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زمزمه افزايش توليد دو ميليون بشكه  نفت توسط عربستان، زنگنه را به نوشتن نامه به رييس اوپك وا داشت
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جام جهاني

 رونق اقتصاد
با ميزباني جام جهاني

8 رنا
: اي

س
عك

از روزي كه وزير ارتباطات ليست واردكنندگان 
موباي��ل ب��ا ارز 4200تومان��ي را منتش��ر ك��رد، 
واكنش ه��اي زي��ادي آغاز ش��د و روز گذش��ته با 
انتش��ار ليس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
از دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي اي��ن بحث به فاز 
جديدي كش��يده شد. رس��انه ها نام ش��ركت ها را 
منتش��ر مي كنن��د ولي خب��ر به گونه ي��ي تنظيم 
مي شود كه انگار فرد استفاده كننده از ارز دولتي از 
رانت برخوردار بوده اس��ت. اين ليست صرفا نشان 
مي دهد، ش��ركت هايي به صورت كامال رس��مي با 
پرداخت حقوق و ع��وارض گمركي و ماليات اقدام 

به واردات كرده اند...

ثبت نرخ كاالهاي بهره مند از ارز رس��مي در 
سامانه 124 الزامي شد. 

و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت  س��ازمان 
توليدكنن��دگان اعالم كرد: ثبت قيمت كاالها و 
خدمات بهره مند از نرخ ارز رس��مي در س��امانه 
قيم��ت كاال و خدمات )www.124.ir( الزامي 
ش��د. به گزارش ايرنا، براساس اطالعيه سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، افراد 
حقيق��ي و حقوقي مكلفن��د حداكثر تا هفدهم 
تيرماه امس��ال نس��بت به ارائه فهرست قيمت 
م��ورد عمل براس��اس ضوابط به اين س��ازمان 
براي درج در سامانه قيمت كاال و خدمات اقدام 

كنند.

 آيا استفاده كنندگان از ارز 
4200 توماني رانت خوار هستند؟

 17 تيرماه؛ آخرين مهلت 
ارائه فهرست قيمت

سرمقاله

آخرين خبر

 صفحه 6  

نفت و انرژي

15

آب خوزستان به حالت 
عادي بازگشت

مردم خوزس��تان در چند روز گذش��ته سختي 
زيادي در تامين آب آشاميدني خود كشيده است. 
مس��اله پس از گذش��ت چند روز از شوري و بوي 
نامطبوع آب ش��رب به مس��موميت در روستاهاي 
رامهرمز سرايت كرد و بازار شايعات درباره صادرات 
آب سرشاخه هاي كارون به بصره عراق و كويت گرم 
ش��د. اما در ميان هياهوها، ص��داي تكذيب پياپي 
مس��ووالن در ميان اعتراضات مردم و نيز شايعات 
صادرات آب گم شد. با اين حال با ترميم خط لوله 
غدي��ر، غلظت ذرات يوني��زه آب به ميزان متعارف 
خود يعني حدود 3هزار و 800 ميكروموس نزديك 
شد و مسووالن وعده داده اند از 15تير ماه كه خط 
لوله دوم غدير به بهره برداري مي رس��د، اين عدد را 
به 2هزار نزديك كنند. مشكل از آنجا آغاز شد كه 
به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
خوزستان خط لوله غدير كه آب رودخانه كرخه 
را به شهرهاي خرمش��هر و آبادان مي برد دچار 

آسيب ديدگي شد ...

 فراز جبلي   

معاون اول رييس جمهور در سالروز صنعت و معدن مطرح كرد 

 توطئه عليه ايران 
از 3 جهت



 سخنگوي اتحاديه اروپا ارائه بسته حمايتي 
ب�ه ايران را تكذيب كرد؛ يورونيوز| س��خنگوي 
روابط خارجي اتحاديه اروپا خبر مربوط به اظهارات 
موگريني درمورد تصويب بس��ته حمايتي و ارائه آن 
به ايران را تكذيب كرد. برخي رس��انه هاي ايران روز 
ش��نبه ۹ تير ماه نوشته بودند كه فدريكا موگريني 
كميس��ر رواب��ط خارجي اتحاديه اروپا، در حاش��يه 
نشست دو روزه س��ران اتحاديه اروپا در بروكسل از 
تهيه و تصويب بس��ته حمايتي در چارچوب توافق 
هسته يي با ايران خبر داده است. مايا كوتسيانچيچ 
گفت: »خانم موگرين��ي در روزهاي اخير هيچ گونه 

اظهارنظري درمورد برجام نكرده است.«
 انتقال آب به كويت صحت ندارد؛ ايسنا| يك 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان با تاكيد 
بر اينكه »پروژه انتقال آب ش��يرين به كويت مطرح 
نيس��ت و اساسا چنين طرحي وجود ندارد«، گفت: 
در حال حاضر شهرهاي استان خوزستان به خصوص 
خرمش��هر و آبادان دچار حادترين شرايط از لحاظ 
كمبود آب ش��رب هس��تند كه باعث بروز تجمعات 
مردمي ش��ده است. علي س��اري در توضيح شرايط 
اس��تان خوزس��تان گفت: در حال حاضر شهرهاي 
استان خوزستان با مشكل كمبود آب شرب مواجه 
هستند البته اين مشكل در شهرهاي باالدست كمتر 
است اما ش��هرهاي پايين دست يعني اهواز، كارون، 
باويه، حميديه و سوسنگرد مشكل كمبود آب داشته 

كه در خرمشهر و آبادان شرايط حادتر است. 
 كارت زرد مجلس به وزير جهاد كش�اورزي؛ 
تع�ادل| نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس��امي 
پاس��خ هاي وزير كش��اورزي به نماينده مش��هد را 
قانع كننده ندانستند. سوال كريمي قدوسي نماينده 
مشهد در مجلس از وزير جهاد كشاورزي در جلسه 
علني صبح دي��روز درخصوص ايج��اب انحصار در 
بازار دام و مرغ توس��ط آقاي »م« با زير پا گذاشتن 
قانون انحصار مطرح شد. نمايندگان پس از استماع 
توضيحات نماينده مش��هد و اظهارات حجتي وزير 
جهاد كشاورزي، با ۱۱۳ راي موافق، ۵۴ راي مخالف 
و ۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۸ راي نماينده حاضر 

پاسخ وزير را قانع كننده ندانستند. 
 انتصاب س�فيران جديد اي�ران در واتيكان 
و اس�لووني؛ سخنگو| بنا به پيش��نهاد وزير امور 
خارج��ه و تصوي��ب رييس جمهور، حجت االس��ام 
سيدطه هاش��مي س��فير جديد جمهوري اسامي 
ايران در واتيكان تعيين ش��د. س��يدطه هاش��مي 
س��ابقه حضور در مجلس شوراي اسامي و معاونت 
فرهنگي دانش��گاه آزاد اس��امي را در سوابق كاري 
خود دارد. همچنين كاظم ش��افعي به عنوان سفير 
جديد جمهوري اس��امي ايران در اسلووني تعيين 
ش��د. ش��افعي پيش از اين رياس��ت اداره مرزي در 
معاون��ت حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه را 

برعهده داشت. 
 الريجاني ب�ه لبنان مي رود؛ تع�ادل| رييس 
مجلس ش��وراي اسامي در تابستان سال جاري به 
لبنان سفر مي كند. سفارت بيروت در تهران با اعام 
خبر فوق تصريح كرد: علي الريجاني رييس مجلس 
ش��وراي اس��امي براي تبريك و تهنيت به همتاي 
خ��ود و مقام��ات لبناني در پي برگ��زاري انتخابات 
پارلماني اخير در اين كشور و همچنين تقويت روابط 
راهبردي دو كشور به ويژه در حوزه اقتصادي و بحث 
راهكارهاي مقابله با پروژه معامله قرن، تابستان سال 

جاري به لبنان سفر مي كند. 
ب�راي  روحان�ي  روزه   ۱۵ ضرب االج�ل   
شريعتمداري؛ايسنا| رييس جمهوري براي معرفي 
متخلف��ان واردات غيرقانون��ي يا توزي��ع در صنعت 
خ��ودرو ضرب االجل تعيين كرد. رييس جمهوري به 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تور داد تا ظرف 
۱۵ روز موض��وع تخل��ف در واردات خودرو خارجي 
و نيز توزيع خودرو توس��ط خودروس��ازان داخلي را 
بررسي و هرگونه تخلف را صريحا به مردم و دستگاه 
قضايي اعام كند. در پي تخلف اعام ش��ده از سوي 
مراجع نظارتي مبني بر ثبت سفارش و واردات بيش 
از ۶۴۰۰ خودرو از مسيرهاي غيرقانوني و همچنين 
درياف��ت گزارش هاي��ي مبني بر نارضايت��ي مردم و 
مصرف كنن��دگان از نح��وه توزيع ي��ا قيمت گذاري 
محص��والت خودروس��ازان داخلي، حجت االس��ام 
والمس��لمين حس��ن روحاني رييس جمهور ضمن 
تاكيد بر لزوم ش��فافيت و مقابله با هرگونه فساد، به 
ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دستور 
داد ت��ا ظ��رف ۱۵ روز ه��ر دو موضوع را بررس��ي و 
چنانچه هرگون��ه تخلفي صورت گرفته، متخلفان را 
هرچه سريع تر به مردم و دستگاه قضايي معرفي كند. 
 محاكم�ه يك�ي از متهمان ح�وادث خيابان 
پاس�داران در دادگاه انقالب؛رواب�ط عموم�ي 
ق�وه قضاييه| جلس��ه محاكمه يك��ي از متهمان 
حوادث خيابان پاس��داران در دادگاه انقاب برگزار 
شد. »دادگاه رسيدگي به اتهامات يكي از ليدرهاي 
اصلي اغتشاشات خيابان پاس��داران با هويت )الف. 
ص( به رياس��ت قاضي صلواتي برگزار ش��د. برخي 
اتهامات متهم ش��امل اجتماع و تباني به قصد جرم 
عليه امنيت ملي، فعالي��ت تبليغي عليه جمهوري 
اسامي ايران، تحريك مردم به درگيري، اخال در 
نظم عمومي با توطئه قبلي و نش��ر اكاذيب اس��ت. 
متهم از گردانندگان اصلي سايت مجذوبان نور و از 
ليدرهاي ايجاد پست غيرقانوني ايست و بازرسي در 
خيابان پاسداران و ايجاد رعب و وحشت بين مردم 

بوده است. 
 افزاي�ش ص�ادرات كاال ب�ه افغانس�تان در 
برنامه 4س�اله؛صدا و س�يما| معاون هماهنگي 
ام��ور اقتص��ادي و مناط��ق م��رزي وزارت كش��ور 
 گف��ت: ص��ادرات كاال ب��ه افغانس��تان در برنام��ه 
۴ ساله به ۵ ميليارد دالر افزايش مي يابد. دين پرست 
ديروز در بازديد از پايانه مرزي ماهيرود شهرس��تان 
سربيشه گفت: پارسال 2 ميليارد و 7۰۰ميليون دالر 
كاال از ايران به افغانس��تان صادر ش��د كه ۳۰درصد 
آن از خراس��ان جنوبي ب��وده اس��ت. او با اش��اره به 
زيرساخت هاي مناسبي كه در پايانه مرزي ماهيرود 
براي صادرات و واردات انجام شده است، گفت: پايانه 
م��رزي ماهيرود يكي از پايانه ه��اي مرزي موفق در 
شرق كشور است كه با تسهيل در صادرات و واردات 
مي توان س��هم بيشتري از كاالها را از اين استان به 

افغانستان صادر كرد. 

روي موج خبر

تمركز ايران بر مذاكره با خريداران عمده نفتي است

ديپلماسي براي فروش نفت

وزير كشور:

اعتراضات، سازمان يافته و امنيتي نيست
گروه ايران |

»امنيت؛ وحدت و اقتصاد« س��ه گانه يي است كه 
از منظر عبدالرضا رحماني فضلي در شرايط حساس 
فعل��ي در اولوي��ت برنامه ريزي هاي وزارت كش��ور 
ق��رار دارد. اولويت هايي كه به اعتقاد رحماني فضلي 
مي تواند كش��ور را از چالش هاي پيش رو به سامت 
هدايت كند و ايران را در آستانه فصلي تازه از توسعه 
قرار دهد. اما در مس��ير دس��تيابي به اين اولويت ها 
مش��كاتي وجود دارد كه مجموعه تصميم س��ازان 
كش��ور از طريق هماهنگي بايد ب��ر اين چالش ها و 
مشكات فائق آيند. در شرايطي كه برخي شبكه هاي 
اجتماعي با انتشار اخبار كذب از كشته شدن افرادي 
در ماجراي اعتراضات ش��نبه ش��ب خرمشهر خبر 
داده بودند؛ وزير كش��ور خاطرنشان مي كند كه اين 
اعتراض��ات س��ازمان يافته و امنيتي نب��وده و هيچ 
كشته يي در اعتراضات خرمشهر وجود نداشته و تنها 
يك نفر زخمي بوده كه به بيمارس��تان منتقل شده 
اس��ت. عبدالرضا رحماني فضلي در نشس��ت خبري 
خود با اصحاب رسانه اظهار كرد: نخستين اولويت ما 
براي امسال موضوع امنيت است و آن را يك موضوع 
اصل��ي مي دانيم، در ادامه آن بحث وحدت را مطرح 
مي كنيم. با توجه به خواست و مطالبه مردم وحدت 
را موض��وع بعدي قرار دادي��م. موضوع رضايتمندي 
را هم مخرج مش��ترك تمام فعاليت هاي سياس��ي، 

فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي دانيم. 

 اعتراضات خرمشهر
رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش كه چند 
نفر در اعتراضات ش��هر خرمش��هر كش��ته شدند، 
گف��ت: اصلي ترين وظيفه وزارت كش��ور برقراري 
امنيت است. مجوزها اگر پاسخگو باشند و امنيت 
را برقرار كنند با اعتراضات مش��كلي نداريم. وقني 

اعتراضاتي به كف خيابان مي رس��ند، افرادي پيدا 
مي شوند كه هيجاني مي ش��وند و افرادي هستند 
كه سوءاستفاده مي كنند. در اين صورت نيروهاي 
انتظامي وظايفي دارند كه اگر به وظايفشان پاسخ 
ندهن��د، امنيت و انتظام دچار خدش��ه مي ش��ود. 
ت��اش ما در اين اس��ت ك��ه هر چ��ه زودتر اين 
اعتراضات را با خويش��تنداري ني��روي انتظامي و 
همكاري مسووالن به پايان برسانيم. اما اگر خاف 
اين باشد قوه قضاييه و نيروي هاي انتظامي وظايف 
خود را انجام مي دهند. او همچنين درباره تاثير تك 
نرخي شدن  ارز بر مقابله با قاچاق كاال خاطرنشان 
كرد: پيش از اين بخش��ي از تقاضاي ارز مربوط به 
موادمخدر يا قاچاق كاال بوده است و همين تقاضا 
در نوس��انات ارز تاثيرگذار بود. يكي از اهداف تك 
نرخي ش��دن ارز هم مقابله با قاچ��اق كاال بود به 
خاطر همين سياست و همچنين سياست كنترلي 
دقيق در مرزها حدود ۸۰درصد كاالهاي قاچاق در 

مرزهاي غربي كشور كنترل شده است.

 تجمع بدون مجوز
وزير كش��ور در ادامه در پاسخ به سوالي درباره 
طرح در حال بررسي مجلس براي برگزاري تجمع 
بدون مج��وز در اطراف س��اختمان مجلس گفت: 
وزارت كشور طبق قانون ش��رايط برگزاري تجمع 
را فراهم كرده اس��ت، اما ب��ا برگزاري تجمع بدون 
مجوز مخالف اس��ت، زيرا تجمعات بايد با پذيرش 
مسووليت هم همراه باشد، زيرا در غير اين صورت 
تجمع از كنترل خارج مي شود اما اگر اين موضوع به 
قانون تبديل شود، وزارت كشور آن را اجرا مي كند، 
ولي يقين دارم مجلس به اين طرح راي نمي دهد. 

در ادامه رحماني فضلي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا اعتراضات چند ماه اخير سازمان يافته 

بوده است يا خير؟ خاطرنشان كرد: ما هر اعتراض 
را به صورت مس��تقل بررس��ي كرديم و به نتيجه 
رسيده ايم شرايطي ايجاد شده است كه بهره برداران 
يك ح��وزه پس از اينكه مطالبات ش��ان به نتيجه 
نرسيده و رضايت به دس��ت نياوردند به خيابان ها 
آمدند مثل بازاري ها، كاميونداران يا همين مس��اله 
اخي��ر آب اما اگر به صورت پيوس��ته اعتراضات را 
بررسي كرده و ريشه هاي اجتماعي و سياسي آن را 

دنبال كنيم به نتيجه متفاوتي مي رسيم. 

 طرح آب غدير
رحماني فضلي ادامه داد: از سال 7۱ طرح غدير 
براي آبرساني به خرمشهر مطرح شد يعني 2۵ سال 
اين طرح در دس��ت اجرا بود كه دولت در سه سال 
گذش��ته اين موضوع را اولويت اول خود قرار داد و 
۱۵ تير اين طرح به نتيجه مي رسد. پيمانكار طرح 
هم س��پاه و قرارگاه خاتم االنبياء اس��ت كه در اين 
زمين��ه خيلي تاش كرد و هنوز خيلي از مطالبات 
خود را دريافت نكرده اما شاهد برخي تحريك ها در 
خرمش��هر بوديم، چرا در پن��ج روز مانده به افتتاح 
طرح اين اعتراضات انجام مي شود؟ به اين دليل كه 
مردم اقناع نشدند كه اينجا رسانه ها بايد نقش ملي 

خود را براي اقناع مردم به كار بگيرند. 
او همچنين در واكنش به انتشار برخي فيلم ها 
كه اف��رادي ب��ا لباس ني��روي انتظام��ي در حال 
تخريب اموال عمومي هس��تند، گفت: اين موضوع 
را از فرمان��ده ناجا س��وال كرديم ك��ه توضيح آنها 
اين بود كه براي بازداش��ت برخ��ي افراد مجرم در 
اعتراض ها مجبور شده ايم شيش��ه يي را بشكنيم، 
مثل آتش نش��اني كه براي مهار آتش مجبور است 
برخي تخريب ها را انجام بدهد، اما در مورد صحت 
فيلم هايي كه منتشر مي شود بايد دقت زيادي شود. 

فيلم هاي زيادي منتش��ر مي ش��ود كه قابل اعتنا 
نيس��ت. رحماني فضلي در م��ورد تخريب هايي كه 
عليه او انجام مي شود، گفت: من باغچه يي در فشند 
دارم، نه در فش��م، اين باغچه ۹7متر اس��ت و من 
آن را با قس��ط خريدم. آنجا 2۰۰ واحد وجود دارد 
كه فقط باغچه مرا خ��راب كردند كه من اعتراض 
كتبي خود را اعام كردم و البته تابع قانون هستم 
اما رسانه ها كاخ ها و وياهايي تحت عنوان عمارت 
رحماني فضلي نوش��تند. من هنوز خانه هم ندارم و 
پيش خريد كردم، آيا در اين پنج سال نمي توانستم 
اي��ن باغچ��ه را جزو روس��تا كنم؟ البت��ه اين كار 
غيرقانوني بود و من اين كار را انجام ندادم. طرح اين 
مسائل ميان مردم و مسووالن شكاف ايجاد مي كند. 

 همكاري ايران و اروپا
او در خصوص برنامه همكاري ايران با اروپا در 
موضوع پناهن��دگان و موادمخدر در صورت پايان 
يافت��ن برجام بي��ان كرد: همكاري ما ب��ا اروپا در 
حوزه پناهندگان و موادمخدر يك جانبه اس��ت. ما 
امسال هزار درگيري در حوزه موادمخدر داشتيم، 
۱2۰۰تن موادمخدر كش��ف كرديم و در كش��ور 
نزديك به ۳ميليون مهاجر داشتيم. من جاي ديگر 
هم گفته ام اگر 2۴ س��اعت چشم خود را ببنديم 
2هزار ت��ن موادمخدر و يك ميلي��ون پناهنده از 

مرزه��اي غربي مان گذر مي كنند. در زمان تحريم 
به ما حتي س��گ موادياب و دس��تگاه ايكس ري 
نمي دادن��د. او همچنين درباره ل��زوم همكاري با 
دولت براي حل مش��كات كشور تصريح كرد: در 
حوزه هاي اقتصادي مشكات زيادي داريم. بيش 
از دو ميليون نفر بيكار داريم و سالي يك ميليون 
نفر هم به آنها اضافه مي ش��ود. س��ال قبل دولت 
۸۰۰ هزار شغل درست كرد اما بيكاري رفع نشده 
است. دولت تورم را تك رقمي و رشد اقتصادي را 
دو رقمي كرد. مجموع��ه همه اين عوامل موجب 
شكوفايي اقتصادي مي شود اما اگر ياس و نااميدي 
را القا كنيم، اعتراضات ايجاد مي ش��ود و دولت با 
مسائل ديگري درگير مي شود. تاكيد و توصيه من 
اين است كه در جهت مشكل مردم حركت كنيم 
ن��ه اينكه فقط مش��كات را بيان ك��رده و خداي 
نك��رده مردم را تهيج كنيم، براي حل مش��كات 

كشور بايد همه همكاري كنيم. 
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه تكليف ادامه 
حض��ور زنان در ورزش��گاه ها چه مي ش��ود، بيان 
كرد: من مسوول رفتن بانوان به ورزشگاه نيستم 
بلكه مس��وول امنيت كشور هستم. اگر نهادهاي 
مس��وول در اين زمينه از ما درباره تامين امنيت 
ورود زنان به ورزش��گاه س��وال كردن��د ما حتما 

جواب آنها را مي دهيم. 

روزي ك��ه امريكا از برجام خارج ش��د، ايران پايه 
شروط خود براي ماندن در توافق را روي فروش نفت 
گذاشت. حال كه بيش از يك ماه از تصميم يكجانبه 
ترامپ در قبال توافق هس��ته يي گذش��ته، سفر هاي 
ديپلماتيك مقامات ايراني نشان مي دهد كه همچنان 
اولويت اول ايران، تضمين فروش نفت است. چنانكه 
ظريف در نخس��تين س��فر غيراروپايي خود پس از 
تصميم دولت امريكا به هند و آفريقاي جنوبي رفت و 
كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي 
هم ب��ه جنوب اروپا س��فر كرد و ب��ا وزراي خارجه 
ايتاليا و اس��پانيا به رايزني پرداخت. در همين حال 
معاون اول رييس جمهور هم ديروز در سخنراني روز 
صنعت شديدا به كش��ورهايي كه مي خواهند جاي 
ف��روش نفت اي��ران را پر كنند حمل��ه كرد )صفحه 
۱۴ را بخواني��د( و وزير نفت ه��م نامه يي به رييس 
دوره يي اوپك نوشت و شديدا از عربستان سعودي كه 
مي خواهد فراتر از مصوبه اوپك توليد كند ش��كايت 
كرد )صفحه ۱۵ را بخوانيد(. اما ۴ كشوري كه در بين 
۱۰ خريدار عمده نفت ايران قرار دارند، اين در حالي 
است كه ارتباطات ديپلماتيك نزديك و پيوسته يي 
بين ايران با چين و تركيه دو خريدار عمده ديگر نفت 
ايران طي يك ماه گذش��ته برقرار بوده است. اگرچه 
در خبرهاي منتشر ش��ده از اين ديدارها، سخني از 
مذاكره درباره فروش نفت به ميان نيامده اس��ت، اما 
اولويت ايران در انتخاب كشورها اين گمانه را تقويت 
مي كن��د كه مقام��ات جمهوري اس��امي راه بي اثر 
ك��ردن تحريم ها را در فروش نفت يافته اند. هر چند 
مقامات ايراني ه��م اين واقعيت را پنهان نمي كنند. 
عباس عراقچي مذاكره كننده ارش��د ايران در توافق 
هس��ته يي اين واقعيت را به صراح��ت بيان كرد كه 
آنچه براي جمهوري اس��امي اهمي��ت دارد فروش 
نفت است. عراقچي اين خواسته را در كنار مبادالت 
بانكي قرار داد كه به گفته او بايد پول ها به راحتي به 
حساب ايران واريز شود. ايران بيشترين فروش نفت 
را ب��ه چين دارد و پس از آن به ترتيب كش��ورهاي 
هند، كره جنوبي، تركيه، ايتاليا، ژاپن، فرانسه، يونان 
و اسپانيا بزرگ ترين خريداران نفت از ايران هستند. 
حال از يك س��و ايران در حال رايزني با مقامات اين 
كش��ورها براي حفظ س��هم بازار فروش نفت به اين 

كشورهاست، از سوي ديگر امريكا به دنبال تحت فشار 
قرار دادن آنان با هدف به صفر رس��اندن فروش نفت 
ايران اس��ت. چنانكه طي روزهاي گذشته خبرهايي 
مبني بر فشار امريكا به هند، كره جنوبي و ژاپن براي 
كاهش خريد نفت منتش��ر شده است، اين در حالي 
است كه اين كشورها خواهان معافيت از تحريم هاي 
امريكا هستند. در همين رابطه، يك مقام امريكايي 
در روزهاي گذش��ته از تاش دولت كش��ورش براي 
متقاعد كردن خري��داران بزرگ نفت ايران به توقف 
اين واردات خبر داد و گفت كه واش��نگتن از ژاپن و 

كره جنوبي خواسته است تا از ماه نوامبر خريد نفت 
از ايران را متوقف كنند. خبرگزاري فرانس��ه نيز روز 
پنج ش��نبه در گزارش��ي كه از دهلي نو منتشر شده 
اس��ت، از دور جديدي از فش��ارهاي امريكا بر دولت 
هند خبر داد. بنا بر اين گزارش، نيكي هيلي س��فير 
امريكا در س��ازمان ملل، از هند خواس��ته اس��ت در 
مناس��بات اقتصادي خود با ايران تجديدنظر كند و 
به واردات نفت از اين كشور پايان دهد. هر چند هند 
تا به امروز پيام مثبتي به اين خواس��ته امريكا نشان 
نداده است؛ تا آنجا كه راويش كومار سخنگوي وزارت 

امور خارجه هند پس از سفر دو روزه نيكي هيلي به 
دهلي بر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي ميان ايران و 
هن��د تاكيد كرده و گفته ب��ود: او )نيكي هيلي( نظر 
خ��ود را درباره ايران دارد و ما نيز نظر خود را درباره 
ايران داريم، نظري كه كاما روش��ن اس��ت. از سوي 
ديگر كره و ژاپن هم كه دو خريدار عمده نفت ايران 
هستند، زير فشار تحريم ها و رايزني هاي ديپلماتيك 
امريكايي ه��ا، از مذاك��ره با مقام��ات اياالت متحده 
ب��راي معافيت از تحريم ها خب��ر داده اند. هر دو اين 
كشورها در دور پيش��ين تحريم هاي نفتي ايران در 

سال 2۰۱۶، معافيت دريافت كردند و اجازه يافتند، 
مقادير محدودي نفت از ايران بخرند اما واش��نگتن 
اين بار موضع سخت تر در اين باره اتخاذ كرده است. 
س��خنگوي دولت ژاپن گفت توكيو به دقت در حال 
بررس��ي تاثير تحريم هاي امريكا عليه ايران اس��ت و 
براي اينكه اين تحريم ها تاثيرات منفي بر شركت هاي 
ژاپني نداشته باشد، با واشنگتن و كشورهاي ديگر به 
مذاكره ادامه خواهد داد. رس��انه هاي كره جنوبي هم 
از برگزاري نشس��ت هايي مشابه بين مقامات وزارت 
خارجه اين كش��ور و اياالت متحده خب��ر دادند كه 
براساس آن، كره يي ها به دنبال معافيت از تحريم هاي 
امريكا هس��تند كه فروش نفت ايران را نشانه گرفته 
است. با اين همه به نظر مي رسد، ايران بيش از آنكه 
به ادامه خريد نفت توسط كشورهايي همچون ژاپن 
و كره جنوبي كه از هم پيمانان نزديك امريكا هستند، 
اميدوار باش��د ب��ه دولت هايي همچ��ون چين، هند 
و آفريقاي جنوبي چش��م اميد دارد. اين را مي ش��ود 
دست كم از رفت و آمدهاي سياسي بين ايران با ساير 
كشورها طي يك ماه اخير دريافت. از سوي ديگر ايران 
ني��م  نگاهي هم به خرده خريداران نفت دارد و روي 
همراهي كش��ورهاي هم پيمان خود براي رويارويي 
با سياس��ت تحريم امريكا حس��اب باز كرده اس��ت. 
تاييد اين مدعا س��فر دو مقام ارش��د وزارت خارجه 
به كشورهاي امريكاي جنوبي طي هفته جاري است. 
از سفر س��رمدي به ونزوئا تا سفر غامرضا انصاري 
معاون اقتصادي وزير خارجه به ش��يلي كه به نوشته 
رسانه ها حامل پيام شفاهي رييس جمهوري ايران به 
دولت هاي اين دو كشور بودند. خردادماه امسال نيز 
ايران پس از ۱۶ س��ال يك محموله نفتي به شيلي 
فروخت تا گمانه زني ها درباره ورود ايران به بازارهاي 
جديد نفتي را تقويت كند. اين درحالي است كه ايران 
سياست تهاتر نفت با كاال را هم كه پيش تر در دوران 
تحريم هاي هس��ته يي اجرايي كرده ب��ود، در پيش 
گرفته است. شهريور ماه سال گذشته خبر رسيد كه 
اي��ران در توافقي با روس ها روزانه ۱۰۰ هزار بش��كه 
نفت به اين كش��ور صادر و در ازاي آن كاال دريافت 
مي كند. سياستي كه حتي برخي نمايندگان مجلس 
مي گوين��د دولت باي��د آن را از طري��ق پيمان هاي 

دوطرفه با ديگر كشورها در پيش بگيرد. 
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چهرهها

ريي��س دفت��ر رييس جمه��ور در 
خصوص استفاده از نخبگان در كابينه 
و دول��ت گفت: بايد از نخبگاني كه در 
بدنه دولت نيس��تند، اس��تفاده كنيم. 
س��يد محمود واعظ��ي در گفت وگو 
ب��ا ايلنا درب��اره اينكه برخ��ي عقيده 
دارند، اطرافي��ان رييس جمهور اجازه 
نمي دهن��د وي با حاميان و جريان هاي سياس��ي مختلف براي 
برون رفت از وضعيت موجود ارتباط داش��ته باش��د، گفت: خير، 
چنين نيس��ت، رييس جمهور با گروه ه��ا و جريان هاي مختلف 
ارتباط دارد. او افزود: اتفاقا در ميهماني هاي امسال رييس جمهور، 
ساز و كار به گونه يي طراحي شد كه هيچ مقام دولتي و اعضاي 
كابينه سر ميز با ايشان ننشينند و اين فرصت در اختيار ميهمانان 
قرار داده ش��د. او با بيان اينكه از هنرمندان و سياس��يون گرفته 
تا ساير اقش��ار و گروه هاي مختلف با ايشان ديدار كردند، گفت: 
گروه ه��اي مختلف با ديدگاه ها و س��ليقه هاي متفاوت با رييس 
دولت به مذاكره و گفت وگو پرداختند. واعظي خاطرنش��ان كرد: 
با وجود اينكه رييس جمهور بس��يار مشغله دارند اما اين را قبول 
دارم كه بايد ديدارهاي خود را با گروه ها و اقش��ار مختلف بيشتر 
كنند. رييس دفتر روحاني در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه 
يكي از انتقادهاي وارده به دولت عدم استفاده از ظرفيت نخبگان 
كشور است، عنوان كرد: بله، حدود ۶ الي 7ماه است كه ديدارها و 
گفت وگوهايي با جامعه نخبگان كشور داريم كه در اين نشست ها 
بر سر مسائل مختلف كشور بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد. 

 گفت وگو با جامعه نخبگان
آغاز شده است

مع��اون امنيت��ي و انتظامي وزير 
كش��ور گفت: ي��ك فرد مس��لح در 
حادثه شب گذشته خرمشهر ۱۱نفر 
را مجروح كرد ك��ه ۱۰نفر از آنها از 
نيروي انتظامي هس��تند. به گزارش 
ايرنا، حس��ين ذوالفق��اري ديروز در 
حاشيه نشست خبري وزير كشور در 
جمع خبرنگاران جزئيات تجمع و اعتراض هاي ش��ب گذشته 
در خرمشهر را تشريح كرد و اظهار داشت: در اين درگيري ها 
يك نفر از مردم و ۱۰نفر نيز از نيروي ناجا زخمي ش��دند. او 
يادآور ش��د: طبق گزارش دريافتي اين فرد مس��لح در داخل 
جمعيت بود كه هنوز شناس��ايي نش��ده است. معاون امنيتي 
و انتظامي وزير كشور برخي ادعاها مبني بر كشته شدن يك 
نف��ر در اين درگيري را مردود دانس��ت و تاكي��د كرد: در اين 
ناآرامي هيچ كشته يي نداشتيم، فقط يك نفر از مردم از ناحيه 
پهلو زخمي و به بيمارستان منتقل شد. ذوالفقاري بخش اول 
اعتراض هاي مردم خرمشهر را مس��اله آب اين شهر عنوان و 
خاطرنش��ان كرد: فرماندار چندين مرتبه در جمع مردم رفت 
و آنها را توجيه كرد و جمعيت پراكنده ش��د، اما عده يي اصرار 
داشتند تجمع ادامه يابد و در نهايت شب گذشته تعداد خاصي 
ح��دود ۱۰۰نفر كه دنبال ماجراجويي بودند، اعتراض را ادامه 
دادند و درگيري مختصري ش��كل گرفت. او همچنين گفت: 
پس از آسيب ديدگي لوله انتقال آب به خرمشهر بافاصله پس 

از چند ساعت مشكل رفع و آب وصل شد.

 در حادثه خرمشهر
۱0نفر از نيروي انتظامي مجروح شدند

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت 
تا اين زمان سايت اتحاديه اروپا خبري 
درباره بسته پيشنهادي به ايران درج 
نكرده اس��ت، آن طور كه اطاع داريم 
اين بسته در حال طي مراحل نهايي 
اس��ت. بهرام قاس��مي در گفت وگو با 
ايرنا افزود: تاكنون خبري روي سايت 
اتحاديه اروپا مبني بر ارائه بسته پيشنهادي به ايران درج نشده 
اس��ت و به محض ارائه اين بس��ته هم اتحاديه اروپا و هم ايران 
درباره آن اطاع رساني خواهند كرد. او گفت: تصور ما اين است 
به داليل نامش��خصي ي��ك خبر كاما كذب به نقل از س��ايت 
اتحاديه اروپا روي خروجي برخي رسانه هاي داخلي قرار گرفت 
كه اساس��ا غلط و اش��تباه بود. وي ادامه داد: ما روزانه و به طور 
مستمر با اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي تماس داريم و آلمان، 
فرانسه، انگليس، چين و روسيه پس از خروج امريكا از برجام بر 
جلب رضايت ايران و باقي ماندن ايران در برجام تاكيد داشته اند. 
قاس��مي افزود: پس از سفر وزير امور خارجه كشورمان به پكن، 
مسكو و بروكس��ل و مذاكره با وزراي خارجه سه كشور اروپايي 
و خانم موگريني هيات هاي كارشناس��ي متعددي بين طرفين 
تبادل ش��ده و كارگروه هاي متعددي در حال بررس��ي موضوع 
هستند. به گفته سخنگوي دستگاه ديپلماسي، اتحاديه اروپا قرار 
اس��ت بس��ته يي براي تضمين منافع ايران از برجام ارائه دهد تا 
رضاي��ت ايران را جلب كند و آن طور ك��ه اطاع داريم اتحاديه 
اروپا در حال طي مراحل نهايي تهيه اين بسته پيشنهادي است. 

 بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا به ايران
در مراحل نهايي است

ريي��س اصاح طلب كميس��يون 
ك��رد:  اظه��ار  فرهنگ��ي مجل��س 
اطاعاتي كه داريم حاكي از آن است 
ك��ه رويكرد دولت ه��م درخصوص 
تغيير تيم اقتصادي مثبت اس��ت و 
كم��ي نگراني بابت مجل��س وجود 
داش��ته كه مجلس هم همواره اعام 
كرده در اين تصميم از دولت حمايت خواهد كرد. احمد مازني 
در گفت وگو با ايلنا، درخصوص نامه يي كه گفته مي شود برخي 
نمايندگان اصاح طلب در حمايت از اس��تيضاح روحاني آن را 
امضا كرده اند، گفت: نمايندگان از هر فراكس��يون آزادانه حق 
اظهارنظر دارند اما در فراكس��يون اميد هيچ گاه از سمت هيچ 
كس بحث اس��تيضاح روحاني مطرح نبوده اس��ت اين به اين 
معنا نيس��ت كه ما نقد منصفانه يي نداريم، اما تاكيد مي كنم 
نقدمان بايد منصفانه باشد. عضو فراكسيون اميد مجلس اظهار 
كرد: ما به عنوان اصاح طلب در كنار دولت هستيم اما در اصل 
موضوع كه بايد نقد هر دو طرف منصفانه باش��د تفاوتي ايجاد 
نمي كند. رييس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه هم 
اصاح طلبان و هم اصولگرايان در ش��رايط فعلي بايد با دولت 
و قوه قضاييه تعامل داش��ته باشند، شرايط را رصد كنند و در 
جهت حل مشكات بكوشند، افزود: اينكه در حال حاضر طرح 
اس��تيضاح رييس جمهور را در شرايط فعلي اقتصادي كشور و 
اعتراضات مردم مطرح كنيم نه با انديش��ه هاي انقابي و نه با 

رويكردهاي دموكراتيك همخواني ندارد. 

 رويكرد دولت درخصوص
تغيير تيم اقتصادي كابينه مثبت است

ديدار ظريف با وزير امور خارجه هند، پس از خروج امريكا از برجام
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3 كالن
تفويض اختيار تمديد كارت 

كارگزاران گمركي به استان ها 
تعادل| گمرك جمهوري اسالمي در يك بخشنامه 
اعالم كرد: اختيارات تمديد كارت كارگزاري به س��تاد 

گمركات استان ها تفويض شد. 
در اين بخش��نامه كه از سوي گمرك به گمركات 
اجرايي ابالغ ش��ده آمده اس��ت: پيرو بخشنامه رديف 
161 س��ال 94 و در راس��تاي سياست تمركززدايي و 
در اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار و همچنين 
صرفه جويي در وقت و هزينه كارگزاران گمركي بابت 
تمديد كارت كارگزاري و نظر به اينكه س��االنه تعداد 
قابل توجهي از كارگزاران جهت تمديد كارت خود از 
تمام نقاط كش��ور به اين مرك��ز مراجعه مي كنند. لذا 
فرآيند تمديد كارت كارگزاران با رعايت موارد ذيل به 
س��تاد نظارت گمركات و اداره كل گمركات استان ها 

تفويض مي شود: 
1- در اج��راي م��اده 191 آيين نامه اجرايي قانون 
امور گمركي كارگزاران گمركي موظفند قبل از اتمام 
مهلت كارت كارگزاري خود نسبت به ارائه درخواست 
به آن س��تاد نظارت/ گمرك اقدام كنند. احراز هويت 
كارگ��زار مربوط��ه در هر م��ورد الزام��ي و از پذيرش 

وكالتنامه در اين خصوص خودداري شود. 
2- مطابق بن��د )ب( ماده قانون فوق االش��اره 
ارائه گواهي سوء پيش��ينه كيفري از مراجع قانوني 

مربوطه الزامي است. 
3- از مرك��ز محترم مبارزه با جرايم س��ازمان 
يافته جهت بررسي و اعالم نظر مبني بر عدم وجود 
سابقه قاچاق گمركي اس��تعالم از طريق سيستم 

اتوماسيون به عمل آيد. 
4- مفاصاحس��اب مالياتي مطابق فرم شمارها 

186 مطالبه شود. 
5- پ��س از ارائه مدارك فوق االش��اره و وصول 
پاس��خ اس��تعالم ها مراتب را به صورت سيستم از 
طريق اتوماس��يون به اين مركز اعالم تا نسبت به 
تمديد كارت كارگزاري مربوطه به مدت دو سال از 

تاريخ انقضا در سامانه مربوط اقدام شود. 
6- متعاقب��ا پرونده هاي مربوط ب��ه كارگزاران 
براس��اس مح��ل س��كونت درج ش��ده در پرونده 

مربوطه به آن گمرك ارسال مي شود. 
7- پس از دريافت پرون��ده كارگزاران ضمن 
اعالم وصول نس��بت به اس��كن اوراق و تشكيل 
پرون��ده الكترونيكي توس��ط آن س��تاد نظارت/ 
گم��رك اقدام ش��ود و يك نس��خه از فايل تهيه 

ش��ده را به اين مركز ارس��ال كنند. 
8- كارگزاران��ي ك��ه با توجه به اس��ناد قبلي 
من��درج در پرونده ارس��الي )طبق اع��الم دفاتر 
محترم بازرسي، حراست و مركز مبارزه با جرايم 
س��ازمان يافت��ه( داراي پرونده در كميس��يون 
موض��وع ماده 129 قانون امور گمركي يا س��اير 
مراجع قضايي باش��ند، تمدي��د كارت كارگزاري  
آنها به صورت دايم )دو س��اله( به ترتيب منوط 
به اعالم نظ��ر دفتر محترم بازرس��ي و مديريت 
عملك��رد، حراس��ت و مرك��ز مبارزه ب��ا جرايم 

س��ازمان يافته اس��ت. 
9- تا صدور راي توس��ط كميسيون ماده 129 
قان��ون امور گمركي يا مرجع قضايي تمديد كارت 
كارگزاري طي دوره هاي س��ه ماهه بالمانع است. 
در اجراي اين بند درخواس��ت ذي نفع بررس��ي و 
در ص��ورت تايي��د توس��ط آن گم��رك از طريق 
اتوماسيون به اين مركز ارسال تا نسبت به تمديد 

موقت در سامانه مربوطه اقدام شود. 
10- كارگزاراني كه بيش از يك س��ال از تاريخ 
اعتبار كارت كارگزاري آنها س��پري ش��ده است و 
درخواس��ت تمديد كارت خ��ود را دارند، منوط به 
طي دوره آموزش��ي در مركز آموزشي و تحقيقات 
گمرك ايران اس��ت. لذا ضمن معرفي آنها به مركز 
مزبور پس از تاييد آن مركز و اخذ مدارك مربوط 
به بندهاي 2 الي الي 4 فوق االشاره تمديد دو ساله 

كارت كارگزاري بالمانع است. 
11- تبديل كارت كارگزاري از حقيقي به حقوقي 
منوط به ارائه درخواست، مفاصاحساب مالياتي به نام 

شخص حقيقي و اساسنامه مربوطه است. 
12- تاريخ ارائه درخواس��ت جهت تمديد بايد به 
گونه يي باشد تا انقضاي مهلت كارت كارگزاري پاسخ 
استعالم هاي مربوطه توسط كارگزار تحويل شود. در 
ص��ورت آماده نبودن م��دارك مربوطه صرفا تمديد 

موقت پانزده روزه براي يك بار بالمانع است. 
13- جه��ت ارس��ال پرون��ده كارت كارگ��زاري 
نخستين درخواست ذي نفع به اين مركز ارسال شود. 
از تاريخ ابالغ اين دس��تورالعمل فرآيند تمديد 
كارت كارگ��زاري در اي��ن مركز صرف��ا محدود به 
تمديد اعتبار در س��امانه مربوطه پس از اعالم نظر 
آن گمرك محدود مي ش��ود. خواهش��مند است، 
دس��تور فرماييد با رعايت موارد ياد شده و رعايت 

كامل مقررات اقدام كنند. 

7 درصد مساحت اماكن 
ورزشي كشور خصوصي است

تعداد اماكن ورزش��ي ني��ز در آخرين گزارش 
س��ال 1394 نسبت به سال 1390 حدود 8درصد 
افزايش يافته و از تعداد 21229 در س��ال 1390 

به 22868 در سال 1394 رسيده است. 
بر اساس آخرين سالنامه آماري كشور، مساحت 
ورزشي كش��ور براي س��ال 1394، 60032472 
مترمربع گزارش ش��ده اس��ت كه نس��بت به سال 
6,4درص��د  مترمرب��ع(   56389502(  ،1390
افزايش يافته اس��ت، از اين مساحت 22,5درصد 

آن سرپوشيده و مابقي روباز بوده است. 
تعداد اماكن ورزش��ي ني��ز در آخرين گزارش 
سال 1394 نسبت به سال 1390، حدود 8 درصد 
افزايش يافته و از تعداد 21229 در س��ال 1390 

به 22868 در سال 1394 رسيده است. 
در س��ال 1390 ب��ه ازاي ه��ر نف��ر ايران��ي 
0,75مترمرب��ع مس��احت اماكن ورزش��ي وجود 
داشته كه در سال 1394 به 0,76مترمربع افزايش 
يافته است.  در سال 1390 از كل مساحت اماكن 
ورزش��ي كش��ور 5,7 درص��د و در س��ال 1394، 

6,6درصد خصوصي بوده است. 

اخبار

مركز آمار تغييرات قيمت اقالم خوراكي را منتشر كرد

گراني ميوه هاي خردادي
گروه اقتصاد كالن|

گ��زارش مركز آمار از تغيي��رات قيمتي اقالم 
خوراكي نشان مي دهد كه برخي كاال ها در طول 
يك ماه رشدهاي دو رقمي داشته اند. مطابق اين 
گزارش بيش��ترين افزايش قيم��ت در ماه خرداد 
نس��بت به ارديبهش��ت مربوط به اقالم »پرتقال 
محصول داخل« با 34,9درصد افزايش، »س��يب 
درخت��ي زرد« با 26,2درص��د افزايش و »گوجه 
فرنگ��ي« ب��ا 0,14درص��د افزايش بوده اس��ت. 
براساس گزارش نهادهاي رسمي كشور نرخ تورم 
ماهان��ه در خرداد به طور جهش��ي به 4,3درصد 
رسيد؛ افزايشي كه آمارها نشان مي دهد بيشتر از 

سوي گروه خوراكي ها اتفاق افتاده است. 
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور اطالعات 
س��ري زماني متوس��ط قيم��ت اق��الم خوراكي 
منتخب براي خانوارهاي شهري كشور را منتشر 
ك��رد. اهميت اين گ��زارش در جايي اس��ت كه 
براس��اس گزارش بانك مركزي بيش��ترين اهرم 
فش��ار ن��رخ تورم ماهان��ه خرداد از س��وي اقالم 
خوراكي بوده است. آمارهاي بانك مركزي نشان 
مي داد كه در ط��ول يك ماه)خرداد( 8,7 درصد 
به قيمت خوراكي ها افزوده شده است؛ رقمي كه 
باعث شد، نرخ تورم ماهانه به ركورد 6 ساله خود 

يعني 4,3درصد برسد.
مرك��ز آمار نيز در گزارش خود از تورم خرداد 
بيش��ترين افزاي��ش قيمت ها را مرب��وط به گروه 
خوراكي ها اعالم كرده اما طبق روند هميش��گي 
تفاوت هاي آماري بين اين دو نهاد رسمي، مركز 
آمار نرخ ت��ورم ماهانه خوراكي ه��ا را 4,2درصد 

محاسبه كرده است. 
در هر حال آمارهاي مربوط به اقالم خوراكي 

جزيي��ات بيش��تري از روند تغيي��ر قيمت ها به 
دس��ت مي دهد. بانك مركزي اين س��ري آمارها 
را به صورت هفتگي و مركز آمار به شكل ماهانه 

محاسبه مي كند. 
براس��اس نتاي��ج به دس��ت آمده از بررس��ي 
قيمت هاي اقالم خوراك��ي خرداد ماه 1397 كه 
از سوي مركز آمار منتشر شده بيشترين افزايش 
قيمت در ماه جاري نسبت به ماه گذشته مربوط 
به اقالم »پرتقال محصول داخل« با 34,9درصد 
افزايش »س��يب درخت��ي زرد« ب��ا 26,2درصد 
افزايش و »گوجه فرنگي« با 0,14درصد افزايش 
بوده اس��ت. همچنين جداول اين گزارش نشان 
مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت در طول يك 
سال گذشته)خرداد امسال نسبت به خرداد 96( 
در تخم مرغ ماش��يني رخ داده اس��ت. تخم مرغ 
در اي��ن مدت از 5 ه��زار و 449تومان به 8 هزار 
و 623 توم��ان يعني 54,8 درصد فزايش قيمت 
رس��يده است. موز و برنج خارجي درجه يك هم 
در شاخص نقطه به نقطه جزو باالترين تغييرات 
قيمتي به حس��اب مي آيند كه به ترتيب 54,8 و 

36,7درصد افزايش يافته اند. 
اما از س��وي ديگر اين گزارش نشان مي دهد 
كه بيش��ترين كاهش قيمت در ماه جاري نسبت 
به ماه گذشته مربوط به اقالم »مرغ ماشيني« با 
6,2 درصد كاهش و »پياز« با 3,2درصد كاهش 

است. 
بيش��ترين كاهش قيمت نيز در شاخص نقطه 
به نقطه)نس��بت ب��ه خ��رداد 1396( مربوط به 
»پياز« با 25,7درصد كاهش و پس از آن »سيب 
زميني« با 24,4درصد كاهش و »عدس« با 5,8 

درصد كاهش است. 

وزارت اقتصاد در اطالعيه اي بر تحقق رشد برنامه ششم توسعه تاكيد كرد

معضل جذب سرمايه  و فروش نفت مانع رشد  8 درصدي

 ضرورت جذب سرمايه گذاري
نكت��ه حايز اهمي��ت درباره اطالعي��ه وزارت 
اقتص��اد در اين اس��ت كه اين وزارتخانه مس��ير 
اقتصادي كشور را در راستاي برنامه ششم توسعه 
ارزيابي كرده و به گمان كارشناس��ان نس��بت به 
رسيدن به اهداف اين برنامه خوش بيني مي كند. 
برنامه ششم كه نخستين سال آن از 1396 
آغاز شده بر رشد ميانگين ساالنه 8درصد تاكيد 
دارد. آن زمان ق��رارداد برجام هنوز تازه بود و 
امي��دواري به بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور 
بس��يار پررنگ تر از امروز، باز هم كارشناساني 
بودند كه چنين اهدافي را بلندپروازانه ارزيابي 
مي كردند. در اين برنامه براي رسيدن به رشد 
ميانگين 8درصد در 5س��ال پيش بيني جذب 
س��رمايه س��االنه 750ه��زار ميلي��ارد توماني 
ش��ده اس��ت. از اين ميزان حدود 30 ميليارد 
دالر ه��م س��رمايه گذاري خارج��ي موردنظر 
برنامه نويس��ان بوده اس��ت. بر اين اساس 12 
ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري مس��تقيم و 18 
ميليارد دالر سرمايه گذاري مشترك در دستور 
بخش اقتصاد كش��ور قرار گرفته اس��ت. عالوه 
بر اين 20 ميليارد دالر هم به ش��كل فاينانس 
باي��د جذب اقتصاد ايران ش��ود كه در مجموع 
50 ميلي��ارد دالر مع��ادل 210 ت��ا 300 هزار 
ميليارد تومان باتوجه به نرخ روز دالر مجموع 
سرمايه گذاري هايي است كه براي دستيابي به 

رشد ساالنه 8درصد بايد عملي شود. 
با اين همه در س��ال گذشته كه هنوز برجام 
پابرج��ا بود، آن طور ك��ه يك ماه قب��ل معاون 
وزي��ر اقتص��اد گفته ب��ود كل طرح هاي مصوب 
هيات سرمايه گذاري خارجي طي سال گذشته 
190ط��رح ب��ا حج��م س��رمايه گذاري مصوب 
10,6ميلي��ارد دالر بوده اس��ت. از س��وي ديگر 
براس��اس گزارش هاي دريافتي از دس��تگاه هاي 
ذي ربط از قبيل بانك مركزي، گمركات، وزارت 
نفت، بورس و مناطق آزاد سرمايه وارده )جذب 
ش��ده( طي س��ال 1396 حدود 5 ميليارد دالر 

بوده است. 
درنتيجه در س��الي كه فش��ار بر اقتصاد كشور 
به مراتب كمتر از امس��ال بود، هم سرمايه  گذاري 
پيش بيني ش��ده محقق نش��د. هر چن��د ميزان 
جذب سرمايه در سال 1396 نسبت به سال هاي 
قب��ل از آن افزايش خوبي داش��ت ام��ا اين ارقام 

هنوز با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد. 
 كاهش درآمدها همزمان با كاهش فروش نفت

از س��وي ديگ��ر بخش��ي از س��رمايه گذاري 
750ه��زار ميلي��ارد تومان��ي ايران، به ش��كل 
دولت��ي خواه��د ب��ود و طبيعت��ا درآمده��اي 
نفت��ي يكي از اصلي ترين بخش ه��ا براي منابع 
س��رمايه گذاري دولتي اس��ت. با اي��ن همه به 
نظر مي رس��د ك��ه اياالت متحده ني��ز به خوبي 
از اي��ن مس��اله آگاه اس��ت و مي خواهد فش��ار 
اصل��ي خود را ب��ر بخش فروش نف��ت بگذارد. 
پيش بيني »اس ان��د پي گلوبال پالتس« حاكي 
از آن است كه با آغاز تحريم هاي امريكا فروش 
نفت ايران به طور ميانگين به 500هزار بش��كه 
در روز كاه��ش ياب��د؛ حال آنكه ف��روش نفت 
 اي��ران در س��ال گذش��ته ح��دود 2 ميليون و 
500 هزار بش��كه بود و به همين دليل مي توان 
ادعا ك��رد درآمد حاصل از ف��روش نفت از ماه 
نوامبر به بعد به آن سو مي رود كه صادرات نفت 

ايران به يك پنجم سال گذشته برسد. 
ع��الوه بر اين امريكا ب��راي آنكه قيمت نفت 
افزايش نيابد، از متحد خود، عربستان سعودي، 
خواس��ته توليد نفت خ��ود را افزاي��ش دهد و 

س��عودي ها نيز با وجود توافق اوپك كه افزايش 
توليد را منتفي كرده بود، برنامه افزايش روزانه 
دو ميليون بش��كه يي را در دستور قرار دادند. از 
س��وي ديگر روس ها هم كه يك��ي از مهم ترين 
توليدكنن��دگان نفت جهان هس��تند، آمادگي 
 دارند با افزايش توليد خود س��ريعا بازار ايران را 
ب��ه دس��ت آورن��د. درنتيج��ه مي ت��وان گفت 
اياالت متح��ده وضعي��ت را به گونه ي��ي درنظر 
گرفته كه خريد نفت از ايران توجيهي نداش��ته 

باش��د و خريداران آن نتوانند با آوردن بهانه از 
زير فشار اين كشور خارج شوند. 

آن طور كه بانك مرك��زي در گزيده آمارهاي 
اقتصادي خود گزارش مي ده��د كل درآمدهاي 
حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه يي ازجمله 
مناب��ع حاصل از نفت و ميعان��ات گازي تا پايان 
بهمن ماه س��ال گذشته 82 هزار و 740 ميليارد 
تومان بود. اين درحالي است كه چنانچه سياست 
امريكا موفق باش��د كل درآمدهاي ايران حداكثر 

يك چهارم و حداقل يك پنجم درآمدهاي س��ال 
گذش��ته خواهد بود )هر چند با اين اتفاق ممكن 
اس��ت افزايش قيمت هر بش��كه نفت هم محقق 
ش��ود ب��ا اين ح��ال اي��ن افزايش قيم��ت طبق 
پيش بيني ها در بهتري��ن حالت هم قادر نخواهد 
ب��ود بخش اندكي از ضرر ايران در كاهش فروش 

نفت را جبران كند(. 

 ترديدها واقعي هستند
كنار گذاش��تن اين مس��اله در نخس��تين 
نگاه ترديد را نس��بت به وع��ده وزارت اقتصاد 
افزاي��ش مي ده��د. آن طور ك��ه از تهديدهاي 
مقامات امريكايي ب��ر مي آيد، آنها قصد اتخاذ 
تصميماتي سخت عليه ايران دارند و اروپايي ها 
نيز هنوز از ارائه يك برنامه مدون جهت حفظ 
برج��ام نات��وان بودند. اتحادي��ه اروپا كه خود 
مورد هجوم ش��ديد كاخ سفيد در عرصه هاي 
مختلف قرار گرفته، هن��وز براي دفاع از خود 
واكنشي محكم نش��ان نداده و بعيد است كه 
در كوتاه م��دت جهت حماي��ت از ايران برنامه 

مهمي داشته باشد. 
از س��وي ديگر افزايش نرخ تورم نيز مي تواند 
وضعيت را بغرنج تر كند. سرمايه گذاري 750هزار 
ميليارد توماني در ش��رايط تورم تك رقمي و نرخ 
دالر س��ه هزار و 500 توماني چندان آسان نبود 
ام��ا چنانچه نرخ ت��ورم افزايش ياب��د و از ارزش 
پول ملي كاسته شود، ديگر اين رقم مانند زمان 

نوشتن برنامه پنج ساله ثمربخش نخواهد بود. 
در اي��ن ميان نمي توان امكان دس��تيابي به 
اين رقم رش��د را به طور كلي منتفي دانست اما 
ب��راي اين مهم بايد تغيي��رات جدي در اقتصاد 
كش��ور حاصل شود. باال بردن توليد و بهره وري 
مي تواند به درجه يي مش��كالت را حل كند؛ در 
كنار آن چنانچه توليد كش��ور كمتر از سابق به 
واردات وابسته باشد، آن گاه اقتصاد امكان رونق 
بيشتري خواهد داشت. تمركز بيشتر بر اقتصاد 
دانش بنيان ني��ز مي تواند از مش��كالت بكاهد. 
همچنين يافتن بازارهايي ك��ه امكان صادرات 
محص��والت ايران��ي را ب��ا وج��ود تحريم هاي 
اياالت متح��ده ممك��ن كند ني��ز ازجمله ديگر 

راهكارهاست. 
افزايش فاصله مي��ان امريكا و اروپا مي تواند 
ب��راي ايران نيز نويدبخش دوره يي بهتر باش��د 
البته به شرطي كه اين بار از فرصت ها به بهترين 

شكل استفاده شود. 

 درصد تغييرخرداد 1397ارديبهشت 1397خرداد 1396واحد مبادلهنام كاال
نسبت به ماه قبل

 درصد تغيير
نسبت به ماه مشابه سال قبل

1309231366571376620,75,15يك كيلوگرمبرنج ايراني درجه يك

0,836,76-556277665276073يك كيلوگرمبرنج خارجي درجه يك

3798744471674854568,627,79يك كيلوگرمگوشت گوسفند

3566924054134246124,719,04يك كيلوگرمگوشت گاو يا گوساله

6,20,95-732957885673990يك كيلوگرممرغ ماشيني

2671628522288111,07,84يك ليترشير پاستوريزه

3667239594404462,210,29يك كيلوگرمماست پاستوريزه

5005776859669601160,84,06 گرمپنير ايراني پاستوريزه

5449683195862393,758,25يك كيلوگرمتخم  مرغ ماشيني

 كره پاستوريزه
1002870834044359995,725,40 گرم)كره حيواني(

9005367154457558672,64,09 گرمروغن مايع

4850071120751205,654,89يك كيلوگرمموز

5,26-57681433015464726,2يك كيلوگرمسيب درختي زرد

52148453536115934,917,28يك كيلوگرمپرتقال محصول داخل

22047256732828310,228,29يك كيلوگرمخيار

21386194552217214,03,68يك كيلوگرمگوجه  فرنگي

24,42-2,6-221041716016706يك كيلوگرمسيب  زميني

25,66-3,2-236601817617588يك كيلوگرمپياز

1184481194431203280,71,59يك كيلوگرملوبيا چيتي

5,82-8538079789804100,8يك كيلوگرمعدس

4048141403420341,53,84يك كيلوگرمقند

3321333372338751,51,99يك كيلوگرمشكر

5091259329616824,021,15يك كيلوگرمرب گوجه فرنگي

500199273228898238474,820,36 گرمچاي خارجي بسته اي

گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|
وزارت اقتص�اد در اطالعيه ي�ي نس�بت ب�ه عملي ش�دن وعده هاي 
برنامه شش�م توس�عه ابراز امي�دواري كرد و گفت كه رش�د پيش بيني 
ش�ده در برنامه شش�م توس�عه تحقق پذير اس�ت. اين در حالي اس�ت 
ك�ه به زعم كارشناس�ان افزايش فش�ارها از س�وي امريكا ب�ر ايران كه 
بيش�ترين تاثير خ�ود را بر فروش نفت و جذب س�رمايه گذاري خارجي 
خواه�د داش�ت، ترديده�ا در اي�ن زمين�ه را افزاي�ش داده. براس�اس 
 مفاد برنامه شش�م توس�عه براي رش�د اقتصادي 8درصد بايد س�االنه 
750 ه�زار ميلي�ارد توم�ان س�رمايه گذاري در كش�ور ش�ود كه بخش 
عمده يي از آن بايد از منابع خارجي جذب ش�ود كه به زعم كارشناسان 

چنين افقي براي اقتصاد ايران بسيار خوش بينانه است. 
ب�ه گزارش »تع�ادل«، وزارت امور اقتص�ادي و دارايي در اطالعيه يي 
نس�بت به يادداش�ت يكي از روزنامه هاي كش�ور واكنش نشان داد. در 

اين اطالعيه وزارت اقتصاد به واكاوي ارقام رش�د اقتصادي در سال هاي 
گذش�ته پرداخت. در بخش�ي از اين اطالعيه آمده است: »پيش از آغاز 
فعاليت دولت، رش�د اقتصادي منفي )رشد اقتصادي در سال هاي 1391 
و 1392 به ترتيب برابر با 7.7-درصد و 0/3 -درصد بوده اس�ت( و تورم 
ب�االي 30درصدي در كش�ور وجود داش�ت ك�ه با اعمال سياس�ت هاي 
انضباط مالي دولت، در كنار بازپس گيري سهم ايران از بازار جهاني نفت 
در پي تصويب برجام و بهبود ريس�ك اعتباري كش�ور، رشد اقتصادي 
12.5درصدي در س�ال 1395 حاصل شد. اگرچه بيشترين سهم از رشد 
در بين گروه هاي اقتصادي در اين سال به گروه نفت با سهم 9.8درصدي 
اختصاص داش�ته است، س�اير گروه هاي اقتصادي نيز در اين سال رشد 
اقتصادي مثب�ت را تجربه كردن�د، به گونه يي كه گروه هاي كش�اورزي، 
صناي�ع و مع�ادن و خدمات در س�ال 1395 به ترتيب رش�د 4.2، 2.2 و 

3.6درصدي را به خود اختصاص داده اند.«

در ادامه وزارت اقتصاد به تش�ريح وضعيت اقتصاد كش�ور در س�ال 
گذش�ته پرداخت و مسير اقتصادي كشور را بر ريل برنامه ششم توسعه 
ارزيابي كرد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: »دولت دوازدهم 
نيز بر هدف رشد اقتصادي مثبت و ايجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزيد 
به گونه  يي كه اين روند در س�ال 1396 )به عنوان سال اول برنامه ششم( 
نيز ادامه يافت و در اين س�ال اقتصاد ايران مجددا رشد اقتصادي مثبت 
را تجربه كرد. ذكر اين نكته ضروري است كه براساس قانون برنامه ششم 
توسعه، اقتصاد ايران بايد رشد متوسط ساالنه 8درصدي را تا سال 1400 
تجربه كند و به بياني ديگر، بايد به طور ميانگين در طول 5 س�ال، رشد 
اقتصادي برابر با 8درصد ش�ود. تصريح اصطالح متوس�ط ساالنه در اين 
خصوص به علت ماهيت نوس�اني  بودن رش�د اقتصادي است و بنابراين 
نمي توان تنها يك سال را به عنوان عملكرد رشد اقتصادي مدنظر برنامه 

ششم درنظر گرفت.«

برنامه ششم كه نخستين سال آن از 1396 آغاز شده بر رشد ميانگين ساالنه 8درصد تاكيد دارد. آن زمان 
در دوراني قرارداد برجام هنوز تازه بود و اميدواري به بهبود وضعيت اقتصادي كشور بسيار پررنگ تر از 
امروز، باز هم كارشناساني بودند كه چنين اهدافي را بلندپروازانه ارزيابي مي كردند. در اين برنامه براي 
رسيدن به رشد ميانگين 8درصد در 5سال پيش بيني جذب سرمايه ساالنه 750هزار ميليارد توماني شده 

است. از اين ميزان حدود 30 ميليارد دالر هم سرمايه گذاري خارجي موردنظر برنامه نويسان بوده است. 
بر اين اساس 12 ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم و 18 ميليارد دالر سرمايه گذاري مشترك در دستور 

بخش اقتصاد كشور قرار گرفته است. عالوه بر اين 20 ميليارد دالر هم به شكل فاينانس بايد جذب 
اقتصاد ايران شود كه در مجموع 50 ميليارد دالر معادل 210 تا 300 هزار ميليارد تومان باتوجه به نرخ 

روز دالر مجموع سرمايه گذاري هايي است كه براي دستيابي به رشد ساالنه 8درصد بايد عملي شود
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 ادعاي تورم ۷۸ درصدي
واقعي يا تخيلي؟

حمي�د زم�ان زاده|  اخي��را نم��وداري ب��ا ادعاي 
برآورد تورم ۷۸درصدي ب��راي اقتصاد ايران در ۱ ژوئن 
۲۰۱۸)۱۱خ��رداد ۱۳۹۷( در فض��اي مجازي به نقل از 
اس��تيو هنك از دانش��گاه جان  هاپكينز دست به دست 
مي چرخد. عجيب آنكه برخي رس��انه هاي داخلي نيز با 
اس��تناد به آن، آمار رسمي نرخ تورم را كه در خرداد ماه 
۱۳۹۷ نسبت به خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۷درصد)نقطه 
به نقطه( و ۹.4درصد س��االنه اعالم ش��ده اس��ت را زير 
سوال مي برند چنانكه گويي آقاي هنك مرجع معتبرتري 
نسبت به مراجع رسمي داخلي براي اعالم نرخ تورم ايران 
است. اما س��وال كارشناسي اين است كه مبناي برآورد 
اس��تيو هنك از نرخ تورم ايران چيست و اين مبنا تا چه 
حد معتبر اس��ت؟ رجوع به اصل مطل��ب هنك در اين 
خصوص حاكي از آن اس��ت كه ب��رآورد نرخ تورم ايران 
توس��ط آقاي هنك نه بر مبناي يك تحلي��ل آماري از 
قيمت هاي خرد سبد مصرفي خانوار به دست آمده است 
و نه حتي بر مبناي يك مدل اقتصادسنجي براي برآورد 
نرخ تورم در اقتصاد ايران اس��تخراج شده است. مبناي 
برآورد نرخ تورم ايران توسط آقاي هنك صرفا تغييرات 
نرخ ارز)ارزش ريال در برابر دالر( است و ادعا مي كند كه 
ميزان تضعيف ارزش ريال در برابر دالر امريكا، نرخ تورم 
ضمني را براي اقتصاد ايران به دس��ت مي دهد. در واقع 
ن��رخ تورم ۷۸درصدي ادعاي��ي در تاريخ ۱ ژوئن ۲۰۱۸ 
تنه��ا بيانگر افزايش ۷۸درصدي نرخ ارز در همين تاريخ 

نسبت به زمان مشابه سال قبل است. 
برآورد نرخ تورم از روي تغييرات نرخ ارز ادعايي است 
كه نه هيچ نظريه اقتصادي از آن پشتيباني مي كند و نه 
هيچ اقتصاددان قابلي مي تواند آن را بپذيرد. شايد مبناي 
استفاده آقاي هنك در اين خصوص فرضيه برابري قدرت 
خريد اس��ت. اين درحالي است كه فرضيه برابري قدرت 
خريد، رويكردي نظري و البته كمتر مستند براي تعيين 
نرخ ارز بر مبناي تفاوت تورم داخل و خارج اس��ت نه بر 
عكس جهت محاسبه نرخ تورم براساس تغييرات نرخ ارز!
مبناي محاس��به نرخ تورم براساس تغييرات نرخ ارز 
آنقدر سس��ت و نامعتبر است كه نياز به بحث و بررسي 
كارشناسي ندارد. براي نش��ان دادن بطالن اين فرضيه 
تنها برآورد نرخ تورم امريكا براساس شاخص دالر يعني 
همان رويك��ردي كه آقاي هنك براي برآورد تورم ايران 
استفاده كرده است، كفايت مي كند. اگر تغييرات شاخص 
دالر را براي محاسبه نرخ تورم امريكا مبنا قرار دهيم در 
تاريخ ۳ژانوي��ه ۲۰۱۸ نرخ تورم امريكا برابر ۱۲.۳درصد 
بوده اس��ت)كاهش ۱۲.۳درص��دي ارزش دالر امريكا(؛ 
يعني چيزي حدود ۵ برابر نرخ تورم اعالمي توسط بانك 
مركزي امريكا! آيا آقاي هنك مي پذيرد كه بانك مركزي 

امريكا نرخ تورم واقعي را تا اين حد پنهان كرده است!؟
البته بحث فوق به هيچ  وج��ه اثرات افزايش نرخ ارز 
را ب��ر آهنگ نرخ تورم آن هم در اقتصادي مانند اقتصاد 
ايران انكار نمي كند. اين موضوع تقريبا روش��ن است كه 
قيمت كاالهاي وارداتي به طور متناسب با تغيير نرخ ارز 
 تغيير مي كند. اما موضوع مهم اين است كه سبد مصرفي 
خانوار كه نرخ تورم براساس آن استخراج مي شود  شامل 
چند صد كاالس��ت كه نرخ تورم بيانگر متوس��ط تغيير 
قيمت همه اين كاالهاس��ت و بس��ياري از اين كاالها به 
طور كامل يا بخش��ي از آن در داخل توليد مي شود كه 
اثر كمتري از افزايش نرخ ارز مي پذيرند. روش��ن اس��ت 
كه عامل جدي گرفتن آمارهاي بي پايه و اس��اس مانند 
ادعاي ت��ورم ۷۸درصدي آقاي هنك در فضاي مجازي، 
نگاه مردم به قيمت برخي كاالهاي وارداتي مانند خودرو، 
موبايل و مانند اينهاس��ت. اما واقعيت اين است كه نرخ 
تورم دقيق و واقعي كه بيانگر تغيير قيمت همه كاالهاي 
موجود در سبد خانوار است همان است كه توسط مراجع 
رس��مي مانند بانك مركزي اعالم مي شود. البته رسالت 
رس��انه ها در چنين فضايي شفاف سازي واقعيت هاست 
 ن��ه اينكه با تكي��ه بر ادعاهاي بي پاي��ه و نامعتبر برخي 
كارشناسان داخلي يا خارجي، اعتماد مردم را به مراجع 

رسمي خدشه دار كنند.

يادداشت

بهره برداري طرح فوالد آلياژي 
تسهيالت بانك صنعت و معدن 

با اس��تفاده از تس��هيالت بانك صنعت و معدن فوالد 
آلي��اژي كيمياي صبا در اس��تان خراس��ان ش��مالي به 
بهره برداري مي رسد و موجب اشتغال زايي در اين منطقه 

از كشورمان خواهد شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
طرح فوالدي مذكور با ۲4ميليون يورو تس��هيالت ارزي 
و ۳۰ميليارد تومان تسهيالت ريالي اين بانك تامين مالي 
شده كه با بهره برداري از آن براي ۱۱۶نفر اشتغال مستقيم 
ايجاد خواهد ش��د. ف��والد آلياژي كيمياي صبا س��االنه 
۱4۰هزار تن شمش آلياژي و ۲4۰هزار تن محصول نورد 
توليد خواهد كرد و پيشرفت فيزيكي طرح مذكور نيز ۵۵ 
درصد اس��ت. گفتني است در س��ال هاي اخير طرح هاي 
صنعتي بزرگ، كوچك و متوس��ط زيادي با بهره مندي از 
تسهيالت بانك صنعت و معدن در نقاط مختلف كشور به 

بهره برداري رسيده است. 

انتشار فهرست دريافت كنندگان 
ارز 4200 توماني

گروه بانك و بيمه| بانك مركزي امكان ارائه ليست 
دريافت كنن��دگان ارز 4۲۰۰تومان��ي در س��ايت بانك 
مرك��زي را فراهم كرد. اين ليس��ت در برگيرنده تمام 
كاالهاي تامين ارز ش��ده توس��ط بانك مركزي نيست 
و تنها ليس��ت ش��ركت ها و كاالهايي كه به درخواست 
وزارت صمت مش��خص ش��ده را ش��امل مي ش��ود. به 
گ��زارش »تعادل« اين ليس��ت عمدتا ش��امل كاالهاي 

مصرفي وارداتي، وسايل خانگي و... است. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانك مرك��زي، نظر به 
اهميت موضوع و با هدف شفاف سازي و دسترسي آزاد 
شهروندان به اطالعات و نيز با توجه به تاكيد و دستور 
رييس جمهوري محترم، فهرس��ت كااله��ا به تفكيك 
ش��ركت ها و افراد كه طي اين مدت ارز رسمي به نرخ 

4۲۰۰تومان دريافت كرده اند را منتشر مي كند. 

اخبار

از معامالت گواهي ارزي تا عرضه حواله هاي سكه

بازار طال در انتظار معامالت حواله سكه
 پورابراهيمي: حذف صرافي ها اشتباه فاحش بانك مركزي   وزير علوم: ارز دانشجويان كاهش نمي يابد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
درحالي كه افزايش نرخ س��كه و طال در بازار و روند 
نرخ ارز در حاش��يه بازار مورد انتقاد مسووالن و برخي 
كارشناس��ان اس��ت و بس��ياري به وجود حباب و نرخ 
غيرواقعي در بازار طال و ارز اشاره دارند و اين روند باعث 
شده كه سكه طرح جديد روز يك شنبه ۱۰تير ۹۷ به 
نرخ ۲ميليون و ۹4۸هزار تومان در بازار معامله ش��ود 
ام��ا در عين حال دول��ت، بانك مركزي و بورس تالش 
مي كنند كه با انجام معامالت گواهي ارزي و حواله هاي 
پيش فروش س��كه، ميزان عرضه و تقاضا در بازار ارز و 

طال را كنترل و به سمت تعادل نسبي هدايت كنند. 
به گزارش »تعادل« روز يك ش��نبه ۱۰تير ۹۷ نيز 
تحوالت بازار ارز و طال نشان مي دهد كه اگرچه روندي 
نسبتا با ثبات داشته و با افزايش نرخ ها مانند هفته قبل 
مواجه نيست اما هنوز از برنامه معامله حواله هاي پيش 
فروش س��كه در بورس خبري نيس��ت و اين موضوع 
همچنان با مش��كالت اداري و فني و ناهماهنگي هاي 
موجود مواجه است و به نظر مي رسد كه اين برنامه به 
زمان بيشتري نياز دارد و شايد به همين خاطر است كه 
بازار طال در وضعيت انتظار به سر مي برد تا اثر خريد و 

فروش حواله سكه بر بازار را ارزيابي كند. 
بر اين اس��اس در بازار طال در ش��رايطي كه اونس 
جهاني به ۱۲۵۲دالر رس��يده، قيمت طال و س��كه با 
كاهش يا ثبات نس��بي مواجه بوده اس��ت. همچنين 
برخي منابع خبري از كاهش نرخ هاي طال و سكه خبر 
داده اند كه واكنش نسبت به برنامه معامله حواله هاي 
پيش فروش سكه در بورس است. بر اين اساس قيمت 
س��كه طرح جديد ب��ا ۳۲ه��زار و ۵۰۰ تومان كاهش 
قيمت ب��ا رقم ۲ميليون و ۹۵۳هزار تومان طرح قديم 
ب��ا ۱۰۱هزار تومان افت قيمت ب��ه ارزش ۲ميليون و 
۷۳4هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي با 4۱هزار تومان 
ي��ك ميليون و 4۲۸هزار توم��ان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي ني��ز با 4۷هزار تومان افت ب��ه ارزش ۷4۵هزار 
تومان، س��كه گرمي با ۶ هزار تومان كاهش 4۱۹هزار 
تومان و هر گرم ط��الي ۱۸عيار نيز با كاهش قيمت 
۳هزار و ۱۰۰توماني به ارزش ۲۳۸هزار و ۸۵۰ تومان 
معامله شده است. همچنين در بازار ارز رسمي نيز دالر 
4۲۶۱توم��ان، يورو 4۹۸۰توم��ان، درهم ۱۱۶۰، پوند 

۵۶۲۷ تومان اعالم شده است. 

 بازار در انتظار معامله حواله سكه
براساس اعالم بانك مركزي براي عرضه حواله هاي 
پيش فروش سكه در بورس قرار بود كه اين معامالت از 
۱۰تير ماه آغاز شود اما خبرهاي رسيده حاكي  است كه 
اين كار نيازمند مراحل فني و اداري و كاري زمانبر است 
ك��ه احتماال انجام آن را به روزهاي بعد موكول خواهد 
كرد.  طرح پيش فروش س��كه از بهمن ماه پارسال تا 
اواسط ارديبهشت سال جاري درحالي در راستاي ايجاد 
تعادل قيمت سكه توسط بانك مركزي انجام شده كه 
براساس اين طرح ۷.۶ ميليون سكه پيش فروش شد و 
به دنبال آن قرار شد كه سررسيدهاي مختلف تحويل 
سكه در بورس معامله شود و صاحبان حواله و خريداران 
بتوانند اين معام��الت را از ۱۰تير ماه ۹۷ انجام دهند 

و ام��كان عرضه تمامي حواله هاي پيش فروش ش��ده 
س��كه طال با هماهنگي بانك مركزي و بورس و اوراق 
بهادار از روز يك ش��نبه در بورس فراهم ش��ود. در اين 
راس��تا با توجه به تداوم التهابات فعلي بازار سكه طال، 
بانك مركزي با همكاري س��ازمان بورس اوراق و بهادار 
از فردا)يك ش��نبه ۱۰تيرم��اه( در اقدامي جديد امكان 
عرضه تمامي حواله هاي پيش فروش شده را در بورس 
فراهم مي كند كه با اين كار ضمن پاسخگويي به عطش 
متقاضيان و متعاملين سكه طال انتظار مي رود اين اقدام 

موجب تحرك بخشي سمت عرضه بازار شود. 
بر اين اساس دبيركل بانك مركزي درخصوص وعده 
تحويل سكه هاي پيش فروش شده توسط بانك مركزي 
گفت: اي��ن بانك متعهد به تحويل تمامي س��كه هاي 
پيش فروش ش��ده اس��ت و آمادگي كام��ل براي اين 
امر وجود دارد با اين حال امكان جديدي در راس��تاي 
نقدپذيري و تبادل گواهي هاي پيش خريد سكه براي 
پيش خريدكنندگان به وجود آورديم تا اين افراد بتوانند 
گواهي س��كه هاي خ��ود را قبل از سررس��يد در بازار 
بورس به فروش برسانند همچنين كساني كه تمايل به 
سرمايه گذاري در حوزه سكه دارند، مي توانند با مراجعه 

به بورس، اوراق سكه را خريداري كنند. 
وي با اش��اره به اينكه در طرح پيش فروش س��كه 
نقدينگي قابل توجهي جمع آوري ش��ده، خاطرنش��ان 
كرد: اين موضوع نش��ان مي دهد م��ردم عالقه زيادي 
ب��راي س��رمايه گذاري در اين ح��وزه دارند و بر همين 
اس��اس در طرح جديد بانك مركزي كساني كه موفق 
به خريد س��كه در زمان پيش فروش نشدند، فرصتي 
براي سرمايه گذاري در بازار سكه دارند. در واقع تا زمان 
سررسيد گواهي سكه هاي پيش فروش شده، بازارسازي 
ديگري در قالب اوراق سكه در بورس انجام مي شود. اين 

اوراق پس از موعد سررسيد نيز در حكم مالكيت سكه 
طال بوده و قابل خري��د و فروش در صرافي ها خواهند 
بود. وي افزود: با توجه به قوانين كشور، اوراق سكه كه 
در بورس عرضه مي شود، معاف از ماليات است. پس از 
اجرايي شدن اين طرح نسبت به بررسي مجدد شرايط 
بازار س��كه طال مبادرت خواهد ش��د و در صورت لزوم 
مجددا پيش فروش سكه طال در قالب اوراق سكه طال 
از طريق بورس عرضه خواهد شد كه اين عرضه عالوه بر 
۷.۶ميليون قطعه پيش فروش شده فعلي است. از سوي 
ديگر در روزهاي گذشته مقامات ارشد اقتصادي كشور 
از آغ��از معامالت گواهي ارزي در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران خبر دادند و به اين ترتيب در نخستين گام نماد 
اوراق گواهي صادراتي ارز با نرخ يورو با نماد »يصيورو« 

در سامانه پس از معامالت درج شد. 
پس از درج نم��اد اوراق گواهي صادراتي ارز با نرخ 
يورو و با نماد »يصيورو« در س��امانه پس از معامالت، 
علي صحرايي معاون بازار ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران گفت: امروز تنها نماد اين اوراق در س��امانه پس 
از معامالت درج ش��ده اما آغاز به كار معامله اين اوراق 
زماني آغاز مي ش��ود كه شركت بورس تهران، اطالعيه 
رسمي درخصوص بازگشايي نماد را منتشر كند. قبل 
از ش��روع معامالت اين اوراق، دس��تگاه هاي مرتبط به 
سازمان بورس درخصوص اينكه چه افرادي مي توانند 
گواهي ارزي را خريداري يا به فروش برسانند، اطالعات 
و مس��تندات الزم را ارائ��ه خواهند كرد. مع��اون بازار 
شركت بورس تهران در اين زمينه اعالم كرد: آغاز به كار 
معامالت گواهي ارزي منوط به انتشار اطالعيه از سوي 
شركت بورس تهران است. همچنين، وجه تضمين اوليه 
قراردادهاي آتي سكه طال نيز از دوشنبه ۱۱تير ماه ۹۷ 
در ب��ورس كاال به ۶۲ ميليون ري��ال افزايش مي يابد. 

مطابق با بند ۱۱ مش��خصات قرارداد آتي س��كه بهار 
آزادي طرح امام درخصوص تعيين وجه تضمين اوليه 
قرارداد آتي سكه طال و با توجه به افزايش قيمت تسويه 
روزانه قراردادهاي فعال طي روزهاي اخير از  دوش��نبه 
تير ماه ۹۷ پس از اتمام روز معامالتي وجه تضمين اوليه 
برابر ۶۲ ميليون ريال به همراه وجه تضمين اضافي در 
مجموع ۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تعيين مي شود. 

 حذف صرافي ها اشتباه فاحش بانك مركزي
برخي كارشناسان، نمايندگان و مسووالن اقتصادي 
نيز در واكنش به وضعي��ت بازار ارز، قيمت ارز را باال و 
داراي حباب ارزيابي كرده و برخي سياست ها و اقدامات 
بان��ك مركزي در حذف صرافي ه��ا و  اختصاص ارز به 

برخي كاالها را اشتباه معرفي كرده اند. 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س در اين زمين��ه در گفت وگو با ف��ارس گفت: 
صرافي ها در بازار ثانويه نقشي ندارند و يكي از اشتباهات 
فاح��ش بانك مركزي و دولت كه جاي تاس��ف دارد و 
كارهاي عجيب و غريبي اس��ت كه در اين ماه ها انجام 
شده است، خروج صرافي ها از گردونه ارزي كشور بود. 
وي افزود: در شرايطي كه با تحريم هاي بيشتري روبه رو 
مي شويم و يك دوره تحريم را در سال هاي اخير پشت 
سر گذاشتيم و تجربه صرافي ها را داشتيم، حذف آنها 
خطاي راهبردي بود. صرافي ه��ا مراودات را در تحريم 
نگه داش��تند و ب��راي اقتصاد يك ظرفيت محس��وب 
مي شوند. در كميته مربوطه بايد تصميم گيري شود و 
صرافي ها به چرخه بازگردند و بانك ها نيز كمك كنند 
و حتما اين موضوع دغدغه ماست. اين نماينده مجلس 
در پاسخ به اين سوال كه گفته شده دليل عدم نظارت 
دقيق و ش��فاف روي ورودي و خروج��ي ارز صرافي و 

دامن زدن آنها به نوسان قيمتي از چرخه حذف شدند، 
گفت: صرافي هاي مجاز شناس��ايي و سامانه براي آنها 
تعريف شود تا در ش��فافيت كامل فعاليت كنند البته 
با ايجاد بازار ثانويه ضرورت آنها و كاركردش��ان تغيير 

مي كند. 
اين نماينده مجلس در پاس��خ به اين س��وال كه 
ارز 4۲۰۰تومان��ي دول��ت رانت چن��د هزارميليارد 
توماني توزيع شد، بيان كرد: اين بحث جدايي است 
اول بايد بازار س��اماندهي شود و بعد به پرونده هاي 
تخل��ف مربوط به تخصي��ص ارز بپردازيم. كاالهاي 
غيرضروري كه متاسفانه در همين ماه هاي اخير ارز 
گرفتند و شرممان مي شود، بگوييم به آنها ارز دولتي 
داديم. وي اف��زود: در ش��وراي هماهنگي ميان قوا 
تصميم گرفته شد ۱۳۳۹قلم كاال از گردونه واردات 
حذف ش��ود كه البته نياز به بازنگري دارد. زيرا يك 
سري كاالها در داخل توليد مي شود.  اي كاش سال 
گذشته دولت اين كار را انجام مي داد. دولت با تاخير 
به اقتصاد مقاومتي بازگش��ته اما استقبال مي كنيم. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س درخصوص 
دس��تور كار كميته ضد تحريم مجلس عنوان كرد: 
تمامي محورهايي كه در ارتباط با تحريم ها در آينده 
پيش بيني مي ش��ود در موضوعات بانكي، بيمه، ارز 
و مراودات تجاري بررس��ي و راهكار مي دهند تا در 
صورت تاييد در مجلس با دولت به نتيجه برس��يم. 
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه نخستين درخواست ما 
از رييس جمهور تغيير در تيم اقتصادي كابينه است، 
بي��ان كرد: از نظر ما برخي اف��راد انگيزه، توان الزم، 
روحيه جهادي مواجهه با شرايط و جنگ اقتصادي 
را ندارند و بخشي از مشكالت كنوني ناشي از ضعف 

عملكرد تيم اقتصادي دولت است. 

 دالر ۹ هزار توماني واقعي نيست
همچني��ن رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس در مورد رشد نرخ ارز در حاشيه بازار رسمي 
گفت: نرخ ۸ يا ۹هزار تومان براي دالر واقعي نيست 

و اين نرخ به طور حتم كاهش مي يابد. 
غالمرضا تاجگردون در برنامه نگاه يك س��يما با 
تاكيد بر لزوم هماهنگي دولت و مجلس براي مقابله 
ب��ا التهابات اقتصادي گفت: مهم ترين وجهي كه اين 
روزه��ا اقتصاد را متالطم ك��رده، حجم نقدينگي در 
جامعه اس��ت و مردمي كه نقدينگي دارند نسبت به 
ثروت خود نگران هس��تند. تاجگردون گفت: اشتباه 
دول��ت اين بود ك��ه اعالم كرد به ه��ر كس بخواهد 
ارز 4۲۰۰تومان��ي مي دهد درحال��ي كه اين ارز بايد 
ب��راي كاالهاي مورد نياز اس��تفاده ش��ود. زماني كه 
صادركنن��ده ارز حاصل از صادرات خ��ود را بايد به 
دولت بدهد و در قبال آن 4۲۰۰تومان دريافت كند 
ب��ه دليل واقعي نب��ودن اين نرخ در اقتصاد كش��ور 
صادركننده ص��ادرات را متوقف مي كند. نمي توان با 
افزايش نرخ ارز، واردات حدود ۶۰ ميليارد دالري را 
يك شبه به حدود ۳۰ميليارد دالر كاهش داد. اكنون 
دالر در جامعه ما تبديل به كاال شده است و نرخ ارز 

بايد در بورس و صرافي ها مديريت شود. 

»تعادل« اثر بازار ارز بر نظام توليد و توزيع در كشور را بررسي مي كند 

اثر ثبات نرخ و بازار ثانويه ارز بر قيمت كاالها
گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|

به دنبال ركود نس��بي بخش هايي از اقتصاد و بازار 
كاال در س��ال هاي اخير رش��د قيمت ارز در يك سال 
گذش��ته نيز باعث نوس��ان قيمتي در قيمت كاالهاي 
وارداتي، قيمت فروش در بازار شده و بسياري از كسب 
وكارها و فروش��ندگان معتقدن��د كه به هر قيمتي كه 
كاالي خود را بفروشند بايد چند روز بعد به قيمت باالتر 
خريداري كنند، اما براي جلوگيري از خواب سرمايه و 
گردش مالي و نقدينگي مجبور هستند كه قيمت روز 
را كشف كرده و كاالي خود را بفروشند و چند روز بعد 

سفارش كااليي با قيمت هاي باالتر را بدهند. 
به گزارش »تعادل« بر اين اساس بسياري از بازاريان 
و كارشناسان، خواستار ثبات در بازار و همچنين ايجاد 
بازار ثانويه ارز براي دست يافتن به ميزان ارز مورد نياز 
خود هستند تا نياز خود و مشتريان را حداقل با نرخ ارز 
باالتر تامين كنند و به كس��ب وكار خود سامان داده و 
بتوانند برآورد درستي از نرخ ارز در آينده داشته باشند. 
در ح��ال حاضر عده يي با پرش ن��رخ ارز بالفاصله 
ارس��ال كاال به فروشگاه ها را متوقف مي كنند و كاالي 
فروخته ش��ده در فروشگاه با قيمت باالتري جايگزين 
مي شود. در چنين ش��رايطي فروش كاال كاهش پيدا 
كرده و هزينه هاي فروشگاه از جمله دستمزد كاركنان و 
اجاره محل و بيمه و ماليات تامين نمي شود. همچنين 
به دليل تغيير نظام واردات و ورود تعدادي رانت خوار به 
نظام تجاري كشور، واردات كاال و مواد اوليه كارخانجات 
تقليل يافته و به كندي صورت مي گيرد و كمبود كاال 
نيز در برخي مواد مشهود و باعث گراني كاال شده و در 
آينده نيز ممكن است كه كمبودهاي ديگري به دنبال 

كاهش واردات به خاطر نرخ هاي باال رخ بدهد. 
بر اين اساس برخي بازاريان معتقدند كه قيمت هاي 
باالتر بهتر از كمبود كاالست و لذا بايد نرخ و بازار ارز به 
سمتي هدايت شود كه حداقل از كمبود كاال در شرايط 
گراني و قيمت هاي باال جلوگيري كند. انتقاد بازاريان، 
زنگ خطري براي دولتمردان است تا به نظام تامين كاال 
و اهميت آن توجه كافي مبذول داشته و از كمبود كاال 

و افزايش قيمت در بازار جلوگيري كنند. 
اقتصاد ايران در چند س��ال اخير دو تجربه بزرگ از 
شوك هاي ارزي را پشت سر گذاشته است. تجربه اول 
در س��ال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و بر اثر تحريم هاي غرب 

عليه ايران به وقوع پيوست و تجربه دوم نيز از ماه هاي 
آخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده است. 

مطابق آمارهاي موجود نرخ دالر حاش��يه بازار كه 
در آذرماه ۱۳۹۶ به طور متوسط در سطح 4۱۷۰تومان 
قرار داشت تا پايان خرداد ۹۷ حدود ۱۰۰درصد افزايش 
قيمت داش��ته و نوس��انات زيادي را نيز تجربه كرده و 
بخش صنعت كه حدود ۵۲ درصد از توليدات كش��ور 
را تشكيل مي دهد به ش��وك هاي ارزي واكنش نشان 
داده اس��ت، زيرا بسياري از توليدكنندگان صنعتي در 
زنجيره توليد خود نيازمند واردات مواد اوليه، كاالهاي 
واس��طه يي و كاالهاي س��رمايه يي هس��تند، بنابراين 
تغييرات و نوس��انات ن��رخ ارز روي رفتار بس��ياري از 
توليدكنندگان صنعتي موثر است. بخصوص اين موضوع 
در مورد بنگاه هاي توليدي كه دسترس��ي آساني به ارز 
حمايتي دولت ندارند، بيشتر نمود پيدا مي كند و همين 
مسائل باعث كاهش توليد، كمبود كاال، كاهش واردات، 

نوسان قيمت ها و... شده است. 
 اطالعات به دس��ت آمده از تخصيص ارز دولتي با 
ن��رخ 4۲۰۰تومان كه در تجربه اخير ش��وك ارزي به 
عنوان نرخ ارز حمايتي معرفي شده است، نشان مي دهد 
كه بسياري از بنگاه هاي صنعتي كوچك و متوسط كه 
از مراكز قدرت و پايتخت دور هستند، نتوانسته اند به ارز 
دولتي دس��ت يابند و در نتيجه براي واردات مواد اوليه 
مورد نياز خود با مشكل مواجه شده و ناچار به كاهش 

توليد خود شده اند. 

 نوسان قيمت با توجه به ميزان اثر نرخ ارز
در واكنش به شوك ارزي، تغيير رفتار توليدي شامل 
تغيير در ميزان توليد، اش��تغال و سرمايه گذاري بنگاه 
صنعتي و تغيير رفتار قيمتي شامل تغيير در دفعات و 
اندازه تغييرات قيمت محصول هر بنگاه است. طبعا در 
مورد اغلب صنايع، تصميمات توليدي و قيمتي مستقل 
از هم اتخاذ نمي ش��ود و بنگاه هاي صنعتي تصميم به 
تغيير توليد و اشتغال بنگاه و همچنين قيمت محصوالت 
خود را به صورت همزمان و با منطقي مش��خص اتخاذ 
مي كنند تا حاشيه س��ود خود را حفظ كنند. بنابراين 
بررس��ي همزمان واكنش تغيير رفتار توليدي و تغيير 
رفتار قيمتي بنگاه هاي صنعتي به تغيير ارز و نوسانات 
ارزي مي تواند، منطق رفتاري توليدكنندگان در واكنش 

به شوك هاي اقتصاد كالن را آشكار كند. تاثير نرخ ارز 
بر قيمت توليدات صنعتي كه در ادبيات اقتصادي با نام 
گذر ارز ش��ناخته مي شود، يا به شكل تغيير در دفعات 
قيمت يا به ش��كل تغيير در اندازه قيمت بروز مي كند، 
چرا كه در بطن هر تغيير قيمتي، تغيير دفعات و تغيير 
اندازه قيمت نهفته اس��ت. بنابراين اگر بررسي گذر ارز 
يك اليه عميق تر شود و تاثير تغييرات نرخ ارز بر دفعات 
و اندازه تغييرات قيمت محاسبه شود، آنگاه توصيه هاي 
سياستي مناسبي براي سياست گذار پولي قابل حصول 
است.  با توجه به اينكه رابطه يي معكوس ميان دفعات 
تغيير قيمت اقالم سبد توليدكننده و درجه چسبندگي 
قيمت ها وجود دارد، بنابراين بررس��ي رابطه نرخ ارز با 
دفع��ات تغيير قيمت نوعا بيانگر تاثير تغييرات نرخ ارز 
بر درجه چسبندگي قيمت هاست. براي مثال چنانچه با 
افزايش نرخ ارز درجه چسبندگي قيمت ها كاهش يابد 

آنگاه آثار حقيقي سياست پولي كاهش مي يابد. 
بررس��ي تاثير نرخ ارز بر توليد و اشتغال بنگاه هاي 
صنعتي از اين جهت مهم است كه بخشي از توليدات 
كشور حداقل وابستگي به واردات مواد اوليه و واسطه يي 
را دارند )نظير صنعت خشكبار، صنعت فرش، صنعت 
پتروشيمي و...( و با وقوع شوك هاي ارزي ميزان توليد 
و صادرات آنها افزايش مي يابد. در مقابل صنايعي وجود 
دارند كه به  ش��دت به واردات مواد اوليه و واس��طه يي 
وابس��تگي دارند )صنايع قطعه س��ازي، صنعت مرغ و 
تخم مرغ و...( و ش��وك هاي ارزي ب��ه راحتي مي تواند 
به كاهش توليد و اش��تغال در اين بخش ها منتج شود. 
بنابراين الزم اس��ت آثار شوك ارزي بر توليد و اشتغال 
بخش هاي مختلف صنعت به صورت آماري تحليل شود 
تا سياس��ت گذار ارزي با علم كامل نس��بت به آثار نرخ 
ارز بر بخش صنعت به تبيين سياس��ت هاي ارزي خود 
بپردازد. پژوهش هاي اقتصادي نشان مي دهد كه رشد 
نرخ ارز روي رش��د صنايع به طور همزمان اثر مثبت و 
ب��ا در نظر گرفتن وقفه هاي فصل��ي اثر منفي دارد كه 
به لحاظ تئوريك مطابق انتظار است. همچنين افزايش 
نوسانات نرخ ارز موجب كاهش نرخ رشد توليد صنعت 
مي شود. تاثيرپذيري نرخ رشد اشتغال از نرخ ارز الگويي 
مشابه نرخ رشد توليد دارد، با اين تفاوت كه اثرگذاري 
نرخ ارز بر اش��تغال ضعيف تر از توليد اس��ت و به نظر 
مي رس��د كه تغييرات اشتغال چس��بندگي بيشتري 

نس��بت به توليد داشته باش��د.  همچنين افزايش نرخ 
رشد ارز و افزايش نوس��انات آن موجب افزايش تعداد 
دفعات تغيير قيمت در سطح كل صنعت خواهد شد. از 
طرف ديگر نرخ رشد ارز روي اندازه تغيير قيمت بي تاثير 
بوده و نوس��ان نرخ ارز اثري منف��ي و معنادار بر اندازه 
تغيي��ر قيمت دارد. يعني صنايع در واكنش به افزايش 
ن��رخ ارز صرف��ا تعداد دفعات تغيير قيم��ت را افزايش 
مي دهند، اما افزايش نوس��انات نرخ ارز باعث مي شود 
تعداد دفعات تغيير قيمت افزايش يافته و اندازه تغيير 
قيمت كاهش يابد. همچنين مشاهده مي شود كه توليد 
در صنايعي كه نسبت واردات به توليد در آنها باالست، 
صنايعي كه نسبت مالكيت خصوصي در آنها باالست، 
صنايعي كه درجه سرمايه بر بودن آنها باالست، صنايعي 
كه رقابت پذيري در آنها كم اس��ت و فضاي صنعت به 
سمت انحصار است و بنگاه هاي صنعتي كه موجودي 
انب��ار مواد اوليه پاييني دارن��د، از افزايش نرخ ارز تاثير 
منفي مي پذيرند. همچنين فراواني تغييرات قيمت در 
صنايعي كه رقابت پذيري باالي��ي دارند و صنايعي كه 
نس��بت موجودي انبار مواد اوليه كمتري دارند، از نرخ 
رشد ارز اثر معنادار و مثبت مي پذيرند. همچنين رفتار 
قيمت گذاري در صنايع نيز به تغييرات نرخ ارز واكنش 
معني دار نشان مي دهد. بر اساس بررسي ها افزايش نرخ 
رشد ارز و افزايش نوس��انات آن موجب افزايش تعداد 
دفعات تغيير قيمت خواهد شد. از طرف ديگر نرخ رشد 
ارز روي اندازه تغيير قيمت بي تاثير بوده و نوس��ان نرخ 
ارز اث��ري منفي و معنادار بر ان��دازه تغيير قيمت دارد. 
يعني صنايع در واكنش به افزايش نرخ ارز صرفا تعداد 
دفع��ات تغيير قيمت را افزاي��ش مي دهند، اما افزايش 

نوس��انات نرخ ارز باعث مي ش��ود تعداد دفعات تغيير 
قيمت افزايش يافته و اندازه تغيير قيمت كاهش يابد. 
صادرات محور بودن، نس��بت واردات به توليد، نسبت 
موج��ودي انبار، تعداد بنگاه ه��ا در يك صنعت، ميزان 
كاربر بودن و نوع مالكيت و مديريت در نحوه اثرگذاري 
نرخ ارز بر قيمت گذاري و توليد آن صنعت موثر است. 
به گونه يي كه تفاوت در اثرگذاري نرخ ارز را مي توان با 

اين ويژگي ها توضيح داد. 

 نسبت وابستگي به صادرات و واردات 
صنايعي با نس��بت صادرات كمتر، واردات بيش��تر، 
با درص��د باالتر مالكيت )يا مديريت( خصوصي، كمتر 
كاربر، ش��رايط رقابتي كمتر و موجودي انبار مواد اوليه 
كمتري دارند بر اثر افزايش نرخ ارز كاهش بيش��تري 
در توليد خود داده اند. نوسان نرخ ارز تنها روي فراواني 
تغيير قيمت در بنگاه هاي صادرات محور اثرگذار است. 
افزايش نرخ رش��د ارز موجب افزاي��ش فراواني تغيير 
قيمت در صنايع غير واردات محور خواهد شد، اما روي 

صنايع واردات محور اثر معناداري ندارد. 
 اگرچه اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر فراواني تغيير 
قيمت به نوع مديريت وابسته نيست و در همه حالت ها 
اثرگذار است اما اثرگذاري نوسانات ارز  روي صنايعي كه 
نسبت مديريت خصوصي باالتري دارند، بيشتر فراواني 
تغيير قيمت در صنايعي كه رقابت پذيري باالتري دارند، 
تعداد بنگاه ها در صنعت زياد اس��ت، از نرخ رشد ارز اثر 
معن��ادار و مثبت مي پذي��رد، در حالي كه در صنايع با 
مي��زان رقابت پذيري پايين ت��ر فراواني تغيير قيمت از 

نوسان نرخ ارز اثر معنادار و مثبت خواهد پذيرفت. 
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5 بورس و فرابورس
 رش�د س�ودآوري »فملي«: شركت ملي مس 
ايران گزارش عملكرد يك ماه اخير خود را در شبكه 
كدال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت »فملي« 
در دوره يك ماهه منتهي به 31 خردادماه، از محل 
فروش محص��والت خ��ود مبلغ 12 ه��زار و 713 
ميليارد ريال درآمد داش��ته اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه بر اساس آمار منتشر ش��ده اين شركت 
در عملكرد 3 ماه��ه مبلغ 24 هزار و 320 ميليارد 
ريال درآمد داش��ته است كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 57درصد رشد داشته است. افزون بر اين 
شركت ملي مس ايران كه در سال گذشته عملكرد 
قابل توجه از نظر رشد قيمتي به همراه داشت، در 
س��ال جاري نيز با توجه به رشد نرخ دالر و قيمت 
جهاني مس توانس��ت در س��ه ماهه عملكرد قابل 

قبولي داشته باشد. 
 عملك�رد مثب�ت »فزري�ن« در خردادماه: 
شركت زرين معدن آسيا گزارش عملكرد خردادماه 
خود را منتشر كرد. همچنين شركت »فزرين« در 
ماه خرداد 109 تن كنسانتره سرب توليد و 320 تن 
را به فروش رسانده است. بر همين اساس نرخ فروش 
هر تن كنسانتره سرب 75هزار و 536 ميليارد ريال 
اس��ت كه نسبت به ماه قبل رشد 66درصدي دارد. 
افزون بر اين، ش��ركت زرين معدن آسيا همچنين 
8هزار و 537 تن كنس��انتره روي توليد و 6هزار و 
687 تن را به فروش رس��انده است. نرخ فروش هر 
تن كنس��انتره روي با كاهش 17درصدي نس��بت 
به ماه قبل به 12هزار و 633ميليارد ريال رس��يده 
است. اين در حالي است كه زرين معدن آسيا اعالم 
كرده اس��ت كه مبلغ فروش خردادماه اين شركت 
108661 ميليون ريال است. بر اساس اين گزارش، 
»فزرين« مقدار توليد كنسانتره سرب در سه ماهه 
ابتداي س��ال جاري را 413 ت��ن و مقدار فروش را 
706 تن اعالم كرده اس��ت. بر همين اساس مقدار 
توليد و فروش كنسانتره روي به ترتيب 15316 و 
13734 تن بوده است كه توليد افزايش اندك يك 
درصدي و فروش كاهش 7 درصدي نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته داشته است. در نهايت مجموع 
فروش ش��ركت نشان مي دهد، اين مولفه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد 42درصد داشته است. 
 شفاف س�ازي گروه دارويي بركت: ش��ركت 
گ��روه داروي��ي برك��ت درب��اره تغيير ب��ا اهميت 
پيش بيني درآمد هر سهم توضيح داد. بر اين اساس 
شركت با سرمايه 3 هزار و 400 ميليارد ريال براي 
س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 97 شفاف سازي 
اعالم كرد. اين ش��ركت بورسي درباره كاهش 194 
هزار و 74 ميليون ريالي هر س��هم اين شركت در 
س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 97 توضيح داد. 
در همي��ن حال، »بركت« س��ود خالص پيش بيني 
شده قبلي شركت را 813 هزار و 395 ميليون ريال 
اعالم ك��رده بود كه در گزارش جدي��د اين رقم با 
كاهش 23درصدي مواجه ش��ده است. سود خالص 
پيش بيني شده فعلي اين شركت 619 هزار و 321 
ميليون ريال نيز اعالم ش��ده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه شركت گروه دارويي بركت علت تغيير با 
اهميت پيش بيني درآمد هر س��هم را كاهش سود 
ش��ركت عمدتا ناشي از كاهش س��ود شركت هاي 

فرعي و افزايش هزينه مالي اعالم كرد. 
 بررس�ي عملكرد »ش�رانل«: ش��ركت نفت 
ايران��ول گزارش عملكرد يك ماهه خود را منتش��ر 
كرد. بر مبناي اين گزارش »شرانل« در خرداد ماه 
مبلغ 119ميليارد تومان فروش داشته كه اين رقم 
نس��بت به ماه گذش��ته 11درصد كاهش را نشان 
مي ده��د. همچنين ف��روش ش��ركت در فروردين 
م��اه 58 ميليارد و 200 ميليون توم��ان بوده و در 
ارديبهشت ماه به 133 ميليارد تومان رسيده است. 
در مجموع ش��ركت در سه ماهه ابتدايي سال مالي 
97، مبلغ 310ميليارد و 815 تومان فروش داشته 
اس��ت كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
34درصدي را نش��ان مي دهد. بر اس��اس آمارهاي 
ارائه ش��ده از س��وي »ش��رانل«، مقدار فروش كل 
شركت نسبت به ماه گذش��ته كاهش 14درصدي 
داش��ته، اين در حالي اس��ت كه 3 ماه��ه ابتدايي 
س��ال مالي 97، مقدار فروش با افزايش 9درصدي 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته همراه بوده 
است. همچنين مقدار فروش انواع روانكار به عنوان 
محصوالت اصلي ش��ركت كه سهم 90درصدي در 
مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 42 هزار مترمكعب، 
در ارديبهشت ماه 50 هزار مترمكعب و در فروردين 
ماه 22 هزار مترمكعب بوده اس��ت. گفتني اس��ت، 
شركت نفت ايرانول، بعد از برگزاري مجمع عمومي 
س��االنه و با تقسيم س��ود 100 توماني به ازاي هر 
س��هم با رشد 17درصدي بازگش��ايي شد و بعد از 
آن )29 خرداد سال جاري(، با استقبال سهامداران 
و اقبال خوش صنعت فرآورده هاي نفتي توانس��ت 
در مسير صعودي حركت كند. نكته قابل توجه در 
خصوص اين سهم موضوع تغيير مالكيت آن است، 
به نحوي كه در اكثر روزهاي معامالتي ماه خرداد، 
س��هامداران حقيقي با تحرك بيش��تري در سمت 

خريد حضور داشته اند. 
 شفاف س�ازي »ثاخ�ت« در خص�وص يك 
مزايده: ش��ركت بين المللي توس��عه ساختمان در 
خصوص مزايده پروژه سعدي اقدام به شفاف سازي 
ك��رد. به گزارش س��نا، مديرعامل اين ش��ركت در 
نامه يي به اداره نظارت بر ناشران بورسي بيان كرده 
ك��ه پاكت هاي مزايده بازگش��ايي و برن��ده آن نيز 
مشخص شده است. اين در حالي است كه شركت 
اع��الم كرده، با توج��ه به اينكه مزاي��ده به صورت 
10درص��د نقد و 90درصد از طريق تهاتر يا امالك 
مورد تاييد شركت بوده، ليست امالك توسط برنده 
مزايده به ش��ركت معرفي شده و »ثاخت« در حال 
پيگيري آن است. همچنين شركت در اين اطالعيه 
آورده اس��ت كه فروش پروژه سعدي شيراز تاكنون 
محقق نشده و در گزارش فعاليت ماهانه اصالحي، 
درآمدها و بهاي تمام ش��ده صحيح منظور ش��ده 
اس��ت. از سوي ديگر اين ش��ركت در زمينه سابقه 
معامالتي در 10روز معامالتي اخير در سه روز روند 
مثبت داش��ته اس��ت، با اين وج��ود در آخرين روز 
معامالتي )6تير( با فروش س��نگين سهام از سوي 
بازيگر حقوقي و تحرك قابل توجه بازيگران حقيقي 

در سمت خريد همراه شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از آدرس غلط بورس به معامله گران  اظهار نامه صادراتي  گزارش مي دهد

نماد درج شد اما از معامله خبري نيست
گروه بورس|

 روز يك شنبه ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه از درج نماد گواهي 
صادرات��ي ارز در س��امانه پ��س از معامالت خبر 
داد. بر اين اس��اس، اوراق گواهي صادراتي ارز با 
نرخ يورو و با نماد »يصيورو« در س��امانه پس از 
معامالت درج ش��د تا شرايط براي آغاز معامالت 
اين گواه��ي در بورس اوراق به��ادار تهران مهيا 
شود. اين در حالي است كه علي صحرايي معاون 
بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران آغاز به كار 
معام��الت اظهار نامه صادراتي ه��ا را پس از 2روز 
تعويق در اجراي دس��تور مسعود كرباسيان وزير 
اقتص��اد بدون عنوان هي��چ دليلي تكذيب كرد و 
اهال��ي بازار س��رمايه را به انتش��ار اطالعيه يي از 
اين ش��ركت در زماني نامعلوم ارجاع داد. بر اين 
اس��اس پيگيري هاي روزنامه »تعادل« حاكي از 
اين اس��ت كه اطالعيه رس��مي از سوي شركت 
بورس تا زماني كه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
دس��تور اجراي فرآيند معامالت��ي را صادر نكند، 
منتش��ر نخواهد ش��د. در همين حال با توجه به 
اين  موضوع كه براي ش��روع معامالت اظهارنامه 
صادراتي  ها  بايد اطالعات طرفين خريد و فروش 
اعم از صادركنندگان و واردكنندگان در ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
ثب��ت ش��ود و در نهايت ليس��تي از آن به تاييد 
نهايي سازمان بورس برسد، مشاهده مي شود كه 
در اين بين نهادي تح��ت عنوان وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت با ممانعت از ارس��ال ليس��ت 
اف��رادي كه مجاز ب��ه واردات هس��تند به نوعي 
كارش��كني در رون��د معامالت بورس و دس��تور 
وزير اقتصاد مي كن��د. در همين حال با توجه به 
صحبت هاي محس��ن خدابخش مدير نظارت بر 
بورس ها و بازار هاي س��ازمان بورس با »تعادل« 
پيش بيني مي شود كه تا پايان هفته جاري شاهد 
آغاز معام��الت اظهار نام��ه صادراتي ها در بورس 

تهران باش��يم. از س��ويي اغلب كارشناسان بازار 
س��رمايه بر اين باورند كه راه ان��دازي بورس ارز 
در ش��رايط فعلي مي تواند ب��ازار را مديريت و از 

التهابات ارزي به  شدت جلوگيري كند. 

 راه اندازي بازار ارزي
بر اين اس��اس رييس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار پيش از اين درباره نح��وه مديريت عرضه 
و تقاض��ا در ب��ورس براي معام��الت گواهي ارزي 
گفت: به طور طبيعي بورس بر اس��اس مكانيس��م 
عرضه و تقاضا تعريف ش��ده و فعاليت مي كند. به 
گزارش س��نا، در همين خصوص دستگاه مرتبط 

به س��ازمان بورس در خص��وص اينكه چه افرادي 
مي توانن��د گواه��ي ارزي را خريداري يا به فروش 
برس��انند، اطالع��ات و مس��تندات الزم را ارائ��ه 
خواهند كرد. شاپور محمدي با بيان اينكه در گام 
اول صادر كنن��ده و وارد كننده كاالها مي توانند در 
بازار گواهي ارزي بورس فعاليت كنند، عنوان كرد: 
مزيت اين موضوع در وهله نخس��ت رفع هر گونه 
مشكل براي خريد و فروش ارز و در يك چارچوب 
شفاف خواهد بود. وي گفت: بازار سرمايه ظرفيت 
حضور س��اير گروه ها و فعاالن س��رمايه گذاري در 
كش��ور را ني��ز دارد، اما تنظيم سياس��ت  ارزي بر 
عهده بانك مركزي است. محمدي در مورد قوانين 

و دس��تورالعمل حاك��م بر بازار گواه��ي ارزي در 
بورس تهران گفت: بخشي از اين دستورالعمل ها، 
قواعد بازار س��رمايه بوده ك��ه در قانون بازار اوراق 
بهادار وضع ش��ده است و ش��وراي عالي بورس و 
س��ازمان بورس آن را مشخص و تبيين مي كنند. 
بخشي از قواعد نيز از سوي بانك مركزي در حوزه 

ارزي تعيين مي شود. 
رييس س��ازمان ب��ورس با بي��ان اينكه موضوع 
راه اندازي بازار ارزي از دو سال قبل با حضور رييس 
كل بانك مركزي در ش��وراي عالي بورس تصويب 
شده اس��ت، افزود: معامالت حواله هاي ارزي يا به 
تعبي��ري گواهي هاي صادراتي به معناي پوش��ش 

تمام بازار ارز نيس��ت و بخش محدودي از اين بازار 
را در ب��ر مي گيرد. به طور طبيعي اين گواهي ها هر 
چه منصفانه تر و منطقي معامله شوند، مقصود نظر 
تمام سياس��ت گذاران كشور خواهد بود، تا مردم از 
جمله صادر كننده و وارد كننده بتوانند در اين بازار 
وارد شوند. محمدي در خصوص ميزان ارزي كه از 
طريق بازار گواهي ارزي قرار اس��ت به گروه س��وم 
تخصيص يابد، گفت: به نظر مي آيد حدود اين رقم 
كه در س��ال گذش��ته براي واردات كاال تخصيص 
يافته، از همين طريق با توجه به بخشنامه اعالمي 

به گروه سوم شامل كاالهاي مصرفي تعلق گيرد. 
وي در مورد سازوكار معامالت و پريميوم مورد 
رقابت در اين فرآيند در تابلو معامالت بورس تهران 
گفت: اين مكانيسم متناسب با سياست هاي ارزي 
بانك مركزي تنظيم خواهد شد. در مورد پريميوم 
و دامنه نوسان معامالت نيز قابليت انعطاف در بازار 
سرمايه وجود دارد. محمدي با بيان اينكه در حال 
حاضر دستورالعمل اجرايي بازار گواهي هاي ارزي با 
تعامل و برگزاري جلسات روزانه ميان بانك مركزي، 
سازمان توس��عه تجارت و صمت در حال تنظيم و 
تبيين است، عنوان كرد: براي سازمان بورس ظرف 
يك هفته ارائه زيرس��اخت هاي الزم براي بازار ارز 

عملياتي خواهد بود. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره امكان 
مديريت تقاضا از س��وي سازمان بورس در بازار ارز 
بورس گفت: زيرساختارهاي اين بازار بر اساس زمان 
ش��روع معامالت، زمان حراج اوليه، دامنه نوسان و 
اينكه چه كس��اني مجاز به حضور در بازار و با چه 
حجمي هستند، از قبل تعيين و اعالم مي شود. به 
گفته وي، س��از و كار سازمان بورس يك ساز و كار 
انعطاف پذير بوده و با دامنه نوس��اني ساختارمند و 
تحت نظارت بازار مديريت نظارت خواهد شد. اگر 
دولت نيز بنايي ب��راي مديريت معامالت و تنظيم 
قيمت ها داشته باش��د، همگي بر اساس مكانيسم 

بازار خواهد بود. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در معامالت روز گذش��ته ب��ا كاهش 2 هزار و 
834 واحدي همراه ش��د و ب��ه رقم 108 هزار 
و 694 واحدي س��قوط ك��رد. در همين حال، 
اغل��ب فعاالن بازار س��رمايه بر اي��ن  باورند كه 
عرضه س��هام يك ش��ركت پتروش��يمي طي 
روز ه��اي آين��ده، از داليل اساس��ي تش��كيل 
صف هاي فروش در اغل��ب نماد  هاي معامالتي 

روز يك شنبه به شمار مي رود.
 همي��ن رو، ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم 
 ني��ز ب��ه ترتي��ب دو ه��زار و 209 و 5 هزار و 
14 واح��د نزولي ش��دند. اين در حالي اس��ت 
ك��ه، گروه هاي فلزات اساس��ي، كان��ه فلزي و 
ش��يميايي دي��روز با بيش��ترين حجم و ارزش 
معام��الت در صدر برتري��ن گروه هاي صنعتي 

قرار گرفتند. همچنين، بيشترين رشد قيمتي 
در شركت هاي محورسازان ايران خودرو، توليد 
محور خودرو، آلومراد، پارس س��وييچ، صنايع 
شيميايي سينا، داروسازي فارابي و سايپا آذين 
ثبت ش��د. عالوه بر اين، دي��روز كارتن ايران، 
پتروش��يمي جم، ف��والد كاوه جن��وب كيش، 
كربن ايران، فوالد خوزس��تان، سرمايه گذاري 
امي��د و پتروش��يمي ش��ازند ش��اهد كاه��ش 
رش��د قيمتي بودند. براس��اس اي��ن گزارش، 
س��رمايه گذاران در پايان معامالت روز گذشته 
ب��راي خريد واحده��اي صندوق امي��ن يكم، 
سهام گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو، 
اوراق صك��وك مخابرات، س��هام پااليش نفت 
بندرعب��اس، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان، 
محورسازان ايران خودرو و توليد محور خودرو 
بيش��ترين تقاضا و صف هاي خريد را تش��كيل 

دادن��د. در مقاب��ل گروهي از س��رمايه گذاران 
براي خ��روج از اوراق صكوك س��ايپا، س��هام 
س��رمايه گذاري س��په، س��هام گ��روه مپن��ا و 
اوراق صك��وك گل گهر بيش��ترين عرضه ها و 
س��نگين ترين صف هاي فروش را ثبت كردند. 
اف��زون ب��ر اي��ن، در معامالت روز يك ش��نبه 
 سرمايه گذاران بورس��ي بيش از يك ميليارد و 
559 ميلي��ون برگه دارايي مالي را دس��ت به 
دس��ت كردند كه ارزش اي��ن مبادالت 3 هزار 
و 815 ميليارد ريال ب��ود و در 77 هزار نوبت 

معامالتي انجام شد. 

 سقوط آيفكس
از س��ويي ديگر، داد و س��تد نزديك به 338 
ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 15 ميليارد ريال 
طي 34هزار نوبت معامالتي حاصل معامالت در 
بازارهاي فراب��ورس ايران در دومين روز كاري 
اين هفته اس��ت. بر اين اس��اس، روز يك شنبه 
بي��ش از 256 ميليون س��هم به ارزش 611.5 
ميلي��ارد ريال در بازار هاي اول و دوم فرابورس 
 دس��ت  به دست ش��د كه از اين ميان بيش از 
142 ميلي��ون جابه جاي��ي س��هم ب��ه ارزش 

178ميلي��ارد ريال متعلق به نم��اد ذوب بود. 
همچنين، ادامه مبادالت س��هام در س��ه تابلو 
معامالت��ي بازار پايه به نق��ل  و انتقال بيش از 
72.9 ميليون سهم به ارزش افزون بر 135.5 
ميليارد ريال منجر ش��د كه تم��ام اين نقل  و 
انتق��االت در تابلو ب اين ب��ازار اتفاق افتاد. در 
اين ميان بيش��ترين حج��م معامالتي در بازار 
پايه متعلق به نماد »ش��لرد« متعلق به شركت  
كود ش��يميايي اوره لردگان بود. براساس اين 
گ��زارش، در پ��ي داد و س��تد ها در روزي ك��ه 
گذشت آيفكس با افت حدود 3درصدي معادل 
36.69 واحدي روبه رو ش��د تا بدين ترتيب در 
پل��ه 1230 واح��دي معام��الت روز گذش��ته 
را خاتم��ه ده��د. در جري��ان ب��ازار نمادهاي 
پتروش��يمي منفي ترين اهرم ه��اي اثرگذار بر 

شاخص كل بودند.
بر اين اساس نمادهاي زاگرس، مارون و نيز 
ميدكو، هرمز، ذوب و ش��اوان تا سطح حداكثر 
5.8 واح��د تاثي��ر منفي بر آيفكس داش��تند. 
همچني��ن در حالي نماد هاي ذوب، س��مگا و 
چكاپا س��ه نماد پربيننده در جريان معامالت 
دي��روز بودند كه بيش��ترين افزايش قيمت در 

ميان نمادهاي فرابورس��ي مربوط به نماد هاي 
»غدي��س«، »افرا« و »ب��االس« بود. نگاهي به 
مبادالت تابلو تس��هيالت مسكن در روزي كه 
گذش��ت نيز حكايت از آن دارد ك��ه اين تابلو 
ميزبان مبادله بيش از 39 هزار ورقه تس��ه به 
ارزش حدودي 26 ميليارد ريال بود كه امتياز 
تسهيالت مسكن اسفند ماه 96 شاهد بيشترين 
مي��زان خري��د و ف��روش بوده اس��ت. گفتني 
اس��ت نماد معامالت��ي اوراق گواهي حق تقدم 
اس��تفاده از تسهيالت مس��كن تيرماه 1395 
در نم��اد »تس��ه9504«، در پاي��ان معامالت 
روز چهارشنبه سيزدهم تيرماه جاري به علت 
پاي��ان مدت اعتبار و ب��راي نقل وانتقال در روز 
پانزدهم همين ماه متوقف خواهد ش��د. بر اين 
اس��اس، در بازار اوراق با درآم��د ثابت نيز كه 
ديروز اكثر اوراق موجود در اين بازار با افزايش 
قيمت روبه رو ش��ده بودند در مجموع بيش از 
ي��ك ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش نزديك به 
ي��ك ه��زار و 96 ميليارد ريال جابه جا ش��د و 
»اخزا601« با تغيير مالكيت بيش از 144هزار 
ورقه به��ادار نزديك به 142 ميلي��ارد ريال با 

بيشترين حجم و ارزش در صدر ايستاد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

قرمز پوشي تدپيكس

در حال��ي كه قرار ب��ود، معامله حواله ه��اي پيش  فروش 
ش��ده س��كه طال با هماهنگي بانك مركزي از روز يك شنبه 
در بورس انجام ش��ود، اين اتفاق در روز گذشته عملي نشد. 
در همين حال طرح پيش  فروش س��كه از بهمن پارس��ال تا 
اواسط ارديبهشت امس��ال در حالي در راستاي ايجاد تعادل 
قيمت سكه از جانب بانك مركزي انجام شد كه بر اساس اين 
طرح 6.7ميليون سكه )معادل 60 تن طال( پيش  فروش شد. 
در اين راس��تا قرار بود با توجه ب��ه تداوم التهابات فعلي بازار 
س��كه طال، بانك مركزي با همكاري سازمان بورس و اوراق 
بهادار از روز يك ش��نبه امكان عرض��ه تمام حواله هاي پيش  
فروش ش��ده را در بورس فراهم كند ك��ه معامله حواله هاي 
س��كه در بورس به تعويق افتاد. بر اين اساس يك مقام آگاه 
در گفت وگو با تسنيم با اعالم اين خبر گفت: در حالي بانك 
مرك��زي در اعالن خ��ود در مقطع زماني پي��ش  فروش اين 
س��كه ها اعالم كرده بود كه خريداران سكه هاي پيش  فروش 
شده از پرداخت ماليات معاف هستند كه حاال متوليان بانك 
مرك��زي در آس��تانه آغاز معامله حواله هاي س��كه در بورس 

خواستار دريافت ماليات از اين معامالت شده اند.
وي با تاكيد بر اينكه اين خواس��ته بانك مركزي به نوعي 
بدعهدي تلقي مي شود، افزود: از سوي ديگر به تازگي برخي 
نماين��دگان مجلس ني��ز به دنبال تصويب ط��رح دوفوريتي 
هس��تند كه بر اساس آن تنها 10قطعه س��كه به متقاضيان 

طرح پيش  فروش س��كه تحويل داده ش��ود كه اين موضوع 
نيز به مانعي براي معامله حواله هاي س��كه در بورس تبديل 
ش��ده اس��ت. ضمن اينكه اين تصميم نمايندگان مجلس در 
بازار آزاد نيز مي تواند به التهاب بيش��تر بازار سكه و افزايش 

قيمت ها بينجامد. 

 افزايش وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه طال 
وج��ه تضمين اولي��ه قراردادهاي آتي س��كه طال از امروز 
 دوش��نبه در بورس كاال به 62ميليون ريال افزايش مي يابد. 
بر اين اس��اس مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتي سكه 
به��ار آزادي طرح امام در خصوص تعيين وجه تضمين اوليه 
ق��رارداد آتي س��كه طال و با توجه به افزايش قيمت تس��ويه 
روزان��ه قراردادهاي فع��ال طي روزهاي اخي��ر از امروز پس 
از اتم��ام روز معامالتي وجه تضمين اولي��ه برابر 62ميليون 
ري��ال به همراه وجه تضمين اضاف��ي در مجموع 80ميليون 
و 500هزار ريال تعيين مي ش��ود. گفتني است، قرارداد آتي 
توافقنامه ي��ي مبني بر خريد و فروش ي��ك دارايي در زمان 
معين در آينده و با قيمت مش��خص اس��ت. به عبارت ديگر 
در ب��ازار آتي، خريد و فروش دارايي پايه قرارداد بر اس��اس 
توافقنامه يي كه به قرارداد اس��تاندارد تبديل ش��ده اس��ت، 
صورت مي گي��رد كه در آن به دارايي با مش��خصات خاصي 

اشاره مي شود. 

مبل��غ 250ميلي��ارد ري��ال اعتب��ار ب��راي 
جب��ران خدمات كاركنان ش��ركت هاي تعاوني 
شهرس��تاني س��هام عدال��ت در اج��راي طرح 
توزيع سهام عدالت اختصاص يافت. به گزارش 
س��ازمان خصوصي س��ازي، هيات وزي��ران در 
جلس��ه مورخ 30 خردادماه س��ال جاري خود 
بنا بر پيش��نهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي 
و به اس��تناد اصل 138 قانون اساسي تصويب 
كرد، مبل��غ 250 ميليارد ريال از منابع س��ود 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير طرح توزيع س��هام 

عدالت بابت س��ال مالي 1394 و قبل از آن كه 
به حس��اب خزانه واريز ش��ده و مي شود، براي 
جب��ران خدمات كاركنان ش��ركت هاي تعاوني 
شهرس��تاني س��هام عدالت اختص��اص يابد. بر 
اين اس��اس اين مبلغ به استناد ماده 35 قانون 
اج��راي سياس��ت هاي كل��ي اص��ل 44 قانون 
اساس��ي بابت س��ال هاي 1394 ت��ا 1396 به 
عنوان هزينه هاي ساماندهي طرح سهام عدالت 
در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار مي گيرد 
ت��ا از محل منابع مذكور، خدمات انجام ش��ده 

كاركنان ش��ركت هاي تعاوني شهرستاني سهام 
عدالت جبران شود. مصوبه هيات وزيران يادآور 
مي شود: جبران خدمات مذكور به منزله تسويه 
حس��اب كامل دولت با كاركنان ش��ركت هاي 
تعاوني س��هام عدالت بابت امور ارجاعي به اين 
تعاوني ها محس��وب ش��ده و با توج��ه به توقف 
ارجاع خدمات از س��وي دول��ت به تعاوني هاي 
موص��وف، ادام��ه اج��راي ط��رح در چارچوب 
س��امانه هاي الكترونيكي خدمات رساني صورت 

خواهد گرفت. 

بانك مركزي و مجلس مانع معامله حواله هاي سكه
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ميانگين نس��بت قيمت به درآمد )P/E(، بازار س��هام در 
پايان خرداد ماه امس��ال به 6.64 مرتبه رسيد. بر اين اساس، 
محاسبه نسبت قيمت به درآمد شركت هاي بورسي در پايان 
خ��رداد م��اه در حالي اعالم ش��ده كه اداره آم��ار و اطالعات 
شركت بورس درباره نحوه محاسبه اين متغير اعالم كرده 54 
ش��ركت داراي EPS صفر يا منفي بوده اند كه در محاسبات 
لحاظ نشده است. همچنين به دليل عدم الزام ارائه پيش بيني 
سود ش��ركت هاي واقع در صنعت س��رمايه گذاري ها، صنعت 
مذكور با 17 ش��ركت در اين گزارش قرار نگرفته اس��ت. در 
نتيجه نسبت P/E محاسبه ش��ده برمبناي ارزش بازار 273 
شركت معادل 395هزار ميليارد تومان و سود پيش بيني شده 
بيش از 59 هزار ميليارد تومان اس��ت. براساس اين گزارش، 
بررسي متوسط نسبت قيمت به درآمد )P/E( صنايع بورسي 
نشان مي دهد از بين 37 صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار 
تهران، 4 صنعت متوس��ط قيمت به درآمدي كمتر از 6مرتبه 
دارن��د در حال��ي كه اين نس��بت براي 11 صنع��ت، بيش از 
10مرتبه اس��ت. بر اين اساس، مابقي صنايع داراي P/E بين 
6 تا 10 هستند. همچنين، از ميان صنايعي كه نسبت قيمت 
ب��ه عايدي ب��االي 10 مرتبه دارند، دو صنعت داراي نس��بت 
 P/E قيمت به عايدي باالي 100 هستند؛ به طوري كه نسبت
صنع��ت دباغي، پرداخت چرم و س��اخت انواع پاپوش معادل 

843 مرتبه و صنعت منس��وجات نيز 113 مرتبه اس��ت كه 
اين دو صنعت هر كدام فقط يك ش��ركت را در زيرمجموعه 
خود دارند. از س��ويي ديگر، پس از دو صنعت ياد شده، حمل 
و نق��ل، انبارداري و ارتباطات با 25مرتبه، محصوالت كاغذي 
با 22مرتبه، كاش��ي و س��راميك و خودرو و س��اخت قطعات 
ب��ا 14مرتبه، خدمات فني و مهندس��ي، محصوالت غذايي و 
آشاميدني جز قند و شكر و ماشين آالت دستگاه هاي برقي با 
P/E 11مرتبه، ساخت راديو، تلويزيون و دستگاه ها و وسايل 
ارتباطي و كش��اورزي، دامپروري و خدمات وابس��ته به آن با 
 P/E نس��بت قيمت به درآمد 10 به ترتيب بيش��ترين نسبت
ميان صنعت هاي موجود در بورس اوراق بهادار را دارا هستند. 
در ب��ورس اوراق بهادار اي��ران، صنعت وس��ايل اندازه گيري، 
پزش��كي و اپتيكي ميانگين P/E مع��ادل 1.8مرتبه دارد كه 
پايين ترين ميزان P/E در ميان 37 صنعت بورس��ي به شمار 
م��ي رود. اين درحالي اس��ت كه پس از صنع��ت فوق با يك 
شركت زيرمجموعه، گروه مخابرات با نسبت قيمت به درآمد 
4مرتبه، شركت هاي چندرشته يي صنعتي و گروه تامين برق، 
گاز، بخ��ار و آب گرم ب��ا P/E 5مرتبه كمترين نس��بت هاي 
P/E را ميان س��اير صنايع بورس��ي دارند. اين گزارش حاكي 
اس��ت P/E كل ب��ورس در پايان خرداد ماه امس��ال درحالي 
6.64مرتبه اعالم ش��ده كه نس��بت به پايان سال 96 رشدي 

3.1درصدي را به ثبت رسانده است. 

افزايش »P/E« بورس در پايان خرداد

سهام عدالت

اختصاص اعتبار به شركت هاي تعاوني شهرستاني 
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شركت هاي كشاورزي كرواسي 
آماده انتقال تكنولوژي به ايران

سفير كرواسي به همراه نمايندگان 4 شركت فعال در 
حوزه كش��اورزي و صنايع غذايي با حس��ين سالح ورزي، 

نايب رييس اتاق ايران ديدار و گفت وگو كردند. 
نايب رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه پيش ازاين روساي 
اتاق هاي ايران و كرواسي در حضور روساي جمهور دو كشور 
تفاهم نامه همكاري امضا كرده اند، گفت: مرور اين تفاهم نامه 
نش��ان مي دهد اوالً حجم روابط اقتصادي ايران و كرواسي 
رقم ناچيزي اس��ت كه حتم��اً با تالش دو كش��ور قابليت 
افزايش دارد و ديگر اينكه دو كشور در زمينه هاي توريسم، 
حمل ونقل، كشتيراني، دارو و حوزه هايي ازاين دست فرصت 
همكاري دارند. حس��ين س��الح ورزي در ديدار با س��فير 
كرواس��ي در تهران، افزود: عالوه بر اين دو كش��ور در حوزه 
كش��اورزي نيز ام��كان همكاري دارند و ب��ا توجه به اينكه 
كش��اورزي ايران باوجود تنوع آب و هوايي و محصوالت، از 
مكانيزاسيون دور مانده است، شركت هاي توانمند مي توانند 
براي پاس��خگويي به نياز كشاورزان ايران به تكنولوژي هاي 
جديد وارد عمل ش��وند. س��الح ورزي با اش��اره به حضور 
نمايندگان 4 ش��ركت فعال در حوزه كش��اورزي، گفت: با 
توجه به فعاليت كميسيون و همچنين دفتر كشاورزي در 
اتاق ايران، پيشنهاد من اين است كه نمايندگان شركت هاي 
حاضر در نشس��ت براي بررس��ي جزئي تر وضعيت با دفتر 
و كميس��يون كش��اورزي در اتاق ايران تعام��ل كنند و به 
راهكارهاي جديدي براي همكاري برسند.  سفير كرواسي 
در ته��ران نيز با تاييد ناچيز بودن حج��م روابط اقتصادي 
ايران و كرواس��ي، گف��ت: همكاري بين اتاق اي��ران و اتاق 
كرواس��ي به صورت سازنده شكل گرفته و به مراحل خوبي 
رسيده اس��ت به گونه يي كه يادداشت همكاري امضاء شده 
توسط دو اتاق در حضور روساي جمهور دو كشور، مي تواند 
سند كليدي توسعه همكاري هاي دوجانبه اقتصادي باشد. 
اس��تريبور كيكرتس افزود: كش��اورزي يك��ي از مهم ترين 
بخش هاي اقتصاد است كه در سند همكاري مذكور چندان 
به آن پرداخته نشده است اما دو كشور ظرفيت خوبي براي 
توس��عه همكاري در اين حوزه دارند و شركت هايي كه اين 
جلسه حاضر ش��ده اند مي توانند با همتايان ايراني خود به 

بررسي زمينه هاي همكاري و مشاركت بپردازند. 

 آيا استفاده كنندگان از ارز 
4200 توماني رانت خوار هستند؟

فراز جبلي|
از روزي كه وزير ارتباطات ليست واردكنندگان موبايل 
با ارز 4200توماني را منتشر كرد، واكنش هاي زيادي آغاز 
ش��د و روز گذشته با انتشار ليست وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت از دريافت كنندگان ارز دولتي اين بحث به فاز 
جديدي كش��يده شد. رسانه ها نام ش��ركت ها را منتشر 
مي كنند ولي خبر به گونه يي تنظيم مي شود كه انگار فرد 
استفاده كننده از ارز دولتي از رانت برخوردار بوده است. اين 
ليست صرفا نشان مي دهد، شركت هايي به صورت كامال 
رسمي با پرداخت حقوق و عوارض گمركي و ماليات اقدام 
به واردات كرده اند و از آنجا كه دولت تنها ارز 4200توماني 
را به رسميت مي شناس��د طبق قانون از همين ارز براي 
واردات اس��تفاده كرده اند. مثال ديگر اين موضوع جواني 
اس��ت كه مقدار قابل توجهي سكه خريداري كرده است. 
طرح پيش فروش س��كه يك طرح دولتي و كامال قانوني 
ب��ود و اين جوان در پروس��ه يي مش��خص اقدام به خريد 
سكه و طبيعتا كس��ب سود كرده است. درباره وي نيز نه 
تنها رسانه ها بلكه حتي مقامات دولتي به گونه يي صحبت 
مي كنند كه گويا رانت��ي رخ داده و اين فرد خالف قانون 
رفتار كرده اس��ت. اما آيا واقعا اينگونه است؟ تمامي رفتار 
فرد طبق ضوابطي بوده كه قانون مشخص كرده است اما 
حتي برخي مقامات دولتي نيز معتقدند، وي خالف قانون 
مرتكب ش��ده است. سوال كمي جدي تر است پس كمي 
عقب تر برويم. آيا هر كس��ي كه ثروتمند است، رانت خوار 
اس��ت؟ اوايل انقالب پيروان افكار چپ معتقد بودند هيچ 
كس ثروتمند نمي ش��ود مگر آنكه از ثم��ره كار ديگري 
سوءاستفاده كرده باشد به همين دليل حتي اگر شخصي 
از نظر قانوني نيز به كس��ب ثروت اقدام مي كرد در خطر 
اتهام قرار داش��ت. حتي ليست مصادره هاي اوايل انقالب 
نيز چنين ديدگاهي را كامال نش��ان مي دهد و هنوز هيچ 
كس به اين سوال جواب نداده است كه اگر ثروت از حدي 

بيشتر، نامشروع تلقي مي شود اين حد كجاست؟ 
جواني كه سكه پيش خريد كرده است، مي توانست پول 
خ��ود را تبديل به ملك كن��د و در همين مدت تقريبا به 
همان اندازه سود ببرد. واردكننده مشهور سويا و دانه هاي 
روغني در حقيقت يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان روغن 
است كه به دليل ثروت زيادش سال ها در مظان اتهام قرار 
داشته است. در ميان ليست واردكنندگان، تجار خوشنامي 
هستند كه اگر بعضي كاالها را وارد نمي كردند مطمئنا با 

كمبود كاال و افزايش قيمت روبه رو مي شديم. 
اما آي��ا اين بحث كه واردكننده مجرم نيس��ت دليل 
خوبي براي عدم انتش��ار ليست هايي از اين دست است؟ 
واقعي��ت اين اس��ت هيچ ايرادي وجود ن��دارد كه جامعه 
بداند چه كسي به چه كسب وكاري مشغول است. ليست 
واردكنندگان بزرگ مي تواند مانند صادركنندگان بزرگ 
مطرح ش��ود و همانطور كه صادركنندگان نمونه به اين 
مس��اله افتخار مي كنند، واردكننده نيز مي تواند با افتخار 
بگوي��د فالن ميزان كاال وارد كرده كه به اقتصاد و صنعت 
تا چه اندازه اثر مثبت داش��ته است. شفافيت هيچ ربطي 
به اين مس��اله ن��دارد كه فرد مجرم يا غيرمجرم اس��ت. 
ممكن اس��ت بعضي بگويند، ارز دولتي امروز ارزان است 
و واردات س��ود زيادي دارد كه عمال بخش��ي از س��رمايه 
كش��ور را به هدر مي دهد. اين بحث كامال درس��ت است 
ام��ا مقصر اصلي ن��ه واردكننده بلكه دولت اس��ت كه بر 
ارز با قيمت غيرواقع��ي اصرار دارد. واردكنندگان فعاليت 
عادي خود را انجام داده اند و نبايد به آنها خرده گرفت. در 
عين حال بحث ش��فافيت مي تواند در بخش هاي ديگري 
نيز استفاده شود. انتشار ليست واردكنندگان گام اول در 
مسير شفافيت اس��ت و پس از آن مي توان شاهد انتشار 
ليست استفاده كنندگان از تسهيالت بانكي در سال هاي 
گذشته و بدهكاران بزرگ بود. اگر امروز واكنش به ليست 
واردكنندگان منطقي باشد كم  كم اين ترس كه ليست هاي 
بانكي نيز منتشر شود، برداشته مي شود و مي توان اميدوار 

بود كه در آينده اقتصادي شفاف تر داشته باشيم. 

خبر

سرمقاله

آيا ليست منتشر شده بانك مركزي كامل است؟

»شفافسازي«نمايي!
روز گذش��ته پس از ك��ش و قوس هاي فراوان 
باالخره بانك مركزي در گزارش��ي 53 صفحه يي 
اقدام به انتش��ار ليس��ت ش��ركت هايي كه از ارز 
4200 توماني براي واردات كاال اس��تفاده كرده اند 
نم��ود. تمام توجه ها با انتش��ار اين خبر به اس��م 
ش��ركت هايي كه بيش��ترين حجم واردات از 22 
فروردي��ن 97 تا به امروز داش��ته اند رفت. در اين 
ليست بس��ياري از ش��ركت هاي كوچك با حجم 
بسيار ناچيز واردات هم وجود داشتند اما نكته يي 
كه كمتر به آن توجه ش��د تفاوت فاحش مجموع 
اين آمار با آمارهاي رس��مي اعالم شده در زمينه 
تخصيص ارز اس��ت. به دليل فرم��ت ارائه فايل و 
همچني��ن تعداد زياد ش��ركت هاي كوچك با زير 
100 هزار يورو واردات محاس��به دقيق ميزان ارز 
زمان بر است اما با يك حساب سرانگشتي مي توان 
محاسبه كرد كه مجموع واردات كل شركت هاي 
اعالم شده حدود 1.6 ميليارد يورو بوده است. اين 
در حالي اس��ت كه از 22 فروردين تا پايان خرداد 
به گفته س��خنگوي بانك مرك��زي بيش از 16.7 
ميليارد دالر ارز تخصيص داده شده است و با اين 
روال اكنون بايد كل ارز تخصيص داده شده بيش 
از 20 ميليارد دالر باش��د. همچنين بعضي كاالها 
كه به صراحت توس��ط سخنگوي بانك مركزي به 
عنوان كاالهايي كه ارز به آنها تخصيص داده شده 
است نام برده شده در اين ليست حضور ندارند تا 
اين س��وال مطرح ش��ود كه آيا ليست اعالم شده 
كامل است و اگر كامل نيست چه شركت هايي در 

آن حضور ندارند. 

 چالش وزير جوان
درخواست اعالم ليس��ت واردكنندگان سال ها 
اس��ت كه مطرح مي ش��ود. گروه��ي موافق اعالم 
ليس��ت ش��ركت هاي واردكننده هس��تند و آن را 
در راس��تاي ش��فافيت مي دانن��د و گروهي ديگر 
مخالف��ان ج��دي آن هس��تند و مي گوين��د اين 
روش امنيت فع��االن اقتصادي را به هم مي زند. با 
 بخشنامه دولت مبني بر تك نرخي شدن ارز روي
4200 توم��ان عمال موج بزرگي از ثبت س��فارش 
آغاز ش��د و همه كس��اني ك��ه ارزش دالر را بيش 
از 4200 تومان مي دانس��تند ت��الش كردند كه با 
واردات از اي��ن ارز اس��تفاده كنند. همين موضوع 
باعث شد مجددا بحث انتشار اسامي واردكنندگان 
مطرح شود. نخستين كس��ي كه جرات اين خرق 

ع��ادت را پيدا كرد وزير جوان كابينه يعني محمد 
ج��واد آذري جهرمي وزير ج��وان ارتباطات اقدام 
به انتش��ار ليس��ت واردكنندگان تلفن همراه كرد. 
همين كار فشارها روي محمد شريعتمداري براي 
انتش��ار كامل ليست را بس��يار بيشتر كرد بطوري 
كه حتي از توييت هاي وزير جوان به نوعي پاس��خ 
به صحبت هاي شريعتمداري برداشت شد. جهرمي 
در توييتي نوش��ت كه »با ايم��ان قلبي كه بر پايه 
»عقل خدادادي« است، مي گويم: فساد، موريانه و 
عامل بي ثباتي اقتصاد كشور است. بخش خصوصي 
پاك دست از انتشار ليست ارز بگيران حمايت كرده 
و خواه��د كرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت.« 
پس از اين توييت بود كه محمد شريعتمداري در 
نشس��ت خبري پيش از روز صنعت و معدن اعالم 
كرد كه هيچ مخالفتي با انتش��ار اس��امي ندارد و 
آنها را در اختي��ار نهادهاي الزم مي گذارد تا بانك 
مركزي اعالم كنند به كساني كه مشمول بوده اند 

چقدر ارز اختصاص يافته است. 

 ليست 1482 شركت
باالخ��ره روز گذش��ته بانك مرك��زي اقدام به 
انتش��ار اسامي 1482 ش��ركت دريافت كننده ارز 
4200 تومان��ي كرد. اين اس��امي در دو ماه اخير 
موفق ب��ه دريافت ارز ب��راي واردات ش��ده اند. از 
اس��امي مهم اين ليس��ت مي توان به واردات 17 
ميليون يورو گوش��ت گرم گوسفندي توسط آريا 
محتشم شرق، نزديك به 12 ميليون يورو واردات 
كره توسط شكلي، واردات 14 ميليون يورو كاغذ 
روزنامه توس��ط هانا تجارت پرلي��ت، 74 ميليون 
يورو واردات ذرت براي خوراك دام توس��ط كلهر 
دانه جنوب، 149 ميليون يورو واردات سويا توسط 
ماهيدشت و بسياري اقالم ديگر اشاره كرد. جالب 
آنك��ه تعدادي از ش��ركت هاي خودرويي با تعرفه 
دولت��ي ارز 4200 توماني، ب��راي واردات چاي و 

چاي ساز و قهوه ساز گرفته اند. 
در نظر به اهميت موضوع و با هدف شفاف سازي 
و دسترس��ي آزاد ش��هروندان به اطالعات و نيز با 
توجه به تاكيد و دس��تور رييس جمهوري محترم، 
فهرست كاالها را به تفكيك شركت ها و افراد -كه 
طي اين مدت ارز رس��مي به ن��رخ 4200 تومان 

دريافت كرده اند- منتشر مي كند. 
يادآوري مي ش��ود، اين گزارش به درخواس��ت 
وزارت صم��ت ب��راي كاالهايي كه از س��وي آن 

وزارتخانه مشخص شده، تهيه شده است؛ بنابراين 
در برگيرنده تمام كاالهاي تاميِن ارز ش��ده توسط 
بانك مركزي نيست.  همچنين گفتني است، بانك 
مركزي عالوه بر تخصي��ص و تامين ارز كاالهاي 
من��درج در جدول زير، مقادير قابل توجهي ارز به 
مسافران خارج از كش��ور، دانشجويان، بيماران و 
نيز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده كه 
در اينجا به آنها اش��اره نشده اس��ت. با اين وجود 
اختالف ميان ليس��ت اعالم ش��ده با ليست مورد 
انتظار به قدري زياد است كه عمال مي توان گفت 
ك��ه مواردي همچون مس��افرت خارج از كش��ور، 
دانشجويان و خدمات به هيچ وجه اين اختالف را 

توجيه نمي كند. 

 نگاهي به آمار قبلي
ليس��تي كه ديروز اعالم ش��د به قدري داراي 
اس��امي ش��ركت ها با حجم پايين واردات بود كه 
عمال مدتي زمان براي بررس��ي دقيق ش��ركت ها 
وجود دارد اما با يك محاسبه سرانگشتي مي توان 
فهمي��د كه حدود 1.6 ميلي��ارد يورو واردات در 3 
ماهه اول امسال تعيين تكليف شده است. در حالي 
كه آمار اعالم ش��ده توسط مسووالن بانك مركزي 
ت��ا پايان خرداد بس��يار متفاوت ب��ود. محمدعلي 
كريمي، س��خنگوي بانك مركزي در پايان خرداد 
اعالم كرد از آغاز اجراي سياست يكسان سازي نرخ 
ارز در فروردين ماه س��ال جاري تا بيست و هفتم 
خردادماه جاري، ش��انزده ميليارد و 700 ميليون 
دالر ارز به كاالهاي ثبت س��فارش شده تخصيص 

يافته ك��ه از اين ميزان، 8 ميليارد و 720 ميليون 
دالر، ف��روش قطعي مع��ادل دالري صورت گرفته 
اس��ت. وي اف��زود: در اي��ن ميان س��هم كاالهاي 
اساس��ي از جمله جو، گندم، گوشت، روغن، شكر، 
حبوبات و خ��وراك دامي و ذرت، س��ه ميليارد و 
120 ميلي��ون دالر تخصيص ارز داده ش��ده كه از 
اين رقم، يك ميلي��ارد و 842 ميليون دالر تامين 
ارز ش��ده است. كريمي، س��هم دارو از اين رقم را 
920 ميليون دالر تخصيص ارز عنوان كرد و گفت: 
از اين رقم 654 ميليون دالر ارز تامين شده است. 
همچنين براي س��اير كاالها و قطعات واسطه يي و 
مابق��ي كاالها نيز 12 ميليارد و 600 ميليون دالر 
ارز تخصيص داده شده و 6 ميليارد و 225 ميليون 
دالر تامي��ن ارز صورت گرفته اس��ت. س��خنگوي 
بان��ك مركزي ميزان ارز ارائه ش��ده مس��افري را 
193 ميلي��ون دالر معادل 163 ميليون يورو ذكر 
و خاطرنشان كرد: ساير ارزهاي خدماتي شامل ارز 
دانشجويي، درماني، فرصت هاي مطالعاتي و ساير 
موارد ني��ز 160 ميليون دالر معادل 132 ميليون 

يورو ارز را به خود اختصاص داده است. 

 بخش هاي مغفول
با نگاهي به ليست مي توان متوجه شد بعضي از 
مهم ترين كاالهاي وارداتي اصوال در ليست اعالم 
نشده اند. يكي از مهم ترين اين موارد دارو است كه 
طبيعتا طبق عدد اعالمي بايد 920 ميليون دالر تا 
پايان خرداد بابت آن هزينه شده باشد كه در اين 
ليست نيست. همچنين شكر و بعضي از كاالهاي 

اساس��ي كه هميش��ه در صدر كااله��اي وارداتي 
هستند در اين ليست حضور ندارند. بعضي از مواد 
اولي��ه كارخانه ها هم در اين م��دت مجوز واردات 
گرفته اند اما نامي از آنها در اين ليس��ت نيس��ت. 
مجوزه��اي قبلي واردات خودرو نيز پيش از اعالم 
ممنوعي��ت واردات آن وجود داش��ته اس��ت پس 
طبيعتا بايد شاهد واردات آنها نيز باشيم اما اسمي 
از خ��ودرو نيز به ميان نيامده اس��ت. همچنين از 
قطعات خودرو، لوازم صوتي و تصويري و بسياري 
از اقالم درش��ت ديگر كه در التهابات قيمتي اخير 
در بازار نقش موثري داش��ته اند، خبري نيس��ت. 
س��خنگوي بانك مركزي در پاسخ به كامل نبودن 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز 4200 توماني گفت: 
فهرس��ت اعالمي از س��وي بانك مركزي مبني بر 
دريافت كنن��دگان ارز 4200 تومان��ي، بر مبناي 
فهرستي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اختيار بانك مركزي قرار داده اس��ت. به گفته 
كريمي اس��امي درج شده در فهرست امروز بانك 
مركزي كه مشمول 1500 قلم كاال است، درست 
بر مبناي درخواس��تي ك��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از بانك مركزي داش��ته و بديهي اس��ت 
ك��ه اگر اقالمي درون اين ليس��ت جاي ندارد، در 
فهرس��ت ارسالي از س��وي وزارت صنعت، نام آن 
درج نش��ده بود. به صورت كلي بايد بر اين مساله 
تاكيد داشت كه اصوال انتشار يا عدم انتشار ليست 
دريافت كنندگان ارز داراي توجيه هاي قابل قبولي 
است اما انتشار ناقص اين ليست مطمئنا فاقد هر 

گونه توجيه منطقي است. 

محسن بهرامي ارض اقدس در خصوص خطر رشد نقدينگي در 
جامعه گفت: سود غيررسمي پول در كشور به طور ميانگين در بازار 
غيرمتشكل و بازار بانكي، نزديك به 30 درصد است كه به معناي 
اين است كه به هر صد هزارميليارد تومان نقدينگي در پايان سال 
حجمي معادل 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي به صورت كاغذي 
اضافه مي ش��ود؛ در واقع مثل اين است كه بدون اضافه شدن طول 
و عرض و عمق يك اس��تخر، به ظرفيت آن اضافه شده باشد؛ تنها 
زماني نقدينگي مي تواند سازنده باشد كه از يك منفذ وارد و از يك 
خروجي، خارج ش��ود؛ در واقع عدم گردش منابع است كه مشكل 

به وجود مي آورد. 
وي موض��وع نقدينگي را به بهمني تش��بيه كرد ك��ه در ادامه 
حركت خود بزرگ و مخرب تر مي ش��ود و تاكيد كرد مس��اله رشد 

نقدينگي، يك موضوع خلق الساعه نيست. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اذعان داشت: در حالي كه 
بخش عمده يي از اقتصاد ما از كمبود نقدينگي رنج مي برد و بانك ها 
پولي براي عرضه تس��هيالت ندارند، حجم عظيمي از نقدينگي در 
جامعه وجود دارد و حبس نقدينگي در بخش هاي غيرمولد و عدم 
گردش آن در اقتصاد است كه ضلع سياه موضوع افزايش نقدينگي 
به ش��مار مي رود. ارض اقدس افزود: هرگاه نقدينگي فرصتي براي 
خروج پيدا كند به شدت و به شكل افسارگسيخته يي به سمت بازار 
ارز، مسكن و طال سرازير مي شود؛ ما بايد راه ورود و خروج منابع را 
به استخر نقدينگي به شكلي تنظيم كنيم كه از حبس و گنديدگي 
نقدينگي جلوگيري شد. مشاور معاون اجرايي رييس جمهور به نقش 
ريگوالتوري دولت اش��اره كرد و گف��ت: دولت مي تواند با مديريت 
ورود و خروج پول، جلو آثار مخرب نقدينگي حبس شده و سرازير 
ش��دن آن به بخش هاي غير مولد را بگيرد؛ ب��ه اين منظور دولت 
مي بايست فضاهايي را در اقتصاد ايجاد كند كه نقدينگي در مسير 
سارنده استفاده شود. ارض اقدس به تصميم دولت مبني بر محاسبه 

خوراك پتروش��يمي ها ب��ا دالر 3800 توماني را تصميمي عاقالنه 
خواند و گفت: رقباي ما در كشورهاي عربي، خوراك پتروشيمي ها 
و پااليش��گاه هاي خود را با نرخ ارزان تامين مي كنند و با اين كار، 
ق��درت رقابت بيش��تري در بازارهاي جهاني به آنها مي بخش��ند، 
درحال��ي ك��ه در داخل با افزاي��ش نرخ دالر براي پتروش��يمي ها، 
فرصت رقابت را از فعال اقتصادي داخلي س��لب مي كنيم و آنها را 
به سمت ورشكستگي هل مي دهيم كه خوشبختانه دولت در اين 
موضوع ورود كرده و با تصميم به عرضه دالر 3800 توماني به حوزه 
پتروش��يمي كمك بزرگي به آنها كرده است. وي به تصميم دولت 
مبني بر حمايت از س��رمايه گذاري در بورس اش��اره كرد و گفت: 
بخش عمده يي ازنقدينگي اخيرا به سمت بازار بورس حركت كرد 
و افزايش قيمت سبد سهام و شاخص سهام در بورس پي تصميم 
صحيح دولت، سي هزار واحد افزايش پيدا كرد كه اتفاق خوبي بود.  
رييس كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از 
تصميم گيري هاي دقيق، به موقع و سازنده از سوي دولت استقبال 
كرد و گفت: اين دست سياست ها و تصميم گيري هاي حساب شده 
مي تواند بخش عظيمي از نقدينگي را در جهت س��ازندگي و توليد 
هدايت كند. محس��ن بهرامي ارض اقدس بيان داشت: نقدينگي و 
رش��د آن بر تورم اثر گذار اس��ت و هيچ كارشناسي نمي تواند اين 
واقعيت را رد كند؛ اما در ميزان سهم آن و زمان اثرگذاري افزايش 
نقدينگي بر پايه پولي در تورم بين كارشناسان اختالف نظر وجود 
دارد؛ شاهد اين مدعا نيز وضعيت تورم در سال هاي92 تا 96 است 
كه با وجود افزايش نقدينگي در جامعه، تورم تك رقمي ش��د و دو 
س��ال پي در پي، تورم در محدوده تك رقمي باقي ماند؛ از طرفي 
برخي از كارشناس��ان همراهي رشد نقدينگي و ركود را عامل مهار 
تورم مي دانند و البته در دوره هاي تاريخي تجربه ركود تورمي را نيز 
داشته ايم. اما ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با افزايش تورم در حال 
حاضر از سوي نظريه پردازان و كارشناسان اقتصادي مردود است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تشريح كرد

خطر نقدينگي محبوس
عب��اس آرگون در گفت وگو با اگزيم نيوز در پاس��خ به اين 
سوال كه با توجه به اينكه نرخ بازدهي واقعي در اقتصاد كشور 
كمتر از نرخ بازدهي س��ود سپرده ها ست، آيا كاهش نرخ سود 
بانكي درچنين ش��رايطي توصيه مي شود، اظهار داشت: رابطه 
مس��تقيمي بين تورم و نقدينگي وج��ود دارد كه با يك تاخير 
زماني تورم تاثير خود را بر بازار خواهد گذاش��ت. هم اكنون نيز 
به دليل حجم باالي نقدينگي، زمزمه افزايش نرخ س��ود بانكي 
هم مطرح است كه اين حجم نقدينگي تورم را به دنبال خواهد 

داشت. 
وي افزود: تنها بخش��ي كه به دليل سركوب قيمتي در اين 
س��ال ها با رش��د همراه نبود، نرخ ارز اس��ت كه همسو با ساير 
بازارها افزايش نداشت اما اكنون شاهد رها شدن فنر ارز هستيم 
كه مهار شدن آن و ثبات در بازار به سختي امكان پذير است. 

رييس كميس��يون پول وس��رمايه اتاق تهران با اشاره به 
اينك��ه تك نرخي ش��دن ارز يكي از مهم تري��ن مطالبه هاي 
فعاالن اقتصادي اس��ت، يادآور ش��د: البته تك نرخي شدن 
ارز در ش��رايطي مي تواند پاسخگو باش��د كه اقتصاد از ثبات 
الزم برخ��وردار باش��د كه اين امر حض��ور دالالن را كمرنگ 
مي كن��د آما اينكه چ��را دالالن بازارهاي مالي را زيرنظر قرار 
داده و در وقت مقتضي با ورود به آن، ش��رايط را دستخوش 
تغيير مي كنند، را بايد در اين نكته جست وجو كرد كه وقتي 
قيمت كاالي��ي كمتر از ارزش واقعي اش باش��د، دالالن اين 
بازار را زيرنظر مي گيرند تا در موقع مناسب براي كسب سود 
راهي آن ش��وند. درخصوص بازار ارز ني��ز همين اتفاق افتاد 
زيرا تمامي احتماالت نش��ان مي داد كه ارز در كمين جهش 
قيمتي است كه اجراي قانون كاهش سود سپرده هاي بانكي 
نيز در بروز اين اتفاق بسيار تاثيرگذار بود. عضو اتاق بازرگاني 
با تصريح بر اينكه در سال هاي گذشته تورم كشور در برخي 

اوق��ات به باالي 40 درصد مي رس��يد، گفت: ام��ا نرخ ارز به 
ان��دازه تورم افزايش پيدا نكرد ك��ه در نتيجه توليدكنندگان 
داخلي نتوانستند در بازارهاي جهاني رقابت كنند زيرا هزينه 
تولي��د كاال به م��وازات تورم باال مي رفت ام��ا نرخ فروش در 
بازارهاي صادراتي همان قيمت س��ال گذشته بود. پس عمال 
صادر كنندگان در اين بين ضرر مي كردند كه اين ضرر ناشي 

از سركوب نرخ ارز بود. 
رييس كميس��يون پول وس��رمايه اتاق تهران عنوان كرد: 
عدم تعادل نرخ ارز و تورم سبب شد واردات توجيه اقتصادي 
پيدا كند زيرا قيمت توليد داخل با تورم افزايش پيدا مي كرد 
ام��ا دالر ثابت ماند كه تبعات اين ام��ر تعطيلي كارخانجات 
و افزاي��ش بيكاري اس��ت. بر اي��ن اصل درخواس��ت بخش 
خصوصي همواره اين بوده كه نرخ ارز با تورم هماهنگ شود 
ت��ا توليدكنندگان بتوانند با برنامه ري��زي صحيح بازار داخل 
و خارج را پوش��ش دهند. عضو ات��اق بازرگاني تهران وجود 
نقدينگي باال را علت نوس��ان در س��اير بازارهاي مالي عنوان 
كرد و افزود: آنچه كه امروز در بازار ارز، طال، خودرو، مسكن 
و اخيرا بورس ش��اهد آن هس��تيم بخش��ي منبعث از خروج 
سرمايه از بانك ها به دليل كاهش نرخ سود است كه با ورود 
به هر بازار التهاب و نوس��ان را به دنبال داشت. آرگون اعمال 
مجدد تحريم ها را نيز در نوسانات بازارهاي مالي موثر دانست 
و گف��ت: اعالم سياس��ت هاي جديد دولت امري��كا در بحث 
تحريم ها موجب ش��د تا حجم باالي نقدينگي كه در دس��ت 
مردم اس��ت به سمت بازارها روانه شود كه در اين مورد بازار 
طال و ارز بيشتر مورد اقبال قرار گرفت. اما بايد توجه داشت 
كه با وجود ميزان معيني از ذخيره مسكوكات و ارز در كشور، 
پاس��خگويي به تمام درخواست ها غير ممكن و براي كنترل 
آن نياز به اتخاذ يك سياست مناسب از سوي دولت است.  

رييس كميسيون پول وسرمايه اتاق تهران خبر داد

افزايش سود بانكي در راه است

دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران خبر داد

افزايش قيمت لبنيات در انتظار مصوبه سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار
براساس آخرين آمار اعالم شده از سوي بانك مركزي نرخ 
تورم ش��اخص بهاي توليدكننده به 12 درصد رس��يده است. 
ش��اخص بهاي توليدكننده در ايران در دوازده ماه منتهي به 
خرداد ماه 1397 نس��بت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 
1396 به ميزان 12.0 درصد افزايش يافته است. اين در حالي 
است كه مركز آمار مي گويد نرخ تورم ماهانه گروه خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات طي خرداد ماه بيش از 5 برابر شده 

است. 
همچني��ن قيمت توليد بطري )PET( نس��بت به س��ال 
گذشته 300 درصد گران ش��ده است كه اين افزايش قيمت 
مواد اوليه در قيمت نهايي صنايع آش��اميدني و خوراكي تاثير 

بسزايي دارد. 
رض��ا باكري دبي��ر انجمن صناي��ع لبن��ي در گفت وگو با 
اگزيم نيوز با اعالم اين نكته كه افزايش قيمت محصوالت لبني 
بستگي به اين دارد كه ستاد تنظيمات بازار قيمت نهايي شير 
خام را چقدر اعالم كند، عنوان كرد: انجمن با توجه به افزايش 
300 درص��دي مواد توليد بطري، قيمت پيش��نهادي خود را 
ب��راي ظروف بس��ته بندي لبنيات، به س��ازمان حمايت اعالم 

كرده است كه در نهايت با توجه به اعالم نظر سازمان حمايت 
و ستاد تنظيمات بازار نسبت به افزايش نرخ محصوالت لبني 

اقدام خواهد شد. 
وي با بيان اينكه تاكنون س��تاد تنظيم بازار تصميم نهايي 
خ��ود راجع به قيمت محصوالت لبني و ش��ير خ��ام را اعالم 
نكرده اس��ت، افزود: با توجه به تغيي��رات نرخ ارز و با در نظر 
گرفتن نرخ تورم و همچنين درخواست دامداران براي افزايش 
نرخ ش��يرخام، پيش بيني مي ش��ود كه در سال جديد قيمت 

محصوالت لبني دستخوش تغيير و تحوالت زيادي شود. 
دبير انجمن صنايع لبني با از پرداخت 70 درصد مش��وق 
صادرات��ي محصوالت لبني خب��ر داد و گفت: از مجموع 150 
ميلي��ارد تومان مش��وق صادراتي صنايع لبن��ي، 76 ميليارد 
تومان آن پرداخت و 30 درصد مابقي بالفاصله پس از تامين 

اعتبار پرداخت خواهد شد. 
باك��ري درخص��وص مي��زان ص��ادرات محص��والت لبني 
يادآورش��د: سال گذش��ته 780 ميليون دالر محصوالت لبني 
به بازارهاي هدف صادر ش��د. اين در حالي بود كه پيش بيني 
مي ش��د اين رق��م به يك ميليارد دالر برس��د، اما به س��بب 

محدوديت منابع مالي دولت و تاخير در پرداخت مشوق هاي 
صادرات��ي و تغيير تعرفه هاي ارزي در س��ه ماه اخير، موجب 
شد كه سال گذش��ته ميزان صادرات از نظر وزني 11 درصد 

كاهش داشته باشد. 
دبير انجمن صنايع لبني با بيان اينكه با وجود سياست هاي 
ارزي بانك مركزي، تا اين لحظه چشم انداز مثبتي در صادرات 
محصوالت لبني ديده نمي ش��ود، گف��ت: پيش بيني صادرات 
براي س��ال جاري با توجه به ش��رايط ارزي با ابهام روبروست 
زيرا عملكرد ش��ركت هاي لبني در بازارهاي صادراتي با توجه 

به تخصيص ارز مصوب غير قابل پيش بيني است. 
وي اف��زود: تغييرات پيش آمده در نح��وه تخصيص ارز و 
سياس��ت هاي بانك مركزي در اين زمينه موجب ش��ده است 
كه واحدهاي توليدي نس��بت به نحوه عملك��رد در بازارهاي 
صادراتي بازنگري داش��ته باش��ند كه بر اين اصل پيش بيني 

ميزان صادرات به بازارهاي هدف فعال ميسر نيست. 
باكري تصريح داش��ت: با وجود سياس��ت هاي ارزي تا اين 
لحظه چش��م انداز مثبتي در ص��ادرات محصوالت لبني ديده 
نمي شود مگر اينكه تصميمات جديدي اتخاذ شود كه امكان 

توس��عه صادرات در بخش صنايع لبني را فراهم كند، چراكه 
هم اكنون واحدهاي لبني به دليل نبود س��ود آوري، انگيزه يي 

به امر صادرات ندارند. 
باكري يادآورش��د: برگزاري نشست مجدد ستاد تنظيمات 
بازار ب��راي جمع بندي نهايي روز سه ش��نبه اين هفته برگزار 

خواهد شد. 
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7  جهان

 كره شمالي به  دنبال مخفي كردن
برخي تاسيسات اتمي است

 وام 2.5 ميليارد دالري بانك جهاني
و IMF به مصر و تونس

ژاپن اتحاد آسيايي در برابر 
حمايت گرايي را خواستار شد

گروه جهان 
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام هاي امريكايي گزارش داده كه كره شمالي به 
 دنبال حفظ بخشي از زرادخانه و تاسيسات توليدات اتمي خود است و سعي دارد آنها 
را از امريكا مخفي  كند. به نوشته اين روزنامه، ارزيابي موجود پس از نشست تاريخي 
كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي و دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا در سنگاپور 
صورت گرفته است. شواهد از زماني جمع آوري شده كه دو طرف در نشست تاريخي 
به تاسيسات مخفي توليد و استفاده از روش هاي مخفي كردن تسليحات اتمي اشاره 
كردند. ش��بكه خبري ان بي س��ي نيز پيش تر گزارش كرده بود كه پيونگ يانگ توليد 
س��وخت براي تسليحات اتمي)اورانيوم غني ش��ده( را در چند سايت مخفي افزايش 
داده اس��ت. حال اين ش��بكه به نقل از منابع آگاه گفته، دولت كره ش��مالي به  دنبال 
مخفي كردن اين تاسيسات از چشم امريكايي هاست. ظاهرا هيچ مدركي دال بر اينكه 
كره ش��مالي درحال كاس��تن از زرادخانه اتمي خود يا توقف توليد باشد در دسترس 
نيس��ت؛ بلكه ش��واهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين كش��ور به  دنبال فريفتن 
امريكاس��ت. كارشناس��ان نگراني خود را بابت اين مس��اله اعالم كردند كه واشنگتن 
ممكن اس��ت بدون بررس��ي تمامي جوانب امر توافق با كره شمالي را پذيرفته باشد. 
انتش��ار خبر واشنگتن پست درحالي اس��ت كه »كيم جونگ اون« در ديدار ماه ژوئن 
خود با رييس جمهوري چين از پكن خواسته اقداماتي را براي پايان دادن زودهنگام به 
تحريم هاي اقتصادي عليه پيونگ يانگ انجام دهد. روزنامه يوميوري ژاپن نوشته كيم 
در ديدار با ش��ي جين  پينگ كمك پكن در پايان دادن به تحريم ها را خواستار شده 
است؛ اين درخواست در پي ديدار موفقيت آميز رهبران امريكا و كره شمالي مطرح شد. 
به گفته منابع آگاه رييس جمهوري چين وعده داده، اقدامات قاطع و عملي را در پاسخ 

به درخواست رهبر كره شمالي انجام مي دهد. 

گروه جهان 
بان��ك جهان��ي و صندوق بين المللي پ��ول وامي به ارزش ۲ميلي��ارد دالر و ۵۰۰ 
ميليون دالر در اختيار كش��ورهاي مص��ر و تونس قرار مي دهن��د. به گزارش ميدل 
ايست مانيتور، بانك جهاني موافقت كرده ۵۰۰ ميليون دالر وام در اختيار تونس براي 
پيش��برد اصالحات ساختاري در اقتصاد اين كشور قرار دهد. هدف از اين وام ارتقاي 
سرمايه گذاري در بخش خصوصي و ايجاد فرصت رشد براي كسب وكارهاي كوچك 
عنوان شده است. به دنبال انقالب مردم و سقوط نظام ديكتاتور سابق اين كشور ۲۰۱۱ 
تونس وارد دوره يي از ركود عميق ش��د. با وجود گذار دموكراتيك موفق اين كش��ور 
در مقايسه با ساير كش��ورهاي عربي، دولت كماكان نتوانسته است با كسري بودجه 
مقابله كند و جاني تازه به اقتصاد ببخش��د. تونس ۲۰۱۶ با صندوق بين المللي پول 
نيز بر سر دريافت وامي به ارزش ۲.8ميليارد دالر به توافق رسيد اما پيشرفت در اين 
برنامه كند بوده است. كشورهاي غربي نگرانند، نرخ بيكاري باال در اين كشور به پديده 
مهاجرت غيرقانوني و پيوس��تن جوانان به گروه هاي افراطي دامن بزند. از سوي ديگر 
خبرگزاري فرانسه نيز گزارش كرد، صندوق بين المللي پول پرداخت چهارمين قسط 
از وام ۱۲ميلي��ارد دالري به مصر را تصويب كرد. اين برنامه كه در نوامبر ۲۰۱۶ بين 
مقامات صندوق و مصر به امضا رسيد با هدف كمك به برنامه اصالحات اقتصادي در 
مصر انجام مي شود. مصر از آن زمان تاكنون سياست هاي رياضتي گسترده يي را آغاز و 
برخي از يارانه ها را حذف كرده است. صندوق بين المللي پول اعالم كرده، مصر درحال 
بهره بردن از اين اصالحات اس��ت به گونه يي كه نرخ رشد سال گذشته به ۲.۵درصد 
افزايش يافته است. در همين حال گزارش شده كه سي ويكمين نشست سران اتحاديه 
آفريقا در نواكشوت، پايتخت موريتاني و با حضور رهبران ۲۲كشور و نمايندگاني عالي 

ديگر كشورهاي آفريقايي با شعار مبارزه با فساد برگزار شده است. 

گروه جهان 
ژاپن كه به همراه س��نگاپور رياست مشترك نشست مش��اركت اقتصادي جامع 
منطقه يي را بر عهده دارد، در پي آن است تا ميان كشورهاي عضو توافقي شكل گيرد 
كه به عنوان بديلي براي پيمان ترانس-پاسيفيك عمل كند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن يك شنبه خواستار آن شده كه نشست مشاركت اقتصادي 
جامع منطقه يي )آر سي اي پي( در مواجهه با سياست هاي حمايت گرايانه دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا به توافقي زودهنگام درباره تجارت منطقه يي دس��ت يابد تا 
مب��ادالت آزاد و قانونم��دار را تضمين كند. به نظر مي رس��د، ژاپن  دنبال بديلي براي 
پيمان ترانس-پاسيفيك است كه امريكا پيش تر آن را ترك كرده است. ترامپ از زمان 
كمپين هاي انتخاباتي  منتقد جدي پيمان تجارت آزاد ترانس- پاس��يفيك بود و پس 
از ورود به كاخ سفيد در نهايت از اين توافق خارج شد. اما باتوجه به اينكه سياست ها 
و اقدامات ترامپ در زمينه حمايت گرايي به خروج از پيمان ترانس-پاسيفيك محدود 
نشد؛ حال ژاپن براي متحد كردن برخي شركاي ديرينه امريكا در جنوب شرق آسيا در 
حمايت از بازار آزاد تالش مي كند. شينزو آبه در سخنراني افتتاحيه نشست مشاركت 
اقتصادي جامع منطقه يي خطاب به وزراي بازرگاني ۱۶ كشور آسيايي گفته كه توافق 
ميان كشورهايي كه نصف جمعيت جهان را در اختيار دارند، توان اقتصادي بالقوه يي 
دارد. او گفته: »در حالي كه با رشد حمايت گرايي در جهان مواجه هستيم، همگي بايد 
در آسيا متحد شويم و پرچم تجارت آزاد و عادالنه را برافراشته نگه داريم.« نخست وزير 
ژاپن گفته است: »با توجه به نگراني هايي كه درباره سياست هاي حمايت گرايانه وجود 
دارد، نشست مشاركت اقتصادي جامع منطقه يي بيش از پيش توجه جهان را به خود 
جلب كرده است و بياييد اميدوار باشيم كه دسترسي به بازاري آزاد، عادالنه و قانونمدار 

در اين منطقه منجر شود.«

 تظاهرات امريكايي ها عليه 
سياست مهاجرتي ترامپ

گ�روه جهان| ش��هرهاي بزرگ امري��كا بار ديگر 
شاهد اعتراض هاي گس��ترده نسبت به سياست هاي 
مهاجرتي سختگيرانه دونالد ترامپ به  ويژه جداسازي 
اعضاي خانواده ها در مرزها بودند. به گزارش دويچه وله، 
معترضان كه در ميان آنها چهره هاي سرشناس حزب 
دموكرات نيز حضور داش��تند، با شعار »خانواده ها به 
يكديگ��ر تعلق دارند« نس��بت به جداك��ردن اعضاي 
خانواده هاي پناهجو در مرز امريكا با مكزيك واكنش 
نشان داده و خواستار پيوستن كودكان به والدين شان 
شدند. در شهر واشنگتن معترضان در برابر كاخ سفيد 
ش��عار »شرم باد« س��ر دادند. در ش��هرهاي بوستون، 
شيكاگو، لس آنجلس، نيويورك و پورتلند نيز هزاران نفر 
تظاهرات كردند. ترامپ در واكنش به اين اعتراض ها در 
توييتر خود نوشت: »وقتي آدم ها غيرقانوني به كشور 
م��ا مي آيند، بايد بدون آنك��ه درگير مانورهاي قانوني 
چندين س��اله شويم، آنها را س��ريعا به بيرون هدايت 
كنيم. قوانين ما احمقانه ترين قوانين جهان هس��تند. 
جمهوري خواه��ان  دنبال مرزهاي مس��تحكم و نبود 
جرم و جنايت هستند، دموكرات ها در پي مرزهاي باز 
هس��تند و در مقابل ج��رم و جنايت ، ضعيف.« دونالد 
ترامپ در دوره كارزار انتخاباتي خود وعده داده بود، در 
صورت پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري و ورود 
به كاخ سفيد ميان اياالت متحده و مكزيك يك ديوار 
حائل مرزي خواهد كشيد. او هزينه ساخت اين ديوار 
را نيز بر عهده مكزيك دانسته بود كه اين كشور قويا رد 
كرده است. از اوايل ماه مه تمام مهاجران غيرقانوني كه 
از مرز مكزيك وارد خاك امريكا شده بودند، بازداشت 
ش��دند. در اين ميان بيش از ۲۳۰۰ كودك مهاجر از 
والدين ش��ان جدا ش��ده و در چادرها يا اقامتگاه هاي 
موقت بدون ام��كان تماس با والدين ش��ان نگهداري 
ش��ده اند. ترام��پ روز ۲۰ ژوئن در يك عقب نش��يني 
نسبت به سياس��ت هاي مهاجرتي خود فرمان توقف 
جداس��ازي اعضاي خانواده هاي مهاجر غيرقانوني در 
م��رز را امضا كرد. ديوان عال��ي امريكا چند روز پيش 
فرمان مهاجرتي ترامپ در راستاي منع سفر اتباع پنج 
كشور عمدتا مسلمان از جمله ايران به امريكا را تاييد 
كرد. قضات ديوان عالي اين فرمان را به منزله تبعيض 
عليه مس��لمانان ندانس��تند و اعالم كردند، ترامپ از 
حيطه اختياراتش فراتر نرفته اس��ت. بيش از ۵۰۰زن 
از جمله يك عضو كنگره در جريان تجمعي اعتراضي 
به اين حكم ديوان عالي هفته گذش��ته در واشنگتن 

دستگير شدند. 

  معرفي كابينه جديد تركيه
تا هفته آينده 

نخس��ت وزير تركيه اع��الم ك��رده، كابينه جديد 
ت��ا هفته آين��ده از س��وي رج��ب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهوري اين كشور معرفي مي شود. به گزارش 
ايرنا در انتخابات ۲4ژوئ��ن ۲۰۱8 اردوغان به عنوان 
نخس��تين رييس جمهوري تركيه در نظام رياس��تي 
انتخاب ش��د. ب��ا تغييراتي كه در همه پرس��ي قانون 
اساسي سال گذشته تركيه به تصويب رسيده عالوه بر 
حذف پست نخست وزيري، اردوغان رييس جمهوري 

منتخب، رييس دولت و كابينه خواهد بود. 

  توقف صادرات سالح
از بلژيك به عربستان

ش��وراي حكومت��ي بلژيك كه وظيف��ه نظارت بر 
فعاليت  دولت مركزي و دولت  هاي محلي اين كش��ور 
را عهده دار اس��ت، حكم توقف صادرات تسليحات به 
عربس��تان س��عودي را صادر كرده اس��ت. به گزارش 
بروكس��ل تايمز، حكم اين ش��ورا كه در پي شكايت 
گروه ه��اي حقوق بش��ري صادر ش��د 4مجوز فروش 
س��الح به ري��اض را دربرمي گيرد. ش��ركت بلژيكي 
فابريك ناسيونال توليدكننده اين تسليحات بوده كه 
بنا به آمار تنها در سال گذشته نزديك به ۱۵۳ميليون 

يورو تسليحات به رياض فروخته است.
 

  اختالف بر سر علت
انفجار انبار مهمات اربيل 

اختالف نظرها بر س��ر علت انفجار يك انبار بزرگ 
س��الح و مهمات در اربيل عراق باال گرفته اس��ت. اين 
سومين بار است كه انبار مهمات در سال جاري در شهر 
اربيل عراق منفجر مي شود. به گزارش ايرنا، برخي منابع 
نزديك به حاكميت گرماي بيش از اندازه را دليل اين 
انفجار ذكر مي كنند اما يك مقام نظامي اقليم كردستان 
گفته اين انفجار با فروش قاچاقي سالح توسط شماري 
از نيروهاي پيش��مرگه بي ارتباط نيست. به گفته وي، 
عده يي براي اينكه موضوع بازرس��ي از فروش سالح و 
مهمات به طور آزاد در بازار نتواند به سرانجامي برسد، 
دست به اين انفجار زده اند. دولت اقليم كردستان عراق 
در ۳سال گذشته تعداد زيادي سالح و مهمات از سوي 
كش��ورهاي مختلف براي مبارزه با داعش دريافت كرد 

كه بخشي از آن در بازار آزاد به فروش رفته است.
 

  پيوستن شاهزاده سعودي
به موج اعتراض ها عليه گراني

درحالي كه عربستان در روزهاي گذشته شاهد 
م��وج اعتراض ه��اي مردمي به افزاي��ش بهاي برق 
اس��ت، محمد عبداهلل الفصيل، ش��اهزاده سعودي 
از اي��ن اعتراض ها حمايت كرده اس��ت. به نوش��ته 
راي الي��وم به دس��تور س��لمان بن عبدالعزيز ش��اه 
س��عودي، ش��اهزاده ها خود بايد هزينه  حامل هاي 
انرژي امالك ش��خصي را به دولت پرداخت كنند. 
كاهش ش��ديد قيمت نفت و جنگ فرسايشي يمن 
هزينه ه��اي سرس��ام آوري را ب��ر عربس��تان داراي 

اقتصادي تك محصولي تحميل كرده است. 

كوتاه از منطقه

دريچه

كاهش قابل مالحظه ارزش »يوان« در يك ماه گذشته

چين جنگ تجاري را به ميدان ارز مي كشاند؟
گروه جهان|

پول ملي چين شديدترين كاهش ارزش خود 
در برابر دالر امريكا را در يك ماه گذش��ته تجربه 
كرده اس��ت. اين كاهش چش��مگير بس��ياري را 
نگران كرده كه احتماال پكن خود را آماده مي كند 
تا در صورت تشديد جنگ تجاري با اياالت متحده 
از اهرم دست كاري ارزش پول ملي استفاده كند. 
ب��ه گ��زارش فايننش��ال تايمز، چي��ن به طور 
سيس��تماتيك از ۲۰۰۵ تا اواسط ۲۰۱4 ميالدي 
با دس��ت كاري، ارزش يوان را پايين نگه داش��ته 
است، سياس��تي كه بارها انتقاد كشورهاي ديگر 
را به دنبال داش��ته و پك��ن را متهم كرده اند كه با 
اين اهرم به دنبال ايجاد فضاي رقابتي غيرمنصفانه 

براي صادراتش است. 
دونال��د ترام��پ ني��ز در جري��ان رقابت هاي 
انتخاباتي ۲۰۱۶ خود بارها از اين مساله گله كرد 
آن هم در ش��رايطي كه چين ب��ا حمايت از يوان 
براي جلوگيري از جنگ ارزي، سياس��ت هايش را 
تا ح��دي تغيير داده بود. اما دوب��اره ارزش يوان 
در ماه ژوئن كاهش چشمگير ۳.۳درصدي داشته 
اس��ت. اين رقم بيش��ترين كاهش ارزش يوان در 
طول يك ماه از زمان تاس��يس بازار مبادله ارزي 
چين در س��ال ۱994 تاكنون بوده اس��ت. گرچه 
برخ��ي تحليلگران بر اين باورن��د كه اين كاهش 
ش��ديد ارزش ي��وان به دليل تح��والت بازارهاي 
جهان��ي بوده تا يك تاكتي��ك در جنگ ارزي، اما 
هشدار مي دهند كه ادامه اين كاهش ارزش پول 

چين مي تواند اختالفات موجود را تشديد كند. 
اس��وار پراساد پروفسور اقتصاد دانشگاه كورنل 
و رييس بخش چين صندوق بين المللي پول، در 
اين باره مي گويد: »در چارچوب تشديد تنش هاي 
تج��اري و اقتصادي ميان چين و امريكا، تحوالت 
ن��رخ ارزي مي توانند معن��اي نمادين پررنگ تري 
نس��بت ب��ه مواقع عادي داش��ته باش��ند. بر اين 
اس��اس كاهش ارزش يوان در براب��ر دالر امريكا 
ممكن اس��ت كه به عنوان آزمون رورشاخ درنظر 

گرفته ش��ود. همچنين مي تواند تالشي از جانب 
پكن براي ارس��ال اين پيام به واشنگتن باشد كه 
ابزارهاي ديگري نيز در جنگ تجاري وجود دارد 

كه مي توانند تاثيرگذار باشند.« 
ارزش ن��رخ ي��وان در ي��ك م��اه گذش��ته در 
شرايطي كاهش چش��مگير داشته كه واحد پول 
چين در يك سال پيش از آن ثبات خوبي داشت 
و حت��ي زماني كه دالر در برابر يورو و بس��ياري 
از ارز ه��اي بازاره��اي نوظهور تقويت ش��د، هيچ 
مشكلي نداش��ت. برت ستس��ر يكي از مقام هاي 
س��ابق وزارت خزانه داري امريكا مي گويد: »فعال 
راحت مي شود توجيه كرد كه عامل كاهش ارزش 

يوان در برابر دالر امريكا، تحوالت طبيعي بازار و 
البته تالش چين براي مديريت س��بد ارزي خود 
بوده اس��ت اما اگر ش��رايط به گونه يي پيش برود 
كه احساس شود اين كاهش ارزش قابل مالحظه، 
اقدام��ي تالفي جويان��ه در برابر جب��ران افزايش 
تعرفه ها از طرف دولت امريكاست، آن زمان است 
كه توجهات زيادي را به خود جلب كرده و آشكارا 

جنگ ارزي را كليد خواهد زد.« 
اكنون بيش از ۶۰ كش��ور و منطقه در سراسر 
جهان براي معامالت تجاري خود از يوان استفاده 
مي كنن��د. بانك مركزي چين اخي��را اعالم كرده 
ك��ه ي��وان به تدريج در حال تبديل ش��دن به ارز 

بين الملل��ي كامل اس��ت و تضعي��ف آن مي تواند 
قدرت بيش��تري به كش��ور براي تعامالت تجاري 

بدهد. 
دو سال پيش صندوق بين المللي پول باتوجه به 
اينكه چين دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب 
مي شود تصميم گرفت تا يوان ارز ملي اين كشور 
را در سبد حقوق ويژه ارزهاي بين المللي در كنار 
دالر، يورو، ين و پوند قرار دهد. اين موجب ش��د 
تا استفاده از يوان به تدريج افزايش يافته و نهايتا 
اكنون اتحاديه اروپا ۵۰۰ميليون يورو از پول هاي 
خود را به صورت يوان در مبادالت تجاري استفاده 
مي كن��د. آماره��اي بان��ك مركزي چين نش��ان 

مي ده��د كه تا پايان ۲۰۱۶ از يوان در بخش هاي 
مرزي چي��ن براي مب��ادالت تجاري ب��ه ميزان 
يك هزار و 49۰ ميليارد دالر استفاده شده است. 
هم اكنون بي��ش از ۲۶۰ هزار ش��ركت در داخل 
چين براي بس��ياري از مبادالت تجاري خارجي 
خود نيز از يوان استفاده مي كنند. براساس ارزش 
پرداخت هاي جهاني سهم يوان ۱.8۵درصد است 
كه بر اي��ن مبنا يوان چين شش��مين ارز مهم و 
مورد استفاده فراوان براي معامالت در دنياست. 

گزارش فايننش��ال تايمز درباره آمادگي پكن 
براي جنگ ارزي با امريكا در ش��رايطي منتش��ر 
ش��ده ك��ه رويت��رز پيش ت��ر گ��زارش داده بود 
تنش ه��اي تجاري امريكا و چي��ن در چند هفته 
اخير باعث ش��ده س��رمايه گذاران ۵.۱۶ ميليارد 
دالر س��رمايه خ��ود را از صندوق ه��اي س��هام و 
صندوق ه��اي دوجانبه بيرون بكش��ند ت��ا اوراق 
قرضه بخرند. بنا بر اعالم ش��ركت اينوس��تمنت، 
خروج س��رمايه از بازار س��هام بيش��تر از همه از 
س��وي صندوق هاي بلندمدت داخلي انجام شده 
 اس��ت. صندوق هاي س��رمايه گذاري س��هام هم 
۳.۵9 ميليارد دالر خروج سرمايه را ثبت كرده اند. 
چين و امري��كا ۱۵ ژوئن فهرس��تي از كاالها 
را ب��راي اينكه هدف تعرف��ه واردات قرار بگيرند، 
معرف��ي كردن��د. ترامپ معتقد اس��ت ك��ه مازاد 
تجاري باالي چين ناش��ي از تجارت ناعادالنه اين 
كشور با امريكاست. روندي كه به اعتقاد او بايد با 
افزاي��ش تعرفه واردات كاالهاي چيني پايان يابد. 
بن��ا بر اعالم دولت امريكا در حال حاضر صادرات 
ساالنه چين به اين كشور ۵۲4ميليارد دالر است 
و در مقابل چين تنه��ا ۱8۷ ميليارد دالر كاالي 
امريكايي وارد مي كند. ترامپ بخشي از تعرفه هاي 
وضع ش��ده عليه كاالهاي چين��ي را تالش براي 
مج��ازات اين كش��ور به دليل س��رقت تكنولوژي 
امريكايي اعالم كرده و تاكيد كرده كه در صورت 
ادامه وضع موج��ود، روند تصاعدي تعرفه ها عليه 

كاالهاي چيني ادامه پيدا خواهد كرد. 

خطر ظهور پوپوليست ها اين بار در مكزيكوسيتي 

احتمال گردش به چپ مكزيك
گروه جهان|

سياس��ت خارجي مكزيك در دو دهه گذش��ته 
به طور فزاينده باز و حامي تعامل با منطقه و جهان 
بوده اس��ت. اما اگر آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در 
انتخابات رياس��ت جمهوري اين كشور پيروز شود 
آنگاه سياس��ت خارجي مكزيك گردش ش��ديدي 
به چپ خواهد داش��ت و انتظ��ار مي رود اين تغيير 
بي��ش از همه در روابط با امريكا حس ش��ود. لوپز 
اوبرادور نامزد ائتالف سياسي گروه هاي چپ گراي 
مكزي��ك از جمله ح��زب جنبش بازس��ازي ملي، 
ح��زب كارگر و ح��زب رويارويي اجتماعي اس��ت 
و ب��ا توجه به نظرس��نجي هاي پي��ش از انتخابات 
مي توان گفت بخت خوبي براي پيروزي دارد. لوپز 
اوبرادور كه براي سومين مرتبه نامزدي در انتخابات 
رياست جمهوري را تجربه مي كند به اتخاذ مواضعي 
در مخالفت با نظرات نخبگان مكزيكي مش��هور و 
به عنوان يك چهره پوپوليست مطرح است. برخي 
ناظران بر اين عقيده اند كه او در صورت پيروزي در 
انتخابات تصميم هاي خطرناكي اتخاذ خواهد كرد 
كه به نفع كشور نخواهد بود؛ گزينه محتمل او براي 
رياست وزارت خارجه نيز نگراني ها در اين زمينه را 
تش��ديد مي كند. انتظار مي رود در صورت پيروزي 
لوپز اوبرادور تنش هاي بين مكزيك و اياالت متحده 
تش��ديد ش��ود. مكزيك در مواردي همچون مهار 
بحران مهاجرت، تامين هزينه ديوار مرزي و پيمان 

تجاري نفتا درگير مناقشات جدي با امريكاست. 
ري��كاردو آنايا كه در نظرس��نجي ها در جايگاه 
دوم محبوبي��ت ق��رار دارد، رهبر ائت��الف مركزي 
»براي پيش��روي مكزيك« است كه احزاب انقالب 

دموكراتيك، جنبش شهروندان و حزب ملي اقدام را 
شامل مي شود. اين نامزد 4۰ساله سابقه نمايندگي 
و رياست مجلس نمايندگان مكزيك را در كارنامه 
سياس��ي خود دارد. خوزه آنتونيو ميد نامزد ائتالف 
راست ميانه مكزيك، رهبري احزاب سبز مكزيك، 
اتحاد جديد و حزب انقالب س��اختاري را بر عهده 
دارد، اما ب��ه دليل دارا ب��ودن مناصب مختلف در 
دولت فعلي و نيز متهم ش��دن به فس��اد مالي در 
نظرسنجي ها محبوبيت خود را از دست داده است. 

 دايناسور روابط خارجه 
نش��ريه فارن پالس��ي در گزارش��ي در اين باره 
نوش��ته، لوپز اوب��رادور ب��ه احتمال زي��اد هكتور 
واسكنس��لوس ۷۳ س��اله، ديپلم��ات پيش��ين و 
كهنه كار روابط بين المللي را به عنوان وزير خارجه 
دول��ت خود انتخ��اب مي كند. او ك��ه فرزند خوزه 
واسكنسلوس نويس��نده مشهور و اس��پرانزا كروز 
دانش آموخته علوم سياس��ي در دانش��گاه هاروارد 
است، نوازنده پيانو است و سه كتاب درباره موسيقي 
كالسيك نوشته و معاون مدير مسوول صندوق ملي 
فرهنگ و هنر مكزيك نيز بوده است. او همچنين 
ارتباطي مستقيم با پيشينه انقالبي مكزيك دارد؛ 
پدرش كه متولد ۱88۲ بوده در انقالب س��ال هاي 
۱9۱۰ ت��ا ۱9۲۰ مكزيك در زم��ره فعاالن بوده و 
بعدتر به عنوان وزير آموزش خدمت كرده اس��ت، 
اما اين چهره سرش��ناس فرهنگ��ي در مكزيك با 
سياست هم بيگانه نيست. او كه مدارك عالي خود 
را در رش��ته هاي علوم سياس��ي و روابط بين الملل 
از دانشگاه هاي كمبريج و آكسفورد دريافت كرده، 

به عنوان نخس��تين فعاليت خود در دولت مكزيك 
رياست كنسولگري در بوستون را بر عهده گرفت و 
بعدها به عنوان س��فير مكزيك در دانمارك، نروژ و 
ايس��لند خدمت كرد. پس از انتخابات سال ۲۰۰۶ 
وقتي لوپز اوبرادور از پذيرش نتيجه انتخابات امتناع 
كرده و خود را رهبر »حقيقي« مكزيك مي خواند، 
واسكنس��لوس وزير خارجه دولت در س��ايه بود. او 
همچني��ن در كميته انديش��مندان حزب جنبش 

بازسازي ملي لوپز فعاليت كرده است. 
برخي ديدگاه هاي واسكنسلوس چپ گرا به دهه 
۱9۳۰ و زماني برمي گردد كه گنارو اس��ترادا وزير 
خارجه وقت تصميم گرفت »خودداري از مداخله« 
تعريف كننده سياست خارجي كشور باشد. از نظر 
او ه��ر آنچه در داخل مرزهاي كش��وري ديگر رخ 
مي داد، به خود آنها مربوط بود. واسكنس��لوس نيز 
اوايل س��ال جاري ميالدي گفت مكزيك در دوران 
رياس��ت جمهوري لوپز ابرادور درباره سياست هاي 
داخلي كوبا و ونزوئال مداخله نخواهد كرد. اوبرادور 
ماه گذش��ته گفت اگر او در راس قدرت بود، بيانيه 
اخير گروه ليما در محكوم كردن ديكتاتوري ونزوئال 

را امضا نمي كرد. 
اين چرخش به گذش��ته انتقاد شديد مدافعان 
حقوق بش��ر را برانگيخت. خوزه ميگوئل ويوانكو از 
ديد بان حقوق بش��ر گف��ت، موضع گيري هاي لوپز 
اوبرادور و واسكنس��لوس مي تواند به ناديده گرفتن 
تعهدات مكزيك در زمينه محافظت از حقوق بشر 
در جه��ان و از بين رفتن اعتبار مكزيك در جامعه 
بين المللي منجر ش��ود. با اين حال واسكنسلوس 
تاكيد كرده كه مكزيك تحت رهبري لوپز اوبرادور 

بي ش��ك بر محافظت از حقوق بشر تمركز خواهد 
داشت؛ او در اظهارنظري درباره كوبا به  شدت تالش 
ك��رد دو موضع گيري گاها ضد و نقيض را همزمان 
بياورد: »ما نمي خواهيم در شرايطي خاص در يك 
جاي دنيا مداخله كني��م، با اين حال از ارزش هاي 

جهاني حقوق بشر حمايت خواهيم كرد. «
درباره ديگر مس��ائل همچون روابط با امريكا و 
همكاري امنيتي دوجانبه، ديدگاه هاي واسكنسلوس 
به دوران ماقبل تاريخ باز مي گردد. او در مصاحبه يي 
در ماه مارس با اش��اره به »سرنوشت جغرافيايي« 
موقعيت مكزيك گفت: »امريكا در هر زمينه يي كه 
بتوان متصور شد، همه  چيز تمام بوده و خواهد بود 
و مهم ترين كش��ور است. با اين حال مكزيك براي 
ارتباط با ديگر كشورها از جمله چين، اتحاديه اروپا، 
هند، آفريقاي جنوبي و ديگ��ران در امريكاي التين 

تالش خواهد كرد. «
واسكنس��لوس در زمينه مبارزه ب��ا مواد مخدر 
معتقد است كه مكزيك به مناظرات گسترده براي 
تعيين استراتژي بهتر نياز دارد. او گفته: »مكزيك 

بايد درباره احتمال قانوني كردن مصرف برخي مواد 
مخدر به شيوه يي منطقي بازنگري كند تا بتواند اين 
فضاي ش��بيه به جنگ داخلي در برخي مناطق را 
از بين ببرد.« اظهارنظرهاي واسكنس��لوس و لوپز 
اوبرادور در اين زمينه به مثابه بخش��ودگي رهبران 
كارتل هاي مواد مخدر بوده و زنگ خطر را در گوش 
سياست گذاران امريكايي به صدا درآورده است. اين 
اظهارات به اين معنا هستند كه مكزيك در دولت 
پوپوليستي لوپز اوبرادور تمايل چنداني به مشاركت 

در جنگ امريكا عليه مواد مخدر نخواهد داشت. 
لوئيس ويدگاراي كازو وزير امور خارجه كنوني 
مكزيك به طور متداول با جرد كوشنر داماد و مشاور 
ارشد دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در ارتباط 
است و هر دو در جهت حفظ روابط دو كشور تالش 
مي كنند. اگر لوپز اوبرادور در انتخابات پيروز شود، 
شايد هوشمندانه ترين رويكرد براي واسكنسلوس 
برق��راري ارتباط با كوش��نر باش��د؛ به طور خالصه 
مي ت��وان گفت يكي از مهم ترين روابط دوجانبه در 

دنيا به اين رابطه بستگي خواهد داشت. 
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جام جهاين8
برنده بازي آرژانتين-فرانسه 

»فغاني« بود
روز گذش��ته فرانس��ه در يك بازي پرگل و 
جذاب توانس��ت تيم آرژانتي��ن را حذف كند. 
آرژانتيني كه در اين دوره فروغي نداش��ت و با 
گل دقايق پايان��ي مدافع خود در برابر نيجريه 
توانس��ته بود به دور بعد صعود كند. بازي اين 
دو تيم كه ش��نبه برگزار شد، حواشي فراواني 
داش��ت كه كاربران توييتر فارسي به آن توجه 
نش��ان دادند؛ از توييت درب��اره عليرضا فغاني 
ك��ه داور بازي بود تا بازي ضعيف آرژانتيني ها. 
حس��ين قهار ورزش��ي نويس درباره اين بازي 
نوش��ت: »تبري��ك و خس��ته نباش��يد ويژه به 
عليرضا فغاني و تيم داوري فوق العاده ايران كه 
بازي حس��اس و پر برخورد آرژانتين-فرانسه رو 
به بهترين شكل ممكن قضاوت كردن، سومين 
بازي بزرگ بدون استفاده از var، مايه افتخار 
فوتبال ايران هستيد، حيف كمتر بهتون توجه 
ميش��ه.« يك كاربر ديگر هم نوش��ت: »فغاني 
طوري با خونس��ردي بازي آرژانتين-فرانسه رو 
قضاوت كرد كه انگار رضا پرستش داره به جاي 
مس��ي بازي مي كنه.« كاربر ديگري با اشاره به 
باخت اي��ران مقابل آرژانتين در دور پيش��ين 
ج��ام جهاني تويي��ت كرد: »آنق��در نگيد خدا 
ه��وا ايرانيارو ن��داره اول آرژانتين حاال پرتغال 
رقيب��اي فوتباليمونو برامون ح��ذف كرد حاال 
ما ايراني��ا مي تونيم راح��ت بخوابيم.« كاربري 
ه��م از همزمان��ي بازي ه��اي ج��ام جهاني با 
امتحانات دانش��گاه گفته و نوشته است:  »وي 
ف��ردا و پس فردا امتحان دارد و اميدوار اس��ت 
كه س��واالت از بازي هاي آرژانتين-فرانس��ه و 
پرتغال-اروگوئ��ه و احتماال اسپانيا-روس��يه و 
كرواس��ي-دانمارك مطرح ش��ود.« يك كاربر 
هم كه به نظر طرفدار فرانس��ه اس��ت، از نحوه 
ب��ازي اين تيم انتقاد كرده، در عين حال كه از 
بازيكنان فرانسوي تمجيد كرده است. او توييت 
كرده »اين فرانس��ه فقط و فق��ط يه ايراد داره 
اونم ِدش��ام هستش بايد بندازنش بيرون و بعد 
ببينن فرانس��ه چه مي كن��ه.« برخي هم ظاهر 
س��رمربي آرژانتين را دستمايه نوشته هاي طنز 
خود كردند. يكي از كاربران نوش��ت: »قشنگ 
معلومه مربي آرژانتين داش��ته ميرفته آشغال 
بذاره س��ر كوچه بهش خب��ر دادن بازي داريم 

پاشو بيا! ديگه وقت نكرده لباس عوض كنه.«

 خوشحالي ايراني ها 
از حذف پرتغال

شنبه شب پرتغال يكي از تيم هاي همگروه 
اي��ران هم بازي حذف��ي خود را برگ��زار كرد. 
پرتغال در يك بازي س��خت نتوانست اروگوئه 
را شكس��ت دهد و در مقابل كاواني و سوارز دو 

ستاره اروگوئه يي زانو زد. 
آنهم در ش��بي كه كريستيانو رونالدو مرد 4 
گل��ه پرتغالي ها همچون ب��ازي با ايران فروغي 
نداش��ت و نتوانس��ت حتي يك توپ به سمت 

چارچوب شليك كند. 
يكي از كاربران توييتر فارسي باخت ديشب 
پرتغال را به گردن عليرضا بيرانوند انداخت! او 
نوش��ت: »بيرانوند --< گرفتن پنالتي رونالدو 
--< مس��اوي ش��دن پرتغال با ايران --< دوم 
ش��دن پرتغال در گروه --< مصاف با اروگوئه 
--< باخ��ت --< حذف! ==< بيرانوند = حذف 
پرتغ��ال!« ي��ا ايراني ديگري كه نوش��ت: »بعد 
از ضرب��ه پنالتي، ديگ��ه رونال��دو اون رونالدو 
نش��د. اصوالً دوره بازي رونالدو را بايد به دوره 

پيشابيرانوند و پسابيرانوند تقسيم كرد.« 
هش��تك رونال��دو توييت ه��اي ديگري هم 
داش��ت:  »رونالدو بعد از پنالت��ي با ايران ديگه 
اون رونالدوي س��ابق نش��د! بنده خدا يه شوت 
س��الم نتونس��ت تو بازي ب��ه اروگوئ��ه بزنه.« 
كاربر ديگري هم ب��ه تصوير جنجالي اعتراض 
رونال��دو زماني كه او ب��ه داور اعتراض مي كرد 
پرداخت: »رونالدو داشت سر تصميم هاي داور 
خودش��و خفه مي ك��رد، بنده خدا ت��و بازي با 
ايران بدعادت ش��ده بود فكر مي كرد هركاري 
كنه ت��و بازي باي��د آخ��رش كارت صدآفرين 
ب��دن به��ش.« كارب��ر ديگ��ري تويي��ت كرد: 
»ح��ذف س��اده پرتغال جلوي تي��م نه چندان 
مدعي اروگوئه از ارزش هاي تس��اوي ما جلوي 
پرتغال تا ح��د زيادي كم كرد.« يك كاربر هم 
بازي هاي ضعي��ف پرتغ��ال و آرژانتين در اين 
دوره از ج��ام جهاني را مورد اش��اره قرار داده 
و با ابراز خوش��حالي از حذف آنها، آورده است: 
»از خوبي ه��اي بازي هاي امروز حذف تيم هاي 
ضعيفي بود كه تا اينجا با خوش شانس��ي اومده 
بودند و اينكه از مس��ي و رونالدو ديگه خبري 

نيست. جام جهاني جام تيم هاست نه افراد.« 
عده ي��ي هم به دع��واي ك��ي روش و برانكو 
دام��ن زده و ب��ه طعن��ه براي س��رمربي ايران 
توييت كردند: »فردوسي پور منتظر بود پرتغال 
بب��ره و بگه م��ا با اين تيم مس��اوي كرديم كه 
رف��ت مرحله بعد. تي��م ملي ضعي��ف و مربي 
ضعيف ايران با اين باخت پرتغال بهتر رونمايي 

ميشن.«

جام جهاني در فضاي مجازي

 چگونه ميزباني جام هاي 19 و 20 
اقتصاد آفريقاي جنوبي و برزيل را رونق بخشيد؟

رونق اقتصاد با ميزباني 

جام جهاني

هماهنگي درون تيمي يا درخشش ستاره ها

ستاره هاي خاموش
مهدي بيك|

»درخشش س��تاره ها يا هماهنگي هاي درون تيمي؟« اين 
پرسشي اس��ت كه پاس��خگويي به آن در چنين روزهايي كه 
جام جهاني در حال برگزاري اس��ت به نظر ضروري مي رس��د. 
پرسشي كه بعد از حذف تيم هاي آرژانتين و پرتغال به عنوان 
2 تيمي كه مهم ترين ابر ستاره هاي حال حاضر فوتبال جهان 
)مسي-رونالدو( را در تركيب خود دارند به طور جدي تر مطرح 
ش��ده است. از ستاره شدن تا اسطوره ماندن در فوتبال، راهي 
به گس��تره همه تص��ورات و روياهايي اس��ت كه در ذهن تك 
تك كودكان عاش��ق فوتبال نق��ش مي بندد تا روزي روزگاري 
گام در راه ب��زرگان بگذارن��د و س��تاره هاي ت��ازه طلوع كرده 
مستطيل سبز ش��وند، اما همين ستاره ها گاه چنان به بيراهه 
مي روند كه هويت ش��ان را اسير »س��تارگي« مي سازند تا راه 
گريزپذي��ري براي يافتن خود حقيقي نيابند و اين گونه اس��ت 
كه خود را در چنبره اسپانس��رها و فالش ها و توجه ها به وادي 
فراموشي مي س��پارند. در ادوار گذشته جام جهاني دوره هايي 
وجود داش��ته اند كه در آنها ستاره ها با استفاده از ظرفيت هاي 
فكري و تكنيكي خود، يك تنه جام جهاني را براي كشورشان 
ب��ه ارمغان آورده ان��د. نمونه هاي اين نوع س��تاره ها را در فتح 
سه گانه برزيل با پله در جام هاي جهاني 58، 62 و 70 ميالدي 
مي توان به عينه مش��اهده كرد يا حضور ابر س��تاره يي به نام 
مارادونا اين امكان را به آرژانتين داد كه در 3 جام جهاني 82، 
86 و 90 ميالدي فيناليست شود و يك بار اين جام را به خانه 
ببرد. اين فرآيند براي هلند و يوهان كرايف در سال هاي 74 و 
78 ميالدي نيز به گونه يي ديگر تكرار ش��د و هلند با استفاده 
از توانايي هاي كرايف توانس��ت دوبار پياپي فينال جام جهاني 
صعود كند. روايت هايي كه به نظر مي رس��د براي فوتبال امروز 
بيش��تر به يك روياي در دوردس��ت شبيه باشد تا واقعيتي كه 

بتوان آن را به عينه مشاهده كرد. 

 ارتباط متقابل فوتبال با ستاره ها
در واقع ارتباط متقابل »س��تاره ها« و »جام جهاني« ازجمله 
موضوعاتي اس��ت كه در همه ادوار جام جهاني ش��كل و شمايل 
ويژه يي به اين فستيوال عالم گير بخشيده است و تصور هر كدام 
از آنها بدون ديگري ممكن نيست؛ از نخستين دوره جام جهاني 
س��ال 1930 اروگوئه تا آخرين دوره آن در 2018روسيه همواره 
اين س��تاره ها بوده اند كه جهاني را حيران هنرنمايي هايي خود با 
ت��وپ گرد كرده اند و در حافظه جمعي عاش��قان فوتبال خود را 
حك كرده اند. از لوس��ين لوران بازيكن تيم ملي فوتبال فرانس��ه 
كه نخستين گل در تاريخ جام جهاني را در سال1930 ميالدي 

به ثمر رس��اند تا هنرنمايي هاي معاصر ستاره ها همگي در دايره 
مشاهيري قرار مي گيرند كه جام هاي جهاني را براي عالقه مندان 

شورانگيزتر و دلپذيرتر كرده اند. 
عالقه من��دان فوتبال در مس��ير تاريخ خ��ود را به آوردگاه 
21 جام جهاني در روس��يه رس��انده اند تا شاهد ظهور يا افول 
ستاره هايي شوند كه پيش از اين  بار اصلي فوتبال را به دوش 
مي كش��يدند اما امروز در هياهوي تيم هاي با برنامه ولي خالي 
از ستاره گم شده اند و قافيه را به آنها باخته اند. ميداني كه در 
آن بيش��تر از هر ميدان ديگري در ادوار جام جهاني ستاره ها 
در معرض آزمون ماندن و درخشيدن يا افول و خاموش شدن 
قرار داش��ته اند. با حذف رونالدو و مسي 2 غول معاصر دنياي 
فوتبال اين پرس��ش در مي��ان اهالي فوتبال ده��ان به دهان 
مي چرخد كه آيا دوره نقش آفريني ستاره ها در مستطيل سبز 
به پايان رسيده و بايد آغاز دوره تازه يي را در فوتبال اعالم كرد 
كه در آن به جاي ستارها اين تيم ها هستند كه افتخارآفريني 

مي كنند؟! 

 جام جهاني و افول ستاره ها
دامنه وس��يعي از نام هاي بزرگي وج��ود دارند كه هرچند 
در صحنه فوتبال و جام هاي جهاني درخش��يدن آغاز كرده اند 
و چش��م ها را خي��ره كرده اند اما در مي��دان زندگي تصاويري 
از خ��ود ب��ه يادگار گذاش��ته اند ك��ه مي ت��وان آن را در زمره 
تصاوير ناخوش آيند فوتبال محس��وب كرد؛ نمونه هاي متقدم 
آن گارينش��اي برزيلي اس��ت كه در دهه اواخر دهه هاي 50 و 
60مي��الدي همراه با پله و برزيل به رفيع ترين قله هاي افتخار 
فوتبالي رس��يد و دوبار قهرمان جام جهاني شد، اما در صحنه 
زندگ��ي در غبار ال��كل و اعتياد و فقر از يادها محو ش��د و به 
فرودست ترين نقطه هبوط كرد. بزرگ ترين نمونه از اين دست 
ستاره هاي افول كرده، مارادوناست كه هنوز هم سالكان معابد 
فوتبال او را رب النوعي مي دانند كه خدايان از آس��مان ها براي 
هنرنمايي به زمين گس��يل داش��ته اند تا براي ش��ان زيباترين 
نغمه ه��اي فوتبال را بس��رايد؛ اما همين مارادون��ا در ادامه به 
چنان وضعيتي دچار ش��د كه حتي براي عاش��قانش هم قابل 

تحمل نبود. 
 ام��ا جام جهاني 2018 يك ويژگ��ي منحصر به فرد براي 
عاش��قان فوتبال ارائه ك��رد و آن اينكه در اي��ن جام به جاي 
ستاره ها اين هماهنگي هاي درون تيمي است كه اثرگذار است. 
با نگاهي به بازي هاي مرحله گروهي و يك شانزدهم نهايي 
جام جهاني مش��خص مي شود كه عامل اصلي صعود يا سقوط 
تيم ه��ا نه در بهره مندي آنها از س��تاره ها بلكه در توانايي هايي 

اس��ت كه براي كار گروهي كس��ب كرده ان��د. تيم هايي مانند؛ 
س��وئد، كلمبي��ا، بلژي��ك، اروگوئه وحت��ي تيم مل��ي فوتبال 
كش��ورمان ايران از جمله تيم هايي هس��تند كه در آنها بيشتر 
از اينكه نقش س��تاره ها برجسته شده باشد، نقش روحيه كار 
تيمي و الگوهاي هماهنگ برجسته شده است و همين ويژگي 
تيمي باعث شده تا توجه كارشناسان متخصص فوتبال نسبت 

به اين تيم ها جلب شود. 

 فرازميني ها به خانه برمي گردند
جام جهاني 2018 روس��يه در ش��رايطي آغ��از به كار كرد 
ك��ه طرف��داران ميلياردي فوتبال و كارشناس��ان در سراس��ر 
جهان منتظر درخش��ش ابر س��تاره هايي چون مسي، رونالدو، 
محمد صالح و... در آن بودند. س��تاره هايي كه صدها ميليون 
دالر صرف پرورش و رش��د آنها ش��ده اس��ت و طبيعي است 
كه عالقه مندان درخش��ش آنها را انتظار بكشند. اما امروز كه 
بازي هاي مرحله گروهي و 2 بازي مرحله يك هشتم به پايان 
رس��يده؛ نه ابرستاره يي به نام مس��ي در جام باقي مانده و نه 
اعجوبه ي��ي چون رونالدو نامش در مي��ان تيم هاي پيروز جام 
وجود دارد. پرون��ده محمد صالح هم در همان دور گروهي با 
3شكس��ت خفت بار مقابل روس��يه؛ اروگوئه و عربستان بسته 
ش��د تا اين پرسش در ميان تحليلگران دهان به دهان بچرخد 

كه فوتبال امروز به كجا مي رود؟
اگر مس��ي و رونال��دو را نم��اد دوره يي بداني��م كه در آن 
ستاره ها سرنوشت بازي هاي بزرگ را تعيين مي كردند آيا افول 
اين ستاره ها اين معني را در پي ندارد كه هنگامه نگاه انفرادي 
به مقوله فوتبال به سر آمده و آينده از آن تيم هايي خواهد بود 
كه نگاهي جمعي و تيمي به موضوع فوتبال دارند. نخس��تين 
روز دور يك هشتم نهايي جام جهاني در حالي به پايان رسيد 

كه هم آرژانتين مسي در مقابل تيم فرانسه تن به شكست داد 
و هم رونالدو در برابر تيم اروگوئه كاري از پيش نبرد. 

 ظهور ستاره هاي تازه
در كن��ار تيم هاي آرژانتين و پرتغال بايد به شكس��ت تيم پر 
ستاره آلمان در مرحله گروهي هم اشاره كرد؛ گروهي كه در آن 
به جاي آلمان تيم هاي هماهنگي چون مكزيك و سوئد توانستند 
رداي صعود را به تن كنند. شكس��ت آلم��ان كه مجموعه يي از 
س��تاره هاي بزرگ فوتبال جهان را در خود جاي داده بود نشان 
داد كه فلس��فه فوتب��ال در دومين دهه از قرن 21 با گذش��ته 
تفاوت هاي چش��مگيري پي��دا كرده و ديگر تيم ه��اي بزرگ با 
تكيه بر تك س��تاره ها قادر نخواهند بود ب��ه پيروزي خود ادامه 
دهند. در مقابل به نظر مي رسد جام جهاني روسيه فرصتي را در 
اختيار تيم هاي كوچك تر قرار داده كه بتوانند خود را پيش چشم 
جهانيان عرضه كنند و پيروزي را در آغوش بكشند. پيروزي كره 
جنوبي و مكزيك مقابل آلمان؛ درخش��ش ايران مقابل مراكش، 
اس��پانيا و پرتغال، بازي هاي خوب ژاپن مقابل كلمبيا و سنگال 
و... نمونه هايي از هنرمندي تيم هاي بدون س��تاره هس��تند كه 
توانس��ته اند به وسيله روحيه تيمي تصوير خوبي از خود در جام 
جهان��ي 21 ثبت كنند. با حذف تيم ه��اي آرژانتين و پرتغال با 
ستاره هاي شان به نظر مي رسد كه تاريخ فوتبال در مقابل يكي از 
مقاطع حساس خود قرار گرفته است؛ مقطعي كه در آن تيم هاي 
تالش��گر و بدون س��تاره تمام افتخارات ستاره هاي كهكشاني را 
به چالش كشيده اند تا تاريخ فوتبال اين بار نه توسط ستاره هاي 
فاتح بلكه توسط تيم هاي كمتر برخورداري نوشته شود كه روزي 
روزگاري در زمين هاي خاكي روياي ظهور ستاره هاي تازه را در 
زمين فوتبال ديده اند؛ رويايي كه يك روز شايد ما را هم با خود 

به سمت پيروزي و افتخار ببرد. 

 ميزبان��ي ابررويداده��ا به طور س��نتي براي 
ملت هاي درحال توسعه امتياز به شماره مي رفته 
اس��ت، ام��ا از س��ال 2008 به بعد كش��ورهاي 
درحال توس��عه به طور موفقي��ت آميزي امتياز 
ميزباني رقابت هاي بين المللي را كسب كرده اند. 
رويدادهاي��ي مانند جام جهاني انگيزه الزم براي 
ايج��اد زيرس��اخت ها، ارتقاي صنعت توريس��م 
و ائتالف ه��اي تج��اري را فراهم م��ي آورد. اين 
مسابقات همچنين راهي براي سرعت بخشيدن 
ب��ه س��رمايه گذاري در زيرس��اخت ها و مناطقي 
خاص را ايجاد مي كنند. مناطقي كه احتماال در 
شرايط عادي فراموش مي شدند يا از طريق طي 

فرايندهاي سياسي توسعه نمي يافتند. 
از سوي ديگر سرمايه گذاري در زيرساخت ها 
با ه��دف ميزباني ابررويدادها ب��ه معني كاهش 
در ارائ��ه س��اير خدم��ات عمومي اس��ت. از اين 
رو، دولت ه��ا براي پوش��ش چني��ن هزينه هايي 
ي��ا اس��تقراض مي كنند ي��ا س��طوح باالتري از 
ماليات گي��ري را اعمال مي كنند. مس��اله يي كه 
منجر ب��ه برگزاري چندين تظاه��رات در برزيل 
پيش از برگزاري جام جهاني 2014 شد. اگر چه 
در سال 2007 زماني كه برزيل به عنوان ميزبان 
جام جهاني انتخاب ش��د، برزيلي ها از اين مساله 
حماي��ت كردند و مبالغ زيادي را ب��راي ارتقا يا 
ساخت استاديوم اختصاص دادند، اما چند سال 
بع��د نارضايتي خود را با تظاه��رات عليه دولت 

نشان دادند. 
مطالع��ات متع��ددي براي ارزياب��ي هزينه ها 
و مزاي��اي ميزباني ابررويدادها وج��ود دارد، اما 
پژوه��ش پيش رو، به اين مس��اله مي پردازد كه 
آيا مي توان به كش��ورهاي درحال توسعه توصيه 
كرد كه ميزبان جام جهاني بش��وند يا نه؟ به اين 
منظور، نتايج به دس��ت آمده از دو كشور برزيل 
و آفريقاي جنوبي با هم مقايس��ه ش��ده اند و در 
نهايت به اين س��وال پاس��خ داده مي شود كه آيا 
مزاي��اي ميزباني جام جهان��ي از هزينه هاي آن 

پيشي مي گيرد؟

 شباهت هاي سياسي و اقتصادي
 هر دو كش��ور برزيل و آفريقاي جنوبي داراي 
ش��باهت هاي متعددي هس��تند كه به م��ا اجازه 
مي دهد تاثير جام جهاني روي آنها را با س��وگيري 
كمتري مقايس��ه كنيم. هر دو كش��ور قدرت هاي 
برت��ر سياس��ي و اقتص��ادي قاره ه��اي امريكاي 
جنوبي و آفريقا هستند. آنها همچنين اقتصادهاي 
بسيار مش��ابهي دارند كه شامل يك بخش بزرگ 
كشاورزي و معدني و همچنين يك بخش صنعتي 
توس��عه يافته است. هر دو كش��ور داراي درآمدي 
باالتر از متوس��ط جهاني هس��تند. توليد ناخالص 
داخلي برزيل در سال 2013 معادل 2.246تريليون 
دالر امريكا و س��رانه درآمد ملي آن 11.690دالر 
بود. در همان سال، توليد ناخالص داخلي آفريقاي 
جنوبي 350.6ميليارد دالرامريكا و س��رانه درآمد 

ملي آن 7.190دالر امريكا گزارش شد. 
از نظ��ر سياس��ي، ه��ر دو كش��ور به نس��بت، 
دموكراسي هاي جواني هس��تند كه در آن احزاب 
سياس��ي داراي گراي��ش چپ از س��ال 1994 در 
آفريقاي جنوبي و از 2003 در برزيل بر اريكه قدرت 
تكيه زده اند. در همين حال مساله منفي مشابه اين 
است كه براساس شاخص هاي بانك جهاني هر دو 

كشور در كنترل فساد نا موفق بوده اند. 

 درس هاي آفريقاي جنوبي براي سايرين
آفريقاي جنوبي نخستين كشور آفريقايي است 
كه ميزبان جام جهاني فوتبال شد. براساس اعالم 
وزارت ورزش آفريق��اي جنوبي، دولت اين كش��ور 
براي ميزباني جام جهاني در مجموع 3.12 ميليارد 
دالر ب��راي حمل و نقل عموم��ي، ارتباطات از راه 
دور وجاده ه��ا هزينه كرده ب��ود. اگرچه اين ميزان 
از س��رمايه گذاري زياد بود، اما درس هاي سازماني 
بزرگ��ي را ب��ه كش��ورهاي در حال توس��عه داد. 
درس هايي همچون ش��يوه بودجه بندي، مديريت 
ابرپروژه ه��ا و ارتق��اي ارتباطات ميان س��پهرهاي 

گوناگون يك دولت در حال توسعه. 
بر اس��اس اعالم رس��مي مقام ه��اي آفريقاي 

جنوبي، ميزباني جام جهاني 2010 آثار اقتصادي 
مثبتي روي اين كش��ور داشته است. اين ميزباني 
509 ميليون دالر امريكا به توليد ناخالص داخلي 
س��ال 2010 اضافه كرد. افزون بر اين 769ميليون 
دالر امري��كا در بخش اس��كان و هتل داري ايجاد 
ش��د كه از اين رق��م 228ميلي��ون دالر امريكا به 
خانواره��اي با درآمد پايين اختص��اص يافت. اين 
رويداد ورزشي همچنين اثر مستقيمي روي نيروي 
كار داش��ت به گونه يي كه 130هزار فرصت شغلي 
به واس��طه ساختمان س��ازي و ارتق��اي هتل ها و 

مسافرخانه ها ايجاد شد. 
آفريق��اي جنوبي 364ميلي��ون دالر امريكا در 
مرزهاي ورودي به اين كش��ور، 1.35ميليارد دالر 
در ايس��تگاه هاي قط��ار، فرودگاه ه��ا و جاده ه��ا و 
156ميلي��ون دالر در فناوري پخ��ش برنامه هاي 
تلويزيوني سرمايه گذاري كرد. اين كشور همچنين 
135ميليون دالر امريكا به مسائل امنيتي اختصاص 
داد و ب��ه همين دليل 40هزار نيروي پليس جديد 
اس��تخدام كرد كه بعد از برگزاري اين رقابت ها به 
نيروي پليس اين كشور اضافه شدند. جمعيت اين 
كشور از تمام اين سرمايه گذاري ها پس از برگزاري 

بازي ها بهره مند شدند. 
 پي��ش بيني مي ش��د ك��ه تقريب��ا 450هزار 
توريس��ت درجريان جام جهاني 2010 از آفريقاي 
جنوبي بازديد كنند، اما تنها دو سوم اين تعداد به 
آفريقاي جنوبي آمدند. در عين حال، براي كشوري 
كه 46سال تحت رژيم آپارتايد بوده است، رويدادي 
كه غرور و اتحاد ملي را تقويت مي كند، از ظرفيت 
زيادي برخوردار اس��ت به گونه يي كه 91درصد از 
اهالي اين كشور بر اين باور هستند كه جام جهاني 

حتي جمعيت اين كشور را متحد كرده است. 

 برزيل؛ از رضايت اقتصادي تا تظاهرات 
وقت��ي ميزباني برزي��ل در س��ال 2007 تاييد 
شد، اقتصاد اين كش��ور در وضعيتي رضايتبخش 
قرار داشت. رشد توليد ناخالص داخلي برزيل 6.1 
درصد بود و ميانگين تورم تقريبا 3.6درصد گزارش 

شد. يك سال بعد، اقتصاد برزيل تحت تاثير بحران 
مالي س��ال 2008 قرار گرف��ت، هزينه هاي دولت 
افزاي��ش يافت و تورم فزوني گرف��ت. از همين رو 
تا سال 2014 برزيلي ها از هزينه هاي جام جهاني 
عصباني بودند و در برخي موارد عليه اين مس��اله 

تظاهرات كردند. 
براس��اس گزارش فيفا، دول��ت برزيل تا 1ژوئن 
2014 رقمي مع��ادل 15ميليارد دالر امريكا براي 
جام جهاني هزينه كرد. بعد از آن نيز در دس��امبر 
2014 دادگاه ف��درال برزي��ل اعالم ك��رد كه اين 
كشور 9.63ميليارد دالر روي هزينه هاي مرتبط با 
اين ابررويداد صرف كرده است. 2.64ميليارد دالر 
امريكا در حمل و نقل شهري و 3.02ميليارد دالر 
در استاديوم سازي هزينه ش��د. 2.34ميليارد دالر 
امريكا براي هزينه هاي ارتقاي فرودگاه هاي برزيل 

مي توان به اين رقم اضافه كرد. 
برآورد صنعت گردشگري و توريسم به تنهايي 
حدود 3ميليارد دالر امريكا معادل ارائه خدمت به 
3.7ميليون نفر توريست داخلي و خارجي طي اين 
رويداد ورزش��ي بود. يك بررس��ي ديگر نشان داد 
ك��ه جام جهاني 2014 حدود يك ميليون فرصت 
ش��غلي ايجاد ش��د كه 710هزار فرصت دايمي و 
200ه��زار فرصت ش��غلي موقت بودن��د و از اين 
تع��داد 50 هزار كارگر به طور مس��تقيم به بخش 
گردشگري اضافه ش��دند. طي سال هاي 2003 تا 
2013 برزي��ل در رتبه بندي انجم��ن بين المللي 
كنگ��ره و كنوانس��يون)ICCA( از رتبه نوزدهم 
ب��ه رتبه نهم جهان از نظ��ر ميزباني كنفرانس ها و 
رويدادها دس��ت يافت و تع��داد رويدادهاي برگزار 

شده در برزيل از 62 مورد به 315 مورد رسيد. 
افزون بر اين، دولت برزيل بر اين باور اس��ت كه 
ميزباني جام جهاني منجر به رونق كسب وكارهاي 
كوچك ش��د به گونه يي كه آنها طي برگزاري اين 
رويداد ورزش��ي توانستند 223ميليون دالر امريكا 

درآمد كسب كنند. 
براساس اعالم فيفا در سال 2014 كشور ميزبان 
بايد 8، 10 يا 12 استاديوم داشته باشد. برزيلي ها 

عدد 12 را انتخاب كردند. اگر چه برزيل به عنوان 
يكي از قطب هاي فوتبال ش��ناخته مي ش��ود، اما 
اجبار به س��رمايه گذاري براي احداث يا بهس��ازي 
12ورزش��گاه در ش��هرهاي مختلف بسيار هزينه 
بر بود. ش��ايد استدالل ش��ود كه از استاديوم براي 
برگزاري كنس��رت و ساير رويدادهاي فرهنگي هم 
استفاده مي شود، اما اين ايده الزاما به معني پوشش 
هزينه هاي نگهداري استاديوم ها از طريق برگزاري 

رويدادهاي فرهنگي نيست. 
اغلب پروژه هاي زيرس��اختي در بخش حمل و 
نقل با تاخير به جام جهاني رس��يدند. از 34طرح 
ارائه ش��ده، 20مورد حت��ي 50 درصد از اعتبارات 
الزم را نداشتند. سرمايه گذاري در صنعت توريسم 
يكي ديگر از دس��تاوردهاي اقتصادي جام جهاني 
براي برزيل بوده به گونه يي كه دولت اين كش��ور 
اعالم كرده است كه 7.3ميليون دالر امريكا در يك 
طرح گردش��گري دولتي ويژه سرمايه گذاري شد. 
طرحي كه در آن 160هزار برزيلي از گردش��گران 

داخلي و خارجي پذيرايي كردند. 
در عين ح��ال، س��رمايه گذاري در برنامه هاي 
آموزشي و زيرساخت ها منجر به جلب رضايتمندي 
برزيلي ه��ا نش��د ب��ه گونه ي��ي كه ش��ورش ها و 
اعتصاب هايي پيش از برگ��زاري جام جهاني و در 
حين برگزاري آن در شهرهاي مختلف برزيل روي 
داد و البته بس��ياري از آنها با خش��ونت و درگيري 
با پليس پايان يافت. تظاهر كنندگان عليه فساد و 
افزايش هزينه هاي دولت به واس��طه ميزباني جام 
جهاني شعار مي دادند. انتقاد عمده آنها به تضاد بين 
هزينه هاي برگزاري اين ابررويداد فوتبالي در قياس 
با هزينه هاي آموزشي و سالمت برمي گشت. برزيل 
در سال 2013 رقمي معادل 34ميليارد دالر امريكا 
براي آموزش و 36ميليارد دالر براي سالمت هزينه 
كرد كه در مجم��وع 8.6 درصد از كل هزينه هاي 
دول��ت بود. اگر چه هزينه هاي آموزش و س��المت 
از هزينه ه��اي ميزباني جام جهاني بيش��تر بود اما 
برزيلي ها تش��خيص داده بودند كه هزينه فرصت 

ميزباني جام بيستم زياد است. 

تلخيص و ترجمه: مجيد اعزازي
منبع: وب سايت دانشگاه ميشيگان
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جمشيد پژويان اقتصاد ايران را در شرايط برجام بدون آمريكا بررسي كرد:

اقتصادايراندربنبستخامفروشي
گروه كالن|آيسان تنها|

جمش�يد پژويان مي گويد نوسانات ارزي 
در اي�ران قاب�ل پيش بيني بود و سياس�يون 
مي توانستند پيش بيني كنند كه به زودي ارز 
دچار جهش مي شود. چراكه طبق تهديدات 
ترام�پ اقتصاد ايران در مع�رض تحريم قرار 
گرفته و اين تجربه يي اس�ت كه ايران س�ال 
1391 هم تجربه آن را از سر گذرانده است. او 
مي گويد امريكا يك شير زورگو است و اكنون 
هم به دست فرد نامتعادلي مانند ترامپ اداره 
مي شود. ترامپي كه با دش�منان ايران مانند 
اس�راييل و عربستان هم دوس�ت است! در 
نتيجه ايران بايد ط�وري رفتار كند كه كمتر 

آسيب ببيند. 
اي�ن اقتص�اددان همچنين معتقد اس�ت 
ايران مي توانست با امريكا قدرتمند تر از اين 
رفتار كند اگر به جاي تكيه بر خام فروشي كه 
ب�ه طرفه العيني ب�ازار آن قابليت جايگزيني 
دارد حدود 20 ي�ا 30 كاالي مرغوب و ارزاني 
تولي�د مي كرد ك�ه بخش خصوص�ي در دنيا 

نمي توانست از خريد آن صرف نظر كند. 
در ادام�ه مش�روح گفت وگ�وي اي�ران با 

جمشيد پژويان اقتصاددان را مي خوانيد: 
  

اخيرا ارز نوس�انات شديدي را تجربه كرد 
و همان طور كه ديديم تا مرز 9000 تومان هم 
صعود كرد. آيا اين نوس�انات قابل پيش بيني 
ب�ود؟ دولت چه راهكاري ب�راي مديريت آن 

داشت؟ 
ببينيد عامل اصلي رش��د قيمت دالر مس��اله 
بازگشت تحريم هاست. اين اتفاقي بود كه در سال 
1391 هم رخ  داد. به ياد داريم كه دالر در آن سال 
ناگهان س��ه برابر شد و ارزش ريال به همان اندازه 
كاه��ش يافت. آن زمان نيز قب��ل از اينكه تحريم 
ش��روع ش��د نرخ دالر جهش كرد و پس از اينكه 
تحريم ها ش��روع ش��د و صادرات ما به يك س��وم 
رس��يد به تبع آن هم قيم��ت دالر افزايش يافت و 
هم تورم به صورت جهشي صعود كرد. دليل چنين 
اتفاقي آش��كار است. وقتي حدود 70درصد دالري 
ما صرف كاالهاي واسطه يي مي شود و آنها خوراك 
بخش صنعت هس��تند و بدون آنها بخش صنعت 
فلج مي ش��ود چنين وضعيتي به دنبال خود تورم 
دارد. البت��ه فراموش نكنيم كه باتوجه به اينكه در 
ادامه تحريم ها ديگر افزايش نيافت و حتي كاهش 
پيدا كرد نرخ تورم در ايران به تدريج روند كاهشي 

به خود گرفت. 
در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران، آنچه منجر به 
جهش نرخ ارز شد رفتار ترامپ بود. ترامپ از زماني 
كه كانديداي رياس��ت جمهوري امريكا بود ايران را 
تهديد مي كرد كه از برجام خارج خواهد ش��د و... 
با اين حال وقتي وي به كاخ س��فيد وارد ش��د ما 
تاثير چنداني در نرخ ارز نديديم چراكه مش��خص 
نب��ود كه وي ش��عار مي دهد يا آنچ��ه مي گويد را 
عملي خواهد ك��رد به همين دليل بازارهاي ايران 
چن��دان از ورود ترامپ به كاخ رياس��ت جمهوري 
امري��كا متاث��ر نش��دند و اگر تاثيري ه��م رخ داد 
جزئي ب��ود. آن زم��ان سياس��يون تصميم گير ما 
پيش بين��ي نمي كردند كه ترامپ بخواهد از برجام 
خارج ش��ود،  چه برسد به آنكه بخواهد تحريم ها را 
برگردان��د و تازه آنها را تش��ديد هم بكند و اروپا را 
هم به طرق مختل��ف ملزم به پيروي از خود كند. 
ش��ايد به اين دليل كه م��ا در ايران تصميم گيران 
مس��لط و با تجربه يي نداري��م و افرادي كه در اين 
زمينه ديپلماسي سياسي توانايي هاي ويژه دارند از 
تصميم گيران جدا هستند. همان طور كه در زمينه 
اقتصاد نيز اين وضعيت وجود دارد. ما مي بينيم در 
عرصه اقتصادي نيز اين اقتصاددانان نيس��تند كه 

تصميمات اقتصادي مي گيرند. 
ش��رايط ايران و اقتص��اد اي��ران در دوره پس 
از ترام��پ ني��از ب��ه تجزي��ه تحليل داش��ت. بايد 
تصميم گي��ران ما مي توانس��تند رفت��ار ترامپ را 
پيش بيني كنند و براي مواجهه با آن برنامه ريزي 
كنند ولي ديديم كه چنين نش��د. در نظر بگيريد 
كه وقتي ترامپ اعالم كرد به زودي از برجام خارج 
خواهد شد، اروپا تاكيد كرد كه برجام برجاي خود 
خواه��د ماند و ب��ه هيچ وجه آنه��ا از برجام خارج 
نخواهند ش��د و حتي اروپايي ها تالش هم كردند 
كه امري��كا را قانع كنند كه تصميم خود را عوض 
كند. در آن زمان دالر دچار نوس��انات جزئي ش��د 
ولي تغيير قابل مالحظه يي ايجاد نشد. هرچند اين 
وضعيت ادامه دار نبود چرا كه ترامپ شروع كرد به 
البي كردن تا اروپا را با خود هم درس كند هرچند 
اروپا همچنان اعالم ك��رده بود كه از برجام خارج 

نخواهد شد. 
با اين حال ديديم كه هم رييس جمهور فرانسه 
و هم نخست وزير انگليس و هم صدراعظم آلمان 
براي اينكه دل امريكا را به دس��ت بياورند گفتند 
درس��ت اس��ت كه از برجام خارج نمي شوند ولي 
درب��اره فعاليت هاي موش��كي اي��ران، دخالت در 
يمن و... باي��د مذاكراتي با اي��ران صورت گيرد و 
محدوديت هايي براي ايران ايجاد شود. اين موضوع 
ب��ه معني آت��ش زدن به فيتيله ب��ود و در نتيجه 
تجزي��ه تحليل ها به آن س��مت رفت كه وضعيت 
سياس��ي و به دنيال آن اقتص��ادي به اين صورت 

باقي نخواهد ماند. 
براس��اس تجربه يي كه مردم ايران داشتند اين 
نش��انه را گرفتند و حدس زدند كه تجربيات سال 
1391 تكرار خواهد ش��د. در نتيجه براي خريدن 
دالر هجوم بردند و تا جايي كه توانس��تند دالر را 
از كشور خارج كردند. از سوي ديگر بانك مركزي 
هم آن قدر دالر نداش��ت كه بتواند براي اين حجم 

از تقاضاي جهش��ي به بازار دالر عرضه كند. ضمن 
اينكه دالر خود را هم مي خواست حفظ كند كه به 
نظر من كار درستي كرد. نبايد خزانه از دالر خالي 
مي شد در شرايطي كه هرقدر هم كه به بازار دالر 
مي ريخت مردم جمع مي كردند. اين موضوع باعث 
ش��د كه هم عرضه دالر محدود ش��ود و هم تقاضا 
ب��راي آن افزايش يابد و هم ب��ازاري كه بايد بين 

عرضه كننده و متقاضي باشد دچار اختالل شود. 
دول�ت بخ�ش عمده ي�ي از نوس�انات ارز 
را به گ�ردن صرافي ها انداخ�ت و همان طور 
ك�ه ديديم اق�دام به برخوردهاي پليس�ي با 
آنها ك�رد،  نقش صرافي ها را چط�ور ارزيابي 

مي كنيد؟ چنين برخوردي الزم بود. 
گرچه اصل اتفاقات را نمي توان به صرافي ها ربط 
داد ول��ي ب��ه هر حال نبايد از نق��ش صرافي ها در 
ايجاد آن وضعيت چشم پوشي كرد. صراف ها خود 
نقش آفريني كردند و بخشي از دالري كه از بانك 
مرك��زي مي گرفتند از رده خارج مي كردند. درباره 
كاال به چنين كاري مي گوين��د »احتكار.« درباره 
اين اقدام صراف ها هم اين موضوع صدق مي كند. 
آنها تصميم گرفتند بخشي از دالرها را براي خود و 
نزديكان حفظ كنند و فقط بخشي را عرضه كردند 
و همين باعث ش��د مرتبا و روزانه قيمت دالر باال 
ب��رود. هم زمان ترامپ هم ه��ر روز تهديد خود را 
بيشتر مي كرد و اروپا را هم تهديد مي كرد كه بايد 

با ما از برجام خارج شويد. 
به نظر من اين روندي بود كه دولت مي توانست 
اي��ن وضعي��ت را پيش بيني كند چ��ون وضعيت 
مشابه را دولت در سال 1391 ديده بود. بسياري از 
كارشناسان اقتصاد سياسي مي توانستند پيش بيني 
كنند كه چه پيش خواهد آمد و به نظر من وقتي 
متقاضيان دالر توانستند پيشگويي كنند نمي توانيم 

بگوييم كه دولت توان پيش بيني نداشت؟
فرض مي كنيم كه دولت مي توانست اقدام 
ترام�پ و رفت�ار اروپا را پيش بين�ي كند. آيا 

راهكاري هم داشت؟
ببيني��د ترام��پ در درجه اول به ش��دت تحت 
نفوذ اسراييل است. در درجه دوم هم مي دانيم كه 
چه رفاقتي با عربس��تان، امارات، كويت، و... ريخته 
اس��ت. در مقابل ما هم هيچ رابطه صميمانه يي با 
كشورهاي عرب نداشته ايم. البته اين موضوع امروز 
و ديروز نيستم. به هر حال طي سال هاي طوالني 
ايران با فاصله زياد قدرت اول منطقه بوده اس��ت. 
اگر سخنان وليعهد جوان عربستان سعودي درباره 
اي��ران را واكاوي كنيم مي بينيم كه اين س��خنان 
چقدر متاثر از وضعيت گذش��ته است. به هر حال 
دليل اين دش��مني هر چه باشد امريكا با دشمنان 
ايران دوس��ت است. دش��مناني اعم از اسراييل و 
برخي كش��ورهاي عربي و در صدر آنها عربس��تان 
است. طبعا به دنبال منافع دوستان خود به ايجاد 

مشكالتي براي ايران برمي آمد. 
براي اي��ران هم جلوگيري از اين وضعيت هيچ 
راهكار اقتصادي نداشت و راهكار آن صرفا سياسي 
ب��ود. ايران مي توانس��ت پيش از خ��روج ترامپ از 
برجام مذاكرات جديدي را آغاز كند تا مش��خص 
شود آنها چه مي گويند و ايران چه خط قرمزهايي 
دارد و... در حال��ي ك��ه طبعا چني��ن برنامه يي در 
داخل مخالفان جدي داشت كه نمي گذاشتند اين 

روند پيش رود. 
البته صرفا اين مخالفت ها ريشه سياسي ندارد. 
درب��اره اي��ن مذاك��رات و البته مذاك��رات برجام، 
مخالفاني بوده و هس��تند كه صرفا به خاطر منافع 
كشور راهكار توصيه نمي كنند. خيلي روشن و رك 
بايد بگويم كه عده يي هستند كه منافعي هم دارند 
و از آب گل آل��ود ماه��ي مي گيرند. وقتي بحران و 
شرايط اقتصادي نابسامان مي شود،  عده يي هستند 
كه منافع بسيار زيادي را جمع آوري مي كنند. آنها 
هميش��ه با راهكارهايي كه بتواند اوضاع اقتصادي 

مملكت را ساماندهي كند مخالفت مي كنند. 
چ�ه افقي براي رابط�ه اروپا با اي�ران و به 
تبع آن چه افقي ب�راي وضعيت ارز در ايران 

پيش بيني مي كنيد؟
در هر حال با خروج امريكا از برجام و ايجاد اين 
ج��و رواني كه عرضه محدود خواهد ش��د طبيعي 
ب��ود ك��ه دالر جهش كند و قيم��ت آن باال رود و 
در ادامه نيز دولت تصميمي گرفت كه به افزايش 
قيمت كم��ك كرد. عرض��ه دالر را محدود كرد و 
باعث ش��د قيمت دالر قابل تشخيص نباشد. بايد 

بازار وجود داشته باشد تا قميت در عرضه و تقاضا 
به دس��ت بيايد. اكنون وضعيتي نيست كه بتوان 
دقيق نرخ ارز را ارائه كرد با اين حال آنچه مي شود 
پيش گويي كرد اين اس��ت كه اگر زمان تحريم ها 
برسد و اروپا موفق نشود راهكارهايي كه مي خواهد 
برق��رار كند، وضعي��ت همچنان نامناس��ب پيش 
خواه��د رفت. به نظر من اروپ��ا حتي اگر بخواهد 
هم راهكارهاي مناس��ب پيدا كن��د چندان موفق 
نخواهد بود چراكه كمپاني هاي بزرگ اروپايي كه با 
ايران مراوده مي كنند مانند توتال و... رابطه بسيار 
قوي تري با امريكا دارند. يعني فرض كنيد آنها اگر 
ده دالر از مبادل��ه با ايران س��ود ببرند از مبادله با 
امريكا 100 دالر سود خواهند كرد در نتيجه حتي 
اگر دولت هاي آنها هم از آنها بخواهد روابط خود با 
ايران را حفظ كنند، باز هم به حرف دولت هايشان 
گ��وش نخواهند ك��رد. در آن كش��ورها اينچنين 
نيس��ت كه ش��ركت هايي مثل توتال و ايرباس و... 
از دولت دس��تور بگيرند. مثال دولت به آنها بگويد 
كه ش��ما بايد و حتما با اي��ران همكاري كنيد. در 
آن كشورها اين كمپاني ها هستند كه دولت عوض 
مي كنند و كاري ندارن��د دولت چه مي گويد؟ اگر 
هم تصميم بگيرند با اي��ران همكاري كنند صرفا 
در جهت تامين منافع خود اس��ت. نه اينكه دولت 

بخواهد و آنها عمل كنند. 
 آي�ا وضعي�ت ارز از ام�روز نابس�امان تر 

مي شود؟
مس��اله اساسي اين اس��ت كه امريكا يك شير 
زورگو است. بايد ببينيم در چنگ يك شير زورگو 
چه مي شود كرد؟ قدرت امريكا اكنون به در دست 
يك رييس جمهور نامتعادل است كه رفتار متعارف 
ندارد. چنديدن سال پيش در يك سمينار شركت 
كردم كه در جريان آن سفري هم به لندن داشتم. 
در جريان اين س��فر با بحثي در تلويزيون روبه رو 
ش��دم كه كارشناسان بحث مي كردند و مي گفتند 
چرا بايد كانديداي رياس��ت جمهوري در كشوري 
مثل امريكا بايد همه آزمايش��ات درباره س��المت 
جس��ماني او ص��ورت بگيرد ولي هيچ آزمايش��ي 
براي تاييد س��المت رواني وي صورت نمي گيرد؟ 
البته اين موضوع درباره بوش مطرح بود. شايد اگر 
آزمايش��ات رواني صورت مي گرفت كس��اني مثل 
ترامپ و بوش اصال واجد شرايط رياست جمهوري 
نبودند. با اين حال اين آزمايش��ات انجام نش��ده و 
هر دو رييس جمهور امريكا ش��ده اند و حاال اين ما 
هستيم كه بايد فكر كنيم چطور مي توانيم از اين 
فردي كه رييس جمهور امريكا شده،  تعادل رواني 
ندارد و با ايران هم رابطه مناس��بي ندارد آس��يب 
كمت��ري ببيني��م. ترام��پ نش��ان داده كه هرچه 
مي گوي��د انجام مي ده��د. در نتيجه كش��ورهاي 
اروپايي هم از آن حساب مي برند و نتيجه اين است 

كه ما تقريبا دست بسته ايم. 
به هر حال دش�مني ما با امريكا دش�مني 
ديرين�ه اس�ت و ش�ايد طبق آنچه ش�ما هم 
گفتيد تالش براي ايجاد فشار بر ايران از سوي 
امريكا براي ايران موضوع غير قابل پيش بيني 
نبود. آيا ايران نمي توانس�ت با تغيير جهت از 
س�وي خام فروشي،  رونق گردش�گري و... در 
تمامي اين س�ال ها به سمتي رود كه آنقدر از 

تصميمات امريكا عليه خود آسيب نبيند؟
من فكر مي كنم كه ما راهكارهايي داشتيم كه 
دچ��ار بحران هايي كه امروز بر اقتصاد ايران حاكم 
شده نش��ويم. اكنون ترامپ چه مي كند؟ مي گويد 
نف��ت ايران را نخريد. به خصوص كه مي دانيد نفت 
اي��ران از طريق دريا حمل و نقل مي ش��ود. ترامپ 
اع��الم مي كند كه نفت اي��ران را از طريق دريا هم 
حم��ل و نقل نكني��د. در دنيا از هش��ت كمپاني 
بزرگ نفتي، شش كمپاني آن امريكايي هستند و 
مجبورن��د از »نفت ايران را نخريد«، امريكا پيروي 
كنن��د چراكه خزان��ه داري امريكا آنه��ا را تحريم 
مي كند. حتي اين كمپاني ها اگر اروپايي هم باشند 
باز در معرض تحريم خزانه داري امريكا قرار دارند. 
ايران يك خام فروش است. كاالي نفت خود را 
مي توان��د در جهان عرضه كند. و اكنون بازار نفت 
در جه��ان به گونه يي اس��ت كه حت��ي اگر جلوي 
فروش نفت ايران به طور كلي گرفته شود باز جهان 
مازاد نفت دارد. بنابراين به راحتي برخي كشورها 
مانند عربستان و روسيه مي توانند جاي ايران را پر 
كنند. پس اگر نفت ايران تحريم ش��ود، تاثيري در 
قيمت جهاني نفت و بنزين نخواهد داش��ت. حاال 

تصور كنيد ما به ج��اي فقط نفت، 20 تا 30 قلم 
كاالي صنعتي مهم داش��تيم كه در جهان عرضه 
مي ش��د. ما در اقتصاد بررسي مي كنيم كه كشش 
ص��ادرات و واردات چقدر اس��ت؟ ص��ادرات ما در 
ايران كم كش��ش اس��ت و ما نمي تواني��م با كم و 
زياد كردن ص��ادرات خود زي��اد در بازارهاي دنيا 
اث��ر بگذاريم چون در اكث��ر بازارها نقش كوچكي 
داريم و موثر نيستيم. در حالي كه اگر توليدكننده 
كاالي صنعتي بوديم و مثل ژاپن،  كره و... كاالهاي 
صنعتي خود را در بازارهاي جهاني به كش��ورهاي 
مختلف و بخش خصوصي آنها صادر مي كرديم، در 
آن صورت به راحتي نمي توانستند ما را با بايكوت 
كنند. چراكه نمي توانستند به بخش خصوصي خود 
بگويند كه كاالهاي ايراني كه كيفيت خوبي دارند 
و قيمت آن نيز ارزان است ولي آن را نخريد. بخش 
خصوصي به چنين فرمان��ي گوش نمي كرد چون 
كه منافع بخش خصوص��ي در اين صورت تامين 
نب��ود. بخش خصوصي الزم بدان��د دولت را عوض 
مي كند. اين طور نيس��ت كه اگر برايش خس��ران 
مادي جدي ايجاد شود به حرف دولت گوش كند. 
اكنون ولي ما با عكس اين موضوع روبه رو هستيم 
چون بخش خصوصي و شركت هاي خصوصي در 
دنيا از كنار ارتباطات اقتصادي خود با امريكا بسيار 
منافع بيشتري نسبت به ارتباطات اقتصادي خود با 
ايران دارند، طبيعتا آن كشور را ترجيح مي دهند. 

اگر ما براي بهبود توليد خود در ايران اقدامات 
الزم را انجام داده بوديم و مي توانس��تيم كاالهاي 
مرغوب و ارزان بدون جايگزين در بازارهاي جهاني 
عرضه كني��م اكنون مي توانس��تيم بگوييم كه به 
اقتصاد مقاومتي دس��ت يافته ايم و كشورهاي دنيا 
ديگر نمي توانستند با اعمال تحريم عليه اقتصادمان 
به ما ضربه بزنند. فكر مي كنيد امريكا چگونه اكنون 
با چين به توافق رس��يده است؟ امريكا ابتدا اعالم 
كرد مالي��ات 25درصدي روي كاالي چيني وضع 
مي كن��د و بعد چين هم اعالم ك��رد كه بر كاالي 
امريكايي ماليات مي بن��دد. نكته مهم اين بود كه 
بستن تعرفه 25درصدي بر كاالي چيني كه نقش 
كاالي واسطه يي را در اقتصاد امريكا بازي مي كرد 
باعث شده بود كه به اقتصاد امريكا لطمه بخورد و 
طبيعتا مجبور ش��د با چين كنار بيايد و مذاكراني 

انجام شد كه به نفع چين بود. 
ش�ايد حاال بايد به اين سوال پاسخ داد كه 
چرا كاالي كم كيفيت توليد مي كنيم؟ ما كه از 
منابع طبيعي برخورداريم و نفت مي فروش�يم 
و پ�ول آن را به اقتصاد تزريق مي كنيم. ضمن 
اينكه كشوري هستيم با منابع ارزان نيروي كار 
متخصص و... مش�كل كجاست؟ از سوي ديگر 
چرا بازدهي بخش صنعتي ما طبق آمارها 6 يا 

7 درصد است؟ مشكل كار كجاست؟
پاسخ اين س��وال را بايد اين گونه آغاز كنم كه 
وقتي بازدهي تجارت 300 تا 350درصد است چه 
كس��ي حاضر اس��ت پول خود را به صنعت ببرد و 
تبدي��ل كند به كارخانه يي ك��ه در نهايت احتمال 
ورشكستگي آن باالست؟ چرا وقتي مي تواند پول 
خود را ببرد واردات با س��ود باال و دردسر كم چرا 

به توليد بياورد؟ 
درنظر بگيريد كه اگ��ر كاالهاي خوبي توليد 
مي كرديم و صادرات مان رونق داشت ارز بيشتري 
به كش��ور وارد مي شد و از نوسانات ارزي حاصل 
از فش��ارهاي خارجي كمتر آس��يب مي ديديم. 
در عين حال كاالهاي وارداتي كمتري داش��تيم 
و م��ردم به ج��اي كاالي مصرفي خارجي كاالي 
ايران��ي مي خريدن��د. در عين حال اگ��ر بازدهي 
بخش صنعت ما باال بود در چنين شرايطي قطعا 
مي توانستيم بخش��ي از كاالي واسطه يي خود را 
در داخ��ل توليد كرده و اين ق��در نيازمند كاالي 
واسطه يي نباشيم. در اينجا هم اين سوال مطرح 
اس��ت كه اين پايين بودن بازدهي صنعت به چه 
علتي مربوط اس��ت؟ اگر از هركسي كه با اقتصاد 
اندكي آش��نايي دارد اين س��وال پرس��يده شود 
خواهد گفت به اين دليل كه بهره وري سرمايه و 
كار در ايران به شدت پايين است. آيا به اين دليل 
است كه واقعا س��رمايه ما ماشين آالت و... است 
بازدهي آن پايين اس��ت؟ چون تكنيس��ين هاي 
ماهر نداريم و...؟ به نظر من به اين دليل است كه 
ماشين آالت بخش صنعت ما ناكارآمد است چون 
مربوط به ده ها سال پيش است در عين حال در 
آنها هيچ پيشرفت فني و تكنيكي ديده نمي شود. 

ضم��ن اينكه آنها بس��يار انرژي برن��د. اغلب اين 
دستگاه ها به 50 س��ال پيش تعلق دارند و فقط 
مارك س��اخت آلمان آنم مربوط به آلمان است 
و باقي آن در ايران ريخته گري ش��ده اس��ت. در 
نظر داشته باشيد سيستم مالياتي ايران و هزينه 
استهالك اجازه نمي دهد كه صاحب صنايع بعد از 
چند سال دستگاهش را عوض كند. وقتي انرژي 
ارزان در اختيار دارد چرا بايد چنين كاري بكند؟ 
از س��وي ديگ��ر دول��ت ب��ا ضع��ف در مديريت 
مش��كالتي ب��راي صنايع ايجاد كرده اس��ت كه آنها 
توان مجهزس��ازي خود را ندارن��د و بايد دولت خود 
ب��راي اين��كار ورود كند. بارها گفت��ه ام كه از طريق 
بخش��ايش هاي ماليات��ي ب��ا اصالح مص��رف انرژي 
دس��تگاه هاي صنايع مي توان اقدام به نوس��ازي آنها 
كرد. ب��ه اين ترتيب ك��ه صنايع را تش��ويق كرد با 
بخشش هاي مالياتي دس��تگاه هاي انرژي بر خود را 
نو كنند. مثال اگر دس��تگاهي 100 واحد انرژي دارد 
و اين ماش��ين آالت را با ماشين آالتي تازه جايگزين 
كردند كه 40 واحد مصرف انرژي داش��ته باشد بايد 
50درصد هزينه هايش مس��تهلك شود. يعني جزو 
هزينه هاي قابل قبول باش��د و از ماليات معاف شود 
و س��ال بعد هم 50درصد باقي معاف باشد و به اين 

ترتيب دولت در اين قالب دو سال يارانه دهد. 
من مخالفم با اينك��ه وزير صنعت ايران پول 
ياران��ه را در جي��ب خ��ود بريزد و ب��ه صاحبان 
صناي��ع بگويد بياييد و خ��ود را معرفي كنيد تا 
من در صورت تشخيص به شما پول دهم. مدل 
پيش��نهادي من اين اس��ت ك��ه وزارت صنعت 
ليس��تي از صنايع ارائه ده��د كه در آن صنايعي 
از باالترين تا پايين ترين مصرف انرژي مشخص 
شوند و بعد در ليست دوم سرعتي كه مي توانند 
صناي��ع و تكنولوژي خود را ع��وض كنند اعالم 
ش��ود. اين ليست به دس��ت وزارت دارايي رود و 
بعد كارشناسان بررسي كنند كه به چه ترتيبي 
مي ش��ود ش��امل نرخ اس��تهالك با روش نزولي 
شوند. )اصالح مصرف انرژي آنها شامل بخشش 
مالياتي ش��ود( در اين صورت ما ظرف 4 و 5 ماه 
شاهد بازسازي صنعت خواهيم بود. در اين راستا 
از سيستم بانكي هم براي فاينانس شدن مي شود 
اس��تفاده كرد. در آن صورت وقتي ماشين آالت 
تجهيز شده اند، هزينه صنعت هم پايين خواهد 
آمد. سوال من اين است كه چرا تصميم گيران ما 
اين  مسائل س��اده را اعمال نمي كنند؟ هر چند 
م��ن اين را به علي طيب ني��ا وزير اقتصاد دولت 
قبل هم گفتم و او البته خود هم مي دانست ولي 
نمي توانس��ت آن را در هيات دولت تصويب كند 
چون مورد موافقت قرار نمي گرفت. به نظر من با 
اين طريق مشكل بازدهي صنعتي ما را به راحتي 

مي توان حل كرد. 
فقط مش�كل بازدهي صنعتي ما نيس�ت. 

نيروي كار هم در ايران بازدهي كمي دارند. 
ببينيد كارگ��ران ما به ژاپن و امريكا مي روند و 
آنج��ا بازدهي بااليي دارند. پس اگر در ايران دچار 
مشكل مي شوند به مساله يي در ايران بر مي گردد. 
امريكا و ژاپن سال هاس��ت كه در بهره وري در دنيا 
اول هستند و كارگران ما آنجا خوب كار مي كنند 
پس اين نش��ان مي دهد كه مشكل در ايران است. 
وقتي افراد مي توانن��د كار نكنند و حقوق دريافت 
كنند و نه هيچ بازرسي وجود دارد كه به وضعيت 
رس��يدگي كند و كارفرما هم نمي تواند اخراج كند 

طبعا نيروي كار ترجيح مي دهد كار نكند. 
چه ارتباطي بين دستمزد پايين و بهره وري 

نيروي انساني وجود دارد؟
حتما كارگران ميزان دستمزد خود را پذيرفتند. 

شايد كار ديگري پيدا نمي كنند. 
بين بهره وري و دس��تمزد ني��روي كار ارتباط 
وجود دارد. در كارخانه مي شود سيستمي گذاشت 

كه بهره وري كار اندازه گيري شود. 
به�ره وري در اي�ران هنوز روي دس�تمزد 

تاثير ندارد
اين موضوع بس��يار مهم اس��ت. ببينيد برخي 
دستمزدها در ايران به گونه ايست كه برخي صرفا 
به خاطر عشق و عالقه در سطوح باال كار مي كنند. 
با وجود اين دستمزد پايين عده يي حاضر هستند 
ك��ه به كار بيايند و... و عده يي از افراد توانمند هم 
ترجيح مي دهن��د در اين بخش ه��ا كار نكنند. از 
سوي ديگر در بخش حداقل بگيرها هم اين حداقل 
دستمزد در حد معيشت افراد نيست. در عين حال 
سيس��تمي براي كنترل نيس��ت و رقابتي هم در 
كار نيس��ت. وقتي در صنايع كسي سرمايه گذاري 
نمي كن��د و تقاضا براي كار نيس��ت طبيعتا كارگر 
بيكار مي ماند ولي اگر شكوفايي و رشد در صنعت 
رخ دهد آن وقت كارگر حتي كم مي آيد. اين موارد 
همه بر اساس سياس��ت گذاري اقتصادي مي تواند 

تنظيم  شود. 
پس حلقه معيوب مديريت است؟

بله. ببينيد برخي از نهادها در ايران درس��ت 
كار نمي كنند. به نظر ش��ما چرا كارگر كم كاري 
مي كند و حاضر است هركاري كند جز كار خود؟ 
چ��ون كارفرما نمي تواند او را اخراج كند ولي در 
امريكا چنين نيس��ت اگر كس��ي كار خود را به 
خوبي انجام ندهد اخراج مي ش��ود. ممكن است 
هركس��ي كه كار خود را ت��رك مي كند روز بعد 
كه بر س��ر كار مي رود ببيند نامه خداحافظي او 
را نوشته اند. پس از آن كارگر به تامين اجتماعي 
مي رود. تامين اجتماعي بررسي مي كند تا ببيند 
مشكل چيست؟ مشكل از بهره وري پايين است، 
 مهارت پايين است؟ اين موارد را اصالح مي كند 
و براي او ش��غل تازه يي پي��دا مي كند. در اينجا 
تامين اجتماعي مثل مالياتچي پتك گرفته بر سر 

كارفرما. كاري هم به ساير امور ندارد. 

توسعه اقتصادي بدون 
تنش زدايي با دنيا ممكن نيست

ايرنا| يك اقتصاددان مي گويد: بعد از جنگ 
جهاني دوم اثبات ش��د كه هيچ كشوري بدون 
تنش زداي��ي در عرص��ه بين الملل، همزيس��تي 
مس��المت آميز و پذيرش تقس��يم كار جهاني و 
مش��اركت فعال در آن نتوانسته است به توسعه 

اقتصادي دست پيدا كند. 
بهروز هادي زنوز چالش هاي اقتصادي كشور 
را به س��ه دس��ته تقس��يم كرد و گفت: دسته 
نخست اين چالش ها ناشي از تصميمات غلطي 
اس��ت كه در طول س��اليان دراز گرفته شده و 
اكن��ون به صورت چالش هاي ب��زرگ اقتصادي 

خود را نشان مي دهد. 
او اف��زود: از اين چالش ها مي توان به كمبود 
آب، بيكاري و تورم مزمن، بحران بازنشس��تگي 
و بانكي اش��اره كرد. اينها مربوط به اين دولت 
ي��ا آن دولت نيس��ت بلكه ناش��ي از مجموعه 
تصميمات غيراقتصادي و پوپوليستي است كه 
توسط برخي در طول 40سال گذشته اخذ شده 

است. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبايي 
ادامه داد: ب��ا توجه به كوتاه ب��ودن افق زماني 
دولت ها، آنها جرات نمي كنند وارد اين مس��ائل 
ش��وند چه برس��د به اينكه بخواهند آن را حل 
كنن��د. دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز از اين 
قاعده مستثني نيست و در اين زمينه حل اين 
ايران نمي تواند  معضالت س��اختاري اقتصادي 
كار خاصي كن��د از اين رو تغيير تيم اقتصادي 
در ش��رايطي ك��ه زمينه اصالحات س��اختاري 
اقتص��ادي فراهم نيس��ت كمكي ب��ه وضعيت 

موجود نمي كند. 
اي��ن اقتصاددان ب��ا بيان اينكه دس��ته دوم 
بحران هاي اقتصادي كش��ور به نوع مناس��بات 
بين المللي با كش��ور باز مي گ��ردد، اضافه كرد: 
دس��ته اخير زاييده سياس��ت خارجي اس��ت.، 
رويكردهاي اشتباه در برخي دوره ها هزينه هاي 
اقتصادي بسيار زيادي را به كشور تحميل كرده 
است، اين مساله همچنان دامنگير اقتصاد است. 
زنوز گفت: بعد از جن��گ جهاني دوم اثبات 
ش��د كه هيچ كش��وري ب��دون تنش زدايي در 
عرصه بين الملل، همزيس��تي مس��المت آميز و 
پذيرش تقس��يم كار جهاني و مش��اركت فعال 
در آن نتوانسته است به توسعه اقتصادي دست 

پيدا كند. 
او با اش��اره به اينكه تحريم ها از تسخير النه 
جاسوس��ي آغاز ش��د و در جنگ ايران و عراق 
تداوم ياف��ت، تصريح كرد: س��پس تحريم هاي 
شوراي امنيت در مساله هسته يي به وجود آمد 
و اكن��ون هم دور دوم تحريم هاي بين المللي به 
ش��كلي ديگر ايران را تهدي��د مي كند. طبيعي 
اس��ت كه اين مش��كل نيز با تغيير كابينه حل 

نخواهد شد. 
زن��وز اظهار كرد: دس��ته س��وم مس��ائل به 
سياست هاي اقتصادي جاري مانند مالي، پولي 
و تج��اري مان برمي گردد كه در اين زمينه نيز 
راه چاره آساني نداريم. زيرا شما با دولتي طرف 
هس��تيد كه درآمدها و هزينه ها دست خودش 

است. 
او ادام��ه داد: بخش��ي از درآمدهاي ما نفتي 
اس��ت كه در اثر تحريم با چالش هاي بس��ياري 
مواجه خواهد ش��د. قس��متي ديگر هم ناش��ي 
از ماليات اس��ت كه توصيه مي ش��ود از فالن و 
بهمان موسس��ه ماليات گرفته نشود. از سويي 
بخش��ي از هزينه ها هم دس��ت دولت نيس��ت 
و دول��ت باي��د به اين س��ازمان و آن موسس��ه 

غيردولتي بودجه دهد. 
اي��ن اقتص��اددان تاكيد ك��رد: از اين رو قوه 
مجريه هميش��ه كس��ري بودج��ه دارد چرا كه 
دخ��ل و خرجش ب��ا هم نمي خوان��د. عالوه بر 
اينه��ا در بانك��داري ه��م با مش��كالت بزرگي 
مواجه هس��تيم. نظام بانكي ما ناكارآمدي  هاي 
بس��ياري دارد، ماهيت مس��ائل اقتصادي ما در 
حوزه اقتصاد سياس��ي اس��ت و كابينه ها در آن 

نقشي ندارند. 
زنوز گفت: برخي مس��ووالن جس��ارت اين 
را ندارن��د كه وارد مش��كالت ناش��ي از اقتصاد 
سياسي ش��ده و آن را حل كنند از طرف ديگر 
جرات اين را هم ندارند به عرصه تعارضاتي وارد 
شوند كه منافع اين و آن را به خطر مي اندازد. 
او افزود: پنج س��ال اس��ت ك��ه بانك مركزي، 
چراغ خاموش به بانك ها وام مي دهد در حالي كه 
مي داند اين بانك ها ورشكسته شده اند. گويي كه 
بانك مركزي قصد دارد اين كار را تا ورشكستگي 
كامل بانك ها ادام��ه دهد. اين بانك ها هم با نرخ 
بهره بااليي اين وام ه��ا را به جامعه مي دهند. اما 
مگرتوليد كننده ها مي تواند با نرخ بهره 20درصد 

در توليد سرمايه گذاري كنند؟
زنوز ب��ا بيان اينكه بانك ها س��ود بانكي 18 
درصدي مي دهند و س��رمايه ها را س��مت خود 
مي كش��ند. ادامه داد: كافي است اين سود چند 
درص��د پايين بيايد. آن وقت اين س��رمايه ها از 
بانك ها خارج مي ش��ود به س��مت ارز، س��كه، 
خودرو و مس��كن و طال هج��وم مي برد و تورم 
ش��ديد ايج��اد مي كند. ت��ازه آقاي��ان آن وقت 
مي گويند چرا يكدفعه اينقدر تورم ايجاد شد؟!

او تصريح كرد: افرادي كه مي گويند با تغيير در 
كابين��ه اتفاق مثبتي در اقتصاد ايران خواهد افتاد 
به عوامل س��ه گانه يي كه گفتم توج��ه نمي كنند 
وگرنه از اين حرف ه��ا نمي زدند. هر كس ديگري 
هم جاي ولي اهلل س��يف ريي��س كل بانك مركزي 
بيايد با وجود بانك ه��اي گردن كلفتي كه زير بار 
نظارت بانك مركزي نمي روند و زور بانك مركزي 

هم به آنها نمي رسد كاري نمي تواند بكند. 
زنوز گفت: ساختار اقتصاد سياسي در ايران 
طوري شده است كه جزايري از منافع متعارض 
را به وجود آورده است كه هر كدام از اين جزاير 
تنها به فكر حفظ منافع خود هس��تند نه منافع 

كشور و مردم. 
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دانشوفن10
طراحيموبايلهايي

با۹و۵لنز
انگج�ت| ش��ركت »الي��ت« كه دوس��ال قبل 
دوربيني با ۱۶ لنز ساخته بود، به تازگي با الهام از اين 
دوربين نمونه اوليه و طرح هاي اوليه از موبايل هايي با 
۹ و ۵ لنز در پش��ت آنها ساخته است.  دو سال قبل 
ش��ركت Light دوربين L۱۶ را رونمايي كرد. اين 
دستگاه دوربيني محاسباتي با چند ديافراگم بود كه 
۱۶ لنز داشت. حدود ۱۰ لنز يا بيشتر همزمان براي 
عكاسي در فواصل كانوني مختلف به كار مي رفتند. 
در مرحله بعد دوربين اين تصاوير جداگانه را به يك 
تصوير ۵۲ مگاپيكس��لي تبديل مي ك��رد.  اكنون به 
نوشته واشنگتن پست اين شركت تصميم دارد ايده 
چنين دوربيني را براي يك موبايل به كار گيرد.  در 
همين راس��تا Light نمونه هاي اوليه از موبايل هاي 
مختلفي طراحي و ساخته كه ۵ و ۹ لنز پشت خود 
دارند. اين شركت ادعا مي كند دوربين طراحي شده 
مي تواند تصاويري ۶۴ مگاپيكسلي با چند لنز بگيرد 
يا در نور كم تصاوير بهتري ثبت كند. اين ش��ركت 
در سال جاري از موبايلي مجهز به چند لنز رونمايي 
مي كن��د اما بايد منتظر قيم��ت چنين موبايلي بود. 
به نوشته واش��نگتن پست دوربين L۱۶ با برچسب 

قيمت ۱۹۵۰ دالري، موبايلي ارزان نخواهد بود. 

روباتيكهمانندمردعنكبوتي
پروازميكند

ورج| به تازگي روباتي توليد ش��ده كه مي تواند 
مانن��د مرد عنكبوتي پرش هاي بس��يار بلند انجام 
دهد. روبات يادشده كه توسط شركت والت ديزني 
ساخته شده از نظر ظاهري شبيه يك انسان عادي 
است و در اصل براي سرگرم كردن بازديدكنندگان 
از پارك ه��اي تفريح��ي والت ديزني توليد ش��ده 
اس��ت.  كنترل پرش هاي بلند اين روبات انس��اني 
با اس��تفاده از هدايت گر ليزري و شتاب سنج هاي 

داخلي و چند ژيروسكوپ انجام مي شود.
روبات يادش��ده مي تواند موقعي��ت خود را در 
حي��ن حركت در هوا تنظيم كند و براي يك فرود 
مطمئن و ام��ن روي محل از پيش تعيين ش��ده 
ژس��ت بگيرد. هنوز مش��خص نيس��ت اين روبات 
منحص��ر به فرد چه زمان��ي در معرض ديد عموم 
قرار مي گيرد و به جز اس��تفاده هاي تفريحي يا در 
قالب فيلم هاي س��ينمايي چه كاربردهاي ديگري 

پيدا خواهد كرد. 

پيشبينيوقوعزلزله
بافناورينانو

ويت�ري| پژوهش��گران مي گوين��د از طري��ق 
تحقيقات در قالب فناوري نانو و با بررسي رابطه ميان 
آب ه��اي جاري، اصطكاك اليه هاي زمين و ش��يمي 
معدني درصدد كشف نحوه وقوع زمين لرزه ها هستند.  
محققان دانش��گاه ايلينويز بر اين باورند كه از طريق 
اندازه گيري ميزان اصط��كاك اليه هاي زيرزميني در 
مقياس ميكروس��كوپي مي توان پي برد كه شكسته 
ش��دن كداميك از صخره ها و س��نگ ها عامل س��ر 
خوردن ناگهاني اليه هاي مذكور روي يكديگر و آغاز 

زلزله است.
مطالعه مذكور نش��ان مي دهد كه چگونه آب هاي 
زيرزميني و كلسيت )يك ماده معدني بسيار متداول 
در پوسته زمين( در تعامل با يكديگر در شرايط پرفشار 
باعث تحرك اليه هاي مختلف زمين مي شوند و باعث 
آغاز زلزله مي شوند. در چنين شرايطي برخي تغييرات 
در مقياس نانو مي تواند باعث شروع زلزله شود.  در اين 
مطالعه بر روي صخره هاي مملو از كلسيت تمركز شده 
كه در آب هاي زيرزميني مملو از نمك وجود دارند و 
فرس��ايش آنها و سر خوردنشان مي تواند تحركاتي را 
در زير زمين به همراه داش��ته باش��د.  مجموعه فعل 
وانفعاالت شيميايي، فيزيكي و مكانيكي يادشده بسيار 
پيچيده اس��ت، اما شناس��ايي جزئيات آنها از طريق 
فناوري نانو مي تواند به شبيه س��ازي نحوه وقوع زلزله 

و احتماال پيش بيني اين پديده در آينده بينجامد. 

شيشههايپنجرهبافرمان
صوتيكارميكنند

ديجيتالترن�دز| از اي��ن ب��ه بع��د مي توانيد 
ب��راي كنترل نور و س��ايه در محيط كار و زندگي 
به شيش��ه هاي نصب ش��ده به شكل صوتي فرمان 
بدهيد.  توليد شيش��ه هايي كه در صورت تشديد 
تابش نور كدر شده و مانع از عبور نور شديد آفتاب 
مي ش��وند، پديده تازه يي نيست. اما كنترل آنها با 
فرامين صوتي مس��اله يي اس��ت كه كامال تازگي 
دارد.  يك شركت امريكايي نمونه اوليه شيشه هاي 
پوياي��ي ب��ه ن��ام SageGlass LightZone را 
توليد كرده كه مي توان س��ه حالت كدرس��ازي را 
برايش��ان در نظ��ر گرفت.  عالوه ب��ر اين يك اليه 
الكتروكروميك در شيشه هاي يادشده نصب شده 
كه هم براي ذخيره س��ازي انرژي خورشيدي قابل 
استفاده اس��ت و هم با انعكاس رنگ هاي مختلف 

مي تواند خاصيت تزئيني داشته باشد. 
اين شيش��ه با دس��تيار صوتي هوشمند اكوي 
ش��ركت آمازون كامال س��ازگاري دارد و مي تواند 
قابليت ه��اي يادش��ده را ب��ا صداي ف��رد كنترل 
كند. شيش��ه يادشده در سه ش��كل مختلف و در 
چهار رنگ متنوع ش��فاف، آبي، سبز و خاكستري 
عرضه مي ش��ود و حداكثر ابعاد آن ۱۵۲ در ۳۰۴ 

سانتي متر است. 
ب��ا صدور فرامين صوتي خطاب به اين شيش��ه 
حتي مي توانيد محلي از منزل كه دوست داريد با 
نور آفتاب روش��ن شود را مشخص كنيد و در اين 
صورت بقيه بخش هاي شيشه كدر باقي مي ماند تا 

نور فقط به آن نقطه خاص تابيده شود. 
همچنين با صدور دستوري همچون »الكسا از 
SageGlass درخواست كن تا ميزان تابش را كم 
كند« يا »الكس��ا از SageGlass درخواست كن 
تا نور بيش��تري بتابان��د« مي توانيد براي تاريك و 

روشن كردن شيشه يادشده اقدام كنيد.

اخبار

طي۱۰روزآيندهودرحوزهمحصوالتنرمافزاريانجامميشود

راه اندازي سامانه ثبت درخواست هاي ارزي
گروهدانشوفن|

س��امانه ثب��ت و تاييد درخواس��ت هاي ارزي 
محصوالت و خدمات نرم افزاري با هدف تسهيل 
و تس��ريع و شفاف س��ازي، كنترل و پايش، نظام 
پاسخگويي و فرآيند مربوط به تاييد و تشخيص 
ت��ا رفع تعه��د ارزي ظرف م��دت ۱۰ روز آينده 

راه اندازي مي شود. 
ارديبهشت ماه امس��ال و حدود ۱۵ روز پس 
از تصمي��م دولت براي تك نرخ��ي كردن ارز كه 
براس��اس آن براي دالر يك نرخ معرفي شد و آن 
هم ۴۲۰۰ تومان ب��ود و هرگونه خريد و فروش 
غير از اين نرخ جرم و قاچاق به ش��مار مي رفت، 
بانك مركزي سامانه يي را با عنوان »نيما« رسما 

راه اندازي كرد. 
قرار ش��د س��امانه »نيم��ا« )نظ��ام يكپارچه 
انج��ام  ب��راي  را  فضاي��ي  ارزي(  معام��الت 
فرآين��د مب��ادالت ارزي ب��راي صادركنن��دگان 
و واردكنن��دگان فراهم آورد چراك��ه با توجه به 
اينكه بخش زيادي از تامين ارز در بازار از س��وي 
صادركنن��دگان ب��ود و واردكنن��دگان نيز عمده 
تقاضا را تش��كيل مي دادند، رون��د اين دو بخش 
در عرضه و تقاضاي ارز پس از تك نرخي ش��دن 
آن تغيي��ر كرد. چراكه واردكنن��دگان، ارز مورد 
ني��از خ��ود را تماما از طريق ثبت س��فارش و از 
كانال بانك ها انجام مي دادند و صادركنندگان نيز 
ارز خ��ود را از فروش در ب��ازار و به صرافي ها به 

سيستم بانكي مي آوردند. 
اكن��ون در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
هم طبق توافق ميان معاونت توس��عه مديريت و 
امور پشتيباني وزارت ارتباطات، سازمان فناوري 
اطالعات ايران و س��ازمان نظ��ام صنفي رايانه يي 
كشور، سامانه ثبت و تاييد درخواست هاي ارزي 
محص��والت و خدم��ات نرم اف��زاري را ب��ا هدف 
تسهيل و تسريع و شفاف سازي، كنترل و پايش، 
نظ��ام پاس��خگويي و فرآيند مربوط ب��ه تاييد و 
تش��خيص تا رفع تعهد ارزي ظرف مدت ۱۰ روز 

آينده راه اندازي خواهد شد. 
اين موضوع را رس��ول س��راييان معاون وزير 
ارتباط��ات و رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات 
كشور اعالم كرده و با اشاره به واگذاري راه اندازي 
سامانه فرآيند ثبت و تاييد درخواست هاي ارزي 
محصوالت و خدمات نرم افزاري به سازمان نظام 
رايانه يي كشور گفته است كه اين سامانه مي تواند 
مش��كالت متقاضيان ارزي در حوزه محصوالت و 

خدمات نرم افزاري را حل كند. 

براين اس��اس اين اقدام با هدف واگذاري امور 
مرب��وط به بخش خصوصي و فع��االن اين حوزه 
صورت گرفته است. سامانه ثبت در خواست هاي 
ارزي محص��والت و خدم��ات نرم اف��زاري براي 
تسهيل و تسريع و شفاف سازي، كنترل و پايش، 
نظ��ام پاس��خگويي و فرآيند مربوط ب��ه تاييد و 

تشخيص تا رفع تعهد ارزي راه اندازي مي شود. 
از اي��ن پس، همه متقاضيان درخواس��ت هاي 
ارزي در حوزه محص��والت و خدمات نرم افزاري 
ح��وزه  در  فع��ال  ش��ركت هاي  ش��امل  ك��ه 
 فن��اوري اطالع��ات از جمل��ه ش��ركت هاي نوپا

)start up( و اپراتورها مي ش��وند از طريق اين 
سامانه درخواست هاي خود را ارائه مي كنند. 

 اي��ن س��امانه و فرآيند اجراي��ي آن به گونه يي 
طراحي ش��ده اس��ت كه پ��س از تخصي��ص ارز، 
فرآيند مصرف و كاربرد آن نيز بطور ش��فاف قابل 
رصد و پايش است. گروه هاي مختلف كارشناسي، 
فرآيند ثبت و تاييد درخواس��ت ها را براساس مبلغ 
درخواستي را بررسي و نتيجه آن را به بانك مركزي 

و وزارت ارتباطات اعالم مي كنند. 
 در اين خص��وص همچنين وزير ارتباطات از 
راه ان��دازي »كميته ثبت تلفن همراه« خبر داد و 

گف��ت: اخباري كه در حوزه گران فروش��ي تلفن 
همراه مطرح مي ش��ود را مورد بحث و بررسي و 

پردازش قرار مي دهد. 
محمدجواد آذري جهرم��ي وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در گفت وگ��و با فارس، درباره 
لزوم مبارزه با مفاس��د اقتصادي و اخبار منتشره 
درباره انتشار نام اسامي شركت هايي كه با وجود 
گرفتن ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام به گران فروش��ي 
در ح��وزه خريد و فروش تلف��ن همراه كرده اند، 
گف��ت: كميته يي به نام كميته ثبت تلفن همراه 
متش��كل از وزارت صنع��ت و مع��دن، تجارت، 
وزارت اقتصاد، وزارت اطالعات و گمرك، س��تاد 
مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز، س��ازمان حمايت و 
س��ازمان تعزيرات تشكيل شده كه اين كارگروه 
كار خود را با مديريت سازمان تنظيم و مقررات 
جل��و مي برد و اخباري ك��ه در اين حوزه مطرح 
مي ش��ود، در اينج��ا م��ورد بحث ق��رار گرفته و 

پردازش مي شود. 
وي درباره اين مس��اله كه گفته ش��ده يكي از 
شركت هاي واردكننده گوشي تلفن همراه شركت 
دام و طيور بوده اس��ت، تصريح كرد: حاال به صورت 
خ��اص اين اخباري كه در اين حوزه مطرح ش��ده 

اس��ت را بنده گزارش نگرفتم اما طبيعتا تمام اين 
اخبار به دست اين كارگروه رسيده است و در حال 

ارزيابي روي اين مساله هستند. 
آذري جهرمي ادامه داد: درباره اين موضوعات 
حتم��اً ني��از به شفاف س��ازي اس��ت ام��ا اينكه 
اي��ن خبر هم��ه ابعاد كار باش��د را نمي دانم ولي 
طبيعت��ا مجوزه��اي واردات را وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تجارت صادر كرده اس��ت و احتماالً بر 
اس��اس روال هاي قانوني كه داش��تند بوده است 
و ان ش��اءاهلل خودشان در اين زمينه شفاف سازي 

انجام خواهند داد. 
وزي��ر ارتباطات درباره س��رانجام اين مس��اله 
نيز خاطرنش��ان كرد: اكنون در مرحله بازرس��ي 
از شركت ها هس��تند كه ان شاءاهلل تكميل بشود، 

اطالع رساني در اين زمينه انجام خواهد شد. 

همهبرندهايگوشيموبايلارزدولتيگرفتند
 اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ريي��س اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي 
گفت: گرچ��ه همه برندهاي موباي��ل موجود در 
ب��ازار از ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني اس��تفاده كرده 
و نبايد مش��مول افزايش قيمت شوند اما ميزان 

تخصي��ص ارز به واردات اي��ن كاال كمتر از يك 
س��وم نياز بازار در اين بازه زماني بوده است.  در 
پي انتش��ار ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني براي واردات تلفن همراه از سوي 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات و همچنين 
بانك مركزي كه امروز منتشر شده است و كه بر 
اساس آن ليس��ت، بالغ بر ۲۲۰ ميليون يورو ارز 
به واردات انواع تلفن همراه اختصاص پيدا كرده 
اما فق��ط حدود ۷۵ ميليون يورو آن به گوش��ي 
موبايل تبديل و وارد بازار ش��ده است كه در اين 
باره مهدي محبي - رييس اتحاديه دستگاه هاي 
مخابراتي، ارتباطي و ل��وازم جانبي - اعالم كرد: 
هم��ه برندهاي تلفن همراه موجود در بازار از ارز 
دولت��ي ۴۲۰۰ تومان��ي براي واردات س��ه ماهه 
گذشته استفاده كرده اند و هيچ تفاوتي در برندها 
براي اختصاص ارز وجود نداش��ته اس��ت، چراكه 
طي سه ماهه گذشته طرح رجيستري اجرا شده 
و هيچ دس��تگاه تلفن همراهي نمي تواند از طرق 

غيرقانوني يا قاچاق به كشور وارد شود. 
وي اف��زود: واردكنندگان تلفن همراه كه از ارز 
۴۲۰۰ توماني استفاده كرده اند، نبايد كاالي خود 
را با نرخي باالتر از آن به بازار عرضه كنند و آنهايي 
كه در اين ميان ش��يطنت كردن��د حتما مرتكب 
تخلف ش��ده و با آنها برخورد خواهد ش��د اما بايد 
مسائل و چالش هاي ديگري را نيز در نظر بگيريم. 
رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي 
و ل��وازم جانبي ادام��ه داد: بايد به اين نكته توجه 
كرد كه مصرف و ني��از ماهيانه بازار به انواع تلفن 
همراه حدود يك ميليون دس��تگاه است كه طي 
س��ه ماهه اخير به س��ه ميليون دستگاه مي رسد. 
حال آنكه بر اساس آمار و ارقام رسمي اعالم شده 
در اين بازه زماني تنه��ا حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار 
دس��تگاه تلفن همراه با ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني 
وارد ش��ده اس��ت كه همين عامل سبب افزايش 
قيمت مي ش��ود چرا كه با توجه به كمبود موجود 
موبايل دست به دست مي شود و نهايتا با افزايش 

قيمت مواجه خواهد شد. 
محبي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه حت��ي در صورت 
كم ب��ودن ميزان واردات تلفن هم��راه نبايد اين 
كاال با افزايش قيمت مواجه ش��ود، چراكه از ارز 
دولتي ۴۲۰۰ توماني استفاده كرده است، گفت: 
هم اكنون در حال بررس��ي مش��كالت موجود در 
تلفن همراه و لوازم جانبي آن هس��تيم تا بتوانيم 
بازار را س��اماندهي كنيم چون تلفن همراه جزو 

سبد خانوار بوده و بايد به آن توجه كرد. 

تكاكسپلور| پژوهشگران امريكايي، 
الگوريتم كنترلي خاصي ابداع كرده اند 
كه به روبات ه��اي دو پا كمك مي كند 
تعادل خ��ود را در زمين ه��اي ناهموار 
حف��ظ كنن��د.  هميش��ه از روبات هاي 
دوپا انتظار مي رود وظيفه جست وجو و 
نجات را در موقعيت هاي دش��وار و رخ 
دادن فاجع��ه انجام دهن��د و براي اين 

كار، دانش��مندان و مهندس��ان بايد گام ه��اي هر روبات را بررس��ي كنند. در چنين 
موقعيت هايي، روبات ه��اي دو پا بايد بتوانند عمليات را بدون لغزش يا افتادن انجام 
دهند.  اخيرا، دو پژوهش��گر تالش كرده اند روشي براي حفظ تعادل روبات ها هنگام 
راه رفتن در زمين هاي ناهموار پيدا كنند زيرا راه رفتن در اين زمين ها، نيازمند قدم 
 Ayush( »برداش��تن و حفظ تعادل بدون شكس��ت خوردن است.  »آيوش آگراوال
Agrawal( و »ك��وان نگوين« )Quan Nguyen(، از دانش��گاه هاي »كاليفرنيا، 
بركلي« )UC Berkeley( و »كارنگي ملون« )CMU( ادعا مي كنند الگوريتم هاي 
كنترلي خاصي ابداع كرده اند كه با استفاده از آنها مي توان جاي پاهاي مجزا را روي 
سنگ ها كنترل كرد. از آنجا كه در راه، موانع بسياري وجود دارند كه قابل شكستن 
نيس��تند، حركت اين سيس��تم ها با معادالت پيچيده حركتي صورت مي گيرد تا به 

روبات در گذشتن از موانع كمك كند.  
ب��ه گفته اين پژوهش��گران، روبات ها نمي دانند زمين به م��رور زمان به چه صورت 
درمي آيد زيرا در عمليات، تنها محل گام بعدي به روبات نش��ان داده مي شود. اين دو 
پژوهش��گر و گروهشان، براي پيش بيني گام هاي بعدي از سيستم هاي كنترل بهينه و 

غيرخطي استفاده كردند.
الگوريتم هاي كنترلي اين گروه، امكان گام برداش��تن را به صورت پويا و سريع، در 
زمين هايي كه بطور تصادفي انتخاب ش��ده اند و در آنها قلوه س��نگ وجود دارد، فراهم 
مي كنن��د.  اي��ن دو پژوهش��گر، چارچوب هاي كنترلي خاص��ي را در روبات هاي دو پا 
استفاده مي كنند كه نه تنها جاي گام هاي بعدي را در زمين ناهموار مشخص مي كند 

بلكه موانع نامشخص خارجي را هم در نظر مي گيرد. 

فورب�س| گوگل لوگوي خود را براي 
گراميداش��ت ۳۷۲ مي��ن س��الروز تولد 
گوتفريد ويلهل��م اليبنيتس، رياضيدان، 
فيزيك دان و فيلسوف آلماني و بنيانگذار 
سيس��تم »دودويي« تغيير داده اس��ت.  
گوگل روز يكش��نبه، ۳۷۲امين س��الروز 
تولد گوتفريد ويلهلم اليبنيتس، دانشمند 
برجسته آلماني را با تغيير لوگوي خود به 

اين مناس��بت، جشن گرفته است.  وي اول ژوئيه ۱۶۴۶ و نزديك به پايان »جنگ سي 
س��اله«، در دنيايي بس��يار متفاوت از امروز در شهر اليپزيش آلمان متولد شد.  كارهاي 
اليبنيتس به پايه ريزي كامپيوتر و گوش��ي هاي هوشمند كمك كرده است.  اليبنيتس 
بطور مس��تقل كار مي كرد، اما تقريبا همزمان با اسحاق نيوتن، محاسبات ديفرانسيل و 
انتگرال را كه نوعي از رياضيات براي محاس��به نرخ تغيير و محاس��بات يكپارچه و براي 
محاس��به چيزهايي مانند مس��احت و حجم استفاده مي شود، توس��عه داد.  از آنجا كه 
اليبنيت��س و نيوتن هر دو عضو انجمن س��لطنتي لندن بودند، احتم��اال با وجود عدم 

همكاري، از كار يكديگر مطلع مي شده اند.
اليبنيتس محاسبات ديفرانسيل و انتگرال را كه همراه با دانش معادالت ديفرانسيل، 
پايه گذار بسياري از پيشرفت هاي بشر شدند، همزمان ولي كامال مستقل از اسحاق نيوتن 
توسعه داد و همين موضوع باعث اختالف او با نيوتن بر سر اينكه كدام يك زودتر مبدع 
اين علم بوده اند، گرديد كه البته ظاهرا نيوتن پيروز اين بازي ش��د و اكثر كش��فيات به 
نام او ثبت شد.  هرچند كه عالمت هايي كه امروزه بطور گسترده يي مورد استفاده قرار 
 dy/dx مي گيرند، نخستين بار توسط اليبنيتس به كار گرفته شدند. )به طور مثال نماد
براي مشتق تابع)y x( در نقطه x يا نماد )∫( براي انتگرال(.  كارهاي اليبنيتس نخستين 
بار در س��ال ۱۶8۴ منتشر ش��د، در حالي كه نيوتن، ۹ سال بعد در سال ۱۶۹۳ همان 
محاسبات را منتش��ر كرد. اما چند سال بعد، انجمن سلطنتي، اليبنيتس را متهم كرد 
كه كار نيوتن را س��رقت كرده است.  با اين حال، دو رياضيدان از راه هاي مختلفي براي 
نوشتن محاسبات استفاده كرده اند و نسخه اليبنيتس امروز هم استفاده مي شود. بنابراين 

به نوعي وي پيروز اين ماجرا بوده است. 

مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات )افتا( نسبت به 
Cybe -  ييوع باج افزار جديدي با نام

SCCP در منطقه خاورميانه و به ويژه 
در بي��ن جامعه مج��ازي كاربران ايراني 
 CyberSCCP هش��دار داد.  باج افزار
در منطق��ه خاورميان��ه و به خصوص در 
بين جامعه مجازي ايرانيان فراگير شده 

اس��ت.  مركز افتاي رياس��ت جمهوري در خصوص رفتار اين باج اف��زار اعالم كرد: اين 
ويروس باج گير س��ايبري »در صورت نداشتن نرم افزارهاي ضدبدافزار مناسب«، اقدام 
به رمزگذاري فايل  كرده و براي ارائه كليد مربوطه درخواس��ت پول مي كند.  تكنيك 
CyberSCCP در مجاب ك��ردن كاربران به دريافت فايل نصبي آلوده با بهره گيري 
از متدهاي مهندس��ي اجتماعي اس��ت كه به تبع آن رويكردهاي آن مي تواند متفاوت 
باش��د.  هرچند اي��ن باج افزار كاربران خاورميانه و به خصوص كش��ور ما را هدف قرار 
داده اس��ت اما قابليت گسترش و نفوذ به ساير كشورها را نيز دارد.  در نتيجه باج افزار 
اقدام به رمزگذاري فايل هاي اس��ناد، آرشيو، ويدئو، موزيك، فايل هاي متني، ارائه و... 
قربان��ي كرده و در انته��اي نام آنها پس��وند ».CyberSCC« را قرار مي دهد. پس از 
انج��ام فرآيند مذكور يك فايل متني با عنوان »READ_IT.txt« ايجاد مي كند كه 
حاوي درخواست مبلغ ۰.۰۳ ارز ديجيتالي بيت كوين از كاربر هدف است تا فايل هاي 
رمزش��ده را رمزگش��ايي كند.  براي پيش��گيري  از چنين حمالتي تا جايي كه ممكن 
است از سرويس Remote Desktop استفاده نكنيد، با استفاده از نرم افزار امنيتي 
جهت تش��خيص  باج افزارها، مي توان بس��ياري از باج افزارها را شناسايي و از فعاليت  

آنها جلوگيري كند. 
پش��تيبان گيري از فايل ها به صورت مرتب انجام گيرد تا در چنين مواردي فايل ها 
قابل بازيابي باش��ند و فايل هاي ضميمه ها را باز نكنيد، به خصوص اگر فرستنده براي 
شما نامعتبر و ناشناخته است، اطمينان حاصل كنيد كه همه به روزرساني ها در اسرع 
وقت نصب شده باشند. همچنين اطمينان حاصل كنيد كه تمام برنامه ها، به ويژه جاوا، 

فلش و Adobe Reader را به روزرساني كرده باشند. 

الگوريتم حفظ تعادل روبات ها نوشته شد شيوع باجگير سايبري درسيستم كاربران ايرانيتغيير لوگوي گوگل به افتخار رقيب »نيوتن«

فراسو سايبررويداد

ورج| مهندس��ان ش��ركت »ديزني« در حال طراحي يك 
روبات انسان نما هستند كه مي تواند پرواز كند. 

ش��ركت »والت ديزني« )Walt Disney( موفق ش��ده 
است پيشرفت هايي در زمينه انيماترونيك به دست آورد. در 
پارك ها و تفريحگاه هايي كه با طراحي ديزني ساخته شده اند، 
روبات هايي وجود دارند كه شبيه به موجودات زنده هستند. 
ام��ا مهندس��ان ديزن��ي، اين بار س��عي دارند بس��ياري از 
محدوديت ها را حذف كنند. آنها در حال س��اخت يك روبات 
انس��ان نما هس��تند كه مي توان از آن در نمايش هاي هوايي 
اس��تفاده كرد. اين روبات، ظاهري شبيه به يك انسان عادي 
دارد و هدف از س��اخت آن، س��رگرم كردن بازديدكنندگان 

پارك هاي تفريحي ديزني است. 
»م��ورگان پ��وپ« )Morgan Pope(، از دانش��مندان 
پژوهش��ي اين پ��روژه، در مصاحبه يي گفت: اي��ن روبات ، نه 

كامال واقعي و نه بطور واضح مصنوعي است. 
پرش هاي اين روبات، با اس��تفاده از يك هدايت گر ليزري، 
چن��د شتاب س��نج هاي داخل��ي و چن��د چرخش نما صورت 

مي گيرد. همچنين، روبات به حس��گرهايي مجهز اس��ت كه 
توانايي كنترل گ��ردش و تغيير مركز جرم را براي آن فراهم 
مي كنند و به اين ترتيب، روبات قادر است موقعيت هاي پرش 
و فرود خود در حين حركت در هوا را تنظيم و كنترل كند. 
اين روبات براي نشان دادن طبيعت فيزيكي شخصيت هاي 
دني��اي ديزن��ي، كاربرد بس��ياري دارد و مي ت��وان از آن در 
پروژه هاي تفريحي يا س��ينمايي استفاده كرد. زمان رونمايي 

عمومي اين روبات، هنوز مشخص نشده است. 

ويتري| در شرايطي كه مدت زيادي از سرقت اطالعات 
خصوص��ي 8۷ ميليون نفر از كاربران فيس بوك نمي گذرد، 
خبرهاي تازه يي در مورد يك رويداد مش��ابه منتش��ر شده 
اس��ت.  اين بار هم يك آس��يب پذيري در فيس بوك باعث 
ش��ده تا داده هاي ش��خصي ۱۲۰ ميليون نف��ر از كاربران 
اين ش��بكه اجتماعي به مدت حداقل ۱8 ماه در دس��ترس 
اشخاص ثالث باشد.  يك شركت طراح تست هاي آنالين به 
نام »نيمز تس��تز« به علت وجود يك حفره امنيتي در رابط 
كارب��ري فيس بوك به داده هاي خصوصي افراد دسترس��ي 
داش��ته و توانس��ته به اطالعات��ي همچون اس��امي، تاريخ 
تولد، محتواي پس��ت ها، عكس ها، فهرست دوستان و غيره 

دسترسي يابد. 
اين مش��كل براي افرادي رخ داده كه در تست هاي آنالين 
اين ش��ركت كه از طريق اينترنت در دسترس است، شركت 
ك��رده بودند. نكت��ه مهم اينكه حتي در ص��ورت پاك كردن 
برنامه نيمز تستز هم كماكان دسترسي به اطالعات خصوصي 

كاربران به علت آسيب پذيري فيس بوك ممكن بوده است. 

پي��ش از اي��ن اطالع��ات خصوص��ي 8۵ ميلي��ون كاربر 
فيس بوك به شيوه مشابهي توسط موسسه كمبريج آناليتيكا 
به س��رقت رفته بود.  اين موسسه در زمان برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا به ترامپ خدمات مش��اوره يي ارائه 
مي كرد و با دسترس��ي ب��ه داده هاي خصوص��ي كاربران در 
فيس ب��وك درصدد بررس��ي مي��زان محبوبي��ت ترامپ بود. 
آسيب پذيري مذكور از س��ال ۲۰۱۶ در رابط كاربري سايت 
فيس بوك وجود داشت؛ ولي تا اين اواخر شناسايي نشده بود. 

سرقت اطالعات خصوصي ۱۲۰ ميليون كاربر فيس بوك »والت ديزني« روبات پرنده مي سازد

كاربردريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 10 تير سالروز آزاد سازي مهران؛ ايالم  

10تير س��الروز آزادس��ازي مهران از چنگال رژيم بعث 
ص��دام با رش��ادت ها و دالوري هاي رزمندگان اس��ام 
اس��ت. مهران همان شهري اس��ت كه در دوران دفاع 
مقدس بارها توس��ط رژيم بعثي عراق به اشغال نقشه 
دفاع متحركي كه نقش بر آب شد، درآمد اما رزمندگان 
اسام نگذاش��تند يك وجب از خاك وطن در چنگال 
اشغالگران بعثي و حاميان استكباري آنها بيفتد.  نامش 
را استراتژي دفاع متحرك گذاشته بودند. پس از عمليات 
پيروزمندانه والفجر 8 و تصرف شهر فاو در عراق توسط 
رزمندگان اسام در سال 64 رژيم بعث براي جبران اين 
شكس��ت به نزديك ترين شهر در مرز ايران يعني شهر 
مه��ران حمله كرد و اس��تراتژي متفاوتي را اتخاذ كرد. 
استراتژي كه از نظر صدام بعثي مي توانست با استفاده از 
تسليحات نظامي كه شرق و غرب در اختيارش گذاشته 
بودند در جبهه زميني، نيروهاي ايراني را غافلگير كند و 

به همين دليل به الك دفاعي رفته بود. 
 عكس بوعلي س�ينا دوباره روي دفترچه هاي 
درماني؛ همدان| معاون سازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: از مس��ووالن تامين اجتماعي خواسته ايم درباره 
حذف عكس بوعلي سينا از دفترچه هاي درماني توضيح 
دهند.  نمكي در ادامه گفت: شخصيت و جايگاه بوعلي 
س��ينا، نه براي مردم ايران زمين كه براي مردم جهان 
داراي جايگاه��ي عظيم اس��ت.  او افزود: حذف عكس 
بوعلي س��ينا از روي دفترچه هاي تامين اجتماعي آن 
طور كه اين س��ازمان اعام كرده براي تغيير به عكسي 

بسيار زيباتر است. 
 خسارتي از اغتشاشات شب گذشته خرمشهر 
وارد نشد؛ خرمشهر| فرماندار خرمشهر با بيان اينكه 
تجمعات شب گذش��ته در خرمشهر هيچ كشته يي در 
پي نداش��ت، تصريح كرد: هيچ خسارت خاصي در اين 
اغتشاشات به ش��هر وارد نشد و تنها شيشه هاي اموال 
عمومي شكسته شد همچنين تنها يك مجروح حاصل 
اين تجمعات بود كه جراحت وي س��طحي بود. ولي اهلل 
حياتي با اش��اره به برقراري امنيت كامل در خرمشهر 
اظهار كرد: شب گذشته تجمعاتي در خيابان هاي شهر 
در اعتراض به شوري آب انجام شد كه عده يي اخالگر 
موج��ب بر هم زدن نظم عمومي ش��دند كه با دخالت 
ني��روي انتظامي، اوضاع كنترل و اخالگران دس��تگير 
ش��دند.  فرماندار خرمشهر درخصوص وضعيت كنوني 
آب شرب خرمش��هر عنوان كرد: درحال حاضر شوري 
آب خرمش��هر به 3000ميكروموس رسيده و وضعيت 
كاما مطلوب اس��ت.  او يادآور ش��د: شوري آب از بين 

رفته و اكنون آب شهرستان شيرين است. 
 ايج�اد جنگ رواني و اقتصادي توطئه دش�من 
است؛ سنندج| امام جمعه مريوان گفت: ايجاد جنگ 
رواني و اقتصادي در ايران توطئه دش��من اس��ت و بايد 
دولت و ملت براي نجات كش��ور از اين بحران اقتصادي 
وحدت خود را حفظ كنند. ماموستا مصطفي شيرزادي 
با اشاره به دسيسه هاي دشمن در طراحي و اجراي انواع 
نقش��ه هاي اقتصادي عليه ملت ايران اظهار كرد: براي 
اينكه از مشكات اقتصادي كشور نجات پيدا كنيم بايد 
دولت و ملت وحدت خود را حفظ كنند. وي گفت: بايد 
همه مردم و مس��ووالن براي حل مش��كات اقتصادي 
كش��ور دست به دس��ت يكديگر بدهيم و پشتيبان هم 
باشيم تا از نقشه ها توطئه هاي دشمنان نجات پيدا كنيم. 
 زن�ان را به دليل شايس�تگي انتخ�اب كرديم 
نه به دليل زن بودن؛ اصفهان| نخس��تين نشس��ت 
بررس��ي فرصت ه��ا و چالش هاي نق��ش و حضور زنان 
در مديريت ش��هري ديروز با حضور »معصومه ابتكار« 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، استاندار 
و ش��هردار اصفهان و رييس و اعضاي ش��وراي ش��هر 
اصفهان در تاالر ش��هروند برگزار شد. شهردار اصفهان 
گفت: آنچه موجب س��پردن پس��ت هاي مديريتي در 
اين دوره مديريت ش��هري به زنان ش��ده، توانمندي و 
شايستگي آنهاست. زنان را به دليل شايستگي انتخاب 
كرديم نه به دليل زن بودن آنها و همين موضوع سبب 

شده، مديريت شهري از توانمندي آنها دفاع كند. 
 مش�خص ش�دن تاريخ آزمون استانداردهاي 
مهارتي؛ مش�هد| آزمون اس��تانداردهاي مهارتي در 
خراسان رضوي روز جمعه 15تير امسال برگزار مي شود.  
ريي��س اداره آم��وزش و پژوه��ش اداره كل فرهنگ و 
ارش��اد اسامي خراسان رضوي در باره مشخص شدن 
تاري��خ آزمون اس��تانداردهاي مهارتي گفت: امس��ال 
حدود 3هزار نفر از اين استان در آزمون استاندارد هاي 
مهارتي شركت مي كنند. محمدرضا محمدي افزود: اين 
آزمون همزمان با مشهد در شهرهاي سبزوار، نيشابور، 
تربت حيدريه، گناباد، كاشمر، قوچان، فريمان، سرخس، 
بردسكن، تايباد، كات، چناران و خليل آباد نيز برگزار 
مي ش��ود. او گفت: پذيرفته ش��دگان در اين آزمون ها 
گواهي كسب مهارت در رش��ته مورد نظر را از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامي دريافت كرده و مي توانند در 

آن رشته مشغول به كار شوند. 
 700 ميلي�ارد توم�ان ب�ه اج�راي پروژه ه�اي 
آبخيزداري كشور اختصاص يافت؛ رشت| مديركل 
دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور گفت كه حدود 700ميليارد تومان از 
محل صندوق توس��عه ملي كشور براي اجراي طرح هاي 
آبخيزداري سراس��ر كش��ور اختصاص يافت. هوش��نگ 
جزي در حاش��يه نشس��ت هماهنگي اجراي طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري سال 97 كه با حضور معاونان 
آبخيزداري ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري سراسر 
كش��ور در مركز آموزشي جوانش��ير واقع در كرج برگزار 
ش��د، افزود: امس��ال يكي از اولويت هاي كش��ور موضوع 
آبخيزداري اس��ت كه به همين منظور براي نخستين  بار 
اعتب��ار خوبي براي آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  او با 
بي��ان اينكه اجراي طرح هاي موف��ق آبخيزداري نيازمند 
يك برنامه ريزي با طراحي مناسب است، اظهار كرد: بايد 
در اين برنامه ريزي ها ب��راي هر كدام از حوزه هاي آبخيز 
كشور اقدامات مورد نياز سنجيده شود و اعتبارات مربوطه 
متناس��ب با بحران هاي آبخيزداري در هر حوزه و استان 

اختصاص  يابد. 

اخبارشهرستانها

فعاالن صنعت هتلداري از مشكالت بوم گردي مي گويند

چالش هتل هاي خالي و كاشانه هاي پررونق
گروه بنگاه ها|

در ش��رايطي ك��ه اقتص��اد اي��ران ب��ه دنبال 
راهكارهايي اس��ت ك��ه از طريق آن وابس��تگي 
بيش از حد به درآمده��اي نفتي را كنترل كند؛ 
حوزه گردشگري و جذب توريست در كشورمان 
ظرفيتي اس��ت ك��ه مي تواند به عن��وان صنعت 
جايگزين ب��ه جاي درآمده��اي نفتي عمل كند 
و ظرفيت ه��اي تازه يي را ب��راي اقتصاد ايران به 

وجود بياورد. 
 الزمه به كارگيري اين ظرفيت ها ايجاد بستر 
مناس��ب براي جذب گردشگر در كشورمان است 
كه ب��ه نظر مي رس��د هنوز تا رس��يدن به نقطه 
اي��ده آل فاصله زي��ادي دارد. س��اخت هتل هاي 
اس��تاندارد و 5 س��تاره؛ توس��عه حم��ل و نق��ل 
جاده ي��ي، ريلي و هوايي در كنار س��اير گزاره ها 
بس��تر الزمي اس��ت كه اقتصاد ايران براي بهبود 
ش��اخص هاي گردش��گري به آن نياز دارد اما در 
كنار اين بس��ترها موضوع نظارت بر كاش��انه ها و 
متل هاي گردش��گري يكي ديگر از ضرورت هايي 
است كه در ش��رايط فعلي بايد به ابعاد و زواياي 
گوناگ��ون آن توجه ش��ود. در اين ميان مس��اله 
توس��عه اقامتگاه ه��اي ش��خصي و خانگي كه از 
آنها ذيل عنوان كاش��انه هاي شهري ياد مي شود، 
موضوع��ي اس��ت ك��ه از منظر هتل��داران آينده 
صنعت هتلداري در كشورمان را با مشكل مواجه 
كرده است؛ چراكه با توسعه اين نوع كاشانه هاي 
اقامت��ي عطش مردم براي اس��تفاده از هتل هاي 
بزرگ كمتر مي ش��ود و اين موضوع باعث ش��ده 
ت��ا فع��االن صنعت هتل��داري زبان ب��ه انتقاد از 

طرح هاي بوم گردي و اقامتي بچرخانند. 
در همي��ن زمينه ريي��س جامع��ه هتلداران 
استان گيان با اشاره به اينكه هيچگونه نظارتي 
به مسافركاش��انه هاي گيان ص��ورت نمي گيرد، 
مسافركاش��انه ها،  كاره��اي  برخ��ي  در  گف��ت: 

غيرقانوني انجام مي گيرد. 
حس��ن مهروراصلي گفت: ح��دود 270هتل، 
مجتمع و هتل آپارتمان در اس��تان گيان وجود 
دارد كه تنها 3 هتل 5 س��تاره در استان تاكنون 
اح��داث ش��ده و نياز اس��ت تا در مركز اس��تان 
هتل هاي 5 ستاره بيشتري ايجاد شود زيرا رشت 
ش��هر تجارت است و ما در ش��هر رشت نيازمند 
ساخت هتل هاي متنوع هستيم تا سطح خدمات 

رفاهي به گردشگران بهتر و بيشتر شود. 
او با اش��اره ب��ه اينكه هر س��اله در ايام پيك 
س��فر شاهد حضور گردشگران و مسافران زيادي 
در استان هس��تيم، افزود: متاس��فانه تاكنون ما 
نتوانس��ته ايم از حض��ور گردش��گران در گيان 

بهره برداري درستي داشته باشيم. 

 هميشه پاي دولتي ها در ميان است
رييس جامعه هتلداران اس��تان گيان ادامه 
داد: رقيب ه��اي نابراب��ري در مقاب��ل جامع��ه 
هتلداران اس��تان وجود دارد و علت آن اس��ت 
كه دس��تگاه هاي دولتي از خدمات و تسهيات 
دولت اس��تفاده كرده اند و خدم��ات بي كيفيت 
و ارزان ارائ��ه مي كنند كه خ��ود اين امر باعث 
نارضايتي مسافران و گردشگران از خدمات ارائه 

شده است. 
مهرور با اش��اره به اينك��ه بخش خصوصي از 
ارائه خدمات به گردش��گران محروم مانده است، 
گفت: ما نتوانس��تيم اصل 44 قانون اساس��ي كه 
دغدغه مقام معظم رهبري و نظام اس��ت را  اجرا 
كنيم، خدمات خصوصي س��ازي نش��ده و بخش 

خصوصي حضور دارد اما بخش دولتي در رقابتي 
نابراب��ر ب��دون دادن ارزش افزوده درح��ال ارائه 

خدمات به گردشگران است. 
او اضافه كرد: عالي ترين ركن سواد اجتماعي 
مربوط به گروه معلمين جامعه اس��ت، مدارسي 
ك��ه جاي تعلي��م و تربي��ت بايد باش��د امروز با 
كمتري��ن امكانات ممكن از 200تا 300مس��افر 
در هر ش��بانه روز در كاس ه��اي درس پذيرايي 
مي كنند و با داش��تن چند س��رويس بهداش��تي 
مش��ترك بس��ياري از ارزش هاي انس��اني را زير 

سوال مي برند. 
ريي��س جامعه هتل��داران اس��تان گيان 
خاطرنشان كرد: خدمات درست به مردم ارائه 
نمي شود، نارضايتي خدمات ارائه شده توسط 
آم��وزش و پ��رورش ارتقاي كيفي��ت خدمات 
هتل��داري را پايي��ن آورده اس��ت و هتلداران 
با ارئ��ه خدمات با س��طح پايين تر ب��ه دنبال 
كاهش هزينه ها هس��تند و اين سبب شده تا 
مسافران رده هاي 4 و 5 به استان سفر كنند و 
مسافراني كه به دنبال دريافت خدمات لوكس 
هستند، استان ها و كشورهاي ديگري را جهت 

سفر برگزينند. 

 ارزآوري از گردشگري
 اي��ن فع��ال صنعت هتلداري تاكي��د كرد: ما 
به دنب��ال ارتقاي آموزش و خدم��ات در جامعه 
هتلداري هس��تيم تا همچ��ون هتل هاي مطرح 
دني��ا ب��ه ارائ��ه خدم��ات بپردازيم و اي��ن براي 
هتلداران استان هزينه بر است اما مدارس استان 
ب��ا رنگ آميزي كاس هاي درس خود س��عي در 

جذب مسافران دارند. 
مهرور خاطرنشان كرد: قريب به 80 درصد از 
هتل هاي اس��تان در ايام تابس��تان خالي هستند 
اين درحالي اس��ت كه خانه هاي معلم كه زماني 
تنها مختص اقامت جامعه فرهنگيان كش��ور بود 
در ايام تابستان كاما پر بوده و غير از فرهنگيان 

درحال ارائه خدمات به عموم مردم هستند. 

او ادامه داد: ارائه خدمات در مراكز دولتي كه 
همه هزينه ها بر دوش دولت اس��ت با بهره گيري 
از نيروهاي دولتي ب��دون پرداخت ارزش افزوده 
ص��ورت مي گيرد و اين رقابت با بخش خصوصي 

كاما نابرابر است. 
رييس جامعه هتلداران استان گيان با اشاره 
به اينكه بدبختي ما زير سرس��بزي استان مخفي 
شده است، گفت: مسافركاشانه در استان گيان 
مشكات فراواني را ايجاد كرده كه بايد بازنگري 
دقيقي در راس��تاي ارائه خدم��ات در اين مراكز 
ص��ورت گيرد و نبايد درحالي ك��ه اين مراكز به 
حال خود رها ش��ده اند، بوم گردي را در اس��تان 
راه انداخ��ت و آن را به حال خ��ود رها كرد زيرا 
مي تواند تبعات اجتماعي زيانباري براي اس��تان 

رقم بزند. 
او اضاف��ه كرد: امروز نف��ت نمي تواند تنها راه 
درآمد كش��ور باش��د بايد به دنب��ال ارزآوري در 
كشور باشيم و تنها بخشي كه مي تواند در كشور 
ارزآور باشد، بخش گردشگري است كه منحصرا 
مربوط به جامعه هتلداران است زيرا هتل ها براي 
ارائ��ه خدمات 320ن��وع از خدم��ات و كاالهاي 
مصرفي را استفاده مي كنند و اين امر حكايت از 
آن دارد كه چرخه عظيم اقتصادي كشور وابسته 

به ارائه خدمات در هتل هاست. 
مه��رور افزود: م��ا نيازمند بازنگ��ري در بخش 
گردشگري هستيم، مسووالن بايد همدلي بيشتري 
با جامعه هتلداران كش��ور و اس��تان داشته باشند، 
خدم��ات ارزان در مراكز غيرمرتبط با گردش��گري 
ارائ��ه كردن كيفيت خدم��ات را كاهش در نتيجه 
س��بب نارضايتي گردشگران مي شود و يك مسافر 

ناراضي 20مسافر را از استان فراري مي دهد.

 مدرسه هايي كه هتل مي شوند
او با اش��اره به اينكه آم��وزش و پرورش نبايد 
در كار گردش��گري دخالت كن��د، گفت: اگر قرار 
اس��ت مدارس در فصل تابستان به علت بيكاري 
به هتل تبديل ش��وند ما هم در پاييز و زمستان 

كه مس��افر نداريم، مي تواني��م هتل هايمان را به 
مدرسه تبديل كنيم. 

رييس جامعه هتلداران اس��تان گيان گفت: 
زماني كه طرح اقامت مسافران در مدارس مطرح 
ش��د، قرار بود سرريز مس��افران به مراكز اقامتي 
موقت همچون مدارس روانه ش��وند اما اكنون ما 
بايد منتظر بمانيم تا مدارس پر شوند تا مسافران 
ب��ه هتل ها مراجع��ه كنند و جالب تر اين اس��ت 
كه عاوه بر م��دارس درحال حاضر خوابگاه هاي 
دانش��جويي ه��م به مراك��ز اقامتي مس��افران و 

گردشگران تبديل شده اند. 
او خاطرنشان كرد: هتل هاي ما در بندر انزلي 
متنوع ترين خدم��ات را ارائه مي دهند اما اكنون 
همه آنها خالي از مس��افر هس��تند اگر اين روند 
ادام��ه يابد، فروپاش��ي داخلي هتل ها را ش��اهد 

خواهيم بود. 
مهرور با اشاره به فعاليت 5 هزار مسافركاشانه 
با مجوز ميراث فرهنگي اس��تان گفت: هيچگونه 
نظارت��ي ب��ه مسافركاش��انه هاي اس��تان صورت 
نمي گي��رد و برخي مسافركاش��انه ها ب��ه عنوان 
مراكز فس��اد درح��ال فعاليت هس��تند نه مراكز 
ارزان قيمت و عامل بازدارنده ورود مس��افران به 

هتل ها محسوب مي شوند. 
رييس جامعه هتلداران اس��تان گيان گفت: 
درحال حاضر با توجه به فصل تابس��تان ضريب 
اشغال هتل هاي اس��تان كمتر از 15درصد است 

كه اين فاجعه محسوب مي شود. 
او تاكيد كرد: ما مخالف فعاليت مسافركاشانه ها 
و بوم گردي نيس��تيم زيرا س��ليقه مردم در بحث 
اقامت طي اين س��ال ها تغيير كرده اس��ت. الزم 
اس��ت مسافركاشانه ها و مراكز بوم گردي در كنار 
هتل ها باشند همانطور كه در استان اردبيل اين 
اتفاق درحال انجام است و الزم است، قانون براي 
مسافركاش��انه و هتل ها يكي ش��ود تا بتوانيم در 

كنار هم به رقابت سالم بپردازيم. 
رييس جامعه هتلداران اس��تان گيان متذكر 
ش��د: مقص��ر اصل��ي در وضعيت پي��ش آمده و 

مشكات جامعه هتلداران استان گيان سازمان 
متولي ماس��ت كه فكري به ح��ال ما نمي كند و 
از مس��ووالن عاليرتبه اس��تان درخواست كمك 

صورت نمي گيرد. 

 مشكل خانه هاي شخصي
رييس اتحاديه هتلداران خراس��ان رضوي نيز 
معتقد اس��ت: درحال حاضر 70 درصد هتلداران 
مشهد آماده فروش هستند در يك كام صنعت 

هتلداري مشهد ورشكسته است. 
محم��د قانع��ي؛ درب��اره موازي كاري ه��ا در 
فعاليت ه��اي هتل��داران مي گويد:»اف��رادي كه 
مشتاق به ساخت و ساز هتل هستند به سازمان 
گردش��گري معرفي و مجوزهاي اوليه را دريافت 
مي كنند بدون اينكه از ما استعامي گرفته شود. 
نهايتا پس از س��اخت و ساز و اتمام مجموعه به 
اتحادي��ه مراجعه مي كنند. به نظر ش��ما اتحاديه 
مي تواند به فرد يا افرادي كه با چند صد ميليارد 
س��رمايه خودش را سه چهار سال درگير كرده و 
حاال هتل ساخته ش��ده آماده بهره برداري دارد؛ 
همكاري نكند؟ مش��كل اين اس��ت كه سازوكار 
اي��راد اساس��ي دارد. اين مس��اله را باره��ا ما به 
مس��ووالن گوش��زد كرده ايم تا حدودي هم خود 

ايشان متوجه شرايط شده اند. 
او درب��اره هتل هاي دولتي و تاثير اين هتل ها 
در كس��ادي بازار اين حوزه مي گويد:» هتل هاي 
وابس��ته به بخش دولتي اصا مش��كات مالي و 
اي��ن بح��ران را درك نمي كنند. اي��ن هتل هاي 
شخصي ساز هس��تند كه زير بار مشكات و عدم 
درآم��د درحال ورشكس��تگي هس��تند. پس اگر 
س��ازمان يا ارگان دولتي درحال حاضر مش��غول 
هتل سازي باش��د هم نبايد تعجب كرد. در واقع 
وقت��ي مس��ووالن خود ب��دون توجه ب��ه حجم 
عظي��م هتل هاي خالي از مس��افر اين ش��هر به 
دنبال اح��داث واحدهاي اقامت��ي ارزان قيمت و 
زائرسراهاي دولتي هس��تند چه توقعي مي توان 
داشت؟ با دست باز و چشم بسته خرج مي كنند. 
زيان ده هم باش��ند خوب چرخش��ان مي چرخد. 

مثال هم در همين شهر مشهد فراوان است.«
او در ادامه مي گوي��د:»روزگاري خريدار هتل 
در مش��هد بايد كفش آهن��ي به پا مي كرد. چون 
كسي فروشنده نبود. اما درحال حاضر 70درصد 
هتلداران مش��هد آماده فروش هستند. هتلي كه 
در س��ال 93 حدود 150ميلي��ارد تومان قيمت 
مي خورد درحال حاض��ر 70ميليارد هم خريدار 
ن��دارد. در ي��ك كام صنعت هتلداري مش��هد 
ورشكس��ته اس��ت. بس��ياري هتل هاي نيمه ساز 
كه با مش��اهده بازار تكميل هتل را رها كرده اند. 
حتي هتل هايي هستند آماده افتتاح كه از ترس 
مخارج و ضرر بيش��تر، صاحبانش��ان درش را باز 

نمي كنند.«
قانعي درباره خانه هاي شخصي كه اين روزها 
كسب وكار هتل ها را كساد كرده، مي گويد:»من 
واقع��ا نمي دانم زماني كه اين همه هتل و هتل 
آپارتمان خالي وجود دارد چرا به بايد خانه هاي 
شخصي در اين ش��هر اقامتگاه مسافران شود؟ 
آن هم خانه هاي ش��خصي كه غالبا بدون مجوز 
فعالي��ت مي كنن��د. چندي��ن بار از مس��ووالن 
قضايي درخواس��ت برخورد س��فت و س��خت 
كرده ايم اما حركت جدي نش��ده است. انصاف 
اس��ت يك نفر براي كسب درآمد كناره از خانه 
شخصي اش سبب تعطيلي چند هتل و با تعداد 

زيادي خدمه شود؟«

ريي��س  بلوچس�تان|  سيس�تان  و 
كش��اورزي  جه��اد  س��ازمان 
ن  چس��تا بلو ن و  سيستا
با اش��اره به پيش��رفت 65درصدي 
طرح انتقال آب با لوله به 46 هزار 
از اراضي كش��اورزي دشت  هكتار 
سيس��تان گفت: اجراي اين پروژه 
و بهره برداري از آن از مهاجرت س��اكنان منطقه جلوگيري 
مي كند. به گزارش تس��نيم، س��يددانيال محبي اس��تاندار 
سيستان وبلوچس��تان به همراه جمعي از مديران اس��تاني 
ظه��ر ديروز از مراحل اجرايي طرح انتقال آب با لوله به 46 
هزار هكتار از اراضي كشاورزي دشت سيستان بازديد كرد. 
رييس سازمان جهاد كش��اورزي سيستان وبلوچستان در 
حاشيه اين بازديد گفت: طرح بزرگ انتقال آب با لوله به 46 
هزار هكتار از اراضي كشاورزي دشت سيستان 850 ميليون 
دالر اعتبار در برداشته و در 16 ناحيه عمراني با 21 پيمانكار 
رتبه يك كش��وري و 27 مش��اور اجرايي در حال اجراست.  
مجتبي پيري با اش��اره به پيش��رفت 65درصدي اين پروژه، 
بيان كرد: اين طرح در 5 شهرس��تان زاب��ل، زهك، هامون، 
هيرمند و نيمروز در منطقه سيس��تان واقع در شمال استان 
در حال اجراس��ت كه براس��اس مطالعات انجام شده پس از 
اتمام و بهره برداري از طرح س��االنه 400 ميليون مترمكعب 
آب اختصاصي از طريق اين طرح دراختيار بهره برداران بخش 
كش��اورزي قرار مي گيرد و اجراي اين پروژه و بهره برداري از 

آن از مهاجرت ساكنان منطقه جلوگيري مي كند. 
سيددانيال محبي استاندار سيستان وبلوچستان صبح امروز 
ب��راي بازديد از طرح هاي عمراني منطقه سيس��تان ازجمله 
طرح انتقال آب به 46 هزار هكتار از اراضي دشت سيستان، 
عازم اين منطقه ش��ده است. اس��تاندار سيستان وبلوچستان 
ابتدا از ش��هرك صنعتي رامشار و طرح ايجاد كارخانه كاشي 
و سراميك در اين ش��هرك بازديد به عمل آورد و سپس به 

طرح هاي عمراني شهرستان هامون سركشي كرد.

طرح انتقال آب از مهاجرت ساكنان منطقه 
جلوگيري مي كند

اصفه�ان| مدي��ر رواب��ط عمومي 
و آم��وزش همگاني ش��ركت آب و 
فاضاب اس��تان اصفه��ان هرگونه 
خبري مبني بر جيره بندي آب در 
اس��تان اصفهان را نادرست دانست 
و گفت: شركت آبفا استان اصفهان 
هيچ گاه، هيچ گون��ه برنامه يي براي 
جيره بندي آب ش��رب نداش��ته و ندارد به طوري كه در اين 
راس��تا آبفا اس��تان هرگونه خبري مبني بر جيره بندي آب 

شرب را تكذيب مي كند. 
س��يداكبر بني طبا با بيان اينكه م��ردم هيچ گونه نگراني 
بابت جيره بندي آب ش��رب نداش��ته باش��ند، اع��ام كرد: 
ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان همان گونه كه در س��ه ماهه 
ابتداي س��ال جاري با توجه به محدوديت منابع شديد آبي 
توانست آب ش��رب مردم را تامين كند مطمئنا در ماه هاي 
باقي مانده از فصل گرم س��ال هم مردم ش��اهد جيره بندي 

آب نخواهند بود. 
او اف��زود: در حال حاضر با روند تامين منابع آب ش��رب 
كه ازس��وي مسووالن امر صورت گرفته و نيز از سوي ديگر 
با همكاري خوب مردم در مصرف بهينه آب شرب، شركت 
آبف��ا همچنان موفق به تامين آب ش��رب پاي��دار مردم در 
استان اصفهان است و از مردم مي خواهيم اخباري پيرامون 

جيره بندي آب شرب را جدي نگيرند. 
مدي��ر روابط عمومي ش��ركت آبفا اس��تان ب��ا تاكيد بر 
اعتمادسازي مردم از سوي رسانه ها، گفت: دو خط قرمز در 
شركت آبفا استان داريم كه يكي كيفيت آب است و تاكيد 
بر اين موضوع كه هيچ مشكلي از لحاظ كيفيت وجود ندارد 
و تغيي��ر ذائقه مردم به خاطر اس��تفاده از منابع آب جديد 
و محلي طبيعي اس��ت، دومين خط قرم��ز هم جيره بندي 
آب اصفهان اس��ت كه تمام تاش مديريت ش��ركت مبني 
بر افزايش ظرفيت منابع آب بوده اس��ت و بحث جيره بندي 

اصا مطرح نيست.

كيفيت و جيره بندي دو خط قرمز شركت آبفا 
استان اصفهان است

خوزستان | مديرعامل آب و برق 
خوزس��تان با اش��اره به شكستگي 
خ��ط انتق��ال آب غدير ب��ه آبادان 
اخي��ر  روزه��اي  در  خرمش��هر  و 
گفت: ب��ا تاش هايي كه به صورت 
ش��بانه روزي انجام ش��د، خط لوله 
غدير ترميم و در حال حاضر انتقال 
آب به آبادان و خرمش��هر از طريق لوله مذكور ازسر گرفته 

شده است. 
محمدرضا شمس��ايي در گفت وگو با ايس��نا با رد مجدد 
ش��ايعه صادرات آب به كش��ورهاي عراق و كويت، تصريح 
كرد: ايران نه آبي به كش��ورهاي همسايه صادر مي كند، نه 
قصدي در اي��ن رابطه دارد. هيچ ق��راردادي در اين زمينه 
با كش��ورهاي همس��ايه منعقد نشده اس��ت و در مجموعه 
تاسيس��ات موجود، امكان اينكه شكستگي هايي رخ دهد و 
از آن در ش��بكه هاي مجازي بهره برداري سوءاستفاده شود 
وج��ود دارد، بنابراين ضمن تكذي��ب هرگونه انتقال آب به 
خارج از كش��ور، صراحتا اع��ام مي كنيم كه چنين چيزي 

واقعيت ندارد. 
او با اش��اره به اينكه احداث بند م��ارد در نقطه انتهايي 
بستر رودخانه كارون براي جلوگيري از تاثير مد دريا، يكي 
از اقدامات موثري اس��ت كه س��ازمان آب و برق خوزستان 
از چند ماه قبل آغاز و در هفته گذش��ته به اتمام رس��اند، 
ادامه داد: باتوجه به اينكه بخش��ي از مد دريا پشت اين بند 
محب��وس مانده، از چند روز قب��ل براي تخليه آن از طريق 
ايستگاه پمپاژ مارد اقدام كرده ايم كه با تخليه تدريجي آن 
شاهد كاهش EC و شوري آب هستيم و همچنان هم اين 

روند ادامه خواهد داشت. 
او ادام��ه داد: با پيگيري هايي كه در حال انجام اس��ت، 
برداش��ت هاي باالدس��ت توس��ط ش��ركت هاي نيش��كر و 
كش��ت هاي شلتوك در پايين دس��ت كارون كنترل شده و 

در حال پايش است.

 از سر گرفته شدن انتقال آب 
به آبادان و خرمشهر

گيالن|  رييس سازمان مديريت و 
مردم  مي گويد:  گيان  برنامه ريزي 
چي��زي ج��ز اقتصاد و اش��تغال را 

مطالبه نمي كنند. 
به گزارش ايلنا، كيوان محمدي 
برنامه ريزي شهرس��تان  در كميته 
امل��ش تعام��ل ب��ا جه��ان، نجات 
اقتصاد و احياي اخاق را ش��عار حزبي و جناحي ندانس��ت 
و افزود: هر كس��ي كه مسووليت اجرايي، تقنيني و قضايي 
را برعهده بگيرد، نمي توان��د و نبايد خارج از اين چارچوب 
عمل كند. قطعا اگر در تعامل با جهان همه ما با هم باشيم، 
مي توانيم باالترين امتياز را به دست آوريم، اما اگر اختاف 

داشته باشيم، دل كسي براي ما نمي سوزد. 
او با يادآوري سياس��ت كلي دول��ت، اظهار كرد: رييس 
دول��ت و تيم همراه��ش تعامل با جهان، نج��ات اقتصاد و 
احياي اخاق را محور كار خ��ود قرار دادند، زيرا راهي جز 
اي��ن نداريم.  كيوان محمدي ب��ا بيان اينكه هنر ايراني ها و 
هنر نظام در مذاكره اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اس��ام دين 
منط��ق، اس��تدالل، صحبت كردن و تعامل اس��ت و قدرت 
 فرهنگ��ي اس��ام هم��ه را متقاع��د مي كند. اي��ن اعتقاد 
40 س��اله ما بوده و شعار سياسي نيست و هر كسي غير از 
اين فكر كند، اس��ام امام را خوب درك نكرده، زيرا اسام 

امام، اسام استدالل است. 
او مش��كات اقتصادي را مهم ترين دغدغه مردم دانست 
و اضافه كرد: مس��اله محيط زيست در كشور ما فاجعه انگيز 
اس��ت، اما م��ردم چيزي ج��ز اقتصاد و اش��تغال را مطالبه 
نمي كنند لذا بايد بفهميم كه چرا اقتصاد ما دچار مش��كل 
شده است.  محمدي، با بيان اينكه هنوز يك رابطه با ثبات 
ب��ا دنيا را طراحي نكرده ايم، افزود: بايد در اين زمينه تاش 
كني��م و از تعامل ب��ا جهان روي گردان نباش��يم. بي ترديد 
اقتص��اد م��ا با تكيه بر داخ��ل و نگاه صادرات��ي بهبود پيدا 

مي كند، اما بايد بدانيم كه امكانات ما محدود است.

 مردم چيزي جز اقتصاد و اشتغال
مطالبه نمي كنند
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اقتصاد اجتماعي12
اليحه حمايت از حقوق كودكان 
2 هفته ديگر در صحن مجلس 

رييس كميسيون اجتماعي مجلس از رسيدگي 
به اليحه حمايت از حقوق ك��ودكان و نوجوانان در 
صحن علني مجلس تا ۲ هفته ديگر خبر داد. سلمان 
خدادادي در واكنش ب��ه اينكه برخي از نمايندگان 
مجل��س و صاحبنظران حوزه ك��ودك بر اين باورند 
ك��ه اليحه حماي��ت از حقوق ك��ودك و نوجوان به 
اندازه يي اهمي��ت دارد كه بايد در معرض عمومي و 
از س��وي همه نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد، نه 
اينكه انحصارا توسط كميسيون قضايي بررسي شود، 
بيان داش��ت: اين اليحه حائز اهميت اس��ت و همه 
اقشار جامعه به اين اليحه حساس هستند، چرا كه 

اليحه يي حمايتي در حوزه كودك و نوجوان است. 
او در ادامه گفت: مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسي 
اين اجازه به مجلس داده ش��ده ك��ه برخي لوايح و 
طرح هاي بودجه يي ك��ه از اهميت بااليي برخوردار 
هس��تند، در كميسيون مربوطه به صورت تخصصي 
مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه از وقت گيري بيشتري 
برخوردار است و وظيفه مجلس به كميسيون تنفيذ 
مي ش��ود و هر چه كميس��يون تصويب كرد همان 
هم تبديل به قانون ش��ده و ديگ��ر به صحن علني 
مجل��س نمي آي��د، اين براي س��رعت عمل اس��ت. 
خ��دادادي در ادامه به ايلن��ا گفت: اليحه حمايت از 
حقوق كودك و نوجوان براي اينكه هر چه س��ريع تر 
مورد بررسي قرار گرفته و تبديل به قانون و اجرايي 
شود، براساس اصل ۸۵ به صورت تخصصي بررسي 
مي شود. بررسي و تبديل اين اليحه به قانون زمانبر 
ش��ده است و به همين خاطر به دليل نگاه عميق تر 
كميسيون به اين مساله به اين صورت مورد بررسي 
قرار مي گيرد. تجربه نش��ان داده اس��ت، لوايحي كه 
به صورت تخصصي در كميس��يون بررسي مي شود 
تا ۹۵درصد ش��بيه به لوايحي هستند كه در صحن 
بررسي مي شود، بنابراين مشكلي به وجود نمي آيد. 

ريي��س كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��امي در ادامه گفت: ممكن ب��ود كه اين اليحه 
يك سال در نوبت صحن قرار بگيرد. برخي اعتراض 
كردند كه همه نمايندگان بايد اين اليحه را بررسي 
كنند، اما مساله اين است كه در كميسيون هم همه 
نمايندگان مي توانند نظر دهند و پيشنهادات خود را 
در آنجا ارائه دهند تا نظرات آنها اعمال شود، اما اينكه 
اين اليحه در صحن مطرح ش��ود توسط نمايندگان 
پيشنهاد ش��د و به نظر مي رس��د كه مورد موافقت 
هيات رييس��ه نيز قرار گرفت و اين اليحه در دستور 
صحن قرار داده شد و در اولويت نيز قرار گرفته است. 
در صورتي كه اگر به صورت هميش��گي قرار بود در 
دس��تور كار باش��د بايد ۶ ماه در صف مي ماند. فكر 
مي كنم كه تا دو هفته آينده در دستور رسيدگي در 

صحن مجلس قرار گيرد. 

امكان بازگشت حركت دست 
برخي بيماران ضايعه نخاعي 

رييس بيمارستان رفيده دانشگاه علوم بهزيستي 
و توانبخشي گفت: براي برخي بيماران ضايعه نخاعي 
كه حركت ش��انه و بازو دارند، امكان بهبود عملكرد 
و احتمال برگشتن حركت دست فراهم شده است. 

فريدون اليقي اظهار كرد: بيماران مبتا به آسيب 
نخاع��ي در ناحيه گ��ردن، دچار فلج چهار دس��ت و 
پا مي ش��وند؛ آس��يب نخاعي اي��ن بيم��اران را هنوز 
نتوانسته ايم، درمان كنيم اما اعصاب محيطي )اعصاب 
باال و پايين محل ضايع��ه( را پيوند زديم و در نتيجه 
توانستيم حركات دس��ت را بازگردانيم. او اضافه كرد: 
براي نمونه بيماري كه هش��ت ماه پيش جراحي شده 
اس��ت، مي تواند مسواك بزند، ويلچر را حركت دهد و 
غذا بخورد؛ جراحي فقط بخش��ي از مجموعه درماني 
اين بيماران اس��ت و بخش عمده درمان برعهده تيم 
توانبخشي شامل متخصصان كاردرماني، فيزيوتراپي، 
نورولوژي و روانپزش��كي اس��ت. رييس بيمارس��تان 
توانبخشي رفيده تاكيد كرد: بيماران آسيب نخاعي كه 
بخشي از حركات شانه و بازو را دارند اما حركت دست 
ندارن��د، مي توانند كانديدهاي خوب��ي براي انجام اين 
پيوند باشند. شرط ديگر براي اين بيماران اين است كه 
از زمان وقوع حادثه بيشتر از ۶ ماه تا يك سال نگذشته 
باش��د. اليقي گفت: براي بيماراني كه بطور مثال پنج 
سال از زمان وقوع حادثه منجر به آسيب نخاعي آنان 
گذشته باشد، نيز مي توان جابه جايي تاندون انجام داد 
تا برخي حركات به حركات ديگر تبديل شوند و بتوانند 

انگشتان خود را خم كنند. 
فوق تخصص جراحي ترميمي دس��ت و اعصاب 
محيطي افزود: هرچند جراحي ش��ايد س��ه ساعت 
بيشتر طول نكشد اما مجموعه اقدامات درماني براي 
اين بيماران به صورت ش��بانه روزي از هشت ماه تا 
يك سال زمان مي برد و اين بيماران بايد روزي چهار 
ساعت تمرين كنند تا بازآموزي حركتي الزم ايجاد 
ش��ود.  اليقي با بيان اينكه در ايران آمار مرگ و مير 
معلوليت ناش��ي از ضايعه نخاعي بس��يار زياد است، 
ادامه داد: اينگونه جراحي ها در مراكز درماني معتبر 
كشورهاي ديگر انجام شده است و ما نيز با توجه به 
آمار باالي بيماران ضايعه نخاعي عاقه مند به انجام 

اين جراحي هستيم. 
رييس بيمارستان توانبخش��ي رفيده با اشاره به 
مطالعه انجام ش��ده در حوزه آس��يب هاي نخاعي از 
س��وي دكتر وفا رحيمي موقر جراح مغز و اعصاب، 
افزود: بر اساس اين مطالعات كه در گزارش سازمان 
جهاني بهداشت نيز آمده است، در ايران به ازاي هر 
يك ميلي��ون نفر 7۲ نفر در هر س��ال دچار ضايعه 
نخاعي مي شوند كه ۹0 درصد آنها به دليل تصادفات 
است.  او اظهار كرد: بر اين اساس ساالنه پنج هزار و 
۸00 تا ۶ هزار مورد جديد ضايعه نخاعي در كش��ور 
اتفاق مي افت��د كه موجب فل��ج اندام هاي حركتي، 
هر چهار ان��دام يا فقط اندام هاي تحتاني مي ش��ود 
كه ۲0 درصد اي��ن موارد مربوط به ضايعات گردني 
اس��ت. اليقي تصريح كرد: ايران بين ۲۸ كش��ور در 
حال توس��عه مقام دوم در بروز معلوليت هاي ناشي 
از ح��وادث جاده يي را دارد؛ متوس��ط جهاني ميزان 
بروز ضايعه نخاعي در جهان ۲۵ نفر به ازاي هر يك 
ميليون نفر جمعيت اس��ت اما اي��ن رقم در ايران به 

7۲نفر مي رسيد. 

اخبار

چهار ماه از ابالغ بي تاثير قانون سهم 3 درصدي معلوالن در استخدام هاي دولتي مي گذرد

وعده وعيد سهم معلوالن از استخدام هاي دولتي

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح كرد

تاثير قاچاق مواد مخدر بر نوسان ارز

س��ال ۹4 بود كه رحماني فضلي، وزير كش��ور و 
دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر از ورود پول هاي 
كثيف قاچاق، به عرصه  اقتصاد و سياست سخن گفت؛ 
موضوع��ي كه واكنش هاي زيادي به دنبال داش��ت و 
بعدتر، ازسوي وزير كشور تعديل شد. او حاال به مساله 
ارزهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر اشاره كرده و تاثير 

اين پول ها در نوسان ارزي كشور. 
دبيركل س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر با اش��اره به 
گ��ردش مالي مواد مخدر و تاثير آن بر بازار ارز گفت: 
مصرف مواد مخدر در ايران به گونه يي اس��ت كه اگر 
هر معتاد در ايران روزانه يك گرم ماده مخدر مصرف 
كند، اين ميزان ساالنه به يك تن مي رسد و اين رقم 
وارد بازار مي شود.  عبدالرضا رحماني فضلي در نشست 

خبري ديروز خود يكي از تقاضاها در بازار ارز را مربوط 
به مواد مخدر و قاچاق كاال دانست و گفت: وقتي ماده 
مخدر وارد كش��ور مي ش��ود از ارز استفاده مي شود و 
سپس تبديل به ريال مي شود.  او ادامه داد: همچنين 
اي��ن ريال مجدد تبديل به ارز ب��راي وارد كردن كاال 
خواهد ش��د كه اين امر بر روند نوس��ان بازار ارز موثر 
اس��ت. يكي از داليل تعيين ن��رخ ارز از طريق بانك 
مركزي و مراكز آن نيز به همين دليل بوده است تا به 

تقاضاهاي كاذب بطور مناسب پاسخ داده شود. 
وزير كش��ور با بيان اينكه در ح��وزه كاال، واردات 
كاال از مرزهاي غربي يا ش��رقي به دليل سياست هاي 
كنترل��ي دقيق ايران و عراق، قاچاق كاال تا ۸0 درصد 
كنترل ش��ده است، افزود: البته اين امر روي وضعيت 

معيشتي مردم تاثيراتي داشته اما با دستورالعملي كه 
در دولت تصويب شده، ساماندهي خواهد شد. 

 تكذيب ادعاي تجاوز به ۴٠ نفر در ايرانشهر
رحمان��ي فضلي درب��اره حادثه ايرانش��هر و تجاوز 
به دخت��ران نيز گفت: اين مس��اله در نم��از جمعه به 
گونه يي مطرح ش��د كه خاف واقع بود و خود اين فرد 
ني��ز صحبتش را اصاح كرد. ادعاي تج��اوز به 40 نفر 
كذب است. در كوتاه ترين زمان مجرمان حادثه بازداشت 
شدند. فردي كه شكايت كرده بود ابتدا يك نفر بود اما ٣ 
نفر ديگر اضافه شدند.  وي ادامه داد: دادستاني هم اعام 
كرد كساني كه شكايتي دارند اقدام قانوني كنند. افراد 
شاكي بيشتر از 4 نفر نيستند و قرار است خارج از نوبت 
به آنها رس��يدگي شود. بعد از توضيح ما كه تعداد افراد 
ش��اكي بيشتر از 4 نفر نيست، درصورتي كه اين تعداد 
افزايش يابند اعام خواهيم كرد. نس��بت به اين مسائل 
حساس هستم و عواطفم نيز جريحه دار شده است.  وزير 
كش��ور با تاكيد بر اينكه بايد به اروپاييان گفت دس��ت 
كم به افغانس��تان كمك كنيد و اگر در منطقه يي رعب 
باشد نتيجه همين است اظهار كرد: در درگيري اخير با 
قاچاقچيان در شرق كشور ٣0 گلوله آرپي جي7 شليك 
كردند. آنها حتي ماش��ين ديد در شب دارند. چه كسي 
به آنها كمك مي كند؟ سه سال پيش گفتيم قاچاقچيان 
با تروريس��ت ها ارتباط دارند؛ باي��د تاش كنيم به اين 
موضوعات به زور بين المللي رس��يدگي شود. نهادهاي 
بين المللي ايران را تشويق مي كنند و گواهي مي دهند 
اما اينها مش��كل ما را ح��ل نمي كند؛ ما ب��ا اعتقادات 

دينيمان مبارزه مي كنيم اما شما چه مي كنيد؟

 گردش مالي ۵٠ ميليارد دالري مواد مخدر 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره وضعيت 
توليد مواد مخدر در افغانستان گفت: تنها افغانستان 
داراي امنيت و توس��عه مي تواند جلوي توليد ماده 

مخدر را بگيرد. ايران پيش��نهاد معيش��ت و كشت 
جايگزين را مطرح كرده اس��ت. در بازار مواد مخدر 
عده يي كش��اورز، تجار، قاچاقچيان و خرده فروشان 
هستند. گردش مالي اين حوزه در دنيا تا ۵0 ميليارد 
دالر است. چه طور اين مبلغ در سيستم مالي اروپا 
گردش دارد؟ اگر در بانك هاست كه نشان مي دهد 
سيستم ضد پولش��ويي آنها خوب كار نمي كند.  او 
ادامه داد: ايران حاضر اس��ت در كنار س��ازمان ملل 
در يك استان افغانستان كشت جايگزين انجام دهد 
و ق��ول داديم كه بازار اين محصوالت دوبرابر درآمد 
توليد ماده مخدر را تامين كند اماعدهاي كه در بازار 
جهاني از مواد مخدر منتفع هستند مانند كشورهاي 
حاش��يه سيس��تان جلوي آن را با وج��ود تصويب 
سازمان ملل و اباغ به افغانستان گرفتند. وزير كشور 
در م��ورد پناهندگان نيز گفت: هيچ كس دوس��ت 
ن��دارد از وطن خودش دور باش��د و همه دنيا بايد 
كمك كنند تا مشكات حل شود.  او درباره مجازات 
اعدام و انتقادات حقوق بشري به اين موضوع گفت: 
در ايران هيچكس تنها به دليل جرايم مرتبط با مواد 
مخدر اعدام نمي ش��ود بلكه اف��راد محكوم به اعدام 
جرايم ديگري مثل خروج و ورود غيرقانوني، حمل 
س��اح و درگيري با ماموران و... را هم داشته اند؛ در 
واقع آنها ۶-۵ جرم را همزمان انجام داده اند و جرايم 

آنها جزو جرايم » سخت« است. 

 »كراك« در حال حذف شدن 
رحمان��ي فضلي اف��زود: در كش��ورهاي ديگر 
همچنين مص��رف برخي مواد مثل »حش��يش« 
رسمي است ولي شرايط ما اينطور نيست. ٣700 
ش��هيد و هزار درگيري داشته ايم به همين دليل 
نگاه اروپاييان به ما دوگانه اس��ت و ش��رايط ما را 
درك نمي كنن��د حال آنك��ه اروپاييان حتي يك 

كشته هم نداده اند. 

او در مورد مخدر شيش��ه و گل نيز گفت: يكي 
از سياس��ت هاي ما در ستاد جايگزين كردن مواد 
كم خطر به جاي مواد پر خطر است به طوري كه 
شيشه ابتداي مس��ووليت ما ماده مخدر مصرفي 
دوم بود اما االن به رتبه س��وم رس��يده است و از 
كيلوي��ي ١۸ ميليون به 70 ميليون رس��يده كه 
ب��ه دليل مب��ارزه جدي ما بوده اس��ت. همچنين 
7۸درصد در حوزه كش��فيات رش��د داش��تيم و 
گمرك ما دو س��ال است كه مقام اول را در كشف 
پيش سازها داشته اس��ت. »كراك« االن در حال 
حذف ش��دن اس��ت و 700 نوع م��اده مخدر در 
كش��ور وجود دارد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
روند حضور زنان در ورزشگاه ادامه خواهد داشت؟ 
گفت: مس��وول تصميم گيري در مورد ادامه حضور 
زنان در ورزشگاه وزارت كشور نيست و ما مسوول 
تامين امنيت كشور و برگزاري تجمعات هستيم. در 
صورتي كه نهادهاي مربوطه اين مساله را پيگيري 

كنند از نظر امنيتي ما به آنها جواب خواهيم داد. 
رحماني فضل��ي با بيان اينكه مب��ارزه با مواد 
مخدر نس��بت به گذشته روند خوبي را طي كرده 
اس��ت اظهار ك��رد: ابتداي قبول اين مس��ووليت 
ظرفيت ۵00 نفره يي در مراكز ماده ١۶ داش��تيم 
ام��ا االن اين ظرفيت ب��ه ۸000 نفر افزايش پيدا 
ك��رده اس��ت. همچنين س��االنه بي��ن ١٣ تا ١4 
درصد در حوزه مبارزه با مواد مخدر رش��د داريم. 
همچنين ۹000 واح��د مربوط به مراكز ماده ١۵ 
تشكيل و س��اماندهي شدند و ساالنه حدود ۹00 
هزار نفر درمان مي ش��وند. ۸00 ه��زار نفر از اين 
اف��راد در اين مراكز و ١00 هزار نفر آنها در مراكز 
ماده ١۶ هس��تند اما متاسفانه تنها بين ١0 تا ١۵ 
درصد از آنها پاك باقي مي مانند كه اين مساله به 
دليل ويژگي هاي فرهنگي جامعه و خانواده است 

كه پذيراي اين افراد نيستند. 

براس��اس قان��ون حماي��ت از حق��وق معلوالن 
ك��ه بيس��ت و دوم فروردي��ن امس��ال از س��وي 
رييس جمهوري به تمامي دستگاه ها و وزارتخانه ها 
اباغ ش��د، ٣درصد اس��تخدام هاي دولتي بايد به 
معلوالن تخصيص داده ش��ود ام��ا وزارتخانه ها اين 
دس��تور رييس دولت را اجرا نمي كنند. س��هم سه 
درصدي استخدام معلوالن در سازمان هاي دولتي 
در پي��چ و خ��م مصاحبه هاي ش��غلي و ش��رايط 
اس��تخدامي كه عما معل��والن را از اش��تغال در 
دستگاه هاي دولتي دور مي كند، گم مي شود اما اين 
پايان داس��تان نيست، پنجمين آزمون استخدامي 
متمركز دس��تگاه هاي اجرايي كشور، در حالي قرار 
است ١۵ تير برگزار شود كه بررسي ها نشان مي دهد 
طبق محدوديت هاي اعام شده در دفترچه آزمون، 
امكان اس��تخدام معلوالن در س��ازمان هاي دولتي 
ناديده گرفته ش��ده و نش��ان مي دهد در نخستين 
گام بعد از اباغ قانون حق س��ه درصدي استخدام 
معلوالن، هيچ نش��اني از اجراي قانون نيست حال 
آنكه اگر سازمان امور استخدامي به قانون حمايت 
از حقوق معلوالن عمل كن��د، بايد ۵4۸معلول به 
استخدام نهادها و ارگان هاي دولتي دربيايند. چنين 
وضعيتي در حالي است كه در متن اصاحيه اليحه 
قانون حمايت از معلوالن، آمده اس��ت كه با وزرايي 
كه قانون اس��تخدام س��ه درصد معلوالن را رعايت 

نكنند برخورد و به دادگاه معرفي مي شوند. 

 شكايت هاي بي جواب
روز گذش��ته معاون امور توانبخش��ي س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور با انتقاد از عدم ب��ه كارگيري و 
استخدام ٣ درصدي معلوالن در دستگاه هاي دولتي 
و اجرايي كشور، پيشنهاد تشكيل »هيات ناظر« با 
رياست معاون اول رييس جمهور براي رسيدگي به 
مسائل معلوالن را مطرح كرد. حسين نحوي نژاد، 
درباره تخلفات وزارتخانه هاي دولتي در اس��تخدام 
معل��والن گفت: »در س��نوات گذش��ته آموزش و 
پ��رورش اين قانون را رعايت نكرده اس��ت و كار به 
اينجا رس��يده كه سازمان بهزيس��تي عليه وزارت 
آموزش و پرورش شكايتي را طرح كرده است. سال 
گذش��ته هم با سازمان اداري استخدامي مكاتباتي 
داشتيم و اين اتفاق را پيش بيني مي كرديم اما هنوز 
جوابي به ما داده نش��ده اس��ت و منتظر هستيم تا 
آيين نامه هاي قانون جديد تصويب شده و كميته 
ناظري با رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل 
شود تا شكواييه ها را در اين مورد مطرح كنيم. اين 
كمتي��ه مي تواند مرجعي براي اي��ن كار با نظارت 

مجلس شوراي اسامي باشد.«

او افزود: » در شرايط فعلي قانون سفت و سختي 
درباره استخدام معلوالن وجود ندارد و گريزگاه هاي 
قانوني زيادي به چشم مي خورد. به راحتي جاهايي 
مانند بانك ها يا س��ازمان ها، شرايطي را مي گذارند 
كه امكان اس��تخدام معلوالن سلب مي شود. براي 
مثال س��ازمان آموزش و پرورش حتي براي چاقي 
و الغري افراد ش��رايطي را در نظر مي گيرد كه اين 
موارد همگي نقض حقوق شهروندي، حقوق بشر، 
كنوانس��يون حق��وق معلوالن، نق��ض قانون فعلي 
حماي��ت از حقوق معلوالن و حت��ي نقض قوانين 

انساني، اخاقي و اسامي است.«
اظه��ارات نحوي نژاد در حالي اس��ت كه پيش 
از اين انوشيروان محس��ني بندپي درباره جزييات 
قان��ون حمايت از معل��والن گفته بود: »براس��اس 
اين قانون قرار ش��ده تا صندوقي به منظور حمايت 
از فرصت هاي ش��غلي براي معلوالن ايجاد ش��ود. 
همچنين كارفرمايان بخ��ش خصوصي بايد براي 
معلوالن شاغل خود، كمك هزينه ارتقاي كارايي را 
بدهند و اين كمك هزينه تا ۵ س��ال بايد پرداخت 
شود و در اين رابطه بايد مدت قرارداد حداقل يك 
سال باشد و حقوق و دستمزد افراد داراي معلوليت 

شاغل نيز همانند قانون كار پرداخت مي شود. «
ب��ه گفته او بايد س��اير مزاي��اي قانوني تصريح 
ش��ده در قان��ون كار )مزاياي رفاه��ي كارگران( به 
فرد داراي معلوليت ش��غلي پرداخت ش��ود. به اين 
منظور حداكثر ۵0درصد حداقل حقوق و دستمزد 
ماهانه مصوب ش��وراي عالي كار ب��راي فرد داراي 
معلوليت شغلي با توجه به شدت معلوليت )خفيف 
٣0درصد، متوس��ط 40درصد و شديد ۵0درصد( 
پرداخت مي ش��ود. رييس سازمان بهزيستي كشور 
گفت: »همچنين قرار ش��ده افراد داراي معلوليت 
ش��ديد حقوقي معادل حداقل قانون كار را دريافت 
كنند؛ ضمن اينكه دس��تگاه هاي اجرايي كه داراي 
كارمندان معلول هس��تند، موظف ش��ده اند كه در 

هفته ١0 ساعت از فعاليت معلوالن را بكاهند.«
رييس سازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه 
توسعه فرصت هاي شغلي و تامين نيازهاي معلوالن 
در اش��تغال يكي از مهم ترين برنامه هاي س��ازمان 
بهزيستي است، گفت: اين مساله در قانون حمايت 
از حق��وق معلوالن هم پيش بيني ش��ده و در اين 
قانون عنوان ش��ده كه ارگان ه��ا و نهادهاي دولتي 
بايد ٣درصد از سهميه استخدامي را به عنوان يك 

تكلي��ف قانوني به معل��والن اختصاص دهند؛ پس 
توجه به اين موضوع مي تواند بيش از گذشته امكان 
فرص��ت حضور و بهره من��دي از توانايي و ظرفيت 
معلوالن را در توس��عه اقتصادي و عمراني كش��ور 
فراهم كند. اين قانون فروردين س��ال جاري امضا 
ش��ده و هنوز مهر آن خشك نشده اما سازمان هاي 

دولتي نسبت به آن بي توجه هستند.«
محسني بندپي درباره پنجمين آزمون استخدامي 
دس��تگاه هاي دولتي و شرايط اين آزمون كه معلوالن 
را از اس��تخدام دور مي كن��د، بيان ك��رد: »در آزمون 
اس��تخدامي س��ال جاري و با توجه به ش��رايطي كه 
دس��تگاه ها براي ثبت نام در اين آزمون درج كرده اند، 
عما مي خواهند از اين قانون استنكاف كنند و آن را 
اجرايي نكنند. براي استيفاي حقوق معلوالن در آزمون 
استخدامي كشوري و با توجه به شرايطي كه در زمان 
ثبت نام در اين آزمون درج شده، نامه يي را به سازمان 
امور اس��تخدامي، نمايندگان كميس��يون اجتماعي 
مجلس و معاونت حقوقي رييس جمهور، نوش��ته ايم 
و در اين نامه نس��بت به اين مس��اله و بي توجهي به 
حقوق معلوالن در آزمون استخدامي اعتراض كرده ايم 

و خواستار بازنگري در اين موضوع شده ايم. «

 برخورد جدي با وزراي متخلف
با اين حال حق س��ه درص��دي معلوالن براي 
استخدام شدن در س��ازمان هاي دولتي همچنان 
زيرپا گذاش��ته مي ش��ود. ن��ه تنها ش��كايت هاي 
مس��ووالن بهزيس��تي راه به جايي نبرده اس��ت 
بلك��ه نمايندگان مجلس ه��م از چندي پيش به 
ميدان آمده اند. عبدالرضا عزيزي، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسامي معتقد است بايد 
با وزرايي كه اين قانون را ناديده مي گيرند،  برخورد 
جدي شود. او بيان كرد: »تاسيس صندوق توسعه 
فرصت هاي ش��غلي و همچنين برخورد با وزرايي 
كه توجه ويژه به قانون استخدام ٣ درصد معلوالن 
ندارند از مواردي بود كه در اصاحيه اليحه حقوق 
معلوالن به آن پرداخته شد كه با اجراي اين قانون 
كميته يي متشكل از نمايندگان مجلس در اجراي 
قانون نظارت خواهند كرد. ضمن اينكه هر دستگاه 
و هر س��ازمان مكلف است گزارش ساالنه يي را از 
اقدامات انجام ش��ده در راس��تاي اين قانون ارائه 
كنند.« از طرف ديگر معصومه آقاپورعليش��اهي، 
نايب رييس فراكس��يون معل��والن مجلس هم در 
حمايت از قانون س��هم س��ه درصدي اس��تخدام 
معل��والن در س��ازمان هاي دولتي گف��ت: »قانون 
مص��وب مجلس درخص��وص اس��تخدام ٣درصد 
معل��والن بايد از طرف هم��ه ارگان ها و نهادهاي 
دولتي اجرايي ش��ود و نبايد مانعي سر راه اجراي 
قانون باش��د و هيچ فرد و نهادي حق ندارد در راه 

استخدام معلوالن سنگ اندازي كند.«
او افزود: »به منظور اس��تخدام معلوالن عاوه بر 
ارگان ه��ا و نهادهاي دولتي براي بازار اش��تغال نيز 
بايد فكري اساسي شود. به اين منظور ابتدا بايد در 
بازار اش��تغال رونق ايجاد شود و بعد از آن براي هر 
رشته يي سهميه يي را براي معلوالن درنظر بگيريم 
تا معلوالن نيز بتوانند با توجه به تخصصي كه دارند، 

جذب بازار كار شوند.«
اين نماينده مجلس درب��اره اينكه چرا آموزش 
و پ��رورش ب��ا ايج��اد محدوديت ه��ا عما س��هم 
استخدام معلوالن را ناديده گرفته است، بيان كرد: 
»درخصوص آموزش و پرورش به نظر مي رسد جذب 
نيروها بيش��تر براي مناطق صعب العبور و محروم 
اس��ت و مناطقي به نيرو نياز دارند كه رس��يدن و 
رفتن به آن مناطق گاهي اوقات براي افراد س��الم 
نيز سخت است، شايد محدوديت هايي كه آموزش 
و پرورش براي اس��تخدام قائل شده مربوط به اين 
مساله باش��د، ولي با همه اينها بايد مسووالن اين 
وزارتخانه و س��ازمان امور اس��تخدامي توضيحات 

كاملي را در اين زمينه اعام كنند.«

قائم مقام معاون علمي و فناوري رييس جمهور در امور بين الملل 
با اعام تغيير در روند جذب نخبگان ايراني مقيم خارج كشور گفت: 
 در گذشته تنها افرادي مي توانستند، درخواست دهند كه در يكي از 
400 دانش��گاه برت��ر دنيا تحصي��ل كرده بودند، ام��ا با افزايش 
درخواست ها، تغييراتي در برنامه داديم و صرفا فارغ التحصيان 
يكي از١00 دانشگاه برتر دنيا مي توانند درخواست خود را براي 

بازگشت ارائه دهند. 
علي مرتضي بيرنگ )رييس مركز تعامات بين المللي علم و 
فن��اوري و قائم مقام معاون علمي و فن��اوري رييس جمهور در 
امور بين الملل( در گفت وگو با ايلنا درباره روند پيگيري بازگشت 
نخبگان به كش��ور و ش��رايط كاري درنظرگرفته شده براي آنها 
گفت: حدود چهار سال پيش بررسي ها و مطالعاتي را درباره اينكه 
كش��ورهاي خارجي چطور از ظرفيت ه��ا و متخصصان خارج از 
كشور خود استفاده مي كنند، آغاز كرديم. همچنين همزمان يك 

نظرسنجي از 4۵00 نفر از متخصصان ايراني كه عمدتا در امريكا 
و كانادا بودند، انجام ش��د، عاوه بر اين رايزني هايي با يك سري 
از متخصصان ايراني خارج از كش��ور داش��تيم و آسيب شناسي 
كرديم كه مشكل اصلي در رابطه با موضوع بازگشت و اينكه چرا 
از ظرفيت متخصصان ما در خارج از كش��ور استفاده نمي شود، 
در كجاس��ت؟ و در واقع پاس��خ اين بود، دانشجوياني كه براي 
ادامه تحصيل به خارج از كش��ور مي رون��د به قصد ترك وطن 
براي هميش��ه به آنجا نمي روند، اما مس��اله اين است كه مسير 
رفت خيلي شفاف و هموار است، آنها مي روند و تحصيات شان 
تمام مي شود و متاسفانه بعد در دو راهي ماندن يا برگشت قرار 
مي گيرن��د.  قائم مقام معاون علم��ي و فناوري رييس جمهور در 
امور بين الملل ادامه داد: هيچ كدام از دانشگاه هاي ممتاز كشور 
ما جزو 400 دانش��گاه برتر دنيا نيس��ت، به هر حال كس��ي كه 
مي خواهد در دانشگاه هاي برتر دنيا تحصيل كند طبيعي است 

كه بخواهد به خارج از كشور برود. در واقع ما بهترين  دانشجوياني 
كه به برترين دانشگاه هاي دنيا راه يافته و تحصيل كرده بودند را 
به ايران بازگردانديم، در حالي كه در اين چند س��ال كشورهاي 
خارجي روي اين افراد س��رمايه گذاري زيادي كرده اند. متوسط 
س��رمايه گذاري كه در مقطع دكترا در امريكا براي هر دانشجو 
ازجمله دانش��جويان ايراني مي شود، حدود ۵00 هزار دالر است 
كه اين عدد در مورد دانشگاه هاي برتر امريكا بيش از يك ميليون 
دالر است. ما افرادي كه سرمايه گذاري هاي بزرگي روي آنها در 
بهترين دانشگاه هاي امريكا و كانادا شده است را برمي گردانيم و 

اين به نظرم خيلي هوشمندانه است. 
بيرنگ اظهار كرد: اگر شرايط براي اين نخبگان به گونه يي باشد 
كه حس كنند، مفيد هس��تند و به آنها احترام گذاشته مي شود، 
قطع��ا برمي گردن��د، البته همه نه ولي عده ي��ي برمي گردند. اين 
كار آنقدر موفق و در عين حال س��خت بود كه حتي بس��ياري از 
مطبوعات و رسانه هاي خارجي در دو سال گذشته راجع به آن قلم 
زدند. يكي از اساتيد ايراني در امريكا در مصاحبه با سي ان ان گفته 
بود كه س��الي ١00 تا ۲00 نفر از ايرانياني كه در امريكا هستند، 
در قالب اين برنامه به كشورشان باز مي گردند.  وي ادامه داد: در 

برنامه هاي بازگش��ت متخصصان كه در دنيا اجرا مي شود، برنامه 
ايران جزو برنامه هاي موفق بوده اس��ت و اخي��را راجع به آن در 
مجامع بين المللي صحبت مي شود. اكنون آن زيرساخت ها براي 
بازگش��ت نخبگان ايجاد شده و اعتماد موردنظر ميان آنها شكل 
گرفته است. االن همين مساله دهان به دهان ميان شان مي چرخد 
و به گوشش��ان مي رسد كه از ميان دوستان شان كساني به ايران 
بازگشته اند، اتفاقا موفق هم شده اند و همين باعث تبليغ مي شود. 
بيرنگ با بيان افزايش س��طح استانداردها در برنامه بازگشت 
متخصص��ان توضيح داد: در دو س��ال اول كه م��ا اين برنامه را 
طراحي كرديم، تنها افرادي مي توانس��تند درخواست دهند كه 
در يك��ي از 400 دانش��گاه برتر دنيا تحصيلك��رده بودند، اما با 
افزايش درخواس��ت ها از سال گذشته تغييراتي در برنامه داديم 
و صرفا فارغ التحصيان يكي از١00 دانشگاه برتر دنيا مي توانند 
درخواست خود را براي مشاركت در اين برنامه ارائه دهند. ناگفته 
نماند ذيل بودجه مركز تعامات بين المللي علم و فناوري معاونت 
علم و فناوري رييس جمهور براي سال ۹7 بودجه يي براي برنامه 
همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني خارج از كشور درج 

شده است. 

قائم مقام معاون علمي رييس جمهوري: 

ايرانيان نخبه در امريكا را برمي گردانيم
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طرح بلوكي احياي بافت فرسوده به كميسيون شهرسازي و معماري ارجاع داده شد

بازسازي بافت فرسوده در دستور كار شوراي تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

باف��ت فرس��وده از معضالتي اس��ت كه اغلب 
ش��هرهاي كش��ور با آن مواجهند و فقط محدود 
به تهران و كالن ش��هرها نيس��ت. به همين دليل 
وزارت راه و شهرس��ازي ط��رح مل��ي بازآفريني 
شهري را براي نوس��ازي بافت هاي فرسوده آغاز 
كرده اس��ت. وجود بافت هاي فرس��وده مشكلي 
نيست كه با يك برنامه و طي دو، سه سال حل و 
فصل و س��پس خاتمه يابد، بلكه نياز به همكاري 
و همراه��ي دس��تگاه هاي مختل��ف و ازجمل��ه 
شهرداري دارد. در اين رابطه شوراي شهر تهران 
ني��ز به دنبال اين اس��ت تا ش��هرداري را ملزم به 

اجراي طرح بلوكي بافت فرسوده كند. 
در همين رابطه، طرح »الزام شهرداري تهران 
ب��ه ارائ��ه اولويت هاي اجراي ط��رح بلوكي بافت 
فرس��وده« روز گذش��ته در صحن علني شوراي 
ش��هر مورد بررس��ي قرار گرفت ام��ا به تصويب 
نرس��يد و مج��ددا به كميس��يون شهرس��ازي و 
معم��اري به عن��وان كميس��يون تخصصي ارجاع 

داده شد. 
 به گزارش »تعادل«، در طرح مذكور يك محدوده 
۵۰ هكتاري در بافت فرس��وده ش��هر تهران كه 
حدود ۳۲۶۸ هكتار بافت فرس��وده است، درنظر 
گرفته ش��ده كه يك يا ۲درص��د از اين محدوده 
داراي بناهاي تاريخي و ارزش��مند اس��ت و بايد 
حفظ شوند و مابقي بافت، حدود ۴۵درصد براي 
ايج��اد فضاهاي باز، س��بز، ايجاد ش��بكه معابر و 
خدمات اس��تفاده خواهد شد. در ۴۵درصد ديگر 
نيز ساخت و س��از انجام مي شود. آن هم در ۱۱ 
طبقه و مطابق آنچه در پيش نويس بيان ش��ده، 
قرار اس��ت بارگذاري حدود س��ه برابر بارگذاري 

فعلي در بافت فرسوده انجام شود. 

 بافت فرسوده بازسازي شده ايمن نيست
سيدمحمود ميرلوحي در جريان بررسي طرح 
الزام ش��هرداري ب��ه ارائه اليح��ه اولويت اجراي 
طرح بلوكي بافت فرسوده گفت: از سال هاي ۸۱ 
و ۸۲ در دولت اصالحات موضوع بافت فرس��وده 
به عنوان ي��ك اولويت مطرح بود و در قانون نيز 
مورد توجه قرار گرفت، اما با گذش��ت ۱۵ س��ال 
از تصويب اين قانون،  امروز ش��اهديم كه هر چه 
بيشتر از مس��ير اصلي دور شده ايم، به طوري كه 
مناب��ع مالي موجود را صرف س��اخت و س��از در 
حاش��يه شهر تهران در قالب مسكن مهر كرديم. 
شهروندان تهراني نه تنها به مسكن مهر مهاجرت 
نكردند، بلكه مسكن مهر به وسيله يي براي جذب 
مهاجرت هاي جديد از ش��هرهاي ديگر به سمت 

تهران شد. 
ميرلوحي ادامه داد: كافي است به مسكن مهر 
پرند و ش��هر رباط كريم س��ري بزنيد و مشاهده 
كنيد چه افرادي در آنجا س��اكن هس��تند. البته 
اين افراد مهمان ما و ش��هروندان همين كش��ور 
هس��تند. ولي مش��اهده خواهيد كرد كه شرايط 
شهرهاي پيرامون تهران دقيقا همانند شهرهايي 
اس��ت كه ۵۰۰ كيلومتر با ته��ران فاصله دارند و 
مش��كالت از آنجا به اين ش��هرها منتقل شده و 

در حقيقت از ش��هر تهران فردي در مسكن مهر 
ساكن نش��ده، حال آنكه بافت فرسوده همچنان 

باقي است. 
وي تاكي��د كرد: براس��اس آمار اعالم ش��ده 
۴۰درصد بافت هاي فرسوده تهران بازسازي شده 
اس��ت اما در همين جلسه اعالم مي كنم كه اينها 
ب��ه بافت پاي��دار و داراي ش��رايط ايمني تبديل 
نشده اند. در اين بافت هاي فرسوده نه سرانه هاي 
خدماتي تامين ش��ده و ن��ه ايمني در آن رعايت 
شده است. اين در حالي است كه برخي دوستان 
صحب��ت از مديريت و باف��ت اجتماعي مي كنند 
و بر ل��زوم حف��ظ آن پافش��اري مي كنن��د، اما 
نمي گويند اين هويت و بافت اجتماعي چيست و 

آن را تعريف نمي كنند. 
اين عضو ش��وراي ش��هر ته��ران تصريح كرد: 
اين هويت چيس��ت كه مي خواهيد حفظ كنيد. 
در ب��اغ آذري و مهرآباد و منطقه ۱۳و خانه هاي 
مج��ردي اين مح��دوده، چه پيام��ي وجود دارد 
كه مي خواهيد آن را حف��ظ كنيد. اين در حالي 
است كه مداوم به واسطه اينكه نتوانستند كاري 
ص��ورت دهند، ب��ه پروژه نواب خ��رده مي گيرند 
و اع��الم مي كنند ك��ه اين محدوده احيا نش��ده 
است. شما اعالم كنيد كه محدوده هايي كه احيا 

كرده ايد به چه سرنوشتي دچار شده است. 
وي ادام��ه داد: در چنين ش��رايطي با اجراي 
طرح هاي��ي نظير مس��كن مهر لطمه س��نگيني 
به منابع مالي كش��ور وارد ش��د. در شرايطي كه 
توليد كنندگان سيمان و فوالد ورشكست شدند. 
حال آنكه ما ۱۲۰۰ ميليارد دالر منابع داشتيم. 
ميرلوحي با بيان اينكه امروز براي احياي بافت 
فرسوده مجوز ساخت ۵ طبقه در انتهاي يك كوچه 
داده مي شود، در شرايطي كه هيچ گونه تمهيدات 
امدادرساني به اين س��ازه ها انديشيده نمي شود، 

 افزود: جالب است كه در اين شرايط مي گويند از 
 ۴۰۰۰ بلوك فق��ط ۱۱۰ بلوك باقي مانده يعني

 ۲۱ هكتار، اگر اين گونه است چرا اعالم نمي كنيد 
كي 9۵درصد كار به اتمام رسيده است. 

وي تاكي��د كرد: پيش��نهاد ما اين اس��ت كه 
۵۰درص��د بافت هاي فرس��وده به س��ه ماموريت 
ايجاد فضاي فرهنگي، ايجاد فضاي سبز پيرامون 
آن و ايجاد معابر م��ورد نياز اختصاص پيدا كند 
و ۵۰درصد مابقي به س��اخت و ساز تعلق بگيرد. 
بي ترديد با اين ش��يوه مي توانيم جذب سرمايه و 

رفع مشكالت را داشته باشيم. 

 موافقان و مخالفان طرح
اي��ن طرح ك��ه از س��وي محم��ود ميرلوحي 
عنوان ش��د موافقان و مخالفاني داش��ت. محسن 
هاش��مي رييس شوراي ش��هر در حمايت از اين 
ط��رح گفت: هنگامي كه آقاي ش��ريفي به عنوان 
كانديداي ش��هرداري ته��ران مط��رح بودند در 
مورد نوس��ازي بافت فرسوده از واژه »كف بري« 
اس��تفاده مي كردند. بي ترديد براي احياي بافت 
فرس��وده تاكنون از روش هاي مختلفي استفاده 
ش��ده اما نتوانسته ايم اقدام موثري براي نوسازي 

اين بافت ها انجام دهيم. 
وي ادامه داد: در احياي بافت فرسوده، صدها 
مصوبه، طرح، اليحه و قانون نوشته ايم اما چرا به 
درستي اجرايي نشده اند. چگونه باغات را هنگام 
س��رمايه گذاري نابود كرده ايم چون درآمد از آن 
محل كس��ب مي ش��د. با وجود اي��ن، حتي يك 
ريال هم در بافت هاي فرس��وده س��رمايه گذاري 
انجام نشده اس��ت. بنابراين مي خواهم از طرحي 
كه توس��ط آقاي ميرلوحي درخصوص بافت هاي 
فرس��وده مطرح ش��ده حمايت كن��م. اين طرح 
ش��هرداري تهران را ملزم به ارائه روشي مي كند 

كه براي نوسازي بافت هاي فرسوده اقدام موثري 
در پي خواهد داشت. 

زه��را صدراعظم ن��وري ريي��س كميس��يون 
س��المت ش��وراي اس��المي ش��هر تهران نيز در 
مخالف��ت با طرح ارائ��ه ش��ده، توضيحاتي ارائه 
ك��رد و گف��ت: الزم اس��ت ابت��دا بازنگ��ري در 
مصوب��ات صورت گي��رد و در مرحل��ه بعد طرح 
پيشنهاد ش��ود. بايد طرح هايي كه ارائه مي شود 
ب��ا مصوب��ات قبلي تطبي��ق داده ش��وند چراكه 
اين طرح ه��ا وقت و انرژي ش��ورا را مي گيرند و 
درنهايت نيز رد مي ش��وند. وي افزود: باتوجه به 
نوسازي ۴۰درصدي محالت داراي بافت فرسوده 
ام��كان تعيين محدوده هاي مداخله گس��ترده و 
متمركز در مقياس محله وجود ندارد و نوس��ازي 
بلوك��ي مي توان��د در بلوك هايي ك��ه تاكنون به 
دالي��ل مختلفي در آنها نوس��ازي صورت نگرفته 
پيش بيني شود. اين بلوك ها در سطح بافت هاي 
فرس��وده و عمدت��ا در مناط��ق 9، ۱۰، ۱۲، ۱۵، 
 ۱۶ و ۲۰ پراكنده هس��تند و مساحت آنها حدود 
۲۱ هكت��ار اس��ت. از اي��ن رو، اج��راي بلوكي و 
متمرك��ز پروژه هاي نوس��ازي در قياس با روش 
تدريجي، مشاركتي و خرد مقياس داراي تبعات 
اجتماعي ب��وده و در تجاربي نظير نواب س��بب 
مهاج��رت س��اكنان و ازبي��ن رفت��ن هويت هاي 

محله يي شده است. 
درنهاي��ت پس از بحث و بررس��ي در جلس��ه 
ش��ورا اين موضوع با راي اعضا از دستور خارج و 

بررسي مجدد آن به تعويق افتاد. 

 داليل بازگشت طرح نوسازي به شورا
محمد س��االري رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري ش��وراي ش��هر تهران، درب��اره داليل 
رد اين پيش��نهاد گف��ت: طبق برآورد س��ازمان 

نوس��ازي از كل ۴۸۵9 بل��وك فرس��وده تهران 
فقط ۱۱۰ بلوك نوس��ازي نش��ده موجود است، 
يعني در همه بلوك هاي فرس��وده نوسازي هايي 
به صورت تك پارس��ل و چند پارسل انجام شده 
است و از مجموعه بلوك هاي فرسوده موجود در 
۳۲۶۸ هكتار تنها ۲۱ هكتار باقي مانده، بنابراين 
مح��دوده ۵۰ هكتاري كه در اي��ن طرح درنظر 
گرفته ش��ده، وجود ندارد، ضم��ن اينكه اين ۲۱ 
هكتار ه��م در يكجا متمركز نيس��تند و در كل 
ش��هر تهران پراكنده اس��ت و اي��ن يكي ديگر از 

داليل رد اين طرح است. 
او درباره دليل ديگر رد اين طرح گفت: فقدان 
مدل اقتصادي پايدار در طرح ارائه شده همچنين 
پايي��ن ب��ودن ارزش اف��زوده س��رمايه گذاري و 
ناكارآمدي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري 
در باف��ت فرس��وده طرح بلوكي را ب��ا روش ارائه 
ش��ده در آن با تراز منفي مال��ي مواجه مي كند. 
طب��ق ارزياب��ي اوليه س��ازمان نوس��ازي ش��هر 
 تهران با اج��راي طرح مذك��ور در يك محدوده 
۵۰ هكتاري در وضعيت موجود مبلغ ۸۲۳ميليارد 

تومان تراز منفي ايجاد مي شود. 
ساالري عدم امكان جلب رضايت و مشاركت 
همزمان كلي��ه مالكين صاحب پ��الك ثبتي در 
مح��دوده اج��راي طرح ك��ه تعداد آنه��ا در يك 
مح��دوده ۵۰ هكت��اري به بي��ش از ۳۲۰۰ نفر 
مي رسد را دليل ديگري براي رد اين طرح عنوان 
ك��رد و توضيح داد: اي��ن ۳۲۰۰ نفر بايد در اين 
فرآيند اقناع ش��وند و مشاركت آنها را رقم بزنيم، 
در حالي كه بعضا براي اقناع مشاركت دو يا چند 
پارس��ل با هم چند س��ال طول مي كشد و اقناع 
كردن آن ممكن است حتي ۱۰ سال طول بكشد 

و اين طرح در اواسط راه رها شود. 
عضو شوراي ش��هر تهران افزود: تشديد كمبود 
سرانه هاي خدماتي به واسطه افزايش موضعي تراكم 
جمعيت ناشي از پيش بيني بارگذاري ۲ ميليون متر 
مربعي خ��ارج از ضوابط طرح تفصيلي در محدوده 
موردنظر طرح و همچني��ن عدم برخورداري طرح 
ارائه شده از نقشه راه براي اقدامي جامع و يكپارچه 
براي حل مش��كالت محالت هدف ك��ه بتواند به 
پاي��داري اقتصادي، كالب��دي، اجتماعي، محيطي 
و ارتقاي ش��رايط كيفي زندگ��ي بينجامد، از ديگر 

داليل رد طرح مذكور است. 
وي تهديد هويت و به هم ريختگي سيما و منظر 
 كالبدي محله با اجراي نامتجانس آپارتمان هاي 
۱۱ طبقه در محدوده بافت فرس��وده باالخص در 
محدوده مركزي و هويت ساز شهري تهران را نيز 

نقص ديگر اين طرح عنوان كرد. 
س��االري در ادام��ه اين داليل گف��ت: وجود 
مصوبات��ي در ش��ورا ازجمله مصوبه س��اماندهي 
مشاركت هاي اجتماعي در احياي بافت فرسوده 
و س��اير مصوب��ات مرتبط )بي��ش از ۲۰ مصوبه( 
ك��ه از ش��موليت الزم برخوردار ب��وده و مفاد و 
رويكردهاي طرح در دس��ت بررس��ي را پوشش 
مي ده��د، ايج��اب مي كن��د طرح ه��اي جامع و 
كامل تري كه با ش��رايط موجود انطباق بيشتري 

داشته باشد، ارائه شود. 

 رصد حاشيه نشيني  از سوي
نهاد رهبري 

مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري با تاكيد بر 
اهميت تداوم رويكرد ايجاد نهادهاي گفتمان ساز در 
سطح شهرهاي كشور بيان كرد: از اين پس هر ۳ماه 
يك بار شوراي اجتماعي كشور از سوي نهاد رهبري 
برگزار و مسائل متعدد اين آسيب ها از جنس طالق، 
اعتياد، پرخاش��گري و... مورد بررسي قرار مي گيرد، 
مس��اله يي كه ش��ركت بازآفريني هم به دليل تاثير 
مستقيم بر جامعه هدف در كنار برنامه بازآفريني به 
آن توجه كرده و در اين رويكرد اقداماتي را براي آن 
تعريف كرده ايم.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، هوشنگ عشايري با اشاره به فعاليت هاي 
۶ بعدي برنامه ملي بازآفريني ش��هري تحت عنوان 
توان افزايي محالت بيان ك��رد: با توجه به مطالعات 
انجام شده، مساله آسيب هاي اجتماعي يكي از ابعاد 
بس��يار مهم اين برنامه به ش��مار مي رود كه حتي از 
جانب نگاه حاكميتي نيز مورد توجه قرار گرفته است. 
او افزود: در اين راس��تا اماك��ن و نهادهايي را در 
برنامه ريزي خود تعيين و مشخص كرديم تا مكاني 
ب��راي گفت وگو و رفع مش��كالت در مس��ير پيش 
 رويمان باشد، نهادهايي كه من در سفرهاي استاني 
مي بينم همگي در مراحل ساخت، مرمت يا اتمام و 
برگزاري جلسات هستند. به گفته مديرعامل شركت 
بازآفريني شهري ايران متاسفانه حضور اهل حرفه در 
نهادهاي گفتمان  ش��هري در سراسر كشور غالب بر 
حضور عموم مردم است با وجود آنكه وجود جريان 
حرفه يي، متخصصان و دان��ش ورزان در اين نهادها 
امري واجب بوده ول��ي حضور مردم حتي به عنوان 

مستمع در اين اماكن ضروري است. 

 مشاركت سازمان بنادر
در تامين آب شرب خرمشهر

اداره كل بندر و دريانوردي خرمش��هر در تامين آب 
شرب بخش��ي از روس��تاها و توابع خرمشهر مشاركت 
مي كن��د.  به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، مديركل بندر و دريانوردي خرمشهر گفت: 
با توجه به مش��كالت ايجاد ش��ده درخصوص كيفيت 
آب ش��رب در شهرس��تان خرمش��هر، اين اداره كل با 
موافقت مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي همگام 
با ساير ارگان ها و نهادهاي مسوول در تامين آب شرب 
بخشي از روستاها و توابع شهرستان خرمشهر همچنين 
خانواده هاي كاركنان اين اداره كل وارد عمل شده است.  
محمد محس��ني افزود: براي تس��ريع در انجام اين امر 
تيم اجرايي تعيين ش��ده و آب شرب مورد نياز بخشي 
از روس��تاها و توابع شهرس��تان خرمشهر توسط تانكر 
تامين و توزيع مي ش��ود.  مديركل بن��در و دريانوردي 
خرمش��هر يادآور شد: بندر خرمشهر همواره در تحقق 
برخ��ي نيازمندي هاي عمومي مردم وارد عمل ش��ده 
و كمك هاي مورد نياز را انجام داده اس��ت.  محس��ني 
ادامه داد: تامين آب شرب مورد نياز مردم تا زمان رفع 

مشكالت كيفيت آب مصرفي ادامه خواهد يافت. 

كاهش 11 درصدي تقاضاي 
رشوه در شهرداري تهران

رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 
از كاهش ۱۱درصدي تقاضاي رشوه در شهرداري 
ته��ران خب��ر داد. به گ��زارش ايس��نا، محمدرضا 
جوادي يگانه با اش��اره به كاهش تقاضاي رشوه در 
شهرداري تهران در سال جاري گفت: در شهريور 
س��ال گذش��ته ۸.۴ درصد از ۵۰۰۰ پاس��خگوي 
تهراني اعالم كرده بودند كه در شهرداري تهران از 
آنها درخواست رشوه شده است. وي افزود: ميزان 
تقاضاي رشوه با ۱۱درصد كاهش در خرداد امسال 

به ۴.9درصد رسيده است.

برقي شدن راه آهن گرمسار- 
اينچه برون با فاينانس روس ها 

مع��اون فن��ي و زيربناي��ي ش��ركت راه آه��ن از 
آغ��از عمليات اجرايي ۴س��اله برقي س��ازي راه آهن 
گرمسار- اينچه برون با فاينانس ۱.۲ميليارد يورويي 
روس��يه خبر داد.  به گزارش پاي��گاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، مازيار يزدان��ي افزود: محور ريلي 
گرمسار- اينچه برون در واقع مسير ترانزيتي ايران از 
سمت قزاقستان، تركمنستان و بندر اميرآباد است و 
بهره برداري از اين محور ريلي ضمن ارتقاي ظرفيت 
ترانزيت��ي تاثير قاب��ل مالحظه ي��ي در حمل ونقل 
مس��افر خواهد داش��ت.  يزداني بيان كرد: از حدود 
۴۳۰كيلومتر طول مسير ريلي گرمسار- اينچه برون 
حدود ۳۳۱كيلومتر در حوزه راه آهن شمال قرار دارد 
كه بيش از ۲۰۰كيلومتر آن در مناطق كوهس��تاني 
واقع ش��ده است.  به گفته او همزمان با برقي سازي 
اين مس��ير، عالئمي كردن و اص��الح تونل ها از نظر 
فضاي م��ورد نياز براي عبور واگن هاي روس��ي هم 

انجام مي شود. 

ايرانشهر

گروه راه و شهرسازي|
با انتش��ار خبر معاون حمل و نقل سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده ي��ي درباره عرضه 
مس��تقيم الس��تيك ب��ا ن��رخ ارز دولت��ي در 
پايانه هاي بار و مس��افر سراس��ر كش��ور، اما و 
اگرهايي درباره تبعات منفي اجراي اين تصميم 
ايجاد ش��د، زيرا حدود يك هفته پيش بود كه 
محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات با افشاگري بي سابقه يي پرده 
از عملكرد برخي شركت هاي واردكننده تلفن 
همراه برداشت، شركت هايي كه با ارز به قيمت 
دولتي، تلف��ن همراه وارد مي كردن��د، اما اين 
تلفن هاي همراه را ب��ه دوبرابر قيمت به مردم 
فروختند، مش��كلي كه با ارائه عرضه مستقيم 
الس��تيك با نرخ ارز دولت��ي در پايانه هاي بار 
و مس��افر ممكن اس��ت دوباره تكرارشود و بر 
همين اس��اس بايد نظارت بيش��تري بر عرضه 

ارز دولتي در پايانه ها انجام شود. 
ب��ه گزارش تس��نيم، داري��وش اماني  معاون 
حمل ونق��ل س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل 
جاده يي با اش��اره به نوس��انات ارز طي ماه هاي 
اخي��ر و مش��كالت مرب��وط به تامي��ن قطعات، 
الس��تيك و مس��ائل روزم��ره رانن��دگان اظهار 
كرد: در سه، چهار س��ال اخير اتفاق خاصي در 
زمينه كرايه حمل نيفتاده بود و بر اساس قانون 
مصوب شوراي اقتصاد س��ال ۶9 قيمت توافقي 
بود اما بع��د از هدفمندي يارانه ه��ا اين مصوبه 
اجرايي نش��د و قيمت گذاري در اختيار سازمان 

راهداري و حمل ونقل جاده يي نبود. 
او با يادآوري اينكه قانون س��ال ۶9 توس��ط 
معاون اول رييس جمهوري ابالغ ش��د، افزود: در 
س��ال ۸۰ براي بحث تامين اجتماعي رانندگان 
قانون��ي تصويب ش��د ك��ه بر اس��اس آن دولت 
مكلف ش��د ۵۰درصد س��هم بيم��ه رانندگان را 
تامين كند و يارانه مربوطه را در اختيار سازمان 
تامين اجتماعي يا س��ازمان هدفمندي يارانه ها 
قرار دهد، اما اين اتفاق نيفتاد و س��ازمان تامين 

اجتماع��ي چن��دي پي��ش دو روز بيم��ه يارانه 
رانن��دگان را ب��دون ياران��ه حس��اب كردند كه 

مقداري اعتراض رانندگان را تشديد كرد. 
امان��ي ب��ا بيان اينك��ه ضريب بازنشس��تگي 
از ۱.۳ ب��ه ۱.۵ رس��يد ك��ه با حق��وق باالتري 
بازنشسته مي شوند، گفت: بر اساس برنامه ريزي 
صورت گرفته تا ۲۰روز آينده اطالعات دقيق بار 
و كراي��ه دريافتي را از طري��ق پيامك به حدود 

۴۵۰ هزار رانندگان ارسال خواهيم كرد. 
اين مقام مسوول با اشاره به تامين الستيك 
ب��ه عنوان يكي از مطالبات اصلي رانندگان بيان 
كرد: به س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان پيش��نهاد داده و اعالم آمادگي 
كرديم در پايانه هاي بار و مسافر غرفه به صورت 
راي��گان در اختيار ش��ركت هاي توليدكننده يا 
واردكننده قرار گيرد تا الس��تيك بدون واسطه 

و دالل به دست رانندگان برسد. 
او از قول وزارت صنعت براي عملياتي كردن 
اين پيش��نهاد خبر داد و گفت: درصدد هستيم، 
اي��ن كار عملياتي ش��ود و تا آنجاي��ي كه الزم 
است، قطعات و الستيك با ارز مصوب در اختيار 

رانندگان قرار گيرد. 
اماني با بيان اينكه متاسفانه تعداد تشكل هاي 
صنفي اين بخش خيلي زياد اس��ت از تش��كيل 
كارگروه وي��ژه براي احصاي مش��كل رانندگان 
خبر داد و گفت: در ۱۰ سال اخير ۴۰درصد بار 
كشور افزايش يافته و در مدت ياد شده در حوزه 
ناوگان ۱۰۰درصد رشد داشته ايم اين روز به روز 
نشان داده كه معيشت راننده كمتر شده است. 
مع��اون حمل ونق��ل س��ازمان راه��داري و 
حمل ونق��ل جاده يي ب��ا بيان اينكه نخس��تين 
خواس��ته رانن��دگان افزاي��ش كراي��ه ب��ود كه 
ارديبهش��ت ماه عملياتي ش��د، اظه��ار كرد: به 
عنوان مث��ال كرايه حمل ب��ار از مبدا تهران به 
مقاصدي مانند قم ۱۵درصد، قزوين ۲۲ درصد، 
تبري��ز ۱۵درصد، مش��هد ۱۵درص��د، بيرجند 
۱9درصد، فارس ۱9درص��د، كرمان ۲۰درصد، 

رش��ت ۲۶درصد، ارومي��ه ۱۵درص��د، زاهدان 
۱9درصد، ي��زد ۲۳درصد، بندرعباس ۲۰درصد 

و بوشهر ۲۴درصد افزايش يافته است. 

 افزايش تعرفه حمل فرآورده هاي نفتي؟
پاي��ان نيافتن اعتصابات فراگي��ر كاميونداران 
به وضعي��ت بيمه، دس��تمزد، باالرفت��ن قيمت 
قطع��ات، ل��وازم يدك��ي و... عضو هي��ات عامل 
س��ازمان راهداري از تهيه طرح توجيهي افزايش 
تعرف��ه حمل فرآورده هاي نفتي خبر داد و گفت: 
مس��اله وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با توجه 
به افزايش قيمت الس��تيك، لوازم يدكي و... حاد 
اس��ت و به عنوان يكي از نيازهاي رانندگان بايد 

تامين شود. 
فرام��رز م��داح در نشس��ت خبري تش��ريح 
اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه ب��راي رس��يدگي به 
مشكالت رانندگان اظهار كرد: مطالبات رانندگان 
به س��ه دسته تقسيم مي شود؛ يك دسته مربوط 
به مجلس اس��ت كه مي توان به سخت و زيان آور 
محاس��به كردن شغل رانندگي اشاره كرد. قانون 
فعلي مش��اغل س��خت و زيان آور براي رانندگان 
قاب��ل اجرا نيس��ت و باي��د قانون خاص��ي براي 
رانندگان نوش��ته يا به قان��ون فعلي تبصره هايي 

براي استفاده الحاق شود. 
او ب��ا اش��اره به اينك��ه افزاي��ش تعرفه حمل 
فرآورده هاي نفتي در حال پيگيري است، گفت: 
كارگروهي در س��ازمان برنامه و بودجه براي اين 
منظور تش��كيل ش��ده و طرح ه��اي توجيهي با 
كمك ش��ركت فرآورده هاي نفتي تهيه شده كه 

هنوز نهايي نشده است. 
مداح بيان كرد: يك��ي از مواردي كه در حال 
پيگيري اس��ت، تش��ديد رس��يدگي به تخلفات 
ش��ركت هاي حمل ونق��ل بار اس��ت ك��ه در اين 
رابطه احكامي صادر و اجرا ش��ده اس��ت. ضمن 
اينكه ۴بازرس ويژه در اس��تان ها تعيين شده كه 
عملكرد كميس��يون هاي مربوطه را مورد بررسي 

قرار مي دهند. 

 تعطيلي 12 شركت متخلف
در اين ميان معاون وزير راه و شهرس��ازي از 
تعطيلي ۱۲ش��ركت حمل ونقل ب��ار جاده يي به 
دليل دريافت كميس��يون اضاف��ه از كاميونداران 
خبر داد و آخرين اقدامات انجام شده براي تحقق 

خواسته كاميونداران را تشريح كرد. 
عبدالهاش��م حس��ن نيا با اش��اره به پيگيري 
درخواس��ت كاميون��داران اظهار كرد: خواس��ته 
كاميونداران به دو دسته تقسيم مي شود؛ بخشي 
از اين خواس��ته ها در س��ازمان راهداري و حمل 
ونق��ل جاده يي در حال پيگيري اس��ت و بخش 

ديگر نيز بيرون سازمان است. 
او تصريح كرد: بخش دوم نيز به دو دسته ديگر 
تقسيم مي ش��ود كه هم به دولت برمي گردد كه 
شامل موضوعاتي نظير الستيك، لوازم يدكي و... 
است. همچنين ساختار و بيمه كاميونداران است 
كه بايد در س��ازمان تامين اجتماعي انجام شود. 

حسن نيا با اشاره به مسائل كاميونداران در بخش 
بيروني س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
افزود: اين بخش مربوط به مجلس اس��ت؛ مانند 
قانون مشاغل س��خت و زيان آور كه كاميونداران 
انتظار دارند نماين��دگان مجلس آن را براي آنها 
تصويب كند. اين مقام مسوول بيان كرد: مسائل 
در بخش��ي كه مربوط به سازمان راهداري است 
در ح��ال پيگيري اس��ت؛ به عبارت��ي دو بخش 
بيرون��ي را از طري��ق كميس��يون هاي مجلس و 
كميس��يون هاي اجتماعي پيگيري مي كنيم، اما 

اجرا كننده اصلي سازمان راهداري نيست. 
حس��ن نيا با بيان اينكه كارگروه هاي ويژه در 
اس��تان ها تشكيل شده اس��ت، اظهار كرد: عالوه 
بر اين بازرس ويژه براي رس��يدگي به موضوعات 
مطرح ش��ده از س��وي كاميونداران تعيين شده 
است. در بحث كاميون هاي ملكي بخشنامه هاي 
الزم ابالغ شده و ساير مباحث به ترتيب در حال 

پيگيري است. 

محكوم له: بانك مهر اقتصاد وكيل بانك معصومه عباسي ستايش
محكوم عليه: ۱- پريوش اميري فرزند: ملك محمد ۲- سعيد مرادي قزل دره فرزند: خليل

پيرو آگهي هاي منتش��ره در جرايد بدينوس��يله به پريوش اميري و س��عيد مرادي قزل دره كه مجهول المكان مي باش��د، ابالغ مي ش��ود طبق اجرائيه صادره از ش��عبه ۱۵ در پرونده كالسه 9۶۰۱۸۳ به موجب دادنامه ش��ماره 9۶۰997۸۶۰۱۵۰۰۳7۳ مورخ 
۱۳9۶/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۱۵ محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ ۱۳۵۸۶۰۰۰۰ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراي حكم و پرداخت مبلغ ۴۵۲۵۰۰۰ ريال بابت خسارات 
ناش��ي از هزينه دادرس��ي و نيز پرداخت مبلغ ۴۴۶۰۴۶۰ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق محكوم له مي باش��د. پرداخت نيم عش��ر حق اجرا و نيز هزينه هاي اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد. بديهي است با توجه به غيابي بودن حكم، 
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراي ماده 7۳ آ.د.م و ماده 9 قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار 

درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم

نام: بانك مهر اقتصاد- نشاني: خيابان پاسداران خيابان شهيد توحيدي گلستان۴ پ ۱۸۲
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
۱- نام: پريوش- نام خانوادگي: اميري

۲- نام: سعيد- نام خانوادگي: مرادي قزل دره
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم عليه

نام: معصومه- نام خانوادگي: عباسي ستايش- نام پدر: عارف علي- نشاني: كرمانشاه- كرمانشاه- كرمانشاه- پاركينگ شهرداري كوي داروخانه عبدي ساختمان دكتر باقرپور ط۳- نوع رابطه: وكيل- محكوم له/ محكوم لهم: بانك مهر اقتصاد
محكوم به:

بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۶۰997۸۶۰۱۵۰۰۳7۳ محكوم عليها محكوم هستند به پرداخت مبلغ ۱۳۵/۸۶۰/۰۰۰ريال بابت اصل خواسته مبلغ ۴/۵۲۵/۰۰۰ريال بابت هزينه دادرسي مبلغ ۴/۴۶۰/۶۴۰ ريال 
بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 9۶/۲/۱۸ لغايت اجراي حكم برابر شاخص تورم بانك مركزي در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر در حق صندوق دادگستري.

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
۱- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجراي احكام مدني(

۲- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.
۳- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باش��د چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف س��ي روز كليه اموال خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مش��روع مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مش��خصات دقيق حس��ابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نيز فهرس��ت نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود ) مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳9۴( 
۴- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد )ماده ۳۴ قانون اجراي احكام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳9۴(

۵- انتق��ال م��ال ب��ه ديگ��ري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباش��د، موجب مجازات تعزيري درجه ش��ش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي ش��ود )ماده ۲۱ قانون نحوه 
اجراي محكوميت مالي ۱۳9۴(

۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ۳۰ روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳9۴(
دبير شعبه ۱۵ حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري ) بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه- نگار نوروزي

آيا الستيك هم به سرنوشت تلفن همراه دچار مي شود؟

عرضه مستقيم الستيك خودروهاي سنگين با ارز دولتي 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

معاون اول رييس جمهور در سالروز صنعت و معدن تشريح كرد 

توطئه عليه ايران از 3 جهت
تعادل| فرشته فريادرس|

آمده بود تا ش��فاف س��خن بگوي��د؛ از توطئه 
»ترامپ و همپيمانانش« عليه ايران تا چالش هاي 
دروني اقتصاد. معاون اول رييس جمهور در سالروز 
صنعت و معدن از جريان مركبي شامل»اسراييل، 
امريكا و آل سعود« پرده برداشت كه تالش كردند، 
اقتصاد ايران از رش��د باز داش��ته و رابطه دولت و 
بخش خصوصي را بر هم بزنند. اسحاق جهانگيري 
همچنين از تحركات پنهاني برخي از كشورها در 
منطقه به عنوان روسياهاني نام برد كه در نوسانات 
ارزي ايران نقش داشته و مشكالتي را براي تامين 
اسكناس ارز ايران فراهم آوردند و فعاالن اقتصادي 
را دچار محدوديت كردند. معاون رييس جمهوردر 
محور ديگري از سخنان خود از هدف گذاري امريكا 
عليه ايران از 3 جهت خب��ر داد. بنابه اظهارات او 
در فار نخس��ت آنه��ا مي خواهند تا آب��ان ماه 97 
ف��روش نفت ايران را به صفر برس��انند. اما اين به 
مثابه يك جنگ رواني است؛ چراكه ايران راه هاي 
ف��روش نفت خ��ود را در گفت وگو با كش��ورهاي 
دوست باز كرده و در داخل نيز نفت خام ايران در 
بورس داخلي عرضه خواهد ش��د. اما در فاز بعدي 
صادرات غيرنفتي ايران را نش��انه گرفته اند؛ از اين 
رو جهانگيري از صادركنندگان به عنوان سربازان 
خط مقدم اقتصاد درخواس��ت كرد تا در مواجه با 
اين مشكل صادرات 97 خود را به نسبت سال 96 
افزايش دهند. در فاز س��وم هدف گذاري آنها اين 
اس��ت كه روي نقل و انتقاالت مالي ايران مشكل 
ايجاد كنن��د. بنابراين سياس��ت هاي جديد ارزي 
دولت متناس��ب با اين شرايط اجرايي خواهد شد. 
جهانگيري در عين حال از عدم دخالت دولت در 
قيمت گذاري توافقي بين صادركننده و واردكننده 
خبر داد كه به زودي اعالم خواهد ش��د. اما از نگاه 
او راه عبور از گردونه مشكالت طراحي شده براي 
اقتص��اد ايران ش��روطي دارد كه همان انس��جام 
داخلي و تعامل و مذاكره با دنياس��ت. از آن س��و، 
وزير صنعت نيز خواس��تار آزادسازي معامله ارز با 
نرخ توافقي مي��ان صادركنندگان و واردكنندگان 

بدون سقف قيمت شد. 

 جهانگيري چه گفت و چه شنيد؟ 
مراس��م روز ملي صنعت و معدن روز گذشته 
در س��الن اجالس س��ران ب��ا حضور مع��اون اول 
رييس جمهور و وزير صنعت درحالي برگزار ش��د 
كه اس��تقبال چنداني از اين مراس��م نشد. حتي 
بنا به اظهارات خود اس��حاق جهانگيري، او نيز در 
ليس��ت دعوتي هاي دقيقه 90 بوده و ظاهرا وزير 
صنعت به دنبال فرد ديگري بوده تا در اين مراسم 
حض��ور يابد. از اين رو معاون اول رييس جمهور با 
اشاره به همين مطلب سخنان خود را شروع كرد 
و گفت: شب گذشته متوجه شدم كه بايد در اين 
مراسم س��خنراني كنم درحالي كه معموال برنامه 
من هفتگي تنظيم مي ش��ود ضم��ن اينكه وزير 
صنعت به دنبال افراد ديگري براي حضور در اين 
مراسم بود اما اكنون كه فردي براي حضور در اين 
مراسم هماهنگ نش��ده به سراغ من آمدند اما به 

صنعتگران ارادت دارم. 
اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه هنوز ايران 
در ابتداي مسير صنعتي ش��دن قرار دارد، افزود: 
دول��ت و صنعتگران هر يك نقش هاي��ي دارند و 
فعاالن بنگاه ها در داخل بنگاه هاي خود، رس��التي 
دارن��د؛ اما دولت بايد وظايف خود را به درس��تي 
انجام دهد. به گفته جهانگيري، دولت بايد فضاي 
پيش برن��ده اقتصاد را براي حماي��ت از توليد به 
كار گي��رد به همين دليل به دنبال اين بوديم كه 
ثبات در فضاي فعاليت هاي اقتصادي حاكم شود. 
او در اين بخش از س��خنان خود با اش��اره به روي 
كار آمدن ترامپ اعالم كرد كه مي خواهم با ش��ما 

شفاف تر صحبت كنم. 
جهانگيري افزود: زماني كه از طرف قدرت هاي 
غربي، توافقات بين المللي زير سوال رود، كشورهاي 
دني��ا نگ��ران و مضط��رب مي ش��وند. درحالي كه 
رييس جمهور امريكا به هر دليل��ي با اين توافق از 
دوره انتخابات خود مخالفت كرد و برجام را بدترين 
توافق دوران حيات امريكا دانست. او جرياني مركب 
از اسراييل، امريكا و سعودي ها را مسبب آن دانست 
ك��ه ايران از روند رو به رش��د اقتص��ادي باز بماند. 
جهانگي��ري اذعان كرد كه ارتب��اط دولت با بخش 
خصوصي به شكل كنوني هيچگاه وجود نداشته اما 

آنها مي خواهند كه اين رابطه را بر هم بزنند. 
جهانگيري همچنين محدوديت هايي كه عليه 
فعاالن اقتصادي از سوي كشورهاي منطقه اعمال 
ش��ده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين كشورها 
كه اكنون به داليلي نمي خواهيم نام اين كشورها 

را ذكر كنيم، عددي نيس��تند كه بتوانند آرامش 
خليج فارس را تامين كنند. آنها روسياهان منطقه 
خواهند بود. آنها مشكالتي را براي تامين اسكناس 
ارز ايران فراهم آوردند، اين درحالي است كه نياز 
اس��كناس به دليل محدوديت كارت هاي اعتباري 
بين الملل��ي در ايران بس��يار باالس��ت. به گفته او 
همي��ن امر موجب افزايش تقاضا براي اس��كناس 
ش��د؛ پس وقتي كه فضا ملتهب باشد، عده يي به 
بازار مراجع��ه مي كنند تا اس��كناس بخرند تا در 
منزل نگاه دارند؛ حجم اين تقاضا روش��ن نيست 
و وقتي كه اس��كناس فروخته مي شود، مشخص 
نيست مصرف اصلي آن چيست. به گفته او، تامين 
اسكناس به راحتي مشخص نيست و البته حجم 
تقاضا نيز معلوم نش��ده است؛ بنابراين، اين تقاضا 
بازار اس��كناس را تحت تاثير قرار داده و قيمت ارز 
را تغيير داد. اين درحالي است كه در ماه هاي آبان 
و آذر، نف��ت به خوبي ف��روش مي رفت و ارز آن را 
مي گرفتيم پس تقاضا و عرضه عدم تعادل نداشت؛ 

البته تالطمي مشاهده مي شد. 
جهانگيري اما عن��وان كرد كه اقتصاد ايران به 
دليل وابس��تگي به درآمدهاي نفتي، رنج بسياري 
را متحمل شده است. اين درحالي است كه نقش 
بخش خصوصي ايران كمرنگ اس��ت، پس ما هم 
قب��ول داريم ك��ه نبايد همه  چي��ز را به تحريم و 
مسائل بين المللي نسبت داد البته بخش خصوصي 

نيز خود را توانمند نمي دانست. 
جهانگيري افزود: مش��كالت مثل اتاق باروتي 
است كه جرقه يي براي يك اتفاق زده شود؛ جرقه 
هم گاهي ممكن است يك تالطم باشد اما دولت 
و ملت ايران قادر اس��ت مشكالتي كه اكنون براي 
اقتصاد ايران طراحي شده را پشت سر بگذارد. اما 
ش��روطي دارد؛ ش��رط اول اين است كه با روحيه 
باش��يم؛ دليلي ندارد كه اگر صداي يك مش��كل 
درآمده، احس��اس كنيم كه چه مي خواهد بشود. 

هيچ چيزي نمي شود. 
م��ا بهتر از گذش��ته اگ��ر راهب��رد خوبي را 
انتخاب كنيم، مي توانيم كشور را اداره كنيم. او 
گفت: ما با زير پا گذاش��تن مقررات بين المللي، 
بي احترام��ي به ملت اي��ران و م��واردي از اين 
دس��ت به  ش��دت مخالف هس��تيم و اگر امريكا 
فك��ر كند كه ب��ار ديگر ما را پ��اي ميز مذاكره 
بياورد و دوب��اره با تغيير دولت همه  چيز عوض 
شود، مورد پذيرش ما نيس��ت. راهبرد دوم، اما 
از ن��گاه معاون اول روحاني انس��جام ميان همه 
گروه هايي اس��ت كه به ايران عالقه مند هستند. 
در اين مقطع عده يي در داخل كش��ور مشغول 
به متهم كردن يكديگر هس��تند؛ مجبور هستم 
اسم ببرم، حتي مثل اردشير زاهدي در امريكا، 
مقاله يي عليه ترامپ و امريكا نوش��ت كه ش��ما 
ايران را نشناخته ايد. بايد در اين زمينه منسجم 
باش��يم و اختالفات را كنار بگذاريم. اين فاز اول 
اس��ت. جهانگيري فاز دوم را در بعد سياس��ت 
خارج��ي عن��وان ك��رد. او تاكيد ك��رد: با همه 
كس��اني ك��ه اهل گفت وگ��و باش��ند، گفت وگو 
خواهيم داشت. ما بعد از خروج امريكا از برجام 
به احترام رييس جمهور فرانسه و سران اروپايي 
و روس��اي جمه��وري چين و روس��يه از برجام 
خارج نش��ديم، ايران هم اعالم كرد كه مذاكره 
مي كن��د. اين عضو كابين��ه دوازدهم افزود: آنها 
گفته اند كه تحريم هوشمند انجام مي دهند، اما 

ما مقابله هوشمند انجام خواهيم داد تا صنعتگر 
و صادركنن��ده و واردكننده ب��ا كمك دولت در 
كنار هم نمايش��ي از فضاي ثب��ات اقتصادي در 
ش��رايطي كه امريكا بازار را آش��فته كرده است 
به سرانجام برس��يم. اگرچه ممكن است كه در 

ماه هاي اول دچار تالطم شده باشيم. 

 توطئه سه جانبه 
جهانگي��ري در بخش دوم س��خنان خود به 
هدف گذاري امريكايي از س��ه جهت عليه ايران 
اشاره كرد. بنا به اظهارات او آنها مي خواهند كه 
نفت ايران فروش نرود؛ يعني مي خواهند تا آبان 
ماه فروش نف��ت ايران را به صفر برس��انند. اما 
اين يك جنگ رواني اس��ت. آل سعود نمي تواند 
اداره كند كه چند ميليون بش��كه نفت به نفت 
جهان اضافه كند. اگر هر كشوري به جاي ايران 
بخواهد نفت را تامين كند، خيانت به ملت ايران 
و جامعه بين المللي اس��ت. ام��ا راه عبور از اين 
مرحله به گفته جهانگيري مذاكره با كشورهاي 
دوست و باز كردن راه هاي فروش نفت است. اما 
راهكار داخلي، عرضه نفت خام در بورس داخلي 
اس��ت كه بخش خصوصي مي تواند، شفاف نفت 
بخ��رد و صادر كند. به طوري ك��ه اكنون روزي 
60هزار بشكه نفت در بورس خريداري مي شود؛ 
ام��ا مي توانند براي صادرات حضور يابند. برنامه 
م��ا اين اس��ت كه در كاهش ف��روش نفت خود 
حتما كاري كنيم كه امريكايي ها را به شكس��ت 
بكشانيم. اين در دولت و وزارت نفت برنامه ريزي 
ش��ده اس��ت و مطمئنيم كه نفت را در حد نياز 
خواهيم فروخت. البته هدف گذاري دوم آنها اين 
اس��ت كه براي صادركنندگان ايراني و صادرات 
مش��كل ايجاد كنند؛ ك��ه صادركنندگان ايراني 
بايد تالش كنند صادرات 97 را نس��بت به سال 
96 اضافه ت��ر كنند. اما هدف گذاري س��وم آنها 
ايجاد مش��كل در مس��ير نق��ل و انتقاالت مالي 
ايران خواهد بود كه سياس��ت هاي جديد ارزي 
متناس��ب با اين شرايط و با چند ويژگي اجرايي 
خواهند شد. بايد شفافيت در سياست هاي ارزي 
وجود داشته باش��د؛ نمي شود كسي صادر كند، 
اما ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادي 
كش��ور نكن��د. در بخش واردات ه��م مهم ترين 
حرف ما اين اس��ت؛ اگر كسي ارز مي گيرد، كاال 
مابه ازاي آن وارد كش��ور كند. ب��ه همين دليل 
گفتيم كه ثبت سفارش صورت دهد. او با انتقاد 
از اينك��ه نبايد مبناي اقتصاد، چهار اسكناس��ي 
باش��د كه در يك جايي فروخته مي ش��ود، بلكه 
بايد يك مبناي واقعي داش��ته باش��د، گفت: ارز 
حاصل از ص��ادرات واقعي بخ��ش خصوصي به 
واردكنن��ده بخش خصوصي واقع��ي اختصاص 
داده ش��ود. البته قيمت مورد توافق صادركننده 
و واردكننده اس��ت و دول��ت دخالتي نمي كند، 
اما اينكه نحوه توافق ميان دو طرف چه باش��د، 
همين روزه��ا كار را نهايي كنند و از اينجا نرخ 

ارز بيرون مي آيد. 

 خواسته شريعتمداري از دولت و مجلس؟ 
در بخش ديگري از اين مراس��م اين سكاندار 
صنعت، معدن و تجارت بود كه پش��ت تريبون 
رفت تا ناگفته ها را بگويد. محمد ش��ريعتمداري 
عن��وان كرد: ب��راي فائ��ق آمدن بر مش��كالت 

برداشتن گام هاي موثر است و يكي از كمك هاي 
دولت ب��ا حمايت جهانگيري، ممنوعيت واردات 
۱339 قل��م كاال ب��ود ك��ه اين اق��دام به معني 
برگردان��دن كف��ه رقابت به نف��ع توليد داخل و 
ايج��اد ظرفيت براي به كارگي��ري وضعيت هاي 

خالي و ايجاد واحدهاي صنعتي است. 
او در بخش��ي از صحبت ه��اي خود، وضعيت 
توليد در اوايل انقالب را در مقايسه با سال هاي 
پس از انقالب مورد اشاره قرار داد. به گفته او با 
شروع انقالب اسالمي تنها 854واحد كوچك و 
بزرگ در سطح كشور مشغول فعاليت داشتيم، 
ام��ا امروز اين تع��داد بي��ش از ۱00برابر تعداد 
واحده��اي صنعتي كه داراي پروانه بهره بر داري 
هستند، افزايش يافته است. بنا بر آمار اعالمي، 
ارزش افزوده بخش صنعت طي سال هاي 57 تا 
94 حدود 7 برابر ش��ده و در حوزه زيرساخت ها 
تنها در س��ال 57 دو ش��هرك صنعتي داشتيم، 
امروز 592ش��هرك صنعتي تا پايان س��ال 96 
فعال بوده اس��ت. در حوزه صنايع ساخت محور 
مثل توليد خودرو از زمان انقالب تاكنون توليد 
خودرو ۱3برابر رش��د داش��ته است. به گفته او، 
آم��ار نيز حكاي��ت از اين دارد ك��ه در دو ماهه 
امس��ال صادرات غيرنفت��ي ۱8.8ميليون تن با 
ارزش 7.7ميليارد دالر 2۱.9درصد رشد داشته 
اس��ت، اي��ن در حالي اس��ت كه از اي��ن مقدار 
6ميلي��ارد دالر صادرات صنعت��ي و ۱.7ميليارد 
هس��تند.  غيرنفت��ي  حوزه ه��اي  بقي��ه  دالر 
شريعتمداري با اشاره به لزوم كاهش هزينه هاي 
توليد افزود: كاهش هزينه هاي ماليات بر ارزش 
افزوده و تامين اجتماعي و نيز دادن مشوق هاي 
صادراتي باعث مي شود كه بتوانيم توليد را سرپا 
نگ��ه داريم و اين در حالي اس��ت ك��ه تقاضاي 
مطمئ��ن يعني حيات تولي��د و اقتصاد بايد هم 
تقاضا مح��ور و هم توليدمحور باش��د. او در عين 
تاكيد كرد ك��ه وارد كنن��ده و صادر كننده بايد 
بتوانند در بازار رقابتي كنترل شده با هم مبادله 
كنند. آنها بايد آزادانه و با كمترين بروكراس��ي 
با ن��رخ ارز متعارف به فعالي��ت بپردازند و همه 
سياس��ت هاي ترامپ نقش بر آب مي ش��ود، اگر 
زنجير از دست و پايشان براي فعاليت آزادانه تر 
 برداريم. وزير صنعت اينجا بود كه از معاون اول 
رييس جمهوري درخواس��ت كرد تا معامله ارز با 
ن��رخ توافقي ميان صادركننده و واردكننده آزاد 
شود و سقفي براي قيمت در نظر نگيرند. از آن 
سو از بهارستان نشينان نيز تقاضا كرد تا موضوع 
ماليات بر ارزش افزوده را تعيين تكليف كرده و 

به تصويب برسانند. 

 صنعتگران و معدنكاران چه گفتند؟ 
ام��ا صنعتگ��ران ك��ه اين بار فرص��ت يافتند 
در ابت��داي مراس��م و در حض��ور مع��اون اول 
بگوين��د،  را  دغدغه هايش��ان  رييس جمه��وري 
دل پري داش��تند از آنچه بر سرش��ان آمده. از 
همين رو رييس خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ايران پشت تريبون رفت و خطاب به جهانگيري 
گف��ت: درخواس��ت »فريز بدهي مع��وق بانكي 
صنع��ت« و »مالي��ات ارزش اف��زوده« را مطرح 
كردي��م ام��ا اتفاقي نيفت��اد. س��يد عبدالوهاب 
سهل آبادي با انتقاد از اينكه برخي مصوبات اجرا 
نمي ش��ود، گفت: امروز كارفرمايان براي تمديد 

دفترچه ه��اي تامي��ن اجتماعي دچار مش��كل 
هستند و تامين اجتماعي ما را جريمه مي كند و 

حتي برند كارخانه را توقيف مي كند. 
از سوي ديگر حميدرضا معصومي ديگر فعال 
بخ��ش خصوصي با اش��اره به مش��كالت حوزه 
معدن خطاب ب��ه جهانگيري و ش��ريعتمداري 
گفت: پ��س از التهابات ب��ازار ارز فعاالن بخش 
مع��دن روزه��اي س��ختي را س��پري كردند. او 
افزود: اگر طي ساليان گذش��ته مي توانستند با 
ماش��ين آالت دس��ته دوم كار كنند پس از تك 
نرخي كردن ارز دسترس��ي به ماش��ين آالت به 
دليل افزايش نجومي قيمت ها غيرممكن شده و 
توسعه در بخش معدن بدون نوسازي تجهيزات 
و ماش��ين آالت امكان پذير نيست. در ادامه سيد 
مظفر عب��داهلل فعال بخش صنايع تبليغي هم با 
اش��اره به اينكه كشور در جنگ اقتصادي به سر 
مي برد و با شرايط بحراني روبه روست، بيان كرد: 
كاالهاي م��ا در گمرك مانده و باي��د با دموراژ 
)هزين��ه ديرك��رد و خواب ب��ار در گمرك( حل 

شود. 
از آن س��و رييس پارلمان بخش خصوصي از 
ناديده گرفتن س��هم بخش خصوصي در رشته 
فعاليت هاي اقتص��ادي و نيز تصميمات مهم در 
اي��ن زمينه در حالي كه فعاالن بخش خصوصي 
متاثر و تعيين كننده تصميمات هس��تند، سخن 
ب��ه مي��ان آورد. غالمحس��ين ش��افعي ضم��ن 
انتق��اد از اينك��ه در تصميم گيري ها نظر بخش 
خصوصي خواسته نمي ش��ود، گفت: به گونه يي 
رفتار مي ش��ود كه گويا همه مش��كالت كش��ور 
به تحريم ها ربط دارد، در حالي كه اين مس��اله 
صح��ت ندارد و مش��كالت داخلي م��ا كمتر از 
تحريم ها نيس��ت. او با اش��اره به اينكه صنعت و 
توليد در وضعيت مناسبي به سر نمي برد، گفت: 
س��هم بخش صنعت و مع��دن از توليد ناخالص 
داخلي ۱3درصد و س��هم ص��ادرات صنعتي از 
كل ص��ادرات جهان��ي تنها مع��ادل 0.2 درصد 
اس��ت. به گفته او، با افزاي��ش درآمدهاي نفتي 
دولت ها با توهم بي جاي عدم نقش تعيين كننده 
بخش خصوصي در اقتصاد روبه رو ش��ده و دايره 
فعاليت ه��اي بخ��ش خصوص��ي محدود ش��د. 
ش��افعي افزود: دولت با گسترش فعاليت هايش 
رقيب پرقدرتي براي بخش خصوصي شد و اين 
مس��اله، نوآوري و خالقيت صنعت را با مش��كل 
مواج��ه كرده و ب��ه جاي آن واس��طه هاي مالي 
فعال شدند. او با انتقاد از اينكه حمايت از بخش 
تقاضا ش��ده، گفت: حمايت از كاالي ايراني بايد 

روي بخش عرضه متمركز شود. 

 سكوت ارزي مجلس!
در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م رييس 
كميس��يون صنايع و معادن بهارستان فرصت 
يافت تا تصميمات غيركارشناس��ي شده دولت 
را كه زمينه ساز بروز مشكالت در اقتصاد شده 
را زير س��وال ببرد. عزي��ز اكبريان همچنين با 
انتقاد از عدم حضور رييس جمهور در مراس��م 
روز صنعت و معدن گفت: دولت براي تصميم 
ناگهاني ارز 4200توماني با چه كسي مشورت 
كرد؟ مجل��س از ابتدا مخالف بود اما به خاطر 
اينكه دولت شكست نخورد، سكوت كرديم. او 
با خطاب قرار دادن اس��حاق جهانگيري ادامه 
داد: در جري��ان توليد هزاران مانع بر س��ر راه 
وجود دارد؛ چرا يك اليحه براي رفع اين موانع 
ب��ه مجلس ارائ��ه نكرده ايد؟ در كش��وري كه 
20تا30ميلي��ارد دالر ارز در خان��ه وجود دارد 
و ب��ا وجود باال بودن حجم مب��ادالت تجاري، 
ارز را چگون��ه مي ت��وان به اجب��ار نرخ گذاري 
كرد؟ اكبري��ان وزير صنعت را هم خطاب قرار 
داد و ب��ا انتقاد از ممنوعي��ت ۱339 قلم كاال 
گفت: واردات را ممنوع اعالم كرديد، اما سوال 
اينجاس��ت مي توانيد جلو واردات غيررسمي را 
بگيري��د؟ اگر توان مقابله با قاچاق را نداش��ته 
باش��يم فقط قاچاقچي��ان را پولدارتر كرده ايم 
و درآم��د تعرفه يي دولت را قط��ع كرده ايد. او 
در مورد انتشار فهرس��ت دريافت كنندگان ارز 
دولتي نيز گفت: دولت بايد نظارت قوي داشته 
و به  شدت با متخلفان برخورد كند. محمدرضا 
في��اض رييس س��تاد برگ��زاري روز صنعت و 
مع��دن هم با بيان اينكه اين مراس��م محصول 
مشترك بخش خصوصي و بخش دولتي است، 
گفت: 22 امين س��الگرد بزرگداش��ت صنعت 
و معدن، مص��ادف با چهلمين س��ال پيروزي 
انقالب اس��المي و در س��ال حمايت از كاالي 

ايراني است. 

 فيات مذاكره جديدي
با ايران نداشت

مهر| مديرعامل گروه صنعت��ي ايران خودرو هر گونه 
مذاكره صنعت خودرو با فيات را تكذيب كرد و گفت: پژو 
هنوز اعالم رسمي براي خروج از ايران نداشته است. هاشم 
يكه زارع در پاسخ به سوالي مبني بر جزئيات مذاكره فيات با 
صنعت خودرو ايران با توجه به مذاكرات قبلي ايران خودرو 
با اين شركت ايتاليايي گفت: فيات هيچ گونه مذاكره يي با 
ايران نداشته است و اين خبر تكذيب مي شود. مديرعامل 
گروه صنعتي ايران خ��ودرو در خصوص آخرين وضعيت 
قرارداد پژو با ايران افزود: همان طور كه وزير صنعت، معدن 
و تجارت اعالم كرده پژو هنوز به صورت رسمي خروج خود 
از ايران را اعالم نكرده است. وي از ارائه هر گونه توضيحات 
بيشتر در خصوص آخرين وضعيت قرارداد اين مجموعه با 

شركت هاي فرانسوي خودداري كرد. 

تسهيل روند شناسايي تجار 
ايراني و عماني 

پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران| طبق اعالم رييس 
اتاق مش��ترك ايران و عمان، تجار و سرمايه گذاران قبل از 
هر اقدامي از شركاي تجاري خود در عمان استعالم كنند. 
محس��ن ضرابي گفت: بر اساس توافق با طرف عماني قرار 
ش��د، مرجع رسمي استعالم شركاي ايراني براي عماني ها 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عمان باشد و براي صحت 
شر كاي عماني هم اين كار در اتاق عمان انجام شود. رييس 
اتاق مش��ترك ايران و عمان اظهار كرد: يكي از مشكالت 
س��رمايه گذاران و تجار ايران��ي در عمان و همچنين تجار 
عماني در ايران، عدم ش��ناخت كافي از طرف تجاري بوده 
كه تاكنون تبعات زيادي به همراه داش��ته اس��ت. او ادامه 
داد: همزمان با برگزاري هفدهمين كميس��يون مشترك 
اقتص��ادي ايران و عمان در مس��قط كه هي��ات بلندپايه 
تج��ار ايراني بخش خصوصي نيز حضور داش��ت در ديدار 
با قيس اليوسف رييس اتاق عمان تصميمات خوبي در اين 
خصوص اتخاذ ش��د. ضرابي اف��زود: با طرف عماني توافق 
كرديم، مرجع رسمي استعالم شركاي ايراني براي عماني ها 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان و براي صحت شر كاي 
عماني هم اين كار در اتاق عمان انجام شود. او گفت: قرار 
ش��د، مشكالتي كه پيش از اين توافق بين تجار دو كشور 
به وجود آمده از طرف دو اتاق، ابتدا از طريق مذاكره و در 
صورت عدم توافق از طريق مراجع حقوقي پيگيري شود. 
رييس اتاق مشترك ايران و عمان تاكيد كرد: در اين جلسه 
همچنين راهكارهاي حل مسائل بانكي و موانع و مشكالت 
بخش خصوصي بررسي و به طرف عماني اعالم شد. در اين 
نشست به طرف عماني اعالم شد كه سرمايه گذاران عماني 
براي حضور در ايران مي توانند تا 75درصد از تس��هيالت 

صندوق توسعه ملي بهره مند شوند. 

حفظ توليد مقدم بر طرح هاي 
توسعه است

ايرن�ا| ريي��س انجم��ن توليدكنندگان ف��والد ايران 
تاكي��د كرد: با توجه به ش��رايط اقتصادي كش��ور، ضمن 
تجديدنظر نس��بت به طرح هاي توسعه فوالد، اولويت بايد 
حفظ توليد واحدهاي كنوني باش��د. محمود اس��الميان 
افزود: پارس��ال مي��زان توليد فوالد خام ب��ه رقم بيش از 
2۱.8 ميليون تن رس��يد و عالوه ب��رآن صادرات نيز رقم 
8ميليون تن را ثبت كرد. او ادامه داد: امروز بايد به تامين 
نيازمندي هاي فوالدسازان اعم از واحدهاي بزرگ، متوسط 
و كوچك پرداخته شود. اس��الميان بر ضرورت تامين ارز 
توليدكنندگان اين بخش متناس��ب با شرايط آنها تاكيد 
كرد و گفت: صنعت فوالد توان خودكفايي دارد، اما اندك 
نياز ارزي ني��ز بايد براي آن تدبي��ر و برنامه ريزي اصولي 
ص��ورت گيرد. رييس اين تش��كل صنفي اف��زود: صنعت 
فوالد 95درصد نياز خود را از داخل كشور تامين مي كند 
و 5درصد ديگر از محل واردات صورت مي گيرد و اين مهم 
در برنامه ها بايد تعريف ش��ود. او تاكيد كرد: ارز مورد نياز 
واحدهاي توليدي باي��د در اختيار وزارتخانه ها قرار گيرد؛ 
نبايد به گونه يي عمل شود كه بنگاه ها براي جذب ارز هجوم 
آورند و شرايط عادي را برهم زنند. اسالميان معتقد است، 
در دوره س��ه تا چهار ماه گذش��ته ارز كشور بي حساب و 
كت��اب تخصيص يافت و اين مهم بدون تدبير نس��بت به 
شرايط كشور صورت گرفت. به گفته او محاسبه سال هاي 
گذش��ته به راحت��ي قابل برآورد بود كه اخت��الل در روند 
تخصيص ارز به وجود نيايد و در عين حال افراد س��ودجو 
نيز قابل شناس��ايي بودند، اما نبود اقدامات حس��اب شده 
به شرايط نامتوازن دامن زد. رييس انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايران با بيان اينكه برخي در داخل كش��ور نس��بت 
به موضوع تحريم احساس��ي برخورد كرده و نادانس��ته به 
جنگ رواني دامن مي زنند، ادامه داد: جايگاه تعيين نرخ ارز 
در فضاي مجازي نيست؛ رسانه ها نبايد اين مهم را شدت 
بخشند، زيرا اين گونه عملكرد همسويي با ديدگاه دشمن 

براي انحراف برنامه ريزان در مسير رشد توليد است. 

نياز بخش خصوصي با بازار 
ثانويه ارز

تسنيم| معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران گفت: 
نخستين نياز بخش خصوصي در شرايط كنوني ايجاد 
بازار ثانويه ارز مديريت شده است. مرتضي  اهلل داد افزود: 
ارز دولت��ي تنها بايد براي واردات كاالهاي اساس��ي و 
داروه��اي م��ورد نياز اختص��اص ياب��د. او اضافه كرد: 
ايجاد تحوالت ساختاري در اقتصاد، پايبندي دولت به 
بودجه، اصالح فضاي كسب و كار و تالش جدي براي 
شكوفايي بازار توليد و صادرات كشور از جمله اقداماتي 
اس��ت كه دولت و مجلس بايد در شرايط كنوني به آن 
توجه كنند. اهلل داد تصريح كرد: بازسازي اعتماد عمومي 
به عملكرد اقتصادي دولت بس��يار مهم اس��ت و مردم 
بايد بتوانند به اين سياس��ت ها اعتماد كنند. او گفت: 
مس��ووالن بايد پاسخ دهند كه آيا پيش فروش 60 تن 
طال توانسته اس��ت، نقدينگي زياد در جامعه را جمع 
كند؟ معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران افزود: دولت 
يازدهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه حجم نقدينگي 
در كشور 450هزار ميليارد تومان بود كه اين حجم هم 
 اكنون چهاربرابر ش��ده و به ۱500هزار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت.  اهلل داد گفت: ۱۱ميليارد صادرات واقعي 
غيرنفتي كشور در حالي كه فروش نفت دچار مشكل 

شده بايد با مشوق هاي الزم افزايش يابد. 

رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
بزرگ ترين بحران كش��ور را نقدينگي دانس��ت و گفت: روزانه 
حدود هزار ميليارد تومان به نقدينگي كش��ور اضافه مي شود. 
به گزارش ايسنا، مسعود خوانس��اري اظهار كرد: سال ۱392 
كه دولت يازدهم روي كار آمد، تورم بااليي داش��تيم و يكي از 
فعاليت هاي دولت، كاهش و كنترل تورم بود كه در دو س��ال 
اخير ش��اهد تورم يك رقمي در س��طح كشور بوديم. او افزود: 
نخس��تين علت كاهش تورم بحث رواني و دومين علت كنترل 
مخارج، هزينه ها و پايه پولي كشور بود. خوانساري با اشاره به 
اينك��ه بايد براي پايدار ماندن نرخ پايين تورم سياس��ت هايي 
اتخاذ مي ش��د، تصريح كرد: از س��ال 92ت��ا 96 بين 70تا 80 
درصد تورم در جامعه داش��تيم كه روي ارز تاثير نگذاش��ت و 

پيش بيني مي ش��د اگر همين روال دنبال شود، جهش بزرگي 
خواهيم داش��ت و در اتاق بازرگاني كش��ور مرتبا اين مساله را 
گوشزد كرديم كه در درازمدت اين روند اثرات مخربي خواهد 

داشت. 
او بي��ان ك��رد: اين تحربه 40س��اله بعد از انقالب اس��ت و 
همواره اين جهش نرخ ارز مش��كالتي را به وجود آورده است. 
ريي��س اتاق بازرگان��ي، صنايع، مع��ادن و كش��اورزي تهران 
گفت: بايد بپذيريم قيمت ارز علت نيس��ت و معلول اس��ت كه 
به ش��اخص هاي ديگر ازجمله ت��ورم و نقدينگي برمي گردد و 
عوام فريبي در جامعه اس��ت كه فكر مي كنيم، ناتواني از سوي 
دولت در اين راستا صورت گرفته است. خوانساري گفت: ثابت 
نگه داش��تن قيمت حامل هاي انرژي يكي ديگر از اشكاالت و 

مساله ديگر كس��ري بودجه دولت است؛ به طوري كه حداقل 
س��االنه حدود 40هزارميليارد تومان كسري را در دولت شاهد 
هستيم. از سوي ديگر بدهي دولت به پيمانكاران و بانك ها و... 

عواملي بود كه مشكل اقتصادي در كشور ايجاد كرد. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران با 
بي��ان اينكه قطعا تحريم ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر اس��ت 
اما اگر تحريم ها نبود، اين مش��كل قدري با تاخير رخ مي داد، 
افزود: خارج شدن امريكا از برجام و تهديد تحريم جديد حتما 
پيش روي كش��ور خواهد بود و به نظر مي رس��د بايد متناسب 
ب��ا وضعيت هاي جديد، تصمي��م و راهكار ج��دي اتخاذ كرد. 
خوانس��اري با تاكيد بر اينكه مش��كل اين است كه دنبال حل 
مسائل كمتر مي رويم و زماني كه راه حلي وجود ندارد، تصميم 

مي گيريم، تصريح كرد: بحران ما بحران عدم تصميم گيري در 
كشور است و اينكه زماني تصميم مي گيريم كه ديگر دير شده 
اس��ت. خوانساري با اش��اره به تفاوت نرخ ارز در بازار دولتي و 
آزاد بي��ان كرد: لزومي ندارد موبايل با ارز دولتي وارد ش��ود و 
بايد ارز دولتي براي اقالم اساس��ي باشد و نياز است كه ذخيره 

ارزي متناسبي داشته باشيم. 
رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
گف��ت: باي��د از اين تهديد ب��ه عنوان فرصت اس��تفاده كرد و 
بازار صادراتي كش��ور را رونق بدهيم درحالي كه اشتباه ديگر 
بخش��نامه دولت اين بود كه ارز صادراتي نيز با نرخ ارز دولتي 
يك��ي ديده ش��ده اين درحالي اس��ت كه بايد اج��ازه بدهيم، 

صادرات با ارز صادراتي صورت بگيرد. 

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مطرح كرد

نقدينگي، بزرگ ترين بحران كشور
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15 نفت و انرژي
افزايش توليد نفت كويت 

تس�نيم| بخيط الرش��يدي وزير انرژي كويت 
گفت؛ كش��ورش بر اس��اس توافق مي��ان اوپك و 
غيراوپكي ه��ا براي افزايش يك ميليون بش��كه يي 
نفت از روز يك ش��نبه توليد نفت خود را به ميزان 
85هزار بش��كه در روز افزايش مي دهد. به گزارش 
رويترز، الرش��يدي افزود: »كويت بر اساس توافق 
هفته گذشته توليد نفت خود را به 2.785 ميليون 
بشكه خواهد رس��اند كه 85 هزار بشكه بيشتر از 

ماه مه  است. «
اوپك، روس��يه و چند كشور ديگر توليد كننده 
نفت توافق كرده اند كه از ماه جاري ميالدي، توليد 
خ��ود را حدود يك ميليون بش��كه در روز افزايش 
دهند. عربس��تان قصد دارد تولي��د خود را در ماه 
جوالي به 11 ميليون بش��كه برس��اند و روس��يه 
ه��م گفته توليد خود را بيش از 200 هزار بش��كه 

افزايش خواهد داد. 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا ديروز در 
توييتي اعالم كرد، ملك س��لمان پادشاه عربستان 
با درخواست وي براي افزايش توليد نفت به ميزان 
»ش��ايد 2 ميليون بش��كه« جهت جبران كاهش 
عرضه نف��ت ايران و ونزوئال موافقت كرده اس��ت. 
مقامات سعودي اظهارنظري در اين باره نكرده اند. 

 هزينه گزاف افزايش دما
در تهران

باشگاه خبرنگاران جوان| غالمرضا خوش خلق 
مديرعامل ش��ركت برق منطقه يي تهران با اشاره به 
اينكه ما ب��ه ازاي افزايش هر يك درج��ه حرارت در 
كشور حدود 1500مگاوات و در حوزه تحت پوشش 
اين ش��ركت ح��دود 150 تا 200 م��گاوات افزايش 
مصرف برق خواهيم داش��ت، اعالم كرد: در ساعات 
مختلف ش��بانه روز، نوع مصرف ب��رق، تعيين كننده 
ميزان مصرف اس��ت، مهم اين اس��ت كه مردم بين 
س��اعت 12 تا 16 بهينه مصرف كنن��د تا بتوانيم از 

تابستان به خوبي عبور كنيم. 
وي ادامه داد: به دليل اينكه وضعيت نيروگاه هاي 
برق آبي چندان مناسب نيست، احتمال اينكه ما در 
بعضي از نقاط دچار مش��كل شويم وجود دارد؛ ولي 
اگر مشتركان برق بهينه مصرف كنند به عنوان مثال 
حتي يك المپ را هم خاموش كنند يا دماي سيستم 
سرمايش��ي محل كار يا س��كونت خود را بين 24 تا 
26 درج��ه تنظيم كنند، مي توانيم به خوبي و بدون 
محدوديت از پيك بار )اوج مصرف برق( در تابستان 

عبور كنيم. 
خوش خلق با تاكيد بر رش��د 6 درصدي س��االنه 
مصرف برق كش��ور گفت: اي��ران از نظر مصرف برق 
رتبه 18 دنيا را دارد و 3 برابر متوسط مصرف برق در 

دنيا برق مصرف مي شود. 

 نارضايتي اتيلني ها
از سامانه »نيما«

ايسنا|  عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروشيمي با اشاره به جلسه مديرعامالن شركت هاي 
پتروش��يمي با معاون اول رييس جمهور و مسووالن 
وزارت نف��ت گف��ت: در اين جلس��ه ش��ركت هاي 
پتروشيمي اعالم كردند اگر شرايط شان همانند قبل 
باش��د و خوراك با تخفيف به آنها ارائه شود، حاضر 
هستند ارز خود را در سامانه »نيما« ارائه كنند، زيرا 
در اي��ن ص��ورت 400 تا 500 توم��ان اختالف بين 
قيمت خ��وراك و كااليي كه صادر مي كنند، خواهد 
بود. حميد حسيني از ناراضي بودن توليد كنندگان 
اتيلن در مورد ارائه ارز در س��امانه »نيما« خبر داد و 
گفت: اين واحدها اتان را تبديل به اتيلن مي كنند و 
40 تا 50 دالر اختالف قيمت دارند كه بخشي از آن 
به دليل حمل و نقل و بخش��ي هزينه تبديل است. 
آنه��ا انتقاد دارند كه اين تصميم براي آنها س��ودآور 
نيست و سهام آنها افت مي كند و اصرار دارند دولت 

به آنها كمك كند و شرايط را تحميل نكند. 
طبق مصوبه دولت به صادركنندگان پتروشيمي 
6 ماه فرصت داده ش��ده كه ارز حاصل از صادرات را 
به س��امانه »نيما« وارد كنند ك��ه با توجه به ميزان 
صادرات تاكنون 2ميليارد يورو به سامانه »نيما« وارد 
ش��ده و 6 ماه فرصت براي واريز 10ميليارد يورو به 

سامانه »نيما« است. 

تنها 4درصد؛ ورودي سدهاي 
سيستان وبلوچستان

اس��تان  بارش ه��اي  حج��م  پ�اون| 
سيستان وبلوچس��تان از ابتداي سال آبي 96-97 
تاكنون به 27 ميلي متر رسيده است كه در مقايسه 
ب��ا 94 ميلي متر بارندگي س��ال گذش��ته، نزوالت 
ج��وي اين اس��تان كاهش 72درصدي نس��بت به 
س��ال پيش داشته و در مقايس��ه با مدت متوسط 

درازمدت هم افت 74درصدي را نشان مي دهد. 
بر اي��ن اس��اس سيستان وبلوچس��تان دومين 
استان كم بارش كش��ور در مقايسه با سال گذشته 
بوده و در قياس با مدت متوسط درازمدت بدترين 
شرايط را در ميان 31 استان كشور تجربه مي كند. 
اين روند موجب ش��ده تا منطقه هوش��ك سراوان 
سيستان وبلوچستان هم با 3.3 ميلي متر بارندگي، 

كم بارش ترين نقطه كشور باشد. 
اف��ت بارندگي هاي اين منطقه موجب ش��ده تا 
روان آب هاي استان هم با كاهش بسيار محسوسي 
روبه رو ش��ده و به تبع آن س��دهاي اس��تان نيز با 
كاهش بي سابقه ورودي آب به مخزن مواجه شوند. 
بررس��ي آخرين آمار مربوط به وضعيت س��دهاي 
)چاه  نيمه،  استان سيستان وبلوچس��تان  هفت گانه 
چ��اه نيم��ه4، ماش��كيد علي��ا، زيردان، پيش��ين، 
خيرآباد، شي كلك( حكايت از افت 96درصدي آب 

ورودي به مخازن سدهاي اين استان دارد. 
اي��ن حي��ث س��دهاي  از  اي��ن اس��اس،  ب��ر 
سيستان وبلوچس��تان نيز در كنار استان هرمزگان 
پايين تري��ن مي��زان ورودي آب را در كش��ور ثبت 

كرده اند. 

كوتاه از دنياي انرژي

زمزمه افزايش توليد 2 ميليون بشكه  نفت از سوي عربستان، زنگنه را به نوشتن نامه به رييس اوپك وا داشت

اوپك را چه حال افتاد؛ توافق را چه شد؟

با ترميم خط لوله غدير 

آب خوزستان به حالت عادي بازگشت
م��ردم خوزس��تان در چن��د روز گذش��ته 
س��ختي زيادي در تامين آب آشاميدني خود 
كش��يده اس��ت. مس��اله پس از گذشت چند 
روز از ش��وري و ب��وي نامطبوع آب ش��رب به 
مس��موميت در روس��تاهاي رامهرمز س��رايت 
ك��رد و ب��ازار ش��ايعات درباره ص��ادرات آب 
سرش��اخه هاي كارون به بصره عراق و كويت 
گرم شد. اما در ميان هياهوها، صداي تكذيب 
پياپي مس��ووالن در مي��ان اعتراضات مردم و 
نيز ش��ايعات صادرات آب گم شد. با اين حال 
با ترميم خ��ط لوله غدير، غلظت ذرات يونيزه 
آب به ميزان متعارف خود يعني حدود 3هزار 
و 800 ميكروموس نزديك ش��د و مس��ووالن 
وعده داده ان��د از 15تير ماه كه خط لوله دوم 
غدير به بهره برداري مي رس��د، اين عدد را به 

2هزار نزديك كنند. 

 فرسودگي لوله آب
مش��كل از آنج��ا آغ��از ش��د كه ب��ه گفته 
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان 
خوزس��تان خ��ط لوله غدير ك��ه آب رودخانه 
كرخه را به شهرهاي خرمشهر و آبادان مي برد 
دچار آس��يب ديدگي ش��د. با ترميم خط لوله 
مش��كل پوسيدگي بخشي از خط لوله از جاي 
ديگري س��ر باز كرد و دست اندركاران به اين 
نتيجه رس��يدند كه بايد قس��متي از لوله را به 
طور كامل عوض كنند. اما شوري آب افزايش 

محسوسي داشت. 
غالمرضا ش��ريعتي، اس��تاندار خوزس��تان 
ش��وري و سختي آب طي چند روز اخير را به 
دليل برداشت آب از بهمنشير و كارون دانست 
و افزود: در اين مدت ميزان س��ختي و شوري 
آب اين شهرس��تان به 12هزار ميكروموس بر 

مترمكعب رسيد. 
ارتب��اط ص��ادق حقيقي پ��ور،  در همي��ن 
مديرعامل ش��ركت آبفاي استان خوزستان دو 
روز پي��ش اعالم كرد كه با ت��الش اكيپ هاي 
عملياتي، آس��يب ديدگي خط يك غدير ترميم 
ش��ده و اين خط با تمام ظرفيت در مدار قرار 

گرفته اس��ت. عليرضا خليلي ني��ا، رييس امور 
آب و فاضالب شهرس��تان آب��ادان نيز ديروز با 
اش��اره به اينكه با وارد مدار شدن مجدد خط 
لول��ه غدير درحال حاض��ر درجه غلظت ذرات 
يوني��زه)EC( آب اين شهرس��تان به 3هزار و 
800 ميكروموس رسيده است، گفت:»براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته با بهره برداري از خط 
دوم پروژه آبرساني غدير به شهرهاي آبادان و 
خرمش��هر در نيم��ه تير ماه س��ال جاري و به 
تبع آن توقف برداشت آب از رودخانه هاي كم 
كيفيت منطقه ازجمله بهمنشير براي آبرساني 
مطمئنا EC آب آبادان نيز به ميزان EC طرح 

غدير خواهد رسيد.«
در اين راس��تا مهرداد قنواتي، سرپرس��ت 
معاونت بهره برداري آبفاي خوزس��تان يادآور 
ش��د:»با توجه به اينكه ح��دود 70درصد آب 
تصفيه  خانه هاي اين منطقه از طرح آبرس��اني 
غدير تامين مي ش��ود بنابراي��ن همواره تالش 
كرده اي��م با مديريت برداش��ت تامين و توزيع 
EC آب را كنت��رل كرده و روي عددي حدود 
3تا 4هزار ميكروموس نگه داش��ته ش��ود. اما 
ط��ي 10روز گذش��ته به دليل مش��كالت ياد 
ش��ده EC آب به  ش��دت افزايش پيدا كرده و 
مش��كالت متعددي را براي اهالي اين مناطق 

پديد آورده است. 
از طرفي پروژه خط لوله غدير 2 نيز درحال 
اجراس��ت كه به گفته اس��تاندار خوزس��تان، 
بهره برداري از آن تا 15تير ماه صورت خواهد 
گرف��ت. به گزارش ايرنا، غالمرضا ش��ريعتي، 
اس��تاندار خوزس��تان در رابطه با طرح غدير 
2 بيان كرد:»هدف دول��ت خدمتگزار تامين 
آب ش��رب ب��ا كيفي��ت 600 ميكروموس از 
آب رودخانه دز در مدت 3س��ال به 25شهر 
ازجمله آبادان، ش��ادگان، خرمشهر، چوئبده 
و اروندكن��ار و ي��ك هزار و 609 روس��تا در 
قالب طرح انتقال آب غدير اس��ت. البته طرح 
پايدار آب در اين اس��تان ب��ه  خصوص براي 
ش��هرهاي آبادان و خرمشهر درحال اجراست 
و پيش بيني مي ش��ود ظرف 3تا 4سال آينده 

آب ش��رب مورد نياز كل ش��هرهاي استان از 
رودخانه دز تامين ش��ود ك��ه در اين صورت 
مي��زان EC آب ش��هرهاي اس��تان به 600 
ميكروم��وس بر مترمكعب خواهد رس��يد كه 
وضعيت بس��يار ايده آلي است.«ش��ريعتي كه 
شنبه شب در برنامه تلويزيوني شبكه استاني 
خوزس��تان س��خن مي گفت،  اظه��ار كرد:»با 
تخصي��ص اعتبار الزم از س��وي هيات دولت 
در سال 1396و در اولويت قرار دادن اجراي 
خط آبرس��اني غدي��ر 2 به شهرس��تان هاي 
آب��ادان و خرمش��هر در م��دت 10ماه حدود 

100كيلومتر خط لوله اجرا شد.«
وي اف��زود: براي اجراي اي��ن خط تاكنون 
بي��ش از 9هزارميلي��ارد ريال هزينه ش��ده و 

كارهاي اجرايي آن در مراحل پاياني است. 
صاب��ر علي��دادي، مع��اون آبرس��اني آب و 
برق خوزس��تان ه��م از فعاليت ش��بانه روزي 
17 اكي��پ براي تكميل خ��ط غدير دوم براي 
شهرس��تان هاي آبادان و خرمشهر خبر داد و 
افزود:»طبق پيش بيني انجام ش��ده، قرار بود 
اين خط تا پايان ش��هريور ماه به اتمام برس��د 
كه با اختص��اص اعتبار مورد ني��از و حمايت 
اس��تاندار خوزس��تان اين طرح ت��ا 15تير ماه 

تكميل شده و به بهره برداري مي رسد.«
 EC وي ب��ا تاكيد بر اينكه از نيم��ه تير ماه
آب آبادان به دو هزار و 300 ميكروموس خواهد 
رس��يد، گفت: » ط��ي روزهاي اخي��ر به دليل 
آسيب ديدگي، خط انتقال آب از رودخانه كرخه 
به ش��هرهاي خرمشهر و آبادان قطع شده بود و 
در پي اين اتفاق، كيفيت آب منطقه نيز به دليل 
برداش��ت از رودخانه بهمنشير نامطلوب شده و 
EC آب افزايش يافته بود كه از روز گذش��ته با 
ترميم خط غدير و اس��تفاده مجدد از منابع آبي 
اين پروژه براي آبرس��اني به آبادان EC  آب نيز 

به شرايط مطلوب تري بازگشته است.«
اما براي تامين آب ش��رب مردم خوزستان 
عليرضا خليلي ني��ا، رييس امور آب و فاضالب 
شهرس��تان آب��ادان با اش��اره ب��ه اينكه طي 
10روز اخي��ر حدود 400هزار ليتر آب معدني 

بسته بندي و پاكتي در مناطق ياد شده توزيع 
شده است، گفت: »هم اكنون 16تانكر درحال 
آبرساني س��يار به شهرهاي آبادان و خرمشهر 
و 40تانك��ر ني��ز درحال آبرس��اني س��يار به 
روس��تاهاي اين دو منطقه هس��تند تا مشكل 

آب آبادان و خرمشهر برطرف شود.«
خليلي ني��ا تاكيد كرد:»56 تانكر ياد ش��ده 
در ابع��اد 16هزار، 32ه��زار و 40ه��زار ليتر 
در 3نوبت به طور متوس��ط 3هزار مترمكعب 
يا ح��دود 3ميليون ليتر آبرس��اني س��يار در 

شبانه روز داشته اند.«
ب��راي كاه��ش ش��وري آب نيز اس��تاندار 
خوزس��تان، سياس��ت ها و مطالعات آبرساني 
وزارت نيرو در اين استان را متمركز در انتقال 
آب از طريق رودخانه هاي استان اعالم و بيان 
كرد:»در بح��ث پدافند غيرعامل به فكر ايجاد 

آب شيرين كن در استان هستيم«.
وي افزود:»هم اكن��ون ني��ز در خرمش��هر 
و آب��ادان واحده��اي آب ش��يرين كن فع��ال 
هستند ضمن اينكه سرمايه گذاراني از هلند و 
اتريش بازديدهايي براي اجراي طرح هاي آب 

شيرين كن از استان انجام دادند«. 
ش��ريعتي درب��اره برخي خبره��اي مطرح 
ش��ده در فضاي مجازي درخصوص انتقال آب 
به كوي��ت و بصره عراق اظه��ار كرد:»به هيچ 
كش��وري آب نمي دهيم و خودمان آب را نياز 

داريم و زمينه براي مصرف آن را داريم.«

  مسموميت بر اثر آب آلوده
در روس��تاهاي رامهرم��ز 210 نف��ر ب��ر اثر 
نوش��يدن آب آلوده مسموم ش��دند. مديرعامل 
ش��ركت آبفاي روستايي خوزس��تان در اينباره 
گفت: مسموميت گزارش ش��ده در روستاهاي 
رامهرم��ز ناش��ي از اس��تفاده م��ردم منطقه از 
آب هاي خارج از ش��بكه توزيع آب شرب است 
و درح��ال حاضر آب ش��رب س��الم در ش��بكه 

روستاهاي شهرستان رامهرمز جاري  است. 
به گزارش پاون، درويش علي كريمي با بيان 
اينك��ه منش��أ آلودگي هنوز كامال مشس��خص 
نيست، ادامه داد: با آزمايش هاي صورت گرفته 
در آزمايشگاه ش��ركت آب و فاضالب روستايي 
اس��تان به اين نتيجه رس��يديم كه مش��كل از 
شبكه آب رس��اني نبوده و در اين باره نيز مركز 
بهداش��ت اس��تان هم صحه گذاش��ته اند و در 
خبري اعالم كردند كه مسموميت مردم از غير 
آب شرب بوده و نظريه قطعي براي مسموميت 
روستاييان منطقه احتماال تا عصر امروز آماده و 

اعالم خواهد شد. 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
استان خوزس��تان تصريح كرد: شرايط هم اكنون 
در روستاها بسيار عادي است و هيچگونه مراجعه 
مردمي از بابت مسموميت به درمانگاه ها نيست و 
درحال حاضر فقط دو نفر در اين خصوص بستري 
هس��تند كه آن هم به جهت مراقبت بيشتر اين 

عزيزان صورت گرفته است. 

گروه انرژي| عليرضا كياني|
قيم�ت نفت خ�ام روز جمع�ه در قيمت 
نزديك به 80 دالر بس�ته ش�د. ق�رار نبود 
قيمت اين  طور بمان�د؛ قرار بود كه با توافق 
نفت�ي اوپ�ك و متحدانش، قيم�ت نفت به 
حدود 70دالر برس�د. اما نگراني از وضعيت 
بازگش�ت تحريم هاي امري�كا عليه ايران و 
حذف عرضه پنجمي�ن توليد كننده نفت به 
هم�راه اختالالت عرض�ه در ليب�ي و كانادا 
باعث ش�د تا سايه تنگنا باز هم احوال بازار 
را مغشوش كند. ترس از قيمت هاي 3 رقمي 
نف�ت، ترامپ ك�ه حزبش در ابت�داي پاييز، 
انتخابات ميان دوره يي سختي پيش  رو دارد 
را وادار كرد تا براي عرضه بيش�تر دست به 
دامان عربس�تان سعودي ش�ود. حال همه 
منتظر هس�تند ت�ا پايبندي عربس�تان به 
توافق اوپك را ببينند و بيژن زنگنه در اين 
بين در جلو صحنه ايستاده است. وزير نفت 
ديروز در نامه ي�ي به رييس اوپك بدون نام 
بردن از كشوري خاص، »بازي بعضي از اعضا 
در زمي�ن امريكا« را محكوم كرد و هر گونه 
افزايش در توليد هر يك از اعضا به ميزاني 
فراتر از تعهدات مطرح شده در اجالس وين 
را ناق�ض توافق دانس�ت. در موضعي تندتر 
نماينده  ايران در اوپك، حرف عربس�تان را 
مصداق خروج اين كشور از اوپك دانست. 

  
توافق اخير اوپك آس��ان به دس��ت نيامد. در 
واق��ع تا آخرين لحظه پي��ش از اجالس وزرا و تا 
زماني كه بيژن زنگنه از جلس��ه خود با وزير نفت 
عربستان خارج نش��د، ايجاد توافق در هاله يي از 
ابه��ام ب��ود. در انتها با موافقت اي��ران توافقي به 
دست آمد كه براس��اس آن ميزان كاهش توليد 
مجموع اوپك و غيراوپك بدون تغيير نس��بت به 
اجالس س��ال 2016 معادل يك ميليون و 800 
هزار بشكه معين شد. اين به معناي افزايش يك 
ميليون بش��كه يي توليد ب��ود چراكه پايبندي به 
توافق قبلي در ميان امضاكنندگان به 150درصد 
رسيده بود. با وجودي كه اميد مي رفت تا با افزايش 
عرضه اوپك و غيراوپك، آرامش بيشتري بر بازار 
حكمفرما ش��ود اما نگراني از حذف عرضه ايران 
پس از اظهارنظر يك��ي از مقامات وزارت خارجه 
امريكا در مورد ع��دم وجود گزينه  معافيت براي 
واردكنندگان نفت اين كشور، قيمت نفت را يك  
ش��به 3.6درصد افزايش داد. براساس پيش بيني 
اس اند پي گلوبال پالت��س »در صورتي كه امريكا 
موفق شود تا نوامبر، خريداران نفت ايران را براي 
توقف خريدش��ان تحت فش��ار قرار دهد بيش از 
يك ميليون بشكه در روز كمبود ايجاد مي شود.« 
در اي��ن ميان اختالالت عرض��ه در كانادا و ليبي 
نيز اجاق بازار را گرم نگه داش��ته اند و در نتيجه 
 كوچك تري��ن خب��ري مي تواند در ب��ازار تالطم 

ايجاد كند. 
از طرفي ش��رايط ب��راي ترامپ نيز مس��اعد 
نيس��ت. پيش بيني شكست حزب جمهوري خواه 

در انتخابات كنگره و حتي سنا در امريكا مي تواند 
براي ترامپ بس��يار گران تمام شود. از همين  رو 
نمي خواهد،  متح��ده  اي��االت  رييس جمه��وري 
راي دهن��دگان امريكاي��ي را در فصل پر مصرف 
ان��رژي با افزاي��ش قيمت  بنزي��ن آزرده كند؛ به  
خص��وص در زماني ك��ه حزب مخال��ف، تقصير 
افزاي��ش قيمت را متوج��ه ترامپ و خروج وي از 
برنام��ه جامع اقدام مش��ترك، برجام، مي داند. از 
اين رو زماني كه دولت امريكا تش��خيص داد كه 
افزايش توليد به ميزان وعده داده شده در توافق 
اوپك جوابگوي تقاضاي كوتاه مدت بازار نيس��ت، 
فش��ار خود را بر متحدان خود و حتي كش��وري 

مانند روسيه نيز آغاز كرد. 
امريكا به طور خاص از عربس��تان درخواست 
كرد ك��ه توليد خود را روزانه دو ميليون بش��كه 
افزايش دهد. نهايتا دونالد ترامپ روز ش��نبه در 
توييتي اعالم كرد، پادش��اه عربستان سعودي با 
درخواس��ت وي براي افزايش تولي��د حداكثر به 
ميزان دو ميليون بشكه در روز براي ماليم كردن 
رش��د قيمت ها موافق��ت كرده اس��ت. اين خبر 
واكن��ش وزير ايران و نماين��ده ايران در اوپك را 

به همراه داشت. 

 واكنش وزير
در پاس��خ ب��ه احتم��ال افزاي��ش توليد نفت 
عربس��تان بيژن زنگنه، وزير نفت ايران دست به 
قل��م ش��د و در نامه يي به وزير ان��رژي و صنعت 
ام��ارات متحده عربي و ريي��س كنفرانس اوپك 
ضمن ي��ادآوري تصميماتي كه در جلس��ه اخير 
اوپك گرفته شد به اقدام برخي اعضاي اوپك به 
افزايش توليد فراتر از توافق و انجام درخواس��ت 
امريكا اش��اره كرد و هش��دار داد:»ما درخصوص 

واگذاري س��هم توليد يك كشور به اعضاي ديگر 
تصميمي نگرفتيم«. 

زنگنه الزم ديد تا بار ديگر با تكرار مفاد توافق 
بر الت��زام 100درصدي كش��ورهاي امضا كننده 
آن تاكيد كند. وي در نامه خود آورد:»براس��اس 
تصميم گرفته شده توسط كنفرانس اوپك مقرر 
ش��د، كش��ورها تالش خود ب��راي پايبندي كلي 
اوپك 12عضو و كاهش ميزان آن به 100درصد 
از تاري��خ اول ژوييه 2018 تا پاي��ان بازه زماني 
من��درج در قطعنامه ياد ش��ده را به كار گيرند و 
قرار شد، كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق 
اوپ��ك- غيراوپك توليد را رصد كرده و مراتب را 
به رييس دوره يي كنفرانس اوپك گزارش كنند«. 
بيژن زنگن��ه در ادامه نامه خود نوش��ت:»در 
واقع براس��اس مندرجات قطعنامه با درخواست 
از كميت��ه مش��ترك وزارت��ي نظارت ب��ه توافق 
اوپك- غيراوپك ب��راي رصد بازار و گزارش دهي 
به رييس دوره يي اوپك بررس��ي اين موضوع به 
رييس دوره يي كنفرانس واگذار شده تا از طريق 
برگزاري كنفرانس فوق الع��اده يا مكاتبه با كليه 
اعضاي اوپك و رسيدن اجماع اين موضوع را حل 

و فصل كند«. 
وزي��ر نفت ايران تاكيد كرد:»هر گونه افزايش 
در توليد توس��ط هر عض��وي از اوپ��ك فراتر از 
تعهدات درج شده در بيانيه كنفرانس هاي 171و 
174 اوپك ناقض توافق مورد بحث اس��ت. زنگنه 
از طريق اين نامه از رييس كنفرانس اوپك تقاضا 
كرد به كليه كش��ورهاي عض��و منعكس كند كه 
نس��بت به تعهدات خود و تصميمات گرفته شده 
توسط اوپك در كنفرانس هاي 171و 174 پايبند 
ب��وده و از انجام ه��ر گونه اقدام ي��ك جانبه كه 
موجب وارد آمدن آس��يب به وحدت و استقالل 

سازمان اوپك مي شود، خودداري كنند«. 
زنگن��ه در بخ��ش ديگ��ري از نام��ه خ��ود با 
يادآوري موضع ايران در جلس��ه كميته مشترك 
وزارت��ي نظ��ارت ب��ر تواف��ق اوپ��ك- غيراوپك 
نوشت:»هر گونه افزايش يك جانبه توليد توسط 
كش��ورهاي عضو بيش از ميزان تعهد درج شده 
آنها در صورت جلسه تصميمات اوپك، امريكا را 

تهييج مي كند تا عليه ايران اقدام كند«. 
وزي��ر نف��ت، رفتارهاي ي��ك جانب��ه برخي 
كشورهاي عضو س��ازمان كشورهاي صادر كننده 
نفت را عامل »تضعيف بنيان و اس��اس سازمان« 
معرفي كرد. وي در دفاع از استقالل و غيرسياسي 
بودن اوپك نوش��ت:»تصميمات اوپك به گونه يي 
نيس��ت كه بر پاي��ه آن بت��وان اق��دام برخي از 
كش��ورهاي عض��و را در دنباله روي از خواس��ت 
امري��كا ب��راي افزاي��ش توليد كه ب��ا انگيزه هاي 
سياسي عليه جمهوري اسالمي ايران اتخاذ شده 
و به صورت عمومي نيز اعالم ش��ده، توجيه كند. 
از آنجا كه ما همگي درخصوص سياست زدايي از 
تالش هاي اوپك اتفاق  نظر داريم نبايد به ديگران 
اجازه دهيم ك��ه با اقدامات سياس��ي، وحدت و 

استقالل اوپك را خدشه دار كنند«. 
وزير نفت ايران در پايان يادآور شد:»درحالي 
كه ما ممكن اس��ت مواضعي مشابه نظرات اعالم 
شده توس��ط هر يك از ش��ركاي غيراوپك خود 
مثال روسيه داشته باش��يم اما من از حضرتعالي 
مي خواه��م كه به عنوان رييس دوره يي اوپك در 
اين برهه تاريخي از اص��ول بلندمدت، وحدت و 

منافع اوپك صيانت كنيد«. 
از س��وي ديگ��ر حس��ين كاظم پوراردبيل��ي، 
نماين��ده ايران در اوپ��ك درباره خب��ر احتمال 
افزاي��ش توليد عربس��تان س��عودي به ش��بكه 

اطالع رس��اني انرژي گفت:»صرف نظ��ر از اينكه 
چني��ن ظرفيت��ي در عربس��تان نيس��ت، اي��ن 
درخواس��ت به معناي دستور خروج اين كشور از 

اوپك است«. 

 تكاپوي ترامپ
در نگاه بس��ياري از تحليلگران ب��ازار، دونالد 
ترام��پ چندين ب��ار خ��ود ب��ا توييت هايش به 
افزايش قيمت نفت دامن زده اس��ت. با اين همه 
بس��ياري بر اين باورند ك��ه اگر او بتواند با كمك 
عرضه عربستان يا حتي روسيه از افزايش قيمت 
نف��ت جلوگيري كن��د، مي تواند برد سياس��ي و 
ديپلماتي��ك بزرگي را به ن��ام دولتش ثبت كند. 
از اين رو رييس جمهور امريكا از هيچ تالش��ي در 

اين مسير فروگذار نكرد. 
در نهاي��ت روز ش��نبه، ترام��پ در توييت��ي 
از موافق��ت عربس��تان ب��ا درخواس��ت وي براي 
افزاي��ش توليد ب��ه ميزان 2ميليون بش��كه خبر 
داد. ب��ه گزارش بلومب��رگ، رييس جمهور امريكا 
نوش��ت:»با ملك س��لمان صحبت كردم و به وي 
توضيح دادم كه به دليل آشفتگي و اختالالت در 
ايران و ونزوئال از عربس��تان سعودي مي خواهم، 
تولي��د نفت خ��ود را احتماال دو ميليون بش��كه 
در روز افزاي��ش دهد و كمب��ود عرضه را جبران 
كند. قيمت ها بسيار باالست و وي با اين موضوع 

موافق بود«. 
براس��اس گ��زارش بلومبرگ، كاخ س��فيد از 
اظهارات ترامپ عقب نش��يني ك��رد و بعدازظهر 
ش��نبه در بيانيه يي اعالم كرد:»ملك سلمان بن 
عبدالعزي��ز تايي��د كرده كه عربس��تان 2ميليون 
بش��كه در روز ظرفيت توليد ش��ناور دارد كه در 
ص��ورت لزوم و براي اطمين��ان از تعادل و ثبات 
بازار، محتاطانه و با هماهنگي شركاي خود از آن 

استفاده خواهد كرد«. 
اما مس��اله يي كه همچنان مبهم باقي مانده، 
برخ��ورداري يا عدم برخ��ورداري عربس��تان از 
2ميليون بش��كه ظرفيت ش��ناور اس��ت. در اين 
باره رويترز مي نويسد؛ عربستان سعودي حداكثر 
ظرفيت پايدار 12ميليون بش��كه در روز دارد اما 
هرگز اين س��طح توليد را امتحان نكرده اس��ت. 
ي��ك منب��ع آگاه از برنام��ه عربس��تان نيز هفته 
گذش��ته به رويترز گفته بود: »رياض قصد دارد، 
توليدش را از 10.8ميليون بشكه در روز در ژوئن 
به 11ميليون بشكه در روز در ژوييه افزايش داده 
كه باالترين سطح توليد تاريخ اين كشور است«. 
در اين باره آمريتا سن، تحليلگر شركت انرژي 
اس��پكتس به همين خبرگزاري گفت:»اگرچه در 
تئ��وري، عربس��تان از چنين ظرفي��ت توليدي 
برخ��وردار اس��ت ام��ا در واقعيت ب��راي افزايش 
توليدش به چنين س��طحي به پ��ول و زمان نياز 
دارد كه حداكثر يك س��ال طول خواهد كشيد.« 
از طرف��ي مقامات اوپ��ك از زمان برگزاري ديدار 
رس��مي خود اع��الم كرده اند ك��ه افزايش توليد 
احتماال بين 700هزار تا يك ميليون بش��كه در 

روز خواهد بود. 
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عكسروز

عكس:ايلنا حالوهوايديروزبازارتهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

»پرگار«درايتاليا
فیلم كوتاه »پرگار« س��اخته میثم 
عباسي در بازار جش��نواره فیلم ايتالیا 
عرضه مي ش��ود. به گزارش مهر، فیلم 
كوتاه »پرگار« س��اخته میثم عباس��ي 
براي حضور در بازار اروپايي س��ینماي 
ج��وان و مس��تقل در جش��نواره فیلم 
social World انتخاب ش��ده است. 
بخش بازار، بخش غیررقابتي فستیوال 
فیلم بین المللي social World است. 

جشنواره فیلم social World از ۲۹ جوالي تا ۵ 
آگوست برابر با ۷ تا ۱۴مردادماه برگزار مي شود. بازار 
فیلم جوان اول آگوس��ت ۲۰۱۸ در هشتمین دوره 
اين جشنواره در شهر ساحلي ويكو اكوئنسه در ناپل 
ايتالیا برگزار مي ش��ود. فیلم كوتاه »پرگار« داستان 
ي��ك پیرمرد اس��ت. تنها همدم اي��ن پیرمرد تنها 

پیرزني است كه هر روز صبح در مجاور 
خانه او به تماشاي پرندگان مي نشیند 
اما پ��س از مدتي پیرمرد با مش��كلي 
مواجه مي شود كه بايد خود را در خانه 
حبس كند. عوامل فیلم كوتاه »پرگار« 
عبارتند از: نويسنده و كارگردان: میثم 
عباسي، مشاور فیلمنامه: رضا صورتي، 
بازيگ��ران: حس��ین ق��ادري و فاطمه 
مرتاضي، طراح پوس��تر: حمید رجايي، 
تصويربردار: س��امان احمدي، صدابردار: احمدرضا 
طايي، صداگذار: آرش قاسمي، تدوين و اصالح رنگ 
ديجیتال: مجید قاس��مي، منشي صحنه و دستیار 
كارگردان: مهرنوش معصومي، طراح صحنه و لباس: 
زهره رحماني، طراح چهره پردازي: پريس��ا كاكوئي، 

عكاس: حامد كبوك. 

جزئياتتازهكنسرتساالرعقيلي
ساالر عقیلي خواننده موسیقي ايراني 
اوايل مرداد ماه س��ال ج��اري تازه ترين 
كنس��رت خود را به آهنگسازي مهیار 
علیزاده در تاالر وحدت برگزار مي كند. 
تازه ترين كنسرت ساالر عقیلي خواننده 
موسیقي ايراني روزهاي چهارشنبه سوم 
و پنج شنبه چهارم مرداد ماه سال جاري 
به آهنگسازي مهیار علیزاده و كارگرداني 
هنري رضا موس��وي در ت��االر وحدت 

تهران برگزار خواهد ش��د. در اين كنسرت كه قرار 
اس��ت آثار جديدي از مهیار علیزاده به عالقه مندان 
موس��یقي ايراني عرضه شود، گروه اجرايي كنسرت 
ب��ه اجراي آثار ماندگار ديگ��ري از جمله »ايران« و 
»خوش��ه چین« مي پ��ردازد. اين نخس��تین تجربه 
مش��ترك اجراي زنده ساالر عقیلي و مهیار علیزاده 
است. در كنس��رت پیش روي عقیلي و علیزاده كه 
هنوز جزئیات بیشتري از آن در دسترس مخاطبان 

و اهال��ي رس��انه ق��رار نگرفت��ه، مهیار 
علیزاده ب��ه عنوان آهنگس��از و طراح، 
بهنام ابوالقاسم نوازنده پیانو و سرپرست 
آنسامبل، شقايق صادقیان نوازنده فلوت، 
پیمان حاتم��ي نوازنده گیت��ار، مهیار 
طهماس��بي نوازنده ويولنس��ل، فرشید 
پاتینی��ان نوازن��ده كنترب��اس، بهتاش 
امیرحسین  پركاشن،  نوازنده  ابوالقاسم 
علیرضايي دس��تیار آهنگساز به همراه 
گروه كر آوازي تهران به سرپرس��تي میالد عمرانلو 
گ��روه اجرايي را تش��كیل مي دهند. س��االر عقیلي 
در روزه��اي اخیر ضمن اج��راي برنامه با مجموعه 
اركسترهاي سمفونیك تهران و ملي ايران در روسیه 
و اجراي چند برنامه با اركستر ملي به رهبري فريدون 
شهبازيان در هفته فرهنگي ايران و آذربايجان قرار 
است طي ماه هاي آينده كنسرت هايي را با همراهي 

حسین خواجه امیري )ايرج( برگزار كند. 

پيشفروشتئاترپارساپيروزفر

فخيمزادهخوب؛اماهمچنانممنوعالمالقاتاست

پی��ش  ف��روش نمايش »ي��ك روز 
تابستانی« نوش��ته اسالومیر مروژك و 
با بازى رضا بهبودى، پارس��ا پیروزفر و 
س��وگل قالتیان از روز چهارشنبه ۱۳ 
تی��ر آغ��از خواهد ش��د. نمايش »يك 
روز تابس��تانی« به كارگردانی پارس��ا 
پیروزفر و با بازي رضا بهبودى، پارس��ا 
پیروزفر و س��وگل قالتی��ان از ۲۵ تیر 
ت��ا ۲٦ مرداد هر ش��ب س��اعت نوزده 

در س��الن ناظرزاده كرمانی تماش��اخانه ايرانشهر به 
صحنه مي رود. همچنین پیش  فروش بلیت هاي اين 
نمايش از روز چهارشنبه سیزدهم تیر ساعت دوازده 

ظهر در س��ايت تیوال آغاز خواهد شد. 
از س��اير عوامل اين نمايش مي توان به 
نويسنده: اسالومیر مروژك، مترجمان: 
پارسا پیروزفر، سپیده خسروجاه، طراح 
صحنه: سیامك احصايی، طراح لباس: 
گلناز گلش��ن، مجرى ط��رح: نورالدين 
حیدرى ماه��ر، دس��تیار كارگ��ردان و 
منش��ی  گودرزيانی،  برنامه ريز: محمد 
صحنه: ش��یما مرادى، دس��تیار طراح 
صحنه و لباس: بهاره مصدقیان، مدير صحنه: نیما 
قطب��ی و ط��راح گرافیك و ع��كاس: محمدصادق  

زرجويان اشاره كرد. 

مه��دي فخی��م زاده با وج��ود بهبود 
ش��رايط جس��ماني براي اطمینان و به 
سفارش پزش��كان معالج يكي چند روز 
ديگر هم در آي س��ي يو بستري مي ماند. 
خس��رو امیرصادق��ي دوس��ت و همكار 
اين س��ینماگر درب��اره وضعیت مهدي 
فخیم زاده گفت: خوش��بختانه ش��رايط 
بهب��ودي زيادتري نس��بت ب��ه روزهاي 
گذش��ته حاصل و ضايعه مغزي برطرف 

ش��ده اس��ت. او به ايس��نا گفت: مهدي فخیم زاده از 
صبح يك شنبه دهم تیر تغذيه عادي داشته و پس از 
صبحانه توانسته پیاده روي هم كند. با اين حال با تاكید 
پزشكان يكي، دو روز ديگر هم در بخش مراقبت هاي 
وي��ژه مي ماند تا وضعیت بهتري كن��د. به گفته وي 

ممنوع المالقات  همچن��ان  فخی��م زاده 
اس��ت. مهدي فخیم زاده ك��ه اخیرا در 
شمال كشور مشغول فیلمبرداري آخرين 
سكانس هاي فیلم سینمايي جديدش با 
نام »مشت آخر« بود، هنگامي كه سوار 
موتورس��یكلت بود دچار ي��ك تصادف 
شديد با موتورسیكلت ديگري شد كه با 
وجود نداشتن شكستگي، به دلیل ضربه 
وارد شده به سر در بیمارستان طالقاني 
چالوس بستري و سپس به تهران منتقل شد. سطح 
هوش��یاري وي در ابتدا خوب بود ولي از ظهر هفتم 
تیر ماه، میزان هوشیاري پايین آمد كه پزشك معالج 
وي ابراز امیدواري كرد با درماني كه انجام مي شود در 

روزهاي آتي روند بهبودي حاصل شود. 

وداعتلخمسي
الپايس:

اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه با انتشار عكسي 
از فوتبال آرژانتین مقابل 
فرانس��ه، گزارشي از اين 
ديدار منتشر كرد. طبق 
اي��ن گزارش تی��م ملي 
فوتبال فرانسه با پیروزي 
پرگل براب��ر آرژانتین به 
مرحله يك چهارم نهايي 

بیس��ت و يكمین دوره رقابت ه��اي جام جهاني 
صعود كرد. قضاوت اين بازي بر عهده تیم داوري 
از اي��ران بود. همچنین گفته ش��ده كه بهترين 
فوتبالیس��ت جه��ان و به تعبیر برخ��ي بهترين 
بازيكن تم��ام دوران، به نظر مي رس��د بايد قید 
رسیدن به جام قهرماني جهان را بزند، چرا كه در 
جام جهاني بعدي او يك بازيكن ۳۵ساله خواهد 
ب��ود. به گزارش ال پاي��س، آرژانتین در ديداري 
ج��ذاب و پرگل ب��ا نتیجه ۴-۳ مقابل فرانس��ه 
شكست خورد و به اين ترتیب يك نسل طاليي 
فوتبال اين كشور بدون كسب جام در رقابت هاي 
مل��ي به كارش پايان داد. بع��د از آلمان قهرمان 
دوره قبل كه در مرحله مقدماتي حذف شده بود، 
آرژانتین به عنوان يك��ي ديگر از بزرگان فوتبال 
جهان كه نايب قهرمان دوره گذش��ته بود از دور 

مسابقات كنار رفت. 

داالسمورنينگنيوز:
طب��ق گزارش��ي كه 
اي��ن روزنامه در صفحه 
منتش��ر  خ��ود  اول 
ك��رده، م��ردم مكزيك 
)ي�ك ش���ن��ب�ه(  روز 
ريیس جمه��ور جديدي 
اي��ن كش��ور  را ب��راي 
مي كنن��د  انتخ��اب 
اي��ن  نام��زد  چه��ار  و 

انتخابات با توجه به آمار باالي قتل و فس��اد و 
همچنین نارضايتي مردم در تالش هستند تا با 
وعده اعمال تغییراتي در وضع موجود حمايت 
راي دهندگان را جذب كنند. به گزارش داالس 
مورنین��گ نیوز، ريیس جمه��ور آينده مكزيك 
رياست جمهوري اين كشور را تا سال ۲۰۲۴ به 
عهده خواهد داش��ت و بر اساس قانون اساسي 
اين كش��ور از شركت مجدد در انتخابات آينده 
مكزيك ب��راي رياس��ت جمهوري منع خواهد 
ش��د. نظرس��نجي ها نیز حاكي از آن است كه 
آندرس مانوئل اوبرادور نامزد چپگرا از جنبش 
بازس��ازي ملي از بیش��ترين حمايت در میان 

مردم برخوردار است. 

نيويوركتايمز:
علی��ه  اعتراض ه��ا 
سیاس��ت هاي مهاجرتي 
ادامه  همچن��ان  ترامپ 
دارد. نیوي��ورك تايم��ز 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
گزارشي از اين تظاهرات 
در سراسر امريكا منتشر 
تظاهرات كنندگان  كرد. 
سیاس��ت هاي  علی��ه 

مهاجرتي ترامپ در سراس��ر امريكا اعتراض خود 
را شروع كرده اند و رسانه ها از آغاز راهپیمايي در 
ش��هر آتالنتا مركز ايالت جورجیا خبر مي دهند. 
در واشنگتن دي سي پايتخت امريكا نیز تظاهرات 
علیه سیاس��ت ترامپ برگزار ش��ده است. شمار 
زيادي از ساكنان پايتخت مقابل كاخ سفید تجمع 
كرده اند تا اعتراض خود را به گوش دولت امريكا 
برس��انند. كاربران فضاي مجازي نیز با هش��تگ 
خانواده ها كه به هم تعلق دارند، علیه سیاس��ت 

مهاجرت ستیزانه ترامپ اعتراض كرده اند. 

كيوسك

سروايرانيبرايلوريسچكناواريان

سومین دوره آيین اهداي جايزه سرو ايراني پنج شنبه اين هفته برگزار مي شود و لوريس چكناواريان دريافت كننده يكي از دو 
سرو اين مراسم خواهد بود. در اين برنامه تنديِس سروِ سايه فكن به لوريس چكناواريان رهبر اركستر و آهنگساز برجسته ايراني 
و سجاد آيدنلو شاهنامه شناس و استاد دانشگاه اهدا خواهد شد. لوريس چكناواريان كه اكنون ۸۱ سال دارد، در بروجرد از پدر 
و مادري ارمني تبار  زاده شد. او در وين و میشیگان تحصیالت خود را ادامه داده و بیش از ۷۵ اثر موسیقي ساخته و بارها در 
مهم ترين  صحنه هاي موسیقي جهان به رهبري اركستر پرداخته است. آثاري از او كه مورد توجه عالقه مندان میراث فرهنگي 
ايران قرار گرفته است عبارتند از: اپراي پرديس و پريسا، اپراي رستم و سهراب، اپراي شمس و موالنا، باله سیمرغ، آهنِگ نور و 
صدا براي برنامه شبانه تخت جمشید، سمفوني پرسپولیس و سمفوني كورش كبیر كه اين آخري به تازگي منتشر شده است. 

ديگر برنده امسال جايزه سروِ ايراني، سجاد آيدنلو شاهنامه شناس جوان اهل ارومیه است. 

چهرهروز

نگاهيبهآمارمسيحيانومسلمانانيكهتابهحالبهامريكاپناهندهشدهاند

كاهشپناهندگانبهامريكااززمانترامپ
گروهگوناگون

دي��وان عالي كش��ور هفته پیش 
به س��ومین نس��خه ممنوعیت سفر 

ريیس جمهور ترامپ راي داد. 
اين ممنوعیت با اشاره به نگراني هاي امنیتي 
ملي، ورود مهاجران را از بس��یاري از كشورهاي 
اكثرا مسلمان به حالت تعلیق درآورده و در واقع 
نام »مس��لمان ممنوع« را از اين طرح به دست 

مي دهد. 
با اين حكم دادگاه مخالفت ش��ده بیش��تر به 
اين دلیل است كه حتي معافیت هاي قانوني در 
ممنوعیت ورود به امريكا اعمال نمي شود و اين 
موضوع قانون ترامپ را كامال غیرقانوني مي كند. 
به طور مشخص مي توان به اين موضوع اشاره 
كرد كه در س��ال ۲۰۱٦، ۱۵هزار س��وريه يي به 
اياالت متحده امريكا رفتند و پناهنده شدند اما 
اي��ن رقم در نیمه اول س��ال ۲۰۱۸ تنها ۱۳نفر 

بوده است. 
اگرچه آم��ار پناهندگان به امريكا در س��ال 
۲۰۱۸ دقیق و مش��خص نیس��ت اما بررسي ها 
نش��ان مي دهد ك��ه پناهجوياني كه ب��ه امريكا 
رفته ان��د در ۵ س��ال قب��ل از ۲۰۱۸ افزاي��ش 
داش��ته اند ام��ا در س��ال ۲۰۱۸ ش��اهد كاهش 
پناهجويان به اين كش��ور خواهی��م بود به ويژه 
مس��لماناني كه ب��ه امريكا پناهنده مي ش��وند، 

كاهش خواهند يافت. 
البت��ه س��ال ۲۰۱۷ نیر س��ال خوب��ي براي 
پناهندگان به امريكا نبوده به طوري كه در سال 
۲۰۱٦ نزديك به ۴۰هزار نفر مسلمان و نزديك 

به ۳۹هزار مس��یحي به امري��كا رفته اند اما اين 
رقم در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۲هزار مسلمان و 

۲۵هزار مسیحي رسیده است. 
آنگونه كه ترامپ گفته، اين كش��ور در سال 
۲۰۱۸ تنه��ا ۴۵هزار پناهجو را در كش��ور خود 
مي پذي��رد كه اي��ن از زمان برقراري سیس��تم 
جديد پذيرش مهاجران در سال ۱۹۸۰ تاكنون 
پايین ترين س��طح مهاجرپذيري از سوي دولت 

امريكاست.
در طرح ارائه ش��ده، بودجه اختصاصي براي 
اس��كان مهاج��ران هم ۲۵درص��د كاهش يافته 
است. در اين كاهش ساكنان كشورهاي مسلمان 

بیش��ترين آسیب را مي بینند. اين درحالي  است 
كه كش��ورهاي زيادي در سال هاي اخیر درگیر 

جنگ و ناامني بوده اند. 
پايی��ن آوردن س��قف پذي��رش مهاجران در 
راس��تاي موض��ع س��ختگیرانه ترام��پ درباره 
مهاجرت اس��ت. او وعده كاه��ش را در مبارزات 
انتخاباتي خود داده بود و موضوع كشیدن ديوار 
در مرز مشترك امريكا با مكزيك را مطرح كرد. 
سقف تعیین شده از سوي دولت ترامپ براي 
پذيرش مهاجران كمتر از نصف سقفي است كه 
از س��وي باراك اوباما، ريیس جمهوري پیش��ین 

امريكا تعیین شده بود. 

آمارنامه

تاريخنگاري

مرگ 1426 زاير در تونل منا 
يازده��م تیر ۱۳٦۹، تعداد ۱۴۲٦ نفر از زايران 
خانه خدا از جمله تعدادي ايراني براثر آتش سوزي 
در تونل منا جان خود را از دست دادند. اين حادثه 

در زمان حكومت ملك فهد اتفاق افتاد. 
حادثه در تونلي به طول ۵۴۰ متر و عرض ۱۰ 
متر كه مكه را به منا و عرفات متصل مي كند، رخ 
داد. تونل در دست س��اخت بود و جزئي از پروژه  

توسعه  ۱۵ میلیارد دالري دولت سعودي بود. 
هنگامي كه حاجیان در حال حركت براي رمي 
جم��رات بودند، نرده پل عابر پیاده خم ش��د و ۷ 
نفر به پايین پل و روي مردمي كه در حال خروج 
از تونل بودند، س��قوط كردند. در تونل با ظرفیت 
۱۰۰۰ نف��ر، حدود ۵۰۰۰ نفر گرفتار ش��دند. در 
دماي ۴۲ درجه، سیس��تم تهوي��ه تونل نیز از كار 

افتاد و تلفات را افزايش داد. 
بسیاري از كشته شدگان، تبعه  مالزي، اندونزي 
و پاكس��تان بودند. اما خونبارترين حادثه در حج 
حادثه نهم م��رداد ٦٦ بود كه ۲۷۵ حاجي ايراني 
به دست حمله ماموران سعودي در مكه در جريان 

برائت از مشركین به شهادت رسیدند. 
تنها ۳سال بعد از اينكه دولت عربستان عامدانه 
مراسم برائت از مشركین را به خاك و خون كشید 
در س��ال ٦۹، هزار و ۴۲٦ نفر در تونل منتهي به 
مسجدالحرام و براثر ازدحام جمعیت كشته شدند 

و حجاج زير دست و پا له شدند. 
اما اين حادثه خادمان حرمین ش��ريفین را به 
فكر نینداخت كه با تمهیداتي سعي كنند مانع از 
تكرار چنین حادثه يي شوند در سال ۷۳، ۲۷۳ نفر 
از حجاج در مراس��م رمي جمرات به خاطر ازدحام 
جمعیت كشته شدند. در سال ۷٦، آتش سوزي در 
خیمه ها صحراي منا منجر به كش��ته شدن ۳۴۰ 

حاجي و مجروح ش��دن هزار و ۵۰۰ نفر شد. سال 
۷۷ در رمي جمرات ۱۸۰ حاجي در زير دس��ت و 
پا كش��ته ش��دند و فاجعه يي كه در سال ۸۰ هم 
تكرار شد اين بار تعداد كشته ها به ۲۵۱ نفر رسید. 
س��ال ۸۵ نی��ز دو حادث��ه روي داد هتلي در مكه 
فروريخت ۸٦كش��ته به جاي گذاش��ت و در رمي 

جمرات ۳٦۳ نفر كشته شدند. 

ميراثنامهايستگاه

نمايشگاهيباتصوير»مايكلجكسون«درلندن
مجموعه ي��ي از آثار هنري 
الهام گرفته ش��ده از »مايكل 
جكس��ون« خوانن��ده معروف 
پاپ  و درگذش��ته موس��یقي 
در لن��دن در مع��رض نمايش 

عمومي قرار گرفته است. 
ب��ه گ��زارش رويت��رز، اين 
نمايش��گاه با عن��وان »مايكل 

جكس��ون: روي ديوار« شامل مجموعه يي از نقاشي هاي پرتره از اين خواننده 
امريكايي و ديگر آثار هنري الهام گرفته شده از وي از جمله كالژ، بافت، ويديو 

و چیدمان مي شود. 
از مهم ترين آثار اين نمايش��گاه مي توان به نقاش��ي پرتره »اندي وارهول« 
نق��اش معروف امريكايي از »مايكل جكس��ون« در س��ال ۱۹۸۴ و همچنین 
آخرين سفارش نقاشي پرتره از وي اشاره كرد كه توسط »كندي ويلي« روي 
يك ژاكت كش��یده شده و در س��ال ۲۰۰۹ پس از مرگ »جكسون« تكمیل 
شد. نمايشگاه »مايكل جكسون: روي ديوار« تا ماه اكتبر در گالري ملي پرتره 
لندن برپا خواهد بود و پس از آن در كش��ورهاي فرانس��ه، آلمان و فنالند نیز 

برگزار مي شود. 
مايكل جكس��ون معروف به »سلطان موسیقي پاپ« روز ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹ 
در ۵۰س��الگي بر اثر مصرف بیش از حد داروهاي آرام بخش قوي درگذشت. 
وي پیش از مرگش چندين س��ال گوشه گیر ش��ده بود و در مجامع عمومي 
ظاهر نمي شد ولي خود را براي بازگشت به صحنه و اجراي چندين كنسرت 
زن��ده در يكي از س��الن هاي بزرگ لندن آماده مي ك��رد. »نیكالس كالینن« 
مس��وول نمايش��گاه گفت: »به نظر من برپايي اين نمايشگاه به موقع به نظر 
مي آيد، ۹سال بعد از مرگ مايكل جكسون و سالي كه ٦۰ساله مي شد، است. 
به نظرم االن مي توانیم به مايكل جكس��ون از جنبه تاريخي تري نگاه كنیم و 
به دستاوردهايي كه داشته است هم به خاطر شكستن موانع و هم به خاطر 
نمادي كه براي مردم مختلف بود. « قرار است به زودي نمايشي نیز بر اساس 

زندگي اين خواننده سرشناس در تئاتر برادوي امريكا به روي صحنه برود. 

رونقدوبارهبازار600سالهمسگرهادريزد
ب��ازار مس��گرها در يزد با 
قدمت��ي ح��دود ٦۰۰س��اله، 
همچن��ان مهم تري��ن مرك��ز 
خري��د و فروش م��س و ارائه 
خدمات اين حوزه در اس��تان 

يزد است. 
به دلیل رونق كار مسگري 
و س��اخت ظ��روف مس��ي و 

همین طور اهمیتي كه اين ش��غل در زمان هاي گذش��ته در جامعه داش��ته 
اس��ت، در ش��هر يزد ب��ازاري به اين نام بنا ش��ده و اين ب��ازار محلي براي 
خريد و فروش اجناس مس��ي بوده اس��ت. البته در سال هاي گذشته تمام 
دكان هاي اين بازار مس��گري بودند و مش��اغل ديگر در اين رس��ته از بازار 
فعالی��ت نداش��تند اما اين روزه��ا، برخي مغازه ها تغییر كارب��ري داده و به 
مشاغل ديگر اختصاص يافته اند به نحوي كه برخي از اين مغازه ها اكنون به 

فروش ابزار، لوازم روي و آلومینیوم مي پردازند. 
ابتداي اين بازار از خیابان قیام ش��روع مي شود و در انتها با دو راهرو به 
میدان خان منتهي مي ش��ود و در انتهاي بازار اگر از سمت چپ طي مسیر 

كنیم به ورودي مسجد تاريخي مالاسماعیل مي رسیم. 
س��قف بازار به ص��ورت گنبدي ي��ا در گويش محلي ب��ه صورت ضربي 
ساخته شده و سطوح ديوارها با گچ سفید شده است. البته به همت میراث 
فرهنگي، كف اين بازار كه در فهرس��ت آثار ملي ايران به ثبت رس��یده، در 

سال هاي اخیر سنگفرش شده است.
در حال حاضر نیز كلیه خدمات مسگري از جمله فروش و تعمیر ظروف 

مسي و سفیدگري انواع لوازم مسي در اين بازار انجام مي شود. 
اس��تفاده از مس در گذش��ته رونق بیشتري داشت به طوري كه حتي در 
س��ال هاي قديم رس��م بود كه براي جهیزيه دختر خانم ها، مقداري اجناس 
مسي را همراه ديگر لوازم به خانه داماد مي بردند و غالبا پخت و پزها نیز در 
ديگ ها و قابلمه هاي مس��ي انجام مي شد و حتي براي پذيرايي از میهمانان 

از سیني هاي مسي استفاده مي كردند. 
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