادي افزايش قيمت 
پي��دا مي كن��د به طور طبيعي پ��س از مدتي كه 
سرمايه گذاران به سود رسيدند اقدام به شناسايي 
س��ود مي كنند و اين اص��الح در ذات و طبيعت 
بازار وجود دارد. وي خاطرنش��ان كرد: طي هفته 
گذش��ته بازار سهام صعود قابل توجهي را به ثبت 
رس��اند و اين نكته را  بايد مورد توجه قرار داد كه 
در هيچ بازه زماني بازار به ش��كل متوالي رش��د 
نمي كند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره 
به برخي عوامل تاثير گ��ذار در ريزش بورس نيز 
اذعان داش��ت: ابهام نسبت به نرخ دالر در كليت 
ب��ازار و كاهش قيم��ت جهاني م��س و روي در 
صنايع و ش��ركت   هاي مرتبط از عوامل تاثير گذار 
در اف��ت 2 روز اخير به ش��مار مي رون��د. حميد 
فاروقي با اش��اره به جزئيات ورود ارز صادراتي به 
بازار س��هام بيان كرد: دولت با اقدام اخير تكليف 
صنايع را مشخص كرد به طوري كه پتروشيمي ها 
و فوالدي ه��ا ارز حاصل از ص��ادرات را با قيمت 
4200 توماني در س��امانه نيم��ا متصل به بانك 
مركزي ارائه كنند. اين در حالي اس��ت كه برخي 
ديگر از صنايع كه صادرات محور هم هس��تند در 

بخشنامه اعالمي دولت جاي نمي گيرند. 
مدير سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان تاكيد 
كرد: دولت به دليل اينكه در صنايع مذكور با دالر 
مبادله ي��ي 3800 تومان خوراك تزريق مي كند، 
طبيعي اس��ت كه محصوالت اين دست از صنايع 
زماني كه صادر مي شود  بايد دالر 4200 توماني 
نيز مطالبه كرد. اما در نقطه مقابل برخي ديگر از 
صنايع در بازار وجود دارند كه در واقع پايه نفتي 
نيستند، به اين معنا كه خوراكي از طرف دولت به 
اين دست از صنايع ازجمله شركت هاي كاغذي، 
غذايي، قندي و... تزريق نمي ش��ود و به طور كلي 
مش��مول دريافت خوراك نيستند. بر اين اساس، 
دول��ت اجازه ف��روش دالر با ن��رخ آزاد را به اين 
قبيل از صنايع داده اس��ت. وي درباره اظهارنامه 
صادرات��ي نيز گفت: اين اظهارنامه مش��مول اين 
دس��ت از شركت هايي است كه بتوانند برگه هاي 
خود را در بورس به فروش برس��انند و در همين 
حال اين موضوع اتفاق خوبي براي ش��ركت هاي 
فعال در بازار سهام ارزيابي مي شود چراكه خريد 
و ف��روش در بازاري منس��جم مي تواند به دور از 
دالالن و س��فته بازان در بورس ش��كل بگيرد. بر 
اين اس��اس، اف��رادي كه به ط��ور واقعي تقاضاي 
خريد دارند و از س��ويي ديگر افرادي با دارا بودن 
اظهارنام��ه صادراتي قصد تبدي��ل به ريال دارند، 

مي توانند در بورس اقدام به معامله كنند. 
حميد فاروقي با اش��اره به بورس ارز نيز عنوان 
كرد: دس��تورالعمل جديد تا حدودي مفهوم بورس 
ارز را در دل خ��ود دارد. اين در حالي اس��ت كه در 
ب��ورس ارز ممكن بود هر ش��خصي بتواند اقدام به 
خريد و فروش ارز كند اما اكنون فقط صادركنندگان 
و واردكنندگان مي توانند اقدام به معامله كنند. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است در صورتي كه 
از هفته آينده در زمينه ريسك هاي سيستماتيك با 
افزايش رو به رو نشويم بازار به طور قطع در شرايط 
نرمال قابليت رشد را خواهد داشت. بر اين اساس، 
مشاهده مي شود كه اغلب صنايع ارزنده هستند و 
به لحاظ بنيادي پتانسيل افزايش قيمتي همچنان 

در بازار وجود دارد. 

ش��اپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مي گويد دستورالعمل 
اجرايي بازار گواهي  ارزي با تعامل بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت و وزارت 
صمت در حال تنظيم اس��ت و ارائه زيرساخت  الزم براي بازار از سوي سازمان 
بورس ظرف يك هفته خواهد بود. به گزارش فارس، وي پيرامون نحوه مديريت 
عرضه و تقاضا در بورس براي معامالت گواهي ارزي گفت: به طور طبيعي بورس 
براس��اس مكانيس��م عرضه و تقاضا و سازوكاري تعريف شده فعاليت مي كند و 
دس��تگاه ذي صالح به سازمان بورس درباره اينكه چه كساني مي توانند گواهي 
ارزي را خريداري يا به فروش برسانند، اطالعات و مستندات الزم را ارائه خواهد 
كرد. ش��اپور محمدي با بيان اينكه در فاز اول صادر كننده و وارد كننده كاالها 
مي توانن��د در بازار گواه��ي ارزي بورس فعاليت كنند، عن��وان كرد: فايده اين 
موضوع در وهله نخس��ت رفع هرگونه مشكل براي خريد و فروش ارز و در يك 
چارچوب شفاف خواهد بود. وي گفت: بازار سرمايه ظرفيت حضور ساير گروه ها 
و فعاالن س��رمايه گذاري در كشور را نيز دارد، اما تنظيم سياست  ارزي برعهده 
بانك مركزي اس��ت. وي در مورد قوانين و دس��تورالعمل حاكم بر بازار گواهي 
ارزي در بورس تهران گفت: بخش��ي از اين دستورالعمل ها، قواعد بازار سرمايه 
بوده كه در قانون بازار اوراق بهادار وضع ش��ده اس��ت و ش��وراي عالي بورس و 
سازمان بورس آن را معين و تبيين مي كنند. بخشي از قواعد را نيز از سوي بانك 

مركزي در حوزه ارزي تعيين مي كنند. اين مقام مسوول با بيان اينكه موضوع 
راه اندازي بازار ارزي از دو سال قبل با حضور رييس كل بانك مركزي در شوراي 
عالي بورس تصويب ش��ده است، افزود: معامالت حواله هاي ارزي يا به تعبيري 
گواهي هاي صادراتي به معناي پوش��ش تمام بازار ارز نيست و بخش محدودي 
از اي��ن بازار را دربر مي گيرد. به طور طبيعي اين گواهي ها هر چه منصفانه تر و 
منطقي معامله ش��وند، مقصود نظر تمام سياس��ت گذاران كشور خواهد بود تا 
مردم ازجمله صادر كننده و وارد كننده بتوانند در اين بازار وارد ش��وند. وي در 
برابر اينكه باتوجه به تخصيص 6ميليارد دالر براي واردات كاالي هاي سرمايه و 
واسطه يي در سال گذشته، كل ارزي كه از طريق بازار گواهي ارزي قرار است به 
گروه سوم تخصيص يابد، به چه ميزاني است، گفت: به نظر مي آيد حدود اين 
رقم كه در سال گذشته براي واردات كاال تخصيص يافته، از همين طريق باتوجه 
به بخشنامه اعالمي به گروه سوم شامل كاالهاي مصرفي تخصيص يابد. رييس 
سازمان بورس در برابر اين پرسش كه باتوجه به تخصيص ارز حاصل از صادرات 
فوالد و پتروشيمي براي گروه هاي اول و دوم و مستثنا شدن ارز صادرات پسته 
و زعفران آيا ارزي براي كاالهاي مصرفي در گروه سوم كااليي باقي خواهد ماند، 
پاسخ داد: سياست هاي تجاري و ارزي را بايد با ناظران آن حوزه ها صحبت كرد، 

اما به هر حال بودن اين بازار بهتر از نبودن آن است. 

بازارسرمايهظرفيتحضورفعاالنسرمايهگذاريرادارد

گروهبورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
ديروز با كاهش 2 هزارو 202 واحدي همراه شد و به رقم 
11 هزارو 132 واحدي ريزش پيدا كرد. بر اين اساس، در 
داد و ستدهاي روز چهارشنبه بورس سرمايه گذاري غدير 
با معامله 424ميليون س��هم بيشترين حجم معامالت و 
فوالد مباركه با معامله 6۹6ميليارد ريال بيشترين ارزش 
معامالت را داشتند. اين در حالي است كه سرمايه گذاران 
ديروز بيش از 2 ميليارد و 280 ميليون برگه س��هم، حق 
تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دس��ت به دست كردند 
كه نس��بت به روز ماقبل كاهش حدود 4۹درصدي حجم 
معامالت ثبت شد. همچنين ارزش معامالت روز گذشته 
۵ هزار و 81۹ ميليارد ريال بود كه اين متغير نيز نزديك 
ب��ه 20 درص��د كاهش يافت. ع��الوه بر اين، بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد كه خالص تغيير مالكي��ت كل بازار 113 
ميلي��ارد تومان به نفع حقوقي هاس��ت كه نش��ان دهنده 
ورود حقوقي ها براي خريد سهام در روزهاي منفي است. 
در ب��ازار ديروز گروه ه��اي فلزات اساس��ي، كانه فلزي و 
ش��يميايي ها با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر 

برترين گروه هاي صنعتي بورس بودند. همچنين گروه هاي 
بيمه و صندوق بازنشس��تگي، ساخت محصوالت فلزي و 
مخابرات بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص داش��تند. 
افزون بر اين س��رمايه گذاران بورس��ي در روز چهارشنبه 
توجه ويژه يي براي خريد سهام به گروه هاي ماشين آالت 
و دستگاه هاي برقي، بيمه و صندوق بازنشستگي و رايانه 
و فعاليت هاي وابس��ته به آن داش��تند. اين در حالي بود 
كه صنايع سيماني، فلزات اساسي و محصوالت شيميايي 
ش��اهد صف هاي فروش بودند. بر اين اساس، تعداد سهام 
آخرين معامله مثبت در روز گذشته متعلق به 88 شركت 
بود. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت در نماد 
شركت هاي آهنگري تراكتورس��ازي ايران، دوده صنعتي 
پارس، كوير تاير، داروس��ازي امين، افست، سايپا آذين و 

توليد محور خودرو ثبت شد. 
همچنين دي��روز نماد ش��ركت هاي حفاري ش��مال، 
داروس��ازي فارابي، سامان گس��تر اصفهان، رينگ سازي 
مش��هد، پارس الكتريك، س��رمايه گذاري توس��عه ملي و 
گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان با بيش��ترين 
كاهش قيمت مواجه شدند. در پايان معامالت بازار ديروز 
معام��الت نمادهاي ف��والد مباركه، صنايع پتروش��يمي 
خليج ف��ارس، ملي م��س، تاپيكو، س��رمايه گذاري غدير، 
گس��ترش نفت و گاز پارس��يان و پاالي��ش نفت اصفهان 
با بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص اف��ت 2هزار و 202 
واحدي اين متغير را رقم زدند. شاخص كل در عدد 111 

هزار و 324 واحد هفته را به پايان رس��اند. شاخص هاي 
بازار اول و دوم نيز به ترتيب يك هزار و ۵80 و 4 هزار و 

60۵ واحد منفي شدند. 

ريزش27واحديآيفكس
از س��وي ديگر معامله 816 ميلي��ون ورقه به ارزش 2 
هزار و 606ميلي��ارد ريال ماحصل دادوس��تدهاي انجام  
ش��ده در بازارهاي ۹گانه فرابورس اي��ران در آخرين روز 
كاري هفته اس��ت كه اين ارقام در مقايس��ه با روز ماقبل 
از كاه��ش اندك حجم و ارزش معامالت حكايت دارد. بر 
اين اساس در جريان بازار روز چهارشنبه، شاخص كل نيز 
اگر چه در دقايق ابتدايي معامالت با رش��د مواجه شد اما 
در ادام��ه رو به نزول گذاش��ت تا در نهايت به افت حدود 

27 واحدي تن دهد.
بدين ترتي��ب آيفكس در نتيج��ه افت 2درصدي تا پله 
يك هزار و 26۹ واحدي تنزل كرد كه عمده فشار منفي بر 
اين نماگر از جانب نمادهاي پتروشيمي، فلزات اساسي و 
پااليشي رقم خورد. بر اين اساس نمادهاي ميدكو، ذوب، 
زاگرس، هرمز، خراسان و شراز تا سطح حداكثر ۹.۵ واحد 
تاثير منفي بر شاخص كل فرابورس داشتند و تنها نمادي 
كه در اين ميان توانس��ت نزديك به 3 واحد تاثير مثبت 
بر آيفكس برجاي بگذارد، نماد شركت پتروشيمي مارون 
آن  ه��م نزديك ب��ه 3 واحد بود. همچني��ن در معامالت 
ديروز س��هامداران 611 ميليون س��هم به ارزش بيش از 

يك هزار و 23۹ ميليارد ريال را ميان خود دست به دست 
كردن��د كه نماد ذوب آهن با خريد و فروش 387 ميليون 
سهم به ارزش افزون بر 487ميليارد ريال باالترين ميزان 
حجم و ارزش دادوس��تدها را ميان نمادهاي اين دو بازار 
به خود اختصاص داد. در اين س��هم ۹2 درصد از فروش 
توس��ط س��هامداران حقيقي صورت گرف��ت و حقوقي ها 
مشاركت نزديك به ۵2 درصدي در سمت خريد داشتند. 
افزون بر اين نگاهي ب��ه معامالت بازار پايه نيز حاكي 
از آن اس��ت كه 18۹ ميليون سهم در سه تابلو اين بازار 
مورد دادوس��تد ق��رار گرفته ك��ه ارزش آن 228ميليارد 
ري��ال بود. در تابلو الف اين ب��ازار روز جاري نماد »كاال« 
متعل��ق به بورس كاالي ايران به دليل افش��اي اطالعات 
بااهميت متوقف ش��د. بر اين اس��اس، در ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت نيز س��رمايه گذاران ميزب��ان جابه جايي يك 
ميليون ورق��ه بدهي به ارزش ۹01ميلي��ارد ريال بودند 
و نماد »اش��اد۹« متعلق به اوراق مش��اركت دولتي واجد 
ش��رايط خاص بيش��ترين ميزان حجم و ارزش معامالت 
را در اختي��ار گرفت. درنهايت خريداران و فروش��ندگان 
اوراق تس��هيالت مس��كن 2۹هزار ورقه تسه را به ارزش 
1۹.۵ميليارد ريال ميان خود دس��ت به دس��ت كردند و 
تس��ه اس��فند ۹6 باالترين ميزان حجم و ارزش معامالت 
را به خود اختصاص داد. بدين ترتيب تس��ه فروردين ۹6 
نيز بيشترين رشد قيمت و تسه دي ماه ۹۵ باالترين افت 

قيمت را در ميان ساير تسه ها تجربه كردند.

مروريبرآمارمعامالتديروزبورس

تداوماصالحقيمتيبازار

سي و دومين جلسه شوراي هيات خدمات مالي اسالمي 
)IFSB( به ميزباني كويت با انتخاب اعضاي جديد كميته 
فني هيات خاتمه يافت. به گزارش سنا، مطابق با ماده 2۹ 
اساسنامه هيات خدمات مالي اسالمي، اعضاي كميته فني 
براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شوند و بدين ترتيب، تا 
آوريل 2021 در اين سمت باقي مي مانند. در همين راستا، 
جعفر جمالي عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نماينده سازمان بورس، به اتفاق آراي اعضاي شورا 
و همچنين حكم رسمي بلوالوال دانباتا دبير هيات خدمات 

مالي اسالمي، به عنوان عضو جديد كميته فني انتخاب شد. 
براساس اين گزارش، كميته فني مهم ترين ركن تخصصي 
هيات خدمات مالي اسالمي است كه بر كليه كارگروه هاي 
حرفه ي��ي هيات مذكور نظارت دارد؛ وظايف اعضاي كميته 
فن��ي و حدود اختيارات آنها در بخ��ش چهارم از آيين نامه 
اجرايي هيات خدمات مالي اس��المي و همچنين ماده 30 

اساسنامه هيات مزبور احصا شده است. 
ازجمل��ه وظايف اي��ن كميته فني، تدوي��ن پيش نويس 
اس��تانداردها و ضواب��ط فعالي��ت در حوزه خدم��ات مالي 

اس��المي جهت ارائه و پيش��نهاد به ش��ورا براي تصويب و 
به كارگي��ري و همچني��ن بررس��ي و اتخاذ نظ��ر درمورد 
دس��تاوردهاي كارگروه ه��اي داخلي هي��ات خدمات مالي 
اس��المي در سه حوزه بازار سرمايه، بازار پول و بيمه اعالم 

شده است. 
يك��ي ديگ��ر از وظايف اي��ن كميته تخصص��ي، تعامل با 
نمايندگان كميته فقهي جهت تبادل دانش و تخصص مالي 
در ح��وزه مربوطه براي جمع بندي و اتخاذ تصميم توس��ط 
شوراس��ت. هيات خدمات مالي اس��المي )IFSB(، سازماني 

است كه مطابق با استاندارهاي بين المللي، ثبات و هماهنگي 
صنع��ت خدم��ات مال��ي را در بازارهاي مالي اس��المي ارتقا 
مي  بخشد. انتشار اس��تانداردهاي جهاني و اجراي اين اصول 
در صنايع مالي كه ش��امل بازار پول، بازار س��رمايه و بخش 
بيمه مي ش��ود، از وظايف اصلي اين سازمان است. همچنين 
انج��ام تحقيقات و ارائه پيش��نهادات جدي��د در بازارها و در 
حوزه صنعت مالي و برگزاري س��مينارها و كنفرانس ها براي 
قانونگذاران و سهامداران عمده صنعت، از فعاليت هاي عمده 

اين سازمان به شمار مي  رود. 

نمايندهسازمانبورس،عضوكميتهفنيهياتخدماتمالياسالميشد

فهرست50شركتفعال
بورستهران

فهرس��ت ۵0 ش��ركت فعال تر بورس تهران براي 
 س��ه ماه��ه اول س��ال ۹7 اعالم ش��د از اين ليس��ت 
4 شركت خارج و 4 شركت جديد به آن اضافه شدند. 
بر اين اس��اس، در دوره ج��اري نمادهاي كروي، آپ، 
و صنعت، اميد از ۵0 ش��ركت فعال ت��ر بورس تهران 
خارج و نمادهاي دعبيد، وتجارت، فايرا، س��پ به اين 
فهرس��ت اضافه ش��دند. اين در حالي است كه فوالد 
مبارك��ه اصفهان، صناي��ع پتروش��يمي خليج فارس، 
شركت ارتباطات س��يار ايران، ملي صنايع مس ايران 
و گل گهر پنج ش��ركت فعال تر بورس اوراق بهادار در 
بهار س��ال ۹6 بودند. همچنين، س��رمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروش��يمي تامين، مخاب��رات ايران، پااليش 
نف��ت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان، پتروش��يمي 
جم، گس��ترش نفت و گاز پارسيان، فوالد خوزستان، 
چادرملو، س��رمايه گذاري غدير و خدمات انفورماتيك 
در رتبه ه��اي شش��م ت��ا پانزدهم ج��دول فعال ترين 
ش��ركت هاي بورسي در سه ماهه اول س��ال ۹6 قرار 
دارن��د. از س��ويي ديگر رتبه هاي 16 ت��ا 30 نيز براي 
شركت هاي پتروش��يمي مبين، پااليش نفت تهران، 
مديريت س��رمايه گذاري اميد، توسعه معادن و فلزات، 
گ��روه مپنا، كش��تيراني جمه��وري اس��المي ايران، 
پتروش��يمي خارك، بانك ملت، ايران خ��ودرو، بانك 
صادرات، پتروشيمي پرديس، سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي، س��رمايه گذاري گروه توسعه ملي، سايپا 
و بانك تجارت به ثبت رس��يده اس��ت. براس��اس اين 
گزارش ش��ركت هاي پتروش��يمي فجر، پتروش��يمي 
فناوران، پااليش نفت تبريز، فوالد خراسان، پتروشيمي 
شازند، گروه پتروشيمي س. ايرانيان، بانك انصار، بانك 
پارسيان، نفت بهران، ايران ترانسفو، آلومينيوم ايران، 
پارس خ��ودرو، فوالد كاوه جنوب كيش، كالس��يمين، 
البرات��وار داروس��ازي دكت��ر عبيدي، نفت س��پاهان، 
بانك اقتصاد نوين، به پرداخت ملت و س��رمايه گذاري 
صنايع ش��يميايي ايران در رتبه ه��اي 31 تا ۵0 را به 
خود اختصاص داده اند. باتوجه به تجربيات بورس هاي 
اوراق بهادار در سطح بين الملل، شناسايي شركت هاي 
ممتاز ي��ا داراي موقعيت برتر اغلب بر پايه معيارهاي 
نقدشوندگي سهام، ميزان تاثير گذاري شركت بر بازار 
و برتري نسبت هاي مالي انجام مي شود. بر اين اساس 
شناسايي ش��ركت هاي فعال تر در بورس اوراق بهادار 
تهران بر پايه تركيبي از قدرت نقدش��وندگي س��هام 
و ميزان دادوس��تد س��هام در تاالر معامالت )تعداد و 
ارزش سهام دادوستد شده(، تناوب دادوستد سهام در 
تاالر معامالت )تعداد روزهاي دادوستد شده و دفعات 
دادوس��تد ش��ده( و معيار تاثيرگذاري شركت بر بازار 
)ميانگين تعداد س��هام منتشر شده و ميانگين ارزش 

جاري سهام شركت در دوره بررسي( است. 
 گفتني است ۵0 نماد فعال تر بورس براساس دوره 
سه ماهه محاسبه شده و هر سه ماه يك بار به صورت 

انباشته به روز مي شود. 

پذيرشبورسكااليايران
دربازاراولبورس

هيات پذي��رش اوراق بهادار با پذيرش س��هام 
ش��ركت ب��ورس كاالي ايران در ب��ازار اول بورس 
اوراق بهادار تهران موافقت كرد. به گزارش س��نا، 
س��هام بورس كاالي ايران كه تاكنون در بازار پايه 
فرابورس معامله مي ش��د، از اين پ��س با درج در 
فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار، روي تابلوي 
اول بورس معامالت خود را ازس��ر خواهد گرفت. 
بر اين اس��اس، ب��ورس كاالي اي��ران طي مجمع 
عمومي صاحبان س��هام خود كه در بيست وهشتم 
خرداد ماه سال جاري برگزار شد، اقدام به افزايش 
سرمايه از محل سود انباشته و اندوخته احتياطي 
از مبل��غ ۹00 ميلي��ارد ريال به يك ه��زار و 240 
ميليارد ريال ك��رد. همچنين، بورس كاالي ايران 
با اي��ن افزايش س��رمايه توانس��ت موافقت هيات 
پذيرش را براي ورود ب��ه تابلوي اول بورس اوراق 

بهادار تهران دريافت كند.
گفتني اس��ت اج��راي برنامه هاي توس��عه يي 
ش��ركت در حوزه ب��ازار فيزيك��ي و معرفي اوراق 
بهادار مبتني ب��ر كاالي جديد و همچنين رعايت 
مصوبه س��ازمان بورس مبني بر حداقل س��رمايه 
موردني��از بورس ها از اهداف اين افزايش س��رمايه 

بوده است. 

افش�اياطالعاتبااهميت»قصفها«: شركت 
قند اصفهان، در ش��بكه ك��دال درخصوص تحوالت 
اخير مالي ش��ركت، شفاف سازي كرد. بر اين اساس، 
شركت در اين شفاف سازي اعالم كرده است با توجه 
به عدم اش��اره به س��هميه قند و تفاله چغندر بهاره 
سال ۹6 در مصوبه اخير شوراي اقتصاد، ذخيره درنظر 
گرفته شده در سال گذش��ته، به حساب درآمدهاي 
شركت در سال جاري منظور خواهد شد. همچنين 
در اين اطالعيه بيان ش��ده اس��ت كه در سال جاري 
ب��ه ازاي هر تن چغندر تحويلي، به ميزان 2 كيلوگرم 
قند يا شكر به قيمت هر كيلوگرم 7 هزار و ۵00 ريال 
ب��راي چغندر بهاره، 6 هزار و ۵00 ريال براي چغندر 
پاييزه، همچنين 20 كيلوگرم تفاله خش��ك به نرخ 
هزار و 200 ريال براي چغندر بهاره و هزار ريال براي 
چغندر پاييزه به كشاورزان تحويل مي شود. همچنين، 
قند اصفهان با ارزش بازار يك ميليارد و 6۹0 ميليون 
ريالي از اواسط خرداد ماه روند صعودي داشته است. 
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده »قصفها« بعد از 
برگزاري مجمع عمومي ساالنه و تقسيم سود نقدي 
ميان سهامداران در تاريخ 21 خرداد به قيمت پاياني 
8هزار و 316 ريال رسيده كه اين رقم در آخرين روز 
معامالتي هفته جاري به 8 ه��زار و ۵34تومان ارتقا 

يافته است. 

آمار

رويداد

رويخطشركتها
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كارخانه ها به بازار كاال 
نمي دهند

ايسنا| نايب رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه 
توليدكنندگان و عرضه كنن��دگان به بازار كاال عرضه 
نمي كنند، گفت: نوس��انات نرخ دالر و عدم دسترسي 
به مواد اوليه شرايط نابس��امان فعلي بازار را رقم زده 
است. محمود هاشمي اظهار كرد: شركت هاي بزرگ 
پخش و توليد به دليل نوسانات ارزي، محصول به بازار 
تزريق نمي كنن��د. او ادامه داد: بازار تمام ذخيره خود 
را در چن��د ماه اخير به متقاضي��ان عرضه كرده و در 
حالي كه شركت هاي توليدي و عرضه كننده فقط كاال 
را به صورت نقدي به بنكداران عرضه مي كنند، انبارها 
خالي از كاال و محصول اس��ت. هاش��مي خاطرنشان 
كرد: در گذش��ته فعاليت هاي اقتصادي بر پايه اعتبار 
طرفي��ن انجام مي ش��د ام��ا درحال حاض��ر خريد از 
شركت هاي عرضه كننده فقط به صورت نقدي است. 
نايب رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: درحالي كه 
مواد اوليه توليد گران ش��ده، دسترسي به مواد اوليه 
در راستاي توليد بسيار سخت است و اين موضوع در 
كنار نوسانات قيمت دالر شرايط سختي را براي بازار 
و توليد رقم زده است. هاشمي افزايش قيمت از سوي 
ش��ركت هاي بزرگ توليدي همچ��ون كارخانه توليد 
فوالد و خودرو بر گراني هاي اخير در اقتصاد بي تاثير 
ندانس��ت و گفت: گردش كار در ب��ازار وجود ندارد و 
به دليل آنكه بازار آين��ده قابل پيش بيني براي خود 
متصور نيس��ت، كس��ب وكار در آن به  شدت كاهش 
يافته اس��ت. او بيان كرد: اقتصاد نياز به ثبات نرخ ارز 
به ويژه دالر دارد تا توليدكننده و توزيع كننده برنامه 
كاري خود را در كوتاه مدت و بلندمدت طراحي كند. 
شرايط در حال حاضر به گونه يي است كه توليد كننده، 
توزيع كننده و فروشنده خرد توان قيمت گذاري كاال 
و خدمات را ندارن��د. نايب رييس اتاق اصناف ايران از 
مسووالن خواست با مردم و فعاالن اقتصادي همراه و 
صادق باشند تا بازار و مردم از بالتكليفي خارج شوند. 
اين سخنان در حالي مطرح شد كه حسين دروديان، 
عضو هيات رييسه و مس��وول بازرسي و نظارت اتاق 
اصن��اف تهران ديروز هم��راه با يازده نفر از روس��اي 
اتحاديه از بازار بزرگ تهران بازديد كرده و گفت: بازار 
از امنيت و آرامش كامل برخوردار اس��ت و همه  چيز 
در ش��رايط عادي است. به گفته او درحال حاضر بازار 
تهران مملو از كاالهاي مورد نياز مردم اس��ت و همه 
اقالم مورد نياز مردم به ويژه كاالهاي اساسي به اندازه 
كافي در بازار وجود دارد. دروديان به خواسته بازاريان 
اشاره كرد و گفت: در اين ديدار مسائلي چون امنيت 
بازار و ثبات اقتصادي مطرح و در خصوص بازگش��ت 

فعاليت ها به شرايط طبيعي بحث و تبادل نظر شد. 

افشاي »واردات با ارز دولتي« 
به لوازم خانگي رسيد

تس�نيم| ريي��س اتحادي��ه لوازم خانگ��ي تهران 
گفت: معاون وزير صنعت قول داده اس��ت كه ليست 
ش��ركت هاي واردكننده لوازم  خانگ��ي با ارز دولتي را 
مانند وزير ارتباطات، هفته آينده اعالم مي كند. محمد 
طحان پ��ور درباره دي��دار اخي��ر اتحاديه هاي صنفي 
ب��ا وزير صنعت درباره مش��كالت اصن��اف و بازاريان 
اظهار كرد: در اين ديدار به اطالع وزير رس��انده ش��د 
كه فروش��گاه هاي زنجيره يي خ��اص لوازم خانگي در 
صنف ما براي فروش��ندگان صنفي مش��كالتي ايجاد 
كرده اند زيرا برخي از ش��ركت هاي تامين كننده كاال 
جنس به فروش��گاه هاي عض��و اتحاديه نمي دهند اما 
در فروشگاه هاي زنجيره يي تحت نظارت خود عرضه 
مي كنند درحالي  كه پروانه يي نيز از ما ندارند. او افزود: 
در اين ش��رايط وارد كنندگان سود واردات، بنكداري 
و ف��روش را همزمان مي برند و در فروش��گاه هايي با 
اجاره ي��ي چن��د ده ميليوني محصوالت خ��ود را به 
فروش مي رسانند. اين امر در بازار لوازم خانگي تشنج 
و انحصار ايجاد كرده  اس��ت زيرا محصوالت وارد شده 
به كشور تنها در فروشگاه هاي زنجيره يي لوازم خانگي 
به فروش مي رسد و در اختيار اصناف قرار نمي گيرد. 
رييس اتحاديه تهيه و فروشندگان لوازم خانگي تهران 
ادامه داد: براساس قول معاون وزير صنعت قرار است 
هفته آينده ليس��ت ش��ركت هاي كه لوازم خانگي با 
ارز دولتي وارد كرده اند منتش��ر شود. او تصريح كرد: 
شركت هاي توليدكننده داخلي نيز عرضه خود را كم 
كرده اند و محصوالتش��ان را ب��دون تخفيف و تنها به 
ص��ورت نقدي عرضه مي كنند كه اي��ن امر منجر به 

كمبود كاال در صنف ما شده است. 

آهن فروشان خواستار ثبات 
قيمت ها از دولت هستند

رييس اتحاديه آهن فروشان با تاكيد بر اينكه البته 
آهن فروشان خواستار ثبات قيمت ها از دولت هستند، 
تصريح كرد: كس��به ميلگرد را صبح 3ه��زار و 300 
تومان مي فروشند اما وقتي مي خواهند همان جنس را 
بعدازظهر براي تامين نياز مغازه خريداري كنند بايد 
3هزار و 500تومان پول پرداخت كنند كه اين موضوع 
اصال براي آنها به صرفه نيست. محمد آزاد در گفت وگو 
با تسنيم ضمن اعالم اينكه نوسانات قيمت ها باعث 
شده تا برخي فروشندگان حاضر به فروش محصوالت 
خود براي جلوگيري از ضرر نباش��ند، گفت: در اين 
زمينه در حال رايزني با مسووالن مربوطه هستيم تا 
قيمت ها ثابت شده و معامالت در بازار رونق پيدا كند. 
رييس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اينكه عده يي 
به صورت سازمان يافته به بازار آهن آمده و با چماق 
مغ��ازه داران را تهدي��د كرده  بودند، گف��ت: در حال 
حاضر بازار آهن باز اس��ت و كس��ي به اين تهديدات 
توجه نكرده اس��ت. محمد آزاد با اشاره به اينكه بازار 
آهن بسته نش��ده است، اظهار كرد: متاسفانه برخي 
افراد به صورت س��ازمان  يافته فروشندگان را مجبور 
به بس��تن درب مغازه ها مي كنند و آنها نيز از ترس 
چماق آنها مجبور به بستن هستند البته بعد از رفتن 
اين افراد، مغازه هاي خ��ود را باز مي كنند. او با بيان 
اينكه در بازار آهن نيز تعدادي از اين افراد به صورت 
سازمان يافته مغازه داران را تهديد كرده اند، گفت: ما 
به كس��به گفته ايم از تهديدها نترسيده و مغازه هاي 

خود را نبنديد. 

اخبار

در سمينار »ساختار صنعتي كشور در افق برنامه ششم توسعه« در اتاق تهران مطرح شد

سه سناريو براي صنعت ايران

مالكيت فكري و توسعه اقتصادي
محمدرضا فرضي پور|

كارشناس ارشد حقوق تجارت الكترونيك|
ظه��ور عصر ديجيت��ال با خ��ود چالش هاي 
زيادي را به همراه داش��ته اس��ت. تاثير گذاري 
اي��ن چالش ه��ا در برخ��ي عرصه ها ب��ه قدري 
پررنگ بوده كه بس��ياري از مفاهيم سنتي را به 
بازنگري جدي واداشته است. براي مثال تجارت 
الكتروني��ك را مي توان نتيجه بازنگري موفق در 
تجارت س��نتي دانس��ت. پديده يي كه تصورش 
موجب تصديق اهميت و جايگاهش مي شود. به 
عبارتي گوياتر بايد از تجارت الكترونيك به قلب 

تپنده اقتصاد جهان تعبير كرد. 
اقتص��اد امروز اقتص��اد الكترونيك اس��ت تا 
جايي كه حيات بس��ياري از كس��ب و كارهاي 
ب��زرگ دني��ا تنها در بس��تر محي��ط ديجيتالي 
و الكترونيك امكان پذير اس��ت. مث��ال بارز آن 
»اپ��ل اي تيونز« اس��ت؛ در واقع ش��ركت اپل با 
اس��تفاده از »آي تيونز« ت��ا به اين لحظه حدود 

30ميليون موس��يقي در بيش از صد و بيس��ت 
كش��ور دنيا ارائه كرده است. قطعا اين حجم از 
موس��يقي هرگز در فضاي فيزيكي نمي گنجد و 
تنه��ا راه ارائه آن اس��تفاده از فضاي الكترونيك 
است. يا مثال فروشگاه اينترنتي آمازون را درنظر 
بگيريد، اين شركت بريتانيايي تنها با استفاده از 
فضاي ديجيتالي به سراسر دنيا محصوالت ارائه 
مي ده��د و بخش عمده ي��ي از اقتصاد دنيا را در 

دست دارد. 
پس اس��تفاده ي��ا عدم اس��تفاده از اين فضا، 
سرنوش��ت بس��ياري از كس��ب و كارها را رقم 
مي زن��د. دقيقا بخش��ي از بحران هاي اقتصادي 
حاكم بر كش��ور مثل اش��تغال ناكافي، بي ثباتي 
اقتصادي و بدهي هاي دولت را بايد ناشي از پشت 
كردن به اين مهم و عدم استفاده از آن دانست. 
يك��ي از راه هاي برون رف��ت از وضعيت حاضر، 
روي آوردن به تجارت الكترونيك و سرمايه هاي 
دانش بنيان اس��ت. البته گسترش و بهره وري از 

اين فضا نيازمند زيرس��اخت هاي مختلفي است. 
يكي از اين زيرس��اخت ها، برخورداري از قوانين 
كارآمد اس��ت. به عب��ارت ديگ��ر فراهم آوردن 
بس��تر حقوقي و قانوني مناسب تا حدود زيادي 
تضمين كننده سالمت اقتصادي كسب وكارهاي 
 مبتن��ي بر فضاي الكترونيك و ديجيتال اس��ت.

در خصوص قانونگذاري يكي از موضوعات مهمي 
ك��ه انتظار مي رود نس��بت ب��ه آن تالش جدي 
صورت گي��رد، بحث مالكيت فك��ري در فضاي 

مجازي است. 
 بدون ترديد يك��ي از مهم ترين دغدغه هاي 
تمام مديران و صاحبان كسب و كارهاي مدرن، 
 حمايت قانوني از دارايي هاي فكريش��ان اس��ت.

در واقع يادآوري اين موضوع از آن جهت اهميت 
دارد ك��ه در تج��ارت امروز ردپ��اي دارايي هاي 
فيزيكي در حال كمرنگ ش��دن اس��ت و شاهد 
آن هس��تيم كه اين دارايي هاي با سرعت هرچه 

تمام تر در حال رخت بستن از شركت هاست. 

ب��راي مث��ال تا اي��ن لحظه مطاب��ق گزارش 
دارايي ه��اي فك��ري ش��ركت  ارزش  فورب��س 
مايكروس��افت بيش از نود و پنج درصد اس��ت 
و تنه��ا نام تجاري اين ش��ركت بي��ش از صد و 
چهار ميليارد دالر ارزش دارد. مش��ابه اين آمار 
در شركت هاي معروف و تاثيرگذار ديگري مثل 
گوگل با ارزش بيش از صد و س��ي و دو ميليون 
دالر، كوكاكوال ب��ا ارزش بيش از پنجاه و هفت 
ميلي��ار دالر و تويوتا ب��ا ارزش بيش از چهل و 
 چه��ار ميليارد دالر به چش��م مي خ��ورد. حال

در نظ��ر بگيري��د اگ��ر اين ش��ركت هاي بزرگ 
جهاني مورد حمايت قانون قرار نگيرند يا قانون 
به روز و كارآمدي از آنها پشتيباني نكند چه بر 

سر اقتصاد دنيا خواهد آمد. 
البته تمام خألهاي قانون��ي موجود در نام و 
عالمت تجارتي خالصه نمي ش��ود؛ بلكه مالكيت 
فكري و ض��رورت پرداختن ب��ه آن بخش هاي 
مهم ديگري هم مثل حق كپي رايت، حمايت از 

اس��رار تجاري و حق ثبت اختراع دارد. اتفاقا در 
تجارت امروز اهميت ح��ق كپي رايت به مراتب 
بيش��تر اس��ت؛ زيرا تضمين اي��ن حق به جذب 
س��رمايه گذار منجر مي ش��ود و س��رمايه گذاري 
خود باعث ايجاد اش��تغال ش��ده و در نهايت به 
بهبود اقتصاد كشور كمك مي كند. با وجود اين 
يا ع��دم وجود قوانين ش��فاف و كارا تا اين حد 
بر اقتص��اد تاثير مي گذارد. اما در ايران وضعيت 
كم��ي متفاوت اس��ت و در حال حاض��ر هرگاه 
از قانونگ��ذاري در ح��وزه تج��ارت الكترونيك 
صحبت ب��ه ميان مي آيد اين عبارت معروف كه 
»خطر كارگران مش��غول كارند« در ذهن اهالي 
كس��ب و كار ديجيتالي تداعي مي ش��ود. البته 
ناگفت��ه نماند كه تنها بخش��ي از اين چالش ها 
با وض��ع قانون كارآمد رفع مي ش��وند و دغدغه 
مهم تر به روزرس��اني و بازنگري مس��تمر در آن 
جهت همگام ش��دن با تغيي��ر و تحوالت دنياي 

تكنولوژي است. 

تعادل|
افزايش نرخ ارز در سايه تحريم هاي احتمالي 
عليه اقتصاد اي��ران، صنعت ايران را به تدريج به 
گوش��ه رينگ مي راند. همين ح��اال هم منحرف 
ش��دن جري��ان نقدينگي ب��ه س��مت بازارهاي 
غير مول��د، نگراني هاي��ي جدي در مي��ان فعاالن 
صنعت��ي در اي��ران ايجاد كرده و اف��زون بر اين، 
هر روز بحراني جديد براي كش��ور خلق مي كند. 
ب��ا اين همه، اين نگراني ه��ا تنها نوك كوه يخي 
هس��تند كه خب��ر از معضلي بزرگ ت��ر در آينده 
مي دهند: صنع��ت در ايران در س��ال هاي پيش 
رو ب��ه كدام س��و مي رود؟ گزارش��ي كه توس��ط 
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��اي بازرگان��ي 
منتش��ر ش��ده، نش��ان مي دهد كه ط��ي اجراي 
برنامه هاي پنج گانه توس��عه كش��ور در سال هاي 
گذش��ته، نس��بت ارزش افزوده به توليد ناخالص 
داخل��ي روندي كاهنده طي كرده و اين نس��بت 
اكنون به حدود 15درصد رس��يده اس��ت. افزون 
ب��ر اين، صنعت ايران در اين مدت بيش از پيش 
به نفت وابس��ته ش��ده و صنايع كش��اورزي پايه 
ج��اي خود را به صناي��ع هيدروكربوري داده اند. 
اي��ن گ��زارش عالوه بر اي��ن، آين��ده صنعت در 
ايران را در قالب س��ه س��ناريو به تصوير كشيده 
اس��ت. براساس اين سه س��ناريو، »اجرايي شدن 
احكام برنامه شش��م توس��عه«، »تداوم روندهاي 
گذشته رش��ته فعاليت هاي صنعتي« و سناريوي 
»افزايش تنش هاي سياسي و تشديد تحريم هاي 
بين الملل��ي« براي فعاليت ه��اي صنعتي در افق 
برنامه شش��م توسعه مطرح ش��ده است. بر اين 
اس��اس، با ف��رض افزايش تنش هاي سياس��ي و 
تش��ديد تحريم ه��اي بين المللي، افزايش س��هم 
صنايع ش��يميايي و پااليشگاهي از ارزش ستانده 
صنعتي، افزايش جزئي سهم صنايع فلزي و كاني 
غيرفلزي، كاهش س��هم صنايع غذايي و نساجي 
و نيز كاهش ش��ديد سهم صنايع خودروسازي و 
به طور كلي ساخت محور از ارزش ستانده صنعتي 

پيش بيني  مي شود. 

 نفتي شدن صنعت در ايران
در س��مينار س��اختار صنعتي كش��ور در افق 
برنامه ششم توس��عه، روند برنامه هاي توسعه يي 
كش��ور در طول دوران پ��س از انقالب مورد نقد 
و بررس��ي ق��رار گرف��ت و مقوله تركيب رش��ته 
فعاليت هاي صنعتي در برنامه هاي ادوار گذش��ته 
و افق برنامه شش��م توس��عه كشور، مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت. بر اين اساس، شواهد نشان 
مي دهند در طول برنامه هاي توس��عه كشور پس 
از انقالب اس��المي، س��هم ارزش افزوده به توليد 
ناخالص داخلي كش��ور رون��د كاهنده يي را طي 
ك��رده و در حال حاضر اين س��هم به 15درصد 
رسيده است. از ديگر س��و، از نظر تركيب رشته 
فعاليت هاي صنعتي در برنامه اول توسعه، صنايع 

كشاورزي پايه درصد بااليي را به خود اختصاص 
 مي داد در حالي كه طي برنامه پنجم توسعه اين 
تركيب ج��اي خود را به صناي��ع هيدروكربوري 
داد. همچني��ن مقايس��ه رون��د تغيير س��اختار 
صنعت��ي با تجربي��ات جهان��ي، در برنامه پنجم 
توسعه كش��ور حاكي از روند شديد كاهش سهم 
رشته فعاليت هاي نساجي و صنايع ساخت محور 
در مقاب��ل افزايش س��هم توليد پااليش��گاهي و 

شيميايي است. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، در ابتداي 
اين همايش، مهدي پورقاضي رييس كميس��يون 
صنع��ت و معدن ات��اق تهران گفت: در ش��رايط 
كنوني ممكن اس��ت مهم تري��ن دغدغه مديران 
بنگاه هاي صنعتي كش��ور دستيابي به ارز دولتي 
براي رفع مش��كالت كس��ب و كار بنگاه ها باشد 
اما بايد بررسي ش��ود كه در برنامه ششم توسعه 
كش��ور چه راهكارهايي بايد در پيش گرفته شود 
تا صنعت كش��ور از وضعيتي ك��ه امروز براي آن 

پيش آمده خارج شود. 
در ادامه اين همايش، رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگاني طي س��خناني بر تعامل 
بخ��ش خصوص��ي و دول��ت در ح��وزه تحقيق و 
مطالعات اقتصادي تاكيد كرد و يادآور شد كه اين 
رويه در حال حاضر بس��يار كمرنگ است. مرجان 
فقيه نصي��ري با اش��اره به طراحي مدل كس��ب و 
كار جديد در موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
بازرگاني، گفت: براساس اين مدل از كسب و كار، 
نيازه��اي ذي نفعان را مورد هدف قرار  مي دهيم و 
براساس آن طي پژوهش و تحقيقات مشتركي كه 

 مي تواند با همكاري بخش خصوصي و به طور نمونه 
با اتاق بازرگاني صورت گيرد، به اين نيازها پاس��خ 
مي دهيم. رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني بر فعاليت مش��ترك في مابين موسسه با 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
به وي��ژه در حوزه دانش بني��ان و اتصال و نفوذ آن 
 در حوزه هاي صنعتي و تجاري كشور تاكيد كرد.

فقي��ه نصيري گفت: يك��ي از مهم ترين ذي نفعان 
موسسه، بخش خصوصي است و موسسه آمادگي 
الزم را براي پشتيباني علمي و مطالعاتي در سطوح 
كالن و بخش��ي از اين نهاد را دارد. او ضمن تاكيد 
بر افزايش تعامل بخش خصوصي با س��ازمان هاي 
پژوهشي از ارتباط يك ساله اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران با موسسه مطالعات و 
پژوهش ه��اي بازرگاني خب��ر داد و گفت: با توجه 
به مدل كس��ب و كار جديد در موسسه، مي توان 
با بس��ط اين ارتباط و تعام��ل اقدامات موثري در 
ارائه خدمات علمي و پژوهشي و ارائه توصيه هاي 

سياستي به انجام رساند. 

 صنعت در ايران به كدام سو مي رود؟
داريوش مبصر مشاور رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگان��ي نيز طي س��خناني، با 
بررس��ي س��ير تحوالت پنج برنامه توس��عه و آثار 
سياس��ت هاي صنعتي و تجاري بر تركيب رشته 
فعاليت هاي صنعتي، ب��ه پيش بيني وضعيت آتي 
تركيب رش��ته فعاليت هاي صنعتي پرداخت. او با 
بيان اينكه س��هم ارزش اف��زوده بخش صنعت به 
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت هاي جاري 

در حال حاضر به 15درصد رسيده است، افزود: در 
طول برنامه هاي توس��عه كشور در پس از انقالب 
اس��المي، س��هم ارزش افزوده ب��ه توليد ناخالص 
داخلي كش��ور روند كاهنده يي را طي كرده است. 
مبصر همچنين تصريح كرد كه روند نزولي نسبت 
ارزش افزوده به ارزش س��تانده صنعتي طي س��ه 
ده��ه اخير در نتيجه ش��تاب باالتر رش��د هزينه 
عوامل توليد صنعتي به نسبت رشد ارزش حاصل 
از توليدات صنعتي رخ داده است. او افزود: از نظر 
تركيب رش��ته فعاليت هاي صنعتي براساس سهم 
از ارزش افزوده تولي��د ناخالص داخلي، در برنامه 
اول توسعه، صنايع كش��اورزي پايه درصد بااليي 
را ب��ه خود اختص��اص  م��ي داد در حالي كه طي 
برنامه پنجم توس��عه اين تركيب جاي خود را به 
صنايع هيدروكربوري داد. مش��اور رييس موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه با اشاره 
به مقايسه روند تغيير ساختار صنعتي با تجربيات 
جهان��ي، افزود: با بهره گيري از گزارش يونيدو، در 
برنامه پنجم توس��عه كش��ور و با س��طح متوسط 
درآمد س��رانه بين 3 تا 7 هزار دالر، ش��اهد روند 
شديد كاهش س��هم رشته فعاليت هاي نساجي و 
صنايع ساخت محور در مقابل افزايش سهم توليد 

پااليشگاهي و شيميايي هستيم. 
مبص��ر در ادام��ه به پيش بيني تركيب رش��ته 
فعاليت هاي صنعتي در افق برنامه شش��م توسعه 
اش��اره كرد كه به گفته او، سه س��ناريوي اجرايي 
شدن احكام برنامه شش��م توسعه، تداوم روندهاي 
گذش��ته رش��ته فعاليت هاي صنعتي و سناريوي 
افزايش تنش هاي سياس��ي و تش��ديد تحريم هاي 

بين المللي در اين زمينه مورد بررس��ي قرار گرفته 
اس��ت. او افزود: بر اساس س��ناريوي اجرايي شدن 
احكام برنامه ششم توس��عه، افزايش سهم صنايع 
شيميايي و پااليشگاهي از ارزش ستانده صنعتي در 
مقابل كاهش سهم صنايع فلزي و كاني غيرفلزي، 
صناي��ع غذاي��ي و نس��اجي و همچني��ن صنايع 
خودروس��ازي از ارزش ستانده صنعتي پيش بيني 
 مي شود. او سپس خاطرنشان كرد: با تداوم روندهاي 
گذشته پيش بيني  مي شود كه افزايش سهم صنايع 
هيدروكرب��وري و معدن��ي در كنار كاهش س��هم 

كشاورزي پايه و ساخت محور اتفاق افتد. 
همچنين به گفته او، با فرض افزايش تنش هاي 
سياسي و تش��ديد تحريم هاي بين المللي، افزايش 
س��هم صنايع ش��يميايي و پااليش��گاهي از ارزش 
ستانده صنعتي، افزايش جزئي سهم صنايع فلزي و 
كاني غيرفلزي، كاهش سهم صنايع غذايي و نساجي 
و نيز كاهش ش��ديد س��هم صنايع خودروسازي و 
به طور كلي س��اخت محور از ارزش ستانده صنعتي 
پيش بيني  مي شود. مبصر سپس در رابطه با نتايج 
اين بررسي ها در تركيب رشته فعاليت هاي صنعتي 
در افق برنامه ششم توسعه، گفت: تدوين بسته هاي 
حمايتي براي ارتقاي جايگاه صنايع س��اخت محور 
كامال ضروري به نظر  مي رس��د، ضمن آنكه با توجه 
به ضريب وابس��تگي پايين تر در صنايع كشاورزي 
پايه و نقش ضعيف تر تحريم ها عليه محصوالت، اين 
گروه صنعتي  مي تواند به عنوان ظرفيتي براي توسعه 

صنعتي در كشور محسوب شود. 
همچني��ن در ادام��ه اي��ن نشس��ت از كت��اب 
»س��اختار صنعت��ي كش��ور در افق برنامه شش��م 
توس��عه: الزام��ات سياس��تي و محدوديت ها« كه 
توسط موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
تدوين ش��ده، در اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران رونمايي شد. در اين كتاب ضمن 
بررس��ي س��ير تحوالت پنج برنامه توس��عه و آثار 
سياست هاي صنعتي، تجاري و فناوري بر تركيب 
رش��ته فعاليت هاي صنعت��ي، پيش بيني وضعيت 
آتي تركيب رش��ته فعاليت ه��اي صنعتي از طريق 
سناريوسازي و همچنين تحليل اثرات احكام برنامه 
شش��م توسعه پرداخته شده اس��ت. در بخش هاي 
ديگ��ر اين كت��اب با تحليل عوامل موث��ر بر فراز و 
فرودهاي جايگاه رش��ته فعالي��ت  صنعتي كليدي 
در اقتص��اد ايران طي دو دهه اخير و مقايس��ه آن 
با تجربيات جهان��ي، به تبيين چالش هاي كليدي 
حاكم بر آنها پرداخته ش��ده و مجموعه سياست ها 
و راهكارهاي اجرايي اولويت دار متناظر با هر يك، از 
مجراي تحليل هاي كارشناسي و مطالعات پيمايشي 
استخراج شده است. در نهايت با استناد به مطالعات 
رش��ته يي و تحليل ه��اي كالن صنعتي، به تحليل 
قابليت هاي كاركردي انواع ابزارهاي سياستي مورد 
استفاده طي اين دوران پرداخته شده و از طريق آن 
الزامات پيش رو در فضاي سياست گذاري صنعتي 

كشور ارائه شده است. 

تحليل

ات��اق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران ميزبان نشس��تي با حضور هياتي از كشور 
كره جنوب��ي و مديران��ي از موسس��ه مطالع��ات 
و پژوهش ه��اي بازرگان��ي ب��ود ت��ا از برنام��ه 
بازنش��ر دان��ش وزارت اس��تراتژي و تامين مالي 
كره جنوب��ي  در خص��وص ارتق��اي رقابت پذيري 
صنايع پايين دس��تي پتروشيمي و صنايع دارويي 
و تجهي��زات پزش��كي اي��ران رونمايي ش��ود. به 
گ��زارش روابط عمومي ات��اق بازرگاني تهران، بر 
اس��اس تعهدي كه دولت كره جنوبي به سازمان 
مل��ل متح��د دارد، وزارت اس��تراتژي و تامي��ن 
 مال��ي كره همه س��اله طي برنامه بازنش��ر دانش
)Knowledg Sharing Program( تجارب 
توس��عه اقتصادي و صنعتي اين كشور را به ساير 
كش��ورهاي در حال توس��عه انتقال مي دهد. در 
ايران اين برنامه با همكاري موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني و وزارت استراتژي و تامين 
مال��ي كره طي مدت 9ماه، مورد نگارش و تدوين 

قرار گرفت كه در نشست اتاق تهران، پيشنهادهاي 
سياستي اين برنامه براي افزايش رقابت پذيري در 
صنايع پتروش��يمي و دارو و تجهيزات پزش��كي 
تشريح ش��د. در آغاز اين نشس��ت، دبيركل اتاق 
تهران در س��خناني به الزامات توسعه صنعتي در 
ايران اشاره كرد و گفت: براي دستيابي به توسعه 
صنعتي، بايد اس��تراتژي بلندم��دت صنعتي در 
شرايط با ثبات سياسي و اقتصادي كشور مشخص 
و معلوم باشد تا با استفاده از اين خطوط راهنما، 
به كارگيري از س��رمايه گذاري خارجي، نوآوري و 
ارتقاي كيفيت صنعتي فراهم شود. بهمن عشقي 
افزود: توس��عه صنعتي زمان��ي رخ خواهد داد كه 
عالوه بر سرمايه گذاري مناسب، توسعه تكنولوژي 
نيز شكل گيرد حال آنكه بايد ضمن عرضه كاالي 
صنعت��ي، به موضوع تقاضا براي صرف اين كاالها 

نيز در كشور فراهم شود. 
به گفته او از جمله الزامات در رخداد توس��عه 
صنعت��ي، توجه به مصرف داخلي در كنار اهتمام 

به مقوله صادرات كاالهاي صنعتي است. دبيركل 
اتاق تهران با بيان اينكه روند س��رمايه گذاري در 
ايران در حوزه ماش��ين آالت صنعتي، جزو مهمي 
از فرآيند توس��عه صنعتي محس��وب مي ش��ود، 
افزود: بر اس��اس آمار موسسات بين المللي، سهم 
سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي ايران طي 
سال 2017ميالدي، معادل 19.7درصد بوده كه 
اين رقم طي دس��ت كم 14سال گذشته كمترين 
ميزان اس��ت. به گفته او، اين در حالي اس��ت كه 
ميانگين جهاني نسبت س��رمايه گذاري به توليد 
ناخالص داخلي طي سال 2017 ميالدي، معادل 
25.6درصد است كه اين رقم براي منطقه شمال 
آفريقا و خاورميانه 28.5درصد و براي اقتصادهاي 
نوظهور آس��يايي در حدود 40درصد بوده است. 
دبيركل اتاق تهران س��پس به آمار ديگري اشاره 
كرد و گفت: سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي 
كش��ور در س��ال 2004 برابر با 15.8درصد و در 
سال 2017 اين رقم به 12.4درصد رسيده است. 

نشست مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق 
بازرگاني ايران و اس��تراليا چه��ارم تيرماه با 
حض��ور 48نفر از اعضا در مح��ل اتاق ايران 
برگ��زار ش��د. در اين جلس��ه محمدحس��ن 
شمس فرد به عنوان رييس مجمع و جمالي 
و س��رچمي ب��ه عن��وان ناظ��ران و پدي��ده 
جاندوست به عنوان منش��ي جلسه انتخاب 
شدند. پس از اس��تماع گزارش هيات مديره 
از س��وي حميدرض��ا مناقبي نوايي، گزارش 
خزان��ه دار از س��وي جالل الدي��ن مقصودي 
و گزارش بازرس قانوني از س��وي س��يروس 
شهس��واري هم��ه م��وارد با اكثري��ت آرا به 

تصويب رسيد. 
راي گي��ري،  اي��ن  نتاي��ج  اس��اس  ب��ر 
حميدرضا مناقبي، اس��داهلل عس��گراوالدي، 
مقصودي،  عليرضا ش��مس فرد، جالل الدين 
محمدحس��ن ديده ور، مرج��ان آقاجان زاده 
هوش��يار و جواد معتمدنيا به عنوان اعضاي 

اصلي هيات مديره معرفي ش��دند. همچنين 
رقيه حاتمي پور و موسي احمدزاده به عنوان 
اعض��اي علي الب��دل هيات مدي��ره انتخ��اب 
ش��دند. از ديگر سو، س��يروس شهسواري و 
س��رچمي به عنوان بازرس��ان معرفي شدند. 
در حاش��يه برگزاري مجمع عمومي س��االنه 
اتاق بازرگاني ايران و اس��تراليا، اعضاي اين 
اتاق طي نشستي با سفير استراليا در تهران 
ايان بيگز و همچنين س��فير ايران در كانبرا 
فريدون حق بين دي��دار و گفت وگو كردند. 
در اين ديدار اعضا در جريان آخرين وضعيت 
رواب��ط تجاري ميان دو كش��ور قرار گرفتند 
و از س��فراي دو طرف خواس��تند در زمينه 
رف��ع محدوديت هاي بانكي اق��دام كنند. در 
اين نشس��ت همچنين پيش��نهاد اس��تفاده 
از ظرفي��ت مهاجران ايراني مقيم اس��تراليا 
و ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط در جهت 
تسهيل روابط بازرگاني دو كشور مطرح شد. 

نشست مشترك بازنشر دانش كره جنوبي در اتاق تهران برگزار شد

رونمايي از ظرفيت هاي صنعتي براي افزايش رقابت پذيري
با حضور 48 نفر از اعضا در محل اتاق ايران

هيات مديره اتاق ايران و استراليا انتخاب شدند 
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 تاييد فرمان مهاجرتي
توسط ديوان عالي امريكا

 بيش از يك ميليارد رينگيت
از اموال نجيب رزاق ضبط شد

ميانمار بررسي اعطاي حق شهروندي 
به روهينگيايي ها را نپذيرفت

گروه جهان 
ديوان عالي امريكا به نفع فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت 
متحده درباره ممنوعيت س��فر اتباع چند كش��ور عمدتا مس��لمان به امريكا راي 
داد. به گزارش آسوش��يتدپرس، ديوان عال��ي امريكا كه در آن قضات محافظه كار 
اكثري��ت دارن��د با 5 راي مواف��ق در مقابل 4 راي مخالف به نف��ع فرمان اجرايي 
دونالد ترامپ در مورد ممنوعيت س��فر اتباع چند كش��ور عمدتا مسلمان راي داد 
و اعتراض ه��ا در م��ورد تبعيض آميز بودن اين فرمان عليه مس��لمانان را رد كرد. 
س��وريه، ليبي، يمن، ايران و س��ومالي جزو كشورهايي هستند كه ورود اتباع آنها 
به امريكا ممنوع اس��ت. اتباع ونزوئال و كره شمالي نيز محدوديت هايي براي ورود 
به خاك امريكا دارند. از فهرس��ت اوليه فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ، س��ودان و 
عراق حذف شده اند. دونالد ترامپ بالفاصله در توييتي از اين تصميم ديوان عالي 
ابراز خرس��ندي كرده اس��ت. جان رابرت، رييس ديوان عال��ي در راي اين ديوان 
نوشته كه روساي جمهوري امريكا از قدرت دخالت در مقررات مهاجرتي برخوردار 
هستند. شماري از دادگاه هاي امريكا 3 فرمان دونالد ترامپ درباره ممنوعيت سفر 
اتباع چند كش��ور عمدتا مسلمان را به چالش كش��يده اند. ديوان عالي امريكا در 
حكم خود گفته، مخالفان نتوانس��ته اند نش��ان دهند كه اين فرمان مغاير با قانون 
مهاجرت امريكا يا متمم اول قانون اساس��ي اين كشور درباره تبعيض ميان اديان 
اس��ت. اين حكم به معناي تاييد رويكرد دونالد ترام��پ در مورد ورود افراد واجد 
شرايط به امريكاست و بالقوه به او امكان افزودن ديگر كشورها را به اين فهرست 
مي دهد. رييس جمهوري امريكا مدعي اس��ت اين سياست براي دفاع از كشور در 
مقابل تروريسم ضروري است. مخالفان، اين فرمان را نقض قانون اساسي امريكا و 

تبعيض عليه مسلمانان مي دانند. 

گروه جهان 
پليس مالزي اعالم كرد، ارزش كل اموال ضبط شده در جريان عمليات پليس در 
امالك مرتبط با نجيب رزاق، نخس��ت وزير پيشين مالزي ۹۰۰ميليون تا 1.1ميليارد 
رينگيت)برابر ۲۷3 ميليون دالر( است. به گزارش يورونيوز، عمر سينگ، رييس پليس 
واحد جرايم تجاري مالزي در نشستي خبري اعالم كرد كه در 3روز گذشته 6 دستگاه 
ش��مارش پول و ۲۲نفر از مقامات بانك مركزي مالزي به كار گرفته شده اند تا ارزش 
دارايي هاي جمع آوري ش��ده را محاسبه كنند. به گفته او ارزش پول نقد ضبط شده 
116.۷ميليون رينگيت بوده است. در ميان اشيا قيمتي جمع آوري شده حدود 1۲هزار 
قطعه جواهر به ارزش ۸۸۰ ميليون رينگيت ديده مي شوند و يكي از گران ترين اشياء 
به دست آمده دستبندي از الماس و طالي زرد به ارزش 6.4 ميليون رينگيت است. 
پليس 4۲3س��اعت مچي به ارزش ۷۸ميليون رينگيت نيز پيدا كرده اس��ت. دستگاه 
قضاي��ي مالزي اعالم كرد با پايان يافتن اين جس��ت وجوها ب��ه زودي نجيب رزاق و 
همسرش براي بازپرسي فرا خوانده مي شوند. بررسي اموال و جست وجوي مكان هاي 
متعلق به رزاق بخش��ي از تحقيقات پليس در پرونده رس��وايي »MDB1« اس��ت. 
دس��تگاه قضايي مالزي به دنبال پاسخي براي اين پرسش است كه چگونه ميليون ها 
دالر بودجه از صندوق س��رمايه گذاري دولتي موس��وم به »توس��عه مالزي برهاد« يا 
»MDB1« ناپديد ش��ده است؛ اين صندوق توسط رزاق تاسيس شده بود. رزاق كه 
نزديك به يك دهه از آوريل ۲۰۰۹ تا مه ۲۰1۸ميالدي قدرت اجرايي را در مالزي در 
دست داشت در پي شكست غيرمنتظره در انتخابات ماه مه از ماهاتير محمد، هدف 
انتقادهاي گروه هاي ضد فساد در اين كشور قرار گرفت و در جريان رسيدگي به پرونده 
رسوايي»MDB1« از كشور ممنوع الخروج شد و خانه و ديگر مكان هاي متعلق به او 

و نزديكانش نيز توسط پليس مورد جست وجو قرار گرفت. 

گروه جهان 
يكي از مقام هاي ارشد ميانمار به ديپلمات هاي غربي گفت كه پيشنهاد بررسي قانون 
شهروندي كه بر اكثر مسلمانان روهينگيايي اثر مي گذارد، اجرايي نمي شود. وين مياتاي، 
وزير رفاه اجتماعي ميانمار در نشس��ت هشتم ژوئن كپنهاگ به گروهي از ديپلمات ها، 
تحليلگران و اعضاي كميس��يوني به رياست كوفي عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل 
گفت كه ۸ پيشنهاد شامل درخواست از ميانمار براي انجام اقداماتي در الحاق متممي به 
قانون 1۹۸۲ درباره حق شهروندي در شرايط كنوني سياسي كشور مشكل آفرين است 
و نمي توان آن را به س��رعت محقق كرد. يكي از مقام هاي حاضر در آن نشس��ت گفته 
بود، وزير رفاه اجتماعي ميانمار اين مساله را كامال مشخص كرد كه ايجاد اصالحات در 
قانون شهروندي كشورش صورت نمي گيرد. الحاق متمم به اين قانون يكي از توصيه هاي 
كليدي كميسيون كپنهاگ محسوب مي شود. دولت ميانمار، روهينگيايي ها را به عنوان 
يك گروه قومي بومي به رسميت نمي شناسد و آنها را بنگالي مي داند كه در گذشته از 
بنگالدش به ميانمار مهاجرت كرده اند. بسياري از روهينگيايي هايي كه در پي ناآرامي هاي 
آگوست ۲۰1۷ و سركوب توسط نيروهاي نظامي به بنگالدش گريخته اند، گفته اند بدون 
تضمين شهروندي ش��ان به ميانمار بازنمي گردند.در همين حال سازمان عفو بين الملل 
ن��ام 13ميانماري را منتش��ر كرده كه به جنايت عليه اقليت مس��لمان روهينگيا متهم 
هستند. اين سازمان حقوق بشري خواهان آن شده تا پرونده وضعيت روهينگيا به دادگاه 
بين المللي فرستاده شود. كارشناس بخش آسياي سازمان عفو بين الملل در آلمان گفت 
۹نفر از نيروهاي امنيتي ميانمار براس��اس مصوب��ه رم دادگاه بين الملل به جنايت عليه 
بش��ريت متهم هستند. ارتش به طور سيس��تماتيك از جنايت عليه بشريت آگاه يا در 
پيش��برد و برنامه ريزي آن سهيم بوده است. براس��اس اين گزارش مين آونگ، فرمانده 

ارتش ميانمار و 1۲نفر ديگر كه نقشي كليدي در اتفاقات داشتند، شناسايي شده اند. 

سفر جان بولتون به روسيه 
گ�روه جهان    جان بولتون، مش��اور امنيت ملي 
رييس جمه��وري امريكا براي دي��دار با وزير خارجه 
روسيه وارد مسكو شده اس��ت. بنا بر گزارش ها اين 
احتمال وج��ود دارد كه مكان و زم��ان ديدار ميان 
ترامپ و پوتين در جريان اين سفر تعيين شود. سفر 
بولتون به روسيه پس از گفت وگوهاي او با شماري از 

متحدان امريكا در لندن و رم انجام مي شود. 
به گزارش رويترز، مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ 
كه مس��كو او را سياستمداري تندرو در قبال روسيه 
مي داند با سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه ديدار 
كرده است. وزارت خارجه روسيه، چند روز پيش در 
بيانيه يي كه خبرگزاري فرانس��ه آن را منتشر كرده، 
گفته بود الوروف و بولتون قرار اس��ت يك جلس��ه 

كاري داشته باشند. 
هفته پيش نيز س��خنگوي ش��وراي امنيت ملي 
كاخ س��فيد در توييتر خود نوش��ته بود در مذاكرات 
دو طرف در مسكو ديدار احتمالي روساي جمهوري 
ترامپ و پوتين مطرح خواهد شد. مايك پومپئو، وزير 
خارجه اياالت متحده نيز اخيرا اين احتمال را مطرح 
ك��رده كه رهبران دو كش��ور در آينده يي نه چندان 
دور ديدار كنند. مشخص نيست اين ديدار احتمالي 
در كج��ا انجام خواهد گرفت اما برخي مقام ها گفته 
بودند ش��ايد وين، پايتخت اتري��ش محل برگزاري 
آن باش��د. يك روزنامه اتريشي نيز گزارش داده بود 
كه هيات هايي از امريكا و روس��يه ب��ه وين رفته اند 
تا مقدمات ديدار رهبران دو كش��ور را براي 3هفته 
آينده آماده كنند. اما رويترز به نقل از يك مقام ارشد 
اياالت متحده گفته بود، هلس��ينكي ممكن اس��ت 
محل ديدار احتمالي باشد. البته اين مقام امريكايي 
كه نامش فاش نشده، مي گويد تصميم نهايي بستگي 
به مذاكرات بولتون و مقام هاي روس��يه دارد. ترامپ 
در روزهاي 11و 1۲ژوئن براي ش��ركت در نشس��ت 
اعضاي ناتو به بلژيك سفر مي كند و 13ژوئن نيز قرار 

است به بريتانيا برود. 
خبرگزاري دولتي روسيه به نقل از سخنگوي كاخ 
كرملين گفته بود، مسكو هنوز آمادگي ندارد كه در 
مورد زمان مش��خص اين ديدار احتمالي اظهارنظر 
كند. ترامپ و پوتين دست كم ۸ بار تلفني گفت وگو 
و دوبار نيز در حاش��يه نشست هاي بين المللي ديدار 
كرده اند. مسكو تمايل خود به ديدار پوتين و ترامپ 
را پنه��ان نمي كند. ترامپ ني��ز در موارد مختلف از 
پوتين تعريف كرده و تمايل خود را براي گفت وگوي 
مستقيم با او ابراز داشته است. قانونگذاران دموكرات 
و شماري از نمايندگان جمهوري خواه اياالت متحده، 
ترامپ را مته��م كرده اند كه در قبال مس��كو، رويه 

سهل انگارانه يي در پيش گرفته است. 

 درخواست عبادي براي
خلع سالح گروه هاي مسلح 

نخست وزير عراق خلع سالح همه گروه هاي مسلح 
در مناطق عراق به ويژه پ ك ك را خواس��تار ش��د. به 
گزارش س��ومريه نيوز، حيدر عبادي با اش��اره به اينكه 
برخي تالش مي كنند، فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق 
آغاز گام ها براي خلع س��الح در بغداد و ديگر استان ها 
و انحصار آن در دس��ت دول��ت را اعالم و تاكيد كرده، 
اين اقدام از حمايت سياسي و مردمي برخوردار است. 

 ديدار وزراي خارجه
قطر و امريكا 

وزي��ر خارجه قط��ر با همتاي امريكاي��ي خود در 
واش��نگتن دي��دار و درباره آخرين تح��والت منطقه 
گفت وگو كرده است. به گزارش قدس العربي، محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجه قطر در ديدار با 
مايك پمپئو همتاي امريكايي خود در واشنگتن درباره 
آخرين تح��والت خاورميانه به ويژه بحران ش��وراي 
همكاري خليج فارس و پيامدهاي اوضاع انس��اني در 
يمن، ليبي، فلس��طين و سوريه گفت وگو كرده است. 
اين نخستين ديدار رسمي ميان اين دو وزير از زمان 

تعيين پمپئو به عنوان وزير خارجه امريكاست. 

حريم هوايي رياض و متحدان 
به روي قطر بسته ماند 

چهار كشور عربي تحريم كننده قطر اعالم كردند 
در راستاي حفظ امنيت ملي و حق حاكميتي خود 
همچنان حريم هوايي ش��ان را به روي هواپيماهاي 
قطري بس��ته نگه مي دارند. به گ��زارش خبرگزاري 
واس، عربس��تان،  امارات، بحرين و مص��ر در بيانيه 
مش��تركي تاكيد كرده اند پس از آنكه پرونده حريم 
هوايي خود با قطر را به ديوان بين المللي عدالت ارائه 
كرده و تاكيد كردند كه سازمان بين المللي هوانوردي 
غيرنظامي )ايكائ��و( حق دخالت در اين اختالف نظر 
را ن��دارد و تا زم��ان صدور حكمي از س��وي ديوان 
بين الملل��ي عدالت همچنان حريم هوايي خود را به 
روي هواپيماهاي قطري بسته نگه خواهند داشت.  

 مذاكرات پيوستن تركيه
به اتحاديه اروپا معلق است

وزراي اتحاديه اروپا اعالم كردند: مذاكرات پيوستن 
تركيه به اين اتحاديه در حالت تعليق به سرمي برد. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، شوراي وزراي اتحاديه اروپا 
گفته تركيه از اتحاديه اروپا در حال دور شدن است و 
بر همين اس��اس اين مذكرات در حالت تعليق به سر 
مي برد. در سال هاي اخير روابط اتحاديه اروپا با تركيه 
به دليل برخي تنش ها به خصوص پس از سركوب هاي 
اردوغ��ان و پس از كودتاي نافرجام ۲۰16 دچار تنش 
شده است. اردوغان يك شنبه توانست در قدرت باقي 
بماند و همين مساله نگراني ها را در بروكسل افزايش 
داده اس��ت. پس از پي��روزي اردوغ��ان در انتخابات، 

بروكسل تنها يك بيانيه كوتاه تبريك صادر كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پروژه هاي جشن صدسالگي جمهوري تركيه مشكل تامين مالي دارند

چالش »لير« براي روياهاي بلندپروازانه اردوغان
گروه جهان  طال تسليمي 

رجب طيب اردوغان كه به  تازگي دش��وارترين 
چالش انتخاباتي در همه دوران فعاليت سياس��ي 
خود را پشت س��ر گذاشته، اكنون به سمت هدف 
بزرگ بعدي خود حركت مي كند. رييس جمهوري 
تركيه در جمعي از حاميان خود در محل فرودگاه 
جدي��د اس��تانبول گفت: »با قدرتي كه ش��ما پاي 
صندوق هاي راي به م��ا داديد، به اميد خدا همراه 
يكديگ��ر به هدف ۲۰۲3 كش��ور خود مي رس��يم. 
« اگرچه به نظر مي رس��د، اردوغان با پش��ت  س��ر 
گذاشتن انتخابات از قدرت بي حد و حصر برخوردار 
ش��ده، اما همچن��ان براي محقق ك��ردن روياهاي 
جاه طلبانه اش مجبور اس��ت با يك مشكل اساسي 
مواجه شود و آن هم كاهش شديد ارزش لير است. 
فايننشال تايمز در گزارش��ي در اين باره نوشت، 
اردوغان از مدت ها پيش برنامه داشت 1۰۰ساله شدن 
جمهوري تركيه را كه در سال 1۹۲3 پايه ريزي شده، 
از طريق پروژه هاي گسترده همچون فرودگاه و طرح 
س��اخت كانال زير استانبول با هزينه يي بالغ بر 1۲ 
ميليارد دالر جشن بگيرد. اما چشم انداز اين پروژه ها 
و سرنوش��ت اقتصاد به طور گس��ترده به اين مساله 
بستگي دارد كه اردوغان با يكي از معدود معضالت 
باقيمانده سر راه حكمراني اش چگونه برخورد كند. 
در حال��ي كه نظام جديد رياس��ت جمهوري امكان 
كنترلي بي سابقه بر اهرم هاي داخلي را براي اردوغان 
فراه��م آورده داده، اما بازارهاي قدرتمند تركيه كه 
از شيوه مديريت اقتصادي رييس جمهوري رضايتي 
ندارند همچن��ان مي توانند مان��ع از جاه طلبي هاي 
او ش��وند. ايتال يش��يالدا تحليلگر ش��ركت مشاوره 
»شركاي گلوبال س��ورس« در استانبول در اين باره 
گف��ت: »اردوغان با معمايي ب��زرگ  و غير قابل حل 
مواجه است. او مجبور است پول خرج كند... اما اگر 
خرج كند، سرمايه گذاران بين المللي بازارهاي تركيه 
را تحريم مي كنند... او يا تصميم مي گيرد يك شيوه 
كامال جديد را آزمايش كند كه آنگاه بازار را به  شدت 
خواهد ترس��اند يا مجبور خواهد شد از برخي از اين 

پروژه ها دست بكشد.«
طرح هاي بزرگ زيرس��اختي آينده اردوغان را 

در تركي��ه تعيين مي كنند. ساخت وس��از بوده كه 
در س��ال هاي گذش��ته موجبات رشد مداوم كشور 
را فراهم آورده اس��ت. )رشد اقتصادي تركيه سال 
گذشته ميالدي به ۷.4درصد رسيد.( سونر كاپتي 
نويسنده كتاب »س��لطان جديد: اردوغان و بحران 
تركيه نوين« نوش��ت: »اين مس��اله به اردوغان در 
پيروزي در انتخاب��ات كمك كرد، به اين دليل كه 
ش��هروندان به خدمات بهتر و حمل و نقل عمومي 
دسترس��ي داش��تند. اما مس��اله بزرگ نمايي شده 
ديگري نيز وجود دارد و آن بازگرداندن ش��كوه به 
تركيه است. اردوغان مي داند كه اين مساله از نظر 

احساسي جذابيت زيادي دارد. «
مانيفس��ت حزب حاكم عدالت و توس��عه براي 
انتخابات اخير ضميمه يي 35صفحه يي را ش��امل 
مي شد كه فهرستي از بيمارستان ها، بنادر، جاده ها و 
تونل ها بود. اما با توجه به نگراني هاي فزاينده درباره 
اقتصاد تركيه، تحليلگران قابليت حمايت از چنين 

پروژه هايي را زير س��وال برده اند. تركيه از تورم دو 
رقمي رنج مي برد و كس��ري حساب جاري در حال 
حاض��ر بيش از 6 درص��د از توليد ناخالص داخلي 
اس��ت. اردوغان ادعا كرده كه حتي »يك پني« از 
پول كش��ور براي تامين مالي پروژه هايي همچون 
فرودگاه جديد استانبول كه قرار است در ماه اكتبر 
نود و پنجمين س��الگرد تاسيس جمهوري تركيه 
بازگشايي شود، هزينه نمي شود. اما بسياري از اين 
پروژه ه��ا از طريق همكاري ه��اي بخش خصوصي 
و دولت��ي به اجرا درآمده ان��د؛ همكاري بخش هاي 
دولتي و خصوصي در يك دهه گذش��ته به  شدت 
افزايش يافته است. طبق گزارش هاي منتشر شده 
توسط »پي دابليو س��ي« و »گارانتي بانك« تركيه، 
هزينه ساخت وسازهاي پيش از جشن ۲۰۲3 برابر 
با 3۲5 ميليارد دالر خواهد بود. صندوق بين المللي 
پ��ول تركيه اخيرا دولت اين كش��ور را به كس��ب 
اطمينان از »انتخاب سخت گيرانه« در ميان پروژه ها 

ترغيب كرده است. 
هزين��ه اين پروژه ها در بس��ياري از موارد كمتر 
از مي��زان حقيقي و عمدتا به دالر يا يور و نه به ارز 
لير تركيه برآورد شده و دولت به استفاده حداقلي 
از منابع مالي تضمين داده اس��ت. س��قوط ارزش 
لير از آغاز س��ال جاري ميالدي تاكنون را مي توان 
واضح ترين نش��انه نگراني هاي بازارها در اين زمينه 
دانس��ت. محرم اينجه كه رقيب اصلي اردوغان در 
انتخابات رياست جمهوري محسوب مي شد، پيش 
از انتخابات اين س��وال را مطرح كرد: »مگر ش��ما 
تضمين خزانه را براي پرداخت هزينه اين پروژه ها 
نداده ايد؟ مگر اين يك حقيقت نيست كه خزانه از 
پولي كه همه ما مي پردازيم تامين ش��ده؟« وزراي 
تركيه اصرار مي ورزند كه كس��ري مالي ساالنه اين 
كش��ور حدود ۲.4درصد از تولي��د ناخالص داخلي 
۲۰1۸ اس��ت ك��ه در قياس با ديگر كش��ورها در 
بازارهاي نوظهور اندك محسوب مي شود؛ به گفته 

وزراي دولت اردوغان نسبت بدهي دولت به توليد 
ناخالص داخلي نيز ۲۸ درصد اس��ت. تحليلگران با 
اين مساله موافق هستند، اما در عين حال نگرانند 
كه در زماني كه اقتصاد به آرامش )پايين آمدن نرخ 
تورم( نياز دارد، مخارج دولت به مثابه يك محرك 
عمل كند. نرخ تورم س��االنه در ماه مه  1۲.۲درصد 
ب��ود و انتظار م��ي رود كه باالتر ب��رود. تحليلگران 
هشدار داده اند كه فشار موجود بر بانك هاي تركيه 
به  اين معناس��ت كه توسعه دهندگان خصوصي به 
 دنبال پيشبرد پروژه هاي مزبور هستند و در تالشند 

كه منابع مالي براي اين كار بيابند. 
اكنون س��وال اين اس��ت ك��ه اردوغان تصميم 
مي گيرد با تمركز بر رش��د به  س��ختي پيش برود 
يا ب��ه دوره يي اصالحات و تقوي��ت مالي تن دهد. 
آژان��س رتبه ده��ي م��ودي در يادداش��تي پس از 
انتخابات تركيه اعالم كرده كه آس��يب پذيري اين 
كش��ور در نتيجه »سياست هاي انعطاف پذير مالي 
و پولي در دو س��ال گذش��ته« تشديد شده و تنها 
رييس جمهوري اس��ت كه قدرت بازگش��ت از اين 
روند را دارد. اينان دمير كارشناس بازارهاي نوظهور 
در نامورا معتقد است كه براي اردوغان رويگرداني 
از وعده هاي انتخاباتي دشوار خواهد بود و او احتماال 
در جهت اعمال سياس��ت هاي وعده داده شده گام 
برمي دارد. با اين حال ناديده گرفتن هشدارها درباره 
مخاطرات ممكن است با اين تفكر كه اقتصاد تركيه 
دوام آوردني نيس��ت به عقب نشيني سرمايه گذاران 
منجر ش��ود. اين در حالي اس��ت كه كاهش ارزش 
لي��ر به  ش��دت به ش��ركت هايي كه بده��ي به ارز 
خارجي داش��تند، آسيب رسانده است. تركيه براي 
پوشش دادن كسري حس��اب جاري و بازپرداخت 
وام ها س��االنه به ۲۰۰ميليارد دالر درآمد مازاد نياز 
دارد. برخ��ي بر اين باورند كه اردوغان در ش��رايط 
كنوني هر اندازه كه قدرت داشته باشد، باز هم هيچ 
چاره يي جز پذيرش حقيقت اقتصادي ندارد. آلوارو 
اورتيز ويدال آباركا كارشناس ارشد اقتصادي مسائل 
تركيه در بانك »بي بي وي اي« اس��پانيا گفت: »لير 
همچنان اپوزيسيون اصلي در تركيه خواهد بود. لير 
است كه برخي شرايط و ضوابط را تعيين مي كند.«

بانك مركزي چين باز هم نرخ يوآن را دستكاري كرد 

»شي« خطاب به ترامپ: مشت را با مشت پاسخ مي دهيم
گروه جهان  

بان��ك مركزي چين براي شش��مين بار متوالي 
ن��رخ تبادل يوآن را دس��تكاري ك��رده و بار ديگر 
۰/6درصد آن را پايين آورده اس��ت. دستكاري نرخ 
ارز ي��وآن در بحبوحه جنگ تجاري واش��نگتن و 
پك��ن انجام گرفته و پيش از اين هم دونالد، ترامپ 
رييس جمهور امريكا بارها سياس��ت چين مبني بر 
دستكاري ارزش يوآن را به باد انتقاد گرفته بود. اما 
همزمان با دس��تكاري نرخ يوآن شي  جين  پينگ، 
رييس جمهوري چين در اظهاراتي كم سابقه با اشاره 
به سياس��ت هاي حمايت گرايانه تجاري واشنگتن 
خطاب به ترامپ گفته:»در فرهنگ چيني مش��ت 

را با مشت جواب مي دهند.« 
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، بانك مركزي 
چين بار ديگ��ر نرخ تبادل ارز ي��وآن را ۰.6درصد 
پايين آورد. درحال حاضر ميانگين نرخ برابري هر 
دالر 6.556۹ يوآن اس��ت. پي��ش از اين هم بانك 
مرك��زي چين نرخ تب��ادل ي��وآن را 6.51۸۰ قرار 
داده بود. كاه��ش ارزش پول چين اين اجازه را به 
شركت هاي چيني مي دهد كه درآمد صادراتي خود 

را بر پايه معامالت يوآني افزايش دهند. 
رويترز نيز گزارش داده كه رييس جمهوري خلق 
چين در ديدار با ش��ماري از صاحبان شركت هاي 
ب��زرگ و چند مليت��ي دنيا در پك��ن تاكيد كرده 
كه كش��ورش در برابر اقدام��ات تالفي جويانه ضد 

تعرفه هاي امريكا هرگز ترديد نخواهد كرد. 
اياالت متحده اعالم كرده در ماه جاري ميالدي 

روي 5۰ ميلي��ارد دالر كااله��اي وارداتي از چين 
۲5درص��د تعرفه اعم��ال مي كند. دونال��د ترامپ 
همچني��ن در واكن��ش به تهديد چي��ن كه اعالم 
كرده بود با تهيه فهرستي از تعرفه ها روي كاالهاي 
امريكاي��ي اين اقدام را تالفي خواه��د كرد، دوباره 
تهديد كرد روي ۲۰۰ميليارد دالر ديگر از كاالهاي 
چي��ن هم در ص��ورت باال گرفتن جن��گ تجاري 

1۰درصد تعرفه ديگر در نظر خواهد گرفت. 
خبرگ��زاري ش��ينهواي چين نيز چهارش��نبه 
گزارش داد، ش��ي جين  پينگ در واكنش به وضع 
تعرفه هاي تجاري و اعمال محدوديت ها از س��وي 
دولت امريكا براي س��رمايه گذاري چين در اياالت 
متحده هش��دار داده: »در فرهنگ غرب گفته اند 
اگ��ر به يك طرف صورتت س��يلي زدند آن طرف 
ديگر را نيز بگذار سيلي بزنند اما در فرهنگ چين 
مشت در برابر مشت است. چين هميشه براساس 
مذاكرات به  دنبال حل مس��ائل بوده اما نمي تواند 
فش��ارهاي بيروني را تحمل كند و ميوه تلخي را 

كه به زور به خورد اين كشور مي دهند، بخورد.«
اين درحالي است كه ادامه تهديدهاي تجاري 
چي��ن و امريكا همچنين تضعيف س��هام چين و 
نرخ يوآن بازارهاي منطقه آسيا را روز چهارشنبه 
تح��ت تاثي��ر ق��رار داده اس��ت؛ ب��ه ط��وري كه 
گسترده ترين ش��اخص آسيا- اقيانوسيه در خارج 
از ژاپن ام اس س��ي آي، كه سه شنبه به پايين ترين 
ميزان ۲ساله خود س��قوط كرده بود، چهارشنبه 
۰.3درص��د ديگر از ارزش خود را از دس��ت داده 

اس��ت. همچنين درحال��ي كه مصالح��ه تجاري 
چين و امريكا بعيد به نظر مي رسد، شاخص مهم 
سي اس آي3۰۰ چين ۰.4درصد افت كرد و اندكي 
باالتر از پايين ترين سطح 13ماهه خود باقي ماند. 

 سفر در فضايي متشنج
اظهارات تن��د رييس جمهوري چين خطاب به 
دونالد ترامپ در ش��رايطي است كه جيمز ماتيس، 
وزير دفاع امريكا سه شنبه به پكن سفر كرده است. 
محور اصلي سفر متيس به چين، مذاكرات امريكا 
و كره شمالي براي خلع سالح هسته يي شبه جزيره 
كره اعالم شده بود. اياالت متحده بر اين باور است 
ك��ه پكن نفوذ زي��ادي روي پيونگ يانگ دارد و بر 
همين اساس بايد نقش سازنده يي در مذاكرات ايفا 

كند. 
گرچه رويترز پيش تر نوش��ته بود كه مشخص 
نيست پيش��رفت مذاكرات متيس با رهبران چين 
تا چه اندازه تحت تاثير جنگ تجاري امريكا و چين 
قرار خواهد گرفت اما اظهارات تند شي جين  پينگ 
خط��اب به ترامپ و اعالم خب��ر برگزاري رزمايش 
چي��ن در اطراف تايوان نش��ان مي دهد كه فضاي 
دي��دار مقام هاي امريكايي و چيني در پكن چندان 
دوس��تانه نبوده اس��ت؛ به  ويژه اينك��ه پيش بيني 
مي ش��د يكي از مهم ترين محوره��اي گفت وگوي 
پكن با وزير دفاع اياالت متحده مساله تايوان باشد. 
به گزارش گلوبال تايمز، ارتش چين چهارشنبه 
با اعالم اينكه از ناوش��كن ها و كش��تي هاي جنگي 

خود در اين رزمايش استفاده كرده، گفته تا زماني 
كه برخي به  دنبال استقالل تايوان باشند و با آتش 
بازي كنند، چين رزمايش هايش را ادامه خواهد داد 
و هرگز به انشعاب طلبان مجال اقدام عليه سرزمين 

مادري نخواهد داد. 
همچنين همزمان با ورود متيس به پكن، چين 
به امريكا و تايوان هشدار داده معامالت تسليحاتي 
آنه��ا هرگز نمي توان��د مانع اتحاد اي��ن جزيره با 
سرزمين مادري شود. چين مهلت اتحاد دو سوي 
تنگه تايوان را تا س��ال ۲۰5۰مي��الدي تعيين و 
اعالم كرده پس از اين تاريخ اگر الزم باش��د براي 
رس��يدن به اين هدف به زور متوسل خواهد شد. 
وزارت دفاع چي��ن در بيانيه ي��ي آورده:»اگر آنها 
فك��ر مي كنند تب��ادالت و معامالت تس��ليحاتي 
مي تواند مانع اتحاد طرفين ش��ود در اش��تباه به 
 س��ر مي برند.« تايوان مدتي است تحت حاكميت 

حزب دموكراتي��ك ترقي خواه كه اساس��نامه يي 
استقالل طلبانه دارد براي توسعه نظامي و ازجمله 
خريدهاي تس��ليحاتي از امريكا ت��الش مي كند. 
برخ��ي از مقام هاي تاي��وان و امريكا بر اين باورند 
كه هر چقدر تايوان از لحاظ نظامي قوي تر شود و 
به تسليحات پيشرفته تر دست يابد، مي توان مانع 
اتحادش با چين ش��د. بر همين اساس اعالم شده 
كه دولت ترامپ درحال تهيه يك بسته تسليحاتي 
بزرگ مشتمل بر س��امانه هاي راكتي پيشرفته و 
س��امانه هاي ضد موشكي است تا تايوان بتواند در 

مقابل موشك هاي چين از خود دفاع كند. 
نيروهاي ملي گراي شكست  خورده تايوان پس 
از جنگ داخلي در س��ال 1۹4۹ميالدي و تشكيل 
دولت كمونيس��تي در چين به تاي��وان گريختند. 
تايوان كه خود را دموكرات مي داند همواره نش��ان 

داده كه نمي خواهد زير حاكميت چين باشد. 
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جام جهاين8
 حمله بي سابقه »كي روش«

به »برانكو« و »شفر«
همه  چيز از اين اظهارنظر برانكو شروع شد كه گفت: 
»بهترين بازيكنان ايران در جام جهاني بازيكنان داخلي 
بودند نه لژيونرها«، كارلوس كي روش، سرمربي تيم ملي 
فوتب��ال ايران اما در واكنش ب��ه اين اظهارنظر با انتقاد 
بي سابقه از سرمربي پرسپوليس از برانكو ايوانكوويچ به 
عنوان فردي ياد كرد كه به تيم ملي س��م تزريق كرده 
است. كي روش پيش از بازگشت تيم ملي فوتبال ايران از 
روسيه به تهران در گفت وگو با برنامه ۲۰۱۸ گفت: حاال 
زمان آن رسيده كه رو در رو با كساني كه به آماده سازي 
تيم ملي آسيب زدند، صحبت كنم. مشكالت تيم ملي 
با لغو اردوي ما در امارات آغاز شد و برنامه هايمان لطمه 
ديد. تيم ملي بعد از اتفاقات دوبي ديگر مثل قبل نشد 

و آن اردو هم از بين رفت. 
وي با بي��ان اينكه به صورت مس��تقيم به برانكو و 
افرادي كه از او حماي��ت كرده اند اين حرف را مي زند، 
گفت: آنها اختالفاتي را در كادر تيم ملي ايجاد كردند. 
اينگونه س��م ها كه آقاي پروفس��ور انج��ام مي دهد را 

مي شناسيم. 
كي روش ادامه داد: ايش��ان فراموش كرده بازيكناني 
مثل كمال كاميابي نيا، روزبه چشمي، مجيد حسيني، 
وحي��د اميري و عليرضا بيرانوند و پژمان منتظري يك 
روز تا يك روز و نيم در هفته در اختيار تيم ملي بودند 
و توانس��تند آماده سازي بهتري داش��ته باشند. آقايان 
فراموش كردند بگويند دوشنبه شب رضاييان و مهدي 
طارمي هم براي تيم ملي بازي كردند. همان بازيكناني 
ك��ه آنها را از پرس��پوليس ف��راري دادي��د! همينطور 
جهانبخش و آزمون هم بازي كردند. مي دانيم تحسين 
شما از بازيكنان ليگ داخلي براي چيست؛ براي اينكه 
دنبال اختالف افكني هستيد و سم را با حمايت هايي كه 
داري��د در تيم ملي وارد مي كنيد. وقتي ش��ما فراموش 
كرديد اين دو بازيكن)طارمي و رضاييان( را تحس��ين 
كنيد، شما نه تنها اين دو بازيكن را دست كم مي گيريد 

بلكه در تيم ملي هم مشكالتي ايجاد مي كنيد. 
س��رمربي تيم ملي به ماجراي ساختمان »پك« و 
س��ابقه درگيري اش به خاطر اين س��اختمان بدون نام 
بردن از هومن افاضلي گفت: آقاي برانكو شما فراموش 
كرديد، دنبال اين بوديد كه با دوستانتان اين ساختمان 
را به دست بياوريد. شما دنبال لطمه زدن به برنامه تيم 
ملي بوديد. به همين خاطر هم بود كه رييس فدراسيون 
به من گفت، آقاي سرمربي اگر بخواهيم برنامه شما را 
عملي كنيم به ما سنگ مي زنند. فراموش نكنيد ۲۰روز 
ب��ا 3 بازيكن تمري��ن كرديم و برنامه م��ا لطمه خورد. 
كي روش ادامه داد: آقاي پروفسور من مطلبي دارم كه 
بايد بگويم. وقتي ش��ما راجع به بازيكنان ليگ صحبت 
مي كني��د بايد بگويم چه كس��اني اي��ن بازيكنان مثل 
اميري، ابراهيمي و بيرانوند را به باشگاه آورد. مردم ايران 
يادشان است شما بازيكنان اوكرايني را به پرسپوليس 
آورديد و هزاران دالر براي آنها پول داديد. ش��ما پشت 
صحنه برنامه تيم ملي را بايكوت كرديد. ش��ما قدرت 
داريد چون صورت خود را پش��ت باش��گاه پرسپوليس 
پنهان مي كنيد به خاطر همين است كه شايد آن كشور 
براي ش��ما و من كوچك ش��ده اس��ت. وي با كنايه به 
برانكو و وينفرد شفر يادآور شد: اعضاي خانواده من در 
تيم ملي نيس��تند. من برادرم را به عنوان مربي به تيم 
نياوردم)طعن��ه به برانكو(. هيچ موقع پس��رم را در تيم 
نياوردم.)طعنه به ش��فر( هيچ موقع در بيزينس دخيل 
نبودم. برعكس؛ اگر كسي بدهكار باشد، اين فدراسيون 
است كه به من بدهكار است چون از جيب خودم براي 

كمپ هاي تيم ملي هزينه كردم. 
سرمربي تيم ملي تصريح كرد: مي خواهم به برانكو 
بگويم در همان زماني كه ايش��ان بازيكنان اوكرايني را 
آورد كه حت��ي يك دقيقه هم ب��ازي نكردند از جيب 
خودم براي ساختمان پك امكانات خريدم. موفق باشيد 
آقاي برانكو! فقط حقايق را مي گويم. در 4سال گذشته 
بايد ساكت مي شدم تا بدانيم چه شخصي دارد حقايق 

را پنهان مي كند. 

بيانيه باشگاه پرسپوليس 
در پي سخنان كي روش، باشگاه فرهنگي- ورزشي 
پرس��پوليس با صدور اطالعيه يي نس��بت به اظهارات 
س��رمربي تيم مل��ي فوتبال ايران ابراز تاس��ف كرد. در 
بخش��ي از اين اطالعيه آمده اس��ت: متاسفانه سخنان 
توهين آميز س��رمربي تيم ملي خطاب به باش��گاه هاي 
سازنده كه با وجود همه مشكالت و سختي ها، بازيكنان 
خود را همچون س��رباز در اختيار كشور عزيز خود قرار 
دادن��د و آنها نيز همچون نگين��ي در قلب تيم ملي در 
مهم ترين رويداد فوتبالي جهان درخشيدند، كام مردم 
عزيز و هواداران فوتبال كشورمان را تلخ نمود و موجي 
از ياس و نااميدي را حكمفرما كرد. باشگاه پرسپوليس 
از مسووالن محترم فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي 
ايران انتظار دارد تا ضمن توجيه ايشان نسبت به اينگونه 
اظهارات تذكرات الزم را داده و به وي يادآور ش��وند كه 
ح��ق دخالت در امور داخلي باش��گاه ها و اظهارنظر در 
اين خصوص را ندارد. البته كه جاي بس��ي تاسف است 
كه آقاي كارلوس كي روش در رس��انه ملي با ميليون ها 
بيننده مستقيما به فدراس��يون فوتبال توهين و اعالم 
كرد كه با هزينه شخصي وسايل مورد نياز مركز آمادگي 

تيم ملي را خريداري كرده است!

شفر: برانكو و كي  روش استراحت كنند
در همين حال، سرمربي تيم استقالل تهران گفت: 
بهتر اس��ت برانكو و كي روش به اس��تراحت چند روزه 
بروند تا از اين فشارهايي كه روي آنهاست، خارج شوند. 
وينفرد ش��فر در حاش��يه تمرين ديروز تيم فوتبال 
اس��تقالل درخصوص صحبت هاي روز سه شنبه برانكو 
ك��ه گفته بود، بهترين بازيكنان اي��ران در جام جهاني 
بازيكن��ان داخل��ي بودند نه لژيونرها گفت، نظر ش��ما 
چيست؟ شما كه خبرنگار هستيد، بگوييد؟! بازي ها را 

شما ديده ايد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
وي اظه��ار كرد: من فكر مي كنم ه��م برانكو و هم 
ك��ي روش بايد به مرخصي بروند تا از اين فش��ار خارج 
ش��وند. هم��ه بازيكنان باش��گاه هاي اي��ران، بازيكنان 
پرسپوليس و استقالل از بهترين ها بودند. اميد ابراهيمي 

و مجيد حسيني و بيرانوند عالي بودند. 
در كل ما ليگ خيلي خوبي داريم. االن ايران دو تيم 
در ليگ قهرمانان دارد و اين نشان مي دهد شرايط ليگ 

ما خوب است. 

حاشيه

دستمزد استعداد هاي ناب فوتبال

به مو رسيد ولي پاره نشد

ش��ب سه ش��نبه تيم ملي آرژانتين در يك بازي كه همه مي گفتند، حقش برد نبود، 
نيجريه را شكست داد و با 4 امتياز به دور بعد صعود كرد. آرژانتين كه با شكست در بازي 
با كرواسي و تساوي با ايسلند همه را از خود نا اميد كرده بود. به خصوص هوادارانش كه 
اگرچه از صعود اين تيم خوشحال شدند، اما آن را تيم شايسته يي نمي دانستند. از سوي 
ديگر برخي هواداران فوتبال، از صعود آرژانتين خوش��حال ش��دند، چراكه جام را بدون 
تيم هاي بزرگ جذاب نمي دانس��تند. هواداران آرژانتين هم جام را بدون آرژانتين براي 
خود پايان يافته مي دانستند. يكي از اين كاربران در توييتي نوشت: »به مو رسيد ولي پاره 
نشد. توييت حذف آرژانتين هم آماده كرده بودم حتي. اينكه جام براي ما تموم شد و از 
حاال به بعد فقط قهرمان نشدن آلمان، برزيل، فرانسه و اون رونالدوهه!! است كه اهميت 
داره )كي پس ديگه؟! ايتالياي من كجايي؟( ولي جام هنوز مسي داره و زندگي ادامه.« 
با اين حال برخي هم نيجريه را شايس��ته صعود به دور بعد مي دانس��تند و حتي معتقد 
بودند داوري هم در بازي شب سه شنبه سوت هايش به سوي آرژانتين چرخش داشته. 
هر چند ناجي آرژانتين چنين نظ��ري دارد. ماركوس روخو، مدافع تيم ملي آرژانتين و 
باشگاه منچستريونايتد كه ناجي آلبي سلسته شد، مي گويد تيمش شايسته صعود بوده. 
روخو كه به ندرت گلزني مي كند، در پايان بازي گفت: »شايسته صعود بوديم چون هرگز 

نااميد نش��ديم. در مقطعي كه همه به ما ترديد داشتند، توانستيم سربلند خارج شويم. 
به اوتامندي و بانگا گفته بودم كه گل مي زنم و اطمينان داشتم كه گلزني خواهم كرد. 
اي��ن گل را به خانواده ام، برادرم، همس��رم و دخترانم تقديم مي كنم. اوضاع خوب پيش 
نمي رفت و بس��يار خوشحالم كه حاال صعود كرده ايم. جام جهاني تازه از امشب براي ما 

شروع شده است.«

 حمله به پروفسور!
س��رمربي تيم ملي فوتبال اي��ران مي گويد وقتي برانكو درب��اره بازيكنان داخلي 
صحب��ت مي كند نباي��د هيچ وقت فراموش كند ه��زاران دالري كه ب��راي بازيكنان 
اوكراين��ي خرج كرد و يك دقيقه هم آنها بازي نكردند. كارلوس كي روش س��رمربي 
تيم ملي فوتبال ايران درباره اظهارات مديرعامل باش��گاه پرسپوليس گفت: شما بايد 
نظ��م و انضباط را در مربي ت��ان حاكم مي كرديد. من در اين مدت با نظم و انضباط 
كارم را در تيم ملي انجام دادم و از باش��گاه ها تشكر كردم و شروع اين قدرداني ام از 
تيم پرسپوليس بود. ولي اين مربي شما بود كه به اردوي تيم ملي در دبي لطمه زد 
و باعث لطمه ديدن رابطه كادر تيم ملي شد. كي روش افزود: او بود كه به اردوهاي 
تي��م مل��ي در فصل لطمه زد و مخالفت و ممانعت هايي ب��ا تمرينات يك و نيم روزه 
تي��م ملي در پك انجام داد. او تالش كرد تا س��اختمان پ��ك را بگيرد و در موضوع 
تجهي��زات دخالت كرد. او صحبت هاي س��م گونه يي راجع به بازيكنان داش��ت و با 
اين حرف س��م پاش��ي كرد. يك بار براي هميشه او را ساكت كنيد. وقتي او راجع به 
بازيكنان داخلي صحبت مي كند نبايد هيچ وقت فراموش كند هزاران دالري كه براي 
بازيكن��ان اوكرايني خرج كرد و يك دقيقه هم آنها بازي نكردند. وي در پايان گفت: 
آقاي پروفسور! اين كشور براي بودن من و شما كوچك است. من برادرم و خانواده ام 
را در كنارم ندارم. االن مردم بايد تصميم بگيرند، يا من يا شما. اين اظهارات تند كي 
روش عليه سرمربي پرسپوليس بار ديگر فضاي فوتبال ايران را دو قطبي كرد. از يك 
س��و هواداران پرسپوليس اين اظهارات سرمربي تيم ملي را به نقد كشيدند، از سوي 
ديگر برخي هم به حمايت از كي روش بر آمدند. يكي از كاربران در حمايت از برانكو 
نوش��ت: »آقاي كي روش فراموش كرده خيلي از بازيكنايي كه تو جام جهاني براي 
تيم ملي از جون مايه گذاش��تند، همون بازيكنايي بودند كه برانكو تحويل تيم ملي 
داده بود.« يكي ديگر از كاربران هم در توييتي نوش��ت كه كي روش اگرچه از لحاظ 

فني قابل ستايش است، اما مطمئنا الگوي خوبي براي »اخالق« نيست. 

 انتقادات اسپانيا را متحد تر كرده است
س��رخيو راموس كاپيتان تيم ملي اسپانيا در پستي در اينستاگرامش تاكيد كرد 
كه انتقادات از اين تيم باعث ش��ده تا آنها متحد تر ش��وند. اسپانيا در مرحله گروهي 
جام جهاني با يك پيروزي و دو تساوي به دور بعد رقابت ها صعود كرد و از همين رو، 
انتقادات بسياري از اين تيم به واسطه عملكرد نه چندان خوبش به عمل آمد. با اين 
وجود، راموس معتقد اس��ت كه اين انتقادات باعث متحدتر شدن تيم ملي كشورش 
شده است. كاپيتان اسپانيا با انتشار پستي در اينستاگرام نوشت: »مي خواهيم به اين 
تيم مفتخر باش��يم، افتخاري كه وقتي پيراهن اين تيم را پوش��يديم، وقتي نماينده 
اس��پانيا بودي��م آن را حس كنيم. از ما انتقاد مي ش��ود، خودم��ان از خودمان انتقاد 

مي كنيم، مي جنگيم، تالش مي كنيم ولي هميشه متحد باقي خواهيم ماند.«

 احترام جام به كروات ها
تيم ملي كرواس��ي در كن��ار اروگوئه يكي از دو تيمي بوده كه تا به االن توانس��ته با 
س��ه پيروزي به دور دوم جام جهاني صعود كند. كرواسي كه خط مياني آتشيني دارد و 
بسياري از كارشناسان آن را يكي از تيم هاي صاحب شانس اين دوره از رقابت ها مي دانند. 
حال در دور دوم رقابت ها كروات ها بايد با دانماركي بازي كنند كه آنچنان تيم قوي نشان 
نداده است. سرمربي تيم ملي دانمارك، اگي هاريدي مي گويد ما با تيمي روبه رو هستيم 
كه در مرحله گروهي، بهترين تيم بوده. كروات ها در گروه D جام جهاني فوق العاده ظاهر 
شدند و بدون از دست دادن حتي يك امتياز، به عنوان تيم اول گروهي كه به گروه مرگ 
معروف شده بود به دور حذفي راه يافتند. دانمارك هم در روسيه بدون شكست بوده. آنها 
با دو تساوي و يك پيروزي، بعد از فرانسه به عنوان تيم دوم گروه C به مرحله يك هشتم 
نهايي رس��يده اند. هاريدي مي گويد: »شايد بتوان گفت كرواسي تا اينجا بهترين فوتبال 
را بازي كرده. بازي سختي در پيش است ولي ما بي صبرانه منتظر شنيدن سوت شروع 
بازي مان در مقابل كرواسي هستيم و با تمركز كامل به استقبالش مي رويم.« دانماركي ها 
در ۱9 بازي اخير خود شكس��ت نخورده اند ولي در اين جام جهاني، تاكنون درخش��ان 
ظاهر نشده اند و در بازي آخرشان در مرحله گروهي، با صداي شديد سوت تماشاچي ها 
كه از بازي هر دو تيم دانمارك و فرانسه ناراضي بودند به كار خود پايان دادند. هاريدي 
در بازي مقابل كرواسي مي تواند از يوسف پولسن مهاجم باشگاه اليپزيگ استفاده كند. 

مهاجم گلزني كه در بازي مقابل فرانسه به دليل دريافت دومين كارت زرد غايب بود. 

مترجم: مجيد اعزازي|
 vox :منبع

بررس��ي دس��تمزد در ورزش مقدمه يي براي 
درك بيش��تر بازار كار و انگيزه هاي فردي است. 
در اي��ن مطلب نگاه��ي به دس��تمزد در ورزش 
فوتبال مي اندازيم تا آن دس��ته از دستمزدهايي 
كه به��ره وري حاش��يه يي را بازت��اب مي دهند، 
مش��خص كنيم. بررسي هاي ما نش��ان مي دهد 
بازيكنان��ي ك��ه از هر دو پاي خ��ود براي دريبل 
كردن، شوت زدن و تكل رفتن در بازي استفاده 
مي كنند)بازيكن دو پا( حقوق و دستمزد زيادي 

دريافت مي كنند. 
ورزش ه��ا مهم هس��تند. ورزش حرفه يي 

صنعتي بزرگ است. در سال ۲۰۰4 ورزش 
ارزش افزوده يي معادل 4۰7ميليارد پوند، 
رقمي برابر با 3.7درص��د توليد ناخالص 
داخلي اتحاديه اروپا خلق كرد. ورزش ها 

و فعاليت ه��اي مرتبط ب��ا آن براي ۱5ميليون 
نف��ر ازجمل��ه 5.4 درصد از ني��روي كار اتحاديه 
اروپا اشتغال ايجاد مي كند. موفقيت هاي ورزشي 
در س��طح ملي حس رضايت مندي شهروندان از 
زندگ��ي را ارتقا مي دهد. از اين رو ش��گفت انگيز 
نيس��ت كه اقتصاددانان معاصر توجه ويژه يي به 
اين صنعت دارند. در برخ��ي مواقع اقتصاددانان 
بازار كار به دليل اينكه عملكرد تيم ها و بازيكنان 
به راحتي قابل مش��اهده است، ش��يفته بررسي 
مناس��بات حاكم بر ورزش هاي حرفه يي شده اند. 
منتقدان با اين استدالل كه ورزشكاران حرفه يي، 
كارگراني غيرمعمول ب��ا ويژگي هايي غيرمعمول 
ارزش  هس��تند،  غيرمعم��ول  دس��تمزدهايي  و 
مطالعات اين دس��ته از اقتصاددانان را زير سوال 
مي برن��د. اين درحالي اس��ت كه س��نتي ديرين 
در تمرك��ز روي م��وارد غيرمعمول و »مفرط ها« 
ب��راي افزايش درك ما از انگيزه ها وجود دارد. به 
عنوان نمونه ادبيات علم اقتصاد رفتاري كه روي 
فعاليت ه��اي مجرمانه تمرك��ز مي كند را در نظر 

بگيريد تا اين سنت ديرين را بهتر درك كنيد. 
درح��ال حاضر اي��ن نگراني عموم��ي وجود 
دارد ك��ه برخي كاركنان- عمدتا مديران ارش��د 
ش��ركت ها و بانك هاي بح��ران زده- پاداش هاي 
مالي بزرگي را بابت عملكرد ظاهرا بسيار ضعيف 
خ��ود دريافت مي كنند. اين نگراني به اين معني 
است كه اين مديران ارشد با حقوق هاي نجومي 
به سادگي متناس��ب با ارزش بازارشان دستمزد 
درياف��ت مي كنن��د. اما اين ب��ازار تالش مي كند 
كه به مديران پرداختي كمتري داش��ته باش��د، 
مس��اله يي ك��ه مي تواند به بي انگيزه ش��دن آنها 

براي تالش بيشتر منجر شود. 

اي��ن بحث براي اف��راد داراي دان��ش اقتصاد 
ورزش آشناس��ت. برخ��ي ورزش ه��اي حرفه يي 
در اي��االت متحده امريكا ب��ه طور خاص فوتبال 
امريكاي��ي و هاكي روي يخ، حقوق و دس��تمزد 
تيمي دارند كه به طور سفت و سخت در قرارداد 
كار منعكس مي ش��ود. با وجود اين هنوز به طور 
كامل اثر اين قواني��ن و مقررات روي انگيزه ها و 
عملكرد فردي همچنين عملكرد تيمي مشخص 
نيس��ت. در اروپ��ا، قاره يي كه س��نتي ديرين در 
عدم مداخله در دس��تمزد ورزش��كاران حرفه يي 
وج��ود دارد، درآمدها بس��يار قابل توجه اس��ت. 
به وي��ژه بازيكنان حرفه يي فوتب��ال درآمدهاي 
قاب��ل توجهي كس��ب مي كنند. اگرچ��ه چنين 
درآمدهاي��ي ناش��ي از تايي��د و حماي��ت مالي 
ش��ركت هاي بزرگ اقتصادي اس��ت اما همزمان 
ب��ه دليل ماهيت ش��غل آنان نيز هس��ت. اگر از 
حاميان مالي بپرس��يد كه آيا بازيكنان تيم مورد 
حمايتشان شايس��ته درآمدي كه دارند، هستند 
يا خير، برخي خواهند گفت كه هيچ كس لياقت 
داش��تن درآمدي بيش��تر از س��اير افراد جامعه 
نيس��ت)اين اس��تدالل در مورد بانكي ها، تجار و 
افراد مشابه آنان رد شد( اما اغلب خواهند گفت 
كه »بس��تگي ب��ه اين دارد كه عملك��رد آنها در 

ميدان بازي چگونه باشد«.
واقعا چطور مي توانيم بفهميم آيا دس��تمزدي 
كه بازيكنان فوتبال دريافت مي كنند با بهره وري 
حاشيه يي آنها برابر است؟ احتماال جزييات قابل 
توجهي از عملكرد آنها در زمين بازي مي دانيم- 
اينك��ه چند تا پ��اس دادند، چند ت��ا گل زدند، 
چقدر خوب ظاهر شدند و...- كه آشكارا به ما در 
ارزيابي كمك مي كند اما ش��اخص هايي بيش از 
اين موارد را در اختيار داريم. يكي از متغيرهايي 
كه يك اس��تعداد ناب را تعريف مي كند و تيم ها 
خيل��ي تماي��ل دارند باب��ت اين اس��تعداد پول 

پرداخت كنند، بازي با هر دو پاست. 

 ارزش بازي با هر دو پا
بازيكن دوپا مي تواند از هر دو پاي خود به هنگام 
پاس دادن، تكل رفتن و ش��وت زدن استفاده كند. 
شگفت انگيز نيست كه اين تطبيق پذيري به  شدت 
به عملكرد بازيكن مرتبط است. افزون بر اين، اين 
اس��تعداد تا حدي غيرمعمول است به گونه يي كه 
يك شش��م بازيكنان فوتب��ال در 5 ليگ برتر اروپا 
دوپا هس��تند. اگرچه اي��ن توانايي قاب��ل آموزش 
دادن از س��نين نوجواني است اما به ندرت چنين 
آموزش هايي موثر واقع مي شود. يك مدرسه فوتبال 

در س��ال ۲۰۰4 در بريتانيا راه اندازي ش��د كه ادعا 
مي كرد »نخس��تين و اصيل ترين مدرسه يي است 
كه فق��ط روي ارتقاي عملكرد پ��اي ديگر تمركز 
مي كن��د.« با اين وج��ود، اين آم��وزش هر دوپاي 
فوتبال، چيزي اس��ت كه تنها در س��نين نوجواني 
و در طول س��ال هاي اوليه ش��كل گيري شخصيت 
حرفه يي يك بازيكن مي تواند به درستي توسعه يابد 
و براي بازيكنان حرفه يي امروزه دشوار است. افزون 
بر اين يك مطالعه ت��ازه روي بازيكنان حرفه يي و 
آماتور به اين نتيجه دست يافت كه برخالف اهميت 
يادگيري، تجربه و فرهنگ هيچ انعطافي در استفاده 
از هر دوپا وجود ندارد و به وجود نمي آيد. در نتيجه 
م��ا دوپا نبودن يك بازيكن را به عنوان يك توانايي 
تخصصي از پيش تعيين ش��ده در نظر مي گيريم 
كه ظرفي��ت خلق ثروت را دارد. آيا اين اس��تعداد 
در دس��تمزد منعكس مي شود؟ پاسخ »بله« است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه حقوق پايه بيش از 6۰ 
درصد از بازيكنان راس��ت پا به واسطه ويژگي هاي 
جمعيت شناختي، جايگاه در تيم و توانايي مالي تيم 
محدود مي شود. دستمزد اين دسته از بازيكنان از 

5۰ تا ۲۰درصد كاهش مي يابد. 
اين اطالعات شواهد محكمي از رابطه شفاف 
مي��ان عملكرد و دس��تمزد بازيكن��ان حرفه يي 

فوتبال به دست مي دهد. اما آيا تيم ها مي توانند 
بخش��ي از عايدي ه��اي خ��ود را به اس��تخدام 
بازيكن��ان دوپا اختصاص دهند. ش��واهد تجربي 
اين مساله را تاييد مي كند. برخي عوامل كنترل 
ش��ده مانند حقوق و دس��تمزد كل نسبت تعداد 
بازيكن��ان دو پا در ي��ك تي��م روي امتيازهايي 
كه تيم مربوطه در انتهاي فصل كس��ب مي كند 
ب��ه طور معن��اداري اثر نمي گ��ذارد. از اين رو به 
نظر مي رس��د كه بازيكنان دوپا مي توانند برخي 
رانت ها را به واس��طه داشتن استعداد كمياب به 

خود اختصاص دهند. 
مطالعه باشگاه ها، بازيكنان، مديران و داوران 
فوتب��ال مقدمه يي براي درك بيش��تر بازار كار و 
انگيزه هاي فردي است. مقاله هاي اخير مرتبط با 
اين مساله نشان داده اند كه چطور تغيير قوانين 
منجر به افزايش بازده و برنده ش��دن شده است. 
چگونه س��وگيري داور در حضور فشار اجتماعي 
طرف��داران فوتب��ال رخ مي دهد و چط��ور و در 
چه زماني صاحبان باش��گاه ها براي برنده ش��دن 
به مقام هاي مس��وول رش��وه مي دهند. بي گمان 
موارد بيشتري براي افزودن به اين ليست وجود 
دارد، اگرچه اين موارد احتماال منجر به س��كوت 

منتقدان اقتصاد ورزش نمي شود. 

ريحانه جاويدي|
يك ماه پيش ب��ود كاروان تيم ملي فوتبال ايران در 
اوج تردي��د و اضطراب از نتايجي ك��ه در انتظار فوتبال 
ايران در گ��روه مرگ آن هم مقابل قدرت هايي همچون 
پرتغ��ال و اس��پانيا همچنين مراكش بود، ته��ران را به 
مقصد تركيه ت��رك كرد تا اردوي آماده س��ازي خود را 
برپا كند تا روز شروع بازي ايران و مراكش، قرار گرفتن 
اي��ران مقابل قدرت هاي فوتبال دنيا،  موضوع ش��وخي و 
خنده مردم ش��ده بود، بارها حدس و گمان هايي از آمار 
گل هايي كه كريس��تين رونالدو مي توانس��ت به دروازه 
اي��ران وارد كند، نقل همه محافل ب��ود اما عملكرد تيم 
ملي فوتبال كش��ورمان در جريان سه بازي خود اگرچه 
ب��ه برد و صعود ختم نش��د اما در اف��كار عمومي چنان 
مقبوليتي پيدا كرد كه مردم را س��اعت چهار نيمه شب 
به ف��رودگاه امام خميني )ره( بكش��اند تا از ملي پوش ها 
اس��تقبال كنند. هواپيماي حامل كاروان تيم ملي ايران 
ساعت 3:3۰ بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خميني 
)ره( فرود آمد و ش��ب باش��كوه از همان لحظه اول رقم 

خورد، استقبالي كه با آب پاشي روي هواپيماي تيم ملي 
به سبك صنعت هوانوردي آغاز شد و با حضور بازيكنان 
تي��م ملي در ايوان پيروزي ف��رودگاه امام و رويارويي با 
موج اس��تقبال مردم به پايان رس��يد. اگرچه خروج تيم 
ملي فوتبال ايران با نگراني و نااميدي بود اما ورودش��ان 
به كش��ور باش��كوه تر از آن ش��د كه در باور ملي پوش ها 
مي گذشت. گواه آن هم پست هاي تقدير و تشكري است 
كه هر كدام در صفحات اينستاگرام شان خطاب به مردم 
نوش��تند. كارلوس كي روش و ستاره هاي تيم ملي ايران 
كه شهر سارانس��ك بعد از توقف مقابل قهرمان اروپا به 
خاط��ر عدم صعود به دور بعد، اش��ك ريزان روي زمين 
نشس��ته بودند بامداد چهارشنبه از ته دل خنديدند و با 
اس��تقابل مردمي كه بيشتر از پنج س��اعت در فرودگاه 

انتظار كشيدند، خستگي از تن شان خارج شد. 
در بازگش��ت تيم ملي به ايران حاشيه هاي مختلفي 
رقم خورد اما يكي از مهم ترين حواشي انتظار طرفداراني 
بود كه مي خواستند از نزديك عليرضا بيرانوند را ببينند. 
مردي كه مانع گل ش��دن پنالتي كريس رونالدو شد تا 

تي��م ملي را به جريان بازي بازگرداند حتي در اين ميان 
پاي مهدي تاج نيز به ماجرا باز ش��د چون طرفداران از 
او مي خواستند كه گلر اول ايران را به جمع آنها بياورد. 
از ديگر حواش��ي جالب اين اس��تقبال پاس��خگويي 
رييس فدراس��يون فوتب��ال به ماجراي تمدي��د قرارداد 
كي روش و برطرف ك��ردن نگراني طرفداراني بود كه به 
فرودگاه آمده بودند. تاج در طول مدت حضور خود چند 
ب��اري مصاحبه كرد و در تمام صحبت هاي خود س��عي 
مي كرد تا حواشي پيرامون قرارداد كي روش، اختالفاتش 
ب��ا برخي منتقدان و... را به نحوي مس��المت آميز حل و 
فصل كند. خانواده هاي ستاره هاي فوتبال بعد از هفته ها 
دوري از آنها خود را به سي اي پي فرودگاه رسانده بودند، 
جاي��ي كه خواه��ر مرتضي پورعلي گنجي ب��ا چند روز 
تاخي��ر كيك تولدي براي س��تاره ش��ماره ۸ ايران تهيه 
ك��رده بود تا س��ورپرايز جالب��ي براي ب��رادر خود رقم 
بزند. جش��ن تولدي خاطره انگيزه كه ش��يريني اش بعد 
از نمايش رويايي مقابل مرد س��ال جهان حاالحاالها از 

زيرزبان مدافع شمالي ايران خارج نخواهد شد. 

استقبال از ملي پوش ها در ايوان پيروزي

فوتبال در فضاي مجازي
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 طايفه  گرايي از نخستين ها تا عصر ترامپ

جهانقبيلهاي
گروه جهان| بهاره محبي| 

انس�ان مانن�د س�اير موجودات نخس�تين 
حيواني قبيله يي اس�ت. ما نياز داريم كه عضو 
گروه باش�يم براي همين است كه عالقه مند به 
باشگاه ها و تيم ها هستيم. زماني كه افراد با يك 
گروه ارتباط دارند هويت آنان كامال به آن گروه 
گره مي خ�ورد. آنها تالش مي كنن�د كه منافع 
اعضاي آن گروه را تامين كنند حتي اگر شخصا 
سودي برايشان نداش�ته باشد. آنها خارجي ها 
و افراد خ�ارج از گروه را تنبيه مي كنند و براي 
گروه ش�ان خود را فدا مي كنند، و حتي كش�ته 

شده يا مي ميرند. 
به نظر مي رسد كه اين حس مشتركي است؛ 
با اي�ن حال به ن�درت پيش آم�ده كه مباحث 
مربوط به قبيله گرايي به سطوح باالي سياست 
و رواب�ط بين المل�ل راه يابد، به وي�ژه در اياالت 
متحده. براي درك بهتر سياس�ت هاي جهاني، 
تحليل گ�ران و سياس�ت گذاران اياالت متحده 
معموال بر نقش ايدئولوژي، اقتصاد تاكيد كرده 
و عالق�ه بس�ياري دارند كه ب�ر اهميت ملت � 
دولت ها به عنوان مساله يي كليدي در توضيح 
تح�والت جامعه جهاني تاكي�د كنند. بر همين 
اساس اس�ت كه آنها نقش تعيين كننده هويت 
گروهي در رفتار انسان ها را ناچيز مي بينند. آنها 
همچنين اين حقيقت را ناديده مي گيرند كه در 
بسياري جاها اين هويت ها كه براي افراد بسيار 
مهم اس�ت و حاضرند براي آن جان شان را فدا 
كنند نه لزوما هويت ملي، كه قومي، منطقه يي، 
مذهبي، فرقه يي يا قبيله يي است. تكرار شدن 
شكس�ت در درك اي�ن حقيق�ت در 50 س�ال 
گذشته باعث شده كه اياالت متحده در سياست 
خارجي ناكامي هاي سنگيني را متحمل شود كه 
آشكارترين آنها در افغانس�تان و عراق و البته 

پيش تر در ويتنام بود. 
چشم بستن بر قدرت قبيله گرايي نه تنها بر 
چگونگي نگاه امريكايي ها به باقي جهان تاثير 
گذاش�ته بلكه درك آنها از جامعه خودشان را 
نيز مخدوش كرده است. براي مردم كشورهاي 
پيش�رفته به ويژه نخبگان حام�ي ديدگاه هاي 
جهان ش�مولي راحت اس�ت كه تصور كنند در 
جه�ان پس�ا قبيله گرايي زندگ�ي مي كنند. به 
نظر مي رس�د كه از نظر آنان اصطالح »قبيله« 
بيانگر بدويت و عقب ماندگي اس�ت؛ چيزي كه 
قرن هاست از جامعه پيشرفته و پيچيده امروز 
غرب رخت بربسته است. از نظر آنان غرب امروز 
جايي است كه مردمانش تمايالت بدوي خود را 
در ازاي فردگرايي س�رمايه داري و ش�هروندي 
دموكراتي�ك كنار گذاش�ته اند. اما واقعيت اين 
اس�ت كه قبيله گرايي هنوز هم�ه جا همچنان 
پرقدرت باقي اس�ت و اتفاقا در سال هاي اخير 
عامل از ميان رفتن نظم ليبرال دموكراس�ي ها 
در جهان توس�عه يافته و حتي نظم بين المللي 
ليبرال پس�اجنگ جهاني دوم بوده است. براي 
درك جهان امروز و تحوالتي كه در پيش است، 
بايد به قدرت قبيله گرايي اذعان داشت چرا كه 

با انكار، قدرت آن بيشتر مي شود. 
  

 غريزه اوليه 
غريزه انساني ش��كل گيري هويت در يك گروه 
ايده يي فراگير اس��ت كه شواهد تجربي پرتكراري 
تاييد كرده كه چطور خود را در س��ال هاي ابتدايي 
زندگي نشان مي دهد. در يكي از تازه ترين مطالعات، 
يك گروه از محققان روانشناس��ي به طور تصادفي 
گروهي از كودكان بين چهار تا ش��ش س��ال را در 
دو گروه قرمز و آبي جاي داده و از آنان خواس��تند 
تي ش��رت هاي رنگ مربوطه را به تن كنند. سپس 
به آنها تصاوير ويرايش شده رايانه يي را از كودكان 
ديگر نش��ان دادند كه نيمي از آن��ان پيراهن هاي 
قرمز و نيمي ديگر پيراهن هاي آبي به تن داشتند. 
رفتار ك��ودكان هنگام ديدن اي��ن تصاوير زيرنظر 
گرفته ش��ده و مشخص ش��د با آنكه كودكان هيچ 
چيزي درباره ك��ودكان در تصوير نمي دانس��تند، 
اما نس��بت به آنهايي كه لباس هايي به رنگ گروه 
خود به تن داشتند، ابراز عالقه بيشتري مي كردند 
و ناخ��ودآگاه آن��ان را ترجيح مي دادن��د. به عالوه 
زماني كه داس��تان هايي درباره كودكان در تصاوير 
ب��ه بچه ها گفته ش��د، حافظه دختران و پس��ران 
 به طور سيس��ماتيك رفتارهاي مثبت اعضاي گروه 
)به عنوان مث��ال آبي ها(، و رفتار منفي افراد خارج 
از گ��روه )قرمزها( را بيش��تر به ياد س��پرده بودند. 
محققان نتيجه گرفتند كه بدون هيچ دس��تكاري 
خارجي، درك و برداش��ت كودكان از افراد جامعه 
به طور گس��ترده تحت تاثي��ر عضويت آنان در يك 

گروه اجتماعي قرار مي گيرد. 
مطالعات عصب شناسي تاييد مي كند كه هويت 
گروه��ي اف��راد حت��ي مي تواند احس��اس رضايت 
جس��ماني نيز ايجاد كند. به نظر مي رس��د ديدن 
موفقيت اعضاي گروه، حتي در ش��رايطي كه هيچ 
نفعي براي ما ندارد، بخ��ش مربوط به پاداش هاي 
ذه��ن ما را فع��ال كرده و ايج��اد رضايت مي كند. 
در موقعيت هاي مش��خص، بخش��ي از مغز ما كه 
مربوط به پاداش و احس��اس رضايت است با ديدن 
شكس��ت يا رنج ف��ردي خارج از گ��روه )مثال تيم 
رقيب( مي تواند فعال شود. مينا سيكارا روانشناس 
آزمايشگاه عصب شناسي هاروارد، اين مساله به ويژه 
زماني درست اس��ت كه يك گروه از گروه ديگري 
وحشت داشته باش��د؛ مثال زماني كه يك تاريخي 
طوالني از رقابت و نفرت ميان دو گروه وجود داشته 

باشد. 
اي��ن بخش تاري��ك غريزه قبيله گرايي انس��ان 
اس��ت. ايان روبرتسون عصب ش��ناس معتقد است 
كه پيوند گروهي باعث افزايش ترشح اكسي توسين 
مي ش��ود كه رفتارهاي خشن و غيرانساني نسبت 
ب��ه افراد خارج از گروه از تش��ديد كرده و به لحاظ 
فيزيولوژيكي حس همدلي را نسبت به خارجي ها 
از ميان مي برد. رفتارهايي كه در سال هاي نخستين 
زندگي دي��ده مي ش��ود. دو مطالعه اخي��ر درباره 
نگر ش هاي درون گروه��ي و برون گروهي كودكان 

ع��رب و يهودي را در اس��راييل در نظر بگيريد. در 
ابت��دا، از كودكان يهودي خواس��ته مي ش��ود يك 
م��رد معمولي يهودي و ي��ك مرد معمولي عرب را 
نقاش��ي كنند. محققان متوجه شدند كه كودكان 
پيش دبس��تاني يهودي، عرب ها را اف��رادي عمدتا 
منفي و خشن به تصوير كشيدند. در مطالعات دوم، 
از دانش آموزان عرب دبيرس��تاني در سرزمين هاي 
اش��غالي خواس��ته ش��ده تا واكنش  خود را نسبت 
به مرگ اتفاقي )كه ارتباطي با خش��ونت يا جنگ 
ندارد( يك كودك عرب يا يهود مثال به دليل حادثه 
دوچرخه س��واري بيان كنند. بي��ش از 60درصد از 
اين دانش آموزان گفتن��د كه از مرگ كودك عرب 
غمگين مي شوند؛ در حالي كه تنها 5درصد گفتند 

كه مرگ كودك يهودي نيز غم انگيز خواهد بود. 

 تعريف هويت براساس ايدئولوژي 
نخبگان امريكايي به ندرت اين مس��اله را تاييد 
مي كنن��د ك��ه هويت گروه��ي مي توان��د در امور 
بين الملل تاثيرگذار باشد. سياست گذاران امريكايي 
بيش��تر ترجيح مي دهند ك��ه جهان را ب��ه مثابه 
مجموعه يي از ملت � دولت هايي منطقه يي ببينند 
كه درگير كشمكش هاي سياس��ي يا ايدئولوژيك 
هس��تند: سرمايه داري ضدكمونيس��م، دموكراسي 
علي��ه اقتدارگرايي. نگاه كردن به جهان پيرامون از 
اين پنجره بس��ته باعث مي شود كه سياستمداران 
امريكاي��ي اغلب ق��درت هويت ه��اي گروهي كه 
از ديرب��از تاكنون وجود داش��ته را ناديده بگيرند و 
اش��تباهاتي كه اياالت متحده در سياست خارجي 

خود مرتكب شده را بارها و بارها تكرار كنند. 
در جنگ ويتنام به ط��ور قطع تحقيرآميزترين 
شكست نظامي امريكا در تاريخ اياالت متحده است. 
به نظر مي رس��يد براي بسياري از ناظران سياسي 
در آن زم��ان تصور كردني نب��ود كه يك ابرقدرت 
بتواند در جنگ با كش��وري كه ليندون جانس��ون 
رييس جمه��ور وقت امري��كا، آن را ناچيز، كوچك 
و بي اهمي��ت يا جاي��ي »نيم كش��ور« خوانده بود، 
شكس��ت بخورد. حاال اما بر همگان آش��كار شده، 
سياست گذاران اياالت متحده كه ويتنام را از زاويه 
تنگ جنگ سرد مي ديدند عميقا انگيزه بسيار قوي 
مردم ويتنام شمالي و جنوبي براي حفظ استقالل 
كشورش��ان، آن هم خالف آموزه هاي ايدئولوژيك 
ماركسيسم، دستكم گرفته بودند. اما حتي امروز هم 
بيشتر امريكايي ها نمي توانند بُعد قوميتي ملي گرايي 

ويتنامي را به درستي درك كنند. 
از نگاه سياست گذاران امريكايي از جمله جفري 
ريكردز تحليلگر نظامي، رژيم كمونيس��تي ويتنام 
شمالي يك دنباله روي چين در جنوب شرق آسيا 
بود، نگاهي كامال اش��تباه. درست است كه هانوي 
حمايت نظامي و اقتصادي چين را پذيرفته بود اما 
بيشتر نقش يك متحد را داشت تا دنباله رو. بيشتر 
ويتنامي ها بيش از صدها سال از چين مي ترسيدند 
و نفرت داش��تند. هر كودك ويتنامي داستان هاي 
زي��ادي از مقاوم��ت دالوران��ه اج��دادش در برابر 
سوءاس��تفاده هاي چين؛ و جنگ ها و قتل عام هاي 
خونيني كه ويتنام براي اس��تقالل از چين از س��ر 
گذرانده بود، ياد مي گرف��ت. رابرت مك نامارا وزير 
دف��اع امريكا در جريان جنگ ويتنام كه در س��ال 
1997 با نگوين كو ثاچ وزير خارجه س��ابق ويتنام 
دي��دار ك��رده بود بعدها اي��ن گفته ث��اچ را به ياد 
مي آورد: »هيچ وقت تاريخ را نخوانده ايد. اگر خوانده 
بوديد مي فهمي ديد كه ما دنباله روي چين نبوديم... 
نمي فهميد كه ما هزار سال با چين مبارزه كرديم؟ 
ما براي استقالل مان جنگيديم. ما تا آخر ويتنامي 
مقاومت مي كرديم... بي نهايت بمباران و بي نهايت 
فش��ار اياالت متحده هم نمي توانست ما را متوقف 
كند.« در واقع چند س��ال پ��س از خروج نيروهاي 
اي��االت متحده از ويتنام، اين كش��ور با چين وارد 

جنگ شد. 
واش��نگتن يك بُعد ديگر هويت قبيله يي را در 
اي��ن جنگ ناديده گرفته ب��ود. ويتنام يك اقليت 
حاكم بر بازار داش��ت، گروهي ملقب به »ُهوآ« كه 
اغل��ب چيني بودند. اين گ��روه گرچه يك درصد 
از جمعي��ت ويتنام را تش��كيل مي دادند بيش از 
80درصد از صنايع و تجارت كش��ور را در اختيار 
داش��تند. به عبارت ديگر، بيشتر سرمايه داران در 
ويتنام آن زمان، ويتنام��ي نبودند؛ آنها از اعضاي 

گروه نومحافظه كار هوآ بودند و نبض سرمايه داري 
را در ويتن��ام در دس��ت داش��تند. از آنجايي كه 
سياست گذاران امريكايي كامال بُعد قوميتي جنگ 
ويتنام را ناديده گرفته بودند متوجه نمي شدند كه 
هر گام آنها در حمايت از سرمايه داري در ويتنام، 
باعث مي ش��ود ك��ه احساس��ات ضدامريكايي در 
مردم اين كشور بيشتر شود. سياست هاي جنگي 
واشنگتن ثروت و قدرت اقليت چيني طبقه ُهوآ را 
بيشتر كرد، كساني كه اغلب به عنوان دالل بيشتر 
منابع مورد نياز ارتش امريكا را فراهم مي كردند و 
گردانندگان بازار س��ياه در ويتنام بودند. واقعيت 
اين ب��ود كه امريكا ب��ا روي كار آوردن رژيم هاي 
دست نش��انده در سايگون از آنان مي خواست تا با 
ويتنام جنوبي مبارزه كنند، كشته شوند يا براداران 
شمالي خود را براي حفظ ثروت چيني ها بكشند. 
بايد اعتراف كرد ك��ه امريكا براي تضعيف اهداف 
خ��ود در جنگ ويتنام، هي��چ فرمولي بهتر از اين 

نمي توانست ارائه كند!

 قدرت پشتون 
اش��تباهاتي ك��ه واش��نگتن در جن��گ ويتنام 
مرتكب ش��د بخش��ي از الگوي سياس��ت خارجي 
اياالت متحده اس��ت. پس از حمالت 11 سپتامبر، 
امريكا براي ريشه كني القاعده و غلبه بر طالبان به 
افغانستان نيرو فرستاد. واشنگتن ماموريت خود را 
از زاوي��ه »مبارزه با تروريس��م« مي ديد و بر مقابله 
با بنيادگرايي اس��المي تاكيد داشت. اما اين بار هم 

اهميت هويت قومي را ناديده گرفت. 
افغانس��تان سرزميني است با شبكه پيچيده يي 
از گروه ه��اي قومي و قبيله يي كه س��ابقه طوالني 
از رقاب��ت و خصومت با يكديگ��ر را دارند. بيش از 
200 سال است كه پشتون بزرگ ترين گروه قومي 
افغانس��تان بر اين كشور تس��لط دارد. با اين حال 
سقوط سلطنت پش��تون ها در سال 1973، تجاوز 
نظامي ش��وروي در س��ال 1979 و سال ها جنگ 
داخلي پس از آن به س��ال ها يكه تازي پش��تون ها 
پاي��ان داد. در س��ال 1992 ائتالفي از تاجيك ها و 

ازبك ها قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. 
چند سال بعد، طالبان ظهور كردند. طالبان نه 
تنها يك جنبش اسالم گرا، كه جنبش قومي است. 
پيشتون ها پايه گذار طالبان بودند، هدايت آن را به 
دس��ت گرفتند و اعضاي آن را به حداكثر رساندند. 
تهديدي كه نفوذ پش��تون ها در افغانستان را نشانه 
رفته بود عامل قدرت گرفتن طالبان ش��د و به آن 

قدرت داد تا سرپا بايستد. 
سياست گذاران و استراتژيست هاي امريكايي به 
اين واقعيت هاي قومي تقريبا هيچ توجهي نداشتند. 
پ��س زماني كه اياالت متح��ده در اكتبر 2001 به 
افغانس��تان حمله كرده و دولت طالبان را تنها در 
75 روز س��اقط كرد، به نيروهاي ائتالف ش��مالي 
پيوست كه توسط جنگ س��االران ازبك و تاجيك 
رهبري مي شد، كساني كه اغلب ضدپشتون بودند. 
امريكايي ه��ا بعدها دولتي را روي كار آوردند كه به 
اعتقاد بسياري از پشتون ها، آنها را به حاشيه راند. 
گرچه حامد كرزي مهره امريكا براي اداره افغانستان 
پش��تون بود اما اين تاجيك ها بودند كه بيشترين 
وزارت خانه هاي كليدي دولت را در دست داشتند. 
در ارتش جديد افغانس��تان ه��م كه مورد حمايت 
اياالت متحده ب��ود، بيش از 70درصد از فرماندهان 
ارتش تاجيك بودند در حالي كه تاجيك ها تنها 27 
درصد از جمعيت افغانس��تان را تشكيل مي دهند. 
در ش��رايطي ك��ه تاجيك ه��ا ه��ر روز ثروتمندتر 
مي ش��دند حمالت پي  در پي نيروي هوايي امريكا 
به مواضع پيشتون ها، يك ضرب المثل تلخ را ميان 
آنان همه گير كرده بود: »تاجيك ها دالر امريكايي 
مي گيرند و ما گلوله هاي امريكايي.« گرچه بسياري 
از پشتون ها دل خوشي از طالبان هم نداشتند، اما 
تعداد بس��يار كمي از آنها حاضر بودند تا به كمك 
دولت كمك كنند چرا كه از نظر آنان دولت عميقا 

به دنبال تامين منافع گروه رقيب بود تا آن ها. 
17 س��ال پ��س از تج��اوز اياالت متح��ده ب��ه 
افغانس��تان، طالبان هنوز هم كنت��رل بخش هاي 
زيادي از كش��ور را در دست داشته و طوالني ترين 
جنگ تاريخ امري��كا همچنان ادام��ه دارد. امروزه 
بسياري از كارشناسان و نخبگان سياسي امريكا از 
پيچيدگي هاي قوميتي در افغانس��تان اطالع دارند 

اما متاسفانه اين شناخت از مركزيت هويت قومي 
در تحوالت افغانس��تان بس��يار دير به دست آمد و 
هنوز هم به طور معناداري در سياست امريكا ناديده 

گرفته مي شود. 

 تكرار اشتباه در عراق 
دس��ت كم گرفتن قدرت سياسي هويت قومي 
كم��ك مي كند ت��ا شكس��ت اياالت متح��ده در 
جنگ ع��راق هم درك كني��م. حاميان و آنهايي 
كه تجاوز اياالت متحده به عراق در س��ال 2003 
را مهندسي كردند، ش��ناختي از صف بندي هاي 
قوم��ي و فرقه ي��ي در عراق ميان ش��يعيان، اهل 
سنت و كردها نداشتند و از درك اهميت كليدي 
وف��اداري قومي در جامع��ه قبيله يي عراق عاجز 
بودند. آنها همچنين درباره يك مس��اله بس��يار 
مهم ت��ر و خاص به خطا رفتند: وجود يك اقليت 

حاكم بر بازار. 
س��ني ها قرن ها بود كه بر عراق تسلط داشتند، 
در ابتدا تحت س��لطنت امپرات��وري عثماني، بعد 
بريتانيايي ه��ا كه به طور غيرمس��تقيم از س��ني ها 
براي اداره كش��ور كمك مي گرفتند و سپس تحت 
كنترل صدام كه خود س��ني بود. صدام سني ها را 
ترجيح مي داد به ويژه كس��اني كه از قبيله خودش 
بودند و بي رحمانه ش��يعيان و كردها را آزار و اذيت 
مي كرد. در شب حمله اياالت متحده به عراق، تقريبا 
15درص��د از عراقي هايي كه عرب س��ني بودند به 
 لحاظ اقتصادي، سياس��ي و نظامي بر تمام كشور 
تس��لط داش��تند. در مقابل ش��يعيان كه اكثريت 
ساكنان عراق را تشكيل مي دهند جزو طبقات فقير 

شهري و روستايي بودند. 

در آن زمان، ش��مار كمي از منتقدان هش��دار 
دادند كه در چنين ش��رايطي نتيج��ه دموكراتيزه 
كردن س��ريع عراق مي تواند بي ثبات شديد باشد. 
برخ��ي نيز هش��دار دادند كه برگ��زاري انتخابات 
نه تنه��ا عراقي متحد را ايج��اد نخواهد كرد بلكه 
يك حكوم��ت تحت كنترل مخالفان س��ني را در 
پي خواهد داش��ت كه تالش خواهند كرد تا تمام 
ظلم هاي محتمل ش��ده در گذشته را تالفي كنند، 
رون��دي كه نتيج��ه اش قدرت گي��ري جنبش هاي 
بنيادگ��راي ضدامريكايي در عراق خواهد بود. اين 
س��ناريو دقيقا اتفاق افت��اد و انتخابات در عراق به 
ج��اي برقراري دموكراس��ي در اين كش��ور باعث 
تش��ديد كش��مكش هاي فرقه يي ش��د، فرآيندي 
ك��ه درنهايت به ظهور داع��ش انجاميد، يك گروه 
بنيادگراي س��ني كه عالوه بر دش��مني خونين با 
ش��يعيان، نيروهاي خارجي را ني��ز به عنوان كافر 

هدف قرار مي دهد. 
نتيجه افزايش ش��مار نيروه��اي امريكايي در 
سال 2007 نش��ان مي دهد كه اگر واشنگتن به 
هويت هاي گروه��ي در عراق اهميت بيش��تري 
مي داد، حمله اوليه و اش��غال عراق مي توانستند 
بسيار متفاوت باشد. اعزام كردن 20 هزار نيروي 
بيش��تر به عراق مهم بود اما اين افزايش نيرو به 
اين دليل به برق��راري ثبات در عراق كمك كرد 
كه با تغيير 180 درجه يي رويكرد امريكا نس��بت 
به مردم اين كش��ور همراه بود. براي نخستين بار 
در طول جنگ عراق، ارتش اياالت متحده تالش 
كرد تا پيچيدگي هاي فرقه يي و قومي موجود در 
عراق را در نظر بگيرد. جان آلن ژنرال امريكايي، 
در اين ب��اره مي گويد: »جامعه قبيله يي صفحات 
زمين ساختي را ايجاد مي كند كه همه چيز را در 
خود جاي مي دهند.« ارتش امريكا با ايجاد اتحاد 
ميان شيعيان و شيخ هاي سني از طريق وساطت 
ميانه روه��ا به موفقيت هاي چش��مگيري رس��يد 
از جمل��ه كاهش ش��ديد درگيري هاي فرقه يي و 

تلفات ناش��ي از آن چه در مي��ان عراقي ها و چه 
نيروهاي امريكايي. 

 قبيله ترامپ 
ويتنام، افغانس��تان و عراق شايد جهان هايي دور از 
اياالت متحده به نظر برس��ند اما امريكايي ها از نيروي 
سياست هاي قبيله يي كه اين كش��ورها را ويران كرد 
چندان هم در امان نيس��تند. امريكايي ها تمايل دارند 
كه فكر كنند دموكراس��ي يك ني��روي متحد كننده 
اس��ت. اما همان طور كه تجربه عراق نشان داد و امروز 
ما در اياالت متحده براي نخستين بار تجربه مي كنيم، 
دموكراس��ي در شرايط خاص مي تواند عامل منازعات 
گروه��ي باش��د. در س��ال هاي اخي��ر، اياالت متحده 
نمايش هاي سياسي به مراتب مخرب تري را نسبت به 
كشورهاي در حال توسعه و غيرغربي از خود نشان داده 
است: ظهور جنبش هاي نژادپرستانه، تضعيف اعتماد به 
نهادها و نتايج انتخابات، تمايل به سياس��تمداران كه 
نفرت پراكني را ترويج مي كنند، مخالفت هاي عمومي 
با نهادهاي تش��كيالتي و اقليت هاي خارجي، و باالتر 
از همه تبديل شدن دموكراسي به موتور حاصل جمع 

صفر در قبيله گرايي سياسي. 
اي��ن تح��والت به دلي��ل تح��والت  از  بخش��ي 
گس��ترده جمعيتي اس��ت. ب��راي نخس��تين بار در 
تاري��خ اياالت متح��ده، سفيدپوس��ت ها در آس��تانه 
از دس��ت دادن اكثري��ت خ��ود در اين كش��ور قرار 
گرفتند. اقليت ها در اياالت متحده به جهات مختلف 
مدت هاي طوالني احساس آس��يب پذيري و تهديد 
ش��دن داش��ته اند، حس��ي كه امروزه سفيدپوستان 
اين كش��ور تجربه اش مي كنند. مطالعاتي در س��ال 
2011 نشان داده كه بيش از نيمي از سفيدپوستان 
امري��كا بر اين باورند كه امروز سفيدپوس��تان بيش 
از سياه پوستان قرباني تبعيض نژادي هستند. وقتي 
يك گروه احس��اس ترس و نگراني مي كند تمايالت 
قبيله گرايي تشديد مي شود. نزديكي اعضاي گروه به 
يكديگر بيشتر ش��ده، حالت دفاعي گرفته و تمركز 
روي »ما عليه آنها« اس��ت. كوچك ش��دن اكثريت 
سفيدپوس��تان در امريكا امروز باعث تشديد فضاي 
دو قطبي در جامعه ش��ده و تنش ها ميان گروه هاي 
مختل��ف اع��م از س��فيدها، س��ياه ها، التين تبارها، 
آس��يايي ها؛ مس��يحي ها، يهودي ه��ا و مس��لمانان؛ 
ليبرال ه��ا و محافظه كاران؛ مردان و زنان را بيش��تر 
كرده و همه احساس مي كنند كه مورد آزار و اذيت 

و تبعيض قرار گرفته اند. 
اما در سال هاي اخير چيزي دستخوش تغيير شده 
است. س��فيدهاي امريكايي به دليل نابرابري اقتصادي 
و كاه��ش تحركات جغرافيايي و اجتماعي بيش��تر از 
هر نس��لي در گذشته شاهد ش��كاف هاي عميق ميان 
طبقه بندي هاي اجتماعي هس��تند. در نتيجه احتماال 
اياالت متحده هم شاهد ظهور طبقه حاكم بر بازار ويژه 
خودش اس��ت؛ افرادي كه اصطالحا نخبگان ساحلي 
خوانده مي ش��ود. اعضاي اين گ��روه اما مطمئنا نخبه 
نيستند اما پولدار هستند. اين افراد شباهت هاي زيادي 
به اقليت هاي حاكم بر بازار، در جهان در حال توس��عه 
دارند. ثروت در اياالت متحده در دس��ت افراد بس��يار 
كمي متمركز ش��ده كه از قضا بيشترشان در مناطق 
ساحلي زندگي مي كنند. اين افراد بر بخش هاي كليدي 
اقتصاد از جمله وال استريت، رسانه ها و سيليكون ولي 
تس��لط دارند. با اين حال نخبگان س��اخلي متعلق به 
هيچ قبيله يا قوميتي نيس��تند. آنها به لحاظ فرهنگي 
متمايز هستند و اغلب از ارزش هاي جهانشمولي چون 
سكوالريسم، چند فرهنگي، تساهل و تسامح با اقليت ها، 
سياست هاي حامي مهاجرپذيري و سياست هاي پيشرو 
حمايت مي كنند. مانند اغلب اقليت هاي حاكم بر بازار 
سرمايه، نخبگان س��احلي اياالت متحده روابط بسيار 
نزديكي با يكديگر دارند، در محل هاي مشابهي زندگي 
مي كنند و در مدارس مشابهي تحصيل مي كنند. عالوه 
بر اين، از نظر اغلب مردم امريكا اين افراد منفعت طلب 

بوده و حتي عليه منافع كشور كار مي كنند. 
اتفاقي كه در انتخابات رياس��ت جمهوري 2016 
اياالت متح��ده روي داد دقيق��ا چي��زي اس��ت كه 
پيش بيني كرده بوديم در كش��وري توسعه يافته كه 
از انتخابات به عنوان ابزاري براي حفظ منافع اقليت 
حاكم بر بازار استفاده مي كند، روي مي دهد. خيزش 
جنبش هاي پوپوليستي با شعارهاي تبليغاتي مبني 
بر بازگشت به گذشته شكوهمند از همين جا نشات 
مي گيرد. البته در مورد ترامپ شرايط كمي متفاوت 
اس��ت. پوپوليسم ترامپ، جنبش��ي عليه ثروتمندان 
نيس��ت. برعك��س ترامپ خ��ودش ي��ك ميلياردر 
اس��ت و پيروزي او در انتخابات اين پرسش را براي 
بسياري ايجاد كرد كه او چگونه توانست با رويكردي 
ضدتش��كيالتي حمايت اف��كار عمومي را جلب كند 
آن هم در ش��رايطي كه سياست هايش قرار است در 

جهت منافع ثروتمندان باشد. 
پاس��خ به اي��ن پرس��ش را باي��د در قبيله گرايي 
جس��ت وجو كرد. ب��راي برخي، اظه��ارات و عملكرد 
ترامپ چ��ه در رقابت هاي انتخاباتي و چ��ه در دوران 
رياس��ت جمهوري نژادپرستانه به نظر مي رسد. اما اين 
تمام ماجرا نيست. بس��ياري از ارزش هايي كه ترامپ 
از آن صحبت مي كند شبيه سفيدپوستان طبقه كارگر 
است. وقتي ترامپ به مفسران ليبرال، نخبگان ساحلي 
حمل��ه مي كند، در واقع از زبان آنان س��خن مي گويد. 
اين افراد قائل به نظر جمعي نيستند چون آموزش هاي 
سياس��ي نديده اند. به اندازه كافي فمينيست نيستند 
و كت��اب نخوانده اند چون حت��ي زمان كافي براي غذا 

خوردن هم نداشته اند. 
قبيله گراي��ي سياس��ي در ح��ال شكس��تن كمر 
امريكاس��ت و اين كش��ور را به جايي تبديل كرده كه 
در آن مردم به گروه ها و قبيله هاي مختلفي تقس��يم 
ش��ده اند و هر يك به ديگ��ري نه به عنوان مخالف كه 
كانون شر، بي اخالقي و غيرامريكايي نگاه مي كند. براي 
خارج ش��دن از اين ش��رايط بايد به اقتصاد و فرهنگ 

همزمان توجه شود. 
تشديد قبيله گرايي فقط مشكل امريكا نيست. امروز 
ظهور جنبش هاي پوپوليس��تي در بيشتر كشورهاي 
اروپاي��ي كه تحمل كمي در برابر غيرخودي ها دارند و 
قويا از سياست هاي مهاجرستيزي حمايت مي كنند هم 

تهديدي جدي براي نظم ليبرال بين المللي است. 
منبع: فارن افرز

چين پيش رو در اقتصاد 
ناكام در حل آلودگي هوا

چين، قدرت اقتصادي دوم جهان، اگرچه در زمينه 
آلودگي هوا در چند س��ال گذش��ته اقدامات مناسبي 
انجام داده و به نتايج خوبي هم رسيده اما اين موضوع 
همچنان يكي از بحث برانگيزترين مسائل حل نشده 
اين كش��ور در س��ال هاي اخير بوده كه تقريبا به طور 

روزمره به آن پرداخته مي شود. 
به گزارش ايرنا، دانشمندان چيني كه تحقيقات 
زيادي درب��اره آلودگي هوا و اثر آن روي س��المت 
عمومي انج��ام داده ان��د معتقدند آلودگ��ي به طور 
مستقيم بر مرگ و مير اثرگذار است و باعث افزايش 
آمار مرگ و مير در كش��ور شده است آنها معتقدند 
اگ��ر آلودگي هوا در چين كاهش يابد، در طول يك 
سال از مرگ حدود سه ميليون نفر جلوگيري خواهد 
ش��د. بر اين اس��اس تحقيقات صورت گرفته ثابت 
مي كند نزديك به سه ميليون نفر در سال در چين 
جانشان را به دليل ابتال به امراضي از دست مي دهند 
كه كامال با آلودگي هوا مرتبط است محققان مركز 
پيش��گيري و كنترل بيماري در گزارش تحقيقاتي 
خود آورده اند كه س��ازمان بهداشت جهاني دستور 
كار مشخص و ضوابطي براي رفع آلودگي هوا دارد. 
آنان افزوده اند كه اگر قرار است از مرگ سه ميليون 
نفر جلوگيري شود بايد به طور استاندارد و مشخص 

اين مقررات و دستورها به اجرا گذاشته شود. 
ل��ي كچيان��گ نخس��ت وزي��ر چي��ن، در پايان 
نشس��ت س��االنه كنگره ملي خلق چي��ن در پكن 
در س��ال گذش��ته ميالدي گفت دولت همه تالش 
خود را براي رف��ع آلودگي هوا به كار خواهد گرفت. 
كارشناسان معتقدند با وجود همه تالش هاي دولت 
در س��ه سال گذش��ته، وضعيت آلودگي هوا غير از 
پكن ك��ه به دليل اقدامات جدي با بهبودي نس��بي 
مواجه ش��ده اس��ت در بسياري از ش��هرهاي ديگر 
بدتر ش��ده اس��ت. در س��ال 2013 نزديك به سه 
ميلي��ون چيني به دليل آلودگي هوا جان ش��ان را از 
دس��ت دادند كه بر اين اساس يك سوم آنها در 74 
شهر اين كش��ور از جمله پكن، تيان جين و منطقه 
خه بي در شمال كشور جان باخته اند. از طرف ديگر 
با اجراي اصالحات و سياست درهاي باز در چين در 
چهار دهه گذش��ته زندگي مردم بهبود يافته اما به 
همان نس��بت چالش هاي اجتماعي و اقتصادي آنها 

بيشتر شده است. 

تدبير دولت چيست؟
اكن��ون دولت به ش��دت به دنب��ال راهي براي 
كاهش آلودگي هواي چين به خصوص ش��هرهاي 
بزرگ اس��ت، به همي��ن دليل بعد از چند س��ال 
مطالع��ه و تحقيق، »برنامه جامع مقابله با آلودگي 
فزاينده هوا چين« با همكاري حزب كمونيست و 
دولت اين كشور منتشر شد برنامه يي كه بر اساس 
آن بايد تا س��ال 2020 ميالدي از انتشار آلودگي 
هوا در مناطق مختلف كش��ور جلوگيري ش��ده و 

همزمان كيفيت هوا نيز بهتر گردد. 
اين برنامه كه براي دس��ت كم سه سال به طور 
فش��رده در اصلي ترين بخش هاي كش��ور ش��امل 
نواحي شمالي، شرقي و مركزي كشور اجرا خواهد 
شد مي تواند الگوي مناسبي براي كاهش آلودگي 

هوا در ساير مناطق جهان باشد. 
دولت مي گويد كه تا سال 2020 ميالدي بايد 
ش��اخص آلودگي كاهش يافته و دس��تكم نسبت 
به س��ال 2015 مي��الدي 18درصد بهب��ود يابد، 
براس��اس اين برنامه همچنين بايد انتش��ار »دي 
اكس��يد س��ولفور و نيتروژن« در ه��وا 15درصد 
و مي��زان انتش��ار مواد ش��يميايي و س��مي نيز تا 
10درصد كاهش يابد. دولت اعالم كرده با اجراي 
اي��ن برنامه بايد كاري كرد تا 70درصد از آب هاي 
سطحي زميني در شهرهاي چين قابل شرب باشد 
و 70درصد از مناطق غيرساحلي نيز كيفيت خوب 
هوا را تجرب��ه كنند. دولت اف��زوده بايد با اجراي 
اين برنامه باعث شد تا 90درصد از زمين هايي كه 
اكنون آلوده هستند و كشاورزي و كشت و كار در 

آنها ميسر نيست، قابل بهره برداري گردند. 

حمايت كارشناسان از برنامه چين
وو جين فانگ محقق مس��ائل زيس��ت محيطي و 
آلودگي ه��وا با حمايت از اي��ن برنامه مي گويد كه 
دول��ت با اين برنامه مي خواه��د از منابع به بهترين 
ش��كل بهره برداري كرده، آلودگي ه��اي صنعتي را 
پايين آورده و بهره وري را افزايش داده و به كيفيت 
هوا و ارتقاي سطح كيفي زيست محيطي مساعدت 
كند. وي مي گويد تيم هاي تحقيقاتي در س��طوح و 
مناطق مختلف در سراس��ر كش��ور در حال اجراي 
برنامه هايي هستند كه نهايتا كيفيت هوا و وضعيت 
مزارع را بهبود دهد و به شرايط بهتر زندگي نه فقط 

براي انسان بلكه براي دام ها نيز كمك كند. 
دول��ت چين در كن��ار همه اي��ن اقدامات، در 
حال گرفتن كمك هايي به ارزش چند ده ميليون 
دالر از بانك جهاني اس��ت تا ب��راي جلوگيري از 
آلودگي آب و هوا از آنها اس��تفاده كند. چين براي 
نظ��ارت بر آلودگ��ي و رفع آن فعال از سنس��ورها 
اس��تفاده مي كند همزمان در ش��هرهاي مختلف 
نيز كاميون هاي »اسپري زن« در جاده ها به دنبال 
زدودن آلودگي هستند. در واقع در شبكه مذكور، 
ماهواره ه��ا نقش اطالع رس��اني درب��اره آلودگي و 
غب��ار و دودهاي س��مي و آلودگي در فضا را دارند 
و دستگاه هاي ليزري روي زمين نيز ميزان توزيع 

و پراكندگي آلودگي را تعيين مي كنند. 
دولت چين در اقدامي ديگر در حال بازرسي از 
ش��هرهاي مختلفي است كه در استان هاي سراسر 
كشور، اقدامات اساسي براي جلوگيري از آلودگي 

هوا انجام نداده اند. 
در ح��ال حاضر دس��ت كم 15 تيم بازرس��ي با 
260 بازرس به ش��هرهاي مختلف اعزام ش��ده اند 
كه پكن هم جزو آنهاس��ت. ح��ال بايد ديد چين 
ك��ه از نظر اقتصادي به ق��درت دوم جهان تبديل 
ش��ده ايا مي تواند همزمان با تداوم رشد اقتصادي، 
آلودگ��ي هوا را نيز كنترل كند، براي رس��يدن به 
نتيجه برنامه هاي چين در اين مورد، بايد تا س��ال 

2020 منتظر ماند. 
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سياست  گذاران امريكايي بيشتر 
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دانشوفن10
  ايميل زدن با دستخط

در ويندوز ۱۰
ديجيتال ترندز|  برنامه پس��ت الكترونيك يا ميل 
ويندوز ۱۰ از اين پس به شما امكان مي دهد تا نامه هاي 
الكترونيك خود را با استفاده از قلم استايلوس با دستخط 
خود نوشته و ارسال كنيد. مايكروسافت به تازگي مفهوم 
جدي��دي به نگارش ايميل بخش��يده و اگرچه كاربران 
 mail هنوز مي توانن��د با تايپ متن ايمي��ل در برنامه
وين��دوز ۱۰ نامه هاي الكترونيك خود را ارس��ال كنند 
اما به زودي قادر خواهند بود تا به س��بك دوران ماقبل 
ديجيتال پيام هايش��ان را با دستخط خودشان و با قلم 
الكترونيك نوش��ته و ارس��ال نمايند. افزودن اطالعات 
قرارهاي كاري برنامه تقويم ويندوز به اين نوع ايميل ها 
نيز قابليت ديگري است كه توسط مايكروسافت در نظر 
گرفته ش��ده و باعث مي شود تا اس��تفاده از برنامه ميل 
براي پيش��برد امور حرفه يي و تجاري نيز تسهيل شود. 
اين خدمات فعال تنها براي برخي كاربران مايكروسافت 

در دسترس است. 

  ارزش اينستاگرام
از مرز ۱۰۰ ميليارد گذشت

س�ي نت|  در يك بررسي جديد مشخص شده كه 
ارزش احتمالي اينس��تاگرام از م��رز ۱۰۰ميليارد دالر 
گذشته است. اينس��تاگرام تخمين زده كه ارزشش از 
مرز ۱۰۰ميليارد دالر عبور كرده اس��ت. اين موضوع را 
مي توان يك پيروزي بزرگ براي فيس بوك دانست كه 
اين برنام��ه عكس محور را با رقم يك ميليارد دالر در 
س��ال 2۰۱2 خريداري كرد. اما اكنون اينس��تاگرام به 
عنوان يك شركت مستقل بسيار بيشتر از يك ميليارد 
دالر ارزش دارد. اينس��تاگرام انتظار دارد كه در عرض 
5 س��ال آينده بيش از 2ميليارد كاربر ماهانه داش��ته 
باشد. جالب اس��ت، بدانيد درست برخالف فيس بوك 
اينس��تاگرام هنوز هم در اياالت متح��ده روندي رو به 
رش��د دارد. اين شركت اخيرا از افزونه جديدي موسوم 

به »IGTV« رونمايي كرده است. 

 جست  و جوگر عكس گوگل 
تغيير كرد

نئووين| گوگل بعد از تغييراتي كه سال گذشته در 
جس��ت وجوگر عكس خود ايجاد كرد تا استفاده از آن 
بر روي تلفن هاي همراه ساده تر شود، مجددا تغييراتي 
در اي��ن بخش از خدمات خود به وجود آورده اس��ت. 
در آخرين دور از تغييرات اين جس��ت وجوگر مشاهده 
جزييات بيشتري از هر عكس و اطالعات مربوط به آن 
در يك نظر و ب��دون كليك كردن روي عكس ممكن 
شد. حاال با تغيير طراحي جست وجوگر عكس گوگل، 
نماي بصري اين جست وجوگر تغيير كرده و عكس ها 
با چينش��ي موزاييكي و با تركي��ب افقي و عمودي در 
كن��ار يكديگر قرار مي گيرند. دس��ته بندي س��ريع تر 
عكس ه��ا هم يك��ي از مزاياي به روزرس��اني خدمات 
جس��ت وجوي عكس تازه گوگل است. به عنوان مثال 
اگ��ر عكس نمايش داده ش��ده مربوط به يك س��ايت 
خريد الكترونيك باشد برچسب محصول روي آن درج 
مي ش��ود ولي اگر عكس مذكور مربوط به يك صفحه 
آش��پزي باشد برچس��ب دستورالعمل آش��پزي مورد 
استفاده قرار مي گيرد. در صورت كليك كردن روي هر 
عكس هم صفحه يي جديد با محتوايي متفاوت باز شده 
و اطالعاتي مانند قيمت محصول، مواد تشكيل دهنده 

آن، تصاوير مرتبط و... در معرض ديد قرار مي گيرد. 

 هد  بندي با تحريك امواج مغز 
براي خواب راحت 

تلگراف|  يك اس��تارت آپ، هدبندي س��اخته كه 
با تحريك امواج مغ��زي خواب بهتري را براي كاربران 
فراه��م مي كند. اين ش��ركت س��رمايه يي 2۶ميليون 
پوندي دريافت كرده است.  استارت آپي كه هدبندهايي 
براي خواب بهتر مي س��ازد، توانس��ته 2۶ميليون پوند 
س��رمايه از شركت جانسون و جانسون دريافت كند. - 
اين هد بند با تحريك ام��واج مغز خواب راحتي براي 
كاربر فراهم مي كند. استارت اپ Dreem با استفاده 
از سرمايه مذكور فناوري هاي خواب را مي سازد. هوگ 
مرسيه موسس اين استارت آپ ايده اصلي هدبند را در 
2۰۱۴ ارائه كرد. او در آن زمان دانشجوي مهندسي در 
دانشكده پلي تكنيك در پاريس بود. او هنگام همكاري 
با عصب شناس��ان متوجه ش��د تحريك مغز به عميق 
ش��دن خواب كمك مي كن��د و عالوه ب��ر آن به افراد 
كمك مي كند با اس��تفاده از EEG سريع تر به خواب 
روند. مرس��يه درهمين راس��تا گروه��ي از محققان را 
استخدام و يك هدست ساده ابداع كرد كه با تجهيزات 

الكتروانسفالوگرام يكپارچه مي شد.   

  تماس ويديويي و صوتي
به اينستاگرام اضافه شد

فون آرنا| سرانجام قابليت مكالمه صوتي و تصويري 
نيز به اپليكيشن اينستاگرام افزوده شده است. اينستاگرام 
كه سال هاست در فهرس��ت برترين شبكه اجتماعي از 
نظر كاربران قرار دارد در ماه س��پتامبر س��ال گذش��ته 
2۰۱۷ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت ياف��ت و آن هم ج��اي دادن بيش از 
۸۰۰ ميلي��ون كاربر فعال در ماه بود. ش��بكه اجتماعي 
اينس��تاگرام پيش تر به كاربرانش وعده داده بود كه در 
نظ��ر دارد در آينده يي نزديك امكان مكالمه تصويري و 
صوتي آنها را به صورت آنالين از طريق اين پلتفرم فراهم 
بياورد و حاال به نظر مي رسد كه اينستاگرام به قول خود 
وفا كرده و مي خواهد قابليت پركاربرد و پرطرفدار مذكور 
را به خ��ود اضافه كند. اين قابليت به اينس��تاگرامي ها 
اج��ازه مي دهد تا بتوانند با دوس��تان و اعضاي خانواده 
خ��ود تماس ويديوي��ي يا صوتي برقرار كنن��د و از اين 
طريق با عزيزان خود بيش��تر و بهتر در ارتباط باش��ند. 
اين قابليت به  صورت يك آيكون با شكل »دوربين« در 
قس��مت مكالمات دايركت اينستاگرام اضافه شده است 
ك��ه كاربران قادر خواهند بود با لمس و كليك روي آن 
با شخص مورد نظر تماس برقرار كرده و مكالمه كنند. 

اخبار

وزير ارتباطات پشت پرده را رو كرد 

دست هاي آلوده
گروه دانش و فن | مرجان محمدي |

 ب��ازار تلف��ن همراه ط��ي چند روز گذش��ته 
نه تنها ثبات و آرامش نداش��ت بلكه بس��ياري از 
فروشندگان در اين بازار دست به اعتراض زدند و 
با تعطيل كردن مغازه هاي خود خواستار رسيدگي 
به اين اوضاع ش��دند. با ملتهب شدن بازار و انتقاد 
از گراني ه��اي اخير كه بعضا ت��ا ۱۰۰ درصد هم 
مي رس��يد،  وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در 
اقدامي ليس��ت واردكنندگان گوشي با ارز دولتي 
را منتشر كرد و مشخص شد، شركت هايي كه ارز 
دولت��ي دريافت كرده اند، گوش��ي را با ارز ۴2۰۰ 
توماني وارد يا آن را با ارز آزاد فروخته اند يا اينكه 
با احتكار در انبار به تنش ايجاد شده در بازار دامن 
زده اند تا قيمت گوشي به باالترين حد خود برسد 
و در اين بين سودهاي كالني را به جيب زده اند. 

 بخش��ي از اين گراني ه��اي غيرمعمول تلفن 
همراه به دليل سودجويي هاي افرادي است كه با 
وجود دريافت ارز دولتي ۴2۰۰ توماني، گوشي را 

بر مبناي ارز آزاد عرضه مي كنند. 
در حالي كه بس��ياري از كااله��ا و حتي اقالم 
خوراكي با گراني مواجه ش��ده اند، شايد بيشترين 
افزايش قيم��ت را كاالهاي حوزه آي تي رقم زدند 
كه به واسطه واردات، بيشترين ارتباط را با دالر و 
ارز دارند. براي مثال لپ تاپ ها و گوشي هاي تلفن 
همراه كه در چند ماه اخير قيمت هاي پنج و شش 
ميليون توماني داشتند، اكنون كمتر از ۱۰ ميليون 
تومان فروخته نمي شوند و اين موضوع از افزايش 
قيم��ت حداقل ۴۰ و بعضا ت��ا ۱۰۰ درصدي اين 

كاالها حكايت دارد. 
آذري جهرم��ي پي��ش از اين ه��م مباحثي را 
درباره گراني  گوش��ي موبايل مطرح كرده و درباره 
چرايي قيمت هاي نجومي برخي گوشي ها در بازار 
از جمله آيفون گفته بود: »گراني هاي غيرمعمول 
گوش��ي تلفن همراه در كش��ور نشان مي دهد كه 
برخي افراد سودجو با استفاده از ارز دولتي ۴2۰۰ 
توماني گوش��ي وارد كرده اند اما بر اس��اس بهاي 
ارز آزاد محاس��به و ب��ه مردم عرض��ه مي كنند.« 

وي همچنين گفته بود: »پش��ت پرده گوشي هاي 
گران قيمتي كه امروز اتفاق��ا در بازار با ارز بااليي 
محاس��به مي ش��وند و به فروش مي رس��ند، افراد 
س��ودجويي هس��تند كه ارز را گرفته و در بازار به 

مردم ارائه كرده اند. «
 وزير ارتباطات با اعالم فهرس��ت شركت هاي 
واردكننده گوشي همراه توضيح داد كه از ابتداي 
امس��ال تا 2۹ خردادماه به ۴۰ شركت واردكننده 
گوشي تلفن همراه، ارز دولتي تخصيص داده شده 
است كه ۳۰ شركت از اين فهرست با بخشي از ارز 
تخصيص داده  ش��ده اقدام به واردات گوشي تلفن 
همراه كرده اند. رقم كل ارز اختصاص  يافته به اين 
شركت ها بيش از 22۰ميليون يورو و محموله هايي 
كه ترخيص شده اند، بيش از ۷5ميليون يورو و به 
تعداد حدود ۱۴۰هزار گوش��ي است كه متوسط 
قيمت گوشي هاي ترخيص  شده 5۳۶ يورو است. 
 عالوه بر انتش��ار ليس��ت ش��ركت هايي كه از 
دالر ۴2۰۰ تومان��ي براي واردات بهره برده اند، در 
راستاي اس��تيفاي حقوق مصرف كنندگان، امكان 
استعالم شماره سريال تلفن همراه و دريافت پاسخ 
درخصوص تامين گوش��ي تلفن هم��راه از طريق 
دالر ۴2۰۰ توماني فراهم شده است. بدين  ترتيب 
خريداراني كه متضرر شده اند، مي توانند از طريق 
س��ازمان تعزيرات حكومتي زي��ان خود را جبران 
كنند و براي خريدهاي آتي از نحوه واردات گوشي 
مطلع شوند. پس از انتشار ليست واردكنندگان با 
ارز دولتي، حسين فالح جوشقاني رييس سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي اعالم كرد: 
تعداد كل گوش��ي تلفن همراه ترخيص  ش��ده از 
ابتداي س��ال جاري تا 2۹ خرداد ماه، يك ميليون 
و ۳۰2هزار دستگاه است. خريداران گوشي تلفن 
مي توانند با ش��ماره گيري كد دستوري ۷۷۷۷#* 
نوع ارز تخصيصي بر گوش��ي هاي خريداري شده 
را اس��تعالم كنند و گراني هاي مش��اهده  شده را 
به ش��ماره ۱2۴ يا س��ازمان تعزيرات حكومتي به 
ش��ماره ۱۳5 گزارش دهند. اما وزير ارتباطات باز 
هم به انتش��ار اين ليست بسنده نكرد و سه شنبه 

شب در توييتي خبر از برخورد و بازرسي تعزيراتي 
ش��ركتي داد كه 2۰هزار گوش��ي آيف��ون را با ارز 
دولت��ي وارد كرده اس��ت و ۱5هزار گوش��ي را به 
صورت يكجا و 2ميليون توم��ان گران تر فروخته 

و 5 هزار گوشي را احتكار كرده است. 
وي در پيغام توييتري نوش��ت: ش��ركت مزبور 
 ح��دود 2۰ ه��زار گوش��ي آيفون وارد ك��رده كه
۱5 ه��زار ت��اي آن را يكجا و ب��ا 2ميليون تومان 
گران تر از معمول به يك شركت واگذار كرده و 5 

هزار گوشي در انبار موجود داشته است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: فسادها 
و رانت هاي كش��ور با راه اندازي دولت الكترونيكي 
قابل شفاف سازي است. چرا دستگاه هايي كه بايد 
در برخورد با فس��اد پيش قدم باش��ند، در اتصال 

عملي به دولت الكترونيكي همكاري نمي كنند؟
وي همچنين در پيام ديگري نوش��ت: فسادها 
و رانت هاي كش��ور با راه اندازي دولت الكترونيكي 
قابل شفاف سازي اس��ت. طرح رجيستري بخش 
كوچكي از دول��ت الكترونيكي ب��ود. اكنون اكثر 
زيرساخت هاي دولت الكترونيكي آماده است. چرا 

دستگاه هايي كه بايد در برخورد با فساد پيش قدم 
باش��ند، در اتص��ال عملي به دول��ت الكترونيكي 

همكاري نمي كنند؟
در ادامه تخلف ش��ركت هاي وارد كننده تلفن 
همراه و ايجاد تنش در بازار س��رهنگ حميدرضا 
ياراحمدي سرپرس��ت پليس آگاهي تهران بزرگ 
در توضيحات بيشتري درباره برخورد با نخستين 
شركت متخلف دريافت كننده ارز دولتي گفته: اين 
شركت 22 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي را خارج 
كرده است. اين شركت گوشي تلفن همراه خاصي 
را خريداري كرده و در داخل با ارز ۸ هزار توماني 

به فروش رسانده است. 
وي گفت: در مجموع ۳5 شركت با ارز ۴2۰۰ 
تومان��ي اقدام به خري��د كاال كرده اند كه كاالها را 
بعد از ورود به كش��ور بر اساس ارز ۸هزار توماني 
به فروش رس��اندند؛ تعدادي ارز را دريافت كرده و 
كااليي وارد نكردند، تعدادي هم كاالي خريداري 

شده را احتكار كرده اند. 
اما برخي ش��ركت هاي متخلف در بازار آي تي 
بعد از انتشار ليست همچنان اين ادعا را دارند كه 

ارز دولتي درياف��ت نكرده اند و هيچ گونه فعاليتي 
در ب��ازار ندارند،  ادعايي كه با اقدام وزير ارتباطات 
كامال رد ش��ده و مشخص است كه اين شركت ها 
براي س��ود بيشتر نه تنها ارز دولتي را در باالترين 
حد ممكن دريافت كرده اند بلكه با احتكار و بر هم 
زدن نظم بازار براي سود بيشتر اقدام به فروش با 

قيمتي بسيار باالتر كرده اند. 
اين در حالي است كه وقتي شركت وارد  كننده 
براي فروش گوشي به صورت عمده براي هر عدد 
گوشي 2 ميليون تومان س��ود دريافت مي كند و 
ب��ا قيمت باالتر آن را به فروش مي رس��اند،  بايد با 
چند برابر قيمت به دست مصرف كننده برسد؟ اين 
عامل باعث برهم خوردن نظم بازار و س��ودجويي 
دالالن در بازار آي تي و تلفن همراه ش��ده اس��ت. 
مس��اله يي كه وزير ارتباطات به صورت ش��فاف و 
با انتش��ار ليست ش��ركت هايي كه مدعي دريافت 
نكردن ارز دولتي بودن��د به مقابله با آن پرداخت 
و به نظر مي رس��د در صورت تداوم و پيگيري اين 
رويه و برخورد جدي با واردكنندگان س��ودجو و 

محتكر تا حدودي ثبات به بازار برگردد. 

ديجيتال ترندز|
 گوگل از نس��خه جديدي از برنامه نقش��ه خ��ود رونمايي كرده ك��ه از امكاناتي مانند 

شخصي سازي توصيه هاي مربوط به يافتن رستوران برخوردار است. 
تغييرات جديد برنامه نقش��ه گوگل را بسيار مفيدتر از گذشته خواهد كرد. دو زبانه 
 Explore نام دارد. زبانه For You و Explore تازه نيز به اين برنامه اضافه شده كه
چيزهايي مانند رس��توران هاي توصيه ش��ده و كافه هاي نزديك به محل حضور فرد را 
نمايش مي دهد و حتي رويدادهايي كه قرار اس��ت در آينده در آن منطقه برگزار ش��ود 
را تشريح مي كند. با استفاده از تغييرات انجام شده حتي مشاهده فهرست هاي متنوع و 
متفاوت از رس��توران هاي نزديك به محل حضور فرد بر مبناي دسته بندي هاي مختلف 
ممكن اس��ت به عنوان مثال فرد مي تواند رستوران هاي خاص گياه خواران را در اطراف 
خود بيابد. فيلترهاي متنوع اضافه شده به نقشه هاي گوگل شناسايي اماكني كه تنها قهوه 
سرو مي كنند يا غذاهاي خاصي عرضه مي كنند را هم ممكن مي كند. نقشه گوگل اين 

داده ها را بر مبناي اطالعات مربوط به جابه جايي هاي افراد به روز مي كند. 
زبانه For you هم توصيه هاي خود را بر مبناي اماكن و محل هاي تازه افتتاح شده 
ارائه مي كند. براي استفاده از اين خدمات بايد محله ها و نواحي محبوبتان را دنبال كنيد 
تا از افتتاح مشاغل و رستوران هاي تازه مطلع شويد و چيزهاي تازه را كشف كنيد. بخشي 
از اين خدمات فعال تنها در امريكا، كانادا، انگليس، استراليا و ژاپن در دسترس است ولي 

قرار است در آينده به  طور جهاني عرضه شود.

ديلي ميل|
 فيس بوك حق امتياز اختراعي را براي پيش بيني رويدادهاي مهم زندگي كاربر مانند 

ازدواج و مرگ او ثبت كرده است. 
فيس بوك به  طور گسترده يي اطالعات كاربرانش را جمع آوري مي كند اما برخي حق 
امتيازهاي اختراعاتي كه اخيرا ثبت ش��ده، حكايت از آن دارد اين فعاليت ها گسترده تر 
شده و حتي فعاليت هاي روزانه كاربر را پيش بيني و حتي زمان مرگ او را تخمين مي زند. 
يكي از عجيب ترين حق امتياز اختراعات ثبت شده مربوط به توانايي »پيش بيني يك 
روي��داد مهم« در زندگي كاربران مانند ازدواج، تاريخ توليد، تغيير ش��غل، تولد نوزاد در 

خانواده، فارغ التحصيلي يا حتي مرگ است. 
ش��ركت ها با كم��ك اين روش مي توانند تبليغات مرتبط را ب��راي يك كاربر به  طور 
موثرتر و در بازه زماني مناسب نمايش دهند. در اين حق امتياز آمده است: اين اختراع 
ب��ه جاي آنك��ه فقط به تايم الين كاربر و آپديت هاي اطالعات پروفايل او بس��نده كند، 
مي تواند رويدادهاي مهم زندگي كاربر را براساس اطالعات موجود در شبكه هاي اجتماعي 
پيش بين��ي كند. اين روش به جاي اتكا روي اطالع��ات پروفايل كاربر از تمام اطالعات 
موجود در سيس��تم هاي شبكه اجتماعي مانند پس��ت ها، پيام ها، ايميل ها و... استفاده 
مي كند تا دريابد كاربر در مسير تغييري مهم قرار دارد يا پيش بيني كند در آينده نزديك 
اين اتفاق مي افتد. فيس بوك در توضيحات اين اختراع پيش��هاد مي كند با اس��تفاده از 

ماشين يادگيري احتمال يك تغيير مهم در زندگي كاربر تخمين زده شود. 

ديجيتال ترندز|
 شركت كوالكوم از عرضه تراشه هاي جديدي براي استفاده در گوشي هاي هوشمند 
خبر داده كه باعث افزايش س��رعت، كارايي و هوش��مندي آنها ش��ده و اين گوشي ها را 

ارزان تر مي كند. 
اين ش��ركت چندي قبل تراشه هاي سري ۷۰۰ اس��نپ دراگون را براي استفاده در 
گوش��ي هاي گران قيمت و پرچمدار عرضه كرده بود و حاال از رونمايي از پردازنده هاي 
اس��نپ دراگون ۶۳2، ۴۳۹ و ۴2۹ خبر داده كه هوش��مندي و سرعت مناسب را براي 
گوش��ي هاي رده متوس��ط به ارمغ��ان مي آورند. پردازنده اس��نپ دراگ��ون ۶۳2 كه از 
ويژگي هايي مشابه با پردازنده اسنپ دراگون ۶۳۶ برخوردار است، داراي هشت پردازنده 
مركزي Kryo 25۰ كوالكوم و پردازنده گرافيكي Adreno 5۰۶ است. با استفاده از اين 
پردازنده مشاهده تصاوير روي گوشي با كيفيت فوق العاده +Full HD ممكن مي شود. 
پشتيباني از نصب دوربين با دقت 2۴مگاپيكسل روي تلفن همراه هم ازجمله مزاياي اين 
تراشه است. استفاده از اين تراشه ميزان مصرف باتري را هم كاهش داده و تا ۴۰درصد 
موجب بهبود عملكرد پردازنده مركزي مي شود. پردازنده اسنپ دراگون ۴۳۹ هم داراي 
هشت پردازنده مركزي از نوع Cortex A5۳ و Kryo 25۰ بوده و تا 25درصد عملكرد 
بهتري در مقايس��ه با پردازنده اس��نپ دراگون ۴۳۰ دارد. پردازنده گرافيكي آن از نوع 
Adreno 5۰5 بوده كه تا 2۰درصد بهتر از اسنپ دراگون ۴۳۰ است. پشتيباني از نصب 

دوربين 2۱ مگاپيكسلي بر روي گوشي مزيت ديگر اين محصول است. 

به روز شدن نقشه گوگل با شخصي سازي بيشتر هوشمندي گوشي ها با تراشه هاي جديدفيس  بوك مرگ كاربرانش را پيش بيني مي كند

زاويه دريچهكاربر

فون آرنا|
 اپ��ل قص��د دارد تا س��ال 2۰۱۹مي��الدي از نس��ل جديد 
محص��والت و لوازم جانبي خود رونماي��ي و پرده برداري كند تا 
بدين وس��يله كاهش ميزان درآمد حاص��ل از فروش آيفون ۱۰ 
را جبران كن��د.  به گفته برخي از منابع آگاه مقامات اپل اعالم 
كرده ان��د كه مي خواهند در س��ال آينده ميالدي نس��ل جديد 
محصوالت خود را معرفي كنند كه مي توان به ايرپاد رده باالي 
جديد، هدفون روگوشي و اسپيكر هوشمند هوم پاد اشاره كرد. 

به نظر مي رسد كه نسل جديد ايرپادهاي اپل به قابليت هايي 
نظير مقاومت در برابر نفوذ آب و حذف صداهاي مزاحم يا نويز 
مجهز خواهد بود. مقاومت در برابر نفوذ آب به كاربران ايرپادهاي 
اپ��ل اين اطمينان را مي دهد تا با خيال راحت و آس��وده به زير 
باران رفته و قدم بزنند و نگران خراب ش��دن ايرپادهاي بي سيم 
درون گوش خود نباش��ند. اپل سعي دارد با پيشرفت و توسعه 
نس��ل جديد ايرپادها كاركرد آنها را افزايش و بهبود ببخش��د تا 
اين هدفون هاي بي سيم بتوانند حتي از فاصله بيشتر با آيفون و 
آي پد متصل به آن هم كار كنند. گفته مي شود، اين ايرپادهاي 
جديد كه قرار است در سال آينده 2۰۱۹ميالدي وارد بازار شوند، 
قيمت پايه ۱5۹دالر داشته باشد. همچنين شارژر بي سيمي كه 
اپل س��عي دارد آن را هر چه زودتر روانه بازارهاي جهاني كند، 
امكان شارژ دستگاه هاي هوشمند اپل همچون ساعت هوشمند 

اپل واچ، گوشي آيفون و آي پاد را دارد. 
هدفون هاي روگوشي نيز كه قرار است با محصوالتي نظير بوز 

و سنهايزر رقابت كند، با برند مشهور و خوش آوازه »بيتس« يا 
Beats وارد بازار مي ش��ود و جايگزين هدفون هاي خوب و رده 

باالي اين شركت خواهند شد. 
اين در حالي است كه اپل مي خواست هدفون هاي خود را در 
سال جاري در رويداد رونمايي از محصوالت جديد خود)سپتامبر 
2۰۱۸( رونمايي كند اما حاال به نظر مي رسد كه به دليل برخي 
مشكالت فني مجبور اس��ت معرفي آن را تا رويداد سال آينده 
ب��ه تعويق بين��دازد. از آنجايي كه اپل از ميزان فروش گوش��ي 
هوش��مند و پرچم��دار خود يعني آيف��ون ۱۰ رضايت چنداني 
نداشت و آنچنان كه انتظار مي رفت، نتوانست از آن كسب درآمد 
كند، حاال به فكر افزايش درآمد و سودآوري خود از بخش لوازم 
جانبي و س��اير گجت هاي هوش��مند افتاده است تا به گونه يي 

بتواند كاهش فروش آيفون ۱۰ را جبران كند. 

پي سي ورلد|
 نخس��تين دس��تگاه خودپرداز تبديل ارز ي��ورو به ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده در فرودگاه بين المللي آمستردام نصب 
شد. فرودگاه بين المللي آمس��تردام هلند با نصب دستگاه هاي 
خودپرداز)ATM( از اين پس به مس��افران و كاربران خود اين 
ام��كان را مي دهد تا درصورت تمايل، به راحتي پول خود يعني 
يورو را به ارزهاي رمزنگاري ش��ده از جمله بيت كوين و اتريوم 
تبديل كنند. اين دس��تگاه خودپرداز قرار است تنها به مدت ۶ 
ماه به صورت آزمايشي در فرودگاه بين المللي آمستردام نصب و 
استفاده شود تا به مسافران خدمات تبديل ارز را ارائه دهد. اين 
نخس��تين  باري است كه يك دستگاه خودپرداز و تبديل ارز در 
يك فرودگاه اروپايي نصب شده و در اختيار مردم قرار مي گيرد. 
البته چند سال پيش بود كه خبر نصب يك دستگاه خودپرداز 

بيت كوين در اياالت متحده امريكا منتشر شد.
تانجا ديك، مدير قس��مت محصوالت و خدمات مش��تريان 
در فرودگاه اس��خيپول آمس��تردام هلند در اين باره اعالم كرد: 
اين فرودگاه همواره تالش كرده اس��ت ت��ا راه هاي خالقانه يي 
براي خدمت رس��اني به مسافرانش ارائه دهد بنابراين ما با نصب 
نخس��تين دس��تگاه خودپرداز بيت كوين تصميم گرفتيم كه 
در اين زمينه در اروپا پيش��گام و پيش��رو باش��يم. وي در ادامه 
افزود: اين قابليت براي آن دسته از مسافراني كه نمي توانند در 
كشورهاي خود از يورو اس��تفاده كنند، بسيار كاربردي خواهد 
بود تا بتوانند در پايان س��فر خود و در صورت عدم نياز به يورو، 

باق��ي مانده پ��ول خود را به ارزهاي ديجيتال��ي مورد نظر خود 
تبديل كنند. يك ماه پيش بود كه فرودگاه بريزبن استراليا نيز از 
نصب يك دستگاه خودپرداز براي تبديل ارز ديجيتالي رمزنگاري 
شده خبر داده بود. به نظر مي رسد با توجه به افزايش روزافزون 
استفاده، استخراج و محبوبيت ارزهاي ديجيتالي، خدمت رساني 
كش��ورهاي مختلف در اماكن گوناگون در اين زمينه نيز رو به 
افزايش برود. براساس گفته هاي تحليلگران، زماني كه بيت كوين 
در سال 2۰۰۹ براي نخستين  بار در بازارهاي جهاني ظهور پيدا 
ك��رد، ارزش آن حتي از ي��ك دالر هم كمتر بود اما در ماه هاي 
گذش��ته حتي تا مرز 2۰ هزار دالر هم رس��يد. در واقع فناوري 
بيت كوين  كه يك پول رمزنگاري ش��ده اس��ت اين امكان را به 
كاربران مي دهد كه بدون نياز به هيچ بانكي مبادالت مالي خود 

را انجام مي دهند.

نصب نخستين دستگاه خودپرداز »بيت كوين« در فرودگاه اروپاييجبران كاهش فروش آيفون ۱۰ با وسايل جانبي

فراسوبازار
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چهره هاي استاني

را  گن�دم  مزرع�ه  ك�ودكان،  بازيگوش�ي   
به آتش كشيد

نيش�ابور| مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرستان 
نيشابور گفت: بازيگوش��ي كودكان، مزرعه نيم هكتاري 
گندم را در نيشابور به آتش كشيد. سيدمهدي حسيني 
گف��ت: با اعالم آتش س��وزي در مزرعه گن��دم در اراضي 
روس��تاي محيط آباد در نيشابور به س��امانه 125و اعزام 
يك گروه از آتش نشانان به گندم زار، حريق پس از حدود 
30دقيق��ه تالش به طور كامل خاموش ش��د اما بيش از 
50 درصد از مزرعه نيم  هكتاري گندم در آتش سوخت. 
حس��يني افزود: بررس��ي هاي اولي��ه حاك��ي از آن بود، 
كودكاني كه گوس��فندان خ��ود را براي چرا به اين محل 
برده بودند با افروختن آتش كنار مزرعه موجب بروز اين 

حادثه شدند. 
 توفان 104 نفر را روانه بيمارستان كرد

زاهدان| مديركل دفتر مديريت بحران اس��تانداري 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: 104نفر از مردم منطقه 
سيستان در شمال اين استان به دليل مشكالت تنفسي 
ناشي از توفان و گرد و خاك از 2روز گذشته تاكنون روانه 

بيمارستان و مراكز درماني شدند. 
رضا اربابي ديروز اظهار كرد: اين افراد به دليل عوارض 
تنفسي، چشمي و قلبي ناشي از توفان و گرد و خاك كه از 
روز دوشنبه منطقه سيستان را فرا گرفته به بيمارستان ها، 

مراكز درماني و پايگاه هاي اورژانس مراجعه كردند. 
او با اشاره به ش��مار مراجعان به بيمارستان ها افزود: 
19نفر از اين افراد بستري و بقيه به صورت سرپايي درمان 
شدند. مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستان 
و بلوچس��تان ادامه داد: با توجه به خش��ك بودن تاالب 
هامون و در نتيجه بروز پديده توفان گرد و خاك همواره 
مردم منطقه به دليل مش��كالت مختلف كه عمده ترين 
آنها تنفسي و چشمي است به مراكز بهداشتي درماني و 

بيمارستان ها مراجعه مي كنند. 
 گام بلند مردان فوالدي ايران

اصفه�ان| فوالد مبارك��ه موفق به تولي��د تختال با 
ضخامت250ميليم تر با گريدMS( 5LX60 API( شد. 
كاركنان بلند همت فوالد مباركه در ناحيه فوالدسازي 
و ريخته گ��ري م�����داوم در راس��تاي عم������ل ب��ه 
راهب����ردهاي ش����ركت مبني بر استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي نصب ش��ده، توس��عه س��بد محصوالت 
شركت و تامين حداكثري نياز كشور به انواع محصوالت 
ف��والدي براي نخس��تين ب��ار موفق به تولي��د تختال با 
 )MS( 5LX60 APIضخامت250ميليم ت��ر با گري��د
ش��دند. محمدرضا بناييان مفرد، مدير ناحيه فوالدسازي 
و ريخته گري م��داوم فوالد مباركه ضمن تاييد اين خبر 
گفت: توليد اين محصول با گريد داخلي 5946 گاز ترش 
مخصوص لوله هاي انتقال گاز به سفارش شركت اكسين 
در دس��تور كار قرار گرفت. در همين راستا پس از تهيه 
كارت ساخت در واحد متالورژي و روش هاي توليد و تاييد 
آن در ناحيه فوالدسازي اقدامات الزم براي ايجاد شرايط 

توليد اين گريد انجام شد. 
  متعادل شدن قيمت ماهي و ميگو در هرمزگان

بندرعباس| مديركل ش��يالت هرم��زگان از اجراي 
طرح دريابست از 15شهريور به مدت 15روز در آب هاي 
هرمزگان خبر داد.  سيدپرويز محبي با بيان اينكه اين طرح 
از 15ش��هريور به مدت 15روز در آب هاي هرمزگان اجرا 
مي شود، تصريح كرد: در اين مدت فعاليت هاي صيادي به 
حالت تعليق درمي آيد. مديركل شيالت هرمزگان افزود: 
طرح دريابست براي بازس��ازي ذخاير، تخم ريزي آبزيان 
بارور، جلوگيري از صيد غيرمجاز و آماده ش��دن صيادان 
براي صيد ميگو اجرا مي ش��ود. محبي با اش��اره به اينكه 
طرح دريابس��ت براي نخستين  بار پارس��ال با موفقيت 
در هرمزگان اجرا ش��د، اضافه ك��رد: در اين مدت ماهي 
و ميگوهاي مورد نياز استان از ذخاير سردخانه هاي استان 
همچنين از اس��تان هاي بوشهر و سيستان و بلوچستان 

تامين مي شود. 
 تراموا گزينه  حل ترافيك مركز شيراز است

 ش�يراز|  شهردار شيراز با بيان اينكه نوسانات قيمت 
سكه و دالر نخستين و بيشترين تاثير را با ميزان درآمد 
ش��هرداري داشته اس��ت، گفت: با وجود تمام مشكالت 
اقتصادي هيچ پروژه يي متوقف نبوده و تالش مي كنيم تا 
پايان 98 تمام طرح هاي كالن تكميل و بهره برداري شود. 
حيدر اسكندرپور ديروز در جمع خبرنگاراني كه براي 
بازدي��د از پروژه تقاطع غيرهمس��طح اميركبير در محل 
پروژه حاضر بودند با بيان اينكه معضل ترافيك عمده ترين 
مش��كل كنوني مركز شهر شيراز به شمار مي رود، گفت: 
بهترين راه��كار براي حل معضل ترافيك مركز ش��يراز 
اجراي ترامواست؛ اين طرح را در ديدارهايي با شهرداران 
درسدرن و پراگ به مذاكره گذاشته و توافق هايي داشتيم. 
 الگوي مصرف رعايت نش�ود، خاموشي 

در راه است
اهواز| مديرعامل ش��ركت توزيع ني��روي برق اهواز 
گفت: ما براي مردم خاموش��ي اعم��ال نمي كنيم اما هر 
گونه مص��رف بيش از اندازه ب��رق در مناطق با توجه به 
گرماي شديد هوا باعث آسيب به تجهيزات توزيع و فوق 
توزيع و بروز خاموشي است. حسن كريمي اظهار كرد: به 
علت عدم رعايت الگوي مصرف برق در برخي از مناطق 
اهواز بار ش��بكه به  ش��دت باال مي رود و بخشي از شبكه 
توزيع و فوق توزيع دچار مشكل مي شود و در اين زمينه 
مجبور هس��تيم تا نسبت به انتقال بار روي ايستگاه هاي 

ديگر اقدام كنيم.
 كشف 7 ميليارد كاالي قاچاق در لرستان

 خ�رم آب�اد| فرمانده انتظامي لرس��تان از كش��ف 
7ميليارد كاالي قاچاق در شهرستان پل دختر خبر داد. 

سردار مهديان نسب گفت: ماموران انتظامي پل دختر 
در اج��راي طرح مبارزه با قاچاق كاال و تش��ديد اقدامات 
كنترلي در محور آزادراه خرم زال)انديمش��ك- خرم آباد( 
يك دس��تگاه خودرو كاميون كش��نده را توقيف كردند. 
او اف��زود: مام��وران در بازرس��ي از خودرو توقيف ش��ده 
710كارت��ن انواع ل��وازم جانبي موباي��ل، منگنه و پانچ 
خارجي قاچاق كه از استان هاي جنوبي به مقصد پايتخت 
بارگيري ش��ده بود، كش��ف و يك نفر را دستگير كردند. 
فرمانده انتظامي اس��تان بيان كرد: كارشناس��ان ارزش 

محموله مكشوفه را 7ميليارد ريال اعالم كردند. 

اخبارشهرستانها

بررسي هزار توي پيچيده گراني ميوه و تره بار 

هميشه پاي دالل ها در ميان است

معاون فناوري شركت ملي پست: 

سامانه يكپارچه مديريت امالك در 21 استان راه اندازي شد

بنگاه ها|
در ش��رايطي ك��ه ط��ي روزه��اي اخي��ر موضوع 
گراني هاي دامنه دار در بازار گوشي هاي موبايل بيشتر 
در تيررس ارزيابي هاي تحليلي رس��انه ها و مردم قرار 
داش��ته، اما موضوع گراني هاي ب��ازار ميوه و تره بار نيز 
يك��ي از بخش هايي اس��ت كه اين روزها بيش��ترين 
نارضايتي را در ميان خانواده ها ايجاد كرده و باعث بروز 

گاليه هايي در اين خصوص شده است. 
 هر چند در س��ال هاي گذش��ته نيز نمونه هايي از 
بروز گراني در حوزه ميوه و تره بار نوبرانه ديده مي شد؛ 
اما دامنه گراني هاي امس��ال ن��ه تنها ميوه هاي نوبرانه 
فصل بهار را در بر گرفته بلكه امتداد گراني ها تا فصل 
تابستان نيز گسترش پيدا كرده است و امروز اكثريت 
قريب به اتفاق ميوه هاي تابس��تاني با حداكثر قيمتي 
كه مي توان تصور كرد، روي ويترين ميوه فروشي هاي 
شهرها و كالن شهرها نشس��ته است. بالفاصله پس از 
تندتر ش��دن دامنه گراني ها در روزهاي پاياني س��ال 
ريي��س اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي گفت: 
» گران��ي مي��وه هيچ ربطي ب��ه ميوه فروش��ان ندارد، 
چراك��ه آنها ه��م اين محصوالت را گ��ران مي خرند و 
درصد قانوني خ��ود )35 درصد( را به قيمت محصول 
خريداري ش��ده اضافه مي كنند. « كارگر افزود: »بازار 
ميوه دقيقا از زماني كه به دس��ت فروش��ندگان ميوه 
مي رسد، قانونمند مي شود و در چارچوب فاكتورهايي 
كه دريافت مي كنند، محصوالت خريداري شده خود را 
به قيمت هاي محاس��به شده عرضه مي كنند، چرا كه 

آنها فقط توزيع كننده ميوه هستند. «
رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي اظهار 
ك��رد: »يكي ديگر از مش��كالتي كه وج��ود دارد، اين 
است كه عرضه كنندگان ميوه در ميدان مركزي ميوه 
و تره بار عمدتا فاكتوري براي فروش محصوالت شان به 
فروش��ندگان ميوه و در واقع عرضه كنندگان خرد اين 
محصول ارائه نمي دهند و همين مساله سبب مي شود 
قيمت ميوه مشخص نباشد و هر كسي با نرخ دلخواه 

خود ميوه را به ميوه فروشندگان مي فروشد. «
كارگ��ر ادامه داد: »ممكن اس��ت برخ��ي در ميان 
فروشندگان ميوه تخلف كنند، اما بر اساس ارزيابي هاي 
صورت گرفت��ه 90 تا 95درصد ميوه فروش��ان قانوني 
عمل مي كنند و بر اس��اس نرخ منطقي كه بايد وجود 
داش��ته باش��د اين محصوالت را به مردم مي فروشند. 
اما اگ��ر در برخي از موارد فروش��ندگان ميوه جريمه 
مي ش��وند، به دليل تخلف آنها نيست، بلكه حدود 45 
درصد از آنها بابت ميوه ي��ي كه خريداري مي كنند از 
عمده فروشان يا همان غرفه داران ميدان مركز ميوه و 

تره بار فاكتوري را دريافت نمي كنند و به همين دليل 
هنگامي كه بازرس��ان و ناظران از ميوه فروش��ان ميوه 
فاكتور درخواس��ت مي كنند و آنها فاكتوري در اختيار 
ندارند، لذا جريمه مي ش��وند. « بعد از اين اظهارنظرها 
بود كه يك بار ديگر ردپاي داللي در بازار ميوه و تره بار 
اي��ران به ميان آم��د و اين ديدگاه ك��ه دالل ها دليل 
اصل��ي گراني ب��ازار ميوه و تره بار هس��تند در محافل 
اقتصادي و در ميان اهالي اقتصاد شنيده شد؛ با توجه 
ب��ه اين واقعيت كه ميوه و تره ب��ار يكي از اقالم اصلي 
س��بد مصرفي خانوارهاي ايراني را ش��كل مي دهد در 
جري��ان اين گزارش اظهارنظرهاي فع��االن اين حوزه 
در اس��تان هاي مختلف را در كنار هم قرار داديم تا در 
پاي��ان تصويري از هزارتوي پيچيده بازار ميوه و تره بار 

كشورمان پيش روي خوانندگان ارائه شود. 

 با عرضه مناسب قيمت ها تعديل مي شوند
نايب رييس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان 
يكي از چهره هايي است كه معتقد است به زودي و با 
عب��ور از زمان كمبود برخي ميوه ها و را افزايش عرضه 

قيمت ها به وضعيت متعادل باز مي گردد. علي مهركش  
با بيان اينكه ميوه هاي تابستانه كه انحصاري از اصفهان 
تامين ش��ود رو به اتمام است، گفت: كاهش عرضه و 

افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت ميوه  مي شود. 
او در خص��وص وضعيت بازار ميوه هاي تابس��تانه 
اظهار كرد: در چند سال اخير 30 تا 40درصد ظرفيت 
توليد ميوه هاي تابستانه قبل از برداشت از بين مي رود، 
زيرا ب��ه دليل وضعيت آب و هوايي اي��ران، در دو ماه 
منتهي به پايان سال كه زمان گل دهي درختان ميوه و 
صيفي جات همچون هندوانه و خربزه است، هوا گرم و 

سبب باز شدن سريع تر گل ها مي شود. 
او اف��زود: از طرف��ي در فروردين  ماه كه گل ها بايد 
رشد كنند، هوا سرد مي شود و باعث از بين رفتن گل ها 
مي شود. اين امر موجب كاهش عرضه و افزايش تقاضا 

مي شود و افزايش قيمت ميوه ها را به دنبال دارد. 
نايب رييس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان 
با بيان اينكه در س��ال گذش��ته صيفي جاتي همچون 
هندوانه و طالبي در اين فصل از س��ال به دليل قيمت 
پايين ف��روش، كنترل  كننده بازار مي��وه بودند، گفت: 

قيمت اين دسته از صيفي جات روي ديگر ميوه ها نيز 
تاثير مي گذاشت، اما چون كشاورزان در سال گذشته 
متحمل ضرر شدند، امسال برخي راغب به كشت اين 
محصوالت نش��دند و برخي ديگر كه كاشت محصول 
انج��ام داده بودند به دلي��ل ضررهايي كه يك ماه بعد 
از عي��د متحمل ش��دند، تعطيل كردن��د، همچنين 
برخي ديگر نيز به دليل نبود مديريت براي اينكه يك 
محصول چه زماني كاش��ته و وارد بازار ش��ود، موجب 

افزايش قيمت ها شد. 
نايب رييس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان 
با اش��اره به اينكه ميوه هاي تابس��تانه كه انحصاري از 
اصفه��ان تامين ش��ود رو به اتمام اس��ت و ميوه هاي 
س��ردرختي از خارج اس��تان تامين مي ش��ود، اظهار 
كرد: بر اس��اس نرخ هاي اعالم ش��ده از سوي اتحاديه، 
قيمت هندوانه بي��ن 1200 تا 1800 تومان، گيالس 
تك دانه اروميه، مش��هد و لواسان كرج بين 10000تا 
14000 تومان، خربزه مش��هدي كشت استان فارس 
بين 1500 تا 2500 تومان، خربزه اصل مشهدي بين 
2500 تا3000 تومان، خربزه گرمس��اري يا صادراتي 

بين 2500 ت��ا 3000، گرمك دس��ت چين اصفهان 
2000 تومان، انگور ياقوتي س��رپل ذهاب بين 7000 
ت��ا 8000 توم��ان، انگور جهرم ش��يراز بين 8000تا 
8500 تومان، انگور عس��كري ف��ارس بين 6000 تا 
7000 تومان، زردآلو س��وپر يك دست چين 10000 
توم��ان و انواع ديگر بي��ن 3000 تا 4500 تومان، آلو 
شابلون و آلو س��ياه بين 8000 تا 4000 تومان، هلو 
شمال بين 5000 تا 5500 تومان و هلو اصفهان بين 
4000 تا 2000 تومان تعيين  ش��ده اس��ت. مهركش 
ابراز اميدواري كرد: جهاد كشاورزي برخي محصوالت 
را تحت كنترل قرار دهد و كشاورز را براي نوع و زمان 
كش��ت محصوالت توجيه كند و بر س��طح زيركشت 
محصوالت نيز نظارت داش��ته باشد تا شاهد افزايش 

غيرمتعارف قيمت ها نباشيم. 

 اختالل در سيستم حمل و نقل از داليل 
گراني ميوه

در ش��رايطي كه نايب رييس اتحاديه ميوه و تره بار 
اصفهان از مش��كالت واس��طه ها در بازار ميوه و تره بار 
س��خن مي گوي��د؛ ريي��س اتحاديه مل��ي محصوالت 
كشاورزي معتقد است كه برخي نارسايي ها در وضعيت 
حمل و نقل عمومي كه بنا به داليلي طي ماه هاي اخير 
ايجاد شده باعث شده تا ميوه به اندازه كافي در اختيار 
اس��تان ها قرار نگيرد و همين امر باعث بروز مشكالت 

شده است. 
رضا نوراني در رابطه با ناخوش��ايند بودن اعتصاب 
كاميونداران عنوان كرد: در شرايطي كه وسايل حمل 
و نقل به آس��اني در اختيار نباش��د قيمت حمل بار و 
محصوالت كشاورزي هم افزايش پيدا مي كند و باعث 

باال رفتن قيمت اقالم خواهد شد. 
رييس اتحاديه ملي محصوالت با نگاهي به وضعيت 
توليد ميوه جات در كش��ور گفت: ب��ه علت باران هاي 
بهاري و سرماي شديدي كه در زمستان در استان هاي 
زنجان، قزوي��ن، البرز، تهران، آذربايجان، خراس��ان و 
اصفهان رخ داد، باعث ش��د به باره��اي نوبرانه بهاره و 
تابستانه صدمه بزند. همچنين اين شرايط آب و هوايي 
توليد سيب درختي استان آذربايجان و تهران )دماوند( 
را ش��ديدا تحت تاثير ق��رار داد. او با پيش بيني اينكه 
صادرات س��يب درختي در اين استان ها كم مي شود، 
افزود: در توليد س��اير ميوه جات و محصوالت وضعيت 
بهتري داريم با اين حال در 6 ماهه دوم كمبود سيب 
درخت��ي نداريم اما يك ميليون تن نس��بت به س��ال 
گذشته كاهش توليد خواهيم داشت به طوري كه توليد 

ما از 4 ميليون تن به 3 ميليون تن خواهد رسيد. 

مع��اون فن��اوري ش��ركت ملي پس��ت جمهوري 
اس��المي ايران گفت: پروژه اقتصاد مقاومتي س��امانه 
يكپارچه مديريت امالك كشور )سيماك( تاكنون در 

21 استان راه اندازي شده است.
به گ��زارش ايرنا كاظم ميرزايي ديروز در مراس��م 
افتتاح پروژه س��امانه يكپارچه مديريت امالك كشور 
)س��يماك( در خراس��ان جنوبي اف��زود: اي��ن ط��رح 
دانش بني��ان جزو پروژه هاي اولويت دار س��تاد اقتصاد 
مقاومتي اس��ت كه سال 95 به وزارت ارتباطات ابالغ 
ش��د. او ادام��ه داد: اي��ن پروژه 2 بخ��ش اصلي دارد؛ 
يك بخش مديريت نش��انه يي مكان محور )جي نف( 
و بخ��ش ديگر اس��تعالم هاي ميان دس��تگاهي با نام 
)س��يماك( است، فرآيند اين دو بخش مجزاست و از 

طريق كدپستي با يكديگر ارتباط پيدا مي كند. 
مع��اون فن��اوري ش��ركت ملي پس��ت جمهوري 
اسالمي، هدف از بخش مديريت نشانه يي مكان محور 
را تولي��د يك آدرس اس��تاندارد عنوان ك��رد و افزود: 

اين آدرس روي نقش��ه ها در اختي��ار تمام ارگان هاي 
خدمات رس��ان دولتي و خصوصي قرار گيرد. ميرزايي 
ضم��ن تاكيد بر برگ��زاري كارگروه جي نف )س��امانه 
 يكپارچه نش��اني امالك( در خراس��ان جنوبي گفت:

28 دس��تگاه مي توانند از اين آدرس اس��تاندارد براي 
ارائه خدمات به مردم اس��تفاده كنند. او با بيان اينكه 
پروژه مذكور سال گذشته در شهرستان هاي بيرجند 
و قاين شروع شده است، افزود: شهرداران اين دو شهر 
نقشه ها را در اختيار پست قرار دادند و بهره برداري از 
آدرس استاندارد در حال اجراست. ميرزايي ادامه داد: 
در سال 97 هم براي شهرهايي كه نقشه پارسل بندي 

را ارايه دهند اين بخش از پروژه انجام مي شود. 

 در پروژه سيماك هيچ سيستم كاغذي 
وجود ندارد

معاون فناوري شركت ملي پست جمهوري اسالمي 
در خص��وص بخ��ش دوم پروژه نيز گفت: س��يماك 

 به عنوان سيس��تم يكپارچه مديريت امالك كش��ور
28 دس��تگاه مكان محور ك��ه در حوزه ملك فعاليت 

دارند را به هم متصل مي كند. 
او آم��وزش را از فرآينده��اي ابتداي��ي اجراي اين 
بخش عنوان كرد و افزود: در قالب اجراي اين سيستم 
پرونده ملك براي سازمان ها يك بار تشكيل مي شود و 
امكان استفاده آن براي مردم از طريق دفاتر پيشخوان 
يا مراكز ICT روس��تايي فراهم مي ش��ود. ميرزايي با 
تاكيد بر اينكه در سيماك هيچ سيستم كاغذي وجود 
ندارد، ادامه داد: در نهايت يك برگ واحد تعريف شده 

و در دفتر تحويل مشترك مي شود. 
او كاهش زمان پاس��خگويي، اعمال نشدن سليقه 
در ارائ��ه خدمت، جلوگي��ري از زمين خواري و حذف 
امضاهاي طالي��ي را از مزيت هاي اج��راي اين پروژه 
برشمرد و گفت: حاصل شدن نتايج مثبت از اين طرح 
نيازمند همكاري سازمان هاي مرتبط با بحث امالك 
اس��ت. معاون فناوري ش��ركت ملي پست با اشاره به 

شروع آموزش هاي فاز اول در شهرستان بيرجند اظهار 
داشت: در فازهاي بعدي نيز ساير شهرستان ها هدف 
اجرا قرار مي گيرند. او تاكيد كرد: پس از پياده س��ازي 
پروژه، لينك شدن دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اين 
سيستم اجباري مي شود و خارج از اين سامانه مجوزي 
صادر نخواهد شد. وي از هزينه كرد 500ميليون تومان 
ب��راي تجهيز كارگاه آموزش��ي در پس��ت خراس��ان 
جنوبي خبر داد و افزود: اين هزينه ها توس��ط وزارت 

ارتباطات انجام ش��ده ولي پس از اتمام اين آموزش ها 
براي شركت پست اس��تان ماندگار مي شود. ميرزايي 
بر همكاري بنياد مس��كن در اين پ��روژه تاكيد كرد 
و گفت: براي مش��خص ش��دن محدوده هاي قانوني 
روس��تاها نيازمند اين همكاري هس��تيم. او با اشاره 
به اجراي پروژه س��يماك در 21 استان افزود: برخي 
استان ها موفقيت هاي چشمگيري در اجراي اين پروژه 

داشته اند كه مازندران نمونه بارز اين استان هاست. 

خوزستان|
رييس ات��اق اصناف اه��واز گفت: 
تعدادي توليدكننده و عرضه كنندگان 
كاال، در ب��ازار كاال توزي��ع نمي كنند 
و از ف��روش كاال خ��ودداري مي كنند 
و اي��ن موضوع باع��ث افزايش قيمت 

محصوالت در بازار شده است. 
س��عيد ممبيني در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: تعدادي از 
كارخانه ها به خصوص توليدكننده و عرضه كنندگان، با وجود آنكه 
داراي مشتريان قديمي هستند كه از آنها خريداري مي كنند، در 

بازار كاال توزيع نمي كنند و از فروش كاال خودداري مي كنند. 
او افزود: مش��تريان اي��ن كارخانه هاي توليدي در گذش��ته 
به ص��ورت اعتباري و اكنون باتوجه به ش��رايط اقتصادي كاال را 
به ص��ورت نقدي از آنها خريداري مي كنند اما اين كارخانه ها به 
بهانه هاي مختلف ازجمله اينكه قطعات نداريم، از فروش كاال سر 
ب��از مي زنند. رييس اتاق اصناف اه��واز تصريح كرد: اين كمبود 
عرض��ه محصوالت در ب��ازار كه بر اثر عدم فروش كاال توس��ط 
توليدكنندگان انجام مي گيرد، باعث افزايش قيمت محصوالت در 
بازار شده است. البته اتحاديه ها اعضاي خود را هماهنگ كرده اند 
ت��ا اين اعضا در جلوگي��ري از افزايش قيمت ها همراهي الزم را 
انج��ام دهند. ممبيني ادامه داد: زماني كه عرضه محصوالت در 
بازار كاهش پيدا كن��د، خود به خود قيمت محصوالت افزايش 
پيدا مي كند و يك نارضايتي در ميان خريداران به وجود مي آيد. 
او گفت: مدت هاي زيادي اس��ت كه در ش��رايط ركودي به س��ر 
مي بريم و تقاضا براي خريد محصوالت در بازار خيلي زياد نيست 
و حتي نسبت به گذشته نيز كاهش پيدا كرده است اما باتوجه به 
پيش بيني نمايندگي هاي توزيع كاال مبني بر اينكه انبارها نبايد 

خالي از كاال باشد، به دنبال تامين كاال هستند.

 آخرين وضعيت بازار اهواز 
به نقل از رييس اتاق اصناف

ايالم|
مديرعامل آب و فاضالب ش��هري 
ايالم گفت: بحران آب در استان ايالم 

جدي است. 
به گزارش »تعادل« از ايالم، افشين 
مظاه��ري صب��ح ديروز در نشس��ت 
رس��انه يي خود با اصحاب رسانه اظهار 

داشت: بحران آب در استان ايالم جدي است. 
مديرعامل آب و فاضالب ش��هري ايالم گفت: كاهش نزوالت 
آسماني ايالم را به شدت با مشكل كمبود آب روبه رو كرده است. 

او گفت: در حال حاضر شهر ايالم 1.5 برابر حد مجاز مصرف 
آب دارد و اكثر شهرس��تان هاي اس��تان در وضعيت مصرف اولي 
بر حد نصاب هس��تند. مظاهري به رعايت الگوي مصرف تاكيد و 
يادآور شد و گفت: رعايت الگوي مصرف، صرفه جويي در مصرف 
 مي توان��د از قطع مكرر آب در اس��تان جلوگيري كند. او به حفر

4 حلقه چاه در شهر ايالم جهت تزريق آب بيشتر به شبكه اشاره 
و گفت: براي آنكه با قطع آب در تابس��تان امسال روبه رو نشويم 
اقدام به حفر 4 حلقه چاه جديد در ايالم كرده ايم تا با كاهش قطع 
آب در تابس��تان مواجه شويم. مظاهري به فرهنگ سازي رعايت 
الگوي مصرف اش��اره و بيان داش��ت: همه دس��تگاه ها و اصحاب 
فكر و انديشه درراستاي فرهنگ سازي اين شركت را ياري كنند 
چون آب و فاضالب ش��هري به تنهايي توان فرهنگ سازي ندارد. 
او ب��ه پروژه هاي در دس��ت اقدام اش��اره و بيان ك��رد: پروژه هاي 
مهم آبرس��اني شهرستان ملكشاهي، نصب آب شيرين كن در اين 
شهرستان، طرح آب رساني س��يروان و سرابله از پروژه هاي مهم 
اين شركت در امسال است. مظاهري به اجراي طرح حافظان آب 
اش��اره و گفت: براي جلوگيري از استفاده هاي نادرست از آب در 

استان ايالم طرح حافظان آب در ايالم اجرا مي شود. 

 بحران آب 
در استان ايالم جدي است

اصفهان|
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: وضعيت بهداشتي 
آب ش��رب اصفهان همچن��ان مانند 
قبل، از نظر بهداش��ت و سالمت مورد 
تاييد مركز بهداشت استان است. اين 
درحالي اس��ت كه با كاهش تخصيص 
آب طرح اصفهان بزرگ و با در مدار قرار گرفتن چاه هاي اجاره يي 
و متفرقه، آب شرب استان داراي شاخص هاي استاندارد از لحاظ 
سالمت و بهداشت است. هاشم اميني در مورد وضعيت بهداشت 
و س��المت آب شرب اصفهان اظهار كرد: طبق بررسي هاي انجام 
شده ازجمله نمونه برداري، تست كلرسنجي يا آزمايشات ميكروبي 
و شيميايي وضعيت بهداشتي آب شرب اصفهان نسبت به قبل، 
از نظر بهداش��ت و س��المت مورد تاييد است. او با اشاره به تغيير 
طعم و مزه آب در برخي نقاط اصفهان افزود: بايد توجه داشت كه 
به دليل كمبود آب، شركت آب و فاضالب، آب چاه هاي اجاره يي 
و متفرقه را وارد مدار بهره برداري قرار داد همين امر دليل تغيير 

كيفيت و طعم آب است كه البته از نظر سالمت مشكلي ندارد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در 
سال جاري براي جبران كمبود تخصيص آب طرح اصفهان بزرگ 
اقدام به حفاري بيش از 70 فقره چاه جديد در اقصا نقاط استان 
نموده ايم كه پيش بيني مي شود با حفر اين چاه ها حدود 10درصد 

كمبود نياز آبي در شرايط بحراني برطرف شود. 
او اف��زود: چاه هاي جديدالحفر ش��ركت آب و فاضالب قبل از 
آنك��ه در مدار بهره برداري قرار گيرد قطعا مركز بهداش��ت از آب 
اين چاه ها نمونه برداري، آزمايش و تس��ت فاكتورهاي ميكروبي 
ش��يميايي انجام و اگر مشكلي وجود نداشته باشد، اجازه ورود به 

مدار مصرفي آب داده مي شود. 

 سالمت و بهداشت آب شرب مورد تاييد
مركز بهداشت است

خراسان رضوي|
ريي��س اتحادي��ه موبايل فروش��ان 
مش��هد عنوان كرد: چگونه مي ش��ود 
يك ش��ركت وارد كننده گوشي تلفن 
همراه در مش��هد طي 3 ماه تنها يك 
مرتبه بتوان��د ارز وارداتي دريافت كند 
اما در همين بازه زماني يك ش��ركت 
توانس��ته 26 ميليون يورو ارز وارداتي دريافت كند، در واقع بايد 
توجه داش��ت منافعي هم در اين سوي ماجرا وجود دارد. افشين 
اكبري حداد با اش��اره به التهابات اخير ب��ازار تلفن همراه و اعالم 
ليس��تي از ش��ركت هاي متخلف در واردات موبايل از سوي وزير 
ارتباطات اظهار كرد: متاس��فانه مردم اعتماد زيادي به ش��رايط 
اقتص��ادي ندارند و همين امر به همراه هج��وم براي خريد كاال 
موجب تش��ديد بروز اين اتفاقات مي ش��ود. اين مس��اله در همه 
زمينه هاي ديگر اقتصادي مانند بازار سكه و ارز نيز ديده مي شود. 
او ادامه داد: در جدول اعالم شده از سوي وزير ارتباطات شركت هايي 
وجود دارد كه تا 26 ميليون يورو ارز براي واردات دريافت كرده اند. به 
عنوان نمونه واردات همان شركتي كه اين مقدار ارز وارداتي دريافت 
كرده، تماما گوشي آيفون بوده است اما اگر همين گوشي هاي آيفوني 
كه اين ش��ركت وارد كرده، به درستي در بازار عرضه مي شد، قيمت 
آيفون ايكس 11 ميليون تومان نبود. اكبري حداد خاطرنش��ان كرد: 
س��وال ديگر اين است كه چگونه مي شود يك شركت واردكننده در 
مشهد طي 3 ماه تنها يك مرتبه بتواند ارز وارداتي دريافت كند؟ اما 
در همين بازه زماني يك شركت توانسته 26ميليون يورو ارز وارداتي 
دريافت كند. در واقع بايد توجه داش��ت منافعي هم در اين س��وي 
ماجرا وجود دارد. اگر اين ش��ركت ها مي توانستند به صورت مساوي 
ارز دريافت كنند، قطعا رقابت بين آنها براي عرضه ايجاد مي ش��د و 

كاال با قيمتي مناسب در اختيار مردم قرار مي گرفت. 

 حاشيه هاي واردات گوشي 
با ارز 4200 توماني
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اقتصاد اجتماعي12
 راه اندازي مراكز 

مشاوره سالمندي
رييس مركز توس��عه پيشگيري سازمان بهزيستي از 
ايجاد مراكز مشاوره سالمندي خبر داد و گفت: براي ارائه 
خدمات و مداخالت ويژه دوران سالمندي، بنياد فرزانگان 

راه اندازي خواهد شد. 
فاطمه عباس��ي در مراسم ديدار با سفير كشور سوئد 
كه در مركز مش��اوره جامع برگزار ش��د، افزود: بر اساس 
آخرين اطالعات جمع آوري شده خط مشاوره ۱۴۸۰ در 
س��ال گذشته يك ميليون و ۶۰۰ هزار مشاوره انجام داده 
كه ۸۳ درصد آنها را زنان و ۱۷ درصد را مردان تش��كيل 
مي دهند كه عمدتا اين افراد داراي اختالالت افس��ردگي 
يا آسيب هاي ديگري بوده اند. وي گفت: بيشترين افرادي 
كه با اين خط تماس گرفته اند در گروه س��ني ۲۴ تا ۴۵ 
سال هستند، همچنين ما براي افراد سالمند و باالي ۶۵ 
س��ال نيز خطوط مشاوره تلفني داريم كه اطالعات الزم 
در خصوص س��المندي را به آنها ارائه مي دهند. عباسي 
تصريح كرد: همچنين بنياد فرزانگان را در راس��تاي ارائه 
خدمات ويژه و مداخالت بهنگام براي سالمندان راه اندازي 
خواهيم كرد. رييس مركز توس��عه پيش��گيري سازمان 
بهزيستي با تاكيد بر اينكه مشاوره هاي فردي و تخصصي، 
زوج درماني و خدمات مددكاري و بهداشتي براي تماس 
گيرندگان و زنان آس��يب ديده و همچنين خانواده هاي 
در معرض آس��يب ارائه مي ش��ود و نگاه جنسيتي وجود 
ندارد اما در تماس هاي تلفني اغلب تماس گيرندگان زن 
هستند. وي به راه اندازي خانه امن براي زنان آسيب ديده 
در تمامي اس��تان ها اشاره كرد و گفت: اين خانه ها براي 
حمايت، ارائه خدمات و توانمندسازي اين زنان راه اندازي 
شده است. عباسي با اشاره به اينكه براي دختران فراري، 
زنان سرپرس��ت خانوار و آس��يب ديده، مراكز بازپروري 
ايجاد كرده ايم، افزود: برنامه اصلي ما بازگش��ت اين افراد 
به خانه هايشان است، از سوي ديگر براي زناني كه دچار 

آسيب مي شوند نيز خانه سالمت ايجاد شده است. 
وي تصري��ح كرد: ۳۴۶ مركز مداخل��ه در بحران نيز 
داريم و همچنين مسائل و مشكالت در خصوص اعتياد 
نيز از طريق مشاره با شماره تلفن ۰۹۶۲۸ به متقاضيان 
ارائه مي ش��ود. رييس مركز توس��عه پيشگيري سازمان 
بهزيس��تي از فعاليت ۶ مركز مخصوص كودكان معتاد و 
دو مركز نيز مادر و كودك خبر داد و گفت: در اين مراكز 
امكان نگه��داري فرزند در كنار مادران معتاد وجود دارد 
و اولويت بهزيستي پيش��گيري از اعتياد زنان و كودكان 
اس��ت و در اين خصوص ۱۰درصد مراك��ز درماني را به 
ترك اعتياد زنان اختصاص داده ايم. عباس��ي با اشاره به 
اينكه ۱۲۶ مركز ميان مدت اقامتي در حوزه اعتياد داريم، 
گفت: همچنين مراكز ويژه س��رپايي و سرپناهان را نيز 
ويژه زنان معتاد راه اندازي كرده ايم. وي با اشاره به اينكه 
ش��يوع اعتياد در ايران نيز همانند دنيا باالست، افزود: ما 
توانس��ته ايم با مداخالت بهنگام و درمان اعتياد اقدامات 
خوبي انجام دهي��م و در حال حاضر ۱۰درصد جمعيت 
۲ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار نفري معت��ادان در ايران را زنان 

تشكيل مي دهند.
 

آغاز مرحله دوم آزمون اعزام 
معلمان به خارج

رييس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور 
وزارت آم��وزش و پرورش از آغاز مرحله دوم آزمون اعزام 
معلمان به خارج از كش��ور از ۱۷ تي��ر خبر داد و گفت: 
عالوه ب��ر س��نجش صالحيت هاي علم��ي و تخصصي 
پذيرفته ش��دگان آزمون، ش��خصيت و منش افراد براي 
حضور در مدارس خارج از كشور نيز مورد بررسي و توجه 

دقيق قرار مي گيرد. 
غالمرض��ا كريمي ب��ا بيان اينكه از ۱۷ ه��زار و ۳۰۰ 
نف��ري كه در مرحله اول آزمون اعزام به خارج از كش��ور 
شركت كردند حدود هزار نفر براي مرحله دوم و مصاحبه 
حضوري انتخاب ش��دند اظهار كرد: نم��رات مرحله اول 
نقش��ي در مصاحبه ندارد و ش��خصي كه وارد مصاحبه 
مي شود بايد استانداردهاي الزم براي كار در محيط خارج 
از كشور را دارا باشد. وي افزود: از ۱۷ تير ماه مصاحبه با 
گروه هاي مختلف پذيرفته شدگان شروع مي شود و عالوه 
بر س��نجش و بررس��ي صالحيت هاي علمي و تخصصي 
پذيرفته ش��دگان آزمون، ش��خصيت و منش افراد براي 
حضور در مدارس خارج از كش��ور نيز مورد توجه دقيق 
قرار مي گيرد. رييس مركز امور بين الملل و مدارس خارج 
از كش��ور وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينكه معلم 
اعزامي باي��د چارچوب ه��ا و آداب ديپلماتيك را رعايت 
كند گفت: اين افراد به لحاظ تسلط بر زبان تخصصي هم 
ارزيابي مي شوند زيرا قابل پذيرش نيست معلمي دو سه 
سال در خارج از كشور كار كند اما به هيچ زبان بين المللي 
مسلط نباش��د. وي بايد بتواند با خارجي ها ارتباط برقرار 
كند. بنابراين از اعزام معلمي كه به يك زبان بين المللي 

خارجي تسلط نداشته باشد جلوگيري مي كنيم. 
كرمي افزود: ارزيابي ما اين اس��ت كه در نهايت ۳۳۰ 
نفر انتخاب شوند، هرچند اگر صالحيت هاي الزم در اين 

تعداد نبود مجددا آزمون برگزار مي كنيم. 

اختصاص يارانه به مهدهاي 
پذيراي كودكان معلول

مديركل دفتركودكان و نوجوانان بهزيس��تي كشور با 
اش��اره به اينكه به مهدهاي كودك كه از كودكان معلول 
نگهداري مي كنند، يارانه پرداخت مي شود، گفت: كودكان 

معلول در مهدهاي ويژه نگهداري نمي شوند. 
محمد نفريه با اشاره به آمار و ارقام مهدهاي كودك 
در كش��ور گفت: بيش از ۶۰۰ هزار كودك در مهدهاي 
كودك در پنج رشته تغذيه، بهداشت، ايمني، نگهداري 
و آموزش نگهداري مي ش��وند. وي مهدهاي كودك را 
بهترين مكان بعد از منزل براي كودكان خواند و افزود: 
مهدهاي كودك بايد بر اساس شاخص ها، استانداردها را 
رعايت كنند و هر مهد با دريافت ش��اخص و استاندارد 
بيشتر، ستاره باالتري دريافت مي كند. به گفته نفريه، 
همچني��ن مربيان ني��ز از نظر جس��مي، رواني، دانش 
و س��طح دين داري بررس��ي مي ش��وند و ب��ا دريافت 
اس��تانداردهاي باالتر، س��طح ايمني كودكان افزايش 
مي ياب��د. مديركل دفتركودكان و نوجوانان بهزيس��تي 
كشور گفت: كودكان معلول در مهدهاي ويژه نگهداري 
نمي ش��وند و بر اساس مصوبه مش��خص است كه چه 
كودكاني از نظر معلوليت بايد در مهدها نگهداري شوند. 

اخبار

بيمه اعتياد بعد از 5 سال هنوز بالتكليف است 

پيچ »بيمه« براي درمان اعتياد

اعالم استقالل بيمارستان هاي وزارت بهداشت
به دنبال ايجاد برخي حواشي و اما و اگرها درباره 
مستقل شدن بيمارستان هاي وزارت بهداشت، مدير 
برنامه ملي اداره بيمارس��تان هاي مس��تقل  وزارت 
بهداشت با اشاره به جزييات اين برنامه، گفت: اين 
اقدام دس��تورالعملي در راستاي شفافيت مديريتي 
و مالي در بيمارس��تان ها و در جهت بالفعل كردن 
يك واحد اجرايي مس��تقل اس��ت. مهدي جعفري 
با اش��اره به اقدام وزارت بهداشت در راستاي اداره 
مستقل بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كشور، به ايسنا گفت: اين اقدام در راستاي استفاده 
از ظرفيت يك واحد اجرايي مس��تقل است كه در 
م��اده دو آيين نامه مالي و معامالتي دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي كش��ور به آن اشاره شده است. طبق 
اين ماده، دانشگاه ها مي توانند واحدهاي تابعه را به 

صورت مستقل اداره كنند. 

بيمارستان هايي كه مي توانند مستقل باشند
وي ب��ا بي��ان اينك��ه واحده��اي وابس��ته ب��ه 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي ش��امل دانش��كده، 
بيمارس��تان و مراك��ز تحقيقاتي هس��تند، افزود: 
طبق آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي، دانش��گاه مي تواند بيمارستان هايش را به 
صورت مستقل يا غيرمستقل اداره كند. در زمينه 

بيمارستان مس��تقل ديگر آيين نامه ويژه يي وجود 
ندارد، بلكه در چارچوب آيين نامه مالي و معامالتي 
دانش��گاه و به خصوص م��اده دو اين آيين نامه كه 
اجازه داده بيمارس��تان ها به صورت مس��تقل اداره 

شوند، قرار مي گيرد. 
مدير برنامه ملي اداره بيمارستان هاي مستقل 
وزارت بهداش��ت ادامه داد: با هدف همگون بودن 
اصالحات سازماني بيمارس��تان از مدل هاي رايج 
جهان��ي بهره بردي��م و در چارچوب آيين نامه ها و 
دس��تورالعمل هاي وزارتي و دانشگاهي در ۹ بعد 
به بيمارس��تان ها اختياراتي ش��فاف اعطا شود. با 
توجه به اين مدل، بيمارس��تان ها وقتي به صورت 
غيرمس��تقل اداره مي ش��وند يك رييس برايشان 
انتخاب مي كنند، اما در بيمارس��تان مستقل يك 
هيات عامل و ي��ك مديرعامل براي بيمارس��تان 
تعيين مي ش��ود. اعضاي هيات عامل و مديرعامل، 
بيمارستان را طبق يك موافقتنامه شفاف تحويل 
مي گيرند و اين موافقتنامه  بين مديرعامل و رييس 
دانشگاه علوم پزشكي امضا مي شود و بيمارستان 
به آنها تحويل داده مي ش��ود. همچنين يكس��ري 
ش��اخص هاي مالي، عملكردي و نيروي انساني را 
هم در اين موافقتنامه قيد كرده ايم كه بيمارستانها 

طبق اين شاخصها پايش و ارزشيابي مي شوند. 

 نگاهي به فرآيندهاي مالي
در بيمارستان هاي مستقل

جعفري همچنين گفت: در يك بازه سه تا پنج 
ساله بيمارستان به هيات عامل تحويل داده مي شود 
و هيات عام��ل بايد به صورت س��االنه گزارش��ي از 
وضعيت بيمارستان به دانشگاه ارائه كند. بايد توجه 
كرد كه اين اقدام در راس��تاي ش��فافيت مديريتي 
در بيمارستان هاس��ت. البته برخ��ي اين موضوع را 
با اس��تقالل مالي بيمارستان ها اش��تباه گرفته اند، 
ام��ا اصال چنين موضوعي مطرح نيس��ت. بنابراين 
همچنان منابع مالي بيمارستان از سوي بيمه ها و 

دولت در اختيار قرار مي گيرد. 
وي تاكيد كرد: بنابراين در اين اقدام دانش��گاه 
مانند هلدينگي اس��ت كه چند بيمارستان دارد و 
همه تعامالت كش��وري با دانش��گاه به عنوان يك 
هلدين��گ انجام مي ش��ود و خود دانش��گاه هم با 
بيمارستان هايش ارتباط دارد. بنابراين دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي همچنان نظارت ها، روابط مالي و... 
را در بيمارس��تان ها حفظ مي كنند، اما در راستاي 
شفافيت مديريتي مستقل مي شوند. در اين صورت 
اگ��ر بيمه ها مطالبات بيمارس��تان را به دانش��گاه 
پرداخت كردند، دانش��گاه مكلف اس��ت سريعا اين 
منابع را به بيمارستان ارسال كند. در زمينه نيروي 

انساني تشكيالت اجمالي بيمارستان مستقل بايد 
در هيات امناي دانشگاه به تصويب برسد. 

 شفافيت مالي در بيمارستان ها
مدير برنامه ملي اداره بيمارس��تان هاي مستقل 
وزارت بهداش��ت ب��ا بي��ان اينكه تعرفه ه��اي اين 
بيمارس��تان ها ۱۰۰ درص��د دولت��ي اس��ت و باال 
بردن تعرفه هاي آنها منطقي نيس��ت، اظهار كرد: 
در اين صورت با يك واحد مس��تقل طرفيم كه به 
ما گ��زارش مي دهد و مورد حسابرس��ي مالي قرار 
مي گيرد. بيمارس��تان هاي غيرمستقل حسابرسي 

مالي نمي ش��دند، اما در بيمارس��تان هاي مستقل 
هر سال حسابرس��ي مالي انجام مي دهيم كه اين 
موضوع به شفافيت مالي و جلوگيري از اتالف منابع 

كمك مي كند. 
جعف��ري همچني��ن گفت: تاكي��د مي كنم كه 
توقعات مان را از برنامه هاي اصالح ساختاري خيلي 
باال نبريم. فكر نكنيم كه يك طرح قرار است، همه 
چيز را حل كند، بلكه اين اقدام دس��تورالعملي در 
راستاي ش��فافيت مديريتي در بيمارستان ها و در 
جهت بالفعل كردن تم��ام ظرفيت هاي يك واحد 

اجرايي مستقل است.

پنج س��ال از ابالغ مصوبه بيم��ه درمان اعتياد 
مي گ��ذرد، بيمه ي��ي كه ق��رار بود اميد ب��ه بهبود 
معت��ادان به مواد مخ��در را باال ببرد ام��ا در ميانه 
راه گرفتار برخوردهاي س��ليقه يي شد تا جايي كه 
ن��ه معلوم اس��ت بودجه آن كجا صرف ش��ده و نه 
مشخص است شامل چه خدماتي مي شود. اگرچه 
در ابت��دا قرار بود به يكي از مهم ترين طرح ها براي 
درمان اعتياد تبديل شود، چندي بعد تنها به ارائه 
خدمات س��رپايي ختم ش��د كه برخي نمايندگان 
مجلس معتقدن��د، بودجه طرح حتي براي اين امر 
هم ناكافي است. آن طور كه مسووالن بيمه سالمت 
مي گويند، اعتبارات تخصيص يافته به سازمان بيمه 
س��المت در س��ال ۹۶ جهت پوش��ش هزينه هاي 
درمان سر پايي ترك اعتياد رقمي بالغ بر ۷۸ميليارد 
تومان بوده كه در رديف اعتباري تخصيصي سازمان 
برنامه و بودجه با س��قف جمعيتي بالغ بر ۶۰ هزار 
نفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اما بنا بر اظهارات 
كوروش فرزين مديركل دفتر مديريت خدمات بيمه 
سالمت عمومي س��ازمان بيمه سالمت ايران، اين 
بودجه عمال ماهيت س��رانه يي ندارد. با اين وجود 
مسووالن سازمان بهزيستي كشوركه متولي اصلي 
درمان اعتياد در كشور است، اعتقاد دارند از بودجه 
در نظر گرفته شده براي بيمه اعتياد، هيچ مبلغي 

تاكنون به اين سازمان داده نشده است. 

 نياز به منابع مالي بيشتر
س��رانه مصوب براي پوشش خدمات بسته بيمه 
پايه درمان در س��ال ۹۶ مبلغ ۴۰ ه��زار تومان بود 
كه تنها خدمات سرپايي را شامل مي شود حال آنكه 
معتادان براي بهبود كامل نياز به خدماتي بيش از اين 
دارند، اگر به اين وضعيت معتادان متجاهر، بي هويت 
و فاقد بيمه هم اضافه شود، ناكارآمد بودن طرح بيمه 
اعتي��اد در حالت فعلي  بيش از پيش خود را نش��ان 
مي دهند. رس��ول خضري عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي معتقد اس��ت؛ بودجه در 
نظر گرفته شده براي بيمه اعتياد حتي براي درمان 
س��رپايي هم كفاف نمي ده��د، او درباره اين موضوع 
گفت: » بودجه بيمه اعتي��اد حتي براي درمان هاي 
س��رپايي معتادان نيز پاسخگو نيست؛ بنابراين براي 
درمان هاي بستري و استفاده از خدمات سطح ۲ و ۳ 

درمان بايد منابع بيشتري را اختصاص داد. «
او اف��زود: »پروت��كل درمان��ي ب��راي معتادان 
استفاده كننده از مواد مخدر صنعتي وجود ندارد، در 
س��ال ۹۶ و ۹۷ دولت بودجه ويژه يي رابراي درمان 
معت��ادان در نظر گرفت، ضمن اينكه در فاز چهارم 
طرح تحول س��المت نيز به بح��ث درمان معتادان 
توجه قابل قبولي شده اس��ت؛ اما اين بودجه ها به 

هيچ وجه در درمان معتادان كافي نيست. «
نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي 

اس��المي با تاكيد بر اينكه ع��دم تخصيص بودجه 
و اعتب��ارات كاف��ي براي درمان معت��ادان بارها در 
نشس��ت هايي با حضور وزيركار، مسووالن سازمان 
بهزيس��تي و دس��تگاه هاي ديگر تذكر داده ش��ده 
است، بيان كرد: »دولت بايد از اعتبارات در اختيار 
از جمله مابه التفاوت نرخ تسعير ارز منابع مورد نياز 
براي درمان معتادان را تامين كند، بهزيستي متولي 
بح��ث درمان معتادان بوده و با همكاري س��ازمان 
بيمه سالمت اقدامات درماني براي افراد معتاد انجام 
مي ش��ود، البته چون در برنامه ششم توسعه بيمه 
سالمت از وزارت تعاون منفك و به وزارت بهداشت 
ملحق شد؛ بايد از اين سازمان نيز درخواست كرد 
كه ب��ه وظايف خود در اين زمينه عمل كند؛ البته 
بيمه س��المت و بهزيس��تي بدون اختصاص منابع 

توانايي درمان معتادان را ندارند. «
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه 
تخصيص اعتبارات در حوزه درمان بايد به ش��كل 
صد درصد باش��د، افزود: »عدم تخصيص اعتبارات 
حتي به ميزان يك درصد تاثير مستقيمي بر روند 

درمان بيماران مبتال به اعتياد دارد. «

 از 80 ميليارد بودجه بيمه اعتياد چيزي
به بهزيستي نرسيد

با اين حال اگرچه س��ازمان بهزيس��تي متولي 
اصلي درمان اعتياد در كشور است، اما منابع مالي 
بيمه درمان اعتياد به س��ازمان بيمه سالمت ايران 

داده مي شود و مسووالن بهزيستي معتقدند تاكنون 
هيچ بودجه يي به آنها داده نش��ده است با اين حال 
مسووالن بهزيستي، طرح هاي تازه يي براي درمان 
اعتي��اد دارند كه از جمل��ه آن طرح » ياري برگ« 
اس��ت. فريد براتي سده معاون توسعه، پيشگيري و 
درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور درباره اين 
موضوع به ايسنا گفت: »بيمه اعتياد بودجه يي ۸۰ 
ميلياردي را ساالنه در اختيار دارد كه تاكنون هيچ 
مبلغي از آن به ما داده نش��ده و اين س��وال وجود 
دارد كه پس اين پول براي چه كس��ي و كجا قرار 
است هزينه شود؟« او با اشاره به پيشنهاد سازمان 
بهزيس��تي براي استفاده از »ياري برگ« براي ارائه 
خدمات به معتادان نيازمند و بي بضاعت گفت: »در 
صورتي كه سازمان بيمه سالمت و سازمان برنامه و 
بودجه و با پيگيري هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
»ياري برگ« ب��راي ارائه خدمات ب��ه معتادان در 
نظر بگيرند، براي كمك به معتادان بسيار راهگشا 
خواهد بود. نامه يي كه ما براي همكارانمان در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نوشتيم در مورد اين بود كه ۵۰ 
درصد از بودجه بيمه اعتياد در قالب »ياري برگ« 
در اختيار س��ازمان بهزيس��تي قرار داده شود، اما 
تاكنون پاسخي از سوي مسووالن به اين پيشنهاد 

داده نشده است. «
معاون توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيس��تي كشور با اش��اره به اينكه محروم ترين و 
بي بضاعت تري��ن معت��ادان افرادي هس��تند كه به 

س��ازمان بهزيس��تي مراجعه مي كنند و در مراكز 
اقامتي يا درماني آن مستقر مي شوند، تصريح كرد: 
اين در حالي اس��ت كه دقيقا همين عده به دليل 
مشكل نبود مدارك شناسايي از بيمه اعتياد محروم 
هس��تند. به عبارت ديگر محروم تري��ن معتادان از 
خدماتي كه بايد بيش��تر از هم��ه، از آن برخوردار 
باشند، محروم هستند. براتي سده افزود: پيشنهاد 
ما اين است كه بخشي از اين بودجه در قالب ياري 
برگ در اختيار س��ازمان بهزيس��تي قرار بگيرد تا 
بتوانيم اين بودجه را براي معتادان استفاده كنيم، 
البته س��ازمان بهزيستي در حال حاضر هم »ياري 
برگ« براي معتادان محروم و بي بضاعت در اختيار 
دارد. حتي براي كارگ��ران بي بضاعت هم با وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي به توافقي رس��يديم؛ 
به طوري كه مبلغي به ما داده ش��ده كه قرار است 
صرف جامع��ه توليدكننده كمتر برخ��وردار مانند 
كارگران كارخانه هاي توليدي كه مي خواهند درمان 

شوند اما از پس هزينه هاي آن برنمي آيند، شود. 

 بيمه درمان اعتياد به چه كساني تعلق مي گيرد
حنان حاج محمودي مديركل خدمات تخصصي 
س��ازمان بيمه س��المت درباره جزئيات اس��تفاده 
از بيم��ه درمان اعتياد گف��ت: » خدماتي كه بيمه 
پوش��ش مي دهد بر اس��اس مصوبه هيات دولت و 
دستورالعمل هايي است كه هر سال ابالغ مي شود. 
اين رديف اعتبارات براي پوش��ش درمان سرپايي 

وابس��تگي به مواد است و ش��امل خدمات بستري 
نمي شود. عالوه بر آن سرانه بيمه اعتياد به كساني 
تعلق مي گيرد كه پوش��ش بيمه يي دارند. برخي از 
خدمات درماني معتادان را كه جنبه حمايتي دارند، 
توس��ط س��ازمان اداره امور زندان ه��ا، مراكز تحت 
پوشش س��ازمان بهزيستي، مراكز اقامتي، تي سي 
و مراكز ماده ۱۶ ارائه مي ش��ود، اما اين خدمات، در 
بس��ته بيمه تعريف نشده اند و از محل بودجه بيمه 

اعتياد براي آنها هزينه نمي شود. «
او افزود: »اولويت ما قرارداد با مراكز دولتي است؛ 
چرا كه فرض بر اين اس��ت كه بيماران بي بضاعت 
به اين مراكز مراجعه مي كنند و بيمه شدگان توان 
پرداخ��ت تعرفه ه��اي بخش خصوص��ي را ندارند. 
ستادهايي در كميته هاي درمان استان ها بر اساس 
شرايط استان، پراكندگي جمعيت و نوع دسترسي 
با برخي از مراكز خصوصي در سطح استان قرارداد 
مي بندند. سازمان بيمه سالمت هزينه هاي درمان 
را بر اساس تعرفه هاي دولتي پرداخت مي كند. اين 
هزينه ها در مراكز خصوصي، با تعرفه مصوب بخش 
خصوصي حس��اب مي شوند و بيمه ش��دگان بايد 

مابه التفاوت اين تعرفه ها را بپردازند. 
مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصي سازمان 
بيمه سالمت بيان كرد: »رديف اعتباري بيمه اعتياد 
فقط مخصوص بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت 
نيست، بلكه بيمه شدگان ساير بيمه هاي پايه شامل 
تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و كميته امداد نيز 
مي توانند از پوش��ش خدمات اي��ن رديف اعتباري 
اس��تفاده كنند. س��امانه يي به اين منظور طراحي 
شده و در اختيار مراكز طرف قرارداد گذاشته شده 
است؛ به اين ترتيب مشخصات هر بيمه شده  در اين 
سامانه ثبت مي شود و افراد مي توانند بسته درماني 
خود را در طول مدت درمان فقط از مركزي كه در 

آن ثبت نام كرده اند، دريافت كنند. «
حاج محمودي درباره امكان تحت پوشش قرار 
گرفت��ن معتادان فاقد هويت و متجاهر نيز توضيح 
داد و گف��ت: » كس��اني مي توانند اي��ن خدمات را 
دريافت كنند كه تحت پوشش يكي از صندوق هاي 
سازمان بيمه س��المت قرار گرفته باشند. معتادان 
بدون هويت و متجاهر فاقد مشخصاتي هستند كه 
بتوانيم آن را در سامانه خود ثبت و براي آنها پوشش 
بيمه يي فراهم كنيم. اين موضوع در ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و حوزه قضايي مطرح شده و كارگروهي 
روي ش��رايط امكان پوشش بيمه اين افراد فعاليت 
مي كند. اين اف��راد به درم��ان بيماري هاي همراه 
اعتياد هم نياز دارند؛ به همين دليل بايد پوش��ش 
بيمه يي داش��ته باش��ند. با توجه ب��ه اين موضوع، 
قانونگ��ذار بايد براي وضعي��ت هويت آنها تصميم 
بگيرد تا در چارچوب آن، معتادان بي هويت بتوانند 

از مزاياي صندوق هاي مختلف بهره مند شوند. «

عضو كميسيون كشاورزي مجلس صدور پروانه 
ويژه ش��كار براي اتباع خارجي را مردود دانست 
و گفت: حيات وحش كش��ور قرباني سودجويي 

عده يي خاص شده است. 
علي اكبري صدور پروانه ويژه شكار براي اتباع 
خارجي را مردود دانس��ت و گفت: ش��كارگاه ها و 
زيس��ت گاه ها آن قدر غني نيس��ت كه نيازي به 
ايجاد تعادل داش��ته باشند، بنابراين صدور مجوز 
ش��كار براي حفظ تعادل زيستگاه ها به هيچ  وجه 

مورد تاييد نيست. 
نماينده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه 
در مجلس ش��وراي اس��المي با تاكي��د بر اينكه 
صدور مجوز شكار با نگاه درآمدزا معقول نيست، 
گفت: اگر كس��اني با البي و واس��طه ارتباطي را 
با اش��خاصي برقرار مي كنند ك��ه به صورت ويژه 
وخ��اص مجوزهايي بگيرند به طور قطع اين افراد 

دوستدار محيط زيست نيستند. 
وي با ي��ادآوري اينكه خس��ران صدور مجوز 
شكار به مراتب بيش��تر از منافع آن است، گفت: 
متاسفانه حيات وحش كش��ور قرباني سودجويي 
عده يي خاص و توريس��م ش��كار ش��ده و با عدم 

نظارت مناس��ب محيط زيس��ت ش��كارگاه ها به 
قربانگاه تبديل شده و نسل گونه هاي نادر جانوري 

در معرض انقراض قرار مي گيرد. 
اي��ن نماينده مردم در مجل��س دهم با انتقاد 
از اينكه ارزآوري و درآمدزايي ش��كار نزد سازمان 
حفاظت محيط زيست مهم تر از حفظ گونه هاي 
نادر جانوري است، تصريح كرد: اگر بتوان شكار را 
براي چند سال متوالي به طور كلي متوقف كرد به 
وضعيت متعادل حيات وحش كمك خواهد كرد. 
نماينده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه 
در مجل��س دهم با تاكيد بر اينك��ه صدور پروانه 
شكار در وضعيت موجود به انقراض نسل گونه هاي 
نادر جانوري منتهي مي شود، گفت: نمي توان ادعا 
كرد كه وضعيت مناطق به گونه يي است كه نياز 

به صدور مجوز براي ايجاد تعادل باشد. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه محيط 
زيست به عنوان متولي بايد حامي حيات وحش 
كشور باش��د، ادامه داد: سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت بايد به صدور پروانه ش��كار و قتل وعام 

حيوانات بي گناه پايان دهد. 

حيات وحش قرباني سودجويي عده اي خاص
مدي��ركل دفت��ر بازرس��ي، ارزياب��ي عملكرد و 
پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت با بيان اينكه 
در بازار دارويي كشور آرامش نسبي برقرار و شرايط 
عادي اس��ت، تاكيد ك��رد: داروخانه هاي خصوصي 
ش��هر تهران و مراكز اس��تان ها رصد شده و گزارش 
كمبودهاي دارويي به صورت هفتگي ثبت مي شود. 
محمد توكلي درخصوص نظ��ارت در حيطه دارو و 
تجهيزات پزش��كي گف��ت: داروخانه هاي خصوصي 
ش��هر تهران و مراكز اس��تان ها رصد شده و گزارش 
كمبودهاي دارويي به صورت هفتگي ثبت مي شود. 
وي افزود: همچنين تمام بيمارستان هاي دولتي و 
غيردولتي كشور نيز به صورت هفتگي مورد بازرسي 
و نظارت قرار گرفت��ه و ميزان دارو و تجهيزات آنها 
پايش مي شود. مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي، 
ارزيابي عملكرد و پاس��خگويي به ش��كايات وزارت 
بهداش��ت با بي��ان اينكه بازتاب گزارش��ات مردمي 
در س��امانه ۱۹۰ نيز پيگيري مي شود، خاطرنشان 
كرد: دفتر بازرس��ي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
به ش��كايات وزارت بهداشت، براس��اس تماس ها و 
ش��كايات مردم در س��امانه ۱۹۰، اقدام به پيگيري 
كرده و مواردي كه مبني بر كمبود دارو و تجهيزات 

ب��وده را پايش مي كند. توكلي تصريح كرد: عالوه بر 
اينها، تمام شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي 
كش��ور موظف به بازخواني وضعيت خود هس��تند، 
به اي��ن معنا كه مث��ال يك ش��ركت دارويي اعالم 
مي كند چه مي��زان دارو در انبار، چه ميزان دارو در 
س��طح عرضه، چه ميزان دارو در گمرك بوده و چه 
داروهايي سفارش داده شده و سفارشات دارويي چه 
زماني تحويل ش��ركت داده خواهد شد؛ در واقع بر 
مبن��اي بازخواني ها، پيش بيني مي ش��ود كه مثال 
ت��ا يك ماه آينده كمبودي ب��ه وجود خواهد آمد يا 
ن��ه و كدام اق��الم در معرض كمب��ود و عدم تامين 
توسط شركت ها هستند. وي اظهار داشت: مجموع 
گزارش��اتي كه از منابع ذكر شده دريافت مي شود، 
به صورت روزانه به س��ازمان غذا و دارو اعالم شده و 
اين سازمان به پيگيري كمبودها مي پردازد تا اذهان 
عمومي درخصوص كمبود يا نبودن دارويي مشوش 
نشود. مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي، ارزيابي 
عملكرد و پاسخگويي به ش��كايات وزارت بهداشت 
با بي��ان اينكه تمام��ي پروفرم هاي ثبت س��فارش 
واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط سازمان غذا 
و دارو همچنين اداره كل تجهيزات پزش��كي رصد 

مي ش��ود، يادآور شد: بررسي سفارشات واردات دارو 
و تجهيزات پزش��كي، به اين دليل انجام مي شود تا 
قيمت ه��ا مورد ارزيابي قرار بگيرد و افزايش قيمتي 

اعمال نشده باشد. 
بنابر اعالم پايگاه اطالع رس��اني وزارت بهداشت، 
توكلي با تاكيد بر اينكه س��امانه ۱۹۰ بهترين روش 
براي ثب��ت و گزارش دهي در خصوص كمبود اقالم 
دارويي و تجهيزاتي براي مردم اس��ت، بيان داشت: 
با تاس��يس ش��عبه تعزيرات حكومتي در اداره كل 
تجهيزات پزشكي موارد تخلف نيز به سرعت بررسي 
مي ش��ود. وي گف��ت: همچنين حوزه بازرس��ي در 
سراسر كش��ور به صورت يك شبكه درآمده و تمام 
شعبات آمارها را به صورت هفتگي جمع آوري كرده 
و به ما گزارش مي دهند. توكلي درخصوص كمبود 
اقالم دارويي و تجهيزاتي گفت: قبال بطور متوس��ط 
و ب��ه ص��ورت ماهانه كمبود كمت��ر از ۳۵ قلم دارو 
تجهيزات پزشكي به ثبت مي رسيد، اما در مقطعي 
تعداد كمبود اقالم دارويي افزايش پيدا كرد و دليلش 
عدم تخصيص ارز توس��ط دولت بود كه با توجه به 
تخصيص مناسب ارز در حال حاضر تعداد كمبودها 

روند كاهشي پيدا كرده است.

آرامش نسبي در بازار دارويي
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كارنامهرسميتحوالتبازارمسكندرخردادنشانميدهد

افت تقاضا با رشد 45 درصدي قيمت ملك
گروهراهوشهرسازي|

براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي 
بان��ك مركزي درب��اره تح��والت بازار مس��كن 
در خ��رداد ماه س��ال ج��اري، تع��داد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 14.9هزار 
واحد مس��كوني رسيد كه نس��بت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب 22.1و 3.1درصد 
كاهش نش��ان مي ده��د. اين درحالي اس��ت كه 
در اين ماه متوس��ط قيم��ت خريد و فروش يك 
متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله ش��ده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران 
6.51 ميليون تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8.9 و 45.8درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
بررسي اين ارقام نشان مي دهد كه با افزايش 
قيمت ها، حجم معامالت هم كاهش يافته اس��ت 
البت��ه روند صعودي قيمت ها در بازار مس��كن از 
ابتداي نيمه دوم س��ال گذش��ته و با كاهش نرخ 
س��ود بانكي در تابستان شروع ش��د با افت نرخ 
سودهاي بانكي سرمايه گذاران و دالالن به سمت 
بازار مس��كن حرك��ت كردند و همي��ن موضوع 
افزاي��ش قيمت ها را رقم زد، اي��ن روند صعودي 
ت��ا بهمن ماه ادامه يافت اما در اين ماه با نزديك 
ش��دن به پايان س��ال قيمت ها تغيير چنداني را 
تجرب��ه نكرد اما با آغاز س��ال جديد و نوس��انات 
ش��ديد در بازار ارز ش��اهد جه��ش قيمت ها در 

ارديبهشت ماه بوديم. 
البته اين روند صعودي قيمت ها در خرداد ماه 
هم ادامه پيدا كرد و كاهش حجم معامالت را به 
همراه داش��ت اگرچه برخي كارشناسان ازجمله 
فرهاد بيضايي، مدير گروه سياست گذاري مسكن 
دانش��گاه علم و صنع��ت و فرش��يد پورحاجت، 
دبيركانون سراس��ري انبوه س��ازان كاهش حجم 
معامالت را ناش��ي از همزمان��ي خرداد ماه با ماه 
رمضان مي دانند اما به نظر مي رس��د كه افزايش 
جهش گون��ه قيمت ها حض��ور متقاضيان را براي 

خريد مسكن كم رنگ كرده است. 

كارنامهمسكندربهار
در اين ميان نگاهي به بازار مسكن در 3ماهه 
نخست سال 1397 هم نش��ان مي دهد كه بازار 
در س��ال جاري روند خاصي را تجربه كرده است 
زيرا مقايس��ه حجم معامالت و قيمت ها به خوبي 
گواه از افزايش معامالت و رشد قيمت ها مي دهد. 
براس��اس آمار، تع��داد معام��الت آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران به 39هزار واحد مسكوني 
رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از 

آن 5.2 درصد افزايش نشان مي دهد. 
 در اي��ن مدت متوس��ط قيمت يك متر مربع 
بن��اي واح��د مس��كوني معامله ش��ده از طريق 
بنگاه ه��اي معام��الت ملك��ي در ش��هر تهران 6 
ميليون تومان بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 

سال قبل 36.8درصد افزايش نشان مي دهد. 

كاهش3.1درصديمعاملهنوسازها
بررس��ي توزي��ع تع��داد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا 
در خ��رداد ماه س��ال 1397 حاكي از آن اس��ت 
ك��ه از مجموع 14ه��زار و886 واحد مس��كوني 
معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 
43.7درصد بيش��ترين سهم را به خود اختصاص 
داده ان��د. س��هم مذك��ور در مقايس��ه ب��ا خرداد 
ماه س��ال قبل 3.1واحد درص��د كاهش يافته و 

در مقابل به س��هم واحدهاي ب��ا قدمت بيش از 
15سال افزوده شده است. 

توزيع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حس��ب 
مناط��ق مختل��ف ش��هر ته��ران در خ��رداد ماه 
س��ال 1397 حاك��ي از آن اس��ت ك��ه از ميان 
مناط��ق 22گانه ش��هر تهران منطقه 5 با س��هم 
13.9درص��دي از كل معامالت بيش��ترين تعداد 
قرارداده��اي مبايعه نام��ه را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت همچنين مناط��ق 4و 2 به ترتيب با 
س��هم هاي 8.9 و 8.3 درصد در رتبه هاي بعدي 

قرار گرفته اند. 

رشد45.8درصديقيمتهادرخرداد
در خرداد ماه سال 1397 متوسط قيمت يك 
متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله ش��ده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران 

6.51 ميليون تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8.9 و 45.8درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. بيش��ترين رشد متوسط 
قيمت در اين ماه نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
به منطق��ه 5 )معادل 63.6 درص��د( و كمترين 
ميزان رش��د به منطقه 20)معادل 16.6 درصد( 

تعلق دارد. 

فروشنيميازواحدهاباقيمتكمترازمتوسط
توزي��ع فراواني تع��داد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده بر حس��ب قيمت يك متر مربع بنا 
در خ��رداد ماه س��ال 1397 حاكي از آن اس��ت 
ك��ه واحدهاي مس��كوني در دامن��ه قيمتي 3تا 
3.5ميلي��ون توم��ان به ازاي هر مت��ر مربع بنا با 
سهم 7.9درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه ها 

قيمتي 2.5تا 3و 3.5تا 4ميليون تومان هر كدام 
با س��هم مش��ابه 7.1درصدي در رتبه بعدي قرار 

گرفته اند. 
 در اي��ن ماه توزيع حجم معامالت به گونه يي 
بوده اس��ت كه 56.4 درصد واحدهاي مسكوني 
ب��ا قيمتي كمتر از متوس��ط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني شهر تهران)6.51 ميليون تومان( 

معامله شده اند. 

واحدهايپرفروش؟
توزي��ع فراواني تع��داد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده بر حسب س��طح زيربناي هر واحد 
مس��كوني در خ��رداد ماه س��ال 1397 نش��ان 
مي ده��د، بيش��ترين س��هم از معام��الت انجام 
ش��ده به واحدهاي مس��كوني ب��ا زيربناي 60 تا 
70مترمربع معادل 15درصد اختصاص داش��ته 
اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي 50 تا 60 و 70 
تا 80 مت��ر مربع به ترتيب با س��هم هاي 14.6و 
12.2درص��دي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در 
مجموع در اين ماه واحدهاي مس��كوني با سطح 
زيربن��اي كمت��ر از 80 متر مرب��ع 54 درصد از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. 

ارزانهايهمچنانپرطرفدار
در خرداد ماه سال 1397 توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب ارزش 
هر واحد حاكي ازآن است كه در ميان دامنه هاي 
قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 
100ت��ا 200ميلي��ون تومان با اختصاص س��هم 
17.1درصد بيش��ترين س��هم از معامالت انجام 
ش��ده را به خ��ود اختصاص داده ان��د. واحدهاي 
داراي ارزش 200ت��ا 300 و 300تا 400ميليون 
تومان ه��م به ترتيب با اختصاص س��هم 16.7و 
10.7درص��د در رتبه هاي بعدي ق��رار گرفته اند. 
در مجم��وع در اي��ن ماه ح��دود 54.9 درصد از 
معامالت به واحدهاي مس��كوني با ارزش كمتراز 

500 ميليون تومان اختصاص داشته است.
 

رشد12.5درصدياجارهبها
در خ��رداد ماه س��ال 1397 ش��اخص كرايه 
مس��كن اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق 
ش��هري نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب 12.5و 10.4درصد رشد نشان مي دهد. 
همچنين سهم هزينه مسكن)اجاره بهاي مسكن 
از ش��خصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص 
كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي)براساس سال 

پايه 100=1395( معادل 33.1درصد است. 

علتواقعيلغزشخودروها
درجادهچالوسمشخصنيست

مدي��ركل راهداري اداره كل راه��داري و حمل و 
نقل جاده يي البرز گفت: با قطعيت نمي توان در مورد 
عل��ت لغزندگي برخي نقاط در محور كرج- چالوس 
نظر داد.  عباس صفري در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: علت ياب��ي براي لغزش خودروه��ا در برخي از 
نقاط جاده چالوس كار ساده يي نيست. به عنوان يك 
كارشناس نه به  طور قطع مي توانم بگويم علت لغزش 
خودروها در اين محور ريختن گازوييل اس��ت و نه 
جنس آس��فالت؛ چون بدون شك در اين امر عوامل 

ديگري نيز دخيل هستند. 
وي اب��راز كرد: بدون ش��ك س��رعت راننده، نوع 
خودرو، شرايط جوي در زمان وقوع حوادث و بسياري 
عوامل ديگر را بايد در بررسي اين جريان لحاظ كرد. 
وي افزود: وظيفه اداره كل راهداري ايمن سازي نقاط 
حادثه خيز در محورهاي مواصالتي استان است و اين 
مس��اله صرفا به جاده چالوس محدود نيس��ت.  اين 
مس��وول توضيح داد: به هر ح��ال معاونت راهداري 
وظيف��ه دارد فارغ از هر دليلي براي لغزش خودروها 
نس��بت به ايمن س��ازي نقاط حادثه خيز و مديريت 
س��رعت در محور كرج- چالوس اقدام كند. صفري 
اضافه  كرد: هنوز هيچ گزارش��ي مستندي از پليس 
راه مبن��ي بر اينكه در نقاطي از محور كرج- چالوس 

لغزندگي وجود دارد به دست ما نرسيده است. 

افزايشدماتا5درجه
دراغلبنقاطكشور

با توجه به تقويت الگوي تابس��تانه در تراز مياني 
جو، پيش بيني مي ش��ود از روز شنبه تا اواسط هفته 
آينده دماي هوا در اغلب نقاط به ويژه نيمه ش��مالي 
بين 3تا 5 درجه افزايش يابد  و بيشينه دماي تهران 
روز يك ش��نبه و دوش��نبه هفته آينده به 41درجه 
برس��د.  به گزارش فارس، براس��اس تحليل آخرين 
نقشه هاي پيش يابي و هواشناسي در 3روز آينده در 

اغلب نقاط كشور آسمان صاف و آفتابي است. 
در اين مدت در مناطقي از ش��مال ش��رق، شرق، 
جنوب ش��رق و دامنه هاي جنوبي البرز در استان هاي 
س��منان، قم، مركزي، جنوب ته��ران و بخش هايي از 
اصفهان وزش باد ش��ديد پيش بيني مي ش��ود كه در 
منطقه زابل و جنوب س��منان با خيزش گرد و خاك 
همراه اس��ت. در 3روز آينده در استان هاي خوزستان 
و بوشهر نيز وزش باد پيش بيني مي شود كه در برخي 
مناطق س��بب وقوع گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا 
خواهد ش��د. روزهاي پنج ش��نبه و جمعه در س��اعات 
بعدازظهر در ارتفاعات جنوب سيستان و بلوچستان و 
شرق بوشهر وزش باد پيش بيني مي شود  كه در برخي 
مناطق سبب گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا خواهد 
ش��د.  دو روز آين��ده به ويژه در س��اعات بعدازظهر در 
ارتفاعات جنوب سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان 
رش��د اب��ر و احتمال رگب��ار و رعد و ب��رق پيش بيني 
مي ش��ود.  در 3روز آينده ه��واي گرم در جنوب غرب 
و جن��وب كش��ور مان��دگار اس��ت و از روز جمعه در 
نوارشمالي و شرقي كشور شاهد افزايش 2تا 4درجه يي 
دم��ا خواهيم بود.  با توجه به تقويت الگوي تابس��تانه 
در ت��راز مياني جو پيش بيني مي ش��ود از روز ش��نبه 
تا اواس��ط هفته آينده دماي هوا در اغلب اس��تان هاي 
كش��ور)به ويژه نيمه شمالي( بين 3تا 5 درجه افزايش 
يابد ، انتظار داريم بيشينه دماي تهران روز يك شنبه و 
دوش��نبه به حدود 41درجه سلسيوس برسد از اين رو 
توصيه مي شود جهت مديريت در مصرف بهينه آب و 

برق تمهيدات الزم به كار گرفته شود. 

دستگاههايدولتيموظفبه
كاهش51درصدياتالفانرژي
معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي 
گفت: طبق ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه دولت 
مكلف شده، ميزان مصرف انرژي را تا 51 درصد كاهش 
دهد.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
حامد مظاهريان در دومين كنفرانس بين المللي نقش 
مهندس��ي مكانيك در ساخت و س��ازهاي شهري با 
بيان اينكه همه مس��ووالن از اهمي��ت بحث انرژي و 
تاثيرگذاري آن بر محيط زيس��ت آگاه هستند، اظهار 
كرد: نقش مهندسي مكانيك در تصميمات مرتبط با 
حوزه ساخت و ساز مي تواند زمينه ساز كاهش مصرف 
انرژي باش��د.  وي افزود: دانش��گاه هاي خارج از كشور 
درحال تحقيق روي پديده يي هستند كه بتوانند دماي 
محيط را متناسب با دماي بدن انسان كنند به  طوري 
كه انسان در محيطي كه قرار دارد، بتواند بهترين دما 
را تجربه كند.  مظاهريان تصريح كرد: با دستگاه هايي 
كه در اين دانش��گاه ها اختراع مي شود به ازاي هر يك 
درجه 7درجه كاهش مصرف انرژي خواهيم داش��ت.  
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: 
هم اكنون اين كارهاي تحقيقاتي درحال انجام است و 
ب��ه زودي وارد مراحل نهايي و ابالغ مي ش��ود.  وي با 
اشاره به اينكه در بعد اجرايي دو كار مهم و اساسي را 
شروع كرده ايم، افزود: آيين نامه ماده 18 قانون مصرف 
انرژي و جهت گيري آن به س��مت فضاي سبز و خانه 

سبز درحال اجرايي شدن است. 
مظاهري��ان با اش��اره به اينكه آيين نام��ه ماده 18 
هم اكنون تهيه و به تصويب دولت رسيده است، گفت: 
دولت در اين آيين نامه تغييرات را از خود ش��روع و به 
همه دس��تگاه هاي خود ابالغ كرده اس��ت كه بايد در 
5سال آينده ميزان مصرف انرژي خود را كاهش دهند؛ 
در غير اين ص��ورت بايد دس��تگاه ها دو برابر مصرف 

انرژي خود هزينه پرداخت كنند. 

اخبار

ابوالقاس��م رحيمي اناركي مديرعامل بانك عامل بخش مسكن 
گفت: درصدد هس��تيم پرداخت تسهيالت مسكن به مناطقي كه 
متقاضي خريد در آن مناطق وجود ندارد يا سازنده، الگوي مصرف 

را رعايت نكرده را حذف كنيم. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از بان��ك عامل بخش مس��كن، 
رحيمي اناركي در همايش سياس��ت هاي اعتباري بخش مسكن با 
حضور انبوه س��ازان كشور اعالم كرد: سياست هاي اعتباري جديد 
اين بانك برمبناي حمايت از انبوه س��ازان براي به حداقل رسيدن 
و حذف غيرحرفه يي س��ازي در حوزه مس��كن متمركز شده است 
كه در اين راس��تا تسهيالت ساخت مسكن با اولويت انبوه سازان و 

سازندگان حرفه يي پرداخت خواهد شد. 
وي با بيان اينكه اين بانك با وجود ش��رايط دش��وار اقتصادي 
به خصوص ط��ي 6 ماهه اخير به تمام تعه��دات خود عمل كرده 
است، گفت: سال گذشته قيمت تمام شده پول براي بانك يك دهم 
درصد افزايش يافت و برآوردها حاكي اس��ت اين ميزان در س��ال 
جاري 8دهم درصد افزايش پيدا مي كند؛ با اين حال بانك به تمام 
تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و متقاضيان دريافت تسهيالت 
پايبند ب��وده و عمل خواهد كرد.  رحيمي انارك��ي افزود: از طرف 
ديگر مجموعه سياس��ت هاي اعتباري اين بان��ك درواقع به نوعي 
سياس��ت هاي هدفمند تبديل شده اس��ت؛ هر چند در اين مسير 
نيازمند در اختيار داشتن اطالعات شفاف و كامل از وضعيت بازار 
مسكن و ساخت و ساز در همه شهرهاي كشور هستيم؛ متاسفانه 
جز ش��هر تهران درمورد ساير شهرهاي كشور در اين زمينه با فقر 
اطالعاتي مواجهيم.  وي با بيان اينكه از بانك مركزي درخواس��ت 
كرده ايم همان گونه كه اطالعات مربوط به وضعيت بازار مس��كن 
ش��هر تهران را به صورت مستمر بررسي و منتشر مي كند در مورد 
س��اير شهرها نيز اين اقدام انجام شود، گفت: بانك مركزي در اين 
زمينه قول مساعد داده اس��ت تا در آينده نزديك اين كار ابتدا از 

كالن شهرها شروع شده و سپس به ساير شهرها تسري يابد. 
رحيمي انارك��ي تاكيد ك��رد: هر چه اطالع��ات ما درخصوص 
وضعيت بازار مس��كن و ساخت و س��از شهرهاي كشور كامل تر و 
شفاف تر باشد، سياست گذاري اعتباري بانك مسكن براي حمايت 
از بازار مسكن و ساخت و ساز هوشمندانه تر و اثرگذارتر خواهد شد. 
وي گف��ت: متاس��فانه به دليل فق��ر اطالعات��ي هم اكنون در 
برنامه ريزي ها از همان الگوي سال هاي قبل درمورد متراژ واحدهاي 
موردنياز تقاضاي غالب اس��تفاده مي ش��ود؛ اين در حالي است كه 
براي تدوين سياس��ت هاي اعتباري هوش��مندانه تر و كارآمدتر به 
اطالعات عميق تر، گسترده تر و وسيع تري درخصوص بازار مسكن 
كل كش��ور نياز داريم.  مديرعامل بانك عامل بخش مسكن افزود: 

امسال براي نخستين بار سياست هاي اعتباري در 4 سرفصل مجزا 
تقس��يم و تعريف شد كه اين اقدام گامي رو به جلو در حمايت از 

بازار مسكن و ساخت و ساز محسوب مي شود. 
وي تاكي��د كرد: درصدد هس��تيم با حمايت از انبوه س��ازان و 
همراهي آنها ساخت و سازهاي غيرحرفه يي را به حداقل رسانده و 
در ادامه آن را حذف كنيم؛ اين در حالي است كه در شرايط فعلي 
عمده س��اخت و سازها در كشور س��اخت و سازهاي غيرحرفه يي 
است، اما سهم ش��ركت هاي ساختماني و انبوه سازان بايد بيش از 
پيش تقويت ش��ود.  اين مقام مس��وول در شبكه بانكي همچنين 
ب��ا بيان اينكه بانك عامل بخش مس��كن درصدد حذف پرداخت 
تسهيالت به مناطقي اس��ت كه متقاضي براي واحدهاي ساخته 
ش��ده در آن مناطق وجود ندارد خاطرنشان كرد: در صورت نبود 
تقاضا براي مس��كن در برخي مناطق، تس��هيالت به اين مناطق 
پرداخت نخواهد شد و اين موضوع تصميم مهمي به جهت افزايش 
توان پرداخت تسهيالت به مناطقي است كه تقاضا براي ساخت و 
خريد مس��كن در آن وجود دارد؛ اما در اين مورد با فقر اطالعاتي 
مواجه هس��تيم كه درصدد افزايش اطالعات خود در اين زمينه از 

طريق مجاري مختلف برآمده ايم. 
مديرعامل بانك همچنين در تشريح عملكرد اين بانك در سه 
ماهه اول س��ال 97 گفت: تعداد تسهيالت جعاله پرداخت شده به 
واحدهاي مسكوني نيز طي سه ماهه اول امسال در مقايسه با سه 
ماهه اول سال گذشته 105درصد افزايش يافت و به لحاظ مبلغ نيز 
رش��د 209درصدي را تجربه كرد. به اين ترتيب در مجموع تعداد 
واحدهايي كه از تسهيالت مسكن پرداخت شده از سوي بانك در 
س��ه ماهه اول سال جاري برخوردار شدند به 70 هزار واحد رسيد 
كه رش��د 66درصدي به لحاظ تعداد واحد و رشد 74درصدي به 

لحاظ مبلغ تسهيالت پرداخت شده را نشان مي دهد. 
وي تاكيد كرد: به زودي هزار ميليارد تومان اوراق رهني در قالب 
بازار رهن ثانويه مس��كن منتشر خواهد شد كه از منابع حاصل از 
آن به عنوان پشتوانه سياست اعتباري بدون سپرده بانك استفاده 
مي ش��ود.  وي همچنين اظهار كرد: سياس��ت هاي اعتباري بانك 
مس��كن زماني موفق خواهد بود كه انبوه س��ازان در اين مسير با 
بانك مسكن همراهي كنند.  رحيمي اناركي گفت: در حال حاضر 
خانه اولي ها يكي از مهم ترين گروه هاي متقاضي دريافت تسهيالت 
مسكن هستند كه از طريق صندوق پس انداز مسكن يكم مشمول 
دريافت مناس��ب ترين و باالترين س��قف تسهيالت خريد مسكن 
هس��تند؛ حمايت از اين متقاضيان نيازمند عرضه حجم مناسب 
واحدهاي مسكوني مورد تقاضاي آنها از سوي سازندگان حرفه يي 

مسكن است. 

شهردار منطقه 2 از آغاز عمليات احداث 48 جايگاه سوخت 
كوچك مقياس خبر داد.  به گزارش ايس��نا، روز گذشته مراسم 
كلنگ زني ش��روع عمليات و احداث 48 جايگاه سوخت كوچك 
مقي��اس در ش��هر تهران در منطقه 2 برگزار ش��د و كش��ت پور 
ش��هردار منطقه 2 با بيان اينكه حل مشكل ترافيك تهران يكي 
از اولويت هاي ش��هرداري در دوره مديريت شهري جديد است، 
گفت: به همين دليل س��عي كرديم در اين دوره برنامه هاي خود 

را ب��ا محوريت كاهش آلودگ��ي و حل ترافيك عملياتي كنيم تا 
بتوانيم ترافيك را در سطح منطقه روان كنيم.  وي با بيان اينكه با 
اقدامات انجام شده در آينده يي نزديك شاهد افتتاح خط 7مترو 
خواهيم بود، گفت: 95 تا 100 ميليارد تومان كمك براي تكميل 
خ��ط 7 مترو در منطق��ه 2 انجام داديم تا اين خ��ط راه بيفتد.  
ش��هردار منطقه 2 با بيان اينكه توسعه جايگاه هاي پمپ بنزين 
در دس��تور كار قرار داش��ت، گفت: تراكم جمعيت در منطقه 2 

باالس��ت. به گونه يي كه صف انتظار براي بنزين زدن 20 دقيقه 
بود و طول پيمايش نيز حدود 6 كيلومتر بود.  وي با بيان اينكه 
در حال حاضر 11 جايگاه س��وخت كوچك مقياس در منطقه 2 
فعال خواهد شد، گفت: همچنين امروز اپليكيشن پيدو كه براي 
درخواس��ت سوخت است، فعال مي ش��ود. وي با بيان اينكه اين 
اپليكيش��ن مي تواند روزانه 70 هزار ليتر سوخت توزيع كند كه 
به ازاي هر خودرو اين اپليكيش��ن، چهار خودرو حذف مي شود، 
گفت: آمادگي آن را داريم هر كمكي كه الزم است براي كاهش 
ترافي��ك منطقه انجام دهي��م. در ادامه ويس كرمي مدير پخش 

فرآورده هاي نفتي استان تهران نيز با بيان اينكه يكي از مشكالت 
ما در زمينه توزيع جايگاه هاي س��وخت نبود زمين مناسب بود، 
گفت: نبود زمين مناس��ب سبب شده بود كه سرمايه گذاران نيز 
نتوانند سرمايه گذاري الزم را داشته باشند. خوشبختانه در جريان 
مديريت جديد شهري زمين هاي مناسب كوچك در اختيار قرار 
داده ش��د تا بتوانيم نسبت به ايجاد جايگاه هاي سوخت كوچك 
مقياس اقدام كنيم، بر همين اساس 48 زمين در اختيار ما قرار 
گرفت كه تحويل پيمانكار ش��د تا جايگاه هاي س��وخت كوچك 

مقياس تك سكو با چهار نازل بنزين ايجاد شود. 

پرداخت وام مسكن هدفمند مي شود

احداث 4۸جايگاه سوخت كوچك در پايتخت

يك مقام مسوول پيشرفت طرح مسكن اجتماعي را مشروط به 
تخصيص بودجه متمركز از سوي سازمان برنامه و بودجه دانست و 
در عين حال گفت: حساب نهادهاي حمايتي، از دولت جدا نيست. 
به گزارش مهر، علي چگني گفت: در سال هاي اخير واحدهاي 
زي��ادي در قالب طرح هاي مس��كن اجتماعي از س��وي نهادها و 
دستگاه هاي حمايتي ساخته شده كه همه اين اقدامات با حمايت 

و كمك اعتباري دولت صورت گرفته است. 
وي با اش��اره به اقدامات صورت گرفته براي پيشبرد طرح هاي 
مس��كن اجتماعي گفت: دولت معموال ب��راي كمك به گروه هاي 
كم درآمد در همه حوزه ها ازجمله بخش مسكن برنامه هايي دارد. 
اگر مروري به گذش��ته داشته باش��يم، در سال ها و دهه هاي قبل 
برنامه هايي خاص با عناوين خاص وجود داشته كه بودجه  دولتي 

نيز به آنها اختصاص يافته و به نتيجه رسيده است. 
چگيني ادامه داد: طرح هاي ساخت مسكن اجتماعي در ايران 
به دو روش متمركز و غيرمتمركز دنبال مي شود. در روش متمركز، 
متولي اصلي تامين مسكن وزارت راه و شهرسازي است و در روش 
غيرمتمركز نهادهاي حمايتي توليد و تهيه مسكن براي كم درآمدها 
را برعهده دارند.  وي افزود: برخي حس��اب كار مسكن توليد شده 
توسط نهادهاي حمايتي را از دولت جدا مي كنند. اما واقعيت اين 
اس��ت كه اين نهادها از دولت جدا نيستند، چراكه اقدامات آنها با 
بودجه دولتي انجام شده و دولت از اين فعاليت ها حمايت مي كند. 
اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي با اشاره به روش هاي 
مختلف كمك دولت به نهادهاي حمايتي گفت: اين كمك در قالب 
پرداخت هاي بودجه يي، تخصيص تسهيالت ارزان قيمت، تخصيص 
زمي��ن و تخصي��ص واحدهاي بدون متقاضي مس��كن مهر انجام 
مي ش��ود.  مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن به اعتبارات 
بودجه يي پرداخت شده به نهادهاي حمايتي پرداخت و گفت: در 
اين اعتبارات به صورت خاص كمك هاي مالي براي تامين مسكن 
درنظر گرفته شده است و توسط اين نهادها براي ساخت، تعمير و 

بهسازي واحدهاي مسكوني به كار گرفته مي شود. 
وي ادام��ه داد: به عن��وان مثال كميته ام��داد امام خميني)ره( 
در س��ال 1395، مبلغ 157 ميليارد توم��ان از دولت بودجه بابت 
كمك به تامين مس��كن نيازمندان گرفته است. درست است كه 
اين نه��اد كمك هاي مردمي نيز دريافت مي كند، اما بخش عمده 
تامين مالي آن از طريق دولت انجام مي ش��ود.  چگني يادآور شد: 
كميته امداد امام خميني)ره( و س��ازمان بهزيستي در سال 1395 
ح��دود 76درصد از عملكرد كمك به تامين مس��كن نيازمندان و 
معل��والن را از محل بودجه عموم��ي دريافت كرده اند. يا در رديف 
بودجه كمك به سازمان بهزيستي كشور سرفصل هايي تحت عنوان 

كمك به تامين مسكن نيازمندان و معلوالن، تامين وديعه مسكن 
زنان سرپرس��ت خانوار و كمك ب��ه ارتقاي خدمات رفاه اجتماعي 
اقش��ار خاص )مس��كن( وجود دارد.  اين مقام مسوول افزود: تمام 
اين اعتبارات در س��ند بودجه ساالنه قابل مشاهده است و كسي 
كه در مورد كم و كيف آن س��وال دارد، مي تواند به س��ند بودجه 
س��االنه رجوع كند.  چگيني تامين تس��هيالت ارزان قيمت براي 
نهادها و دس��تگاه هاي حكومتي را اق��دام ديگر دولت براي تامين 
مسكن اجتماعي دانست و گفت: دولت شرايطي را فراهم مي كند 
كه اين نهادها از بانك هاي دولتي تس��هيالت ارزان قيمت دريافت 
مي كنند. يارانه اين تس��هيالت نيز توسط دولت پرداخت مي شود.  
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
با اش��اره به س��اير كمك هاي دولت به نهاده��اي حمايتي گفت: 
وزارت راه و شهرس��ازي براي تهيه مسكن براي نيازمندان به تمام 
نهادهاي حمايتي زمين اختصاص داده و اين اتفاق خارج از برنامه 
متمركز مسكن اجتماعي اتفاق مي افتد. وي تاكيد كرد: مسكني كه 
توسط نهادهاي حمايتي و بهزيستي ساخته مي شود روي زميني 
اس��ت كه ازسوي دولت تخصيص داده شده است.  چگيني افزود: 
تمام زمين مورد نياز اين نهادها توس��ط وزارت راه و شهرس��ازي 
و از طريق ادارات كل اس��تاني تامين مي ش��ود. با بسياري از اين 
 نهادها تفاهمنامه همكاري وجود دارد. به عنوان مثال به س��ازمان 
تامين اجتماعي در تهيه مس��كن ب��راي خانوارهايي با بيش از دو 

معلول زمين رايگان اختصاص داده مي شود. 
به گفته اين مقام مس��وول در وزارت راه و شهرسازي، سازمان 
ملي زمين و مس��كن نيز با بنياد مس��تضعفان انقالب اس��المي 
تفاهمنامه دارد و س��الي 11 هزار واحد مس��كوني براي گروه هاي 
كم درآمد از اين طريق س��اخته مي ش��ود. دولت حتي به خيرين 
مسكن ساز نيز كمك مالي از طريق تخصيص زمين انجام مي دهد. 
چگيني ادامه داد: همه اينها اشكالي از مسكن اجتماعي است 
كه دولت به صورت عام و وزارت راه و شهرسازي به صورت خاص 
در تهيه آنها نقش دارد. همه اين برنامه ها با حمايت و كمك مالي 
دول��ت صورت مي گيرد و اين گونه نيس��ت كه اين اقدامات جدا از 
دولت باشد.  اين مقام مس��وول درباره واگذاري واحدهاي مسكن 
مهر در قالب مس��كن اجتماعي ني��ز گفت: ظرفيت مازاد بر تقاضا 
در مس��كن مهر با شرايط مناسب دراختيار نهادهاي حمايتي قرار 
داده شده و مي شود. اين مساله در بودجه پيش بيني شده است و 
حتي ش��رايط بازگشت تسهيالت نيز تسهيل شده تا اين واحدها 
به راحت��ي دراختيار گروه هاي كم درآمد قرار بگيرد.  وي ادامه داد: 
حتي سازمان ها و نهادهايي مانند ارتش نيز بخشي از اين ظرفيت 

مازاد را براي اعضاي كم درآمد خود در اختيار گرفته اند. 

اجراي مسكن اجتماعي منوط به تخصيص بودجه است

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٣ موارد ذيل به تصويب رسيد: 
سقف صندوق از ٤ميليون واحد به ٥ميليون واحد افزايش يافت.   -١
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مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت تشريح كرد

»نه« به آزاد سازي نرخ ارز
تعادل| فرشته فريادرس|

پرونده »تك نرخي ش�دن ارز« را اگرچه 
ب�ا تغيي�ر رويك�رد ارزي دول�ت در ماه هاي 
اخير مي توان تا حدي مختومه اعالم كرد اما 
هنوز توافق�ي بين دولتي ها و خصوصي ها بر 
س�ر تعيين نرخ ارز صادراتي صورت نگرفته 
اس�ت. دولت ه�ر از گاهي از سياس�ت هاي 
از آن  رونماي�ي مي كن�د.  ارزي اش  جدي�د 
ارزي  گله ه�اي  از  خصوص�ي  بخ�ش  س�و 
خود. برخ�ي موافق گراني نرخ ارز هس�تند 
در مقاب�ل برخي خواه�ان ارزان�ي اين پول 
كاغ�ذي. صادركنندگان مي گوين�د: نرخ ارز 
دس�توري، نتيج�ه آن ايج�اد جذابيت براي 
واردات است؛ يعني مادامي كه نرخ ارزان در 
اختيار واردكنندگان قرار مي گيرد آنها كاالي 
وارداتي ش�ان را گران مي فروشند. بنابراين 
دالر 4ه�زار و 200تومان�ي باي�د ب�ه واردات 

كاال هاي اساسي و دارو اختصاص يابد. 
بح�ث »نرخ ارز جديد حاصل از صادرات« 
صادركنندگان خرد در بورس موضوع ديگري 
اس�ت كه مورد انتقاد بخ�ش خصوصي قرار 
گرفته اس�ت. س�ازمان بورس و اوراق بهادار 
اعالم كرده كه بانك مركزي و وزارت صنعت، 
مع�دن و تجارت اس�امي صادركنن�دگان و 
واردكنن�دگان را روزانه ب�ه صورت برخط به 
بورس اعالم كنن�د تا كدهاي معامالتي براي 
آنها تعيين ش�ود. اما اي�ن موضوع واكنش و 
انتق�اد بخ�ش  خصوصي را به دنبال داش�ته 
اس�ت؛ به طوري ك�ه رييس كنفدراس�يون 
صادرات اتاق ايران ب�ا حضور در يك برنامه 
تلويزيون�ي در اين ب�اره مي گويد: قيمت ارز 
و اظهارنام�ه بين صادركنن�ده و واردكننده 
باي�د به صورت توافقي باش�د و دولت در آن 
دخال�ت نكند؛ ح�ال اينكه 20ت�ا 30درصد 
مابقي ارز حاصل از صادرات براساس مصوبه 
اخير س�تاد اقتصادي در بورس عرضه شود، 
امكان پذي�ر نبوده و آن را مي توان يك طرح 

شكست خورده نام برد. 
از آن سو اما رييس دستگاه تجاري كشور 
از رصد ارزه�اي صادراتي خبر مي دهد و در 
اين باره مي گويد: مشخص است كه كدام ارز 
صادراتي براي كدام ني�از وارداتي اختصاص 
پي�دا ك�رده و نيازه�اي واردات�ي را تامين 
خواهي�م كرد. مجتبي خس�روتاج همچنين 
از داليل مخالف�ت خود با »آزادس�ازي نرخ 
ارز« پرده ب�رداري ك�رد. به گفت�ه او از آنجا 
ك�ه ۸۵ درص�د از ۵4 ميلي�ارد دالر واردات 
كشور را »ماشين آالت، مواد اوليه و كاال هاي 
س�رمايه يي« ش�كل مي دهد، آزاد گذاشتن 
نرخ ارز موجب افزايش قيمت هاي تمام شده 
مي ش�ود. خسروتاج همچنين از طرح جديد 
ستاد اقتصادي براي ارائه كارت هاي بازرگاني 
نيز س�خن گفت كه براس�اس ميزان تجارت 
افراد به س�ابقه آنها در بازار جهاني بستگي 

خواهد داشت. 
  
  جزئيات واردات موبايل

پس از قرار گرفتن 1339 قلم كاالي وارداتي 
در ليست سياه، بخش خصوصي از رييس دولت 
دوازدهم و كابينه اقتصاديش درخواست كردند، 
ليس��ت واردكنندگان كاالهايي كه از ارز ۴۲۰۰ 

توماني دريافت كردند، افشا شود. 
در همين راستا، حسن روحاني در همايش 
سراسري قوه قضاييه به سكاندار بانك مركزي 
و وزي��ر صنع��ت، معدن وتجارت دس��تور داد، 
اس��امي همه كس��اني كه دالر دولتي دريافت 
كرده اند را منتشر كنند. به گفته رييس جمهور، 
اين حق مردم است كه بدانند چه كسي، براي 
چ��ه امري و به چه مي��زان ارز دولتي دريافت 
كرده است، چراكه مساله يي كه در اينجا وجود 
دارد، اين اس��ت كه برخ��ي كاالهايي كه با ارز 

۴۲۰۰ تومان وارد مي ش��ود با نرخ باالتري به 
فروش مي رس��ند. از اين رو، در گام نخس��ت 
مقرر ش��د، بانك مركزي ليس��ت كاالهايي كه 
با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد مي شوند را اعالم كند 
تا ابهاماتي كه در مورد تخصيص ارز دولتي به 
رانت جويان و سوداگران وجود دارد، از اين بين 
برود. از آن س��و نيز مقرر شد هر كسي كااليي 
را خري��داري مي كن��د كه قيم��ت آن منطقي 

نيست را گزارش دهد. 
در همين رابطه س��يد محم��ود نوابي رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ني��ز طي اظهاراتي گفته بود، به محض اينكه اين 
اطالعات در اختيار ما قرار بگيرد، ليست را روي 
س��امانه 1۲۴ س��ازمان حمايت قرار مي دهيم تا 
مردم از آن مطلع ش��وند. از آن سو متولي بانك 
مركزي نيز وع��ده داده تا رمز عبور را در اختيار 
اين س��ازمان قرار دهد تا به  صورت آنالين بتوان 

به اين اطالعات دست يافت. 
اما نخستين گام در اين زمينه را وزير جوان 
ارتباطات برداش��ت و باال گرفتن اعتراضات در 
خصوص سوءاس��تفاده برخي واردكنندگان از 
ارز دولت��ي، بدون فوت وقت اقدام به انتش��ار 
ليست ۴۰ ش��ركت واردكننده موبايل كه طي 
سه ماه گذشته ۲۲۰ ميليون يورو حواله ارزي 
ب��ا دالر ۴۲۰۰ تومان��ي ب��راي واردات موبايل 
درياف��ت ك��رده بودند، ك��رد. به گفت��ه، وزير 
ارتباط��ات پيش از آنكه دس��تور انتش��ار اين 
ليست را صادر كند از سودجويان بازار موبايل 
انتقاد كرده بود. به گفته جهرمي، برخي براي 
واردات گوشي ارز دولتي دريافت كرده اند؛ اما 
ب��ه جاي واردات موبايل، دالر را به بازار برده و 

گوشي گران فروخته اند. 
ام��ا واكن��ش وزي��ر اقتصاد به اي��ن موضوع 
كمي متفاوت تر بود. مس��عود كرباس��يان براي 
افش��اي اس��امي واردكنندگاني كه دالر ۴۲۰۰ 
توماني دريافت كرده اند، يك ش��رط گذاش��ته 
اس��ت. او گفته اس��ت در صورت اصرار عده يي 
از وارد كنندگان و توزيع كنندگان كاال به تداوم 
گران فروش��ي، دولت اس��امي آنه��ا را به مردم 
اع��الم مي كند و بنا بر اطالعات س��امانه آنالين 
گمرك، دول��ت حتي آمار موج��ودي انبارهاي 
وارد كنندگان را نيز در اختيار دارد و هر ادعاي 
بي ربطي در اين خصوص، كامال از سوي دولت 

رصد مي شود. 
اما انتش��ار ليس��ت ۴۰ ش��ركت واردكننده 
موبايل كه طي س��ه ماه گذش��ته ۲۲۰ ميليون 
ي��ورو حواله ارزي ب��ا دالر ۴۲۰۰ توماني براي 
واردات موبايل دريافت ك��رده بودند، موجي از 

واكنش ها را برانگيخت. 

  خريد ۱3 ميليون يورو موبايل توسط يك نفر
در همين حال س��خنگوي س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي در ي��ك برنام��ه تلويزيوني ب��ا بيان 
اينكه اين س��ازمان با تشكيل كميسيوني شامل 
نمايندگان دس��تگاه هاي مسوول از دو روز پيش 
فعالي��ت خ��ود را براي رس��يدگي به ب��ازار ارائه 
محصوالت وارداتي از جمل��ه موبايل آغاز كرده، 
گف��ت: ميزان واردات كااله��ا را از گمرك، بانك 
مرك��زي و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
جهت شفاف س��ازي واردات با ارز دولتي استعالم 
كرده ايم. به گفته س��يد ياس��ر رايگاني، شركتي 
۲۲ ميلي��ون يورو ارز دولتي براي واردات موبايل 
دريافت كرده بود، اما از اين رقم فقط 13ميليون 
يورو گوش��ي تلفن هم��راه وارد و 9ميليون يورو 
آن بالتكليف است. س��خنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي افزود: اين ش��ركت همه گوش��ي هاي 

تلفن همراه را به يك نفر فروخته است. 
بن��ا بر آم��ار اعالمي اين مقام مس��وول، فقط 
ش��ركت هايي در اس��تان هاي »گيالن، خراسان 
رضوي، فارس و قم« مجوز واردات گوش��ي تلفن 
هم��راه را دارن��د و در اين زمينه ب��ر آنها نظارت 

مي شود. 
رايگان��ي ب��ا بيان اينك��ه تعداد ش��ركت هاي 
واردكننده گوش��ي همراه از ۴۰ به ۲۲ ش��ركت 
كاهش يافته، گفت: طي امروز و فردا )پنج ش��نبه 
وجمع��ه( مدارك همه ش��ركت هايي ك��ه با ارز 
دولتي موبايل وارد مي كنند، بررس��ي مي شود. او 
تاكيد كرد كه به شكايات مردم درباره گوشي هاي 
تلفن همراه با ارز دولتي وارد مي شود حداكثر در 
يك هفته رس��يدگي و حكم آن صادر مي شود و 
اما از آن س��و، رييس س��ازمان توسعه تجارت كه 
در اين برنامه تلويزيوني حضور يافته بود، عنوان 
كرد كه ب��راي واردات موبايل از دو س��ال پيش 
مصوب ش��د، ش��ركت وارد كننده بايد نمايندگي 
رس��مي و خدمات پس از فروش داش��ته باشد، 
حال اگر ش��ركتي نمايندگي ف��روش و خدمات 
پس از فروش از ش��ركت اصلي نداش��ته و اقدام 
به واردات تلفن همراه كرده باش��د متخلف است 
و بايد رسيدگي شود. به گفته مجتبي خسروتاج، 
در س��امانه جامع تجارت وضع همه شركت ها و 
كاال ه��اي وارداتي اعالم مي ش��ود و گمركات نيز 
مي توانند اين موضوع را به آگاهي مردم برسانند. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت در ي��ك برنامه 
تلويزيوني، درباره برابر نبودن ارز اختصاص يافته 
ب��راي واردات كاال با مي��زان واردات كاال عنوان 
كرد كه ممكن اس��ت برخي از اين كاال ها در راه 
باش��د، زيرا ثبت سفارش و ورود برخي كاال ها به 
كش��ور دو تا سه ماه زمان مي برد. محمد الهوتي 
كه در اين برنامه حضور يافته بود، طي اظهاراتي 

گفته بود، نرخ ارز را براي واردات دستوري اعالم 
مي كنيم ك��ه نتيج��ه آن ايج��اد جذابيت براي 

واردات مي شود. 
به گفته رييس كنفدراس��يون صادرات ايران، 
ارز را ارزان مي دهي��م، ام��ا واردكنندگان كاالي 

وارداتي را گران مي فروشند. 
الهوت��ي همچنين ب��ا بيان اينك��ه در دو ماه 
گذش��ته حجم گس��ترده يي از واردات به كشور 
انجام ش��ده، گفت اين در حالي است كه اكنون 
بايد به دليل سياس��ت هاي نادرست دنبال گران 
فروش��ان بگرديم. او تاكيد كرد كه نرخ ۴ هزار و 
۲۰۰ تومان فق��ط بايد براي ارز واردات كاالهاي 

اساسي و دارو باشد. 
س��خنگوي كميس��يون اقتص��ادي مجل��س 
ش��وراي اس��المي نيز در اين برنام��ه گفت: در 
سامانه نيما ثبت سفارش براي كاالهاي اساسي و 
غير اساسي مشخص نيست و تجربيات خوبي كه 
از س��ال ۶۰ درباره سياست هاي ارزي داشته ايم 
در بانك مركزي ثبت و سند س��ازي نشده است. 
رحيم زارع با بيان اينكه اختصاص ارز پايين تر از 
نرخ بازار به واردات موجب تقويت آن و تضعيف 
صادرات مي ش��ود، افزود: درب��اره كوتاهي دولت 
درب��اره ن��رخ ارز و اختصاص آن ب��راي واردات 
كاالها در مجلس شوراي اسالمي براي رسيدگي 
و طرح آن در قوه قضاييه پرونده سازي مي شود. 
صم��د عزيزنژاد اقتص��اددان نيز در اي��ن برنامه 
پيش��نهاد كرد براي جلوگيري از نابس��اماني در 
بازار بايد س��ازمان هاي نظارتي و مسوول سريع 
و قاط��ع با متخلفان بازار ارز و واردكنندگاني كه 
ارز دولت��ي گرفته و با ن��رخ آزاد كاالي وارداتي 
خ��ود را فروخته ان��د برخ��ورد و آن را به مردم 
اع��الم كنند. به گفته او، گ��روه چهارمي كه در 
سياست هاي ارزي مشخص شده اند 9 درصد نياز 
بازار پوش��ش مي دهد و ارز آنها بايد با نرخ آزاد 
تامين مالي شود. درباره گروه سوم كه مربوط به 
پتروشيمي ها است، قيمت ها بايد توافقي باشد و 
با پذيرش نرخي كه آنه��ا مي خواهند ماليات از 
پتروش��يمي ها گرفت و به عنوان يارانه به مردم 

پرداخت كرد. 

  مخالفت با آزادسازي نرخ ارز
»مس��اله تعيين ن��رخ ارز« محور ديگر اين 
برنام��ه تلويزيوني بود كه مورد اش��اره رييس 
دس��تگاه تجاري كش��ور قرار گرفت. مجتبي 
خس��روتاج در اين برنامه مخالف��ت خود را با 
آزادس��ازي نرخ ارز اعالم و در تش��ريح داليل 
مخالف��ت خ��ود ب��ا اي��ن موضوع گف��ت: ۸۵ 
درص��د از ۵۴ ميلي��ارد دالر واردات كش��ور 
را »ماش��ين آالت، م��واد اولي��ه و كاال ه��اي 

س��رمايه يي« ش��كل مي دهند، از اين رو، آزاد 
گذاش��تن نرخ ارز موجب افزايش قيمت هاي 

تمام شده مي شود. 
او عن��وان ك��رد كه در مصوبه اخير س��تاد 
اقتص��ادي ب��راي 17ميلي��ارد دالر مابقي ارز 
صادراتي كش��ور تعيين تكليف شد. خسروتاج 
با بي��ان اينكه صادرات كش��ور در س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال رش��د ۲1 درصدي داشته، 
گف��ت: صادركنندگان خ��رد مي توانند با ارائه 
اظهارنامه خود در بورس و توافق با وارد كننده 
ارز واردات ۵. ۵ ميليارد دالر كاال را به كش��ور 
تامين كنند. به گفته رييس س��ازمان توسعه 
تجارت، البته اين ريسك وجود دارد كه برخي 
وارد كنندگان مرزي ب��راي واردات خود ريال 
پرداخ��ت كنند. ح��ال به گفت��ه او، در آينده 
مي ت��وان خدمات جدي��دي را ب��راي رقابتي 
شدن نرخ ارز صادراتي صادركنندگان خرد در 

بورس فراهم كرد. 
شاپور محمدي با بيان اينكه بانك مركزي 
و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان 
بورس براي تنظيم نرخ ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگان خرد در بورس تالش مي كنند، 
افزود: س��ازوكار الزم در اين زمينه در بورس 
آماده اس��ت. سخنگوي سازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنين با اع��الم آمادگي درخصوص 
ص��دور ك��د معامالتي اف��زود: بان��ك مركزي 
و وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��امي 
صادر كنن��دگان و وارد كنن��دگان را روزانه به 
صورت برخط به بورس اعالم كنند تا كدهاي 
معامالت��ي ب��راي آنه��ا تعيين ش��ود. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنين بيان 
كرد: 3تا ۴روز بعد پس از اعالم اين فهرس��ت، 
س��ازمان بورس آمادگي الزم ب��راي معامالت 

ارزي حاصل از صادرات را خواهد داشت.

  يك طرح شكست خورده
از آن س��و اما رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران در م��ورد اينكه ۲۰ ت��ا 3۰درصد مابقي 
ارز حاص��ل از صادرات بر اس��اس مصوبه اخير 
س��تاد اقتصادي در بورس عرضه ش��ود، گفت: 
اين يك موضوعي است كه درباره آن تجربه يي 
نداري��م. به گفت��ه الهوتي، عرض��ه 17ميليارد 
دالر حاص��ل از صادرات ب��راي ۵ ميليارد دالر 
واردات در بورس شرايط رقابتي ايجاد نمي كند 
و اين گونه كش��ف قيمت در بورس كار درستي 
نيس��ت. رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران 
اف��زود: اينكه ارز را در س��امانه نيما بفروش��يم 
و اظهارنامه در ب��ورس عرضه كنيم امكان پذير 
نيس��ت و طرح شكس��ت خورده است، چراكه 
ب��ه گفت��ه او، قيمت ارز و اظهارنام��ه بايد بين 
صادر كننده و وارد كننده توافقي باش��د و دولت 

در آن دخالت نكند. 
خس��روتاج در محور ديگري از سخنان خود به 
صدور كارت هاي بازرگاني نيز اش��اره كرد و گفت: 
كارت بازرگاني به معناي توان ورود به بازار جهاني 
اس��ت؛ بر اين اس��اس در صدور اي��ن كارت براي 
جوانان و افرادي كه تازه كار هستند و مي خواهند 
وارد بازار جهاني شود سخت گيري نمي شود. بنابر 
آمار اعالم��ي او، از جمعيت كل كش��ور حدود 3 
ه��زار نفر با رقم بيش از يك ميليون دالر در بازار 
جهاني فعالند، كه سهم ايران در اين زمينه بسيار 
پايين است. خسروتاج با تاكيد بر اينكه بايد اجازه 
حضور افزاد جديد و جوانان كش��ورمان را در بازار 
جهاني بدهيم، افزود: قوانين سختگيرانه در ماليات 
و حوزه هاي ديگر موجب ش��ده است برخي تجار 
كشور از كارت هاي بازرگاني ديگران يا به اصطالح 
يك بار مصرف اس��تفاده كنن��د. او در عين حال، 
عنوان كرد كه در س��تاد اقتصادي طرح جديدي 
براي ارائه كارت هاي بازرگاني در دس��تور كار قرار 
دارد كه بر اساس ميزان تجارت افراد به سابقه آنها 

در بازار جهاني بستگي خواهد داشت.

رد پاي دالالن در بحران 
مصنوعي كاغذ 

پاي�گاه خبري اتاق اصناف اي�ران| رييس اتاق 
اصن��اف ايران در نامه ي��ي به وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت از پُر بودن انبارهاي كاغذ براي مصرف ۶ ماه 
آينده س��خن گفت و بحران كاغذ را س��اختگي و كار 
دالالن دانس��ت و خواستار اتخاذ تدابير الزم شد. علي 
فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران در نامه يي به محمد 
شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با موضوع 
التهاب��ات بازار كاغذ با اذعان ب��ه اينكه »بازار كاغذ در 
ماه هاي اخير به دنبال نوسانات نرخ ارز دچار نابساماني 
ش��ده است« در عين حال از پيگيري هاي سيدعباس 
صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت امور 
اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ديگر سازمان هاي ذي ربط در كارگروه پايش و تنظيم 
بازار كاغذ براي حل اين مشكل قدرداني كرده است. 

او در اي��ن نامه با بيان اينكه كلي��ه واردات كاغذ به 
عنوان كاالي اساس��ي ارز 3۸۰۰توماني دريافت كرده اند 
در عين حال از اينكه »در چند روز اخير ش��اهد برخي 
سوءاستفاده ها هستيم كه ناشران، چاپخانه داران و صنوف 
وابس��ته را به عنوان مصرف كنندگان كاغذ نگران كرده« 
اظهار تاسف كرده است. رييس اتاق اصناف ايران در نامه 
خود ب��ه وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اش��اره به 
حج��م واردات كاغذ از عدم كمبود كاغ��ذ مورد نياز در 
انبارهاي داخلي)حداقل ۶ ماه آينده( خبر داده و عنوان 
كرده اس��ت: متاس��فانه برخي واردكنندگان و دالالن با 
سوءاستفاده از وضع موجود كشور درصدد ايجاد بحران 

ساختگي و در نتيجه افزايش قيمت كاغذ هستند.

افت واردات از امارات و تركيه 
در 3 ماهه امسال

فارس| آمار تجارت خارجي در 3ماه نخس��ت س��ال 
نشان مي دهد كه واردات از امارات و تركيه به  شدت افت 
كرده اس��ت. جزييات آمار تج��ارت خارجي در 3ماه بهار 
سال 97 نشان مي دهد، بالغ بر ۲ميليارد و 79۴ميليون و 
73۶هزار دالر كاال از كشور چين معادل ريالي 111هزار و 
۶۵۰ ميليارد و ۶۰3 ميليون ريال به كش��ور وارد شده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد 9.۶درصدي دارد. 
همچنين يك ميليارد و ۶۲۲ ميليون و 7۸۲هزار دالر كاال 
از امارات متحده عربي به كشور وارد شده كه با افت شديد 
۲۵درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده 
است. سومين كشور عمده معامله با ايران جمهوري كره 
با ۶۸۰ ميلي��ون و ۴۸۸هزار دالر و آلمان ۵۴7 ميليون و 
۸۴۰ هزار دالر كاال وارد ش��ده كه به ترتيب در رتبه هاي 
اول تا چهارم قرار مي گيرند. براساس آمار گمرك، واردات 
از كشور كره با كاهش 7.9درصدي همراه است.  همچنين 
پنجمين كش��ور عمده معامالتي در 3ماه نخس��ت سال 
جاري كش��ور تركيه ب��ا واردات ۵۲۸ ميليون و ۲97هزار 
دالر بوده نسبت به سال قبل با افت ۲7.۸درصدي روبه رو 
بوده است. اين كاهش شديد واردات از كشورهاي همسايه 
به موضوع سياس��ت هاي ارزي بازمي گ��ردد و در ماه هاي 

آينده نيز ادامه خواهد يافت. 

توقف ترخيص 4۵00 خودرو 
غيرقانوني 

مه�ر| مرك��ز حراس��ت وزارت صمت اع��الم كرد: 
عمليات ترخيص ۴هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار 
و ۴۸1 خودرو ثبت سفارش شده غيرقانوني در گمركات 
متوقف ش��د و پرونده مابقي خودروهاي مش��مول كه 
بيش از يك هزار و 9۰۰دس��تگاه بوده درحال پيگيري 
اس��ت. در متن اطالعيه مركز حراست وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت آمده اس��ت:»به اطالع ملت ش��ريف 
ايران اسالمي مي رساند، مركز حراست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براس��اس وظيفه ذاتي و رصدهاي الزم 
از زيرمجموعه هاي وزارت متبوع بدون دريافت گزارشي 
از ديگر مراكز نظارتي نس��بت به كشف تخلف در ثبت 
س��فارش خودرو از روش هاي غيرقانوني اقدام و پس از 
بررسي هاي قانوني و تخصصي اطالعات به دست آمده 
به جهت ممانعت از س��ودجويي افراد دخيل در پرونده 
ظ��رف زمان مش��خص، پيگيري و مكاتب��ه با گمرك 
جمهوري اسالمي ايران، س��ازمان تعزيرات حكومتي، 
وزارت اطالعات و ديگر مراكز مرتبط انجام كه منجر به 
توقف ادامه عمليات و ترخيص ۴هزار و ۵۰۰ خودرو از 
مجموع ۶ هزار و ۴۸1 خودرو از گمركات شد. همچنين 
براي مابقي خودروهاي مش��مول در پرونده كه بالغ بر 
يك هزار و 9۰۰دس��تگاه بوده، پيگيري هاي الزم براي 
شناس��ايي افراد دخيل در پرونده از طريق شناسه هاي 
سيس��تمي و آدرس هاي اينترنتي درح��ال انجام و در 
پرونده يي كه به همين منظور در مجتمع قضايي قاچاق 
كاال و ارز تش��كيل شده است، انجام خواهد شد. يادآور 
مي شود ضمن استقبال از حساس��يت رسانه ها و افراد 
دلسوز بايد توجه داشت كه در اين ميان مصاحبه هايي 
صورت مي گيرد كه با هدف منصرف كردن اين مركز از 
ادامه پيگيري اس��ت. لذا به ملت شريف ايران اسالمي 
اطمين��ان مي دهيم كه مركز حراس��ت وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت ضمن اقدامات حرفه ي��ي و تعهد در 
پيشگاه خداوند و ملت، پرونده را تا روشن شدن ابعاد و 

افراد آن تا به انتها پيگيري خواهد كرد.«

توهين به خبرنگاران 
واقعيت ندارد

ش�اتا| معاون ام��ور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، برخي اخبار منتش��ر ش��ده 
مبني بر توهين او به خبرنگاران را جهت خالف واقع 
دانست و اعالم كرد: بي اخالقي براي انتشار بخش هايي 
از آنچه اتفاق افتاده در جهت رسيدن به هدف خاص 
بوده كه پيش از اين نيز س��ابقه داش��ته است. حسن 
يونس سينكي گفت: به تازگي در رسانه هاي اجتماعي 
و برخي روزنامه ها از بنده خبري نقل شده كه خالف 
واقع و خالف حقيق��ت آن خبري بود كه اتفاق افتاد 
و آنهايي ك��ه ارادت و احترام بنده را به خبرنگاران و 
رس��انه ها مي شناسند به خوبي مي دانند كه اين خبر 
هيچ  وجهي از واقعيت را بازتاب نمي دهد. او ادامه داد: 
تاخير در ارائه توضيح منشأ اين تحليل ها و داوري هاي 

نادرست شده است. 

 هي��ات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در جريان س��فر به 
فرانسه، با فيليپ گوتيه مديرعامل انجمن كارفرمايان فرانسه 

)مدف بين الملل( ديدار كرد.
مديرعام��ل مدف در اين دي��دار ضمن تاكيد بر لزوم قطع 
وابس��تگي اروپا به امريكا و چين از تالش براي يافتن راه حلي 

به منظور رهايي از محدوديت هاي امريكا خبر داد. 
ريي��س اتاق بازرگاني ايران، در اين ديدار، مدف را جزو 
پيش��قراوالن ارتباط با ايران به ويژه در حوزه ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط عنوان كرد. غالمحسين شافعي، »مدف 
بين الملل« را جزو پيش��قراوالن اروپا براي ارتباط با ايران 
عنوان كرد و گفت: فعاالن اقتصادي ايران خاطره خوبي از 
همكاري با فعاالن فرانس��وي دارند و در سفرهاي مديران 
مدف به ايران نيز شاهد تالش براي توسعه همكاري بوديم. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران، شافعي، افزود: 
فرانسه در بسياري از كارهاي زيربنايي ايران مانند راهسازي، 
سدس��ازي و حمل ونقل ريلي آغازگر بوده و ردپاي خود را با 
خاط��ره خوب در فعاليت هاي اقتصادي در اكثر مناطق ايران 
به جا گذاشته ضمن اينكه فرانسه از گذشته هاي دور در بخش 
صنعت ايران هم حضور داش��ته و ايرانيان با صنعت فرانس��ه 
مأنوس بوده اند. شافعي با اشاره به نخستين سفر پسابرجامي 
حس��ن روحاني به فرانسه، تصريح كرد: پس از امضاي توافق 
هس��ته يي، رييس جمهور ايران براي س��فر ب��ه اتحاديه اروپا، 
فرانس��ه را به عنوان مقصد نخس��ت انتخاب كرد و اين س��فر 
با امضاي ۲۰ س��ند هم��كاري اقتصادي با رق��م 3۰ ميليارد 

دالر بي��ن دو كش��ور، نتاي��ج خوبي در ح��وزه همكاري هاي 
اقتص��ادي به همراه داش��ت. ريي��س اتاق بازرگان��ي، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: فرانسه در اتحاديه اروپا، 
به عنوان پيشقراول روابط اقتصادي با ايرانيان قلمداد مي شود 
و ما به دنبال اين هس��تيم كه با گسترش ارتباط با فرانسه راه 

همكاري با ساير كشورهاي اروپايي را در پيش بگيريم. 
او ادامه داد: پايبندي اروپا به توافق هسته يي پس از خروج 
ترامپ از برجام جاي تقدير و تشكر دارد و ما اميدواريم با توسعه 
همكاري در اين شرايط گام هاي مهم تري  برداريم. خوشبختانه 
دفت��ر بازرگاني فرانس��ه در ايران گش��ايش يافت��ه و مي تواند 
نقش اساس��ي براي توسعه همكاري ها داش��ته باشد. شافعي 
 افزود: قرار اس��ت كشورهاي اروپايي بس��ته يي براي همكاري 
پيش رو فراهم كنند كه اميدوارم هرچه زودتر اين بسته آماده 
ش��ود. ايران هم در پي ارائه بسته پيش��نهادي به اروپاست و 

اميدوارم اين حسن نيت دوطرف ادامه يابد.
او تاكيد كرد: در ش��رايط فعلي، تمركز روي شركت هاي 
كوچك و متوس��ط يكي از مناسب ترين راه حل ها براي حفظ 
و توس��عه فعاليت اقتصادي است و مدف كه جايگاه خاص و 
ويژه يي در فرانس��ه دارد، مي تواند يكي از طرف هاي تجاري 

مهم براي ما باشد. 
مديرعام��ل انجمن كارفرمايان فرانس��ه )مدف بين الملل( 
ني��ز در اي��ن ديدار ضم��ن اب��راز عالقه مندي براي توس��عه 
همكاري ه��اي اقتص��ادي ب��ا اي��ران، گفت: ما به مناس��بات 
اقتص��ادي پايبند هس��تيم و اراده ما بر ادام��ه همكاري ها و 

مبادالت در موضوعات زيربخش��ي و زيرس��اخت ها اس��توار 
اس��ت. »فيليپ گوتيه« با اش��اره به خروج امريكا از برجام و 
اعم��ال محدوديت هايي براي ش��ركت هاي خارجي همكار با 
ايران، تصريح كرد: ما در بين شركت هاي فرانسوي مي توانيم 
شركت هايي را پيدا كنيم كه با امريكا روابط چنداني نداشته 
باش��ند تا در مس��ير همكاري با ايران با مشكل مواجه نشوند 
ضمن اينكه براي مس��ائل پيش آمده درخصوص شركت هاي 

بزرگ نيز مي توان راهي پيدا كرد.
گوتي��ه افزود: ما ي��ك روز پس از اعالم خ��روج امريكا از 
برج��ام، جلس��اتي در اين خصوص با وزي��ر و معاونان وزارت 
خارجه و اقتصاد داش��تيم تا راه حلي از منظر اروپا پيدا كنيم 
چراكه پيدا كردن اين راه حل كمك مي كند تا ما وابستگي مان 

را به امريكا و چين كه سلطه بين المللي دارند قطع كنيم. 
به گفته او، فرانس��ه و آلمان سعي دارند يك راه حل عملي 

ارائه دهند تا بقيه كش��ورهاي اروپايي هم پيروي كنند و اين 
تنها راهي خواهد بود كه باعث مي ش��ود كش��ورهاي اروپايي 
در برابر اقتصادهاي بزرگ حرفي براي گفتن داش��ته باشند. 
مديرعام��ل انجمن كارفرمايان فرانس��ه اظهار ك��رد: راه حل 
اروپايي اين است كه از طريق بانك اروپايي سرمايه گذاري در 
لوكزامبورگ، نقش تحريم هايي كه از بيرون تحميل مي شود 
را كمت��ر كند؛ اي��ن راهكار هم��ان ابزار موردنياز اروپاس��ت 
كه براس��اس آن مي توانيم س��ازماني به وجود آوريم كه آثار 

تحريم هاي يك جانبه امريكا را كاهش دهد. 
گوتيه، ايران را كشوري بزرگ با تاريخ و پيشينه فوق العاده 
و مردمي بس��يار با فرهنگ عنوان كرد و گفت: گشايشي كه 
در س��ال ۲۰1۵ با برجام پيش آمد براي افكار عمومي بسيار 
مهم بود و اينك همه ش��رايط ب��راي همكاري بلندمدت ما و 

ايران محقق است. 

در ديدار مديرعامل مدف بين الملل با هيات اتاق بازرگاني ايران مطرح شد

فرانسه و آلمان به دنبال راه حل براي همكاري با ايران
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15 نفت و انرژي
ايران مقابل افزايش »رسمي« 

توليد نفت 
ايلن�ا| مديركل س��ابق امور اوپ��ك و روابط با 
مجامع ان��رژي وزارت نفت معتقد اس��ت: افزايش 
اثرگذاري كش��ور ما در اوپك تابعي از ظرفيت هاي 
تولي��د نفت و گاز و رواب��ط بين المللي خواهد بود. 
طبعا اگر تحريم ها بر رواب��ط بين المللي و توليد و 
صادرات نفت كشور اثر محدود كننده داشته باشد، 
اثر گذاري ايران در اوپك نيز تحت تاثير قرار خواهد 
گرفت. وي گفت: احتمال س��قوط قيمت هاي نفت 
وجود ندارد اما با تعهد عربس��تان، روسيه و امارات 
و غيره به افزايش توليد بعيد اس��ت شاهد افزايش 

بيشتر قيمت ها باشيم. 
مهدي عسلي در گفت وگو با ايلنا بيان مي كند: 
»سقف توليد افزايش نيافت، زيرا كه مصوبه اجالس 
174 اوپ��ك ناظر بر تداوم تواف��ق نوامبر 2016 تا 
آخر سال ميالدي 2018 بود. تنها قرار شد، كاهش 
توليد واقعي اوپك نس��بت ب��ه كاهش توليد هدف 
يعني 1.2ميليون بش��كه در روز نس��بت به توليد 
اعض��ا در پاييز 2016 جبران ش��ود. مطابق برآورد 
 كميت��ه فني و كميته مش��ترك وزارت��ي اوپك -

غير اوپك )JMMC( در ماه مه 2018 اين كاهش 
ح��دود 152درص��د ميزان كاهش ه��دف معاهده 
نوامب��ر 2016 بود كه تقريبا مع��ادل 1.8 ميليون 
بش��كه در روز مي شود. مصوبه كنفرانس 174 تنها 
مق��رر مي كند كه اين تفاوت براي حفظ ثبات بازار 
نفت جبران ش��ده و توليد نفت سازمان تا اين حد 
افزايش يابد كه در واقع بازگش��ت به كاهش توليد 
در حد هدف تعيين شده با پايبندي 100درصدي 

به مصوبه مزبور است.« 
او در ادام��ه بي��ان كرده اس��ت: » ب��ا توجه به 
اينكه ايران قبال مخالفت خود را با افزايش س��قف 
توليد اوپك اعالم كرده بود مصالحه آخر  لحظه يي 
وزي��ر نفت ايران و نيز مصوبه اجالس 174 نش��ان 
مي دهد كه تيم ديپلماسي ايران موفق عمل كرده 
و توانسته است شرايط ايران را حتي االمكان پيش 
ببرد و از افزايش س��قف رس��مي توليد جلوگيري 
كند. در طرف مقابل عربس��تان هم موفق ش��د كه 
مصوب��ه افزاي��ش توليد واقعي تا حد بازگش��ت به 
پايبن��دي 100درص��دي به مي��زان كاهش توليد 
توافق توامبر 2016 را به تصويب اجالس برساند.« 
او در خص��وص آينده ايران در تصميمات اوپك 
نيز گفته اس��ت: »ايران همواره امكان اثر گذاري بر 
اوپ��ك را حفظ ك��رده و خواهد كرد. ب��ا اين  حال 
باي��د توجه كرد ك��ه اصوال اثرگذاري يك كش��ور 
عضو در س��ازمان بين دولتي مانند اوپك تا حدود 
زيادي تابعي از حجم توليد نفت آن كشور و روابط 
بين المللي اوس��ت. مقايس��ه نفوذ اي��ران در اوپك 
قب��ل از انقالب كه باالي 5 ميليون بش��كه در روز 
تولي��د مي كرد و روابط بين المللي كش��ور با دنيا و 
قدرت هاي بزرگ بدون تنش و مسالمت آميز بود، با 
سال هاي گذشته كه صادرات و توليد نفت ايران به 
دليل تحريم  بين المللي كاهش يافته و رابطه كشور 
ب��ا دنيا به دليل قطعنامه  تحريم ها تنزل يافته بود، 

اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. « 
او در تحلي��ل نقش روس��يه در توافق اخير نيز 
گفته اس��ت: » طبعا روس��يه منافع بلندمدت خود 
را در نزديك��ي و همكاري با اوپ��ك در نظر دارد و 
با توجه به روابط آن كش��ور با مراكز عمده سياسي 
و اقتص��ادي دنيا از ابزار نفت و گاز در ديپلماس��ي 
انرژي و ديپلماس��ي عمومي خ��ود بهره مي برد. در 
حال حاضر موضوع اصلي سياس��ت خارجي روسيه 
ارتقاي روابط سياس��ي با غرب و به خصوص امريكا 
و لغو تحريم هاي كشورهاي صنعتي عليه روسيه به 
دليل الحاق ش��به جزيره كريمه به آن كشور است. 
طبع��ا روس��يه از ابزار نفت و گاز خود در پيش��برد 
سياست خارجي استفاده مي كند و روابط آن كشور 
با اوپ��ك و ايران نيز در همي��ن چارچوب بزرگ تر 
قابل تحليل است. مواضع اخير روسيه در هماهنگي 
 ب��ا عربس��تان ب��راي افزاي��ش توليد نف��ت اوپك- 
غير اوپك را نيز بايد در همين راستا و بهبود روابط 

آن كشور با امريكا و دنياي غرب دانست.« 
او در تحلي��ل خ��ود از رون��دي ك��ه قيمت ها 
دنب��ال خواهند كرد نيز گفته اس��ت: »برآوردهاي 
ميان م��دت آژان��س بين الملل��ي ان��رژي و س��اير 
موسس��ات نش��ان مي دهد كه ظرفيت هاي عرضه 
نف��ت در مجم��وع در ح��د افزايش تقاض��ا اضافه 
خواهد ش��د و بعيد اس��ت در يكي، دو سال آينده 
فش��ارهاي زيادي براي افزايش قيم��ت نفت وارد 
ش��ود مگر اينكه بيش از 1.5ميليون بش��كه نفت 
از بازار خارج ش��ود ك��ه براي همي��ن منظور هم 
مايلند توليد عربس��تان و ديگر كش��ورهاي اوپك 
داراي مازاد ظرفيت توليد افزايش يابد تا قيمت ها 
كنترل شود. برخي كارشناسان اظهارنظر كرده اند 
كه عربس��تان س��عودي به دو دلي��ل عالقه مند به 
قيمت هاي باالي نفت اس��ت: اول؛ كس��ري بودجه 
دولت كه بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول 
موازن��ه آن ب��ه 87 دالر در هر بش��كه نياز خواهد 
داشت و دوم؛ ارزش سهام آرامكو كه قرار است در 
بازارهاي مالي ارائه شود و تابعي از قيمت هاي نفت 
اس��ت. عربستان و نيز روس��يه در عين حال مايل 
بوده اند به امريكا نش��ان دهند كه متوجه نگراني او 
از افزايش بيش��تر قيمت نفت هستند و به همين 
دلي��ل نيز هر دو با هماهنگ��ي قبلي در كنفرانس 
اخي��ر اوپك خود را آماده و مصم��م براي افزايش 
تولي��د و عرضه نفت ب��ه بازارهاي جهاني نش��ان 
دادند. در عين حال عربس��تان بي عالقه نبود كه با 
مخالفت ايران و برخي ديگر از كش��ورهاي اوپك با 
پيشنهاد عربستان و روسيه براي افزايش توليد يك 
الي 1.5ميليون بش��كه در روز تقصير عدم افزايش 
عرض��ه نفت و در نتيجه افزاي��ش زياد قيمت ها را 
ب��ه گردن ايران، ونزوئال و غيره انداخته و با فروش 
نفت خود در قيمت ه��اي باال از هر دو نظر منتفع 
شود. خوش��بختانه با ديپلماسي هوشمندانه ايران 
در كنفرانس اخير اوپك اين برنامه تا حدود زيادي 
خنثي ش��د و بنابراي��ن هر چند احتمال س��قوط 
قيمت هاي نفت وجود ندارد اما با تعهد عربس��تان، 
روسيه و امارات و غيره به افزايش توليد بعيد است 

شاهد افزايش بيشتر قيمت ها باشيم. «

گزارش كوتاه

 در واكنش به اظهارات يك مقام امريكايي
درباره تحريم ايران، نفت اوج گرفت 

تب نفت و لرز بازار

مديركل دفتر بهره برداري فاضالب كشور مطرح كرد 

شهرنشينان فاضالب را در خانه تصفيه كنند
گروه انرژي| فرداد احمدي|

ت��ا يك قرن پيش، طبيع��ت توانايي هضم فاضالب 
توليد شده توسط انسان را داشت، اما با افزايش بي رويه 
جمعيت، توانايي طبيعت هم كاهش يافت. امروز يكي 
از مهم ترين ش��اخصه هاي پيش��رفتگي در كش��ورها، 
ميزان گس��تردگي فاضالب اس��ت. تهران نيز به عنوان 
يك كالن ش��هر نياز ويژه يي به توس��عه فاضالب دارد. 
روز سه ش��نبه، جمعي از خبرنگاران به محل تاسيسات 
تصفي��ه فاضالب ته��ران در جنوب ته��ران رفتند. در 
حاشيه اين بازديد، مديركل دفتر بهره برداري فاضالب 
كش��ور، از لزوم كوچك شدن سيستم تصفيه فاضالب 
تا اندازه ه��ر خانه يك تصفيه خانه صحبت كرد. اما در 
ايران به دليل مس��ائل شرعي تاكنون امكان استفاده از 
فاضالب براي مسائل ش��رب به وجود نيامده است. در 
گزارش پيش رو آخرين وضعيت تصفيه فاضالب تهران 

مورد بررسي قرار گرفته است. 
فاضالب به اين دليل تصفيه مي شود كه قبل از آنكه 
وارد محيط زيست و زندگي انسان ها شده و آن را تحت 
تاثير خود قرار دهد، از وضعيت س��المت آن اطمينان 
حاصل ش��ود. تا يك قرن پيش، طبيعت توانايي هضم 
فاضالب توليد ش��ده توس��ط انس��ان را داش��ت، اما با 
افزايش بي رويه جمعي��ت، توانايي طبيعت هم كاهش 
يافت. اكنون انس��ان براي جلوگيري از آلودگي محيط 
زندگي خود نياز دارد پسماندهاي شهري و صنعتي را 
تصفيه كند و طرح جمع آوري فاضالب شهري و تصفيه 
آن براي مصارف غيرشرب، راهي است براي اجتناب از 
آلودگي ها. زماني كه پيش از انقالب آب گواراي ورامين 
براي تامين آب ش��رب شهر تهران تخصيص داده شد، 
مقرر شد كه حق آبه دشت هاي ورامين و كشاورزان آن 
ديار از محل ديگري تامين ش��ود. اما بيش از 40 سال 
طول كش��يد تا اين وعده به تحقق برسد، يعني زماني 
كه تصفيه خانه فاضالب تهران در مس��ير جاده ورامين 
م��ورد بهره برداري قرار گرفت ت��ا ضمن كمك به حل 
معضل فاضالب تهران، بخشي از آب مصرفي در بخش 
كش��اورزي ورامين را هم تامين كند. محل تاسيسات 
تصفي��ه فاضالب تهران با وجود انتظار، سرس��بز بود و 
هرچند ب��وي نامطبوعي فضا را پر ك��رده بود، اما اين 
بو، چندان شديد و آزار دهنده نبود و محيط نيز كثيف 

به نظر نمي رس��يد. گويي رعايت ايمني آب و فاضالب 
اول از هم��ه در تصفيه خانه مورد توجه قرار گرفته بود. 
در اين راستا مديركل دفتر بهره برداري فاضالب كشور 
يك��ي از مهم ترين مباح��ث در آب و فاضالب را بحث 
ايمن��ي آب و ايمن��ي فاضالب عنوان ك��رد و از اجراي 
طرح پايلوت ايمني فاضالب در تهران و البرز خبر داد. 
بهنام وكيلي با بيان اينكه در حال حاضر س��االنه 6 
الي 7 ميليارد مترمكعب آب در كشور مصرف مي شود 
ادام��ه داد: نزدي��ك به ي��ك ميلي��ارد و 200 ميليون 
مترمكعب پس��اب از تصفيه خانه هاي كل كشور كه در 
316 شهر فعاليت مي كنند، توليد مي شود و اين حجم 
به چرخه آب مصرفي در بخش كش��اورزي، صنعت و... 
بازمي گردد. مديركل دفتر بهره برداري فاضالب كش��ور 
جمعيت تحت پوش��ش تاسيس��ات فاضالب شهري را 
نزديك ب��ه 49درصد و حجم ش��بكه انتقال و خطوط 

لوله را نزديك به 60 كيلومتر برآورد كرد. 
وي سهم هر يك از بخش هاي كشاورزي، تخليه در 
رودخانه ها و آبخوان ها، فضاي سبز شهري و صنعت را 
در استفاده از پساب هاي توليدي تصفيه خانه ها به ترتيب 
48درصد، 45درص��د، 5درصد و 0.5درصد اعالم كرد. 
مديركل دفتر بهره برداري فاضالب كش��ور با اش��اره به 
اينك��ه قبل از انقالب فق��ط 4 تصفيه خانه فاضالب در 
ايران وجود داش��ته اس��ت، بيان كرد: بعد از انقالب و 
تا س��ال 68 تعداد تصفيه خانه فاضالب هاي كش��ور به 
ع��دد 14 و اكنون ب��ه عدد 194 تصفيه خانه رس��يده 
اس��ت. بهنام وكيلي ادام��ه داد: 183 تصفيه خانه براي 
 فاضالب شهرها مورد استفاده قرار مي گيرند و كمتر از 
40 تصفيه خانه در روس��تاها مس��تقر هس��تند كه در 
حدود 0.4درصد روس��تاها را در بر مي گيرد. وي افزود: 
جمعيت تحت پوش��ش تصفيه فاضالب در كشور، از 2 
ميلي��ون و 400 هزار نف��ر در قبل از انقالب به بيش از 

30 ميليون نفر در حال حاضر رسيده است. 
مديركل دفتر بهره برداري فاضالب كش��ور يكي از 
پيچيدگي ه��اي تصفيه فاضالب را ع��دم امكان توقف 
چرخه تصفيه عنوان كرد و گفت: پسماندهاي فاضالب 
شهري در هر شرايطي توليد مي شوند و به همين دليل 
زمان��ي كه يك تصفيه خانه فاضالب ش��روع به فعاليت 
مي كند، بايد دايما تاسيس��اتش را به روزرساني كرده و 

اجازه ندهيم به هر دليلي واحدها از چرخه بهره برداري 
خارج ش��وند. وي وجود چنين پيچيدگي هايي را دليل 
قرار گرفتن خدمات آب و فاضالب جزو 10 شغل مهم 
دنيا عنوان كرد. بهنام وكيلي عنوان كرد: در بس��ياري 
از كش��ورها پس��اب تصفيه ش��ده از فاضالب ها مجددا 
به ش��بكه تصفيه آب منتقل ش��ده و براي آب ش��رب 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. ام��ا در ايران براي وجود 
منع ش��رعي چنين اقدامي صورت نمي گيرد. وكيلي با 
بي��ان اينكه 70درصد آب مصرفي در خانه ها تبديل به 
فاضالب مي ش��ود، افزود: اما اكن��ون اين فاضالب وارد 
تصفيه خانه ها ش��ده و در چرخه آبي كش��ور در بخش 

كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
وي تصري��ح ك��رد: بايد به س��مت تصفيه خانه هاي 
غيرمتمرك��ز حركت كنيم تا حدي كه هر خانه تصفيه 
فاضالب خود را داش��ته باش��د. در دنيا تصفيه خانه ها 
در س��طح خانگي كوچك ش��ده اند و هر خانه يي براي 
خودش سيس��تم تصفي��ه دارد كه ب��راي آب دادن به 
باغچه ها و مصارف ديگر مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
اگر چنين اتفاقي در كشور ما صورت گرفته بود، اكنون 

منابع آبي مان تا اين حد افت نمي كرد. 
محم��د خزايي، مدير تصفيه خان��ه فاضالب جنوب 
ته��ران ني��ز ضمن ش��رح مراحل تصفي��ه فاضالب در 
تاسيس��ات فاضالب ته��ران، جمعيت تحت پوش��ش 
بزرگ ترين تصفيه خانه فاضالب كش��ور را 4 ميليون و 
200 ه��زار نفر عنوان كرد. در فرآيند تصفيه فاضالب، 
حجم 35 هزار متر مكعب گاز متان با غلظت 65 درصد 
توليد مي ش��ود كه ذخيره ش��ده و در 4 واحد نيروگاه 
تعبيه ش��ده در مجموعه مورد اس��تفاده قرار مي گيرد 
و 5 مگاوات س��اعت ظرفي��ت برق تولي��د مي كند. اين 
حجم برق، حدود 80درص��د برق مصرفي تصفيه خانه 
را تامين مي كند و در بعضي مواقع كه مصرف پايين تر 
از اين مقدار اس��ت، برق اضافي به ش��بكه سراس��ري 
برق منتقل مي ش��ود. وي درباره لجن توليد ش��ده در 
تاسيس��ات فاضالب تهران اظهار كرد: لجن توليد شده 
فعال در حال دپو شدن است و در طرح هاي شركت آب 
و فاضالب مقرر ش��ده اس��ت كه لجن هاي توليد شده 
به محصولي قابل اس��تفاده تبديل شود. لجن ها قابليت 
اس��تفاده به عنوان كود يا سوخت را دارند. خزايي بيان 

كرد كه حدود 10درصد پساب توليد شده در تاسيسات 
فاضالب تهران قرار اس��ت به پااليش��گاه تهران منتقل 
ش��ود تا در آبياري فضاي سبز و مصارف صنعتي مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. اكنون تمام مصارف آب پااليشگاه 
تهران از آب ش��رب تامين مي ش��ود. مدير تصفيه خانه 
فاض��الب جنوب تهران در پاس��خ به پرس��ش روزنامه 
تعادل درباره تدابير انديش��يده شده براي كنترل بوي 
نامطبوع تاسيس��ات فاضالب مطرح ك��رد: تصفيه خانه 
تهران تكنولوژي بااليي دارد و تجهيزات به روز دنيا در 
آن استفاده شده است و بوي نامطبوع كمي دارد. همه 
بخش هاي مولد بوي نامطبوع يا خطرناك سرپوش��يده 
هستند و آن اندك بويي هم كه در اتمسفر تصفيه خانه 
احساس مي شود، اوال در خارج از محدوده تصفيه خانه 
احس��اس نمي ش��ود و دومأ بوي فاضالب نيست، بلكه 
بوي فعاليت ميكروارگانيسم هاست. او همچنين تاكيد 
كرد كه تاسيس��ات فاضالب تهران مجهز به سيس��تم 
تصفيه بو اس��ت. در برنامه بازديد از تصفيه خانه تهران، 
به آزمايش��گاه مرجع آب و فاضالب تهران نيز مراجعه 
كرديم تا با نحوه كنترل كيفيت آب آش��نا ش��ويم. در 
جري��ان اين بازدي��د، مدير نظارت بر بهداش��ت آب و 
فضالب كشور اظهار كرد كه يك مجموعه آزمايشگاهي 
بس��يار قوي در بخش آب و فاضالب كشور وجود دارد 
كه استانداردهاي آب را در سطح استانداردهاي جهاني 
و ب��ه ص��ورت لحظه يي و آنالي��ن م��ورد ارزيابي قرار 
مي دهد. كوش��يار واقفي در پاسخ به سوال خبرنگاران 
درباره چرايي تغيير طعم آب در نقاطي از كشور، بيان 
كرد: آب بايد مقداري امالح داش��ته باشد. در غير اين 
صورت آب بس��يار تلخ و غيرقابل آشاميدن خواهد بود. 
وقت��ي مردم به ام��الح خاص آب ي��ك منطقه عادت 
مي كنن��د، اگر آب منطقه ديگ��ري با امالح متفاوتي را 

استفاده كنند، به نظرشان مي رسد كه آب طعم خاصي 
دارد. ام��ا هر دو آب از نظر س��المت و بهداش��ت هيچ 
مش��كلي ندارند. مدير كنترل كيفيت آب و فاضالب و 
امور آزمايشگاه هاي استان تهران نيز در تكميل سخنان 
واقفي گفت: در بخش س��المت آب، استانداردهايي كه 
وجود دارد براي كيفيت اس��ت. در حقيقت طعم و مزه 
ك��ه مربوط به مقبوليت مي ش��ود، چيزي نيس��ت كه 
براي س��المت آب مضر باشد. مي توان آب با طعم هاي 
مختلفي داشت كه همگي از استانداردها تبعيت كنند. 
مهتاب باغب��ان اضافه كرد: اتفاقا يكي از مواردي را كه 
سازمان بهداشت جهاني درباره اش خيلي تاكيد مي كند 
اين است كه در بسياري از موارد، يك اشتباه مصطلحي 
در ذه��ن مردم اتفاق افتاده اس��ت و معتقدند اگر آبي 
سخت باش��د، باعث ابتال به سنگ كليه و سنگ مثانه 
و... مي شود. سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده است 
نوع آبي كه مي خوريم مهم نيست، بلكه حجم آب مهم 
اس��ت. چ��ون آب در بدن ما دو نق��ش را ايفا مي كند. 
اول اينك��ه الكترولي��ت بدن ما را تامي��ن مي كند تا ما 
بتوانيم سر پا بايستيم. نقش دوم نيز دفع سموم از بدن 
است. بنابراين اگر آب كمي مصرف كنيم، بدن ما خود 
به خ��ود آب الزم براي تنظيم الكتروليت را در اولويت 
قرار مي ده��د و فرآيند دفع س��موم اتف��اق نمي افتد. 
س��موم بدن در اين حالت تبديل به انواع س��نگ ها در 

قسمت هاي مختلف بدن مي شوند. 
وي ب��ا بيان اينكه آب در دس��ترس همه قرار دارد 
و تعداد بس��يار زيادي آزمايش��گاه ه��م در بدنه دولت 
و دانش��گاه ها وج��ود دارد، افزود: هم��ه مي توانند آب 
را آزماي��ش كنند. در بس��ياري از مناطق تهران امالح 
موجود در آب حتي از آب هاي بس��ته بندي ش��ده هم 

كمتر است.

گروه انرژي| عليرضا كياني|
اظهارات يك�ي از مقامات وزارت خارجه 
ك�ردن  مجب�ور  درب�اره  متح�ده  اي�االت 
ش�ركت هاي نفتي به قطع »كامل« واردات 
خ�ود از ايران ت�ا ماه نوامبر باعث ش�د در 
انته�اي معامالت روز سه ش�به قيمت نفت 
خام امريكا بيشتر از 3درصد افزايش يابد. 
اين خبر نگراني ها درباره تنگناي عرضه را 
دو چندان كرد؛ آن  هم زماني كه توليد نفت 
ونزوئال در وضعي�ت فاجعه باري قرار دارد و 
بازار ب�ا اختالالت كوتاه م�دت متعددي در 
كانادا و ليبي دست  به  گريبان است. همين 
هفته گذشته، اوپك و ساير توليد كنندگان 
نفت مانند روس�يه بر س�ر افزاي�ش توليد 
نف�ت با هدف جلوگيري از افزايش بيش�تر 

قيمت ها توافق كردند. 
ابت��داي روز سه ش��نبه نوي��د توف��ان را ب��ه 
ب��ازار نمي داد. مش��كالت عرضه ليب��ي و كانادا 
نگراني هاي��ي را در ب��ازار ايج��اد ك��رده بود اما 
ب��ازار قوي از اميدي بود ك��ه توافق نفتي اوپك 
براي افزايش تولي��د داده بود. همين اميد باعث 
ش��د، قيمت نفت در ابتداي روز نوسان چنداني 
نداش��ت اما تا پايان روز ورق برگشت. به گزارش 
سي ان بي سي ، وزارت خارجه امريكا روز سه شنبه 
اعالم كرد كه دول��ت ترامپ در نظر دارد درباره 
توقف صادرات نفت ايران، موضعي سرس��ختانه 
را در پي��ش  بگيرد. يك��ي از مس��ووالن وزارت 
خارجه امريكا به خبرنگاران گفت، دولت انتظار 
دارد ك��ه خريداران نفت ايران ت��ا ابتداي نوامبر 
ب��ه طور كلي به خريد خ��ود از نفت ايران پايان 
دهن��د.  اين اظه��ارات باعث ش��د، قيمت نفت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت در معامالت آخر روز 
سه شنبه 2دالر و 45سنت يا 3.6درصد افزايش 
قيمت داش��ته تا قيمت نفت خ��ام امريكا براي 
نخستين بار پس از 25مه به 70دالر و 53 سنت 
برسد. قيمت شاخص نفت بين المللي يعني برنت 
نيز 1دالر و 60 سنت يا 2.1درصد افزايش يافت 
و در ساعت 2:29 به وقت شرق امريكا 76دالر و 

33سنت در هر بشكه معامله شود. 
البت��ه اين تنها خبري نبود ك��ه روي قيمت 
نف��ت تاثير گذاش��ت؛ داده هاي منتش��ر ش��ده 
توسط موسس��ه امريكن پتروليوم نيز از كاهش 
9.2ميليون بشكه يي ذخاير نفت امريكا در هفته 
منتهي به 22ژوئن خبر داد. معامالت الكترونيك 
پاياني روز سه شنبه از اين دو خبر به  شدت تاثير 

پذيرفت تا بازار شاهد جهش قيمت ها باشد. 
افزاي��ش قيم��ت روز گذش��ته نيز با ش��يب 
كمت��ري ادامه پي��دا كرد. قيمت ه��اي نفت روز 
چهارش��نبه به دنبال اختالالت عرضه نفت خام 
در كان��ادا، كاهش ذخاير در اياالت متحده، عدم 
قطعي��ت در مورد وضعيت ص��ادرات نفت ليبي 
و اظه��ارات ي��ك مق��ام امريكايي درباره فش��ار 
واشنگتن براي توقف واردات نفت ايران از نوامبر 
افزايش يافت. به گزارش رويترز، بهاي معامالت 
آتي نفت برنت س��اعت 8 صبح به وقت گرينويچ 

30س��نت افزاي��ش ياف��ت تا قيمت هر بش��كه 
نفت برنت به 76دالر و 61 س��نت برس��د. بهاي 
معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا 
25س��نت افزاي��ش يافت و بش��كه يي 70دالر و 

78سنت معامله شد. 

 آينده نامعلوم نفت ايران
چنانكه پيش تر گفته ش��د، روز سه شنبه يك 
مقام وزارت خارجه امريكا كه نام او فاش نش��ده 
است، اعالم كرده همه كمپاني هاي خريدار نفت 
خ��ام ايران بايد »به طور كامل وارداتش��ان را از 
ابت��داي ماه نوامبر قطع كرده« يا »با تحريم هاي 

سخت گيرانه امريكا« مواجه خواهند شد. 
براس��اس گ��زارش سي ان بي س��ي، اين مقام 
ارش��د امريكاي��ي كه نامش برده نش��ده، مدعي 
ش��د:»وزارت خارج��ه امري��كا اي��ن پي��ام را به 
ديپلمات ه��اي اروپاي��ي در گفت وگوهاي اخير 
مخابره كرده؛ دولت ترامپ هنوز با چين، هند و 
تركيه درباره خريد نفت شان از ايران مذاكره يي 
نداش��ته ولي قرار اس��ت براي توقف خريد نفت 
از ايران با اس��تفاده از تهديد ب��ه تحريم بر آنها 
هم فشار بياورد.« حال س��وال اينجاست كه آيا 
دولت ترامپ مي تواند از روش��ي كه به موفقيت 
تحريم ه��اي دول��ت اوباما عليه اي��ران انجاميد، 
الگو ب��رداري كن��د. دول��ت اوبام��ا از خريداران 
خواس��ته بود تا واردات نفت شان را هر 180روز 
ي��ك بار 20درصد كاهش دهند و به اين ترتيب 

كارزار فشاري عليه ايران ايجاد كرده بود. 
اما ش��رايط حال متف��اوت اس��ت. امريكا به 
ص��ورت يك جانبه از توافقي بين المللي كه هنوز 
امضاي 6 طرف از 7طرف امضاكننده را زير خود 
دارد، خارج شده است. با اين همه ترامپ تالش 
مي كند تا با اس��تفاده از قدرت اقتصادي امريكا 
ايران را تحت فش��ار بگذارد. چنانكه مدير توتال 
يكي از بزرگ ترين شركت هايي كه فرداي خروج 
امريكا از برجام نواي خروج از ايران را سر داد به 
سي ان بي س��ي گفت، فعاليت در ايران به تحريم 
 شدن توس��ط امريكا مي انجامد و »هيچ شركت 
نف��ت و گاز بزرگ بين الملل��ي نمي تواند خود را 
در خطر تحريم هاي امريكا قرار دهد«. همانطور 
ك��ه ترامپ در روز خ��روج از برنامه جامع اقدام 
مشترك اعالم كرد، خروج امريكا از توافق اتمي 
با هدف اعمال »ش��ديدترين فش��ارها« بر ايران 
صورت پذيرفته اس��ت. به گزارش سي ان بي سي 
اگ��ر ترامپ روش اعمال تحريم از س��وي دولت 
اوبام��ا را تكرار كند، اثرش را در نيمه اول س��ال 
2019 خواهد ديد اما وزارت خارجه تاييد كرده 
كه خريداران نف��ت ايران بايد همين االن خريد 
نفت ش��ان را كاهش داده و تا چه��ارم نوامبر به 

صفر برسانند. 
بنا بر گزارش سي ان بي س��ي، اين مقام وزارت 
خارج��ه امري��كا گفت:»ديپلمات ه��ا در اروپا از 
موض��ع امري��كا و ان��زواي مالي اي��ران و توقف 
رفتارهاي خصمانه اين كشور در منطقه حمايت 
مي كنند.« وي ادامه داد: »در بعد ديپلماتيك، ما 

از س��ال 1996 تحريم ه��اي ثانويه را عليه ايران 
داش��تيم. اين مذاكراتي اس��ت كه ما به  ش��دت 
دنبال مي كنيم. م��ا خاطرات ديپلماتيك زيادي 
در اي��ن زمينه داريم كه از ش��ركايمان بخواهيم 

خريد نفت شان را متوقف كنند«. 
در دوران تحريم ه��اي دول��ت اوبام��ا علي��ه 
ايران متحدان اروپايي در كنار امريكا ايس��تادند 
و تحريم ه��ا علي��ه واردات نفت اي��ران را اعمال 
مي كردند. در شرايط كنوني بيشتر از اينكه اروپا 
در كنار امريكا باش��د، اي��االت متحده همراهي 
عربس��تان س��عودي را در كنار خود احس��اس 
مي كنند. كش��ورهاي اروپايي ازجمل��ه بريتانيا، 
فرانس��ه و آلمان مخالفت جدي شان را با خروج 
امري��كا از توافق هس��ته يي و تحريم هاي ثانويه 
عليه كمپاني هايي كه با ايران در ارتباط هستند، 
اع��الم كرده و امريكا را به انزوا از سيس��تم مالي 

بين المللي تهديد كرده اند. 
 از سوي ديگر، سي ان بي سي گزارش مي دهد 
كه س��عد الحس��يني، معاون مديرعامل س��ابق 
آرماكو، شركت نفت عربس��تان سعودي با بيان 
اينكه ايران تنها 2ميليون بش��كه در روز فروش 
دارد و خري��داران نفت ايران بيش��تر اروپايي ها 
هستند، مدعي شد:»اروپايي ها هم ديگر از ايران 
نفت نخواهند خري��د.« وي افزود:»همين اتفاق 
در مورد بيش��تر كشورهاي آس��يايي هم خواهد 
افتاد. تنها مش��كل احتماال با چين خواهد بود و 
اينكه اين كش��ور چقدر قرار است از ايران نفت 
بخ��رد. خريد آنها در گذش��ته 300تا 700هزار 
بشكه كم ش��ده بود«. از طرف ديگر، رويترز در 
گزارش��ي مدعي شد كه عربستان سعودي قصد 
دارد، ماه ميالدي آينده 11ميليون بشكه در روز 
نفت توليد كند كه باالترين ركورد در تاريخ اين 
كشور و باالتر از توليد حدود 10.8ميليون بشكه 
در روز در ژوئ��ن اس��ت. در ماه مارس كه امريكا 
خبر خروج خود از برج��ام را اعالم كرد، رويترز 
در گزارش��ي نوش��ت كه ترامپ ب��راي اطمينان 
از عرض��ه كاف��ي نفت پس از خروج اين كش��ور 
از توافق اتمي از عربس��تان س��عودي درخواست 

ضمانت كرده است. 
امريكا به مدت 20س��ال تحريم هاي ثانويه را 
عليه ايران اعمال كرده اما بيل كلينتون و جورج 

بوش ترجيح دادن��د كه اين تحريم ها را از ترس 
دامن زدن به بحران هاي ديپلماتيك و تجاري با 
اروپا اجرا نكنند. در سال 2015 توافق هسته يي 
منجر به لغو همه تحريم ه��ا عليه ايران در ازاي 
اعمال محدوديت هايي بر برنامه هس��ته يي ايران 
ش��د. با اين همه، شركت مشاوره ريسك اوراسيا 
گروپ در مورد امكان موفقيت امريكا در اجراي 
سياست هاي مورد نظرش به رويترز گفت:»بعيد 
اس��ت كه امريكا در اين بازه زماني موفق ش��ود، 
فروش نفت ايران را متوقف كند اما اين ش��ركت 
برآورد خود از ميزان عرضه يي كه ممكن اس��ت 
ت��ا نوامبر كاهش پيدا كند را به حدود 700هزار 

بشكه در روز افزايش داد«. 

 اميد به معافيت
در دوران تحريم هاي قبلي كه در سال 2016 
به پايان رس��يد كشورهاي آس��يايي متعددي از 
واشنگتن معافيت گرفته بودند كه به آنها امكان 
مي داد به خريد نفت از ايران ادامه دهند. اين  بار 
واش��نگتن زماني كه بازگشت تحريم ها را در ماه 
مه اعالم كرد به اين موضوع اش��اره كرده بود كه 
تمايلي به اعطاي معافيت ندارد. مقام وزارت امور 
خارج��ه امريكا درباره موض��وع معافيت ها گفته 
است:»دولت امريكا انتظار ندارد به شركت هايي 
كه نف��ت اي��ران را خري��داري مي كنن��د يا در 
صنعت انرژي اين كشور سرمايه گذاري مي كنند 

هيچ گونه معافيتي اعطا كند«. 
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران كه هفته گذشته 
براي ش��ركت در نشست رس��مي اوپك به وين 
رفته بود در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ گفته 
بود ك��ه تصور مي كن��د، خريداران نف��ت ايران 
نتوانند از امريكا معافيت بگيرند. وزير نفت ايران 
گفته بود:»ش��ركت هاي نفتي بين المللي بزرگ 
رويال داچ ش��ل و توتال فرانسه خريد نفت ايران 
را متوق��ف كرده ان��د. ش��ركت هاي نفتي پس از 
اعمال فشار امريكا براي انتقال پول و براي بيمه 
حمل محموله هاي نفتي مش��كالتي پيدا كردند. 
تصور نمي كن��م آنها بتوانن��د از امريكا معافيت 
بگيرن��د. ما راه ديگري پي��دا خواهيم كرد.« وي 
البته در بخش ديگري از اظهاراتش خاطرنش��ان 
كرده بود اكثر مش��تريان همچن��ان نفت ايران 

را خري��داري مي كنند و راه هاي بس��ياري براي 
ايران براي حفظ توليد خ��ود وجود دارد. ديروز 
ني��ز بلومبرگ به دنبال انتش��ار اظهارات وزارت 
خارجه امريكا با چند مشتري نفتي ايران تماس 
تلفني برقرار كرد. نماينده ش��ركت ژاپني فوجي 
اويل به اين خبرگزاري گفت كه آنها سناريوهاي 
مختلف��ي را در نظ��ر دارند اما هن��وز هيچ چيز 
قطعي نيس��ت. هيچ كدام از مشتريان اظهارنظر 
قطعي درخصوص تصميم خود در اين ش��رايط 

نكردند. 

 اختالالت كوتاه  مدت بازار
از سوي ديگر صادرات نفت ايران تنها نگراني 
ب��ازار در موقعيت كنوني نيس��ت. توقف عرضه 
نفت شركت س��ينكرود در كانادا به عدم عرضه 
350هزار بش��كه نفت در روز منجر ش��ده است. 
به گزارش رويترز كاهش صادرات نفت كانادا به 
كاهش ذخاير نفت خام سنگين در شمال امريكا 
كم��ك مي كند. چيزي كه ب��ازار را بيش از حد 
نگران مي كند، ريسك ايجاد اختالالت در عرضه 

آفريقا و خاورميانه است. 
 در ليبي، نبرد قدرت ميان دولت و شورشيان 
به رهبري فيلد مارشال خليفه حفتر، مسووليت 
ص��ادرات نفت اين كش��ور را در هاله يي از ابهام 
قرار داده است. با اين همه به گزارش رويترز روز 
سه ش��نبه فعاليت ها در بنادر اصلي ش��رق ليبي 
به حالت عادي درحال انجام بود. اوپك اواس��ط 
هفته گذشته اعالم كرد، براي جبران اختالالت 
عرضه توليدش را افزايش خواهد داد. عربس��تان 
سعودي قصد دارد توليد خود را از 10.8ميليون 
بش��كه در روز در ژوئن به 11ميليون بش��كه در 
روز در ژويي��ه افزايش ده��د. با وجود اين، بانك 
بي ان پ��ي پاريب��ا فرانس��ه در يادداش��تي كه به 
دس��ت رويترز رسيده است، نوشت:»توافق اخير 
توليدكنندگان اوپك و غيراوپك براي باال بردن 
س��طح توليد همچنان محدوديت هايي را حفظ 
ك��رده و توانايي ب��ازار براي پرك��ردن ذخاير را 
محدود نگه داش��ته اس��ت. با توجه به اختالالت 
عرضه احتمالي و ريسك هاي عرضه در ونزوئال و 
ليبي زمينه همچنان براي افزايش قيمت ها در 6 

ماه آينده مساعد خواهد بود«. 
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آوازناظريدرآرامگاهبسطاموخرقان
»ش��هرام ناظ��ري« ب��ه هم��راه 
»اس��ین چلبي« نواده بیست و دوم 
موالنا و ريیس بنی��اد جهاني موالنا 
به زيارت آرامگاه »بايزيد بسطامي« 
در شهر بسطام و بارگاه »ابوالحسن 
خرقاني« در خرقان رفت و شعري از 

موالنا را اجرا كرد. 
اين خواننده به درخواست اسین 
چلبي، شعر »س��ینه خواهم شرحه 

ش��رحه از فراق/ تا بگويم ش��رح درد اشتیاق « 
را از دفتر اول مثنوي معنوي در آرامگاه ش��یخ 

»ابوالحسن خرقاني« اجرا كرد. 
او س��پس گف��ت: پ��س از زي��ارت آرامگاه 
اي��ن دو بزرگ��وار، از اي��ن سرچش��مه عظی��م 
حكمت خس��رواني ك��ه از »بايزيد بس��طامي« 
و »ابوالحس��ن خرقاني« تراوش ش��ده اس��ت، 
س��یراب ش��دم و اين واقعا بزرگ ترين هديه يي 
است كه خداوند به ش��ما ارزاني داده است كه 
در دامان اين مقدسین واقعي و نه زهدفروشان 
حضور داريد و اين خیلي افتخار بزرگي اس��ت. 
 اي كاش بیش��تر به »بايزيد بس��طامي« و شیخ 
»ابوالحس��ن خرقاني« رس��یدگي شود. ناظري 
ادام��ه داد:  اي كاش كه در حد يك هزارمي كه 
در حق »بايزيد بس��طامي« و شیخ »ابوالحسن 
خرقاني« بود به آنان رسیدگي مي شد،  اي كاش 
اين اشتیاق مردم را مي ديدند و واقعا در همین 

محل يك تدارك و برنامه ريزي ديده 
مي ش��د كه واقعا م��ردم با اين همه 
اشتیاق و عش��قي كه دارند حداقل 
يك ذره از اين مكان بهره مند شوند. 
مجی��د پازوك��ي دبی��ر همايش 
می��راث جهاني ش��اهرود، بس��طام، 
خرق��ان و مدير دفت��ر انجمن ملي 
دوس��تداران حافظ دفتر ش��اهرود، 
اس��تاد  مس��تكین  عبدالمه��دي 
دانشگاه و مدير بخش فرهنگ كمیسیون ملي 
يونس��كو، منص��ور پايمرد ريی��س هیات مديره 
انجم��ن ملي دوس��تداران حافظ، علي اش��رف 
صادقي استاد زبان ش��ناس، اديب از چهره هاي 
ماندگار كشور و عضو فرهنگستان ادب فارسي، 
فروزنده ارباب��ي نماينده بنیاد بین المللي موالنا 
در ايران، اكبر ايراني مديرعامل موسسه میراث 
مكت��وب، مجدالدي��ن كیواني مترج��م و عضو 
ش��وراي علمي دائره المعارف بزرگ اس��امي، 
ناهی��د تیم��وري تهیه كننده س��ینما و مهران 
محمدي مديرعامل انجمن دوس��تداران حافظ 
و جمع��ي از عاقه مندان ب��ه فرهنگ و ادب و 
عرف��ان در زيارت آرامگاه عارف گرانقدر ش��یخ 
»بايزيد بس��طامي« در ش��هر بس��طام و بارگاه 
عارف نامدار ايراني ش��یخ »ابوالحسن خرقاني« 
در دهس��تان خرقان، ش��هرام ناظري و اسین 

چلبي را همراهي كردند. 

مدركدرجهيكهنريبه3هنرمندموسيقينواحي
هنرمن��دان،  ارزش��یابي  ش��وراي 
ش��اعران و نويسندگان كش��ور، درجه 
هنري استادان و چهره هاي پیشكسوت 
موس��یقي نواحي را مشخص و تصويب 

كرد. 
س��ه اس��تاد پیشكس��وت موسیقي 
نواحي خراس��ان در جلسه اخیر شوراي 
ارزشیابي هنرمندان و نويسندگان كشور 

مدرك درجه يك هنري گرفتند. 
علیرض��ا س��لماني علي آبادي در حوزه تخصصي 
نوازندگي دوتار خراس��ان، مرادعلي س��االراحمدي 
در ح��وزه تخصص��ي آواز محل��ي خراس��ان و علي 
غامرضايي آلمه جوق��ي در ح��وزه تخصص��ي دوتار 
خراس��ان از جمله اين اس��تادان هستند كه با تايید 

پنج نفر از اس��تادان موسیقي در كمیته 
تخصصي موس��یقي مدرك درجه يك 

هنري را دريافت كردند. 
 نمايندگان تام االختیار وزير فرهنگ 
و ارش��اد اس��امي، وزير علوم، سازمان 
برنامه و بودجه، فرهنگستان هنر در اين 

جلسه حضور داشتند. 
مطاب��ق مصوب��ات دولت و ش��وراي 
عالي انق��اب فرهنگي، اعط��اي درجه 
يك هن��ري به هنرمندان و نويس��ندگان، همتراز با 
مدرك دكترا در دانش��گاه هاي رسمي كشور است و 
دريافت كنندگان درجه يك هنري از همه امتیازات 
مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار 

خواهند بود.

»بدورستمبدو«در3جشنوارهجهاني
انیمیش��ن »بدو رس��تم ب��دو« به 
كارگرداني حس��ین مايمي در س��ه 
جشنواره جهاني حضور پیدا مي كند. 
انیمیش��ن كوتاه »بدو رس��تم بدو« 
ب��ه كارگردان��ي حس��ین مايمي در 
س��ه جش��نواره جهاني در كره جنوبي، 
اوكراين، انگلستان به نمايش در مي آيد. 
جشنواره انیمیشن سئول در كره جنوبي 
 SICAF:Seoul International(

Animated Film Festival( بیس��ت و س��وم 
تا بیس��ت و ششم آگوست ۲۰۱۸ مصادف با اول تا 

چهارم شهريور ماه برگزار مي شود. 
Linoleum Anim a  شش��نواره انیمیشن

tion Festival در شهر كي اف، اوكراين از ۶ تا 
۹ س��پتامبر ۲۰۱۸ همزمان با ۱۵ تا ۱۸ شهريور 
Drunken Film Fe a  ااه و جش��نواره فیلم

tival در انگلس��تان از ۱۴ تا ۲۱ جوالي ۲۰۱۸ 
مصادف با ۲۳ تا ۳۰ تیرماه برگزار مي شود. »بدو 
رستم بدو« به مدت ۱۱دقیقه در استوديو برفك 
و با تكنیك دوبعدي ديجیتال س��ل ساخته شده 
اس��ت. اين فیلم برداش��تي طنز و كام��ا آزاد از 
تراژدي رستم و سهراب است. رستم پهلوان ملي 
اي��ران زمین بايد به آينده س��فر كند و به تهران 

ام��روز بیايد تا آنچه بر س��ر فرزندش 
س��هراب آورده، جبران كند. در شهر 
تهران وي نمي داند راه قانوني را براي 
رسیدن به هدف مشروع خود برگزيند 
يا راه غیرقانوني را. عوامل تولید فیلم 
انیمیشن »بدو رستم بدو« عبارتند از: 
نويس��نده و كارگردان، طراح كاراكتر 
و اس��توري بورد: حس��ین مايم��ي، 
ط��راح بك گراند: ش��یرين س��وهاني، 
دس��تیار اس��توري بورد: لی��ا آهن��گ، لیكاريل: 
س��یامك واحد، لیا آهنگ، لي آوت و طراحي پز: 
حسین مايمي، انیماتورها: آزاد معروفي، حسین 
مايمي، امیرس��عید الوندي، مدير تولید: شیرين 
سوهاني، رنگ آمیزي: ندا هاشمیان، الهام الماسي، 
نايري عیوضي، الهام احسني، سايه پردازي: سپهر 
مومني، صداپیش��گان: حسین فرضي زاد، محسن 
ايران��ي، طراح��ي لوگوتاي��پ: حمیدرضا رضوي، 
ترجم��ه زيرنويس انگلیس��ي و فرانس��ه: علیرضا 
جافريان، كامپوزيت: ش��یرين س��وهاني، مهدي 
زحمتكش، تدوين: حس��ین مايمي، آهنگس��از: 
دانی��ال اس��تاد عبدالحمی��د، صدابردار: حس��ام 
طباطبايي، طراحي صدا: علي علیدوستي، دانیال 

استاد عبدالحمید. 

تاييدفرمانمهاجرتيترامپ
داالسمورنينگنيوز:

دي��وان عال��ي امريكا 
به نفع فرم��ان مهاجرتي 
ترام��پ راي داد.  دونالد 
ديروز، اين خبر در صدر 
اخبار رسانه ها قرار گرفته 
ب��ود. داالس مورنین��گ 
نیوز نی��ز در صفحه اول 
خ��ود، گزارش��ي در اين 
باره منتش��ر كرد. طبق 

اين گ��زارش، ديوان عالي امريكا، روز سه ش��نبه 
پنجم تیرماه به نفع فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ 
درباره ممنوعیت  اياالت متحده،  ريیس جمهوري 
س��فر اتباع چند كش��ور عمدتا مسلمان ازجمله 
اي��ران به امريكا راي داد. دي��وان عالي امريكا كه 
در آن قض��ات محافظه كار اكثري��ت دارند با پنج 
راي مواف��ق در مقابل چه��ار راي مخالف، به نفع 
فرمان اجراي��ي دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت 
س��فر اتباع چند كشور عمدتا مسلمان راي داد و 
اعتراض ه��ا درمورد تبعیض آمیز بودن اين فرمان 
علیه مس��لمانان را رد كرد. ايران، س��وريه، لیبي، 
يمن و سومالي جزو كشورهايي هستند كه ورود 
اتباع آنها به امريكا ممنوع اس��ت. اتباع ونزوئا و 
كره شمالي نیز محدوديت هايي براي ورود به خاك 
امريكا دارند. از فهرس��ت اولی��ه فرمان مهاجرتي 

دونالد ترامپ، سودان و عراق حذف شده اند. 

نيويوركتايمز:
به دنب��ال اقدام ديوان 
تظاهرات  امري��كا،  عالي 
گسترده يي در ايالت هاي 
امري��كا ص��ورت گرفت. 
نیويورك تايم��ز نیز در 
اول خ��ود، در  صفح��ه 
امريكا  ش��هر  چندي��ن 
علیه  گسترده  تظاهرات 
سیاست مهاجرتي ترامپ 

برگزار شد. ۱۷ ايالت نیز در همین زمینه از ترامپ 
شكايت كرده اند. اعتراضات هم به سیاست ترامپ 
درباره مهاجران مكزيك اس��ت و هم قانون منع 

سفر اتباع هفت كشور به امريكا. 
طب��ق اين گزارش، در ش��هرهاي بزرگ مثل 
واش��نگتن، لس آنجلس و نیويورك تعداد زيادي 
از م��ردم به خیابان ه��ا آمدن��د. در لس آنجلس 
پلیس ده ها نفر را دستگیر كرد. اين افراد مخالف 
س��خنراني وزي��ر دادگس��تري ب��وده و علیه آن 

تظاهرات كردند. 

جمهوريت:
در صفح��ه اول اين 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
پی��روزي  حاش��یه هاي 
شده  منتش��ر  اردوغان 
گ��زارش  طبق  اس��ت. 
كم��ال  جمهوري��ت، 
رهبر  اوغل��و  قلیچ��دار 
ح��زب جمهوري خ��واه 
خل��ق تركی��ه بع��د از 

۳ روز س��كوت كامل از شكس��ت در انتخابات 
۲۴ ژوئن در مصاحبه مطبوعاتي خود با انتقاد 
ش��ديداللحن از رج��ب طیب اردوغ��ان گفت: 
ب��ه ديكتاتور تبريك نخواه��م گفت. طبق اين 
گ��زارش، او در اين مصاحبه اعام كرده كه در 
انتخابات حیله يي وجود ندارد، در دموكراس��ي 
ما حیله وجود دارد. در شرايط برابر نتوانستیم 
ب��ه مب��ارزه بپردازي��م. اي��ن را به عن��وان يك 
توجیه مطرح نمي كن��م. نه در صندوق ها بلكه 
در دموكراس��ي حیله به كار برده ش��ده است. 
براس��اس نتايج غیررس��مي به دس��ت آمده از 
انتخابات تركیه حزب عدالت و توسعه اكثريت 

پارلمان را از دست داده است. 

كيوسك

»سعيداسدي«مديرتئاترشهرشد
با حكم مديركل هنرهاي نمايشي؛ سعید اسدي به عنوان مدير مجموعه تئاتر شهر منصوب شد. سعید اسدي كه مديريت 

امور بین الملل اداره كل هنرهاي نمايشي را بر عهده دارد، مديريت مجموعه تئاتر شهر را برعهده گرفت. 
در حكم اين هنرمند و مدير تئاتري آمده اس��ت: مجموعه ماندگار تئاترشهر به عنوان بزرگ ترين سالن خاطره انگیز تئاتر 
جايگاه ويژه يي در تولید و اجراي آثار نمايشي داشته و يادگارهاي مانايي از هنرمندي بزرگان تئاتر اين سرزمین را در خاطره 
كهن خود ثبت كرده است. اين مجموعه هنري به واسطه حضور و فعالیت هنرمندان و گروه  هاي نمايشي و مراجعه مخاطبان 
و بهره مندي از آثار هنري اعتباري دوچندان گرفته است و بي شك مديريت اين مكان هنري مستلزم همت، تدبیر، شكیبايي و 
عاقه هنرمندانه است. در اين حكم تاكید شده است: »ضرورت دارد با برنامه ريزي، تعیین و تبیین ضوابط كارشناسانه با معیار 

شوراي هنري و تعامل مبتني بر احترام، بهترين و صحیح ترين تصمیم ها اتخاذ و به انجام رسانده شود...«

چهرهروز

دركدامكشورهايدنيامردمبيشتريبرايخودشانكارميكنندوبيمهخويشفرماهستند؟

خوداشتغاليفقرا
گروهگوناگون| نرخ خوداشتغالي 
در بسیاري از كشورهاي دنیا باالست. 
اما نتیجه بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
خوداش��تغالي، در كش��ورهاي فقیر بسیار بیشتر 
اس��ت، به ويژه در مناطق فقیرت��ر دنیا كه اعضاي 
خان��واده چندي��ن كار كش��اورزي در يك مزرعه 

خانوادگي دارند. 
در واقع در كش��ورهاي كم درآمد، خوداشتغالي 
مي توان��د به عن��وان يك اس��تراتژي ب��راي زنده 
ماندن به نظر برس��د، در حالي كه در اقتصادهاي 
پیش��رفته تر، مي توان��د نش��انه يي از خاقی��ت و 

كارآفريني باشد. 
نیم��ي از كارگ��ران در كلمبی��ا خويش فرما يا 
خوداش��تغال هستند. براس��اس آخرين اطاعات 
منتش��ر ش��ده ازس��وي OECD اي��ن اف��راد با 
بي نظم��ي كار، نابراب��ري درآم��د و قرارداده��اي 
غیرمعمول مواجه هس��تند؛ اتفاق��ي كه در میان 
برخي كشورهاي ملت امريكاي جنوبي رايج است. 
در اروپ��ا، در بین جنوبي ترين كش��ورها مثل 
يونان، بیش��ترين آمار خوداشتغالي را دارند و اين 
درحالي  اس��ت كه كش��ورهاي شمال و غرب اروپا 
به ويژه اسكانديناوي، كمترين آمار خوداشتغالي را 

به خودشان اختصاص داده اند. 
در ژاپ��ن ۱۰.۶درص��د از نیروي كار كش��ور، 
كارفرماي��ان خويش فرم��ا هس��تند، در حالي كه 
میزان اش��تغال خ��ود در اياالت متحده ۶.۴درصد 
اس��ت. در برزي��ل و تركیه نیز آمار خوداش��تغالي 
باالست. اما كانادا، روسیه و امريكا، كمترين میزان 
اش��تغال خويش فرم��ا را به خودش��ان اختصاص 

داده ان��د. میزان باالي نابراب��ري درآمدي پیش از 
همه به دلیل نبود سیاس��ت هاي مزدي مناس��ب 
)حداقل دس��تمزد در اين كش��ورها بسیار پايین 
اس��ت( و فق��دان تامین اجتماعي اس��ت. درواقع 
در بیش��تر كش��ورهايي كه آمار خوداشتغالي در 
آنها باالس��ت، سیس��تم تامین اجتماع��ي تنها به 
صورت چتر حمايتي سیس��تم تامی��ن اجتماعي 
توس��عه نیافته است و بیمه، معموال براي كاركنان 
بخ��ش خصوصي ب��وده و ش��اغان خويش فرما، 
كارگران خانگي و كارگران بخش غیررسمي را از 
هرگونه پش��توانه يي محروم مي دارد. تنها ۲درصد 
از كارگ��ران بیكار در خاورمیان��ه از بیمه بیكاري 
برخوردارن��د، درحالي كه متوس��ط اين میزان در 
جه��ان بیش از ۱۰درصد اس��ت. اخی��را اقداماتي 

در الجزاي��ر، مص��ر، كوي��ت و عربستان س��عودي 
براي تامین بیمه بی��كاري براي جويندگان كار يا 
كس��اني كه صرفا براي خودشان كارهاي كوچك 
مي كنند، صورت پذيرفته است. بعضي كشورهاي 
با درآمد اندك يا متوس��ط منطقه با معضل تامین 
خدمات درماني مناس��ب نیز روبه رو هستند. منابع 
عمومي اندك براي تامین پشتوانه خدمات درماني 
موجب شده كه حداكثر ۲درصد از تولید ناخالص 
داخل��ي كش��ورهاي فقیر، صرف اين امور ش��ود، 
درحال��ي كه متوس��ط جهاني ۲.۸درصد اس��ت. 
دسترسي محدود به خدمات عمومي موجب تكیه 
بیش��تر به س��رويس هاي خدم��ات درماني بخش 
خصوصي شده كه خود باعث ايجاد فشار بیشتر بر 

اقشار آسیب پذير مي شود. 

آمارنامه

تاريخنگاري

بمب گذاري در دفتر حزب جمهوري اسالمي 

هفتم تیر ۱۳۶۰ در بحبوحه سال هاي نخست انقاب، آيت اهلل بهشتي و ۷۲تن 
از ي��اران امام خمین��ي)ره( به دنبال انفجار بمب به وس��یله گروهك منافقین در 
دفتر حزب جمهوري اس��امي به شهادت رس��یدند.  ساعت ۲۰:۳۰ جلسه حزب 
جمهوري اس��امي ايران در سالن اجتماعات دفتر مركزي آن واقع در سرچشمه 
تهران برگزار شد. موضوع جلسه تورم و انتخابات رياست جمهوري آينده بود. پس 
از تاوت قرآن و اعام برنامه، سیدمحمدحسیني بهشتي، ريیس ديوان عالي كشور 
سخنانش را به اين شكل آغاز كرد: ما بار ديگر نبايد اجازه دهیم، استعمارگران براي 
ما مهره س��ازي كنند و سرنوش��ت مردم ما را به بازي بگیرند. تاش كنیم كساني 
را كه متعهد به مكتب هس��تند و سرنوش��ت مردم را به بازي نمي گیرند، انتخاب 

شوند… سعید شاهسوندي، عضو سابق كمیته مركزي منافقین مي گويد كه اين 
انفجار توس��ط سازمان طراحي و اجرا شده است و او و گروه ديگري كه در جريان 
انجام اين عملیات قرار داشته اند در آن شب بي سیم سپاه را شنود مي كردند تا از 
میزان موفقیت عملیات مطلع ش��وند. اجراي اين عملیات را محمدرضا كاهي به 
عهده داشت كه خود از نیروهاي خدماتي به  شمار مي آمد. او پس از انفجار توانست 
فرار كند و بعد از آن راهي فرانسه شد و با اينكه از منافقین بريده  بود ولي به دلیل 
سابقه اش امكان زندگي علني را نداشت تا سرانجام به احتمال زياد در يك ترور در 
سال ۱۳۹۴ كشته شد.  در اين بمب گذاري ۷۳تن شامل ۲۷نماينده مجلس، ۴وزير 
و ۱۲معاون وزير كش��ته شدند.  امام خمیني)ره( پس از اين انفجار طي سخناني 
گفتند: هر چه شخصیت هاي ما را ترور كردند، قدرت مقاومت را در صفوف فشرده 
ملت باالتر بردند.  روزنامه كیهان فرداي آن روز در گزارشي نوشت: »حدود ساعت 
۲۱ديش��ب دو بمب بس��یار قوي در محل دفتر مركزي حزب جمهوري اسامي 
منفجر شد كه بر اثر شدت انفجار، قسمت هايي از ساختمان فرو ريخت و موجب 
شهادت ده ها تن از مقامات مملكتي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسامي 
و چند تن از وزرا گرديد.« اين روزنامه سپس ماجراي انفجار را به نقل از خبرنگار 
كشیك خود كه نیم ساعت پس از انفجار به محل حادثه رسیده بود چنین روايت 
كرده است: »بیش از نیم ساعت از انفجار گذشته بود كه دوان دوان خودم را به محل 
حادثه رس��اندم. صد ها نفر از مردم تهران خود در خیابان هاي اطراف دفتر مركزي 
حزب اجتماع كرده بودند و آمبوالنس ها بي امان در رفت و آمد بودند. وقتي به چند 
قدمي محل انفجار رسیدم، امدادگران نخستین افرادي را كه زير آوار مانده بودند 
به آمبوالنس ها انتقال داده بودند. سقف بتوني دفتر مركزي حزب بر اثر انفجار فرو 

ريخته بود و ده ها نفر در زير آوار مدفون شده بودند.«

يادداشت

در پ��اي كوه گرده س��ور، 
بر بلنداي دشتي قرار گرفته 
و برخي ب��ر اي��ن باورند كه 
ب��ه خاطر امتداد اين دش��ت 
نام��ش  زاب،  رودخان��ه  ت��ا 
است. شهري  سردشت شده 
ب��ا بازارهاي مرزي و باغ هايي 
مملو از انگ��ور كبود. هرچند 
۳۰ س��ال اس��ت ك��ه ديگر 
كمت��ر كس��ي از انگورهاي س��یاه و بازارهاي پررنگ و 
نقش اين ش��هر ياد مي كند. ۷ روز بیش��تر از تابستان 
سال ۶۶ نگذشته بود كه گاز خردل، سرنوشت ديگري 
براي اين دش��ت رقم زد. در بحبوحه جنگ بود و تمام 
شهرهاي مرزي، در حال دفاع از خاك ايران بودند. در 
تمام مدت دفاع مقدس، محبت و همراهي سردشتي ها 
در میان رزمندگان در نبرد با دش��من دلگرمي ايجاد 
كرده بود. ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر بود. مي شود در آن 
ساعت زناني را تصور كرد كه از اتاق ها بیرون زده و در 
حیات خانه هاي شان مي چرخند، كودكاني كه از قیلوله 
عصرانه بیدار ش��ده و براي بازي به خیابان ها آمدند يا 
مرداني را كه به دنبال كسب و كار، در راه دكان و بازار 
هس��تند. شايد در آن س��اعت، هنوز سكوت ظهر اين 
دش��ت پهناور كامل نشكسته بود كه با صداي مهیب 
هواپیماها، مردم به پناهگاه ها خزيدند... شايد خیلي از 
آنها به پناهگاه نرس��یده  بودند كه ۴ بمب در ش��هر و 
۳ بمب ديگر در روس��تاهاي اطراف فرود آمد. اتفاقي 
كه سردش��تي ها ش��ايد حتي در كابوس هاي شان هم 
نمي ديدند. شهر بمباران شده بود و اين بار، متفاوت تر 
از فرو ريختن ساختمان، شكستن شیشه و ويراني بود. 
مرم پس از بمباران، از پناهگاه ها خارج ش��دند و براي 

كمك به همنوعان شان، به مناطق بمباران شده رفتند. 
ناباورانه براي آنكه اين بمباران كشته و زخمي نداشته، 
خوش��حالي مي كردند. زمان زيادي نگذشت كه بوي 
س��یر گنديده و گوگرد تمام فضاي شهر را فرا گرفت. 
پرندگان مانند چوب خشك شده يي از بلندي درختان 
س��قوط مي كردند و م��ردم يكي يكي ب��ه روي زمین 
مي افتادند. بمب ها، ساختمان ها را تخريب نكردند اما 
انگار ويراني ابدي را به اين دش��ت آوردند. باد مايمي 
مي وزي��د و اين بار، جاي آنكه عطر باغ هاي سردش��ت 
را ب��ه اطراف پراكنده كن��د، آلودگي و گاز خردل را به 
مناطق دورتر از كانون انفجار مي رس��اند و همه ش��هر 
را آكنده از گاز ش��یمیايي مي كرد... دو س��ال به پايان 
جنگ مانده بود كه مردم صلح دوست سردشت، قرباني 
حمله وحشیانه ساح هاي شیمیايي شدند. ساح هايي 
كه به شهادت تاريخ، بعد از جنگ جهاني اول و تصويب 
كنوانسیون منع ساح هاي شیمیايي مورد استفاده قرار 
گرفت. بمباراني كه يك��ي از فجايع تاريخي در جهان 
را رق��م زد. فقط چند دقیقه كافي بود تا اين ش��هر به 
نخستین قرباني جنگ افزارهاي شیمیايي در جهان بعد 
از بمباران هسته يي هیروشیما و ناكازاكي تبديل شود. 

سردشتساعتيپسازبمباران
زمان زيادي نگذش��ت كه جريان هواي سمي به 
تمام شهر رسید و بیمارستان ها و نقاهتگاه ها را نیز 
آلوده ك��رد. از آنجا كه اكثر كاركنان محلي مصدوم 
ش��ده  بودند، جريان ب��رق و مخابرات و فعالیت هاي 
خدماتي ش��هر تعطیل ش��ده بود. حمام هاي شهر 
براي رفع آلودگي به كمك سردشتي ها آمده بودند؛ 
سردشتي هايي كه هنوز به طور كامل نمي دانستد چه 
برسرش��ان آمده است. س��اعت به ساعت مصدومان 

بیشتر مي ش��دند. آرام  آرام چشم ها متورم مي شد و 
نفس ها س��خت. كودكان ديگر ناي گريه كردن هم 
نداشتند. مادران، پاهاي رنجورشان را براي كمك به 
فرزندان شان، به سختي روي زمین مي كشیدند و... 

34حملهشيمياييرژيمبعثيعراق
سردشت، نخستین ش��هر قرباني جنگ شیمیايي 
در جه��ان بود؛ هر چن��د كه ايران، از س��ال هاي آغاز 
جن��گ تحمیلي با رژي��م بعثي عراق، بارها از س��وي 
نیروه��اي صدام ش��اهد بمباران ش��یمیايي ب��ود. در 
پايان جنگ تحمیلي، ۳۴ حمله شیمیايي در مناطق 
غرب، شمال غرب و جنوب ثبت شده بود كه براساس 
آماره��اي رس��مي نهادهاي مس��وول در اي��ن رابطه 
تعداد كل ش��هداي حمات شیمیايي در طول جنگ 
حدود ۲۶۰۰ ش��هید و تعداد كل مصدومان نظامي و 
غیرنظامي حمات ش��یمیايي ۱۰۷ هزار نفر و تعداد 
جانبازان ش��یمیايي )كه در حال حاضر تحت پوشش 

بنیاد جانبازان هستند( حدود ۴۵ هزار نفر است. 
در روز هفتم تیر سال ۶۶، هزاران نفر بافاصله پس 
از حمات شیمیايي عراق به سردشت، جان سپردند و 
نجات يافتگان هم، ماندند تا تاول هاي بازمانده از خردل 
را به نسل هاي بعدي خود پیشكش كنند. درحالي كه 
۳۰ س��ال اس��ت از حمله عراق به سردشت مي گذرد 
كس��اني كه آن روزها، مشام شان از بوي سیر گنديده 
پر ش��ده بود، هنوز از درد ناش��ي از بمباران شیمیايي 
رژي��م بعث عراق رن��ج مي برند و با آث��ار و پیامدهاي 
اين بمباران دس��ت به گريبان هستند. به گفته برخي 
محققان، فاجعه سردشت وخیم تر از بمباران حلبچه كه 
بعد از آن اتفاق افتاد، بوده است زيرا در سردشت از گاز 
اعصاب و خردل استفاده شد كه اين گاز از نوع گازهايي 
است كه همیشه در محیط و بدن مصدوم باقي مي ماند 
و تاكنون هیچ گونه راه درماني براي مصدومان كش��ف 

نشده است.

انفجاريكهسكوتدشتراسوزاند

الههباقري
روزنامهنگار
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