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   قوه مقننه وارد حقوق و دستمزد 
مديران و مقامات كشور شد

وزراي جهاد كشاورزي و اقتصاد با حضور در جلسات علني سه شنبه و چهارشنبه 
اين هفته مجلس به 6 سوال اسدهلل عباسي و جواد كريمي قدوسي نمايندگان رودسر 
و مش��هد پاس��خ مي دهند. به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسالمي در هفته جاري 
طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور، طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه 
داخلي مجلس ش��وراي اسالمي اعاده ش��ده از شوراي محترم نگهبان، طرح تمديد 
مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه يي و مالي سال ۱۳۹6 كل كشور 
اعاده ش��ده از ش��وراي محترم نگهبان، طرح اطالع بند الف م��اده ۹۰ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، طرح 
يك فوريتي اصالح ماده ۱ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي و رد اليحه يك فورتي اصالح بخشي از ساختار دولت را در دستور 

كار دارد. 
همچنين نمايندگان مجلس اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، 
اليحه حفاظت از خاك، اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در همكاري هاي 
تاييد صالحيت آزمايشگاهي آسيا-اقيانوسيه، اليحه تشكيل سازمان صنايع دريايي 
نيروهاي مسلح، اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان، اليحه معافيت وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي، طرح الحاق موادي به قانون آيين نامه 
داخلي مجلس، رد طرح دهياري ها، طرح استفساريه ماده ۳6 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور، بررس��ي طرح اصالح تبصره ماده ۲6 قانون 
حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرس��ت و بدسرپرست، طرح استفساريه بند ۲ 
ماده ۲ قانون ماليات هاي مس��تقيم، طرح صدور چ��ك، طرح اصالح قانون حداكثر 
اس��تفاده از توان تولي��دي و خدماتي در تامين نيازهاي كش��ور وتقويت آنها در امر 

صادرات را در دستور رسيدگي دارند. 
همچنين انتخاب رييس كميس��يون اصل ۹۰ قانون اساس��ي با پيشنهاد هيات 
رييس��ه مجلس، گزارش كميسيون انرژي در مورد نحوه اجراي قانون اصالح الگوي 
مصرف انرژي مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ در اجراي بند ۷ ماده ۴۹ آيين نامه داخلي مجلس، 
بررس��ي تقاضاي عده يي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در مورد تشكيل 
كميسيون ويژه فضاي مجازي، گزارش كميسيون عمران مبني بر رد تقاضاي تحقيق 
و تفحص از نحوه س��اخت و س��از و هزينه ها و مديريت نمايشگاه شهر آفتاب، نحوه 
تغيير كاربري ها و واگذاري امالك ش��هرداري تهران به ويژه بوس��تان مادر، گزارش 
كميس��يون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقي��ق و تفحص از نحوه واگذاري 
هلدينگ پتروشيمي باختر به بخش خصوصي، گزارش نهايي كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي در مورد تحقيق و تفحص از وضعيت اف��راد دوتابعيتي و داراي 
گرين كارت در حوزه مس��ووالن و مديران ارشد و شناسايي خأل هاي قانوني، بررسي 
تقاضاي عده يي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در مورد تشكيل كميسيون ويژه 
بررسي اليحه كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم و بررسي تقاضاي عده يي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در مورد رسيدگي به طرح جامع مديريت شهري 
طبق اصل ۸۵ قانون اساسي در دستور كار هفته جاري نمايندگان مجلس قرار دارد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

اقتصاد كشور اين روزها، حال خوشي 
ندارد. بهتر است بگوييم كه حال او بدتر 
شده اس��ت. هر روز از گوشه يي صداي 
دردي بلن��د مي ش��ود. ي��ك روز بازار 
خودرو بحران ساز مي ش��ود، روز ديگر 
بازار مس��كن و روز بعد بازار يك كاالي 
تولي��دي ديگر. همه اينها نش��انه هايي 
از درد اقتص��اد اس��ت؛ دردي كه بدون 
شك عوامل بيروني آن موثرتر از عوامل 
دروني اس��ت؛ دردي كه اگرچه آغازي 
براي آن نمي توان ش��مرد -زيرا آن قدر 
از نقاط مختلف آس��يب ديده است كه 
نمي ت��وان آغازي براي آن ش��مرد- اما 

مي توان پاياني براي آن متصور بود. 
بسياري گمان مي برند كه دردهاي 
اقتص��اد اي��ران،  صرفا اقتصادي اس��ت 
و ب��ر همين اس��اس راه حل هاي صرف 
اقتصادي مي دهند، اينها گمانه زني هاي 
نه چن��دان حرفه يي اس��ت چراكه اگر 
كمي ب��ا اقتص��اد اي��ران و مولفه هاي 
تش��كيل دهنده ثروت آن آش��نا باشيم 
به س��رعت مي تواني��م متوجه ش��ويم 
كه راه ح��ل بحران اقتصاد اي��ران نه از 
مدل سازي هاي رايج اقتصادي مي گذرد 
و ن��ه از تصميم هاي ص��رف اقتصادي. 
حتي تجربه هاي اقتصادي كش��ورهاي 
پيش��رفته ي��ا در حال گ��ذاري مانن��د 
كره جنوبي يا حتي همس��ايه غربي مان 
تركيه ه��م ك��ه متاس��فانه در برخي 
رسانه هاي كشور منتشر مي شود، بدون 

درنظر گرفتن مسيرهاي قبلي رسيدن 
ب��ه آن راه حل هاي اقتصادي، كارس��از 
نيس��ت. در واق��ع مي خواهم بگويم كه 
براي رس��يدن به راه حل هاي اقتصادي 
نمي توان بدون درنظر گرفتن س��اختار 
و باف��ت قدرت ي��ا هم��ان مولفه هاي 
تشكيل دهنده ثروت،  از نسخه پيچيده 
شده آن كشورها اس��تفاده كرد. شايد 
نش��انه هاي بيمار ش��بيه هم باش��ند 
ام��ا عوامل بيماري ه��ا مي توانند كامال 
متفاوت باش��ند. از پس از پايان جنگ 
تحميلي كه دولت هاي ايران يكي پس 
از ديگري برنامه هاي توس��عه اقتصادي 
تدوي��ن و قانوني كردند، جز يك برنامه 
-برنامه س��وم توس��عه- كه آن هم به 
داليل خاص توانست تقريبا به اهدافش 
برس��د، بقيه برنامه ها يا از اهداف خود 
بازماندند يا پيش بيني ها را رد كردند كه 
در هر دو صورت مي توان آنها را ناموفق 
ارزيابي كرد. بازماندگي از اهداف يعني 
نشناختن موانع و عبور از پيش بيني ها 
هم باز بيش از حد ارزيابي كردن موانع 
اس��ت،  در يك كالم مي ت��وان هر دو را 
عقاليي نگرفتن برنامه ريزي و نشناختن 
موان��ع تعبي��ر كرد كه اي��ن هم همان 

درست نديدن شناخت و درد است. 
مولفه هاي تش��كيل ثروت در ايران 
دست در دست قدرت دارد، آن هم نه 
قدرت اقتصادي بلكه قدرت سياسي. از 
اين رو اس��ت كه در ايران راه رس��يدن 
به ثروت را در كس��ب قدرت مي بينند. 
اين مسيري تازه نيس��ت، تاريخ ايران 

سرشار از اين نشانه ها است. سبكتكين 
بنيانگذار سلس��له غزنوي��ان، بنده يي 
بيش نبود اما راه رس��يدن به قدرت و 
فرمانروايي را شناخت و يكي از اميران 
س��امانيان شد و سپس راه خود را جدا 
كرد و سلسله غزنويان را بنا نهاد. وقتي 
نوه او، س��لطان مس��عود پسر سلطان 
محمود از دس��ت سالجقه مي گريخت 
هزاران شتر خزانه او را حمل مي كردند. 
زم��ان دور هم نرويم، رضاخان پهلوي، 
زماني كه به همراه سيدضيا كودتا كرد 
ميرپنجي بيش نبود. در خاطرات ميرزا 
علي اصغرخ��ان حكمت وزير معارف و 
كش��ور دولت او در سال هاي ۱۳۱۵ تا 
۱۳۱۸، آمده اس��ت ك��ه رضاخان نقل 
مي كرد كه يك س��ال قبل از كودتا با 
اسب مسير ساري تا شاهي )قائمشهر 
فعلي( را به سختي طي مي كرده است، 
يعني آنكه حشم و خدمي نداشته و از 
مال دنيا فقط يك اس��ب داشته است، 
ام��ا زماني كه از اي��ران مي گريخت يا 
تبعيد مي ش��د خطه يي در شمال نبود 
كه به اسم او ثبت نشده بود. بنابراين در 
كشوري مانند ايران، مولفه هاي تشكيل 
ثروت، كه بنيان اقتصاد و سياست هاي 
اقتص��ادي هر كش��وري را پايه گذاري 
مي كند، بازو در بازوي قدرت سياس��ي 
دارد، ل��ذا راه حل اقتصادي آن هم بايد 
از كانال سياسي بگذرد. در آخر صريح 
بگوييم تا زماني كه راه حل هاي سياسي 
در ايران بنا نهاده نشود، كشور همچنان 
ب��ا معضالت اقتصادي روب��ه رو خواهد 
ب��ود. اما اص��ول راه حل هاي سياس��ي 
چه مي تواند باش��د؟ به نظر من اصول 
راه حل هاي سياس��ي مي تواند مشمول 

زير باشد: 
۱- مناف��ع ملي؛ گروه هاي سياس��ي و 
قدرتمداران،  منافع ملي را بر منافع سياسي 
خود مقدم بشمارند تا زماني كه اين اتفاق 
روي نده��د، چالش هاي اقتصادي نه تنها 
پابرجا خواهند ماند بلكه مي توانند سبب 

فروپاشي اقتصاد هم شوند. 
۲- وحدت ملي؛ گروه هاي سياسي 
و قدرتم��داران، در زماني كه دش��من 
پش��ت در اس��ت و توطئ��ه مي كن��د 
خودخواهي هاي خ��ود را كنار بگذارند 
و نه تنها به س��مت تفرق��ه نروند بلكه 
عليه يكديگر هم توطئه نكنند. در واقع 
وحدت ملي را فداي منافع خود نكنند. 
در اص��ل آنه��ا به حبل المتي��ن قانون 

اساسي بچسبند. 
۳- گروه ه��اي سياس��ي از مولف��ه 
تش��كيل ثروت كنار گذاشته شوند. در 
اص��ل عمده چالش ه��اي اقتصادي هر 
كشوري ناشي از درگير بودن گروه هاي 
سياسي و قدرتمداران در تشكيل ثروت 

است. 
۴- سه اصل باال مي تواند مقدمه يي 
براي برون رفت از چالش هاي اقتصادي 
باش��د. بدون دو اصل باال هيچ توس��عه 

اقتصادي در كشور رخ نخواهد داد. 
اين نه تنها تجربه يي است كه از تمام 
كشورها برمي خيزد بلكه يك دترمينه 
تاريخي هم هس��ت. شما هيچ كشوري 
نمي توانيد بيابيد كه بدون دو اصل باال 
مس��ير پرپيچ و خم توس��عه اقتصادي 
را طي كرده باش��د. ديپلماسي توسعه 
اقتص��ادي و برون رف��ت از چالش هاي 
اقتص��ادي يعني فروتني در برابر منافع 

ملي و حفظ وحدت ملي. 

ريي��س كميس��يون اص��ل ۹۰ 
مجلس، از بررس��ي مس��ائل نظام 
بانكي و تهيه گزارشي در اين راستا 

در كميسيون متبوعش خبر داد. 
در گفت وگ��و  داوود محم��دي 
ب��ا خانه ملت، با اش��اره ب��ه قرائت 
گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره 
معوق��ات بانك��ي در صح��ن علني 
گفت:  اس��المي،  ش��وراي  مجلس 
برخي از افرادي كه معوقات بانكي 
داشته اند در گذشته به قوه قضاييه 
معرفي شده اند و پرونده جاري در 
قوه قضاييه دارند كه پرونده آنها در 

حال رسيدگي است. 
ريي��س كميس��يون اص��ل ۹۰ 

قان��ون اساس��ي مجلس ش��وراي 
اس��المي، اف��زود: همچنين برخي 
از اي��ن بده��كاران ب��ا بانك ها به 
ترتي��ب  و  رس��يده  جمع بن��دي 

پرداخت ديون خود را داده اند. 
گزارش مس��ائل نظام بانكي در 
صحن علني مجلس قرائت مي شود

وي با اش��اره به اينكه براساس 
بررس��ي هاي كميس��يون اصل ۹۰ 
رق��م معوق��ات بانكي زياد اس��ت، 
بررس��ي هاي  براس��اس  داد:  ادامه 
صورت گرفته رق��م معوقات بانكي 
ح��دود ۱۳6 هزار ميلي��ارد تومان 
اس��ت، كه ميزان باالي��ي را در بر 

مي گيرد. 

نماينده م��ردم قزوين، آبيك و 
البرز در مجلس ش��وراي اسالمي، 
همچنين از تهيه گزارش��ي درباره 
نظام بانكي كش��ور و مشكالت آن 

در كميسيون متبوعش خبر داد. 
رييس كميسيون اصل ۹۰ قانون 
اساس��ي مجلس ش��وراي اسالمي، 
تصري��ح كرد: گزارش كميس��يون 
درب��اره مس��ائل نظ��ام بانك��ي به 
هيات رييس��ه مجلس تقديم و در 
صحن علني قرائت مي شود و براي 
كميسيون  مش��كالت  اين  بررسي 
از ه��ر بانكي كه الزم باش��د براي 
اظهارنظر  و  بررس��ي جمع بن��دي 

دعوت مي كند.

سرمقاله

بيمار اقتصاد؛ طبيب سياست
 منصور بيطرف   

سردبير

اخبار گزارش

   مجلس آخرين وضعيت 
زمين و مسكن را بررسي مي كند

اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، روز سه شنبه با حضور وزير 
راه و شهرس��ازي آخرين وضعيت و تحوالت بازار زمين و مس��كن و برنامه هاي 
دولت براي رونق توليد و كنترل قيمت و بهبود ش��اخص هاي بخش مس��كن را 

بررسي خواهند كرد. 
به گزارش ايرنا، حضور سه وزير در جلسات اين هفته كميسيون هاي تخصصي، 
الزام دولت به توقف مطالعه اجرا و توس��عه طرح هاي انتقال آب و سد س��ازي در 
حوزه هاي آبريز و بررسي آخرين وضعيت توسعه بندر چابهار از مهم ترين مواردي 
است كه اين هفته در جلسات كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بر اين اساس نمايندگان عضو كميسيون هاي 
آموزش و تحقيقات و امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي 
اين هفته اعضاي هيات رييسه اين كميسيون ها را انتخاب خواهند كرد. اعضاي 
كميسيون اجتماعي مسائل و مشكالت شركت رجا با حضور وزير راه و شهر سازي 
بررسي مش��كالت شاغلين در شركت هاي واگذار ش��ده به وزارت راه را بررسي 
مي كنند. اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي بررسي اليحه 
مالي��ات بر ارزش افزوده را در دس��تور كار دارند. همچني��ن تقاضاي تعدادي از 
نمايندگان براي »تحقيق و تفحص از عملكرد بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران در پنج سال گذشته« بررسي خواهد شد. ادامه بررسي و اتخاذ تصميم در 
 )CNG( خصوص طرح يك ش��وري الزامات اجراي توزيع و عرضه س��وخت و
در كش��ور با حضور مسووالن و كارشناسان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، ديوان محاس��بات كش��ور و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
دستور كار اعالم شده كميسيون انرژي در هفته جاري است. اين هفته همچنين 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براي تبيين و تشريح وضعيت نظام اداري 

كشور ميزبان رييس سازمان اداري و استخدامي كشور خواهد بود. 
اعضاي اين كميسيون روز دوشنبه طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و 
توسعه طرح هاي انتقال آب و سد سازي در حوزه هاي آبريز رودخانه ها، تاالب ها و 

درياچه هاي محلي به مدت پنج سال را رسيدگي خواهند كرد. 
همچنين بررس��ي عملكرد منابع و مصارف سال ۱۳۹6 صندوق توسعه ملي 

دستور كار اعالم شده اين كميسيون در روز سه شنبه است. 
كميسيون بهداش��ت و درمان بررسي طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي 
و كانون س��ر دفتران و دفترياران، بررس��ي اليحه اص��الح و دايمي نمودن قانون 

مديريت خدمات كشوري را در دستور كار دارد. 
كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كش��ور هم اين هفته ميزب��ان عبدالرضا 
رحماني فضلي وزير كشور است تا به سواالت هشت نفر از نمايندگان پاسخ دهد. 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس هم روزهاي سه شنبه و چهارشنبه براي 

بازديد از واحدهاي صنعتي استان اردبيل به اين استان سفر مي كنند. 
اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي روز سه شنبه با حضور وزير 
راه و شهرس��ازي آخرين وضعيت و تحوالت بازار زمين و مس��كن و برنامه هاي 
دولت براي رونق توليد و كنترل قيمت و بهبود ش��اخص هاي بخش مس��كن را 
بررس��ي خواهند كرد. اين هفته همچنين عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
براي پاس��خگويي به سواالت ۱۰ نفر از نمايندگان در كميسيون عمران مجلس 
حضور خواهد يافت. كارگروه بنادر اين كميسيون هم اين هفته آخرين وضعيت 
طرح هاي توس��عه بندر چابهار را با دعوت از مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان 
بررس��ي مي كند. اعضاي كميسيون فرهنگي سه ش��نبه اين هفته مواد ارجاعي 
اليحه اه��داف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان از كميته را بررس��ي 
مي كنند. كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ نيز نحوه حمايت از توليد داخل و كاالهاي ايراني در حوزه وزارت راه و 
شهرسازي با اولويت صنايع ريلي و هوايي را با حضور وزير و معاونان وزارت راه و 
شهرس��ازي، سازمان برنامه و بودجه كشور، اتاق هاي ايران، تعاون، اصناف، مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي 

كل كشور بررسي خواهد كرد. 
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واسطه گري مالي، اهرم رشد سال ۹6 شد

رشداقتصادي 96؛ 3,7 درصد
 صفحه 3 

 صفحه 8 

جهان

 اعالن جنگ تجاري
2 قدرت اقتصادي جهان

7

رقم معوقات بانكي حدود ۱۳۶ هزار ميليارد تومان است

اقتصاد كش��ور اين روزها، حال خوشي ندارد. 
بهتر است بگوييم كه حال او بدتر شده است. هر 
روز از گوش��ه يي صداي دردي بلند مي شود. يك 
روز ب��ازار خودرو بحران س��از مي ش��ود، روز ديگر 
بازار مس��كن و روز بعد ب��ازار يك كاالي توليدي 
ديگر. همه اينها نش��انه هايي از درد اقتصاد است؛ 
دردي كه بدون ش��ك عوامل بيروني آن موثرتر از 
عوامل دروني است؛ دردي كه اگرچه آغازي براي 
آن نمي توان ش��مرد -زيرا آن قدر از نقاط مختلف 
آس��يب ديده اس��ت كه نمي توان آغازي براي آن 
ش��مرد- اما مي توان پاياني ب��راي آن متصور بود. 
بسياري گمان مي برند كه دردهاي اقتصاد ايران، 

 صرفا اقتصادي است ...

غول گازي روس��يه روز جمع��ه اعالم كرد كه 
درحال مذاكره براي مشاركت در توسعه ۴ ميدان 
گازي، ۲خط لوله ص��ادرات گازي و يك كارخانه 
توليد ال.ان.جي در ايران اس��ت. ويتالي ماركلوف، 
معاون اين ش��ركت گفته است كه بررسي اسناد 
۴ مي��دان گازي پارس جنوبي، كيش، فرزاد A و 
B به پايان رس��يده اس��ت. خط لوله صادرات گاز 
اي��ران- عمان و خط لول��ه ص��ادرات گاز ايران- 
پاكس��تان ۲پروژه ديگري هستند كه معاون اين 
ش��ركت از مذاكره درخصوص آنها صحبت كرده 
است. گازپروم همچنين از مذاكرات بر سر كارخانه  
ايران ال .ان  .جي كه سال هاست در ايران پيشرفتي 

نداشته، صحبت كرده است ...

بيمار اقتصاد؛ طبيب سياست

 ۶ پايگاه گازپروم
در ايران

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

صنعت، معدن و تجارت

14

 مسير مبارزه با 
تجارت غيررسمي

»اليحه اص��الح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز« 
سال ۹۵ راهي بهارستان شد تا بررسي آن در دستور 
كار مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد؛ خيلي ها بر اين 
باور بودند، قانون مب��ارزه با قاچاق رويكردي امنيتي 
دارد كه بايد اصالح شده و مبتني بر رويكرد اقتصادي 
شود. اگرچه تصويب اين اصالحيه نزديك به دو سال 
طول كشيد، اما سرانجام بهارستاني ها هفته گذشته 
به كليات اي��ن اليحه راي مثب��ت دادند تا خألهاي 
قانوني درب��اره مبارزه هدفمند با قاچ��اق كاال و ارز، 
عدم توجه دقيق به مصاديق قاچاق، اختالط وظايف 
و تكاليف دس��تگاه هاي ذي ربط كه در قانون فعلي به 
خوبي مشخص نش��ده، در قانون جديد اصالح شود. 
از همي��ن رو »تع��ادل« در گفت وگويي اختصاصي با 
سيدعلي معصومي مديركل امور حقوقي و بين الملل 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ساز و كارهاي اجرايي 
مبارزه با قاچاق را مورد واكاوي قرار مي دهد. به گفته 
او، قوانين و مقررات في نفسه در زمينه مبارزه با قاچاق 

مشكل ساز نبودند ...

 منصور بيطرف   

آيا واقعا ميزباني جام  جهاني توجيه اقتصادي دارد؟

نفرين ميزبان جام جهاني

نتيجهگروهنام تيم ها

A۰ – ۵ روسيه- عربستان سعودي

A۰ – ۱اروگوئه- مصر

B۰ – ۱ايران- مراكش

 B۳ – ۳پرتغال- اسپانيا

C ۱ – ۲فرانسه- استراليا

C ۱ – ۱ايسلند- آرژانتين

كافه جام  جهاني

  رييس سازمان چاي 
كشور تغيير كرد

رييس س��ازمان چاي كشور در 
آخري��ن روز از ماه مب��ارك رمضان 
ب��ا دس��تور حجت��ي وزي��ر جهاد 
كش��اورزي تغيير كرد. ب��ه گزارش 
فارس، روز چهارشنبه گذشته طي 
مراسم رسمي رييس سازمان چاي 
كشور با حكم محمود حجتي وزير 
جهاد كش��اورزي تغيير كرد. حميد 
جهان س��از جايگزي��ن محمدول��ي 
روزبهان در رياس��ت س��ازمان چاي 
كشور شد. گفته مي شود، جهان ساز 
پيش از اين به عنوان معاون سازمان 
جه��اد كش��اورزي اس��تان گيالن 

فعاليت مي كرده است. 



 كميس�يون عمران مجلس آخري�ن وضعيت 
زمين و مس�كن را بررس�ي مي كند؛ايرنا| اعضاي 
كميسلليون عمللران مجلس شللوراي اسللامي، روز 
سه شنبه با حضور وزير راه و شهرسازي آخرين وضعيت 
و تحوالت بازار زمين و مسكن و برنامه هاي دولت براي 
رونق توليد و كنترل قيمت و بهبود شاخص هاي بخش 
مسكن را بررسللي خواهند كرد. حضور سلله وزير در 
جلسات اين هفته كميسيون هاي تخصصي، الزام دولت 
به توقف مطالعه اجرا و توسللعه طرح هاي انتقال آب و 
سد سازي در حوزه هاي آبريز و بررسي آخرين وضعيت 
توسللعه بندر چابهار از مهم ترين مواردي است كه اين 
هفته در جلسللات كميسلليون هاي تخصصي مجلس 

شوراي اسامي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 
 بحران يمن راه حل نظامي ندارد؛سخنگو| بهرام 
قاسمي سللخنگوي وزارت امور خارجه با محكوميت 
شللديد حمات هوايي و دريايي ائتاف متجاوزان به 
بندر »الحديده« يمن نسبت به وخيم تر شدن هر چه 
بيشتر شللرايط انساني در اين كشور ابراز نگراني كرد. 
قاسمي با بيان اينكه همواره تاكيد كرده ايم بحران يمن 
راه حل نظامي ندارد و متجاوزان به اين كشللور بايد به 
تجاوز خود پايان دهند، افزود: چنين جناياتي كورسوي 
اميدي كه براي تاش هاي سياسي در حال انجام است 

را نابود كرده و بر پيچيدگي شرايط خواهد افزود.  
 ش�كايت »س�يف« از 3 نماينده مجلس؛مهر| 
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با اشاره به 
جلسلله اخير هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
گفت: اخيرا آقاي سيف رييس كل بانك مركزي از سه 
نفر از نمايندگان مجلس درخصوص حواشي پيش آمده 
در يكي از جلسات غيرعلني مجلس شكايت كرده است 
كه اين شكايت در هيات نظارت بررسي شد. محمدجواد 
جمالي نوبندگاني افزود: اين شكايت مربوط به درگيري 
پيش آمده در يكي از جلسللات غيرعلني مجلس است 
كه با حضور آقاي سيف به بررسي مشكات اقتصادي 
و وضعيت موسسات مالي اعتباري اختصاص يافته بود. 
او اضافه كرد: در جلسلله اخير هيات نظارت، دو نفر از 
اين نمايندگان حضور يافتند و توضيحات خود را ارائه 
كردند و قرار شد هيات نظارت مجددا فيلم آن جلسه را 

بازبيني كرده تا بتواند اظهارنظر كند. 
 آمادگي ش�ركت هاي ايراني ب�راي حضور در 
پروژه هاي ب�رق و انرژي كنگو؛ايلن�ا| »ژان كلود 
گاكاسو« وزير امور خارجه جمهوري كنگو كه در صدر 
يك هيات سياسللي و اقتصادي به تهران سفر كرده با 
مرتضي سرمدي قائم مقام وزير خارجه كشورمان ديدار 
و گفت وگو كرد. در اين ديدار وزير امور خارجه كنگو بر 
آمادگي كشورش براي تقويت همكاري ها با جمهوري 
اسامي ايران در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي 
تاكيد كرد. قائم مقام وزير خارجه كشورمان نيز در اين 
ديدار با تاكيد بر اهميت جايگاه كشللورهاي آفريقايي 
در سياست خارجي جمهوري اسامي ايران، آمادگي 
شللركت هاي فني و مهندسللي ايراني بللراي حضور 
در پروژه هللاي توليد برق و انرژي و سللاير زمينه هاي 

زيرساختي جمهوري كنگو را اعام كرد. 
 روحاني: بچه ها مچكريم؛تعادل| در پي پيروزي 
تيللم ملي فوتبللال ايران در مقابل تيللم ملي مراكش 
در رقابت هللاي گروهللي جام جهاني روسلليه ۲۰۱۸ 
رييس جمهللوري از بازيكنان تيم ملي فوتبال تشللكر 
كرد. حسن روحاني، رييس جمهوري با انتشار تصويري 
از لحظلله ديدن مسللابقه فوتبال ايللران و مراكش در 
حسللاب كاربري خود در اينسللتاگرام نوشت:»با يك 
بازي حساب شده و پيروزي دلچسب، همه ملت ايران 
را شاد كرديد؛ بچه ها مچكريم.« در تصوير منتشر شده، 
روحاني پيراهن يار دوازدهم تيم ملي فوتبال كه پيش 
از اعزام اين تيم به روسيه از سوي بازيكنان و كادر فني 

به او اهدا شده بود را بر تن دارد. 
 جهانگيري پيروزي تيم ملي فوتبال را تبريك 
گفت؛تعادل| معاون اول رييس جمهوري پيروزي تيم 
ملي فوتبللال ايران را در مقابل تيللم ملي مراكش در 
رقابت هاي گروهي جام جهاني روسيه ۲۰۱۸ تبريك 
گفت. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري 
در حساب كاربري خود در اينستاگرام نوشت:»پيروزي 
دلچسللب و مقتدرانلله تيللم پرافتخار ملللي فوتبال 
كشورمان در برابر تيم ملي مراكش در مسابقات جام 
جهاني ۲۰۱۸ روسيه موجي از شادي و شعف در دل 
ملت بزرگ ايران پديد آورد. اين پيروزي ارزشللمند را 
به همه ملت شريف و قهرمان پرور ايران، بازيكنان عزيز 
تيم ملي، مربيان، كادر فني و همه دست اندركاران تيم 

ملي صميمانه تبريك مي گويم.«
 امي�د و هم�ت يوزه�اي اي�ران ب�ه نتيج�ه 
رس�يد؛تعادل| معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانللواده پيروزي ايران در برابللر مراكش در بازي هاي 
جام جهاني فوتبللال را تبريك گفت. معصومه ابتكار، 
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اشللاره 
به پيللروزي ايران در برابر مراكللش در بازي هاي جام 
جهاني فوتبال در اينستاگرام خود نوشت: اميد و همت 

يوزهاي ايران به نتيجه رسيد... پيروزي تان مبارك. 
 مومنين با ايماني استوار »تزكيه و خودسازي« 
را استمرار بخشيدند؛ايس�نا| سيدمحمود علوي، 
وزيللر اطاعات و عضو خبرگان رهبري در پيامي عيد 
سللعيد فطر را تبريك گفت. در بخشللي از پيام وزير 
اطاعات به مناسللبت عيد سعيد فطر آمده است:»فرا 
رسيدن عيد سعيد فطر، عيد بزرگ بر عابدان و سالكان 
شب زنده دار طريق دوست فرخنده و مبارك و بر شما 
ملت مومن و متدين ايران اسامي بشارت باد. در اين 
روز بزرگ كه خداوند با عظمت براي همه مسلللمين 
جهان عيد قرار داده اسللت از حضرت احديت كه تنها 
صاحب جود و جبروت اسللت براي تمامي مسلمانان 
جهان وحدت، صلح و سامت و بخشش الهي و براي 
ايران اسللامي آرامش، امنيت روزافزون و سللربلندي 

طلب مي نمايم.«
 اليحه جامع انتخابات بايد به زودي در دستور 
كار دولت قرار بگيرد؛ باشگاه خبرنگاران| معاون 
سياسللي وزير كشللور توضيحاتي درباره اليحه جامع 
انتخابللات ارائه كرد. اسللماعيل جبارزاده با اشللاره به 
اليحه جامع انتخابات اظهار كرد: اليحه جامع انتخابات 
را اسللفند 96 در كميسلليون سياسي دفاعي تصويب 
كرديم و اكنون در نوبت طرح در دولت اسللت. معاون 
سياسي وزير كشور با بيان اينكه اليحه جامع انتخابات 
بايد به زودي در دسللتور كار دولت قرار بگيرد، افزود: 
با توجه به بررسللي هاي انجام شده اين اليحه، اليحه 

ارزشمندي است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر:

فشار اقتصادي دشمن براي نااميد كردن مردم است

رييس جمهور: 

توان قواي ديگر و مردم در كنار دولت قرار بگيرد
رييس جمهور با بيان اينكه بيش از گذشللته نياز 
به تقويت فضللاي معنوي، وحدت، اعتماد و اميد به 
آينده داريم، تصريللح كرد: آنچه بايد در كنار دولت 

قرار گيرد، توان قواي ديگر به ويژه مردم است. 
حسللن روحاني روز جمعه و در ديدار مسووالن 
نظام، جمعي از قشللرهاي مختلف مردم و سللفراي 
كشورهاي اسللامي با رهبر معظم انقاب اسامي، 
دشللمن را در شللرايط فعلي فاقد تجربه و عقانيت 
دانست و افزود: تصميم دشمن اين است كه نه تنها 
تعهدات خود در برابر ملت ايران بلكه همه تعهدات 

بين المللي و منطقه يي خود را زير پا بگذارد. 
او گفت: جاي شللگفتي است قدرتي كه دستش 
به خون مللردم اين منطقه از افغانسللتان و عراق و 
سللوريه و يمن گرفته تا سللاير مناطق آلوده است، 
نقللاب صلح طلبي بر چهللره زده و از مذاكره و صلح 
دم مي زند و رژيم غاصبي كه هر روز به كشتار مردم 

مي پردازد، به دوره گردي روي آورده تا چهره غلط و 
دروغيني را از نظام و مردم ايران ترسيم كند. امروز 
مردم و كشورهاي جهان، شركاي تجاري ايران، اروپا، 
روسيه، چين، همسايگان، مسلمانان و همه كشورها 
بايد در برابر قلدرمآبي حاكمان كاخ سفيد بايستند. 

روحاني گفت: مطمئناً ملت ايران نمي گذارد كه 
رژيم صهيونيستي، استكبار جهاني و ارتجاع منطقه 
يعني جنايتللكاران، غاصبان و جاهللان در برابر ما 
بايستند و بخواهند راه تجارت ملت را بسته و بر ملت 

فشارهاي سياسي و اقتصادي وارد كنند. 
وي بللا بيان اينكه »امروز در شللرايط سياسللي 
بين المللللي و منطقه يي بيش از هللر زمان ديگر به 
دسللتاوردهاي ماه رمضان نيازمند هستيم« گفت: 
باالترين روزه پس از امساك از خوردن و آشاميدن، 
حفظ زبللان، پاك شللدن دل ها و تفكللر در فضاي 

مناسب براي مصالح كشور است. 

او با اشاره به اينكه »امروز نيازهاي مادي جامعه 
را مللردم، توليدكنندگان و دولللت تامين مي كند« 
خاطرنشان كرد: امروز بيش از گذشته نياز به تقويت 
فضاي معنوي كشور، وحدت، اعتماد و اميد به آينده 
داريم. روحاني با بيان اينكه »خوشبختانه در كشور 
كمبودي كه باعث شللود جامعه را در رنج قرار دهد، 
نداريم و نياز به اعتماد آينده داريم« گفت: نه كمبود 
ريال در كشللور اسللت و نه كمبود ارز و بيش از هر 
زمان ديگر مواد غذايي و نيازمندي هاي مردم موجود 
است. رييس جمهور افزود: در سال جاري ۱7ميليارد 
دالر بللراي تامين نيازهاي هملله توليدكنندگان و 

واردكنندگان تخصيص داده شده است. 
او با بيان اينكه »براي ايجاد ثبات در بازار سللكه 
7ميليون و 6۰۰ هزار قطعه سللكه به مردم فروخته 
شده« افزود: اكنون در شرايطي هستيم كه در طول 
اين چند ماه بودجه عمراني كشللور از همه سال ها 

بيشتر پرداخت شده است به گونه يي كه در 3ماهه 
اول امسللال ۲۸هزارميليللارد تومان در اين راسللتا 
تخصيص داده شده و تا پايان اين ماه ۲4هزارميليارد 
تومان آن تامين خواهد شللد. وي اظهار كرد: از نظر 
مواد غذايي، گندم، شكر و ساير نيازمندي هاي كشور 
تامين اسللت اما آنچه بايد تامين شود،  اتحاد بيشتر 
مردم اسللت. رييس جمهور خاطرنشللان كرد: امروز 
روزي است كه همه دوستان، همسايگان و شركاي 
ايران ازجمله روسلليه و چين بايد در برابر قلدرمآبي 

حاكميت كاخ سللفيد بايستند تا منطق و قانون در 
برابر ظلم و زياده خواهي پيروز شود. 

او اظهار كرد: بي ترديد ملت ايران مانند گذشللته 
با هدايت هاي رهبر فرهيختلله انقاب و هماهنگي 
و اتحللاد بيشللتر قوا در برابر فشللارهاي دشللمنان 
ايستادگي كرده و نمي گذارد راه تجارت كشور بسته 
شللود و با تدبير و عقانيت راه هاي جديد را يافته و 
اجازه نمي دهد ديگراني كه براي عدم رشد و توسعه 

كشور طراحي  كرده اند، موفق شوند. 

مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه امروز توطئه 
اصلي دشللمن عبارت از فشار اقتصادي به توده هاي 
مردم براي خسته و نااميد كردن آنان است به همه 
دستگاه هاي حاكميتي و مسللووالن توصيه كردند 
تاش بي وقفه يي براي مقابله با اين توطئه داشللته 
باشند. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفترمقام معظم 
رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي در خطبه اول نماز 
عيد سللعيد فطر ضمن تبريك ايللن عيد بزرگ به 
ملت ايران و امت اسللامي، عيللد فطر را روز پاداش 
گرفتن و ماه مبارك رمضان را ميدان مسابقه ميان 
مومنيللن براي اطاعت خداونللد و نزديكي به رضاي 
الهي دانستند و گفتند: به لطف خداوند متعال، ملت 
ايران هر سال در اين مسابقه معنوي و انجام كارهاي 
نيك نسبت به سللال هاي قبل امتيازهاي بيشتري 

كسب مي كند. 
رهبر معظم انقاب، گسللترش جلسللات تاوت 
قللرآن و افزايللش شللور و حضور مللردم در محافل 
دعللا، مناجات و موعظه و پر رونق تر شللدن سللنت 
حسنه افطاري سللاده در مساجد و معابر عمومي را 
نمونه هايي از پيشرفت ملت ايران در مسابقه معنوي 
در مللاه رمضان امسللال برشللمردند و افزودند: اوج 
درخشندگي ماه مبارك رمضان در شب هاي قدر بود 
كه قشرهاي مختلف مردم به ويژه جوانان با اجتماع 
عظيم خود در سراسر كشور، دست ها را به دعا بلند 
كردنللد و ضمن راز و نياز با معبود، لطافت و صفاي 

روح خود را افزايش دادند. 
ايشان راهپيمايي روز قدس امسال را يكي ديگر 
از نقاط درخشنده در ماه مبارك رمضان دانستند و 
خاطرنشان كردند: راهپيمايي روز قدس حقيقتا يك 
پديده منحصر به فرد اسللت و مللردم در زير آفتاب 
داغ با آن شور و نشاط به خيابان ها آمدند و براساس 
گزارش ها، جمعيت راهپيمايان در اغلب شللهرهاي 
كشور نسبت به سال هاي قبل بيشتر و پر شورتر بود. 
رهبر معظم انقاب اسللامي تاكيد كردند: ملت 
ايران بيدار و پر انگيزه است؛ اين ملتي كه بعد از يك 
شللب احيا با آن شور و هيجان به خيابان ها مي آيد، 
خسته و نااميد نيسللت، آن كساني كه به پيروي از 
تبليغات دشللمنان، ادعاي خسللتگي و بي نشاطي 
مللردم را دارند در واقع حللال و روز خود را به همه 
مردم تعميم مي دهند و خودشان خسته و بي نشاط 
هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به افزايش 
هر ساله معنويت و صفاي دروني مردم در ماه مبارك 
رمضان خاطرنشللان كردند: پيام ايللن واقعيت اين 
است كه ملت و جوانان ايران با وجود سياست هايي 
كلله تاش دارد، انسللان ها را از معنويت دور كند بر 
معنويللت و ضديت با فسللاد پافشللاري دارند و اين 
سرمايه بي بديل معنوي نگه دارنده هويت، استقال، 

عزت و عظمت كشللور اسللت. رهبر معظم انقاب 
اسامي در خطبه دوم نماز عيد به پر شور و گسترده 
بللودن راهپيمايللي روز قدس در كشللورهاي ديگر 
اشاره كردند و گفتند: پيام رونق و شكوفايي بيشتر 
راهپيمايي روز قدس در كشورهاي مختلف اين است 
كه با وجود تبليغات بيگانگان، نزديكي و هم جهتي 
ملت هاي مسلللمان با ملت ايران بيشتر شده است. 
ايشان علت توطئه هاي مستمر قدرت هاي شيطاني 

ضد ملت ايران را نگراني آنها از ايسللتادگي، اقتدار، 
اسللتقال و فكر بلند و ابتكاري ملت ايران دانستند 
و تاكيد كردنللد: البته اين قدرت هللا تاش خود را 

مي كنند اما همواره نيز شكست مي خورند. 
رهبر معظم انقاب اسامي، اذعان رييس جمهور 
امريكا به بي دستاورد بودن 7تريليون دالر هزينه اين 
كشللور در منطقه غرب آسلليا را به معناي شكست 
آنها در منطقه دانسللتند و گفتند: اين اعتراف نشان 

مي دهد، شلليطان بزرگ با آن  همه تاش نتوانسته 
است به اهداف خود دست يابد و از اين پس نيز هر 
چه در اين منطقه پول خرج كنند باز هم به مقصود 

خود نخواهند رسيد. 
حضرت آيللت اهلل خامنلله اي با تاكيد بللر اينكه 
ملت ايران بايد بيدار و هوشلليار باشد و توطئه ها را 
بشناسد، افزودند: امروز توطئه اصلي دشمن عبارت 
از »فشللار اقتصادي« به توده هاي مردم براي خسته 

و نااميد كردن آنان اسللت. ايشان همه دستگاه هاي 
حاكميتي و مسووالن را به تاش بي وقفه براي مقابله 
با اين توطئه توصيه و خاطرنشان كردند: يك كانون 
مركزي با حضور سللران 3 قوه و فعللاالن اصلي قوا 
براي رسيدگي به مسائل اقتصادي تشكيل شده كه 
اين كانون بايد مسائل اقتصادي را قدم به قدم دنبال 

كند، تصميم هاي قاطع بگيرد و آنها را اجرا كند. 
رهبر معظم انقاب اسامي با تاكيد بر اينكه آحاد 
مردم نيز براي مقابله بللا اين توطئه وظايفي دارند، 
افزودند: يكي از موضوعاتي كه بايد مورد توجه جدي 
مردم قرار بگيرد »پرهيز از اسراف و زياده روي« است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به وجود نقدينگي 
باال در كشور افزودند: صاحبان اين نقدينگي، آن را به 
سمت توليد هدايت كنند تا چرخ هاي زندگي مردم 

به حركت دربيايد. 
ايشان دست اندركاران تجارت و بازرگاني خارجي 
را نيللز بلله پرهيللز از واردات كاالهللاي غيرضرور و 
كاالهايللي كه مشللابه داخلي دارنللد، توصيه موكد 
كردند و گفتند: يكي از عادت هايي كه ميان برخي از 
مردم رواج دارد و بايد كنار گذاشللته شود، سفرهاي 

تفريحي و غيرضروري به خارج از كشور است. 
رهبر معظم انقاب اسللامي با اشللاره به برخي 
تصميم هاي وزارت اقتصاد براي رونق فضاي كسب 
وكار و برطرف كردن موانع، اين تصميم ها را مثبت 

ارزيابي و بر پيگيري جدي آن تاكيد كردند. 
حضرت آيت اهلل خامنلله اي همچنين پيگيري 
جللدي موضوع مبللارزه با فسللاد را خاطرنشللان 
كردند و با اشللاره به حضور جوانان در بخش هاي 
توليدي و سللازندگي، لزوم تشويق آنان و حمايت 

از واحدهاي توليدي را مورد تاكيد قرار دادند. 
ايشللان وحللدت آحاد مللردم و وحللدت ملي و 
اجتماعي را موضوعي مهم خواندند و با اشاره به رواج 
پديده ناپسند توهين و تهمت به يكديگر در فضاي 
مجازي خاطرنشان كردند: اين گونه اقدامات كه گناه 
كبيره اسللت به فضاي عمومي كشور و وحدت ملي 
لطمه مي زند. رهبر معظم انقاب اسللامي افزودند: 
همه بايد نسبت به وحدت در جامعه اهتمام داشته 

باشند و از تهمت زني به يكديگر بپرهيزند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشللاره به سياست 
تبليغاتي دشللمن بللراي ايجاد جنللگ رواني در 
جامعلله از برخللي رسللانه ها و افراد كه سللخنان 
دشللمنان را تكللرار مي كنند، انتقللاد و آنها را به 
پرهيز از اين اقدام دعوت كردند. ايشللان در پايان 
خطبه دوم نمللاز عيد گفتند: به لطف الهي آينده 
كشللور با چنين ملتللي و با وجود ايللن روحيه و 
حركللت و معنويت و اسللتقال از امروز به مراتب 

بهتر خواهد بود. 

 Sun. Jun  17. 2018  1125   يك شنبه 27  خرداد 1397     3 شوال 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

شهريار حيدري سخنگوي ستاد 
مركزي اربعين حسيني با بيان اينكه 
نزديك سه سال است با دولت عراق 
براي  رياسللت جمهوري  در سللطح 
حذف رواديد مذاكره مي كنيم، اظهار 
كرد: طرف عراقي آماده حذف رواديد 
نيست. سللخنگوي سللتاد مركزي 
اربعين حسيني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: انتظار 
داريم در سال هاي آينده كشللور عراق آمادگي الزم براي لغو 
رواديد را داشللته باشللد كلله به نفع دولت و مردم دو كشللور 
اسللت. حيدري در خصوص مرزهاي در نظر گرفته شده براي 
زائران اربعين اظهار كرد: مرزهاي شلللمچه و چذابه در استان 
خوزستان، مهران در ايام و مرز خسروي در استان كرمانشاه 
براي تردد زائران در نظر گرفته شللده اسللت. او ادامه داد: در 
تفاهم جديدي كه با دولت عراق شللده، مرز سومار در استان 
كرمانشللاه به عنوان مرز احتياط در نظر گرفته شللده كه در 
صللورت ازدحام جمعيت در ديگر مرزها از اين مرز اسللتفاده 
خواهد شد؛ البته سال قبل به دليل عدم آمادگي دولت عراق 
از مرز سللومار و خسروي استفاده نشد. حيدري اظهار داشت: 
مرزهاي هوايي نجف و كربا طبق روال سال هاي گذشته باقي 
اسللت و تقويت خواهند شد و مرز ريلي نيز به سمت شلمچه 
اضافه خواهد شللد. سخنگوي ستاد اربعين اظهار داشت: مرز 
دريايللي نيز به مرزهاي ديگر براي تللردد زائران اضافه خواهد 
شد و تقريبا امسال از ظرفيت مرزهاي هوايي، ريلي و زميني 

استفاده خواهيم كرد و اين آمادگي هم ايجاد شده است. 

 رواديد اربعين امسال 
حذف نخواهد شد

در شرايطي كه سفرهاي خارجي 
برخي چهره هاي سياسللي اين روزها 
ابعاد و زواياي تازه يي پيدا كرده و مقام 
معظم رهبري هم درباره اين موضوع 
رهنمودهايي را مطرح كرده اند؛ رييس 
اسبق رسانه ملي نوشت: آقايان زيادي 
هسللتند كه با پول بيت المال و حق 
ماموريت اضافي به بهانه تبليغ، ماموريت اداري، بازرسي و تهيه 
گزارش، شللركت در مراسم تشللريفاتي يا صرفا يك سخنراني 
مثل ماركوپولو! هميشلله در سللفر هسللتند. به گزارش فارس 
عزت اهلل ضرغامي رييس اسللبق صداوسيما با اشاره به اظهارات 
رهبر معظم انقاب در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر نوشت: 
رهبري معظم در طول ماه هاي اخير، فرمايشللات مهمي ايراد 
كرده اند كه به نظر مي رسد آن گونه كه شايسته است، پيگيري 
و اجرا نمي شود. سهم نهادهاي حاكميتي و دولتي و عمومي هم 
خيلي متفاوت نيسللت. او با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقاب 
مبني بر محدود شللدن سفرهاي خارجي ادامه داد: اين توصيه 
را در سللال ۸3 در مورد صدا و سيما به من هم داشتند. همان 
موقع با تصويب آيين نامه يي سللفر ها را محدود كرديم. آقايان 
زيادي هسللتند كه با پول بيت المال و حق ماموريت اضافي به 
بهانه تبليغ! ماموريت اداري، بازرسللي و تهيه گزارش، شركت 
در مراسللم تشريفاتي يا صرفا يك سللخنراني مثل ماركوپولو! 
هميشه در سفر هستند. انتصابي و انتخابي هم ندارد. يك جور 
سبك زندگي است! خوب است اين نهادها از همين امروز براي 

ماموريت هاي واجب به اقصا نقاط دنيا! سقف تعيين كنند. 

 برخي مثل »ماركوپولو« 
هميشه در سفر هستند

وزيللر امللور خارجه كشللورمان 
اقللدام اخير مجلس عللوام كانادا در 
مللورد ايللران را به ضرر اين كشللور 
خوانللد. محمدجواد ظريللف بامداد 
روز پنج شنبه در جريان بازگشت از 
آفريقاي جنوبي در جمع خبرنگاران 
طللرح  تصويللب  بلله  واكنللش  در 
محدود كننللده روابط با ايران در مجلللس عوام كانادا و مطرح 
كللردن برخي ادعاها در اين نهاد قانونگللذاري عليه نهادهاي 
نظامي كشور خاطرنشان كرد: متاسفانه در كانادا تصورات غلط 
و توهماتي در مورد ايران وجود داشته و هنوز نيز با وجود اينكه 
دولت كانادا عوض شده و اين دولت با ديدگاه هاي ديگري وارد 
صحنه شده، اين فشارهاي سياسي توسط تندروها ادامه دارد. 
او با بيان اينكه اين سياسللت هاي تندروانه عليه ايران به ضرر 
كانللادا خواهد بود و در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي 
نيست، افزود: متحدان آنها در منطقه اشتباهات و جنايت هايي 
را مرتكب شده اند و آنها در برابر اين اقدامات سكوت كرده اند و 
در مقابل متاسفانه جمهوري اسامي ايران را متهم به جناياتي 
مي كنند كه متحدان خودشان در منطقه انجام داده اند. او ادامه 
داد: اگللر تاش ها و حمايت هاي جمهوري اسللامي ايران در 
راستاي مبارزه با تروريسم در منطقه نبود، شايد اكنون شرايط 
ديگري در منطقه حاكم بود. ظريف افزود: اميدوارم كشورهاي 
غربللي كمتر تحت تاثير اين نوع جوسللازي ها قللرار بگيرند و 
خودشان نيز وارد اين جوسازي ها نشوند و با سياست مستقل 

نسبت به ايران تصميم بگيرند. 

واكنش »ظريف« به تصميم اخير مجلس عوام 
كانادا درباره ايران

يللك عضو هيات رييسلله مجلس 
مي گويللد: »طبق نظر كارشناسللان 
 CFT بين المللللي با تعويللق ۲ماهه
ممكن است، ريسللكي متوجه كشور 
شللود.« در عين حللال او بلله دولت 
پيشنهاد مي دهد در مكاتباتش طرف 
مقابل را متقاعد كند كه اين اليحه از 
دستور كار كشور خارج نشده و همچنان در فرآيند قانونگذاري 
قرار دارد. عليرضا رحيمي درباره ضررهاي احتمالي براي كشور 
به دليل تعويق ۲ماهه بررسي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريسللم )CFT( گفت: ايران همواره با 
احترام به توافقات بين المللي برخورد كرده به خصوص در مواردي 
كه خود پاي آن را امضا كرده و اين توافقات به نفع كشللور بوده 
است. مجلس نيز به اين سمت حركت مي كند، در اين بين مهم 
آن اسللت كه ما بر اساس زمان بندي وقت كشي نكنيم و منافع 
كشور را در اولويت قرار دهيم نه اينكه به منافع و سايق سياسي 
توجه كنيم. رحيمي تعويق ۲ماهه بررسللي اليحه پيوستن به 
CFT را به معناي مسكوت گذاشتن اين اليحه نمي داند، چون 
اين اليحه در فرآيند قانونگذاري در كميسلليون هاي تخصصي 
مورد بررسي قرار مي گيرد.رحيمي درباره اينكه آيا اين احتمال 
 FATF وجود دارد كه در اين مهلت ۲ماهه ايران از منطقه سبز
وارد منطقه سياه شود؟ گفت: كارشناسان بين المللي معتقدند 
كه ممكن است، ريسكي متوجه كشورمان باشد آن هم به دليل 
زمانبنللدي در فضاي بين المللي اسللت ولي بلله هر حال دولت 

مي تواند، مكاتباتي با طرف هاي خارجي انجام دهد.

 CFT ممكن است با تعويق 2ماهه 
ريسكي متوجه كشور شود

رهبللر معظم انقاب اسللامي صبللح روز جمعه ۲5خرداد مللاه در ديدار 
مسووالن نظام، جمعي از قشرهاي مختلف مردم و سفراي كشورهاي اسامي 
به مناسبت عيد سعيد فطر، يكي از مهم ترين عوامل و عناصر شرافت و كرامت 
جامعه اسللامي و امت اسللامي را اتحاد و رفع اختاف ها دانستند و با تاكيد 
بر اينكه رژيم صهيونيسللتي عامل اصلي ايجاد اختاف در منطقه و در ميان 
كشورهاي اسامي است، گفتند: مشكل رژيم صهيونيستي، عدم مشروعيت 
اسللت و رژيمي كه بر پايه باطل تشكيل شده باشد به توفيق الهي و با همت 

ملت هاي مسلمان قطعا نابود خواهد شد و از بين خواهد رفت. 
رهبر معظم انقاب اسامي سياست امروز استكبار در منطقه را ايجاد شكاف 
و اختاف ميان مسلللمانان و در ميان آحاد مردم كشورهاي اسامي دانستند 
و افزودند: تنها راه مقابله با اين سياسللت امريكاي جنايتكار و صهيونيست ها، 

شناخت طراحي دشمن و ايستادگي در مقابل آن است. 
حضللرت آيللت اهلل خامنلله اي، مسللووليت دولت هاي اسللامي و زبدگان 
سياسللي، ديني و فرهنگي امت اسللامي را براي ايستادگي ملت ها در مقابل 
سياست هاي استكبار، خطير برشمردند و با اشاره به اهداف ايجاد رژيم جعلي 
صهيونيسللتي در منطقه گفتند: يكي از اهداف اصلي تاسيس اين رژيم ايجاد 

اختاف و مساله سللازي در ميان ملت هاي مسلمان است اما همه تجربه هاي 
تاريخي نشان مي دهد رژيم صهيونيستي كه با مشكل مشروعيت مواجه است، 
ماندگار نخواهد بود. ايشان با تاكيد بر اينكه برقراري روابط ديپلماتيك آشكار 
يا پنهان برخي كشللورهاي سست  عنصر منطقه با اين رژيم اشغالگر يا اقدام 
امريكا در انتقال سللفارت خود به بيت المقدس مشللكل رژيم صهيونيستي را 
حل نخواهد كرد، افزودند: اين رژيم بر مبناي زور و تهديد و كشللتار و اخراج 
يك ملت از سللرزمين خود شللكل گرفته و به همين علت، عدم مشللروعيت 
رژيم صهيونيستي در دل ملت هاي اسامي حك شده است و نمي توان نقشه 
فلسطين را از حافظه تاريخي جغرافياي جهان حذف كرد. رهبر معظم انقاب 
اسامي با تاكيد مجدد بر لزوم برگزاري همه پرسي در ميان فلسطينيان واقعي 
اعم از مسلللمان، مسيحي و يهودي و شكل گيري نظام حكومتي فلسطين بر 
مبناي اين همه پرسي خاطرنشان كردند: برگزاري چنين همه پرسي و تشكيل 
حكومت فلسطين براساس آراء فلسطيني در واقع به معناي نابودي رژيم جعلي 
صهيونيستي است كه به طور قطعي در آينده نه چندان دور محقق خواهد شد. 
حضللرت آيت اهلل خامنه اي در پايان سللخنان خود تاكيد كردند: با نابودي 
رژيم صهيونيستي، امت اسامي وحدت و عزت خود را به دست خواهد آورد. 

مقام معظم رهبري: رژيم صهيونيستي عامل اصلي اختالف در منطقه است
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3 كالن
كشور ظرفيت اصالح اشتباهات 

دولت را دارد
تس�نيم| طهماس��ب مظاهري اظهار كرده اس��ت: 
وظيفه بانك مركزي اين اس��ت كه بايد نگران نوسانات 
و تح��والت بازار باش��د و آنها را رصد كن��د و هر اتفاق 
غيرطبيعي و غيرمنتظره يي را برايش پيشگيري كند و 

در غير اين صورت برايش درماني را به دست بياورد. 
وي ريشه تحوالت اخير را نقدينگي بيش از حد رشد 
توليد ناخالص ملي دانس��ت و يادآور ش��د: در طول 12 
سال گذشته دولت ها با بي توجهي اجازه دادند تا ما رشد 
حدود باالي 20درصد در س��ال نقدينگي داشته باشيم 
در كنار اينكه رشد توليد ناخالص 3 تا 4درصد را داشته 
باشيم و اين تبديل به افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ همه 

كاالها و خدمات از جمله ارز شد. 
مظاه��ري اظه��ار ك��رد: اين تذك��رات را ب��ا چنين 
تشبيهاتي به دولت ها گفتيم اما توجهي نكردند و اگر اين 
نقدينگي شروع به حركت كند، ديگر نمي توان جلودارش 
شد و همانند سدي است كه آب پشت آن جمع شده و 

سد قدرت توان نگهداري آن آب را ندارد. 
وي ب��ه عامل دوم اين بي ثبات��ي و تحوالت و نگراني 
كه براي مردم به وجود آمده، اش��اره كرد و گفت: دولت 
مفاهي��م فني اقتص��ادي و تكنيكي ك��ه در بحث هاي 
اقتص��ادي اينچنيني بايد مالحظه كند، ناديده مي گيرد 

و دليلش را نمي دانم كه چرا مفاهيم را عوض مي كند. 
مظاهري متذكر ش��د: نقدينگي بعد از تحوالتي كه 
به وج��ود آمد، يك بار با كاهش نرخ س��ود بانكي و بعد 
دوب��اره افزاي��ش آن و بعد هم با يك س��ري بياناتي كه 
آقاي س��يف در بان��ك مرك��زي و رييس جمهور مطرح 
كردند، دلداري ه��ا و اطمينان هايي را به مردم دادند كه 
برمبناي اص��ول اقتصادي نبود و به فاصله چند روز بعد 
از مصاحب��ه هر كدام از اي��ن بزرگواران اتفاقات برعكس 
آنچ��ه وعده داده بودند، پيش آم��د اعتماد مردم از بين 
رفت. طبيعي ترين اتفاقي كه در چنين ش��رايطي پيش 
مي آيد، مي توان منتظر بود هر كس��ي در هر حدي كه 
وسعش مي رس��د و دارايي دارد و س��رمايه يي دارد فكر 
 كن��د، ببيند كه چگون��ه مي تواند ب��ا ابزارهاي مختلف 
در اختي��ارش دارايي اش را حف��ظ و ارزش دارايي اش را 
حفظ كند. وي قبول اش��تباهات توس��ط تيم اقتصادي 
دولت را تنها راه مديريت گراني هاي اخير دانست و گفت: 
دولت به طور مشخص آقاي رييس جمهور، آقاي نوبخت، 
آقاي جهانگيري، آقاي س��يف و آقاي مسعود كرباسيان 
بايد با اجتماع نظرات خودشان، قبول كنند تصميماتي 
كه گرفتند قابل تجديدنظر اس��ت و اشتباهات ش��ان را 
قبول كنند. سپس از اصول علمي و نظرات كارشناسان و 
تجارب كشور بهره مند شوند. رييس اسبق بانك مركزي 
اف��زود: در اين صورت اگر با نهايت صداقت و ش��هامت 
اصالحات را انجام دهند و به مردم بگويند اين اشتباهات 
را كردي��م و اكن��ون داريم اينها را اص��الح مي كنيم در 
بحراني كه وجود دارد، كش��ور اين ظرفي��ت را دارد كه 
بتواند اصالح كند و اگر مردم هم احس��اس كنند با آنها 

صادقانه برخورد مي شود، همراهي الزم را مي كنند. 

خبر

يك كارشناس اقتصادي درباره رشد 3.7درصدي سال 96 اظهار كرد

واسطه گري مالي اهرم رشد 96
مركز آمار و بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي سال 
1396 را 3.7درصد اعالم كرده اند. رشدي كه مرهون 
افزايش 37درصدي واس��طه گري هاي مالي است. به 
گفته هادي حق ش��ناس  كارشناس اقتصادي افزايش 
درياف��ت ماليات ها و افزايش س��پرده هاي بانكي هم 
دو عام��ل پيش برنده رش��د س��ال 96 بوده اند. با اين 
حال جزئي��ات بخش مص��رف يا هزين��ه نهايي هم 
نش��ان مي دهد كه موجودي انبارها حدود 37درصد 
افزايش داشته كه اين رقم سيگنال مثبتي از وضعيت 
اقتصاد نشان نمي دهد. به عبارتي رقم باالي موجودي 
انبار نش��انه وضعيت ركودي اقتصاد و به معني تلنبار 

كاالهاي فروش نرفته و نبود تقاضاست. 

 جزئيات رشد سال 96
به گزارش »تعادل« نرخ رشد سال 96 همزمان از 
س��وي دو نهاد آماري كشور يعني مركز آمار و بانك 
مركزي منتشر شد كه بر اساس آن نرخ افزيش توليد 
در اين س��ال 3.7درصد محاس��به ش��ده است. اين 
رش��د مربوط به تمام فعاليت هاي اقتصادي مي شود 
و از آنجاي��ي كه يكي از اصلي ترين منابع درآمدي در 
كشور ايران نفت است، اين محصول نه به عنوان يك 
كاالي توليدي بلكه به عنوان سرمايه مورد توجه قرار 
مي گيرد. در جداول مربوط به رش��د توليد ملي نرخ 
رش��د بدون نفت هم مورد محاسبه قرار مي گيرد كه 
نرخ رش��د اين بخش را مركز آمار 4.3درصد و بانك 

مركزي 4.6 درصد اعالم كرده است. 
برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي 
در س��ال 1396 نش��ان مي ده��د ك�ه عل��ت عم�ده 
اف�زايش ن�رخ رش�د تولي�د ناخالص داخل�ي را باي�د 
در اف�زايش ارزش افزوده فعالي�ت هاي حم�ل و نق�ل، 
انبارداري و ارتباطات، صنعت، خدمات مس��تغالت و 
خدمات حرفه يي و تخصصي، بازرگاني، رس��توران و 

هتلداري و برق، گاز و آب جست وجو كرد. 
بر اس��اس محاس��بات بان��ك مركزي ه��م توليد 
ناخال��ص داخلي به قيمت جاري در پايان س��ال 96 
به ع��دد يك هزار و 480 هزار و 740 ميليارد تومان 
رسيده است. بر اساس برآوردهاي اوليه بانك مركزي، 
توليد ناخالص داخل�ي كش�ور ب�ه قيم�ت پاي�ه و ب�ه 
قيم�ت ه��اي ثابت س��ال 1390 از 669هزار و 110 
ميليارد تومان در س��ال 1395 ب��ه 694 هزار و 80 
ميليارد تومان در سال 1396 افزايش يافته و گوياي 
ن�رخ رش�د توليد ناخالص داخلي به ميزان 3.7 درصد 

طي دوره زماني مذكور است. جداول بانك مركزي از 
جزئيات رشد توليد كاال و خدمات نشان مي دهد كه 
در س��ال مذكور 4 گروه كش��اورزي، نفت، صنايع و 
معادن و خدم��ات به ترتي��ب 3.2، 0.9، 5.1 و 4.4 
درصد نسبت به سال 95 رشد كرده اند. در محاسبات 
بانك مركزي گروه صنايع و معادن ش��امل 4 بخش 
»معدن«، »صنعت«، »برق، گاز و آب« و »ساختمان« 
مي ش��ود كه به ترتي��ب 2.9، 5.3، 7.5 و 1.2درصد 
رش��د داش��ته اند به همين ترتيب گروه خدمات نيز 
داراي بخش هاي »بازرگاني، رس��توران و هتلداري«، 
»حم��ل و نقل، انب��ارداري و ارتباط��ات«، »خدمات 
موسس��ات پولي و مال��ي«، »خدمات مس��تغالت و 
خدمات حرفه ي��ي و تخصصي«، »خدمات عمومي«، 
»خدم��ات اجتماعي، ش��خصي و خانگي«و »كارمزد 
احتسابي« مي ش��ود كه هر يك به ترتيب 4.7، 7.1، 
3.3، 4.2، 4.4، 3.8- و 2.5 درصد نسبت به سال 95 

افزايش داشته اند. 
بر مبناي جدول بانك مركزي رشد مصرف بخش 
خصوصي در پايان اين سال 2.5 درصد و رشد مصرف 
بخش دولتي حدود 4درصد بوده است. همچنين نرخ 
تشكيل سرمايه ناخالص ثابت از منفي 3.7درصد سال 
95 به 1.4درصد در س��ال 96 افزايش يافته اس��ت. 
بر اين اس��اس نرخ تشكيل س��رمايه ثابت در بخش 
س��اختمان )از منفي 7.4 درصد در سال 95( به 0.9 
درصد رس��يده است. از سوي ديگر جداول مركز آمار 
ايران هم بر مبناي س��ال پايه 1390 نشان مي دهد، 
رش��د فعاليت هاي گروه كش��اورزي يك درصد، گروه 
صنعت )ش��امل: اس��تخراج نفت خام و گاز طبيعي، 
س��اير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان( 1.6درصد 
و فعاليت هاي گروه خدمات 6.8 درصد رش��د داشته 
است. مركز آمار جزئيات رشد توليد ناخالص داخلي 
ب��ا فرمول هزين��ه نهايي را هم اين گون��ه اعالم كرده 
است: هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي 7 درصد، 
هزينه مصرف نهايي بخش دولتي 7.4 درصد، تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص 3.4 درصد )شامل 3.6درصد 
تشكيل س��رمايه در بخش ماشين آالت و 3.2 درصد 
در بخش س��اختمان(، خالص صادرات 8.1- درصد و 

تغييرات موجودي انبار 36.9 درصد. 

 رقم باالي موجودي هاي انبار
همان طور كه مشخص است، ارقام بانك مركزي و 
مركز آمار با اينكه در محاسبه نهايي همسان هستند 

اما در جزئيات بخش ها بس��يار متفاوتند. به هر روي 
در تحليل وضعيت رشد اقتصادي در اين گزارش مبنا 
مركز آمار قرار گرفته تا بتوان با اس��تفاده از جزئيات 
تفصيلي تر آن نگاه دقيق تري به كليت توليد در كشور 
ارائه كرد. همان گونه كه جداول اين نهاد آماري نشان 
مي دهد در بخ��ش مصرف يا هزينه نهايي، موجودي 
انب��ار حدود 37درصد افزايش داش��ته ك��ه اين رقم 
س��يگنال مثبتي از وضعيت اقتصاد نشان نمي دهد. 
هادي حق ش��ناس كارش��ناس اقتص��ادي در تحليل 
اين ش��اخص گفت: رقم باالي موجودي انبار نش��انه 
وضعي��ت ركودي اقتصاد و ب��ه معني تلنبار كاالهاي 

فروش نرفته و نبود تقاضاست. 
البته بايد به اين موضوع هم اش��اره كرد كه روند 
فصلي اين ش��اخص برعكس از كم ش��دن تدريجي 
انبارها نش��ان دارد. بر اساس جداول مذكور تغييرات 
موجودي انبار در 4 فصل س��ال 96 اين روند همواره 
رو به كاهش داش��ته است؛ بهار 221درصد، تابستان 

16.7 درصد، پاييز 33.2 و زمستان 1- درصد. 
حق ش��ناس با هدف ارائه تحليلي جامع تر از اين 
جداول ابتدا تعريفي بدين ش��كل از ش��اخص توليد 
ناخالص داخلي ارائه ك��رد: جي.دي.پي ارزش نهايي 
توليد كاال و خدمات طي يك سال است. اين شاخص 
تركيبي از بخش هاي كش��اورزي، صنعت و خدمات 
است كه به طور معمول كشورهاي دنيا سهم هر يك 
از كل توليد ناخالص داخلي به ترتيب 10، 30 و 70 
درصد مي ش��ود گرچه در ايران اين سهم تا حدودي 
متفاوت با كش��ورهاي توسعه يافته است به طوري كه 
در كشور ما س��هم خدمات 50 درصد و سهم بخش 

كشاوزي 30 درصد بوده است. 
وي در ادام��ه درب��اره بخش كش��اورزي و رش��د 
يك  درص��دي آن گفت: ب��ا توجه به كمب��ود آب در 
س��ال هاي اخير انتظار افت رشد در بخش مذكور در 

اين سال ها به وجود آمده بود. 
وي گف��ت: بخ��ش نفت ه��م تقريب��ا بعد از 
تحريم ها رشد بااليي داشت اما با توجه به كاهش 
قيمت اين كاال رشد آن نسبت به سال 95 بسيار 
اندك بود. اين موضوع عاملي ش��د كه رشد بدون 

نفت بيشتر از رشد همراه با نفت شود. 
ب��ه گفت��ه حق ش��ناس در بخش س��اختمان 
و صنعت كه هم مس��كن و هم س��اخت و س��از 
را دربرمي گي��رد، انتظ��ار مي رفت در س��ال 96 
وضعيت بهت��ري را به علت خروج س��اختمان از 

ركود در نيمه دوم اين س��ال داش��ته باش��يم اما 
چون بودجه ه��اي عمراني به دلي��ل عدم تحقق 
درآمده��اي دول��ت كاه��ش يافت، رش��د بخش 
س��اختمان از طريق كاهش رشد بودجه عمراني 
خنثي شد لذا آنچه پيش رونده رشد سال 96 بوده 
بخش خدمات است كه با دليل گسترش بازار پول 
صورت گرفته اس��ت. افزايش دريافت ماليات ها و 
افزايش س��پرده هاي بانكي دو عاملي هستند كه 
از نظر اين كارش��ناس اقتص��ادي موجب افزايش 
رش��د اين بخش از خدمات شده اند. حجم باالي 
مطالب��ات معوقه هم يكي ديگر از ش��اخص هايي 
است كه از طريق افزايش سود و جريمه ها بر اين 

بخش تاثير مي گذارد. 

 افزايش تقاضاي خصوصي
حق ش��ناس در ادامه به توضيحاتي هم راجع 
به رشد 7.4درصدي هزينه مصرف نهايي بخش 
دولت��ي و 7 درصدي بخ��ش خصوصي ارائه داد 
كه از نظر وي اولي نش��ان دهنده افزايش هزينه 
دولت در س��ال گذش��ته اس��ت. ب��ه گفته اين 
كارش��ناس اين ع��دد اگر از س��مت هزينه هاي 
عمراني باش��د عام��ل افزايش اش��تغال خواهد 
بود، اما چون به نظر مي رس��د از سمت افزايش 
در هزينه هاي جاري باش��د، ل��ذا مي تواند حتي 

نگران كننده باش��د. به گفته وي افزايش مصرف 
بخش خصوصي هم نشان دهنده افزايش هزينه 
ش��هروندان و حاك��ي از تقاضاي ب��االي برخي 

طبقات اجتماعي در كشور است. 

 ادامه رشد با شرط سياسي
هادي حق ش��ناس درب��اره تداوم اين رش��د 
در س��ال 97 اظهار كرد: براي س��ال 97 انتظار 
مي رفت كه با توجه به افزايش قيمت نفت رشد 
باالي��ي را تجرب��ه كنيم اما اين انتظ��ار به دليل 
خروج امريكا از برجام تا حد زيادي پژمرده شده 
اس��ت. نگراني اين اس��ت كه بخش نفت نه تنها 
رشدي نداشته باش��د بلكه با منفي شدن آن به 
بخش هاي ديگر هم س��رايت كن��د. با اين حال 
اگ��ر اتحاديه اروپا بتواند خري��د نفت را تضمين 
كن��د و اين اتف��اق بيفتد، احتم��اال بخش نفت 
عامل رش��د اقتصادي مثبت شود از طرف ديگر 
بارندگي باالي امس��ال بخش كشاورزي از منظر 
رشد اميدواركننده اس��ت. بانك جهاني هم اين 
را پيش بيني كرده  و رش��د ب��االي 4درصدي را 
در نظر گرفته  است. بنابراين در يك جمع بندي 
مي توان گفت اگر اين مشكالت سياسي به وجود 
نمي آمد يا اگر اروپا بتواند آن را جبران كند، اين 

رشد در سال 97 ادامه مي يابد. 

گروه كالن| آيسان تنها|
 اي��ران ج��زو مع��دود كش��ورهايي اس��ت كه 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي رس��مي آن توسط 
دو مرجع رس��مي يعني بانك مركزي و مركز آمار 
ايران اعالم مي شود. در عين حال در قانون دايمي 
كردن احكام برنامه هاي توس��عه، مرجع رس��مي 
اعالم آمارهاي كش��ور مركز آمار تعيين شده است 
ولي با اين همه بس��ياري از كارشناسان اقتصادي 
مي گويند به دليل سبقه بانك مركزي در محاسبه 
ش��اخص هاي كالن كماكان براي مطالعات خود از 

آمارهاي بانك مركزي استفاده مي كنند. 
به گزارش »تعادل«، بس��ياري از كارشناس��ان 
اقتصادي هم��واره تاكيد مي كردن��د كه وجود دو 
نهاد اعالم آمار نمي تواند في نفسه نمره منفي باشد 
چراكه وجود اين دو نه��اد مي تواند نقش كنترلي 
را هم نس��بت به اع��الم آمارها ب��ازي كند. وقتي 
آمارهاي دو نهاد يك روند را نشان مي دهند بيانگر 
اين است كه دو نهاد از شيوه هاي درستي استفاده 

مي كنند. 
البته بعضا ديده ش��ده بود كه تفاوت آمارهاي 
بانك مركزي و مركز آمار ايران به طرز فاحش��ي با 
هم متفاوت است. مثال براساس اعالم بانك مركزي 
رشد اقتصادي سال 1395 حدود 12.5درصد بود، 
اين درحالي اس��ت كه مركز آمار ايران رشد سال 

1395 را حدود 8.3درصد اعالم كرد. 
بعضا در م��واردي حتي روندهاي بانك مركزي 
و مرك��ز آم��ار اي��ران برخالف مس��ير هم حركت 
مي كردن��د. مث��ال درحالي ك��ه مركز آم��ار ايران 
رشد ش��اخه خدمات اجتماعي،  شخصي و خانگي 
از گروه خدمات 9 ماهه نخس��ت س��ال 1396 را 
9.2درص��د اعالم ك��رده ب��ود، مركز آم��ار ايران 
آن را منف��ي 4.6درص��د اعالم ك��رد. نكته يي كه 
واكنش هاي بسياري را برانگيخت. عمدتا مبني بر 
اينكه نمي شود يك مرجع آماري رشد يك بخش 
را منف��ي و ديگري مثبت اعالم كند كه اگر چنين 
شود نشان از آن دارد كه يا اشتباهاتي در حال رخ 
دادن اس��ت يا اينكه يكي از دو مرجع يا بعضا هر 
دو مرجع در آمارها دستكاري مي كند؛ آن  طوري 
ك��ه دولت مي خواهد و احتم��اال در جهت رضايت 
خاطر سياستمداران يا حتي بعضا به سفارش آنها. 
نكته يي كه هر چند بارها از س��وي مس��ووالن 
اقتصادي همچنين مس��ووالن دو مرجع آماري رد 
ش��ده ولي ش��ائبه هاي آن همچنان پس از هر بار 

اعالم آمار مطرح مي شود. 

 توجيه چيست؟ 
رييس مركز آمار ايران پيش تر گفته بود مشكل 
اصلي تعيين سال پايه است. به عبارتي با توجه به 
تعيين اوزان در س��ال پايه طبيعتا برخي تفاوت ها 
در رش��د اقتص��ادي دو مركز محتمل اس��ت. اين 
موضوعي بود كه ش��ايد تفاوت فاحش نرخ رش��د 
اقتصادي س��ال 1395 ميان بانك مركزي و مركز 
آمار ايران را توجيه مي كرد )بانك مركزي با تغيير 

س��ال پايه و رس��اندن آن به س��ال 1390 معادل 
12.5درصد اعالم كرده بود ولي مركز آمار با همان 
س��ال پايه 1376 معادل 8.3درصد دانس��ته بود(. 
ولي درنهايت براي رشد 9 ماهه سال 1396 توجيه 
نداش��ت، چراكه طبق آنچه اعالم ش��ده بود براي 
محاسبه رش��د اقتصادي سال 1396 هر دو مركز 
سال 1390 را سال پايه قرار داده بودند ولي بانك 
مركزي از رشد اقتصادي 3.4درصدي سخن گفته 

بود و مركز آمار ايران از رشد 4.4درصدي. 

 تغيير رويه براي اعالم رشد اقتصادي 96
نكت��ه قابل توجه اين اس��ت كه ب��ا وجود همه 
انتقادات مطرح ش��ده هم اغلب مركز آمار ايران از 
آمارهاي خود دفاع مي كند و عمدتاً با اين توضيح 
ك��ه تفاوت محل ه��اي مراجعه، تف��اوت در برخي 
اوزان و... عام��ل اختالف��ات آماري اس��ت و تاكيد 
مي كرد كه هر دو مركز شاخص ها را به شيوه هاي 
علمي محاسبه مي كنند ولي با اين حال صالح آن 
است كه بانك مركزي ايران نرخ هايي كه محاسبه 
مي كن��د را اعالم نكند ت��ا در فضاي جامعه درباره 
آمارها تش��كيك ايجاد نشود. بانك مركزي هم در 
مقاب��ل از آمارهاي خود دف��اع مي كرد و هر چند 
بعض��ا با تاخير ول��ي غالبا آمارهايي كه محاس��به 

مي كرد را با وجود انتقادات منتشر مي كرد. 
با اين ح��ال آماري كه اخي��را دو مركز درباره 
رش��د اقتصادي سال 1396 منتشر كرده اند نشان 
مي ده��د ك��ه ظاهرا دو مركز به ش��يوه گذش��ته 
خود وف��ادار نمانده اند. طب��ق اطالعاتي كه اخيرا 
بانك مركزي و مركز آمار ايران منتش��ر كرده اند، 
اختالفات آماري مرك��ز آمار ايران و بانك مركزي 
در موضوع ش��اخص رش��د اقتصادي سال 1396 
برطرف ش��ده اس��ت. به اي��ن ترتيب ك��ه هر دو 
رش��د اقتص��ادي را 3.7درصد اع��الم كرده اند. هر 
چند جزئيات آنها با هم متفاوت اس��ت و علي رغم 
اين تفاوت ها عدد يكس��ان 3.7درصد براي رش��د 

اقتصادي سال 96 به دست آمده است.
موضوعي كه با طرح ش��دنش جاي اين سوال 
را ايجاد كرده اس��ت كه مگر دفاع هر دو مركز اين 
نبوده اس��ت كه طبق علم آم��ار هم مراجع آماري 

نمي توانند يك نرخ دقيق و يكس��ان از شاخص ها 
ارائه دهند،  چگونه ممكن اس��ت ك��ه دقيقا براي 
ش��اخصي مانند رش��د هر دو مركز ب��ه يك عدد 

يكسان برسند؟
بررس��ي اعدادي ك��ه معموال بان��ك جهاني يا 
صن��دوق بين الملل��ي پول از ش��اخص هاي كالن 
ارائ��ه مي دهد نيز حاك��ي از آن اس��ت كه قريب 
به اتفاق موارد ش��اخص هايي ك��ه بانك جهاني و 
صندوق محاس��به مي كنند عينا با ش��اخص هاي 
اقتصادي كشورها منطبق نيس��ت. بنابراين شايد 
اع��الم چنين آم��اري بيش از هر نكته يي ش��ائبه 
دس��تكاري در نرخ ه��ا را قوي تر كن��د. اين نكته 
در ش��رايطي قابل توجه اس��ت كه پيش تر سپيده 
صالحي مديركل دفتر حساب هاي اقتصادي مركز 
آمار ايران اعالم كرده بود كه مركز آمار ايران براي 
محاسبه نرخ رشد اقتصادي سال 1396 هنوز رشد 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط را محاس��به نكرده 
است و آنچه اعالم شده نرخ رشد بنگاه هاي بزرگ 

اعم از خودروسازي و پتروشيمي و... است. 
ه��ر چن��د كه بان��ك مرك��زي اي��ران تاكنون 
توضيحي در اين باره كه آيا آنچه به عنوان رش��د 
اقتص��ادي اعالم مي كند ش��امل رش��د بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط هم مي شود يا خير ارائه نكرده 
اس��ت. با اين حال جاي اين سوال نيز وجود دارد 
ك��ه آيا بانك مركزي هم دقيقا با همين ش��يوه به 
عدد يكس��ان رسيده يا خير و اگر خير چگونه اين 

اعداد يكسان از آب درآمده است؟
به هر ح��ال، با توجه به دفاع قوي مركز آمار و 
بانك مركزي از اختالفات آماري ش��ان و تاكيد بر 
اينكه هر دو آمار درست و قابل استناد است اكنون 
رس��يدن به عدد كامال يكسان ش��ائبه هايي ايجاد 
كرده اس��ت. موضوعي كه اعالم نرخ بعدي رش��د 
اقتصادي مي تواند به آن پاسخ بگويد. اينكه باز هر 
دو مركز نرخ هاي متفاوتي ارائه دهند و نشانگر آن 
باشد كه هر دو مركز حداقل به استدالل هاي خود 
وفادارند يا اينكه بار ديگر نرخ هاي كامال يكس��ان 
ارائه داده و ثابت كنند كه يا اكنون در ارائه نرخ ها 
ش��بهاتي وجود دارد يا در گذشته استدالل شان از 

بنيه ضعيفي بهره مند بوده است. 

مركز آمار و بانك مركزي يك نرخ رشد اعالم كردند

نرخ ها يكسان و شبهات پابرجا
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 تاثير كسري بودجه دولت
بر تحوالت بازار ارز

سعيد بيات  
دول��ت نبايد ب��راي ثبات بازار ارز تنها چش��م به 
مذاكرات هسته يي داش��ته باشد بلكه بايد بداند كه 
بخش مهمي از ثب��ات بازار ارز در گ��رو رفتار مالي 

دولت است. 
افزايش نرخ ارز در ماه هاي اخير كه عمدتا به دليل 
چالش هاي سياس��ي ب��ا امريكا و ع��دم پايبندي به 
الزام��ات FATF به وقوع پيوس��ت نبايد ما را از اين 
نكته غافل كند كه تحوالت سياس��ي فقط مي تواند 
بخشي از تغييرات نرخ ارز و آن هم در افق كوتاه مدت 
را توضي��ح دهد. اما بخش ديگر تغييرات نرخ ارز در 
كوتاه مدت و همچنين تمامي تغيي��رات نرخ ارز در 
بلندمدت تابع عوامل اقتصادي است. در واقع، حتي 
اگر هيچ شوك سياسي منفي اتفاق نيفتد و الزامات 
FATF نيز از سوي ايران رعايت شود باز هم مناشي 
اقتصادي كافي براي افزايش مداوم نرخ ارز در ايران 
وجود دارد كه از اين بين، تداوم كسري بودجه دولت 
در طول س��اليان متمادي، يكي از مهم ترين مناشي 

اقتصادي افزايش نرخ ارز محسوب مي شود. 
مطابق قان��ون برابري قدرت خريد، تغييرات نرخ 
ارز در بلندمدت تابعي از شكاف تورم داخل و خارج 
كشور است. تداوم باالتر بودن نرخ تورم ايران نسبت 
به شركاي تجاري كش��ور در طول ساليان متمادي 
سبب مي شود تا نرخ ارز در طول زمان روند صعودي 
ب��ه خود بگي��رد و در مواقعي ك��ه درآمدهاي نفتي 
كشور به اندازه كافي محقق نمي شود افزايش نرخ ارز 
با سرعت بيشتري اتفاق مي افتد. بنابراين تغذيه گاه 
بلندم��دت افزايش نرخ ارز در اي��ران، باال بودن نرخ 
تورم است كه گريزي از افزايش هاي آتي در نرخ ارز 

باقي نمي گذارد. 
به اين ترتيب فقط زماني مي توان به كنترل روند 
صع��ودي نرخ ارز در بلندمدت امي��دوار بود كه نرخ 
تورم به طور دايمي در س��طوح پايين قرار بگيرد. به 
همين دليل است كه برخي اقتصاددانان درمان پايدار 
صع��ود نرخ ارز را در پذيرش رژيم هدف گذاري تورم 
جست وجو مي كنند. رژيم هدف گذاري تورم به دنبال 
خشكاندن ريشه هاي نهادي باال بودن نرخ تورم است 
و بالشك يكي از اين ريشه هاي نهادي، تداوم كسري 

بودجه دولت و روش هاي تامين مالي آن است. 
به اين دليل كه دولت ايران در اكثر سال هاي پس 
از انقالب با كسري بودجه مواجه بوده، ناچار شده تا 
روش هاي متنوع تامين مالي كسري بودجه را امتحان 
كند. اس��تقراض از بانك مركزي، استقراض از شبكه 
بانكي و اس��تفاده از حساب ذخيره ارزي روش هايي 
هستند كه به صورت غيرمس��تقيم و از كانال رشد 
پايه پولي و نقدينگي منجر به افزايش تورم ش��ده  و 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي و واگذاري اوراق بدهي 
دولتي به صورت مستقيم و از كانال تغيير در تركيب 

نقدينگي به افزايش تورم دامن زده اند. 
مكانيسم تغيير در تركيب نقدينگي به اين ترتيب 
اس��ت كه س��پرده هاي بلندم��دت بخش خصوصي 
تبديل به حجم پول شده و صرف خريد شركت هاي 
دولتي و اوراق بدهي مي ش��ود و با تغيير در تركيب 
نقدينگي، به نيروي محركي براي خلق تورم تبديل 
مي گ��ردد. بنابراين تمامي روش ه��اي تامين مالي 
كس��ري بودجه، چه مس��تقيم و چه غيرمس��تقيم، 
ب��ه افزايش تورم دامن زده و با تغذيه ش��كاف تورم 
داخل و خارج، پتانسيل الزم براي افزايش نرخ ارز در 

بلندمدت را ايجاد مي كند. 
ع��الوه بر تاثي��ر كس��ري بودجه بر ن��رخ ارز در 
بلندمدت، رفتار كسري بودجه مي تواند در كوتاه مدت 
نيز نرخ ارز را تغيير دهد. پژوهش��ي كه اخيرا توسط 
نگارنده اين س��طور با همكاري دكتر وهاب قليچ به 
انجام رسيد نشان مي دهد كه در كوتاه مدت، كسري 
بودجه تاثير مثبت و معن��اداري بر نرخ ارز بازار آزاد 

دارد. 
توجيه اين يافته اين است كه افزايش رشد كسري 
بودجه به بازار آزاد ارز سيگنال مي دهد كه وضع مالي 
دولت در حال وخيم شدن است و ممكن است دولت 
تصميم بگيرد با اس��تقراض از بانك مركزي و شبكه 
بانك��ي، يا ف��روش گران تر ارز به بازار آزاد، كس��ري 
بودجه خود را تامين مالي كند كه مشاهدات آماري 
نش��ان مي دهد نرخ ارز در واكنش به اين سيگنال ها 

جهت صعودي به خود مي گيرد. 
بنابراي��ن آثار كس��ري بودجه دول��ت محدود به 
آثار اين كس��ري بر متغيرهاي اقتصاد كالن نيست 
بلكه فعاالن ساير بخش هاي اقتصاد )نظير بازار ارز( 
نيز روند تحوالت كس��ري بودجه را رصد كرده و در 
ش��كل دهي روند قيمت دخيل مي كنن��د. بنابراين 
اوال، چون افزايش كس��ري بودجه دامنه وس��يعي از 
متغيره��اي اقتصادي را درگي��ر مي كند، دولت بايد 
با احتياط بيش��تري كس��ري بودجه را افزايش دهد 
و كيفيت هزينه كرد كس��ري بودج��ه را نيز افزايش 
دهد. ثانيا، دولت نبايد براي ثبات بازار ارز تنها چشم 
به مذاكرات هس��ته يي داشته باش��د بلكه بايد بداند 
ك��ه بخش مهمي از ثبات ب��ازار ارز در كوتاه مدت و 

بلندمدت در گرو رفتار مالي دولت است. 

احمد درخشنده سرپرست 
بانك شهر شد

احمد درخش��نده، عضو هيات مدي��ره و معاون 
اعتبارات بانك شهر در پي استعفاي دكتر پورزرندي، 
مديرعامل اين بانك از سوي رييس هيات مديره به 
عنوان سرپرس��ت معرفي ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومي بانك ش��هر، در پي استعفاي حسين محمد 
پورزرن��دي از س��مت عضوي��ت در هيات مديره و 
مديرعامل��ي اي��ن بان��ك، احمد درخش��نده عضو 
هيات مديره و معاون اعتبارات به عنوان سرپرس��ت 
بانك شهر معرفي شد. احمد درخشنده، مديرعامل 
چندين بانك دولتي و خصوصي ازجمله بانك شهر 
را در كارنام��ه مديريت��ي خ��ود دارد و از مديران با 

سابقه نظام بانكي كشور است. 

يادداشت

خبر

كاهش تب طال با افت 122هزار توماني قيمت سكه

نقدينگي ۱۵۰۰ هزار ميلياردي بازيگر تالطمات ارزي و سكه
قيمت سكه 2۰درصد حباب دارد، دالر 4232 تومان شد

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
 ب��ه دنب��ال كاهش نرخ اون��س جهاني طال به 
1280 دالر همچني��ن پايان م��اه مبارك رمضان 
و عيد فطر و از س��وي ديگر، رشد 2700واحدي 
ش��اخص ب��ورس ب��ه خاط��ر هدايت بخش��ي از 
نقدينگ��ي و ش��رايط بهتر تواف��ق صادركنندگان 
و واردكنن��دگان كاال و مواد اولي��ه براي عرضه و 
تقاضاي ارز، پيش بيني مي ش��ود كه تب س��كه تا 
حدودي كاهش يابد و بر اين اساس روز پنج شنبه 
24 خرداد نيز قيمت انواع سكه و طال تا حدودي 
كاه��ش يافت. ه��ر چند كه قيمت س��كه و طال 
همچنان باالس��ت اما برخي فع��االن بازار با توجه 
به وجود حباب 400هزار توماني معتقدند كه تب 

سكه به تدريج كاهش خواهد يافت. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد پنج شنبه 24خرداد ماه در 
ب��ازار تهران با 122 هزار و ۵00 تومان كاهش، 2 

ميليون و 448 هزار و ۵00 تومان تعيين شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۵۶ هزار تومان افت 2 ميليون و ۳8۳ هزار 
تومان داد و س��تد شد. از سوي ديگر در بازار آزاد 
هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 1۹هزار تومان 
كاهش قيم��ت، يك ميليون و 2۳4 هزار تومان و 
ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۶ هزار تومان افت 

70۵ هزار تومان معامله شد. 
بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 
2 هزار تومان كاهش 40۶ هزار تومان معامله شد 
و هر گ��رم طالي 18 عيار نيز ب��ا ۵ هزار و ۵70 
تومان افت 208 هزار و ۹۳0 تومان قيمت خورد. 
 در ب��ازار ارز رس��مي ني��ز بانك مرك��زي نرخ
۳۹ ارز را براي روز پنج شنبه 24 خرداد اعالم كرد 
كه براس��اس آن ن��رخ ۳2 ارز از جمله دالر، پوند 
و ي��ورو افزايش و ن��رخ 4 ارز كاهش يافت و نرخ 
۳ ارز ني��ز ثاب��ت ماند. نرخ ه��ر دالر امريكا با ۵0 
ري��ال افزايش 42 هزار و ۳20 ريال قيمت خورد. 
همچنين نرخ هر پوند انگليس با 1۹0ريال افزايش 
نسبت به روز چهارشنبه ۵۶هزار و ۶4۶ريال و هر 
يورو نيز با 2۹1ريال رش��د نسبت به روز قبل 4۹ 

هزار و ۹۳8 ريال ارزش گذاري شد.

 حباب 2۰درصدي سكه
در اين زمينه س��عيد مجتهدي رييس شوراي 
 عال��ي نظارت كان��ون صراف��ان از وج��ود حباب
20 درصدي در قيمت س��كه خب��ر داده و معتقد 
اس��ت كه هم  اكن��ون ارزش واقعي س��كه حدود 
2ميليون تومان است، در حالي كه نرخ اسمي آن 
به قيمت هر قطعه س��كه به بي��ش از 2ميليون و 

۵00 هزار تومان رسيده است. 
وي همچنين با بيان اينكه طي چند ماه گذشته 
ارزش پ��ول ملي در براب��ر ارزهاي خارجي كاهش 
يافته و همين مس��اله سبب ش��ده سرمايه گذاران 
س��رمايه هاي خ��ود را به ارز تبديل كنن��د، افزود: 
س��رمايه هاي مردم به س��مت بازار س��كه س��وق 
پي��دا كرده اس��ت. رييس ش��وراي عال��ي نظارت 
كانون صرافان با اش��اره به اينكه با س��رازير شدن 
س��رمايه هاي مردمي به س��مت بازار سكه تعادل 
مي��ان عرض��ه و تقاضا بر هم خورده اس��ت، ادامه 

داد: اين مساله منجر به ايجاد حباب 20 درصدي 
در قيمت سكه شده است. وي با بيان اينكه بانك 
مركزي متولي سيس��تم پولي، س��كه و ارز است، 
گفت: فروش سكه و ارز به صرافي هاي داراي مجوز 

از بانك مركزي واگذار شده است. 
مجته��دي ضمن تاكيد بر اينك��ه با تمهيدات 
بانك مركزي بايد حباب سكه از ميان برداشته و به 
قيمت واقعي نزديك ش��ود، افزود: مردم بايد سكه 
مورد ني��از را از صرافي هاي داراي مجوز خريداري 
و فاكتور معتبر دريافت كنند تا دچار زيان نشوند. 
وي در پايان با اشاره به اينكه پول هاي سرگردان 
در ش��رايطي كه تورم بااليي وجود دارد به سمت 
بازار سكه و ارز هدايت مي شود، يادآور شد: انتظار 
مي رود بانك مركزي در س��ريع ترين زمان ممكن 

تمهيداتي براي كنترل بازار سكه بينديشد. 

 كاهش تب سكه با هدايت نقدينگي به توليد
از س��وي ديگر نايب رييس كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: سرمايه هاي 
س��رگردان عامل اصلي داغ شدن بازار سكه، طال و 

ارز بوده است. 
ه��ادي قوام��ي در گفت وگ��و با ايبنا ب��ا بيان 
اينكه هدايت نقدينگي به س��مت توليد مي تواند 
وضعيت قيمت س��كه و ارز را در كشور ساماندهي 
كند، گفت: تالطم موجود در بازار س��كه به علت 
نقدينگي هاي رها ش��ده در بازار است كه به موج 
س��واري برخي منجر ش��د. نماينده اس��فراين در 
مجلس ش��وراي اس��المي با تاكيد بر اينكه دولت 
به دنب��ال افزايش قيمت ها نيس��ت، تصريح كرد: 
علت اصلي گراني هاي رخ داده در بازار بالتكليفي 
نقدينگي در كش��ور اس��ت از اي��ن رو دولت بايد 
سياس��تي در راستاي بهبود شرايط پيگيري كند. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا عرضه بيشتر 
س��كه نمي تواند، وضعيت قيمت ها در اين بازار را 

بهبود ببخشد، تصريح كرد: عرضه بيشتر سكه هم 
نمي تواند كمكي به س��اماندهي اي��ن بازار كند از 
اي��ن رو بهترين كار مديري��ت صحيح حوزه توليد 

است. 
قوامي با تاكيد بر اينكه نقدينگي به مس��يري 
كه بيشترين سود را داشته باشد هدايت مي شود، 
اف��زود: در ماه هاي اخير مردم س��كه، ارز و طال را 
داراي بيشترين سود دانسته و حتي با خارج كردن 
نقدينگي خود از شبكه بانكي به تالطم بيشتر بازار 
دام��ن زدند. وي با بيان اينكه بانك ها و بورس در 
هدايت نقدينگي به س��مت تولي��د موفق نبودند، 
تصريح كرد: دولت بايد باتوجه به نوآوري هاي در 
دست ايجاد در مراكز تحقيقاتي شرايط اجتماعي 
را ب��راي كارآفرينان فراهم ك��رده و به اين ترتيب 

رونقي در اقتصاد ايجاد كند. 
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، ادامه داد: 
هزينه كرد منابع در حوزه داللي سكه مخرب ترين 
اقدامي اس��ت كه بازار را ملتهب مي كند از اين رو 

دولت بايد با داللي در اين بخش مقابله كند. 
قوامي با بيان اينكه اعمال سياست هاي منطقي 
مي تواند بازار را به وضعيت مناس��ب هدايت كند، 
گف��ت: در صورتي كه دولت بتواند نقدينگي را به 
حوزه طرح هاي پربازده و بدون داللي هدايت كند 
افراد به جاي هجوم به س��مت بازار ارز و س��كه و 
مانن��د آن در طرح هاي با بازدهي باال مش��اركت 
ك��رده و حتي خانه هاي خود را نيز براي اين مهم 

به فروش مي رسانند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه معج��زه نظام خلقت در 
توليد اس��ت، افزود: متاس��فانه در ش��رايط فعلي 
پرزحمت ترين كار توجه به توليد است در صورتي 
كه اگر دولت به اين حوزه بيش از پيش توجه كند 

ديگر نيازي به تالش براي كنترل تورم نيست. 
قوامي با بيان اينكه توجه به توليد خود به خود 
به اعمال سياست هايي در حوزه افزايش صادرات 
نيز منجر خواهد ش��د، گفت: متاس��فانه در حال 
حاض��ر دولت برنامه داخلي ن��دارد از اين رو تكيه 

بر تدوين برنامه منسجم بهترين كار ممكن است. 
برنام��ه، بودج��ه و  نايب ريي��س كميس��يون 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: ارائه 
تسهيالت ارزان مي تواند در راستاي توليد با صرفه 
و عدم هدايت نقدينگي به س��مت بازارهاي كاذب 

كمك كند. 

 نقدينگي 1۵۰۰ هزار ميليارد توماني بازيگر 
تالطمات ارزي و سكه

 از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه 
مهم ترين عامل تالطم بازار ارز و سكه، وجود بيش 
از 1۵00 ميليارد تومان نقدينگي است كه هر چه 
اين نقدينگي به سمت توليد حركت كند، مي تواند 
تالطم در بازار دارايي، سكه و ارز، خودرو و مسكن 

را مهار كند. 
معصومه آقاپور عليش��اهي عضو هيات رييس��ه 
كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه افزايش 
نرخ ارز و س��كه به بي ثباتي در بازارها منجر شده 
است، گفت: عالوه بر مسائل بين المللي و مسكوت 
مان��دن تصويب FATF، اصطالح��ا از بابت بمب 
ويرانگِر نقدينگي حدود 1۵00 هزار ميليارد توماني 

كشور نگران هستم. 
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: موضوع گراني ارز و سكه 
را خيلي غيرطبيعي نمي دانم چراكه با دميدن هر 
روزه بر بادكنك نقدينگي اين گراني ها را مي توان 

طبيعي دانست. 
آقاپ��ور عليش��اهي تصريح كرد: چ��اپ پول و 
شبه پول براي جبران هزينه هاي سرسام آور كشور 
چه براي پرداخت يارانه، چه براي طرح س��المت، 
چه ب��راي تامين منابع حقوق بگي��ران و چه براي 
هزينه هاي نظامي، باعث مي شود بادكنك نقدينگي 
بزرگ ت��ر ش��ود و موضوع ديگر اينك��ه اختصاص 
سودهاي واهي به سپرده هاي بانكي به زيان اقتصاد 

كشور است. 
نماينده شبس��تر در مجلس ش��وراي اسالمي 
اف��زود: باي��د پذيرف��ت ب��راي اص��الح و كاهش 
هزينه هاي كش��ور نمي توان كارمندها را اخراج يا 
يارانه ها را قطع كرد يا هزينه هاي نظامي را كاهش 
داد بنابراي��ن باي��د به صوت اصولي و كارشناس��ي 

راهكارهاي اقتصادي ارائه كرد. 
آقاپور عليش��اهي تصريح كرد: مي توان عنوان 
كرد وضعيت اقتصاد فعلي مانند بسته هاي پف كرده 
چيپس ش��ده كه به س��ختي يك پنجم حجم آن 
سيب زميني است بنابراين بايد با هماهنگي و اتخاذ 
تدابير صحيح اقتصادي بسته نقدينگي را فشار داد 
تا حجم آن اصطالحا به اندازه سيب زميني داخلش 
باشد. وي ادامه داد: تقويت ديپلماسي اقتصادي و 
تعامل با كش��ورهاي مختلف دنيا و همچنين باال 
بردن درجه امنيت كس��ب و كار در كش��ور نقش 

مهمي در رونق اقتصاد دارد. 
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي با تاكيد بر ارتق��اي بهره وري و 
تقويت اس��تحكام موقعيت تجاري كش��ور يادآور 
شد: براي رفع مش��كالت اقتصادي بايد نقدينگي 
به بازارهاي مولد س��وق داده شود و از خام فروشي 

نيز جلوگيري كرد. 
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دبيركل بانك مركزي خبرداد

بازارسازي براي اوراق گواهي پيش فروش سكه
دبيركل بانك مركزي با اشاره به تصميمات اخير 
اين بانك در رابطه با تعميق بازار طال، از بازارسازي 
ب��راي اوراق گواهي پيش خريد س��كه در بورس و 

اوراق بهادار خبر داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بان��ك مركزي، 
س��يدمحمود احم��دي در اي��ن خص��وص، اظهار 
داشت: در آستانه عيد سعيد فطر خبر خوبي براي 
سرمايه گذاران در طرح پيش فروش سكه و فعاالن 
ب��ازار طال داريم چراكه اج��راي اين طرح عالوه بر 
نقدپذير كردن اوراق گواهي پيش فروش س��كه، به 

تعديل و تثبيت بازار طال نيز كمك خواهد كرد. 
دبيركل بانك مركزي افزود: در س��ال گذشته و 
به دنبال التهاب بازار ارز و طال، بانك مركزي نسبت 
به اجراي طرح پيش فروش سكه طالي بهار آزادي 
اقدام كرد. در اين راستا مجموعا 7.۶ميليون قطعه 
س��كه طال در مراحل مختلف و با سررس��يدهاي 
يك ماهه الي 2س��اله پيش فروش شد. تاكنون و با 
سررسيد ش��دن موعد تحويل سكه هاي يك ماهه، 
ح��دود 800 هزار قطعه س��كه طال ب��ه خريداران 

تحويل ش��ده و ۶.8ميليون قطعه سكه طال از كل 
ميزان پيش فروش ش��ده باقي مان��ده كه در مواعد 

سررسيد تحويل مردم خواهد شد. 
احمدي با اش��اره به عرضه تدريجي س��كه هاي 
پيش فروش ش��ده بر اس��اس برنامه پيش فروش، 
بازارس��ازي براي اوراق گواهي پيش فروش س��كه 
را اقدامي در راس��تاي نقدپذير ك��ردن اوراق مزبور 
و همچنين تعميق بازار ط��ال و ثبيت اين بازار در 

شرايط كنوني معرفي كرد. 
وي با اشاره به اينكه با سررسيد شدن و تحويل 
س��كه هاي فوق در مواعد سررسيد، شاهد افزايش 
عرضه  س��كه طال در ب��ازار خواهيم ب��ود، افزود: با 
افق پيش رو و تدريجي بودن تزريق س��كه، به نظر 
مي رس��د تاثيرگ��ذاري طرح پيش فروش ب��ر بازار 
محدود باش��د و به ويژه در فواصل بين سررس��يد، 
خأل عرضه مي تواند احس��اس ش��ود. با بازارسازي 
اوراق گواه��ي پيش فروش ام��كان خريد و فروش 
اوراق مزبور فراهم خواهد شد و از اين طريق حجم 
عرضه در بازار طال با سررسيدهاي مختلف افزايش 

مي يابد. به اين ترتيب از س��ويي بازار سكه تعميق 
پيدا مي كند و عالوه بر آن منافع مناس��بي نصيب 
خريداران س��كه در طرح پيش فروش مي شود؛ لذا 
انتظ��ار مي رود اج��راي اين طرح تاثي��ر به مراتب 
بيشتري در ثبات بازار در مقايسه با تزريق تدريجي 

سكه داشته باشد. 
دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه اطالع رساني 
الزم درخص��وص جزئيات اجراي طرح جديد بانك 
مركزي انجام خواهد ش��د، گف��ت: در اين طرح به 
سرمايه گذاران در طرح پيش فروش سكه اين امكان 
داده مي ش��ود ت��ا در صورت تماي��ل اوراق گواهي 
پيش فروش )رس��يد پيش خريد( خ��ود را به اوراق 
سكه طال )با سررس��يد متناظر( كه از ويژگي هاي 
امنيتي الزم برخوردار بوده و قابليت خريد و فروش 

در بورس را دارند، تبديل كنند. 
احم��دي در تبيين فوايد اجراي اين طرح براي 
سرمايه گذاران در طرح پيش فروش سكه، ادامه داد: 
به طور قطع سرمايه گذاران در طرح پيش خريد سكه 
از اين امكان استقبال خواهند كرد، چراكه برخالف 

اوراق س��كه طال. اوراق گواهي پيش خريد س��كه 
طال تا موعد سررس��يد امكان معامله و نقدپذيري 
ندارد. عالوه بر اين، بازارس��ازي براي اوراق س��كه 
طال مخاطرات امنيتي مربوط به نگهداري سكه در 
منازل را برطرف مي كند؛ چراكه اوراق سكه طال با 
نام بوده و در س��امانه مربوطه ثبت ش��ده و امكان 
فروش آن توس��ط فرد ديگري غير از صاحب اوراق 

وجود ندارد. 
دبيركل بانك مركزي با تاكيد بر ايفاي كامل و 
به موقع تعهدات بانك مركزي در طرح پيش فروش 
س��كه، افزود: دارندگان اوراق اين امكان را دارند تا 

پس از سررسيد و در صورت تمايل، با ارائه اوراق به 
بانك مركزي نسبت به دريافت سكه طالي فيزيكي 

اقدام كنند. 
وي اطمين��ان خاط��ر داد: اي��ن اوراق پ��س از 
سررسيد نيز كامال معتبر بوده و 100 درصد مبتني 
بر سكه طالست. در واقع در اين طرح، اوراق سكه 
طال كامال حكم س��كه فيزيكي ط��ال را دارند و به 
دارندگان اين امكان را مي دهد تا ضمن برخورداري 
از منافع آن، ريسك نگهداري طال را حذف كرده و 
از امكان معامله اين اوراق در يك بازار متش��كل و 

شفاف برخوردار شوند.

ريي��س كل بيمه مرك��زي از افزايش ضري��ب نفوذ بيمه به 
2.۳درصد و تحقق وظايف پيشرفتي صنعت بيمه در برنامه ششم 
توس��عه خبر داد. ناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي با اشاره 
به رش��د اقتصادي و ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در سال 
گذشته گفت: با توجه به انتش��ار رشد اقتصادي و ميزان توليد 
ناخالص داخلي كش��ور در سال 1۳۹۶و نظر به ميزان حق بيمه 
توليدي صنعت بيمه كشور در سال گذشته، مقدار ضريب نفوذ 
بيمه)نسبت حق بيمه هاي بازرگاني به توليد ناخالص داخلي( به 
2.۳درصد افزايش يافت. گفتني است؛ رييس كل بيمه مركزي 
چندي پيش گفته بود، گردش مالي صنعت بيمه در س��ال ۹۶ 
بيش از 1۳ميليارد يورو بوده و با توس��عه فرهنگ بيمه مي توان 

رش��د بيشتري را در صنعت بيمه ايران شاهد بود. صنعت بيمه 
در ايران در 2دهه گذش��ته 4.۵برابر توليد ناخالص داخلي رشد 
داشته و نفوذ بيمه به س��رعت درحال پيشرفت است؛ براساس 
تصويب مجلس در پايان برنامه ششم نفوذ بيمه به مراتب بايد از 
2.۳درصد بيشتر شود كه اين امر نيازمند سرمايه گذاري است. 

همت��ي درخصوص وضعيت ارتباطي صنع��ت بيمه ايران با 
كشورهاي خارجي تاكيد كرد: رشد 20درصدي ساالنه صنعت 
بيمه در ايران افق روشني براي همكاري بين شركت هاي بيمه 
ايراني و خارجي اس��ت و ش��ركت هاي بيمه ايران ظرفيت هاي 
بزرگي براي سودآوري دارند و صنعت بيمه مي تواند زمينه خوبي 

براي همكاري با اروپا باشد. 

معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و 
دارايي بر ضرورت اصالح قوانين براي برخورد با تخلفات مالي كه 

در شبكه هاي اجتماعي صورت مي گيرد، تاكيد كرد. 
عبدالرحم��ن نديمي بوش��هري در گفت وگو با ايبن��ا درباره 
شيوه هاي نظارت بر فناوري هاي نوين مالي و فين تك ها از سوي 
نهاد ناظر گفت: اين موضوع ازجمله خألهاي قانوني است كه در 
كشور با آن مواجه هستيم. وي خواستار اصالح قانون بانكداري 
درباره تخلفات مالي با استفاده از فناوري هاي نوين و شبكه هاي 
اجتماعي شد و افزود: قانوني كه چند سال پيش درباره بانكداري 
به تصويب رس��يد، نيازمند آن اس��ت كه به روزرساني شود زيرا 
در آن زمان فناوري هاي نوين تا اين اندازه پيشرفت نكرده بود. 

عضو شوراي پول و اعتبار همچنين اضافه كرد كه حتي قانون 
مدني كش��ور در برخي از م��وارد در زمينه تخلفات مالي كه در 

شبكه هاي اجتماعي صورت مي گيرد، نيازمند اصالح است. 
نديمي بوشهري گفت: امروزه با توجه به پيشرفت هاي انجام 
شده در فناوري هاي مالي يك سري از ابزارها به وجود آمده كه 
نحوه نظارت بر آنها در قوانين قبلي پيش بيني نشده و حتما بايد 
با اصالح قوانين، نظ��ارت كافي و قوي روي آنها به وجود بيايد. 
معاون بانك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي تاكيد كرد: تمامي عمليات بانكي و مالي بايد تحت نظارت 
نهاد ناظر باشد؛ در هيچ كجاي دنيا نيز بدون نظارت كافي نهاد 

ناظر نمي توان عمليات بانكي و مالي انجام داد. 

ضريب نفوذ بيمه به 2.3 درصد رسيد اصالح قوانين برخورد با تخلفات مالي در شبكه هاي اجتماعي
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5 بورس و فرابورس
 بررس�ي عملكرد يك س�اله »پتاير«: شركت 
تولي��دي ايران تاير اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
معادل 286 ميليارد و 469 ميليون ريال منتشر كرد. بر 
اين اساس شركت با انتشار عملكرد سال 96 خود اعالم 
كرد در س��ال مالي ياد ش��ده معادل 10ميليارد و 857 
ميليون ريال س��ود خالص داش��ت و بر اين اساس مبلغ 
38 ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 97درصد 
كاهش داشته است. عالوه بر اين، »پتاير« در پايان سال 
مال��ي 95 مبلغ يك هزار و 357 ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم خود اختص��اص داده بود. افزون بر اين، از س��ود 
خالص دوره، زيان انباش��ته ابتداي س��ال كسر شد و در 
نهايت مبلغ 99 ميليارد و 984ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تحق�ق 559ري�ال س�ود ب�ه ازاي هر س�هم 
»وتوشه«: شركت سرمايه گذاري پارس توشه اطالعات و 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال 
منتشر كرد. بر اين اساس، شركت با انتشار عملكرد سال 
96 خود اعالم كرد در س��ال مالي ياد ش��ده معادل 839 
ميليارد و 5ميليون ريال سود خالص داشت و بر اين اساس 
مبلغ 559 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 32 
درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه »وتوشه« 
در پايان س��ال مالي 95 مبلغ 818 ريال سود به ازاي هر 
س��هم خود اختصاص داده بود. همچنين به سود خالص 
دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت 
مبل��غ يك هزار و 830 ميليارد و 403ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
ليزين�گ   96 مال�ي  صورت ه�اي  انتش�ار   
رايان س�ايپا: ش��ركت ليزينگ رايان سايپا اطالعات و 
صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با سرمايه ثبت شده معادل 4 هزار و 
520 ميليارد ريال و سرمايه ثبت نشده معادل 4 هزار و 
520 ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت با 
انتش��ار اطالعيه يي اعالم كرد در دوره يك ساله 96 مبلغ 
يك هزار و 891 ميليارد و 403 ميليون ريال سود كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 209 ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم كنار گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
مال��ي قبل مع��ادل 36 درصد كاهش داش��ت. افزون بر 
اين، »ولس��اپا« در س��ال مالي 95 مبلغ 326 ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. از س��وي ديگر، به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال افزوده شد 
و در نهايت مبل��غ 2هزار و 341 ميليارد و 865 ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور شد. همچنين اين شركت داليل تغييرات واقعي 
دوره منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده 
نس��بت به اطالعيه قبلي منتش��ر ك��رد. طبق اطالعات 
منتشره اين ش��ركت مبلغ 379 ميليارد و 661 ميليون 
ريال ماليات پرداختي مربوط به س��نوات قبل بر اساس 
بخشنامه شماره 9622976 سازمان حسابرسي در سود 
و زيان جاري ثبت ش��د. طبق پيگيري هاي انجام شده و 
هماهنگي با س��ازمان حسابرسي چنانچه كسري ذخاير 
مالياتي س��نوات قبل جزو بند گزارش حسابرس��ي درج 
شده مش��مول بخشنامه فوق نيست. اين در حالي است 
كه با توجه به اينكه كس��ري ذخاير مالياتي اين شركت 
نيز جزو بند گزارش حسابرسي سال 1395 بوده و افشاء 
شده مشمول بخشنامه ياد شده نيست، در نتيجه مبلغ 
379 ميليارد و 661 ميليون ريال از س��ود و زيان جاري 
خارج و به حس��اب تعديالت سنواتي منظور شد. بر اين 
اس��اس، مبلغ 201ميليارد و 17ميلي��ون ريال افزايش 
هزينه هاي عمومي و اداري نسبت به آخرين پيش بيني 
اعالم شده در كل ناشي از افزايش هزينه مطالبات معوق 
اس��ت. عالوه بر اين مبل��غ 175 ميليارد و 412 ميليون 
ريال افزايش س��ايردرآمدهاي غير عملياتي نس��بت به 
آخرين پيش بيني اعالم ش��ده ناش��ي از سود حاصل از 

پيش خريد خودروست. 
 نگاهي بر صورت هاي مالي سال 96 »درازك«: 
ش��ركت البراتوارهاي رازك اطالعات و صورت هاي مالي 
12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي شده 
و با سرمايه ثبت شده معادل 410ميليارد ريال و سرمايه 

ثبت نشده معادل 183 ميليارد ريال منتشر كرد. 
بر اين اس��اس شركت با انتشار اطالعيه يي اعالم كرد 
در دوره يك س��اله 96 مبلغ 673 ميليارد و 794 ميليون 
ريال س��ود كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 
643 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه در 
مقايسه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 14درصد 
افزايش داشت. اين در حالي است كه »درازك« در سال 
مال��ي 95 مبلغ يك هزار و 440 ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. همچنين به سود خالص دوره 
نيز، سود انباشته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ 
778 ميليارد و 272 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار عملكرد »سصفها«: ش��ركت سيمان 
اصفه��ان اطالعات و صورت هاي مال��ي 12ماهه منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نش��ده و با سرمايه 
مع��ادل 200ميليارد ريال منتش��ر كرد. اف��زون بر اين، 
شركت س��يمان اصفهان در پايان س��ال مالي 96 مبلغ 
90 ميليارد و 304ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 452 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 20درصد افزايش داشت. همچنين »سصفها« در 
س��ال مالي 95 مبلغ 377 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. بر اين اساس به سود خالص اين دوره 
نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
234ميليارد و 779 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تعديل پتروشيمي فناوران: شركت پتروشيمي 
فن��اوران درب��اره تغيير با اهميت پيش بين��ي درآمد هر 
س��هم سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 توضيح داد. 
همچنين، شركت از تعديل مثبت 33 درصدي پيش بيني 
سود سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 خبر داد. افزون 
بر اين »ش��فن« اعالم كرده سود خالص پيش بيني شده 
قبلي 4 هزار و 269 ميليارد و 373 ميليون ريال بوده كه 
ب��ه 5 هزار و 713 ميلي��ارد و 296 ميليون ريال افزايش 
يافته است. اين شركت علت تغيير با اهميت پيش بيني 
درآمد هر سهم را تاثير افزايش نرخ جهاني فروش متانول 
ب��ر نرخ فروش متانول صادراتي و نيز افزايش نرخ تبديل 

ارز اعالم كرده است.

رويخطشركتها

سلطاني نژاد اقدامات بورس كاال را تشريح كرد

كاهش تقاضاي مس پس از پااليش متقاضيان
 مديرعامل بورس كاالي ايران اقدامات اين بورس 
در راس��تاي پااليش متقاضيان مس  را تشريح 
كرد. در همين راستا، حامد سلطاني نژاد عنوان 
كرد: با اقدامات صورت گرفته در راستاي پايش 
متقاضيان مس در ب��ورس كاال و اعمال برخي 
محدوديت ها، ش��اهد كاهش قابل توجه ميزان 
تقاضاي م��س مفتول و مس كات��د بوده ايم تا 
تامين نياز مواد اوليه مصرف كنندگان واقعي از 
طريق بورس كاال به شيوه يي مطلوب در جريان 
باش��د. به گ��زارش كاالخبر، وي خاطرنش��ان 
ك��رد: در پي اع��الم ن��رخ 4200 توماني براي 
دالر به عن��وان نرخ ارز رس��مي و ارزش گذاري 
قيمت هاي پايه محصوالت در بورس كاال، شاهد 
رش��د ميزان تقاضا به نسبت عرضه محصوالت 
بوديم كه بررس��ي ها نش��ان داد بخشي از اين 
تقاضا ناشي از تمايل برخي متقاضيان غيرواقعي 
براي خريد مواد اوليه اس��ت؛ در همين راس��تا 
ب��ورس كاالي ايران اقدام به پااليش متقاضيان 

محصوالت ازجمله مس كرده است. 
وي افزود: ارزش گ��ذاري قيمت هاي پايه در 
بورس كاال برمبن��اي ارز 4200 توماني موجب 
شد قيمت هايي كه در بورس كاال كشف مي شود 
بعضا از قيمت ه��اي جهاني و قيمت هاي خارج 
ب��ورس، تا حد زيادي پايين تر باش��د و اين امر 
تقاضاي محصوالتي كه در بورس عرضه مي شود 
را به ش��دت افزاي��ش داد. س��لطاني نژاد اظهار 
داشت: در اين مدت در حالي ميزان عرضه مس 
در ب��ورس 66 درصد افزاي��ش يافت كه طرف 
مقابل تقاضاي اين محصول رشد 133درصدي 
داشته اس��ت؛ بنابراين اختالف قيمت بورس و 
قيمت جهاني موجب شده خيلي از كساني كه 
توليد كننده پايين دستي واقعي نيستند به خريد 
اين كاالها متمايل شوند و بعضا آن را يا در بازار 
بيرون بورس بفروش��ند يا ص��ادر كنند و رقيب 

توليد كننده شوند. 

 پااليش متقاضيان كليد خورد
وي عن��وان كرد: ب��ه اين ترتيب ب��راي اينكه 
بتواني��م فق��ط ني��از خري��داران واقع��ي مس را 
تامي��ن كنيم پااليش متقاضي��ان اين محصول را 
در بورس كلي��د زديم. س��لطاني نژاد درخصوص 
محدوديت ه��اي درنظ��ر گرفت��ه ش��ده و نحوه 
پااليش متقاضيان محص��ول مس گفت: تاكنون 
تنها توليدكنن��دگان مي توانس��تند مس كاتد را 
خريداري كنند؛ اما س��هميه ه��ر واحد توليدي 
مش��خص نبود. اين رويه براي م��س مفتول نيز 
به گونه يي بود كه همه مي توانستند اقدام به خريد 
كنن��د و محدوديتي ب��راي خريدار و حجم خريد 

آن وجود نداشت. اما با پااليش هاي صورت گرفته 
محدوديت هاي��ي براي ه��ر دو نوع محصول مس 
اعمال مي ش��ود. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران 
درخصوص اقدامات انجام ش��ده بورس كاال براي 
شناس��ايي متقاضيان واقعي و ح��ذف متقاضيان 
غيرواقع��ي گفت: مقرر ش��ده براي محصول مس 
مفتول، خريداراني كه طي سال هاي 95 و 96 در 
شرايط ثبات بازار اقدام به خريد كرده اند، به عنوان 
متقاضي واقعي شناخته شده و بتوانند از اين پس 
ني��ز مواد اوليه موردنياز خ��ود را از بورس تامين 
كنند. اما براي آنها محدوديتي براي حجم خريد 
درنظر گرفته نشده بود كه براساس نامه دو هفته 

قبل سازمان بازرس��ي كل كشور مقرر شده هيچ 
كدام از خري��داران در يك عرضه نتوانند بيش از 
100 تن محص��ول خريداري كنن��د. مديرعامل 
ب��ورس كاالي اي��ران درخصوص م��س كاتد نيز 
اظه��ار ك��رد: براي تعيي��ن محدودي��ت تقاضا و 
پااليش مشتريان اين محصول نيز متوسط ميزان 
خريد ماهانه هر خريدار را طي دو س��ال گذشته 
يعني سال هاي 95 و 96 محاسبه كرده و براساس 
حجم مس خريداري ش��ده ضرب��در 150درصد 
حجم تقاضاي جديد را در سيستم هاي معامالتي 
لح��اظ كرده ايم تا بيش از اين مي��زان تقاضا كه 

غيرواقعي خواهد بود، از بازار حذف كنيم. 

 همكاري با انجمن سيم و كابل ايران
وي درخصوص ديگر اقدام بورس كاالي ايران 
براي پااليش متقاضيان مس و تفكيك تقاضاي 
واقعي از غيرواقعي گفت: همچنين طي نشستي 
كه با انجمن صنف��ي كارفرمايان توليدكنندگان 
س��يم و كابل ايران برگزار ش��د، مقرر ش��د تا با 
همفكري مديران اين انجمن فيلترهاي ديگري را 
نيز در سيستم هاي معامالت لحاظ كنيم؛ چراكه 
طبق گفته اين انجم��ن برخي مصرف كنندگان 
م��س در ح��ال حاضر غيرفعال ب��وده و توليدي 
ندارند. اما براي كس��ب منافع ناشي از نوسانات 
و اخت��الف قيمت ها اقدام ب��ه خريد محصول از 
ب��ورس مي كنند. از اي��ن رو، مي توانيم با درنظر 
گرفتن فيلترهاي قوي تر، خريداران غيرواقعي و 

متقاضيان كاذب را شناسايي و حذف كنيم. 

 كاهش قابل توجه تقاضا پس از پااليش
ب��ه گفت��ه س��لطاني نژاد، ب��ا اعم��ال اين 
محدوديت ه��ا و پاي��ش متقاضي��ان مس در 
بورس، ميزان تقاضاي م��س مفتول از حدود 
 20 ه��زار ت��ن تقاضاي خريد در م��اه، به رقم
5 هزار تن تقاضا كاهش يافته است. وي ادامه 
داد: مي��زان تقاضاي مس كاتد نيز از 9 هزار و 
 300 ت��ن در هر عرضه ب��ه 6 هزار و 200 تن

اف��ت كرده اس��ت. ضمن اينكه ب��ا اين روش، 
شركت هاي بزرگ تر توانسته اند حجم بيشتري 
از م��واد اولي��ه موردني��از خود جه��ت توليد 
محصوالت شان را از بورس تامين كنند كه اين 
نتيج��ه به عدالت نزديك تر اس��ت. مديرعامل 
ب��ورس كاالي اي��ران تاكيد كرد: اي��ن تدبير 
كمك كرد تا بس��ياري از تقاضاهاي كاذب از 
بازار خارج ش��ود و فرآيند كشف قيمت نيز به 
شكل بهتر رقم بخورد؛ ضمن اينكه با همكاري 
توليدكننده ها در بسياري از كاالها عرضه ها در 

بورس افزايش پيدا كرده است. 

مروري بر آمار معامالت بازار سهام

هفته طاليي بورس
گروه بورس|

در پايان معامالت هفته گذشته شاخص كل نسبت 
به هفته ماقبل با 3.3درصد افزايش همراه ش��د. اين 
افزاي��ش كه بخش عم��ده آن در آخري��ن روز كاري 
هفته گذش��ته رقم خورد نگاه  ساير س��رمايه گذاران 
را ني��ز به س��مت بازار س��هام معطوف ك��رد. در اين 
بين، اغلب صاحب نظران بورس��ي معتقدند كه صعود 
نماگ��ر بازار قابل پيش بيني بود و اين رويداد به نوعي 
شروع پرقدرت دماس��نج بازار براي فتح قله هاي تازه 
در تاري��خ بورس كش��ور محس��وب مي ش��ود. اما در 
نقط��ه مقابل برخي ديگر از كارشناس��ان بازار بر اين 
باورند كه ميزان رش��د بازار باتوجه به ساير پارامتر ها 
ازجمله حجم و ارزش معامالت تا حدودي همخواني 
نداشت و  بايد نماگر  بازار نه به صورت يك باره بلكه طي 
چند روز معامالتي روند صع��ودي را طي مي كرد. به 
هر ح��ال، در پايان معامالت هفته منتهي 23 خرداد 
ماه 97، ش��اخص كل با 3147 واحد افزايش نس��بت 
ب��ه هفته ماقبل، به رقم 99146 واحد رس��يد. بر اين 
اس��اس، ش��اخص بازار اول با 2461 واحد افزايش به 
رقم 71606 واحد بالغ ش��د و ش��اخص ب��ازار دوم با 

5498 واح��د افزايش ع��دد 204816 واحد را تجربه 
كرد و به اين ترتيب ش��اخص ب��ازار اول با 3.6درصد 
و ش��اخص بازار دوم با 2.758درصد افزايش نس��بت 
به هفته ماقبل مواجه ش��دند. افزون بر اين، در 5 روز 
كاري هفته گذش��ته ارزش كل معامالت اوراق بهادار 
به 13348 ميليارد ريال بالغ ش��د كه نسبت به هفته 
ماقبل 172درصد افزايش يافته است. در ضمن تعداد 
5554ميلي��ون انواع اوراق بهادار در بيش از 418هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 199درصد 
و 98درصد افزايش را نس��بت به هفته ماقبل تجربه 
كردند. اين درحالي است كه تعداد 107 ميليون واحد 
از صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران ب��ه ارزش كل بي��ش از 1086 ميلي��ارد ريال 
مورد معامله قرار گرفت و ب��ه ترتيب با 120درصد و 
121درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. 

 سقف شكني جديد فرابورس 
از س��ويي ديگر، هفت��ه كاري پر ف��راز و فرود در 
فرابورس ايران با ركوردش��كني شاخص كل و جهش 
آن به ارتفاع 1153 واحدي پايان يافت تا بدين ترتيب 

آيفك��س در باالتري��ن ارتفاع تاريخي خود بايس��تد. 
به هر ح��ال، در پي صعود 42 واحدي ش��اخص كل 
فراب��ورس ايران نس��بت به آخري��ن روز كاري هفته 
گذش��ته بازدهي اين نماگر از ابتداي س��ال به بيش 
از 5درصد رس��يد. عالوه بر اين طي هفته گذش��ته، 
ش��اهد رويدادهاي مهمي همچون انتش��ار اطالعيه 
پذيرش 4 سري اسناد خزانه اسالمي، درج 2 شركت 
در ب��ازار دوم و يك ش��ركت در بازار پايه و همچنين 
قطعيت معامله بخش��ي از سهام شركت بيمه سامان 
 بوديم. بدين ترتيب در نخستين روز كاري هفته يي كه 
پشت س��ر گذاش��تيم اطالعيه پذيرش اسناد خزانه 
اسالمي جديد در نمادهاي »اخزا621«، »اخزا 622«، 
 »اخ��زا 623« و »اخ��زا 624« ب��ه ارزش نزدي��ك به 
43 هزار ميلي��ارد ريال در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي 

فرابورس ايران، منتشر شد.
 

 عرضه »اخزا 621«؛ 28 خرداد ماه
اف��زون بر اي��ن، در مي��ان چهار اس��ناد خزانه 
اس��المي كه ط��ي اين م��اه در فراب��ورس پذيرش 
شد، دوشنبه هفته آتي ش��اهد عرضه »اخزا621« 

خواهيم بود. از اين رو اين اوراق براي نخس��تين بار 
در بيست وهش��تم خردادم��اه در ب��ازار ابزاره��اي 
نوي��ن مالي فرابورس گش��ايش مي ياب��د و قيمت 
پايان��ي اوراق، ميانگي��ن م��وزون معام��الت روزانه 
آن در روز گش��ايش خواه��د ب��ود. م��دت اوراق 
 »اخزا621« كه به تع��داد 5 ميليون ورقه به ارزش 
5 هزار ميليارد ريال در اواخر اسفندماه 96 منتشر 
شده، 5  ماهه اس��ت و در 22 مردادماه سال جاري 

سررس��يد مي شود. براس��اس اين گزارش، در پايان 
 معامالت هفته گذش��ته فرابورس ش��اهد دادوس��تد 
دو ه��زار و 475 ميليون ورقه به��ادار به ارزش افزون 
بر 10 ه��زار و 700 ميليارد ريال در 213 هزار نوبت 
معامالتي بود. در اين ميان معامله گران به ترتيب 334 
و 1430 ميليون سهم را در بازارهاي اول و دوم دست 
به دس��ت كردند كه اين دادوستدها ارزش مبادالتي 

700 و 2206 ميليارد ريالي را به ثبت رساند. 

افرادي كه تا آخر خرداد ماه امسال به سامانه سهام عدالت شماره 
ش��باي خود را اعالم نكنند با ارائه گزارش اين س��ازمان به شوراي 
عالي اصل 44 قانون اساس��ي به عنوان منصرف معرفي مي ش��وند. 
به گزارش ايبنا، ميرعلي اشرف عبداهلل پورحسيني رييس سازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به مطالب فوق اظهار داشت: توزيع سود 
س��هام عدالت مش��موالني كه ثبت نام قطعي كرده اند اما تا س��ال 
95 از دنيا رفته اند از اول تير ماه امس��ال آغاز مي ش��ود. وي با بيان 
 اينكه س��ود سهام اين مش��موالن كه دو ميليون و 200 هزار نفر از

49 ميليون مش��مول را شامل مي ش��ود، به حساب وراث آنها واريز 
خواهد ش��د، اظهار داش��ت: در همين راستا نشس��ت هايي با دفاتر 
پيشخوان دولت برگزار شده و تا پايان خرداد ماه نتايج به دست آمده 
نهايي مي شود. معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي سازي 
ادامه داد: پس از نهايي شدن نتايج، وراث قانوني متوفي بايد از اول 
تير ماه به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كنند تا به مرور سود سهام 
عدالت مورد نظر را دريافت كنند. وي با اش��اره به اينكه افرادي كه 
موفق به ثبت نام در سامانه سهام عدالت براي دريافت سود نشده اند 
بايد منتظ��ر ارائه مجوز براي ثبت نام باش��ند، گفت: مجوز ثبت نام 
مش��موالن جديد زماني صادر مي شود كه تكليف تمام 49 ميليون 
مشمول ثبت نام شده، مشخص شود. پورحسيني با تاكيد بر اينكه 
سود سهام عدالت مشموالني كه تا ششم ارديبهشت امسال شماره 
شباي ثبت شده آنها در سامانه مورد تاييد قرار گرفته، پرداخت شده 
اس��ت، افزود: برخي مشموالن كه شماره ش��باي خود را به سامانه 
سهام عدالت اعالم نكرده اند تا پايان خردادماه سال جاري بايد نسبت 
به اعالم آن به سامانه اقدام كنند. وي با اعالم اين مطلب كه تكليف 

س��ود سهام عدالت 95 بايد هر چه س��ريع تر مشخص شود، اظهار 
داش��ت: از اول تيرماه به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت شماره 
شباي مشموالن را دريافت نخواهد كرد. معاون وزير اقتصاد و رييس 
س��ازمان خصوصي سازي يادآور شد: كس��اني كه تا آخر خرداد ماه 
امس��ال به سامانه سهام عدالت شماره شباي خود را عالم نكنند با 
ارائه گزارش اين سازمان به شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي به 

عنوان منصرف معرفي مي شوند. 

 از اليحه آزادسازي چه خبر 
از س��ويي ديگر، داود خاني معاون برنامه ريزي توسعه منابع و 
امور پشتيباني سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به ارسال اليحه 
آزادسازي سهام عدالت از سوي دولت به مجلس گفت: اين اليحه 
در حال حاضر در كميسيون هاي مختلف مجلس ازجمله كميسيون 
ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در حال 
بررسي است و كميته خاصي نيز متشكل از نمايندگان مجلس، 
سازمان خصوصي سازي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و مركز 
پژوهش هاي مجلس مامور بررسي جزييات اين اليحه هستند. وي 
با بيان اينكه جلسات به صورت مس��تمر در حال برگزاري است 
افزود: اگر اليحه آزادسازي سهام عدالت با نظر نمايندگان مجلس 
منجر به قانون شود، به زودي اجرايي خواهد شد. داود خاني اضافه 
كرد: براس��اس پيش��نهادات ارائه ش��ده در اين اليحه قرار است 
آزادسازي س��هام عدالت در قالب صندوق هاي قابل معامله انجام 
ش��ود كه مطابق آن سهام شركت هاي سرمايه پذير در قالب چند 

صندوق تخصصي اداره خواهد شد. 

عدم اعالم شماره شبا به منزله انصراف از سهام عدالت
رييس اداره امور حسابرس��ي و گزارشگري مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، از تهيه نسخه دوم پيش نويس دستورالعمل راهبري 
شركتي و نظرخواهي عمومي در اين خصوص در سامانه كدال خبر 
داد. به گزارش س��نا، ميثم قاسمي بيان كرد: در حال حاضر نسخه 
دوم پيش نويس دس��تورالعمل راهبري ش��ركتي با درنظر گرفتن 
اصالحات و پيشنهادهاي فعاالن بازار كه در سال 1392 درخصوص 
پيش نويس اوليه ارائه شده بود، پس از بررسي در كارگروه راهبري 
ش��ركتي با حضور نمايندگاني از وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، 
سازمان حسابرسي، بيمه مركزي، صنعت بانكداري، صنعت بيمه، 
برخي حسابرسان معتمد سازمان و بخش خصوصي، معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران و رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهيه 
ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه در سال هاي اخير، راهبري شركتي 
ب��ه يكي از جنبه هاي اصلي و پوياي دنياي تجارت تبديل ش��ده و 
توجه به آن به طور چش��مگيري رو به افزايش است، اظهار داشت: 
امروزه ايجاد اعتماد و درس��تي كسب و كار ابزارهاي ضروري براي 
جذب سرمايه گذاران به ش��مار مي روند. قاسمي ادامه داد: از طرف 
ديگ��ر، انجام فعاليت هاي تجاري و اقتصادي، ش��امل مجموعه يي 
از مس��ووليت ها در قبال جامعه، چالش ه��اي متعدد در حوزه هاي 
اقتصادي، اجتماعي، اخالقي و زيس��ت محيطي، حقوقي و... است. 
به زبان س��اده راهبري ش��ركتي به معني تنظيم روابط ذي نفعان 
شركت ش��امل س��هامداران خرد، س��هامداران عمده، سهامداران 
نهادي، مديران اجرايي، اعضاي هيات مديره، پرسنل شركت، دولت 
و قانون گذاران اس��ت. وي توضيح داد: در راهبري ش��ركتي، روابط 
به گونه يي تعريف مي ش��وند كه همگي ذي نفعان احس��اس كنند 

سيس��تم مديريت واحد تجاري به درستي و صحت عمل مي كند و 
منافع همه افراد را درنظر دارد. 

رييس اداره امور حسابرس��ي و گزارشگري مالي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار تصريح كرد: باتوجه ب��ه ماهيت هدايتي، نظارتي و 
كنترلي راهبري شركتي در تصميم سازي و اجرا و نقش قابل توجه 
 در خلق ارزش براي تمام ذي نفعان، پياده  س��ازي راهبري شركتي 
در راستاي افزايش شفافيت، ايفاي مسووليت پاسخگويي و ارتقاي 
س��طح كارايي و اثربخش��ي عمليات به مهم تري��ن دغدغه  مراجع 
مختلف نظارتي و اجرايي تبديل ش��ده اس��ت. قاسمي با اشاره به 
اينك��ه تدوين س��از و كاري نظام من��د، در بس��تري قانوني براي 
پياده س��ازي رويه هاي راهبري شركتي از سال هاي گذشته مدنظر 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، افزود: 
طي اين سال ها، دس��تورالعمل كنترل هاي داخلي، منشور كميته 
حسابرس��ي و منشور حسابرسي داخلي در سال 1391 به تصويب 
هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار رس��يدند كه تا حدي 
بستر پياده سازي دستورالعمل راهبري شركتي را آماده كردند. وي 
يادآور شد: نخستين پيش نويس دستورالعمل راهبري شركتي در 
س��ال 1392 با همكاري شركت بورس و اوراق بهادار تهران تهيه و 
پس از بررس��ي در كميته اس��تانداردها و آموزش سازمان بورس و 
اوراق بهادار براي نظرخواهي عمومي منتشر شد. رييس اداره امور 
حسابرسي و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح 
داد: پيش نويس مذكور براي انجام نظرخواهي عمومي در س��امانه 
جامع اطالع رس��اني ناشران )كدال( به ش��ماره پيگيري 447129 

منتشر شده است. 

تهيه پيش نويس دستورالعمل راهبري شركتي در بورس

 ميان تيتر

عدم توس��عه يافتگي اقتصاد كش��اورزي به نبود زيرساخت هاي 
مناسب در اين بخش برمي گردد كه يكي از سكوي ها براي رسيدن 
به ش��رايط مطلوب در اين بخش، بهره بردن از ظرفيت هاي بورس 
كاالست. عباس كش��اورز معاون زراعت وزير جهاد كشاوري گفت: 
با عرضه عمده محصوالت كش��اورزي در بورس كاال موافق هستيم 
به طوري ك��ه رفته رفته بر حجم عرضه محص��والت در اين بازار نيز 
افزوده مي ش��ود. به گزارش ميزان، كش��اورز افزود: در سال گذشته 
نيز گندم چهار اس��تان در بورس كاال عرضه ش��د تا به مرور زمينه 

ب��راي عرضه هاي پرحجم گن��دم در بورس فراهم ش��ود. به عنوان 
مثال چالش ما در اين بخش به محصول آرد برمي گردد؛ فردي كه 
كااليي را از بورس خريداري مي كند، بايد در راستاي تكميل زنجيره، 
محصول فرآوري شده را نيز در بورس عرضه كند اما در شرايط فعلي 
ما مجبور هستيم آرد يارانه يي به نانوايي ها بدهيم كه بايد براي اين 
موضوع چاره يي انديشيده شود. به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، 
به طور طبيعي ايده آل بازارها، قرار گرفتن محصوالت بر تابلو بورس 
و كشف قيمت ها براساس عرضه و تقاضاست اما در بخش كشاورزي 

بايد رفته رفته زمينه ها براي رس��يدن به اين مهم فراهم ش��ود. وي 
با تاكيد بر اينكه مكانيس��م مناسب و شفافيت بورس، حق انتخاب 
به توليدكننده و مصرف كننده مي دهد، گفت: عدم توس��عه يافتگي 
اقتصاد كش��اورزي به نبود زيرس��اخت هاي مناس��ب در اين بخش 
برمي گردد كه يكي از س��كوي ها براي رس��يدن به شرايط مطلوب، 

بهره بردن از ظرفيت هاي بورس كاالست. 
معاون زراعت وزير كش��اورزي در ادامه به توليد گندم در س��ال 
زراعي جاري اش��اره كرد و افزود: پيش بيني مي شود در سال زراعي 
جاري توليد گندم كيفي بيش��تر ش��ود و خريد هم افزايش داشته 
باش��د. وي با بيان اينكه امس��ال به موضوع آبياري كشاورزي توجه 
ش��ده اما اين موضوع بركيفيت گندم اثري نداش��ته اس��ت، گفت: 

بررس��ي هاي طرح كيفيت گندم آغاز شده است و نتايج آن تا آخر 
فصل برداشت اعالم خواهد شد. كيفيت گندم تابع ژنتيك، مديريت 
زراعي و كنترل علف هرز و البته مصرف كود سرك است به طوري كه 
اغلب مزارع گندم كشور دو يا سه بار از كود سرك استفاده كرده اند. 
كش��اورز ادامه داد: تمامي شرايط براي توليد گندم كيفي مهياست 
چراكه ژنتيك رقم پتانسيل خوبي داشته، علف هاي هرز كنترل شده 
و كود ازت و س��رك به صورت تدريجي مصرف ش��ده است. معاون 
زراعت وزير جهاد كش��اورزي با اشاره به اعالم نرخ خريد تضميني 
سال زراعي آينده اظهار كرد: نرخ خريد تضميني سال زراعي آينده 
در وزارت جهاد كشاورزي در حال بررسي است كه در مردادماه سال 

جاري به شوراي اقتصاد ارجاع داده خواهد شد. 

بهره گيري از بورس كاال در توسعه اقتصاد كشاورزي
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 ورود وزارت صنعت
به ساماندهي بازار بطري 

ايسنا  وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوري 
به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
خواستار نظارت و جلوگيري از فروش پريفرم و ساير 
ملزومات پالس��تيكي با قيمت هاي حاش��يه يي بازار 
توسط توليد كنندگاني شده است كه مواد را از طريق 
بورس خريداري مي كنند. درحالي كمبود بطري براي 
بسته بندي مواد غذايي اعم از آب معدني و آشاميدني، 
روغن، نوشابه و ماءالشعير براي اين صنايع دردسازساز 
ش��ده كه به گفته توليدكنندگان اي��ن بخش آنها را 
ب��ا بحران مواجه كرده و محصول توليد ش��ده، ظرف 
براي بسته بندي و عرضه در بازار به مقدار كافي وجود 
ندارد! مواد اوليه مورد استفاده در صنعت آب معدني و 
آشاميدني، صنعت روغن، لبنيات، نوشابه، ماءالشعير، 
مواد ش��وينده و... قيمت شان نس��بت به پارسال ۲/۵ 
برابر شده است؛ موضوعي كه توليدكنندگان را به فكر 
برده كه توليد ديگر برايش��ان توجيه اقتصادي ندارد. 
هر چند مواد توليدي متعلق به پتروشيمي ها به ويژه 
مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان كاهش يافته اما 
ظاهرا تعدادي متخلف نيز با اس��تفاده از رانت درحال 
سودجويي هستند و اين مواد را با قيمت باال در بازار 
آزاد عرض��ه مي كنند.  در اي��ن ميان صنايع غذايي و 
ديگر صنايع وابس��ته به اين بخش به عنوان مشتري 
اين ظروف و بطري ها براي بسته بندي محصوالت خود 
نيز با مشكل مواجه شده اند و ظرفي براي بسته بندي 
و عرضه محصولش��ان ندارند يا به سختي و با افزايش 
قيمت اين نياز صنع��ت را تامين مي كنند. ۱۳خرداد 
ماه س��ال ج��اري مديركل صنايع غذاي��ي، دارويي و 
بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه يي به 
مديركل نظارت بر كاالهاي غيرفلزي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواستار »نظارت و 
جلوگيري از فروش پريفرم و ساير ملزومات پالستيكي 
با قيمت هاي حاش��يه يي بازار توسط توليد كنندگاني 
شده كه مواد را از طريق بورس خريداري مي كنند.« 
اين  درحالي اس��ت كه ليست توليدكنندگان پريفرم 
كه از ش��ركت ب��ورس كاالي اي��ران خريد مي كنند 
نيز اخذ و تهيه ش��ده اس��ت؛ بنابراين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان درخواست كرده ضمن نظارت كامل بر 
فعاليت واحدهاي توليدكننده پريفرم گزارش مربوطه 
را ب��ه اداره كل صناي��ع غذايي، دارويي و بهداش��تي 
وزارت صنعت و كارگروه ساماندهي عرضه و تقاضاي 

محصوالت پتروشيمي منعكس كند. 

برخورد قانوني با عرضه هاي 
خارج از شبكه 

مهر  معاون س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از برخورد قانون��ي با عرضه خارج از 
شبكه محصوالت پتروشيمي خبر داد و گفت: ضوابط 
عمومي قيمت گذاري كاال بايد رعايت ش��ود. وحيد 
مناي��ي از برخ��ورد قانوني با عرضه خارج از ش��بكه 
محصوالت پتروش��يمي خبر داد و گفت: با اشاره به 
اهميت و سهميه بندي محصوالت پتروشيمي، تمامي 
واحدهاي توليدي خريدار مواد اوليه پتروشيمي ملزم 
به اس��تفاده مواد خريداري ش��ده در خطوط توليد 
ب��وده و فروش هر گونه محصوالت مذك��ور در بازار 
آزاد يا حم��ل مواد به غير از نش��اني كارخانه واحد 
خريدار تحت هر عنواني از نظر اين سازمان مصداق 
تخل��ف عرضه خارج از ش��بكه خواهد ب��ود.  معاون 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اف��زود: با متخلفان مطابق قواني��ن تعزيري برخورد 
خواهد ش��د؛ همچنين در صورت مشاهده تخلفاتي 
ازجمله گران فروش��ي يا عدم رعايت ضوابط عمومي 
قيمت گ��ذاري كاال، احت��كار، ف��روش محص��ول به 
خريداران غيرمجاز و واسطه ها و مواردي از اين دست 
در رابطه با متخلفان اعمال قانون خواهد ش��د. او از 
مردم درخواس��ت كرد تا هر گونه تخلفي را با شماره 
تلفن ۱۲۴ اطالع دهند و گفت: آماده دريافت گزارش 
و ش��كايات مردمي در اين زمينه هستيم تا در اسرع 

وقت تحت رسيدگي قرار گيرد. 

بزرگ ترين كارخانه توليد 
ني آشاميدني كشور تعطيل شد

تس�نيم   ي��ك توليدكننده با گالي��ه از اينكه چرا 
مواد اوليه يي كه داخلي اس��ت ب��ه راحتي در اختيار 
توليدكنندگان قرار نمي گيرد، گفت: به دليل نبود مواد 
اوليه مجبور به تعطيلي ش��ده ايم. محمد معصومي با 
اشاره به اينكه سابقه ۲0ساله يي در توليد ني آشاميدني 
در كشور داريم، اظهار كرد: اين واحد توليدي به عنوان 
بزرگ تري��ن واحد توليدكننده ني آش��اميدني حدود 
70نيروي انساني داش��ت كه از دو روز پيش به دليل 
نبود مواد اوليه مجبور به تعطيلي ش��ده اس��ت. او با 
بيان اينكه تعطيل��ي اين واحد توليدي درحالي اتفاق 
افتاده كه محصوالتش را به كش��ورهاي اسپانيا، عراق 
و تركمنستان صادر مي كرد، افزود: ميزان توليد روزانه 
ما ۱۲ميليون عدد ني آشاميدني است كه براي توليد 
آنها ۴تن مواد پتروش��يمي نيازمنديم. متاسفانه طي 
ماه هاي اخير نوس��انات قيمت مواد پالستيكي عاملي 
ش��ده تا نتوانيم به راحتي مواد اولي��ه مورد نياز خود 
را تهيه كني��م.  اين توليدكننده با گاليه از اينكه چرا 
مواد اوليه يي كه داخلي اس��ت ب��ه راحتي در اختيار 
توليدكنندگان قرار نمي گيرد، گف��ت: نمي دانم واقعا 
ناظ��ران بازار چكار مي كنند كه توليدكنندگان امكان 
خري��د مواد اولي��ه مورد نياز خود را از ب��ازار يا بورس 
ندارند. او درخصوص س��هميه مواد پتروشيمي وزارت 
صنعت ب��ه واحدهاي توليد تصريح كرد: س��هميه ما 
از س��ال 6۵ حدود 60 تن مواد اوليه در س��ال اس��ت 
ك��ه اين ميزان در اين ۴0س��ال تغيي��ر نكرده و فقط 
جوابگوي ۴روز فعاليت ماست. معصومي با اعالم اينكه 
چرا توليدكننده بايد مواد اوليه داخلي را چندين برابر 
قيمت هاي بين المللي خريداري كن��د، اظهار كرد: تا 
چند هفته پيش مواد اوليه آن هم با قيمت هاي بسيار 
باال به سختي در بازار پيدا مي شد اما متاسفانه از چند 
روز گذشته اصال مواد اوليه در بازار براي ادامه فعاليت 

خود نمي توانيم بخريم و مجبور به تعطيلي شده ايم. 

اخبار

طي يك گزارش پژوهشي بررسي شد

جايگاه ايران در 4 شاخص اقتصادي
تعادل   

بررس��ي وضعيت اقتصاد جهان��ي حاكي از 
كوچ��ك ش��دن اقتص��اد كل به لح��اظ توليد 
ناخالص داخلي اس��ت ك��ه اين ام��ر به دليل 
كاهش قيمت نف��ت و همچنين كاهش قيمت 
فل��زات جهاني و كاهش تجارت كاال و خدمات 
در جهان اتفاق افتاده اس��ت. از ديگر سو، رشد 
پايي��ن تجارت زي��ر ۳درصد براي چند س��ال 
متوالي و رش��د منفي تجارت كاال وخدمات در 
6 ماهه دوم سال ۲0۱۵ از جمله مواردي است 
كه اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار داده است. 
در اين ميان ايران به لحاظ رشد توليد عملكرد 
بهتري را نسبت به متوسط جهان داشته است. 
اما برحسب رتبه توليد ناخالص جهاني جايگاه 
۲6 و در رتبه بندي سرانه توليد ناخالص داخلي 
در رتب��ه ۱۱0 قرار گرفته و عملكرد مناس��بي 
نداش��ته اس��ت. جايگاه ت��ورم اي��ران در ميان 
كش��ورهاي جهان در رتب��ه 7 جهاني به لحاظ 
ب��اال بودن ن��رخ تورم اس��ت. نرخ ت��ورم ايران 
۱0 براب��ر ن��رخ تورم متوس��ط جهاني اس��ت. 
قرار گرفتن در س��طح پايين ت��ر توليد ناخالص 
داخلي از كشورهاي تركيه و عربستان سعودي، 
س��طح پايين ت��ر درآمد س��رانه از كش��ورهاي 
قطر، تركيه، عربس��تان، امارات و رژيم اشغالگر 
قدس، باالترين س��طح تورم، پايين ترين سطح 
 سرمايه گذاري نسبت به كشورهاي مورد اشاره 
س��رمايه گذاري  جري��ان  ب��ودن  براب��ر   8(
مس��تقيم خارجي در كش��ور تركيه نسبت به 
اي��ران( و ش��كاف قابل توجه تج��ارت ايران با 
امارات متحده عرب��ي، از جمله نكاتي اس��ت كه 
از مقايس��ه ايران با برخي كشورهاي پيشرو در 

منطقه به دست مي آيد. 
  

موسس��ه مرك��ز پژوهش ه��اي بازرگان��ي طي 
گزارشي به قلم سميه نعمت الهي وضعيتي كلي از 
اقتصاد جهان��ي و جايگاه ايران از منظر متغيرهاي 
كالن در سال هاي ۲0۱۵- ۲0۱۴ ارائه شده است. 
همچني��ن براي شناس��ايي مولفه ه��اي تاثيرگذار 
ب��ر عملكرد اقتص��ادي اي��ران به بررس��ي برخي 
متغيره��اي كالن اقتصادي و مقايس��ه با جهان و 
برخي كشورهاي منطقه و همچنين شاخص هاي 
بين الملل��ي با تاكيد ب��ر عوامل موث��ر بر عملكرد 

بنگاه هاي صنعتي پرداخته شده است. 
براس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده وضعيت 
اي��ران در اغلب متغيرهاي كالن و ش��اخص هاي 
بين الملل��ي در حال بهبود بوده اس��ت، بنابراين 
از منظ��ر جاي��گاه اقتصاد كالن اي��ران در ميان 
كش��ورهاي جهان و حت��ي كش��ورهاي منطقه 
وضعيت چندان مناس��بي ندارد. به عالوه در اين 
س��ال در برخي موارد همچون ش��اخص »فضاي 
كس��ب وكار، ش��اخص رقابت پذيري، ش��اخص 
لجس��تيك، ش��اخص جهاني نوآوري و شاخص 
آزادي اقتصادي«، ايران در جايگاه بهتري نسبت 
به سال ۲0۱۴ قرار گرفته است. براين اساس در 
سال ۲0۱۵ عمده ترين عامل بهبود عملكرد ايران 
در ش��اخص جهاني از ناحيه بهب��ود فرآيندهاي 
داخل��ي اتفاق افت��اده و در فرآيندهاي مرتبط با 
تجارت و محي��ط بين الملل حتي با وجود توافق 
هس��ته يي در اواسط اين س��ال موفقيت چنداني 

حاصل نشده است. 

1- توليد ناخالص داخلي جهان
براس��اس گزارش بانك جهاني، توليد اسمي 
ناخال��ص داخلي جهان در س��ال ۲0۱۵ معادل 
7۳ تريليون دالر بوده است كه اين مقدار نسبت 
به س��ال ۲0۱۴ حدود ۵.9درصد كاهش نشان 
مي دهد. سرانه توليد ناخالص داخلي جهان نيز 
ب��ا كاهش 7 درصدي به مق��دار 999۵ دالر در 
سال ۲0۱۵ رسيده است. بخشي از اين كاهش 
به دليل افت قيمت جهاني نفت و فلزات اساسي 
و بخ��ش ديگري از آن مربوط به ش��رايط ركود 
صنعت��ي حاكم ب��ر اقتصاد جهاني ب��وده كه در 
نتيج��ه آن كاهش ارزش تولي��د و صادرات در 
جهان طي اين س��ال رقم خورده است. برخالف 
روند كاهشي رشد اقتصادي جهان، اقتصاد ايران 
رش��د اقتصادي ي��ك درص��دي را تجربه كرده 
است. البته، بررس��ي حجم مطلق توليد و سهم 
آن از تولي��د ناخالص داخلي جهاني، مش��خص 
مي ش��ود كه ايران با دارا ب��ودن توليد ناخالص 
داخلي اس��مي مع��ادل ۴۲۵.۳ ميليارد دالر در 
رتب��ه ۲6 جهاني و برخوردار از س��همي بالغ بر 

0.۵7 توليد جهاني است. 
اين در حالي اس��ت كه با توجه به س��هم يك 
درصدي اي��ران از جمعيت جهان انتظار مي رود، 
س��هم حداقل يك درص��دي از تولي��د ناخالص 
داخلي جه��ان نيز به اين كش��ور تعلق گيرد. از 
ديگر سو، مقايس��ه وضعيت كشور با رقباي مهم 
منطقه يي نش��ان دهنده اين موضوع است كه به 
لحاظ توليد ناخالص داخلي كش��ورهاي تركيه و 
عربستان با شكاف به ترتيب ۲9۲ و ۲۲0 ميليارد 
دالري، تولي��د ناخالص داخل��ي باالتري از ايران 
دارند. در اين سال اين دو كشور رقيب در منطقه 
ب��ه ترتيب در رتبه ه��اي ۱8 و ۲0 توليد جهاني 
قرار گرفته اند. در مجموع، سال ۲0۱۵ را مي توان 
سال بهبود نسبي جايگاه توليد ايران در جهان با 
وجود فشارهاي ركودي حاكم بر اقتصاد جهاني، 
با وجود تداوم اثرگ��ذاري تحريم هاي بين المللي 

عليه ايران دانست. 

2- تجارت جهاني
از ديگر س��و، گزارش سازمان جهاني تجارت از 
وضعيت »تجارت جهاني«، حاكي از آن اس��ت كه 
سال ۲0۱۵، چهارمين سال متوالي است كه رشد 
تجارت كاال )۲.8درصد( در جهان زير ۳درصد بوده 
اس��ت. اين درحالي است كه در سه ماهه دوم اين 
س��ال در تمام كشورهاي توس��عه يافته و در حال 
توس��عه، حجم تج��ارت كاال به طور غيرمنتظر ه يي 
كاهش داشت. اين رشد ضعيف، اما مثبت به دليل 
كاهش ش��ديد ارزش دالر اتفاق افت��اد كه با افت 
۱۳درص��دي از ۱9 تريليون دالر در س��ال ۲0۱۴ 
به ۱6.۵ تريليون دالر در پايان سال ۲0۱۵ رسيد. 
نوسانات شديد قيمت كاالها و دالر در اين سال را 
مي توان به كاهش رشد اقتصادي در چين، جهش 
قيمت سوخت در اياالت متحده امريكا و همچنين 
سياس��ت هاي پولي متفاوت در اقتصادهاي پيشرو 

منتسب نمود. 
در بخ��ش، »تج��ارت جهاني خدم��ات« نيز 
كاهش 6.۴درص��دي به مقدار ۴.7 تريليون دالر 
مش��اهده شد. كه نس��بت به تجارت كاال كاهش 
كمتري را داش��ته اس��ت. به لحاظ رويكردهاي 
عملك��رد منطقه يي پيش بيني س��ازمان تجارت 
جهاني، رشد صادرات در كشورهاي توسعه يافته 
معادل ۳درصد و در كش��ورهاي در حال توسعه 
۲.۴ درصد در س��ال ۲0۱۵ بوده اس��ت. در سال 
۲0۱۵ اي��ن ارقام ب��راي واردات ني��ز به ترتيب 
در كش��ورهاي توس��عه يافت��ه ۳.۱درص��د و در 
كش��ورهاي در حال توس��عه ۲.۵درصد است. در 
مجموع صادرات و واردات كشورهاي توسعه يافته 
افزايش��ي بوده و عمده واردات و صادرات صورت 
گرفته از گروه كش��ورهاي در حال توسعه تامين 

شده است. 

 داليل افت تجارت خارجي ايران 
اما آمارها، در مورد تجارت ايران چه مي گويند؟ 
 به لح��اظ عملك��رد تج��ارت خارجي اي��ران، در

س��ال ۱۳9۴ )۲0۱۴( ص��ادرات كل ب��ا كاه��ش 

۱6درصدي از 6۱.7ميليون دالر در س��ال ۲0۱۴ 
به ۴۲.۴ ميليون دالر در سال ۲0۱۵ كاهش يافته، 
كه عمده اين كاهش مرتبط با بخش نفت اس��ت. 
به نح��وي كه، تغييرات ص��ادرات غيرنفتي بدون 
ميعانات گازي نسبت به س��ال قبل تنها ۲درصد 
كاهش داشته اس��ت )از ۳6 ميليارد دالر در سال 

۲0۱۴ به ۳۵.7 ميليون دالر در سال ۲0۱۴(. 
به لح��اظ درجه تاثيرگ��ذاري ايران بر حجم 
تج��ارت جهان��ي، آمارها حاكي از آن اس��ت كه 
در س��ال ۲0۱۵ س��هم ايران از صادرات جهاني 
به لحاظ ارزش��ي معادل 0.۴7درصد بوده است. 
باتوج��ه به نس��بت ۴0درص��دي ارزش هر تن 
كاالي صادراتي ايران در مقايس��ه با قيمت هاي 
جهان��ي در اين س��ال، مي توان ب��ه پايين بودن 
ارزش كااله��اي صادراتي و تن��وع كم و تمركز 
در كااله��اي پايه و با ارزش اف��زوده پايين تر در 
اين اقتصاد پي برد كه مجموع اين موارد حاكي 
از عملكرد بس��يار پايين رابط��ه مبادله كاالهاي 
صادرات��ي ايران در مقايس��ه با متوس��ط جهاني 
اس��ت. با اين توصيف، س��ال ۲0۱۵ سال بهبود 
نس��بي رابطه مبادله براي كاالهاي تجاري ايران 
بوده اس��ت. هر چند به لحاظ مطلق عدد رابطه 

مبادله بسيار پايين و كمتر از 0.۳9 است. 
در مقايسه با كشورهاي مهم رقيب منطقه يي، 
كش��ور امارات متحده عرب��ي در مقدار صادرات و 
واردات اختالف قابل توجهي را با ساير كشورهاي 
منطقه داراس��ت به نحوي كه ت��راز تجاري اين 
كش��ور در س��ال ۲0۱۴ حدود 8۱ ميليارد دالر 
بوده است. مقايس��ه صادرات اين كشور با ايران 
نش��ان دهنده اين موضوع اس��ت كه تاثيرگذاري 
امارات متحده عربي با جمعيت حدود ۵۱ ميليون 
نفري اين كشور در صادرات جهاني حدودا 9 برابر 
ايران اس��ت. در بخش واردات نيز سهم عملكرد 
 اين كش��ور بي��ش از 7 برابر ايران بوده اس��ت. 
بر اين اس��اس مهم ترين رقيب تجاري ايران در 
منطق��ه به لح��اظ تجاري ام��ارت متحده عربي 

به شمار مي آيد. 

3- جريان جذب سرمايه خارجي
از سوي ديگر، بر اساس آمارهاي بانك جهاني سطح 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال ۲0۱۵ 
برابر با ۲.0۴ تريليون دالر بوده اس��ت. اين مقدار در 
س��ال ۲0۱۴ در رقم پايين تري برابر ۱.678 تريليون 
دالر )رش��د ۲۱.۵درصدي( قرار داشت كه بيشترين 
رش��د س��رمايه گذاري يك دهه اخير در سال ۲007 
اتفاق افت��اد و طي آن مقدار جريان س��رمايه گذاري 
خارجي در جهان به ۳.0۲ تريليون دالر رسيد. با اين 
توصيف، ميزان عملكرد س��رمايه گذاري خارجي سال 

۲0۱۵ معادل 67درصد بوده است. 
 در ايران آمار عملكرد س��رمايه گذاري خارجي 
س��ال ۲0۱۵ برابر با ۲.0۵ ميلي��ارد دالر بوده كه 
نس��بت به س��ال قبل از آن ۲درصد كاهش داشته 
است. در سال ۲0۱۴ ميزان سرمايه گذاري خارجي 
براب��ر ۱.۲ميلي��ارد دالر بود. با اين توصيف س��هم 
اي��ران از جريان ناخالص س��رمايه گذاري در جهان 
تقريب��ا مع��ادل 0.۱درص��د بوده اس��ت. به لحاظ 
مقايسه منطقه يي جريان سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در ميان كش��ورهاي منطقه، تركيه نسبت 
به كشورهاي مورد اشاره شكاف قابل توجهي را در 
جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با كشورهاي 
منطقه به ويژه ايران داراس��ت. اهميت اين موضوع 
را مي توان در اثرات س��رمايه گذاري هاي ورودي به 
اين كشورها در تحريك تقاضاي صنعت و همزمان 
ارتقاي قابليت هاي فناورانه در اين كشورها دانست 
كه به صورت حفظ شرايط موجود، شرايط رقابت با 
اين كشورها طي سال هاي آتي تنگتر خواهد شد. 

4- توليدات صنعتي
ام��ا در ح��وزه تولي��دات صنعت��ي در جهان 
آماره��ا به گونه ي��ي ديگر اس��ت؛ به طوري كه در 
س��ال ۲0۱۵ رش��د پاييني تجربه كرده و معادل 
۲.8درصد رش��د داشته اس��ت. رشد اين توليدات 
در كش��ورهاي صنعتي توام با نوس��ان قابل توجه 
و برخ��وردار از روندي ش��تابنده ب��وده، چراكه از 
۱.۴درصد در س��ال ۲0۱۴ به ۱.۵درصد در سال 
۲0۱۵ رس��يده اس��ت. در مقابل، در كش��ورهاي 
نوظه��ور صنعتي ش��تاب اين نرخ كاهن��ده بوده 
اس��ت. به طور دقيق ت��ر، فعاليت هاي س��اخت در 
كشورهاي صنعتي شده از كاهش قيمت سوخت 
و پايداري نسبي ش��رايط مالي براي اين كشورها 
منتفع ش��د و بنابراي��ن ارزش افزوده صنعتي اين 
كش��ورها رش��د مثبت نش��ان داد. در مقابل، در 
كشورهاي در حال توس��عه، كاهش قيمت كاال و 
وضعي��ت مالي خارجي نامطل��وب مانعي در برابر 
رش��د اقتصادي س��ال ۲0۱۵ محسوب مي شد. از 
اين رو، در عمل مش��اهده مي شود كه رشد ارزش 
افزوده در كش��ورهاي در حال توس��عه و نوظهور 
صنعت��ي ب��ه ۴.۵ درص��د در س��ال ۲0۱۵ تنزل 
داشته اس��ت. اين در حالي است كه، سهم ارزش 
افزوده صنعتي اي��ران از توليدناخالص داخلي در 
س��ال ۲0۱۵ برابر با ۱0درصد ب��وده و مهم ترين 
فعاليت هاي صنعتي مواد شيميايي، فلزات اساسي 
و مواد غذايي و آشاميدني بوده است. از ديگر سو، 
مقايس��ه ارزش افزوده صنعتي ايران با كشورهاي 
منطق��ه نش��ان دهنده اي��ن موضوع اس��ت كه به 
لحاظ س��هم ارزش افزوده صنعتي كش��ور قطر و 
امارات متحده عربي بيش��ترين سهم ارزش افزوده 
صنعت��ي را از توليد ناخالص داخلي خود در ميان 
كشورهاي مورد اشاره را به خود اختصاص داده اند. 

عضو خانه صنعت ايران با اش��اره به اينكه پس از پرداخت 
وام، بانك ه��ا قانون گريزي مي كنند، گفت: يكي از مهم ترين 
معضالت��ي ك��ه صاحب��ان صنعت ب��ا آن روبه رو هس��تند و 
برايش��ان دردسر مي ش��ود، نوع برخورد بانك ها در پرداخت 
تسهيالت، دريافت س��ود و توجه نكردن يا دور زدن قوانين 
و بخش��نامه هاي بانك مركزي اس��ت. پيمان پورنصيري در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در جلسات كميسيون حقوقي 
و قضاي��ي خانه صنعت، معدن و تج��ارت ايران كه با حضور 
مقامات قضايي كش��ور برگزار شده بود به برخي از مشكالت 
صنع��ت در مباحث قانون��ي و قضايي و مس��اعدت هاي قوه 
قضاييه پرداخته ش��د. او با اشاره به نامگذاري سال ۱۳97و 
تاكي��د مقام معظم رهبري بر توليد مل��ي، الزمه توليد ملي 
را حماي��ت از واحده��اي صنفي و صنعتي دانس��ت و افزود: 
واحده��اي صنفي و صنعتي براي گس��ترش كار و باال بردن 
فعاليت ها نياز به وام بانكي دارند كه خوش��بختانه با حمايت 
دول��ت اين وام ها در اختيار واحدها قرار مي گيرد. پورنصيري 
ضمن اش��اره به محاسبه نرخ س��ود بانك ها اظهار كرد: عدم 

رعاي��ت راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، عدم رعايت 
تصويبنام��ه هيات وزي��ران و عدم رعايت تبص��ره ۱6 قانون 
بودجه سال ۱۳97 باعث شد در كميسيون با حضور مقامات 
عالي قضايي جلسات پي در پي را برگزار كرديم كه خروجي 
خوبي هم داش��ته است. او به نشس��ت كميسيون حقوقي و 
قضايي با معاون اقتصادي دادس��تان كل كش��ور اشاره كرد 
و گف��ت: پ��س از اين نشس��ت و انتق��ال دغدغه هاي مطرح 
ش��ده اعضاي كميسيون به دادستان كشور، معاون اقتصادي 
ايش��ان نيز بر ورود مستقيم دستگاه قضا براي حل مشكالت 

واحدهاي صنفي مردم تاكيد كرد. 
عضو كميس��يون حقوقي و قضايي خان��ه صنعت ايران با 
اشاره به صحه گذاش��تن دادستان كل كشور بر جلسات پي 
در پي اين كمس��يون و اعالم ورود مس��تقيم دس��تگاه قضا 
در مسائل صنفي مردم خاطرنشان كرد: طبق دستور صريح 
دادستان كل كشور، انتظار داريم تمام دادستان ها براي رفع 
مش��كالت و مس��ائل صنفي ورود كنن��د و كارخانجات را از 

مشكالت عديده خارج كنند. 

ريي��س فدراس��يون واردات ات��اق بازرگاني اي��ران ضمن 
ادعاي اينكه ش��ركت هاي خاص دالر ۴۲00توماني گرفته اند، 
گفت: در ش��رايط فعلي كه تامين منابع ارزي براي واردات با 
دشواري هايي همراه شده بايد مراقب باشيم كه كمبود عرضه 
كاال باعث بحران در بازار نش��ود؛ چراك��ه در صورت افزايش 
قيمت به هر صورت اين هزينه به مش��تري تحميل مي شود. 
فرهاد احتش��ام زاد در گفت وگو با ايسنا درباره احتمال حذف 
دالر ۴۲00توماني براي واردات برخي كاالها توضيح داد: مگر 
تاكنون چني��ن ارزي به واردكنن��دگان اختصاص پيدا كرده 
كه ح��ال بخواهيم از توقف آن صحبت كنيم؟! او اظهار كرد: 
ممكن اس��ت گفته ش��ود كه واردكنندگان مي توانند كاالي 

خود را با ارز ۴۲00توماني وارد كنند درحالي كه نرخ دالر در 
بازار آزاد حدود 7000تومان اس��ت چنين شرايطي مي تواند 

منجر به افزايش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود. 
احتشام زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳700تومان بوده كه 
اكنون نرخ دولتي آن ۴۲00تومان شده است. به عبارت ديگر 
در اين بخش ۱۴درصد افزايش هزينه ها را ش��اهد بوده ايم. از 
س��وي ديگر اگر هم بگوييم كه 90درصد واردات ما در بحث 
تولي��د و صادرات مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد، اين زنجيره 
ارزش افزوده خود را در توليد و صادرات نش��ان خواهد داد و 
به تدريج موجب افزايش قيمت در كاالهاي مختلف مي شود. 
رييس فدراس��يون واردات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اين 

اتفاق در ش��رايطي رخ م��ي داد كه ب��راي واردات مواد اوليه 
ارز مورد نياز تامين ش��ود؛ اما در ش��رايطي كه در بخش هاي 
مختلف س��ردرگمي وجود دارد، كمبود عرضه مي تواند منجر 
به بحران در بازار و افزايش قيمت ها ش��ود. رييس فدراسيون 
واردات ات��اق بازرگان��ي ايران اظهار ك��رد: اينكه تاكنون چه 
كاالهاي��ي موفق ب��ه درياف��ت دالر ۴۲00توماني ش��ده اند، 
موضوعي است كه بايد از سوي بانك مركزي پاسخ داده شود 
اما تا جايي كه اطالع دارم فقط برخي از ش��ركت هاي خاص 
موفق به اس��تفاده از دالر ۴۲00توماني شده اند و اين امكان 

براي همگان فراهم نبوده است. 
او اف��زود: اكن��ون حتي مجموعه ه��اي توليدي كه ممكن 

اس��ت درصد كمي از توليد آنها نياز به واردات داش��ته باشد 
با توجه به ش��رايط موجود با كندي و توقف مواجه ش��ده اند 
و همين مس��اله باعث مي ش��ود اين روند در افزايش بيكاري 
در جامع��ه تاثيرگذار باش��د. بر همين اس��اس ني��از به يك 
اق��دام فوري وجود دارد و اميدواريم دولت در اس��رع وقت و 
حتما با اس��تفاده از نظرات بخش خصوصي در اين خصوص 
تصميمات الزم را اتخاذ كند. احتشام زاد همچنين گفت: اگر 
قرار باش��د تصميم گيري هاي مربوطه در پشت درهاي بسته 
رخ دهد، دولت مجبور خواهد ش��د پ��س از يك مقطع چند 
ماه��ه تصميمات خود را تغيير دهد و در اين مدت رانت ها و 

فسادهاي متعددي ايجاد مي شود. 

عضو خانه صنعت ايران مطرح كرد

بانك ها بخشنامه هاي بانك مركزي را دور مي زنند!

رييس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران بيان كرد

شركت هاي خاص دالر 4۲۰۰ توماني گرفتند!

رييس اتحاديه فروشندگان عنوان كرد

گراني ميوه هيچ ربطي به ميوه فروشان ندارد
در پ��ي افزاي��ش قيم��ت مي��وه و تره ب��ار، ريي��س اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه و س��بزي گف��ت: گراني مي��وه  هيچ ربطي 
به ميوه فروش��ان ندارد چراكه آنها هم اي��ن محصوالت را گران 
مي خرن��د و درصد قانوني خود)۳۵درصد( را به قيمت محصول 
خريداري شده، اضافه مي كنند. اين درحالي است كه قيمت انواع 
مي��وه و تره بار افزايش يافته و نرخ بس��ياري از ميوه ها ۵ رقمي 
شده و از نرخ سود قانوني كه بايد براي فروشندگان خرد در نظر 
گرفته شود تا كيلويي ۱0و ۱۴هزار تومان هم باالتر شده است. 
اما اس��د اهلل كارگر، رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در 
اين باره به ايس��نا گفت : گراني ميوه هيچ ربطي به فروشندگان 
آن ندارد چراكه آنها نرخ س��ود منطقي ۳۵درصدي را براي خود 
محاس��به مي كنند كه البته حدود 8 درصد آن نصيب خودشان 
مي شود؛ بنابراين ميوه فروش��ان، گران فروش نيستند.  او افزود: 
بازار ميوه  دقيقا از زماني كه به دست فروشندگان ميوه مي رسد، 
قانونمند مي شود و در چارچوب فاكتورهايي كه دريافت مي كنند، 
محصوالت خريداري ش��ده خود را به قيمت هاي محاسبه شده 
عرض��ه مي كنند چراك��ه آنها فقط توزيع كننده ميوه هس��تند. 

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي اظهار كرد: يكي ديگر 
از مش��كالتي كه وجود دارد اين است كه عرضه كنندگان ميوه 
در مي��دان مركزي ميوه و تره بار عمدتا فاكت��وري براي فروش 
محصوالتشان به فروشندگان ميوه و در واقع عرضه كنندگان خرد 
اين محصول ارائه نمي دهند و همين مساله سبب مي شود، قيمت 
ميوه مشخص نباش��د و هر كسي با نرخ دلخواه خود ميوه را به 
ميوه فروشندگان مي فروشد. كارگر ادامه  داد: ممكن است برخي 
در ميان فروشندگان ميوه تخلف كنند اما براساس ارزيابي هاي 
صورت گرفته 90تا 9۵درصد ميوه فروشان قانوني عمل مي كنند 
و براساس نرخ منطقي كه بايد وجود داشته باشد اين محصوالت 
را به مردم مي فروشند اما اگر در برخي از موارد فروشندگان ميوه 
جريمه مي شوند به دليل تخلف آنها نيست بلكه حدود ۴۵درصد 
از آنها بابت ميوه يي كه خريداري مي كنند از عمده فروش��ان يا 
همان غرفه داران ميدان مركز ميوه و تره بار فاكتوري را دريافت 
نمي كنن��د و به همين دليل هنگامي كه بازرس��ان و ناظران از 
ميوه فروشان ميوه فاكتور درخواست مي كنند و آنها فاكتوري در 

اختيار ندارند، جريمه مي شوند.
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7  جهان

هشدار سازمان ملل درباره خشكسالي 
در خاورميانه و شمال آفريقا

 ديدار رهبران ايتاليا و فرانسه
و پايان تنش هاي ديپلماتيك 

 انتخابات كلمبيا با موضوع
توافق صلح و اقتصاد 

گروه جهان 
سازمان ملل متحد اعالم كرده است؛ كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با توجه 
ب��ه غب��اري كه كويرهاي اين مناط��ق را در مي نوردد بايد خود را ب��راي كمبود آب و 
خشكس��الي پيش رو آماده كنند.  به گزارش يورونيوز، در 40سال گذشته خشكسالي 
در اين مناطق بيش��تر و طوالني تر ش��ده است. بر اساس گزارش اداره غذا و كشاورزي 
سازمان ملل، فائو، اين مناطق سهمي از كمترين ذخاير آب آشاميدني جهان را دارند. 
گزارش اين سازمان مي افزايد كه اين شرايط احتماال با وجود تغييرات اقليمي بدتر نيز 
خواهد ش��د. بنابراين كشورهاي اين منطقه بايد از اينكه با عوارض خشكسالي مقابله 
كنند، فراتر بروند و بتوانند برنامه هايي موثر براي رويارويي با شرايط بدتر به كار ببندند. 
رنه كاسترو معاون فائو گفت: »بايد بتوانيم خشكسالي ها را به درستي دريابيم و مديريت 
كنيم و از سياس��ت ارائه پاس��خ هاي اضطراري به سوي سياستي پوياتر و برنامه ريزي 
درازمدت پيش برويم تا از خطرات بكاهيم و مقاومت بيشتري ايجاد كنيم.« اين گزارش 
به كشورهاي اين مناطق توصيه مي كند، كشاورزان محصوالتي را در پيش بگيرند كه به 
آب كمتري نياز دارند و از سيستم هاي آبياري با بازدهي باال و هرزرفت كم بهره  ببرند 
و همچنين از آنها مي خواهد تا از شمار دام ها بكاهند براي آنكه بافت گياهي طبيعي بر 
اثر مصرف )چراندن دام ها( زياد از ميان نرود. برخي روستاهاي حاشيه كوير صحرا در 
جنوب غربي مراكش از پروژه تبديل مه به آب براي جبران كمبود آب استفاده مي كنند. 
بنا بر گزارش س��ازمان ملل افزايش جمعيت و تقاضاي غذا همراه با كاهش منابع آب 
و زمين هاي كش��اورزي مي تواند به دوبرابر شدن قيمت غذا و ايجاد ناآرامي هاي مدني 
در كشورهاي در حال توسعه بينجامد. بر اساس گزارش سال ۲0۱۸ اداره توسعه آب 
س��ازمان ملل بيش از 40درصد از جمعيت جهان با مش��كل كم آبي روبه رو هستند و 

انتظار مي رود با گرمايش زمين اين شمار همچنان افزايش يابد. 

گروه جهان 
نشست رهبران فرانسه و ايتاليا در پاريس در سايه جنگ هاي لفظي اخير دو كشور بر 
سر كشتي آكواريوس حامل مهاجران برگزار شد. امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه 
و جوزپه كونته نخس��ت وزير جديد ايتاليا پس از ديدار در كاخ اليزه از تفاهم دو كش��ور بر 
سر سياست هاي مهاجرتي خبر دادند. به گزارش يورونيوز، امانوئل ماكرون پيش تر از رويه 
دولت ايتاليا مبني بر عدم پذيرش بيش از ۶00پناهجوي گرفتار در كشتي آكواريوس انتقاد 
كرده و گفته بود؛ ايتاليا به قوانين بين المللي احترام نمي گذارد. كنفرانس خبري ماكرون 
و جوزپه كونته با بيان جمالت هميش��گي از س��وي ماكرون آغاز شد. وي گفت: »مشكل 
پناهجويان را بايد در آفريقا حل كرد، بايد بتوانيم در ليبي مشكل اصلي را حل كنيم. جايي 
كه آخرين كش��ور پناهجويان در آفريقا پيش از رس��يدن به قاره اروپاست.« او بار ديگر با 
كنايه به مقامات ايتاليايي گفت: »فرانس��ه همواره به وظايف حقوق بشري و انساني خود 
در زمينه ميزباني از پناهجويان عمل كرده و اگر يك كشتي حامل پناهجويان به سواحل 
اين كشور نزديك شود، مطمئن باشيد كه فرانسه از اين پناهجويان ميزباني خواهد كرد.« 
جوزپه كونته نخس��ت وزير ايتاليا هم گفت: »دولت ايتاليا تمام تالش��ش را كرد تا امنيت 
پرس��نل و پناهجويان داخل كشتي حفظ شود. به فرانسه آمده ام تا درباره سوءتفاهم هاي 
موجود گفت وگو كنيم. امروز مي توان گفت ايتاليا و فرانس��ه بيش از هر زمان ديگري به 
هم نزديك هس��تند و حضور من در پاريس گواه اين مدعاست.« ماكرون با تاييد سخنان 
نخس��ت وزير ايتاليا مبني بر دوستي دو ملت تاكيد كرده اروپا بايد ساختارهاي ميزباني از 
پناهجويان را تغيير دهد. در غير اين صورت با بحران هاي جديدتري مواجه خواهد ش��د. 
دولت هاي مختلف ايتاليا در طول سه سال گذشته همواره از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا درخواست همبستگي و كمك براي استقرار پناهجويان كرده اند كه به  ندرت يكي از 

كشورهاي اروپايي جز آلمان به وظايف ميزباني و استقرار پناهجويان عمل كرده است. 

گروه جهان 
مردم كلمبيا يك ش��نبه )امروز( در دور دوم انتخابات رياس��ت جمهوري سياست هاي 
اقتصادگرايانه حامي رييس جمهوري سابق خودشان يك چريك سابق چپگرا را به عنوان 
رهب��ر جديد انتخاب مي كنن��د. اين انتخاب تكليف آينده توافق صل��ح تاريخي و اقتصاد 
كلمبيا را روشن مي كند.  به گزارش رويترز، انتظار مي رود ايوان دوكو كه گزينه موردنظر 
آلوارو اوريبه رييس جمهوري تندرو سابق كلمبياست، در انتخابات امروز پيروز شود. طبق 
نظرسنجي ها او ۲0درصد از گوستاوو پترو شهردار سابق بوگوتا جلوتر است.   مساله مهم 
اجراي توافق صلح ۲0۱۶ با نيروهاي مس��لح انقالبي كلمبيا )فارك( است كه به پنج دهه 
درگيري با اين گروه شورشي ماركسيست پايان داد. همچنين اين مساله كه آيا چهارمين 
اقتصاد بزرگ امريكاي التين از سياس��ت هاي سنتي حمايت از بازار دور مي شود يا خير، 
مشخص خواهد شد. يان باست از دانشگاه روزاريو مي گويد: »پيروزي دوكو به معناي خاتمه 
توافق صلح نخواهد بود اما احتماال بدين معناست كه اين توافق به حداقل كاهش مي يابد. 
پيروزي پترو هم احتماال به معناي يك دوره سخت از بالتكليفي اقتصادي خواهد بود. « 
ماه گذشته كلمبيا نخستين انتخابات رياست جمهوري پس از امضاي توافق صلح با فارك 
را برگزار كرد. اين راي گيري قرار بود همه پرس��ي بر س��ر توافق مذكور شود اما بي نتيجه 
پايان يافت و اين كش��ور با دور دوم انتخابات مواجه شد. ايوان دوكو محافظه كار با كسب 
۳۹ درصد راي پيش��تاز ش��د و پتروي چپگرا ۲۵ درصد راي گرفت.  دوكو با توافق صلح 
مخالف كرده و معتقد اس��ت بيش از حد با فارك مدارا مي كند. در مقابل اما پترو از اين 
توافق حمايت مي كند. دولت آينده كلمبيا با چالش هاي جدي روبه رو خواهد شد. اقتصاد 
۳۲0ميليارد دالري كلمبيا همچنان ضعيف است و موج جديدي از باندهاي قاچاق مواد 
مخدر وارد مناطقي ش��دند كه زماني در كنترل فارك بود و همچنين حدود يك ميليون 

مهاجر ونزوئاليي در جست وجوي غذا و كار به سمت كلمبيا كوچ كرده اند. 

مدير پيشين ستاد انتخاباتي 
ترامپ پشت ميله هاي زندان 

گروه جه�ان  دادگاهي در واش��نگتن حكم زنداني 
شدن مدير پيش��ين كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ را 
صادر كرده است. پل مانافورت به پولشويي، فرار مالياتي 
و تالش براي اعمال نفوذ بر شاهدان دادگاه متهم شده 
اس��ت. تشكيل پرونده براي پل مانافورت مدير پيشين 
كمپي��ن انتخاباتي رييس جمهور امريكا به پاييز س��ال 
گذش��ته بازمي گردد. او از آن زمان در نوعي بازداش��ت 
خانگي به س��ر مي برد. به گزارش رويت��رز، رابرت مولر 
بازرس ويژه پرونده دخالت احتمالي روسيه در انتخابات 
۲0۱۶ امريكا، حدود يك هفته پيش مانافورت را متهم 
كرد كه با شماري از شاهدان اين پرونده تلفني تماس 
گرفت��ه و تالش ك��رده آنها را به دادن ش��هادت دروغ 
ترغيب كند. حال قاضي دادگاه واش��نگتن تش��خيص 
داده با آزادي مش��روط مدير پيشين كمپين انتخاباتي 
ترامپ احتمال اعمال نفوذ او روي ش��اهدان و الپوشي 
حقايق منتفي نيس��ت و مانافورت بايد تا ماه سپتامبر 
كه دادگاهش برگزار مي ش��ود، بازداش��ت شود. وزارت 
دادگس��تري امري��كا رابرت مولر را مامور بررس��ي اين 
موضوع كرده كه آيا روسيه در انتخابات ۲0۱۶ به سود 
ترامپ دخالت داشته و آيا ميان تيم رييس جمهور فعلي 
و مسكو قرارهاي پنهاني و غيرقانوني بر سر اين مساله 
وجود داش��ته يا خير.  پل مانافورت شخصيت كليدي 
پرونده ماجراي روسيه محسوب مي شود و از ميان چهار 
متهم اين پرونده تنها كسي است كه حاضر به همكاري 
با بازرس ويژه نشده است. او تمام اتهام ها را رد كرده و 
خ��ود را بي گناه خوانده اس��ت. دونالد ترامپ هم حكم 
دادگاه براي زنداني شدن مدير پيشين كمپين انتخاباتي 
خود را بسيار غيرمنصفانه خوانده و در يك پيام توييتري 
به كنايه گفته است: »نمي دانستم مانافورت رهبر اصلي 
مافياس��ت.« پل مانافورت ژوئن ۲0۱۶ به عنوان مدير 
كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ معرفي شد. او دو ماه بعد 
و پس از آنكه متهم به دريافت احتمالي ۱۲ميليون دالر 
از منابع نزديك به روس��يه در اوكراين شده بود از اين 
سمت كنار رفت. مانافورت تاجر و از اعضاي فعال حزب 
جمهوري خواه امريكاس��ت. دادگاه واشنگتن همچنين 
براي كنستانتين كليمنيك، تاجر روس همكار مانافورت 
به ظن اقدام براي اعمال نفوذ بر كار دادگاه حكم جلب 
صادر كرده اس��ت. وكالي پل مانافورت معتقدند او كار 
خالفي انجام نداده و قاضي دادگاه واش��نگتن را متهم 
مي كند كه تماس هاي معمولي او با برخي ش��اهدان را 

توطئه خبيثانه وانمود مي كند. 

امارات، قطر را به سياسي كاري 
ورزشي متهم كرد

وزير مش��اور در امور خارجه ام��ارات در حمايت 
از عربس��تان، مقام هاي قطري را به سياس��ي كردن 
كانال هاي ورزش��ي تلويزيون اين كشور متهم كرد. 
به گزارش روسيااليوم انور قرقاش گفته:»ورزش برد 
و باخت دارد. طرف مغشوش و سردرگم، كانال هاي 
ورزش��ي خود را سياسي مي كند و آزادي عمل را به 
مزدوران و جيره خوارانش مي دهد.« ش��بكه الجزيره 
قطر در اظهاراتي تمسخرآميز علت شكست سنگين 
پنج بر صفر عربستان در برابر روسيه را سرگرم بودن 
رياض به موضوع ميزباني جام جهاني ۲0۲۶ توسط 
امري��كا، كانادا و مكزيك و مخالف��ت با ميزباني اين 

مسابقات توسط مراكش مربوط دانستند. 

 ورود ائتالف عربستان
به فرودگاه حديده يمن

نيروهاي ائتالف عربي به رهبري عربستان شنبه 
وارد فرودگاه بندر حديده در غرب يمن شدند. حديده 
بزرگ ترين بندر اس��ت و نهادهاي حقوق بش��ري و 
سازمان ملل نس��بت به قتل عام غيرنظاميان در پي 
تجاوزهاي نيروهاي ائتالف عربي هشدار داده اند. به 
گزارش يورونيوز، يك منبع نظامي وابسته به دولت 
يم��ن گفته، نيروهاي ائت��الف نظامي تحت رهبري 
عربستان فرودگاه حديده را محاصره كرده اند اما هنوز 
كنترل آن را در اختيار نگرفته اند. درگيري در اطراف 
فرودگاه حديده منجر به بسته شدن دروازه شمالي 
ش��هر شده است. درگيري ها بر سر كنترل اين شهر 
مي تواند منجر به قط��ع تنها راه دريافت كمك هاي 

بشردوستانه براي بسياري از غيرنظاميان شود. 

كابل مرگ رهبر طالبان 
پاكستان را تاييد كرد

مقام هاي امريكايي مي گويند، پناهگاه مال فضل اهلل 
در خاك افغانستان را هدف حمله قرار داده اند. وزارت 
دفاع افغانس��تان كشته شدن رهبر طالبان پاكستان 
توسط هواپيماي بدون سرنشين متعلق به امريكا را 
تايي��د كرد. پناهگاه مال فضل اهلل در واليت كنر و در 
نزديكي مرز افغانستان و پاكستان هدف حمله قرار 
گرفته است. مال فضل اهلل سال ۲0۱۳ به عنوان رهبر 

تحريك طالبان در پاكستان برگزيده شد. 

درخواست برگزاري نشست 
سياسي جامع در عراق

رييس حزب دموكرات كردستان عراق با تاكيد 
ب��ر اينكه عراق ب��راي آغاز گفت وگوي��ي به  منظور 
اجراي قانون اساس��ي به مش��اكت هم��ه گروه ها و 
احزاب سياس��ي نياز دارد خواس��تار برگزاري يك 
نشست جامع با حضور همه گروه هاي سياسي عراق 
و اقليم كردستان ش��د. به گزارش النشرة، مسعود 
بارزاني از همه گروه هاي سياس��ي ب��راي برگزاري 
نشستي جهت دس��تيابي به راه حلي مسالمت آميز 
و منطقي براي مش��كالت و پاي��ان دادن به آنها و 
كنار زدن اختالفاتي كه اين كش��ور سال هاس��ت با 

آنها مواجه است، دعوت كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تعرفه 50 ميليارد دالري ترامپ براي چيني ها؛ پكن تالفي مي كند

اعالن جنگ تجاري 2 قدرت اقتصادي جهان
گروه جهان  

اياالت متح��ده همان طور ك��ه پيش تر تهديد 
كرده بود بر كاالهاي وارداتي از چين تعرفه هاي 
گمركي جدي��دي را ب��ه ارزش۵0 ميليارد دالر 
اعمال مي كند. اين تعرفه ه��ا جديدترين قوانين 
س��خت گيرانه  دول��ت امري��كا در ح��وزه تجارت 
اس��ت. تحليلگران بر اين باورند كه دونالد ترامپ 
با عملي كردن اعم��ال تعرفه  بر كاالهاي چيني، 
عمال جن��گ تجاري دو قدرت ب��زرگ اقتصادي 

جهان را كليد مي زند. 
س��اعاتي پ��س از دس��تور رييس جمه��وري 
امريكا، چين با متهم كردن امريكا به اقدام براي 
نخس��تين ش��ليك جنگ تجاري دو كشور اعالم 
كرده براس��اس قوانين قانون تج��ارت خارجي و 
مقررات تعرفه گمركي وارداتي و صادراتي و اصل 
قان��ون بين المللي، بر ۱۱00 كاالي صادراتي اين 
كش��ور به امريكا به اقدامي متقابل دست خواهد 
زد. به  گفته مقام هاي اقتصادي چين، تعرفه هاي 
پكن علي��ه كااله��اي وارداتي امريكاي��ي در دو 
مرحل��ه اعمال خواهد ش��د. در مرحله اول ۵4۵ 
كاالي وارداتي از امريكا به ارزش ۳4 ميليارد دالر 
ازجمله محصوالت كش��اورزي، خودرو و غذاهاي 
دريايي از شش��م ماه جوالي مشمول تعرفه هاي 
باالتري خواهند ش��د. تعرفه هاي مربوط به ۱۱4 
كاالي ديگ��ر ازجمله مواد ش��يميايي، تجهيزات 
پزش��كي و محصوالت انرژي ني��ز در مرحله دوم 

افزايش خواهد يافت. 
اياالت متحده نيز در فاز اول، اعمال تعرفه هاي 
جدي��د وارداتي علي��ه ۸00 محص��ول چيني را 
نش��انه رفته كه موعد آغاز اجراي اين تعرفه هاي 
جديد شش��م ماه ژوئن اعالم ش��ده است. امريكا 
در ف��از دوم ني��ز قصد دارد تعرف��ه واردات ۲۸0 
قل��م كاالي ديگر را افزايش ده��د. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا معتقد است 
ك��ه مازاد تج��اري باالي چين ناش��ي از تجارت 
ناعادالنه اين كش��ور با امريكاس��ت. روندي كه با 
اعتقاد او بايد با افزاي��ش تعرفه واردات كاالهاي 
چين��ي پايان يابد. بنا بر اع��الم دولت امريكا در 

حال حاضر صادرات س��االنه چين به اين كشور 
۵۲4 ميلي��ارد دالر اس��ت و در مقابل چين تنها 
۱۸۷ ميليارد دالر كاالي امريكايي وارد مي كند. 
ترامپ بخش��ي از تعرفه هاي وضع شده عليه 
كاالهاي چيني را تالش براي مجازات اين كشور 
به دليل س��رقت تكنولوژي امريكايي اعالم كرده 
و تاكيد ك��رده كه در صورت ادامه وضع موجود، 
رون��د تصاع��دي تعرفه ها علي��ه كاالهاي چيني 
ادام��ه پيدا خواه��د كرد. كارشناس��ان معتقدند 
كه اين اق��دام امريكا به زيان تج��ارت جهاني و 
مصرف كنن��دگان تمام خواهد ش��د به طوري كه 
در نخستين واكنش، شاخص داوجونز در جريان 
معامالت جمعه بازارهاي مالي امريكا حدود ۲00 
واحد كاهش يافت. همچنين بانك مركزي آلمان 

در واكن��ش به تاثير منفي اختالفات تجاري بروز 
كرده ميان امريكا با اتحاديه اروپا پيش بيني رشد 

اقتصادي اين كشور را كاهش داد. 
اياالت متحده پيش تر ني��ز تعرفه هاي واردات 
محصوالت فوالد و آلومينيوم را از كانادا، مكزيك 
 و اتحادي��ه اروپ��ا افزاي��ش داده ب��ود. در مقابل

۲۸ عض��و اتحاديه اروپ��ا روز پنج ش��نبه توافق 
كردن��د ك��ه اقدامي متقاب��ل را علي��ه كاالهاي 

امريكايي اعمال كنند. 
دونال��د ترامپ گفته اگرچه دوس��تي با ش��ي 
جين پينگ رييس جمهور چي��ن و روابط با پكن 
برايش بسيار مهم است، اما اين وضعيت را ديگر 
نمي توان پذيرفت. نش��ريه وال اس��تريت ژورنال 
نوش��ته، ترامپ اين تصميم را پ��س از رايزني با 

نزديك ترين مش��اوران تجاري  خود گرفته است. 
سي ان ان هم گزارش داده در نشست مشورتي ياد 
ش��ده ازجمله استيون منوچين وزير خزانه داري، 
ويلب��ور راس وزير بازرگان��ي و رابرت اليت هايزر 

نماينده تجاري امريكا، حضور داشته اند. 
چين پيش از اين تهديد كرده بود كه در برابر 
اقدام امري��كا، تعرفه گمركي كااله��اي وارداتي 
 امري��كا به چين مانن��د هواپيما، خ��ودرو و دانه 
سويا را افزايش خواهد داد. اين درحالي است كه 
امريكا نه تنها به  لح��اظ اقتصادي بلكه به لحاظ 
سياس��ي نيز به چين وابس��ته است. امريكا مايل 
است كه فشار تحريم هاي اقتصادي را در رابطه با 
كشمكش كره شمالي حفظ كند. اگر چين حتي 
بخش��ي از تحريم هايش عليه كره شمالي را پايان 

دهد موقعيت مايك پمپئو وزير خارجه امريكا را 
در مذاكرات تضعيف خواهد كرد. 

 اروپا و ژاپن در صف مخالفان
پكن ديگر كش��ورها را نيز به اقدام مش��ترك 
عليه اين رفتار منس��وخ و عقب مانده فرا خوانده 
اس��ت. ترامپ با آلمان، فرانس��ه، ژاپ��ن و كانادا 
)متحدان نزديك واشنگتن( هم بر سر تعرفه هاي 
جديد گمركي براي واردات فوالد و آلومينيوم به 
توافق نرس��يده و از اول ژوئن تعرفه ۱0درصدي 
روي آلوميني��وم و تعرف��ه ۲۵درصدي بر واردات 
فوالد را روي همپيمانان خود اعمال كرده است. 
بر همين اساس كميسيون اروپا اعالم كرده براي 
وضع تعرف��ه ۳.۳ميلي��ارد دالري روي كاالهاي 
امريكايي در پاسخ به اقدامات واشنگتن به اجماع 

رسيده است. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، كميس��يون 
اروپ��ا اعالم ك��رده اي��ن تعرفه ها از بيس��تم ماه 
جاري ميالدي اتخاذ ش��ده و از اواخر ماه جاري 
ميالدي يا اوايل ماه جوالي الزم االجرا است. يك 
منبع آگاه عضو كميس��يون اروپا گفته: »اتحاديه 
اروپ��ا حق خ��ود مي داند كه روي يك س��ري از 
كاالهاي امريكاي��ي ب��ه ارزش ۲.۸ميليارد يورو 
همان طور كه س��ازمان تجارت جهاني را نسبت 
ب��ه اين موضوع مطلع ك��رده، تعرفه وضع كند.« 
گفته ش��ده، اقدامات تالفي جويانه اتحاديه اروپا 
ص��ادرات كاالهاي امريكاي��ي ازجمله موتورهاي 
هارلي ديويدس��ون، ش��لوار جين، نوشيدني ها و 
برخ��ي ديگر از كااله��اي امريكايي را هدف قرار 

خواهد داد. 
در همي��ن حال يك مقام ژاپن��ي گفته توكيو 
به دنب��ال آن اس��ت كه در اعتراض ب��ه تعرفه هاي 
فوالد و آلومينيوم امري��كا، به اتحاديه اروپا ملحق 
شود. دولت ژاپن به سازمان تجارت جهاني تمايلش 
را براي پيوس��تن به اين پرونده، اطالع داده است. 
ژاپن همچنين درخواس��ت كرده تا به پرونده هاي 
مشابهي كه توسط كانادا و مكزيك عليه تعرفه هاي 

امريكا به راه انداخته شده، ملحق شود. 

ناظران از احتمال شكست حزب حاكم تركيه خبر مي دهند 

اقتصاد، پاشنه آشيل سلطان اردوغان

گروه جهان  
تنها يك هفته به انتخابات سرنوشت س��از تركيه 
باقي اس��ت و زمزمه ها درباره احتمال شكست رجب 
طيب اردوغان براي نخستين بار در ۱۶سال گذشته 
باال گرفته است. گفته شده، بحران اقتصادي و سقوط 
ش��ديد ارزش لير در چند ماه گذش��ته مي تواند به 
پاش��نه آش��يل رييس جمهوري فعلي تركيه تبديل 
ش��ده و او را از رسيدن به اين كرسي بازدارد؛ چراكه 
از زم��ان كودتاي نافرج��ام ۲0۱۶ و حكومت نظامي 
پس از آن ۳0 درصد از ارزش لير تركيه كاسته شده 
است. تقريبا هيچ سرمايه گذاري اي پس از كودتا در 
اين كشور انجام نشده است. اعتماد بازارهاي جهاني 

به اقتصاد تركيه رو به كاهش نهاده است. اردوغان كه 
آشكارا با بهره بانكي مخالفت مي كند، مجبور شد در 
چند هفته اخير چشمانش را بر افزايش بهره بانكي از 

سوي بانك مركزي تركيه ببندد. 
به گ��زارش دويچه وله، ۲4 ژوئ��ن )هفته آينده( 
انتخاب��ات پارلمان��ي و رياس��ت جمهوري در تركيه 
برگ��زار مي ش��ود. 4۵ ت��ا ۵۵درصد كس��اني كه در 
نظرس��نجي هاي اخير ش��ركت كرده ان��د، گفته اند 
مي خواهند به رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
كنوني تركيه راي دهند، اما در واقعيت ممكن است 

تعداد بسيار كمتري او را برگزينند. 
هاكان بايراكچي مدير موسسه نظرسنجي سونار 

مي گويد كه صاحبان قدرت در تركيه جوي ترسناك 
ايجاد كرده اند در نتيجه حدود ۱0درصد از كس��اني 
كه در نظرس��نجي ها ش��ركت مي كنند، نمي گويند 
واقعا به چه كس��ي راي خواهند داد. برخي مردم به 
پرسش هاي نظرسنجي پاسخ هاي نادرست مي دهند 
و به همين علت به گفته بايراكچي نتيجه انتخابات به 
احتمال زياد با آنچه نظرسنجي  ها مي گويند، تفاوت 

خواهد داشت. 
از زم��ان اص��الح قانون اساس��ي در تركيه كه به 
 دنبال همه پرس��ي آوريل ۲0۱۷ در اين كشور انجام 
شد، شهروندان تركيه مي توانند دو راي بدهند: آنها با 
يك راي تصميم مي گيرند چه كسي رييس جمهوري 
ش��ود و با راي ديگر كدام احزاب وارد پارلمان شوند. 
براي اردوغان كه ۱۶ س��ال است در هيچ انتخاباتي 
شكس��ت نخورده اس��ت، مي تواند انتخابات آتي به 
س��خت ترين تجربه دوره فعاليت سياسي اش تبديل 
شود. از زمان نخس��تين پيروزي انتخاباتي اردوغان 
در سال ۲00۲، حزب اسالمي محافظه كار عدالت و 

توسعه تعيين كننده سياست در تركيه است. 
اوزر س��نجار مدير موسس��ه نظرسنجي متروپل 
۲۵سال است كه فعاليت هاي سياسي و پيشرفت هاي 
ش��غلي اردوغان را دنبال مي كند. به نظر او اردوغان 
هي��چ گاه در چنين موقعيت بدي براي ش��ركت در 
مب��ارزات انتخابات��ي  نبوده اس��ت. به نظر س��نجار، 
اردوغان ديگر نه برنامه يي براي حال دارد و نه رويايي 
ب��راي آينده. وقتي در جايي حض��ور مي يابد به نظر 
بي اش��تياق و ضعيف مي رسد. س��نجار مي گويد كه 
اردوغان تاكنون به اين اندازه موقع سخنراني اشتباه 
نمي ك��رد. او ترديد دارد كه اردوغان بتواند در قدرت 

بماند. 
اردوغان ۱۶س��ال اس��ت كه حكومت مي كند و 
براي مدت ها قدرتمندترين فرد در سياس��ت تركيه 

به ش��مار مي رفت. مهم ترين موفقيت او ايجاد رونق 
اقتصادي بود. طي ۱۵س��ال اخي��ر ميانگين درآمد 
ساالنه در تركيه از ۳۵00دالر به ۱0هزار دالر رسيد 
و در سراسر اين كشور مسكن سازي بسيار رشد يافت. 
اما امروزه ديگر نمي توان وضعيت اقتصادي تركيه را 
خوب ناميد. سنجار مي گويد: »براي نخستين بار پس 
از ۱۶سال اردوغان ديگر موفق نيست. ديگر نمي تواند 
اقتص��اد را هدايت كن��د. مش��كالت در عرصه هاي 
آموزش و بهداشت هم در حال افزايش است.« به  گفته 
س��نجار، مردم تركيه پيامدهاي بحران اقتصادي را 
حس مي كنند. از اي��ن رو در گردهمايي هايي كه در 
رابطه با مبارزات انتخاباتي برگزار مي شود هم شور و 

شوقي به چشم نمي خورد. 

 افزايش انگيزه اپوزيسيون
به عقيده گولفم سايدان سانور كارشناس مسائل 
سياس��ي تركيه، براي اردوغان در ميان گذاش��تن 
پيام هاي��ش با مردم مدام دش��وارتر ش��ده اس��ت. 
پايان نامه س��انور درباره موفقيت ح��زب عدالت و 
توس��عه در انتخابات بوده و جايزه جامعه مشاوران 

سياسي در امريكا به آن تعلق گرفته است. 
س��انور مي گويد كه ش��وي يك نف��ره اردوغان 
در حزب��ش ح��ال ب��ه ضرر خ��ودش تمام ش��ده 
اس��ت. او در اين باره مي گوي��د: »در گردهمايي ها 
و س��خنراني هايش تنه��ا مي ايس��تد و نمي تواند 
پيام هايش را به ديگران برس��اند.« به گفته س��انور، 
نظرسنجي ها نش��ان مي دهد كه ميزان محبوبيت 
مح��رم اينجه نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري از 
حزب اپوزيسيون جمهوري خواه خلق تركيه، بيش 
از ۳0درصد در اين اواخر افزايش يافته است. بدين 
دليل انگيزه اپوزيسيون براي پيروزي در انتخابات 

بيشتر شده است. 

س��انور مي گويد: »اردوغان هنوز مي كوش��د از 
ترس هاي راي دهن��دگان راس��تگرا و محافظه كار 
بهره ب��رداري كند.« ب��ه همين عل��ت اردوغان در 
روزهاي اخير در سخنراني هاي انتخاباتي اش درباره 
عمليات نظامي عليه پ ك ك در شمال عراق سخن 
گفته اس��ت. به نظر س��انور، اردوغان بدين وسيله 
مي خواهد در ميان راي دهندگان ترس ايجاد كند. 
راي دهندگاني كه احس��اس ت��رس كنند از تغيير 
قدرت هم واهمه دارند و به رييس جمهوري كه هم 

 االن سر كار است، راي خواهند داد. 

 پايان نظام قدرتمند رياستي
بر اس��اس آخرين نظرس��نجي ها ممكن است، 
اردوغ��ان با وجود همه آنچه گفته ش��د، انتخابات 
رياس��ت جمهوري را در دومي��ن دور آن بب��رد. اما 
احتم��ال دارد كه ائتالف موس��وم ب��ه »جمهور« 
متش��كل از حزب عدالت و توسعه و حزب حركت 
ملي اكثريت پارلماني  ش��ان را از دس��ت بدهد. در 
نتيجه اردوغان ديگر پايه قدرتي در پارلمان نخواهد 
داش��ت. كارشناس��ان معتقدند نظام رياس��تي كه 
اپوزيسيون آن را ديكتاتوري مي داند، براي اردوغان 
روي��ا باقي مي ماند. س��انور مي گوي��د: »اگر حزب 
عدالت و توس��عه اكثريت را در پارلمان از دس��ت 
بدهد، روزهاي س��ختي در انتظار اردوغان خواهد 
بود.« اردوغان پس از حكومت نظامي توانس��ت با 
صدور قواني��ن و فرامين به حكومتش ادامه بدهد. 
سانور مي گويد: »اگر حزب عدالت و توسعه اكثريت 
پارلماني را نداشته باشد، اردوغان بخشي از قدرت 
امروزش را از دس��ت مي دهد، حت��ي اگر بار ديگر 
انتخاب ش��ود. او ديگ��ر رييس جمه��وري پرنفوذ 
نخواهد بود و مجبور خواهد شد كه قدرت پارلمان 

را به رسميت بشناسد.«
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جام جهاين8
درسهايكيروش
براياقتصادايران

اي��ران  حقيق��ي  دس��تاورد 
از موفقي��ت تي��م مل��ي فوتبال 
كشورمان در نخستين بازي جام 
جهاني و پيروزي در برابر مراكش 
چيس��ت و ايران چگونه مي تواند 
از اين دس��تاوردها به نفع توسعه 
پايدار خود بهره برداري كند؟ اين 
پرسش��ي اس��ت كه پاسخگويي 
به آن با عب��ور از هيجانات اوليه 

و احساس��ات غرورآفرين بعد از پي��روزي تيم ملي فوتبال 
كش��ورمان در نخس��تين بازي جام جهاني در گروهي كه 
پيش از اين كارشناس��ان ورزش��ي از آن ذيل عنوان گروه 

مرگ ياد مي كردند، ضروري به نظر مي رسد. 
دستاوردهايي كه فراتر از يك رقابت ورزشي پرهيجان 
مي تواند گزاره ه��اي تازه يي را پيش روي اقتصاد، فرهنگ؛ 
سياس��ت، جامعه و... كشورمان قرار دهد و نكات تازه يي را 
به ايرانيان براي درك شرايط جديد بين المللي بياموزد. در 
شرايطي كه رسيدن به دروازه هاي توسعه پايدار اقتصادي، 
امروز مهم ترين هدف پيش روي كش��ورمان در چشم انداز 
آينده عنوان ش��ده؛ بايد ديد درس هاي��ي كه اقتصاد ايران 
از موفقيت هاي اخير تيم ملي فوتبال كش��ورمان مي تواند 

برداشت كند؛ چيست؟ 
بن��ا به داليل گوناگون مس��يري كه تي��م ملي فوتبال 
كشورمان از سال 2011 و بعد از حضور كارلوس كي روش 
پرتغالي در راس هرم فني تيم طي كرده است؛ واجد الگوها، 
مشخصات و نكاتي است كه اقتصاد ايران در شرايط فعلي 
مي تواند از آنها براي رس��يدن به توس��عه پايدار اقتصادي 
اس��تفاده كند. ويژگي هاي��ي مانند به كارگي��ري دانش و 
تخصص به روز؛ ثبات در مديريت؛ ايجاد بس��تر الزم براي 
توسعه؛ استعداديابي؛ توجه به ويژگي هاي دروني و بيروني، 
حمايت هاي عمومي و... مواردي اس��ت ك��ه  فوتبال ايران 
تحت مديريت كي روش با استفاده از آنها توانسته شكلي از 
پيش��رفت پايدار را در روند فعاليت هاي خود شكل دهد و 
براي نخستين بار 2دوره متوالي به جام جهاني صعود كند 
و ايران را براي نخستين بار در تاريخ در نخستين بازي خود 

در جام جهاني صاحب پيروزي كند.  
1- براي نس��ل من كه فوتبال را در سال هاي پر فراز و 
نشيب دهه 60 خورشيدي درك كرده اند؛ فوتبال پنجره يي 
است رو به زندگي كه بخش قابل توجهي از نيازهاي حسي؛ 

رواني و اجتماعي آنان را پاسخ مي دهد؛ 
 اين نس��ل در مس��ير ارتباطي خود با فوتبال در دهه 
70خورش��يدي و بع��د از تحقق دوم خ��رداد 76 لحظات 
غرور انگي��زي چون صعود ب��ه جام جهاني 98 فرانس��ه و 
پيروزي بر امريكا را تجربه كرده اما با وجود نيروي انساني 
مس��تعد، عملكرد فوتبال اي��ران قبل از س��ال 2011 در 
سطح رقابت هاي بزرگ روندي نوساني، سينوسي و پرفراز 
و نش��يب بوده؛ حضور يك در ميان تي��م فوتبال ايران در 
جام هاي جهاني با وجود اس��تعدادهاي فراوان كش��ورمان 
نش��ان مي دهد كه فوتبال ايران به غير از نيروي انس��اني 
مس��تعد براي توس��عه نيازمند عوامل ديگري است كه با 
استفاده از آنها بتواند حضور تاثيرگذارتري در ميادين پيش 
رو داشته باشد. مشكلي كه اقتصاد ايران هم طي سال هاي 
گذشته با آن دست به گريبان است و با وجود برخورداري از 
منابع عظيم و ثروت هاي خدادادي هر از گاهي با نوسانات 
در بازارهاي مالي؛ اعتباري و پولي خود مواجه است و مردم 

را دچار نگراني و اضطراب مي كند. 
2- حضور كي روش در فضاي فوتبال ايران و روند پايدار 
در مس��ير موفقيت هاي فوتبال ايران، نشان مي دهد در هر 
حوزه يي كه علم و تخصص كافي، ثبات پايدار در مديريت؛ 
حمايت عمومي و رس��انه يي مطلوب و... به كار گرفته شود 
در نهايت رس��يدن به اهداف از پيش تعيين ش��ده چندان 
دور از دسترس نخواهد بود. اقتصاد ايران هم براي رسيدن 
به دروازه هاي توس��عه پاي��دار، چاره يي جز ب��ه كار گيري 
دان��ش و تخص��ص ب��ه روز؛ ثبات در مديريت؛ مش��اركت 
عمومي، افزايش مناس��بات ارتباطي با جهان پيراموني و... 
ندارد. اين ش��ايد مهم ترين درسي باش��د كه اقتصاد ايران 
از موفقيت هاي تيم ملي مي تواند برداش��ت كند. اينكه اگر 
در بخش ه��اي تاثيرگذار اقتصادي نيز دانش و تخصص به 
درستي و در جاي مناسب خود به كار گرفته شود رسيدن 
به چشم اندازهاي توس��عه در شاخص هاي اصلي اقتصادي 

دور از دسترس نخواهد بود. 
3- تيم ملي فوتبال كشورمان براي در آغوش كشيدن 
موفقيت، سكان هدايت تيم ملي را از سال 2011 در اختيار 
ك��ي روش قرار داد تا از طري��ق برنامه ريزي هاي بلندمدت، 
خ��ود را در وضعيت تثبيت ش��ده يي قرار ده��د. در ميان 
مربيان حال حاض��ر جام جهاني تنها يوآخي��م لو)آلمان( 
زم��ان طوالني تري از ك��ي روش در راس هرم اجرايي تيم 
خود قرار داشته اس��ت؛ موضوعي كه نشان دهنده اهميت 
موض��وع ثبات در مديريت اس��ت. حال اي��ن وضعيت را با 
وضعيت ثبات در مديريت اقتصاد كشورمان مقايسه كنيم. 
سال هاس��ت كه تحليلگران از تغيير ريل كامل دولت ها در 
فضاي اقتصادي كشورمان انتقاد مي كنند. معموال با ظهور 
هر دولت جديد، ريل گذاري تازه يي در ساختارهاي اقتصاد 
كش��ورمان ايجاد مي ش��ود كه در برخي موارد فرسنگ ها 
فاصله با الگوهاي قبلي اقتص��اد دارند. مثال دولت مهرورز 
تمام دستاوردهاي دولت اصالحات درخصوص موضوعاتي 
چون؛ كاه��ش نقدينگ��ي، خصوصي س��ازي، خودكفايي 
در توليد گن��دم و بنزين؛ كم كردن وابس��تگي اقتصاد به 
درآمدهاي نفتي، بهبود سازمان مديريت و برنامه ريزي و... 
را يكجا كنار مي گذارد و الگوهاي تازه يي را به كار مي گيرد 
كه نه تنها در مسير برنامه ريزي هاي قبلي نيست بلكه حتي 

مي توان ادعا كرد كه در نقطه مقابل آن قرار دارد. 
4- ف��ارغ از ه��ر نتيجه يي ك��ه تيم ملي اي��ران در 
بازي هاي آينده خود به دس��ت آورد؛ بايد دستاوردهاي 
پس��ران پارسي در س��رزمين تزارها را ارزشمند قلمداد 
كرد؛ دس��تاوردهايي كه  بار ديگر ايرانيان را متوجه اين 
واقعيت عيني كرد كه در صورت برنامه ريزي مناس��ب، 
مديران متخصص و بس��تر مناس��ب مي توان كرانه هاي 
تازه يي از رش��د و پيشرفت را به دست آورد. اين فرآيند 
نه تنها در محيط هاي ورزش��ي مثل جام جهاني عينيت 
پي��دا مي كند بلكه در فضاه��اي تخصصي ديگري مانند 
اقتصاد نيز با استفاده از اين الگوها مي توان دستاوردهاي 
بزرگ��ي خلق كرد؛ دس��تاوردهاي ويژه يي ك��ه ايرانيان 
نش��ان داده اند، اس��تعداد ويژه يي در تحق��ق آنها دارند. 
دستاوردهايي از جنس پيروزي شيرين ايران بر مراكش 
كه روياي صعود به مرحله بع��دي را براي ايرانيان زنده 

نگه داشت تا بعد چه پيش آيد... 

يادداشت

آياواقعاميزبانيجامجهانيتوجيهاقتصاديدارد؟

نفرين ميزبان جام جهاني
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شمادربارهگسترهوس�يعيازموضوعاتقلمفرسايي
كردهايد،دربارهديويدبويي،خودكشي،ايمانوئللويناس،
هملت،واالساس�تيونز.چهچيزيش�مارابرانگيختتا

كتابيدربارهفوتبالبنويسيد؟
در طول حدود 10س��ال گذش��ته، من آش��كارا كوشيده ام تا 
دلبس��تگي هاي بني��ادي خ��ودم را تبيين كنم. ش��ايد فوتبال 
بنيادي ترين دلبس��تگي من باش��د. فوتبال در وجود من از همه 
دلبس��تگي ها ديرينه تر و ژرف تر اس��ت. من ب��ه ديويد بويي نيز 
دلبس��تگي بنيادي ژرفي دارم، اما فوتبال به نوعي ژرف تر است، 
زي��را با مكان گره خورده اس��ت، خيال بافي ها درباره مكان. تنها 
چيزي كه از نظر خانواده من براي آنها مزيت محس��وب مي شد 
اي��ن بود كه م��ا اهل ليورپول بوديم. نش��انه اصلي وجود مكاني 
كه ما اهل آنجا بوديم تيم ما بود. پدرم هوادار متعصب باش��گاه 
فوتبال ليورپول بود و به  نوعي در زمينه فوتبال صاحب نظر بود. 

فوتبال موضوع اصلي گفت وگوي ما بود. 

شماشيفتههوادارانفوتبالهستيد.كتابشماهمانقدر
كهكاوشخودفوتبالاست،كاوشفرهنگپيرامونفوتبال
نيزهس�ت.آنچنانكهش�مادركتاباش�ارهميكنيد،اين
فرهنگچگونهباسوسياليسمفوتبالارتباطپيداميكند؟

در كشوري نظير بريتانيا كه بي ترديد در سال هاي پس از جنگ 
جهاني دوم كش��وري سوسياليست يا سوس��يال دموكرات بود، قبل 
از آنكه به دس��ت مارگارت تاچر و پس از او با ش��تاب ويران ش��ود، 
ش��ايد فوتبال آخرين نشان آن آرمان سوسياليستي باشد. فوتبال به 
اجتماع ارزش مي نهد و به اينكه به مثابه انسان هاي برابر در كنار هم 
باش��يم، جايي كه هر كسي حق دارد چيزي بگويد. خود بازي نوعي 
سوسياليس��م دارد، يعني تيم فوتب��ال و فرهنگ پيرامونش از نوعي 
سوسياليسم برخوردار است. فوتبال گنجينه يي براي نوعي احساس 
همدلي اس��ت، احس��اس اينكه همگي ما در اينجا با هم هس��تيم. 
بازيكن��ان مي آيند و مي روند، اما هواداران براي مدت مديدي پابرجا 

هستند. آنها حافظه و خاطرات دارند، آنها آرشيو و كتابخانه اند. 
ش�مادرب�اره»تاريخچ�هلحظ�اتبهيادماندن�ي«تيمي
مينويس�يدك�هه�واداراندرذهنخ�وددارند.آياكس�ي
ميتواندهواداريواقعيباش�دبدونآنكههوادارتيمخاصي

باشد؟
 قطعاً. مردم مي توانند به هر ش��يوه كه دوست دارند فوتبال تماشا 
كنند. شما هوادار موقت را مي بينيد كه شايد جنبه وجدآور جام جهاني 
را دوس��ت دارد كه هر چهار س��ال يك   بار برگزار مي ش��ود، درحالي 
كه فرهنگ هواداري جدي بيش��تر درباره اين حس زيسته قدرتمنِد 
همراهي با يك تيم اس��ت، با يك مكان، ب��ا يك تاريخ. بنا بر ماهيت 
فوتبال، تمام تيم ها نمي توانند برنده باشند. بيشتر تيم ها بازنده خواهند 
بود. بنابراين هوادار يك تيم بودن و متخصص تاريخچه آن تيم بودن 
همچنين به معناي آموزش ديدن در مدرسه شكست و نوميدي است. 
نوميدي مولفه س��ازنده فوتبال اس��ت، اما نوعي پديده اميد نيز وجود 
دارد، اميدي فراسوي عقل، اميدي ضد اميد. بنابراين شايد مايه تمايز 
هوادار موقت از هوادار جدي واقع بيني هوادار جدي باشد. آنها مي دانند 
كه احتماال پايان بدي در انتظارشان خواهد بود و هيچ چيز نخواهند 
برد و باشگاه هميش��ه به خوبي مديريت نمي شود، اما آنها با تيمشان 
همراه مي مانند زيرا هويتش��ان همين است. نكته شگفت انگيز درباره 

فرهنگ هواداري شيوه انتقال آن به نسل هاي بعد است. 
آياازديدگاهشما،درطولچنددههگذشته،يكگفتمان

پيرامونفوتبالشكلگرفتهاست؟
بله، هنگامي كه من دانشجو بودم، فوتبال اصاًل موضوع بحث نبود. 
اكنون فوتبال هويتي بسيار متفاوت دارد. گفتماني پيرامون آن وجود 
دارد و مردم در سراسر دنيا آن را تماشا مي كنند. فوتبال بزرگ ترين 
ورزِش جهان اس��ت و ميزان فوق العاده ي��ي از توجه را به خود جلب 
مي كند. اينترنت براي برخي چيزها، مانند زندگي انسان، بد بوده اما 
براي برخي چيزهاي ديگر خوب بوده اس��ت، مانند فوتبال. اينترنت 
س��طحي جدي از گفتمان درباره ورزش را پديد آورده است. چنين 
چيزي بس��يار متفاوت از وضعيت حاكم در زمان دانشجويي من در 

دهه هش��تاد است. من عش��ق خودم به فوتبال، و به ويژه به باشگاه 
فوتبال ليورپول، را نزد خودم نگه مي داش��تم. تنها نوش��تارها درباره 
فوتبال در آن زمان در صفحات پش��تي روزنامه هاي عامه پس��ند در 
انگلستان بود. از زمان انتشار كتاب اوج هيجان، به قلم نيك هورنبي 

در 1992، قلم فرسايي جدي  درباره فوتبال رشد كرده است. 
امري�كاچهكاريميتواندانجامدهدتاحضوروموفقيت

خوددرصحنهفوتبالبينالمللراافزايشدهد؟
 اين پرسش چندين پاسخ دارد، اما يكي اين است كه محبوبيت 
فوتبال در بين جمعيت التين تبار بايد به جريان اصلي فوتبال كشانده 
ش��ود. اين كاري با تاثير سياس��ي ژرف خواهد بود. هنگامي كه من 
درباره تيم محبوبم فكر مي كنم، مي دانم كه بهترين بازيكن ما برزيلي 
و بهترين بازيكن بعدي ما مصري اس��ت. اگر تيمي كه شما دوست 
داري��د و هر هفته بازي آن را تماش��ا مي كنيد تحت نفوذ خارجي ها 
باشد، نگرشي متفاوت به جهان خواهيد داشت. بازيكنان انگليسي نيز 
در تيم حضور دارند، اما شما بيشتر احساس جهان وطني مي كنيد. 
آياش�ماميگويي�دكهفوتبالبهنوعيبيگانههراس�يرا

دشوارترميكند؟
فوتب��ال اصالحگر عظيم بيگانه هراس��ي اس��ت. خ��ود فوتبال يا 
دس��ت كم ايده بازي اي كه در آن شما با پا به توپ ضربه مي زنيد به 
ماياها و چين باستان بازمي گردد. بازي اي شبيه به فوتبال در ايتالياي 
قرون وس��طا بازي مي شد. سپس اين بازي در اواخر قرن نوزدهم در 
بريتانيا س��ازمان دهي و قانونمند شد. بنابراين، ما فكر مي كنيم اين 
بازي از آن ماست، اما ابدا چنين نيست. اين بازي اي است كه تقريبا 

هر كس ديگري آن را بهتر بازي مي كرد. 
آيااينهمانچيزينيستكهماهيتفوتبالرابهتكراري

بيمبداتبديلميكند؟
بله و اين نكته يي ضد ملي گرايي اس��ت. اينكه هواداران انگليسي 
بگويند كه »فوتبال يك بازي انگليس��ي است و ما نسبت  به آن حق 
و حقوقي داريم زيرا اينجا آغاز ش��ده اس��ت« س��خني بي معناست. 
خاس��تگاه فوتبال بي اهميت اس��ت. تاريخ از پيچيدگي و گوناگوني 
بسيار بيشتري برخوردار است. تجربه كردن فوتبال يعني تجربه كردن 
تكرار اين تشريفات. تمام مسابقات شبيه هم هستند، 22 بازيكن در 
زمين حضور دارند و مس��ابقه نود دقيقه طول مي كش��د. ساختاري 
تك��راري وجود دارد، بااين حال تكرارِ فوتب��ال زمينه را براي تازگي، 
ن��وآوري و آفرينش فراهم مي كند. فوتب��ال تحت حاكميت قوانين 
اس��ت، تحت هفده قانون بازي فوتب��ال. در چارچوب اين مجموعه 
قواني��ن، صور جديدي از فعاليت، چيزي جديد، مي تواند ظهور كند. 
قوانين انعطاف پذيرند. امكان تقلب وجود دارد. هنر دور زدِن قوانين 

وجود دارد. 
فلسفهازفوتبالچهميتواندبياموزد؟

 فوتبال عرصه بزرگي براي بحث عاقالنه است. از  بسياري  جهات، 
همان چيزي است كه فلسفه بايد باشد: گفت وگوي عاقالنه مبتني بر 
احساسات مستحكم، به  نحوي  كه شما بتوانيد اذهان افراد را از طريق 
نيروي استدالل تغيير دهيد. متاسفانه، اين امر در فلسفه به ندرت رخ 

مي ده��د، اما در گفت وگوها درباره فوتبال اين امر قطعا رخ مي دهد. 
م��ن نظر خاصي درب��اره يك بازيكن يا يك مس��ابقه اظهار مي كنم 
و كس��ي خواهد گفت »نه، شما كامال اشتباه مي كنيد، موضوع اين 
اس��ت كه... «. من به س��خنان او گوش مي كنم و شايد چند اشكال 
به س��خنان او وارد كنم، اما اغلب من ديدگاه خود را تغيير مي دهم. 
بنابراين، عنصري حقيقتا فلس��في درباره فوتبال وجود دارد. فوتبال 
عرصه يي است كه مردم در آن در رابطه با ديدگاه هاي خود احساس 
راحتي و آرامش مي كنند و در گفت وگو نيز احساس راحتي و آرامش 

به آدم دست مي دهد. 
باوجوداين،عنصرديگريكهشماشيفتهاشهستيدنفرت
موجوددرذاتفوتبالاس�ت،ازطريقسرمايهداري،فسادو
ماننداينها.آيافوتبالبهترخواهدشداگرشمابتوانيدازشر
اينجنبههاينفرتانگيزخالصشويد؟آياحقيقتاميتواندبه
آنبازيسوسياليستيهمكاريمحضتبديلشود؟يانفرت

بخشيضروريازآنچيزياستكهفوتبالراميسازد؟
 نفرت بخشي از آن چيزي است كه فوتبال را مي سازد. ما همين 
االن در اينجا، در پشت بام هتل، مي توانيم يك مسابقه ترتيب دهيم. 
ما مي توانيم چيزي پيدا كنيم و از آن به عنوان توپ اس��تفاده كنيم 
و چن��د نفر را جمع كنيم و بازي را ش��روع كنيم. همگي ما در اين 
تجرب��ه از جايگاهي برابر برخوردار خواهيم بود. هيچ  چيز مهمي در 
ميان نخواهد بود و شايد اين به نوبه خود لذت بخش باشد. اما هنگامي 
كه مس��ابقات در باالترين س��طوح برگزار مي شوند، ما شاهد حضور 
تيم ها با پيوندهاي محلي عميق هستيم، با روحيات سوسياليستي، 
و حضور س��رمايه و پول. من در پيش��گفتار كتاب درواقع مي خواهم 
بگويم كه اگر ش��ما خواس��تار مش��اهده تصويري از عصر ما با تمام 
وحشت هاي درهم پيچيده آن هس��تيد، بهترين گزينه آن است كه 
به فوتبال نگاه كنيد. تمام وحش��ت ها آنجا هس��تند: وحش��ت هاي 
سرمايه داري نئوليبرال، وحشت هاي اقتدارگرايي و استبداد، و مانند 
اين ها. موضوع مهم براي من اين اس��ت كه، با وجود آنكه من بسيار 
فوتبال را دوست دارم و هواداراني را دوست دارم كه فوتبال را دوست 
دارند، فكر نمي كنم شما هرگز بتوانيد احساس خوبي درباره فوتبال 
داش��ته باشيد. فوتبال چيزي اس��ت كه هميشه در معرض سوءظن 
اس��ت. نكته جالب درباره نگريس��تن به تيمي همچون بارسلونا اين 
است كه چگونه زيبايي و يكپارچگي نوعي هويت كاتالونيايي با اين 
واقعي��ت در مي آمي��زد كه آنها پول خود را از موسس��ه قطر دريافت 
مي كنن��د. اي��ن دو رويداد، بطور هم زمان، در حال وقوع اس��ت. من 
مي خواهم كه مردم، هنگام تماش��اي يك مسابقه، هر دو موضوع را 
ببينن��د: اي��ن نمايش زيبا كه چگونه افراد حرفه ي��ي كه با هم براي 
هدفي مش��ترك كار مي كنند، مي توانند نتيجه يي فوق العاده توليد 
كنند و در عين  حال چگونه كل اين ماجرا به واسطه جابه جايي پول 
و انتقال س��رمايه ممكن شده است. اين دو موضوع به طرزي ژرف با 
هم پيوند خورده اند. فوتبال تصويري از جهان ما در بهترين و بدترين 

حالت آن به طور همزمان است. 
منبع: ترجمان

تعادل|
هم��ه نگاه ها به جام جهاني اس��ت. تب فوتبال در 
كش��ورمان با پيروزي ايران در نخس��تين بازي بسيار 
شديدتر ش��د. كمتر كسي در اين ش��رايط به مساله 
توجيه اقتصادي اين رويداد مهم اقتصادي مي پردازد. 
هر دوره ب��راي ميزباني جام جهاني رقابت ش��ديدي 
بين كش��ورها شكل مي گيرد. كشورهايي كه موفق به 
ميزباني مي شوند، هزينه هاي زيادي براي آمادگي اين 
رويداد مهم ورزشي انجام مي دهند. هرچند بخشي از 
اين هزينه ها به شكل كمك به اين كشورها باز مي گردد 
اما براي بسياري اين سوال مطرح است كه اين هزينه ها 
توجيه اقتصادي دارد؟ اكثر كارشناس��ان ورزشي اين 
بح��ث را از منظر اعتبار و فوايد جانبي مورد بررس��ي 
قرار مي دهند اما از ديد اقتصادي اين سوال مهم مطرح 
مي ش��ود كه اصوال ميزباني رويدادي مهم مانند جام 
جهاني باعث بهبود رش��د اقتصادي كشورها مي شود؟ 
آيا فوايدي مانند افزايش گردشگر و تماشاچيان فوتبال 

باعث افزايش رشد اقتصادي كشورها مي شود؟

مشكالتدرشهرهايميزبان
در رويدادهاي ورزش��ي هرچند به ظاهر به اقتصاد 
ش��هرها كمك مي ش��ود اما قبل از برگ��زاري رويداد 
رياضت اقتصادي سختي به اين شهرها وارد مي شود. 
شهرهايي مثل گرونوبل )شهري در فرانسه(، مونترآل 
)يك شهر در كانادا(، اتن، سيدني )شهري در استراليا( 
از وضعيت بعد از المپيك رنج مي برند. در اين شهر ها 
ماليات ها افزايش داده شد تا هزينه هاي غير منتظره و 

كمبود بودجه را پوشش بدهد. 
ميزباني يك رويداد ورزشي يك تعهد بزرگ است 
و زماني كه لندن برنده مناقصه براي بازي هاي المپيك 
سال 2012 شد، بسياري بر اين باور بودند كه اين شهر 
هم به همان سرنوش��ت برخي پيش��ينيان خود دچار 
مي ش��ود. با اين حال با توجه ب��ه يك گزارش دولتي، 
اقتصاد بريتاني��ا افزايش 9.9ميليارد پوند در تجارت و 
س��رمايه گذاري از ميزباني اين رويداد مهم به دس��ت 
آورد. با وجود اين واقعيت كه هزينه ميزباني بازي 8.9 

ميليارد پوند برآورد شد. 
در بعضي كش��ورها اين ميزباني بهانه يي براي بهبود 
زيرس��اخت هاي اقتصادي ب��ود. چش��م انداز اقتصادي 
در آفريق��اي جنوبي دچار تغيي��رات قابل توجهي بعد 
از ميزبان��ي ج��ام جهاني 2010 ش��د. جاده هاي جديد 
س��اخته شد، زيرساخت هاي حمل و نقل و ارتباط از راه 
دور بهبود يافت و زندگي تجاري براي ش��هروندان اين 
كشور تسهيل شد. سرمايه گذاري در استاديوم ها 6.000 
فرصت ش��غلي عمران��ي ايجاد كرد. وزي��ر دارايي وقت، 
Gordhan Pravin، گزارش داد كه مزاياي اقتصادي 
و اجتماعي ايجاد شده بر اثر ميزباني جام جهاني، به نفع 
آفريقاي جنوبي مدت ها پس از دميده شدن سوت پاياني 
رقابت هاي جام جهاني ادامه خواهد داشت و مزاياي اين 
ميزباني فقط اقتصادي نبوده است. اين ميزباني همچنين 

توانايي هاي آفريقاي جنوبي در ميزباني رويدادهاي بزرگ 
را نشان داده است. پنج سال پس از ميزباني جام جهاني، 
آفريق��اي جنوبي موفق به كس��ب ميزبان��ي بازي هاي 

مشترك المنافع سال 2022 شد. 

روسيهومسالهميزباني
مس��اله روسيه اما اندكي متفاوت است. بسياري از 
س��رمايه گذاري ها در روسيه پيش از جام جهاني و به 

دليل ميزباني المپيك زمستاني 2014 صورت گرفته 
ب��ود. در آن دوره بودجه يي معادل 11.6 ميليارد دالر 
براي س��اخت 12 استاديوم هزينه شد. اين هزينه ها با 
ميزباني روسي در جام جهاني 2018 تا حد زيادي زنده 
شد. پيش بيني هاي زيادي براي رشد اقتصادي روسيه 
بع��د از اين جام جهاني صورت مي گيرد. بلومبرگ در 
گزارشي پيش بيني كرده است با توجه به تحريم هاي 
روسيه در دو س��ال گذشته و همچنين قيمت پايين 

نفت 15 ميليارد دالر GDP اين كشور افزايش خواهد 
يافت. اما سوال اساسي هنوز بر جاي خود باقي است. 
آيا تاريخ نشان مي دهد كه ميزباني جام جهاني منجر 
به بهبود رش��د اقتصادي مي شود. بلومبرگ به صورت 
مفصل به بررس��ي اين موضوع پرداخته است. جدول 
يك ميزان رشد اقتصادي در سال هاي قبل، سال جام 
جهاني و س��ال هاي بعد در كشورهاي ميزبان را نشان 
مي دهد. نگاهي به جدول يك حقيقتي مهم را مشخص 

مي كند. اكثر كش��ورها در سال هاي قبل از ميزباني به 
دليل داشتن س��رمايه گذاري فراوان در اقتصاد با رشد 
اقتصادي روبه رو ش��ده اند و آثار س��رمايه گذاري پيش 
از برگزاري جام مش��خص اس��ت. در مقابل سال جام 
جهاني رش��دي متفاوت و بنا به حضور گردش��گران 
را شاهد هس��تيم. در دهه هاي قبل كشورها به دليل 
نداشتن تجربه نمي توانستند، وضعيت مثبت رشد خود 
را ادامه دهند اما اين وضعيت در دهه هاي اخير بهبود 
يافته و مثال آفريقا و آلمان توانستند بيش از زمان قبل 
جام جهاني در سال هاي بعد رشد داشته باشند. البته 
در اين خصوص برزيل يك استثناست كه اين شرايط 
مربوط به وضعيت اقتصادي برزيل در سال هاي 2015 

و 2016 است. 

ازنگاهمنفي
سرمايه گذاري روي ميزباني جام جهاني روي ورق 
فوايد زيادي دارد اما الزاما س��ودآور نيست. هزينه هاي 
س��نگين برگزاري ج��ام  جهاني از قبيل آماده س��ازي 
ورزش��گاه ها براي برگ��زاري مس��ابقات، فراهم كردن 
سيستم حمل و نقل مناسب براي جابه جايي مسافران، 
امكانات رفاهي مناس��ب براي اسكان تيم هاي ورزشي 
حاضر در مس��ابقات و از س��وي ديگر تماشاگراني كه 
براي ديدن مس��ابقات به كشور ميزبان سفر مي كنند 
و آماده س��ازي زيرس��اخت هاي مخابراتي همه و همه 
مي تواند تبعات اقتصادي سياسي و اجتماعي زيادي را 
براي كشور ميزبان به همراه داشته باشد. اين بحثي بود 

كه در برزيل ريشه بسياري از اختالفات بود. 
ح��رف اصل��ي معترض��ان در برزيل اي��ن بود كه 
حدود پانزده ميلي��ارد دالر براي برگزاري جام  جهاني 
در اين كش��ور هزينه ش��د كه از اين مبلغ بيش از 4 
ميليارد دالر توس��ط فيفا پرداخت ش��ده و 2ميليارد 
دالر آن ه��م از بخش خصوصي تامين ش��ده و مابقي 
به ماليات دهندگان و مردم برزيل تحميل ش��ده است 
و اين در ش��رايطي اس��ت كه سيستم حمل و نقل در 
برزيل بسيار ضعيف است در واقع آمارها نشان مي دهد 
كه حدود يك س��وم تا يك دوم درآمدهاي مردم برزيل 
ص��رف جا به جايي مي ش��ود. در حقيق��ت معترضان 
مي گفتند برگزاري جام  جهاني در كش��وري كه هنوز 
سيستم بهداشت و درمان درستي ندارد يا در سيستم 
آموزشي از جايگاه مناسبي برخوردار نيست، نمي تواند 

توجيه اقتصادي داشته باشد. 

برندههمهچيزراميبرد
اما نكته جالب توجه رابطه رشد اقتصادي و پيروزي 
در جام جهاني است. شايد برگزاري جام جهاني الزاما 
به رشد اقتصادي كش��ور پس از برگزاري ختم نشود 
اما در اكثريت اوقات كشور قهرمان در جام جهاني در 
دوره هاي 3 ماهه و 6ماهه پس از آن با رشد اقتصادي 
 هم��راه بوده اس��ت. جدول 2 اين مس��اله را به خوبي 

نشان مي دهد. 

جدول1-رشدساالنهGDPدركشورهايميزباندرسالهايقبلوبعدازجامجهاني
دوسال بعد يكسال بعد سال جام جهاني يكسال قبل دوسال قبل ميزبان سال

4.4 -0.9 1.0 5.0 4.3 آلمان 1974
0.7 7.0 -3.2 6.4 0.0 آرژانتين 1978
-1.8 1.8 1.3 -0.1 1.4 اسپانيا 1982
1.3 1.7 -3.1 2.2 3.4 مكزيك 1986
0.8 1.5 2.1 3.4 4.2 ايتاليا 1990
3.8 2.7 4.0 2.7 3.6 امريكا 1994
3.9 3.4 3.6 2.3 1.4 فرانسه 1998
2.2 1.5 0.1 0.4 2.3 ژاپن 2002
4.9 2.9 7.4 4.5 8.9 كره 2002
0.8 3.4 3.9 0.9 0.7 آلمان 2006
2.2 3.3 3.0 -1.5 3.2 آفريقاي جنوبي 2010
-3.5 -3.6 0.5 3.0 1.9 برزيل 2014
1.6 2.1 1.7 2.4 2.9 ميانگين -

جدول2-رشد3ماههكشورهايپيروز
درجامجهاني

سه ماهه سوم سه ماهه دوم برنده
0.0 -0.1 آلمان
-0.1 -0.3 ايتاليا
3.9 2.4 آرژانتين
2.1 0.5 آلمان
4.6 0.6 برزيل
0.8 0.7 فرانسه
1.7 0.4 برزيل
0.4 0.6 ايتاليا
0.0 0.2 اسپانيا
0.3 -0.2 آلمان
1.4 0.5 ميانگين

مهديبيك
روزنامهنگار
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معاون اقتصادي بانك مركزي مطرح كرد

پيشنهاد اصالح نرخ سود با بررسي شرايط اقتصادي و بانكي

پيشگامي بانك ها در اصالح رويه هاي نادرست صنعت پرداخت

دريافت كارمزد »يواس اس دي« از ذي نفع و فروشنده كاال و خدمات
گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

از آنج��ا ك��ه بانك ها چه��ار براب��ر كارمزد 
پرداخت��ي، باب��ت اجاره به��اي كارتخوان هاي 
فروشگاهي هزينه مي كنند. در نتيجه خدمات 
يواس اس دي با ارق��ام تراكنش خرد به زيان 
بانك هاست و در ش��رايطي كه استفاده از اين 
خدمات به ش��دت رشد كرده و ۵۳ ميليون نفر 
با موبايل در سال ۹۶ به اينترنت وصل شده اند. 
در نتيجه هزينه هاي بس��تر يو اس اس دي به 
رقم بسيار زيادي براي بانك ها رسيده و مقرون 
به صرفه نيس��ت. لذا نه تنها بايد بحث كارمزد 
و دريافت هزينه ها از ذي نفعان و فروش��ندگان 
خدمات و كاالها در دستور كار باشد، بلكه بايد 
امنيت اين شبكه نيز در دستور كار قرار گيرد 
تا منجر به خسارت هايي براي مردم و بانك ها 

نشود. 
به گ��زارش »تع��ادل«، در ماه ه��اي اخير، 
 USSD متوقف نش��دن پرداخت هاي بس��تر
ب��ه دليل مقاوم��ت اپراتورها بوده اس��ت اما از 
نگاه بانك مركزي، بستر USSD فاقد امنيت 
كافي اس��ت. در نتيجه خدمات USSD تنها 
براي افراد فاقد دسترس��ي به نت و گوش��ي ها 
هوش��مند ادامه يابد تا بتوانند خريدهاي خرد 
خ��ود را انجام دهند. اما بايد توجه داش��ت كه 
نمي توان با توجي��ه خدمات به مناطق محروم 
كشور براي خريدهاي خرد، امنيت آنها را زير 
س��وال برد و ل��ذا به نظر مي رس��د كه عده يي 
به دنبال س��ود تج��اري نقل و انتق��ال پول و 
ف��روش خدمات و كاال، حاضر نيس��تند كه به 
هش��دارهاي بانك مركزي و خسارت سنگين 
كارمزد اين خدمات به بانك ها توجه كنند. در 
نتيج��ه بايد طرح كارمزد از ذي نفع و كس��اني 
كه س��ود فروش خدمات و كااله��ا را دريافت 

مي كنند، در دستور كار قرار گيرد. 
برخ��ي بانك ه��ا در اقدام��ي هماهن��گ به 
دليل بار س��نگين هزينه كارم��زد تراكنش ها 
در بس��تر USSD محدوديت هاي��ي را در اين 
بخش اعمال كردند ك��ه اين امر بيانگر قدرت 
بانك ها در اصالح رويه هاي نادرست در صنعت 

پرداخت است. 
ب��ه گ��زارش ايِبنا، ب��ه گفته كارشناس��ان 
بس��تر USSD يك كان��ال پرداخت در زماني 
بود كه ضريب نفوذ اينترنت كم و اس��تفاده از 
گوش��ي هاي هوشمند در كش��ور رواج نداشت 
ك��ه اي��ن كان��ال پرداخ��ت را به ي��ك گزينه 
اجتناب ناپذير و مناس��ب تبديل كرده بود. در 
عين  حال بهره گيري از كانال USSD همواره 
با ريس��ك هايي همراه بود و ب��ه همين دليل 
رگوالتور سقف مبلغي ۲۰۰ هزار تومان را براي 
تراكنش ه��ا در اين بخ��ش تعيين و همچنين 
تراكنش ه��اي مانده گي��ري و خري��د را از اين 

بستر متوقف كرد. تمام كشورهايي كه از بستر 
USSD به منظور خدمات مالي بهره گرفته اند، 
با روي كار آمدن س��رويس هاي جذاب تر كه از 
امنيت بيشتري نيز برخوردار هستند به صورت 
خودجوش مس��ير تراكنش ها به سرويس هاي 
جديد گراي��ش پيدا كرده و اين س��رويس به  

مرور زمان حذف  شده است. 
براس��اس آخرين آمار، ش��اخص هاي مهم 
بخ��ش ICT ك��ه تا پايان س��ال ۹۶ منتش��ر 
ش��ده، بيانگر اين است كه ضريب نفوذ موبايل 
در كش��ور ۱۱۰درصد است و ۵۳ميليون نفر با 
موبايل به اينترنت وصل مي شوند. اين در حالي 
است كه تا پايان سال ۹۵ ضريب نفوذ موبايل 
در كش��ور ۱۰۴ درصد ب��ود و ۳۳ ميليون نفر 
كارب��ر اينترنت موبايل بودند. اين آمار به خوبي 
بيانگر افزايش استفاده از گوشي هاي هوشمند 
و ضريب نفوذ باالي اينترنت در كش��ور است. 
از اين رو در كشور مكانيس��م بازار خودبه خود 
به س��مت ح��ذف س��رويس هاي USSD كه 
از امني��ت كافي برخوردار نيس��تند با افزايش 
روزافزون بهره گيري از تلفن هاي هوش��مند و 
فعاليت هاي آپ هاي موبايلي در حركت است. 
كارشناسان معتقدند اين روند در كشور به 
 USSD دليل رواج گس��ترده استفاده از بستر
ب��ا توجه به تبليغات روزافزون و وس��يع كه از 
كدهاي اين بس��تر در برنامه ه��اي تلويزيوني 
مي ش��ود و همچنين فش��ار برخي اپراتورها و 
شركت هاي وابس��ته به آنها كه اين بستر را به 
محلي براي كس��ب درآمدهاي هنگفت تبديل 
كرده اند، با تاخير مواجه ش��ده است و كماكان 

ادامه دارد. 
شركت هاي مختلف PSP نيز در اين بخش 
در رقابت ناس��الم با يكديگر در جشنواره هاي 
مختلفي كه برگ��زار مي كنند، گاهي به منظور 
ثبت تراكنش بيشتر براي كسب درآمد بيشتر، 
دارن��دگان كارت را به خ��رد كردن تراكنش ها 
به منظور كسب امتياز بيشتر و افزايش شانس 
برنده ش��دن در قرعه كشي ها ترغيب مي كنند. 
اين روند منجر به افزايش هزينه بانك ها شده 
زي��را كارمزد تراكنش ها در اين بخش به عهده 

بانك ها است. 
از اي��ن رو چن��دي پي��ش، برخ��ي بانك ها 
اق��دام به محدودس��ازي تراكنش ه��اي زير ۵ 
يا ۲ ه��زار تومان در بس��تر USSD كردند و 
همچني��ن در اين روند با تصميم بانك ها از هر 
كارت بانك��ي فقط يك ب��ار در روز براي خريد 
شارژ، بسته هاي اينترنت يا پرداخت قبوض در 
بستر كدهاي دستوري مي توان استفاده كرد و 
در صورت نياز به تراكنش براي خريد ش��ارژ و 
 غيره براي ب��ار دوم بايد از كارت بانكي ديگري 

استفاده شود. 

 اصالح نظام كارمزد 
بان��ك مرك��زي در آخري��ن  م��دل اصالح 
نظام كارمزد هزين��ه تراكنش هاي خريد را بر 
دوش بانك ها پذيرنده گذاش��ت و البته دست 
بانك ه��ا براي اخ��ذ كارم��زد از پذيرندگان و 
دارندگان كارت باز گذاش��ت. ازاين رو بانك ها 
نقشي اساسي در اصالح نظام كارمزد به منظور 
كاه��ش هزينه ه��اي خ��ود و كاه��ش قيمت 
تمام ش��ده پول دارن��د و مي توانن��د ب��ا اعمال 
محدوديت در مبلغ تراكنش ها در بس��ترهاي 
مختلف پرداخت يا تعيين كارمزد براي خدمت 
بانكي طرح اصالح نظ��ام كارمزد را كه هرگاه 
بان��ك مركزي ب��ه آن ورود مي كند با مقاومت 
از س��وي نهادهاي مختلف مواجه مي ش��ود را 

كليد بزنند. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، ارائه س��رويس ها 
پرداخ��ت در تم��ام كش��ورهاي دني��ا درازاي 
پرداخ��ت هزينه آن از س��وي ذي نف��ع نهايي 
انج��ام مي ش��ود در صورتي  ك��ه در ايران اين 
خدم��ات به صورت رايگان در اختيار مردم قرار 
داده  شده است ولي اكنون با فراگيري استفاده 
از خدمات بانكداري الكترونيك و رواج فرهنگ 
پرداخ��ت كارمزد در قبال خدم��ات با فعاليت 
كس��ب وكارهاي فين تكي بهتري��ن زمان براي 
تغيير اين رويه اس��ت از اين رو ش��بكه بانكي 
و پرداخت بايد نس��بت ب��ه دريافت كارمزد از 
خدم��ات از ذي نفع نهايي اق��دام كند البته بر 
كس��ي پوشيده نيس��ت كه تغيير هر روندي با 
فشارها و مقاومت نهادهاي مختلف در ابتدا امر 
مواجه خواهد شد اما در برابر اصالحات اصولي 

بايد ايستادگي كرد. 

 اجاره چهار برابر كارمزد 
براساس آمار موجود، بانك ها نزديك به چهار 
برابر مبلغ��ي كه به عنوان كارمزد تراكنش هاي 
خريد مي پردازند، بابت اجاره بهاي دستگاه هاي 
 PSP كارتخوان هاي فروشگاهي به شركت هاي
پرداخت مي كنند كه بنا بر آمار شاپرك به ازاي 
جذب ه��ر ۱۰ هزار توم��ان بانك ها به صورت 
ميانگين ۵۰۰تومان هزين��ه مي كنند كه رقم 

بسيار بااليي است. 
ازاي��ن رو بانك هايي كه همواره نس��بت به 
بار هزين��ه كارم��زدي گله مند هس��تند خود 
باي��د دس��ت  به كار ش��وند و در ي��ك تصميم 
جمعي نس��بت به تغيير اين رويه اقدام كنند. 
زي��را متض��رر اصلي در روند فعل��ي، بانك ها و 
گيرندگان تس��هيالت به خاطر افزايش قيمت 
تمام ش��ده پول هس��تند از اي��ن رو بانك ها با 
اعم��ال محدوديت ه��اي ذكر ش��ده در هفته 
گذش��ته نخس��تين گام در اي��ن خص��وص را 

برداشته اند كه رويكرد مناسبي است. 

 نبود امنيت 
به گفت��ه كارشناس��ان، نظر صري��ح بانك 
مرك��زي نب��ود امني��ت در بس��تر USSD و 
همچنين اعمال بيشترين محدودسازي بر اين 
كان��ال پرداخت به منظور صيان��ت از اطالعات 
دارندگان كارت اس��ت، بر اين اس��اس نيز در 
س��ال ۹۶ با صدور بخشنامه يي به شبكه بانكي 
و پرداخ��ت اعالم كرد از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ تنها 
پرداخ��ت قبوض عمومي از طريق اين بس��تر 
امكان پذير و تراكنش هاي ديگر از روي بس��تر 
USSD حذف مي شود. البته اين بخشنامه با 
فشار نهادهاي مختلف ازجمله وزارت ارتباطات 

و فناوري اطالعات اجرايي نشد. 
فع��االن صنعت پرداخت معتقدند، بخش��ي 
از فش��ارهاي كه براي متوقف نش��دن بس��تر 
USSD در وزارت ارتباط��ات و مجلس مطرح 
ش��د به بهانه عدم دسترس��ي مردم در مناطق 
محروم به اينترنت و گوش��ي ها هوش��مند بود. 
درصورتي  كه اگ��ر دليل اصلي براي ادامه اين 
بستر پرريسك دسترسي مردم مناطق محروم 
به خدمات پرداخت است و پاي درآمد هنگفت 
برخي ش��ركت ها، در اين بخش مطرح نيست 
مي ت��وان با اس��تفاده از زيرس��اخت ها موجود 
در وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات تنها 
خدم��ات پرداخ��ت در بس��تر USSD براي 
افرادي كه دسترس��ي به اينترنت و گوش��ي ها 
هوشمند ندارد، ادامه داد اين در صورتي است 
كه جامعه هدف ذي نفعان بستر USSD افراد 
به نسبت مرفهي هس��تند كه پاي برنامه هاي 
تلويزيون مي نشينند و با ديدن تبليغات متنوع 
در ح��وزه كدهاي دس��توري در مس��ابقات يا 
طرح هاي مختلف آن ش��ركت كرده و تراكنش 
مي زنند نه اف��راد محرومي كه ب��ه اينترنت و 

گوشي ها هوشمند دسترسي ندارند. 

  منافع تجاري يا مناطق محروم 
كارشناس��ان صنع��ت پرداخ��ت معتقدند، 
س��اختار  در   USSD بس��تر  ريس��ك هاي 
فعلي قابل حل نيس��ت و گذاش��تن اپلت روي 
سيم كارت ها به منظور امنيت اين بستر فرآيند 
پيچيده يي دارد و هزينه آن نيز باال اس��ت كه 
باوج��ود كانال هاي ديگر پرداخ��ت و اپ هاي 

موبايلي اين روند منطقي به نظر نمي رسد. 
ش��ايد دلي��ل اصل��ي، كش��مكش ها براي 
بس��ته نش��دن بس��تر USSD اس��ت بيشتر 
جنبه تج��اري آن براي ذي نفعان اس��ت. زيرا 
با متوقف ش��دن بس��ترUSSD تراكنش هاي 
اين بخش ب��ه ديگر بس��ترهاكه عمده آن نيز 
اپليكيشن هاي موبايلي است و باتوجه به اينكه 
ش��ركت هاي PSP مطرح در صنعت پرداخت 
روي اپليكيش��ن هاي خ��ود از مدت هاي پيش 
كاركرده ان��د و اي��ن اپليكيش��ن ها در صنعت 
پرداخت جا افتاده و كاربران فراواني به نسبت 
اپليكيشن هاي موبايلي اپراتورها دارند، است. 

ب��ا بس��ته ش��دن بس��تر USSD فعاليت 
كدهاي وابسته به شركت هاي برخي اپراتورها 
ني��ز متوقف و اي��ن بخش كه س��رمايه گذاري 
س��نگيني در اي��ن بخ��ش انج��ام و حتي در 
حركت��ي غيرمتع��ارف تبليغ��ات تلويزيون��ي 
خدمات ارزش افزوده VAS با مبلغ بااليي در 
انحصار خود گرفته متضرر مي ش��ود، است. از 
اين رو بهتر است مخالفان متوقف شدن بستر 
نا امن USSDبه ج��اي مقاومت در برابر اين 
رون��د به تقوي��ت و تبليغ اپ ه��اي موبايلي با 
ايجاد خدمات ارزش افزوده و افزايش جذابيت 
ب��ه دنبال ج��ذب كارب��ران و رقاب��ت در بازار 
پرداخت باش��ند و به بهاي ب��ه خطر انداختن 
اطالعات كارت هاي بانكي بر استمرار اين بستر 

اصرار نداشته باشند. 

گروه بانك و بيمه|
 معاون اقتصادي بان��ك مركزي گفت: اين 
بانك با تحليل شرايط موجود، اقتضائات كالن 
اقتصادي كشور و افق پيش  رو در هر زمان كه 
الزم بداند پيشنهاد مقتضي در زمينه نرخ هاي 

سود را به شوراي پول و اعتبار ارائه مي كند. 
پيم��ان قرباني درباره وضعي��ت كنوني نرخ 
سود در نظام بانكي، اظهار داشت: در سال هاي 
اخير نرخ هاي س��ود حقيق��ي باتوجه به عدم 
تناس��ب ميان روندهاي حركتي ن��رخ تورم و 
نرخ هاي سود اسمي، س��طوح بااليي را تجربه 

كرده است. 
وي افزود: افزايش قابل توجه نرخ هاي س��ود 
بانكي حقيقي با الزامات و ش��رايط فعلي توليد 
در اقتصاد كشور همخواني نداشته و پيامدهاي 
زيانباري براي رش��د اقتصادي به ويژه از ناحيه 
كاه��ش تقاض��اي موثر )نظي��ر تعويق مصرف 
بخ��ش خصوصي به وي��ژه مص��رف كاالهاي 
ب��ادوام، تعويق س��رمايه گذاري ها( و همچنين 
تضعيف ط��رف عرضه )افزاي��ش هزينه تامين 
س��رمايه در گردش و س��رمايه گذاري ثابت( و 
تضعيف عملكرد نظام بانكي، در برداشته است. 
مع��اون اقتص��ادي بان��ك مركزي ب��ا بيان 
اينكه ريش��ه اصلي باال بودن نرخ سود بانكي، 
بروز تنگناي اعتباري و مش��كالت ترازنامه يي 
بانك ها ناش��ي از انباش��ت مش��كالت در طي 
دهه هاي اخير بوده اس��ت، ادامه داد: بنابراين 
ح��ل و فصل اصولي اين معضالت در گرو حل 
ريشه يي مشكالت و مس��ائل ايجاد كننده آنها 

بوده است. 
به گزارش س��تاد خبري بيست و هشتمين 
هماي��ش سياس��ت هاي پول��ي و ارزي، وي با 
اش��اره به اقدام��ات بانك مرك��زي براي حل 
معضالت بانكي، تصريح كرد: س��اماندهي بازار 
غيرمتشكل پولي در دولت يازدهم و دوازدهم 
به ويژه در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم ترين 
اقدام بانك مركزي در اين زمينه بوده اس��ت. 
همچني��ن مهار رقابت ناس��الم ميان بانك ها و 
ابالغ بخشنامه هش��ت بندي كاهش نرخ سود 
بانكي و تعيين نرخ ۱۰درصد براي سپرده هاي 
كوتاه مدت عادي و ۱۵درصد براي سپرده هاي 
سرمايه گذاري بلندمدت يك ساله اقدامي مهم 

در راستاي كاهش نرخ سود به شمار مي رود. 
قربان��ي، ايجاد هماهنگي هاي الزم با وزارت 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار جهت انتقال معامالت ثانويه اوراق 
س��خاب به بازار س��رمايه با هدف كاهش آثار 
منف��ي نرخ هاي بازدهي ب��اال در بازار بدهي را 
ديگر اقدام بانك مرك��زي عنوان كرد و افزود: 
همچني��ن انتظام بخش��ي به رفت��ار نامطلوب 
صندوق ه��اي با درآمد ثاب��ت از طريق كاهش 
سهم گواهي س��پرده و س��پرده هاي بانكي از 
مجم��وع دارايي ه��اي آنه��ا از ديگ��ر اقدامات 

محسوب مي شود. 
اي��ن عضو هيات عامل بان��ك مركزي ادامه 
داد: مديريت اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مركزي طي سال هاي اخير، اجراي تبصره ۳۵ 
اصالحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجراي بند 
»ب« تبصره  ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۶ و 

اج��راي بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۷ اقدامات ديگر در راستاي حل معضالت 

بانكي طي سال هاي گذشته بوده است. 
وي اف��زود: در پي اقدام��ات بانك مركزي، 
تحوالت خوبي در زمينه كاهش رقابت مخرب 
مي��ان بانك ه��ا در زمينه نرخ س��ود س��پرده 
حاصل ش��ده و نسبت به س��ال هاي گذشته از 
عدم تناسب نرخ هاي س��ود با اقتضائات كالن 
و به ويژه نرخ تورم كاس��ته ش��ده  است. بانك 
مركزي ني��ز با تحليل دقيق ش��رايط موجود، 
اقتضائات كالن اقتصادي كشور و افق پيش رو، 
در هر زمان كه الزم بداند پيشنهاد مقتضي در 
زمينه نرخ هاي سود را به شوراي پول و اعتبار 
ارائه كرده و تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد. 
قرباني با بيان اينكه مجموعه اقدامات انجام 
گرفته توس��ط بانك مرك��زي بايد با اصالحات 
در ديگ��ر بخش ه��اي اقتص��اد تكميل ش��ود، 

خاطرنشان كرد: الزم است اصالح ساختار نظام 
تامين مال��ي دولتي و بازپرداخ��ت بدهي هاي 
بخش دولتي به شبكه بانكي و همچنين اصالح 
فضاي كس��ب و كار و رفع مشكالت موجود در 
بخش واقعي، همزمان با اصالح س��اختار مالي 
و ترازنامه يي بانك ها در جهت حل ريش��ه هاي 
موج��د تنگناي اعتباري ش��بكه بانكي هر چه 
سريع تر و با جديت بيشتر در اولويت مجموعه 

سياست گذاري كشور قرار گيرد. 
اي��ن مق��ام مس��وول در بان��ك مرك��زي 
افزود: باتوجه به انباش��ت مش��كالت گذش��ته 
در ترازنام��ه بانك ه��ا و ريس��ك هاي بيروني، 
هرگونه تعل��ل در حل مش��كالت نظام بانكي 
در قال��ب اج��راي برنامه اصالح نظ��ام بانكي 
ضم��ن طوالني تر ك��ردن فراين��د اصالح نظام 
بانكي، ق��درت و توان سياس��ت گذار پولي در 
اي��ن حوزه را كاهش داده و اصالح نظام بانكي 

را براي اقتصاد كش��ور بس��يار پرهزينه خواهد 
كرد. مع��اون اقتصادي بانك مرك��زي با بيان 
اينكه بين نرخ هاي س��ود بانك��ي و ثبات مالي 
يك ارتباط دو س��ويه وجود داشته و تحوالت 
اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ هاي سود اثر 
 گذارند، گف��ت: تحوالت اقتصاد كالن از جمله 
رون��ق و ركود و نرخ ت��ورم، تحوالت اقتصادي 
در س��طوح خ��رد از جمله ترازنام��ه بنگاه ها و 
بانك ها و نيز سياس��ت مالي دولت و سياست 
پولي بانك مرك��زي در جهت هاي متفاوت بر 
نرخ هاي س��ود اثر مي گذارند. در همين راستا، 
وجود سلطه و تنگناي بودجه يي با تاثيرگذاري 
منف��ي بر بازار پول، ش��رايط را ب��راي ايجاد و 
تشديد نابساماني هاي مربوط به نرخ هاي سود 

درشبكه بانكي فراهم مي سازد. 
وي گف��ت: از آنجا كه در ح��ال حاضر نيز 
نظام بانكي با تنگن��اي اعتباري روبه رو بوده و 
دارايي بانك ها به داليل متعدد نظير مطالبات 
غيرج��اري، مطالب��ات باالي ش��بكه بانكي از 
دولت و رس��وب دارايي ه��اي غيرمالي، با افت 
كيفيت همراه بوده است؛ لذا هرگونه ناپايداري 
مالي با تشديد معضل پيچيده تنگناي اعتباري 
و درنهاي��ت ايجاد اختالل در جريان نقدينگي، 
موجب بروز و تش��ديد رقابت ناس��الم قيمتي 
در بخش تجهيز منابع ش��بكه بانكي مي ش��ود 
ك��ه نتيجه تبع��ي اين امر، افزايش نرخ س��ود 
س��پرده ها، افزايش نرخ س��ود تسهيالت و در 
نهاي��ت افزايش هزينه  تامي��ن مالي واحدهاي 

توليدي در اقتصاد خواهد بود. 
وي در پايان تاكيد كرد: بانك مركزي ضمن 
پايش مستمر تحوالت اقتصادي و اتخاذ تدابير 
سياستي معمول از قبيل اصالح نرخ هاي سود 
در موقع لزوم، نس��بت به اصالحات ساختاري 
الزم در نظام بانكي نيز توجه ويژه داش��ته و با 
همكاري ساير دس��تگاه ها و نهادهاي ذي ربط 

اقدامات الزم را معمول مي دارد. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت بيس��ت و هش��تمين 
همايش س��االنه سياس��ت هاي پولي و ارزي با 
محوريت اصالحات ساختاري براي ثبات مالي، 
روزهاي ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاري در مركز 
همايش ه��اي بين المللي صدا و س��يما برگزار 

مي شود. 

   مثلث حكمراني خوب؛ دولت، 
بخش خصوصي و جامعه مدني

وهاب قليچ| كارشناس اقتصادي| 
م��رور كارنامه اقتص��اد ايران در برپاي��ي حكمراني خوب 
بيانگر اين واقعيت اس��ت كه نهاد حاكمي��ت )اعم از دولت و 
س��اير نهادهاي عمومي و شبه دولتي( در دو حيطه نيازمند 
ترميم سياس��ت ها و اقدامات خود است. نقش و اندازه دولت 
در اقتصاد از جمله مباحث مناقشه انگيز يك سده اخير اقتصاد 
جهاني بوده است. در دوره يي تفكرات اقتصاد كينزي مبني بر 
دخالت دولت در اقتصاد با اس��تدالالت مبتني بر ناتواني بازار 
)شكس��ت بازار( در دستيابي اقتصاد به كارايي و بهره وري، بر 
اقتصاد جهاني غالب گشت. اما به مرور زمان ناكارآمدي دولت 
حداكثري، اقتصاد جهاني را به سوي دولت حداقلي و سپردن 
اقتصاد به جريان بازار سوق داد كه البته اين نظر نيز با انتقاداتي 
 روبرو ش��د. ش��ايد در دو دهه اخير نظري��ه حكمراني خوب
 )Good Governance( نظريه ي��ي نوي��ن در چگونگي 

نقش آفريني دولت در اقتصادهاي پيشرفته بوده باشد. 
حكمراني خوب مفهوم گس��ترده يي را در برمي گيرد كه 
صرفا محدود به وظايف دولت نمي شود. در ادبيات امروز، در 
نتيجه همكاري سه نهاد دولت )به معناي حاكميت(، بخش 
خصوصي و جامعه مدني به عنوان سه ضلع مثلث حكمراني 
خوب، س��اختار يك اقتصاد پيشرو طراحي مي شود. اين سه 
ضلع هر ي��ك وظايف خاص خ��ود را دارن��د، دولت محيط 
آرام و باثبات سياس��ي و محيط پش��تيبان از حيث حقوقي 
و قانونگذاري را فراهم مي س��ازد و با سياس��ت گذاري كالن 
اقتصادي راه براي فعاليت بخ��ش خصوصي هموار مي كند، 
بخش خصوصي متولي توليد و ايجاد درآمد اس��ت و در ضلع 
سوم، جامعه مدني تعامل سياسي و اجتماعي گروه هاي فعال 
براي مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
را تسهيل مي كند. در مفاهيم حكمراني خوب بازيگران جامعه 
مدني طيف گس��ترده يي از افراد و دس��ته ها اعم از پويش ها 
و انجمن هاي مردم نهاد، گروه هاي مذهبي، احزاب سياسي، 
نهادهاي پژوهش��ي و رس��انه يي و غيره را شامل مي شود. به 
نظر مي آيد موفقيت حكمراني خوب در گرو ايفاي درس��ت 
وظيفه توس��ط هر يك از اين سه ضلع است. دولت بايستي 
حاكميت سياس��ي و حقوقي را فراهم سازد. در اقتصادي كه 
زيرس��اخت ها و فرآيندهاي حقوق��ي و قانوني مهيا و چابك 
نباش��د و نااطميناني ها و بي ثباتي هاي سياسي مخل فرآيند 
توليد باشد، نمي توان توقع رشد و توسعه اقتصادي داشت. در 
ضلع دوم، بخش خصوصي وظيفه توليد، ايجاد ارزش افزوده 
و تصديگري اقتصاد را برعهده دارد. ضلع س��وم نيز نهادهاي 
جامعه مدني هستند كه با تعامل سياسي و اجتماعي از يكسو 
بر فعاليت نهادهاي دولتي نظارت دارند و از سوي ديگر پيگير 

مطالبات بخش خصوصي از دولت هستند. 
حال چنانچه دولت، به جاي پرداخت به سياس��ت گذاري 
كالن، ايجاد ثبات و آرامش سياسي و فراهم سازي بسترهاي 
حقوقي و قانوني قدرتمند و حمايتگر توليد، خود مس��تقيما 
رقي��ب بخش خصوصي در عرصه توليد و ايجاد ارزش افزوده 
ش��ود، عمال مفاسد دولت حداكثري كه اقتصاد جهاني بارها 
آن را تجربه كرده اس��ت پديدار مي گردد و مانع ظهور و بروز 
توانمندي هاي بخش خصوصي مي ش��ود. همچنين چنانچه 
بخش خصوصي در حيطه وظايف دولت ورود كند و با فشار 
و البي گري سعي در انحصارگري و جهت بخشي به قوانين با 
لحاظ نفع ش��خصي و گروهي و نه ملي داش��ته باشد، نتايج 
رقابت به ثمر نخواهد رسيد و كارايي اقتصاد دور از دسترس 
خواهد بود. با تاملي در سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
مي توان نشانه هايي از مثلث حكمراني خوب با مختصات پيش 
گفته را مشاهده نمود. بند ۱۶ اين سياست ها بر »صرفه جويي 
در هزينه هاي عمومي كش��ور با تاكيد بر تحول اساس��ي در 
ساختارها، منطقي س��ازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي 
موازي و غيرض��رور و هزينه هاي زايد« تاكي��د دارد. بديهي 
است منطقي س��ازي اندازه دولت نه به معناي حذف دولت و 
نه به معناي رويكرد حداكثري به دولت اس��ت؛ بلكه مي توان 
ب��راي دولت يك نقش ميانه از نوع حاكميتي آن گونه كه در 
بنده��اي پيش ش��رح آن رفت قائل ش��د. از اين حيث مرور 
كارنام��ه اقتصاد ايران در برپاي��ي حكمراني خوب بيانگر اين 
واقعيت است كه نهاد حاكميت )اعم از دولت و ساير نهادهاي 
عمومي و شبه دولتي( در دو حيطه نيازمند ترميم سياست ها 
و اقدامات خود است. نخستين حيطه به »فضاهايي كه بايد در 
آن حضور قدرتمندانه داشته باشد« مرتبط مي شود و دومين 
حيطه به »فضاهايي كه نبايد در آن حضور داش��ته باش��د« 
برمي گردد. در حيطه اول نياز است كه با حمايت همه جانبه  
هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و 
با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش 
مشوق هاي الزم، تشويق سرمايه گذاري خارجي، برنامه ريزي 
توليد ملي، شكل دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي 
اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه، ايجاد ثبات 
روي��ه و مق��ررات در مورد ص��ادرات )بند ۱۰ سياس��ت هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي(، تقوي��ِت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد 
بس��تر رقابت بين مناطق و اس��تان ها و به كارگيري ظرفيت 
و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كش��ور 
)بند ۳(، اس��تفاده از ظرفيت اجراي هدفمندس��ازي يارانه ها 
)بن��د ۴(، اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالي كش��ور )بند 
۹(، كاهش آس��يب پذيري اقتصاد كش��ور از طريق توس��عه 
پيونده��اي راهب��ردي و گس��ترش همكاري و مش��اركت با 
كش��ورهاي منطقه و جهان به ويژه همس��ايگان، استفاده از 
ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي و استفاده 
از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه يي )بند ۱۲( و 
ساير اين دسته از سياست ها فضايي مستعد، آرام و امن براي 

سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد نمايد. 
همچني��ن در حيطه دوم نياز اس��ت كه دول��ت با اصالح 
نظام درآمدي خ��ود از ميدان رقابت با بخش خصوصي خارج 
ش��ود و بگذارد نظام بازار با بهره گي��ري از فرآيندهاي كارآمد 
و رقابت��ي به مرزهاي بهينه اقتصاد نزديك ش��ود. با توجه به 
بن��د ۱۶ و ۱۷نهادهاي فع��ال اجتماع��ي و فرهنگي و مدني 
ني��ز  بايد با هم افزايي و مش��اركت جمعي به ارتقاي س��رمايه 
اجتماعي كمك كنند و با پيگيري و رصد به حداكثر رسيدن 
مش��اركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي و با تش��ويق 
همكاري ه��اي جمعي )بند ۱( نق��ش كاتالي��زور را در انجام 
وظاي��ف دولت و بخش خصوصي بازي نمايند. آنچه مش��كل 
ام��روز اقتصاد ايران از حيث س��رعت پايين رش��د غيرنفتي و 
توس��عه اقتصادي، وجود تنگناهاي مالي و چالش هاي بخش 
خصوصي اس��ت به نق��ص در ايفاي نق��ش و تداخل امور اين 
س��ه ضلع مثلث حكمراني خ��وب برمي گردد. ش��ايد تحقق 
 حكمراني خوب يك آرمان بلند باش��د ام��ا بايد براي حركت 
به س��وي آرمان ها عزم راسخي داش��ت. اميد است با پيگيري 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي ش��اهد فرداهايي توام با 
»تحول اساس��ي در ساختارها، منطقي س��ازي اندازه دولت و 
حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد« باشيم.
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استخراج ارز ديجيتالي با بدافزار دستگاه هاي »آمازون« 
ديلي ميل  

كارشناس��ان بدافزاري كش��ف كرده اند كه وارد 
دس��تگاه هاي اندرويد آمازون مي شود و به استخراج 
ارز ديجيت��ال مي پردازد. احتم��ال دارد اين ويروس 
به دس��تگاه هاي ديگر نيز س��رايت كن��د. به تازگي 

يك ويروس اس��تخراج كننده ارز ديجيتال كش��ف 
ش��ده كه در »فاي��ر ت��ي وي Fire TV« و »فاير 
استيكس Fire Stick«هاي آمازون مشاهده شده 
اس��ت. اين بدافزار ك��ه ADB.miner نام گرفته 
به عنوان اپليكيش��ني به نام Test به دستگاه هاي 

 اندروي��د مي چس��بد. نام پكيج اين اپليكيش��ن نيز
com. google.time.timer است. بدافزار پس از 
نصب با استفاده از دس��تگاه ارز ديجيتال استخراج 
مي كند. هنوز مش��خص نيس��ت كدام اپليكيشن ها 
حاوي اين بدافزار هس��تند اما ام��كان دارد بدافزار 

مذكور وارد دس��تگاه هاي اندرويد ديگر نيز بش��ود. 
ب��راي آنك��ه Fire TV و Fire Sticks ب��ه اي��ن 
ويروس مبتال ش��وند، بايد قابليت توس��عه دهندگي 
آن روشن باشد. برخي كاربران اين قابليت را روشن 
مي كنند تا بتوانند اپليكيشن هاي مختلف طرف سوم 
را با استفاده از فايل هاي APK به دستگاه اندرويد 
خود اضافه كنند.  هنگامي كه دستگاه به اين ويروس 
مبتال ش��ود، صفحه يي س��فيد روي نمايشگر ظاهر 

مي شود و پخش معمول برنامه در دستگاه را متوقف 
مي كند. عالوه بر آن ويروس مذكور سرعت دستگاه 
 را به شدت كند مي كند. در همين راستا كارشناسان

AFTVnews به كاربران توصيه مي كنند، اپليكيشني 
 ب��ه ن��ام Total Commander را دانلود كنند.

تم��ام  مي توان��د   Total Commander
اپليكيشن هاي موجود در دستگاه را بررسي و رديابي 

كند. 

سايبر

به روزرساني »توييتر« براساس 
موضوعات مورد عالقه كاربر

تك كران�چ  توييتر قصد دارد با ارائه آپديت هاي 
جديد به كاربران كمك كند، رويدادها و داستان هاي 
مورد عالقه خود را راحت تر بيابند و سريع تر از اخبار 

فوري مطلع شوند. 
توييتر مشغول ارائه آپديت هاي جديد در بخش 
Explore و Moments اس��ت. بس��ياري از اين 
تغيي��رات طي ماه هاي آتي ب��راي كاربران اندرويد و 

iOS در امريكا فعال مي شود. 
يك��ي از انتقادات به توييتر آن اس��ت كه در اين 
اپليكيش��ن كاربر به س��ختي مي توان��د اخبار مورد 
عالق��ه اش را بيابد اما آپديت هاي جدي��د اين روند 
را تغيي��ر مي دهد. براي اي��ن منظور توييتر تب هاي 
جدي��د در بخش Explore ايجاد كرده كه ش��امل 
 ،For you )براي ش��ما( ،Trending )پرطرفدار(
)اخب��ار( News، )ورزش( Sports و )س��رگرمي( 
Fun اس��ت. بنابراي��ن محت��وا برحس��ب موضوع 
دس��ته بندي مي ش��ود. اين روش به كاربران كمك 
مي كند رويدادها و داس��تان هاي م��ورد عالقه خود 
را راحت ت��ر بيابن��د و دنبال كنن��د. همچنين اين 
اپليكيشن نوتيفيكيشن هاي ش��خصي درباره اخبار 
فوري براي افراد ارس��ال مي كند. اين اخبار با توجه 
به ترجيحات كاربر و توييت هاي او انتخاب مي شود. 

قابليت جديد به »گوگل مپ« 
مي آيد

 )Google maps( فون آرنا  برنامه نقشه گوگل
ب��ه كاربران اين ام��كان را مي دهد تا با اس��تفاده از 
دكمه هاي سريع به محل كار يا منزل خود عزيمت 

كنند. 
اپليكيش��ن نقش��ه گ��وگل )گوگل م��پ( يكي 
از قدرتمندتري��ن و كامل تري��ن برنامه هاي نقش��ه 
جغرافيايي اس��ت كه به كاربران در سراس��ر جهان 
موقعيت ه��اي موردنظرش��ان را نش��ان داده و آنها 
راهنماي��ي مي كند. حاال گوگل مپ��س اعالم كرده 
اس��ت كه كاربران از اين پس قادر خواهند بود بدون 
نياز به تايپ و جست وجوي بهترين مسير و مسافت 
ممكن مي��ان خانه تا محل كارش��ان، از دكمه هاي 
س��ريع تحت عن��وان »Navigate to home« يا 
»Navigate to work« استفاده كنند. يكي ديگر 
از قابليت ه��اي جديدي كه به اي��ن برنامه كاربردي 
اضافه شده است، ارسال دستور صوتي به گوگل مپ 
براي جس��ت وجوي بهترين مسير ميان اماكن مورد 
نظر اس��ت بدين صورت كاربران بايد به گوگل مپ 
دستور صوتي بفرستند كه به محل كار يا خانه شان 
برود، سپس قادر خواهند بود مسير مورد نظر را روي 
گوش��ي هوشمند خود بيابند و از آن استفاده كنند. 
اين دو دكمه س��ريع براي جست وجوي مسير مورد 
نظر در باالي صفحه و زير قسمت نوار جست وجوي 

گوگل مپ قرار گرفته است. 

»گوگل« در پروژه هاي جديد 
نظامي شركت مي كند

ديفنس وان  اسناد جديد نشان مي دهد، گوگل 
قص��د دارد از ابزاره��اي ه��وش مصنوع��ي خود در 

پروژه هاي جديد نظامي استفاده كند. 
به نظر مي رس��د، گوگل قص��د دارد از ابزارهاي 
هوش مصنوعي و ماش��ين يادگيري خ��ود در يك 

پروژه جديد نظامي استفاده كند. 
اين ش��ركت فناوري به تازگي اعالم كرد؛ قرارداد 
خود ب��راي همكاري در پروژه »م��اون« پنتاگون را 
تجدي��د نخواهد كرد. اما تيم Cloud گوگل اكنون 
مش��غول مذاكره با انجم��ن عمليات هاي مخصوص 
اياالت متحده امريكاس��ت.  س��ندي كه ماه گذشته 
در كنفرانس عمليات هاي مخصوص صنعت نظامي 
)SOFIC( توزيع ش��د، ح��اوي توضيحاتي درباره 
اس��تفاده از ابزارهاي هوش مصنوع��ي گوگل براي 
برخي عمليات هاي مخصوص نظامي اس��ت. در اين 
س��ند توضيح داده ش��ده چطور مي توان با استفاده 
از API ه��اي ماش��ين يادگي��ري Cloud گوگل، 
منابع ذخيره س��ازي و فناوري هاي ديگر اين شركت 
از اطالعات ارزش��مند طبقه بندي نش��ده محرمانه 
سوءاستفاده كرد. نيروهاي عمليات مخصوص امريكا 

شامل واحدهاي نظامي خاصي هستند. 

»اپل« روش هك »آيفون« را 
مسدود مي كند

اسكاي نيوز  اپل قصد دارد با تغييري در بخش 
تنظيم��ات آيفون به هكرها اج��ازه ندهد، اطالعات 

كاربران را از موبايل هايشان استخراج كنند. 
اپ��ل اعالم كرده بخش تنظيمات آيفون را تغيير 
مي دهد تا روش��ي را مس��دود كند كه سازمان هاي 
جاسوس��ي با كم��ك آن اطالعات موباي��ل كاربر را 

استخراج مي كنند. 
اين ش��ركت قص��د دارد از تمام مش��تريان خود 
محافظت كند، به خص��وص افرادي كه در مناطقي 
زندگ��ي مي كنند ك��ه اطالعات ش��ان به طور مرتب 

توسط مجرمان سايبري كنترل مي شود. 
در همي��ن راس��تا اپ��ل قص��د دارد پيش فرض 
تنظيمات در سيس��تم عامل آيفون را تغيير دهد تا 
برقراري ارتباطات از طريق پورت شارژ )هنگامي كه 
موبايل بيش از يك ساعت قفل است( را قطع كند. 

در حالت معمول براي ورود به آيفون، هكر دفعات 
محدودي مي تواند رمز دستگاه را حدس بزند و پس 
از آن دس��تگاه فريز يا اطالعات آن پاك مي شود. اما 
با كم��ك روش مذكور هكرها مي توانند قبل از فريز 

شدن يا پاك شدن اطالعات وارد دستگاه شوند. 
به هرحال تغيير تنظيمات آيفون بدان معناست 
كه پس از گذش��ت يك ساعت هكرها نمي توانند از 
روش مذكور اس��تفاده كنند. اين درحالي اس��ت كه 
برخي شركت ها دستگاه هايي را با چنين قابليتي به 
قيمت هزاران دالر مي فروشند. اين شركت ها به ازاي 
باز كردن قفل هر موبايل ۵۰ دالر دريافت مي كنند. 

اخبار

نقش پررنگ اقتصاد ديجيتال در مسير توسعه 

راه اندازي ارز ديجيتال ملي براي پيشرفت
گروه دانش و فن  مرجان محمدي  

چندي پي��ش معاون س��ابق وزي��ر ارتباطات 
و فناوري اطالعات از بررس��ي 3 پيش��نهاد براي 
س��اخت ارز ديجيت��ال مل��ي ب��ا عن��وان ارزهاي 
ديجيتال اختصاصي، ارز ديجيتال كنسرس��يومي 
با كش��ورهاي مورد نظر همچنين رگوليت كردن 
ارزه��اي ديجيتال جهاني خبر داد و گفت، وزارت 
ارتباط��ات مذاكرات��ي را ب��ا بانك مرك��زي براي 
راه ان��دازي ارز ديجيتال ملي داش��ته و در انتظار 
پاس��خ بانك مركزي است، مس��اله يي كه به نظر 

مي رسد تا به امروز به سرانجام نرسيده است. 
اين درحالي است كه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات معتقد اس��ت بايد ب��راي دور نماندن از 
توس��عه به سمت اقتصاد ديجيتال قدم برداشت و 
ارز ديجيتال ملي را براي كشور راه اندازي كرد. به 
طوري ك��ه چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات اعالم كرد كه ارزهاي ديجيتال مفاهيم 
بانكداري و اينترنت اشيا و سبك زندگي را تغيير 
مي ده��د و اي��ن تكنول��وژي مفاهي��م حكمراني 
را ع��وض مي كن��د و ارزهاي ديجيت��ال مفاهيم 
بانكداري و اينترنت اشيا نيز سبك زندگي را تغيير 

مي دهد. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات در بخش 
ديگري از س��خنان خ��ود يكي از دس��تاورد هاي 
بي نظي��ر بش��ري را فضاي مجازي عن��وان كرد و 
افزود: ش��ايد تا به امروز هيچ چيزي زندگي بش��ر 
را تا اين حد دستخوش تغييرات نكرده و تا حدي 
كه تاكنون دستخوش تغييرات كرده است چندين 

برابر تغييرات نيز در پيش رو وجود دارد. 
وي ب��ا تاكيد به اهمي��ت فضاي مجازي گفت: 
فضاي مجازي فقط يك پيام رسان نيست و ابعاد و 
عمق آن از چيزي كه امروز مي بينيم، فراتر است 
و تحليل اقتصاددانان بزرگ دنيا اين اس��ت كه ما 
به زودي با انقالب صنعتي چهارم مواجه هستيم. 
وي با بيان اينك��ه در آينده با مفهوم جديدي 
به ن��ام اقتصاد ديجيتال مواجه مي ش��ويم، افزود: 

در آين��ده با تغيير س��بك حكمران��ي، زندگي و 
فرهنگ مواجه مي شويم به طوري كه جاري شدن 
تكنولوژي در زندگي بش��ر تغييرات شگرفي را به 
وجود مي آورد. محمدج��واد آذري جهرمي ضمن 
اش��اره به انجام بي��ش از ۸۰ درصد تراكنش هاي 
بانك��ي بر بس��تر اپراتورها به  لط��ف فناوري هاي 
نوين پرداخت درخصوص آينده نگري مس��ووالن 
امر گفت: يكي از مس��ووليت هاي جمع حاضر اين 
است كه نقشه راه توسعه شبكه بانكي را به سمت 

بالك چين طراحي كند.
متاس��فانه اين موضوع و ع��دم آينده نگري در 
آن ضرره��اي بس��ياري را متوجه م��ردم كرده و 

باعث خروج ارز از كشور شده است. نه  تنها مردم 
بلكه بس��ياري از مسووالن نيز با اين موضوع آشنا 

نيستند. 
جهرمي معتقد است كه چنانچه توسعه دهندگان 
فناوري نوين بانكي فعلي بر پايداري آن بدون لزوم 
پيشرفت پافش��اري كنند، حركت كشور در مسير 

ترقي و پيشرفت را با وقفه مواجه خواهند كرد. 
وزير ارتباطات با اش��اره ب��ه لزوم توجه به مدل 
اقتصادي كش��ورهاي مختل��ف در زمينه اقتصاد 
ديجيتال براي دور نماندن از توسعه تاييد كرد كه 
در س��ال آينده اقتصاد ديجيتال بخش��ي از برنامه 
بودج��ه دولت خواهد بود. جهرمي اعتراف مي كند 

ك��ه به   دلي��ل وجود انحص��ار در نظ��ام پرداخت، 
كس��ب وكارهاي نوپا با مان��ع بزرگي در اين بخش 
مواجه هستند. وزير ارتباطات در ادامه خاطرنشان 
ك��رد: البت��ه م��ا منتظر نظ��ام بانك��ي نمانديم و 
ش��يوه نامه يي را ب��راي پرداخت آنالي��ن از طريق 
اپراتورها تدوين و ابالغ كرديم تا هم راس��تا با نظام 
بانكي كار پيش رود؛ ولي هيچ  چيزي به اندازه نظام 

بانكي در اين مهم اثرگذار نيست. 
جهرم��ي همچنين گفته بود: دس��تورالعملي 
در  بانك ه��ا  حض��ور  از  جلوگي��ري  ب��راي 
س��رمايه گذاري هاي خطرپذي��ر ابالغ ش��ده؛ اما 
حاص��ل دس��تورالعمل ياد ش��ده اين اس��ت كه 

بانك ه��ا در چني��ن س��رمايه گذاري هايي حضور 
نداشته باشند و اين مساله ما را از اهدافمان عقب 
مي اندازد.«  اين درحالي اس��ت كه وزير ارتباطات 
صراحتا به دنبال راه ان��دازي ارز ديجيتال ملي در 
كشور است به طوري كه در صفحه اينستاگرامش 
نوش��ت:»دنيا درح��ال تحول اس��ت و يكي از اين 
تح��والت »ارزه��اي ديجيتال« هس��تند. رويكرد 
انفعالي درخصوص فناوري و انتظار دس��تگاه ها از 
يكديگ��ر طبيعتا باعث عقب ماندگ��ي و در نهايت 

انفعال حاكميت خواهد شد. 
بر اين اساس و با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات در عرصه بانكداري 
و نظام مالي كش��ور و نيز ظرفيت ب��االي جوانان 
كش��ور در جلسه يي كه با هيات مديره پست بانك 
ايران داش��تم، مقرر شد اين بانك با اعالم فراخوان 
و شناسايي نخبگان كشور در اين عرصه، نخستين 
ارز ديجيتال طراحي ش��ده در كشور را به صورت 
آزمايشگاهي پياده سازي و اين مدل را براي بررسي 
و تايي��د به نظام بانكي كش��ور عرضه كند. از همه 
عزيزان��ي كه در اين حوزه تخص��ص دارند، دعوت 
مي كنم در فراخوان پس��ت بان��ك حضور فعاالنه 

داشته باشند.«
گفتني است، ارزهاي ديجيتال كه يكي در بستر 
بالك چين اجرا مي ش��ود حدود يك دهه است كه 
شكل گرفته و درحال مبادله و معامله ميان مردم 
اس��ت و اگر در اقتصاد ايران از آن غفلت ش��ود به 
طور حتم خس��ارات و لطماتي را به دنبال خواهد 

داشت. 
در همين خصوص معاون سابق وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات با تاكيد ب��ر اينكه تكنولوژي 
ارزه��اي ديجيتال فرصت جديد و بزرگي اس��ت، 
گفت��ه ب��ود: وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
در اين خص��وص اعالم آمادگي ك��رده اما اجراي 
سرويس ارزهاي ديجيتال يك اقدام مشترك بانكي 
و تكنولوژي اس��ت كه با بان��ك مركزي مذاكراتي 

درحال انجام است. 

ايسنا   
شركت هاي اپل و كوالكام پس از سال ها اختالف و كشمكش بر سر نقض پتنت و حق 

امتياز مي خواهند در آينده يي نزديك با هم به توافق برسند. 
غول تكنولوژي اپل كه سال هاست در حوزه طراحي، توليد و توسعه گوشي هوشمند، 
رايانه، دستگاه هاي الكترونيكي، نرم افزار و سخت افزارهاي منحصربه فردي فعاليت كرده 
اس��ت، سال هاس��ت با يك غول تكنولوژي ديگر به نام كوالكام بر سر نقض پتنت و حق 

امتياز به اختالف، درگيري و كشمكش برخورده اند. 
اين دو ش��ركت در ۵۰ مورد، ۱۶ حوزه قضايي و ۶ كش��ور مختلف با يكديگر مشكل 
دارند ولي آنچنان كه گزارش ش��ده است، اين دو شركت احتماال در سال جاري ۲۰۱۸ 

ميالدي به يك توافق دست خواهند يافت. 
اپل همواره كوالكام را به سوءاستفاده از تراشه هاي پردازنده و حق امتياز و پتنت هاي 
خود متهم كرده اس��ت اين در حالي اس��ت كه كوالكام نيز اپل را به نقض تعداد زيادي 
از پتنت هاي خود متهم كرده است. با همه اين تفاسير يك تحليلگر فعال در بلومبرگ 
معتقد است؛ اين دو شركت بزرگ و قدرتمند با برگزاري نشست هاي پياپي در كشورهاي 
ايالت متحده امريكا، آلمان و چين به احتمال زياد به يك توافق زود هنگام دست خواهند 
يافت. به خاطر بدهي هاي هنگفتي كه اين دو شركت به هم دارند، هر يك قصد داشتند 
به ديگري ضرر و زيان بزرگي را تحميل كنند به گونه يي كه چندي پيش اپل اعالم كرد 
كه مي خواهد كوالكام را به عنوان يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان تراشه پردازنده كنار 

بگذارد و به فكر چاره يي ديگر براي توليد تراشه بيفتد. 

بلومبرگ 
 كارمن��دان »اپل پارك« صاحب ميزهاي تحرير جديدي مي ش��وند كه در حالت 
ايستاده و نشسته مي توانند به كار روي آن ادامه دهند. اين ميزها با يك دكمه تغيير 

وضعيت مي دهند و به طور شخصي ساخته مي شوند. 
 تي��م كوك مدير ارش��د اجرايي اپل اعالم كرد: تم��ام كارمندان در »اپل پارك« 
جديد صاحب ميزهاي تحرير ايس��تاده يي مي ش��وند كه به طور ش��خصي براي آنها 

ساخته مي شود. 
 اين ميزها به كارمندان اجازه مي دهد با فش��ار يك دكمه در وضعيت ايستاده يا 

نشسته به كارهاي خود رسيدگي كنند. 
اين درحالي اس��ت كه كوك در س��ال ۲۰۱۵ گفته بود: »نشستن نوع جديدي از 
سرطان است.« در همين راستا او در مصاحبه يي تازه با بلومبرگ گفت: ما براي تمام 
كارمندانمان ميزهاي تحرير ۱۰۰درصد ايس��تاده فراه��م كرده ايم. كارمند مي تواند 
مدتي بايستد، سپس بنشيند و فعاليت خود را در هر دو حالت ادامه دهد. اين روند 

براي سبك زندگي بسيار بهتر است. 
اين ميزها مجهز به دكمه يي هس��تند كه سطح آنها را باال و پايين مي كند. هنوز 
ميزهاي جديد اپل رونمايي نش��ده اند اما تاكنون مشخص شده كارمندان مي توانند 
روي صندلي هاي ۱۲۰۰ دالري ويترا بنش��ينند. اين درحالي اس��ت كه كوك معتقد 
است؛ ايستادن و حركت داشتن هنگام كار بسيار مهم است. اپل پارك سال گذشته 

افتتاح شد. در اين پرديس ۵ ميليارد دالري ۱۲ هزار كارمند فعاليت مي كنند. 

فون آرنا   
 از آنجايي كه بخش عظيمي از كاربران پيام رسان واتس آپ از گوشي هايي با سيستم 
عامل اندرويد ۲.3 اس��تفاده مي كنند، اين اپليكيشن مي خواهد تا سال ۲۰۲۰ ميالدي 
از اين نس��خه سيس��تم عامل نيز پش��تيباني كند. اپليكيشن پيام رس��ان واتس آپ كه 
محبوب ترين پيام رس��ان ميان كاربران در جهان است، ميزبان بيش از يك ميليارد كاربر 
اس��ت. حال الزم به ذكر اس��ت از آنجايي كه خيل عظيمي از اين كاربران از گوشي هاي 
نسبتا قديمي با نسخه هاي پايين تر همچون نسخه ۲.3 از سيستم عامل اندرويد كه نان 
زنجبيلي )Gingerbread( نام داشت، استفاده مي كنند، واتس آپ اعالم كرده است كه 
مي خواهد زمان پشتيباني از نسخه هاي مدل پايين و قديمي اندرويد را تا دو سال ديگر 
يعني سال ۲۰۲۰ ميالدي تمديد كند. اين خبر به طور قطع براي آن دسته از كاربراني 
كه از گوش��ي هاي قديمي يا نسخه هاي قبلي استفاده مي كنند، خبر بسيار خوشايندي 

خواهد بود. 
ش��ركت فيس بوك با در اختيار گرفتن و تصاحب ش��ركت واتس آپ در سال ۲۰۱۴، 
۱۹ميليارد دالر كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن قابليت هاي جديد 

به دنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيام رسان محبوب بوده است. 
بر اساس گزارش هاي رسمي منتشر شده توسط واتس آپ، اين اپليكيشن پيام رسان 
داراي حدود ۱.3 ميليارد كاربر در سراس��ر جهان اس��ت. اين پيام رسان محبوب در ماه 
سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان شبكه هاي اجتماعي 

دست يافت و آن هم جاي دادن بيش از ۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 

تحقق توافق زود هنگام »اپل« و »كوالكام«  پشتيباني »واتس آپ« تا ۲۰۲۰ از نسخه هاي قديمي اپل ميزهاي مخصوص مي سازد

دريچه اپليكيشنفراسو

افتا 
 ب��ه تازگي فريبكاران در فروش��گاه اپليكيش��ن هاي گوگل 
)Google Play( روش ه��اي جديدي براي نمايش برنامه هاي 
گمراه كنن��ده خود پيدا كرده اند تا اي��ن برنامه ها از نظر كاربران 

قابل اعتماد تلقي شوند. 
 مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات 
رياس��ت جمهوري )افتا( نس��بت به ترفندهاي جديد در فريب 
 Google( كاربران اپليكيش��ن هاي اندرويدي در گ��وگل پلي

Play( هشدار و از شيوع اپليكيشن هاي گمراه كننده خبر داد. 
اي��ن ترفن��د از اين واقعيت بهره مي برد ك��ه غير از آيكون و 
ن��ام برنامه ها در گوگل پلي، عنصر ديگري ني��ز وجود دارد كه 
كاربران هنگام جس��ت وجو آن را مشاهده مي كنند. اين عنصر 
نام توس��عه دهنده برنامه يي است كه زير نام برنامه نمايش داده 
مي شود. از آنجايي كه نام توسعه دهنده براي افزايش محبوبيت 
استفاده نمي شود، بعضي از توسعه دهندگان به عنوان نام كاربري 
توس��عه دهنده، تعداد ب��االي نصب را اس��تفاده مي كنند. بدين 
صورت كاربر ممكن است فريب بخورد كه برنامه به دليل تعداد 
 ESET نصب زياد مورد اعتماد اس��ت. موسس��ه تحليل امنيت
تعداد زيادي از اين برنامه ها را كش��ف كرده اس��ت كه كاربردي 

ندارند و فقط به جهت نمايش تبليغات هستند. 
آزادي توس��عه دهنده در تعيين هر نامي باعث شده است كه 
توس��عه دهنده بتواند ادعاهاي جاه طلبانه داشته باشد. به عنوان 
مثال يك توسعه دهنده بازي مي خواهد كه كاربران باور كنند كه 
بازي هايش بيش از ۵ ميليارد بار نصب شده است. اين درحالي 

اس��ت كه برنامه هاي��ي مانند فيس بوك، جي مي��ل، واتس آپ و 
گوگل پلي فقط يك ميليارد بار دانلود شده اند. 

عالوه بر استفاده از تعداد نصب باال به عنوان نام توسعه دهنده، 
برخي توس��عه دهندگان براي اينكه برنامه خود را مورد اعتماد 
 Legit نش��ان دهند، از ترفندهاي ديگري نظير نمايش عبارت
Verified Applications ،Apps ي��ا برنامه تاييد ش��ده و 
Trusted Developers App يا برنامه توس��عه دهنده مورد 

اعتماد در نام برنامه استفاده مي كنند. 
روش ديگر آنها استفاده از آيكون عالمت تاييد )P( در تصوير 
يا نام توسعه دهنده برنامه است. مشابه عالمت تاييد كه در برخي 
شبكه هاي اجتماعي براي شخصيت هاي تاييد شده نمايش داده 
مي ش��ود. با توجه به اينكه Google Play سرويسي مبني بر 
تاييد حساب كاربري توسعه دهنده ندارد، هر برنامه يي كه از اين 

عالمت تاييد استفاده كرده باشد، مشكوك است. 

گيزمگ 
محققان موسسه فناوري ماساچوست با كمك فناوري چاپ 
3بعدي، دستگاه هاي واكنش  دهنده مغناطيسي ساخته اند كه 
قادر به خزيدن، چرخيدن، گرفتن يك توپ در حال عبور و حتي 

حمل يك قرص روي يك ميز است. 
يك روز ممكن است روبات هاي كوچك زيستي بتوانند بدون 
اتص��ال به منبع تغذيه خارجي يا واحد كنترل در بدن انس��ان 
 )MIT( حركت كنند. محققان موسس��ه فناوري ماساچوست
ب��ه تازگي به لط��ف تكنولوژي چاپ 3بعدي كه دس��تگاه هاي 
واكنش دهنده مغناطيسي توليد مي كند، يك قدم به اين واقعيت 

نزديك تر شده اند. 
يك تيم از محققان MIT به رهبري پروفسور »ژوانهي ژائو«، 
با ايجاد يك جوهر چاپ 3بعدي با قابليت االستيكي و تحريك 
توس��ط ذرات كوچك مغناطيسي شروع كردند. همين طور كه 
اين جوهر توسط چاپگر 3 بعدي بيرون مي آمد، يك آهنربا كه 
در كنار نازل چاپگر قرار گرفته بود، باعث مي شد تمام ذراتي كه 
از جلو آن عبور مي كردند، در يك جهت باشند. اين جهت توسط 

جهت آهنربا تعيين مي شود كه مي تواند تغيير كند. 
اين بدان معني است كه با تغيير جهت مغناطيسي در حين 
چاپ، امكان ايجاد يك شي كه ذرات آن در جهت هاي مختلف 

در بخش هاي مختلف جسم قرار مي گيرند، وجود دارد. 
هنگامي كه اين ش��ي انعطاف پذير در مع��رض يك ميدان 
مغناطيسي خارجي قرار گيرد، اين بخش ها با حركت به جهات 
مختلف، بسته به جهت گيري ذرات، واكنش نشان مي دهند. اين 

باعث مي شود كه شي تغيير شكل بدهد و با حركت دادن منبع 
ميدان مغناطيس��ي، امكان بازگش��ت به حالت اول يا تبديل به 

اشكال مختلف وجود دارد. 
تاكنون اين فناوري براي توليد مواردي نظير لوله يي كه بسته 
مي شود، يك ورق كه تا شده و دوباره باز مي شود و يك دستگاه 
عنكبوتي اس��تفاده شده اس��ت كه قادر به خزيدن، چرخيدن، 
گرفتن يك توپ در حال عبور و حتي مثل عنكبوت، بسته بندي 
يك قرص و س��پس حمل آن اس��ت. »ژائ��و« مي گويد: ما فكر 
مي كنيم كه اين تكنيك داروسازي كاربردهاي اميدوار كننده يي 
پيدا مي كند. ب��راي مثال مي توانيم يك س��اختار را در اطراف 
رگ خون��ي ق��رار دهيم تا پمپاژ خون را كنت��رل كند يا از يك 
آهنربا براي هدايت يك دستگاه در دستگاه گوارش براي گرفتن 
عكس، اس��تخراج نمونه هاي بافت، باز كردن انس��داد يا تحويل 

برخي داروها به يك مكان خاصي استفاده كنيم. 

چاپ 3 بعدي اشياي متحرك به وسيله مغناطيسشيوع اپليكيشن هاي گمراه كننده در »گوگل پلي«

رويدادكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 جشن سراسري از عيدانه فوتبالي ها؛ تهران  

پيروزي تيم ملي فوتبال ايران در نخس��تين ديدار جام 
جهاني، ش��يريني جشن هاي عيد سعيد فطر را به كام 
مردم سراسر كشور در اس��تان هاي مختلف دوچندان 
كرد. به دنبال پيروزي غرورآفرين ملي پوش��ان فوتبال 
ايران در نخستين ديدار خود در رقابت هاي جام جهاني، 
اغلب ش��هرهاي كشور غرق در جش��ن و پايكوبي اين 
پيروزي با ارزش شد.  فوتبال ديدني و شجاعانه جوانان 
غيرتمند و توانمند تي��م ملي در برابر حريف قدرتمند 
مراكش��ي از قاره آفريقا، ارزش ه��اي حرفه يي نماينده 
كش��ور عزيزمان را در ورزش��گاه شهر س��ن پترزبورگ 
روسيه را به رخ حريفان كشيد.  پرچم زيباي كشورمان 
بر قامت و دست هاي جوانان خندان كه همه جا را غرق 
شادي كرده اند، دوربين ها و رهگذران را به تماشا و ثبت 
اين لحظه ها فرا مي خواند. بسياري از هموطنان با شور 
و عالقه بسيار زياد بازي تيم ملي را در اماكن عمومي و 
سينماهايي كه به همين منظور آماده شده بود، تماشا 
كردند و پس از ثبت پيروزي تيم ملي تا پاسي از شب 
به جش��ن و پايكوب��ي پرداختند.  برد ش��يرين يك بر 
صفر برابر تيم مراكش ارمغان نخستين بازي تيم ملي 
فوتبال ايران در جام جهاني 2018، جمعه شب در شهر 

سن پترزبورگ روسيه كسب شد. 
 اش�تغال در مناط�ق روس�تايي كش�ور رونق 
مي گي�رد؛ اردبي�ل  معاون وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي گفت كه امس��ال ب��ا اختص��اص 120هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت، اش��تغال در مناطق محروم 
و روس��تايي كش��ور رونق خواهد گرفت.  سيد حميد 
كالنتري ديروز در حاش��يه بازديد از چند تعاوني فعال 
شهرستان مشگين ش��هر افزود: فعال شدن تعاوني هاي 
روس��تايي امس��ال از اولويت هاي اصلي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اس��ت.  او گف��ت: 93هزار تعاوني 
اكنون در كش��ور وجود دارد كه نقش مهمي در توليد، 
اشتغال و بهره وري ايفا مي كنند.  كالنتري اظهار داشت: 
155 تعاوني دانش بنيان نيز در كش��ور فعال است كه 
باي��د مورد حمايت جدي قرار گرفت��ه و ايده هاي خود 
را در زمينه توليد پايدار و اشتغال پياده كنند.  او ادامه 
داد: 14بيمارستان هم در كشور به صورت تعاوني اداره 
مي شود كه اين بيانگر ظرفيت هاي باالي بخش تعاون 
در رونق اقتصادي است.  معاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي همچنين گفت: در سفر به مشگين شهر قرار 
ش��د، امسال افزون بر سهم 200ميليارد ريالي از محل 
اعتبارهاي اشتغال روستايي 100ميليارد ريال ديگر نيز 

به 5تعاوني مشكل دار اين شهرستان پرداخت شود. 
 خري�د دام از مناط�ق آل�وده؛ علل ش�يوع تب 
برفكي؛ ابهر  رييس دامپزش��كي شهرستان ابهر گفت: 
يكي از علت هاي ش��يوع تب برفكي افرادي هستند كه 
از اس��تان هاي اطراف اقدام به خري��د و توزيع دام آلوده 
مي كنن��د.  اميرعل��ي كالنتري با اش��اره به ش��يوع تب 
برفك��ي اظهار ك��رد: تب برفكي ممكن اس��ت در نقاط 
مختلف ش��يوع داشته باش��د و منحصر به يك روستا يا 
يك دامداري نيست. براي كنترل اين بيماري به محض 
اط��الع دامپزش��كان در منطقه حاضر ش��ده و اقدام به 
مايه كوب��ي و مبارزه با اين بيماري كردند.  اين مس��وول 
عنوان ك��رد: جمعي��ت دام هاي س��نگين اكثر مناطق 
روستايي و جمعيت گوسفندي روستاهاي كانون بيماري 
و روس��تاهايي كه گزارش��ي از وجود بيماري ارائه شده، 
توسط دامپزشكي تا شعاع 3 كيلومتري واكسيناسيون و 

مايه كوبي انجام شده است. 
 توس�عه مش�اغل خانگي عاملي براي توس�عه 
شهرستان هاس�ت؛ س�نندج  ريي��س اداره مي��راث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري شهرستان بيجار 
گفت: توس��عه صنايع دستي و مش��اغل خانگي در كنار 
س��اير بخش هاي ديگ��ر مي تواند از عامل هاي توس��عه 
هر شهرس��تان باش��د.  ابراهيم الياس��وند گفت: حوزه 
صنايع دستي شهرستان بيجار تا قبل از ادغام با ميراث 
فرهنگ��ي تعطيل بود، اما طي س��ال هاي اخير و بعد از 
ادغام اي��ن دو حوزه با هم، فعاليت ه��اي خوبي در اين 
بخش انجام ش��ده اس��ت.  او با اشاره به اينكه بر اساس 
اقدام��ات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، شناس��ايي 
صنايع دستي بيجار را در اولويت قرار داديم، افزود: اكنون 
درصدديم تا با شناسايي صنعتگران و صنايع مورد قبول 
مردم، زمينه فعاليت در حوزه صنايع دستي براي توسعه 

هر چه بيشتر شهرستان بيجار را فراهم كنيم. 
 كاه�ش 80درصدي برداش�ت انگ�ور در زابل؛ 
زاهدان   مدير جهاد كشاورزي زابل گفت: كمبود آب و 
خشكسالي در زابل، انگور ياقوتي زودرس ترين نوع انگور 

در كشور را در معرض نابودي قرار داده است. 
به گزارش ايس��نا، موسوي در ش��وراي كشاورزي زابل 
افزود: هرس��اله از 250 هكتار باغات انگور ياقوتي بارور 
در زابل، 2هزار تن محصول برداشت مي شد كه امسال 
با كاهش 80 درصدي برداشت اين محصول مواجه ايم. 
او بيان كرد: انگور ياقوتي با خشكسالي و توفان هاي شن 
منطقه سازگار است اما امسال بحران بي آبي به اين نوع 

محصول خسارت وارد كرده است. 
 مشكل افت فشار آب روستا هاي زلزله زده حل 
شد؛ كرمانشاه  سرپرست شركت آبفار استان كرمانشاه 
گفت: با افزودن يك دس��تگاه ش��ناور به ايستگاه پمپاژ 
مجتمع سرابله شهرستان سرپل ذهاب مشكل افت فشار 
آب 8 روس��تا حل شد.  شوهاني سرپرست شركت آبفار 
اس��تان كرمانشاه گفت: با افزودن يك دستگاه شناور به 
ايس��تگاه پمپاژ مجتمع سرابله شهرستان سرپل ذهاب 
مشكل افت فشار آب روستا هاي بازگير، قلعه پرور، تيني، 
شمش��ير داره رشيد، كوييك حس��ن، كوييك مجيد، 
كوييك صيف��ور، كوييك آمين مرتفع ش��د.  او گفت: 
حف��اري يك حلقه چاه عميق براي مجتمع در دس��ت 
اقدام است و تاكنون ۷5 متر حفاري شده و در صورتي 
ك��ه اين چاه در مدار بهره برداري قرار گيرد، آب پايدار و 
مطمئن مجتمع تامين مي شود. شوهاني تصريح كرد: با 
تعويض 9 كيلومتر لوله 315 و 250 ميليمتر از مجتمع 
31 روستايي سرقلعه وجگيران كه قبال لوله آزبست بوده 
و عمر مفيد آن تمام شده بود و هر روز دچار شكستگي 

مي شد، مشكل كمبود و قطعي آب مجتمع رفع شد. 

اخبارشهرستانها

به امضاي ستاري و ربيعي رسيد

معافيت شركت هاي دانش بنيان از پرداخت بيمه
گروه بنگاه ها   

 براس��اس توافق معاون��ت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي كليه قراردادهاي��ي كه مجريان آن 
شركت هاي دانش بنيان باشند با تاييد معاونت 
علمي، از محاسبه ضرايب و پرداخت حق بيمه 

پيمانكاري معاف مي شوند. 
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ي و فن��اوري 
رياست جمهوري، براي تسهيل كسب وكارهاي 
دانش بني��ان جلس��ه يي مش��ترك ب��ا حضور 
ربيع��ي وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
و س��ورنا س��تاري مع��اون علم��ي و فناوري 
رييس جمهوري، برگزار و تصميماتي براي رفع 
مشكالت و موانع كسب  و كارهاي دانش بنيان 

اتخاذ شد. 
طبق اعالم محمد حسن زاده معاون بيمه يي 
سازمان تامين اجتماعي، براساس مصوبات اين 
نشست مشترك كليه قراردادهايي كه مجري 
آنها شركت هاي دانش بنيان باشند و در حوزه 
فعاليت ه��اي دانش بنيان آن ش��ركت تعريف 
 ش��ده باش��ند با معرفي و تاييد معاونت علمي 
از محاسبه ضرايب و پرداخت حق بيمه پيمان 
مع��اف خواهند ب��ود و صدور مفاصا حس��اب 
منوط به اخذ تعهد حسابرسي از دفاتر خواهد 

بود. 
همچنين براي رس��يدگي تخصصي به امور 
بيمه يي ش��ركت هاي دانش بنيان ش��عبه هاي 
خاصي در تهران براي ثبت نام و رس��يدگي به 
اعتراضات فعاالن اين عرصه ايجاد خواهد شد. 
معاون علم��ي و فن��اوري رييس جمهوري 
در ابتداي اين نشس��ت در س��خناني با اشاره 
به اج��راي قان��ون حماي��ت از ش��ركت هاي 
دانش بني��ان گف��ت: تالش معاون��ت علمي و 
فن��اوري رياس��ت جمهوري هم��واره ب��ر پايه 
حماي��ت از كس��ب وكارهاي دانش بنيان بوده 

است. 
س��تاري اف��زود: تاكن��ون با دس��تگاه هاي 
مختلفي همچون ماليات، گمرك و س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح مس��يرهاي خاص و ويژه يي 
ب��راي گ��ردش روان ت��ر كار كس��ب وكارهاي 

دانش بنيان طراحي و اجرا شده است. 
س��تاري نق��ش وزارت تع��اون كار و رف��اه 

در  تامين اجتماع��ي  س��ازمان  و  اجتماع��ي 
تسهيل فضاي كسب وكار دانش بنيان را بسيار 
تاثيرگذار دانس��ت و خاطرنشان كرد: به دليل 
نوپا بودن اغلب كس��ب وكارهاي دانش بنيان، 
مشكالتي در تعامل با سازمان تامين اجتماعي 
وج��ود دارد ك��ه نيازمن��د ارائ��ه راه حل هاي 

مناسب است. 

 اهميت دانش بنيان ها
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ني��ز در اي��ن نشس��ت ب��ا تاكي��د ب��ر اهميت 
كس��ب  وكارهاي دانش بني��ان گف��ت: موض��وع 
اشتغال يكي از مسائل اصلي كشور است و بايد 
به صورت ويژه براي اشتغال فارغ التحصيالن در 
برنامه توس��عه اش��تغال فراگير و برنامه توسعه 
اش��تغال روستايي و عش��ايري مسير ويژه يي را 

تدارك ديد. 

او با اش��اره به تجربيات گذش��ته كش��ور در 
زمينه توس��عه اش��تغال تاكي��د ك��رد: بايد از 
زنجيره ه��اي صنعتي و توليدي و ش��ركت هاي 
بازارياب��ي و فروش در جه��ت ايجاد تحرك هر 

چه بيشتر بنگاه ها و افراد حمايت كرد. 
ربيع��ي آمادگ��ي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي و س��ازمان تامين اجتماع��ي ب��راي 
حمايت از ش��ركت ها و موسسات دانش بنيان را 
مورد تاكيد قرار داد و گفت: در حوزه حق بيمه 
قرارداد و ايجاد شعبه تخصصي براي انجام كل 
امور بيمه يي ش��ركت هاي دانش بنيان، دستور 
ويژه ي��ي صادر خواهد ش��د و س��عي مي ش��ود 
مش��كالت در اي��ن زمينه با هم��كاري معاونت 

علمي به حداقل برسد. 
عيس��ي منصوري معاون توس��عه كارآفريني 
و اش��تغال وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
محم��د حس��ن زاده مع��اون بيمه يي س��ازمان 

تامين اجتماعي، علي رضا دليري معاون توس��عه 
مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي، مهدي 
الياسي معاونت سياست گذاري و توسعه معاونت 
علمي و همچنين محمد صاحبكار رييس مركز 
شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي 

ازجمله حاضران اين نشست بودند. 

 توافق براي رفع موانع بيمه اي
 در همين خصوص وزارتخانه هاي تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي و ارتباطات و فناوري اطالعات 
درباره رفع موانع بيمه يي كسب و كارهاي نوپا به 

توافق رسيدند. 
اس��تارت آپ يا همان كس��ب و كار نوپا، يك 
س��ازمان موقت اس��ت ك��ه با ه��دف يافتن يك 
م��دل كس��ب و كار تكرارپذي��ر و مقياس پذير، 
حول ايده ه��اي نوآورانه و خالقانه بنا مي ش��ود؛ 
در واقع فرد يا افراد خوش��فكر با ايده هاي نو، در 

جست وجوي روش هايي براي كسب درآمد از آن 
ايده و توليد انب��وه محصوالت يا خدمات مبتني 
بر آن ايده هس��تند؛ به ويژه با نوآوري در بازار يا 

نوآوري در محصوالت و خدمات. 
ب��راي راه اندازي يك اس��تارت آپ، حركت در 
بس��تر فناوري به دليل الزم نبودن سرمايه زياد، 

امور را آسان تر مي كند. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، وزي��ر 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي در حاش��يه ديدار با 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات، گفت: مقرر 
ش��د تمام موارد بيمه يي مانند نحوه رس��يدگي، 
اي��ن  در  بيمه ي��ي  معافيت ه��اي  و  مش��وق ها 
تفاهمنامه گنجانده ش��ود و هماهنگي براي رفع 
موانع اين نوع از كس��ب و كاره��اي نوپا صورت 

گيرد. 
علي ربيعي همچنين در مورد آخرين وضعيت 
رفع مشكالت و موانع پيش روي كسب و كارهاي 
نوپا خاطرنشان كرد: موانع در حال برطرف شدن 
است اما از آنجا كه كارهاي جديد به طور معمول 
با ساختارهاي اجرايي موجود همخواني ندارند از 
اين رو بايد در روش اجرا هماهنگي هايي صورت 

گيرد. 
او در م��ورد رفع مش��كالت مالياتي نيز گفت: 
باتوجه به تواف��ق اين دو وزارتخانه بايد از طريق 
مجل��س يا دولت ش��مول معافيت ه��اي مالياتي 
خدمات مولد را براي اين نوع از كس��ب و كارها 
گس��ترش داد ت��ا ماليات صفر ب��راي آنها درنظر 

گرفته شود. 
براس��اس آماره��اي مرك��ز توانمندس��ازي و 
تس��هيل گري كس��ب  و كارهاي نوپا »فاوا«، اين 
كس��ب  و كارها در مقايس��ه با س��ال 1392، تا 
32 برابر رش��د كرده و ش��مار آنها در چهار سال 

گذشته به بيش از 41 هزار مورد رسيده  است. 
برخ��ي پيش��گامان اي��ن عرص��ه معتقدن��د 
اس��تارت آپ ها در ايران بيش��تر افزايش يافته اند 
تا رش��د؛ زيرا رش��د، يك مفهوم كيفي اس��ت و 
با ش��اخص هاي مختلفي ارزيابي مي ش��ود اما به 
هر روي، در س��ه س��ال گذش��ته با ورود برخي 
س��رمايه گذاران و البته اس��تارت آپ هاي موفق، 
اين بازار رش��د كرد و همچنان در مس��ير صعود 

قرار دارد. 

كميس��يون  ريي��س  اردبي�ل   
كشاورزي اتاق اردبيل گفت: متاسفانه 
تاكن��ون برندس��ازي، بس��ته بندي و 
استانداردس��ازي گياهان دارويي مورد 
غفل��ت و بي توجه��ي ق��رار گرفته در 
حالي كه اي��ن ظرفيت بايد در اردبيل 
احيا و تقويت شود.  عيسي شاهي زارع 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: با برگزاري س��مينار توليد و 
تجاري س��ازي گياهان دارويي س��عي خواهيم كرد تا بيش از هر 
زمان ديگر ظرفيت توليد گياهان دارويي متنوع را در دشت هاي 
اس��تان اردبيل به صورت خ��ودرو معرفي كنيم به طوري كه اين 

استان از لحاظ تنوع گياهان دارويي با كل اروپا برابري مي كند. 
او ويژگي گياهان دارويي اس��تان را با عطر، اسانس و فرآوري 
خاص يادآور شد و خاطرنشان كرد: همين ويژگي ها سبب شده تا 
گرايش مردم به مصرف گياهان دارويي اغلب به صورت خام بيشتر 
از گذشته باشد هر چند كه اين گرايش با تاخير انجام شده است. 
رييس كميسيون كشاورزي اتاق اردبيل، فروش فله يي گياهان 
داروي��ي را در بازار و عطاري ها يادآور ش��د و بيان كرد: اين نحوه 
اس��تفاده خأل بزرگ توجه به صنايع بس��ته بندي و برندسازي را 
آش��كار مي كند و ما چاره يي جز گرايش به اين سمت در عرصه 

تجارت بين المللي نداريم. 
شاهي زارع تصريح كرد: انتظار مي رود، دستگاه هاي ذي ربط و 
واحدهاي توليدي اين بخش با يك نگاه واقع بينانه و توليدمحور 
ب��ه اين عرصه، زمينه تجاري س��ازي و صادرات اين محصوالت با 

ارزش را فراهم آورند. 
او ادام��ه داد: بايد اي��ن ثروت گرانبها را كه طبيعت به صورت 
رايگان در اختيار ما قرار داده است، قدر بدانيم و در راستاي بهينه 
توليد، توزيع و صادرات آن در سطح ملي و بين المللي با تكيه بر 

دانش فني خودمان اقدامي منطقي و معقول را انجام دهيم. 

 بسته بندي و برندسازي گياهان دارويي
مورد غفلت واقع شده است

كرم�ان  فرماندار ريگان گفت: 50 
درصد از 302روستاي اين شهرستان 
در محاصره ش��ن هاي روان قرار دارند 
و اياب و ذهاب س��اكنان اين روستا ها 
به دشواري انجام مي گيرد.  به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران؛ امي��ن باق��ري، 
فرماندار ريگان گفت: هر چند اقدامات 
خوبي ازجمله مالچ پاشي، نهال كاري و اجراي طرح بين المللي ار 
اف ال دي ال در اين شهرس��تان در زمينه مهار ريزگرد ها توسط 
دولت انجام ش��ده اما ب��ه دليل وضعيت بحران��ي و حجم باالي 
نارسايي ها ناكافي است.  او ادامه داد: از بين رفتن پوشش گياهي 
در اين شهرستان بر اثر خشكسالي موجب شده كه همواره نيمي 
از س��ال ش��اهد توفان هاي شن در منطقه باش��يم كه اين امر بر 
زندگي مردم به خصوص در روستا ها تاثير مستقيم گذاشته است. 
به گفته باقري اين شهرستان به لحاظ بروز پديده گرد و غبار و 
توفان هاي شن نيز پس از خوزستان به عنوان دومين نقطه كانون 
بحران در كشور قلمداد مي شود.  او اضافه كرد: تداوم گرد و غبار و 
توفان هاي پي در پي شن طي يك سال گذشته موجب خالي شدن 
1۶روستاي اين شهرستان از سكنه شده و بيم افزايش اين آمار هم 
م��ي رود.  فرماندار اظهار كرد: با وجود اقداماتي كه براي جلوگيري 
از اين توفان ها و ش��ن هاي روان انجام گرفته و درحال انجام است 
اما وجود بيش از 3هزار هكتار كانون بحران فرسايش بادي در اين 
شهرستان موجب شده كه روز به روز بر كانون هاي فرسايش بادي 
شهرس��تان افزوده ش��ود.  فرماندار ريگان بيان كرد: از بين رفتن 
جنگل كهور منحصر به فرد ايراني در حاشيه روستا هاي شهرستان 
ريگان موجب ش��ده كه روس��تا هاي اين شهرس��تان در محاصره 
شن هاي روان قرار گيرند.  باقري بيان كرد: طي 2سال گذشته به 
دليل كاهش نزوالت جوي در شهرستان ريگان بر كانون هاي بحران 

فرسايش بادي در اين شهرستان افزوده شده است.

 نيمي از روستاهاي ريگان كرمان
در محاصره شن هاي روان هستند

سيستان و بلوچستان    معاون 
مديركل آموزش و پرورش سيس��تان 
و بلوچستان گفت: بيشترين جمعيت 
بازماندگان از تحصيل در سيس��تان و 
بلوچس��تان دختران روستايي هستند 
كه به دليل ازدواج زودرس و مس��ائل 
فرهنگي اج��ازه ادامه تحصيل به آنها 
داده نمي ش��ود.  حسن نوروزي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به 
تعداد باالي بازماندگان از تحصيل در سيستان و بلوچستان اظهار 
كرد: چابهار از شهرس��تان هايي كه تعداد بازمانده از تحصيل در 
آن نس��بت به ديگر شهرستان ها زيادتر است البته ما آمار دقيقي 
از بازمان��دگان از تحصيل در چابهار و سيس��تان و بلوچس��تان 
نداريم.  او افزود: در 4س��ال گذش��ته آموزش وپرورش با يك كار 
ج��دي و عملياتي به بحث بازماندگان از تحصيل ورود پيدا كرده 
و با مراجعه خانه به خانه و شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل 
آنها را به مدرسه فرستاده است.  معاون مديركل آموزش وپرورش 
سيستان و بلوچستان تصريح كرد: هر چند سيستان و بلوچستان 
جزو اس��تان هاي با جمعيت باالي بازمانده از تحصيل بوده اما در 
4سال گذشته در جذب آنها نيز جزو استان هاي برتر بوده است.  
نوروزي اضافه كرد: عمده بازماندگان از تحصيل در سيس��تان و 
بلوچس��تان دختران هستند كه به دليل ازدواج زودرس و مسائل 
فرهنگي اجازه ادامه تحصيل به آنها توس��ط خانواده ها عمدتا در 
مناطق روس��تايي داده نمي ش��ود البته اشتغال پس��ران و دوري 
مدرسه ها در روستاها براي دانش آموزان هم از ديگر داليل افزايش 
بازماندگان از تحصيل در سيس��تان و بلوچس��تان است.  معاون 
مديركل آموزش وپرورش سيس��تان و بلوچستان تاكيد كرد: بايد 
به كمك ارگان ها مبادي ايجاد بازماندگان از تحصيل بسته شود 
ما در آموزش وپرورش برنامه هاي مدوني را در دس��ت اقدام داريم 
كه ازجمله آنها مي توان به افزايش مدارس شبانه روزي اشاره كرد.

بيشترين جمعيت بازماندگان از تحصيل 
»دختران« هستند

آذربايجان ش�رقي  نايب رييس 
مجلس گفت: براساس دستور صادر 
ش��ده مبني بر پرداخت مطالبات از 
هفته گذش��ته بر مبناي اين دستور 
باي��د تا پاي��ان ماه آين��ده مطالبات 
س��پرده گذاران تا سقف يك ميليارد 
تومان پرداخت ش��ود.  ب��ه گزارش 
مهر، مس��عود پزشكيان ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
تصميمي كه نمايندگان سران 3 قوه درخصوص رفع مشكالت 
سپرده گذاران موسس��ات مالي و اعتباري در اوايل ماه جاري 
گرفته بودند، قرار بر اين ش��د تا مطالبات مردم به اندازه يك 
ميليارد تومان پرداخت ش��ود ولي متاس��فانه به دليل ترديد 
نمايندگان س��ران 3 قوه پرداخت مطالبات س��پرده گذاران به 
تاخير افتاده است.  نماينده تبريز افزود: براساس دستور صادر 
ش��ده مبني بر پرداخت مطالبات از هفته گذش��ته بر مبناي 
اين دس��تور بايد ت��ا پايان ماه آينده مطالبات س��پرده گذاران 
تا س��قف يك ميليارد تومان پرداخت ش��ود.  او با اش��اره به 
اينك��ه س��پرده گذاران موسس��ات مالي و اعتب��اري از برخي 
حساب س��ازي ها كه عمدتا تخلف محس��وب مي شود، شاكي 
بودند، گفت: به طور مثال پيش از اين مقرر شده بود تا سقف 
100ميليون تومان از مطالبات س��پرده گذاران پرداخت شود 
و برخي از س��پرده گذاران به لحاظ تخلفات از نحوه پرداخت 
ش��كايت داشتند كه عده يي با حساب سازي جعلي چند برابر 
مطالبات خود را دريافت كرده اند.  پزشكيان يادآور شد: در باره 
فيش هاي سپرده حسابي كه از سپرده گذاران درخواست شده، 
بحث هايي صورت گرفت چراكه در گذشته تخلفاتي در برخي 
پرداخت ها با توجه به اينكه موسسات مالي و اعتباري به بانك 
مركزي و سيستم بانكي لينك نبوده و حساب و كتاب هاي آنها 

مشخص نبود، شكل گرفته است.

 پرداخت مطالبات سپرده گذاران
تا سقف يك ميليارد تومان آغاز شده است

ش��اهين آرپناهي در گفت وگويي رس��انه يي با اش��اره به 
پيام��ي مبني بر ارائ��ه اينترنت رايگان توس��ط همراه اول به 
مناس��ب عيد فطر، اظهار كرد: ش��ايعه يي در فضاي مجازي 
دست به دست مي شود مبني بر اينكه همراه اول به مناسبت 
عيد فطر 120 گيگ اينترنت رايگان ارائه مي كند و مردم بايد 

كد USSD را وارد كنند كه اين موضوع تكذيب مي شود. 
او افزود: كد USSD كه در اين پيام وجود دارد يك بسته 
اينترنتي اس��ت كه ح��دود 200 هزار تومان براي مش��ترك 
هزينه دارد. از مردم خواهش مي كنيم به ش��ايعات اينچنيني 
توج��ه نكنند و اخب��ار را از درگاه هاي رس��مي اپراتور دنبال 

كنند. 
مدي��ركل ارتباط��ات همراه اول ادامه داد: اگر مش��تركان 
 USSD كدي كه در اين پيام اس��ت را مرحله به مرحله در
گوش��ي خود چك كنند، يعني ابتدا س��تاره 100 و بعد بقيه 
اعداد را وارد كنند متوجه مي شوند كه بسته اينترنتي يكساله 
120 گيگي اس��ت. ممكن است اين بس��ته براي برخي افراد 
به صرفه باشد و مصرف كنند اما همراه اول با توجه به مصرف 

و عادت مصرف مش��تركان بس��ته هاي مختلف را پيش بيني 
كرده كه اين هم يكي از آنهاست. 

براس��اس اي��ن گزارش، ب��ه تازگي پيامي در ش��بكه هاي 
مجازي منتشر شده كه در آن از عيدي 120 گيگي اينترنت 

همراه اول به مناسبت عيدسعيد فطر خبر مي دهد. 

 همراه اول شايعه ارائه ١٢٠ گيگ اينترنت رايگان
به مناسبت عيد سعيد فطر را تكذيب كرد

مديركل شيالت استان سيستان وبلوچستان خبر داد

آغاز پرورش ماهي در ساحل چابهار
عمليات اجرايي طرح پرورش ماهي در دريا از س��ال 1394 در 
اس��تان سيستان وبلوچستان با جديت ش��روع شد كه 54 گروه با 
ظرفي��ت توليد 1۶8 هزار و ۷00تن در س��ال و اش��تغال زايي 29 
هزار و 300 نفر، متقاضي اجراي اين طرح در سواحل جنوب اين 
اس��تان بوده ان��د.  با پيگيري هاي به عمل آمده از س��وي اداره كل 
شيالت سيستان وبلوچس��تان و كاهش پروسه اداري، هشت فقره 
پروانه بهداش��تي صادر و تاكنون تنها پنج گروه موفق به دريافت 
مجوز پروانه تاس��يس شده اند.  چهار متقاضي ديگر غير از شركت 
آگسام كه موفق به اخذ پروانه تاسيس شده اند شامل شركت آبزيان 
توس��عه نيل فام، شركت كرانه بحر خليج فارس، جهاد دانشگاهي 
سيستان وبلوچستان و سرمايه گذار شخصي به نام »تخت دار« در 
مرحله انعقاد قرارداد خريد س��ازه هاي قفس هس��تند.  مديركل 
ش��يالت اس��تان سيستان وبلوچس��تان در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داش��ت: شركت آگس��ام يكي از 54 متقاضي اجراي اين طرح در 
س��ال جاري با خريد 200 هزار قطعه بچه ماهي فعاليتش را آغاز 
كرده اس��ت.  هدايت اهلل ميرمرادزهي اف��زود: اين بچه ماهي ها از 
مركز تكثير آبادان با وزن 2 گرم خريداري ش��ده و در فاز نخست 

ذخيره سازي با انتقال 5۶ هزار قطعه و ذخيره سازي در قفس هاي 
نرس��ري عمليات پرورش ماهي در چابهار آغاز شده است.  او بيان 
كرد: اين ش��ركت سال گذش��ته در نيمه ارديبهشت ماه اقدام به 
ذخيره س��ازي پنج هزار قطعه بچه ماهي س��وف دريايي به صورت 
پايلوت در قفس هاي نرس��ري كرده كه طبق بيومتري هاي انجام 

شده از رشد مناسبي برخوردار شدند. 
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اقتصاد اجتماعي12
۷ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تعداد 

سالمندان كشور
عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس تعداد 
سالمندان كش��ور را ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر برشمرد 
و بر ضرورت ارائه اليحه جامع حمايت از س��المندان به 

مجلس تاكيد كرد. 
روح اهلل بابايي صالح تعداد سالمندان كشور را ۷ميليون 
و ۳۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت: تعداد سالمندان روز به 
روز در حال افزايش است بنابراين نياز است برنامه ريزي 
مناس��ب براي تمركز ب��ر نيازهاي آنها در دس��تور كار 
دس��تگاه هاي متولي قرار گرفته و زيرس��اخت هاي الزم 
فراهم ش��ود البته امكانات فعلي تاحدودي نيازهاي اين 
قش��ر را رفع مي كند اما به طور قط��ع باتوجه به افزايش 
تعداد سالمندان اين امكانات به هيچ وجه جوابگو نخواهد 
بود. نماينده بويين زهرا در مجلس ش��وراي اس��امي، با 
تاكيد بر اينكه ش��رايط مشاركت س��المندان در جامعه 
بايد فراهم شود، افزود: شرايط براي حمايت از سالمندان 
فراهم نيست به گونه يي كه بخش زيادي از آنان از لحاظ 
اقتصادي به اطرافيان خود وابسته بوده و بخشي نيز تحت 
پوش��ش هيچ بيمه يي نيستند از سويي درصدي از آنان 

نيز بيكار بوده و حقوق بازنشستگي ندارند. 
او ارائه خدمات توانبخشي مناسب و مراقبت در منزل 
را از نيازهاي اساس��ي زندگي سالمندان دانست و ادامه 
داد: بيماري هاي مفصلي، مش��كات كلي��وي و عروقي 
از بيماري ه��اي راي��ج در اين دوران ب��وده اين در حالي 
است بخش زيادي از سالمندان تحت پوشش بيمه قرار 
ندارند و درمان آنها بدون بيمه پايه و تكميلي به راحتي 
امكان پذير نيس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
با انتقاد از عدم مناسب س��ازي معابر ش��هري براي تردد 
س��المندان، اظهار كرد: متاسفانه زيرساخت هاي شهري 
مانند خيابان ها، اماكن عمومي، پارك ها و همچنين مترو 
و اتوبوس ها نه تنها مناسب تردد سالمندان نيست بلكه 
براي تردد معلوالن و جانبازان هم مناسب سازي نشده و 
مسووالن ش��هري به اين مقوله مهم توجه نكرده اند در 
واقع وضعيت معابر و فضاهاي ش��هري به گونه يي باعث 

خانه نشين شدن سالمندان شده است. 

بازرسي از زندان ها خروجي 
قابل قبولي نداشت 

عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، 
گفت: شرايط قابل قبولي در زندان هاي كشور وجود ندارد. 
يحيي كمالي پور با اش��اره به اينكه سيستم هاي نظارتي 
در كش��ور ما با مش��كات عديده روبه رو است، به خانه 
ملت گفت: به طور معمول خروجي بازرسي ها و مراقبت ها 
دراين حوزه خيلي مثبت و مطلوب نيست، بنابراين بايد 
ديد نگاه بازرس��ان از زندان ها به چه نوعي اس��ت؛ يعني 
بازرسي ها فقط براي اداي تكليف و وظيفه بوده يا اينكه از 
بازرسي ها تنها گزارشي به دستگاه قضايي ارائه مي شود، 
البته در اينكه بازرس��ي هايي از زندان ها انجام شود هيچ 
شكي وجود ندارد. نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس 
شوراي اس��امي، با بيان اينكه بازرس��ي ها و گزارش ها 
خروج��ي مثبتي درجهت بهتر ش��دن رويكرد مس��ائل 
ومشكات نداشته است، افزود: اينكه چرا اين بازرسي ها 
به نتيجه مطلوب درحل مشكات زندان ها نداشته ريشه 
درعلل و داليل مختلفي دارد كه بايد به نوع بازرس��ي ها 
و اف��راد بازرس توجه كرد؛ بنابراين خروجي قابل قبولي 

تاكنون از بازرسي ها از زندان ها مشاهده نشده است. 
او ب��ا تاكيد براينك��ه درحال حاض��ر زندان ها داراي 
مشكات بسياري هستند، اظهار كرد: اگر دستگاه قضايي 
به اين مس��ائل آگاه بوده و درجهت حل مشكات اقدام 
قابل قبولي انجام نداده است بايد نسبت به اين مشكات 
پاس��خگو باشد، زيرا بازرسي و ارائه گزارش هاي مقطعي 
به مس��ووالن دس��تگاه قضايي خيلي در حل مشكات 
زندان ها تاثير ندارد؛ متاس��فانه مشكات زندان ها روز به 
روز درحال افزايش بوده و ميزان آن نس��بت به س��اليان 

گذشته كاهش نداشته است. 

 سكوت محيط زيست
درمقابل سدهاي بدون مجوز

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان گفت: طبق 
قان��ون براي سد س��ازي ها درصورت عدم مج��وز الزم از 
س��وي محيط زيست نمي توان هيچ فعاليتي را آغاز كرد. 
عب��اس پاپي زاده با اش��اره به اظهارات رييس س��ازمان 
محيط زيست مبني بر اينكه ش��رايط تاالب هاي كشور 
قابل قبول نيست، گفت: سازمان محيط زيست به عنوان 
دس��تگاه متولي مس��وول نظارت بر وضعيت تاالب ها و 
حفظ شرايط عادي آنها است، بنابراين دستگاه ذي ربط 
براي اعمال فشار بردستگاه ها براي جلوگيري از مصرف 
آب تغذيه كننده تاالب ها سازمان محيط زيست است؛ اما 
متاسفانه درسدس��ازي ها يا محيط زيست مجوز الزم را 
صادركرده يا اينكه درمقابل اقدامات خاف قانون سكوت 
كرده اس��ت. نماينده دزفول درمجلس شوراي اسامي، 
ب��ا انتقاد از ش��رايط فعلي درياچه ارومي��ه و تاالب هاي 
كشور، افزود: متاسفانه ميزان آب بسياري درحال حاضر 
پشت سدهاي ورودي به درياچه اروميه انباشته شده كه 
درحوزه كشاورزي مصرف مي شود، متاسفانه وزارت نيرو 
حقاب��ه مورد نياز تاالب ها را اختصاص نداده و س��ازمان 
محيط زيست هم اين مساله را پيگيري نمي كند او با بيان 
اينكه سازمان محيط زيست با چه هدف و اساسي تشكيل 
ش��ده اس��ت، به خانه ملت گفت: اگر قرار است مواضع 
س��ازمان محيط زيست دربحث سدس��ازي و مديريت 
مصرف منابع آبي رعايت نشود، چرا اين سازمان تشكيل 
ش��ده و افراد بس��ياري را به عنوان نيرو ب��ا بودجه هاي 
آنچناني در تش��كيات خود استخدام كرده است؛ اينكه 
گفته مي ش��ود محيط زيس��ت درپيگيري برخي مسائل 
قدرت الزم را ندارد به هيچ عنوان سياس��ت قابل قبولي 
نيس��ت، بنابراين شرايط فعلي تاالب هاي كشور ناشي از 
ضعف س��ازمان محيط زيست است. پاپي زاده با تاكيد بر 
اينكه ضعف س��ازمان محيط زيس��ت دراحياي تاالب ها 
بارها ثابت شده است، گفت: در قانون حدود و اختيارات 
سازمان محيط زيس��ت درحوزه تاالب ها مشخص شده 
است، بنابراين در قانون آمده است كه براي سد سازي ها 
درصورت عدم مجوز الزم ازسوي محيط زيست نمي توان 
هيچ فعاليتي را آغاز كرد؛ اما چطور ممكن است كه براي 
س��اخت س��دي كه اقليم يك منطقه را تحت تاثير قرار 

مي دهد سازمان محيط زيست سكوت مي كند. 

اخبار

مردم سردشت در آذربايجان غربي براي رونق گردشگري آستين باال زده اند 

بومگردي،روزنهاميدسردشتيها

انتقاد از گرفتن ورودي براي ديدن فوتبال در فضاهاي باز
عصر جمعه مسابقه فوتبال بين تيم ملي ايران 
و مراكش در برخي بوستان ها و فضاهاي باز شهري 
پخش شد و مردم توانستند در فضايي باز كنار هم 
به تماشاي فوتبال بنشينند. اما اين اتفاق در برخي 
از فضاها مثل بام لند با دريافت ورودي از شهروندان 
صورت گرفت و فقط كس��اني ك��ه ورودي دادند، 
توانس��تند فوتبال را در فضاي باز و عمومي تماشا 

كنند. 
معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوان��ان از گرفت��ن مبلغي به عن��وان ورودي از 
ش��هروندان براي تماش��اي فوتبال در فضاهاي باز 
ش��هري انتقاد كرد و از شوراي ش��هر و شهرداري 
خواست كه به اين مساله ورود كنند. محمدمهدي 
تندگويان با بيان اينكه بايد س��رانه هاي دسترسي 
شهروندان در شهر تهران را براي همه به يك ميزان 
و با يك فرم مش��خص برق��رار كنيم، گفت: از يك 
سو در تهران با مشكل جمعيت پذيري مواجهيم كه 
معلوم نيس��ت تا كي و كجا ادامه خواهد داشت كه 
مقصر آن مردم شهر نيستند بلكه مقصر اصلي نبود 
سياست هاي الزم براي كنترل مهاجرت ها به شهر 

تهران اس��ت و از س��وي ديگر اتفاق بدتري كه در 
تهران افتاده، نوعي مهاجرت داخلي در شهر است 
كه چندين بار هشدار آن را داده ام. معاون ساماندهي 
ام��ور جوانان با انتقاد از نبود »عدالت ش��هري« در 
تهران براي دسترسي جوانان به امكانات اظهار كرد: 
اين مساله به آن معناست كه جوانان و خانواده هايي 
در بخش هايي از شهر زندگي مي كنند كه هميشه 
آرزو دارند به امكانات ساير مناطق شهري دسترسي 

داشته باشند تا بتوانند از آن بهره برداري كنند. 
تندگويان با اش��اره به اينكه نشانه مشخص اين 
اتفاق روز جمعه در مورد بازي ايران در جام جهاني 
و نماي��ش آن در برخ��ي از نقاط ش��هر با دريافت 
مبلغي به عنوان ورودي به چش��م مي خورد، اظهار 
كرد: كسي كه پول داشت، مي توانست وارد فضاي 
عمومي شود و حتي قوانيني مثل عدم ورود بانوان 
و... هم به حاش��يه برود. اما كسي كه پول نداشت 
حتي نمي توانس��ت از اين فضا اس��تفاده كند. اين 
مس��اله باعث ايج��اد اختاف طبقات��ي مضاعف و 
افزايش آس��يب هاي اجتماعي مي شود. او در ادامه 
به ايسنا گفت: يك طبقه اجتماعي و اقتصادي در 

شهر وجود دارد كه به هيچ چيزي دسترسي ندارد 
و به دليل سرخوردگي هاي اجتماعي، درآمد پايين 
اقتصادي، حاشيه نشيني شهري، نبود عدالت شهري 
و دسترسي به امكانات شهر حتي در دسترسي به 
سرانه هاي ورزشي دچار مشكل است. اين افراد در 
بس��ياري از شهرس��تان هاي اطراف تهران و حتي 
در خود تهران س��رانه هاي الزم براي دسترسي به 

فضاهاي سبز، كتابخانه ها و... ندارند. 
معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوانان ب��ا بيان اينكه اين موارد باعث ش��ده در 
تهران ع��اوه بر مهاجرت پذيري ش��اهد مهاجرت 
درون شهري باشيم، تاكيد كرد: بسياري از جوانان 
در چني��ن فضايي س��راغ ب��زه كاري و... مي روند تا 
بتوانند با تامين مال��ي در منطقه ديگري از تهران 

زندگي كنند. 
تندگويان با اشاره به اينكه روز جمعه هم در 
تهران مصداقي از اين مس��اله ديده ش��د، افزود: 
 اي كاش نهادهايي مانند ش��هرداري و ش��وراي 
ش��هر وارد اي��ن مس��اله مي ش��دند. نمايندگان 
مجلس هم مي توانستند در شوراي تامين استان 

شركت كنند تا هشدارهاي الزم را بدهند. ايجاد 
فاصله طبقاتي هميش��ه آس��يب هاي اجتماعي 
مضاعف��ي دارد. او در ادامه اظهار كرد: در نهايت 
پاس��خگوي همه مش��كات بايد ما مس��ووالن 
باش��يم كه به جاي پيشگيري از آسيب ها بعد از 
وقوع آنها كميته هاي متعددي تشكيل مي دهيم 

ت��ا آنها را رفع كنيم. برق��راري عدالت اجتماعي 
و دسترس��ي مردم به هر چيزي ك��ه متعلق به 
آنهاست، شرعا و عرفا حقشان است ضمن اينكه 
ديدن مس��ابقه فوتبال هم در مكان عمومي اگر 
كنترل شده باشد، آسيب هاي اجتماعي كمتر و 

كم هزينه تري خواهد داشت. 

ريحانه جاويدي| 
صحبت از سفر كه مي ش��ود، ذهن ها به سمت 
چند مقصد كليش��ه يي م��ي رود، غاف��ل از اينكه 
استان هايي هستند كه بر خاف جاذبه هاي طبيعي 
و تاريخي شان، تاكنون آن طور كه بايد مورد استقبال 
گردشگران قرار نگرفته است. آذربايجان غربي يكي 
از اين استان هاس��ت كه با داش��تن 49 روس��تاي 
هدف گردشگري تاكنون نتوانسته در كارزار رقابت 
ميان استان هاي مختلف پيروز ميدان باشد. با اين 
وج��ود اين روزه��ا رونق گردش��گري پررنگ ترين 
اميد مردمان اين اس��تان براي رهايي از بيكاري و 
مشكات اقتصادي است. وضعيت بيكاري در شهر 
سردش��ت و روس��تاهاي آن به مرات��ب وخيم تر از 
ساير نقاط اين استان است چراكه عمده مردم اين 
منطقه به كار كولبري مشغول بودند كه بعد از بسته 
ش��دن مرز بيكار ش��دند. حاال اما موجي از سفر به 
استان هاي غربي و مخصوصا سردشت شكل گرفته 
و روستانشينان اين منطقه فهميده اند، گردشگري 
شايد كليد حل مشكات ش��ان باشد. سردشتي ها 
ت��اش مي كنن��د ت��ا تصوير غ��م و رن��ج بمباران 
شيميايي را نه فقط از شهرها و روستاهايشان بلكه 
از ذهن ه��ا پاك كنند. خاط��رات تلخي كه جوانان 
شهر معتقدند سايه سنگينش تاكنون نگذاشته تا 
سردش��ت جز بمباران و حوادث تلخ، با جاذبه هاي 
ديگرش شناخته شود. بمباران شيميايي، نگذاشت 
تا س��بزي جنگل ه��ا، تاك هاي انگور، دش��ت هاي 
هم��وار و ش��قايق زارهاي اين منطق��ه خودنمايي 
كند و به چش��م گردشگران آيد اما حاال اين مردم 
در تاش��ند تا در كنار مظلومي��ت روزهاي جنگ، 
طبيعت شان را به مردم بشناسانند. موجي از تاش 
ب��راي راه اندازي اقامتگاه ه��اي بوم گردي و فعاليت 
در حوزه گردش��گري در ميان ش��ان جان گرفته و 
بارقه يي از اميد در دل هاي ش��ان جرقه زده اس��ت. 
با اين حال سردش��ت اگرچه جاذبه هاي بس��ياري 
براي گردش��گري دارد اما ضعف زيرس��اخت هاي 
اين صنعت از جمله فضاي اقامتي، س��بب شده تا 
چرخه جذب گردش��گر جايي نداشته باشد. جليل 
جباري، درباره زيرس��اخت هاي اقامتي در اس��تان 
آذربايجان غربي و شهر سردشت به تعادل مي گويد: 
»در حال حاضر هفت اقامتگاه بوم گردي در استان 
آذربايجان غرب��ي ايجاد ش��ده و همچنين موافقت 

اصولي 4۰ اقامتگاه بوم گردي نيز صادر شده كه در 
مجموع تعداد اقامتگاه هاي بوم گردي استان به 4۷ 
مورد مي رسد. اما متاس��فانه فقط دو واحد اقامتي 
در حد هتل آپارتمان در سردش��ت فعال اس��ت با 
اين حال تجربه شهرهاي ديگر در زمينه بوم گردي، 
س��بب ش��ده تا تجهيز و راه ان��دازي اقامتگاه هاي 
بوم گردي در سردش��ت به خوبي استقبال شود. تا 
اين لحظه دو اقامتگاه مجوز بهره برداري گرفته اند و 
چند متقاضي تاسيس اقامتگاه در روستاهاي اطراف 
سردشت تقاضاي خود را ارائه داده اند و موافقت هاي 

اصولي با درخواست شان صورت گرفته است.«
او اف��زود: »آذربايجان غرب��ي از نظر تعداد مناطق 
نمونه گردشگري با معرفي ۵۸ منطقه رتبه ۵ كشوري 
را داراست اما با اين وجود از نظرمناطق مختلفي كه 
ب��راي ايجاد كمپ هاي بوم گ��ردي و طبيعت گردي 
درنظ��ر گرفته ش��ده اس��ت، تاكنون نتوانس��ته ايم 
به صورت حداقل��ي بهره ببريم. با وج��ود اين به طور 
قطع گردشگري مي تواند بخشي از اقتصاد سردشت 

را فعال كند و جايگزين فعاليت هاي اقتصادي فعلي 
در سردش��ت شود، اما دس��تيابي به اين مهم نياز به 
اعطاي تسهيات و حمايت و همكاري ساير ارگان ها 
و دس��تگاه ها دارد تا سرمايه گذاران حوزه گردشگري 

ترغيب شوند در اين منطقه سرمايه گذاري كنند.«

 آموزش، عنصر حياتي
اظهارات جباري، در حالي اس��ت كه مديركل 
ام��ور دفتر روس��تايي و ش��وراهاي اس��تانداري 
آذربايجان غربي معتقد اس��ت پيش از ش��روع هر 
كاري باي��د براي آم��وزش جوامع محل��ي اقدام 
كرد، مه��دي قهرماني درباره اي��ن موضوع بيان 
كرد: »آموزش، براي اداره اقامتگاه هاي بوم گردي 
ضروري اس��ت چراك��ه اقدامات زي��ادي ازجمله 
ارائه تس��هيات براي توس��عه گردشگري استان 
انجام ش��ده ول��ي در بحث آم��وزش بوم گردي و 
گردش��گري تاكنون اقدامات قابل توجهي صورت 

نگرفته است.«

متقاضي��ان  بيش��تر  اينك��ه  بي��ان  ب��ا  او 
س��رمايه گذاري در حوزه گردش��گري روس��تاها 
اطاع��ات كافي از اين بخ��ش ندارند و بر همين 
اس��اس برگزاري دوره هاي آموزشي در اين حوزه 
ضروري است افزود: »در روستاها افرادي هستند 
كه س��رمايه كافي دارند ول��ي چون آموزش الزم 
در ح��وزه بوم گردي ندارن��د در زمينه راه اندازي 
اماك��ن نمي توانند كاري انج��ام دهند مبالغي از 
مح��ل اعتبارات دراختيار دهياران چهار روس��تا 
از 49روس��تاي هدف بوم گردي در س��ال 9۵ و 
هفت روس��تا در س��ال 96، ق��رار گرفته تا باعث 
توسعه فرهنگ گردشگري و اشتغال گردشگري 
در استان ش��ود. همچنين، اعطاي ۷۲۰ميليارد 
ريال تسهيات از محل صندوق توسعه ملي براي 
طرح هاي اش��تغال زا در بخش هاي گردشگري و 
صنايع دس��تي مناطق روستايي هم در سال هاي 
گذش��ته انجام ش��ده كه 4۸۰ ميلي��ارد ريال از 
اي��ن ميزان ب��راي بخ��ش گردش��گري و ۲4۰ 

ميليارد ريال براي بخش صنايع دس��تي در نظر 
گرفته شده اس��ت.« قهرماني شناسايي و احياي 
بافت هاي قديمي و تاريخي روس��تاها را از ديگر 
اقدامات الزم براي توسعه گردشگري روستايي و 
عشايري عنوان كرد و اظهار داشت: براي پيشبرد 
اه��داف و ارزش هاي توس��عه گردش��گري و بوم 
گردي اس��تان بايد اعتب��ارات و هزينه هاي الزم 
را از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملي اخذ و 
طرح هاي توسعه محور اين حوزه را اجرايي كنيم. 

 رونق گردشگري با حفظ محيط زيست
ب��ا اي��ن ح��ال اگرچ��ه گردش��گري و  رونق 
اقامتگاه ه��اي بوم گ��ردي مردم سردش��ت را به 
آينده شغلي اندكي اميدوار كرده است اما مردم 
اي��ن منطق��ه نمي خواهند تجرب��ه تخريب هاي 
محيط زيس��تي ك��ه در مناطق ديگ��ر رخ داده 
سردش��ت را هم از بين ببردو فاروق عبداهلل زاده 
يكي از معلمان سردش��ت است كه مدتي است 
در ح��وزه گردش��گري فعالي��ت مي كن��د، او به 
»تعادل« گفت: »بيكاري مردم را در اين منطقه 
اذيت مي كند، جوانان روستاها بيكارند و هر روز 
اين وضعيت بدتر مي ش��ود با اين حال ما امروز 
در تاشيم تا ش��هرمان را به مردم نشان دهيم، 
ب��ه خاطر آبادي سردش��ت ت��اش مي كنيم اما 
نمي خواهيم رونق گردشگري در منطقه ما همان 
بايي را بر سر طبيعت آورد كه امروز استان هاي 
شمالي را درگير كرده است. روستاهاي سردشت 
باي��د يكپارچ��ه و بك��ر بماند و جنگل ه��ا نبايد 

تخريب شوند.«
او اف��زود: »در صورت��ي ك��ه فرآين��د ج��ذب 
گردش��گر آلودگي و تخريب محيط زيس��ت را به 
همراه نداش��ته باش��د و از اقامتگاه هاي بوم گردي 
كه س��ازگار ب��ا حفظ و در دام��ان طبيعت زيبا و 
رويايي استفاده ش��ود نه تنها از آلودگي و ويراني 
محيط زيست جلوگيري مي شود بلكه مردم بومي 
منطقه و گردش��گران را به پاكيزگي و حفاظت از 
زيبايي هاي طبيعت ترغيب مي كند كه در صورت 
موفقيت جذب گردش��گر در شهرس��تان، مشكل 
بيكاري و وابستگي مردم شهر به مرز تا حد زيادي 
رفع مش��ده و زمينه پيشرفت شهرستان و تبديل 

آن به قطب گردشگري فراهم مي شود.«

علت قطع بيمه ۱۸هزار كارگر ساختماني مانور دالالن در حوزه دارو و تجهيزات پزشكيدرياچه اروميه عميق شد
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق 
س��تاد احياي درياچ��ه اروميه با 
اشاره به بارش هاي خوب امسال 
در حوزه آبريز درياچه اروميه، از 
عميق شدن اين درياچه خبر داد. 
مسعود تجريش��ي با اشاره به 
اينكه بارش هاي بهاره در حوضه 
آبريز درياچ��ه اروميه خوب بوده 
اس��ت، اظهار كرد: در بارش هاي 
به��اره در حوضه آبري��ز درياچه 
ارومي��ه توجه ب��ه دو نكته حايز 

اهميت است؛ اول اينكه كف درياچه اروميه پايين تر رفته كه اين به معناي حل 
شدن نمك هاي درياچه اروميه است. 

او ب��ا بيان اينكه در برخي نقاط درياچه، كف آن تا ۲۰ س��انت پايين رفته 
اس��ت، گفت: بارندگي هاي اخير بيشتر از افزايش س��طح باعث افزايش عمق 
درياچه اروميه شده است و همين نشان مي دهد كه مي توان درياچه اروميه را 
احيا كرد. بنابراين ادعاي برخي مبني بر غير قابل احيا بودن درياچه اروميه رد 
مي شود. مدير دفتر برنامه ر يزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه به ايسنا 
گفت: مساله مهم ديگر در مورد بارش هاي بهاره، مربوط به نوع بارش ها است. 
بارش هاي بهاره ش��دت زيادي ندارد و به همين دليل غير از دو، سه بارندگي 
كه تبديل به رواناب شد؛ بقيه بارش ها بيشتر براي تر كردن زمين هاي خشك 
و تشنه بود. تجريشي اظهار كرد: حوضه آبريز درياچه اروميه در سال گذشته 
به لحاظ بارشي سال خوبي نبود، برعكس امسال سال خيلي خوبي داشتيم، اما 
از آنجا كه همه آبخوان ها در اين منطقه خش��ك بوده، همه آب ها تنها براي تر 
شدن خاك ها و آبخوان ها بود و شدت زيادي نداشت كه به رواناب تبديل شود. 
درحالي كه اگر بارش ها با ش��دت اتفاق مي افتاد؛ منجر به شكل گيري رواناب 
و جاري ش��دن آن به سمت رودخانه و س��پس درياچه اروميه مي شد. معاون 
سازمان حفاظت محيط زيست در پايان درمورد شرايط كلي درياچه اروميه در 
ماه هاي آينده اظهار كرد: باتوجه به بارش هاي مناس��ب طي س��ال جاري، اگر 
برداشت ها افزايش نيابد و در سال آبي بعد هم بارش ها نرمال باشد، آب مناسبي 
براي درياچه اروميه خواهيم داشت و درياچه شرايط قابل قبولي خواهد داشت.

اجتماعي  تامي��ن  مدي��ركل 
غرب تهران با اشاره به شناسايي 
۱۸هزار كارگر ساختماني من غير 
حق و قطع بيم��ه آنها گفت: در 
رفع همپوشاني هاي  سال جاري 
بيمه ي��ي در گروه هاي��ي نظي��ر 
و  قاليباف��ان  بازنشس��تگان، 
پيگيري  بيكاري  بيمه  دارندگان 

و دنبال مي شود. 
درب��اره  حي��دري  ناهي��د 
اقدام��ات انجام ش��ده براي رفع 

همپوشاني هاي بيمه يي اظهار كرد: براي رفع همپوشاني هاي بيمه يي در چند 
حيطه كار مي كنيم. در موضوع شناس��ايي بيمه ش��دگان من غير حق و رفع 
همپوشاني هاي بيمه يي بايد چند متغير را بررسي كنيم كه يكي از آنها بيمه 
بيكاري اس��ت. او افزود: اخيرا اقدام بس��يار مهمي در حيط��ه بيمه كارگران 
س��اختماني انج��ام داديم و در كنار تقويت بازرس��ي ها، حدود ۱۸هزار كارگر 
س��اختماني من غيرحق را شناسايي كرديم. برخي از اينها يا كارفرما و برخي 
خويش فرم��ا يا در زمره متمولين و يقه س��فيدان بودند ك��ه از معافيت هاي 

بيمه يي اين نوع خدمات بهره مند شده بودند. 
مديركل تامين اجتماعي غرب تهران با بيان اينكه س��ازوكارهاي س��خت 
گيرانه يي براي بيمه كارگران ساختماني وضع كرديم، گفت: به ويژه در مرحله 
معرفي كارگران ساختماني از س��امانه هاي رفاهي كارگران استفاده مي كنيم 
و انجام امور بيمه ديگر به صورت دس��تي انجام نمي شود و سيستمي است تا 
از اين طريق بتوانيم جلو بخش��ي از سوءاستفاده ها را بگيريم. حيدري افزود: 
قطعا نظارت ها را افزايش داده و از تشكل ها و انجمن هاي صنفي مربوطه براي 

شناسايي افراد در مشاغل مختلف كمك مي گيريم. 
او با بيان اينكه در س��ال جاري رفع همپوشاني هاي بيمه يي در گروه هايي 
نظي��ر بازنشس��تگان، قاليبافان و دارن��دگان بيمه بيكاري پيگي��ري و دنبال 
مي ش��ود، گفت: به علت اينكه برخي خدمات بيمه يي داراي معافيت هاي حق 
بيمه چون حق بيمه ۷ درصدي هس��تند جذابيت دارند و افرادي به س��مت 

سوءاستفاده از آن سوق پيدا مي كنند. 

عض��و كميس��يون بهداش��ت 
برض��رورت  مجل��س  درم��ان  و 
مقابل��ه با دالالن حوزه تجهيزات 
پزشكي توسط دس��تگاه قضايي 

تاكيد كرد. 
احم��د همت��ي درب��اره طرح 
برخ��ي اخبار مبني ب��ر احتمال 
احت��كار تجهي��زات پزش��كي و 
گران��ي برخ��ي اق��ام پزش��كي 
درماه ه��اي آينده گفت: دولت از 
چند ماه پيش كه نوسانات ارزي 

در كش��ور رخ داد ب��ه دنبال حل مش��كل و ايج��اد ثبات در ب��ازار دارويي و 
تجهيزات پزش��كي بود به طوري كه تاكنون به تعهدات خود در اختصاص ارز 
مورد نياز براي تامين اقام اساسي به ويژه در حوزه سامت عمل كرده است؛ 
بنابراي��ن جاي نگراني درخصوص تامين تجهيزات مورد نياز وجود نداش��ته و 

احتمال احتكار وجود ندارد.
نماينده س��منان در مجلس ش��وراي اسامي با اش��اره به اينكه طرح هر 
گونه خبر درخصوص احتكار تجهيزات پزش��كي تنها جوس��ازي و فضاسازي 
عليه دولت و وزارت بهداش��ت اس��ت، افزود: اما درحال حاضر مشكلي در اين 
حوزه وجود ندارد البته بايد بخش��ي از مسائل توس��ط مردم، مجريان كشور 
و دس��تگاه هاي اجرايي مديريت ش��ود؛ بنابراين مردم نقش مهمي در چنين 
ش��رايطي داشته و در كشورهاي توس��عه يافته همه آحاد جامعه مسائل را به 

پيش مي برند. 
او با بيان اينكه با هماهنگي ميان قواي ۳گانه و مردم، مش��كات ش��رايط 
فعلي در حوزه سامت به دليل به وجود آمدن مسائلي در برجام حل خواهد 
ش��د به خانه ملت گفت: خوش��بختانه تاكنون دولت هيچ مشكلي در تامين 
و تخصيص ارز نداش��ته و اميدواريم كه درآينده نيز مش��كلي ايجاد نشود اما 
مشكلي كه درحال حاضر وجود دارد، مانور دالالن در حوزه تجهيزات پزشكي 
و دارو است؛ متاسفانه فعاليت دالالن سبب ايجاد نا آرامي در حوزه تجهيزات 
پزش��كي و دارو مي ش��ود بنابراين تا زماني كه بازار از ثبات برخوردار نباشد، 

زمينه براي حضور دالالن وجود دارد. 
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۲سالديگربرج۱۵طبقهآمادهميشود

استارت ساخت پالسكوي جديد بدون مجوز شهرداري
گروهراهوشهرسازي

ساخت پالسكوي جديد طي مراسمي با حضور 
رييس بنياد مستضعفان و شماري كسبه روز جمعه 
اس��تارت خورد. اين مراسم در شرايطي برگزار شد 
كه اما و اگرهايي درباره اخذ مجوز احداث ساختمان 
جديد از ش��هرداري به گوش مي رس��د و برخي از 
كسبه پالسكو نيز با اشاره به برخي ابهام ها در شيوه 
ساخت ساختمان جديد از دست نيافتن به حقوق 
خود ابراز نگراني مي كنند. سخنگوي شوراي شهر 
تهران در واكنش به كلنگ زني س��اختمان جديد 
پالسكو گفته است: اگر ساخت پالسكو بدون اخذ 
پروانه آغاز شود، گذشته از اينكه خالف قانون است، 
بيم آن اس��ت كه اختالف نظر طرفين بعدها كار را 

به بن بست بكشاند. 
بني��اد  ريي��س  س��عيدي كيا،  محم��د 
مس��تضعفان)مالك فعلي س��اختمان پالسكو( در 
اين مراسم با اشاره به روند طي شده براي احداث 
س��اختمان پالس��كو و قدرداني ويژه از اس��تاندار 
تهران اظهار كرد: ط��ي توافق صورت گرفته- كه 
به زودي از س��وي اس��تانداري به تمام ذي نفعان 
ابالغ مي شود- برج پالسكو ساخته و به ذي نفعان 

تحويل داده مي شود. 
وي بيان كرد: ساختمان 5 طبقه شمالي توسط 
كسبه و با هزينه خودشان و مجوزهايي كه كسب 

مي كنند، بازسازي خواهد شد. 
مس��وول پ��روژه اح��داث س��اختمان جدي��د 
پالس��كو نيز در اين مراس��م گفت: پس از كش و 
قوس هاي ف��راوان 3روز پيش بين همه ذي نفعان 
 پالسكو توافق صورت گرفت و قرار شد، ساختمان
5 طبقه ضلع ش��مالي برج پالسكو با شرايط بنياد 
مستضعفان به كسبه س��اكن واگذار شود و بنياد 
مس��تضعفان س��اختماني در 15طبقه و 5 طبقه 
منفي با كارب��ري پاركينگ در محل برج س��ابق 
احداث كند. بنياد مستضعفان از پاركينگ اكبر به 

عنوان كارگاه احداث برج استفاده مي كند. 

۲خواستهكسبهازبنيادمستضعفان
پيش از اين يوسفي از كسبه ساختمان پالسكو 
در گفت وگ��و با »تعادل« با بيان اينكه كس��به دو 
خواسته از بنياد دارند، اول اينكه ساختمان كناري 
پالسكو را مقاوم س��ازي كرده و ساختمان جلويي 
كه فرو ريخت را بس��ازد، اظهار كرده بود: اما بنياد 
تصمي��م گرفت��ه، پاركينگ اكبر ك��ه 5 هزار متر 
اس��ت را به ساختمان پالسكو افزوده و يك پروژه 

بزرگ را بس��ازد. اين يعني 600 واحد را تبديل به 
1500واحد كند و با اين كار ارزش افزوده يي براي 
خودشان ايجاد كنند. دوم اينكه اگر هم بنياد قصد 
ساخت يك پروژه بزرگ را دارد بايد با كسبه يك 
قرارداد محكم ببندد و خيال كسبه را راحت كند. 
بايد در قرارداد چگونگي س��اخت و زمان تحويل 
سازه مش��خص ش��ود. رك و راس��ت بگويم چه 
تضميني وجود دارد كه بعد از ساخت ساختمان، 

 ما بتوانيم واحدهاي خود را تحويل بگيريم. 
يوسفي ادامه داده بود: قرار بود بنياد مستضعفان 
ب��ه عنوان مالك قراردادي امضا كند كه هر يك از 
كس��به بتوانند دقيقا براساس متراژي كه پيش از 
اين در س��اختمان پالس��كو مغازه داشتند مجددا 
صاح��ب مغازه ش��وند با اين تفاوت كه براس��اس 
هزينه هاي��ي ك��ه بنياد انج��ام داده اس��ت، بهاي 
س��اخت واحد جديدش��ان را هم پرداخت كنند. 
البته به ش��رط آنكه بنياد مستضعفان مغازه ها را 

براساس اجاره هاي گذشته به آنها واگذار كند. 
وي توضيح داده بود: اما بنياد مس��تضعفان در 

قرارداد يك طرفه خود اينگونه توضيح داده است، 
واحدهايي كه كسبه پالسكو پيش از اين داشتند 
را براساس قيمت امروز به اضافه نرخ تورم ساالنه 
بانك مركزي قيمت گذاري مي كند اما در س��الي 
كه)مثال 1۴00( س��اختمان جديد پالسكو آماده 
بهره برداري مي شود، مغازه ها را براساس قيمت آن 
روز به كس��به آسيب ديده واگذار مي كنند كه اين 

به هيچ وجه عادالنه نيست.
 

ممانعتكسبهتكرارميشود؟
به گزارش »تعادل« حدود دو هفته پيش، بنياد 
مستضعفان بيانيه يي منتشر كرد مبني بر اينكه با 
وجود آمادگي بنياد براي ساخت پالسكوي جديد 
برخي كس��به مانع از س��اخت س��اختمان جديد 

مي شوند. 
در بخش��ي از اين بيانيه آمده بود: بعد از چند 
م��اه تالش و ب��ه  دنبال صورت جلس��ه مكتوب با 
مقامات ش��هرداري و قضايي در اواخر س��ال ۹6 
بني��اد مس��تضعفان كار گودب��رداري و همزمان 

آزمايش��ات مكاني��ك خ��اك را آغاز ك��رد كه با 
ممانعت و مخالفت ادامه كار از طرف كس��اني كه 
خود را مالكان س��رقفلي در س��اختمان 5 طبقه 
باقيمانده از پالس��كو معرفي كرده اند، روبه رو شد 
كه اين ممانعت با پرتاب سنگ به طرف كارگران 

و مهندسان بنياد هم همراه شد. 
اين بيانيه همچنين تصري��ح كرده بود:»نبايد 
مانع بنياد مس��تضعفان در اجراي اين پروژه ملي 
ش��د و با طرح حواشي و مس��ائل كم اهميت، كار 
را بي��ش از اين به تاخير انداخ��ت همان گونه كه 
رياست بنياد مس��تضعفان از ابتدا اعالم كرده اند، 
بني��اد براس��اس قواني��ن و اس��تانداردهاي روز با 
تمام امكانات آماده س��اخت جايگزيني فاخر براي 
پالسكو است. اما در عين حال اگر خواست كسبه 
و مقامات مس��وول در انجام كار به صورت ديگري 
باشد، بنياد مستضعفان از منظر مالك مخالفتي با 
آن نخواهد داش��ت و در آن ش��رايط هم آماده هر 

گونه همكاري است.«
ب��ا توجه به بياني��ه صادره بنياد مس��تضعفان 

مبني بر ممانعت كسبه از احداث دوباره ساختمان 
پالسكو اينك اين سوال مطرح است كه آيا كسبه 
دوب��اره با جلوگيري از عمليات س��اخت و س��از 

پالسكوي جديد اعتراض خواهند كرد؟
ب��ه گزارش »تعادل« س��اختمان پالس��كو كه 
اواخر دي ماه سال 13۹5 در آتش سوزي بي سابقه 
فروريخ��ت پ��س از ح��دود 1۷م��اه بالتكليفي و 
اعتراض كسبه نسبت به نامشخص بودن آينده و 
زندگي شان با حضور مديرعامل بنياد مستضعفان 
به عن��وان مالك پالس��كو، گودب��رداري اش آغاز 
و وعده داده ش��د تا ۲۴ماه آينده اين س��اختمان 
قديمي تجاري را در همان 15طبقه مي س��ازند و 

به كسبه آسيب ديده تحويل مي دهند. 
اين گزارش همچنين حاكي است، سي ام دي 
ماه س��ال 13۹5 آتش سوزي در طبقه نهم و دهم 
باعث شد ساختمان 53 ساله پالسكو آتش بگيرد 
و ف��رو بريزد و همه  چيز بر صاحبان س��رقفلي و 

كسبه ساختمان پالسكو خراب شود. 
ح��اال بيش از حدود 1۷م��اه از آتش گرفتن و 
فرو ريختن ساختمان 15طبقه پالسكو مي گذرد 
و كسبه آسيب ديده اين ساختمان تجاري قديمي 
هنوز به مغازه ها و ساختماني كه قرار بود دو ساله 

ساخته شود، نرسيده اند. 

واكنشسخنگويشورايشهر
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران اما در 
گفت وگو با ايس��نا در مورد آغاز ساخت ساختمان 
پالسكو گفت: اگر ساخت پالسكو بدون اخذ پروانه 
آغاز شود، گذشته از اينكه خالف قانون است، بيم 
آن اس��ت كه اختالف نظر طرفين بعدها كار را به 

بن بست بكشاند. 
وي ب��ا بيان اينكه بايد درخواس��ت مالك براي 
ساخت ساختمان جديد به دليل مشكالت موجود 
به كميس��يون م��اده 5 برود، گفت: براس��اس راي 
كميس��يون م��اده 5 پروانه صادر مي ش��ود و بعد 
عمليات اجرايي با حمايت همه ذي نفعان به سرعت 

و قوت آغاز مي شود. 
ب��ه گزارش ايس��نا چن��د روز پي��ش مقيمي، 
اس��تاندار تهران اعالم كرده ب��ود كه در عيد فطر 
كلنگ ساختمان جديد پالس��كو زده مي شود اما 
اين اتفاق درحالي صب��ح جمعه رخ داد كه بنا به 
گفته افش��ين حبيب زاده، معاون نظارت ش��وراي 
شهر هنوز پروانه س��اخت اين ساختمان از سوي 

شهرداري صادر نشده است. 

پيشفروشتابستاني
بليتقطاراز۲7خردادماه

پيش ف��روش بلي��ت قطاره��اي مس��افرتي كه از 
اول تي��ر ماه تا نيمه تابس��تان حرك��ت مي كنند از 
يك ش��نبه، ۲۷ خرداد آغاز خواهد ش��د. به گزارش 
ايس��نا، طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته مسافران 
مي توانند بلي��ت قطارهاي مدنظر خود را به ش��كل 
همزمان از دفاتر فروش بليت و سامانه هاي اينترنتي 
رس��مي دريافت كنند. همچنين راه آهن اعالم كرد 
مراكز پاسخگويي اين ش��ركت به شكل شبانه روزي 
پاسخگوي سواالت مسافران خواهد بود. براساس اين 
گزارش، نرخ بليت قطارهاي تابستاني هنوز نسبت به 
گذشته تغييري نداشته هر چند شركت هاي ريلي از 
چندي قبل رسما درخواست افزايش قيمت بليت قطار 
را ارائه كرده اند. نرخ بليت قطار هنوز از سوي شركت 
راه آهن اعالم مي شود، اما شركت هاي ريلي مي توانند 
در ص��ورت ارائه تخفيف در ايام غير پيك س��فر، در 
روزهايي كه مس��افران تقاضاي بيش��تري براي بليت 

دارند تا ۲0درصد قيمت هاي شان را افزايش دهند. 

تحويل۹7»ايرباس«
باقيماندهبهايرانبعيداست

ش��نيده ها حاك��ي از آن اس��ت ك��ه ش��ركت 
هواپيماسازي ايرباس انتظار دارد تحريم هاي جديد 
امريكا عليه اي��ران، به قرارداد اين ش��ركت با ايران 
خاتم��ه دهد. به گزارش تس��نيم به نق��ل از پايگاه 
خبري آئرو، گوئيالم فائوري، مدير بخش هواپيماهاي 
غيرنظامي ش��ركت ايرباس در مصاحب��ه با روزنامه 
آلمان��ي هامبورگر آبندبالت گفت: »هرچند ما هنوز 
منتظر جزييات تحريم هاي جديد امريكا هس��تيم، 
اما بعيد اس��ت بتوانيم ۹۷ هواپيم��اي باقي مانده از 
س��فارش )اي��ران( را تحويل بدهي��م.« پيش از اين 
شركت امريكايي بوئينگ، به بهانه تحريم هاي جديد 
امري��كا، قرارداده��اي چند ميلي��ارد دالري خود با 

شركت هاي ايراني را لغو كرده بود. 

ايرالينهايدولتيركورددار
بيشترينتاخيرپرواز

س��ازمان هواپيمايي جديدترين آمار از پروازهاي 
داخلي انجام شده در فرودگاه مهرآباد طي ارديبهشت 
امس��ال را اعالم كرده كه براس��اس آن ش��ركت هاي 
دولتي  ركورددار بيش��ترين تاخير در پروازها هستند. 
به گزارش ايس��نا، اين آمار نش��ان مي دهد كه درصد 
تاخير پ��روازي اكثر ش��ركت هاي هواپيمايي كاهش 
يافته اس��ت و اين در حالي كه در ماه هاي قبل تعداد 
زيادي از ايرالين ها بيش از 50درصد از پروازهاي شان 
را در ف��رودگاه مهرآباد با تاخير انجام مي دادند اما در 
آمارهاي جديد هيچ يك از ش��ركت هاي هواپيمايي 
ايران��ي بيش از 50درصد تاخير نداش��ته اند و به اين 
ترتيب آمارها بهبود نس��بي را نشان مي دهد. از نظر 
تعداد پروازهاي انجام شده در ارديبهشت ماه، شركت 
ايران اير توانس��ته جايگاه ش��ركت آس��مان را از آن 
خود كند و با بي��ش از ۸۴0 پرواز فعال ترين ايرالين 
ايراني در اين فرودگاه لقب گيرد. پس از آن، ش��ركت 
هواپيمايي ماهان با ۷۲۴ و آس��مان با 6۷۷ پرواز در 
رتبه هاي بعدي هستند. در اين آمار شركت پويا اير با 
۲۷ پرواز و شركت ساها با 5۲ پرواز كمترين فعاليت 
را در ارديبهش��ت امس��ال به نام خود ثبت كردند. در 
بخش تعداد پروازهاي به موقع، شركت ماهان با ثبت 
566 پ��رواز بهتري��ن عملكرد را داش��ته و پس از آن 
ش��ركت هاي ايران اير و آسمان قرار گرفته اند. از نظر 
تعداد پروازهاي تاخيري، ايران اير صدرنشين شده و 
ش��ركت هاي آسمان، آتا و زاگرس در رتبه هاي بعدي 
هستند. از نظر عملكرد شركت هاي هواپيمايي، پويا اير 
توانسته آمار خود را حفظ كند اما در فهرست جديد 
شركت هواپيمايي معراج جايگاه نخست را از آن خود 
كرده و در آمارهاي جديد اين دو ش��ركت به ترتيب 
۸1 و ۸3درصد از پروازهاي شان را به موقع انجام دادند. 

هدفگذاريراهآهن
برايافزايشحجمبار

رييس كميس��يون حمل و نقل ات��اق بازرگاني با 
اش��اره به هدف گ��ذاري راه آهن ب��راي افزايش حجم 
حمل بار و ترانزيت در سال جاري گفت: اگر چه حجم 
بار ترانزيت راه آهن نسبت به سال هاي گذشته افزايش 
پيدا كرده ، اما هنوز اين ميزان به مقدار مورد انتظار آن 
نرسيده اس��ت.  مجتبي بهاروند در گفت وگو با فارس  
ادامه داد: انتظار مي رود راه آهن در حوزه بنادر جنوبي 
ايران ، مسيرهاي ارتباطي با افغانستان و آسياي ميانه 
فعال تر بوده و حجم بيشتري از بارهاي ترانزيتي را در 
اين مسير انتقال دهد. رييس كميسيون حمل و نقل، 
لجس��تيك و گمرك اتاق بازرگاني اظهار كرد: ايران 
به لحاظ جغرافيايي در مس��ير  شاهراه ترانزيتي آسيا، 
آس��ياي جنوب شرقي و آس��ياي ميانه قرار دارد، اما 
به طور مطلوب از اين موقعيت به خوبي استفاده نشده 
است. بهاروند  تاكيد كرد: اگر از وضعيت جغرافيايي و 
شرايط ايران به درستي استفاده شود، مي توان ميزان 
ترانزيت كاال را به ده ها برابر افزايش داد و درآمد ارزي 
خوبي را نصيب كش��ور ك��رد. او تصريح كرد: بايد در 
نظر داشته باشيم كه اگر امنيت و ثبات در كشورهاي 
افغانستان و پاكستان حاصل مي شد، كاالي ترانزيتي 
ك��ه در حال حاضر جابه جا مي كنيم  را نيز از دس��ت 
مي داديم. بهاروند با اشاره به اينكه ايران در گذشته در 
حوزه ريلي آسياي ميانه حرف اول را مي زد، بيان كرد: 
به عنوان مثال در گذش��ته اغلب بارهاي ريلي كشور 
تركمنستان توسط ايران حمل و نقل مي شد، اما وجود 
عوامل مختلف و تغيير سياس��ت گذاري دولت ها اين 
بازار را از دست داديم. رييس كميسيون حمل و نقل، 
لجستيك و گمرك اتاق بازرگاني با بيان اينكه در حال 
حاضر ۹0درصد از كاالهاي ترانزيتي از مرز افغانستان 
و آس��ياي ميانه از طريق جاده منتقل مي شود، اظهار 
كرد: در حال حاضر تجار بيشتر براي حمل كاالهاي 
حجيم و فاسد نش��دني كه عجله يي ب��راي حمل آن 

وجود ندارد، از حمل و نقل ريلي استفاده مي كنند. 

اخبار كوتاه

درحاشيهبازديدازپروژههايعمرانياستانگلستانصورتگرفت

واكنشآخونديبهافزايشقيمتمسكن
عب��اس آخوندي وزي��ر راه و شهرس��ازي، در 
حاشيه بازديد از پروژه هاي عمراني استان گلستان 
در واكن��ش به نوس��انات قيمت در بازار مس��كن 
تصريح كرد: اين نوسانات به خاطر شرايط سياسي 
ايجاد ش��ده و منحصر به بازار مس��كن نيست، اما 

مي توان گفت زودگذر است. 
 وزير راه و شهرسازي همچنين در جلسه ستاد 
بازآفريني شهري استان گلستان با تاكيد مجدد بر 
اين مطلب كه مبناي توس��عه شهرها و بازآفريني 
شهري، محله محوري است، گفت: كاري كه انتظار 
انجام آن مي رود اين اس��ت كه بخش خصوصي با 
كمك ساكنان در محله ساخت و ساز كند و ارزش 

افزوده را با ساكنان شريك شود. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
آخوندي اف��زود: بخش خصوصي نمي تواند انتظار 
داشته باشد دولت به تملك اراضي پرداخته و آن 

را به بخش خصوصي تقديم كند. 
او ادامه داد: س��رمايه گذاري متمركز سه معنا 
بيش��تر ندارد؛ يا كوچ جمعيت از س��كونتگاه هاي 
فعل��ي به واحد هاي س��اخته ش��ده ي��ا مهاجرت 
روس��تايي يا مش��كل تقاضاي مس��كن و فروش 

نرفتن واحد هاي مس��كوني. بنابراين وزارت راه و 
شهرس��ازي به دنبال بازآفريني ش��هري و احياي 

محله يي است. 
آخوندي با تاكيد بر لزوم ارتقاي كيفيت زندگي 
در محالت گفت: اصلي ترين اس��تراتژي در حوزه 
مس��كن بحث ارتق��اي كيفيت زندگ��ي و بهبود 
محله يي اس��ت. اگر مبنا بر اين بحث باشد، كوچ 
دادن مردم از ي��ك محله به محله ديگر بي معني 

است. 
اين عضو كابين��ه دوازدهم با انتقاد به توقعات 
بخش خصوصي براي انجام پروژه هاي انبوه سازي 
گف��ت: مبن��اي وزارت راه و شهرس��ازي، ارتقاي 
كيفيت محله و مش��اركت ساكنان است. كيفيت 
زندگي بايد در محله ه��ا ارتقا پيدا كند تا از كوچ 
مردم از محله ها جلوگيري شود و بخش خصوصي 

نيز بايد در اين امر مشاركت كند. 
به گفته او، هنگام تمركز بر محله ها، بايد توجه 
داش��ت كه هر محله مش��كل خاص خود را دارد، 
ممكن اس��ت مس��اله در يك محله احياي بافت 
تاريخ��ي، در محله يي بهس��ازي معابر و در محله 

ديگر ايجاد فضاي خدماتي و فرهنگي باشد. 

وزي��ر راه و شهرس��ازي تش��خص بخش��ي به 
محالت را از مهم ترين اولويت هاي دولت دانست و 
گفت: در هر محله يك عنصر محرك توسعه وجود 
دارد، اصلي ترين هدف گذاري در محالت تشخص 

و هويت محله است. 
آخوندي ادامه داد: اگر تشخص محله يي تنزل 
پيدا كرده باش��د، خدمت رس��اني به آن با مشكل 
مواج��ه مي ش��ود. به همي��ن عل��ت وزارت راه و 
شهرس��ازي به دنبال اعطاي منزل��ت اجتماعي به 
محالت اس��ت، البت��ه اين مس��اله جنبه فيزيكي 

ندارد، اما ارزش افزوده بسياري دارد. 

لزومتغييردرروشهايتامينمالي
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به بحث تامين 
مالي براي مسكن گفت: نكته بعدي راجع به نحوه 
تامي��ن مالي اس��ت، دو مدل تامي��ن مالي وجود 
دارد، يك��ي بر پايه يارانه اس��ت ام��ا تقريبا تمام 
سيستم هاي يارانه يي قفل شده است و بودجه يي 

براي يارانه دادن وجود ندارد. 
او ادامه داد: روش��ي كه وزارت راه و شهرسازي 
دنبال مي كند بر پايه س��پرده گذاري مردم است. 

با اين روش قيمت تمام ش��ده پ��ول كاهش پيدا 
مي كند، اكنون به ازاي سپرده گذاري، تسهيالت با 
نرخ س��ود 6درصد براي خريد و س��اخت خانه در 

بافت فرسوده اعطا مي شود. 
ب��ه گفته آخوندي در روش ذكر ش��ده، دولت 
يارانه ي��ي پرداخ��ت نمي كند و اين سيس��تم به 

گردش مالي خود متكي است. 

آغازبرقيكردنقطارگرمسار-اينچهبرون
عضو كابينه دولت دوازدهم همچنين با اش��اره 
به اقدام��ات دولت در حوزه راه و ترابري اس��تان 
گلس��تان گفت: دو پروژه راه آهن مهم و ارزشمند 
در اين استان وجود دارد؛ يكي پروژه برقي كردن 
راه آهن گرمسار به اينچه برون است كه اين پروژه 
1.۲ميليارد يورو قيمت دارد و پروژه بسيار مهمي 

است. 
او ادام��ه داد: اي��ن راه آهن يكي از نخس��تين 
پروژه هاي ملي ايران اس��ت و كريدور ش��مال به 

مركز را شكل داده است. 
آخوندي اف��زود: برقي كردن قطار گرمس��ار-

اينچه برون يكي از بزرگ ترين پروژه هايي است كه 
در ايران در حال انجام اس��ت و خوش��بختانه اين 
پروژه از مرحله طرح و تفاهمنامه گذشته است و 
به قرارداد رسمي با طرف روس منجر شده است، 

اكنون تامين مالي اين پروژه انجام شده است. 
او اظه��ار ك��رد: قرار بر اين اس��ت كه كارهاي 
مهندسي اوليه اين پروژه انجام شده و بتوانيم طي 

يك تا دو ماه آينده پروژه را به صورت رسمي آغاز 
كنيم و خوش��بختانه در اين پروژه با هيچ مانعي 

مواجه نيستيم. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي با اش��اره به طرح هاي 
جايگزين راه آهن گرمسار-اينچه برون گفت: وزارت 
راه و شهرس��ازي با پروژه احداث راه آهن به سمت 
شاهرود مخالف نيس��ت، اما مشكل اينجاست كه 

عبور از البرز به ميلياردها يورو نياز دارد. 
به گفته آخوندي، اين بحثي اس��ت كه همواره 
در راه آه��ن ب��ا آن بحث ش��ده، اما پروژه بس��يار 
گران قيمتي اس��ت، اين مس��اله حت��ي در مورد 
راه آهن تهران-ش��مال كه مي تواند جمعيت چند 

ده ميليوني را جابه جا كند، وجود دارد. 
وزير راه و شهرس��ازي س��پس به پروژه قطار 
گرگان-مش��هد پرداخت و گف��ت: مقدمات كار 
انجام شده است، طرح در شوراي اقتصاد تصويب 
ش��ده، ش��ريك داخلي و چيني انتخاب ش��ده و 
بانك عامل انتخاب ش��ده اس��ت اما تا وقتي كه 
تامين مالي انجام نشده باشد، اين پروژه را اعالم 

رسمي نمي كنيم. 
آخوندي همچنين با اش��اره به بندر خش��ك 
و لجس��تيك پارك در م��رز اينچه ب��رون افزود: 
وزارت راه و شهرس��ازي ب��ا طرف تركمن در اين 
م��ورد صحبت كرده اس��ت و خوش��بختانه تمام 
رقم هاي پولي با طرف تركمن حل و فصل ش��ده 
و اميدواري��م بتوانيم خط  آه��ن عريض را به اين 

منطقه متصل كنيم. 

ركودمسكنمعموال۴سالورونق۶ماهاست
عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ي تهران با اشاره به 
اينكه رش��د قيمت مسكن موجب ش��د، تا امروز با يك آشفتگي 
در بازار مس��كن مواجه شويم، گفت: بازار مسكن همواره در دوره 
سيكل ۴ تا 5 ساله در ركود به سر مي برد و در يك دوره 6 ماهه يا 
يك ساله دچار رونق در معامالت و افزايش قيمت مسكن مي شود. 
مهدي روانش��ادنيا در گفت وگو با فارس، با تاكيد بر اينكه اين 
ركود و اين اتفاق در ۲0 س��ال گذشته همواره اتفاق افتاده، ادامه 
داد: رش��د قيمت مسكن در س��ال هاي ۸6 و ۹1 و در اواخر سال 
۹6 رخ داد و اين رشد قيمت به گونه يي باعث كاهش قدرت خريد 
متقاضيان شده است، بنابراين اين رشد قيمت مسكن باعث شد، 
تا امروز با يك آشفتگي در بازار مسكن مواجه شويم كه ضرر آن 

را مردم و مصرف كنندگان واقعي ديدند. 
روانشادنيا ادامه داد: كاهش ساخت مسكن باعث كمبود عرضه 
و به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار مسكن شده 
است، بنابراين رشد قيمت نهاده هاي مسكن قطعاً در رشد قيمت 
مسكن نقش دارند و اميدواريم در نيمه دوم امسال بازار مسكن از 

آرامش نسبي برخوردار باشد. 
او يادآور ش��د: ب��ه هر حال بعضي پارامترها در رش��د قيمت 
مس��كن دخيل هستند كه مي توان به بازارهاي موازي مثل رشد 
نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد، البته به طور طبيعي 

ركود در بورس هم موجب شد، تا رشد قيمت مسكن رخ دهد. 
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران ادامه داد: البته 
س��وداگران هم از اين وضعيت سودجويي كرده و به نوعي به اين 

آشفتگي بازار دامن زدند. 

روانشادنيا در پاسخ به اينكه چه راهكارهايي براي كنترل قيمت 
مس��كن مي توان به دولت ارائه كرد، گف��ت: يكي از راهكارهايي 
كه مي تواند جلوي جوالن س��وداگران را بگي��رد، اجراي ماليات 
بر عايدي مس��كن است، هرچند بايد دولت براي تعادل عرضه و 

تقاضاي مسكن نيز فكري اساسي كند. 
او در پاس��خ به اينكه آيا قيمت مس��كن در نيمه دوم امسال 
كاهش مي يابد، گفت: هيچ  زماني كه قيمت مسكن افزايشي بوده 
است، به حالت قبل بازنگشته است، اما در بدترين شرايط ممكن 

است روند قيمت ها ۴ تا 5درصد كاهشي باشد. 

زمينهايبوستانواليتهمچنانبالتكليف
رييس كميسيون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر تهران 
گفت: ش��وراي شهر با اين موضوع كه مطالعات بوستان واليت از 
صفر آغاز شود مخالف است و نبايد با پروژه هاي شهري سليقه يي 

برخورد كرد. 
به گزارش مهر، زمين هاي مياني بوستان واليت سال ها است 
كه بالتكليف اس��ت. از س��ال ۹0 پادگان قلعه مرغي به خارج از 
محدوده ش��هري در جنوب ش��هر تهران منتقل شد. از آن زمان 
تاكنون، اين زمين ها آزاد و دور تا دور آن تبديل به بوستان شد. 

در دوره گذش��ته مديريت ش��هري مطالع��ات جامعي براي 
ساماندهي اين زمين هاي باير انجام شده بود كه با تغيير مديريت 
و حض��ور مهدي حج��ت در معاونت شهرس��ازي اين طرح كنار 
گذاشته شد. مخالفت 100درصدي حجت با طرح گذشته سبب 
ش��د در بودجه ۹۷ ش��هرداري دوباره ب��راي مطالعات اين زمين 
بودجه يي پيش بيني ش��ود. به نظر مي آي��د با تغيير مديريت در 

معاونت شهرسازي مي توان براي ساماندهي اين زمين ها از طرح 
گذشته نيز استفاده كرد. 

محمد ساالري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
ش��هر تهران با بيان اينكه شورا با انجام مجدد مطالعه ساماندهي 
بوستان واليت مخالف است، به مهر گفت: طرح مطالعاتي كاملي 
براي زمين هاي بوس��تان واليت انجام ش��ده اس��ت، اما با تغيير 
مديريت ها در برخي معاونت هاي شهرداري اشخاص اعمال سليقه 
مي كنند و مطالعات گذش��ته را بدون اينكه با رويكرد واقع بينانه 
بررس��ي كنند، كن��ار مي گذارند و تصمي��م مي گيرند مطالعات 

جديدي در اين زمينه انجام دهند. 
وي ادامه داد: در دوره مديريت ش��هري گذش��ته درخصوص 
بوس��تان واليت با رويك��رد صيانت از فضاي س��بز و با توجه به 
مفاد طرح تفصيل��ي مطالعات كاملي انجام ش��د. اين مطالعات 
در كميس��يون شهرسازي و معماري ش��ورا و كميسيون ماده 5 
شهرداري تهران ارائه شد و بيشتر اعضاي جلسه با چارچوب اين 
مطالع��ات موافقت كردند گرچه نظرات��ي هم با رويكرد اصالحي 
داش��تند.  ب��ه گفته رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي 
شوراي شهر تهران در زمان مديريت مهدي حجت معاون سابق 
شهرسازي شهرداري، شاهد بوديم كه دستور داد مطالعات مربوط 
به بوستان واليت از صفر انجام شود كه شوراي شهر با اين موضوع 
مخالفت كرد زيرا معتقد بوديم كه مطالعات انجام شده قابل توجه 
است و نقاط قوت دارد. معاون شهرسازي جديد نيز بايد اين موارد 
را ب��دون جانب داري ارزيابي كند و اگر طرح مطالعاتي بوس��تان 
والي��ت ايراداتي دارد، آنها را برطرف كند اما اينكه كل مطالعات 
را كنار بگذاريم و از صفر ش��روع كنيم باتوجه به محدوديت هايي 

كه در حوزه درآمدي شهرداري وجود دارد به مصلحت شهرداري 
نيست. شورا نيز اين موضوع را قطعا دنبال مي كند. 

بر اس��اس اين گزارش، در طرح قبلي بوس��تان واليت 5 نوع 
»كارب��ري بي رقيب« براي اين زمي��ن ۲00 هكتاري پيش بيني 
ش��ده بود. قرار ب��ود مجموعه يي از كاربري هايي كه در ش��رايط 
فعلي امكان ايجاد آنها در ساير مناطق پايتخت تقريبا غيرممكن 
است، تعريف و عملياتي شود. رويكرد تعيين شده براي اين زمين، 
اجراي پروژه هاي محله اي، منطقه اي، فرامنطقه يي، ملي و فراملي 
بود كه به ش��كل كاربري هايي همچون »كمپ هتل هاي مجهز، 
فضاهاي ش��هري انحصاري و بي س��ابقه، بزرگ ترين تاالر شهر، 
دهكده سالمت و همچنين مراكز اداري و خدماتي« ساخته شود. 

ساختطوالنيترينآزادراهكشور
مع��اون س��اخت و توس��عه آزاد راه هاي ش��ركت س��اخت و 
توس��عه زيربناهاي حمل و نقل از س��اخت طوالني ترين آزادراه 
كش��ور خبر داد. به گزارش تسنيم، سيدحسين ميرشفيع اظهار 
كرد: طوالني ترين آزادراه كش��ور از نطن��ز تا بندرعباس به طول 
۷00 كيلومتر احداث مي ش��ود كه قطعه اول آن از س��يرجان تا 

بندرعباس به طول 60 كيلومتر در حال اجراست. 
او ب��ا بيان اينكه براي قطع��ه اول اين آزادراه بخش خصوصي 
۲00 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است، افزود: براي احداث 
هر كيلومتر اين آزادراه ۸۸ميليارد تومان نياز است كه بخشي از 

اعبارات دولتي هم براي اين طرح اختصاص داده مي شود. 
اين مقام مس��وول ابراز اميدواري كرد: اين آزادراه استراتژيك 

طي دو سال آينده به بهره برداري برسد. 

ايرانشهر
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خودرو

مديركل امور حقوقي و بين الملل ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

مسير مبارزه با تجارت غيررسمي

مهم ترين كاركرد شكل گيري ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، مبارزه با تجارت غيررس�مي 
و پنهان اس�ت، اما برخي بر اين باورند كه اين 
سازمان نتوانس�ته به شكل مطلوبي انتظارات 
را در اين زمينه ب�رآورده كند، دليل اين عدم 

موفقيت را در چه مي بينيد؟ 
من با اين صحبت ش��ما موافق نيس��تم؛ بر اساس 
فاكتورهاي قابل س��نجش و اندازه گيري، ستاد در اين 
زمينه موفق بوده اس��ت. اگر كسي معتقد است ستاد 
در اي��ن زمينه موفق نبوده اس��ت، بايد اس��تدالل ها و 
داليل منطقي براي اي��ن موضوع را مطرح كند. اثبات 
ادع��ا ب��ر عهده مدعي اس��ت. اگر بخواهيم بر اس��اس 
مباني اس��تداللي و آماري دقي��ق در مورد موفقيت يا 
عدم موفقيت س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كنكاش 
كنيم، به نظر مي رس��د ستاد بر اس��اس ظرفيت هاي 
موجود موفقيت نس��بي داشته اس��ت. به عنوان نمونه 
كاهش حجم قاچاق كه مهم ترين فاكتوري اس��ت كه 
نش��ان دهنده ميزان قاچاق در كش��ور است، در كشور 
كاهش پيدا كرده اس��ت. در طول 5 سال گذشته، سير 
صعودي حجم قاچاق در كش��ور كاه��ش پيدا كرده و 
مدتي است كه اساسا متوقف شده و حتي نزولي شده 
است. به اين ترتيب آنچنان كه آمارها نشان مي دهند، 
حجم قاچاق در كش��ور از حدود 25ميلي��ارد دالر در 
س��ال 1392 به حدود 6.12ميليارد دالر رسيده است. 
تحليل هاي گس��ترده يي در مورد چراي��ي و ابعاد اين 
موفقي��ت وجود دارد. به عن��وان نمونه در بحث قاچاق 
خروج��ي م��ا كامال موفق عم��ل كرده اي��م. در برخي 
حوزه هاي قاچاق ورودي مانند رجيستري گوشي هاي 
موبايل نيز س��تاد بس��يار موفق عمل كرده و اكنون به 
صورت تقريب��ي مي توان گفت كه قاچاق موبايل ديگر 

وجود ندارد. 
شاخص هاي ديگر مانند افزايش كشفيات قاچاق 
كه نسبت به گذشته رشد صعودي و سريع داشته نيز 
يكي ديگر از نشانه هاي موفقيت ستاد در بحث مبارزه 
با قاچاق كاالست. افزايش اجراي پرونده هاي احكام 
قاچاق هم ش��اهد ديگري بر موفقيت ستاد است. به 
عبارت ساده تر اگر ما بر سر شاخص هاي موفقيت يا 
عدم موفقيت ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تفاهم 
بكنيم، مي توانيم ببينيم كه در شاخص هايي كه در 
قانون هم به آنها اش��اره ش��ده، موفق عمل كرده ايم. 
باز هم به عنوان نمونه بر اساس برنامه ششم توسعه 
كشور، ستاد مكلف شده كه به صورت ساالنه ميزان 
قاچاق در كش��ور را 10درصد كاهش دهد و اين در 
حالي اس��ت كه در طول سال هاي گذشته اين عدد 
بيش از اين بوده است. با اين همه ملموس بودن اين 
ميزان كاهش قاچاق در كش��ور بحث ديگري است. 
بايد نوع��ي اقناع عمومي در كش��ور در مورد اينكه 
مبارزه با قاچاق به جد در حال پيگيري است، شكل 
بگيرد. اي��ن موضوع كه در فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري تحت عنوان »تبليغات هوش��مندانه« به آن 
اشاره ش��ده، بايد مورد توجه بيش��تري قرار بگيرد. 
عالوه بر اين، مشاركت دادن مردم در فرآيند مبارزه با 
قاچاق و اطالع رساني در اين حوزه مي تواند، تاثيرگذار 
باشد. رياست جديد ستاد هم به دنبال برداشتي كه 
از صحبت هاي روحاني داشته اند، نظرشان بر همين 
اس��ت و من فكر مي كنم مش��اركت دادن مردم در 
فرآيند مبازره با قاچاق مي تواند گامي رو به جلو باشد. 
ب�ه مديريت قاچ�اق كاال در م�ورد كااليي 
مانند گوش�ي هاي تلفن همراه اش�اره كرديد؛ 
حال انتقادي كه به ستاد وارد است اينكه چرا 
اين اتفاق در مورد كاالهاي ديگر مثال تلويزيون 

رخ نداده، يا اينكه چرا اصوال ستاد اين قدر دير 
به اين حوزه ورود كرده است؟

چون براي نخس��تين بار اين اتفاق در كش��ور رخ 
داده و ما براي نخستين بار قاچاق كااليي را مديريت 
كرده ايم كه حجم مصرف آن در كشور بسيار گسترده 
اس��ت. نكته يي كه وج��ود دارد، پيچيدگ��ي فرآيند 
مبارزه با قاچاق در مورد اين كاالهاي مصرفي اس��ت. 
تلويزيون هايي هس��تند كه در داخل كش��ور و تحت 
ليسانس كش��ورهاي خارجي توليد مي شوند. همين 
تلويزيون ها و همين برندها واردات رس��مي هم دارند. 
اما از آن س��و همي��ن برندها از طري��ق معافيت هاي 
كولب��ري و ملواني و گاهي ه��م از طريق قاچاق وارد 
كشور مي شوند. مصرف كننده يي كه وارد بازار مي شود، 
از چه طريقي و به وس��يله كدام س��از و كار مي تواند، 
تشخيص بدهد كه محصول تلويزيون مورد نظر او به 
كدام يك از اين چهار روش وارد كش��ور شده است؟ 
بنابراين موضوع بس��يار پيچيده اس��ت. ما بايد ساز و 
كاري پيدا كنيم كه توليد، واردات و س��طح عرضه را 
كنترل كنيم و سامانه هايي به وجود بياوريم كه امكان 
رهگي��ري كاال و تعيي��ن اصالت و شناس��ايي كاال را 
انجام دهند. چندصد هزار قلم كاال در كشور ما وجود 
دارد كه واردات رس��مي دارن��د و هزاران قلم كاال هم 
معافيت هاي وارداتي دارند. هر يك از اين كاالها ساز و 

كار رهگيري متفاوتي مي طلبند.

به عنوان نمونه، رهگيري پوشاك، كاالهاي صوتي- 
تصويري يا آرايش��ي و بهداشتي اساسا با هم متفاوت 
اس��ت. در مورد كاالهاي سالمت- محور، ستاد موفق 
ش��ده با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، برچس��ب اصالت و كد رهگيري اي را اعمال 
كند كه البته عمل بر مبناي تكليف قانوني بوده است. 
به همين جهت در مورد دارو شما كمتر مي شنويد كه 
قاچ��اق صورت بگيرد. نه اينك��ه قاچاق در اين زمينه 

وجود نداشته باشد، بلكه بسيار كم است... 
البته س�از وكارهاي ديگري مانند فارماكوپه 

دارويي هم در مورد دارو وجود دارد... 
بل��ه، فارماكوپه دارويي يا فهرس��تي كه داروها بر 
اس��اس آن تجويز مي ش��وند هم در جاي خود عمل 
مي كن��د، اما س��از و كارهاي نظارتي تج��اري هم در 
اين زمينه اعمال مي ش��ود. بنابراين ما كاري پيچيده 

و سخت پيش رو داريم. تنوع ماهيت كاالها روش هاي 
مبارزه با قاچاق را هم دش��وار مي كند. روش مبارزه با 
قاچاق در زمينه س��يگار، لوازم يدكي خودرو و پارچه 
اساس��ا با هم متفاوت هس��تند و به همين دليل كار 
هم دشوار مي شود. به همين جهت در ماده 13 قانون 
مبارزه با قاچاق پيش بيني شده كه به انواع كاالها كد 
رهگيري تعلق بگيرد. در مورد گوشي هاي تلفن همراه 
با اجراي طرح رجيستري اين اتفاق رخ داده است، در 
مورد س��يگار در شرف اجراس��ت و در مورد كاالهاي 
س��المت- محور هم كار نهايي ش��ده است. موضوع 
اين اس��ت كه ب��راي هر يك از اين م��وارد و طراحي 
س��امانه هاي مرتبط با رهگيري كااله��اي آنها حدود 

5سال زمان گذاشته شده است. 
در مورد كااليي مثل سيگار كه گفته مي شود 
در م�واردي در زمينه مبارزه با قاچاق آن اعمال 
نفوذ صورت مي گيرد، ستاد چه برنامه يي دارد؟ 

مرك��ز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كش��ور در 
اين زمينه بس��يار خوب عمل كرده است. نظام توليد، 
توزيع و واردات س��يگار در كشور در مقايسه با گذشته 
بسيار شفاف ش��ده اس��ت. من آمار دقيق را به خاطر 
ن��دارم، اما اگر مي��زان مصرف، ميزان تولي��د و ميزان 
واردات رس��مي سيگار به كش��ور را در نظر بگيريد كه 
در واقع نش��ان دهنده ش��كاف ميان عرضه و تقاضا هم 
هست، شاهد كاهش چشمگير حجم قاچاق سيگار به 
كشور خواهيد بود. در حال حاضر غير از يك يا دو برند 
خاص در بازار كه البته بيش��ترين محبوبيت را هم در 
بين مصرف كنندگان دخانيات كشور دارند، ما به كمك 
مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور موفق به 
مهار قاچاق شده ايم. من فكر مي كنم با اجراي ماده 13 
قانون مبارزه با قاچاق قادر خواهيم بود، قاچاق سيگار 

در كشور را هم به طور كامل كنترل كنيم. 
طبق قان�ون مبارزه با قاچ�اق كاال و ارز قرار 
بود تمامي س�امانه هاي مرتبط با ام�ر مبارزه با 
قاچ�اق كاال و ارز در »س�امانه جام�ع تجارت« 
تجميع شوند. اما اكنون گفته مي شود كه پايگاه 
داده اين سامانه ها با هم لينك نشده و به همين 
جهت مبارزه با قاچاق به صورت جزيره يي دنبال 

مي شود؛ چرا؟
هر نهاد يا سازماني در حيطه وظايف و عملكردي 
كه دارد، قادر اس��ت فعاليت هاي خاصي را در مبارزه 
ب��ا قاچاق انج��ام دهد و از اين جه��ت بين وظايف و 
عملكرد س��ازمان هاي مختلف تفاوت وجود دارد. به 
همين جهت گفته مي شود كه نهادها بايد سامانه هاي 
خود را در اين زمينه ايجاد كنند. موضوع بعدي ايجاد 
ارتباط ميان اين سامانه هاست كه به زيرساخت خاص 
خود احتي��اج دارد. اين اتفاق هم چند س��الي زمان 
برده و پايگاه داده هر نهادي امروز در اين س��امانه ها 
جمع آوري شده است. دليل تاخير البته اين است كه 
يك نظم حدود 60 س��اله در جمع آوري اطالعات به 
ش��يوه هاي سنتي و كاغذي به نظمي جديد در ايجاد 
پاي��گاه داده هاي گس��ترده ذيل نهاده��اي مختلف و 
البته ايجاد ارتباط ميان آنها بدل شده است. كاركرد 
س��امانه ها هم به ش��كل صفر و صدي است يعني تا 
زماني كه اجرايي نش��ده باش��د، كاربران نمي توانند 
نتيج��ه آن را ببينند. با اين هم��ه در زمان عملياتي 
ش��دن اين سامانه ها ميزان كاري كه روي هر كدام از 

آنها انجام گرفته، مشخص خواهد شد. 
يك��ي از مواردي هم كه به صورت مش��خص به 
آن اش��اره ش��ده، عدم هماهنگي بين سامانه جامع 
گمرك و نهادهاي ديگر اس��ت و اينكه پايگاه داده 
اين سامانه در اختيار نهادهاي ديگر قرار نمي گيرد.  

اختالفي بين سازمان گمرك و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در اين زمينه وجود داش��ت كه درحال 
حاضر رفع ش��ده است. س��تاد هم به عنوان يكي از 
اعضايي كه بايد اين موضوع را بررسي مي كرد، نظر 
خود را اعالم كرده اس��ت. جلسات مختلفي نيز در 
س��طوح مختلف دولت و حتي با حضور معاون اول 
رييس جمهور در اين زمينه برگزار شده و به نتيجه 
رسيده است. تفاهمنامه يي هم در اين زمينه منعقد 
ش��ده تا در نهايت تبادل اطالعات بتواند به درستي 

بين اين دو سازمان صورت بگيرد. 
نه�اد ناظري ك�ه در نهايت باي�د همه اين 
داده ها را بررس�ي كند، ستاد مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز است؟
بل��ه، در نهاي��ت همه اي��ن اطالعات ك��ه بايد در 
س��امانه يي تحت عنوان س��امانه مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز تجميع ش��ود توس��ط س��تاد مورد بررسي قرار 
مي گيرن��د. البته داده ه��ا اصطالحا بايد ب��ا يكديگر 
تقاطع گي��ري)cross-check( هم بش��وند تا مورد 
اعتبارسنجي هم قرار بگيرند و اين وظيفه را هم ستاد 
بر عهده دارد. از طريق اين تقاطع گيري، نقاط ابهامي 
ك��ه در واق��ع همان وقوع جرم قاچاق هس��تند مورد 

شناسايي قرار مي گيرند. 
در زمين�ه قواني�ن و مقررات ناظ�ر به حوزه 
قاچ�اق، آيا قوانين�ي وجود دارد كه بر س�ر راه 

مبارزه با قاچاق مانع ايجاد كرده باشند؟
قواني��ن پيچيدگي هاي مختلفي دارند و همين 
پيچيدگي باعث مي شود بين دستگاه هاي مختلف 
در مورد تفسير و برداشتي كه از اين قوانين صورت 
مي گيرد، اختالف به وجود بيايد. ما اوال بايد اين را 
روشن و به صراحت اعالم كنيم كه قانون مبارزه با 
قاچاق براي حدود 80 س��ال روزآمد نشده بود. به 
عبارت ديگر از س��ال 1312 ك��ه قانوني در زمينه 
مبارزه با قاچاق تصويب ش��ده است تا سال 1392 
ش��اهد روزآمد شدن اين قانون در كشور نبوده ايم. 
قوانين تجاري محصول مقتضيات زمانه خودش��ان 
هس��تند چراكه تجارت هم بسته به شرايط روز به 
ش��كل دايمي درحال تغيير و تحول اس��ت. قانون 
مصوب س��ال 1312 براساس مقتضيات اقتصادي 
دهه دوم قرن حاضر خورش��يدي تصويب ش��ده و 
بايد اصالح مي ش��د. ما در اصالح قانون در س��ال 
1392 موضوع��ات مختلف��ي مانند نحوه كش��ف 
ج��رم، نوع جراي��م و نحوه برخورد ب��ا متخلفان و 
مجرمان را براساس شرايط جديد تجاري در كشور 
روزآمد كرديم. حول هر قانوني هم انواع و اقس��ام 
آيين نامه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه ها به وجود 
مي آيد و اينها مانند مويرگ هايي كه شريان ها را به 
ه��م وصل مي كنند، عمل مي كنند. ما اين موارد را 

هم در نظر گرفتيم. 
با اي��ن هم��ه در زم��ان تصويب قانون، ش��رايط 
اقتصادي كشور با شرايط امروز متفاوت بود. اقتضائات 
موجب شد ما به سمت بازنگري دوباره در قانون برويم. 
عالوه بر اين تجربه 5 ساله در اجراي قانون قبلي هم 
خألهاي ديگري را به ما نش��ان مي داد كه در واقع در 
حكم نوعي آسيب شناس��ي از قانون گذاري در زمينه 
مبارزه با قاچاق محسوب مي ش��د. بنابراين قوانين و 
مقررات في نفسه در زمينه مبارزه با قاچاق مشكل ساز 
نبودند بلكه تجربه به ما نش��ان داد كه كدام مسيرها 

مي توانند بهتر پيموده شوند. 
در مورد قوانيني كه به صورت ماهوي با هم 
در تضاد و تناقض هس�تند، چطور؟ به عنوان 
مثال دولت قرار بود براي مبارزه با پولشويي و 

نيز افزايش پايه مالياتي كشور، مجوز بررسي 
حس�اب هاي بانكي افراد را داش�ته باش�د. با 
اين هم�ه ما قانوني كه اين اج�ازه را به دولت 
بده�د، نداريم و برخي هم معتقدند اين قانون 
ب�ا قواني�ن باالدس�تي در زمينه نق�ض حريم 
خصوص�ي افراد در تناقض اس�ت. در اين گونه 

موارد چه كار بايد كرد؟
در اين زمين��ه مقدمه مهمي وجود دارد كه اجازه 
بدهيد اول به آن اشاره كنم. يكي از آسيب شناسي هايي 
كه در مورد مبارزه با قاچاق وجود دارد، تنوع قوانين و 
مقررات در حوزه سياست تقنيني در اين زمينه است. 
قوانين و مق��ررات در واقع بعضا با نگاه هاي مختلفي 
تصويب مي شوند كه مي توانند با هم در تعارض باشند. 
به عنوان نمونه قانوني كه در حمايت از توليد تصويب 
مي ش��ود، مي تواند با قانوني كه در حمايت از كس��ب 
وكار ي��ا معافيت ه��اي مالياتي تصويب مي ش��ود در 
تعارض باش��د يا قانوني كه در حمايت از توليد وضع 
مي شود، مي تواند به صورت ماهوي با قانوني كه فلسفه 
وجودي آن حمايت از واردات اس��ت در تعارض باشد. 
الزمه اي��ن موضوع وجود نوعي وحدت در سياس��ت 
تقنيني يا جهت گيري هاي قانونگذارانه است كه جاي 
آن در فرآيند قانونگذاري كشور خالي است. سعي ما 
در قانون جديد مبارزه با قاچاق اين بوده مواردي را كه 
قوانين با هم در تزاحم هستند، شناسايي كنيم و تعداد 
آنها را به حداقل برس��انيم اما اين كافي نيست. الزمه 
اين موضوع آن است كه مجلس شوراي اسالمي هم به 

اين موضوع توجه داشته باشد. 
دلي�ل اينكه دولت ب�ه قانون مصوب س�ال 
1392 در زمين�ه مبارزه با قاچاق ايراد وارد كرد 

هم همين موضوع بوده است؟
بل��ه، قان��ون س��ال 1392ب��ه دلي��ل تفاوت ها و 
مغايرت هاي��ي كه در آن وجود داش��ت م��ورد انتقاد 
دولت و بخش خصوصي ب��ود و البته موافقان زيادي 
هم داش��ت. خروجي اين تض��ارب آرا، اليحه اصالح 
اين قانون ب��ود كه با وج��ود عقب ماندگي ها تاكنون 
دس��تاوردهاي خوبي هم داشته است. به عنوان مثال 
عالوه بر اينكه در زمينه راه اندازي س��امانه ها عملكرد 
خوبي داش��ته در افزايش حجم كشفيات قاچاق هم 

كمك بزرگي به ستاد كرده است. 
يك�ي از موضوعات بس�يار مه�م در زمينه 
مبارزه با قاچاق، مبارزه با پولش�ويي است كه 
در واقع جرمي است كه در موارد زيادي همراه 
با قاچاق كاال و ارز مشاهده مي شود. آيا ستاد 
برنام�ه خاصي براي مبارزه ب�ا اين جرم خاص 
دارد تا در واقع به صورت همزمان جلو قاچاق 

كاال هم گرفته شود؟
بين مب��ارزه با قاچاق و پولش��ويي ارتباط ماهوي 
وجود دارد. همان طور كه مي دانيد، جرم قاچاق جرم 
منشأ پولشويي است يعني اينكه پول حاصل از قاچاق 
از طريق پولش��ويي تطهير مي شود بنابراين موضوعي 
كه به آن اش��اره كرديد كامال درست است. به همين 
جهت در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز يك اداره كل 
تخصصي براي مبارزه با پولش��ويي ايجاد شده است. 
موضوع ديگ��ري كه اين دو نوع ج��رم را به هم ربط 
مي دهد اين اس��ت كه اگر شما پرونده هاي مربوط به 
قاچاق را بررس��ي كنيد، مي توانيد به سرمنش��أ مالي 
فساد مرتبط با اين پرونده ها هم برسيد. نتايج حاصل 
از پرونده هاي پولشويي هم با نوعي مهندسي معكوس 
به سرمنشأ تامين آن كه معموال قاچاق است، مي رسد. 
عالوه بر اينها اگر پول حاصل از قاچاق بتواند از س��د 
همه س��امانه هاي نظارتي ما بگذرد، سيس��تم بانكي 
كش��ور هم مي تواند جلو پولش��ويي را بگيرد و اجازه 

تطهير پول حاصل از قاچاق را ندهد. 
س�ازوكارهاي اجرايي اي�ن كار چطور عملي 

مي شوند؟
م��ا بايد تا جاي��ي كه ممكن اس��ت فرآيندهاي 
مرتبط با گردش مالي تجارت در كش��ور را ش��فاف 
كنيم. بزرگ ترين عامل براي حذف قاچاق همچنين 
پولشويي، افزايش شفافيت در گردش مالي تجاري 
است. با پيش بيني سازوكارهايي مانند تعيين منشأ 
ارز ك��ه در اليحه جديد قان��ون مبارزه با قاچاق هم 
آمده و نيز با جلوگيري از سوءاستفاده از كارت هاي 
بازرگاني غيرواقعي، اصالح فرآيند ثبت س��فارش ها 
يا حتي حذف عامل انس��اني در فرآيندهاي تجاري، 
ش��فافيت در گردش مالي تجاري در كشور افزايش 
پيدا مي كند. عالوه بر اينها ما حتي س��عي كرده ايم، 
خدمات بعد از ورود كاال به كش��ور را هم ساماندهي 
كنيم به اين معني ك��ه خدمات دهندگان به كاالها 
بايد از منش��أ صحيح كاال اطمينان حاصل كنند و 
در غير اين صورت در مورد آن كاال مسوول هستند. 
ارائه دهن��دگان گارانتي ها و بيمه ه��ا بايد از طريق 
سامانه هاي مربوطه كاالها را گارانتي يا بيمه كنند و 
در غير اين صورت خريدار نبايد بيمه كاال را بپذيرد. 
عالوه بر اين منش��أ تامين كاالها هم بايد مشخص 
باشد و در غير اين صورت سامانه اجازه بيمه كردن 
كاال را نخواهد داد. عالوه بر اينها ارتباط ميان مبارزه 
با قاچاق و بحث ماليات هم برقرار خواهد شد و تبلور 
اين موضوع در »صندوق هاي مكانيزه فروش« ديده 
مي ش��ود كه به زودي اجرايي خواهند شد. در مورد 
اين صندوق ها ما تالش خواهيم كرد هيچ كااليي در 
خارج از شبكه رسمي مالياتي كشور خريد و فروش 
نشود. به اين ترتيب امكان مبارزه با كاالي قاچاق در 

هر سطحي از مبادله امكان پذير خواهد بود.

تمديد ثبت  سفارش هاي 
غيربانكي

مهر   س��امانه جامع تجارت در اطالعي��ه اعالم كرد: 
امكان تمديد بيش از يك بار ثبت  سفارش هاي غيربانكي 
با داش��تن شرايط الزم فراهم ش��ده است. سامانه جامع 
تجارت در اطالعيه يي درباره تمديد بيش از يك بار ثبت 
 سفارش هاي غيربانكي اعالم كرد: از پنج شنبه 2۴خرداد 
ماه امكان تمديد ثبت سفارش هاي غيربانكي كه از تاريخ 
صدور آنها بيش از 180روز گذش��ته به ش��رط داش��تن 
بارنام��ه حمل بين الملل با تاريخ 9۷/01/22 يا ماقبل آن 
فراهم ش��د. س��امانه جامع تجارت در ادامه اين اطالعيه 
عنوان كرده اس��ت كه براي اس��تفاده از اين بس��تر بايد 
مراحل زير طي شود: در جزييات پرونده مورد نظر، گزينه 
»ويرايش پرونده« را انتخاب كنيد. در صفحه مربوطه به 
اطالعات مالي و بانكي، مشخصات بارنامه شامل شماره و 
تاريخ بارنامه و نيز ش��ركت حمل كننده را تكميل كنيد. 
در صفحه »مستندات پرونده« تصوير بارنامه را بارگذاري 
كني��د. ويراي��ش را ثبت ك��رده و فرآين��د ويرايش ثبت  
س��فارش را ادامه دهيد. نكات مهم ب��راي امكان تمديد 
ثبت  سفارش هاي غيربانكي به شرح زير است: 1- فرصت 
كاربران جهت تمديد اين گونه ثبت  س��فارش ها تا تاريخ 
9۷/03/31 اس��ت 2- اطالعات بارنام��ه نبايد در پرونده 
ديگري استفاده شده باش��د. 3- صحت اطالعات بارنامه 

با استعالم از گمرك بررسي مي شود.

تصميم جديد عرضه ارز 
صادراتي 

مهر   عرض��ه ارز حاصل از پيش فروش كاال و خدمات 
صادركنندگان در س��امانه جامع تجارت، امكان پذير شد. 
همه صادركنندگان كاال و خدم��ات مي توانند ارز حاصل 
از »پي��ش ف��روش كاال« و »خدمات« خود را در س��امانه 
جامع تج��ارت عرضه كنند. بدين منظ��ور كاربر مي تواند 
ب��ا مراجعه به بخش »مديريت ارز حاص��ل از صادرات« و 
انتخاب »فروش ارز« در قسمت نوع صادرات، گزينه »پيش 
فروش« يا »ص��ادرات خدمت« را انتخاب كرده و ارز خود 
را عرضه كند. س��امانه »نيما« يا »نظام يكپارچه معامالت 
ارزي« با هدف تس��هيل تامين ارز، ايجاد فضاي امن براي 
خريداران و فروش��ندگان ارز و امكان ايجاد فضاي رقابت 
صرافان ب��راي تامين ارز متقاضيان از جانب بانك مركزي 
راه اندازي شد. در اين سامانه واردكنندگان كاال و خدمات 
به عنوان متقاضي��ان ارز، صادركنن��دگان كاال و خدمات 
به عنوان عرضه كننده ارز، واس��طه گران ش��امل بانك ها و 
صرافي ها كه منابع را از سمت عرضه كنندگان به متقاضيان 
هدايت مي كنند در نقش سياست گذار ارزي حضور دارند.

رنو در ايران ماند
تس�نيم   »كارلوس گوس��ن« مديرعامل شركت رنو 
گفت: اين شركت خودروسازي با وجود تحريم هاي امريكا 
در ايران مي ماند و در عين حال اقداماتي را براي اجتناب 
از ريسك مجازات هاي امريكا به دليل نقض تحريم ها اتخاذ 
خواهد كرد. »كارلوس گوسن« مديرعامل شركت رنو در 
نشست ساالنه سهامداران رنو در پاريس اظهار كرد: »ما آن 
)بازار ايران( را رها نخواهيم كرد، حتي اگر مجبور ش��ويم 
حجم فعاليت هايمان را به ش��كل قاب��ل توجهي كاهش 
دهيم... زماني كه بازار )ايران( دوباره باز شود، اين واقعيت 
كه ما )در دوران تحريم ها( در اين بازار باقي مانده ايم به ما 
مزيت خواهد بخشيد.« »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امريكا در ماه مه  ضمن اعالم خروج از برجام، تحريم هاي 
جديدي را عليه ايران به امضا رس��اند. اين تحريم ها بدان 
معناست كه شركت هاي خارجي طرف همكاري با ايران 
در مع��رض جريمه هاي دولت امريكا قرار خواهند گرفت.  
ش��ركت »پژوسيتروئن«، رقيب فرانس��وي شركت »رنو« 
پيش تر اع��الم كرده بود ك��ه در تبعي��ت از تحريم هاي 
امريكا از بازار ايران خارج مي شود. مديرعامل شركت رنو 
كه شركتش سال گذش��ته 160خودرو از مجموع 3.۷6 
ميلي��ون خودرو فروخته ش��ده در بازار اي��ران را به خود 
اختص��اص داده گف��ت: »ما در آيران آين��ده داريم. اما ما 
قصد نداريم به منافع رنو آسيب بزنيم. ما به دقت اوضاع را 
رصد خواهيم كرد تا اطمينان يابيم كه حضورمان در ايران 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم موجب تحريك اقدامات 
تالفي جويانه از سوي مقامات امريكايي نمي شود.« از ديگر 
سو »كارلوس گوسن« گفت: يك گروه كاري در اين زمينه 
در حال تعامل مس��تقيم با دولت امريكاست تا بفهمد كه 
چه كاري مي توان انجام داد و چه كاري نمي توان. شركت 
رنو از زمان خروج از بازار امريكا در دهه 1980 ميالدي در 

بازار اين كشور فروشي نداشته است. 

ساماندهي بازار خودرو 
ظرف يك ماه 

مهر   عضو ش��وراي رقابت از س��اماندهي بازار خودرو 
ظرف يك ماه آينده خب��ر داد و گفت: تعرفه خودروهاي 
واردات��ي بايد در مدت س��ه ماه به تعرفه هاي مش��خص 
در س��ال 96 برگ��ردد. ولي ملك��ي در برنامه »روي خط 
بازار« راديو اقتصاد از س��اماندهي ب��ازار خودرو طي يك 
ماه آينده خبر داد و افزود: تعرفه خودروهاي وارداتي كه 
ت��ا ۴0درصد افزايش يافته بود، بايد در مدت س��ه ماه به 
تعرفه هاي مشخص ش��ده در سال 96 برگردد. او با بيان 
اينكه تعرفه خودروهاي وارداتي بايد تا سال 1۴00 ساالنه 
5درصد كاه��ش يابد تا در نهايت به 20 درصد برس��د، 
اظهار كرد: قيمت خودروهاي كمتر از ۴5ميليون تومان 
با در نظر گرفتن تورم بخش��ي به دليل كاهش كيفيت و 
بهره وري حدود ۷درصد افزايش خواهد يافت.  سخنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن و نماينده مشكين ش��هر در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اختالف قيمت خودرو 
ميان كارخانه و بازار به سبب هجوم سرمايه هاي سرگردان 
به اي��ن بخش به وجود آمده اس��ت. او با تاكيد بر اينكه 
در بازار خودرو احتكاري صورت نگرفته است، افزود: طي 
مدت هش��ت روز، دو شركت خودرو سازي ايران خودرو و 
سايپا مي توانند روزانه 2هزار و 500 خودرو و در مجموع 

20 هزار خودرو را توليد كنند.

گروه صنعت    
»اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز« سال 95 راهي بهارستان شد تا بررسي 
آن در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار 
گيرد؛ خيلي ها بر اين باور بودند، قانون مبارزه 
با قاچاق رويكردي امنيتي دارد كه بايد اصالح 
ش�ده و مبتني ب�ر رويكرد اقتصادي ش�ود. 
اگرچ�ه تصويب اين اصالحي�ه نزديك به دو 
س�ال طول كشيد، اما سرانجام بهارستاني ها 
هفته گذشته به كليات اين اليحه راي مثبت 
دادن�د. تا خأله�اي قانون�ي درب�اره مبارزه 
هدفمند با قاچاق كاال و ارز، عدم توجه دقيق 
به مصاديق قاچاق، اختالط وظايف و تكاليف 
دس�تگاه هاي ذي ربط ك�ه در قانون فعلي به 
خوبي مشخص نشده، در قانون جديد اصالح 
ش�ود. از همين رو »تع�ادل« در گفت وگويي 
اختصاصي با س�يدعلي معصوم�ي مديركل 
امور حقوقي و بين الملل ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، س�از و كاره�اي اجراي�ي مبارزه با 
قاچ�اق را مورد واكاوي قرار مي دهد. به گفته 
او، قوانين و مقررات في نفسه در زمينه مبارزه 

با قاچاق مشكل ساز نبودند، بلكه تجربه به ما 
نشان داد كه كدام مس�يرها مي توانند بهتر 
پيموده ش�وند. از اين رو سرعت گير و يكي از 
مسيرهاي مبارزه با اين پديده شوم، اين است 
كه فرآيندهاي مرتبط با گردش مالي تجارت 
در كشور بايد شفاف باشد؛ چراكه بزرگ ترين 
عامل براي حذف قاچاق و پولشويي، افزايش 
ش�فافيت در گردش مالي تجاري اس�ت. بر 
همين اس�اس س�ازوكارهايي چون »تعيين 
از  سوءاس�تفاده  از  جلوگي�ري  ارز،  منش�ا 
كارت هاي بازرگاني غيرواقعي، اصالح فرآيند 
ثبت س�فارش ها يا حتي حذف عامل انساني 
در فرآيندهاي تجاري« ش�فافيت در گردش 
مالي تجاري را در كش�ور افزايش و در مقابل 
قاچاق را كاهش مي دهد. اين مقام مس�وول 
همچنين در پاسخ به انتقاداتي كه به عملكرد 
س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز مط�رح 
مي شود، مي گويد: كاهش حجم قاچاق و روند 
نزولي آن مهم ترين فاكتوري است كه نشان 
مي دهد، اين ستاد در انجام وظايف داتي خود 

كوتاهي نكرده است. 

بزرگ ترين عامل براي حذف قاچاق 
همچنين پولشويي، افزايش شفافيت در 
گردش مالي تجاري است. با پيش بيني 

سازوكارهايي مانند تعيين منشأ ارز كه در 
اليحه جديد قانون مبارزه با قاچاق هم 

آمده و نيز با جلوگيري از سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني غيرواقعي، اصالح 

فرآيند ثبت سفارش ها يا حتي حذف 
عامل انساني در فرآيندهاي تجاري، 
شفافيت در گردش مالي تجاري در 

كشور افزايش پيدا مي كند

                                                                                                      

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: طبق قانون هيچ 
بانك��ي نمي تواند واحدي را به دلي��ل بدهي تعطيل كند چراكه در 
قانون ورشكس��تگي، تعطيل��ي وجود ندارد. ص��ادق نجفي با بيان 
اينكه در مس��ائل مربوط به حوزه صنعت و معدن بايد اس��تراتژي 
خاصي داشته باش��يم، گفت: اخيرا دستور عملي صادر كرده ايم تا 
آم��ار تمامي صنايع جوازدار صادراتي يا بهره برداري تا پايان تير ماه 
س��ال جاري مش��خص ش��ود و از وضعيت آنها اطالعاتي به دست 
آورده و بررس��ي كنيم. به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان صنايع 

كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي در آيين راه ان��دازي ميز خدمت 
شركت شهرك هاي صنعتي استان با بيان اينكه درحال حاضر 8۴ 
هزار واحد در كش��ور داراي پروانه بهره برداري هستند، خاطرنشان 
ك��رد: 50 درصد اين واحدها در داخل ش��هرك و 50 درصد آن در 
خارج از ش��هرك فعاليت دارند و طي 8 ماه گذشته مجوز بيش از 
20شهرك خصوصي را در كشور صادر كرده ايم و 20درصد صنايع 
در 50 شهرك خصوصي مستقر هستند.  نجفي ادامه داد: صادرات 
و توس��عه  GDP در حوزه صنعت كش��ور نيز حايز اهميت اس��ت 

ولي براي ما استراتژي توس��عه  دانش بنيان ها و استارت آپ ها مهم 
و حياتي تر از توسعه GDP كشور است. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي با انتقاد از وضعيت و روحيه  كاري 
مديران اس��تان اظهار كرد: درحال حاضر ما تمامي اختيارات را به 
اس��تان ها تفويض كرده ايم ولي فضاي حاكم در اس��تان به گونه يي 
است كه تمامي مديران و كارشناسان از زير بار مسووليت فرار كرده 
و امور را به تهران واگذار مي كنند كه اين اقدام قابل قبول نيست. او 
تاكيد كرد: امروزه هر كسي كه روحيه جنگندگي و ريسك پذيري 
نداشته باشد بايد از انجام كار خود منصرف شود؛ چراكه اكنون فضا، 
فضاي مبارزه است. در امريكا ترامپ تمامي مديران خود را از افراد 
مبارزه طلبي انتخاب مي كند كه روز به روز تالش خود را براي تحريم 
ايران بيشتر مي كنند.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
ما نيز بايد فضاي ريسك پذيري و جنگندگي خود را افزايش دهيم، 

امروزه براي ما انديش��ه و تفكر نياز اس��ت و ضرورت دارد هر فردي 
لباس رزم پوش��يده و تمامي برنامه هاي خود را با عقل و انديشه و 
برنامه ريزي پيش ببرد. نجفي خاطرنش��ان كرد: تعداد واحدهاي ما 
روز به روز مانند خزان درحال ريزش هس��تند بايد افرادي مديريت 
كار را برعه��ده بگيرند كه به خاطر دغدغه  اقتصادي واحدها خواب 
ش��بانه نداشته باش��ند؛ چراكه در غير اين صورت برازنده مديريت 
نخواهند بود. او افزود: امروزه حاكميت، دولت، مجلس و دستگاه ها 
بايد به گفتمان مشترك برسند، همه  ما وظيفه داريم كارآفرينان را 
با عشق در آغوش بگيريم و بايد اين حركت و فضاسازي را در عمل 
نشان دهيم.  نجفي گفت: ما امروز به جاي ايجاد شهرك هاي جديد 
بايد به توس��عه  شهرك هاي صنعتي فعلي ازجمله شهرك سليمي، 
بعثت و ناحيه هاي روس��تايي، بپردازيم؛ چرا كه ايجاد شهرك هاي 

جديد خارج از عقل سليم است. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد

هيچ بانكي نمي تواند به دليل بدهي صنايع را تعطيل كند
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15 نفت و انرژي
پادزهر اوپك تشكيل مي شود؟ 
ايرن�ا   هند و چي��ن كه 17درص��د از مصرف نفت 
جهان را به خود اختصاص داده اند به دنبال تشكيل يك 
گروه جهت مقابله با توانايي س��ازمان اوپك در افزايش 
قيمت نفت خام و كسب قيمت هاي بهتر از كشورهاي 
صادر كننده نفت هس��تند. به گزارش روزنامه »تايمز او 
اينديا« در روز پنج شنبه مذاكرات رسمي ميان دو كشور 
براي تش��كيل باش��گاه خريداران نفت در هفته جاري 
به طور رسمي در پكن آغاز شد. اين مذاكرات تقريبا دو 
ماه پس از پيشنهاد دارمندرا پرادان وزير نفت هند براي 
اتحاد شركت هاي نفتي هند و چين جهت كسب قدرت 

بيشتر در تعيين قيمت هاي نفت خام انجام مي شود. 
يك مقام هندي با اش��اره ب��ه اينكه هند و چين به 
دنب��ال همكاري با يكديگر هس��تند تا رقاب��ت، افزود: 
افزايش صادرات نفت و گاز از س��وي امريكا به ما اهرم 

بزرگ تري در مقابل اوپك مي دهد. 
دارمندرا پرادان وزير نفت هند پس از ديدار با وانگ 
يه لين رييس ش��ركت ملي پتروشيمي چين و لي فن 
رونگ معاون س��ازمان انرژي ملي چي��ن در ماه آوريل 
)فروردين( گفت��ه بود كه به عن��وان مصرف كنندگان 
نفت ما داراي منافع مشتركي هستيم. ما توافق كرديم 
كه همكاري ه��اي بازرگاني خ��ود را افزايش دهيم. ما 
اميدواري��م كه در آينده خري��داران قيمت هاي نفت را 

تعيين كنند. 
در سال 2005 نيز ماني شانكار ايار وزير نفت اسبق 
هند پيشنهاد تشكيل يك جبهه مشترك براي نفت را 

به چين داده بود. 
س��ازمان بين المللي انرژي پيش بيني كرده است 
ك��ه هند و چين در 5س��ال آينده نيم��ي از مجموع 
تقاض��ا براي ان��رژي در جهان را به خ��ود اختصاص 

خواهند داد. 
ماه گذش��ته دارمن��درا پرادان وزي��ر نفت هند از 
عربستان س��عودي درخواس��ت ك��رد ت��ا قيمت هاي 
مناسب تر و معقوالنه تري را به اين كشور ارائه دهد. 

دول��ت هند پيش از اين ني��ز خواهان قيمت هاي 
مناسب نفت حداقل تا 3سال آينده شده بود. 

افزاي��ش قيمت نفت در بازار هاي جهاني به معني 
افزايش قيمت سوخت در بازار هاي داخلي هند است. 
هم  اكنون قيمت بنزين و گازوييل در هند به ش��كل 

بي سابقه يي افزايش يافته است. 
مجموع تقاضاي نفت خام هند حدود 4.6ميليون 
بش��كه در روز است كه اين كشور را در رتبه سومين 
مصرف كنن��ده ب��زرگ جهان پ��س از امريكا و چين 
قرار مي دهد. اين كش��ور به دليل پيش��رفت س��ريع 
اقتص��ادي، افزايش طبقه متوس��ط جامعه و افزايش 
خريد وس��ايل نقليه موتوري بسيار به انرژي احتياج 
دارد. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند كه 
تا س��ال 2040 هند يك چهارم از انرژي توليدي در 

جهان را مصرف كند. 

كاهش واردات نفت كره جنوبي 
از ايران

تس�نيم   درحالي كه خري��داران كره يي نفت ايران 
به دلي��ل تحريم هاي جديد امري��كا قصد كاهش خريد 
نفت از اين كش��ور را دارند، واردات نفت كره جنوبي از 
ايران در ماه مه  به پايين ترين رقم خود از ژانويه 2016 
تاكنون رس��يد.  به گزارش رويت��رز، آمارهاي گمركي 
نش��ان مي دهد، كره جنوبي در ماه م��ه، مجموعا 758 
ه��زار و 903 تن، معادل 179 هزار و 444 بش��كه در 
روز نفت از ايران خريده در حالي كه اين رقم در س��ال 
گذشته 1.02ميليون تن بوده است. اين پايين ترين رقم 
از ژانويه 2016 تاكنون يعني زماني است كه خريد نفت 
كره جنوب��ي از ايران 859 ه��زار و 223 تن بود.  ميزان 
خريد كره جنوبي، پنجمين وارد كننده بزرگ نفت جهان 
كه عمدتا نفت بسيار سبك )ميعانات( از ايران خريداري 
مي كند، طي ماه هاي اخير به دليل شروع به كار مجتمع 
جديد ميعانات در ايران و كاهش توليد اين كش��ور رو 
به كاهش بوده اس��ت.  در 5 ماهه نخست سال جاري، 
ميزان خريد نفت كره جنوبي از ايران با 33درصد كاهش 
به 5.45ميليون تن، معادل 264 هزار و 369 بشكه در 
روز رس��يده، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال 
گذشته 8.12 ميليون تن بوده است.  كره جنوبي در ماه 
مه  در مجم��وع 12.69 ميليون تن، معادل حدود 3 
ميليون بش��كه در روز نفت وارد كرده كه 2.5درصد 

نسبت به سال قبل افزايش داشته است. 

احتمال عضويت جمهوري 
كنگو در اوپك

ش�انا   عضويت جمهوري كنگو)كنگو برازاويل( در 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت)اوپك( در ديدار 
وزير نفت ايران با وزير امور خارجه اين كش��ور بررسي 
ش��د.  بيژن زنگنه صبح روز پنج ش��نبه 24خرداد ماه 
با جان كلود گاكاس��و، وزير امور خارج��ه و ترزا گوما، 
مديركل نفت جمهوري كنگو)كنگو برازاويل( و هيات 
همراه دي��دار كرد. در اين دي��دار، عضويت جمهوري 
كنگو با حدود يك ميليارد و 700هزار بش��كه ذخيره 
نفتي بررس��ي شد، تعداد اعضاي س��ازمان كشورهاي 
صادركننده نفت)اوپك( در صورت موافقت با پيوستن 
اين كش��ور به اين س��ازمان به 15كش��ور مي رس��د.  
جمهوري كنگو كه به نام كنگو برازاويل نيز ش��ناخته 
مي ش��ود در مرك��ز آفريق��ا واقع ش��ده و پايتخت آن 
برازاويل اس��ت. وزير نفت پ��س از اين دي��دار درباره 
احتمال حض��ورش در هفتمين س��مينار بين المللي 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت)اوپك( هم اظهار 
كرد: احتماال در اين سمينار شركت مي كند.  هفتمين 
سمينار بين المللي اوپك روزهاي 30و 31 خرداد ماه در 
وين، پايتخت اتريش با حضور نمايندگان و مس��ووالن 
بلندپاي��ه دولت ها، ش��ركت ها و محافل علمي در كاخ 
تاريخي هافبورگ واقع در ش��هر وين برگزار مي شود.  
شعار اصلي هفتمين س��مينار اوپك »نفت؛ همكاري 
براي آينده يي پايدار« خواه��د بود و انتظار مي رود در 
مجموع 750شركت كننده در اين رويداد حضور يابند. 

گزارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

غول گازي روسيه اعالم كرد در حال مذاكره با ايران در چند پروژه گازي است

6 پايگاه گازپروم در ايران

گروه انرژي  
 احتم��ال افزاي��ش عرض��ه توليدكنن��دگان 
عم��ده نفت خام، روس��يه و عربس��تان و تهديد 
چي��ن به مقابله ب��ه مثل در برابر سياس��ت هاي 
تجاري امريكا از طريق اعم��ال تعرفه بر واردات 
نفت خام و محصوالت پتروش��يمي از اين كشور 
باعث شد تا قيمت نفت در روز جمعه بيش از 2 
دالر در هر بش��كه سقوط كند. در هفته مانده تا 
نشست س��ران اوپك در وين، نگراني هاي زيادي 
ميان س��رمايه گذاران نفتي وجود دارد. روسيه و 
عربستان سعودي از همين حاال توليد را به مقدار 
اندك��ي افزاي��ش داده اند و انتظ��ار مي رود بحث 
درباره افزاي��ش توليد يا ادامه سياس��ت كاهش 
توليد موضوع اصلي صحبت ها در وين باش��د. در 
همي��ن حال افزايش تولي��د امريكا به پيچيدگي 
معادالت بازار كمك كرده است. در ادامه گزارش 
»تع��ادل« از ح��ال و هواي ب��ازار در آخرين روز 

كاري هفته را مي خوانيد. 

روز جمع��ه قيم��ت نف��ت خام برن��ت 2 دالر و 
50 س��نت معادل 3.29درصد كاه��ش يافت و به 
73.44دالر در هر بشكه رسيد. هر بشكه نفت خام 
وست تگزاس اينترمدييت نيز يك دالر و 83 سنت يا 
2.74درصد كاهش داش��ت و به 65.06دالر در هر 
بش��كه رس��يد. در معامالت بعدي نفت خام امريكا 
كاهش قيمت بيش��تري را تجربه كرد و با سقوط 2 
دالر و 25 سنتي يا 3.4 درصدي، بشكه يي 64 دالر 
و 64 سنت معامله شد. نفت برنت هفته خود را با 4 
درص��د كاهش در ارزش به پايان برد. اين در حالي 
ب��ود كه ارزش نفت خام امريكا 1.7درصد س��قوط 
كرد.  در ادامه مجادالت تجاري چين و امريكا، غول 
اقتصادي آسيا اعالم كرده كه در پاسخ به تعرفه هاي 
پيشنهادي از سوي رييس جمهور امريكا بر كاالهاي 
توليد اين كشور، 50 تريليون دالر تعرفه بر واردات 
خود از امريكا وضع خواهد كرد. خبرگزاري رسمي 
شينهوا به نقل از كميسيون دولتي تعرفه اعالم كرد 

ك��ه نفت خام و ديگر محصوالت انرژي نيز در ميان 
كاالهايي اس��ت ك��ه در آينده، چين ب��ر آن تعرفه 
وضع خواهد كرد؛ امري كه تعجب س��رمايه گذاران 
را در پي داشته است. امريكا در 6ماه گذشته روزانه 
به طور متوس��ط 363هزار بشكه نفت خام به چين 
صادر كرده اس��ت. كانادا و چين عمده مش��تريان 
نفت خام امريكا هس��تند. جان كيلدوف از شركت 
س��رمايه گذاري اگن كپيتال در ش��هر نيويورك در 
اين باره به رويترز گفت: »چين مي خواهد بر حجم 
زيادي از نفت و محصوالت پتروش��يمي وارداتي از 
امريكا تعرفه ببندد. جذب اين مقدار مازاد توس��ط 
خري��داران ديگر زمانبر خواهد ب��ود.« پس از اعالم 
خب��ر وض��ع تعرفه هاي تج��اري چين ب��ر نفت و 
محصوالت پتروشيمي امريكا، شكاف ميان برنت و 
نفت خام امريكا افزايش يافت. هر دو شاخص نفت 
جهاني پس از رس��يدن ب��ه حداكثر قيمت  خود در 
چند س��ال اخير دچار كاهش قيمت ش��دند. توليد 
نفت خ��ام امريكا، قيمت نف��ت را كاهش داد و در 

همين حال به نظر مي رس��د كه سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت و متحدانش به  خصوص روس��يه 
مي خواهند افزايش توليد را در نشس��ت 22 تا 23 

ژوئن در پايتخت اتريش بررسي كنند. 

 افزايش توليد؛ نقل محفل اوپك
ب��اب ياوگر مدي��ر تحقيقات انرژي در موسس��ه 
اطالعات ميزوهو در نيويورك درباره نشس��ت آينده 
اوپ��ك به رويترز گفت: »در نشس��ت اوپك، افزايش 
تولي��د محل بحث هم��ه ش��ركت كنندگان خواهد 
ب��ود.« روز سه ش��نبه هفت��ه گذش��ته وزي��ر انرژي 
روسيه الكس��اندر نواك نيز عنوان كرد كه بر اساس 
صحبت هايي كه با وزير انرژي عربستان سعودي خالد 
الفالح در مسكو داشته، هر دو كشور »به طور مبنايي« 
با افزايش تدريجي توليد نف��ت خام، آن  هم پس از 

18ماه كاهش توليد موافق هستند. 
به گزارش رويت��رز، تحليلگران كام��رز بانك در 
يادداش��تي در اين باره نوشتند: »عربستان سعودي 
كه بزرگ ترين صادركننده نفت اوپك است، در نظر 
دارد توليدش را 500هزار تا يك ميليون بشكه در روز 
افزايش دهد و روس��يه نيز س��رگرم بررسي افزايش 
توليد خود به ميزان حداكثر 1.5ميليون بش��كه در 
روز اس��ت.« اوژن واينبرگ تحليلگر كامرز بانك در 
اين باره به ماركت واچ گفت: »با اين حال مشكل اين 
اس��ت كه ش��مار متعددي از اعضاي اوپك از جمله 
اي��ران و ونزوئال با افزايش توليد كه افت توليد آنها را 
جبران مي كند، مخالف هستند.« طبق گزارش هاي 
خب��ري، امري��كا از اعضاي اوپك درخواس��ت كرده 
است، توليدشان را يك ميليون بشكه در روز افزايش 
دهند. همچنين توييت هاي انتقادي ترامپ از اوپك 
و مس��وول دانستن آن به  خاطر افزايش قيمت نفت، 
فش��ار بيشتري بر اين كش��ورهاي توليدكننده وارد 
كرده و ممكن است، باعث شود آنها توليدشان را ولو 
به ميزان اندكي افزايش دهن��د.  به گزارش رويترز، 
وزير انرژي روسيه عنوان كرده كه يك گزينه محتمل 
درباره افزايش تدريجي توليد، افزايش توليد به ميزان 
1.5ميليون بش��كه در روز از تاري��خ اول ماه جوالي 
اس��ت. خالد الفالح وزير انرژي عربستان سعودي نيز 
در اي��ن ارتباط گفت: »فكر مي كنم كه ما به توافقي 
رسيديم كه به  خصوص براي بازار مفيد است.« گرگ 
مك كن��ا استراتژيس��ت بازار در موسس��ه اوراق آتي 
اكس��ي تريدر در اين باره به رويترز گفت كه به نظر 
مي آيد، روس��يه مي خواهد توليد نفتش را بيشتر از 
ديگر توليدكنندگان افزايش دهد. وي به رويترز گفت: 
»حدس من اين است كه افزايش توليد چيزي كمتر 
از يك ميليون بش��كه در روز خواهد بود. اين ميزان 

همان چيزي اس��ت كه امريكا از عربستان س��عودي 
خواس��ته بود.« هليما كرافت مدير اس��تراتژي كاال 
در شركت آربي سي كپيتال منيجمنت در مصاحبه با 
ماركت واچ متذكر شد كه اكثر توليدكنندگان اوپك 
با تسهيل محدوديت هاي توليد مخالف هستند. وي 
عنوان كرد: »با اينكه عربستان س��عودي در موقعيت 
بهتري نسبت به ساير توليدكنندگان قرار دارد، افت 
ش��ديد قيمت ها ممكن اس��ت، برنامه اقتصادي افق 
2030 اين كش��ور را به مخاطره بين��دازد.« كرافت 
بر همين اساس س��ناريو ديگري را محتمل دانست 
و گفت: »عربستان س��عودي و رهبري اوپك احتماال 
محتاطان��ه عمل ك��رده و توليدش��ان را 500 هزار 
بش��كه در روز افزايش مي دهند و اعالم مي كنند كه 
آماده ان��د در صورت وجود كمبود عرضه به س��رعت 
اقدام كرده و نياز بازار را تامين كنند. از س��وي ديگر 
ممكن است، نشست اوپك به حدي پرتنش باشد كه 
عربستان سعودي و روسيه به تنهايي اقدام به افزايش 

توليد كنند.«

 نگراني ديگر سرمايه گذاران
به عقيده رويترز آنچه به نگراني هاي سرمايه گذاران 
مي افزاي��د، افزايش توليد نفت خام در اياالت متحده 
است. ش��ركت هاي نفتي امريكا يك دكل هاي نفتي 
جدي��د را در هفته گذش��ته وارد م��دار كردند. آمار 
شركت خدمات انرژي بيكرهيوز كه روز جمعه منتشر 
شد، نشان مي دهد شمار دكل هاي حفاري امريكا در 
هفته گذشته با اين افزايش به 863حلقه رسيده  است. 
با اين حساب در چهار هفته گذشته، تعداد دكل هاي 
نفتي در امريكا در حال افزايش بوده است.  بر اساس 
گ��زارش مارك��ت واچ، اداره اطالعات ان��رژي امريكا 
چهارشنبه گذشته اعالم كرد كه توليد نفت اين كشور 
100هزار بشكه در روز طي يك هفته گذشته افزايش 
يافته و به ركورد 10.9ميليون بش��كه در روز رسيده 
است. همچنين آمار اداره اطالعات انرژي امريكا نشان 
داد، ذخاير نفت خام امريكا در هفته منتهي به 8 ژوئن 

به ميزان 4.1ميليون بشكه كاهش يافته است. 
عوام��ل عرضه و تقاضا نش��ان مي دهن��د، توليد 
س��ه توليدكننده بزرگ نفت يعني روس��يه، امريكا و 
عربستان س��عودي در حال افزايش است. جز امريكا، 
توليد روسيه نيز از حدود 11ميليون بشكه در روز به 
11.1ميليون بشكه در روز در اوايل ماه ژوئن رسيده 
است. عربستان سعودي بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان نيز به اوپك اعالم كرده كه توليد نفتش در ماه 
مه به اندكي بيش از 10ميليون بشكه در روز رسيده 
است. اين در حالي است كه در ماه آوريل اين كشور 

روزانه 9.9ميليون بشكه نفت توليد مي كرد. 

گروه انرژي  
غول گازي روس�يه روز جمعه اع�الم كرد كه درحال 
مذاكره براي مش�اركت در توسعه 4 ميدان گازي، 2خط 
لوله صادرات گازي و ي�ك كارخانه توليد ال ان جي در 
ايران اس�ت. ويتالي ماركلوف، معاون اين ش�ركت گفته 
است كه بررس�ي اس�ناد 4 ميدان گازي پارس جنوبي، 
كي�ش، فرزاد A و B به پايان رس�يده اس�ت. خط لوله 
صادرات گاز ايران- عمان و خط لوله صادرات گاز ايران- 
پاكس�تان 2پروژه ديگري هستند كه معاون اين شركت 
از مذاكره درخصوص آنها صحبت كرده اس�ت. گازپروم 
همچنين از مذاكرات بر سر كارخانه  ايران ال .ان  .جي كه 
سال هاس�ت در ايران پيش�رفتي نداشته، صحبت كرده 
اس�ت. در گزارش پيش رو مش�روح اظهارات ماركلوف 
و مش�روح 6 پروژه يي كه گازپروم درحال مذاكره بر سر 

آنهاست را بررسي كرده ايم. 
  

»ويتال��ي ماركلوف« معاون ش��ركت گازپروم روز جمعه در 
كنفرانس مطبوعاتي گفت كه اين ش��ركت قصد دارد، اس��ناد 
براي مش��اركت در طرح هاي بهره برداري از 4 حوزه گازي در 
ايران ش��امل »كيش، پارس جنوبي، فرزادA- و فرزادB-« را 
آماده كند. وي افزود: با طرف ايراني درباره مش��اركت در اين 
4 ط��رح مذاك��ره مي كنيم و پس از تجزيه و تحليل، ش��رايط 
مش��اركت را بررس��ي خواهيم كرد و تصمي��م نهايي را اعالم 
مي كني��م.  ماركلوف گفته اس��ت:»ما امروز كار آماده س��ازي 
اسناد را انجام داده ايم و درحال انجام دوري از مذاكرات درباره 
اين 4پ��روژه با ايران هس��تيم.« او همچنين گفته اس��ت كه 
مشاركت گازپروم در 2پروژه خط لوله گاز ايران-عمان و خط 
لوله گاز ايران- پاكس��تان نيز درحال مذاكره و بررس��ي است. 
پيش تر الكس��اندر مدودف، معاون مديرعامل شركت گازپروم 
درباره تصميم اين ش��ركت در قبال تحريم  ايران توسط امريكا 
به كناي��ه گفته بود:»اگر نمي توانى ح��رارت را تحمل كنى از 

آشپزخانه خارج شو!« 
ماركل��وف همچنين خاطرنش��ان كرد كه گازپ��روم امكان 
تكميل كارخانه گاز مايع ايران)ال. ان. جي( را بررسي مي كند. 
ب��ه گفته وي، احداث كارخانه متوقف ش��ده اما نيروگاه توليد 
برق و تجهيزات و دس��تگاه هاي بزرگ در آن نصب شده است. 
معاون ش��ركت گازپروم تصريح ك��رد: در زمان حاضر گازپروم 
وضع فني اين طرح را بررس��ي مي كند و پس از پايان مطالعه 

درباره ورود به طرح »ايران ال.ان.جي« تصميم مي گيرد. 

1- ميدان گازي كيش

اي��ن ميدان در خليج فارس و در نزديكي جزيره الوان واقع 
ش��ده و قرار است با توسعه آن توليد يك ميليارد فوت مكعب 
گاز طبيعي و 11هزار و 300بشكه ميعانات گازي حاصل شود. 
به گزارش ايس��نا، حجم گاز درجاي اين ميدان 55.5 تريليون 
فوت مكعب اس��ت و تاريخ ش��روع پروژه توس��عه اين ميدان 

فروردين ماه 1386 بوده است. 

2- پارس جنوبي

پ��ارس جنوبي بزرگ تري��ن ميدان گازي ايران اس��ت كه به 
22فاز مختلف تقس��يم بندي شده است. فاز 1 توسعه اغلب اين 
فازها به پايان رس��يده و اكنون ايران بيش از هر چيز س��وداي 
انج��ام عمليات ازدياد برداش��ت را در قالب فاز دوم توس��عه در 
اي��ن ميدان دارد. پيش تر يك روزنام��ه روس از احتمال امضاي 
توافق نامه يي ميان گازپروم روسيه و شركت ملي نفت ايران براي 
احداث يك تاسيس��ات ال. ان. جي در پارس جنوبي و انتقال گاز 

توليدي آن به هند سپس جنوب شرق آسيا خبر داده بود. 

B و A 3- ميدان هاي فرزاد

اي��ن 2 مي��دان گازي در جن��وب غرب��ي ايران واقع ش��ده و با 
عربستان سعودي مشترك هستند. حجم ذخيره ميدان گازي فرزاد

B 21/7تريليون فوت مكعب اس��ت ك��ه حدود 60 درصد آن قابل 
استخراج اس��ت. ظرفيت توليد اين ميدان حدود 1/1ميليارد فوت 
مكعب در روز اس��ت. ايران و ش��ركت او ان جي س��ي ويدش هند 
سال هاس��ت كه قراردادي را براي توسعه اين ميدان امضا كرده اند. 
مدت ها اين پروژه به خاطر تحريم تعليق شده بود و پس از تحريم 
نيز به دليل اينكه مدل مالي هند مورد پذيرش ايران قرار نگرفت، 
پيشرفتي در آن انجام نشد. اخيرا و به دنبال بهبود روابط ميان ايران 
و هند عنوان ش��د كه مذاكرات شكل بهتري به خود گرفته است. 
البته ايران گفته بود كه گازپروم نيز يكي از گزينه ها براي توسعه اين 
ميدان است اما به نظر مي رسيد كه اين گزينه چندان جدي نباشد. 

4- خط لوله صادرات گاز به عمان

توافق نامه صادرات گاز از ايران به عمان در 25 اس��فند ماه 
سال 1383 امضا شد. 

طب��ق اين قرارداد 25س��اله صادرات گاز ب��ه عمان بايد تا 
س��ال 2008 با 30ميليون مترمكعب آغاز و در س��ال 2012 
به 70ميليون مترمكعب مي رس��يد، اين ق��رارداد تاكنون اجرا 

نشده است. 
ايران و عمان در س��ال 1392 يادداشت تفاهمي در زمينه 
ص��ادرات گاز طبيعي امضا كردند كه با اجراي آن گاز ايران از 
طريق يك خط لوله از بستر خليج فارس به عمان صادر شود. 
در تازه ترين اظهارنظرها عنوان ش��ده كه مانع خاصي بر س��ر 

راه اين پروژه وجود ندارد اما همچنان عملياتي نشده است. 

5- خط لوله صادرات گاز ايران- پاكستان 

خط لوله يي كه از اس��تان سيس��تان و بلوچستان ايران 
وارد پاكستان مي شود، قرار است در صورت عملياتي شدن 
روزانه 21.5ميلي��ون مترمكعب گاز توليدي ايران را راهي 
پاكس��تان كند. هند نيز ابتدا قرار بود، بخشي از اين پروژه 
باش��د اما پيش از اوج گرفتن دور قبلي تحريم هاي امريكا 
عليه ايران از آن كنار كش��يد. پاكس��تان نيز در سال هاي 
اخير اقدامي جدي در راس��تاي پروژه انجام نداده اس��ت. 
برخي اعتقاد دارند، پاكستان منتظر است ايران خود اقدام 

به احداث خط لوله در بخش پاكستان كند. 
وزير نفت اي��ران پيش تر به »تع��ادل« گفته بود كه به 
نظرش صادرات گاز ايران به پاكس��تان عملياتي اس��ت اما 
بايد عنصر س��ومي به آن وارد ش��ود كه ب��ه نوعي تضمين 

آن باشد.
زنگنه تلويحا تاييد كرده بود كه اين عنصر س��وم ممكن 
اس��ت گازپروم روسيه باش��د. از همين رو، از همكاري غول 

نفتي روسيه در اين پروژه استقبال خواهد شد.

6- كارخانه ايران ال. ان. جي 

شركت ملي نفت ايران سال هاست در نظر دارد يك كارخانه توليد 
»ال.ان.جي«)گاز مايع( مشتمل بر 2رديف فرآيند موازي به ظرفيت 
س��االنه هر كدام حدود 5.4 ميليون تن ال .ان .جي، 263ميليون تن 
پروپ��ان، 194ميليون تن بوتان، 213ميلي��ون تن ميعانات گازي و 
133ميليون تن گوگرد در سواحل جنوب غربي ايران در منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس احداث كند. طرح ايران ال .ان .جي براي احداث 
كارخانه مايع سازي گاز طبيعي در منطقه »تمبك« در 50كيلومتري 
ش��مال غربي عسلويه درحال اجراست.   طراحي مهندسي پايه اين 
كارخان��ه توس��ط دو ش��ركت JGC و Technip انجام همچنين 
 فرآيند بازنگري و ويرايش جديد اين طراحي توس��ط ش��ركت هاي

Snamprogetti & Linde ص��ورت گرفته اس��ت. الزم به ذكر 
اس��ت، تكنولوژي واحد مايع سازي اين ش��ركت متعلق به شركت 

آلماني Linde است. 

 نفع روسيه از توافق تاريخي 
شركت گازپروم همچنين در روز جمعه اعالم كرد كه مذاكرات 
درخصوص احداث يك خط لوله كه از ش��رق دور روس��يه ش��روع 
مي ش��ود و از كره ش��مالي عبور مي كند را در فضاي بهبود فضاي 
بين الملل كليد زده اس��ت. مذاكرات درخصوص فروش گاز به چين 
نيز تا انتهاي سال جاري ميالدي به نتيجه خواهد رسيد.  قائم مقام 
گازپروم گفته است كه به دنبال توافق شكل گرفته بين دونالد ترامپ 
و كيم جون��گ اون، طرح يك خط لوله كه از هر دو كره ش��مالي و 
جنوبي عبور مي كند دوباره روي ميز بازگشته است. اين طرح براي 
سال ها معلق مانده بود. ويتالي ماركلوف گفته است كه امروز وضعيت 
سياسي تا حدودي متفاوت شده است. مواضع طرف كره جنوبي به 
مواضع گازپروم درباره احياي اين پروژه نزديك تر شده و يك سري 
مذاكرات نيز در اين باره صورت گرفته است. صحبت ها درحال ادامه 
پيدا كردن است و ما نمي توانيم از جزئيات بيشتري صحبت كنيم.  
كره جنوبي در س��ال 2008 يك موافقتنامه ابتدايي را براي واردات 
س��االنه 10 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي كه براي 30 سال ادامه 
بيابد با گازپروم امضا كرد. قرار بود اين پروژه از س��ال 2015 كليد 
بخورد. شركت كره يي »كوگس« متعهد شد كه خط لوله يي را براي 
اين عمليات احداث كند كه از كره شمالي مي گذشت ولي گازپروم 
به دليل خطرات ژئوپليتيك پروژه را معلق كرد.  كره جنوبي دومين 
خريدار بزرگ ال ان جي از گازپروم اس��ت كه س��االنه 17درصد ال 
ان جي توليدي اين ش��ركت را خريداري مي كند. گازپروم تاكنون 
صادرات گاز از طريق خط لوله را فقط به اروپا و تركيه انجام مي داد 
اما حاال به دنبال اين است كه از طريق سيبري صادرات گاز با خط 
لوله به چين داشته باشد. مذاكرات درخصوص اين خط لوله كه قرار 
اس��ت ساالنه 8 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به چين حمل كند 

اكنون ميان روسيه و چين در جريان است. 

انتظار افزايش توليد و ترس از تقابل چين و امريكا، قيمت نفت را به پايين كشاند

طالي سياه بازيچه سياست
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فروش400ميليونيسينمادربازيايران-مراكش
پخش ب��ازي فوتبال اي��ران- مراكش 
در ج��ام  جهان��ي در س��ینماها بیش از 
۴۰۰میلیون تومان فروش داشت اما هنوز 
مشخص نیس��ت كه صاحبان فیلم هاي 
درحال اكران چگونه از اين فروش س��هم 

مي برند. 
بازي ايران- مراكش از سري بازي هاي 
جام جهان��ي فوتبال ۲۰۱۸ روس��یه كه 
عصر جمع��ه ۲۵خرداد در س��ینماهاي 

ايران نمايش داده ش��د بی��ش از ۴۰۰میلیون تومان 
ف��روش كرد. اين بازي با ف��روش حدود ۲۵هزار بلیت 
در ۱۱۰س��الن سینما در كش��ور نمايش داده شد كه 
حدود ۴۰تا ۵۰ سالن در شهرستان ها و باقي به تهران 
تعلق داشت. پخش نخستین بازي فوتبال جام جهاني 
روسیه درحالي در سینماها بلیت فروشي شد كه هنوز 
مشخص نیست چه میزان از اين درآمد به فیلمسازاني 
تعلق مي گیرد كه فیلم هايش��ان درحال اكران است و 
ي��ك ماه به دلی��ل جام جهان��ي و رقابت هاي فوتبال، 

نمايش فیلم هايشان به سايه خواهد رفت. 
هنوز بازي هاي ديگري نیز در راه است كه بلیت هاي 
آنها نیز به فروش گذاشته مي شود ازجمله بازي بعدي 
ايران و اسپانیا كه تاكنون با فروش محدودي كه داشته 
باز هم 7هزار بلیت توس��ط مردم خريداري شده است 
و اين س��وال را ايج��اد مي كند كه صاحبان فیلم هايي 
كه سانس هاي آنها در اختیار اين بازي ها قرار مي گیرد 
چ��ه نفعي از اين اكران مي برند و چگونه ضرر اين كار 
برايش��ان جبران خواهد ش��د. درحال حاضر مشخص 
نیس��ت س��هم س��ینماداران از فروش بلیت تماشاي 

فوتب��ال در س��ینما چقدر اس��ت و چه 
سهمي براي صاحبان آثار در نظر گرفته 
مي شود. همچنین مشخص نشده، رضايت 
صاحبان فیلم هاي روي پرده چگونه جلب 
شده است و آنها نیز نمي دانند قرار است 
به ازاي س��انس هاي حذف شده، سانس 

جديد بگیرند يا پولي به آنها داده شود. 
هفته گذش��ته طبق مصوبه ش��وراي 
عالي اكران كه توسط سازمان سینمايي 
نهاد زيرمجموعه دولت اطالع رس��اني ش��د، قرار شد 
تمهیداتي براي صاحبان فیلم هاي درحال اكران در ايام 
جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ روسیه در نظر گرفته شود؛ 
مصوبه يي كه جزيیات دقیق تر و بیشتري از آن منتشر 
نش��د. اين اتفاق��ات درحالي رخ مي دهد كه مس��عود 
اطیابي، سخنگوي شوراي عالي تهیه كنندگان در پاسخ 
به اين پرس��ش كه چه تمهیداتي براي تهیه كنندگان 
فیلم ها در نظر گرفته شده است به مهر گفت: تداخل 
جام جهاني با اكران فیلم ها لطمه زيادي به اكران زده 
است. البته شادي مردم مهم تر است و اين لطمه به اين 
شادي مي ارزد اما بايد براي صاحبان فیلم ها هم فكري 
كرد. او ادامه داد: در اين مدت بعضي از رسانه ها نوشتند 
كه من مخالف نمايش فوتبال در سینماها هستم اين 

طور نیست اما حقوق هر كاري بايد مشخص شود. 
اطیابي با اش��اره به اينكه هنوز مذاكرات دقیقي در 
اين باره انجام نش��ده است، گفت: بايد يك يا دو هفته 
فضاي جايگزي��ن بعد از جام جهان��ي براي فیلم هاي 
درحال اكران در نظر گرفته ش��ود چون افت شديدي 

در فروش فیلم ها داشته ايم. 

مهمانانتيرماهيتاالروحدتاز»پريسلي«تا»پتبون«
نیما فاتحي، رهبر كنسرت ترانه هاي 
قديمي از انگیزه هايش ب��راي برگزاري 
چنین كنسرتي و جزئیات برنامه هايشان 

گفت. 
نیما فاتحي كه كنس��رت ترانه هاي 
قديمي)Old Songs( روزهاي دوشنبه 
و سه ش��نبه ۱۱و ۱۲تیر به رهبري او در 
تاالر وح��دت برگزار مي ش��ود در مورد 
فاصله يي كه میان دومین كنسرتشان در 

دي 9۵و سومي كه تیر 97 روي صحنه مي رود، گفت: 
ترانه هاي قديمي يك كنسرت سريالي و برنامه ريزي  
ما در موردش به اين صورت است كه سالي چندين 
اجرا يا دست كم يك اجرا داشته باشیم و بتوانیم آن 
اج��را را عالوه بر تهران در ش��هرهاي ديگر ايران هم 
برگزار كنیم. نخستین كنسرت ترانه هاي قديمي دي 
9۴ بود و دومي اش دي 9۵و مي خواس��تیم زمستان 
96 هم روي صحنه برويم. همانطور كه مي دانید در 
دي ماه شاهد برگزاري جشنواره موسیقي فجر بوديم 
و ما هم دوس��ت داش��تیم، اجرايي در اين جشنواره 

داشته باشیم. 
فاتح��ي ادامه داد: كنس��رت ترانه ه��اي قديمي به 
واس��طه تع��داد اجراكنن��دگان و نوازندگانش اجرايي 
بزرگ اس��ت و به سالني احتیاج دارد كه ِسني وسیع 
داش��ته باشد و ما در تهران ۲ يا 3 سالن بیشتر نداريم 
كه بتواند جوابگوي نیازمان باش��د و با فراهم نش��دن 
چنین ش��رايطي امكان اجرا در جش��نواره موس��یقي 
فجر را از دس��ت داديم. او افزود: بعد از جش��نواره هم 
پیگیر شديم اما به دلیل تداخل زماني با نمايش هايي 
ك��ه در تاالر وح��دت روي صحنه بودند مانند نمايش 
»الیور توئیس��ت« نتوانس��تیم اين كار را انجام دهیم. 
چ��ون ما هم طراحي دكور داش��تیم كه در برابر دكور 
عظیم »الیورتوئیس��ت« جلوه اش را از دست مي داد و 
هم تع��دادي از نوازندگانمان كه از بچه هاي اركس��تر 
س��مفونیك تهران بودند در اركستري حضور داشتند 
كه براي آن نمايش مي نواخت همه اين عوامل موجب 
ش��د كه اجرا را براي بعد از عید برنامه ريزي كنیم هر 
چند كه آمادگي اجرا در همان زمستان 96را داشتیم. 
ب��ه گزارش مهر، فاتحي در م��ورد انگیزه هايش از 
برگزاري كنس��رتي براي اجراي آهنگ هاي دهه ۵۰ 

ت��ا ۸۰ میالدي كه حاصلش مي ش��ود، 
كنس��رت ترانه هاي قديمي و او در سال 
9۵ در موردش گفته بود »در موس��یقي  
ده��ه ۵۰ تا ۸۰ می��الدي قطعات فاخر 
و مان��دگاري وج��ود دارد كه پ��دران و 
پدربزرگ ه��اي م��ا آنه��ا را از راديوهاي 
قديمي  ش��نیدند و با آنها بزرگ شدند. 
من همیشه آرزو داشتم روزي بتوانم اين 
موسیقي هاي زيبا را دوباره به صورت زنده 
اجرا كنم و روحي دوباره به موسیقي هاي نوستالژيك 
و با شكوه آن دوره ببخشم. به طور قطع قطعات زيبا 
و مان��دگار بس��یاري از آن دهه هاي طاليي كه هنوز 
سینتي س��ايزرها و سمپل ها جاي اركسترهاي بزرگ 
را نگرفته بودند، وجود دارد كه ارزش اجراي مجدد و 
بارها شنیده شدن دارند« هم توضیح داد: انگیزه هايم 
هماني اس��ت كه بود و حتي قوي تر هم شده است از 
اين بابت كه شاهد استقبال مخاطبان بوده ام از اينكه 
اجراي زنده آهنگي را ببینند كه دوستش داشته اند و 
با آن خاطره دارند. استقبال مخاطبان ما را مصمم تر 
كرده اس��ت و در كنسرت پیش رو چند قطعه كه به 
شكل اورجینال به صورت الكترونیك تنظیم شده اند 
را  اركس��ترال و به گونه يي تنظیم ش��ان كرده ايم كه 

بشود توسط اركستر اجرايشان كرد. 
رهبر كنس��رت ترانه هاي قديمي كه در كنسرتش 
 ،)Elvis Presley(پريس��لي الوي��س  از  قطعات��ي 
 فران��ك س��یناترا )Frank Sinatra(، آلبانو كاريزي

 ،)Joe Dassin(دس��ن ژو   ،)Al Bano Carrisi(
 لئون��اردو كوه��ن)Leonard Cohen(، برايان هايلند

 ،)Dean Martin(دي��ن مارتین ،)Brian Hyland(
 ،)Boney M(گروه باني  ام ،)Doris Day(دوريس دي
 ،)Ray Charles Robinson(ري چارل��ز رابینس��ون
 Peppino(پپینو گالی��اردي ،)Beatles(گ��روه بیتل��ز
Gigliardi(، م��ري هاپكی��ن)Mari Hopkins( و 
پت بون)Pat Boone( اجرا خواهد ش��د در مورد دلیل 
انتخاب اين خوانندگان گف��ت: ما در انتخاب قطعاتمان 
س��راغ آهنگ هايي نوس��تالژيك رفته ايم ك��ه براي اكثر 
ش��نوندگان ايراني مان آشنا باشند. قطعات زيادي هست 
كه گروه خودمان دوستشان دارند ولي به اين نكته دقت 

مي كنیم كه مخاطب هم شنیده باشدشان. 

جنگهايبيپايانترامپ
فايننشالتايمز:

اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود از اعمال تعرفه 
ترام��پ بر كاالهاي چیني 
میلی��ارد   ۵۰ ارزش  ب��ه 
دالر خب��ر داد. طب��ق اين 
همان طور  امريكا  گزارش، 
كه پیش ت��ر تهديد كرده 
بود، بر كااله��اي وارداتي 
تعرفه ه��اي  چی��ن  از 

گمركي جديدي را اعمال كرد. چین بالفاصله به اين 
تصمیم واكنش نشان داد. اين تصمیم ترامپ پس از 
نشست روز پنج شنبه با وزراي خزانه داري و بازرگاني 
امريكا، اتخاذ شده است. به گزارش فايننشال تايمز، 
ريیس جمه��وري امريكا اعالم كرد ك��ه از اين پس 
ب��ر بیش از ۸۰۰ كاالي واردات��ي از چین، ۲۵درصد 
مالیات وض��ع خواهد كرد، دولت چی��ن در اقدامي 
متقابل فهرستي از 6۵9 قلم از كاالهاي وارداتي امريكا 
را اعالم كرد كه از اين پس ۲۵درصد تعرفه گمركي 
اضاف��ي پرداخت خواهند كرد. اي��ن مقررات جديد 
دولت واش��نگتن جديدترين قوانین س��خت گیرانه  
ترامپ در حوزه تجارت امريكا است. تحلیلگران اين 
اق��دام دونالد ترامپ را آغاز جن��گ تجاري میان دو 

قدرت بزرگ اقتصادي جهان دانسته اند. 

نيويوركتايمز:
بازداشت  مانافورت  پل 
ش��د. نیوي��ورك تايمز در 
صفحه اول خ��ود، با اعالم 
اين خبر نوشت كه رابرت 
مول��ر ريی��س تی��م ويژه 
تحقیقات »ترامپ-روسیه« 
هفته گذشته پل مانافورت 
را به تالش براي نفوذ روي 
شاهدان پرونده متهم كرد. 

اين مقام سابق دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا، 
جمعه اتهاماتش را تكذيب كرد اما امي برمن جكسون 
قاضي منطقه يي امريكا در واشنگتن آزادي مشروط 
او را لغ��و ك��رد و او را ب��ه زندان فرس��تاد. او، تاجر و 
جمهوري خواه فعالي است كه هدف تحقیقات شوراي 
ويژه راب��رت مولر درباره نقش روس��یه در انتخابات 
۲۰۱6 ق��رار گرفته و با اتهامات مالي از جمله توطئه 
براي پولشويي و فريفتن امريكا، متهم شد. مانافورت 
قرار است ماه سپتامبر در واشنگتن محاكمه شود و با 
دادگاه ديگري در ماه جوالي درباره اتهامات مرتبط 
در دادگاهي در ويرجینیا روبه رو اس��ت. هیچ كدام از 
اتهامات او به مداخله با روسیه مرتبط نیست و عمدتا 
به قبل از دوراني بازمي گردد كه او رياس��ت كمپین 

ترامپ را برعهده داشت. 

الپايس:
ديدار دو رهبر فرانسه و 
ايتالیا در پاريس تحت تاثیر 
جنگ ه��اي لفظ��ي اخیر 
بر سر كش��تي آكواريوس 
حام��ل مهاج��ران برگزار 
شد. طبق گزارش صفحه 
امانوئ��ل  ال پاي��س،  اول 
ريیس جمهوري  ماك��رون 
فرانس��ه و ژوزپ��ه كونت��ه 

نخس��ت وزير جديد ايتالیا پس از ديدار در كاخ الیزه، 
مقر رياست جمهوري فرانسه در يك كنفرانس خبري 
شركت كردند. امانوئل ماكرون پیش تر از رويه دولت 
ايتالیا مبني بر عدم پذيرش بیش از 6۰۰ پناهجوي 
گرفتار در كشتي آكواريوس انتقاد كرده بود و گفته 
بود كه ايتالیا به قوانین بین المللي احترام نمي گذارد. 
براس��اس توافق سران ايتالیا و فرانسه، در كشورهاي 
مب��دا عزيمت مهاج��ران، مراكزي ب��راي نگهداري 
پناهجويان و بررسي پرونده هاي آنها تشكیل مي شود 
و ديگر به آنه��ا اجازه داده نمي ش��ود كه به صورت 

مستقیم وارد خاك اروپا شوند. 

كيوسك

تاريخنگاري

ميراثنامه

تعطيلي بازار در حمايت از مشروطه

پرونده بازگشت الواح هخامنشي به كجا رسيد؟

بیس��ت و هفتم خ��رداد ۱۲۸7، بازاري��ان و تاج��ران در جريان انقالب 
مشروطه با تعطیلي بازار تهران، در میدان بهارستان و اطراف مجلس جمع 
شدند. محمدعلي ش��اه دستور انتقال توپخانه و مهمات زيادي را به باغشاه 
صادر كرد. همزمان مردم در بس��یاري از شهرهاي كشور نیز علیه حكومت 

مركزي قیام كردند. 
مصوبه مجلس براي كاهش بودجه ش��اهزادگان و دربار، برخي اظهارات 
نماين��دگان علیه چن��د روحاني، مخالفت مجلس با برخي درخواس��ت هاي 
محمدعلي ش��اه و... باعث ش��د كه محمدعلي ش��اه اواخر بهار سال بعد به 
باغش��اه رفته و به تهیه مقدمات اقدام نظامي علیه مشروطه خواهان مشغول 
ش��ود. مجاهدان مسلح مش��روطه خواه هم خود را براي مقابله آماده كردند. 
هنگامي كه گروهي از نمايندگان مجلس براي مذاكره به باغشاه رفتند، شاه 
دس��تور بازداش��ت آنها را صادر كرد تا نشان دهد زمان گفت وگو و مصالحه 
گذشته است. او فهرستي از نام مديران جرايد، نمايندگان و فعاالن سیاسي 
تهیه كرد و درخواس��ت كرد اي��ن افراد يا به او تحويل يا تبعید ش��وند. اما 
خواس��ته او پذيرفته نشد. چند روز بعد كه خبر انتقال مقدار زيادي توپ و 
مهمات به باغشاه در تهران پیچید، بازار تهران تعطیل شد. شاه روز اول تیر 
در تلگرافي به حكام واليات اعالم كرد كه اين مجلس را خالف مشروطیت 
مي دان��د و روز بع��د فرمان حمله را ص��ادر كرد. قواي ق��زاق به فرماندهي 
كلن��ل لیاخ��وف پس از يك درگی��ري طوالني با مجاهدان مش��روطه خواه 
س��رانجام پیروز ش��د و س��اختمان مجلس را به توپ بس��ت. نمايندگان به 
باغ ها و خانه هاي اطراف گريختند. گروه بزرگي از مشروطه خواهان، ازجمله 

س��یدمحمد طباطبايي و س��یدعبداهلل بهبهاني رهب��ران روحاني جنبش، 
دستگیر و تبعید شدند. ملك المتكلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و 
س��لطان العلماي خراساني، مديران نشريات مخالف و تند به قتل رسیدند و 

چنین بود كه دوره استبداد صغیر آغاز شد. 
اين دوره البته زياد طوالني نبود. مش��روطه خواهان از سه گوشه كشور بار 
ديگر س��ر بلند كردند و س��رانجام محمدعلي شاه را شكست دادند. اما نه آن 
كش��مكش ها خاتمه يافت و نه شیوه يي كه دو طرف برگزيدند با گذشت صد 
س��ال عوض شده اس��ت. هنوز هم در فرهنگ سیاسي فارسي زبانان مصالحه، 

سازش يا سازشكاري گويي كمتر از يك دشنام سیاسي نیست.

در حال��ي مديركل ام��ور حقوقي س��ازمان میراث 
فرهنگ��ي مي گويد؛ اي��ن اداره كل در ح��ال پیگیري 
وضعیت الواح هخامنشي باقیمانده در دانشگاه شیكاگو 
و بازگرداندن آنها به ايران اس��ت كه در طول س��ه ماه 
گذش��ته از س��وي وزارت امور خارجه و سازمان میراث 

فرهنگي در اين زمینه خبري منتشر نشده است. 
بعد از كش��مكش هاي فراوان و جلس��ات دادگاهي 
كه براي بررس��ي وضعیت الواح هخامنش��ي باقیمانده 
در دانشگاه ش��یكاگو امريكا برگزار شد، باالخره ديوان 
عالي امريكا ۲۱ فوريه - دوم اس��فند 96 - در جلس��ه 
اس��تیناف پرونده الواح هخامنشي با راي هشت به صفر 
قضات ديوان عالي به نفع ايران، حكم مصادره و فروش 
الواح هخامنش��ي را لغو كرد. اين راي كه در ۱9 صفحه  
در سايت ديوان عالي اياالت متحده امريكا منتشر شده 
است، بر سه ش��اخصه »وحدت رويه«، »بديع بودن« و 

»استفاده از اليحه دوست دادگاه« تاكید دارد. 
اكنون و بعد از گذش��ت حدود س��ه م��اه از آخرين 
اعالم دادگاه عالي امريكا در مورد وضعیت پرونده الواح 
هخامنش��ي در دادگاه و رخ دادن اتفاقاتي مانند نقض 
برجام از س��وي امريكا، رايزني هايي در م��ورد ابهام در 
وضعیت الواح هخامنشي باقیمانده در دانشگاه شیكاگو 
مطرح شده اند، اما هنوز هیچ خبري از سوي مسووالن 
می��راث فرهنگي درباره پیگیري  ب��راي بازگرداندن اين 
الواح به ايران مطرح نش��ده اس��ت. اما ابراهیم ش��قاقي 
مديركل امور حقوقي و امالك سازمان میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري به ايسنا مي گويد: ديوان عالي 
امريكا، حكم الواح هخامنش��ي را صادر كرده اس��ت. در 

تماسي كه با دانشگاه شیكاگو داشته ايم آنها نیز مشكلي 
براي بازگشت آثار به ايران ندارند. 

او ادامه مي دهد: اما يك بحث است كه آيا براي حمل 
آثار به ايران نیز بايد مجوزي از خزانه داري امريكا گرفته 
شود يا خیر؟ اين نوع مسائل در حال پیگیري هستند. 
با وجود اين به اعتق��اد او نقض برجام هیچ دخالتي در 

برگشت الواح هخامنشي به ايران ندارد. 
پیش از اين در ارديبهشت امسال علي اصغر مونسان 
معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان میراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري درباره احتمال تاثیرگذاري 
نقض برجام بر حوزه هاي تحت پوشش سازمان میراث 
فرهنگي به ايسنا گفته بود: »امريكا ۴۰ سال است اين 
وضعیت را ايج��اد كرده و میراث فرهنگ��ي راه خود را 
مي رود. میراث فرهنگي موضوعي نیست كه دستاوردي 
از بخش هاي سیاسي و اقتصادي باشد، باالخره ما همان 
روند سابق را در پیگیري بازگشت آثار تاريخي به كشور 
ادامه خواهیم داد واگر پرونده يي در س��طح بین المللي 
هس��ت، با همان رون��د و قدرت ادام��ه مي دهیم تا اگر 
اش��یايي از كشورمان در ديگر كشورها هست، آنها را به 
ايران برگردانیم.« در خالصه راي صادر ش��ده مربوط به 
پرونده »جني روبین« )شاكي پرونده الواح هخامنشي( 
آمده است: »قانون مصونیت دولت هاي خارجي ۱976 
)FSIA( به دولت هاي خارجي، نمايندگي ها يا نهادهاي 
وابسته آنها مصونیت از پیگرد و شكايت را در دادگاه هاي 
اي��االت متحده اعطا مي كند و اموالش��ان را از هر گونه 
توقیف يا اجرا براي ايفاي آراي صادره علیه آنها مصون 
مي دارد، اما اين مصونیت ها داراي استثنائاتي نیز است. 

موضوع مورد مناقشه در اين پرونده اين است كه آيا 
اموال ايران از جمله مجموع��ه آثار تاريخي ايران كه از 
سال ۱937 به عنوان امانت در اختیار دانشگاه شیكاگو 
قرار دارند، مي توانند موضوع توقیف يا اجرا واقع شوند يا 
خیر. خواهان ها ماده )g( ۱6۱۰ از قانون )FSIA( را به 
عنوان ماده يي كه تمام استثنائات را باطل مي كند، براي 
اجراي راي ماخوذه مطابق ماده ۱6۰۵A مورد اس��تناد 
قرار داده اند. اين ديوان در مخالفت با اين استدالل عنوان 
مي كند كه ماده )g( ۱6۱۰ براي شناس��ايي اموالي كه 
مي توانند به عنوان موض��وع توقیف يا اجراي راي واقع 
ش��وند ب��ه كار مي رود ام��ا مصونیت ام��وال را برطرف 
نمي كن��د بلكه عبارت »آن گونه ك��ه در اين ماده مقرر 
ش��ده اس��ت« نش��ان مي دهد كه اين ماده تنها زماني 
عمل مي كند كه اموال مورد بحث با توجه به استثنائات 
موجود در بندهاي ديگر ماده ۱6۱۰، فاقد مصونیت شده 
باشند. خواهان ها اثبات نكردند كه اموال مورد بحث به 
موجب مفاد ديگر ماده ۱6۱۰، فاقد مصونیت هستند و 
بنابراين نمي توانند براي ايفاي راي خود آنها را موضوع 

توقیف يا اجرا قرار دهند. 

درگذشتطنزنويسقديمي»گلآقا«
سید احمد سیدنا طنزنويس قديمي مطبوعات در 7۰سالگي درگذشت. اين طنزنويس قديمي مطبوعات روز جمعه بیست و پنجم خرداد 

پس از گذراندن يك دوره بیماري از دنیا رفت. 
زنده ياد سید احمد سیدنا كار مطبوعاتي خود را از سال ۱3۴۵ با روزنامه »توفیق« آغاز كرد و اين همكاري تا پايان فعالیت آن روزنامه ادامه 
داشت. او از اعضاي اصلي تحريريه توفیق بود. پس از آن با چندين مجله ديگر از جمله »كاريكاتور« و »فكاهیون« براي مدتي كوتاه همكاري 

كرد. مدتي براي برنامه هاي طنز راديو و تلويزيون مطلب نوشت. با آغاز فعالیت مجله »گل آقا« از نويسندگان و همكاران اصلي مجالت »گل آقا« شد و تا پايان با اين 
مجله همكاري كرد. او با نام هاي مستعاري چون: »خیار چمبر«، »دم بريده«، »آقا عماد« و »علیرضا خان« قلم مي زد. پس از گل آقا، از او فعالیت كمتري ديده شد. 
سیدنا در مصاحبه يي كه سالنامه »گل آقا« در سال 7۰ با او انجام داده، در تعريف طنز گفته است: »وظیفه طنز خنداندن مردم نیست بلكه وظیفه اش آگاهي 
دادن به آنان است؛ البته اين نوع وظیفه بايد با نوعي پختگي و متانت همراه باشد. طنزنويس قصدش از میان برداشتن ناهنجاري ها يا الاقل اصالح آنهاست. قصدش 

طعنه زدن و كنايه است و چه بهتر كه اين كار به دور از هر نوع پرخاشگري باشد.«

چهرهروز

نگاهيبهمشكالتحاميانمحيطزيستدرجهان

چالشهايمحيطبانانمحيطزيست
گروهگوناگون|

در میان س��ه س��ال گذش��ته، س��ال 
۲۰۱6، مرگبارترين سال براي محیط بانان 
محیط زيست در سراسر جهان بود. طبق گزارش هاي 
منتشر شده، در اين سال، ركورد تازه يي از آمار كشته 
 ش��دن محیط بانان و حامیان محیط زيست در سراسر 
جهان به ثبت رسید. طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر 
ش��ده، در حال حاضر، محیط زيست در سراسر جهان 
با تهديدات جدي روبه روس��ت. همچنین  افرادي هم 
كه به  دنبال حفاظت از آن هستند با خطرات بسیاري 
مواجه مي ش��وند. از طرفي نیز گفته ش��ده كه مسائل 
محیط زيس��ت، ابعادي فراملیتي پی��دا كرده و جوامع 
جهان��ي را وادار ب��ه همكاري در امر محیط زيس��ت و 
حفاظ��ت از آن پیش  برده اس��ت؛ چراكه ايجاد بحران 
در هر نقطه از كره زمین، پیامدهايي براي ديگر مناطق 

به دنبال خواهد داشت. 
آن طور كه گفته شده، از آنجا كه محل فعالیت اكثر 
محیط بانان، محدوده هاي كوهس��تاني يا جنگل هاي 
صعب العبور است، بسیاري از آنها، در حوادث طبیعي، 
مصدومیت و حمله حیوانات كشته مي شوند. همچنین، 
برخي گزارش ها نیز از قتل محیط بانان محیط زيست 
در امريكاي جنوبي خبر مي دهد. آن طور كه آمار نشان 
مي دهد، حدود نیمي از محیط بانان محیط زيستي كه 
به قتل مي رس��ند، بومیان هستند. طبق گزارش هاي 
منتشر شده از سوي سازمان نظارتي »شاهد جهاني«، 
در س��ال ۲۰۱۵، حدود ۱۸۵ فعال محیط زيس��ت در 
سراسر جهان كشته شدند كه اين تعداد باالترين میزان 
از س��ال ۲۰۱۰ بود. طبق آمار اعالم شده، اين رقم در 
مقايسه با سال ۲۰۱۴ افزايشي حدود 6۰درصد داشته 
اس��ت. آن طور كه گفته شده، سازمان نظارتي »شاهد 
جهاني«، امريكاي التی��ن خطرناك ترين مناطق براي 
محیط بانان محیط زيست به ش��مار مي رود. همچنین 
گفته شده بود كه فعاالن اين حوزه در برزيل و فیلیپین 
با خطرناك ترين تهديدات مواجه هستند به گونه يي كه 
ه��ر هفته 3 فعال محیط زيس��ت در اين كش��ورها به 
قتل مي رس��ند. رقم تلفات محیط بانان محیط زيست 

در س��ال ۲۰۱6  افزاي��ش قابل توجهي پی��دا كرد و به 
۲۰۱ نفر رس��ید. در اين سال نیز، مرگبارترين كشور 
براي محیط بانان محیط زيست برزيل بود و پس از آن 
كشورهاي كلمبیا، فیلیپین، هند و هندوراس به ترتیب 

در جايگاه هاي دوم تا پنجم قرار گرفته اند. 
آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، سال 
۲۰۱7  يكي از پرحاشیه ترين سال ها براي جنگل زدايي 
معرفي شد. همچنین در اين سال، بسیاري گونه هاي 
جان��وري در مع��رض خطر انقراض ق��رار گرفتند و با 
آب شدن يخ هاي قطب شمال، زيستگاه بسیاري از اين 
گونه ها با خطر نابودي مواجه ش��د. اين درحالي است 
كه در اين سال، آمارها حاكي از قتل حدود ۱97 فعال 
محیط زيس��ت بودند. عالوه بر اين، بررسي ها حاكي از 
آن است كه در مقابل هر چهار مورد قتِل محیط بانان 
محیط زيست كه ثبت مي ش��ود، بسیاري از اين موارد 

همچنان گزارش نمي شوند. 
در بسیاري از گزارش ها گفته شده كه محیط بانان 
محیط زيست در برخي كشورها در صورت ايجاد اختالل 
در منافع دولت ها يا شركت ها با آدم ربايي و تهديد هاي 
ديگر مواجه ش��ده اند. عالوه بر اين، تعداد محیط بانان 

محیط زيس��ت كه در ارتباط ب��ا برنامه هاي انرژي آب، 
جان خود را از دس��ت داده اند، افزايش داش��ته  است. 
همان طور كه گفته شد، كش��ورهاي امريكاي جنوبي 
در می��ان مرگبارتري��ن مناط��ق ب��راي محیط بان��ان 
محیط زيست معرفي شده است. طبق آمارهاي منتشر 
شده، از مجموع قربانیان حوزه محیط زيست در 3 سال 
گذشته، حدود ۱۴۵ قتل مربوط به برزيل بود. اين رقم 
در فیلیپین به ۱۰۲ نفر رسید. بر اين اساس، فیلیپین 
جايگاه دوم در فهرس��ت مرگبارترين كش��ورها براي 
محیط بانان محیط زيس��ت را به خ��ود اختصاص داده 
و كلمبیا در رتبه س��وم قرار گرفت. طبق گزارش هاي 
 منتشر شده، از مجموع محیط بانان محیط زيست كه در

3 سال اخیر كشته شده اند، حدود ۱۰۲ نفر مربوط به 
كلمبیا بودند. اين آمار درحالي اعالم ش��ده كه شواهد 
خبر از تخريب محیط زيست- از قبیل نابودي جنگل ها، 
آلودگي آب، هوا، خاك و مواد غذايي، گرم ش��دن هوا 
و...- مي دهند. گفته مي ش��ود رش��د سريع جمعیت، 
بهره گیري حداكثري از امكانات و مصرف بیش از حد 
انرژي را به  همراه داش��ته كه اين موضوع، اصلي ترين 

عامل تخريب محیط زيست است. 

آمارنامه
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