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در  چ��ه  اخي��ر،  روزه��اي  در   
تخصصي  پنل ه��اي  و  س��خنراني ها 
همايش س��االنه سياست هاي پولي و 
ارزي و چه در اظهارات كارشناس��ان 
و اعضاي اتاق هاي بازرگاني، موضوع 
نرخ سود بانكي و ارائه نرخي متناسب 
با نقدينگي موجود كشور و اثرات آن 
ب��ر هجوم نقدينگي به بازارهاي ارز و 
طال و سكه، نوسانات شاخص بورس، 
گران��ي كاالها و خدم��ات و... مطرح 
ش��ده و برخي كارشناس��ان با انتقاد 
از سياست هاي دستوري 9 ماه اخير 
كه از شهريور 96 اجرا شده معتقدند 
ك��ه كاهش نرخ س��ود بانك��ي بدون 
اثرات درنظر گرفتن نقش موسسات 
نبود فضاي سرمايه گذاري  غيرمجاز، 
و جذب منابع و نقدينگي س��رگردان 
به سمت توليد و كارهاي مولد، عمال 
نه تنها باعث رشد پايه پولي، كاهش 
منابع بانك ها، اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي ش��ده، بلكه از سوي 
ديگر، اثرات مختلفي بر رش��د قيمت 
كاالها و خدمات، نوسانات بازار ارز و 

سكه و... داشته است. 
مع��اون  زمين��ه،  اي��ن  در 
ني��ز  مرك��زي  بان��ك   اقتص��ادي 
با اش��اره به انجم��اد مال��ي بانك ها 
به عنوان يكي از مس��ائل س��ال هاي 
اخي��ر، آن را ناش��ي از حج��م باالي 
مطالب��ات غيرج��اري، مطالب��ات از 
دول��ت و رس��وب دارايي ه��اي غير 
مال��ي در ترازنامه بانك ها دانس��ت و 
اين مس��اله را باعث ايجاد مشكالتي 
ازجمله جنگ قيمتي در حوزه س��ود 
س��پرده و افزايش هزينه تس��هيالت 
خوان��د. وي تاكي��د كرد ك��ه در اين 
راستا اقدامات متعددي از سوي بانك 
مركزي در راس��تاي تعميق بازار بين 
بانك��ي و افزايش حجم معامالت بين 
بانكي صورت گرفته اس��ت. در سال 
96 و 9۷ حج��م معام��الت بازار بين 
بانكي س��ير صعودي داشته تا جايي 
كه حج��م معامالت در ارديبهش��ت 
ماه سال جاري به ۸۱۰ هزار ميليارد 
تومان رس��يده كه نس��بت به مدت 
مشابه در سال گذشته سه برابر شده 

است. 
نهاوندي��ان مع��اون رييس جمهور 
ه��م در هماي��ش سياس��ت پولي و 

ارزي گف��ت: توقع اين ب��ود كه نرخ 
س��ود بانكي هم��گام با ت��ورم پايين  
آيد و تولي��د رقابتي ش��ود تا زمينه 
حضور كاالهاي ايران��ي در بازارهاي 
جهان��ي با كم��ك ديپلماس��ي فعال 
اقتصادي فراهم ش��ود اما اين اتفاق 
نيفت��اد ك��ه يك��ي از دالي��ل اصلي 
آن بي انضباطي ه��اي مال��ي بود كه 
موسس��ات غيرمجاز ب��ه وجود آورده 

بودند. 
اين نكته از زبان معاون اقتصادي 
بان��ك مرك��زي و مع��اون اقتصادي 
رييس جمه��ور نش��ان مي ده��د كه 
متاث��ر از فض��اي كس��ب وكار، بازار 
پول و عملكرد موسس��ات غيرمجاز، 
بانك ها مجبور شده اند كه در شرايط 
انجم��اد منابع و دارايي هاي خود، در 
رقابت با موسس��ات غيرمج��از، نرخ 
سود باالتري را براي جذب سپرده ها 
پرداخت كنند تا بتوانند ضمن رقابت 
با بازار غيرمتشكل پولي و موسسات 
غيرمجاز، مناب��ع مورد انتظار خود را 

جذب كنند. 
ه��ر چن��د كه بان��ك مرك��زي با 
هزينه هاي سنگين چند هزار ميليارد 
توماني توانست موسسات غيرمجاز را 
ساماندهي كند، اما هزينه اين مقابله 
و س��اماندهي عمال باعث شد كه پايه 
پولي از رقم ۱۷9 هزار ميليارد تومان 
با رش��د ۱9.۱ درصدي به 2۱4 هزار 
ميليارد تومان در ماه هاي اخير برسد 
و مع��ادل 35 ه��زار ميلي��ارد تومان 
رشد كند. بخش قابل توجهي از اين 
رقم باب��ت پرداخت حدود ۱۱ تا ۱4 
ه��زار ميليارد تومان به س��پرده هاي 
ش��ده  هزينه  غيرمج��از  موسس��ات 
ك��ه عمال رش��د نقدينگ��ي و هجوم 
نقدينگي س��رگردان به بازارهاي طال 
و ارز و مس��كن و... را تش��ديد كرده 

است. 
در چنين شرايطي بود كه بانك ها 
با كمبود منابع، قفل شدن دارايي ها، 
هزينه ه��اي س��نگين تكاليف دولت، 
رشد پايه پولي، ساماندهي موسسات 
غيرمجاز و هجوم نقدينگي به سمت 
بازارهاي مختلف مواجه ش��ده اند، به 
تاكيد سياس��ت هاي دستوري  دليل 
برخ��ي مدي��ران بانكي و متناس��ب 
ساختن نرخ سود سپرده با نرخ تورم، 
نرخ س��ود جذب سپرده به ۱5درصد 

كاهش يافت. 

اگرچه كاهش نرخ س��ود بانكي به 
۱5درصد با اين توجيه در دستور كار 
قرار گرفت كه هزينه بانك ها كاهش 
يابد و به كاهش نرخ سود تسهيالت 
كم��ك كن��د و رون��ق اقتص��ادي را 
موجب ش��ود، اما نتيج��ه بي توجهي 
به فضاي اقتصاد و از جمله پرداخت 
سپرده موسس��ات غيرمجاز، افزايش 
نقدينگ��ي و هداي��ت آن به بازارهاي 
ارز و... باعث ش��د ك��ه بانك مركزي 
ب��ه ج��اي كاه��ش هزين��ه بانك ها، 
عمال ب��ا فروش اوراق س��پرده ريالي 
2۰درصدي، بار س��نگين ديگري به 
بانك ه��ا تحميل كن��د. تنها از محل 
خري��د اوراق س��پرده ريالي در بانك 
ص��ادرات معادل 555 ميليارد تومان 
بابت يكس��ال ب��ه اين بان��ك هزينه 
تحميل شده است و براي 23۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي در 
كل ش��بكه بانكي حداقل بايد رقمي 
مع��ادل ۱2هزار ميلي��ارد تومان بايد 
هزينه بيشتر روي دوش بانك ها قرار 
گيرد. براين اس��اس  روشن است كه 
كاهش نرخ س��ود بانكي بدون توجه 
ب��ه س��اير متغيرها و تنها براس��اس 
كاه��ش نرخ تورم ب��ه زير ۱۰درصد، 
از سياس��ت هاي موثر  به عنوان يكي 
در وضعي��ت بازاره��اي مالي و ارزي 
و بانكي، باعث ش��ده كه خس��ارت ها 
و هزينه هاي س��نگين بيشتري روي 
دوش بانك ها قرار گيرد. همچنين از 
بانك ها خواس��ته شده كه تسهيالت 
خ��ود را ب��ا نرخ هاي مص��وب و قابل 
قبول پرداخت كنن��د و اين موضوع 
در كنار بدهي هاي دولت به بانك ها، 
عمال مطالبات را افزايش داده و وثايق 
بانكي را روي دست بانك ها قرار داده 
و مردم نيز براي پرداخت بدهي خود 

با مشكالتي مواجه هستند. 
از سوي ديگر، در خارج از بانك ها، 
به دليل نوسان رشد نرخ ارز و التهاب 
و نوسان و هجوم نقدينگي به بازار ارز 
و طال، جذابيت نرخ سود بانكي كمتر 
شده و عده يي براي حفظ ارزش پول 
خود ب��ه بازار ارز و ط��ال تمايل پيدا 

كرده اند. 
عالوه بر چنين خس��ارت هايي كه 
به بانك ها و افراد وارد ش��ده، بخش 
تولي��د، واردات كاال، دانش��جويان و 
مصرف كنندگان واقعي ارز نيز با رشد 
دو برابري نرخ ارز، عمال با هزينه هاي 

زي��ادي مواجه ش��ده و در ش��رايط 
قاچاق اعالم ش��دن خري��د وفروش 
ارز، عمال امكان تهيه و خريد وفروش 
ارز را ندارند و دسترسي كافي به ارز 

مورد نياز را ندارند. 
گراني هاي اخي��ر كاالها از جمله 
خودرو، ميوه، و بس��ياري از كاالهاي 
ديگر نيز عمال هزينه هاي س��نگيني 
را ب��ه مردم در اين ش��رايط تحميل 
كرده است و اقتصاد ايران ظرف چند 
ماه با دو برابر ش��دن قيمت ها و رشد 
ب��االي 5۰درص��دي قيمت ها مواجه 
شده اس��ت كه به صورت زنجيره يي 
و دامنه دار به س��اير حوزه ها ازجمله 
رش��د اجاره مس��كن، قيمت مسكن، 
هزينه ه��اي معيش��تي، هزينه ه��اي 

دانشجويي و... سرايت كرده است. 
اساس��ي  پرس��ش  اي��ن  اكن��ون 
مطرح اس��ت كه چرا سياست گذاران 
اقتص��ادي كه ب��ه جوان��ب مختلف 
بازاره��اي مال��ي وكاال و ارز تس��لط 
بيش��تري دارند و در جريان مجموع 
عملكرد موسسات غيرمجاز، بانك ها، 
بازار ارز، هس��تند، تنها براساس يك 
موفقيت يعني كاه��ش نرخ تورم به 
زي��ر ۱۰درصد، ك��ه عمدتا حاصل از 
كاهش ق��درت خريد مردم و مصرف 
بخ��ش خصوصي و رك��ود و كاهش 
تقاضا بوده، اقدام به تصميم گيري در 
مورد يك متغير مهم مانند نرخ سود 

بانكي كرده اند. 
همچنين در اس��فندماه كه برنامه 
فروش اوراق س��پرده ريال��ي با نرخ 
2۰درص��دي در دس��تور كار ق��رار 
گرفت، براس��اس ك��دام پيش بيني و 
مش��اهدات و برآوردها به اين نتيجه 
رس��يدند كه اي��ن كار باعث كاهش 
التهاب و هجوم نقدينگي به بازار ارز 

مي شود. 
وقت��ي همزمان با اي��ن اقدامات و 
افزايش فش��ار به هزينه هاي بانك ها، 
برنامه پرداخت سپرده هاي موسسات 
غيرمجاز و رش��د پايه پولي و س��يل 
نقدينگ��ي س��رگردان در ح��ال رخ 
دادن اس��ت، نتيجه چنين سياستي 
روش��ن اس��ت و از يك سو نقدينگي 
جم��ع ش��ده در بانك ها خس��ارت و 
هزينه بيش��تري را به مردم و بانك ها 
تحمي��ل مي كن��د و از س��وي ديگر 
نقدينگ��ي موسس��ات غيرمج��از به 
بازارهاي مختلف هجوم مي برد و اين 
موضوعات متناقض را تنها نمي توان 
با افزايش هزينه بانك ها ساماندهي و 

كنترل كرد. 
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 در روزه��اي اخي��ر، چه در س��خنراني ها و 
پنل هاي تخصصي همايش ساالنه سياست هاي 
پول��ي و ارزي و چه در اظهارات كارشناس��ان و 
اعضاي اتاق ه��اي بازرگاني، موضوع نرخ س��ود 
بانكي و ارائه نرخي متناسب با نقدينگي موجود 
كشور و اثرات آن بر هجوم نقدينگي به بازارهاي 
ارز و طال و س��كه، نوس��انات ش��اخص بورس، 
گراني كاالها و خدمات و... مطرح شده و برخي 
كارشناسان با انتقاد از سياست هاي دستوري 9 
ماه اخير كه از ش��هريور 96 اجرا شده معتقدند 
كه كاهش نرخ س��ود بانكي بدون اثرات درنظر 

گرفتن نقش موسسات غيرمجاز ...

پرداخت پاداش به برندگان و شركت كنندگان 
در رويدادهاي ورزش��ي در سطح قهرماني ظاهرا 
آن قدر بديهي به نظر مي رس��د كه كمتر كسي 
ممكن اس��ت از خود بپرسد اساس��ا چرا بايد به 
اي��ن گروه پاداش تعلق بگي��رد؟ آيا واقعا بايد به 
قهرمانان��ي كه ب��ه صورت عرفي دس��تمزدهاي 
باالي��ي ه��م درياف��ت مي كنن��د، پاداش ه��اي 
ميلياردي داد؟ موافقاني هس��تند كه مي گويند، 
پيروزي قهرمانان »آدرناليني« است كه در سطح 
ملي ترشح مي ش��ود و شاد كردن دل ميليون ها 
ايران��ي در مقابل پرداخت چن��د ميليارد تومان 

پاداش هيچ است ...

 تحميل هزينه هاي نرخ غلط 
سود بر مردم و فعاالن اقتصادي

 »مايكل سندل« 
و جام جهاني فوتبال
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گزارش
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معاون اقتصادي وزي��ر خارجه گفت: از 
حداكثر ظرفيت هاي ديپلماس��ي اقتصادي 
ب��راي تولي��د، ص��ادرات و توجه م��ردم به 
فناوري هاي نو و پيدا كردن بازار براي كشور 
اس��تفاده مي كنيم.  غالمرض��ا انصاري در 
گفت وگو با مهر پيرامون وظايف و عملكرد 
معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه اظهار داشت: به طور 
كلي نقش ديپلماس��ي اقتصادي در واقع بسيج تمام توانمندي ها و 
ظرفيت هاي كشور و معرفي آن به خارج از مرزهاي ايران است.  او 
افزود: همه وزارتخانه ها و بخش هاي غير دولتي و همه ظرفيت ها و 
منابع كش��ور بايد شناخته شود و به كار گرفته شوند تا بتوان يك 
ديپلماسي موفق اقتصادي را به كشورهاي ديگر جهان معرفي كرد.  
معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه تصريح كرد: طبيعتا 
در دوران سخت تحول اقتصادي اي كه ما با آن مواجه هستيم، نقش 
ديپلماسي اقتصادي مي تواند بسيار تعيين كننده باشد و اين قابليت 
را دارد كه توجه نهادها و مراكز اقتصادي جهان را به توانمندي هاي 

اقتصادي ايران جلب كند.  

وزير دادگس��تري در خص��وص افزايش 
قيمت ها گفت: س��ازمان تعزيرات مس��وول 
برگردان��دن قيمت ها نيس��ت.  ب��ه گزارش 
»تع��ادل« به نق��ل از روابط عموم��ي وزارت 
دادگس��تري، سيد عليرضا آوايي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه اگر افزايش قيمت ها در 
هفته هاي اخير غيرقانوني است پس چرا قيمت ها به قبل برنمي گردد؟ 
اظهار داشت: اختيارات كنوني س��ازمان تعزيرات براي شرايط عادي 
جواب مي دهد و تا يكي دو س��ال پيش ض��رورت افزايش اختيارات 
تعزيرات حس نمي شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحاديه ها 
و اصناف س��پرده ش��ده بود.  او گفت: در گراني هاي اخير از اصناف و 
نهادهاي مسوول قيمت گذاري انتظار بيشتري مي رفت كه با تعزيرات 
همكاري داشته باشند. آنچه سازمان تعزيرات مي توانست انجام دهد 
توس��عه گش��ت هاي مش��ترك و حضور فعال تر در بازار و استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني اش بود كه در اين مدت همه اين كارها را به درستي 
انجام داد.  آوايي گفت: با توجه به جلس��اتي كه در س��طح عالي در 
روزهاي اخير برگزار شد فكر مي كنم اتفاقاتي براي مهار گراني رخ دهد. 

مش��اور بين الملل رهب��ر معظم انقالب 
با اش��اره به حمالت اخير ائتالف س��عودي 
به بن��در حديده يمن گفت: س��عودي ها و 
اماراتي ها با ادام��ه جنگ نابرابر يمن بيش 
از امروز متضرر مي شوند.  علي اكبر واليتي 
رييس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه 
آزاد در حاش��يه مراسم بسيج اس��اتيد اين دانشگاه كه ظهر ديروز 
)چهارشنبه 30 خرداد( برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
اين سوال كه آيا كشورهاي اروپايي به تعهداتشان در برجام پايبند 
مانده اند، گفت: ايران شرايطش را به كشورهاي اروپايي اعالم كرده 
بنابراين اروپايي ها موظف هستند تا به تعهداتش عمل كرده و امريكا 
را وادار كنند كه دست از خرابكاري هايش بردارد.  او افزود: جمهوري 
اسالمي در مساله برجام بارها موضعش را از زبان رييس جمهور گفته 
و به هيچ وجه از خواسته هايش كوتاه نخواهد آمد.  مشاور بين الملل 
رهبر معظم انقالب با اشاره به انتخابات عراق گفت: خوشحاليم كه 
انتخابات عراق بدون مش��كل و در امنيت باال برگزار شد. ان شاءاهلل 

مسووالن عراق هر چه زودتر مجلس جديد را تشكيل دهند.

 فيروزآب�ادي ويالي لواس�ان را تحويل داد؛ 
تعادل| سرلش��گر فيروزآبادي صب��ح ديروز ويالي 

حاشيه ساز لواسان را تحويل داد. 
سرلش��كر سيدحس��ن فيروزآبادي رييس پيشين 
س��تادكل نيروهاي مس��لح، ويالي لواس��ان كه از 
س��ال ها پيش در اختيار داش��ت را سه شنبه شب 

تخليه كرد و صبح ديروز تحويل داد. 
او در حس��اب كاربري خود در توييتر نوشت:»طي 
3هفته گذشته تيم كارشناسان ستاد اجرايي براي 
نقشه برداري و كارشناسي ابعاد مختلف محل مذكور 
ب��ا هماهنگي اينجانب در محل فع��ال بودند و روز 
سه ش��نبه بعدازظهر مقدمات تحويل گرفتن محل 
مذكور پايان رسيد. همچنين در تماس اينجانب با 
دفتر نظامي معظم له، دس��تور تخليه محل دريافت 
شد. بالفاصله به ستاد اجرايي آمادگي براي تحويل 

در اسرع وقت اعالم گرديد.«
 امضاي نامه مذاكره با امريكا از س�وي چند 
نف�ر ارتباطي به جريان اصالحات ندارد؛ ايلنا| 
ي��ك فعال سياس��ي درخصوص مذاكره ب��ا امريكا 
گفت: اگ��ر بعضا برخي از چهره ه��اي محدود نامه 
مذاك��ره با امري��كا را امضا كرده ان��د هيچ ربطي به 
جريان اصالحات ندارد، نظر شخصي خودشان است 

و نمي توان آن را نظر همه اصالح طلبان دانست. 
جواد امام درباره مذاكره با امريكا آن هم در شرايط 
فعلي كش��ور گفت: با توجه به وضعيتي كه درحال 
حاضر ترامپ به وجود آورده است، مذاكره با امريكا 

درست نيست. 
اين فعال سياسي اصالح طلب خاطرنشان كرد: ما با 
اصل مذاكره مش��كلي نداريم، اگر جايي الزم است 
كه حقوق كش��ور و ملت حفظ شود حتما مذاكره 
خواهيم كرد اما در اين شرايط حتما مذاكره به نفع 

ما نخواهد بود. 
 س�فير اي�ران در س�وييس بعد از ۴ س�ال 
تعيين شد؛ ايسنا| سفير جديد ايران در سوييس 
در آس��تانه س��فر رييس جمهور به برن تعيين شد. 
محمدرض��ا حاجي كريم جباري، مديركل پيش��ين 
وزارت��ي وزير امور خارجه بعد از طي ش��دن مراحل 
اداري و ديپلماتيك الزم به عنوان سفير جديد ايران 
در سوييس تعيين شد. براساس اين گزارش، آخرين 
سفير ايران در اين كشور، غالمعلي خوشرو بوده كه 
درحال حاضر مسووليت نمايندگي ايران در نيويورك 
را برعه��ده دارد. پس از اينكه غالمعلي خوش��رو از 
برن به نيويورك رفت از س��ال ۱3۹3 تا سال ۱3۹۵ 
مهدي عابدي به عنوان كاردار ايران مسووليت اداره 
اين سفارتخانه را بر عهده داشت و از بهمن ماه سال 
۱3۹۵ تاكنون عليرضا س��بزعلي در س��مت كاردار 

موقت اين مسووليت را بر عهده گرفته بود. 
 اعالم آمادگي مسكو براي پيوستن به اتحاديه 
اروپ�ا براي محافظ�ت از برجام؛ اس�پوتنيك| 
الكساندر گروش��كو، معاون وزير امور خارجه روسيه 
روز چهارش��نبه)ديروز( در يك كنفرانس از آمادگي 
مسكو براي پيوستن به بسته حمايتي اتحاديه اروپا 
پس از خروج امريكا از توافق هس��ته يي با ايران خبر 
داد. او گف��ت: در ه��ر ش��رايطي ما به ط��ور قوي از 
ادامه اج��راي برجام حمايت و از تالش هاي مربوطه 
اتحاديه اروپا پش��تيباني مي كنيم. ما آماده ايم تا به 
بسته اقدامات محافظتي اتحاديه اروپا)در اين زمينه( 
بپيونديم. اين مقام روس همچنين تاكيد كرد: خروج 
امريكا از توافق هس��ته يي به ويژه براي شركت هاي 

اروپايي زيان آور بوده است. 
 س�هميه فرزن�دان جانب�ازان در دانش�گاه 
افزايش يافت؛ ايرنا| نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي تصويب كردند: س��هميه ورود همسران و 
فرزندان جانبازان كمت��ر از 2۵درصد و رزمندگان 
به دانشگاه افزايش يابد. نمايندگان در جلسه علني 
ديروز- چهارش��نبه- مجلس طرح اصالح بند الف 
ماده ۹0 قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران را با 
۱۱۹راي مواف��ق، ۵8 راي مخالف و ۱2راي ممتنع 
از مجم��وع 2۱3نماين��ده حاضر تصوي��ب كردند. 
نمايندگان مجلس در ماده واحده اين طرح تصويب 
كردند، سهميه ورود با ۵ درصد سهميه اختصاصي 
براي همس��ران و فرزندان جانب��ازان زير 2۵درصد 
و همس��ران و فرزندان رزمن��دگان با حداقل ۵ ماه 
حضور داوطلبانه در جبهه به 30درصد افزايش يابد. 
 بررس�ي طرح ارتقاي شفافيت صورت هاي 
مال�ي نهاده�اي عمومي غيردولت�ي فوريتي 
شد؛ تس�نيم| نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در نشست علني ديروز )چهارشنبه 30 خرداد( قوه 
مقننه با بررسي يك فوريت طرح الحاق بند )ز( به 
بن��د ۵ ماده 6 قانون اصالح موادي به قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر 
ارتقاي شفافيت صورت هاي مالي نهادهاي عمومي 
غيردولت��ي ب��ا ۱2۹راي مواف��ق، ۱7راي مخالف و 
۱۱راي ممتنع از مجم��وع 20۱ نماينده حاضر در 
صحن موافقت كردند. بنا ب��ر اين گزارش در طرح 
مذكور آمده اس��ت: در صورت عدم اجراي تكاليف 
قانوني توسط شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مصرح 
در بند ۵ ماده 6 قانون اصالح موادي از قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به صورت 
غيرقابل بخش��ودگي، ن��رخ ماليات ب��ر درآمد آنها 
۱0واحد درصد و س��هم كارفرم��اي بيمه صندوق 
بازنشس��تگي ۵واحد درصد مازاد ب��ر نرخ متعارف 

سال مشمول محاسبه مي شود.
 خب�ر دادس�تان ته�ران از پش�ت پ�رده 
گراني هاي س�كه؛ ايس�نا| دادس��تان تهران در 
جريان اش��اره به چند پرون��ده اقتصادي و موضوع 
گراني هاي اخير به داليل افزايش قيمت سكه اشاره 
كرد.  جعفري دولت آبادي به موضوع گراني سكه در 
ماه هاي اخير اش��اره كرد و بيان داشت: دولت سكه 
فروخته اس��ت و خريدار اول 38 هزار عدد س��كه، 
نفر دوم 23هزار عدد و نفر سوم نيز 4 هزار و اندي 
سكه خريداري كرده است. دولت عنوان مي كند كه 
ما در حال جمع كردن نقدينگي هس��تيم كه يك 
منطق اقتصادي اس��ت و استدالل دولت اين است 
كه اگر اين كار را انجام نمي داد و سكه نمي فروخت 
پول هاي مردم جمع نمي شد ولي اينكه يك نفر 38 
هزا  ر عدد س��كه بخرد اگرچ��ه با منطق اقتصادي 
همراه هس��ت ولي ممكن اس��ت ب��ا منطق عدالت 

همراه نباشد.

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس، نمايندگان و جمعي از كاركنان مجلس شوراي اسالمي:

مجلس درخصوص تروريسم و پولشويي مستقال قانون بگذارد

رايزني  سنگين ديپلمات هاي ايراني با مقامات غربي و شرقي

ايران »تضمين عملي« مي خواهد
گروه ايران|

در حالي كه زمان زيادي ب��راي ارائه تضمين هاي 
الزم به ايران از س��وي اروپا نمانده، سفرهاي مقامات 
ايراني به غرب و ش��رق فزوني يافته اس��ت. سفرهايي 
كه به نظر مي رسد، هدفش از يك سو مذاكره براي نوع 
روابط سياس��ي- اقتصادي ايران با اين كشورها پس از 
لغو احتمالي برجام و از س��وي ديگر رساندن اين پيام 
به طرف غربي اس��ت كه چ��ه تضمين هايي مي تواند 
برجام را حفظ كند. مصداق اين ادعا، سفر روز گذشته 
علي اكبر صالحي به نروژ و ديدار با دبيركل سازمان ملل 
و مقامات اروپايي و سفر كمال خرازي به ايتاليا بود كه 
هر دو س��فر يك فصل مشترك داشتند؛ آن هم آينده 
برجام و روابط سياسي ايران و اروپا پس از لغو احتمالي 
برجام بود. صالحي در س��فر خود به نروژ زماني كه با 
آنتونيو گوترش دبير كل سازمان ملل گفت وگو مي كرد، 
اقدامات و پيشنهادهاي دريافتي از اتحاديه اروپا براي 

حفظ برجام را براي انتظارات ايران »ناكافي« خواند. 

 پيشنهادهاي اروپا ناكافي است
رييس س��ازمان انرژي اتمي اي��ران كه براي 
ش��ركت در نشس��ت »اس��لوفروم« به نروژ سفر 
كرده در اسلو، پايتخت اين كشور در گفت وگو با 
آنتونيو گوترش ، ناخشنودي خود را از روند حفظ 
برجام بيان كرد. علي اكبر صالحي در اين مالقات 
ضمن مخرب دانس��تن سياست هاي اخير امريكا 
در قبال برجام به س��ابقه رفتار مشابه اين كشور 
در دوره هاي گذشته اش��اره كرد و با ابراز ترديد 
در م��ورد امكان حفظ برجام با ش��رايط موجود، 
پيش��نهادهاي دريافتي از اتحادي��ه اروپا را براي 
انتظارات جمهوري اسالمي ايران كافي ندانست. 
او ب��ا خطرن��اك توصي��ف ك��ردن ش��رايط 
خاورميانه به اهميت نقش ايران در منطقه اشاره 
كرد و تاكيد داش��ت كه اگر روند به همين گونه 

پيش رود، همه بازنده خواهند بود. 
صالحي همچنين با ي��ادآوري توانمندي هاي 

جمهوري اس��المي ب��ه  ويژه در صحن��ه داخلي 
و منطقه ي��ي سياس��ت امري��كا ب��راي مقابله با 
جمهوري اسالمي و بازگشت به دوران دنباله روي 
از سياس��ت هاي غيرسازنده اين كشور را محكوم 

به شكست توصيف كرد. 
 رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران همچنين 
نتاي��ج حاصله از برج��ام در حوزه هاي اقتصادي، 
بانك��ي و س��رمايه گذاري را بس��يار كمتر از حد 
انتظ��ار توصي��ف كرد و خواه��ان حمايت صريح 
حاميان برجام از جمله سازمان ملل و كشورهاي 
اروپايي از اين توافق و مقابله با سياس��ت ترامپ 
شد.  بر اساس اين گزارش، دبيركل سازمان ملل 
در اين مالق��ات، انتظارات سياس��ي و اقتصادي 
اي��ران از اتحادي��ه اروپا را قابل درك دانس��ت و 
قرار شد در نزديك ترين فرصت بار ديگر خواهان 
جديت طرف هاي باقيمانده در برجام نس��بت به 

برآورده كردن انتظارات ايران شود. 

 رايزني هاي سياسي خرازي در رم
از س��وي ديگر كمال خرازي كه در حال حاضر 
رياس��ت شوراي راهبردي روابط خارجي را برعهده 
دارد و در دوره اصالحات وزير امور خارجه بوده، به 
ايتاليا سفر كرده و در ديدار با مقامات اين كشور از 
خطرات خاورميانه بدون برجام سخن گفته است. 
اين س��فر خرازي به ايتاليا كه بزرگ ترين شريك 
تج��اري ايران در ميان كش��ورهاي عض��و اتحاديه 
اروپاس��ت، در حالي صورت مي گي��رد كه چندي 
پيش او به فرانس��ه هم سفر كرده بود كه اين سفر 
حاش��يه هاي فراواني داش��ت. خرازي در نخستين 
ديدار رس��مي خود با ميالن��زي، وزير امور خارجه 
ايتاليا گفت وگو و مواضع و سياست هاي كشورمان 
در قبال برجام و انتظار تهران از كشورهاي اروپايي 
براي تامين منافع ايران پس از خروج امريكا از توافق 
هسته يي را تشريح كرد. خرازي به ميالنزي گوشزد 
كرد كه طبق برجام اي��ن حق براي ايران محفوظ 
اس��ت كه در صورت بازگشت تحريم هاي امريكا به 
ص��ورت جزئي يا كلي تعهدات خود را متوقف كند 
و لذا اينك كه امريكا از برجام خارج شده است اين 
ح��ق به مراتب براي ايران وج��ود دارد، ولي با اين 
وجود به ساير اعضاي برجام فرصت داده شده است 

تا زمينه هاي حفظ برجام را تضمين كنند. 

رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي تاكيد 
كرد: اگر برجام شكس��ت بخورد، وضعيت جديدي 
در خاورميانه ايجاد خواهد ش��د كه بر امنيت اروپا 
نيز تاثير خواهد داشت. بنابراين كشورهاي اروپايي 
بايد نش��ان دهند كه براي حفظ برجام و مقابله با 
فشارهاي امريكا موضع واحدي دارند و اين موضع را 
عملي مي كنند. در نقطه مقابل، وزير خارجه ايتاليا 
نيز ضمن ابراز تاسف از خارج شدن امريكا از برجام 
گفت كه سياس��ت اتحاديه اروپ��ا و ايتاليا در قبال 
برجام كامال مشخص بوده و حفظ برجام بارها مورد 
تاكيد اتحاديه اروپا قرار داش��ته است. چنانكه اين 
اتحاديه درصدد اس��ت با ارائه مكانيسم هاي عيني، 
اجراي برجام را تضمين كند. بخشي از گفت وگوي 
ميان دو طرف نيز به وضعيت خاورميانه اختصاص 
داش��ت كه در آن خرازي آنچه در يمن رخ داده را 
جنايت توسط عربستان خواند. ميالنزي نيز امنيت 
خاورميانه براي اروپا را بس��يار مه��م عنوان كرد و 
گفت: تالش اين كشور بر اين است كه با مشاركت 
ايران، امور خاورميانه در مس��ير درس��ت خود قرار 
گي��رد. هرچن��د او تاكيد كرد كه ايتالي��ا به دنبال 
مداخله در منطقه نيست، بلكه با توجه به موقعيت 
جغرافيايي و همسايگي با مديترانه، تحوالت منطقه 

تاثير مستقيم بر امنيت ايتاليا خواهد داشت. 

گروه ايران|
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي صبح ديروز )چهارش��نبه( در ديدار رييس و 
نمايندگان و جمعي از كاركنان مجلس شوراي اسالمي، 
مجل��س را ركن ركي��ن نظام و به فرم��وده امام راحل، 
عصاره فضائل يعني جوه��ره برترين خصوصيات ملت 
خواندند و افزودند: نمايندگان در قانونگذاري و عمل به 
وظايف اساسي خود مسائل مهمي همچون »اولويت هاي 
كش��ور، رفع مش��كالت مردم به ويژه طبقات ضعيف و 
متوسط، تاثيرناپذيري از ديدگاه هاي غربي، انقالبي گري 
و پرهيز از اشرافي گري« را مورد توجه كامل قرار دهند. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي سخنانشان 
خدمت خالصانه به مردم را برترين عبادات دانس��تند و 
گفتند: همه اقدامات، رفتار و گفتار نمايندگان اگر براي 
خ��دا و در راه رضاي او باش��د، خدمت واقعي و موجب 
تقرب به پروردگار است.  ايشان با تاكيد بر اينكه كيفيت 
مجلس در هر دوره بايد نس��بت ب��ه دوره قبل افزايش 
يابد، دستيابي به اين هدف را در گرو كار بيشتر و بهتر 
برش��مردند و خاطرنش��ان كردند: الزم��ه در صدر قرار 
گرفتن در ميدان خدمت، كار برتر و اقدام و عمل اساسي 
اس��ت.  رهبر معظم انقالب اس��المي، گ��زارش رييس 
مجل��س از كارهاي انجام  ش��ده را خوب ارزيابي كردند 
و در عي��ن حال افزودند: ش��اخص هاي كمي همچون 
تعداد مصوبات براي اين ارزيابي كافي نيست بلكه بايد 
وزن مصوبات در مديريت كش��ور يعني تاثير قوانين در 
پيشرفت ايران و رفع مشكالت مردم اندازه گيري شود. 

ايش��ان با اش��اره به تعبير امام بزرگوار از مجلس به 
عنوان »عصاره فضائل ملت« خاطرنش��ان كردند: ملت 
ايران در تاريخ نماد فضائلي همچون »ايمان، علم، اعتماد 
به نفس، استقالل، پايداري و افتخار به داشته هاي خود« 
بوده اس��ت و بر همين اساس، مجلس و نمايندگان آن 
باي��د عصاره چنين فضائلي و مظهر عزت ملي، اقتدار و 

استحكام نظام اسالمي باشند. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در همين زمينه تاكيد 
كردند: مجلس نبايد نم��اد ترديد و خودكم بيني، يأس 
و نااميدي و بي اعتنايي و بي مباالتي به مس��ائل كشور 
باشد و نبايد با ديد مأيوسانه به ظرفيت ها و توانايي هاي 

ملي نگاه كند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با ي��ادآوري دو نمونه 
تاريخ��ي از تهاجم بيگانگان يعني ورود س��لجوقيان و 
مغول ها به ايران و همچنين با اشاره به ورود اسالم عزيز 
به ايران خاطرنش��ان كردند: در هم��ه اين دوره ها زبان 
فارس��ي و فرهنگ و هنر و تمدن ايراني محفوظ ماند و 
روز به روز پيشرفت كرد كه اين نشانه اقتدار و استحكام 
ملت اس��ت.  ايشان با اشاره به دش��مني همه جانبه با 
مردم ايران در چهل س��ال گذشته افزودند: چهل سال 
اس��ت كه جبهه عظيمي از دش��منان همچون جنگ 
احزاب در صدر اس��الم با هر كار ممكن مانند جنگ و 
تحريم و توطئه امنيتي، س��خت ترين اقدامات خصمانه 
را عليه ملت ايران انج��ام داده اند اما امروز علم، اقتدار، 
پيش��رفت، عظمت و حضور بين المللي ايران روزافزون 
و غيرقابل مقايس��ه با روز اول انقالب اس��ت.  حضرت 

آيت اهلل خامن��ه اي در نوع��ي جمع بن��دي از اين بخش 
سخنانش��ان خطاب به نماين��دگان تاكيد كردند: ملت 
اي��ران چنين ملت پرافتخار و ممتازي اس��ت، بنابراين 
شما كه عصاره فضائل آنها هستيد با اين نگاه به خود و 

مجلس بنگريد و وظايف تان را انجام دهيد. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي »قانونگ��ذاري و 
ريل گذاري حركت اجرايي كش��ور« را مهم ترين وظيفه 
مجلس خواندند و با تاكيد بر افزايش مس��تمر كيفيت 

قانونگذاري نكات مهمي را در اين زمينه بيان كردند. 
»توج��ه ب��ه اولويت هاي كش��ور و پرهي��ز كامل از 
قانونگذاري در زمينه مس��ائل كم اهميت« نخس��تين 
نكته ايشان بود.  حضرت آيت اهلل خامنه اي به نمايندگان 
ملت خاطرنش��ان كردند: ش��ما ب��راي خدمت به ملت 
فقط چهار س��ال مهلت داريد، بنابراين لحظه لحظه آن 
را صرف قانونگذاري در مس��ائل مه��م و داراي اولويت 
كنيد.  »عملي ب��ودن قوانين« و »پرهيز از قانونگذاري 
در مس��ائل خالف مصلحت كشور« دو نكته ديگر رهبر 

معظم انقالب خطاب به نمايندگان مجلس بود. 
ايش��ان در همي��ن بح��ث در زمينه معاه��دات و 
كنوانس��يون هاي بين المللي گفتند: اين معاهدات ابتدا 
در اتاق ه��اي فكر قدرت هاي بزرگ و براي تامين منافع 
و مصالح آنها پخت و پز مي ش��ود و س��پس با پيوستن 
دولت هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شكل به ظاهر 
بين المللي مي گيرد به  گونه يي كه اگر كش��ور مستقلي 
مانند ايران آنها را قبول نكند او را مورد هجوم ش��ديد 
قرار مي دهند كه مثال ۱۵0كشور پذيرفته اند شما چطور 
آن را رد مي كني��د؟ رهبر معظم انق��الب در تبيين راه 
صحيح برخ��ورد با اين گون��ه كنوانس��يون ها افزودند: 
همان گونه كه درباره »برخي كنوانسيون هاي بين المللي 
اخيرا مطرح ش��ده در مجلس« گفتيم، مجلس شوراي 
اس��المي كه رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقال در 

موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي 
قانونگذاري كند.  ايش��ان افزودند: البته ممكن اس��ت، 
برخ��ي مفاد معاهدات بين المللي خوب باش��د اما هيچ 
ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد به كنوانسيون هايي 
بپيونديم كه از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا مي دانيم 
كه مشكالتي دارند.  حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه 
بحث ضرورت هاي قانونگذاري افزودند: قانون در درجه 
اول بايد در جهت رفع مش��كالت مردم به ويژه طبقات 
ضعيف و متوسط باشد و به گونه يي نباشد كه آلت دست 

و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گيرد. 
»رعايت كامل جنبه هاي كارشناس��ي با استفاده از 
توانمندي ه��اي مركز پژوهش هاي مجل��س و نيز آرا و 
ديدگاه هاي نخبگان خارج از مجلس« نكته ديگري بود 
كه رهبر معظم انقالب به نمايندگان ملت توصيه موكد 
كردند.  ايشان با انتقاد از برخي تاثيرپذيري ها در مجلس 
از ديدگاه هاي غربي در بحث و بررس��ي مسائل مربوط 
به »خانواده« گفتن��د: در قانونگذاري در پي حل واقعي 
مشكالت باش��يد. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان 
كردند: سبك زندگي غربي در تعارض با معناي حقيقي 
خانواده است و مشكالت العالجي را براي آنها به وجود 
آورده است، بنابراين در قانونگذاري براي حل مشكالت 
خانواده ه��اي ايراني، نبايد به نگاه غربي ها به زن، فرزند، 
پ��در و مادر توجه ك��رد.  »قانونگذاري در جهت اولويت 
مهم كش��ور يعني حل معضالت اقتصادي« دستور كار 
ديگري بود كه رهبر معظم انقالب براي مجلس ترسيم 
كردند.  ايشان با ابراز خرسندي از تشكيل جلسه سران 
و عناصر س��ه قوه براي ورود جدي به مسائل اقتصادي 
گفتند: اين جلس��ه بايد بُِبرد و با تصميمات قوي، راه را 
براي حل مش��كالت موجود باز و مجلس نيز در همين 
جهت حركت كند و به دش��منان اجازه سوءاستفاده از 

مشكالت اقتصادي ندهد. 

»ت��ازه گرداني و تنقي��ح قواني��ن«، »حذف برخي 
قوانين گذش��ته كه فلس��فه وجودي و منطق تصويب 
خود را از دس��ت داده ان��د«، »رفع برخي قوانين متضاد 
و مشكل آفرين ازجمله براي تسهيل در فضاي كسب و 
كار«، نكته ديگر رهبر معظم انقالب در باب ضرورت هاي 

قانونگذاري در خانه ملت بود. 
ايش��ان با انتقاد از اجرا نش��دن يا تاخير در اجراي 
قوانين در برخي دس��تگاه ها تاكي��د كردند: قانون براي 
اجرا تصويب مي شود و مجلس اجراي قوانين را پيگيري 

و مطالبه جدي كند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تاكيد بر رفتار انقالبي 
نمايندگان يعن��ي »رفتار عاقالنه، مدبرانه و مجاهدانه« 
خاطرنشان كردند: ش��ما در سوگند نمايندگي متعهد 
مي ش��ويد كه از مباني و دس��تاوردهاي انقالب و نظام 
صيانت كنيد و عمل به اين سوگند جز با رفتار انقالبي 
به معناي صحيح آن ممكن نيست، ضمن اينكه اگر به 
اين تعهد عمل نشود، حضور نماينده در مجلس از لحاظ 
قانون اساسي و شرع دچار اشكال مي شود. رهبر معظم 
انقالب با اش��اره به توصيه هميشگي خود به مسووالن 
كش��ور براي »مديريت جهادي« گفتن��د: بايد روحيه، 
ايمان و انگيزه انقالبي بر رفتار، سخن گفتن و اقدامات 
نمايندگان مجلس حاكم باشد.  »حضور به موقع و كامل 
در كميسيون ها و صحن علني مجلس«، »پرهيز كامل از 
سفرهاي خارجي غيرضرور« و »پرهيز از اشرافي گري« 
توصيه هاي ديگر رهبر معظم انقالب به نمايندگان بود. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، »اش��رافي گري« را بالي 
بزرگ كشور خواندند و افزودند: اگر خلق وخوي اشرافي 
جزو س��بك زندگي ما ش��د، تبعات منفي آن ازجمله 
ريزش ه��ا پاياني نخواهد داش��ت و كار خيلي مش��كل 
مي ش��ود.  رهب��ر معظم انقالب در ادامه سخنان ش��ان 
بحث »نظارت بر رفت��ار نمايندگان« را حتي از نظارت 

مجلس بر دولت و ديگر مجموعه ها مهم تر دانس��تند و 
تاكيد كردند: هياتي كه در اين زمينه در مجلس ايجاد 
شده بايد تقويت شود و به معناي حقيقي كلمه بر رفتار 
نمايندگان نظارت كند.  ايشان عملكرد مجلس شوراي 
اس��المي به عنوان يك ركن اساسي نظام را تا به امروز 
خوب و رو به پيش��رفت خواندند و تاكي��د كردند: اين 
حركت بايد هرچه بيش��تر تقويت ش��ود، زيرا كشور به 
استحكام ساخت دروني ملت و نظام نياز دارد.  حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به آش��كار ش��دن روزافزون 
خباثت ذات��ي زورگوي��ان بين المللي افزودن��د: ديدن 
تصاوير جنايت جدا كردن هزاران فرزند از مادران ش��ان 
در امريكا، انس��ان را بي طاقت مي كند اما امريكايي ها با 
خباثت كامل، فرزندان را از والدين مهاجر جدا مي كنند. 
ايش��ان حم��الت جنايت بار و خونين چند كش��ور 
داراي تسليحات پيشرفته براي خارج كردن يك بندر از 
دست مردم مظلوم يمن را نمونه يي ديگر از ذات خبيث 
زورگوي��ان جهاني خواندن��د و افزودند: اين دش��منان 
بشريت به علت ايستادگي و عدالت طلبي ملت ايران با 
جمهوري اسالمي نيز دشمني مي كنند اما ملت ايران به 
فضل الهي با حفظ اس��تحكام داخلي، بر امريكا و ديگر 

دشمنان پيروز خواهد شد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: اين 
جنايتكاران، شمرهاي زمان هستند و به  فرموده قرآن، 
هيچ عهد و پيمان آنها مورد اعتماد نيست و اين حقيقت 

را ملت ايران امروز به روشني مي بيند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در پايان سخنان ش��ان 
تاكيد كردند: دشمنان ملت ايران به معناي واقعي كلمه 
باج طلب و زورگو هستند و بديهي است كه نظام، ملت و 
مسووالن ايران زير بار هيچ باج طلب و زورگويي نخواهند 
رفت.  پيش از س��خنان رهبر معظم انقالب اس��المي، 
رييس مجلس با بيان گزارش��ي از اقدامات مجلس در 
حوزه نظ��ارت و قانونگذاري، گف��ت: در مجلس، 200 
جلسه علني برگزار شد و ۱0۹ قانون و ۱4 مورد تحقيق 

و تفحص به تصويب رسيد. 
آق��اي الريجاني با اش��اره به برخ��ي قوانيني كه در 
مجل��س دهم تصويب ش��ده، خاطرنش��ان ك��رد: 26 
جلس��ه مجلس ب��ه موضوع��ات مهمي نظير بررس��ي 
وضعي��ت صندوق هاي بازنشس��تگي، مش��كالت آب، 
مساله سازي هاي دي ماه سال گذشته، مسائل هسته يي 
و منطقه يي، وضعيت بانك ها و اش��تغال و اولويت هاي 

اقتصادي كشور اختصاص يافت. 
رييس مجلس افزود: مشكل تورم و طرح هاي عمراني 
نيمه تمام مورد توجه مجلس است و در بودجه سال ۹7 

سازوكار جديدي براي حل آن درنظر گرفته شد. 
آقاي الريجاني حساس��يت نماين��دگان به اقدامات 
خصمان��ه امري��كا و مقابله با تحريم ها را بس��يار جدي 
خواند و گفت: در ش��رايط حساس امروز ايران با تدابير 
هوش��مندانه رهبر معظم انقالب ملت با س��رافرازي از 

چالش ها عبور خواهد كرد. 
رييس مجلس افزود: مجلس شوراي اسالمي با همه 
توان، در مقابله با دسيس��ه هاي بيگانگان مي ايس��تد و 
در جهت امنيت و س��عادت ملت اي��ران به ويژه در ابعاد 
اقتصادي با قواي ديگر همكاري صميمانه خواهد داشت. 

 Thu. Jun  21. 2018  1129   پنج شنبه 31  خرداد 1397     7 شوال 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

يك عضو فراكس��يون اميد در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: جريان اصالح طلبي 
يك فرآيند است كه از سال ها قبل شكل 
گرفت��ه و ن��داي آن تغيي��رات به صورت 
اصالحي اس��ت. نمي توان براي آن حدود 

تعيين كرد. 
قاسمي ميرزايي نيكو در گفت وگو با ايسنا با اشاره به نامه منتشر 
شده از سوي ۱00نفر براي مذاكره با امريكا و انتساب آن به جريان 
اصالح طلبي بيان كرد: وقتي به طور كلي به ليس��ت اين افراد نگاه 
كني��د، افراد داخ��ل از ح��زب و جريان اصالح طلب��ي و گروه هاي 
داخلي در اين ليس��ت حضور ندارند جز يك نفر كه بايد با ايش��ان 
صحبت ش��ود و نظر ايشان را پرسيد.  او گفت: جريان اصالح طلبي 
مجموعه يي از گروه ها و احزاب است. اصالح طلبي يك فرآيند است 
كه نداي آن تغيير به صورت اصالحي است. اصالح طلبي يك پروسه 
فراگير است كه از سال هاي قبل و از اوايل انقالب شكل گرفته است 
اما امروز ش��اخص تر است جريان اصالح طلبي همه مسائل را در بر 

مي گيرد و نمي توان براي آن حدود تعيين كرد. 

 فقط نام يك اصالح طلب
در ليست ۱۰۰ نفره مذاكره با امريكاست

 سعودي ها با ادامه جنگ نابرابر يمن
بيش از امروز متضرر مي شوند

 واكنش وزير دادگستري
به افزايش قيمت ها

 اولويت هاي »معاونت اقتصادي«
وزارت خارجه براي توسعه
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3 كالن
شروط تبديل كارمندان 

پيماني به رسمي
 تع�ادل| س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي 
ش��رايط تبديل كاركنان ب��راي تبديل وضعيت از 

رسمي آزمايشي به رسمي را به اعالم كرد. 
چندي پيش جمشيدي، رييس سازمان اداري 
و استخدامي كشور از تدوين دستورالعمل تبديل 
وضعي��ت نيروهاي پيماني به رس��مي آزمايش��ي 
خب��ر داده بود. وي اخيرا بخش��نامه مربوطه را به 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ كرده است. 
در تازه تري��ن ابالغيه ي��ي ك��ه س��ازمان امور 
اداري و اس��تخدامي داشته شرايط براي وضعيت 
نيروها مش��خص شده اس��ت. طبق اين بخشنامه 
براي تبدي��ل وضعي��ت نيروهاي اس��تخدامي از 
پيماني به رس��مي آزمايش��ي بايد حداقل 5 سال 
از اس��تخدام پيماني كارمند س��پري شده باشد. 
همچنين اس��تخدام پيماني كارمند بايد از طريق 
قبولي در آزمون هاي استخدامي انجام شده باشد. 
ديگر ش��رط اين اس��ت كه بايد متوسط امتيازات 
ارزش��يابي س��االنه 3س��ال آخر كارمند در دوره 
پيمان��ي از ۸۰ درصد امتيازات ارزش��يابي كمتر 

نباشد. 
اما براي تبديل وضعيت اس��تخدامي از رسمي 
آزمايشي به رس��مي نيز ش��رايط ديگري تعيين 
شده است ازجمله اينكه تبديل وضعيت استخدام 
كارمن��د ب��ه رس��مي پ��س از طي دوره رس��مي 
آزمايش��ي 3ساله و مش��روط به چند شرط است؛ 
اول كس��ر حداقل ۷5درص��د از مجموع امتيازات 
فرم تعيين صالحيت، دوم طي دوره هاي آموزشي 
و كس��ب امتياز و س��ومين موضوع تاييد گزينش 

خواهد بود. 

شرط قرار گرفتن موديان 
در گروه هاي باالتر مالياتي 

تسنيم| به گزارش خبرنگار اقتصادي، رييس 
كل س��ازمان مالياتي در بخش��نامه يي به ادارات 
امور مالياتي كشور گفت، صرف تسليم اظهارنامه 
مالياتي در قالب ف��رم گروه باالتر بدون تمايل به 
انجام تكاليف قانوني مربوطه به منزله قرار گرفتن 

در گروه باالتر نيست. 
در اين بخش��نامه آمده اس��ت، طبق مقررات 
تبص��ره 3 ماده 2 آيين نام��ه اجرايي موضوع ماده 
95 قانون ماليات هاي مس��تقيم، صاحبان مشاغل 
ك��ه در گروه ه��اي دوم يا س��وم ق��رار مي گيرند، 
مي توانن��د در هر س��ال مالياتي نس��بت به انجام 
تكالي��ف گروه باالتر اق��دام نمايند در اين صورت 
مكل��ف به رعايت مق��ررات مرب��وط خواهند بود. 
بنابراين حكم تبصره مذكور ناظر بر مواردي است 
ك��ه مودي بنا به تمايل و خواس��ته خود، تكاليف 
گروه باالتر در نگهداري اس��ناد و مدارك را انجام 
مي دهد لذا صرف تس��ليم اظهارنام��ه مالياتي در 
قال��ب فرم گ��روه مالياتي بدون تماي��ل به انجام 
تكالي��ف قانوني مربوطه ب��ه منزله قرار گرفتن در 
گروه باالتر كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي 
آن اق��دام ك��رده نبوده و در اينگون��ه موارد گروه 
مودي حس��ب مقررات قانوني به ماده 2 آيين نامه 

ياد شده، مالك عمل خواهد بود. 

كشف محموله شامپو 
ترياك توسط گمرك 

تعادل| مام��وران گمرك اي��ران در دوغارون 
موفق به كش��ف ي��ك محموله ش��امپو ترياك از 

كاميون ورودي به كشور شدند. 
محموله شامپو ترياك از يك كاميون ورودي از 
كشور افغانستان به كمك تيم سگ هاي موادياب 

گمرك كشف و ضبط شد. 
بنابر اين گزارش؛ اين محموله در قسمت هاي 
مختل��ف كاميون به ط��رز ماهرانه يي جاس��ازي 
شده بود اما س��گ هاي موادياب گمرك دوغارون 
در بازرس��ي از اي��ن كاميون محل جاس��ازي اين 

محموله را كشف كردند. 

صادرات پسته ايراني 
افزايش يافت

ايس�نا| صادرات پس��ته ايران نسبت به سال 
گذشته با افزايش وزني و تثبيت ارزش همراه بوده 
اس��ت. براس��اس تازه ترين آمار گمرك از تجارت 
خارج��ي دو ماهه ايران در اي��ن مدت 95۶5تن 
انواع پس��ته در اشكال مختلف از ايران صادر شده 

كه ارزش آن به ۸۸ ميليون دالر مي رسد. 
اين پس��ته ها به 5۴كشور مقدونيه، ازبكستان، 
آذربايجان، ارمنس��تان، اردن، اس��پانيا، استراليا، 
اس��لواكي، افغانس��تان، آلمان، اوكراي��ن، امارات 
متح��ده عربي، امري��كا، ايتاليا، بحري��ن، بلژيك، 
بنگالدش، پاكس��تان، تاجيكستان، تايلند، تايوان، 
تركيه، ليبي، چك، س��وريه، كره، چين، روماني، 
ژاپن، سنگاپور، سوييس، صربستان، عراق، عمان، 
روس��يه، فرانس��ه، قرقيزستان، قزاقس��تان، قطر، 
كانادا، كويت، گرجستان، لبنان، لهستان، ليتواني، 
ماالوي، مالزي، مراك��ش، مكزيك، ويتنام، هلند، 

هند، هنگ كنگ و يونان صادر شده است. 
در اين مي��ان امارات متحده عرب��ي، آلمان و 
ع��راق مهم ترين مقاصد پس��ته صادرات��ي ايران 

هستند. 
اين درحالي اس��ت كه در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته ۸5۰۰ ت��ن انواع پس��ته ب��ه ارزش ۸۸ 
ميليون و ۶95 هزار دالر از ايران صادر شده بود. 
مقايس��ه آمار صادرات پس��ته در اين دو سال 
نش��ان مي دهد كه وزن صادرات پس��ته در سال 
جاري افزايش يافته ولي ارزش آن نسبت به سال 

قبل تقريبا ثابت بوده است. 
به اين ترتيب مي توان گفت كه قيمت هر كيلو 
پس��ته صادراتي در س��ال جاري نس��بت به سال 

گذشته با كاهش همراه بوده است. 

اخبار

يك كارشناس اقتصادي اظهار كرد

سياستمداران از بحران هاي اقتصادي جا مانده اند!
روز دوم بيس��ت و هش��تمين همايش ساالنه 
سياس��ت هاي پولي و ارزي كه سي ام خرداد ماه 
در مركز همايش هاي صدا و س��يما برگزار ش��د 
ب��ا برگزاري پنل ه��اي تخصصي هم��راه بود كه 
در آن چالش ه��اي پول��ي مورد بحث و بررس��ي 

كارشناسان قرار گرفت. 
يكي از پنل ه��ا، پنل تخصصي پايدارس��ازي 
ت��ورم پايين ب��راي حفظ ثب��ات مال��ي بود كه 
س��خنران اصل��ي آن احمدرضا جالل��ي ناييني 
اقتصاددان بود. وي با اش��اره ب��ه عوامل اثرگذار 
بر عملكرد بان��ك مركزي اظهار كرد: اين عوامل 
به دو دسته تقسيم مي شوند كه بخشي دراختيار 
بانك مركزي اس��ت و بخش��ي خ��ارج از اختيار 
بانك مركزي قرار دارد. در حوزه اختيارات بانك 
مرك��زي بايد بگويم كه اگ��ر بانك مركزي قاعده 
سياست پولي نداشته باش��د، ابزارهاي مكانيسم 
اجراي��ي ن��اكارا باش��د و فقدان نظ��ارت موثر بر 
عملكرد نظام بانكي را ش��اهد باش��يم، حتي در 
صورت��ي كه س��اير بخش هاي اقتص��اد به خوبي 
كار كنند موجب مي شود بانك مركزي از اهداف 

خود منحرف شود. 
 ساير عوامل ناترازي هايي است كه بر عملكرد 
بان��ك مركزي س��رريز مي كند ك��ه ازجمله اين 
عوامل س��لطه مالي، بازارهاي توسعه نيافته مالي، 
ناهماهنگي سياس��ت هاي اقتص��ادي، اختيارات 
ناكافي و محدوديت ها در حوزه انتقال ارز است. 
مدير گ��روه ارزي پژوهش��كده پولي و بانكي 
تصريح كرد: نرخ رش��د اس��مي نقدينگي با نرخ 
حقيقي تناسب نداشته كه بايد بررسي هاي الزم 
درب��اره آن صورت گيرد. تا اينجا كه بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد علت آن رشد نرخ سود سپرده ها 
و مطرح ش��دن س��ودهاي موهوم بوده است كه 
از آن به عنوان مس��اله س��لطه مالي ياد مي شود. 
اين عوام��ل مي توان��د موجب فرات��ر رفتن نرخ 

رش��د نقدينگي از روند معمول ش��ود كه در اين 
حالت آس��يب پذيري افزايش مي يابد و مي تواند 
آث��ار مخ��رب از جمله جهش ن��رخ ارز را در پي 

داشته باشد. 
وي ادام��ه داد: نرخ رش��د نقدينگ��ي و بدهي 
سيس��تم بانكي طي اين سال ها ش��ديد بوده اما 
دارايي ه��اي بانكي اين رش��د را نداش��ته كه اين 
رون��د مي تواند به دليل وام هاي مش��كوك الوصول 
باش��د. جاللي ناييني ادامه داد: بررسي روند نرخ 
حقيقي ارز و نرخ ارز بازار آزاد نش��ان مي دهد كه 
ه��ر موقع درآمدهاي ارزي مناس��ب بوده نرخ ارز 
حقيقي به ش��دت كاهش يافته كه منجر به پايين 
آمدن درجه رقابت در اقتصاد مي ش��ود و مي تواند 
حاكي از اين باشد كه ما به مصرف كننده واكنش 
نش��ان داده  و س��عي كرده ايم نيازهاي مصرفي را 
تامي��ن كرده و توجهي به درجه رقابت در اقتصاد 

نداشته ايم. 
جاللي نايين��ي افزود: هر زماني كه ناترازي ها 
تجميع ش��ود خ��ود را به صورت كاهش رش��د 
اقتص��ادي و افزايش نرخ ارز نش��ان مي دهد در 
سه دوره س��ال هاي ۷۴ و ۷5، دوره  كوتاهي كه 
قيم��ت نفت به ۷ دالر رس��يد و س��ال 9۱ و 92 
كه تحريم هاي دوره اول اثر گذاش��ت شاهد اين 
جهش هاي ارزي بوديم كه نش��ان مي دهد بسته 

سياستي منسجمي نداريم. 

 پيشرفت به شرط جراحي نظام بانكي
يك��ي ديگر از ش��ركت كنندگان اي��ن پنل ها 
»محمدهاش��م بت ش��كن«، ب��ود ك��ه در پن��ل 
تخصصي اصالح ساختار نظام بانكي؛ پيشرفت ها 
و چالش ها نس��بت به بحران نظام بانكي هشدار 
داد و گف��ت: ت��ا نظ��ام بانكي جراحي نش��ود و 
مش��كالت آن با تدبير حل نشود هرگونه افزايش 
س��رمايه يي در بانك ها و هرگونه كمكي كه بانك 

مرك��زي در قال��ب خطوط اعتب��اري انجام دهد 
به دليل عدم اصالح زيرساخت ها هيچ اثر بهبودي 

بر بدنه نظام بانكي نخواهد گذاشت. 
محمدهاش��م بت ش��كن ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
نظام بانكي كش��ور نياز ب��ه جراحي دارد از رفتار 
سياس��تمداران در برابر بحران ه��ا انتقاد كرده و 
گفته است: متاسفانه دولتمردان هنوز باور ندارند 
كه نظام بانكي ايران بحران زده است و متاسفانه 
در كش��ور ما آن قدر به يك معضل دير پرداخته 
مي ش��ود كه سطح هزينه آن بسيار باال مي رود و 
در پايان هم از س��وي مرجع اصلي تصميم گيري 
نمي ش��ود و بعضا ني��ز به برون ري��زي اجتماعي 
منجر و تبديل به يك موضوع امنيتي مي ش��ود، 
مثل اتفاقي كه درباره موسسات غيرمجاز افتاد. 

 بت ش��كن درباره مش��كالت سيس��تم بانكي 
گفت: متاس��فانه دولتمردان هنوز باور ندارند كه 
نظ��ام بانكي ايران بحران زده اس��ت و متاس��فانه 
در كش��ور آن قدر ب��ه يك معضل دي��ر پرداخته 
مي ش��ود كه سطح هزينه آن بسيار باال مي رود و 
در پايان هم از س��وي مرجع اصلي تصميم گيري 
نمي شود و پس از برون ريزي اجتماعي تبديل به 
يك موضوع امنيتي مي ش��ود و دست آخر مانند 
موسسات غيرمجاز به شوراي امنيت ملي مي رود 

و بعد براساس آن تصميم گيري مي شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه باي��د پذيرفت كه نظام 
بانك��ي ايران دچار معضل اس��ت، گف��ت: بحران 
پدي��ده غيرطبيعي نيس��ت و در نظام مالي دنيا و 
در كشورهاي توس��عه يافته چنين مسائلي پيش 
مي آيد اما با ش��فافيت اع��الم و تدابير الزم اتخاذ 
مي ش��ود. مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: حال 
سوال اين است كه آيا مجلس ما اين اراده را دارد 
ك��ه براي اصالح نظام بانكي ت��ا بحران پيچيده تر 
نش��ده اس��ت اقدامي انجام دهد؟ البت��ه در حال 
حاض��ر اص��الح، راهكار بحران نيس��ت بلكه فقط 

نجات نظ��ام بانكي مي تواند مس��اله را حل كند. 
بنابراين ابتدا مس��ووالن بايد ب��اور كنند كه نظام 
بانك��ي در مرحله بحران و نجات اس��ت و در گام 
بعد بايد اراده وجود داشته باشد كه رييس جمهور 
هم دو س��ال قبل چنين طرحي را پيشنهاد كرد 
اما نكته قابل تامل اين اس��ت كه كجا اجرا ش��د؟ 
وي اف��زود: خروج��ي اصالح نظ��ام بانكي  بايد دو 
پارامتر را به ارمغان بي��اورد. اول افزايش ظرفيت 
تسهيالت دهي نظام بانك و دوم هم متعادل سازي 
و متوازن س��ازي نرخ سود تسهيالت. اما متاسفانه 
هيچ ك��دام از اين دو مورد محقق نش��د. بنابراين 
طرح هاي تهيه ش��ده خروجي محور نبوده و هيچ 

كدام از اقدامات كارآمد نبود. 

 اتخاذ سياست هاي پولي با نگاه بلندمدت
مدير گروه بانكداري اسالمي پژوهشكده پولي 
و بانكي بر لزوم اتخاذ سياس��ت هاي پولي با نگاه 

بلندمدت تاكيد كرد. 
كامران ن��دري اظهار كرد: آنچ��ه مجلس در 
بازنگري قانون بانكداري اصرار داش��ت استقالل 

بانك مركزي بود. 

مدير گروه بانكداري اسالمي پژوهشكده پولي 
و بانكي با بيان اينكه نگراني از س��المت و ثبات 
نظام پولي به كنترل ت��ورم لطمه مي زند، گفت: 
اعتبار تورم ستيزي بانك مركزي خدشه دار شده 
كه اين موضوع سبب مي شود تا انتظارات تورمي 

اوج گرفته و تورم خود به خود ايجاد مي شود. 
وي اف��زود: به اعتق��اد نماين��دگان افق ديد 
مقام��ات سياس��ي اف��ق كوتاه م��دت اس��ت اما 
سياس��ت هاي پول��ي ب��ا تاخير ب��ر اقتص��اد اثر 
مي گ��ذارد و بنابراين براي اتخاذ سياس��ت هاي 
پولي بايد نگاه بلندمدت داش��ته باشيم، به همين 
دليل بايد سايه سياس��ت از سر اقتصاد برداشته 
ش��ود. مورد بعدي در طرح مجلس براي اصالح 
قانون، اعتبار بخشيدن به سياست گذار پولي بود. 
ندري بيان داش��ت: با وجود تالش هاي بانك 
مركزي براي مهار تورم اما به دليل عدم اطمينان 
مردم به تورم س��تيزي بانك مرك��زي، انتظارات 
تورمي دوب��اره اوج مي گيرد و تورم خود به خود 
ايج��اد مي ش��ود؛ بنابراين مجل��س در اين طرح 
به دنبال بازگش��ت اعتماد مردم به سياست گذار 

پولي است. 

»تعادل« در گفت وگو با يك اقتصاددان بررسي كرد

داليل سبقت نقدينگي از توليد ناخالص داخلي
گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|

جديدتري��ن آماره��ا از حج��م نقدينگي ايران 
سال 9۶ نشان مي دهد كه رقم نقدينگي از توليد 
ناخالص داخلي فراتر رفته است. نقدينگي اقتصاد 
كش��ور بر اس��اس اعالم رييس كل بانك مركزي 
در پايان س��ال 9۶ ب��ه رقم ۱53۰ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت در حالي كه در همين سال 
ميزان اس��مي تولي��د ناخالص داخل��ي با قيمت 
ج��اري ۱۴۸۰هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. در 
اين راس��تا وحي��د شقاقي ش��هري در گفت وگو با 
»تع��ادل« مي گويد: اين نقدينگ��ي يك ظرفيت 
بالق��وه براي ايج��اد ابرت��ورم دارد و اگر وارد يكي 
از بازارهاي س��فته بازي شود به صورت دومينو به 
همه بازارها منتقل و اقتصاد كشور را وارد يك فاز 
تورمي بزرگ مي كن��د. اين اقتصاددان پيش بيني 
مي كند ك��ه اين نقدينگي در پايان س��ال 9۷ به 
حدود ۱۷۰۰ يا ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد كه به طور مدام نسبت نقدينگي به توليد را 

افزايش خواهد داد. 

 رشد 22درصدي نقدينگي طي سال 96
به گ��زارش »تعادل« ارق��ام نقدينگي و توليد 
ناخال��ص داخل��ي به ماخذ بان��ك مركزي گوياي 
عبور حجم نقدينگي از توليد ناخالص داخلي است 
به طوري كه نس��بت نقدينگي ب��ه توليد ناخالص 
داخلي در پايان س��ال گذش��ته به ۱۰3.3درصد 

رسيده است. 
روزهاي گذشته در همايش پولي و ارزي حجم 
نقدينگ��ي آمار نقدينگ��ي و پايه پول��ي در پايان 
س��ال 9۶ اعالم شد كه بر اس��اس آن نقدينگي با 
22.۱درصد رش��د در سال 9۶ به رقم ۱53۰هزار 
ميليارد تومان رسيده است. همچنين پايه پولي با 
رشد ۱9.۱ درصدي در س��ال گذشته، 2۱۴هزار 
ميليارد تومان محاس��به شده اس��ت. با توجه به 
اينكه نقدينگي اساس��ا يك متغير اس��مي است، 
براي بررس��ي دقيق تر آن بايد نسبت اين متغير را 
ب��ا متغيرهاي ديگري مانند توليد ناخالص داخلي 

به قيمت جاري مقايسه كرد. 
طب��ق گ��زارش بان��ك مركزي، حج��م توليد 
ناخالص داخلي در پايان س��ال 9۶ به ۱۴۸۰هزار 
و ۷۱۰ ميليارد تومان بالغ ش��ده است. بنابراين با 
يك حساب ساده مي توان دريافت كه نقدينگي در 
سال گذشته از ميزان توليد ناخالص داخلي فراتر 

رفته و نسبت آن به ۱۰3.3درصد رسيده است. 
بررس��ي نس��بت نقدينگي به تولي��د ناخالص 
داخلي نش��ان مي دهد، اين نسبت از ۶3.2درصد 
در س��ال 9۱ ب��ا ۴۰.۱ واحد درص��د افزايش به 
۱۰3.3درصد رس��يده و اين اتفاق براي نخستين 

ب��ار در دهه ه��اي اخي��ر در اقتصاد اي��ران قابل 
مشاهده است. 

 هشدار ابرتورمي
در اين راس��تا وحيد شقاقي شهري اقتصاددان 
مروري به وضعيت نقدينگي در دولت هاي پيشين 
ك��رده و اظهار كرده اس��ت: نقدينگ��ي در پايان 
دوران اصالح��ات ۶۸هزار ميليارد تومان بود و در 
پايان دولت دهم ۴92هزار ميليارد تومان ش��د و 
اكنون آخرين رقم منتش��ر ش��ده نشان مي دهد، 
اين شاخص به ۱53۰ هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. وي با بيان اينكه نسبت نقدينگي به توليد 
ناخالص داخلي نيز در دوران بعد از انقالب حدودا 
بي��ن 5۰ تا ۶۰ درصد بوده ول��ي اكنون به باالي 
۱۱۰درصد رسيده است، افزود: اين موضوع نشان 
مي دهد ي��ك ابرچالش به اس��م افزايش هولناك 

شاخص نقدينگي به توليد داريم. 
به گفته شقاقي ش��هري اين شاخص مثل يك 
ابر باران ساز است كه قطعا روي يكي از بازارهاي 
س��فته بازي در آين��ده ف��رو خواهد ريخ��ت. اين 
نقدينگي يك ظرفي��ت بالقوه ايجاد ابرتورم را هم 
دارد، يعني مي تواند ي��ك ابرتورم در آينده ايجاد 
كند و اگر وارد يكي از بازارهاي س��فته بازي شود 
به صورت دومينو به همه بازارها منتقل و اقتصاد 

كشور را وارد يك فاز تورمي بزرگ مي كند. 
اي��ن اقتص��اددان پيش بيني مي كن��د كه اين 
نقدينگي در پايان س��ال ۱39۷ به حدود ۱۷۰۰ 
ي��ا ۱۸۰۰ه��زار ميليارد تومان خواهد رس��يد كه 
به طور مدام نس��بت نقدينگي به توليد را افزايش 
خواه��د داد. وي در توضي��ح آن گف��ت: در ايران 

توليد ناخالص داخلي به طور ميانگين س��االنه به 
قيمت جاري رشد اس��مي معادل ۱5درصد دارد 
ولي رشد نقدينگي كش��ور باالي 2۰درصد است. 
بنابراين در آينده اين نسبت قطعا افزايش بيشتري 

خواهد داشت. 
وي با اش��اره به اينكه اكنون حدود ۸5درصد 
تركي��ب اي��ن نقدينگي را ش��به پول تش��كيل 
مي دهد، هش��دار داد: اگر تنه��ا ۱۰درصد از آن 
وارد بازارهاي سفته بازي شود سريعا اقتصاد دچار 

ابرتورم مي شود. 
وي نقدينگي را يك ش��اخص دانس��ت كه هم 
مي تواند براي اقتصاد مثبت و هم منفي باش��د و 
در مورد اي��ران گفت: در اقتصاد ما نقدينگي يك 
متغير مضر اس��ت چون م��ا نمي توانيم از ظرفيت 
اين ش��اخص براي رونق اقتصادي استفاده كنيم. 
در ي��ك اقتص��اد پيش بيني ناپذي��ر بي ثبات اين 
پارامت��ر يك ظرفيت بالقوه به هم ريختگي اس��ت 
و در خودش��كنندگي دارد. اي��ن موض��وع از نظر 
شقاقي ش��هري به حدي جدي و هشدارآميز است 
كه از سه سال پيش مدام به آن پرداخته شده و به 

مسووالن و رسانه ها گوشزد كرده است. 
او حت��ي معتقد اس��ت؛ كمپيني ك��ه با هدف 
نخريدن كاالهاي گران موفق ش��ود باز نمي تواند 
از اين تورم جلوگيري كند. چون ۷۰ تا ۸۰درصد 
نقدينگي نزد تنها 2 تا 5درصد افراد جامعه اس��ت 
ب��ه همي��ن لح��اظ نمي تواند با چني��ن كمپيني 

كنترلي در قيمت ها ايجاد كرد. 
شقاقي ش��هري در ادامه اي��ن مصاحبه داليل 
شكل گيري افزايش نس��بت نقدينگي به توليد را 
اين گونه تش��ريح كرد: اين افزايش دو دليل عمده 

دارد يكي خلق بي رويه پول كه از س��وي بانك ها 
ص��ورت گرفت. بانك ه��ا بدون حس��اب و كتاب 
خل��ق پول مي كنند و اين رون��د بي محابا افزايش 
مي ياب��د. خلق پول ب��ه صورت حس��ابداري و به 
عنوان تس��هيالت در بانك ها انجام مي شود زماني  
كه اين وام ها پرداخته نش��ود به صورت واقعي به 
افزايش نقدينگي مي انجامد. در حال حاضر حدود 
3۰۰ه��زار ميليارد تومان وام اس��تمهال ش��ده و 
مطالبات معوق در سيستم بانكي وجود دارد. اين 

مطالبات دامن اقتصاد ايران را خواهد گرفت. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان درونزاي��ي پ��ول در 
اي��ران ب��ه گونه ي��ي منحصر به فرد اس��ت. قدرت 
خلق پ��ول بانك ها نه از محل توس��عه وام دهي و 
س��رمايه گذاري هاي جديد، بلكه از محل پرداخت 
بهره هاي باال به س��پرده ها از طرف��ي و بدهكارتر 
شدن بدهكاران به بانك ها )بدون پرداخت واقعي( 
از طرف ديگر درحال كار كردن است. اين موضوع 
در سياس��ت هاي غلط پولي ريشه دارد كه اقتصاد 
ايران را در دام نرخ بهره فرو برد. نتيجه اين ش��د 
كه رشد نقدينگي با سرعت بيشتر ادامه يافت، اما 

با كيفيتي بس خطرناك تر. 
بخش اصلي اين نقدينگي متعلق به گروه هايي 
ب��ا ميل نهاي��ي مص��رف پايين اس��ت. جايگزين 
آنه��ا ب��راي هر ن��وع محرك��ي از قبي��ل كاهش 
ن��رخ بازدهي انتظ��اري يا افزايش ريس��ك، بازار 
دارايي ه��اي جايگزين اس��ت از قبيل ط��ال، ارز، 
مل��ك، اوراق بهادار و خودرو. از زماني كه از اواخر 
سال گذش��ته تهاجمات س��فته بازانه نمودار شد، 
سياست گذار سعي كرد با تمهيد لنگرهايي، ثبات 
را به چشم انداز صاحبان اندوخته هاي بزرگ پولي 

بازگرداند. باالبردن نرخ بهره، گشايش حساب هاي 
ارزي و پيش فروش س��كه از جمل��ه مهم ترين ها 
بودن��د. شقاقي ش��هري دومين عل��ت اين حجم 
نقدينگي را افزايش سرعت گردش پول و افزايش 
ضريب فزاينده دانس��ت و عنوان كرد: درصد رشد 
ضري��ب فزاينده در حال حاض��ر به باالي ۷درصد 
رس��يده كه باالترين رقم در تاري��خ اقتصاد ايران 
محس��وب مي ش��ود. يعني به ازاي هر تومان پول 
پرقدرتي كه به اقتصاد وارد مي ش��ود، حجم آن ۷ 
برابر مي شود. اين شاخص در اقتصاد ايران حدودا 

5 تا 5.5 درصد بوده است. 
وي درباره سرعت گردش پول نيز با بيان اينكه 
اين متغير مدام در حال تغيير اس��ت، گفت: علت 
اي��ن موضوع اقتصاد هيجاني ماس��ت و مس��تمرا 
بيشتر مي شود. اين س��رعت هر قدر بيشتر شود، 
نقدينگي ب��اال و در نهايت اقتص��اد را دچار تورم 

مي كند. 

 سركوب تورم
گفته مي ش��ود، يكي ديگر از مهم ترين داليل 
عب��ور نقدينگي از توليد ناخال��ص داخلي، تخليه 
نش��دن آثار تورمي رش��د نقدينگي در سال هاي 
اخير اس��ت. با توجه به باال بودن نرخ سود بانكي، 
بخش عمده نقدينگي به تقاضا تبديل نشده و اين 
پديده باعث ش��د نقدينگي خلق ش��ده منجر به 
تغيير سطح عمومي قيمت ها و رشد اسمي توليد 

ناخالص داخلي نشود. 
شقاقي ش��هري با تاييد اين موضوع نيز گفت: 
س��ركوب يا جلوگيري از رشد تورم باعث شد كه 
تورم به صورت مصنوعي به زير ۱۰درصد برسد؛ 
موضوعي كه موجب دامن زدن ركود و عدم رشد 

اسمي توليد شود. 
وي در اين زمينه توضيح داد: رش��د اس��مي 
تولي��د )رق��م توليد به قيمت هاي ج��اري( از دو 
طريق ص��ورت مي گيرد؛ يا اينك��ه بايد قيمت  ها 
افزاي��ش يابد يا اينكه كااله��اي توليدي افزايش 
يابن��د. ما از ي��ك طرف كاه��ش مصنوعي تورم 
داش��تيم و از طرف ديگر رق��م كاالهاي توليدي 
افزايش نيافت و اينها باعث ش��د كه رشد اسمي 

توليد نداشته باشيم. 
شقاقي ش��هري ب��ا بي��ان اينكه كاه��ش تورم 
تنه��ا به صورت واقعي مي توان��د به اقتصاد كمك 
كند، افزود: اي��ن كاهش واقعي به صورت افزايش 
به��ره وري و كاهش هزينه توليد صورت مي گيرد. 
وقتي به��ره وري ارتقا مي يابد، هزينه تمام ش��ده 
توليد كاال كاه��ش و بالطبع قيمت آن نيز پايين 
مي آيد. در اين صورت تورم نيز بدون اينكه اقتصاد 

دچار ركود شود، كاهش مي يابد. 

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره به 
برگزاري مزايده اخير فروش سهام دولتي گفت: در 
اين مزايده 2۰درصد شركت ها فروش رفت اما بيمه 
البرز و اتكايي امين كه در بورس عرضه شد، فروش 
نرفت. سيدجعفر سبحاني گفت: مزايده 2۸خرداد، 
دومين مزايده س��ازمان خصوصي س��ازي در سال 
۱39۷ ب��ود كه ۱۸يا ۱9بنگاه در آن عرضه ش��د و 
تنها ۴ بنگاه يعني تنها 2۰درصد بنگاه هاي عرضه 

شده در اين مزايده به فروش رفت. 
س��بحاني درب��اره واگ��ذاري س��هام دولت در 
بيمه هاي البرز و اتكايي امين نيز توضيح داد: سهام 
اين دو شركت اس��فند ماه ۱39۶ در بازار سرمايه 
عرضه ش��د اما چون خريداري نداش��ت دوباره در 
فهرس��ت واگذاري ه��ا قرار گرف��ت؛ در اين مزايده 
خري��داري براي بيم��ه البرز نب��ود و خريدار بيمه 

اتكايي امين نتوانست مدارك الزم را ارائه كند. 

مش��اور رييس سازمان خصوصي س��ازي اظهار  
كرد: در آخرين مزايده س��يلو و كشتارگاه صنعتي 

ازجمله بنگاه هايي بود كه واگذار شد. 
وي افزود: سيلوي قديم خرم آباد با قيمت پايه 
9ميليارد تومان واگذار شد همچنين سيلوي اهواز با 
قيمت پايه 39ميليارد تومان عرضه شد و در نهايت 

۴۶ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان واگذار شد. 
س��بحاني اضافه كرد: كش��تارگاه صنعتي اقليد 

فارس با قيمت پايه ۱۴ميليارد تومان عرضه و برنده 
با قيم��ت ۱۷ميليارد و 3۰۰ميلي��ون تومان آن را 
خريد و آخرين واگذاري نيز مربوط به سيلوي قديم 
بروجرد بود كه با قيم��ت 3ميليارد و 3۰۰ميليون 
تومان عرضه ش��د و خريدار ۴ميليارد و ۱۰ميليون 

تومان برنده شد. 
به گ��زارش ايرن��ا، واگ��ذاري س��هام دولت در 
ش��ركت هاي دولتي مش��مول سياس��ت هاي كلي 

اص��ل ۴۴ قانون اساس��ي از طريق مزايده يا عرضه 
در بورس انجام مي ش��ود و از ابتداي دولت تدبير و 
اميد تاكنون واگذاري اموال دولتي در قالب تهاتر با 
بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع 
شده است. آخرين مزايده سال ۱39۶ در تاريخ 2۱ 
اس��فند ماه با عرضه بي��ش از 9۰هزارميليارد ريال 
سهام 2۱ اسفند ماه در حوزه هاي دامپروري، توليد 

برق و مسكن برگزار شد. 

سهام دولت در بيمه البرز و اتكايي امين فروش نرفت
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 نقش نرخ سود بانكي
در موانع توليد

مريم ابراهيمي|
نرخ ناموزون س��ود بانكي در اقتصاد باعث عدم تمايل 
به س��رمايه گذاري در بخ��ش توليد و حرك��ت منابع به 

بخش هاي غيرمولد شده است. 
اقتص��اد اي��ران اقتصادي در حال گ��ذار با يك بخش 
عموم��ي بزرگ اس��ت كه حدود ۶۰ درصد آن به ش��يوه 
متمركز اداره مي شود. با توجه به وابستگي باالي درآمدهاي 
ارزي كشور به صادرات نفت و گاز و همچنين مواد خام و 
نيز واردات كاالهاي توليدي مصرفي و واسطه يي گوناگون 
به اتكاي همين درآمدهاي ارزي، س��هم توليد و صادرات 
كاالهاي غيرنفتي در اقتصاد ايران چندان برجسته نيست. 
در چنين شرايطي آسيب شناسي توليد و ارزيابي معضالت 

اين بخش در كشور اهميت ويژه يي مي يابد. 
بي ترديد ه��دف و انگي��زه نهايي توليدكنن��دگان از 
راه ان��دازي يك كس��ب و كار در هر اقتصادي به دس��ت 
آوردن س��ود اس��ت؛ هر چند در كوتاه مدت ممكن است 
اهداف ديگري نيز مورد توجه آنها باش��د. اما متاسفانه در 
اي��ران، راه اندازي يك فعاليت اقتصادي با محوريت توليد 
با مش��كالت متعددي روبه رو بوده و سرمايه گذار با توجه 
به اين مس��ائل و عدم دس��تيابي به اهداف كوتاه مدت و 
بلندمدت، تمايل و رغبت چنداني به ش��روع آن ندارد. با 
توجه به اين شرايط، بخش هاي توليدي ايران در شرايط 
مساعدي قرار ندارند و بديهي است كه سرمايه گذاراني كه 
در جست وجوي فضاي امن و پرسود براي سرمايه گذاري 
هس��تند، با مش��اهده مش��كالت موج��ود فض��ا را براي 
س��رمايه گذاري در بخش ه��اي توليدي و مولد مناس��ب 
ندانسته و سرمايه هاي خود را به بخش هاي پرسود و اغلب 

نامولد انتقال مي دهند. 
طبق آمارهاي بين المللي در رتبه بندي كش��ورها از 
نظر س��هولت شروع كسب  وكار، كش��ور ايران در زمره 
آخرين كش��ورهاي جه��ان قرار دارد. در اين راس��تا و 
در جهت گام برداش��تن براي حل معضالت راه اندازي 
فعاليت ه��اي اقتصادي و كس��ب و كاره��اي توليدي و 
همچنين براي ارتقاي س��طح كم��ي و كيفي توليدات 
داخلي و تحقق حماي��ت از كاال و توليدكننده داخلي، 
الزم اس��ت طراحي و برنامه ريزي هدفمند براي داشتن 
يك اس��تراتژي توس��عه با هدف دس��تيابي به اهداف 

كوتاه مدت و بلندمدت صورت گيرد. 
در همين زمينه يكي از قابل توجه ترين مسائل پيش 
روي بخش توليد، نرخ س��ود بانكي اس��ت ك��ه در قالب 
حساب هاي كوتاه مدت و بلندمدت به طور معمول باالتر از 

سود عمليات اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي است. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي از صاحبان كسب و كار 
يك جدول سود پيش��نهادي طلب مي كند و با توجه به 
آن ماليات عملكرد را تعيين و اخذ مي كند. نگاه اجمالي 
به اين جدول س��ود عملكرد ساالنه مشاغل را بين ۱۳ تا 
۱۶درصد نش��ان مي دهد )هر چند ك��ه مقدار واقعي اين 
سود بر اساس ش��واهد ميداني براي اغلب مشاغل حدود 
۷درصد اس��ت(، در حالي كه نرخ س��ود بانكي به مراتب 
بيش��تر از نرخ بازدهي فعاليت اصل��ي بنگاه هاي توليدي 
است. در نتيجه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران تمايلي 
به س��رمايه گذاري در عرص��ه توليدي ندارن��د. از طرفي 
پرداخت س��ود روزش��مار به حس��اب هاي جاري يا قرار 
دادن حساب هاي پش��تيبان كوتاه مدت براي آنها، تمايل 
بده��كاران به تاخير در پرداخت بدهي را افزايش مي دهد 
كه خود موجب كاهش سرعت گردش و عدم دسترسي به 
منابع مالي توسط توليدكنندگان مي شود. به طور خالصه 
نرخ ناموزون س��ود بانكي در اقتصاد باعث عدم تمايل به 
سرمايه گذاري در بخش توليدي شده و پرداخت سود به 
حساب هاي پشتيبان موجب عدم دسترسي توليد به وجه 
كاالي توليدي فروخته ش��ده در زمان فروش شده كه به 

آن فروش عرفي گفته مي شود. 
عالوه بر اين عدم دسترسي به منابع و كاهش سرعت 
گردش منابع باعث كم ش��دن مضاعف سود توليد كننده 
مي ش��ود. به همين دليل معم��وال كارگاه هاي توليدي با 
كمتر از نصف ظرفيت تولي��دي اقدام به توليد مي كنند. 
مش��كل ديگر عدم ارائه تس��هيالت توسط بانك ها با نرخ 
س��ود مناسب است كه باعث كمبود نقدينگي در گردش 
بنگاه ها مي ش��ود. حت��ي در صورت تماي��ل توليدكننده 
به دريافت تسهيالت با نرخ س��ود باال، بانك ها معموال از 
وام گيرنده سند ملكي به عنوان وثيقه طلب مي كنند. در 
نتيجه توليدكننده اغلب ناچار است با بلوكه كردن سرمايه 
خود در ملك براي بانك وثيقه فراهم كند كه اين مطلب 
هم باعث كمبود نقدينگي مضاعف مي شود. لذا با توجه به 
ش��رايط اقتصادي موجود براي رفع موانع ايجاد كسب و 
كار و به تبع آن تسهيل و افزايش توليد در كشور، ارزيابي 
و اصالح��ات در زمينه تعديل و بهينه س��ازي نرخ س��ود 
بانكي و همچنين چگونگي اعطاي تسهيالت اعتباري به 

بخش هاي توليدي امري ضروري به نظر مي رسد. 

گزارش آخرين وضعيت ارزي 
در شوراي پول و اعتبار

رييس كل بانك مركزي در جلس��ه ش��وراي پول و 
اعتبار، گزارش��ي از آخرين وضعيت تخصيص و تامين 
ارز مورد نياز كشور از زمان اجراي سياست جديد ارزي 

ارائه كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي اهلل سيف در 
جلس��ه عصر سه شنبه 29 خردادماه شوراي پول و اعتبار، 
با اش��اره ب��ه رصد و پايش بازار ارز و اب��راز اميدواري براي 
اعم��ال موارد اصالح��ي الزم در مق��ررات ارزي در آينده 
نزديك گفت: براس��اس برنامه ارزي دولت ب��راي واردات 
كااله��ا و خدم��ات، از اين پس ارز موردنياز به س��ه گروه 
كااليي »اساس��ي و حيات��ي«، »مواد اولي��ه و ضروري« و 
»كاالهاي با اولويت كمتر« تخصيص مي يابد. همچنين در 
اين جلسه، اعضاي شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه الزم 
است سياست گذاري و تصميم گيري درباره مسائل پولي و 
ارزي با محوريت اين ش��ورا انجام شود، پيشنهاد كردند با 
توجه به تركيب تخصصي شورا و نيز حضور نمايندگان سه 
قوه و بخش خصوصي، تصميم گيري درخصوص موضوعات 
مرتبط با سياست هاي پولي و ارزي با حضور اعضاي شوراي 
پول و اعتبار انجام شود تا با رعايت مالحظات همه جانبه، 

جامعيت تصميم گيري ها بيش از پيش محقق شود. 

يادداشت

خبر

»تعادل« از برگزاري دومين روز همايش ساالنه سياست هاي پولي و مالي گزارش مي دهد 

عملكرد غيرمجازها مانع اصلي كاهش سود بانكي
 كميجاني: نگراني بانك مركزي از تغيير لوايح بانكي در مجلس

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
دومين روز از بيس�ت و هش�تمين همايش 
ساالنه سياس�ت هاي پولي و ارزي در شرايطي 
برگزار شد كه معاون اقتصادي رييس جمهور و 
قائم مقام بانك مركزي از مهم ترين س�خنرانان 
بودن�د و هم�ه كارشناس�ان و  اي�ن مراس�م 
صاحب نظ�ران نظام بانك�ي با اب�راز نگراني از 
رويه ه�اي حاكم بر سيس�تم بانك�ي بر تعجيل 
در تصوي�ب لوايح دوقلوي اص�اح نظام بانكي 
و بان�ك مرك�زي تاكيد داش�تند و خواس�تار 

استقال واقعي بانك مركزي بودند. 
به گزارش »تعادل«، محمد نهاونديان معاون 
اقتصادي رييس جمهور اظهار داش��ت: مديريت 
هوش��مند بايد واكنش بهنگام به اقتضائات روز 
را داش��ته باش��د ام��ا در كنار آن باي��د نگاه به 
اصالح��ات بلندمدت و س��اختاري را از دس��ت 
ندهد. در ش��رايط فعلي ك��ه چالش هايي مانند 
مسائل ارزي و رش��د نقدينگي را داريم بايد به 
ص��ورت مقطعي براي آنها برنامه ريزي كنيم اما 
چالش اصلي ما اصالحات ساختاري و دستيابي 

به ثبات مالي است. 
نهاوندي��ان ادام��ه داد: امروز مش��كل اصلي 
كشور ما اقتصادي است كه البته عوامل سياسي، 
داخلي يا خارجي و غيره را مي توان ريشه هاي آن 
دانست اما همه متفق القول اذعان دارند كه بايد 
به اقتصاد كشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و 
توسعه نگاه بلندمدت مي خواهد و رضايت دادن 
ب��ه حركت هاي كوتاه م��دت و زودگ��ذر ما را از 
دستيابي به اهداف باز مي دارد هرچه در سيستم 
بانكي و نظام پولي و اعتباري ثبات داشته باشيم 
به مقاوم س��ازي اقتصاد كم��ك مي كند، اكنون 
چالش ها و تهديدات��ي اقتصاد را هدف قرار داده 
كه هرچه ثبات بيش��تر باش��د تاب آوري اقتصاد 
بيش��تر خواهد بود و آسيب هاي برون زا كمتر بر 
اقتصاد اثر مي گذارد، بنابراين مهم ترين اقدام اين 

است كه ثبات مالي را رشد دهيم. 

وي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه يك��ي از اصلي ترين 
چالش ه��اي كش��ور در نظام بانكي اس��ت، گفت: 
بي انضباط��ي رخ داده در نظام بانكي و موسس��ات 
مالي در دو دهه اخير موجب ش��ده نقدينگي رشد 
بااليي داشته باشد كه اقتصاد را دچار مشكل كرده 
اس��ت. دولت در طول ۵ س��ال اخير همت اصلي 
خود را ب��راي ايجاد ثبات در ش��اخص هاي كالن 
اقتص��ادي، پايين آوردن نرخ تورم و فراهم س��ازي 
فضا ب��راي جذب س��رمايه گذاري ق��رار داده و به 

موفقيت هايي نيز دست يافته است. 
وي تصريح كرد: توقع اين بود كه نرخ س��ود 
بانكي همگام با ت��ورم پايين آيد و توليد رقابتي 
شود تا زمينه حضور كاالهاي ايراني در بازارهاي 
جهاني با كمك ديپلماسي فعال اقتصادي فراهم 
شود اما اين اتفاق نيفتاد كه يكي از داليل اصلي 
آن بي انضباطي ه��اي مال��ي بود كه موسس��ات 
غيرمج��از ب��ه وج��ود آورده بودن��د.  نهاونديان 
خاطرنش��ان كرد: بي انضباطي مالي مانع حركت 
منطقي هوشمندانه با هدف كاهش هزينه مالي 
در اقتص��اد ايران و تضعيف اقتصادي ش��د. عزم 
دولت براي مبارزه با معضل موسس��ات غيرمجاز 
اتفاق افت��اد و هر رون��دي با تبع��ات اقتصادي 

روبه رو است. 

مع��اون اقتصادي رييس جمهور اظهار داش��ت: 
مقاومت در برابر اصالحات ساختاري از جديدترين 
مقاومت ها است و بانك مركزي و سيستم اقتصادي 
كشور در مقابل اين مقاومت ها ايستادگي كردند و 
در حال حاضر اين غائله جمع ش��ده و مشكل سه 
ميليون هموطن كه اغلب از اقشار كم درآمد بودند 

با همكاري سه قوه به پايان رسيد. 
نهاونديان خاطرنش��ان كرد: اصالحات س��اختاري 
از مهم ترين اصالحات در سيس��تم مالي كشور است 
كه نياز به عزم جدي و انس��جام و هماهنگي مجموعه 
نظام دارد. از ۱۰ س��ال گذش��ته تاكنون مقام معظم 

رهب��ري عنوان هاي اقتصادي را ب��راي نام گذاري هر 
س��ال مدنظر قرار داده ك��ه بيانگر توجه ب��ه اقتصاد 
اس��ت. از اين رو تمام مسووالن كش��ور بايد عزم خود 
را براي حل مش��كالت اقتصادي و دس��تيابي به رشد 
اقتصادي جذب كنند. وي يادآور ش��د: امريكا شرايط 
خ��اص اقتصادي را براي ايران ايجاد كرده و به دنبال 
ايج��اد ع��دم ثبات در اقتص��اد ايران اس��ت. از اين رو 
تمام مس��ووالن كشور با هوش��مندي بايد نسبت به 
ثبات سازي در اقتصاد ايران همت كنند. اقتصاد ايران 
به عنوان يك اقتصاد نوظهور براي كشورهاي خارجي 
مطرح ش��ده بود، از اين رو امريكا با خروج از برجام و 
تهديدات پي در پي براي قطع ارتباط كشورهاي ديگر 
با ايران سعي در بي ثبات سازي در اقتصاد ايران دارد. 

مع��اون اقتص��ادي رييس جمه��ور ادام��ه داد: 
بهتري��ن راه��كار در اي��ن بخش پافش��اري براي 
توس��عه اقتصادي و ايج��اد ارتباط هاي چندجانبه 
با كش��ورهاي اروپايي و نش��ان دادن ظرفيت هاي 
اقتص��ادي اي��ران و مذاكره با كش��ورهاي اروپايي 

است.
 نهاوندي��ان با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات 
نفت و صادرات غيرنفتي از كش��ور خارج مي ش��د 
كه اي��ن رويه بايد حتم��ا اصالح مي ش��د، افزود: 
در سياس��ت جديد ش��فافيت در مبادالت ارزي و 
اعتمادسازي نسبت به تامين نيازهاي ارزي واقعي 

كشور مورد توجه قرار دارد. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه الزمه آمادگ��ي براي 
هرگونه س��ناريوي پيش رو آن اس��ت كه از منابع 
ارزي حفاظ��ت كني��م و حتي آن را رش��د دهيم، 
اف��زود: تصميم��ات ارزي نبايد به ص��ادرات، توان 
صادراتي كشور و انگيزه صادركنندگان لطمه بزنند 
كه اين هدف به طور مرتب در تصميم هايي كه در 
حال تكميل ش��دن اس��ت دنبال مي شود. معاون 
اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه از سوي ديگر 
بايد مديريت مصارف داش��ته باشيم، اظهار داشت: 
دول��ت برنامه يي براي تغيير در سياس��ت تجاري 
كشور ندارد و هدف افزايش مبادالت تجاري است. 

بايد بدانيم ارز حاصل از صادرات نفت و ۸۰درصد 
ارز حاص��ل از ص��ادرات غيرنفت��ي ك��ه متعلق به 
پتروش��يمي ها اس��ت و 2۰درصد ديگر صرف چه 

مواردي مي شود. 
وي با بيان اينكه حراست از اعتماد به سيستم 
اقتصادي و بانكي بيش از گذشته متكي بر آگاهي 
عمومي اس��ت، افزود: امروزه با فناوري بالك چين 
انق��الب جديدي ايجاد ش��ده ك��ه بازارهاي مالي 
جدي��د، ابزاره��اي جديد، بانك مرك��زي جديد و 
حتي اقتصاد كالن جديد را به وجود آورده و روش 

تنظيم مقررات را عوض خواهد كرد. 

 نگراني از تغيير لوايح قانون بانكداري
و بانك مركزي در مجلس

اكب��ر كميجان��ي قائم مقام بانك مرك��زي نيز در 
سخنان خود نكات تازه يي را براي نخستين بار مطرح 

كرد. 
وي اظهار داش��ت: قانون بانكداري امروز برمبناي 
قان��ون پولي و بانكي س��ال ۵۱ و قان��ون بانكداري 
بدون ربا مصوب س��ال ۶2 اس��ت كه اي��ن موضوع 
ايده آل نيس��ت و موجب ش��ده قوانين ما با مصوبات 
بانك هاي مركزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ 
استانداردهاي نظارتي شكاف بزرگي با كشورهاي در 

حال توسعه ايجاد شده است.
كميجان��ي ادام��ه داد: البته اين م��وارد به دليل 
غفل��ت نب��وده و از س��ال ۷9 مطالع��ه ب��راي انجام 
اصالحات قانون��ي صورت گرفت و توليد پيش نويس 
براي قانون بانك مركزي و قانون بانكداري در دستور 
كار قرار گرفته كه بخش��ي از اليحه قانون بانكداري 
اكن��ون در اختيار مجلس و اليح��ه بانك مركزي و 
بخشي از اليحه بانكداري در دست بررسي در هيات 
دولت اس��ت. نگران��ي بزرگي براي مس��ووالن بانك 
مركزي وجود دارد كه اليحه در مجلس چه كنش و 
واكنش هايي را ايجاد مي كند و قانوني كه از مجلس 
بيرون مي آيد، نيازها را تامين خواهد كرد يا خير كه 
تجربيات گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده يي 
را ايج��اد كرده و موجب ش��ده، ش��تابي در اين امر 

صورت نگيرد. 
كميجان��ي ادام��ه داد: در كنار اليح��ه بانكداري 
همزمان نمايندگان مجلس ني��ز تالش هايي را آغاز 
و طرحي را تدوي��ن كرده اند كه ۸۰ تا 9۰درصد آن 
براس��اس اليحه شكل گرفته اس��ت. در مورد اليحه 
بانك مركزي نيز دو كار همزمان انجام ش��د كه اولي 
در مرك��ز پژوهش هاي مجلس ب��ا همكاري گروهي 
از كارشناس��ان بان��ك مركزي ص��ورت گرفت و كار 
مطالعات��ي ديگري نيز در پژوهش��كده پولي و بانكي 

انجام شد. 
وي با اش��اره به مطالعه انجام شده در پژوهشكده 
پول��ي و بانك��ي تصري��ح ك��رد: بخ��ش زي��ادي از 
كاس��تي هاي قانون��ي در اين مطالعه ديده ش��ده و 
اي��ن اصالحات مي تواند ما را به س��رعت به مقررات 
و اس��تانداردهاي بين المللي نزديك كند، اين طرح 
همچنين قسمت عمده يي از نقايص سياست گذاري 
پولي، سياست گذاري ارزي، سياست گذاري اعتباري 

و مسائل نظارتي را برطرف مي كند. 
قائم مقام بانك مركزي خاطرنش��ان كرد: اجراي 
اين طرح نيازمند فراهم بودن شرايط سياسي، فضاي 
كسب وكار، اقتصاد كالن و انضباط مالي دولت است 
چراكه اين قانون دولت را مجبور مي كند، رابطه بانك 
مركزي و بانك ها با دولت شفاف و انضباط در دولت 

برقرار شود. 
وي در بخ��ش ديگري از س��خنانش با اش��اره به 
مولفه هاي موجود در هي��ات ثبات مالي اظهار كرد: 
۳ مولف��ه مهم بازار پ��ول، بازار س��رمايه و بيمه در 
اين هيات مد نظر اس��ت. با توجه به اينكه در كشور 
ما ب��ار اصلي تامين مالي بر عهده نظ��ام بانكي قرار 
دارد، ثب��ات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به 
س��لطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي رود. 
قائم مقام بانك مركزي تاكيد كرد: 4 مولفه استقالل 
بان��ك مركزي، پاي��ان دادن به س��لطه مالي دولت، 
برقراري س��المت و ثبات نظام بانكي و تعامل ميان 
بازارهاي پولي، مالي و س��رمايه مولفه هايي است كه 
موجب مي شود ۳متغير كليدي نرخ ارز، تورم و نرخ 

سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد.
 

 حفظ ثبات مالي، هدف نظارت بر
سيستم بانكي

 همچنين عبدالمهدي ارجمندنژاد مديركل 
آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: براساس 

سياس��ت هاي كل��ي اص��ل 44 س��هامداري 
بانك ها براي اش��خاص غير از س��هامي عام ۵ 
درصد محاس��به شده و براي تعاوني ها و ساير 
شركت هاي س��هامي عام نيز ۱۰درصد است؛ 
درحال حاض��ر با عده زيادي از س��هامداراني 
در بانك ه��ا روب��ه رو هس��تيم ك��ه قدرتي در 
بانك ندارند و بايد به س��وي رويكردي برويم 
كه بانك ه��ا صاحب داش��ته باش��ند و افراد، 
خانواده ه��ا و گروه ها بتوانند 2۰ الي ۳۰درصد 
صاح��ب بانك باش��ند و بدين ترتيب اگر بانك 
ب��ا مش��كلي روبه رو ش��د، بتوانيم ب��ا مذاكره 
 با اين افراد مش��كل را از طريق س��رمايه آنها 

حل كنيم. 

 IFRS چالش هاي پياده سازي استاندارد 
همچنين يوس��ف پادگانه، مدير ارش��د ريس��ك 
كامرشين بانك اينترنش��نال در سخنان خود گفت: 
 IFRS بسياري از كشورهاي دنيا به سوي استاندارد
حركت كردند و ايران نيز از سال 2۰۱۶ فعاليت با اين 
اس��تاندارد را شروع كرده است. استاندارد بين المللي 
گزارش��گري مالي IFRS در زمان بحران هاي س��ال 
2۰۰9 آغاز و اين پروژه در س��ال 2۰۱4 آماده و در 
نخستين روز س��ال 2۰۱۸ميالدي اجرايي شد. اين 
استاندارد جايگزين استاندارد بين المللي حسابداري 

IAS است. 
طبقه بن��دي و اندازه گي��ري، كاه��ش ارزش و 
 IFRS مصون سازي حسابداري ازجمله بخش هاي
اس��ت و اين استاندارد به دنبال تغيير اساسي نحوه 
 IFRS محاسبه زيان مورد انتظار است. در حقيقت
به معناي پيوند زيان و حس��ابداري اس��ت و باعث 
تغيي��رات اس��تراتژيك و عملياتي در س��طح نظام 
بانكي مي ش��ود. هزينه پياده س��ازي و اجرايي اين 
استاندارد در بانك هاي بزرگ نزديك به ۱۰ميليون 
دالر اس��ت. در اي��ران به دليل اينك��ه محصوالت 

سيس��تم بانكي در نس��خه اوليه قرار دارند و ساده 
هستند، پياده سازي اين استاندارد راحت تر است. 

پادگان��ه درباره پيش بيني هاي انجام ش��ده براي 
IFRS گفت: در اروپا پيش بيني ش��ده تا در س��ال 
2۰۱۶و 2۰۱۷ميالدي يك تريليون دالر پياده سازي 

اين استاندارد هزينه دارد. 
مدير ارش��د ريسك كامرش��ين بانك اينترنشنال 
با بيان اينكه چالش هاي پيش روي در س��طح نظام 
بانكي با IFRS كالن اس��ت، اظهار ك��رد: در بحث 
استراتژيك، گران شدن منابع، كاهش توان وام دهي 
بانك ها، تاثير فوري منفي بر آورده صاحبان س��هام، 
هزينه باال و نوس��االت درآمدي ازجمله چالش هاي 

اين اس��تاندارد اس��ت. همچنين در زمينه عملياتي 
داده ها و مدل س��ازي، زيرس��اخت ها، پيچيدگي ها و 
طوالني بودن پياده س��ازي و نيروي انس��اني محدود 

از ديگر مشكالت به شمار مي رود. 

 استقال بانك مركزي؛ پيش  شرط اصاح 
ساختار نظام مالي

همچنين اميرحس��ين امين آزاد، كارشناس بانكي با 
طرح اين س��وال كه آيا نحوه اداره بانك مركزي نياز به 
تغيي��ر و تحول دارد، گفت: در ۸۰ س��ال اخير با وجود 
تغييرات نظام بانكي اما ساختار اداره بانك مركزي متحول 
نش��ده چون عملكرد سياس��ت گذار پولي در دو بخش 
ثبات پولي و ثبات س��المت نظ��ام پولي، گوياي ضعف 
در ساختار اس��ت. اين كارشناس پولي گفت: با ساختار 
فعل��ي هيات عامل بانك مركزي نق��ش مهمي ندارد و 
عمال تصميمات رييس كل اجرايي مي شود. وجود هيات 
نظارت اندوخته اسكناس در ساختار فعلي بانك مركزي 
كامال بي معناس��ت چراكه تنها حدود ۳درصد از حجم 
نقدينگي اسكناس است؛ بنابراين پارادايم تغيير كرده اما 
قانون بانكداري ايران مصوب سال ۱۳۱۷ است. امين آزاد 
گفت: در پژوهش��كده پولي و بانكي با بررسي ۱4 قانون 
بانكداري بين المللي پيش نويس��ي براي اصالح ساختار 
تهيه شد كه در آن هيات عالي جايگزين مجمع عمومي 
بانك مركزي ش��د و وظايف رگوالتوري و سياست هاي 
پولي به هيات عامل س��پرده شد و نقش معاون نظارتي 
تقويت ش��د. اين صاحب نظر پولي بي��ان كرد: در اين 
پيش نويس همچنين شوراي پول و اعتبار ديگر وجود 
خارجي نخواهد داش��ت و اختيارات كافي به رياست 
كل بان��ك مرك��زي داده مي ش��ود و از طرفي هيات 
نظارت و اندوخته اسكناس هم حذف شد. من اعتقاد 
دارم مشكالت نظام بانكي و بانك ها از سوي مسووالن 
اقتصادي كشور درك مي شود اما اجماع خاصي براي 
رفع مشكالت ش��كل نگرفته اس��ت؛ بانك مركزي با 
حضور رييس كل بانك مركزي تا به امروز جلس��اتي 
داش��ته و راهكارهايي ارائه كرده اما زماني كه قرار بود 

هزينه شود، مشكالتي ايجاد شده است. 

 راهكاري براي تامين كسري منابع نداريم 
علي ديواندري، رييس پژوهش��كده پولي و بانكي 
نيز تاكيد كرد: مشكالت سيستم بانكي با نشستن در 
جلسه حل نخواهد شد و برخوردهايي كه با مشكالت 
مي شود، نشان از عدم درك درست مساله اصلي دارد. 
در ش��رايط بحران مالي، بانك هاي كش��ورهايي مثل 
كره جنوبي و امريكا مش��كل جدي پيدا كرد و امريكا 
تنه��ا معادل ۳هزار و ۵۰۰ ميليارد دالر هزينه كرد تا 
نظ��ام بانكي آن نجات پيدا كند. وي ادامه داد: تصور 
نش��ود كه دولت امريكا ۳ه��زار و ۵۰۰ ميليارد دالر 
نقدي به نظام بانكي اين كش��ور تزريق و مشكل اين 
بخ��ش را حل ك��رد زيرا دولت آنها ني��ز در آن زمان 
با كمب��ود منابع مالي مواجه ب��ود و دولت ها به طور 
معمول به اندازه بودجه س��االنه خ��ود از منابع مالي 
برخوردار هستند و در شرايطي كه بيش از اين منابع 
الزم باش��د از ابزار مالي اوراق بهره كمك مي گيرند. 
فرق ايران با كش��وري مثل امريكا اين اس��ت كه اين 
كش��ور به تمام جهان دسترس��ي دارد و وقتي اوراق 
صادر مي كند تمام كش��ور ها به دلي��ل اعتبار امريكا 
خريدار اين اوراق كه به دالر منتشر مي شود، هستند. 

ديواندري يادآور ش��د: اگر اي��ران بخواهد از اين 
طريق مشكل شبكه بانكي را حل كند تنها مي تواند 
براي بازار داخلي اوراق منتشر كند كه اقتصاد ايران 
در مقطع فعلي كش��ش چنين رون��دي را ندارد زيرا 
دسترس��ي به بازارهاي بين المللي نداريم. بايد با يك 
كار فك��ري راهكاري پيدا كرد كه بدون اينكه دولت 
در اي��ن بخش منابع نقدي تزري��ق كند چگونه اين 
مشكل را بايد حل كرد با توجه به اينكه سند توسعه 
ملي نيز در اين بخش خيلي پاسخگو نبود. در كشور 
براي اين مشكل هنوز به جواب مشخصي نرسيده ايم 
و بايد با كارهاي فكري مدل هاي نويني در اين بخش 

براي حل مشكل بانك ها طراحي شود.

ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي:
اگر ايران بخواهد از طريق اوراق بهره مشكل 

كمبود منابع شبكه بانكي را حل كند تنها 
مي تواند براي بازار داخلي اوراق منتشر كند 
كه اقتصاد ايران در مقطع فعلي كشش چنين 

روندي را ندارد زيرا دسترسي به بازارهاي 
بين المللي نداريم

                                                                                                      

كميجاني قائم مقام بانك مركزي:
نگراني بزرگي براي مسووالن بانك مركزي وجود 
دارد كه اليحه در مجلس چه كنش و واكنش هايي 

را ايجاد مي كند و قانوني كه از مجلس بيرون مي آيد، 
نيازها را تامين خواهد كرد يا خير كه تجربيات 

گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده يي را ايجاد 
كرده و موجب شده شتابي در اين امر صورت نگيرد 

                                                                                                      

نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور:
امروز مشكل اصلي كشور ما اقتصادي است كه البته 

عوامل سياسي، داخلي يا خارجي را مي توان ريشه هاي 
آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند كه بايد به 

اقتصاد كشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه 
بلندمدت مي خواهد و رضايت دادن به حركت هاي 

كوتاه مدت ما را از دستيابي به اهداف باز مي دارد 

                                                                                                      

پادگانه مدير ارشد ريسك كامرشين بانك اينترنشنال: 
چالش هاي بسياري براي اجراي IFRS وجود 

دارد كه در بحث استراتژيك، گران شدن 
منابع، كاهش توان وام دهي بانك ها، تاثير 

فوري منفي برآورده صاحبان سهام، هزينه باال 
و نوسانات درآمدي ازجمله چالش هاي اين 

استاندارد است 

                                                                                                      

افزايش ۳۴هزار توماني قيمت سكه
گروه بانك و بيمه|

 قيمت انواع س��كه روز چهارش��نبه در بازار تهران با رش��د 
همراه بود. 

به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز چهارش��نبه س��ي ام خردادماه در بازار تهران با 

۳4ه��زار تومان افزايش نس��بت به روز سه ش��نبه، 2 ميليون و 
۵4۵ هزار تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با 2۳هزار تومان رشد نسبت به روز سه شنبه، 
2ميليون و 4۱۳ هزار تومان داد و س��تد ش��د. از سوي ديگر در 
بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۱۷ هزار تومان افزايش 

قيمت نسبت به روز سه شنبه، يك ميليون و 24۷ هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۵ هزار تومان رشد نسبت به روز 
سه شنبه ۶9۵ هزار تومان معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر 
قطعه س��كه گرمي با يك هزار توم��ان افزايش ۳9۶ هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با ۵ هزار و ۵2۰ تومان 

رش��د 2۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان قيمت خورد. در بازار ارز رسمي، 
قيمت هر دالر امريكا با 2 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه 
4 هزار و 24۶ تومان تعيين ش��د. نرخ هر يورو نيز با 24 تومان 
افت به 4 هزار و 9۱۶ تومان رس��يد و هر پوند هم با 44 تومان 

كاهش، ۵ هزار و ۵۸۸ تومان قيمت گذاري شد.
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5 بورس و فرابورس
 افزاي�ش 50درص�دي عملكرد گ�روه بهمن 
در س�ال 96: ش��ركت گ��روه بهم��ن اطالع��ات و 
صورت ه��اي مالي 12ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 
96 را حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل 10 هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، شركت با 
انتشار عملكرد سال مالي 96 خود اعالم كرد در دوره 
مالي ياد شده معادل يك هزار و 989 ميليارد و 352 
ميليون ريال سود خالص به دست آورد و بر اين اساس 
مبلغ 199 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
50درصد افزايش داشته است. همچنين، »خبهمن« 
در پايان س��ال مالي 95 مبلغ 133 ريال سود به ازاي 
هر س��هم خود اختصاص داده ب��ود. افزون بر اين، به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و درنهايت مبلغ 2 ه��زار و 877 ميليارد و 834 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 اختصاص 325 ريال س�ود به ازاي هر س�هم 
داده پ�ردازي اي�ران: ش��ركت داده پ��ردازي ايران 
اطالع��ات و صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 
اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
650 ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت 
با انتش��ار عملكرد يك ساله گذش��ته خود اعالم كرد 
در دوره مالي يادش��ده مع��ادل 211 ميليارد و 215 
ميليون ريال سود خالص داشت و بر اين اساس مبلغ 
325 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
4درصد افزايش داشته است. همچنين، »مداران« در 
پايان س��ال مالي 95 مبلغ 313 ريال سود به ازاي هر 
س��هم خود اختصاص داده بود. افزون بر اين، به سود 
خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و 
درنهايت مبلغ 330ميليارد و يك ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 

شد. 
 انتشار صورت هاي مالي سال 96 بيمه پارسيان: 
 ش��ركت بيمه پارس��يان اطالعات و صورت هاي مالي 
12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل 3 هزار ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين، شركت با انتشار عملكرد 12 ماهه خود 
اعالم كرد در دوره مالي ياد شده معادل 648ميليارد و 
960 ميليون ريال سود خالص داشت و بر اين اساس 
مبلغ 216 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
3درصد افزايش داشته است. افزون بر اين، »پارسيان« 
در پايان س��ال مالي 95 مبلغ 210ريال سود به ازاي 
هر س��هم خود اختصاص داده بود. اين در حالي است 
كه، به س��ود خالص دوره نيز س��ود انباش��ته ابتداي 
سال افزوده شد و درنهايت مبلغ 791ميليارد و 899 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 نگاهي ب�ر صورت هاي مالي س�يمان فارس: 
ش��ركت س��يمان فارس صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شده و با 
سرمايه معادل 233 ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر 
اين، شركت در سال مالي 96 مبلغ 85 ميليارد و 905 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 369 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
7درصد كاهش داشت. اين در حالي است كه، »سفار« 
در سال مالي 95 مبلغ 395 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. همچنين، به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
129 ميليارد و 693 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

  خروج روس ها
از بورس لندن و امريكا

ترس از تحريم هاي جديد موجب ش��د شركت هاي 
روس��ي براي حمايت از دولت پوتين از بورس لندن 
و نيويورك خارج شوند. به گزارش ايبنا، تحريم هاي 
امريكا عليه برخي تجار روسي كه با والديمير پوتين 
در ارتباط هستند در ماه آوريل رخ داد در حالي كه 
دليل اصلي آن دخالت روس��يه در انتخابات 2016 
امريكا بود. ب��ه همين ترتيب، آلِ��گ والديميروويچ 
دريپاس��كا ثروتمن��د روس��ي و مديرعامل ش��ركت 
آلومينيوم روس��ال و هشت شركت زيرمجموعه اين 
ش��ركت كه دريپاسكا، سهامدار عمده آنها محسوب 
مي شوند از سوي امريكا تحريم شده اند. با اين وضع، 
در حدود 60درصد از س��هام شركت هاي روسي كه 
به صورت دوئال در بازارهاي جهاني نيز پذيرش شده 
بود حاال تنها در بورس مس��كو داد و ستد مي شوند. 
درحال��ي كه دليل عمده تحريم ه��اي غرب برخورد 
روس��يه با شبه جزيره كريمه در اوكراين بوده است. 
يكاترينا ليوچنكو، مدير مالي شركت سرمايه گذاري 
پري��وات فاند در فرانكف��ورت در اين خصوص اظهار 
داشت: خروج شركت هاي روسي از بازارهاي خارجي 
در موقعيت كنوني اصال براي روسيه اهميتي ندارد. 
در س��ال گذشته، شركت گروه انرژي En+ كه يكي 
از شركت هاي زيرمجموعه آلومينيوم روسال بوده و 
مديرعامل آن نيز دريپاسكا است با پذيرش در بورس 
 مس��كو و لندن به صورت همزمان توانست در حدود 
1.5 ميلي��ارد دالر تامين مالي كن��د. هم اكنون اين 
ش��ركت، با گذشت يك س��ال به ليست سياه امريكا 
 +En وارد ش��د و تمامي ش��ركت ها به دليل خروج
مجب��ور به خروج از بازارهاي امريكا و لندن ش��دند. 
حاال شركت صنايع گوشتي »چركيزووو« و شركت 
تولي��د لوله هاي آهن��ي TMK قصد دارند س��هام 
خود را در بورس مس��كو وارد كنند. اين ش��ركت ها 
در جلس��ات معرفي خود، س��هامداران را تشويق به 
خريد س��هام بازار داخلي كشور كرده و اعالم كردند 
هيچ تمايلي به حضور س��هام خ��ود در بورس لندن 
ندارند. شركت هاي روسي كه روزگاري مجبور بودند 
تا سهام خود را در بورس هاي خارجي پذيرش كنند، 
هم اكنون جلس��ات متعددي درخصوص ورود سهام 

خود به بورس مسكو برگزار مي كنند.

رويخطشركتها

بينالملل

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار

با تحليل صحيح مي توان سود مناسبي شناسايي كرد
مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخص در آستانه 109000 واحد
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، عوامل رشد بازار 
س��رمايه در چند روز گذش��ته را تش��ريح كرد و اقدامات 
الزم براي كاهش ريس��ك هاي س��رمايه گذاري در بورس 
را برش��مرد. ب��ه گزارش س��نا، ش��اپور محم��دي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار چشم انداز بورس را ترسيم 
كرد و با اش��اره به داليل رش��د تاريخي چند روز گذشته 
بازار س��رمايه گفت: افزايش س��ودآوري شركت ها، انتقال 
نقدينگ��ي از س��اير بازار ها ب��ه بورس و پاي��داري، تنوع و 
ش��فافيت، عوامل ورود منابع جديد به بازار سرمايه است. 
دبير ش��وراي عالي بورس با اش��اره به اينكه چش��م انداز 
سودآوري باالي صنايع از داليل مهم اقبال جامعه به اين 
بخش مهم اقتصادي اس��ت، گفت: همواره در بازار سرمايه 
با تحليل هاي صحيح مي توان س��ود مناس��بي شناس��ايي 
كرد. سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار به اقدامات 
الزم براي كاهش ريس��ك هاي س��رمايه گذاري در شرايط 
صعودي بازار سرمايه اش��اره كرد و بيان داشت: نخستين 
اصل س��رمايه گذاري تش��كيل سبدي از س��هام است. با 
تش��كيل سبد س��هام تعادل الزم هنگام كاهش و افزايش 

قيمت س��هام ايجاد و ريس��ك س��رمايه گذاري به ميزان 
قابل توجهي كنترل مي ش��ود. محمدي به سرمايه گذاران 
تاكي��د ك��رد اطالع��ات را تنه��ا از س��امانه هاي مرجع و 
قانوني مانند كدال اس��تخراج كنند و گفت: ضروري است 
س��رمايه گذاران و عالقه مندان به بازار سرمايه از مشاوران 
متخصص، كارگزاران، ش��ركت هاي مشاوره و كارشناسان 
خبره براي خريد س��هام مشورت و راهنمايي بگيرند و به 
شايعات و سيگنال هاي سودجويان توجه نكنند. سخنگوي 
سازمان بورس تعيين بازه زماني سرمايه گذاري را از ديگر 
اصول ورود به بازار س��رمايه دانست و  گفت: نوسان قيمت 
س��هام، ذات بازار سرمايه اس��ت و هنگام كاهش قيمت ها 
باي��د از رفتار هاي هيجاني پرهي��ز كرد و با نگاه بلندمدت 
به افق بازار س��رمايه به آن وارد ش��د. محمدي همچنين 
با اش��اره به اينكه افراد بخش��ي از دارايي هاي خود را در 
اوراق ب��ا درآمد ثابت و بازار بدهي س��رمايه گذاري كنند، 
گف��ت: واحدهاي صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��ترك 
نيز گزينه هاي مناس��ب و كم ريسكي براي سرمايه گذاران 

غيرحرفه يي است. 

يك كارش��ناس بازار س��رمايه ب��ا رد هرگونه 
ش��كل گيري حب��اب در بازار س��هام عنوان كرد: 
خريد سهام ش��ركت هاي زيانده با نگاه به ارزش 
جايگزين��ي س��هام و همچني��ن ت��ورم انتظاري 
از س��وي برخي معامله گران انجام ش��ده اس��ت. 
به گ��زارش ف��ارس، محمد اقبال ني��ا مديرعامل 
يك ش��ركت كارگ��زاري پيرامون ركوردش��كني 
اي��ن روزهاي نماگرهاي بورس��ي گف��ت: ادعاي 
ش��كل گيري حباب در بازار س��هام صحيح نبوده 
و در ح��ال حاضر هي��چ حبابي در كار نيس��ت، 
مطاب��ق با ادبيات مالي، حب��اب در بورس زماني 
ش��كل مي گي��رد كه قيمت ه��ا به يك ب��اره و با 

س��رعت بدون تكي��ه بر عوامل بني��ادي افزايش 
يافته و دوباره با س��قوط مواجه شود. وي افزود: 
در حال حاضر وقتي افزايش نرخ ارز و همچنين 
انتظارات تورمي باعث ش��ده تا بازار ارز و س��كه 
طال و همچنين مس��كن با افزايش قيمت مواجه 
باشند، طبيعي اس��ت كه قيمت سهام در بورس 
نيز پس از گذش��ت يك فاصله زماني مش��خص، 
با نوس��ان رو به باال مواجه باش��د. قيمت س��هام 
هم اكنون در بازار به تناس��ب رشد ساير بازارهاي 

موازي با افزايش روبه رو نيست. 
اقبال ني��ا با بي��ان اينك��ه دالر 4200 توماني و 
همچنين مباحث مطرح در حوزه سياست خارجي 

كش��ور در حوزه بين المللي از موانع اصلي براي به 
تاخير افتادن رشد قيمت سهام در بازار سهام بود، 
افزود: صاحبان نقدينگي به اين نتيجه رسيدند كه 
ارز 4200 تومان��ي نمي تواند ت��داوم چنداني براي 
ايج��اد آرامش در اقتصاد داش��ته باش��د، بنابراين 
سرمايه گذاران بر اساس ارزش جايگزيني شركت ها 
خريدار سهام در بورس و فرابورس شدند. اين مقام 
مس��وول با بيان اينكه نگراني از بابت شكل گيري 
حباب ناشي از س��رعت باال و هيجان خريد سهام 
براي برخي كارشناسان ايجاد شده، گفت: در حال 
حاضر حبابي در بازار ش��كل نگرفته اس��ت. وي با 
اش��اره به اهميت تغيير و تحوالت سياسي بر روند 
كنوني بازار س��هام گفت: در سال 91 و 92 نيز به 
لحاظ افزايش نرخ ارز و همچنين متعادل ش��دن 
شرايط سياسي، بازار سهام شاهد جهش قيمت ها و 

رشد نماگرهاي بورس بود. شرايط فعلي نيز اگرچه 
مش��ابه همين دوره اس��ت، به دلي��ل تاثير اخبار 
پيراموني سياست خارجي كشور چنانچه وضعيت 
حاد در حوزه بين المللي ايجاد نشود، ظرفيت رشد 
دوبرابري قيمت ها در بازار س��هام و نماگرهاي آن 
وج��ود دارد. اقبال نيا پيرامون دلي��ل روي آوردن 
برخ��ي س��رمايه گذاران ب��راي جمع آوري س��هام 
شركت هاي زيانده عنوان كرد: اين سرمايه گذاران 
بر اساس ارزش جايگزيني و همچنين تاثير افزايش 
نرخ ارز بر ساير ارزش هاي مالي اين شركت ها اقدام 
به خريد س��هام مي كنند و از س��وي ديگر قدرت 
س��رازير ش��دن نقدينگي موجود در بازار در كنار 
رش��د 20 درصدي قيمت سهام اغلب شركت هاي 
بزرگ اين توقع ب��راي معامله گران به وجود آمده 
كه آن دسته از سهام شركت هايي كه هنوز با رشد 

چنداني روبه رو نيس��تند، مي تواند گزينه مناسبي 
براي سرمايه گذاري باشد. مديرعامل كارگزاري به 
نوساني شدن دوباره قيمت ارز و سكه طال در بازار 
قيمت رسمي اشاره كرد و گفت: بخشي از متعادل 
شدن اين فضا به سياست كشور در حوزه بين المللي 
باز مي گ��ردد و بخش ديگري نيز تورم انتظاري از 
بابت ش��وك هاي رواني آتي است كه افراد را براي 
پوش��ش تورم به سمت خريد س��هام يا سكه و ارز 
سوق داده است، زيرا مي خواهند در برابر افت ريال 
از دارايي هاي خ��ود صيانت كنند. وي تاكيد كرد: 
به س��رمايه گذاران غيرحرفه يي توصيه مي شود، از 
طريق صندوق هاي متنوع سرمايه گذاري كه اغلب 
از ام��كان مديري��ت حرفه ي��ي و همچنين امكان 
نقدشوندگي بيشتر براي سرمايه گذار را دارد، وارد 

بازار سهام شوند. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس ته��ران در معام��الت آخرين روز 
كاري خرداد ماه توانس��ت با افزايش 2هزار و 368واحد رقم 
108هزار و 872 واحدي را به خود اختصاص دهد و در آستانه 
109000واحدي قرار گرفت. بر اين اس��اس، سرمايه گذاران 
بورس��ي ديروز بيش از 2ميليارد و 557 ميليون برگه سهم، 
حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند 
ك��ه ارزش اين مبادالت بالغ بر 7هزار و دو ميليارد ريال بود 
همچنين در بازار ديروز نماد شركت هاي صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، گل گهر، فوالد مباركه، س��رمايه گذاري معادن 
و فل��زات، چادرملو، پااليش نفت اصفهان و گس��ترش نفت 
و گاز پارس��يان با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد اين 
متغي��ر را رقم زدند. افزون بر اين ش��اخص ه��م وزن ديروز 
174واحد رش��د كرد. همچنين شاخص هاي بازار اول و دوم 
نيز به ترتيب يك هزار و 835 و 4هزار و 235واحد صعودي 
ش��دند. از سويي ديگر گروه هاي فلزات اساسي، فرآورده هاي 
نفتي و ش��يميايي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در 
ص��در برترين گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. اين درحالي 

است كه صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي س��رمايه گذاري س��په، توسعه معدني و صنعتي 
صبانور، توسعه معادن و فلزات، بانك صادرات، سرمايه گذاري 
صنايع شيميايي ايران، كارخانجات داروپخش و نفت بهران 
بود. در مقابل نمادهاي ايركا پارت صنعت، كش��ت و صنعت 
چين چين، موتورسازان تراكتورسازي ايران، سيمان شمال، 
ليزينگ ايرانيان، س��يمان خزر و صنعتي بهشهر با بيشترين 
كاهش قيم��ت در انتهاي ج��دول معامالت ق��رار گرفتند. 
براس��اس اين گزارش س��رمايه گذاران بورس��ي روز گذشته 
براي خريد سهام شركت پرداخت الكترونيك سامان، كارت 
اعتب��اري ايران كيش، صنعتي و معدن��ي چادرملو، پااليش 
نفت اصفهان، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس و بورس اوراق بهادار بيشترين تقاضا 
و طوالني ترين صف هاي خريد را داش��تند. در مقابل گروهي 
از سرمايه گذاران تالش كردند با عرضه هاي سنگين از اوراق 
مشاركت شهرداري سبزوار، اوراق مشاركت شهرداري تهران، 
اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت ليزينگ رايان سايپا و 

اوراق مشاركت شهرداري مشهد خارج شوند. 

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان چرايي افزايش قيمتي شركت ها را بررسي مي كند

كدام شركت ها برندگان اخير رشد بورس هستند
گروه بورس| مسعود كريمي|

 يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد اس��ت 
به دلي��ل اينك��ه ارزش ذاتي بازار س��رمايه ايران 
به ك��ف ذاتي خ��ود )50ميليارد دالر( رس��يده 
اس��ت بنابراي��ن با ورود ت��ورم به بازار س��رمايه 
ش��اهد افزايش نماگر هاي بورس��ي هس��تيم. در 
همين حال، با توجه به ركوردش��كني ش��اخص 
در چهارم آذر ماه س��ال گذش��ته و تبديل شدن 
كانال 90000 واحدي به كف حمايتي معامالت 
بازار س��هام حداقل براي مدتي كوتاه مش��اهده 
شد كه اغلب س��هم هاي موجود در بورس  تهران 
پتانس��يل افزايش قيمت را در دل خود دارند. اما 
اين رويداد بزرگ طولي نكش��يد كه تحت تاثير 
اغتشاش��ات داخلي در دي ماه ق��رار گرفت و به 
يك ب��اره صف هاي طوالني تقاضا جاي خود را به 
عرضه در بازار س��هام دادند. در چنين ش��رايطي 
سايه ريس��ك سيس��تماتيك برنامه جامع اقدام 
مش��ترك نيز نخس��تين بار در معام��الت بورس 
احس��اس شد و معامالت بازار س��هام را پيش از 
خروج ترامپ از برجام، نس��بت به ساير بازار هاي 
مال��ي بيش��تر تحت تاثي��ر ق��رار داد و بورس با 
س��قوط چند هزار واح��دي همراه ش��د. بر اين 
اس��اس، طولي نكشيد كه با خروج اياالت متحده 
امري��كا از برجام تمام نماگر ه��اي بازار برخالف 
انتظارات واكنش مثبتي را از خود نش��ان دادند 
و ب��ه يك ب��اره فضاي معامالت تاالر شيش��ه يي 
مثب��ت ش��د. در همي��ن حال با س��بقت س��اير 
بازار هاي مالي ازجمله س��كه، ارز، طال، مس��كن 
نظاره گ��ر افزايش بازدهي اين بازار ها نس��بت به 
س��هام بوديم به طوري كه برخي سرمايه گذاران 
بازار سهام كشور نيز با خروج نقدينگي از بورس 
جذب بازار رقيب ش��دند. از همين رو، با افزايش 
روز ب��ه روز نرخ دالر در مح��دوده 7000 تومان 
در بازار هاي غيررسمي، رشد قيمت كاموديتي ها 
در جهان و افزايش ريس��ك س��رمايه گذاري در 
بازار  هاي موازي ب��ورس به يك باره نقدينگي در 
بيس��ت و سوم خرداد ماه به س��مت بازار سرمايه 
تغيي��ر مس��ير داد به طوري كه از روز بيس��ت و 
س��وم خرداد م��اه تاكنون ط��ي 5 روز معامالتي 
ش��اخص بيش از 12400 واحد رش��د را به ثبت 
رساند. در چنين ش��رايطي مشاهده مي شود كه 
اغلب شركت ها در صنايع محصوالت شيميايي و 
فلزات اساسي بيش��ترين تاثير و وزن را در رشد 
بازار س��هام داشته اند. بر اين اساس، »تعادل« به 
بررس��ي ميزان و چرايي صعود قيمتي قابل توجه 
5 شركت بزرگ و تاثير گذار در كليت بازار سهام 

مي پردازد كه آن را در ادامه مي خوانيد. 

 عوامل ارزي و تورمي در بورس 
در همي��ن رابط��ه، علي پروي��ن مدير تحليل 
كارگزاري پارس ايده بنيان با بيان اينكه ش��رايط 
فعلي بازار س��هام مش��ابه س��ال 1392 است، در 
گفت وگ��و با »تعادل« عنوان كرد: در حال حاضر، 
افزايش بيش از حد تورم پنهان، تغيير 90درصدي 
نرخ دالر از 3750 تومان در تير ماه سال گذشته و 
رسيدن به 7200 تومان در بازار  هاي غيررسمي و 
كاهش ارزش پول ملي از عوامل تاثير گذار در بازار 
س��رمايه محسوب مي شوند. اين درحالي است كه 

در شرايط فعلي به دليل ورود تورم به بازار سرمايه 
و كاهش ارزش پول ملي ش��اهد در رشد صنايع، 
شركت  ها و ش��اخص هاي بورس��ي تاثير  بسزايي 
دارد. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
نقدينگي سرگردان در نيمه نخست دولت يازدهم 
هم اندازه قيمت دالر بوده اس��ت به نوعي رابطه و 
نسبت اسكناس ريالي با دالر در يك سطح معين 
و متعادل��ي قرار داش��ته اس��ت. وي تصريح كرد: 
به دليل اختصاص س��ود هاي بانكي به س��پرده ها، 
يك ش��به پولي در اقتصاد ايجاد شد و چنين پول 
بدون پشتوانه با ورود به بازار، فاصله  بين دالر آزاد 
و نقدينگي را با افزايش چشم گيري مواجه كرد. بر 
اين اس��اس، با نگاهي به آمارهاي موجود مشاهده 
مي شود كه در شهريور سال گذشته اين فاصله به 
بيش��ترين ميزان خود رسيد. علي پروين با اشاره 
به قيمت دالر در دولت هاي نهم و دهم نيز اذعان 
داش��ت: زماني ك��ه قيمت دالر بيش��ترين ميزان 
رش��د را )3800 توم��ان رس��مي و 4000 تومان 
غيررس��مي( در آن ب��ازه زماني به خود اختصاص 
داد، ميزان تورم انباش��ته يي كه در اقتصاد وجود 
داشت با قيمت دالر به يك سطح متعادلي رسيده 
بود كه در نتيجه ارزش ريال متناس��ب با دالر شد 
و به نوعي مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه دالر 

به ارزش ذاتي خود رسيد. 
مدي��ر تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان بيان 
ك��رد: تورم 35 ال��ي 40درصدي با عب��ور از اين 
دولت ها و ش��روع دولت تدبير و اميد كاهش پيدا 
كرد اما نس��بت به اين تغييرات نرخ دالر افزايش 
قاب��ل مالحظه يي را تجربه نكرد. به اين معني كه 
تورم انباش��ته وارد اقتصاد ش��د اما در بازار آزاد و 
دالر خ��ود را ب��ه نمايش نگذاش��ت. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه ابراز داشت: اين تورم انباشته باعث 
ش��د كه ارزش ذاتي دالر تا انتهاي سال 1396 به 
رقم 6500 تومان برس��د. بر اين اساس، درنهايت 

يك فاصله بس��يار بزرگي ايجاد شد كه اين فنر با 
اتفاقات سياسي كه در دي ماه سال گذشته افتاد 
به يك باره آزاد شود و درنهايت نقدينگي سرگردان 
وارد بازار هاي مالي از قبيل مس��كن، سكه، طال و 
در آخر سهام شد. علي پروين با اشاره به نرخ هاي 
غيررس��مي دالر نيز گفت: دالر 7200 تومان الي 
7300 توماني در بازار   هاي غيررسمي يك قيمت 
طبيعي و ذاتي اس��ت و به هيچ عن��وان اين نرخ 
در اقتصاد، نرخ بااليي درنظر گرفته نمي شود. وي 
افزود: در صورتي كه ميزان تورم س��ال جاري را با 
رشد 90درصدي قيمت دالر محاسبه كنيم، حتي 
در بهترين حالت تورم 30درصدي را لحاظ كنيم 
مش��اهده مي ش��ود كه در انتهاي سال 97 ارزش 

ذاتي دالر به رقم 8500 تومان خواهد رسيد. 
مدير تحلي��ل كارگزاري پارس اي��ده بنيان با 
اش��اره به بازار س��هام عنوان كرد: در حال حاضر 
س��هامداران در معام��الت بازار ب��ا نگاهي به دالر 
7000 توم��ان اقدام به خريد س��هام كرده اند. بر 
اين اس��اس زماني كه دالر 8500 تومان در پيش 
روي بازار قرار گيرد به طور قطع سهم ها مي توانند 
افزايش قيمت مناس��بي را به ثبت برس��انند. اين 
كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به شبيه  سازي 
بازار ها نيز بيان كرد: دي ماه سال 1390 دالر يك 
هزار تومان بوده است و در مهر ماه سال 1392 نيز 
ن��رخ دالر به ارقام 3800 تا 4000 تومان افزايش 
قيمت پيدا كرد. اين در حالي اس��ت كه مرداد ماه 
سال 91 تمامي سهم هاي بورسي در كف قيمتي 
خود قرار داشتند. بنابراين چنين موضوعي بيانگر 
اين اس��ت، در ابتدا دالر اس��تارت رشد خود را زد 
و در ادام��ه تورم ايجاد ش��ده با تاخي��ر وارد بازار 
س��رمايه ش��د كه درنهايت بازار از مرداد ماه سال 
91 ش��روع به رش��د كرد. علي پروين خاطرنشان 
كرد: از دي ماه سال 1396 كه نرخ دالر از 4000 
تومان استارت خورد و تا خرداد ماه سال جاري به 

7300 تومان در بازار هاي غيررس��مي رسيد بازار 
در كف قيمتي خود قرار داش��ت. بر اين اس��اس، 
در حال حاضر تورمي كه در خارج از بازار ش��كل 
گرفت به بازار س��رمايه ورود پيدا كرد و درنتيجه 
موجب افزايش قيمت س��هام در بورس ش��د. وي 
تاكيد كرد: در حال حاضر به دليل اينكه تورم در 
فضاي اقتصادي وجود دارد و بازار س��رمايه، بازار 
هدف س��رمايه گذاري است حداقل به اندازه حفظ 
ارزش سرمايه از لحاظ مالي به دليل اينكه از تورم 
عقب نم��اد اين بازار خواهد كرد. به گفته وي، در 
شرايط فعلي نمي توان سقفي را براي رشد بورس 

درنظر گرفت. 

 5 شركت تاثير گذار 
مدي��ر تحلي��ل كارگ��زاري پارس اي��ده بنيان 
درخص��وص مي��زان و چرايي افزاي��ش قيمت 5 
ش��ركت تاثير گذار در افزايش شاخص بورس نيز 
عنوان كرد: س��هام ش��ركت پتروش��يمي زاگرس 
در يك س��ال گذش��ته در محدوده 16500 ريال 
ال��ي 37990 ريال نوس��ان قيمتي را تجربه كرده 
است و س��هام اين ش��ركت در محدوده 35106 
ريال آخرين معامله خود را به ثبت رسانده است. 
از س��ويي ديگر، اين ش��ركت 2ميلي��ارد و 400 
ميلي��ون برگ س��هم در ب��ازار دارد و ارزش بازار 
آن 8425 ميلي��ارد تومان اس��ت. اف��زون بر اين، 
شركت پتروشيمي زاگرس در 25 ارديبهشت ماه 
97 مجمع عادي س��االنه برگزار كرد كه درنهايت 
7400 ريال س��ود نقدي تقديم س��هامداران اين 
ش��ركت ش��د. به گفته وي افزايش قيمت جهاني 
متان��ول از محدوده 300 دالر ب��ه محدوده 390 
دالر، رش��د نرخ دالر و افزاي��ش توليد به 3.3 تن 
3 عامل رشد سودآوري زاگرس محسوب مي شود. 
علي پروين با اش��اره به ش��ركت پتروش��يمي 
م��ارون نيز گفت: در يك س��ال گذش��ته س��هام 

مارون در مح��دوده 27200 ري��ال الي 44200 
ريال نوس��ان قيمتي داشته و س��هام اين شركت 
در مح��دوده 44027 ريال آخرين معامله خود را 
ثبت نموده اس��ت. اين در حالي است كه، شركت 
4ميليارد برگ س��هم در ب��ازار دارد و ارزش بازار 
 آن 17613 ميلي��ارد تومان محاس��به مي ش��ود. 
بر اين اس��اس، ش��ركت در 24 تيرماه 96 مجمع 
عادي ساالنه برگزار كرد و 4650 ريال سود نقدي 
تقديم سهامداران شد. به گفته وي، افزايش قيمت 
جهاني اتيلن، پروپيلن و افزايش نرخ دالر 2 عامل 

رشد سودآوري مارون درنظر گرفته مي شود. 
وي درخصوص فوالد هرمزگان جنوب نيز گفت: 
در يك سال گذشته سهام اين شركت در محدوده 
1830 ريال الي 3050 ريال نوسان قيمتي داشته 
و س��هم در محدوده 2835 ري��ال آخرين معامله 
خود را ثبت كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه، 
شركت 15ميليارد برگ سهم در بازار دارد و ارزش 
بازار آن نيز 4252 ميليارد تومان برآورد مي شود. 
از سويي، هرمز تاكنون به سهامدارانش هيچ گونه 
سودي پرداخت نكرده است. به گفته وي، افزايش 
قيمت جهاني فلزات، افزايش نرخ دالر و صادرات 
محموله به خارج كش��ور 3 عامل رشد سودآوري 

هرمز در فرآيند معامالتي بورس لحاظ مي شود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درباره ش��ركت 
معدن��ي صنعتي گل گه��ر نيز عنوان ك��رد: طي 
يك سال گذشته س��هام اين شركت در محدوده 
2062 ريال الي 4833 ريال نوسان قيمتي داشته 
و س��هم در محدوده 4799 ري��ال آخرين معامله 
خود را ثبت كرده است. وي گفت: اين شركت 36 
ميليارد برگ س��هم در بازار دارد و ارزش بازار آن 
17280 ميليارد تومان است. از سويي، شركت در 
25 تيرماه 96 مجمع عادي ساالنه برگزار و 280 
ريال سود نقدي تقديم سهامداران شد. همچنين، 
ش��ركت در 6 فروردي��ن 97 افزاي��ش س��رمايه 
20درصدي از مطالبات حال ش��ده سهامداران و 
آورده نقدي داش��ته اس��ت. به گفته وي، افزايش 
سودآوري زيرمجموعه ها منجمله فوالد سيرجان، 
افزايش قيمت س��نگ آهن جهان��ي، افزايش نرخ 
ش��مش ف��والد خوزس��تان و اصفه��ان و افزايش 
نرخ دالر 4 عامل رش��د سودآوري كگل محسوب 

مي شوند. 
علي پروين در پايان با اش��اره به ديگر شركت 
تاثير گذار در افزايش ش��اخص بيان كرد: س��هام 
ش��ركت ملي صنايع مس در يكس��ال گذشته در 
مح��دوده 1710 ري��ال الي 3560 ريال نوس��ان 
قيمتي داش��ته و س��هم در محدوده 3456 ريال 
آخري��ن معامله خ��ود را ثبت كرده اس��ت. عالوه 
بر اين، ش��ركت 60 ميليارد برگ س��هم در بازار 
دارد و ارزش ب��ازار آن نيز 20736 ميليارد تومان 
برآورد مي ش��ود. اين در حالي است كه، فملي در 
28 تيرماه 96 مجمع عادي س��االنه برگزار كرد و 
350 ريال س��ود نقدي تقديم سهامداران شركت 
ش��د. به گفته وي، شركت ملي صنايع مس در 8 
آبان 96 افزايش س��رمايه 20درصدي از مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدي داشته است. و 
افزايش قيمت جهاني مس، افزايش تقاضاي خريد 
محصوالت در داخ��ل و افزايش نرخ دالر 3 عامل 

رشد سودآوري فملي درنظر گرفته مي شود. 

ديدگاه

صعود بورس حبابي نيست
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اخبار

تغييرات در ستاد تنظيم بازار در پي نارضايتي بازار كاال

وقتيالتهاببهبازاركاالميرسد
تعادل|

زماني كه بازار ارز دچار التهاب ش��د بسياري از 
كارشناسان نسبت به كشيده شدن اين التهاب به 
س��اير بازارها هشدار دادند. بازارهايي كه به صورت 
طبيعي س��ريعا به قيمت ارز و نوسانات آن واكنش 
نش��ان مي دادند مانند س��كه و طال چن��دان قابل 
كنترل نبودند اما بازارهاي كااليي با فاصله چند ماه 
تحت تاثير قرار مي گرفتند. در آن زمان كارشناسان 
اين هشدار را مي دادند كه اگر دولت از آغاز بحران 
ارزي فكري به حال بازارهاي كااليي نكند با توجه 
به گران ش��دن كاالها همچنين خط��ر احتكار در 
زمان تحريم ممكن اس��ت كمبود بعضي كاالها را 
ش��اهد باشيم. حال با گذشت چند ماه اين اتفاقات 
دقيقا درحال رخ دادن است. ابتدا مسكن و خودرو 
و حال كاالهاي مصرفي درحال گران ش��دن است. 
دولت نيز براي مديريت بازار دست به اقداماتي زده 
است اما شايد اگر اين اقدامات كمي زودتر صورت 
مي گرفت، بازدهي بيشتري داشت. دولت در همين 
راست دست به تغييراتي در ساختار خود زده اما به 
نظر مي رسد با وجود مفيد بودن اين تغييرات كمي 

دير به اين فكر افتاده است. 

 تغييرات در ستاد تنظيم بازار
يك��ي از انتقادهاي اساس��ي به دولت مس��اله 
س��تاد تنظيم ب��ازار بود. بازار در آش��فتگي گرفتار 
ش��د و قيمت ها به يك باره صع��ود كرد و نهادهاي 
مختلف اجرايي، قانونگ��ذاري و قضايي در تكاپوي 
يافتن علت اين افزايش ه��اي ناگهاني در بازارهاي 
مختلف كش��ور برآمدند هر ك��دام طرحي را براي 
مديري��ت اين بحران ها به فعاالن بازارهاي مختلف 
پيش��نهاد كردن��د و در تالش ب��راي فروكش اين 
بحران جلس��ات مختلفي را با وزراي مربوط برگزار 
مي كردند. اعضاي كميسيون ها تخلفات را اعالم و 
ب��راي برخورد با آنها راهكارهاي��ي ارائه مي دادند تا 
جايي كه ماجرا به بحران اقتصادي در چند بازار ارز، 
سكه و خودرو و برخي اقالم خوراكي كشيده شد و 
چشم ها به دنبال بازرسان و تصميمات رياست ستاد 
تنظيم بازار متمركز ش��د. س��تادي كه اصلي ترين 
نه��اد براي برخ��ورد جدي با متخلف��ان در بخش 
فروش محص��والت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد كشاورزي، بازرگاني، امور اقتصادي و 

دارايي)سكه و ارز( است. 
اما جالب توجه اس��ت ك��ه اصلي ترين نهاد در 
مواجهه با ش��رايط بحراني بازار كشور به خصوص 
افزايش قيمت ها در اين روزها سكوت اختيار كرده 
و تنها به ارسال بازرس��ان خود به مراكز و دريافت 
گزارش اكتفا كرده و عمال براي مهار التهابات بازار 
ارز و س��كه اس��مي از س��تاد تنظيم بازار به گوش 
نرسيد! توجهات در اين بين به وزير صمت كه خود 

رييس ستاد تنظيم بازار هم هست جلب مي شود تا 
تصميمات وي به عنوان رياس��ت اين ستاد در اين 

روزها راهگشاي معضالت بازارها شود. 
باالخ��ره در روزه��اي اخي��ر ش��اهد تغيير در 
س��تاد تنظيم بازار بوديم و پ��س از مدت ها بحث 
و گمانه زني باالخره محس��ن بهرامي ارض اقدس 
رس��ما از دبي��ري س��تاد تنظيم ب��ازار كنار رفت 
و حس��ن يونس س��ينكي فرمان دبيري كارگروه 
تنظيم بازار را به دس��ت گرفت. عملكرد كارگروه 
تنظيم ب��ازار در دولت يازدهم و دوازدهم بس��يار 
پرحاش��يه و ناراضي كننده بود بطوري كه نه تنها 
مردم و مصرف كنن��دگان بلكه توليدكنندگان نيز 
از تصميم��ات اين كارگ��روه ناراضي بوده و گاليه 
داش��تند. گاليه هايي كه بخش مهم��ي از آنها به 
نح��وه اداره جلس��ات و دعوت ه��ا و اولويت بندي 
موضوعات بر مي گشت. وظايفي كه عمال محسن 
بهرامي ارض اقدس بر عهده داش��ت و نتيجه آنها 
گران��ي، كمبود و برهم خوردن ب��ازار مواد غذايي 

طي اين سال ها بود. 
اما فارغ از همه اي��ن موضوعات نحوه عملكرد 
محس��ن بهرامي درخصوص قيمت روغن نباتي و 
دخالت آش��كار وي در م��راودات بخش خصوصي 
درحالي كه سال ها سابقه حضور در صنعت روغن 

نباتي را داشت سرو صداي زيادي به پا كرد. 
از س��وي ديگر ش��ريعتمداري به يكي از مورد 
اعتمادترين معاون��ان خود درخصوص اين معاونت 

اختيار تام داده است. 

 ستاد تنظيم بازار هم غافلگير شده است
در همين رابطه ولي ملكي، عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اسالمي در اين 
باره معتقد اس��ت كه س��تاد تنظيم بازار به علت 
فراوان��ي داليل افزاي��ش قيمت دچ��ار يك نوع 
سردرگمي شده اس��ت و مي گويد: بيشتر عوامل 
حواشي هستند كه بازار را درگير افزايش قيمت 
كرده اند البته نبايد از اين موضوع غافل شويم كه 
اين هيجانات س��ودجوياني دارد كه حتي س��تاد 

تنظيم بازار را هم غافلگير كرده است. 
وي اف��زود: س��رعت افزايش قيمت ه��ا ما را 
نگ��ران كرد و بر آن ش��ديم تا دلي��ل باال بودن 
س��رعت افزاي��ش قيمت ها را پي��دا كنيم كه در 
بررسي اعضاي كميس��يون هاي مختلف مي توان 
به عواملي نظير دالالن، عملكرد نابسامان وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در واردات خودروهاي 
وارداتي همچنين كمي هم فقدان هماهنگي در 
س��تاد تنظيم بازار اش��اره كرد.  عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
ستاد وظايف خود را بطور عادي با بازرسان خود 
پيگي��ري مي كند اما اين روزه��ا بايد در انتظار و 
پيگيري وزير صمت كه خود رياست اين ستاد را 

بر عهده دارد باشيم. 
وي افزود: يكي از موضوعاتي كه واكنش هاي 
م��ردم را در پ��ي داش��ته و ما نيز گزارش��اتي را 
درب��اره آن دريافتيم، بازار خودرو داخلي اس��ت. 
اي��ن بازار نبايد افزايش قيت داش��ته باش��د زيرا 

۸۵درص��د قطعاتش در داخ��ل و مواد اوليه ملي 
توليد مي ش��ود و ارز هيچ مداخله يي در سيستم 
تولي��دات آنها ن��دارد. ملكي تصريح كرد: س��تاد 
تنظيم بازار بايد براي رس��يدگي به اين موضوع 
ب��ه داليلي نظير هجوم يك باره مردم براي صرف 
نقدينگي در دس��ت خود رس��يدگي كند كه اين 
موضوع هم كامال جنبه رواني داش��ته و مردم با 
توجه به حساس ش��دن به موضوع خروج امريكا 
از برجام روي هر افزايش قيمتي واكنش نش��ان 
داده و قص��د خري��د آن را دارن��د؛ نمي تواني��م 
بگوييم كه علنا س��تاد هيچ كاري انجام نمي دهد 
ام��ا اختالالتي كه در اين بازارها رخ داده اس��ت 
نيازمند برخورد ويژه و لحظه يي اين ستاد است. 

 ستاد بايد پادزهر التهاب باشد
از طرفي حميدرضا فوالدگر، رييس كميسيون 
حماي��ت از توليدات ملي مي گويد: در قانون ذكر 
ش��ده براي تنظيم ب��ازار، قيمت ه��اي نجومي و 
بي قانون نهادي از وزارت صمت، بازرگاني و جهاد 
كشاورزي تشكيل شده كه موظف است هر روزه 

بازار را رصد كند. 
وي اف��زود: در واق��ع تمركز ويژه اين س��تاد 
جلوگي��ري از بروز چنين بحران هايي اس��ت كه 
بطور قطع بايد گفت مس��وول اصلي اين روزها و 

نوسانات بازار ارز وسكه اين نهاد است. 
رييس كميس��يون حماي��ت از توليدات ملي 
در ادامه گف��ت: التهابات قابل توجهي در بازارها 

ايجاد شده و قطعا نارضايتي هايي را نيز از جانب 
جامعه به دنبال داشته است. 

وي خاطرنش��ان كرد: در نتيجه ستاد تنظيم 
موظف اس��ت به طور خ��ودكار با ب��روز هر نوع 
التهابي مانند يك پادزهر به بررسي بازارها ورود 
كند نه اينكه منتظر تش��كيل جلس��ات باشد كه 
صد البته كميس��يون هاي مجل��س درباره حوزه 

خود بارها با اين ستاد طرح جلسه كرده است. 
فوالدگر گفت: در تالش��يم ت��ا قدرت دخالت 
دول��ت در قانونگذاري ه��ا را كاهش دهيم تا اين 
نهاد بيش��تر به بُع��د نظارتي و بي��ان طرح هاي 
راهبردي بپردازد. دولت اين روزها بيشتر گرفتار 
قانونگذاري ه��اي جانبي و حاش��يه اي اس��ت در 
صورت��ي كه بايد ب��ه وظيفه قانون��ي خود يعني 

وظيفه اجرايي و نظارتي بپردازد. 
وي با اشاره به همه گير بودن شيوع گراني در 
تمام بازارها تصريح كرد: بنده چه در كميس��يون 
صناي��ع و چه در كميس��يون حماي��ت از توليد 
ملي اين موضوع را متذكر ش��ده ام كه ستاد بايد 
پررنگ تر عمل كند، بازرسان خود را افزايش دهد 
تا با خاطياني كه در حاش��يه اصلي بازار مردم را 

نگران مي كنند، برخورد شود. 

 محدوديت تخصيص ارز و موج كمبود كاال
مساله يي باعث شده است سياست هاي تنظيم 
ب��ازار بيش از پيش داراي اهميت باش��د موضوع 
اولويت بن��دي كاالهاي وارداتي اس��ت. به گفته 
س��يف براس��اس تصميم جديد اتخاذ شده قرار 
است، واردات كاال براي دريافت ارز اولويت بندي 
ش��ده و 3 گروه كاالهاي اساس��ي و حياتي، مواد 
اوليه و ضروري و س��اير كاالهاي م��ورد نياز ارز 

دريافت كنند. 
آن طور كه وي اعالم كرد: يك سري از كاالها 
اساس��ي و حياتي ب��وده و براس��اس درآمدهاي 
نفت��ي تامي��ن ارز مي ش��ود. دومين گ��روه مواد 
اوليه كارخانجات و كاالهاي ضروري هستند كه 
از طري��ق صادرات كااله��اي غيرنفتي تامين ارز 
خواهند شد. اما سومين گروه آنهايي هستند كه 
براس��اس درآمد ارزي از محل ۲۰درصد صادرات 
غيرنفتي همچنين ارز صادركنندگان خرد به آنها 
ارز اختصاص يافته و در اولويت بعدي قرار دارد. 
ش��نيده ها حاك��ي از اين اس��ت ك��ه برخي 
كااله��ا كه در اولويت بندي هاي س��ال 91 جزو 
اولويت ه��اي 7، ۸، 9و 1۰ بود مش��مول دريافت 
ارز براي واردات نمي ش��ود و مطمئنا اين موضوع 
مش��كالت جديدي در ب��ازار كاال و قيمت كاالها 
ايجاد مي كند. حال بايد به انتظار نشس��ت و ديد 
س��تاد در دوره مديريت جديد مي تواند تغييري 

در اين بخش ها ايجاد كند يا خير؟

يك عضو اتاق بازرگاني معتقد است؛ يكي از راه هاي 
اساس��ي برون رف��ت از وضعيت فعلي، افزايش س��ود 
سپرده هاي بانكي است. جهانبخش سنجابي شيرازي در 
پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي مشكالت اساسي 
اقتصاد چه بوده و چ��ه فاكتورهايي مي تواند منجر به 
بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور شود، گفت: ۵۰درصد 
از حل مشكل به شناسايي درست آن مربوط مي شود. 
اكنون شاخص هاي كالن بازار و فضاي كسب وكار نشان 
از آن دارد كه در شرايط مناسبي قرار نداريم. به گزارش 
ايسنا، عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق گفت: 
يكي از راه هاي ساده انگارانه آن است كه تمام مشكالت 
را به پاي خروج امريكا از برجام بگذاريم، اما اين موضوع 
نمي تواند چندان صحت داشته باشد؛ چرا كه نخستين 
تحريم ه��ا از نيم��ه مردادماه اعمال خواهد ش��د و دو 
ماه قبل از اين اتفاق نمي توان گفت ش��رايط مناس��ب 
اقتصادي تنها به اين مساله بستگي دارد.  اين عضو اتاق 
بازرگاني همچنين اظهار كرد: نكته ديگر به ناكارآمدي 
سيس��تم نظارتي و س��وء عملكرد برخي دستگاه ها باز 
مي گردد، اما نگاه س��وم كه مي توان��د جامع تر از موارد 
قبلي باش��د گوياي آن است كه مشكالت فعلي ريشه 
در مجموعه يي از عوامل دارد. برخي تصميم هاي غلط، 
فش��ار عمليات رواني و جنگ رواني دشمنان داخلي و 
خارجي، نداشتن چش��م انداز مثبت از آينده اقتصادي 
به دليل جنگ ه��اي رواني صورت گرفته، حجم باالي 
نقدينگي در كش��ور و برخي تصميم هاي اشتباهي كه 
حداقل بهتر بود در اين مقطع زماني گرفته نشود، همه 
مواردي محس��وب مي شوند كه مي توانند در ايجاد اين 
شرايط تاثيرگذار باشند.  سنجابي با بيان اينكه كاهش 
سود س��پرده بانكي در ش��رايط فعلي اقدام صحيحي 
نبوده، توضيح داد: اين مس��اله باعث شد سرمايه هاي 
سرگردان مردم از بانك ها خارج شده و راهي بازار شود.  
اين عضو اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا در 

شرايط فعلي توجيه منطقي دارد كه سود سپرده هاي 
بانكي افزايش پيدا كند، گفت: بايد سود بانكي منطقي 
شده و پوشش آن حداقل معادل برخي معامالت خرد 
سطح جامعه باشد. تعيين اين رقم نيز موضوعي است 
ك��ه اقتصاددان ها مي توانند با بهره گيري از فرمول هاي 
مختلف��ي كه وجود دارد آن را محاس��به كنند. اكنون 
برخ��ي معامالت خرد بازار س��ودي به مراتب بيش��تر 
از س��ود س��پرده بانكي دارند و همين موضوع موجب 
مي شود، سرمايه مردم از بانك ها خارج شود.  وي افزود: 
بر همين اساس قيمت كاالها در بازار ديگر با مكانيسم 
عرضه و تقاضا صورت نگرفته و جاري شدن نقدينگي به 
سمت يك كاال موجب افزايش قيمت آن مي شود. عالوه 
بر اين نگاه سياسي مردم و مفروضات شخصي در كنار 
انتشار برخي اخبار امنيت رواني مردم را به هم ريخته 
و اكنون عده يي بر اين موج سوار شده اند تا دارايي هاي 
اندك مردم را به يكجا ببرند.  سنجابي با اشاره به پيش 
فروش سكه كه چندي پيش صورت گرفته بود، اظهار 
كرد: زماني كه بخش مهمي از سكه هاي پيش فروش 
ش��ده توس��ط ۵۰ نفر خريداري مي ش��ود به هرحال 
اي��ن افراد مجبور خواهند بود ب��راي خريدي كه انجام 
داده اند، تقاض��ا ايجاد كنند. در بازار خ��ودرو و ارز نيز 
ش��رايط مشابهي وجود دارد و برخي تصميمات گرفته 
نش��ده و برخي تصميمات هم نبايد گرفته مي ش��د. از 
سوي ديگر به نظر مي رسد ما در مديريت جنگ رواني 
ه��م عرصه را واگذار كرده اي��م. اين عضو اتاق بازرگاني 
همچنين بيان كرد: اكنون براي برون رفت از اين شرايط 
بايد در گام اول براي نقدينگي و جذب آن فكري شود. 
ما بايد از تم��ام ظرفيت هاي بخش خصوصي و دولتي 
استفاده كنيم تا حداقل امنيت رواني مردم ترميم شود.  
وي ادامه داد: از س��وي ديگر ساماندهي نيازهاي ارزي 
كشور و پاسخ به موقع به نيازهاي ارزي و جلوگيري از 
ايج��اد نياز كاذب در كنار تبيي��ن فضاي حال و آينده 

و روش��نگري درباره اينكه وضعيتي كه داريم حتي با 
خروج امريكا از برجام سخت تر از شرايط قبل نخواهد 
بود، از جمله راهكارهايي است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. با خروج امريكا از برجام در نهايت ش��رايط ما به 
سال 139۲ و قبل از برجام باز مي گردد به همين دليل 
انتظارات تورمي و نگراني مردم از آينده و سوء استفاده 
جريان هاي مافيايي از اين ش��رايط در كنار تصميمات 
نادرس��تي كه اتخاذ شده همه دست به دست يكديگر 
داده تا تصور ش��رايطي به مراتب بدتر را داشته باشيم.  
س��نجابي در ارزيابي سياست هاي ارزي اتخاذ شده در 
سال جاري گفت: شايد يكي از تصميماتي كه بهتر بود 
گرفته نمي شد تك نرخي ش��دن نرخ ارز باشد. وقتي 
م��ا ارز را تك نرخي اعالم مي كني��م اما نمي توانيم به 
نيازهاي بازار پاسخ دهيم، اين مساله خود باعث ايجاد 
تقاضاي مضاعف مي شود به همين دليل ما با يك بازار 
غيررس��مي مواجه مي شويم كه اگرچه فعاليت در اين 
بازار جرم است، اما با اين وجود افراد به سمت اين بازار 
س��وق داده مي شوند.  عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: 
بايد دولت هرچه سريع تر نيازهاي واقعي را از نيازهاي 
غيرواقعي مش��خص كرده و وابس��تگي ها را نسبت به 
مناب��ع ارزي كم كند و مردم را به بازاري جديد س��وق 
دهد كه فعاليت در آن س��ودمندتر از پس انداز ارزي به 
ش��مار مي رود.  وي دو اولوي��ت اصلي در بهبود فضاي 
اقتصادي را توجه به سود سپرده بانكي و هدفمندسازي 
مسير سيال حركت نقدينگي در كشور دانست و گفت: 
حتي مي توان براي افزايش س��ود سپرده بانكي برخي 
يارانه ها را نيز در نظر گرفت. س��نجابي در پايان گفت: 
در كنار تمام اين موارد يك تالش همگاني و رسانه يي 
نيز مي تواند در راس��تاي غلبه ب��ر جنگ رواني موجود 
مفيد واقع ش��ود، چرا كه به نظر مي رس��د حداقل ۵۰ 
درصد ش��رايط فعلي ناش��ي از اثرگذاري جنگ رواني 

دشمن باشد.

از سوي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان آخرين قيم��ت نهاده هاي دامي 

اعالم شد. 
به گزارش ايس��نا، عليرضا رس��تمي مديركل 
م��واد  و  ب��ر محص��والت كش��اورزي  نظ��ارت 
و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت  غذايي س��ازمان 
توليدكنن��دگان، در م��ورد آخري��ن وضعي��ت 
قيمت كنجاله س��ويا و ذرت به عنوان نهاده هاي 

پرمصرف در بخش توليد دام و طيور اظهار كرد: 
براس��اس اب��الغ كارگروه ويژه بررس��ي تامين و 
تنظي��م بازار نهاده ه��اي دام و طيور و به جهت 
امكان نظارت دقيق در اين بخش و س��اماندهي 
بازار اين محصوالت و با توجه به تاثير اين اقالم 
بر صنعت مذكور سقف نرخ فروش كنجاله سويا 
وارداتي در بنادر، ه��ر كيلو ۲۲ هزار ريال اعالم 

شد. 

رس��تمي در ادامه اف��زود: بر همين اس��اس 
قيمت فروش كنجاله س��ويا حاص��ل از دانه نيز 

حداكثر ۲۲ هزار ريال اعالم شده است. 
ب��ه گفت��ه مديركل نظ��ارت ب��ر محصوالت 
كش��اورزي و مواد غذايي سازمان حمايت؛ سقف 
نرخ فروش ذرت برزيلي و آرژانتيني نيز در بنادر 
هر كيلو 11هزار ريال و س��قف نرخ فروش ذرت 
اواكراين و روس��يه دربنادر ب��ه ازاي هر كيلو 1۰ 

هزار ريال تعيين شده است. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: قيمت ه��اي اعالمي، 
قيم��ت تحويل در بنادر كش��ور اس��ت و هزينه 

حمل مطابق بارنامه اضافه خواهد شد. 

يك عضو اتاق بازرگاني عنوان كرد

تكنرخيشدنارزتصميمدرستينبود

از سوي سازمان حمايت

آخرينقيمتنهادههايدامياعالمشد

عضو شوراي ملي زعفران مطرح كرد

جذابيتبااليمعامالتآتيزعفران

با تصميم ستاد تنظيم بازار انجام مي شود؛

برنامهريزيبرايتوزيعشيردرمدارس

عض��و ش��وراي مل��ي زعف��ران گف��ت: از 
جنبه هاي مثبت معامالت آتي امكان پوشش 
ريسك نوسانات قيمت زعفران براي ماه هاي 
آينده اس��ت كه به اين ترتيب صادركننده ها 
از طري��ق اي��ن ابزار مي��زان آس��يب پذيري 
خ��ود در برابر تغيي��رات قيمت��ي در بازار را 
كاهش مي دهن��د. به گزارش تس��نيم، علي 
ش��ريعتي مقدم عضو ش��وراي مل��ي زعفران 
با اش��اره به مزاياي راه ان��دازي معامالت آتي 
زعف��ران در ب��ورس كاال اظهار ك��رد: به طور 
طبيع��ي معامالت آتي زعفران در كوتاه مدت 
جنب��ه عمومي ن��دارد اما اين اب��زار مالي در 
ميان و بلندمدت با مشاركت مناسب فعاالن 
بخش خصوصي مي تواند آثار مناسبي بر بازار 

زعفران بگذارد. 
ش��ريعتي مقدم بيان ك��رد: در حال حاضر 
بيش از ۵۰ صادركننده ب��زرگ وجود دارند 
كه رس��الت اصلي صادرات را برعهده دارند، 
تعداد 6۰ واحد بس��ته بندي هم هس��تند كه 
اقدام به توزيع داخل��ي و همچنين صادراتي 

مي كنند. 
عضو ش��وراي ملي زعفران اظهار داش��ت: 
در صورت��ي كه بورس كاال موفق ش��ود تا به 
هر نح��وي بازيگران اصلي تولي��د و تجارت 
زعف��ران را ج��ذب كن��د و ت��ا ح��دودي از 
مش��كالت آنها از طريق ب��ورس كاال برطرف 
ش��ود به نظر مي رسد كه عرضه اين محصول 
در ب��ورس و معامالت آتي زعفران با عملكرد 
مثبتي همراه مي ش��ود؛ چراكه نوسانات بازار 
و كيفيت هاي غيراس��تاندارد در س��طح بازار 
لطمه هاي شديدي را به واحدهاي بسته بندي 

و صادرات وارد كرده است. 

وي ب��ا بيان اينكه مي توان با اس��تفاده از 
قرارداده��اي آتي به رون��د معامالت زعفران 
نظم بخش��يد، گفت: يكي از كاركردهاي اين 
معام��الت در بورس كاال در ح��وزه صادرات 
اس��ت. هم  اكن��ون صادركنن��دگان همواره 
به دلي��ل تحوالت بازار ط��ي بازه هاي زماني 
مختلف با ريس��ك هاي نوسان قيمتي مواجه 
هستند كه يكي از جنبه هاي مثبت معامالت 
آتي امكان پوش��ش ريس��ك نوسانات قيمت 
زعفران براي ماه هاي آينده اس��ت كه به اين 
ترتي��ب صادركننده هاي از طري��ق اين ابزار 
ميزان آس��يب پذيري خود در برابر تغييرات 
قيمت��ي در بازار را كاهش مي دهند. او افزود: 
زعفران كه به عنوان كاالي ارزشمند و ايراني 
تلقي مي شود نيازمند انواع اقدامات براي احيا 
و افزايش جايگاه و برند ايران در دنياست كه 
ايجاد ابزار مالي و اس��تفاده از ظرفيت بورس 
كاال نيز مي تواند در بهبود اوضاع اين صنعت 
كمك كننده باشد. او معتقد است كه تاكنون 
بورس كاال و برخي فعاالن بازار تالش زيادي 
براي بهبود معامالت و واقعي شدن قيمت ها 
انج��ام داده اند اما در ادام��ه بايد راهكارهاي 
مياني براي ورود تجار، فعاالن و شركت هاي 

اين حوزه به بورس كاال پيدا شود. 
شريعتي مقدم در پايان با بيان اينكه بورس 
كاال در زمينه صادرات زعفران مي تواند نقش 
موثري داشته باش��د، گفت: در شرايط فعلي 
به دليل وجود مش��كالت در بخش صادرات 
همچون نوسان نرخ ارز، نقش بورس كاال در 
امر صادرات بيشتر به ايجاد شفافيت قيمتي 
و تاثيرگ��ذاري بر روند صادرات برمي گردد تا 

قيمت ها براي همگان مشخص باشد.

با تصميم كارگروه تنظيم بازار، توزيع شير مدارس در 
سال تحصيلي جديد آغاز خواهد شد. به گزارش شاتا، با 
تصميم اعضاي اين كارگروه در نشست ديروز مقرر شد، 
توزيع شير مدارس حداكثر از 1۵مهر ماه امسال اجرايي 
شود. شيوه نامه اجرايي اين تصميم حداكثر ظرف يك 
ماه آتي در قالب طرحي توسط سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت آموزش و پرورش براي تصميم گيري به كارگروه 
ارائه خواهد ش��د. همچنين مقرر ش��د براي حمايت از 

دامداران و صنايع لبني عوامل موثر در برآورد هزينه هاي 
توليد در قيمت تمام ش��ده شيرخام و صنايع لبني در 
كميته تخصصي مربوطه بررس��ي و نتيجه به كارگروه 
تنظيم بازار اعالم شود. عالوه بر اين براي ايجاد تسهيل 
در فرآيند كاالرساني، تمهيدات الزم جهت روان سازي 
سيستم حمل و نقل كاال ازجمله هماهنگي با سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده يي براي تامين اقالم مورد 
نياز ناوگان حمل و نقل جاده يي كشور پيش بيني شد. 

ابطال پروانه استاندارد 8 فرآورده 
غذايي 

ايسنا| مديركل استاندارد استان تهران از ابطال 
پروانه اس��تاندارد هش��ت فرآورده در ماه گذشته در 
اس��تان تهران خبر داد. محمودرضا طاهري با تاكيد 
بر نظارت جدي بر كيفي��ت مواد غذايي اظهار كرد: 
در جلس��ات كميته عاليم ماه گذشته اين اداره كل، 
كارشناس��ان استاندارد پروانه اس��تاندارد ۸ فرآورده 

غذايي را ابطال كردند. 
او ادامه داد: توس��ط اين كميته پروانه استاندارد ۸ 
ف��رآورده غذايي به نام هاي مينارين با نام هاي تجارتي 
توليكوالك)به علت كيفيت پايين توليدات( همبرگر و 
سوس��يس و كالباس با نام تجارتي پرشين پودر آسيا 
)به علت تعطيلي واحد(، سوسيس و كالباس- كنسرو 
خوراك مرغ- كنس��رو لوبيا چيتي از ش��ركت اطعمه 
پارس)به علت تعطيلي واحد(، كنس��رو انواع پلو بدون 
گوشت و كنسرو پلو)ش��ويد باقالپلو- شويدپلو( با نام 

تجارتي گل وش)به علت تعطيلي واحد( باطل شد. 
به گفته مديركل استاندارد اس��تان تهران، در اين 
جلس��ات همچنين براي ش��ش فرآورده »آب نارنج با 
نام تجارت��ي كوهك، زعفران رش��ته يي با نام تجارتي 
سرخوش��ه، نم��ك خوراكي ي��ددار از واحد حس��ين 
كاظم��ي، پروتيين س��ويا- گندم پوس��ت كنده- جو 
پوس��ت كنده از واحد توليدي مونا محم��دي و مارال 
برخورداري« پروانه كاربرد عالمت اس��تاندارد دريافت 
كردند. ص��دور پرانه كاربرد عالمت اس��تاندارد جهت 
عرضه محصوالت به بازار و نيز ابطال پروانه اس��تاندارد 
به داليل مختلف ازجمله تعطيلي واحدها و نيز كيفيت 
پايين توليد ازجمله وظايف سازمان استاندارد است كه 

به صورت ماهانه نسبت به آن اقدام مي كند. 

 شرايط سخت توليد
براي تامين مواد اوليه

ريي��س كميس��يون صنايع ات��اق ايران ب��ا بيان 
اينك��ه ب��ا وجود تم��ام صحبت ه��ا در تخصيص ارز 
۴۲۰۰تومان��ي به توليدكنن��دگان اين موضوع هنوز 
به ص��ورت محدود اجرايي مي ش��ود، گفت: درحال 
حاضر شرايط بسيار سختي براي واحدهاي توليدي 
به وجود آمده اس��ت. ابوالفضل روغني در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به اينكه درحال حاضر ش��رايط 
بسيار سختي براي واحدهاي توليدي به وجود آمده 
اس��ت، اظهار كرد: نوس��انات نرخ ارز عاملي شده تا 
تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي به س��ختي 
امكان پذير باش��د عالوه بر اين كشش بازار هم اجازه 

افزايش قيمت ها را به توليدكنندگان نمي دهد. 
 رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران با بيان اينكه 
با وجود تمام صحبت ها در تخصيص ارز ۴۲۰۰توماني 
به توليدكنندگان اين موضوع هنوز به صورت محدود 
اجرايي مي ش��ود، افزود: توليدكنندگان درحال حاضر 
ترجي��ح مي دهند ب��ه جاي منتظر ماندن در ليس��ت 
دريافت ارز با زحمت بس��يار ارز مورد ني��از خود را از 
بازار تهيه كنند. وي با بيان اينكه به نظر مي رسد بايد 
از شرايط تحريم فرصت ايجاد كرده و به توسعه صنايع 
خود بپردازيم، گفت: دولت بايد در ش��رايط فعلي يك 
بسته حمايتي مناسبي را براي توليدكنندگان تعريف 

كند تا آنها امكان فعاليت را در بازار پيدا كنند. 

بازگشت ذائقه مردم به سمت 
چاي ايراني

رييس سازمان چاي كشور گفت: خوشبختانه بعد 
از برداش��ت امس��ال در كارخانجات، خيلي چاي باقي 
نمانده؛ يعني چاي ايراني بين مردم طرفدار دارد و ذائقه 
مردم دوباره به س��مت چاي ايراني در حال بازگش��ت 
اس��ت. حبيب جهان س��از با بيان اينكه ۲۲درصد نياز 
كش��ور به چاي از طريق توليد داخل تامين مي شود، 
گفت: 9۰درصد از بازار داخلي چاي توس��ط چايكاران 
اس��تان گيالن و حدود 1۰درصد نيز توسط چايكاران 

استان مازندران تامين مي شود. 
وي اضاف��ه ك��رد: ظرفيت چاي ايران در گذش��ته 
بيشتر از شرايط فعلي بود و برنامه ريزي هايي كه انجام 
مي دهيم نيز براي رسيدن به ظرفيت گذشته است. در 
گذشته در بعضي از سال ها تا 3۰ الي ۴۰هزار تن از نياز 

بازار توسط چايكاران داخلي تامين مي شد. 
رييس سازمان چاي كش��ور با اشاره به موانعي كه 
باعث كاهش ظرفيت چاي كاران ش��ده اس��ت، اظهار 
ك��رد: فراز و فرودهاي توليد ب��ه ويژه در زمينه اصالح 
ساختار چاي و باغات باعث آسيب ديدگي چاي داخلي 
ش��د. البته با فرآيندي كه شروع شده است، كشاورزان 

اميدوار شده اند صنعت چاي مجددا رشد كند. 
وي درباره اقدامات انجام شده، گفت: دولت توانسته 
اس��ت اعتبارات خريد تضميني چاي را تامين كند تا 
پول ها به موقع به كش��اورزها پرداخت ش��ود و از نظر 
قيمت نيز تا حدودي رضايت كش��اورز تامين مي شود. 
همچنين با پرداخت تس��هيالت ارزان قيمت، باغ هاي 
رها ش��ده به كش��اورزان داده ش��ود. بازپرداخت اين 
تس��هيالت بعد از چند سال از محل فروش برگ سبز 
انجام مي ش��ود. در اين روش ح��دود ۵ هزار هكتار از 

اراضي مجددا به چرخه توليد برگشت داده مي شود. 
جهان س��از ادام��ه داد: همچنين دول��ت، صندوق 
حماي��ت از چايكاران را ايجاد كرد؛ تقريبا ۵1 درصد از 
سهام اين صندوق براي توليد كننده ها از جمله باغداران 
و كارخانه داران اس��ت و ۴9درص��د را نيز خود دولت 
موظف به تامين اعتبارات اس��ت ت��ا از توليد كنندگان 

صنعت چاي حمايت شود. 
رييس سازمان چاي كش��ور ضمن تاكيد بر اينكه 
بايد ذائقه مردم را به س��مت چاي ايراني ببريم، عنوان 
كرد: خوشبختانه بعد از برداشت امسال در كارخانجات، 
خيلي چاي باق��ي نمانده يعني چاي ايراني بين مردم 
طرفدار دارد و ذائقه مردم دوباره به سمت چاي ايراني 
درحال بازگش��ت است. وي به واردات چاي اشاره كرد 
و عنوان كرد: داليلي كه چاي خارجي مصرف بيشتري 
دارد، بسته بندي ش��كيل و داشتن طعم هاي مختلف 
است. صنايع داخلي نيز بايد به اين سمت بروند كه هم 
چاي خوب توليد و هم بسته بندي شكيلي انجام دهيم 
و البته طعم هاي مختلفي كه با ذائقه مردم سازگار است 

را به بازار ارائه دهيم. 
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7  جهان

 تاكيد كره  شمالي و چين 
بر غيرهسته اي شدن شبه جزيره كره

 رد صالحيت پرويز مشرف
و يك نامزد ديگر انتخابات پاكستان

 خروج بريتانيا از توافق امنيتي
اتحاديه اروپا در پسابرگزيت

 گروه جهان| 
رهبران چين و كره شمالي بر همكاري نزديك پكن و پيونگ يانگ و روند غيرهسته يي 
ش��دن ش��به جزيره كره تاكيد كرده اند. كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي براي سومين 
بار طي 3ماه گذش��ته به چين س��فر كرده اس��ت. به گزارش شينهوا، شي جين  پينگ، 
رييس جمهوري چين در اين ديدار گفته:»فارغ از شرايط بين المللي و منطقه يي، تعهد 
قوي جمهوري خلق چين و دولت آن به بهبود و پيشرفت روابط با كره شمالي تغييري 
نخواهد كرد«.  رهبر چين در اين ديدار از موضع و تعهد پيونگ يانگ به غير اتمي شدن 
شبه جزيره كره قويا حمايت كرده  و گفته، كشورش همچنان به ايفاي يك نقش سازنده 
در اين جريان ادامه خواهد داد. كيم جونگ  اون و ش��ي جين  پينگ درباره نگراني هاي 
مش��ترك ازجمله چشم انداز غيراتمي  شدن شبه جزيره و دس��تيابي به اجماع در مورد 
مس��ائل مطرح ش��ده، تبادل نظر كرده اند.  وزارت خارجه امريكا در واكنش به اين سفر 
رهبر كره ش��مالي گفته، واشنگتن با دقت آن را دنبال مي كند. هدر نائورت، سخنگوي 
وزارت خارج��ه امريكا گفته پس از ديدار دونالد ترامپ و كيم جونگ  اون در س��نگاپور، 
ميان دولت او و حكومت كره شمالي تماس هايي وجود داشته اما هنوز برنامه يي براي سفر 
جهت پيگيري مذاكرات كيم و ترامپ اعالم نشده است. برخي تحليلگران بر اين باورند 
كه سفر تازه كيم جونگ  اون به چين در آستانه آغاز مذاكرات كره شمالي و امريكا نشانه 
بهبودي روابط دو طرف و نيز توضيح ديدار انجام  ش��ده در سنگاپور است. در عين حال 
اين احتمال نيز مطرح ش��ده كه چين نمي خواهد در جريان گفت وگوهاي پيونگ يانگ 
و واش��نگتن به حاشيه رانده ش��ود و تالش مي كند، اتحاد معمول خود با كره شمالي را 
بازسازي كند. هر چند چين به طور معمول متحد اصلي كره شمالي به  شمار مي رود اما 
آزمايش هاي پي در پي موشكي و هسته يي كره شمالي در دو سه سال اخير و حمايت پكن 

از قطعنامه هاي تنبيهي سازمان ملل، اين روابط را با تنش هايي همراه كرد. 

گروه جهان| 
مس��ووالن بررس��ي س��وابق و صالحيت ثبت نام كنندگان در رقابت هاي انتخاباتي 
پاكس��تان درخواس��ت رييس جمهوري پيشين اين كش��ور براي حضور در رقابت هاي 
انتخابات��ي از دو ح��وزه چيت��رال و كراچي را رد كردند.  به گزارش رس��انه هاي محلي 
پاكستان، رييس دادگاه عالي اين كشور در روزهاي گذشته درباره پرونده قضايي عليه 
پرويز مشرف به اتهام خيانت به كشور اعالم كرده بود در صورت بازگشت او به كشور و 
حضورش در جلسات دادگاه، ضمانت داده مي شود كه بازداشت نمي شود. رييس دادگاه 
عالي همچنين با ارائه درخواست پرويز مشرف به كميسيون انتخابات به  منظور حضور 
در رقابت هاي انتخاباتي به طور موقت موافقت كرد؛ اما با پايان ضرب االجل دادگاه عالي و 
عدم بازگشت مشرف به پاكستان اين دادگاه موافقت موقت خود را پس گرفت و حضور 
مشرف در انتخابات را ممنوع اعالم كرد.  مشرف پس از اينكه از سمت رياست جمهوري 
پاكستان كناره گيري كرد، پرونده هاي متعددي عليه وي در دادگاه به جريان افتاد كه 
ازجمله آنها اهانت به قضات ديوان عالي و دست داشتن در قتل بي نظير بوتو نخست وزير 
فقيد اين كشور بود، با اين وجود او پس از چند ماه توانست خاك پاكستان را به بهانه 
معالجه بيماري ترك كند. مشرف كه اكنون خارج از پاكستان به سر مي برد و از ترس 
محاكمه از آمدن به كش��ور خودداري مي كند، اذعان داشته كه ارتش در جلوگيري از 
محاكمه او در دادگاه به جرم خيانت به كش��ور نقش مهمي داش��ته و به او براي خروج 
كمك كرده است.  به گزارش پايگاه خبري نيشن، فاروق ستار نامزد جنبش متحد قومي 
پاكس��تان نيز به اين دليل رد صالحيت ش��ده كه سابقه كيفري داشته و اين مساله را 
در اظهاراتش اعالم نكرده اس��ت. اما برگه هاي نامزدي عمران خان رهبر حزب تحريك 
انصاف پاكس��تان، بيالوال بوتوزرداري رهبر حزب مردم پاكستان، حمزه شهباز و مريم 

نواز از حزب مسلم ليگ پاكستان شاخه نواز پذيرفته شده اند. 

گروه جهان| 
ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد برگزيت از سوي اتحاديه اروپا گفت در پي خروج 
بريتانيا از اين اتحاديه، توافق امنيتي موسوم به قرار بازداشت اتحاديه اروپا با لندن نيز 
لغو خواهد شد.  به گزارش ايرنا، بارنيه اظهار داشته كه الزمه اجراي اين توافق پذيرش 
حق تردد افراد در اروپاست كه با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اين حق باطل خواهد 
شد. همچنين مخالفت لندن با برتري ديوان دادگستري اروپا بر قوانين بريتانيا از ديگر 
مواردي اس��ت كه منجر به لغو اين توافق با لندن مي ش��ود. براس��اس توافق يادشده، 
قرار بازداش��ت افراد متهم كه ازسوي يك كشور عضو اتحاديه اروپا صادر شود در كل 
اتحاديه به اجرا گذاشته مي شود؛ بدين ترتيب نيازي به مذاكره و انجام مراحل پيچيده 
اداري براي استرداد متهمان وجود ندارد. با اين  حال بارنيه از دولت بريتانيا خواست تا 
واقع بين باشد و درك كند كه پس از خروج از اتحاديه اروپا همكاري هاي امنيتي ميان 
دو طرف محدود خواهد شد. او تاكيد كرد كه بريتانيا ديگر نخواهد توانست به اطالعاتي 
كه فقط در نيروي پليس حوزه شنگن يا فقط در نيروي پليس اتحاديه اروپا وجود دارد، 
دسترسي داشته باشد. بارنيه افزود: »تصور عده يي در بريتانيا از خروج، واقع بينانه نيست 
زي��را فكر مي كنند پس از خروج مي توانند از مزاياي همكاري با اين اتحاديه برخوردار 
ش��وند. بريتانيايي ها تصميم گرفتند از اتحاديه اروپا خارج شوند، اما مايلند اتحاديه را 
مس��وول پيامدهاي آن بدانند.« او همچنين گفت بريتانيا ديگر نمي تواند در جلسات 
تدوين راهبرد نهادهاي اتحاديه اروپا يا در نشست هاي مربوط به دادگاه ها و سازمان هاي 
پليس اين اتحاديه ش��ركت كند.  براساس گزارش رسانه هاي بريتانيا، به طور ميانگين 
بين 200 تا 300 متهم در سال از سوي اتحاديه اروپا به اين كشور مسترد مي شود. آمار 
منتشر شده همچنين نشان مي دهد كه در سال هاي اخير نيز نزديك به 14 هزار متهم 

در چارچوب توافق ياد شده از بريتانيا به اتحاديه اروپا مسترد شده اند. 

توافق ماكرون و مركل درباره 
بودجه ميلياردي حوزه يورو

گ�روه جهان| س��ران آلمان و فرانس��ه بر س��ر 
س��رمايه گذاري هاي ميلياردي براي ايج��اد توازن در 
توان اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به توافق 
رسيدند. اتخاذ سياست مشترك در مساله پناهندگي 
يك��ي ديگ��ر از توافق هاي دو كش��ور بوده  اس��ت. به 
گ��زارش دويچه وله، آنگال م��ركل صدراعظم آلمان و 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه بر سر طرح 
پيش��نهادي اصالحات همه  جانبه در سطح اتحاديه 
اروپا به توافق رسيدند. پشتيباني ماكرون از مركل در 
زمينه مناقشه بر س��ر بحران پناهجويي و اتخاذ يك 
سياس��ت مشترك در س��طح اتحاديه اروپا نشان داد 
كه صدراعظم آلمان بيش از پيش به حمايت فرانسه 
نياز دارد. صدراعظ��م آلمان تصريح كرده، توافق هاي 
اخير فصلي جديد از ابتكارهاي تازه نه تنها در سطح 
اتحادي��ه اروپا بلكه در مناس��بات دو كش��ور آلمان و 
فرانسه گشوده اس��ت. مركل افزود كه دو كشور پس 
از مذاكرات همه  جانبه بر س��ر اختصاص يك بودجه 
ميلياردي براي حوزه پولي يورو به توافق رسيده اند كه 
قرار است در خدمت ايجاد توازن در قدرت اقتصادي 
كش��ورهاي اروپايي قرار گيرد. ماكرون نيز گفته كه 
وزيران مربوطه دو كش��ور قرار اس��ت، مي��زان و نوع 
سرمايه گذاري بودجه را تا پايان سال جاري ميالدي 
تعيين كنند. گفته ش��ده اين صندوق مالي از 2021 

قابل بهره برداري خواهد بود. 
ماكرون پيش از اين خواس��تار چند صد ميليارد 
يورو ب��راي موارد ب��روز بحران در كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا شده بود. مركل اما گفته بود كه برايش 
فق��ط يك بودجه ميلياردي دو رقمي س��طح پايين 
قابل تصور اس��ت.  براس��اس توافق هاي انجام شده، 
قرار اس��ت صندوق نجات يورو)ESM( به »صندوق 
اروپايي پول« بدل ش��ود تا بتواند از واحد پولي يورو 
در قب��ال بروز بحران هاي مال��ي بهتر حفاظت كند. 
عالوه بر اين مقررات بانكي بايد در همه كش��ورهاي 
 ESM اتحاديه يكس��ان ش��وند به گونه يي كه نهاد
در آين��ده آخرين مرجعي خواه��د بود كه به كمك 
بانك هاي ورشكس��ته خواهد آمد.  ماكرون و مركل 
همچني��ن در تمام زمينه هاي سياس��ت پناهندگي 
توافق دارند. س��ران دو كشور بر حفاظت از مرزهاي 
اتحادي��ه اروپا و تقويت آن تاكي��د و اعالم كردند كه 
در اين زمينه بايد تمام 2۸كش��ور عضو را به تساوي 
دخال��ت داد. رييس جمهوري فرانس��ه گفته به يك 
آژانس پناهندگي اروپايي به عنوان يك سيستم موثر 
همبس��تگي و مسووليت نياز اس��ت كه براساس آن 
مهاجران هنگام ورود ثبت نام ش��وند و همزمان روند 

رسيدگي به درخواست پناهندگي آنها آغاز شود. 

غني: طالبان بخواهد 
آتش بس را تمديد مي كنيم

محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان بار ديگر 
به تمديد آتش بس با طالبان ابراز تمايل كرده و گفته در 
صورت توافق طالبان حاضر است آتش بس با اين گروه را 
براي يك س��ال تمديد كند. به گزارش بي بي سي، دولت 
افغانستان سه روز پيش آتش بس يك جانبه با طالبان را 
براي 10روز ديگر تمديد كرد كه طالبان آن را نپذيرفت 
و حمالتش عليه نيروهاي دولتي را از سر گرفت. طالبان 
دولت افغانستان را دست نشانده امريكا مي دانند و آن را 

به رسميت نمي شناسند. 

 خشكسالي بي سابقه
در پاكستان

پاكس��تان كه زماني از منابع آبي فراوان برخوردار 
بود، با گذشت زمان تغييرات جوي و باال رفتن ميزان 
مصرف با مشكل خشكسالي و كمبود آب مواجه است. 
به گزارش ايرنا، در سال هاي گذشته به  دليل تغييرات 
جوي از ميزان بارندگي ها در پاكستان كاسته شده و در 
صورتي كه اين وضعيت ادامه يابد، پاكستاني ها در كنار 
بحران تروريس��م و انرژي بايد با بحران آب نيز دست 
به گريبان شوند. غالم رسوم رييس سازمان هواشناسي 
پاكستان گفته سال گذشته مقدار بارش باران نسبت 
به س��ال مش��ابه قبل به نصف كاهش يافت، در حالي 
كه بارش باران زمس��تاني در سال گذشته نيز نسبت 

به سال قبل آن بيشتر از نصف كاهش داشته است. 

افزايش دارايي هاي خارجي 
تركيه

دارايي ه��اي تركيه در خارج از كش��ور با 5.0درصد 
افزايش به 2.665ميليارد دالر رسيد. به گزارش آناتولي، 
صندوق بين المللي س��رمايه گذاري بانك مركزي اعالم 
ك��رده ميزان تف��اوت ميان دارايي هاي خارج از كش��ور 
و تعه��دات خارجي تركيه كه در پايان س��ال 2017 از 
45۸ميلي��ارد و700ميلي��ون دالر قرار داش��ت در آخر 
ماه آوريل ب��ه 431ميليارد و 100 ميليون دالر كاهش 
يافته اس��ت. دارايي هاي ذخير شده تركيه با 9.3درصد 
به 112ميليارد دالر رس��يده است. از سوي ديگر موارد 
مرب��وط به س��رمايه گذاري با كاه��ش 7.5 درصدي به 

1.72ميليارد دالر كاهش يافت. 

سفر داماد ترامپ به اردن
جرد كوش��نر مشاور رييس جمهوري امريكا در امور 
خاورميان��ه و داماد او در س��فر به اردن با پادش��اه اين 
كش��ور ديدار كرده اس��ت. به گزارش آناتولي، كوشنر 
به همراه گرينبالت نماينده ويژه رييس جمهور امريكا 
 در خاورميان��ه همكاري ه��اي دوجانبه و اس��تراتژيك

امريكا � اردن را بررسي كرده اند. گفته مي شود، كوشنر 
و گرينبالت در تالش هس��تند تا پروژه »توافق قرن« و 
آخرين تحوالت غزه را در سفر به سرزمين هاي اشغالي، 

عربستان و مصر مطرح كنند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

عقب نشيني ترامپ از سازمان ملل

اياالت متحده از شوراي حقوق بشر خارج شد

گروه جهان| 
در ش��رايطي ك��ه انتقاده��ا از سياس��ت هاي 
مهاجرتي كاخ س��فيد به اوج خود رسيده، دولت 
امريكا دس��ت به يك اقدام جنجال��ي ديگر زده و 
از ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل متحد خارج 
ش��د. نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل 
با انتقاد شديد از عملكرد اين نهاد اعالم كرده كه 
اياالت متحده از آن خارج مي ش��ود. واشنگتن در 
دو س��ال اخير بارها از شوراي حقوق بشر به  دليل 
صدور قطعنامه در محكوميت اقدامات اس��راييل 

انتقاد كرده بود. 
به گزارش رويترز، نيكي هيلي ش��وراي حقوق 

بش��ر س��ازمان ملل را به عملكرد ضعيف در برابر 
برخ��ي كش��ورها و يكس��ونگري و تصميم ه��اي 
مغرضانه عليه اس��راييل متهم كرده و گفته است 
كه اين نهاد شايس��ته نام خود نيس��ت. همزمان 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا نيز اين ش��ورا را 
به رياكاري بي ش��رمانه متهم كرده و گفته است: 
»در اين نهاد بدترين نمايندگان حقوق بش��ر دنيا 

عضويت دارند. «
نيكي هيلي يك سال پيش خواستار اصالحات 
در اين نهاد ش��ده و گفته بود كه ش��وراي حقوق 
بشر س��ازمان ملل به طور مرتب اسراييل را متهم 
مي كند اما در مقابل برخي كشورهاي استبدادي 

ضعي��ف عمل مي كند. هيلي همچنين خواس��تار 
مكانيسمي شده بود كه مانع از عضويت كشورهاي 
اقتدارگرايي مانند ونزوئال، كوبا، چين، بوروندي و 

عربستان سعودي در اين سازمان شود. 
دونالد ترامپ همواره يكي از منتقدان سرسخت 
س��ازمان ملل و نهادهاي وابسته اين سازمان بوده 
اس��ت. بر همين اساس از زمان روي كار آمدنش، 
واشنگتن همكاري خود با سازمان ملل را كاهش 
داده اس��ت. دول��ت ترامپ تاكن��ون از كمك هاي 
مالي به اين سازمان كاسته و از سازمان آموزشي، 
علمي و فرهنگي ملل متحد )يونس��كو( و پيمان 
زيست محيطي اين سازمان نيز خارج شده است. 

 تكرار سياست بوش 
روابط پرفراز و نشيب امريكا و شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل به دولت ترامپ محدود نمي شود. اياالت 
متحده در دوران رياست جمهوري جورج بوش )پسر( 
ش��وراي حقوق بش��ر را تحريم كرد، به اين دليل كه 
معتقد بود كه اين نهاد كش��ورهايي با كارنامه ضعيف 
حقوق بشري را به عضويت مي پذيرد. اما دولت باراك 
اوباما در ماه مه س��ال 2009 مي��الدي با تجديدنظر 
در موضع واش��نگتن به عضويت ش��وراي حقوق بشر 

سازمان ملل درآمد. 
ش��وراي حقوق بش��ر كه 47 عضو دارد، هر سال سه 
يك بار نشست عمومي تشكيل مي دهد و نشست كنوني 
تا 23 ژوئن ادامه خواهد داش��ت. گفته ش��ده، قرار است 
19 ژوئن وضعيت فلسطيني ها در سرزمين هاي اشغالي 
مورد بررس��ي قرار گيرد. طبق مصوبات قبلي، ش��وراي 
حقوق بشر ملزم است در تمام نشست هاي خود اختالف 
اس��راييل و فلسطيني ها را بررس��ي كند. رعد الحسين 
كميس��يونر عالي حقوق بشر س��ازمان ملل متحد اخيرا 
گفته بود كه مردم فلسطين نيم قرن است كه زير اشغال 
نظامي زندگي مي كنند. او گفته بود: »نتيجه ادامه اشغال، 
محكوم بودن مردم در هر دو طرف به تحمل رنج بيشتر 

است.« سخناني كه خوشايند دولت ترامپ نبود. 
دويچه وله نوشته؛ خروج امريكا از اين شورا ضربه يي 
سنگين به سيستم اين سازمان براي حفاظت از حقوق 
بشر و به خود اين سازمان محسوب مي شود. عضويت 
امريكا در شوراي حقوق بشر طبق برنامه بايد در سال 
آتي به پايان مي رس��يد، اما دولت ترامپ ترجيح داد 
عضويت امريكا را با ضربه يي س��نگين به پايان ببرد. 
بر اس��اس قوانين س��ازمان ملل متح��د، جاي خالي 
اياالت متحده در شوراي حقوق بشر از طريق برگزاري 
انتخابات در مجمع عمومي در ميان كانديداها در گروه 

اروپاي غربي و ديگر گروه ها پر خواهد شد.
 

 واكنش ها به تصميم دولت امريكا
سخنگوي آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل 
متحد در واكنش به اين تصميم طي بيانيه يي اعالم 
ك��رد: »دبيركل ترجيح مي داد، امريكا در ش��وراي 
حقوق بش��ر باقي مي ماند، چرا كه ساختار حقوق 
بش��ر سازمان ملل متحد در ترويج و دفاع از حقوق 

بشر در سراسر جهان نقش مهمي ايفا مي كند. «
وزير خارج��ه بريتانيا هم تاكيد كرده تصميم 
امريكا براي خروج از شوراي حقوق بشر سازمان 
ملل تاسف آور اس��ت. به گزارش رويترز، بوريس 
جانسون تاكيد كرده حمايت لندن از اين شورا به 
قوت خود باقي اس��ت. او با انتشار بيانيه يي گفته 
اس��ت: »اين حقيقت پنهان نيس��ت كه بريتانيا 
مي خواهد شاهد اصالح شوراي حقوق بشر باشد 
اما ما همچنان به تالش براي تقويت اين شورا از 

داخل متعهد هستيم.«
در اي��ن ميان دفتر نمايندگي دايم روس��يه در 
س��ازمان ملل كانديداتوري روسيه را براي عضويت 
در ش��وراي حقوق بش��ر س��ازمان ملل براي دوره 
2021 ت��ا 2023 اعالم كرده اس��ت. ب��ه گزارش 
اسپوتنيك، فدور استرژيژوفسكي معاون اول دفتر 
نمايندگي روس��يه در س��ازمان ملل اع��الم كرده 
كشورش همكاري موثر خود با شوراي حقوق بشر 
براي مذاكرات برابر و همكاري را ادامه خواهد داد. 
به همين منظور مس��كو كانديداتوري خود را براي 
عضويت در شوراي حقوق بشر در سال هاي 2021 
تا 2023 اعالم كرده اس��ت. اي��ن ديپلمات روس 
گفت: »متهم كردن ش��وراي حقوق بش��ر سازمان 
ملل از طرف امريكا به سياس��ي  كاري ناشي از يك 

نگاه خودخواهانه و منفعت طلبانه بازمي گردد.«
ديد بان حقوق بش��ر ه��م خ��روج امريكا از 
ش��وراي حقوق بش��ر س��ازمان مل��ل را بازتاب 
غم انگيز سياس��ت هاي تك بعدي واش��نگتن در 
دفاع از سوءاس��تفاده هاي اسراييل خوانده و آن 
را تعجب آور ندانس��ته اس��ت. كنس راس مدير 
اجرايي ديد بان حقوق بشر گفت: »اين تصميم، 
دولت امريكا را از برنامه هاي كليدي جهان براي 
محافظت از حقوق بش��ر كنار خواهد گذاشت. 
ترام��پ تصميم گرفته كه »امريكا اول« باش��د 
و اين به معناي ناديده گرفتن رنج ش��هروندان 
غيرنظامي است. اياالت متحده نه تنها از سازمان 
ملل متحد در حال عقب نش��يني اس��ت، بلكه 
نادي��ده گرفتن نقض حقوق بش��ر در سراس��ر 
جه��ان از جمله س��وريه، يمن، كره ش��مالي و 

ميانمار است.«

وزير راست  افراطي اخراج هزاران نفر از رم را وعده داد 

سيطره سياسي سالويني بر ايتاليا
گروه جهان| طال تسليمي| 

ماتئو س��الويني رهبر ش��ريك كوچك تر دولت 
پوپوليس��ت ائتالفي ايتاليا با دردست گرفتن كنترل 
دس��توركار سياسي كش��ور، وعده داده »واژه ها را به 
عمل تبديل س��ازد« و هزاران نفر از بي خانمان هاي 
رم را از ايتاليا اخراج كند. رهبر حزب راست افراطي 
ليگ شمالي با اقدامات اخيرش در مقابله با مهاجرت، 
توجه ها را تماما به خود جلب و لوئيجي دي مايو رهبر 
جنبش پنج ستاره را به حاشيه رانده است. سالويني 
وزير كش��ور جديد اين هفته در طرح گسترده عليه 
جمعيت رم، »سرش��ماري« ب��راي تعيين اينكه چه 
كساني بايد از كش��ور اخراج شوند را خواستار شده 
اس��ت. اين اقدام با انتقادهايي در داخل ايتاليا همراه 
ش��د و بر سفر ژوزپه كونته نخست وزير اين كشور به 
برلي��ن و ديدار او با آنگال مركل صدراعظم آلمان نيز 

تاثير گذاشت. 
به گزارش فايننشال تايمز، منتقدان سالويني بر اين 
باورند كه او به آتش تبعيض هاي قومي دامن مي زند، 
اما او روز سه شنبه با اشاره به اينكه »مستقيم به پيش  
مي رود« در فيس بوكش نوشت: »ايتاليايي ها و امنيت 
آنها در اولويت اس��ت.« سالويني هفته پيش به دليل 
ممانعت از دسترسي قايق پناهجويان به بنادر ايتاليا 
و وادار كردن آنها به حركت به س��مت بندر والنسيا 
در اسپانيا، به س��رتيتر خبرها تبديل شد؛ اين اقدام 
والسيني سبب شد سفر مهاجران چهار روز طوالني تر 
و صدها كيلومتر دورتر ش��ود. اين مساله همچنين 

درگيري هاي ديپلماتيك فرانسه و مالت و متهم شدن 
 رم به نقض قوانين بين المللي و نقض حقوق بش��ر را 

در پي داشت. 
اما به نظر مي رس��د كه راي دهن��دگان ايتاليايي 
طرف سالويني هستند: طبق نتايج نظرسنجي انجام 
شده توس��ط دموس، 5۸درصد از ايتاليايي ها از اين 
تصمي��م حمايت مي كنند. همچني��ن در حالي كه 
حزب جنبش پنج ستاره در انتخابات تقريبا دو برابر 
بيشتر از ليگ شمالي راي داشت، نظرسنجي برگزار 
شده توسط »اس دابليو جي« نشان مي دهد كه فاصله 
حمايت سياسي از دو حزب دولت ائتالفي كمتر شده 
محبوبيت لي��گ از 17درصد در زم��ان انتخابات به 

29درصد افزايش يافته است. 
لوكا كومودو از موسس��ه نظرسنجي »ايپسوس« 
در ميالن گفت: »س��الويني قادر است خود را نشان 
بده��د به اين دلي��ل كه مهاجرت مش��كل عمومي 
ايتاليايي هاست و )در قياس با دي مايو( بستر سياسي 
ش��فاف تري دارد. در حالي كه ليگ به سرعت مورد 
توجه ق��رار مي گيرد، جنبش پنج س��تاره س��قوط 
مي كن��د.« افزايش نفوذ س��الويني مي تواند نش��انه 
مديريت اجرايي غيرقابل پيش بيني و پيچيده در رم 
باش��د كه با ديدگاه هاي افراطي شديدتر از انتظارات 

اوليه از دولت پوپوليستي همراه خواهد بود. 

 ظهور ترامپي ديگر در ايتاليا
اكنون نگراني عمده اين است كه رويكرد تهاجمي 

سالويني كه شباهت هايي نيز به رويكرد دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا دارد، به حوزه هاي سياس��ي 
ديگري غير از مهاجرت نيز برسد. ايتاليا در پايان ماه 
ژوئن لحظه يي سرنوشت ساز در اجالس اتحاديه اروپا 
خواهد داش��ت؛ در اين نشست سياست هاي مربوط 
به پناهجويان و اصالحات منطقه يورو مورد بررسي 

قرار مي گيرند. 
در همين ح��ال، به نظر مي رس��د تنش ها در 
ميان قانونگذاران جنبش پنج ستاره افزايش يافته 
چراكه آنها نگران اين مس��اله هس��تند كه س��هم 
آراي آنها در انتخابات ناديده گرفته ش��ود و نفوذ 
خ��ود را در دولت از دس��ت بدهن��د. كالديو تيتو 
س��تون نويس روزنامه جناح چپ��ي »ال ريپابليكا« 
مي گوي��د: »از سياس��ت خارجه گرفته تا مس��اله 
مهاجرت، از اقتصاد گرفته تا سياس��ت گذاري هاي 
اجتماعي، تنها يك صدا را مي شنويم و آن صداي 

رهبر حزب ليگ شمالي است.«
هفت��ه پي��ش س��الويني با اص��رار ب��ر اينكه 
امانوئ��ل ماك��رون رييس جمهوري فرانس��ه بايد 
»بي مس��ووليتي«  درباره  اظهارنظرهايش  به دليل 
و »خيره س��ري« ايتالي��ا در رابط��ه ب��ا مهاجران 
»آكواري��وس« عذرخواهي كند، تا مرز لغو س��فر 
كونته ب��ه پاريس پيش رفت. نخس��ت وزير ايتاليا 
درنهايت اين س��فر را انجام داد، اما مناقش��ات به 
دس��توركار اقتصادي هم رسيد و بر سفر جيوواني 
تريا وزير دارايي به پاريس كه براي ديدار با برونو 
لماي��ر همتاي فرانس��وي اش ص��ورت گرفته بود، 
س��ايه انداخت. سالويني همچنين با مطرح كردن 
درخواس��ت حذف كلي معامالت نقدي در كمك 
به جلوگيري از فرار مالياتي و پولش��ويي، دي مايو 
را در موقعيت دشواري قرار داد. رهبر جنبش پنج 

ستاره با اين اقدام مخالفت كرد به اين دليل كه در 
توافقنامه سياست مشترك دولت ائتالفي اشاره يي 
به آن نشده است. سالويني و ديگر مقامات ليگ در 
زمينه تجاري نيز اظهارات شديدالحني داشتند و 
توافقنامه تجاري و اقتصادي جامع و توافق تجاري 
اتحاديه اروپا با كانادا را به چالش كش��يده  و حتي 
وعده داده اند كشتي هاي حاوي برنج آسيايي را از 
كناره  گرفتن در بنادر ايتاليا بازمي دارند. دي مايو 
كه در مقام وزير توسعه اقتصادي حرف اول را در 
زمينه سياس��ت گذاري تجاري مي زند، در رابطه با 
اين مس��ائل سكوت كرده است. يك مقام اتحاديه 
اروپا در اين باره گفت: »اين يك كمپين انتخاباتي 
مداوم است؛ سالويني همچنان در حالت نمايشي 
به س��ر مي برد.« جيانفرانكو پاس��كينو استاد علوم 
سياس��ي در دانش��گاه بولونيا گفت: »سالويني در 
سياس��ت بهتر از دي مايوست؛ او دارد توانايي هاي 

خود در رهبري را آزمايش مي كند. او تا اين لحظه 
نش��ان داده كه مي خواهد به هر قيمتي كه ش��ده 
مهاجرت را متوقف كند و اكنون در ديگر زمينه ها 

پيش مي رود.«
مي توان گفت معرفي برنامه بودجه توس��ط تريا 
و گ��روه اقتص��ادي او صحنه اصلي ق��درت آزمايي 
س��الويني و دي مايو خواهد بود و نشان مي دهد كه 
توازن قدرت به نفع كدام حزب بر هم خورده است. 
س��الويني عمدتا وعده داده »دقيق��ا عكس آنچه را 
كه بروكسل مي خواهد« انجام دهد، اما تريا و ديگر 
مقامات گفته اند رم چندان متغاير با التزامات مطرح 
ش��ده ازسوي اتحاديه اروپا عمل نخواهد كرد. با اين 
حال، باتوجه به اينكه جنبش پنج ستاره موقعيت هاي 
بيشتري را براي نش��ان دادن قدرت خود دراختيار 
دارد، حذف اين حزب يا دي مايو از تصميم گيري ها 

اشتباهي مهلك از سوي ليگ خواهد بود. 
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معزالدين خيرآباد|
ب��ازي دوم آرژانتين در گ��روه D جام جهاني 
2018 روسيه امروز در شرايطي رقم خواهد خورد 
كه ميليون ها نفر در سراسر جهان نگران سرنوشت 
ليونل مسي در اين جام هستند. قهرماني كه تمام 
افتخ��ارات برترين فوتباليس��ت جهان ب��ه غير از 
قهرمان��ي در جام جهاني را يدك مي كش��د. پس 
از بازي ضعيف آرژانتين در بازي نخس��ت خود در 
برابر ايس��لند به نظر مي رسد كه بخت پيروزي از 
طالع آبي پوش��ان امريكاي جنوبي رخت بربس��ته 
است. انگار خورخه سامپائولي، مربي تقريبا جديد 
اين تيم هم نتوانسته از اين تيم پرستاره يك تيم 
واقعي بس��ازد و از فعل و انفعاالت و پويايي دروني 
اين تيم به ي��ك هم افزايي)س��ينرجي( قابل اتكا 

دست يابد. 
اوايل خرداد سال گذش��ته بود كه فدراسيون 
فوتب��ال آرژانتين پ��س از ۵0 روز نام س��رمربي 
جديد تيم ملي اين كش��ور را اعالم كرد. خورخه 
سامپائولي هدايت آلبي سلسته را بر عهده گرفت. 
او جانش��ين ادگاردو بائوسا ش��د كه 22فروردين 
96 به علت كسب نتايج ضعيف از اين تيم اخراج 

شده بود. 
اين تغيير اگرچه عملكرد ضعيف تيم آرژانيتن 
در دور مقدمات��ي جام جهاني را بهبود بخش��يد و 
منجر به كس��ب جواز ورود اين تيم به مس��ابقات 
جام جهاني روس��يه ش��د اما به گواه كارشناسان 
فوتب��ال جهان عملكرد آرژانتي��ن ضعيف تر از آن 
اس��ت كه اين تيم را در فينال جام 2018 ببينيم. 
از اين رو اين طور به نظر مي رس��د كه ليونل مسي 
اين  بار هم نتواند كلكس��يون افتخارات بين المللي 
خ��ود را تكميل كند. در اي��ن روزها به اندازه يك 
گالدياتور ميل به پيروزي دارد. اين مسابقات براي 
او در حك��م مرگ و زندگي اس��ت اما هم تيمي ها 
او در فركانس��ي پايين ت��ر از طول م��وج روحي او 
قرار دارند و نمي توانند همپاي اين ستاره بي نظير 
دني��اي فوتب��ال او را همراه��ي كنن��د. آرژانيتن 
تاكن��ون دو بار قهرمان جهان ش��ده اس��ت. نقش 
مارادون��ا در ه��ر دو اين قهرماني ه��ا، يكه و يگانه 
بوده است. شايد بايد سال ها بگذرد تا روح مارادونا 
در قامت شخصي همچون مسي حلول كند. انگار 
فركانس روحي و جسمي مسي هم بسيار كمتر از 

مارادونا،  خدايگان فوتبال آرژانيتن است. 
فوتبال آرژانتين يعني »مارادونا« و »مارادونا« 
يعن��ي طغيان. نمي ت��وان س��راغ آرژانتين رفت و 
ي��ادي از س��تاره تاريخ فوتبال جهان نكرد. س��ال 
2000 وقت��ي فيف��ا »پل��ه« را به عن��وان بهترين 
بازيكن قرن بيستم معرفي كرد »فرانس بكن بائر« 
اسطوره فوتبال آلمان گفت: »افتخار بزرگ من به 
يادگار گرفتن لباس مارادونا بود. پيراهنش را قاب 
ك��ردم و به ديوار خانه ام زدم. اگر پله مايل اس��ت 
اين پيراهن را به او مي دهم تا ش��ايد افتخار واقعي 

را درك كند.«
حاال هستند كساني كه »مارادونا« را با »ليونل 
مسي« مقايس��ه مي كنند و بعضي به  شدت با اين 
قياس مش��كل دارند. آرژانتين فقط دو بار قهرمان 
جام جهاني ش��ده و هر دو ب��ار مارادونا را در تيم 
خود داشت. مارادونا يك بار هم سال 1990 نايب 
قهرمان��ي ج��ام جهاني را تجربه كرد. مس��ي فعال 
فقط به همان نايب قهرمان��ي با پيراهن آرژانتين 

رسيده است. 
آرژانتين در س��يد اول قرعه كشي جام جهاني 
ق��رار گرفت��ه اما در ي��ك قدمي ح��ذف از جمع 
۳2تيم حاضر قرار داشت. هت تريك ليونل مسي 
در آخري��ن بازي مقابل اكوادور آنها را به روس��يه 
رس��اند. كاپيتان مس��ي در 112بازي ملي ۵۵گل 
براي كشورش زده. بازي اش در تيم ملي آرژانتين 
را به هواي بهاري تش��بيه مي كنند. گاهي آفتابي، 
گاه��ي باراني. او كامال با لب��اس آرژانتين غيرقابل 

پيش بيني است. 
درون دروازه آرژانتي��ن ام��ا »س��رخيو رومئو« 
را مي بيني��م. دروازه بان��ي ك��ه از او ي��ك واكنش 
فوق الع��اده مقابل اش��كان دژاگ��ه در جام جهاني 

201۴ در ذهن ايرانيان باقي مانده است. 
اوتامندي«  »ماركوس روخ��و« و »نيك��والس 
بهتري��ن چهره ه��اي خ��ط دفاع��ي مصيبت زده 
آرژانتين هس��تند. تيمي كه مي تواند به راحتي با 
اين خط دفاعي از نيجريه در يك بازي دوستانه ۳ 
گل بخورد. »خاويار ماس��چرانو« پير هم گاهي در 
خط دفاعي قرار مي گيرد و گاهي به عنوان هافبك 

دفاعي بازي مي كند. 
»لوكاس بيليا«، » اور بانگا«، »آگوستو فرناندز« 
و »فرنان��دو گاگو« مهم ترين هافبك هاي تيم ملي 
آرژانتين هستند. در تناسب با تمامي ۴دهه اخير 
اين ضعيف ترين خط مياني تاريخ آرژانتين اس��ت. 
البت��ه با توجه ب��ه تعدد بازيكن��ان در خط حمله 
امكان جابه جاي��ي بازيكنان در اين خط نيز وجود 
دارد مثال مس��ي به يك خط عقب تر بياييد يا دي 

باال به يك خط جلوتر منتقل شود. 
ام��ا در خ��ط حمله با ي��ك ترافي��ك بي نظير 
روبه رو مي ش��ويم. »مس��ي« هس��ت، »س��رخيو 
آگوئرو«، »آنخل ديماريا«، »پائولو ديباال«، »التارو 
آكوس��تا«، »گونزالو هيگواين« و »كريتسن پاون« 
ه��م دعوت مي ش��وند. البته » مائ��ورو ايكاردي« 
مهاجم آماده تيم اينتر به دليل آنچه رس��انه هاي 
اس��پانيايي مخالفت ليونل مس��ي مي دانند به تيم 

ملي آرژانتين دعوت نمي شود. 
آرژانتين در بيش��تر ديدارهاي خود با توجه به 
وجود عناص��ر تهاجمي بي ش��مار در تركيبش از 
سيس��تم تهاجمي ۳-۴-۳ اس��تفاده مي كند تا از 
حداكث��ر نيروهاي تهاجمي خود بتواند در بازي ها 
استفاده كند؛ شايد به همين دليل نيز باشد كه در 
خط دفاعي آرژانتين ش��اهد دفاع هاي مستحكمي 
نيس��تيم چراكه فوتباليس��ت ها آرژانتيني عمدتا 
عالق��ه دارن��د در خطوط جل��و ب��راي گلزني در 

تيم هايشان بازي كنند. 
ام��روز اما بايد به انتظار نشس��ت و ديد كه آيا 
مس��ي و يارانش بر تقدير خود غالب خواهند آمد؟ 
آيا آنها خواهند توانس��ت در جنگ گالدياتورها و 

سربازها شگفتي ساز اين جام شوند؟

نگاه فوتبالي

چرا تيم ملي ايران نبايد در مقابل پيروزي در مسابقات پاداش دريافت كند؟

»مايكل سندل« و جام جهاني فوتبال

9 محدوديت دولت روسيه براي روز هاي جام جهاني

ريحانه جاويدي|
 11 ش��هر روس��يه ميزبان بازي هاي جام جهاني 2018 هستند 
و همين موضوع س��بب شده تا دولت روسيه براي روزهاي برگزاري 
جام جهاني، محدوديت هاي مختلفي برقرار كند تا امنيت بيشتري 
براي گردشگران برقرار شود، رويه عادي زندگي روزمره در شهرهاي 
روسيه به نفع جام جهاني تغيير كرده، حاال عالوه بر گردشگراني كه 
از كش��ورهاي مختلف به روسيه سفر كرده اند، شهروندان روسي هم 

بايد حواسشان باشد، قوانين جديد را فراموش نكنند. 

 تجمع و گردهمايي تعطيل است
همه گردهمايي ها و حركات دست جمعي كه به هر چيز غير از 
فوتبال مربوط باشد، طي جام جهاني بايد در زمان و مكاني كه به 

وسيله FSB و وزارت داخلي روسيه مشخص مي شود برگزار شود. 
در يكاترينبورگ هم هر گرد همايي دسته جمعي بايد در خارج از 
شهر از ساعت 2 تا ۴ بعد از ظهر برگزار شود. ناحيه وولگوگراد شمار 
شركت كنندگان در گردهمايي ها را تا 1۵0 نفر محدود مي كند و 

آن هم بايد در 9 صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار شود. 

 پايان پروازهاي هوايي بدون سرنشين
ط��ي ج��ام جهاني، ش��هرهاي روس��يه محدودي��ت پرواز 
هواپيم��اي ب��دون سرنش��ين را اعم��ال مي كنند. در س��نت 
پترزب��ورگ ناحيه مممنوعي��ت 100 كيلومتر مربع اس��ت و 
آسمان هاي فراز مسكو نيز بطور جدي مانيتور مي شوند. براي 
مقابل��ه با متخلفين، يك واحد ويژه از وزارت دفاع روس��يه از 

جنگ الكتريكي استفاده مي كند. همچنين از بردن هواپيماي 
بدون سرنش��ين، مونوپاد، چترهاي بلند، اسلحه و دوچرخه و 

البته موادمخدر به استاديوم خودداري كنيد. 

 اسلحه و نقاشي ديواري را فراموش كنيد
از 2۵ ماه مي تا 2۵ جوالي خريد، نصب، حمل و نقل و جابه جايي 
هر گونه اس��لحه به طور كلي در روسيه ممنوع است و از طرف ديگر 
كشيدن نقاشي هاي ديواري )گرافيتي( براي تبليغات هم در روزهاي 
برگ��زاري جام جهاني ممنوع اس��ت. اين تبليغ��ات مربوط به فيفا 
مي ش��ود و به اين ترتيب جايگاه ه��اي خاصي براي تبليغات در نظر 
گرفته مي ش��ود كه صاحبان تجارت و كسب و كار مي توانند آنها را 

رزرو كنند. 

 تورهاي اتوبوس وجود ندارد
در روزهاي مس��ابقات جام جهاني، افراد نمي توانند با اتوبوس از 
شهرهاي غير ميزبان به شهرهاي ميزبان سفر كنند. به عنوان مثال 
هركس��ي كه برنامه سفر از اس��تراخان به وولگوگراد را دارد بايد آن 
را فرام��وش كند. تنها اس��تثناي آن براي اتوبوس هايي اس��ت كه با 
سرويس هاي محرمانه محلي سفر مي كنند و آنهايي كه به سيستم 

GLONASS مجهز هستند. 

 ماشين سواري در مراكز شهر ممنوع
در روزه��اي مس��ابقات، در تعداد زي��ادي از خيابان هاي نزديك 
اس��تاديوم و مراكز شهر محدوديت اس��تفاده از ماشين مي گذارند و 
در واقع فقط مي توان در آن خيابان ها قدم زد. گردشگراني كه برنامه 
اجاره ماش��ين در روسيه را دارند، بايد نقشه شهرها را چك كنند تا 
ببينيد كدام خيابان ها بسته مي شوند. عالوه براين، مسيرهاي حمل و 

نقل عمومي تغيير مي كنند. 

 قيد  باربيكيو  را  بزنيد
ش��هرهاي روسيه محدوديتي براي درست كردن آتش در كمپ، 
س��وزاندن علوفه و زباله و همچنين درست كردن آتش براي كباب 

س��نتي يا باربيكيو مي گذارند. بنابر اين در نيژني نووگورود، باربيكيو 
ممنوع مي ش��ود. در حالي كه در كازان شما حتي در ملك شخصي 
خودتان هم اجازه درست كردن آتش را نداريد. جريمه تخطي از اين 

قانون تا ۴000 روبل يا 6۵ دالر است. 

 ثبت نام فراموش نشود
مردمي كه براي مسابقات مي روند، تا سه روز فرصت دارند كه در 
شهر نامش��ان را ثبت كنند. اين فرصت در زمان هاي عادي نود روز 
است اما براي شهروندان خارجي اين فرصت طي مسابقات فقط يك 
روز اس��ت. مسافراني كه در هتل اقامت دارند نياز به ثبت نام ندارند. 
گردشگران نبايد فراموش كنند كه در تمام روزهاي اقامت در روسيه 
حداقل يك كپي از كارت شناس��ايي و ويزاي خود را همراه داش��ته 
باشن چرا كه اگر هيچ مدركي همراهشان نباشد، پليس مي تواند تا 

سه ساعت براي پيدا كردن هويت افراد را بازداشت كند. 

 كار، بي كار
در وولگوگراد، نيمي از شهر طي مسابقات مسدود مي شود، 
مس��يرهاي حم��ل و نقل عموم��ي تغيير مي كن��د و خيلي از 
خيابان ه��ا به عاب��ران پياده اختصاص داده مي ش��ود. بنابراين 
مقامات شهر تصميم گرفتند كه روزهاي مسابقات را به عنوان 
تعطيل رس��مي اعالم كنند. البته كه س��رويس هاي عمومي و 

رستوران ها مثل هميشه مشغول به كارند. 

 نوشيدني در بطري شيشه  اي ممنوع
در روزهاي برگزاري جام جهاني، نوشيدني ها در بطري هاي 
شيشه يي نزديك اس��تاديوم فروخته نمي شوند، گردشگران و 
شهروندان روسي، نوشيدني ها را بايد در ليوان هاي پالستيكي 
و از مغازه ه��اي مجاز تهيه كنند. خبري هم از نوش��يدني هاي 
الكلي در مغازه هاي 2 كيلومتري اس��تاديوم ها و ايستگاه هاي 
قطار نيست. در يكاترينبورگ، فروش نوشيدني در سه ساعت 
قبل از مس��ابقه و براي يك س��اعت بعد از س��وت پايان بازي 

ممنوع است. 

محمدمهدي حاتمي|
پرداخت پاداش به برندگان و شركت كنندگان در رويدادهاي 
ورزش��ي در سطح قهرماني ظاهرا آن قدر بديهي به نظر مي رسد 
كه كمتر كسي ممكن است از خود بپرسد اساسا چرا بايد به اين 
گروه پاداش تعلق بگيرد؟ آيا واقعا بايد به قهرماناني كه به صورت 
عرف��ي دس��تمزدهاي بااليي هم دريافت مي كنن��د، پاداش هاي 
ميلياردي داد؟ موافقاني هستند كه مي گويند، پيروزي قهرمانان 

»آدرناليني« اس��ت كه در س��طح ملي ترشح مي شود و شاد 
كردن دل ميليون ها ايراني در مقابل پرداخت چند ميليارد 
تومان پاداش هيچ است. هيجان ورزش در سطح قهرماني 
و غرورآفريني نهفته در دل پيروزي هاي ملي، توجيهات 

پيش پا افتاده يي هستند كه مي توانند توضيحي براي 
پ��اداش دادن به قهرمانان باش��ند اما آي��ا اهداي اين 
پاداش ها عالوه بر ايران در س��اير كش��ورهاي دنيا هم 
مرسوم اس��ت؟ آيا واقعا به پرداخت اين قبيل پاداش ها 

نمي توان ايرادي گرفت؟

 هبه 600 هزار دالري و سنگاپوري هاي ولخرج
در مي��ان اخب��ار مسرت بخش��ي كه بعد از پي��روزي تيم 

مل��ي فوتبال ايران بر تيم ملي مراكش منتش��ر ش��د، خبري 
ه��م بود ك��ه احتماال از ف��رط بداهت چندان ب��ه دقت ديده 
نشد: فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش پس از پيروزي برابر 
مراكش، پاداش��ي 600 هزار دالري براي ملي پوش��ان فوتبال 
اي��ران در نظر گرفته اند. در ادامه اين خبر، اين نكته هم آمده 
ب��ود كه اين پاداش 600 هزار دالري ش��امل تمامي بازيكنان 
و اعضاي كادر فني مي ش��ود همچنين وزير ورزش تا پرداخت 

اين پاداش به ملي پوشان در اردوي تيم ملي خواهد ماند. 
پرداخت جوايز و مشوق هاي مالي به ورزشكاران برنده عناوين 
جهاني اما تنها مختص ايران نيس��ت. بس��ياري از كش��ورهاي 
جهان، كس��ب مدال هاي طال، نقره و برنز و جام هاي بين المللي 
را با پرداخت پاداش هايي چش��مگير به اعضاي تيم هاي ورزشي 
جبران مي كنند. به عنوان نمونه طي المپيك زمس��تاني س��ال 
2018 در پيون��گ چانگ كره جنوبي، ك��ه از اهميتي به مراتب 
كمتر از المپيك جهاني و نيز جام جهاني فوتبال برخوردار است، 
كش��ورهايي مانند آلمان، امريكا، فرانسه، اندونزي و سنگاپور به 
برن��دگان مدال پاداش دادند. ميزان اين پاداش اما تقريبا از هيچ 
قاعده يا هنجار خاصي تبعيت نمي ك��رد: كانادايي ها به ازاي هر 
مدال طال 1۵هزار دالر پاداش دريافت مي كردند، فرانسوي ها ۵۵ 
هزار دالر و سنگاپوري ها يك ميليون دالر! اين درحالي است كه 
كشورهاي نسبتا فقيري مانند كره شمالي هم به شيوه يي منحصر 
به فرد به ورزشكاران المپيكي خود پاداش مي دهند. حاال كه كره 
ش��مالي در چرخشي سياس��ي تغيير موضع داده، شايد باور اين 
موضوع عجيب باشد اما در المپيك سال 2012 لندن، ورزشكاران 
كره ش��مالي در صورتي كه در بازي هاي المپي��ك به مدال طال 
مي رسيدند، يك دستگاه يخچال فريزر از سوي دولت كشورشان 
پاداش مي گرفتند. در صورت شكست اما اين ورزشكاران بايد پس 

از برگشت به اردوگاه هاي كار اجباري مي رفتند. 
ب��ا اين همه دس��ت كم در ايران، اين تنها دولت نيس��ت كه به 

قهرمان��ان پاداش مالي مي ده��د. در دوره اخير بازي هاي المپيك 
ريو در سال 2016ميالدي، بسياري از بانك ها، شركت هاي بزرگ، 
ش��هرداري ها، شوراهاي شهر و حتي مس��اجد، بعد از پيروزي هاي 
تيمي و انفرادي قهرمانان ايراني المپيك، آنها را جايزه باران كردند. 
بودجه دولتي پرداخت جوايز و پاداش ها به قهرمانان المپيك از سوي 
وزارت ورزش و جوانان تامين مي ش��ود و معموال سطح مشخص و 
مصوبي دارد. از س��وي مقابل، شركت هاي خصوصي و همين طور 
بانك هايي كه همين رويه را تكرار كردند)و البته بسياري از آنها به 
مفهوم واقعي »خصوصي« هم نبودند( بدون معياري مش��خص و 
ش��ايد حتي از روي رقابت، براي اهداي پاداش هايي هر چه بيشتر 
با هم مس��ابقه مي گذاش��تند. مي توان پرسيد آيا شركت هاي شبه 
دولتي، بانك هاي دولتي و مس��اجد كه خود از محلي ديگر تامين 

بودجه مي شوند، مجاز به اين قبيل حاتم بخشي ها هستند؟
از ديگر س��و درحالي كه تيم هاي باش��گاهي متعلق به بخش 
خصوصي اساس��ا در مورد اعطا يا ع��دم اعطا پاداش و نيز ميزان 
پاداش اهدايي به بازيكنان خود مختارند، اين موضوع را نمي توان 
و نبايد به تيم ملي هم تسري داد. محبوب ترين تيم هاي فوتبال 
باشگاهي در ايران، عمدتا هنوز دولتي اند و بودجه دولتي دريافت 
مي كنند. اين درحالي اس��ت كه تيم هاي باشگاهي حرفه يي در 
اروپا، باش��گاه هواداران، ورزشگاه هاي اختصاصي و اسپانسرهاي 
بزرگ��ي دارند كه امكان تامين مالي اهداي پاداش به بازيكنان را 
فراهم مي كند. قياس ميان باشگاه هاي فوتبال ايراني و اروپايي در 

اينجا هم لنگ مي ماند. 

 چه كسي به »اصغر فرهادي« پاداش داد؟
با اين همه، مخالفان پرداخت پاداش به قهرمانان ورزشي، استدالل 
ديگري هم دارند: چرا درحالي كه بس��ياري از رش��ته هاي ورزشي 
حتي فدراسيون هاي رسمي هم ندارند، بودجه تخصيص يافته به 
فوتبال بايد تا اين اندازه زياد باشد؟ تعداد رشته هاي مهجور 
واقعاً زياد است. از واترپولو و كبدي گرفته تا واليبال كه 
تنها چند سالي است به صدر محبوب ها رسيده است. 
پاسخ مي تواند اين باشد كه فوتبال پرطرفدار ترين 
ورزش در جهان است و پاداش هم بايد تابع تعداد 
طرفداران باش��د. اين پاسخ اما اساسا بي توجيه 
به نظر مي رسد. اگر بنا باشد تعداد طرفداران 
براي اعطاي پاداش به يك فعاليت مالك 
ق��رار بگيرد احتماال بايد به بس��ياري از 
خوانن��دگان موزيك پاپ، نويس��ندگان، 
بازيگران س��ينما يا حتي چهره هاي سياسي 
هم به دليل محبوبيت پاداش داد. مي توان پرسيد 
چرا بخشي از حمايت هايي كه در قالب پاداش 
از چهره هاي فوتبالي صورت مي گيرد، متوجه 
برخي سلبريتي هاي افتخارآفرين مانند اصغر 
فرهادي، مريم ميرزاخاني يا عليرضا قرباني نمي شود؟

ع��الوه بر اين از آنجا كه پاداش هاي دولتي و غيردولتي 
در حكم حمايت از تداوم روند محبوبيت رش��ته هاي ورزش��ي 
مانند فوتبال هستند، پاداش بيشتر يعني محبوبيت بيشتر. حال آيا 
بهتر نيست بخشي از حمايتي كه از رشته يي مانند فوتبال صورت 
مي گيرد به سمت رش��ته هايي مانند واليبال برود كه از قضا امكان 

كسب رتبه هاي جهاني بهتر در آنها بسيار ساده تر از فوتبال است؟

 معجون فلسفه سياسي و فوتبال
اما آيا دولت ها اساس��اً مجاز به پرداخت پاداش به برندگان 
رويدادهاي ورزش��ي هس��تند؟ »فلس��فه سياس��ي« احتماال 
دورتري��ن حوزه آكادميك نس��بت به فوتب��ال به طور خاص 
و ورزش به طور عام اس��ت اما همين حوزه آكادميك ش��ايد 

بتواند پاس��خي براي اين پرس��ش فراهم كند. 
 از منظر فلس��فه سياس��ي، دولت نماينده عامه ش��هروندان 
يك جامعه اس��ت و نه نماينده طبقه، طي��ف يا گروهي خاص. 
از اي��ن منظر، دولت ها بايد ضامن تامين اساس��ي ترين نيازهاي 
شهروندان باشد و نه نيازهايي كه به نظر عده يي ضروري باشند 
و ب��ه نظر عده يي ديگ��ر غيرمرتبط. به عن��وان نمونه، اگر نظام 
درماني كش��وري با كمبود جدي دارو مواجه باش��د و همزمان، 
سازمان فضايي كشور پروژه گرانقيمت فرستادن انسان به مريخ 
را دنبال كند، اعتراض ش��هروندان خالي از وجه نيس��ت. حتي 
اين اس��تدالل كه متول��ي هر يك از اين امور نهاد يا س��ازماني 
جداگانه اس��ت نيز نمي تواند محلي از اعراب داشته باشد چراكه 
در كمترين حالت نش��ان دهنده »تخصيص غي��ر بهينه منابع« 
اس��ت. اين درحالي است كه علم »تخصيص بهينه منابع« يكي 
از نخس��تين تعاريفي اس��ت ك��ه از علم اقتصاد به دس��ت داده 
ش��ده و اداره اقتصاد ني��ز احتماالً اصلي تري��ن وظيفه دولت ها 
اس��ت. بنابراين، تخصيص غير بهينه منابع در درجه اول اقدامي 

نادرست از منظر اقتصاد است. اما اين تمام ماجرا نيست. اعطاي 
پاداش مادي به ورزشكاران ايراد ديگري هم دارد. 

»مايكل س��ندل« اس��تاد فلسفه دانش��گاه هاروارد در كتاب 
معروف خود ب��ه نام »آنچه با پول نمي ت��وان خريد« به كاالها، 
فعاليت ها و اموري اشاره مي كند كه عجين كردن آنها با نظام ها 
خريد و فروش مالي، مي تواند به شدت از اعتبار و معنا تهي شان 
كند. سندل البته از فوتبال نام نمي برد، اما مثال هاي متعددي از 
خريد و فروش و »كااليي شدن« در مواردي مي زند كه سابق بر 
اين، پول توان خريد آنها را نداشت. به عنوان نمون، امكان چادر 
زدن در »پارك ملي يوس��يميتي« در امري��كا، كه علي القاعده 
بايد در اختيار همه ش��هروندان امريكايي باشد، به دليل حضور 
دالل هاي »مكان چادر زدن« در اين منطقه جنگلي با چالش رو 
به رو شده است. در اين جنگل، تعداد جاهايي كه شما مي توانيد 
در آنها چادر بزنيد، محدود هس��تند و البته كس��اني هستند كه 
اي��ن جاهاي معدود و محدود را پيش��اپيش اش��غال مي كنند و 
بعد آن را براس��اس باالترين قيمت به متقاضيان ارائه مي دهند. 
س��ندل مي گويد اگر اقتصاد را مبنا ق��رار دهيم در اينجا با يك 
نظام كاماًل كارا و بهينه مواجه هس��تيم چراكه هم فرد متقاضي 
چادر زدن، هم دالل و هم دولتي كه ماليات دريافت مي كند در 
اينجا منتفع ش��ده اند. اما آيا اجاره دادن طبيعت و بازاري كردن 

يك پارك ملي به ما حس خوبي مي دهد؟
س��ندل مثال هاي ديگري ه��م از اموري م��ي آورد كه نبايد 
»پولي« شوند. خريد و فروش برخي اعضاي بدن مانند »كليه«، 
از نظر اقتصادي نظامي بهينه و كارا ايجاد مي كند: فرد دهنده به 
پولش مي رسد، فرد گيرنده سالمتي اش را باز مي يابد و بيمارستان 
ه��م هزينه درم��ان و جراحي را از بيم��ه دريافت مي كند. با اين 
حال آيا قيمت گذاش��تن بر »كليه«، همزم��ان امكان كم ارزش 
شدن جان انساني را هم فراهم نمي كند؟ اعطاي جايزه در مقابل 
برنده شدن در يك رويداد ورزشي هم ورزش را از ساحت سنتي 
»كس��ب س��المتي« دور مي كند و آن را بي��ش از پيش بازاري 
مي كند. عالوه بر اين بايد پرس��يد چرا فوتب��ال، چرا پاداش هاي 
نجومي و البته چراهاي ديگر. شايد بهتر باشد بار ديگر كه دولت 
پاداش��ي چندصد هزار دالري به تيم ملي فوتبال ايران مي دهد، 

كمي بيشتر راجع به اين موضوع فكر كنيم. 

 تجربه حس نوستالژيك با مهدوي كيا
20 س��ال پيش در چني��ن روزي ايران و امري��كا در رقابتي 
ك��ه آن را بازي قرن خواندن��د به مصاف يكديگ��ر رفتند. بازي 
ك��ه ج��ام جهان��ي فوتب��ال در فرانس��ه را ب��راي ايراني��ان به 
يادماندن��ي كرد. مه��دي مهدوي كيا هم كه يكي از دو گل ايران 
ب��ه امريكا را به ثمر رس��انده ب��ود، از اين فرصت اس��تفاده كرد 
و از همزمان��ي بازي ايران با اس��پانيا با س��الگرد ب��ازي تاريخي 
اي��ران و امري��كا نوش��ت. او در صفح��ه توييتر خود با انتش��ار 
 عكس��ي از خوش��حالي اش پ��س از زدن گل به امريكا، نوش��ت: 
»20 س��ال پيش چنين روزي، خيلي س��خته ولي اميدوارم روز 
به يادموندني باشه.« اين پس��ت مهدوي كيا با استقبال كاربران 
فارس��ي زبان مواجه ش��د و آن��ان با اين بازيكن س��ابق تيم ملي 
فوتبال همراهي كردند. يكي از كاربران هم گذري به جام جهاني 
فرانس��ه زد و اينكه اي��ران در آن دوره مي توانس��ت به دور دوم 
صعود كند: »هنوز بعد از بيس��ت سال حسرت مي خورم كه چرا 

از آلمان اون س��ال ترسيديم و خوب بازي نكرديم، اخ كه صعود 
دو قدمي ما بود اخ اگه امشب بشه چي مي شه!«

 پخش بازي در مشهد
علي عالي خبرنگار ورزش��ي نوشت كه به مشهدي ها هم اجازه 
داده شد تا بازي هاي جام جهاني را در پارك ها و فرهنگسراها ديدن 
كنند. قاس��م تقي زاده خامسي شهردار مش��هد پيش از اين گفته 
بود اگر ايران به فينال برس��د، يك فكري براي پخش مسابقات در 
پارك هاي ش��هر مي كند. در حالي كه روز گذش��ته به خانواده هاي 
تهراني هم اجازه داده ش��د تا بازي ايران و اس��پانيا را در ورزش��گاه 
آزادي تماش��ا كنند. قرار بود بازي ايران و مراكش نيز در ورزشگاه 
آزادي پخش شود كه به دليل مخالفت ها، لغو شود. اما شب سه شنبه 
خبر رس��يد استانداري تهران مجوز پخش بازي در ورزشگاه آزادي 
را صادر كرده اس��ت. پس از اعالم اين خبر، در مدت كوتاهي تعداد 

زيادي از بليت هاي بازي به صورت اينترنتي فروش رفت. 

 مقايسه سرعت فغاني با كريستيانو رونالدو
در حالي روز سه ش��نبه بازي اول تيم هاي حاضر در جام جهاني 
پاي��ان يافت كه در كنار تيم مل��ي فوتبال ايران، عليرضا فغاني هم 
مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت. عليرضا فغاني داور مطرح فوتبال 
ايران كه به همراه تيم داوري رضا س��خندان و محمدرضا منصوري 
در رقابت هاي جام جهاني حضور دارد در ديدار حساس آلمان برابر 
مكزيك نخس��تين قضاوتش را در جام جهاني انجام داد. او در اين 
بازي قضاوتي بس��يار خوب داشت كه با واكنش هاي مثبت زيادي 
همراه بود. اما نكته جال��ب درباره قضاوت عليرضا فغاني به صحنه 
گل مكزيك در اين بازي مربوط مي ش��ود كه داور ايراني س��رعتي 
بيش��تر از كيميچ مدافع راست سرعتي تيم ملي آلمان دارد. شبكه 
معروف ZDF عكسي گرافيكي كه در آن سرعت عليرضا فغاني از 
مدافع راس��ت تيم ملي در صحنه گل لوزانو بازيكن مكزيك بيشتر 
بوده است، منتشر كرده است. فغاني در اين صحنه 69.21 كيلومتر 
بر س��اعت س��رعت دارد در حالي كه كيميچ با سرعت 86.17 در 

حال دويدن به س��وي دروازه آلمان است. اين تصوير در شبكه هاي 
مجازي بازتاب فراواني داش��ته است. بسياري از كاربران اين تصوير 
گرافيك��ي از فغاني را با فيلم كورس كريس��تيانو رونالدو در بازي با 
اس��پانيا مقايسه كرده اند كه رونالدو مانند يك دونده دوي صد متر 

تمام بازيكنان را جا مي گذارد. 

 ژاپني ها فرهنگ خود را به رخ كشيدند
ه��واداران ژاپن با تميز كردن سكوهاي ش��ان، بار ديگر فرهنگ 
فوق العاده ش��ان را به رخ كشيدند. پس از پيروزي روز گذشته ژاپن 
مقابل كلمبيا، در حالي كه در خيابان هاي سارانسك جشن پيروزي 
ژاپني ها برگزار مي ش��د، هواداران س��امورايي آبي تصميم گرفتند 
س��كوهايي كه مورد استفاده آنها قرار گرفته بود را تميز كنند و بار 
ديگر فرهنگ فوق العاده ش��ان را به رخ كشيدند. پس از اين بازي، 
ديدار سنگال-لهستان برگزار شد كه هواداران سنگال نيز همين كار 
را تكرار كردند كه مورد توجه كاربران شبكه هاي مجازي قرار گرفت. 

جام جهاني در فضاي مجازي
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رييس اتحاديه دكه داران تهران در گفت  و گو با »تعادل« تشريح كرد

مصايب دكه داري در پايتخت
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

»فروش اقالم غيرمطبوعاتي در كيوسك هاي 
مطبوعاتي ممنوع شد« اين خبري بود كه هفته 
گذشته به نقل از مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر تهران مطرح شد. شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درحالي 
خبر از س��اماندهي كيوس��ك داران داد كه اين 
قشر با مش��كالت بس��ياري درگيرند. به گفته 
فرهاد افش��ار، مديرعامل ش��ركت س��اماندهي 
صنايع و مش��اغل ش��هر تهران مطرح ش��د در 
قراردادهاي جديد با كيوس��ك داران نسبت به 
ممنوعي��ت ف��روش دخانيات و س��اير اقالم به 
جز مطبوعات به آنها اطالع رس��اني مي ش��ود و 
كيوس��ك داراني كه از اين موارد تخلف كرده و 
اق��دام به فروش دخانيات كنند، جريمه ش��ده 
و حت��ي مي تواند به جمع آوري كيوس��ك نيز 

منتهي شود. 
به گفته افش��ار، ف��روش دخاني��ات و مواد 
غذايي در كيوس��ك هاي س��طح ش��هر تهران 
معضلي اس��ت كه متاس��فانه به م��رور زمان و 
به واسطه كس��ب درآمد بيشتر يا زياده خواهي 
برخي از كيوسك داران ايجاد شده است. نگاهي 
به آمار فروش روزنامه ها كافي اس��ت تا متوجه 
ش��ويم، فروش اقالم ديگري به غير از روزنامه 
در دكه هاي روزنامه فروشي نشات گرفته از نياز 

آنهاست و نه زياده خواهي. 
در واق��ع كاه��ش ف��روش و ع��دم رغب��ت 
شهروندان به خريد روزنامه همچنين مشكالت 
مربوط به بيمه برخي از مشكالت كيوسك داران 
است. البته اين  بار اول نيست كه كيوسك داران 
از فروش دخانيات و مواد غذايي منع مي شوند. 
در گذش��ته نيز چنين طرح هايي مطرح ش��ده 

بود اما به نتيجه نرسيده است. 

 فضاي مجازي جايگزين نشريات كاغذي
واقعي��ت اين اس��ت كه با ورود رس��انه هاي 
عرص��ه  ب��ه  مج��ازي  فض��اي  و  ديجيت��ال 

اطالع رس��اني مردم ديگر رغبت��ي براي خريد 
روزنامه و نش��ريات كتبي ندارند. حتي بسياري 
از روزنامه ن��گاران ترجي��ح مي دهن��د به جاي 
خري��د روزنامه با مراجعه به س��ايت روزنامه ها 
مطالب مورد نظرش��ان را مطالعه كنند. اكنون 
به  ندرت روزنامه ها تمام مي ش��وند و بس��ياري 
از آنها در ش��مارگان باال برگش��ت مي خورند. 
در نتيجه اينكه از كيوس��ك داران انتظار داشته 
باش��يم فقط به فروش مطبوعات بسنده كنند، 
چن��دان منطقي به نظر نمي رس��د. زيرا با اين 
ش��رايط، آينده روش��ني پيش روي آنها وجود 
ندارد و در نهايت به بس��ته ش��دن كيوسك ها 
منتهي خواهد ش��د. همچنين فروش دخانيات 
در كيوس��ك هاي مطبوعاتي از همان روزهايي 
كه مردم براي خريد روزنامه جلوي دكه ها صف 
مي كشيدند مرسوم بوده است. اينكه مسووالن 
به فكر س��المتي مردم هس��تند بس��يار خوب 
است اما سوال اينجاست كه آيا با ممنوع كردن 
فروش دخاني��ات در دكه هاي عرضه مطبوعات 
ديگر كس��ي س��يگار نمي خرد؟ پاس��خ سوال 

روشن است. 

 چرا فروش سيگار خالف است؟
اكنون دكه هاي مطبوعاتي از وضيعت خوبي 
برخوردار نيس��تند و ب��ه نوع��ي بالتكليف اند. 
عالوه ب��ر دكه هاي مطبوعاتي،  دك��ه داران نيز 
با مشكالت بس��ياري مواجه اند كه عدم فروش 
سيگار در دكه ها فقط نمونه كوچكي از آنهاست.  
نادر فداكار، رييس اتحاديه دكه داران تهران در 
گفت وگو با »تع��ادل« درباره ممنوعيت فروش 
س��يگار در دكه ها گفت: مگر سوپرماركت ها و 
بقالي ها سيگار نمي فروش��ند و يا سيگاري كه 
در س��وپرماركت به فروش مي رسد با سيگاري 
كه دك��ه دار مي فروش��د چ��ه تفاوت��ي دارد؟ 
دكه داران تهران در پياده رو ها، خدمات س��ريع 
به ش��هروندان ارائه مي دهند. يعني شهروندان 
به جاي اينكه در خيابان به دنبال سوپرماركت 
باش��ند به نزديك ترين دكه مراجعه مي كنند و 
خريد خود را انجام مي دهند. اگر فروش سيگار 
خالف است بايد براي همه فروشندگان خالف 
باش��د اما اين منطقي نيست كه عده يي اجازه 

فروش داشته باشد و كيوسك ها نه. 

 جمع آوري كيوسك ها در سال 68
نادر فداكار در ادامه توضيحاتي در خصوص 
مس��ائل ومشكالت اين صنف ارائه كرد. او ابتدا 
ب��ه بيان تاريخچه اتحادي��ه دكه داران پرداخت 
و گفت: اتحاديه دكه داران س��ال 1325 يعني 
 72سال پيش ثبت شركتي شده و از اتحاديه  هاي

قديم��ي ب��ه ش��مار م��ي رود. اي��ن دكه ها به 
ش��هرداري اجاره پرداخ��ت مي كنند ولي همه 
آنها زيرنظر اتحاديه هس��تند و جواز خود را از 

اتحاديه دريافت مي كنند. 

همانطور كه مي داني��د پياده روها متعلق به 
شهرداري اس��ت بنابراين فعاليت دكه ها حالت 
مالك و مستاجري دارد. يعني در واقع به شكل 
س��رقفلي فعاليت مي كنند. ما با ش��هرداري به 
عن��وان صاحب ملك قراردادي منعقد مي كنيم 
و پ��س از انعقاد اين ق��رارداد، صاحبان دكه به 
اتحادي��ه معرفي مي ش��وند و ب��راي آنها مجوز 
فعاليت صادر مي شود و در نهايت هم شهرداري 

و اتاق اصناف بر كار آنها نظارت مي كنند. 
وي افزود: اين اتحاديه تا س��ال 1368 بيش 
از هزار و 270نفر عضو با 16رسته شغلي داشت 
كه بدون هيچ مش��كلي فعاليت مي كردند اما در 
سال 68 به يك باره شهردار وقت با استناد تبصره 
2 م��اده 55 ش��هرداري ها اقدام ب��ه جمع آوري 

كيوس��ك هاي مطبوعاتي كرد. ب��ه گفته رييس 
اتحادي��ه كيوس��ك داران بر اس��اس اي��ن قانون 
شهرداري مي تواند كيوس��ك هايي كه سد معبر 
ايج��اد كرده اند را جمع آوري كند. اما دكه يي كه 
از سال 1345 مجوز فعاليت خود را از شهرداري 
درياف��ت كرده، عوارض خود را به موقع پرداخت 
و جواز كس��ب از اتاق اصناف هم دارد غيرمجاز 
نيس��ت. در واقع ج��واز اتاق اصن��اف به معناي 
 فعاليت س��الم يك كيوسك اس��ت. اما متاسفانه 

تر و خش��ك با هم سوختند و ش��هرداري تمام 
كيوسك هاي سطح شهر را جمع كرد. او با بيان 
اينكه بسياري از دكه داران در جريان جمع آوري 
كيوسك ها دچار مش��كالت مالي فراوان شدند، 
 تصريح كرد: تمام زندگي دكه دار، دكه اش است 
و اي��ن كار ضرر زيادي ب��ه دكه داران وارد كرد و 
دكه داران دچار فقر و تنگدس��تي شدند و مسير 
زندگي اش��ان تغيير كرد. پيگيري هاي دكه داران 
ب��راي بازگش��ايي دكه هايش��ان تا س��ال 70 به 
نتيجه نرس��يد و نهايتا در سال 70 از اين هزار و 
270كيوسك بسته شده، به 110كيوسك اجازه 
فعاليت دادند و قرار شد بقيه نيز به مرور مجددا 

مشغول فعاليت شوند. 

 27 سال تالش براي احقاق حق 
به گفت��ه فداكار، دكه داران حدود 27س��ال 
براي احقاق حقش��ان مبارزه كردند اما تا امروز 
نتوانس��ته اند به حقوق قانوني خود دست يابند. 
وي در اي��ن ب��اره توضيح داد: به س��ازمان ها و 
ارگان هاي مختلفي نامه نوشتيم اما هيچ نهادي 
پاسخگوي ما نبود. هنوز خانواده كيوسك داران 
درگير اين موضوع هستند و موفق نشده اند دكه 
خود را كه مجوز آن را دارند، بگيرند. متاس��فانه 
در سال هاي اخير هم ديگر مجوزي صادرنشده 
است. هر چند شهرداري دليل اين امر سد معبر 
مي داند اما شاهد بوديم كه شهرداري دكه هاي 
گلفروشي در بهترين نقاط شهر احداث كرده و 
به يك نفر اجاره داده و آن شخص هم دكه ها را 
به 40 يا 50 نفر ديگر اجاره داده است درحالي 
كه باي��د اين دكه ه��ا در اختي��ار اتحاديه قرار 
مي گرفت. اگ��ر روال قانوني پيش مي رفت االن 
1200نف��ر از اعضاي ما فع��ال بودند و زندگي 
اش��ان دوباره به مس��ير درس��ت بر مي گشت. 
البت��ه ما هنوز اميدواريم ك��ه بتوانيم حق خود 

را بگيريم. 

 انعقاد قراردادي شبيه تركمن چاي 
به گفته وي در سال 70 شهرداري قراردادي 
شبيه تركمنچاي و يكجانبه با متقاضيان امضا 
كرد و از آنجا كه اكثر دكه داران از س��واد كافي 
برخوردار نبودند به ناچار آن را امضا كردند. بر 
اين اساس دكه داران فقط اجازه فروش گل در 
دكه ها را داشتند. از آن به بعد هم هيچ قرارداد 

ديگري با دكه داران امضا نشده است. 

 مشكالت فروش گل توسط دكه داران 
وي در اي��ن باره توضيح داد: خريد، فروش 
و نگهداري گل ش��رايط خاص خودش را دارد 
و كس��اني كه اي��ن مجوز را درياف��ت كردند 
در ادام��ه راه با دردس��رهايي مواجه و برخي 
مجبور شدند تا يك فرد آشنا به گل و گياه را 
استخدام كنند تا سرمايه اشان از بين نروند و 
سود اندك خود را تقسيم كردند اما اين فقط 
بخشي از مشكالت دكه هاي گل فروشي بود. با 
افزايش تورم و گران ش��دن اجناس، بازار گل 
كم كم رو به ركود رفت و مردم ديگر انگيزه يي 
براي خريد نداش��تند. زيرا گل جزو كاالهاي 
اولويت دار نيس��ت و فق��ط در روزهاي خاص 
مردم ب��ه خريد گل فكر مي كنن��د. آن موقع 
آقاي بروجردي رييس وق��ت اتحاديه از اتاق 
اصناف خواس��ت كه درباره اين موضوع فكري 

كنند. 
شركت س��اماندهي ش��هرداري نيز بعد از 
بازديد حضوري اين موضوع را تاييد كرد و به 
شكل شفاهي به تعدادي از گلفروش ها اجازه 
دادند كه تنقالت هم بفروشند اما اجازه كتبي 

به آنها داده نشد. 

 اصالح قراردادهاي قبلي 
وي افزود: اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه 
در سال 91 قرار شد براي اصالح قرارداد قبلي 
گروهي از س��وي اتحاديه، ات��اق اصناف و نيز 
ش��هرداري دور هم جمع ش��وند. اي��ن اتفاق 
بع��د از ح��دود 6 س��ال كه به دنب��ال اصالح 
قرارداده��ا بودي��م،  افتاد و ب��راي اين منظور 
بيش از 20جلس��ه با اتاق اصناف و شهرداري 
برگزاركرديم. در نهايت 16 اصالحيه تصويب 
 ش��د ام��ا در تصوي��ب نهاي��ي آن با مش��كل 

مواجه شد. 
وي ادام��ه داد: جلس��ات ب��ه خوبي پيش 
مي رفت و بند به بند جلو آمديم اما در نهايت 
اخت��الف بين دو بند باعث ش��د تا جلس��ات 
بي نتيجه بماند. نخستين مورد اختالف مربوط 
به حق كس��ب پيشه و حقوق مكتسبه بود كه 
سال 89 به تصويب مجلس رسيده بود و ديگر 
اينكه ما مي خواستيم انتخاب رسته شغلي بر 
عه��ده اتاق اصناف باش��د. زي��را اين موضوع 

ارتباطي به شهرداري ندارد. 
درس��ت اس��ت كه بايد با آنه��ا هماهنگ 
باش��يم اما آنها نبايد در انتخاب رسته شغلي 

دخالت كنند. 
هر چن��د ش��هرداري ادعا داش��ت كه حق 
كس��ب پيشه و حقوق مكتس��به را به رسميت 
مي شناس��د اما نمي خواس��تند در قرار داد آن 
را لح��اظ كنند. ما تالش داش��تيم ت��ا با توجه 
به ركود ب��ازار گلفروش��ي همكارانمان بتوانند 
با ف��روش اقالم ديگ��ر چرخ زندگي اش��ان را 
بچرخانند اما االن متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و 

اين قرارداد نيمه تمام وارد بايگاني شد. 

 زورگويي به دكه داران 
وي در ادام��ه با اش��اره به برخي مش��كالت 
دك��ه داران گفت: امتياز دك��ه، مكان و اجناس 
داخ��ل آن متعل��ق ب��ه ش��هرداري اس��ت اما 
ش��هرداري بدون اينك��ه از ما اج��ازه بگيرد يا 
حتي اطالع رساني كند، اقدام به نصب تابلوهاي 
تبليغاتي س��ر در دكه ها كرده و از ما خواس��ته 
است كه به اين تابلوها برق بدهيم. اين به نوعي 

زورگويي به دكه داران است. 
ف��داكار افزود: يك��ي ديگر از مش��كالت ما 
مربوط به بحث نقل و انتقال اس��ت كه آن هم 
نيمه تمام ماند. اكنون سن برخي از دكه داران 
افزاي��ش يافته و ق��ادر به ادامه كار نيس��تند. 
پيش��نهاد ما اين بود كه اين افراد بتوانند جواز 
خ��ود را به ديگري منتقل كنن��د. خود رييس 
ساماندهي وقت هم عنوان كرد كه دكه دار بايد 
بتواند جواز خود را بفروش��د ام��ا همانطور كه 
گفتم اين مس��ائل بي نتيجه مان��د. وي با بيان 
اينكه سال 81 هيات عالي نظارت به ما 4 رسته 
شغلي گل و گياه، تنقالت، صنايع دستي كتاب 
فروشي و اطالعات ش��هري دادند،  تاكيد كرد: 
چندي بعد ش��وراي ش��هر نيز همين 4 رسته 

شغلي را در اختيار ما قرار داد. 

 پيشنهاد رييس دكه داران؟
رييس اتحاديه دكه داران در ارتباط با فروش 
تنقالت و ديگر اقالم در دكه هاي جرايد عنوان 
كرد: ف��روش تنقالت در دك��ه جرايد با كار ما 
تداخل دارد اما از آن جا كه دكه داران را درك 
مي كنيم تاكنون هيچ اعتراضي به اين موضوع 
نكرده و نخواهي��م كرد. در آيين نامه دكه داران 
جراي��د عنوان خريدو فروش جرايد ذكر ش��ده 
و در آيين نامه اتاق اصناف فقط نوش��ته ش��ده 
فروش جرايد. اما در آيين ما به غير از 4 رسته 

شغلي جواز خرده فروشي نيز ذكر شده است. 
وي براي حل مش��كل دكه هاي مطبوعاتي 
پيشنهادي مطرح كرد و گفت: شهرداري و اتاق 
اصناف مي توانند در صورت درخواست دكه هاي 
مطبوعاتي، جواز آنها را به جواز دكه داران تغيير 
دهند. مش��كالت دكه داران بسيار زياد است و 
مي توان��م بگويم هيچ كاس��بي به اي��ن اندازه 
مشكالت ندارند بنابراين عالقه منديم تا از آنها 

حمايت كنيم. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه بايد از اين قش��ر 
ضعيف حمايت ش��ود،  ادام��ه داد: واقعيت اين 
اس��ت كه با اينترنتي شدن اطالع رساني كمتر 
كس��ي روزنامه مي خ��رد و اي��ن كار دكه هاي 
مطبوعاتي را س��خت كرده است بنابراين اتاق 
اصناف ته��ران و نيز ش��هرداري بايد با عدالت 
با اين قش��ر برخورد كنند. ش��ايد در گذش��ته 
دكه ه��اي مطبوعات��ي فقط روزنام��ه و جرايد 
مي فروختند اما سال هاس��ت كه چنين دكه يي 
در شهر ديده نشده و همه دكه ها روزنامه را در 
كنار تنقالت، س��يگار و ساير اقالم مي فروشند. 
با توجه به صحبت هاي فداكار مي توان اينگونه 
نتيجه گرفت ك��ه دكه هاي مطبوعاتي در تمام 
اين سال ها تخلف مي كرده اند چيزي كه فداكار 
عالقه ي��ي به گفتن��ش ندارد و بيش��تر ترجيح 

مي دهد تا از همكارانش دفاع كند. 
نكته جالب اينجاست با وجود اينكه اتحاديه 
دكه داران وجود دارد اما دكه هايي هم هس��تند 
كه نوع فعاليت اش��ان متفاوت اس��ت. عالوه بر 

دكه ه��اي مطبوعاتي، بوف��ه داران نيز فعاليت 
مشابهي انجام مي دهند و به نظر مي رسد وجود 
اتحاديه هاي مختلف براي اين كسب ها به نوعي 
موازي كاري باش��د. البته فداكار نظر ديگر دارد 
و معتقد اس��ت هم ش��كل بودن صنفي دليلي 
ب��ر يكي ش��دن اين واحدهاي صنفي نيس��ت. 
به گفت��ه وي قانون با ديد باز اين رس��ته ها را 
دسته بندي كرده است و نمي توان به آن ايرادي 

وارد كرد. 

 درآمد نجومي دكه داران شايعه؟ 
درخص��وص  ش��ايعاتي  پي��ش  چن��دي 
درآمدهاي نجومي دكه داران منتش��ر شد كه 
وفادار به  ش��دت آن را تكذي��ب كرد و گفت: 
مگر يك دكه چق��در گنجايش فيزيكي دارد 
و چه ميزان جنس در اين دكه ها جا مي شود 
كه بتوانند درآمدهاي آنچناني داش��ته باشند. 
فقط چند دكه در بهترين نقاط ش��هر هستند 
كه درآمد خوب��ي دارند آن هم نه درآمدهاي 
ميليوني كه از آن حرف مي زنند. اين حرف ها 
كاذب است و كساني كه اين حرف ها را منتشر 
مي كنن��د به دنب��ال افزايش مي��زان كرايه ها 
هس��تند. اگ��ر اينچنين بود ديگ��ر دكه دارها 
از 6 صبح تا 12 ش��ب فعالي��ت نمي كردند و 
مانند بقيه وقتي را هم براي استراحت در نظر 

مي گرفتند. 
ف��داكار از دادن آم��ار تعداد كيوس��ك هاي 
شهر تهران خودداري كرد وگفت: نمي توانم در 
اين خصوص آمار دقيق به ش��ما بدهم اما بطور 

كلي حدود 1400 كيوس��ك دو اتحاديه جرايد 
و دك��ه داران در تهران فعال اند. او از ش��ايعاتي 
ك��ه درب��اره كيوس��ك داران عن��وان مي كنند، 
گاليه كرد و گفت: متاس��فانه گاه مي ش��نويم 
ك��ه مي گويند در دكه ها خالف مي ش��ود. اين 
حرف بسيار بدي است. شايد در 1400دكه دار 
5 نف��ر آدم بد هم پيدا ش��وند در همه صنف ها 
همين طور است و نبايد به دليل بد بودن چند 
نف��ر آن را به همه تعمي��م داده و آبروي همه 
دك��ه داران را ببري��م. وي همچنين اظهار كرد: 
از تمام ارگان ها و سازمان هاي دولتي خواهش 
مي كنم حقانيت از دس��ت رفته دكه داران را به 
آنها برگردانند زيرا دكه داران از اقش��ار ضعيف 

جامعه هستند و بايد آنها را درك كنيم. 

 طرح تكراري ساماندهي مشاغل
صحبت هاي حسين فكري، رييس اتحاديه 
دكه ه��اي مطبوعات��ي نيز موي��د حرف هاي 
ف��داكار اس��ت. او درب��اره مممنوعيت فروش 
سيگار و تنقالت در دكه هاي مطبوعاتي اظهار 
كرد: اين موضوع مس��بوق به س��ابقه است و 
براي ما تازگي ندارد. تمام صحبت ها ش��ده و 
نكات و كمبودهاي اين طرح گوشزد شده اما 
در جلسات و پس از طرح سوال هاي جدي با 
توجه به ش��رايط اقتصادي و اجتماعي حاضر 
در جامعه  مان، جواب منطقي داده نمي شود و 
تمام س��وال ها و كمبودها سر جاي خود باقي 

مي ماند. 
به گفته او، همه مان مي دانيم كه اين روزها 
ب��ا ف��روش مجل��ه و روزنامه  نه تنه��ا نمي توان 
دكه ي��ي را چرخاند كه نهايتا مي ش��ود هزينه 
ناه��ار كارگر را تامين كرد. موضوعي كه دوباره 
موجب چنين اظهارنظر و تصميم يك طرفه يي 
ش��ده، ب��ه دلي��ل مديرعام��ل جديد ش��ركت 
س��ازماندهي است كه در ظاهر خصوصي است 

اما زيرمجموعه يي از شهرداري است. 

 گوش شنوايي نيست
 فك��ري از ق��رارداد يك طرفه ي��ي گفت كه 
مربوط به دهه 70 است و تنها يك سال بايد اجرا 
مي شده اس��ت، گفت: گوش شنوايي نديده ايم. 
از زمان روس��اي قبل اتاق اصناف مذاكره را با 
شهرداري شروع و چند سالي اين رويه را ادامه 
داديم تا بتوانيم قرارداد يك س��اله يي كه اوايل 
دهه 70 بس��ته ش��د بود و همچن��ان هم اجرا 
مي ش��ود را ويرايش و از آن حالت يك طرفه)به 
سود ش��هرداري و ضرر دكه داران( خارج كنيم 
اما با س��نگ اندازي مديران جديد شهرداري با 
اين بهان��ه كه مديران قبلي امضا نكرده اند و ما 
هم تن به آن نمي دهيم ش��رايط نابرابر فعلي را 

حفظ و ادامه مي دهند.«
 او در ادام��ه گفت: قرار اس��ت اين ش��رايط 
فعل��ي همچنان بالتكليف باقي بماند و با آمدن 
هر مدير جديد همه  چيز از اول ش��روع ش��ود 
و بع��د از تمام آن مذاكرات، دوباره برگش��تيم 
ابتداي مسير؛ نقطه سرخط! متاسفانه قرار هم 
نيس��ت اين نگاه از باال به پايين كه سال هاست 
ش��كل گرفته، تغيير كند. فك��ري اين اتفاق را 
چون هياهويي مي داند كه قرار است دكه داران 
را گام ب��ه گام س��وي اي��ن ق��رارداد يك طرفه 

بكشاند. 

 وي ادام��ه داد: تم��ام اي��ن هياه��و و خبر 
ممنوعي��ت فروش ب��راي دكه داران فروش��نده 
جراي��د، يك دليل دارد: به م��رگ مي گيرند تا 
به تب راضي ش��ويم. مي گويد جز روزنامه حق 
ف��روش هيچ خوراكي يا دخاني��ات را نداريد تا 
مجبورمان كنن��د، قراردادهاي ديگري را امضا 
كنيم و پول بيش��تري بپردازي��م. االن موضوع 
قرارداد تركمن چاي ديگري است كه شهرداري 
مي خواه��د گام به گام م��ا را جلو بياورند و اگر 
تن به اين قرارداد ندهيم با تهديد از بين رفتن 

دكه مواجه ايم. 
رييس اين اتحاديه كه شهرداري را سازماني 
با قوانين خودس��ر مي داند، گفت: ش��هرداري 
قانون خودش را دارد و با قوانين كش��ور ارتباط 
دورادوري دارد به طوري كه ما براس��اس قانون 
حق كس��ب و پيش��ه كه به تصوي��ب مجلس 
رس��يده را نمي پذيرد چون براي شهرداري بار 
مال��ي دارد. اجاره بهاي تابلوه��اي تبليغات كه 
باالي دكه نصب ش��ده و اجاره داده مي ش��ود 
نه فقط ب��ه دكه دار كه به صن��ف هم ارتباطي 
ن��دارد و اقدام يك طرفه، س��ودي يك طرفه يي 
نصي��ب ش��هرداري مي كن��د.  حس��ين فكري 
درآخر به قانون رج��وع كرد و گفت: ما از حق 
و حقوق خود نمي گذريم، پا پس نمي كش��يم و 
ايستاده ايم. رويه ما رجوع به قانون و گفت وگو 
است، اگر گوش��ي براي شنيدن باشد و بشنود 
چ��ون راهكاره��اي ديگري هم وج��ود دارد و 
اعت��راض صنفي ب��ه عنوان ح��ق قانوني ما در 

قانون اساسي كشور ديده شده است.

 دكه داران
امنيت شغلي ندارند

برخوردهاي نامناسب شركت سامان دهي مشاغل 
ش��هرداري فقط محدود به دستفروش��ان نيست و 
بررسي هاي ميداني روزنامه تعادل نشان از اين دارد 
كه دكه داران هم از اين رفتارها بي نصيب نمانده اند. 
البته برخورد با كيوس��ك داران از نوع متفاوتي است. 
يك��ي از دكه داران خيابان وليعصر در اين باره گفت: 
گاه پيش مي آيد كه كارمندان ش��ركت ساماندهي 
ب��دون هيچ اخط��ار قبلي و بدون حض��ور پليس و 
رعايت م��وارد قانون��ي اقدام به پلمب كيوس��ك ها 
مي كنند. وقتي از آنها مي پرسيم كه شما كي هستيد 
و از طرف كدام س��ازمان يا نه��ادي اين كار را انجام 
مي دهيد جوابي نمي دهند. وقتي هم براي فك پلمب 
مي روي��م برخوردهاي نامناس��ب برخ��ي كارمندان 

آزاردهنده است. 
او با بيان اينكه پلمب دكه تبعات بس��ياري براي 
دك��ه داران دارد، ادامه داد: بع��د از اينكه فك پلمب 
ش��د، تازه مشكالت شروع مي ش��ود. بسته به تعداد 
روزهايي كه دكه بسته بوده برخي اجناس فاسد شده 
و ديگر قابل استفاده نيستند. از سوي ديگر متاسفانه 
ش��ايعاتي مبني بروج��ود خ��الف در برخي دكه ها 
شنيده مي ش��ود كه اين موضوع واقعا ناراحت كننده 
است. اين ش��ايعات باعث مي شود دكه يي كه بدون 
هيچ دليل بس��ته مي ش��ود، نظر مردم نسبت به آن 
تغيير كند و حرف وحديث ها بابت داليل بسته شدن 

دكه شروع مي شود. 
يكي ديگ��ر از دكه داران ميدان توحيد نيز درباره 
مشكالت اين صنف گفت: عدم امنيت شغلي يكي از 
موضوعاتي اس��ت كه دكه داران را تهديد مي كند. در 
پاي��ان روز كه به خانه مي رويم نمي دانيم آيا فردا باز 
هم دكه باز خواهد بود يا نه. دكه داران خيلي راحت 
تهديد مي شوند و دليل آن را نمي دانيم شايد به دليل 
نداشتن قوانين سفت وسخت باشد. قوانيني كه بتواند 

از ما و همكاران مان حمايت كند. 
شايد بتوان گفت، دليل اين برخوردهاي شهرداري 
با دكه داران به نگرش منفي آنها نسبت به اين صنف 
برمي گردد. كامران زنگيشه مديرعامل سابق شركت 
س��اماندهي معتق��د بود ك��ه وجود كيوس��ك هاي 
گل فروش��ي و مطبوعات��ي در س��طح ش��هر بخش 
عمده يي از پياده روها را اش��غال كرده است. به گفته 
او كيوس��ك ها با مبلمان شهري همخواني و تناسب 
نداشته، به نوعي سد معبر صنفي محسوب مي شوند 
و بايد تغيير ش��كل دهند. وي همچنين گفته بود، 
در ش��هرداري اعتقادي به وجود كيوسك ها نداريم، 
چراكه كاربري اين كيوس��ك ها مربوط به س��اليان 
گذش��ته است كه دسترسي به مطبوعات دشوار بود 
و در ح��ال حاضر باتوجه به پيش��رفت تكنولوژي و 
گسترش استفاده از فضاي مجازي فروش مطبوعات 
در اين كيوسك ها كاهش يافته است. به نظر مي رسد، 
اين نگاه به مسووالن كنوني شهرداري تهران تعميم 
يافت��ه و آنها نيز عالقه يي به حضور كيوس��ك ها در 
س��طح شهر ندارند. آنها نيز كيوسك ها را يك المان 
زائ��د در تهران مي دانند و ش��ايد ب��ه دنبال حذف 
تدريجي كيوسك ها هستند. البته در دوره مديريت 
قبلي شهرداري قرار بود تا شكل ظاهري كيوسك ها 
نيز براي زيبايي بيش��تر سطح خيابان ها تغيير كند. 
يكي از اعضاي ش��وراي چهارم در اين باره گفته بود: 
در طراحي جديد كيوسك ها روزنامه ها در ديواره ها 
طراحي شده اس��ت، خاطرنشان كرد: كيوسك هاي 
جديد فضاي بس��يار كمتري را اشغال مي كنند كه 
طبق برنامه در نظر داريم تمام كيوس��ك هاي تهران 
در قالب اين طرح س��اماندهي شوند. هر چند هنوز 
اين اتفاق در تهران نيفتاده است اما قطعا رسيدگي 
به مشكالت دكه داران و تغيير شكل آنها اثر مطلوبي 

بر فضاي رواني شهر دارد. 

پايان فاز مطالعاتي قطار 
سريع السير تهران-شمال

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
ته��ران، از تهيه نقش��ه هاي يك 25 ه��زارم به عنوان 
پيش زمينه آغاز پروژه قطار سريع السير تهران-شمال 

خبر داد. 
محمدعل��ي كرون��ي در گفت وگو با مهر با اش��اره 
ب��ه بازديد كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��ورا از 
س��ازمان زمين شناس��ي گف��ت: پيرو دع��وت رييس 
سازمان زمين شناس��ي درخصوص پروژه تونل طويل 
ريل��ي الب��رز از اعض��اي كميس��يون عم��ران از اين 
س��ازمان بازديد كردن��د. وي ادامه داد: پ��روژه تونل 
طوي��ل ريل��ي البرز تقريب��ا از س��ال 87 فعاليت هاي 
مطالعاتي اش توس��ط مش��اوران سوييس��ي آغاز شد. 
آن زمان محس��ن هاش��مي در ش��ركت مترو حضور 
داش��ت و اين مطالعات به درخواس��ت و پيشنهاد وي 
آغاز ش��د. كروني با بي��ان اينكه اي��ن مطالعات براي 
احداث قطار سريع السير تهران-شمال است، گفت: در 
 آن مقطع زماني مش��اوران سوييس��ي از ما نقشه هاي 
ي��ك  25 هزارم زمين شناس��ي را خواس��تند كه تهيه 
نشده بود، بنابراين مطالعات از سوي مشاور سوييسي 
متوقف ش��د، اين درحالي اس��ت كه يك��ي از وظايف 
ذاتي س��ازمان زمين شناس��ي تهيه اين نقشه ها براي 
كل كش��ور اس��ت. با پيگيري ه��اي انجام ش��ده قرار 
ش��د تهيه نقش��ه هاي اين مس��ير در اولويت سازمان 
زمين شناس��ي قرار بگيرد كه در اين بازديد مش��خص 
شد اين نقشه ها آماده شده و گام بزرگي براي احداث 
اين تونل برداشته شده است. دبير كميسيون عمران و 
حمل و نقل شورا با بيان اينكه در آن مقطع زماني به 
خاطر تحريم ها امكان پرداخت هزينه مشاور سوييسي 
را نداش��تيم، گف��ت: در حال حاض��ر همچنان طرف 
سوييسي تمايل ادامه فعاليت ها درخصوص اين پروژه 
را دارد و اميدواري��م ب��ا پايان فاز صف��ر اين پروژه كه 
بخش مطالعاتي است، مطالعات مسيل يابي كه نياز به 
نقشه هاي دقيق تر زمين شناسي است نيز آغاز شود تا 
هر چه زودتر زمينه آغاز اين پروژه بزرگ فراهم شود. 

گزارش

خبر

شهرداري و اتاق اصناف مي توانند در صورت درخواست دكه هاي مطبوعاتي، 
جواز آنها را به جواز دكه داران تغيير دهند. مشكالت دكه داران بسيار زياد است 
و مي توانم بگويم هيچ كاسبي به اين اندازه مشكالت ندارند بنابراين عالقه منديم 
تا از آنها حمايت كنيم. واقعيت اين است كه با اينترنتي شدن اطالع رساني كمتر 

كسي روزنامه مي خرد و اين كار دكه هاي مطبوعاتي را سخت كرده است 
 بنابراين اتاق اصناف تهران و نيز شهرداري بايد با عدالت با اين قشر 

برخورد كنند

                                                                                                      

چندي پيش شايعاتي درخصوص درآمدهاي نجومي دكه داران منتشر شد كه وفادار 
به  شدت آن را تكذيب كرد و گفت: مگر يك دكه چقدر گنجايش فيزيكي دارد 

و چه ميزان جنس در اين دكه ها جا مي شود كه بتوانند درآمدهاي آنچناني داشته 
باشند. فقط چند دكه در بهترين نقاط شهر هستند كه درآمد خوبي دارند آن هم نه 

درآمدهاي ميليوني كه از آن حرف مي زنند. اين حرف ها كاذب است و كساني كه 
اين حرف ها را منتشر مي كنند به دنبال افزايش ميزان كرايه ها هستند. اگر اينچنين بود 
ديگر دكه دارها از 6 صبح تا 12 شب فعاليت نمي كردند و مانند بقيه وقتي را هم براي 

استراحت در نظر مي گرفتند
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دانشوفن10
روباتي كه خطر انفجار را 

هشدار مي دهد
نيواطلس| دانش��مندان روباتي س��اخته اند كه 
مجهز به حسگرهاي مختلف و دوربين گرمايي است 
ت��ا در دود ببيند. اين روبات مي تواند خطر انفجار را 
به آتش نشانان هشدار دهد. كنسرسيومي به رهبري 
Smok e در سوئد روبات )Örebro )اانشگاه اروبو 

Bot را طراحي كرده اس��ت. اين روبات قرار اس��ت، 
ماموريت هاي شناسايي در س��اختمان هاي مملو از 
دود ي��ا قابليت ديد كم را فراهم كند. به اين ترتيب 
نقشه يي براي آتش نشانان فراهم مي شود. اين روبات 
هم اكنون مي تواند با تركيبي از دوربين گرمايي، يك 
 LiDAR دوربين با رادار س��ه بعدي و ي��ك واحد
)ردياب��ي و طيف يابي ن��ور( در دود ببيند. تصاوير و 
اطالعات ديگر به طور واقعي براي اپراتور انساني خارج 
ساختمان فرستاده مي شود. اين اپراتور با استفاده از 
اينترن��ت مي تواند روب��ات را كنترل كند. همچنين 
روبات در صورت قطع ارتباط با اپراتور به طور خودكار 
راه برگشت به آخرين مكاني را مي يابد كه در آنجا به 
اينترنت دسترسي داشت. SmokeBot همچنين 
مجهز به حسگر گاز است كه قابليت رديابي نوع، دما 
و غلظت گازهاي موجود در ساختمان را دارد. روبات 
با كمك اين اطالعات خطر انفجار را به آتش نشانان 

هشدار مي دهد. 

هوش مصنوعي مرگ را با 
دقت بااليي پيش بيني مي كند

هات هاردوي�ر| واحد تحقيقات هوش مصنوعي 
گوگل به تازگي موفق به ابداع الگوريتمي ش��ده كه 
مي تواند خطراتي كه سالمت انسان را تهديد مي كند 
با دقت بااليي پيشگويي كند. از جمله شاخص هايي 
كه توس��ط اين ه��وش مصنوعي قاب��ل پيش بيني 
اس��ت، آن اس��ت كه احتمال مرگ بيماران بستري 
در بيمارس��تان تا چه حدي اس��ت. اين ابزار هوش 
مصنوع��ي با بررس��ي و تجزيه و تحلي��ل انبوهي از 
اطالعات مربوط به بيماران صرفه جويي قابل توجهي 
در وقت و هزينه هاي پزش��كي به عم��ل مي آورد و 
حتي مي تواند يادداش��ت هاي موج��ود در فايل هاي 
پي دي اف را قرائت كند و در نهايت پيشگويي هاي 
سريع و دقيقي در مورد احتمال زنده بودن بيماران 
به عمل آورد. در يك بررس��ي آزمايشي پزشكان بر 
مبناي اطالعات موجود در رايانه هاي يك بيمارستان 
و عكس هاي راديول��وژي پيش بيني كردند احتمال 
مرگ يك زن مبتال به بيماري سرطان سينه كه آب 
به درون ريه هايش نيز نفوذ كرده بود تنها 9.3درصد 
است. اما هوش مصنوعي گوگل با بررسي ۱۷۵هزار 
منبع اطالعاتي به اين نتيجه رسيد كه احتمال مرگ 
وي بيش��تر و برابر با ۱9.9درصد است. اين زن چند 

روز بعد فوت كرد. 

وعده »ترامپ« به »اپل« 
درباره آيفون هاي چيني

سي ان بي  س�ي| ترامپ به مديرعامل اپل وعده 
داده اس��ت كه قانون افزايش تعرفه واردات از چين 
ش��امل محصوالت اپل نمي ش��ود. با توجه به قانون 
افزاي��ش تعرف��ه واردات ۸۰۰ ن��وع از محص��والت 
مختلف از كش��ور چين كه ب��ه تازگي دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور اياالت متحده امريكا دس��تور داده و 
وضع كرده است، بسياري از شركت هاي توليدكننده 
امريكايي همچون اپل از واردات و نرخ محصوالتي كه 
تاكنون در كارخانه هايشان در چين توليد مي شدند، 
اب��راز نگراني كرده اند. اما حاال گزارش هايي منتش��ر 
ش��ده كه حاكي است ترامپ به اپل وعده داده است 
اين افزايش تعرفه واردات برروي گوشي هاي آيفوني 
كه در كارخانه هاي اپل مستقر در خاك كشور چين 
مونتاژ و س��اخته ش��ده اند، تاثير نگذاش��ته و اعمال 
نخواهد شد. بسياري از شركت هاي بزرگ امريكايي 
ب��راي كاهش هزينه و قيمت نهايي محصوالت خود 
كارخانه هاي��ي را در چين احداث ك��رده و به توليد 
كااله��اي موردنظر خود در اين كش��ور مي پردازند. 
يكي از بزرگ ترين شركت هايي كه بخش اعظمي از 
محصوالت��ش را در چين مونتاژ و توليد مي كرد، اپل 
است كه از اين قانون وضع شده جديد بسيار ناراحت 

و آزرده خاطر شده است.  

حمله هكرها به آزمايشگاه 
جنگ افزارهاي شيميايي

انگج�ت| هكرهاي عامل حمالت س��ايبري به 
بازي هاي المپيك زمس��تاني گذش��ته دوباره فعال 
ش��ده اند و بررسي ها نش��ان مي دهد آنها هدف هاي 

جدي تري را براي حمله در نظر گرفته اند. 
يافته هاي ش��ركت امنيتي كاسپراس��كاي نشان 
مي دهد ك��ه اين گروه ب��ا عنوان مس��تعار نابودگر 
المپي��ك ي��ا Olympic Destroyer حم��الت 
ايميلي موسوم به فيشينگ را بر عليه آزمايشگاه هايي 
سازمان داده اند كه براي توليد موادي براي مقابله با 

جنگ افزارهاي شيميايي فعاليت مي كنند. 
اين آزمايشگاه ها در اروپا و اوكراين فعال هستند. 
هكرهاي يادش��ده به برخي س��ازمان هاي مالي در 
روس��يه نيز حمل��ه كرده اند. بررس��ي كدهاي مورد 
استفاده در حمالت فيشينگ اين گروه نشان مي دهد 

كه اين افراد اعضاي گروه نابودگر المپيك هستند. 
اگر چه كاسپراسكاي به طور رسمي مليت عوامل 
اي��ن حمالت را اعالم نكرده، اما س��رنخ هاي موجود 
نش��ان مي دهد كه هكرهاي ياد شده روس هستند. 
ظاهرا آزمايشگاه هاي هدف حمالت همگي در حال 
هم��كاري ب��ا برگزاركنندگان كنفران��س تهديدات 
 Spiez بيوشيميايي بوده اند كه توس��ط آزمايشگاه
برگزار مي شود و در تحقيقات مربوط به مسموميت 
يك مامور اطالعاتي روس به نام سرگي اسكريپال و 
دخترش يوليا در انگليس نيز دخالت داش��ته است. 
تصاوير و پيام هاي رد وبدل شده در اسناد مربوط به 
هكرها نيز به زبان روسي است. تحقيقات براي كسب 

اطالعات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد.

اخبار

اعتراض كاربران به وزير ارتباطات 

پيامكهايمزاحمهمچنانارسالميشود
گروه دانش و فن|

 با وجود اينكه س��رويس پيام كوت��اه تلفن همراه 
بيش��تر از 3 س��ال اس��ت كه محبوبيت خود را در 
بين مشتركان موبايل از دس��ت داده اما همچنان 
پيامك هاي تبليغاتي ناخواسته كه وقت و بي وقت 
به گوشي مشتركان ارسال مي شود، خاطره استفاده 

از اين پيام رسان را در ذهن ها زنده نگه مي دارد. 
معضل پيامك ه��اي تبليغات��ي و ارزش افزوده 
ناخواس��ته و در پي آن مزاحمت هايي كه از طرف 
اين پيامك ه��ا براي مش��تركان ايجاد مي ش��ود، 
سابقه يي چندين س��اله دارد و با وجود اينكه بارها 
راهكارهايي براي س��اماندهي و حل اين مشكل از 
سوي مس��ووالن، تعريف و اجرا ش��ده، اما شواهد 
نش��ان مي دهد كه اين موضوع هنوز س��اماندهي 

نشده و مشكالت كماكان باقي است. 
در پي اعتراض مش��تركان نس��بت به دريافت 
پيامك  تبليغاتي ناخواسته، وزير ارتباطات در صفحه 

توييتر خود به اين اعتراضات پاسخ داد. 
ارس��ال پيامك  تبليغاتي ناخواس��ته همچنان 
موجب��ات نارضايتي كارب��ران را فراهم مي كند و با 
وج��ود وعده و وعيدهاي داده  ش��ده براي حل اين 
معضل، هنوز هيچ اتفاقي درراس��تاي جلوگيري از 

آن صورت نگرفته است. 
ش��وراي عالي فض��اي مجازي در س��ال 93 با 
تصوي��ب آيين نامه »س��اماندهي پيامك هاي انبوه 
تبليغاتي و ارزش افزوده«، 3 نهاد وزارت ارتباطات، 
وزارت ارشاد و مركز ملي فضاي مجازي را متولي اين 
موضوع قرار داد؛ اما با وجود اقدامات صورت گرفته 
در اين باره، همچنان پيامك هاي تبليغاتي ناخواسته 

معضلي براي مشتركان موبايل محسوب مي شود. 
دريافت پيامك  تبليغات��ي وقت و بي وقت، عدم 
رعاي��ت حقوق ش��هروندي و عدم كارايي س��امانه 
پيامكي لغ��و دريافت )با وجود اع��الم چندين باره 
درخواس��ت از س��وي مش��تركان(، عدم نظارت بر 
درياف��ت  و   )VAS( اف��زوده  ارزش  اپراتوره��اي 
ناخواسته نوتيفيكيشن  براي شركت در مسابقات، 
پيامك ه��اي دروغين نصب رايگان اپليكيش��ن و 

هزينه يي كه مش��ترك متحمل مي شود، از جمله 
مواردي هس��تند كه از س��وي كاربران در صفحه 

شخصي وزير ارتباطات مطرح شده است. 
به همين دليل برخي مش��تركان تلفن همراه، 
مش��كالت ناش��ي ازدريافت گاه و بي��گاه اين گونه 
پيامك ها را از طريق شبكه اجتماعي توييتر به وزير 

ارتباطات اعالم كردند. 
اين كاربران خواستار حل اين مشكل شده اند و 
معتقدند كه تاخير در آگاه كردن مردم از خدمات 
ارزش افزوده پيامكي به بهانه ايجاد س��امانه يي كه 
وزير ارتباطات چندي اس��ت قول آن را داده، تنها 
درآمد ميلياردي غير مشروع براي اپراتورها به همراه 
دارد. در پاس��خ به اين مشكالت، محمدجواد آذري 

جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، با بيان 
اينكه در حذف مزاحمت هاي پيامكي برخي اقدامات 
از گذش��ته انجام ش��ده اس��ت، گفت: به رسميت 
نشناختن تبليغات پيامكي براي مشاغل كوچك و 
در كنار آن حضور سودجويان هميشه فعال، عوامل 
رشد بازار خاكستري پيامك هاي تبليغاتي است. به 
اعتقاد كارشناسان شرايط نامناسب فعلي با برنامه 
تصويب ش��ده از سوي كميس��يون تنظيم مقررات 

ارتباطات بهبود خواهد يافت. 
جهرمي با تاكيد بر اينكه شفاف سازي خدمات 
ارزش اف��زوده پيامكي، گامي مه��م در جلوگيري 
از برخي سوءاس��تفاده ها ش��مرده مي ش��ود، اعالم 
كرد ك��ه در م��اده ۲e۲ مصوبه ۲۷۰ كميس��يون 

تنظيم مق��ررات ارتباطات، اين موضوع مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. وي با بي��ان اينكه راهكار اصلي 
حل اين معضل، شفاف س��ازي است، گفت: سامانه 
موردنظر در حال پياده سازي است؛ البته در آخرين 
مصوبه كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات، لزوم 
شفاف س��ازي س��رويس هاي ارزش اف��زوده براي 
مش��تركان مورد تاكيد ق��رار گرفته و مهلتي براي 
اقدام اپراتورها درنظر گرفته ش��ده است. از سازمان 
تنظيم مقررات خواس��تم ب��ه موضوعات مربوط به 
كالهبرداري ه��اي ديجيتال و ترغي��ب كاربران به 

نصب اپليكيشن، رسيدگي كند. 
گفتني اس��ت در مهرماه س��امانه پيامك هاي 
تبليغات��ي ك��ه براي مش��تركان مزاحم��ت ايجاد 

مي كنند راه اندازي شد و وزير ارتباطات اعالم كرد: 
در اين طرح بايد مش��تركان ش��ماره ارسال كننده 
پيام��ك را ب��ه س��امانه ۱9۵ پيام��ك كنن��د كه 
البته اي��ن پيامك و ارائه گ��زارش، هزينه يي براي 
مش��تركان دربرنخواهد داشت. پس از آن براساس 
مكانيسم هاي درنظر گرفته شده شماره اعالم شده 
از سوي مشترك تحليل و شناسايي مي شود كه آيا 

اين پيامك تبليغي و مزاحم بوده يا خير. 
آذري جرمي خاطرنش��ان كرد: در اين سامانه از 
سيستم پردازش هوشمند و سيستم صورت حساب 
اپراتورهاي تلفن همراه )بيلينگ( اس��تفاده شده و 
ش��ماره هايي كه مزاحمت آنها احراز شود مسدود 
خواهد شد همچنين به مشترك نتيجه كار گزارش 

دهي خواهد شد. 
اين درحالي اس��ت كه آيين نامه مقررات گذاري 
شبكه هاي پيام رسان موبايلي نيز تدوين شد و آذري 
جهرمي همچنين از تدوين آيين نامه مقررات گذاري 
فعاليت شبكه هاي پيام رس��ان موبايلي خبر داد و 
گفت مطابق با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، 
وزارت ارتباطات ملزم به تدوين آيين نامه مقرراتي 
ب��راي فعاليت ش��بكه هاي پيام رس��ان موبايل در 
كش��ور شده بود. در راستاي تدوين اين آيين نامه و 
راه اندازي سامانه اين انتظار مي رفت تا پيامك هاي 
تبليغاتي كاهش پيدا كن��د ولي همچنان كاربران 
وقت و بي وقت درگير پيامك هاي تبليغاتي هستند 
و حتي برخي از اين پيامك ها به طور واضح و دقيق 
اس��م و مشخصات كاربر را مي داند و در اينجا است 
ك��ه بحث فروش اطالعات كارب��ران بيش از پيش 
قوت مي گيرد،  مس��اله يي كه اپراتورها آن را قبول 
ندارند ولي در برهه يي از زمان مش��خص ش��د كه 
اطالعات كاربران به برخي ش��ركت هاي تبليغاتي 
فروخت��ه مي ش��ود و وزير ارتباطات اين مس��اله را 
علني كرد و با اپراتورهاي متخلف نيز برخورد شد. 
در ه��ر صورت به نظر مي رس��د هنوز پيامك هاي 
تبليغاتي براي كاربران ارسال مي شود و بخشنامه ها 
و آيين نامه هاي مختلف هم نتوانسته مانع قطع اين 

پيامك ها شود. 

؟؟؟؟|
ب��ه گفت��ه تحليلگ��ران امني��ت 
اطالع��ات، ۱۰9هزار فرصت ش��غلي 
براي امنيت س��ايبري وجود دارد كه 
تنه��ا ۱۰۵ هزار كارگر در حال حاضر 
در اين پست ها مشغول كار هستند كه 
با كسري استعداد ساالنه ۵۰۰۰ كارگر 

روبه روست. 
 بر اس��اس اطالع��ات جديدي از 

CyberSeek )شركت فعال در حوزه امنيت سايبري( تعداد مشاغل سايبري در بخش 
خصوص��ي و دولتي طي دوره ۱۲ ماهه از آوري��ل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ به 3۰۱، ۸۷3 

افزايش  يافته است. 
در تاريخ 3۰ ماه مه وزارت بازرگاني و امنيت داخلي طي گزارش��ي خواس��تار رشد، 
پيشرفت و حفظ نيروي كار سايبري شد. به همين منظور شركت هاي CompTIA و 
Burning Glass Technologies به طور مش��ترك CyberSeek را كه بخشي از 
موسسه ملي استاندارد و فناوري )NIST( بوده و همچنين توسط موسسه ملي آموزش 

امنيت سايبري )NICE( پشتيباني مي شود را تاسيس كردند. 
بزرگ ترين فرصت هاي شغلي س��ايبري در رده »مديريت و نگهداري« قرار دارد كه 
ش��امل نقش هاي مربوط به حمايت، مديريت و نگهداري س��امانه هاي فناوري اطالعات 
است. در حالي كه كارفرمايان تالش مي كنند تا بهترين افراد واجد شرايط را براي انواع 
شغل هاي مربوط به امنيت سايبري پيدا كنند، براي مهارت هاي امنيتي مربوط به فضاي 
ابر به طور متوسط 9۶ روز طول كشيد تا ليست افراد مورد نياز جهت استخدام پر شود كه 

اين زمان طوالني تر از هر استخدامي مهارت هاي حوزه فناوري اطالعات است. 
بخشي از پروژه CyberSeek شامل ايجاد يك مسير شغلي است كه ۱۰ نقش اصلي 
امنيت س��ايبري را شناسايي مي كند، از اين تعداد براي تبليغ فقط چهار مورد از آن به 
بيش از ۱۰۰هزار دالر هزينه نياز است. عالوه بر اين پنج نقش »فيدر« وجود دارد كه به 
عنوان يك دروازه براي حرفه سايبري در نظر گرفته  شده است. بر اساس اطالعات سايت 
پليس فتا، در حال حاضر بزرگ ترين تقاضا در نقش هاي اصلي مربوط به مهندسان امنيت 
سايبري است. در اين باره تحليلگران مي گويند: كمبود استعداد سايبري به طور گسترده 
محسوس است و تمام ۵۰ ايالت را تحت تاثير قرار مي دهد. در هر ايالت تعداد نيروي كار 
متخصص در زمينه امنيت س��ايبري بايد بيش از ۵۰درصد رشد كند تا با نسبت عرضه 
Com e    تقاضاي بازار همخواني داشته و متعادل شود. معاون ارشد اطالعات شركت
TIA در بررسي داده هاي جديد به دست آمده گفته است؛ تعدادي از نشانه هاي پيشرفت 
مانند تمركز بيشتر روي منابع انساني متخصص امنيت سايبري وجود دارد. اما حتي با 

اين  همه افزايش تمركز باز هم امنيت سايبري به  جاي اينكه بهتر شود، بدتر مي شود.

نيوزوويك|
باي��د بدانيد ش��ركت هاي فناوري 
مشتاق اطالعات هستند و عالقه آنان 
در كسب اطالعات شخصي بيشتر از 
هر چيزي ديگري اس��ت و با استفاده 
از اين داده ها ب��ازار تجهيزات خود را 
رونق مي دهند. بسياري از افراد گوگل 
را مركز اينترنت مي دانند و در نتيجه 
اش��تياق گوگل در كس��ب اطالعات 
كاربران بيشتر از ديگر مرورگرهاست. 

هفته گذش��ته ش��ركت گوگل اعالم كرد كه به كاربران خود در اين مورد اطمينان 
مي دهد كه دسترسي شبكه هاي تبليغاتي به اطالعات شخصي آنان را كنترل كند. 

فيلپ��ه د لوراند پير پل، مدير يكي از محصوالت در يك پس��ت وبالگي نوش��ت كه 
ش��ركت »تنظيمات آگهي« و »چرا اين آگهي« را به روز كرده است تا نشان دهد گوگل 
چه اطالعاتي در مورد كاربران به دس��ت آورده اس��ت. اگر شخصي س��ازي آگهي كاربر 
روشن باشد، آگهي جديد نشان مي دهد چه بازاريابي براي كاربر مناسب است. اگر كاربر 
عالقه مند به تماشاي فيلم هاي اكشن است يا بازي هاي رايانه يي يا ماليات آنالين انجام 
مي دهد، گوگل جنس��يت كاربر را مي داند و لينك ش��بكه هاي بازاريابي مناس��ب را در 
وب سايتي جداگانه نشان مي دهد. در حال حاضر با استفاده از ابزار جديد گوگل كاربران 
قادرند تبليغات را بر اس��اس موضوعات مورد نظر خود غيرفعال كنند. پير پل نوش��ت: 
غيرفعال كردن يك عامل به اين معني است كه نيازي به دريافت تبليغات در اين مورد 
نيست. به دليل مشكالتي كه براي شركت فيس بوك رخ داد، گوگل خود را از رقبا جدا 
كرده و بر موضوع غير فروشي بودن اطالعات شخصي كاربران مانند نام و آدرس اي ميل 

تاكيد دارد و البته استفاده آنالين كاربران از سايت هاي مختلف را به فروش مي گذارد. 
گوگل بازديد از وب س��ايت هاي مختلفي مانند وب س��ايت هاي فيلم، مكان ش��ما، 
اطالعات دستگاه و آدرس IP را ذخيره كرده و هدف خود را از اين موضوع ارائه خدمات 

بهتر، ارتقاي فناوري و جست وجوي بهتر وب عنوان مي كند. 
امروزه بس��ياري از كس��ب وكارها مبتني بر تبليغات اس��ت و در نتيجه سرويس ها و 
خدمات اينترنتي با بررسي عالقه كاربران به كسب و كار خود رونق مي دهند و معتقدند 
تبليغات براي همه آزاد است. ارجون نارايان، مدير اجرايي گوگل اظهار كرده است: كسب 
و كار در گوگل با فيس بوك متفاوت اس��ت و ما به رضايت كاربر و حريم خصوصي وي 
احترام مي گذاريم. گوگل ش��ركتي وس��يع با رقباي بسيار اس��ت و به اطالعات كاربران 
دسترس��ي دارد، البته كاربران اينترنت نيز از فروش اطالعات خود آگاه هستند و نگران 
اين موضوع هستند كه شركت هاي بزرگي مانند گوگل، فيس بوك و توييتر كدام  يك از 

اطالعات آنان را مي فروشند. 

اينديپنتت|
 متخصصان امنيتي از خطر انتشار 
بداف��زار ب��ه س��رويس هاي اينترنتي 
پخ��ش آنالين و مس��تقيم بازي هاي 
جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه به كاربران 

هشدار دادند. 
از آنجا كه اين روزها تب مسابقات 
و بازي ه��اي فوتب��ال در جام جهاني 
۲۰۱۸ روس��يه كه هم اكنون در حال 

برگزاري است، بسيار داغ شده و ميليون ها كاربر در سراسر جهان به تماشاي مسابقات 
حساس و هيجان انگيز ميان تيم هاي مورد عالقه فوتبال خود مي پردازند. 

بس��ياري از كاربران در كش��ورهاي مختلف به دنبال تماش��اي بازي هاي فوتبال از 
طريق س��رويس و شبكه هاي اينترنتي و پخش آنالين و مستقيم مسابقات جام جهاني 
۲۰۱۸ روس��يه هستند. اما حاال متخصصان امنيتي س��ايبري به اين دسته از كاربران و 
عالقه مندان به فوتبال هش��دار داده اند كه بس��ياري از اين سرويس هاي آنالين رايگان، 
نامعتبر و غيرقانوني بوده و احتمال دارد دستگاه الكترونيكي متصل به اينترنت كاربران 
را به بدافزارهاي خطرناك آلوده كند و اطالعات ش��خصي و محرمانه آنان را در معرض 

خطر و سرقت قرار دهد. 
كريس هادسون يكي از متخصصان امنيت سايبري فعال در شركت زي اسكالر در اين 
باره مي گويد: آدرس بسياري از اين سايت ها و سرويس هاي پخش آنالين زنده غيرقانوني 

است و از طريق گوگل و فيس بوك قابل دسترسي است. 
وي در ادامه افزود: جام جهاني اين روزها به بستر مناسبي براي سودجويي و تجارت 
براي مجرمان س��ايبري تبديل شده اس��ت تا بتوانند خيل عظيمي از كاربران را قرباني 

اهداف شوم خود كنند. 
او همچنين بر اين باور اس��ت كه مجرمان س��ايبري بدين وس��يله قادر خواهند بود 
كده��اي آلوده به بدافزار را روي دس��تگاه هاي الكترونيكي متصل ب��ه اينترنت كاربران 
بارگذاري )آپلود( كرده و اطالعات شخصي و حساب هاي كاربري و بانكي آنها را به سرقت 
ببرند. يكي ديگر از اين متخصصان امنيت س��ايبري فعال در ش��ركت امنيتي فيدليس 
مي گوي��د: يكي ديگر از بزرگ ترين خطراتي كه س��ايت هاي پخش غيرقانوني بازي هاي 

فوتبال، اين روزها كاربران را تهديد مي كند، نمايش تبليغات روي ويديوهاست. 
وي معتقد است كه بسياري از اين سايت ها اقدام به سوءاستفاده از حساب هاي كاربري 
كاربران براي استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده مي كنند. بنابراين آنها به كاربران 
پيشنهاد مي كنند كه همواره از جديدترين به روزرساني هاي نرم افزارها، سيستم هاي عامل 
و مرورگرهاي اينترنتي ممكن استفاده كنند تا بتوانند در برابر تهديدهاي امنيتي همچون 

بدافزارها سيستم دفاعي خوبي را از خود نشان دهند.

وجود۳۰۱هزارشغلدرامنيتسايبري انتشاربدافزاردرپخشآنالينيفوتبالفروختهشدناطالعاتكاربرانتوسط»گوگل«

دريچه فراسوسايبر

فون آرنا| 
گوگل اعالم كرده اس��ت كه با بهره گي��ري از فناوري هوش 
مصنوعي قابليت جديدي را به پلتفرم پست الكترونيكي جي ميل 
خود افزوده تا كاربران از ش��ر اعالن هاي پياپي و خس��ته كننده 
خالص ش��وند. اگر ش��ما نيز جزو آن دس��ته از افرادي هستيد 
كه از مش��اهده تعداد زيادي اعالن و نوتيفيكيشن هاي ايميل، 
پيام رسان و شبكه هاي اجتماعي به ستوه آمده ايد، قابليت جديد 
پست الكترونيكي گوگل موسوم به جي ميل )Gmail( مي تواند 

شما را خوشحال كرده و بسيار مفيد و كاربردي واقع گردد. 
قابلي��ت جديدي كه گوگل به پلتف��رم جي ميل اضافه كرده 
اي��ن ام��كان را به كاربران مي دهد تا تنها آن دس��ته از اعالن و 
نوتيفيكيش��ن هايي ك��ه برايش��ان از اهميت خاص و بس��زايي 
برخوردار اس��ت، به آنها نمايش داده شود و در غير اين صورت، 

دريافت اي ميل هاي اضافي و تبليغاتي به آنها اعالم نشود. 
فناوري هوش مصنوعي به كار گرفته ش��ده در نسخه جديد 
و به روزرس��اني شده پس��ت الكترونيكي جي ميل كه هم اكنون 
تنه��ا براي كاربران با دس��تگاه هاي الكترونيكي و گوش��ي هاي 
هوشمند با سيس��تم عامل iOS قابل دسترسي و اجراست، به 

كاربران محصوالت اپل نظي��ر آيفون و آي پد اجازه مي دهد كه 
با فعال سازي تنظيمات مربوطه از اين قابليت بهره مند شوند. 

بسياري از كاربران از دريافت اعالن هاي پشت سرهم و پياپي 
براي اي ميل هاي غيرضروري و گاهي تبليغاتي همواره شكايت 
دارند، به همين دليل گوگل تصميم گرفته اس��ت كه به كمك 
و ياري اين دس��ته از كاربران ناراضي بشتابد و قابليت جديدي 
را براي برطرف كردن اين معضل بينديش��د. اين فناوري ميزان 
اهميت اي ميل هاي دريافتي شما را شناسايي كرده و بر اساس 

ترتيب اولويت آنها به كاربران اعالن ارسال مي كند. 

فون آرنا| 
اس��تراليا ش��ركت چيني هواوي را به جاسوسي و مشكالت 

امنيتي در فعاليت هاي مخابراتي اش در اين كشور متهم كرد. 
تع��دادي از مقام��ات امنيت��ي اس��تراليا به تازگ��ي در نامه 
سرگش��اده يي به مدي��ران بلندپايه ش��ركت ه��واوي از نحوه 
فعاليت هاي مخابراتي اين شركت چيني به  شدت انتقاد كرده اند. 
اين نامه كه ممكن است، روابط استراليا و چين همچنين رقابت 
تنگاتنگ ميان شركت ها و اپراتورهاي فعال در اين كشور پهناور 

را تحت تاثير قرار دهد. 
به عقيده برخي كارشناسان و تحليلگران اين موضوع مي تواند 
رابطه اين دو كش��ور را تيره و تار كند. البته شركت هواوي نيز 
در واكن��ش به اين نامه تالش كرده اس��ت كه با ارائه اس��ناد و 
مدارك موردنياز، از نگراني هاي امنيتي مقامات و سياستمداران 
اس��تراليايي بكاهد. حاال به نظر مي رس��د كه اين شركت فعال 
چين��ي ديگر نتواند به فعاليت هاي خود در اس��تراليا در زمينه 
توسعه زيرساخت هاي شبكه اينترنت 5G ادامه دهد و تجهيزات 

الزم براي آن را فراهم كند. 
يك��ي ديگر از داليلي كه موجب ش��ده اس��ت، اس��تراليا از 

فعاليت هاي هواوي ابراز نگراني كند، اقدام چند ماه پيش دولت 
دونال��د ترامپ رييس جمه��وري اياالت متح��ده امريكا بود كه 
شركت هاي چيني همچون هواوي و زد تي اي را به جاسوسي از 

كارمندان و كاركنان امريكايي متهم كرده بود. 
اين در حالي اس��ت كه هواوي اين اتهامات را رد كرده است 
و در نامه يي به مقامات اروپايي از آنها درخواست كرده است كه 
در اين باره پادرمياني كرده و رضايت و اعتماد استراليا را جلب 
كنند تا هواوي بتواند به فعاليت هاي خود در حوزه برقراري نسل 

پنجم اينترنت ۵G ادامه دهد.

استراليا»هواوي«رابهجاسوسيمتهمكرد»گوگل«قابليتجديديبه»جيميل«افزود

بازاركاربر
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چهره هاي استاني

 كلكسيون باغ مادري ژنتيكي ارقام انگور

زنجان| نخستين كلكسيون باغ مادري ژنتيكي ارقام 
انگور استان زنجان در شهرستان ابهر احداث شد. 

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ابهرگفت: با توجه 
به پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژي احداث نخستين 
كلكسيون باغ مادري ژنتيكي ارقام انگور استان زنجان 
باغباني در س��طح جهان، حركت در مسير علوم نوين 
باغ��داري با ضريب مكانيزاس��يون باال، الزمه توس��عه 
همه جانبه در بخش كش��اورزي است. قزوينيان افزود: 
اي��ن باغ يكي از منابع ژنتيكي غني و قابل توس��عه در 
اس��تان خواهد بود. او گفت: اين كلكسيون باغ مادري 
با داشتن مزيت شناس��اندن و معرفي ارقام مهم انگور 
ب��راي محققين و باغ��داران مي تواند به  عنوان يك باغ 
م��ادري ايده آل ب��راي اجراي انواع طرح ه��اي پايلوت 
باغبان��ي و ني��ز پايان نامه هاي باغباني حتي تا س��طح 

دكترا مطرح باشد. 
 امضاي 169 قرارداد مش�اركتي در شهرداري 

اصفهان
اصفه�ان| مديرعام��ل س��ازمان س��رمايه گذاري و 
مش��اركت هاي مردمي شهرداري اصفهان گفت: مجموع 
كل قراردادهاي مش��اركتي ش��هرداري اصفهان از ابتدا 
تاكنون 169 قرارداد بوده است. شهرام رييسي در دومين 
نشست از سلس��له نشس��ت هاي خبري »سه شنبه ها با 
رسانه« با بيان اينكه از اين تعداد، 141 قرارداد در حوزه 
ساختمان بوده است، اظهار داشت: در بخش قراردادهاي 
مشاركتي حوزه س��اختمان، آورده ش��هرداري، زمين و 
ارزش پروانه س��اختماني و آورده بخش خصوصي، منابع 
مالي بوده و تقس��يمات بر اس��اس سهم الشركه طرفين 
صورت گرفته است. او در خصوص ارزش ريالي قراردادها 
گفت: جمع كل مبلغ قراردادها نزديك به 30 هزار ميليارد 
ريال شامل مجموع آورده شهرداري و سرمايه گذار است، 
البته برخي از اين قراردادها در مراحل ابتدايي قرار دارد و 

همچنان اجرايي نشده است. 
 كالهب�رداري اينترنتي ب�ه بهانه تهيه ويزاي 

ورزشي
ساري| رييس پليس »فتا«ي مازندران از دستگيري 
فردي كه به بهانه تهيه ويزاي ورزش��ي براي عالقه مندان 
فوتبال و مسابقات ورزش��ي در اروپا از آنان كالهبرداري 
ك��رده بود، خبر داد. حس��ن محمدنژاد اظه��ار كرد: در 
پ��ي مراجعه فردي به پليس فت��ا مبني بر اعتماد وي به 
گردانن��ده يكي از كانال هاي تلگرام��ي مدعي آموزش و 
انتق��ال بازيكنان پايه به اروپا ك��ه منجر به كالهبرداري 
50 ميلي��ون ريالي از وي ش��د، موضوع در دس��تور كار 
كارشناسان اين پليس قرار گرفت. محمدنژاد يادآور شد: 
متهم كه اهل و س��اكن يكي از اس��تان هاي شمال غرب 
كش��ور بوده، پس از هماهنگي هاي قضايي در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير شد. 
 امكان ثبت درخواست لوازم كاهنده مصرف آب 
اصفه�ان| ام��كان ثبت درخواس��ت ل��وازم كاهنده 
مصرف آب از طريق پرتال آبفاي اس��تان اصفهان فراهم 
ش��د. بر اس��اس لينك يا پيوند ايجاد ش��ده روي پايگاه 
 اينترنتي شركت آب و فاضالب استان اصفهان به نشاني
ش��ركت  اي��ن  مش��تركين   www.abfaesfahan.ir
مي توانن��د ب��ا ورود به صفحه لوازم كاهن��ده مصرف آب، 
شناسه قبض و شماره تلفن همراه خود را وارد كرده و پس 
از مش��اهده اطالعات ثبت شده در سيستم، گزينه ارسال 
درخواس��ت را انتخ��اب كنند. پس از انج��ام اين مراحل، 
كارشناسان آبفاي اس��تان اصفهان از طريق شماره تلفن 
همراه ثبت شده در سامانه با متقاضي تماس گرفته و لوازم 
درخواستي را به محل مورد نظر متقاضي ارسال مي كنند. 
مرك�زي منطق�ه  مخاب�رات  الوصول�ي   

به 14 ميليارد تومان رسيد
اراك| مدير تجاري و امور مشتريان مخابرات منطقه 
مرك��زي گفت: الوصول��ي مخابرات منطق��ه مركزي به 
14ميلي��ارد تومان رس��يد. عليرضا فرهادي در مراس��م 
قرعه كش��ي مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه 
اس��تان مركزي، اظه��ار كرد: از اين مي��زان، الوصولي 9 
ميلي��ارد تومان آن بابت تلف��ن ثابت و پنج ميليارد بابت 
تلف��ن همراه اس��ت. او بيان كرد: ب��راي كاهش اين رقم 
تش��ويق هايي از س��وي مخابرات اعمال ش��ده است كه 
اعط��اي جوايز نفيس مانند خ��ودرو، وجه نقد، تبلت و... 
در قالب جش��نواره وصول مطالبات ازجمله سياست هاي 

تشويقي است. 
 بازارچ�ه س�يرانبند بانه، ميزبان نخس�تين 

محموله كانتينري
سنندج| فرماندار شهرستان بانه اعالم كرد: امروز دو 
كانتينر حاوي كولر گازي از اقليم كردس��تان عراق پس 
از انجام تش��ريفات قانوني از طريق مرز رس��مي باشماق 
مريوان وارد و به بازارچه س��يرانبند بانه ترانزيت مي شود 
تا با اس��تفاده از كارت پيله وري ترخيص و وارد بازار بانه 
گردد. محمد فالحي با ابراز خرسندي از عملياتي شدن 
طرح مبادالت مرزي پيله وري در بانه، از كليه كس��به و 
بازاريان در خواس��ت كرد از ساير مبادي گمركي كشور 
نسبت به ترانزيت كاال به نام گمرك سنندج و به مقصد 
بازارچه س��يرانبند اقدام كنند تا هر چه بيش��تر كاالها و 
اجناس مورد نياز بازار تامين و در تعطيالت تابس��تاني، 
زمينه رونق بازار اين ش��هر و ورود مس��افران و مهمانان 

بيشتري از جاي جاي ميهن اسالمي فراهم شود. 
 پرداخت وام 4درصدي به مرزنشينان جوياي 

اشتغال
كرمانش�اه| مديرس��رمايه گذاري س��ازمان جه��اد 
كشاورزي استان كرمانش��اه، از پرداخت تسهيالت ارزان 
قيمت اشتغال پايدار روستايي با سود 4درصد در مناطق 
مرزي و 6درصد براي ساير مناطق استان خبر داد. وحيد 
محمدپور مديرسرمايه گذاري س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانشاه افزود: در وام 4درصدي براي مرزنشينان 
جوياي اش��تغال درراس��تاي ايجاد اش��تغال پايدار براي 
نخستين بار پرداخت تس��هيالت با سود پايين در بخش 
كشاورزي ابالغ شده موافقت شد. او در ادامه اظهار داشت: 
تسهيالت اشتغال پايدار روستايي از محل صندوق توسعه 
مل��ي اختصاص يافته كه براي اخذ اين تس��هيالت الزم 
است طرح هاي اشتغال زا در مناطق روستايي اجرا شود. 

اخبارشهرستانها

اقدامات تحسين برانگيز همراه اول در رابطه با ماجراي هديه عيد فطر

حمايت از كاربران در برابر شايعات
هم��راه اول براي كاربراني كه به دام ش��ايعه 
هديه عي��د فط��ر افتاده اند و به طور ناخواس��ته 
بس��ته گران قيمت 200 هزار توماني را خريداري 
كرده اند، تمهيدات قابل توجهي را در نظر گرفته 
و بهترين ش��رايط را براي مشتركين خود ايجاد 

كرده است. 
قضيه از آنجا ش��روع ش��د كه در شبكه هاي 
اجتماعي مختلف پيامي با عنوان وسوس��ه انگيز 
»هديه عي��د فطر همراه اول« منتش��ر گرديد و 
دس��ت به دس��ت كاربران چرخي��د. در اين پيام 
از كاربر درخواست مي ش��د تا با وارد نمودن كد 
USSD موج��ود، از هديه ويژه هم��راه اول كه 
120 گيگاباي��ت اينترن��ت براي يك س��ال بوده، 
استفاده كند. به همين ترتيب افراد زيادي بدون 
توج��ه به كد قرار گرفته، آن را در گوش��ي خود 
وارد كرده اند و با پيغام »بس��ته يك س��اله 120 
گيگابايتي با قيمت 200 هزار تومان براي ش��ما 

فعال شد« مواجه شده اند. 
نكته يي كه اين دس��ته از افراد به آن توجهي 
نداشتند، دستور كد USSD قرار گرفته در متن 
پيام منتش��ر شده اس��ت. اين كد كه با *100* 
شروع ش��ده، براي خريد بس��ته اينترنت همراه 
اول اس��تفاده مي ش��ود. درواقع مشتركين با كد 
#100* مي توانن��د مرحل��ه به مرحل��ه و با وارد 
نمودن ش��ماره   گروه هاي مربوط��ه ، براي يافتن 
بسته اينترنت مورد نيازشان جلو بروند و در آخر 
 USSD بسته مناس��ب را خريداري كند. اما كد
منتشر شده، حاوي ش��ماره تمامي مراحل براي 
خريد بسته يك س��اله 120 گيگابايتي با قيمت 
200هزار تومان بوده و كاربر بدون متوجه ش��ده 
اينكه در حال وارد نمودن كد مراحل خريد بسته 
اس��ت، آن را يكج��ا و به صورت آن��ي خريداري 
مي كن��د. از آنجا كه هزينه خريداري بس��ته در 
صورت حس��اب  مش��تركين دايمي هم��راه اول 
محاس��به مي شود، اين دس��ته از كاربران بيشتر 

ب��ه دام اين پي��ام جعلي افتاده ان��د. همراه اول با 
مطلع شدن از اين شايعات، به سرعت خبري را با 
عنوان »تكذيب عيدي اينترنت 120گيگابايتي« 
در وب سايت اصلي خودش منتشر كرد و كاربران 
را از جعل��ي بودن ك��د USSD هديه عيد فطر، 
مطلع نمود. اين خبر در كانال رسمي تلگرام اين 
كمپاني هم كار شد و افراد زيادي را از اين قضيه 

باخبر كرد. 
ب��ا وج��ود اينكه ع��دم اعتماد به اين دس��ته 
شايعات، وابسته به تصميم گيري خود مشتركين 

ب��وده و كاربران بايد دقت الزم را در اين موارد به 
كار گيرند، همراه اول براي افراد زيان ديده برنامه  
خاصي را تدارك ديده اس��ت. اين اپراتور با درك 
اينكه كارب��ران زيادي به دام ش��ايعه هديه عيد 
فط��ر افتاده اند و به طور ناخواس��ته و بدون اينكه 
خواهان خريداري بسته 120 گيگابايتي باشند، 
آن را فع��ال كرده اند، تمهيدات ويژه يي را درنظر 
گرفته اس��ت. براس��اس گفته همراه اول، امكان 
غيرفعال س��ازي بسته 120 گيگابايتي براي افراد 
زيان ديده فراهم مي ش��ود تا بتوانند بدون توجه 

به اينكه چقدر از حجم بسته را مصرف كرده اند، 
آن را لغو كنن��د و هزينه پرداختي را بازگردانند. 
عالوه بر اين، از قطع ميان دوره يا پايان دوره اين 

مشتركين هم ممانعت به عمل مي آيد. 
همراه اول بارها اعالم كرده كه كاربران اخبار 
اينچنيني و وضعيت طرح هاي ويژه مناسبتي را 
تنه��ا از طريق پيامك، پرتال و صفحات رس��مي 
اين اپراتور در ش��بكه هاي اجتماعي دنبال كنند 
و به ديگر موارد منتش��ر شده در فضاي اينترنت 
توجه��ي نكنن��د. ام��ا باز هم ب��ا وجود انتش��ار 

اي��ن اطالعيه ه��ا، عده يي به پيام ه��اي كذب در 
ش��بكه هاي اجتماعي مختلف اعتماد كرده اند و 

گرفتار مشكالت مختلفي شده اند. 
اقدام��ات همراه اول براي اف��راد زيان ديده از 
شايعه هديه عيد فطر، نشان دهنده اهميت باالي 
مشتركينش بوده و بسيار ستودني و قابل تقدير 
است؛ چراكه مسووليت چنين اشتباهاتي برعهده 
اپرات��ور نبوده و خ��ود كاربر باي��د در اين مواقع 

تمامي دقتش را به كار گيرد. 
امكان لغو بس��ته فعال شده حتي در صورتي 
كه از آن اس��تفاده كرده باش��يد، حركت بسيار 
مثبتي اس��ت كه دراختيار مشتركين زيان ديده  
هم��راه اول قرار گرفته و فكر هم نمي كنيم تا به 
حال اپراتوري ب��ا هدف جلب رضايت كاربرانش، 

دست به چنين اقدامي زده باشد. 
هم��راه اول ب��ا بازگرداندن هزين��ه پرداخت 
ش��ده به ص��ورت كامل و همچني��ن جلوگيري 
 از يك طرفه ش��دن خط طي فعال س��ازي بسته

120 گيگابايت��ي، رضايت افراد گرفتار ش��ده به 
ش��ايعات را جل��ب ك��رده اس��ت. همچنين اين 
اقدامات باعث شده تا اعتماد مشتركين به اپراتور 
اول كشور، بيش از قبل گردد و كاربران با خيال 

آسوده تري از اين سرويس استفاده كنند. 
عالوه بر اينها طب��ق بيانيه همراه اول در اين 
زمينه، ب��راي جلوگيري از به وج��ود آمدن اين 
دسته مش��كالت براي مش��تركين، خريد بسته 
ب��دون تاييد نهايي كاربر لغو مي ش��ود تا افراد با 
اطمينان كامل، بسته اينترنتي را خريداري كنند. 
در اي��ن حالت حتي اگر كد USSD آماده را هم 
وارد كنيد، به صورت آني بس��ته فعال نشده و از 

شما تاييديه درخواست مي شود. 
نظر شما در رابطه با اقدامات همراه اول براي 
افراد زيان ديده از شايعه هديه عيد فطر چيست؟ 
آيا ش��ما به دام شايعه هديه عيد فطر همراه اول 

افتاده ايد؟

در شرايطي كه ترامپ با خروج از برجام تالش 
مي كند تا اي��ران را از منافع اقتصادي اش بازدارد؛ 
يافتن راهكارهاي جايگزين��ي كه اقتصاد ايران از 
طريق آنه��ا بتوان��د درآمدزايي كن��د؛ معادله يي 
است كه ايران با اس��تفاده از آن مي تواند در برابر 
زياده خواهي هاي دشمنان مقاومت كند. استفاده 
از ظرفيت هاي مناطق مرزي براي توسعه تجاري 
و بازرگاني يكي از همين راهكارهاس��ت كه دولت 
دوازدهم به دنبال اجرايي كردن آن اس��ت. حضور 
چهره هاي دولتي و مشاوران آنها در مناطق مرزي 
و پيگي��ري راهكارهاي بهبود اوضاع معيش��تي با 
هدف ايج��اد ارزش افزوده در اي��ن مناطق انجام 

مي شود. 
اول  مع��اون  مش��اور  دانايي ف��رد،  حس��ن 
رييس جمه��وري دي��روز در حاش��يه بازدي��د از 
مرزهاي قصرشيرين افزود: افزايش 2برابري حجم 
ص��ادرات از نظر وزني و ارزي طي 2ماه نخس��ت 
امس��ال نسبت به مدت مشابه پارسال، نويدبخش 
افزاي��ش صادرات اس��ت كه اين مه��م با تالش و 

برنامه ريزي مسووالن محقق شد. 
 دبير س��تاد توس��عه روابط اقتص��ادي ايران و 
عراق گفت: اس��تان كرمانشاه با داشتن 5 گذرگاه 

مرزي خسروي، پرويزخان، شيخ صالح، شوشمي 
و س��ومار بيش��ترين مرز با عراق و باالترين حجم 

صادرات و مراودات مرزي با اين كشور را دارد. 
وي اظهار كرد: مرز رس��مي پرويزخان قابليت 
بسيار بااليي دارد كه هم اكنون حجم بسيار زيادي 
از صادرات كش��ورمان به عراق از اين مرز رسمي 
انجام مي ش��ود كه قرار اس��ت از اول تير امس��ال 
ش��اهد راه اندازي ترانزيت كاال از اين مرز رس��مي 

باشيم. 
او بيان كرد: با وجود هماهنگي هاي خوبي كه 
در 2مرز رس��مي پرويزخان و خسروي وجود دارد 
ولي شاهد برخي نقص ها و ناهماهنگي ها هستيم 
كه براي برخي از اين مس��ائل تصميم گيري ش��د 
و برخ��ي نيز در تهران بررس��ي مي ش��ود كه اين 
حمايت ه��اي عملي و عين��ي در نهايت منتج به 

افزايش صادرات مي شود. 
مش��اور مع��اون اول رييس جمه��وري با بيان 
اينكه مرز رس��مي خس��روي يكي از مهم ترين و 
قديمي ترين مرزهاي جمهوري اس��المي ايران با 
عراق است، گفت: اين مرز آبادترين گذرگاه مرزي 
بعد از جنگ تحميلي اس��ت و در مقايسه با ساير 
مرزهاي كش��ورمان داراي تجهيزات مس��افري و 

تجاري مطلوبي اس��ت. دانايي ف��رد اضافه كرد كه 
ايران نگاه كامل و جامعي براي توسعه مرزها دارد 
و در زمينه بازگش��ايي مرز خس��روي براي تردد 
زائران عتبات عالي��ات نيز در جمع بندي هايي كه 
انجام ش��د به اين نتيجه رس��يده ايم كه اين مرز 

رسمي امسال بايد روي زائران بازگشايي شود. 
او با بيان اينكه هم اكن��ون تاجران و بازرگانان 
مي توانند از مرز خس��روي به ع��راق تردد كنند، 
افزود: ش��رايط كنوني كش��ور همچنين اشتغال و 
ثروت مل��ي نيازمند صادرات اس��ت و افرادي كه 
براي حضور در مرزها تالش مي كنند، خط مقدم 

جهاد اقتصادي هستند. 
معاون سياسي و اجتماعي فرماندار قصرشيرين 
نيز گفت: شهرس��تان قصرشيرين با داشتن 2مرز 
رس��مي خس��روي و پرويزخان حج��م بااليي از 
صادرات به عراق را به خود اختصاص داده است. 

نعمت اهلل نازپرورده افزود: هم اكنون 53 درصد 
صادرات غيرنفتي كشورمان به عراق از طريق مرز 
رس��مي پرويزخان انجام مي شود و اين شهرستان 
همچنين داراي بزرگ ترين پايانه زميني بين المللي 

خاورميانه در مرز رسمي خسروي است. 
او اظه��ار كرد: فعاليت هاي خوبي در راس��تاي 

بازگشايي مرز رس��مي خسروي براي تردد زائران 
عتبات عالي��ات صورت گرفت و انتظار مي رود كه 

امسال شاهد بازگشايي اين مرز باشيم. 
او گفت: هم اكنون روزانه به طور ميانگين 800 
تا يك هزار و 200دستگاه كاميون حامل كاالهاي 
صادرات��ي از م��رز رس��مي پرويزخ��ان و 300تا 
400دس��تگاه كاميون حامل كاالهاي ترانزيتي از 

مرزهاي اين شهرستان به عراق تردد مي كنند. 
در اين جلسه مس��ووالن نيز به بيان مسائل و 
نظ��رات خود پرداختند و نماين��دگان تاجران نيز 
خواستار ايجاد زيرساخت هاي بهداشتي و رفاهي 

در مرزها ش��دند. مرز رس��مي پرويزخ��ان روزانه 
ش��اهد حجم بااليي از ترانزيت كاالهاي صادراتي، 
تانكرهاي سوختي، تردد مسافران و گردشگران به 

اقليم كردستان عراق است. 
پايانه مس��افري و تجاري پرويزخان در زميني 
به وسعت 14هكتار درحال احداث است كه پايانه 
مس��افري آن با زيربناي 3هزار و 700متر مربع به 
بهره برداري رسيده است. روزانه بيش از يك هزار 
دس��تگاه كاميون از مرز بين الملل��ي پرويزخان و 
500 دستگاه كاميون نيز از مرز خسروي كاالهاي 

صادراتي به عراق را حمل مي كنند. 

آذربايجان شرقي|
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان 
آذربايجان شرقي با اعالم اينكه تمام 
مشتركان خانگي گاز تحت پوشش 
بيمه حوادث هستند، گفت: در سال 
96 حدود 20 ميليارد ريال توس��ط 
شركت بيمه به مشتركان حادثه ديده 

گاز طبيعي در استان غرامت پرداخت شد. 
به گ��زارش »تعادل« س��يدرضا رهنماي توحي��دي اظهار 
داش��ت: با توجه به گسترش روزافزون گاز طبيعي در مناطق 
شهري و روستايي و افزايش س��طح خدمات ارائه شده، تمام 

مشتركان خانگي گاز تحت پوشش بيمه حوادث قرار دارند. 
او اضافه كرد: مشتركان خانگي گاز استان با وقوع حوادث 
ناش��ي از گاز طبيعي در صورت نق��ص عضو و از كار افتادگي 
دايم، جبران هزينه هاي پزشكي و خسارت هاي مالي هر واحد 
مس��كوني و مشاعات و اش��خاص ثالث تحت پوشش خدمات 
بيمه هستند. مديرعامل ش��ركت گاز آذربايجان شرقي اعالم 
كرد: اين استان به دليل استقرار در اقليم سرد، وزش مستمر 
باد و توفان، س��اخت و س��ازهاي غير اصول��ي به خصوص در 
حاشيه ش��هرها، بي احتياطي مش��تركان گاز به دليل مجهز 
نبودن وسايل گازسوز به تجهيزات ايمني، پايين بودن كيفيت 
مصالح ساختماني از جمله دودكش ها، دقت ناكافي در اجرا و 
نگهداري سيس��تم لوله كشي گاز داخلي داراي آمار به نسبت 
بااليي در حوادث نش��ت، انفجار، آتش س��وزي و گازگرفتگي 
اس��ت. او گفت: ب��ا وجود كاهش 13درص��دي تعداد حوادث 
مرتب��ط با گاز در س��ال گذش��ته، كاهش 210م��ورد حادثه 
مصرف كنندگان گاز طبيعي گزارش در استان مستلزم نظارت 
و كنترل بيش��تر در اجرا و نگهداري لوله كشي داخلي، ارتقاي 
سطح ايمني استاندارد وسايل گازسوز، توسعه فرهنگ مصرف 
بهينه و ايمن گاز طبيعي اس��ت. سال گذشته 44نفر در اين 
استان بر اثر حوادث مرتبط با نقص وسايل گازسوز جان خود 

را از دست داده و 52 نفر ديگر مصدوم شدند. 

 مشتركان خانگي گاز 
تحت پوشش بيمه حوادث هستند

سيستان و بلوچستان|
در ش��رايطي ك��ه اخب��ار ضد و 
نقيض��ي درب��اره پرونده ايرانش��هر 
مطرح شده، رييس كل دادگستري 
سيس��تان و بلوچستان گفت: تعداد 
افرادي كه به عنوان شاكي خصوصي 
در پرون��ده آدم ربايي در ايرانش��هر 

شكايت كردند به 5 نفر رسيده است. 
حجت االس��الم ابراهي��م حميدي در گفت وگو با تس��نيم 
اظهار داش��ت: پرونده آدم ربايي در ايرانشهر تاكنون 5 شاكي 
خصوص��ي دارد كه از اين تع��داد 3 نفر بحث تجاوز را مطرح 

كرده اند. 
رييس  كل دادگس��تري سيستان و بلوچستان خاطرنشان 
كرد: 2 نفر از اين افراد در رابطه با موضوع آدم ربايي و ديگري 

به  دليل ايراد ضرب و جرح شكايت كرده اند. 
او با بيان اينكه كس��اني كه تحت عن��وان تجاوز به عنف 
شكايت كردند همان 3 نفر اوليه بودند، تصريح كرد: يك نفر 
هم ادعا كرده كه فرد دس��تگير ش��ده نسبت به 2 دختر وي 

ايجاد مزاحمت كرده كه اين مساله در حال بررسي است. 
حميدي با اش��اره به اينكه موضوع تج��اوز فقط در مورد 
يك شاكي پرونده محرز شده است، افزود: اين شخص همان 
فردي اس��ت كه سيم كارتش در ماش��يني كه براي آدم ربايي 

مورد استفاده قرار گرفته، كشف شده بود. 
او در مورد افراد دستگير شده در جريان اين پرونده اظهار 
داش��ت: فرد ديگري كه روز گذشته خبر بازداشت وي اعالم 
شد، در رابطه با پرونده آدم ربايي و تجاوز دستگير نشده است. 
همچنين كسي كه در شهر زاهدان دستگير شده به اين دليل 
بوده كه سالحي كه به همراه نخستين متهم كشف شد را در 
اختيار او قرار داده بودند. رييس  كل دادگس��تري سيستان و 
بلوچستان گفت: 4 متهمي كه در ابتدا شناسايي شده  بودند 
نيز تحت تعقيب هستند و دستورات قضايي براي دستگيري 

آنها صادر شده است. 

 شمار شاكيان پرونده ايرانشهر 
به ۵نفر رسيد

اصفهان|
ش��هردار اصفهان با بيان اينكه به 
دنبال گردش��گري پايدار هس��تيم، 
گفت: با گردش��گري پايدار، طبيعت 
و فرهن��گ از بين نم��ي رود، چرا كه 
گردش��گري پايدار فقط به امروز نگاه 
نمي كند و با نگاه توسعه يي به آينده 
در خدمت حال و آينده اس��ت. به گزارش »تعادل« و به نقل از 
اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
آيين افتتاحيه دهمين نمايشگاه گردشگري اصفهان ضمن ابراز 
خرسندي از حضور ميهمانان خارجي و سفير تاجيكستان گفت: 
اميدواريم اصفهان با برگزاري چنين نمايشگاه هايي دستاوردهاي 
درخوري داش��ته و از امكانات و اقتصاد اين اس��تان در مس��ير 
توسعه گردشگري استفاده شود. شهردار اصفهان با بيان اينكه 
خوشبختانه اصفهان به شهرهاي خالق جهان پيوسته و توانسته 
نقش خوبي را در ش��بكه ش��هرهاي خالق يونس��كو ايفا كند، 
تصريح كرد: ش��ركت در اجالس شبكه شهرهاي خالق جهان 
در لهس��تان با حضور نمايندگان 250 ش��هر باعث شد كه اين 
تعداد از شهرهاي دنيا پيام اصفهان را بشنوند و فرصت طاليي 
براي رونق بخشيدن به صنعت گردشگري فراهم شود. شهردار 
اصفه��ان افزود: تكرار اين نمايش��گاه ها و حضور نمايندگاني از 
كشورهاي ديگر و همچنين اعزام تورها مي تواند در زمينه توسعه 
كارآفريني و اشتغال نقش موثري ايفا كند. رييس شوراي شهر 
اصفهان نيز در ادامه اين آيين با ابراز اميدواري براي رس��يدن 
ب��ه جايگاهي درخور در حوزه گردش��گري گفت: برگزاري اين 
مناسبت ها، رويدادها و مذاكرات پيوند بين مردم را احيا مي كند ؛ 
همان طور كه اكثر كشورهاي دنيا در مسير راه ابريشم با تبادل 
علم و دانش مسير پيشرفت را در پي گرفتند. فتح اهلل معين با 
اش��اره به پهنه تمدني فارسي زبانان در اين منطقه خاطرنشان 
كرد: در س��ال هاي اول فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي، وزير 
راه و ترابري وقت اين كش��ور گفت، من اگر اصفهان و شيراز را 

نبينم، آرزو به دل مرده ام. 

 گردشگري پايدار 
در خدمت حال و آينده است

مركزي|
اس��تاندار مركزي با بي��ان اينكه 
قاطعان��ه از تي��م مديريت��ي هپكو 
حماي��ت خواهيم ك��رد، گفت: طي 
ماه هاي آينده شاهد توليد در هپكو 

خواهيم بود. 
به گزارش ايسنا، سيد علي آقازاده 
در جلسه معرفي اعضاي هيات مديره شركت هپكو كه با حضور 
رييس سازمان خصوصي سازي برگزار شد، بيان كرد: در كنار 
تالش هاي انجام ش��ده طي 2 س��ال اخي��ر در طول يك ماه 
گذشته شاهد تحوالت مثبت در روند حل مشكل هپكو بوديم. 
او با اشاره به برگزاري جلسه كارگروه ملي رفع موانع توليد 
در 30 ارديبهش��ت ماه و واگذاري مديريت ش��ركت هپكو به 
س��ازمان خصوصي با دس��تور وزير صنعت، معدن و تجارت تا 
زمان به توليد نشستن هپكو و واگذاري به متقاضيان شركت 
افزود: طي يك ماه اخير س��ه ماه حقوق عقب افتاده كاركنان 
شركت پرداخت شد و اميد است تا هفته آينده حقوق خرداد 
ماه نيز پرداخت شود. آقازاده تصريح كرد: تيم مديريتي انتخاب 
شده براي هپكو از بهترين افراد حاضر بخش خصوصي با تجربه 
كاري موفق و باال در زمينه توليدات صنعتي هس��تند و همه 
استان مركزي و استانداري نيز از اين تيم حمايت قاطع خواهد 
ك��رد. او با تاكيد بر اينكه در عمل ثابت ش��د كه حامي هپكو 
هستيم و امروز شرايط و جو خوبي براي رفع مشكل سه ساله 
هپكو وجود دارد، افزود: خواس��تار همكاري مجموعه شركت 
با ش��رايط جديد هستيم و الزم اس��ت كه كارگران هپكو در 
صورت مشاهده كساني كه به دنبال بهانه تراشي هستند، اوضاع 

را مديريت كنند. 
استاندار مركزي بيان كرد: با اتفاقات رخ داده، طي ماه هاي 
آينده ش��اهد توليد خواهيم بود. با وجود تعطيلي كارخانه در 
راستاي كنترل وضعيت اقتصادي و معيشتي كارگران حقوق  
آنها پرداخت ش��د، اما قطعا دريافت حقوق بدون كار و توليد 

براي كارگران دلچسب نخواهد بود.

 طي ماه هاي آينده شاهد توليد 
در هپكو خواهيم بود

مشاور معاون اول رييس  جمهوري: 

مرزهاي كرمانشاه باالترين حجم صادرات به عراق را دارد
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اقتصاد اجتماعي12
گردشگري كمك به اقتصاد 
پايدار در جوامع روستايي 

ناهيد عابدي | كارشناس اقتصاد گردشگري | 
همانطور كه مي دانيم بشر همواره به دنبال توسعه 
بوده و طي قرن ها همگام با توسعه تكنولوژي، زندگي 
روس��تايي جاي خود را به شهرنش��يني داده است. 
ب��ا اين ح��ال همچنان بافت روس��تايي خصوصا در 
كش��ورهاي درحال توسعه به چشم مي خورد؛ وجود 
بخش روستانشين امري اجتناب ناپذير است و تبديل 
روستا به شهر نيازمند ملزوماتي است كه قطعا براي 

اين رويداد مدت ها زمان نياز است. 
ب��ه هر حال مي توان با اقداماتي به توس��عه بافت 
روستايي كمك كرد. يكي از اقدامات موثر در اين امر 
صنعت گردشگري است، گردشگري با پتانسيل هاي 
ب��اال در ايران مي تواند نقش��ي موثر در جهت بهبود 

زندگي روستاييان ايفا كند. 
با افزايش ورود توريست به مناطق روستايي شاهد 
اث��رات چند جانبه آن بر زندگي روس��تايي خواهيم 
بود. عالوه بر رونق در كس��ب وكار و افزايش درآمد 
ساكنان روستا و ايجاد اشتغال در بلندمدت خواهيم 
ديد، ش��اخص رفاه در مناطق روستايي داراي جاذبه 

گردشگري رو به بهبود است. 
تحقيقات حاكي از آن اس��ت كه س��طح زندگي 
افرادي كه ش��غل وابسته به گردشگري دارند نسبت 
به افرادي كه ش��غل وابس��ته به گردشگري ندارند و 
مناطقي كه جاذبه گردش��گري بيش��تري نسبت به 
مناطق كم جاذبه دارند، تفاوت معناداري وجود دارد. 
موضوع اقتصاد گردش��گري در جوامع روستايي 
بايد در دو بعد بلندمدت و كوتاه مدت مورد بررس��ي 
قرار گي��رد. در بعد كوتاه م��دت مطابق با تحقيقات 
صورت گرفت��ه در اين حوزه عدم مديريت پايدار در 
مناط��ق پر جاذبه، بهره برداري بيش از حد از محيط 
و مناب��ع موجود و توزيع ناعادالن��ه منافع حاصل از 
گردش��گري باعث ايجاد تضاد و كاهش رفاه قش��ر 

روستايي در كوتاه مدت شده است. 
ام��ا در بلندم��دت ب��ه ش��رط ايج��اد مديريتي 
استراتژيك و برنامه ريزي شده در جهت اراله خدمات 
به توريست و توزيع عادالنه منافع حاصل از آن عالوه 
بر اينكه شاهد افزايش رفاه و بهبود اقتصادي جوامع 
روستانشين خواهيم بود، مي توانيم ادعا كنيم اين امر 
در ش��اخص رفاه كل كشور اثر مثبت داشته و باعث 

افزايش نرخ اميد به زندگي شود. 
تحقق اين امر مستلزم شناخت وضعيت موجود 
جوامع روستايي، بررسي شاخص هاي عيني و ذهني 
ساكنان روستا، سطح كيفي زندگي در روستا، ميزان 
جمعيت، نوع اشتغال، پتانسيل هاي موجود و... است. 
با بررسي موارد ذكر شده طي برنامه يي استراتژيك 
مي ت��وان ب��ه تحقق اي��ن امر كمك ك��رد. عالوه بر 
مديريت و اجرا، نياز به مرجع ناظر به  ش��دت حس 
مي ش��ود. پروژه نبايد بدون نظارت رها شود، نظارت 
به حفظ منابع و مستمر بودن آنها كمك خواهد كرد 

بنابراين از اهميت ويژه يي برخوردار است.

 تسويه حساب
با بازنشستگان فرهنگي

وزير آموزش و پرورش از پرداخت سه مرحله يي 
پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشس��ته شده اين 
وزارتخانه در س��ال 96 تا 15 ش��هريور سال جاري 
خبر داد. سيد محمد بطحايي درباره زمان پرداخت 
پاداش پايان خدمت بازنشس��تگان به ويژه با توجه 
به اعتراضات و تجمع��ات اخير جمعي از فرهنگيان 
بازنشس��ته در مقاب��ل س��اختمان وزارت آموزش و 
پرورش و مجلس ش��وراي اس��المي و در پاس��خ به 
اينك��ه قرار بود از مح��ل بودجه تنخ��واه وزارتخانه 
اين مبالغ تسويه ش��وند، گفت: اينكه تامين بودجه 
پرداخت پاداش پايان خدمت از كدام محل باش��د، 
چندان اهميت ندارد بلكه مهم پرداخت آن اس��ت. 
وي افزود: س��ازمان برنام��ه و بودجه قول هايي به ما 
داده است تا پاداش پايان خدمت طي سه مرحله به 
بازنشستگان پرداخت شود. وزير آموزش و پرورش با 
اعالم اينكه ظرف هفت تا هشت روز آينده نخستين 
قسط از پرداخت سه مرحله يي پاداش انجام مي شود، 
گفت: تا 15 شهريور دو مرحله ديگر پاداش همكاران 

بازنشسته در سال 96 را تسويه خواهيم كرد. 

بيكاري 150 هزار كولبر
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ب��ا انتقاد از 
بي توجه��ي دولت نس��بت به وضعيت كولب��ران از 
بيكاري و فقر مطلق 15۰هزار كولبر در كش��ور خبر 
داد و از مس��ووالن خواس��ت تا به سرعت در جهت 
پوش��ش بيمه يي و ايجاد شغل ايمن براي اين قشر 
اقدام كنند. رس��ول خضري در واكنش به اظهارنظر 
رييس س��ازمان تامي��ن اجتماعي مبن��ي بر اينكه 
مشاغل براي بيمه ش��دن يا بايد داراي كارگاه بوده 
يا كد مشخص داشته باشند اما كولبرها جزو صنوف 
مشخصي نيستند كه بتوانند از امكان بيمه استفاده 
كنند، گفت: اين اظهارنظري بود كه از سوي وزارت 
كشور مطرح شد كه ما به  شدت آن را نقد مي كنيم 
و تاكيد داريم كه مطابق با اصل س��وم قانون اساسي 
بايد كولبران هم بيمه ش��وند و هم شغل ايمن براي 
آنها ايجاد شود، ضمن اينكه پيش از اين مبالغي كه از 
اين افراد مي گرفتند 6۰درصد به حساب هنگ مرزي 
و 4۰ درصد براي وزارت كشور واريز مي شد. نماينده 
سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: ه��م  اكنون بايد به پش��توانه همين مبالغ واريز 
ش��ده كولبران را بيمه كنند، بنابراين وزارت كشور 
نمي تواند صورت مس��اله را پاك كند و انتظار نداريم 
كه اين وزارتخانه چنين موضعگيري اشتباهي داشته 
باشد. وي يادآورشد: اين اقدامات باعث شد 8 ميليون 
از كس��به و اصناف بازاريان بيكار ش��ده و در پي آن 
ش��هرهاي مرزي خالي از سكنه ش��وند و در نهايت 

تبعات منفي بسياري را به مرزنشينان وارد كند. 

يادداشت

اخبار

آمارها حكايت از كاهش 5 درصدي مرگ و مير ناشي از مصرف مواد مخدر دارد 

مرگ 3 هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر 

وضعيت سالمت زنان ايراني نگران كننده است
عض��و كميت��ه مل��ي پيش��گيري و كنت��رل 
بيماري ه��اي غيرواگير وزارت بهداش��ت وضعيت 
مهم تري��ن ريس��ك فاكتورهاي ب��روز بيماري هاي 
غيرواگير مانند مصرف دخانيات، فشار خون، چاقي، 
ديابت و... را در كش��ور تش��ريح كرد و گفت: طبق 
آمارها بطور ميانگين وضعيت سبك زندگي بانوان 

ايراني از مردان ايراني نگران كننده تر است. 
اميرحس��ين تكيان به برخي عوامل خطر بروز 
بيماري هاي غيرواگير اش��اره كرد و به ايسنا گفت: 
نخس��تين عامل خطري ك��ه ب��ه آن مي پردازيم 
دخانيات اس��ت كه يك��ي از عوامل خطر اصلي در 
بروز بيماري هاي غيرواگير محسوب مي شود. طبق 
مطالعه يي كه در سال 95 انجام شد، استان هايي كه 
بيشترين ميزان مصرف دخانيات در مردان را به خود 
اختصاص داده اند، قزوين، آذربايجان غربي، همدان و 
كهگيلويه وبويراحم��د بوده و مصرف دخانيات زنان 
نيز در استان هاي بوش��هر، سيستان وبلوچستان و 

هرمزگان بيشترين ميزان را دارد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه 8درصد زن��ان و ۳5درصد 
مردان ايران��ي دخانيات مصرف مي كنن��د، افزود: 
به ط��ور ميانگين بي��ش از ۲۰درصد افراد كش��ور 
دخانيات مصرف مي كنن��د. طبق آمارها در زمينه 
مصرف الكل نيز مردان استان هاي قزوين، كردستان 

و آذربايجان غربي با 15درص��د در صدر قرار دارند 
و در زن��ان كه مصرف الكل حدود ۲درصد اس��ت، 
استان هاي قزوين،  كردستان و كهگيلويه وبويراحمد 
بيشترين مصرف كنندگان زن الكل را دارند. بنابراين 
مصرف الكل و دخانيات در برخي استان ها شايع تر 
اس��ت و بايد اقدامات جدي تري در اين اس��تان ها 
انجام ش��ود. تكيان در ادام��ه به وضعيت ديابت در 
كشور اش��اره و اظهار كرد: ديابت به اين معناست 
كه ميزان قند ناش��تا دو بار بيش��تر از 1۰۰ باشد. 
در كش��ور ما ش��يوع ديابت در زنان مقداري بيش 
از مردان اس��ت. در عين حال ميانگين ش��يوع اين 
بيم��اري در كش��ور 11درص��د اس��ت، يعني 8.5 
ميلي��ون نفر از جمعيت م��ا از ديابت رنج مي برند. 
از اين ميزان 1۰درصد ديابتي ها در مردان و بيشتر 
در يزد، تهران و خوزس��تان هس��تند و در مابقي را 
زنان تش��كيل مي دهند كه در س��منان، گيالن و 
كرمانشاه بيشترين ميزان ابتال به ديابت زنان ديده 
مي شود. البته در زمينه ديابت هيچ مشابهتي بين 
استان هايي كه بيشتري ميزان ديابتيك مرد و زن 

را دارند، نيست و اين سوال برانگيز است. 

 نيمي از زنان ايراني چربي خون دارند
عضو كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي 

غيرواگير درباره وضعيت چربي خون نيز گفت: يكي 
از مس��ائلي ك��ه عامل بيماري ه��اي قلبي-عروقي 
و تنفس��ي است و مي تواند به س��رطان هم منجر 
ش��ود، چربي خون باال به ويژه كلسترول باال است. 
باي��د توجه كرد كه حدود 5۰درصد يعني نيمي از 
جمعي��ت زنان ايراني چربي خون باال دارند. بر اين 
اساس از هر دو زن يك نفرشان به چربي خون باال 
مبتال هستند. متاسفانه بيشترين ميزان چربي خون 
در زنان در اس��تان هاي مازندارن، تهران و لرستان 
اس��ت. در عين حال حدود 41درصد مردان ايراني 
هم كلس��ترول باال دارند كه به ترتيب بيش��ترين 
ميزان شيوع آن در بين مردان در استان هاي تهران، 

البرز و مازندران است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ۳۲درص��د زن��ان ايراني و 
۲5درصد مردان ايراني از تري گليس��يريد باال رنج 
مي برند، گفت: بوش��هر، تهران و ي��زد در مردان و 
يزد، مازندران، آذربايجان غربي، لرستان و كرمان در 
زنان استان هايي هستند كه بيشترين ميزان شيوع 

تري گليسيريد را دارند. 
تكيان با اش��اره ب��ه موضوع چاقي در كش��ور، 
گفت: در كش��ور ما 15درصد م��ردان و ۳۰درصد 
زنان چاقند. براس��اس اين آمار از هر س��ه نفر زن 
يك نفرش��ان چ��اق اس��ت و BMI )درصد توده 

بدن��ي( باالي ۳۰ دارند. ب��ه درصد توده بدني بين 
۲5 تا ۳۰ اضافه وزن و باالي ۳۰ را چاقي مي گوييم. 
بنابراين زن��ان دو برابر مردان چاقن��د و در برخي 
اس��تان ها مانند مازندران بيش��ترين درصد چاقي 
زنان وجود دارد، اردبيل و سمنان هم در رتبه هاي 
بعدي قرار مي گيرند. همچنين استان هاي گلستان، 
البرز، مازندران و خوزستان بيشترين ميزان چاقي 
در م��ردان را دارند. بنابراين مي بينيم كه اس��تان 
مازندران اس��تان چاقي اس��ت ك��ه عواملي مانند 
سبك زندگي، نوع مصرف مواد غذايي و عادت هاي 

غذايي در اين زمينه موثرند. 

عضو كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
غيرواگي��ر با بيان اينك��ه وضعيت م��ان در زمينه 
اضافه وزن بدتر اس��ت، ادامه داد: به طوري كه درصد 
اضاف��ه وزن در م��ردان بيش از زنان اس��ت. بر اين 
اس��اس ۳8درصد مردان و ۳5درصد زنان در كشور 
مبتال به اضافه وزن هس��تند. در مردان بيش��ترين 
درص��د اضاف��ه وزن را ب��ه ترتيب در اس��تان هاي 
الب��رز، اردبيل و آذربايجان ش��رقي دارند و در زنان 
استان هاي همدان، كردس��تان، خراسان شمالي و 
گيالن هم بيش��ترين درصد اضافه وزن را به ترتيب 

به خود اختصاص داده اند. 

ايران، بيش��ترين هزينه را براي مب��ارزه با مواد 
مخدر مي دهد؛ از هزينه هاي مادي تا هزينه  نيروي 
انساني و ش��هدايي كه در راه مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر جانشان را از دست مي دهند. در عين حال، 
تعداد معتادان در ايران نيز باالتر از كشورهاي ديگر 
اس��ت. مجاورت ايران با بزرگ تري��ن توليدكننده 
مخدر جهان، يعني افغانس��تان، ايران را در معرض 
بيشتري آسيب ها از مواد مخدر قرار داده است. هر 
سال تعداد زيادي از معتادان مواد مخدر جان شان را 

بر اثر سوءمصرف مواد از دست مي دهند. 
ب��ا وجود برنامه ريزي هاي متع��دد براي كاهش 
قاچاق و كاهش تعداد معتادان، توجه به آمار و ارقام 
نشان مي دهد كه در طول 1۲ماه سال 96، سه هزار 
و 1۲ نفر براس��اس گزارش پزشكی قانونی در ۳1 
اس��تان براثر عوارض ناش��ی از مصرف مواد مخدر 
جان خود را از دست داده اند با اين حال سخنگوي 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر،  معتقد است اين عدد 
نسبت به مدت مشابه سال 95، 5.6 درصد كاهش 
داشته اس��ت. اين امر در حالي است كه در مقابل 
كاهش مرگ و مير ناش��ي از مص��رف مواد مخدر،  
هنوز دو ميليون و 8۰8هزار مصرف كننده مستمر 
در كش��ور وجود دارد. پرويز افشار،  روز گذشته در 
نشس��ت خبري خود،  درباره اي��ن موضوع گفت: 
»مرگ و مير ناش��ی از مصرف م��واد مخدر، ۳۷۲ 
مرگ ناش��ی از مواد محرك بوده اس��ت. همچنين 
نزديك به ۳5۳ )بين 1۰ تا 11 درصد( از اين تعداد 
مرگ و مير س��هم زنان و ۲659 مورد مرگ و مير 
سهم مردان بوده است. او با اشاره به مشاركت مردم 
و حضور س��ازمان های مردم نهاد بر توانمندس��ازی 
افراد بهبود يافته اف��زود: ۲411 ان جی او در زمينه 
مواد مخدر فعال هس��تند كه 9۳9 مورد از آنها در 
زمينه پيش��گيری، 1۳8۰ مورد در زمينه درمان و 
كاهش آسيب و 9۲ سازمان مردم نهاد نيز در زمينه 

صيانت، ايجاد اشتغال و توانمندسازی فعالند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از برگزاری 
4۰ جلس��ه اس��تانی در سه ماه گذش��ته با حضور 
س��ازمان های م��ردم نه��اد خب��ر داد و گفت: ۲۰ 
تفاهمنامه نيز در زمينه توس��عه مشاركت با ساير 
دستگاه ها، 1۰۰ همايش در حوزه صيانت و 5 مورد 
حمايت از طرح های عمده اش��تغال زايی نيز انجام 
شده است. همچنين 8۰ جلسه آموزشی به همراه 
1۲1 نشست تخصصی توانمندسازی به حركت به 
سمت اشتغال مولد و دانش بنيان برگزار شده است.

افشار با اشاره به فعاليت ستاد مبارزه با موادمخدر 
در حوزه فرهنگی و پيشگيری از مصرف موادمخدر 
تصريح كرد: برای ۳۰۰هزار دانش آموز برنامه های 
آموزشی برگزار شده است. همچنين 4۰۰ هزار نفر 

از والدين دانش آموزان نيز تحت پوشش برنامه های 
آموزش��ی قرار گرفتند. همچنين 158 هزار مدير، 
معلم، مربی و ساير دست اندركاران مدارس نيز در 
طرح های توانمندسازی و آموزشی شركت كرده اند.

وی در ادامه اظهار كرد: يك ميليون و 5۰۰ هزار 
نفر افراد نيز از طريق س��ازمان بهزيستی و وزارت 
آموزش و پرورش تح��ت آموزش هايی نظير نحوه 
تعامل با فرزندان و س��اير مهارت های آموزشی قرار 
گرفتند. همچنين در س��طح دانشگاهی ۲۰۰ هزار 
دانشجو در دانش��گاه ها و خوابگاه ها از برنامه های 
آموزشی بهره مند ش��دند. ۳5۰۰ نفر از اساتيد نيز 
از طريق اداره كل مشاوره دانشگاه ها از آموزش های 

الزم بهره مند شدند.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به 
فعاليت های ستاد مبارزه با موادمخدر برای آموزش 
محيط ه��ای كارگری و صنعتی نيز گفت: در طرح 
كاج 1۲۰۰ كارگاه ك��ه دارای 5۰ تا 1۰۰ پرس��نل 
بودند، برگزار شده است همچنين ۷6۰ هزار نفر از 
كارمندان دولت نيز تا پايان سه ماه نخست امسال 
تحت پوشش كارگاه های مهارت آموزی قرار گرفتند. 
همچني��ن 85۰۰نفر از افراد در محيط های نظامی 
مانند سربازان، 145۰ مسجد در محالت و 8۰۰۰ 
نفر از مداحان و روحانيون از محتواهای آموزش��ی 

بهره مند شدند.

 كاهش 70درصدي مواد پيش ساز
افشار در ادامه با اش��اره به كاهش ۷۰درصدی 
ورود مواد پيش س��از به داخل كش��ور تصريح كرد: 
س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر سرس��ختی خاصی 
در قب��ال ورود اين مواد به كش��ور دارد و مرزهای 
كشور در اين زمينه تجهيز شده اند. به همين دليل 
فضا برای ورود اين نوع مواد به كش��ور ناامن شده 
و ريس��ك قاچاقچيان در اين زمينه افزايش يافته. 
همچنين تغيير الگوی مصرف از شيش��ه به گل و 

مواد سنتی نيز مزيد بر علت شده است.
وی در ادامه با اشاره به رشد سه درصدی توقيف 
خودروهای حمل موادمخدر در سه ماه امسال افزود: 
همچنين س��الح های مكشوفه از قاچاقچيان نيز با 
رشد 8۰ درصدی روبه رو بوده است. اين به معنای 
همراهی عرصه ه��ای مبارزه با حم��ل موادمخدر، 
جرايم س��ازمان يافته، جرايم خشن و حمل سالح 
است و نشان می دهد كه بيشتر عمليات های انجام 
ش��ده مبتنی بر اطالعات بوده اند ت��ا از اين طريق 
ميزان تلفات افراد مسلح و قاچاقچيان افزايش يابد.

 رفع ابهام از پيش نويس قانون جديد 
مبارزه با موادمخدر

افشار در ادامه ضمن تشريح جزئيات بازنگری در 
قانون مبارزه با موادمخدر اظهار كرد: تغييرات قانون 

بايد به گونه يی باش��د ك��ه در صورت تغيير در يك 
جزء تمام بدنه قانون نيز متناسب با آن تغيير كند. 
در يك سال گذشته كارگروه های جامعی با حضور 
دستگاه های مختلف مقابله يی و دستگاه قضايی در 
مورد بازنگری قانون مبارزه با موادمخدر برگزار شده. 
پيش نويس قانون جديد و اصالحات آن آماده شده 
و تقديم مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است. 
اين قانون ممكن است مانند گذشته از سوی مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بازنگری شود و يا اختيارات 

آن به مجلس شورای اسالمی سپرده شود.
به گزارش ايس��نا، س��خنگوی س��تاد مبارزه با 
موادمخ��در با بيان اينك��ه در قانون جديد تكاليف 
دس��تگاه های مختلف پيش بينی ش��ده و ضمانت 
اجرايی مصوبات س��تاد و انس��جام يكپارچگی در 
قانون مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در اصالح 
قانون بر كاهش آسيب و مراقبت های بعد از درمان 
تاكيد ش��ده است همچنين تالش ش��ده است تا 
در م��ورد برخی از مصوبات آن رفع ابهام ش��ود. به 
ط��وری كه بتوانيم در ص��ورت ورود مواد جديد به 
ليس��ت موادمخدر در س��ريع ترين زمان نسبت به 
آن واكنش نشان دهيم و همچنين محكومانی كه 
ملزم به پرداخت جرايم نقدی هستند و اين مبلغ را 

پرداخت نمی كنند، نيز تعيين تكليف شود.
وی در ادام��ه اظه��ار كرد: در قان��ون مبارزه با 

موادمخدر بر پيشگيری و صيانت تاكيد جدی شده 
است همچنين در زمينه شناسايی و مصادره اموال 
قاچاقچيان نيز بررس��ی هايی ب��رای تعيين تكليف 
آن انجام ش��ده اس��ت چراكه اگر می خواهيم كمر 
قاچاقچيان را بش��كنيم بايد ضبط و مصادره اموال 
و دارايی ه��ای آن��ان را مورد توج��ه قراردهيم. اين 
حق معتادان اس��ت كه دارايی ه��ای نابجا و كالن 
قاچاقچيان از آنها ضبط ش��ود و در مسيرمبارزه با 

موادمخدر قرار بگيرد.

 درصد تراكنش مالي قاچاقچيان
افش��ار با اشاره به س��ه اقدام اساس��ی كه بايد 
در زمين��ه مبارزه با موادمخدر انجام ش��ود، گفت: 
نخستين اقدام تمركز بر ضربه زنی به سرشاخه های 
قاچاق موادمخدر از طريق كارهای اطالعاتی است، 
چرا كه حتی در صورت دس��تگيری خرده فروشان 
اين قاچاقچيان دانه درشت همچنان حضور دارند 
و از طري��ق افراد جديد اين مواد را عرضه می كنند. 
حدود ۷5درصد از كش��فيات اخير ستاد مبارزه با 

موادمخدر مبتنی بر اطالعات بوده است.
وی با اشاره به دومين اقدام اساسی در اين زمينه 
توضيح داد: مجازات جايگزين متناس��ب با اعدام از 
ديگر نكاتی اس��ت كه بايد مدنظ��ر قرار گيرد. بايد 
مكانيس��م دقيقی برای رص��د تراكنش های مالی 
قاچاقچيان و بستگان آنها وجود داشته باشد و قانون 
در زمينه ضعف و مصادره اموال آنها اصالح ش��ود.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه اظهار 
كرد: در برنامه ششم توسعه و سياست های كالن مقام 
معظم رهبری در كاهش ۲5درصدی اين آسيب ها 
تاكيد شده است يا با پرداختن به اين سياست های 
كالن و يا مديريت مصرف و قطع رابطه بين معتادان 
و قاچاقچيان بايد اقداماتی صورت گيرد. افش��ار در 
پايان ضمن تش��ريح برنامه های س��تاد به مناسبت 
سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر اظهار كرد: امسال 
حضور مردم و سمن ها در برنامه ها پررنگ تر خواهد 
بود و برنامه امحای موادمخدر در پنج استان كشور 
برگزار می شود. يكی از اين برنامه ها امحای همزمان 
با برنامه تهران برگزار می شود. همچنين از خانواده 
شهدا و جانبازانی كه در سال گذشته جان شان را در 
اين راه به خطر انداخته اند، تجليل می شود. وی در 
ادامه اظهار كرد: برخی از س��ازمان های مردم نهاد و 
مراكز پيشگيری نيز خدمات تخفيف دار و خدمات 
رايگانی را در مراكز سرپايی دراختيار متقاضيان قرار 
می دهند. همچنين صدا و سيما، مساجد و مدارس 
نيز برنامه هايی نظير برگزاری جشنواره ها، كمپين ها، 
زنجيره های انسانی، تئاتر خيابانی و پياده روی های 

خانوادگی را برگزار می كند.

جانشين نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد گفت: 
بر اس��اس گزارش جهاني پناهندگان در هر دو ثانيه يك نفر در 
جهان دچار بي جاش��دگي )بي خانمان( مي شود. به عبارت ديگر 

44 هزار و 4۰۰ نفر نيز هر روز بي جا مي شوند. 
ايرنيا كرنياك جانشين نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان اظهار كرد: روز گذش��ته كميسارياي 
عال��ي امور پناهندگان گزارش��ي تحت عنوان گ��زارش جهاني 
پناهندگان ارائه كرده اند كه طبق اين گزارش حدود 68.5ميليون 
نفر در سطح جهان دچار بي جايي شده و از خانه و كاشانه خود 
جدا ش��ده اند. همچنين طبق اين گ��زارش ۲5.4 ميليون نفر از 
مرزهاي كش��ورهاي خودش��ان عبور كرده اند تا به مناطق امن 
دست يابند. وي ادامه داد: در سال ۲۰1۷ بيش از ۳ميليون نفر 
به بي جا ش��دگان اضافه شدند كه بيشترين ميزان افزايش بوده 
است. همچنين طبق آمارهاي موجود، آمارهاي بي جاشدگي در 
حال افزايش اس��ت و به طور كل در س��ال ۲۰1۷، 16.۲ميليون 
نفر دچار بي جا شدگي براي نخستين بار يا چندمين بار شده اند. 
به طوري كه مي توان گفت در هر دو ثانيه يك نفر در جهان دچار 
بي جاشدگي مي شود. به عبارت ديگر 44 هزار و 4۰۰ نفر نيز هر 
روز »بي جا« مي شوند. جانشين نماينده كميسارياي عالي سازمان 
ملل متحد در ادامه افزود: كميسارياي عالي امور پناهندگان در 
سال 195۰ ميالدي تاسيس شد تا مسائل پناهندگان را پيگيري 
كند و در زماني كه اين سازمان تاسيس شد، قرار بود براي سه 

س��ال فعاليت كند اما از آن تاريخ تا س��ال ۲۰۰4 هر پنج سال 
يك بار ماموريت س��ازمان تمديد ش��د و در سال ۲۰۰4 مجمع 
س��ازمان ملل متحد قطعنامه يي صادر كرد كه اين كميس��اريا 
تا زماني كه مش��كل پناهندگان حل شود، بايد به فعاليت خود 
ادام��ه دهد. كرنياك تصريح ك��رد: روز جهاني پناهندگان براي 
نخس��تين بار در سال ۲۰۰1 مطرح شد و از آن سال هر روز ۲۰ 
ژوئ��ن كه مصادف با ۳۰ خرداد اس��ت در اين روز بزرگداش��تي 
برگزار مي ش��ود تا به فعاليت و كارها در اين زمينه توجه ش��ود 
و مجموعه فعاليت هايي كه كشورهاي ميزبان، پناهندگان انجام 
مي دهند به رس��ميت شناخته شده و از آنها قدرداني شوند.  در 
زمينه ميزباني پناهندگان دارد، گفت: اين كش��ور همبس��تگي 
خود را با پناهندگان در خالل س��ال ها ثابت كرده اس��ت و پس 
از گذشت چهار دهه ايران به عنوان يكي از كشورهاي برجسته 
ميزبان پناهندگان مطرح مي شود. ايران پنجمين كشور ميزبان 
پناهندگان است و اتباع افغانستاني در ايران دومين و بزرگ ترين 
جمعيت پناهندگان در سراس��ر كشور هستند. همچنين دولت 
ايران و مردم همبستگي چشمگيري با پناهندگان نشان داده اند 
و ميزبانان س��خاوتمندي بوده اند. جانشين نماينده كميسارياي 
عالي س��ازمان ملل متحد اظهار ك��رد: روز جهاني پناهندگان 
مراس��مي اس��ت كه مي توان با كش��ورهاي ميزبان پناهندگان 
اعالم همبس��تگي كرد و ما نيز به عنوان كميساريا فعاليت هاي 

مدافع گري خود را در اين زمينه ادامه خواهيم داد. 

هر دو ثانيه يك نفر در جهان بي خانمان مي شود
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كش��ور گفت: 
با كمك كميسارياي پناهندگان و وزارت بهداشت در طول سه 
سال گذشته توانستيم جمعيت عظيمي از پناهندگان را تحت 
پوشش بيمه سالمت دربياوريم. بطوري كه همه پناهندگان در 
كشور مي توانند از خدمات بيمه سالمت برخوردار باشند. احمد 
محم��دي ف��ر در كنفرانس جهاني روز جهان��ي پناهنده گفت: 
»جمهوري اس��المي ايران همواره در راستاي نگاه ارزشمدارانه 
و دي��ن مدارانه تالش داش��ته اس��ت هر چه بيش��تر و بهتر به 
پناهندگان و آوارگان خدمت رس��اني كند و در طول 5۰ س��ال 
گذشته كشورمان همواره مأمن و مقصد آوارگاني بوده است كه 
در كشورهاي خودش��ان دچار رنج و زحمت شده اند. همچنين 
حدود ۳ تا 5 ميليون نفر نيز در طول نيم قرن گذشته در كشور 
مهاجر و پناهنده داشتيم و تالش كرديم كه خدمات اوليه و مورد 
ني��از را براي پناهندگان فراهم كنيم. ام��روزه نيز تالش كرديم 
عالوه بر پناهندگان، مهاجريني را كه به صورت غيرقانوني وارد 
كشور شده اند را پذيرا باشيم و بنا بر فرمان مقام معظم رهبري 
كه سه سال پيش صادر كرده اند، امروز 1۰۲ هزار نفر از فرزندان 

مهاجرين غيرقانوني را در مدارس ثبت نام كرده ايم. 
او افزود: »امروز 4۳۰ تا 45۰ هزار نفر از دانش آموزان جمعيت 
پناهنده و مهاجر را در كنار دانش آموزان ايراني و همسان با آنها 
و با همان مزايا و برخ��ورداري دانش آموزان ايراني قرار داده ايم. 
همچنين خوش��حاليم كه بگوييم در طول سه سال گذشته نيز 

خدمات بيمه يي براي پناهندگان و مهاجرين فراهم كرده ايم و در 
طول سه سال گذشته جمعيت عظيمي از پناهندگان با كمك 
كميس��ارياي پناهندگان و وزارت بهداشت تحت پوشش بيمه 
سالمت درآمدند. بطوري كه همه پناهندگان در كشور مي توانند 
از خدمات بيمه س��المت برخوردار باشند. مديركل امور اتباع و 
مهاجرين خارجي وزارت كشور خاطرنشان كرد: تمام تالشمان 
اين است كه جامعه سالم، شاداب و اميدوار در جامعه پناهندگان 
ايجاد كنيم تا اميد به آينده را از دست ندهند و پس از اتمام ظلم 
و جور در كشورشان به آنجا بازگشته تا كشورشان را آباد كنند. 
بنابراين تمام تالش ها و اقدامات ما در راستاي ايجاد هنجارهايي 
در بين جامعه پناهندگان اس��ت كه رن��ج پناهندگي را كاهش 
مي ده��د. محمدي فر در ادامه اظهاركرد: امروزه حدود 1۷ هزار 
دانشجو و بيش از ۲5 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي از جمعيت 
پناهندگان كشورهايي مانند افغانستان و عراق و... در كشور داريم 
و همچني��ن برنامه هايي در جهت حماي��ت و ارتقاي امنيت در 
حوزه هاي سالمت، بهداشت و معيشت پناهندگان در دستور كار 
داريم. وي در پايان صحبت هايش اضافه كرد: سازمان هاي جهاني 
و كشورهاي اروپايي كه در زنجيره مهاجرت قرار دارند، متاسفانه 
به مسووليت هاي خودشان در رابطه با اقداماتي كه در ايران انجام 
مي شود، عمل نمي كنند و پاسخگوي مسووليت ها نبوده در حالي 
كه بارها تاكيد شده بود مهاجرت حلقه هاي زنجيري هستند كه 

همه كشورها در اين زنجيره قرار دارند. 

برخورداري پناهندگان از بيمه سالمت
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همزمان با سالروز زمين لرزه منجيل در يك نشست خبري اعالم شد

توسعه شبكه شتاب نگاري زلزله در فرصت برجام
گروه راه و شهرسازي|

س��ي و يكم خرداد 28س��ال پي��ش زلزله يي 
ب��ه بزرگي 7.4ريش��تر رودبار، منجيل، لوش��ان 
و 700روس��تاي اط��راف اين ش��هرها را لرزاند، 
زلزله ي��ي كه با وق��وع آن بي��ش از 35هزار نفر 
از هموطنانم��ان جان خود را از دس��ت دادند و 
60 هزار نفر زخمي ش��دند، زلزله يي كه باال بودن 
بزرگي آن، خس��ارت قابل توجه مالي و جاني آن 
موجب شد در ليست مرگبارترين ۱0زلزله جهان 

طي صدسال گذشته قرار گيرد. 
ام��ا با وجود خاط��ره تلخي ك��ه زلزله منجيل 
برجاي گذاشت، هر ساله با فرارسيدن سالگرد وقوع 
اين زلزله نشس��ت هايي درباره آثار و تبعات زلزله و 
همچنين ارائه راهكارهايي براي افزايش تاب آوري 
س��اختمان هاي كشور برگزار مي ش��ود. امسال هم 
نشستي به همين مناسبت در مركز تحقيقات راه، 
 مسكن و شهرس��ازي برگزار شد و در اين نشست 
درباره توسعه شبكه شتاب نگاري، تالش براي ايجاد 
ساختمان هاي بدون وقفه با كاربري بيمارستان و... 
توضيحاتي ارائه ش��د.   رييس مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرسازي در نشس��تي كه به مناسبت 
28 سال وقوع زلزله رودبار و منجيل برگزار شد، با 
اشاره به توسعه شبكه شتاب نگاري در كشور گفت: 
اميدواريم كه فاز اول اس��تقرار سامانه پاسخ سريع 

شهر تهران در هفته آينده راه اندازي شود. 
به گزارش ايس��نا، محمد شكرچي زاده افزود: بر 
اس��اس قرارداد منعقد شده با يك شركت خارجي، 
300 دستگاه شتاب نگاري خريداري شده كه از اين 
تعداد 200دس��تگاه آن به ايران تحويل شده است 
و اميدواريم با تامين اعتبارات از سوي دولت، بقيه 

دستگاه ها به ايران تحويل داده شود. 
به گفته او، از فرصتي كه بعد از تحريم و برجام 
ايجاد شد، توانستيم تعداد قابل توجهي دستگاه هاي 
ش��تاب نگاري از ش��ركت هاي اروپاي��ي خريداري 
كنيم كه تعدادي از آنها در س��طح ش��هر تهران با 
همكاري سازمان مديريت بحران نصب شد و مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
در عين حال با اش��اره به اعمال تحريم هاي جديد 
عليه كش��ور اظهار كرد: ب��راي كاهش چالش ها به 
دليل اعمال اين تحريم ها با تعدادي از شركت هاي 
فناور داخل��ي مذاكراتي را آغ��از كرديم تا بتوانيم 
زمينه هاي مناس��ب را براي طراحي و ساخت اين 

دستگاه ها فراهم كنيم. 
ش��كرچي زاده ادامه داد: در كش��ور هر ۱0سال 
يك زلزله بيش از 7 ريشتر رخ مي دهد كه اين امر 
مسووليت مركز تحقيقات را براي انجام فعاليت هاي 

اساسي در اين حوزه سنگين تر مي كند. 
او ب��ا اش��اره به اقدام��ات انجام ش��ده در مركز 
تحقيق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازي اظهار كرد: 
از مهم تري��ن اقدامات انجام ش��ده ب��راي كاهش 
خطرات ناش��ي از زلزله، تعيين حريم گس��ل ها در 

كالن شهرهاي كشور بوده كه تاكنون حريم گسل ها 
در ش��هرهاي تبري��ز، تهران و كرم��ان به تصويب 

شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده است. 

  درس هاي زلزله كرمانشاه
شكرچي زاده با تاكيد بر اينكه با اين مصوبه براي 
س��اخت و ساز در حريم گس��ل ها محدوديت هايي 
اعمال مي ش��ود، يادآور شد: از زلزله هاي مهمي كه 
در س��ال هاي اخير رخ داده و همچنين خس��ارات 
ناش��ي از اين زلزله ها در س��اختمان هاي مس��كن 
مه��ر اي��ن درس را آموختيم كه ب��ه برخي اجزاي 
غيرس��ازه يي مانند ديوارهاي داخلي و ميان قاب ها 
آس��يب هاي زيادي وارد شده است، به گونه يي كه 
در زلزله كرمانشاه مشاهده كرديم ساختمان ها سر 
پا بوده ان��د، ولي به ديوارهاي داخلي آس��يب وارد 
شده اس��ت.  رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي دليل اين امر را نبودن ضوابط فني براي 
اجزاي غيرس��ازه يي دانس��ت و يادآور شد: رويكرد 
آيين نامه هاي س��ازه يي كش��ور بر اس��اس كاهش 
كش��ته ها بوده اس��ت؛ اما در زلزله بزرگ كرمانشاه 
پنج هزار ميليارد تومان خسارت وارد شد كه بخش 
عمده يي از آن مربوط به تخريب اجزاي غيرسازه يي 

ساختمان ها بوده است. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه در اين زمينه بايد دو اقدام 
جدي آغاز ش��ود، اظهار كرد: بر اين اساس تدوين 
دس��تورالعمل طراح��ي براي اجزاي غيرس��ازه يي 
را در دس��تور كار قرار داديم كه در س��ال گذشته 
راهنماي طراحي س��ازه يي را با همكاري س��ازمان 
نظام مهندس��ي و دفتر تنظيم مق��ررات وزارت راه 

منتش��ر كرديم. به گفته اين مقام مسوول، اجراي 
اين دس��تورالعمل منجر به كاهش خسارات ناشي 

از زلزله بر اجزاي غيرسازه يي سازه ها خواهد شد. 
شكرچي زاده تدوين الحاقيه يي براي الزم االجرا 
كردن آيين نامه 2008 را از ديگر اقدامات اين مركز 
تحقيقاتي عنوان كرد و گفت: عدم اجراي آن تخلف 
محسوب مي شود و اميدواريم تا پايان تير ماه امسال 
اين الحاقيه از سوي وزير راه و شهرسازي ابالغ شود. 

  ساختمان  بدون وقفه با كاربري بيمارستان
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با اش��اره به زلزله اخير كرمانشاه افزود: تجربه زلزله 
كرمانشاه نش��ان داد كه بيمارس��تان ها تاب آوري 
الزم را در براب��ر زلزله ندارند؛ از اين رو در اين زلزله 
بس��ياري از مصدومان ب��ه دليل ناكارآمد ش��دن 
بيمارستان ها، به بيمارستان هاي شهر مجاور منتقل 

شدند و وضعيت مصدومان نيز بدتر شد. 
او اضافه كرد: بر اين اس��اس از دو سال گذشته 
تدوين ضوابط طراحي ساختمان هاي بدون وقفه را 
در دس��تور كار قرار داديم كه بر اساس آن ضوابطي 
ارائه ش��ود كه بيمارستان ها بدون هيچ خسارتي در 
زمان زلزله بتوانند بدون وقفه به امر خدمت رساني 
بپردازند.  ش��كرچي زاده با تاكيد بر اينكه در زمان 
زلزله حتي آسانسورهاي بيمارستان ها بايد كار كنند، 
گفت: اين ضوابط نهايي و به تصويب كميسيون هاي 
پژوهش��ي رس��يده اس��ت و اميدواريم با ابالغ آن 
بيمارستان ها تاب آوري الزم را در برابر زلزله كسب 
كنند.  رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با تاكيد بر اهميت كيفيت مصالح س��اختماني و به 

ويژه ميل گرد گفت: با افزايش قيمت ها، شاهد عرضه 
مصالح س��اختماني باكيفيت نامطلوب هستيم، به 
گونه يي كه ميل گرده��اي ذوبي با قراضه ها تهيه و 
توزيع مي شوند و نگران اين هستيم كه اين مصالح 
با كيفيت پايين در س��اختمان ها استفاده شوند.  او 
با تاكيد بر اينك��ه ميل گردهاي باكيفيت پايين در 
س��ازه ها دچار شكست مي شوند، ادامه داد: از سوي 
ديگر نگران كيفيت بتن ها هس��تيم، چرا كه زلزله 
كرمانشاه نش��ان داد كه بتن هاي استفاده شده در 
ساختمان ها، كيفيت الزم را ندارند و بخش عمده يي 
از خسارات سازه ها ناشي از پايين بودن كيفيت بتن 

بوده است. 

  كاهش ايمني سازه ها در برابر زلزله 
مدي��ر بخش زلزل��ه مركز تحقيقات مس��كن ، 
راه و شهرس��ازي هم در اين نشست با بيان اينكه 
در س��ال هاي اخير سازه هاي اس��كلتي روند رو به 
رش��دي را داش��ته اند، گفت: با وجود اين اقدامات، 
آس��يب پذيري س��اختمان ها در براب��ر مخاطرات 
طبيعي كاهش نيافته است و نيازمند فرهنگ سازي 
بيشتر هس��تيم، چرا كه تعداد واحدهاي مسكوني 
س��ه برابر زمان زلزله رودبار شده است، ضمن آنكه 
بس��ياري از خطوط و ش��ريان هاي حياتي توسعه 
يافته كه اين امر آسيب پذيري ما را در برابر حوادث 

طبيعي افزايش مي دهد. 
علي بيت اللهي با اش��اره به جزئيات زلزله بزرگ 
منجيل در 28س��ال گذش��ته افزود: در 28س��ال 
گذش��ته 3۱ خردادماه زلزله رودبار با بزرگاي 7.4 
و در مقي��اس ديگر با ب��زرگاي 7.7 در منطقه يي 

در حوالي ش��هرهاي رودبار، لوشان  و رستم آباد رخ 
داد ك��ه امتداد آن در ته��ران و در منطقه اميرآباد 
احس��اس شد.  او ادامه داد: در اين زلزله 500 هزار 
نف��ر بي خانمان و 35هزار نفر كش��ته ش��دند، اين 
حادثه دو س��ال بعد از رها شدن از جنگ تحميلي 
در اي��ران رخ داد ك��ه س��اختارهاي الزم را ب��راي 
مديريت بحران نداش��تيم.  بيت اللهي با بيان اينكه 
اين زلزله آثار مثبتي در ايجاد ساختارهاي مديريت 
بحران در برابر زلزله و حوادث غيرمترقبه در كشور 
داشته است، اضافه كرد: در آن زمان 8ميليون واحد 
مسكوني در كل كش��ور وجود داشت كه اكثر اين 
سازه ها فاقد اسكلت بودند.  مدير بخش زلزله مركز 
تحقيقات مس��كن ، راه و شهرسازي اضافه كرد: در 
ح��ال حاضر از 22ميليون واحد مس��كوني در كل 
كشور حدود ۱3ميليون واحد آن مسكوني اسكلتي 
و 9ميليون آن فاقد اس��كلت اس��ت.  بيت اللهي با 
اش��اره به اينكه در ش��هرهاي بزرگ چون مشهد، 
تبريز، تهران و كرمان س��ازه ها در كنار گسل هاي 
فعال ساخته ش��ده اند، اضافه كرد: اين امر موجب 
آس��يب پذيري شهرها شده است كه بايد نسبت به 

آن توجه بيشتري صورت گيرد. 

  صدور 12 نظريه فني 
در نشستي كه به مناس��بت بيست و هشتمين 
س��الگرد زلزله منجيل برگزار شد، معاون پژوهش 
و فناوري مركز تحقيقات  راه،  مسكن و شهرسازي 
نيز با تاكيد بر ضرورت استفاده از فناوري هاي نوين 
ب��راي كاهش خس��ارات گفت: يك��ي از مهم ترين 
چالش ها براي پذي��رش فناوري هاي نوين، تدوين 
استانداردهاي الزم است كه در اين زمينه »نظريه 
فن��ي« براي ۱2 فناوري نوي��ن در اين مركز صادر 
شده است. سعيد بختياري با تاكيد بر اهميت ايجاد 
ايمني در س��ازه ها افزود: بر اين اس��اس مجوزهاي 
تحقيقاتي مهمي را پيگيري كرديم كه از جمله آن 
مي توان به افزايش تاب آوري و كاهش خطرپذيري 
در شهرها، كنترل شبكه شتاب نگاري، انتقال ايمني 
حمل و نق��ل جاده يي، كاهش مص��رف انرژي در 
ساختمان ها و آمايش صوتي در ساختمان ها اشاره 
ك��رد. او از تدوين برنامه تحقيقاتي پنج س��اله مركز 
تحقيقات راه ، مس��كن و شهرسازي خبر داد و افزود: 
اين برنامه براي ارزيابي هاي دقيق تر به معاونت هاي 
مختلف وزارت راه و برخي اس��اتيد حاضر در شوراي 

راهبردي اين مركز تحقيقاتي ارسال شده است. 
بختي��اري با اش��اره ب��ه فعاليت ه��اي اين مركز 
تحقيقاتي در س��ال گذش��ته يادآور ش��د: در سال 
گذش��ته 94پروژه به پايان رسيد و ۱25پروژه جديد 
اجرايي ش��ده كه ش��امل پروژه هاي جاري مركز در 
قالب برنامه هاي ملي و پروژه هاي حل مشكل است. 

به گفته معاون پژوهش و فناوري مركز تحقيقات  
راه، مسكن و شهرسازي 36مورد آيين نامه ضوابط و 
 مقررات و 86 اس��تاندارد ملي تهيه و تدوين شده و
۱2 ايستگاه شتاب نگاري جديد هم ايجاد شده است. 

پيشرفت ۹1 درصدي قطعه 
اول آزادراه تهران – شمال

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي درب��اره آخرين 
وضعي��ت آزادراه تهران-ش��مال اعالم ك��رد: قطعه 
نخس��ت اين آزادراه به پيشرفت 9۱درصدي رسيده 
و در ح��ال حاضر كار روي آن در حوزه روس��ازي و 
تاسيسات ادامه دارد.  خيراهلل خادمي در گفت وگو با 
ايسنا افزود: با توجه به اينكه نصب برخي تاسيسات 
مورد نياز به تكميل روس��ازي احتي��اج دارد، كار در 
اين حوزه ظرف هفته هاي آينده ادامه دارد.  او درباره 
آخرين وضعيت س��اخت قطعه دوم آزادراه تهران – 
شمال توضيح داد: اين قطعه هم خوشبختانه با وجود 
آنكه تنها يك سال از كلنگ زني اش گذشته، پيشرفت 
خوبي داشته و به 2۱.5درصد پيشرفت رسيده است.  
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به پيگيري 
س��اخت تونل البرز در قطعه دوم اين آزادراه تصريح 
كرد: اين تونل كه طوالني ترين تونل جاده هاي ايران 
به حس��اب آمده و يك��ي از پيچيده ترين پروژه هاي 
عمراني كشور اس��ت، خوشبختانه در مراحل پاياني 
حفاري خود به س��ر مي ب��رد.  به گفت��ه خادمي از 
6400متر طول تونل البرز تنها حفاري 200متر آن 
باقي  مانده كه در صورت نهايي ش��دن تا 2ماه آينده 
رسما مراس��م پايان حفاري اين تونل برگزار خواهد 
ش��د.  او عدد مورد نياز براي تكميل قطعه دوم اين 
آزادراه را ۱500ميلي��ارد تومان قلمداد كرد و گفت: 
در صورت رس��يدن مناب��ع الزم قطعه دو ظرف يك 

برنامه چهارساله به بهره برداري خواهد رسيد. 

امضاي تفاهمنامه  با شركت 
ريلي سوييسي

معاون فني و زيربناي��ي راه آهن از امضاي تفاهمنامه 
با ش��ركت ريلي سوييس��ي براي پروژه هاي بازس��ازي و 
خريد ماش��ين آالت ريلي ب��ه ارزش 20 ت��ا 80ميليون 
ي��ورو خبر داد.  به گزارش ايلن��ا، مازيار يزداني ادامه داد: 
تفاهمنامه  پروژه هاي بازسازي و تعمير اساسي 2دستگاه 
 سرندباالس��ت و 6 ت��ا 9 ماش��ين زيرك��وب و ت��دارك

2۱ دس��تگاه ماشين آ الت خطي بين ايران و يك شركت 
سوييس��ي منعقد ش��د.  معاون فني و زيربنايي شركت 
راه آهن اظهار كرد: ارزش اين تفاهمنامه 20 ميليون يورو 
اس��ت كه در فازهاي بعدي ت��ا 80 ميليون يورو افزايش 
مي يابد.  او ادامه داد: در حال حاضر مناقصه 2۱ دستگاه 
در ش��بكه ريلي در حال برگزاري است كه شركت ماتيزا 
كه يك ش��ركت سوييسي اس��ت، موافقت كرده در اين 
مناقصه با تامين مالي ش��ركت كند.  اين مقام مسوول با 
تاكيد بر اينكه با انجام اين پروژه انقالبي در ش��بكه ريلي 
رخ مي دهد، گفت: توليدكنندگان اين ماش��ين آالت در 
دنيا به صورت انحصاري كار مي كنند و براي توسعه خط 
اس��تفاده مي ش��وند.  يزداني ادامه داد: سرمايه گذاري در 
مرحله اول 20 ميليون يورو و مكاتبات انجام شده تا سقف 
80 ميليون يورو در كشور ما هزينه كنند.  در ادامه ترانز 
مسرلي نماينده شركت ماتيزا درباره شرايط جديد ايران و 
اعمال برخي تحريم ها گفت: كشور سوييس از صدها سال 
گذش��ته كشور بي طرف از نظر سياست هاي جهاني بوده 
و همچنان تصميم گرفتي��م در اين موضوعات بي طرف 
بمانيم.  مسرلي اظهار كرد: اين توافق داراي چهار قسمت 
است كه فاز اول بازسازي دو دستگاه سرندباالست است، 
قس��مت هاي بعدي شامل فروش 6تا 9دستگاه زيركوب، 
فروش تجهي��زات جديد براي مناقصه و س��اخت مركز 

تامين و نگهداري آموزش پرسنل ايراني خواهد بود. 

ايرانشهر

پروژه پل دسترسي از بزرگراه امام علي)ع( به 
س��مت غرب بلوار ارتش و مسير راستگرد غرب 
به جنوب اين تقاط��ع به همراه 4پروژه عمراني 
ديگر روز شنبه مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
به گ��زارش مه��ر 5 پروژه پل دسترس��ي از 
بزرگراه امام علي)ع( به سمت غرب بلوار ارتش 
به همراه مسير راستگرد غرب به جنوب تقاطع، 
فاز نخس��ت تونل ارتباطي خيابان آرش به بلوار 
اس��فنديار و بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
مقاوم س��ازي و تغيي��ر وضعيت پ��ل كريمخان، 
كانال كمكي س��رخه حصار)ح��د فاصل ميدان 
بس��يج ت��ا پ��ل دولت آب��اد( و بهس��ازي جاده 
دسترسي به مجتمع پسماند گود آبعلي عناوين 
طرح هايي است كه صبح روز شنبه دوم تير ماه 
س��ال جاري طي مراس��مي با حض��ور مهندس 
سيدمحمدعلي افشاني، شهردار تهران رسما به 

بهره برداري مي رسند. 
پل دسترس��ي از بزرگ��راه امام عل��ي)ع( به 
س��مت غرب بل��وار ارتش و مس��ير راس��تگرد 
غرب به جنوب اي��ن تقاطع، بخش هاي ديگري 
از هس��ته مركزي پروژه احداث پل هاي تقاطع  
غيرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه هاي امام علي 
)ع( و شهيد صياد ش��يرازي است و با گشايش 
آنها نه تنها دسترس��ي ايمن و سريع شهروندان 

ب��ه غرب بلوار ارت��ش و ميدان اقدس��يه تامين 
خواهد ش��د بلكه امكان جمع آوري بار ترافيك 
ش��اخه ش��مالي محور دارآب��اد و هدايت آن به 

بزرگراه امام علي)ع( فراهم مي شود. 
از طرف��ي طبقه دوم تونل آرش- اس��فنديار 
كه به عنوان فاز نخس��ت اين پروژه راهگش��اي 
ترافيكي شناخته مي ش��ود شامل بيش از 600 
مت��ر طول مس��ير تونلي و رمپ ه��اي ورودي و 

خروجي است. 
اي��ن معبر زيرزميني با عب��ور از زير بزرگراه 
مدرس، خياب��ان آرش غربي را به خيابان آرش 
شرقي متصل كرده و ضمن كاهش گردش هاي 
اضافي به بهينه س��ازي مصرف س��وخت و زمان 
س��فرهاي درون ش��هري در محدوده منطقه 3 
كمك ش��ايان توجهي كرده است. گفتني است، 
فاز نخست تونل آرش- اس��فنديار پيش از اين 
مورد بهره برداري آزمايشي قرار گرفته و تحويل 

شهروندان شده است. 
اما متعاقب آنكه تبديل پل هاي فلزي ش��هر 
تهران ب��ه پل هاي كامپوزيت بتن��ي به عنوان 
راهكاري مناس��ب براي بهينه سازي هزينه هاي 
نگه��داري و مرم��ت اين دس��ته از پل ها مورد 
توجه مديران ش��هري قرار گرفت، تالش براي 
مقاوم س��ازي و تبديل وضعيت پل كريمخان از 

تير ماه س��ال ۱396 آغاز ش��د. اين پل پس از 
ط��ي اقدامات مربوط به مقاوم س��ازي در ادامه 
مرحل��ه نوس��ازي و تبدي��ل وضعيت، عرش��ه 
شمالي را طي تعطيالت نوروز امسال پشت سر 
گذاش��ت و حاال با اتمام عمليات اجرايي عرشه 
جنوبي همزمان با عيد سعيد فطر از يك سازه 
موق��ت و نا ايمن به يك پل دايمي و مقاوم در 
برابر بارهاي ناش��ي از زمين لرزه تبديل ش��ده 

است. 
پروژه بعدي كانال كمكي س��رخه حصار)حد 
فاصل ميدان بس��يج ت��ا پل دولت آباد( اس��ت؛ 
كانال��ي به ط��ول تقريب��ي 2400متر)به عرض 
5 ت��ا 6 متر و عم��ق 4متر( ك��ه در ادامه تونل 
كمكي كانال ابوذر واقع ش��ده و هدف از اجراي 
آن افزايش ظرفيت كانال قديمي س��رخه حصار 
به عنوان يكي از مهم ترين مجاري عبور آب هاي 

سطحي شهر تهران است. 
پ��روژه پنجم بهس��ازي جاده پس��ماند گود 
آبعلي شامل احداث جاده يي به طول 2500متر 
در دو الين رفت و برگش��ت و با عرض تقريبي 
30مت��ر در اراض��ي حد فاصل س��رخه حصار و 
جاج��رود بوده و ه��دف از اج��راي آن، كاهش 
تراكم ترافيك و تسهيل تردد كاميون هاي حمل 
نخاله در مسيرهاي منتهي به گود آبعلي است. 

هواي��ي  ناوب��ري  و  فرودگاه ه��ا  ش��ركت 
اي��ران جديدتري��ن آم��ار از وضعي��ت پروازها 
در فرودگاه ه��اي اي��ران را اعالم ك��رده كه بر 
اس��اس اين آم��ار در حوزه پروازه��اي داخلي 
ش��اهد كاهش مح��دود پروازها هس��تيم، اما 
در حوزه پروازهاي بين المللي پروازها نس��بت 
به فروردين ماه امس��ال 25درصد و نس��بت به 
ارديبهشت ماه س��ال گذشته ۱3درصد كاهش 

يافته است. 
به گزارش ايسنا، طبق جداول منتشر شده 
در دومين ماه س��ال ۱397 فرودگاه هاي ايران 

ميزبان 38هزار و 200پرواز بودند. 
همچنين در اي��ن دوره بيش از 4ميليون و 
600هزار مسافر در فرودگاه هاي ايران جابه جا 
شده اند و در جريان پروازهاي انجام شده بيش 
از 42ميلي��ون و 500هزار كيلوگرم بار اعزام و 

پذيرش شده اس��ت. براساس آمارهاي جديد، 
ميزان پروازهاي داخلي در قياس با فروردين ماه 
7درصد و در قياس با ارديبهشت ماه سال قبل 
9درص��د كاهش يافته اس��ت، از نظ��ر تعداد 
مسافران هم در قياس با فروردين ماه 8 درصد 
و در قياس با ارديبهش��ت ماه س��ال گذش��ته 
۱3درصد كاهش مسافر به ثبت رسيده است. 
جابه جايي ب��ار ه��م در فرودگاه هاي ايران 
كاهش داشته و نس��بت به ماه قبل 23درصد 
و نسبت به ارديبهشت ماه سال قبل ۱2درصد 

كاهش را نشان مي دهد. 
همان طور كه پيش از اين اعالم ش��ده بود، 
فرودگاه مهرآب��اد فعال ترين فرودگاه اين دوره 
پروازي بوده كه در آن با انجام بيش از ۱۱هزار 
و 500پ��رواز حدود يك ميلي��ون و 377 هزار 

مسافر جابه جا شده اند. 

مهرآباد در قياس با س��ال گذش��ته كاهش 
عملك��رد داش��ته اما نس��بت ب��ه فروردين ماه 
2درص��د در پروازها و 6درص��د در جابه جايي 
مس��افران افزايش فعاليت را به ثبت رس��انده 
اس��ت. پ��س از آن فرودگاه ه��اي مش��هد و 
ف��رودگاه  و  دارن��د  ق��رار  امام خمين��ي)ره( 
امام خميني)ره( توانس��ته در ح��وزه پروازهاي 
خارج��ي و همچني��ن جابه جايي ب��ار بهترين 

عملكرد را به خود اختصاص دهد. 
هرچند كه عملكرد اين فرودگاه هم نسبت 
ب��ه فروردين م��اه حدود 30 درص��د كاهش را 

نشان مي دهد. 
طبق برآوردهاي صورت گرفته 83.9درصد 
پروازهاي ارديبهشت ماه داخلي و ۱3.۱درصد 
خارجي بودن��د و حدود 3درصد آنها به مقصد 

عتبات عاليات صورت گرفته است.

بهره برداري رسمي از 5 پروژه عمراني در شهر تهران

كاهش قابل توجه پروازهاي بين المللي ايران

 آگهي مناقصه عمومي
  ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان چهارمحال و بختياري در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را از طريق س��امانه تداركات الكترونيك دولت انجام دهد.كليه مراحل برگزاري 

مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و و بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
نام و نشاني مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري به آدرس شهركرد- بلوار شريعتي- تقاطع خيابان فردوسي- امور بازرگاني- اداره تداركات.

موضوع مناقصه:

آخرين مهلت مبلغ تضمين )ريال (موضوع مناقصهنوع مناقصهشماره مناقصه
تحويل پاكات 

تاريخ، زمان و مكان 
گشايش پيشنهادها

يك مرحله اي عمومي97۱8

واگذاري بهره برداري از 
شبكه هاي توزيع و روشنايي 
معابر امور برق شهرستان 

بروجن و شعب تابعه

642.000.000

پايان وقت 
اداري روز 
شنبه مورخ
97/4/23

۱0 صبح روز
يك شنبه مورخ 

 97/4/24

يك مرحله اي عمومي97۱9

واگذاري بهره برداري از شبكه 
هاي توزيع و روشنايي معابر 
امور برق شهرستان فارسان و 

شعب تابعه

53۱.000.000

يك مرحله اي عمومي9720

واگذاري بهره برداري از شبكه 
هاي توزيع و روشنايي معابر 
امور برق شهرستان هاي بن 

و سامان

358.000.000

يك مرحله اي عمومي972۱

واگذاري بهره برداري از 
شبكه هاي توزيع و روشنايي 

معابر امور برق شهرستان كيار و 
شعب تابعه

463.000.000

يك مرحله اي عمومي9724

واگذاري بهره برداري از 
شبكه هاي توزيع و روشنايي 
معابر امور برق شهرستان 

شهركرد و شعب تابعه به صورت 
خط سرد و گرم

979.000.000

زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند پس از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ ۱397/4/۱0 از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت نسبت به ثبت نام و دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

مدت اعتبار پيشنهادها: اعتبار پيشنهادها از زمان افتتاح پاكت ها سه ماه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.
نوع و مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه: مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه به  صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز وجه نقد و... به حس��اب بانكي شركت توزيع نيروي برق 

استان چهارمحال و بختياري مي باشد.
ساير شرايط:

به پيشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهادات فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه چاپ آگهي در روزنامه )دردو نوبت( به عهده برندگان مناقصه مي باشد.
كارفرما در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
 تلفن تماس: 03832226277 اداره تداركات 

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري 

شرکت توزيع نيروي ربق استان 
 

چهارمحال و بختياري )سهامي خاص(
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وزير صنعت جزييات بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 97 را تشريح كرد

نسخه جديد حمايت از تجار
تعادل|

اهميت اساس��ي صادرات غيرنفتي در مسيري 
اس��ت كه ارزهاي حاصل از ص��ادرات مي پيمايند: 
ارز حاص��ل از ص��ادرات نفت��ي ب��ه جي��ب دولت 
م��ي رود و ارز حاص��ل از ص��ادرات غي��ر نفتي به 
جي��ب صادركنندگاني كه دس��ت كم بخش��ي از 
آنها با شناس��نامه بخش خصوصي واقعي فعاليت 
مي كنند. ش��ايد به همين دليل باشد كه پرداخت 
جوايز و مش��وق هاي صادراتي مهم ترين خواس��ته 
صادركنندگان غيرنفتي از دولت است. با اين همه 
س��ال جاري دست كم دومين س��الي است كه در 
بس��ته حماي��ت از صادرات غيرنفت��ي بر پرداخت 
مش��وق هاي صادراتي به ش��يوه يي غيرمس��تقيم 
تاكيد ش��ده؛ يعن��ي از پول يا همان مش��وق هاي 
مالي خبري نيس��ت. وزير صنعت، معدن و تجارت 
طي تش��ريح پيش نويس بسته حمايت از صادرات 
غيرنفتي سال 1397 پا را از اين هم فراتر گذاشت 
و اعالم كرد كه اولويت اصلي اين بس��ته، پرداخت 
مشوق هاي غيرمستقيم به صادركنندگان است كه 
9 سياست حمايتي غيرمستقيم از صادركنندگان 
كااله��ا و خدم��ات غيرنفت��ي را در ب��ر مي گيرد. 
بس��ته تش��ويقي صادرات با هدف تحقق صادرات 
غيرنفت��ي 53.8 ميليارد دالري در س��ال 1397 
تدوين و تصويب ش��ده كه به زودي جهت اجرا به 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي شود. 

  يارانه دولت به صادرات
اين نخس��تين  بار نيس��ت ك��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بس��ته يي براي حمايت از صادرات 
غيرنفت��ي تدوي��ن مي كن��د. با اين هم��ه محمد 
ش��ريعتمداري مي گويد، بسته حمايت از صادرات 
غيرنفتي در س��ال 1397 در مقايس��ه با سال هاي 
گذشته نقاط قوتي دارد. س��كاندار وزارت صنعت 
با بيان اينكه تصويب بس��ته حماي��ت از صادرات 
غيرنفتي گام مهمي در جهت تحقق هدف گذاري 
افزاي��ش ۲1درص��دي س��االنه ص��ادرات اس��ت، 
مش��وق هاي صادراتي اين بس��ته را تش��ريح كرد. 
بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد كليات اين 
بس��ته اكنون در اختيار س��ازمان برنامه و بودجه 
اس��ت و نس��خه پيش نوي��س آن كه مورد اش��اره 
آقاي وزير قرار گرفته احتماال مورد جرح و تعديل 
قرار خواه��د گرفت. اين بس��ته حمايتي با هدف 
تحقق ص��ادرات غير نفت��ي 53.8 ميليارد دالري 
در س��ال 1397 تدوين، تصوي��ب و جهت اجرا به 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي شود. 
اما بنا به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت، 
توجه به شرايط جديد اقتصادي كشور و اثرگذاري 
آن بر صادرات غيرنفتي در بخش هاي مختلف اعم 
از تغيي��ر در گروه هاي كااليي و خدماتي صادراتي 
و بازارهاي هدف ازجمله نقاط قوت بسته حمايتي 
امس��ال در مقايسه با بسته هاي حمايتي سال هاي 
گذشته اس��ت و توجه به هدف گذاري هاي ميزان 
ص��ادرات در س��ال 1397 در حوزه هاي كااليي- 

خدماتي و كشوري حائز اهميت خواهد بود. 
شريعتمداري همچنين با اشاره به موارد مندرج 
در قانون بودجه سال 1397 كشور براي حمايت از 
صادرات غيرنفتي و در نظر گرفتن 13هزارميليارد 

ريال جه��ت پرداخت مش��وق هاي صادراتي ادامه 
داد: هماهنگي دولت و مجلس ش��وراي اس��المي 
و دي��دگاه واح��د درخصوص حماي��ت از صادرات 
غيرنفت��ي به عنوان پيش��ران توس��عه همه  جانبه 

كشور واجد اهميت است. 
وزير صنعت اولويت اصلي بس��ته حمايت از 
صادرات غيرنفتي در سال 1397 را هم تشريح 
كرد. به گفته شريعتمداري، پرداخت مشوق هاي 
غيرمس��تقيم اولويت اصلي اين بسته است. او با 
اشاره به تجارب س��ال هاي گذشته درخصوص 
پرداخ��ت جوايز مس��تقيم و به��ره وري پايين 
اينگون��ه پرداخت ها همچنين مش��كالت مرتب 
به پرداخت جوايز مذكور، جوايز و پرداخت هاي 
مستقيم را فقط در حوزه صادرات خدمات فني 
و مهندس��ي دانسته و ساير پرداخت ها را از نوع 
مشوق هاي غيرمس��تقيم توصيف كرد. پرداخت 
غيرمس��تقيم جوايز و مشوق هاي صادراتي البته 
در بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال 
1396 ه��م مورد اش��اره قرار گرفت��ه بود اما به 
دليل عدم تحق��ق رديف بودجه پرداخت جوايز 
و مش��وق ها حت��ي بخش كوچك��ي از صادرات 
غيرنفتي)صادرات خدمات فني و مهندسي( كه 
قرار بود مش��مول پرداخت مستقيم مشوق هاي 
صادراتي باشد، نتوانست به اهداف مشخص شده 

در بسته برسد. 
ش��ريعتمداري در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود به تش��ريح فعاليت ه��اي 9گان��ه مندرج 
در بس��ته حماي��ت از ص��ادرات غيرنفتي جهت 
پرداخت مش��وق هاي صادراتي مي پردازد. بنابه 
اظه��ارات او اي��ن فعاليت ها ش��امل »حضور در 
نمايش��گاه هاي بين المللي معتبر خارج از كشور 
و نمايش��گاه اختصاص��ي در بازاره��اي ه��دف، 
كم��ك به راه ان��دازي مراكز ف��روش و بازاريابي 
محصوالت صادراتي ايران��ي در بازارهاي هدف، 
پرداخت يارانه س��ود تسهيالت صادركنندگان و 
نظام لجستيك واحدهاي توليدي صادرات گرا و 
بازسازي و نوسازي آنها)در قالب اعتبارات تملك 
دارايي ه��اي س��رمايه يي(، كمك ب��ه تبليغات، 
بازاريابي، اطالع رس��اني آموزش و فرهنگ سازي 
در ح��وزه ص��ادرات، پرداخت مش��وق صادراتي 
ب��ه كاال و خدم��ات ب��ا اولويت خدم��ات فني و 
مهندس��ي اولويت دار، كمك به برقراري خطوط 
منظم ريلي، دريايي و هوايي، پرداخت بخش��ي 
از هزينه ه��اي ثبت نش��ان هاي تج��اري ايراني 
در بازاره��اي هدف، كمك به تقويت و توس��عه 
خوش��ه هاي و شبكه  سازي در بنگاه هاي كوچك 
و متوسط صادرات گرا و كمك به افزايش سرمايه 

صندوق ضمانت صادرات ايران« است. 
البته ش��ريعتمداري بر اين موضوع تاكيد كرد 
كه با اس��تفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان 
و صادركنن��دگان حوزه ه��اي مختلف نس��بت به 
درج عناوي��ن تمام��ي زير فعاليت ه��اي مرتبط با 
مشوق هاي صادرات با هدف كمك به فعاليت هايي 
كه به نحوي با صادرات غيرنفتي مرتبط هس��تند، 

اقدام شود. 
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت همچنين 
توجه به زيرس��اخت هاي صادراتي از يك س��و و 

فعاليت هاي ترويجي از س��وي ديگ��ر را از ديگر 
اولويت هاي پرداخت مشوق هاي صادراتي دانست 
و گفت: اولويت پرداخت مشوق هاي غيرمستقيم 
ايجاد ارزش افزوده همچنين توليدات دانش بنيان 
اس��ت و خواه��ان توج��ه واحده��اي توليدي- 
صادراتي به توليد صادرات��ي با ارزش افزوده باال 
با هدف امكان رقاب��ت در بازارهاي بين المللي از 
يك س��و و ماندگاري در بازارهاي هدف از سوي 

ديگر هستيم. 

  از بسته 96 تا بسته 97
اما آيا بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 
1397 كه اكن��ون تنها بندهايي از آن رس��انه يي 
شده است، مي تواند موفق باشد؟ بهترين راه براي 
پاسخگويي به اين پرسش، بررسي آسيب شناختي 
بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي س��ال 1396 
است. بس��ته س��ال 1396 درحالي توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد كه نيمي از سال 
گذش��ته بود كه دليل اصلي اين تاخير طوالني را 
مي توان به درگيري دولتمردان در فرآيند انتخابات 

رياست جمهوري ارتباط داد. 
ام��ا در بخش��ي از بس��ته حمايتي س��ال 96 
اش��اره شده بود كه »آن دس��ته از صادركنندگان 
كاال ك��ه موفق به افزايش صادرات خود در س��ال 
1396 نس��بت ب��ه س��ال 1395 ش��ده  ي��ا براي 
نخس��تين بار اقدام به صادرات كرده اند، متناسب 
با مي��زان صادرات خ��ود و مطابق ب��ا درصدهاي 
ج��داول پيوس��ت بي��ن 0.5 تا 3درص��د از جايزه 
صادراتي بهره مند خواهند ش��د.« همچنين بر اين 
اس��اس، كف ارزش صادرات در سال 1396 براي 
برخ��ورداري از جوايز صادرات��ي كاال يك ميليون 

دالر تعيين شده بود. 
اصلي ترين انتقاد به بس��ته حمايت از صادرات 
غيرنفتي در سال 1396 را اما شايد باال بودن نرخ 
سود تسهيالت براي صادركنندگان درنظر گرفت. 
در واقع، مادامي كه نرخ س��ود تسهيالت در ايران 
ب��ه مراتب باالتر از كش��ورهاي ديگر باش��د، توان 
رقابت صادركنن��دگان ايراني به دليل قيمت تمام 
ش��ده باالتر، با افت چش��مگيري رو به رو خواهد 
شد. اين در حالي اس��ت كه  در بسته سال 1396 
هم به پرداخت غيرمس��تقيم جوايز و مشوق هاي 
صادرات��ي و اختصاص تنه��ا 4۲ ميلي��ارد تومان 
به ش��كل مس��تقيم، به صادرات خدم��ات فني و 
مهندس��ي اشاره ش��ده بود. موضوعي كه در بسته 
حمايت��ي س��ال 97 نيز تكرار ش��ده اس��ت. البته 
مجتبي خسروتاج رييس س��ازمان توسعه تجارت 
نيز در همان زمان گفته بود: »طبق بررس��ي هاي 
گمرك ايران، عمده صادركنندگان ايراني كه حجم 
باالي��ي را در بر مي گيرد، كمتر از يك ميليون دالر 
در سال صادرات دارند. بنگاه هايي كه بيش از 10 
ميليون دالر در س��ال صادرات داشته باشند كمتر 
از ۲00 شركت و بنگاه هاي كه بيش از يك ميليون 
دالر صادرات در س��ال داشته باش��ند نيز كمتر از 

500 شركت هستند.«

  صادرات غيرنفتي در مسير صعود
اين درحالي است كه براس��اس تازه ترين آمار 

گمرك اي��ران )آمار دو ماهه س��ال 1397(، تراز 
تجاري مثب��ت 94۲ ميليون دالر بوده و صادرات 
غيرنفت��ي ايران نيز رش��دي ۲۲درصدي داش��ته 
اس��ت. براس��اس تازه ترين آمار گم��رك ايران از 
تجارت خارجي، در دو ماهه نخس��ت سال جاري 
صادرات انواع كاالها غير از پتروشيمي و ميعانات 
گازي رش��د قابل توجهي داشت و با 40.54درصد 
افزايش به 4 ميليارد و 391 ميليون دالر رس��يد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه ص��ادرات پتروش��يمي 
ب��ا رش��د 1.19درصدي ب��ه ۲ ميلي��ارد و 318 
ميلي��ون دالر و صادرات ميعانات گازي با افزايش 
10.54درصد به يك ميلي��ارد و ۲9 ميليون دالر 
رس��يد. به اين ترتيب مجم��وع صادرات و واردات 
 غيرنفتي ايران در ۲ ماهه اول س��ال جاري بالغ بر
14 ميليارد و 536 ميليون دالر بود كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل 11درصد افزايش داشته 
اس��ت. براس��اس گزارش دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران، ص��ادرات غيرنفتي ايران 
در اين م��دت به 7 ميلي��ارد و 739ميليون دالر 
رس��يد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 
ميزان ۲1.93درصد افزايش داش��ته است، چراكه 
س��ال گذش��ته در همين مدت 6 ميليارد و 347 
ميليون دالر كاال به خارج از كش��ور صادر ش��ده 
بود. از آن س��و، براس��اس آم��ار مقدماتي گمرك، 
ارزش صادرات غيرنفتي كش��ور در 3 ماه منتهي 
به خرداد س��ال 1397 حدود 11.5ميليارد دالر و 
ارزش واردات قطعي نيز 9.9ميليارد دالر بوده كه 
به ترتيب ۲1درصد رش��د و 5.6درصد كاهش در 
اين دو بخش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
اتفاق افتاده است. حال بايد ديد كه بسته حمايتي 
از صادرات غيرنفتي مي تواند صادرات كشور را در 
مسير رونق قرار دهد يا اينكه مثل سنوات گذشته 
تنها بخش��ي هايي از اين بس��ته حمايتي اجرايي 
و برخ��ي از بنده��اي آن كه بيش��تر جنبه مالي و 
 تش��ويق صادركنن��دگان را در مي گيرد، همچنان 

مغفول مي ماند. 

  بسته حمايتي با چاشني »ارز«
جزئيات بس��ته حمايت از صادرات غير نفتي 
س��ال 97 اما هر ش��كل و ش��مايلي كه داشته 
باش��د، تفاوتي اساسي با بس��ته سال 96 خواهد 

داش��ت. جهش نرخ ارز در ماه هاي اخير قطعا به 
صورت مستقيم بر ميزان صادرات غيرنفتي تاثير 
خواهد گذاش��ت و اگر منطق صرف اقتصادي را 
مدنظر قرار دهيم، نتيجه افزايش ميزان صادرات 
غيرنفتي خواهد ب��ود. دليل اين موضوع هم آن 
اس��ت كه با افزايش نرخ ارزهاي خارجي )مانند 
دالر( در برابر ريال، كاالهاي صادراتي توليد شده 
در داخ��ل قابليت رقابت بيش��تري در بازارهاي 

صادراتي خواهند داشت. 
ب��ا اين هم��ه، ص��ادرات غيرنفتي اي��ران در 
س��ال جاري به ش��كلي ديگر هم از افزايش نرخ 
ارز تاثي��ر مي پذيرد. الزام دول��ت به بازچرخاني 
ارزه��اي حاص��ل از ص��ادرات در چرخه تجاري 
كش��ور، دست كم تاكنون، به افزايش تقاضا براي 
واردات دام��ن زده و منط��ق اقتصادي موردنظر 
دول��ت را برآورده نكرده اس��ت. آمارها از حدود 
۲8 ميلي��ارد دالر ثبت س��فارش واردات كاال از 
ابتداي س��ال جاري تاكنون خبر مي دهند و هر 
چند همه اين ثبت سفارش ها به واردات حقيقي 
كاال نينجامي��ده اس��ت، آن را مي توان به عنوان 
نشانه يي از كاركرد نادرس��ت سامانه »نيما« در 
نظر گرفت. زمزمه نرخ جديد براي ارز )موس��وم 
به »نرخ سوم«( كه از چانه زني ميان صادركننده 
و واردكننده حاصل مي شود نيز به افزايش تقاضا 

براي ارزهاي خارجي دامن خواهد زد. 
افزاي��ش تقاضا ب��راي ارزه��اي خارجي اما 
ب��ه نوبه خود به افزايش بيش��تر ن��رخ ارزهاي 
خارج��ي مي انجامد. به اين ترتي��ب، مي توان 
پيش بيني ك��رد كه ص��ادرات غيرنفتي ايران 
در پايان س��ال 97، متاث��ر از افزايش نرخ ارز، 
ارقامي بس��يار باالت��ر از 53 ميلي��ارد دالر را 
تجربه كند كه در بس��ته حماي��ت از صادرات 
غيرنفتي نيز مورداش��اره قرار گرفته است. اين 
امر اما به تعداد شركت هايي كه مي توانند حد 
نصاب وزارت صنعت براي دريافت مشوق هاي 
صادرات��ي را ارضا كنند، خواه��د افزود. به اين 
ترتي��ب، به س��ادگي مي توان تص��ور كرد كه 
بودج��ه مورد نظر بس��ته حماي��ت از صادرات 
غيرنفتي در سال جاري، حتي در شرايطي كه 
حمايت ها به شكل غيرمس��تقيم انجام شوند، 

تكافوي صادركنندگان نمونه نخواهد بود.

 معادن مشكل دار 
تعطيل مي شوند

فارس| رييس س��ازمان نظام مهندسي معدن گفت: 
طبق اعالم س��ازمان صنعت، معدن و تجارت معادني كه 
مشكل ايمني دارند يا بايد مشكالت را به سرعت برطرف 
كنند يا در غي��ر اين صورت تعطيل مي ش��وند. نادعلي 
اس��ماعيلي دهج ديروز در نشس��ت خبري گفت: بعد از 
حادثه معدن زغال سنگ يورت و به درخواست وزارتخانه 
در مدت يك ماه از 1۲5معدن زغال س��نگ بازرسي هاي 
ايمني از جانب كارشناس��ان اين سازمان صورت گرفت 
كه تعداد محدودي از آنها مش��كالتي داشتند و قرار شد 
براي ادامه فعاليت به س��رعت اين مش��كالت را برطرف 
كنند. او با بيان اينكه بخش معدن كمترين تاثيرپذيري 
را از تحريم  دارد، گفت: در تحريم هاي گذشته اين بخش 
عالوه بر تامين مواد اوليه مورد نياز كش��ور صادرات هم 
داشت. رييس سازمان نظام مهندسي معدن در خصوص 
تاثير تحريم ها بر بخش معدن كشور گفت: بخش معدن از 
جمله بخش هاي اقتصادي كشور است كه تحريم ها تاثير 
بس��يار اندكي بر آن دارد. رييس سازمان نظام مهندسي 
مع��دن بيان كرد: عالوه بر تامين مواد مورد نياز كش��ور 
در بخش هاي مختلفي از جمله سيمان و فوالد صادرات 

هم داشتيم. 
اسماعيلي دهج در بخش ديگري با اشاره به پيگيري 
صورت گرفته از س��وي س��ازمان نظام مهندس��ي براي 
مباحث گردشگري معدني گفت: اين سازمان در نامه يي 
به ش��ريعتمداري وزير صنعت جهت همكاري با سازمان 
گردش��گري براي توسعه گردش��گري و توريسم معدني 
اع��الم آمادگي ك��رده و وزير صنعت ه��م از اين موضوع 
حمايت كرده اس��ت. او با تاكي��د بر اينكه جايگاه قانوني 
اين موضوع كه جزو برنامه هاي توسعه يي كشور است بايد 
مشخص شود، گفت: سازمان نظام مهندسي معدن بازوي 
اجرايي خوبي براي اين مس��اله است ضمن اينكه در اين 
بخش مي توان اش��تغال زايي هم داشت. اسماعيلي دهج 
اظهار كرد: در صورت اجرايي ش��دن گردشگري معدني 
مي توان در س��ه عرصه ژئوتوريس��م، مع��ادن متروكه و 
زمين شناسي معدني فعاليت كرد. او در ادامه با بيان اينكه 
سازمان نظام مهندسي كشور 36 هزار عضو دارد، گفت: 

10هزار نفر از اين تعداد تعيين صالحيت شده اند. 

ابطال پروانه استاندارد 8 
فرآورده غذايي

ايسنا| مديركل استاندارد استان تهران از ابطال پروانه 
استاندارد 8فرآورده در ماه گذشته در استان تهران خبر داد. 
محمودرضا طاهري با تاكيد بر نظارت جدي بر كيفيت مواد 
غذايي اظهار كرد: در جلسات كميته عاليم ماه گذشته اين 
اداره  كل، كارشناسان استاندارد پروانه استاندارد 8فرآورده 
غذايي را ابطال كردند. او ادامه داد: توسط اين كميته پروانه 
اس��تاندارد 8فرآورده غذايي به نام هاي مينارين با نام هاي 
تجارت��ي توليك��والك )به علت كيفيت پايي��ن توليدات(، 
همبرگر و سوس��يس و كالباس با نام تجارتي پرشين پودر 
آسيا )به علت تعطيلي واحد(، سوسيس و كالباس-كنسرو 
خوراك مرغ-كنسرو لوبيا چيتي از شركت اطعمه پارس )به 
علت تعطيلي واحد(، كنسرو انواع پلو بدون گوشت و كنسرو 
پلو )شويد باقالپلو-شويدپلو( با نام تجارتي گل وش )به علت 
تعطيل��ي واحد( باطل ش��د. به گفته مدير كل اس��تاندارد 
استان تهران در اين جلسات همچنين براي 6فرآورده آب 
نارنج با نام تجارتي كوهك، زعفران رشته يي با نام تجارتي 
سرخوش��ه، نمك خوراكي يددار از واحد حسين كاظمي، 
پروتئين سويا-گندم پوست كنده- جو پوست كنده از واحد 
تولي��دي مونا محمدي و مارال برخ��ورداري، پروانه كاربرد 
عالمت اس��تاندارد دريافت كردند. از اي��ن رو صدور پروانه 
كاربرد عالمت اس��تاندارد جهت عرضه محصوالت به بازار 
و ني��ز ابطال پروانه اس��تاندارد به دالي��ل مختلف از جمله 
تعطيلي واحدها و نيز كيفيت پايين توليد از جمله وظايف 
س��ازمان استاندارد است كه به صورت ماهانه نسبت به آن 

اقدام مي كند. 

افتتاح دومين مركز تجاري 
ايران در چين

خبرگزاري صداوس�يما| دومين مركز تجاري ايران 
در چين با مس��احت 300 مترمربع در شهر »نينگبو« در 
استان »ججيانگ« چين افتتاح شد. رايزن بازرگاني ايران 
در ش��انگهاي در اين خصوص گفت: در راس��تاي معرفي 
كاالها و خدمات ايران براي افزايش توان صادراتي و جذب 
سرمايه گذاري خارجي، دومين مركز تجاري ايران در چين 
افتتاح ش��د. علي دهقاني با اش��اره به سفر سال گذشته 
مسووالن اين مركز تجاري به تهران افزود: مسووالن پس 
از برگزاري جلس��ات با دفتر توس��عه صادرات محصوالت 
صنعتي و معدن��ي و دفتر هماهنگي صادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع تبديلي، صادركنندگان برتر جهت ارائه 

محصول در اين مركز تجاري معرفي شدند. 

بنگاه ها حق افزايش 
خودسرانه قيمت ها را ندارند

ايرنا| رييس اتاق اصناف ايران گفت: هيچ بنگاه توليدي 
و صنفي حق ندارد، قيمت كاال و خدمات خود را به صورت 
خودسرانه افزايش دهد. علي فاضلي افزود: بر اساس قانون 
هرگون��ه افزايش قيمت بايد از س��وي مراج��ع قانوني آن 
تصميم سازي و ابالغ شود. او با بيان اينكه برخي بنگاه هاي 
توليدي و صنفي نرخ كاال و خدمات خود را به بهانه افزايش 
قيمت ارز و دس��تمزد افزايش داده اند، افزود: اين بنگاه ها 
بايد نرخ هاي خود را به وضعيت گذشته برگردانند. رييس 
اتاق اصناف ايران ادامه داد: قيمت همه كاالها و خدمات در 
گروه هاي كااليي اول، دوم و سوم بايد بعد از تاييد مراجع 
حقوقي از جمله سازمان حمايت افزايش يابد. فاضلي اظهار 
كرد: بازرسان سازمان هاي نظارتي از جمله سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و اتاق اصناف با متخلفان 
برخورد مي كنند. او در ادامه س��خنان خ��ود گفت: البته 
از ط��رف ديگر با توجه به افزايش نرخ دس��تمزد و برخي 
هزينه هاي ديگر، هواي بنگاه هاي اقتصادي را هم داش��ته 
باش��يم. به گفته رييس اتاق اصناف ايران در پايان هر ماه، 
گزارش بازرسي از تخلفات و گرانفروشي و… اعالم خواهد 
ش��د. رييس اتاق اصناف اي��ران در ارتباط با اعتراض ها در 
بازار كفش تهران نيز گفت: اين اعتراض ها كامال صنفي بود 

و نبايد با عينك سياسي به آن نگريست.

تعادل|
وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه آني و حائز اهميت به 
معاون اول رييس جمهور براي حذف سود بازرگاني و حقوق گمركي 
واردات كاغ��ذ باطله درب��اره افزايش قيمت كاغذ در بازار هش��دار 
داد. محمد ش��ريعتمداري با ارسال نامه يي به اسحاق جهانگيري با 
موضوع »حقوق گمركي و س��ود بازرگاني كاغذ باطله« نوش��ت: با 
سالم، آنگونه كه مستحضريد با توجه به شرايط اقليمي كشور تامين 
مواد اولي سلولزي صنايع كاغذسازي با محدوديت هايي مواجه است 
بر همين  اس��اس صنعت كاغذ و مقواي كش��ور حدود 85 درصد با 
اس��تفاده از كاغذ باطله شكل گرفته است. در همين راستا طي دو 
سال اخير حدود 600 هزار تن نيز به ظرفيت كاغذهاي بسته بندي 
كش��ور افزوده ش��ده كه اين امر تامين كاغذ باطله را براي صنعت 
كاغذسازي با مش��كل مواجه كرده است ضمن اينكه جهت ارتقاي 

توليد كاغذهاي داخل، واردات كاغذ باطله امري ضروري است. 
با اين وجود در راس��تاي تسهيل در واردات اين مواد اوليه مورد 
نياز صنايع كاغذسازي، كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون 

مق��ررات صادرات و واردات طي صورت جلس��ه م��ورخ 96.11.۲9 
تصوي��ب ك��رده كه 4درص��د حق��وق گمركي و يك درصد س��ود 

بازرگاني)مجموعا 5 درصد( كاغذهاي باطله حذف شود.«
بنابر اين گزارش، ديگر نامه وزير صنعت، معدن و تجارت درباره 
حذف تعرفه واردات كاغذ به  ش��رح زير است:»با سالم، بازگشت به 
نامه ش��ماره قبل��ي و با توجه به مطالب مطروحه در جلس��ه مورخ 
97.۲.۲6 مبني بر ارائه اطالعات تكميلي پيرامون پيش��نهاد حذف 
4درصد حقوق ورودي كاغذ باطله بدين وس��يله موارد زير به  آگاهي 

مي رسد: 
1- وفق تبصره ماده 38 برنامه ششم توسعه دولت مكلف است، 
تس��هيالت الزم را در جهت توس��عه زراعت چ��وب و واردات مواد 
اولي��ه صنايع مرتبط با چوب)س��لولزي( در اختيار صاحبان صنايع 
و كش��اورزان طرف قرارداد قرار دهد. نظ��ر به اينكه كاغذ باطله به 
عنوان جايگزين چوب در صنعت كاغذس��ازي كشور مورد استفاده 

قرار مي گيرد لذا از مصاديق تبصره مذكور است. 
۲- با توجه به مزاياي متعدد بازيافت كاغذ ازجمله كاهش مصرف 

انرژي، آب، مواد شيميايي، پساب و عدم استفاده از منابع چوبي در 
برنامه راهبري صنعت س��لولزي، توسعه صنعت كاغذ با استفاده از 
كاغذ باطله مورد تاييد قرار گرفته اس��ت. ش��ايان ذكر است كه اين 
موض��وع نيز در دنيا امري رو به گس��ترش ب��وده به طوري كه وفق 
اطالعات فائو حدود 56 درصد كاغذ و مقواي جهان در سال ۲016 

با استفاده از كاغذ باطله بوده است. 
3- با توجه به گسترش صنعت كاغذ با استفاده از كاغذ باطله در 
س��ال هاي اخير و وجود طرح هاي متعدد در دست اجرا عمال كاغذ 
باطله داخلي جوابگوي نياز اين صنعت نبوده و دليل سبفت گرفتن 
تقاضا نس��بت به عرضه و به  هم خ��وردن توازن آن در كمتر از يك 
س��ال، قيمت هر كيلو كاغذ باطله قهوه ي��ي از 4هزار ريال به 9هزار 
ريال افزايش يافته و اين امر اساسا اقتصاد اين صنعت و حاشيه سود 

آن را با مشكل مواجه كرده است. 
4- درح��ال حاضر هر تن كاغ��ذ باطله وارداتي ح��دود 140تا 

۲۲0دالر بسته به كيفيت و كشور مبدأ در نوسان است. 
5- ب��ا توجه به عدم تكاپوي كاغذ باطل��ه داخلي در تامين نياز 
كارخانجات فعلي و طرح هايي كه در دست اجراست، برآورد مي شود 
در سال جاري حداقل 300هزار تن نياز به كاغذ باطله كشور افزوده 
ش��ود كه  بايد از طريق واردات تامين شود لذا واردات كاغذ باطله از 

نظر تنظيم قيمت بازار نيز داراي اهميت ويژه يي است. 

6- صنعت كاغذسازي ماهيتا از حاشيه سود بااليي برخوردار 
نيست به خصوص كاغذهاي توليدي با استفاده از كاغذ باطله كه 
عمدتا كاغذ و مقواي صنعتي است و به  دليل رقابت فشرده بين 
واحدهاي توليدي س��ود محدودي دارد. الزم به توضيح است كه 
سهم كاغذ باطله در قيمت تمام  شده حدود 70درصد در كاغذ و 

مقواي صنعتي است. 
7- موضوع حذف س��ود بازرگاني و حقوق ورودي كاغذ باطله 
در جلسه مورخ 96.11.۲9 در كميسيون ماده يك مطرح شد و 
اعضاي كميس��يون با آن موافقت كردند كه بر اين  اساس حذف 
يك درصد سود بازرگاني در آيين نامه مقررات صادرات و واردات 
سال 1397 اعمال و جهت حذف 4درصدي حقوق ورودي مراتب 
طي نامه شماره ۲8175/60 مورخ 1397.1.۲3 اين وزارتخانه از 

معاون اول محترم رييس جمهور درخواست شد. 
با توجه به موارد فوق الذكر و كمبود كاغذ باطله در كش��ور و 
پيش بيني افزايش آت��ي قيمت آن حذف 4درصد حقوق ورودي 
كاغذ باطله نقش قابل توجهي در امكان ادامه فعاليت واحدهاي 
كاغذسازي داشته ضمن اينكه در راستاي اهداف زيست محيطي 
مورد توجه كشور اس��ت بنابراين درخواست دارد، ترتيبي اتخاذ 
فرماييد كه در تصويب و ارس��ال اليحه مجلس ش��وراي اسالمي 

تسريع به  عمل آورند. 

وزير صنعت طي نامه اي فوري به جهانگيري خواستار شد  

تعرفه كاغذ حذف شود 

دبير ستاد توس��عه روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: 
اس��تان كرمانشاه با داش��تن پنج گذرگاه مرزي خسروي، 
پرويزخان، ش��يخ صالح، شوشمي و س��ومار بيشترين مرز 
ب��ا ع��راق و باالترين حجم ص��ادرات و م��راودات مرزي با 
اين كش��ور را دارد. حس��ن دانايي فرد در حاشيه بازديد از 
مرزهاي قصرش��يرين در گفت وگو با ايرن��ا افزود: افزايش 
دو براب��ري حجم ص��ادرات از نظر وزن��ي و ارزي طي دو 
ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال، 
نويدبخ��ش افزايش صادرات اس��ت كه اين مهم با تالش و 
برنامه ريزي مسووالن محقق شد. او اظهار كرد: مرز رسمي 
پرويزخان قابليت بس��يار باالي��ي دارد كه هم اكنون حجم 
بس��يار زيادي از صادرات كش��ورمان به ع��راق از اين مرز 
رسمي انجام مي شود كه قرار است از اول تير امسال شاهد 
راه اندازي ترانزيت كاال از اين مرز رس��مي باش��يم. او بيان 
كرد: با وجود هماهنگي هاي خوبي كه در دو مرز رس��مي 
پرويزخان و خسروي وجود دارد، ولي شاهد برخي نقص ها 
و ناهماهنگي ها هس��تيم ك��ه براي برخي از اين مس��ائل 

تصميم گيري شد و برخي نيز در تهران بررسي مي شود كه 
اين حمايت ه��اي عملي و عيني درنهايت منتج به افزايش 

صادرات مي شود. 
دبير س��تاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق با بيان 
اينكه مرز رسمي خسروي يكي از مهم ترين و قديمي ترين 
مرزهاي جمهوري اس��المي ايران با عراق است، گفت: اين 
م��رز آبادترين گذرگاه مرزي بعد از جنگ تحميلي اس��ت 
و در مقايسه با س��اير مرزهاي كشورمان، داراي تجهيزات 
مس��افري و تجاري مطلوبي اس��ت. دانايي فرد اضافه كرد: 
جمهوري اس��المي ايران نگاه كامل و جامعي براي توسعه 
مرزها دارد و در زمينه بازگش��ايي مرز خسروي براي تردد 
زائران عتبات عاليات نيز در جمع بندي هايي كه انجام شد 
به اين نتيجه رسيده ايم كه اين مرز رسمي امسال بايد روي 
زائران بازگش��ايي شود. او با بيان اينكه هم اكنون تاجران و 
بازرگانان مي توانند از مرز خس��روي ب��ه عراق تردد كنند، 
افزود: ش��رايط كنوني كش��ور و همچنين اشتغال و ثروت 
ملي نيازمند صادرات اس��ت و اف��رادي كه براي حضور در 

مرزها تالش مي كنند، خط مقدم جهاد اقتصادي هستند. 
مع��اون سياس��ي و اجتماعي فرماندار قصرش��يرين نيز 
گفت: شهرس��تان قصرش��يرين با داش��تن دو مرز رسمي 
خس��روي و پرويزخ��ان حجم بااليي از ص��ادرات به عراق 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. نعم��ت اهلل نازپرورده 
افزود: هم اكن��ون 53درصد صادرات غيرنفتي كش��ورمان 
به عراق از طريق مرز رس��مي پرويزخان انجام مي ش��ود و 
اين شهرس��تان همچني��ن داراي بزرگ ترين پايانه زميني 
بين المللي خاورميانه در مرز رس��مي خس��روي اس��ت. او 
اظهار كرد: فعاليت هاي خوبي درراس��تاي بازگش��ايي مرز 
رس��مي خس��روي براي تردد زائران عتبات عاليات صورت 
گرفت و انتظار مي رود كه امسال شاهد بازگشايي اين مرز 
باش��يم. او گفت: هم اكنون روزان��ه به طور ميانگين 800 تا 
يك هزار و ۲00 دستگاه كاميون حامل كاالهاي صادراتي 
از مرز رس��مي پرويزخان و 300 تا 400 دس��تگاه كاميون 
حام��ل كاالهاي ترانزيت��ي از مرزهاي اين شهرس��تان به 
عراق ت��ردد مي كنند. ب��ا حضور مديرعامل گروه توس��عه 

ملي، »كسري غفوري« به عنوان مديرعامل و نايب رييس 
گ��روه ملي فوالد ايران معرفي ش��د. به گزارش ايس��نا، در 
مراس��مي با حضور غريب پور مديرعامل گروه توسعه ملي، 
كسري غفوري به عنوان مديرعامل و نايب رييس گروه ملي 
فوالد ايران معرفي شد. از سوابق كاري غفوري مي توان به 
رييس هيات مديره و قائم مقام شركت صنعتي معدني گروه 
توس��عه ملي، عضو هيات مديره شركت گسترش معادن و 
صنايع معدني زرش��وران و مديريت بازرگاني ش��ركت هاي 
زيرمجموعه صندوق بازنشس��تگي كش��وري اش��اره كرد. 
حميد محمودي مديرعامل پيش��ين گروه ملي فوالد ايران 
نيز در گفت وگو با ايس��نا در اين باره اظهار كرد: حدود سه 
سال در س��مت مديرعاملي گروه ملي فوالد ايران فعاليت 
كردم و اكن��ون نوبت فعاليت تيم مديريتي جديد اس��ت. 
او افزود: براي تي��م مديريتي جديد گروه ملي فوالد ايران 
آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم با حمايت هايي كه از سوي 
بانك ملي انجام مي گيرد شاهد رونق گروه ملي فوالد ايران 

باشيم. 

دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق اعالم كرد 

باالترين حجم صادرات به عراق از مرزهاي كرمانشاه
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15 نفت و انرژي
ايجادزيرساختهاي
ارسالگازبهاروپا

ايس�نا| مديرعامل ش��ركت مهندسي و توسعه 
گاز ايران درباره آخري��ن وضعيت خط لوله انتقال 
گاز نهم سراس��ري بيان كرد: خط نهم سراسري به 
طول يك هزار و ۷۵۰كيلومتر از عس��لويه آغاز و تا 
مرز ب��ازرگان ادامه خواهد يافت و عالوه بر افزايش 
پايداري ش��بكه گاز غرب كش��ور و صادرات گاز به 
عراق، ش��رايط را براي امكان صادرات گاز بيشتر به 
تركيه و ايجاد زيرس��اخت هاي ارس��ال گاز به اروپا 
فراهم مي كند. حس��ن منتظرتربت��ي با بيان اينكه 
هم  اكنون دو بخ��ش از عمليات اجرايي اين پروژه 
حدفاصل دهگالن-س��قز به طول ۱۲۴ كيلومتر و 
س��قز- مياندوآب به ط��ول ۱۰۶ كيلومتر در حال 
اجراست، افزود: ۱۱ تاسيسات تقويت فشار گاز نيز 
روي اين خط لوله تعريف ش��ده و براي اجراي آن 
در مجموع ۴ميليارد دالر هزينه خواهد شد. حدود 
۲۳۰كيلومتر از اين خ��ط لوله كه با هدف افزايش 
پايداري انتقال گاز شبكه غرب و شمال غرب كشور 
در حال اجراس��ت تا پايان مهرم��اه به بهره برداري 
خواهد رس��يد و بخش��ي از گازهاي توليدي پارس 
جنوب��ي را از كريدور غرب كش��ور به اس��تان هاي 
خوزس��تان، كردس��تان و آذربايجان غربي و شرقي 
مي رس��اند. مديرعامل ش��ركت مهندسي و توسعه 
گاز ايران با بيان اينكه بخش مهندس��ي و طراحي 
گستره عسلويه تا بيدبلند نيز با ۸۰درصد پيشرفت 
در دس��ت طراحي تفصيلي ق��رار دارد، اظهار كرد: 
حدود ۳۵۰كيلومتر اين پروژه نيز مربوط به اهواز تا 
كوهدشت بوده كه اسناد مناقصه EPC آماده شده 
است. مهندس��ي و طراحي مربوط به كوهدشت تا 
دهگالن نيز با ۹۰درصد پيشرفت در دست طراحي 

تفصيلي قرار دارد. 

نجاتآبشرب
باانسدادچاههايغيرمجاز

ايلن�ا| جري طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب 
زيرزميني ش��ركت آب منطقه يي تهران در سومين 
نشست احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در 
س��ال جاري خبر داد: از ابتداي سال جاري تاكنون 
نيز ۱۶دستگاه حفاري غيرمجاز توقيف و ۷۰دستگاه 
كنتور هوشمند روي چاه هاي مجاز نصب شده است. 
مصطفي دهقان با اش��اره به اينكه سياس��ت كنوني 
وزارت نيرو و به تبع آن شركت آب منطقه يي تهران 
صيانت و نجات چاه هاي آب ش��رب است، گفت: بر 
اساس برنامه ريزي ها بايد ۳هزار حلقه چاه غيرمجاز 
در محدوده عملكرد اين شركت پر و مسلوب المنفعه 
ش��ود كه اولويت آن انس��داد چاه هاي غيرمجاز در 
حريم چاه هاي تامين كننده آب ش��رب است. وي با 
بيان اينكه تعادل بخشي منابع آب زيرزميني وظيفه 
اصلي و تكليف قانوني ماس��ت، گفت: تا پايان سال 
ج��اري باي��د ۳۰۰۰ حلقه چاه غيرمجاز در اس��تان 
تهران پر و مس��لوب المنفعه شود كه بيشترين سهم 
مرب��وط به تهران بزرگ، ش��هريار و ورامين اس��ت. 
دهقان يادآور شد: با انسداد اين تعداد چاه غيرمجاز 
ضمن نجات منابع تامين كننده آب شرب از برداشت 
غيرمجاز حدود ۴۰ميليون مترمكعب آب زيرزميني 

جلوگيري به عمل مي آيد. 

تشنگيايران
درخردادهمرفعنشد

تس�نيم| از ابتداي س��ال آبي جاري تا س��اعت 
۱۸:۳۰ روز بيس��ت و هش��تم خردادم��اه مي��زان 
بارش هاي كشور به ۱۶۶.۶ميليمتر رسيد. در حالي 
كه مقدار بارش ها در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
۲۲۶.۱ميليمتر ثبت ش��ده كه مقايسه اين دو رقم، 
نش��ان دهنده كاهش ۲۶.۳درصدي بارش ها در سال 
جاري است. از مجموع ۱۶۶.۶ميليمتر بارش ايران، 
۸.۲ميليمتر در ۲۸ روز ابتدايي خردادماه ۹۷ باريده 
است، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل 
)اول تا بيست و هشتم خرداد ۹۶( تنها ۰.۸ميليمتر 
بارش در ايران ثبت شده بود. رشد ۱۰برابري بارش 
در خردادم��اه ك��ه پ��س از ثبت ركورد كم س��ابقه 
بارش ۳۸.۶ميليمتري در ارديبهش��ت م��اه رخ داد 
نيز نتوانست كسري بارش هاي س��ال آبي جاري را 
به طور كامل جبران كند. همچنين ميزان بارش هاي 
ايران در مدت مشابه در ۴۹سال گذشته )درازمدت( 
به طور متوسط ۲۳۶.۶ ميليمتر بوده كه در مقايسه با 
ميزان بارش هاي سال جاري از كاهش ۲۹.۶درصدي 

بارش ها در سال آبي ۹۷ �� ۹۶ حكايت دارد. 

الزامصنايع
بهصرفهجوييبرق

ايلن�ا| تفاهمنامه هم��كاري واحدهاي صنعتي 
مستقر در شهرك هاي صنعتي با شركت توزيع نيروي 
برق براي كنترل پيك مصرف برق به استان ها ابالغ 
شد تا واحدهاي صنعتي در خصوص برق صرفه جويي 
كنند. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران با ش��ركت توانير و معاون��ت هماهنگي توزيع 
برق تفاهمنامه ي��ي امضا كرده و اي��ن تفاهمنامه را 
به ش��ركت هاي صنعتي اس��تاني ابالغ كرده است تا 
واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها براي كنترل 
بار ش��بكه سراس��ري برق همكاري كرده و مصرف 
برق خود را در س��اعات اوج كنترل كنند. جلوگيري 
از هرگونه خاموش��ي ناخواس��ته در شبكه سراسري 
برق و تداوم پايدار برق رساني به مشتركان، كنترل و 
كاهش پيك شبكه سراسري برق، ايجاد ذخيره توليد 
مناس��ب هنگام پيك شبكه برق كشور، جلوگيري از 
توس��عه غيرفني و غيراقتصادي شبكه سراسري برق 
از مهم ترين اهداف اين تفاهمنامه اس��ت. بر اس��اس 
اين تفاهمنامه ش��ركت ها موظف ش��دند، نسبت به 
عقد تفاهمنامه با مشتركان مشمول متقاضي و ثبت 
تفاهمنامه در س��امانه مديريت پيك بار اقدام كنند. 
مشتركاني كه نسبت به امضاي توافقنامه اقدام كنند 

در اولويت پاياني قطع احتمالي برق قرار مي گيرند. 

كوتاه از دنياي انرژي

زنگنهدربدوورودبهوين:

اوپكدستوركارخودراازامريكانميگيرد
گروهانرژي| 

به نظر بسياري نشست ۱۷۴ام اوپك، جلسه يي 
كه فردا قرار است برگزار شود، سياسي ترين جلسه 
وزراي كشورهاي عضو اين كارتل نفتي در سال هاي 
اخير اس��ت. عربستان و روسيه از يك سو به  دنبال 
افزاي��ش توليد هس��تند و اي��ران و ونزوئال محور 
مقاومت عليه تسهيل توافق كاهش توليد را تشكيل 
مي دهند. بي��ژن زنگنه، وزير نفت ايران نيز كه روز 
سه ش��نبه به وين رس��يد در بدو ورود به سواالت 
خبرنگاران پاسخ گفت و عامل افزايش قيمت ها را 
تصميمات رييس جمهوري امريكا دانست. زنگنه هر 
تالشي در جهت افزايش توليد را نشان دادن چراغ 
سبز به ترامپ دانست و استفاده سياسي از اوپك را 

محكوم كرد. 
ديروز هفتمين سمينار بين المللي اوپك در كاخ 
هوفب��ورگ وين با حضور نمايندگان و مس��ووالن 
بلندپايه دولت ها، ش��ركت ها و محافل علمي آغاز 
شد. شعار اصلي سمينار امس��ال »نفت؛ همكاري 
براي آينده يي پايدار« اس��ت و انتظ��ار مي رود در 
مجموع ۷۵۰ش��ركت كننده در اين رويداد حضور 
يابند. براساس برنامه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران از 
سخنرانان كليدي اين سمينار در نشست تخصصي 

»همكاري انرژي« است. 
قديمي تري��ن  از  يك��ي  اوپ��ك  س��مينارهاي 
رويدادهاي انرژي جهان به شمار مي آيد كه وزيران 
نفت كش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپ��ك، مديران 
نهاده��اي بين المللي، مديران ش��ركت هاي نفتي 
دولت��ي و بين الملل��ي و تحليلگ��ران و نمايندگان 
رس��انه هاي جهان��ي در آن حضور دارند. س��مينار 
بين الملل��ي پيش از نشس��ت ۱۷۴ام اوپك برگزار 
مي ش��ود و هر چند ممكن است شروعي آرام براي 
گردهمايي مقامات كش��ورهاي اوپك باشد اما در 
روزهاي پيش رو وين محل نزاع طرفداران افزايش 
توليد و كش��ورهايي است كه مي خواهند به توافق 
كاهش توليد پايبند بمانند. داس��تان از دو س��ال 
پيش و زماني ش��روع ش��د كه اوپك در واكنش به 
قيمت هاي نازل نفت و اشباع حاكم بر عرضه جهاني 
در نشست رس��مي ۳۰نوامبر ۲۰۱۶ خود در وين 
براي نخستين  بار از سال ۲۰۰۸ميالدي با كاهش 
توليد موافقت كرد. روس��يه و ۹ توليد كننده ديگر 
نيز اواخر سال ۲۰۱۶ به توافق كاهش توليد اوپك 
پيوستند. براساس اين توافق كشورهاي امضاكننده 
متعهد شدند در مجموع از سطح توليد ۱.۸ميليون 
بشكه در روز بكاهند كه اين ميزان حدود ۲درصد 
كل توليد نفت در جهان اس��ت. اين توافق تا پايان 

سال ۲۰۱۸ معتبر است. 
اما شرايط تغيير كرده است. چنانكه فاتح بيرول، 
ريي��س آژان��س بين المللي انرژي چن��د ماه پيش 
اعالم ك��رد، اوپك به هدف خود رس��يده و ذخاير 
در كش��ورها OECD در س��طح ميانگين ۵ ساله 
قرار گرفته اند. عربس��تان سعودي كه پيش تر مايل 
بود، قيمت نفت افزايش يافته و به ۱۰۰دالر نزديك 
شود هم اكنون به دنبال افزايش توليد است. روسيه 
نيز به وضوح اع��الم كرده كه به دنبال عرضه نفت 
است. حتي والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
نظ��ر منفي خود را نس��بت به »افزاي��ش بي پايان 
قيم��ت نفت« اعالم كرد و از رضايت كش��ورش به 
نفت ۶۰ دالري خبر داد. الكساندر نواك، وزير انرژي 
روس��يه هم اخيرا گفته است كه مسكو از اوپك و 
متحدانش مي خواهد ك��ه اجازه دهند، توليد نفت 
اوپك و متحدانش در مجموع ۱.۵ميليون بشكه در 

روز افزايش يابد. 
ايران اما نماينده نگاه ديگري در اوپك است. تا 
پي��ش از اين و در ارديبهش��ت  ماه، بيژن زنگنه در 
نمايشگاه بين المللي نفت و گاز اعالم كرده بود كه 
ايران طرفدار قيمت هاي منطقي براي نفت اس��ت 
و از ثب��ات بازار حمايت مي كند. حال با بازگش��ت 
قريب الوقوع تحريم هاي امريكا و س��خت تر ش��دن 
صادرات نفت ايران، اين كش��ور ب��ا افزايش توليد 
مخالف است. ايران در اين ميان تنها نيست؛ ونزوئال 
نيز در صورت كاهش قيمت نفت و به علت ناتواني 
در افزايش توليد از شرايط جديد بازار متضرر خواهد 
شد. در هفته گذشته وزير نفت عراق، جبار اللعيبي 

ني��ز از تك روي عربس��تان درباره تس��هيل توافق 
كاهش توليد انتقاد كرد و الجزاير نيز اخيرا به صف 

مخالفان افزايش توليد پيوسته است. 
بدين ترتي��ب ۳عضو از ۵ عضو موس��س اوپك 
در براب��ر بزرگ ترين صادركننده نفت جهان يعني 
عربستان و بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان يعني 
روس��يه قد علم كرده اند. تا پيش از شروع نشست 
وزراي اوپك، كش��ورهاي متعددي طرح هايي براي 
افزاي��ش تولي��د را مطرح كرده اند ام��ا هيچ تفاهم 
نظري حاصل نشده تا دورنماي ديدار اوپك پرتنش 

به نظر  آيد. 

ورودوزير
بيژن زنگنه سه شنبه شب در بدو ورود به هتل 
كمپينس��كي وين در جمع خبرنگاران نس��بت به 
رفتارهاي مداخله جويانه رييس جمهوري امريكا كه 
به سياسي شدن بازار نفت منجر شده است، واكنش 
نش��ان داد و گفت:»براي من و برخي اعضاي اوپك 
بسيار مهم اس��ت كه بازار نفت غيرسياسي باشد؛ 
براس��اس منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
عم��ل كند و مبتني بر عرضه و تقاضا پيش برود.« 
وي افزود: »اوپك سازماني نيست كه از دستورهاي 
رييس جمهوري امريكا پيروي كن��د. آقاي ترامپ 
فكر مي كند، مي توان��د آنچه را مي خواهد به اوپك 
تحميل كند و با توس��ل به اعم��ال تحريم ها عليه 
دو عضو مهم س��ازمان، بازار را ب��ا مخاطره مواجه 
كند؛ ترامپ به همين منظ��ور از اوپك توقع دارد، 
تغييرات��ي در تصميمات خود بده��د تا به كاهش 
قيمت ها كمك كن��د.« وزير نفت گفت:»نفت يك 
س��الح نيس��ت كه به عنوان ابزاري سياسي عليه 
برخي كش��ورها مورد استفاده قرار گيرد؛ اوپك هم 
يك سازمان سياس��ي نيست و الزم است هر گونه 
اس��تفاده از نفت به عنوان يك س��الح يا ابزار عليه 

برخي كشورها را محكوم كنيم«. 
 وزي��ر نف��ت به اين س��وال كه آيا با پيش��نهاد 
مشخصي به نشست ۱۷۴ اوپك در وين آمده است، 
پاسخ داد: »پيشنهاد مش��خصي نيست اما موضع 
مشخصي در اين نشست داريم.« وي با بيان اينكه 
تصميم گيري درباره اتمام توافق كاهش توليد، نياز 
به اجم��اع اعضاي اوپك دارد، عن��وان كرد:»اوپك 
س��ازماني مستقل است و يك س��ازمان امريكايي 
نيس��ت و تفاوت بسيار مهمي بين اوپك و IEA و 
EIA وجود دارد. اوپك سازماني نيست كه دستور 
كارش را از امري��كا بگيرد و آن را اعمال كند. اوپك 

بخشي از وزارت انرژي امريكا نيست«. 
زنگن��ه ادام��ه داد:»رييس جمه��وري امريكا با 
تحريم هايي كه عليه برخ��ي از بنيان گذاران اوپك 
ايجاد كرده س��بب اختالل در بازار نفت شده است. 
 به گفته وي، اگر بازار نفت براساس بنيان ها نباشد، 
توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان از اين ش��رايط 

سود نمي برند و ضروري است اوپك از تصميم هاي 
سياسي به دور باشد و هر گونه استفاده سياسي از 
نفت را براي فشار بر كشورها محكوم كند. معتقدم 
هيچ چراغ س��بزي نبايد مبني بر عملياتي كردن 
تصميم ترامپ به امريكا نش��ان داد.« زنگنه با بيان 
اينك��ه ايران هيچ محدوديتي براي مذاكره با وزرا و 
شركت هاي خارجي ندارد، گفت: »سعي مي كنم با 

بيشتر آنها مذاكره كنم«. 
وزير نفت كهنه كار ايران با تاكيد بر موضع ايران 
درباره تسهيل توافق كاهش توليد در مقطع كنوني 
گفت:»با هيچ افزايش توليدي موافق نيستم زيرا در 
بازار عدم تع��ادل نداريم. ضمن اينكه قرار نبود در 
جلس��ه اوپك در مورد افزايش توليد بحثي داشته 
باش��يم. پرداختن به اين موضوع نشان دادن چراغ 

سبز به تصميم هاي امريكاست«. 
وي در واكن��ش ب��ه موضع همتاي��ان روس و 
عربس��تاني خود در مس��اله افزاي��ش توليد عنوان 
كرد:»از نظر من حتي ۵۰۰ هزار بش��كه هم نبايد 
به توليد نفت اضافه شود. براساس توافق قبلي قرار 
بود حدود ۲ميليون بش��كه كاهش توليد داش��ته 
باشيم كه هم اكنون در عمل شاهد ۳ميليون بشكه 
كاهش توليد هستيم بنابراين اگر اعضاي اوپك يك 
ميليون بش��كه نفت وارد بازار كنند ديگر مشكلي 
نبوده و نيازي به افزايش توليد نيس��ت«. زنگنه در 
پاسخ به خبرنگاري كه نظر او را درباره خروج روسيه 
از توافق كاهش توليد جويا ش��د، گفت: »اين ميل 
خود آنهاس��ت، روس ها كامال داوطلبانه به تصميم 
كاهش توليد پيوستند و هيچ تعهدي در اين ارتباط 
ندارند. موضوع صحبتم غيراوپك نيست. بحث من 
تنها در مورد اوپك و تصميم هاي آن اس��ت«. وي 
ادامه داد:»براساس گزارش آژانس بين المللي انرژي 
هيچ گون��ه بي تعادلي در بازارهاي جهاني نفت خام 
مشاهده نمي شود اما شرايط مربوط به سال آينده 
موضوع ديگري است. ما يك توافق و تصميم معتبر 
داريم و معتقديم هيچ گونه مش��كلي در بازار وجود 
ندارد اما براساس تنش هاي سياسي شاهد بي ثباتي و 
تنش در بازار هستيم.« زنگنه همچنين مقصر اصلي 
افزايش قيمت ها را رييس جمهور امريكا دانس��ت و 
به خبرنگاران گفت:»تصميم ترامپ مبني بر خروج 
از برجام مهم ترين دليل افزايش قيمت  نفت است 
ب��ه طوري كه پس از اعالم آن، قيمت نفت افزايش 
۶ دالري را شاهد بود«. وي افزود:»اكنون قيمت ها 
براساس بنيان ها نيست بلكه براساس تصميم هاي 
سياس��ي اس��ت«. وزير نفت درباره سياست نفتي 
ترامپ گف��ت: »رييس جمهوري امريكا مش��كلي 
با قيمت ه��اي باال ندارد، زيرا اين س��طوح قيمتي 
سبب افزايش توليد شيل اويل مي شود، اما در افكار 
عمومي اين گونه جلوه مي كند كه مخالف است و از 
اوپك مي خواهد كه شرايط را تغيير دهد و اوپك را 
مقصر اين ش��رايط جلوه مي دهد، در حالي كه اين 

ش��رايط را اوپك به وجود نياورده، بلكه اين دولت 
امريكاست كه مسبب اين شرايط است و حال هم 
ش��رايط بايد ازسوي خودشان اصالح شود.« زنگنه 
خاطرنش��ان كرد: »اوپك يك س��ازمان بين المللي 
و متعلق به ۱۴عضو اس��ت و از هيچ جايي دستور 
نمي گيرد.« وي در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني 
شما در خصوص كاهش توليد و صادرات نفت ايران 
با اعمال تحريم هاي امريكا چيست، گفت: »ما تالش 
مي كنيم به هر قيمتي كه شده، حداقل اثرپذيري 

را در بخش توليد و صادرات نفت داشته باشيم.« 
وزير نفت در پايان به اين سوال كه آيا درخواست 
ايران مبني بر در دس��تور كار قرار گرفتن موضوع 
تحريم ايران و ونزوئال در نشست روز جمعه از سوي 
رييس اوپك رد شده است، چنين پاسخ داد: »خير، 
رد نش��ده اس��ت. هم ما و هم ونزوئال درخواس��ت 
كرده ايم و برخي اعضاي ديگر هم حمايت كرده اند. 
بحث ما اين است كه بازار نفت نبايد سياسي باشد 
و اوپك هم يك سازمان سياسي نيست و به همين 
دليل ه��م بايد با هرگونه سياس��ي ش��دن بازار و 
استفاده سياس��ي از ابزار نفت عليه توليدكنندگان 

يا حتي مصرف كنندگان مخالفت شود.« 
با اي��ن وجود به نظر نمي رس��د، ه��دف ايران 
افزايش قيمت نفت باشد؛ چنانكه اسداله قره خاني 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در گفت وگويي 
كه روز گذشته با ايسنا داشت، اظهار كرد: »افزايش 
قيمت نفت بيش از اين ميزان باعث تبعات بعدي و 
حتي در آينده منجر به كاهش قيمت نفت مي شود 
به همين دليل ما معتقديم كه قيمت نفت بين ۶۵ 
تا ۷۰دالر در هر بشكه مناسب است.« وي با اشاره 
به تبعات افزايش قيمت نفت ادامه داد: »اگر قيمت 
هر بشكه نفت از ۷۰دالر بيشتر شود براي ما خطر 
دارد چ��ون در اين صورت با س��رمايه گذاري نفت 
ش��ل مواجه خواهيم شد.« به هر روي وزيران نفت 
اوپك در بحبوحه فشار چين و امريكا براي كنترل 
رش��د قيمت ها و حمايت از رشد اقتصاد جهاني با 
توليد بيش��تر نفت، روز جمعه ب��راي بازنگري در 
سياس��ت توليد در وين ديدار مي كنند. در همين 
حال دو منبع مهم به رويترز اعالم كرده اند كه حتي 
كويت و عمان كه از متحدان عربستان سعودي در 
خليج فارس به شمار مي روند، مخالف افزايش فوري 
و قابل توجه توليد هستند. يك منبع در اوپك نيز 
در همين  باره به رويترز گفت: »پيشنهاد عربستان 
س��عودي و روس��يه براي افزايش تولي��د به ميزان 
۱.۵ميليون بشكه در روز تنها تاكتيكي براي متقاعد 
كردن س��اير اعضا براي موافقت با افزايش توليد به 

ميزان ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار بشكه در روز است.« 
عربستان سعودي و متحدانش در خليج فارس از 
ظرفيت الزم براي افزايش توليد برخوردار هستند. 
روس��يه نيز اعالم كرده كه مح��دود كردن عرضه 
ب��ه مدت طوالني به رش��د توليد از س��وي امريكا 

به افزايش قيمت ه��ا و در نتيجه افزايش توليد در 
امريكا منتهي مي شود. به نظر مي آيد، عزم روسيه 
براي افزايش توليد جزم اس��ت چنانكه به گزارش 
رويت��رز، واگيت آلكپروف مدي��ر لوك اويل دومين 
ش��ركت نفت��ي بزرگ روس��يه اظهار كرده اس��ت 
ك��ه توافق كاهش توليد جهاني بايد نصف ش��ود و 
لوك  اويل مي تواند س��طح تولي��د خود را ظرف دو 
تا س��ه ماه باال ببرد. كارستن فريچ تحليلگر كاالي 
كومرس بانك در اين زمينه به اين خبرگزاري گفت: 
»با توج��ه به اختالف بزرگي كه در مواضع اعضاي 
اوپك وجود دارد، نشست روز جمعه احتماال ديدار 
دشواري خواهد بود. اما براي هرگونه تصميم اوپك 

همبستگي ضروري است.« 

امريكابانوپك؛عليهاوپك
با شروع فصل پرمصرف انرژي در امريكا نگراني ها 
در م��ورد قيمت نفت در مي��ان مقامات امريكايي 
بيش��تر شده است. يك ماه پيش رهبر اقليت سنا، 
س��ناتور چاك شومر با نوش��تن نامه يي كه امضاي 
تمام دموكرات هاي سنا را زير خود داشت از ترامپ 
خواست تا براي كاهش قيمت نفت به اوپك فشار 
آورد. شومر، ترامپ را به »هم پيالگي« با كشورهاي 
توليدكننده نفت متهم كرد و از وي خواس��ت كه 
وزير انرژي اين كش��ور، ريك پري را براي مذاكره 
ب��ا مقامات اوپك در زمان اجالس اين س��ازمان به 
وين بفرس��تد. اين درحالي است كه ۳۰سال ثبت 
نظرات ترامپ در كتاب ها، مصاحبه ها و اخيرا شبكه 
اجتماع��ي به  خصوص توييت��ر، از حمله مكرر وي 
به اوپ��ك حكايت دارد. به گ��زارش بلومبرگ، وي 
اعتقاد داش��ته كه نفت بايد حدود ۳۰ دالر در هر 
بشكه باشد و اخيرا نيز به اوپك گفته است چاپيدن 

شهروندان امريكايي را متوقف كند. 
اوپك از س��ال ۱۹۷۳ كه كشورهاي عرب اوپك 
ب��ه بهانه جنگ ي��وم  كيپور نفت امري��كا و برخي 
كشورهاي غربي را تحريم  كردند مورد خشم اياالت 
متحده ق��رار گرفت. با وج��ود صحبت هاي زنگنه 
درباره رضايت ضمن��ي ترامپ از افزايش قيمت ها، 
بلومبرگ مي نويس��د كه اكنون نيز اوپك با هجوم 
سياس��ي دوباره يي در واشنگتن روبه رو شده است. 
اظهارنظر ترامپ تا حدي به دليل نزديكي انتخابات 
ميان دوره يي در امريكاست؛ انتخاباتي كه به احتمال 
زياد به تغيير تركيب مجلس نمايندگان و به احتمال 

كمتر در سنا به نفع دموكرات ها منجر مي شود. 
از طرفي قانونگذاران امريكايي سراغ طرح قانون 
»هيچ كارتل توليدكنن��ده و صادركننده نفت« يا 
نوپك رفته اند كه پيشنهاد مي كند، اين گروه هدف 
قانون ضد انحصارطلبي شرمن قرار بگيرد كه بيش 
از يك قرن قبل براي شكستن امپراتوري نفتي جان 
راكفلر مورد استفاده قرار گرفت. اين طرح اواخر ماه 
مه  مجددا معرفي ش��د و هفته گذشته كه كميته 
قضايي كنگره آن را به جلس��ه بحث ارس��ال كرد، 
نخس��تين مانع قانونگذاري را پش��ت سر گذاشت. 
اين قانون به دولت امريكا اجازه خواهد داد از اوپك 
براي دس��تكاري بازار انرژي شكايت كند و احتماال 

خواهان ميلياردها دالر غرامت خواهد شد. 
سياستمداران امريكايي از سال ۲۰۰۰ چندين 
بار تالش كردند، اليحه نوپك را به تصويب برسانند 
اما كاخ س��فيد با آن مخالفت ك��رد و جورج دبليو 
بوش و باراك اوباما، روساي جمهور پيشين تهديد 
كردن��د از حق وتوي خود اس��تفاده خواهند كرد. 
اما اين ريس��ك براي اوپك وج��ود دارد كه ترامپ 
برخالف روساي جمهور قبلي عمل كند. براي اوپك 
ك��ه اواخر هفته جاري در وين ب��راي بحث درباره 
توليد نفت ديدار مي كند، اين اليحه پرخطر است. 
اگرچه احتمال اينكه تصويب شود اندك است، اما 
اگر چنين اتفاقي روي دهد تبعات آن بسيار عظيم 
خواهد بود. با اين همه مقامات اوپك درباره اليحه 
كنگره نگران هس��تند. حس��ين كاظم پور اردبيلي 
نماين��ده ايران در اوپك اوايل هفت��ه جاري اظهار 
كرد: اليحه امريكا اقدام ب��راي اخاذي از اين گروه 
است و اس��تفاده از قانون ضد انحصارطلبي از نظر 
حقوقي منطقي نيس��ت و ما در اوپك با آن مبارزه 

خواهيم كرد.  

وزيرنيرودرحاشيهنشستستادويژهمديريتپيكباربيانكرد

كنترلبرقصنايعبزرگازراهدور
گروهانرژي|

در روز ۲۸ خرداد ماه براي نخستين بار در تاريخ 
پيك مصرف برق كش��ور پيش از شروع تابستان از 
مرز ۵۰هزار مگاوات گذشت تا يك بار ديگر ضرورت 
مديريت مصرف برق به همگان گوشزد شود. در اين 
راس��تا وزارت نيرو به عنوان متولي آب و برق كشور 
تالش كرده اس��ت تا كمبود ۵ه��زار مگاواتي توليد 
برق در پيك تابستاني را ابتدا با مديريت مصرف در 
سازمان هاي دولتي جبران كند. از ديگر برنامه هاي 
مديريت��ي ب��راي كاهش مصرف ب��رق، كنترل برق 
صنايع بزرگ از راه دور است كه وزير نيرو در حاشيه 
نشست ستاد ويژه مديريت پيك بار آن را عنوان كرد. 
در اين نشست رضا اردكانيان از موفقيت چشمگير 
طرح تغيير ساعات اداري استان هاي گرم جنوبي در 
كاهش مصرف ب��رق نيز خبر داد و در بخش نهايي 
س��خنان خود تالش هاي صورت گرفته براي تامين 
آب شرب را برش��مرد. وزير نيرو در حاشيه نشست 
س��تاد ويژه مديريت پيك بار از سازماندهي مركزي 
در س��تاد برق كش��ور خب��ر داد ك��ه در آن از تمام 
فناوري هاي موجود از جمله سيستم  هاي هوشمند 

استفاده خواهد ش��د تا اگر دستگاه هاي سرمايشي 
مصرف كنندگان بزرگ در خارج از ساعت كار اداري 
فعال باشد، بتوان برق آنها را از راه دور قطع كرد. به 
گ��زارش ايلنا، اردكانيان با تاكيد بر اينكه از روزهاي 
آينده به مدت ۱۳هفته با كمبود توليد برق نسبت به 
نياز مصرفي مواجه خواهيم شد، گفت: »اين كمبود 
توليد برق كه حدود ۵هزار مگاوات پيش بيني شده 
عمدتا ناش��ي از كم بارشي هاي س��ال آبي ۹۶-۹۷ 

است.«

خاموشي،خطقرمزوزارتنيرو
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه خاموشي و قطعي برق 
خط قرمز وزارت نيروس��ت، تصريح كرد: »در سال 
جاري با جديت بيشتري توان مديريتي صنعت برق 
و همكاري مردم را به نحوي س��ازماندهي خواهيم 
كرد كه با وجود كم بارشي بتوانيم به سالمت از پيك 
تابستان ۹۷ عبور كنيم.« رضا اردكانيان با يادآوري 
تصميم جلس��ه همين هفته ستاد اقتصاد مقاومتي 
مبني بر افزايش فوري تعرفه هاي برق سازمان هاي 
پرمصرف دولتي كه مصرف خود را كنترل نمي كنند، 

بيان كرد: »همگي با كمك هم س��عي خواهيم كرد 
تا با كمك صنايع ب��زرگ و بهره برداران از چاه هاي 
كش��اورزي، ارائه سيستم هاي تشويقي و... به نحوي 
حرك��ت كنيم كه نيروگاه هاي موجود ما كفاف برق 
مورد نياز كش��ور را بده��د و تالش خواهيم كرد كه 
اين روند را تبديل ب��ه يك عادت كنيم.« وزير نيرو 
خاطرنش��ان كرد: »اين تغيير عادت ن��ه تنها براي 
امس��ال الزم اس��ت، بلكه بايد پس از اين به همان 
ميزان ك��ه از افتت��اح و آغاز فعاليت ي��ك نيروگاه 
خوش��حال مي ش��ويم به همان اندازه هم از كاهش 
پيك مصرف خرسند شويم. براي توفيق در اين كار 
روي همكاري وسيع مردم حساب جدي كرده ايم و 
در زمان مناس��ب با همكاري وسايل ارتباط جمعي 
در اين زمينه اطالع رس��اني مناسبي صورت خواهد 

گرفت.«

نتايجچشمگيربرنامهها
وي يادآور شد: »در همين راستا هيات وزيران از 
دو هفته پيش تصويبنامه يي را مبني بر تغيير ساعت 
كار دستگاه هاي دولتي در استان هاي گرمسير ابالغ 

كرده است. در همين چند روز سيستم وسيعي را با 
همكاري استانداران براي پايش عملكرد سازمان هاي 
دولتي س��ازماندهي كرده ايم و نتايج چش��مگيري 
را به همراه داش��ته اس��ت به طوري كه در اس��تان 
خوزستان با همكاري خوب استاندار و سازمان هاي 
مربوطه موفق ش��ده ايم تا ۲۰درصد توان مصرفي را 
كاهش دهيم.« اردكانيان پيك بار س��ال گذشته را 
ح��دود ۵۵هزار مگاوات اعالم ك��رد و افزود: »تالش 
خواهيم كرد با همكاري نزديك مردم و مديريتي كه 
در اي��ن بخش صورت خواهد گرفت حداقل افزايش 
پيك را داشته باش��يم. در حالي كه ما براي سناريو 
صفر درصد و تا مقداري بيش��تر براي افزايش پيك 
آماده مي ش��ويم ولي پيش بيني ما اين است كه به 
حدود ۵۸ هزار مگاوات خواهيم رس��د كه اگر كمتر 
از اين محقق ش��ود، مس��لما اين امر يك دستاورد 
بزرگ است كه دستيابي به آن بدون همكاري مردم 
ميس��ر نخواهد شد.« الزم به ذكر است كه بر اساس 
آمار رس��مي شركت مديريت ش��بكه برق ايران، در 
روزهاي بيس��ت و هشتم خردادماه راس ساعت ۱۴ 
و ۴۳ دقيقه و بيس��ت و نهم خردادماه راس ساعت 
۱۵ و ۱۹ دقيقه، مصرف لحظه يي برق كشور از مرز 
۵۰ هزار مگاوات گذشت. به گزارش تسنيم اين براي 
نخس��تين بار در تاريخ كشور است كه قبل از شروع 
تابستان، پيك لحظه يي مصرف برق از مرز ۵۰ هزار 
مگاوات مي گذرد. همواره در سال هاي اخير در دو ماه 
تير و مرداد، شاهد ثبت پيك هاي مصرف لحظه يي 

برق بيش از ۵۰هزار مگاوات بوديم اما امسال پيش 
از شروع تابستان پيك لحظه يي مصرف برق از مرز 

۵۰هزار مگاوات گذشته است. 

تالشهابرايتامينآبشرب
ب��ه گزارش ايلنا، وزير ني��رو در بخش ديگري از 
سخنان خود به وضعيت پيك بخش آب اشاره كرد 
و گف��ت: »در اين ح��وزه وضعيت ما قدري متفاوت 
اس��ت، چرا كه امسال مشكالت جدي در اين بخش 
داريم. منتها تمام تالش ما اين اس��ت كه در تامين 
آب شرب مردم اختاللي ايجاد نشود و به هر طريق 
ممكن آب شرب مصرفي بدون مشكل جدي تامين 
ش��ود.« اردكانيان خاطرنش��ان كرد: »مطمئنا براي 
ساير بخش ها همچون كش��اورزي تمهيدات جدي 
در نظر گرفته ش��ده است تا كمترين آسيب به اين 
بخش ها وارد شده و جبران هاي الزم صورت بگيرد.«

بيشاز300هزارچاهغيرمجاز
اردكانيان با تاكيد بر اينكه بيش از ۳۰۰هزار حلقه 
چاه غيرمجاز در كش��ور وجود دارد، گفت: »با تمام 
تمهيداتي كه در اين زمينه انديشيده شده است ولي 
همچنان متاس��فانه مش��كالت جدي در اين بخش 
وجود دارد كه سعي خواهيم كرد با استفاده از قوانين 
موجود و حمايت دس��تگاه هاي برنامه ريزي كش��ور 
براي تامين منابع مالي الزم و همراهي خود مردم و 
كشاورزان بتوانيم براي اين مساله چاره جويي كنيم.«
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بازارهنر

جزئياتيازدومينجشنوارهبهرامبيضايي
آرش اشاداد جزئیات دومین جشنواره بهرام 
بیضاي��ي را تش��ريح كرد و از رقاب��ت ۳۰ اثر در 

بخش مسابقه اين رويداد خبر داد. 
دبی��ر دومین جش��نواره به��رام بیضايي در 
گفت وگو با ايلنا با تشريح جزئیات اين جشنواره 
گفت: دومین جشنواره بهرام بیضايي يكم تیرماه 
افتتاح مي شود و از پنجم تا آخر تیرماه نیز آثار 
بخش مس��ابقه اجرا مي ش��وند. آرش اشاداد با 
معرفي داوران اين دوره از جشنواره گفت: مجید 
جعفري، ثنا نعمتي و مهراو نوري داوران دومین 
دوره جشنواره بهرام بیضايي هستند كه دو نفر 

از آنها از شاگردان استاد بیضايي بوده اند. 
او ب��ا بی��ان اينك��ه »در دومی��ن دوره اي��ن 
جش��نواره، عالوه بر بخ��ش بیضايي كه مختص 
به خوانش نمايش��نامه هاي بهرام بیضايي است، 
يك بخش ب��ا موضوع آزاد ه��م داريم«، گفت: 
۲۰۰ متن در اين دو بخش به دبیرخانه ارس��ال 
ش��ده بود كه پس از بازبیني، ۳۰ متن به بخش 
مس��ابقه راه يافتند كه ۲۰ اثر در بخش بیضايي 
و ۱۰ اث��ر در بخش آزاد هس��تند. دبیر دومین 
جش��نواره بهرام بیضايي با بیان اينكه »در اين 
دوره ع��الوه بر بهترين كارگردان��ي و بازيگري، 
جوايزي ب��ه برگزيدگان بخ��ش گريم، طراحي 
صحنه، عكس و تی��زر و طراحي لباس هم اهدا 
مي ش��ود«، خاطرنش��ان كرد: هرچند مس��ابقه 
ب��ه ص��ورت نمايش��نامه خواني اس��ت، اما اين 
نمايش��نامه خواني ها بايد ش��امل طراحي لباس 
و دكور و نور هم باش��ند و ب��ه اين بخش ها هم 

جوايزي تعلق مي گیرد. 
اش��اداد با اش��اره به اينكه »به نفرات اول تا 
سوم ۱۵ ش��ب فرصت اجرا در تماشاخانه ديوار 
چهارم داده مي ش��ود«، گفت: قرار است از میان 
۳۰ اث��ر در نهايت 4 اثر برگزيده ش��وند كه يك 
اث��ر از بخش آزاد و ۳ اثر ديگ��ر از بخش بهرام 
بیضايي هستند. او يادآور شد: ما در اين دوره از 
جشنواره يك حامي به نام »اپ التو« داريم كه 
كمك مالي نكرده اما در تامین طراحي صحنه، 

س��اخت تیزر و دكور و اختص��اص ۱۰ پالتو به 
گروه برگزيده مشاركت مي كند و گروه هاي دوم 
و س��وم هم از بخشي از اين حمايت ها بهره مند 

خواهند شد. 
اش��اداد با اش��اره به آثار بخش آزاد جشنواره 
گفت: در بخش آزاد قصد داشتیم بیشتر تمركز 
روي متون تولید شده باشد اما برخي گروه ها با 
متن هاي خارجي هم اجراهاي قوي داشتند كه 
به بخش مسابقه راه يافتند. همچنین گروه هايي 
كه از شهرس��تان ها آثاري به جشنواره فرستاده 
بودند را جدا كرديم. اين آثار از طريق فیلم اجرا 
بازبیني مي شود و قصد داريم بخش جداگانه يي 
برايشان در نظر بگیريم. اشاداد با اشاره به تنوع 
آثار رس��یده به دبیرخان��ه در بخش متون بهرام 
بیضايي گفت: آثاري كه به دبیرخانه رسید، تنوع 
خوبي از نظر دربرگیري نمايشنامه هاي مختلف 
بهرام بیضايي داش��ت اما برخي نمايش��نامه ها 
بیش��تر مورد اس��تقبال قرار گرفته بود. به طور 
مثال پنج نف��ر با نمايش��نامه »چهار صندوق« 
و س��ه نفر با »كارنامه بنداربیدخش« در بخش 
مسابقه حضور دارند. اما در كنار اينها، متن هايي 
از آث��ار بیضايي كه كمتر تاكنون خوانش يا اجرا 
ش��ده هم وجود دارد؛ مانند »فتح نامه كالت« و 
»پرده خواني«. آرش، اژي دهاك و مرگ يزدگرد 
هم ديگر آثاري از نمايشنامه هاي بهرام بیضايي 

هستند كه در اين دوره خوانش مي شوند.

غافلگيريرضاكيانياندرروزتولدش
»آرزو دارم ب��ه آرزوهايتان برس��ید« جمله رضا 
كیانیان بازيگر سینما، تئاتر و تلويزيون، هنگام فوت 

كردن شمع 67 سالگي در جمع نوجوانان است. 
رضا كیانیان كه به بهانه برگزاري كارگاه »انتقال 
تجربه« در مدرس��ه سینما تئاتر هنر هفتم حضور 
يافته بود در يك غافلگیري با كیك تولدش با عكس 

گريم نقش اينشتین روبه رو شد. 
طبق گزارش رس��یده هنرجويان اين مدرس��ه 
در مقاطع س��ني كودك و نوجوان با خواندن ترانه 
تولدت مبارك، عصر سه ش��نبه ۲9 خرداد، سالروز 
تولد كیانیان را جش��ن گرفتند. هايده قراچه داغي 
همسر، علي فرزند، داوود موسايي مدير نشر فرهنگ 
معاصر و اهالي رسانه نیز در جشن حضور داشتند. 
بازيگر »دلم مي خواد« هنگام فوت كردن شمع تولد 
آرزو كرد، همه به آرزوهايش��ان برس��ند و روزي با 

هنرجويان نوجوان اين مدرسه همبازي شود. 
يك��ي از هديه هاي جش��ن تولد اي��ن هنرمند، 
استندآپ كمدي بود كه توسط هومن اردكاني زاده 
هنرجوي 9ساله اجرا شد و مورد استقبال جمع قرار 
گرفت. در اين جش��ن تولد، هديه هايي هم از طرف 
معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و 

بنیاد سینمايي فارابي به اين هنرمند اهدا شد. 
در كارگاه »انتقال تجربه« گروه س��ني نوجوان 
۱۵ تا ۱9س��اله كیانیان درب��اره اينكه چگونه بايد 
وارد عرصه بازيگري شد و ماندگار باقي ماند، سخن 
گفت. بازيگر »خبر خاصي نیست« در ابتداي سخن 
با تاكید بر اينكه اگر به بازيگري عالقه مند هستید 
بايد مطالعه داشته باشید، افزود: كتاب را جايگزين 
موبايل كنید و كتاب هاي مختلف منتش��ر شده در 

حوزه بازيگري را بخوانید. 

كیانی��ان با اي��ن توضیح كه پنج كت��اب درباره 
بازيگري نوشته است، ادامه داد: در اين آثار نظرياتم 
درباره بازيگري ارائه شده و دو كتابم مجموعه مقاالتي 
مختص به نوع فعالیتم در تئاتر و سینماست. بازيگر 
»يه حبه قند« با بیان اينكه براي به دس��ت آوردن 
چیزي كه دوس��ت داريم بايد ت��الش كنیم، اظهار 
داشت: پرويز پرس��تويي از بازيگران نامداري است 
كه در خاطراتش عنوان كرده، در فیلم »س��ايه هاي 
بلن��د باد« بهمن فرمان آرا هنرور ب��وده. او اكنون از 
بزرگ ترين بازيگران عصر حاضر به شمار مي آيد. اگر 
به بازيگري عالقه مند هستید بايد به زمین و زمان 
بزنید و ياد بگیريد تا به هدف خود برسید. نويسنده 
»بازيگ��ري در قاب« تاكید ك��رد: افرادي كه با پول 
يا چهره وارد س��ینما مي شوند اگر استعداد نداشته 
باش��ند، هیچ وقت ماندگار نمي شوند. بهرام رادان و 
مهناز افشار به واسطه چهره وارد سینما شدند اما با 
كار كردن توانستند خود را باال بكشند. بايد كارمان 
را درست انجام دهیم و به آن فكر كنیم. به ديگران 

كار نداشته باشیم و برايشان قانون درست نكنیم. 

آتشجنگتجاريامريكا
وچينباالگرفت
والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود خب��ري از باال 
گرفت��ن جن��گ تج��اري 
امريكا و چین منتشر كرد. 
ب��ه گزارش وال اس��تريت 
ترام��پ  دونال��د  ژورن��ال 
ريیس جمه��وري اي��االت 
متحده امريكا روز دوشنبه 
تهديد كرده بود كه تعرفه 

بخش��ي از كاالهاي وارداتي چیني ب��ه ارزش ۲۰۰ 
میلیارد دالر را به میزان ۱۰درصد افزايش خواهد داد. 
به گفته ترامپ اين اقدام واكنش��ي به تصمیم چین 
مبني بر افزايش حقوق گمركي براي ۵۰ میلیارد دالر 
كاالهاي وارداتي از امريكاست. وزارت بازرگاني چین 
نیز روز سه ش��نبه ۲9 خرداد با طرح اين اتهام علیه 
اياالت متحده امريكا در بیانیه يي تهديد كرد، دولت 
پكن »تدابیر كمي و كیفي« تازه يي در تجارت علیه 
اين كش��ور وضع مي كند. در بیانیه وزارت بازرگاني 
چین كه در وب س��ايت اين وزارتخانه منتش��ر شده 
آمده است كه دولت اين كشور اقدامات گسترده يي را 
در جهت »رويارويي قاطعانه« با سیاست تازه امريكا 

انجام خواهد داد. 

فايننشالتايمز:
صفحه اول اين روزنامه 
جزئی��ات  از  گزارش��ي 
دي��دار ماك��رون و مركل 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گزارش ديدار آنگال مركل 
صدراعظم آلمان و امانوئل 
ريیس جمهوري  ماك��رون 
فرانس��ه با ه��دف افزايش 

همس��ويي آنها در خصوص ط��رح اصالحي ماكرون 
براي اتحاديه اروپا و در آستانه نشست سران اتحاديه 
اروپا در روزهاي ۲۸ و ۲9 ماه ژوئن صورت گرفت. در 
اين ديدار صدراعظم آلمان و ريیس جمهوري فرانسه 
توافق كردند تا بودجه مش��ترك اتحادي��ه اروپا را با 
هدف افزايش سرمايه گذاري در منطقه يورو و ترويج 
همگرايي اقتصادي میان ۱9 دولت اين منطقه تهیه 
كنند. بسیاري از تحلیلگران اقتصادي نیز معتقدند كه 
با وجود روند رو به رش��د اقتصاد اروپا و در حالي كه 
نشانه بحران عاجلي مشاهده نمي شود، شرايط جهت 
انجام اصالحات اقتصادي براي حمايت از پول واحد 

اروپايي مهیاست. 

تايمز:
تايم��ز در صفحه اول 
خود گزارش��ي از برگزيت 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گ��زارش بريتانی��ا امیدوار 
اس��ت كه امنیت اتحاديه 
اروپا حفظ ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه میش��ل 
ارشد  مذاكره كننده  بارنیه 

برگزيت از س��وي اتحاديه اروپا روز سه شنبه تهديد 
كرد كه به دنبال خروج بريتانیا از اين اتحاديه توافق 
امنیتي موسوم به قرار بازداشت اتحاديه اروپا با لندن 
لغو خواهد شد. طبق گزارش تايمز بارنیه اظهار داشت 
كه الزمه اجراي اي��ن توافق پذيرش حق تردد افراد 
در اروپاس��ت كه با خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا اين 
حق باطل خواهد ش��د. همچنین مخالفت لندن با 
برتري ديوان دادگس��تري اروپ��ا بر قوانین بريتانیا از 
ديگر مواردي است كه منجر به لغو اين توافق با لندن 
خواهد ش��د. بر اساس توافق ياد شده، قرار بازداشت 
افراد متهم كه از سوي يك كشور عضو اتحاديه اروپا 
صادر شود، در كل اتحاديه به اجرا گذاشته مي شود؛ 
بدين  ترتیب نیازي به مذاكره و انجام مراحل پیچیده 

اداري براي استرداد متهمان وجود ندارد.

كيوسك

حكمجديديبرايپرونده»عباسكيارستمي«صادرنميشود
چهرهروز

نگاهيبهعالقهجوانانونوجوانانامريكاييبهشبكههاياجتماعي

اسنپچتدرصدر
اقبال و عالق��ه نوجوانان و جوانان 
ب��ه ان��واع ش��بكه هاي اجتماع��ي در 
كش��ورهاي مختلف، متفاوت اس��ت. 
درحالي كه در ايران، اينستاگرام و تويیتر، نسبت 
ب��ه قب��ل كاربران بیش��تري پیدا ك��رده و تلگرام 
همچنان نخستین پیام رس��ان اينترنتي محسوب 
مي ش��ود، در امريكا، اس��نپ چت رتبه نخست را 
دارد و بعد هم اينس��تاگرام بیش��ترين استفاده را 

بین جوانان دارد. 
طبق بررس��ي هاي ب��ه عمل آم��ده، در امريكا 
مثل خیلي كش��ور ها استفاده از فیس بوك كاهش 
يافته و با گسترش ش��بكه هاي اجتماعي موبايلي 
و جديد، فیس بوك كم كم به حاشیه رفته است. 

البته آن طور كه در ايران فیس بوك به حاشیه 
رفته، در امريكا و كش��ورهاي اروپايي، فیس بوك 
به كلي از عرصه خارج نش��ده و همچنان محبوب 

است. 
بر همین اس��اس اس��تفاده از اخبار شبكه هاي 
اجتماع��ي نیز تغییر كرده اس��ت. به طوري كه در 
س��ال ۲۰۱۵، ۱۳درص��د از خبره��اي دريافت��ي 
نوجوان��ان و جوانان امريكاي��ي از فیس بوك بوده 
و اي��ن میزان تا س��ال ۲۰۱۸ به ۸درصد رس��یده 
است. از طرفي تويیتر نیز از ۱۸درصد به 9درصد 

رسیده است. 
در اين میان تلگرام در بین جوانان و نوجوانان 
امريكاي��ي جاي چندان��ي در درياف��ت خبرها از 
ش��بكه هاي اجتماعي نداشته اس��ت. نكته جالب 

آنكه اس��نپ چت مقبول تر شده و از ۱7درصد در 
س��ال ۲۰۱۵ به 4۵درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده 
است. در عین حال تويیتر و فیس بوك در دريافت 

خبرها در حال خارج شدن از عرصه هستند. 
اين در حالي است كه در میان جوانان باالي 
۲۵ س��ال تنها ۵4درصد از اسنپ چت استفاده 
مي كنند و اس��تفاده از خبرهاي منتش��ر شده 
از طريق اس��نپ چت نیز در میان بزرگس��االن 
امريكاي��ي كمتر از نوجوان��ان و جوانان زير ۲۰ 
س��ال است كه نشان مي دهد اسنپ چت بیشتر 
در میان افراد كم س��ن و س��ال محبوب است. 
اس��تفاده از تويیت��ر هم در میان بزرگس��االن 

امريكايي به ۲4درصد مي رسد. گرچه عالقه به 
فیس بوك در بین نوجوانان امريكايي كم شده، 
اما براس��اس تحقیقات موسسه پیو 6۸درصد از 
كل امريكايي ها از فیس بوك استفاده مي كنند 
و س��ه چهارم مردم اين كش��ور ه��م به صورت 
روزانه از اين ش��بكه اجتماعي بهره مي گیرند. 
فیس ب��وك در می��ان افراد زير 6۵ س��ال يك 
ش��بكه اجتماع��ي محب��وب اس��ت و در تمام 
نقاط امريكا به طور گس��ترده كاربرد دارد. البته 
همین بررسي ها نش��ان مي دهد كه استفاده از 
فیس ب��وك در میان بزرگس��االن امريكايي نیز 

اندكي كاهش يافته است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

شهادت مصطفي چمران در سوسنگرد 
سي و يكم خرداد ۱۳6۰ مصطفي چمران، نماينده 
و مش��اور امام خمیني)ره( در ش��وراي عالي دفاع در 
جبهه دهالويه در ش��مال غربي سوسنگرد به شهادت 

رسید. 
چمران كه در روز ۱6 آذر ۱۳۳۲ در حمله گارد به 
دانشكده فني دانشگاه تهران جزو معترضان به حضور 
نیكس��ون بود از مسووالن نهضت مقاومت ملي و عضو 
جبهه ملي در دانش��گاه تهران به ش��مار مي آمد. او به 
همراه تني چند از همفكرانش به تاسیس نهضت آزادي 
ايران در خارج از كش��ور مبادرت كرد و عضويت او در 

اين حزب تا زمان شهادت ادامه داشت. 
او پ��س از قیام خونین ۱۵خرداد س��ال ۱۳4۲ و 
سركوب ظاهري مبارزات مردم مسلمان به رهبري 
ام��ام خمیني)ره( دس��ت ب��ه اقدامي جس��ورانه و 
سرنوشت ساز مي زند و به همراهي بعضي از دوستان 
مومن و همفكر، رهسپار مصر مي شود و مدت ۲سال 
در زمان عبدالناصر سخت ترين دوره هاي چريكي و 
پارتیزاني را مي آموزد و به عنوان بهترين شاگرد اين 
دوره ش��ناخته شده و فورا مسوولیت تعلیم چريكي 
مبارزان ايراني را بر عهده مي گیرد. در سي ام خرداد 
ماه ۱۳6۰ يعني يك ماه پ��س از پیروزي ارتفاعات 
 اهلل اكبر، چمران در جلس��ه فوق العاده شوراي عالي 

دف��اع در اهواز با حض��ور مرحوم آيت اهلل اش��راقي 
ش��ركت و از عدم تحرك و سكون نیروها انتقاد كرد 
و پیشنهاد هاي نظامي خود ازجمله حمله به بستان 
را ارائه داد. اين آخرين جلسه شوراي عالي دفاع بود 
كه در آن ش��ركت داشت. در س��حرگاه سي و يكم 
خرداد ۱۳6۰ ايرج رستمي، فرمانده منطقه دهالويه 
به ش��هادت رسید و ش��هید دكتر چمران به  شدت 
از اين حادثه افس��رده و ناراحت بود. شهید چمران 
يك��ي ديگ��ر از فرماندهانش را احض��ار كرد و خود، 
او را ب��ه جبهه برد تا در دهالويه به جاي رس��تمي 
معرفي كن��د. در لحظه حركت يكي از رزمندگان با 
سادگي و زيبايي گفت: همانند روز عاشورا كه يكايك 
ياران حسین)ع( به شهادت رسیدند، عباس علمدار 
او)رس��تمي( هم به شهادت رس��ید و اينك خود او 
آماده حركت به جبهه اس��ت. او به  طرف سوسنگرد 
ب��ه راه افتاد و در بین راه مرحوم آيت اهلل اش��راقي و 
شهید تیمس��ار فالحي را مالقات كرد. براي آخرين 
بار همديگ��ر را ديدند و به حركت خود ادامه دادند. 
چمران همه رزمندگان را در كانالي پش��ت دهالويه 
جمع كرد، ش��هادت فرمانده شان را به آنها تبريك و 
تس��لیت گفت و با صدايي مح��زون و گرفته از غم 
فقدان رستمي ولي نگاهي عمیق و پر نور و چهره يي 

نوراني و دلي ماالمال از عش��ق به ش��هادت و شوق 
ديدار پروردگار گفت: خدا رستمي را دوست داشت 
و برد و اگر خدا ما را هم دوست داشته باشد، مي برد. 
س��رانجام مصطف��ي چم��ران در آن منطقه حین 
سركشي به مناطق و خطوط مقدم بر اثر اصابت تركش 

خمپاره هاي دشمن به شهادت رسید. 

ميراثنامهايستگاه

اكرانمحدودفيلمجديد»كويناسپيسي«
فیل��م »كل��وپ پس��ران میلی��اردر« 
جديدترين فیلم كوين اسپیس��ي در ماه 
آگوس��ت با اكران محدود راهي سینماها 
مي ش��ود. به گ��زارش هالی��وود ريپورتر، 
پس��ران  »كل��وپ  فیل��م  توزيع كنن��ده 
میلیاردر« با تاكید بر اينكه ديگر بازيگران 
فیلم نبايد به خاط��ر يك بازيگر مجازات 

شوند، گفت: تصمیم گیري درباره اين فیلم آسان و بدون حساسیت انجام نشد. 
»ورتیكال انترتینمنت« يك توزيع كننده مستقل كه توزيع فیلم جديد تراولتا 
يعني »گوتي« را نیز برعهده دارد، اتخاذ تصمیم در اين باره را سخت خواند و 
تاكید كرد: اسپیسي نقشي كوچك و مكمل در اين فیلم دارد و به همین دلیل 
بقیه بازيگران نبايد به خاطر او مجازات شوند. براي آزمايش اينكه آيا سینماروها 
حاضر هستند با كوين اسپیسي روي صحنه بزرگ روبه رو شوند، فیلم »كلوپ 
پسران میلیاردر« به كارگرداني جیمز كاكس اكراني محدود در تابستان امسال 
و از ۱7 آگوس��ت خواهد داش��ت و در نیمه جوالي ب��ه صورت VOD توزيع 
مي شود. سرنوش��ت اين درام جنايي پس از آنكه اسپیسي در پايیز گذشته به 
رس��وايي جنسي متهم ش��د و ش��ماري از مردان در امريكا و انگلستان از وي 
ش��كايت كردند، نامعلوم مانده بود. در همین حال نتفلیكس و MRC وي را 
از سريال »خانه پوشالي« كنار گذاشتند و ريدلي اسكات در فیلم ساخته شده 
»همه پول هاي دنیا« بازيگر ديگري را جايگزين نقش اسپیس��ي كرد. انس��ل 
الگورت، تارون اگرتون، اما رابرتز، جرمي ايروين، كري الويس، جود نلس��ون و 
بیلي لورد بازيگران اين فیلم هس��تند كه بر مبن��اي ماجراي واقعي كلوپي به 
همین نام كه در دهه ۱9۸۰ در كالیفرنیا فعال بود، ساخته شده است. اسپیسي 
در اين فیلم در نقش ران لوين از بورلي هیلز ظاهر شده است. فیلم هاي ورتیكال 
معموال همزمان به صورت اكران محدود و به ش��كل VOD اكران مي شوند و 
فیلم ها اغلب در ۲۵س��ینما يا كمتر به نماي��ش درمي آيند و گاهي نیز ممكن 
اس��ت، فیلمي در 7۵ سالن سینما نمايش داده شود. هنرپیشگي اسپیسي در 
دهه  ۱99۰ توجه و تحس��ین فراوان منتقدان را برانگیخت و براي ايفاي نقش 
در فیلم مظنونین همیشگي، برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 
شد و براي فیلم زيبايي امريكايي جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد را 
به دست آورد. از ديگر نقش هاي برجسته او، محرمانه لس آنجلس، هفت، شنا با 
كوسه ها، به ديگري نیكي كن، مذاكره كننده و كي پكس بودند. در تئاتر برادوي، 
اسپیسي جايزه توني را براي نقشش در گمشده در يانكرز به دست آورد. او از 

سال ۲۰۰4 تا ۲۰۱۵ كارگردان هنري تئاتر اولد ويك در لندن بوده است. 

كاخناصريدريكقدميتخريب
۲۰س��ال از ثب��ت مل��ي كاخ ناصري 
مي گذرد، اما اين كاخ هنوز روي خوش به 
خودش نديد و هر روز به تخريب نزديك تر 
مي ش��ود. كاخي كه به دستور ناصرالدين 
ش��اه قاجار براي اقامت يیالقي پادشاهان 
قاجار در انتهاي دره شهرس��تانك ساخته 
شد با اينكه ۱4۰سال قدمت دارد اما هنوز 

بي س��رانجام و بالتكلیف روزگار مي گذراند، كاخ در حال مخروبه شدن است و 
اگر براي احیاي آن دس��ت جنبانده نش��ود، تا چند س��ال آينده چیزي از اين 
بنا باقي نخواهد ماند. حسین امین افشار معاون میراث فرهنگي استان البرز با 
اش��اره به وضعیت كاخ ناصري مي گويد: اين كاخ جزو پروژه هايي صندوق احیا 
و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي كشور است و معاونت میراث 
فرهنگي صرفا بر فرآيند مرمت آن نظارت دارد. صندوق احیا، س��رمايه گذاري 
براي اين پروژه تعیین كرده و سرمايه گذار هم در قالب پیمانكار از توان و تجربه 
مشاوران بهره برده و نقشه يي براي احیا و مرمت اين كاخ تهیه كرده است. طرح 
و نقش��ه مرمتي اين كاخ توسط پیمانكار به صندوق احیا ارائه و پس از اعمال 
اصالحاتي به تايید رس��یده اس��ت. او در مورد علت نیمه  رها شدن مرمت كاخ 
ناصري  و عدم ادامه فعالیت سرمايه گذار  براي تكمیل اين پروژه ادامه مي دهد: 
بدون شك بازه زماني مشخصي براي آغاز و اتمام طرح مرمت اين بناي تاريخي 
در قرارداد منعقد شده بین صندوق احیا و سرمايه گذار تعیین شده، ولي به دلیل 
برخي موانع پیمانكار تاكنون موفق نشده به همه تعهدات خود در اين خصوص 
عمل كند. متاسفانه رفع برخي از اين موانع به راحتي امكان پذير نیست و به گذر 
زمان نیاز دارد. امین افشار افزود: »از مهم ترين موانع پیش رو براي سرعت بخشي 
به مرمت و بازسازي كاخ ناصري بايد به مسیر نامناسب و دسترسي سخت اين 
بناي تاريخي اشاره كرد. مسیر اصلي رسیدن به اين كاخ خاكي و به نوعي براي 
خودروهاي حمل مصالح صعب العبور است و همین باعث شده پیمانكار نتواند 
به راحتي مصالح مورد نیاز خود را ارس��ال كن��د. معاون میراث فرهنگي البرز 
سنگ اندازي اهالي روستاي شهرستانك را يكي ديگر از مشكالت اجراي طرح 
مرمت و بازسازي كاخ ناصري دانسته و مي گويد: سرمايه گذار براي تعیین حد 
و حدود اين كاخ بر اساس اسناد مالكیتي دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام 
كرده و در نهايت نقشه مربوط به زمین هاي اين كاخ تهیه شد و طبق اين نقشه 
دور محوطه مربوط به اين كاخ فنس كش��یده ش��د. متاسفانه محلي هاي اين 
روستا بعد از فنس كشي محوطه اين كاخ، جو رواني نامساعدي ايجاد كرده و با 

هجوم به فنس ها اموال دولتي را تخريب كردند. 

بهمن كیارستمي در آستانه سالروز تولد پدرش تاكید كرد، آنچه قرار است تا دو هفته آينده به عنوان حكم قطعي پرونده پزشكي 
عباس كیارستمي اعالم شود، جديد نیست. علي فتاحي معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي در تشريح آخرين وضعیت رسیدگي به 
پرونده پزشكي عباس كیارستمي گفته بود »پس از صدور راي در هیات بدوي، به اين راي اعتراض شد و بر همین اساس موضوع در 
هیات تجديدنظر مورد بررسي مجدد قرار گرفت كه به اين راي نیز اعتراض شد و پرونده به هیات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي 
ارجاع داده شد.« به گفته او »بررسي هاي مجدد در هیات عالي انتظامي سازمان صورت گرفته و راي قطعي اين پرونده تا يكي، دو هفته 
آينده اعالم خواهد شد.« اما در اين باره بهمن كیارستمي به ايسنا گفت: اين خبر جديد نیست و قرار هم نیست حكم جديدي صادر 
ش��ود، زيرا اين حكم اسفند سال گذشته ابالغ ش��د و االن احتماال فقط اعالم رسمي مي شود. در راي هیات عالي نظام پزشكي آمده: 
»نتیجه اعتراض و تقاضاي رسیدگي فوق العاده به حكم تقلیل يافته و اصالح شده دكتر احمد میر كه از »سه ماه محرومیت از مطب در 
شهر تهران« به »توبیخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل )شهر تهران(« كاهش يافته بود، رد شده است.«
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